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شهرداری

«هاجـر» زنی که سرپرست  10کودک است از آتشسوزی خانه و روزگار تلخش میگوید

آرزوهاییکهدرآتشسوخت

میخواهی چکار کنی؟ میگوید« :نمیدانم .شــاید
باز هم مجبور شــوم گوشــه خیابان چــادر بزنم .دیگر
توان کار کردن ندارم ،خرج و مخارج زندگی با بزرگ
تر شدن بچهها بیشتر شده و مسئولیت نگهداریشان
ســنگین اســت .آرزویم یــک زندگی آبرومند اســت و
کاری که بتوانم هزینه بچهها را بدهم».

گزارش میدانی
محمد بهبودینیا

در انتهای کوچهای بن بست در شــهرک قدس واقع
در بولوار 22بهمن ،خانهای با در کرمرنگ قرار دارد.
وقتی شیشــههای شکسته و دیوارهای ســیاه خانه را
میبینم ،مطمئن میشــوم این همان خانهای اســت
که دو هفته قبل دچار آتشسوزی شد .هاجر  41ساله
در را باز میکند .اولین چیزی کــه توجهمان را جلب
میکند ،وسایل نیمهسوختهای است که داخل حیاط
قدیمی ،روی هم تلنبار شــده .یک پالســتیک بزرگ
روی وسیلهها کشــیدهاند تا همین چند تکهای که از
دهان آتش با مکافات بیرون کشیده شده ،از شر باران
زمستان در امان بماند .به همراه یک نیکوکار که برای
اطالع از وضعیت زندگی هاجر با ما همراه شده است،
وارد راهروی خانه میشویم .یکی از اتاقها به صورت
کامل در آتش سوخته ،دیوارها سیاه شده و سقف فرو
ریخته است .شدت آتشســوزی آنقدر زیاد بوده که
پنجرههای چوبی به زغال تبدیل شــدهاند .هاجر که
ِ
کودک خودش
هم اکنون مســئولیت مراقبت از پنج
و پنج فرزند خواهر و برادرش را بهعهده دارد ،ما را به
داخل اتاق کوچکی که وسایل آن کمابیش سالم است
راهنمایی میکند تا داســتان زندگی پرماجرایش را
برایمان تعریف کند.

•انتخاب نادرست و تکرار رنــج

هاجــر تعریــف میکند« :وقتی هشــت ســال بیشــتر
نداشتم ،به پرورشگاه سپرده شــدم و  16سال بدون
ایــن کــه ســایه پــدر و مــادر را روی ســرم حــس کنم،
تحتنظر بهزیستی بزرگ شدم .در تمام سالهایی که
در پرورشگاه بودم ،دایم در ذهنم آیندهای روشن برای
خودم تصور میکردم .یک خانه با همسر و چند بچه قد
و نیمقد و سقفی که باالی ســرمان بود .وقتی شنیدم
مردی به خواســتگاریام آمده ،برای خالص شدن از
تنهایی ازدواج کردم و راهی مســیر زندگیمشــترک
شــدم .منتها باتوجه به این که من تا 24سالگی فقط
فضــای پرورشــگاه را تجربه کــرده بــودم از یادگیری
مهارت های مهم زندگی بیبهره بودم و با همسرم به
اختالف خوردم و ازدواجم به شکست انجامید .ثمره
ایــن ازدواج دوفرزند بــود و حضانــت فرزندانم به من
سپرده شد .به این ترتیب ،دوباره به تنهایی دچار شدم
با دو فرزندی که پاره تنم بودند و بایــد آن ها را از آب و
گل در میآوردم .برای گذراندن زندگی ،مجبور بودم
صبح تا شب در خانه مردم کار نظافت کنم تا زندگیام
را بگذرانم .آن روزها هنوز ســن و سالی نداشتم و هر
چندوقت یک بار ،همســایهها و فامیل میگفتند «:تا
زمانی کــه جوانــی ،بایــد ازدواج کنی تا هــم زندگی
خودت ســرو ســامان بگیرد و هــم بچههایــت ».روی
همین حســاب ،دوباره تن بــه ازدواج دادم اما این بار
هم ،باز بهخاطــر اشــتباه و انتخاب نادرســت خودم،
همسرم معتاد از آب درآمد .حاصل چند سال زندگی
با همســر دومم ،ســه فرزند بود و امیدوار بودم با تولد
این سه فرزند ،همســرم دلش به رحم بیاید و به خاطر
بچهها اعتیادش را ترک کند .پا به پای او کار میکردم
امــا زندگیمان بهتر که نشــد هیــچ ،هــر روز غمی به
غمهای گذشــتهام اضافه میشــد و هر شب همسرم
برای گرفتن خرج موادش ،مرا به باد کتک میگرفت.
این بار هم طالق ،تنها راه چاره بود».

