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خاص  سلیقه ای  و  ذوق  با  که  شهر  سوپرمارکت های  از  یکی 
مجموعه ای  در  را  بسیاری  گیاهان  و  گل ها  زیبا  بسیار  نحوی  به 
گردآورده و فضای دل نشین و چشم نوازی پدید آورده، توجهم را 

به خود جلب کرد.
لطفًا خودتان را معرفی کنید.

بهزاد سهراب پور هستم، متولد ۱۳۷۰ کازرون.
از چه زمانی به گل و گیاه عالقه مند شدید؟

حدودًا دو سال پیش همراه یکی از دوستان به گلخانه رفته بودم از 
همان جا از تنوع و زیبایی گل ها خوشم آمد و این داستان پیدایش 

عالقه من به گل ها بود.
مردم و مشتری ها وقتی وارد مغازه می شوند چه واکنشی 

نشان می دهند؟
خیلی ها  و  می شوند  خوشحال  و  می کنند  تشویقم  خیلی  مردم 

می خواهند گل ها را بخرند.
شما گل هم می فروشید؟

خیر، من هنوز هم گل می خرم.
آیا  مغازه  از  خارج  گلدان های  گرفتن  به قرار  توجه  با 

دایره فضای سبز با شما برخورد انجام داده است؟
متأسفانه در زمان ساختن و احیای باغچه داخل پیاده رو بر اساس 
یک گزارش کذب متوجه حضور مأموران سد معبر شهرداری شدم 
و به من تذکر دادند و در پاسخ وقتی اعالم کردم این کار برای 
و  قبول کرده  مأموران  است  مغازه  باغچه در جلوی  احداث یک 

رفتند.
آیا تابه حال از گلدان های شما سرقتی انجام شده است؟

متأسفانه بله.
شما مجهز به دوربین مداربسته هستید؟

بله متأسفانه، چون دیدن بعضی از صحنه ها خوب نیست؛ یعنی دقیقًا 
نشانه کمبود فرهنگ است.

احتمااًل سارق را شناخته اید
بله.

به  آیا  دادید،  انجام  اقدامی  چه  سارق  شناسایی  از  پس 
پلیس مراجعه کردید؟

خیر، پس از شناسایی و پس گرفتن گلدان مربوطه از او یک سؤال 

کردم که »چرا گلدان را دزدیدی؟« و او گفت: »به گل عالقه 
دارم.« و من به او آن را هدیه دادم.

به او گفتم اگر از چیزی خوشت آمد محترمانه درخواست کن، 
یا یک  دادن یک شاخه  از هدیه  مال حتمًا  باش صاحب   مطمئن 

گلدان و... به تو دریغ نخواهد کرد.
طرح شهروند گل را چگونه طرحی می بینید؟

یک رقابت سبز همگانی و ایجاد یک روحیه شاد برای همه مردم 
شهر.

شما به روحیه شاد اشاره کردید، ازنظر شما انسان هایی که 
به گل و گیاه عالقه مند هستند چگونه اند؟

بهترین داروی اعصاب پرورش و  آنها صبور و خونسرد هستند، 
نگهداری از گیاه است.

آبیاری گل های شما چگونه است؟
کرده ام  نگهداری  گل هایی  البته  می دهم،  آب  بار  دو  هفته ای 
داشته کمتری  آب  به  نیاز  و  باشند  داشته  باالیی  استقامت   که 

باشند.
یک پیشنهاد برای مردم.

در  تغییر  بعد  باشید،  داشته  در خانه خود  حداقل یک گلدان گل 
روحیه خود را احساس خواهید کرد.