•زندگی در چادر ،داخل پارک وکیلآباد
مــژده ،بــرادرزاده هاجر که سرپرســتیاش بــه عهده
عمهاش اســت ،لیوانــی آب جلــوی هاجــر میگذارد
و هاجــر ادامه میدهــد« :بعــد از جدایی از همســرم،

•مدیرکل کمیته امداد :در تالشیم مشکل
اسکان و تامین وسایل خانواده هاجر ،حل
شود

باتوجه به این که توان پرداخت اجارهخانه را نداشتم،
صاحبخانه پس از مدتی جوابمان کرد و با پنج کودک
که بزرگترین آن ها آن زمان حدود  13ســال داشت،
در به در شــدیم .با گریه بچههایم را برداشتم و به پارک
جنگلی وکیلآباد رفتم و همانجاچادرزدیم .احساس
میکردم به آخر خط رسیدهام؛  16سال در بهزیستی
زندگی کــرده بودم و حــاال با پنج فرزنــد در چادری در
پارک جنگلــی وکیل آبــاد بــودم .همان زمــان بود که
متوجه شــدم به بیمــاری کلیوی دچــار شــدهام .درد
میکشیدم و طاقت میآوردم ولی توان کار کردن را از
دست داده بودم و حتی نمیتوانستم برای کار به خانه
مردم بروم .مردمی که وضعیت ما را در پارک وکیلآباد
دیده بودند ،به کمیته امداد خبر دادند و کمیته امداد
همین خانــه را برای ما کرایــه کرد .هــر روز مریضیام
شــدیدتر میشــد و برای گذران زندگی ،مجبور شدم
تلویزیون و دیگر وســایل مان را بفروشــم .امیرحسین
پسر بزرگم که حاال 14ساله شده بود ،با دیدن شرایطم
طاقتش طاق شــد ،درس را رها کرد و با همان سن کم
برای این که کمک خرج زندگی باشد ،سر کار رفت».

•شب بود که آتش به جان خانه افتاد

از هاجر میپرسم شــما که این قدر مشــکل دارید ،چرا
ِ
کودک
عالوه بر پنــج فرزند خودتان ،سرپرســتی پنــج
دیگــر را کــه فرزنــدان بــرادر و خواهرهایتان هســتند
برعهــده گرفتید؟ لبخنــد تلخــی میزنــد و میگوید:
«چون میترسیدم این بچهها به سرنوشت تلخی دچار
شــوند .بعد از این که بــرادر و خواهرم به خاطر اشــتباه
مســلم خودشــان (برادرم بهواسطه مشــارکت در دعوا

و خواهرم بهخاطــر جابهجایــی موادمخدر) بــه زندان
افتادنــد ،حضانــت ســه فرزنــد از بــرادرم و دو فرزند از
خواهرم را به عهده گرفتم و همه این ســالها بدون این
کهگلهایداشتهباشم،اینبچههارابزرگکردموسعی
کردم زندگی خوبی برایشان در حد وسع خودم فراهم
کنم که البته نشــد .شــب بود که کلیهام به شــدت درد
گرفت و به بیمارستان رفتم .آن شب گفتند سنگ کلیه
داری و باید بســتری شــوی اما نمیدانســتم قرار است
آتش ،زمینگیرمــان کند .هنــوز چیزی از رســیدنم به
بیمارستاننگذشتهبودکهامیرحسینپسرمبهمنزنگ
زدوماجرایآتشسوزیراتعریفکرد.ظاهراآبگرمکن
ســاکنان طبقه پایین که در خانه حضور نداشتند آتش
میگیرد و آتش به طبقه باال و خانه ما ســرایت میکند.
سراســیمه به خانه برگشــتم و متوجه شــدم همه لوازم
خانه که چند ســال برای خریدن شــان زحمت کشیده
بودم ،ســوخته اســت .کتاب درســی بچهها ،لباسها،
اسباببازیهایشانوخالصههرچهداشتیم،سوخت.
چندروزبعد،خیرانیکهمتوجهوضعیتماوآتشسوزی
خانهشدهبودند،چندوعدهغذایگرمبرایمانآوردندو
از آن روز تا به حال ،یک وعده غذای گرم روزانه داریم .ما
در طول این سالها توان خرید گوشت و برنج نداشتیم
و تقریبا با نان خالی شکم بچهها را سیر میکردم و تنها
کاری که توانستم برای این 10بچه انجام دهم ،همین
بودکهتالشکنممدرسهبروندوتحصیلکنند».

•آرزویم ،یک زندگی آبرومند و داشتن یک
شغل است

از هاجر میپرســم حاال که خانهات در آتش ســوخته،

«حبیــبا ...آســوده» مدیــر کل کمیته امداد اســتان
خراســان رضــوی ،ضمــن تاییــد حرفهــای هاجــر
درباره شــرایط دشــوار زندگیاش ،میگویــد« :این
خانــم و خانــوادهاش تحــت حمایــت کمیتــه امــداد
امامخمینی(ره) هســتند .کارشناسان کمیته امداد
پس از با خبر شــدن از موضوع آتشسوزی ،بالفاصله
به این خانواده ســر زده و تا امــروز چندین بار به منزل
این مددجـــو رفتهاند و مقداری وســایل اولیه زندگی
برای این زن و کودکان تحت سرپرستیاش بردهاند تا
ل شود .خوشبختانه
شرایط کمی برایشان قابل تحم 
منــازل افراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد ،در برابر
حوادثی مثل آتشسوزی بیمه شده است و همکاران
ما در تالش اند مشــکل اســکان این خانــواده ،هرچه
زودتر حل شود .ضمن این که مدارک خانواده هاجر،
برای رسیدگیهای بیشتر به تهران ارسال شده و ان
شاءا ...شرایط بهتری در انتظار آن هاست».

• معاون امور اجتماعی بهزیستی :برای
حمایت از این خانواده ،آمادهایــم
پــس از شــنیدن حرفهــای هاجر ،بــا معاونــت امور
اجتماعــی بهزیســتی خراســا نرضو یگفتوگو
میکنیم.
حقدادی میگوید« :در حالحاضر ،شــرایط زندگی
ایــن خانم کــه توســط کارشــناس مــا تایید شــده ،از
دو جهــت قابل بررســی اســت؛ یکــی این که ایشــان
سرپرســت خانوار اســت و از جهت دیگر ،سرپرســت
و امین چنــد طفل بــه غیر از فرزنــدان خود .بــه زنان
ِ
صورت قرار گرفتن تحت پوشش
سرپرست خانوار ،در
کمیته امداد یا بهزیستی ،حقوق و مستمری مشخصی
بــا توجه بــه تعداد فرزنــدان تعلــق خواهــد گرفت که
هرچند کم است ،اما شــرایط بهتر خواهد شد .برای
فراهم کردن شرایط بهتر برای زندگی فرزندان هم،
دو حالت وجــود دارد .یا سرپرســتی ایــن فرزندان با
اعالم ناتوانی خانم توســط خودشــان ،به بهزیســتی
انتقــال مییابــد و بچهها با شــرایط بهتــر و در محیط
ســالمتری به زندگی ادامه میدهند یا با قرار گرفتن
همه آن ها تحت پوشــش بهزیســتی ،خانــم به عنوان
امین و سرپرست فرزندان ،ماهانه مبلغی از بهزیستی
برای مدیریت زندگــی کودکان دریافــت میکند که
البتــه این مــورد بــه گــزارش کارشناســان اورژانس
اجتماعی و رای دادگاه برمیگردد .با توجه به شرایط
موجــود ،به نظر میرســد مراقبت و نگهــداری از 10
فرزند که در شرایط عادی هم دشوار است ،برای این
خانم منطقی نیست و پیشنهاد میکنم هرچه سریعتر
بچهها از شرایط موجود خارج شوند و سرپرستی آنان
ابتدا به بهزیستی و سپس به خانوادههای بسیار خوبی
که در صف نگهداری این بچهها هستند ،انتقال یابد».
هاجر اما به واســطه نگرانی برای نا معلوم بودن آینده
بچه ها مــی گوید «:راســتش حاضر نیســتم بچهها را
تحویل بهزیســتی بدهم .با این حال به آن ها گفتهام
هر زمــان احســاس کردنــد فشــار زندگیشــان زیاد
شــده ،بگویند تا به بهزیستی بســپارم شان و وضعیت
زندگیشان کمی بهتر شــود؛ فعال خودشان دوست
ندارند».