یک پیام برای مسئوالن شهر.
به فضای سبز شهر بیشتر اهمیت بدهید، خیلی از روزها احساس 

می کنم درختان به خوبی آب نمی خورند.
و  حقوقی  بخش  سبز،  فضای  دایره  از  خواهش  یک  و 

شهردار.
متأسفانه بعضی از مغازه داران درختان جلو و یا حتی در مسیر دید 
مغازه خودشان را با شرم آورترین روش ها یا خشک می کنند، یا 
قلع وقمع شبانه و بعد باغچه یک  شبه با سیمان و یا موزاییک محو 

می شود.
با متخلفین و متجاوزین به حریم فضای سبز شهری بدون گذشت 
نابودی و تخریب درختان را  برخورد کنید تا دیگر کسی اجازه 

به خودش ندهد.
ای کاش همه می دانستند درختان یک خیابان هویت و شناسنامه و 

ریه های خیابان هستند.

خود  به  را  توجهم  جالبی  منظره  بواسحق،  خیابان  از  عبور  هنگام 
جلب کرد. مغازه ای که تابلو و نمای آن را یکی از درختان خیابان 
به کلی پوشانده بود. برایم بسیار جالب بود در این روزگاری که 
متأسفانه برخی از کسبه شهر به راحتی به بهانه اینکه درخت جلوی 
درختان  جان  به  شده،  کسب شان  محل  دیدن  از  مانع  مغازه شان 
زبان بسته می افتند و آنها را قلع وقمع و یا قطع می کنند، پای صحبت 

این کاسب شریف نشستم.
لطفًا خودتان را معرفی کنید.

احمدرضا دولت خواه هستم، متولد ۱۳۶۹ کازرون.
نبود  مغازه شما  این درخت جلو  اگر  نمی کنید  احساس 

دید مغازه شما بهتر و فروش شما بیشتر می شد؟

نه  ندارم. روزی دهنده خداست  اعتقادی  این حرف ها  به  نه اصاًل 
بنده های خدا. چرا من باید برای منافع شخصی و زیاده خواهی خودم 

به یک موجود زنده آسیب برسانم.
درختی که سایه دارد و هوای سالم را رایگان به من هدیه می دهد، 

آسیبی نمی رسانم.
یعنی شما اصاًل احساس نمی کنی این درخت نفس مغازه 

شما را گرفته است؟
نه، اصاًل.

نمی کنند  فکر  شما  مثل  مغازه داران  از  بعضی  متأسفانه 
با  را  خود  مغازه  دید  مسیر  در  و  جلو  درختان  حتی  و 
ارتباط  یا خشک می کنند شما در  بی رحمی قلع وقمع و 

با این حرکت ناپسند چه نظری دارید؟
ابتدا عرض کنم هر موجودی که روی دو پا راه برود، سزاوار نام 
انسان نیست و انسانیت هم لیاقت می خواهد. کسی که درخت را 
قلع وقمع  را  درخت  که  می خشکاند کسی  را  شرافت  می خشکاند 
می کند انسانیت را قلع وقمع می کند و این فقط کار دیو است نه 

انسان.
پس کسی که این رفتار غیرانسانی و بی شرمانه و بی شرفانه را انجام 

می دهد، سزاوار و الیق نام زیبای انسان نیست.
ارزیابی  چگونه  را  گل  شهروند  طرح  از   شما 

می کنید؟
کازرون از قدیم به شهر سبز معروف بوده است، یک عزم همگانی 

برای ساختن سبزترین شهر سبز الزم است.
پیشنهادی برای مردم دارید؟

به فضای سبز و درختان احترام بگذارید اگر درخت نباشد حیات 
هم نخواهد بود حرمت شاخه های سبز درختان را به اندک بهایی 

نفروشید.
البته ما عادت داریم همه چیز را به گردن مسئوالن بیندازیم تا شانه 
خودمان از زیر بار خالی شود. همه ما مسئولیم، در شهر کوچه و 
با هم تالش کنیم برای ساختن  باید همه  خیابان زندگی می کنیم 

یک شهر و جامعه ایدئال.
و در پایان...

یک صحبت هم با همان انسان نماها دارم، روزی دست خداست.

شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است

شهر از نمایی دیگر

به کوشش علی قاسم پور