کاش مســئوالن شــهرداری هم مانند ما در شهر
پیــاده راه بروند تــا مشــکالت و کمبودهای شــهر را از
نزدیکببینندوبهجای هزینههایغیرضروری،فضای
سبز و زمین ورزش احداث کنند.
آقای شهردار! در شهری شلوغ ،پر ترافیک و آلوده
کــه از کمبود امکانــات رفاهی و تفریحــی رنج میبرد،
چگونهلبخندبزنیــم؟
بولوار بعثــت احمد آباد آســفالت خوبی نــدارد و
حاشــیه خیابــان خیلــی خــراب اســت .همچنیــن در
هاشمیه ،آسفالت را برای فاضالب کنده اند و هنوز لکه
گیری نشده است .به نظرم باید روکش کامل شود.
بنده ســاکن انتهای بولــوار ســجادیه ،تقویه ۲۱
هســتم .متاســفانه تمام کوچههای ایــن محله خاکی
است .از شهرداری منطقه ۱۲خواهشمندیم برای رفع
این مشکل چارهای بیندیشد.
بنده مدت سه ســال به عنوان انتظامات در پارک
خورشیدمشهدشاغلبودم.متاسفانهباآمدنپیمانکار
جدید،ازابتدایسالتااالنبیکارهستموباداشتنسه
فرزندهنوزنتوانستمکاریپیداکنم.جالباینجاست
که پیمانکار جدیــد ،تعــدادی بازنشســته را جایگزین
افرادیهمچونماکردهاست.متاسفانهمدیریتپارک
همدرجریاناستوهیچاقدامیانجامنمیدهد.کاش
شــهرداری منطقه روی این مســائل هم نظارت کافی
داشته باشد تا حقی ،ناحق نشود.
از مدیر پارک کوهسنگی می خواهیم وسیله ای را
که باغبان ها با آن برگ های ریخته شده را جمع آوری
می کنند و صدای گوشخراشی دارد و باعث آلودگی
صوتی می شــود جمع آوری کننــد و در صورت امکان،
وسیله ای دیگر جایگزین آن شود.
چرا دستمزد کارگران ســامانه دوچرخه عمومی
مشــهد پرداخت نمی شــود؟ کارگران ایــن مجموعه،
حقوق های معوقه زیادی دارند .متاســفانه مشــکالت
مالی گریبان گیر کارگران شــده و رســیدگی و نظارت
نمی شود.
چــرا بــرای بازگشــایی انتهــای بولــوار خاقانــی
رضاشهرکه 500متربابولوارنمازفاصلهدارد،اقدامی
انجام نمی شــود؟ زمین های رها شــده ایــن منطقه به
مرکز تخلیه زباله تبدیل و باعث آلودگی شده است.
چــرا پیادهروهــای خیابان های شــهر ،ایــن قدر
ناهموار است و اگر کســی بخواهد با ویلچر یا کالسکه
بچه رفت و آمد کند ،عاجز میشــود .چرا برای حل این
مشکل اقدامی انجام نمی شود؟
ترافیک بولوار شــهید منتظری منتهی به میدان
فلسطین،خیلیزیاداست.بخشیازآنمربوطبهپارک
اتوبوس ها در کنار خیابان است که باید شهرداری برای
آن تمهیدی بیندیشد.
لطفا به کمبود اتوبوس درخط 82رسیدگی شود.
هر روز با مشکل رو به رو هستیم و کسی هم پاسخگوی
شهروندان نیست.
تعداد اتوبوس های  16.1واقعا کم است .خیلی

تلگرام 09393333027 :

بــا تاخیر بــه ایســتگاه مــی رســند .چرا بــه این مســیر
رسیدگی نمی شود؟
وضعیت پیاده روهای بولوار جالل آل احمد بسیار
نابه سامان است .از شهرداری این منطقه می خواهیم
درباره این موضوع اقدامی انجام دهد.

شهرستانها
مدتی است سبد کاالی بیماران مبتال به سل ،در
شهرستانتربتحیدریهقطعشدهاست.لطفاپیگیری
کنید.
شهرک شــهرجوی گناباد ،مدرســه ،پارک بازی
برای بچه هــا ،نورکافی ،فضای ســبز و هیــچ امکانات
دیگری ندارد.
از دســت اندرکارانی که مرکز تعویض پالک را در
شهرستان تربت حیدریه راه اندازی کردند ،تشکر می
کنیم .واقعا مردم ســر در گم بودند و هر روز شاهد یک
مشکل بودیم.
مــا اهالــی روســتاي نــوده واقــع در  6كيلومتری
شهرستان گناباد تقاضا داریم ،نيم نگاهی به مردم اين
روستا شود و به الی روبی قنات اين روستا كمك كنند.
جادهمشهدبهفریمانمحلتصادفاتمرگبارشده
اســت .لطفا فکر درســت و حســابی برای این موضوع
شود.

متفرقه

چندینماهازسال ۹۷درشهربازیپارکملتکار
کردم .االن دو ماه حقوق طلبکارم .چهار ماه اســت که
هیچکدامازمدیرانشهربازیجوابگونیستند.هربار
که مراجعه می کنم ،وعده می دهنــد .تکلیف پول من
چیست؟
هرجایشهرکهرفتیم،ساختمانهایچندطبقه
دیدیمکهنفسشهرراگرفتهاند.بیشترکوچههاتاریک
و کم عرض شده اند .این چه وضعی است؟
از اداره برق تقاضا می شود برای رسیدگی به برق
شهرکشهیدرجایی،اروند ۳۵اقدامکند.هنگامشب
این کوچــه خیلی تاریک میشــود و عبور و مــرور در آن
سخت است.
وضعیت جاده فاز اول شهرک صنعتی توس اصال
مناسب نیست .واقعا جای تاسف دارد.
از  9دی ماه تاکنون بــرق زیرگذر بولوار تلویزیون
قطع شده و تاریک است .مشکل تردد وجود دارد .لطفا
رسیدگی شود.
برایثبتنامکارتهوشمندملیبهناحیه۴پستی
مراجعه کردم .پس از گرفتن عکس از متصدی مربوط
خواهش کردم که عکس را نشان بدهد .ولی پاسخ داد
امکانشنیست.یعنیماعکسخودمانراهمنبایدبعد
از عکاسی ببینیم؟
یکی از فروشــگاه های عرضــه مواد بهداشــتی و
آرایشی شهر که شعبه های زیادی هم در مشهد دارد ،از
کاالهاییاستفادهمیکندکهتاریخانقضایآنگذشته
است .چرا بر این نوع فروشگاه ها نظارت نمی شود؟
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