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شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است بهکوشش:علیقاسمپور

مدتی بود در عبور از فرهنگ شهر، یکی از کوچه ها توجهم را به 
خود جلب کرده بود. کوچه ای پر از گل و گلدان و کوچه ای که 
مرا به یاد کوچه دلگشا می انداخت و در گزارش های بعدی شما را 
با کوچه دلگشا آشنا خواهم کرد. البته اسم کوچه دلگشا را خودم 

روی آن کوچه گذاشته ام.
در یکی از منازل را به انتخاب زدم، وقتی صاحبخانه در را باز کرد 
تمام جواب سؤال اولم را گرفتم. ایشان نیاز به معرفی برای مردم 

خوب کازرون و مخاطبین هفته نامه طلوع ندارد.
فضل اله عباسپور، فرهنگی بازنشسته، خبرنگار و عکاس باسابقه و 
پیشکسوت که سابقه همکاری چندین ساله با هفته نامه و روزنامه 
طلوع را در کارنامه درخشان خود به ثبت رسانده است. وی همچنین 
عضو فعال جمعیت هالل احمر شهرستان و بازیگر تئاتر و یک فعال 

تمام قد اجتماعی و حامی همیشگی محیط زیست و طبیعت است.
سخت ترین  از  یکی  شما  با  مصاحبه  عباسپور  جناب 
کارهاست؛ مانند ترقه انداختن جلوی توپچی، اما باالخره 
خیاط هم در کوزه افتاد و دست روزگار جای خبرنگار 
از  شما  انگیزه  کرد.  عوض  بار  این  را  مصاحبه شونده  و 

اجرای این اقدام جالب چه بود؟
ایجاد یک روحیه شاد در مردم خوب و شریف کازرون مخصوصًا 

فرهنگ شهر و به خصوص این کوچه؛ که البته قرار است نامش را 
کوچه گل ها بگذاریم.

چرا فقط در یک سمت کوچه، گل و گلدان قرار داده 
شده است؟

یکی از دالیل این است که آفتاب ضلع شمالی کوچه خیلی شدید 
است و گل ها را از بین می برد و دیگر اینکه یک طرف کوچه را 
گلدان قرار نداده ایم تا برای پارک کردن ماشین ها از آن استفاده 

کنیم.
همسایه ها همه در انجام این طرح همکاری داشتند؟ کسی 

مخالفت نداشت؟
برنامه  این  انجام  از  همه  و  کردند  کمک  همسایه ها  همه  بله، 
خوشحال هستند و انگیزه مضاعفی در اهالی کوچه به وجود آمده 
و این باعث یک اتحاد و همدلی عجیب در بین اهالی کوچه شده 

است.
ایجاد  مانعی  کاری  این چنین  برای  شهرداری  مسئولین 

نکردند؟
خیر، حتی جناب باقری شهردار مردمی کازرون و اعضای شورای 
شهر در بازدیدی که از این کوچه داشتند بسیار از اجرای این طرح 

اظهار خشنودی کردند.

شده  کم  شما  گلدان های  و  گل  از  چیزی  تابه حال  آیا 
است؟

خوشبختانه تا االن خیر. حتی کسانی هم که گل و گلدان و بذر گل 
نیاز داشته باشند اگر به ما مراجعه کنند باکمال میل در اختیارشان 

قرار می دهیم.
شما برای همشهریان عزیز و خوب مان چه پیغامی دارید؟

با گل و گیاه تزئین  هرچه فضای خانه و کوچه و محله خود را 
کنند، مطمئن باشند که یک روحیه شاد و نشاط همه گیر در فضای 

محله و شهر به وجود می آید.
برای مسئولین پیامی دارید؟

مسئولین با مردم همکاری کنند و تا جایی که امکان دارد مردم 
و طرح های این چنینی را حمایت کنند. این کارها واقعًا کارهای 
خوب و زیبایی است که زیبایی و نمای شهر را دوچندان می کند. با 
استفاده از مسئولیت پذیری خود شهروندان که مسئولیت آراستگی 

و نگهداری این گل و گلدان ها را به عهده می گیرند.
شما از طرح شهروند گل اطالع داشتید؟

بله اطالع داشتم. خوشحال شدم که برای اولین بار در جشن اختتامیه 
یک  برگزاری  شاهد  خبرنگار  به عنوان  گل،  شهروند  پاییز  فصل 
برنامه بسیار خوب و عالی توسط شما و عزیزان انجمن دوستداران 

شورای  و  شهرداری  همراهی  و  حمایت  با  فارس  محیط زیست 
نهادهایی  دیگر  و  هفته نامه طلوع جنوب  و  اسالمی شهر کازرون 
بودم که در کنار هم توانستید چنین کار زیبایی را کلید بزنید؛ که 
دلیل  به  متأسفانه  گرفت.  قرار  همشهریان  بی سابقه  استقبال  مورد 
مردم  از  خیلی  شهرستان،  در  موجود  سالن  فضای  بودن  کوچک 
نتوانستند، بیننده برنامه به این زیبایی باشند. امیدوارم که به زودی 
با امکاناتی درخور و شایسته مردم در این شهر  یک سالن وسیع 

احداث شود.
و جسارتا یک پیشنهاد هم برای برگزاری مراسم اختتامیه شهروند 
بر  آتی خود، عالوه  برنامه  در  لطفًا  دارم.  زمستان(  )فصل   2 گل 
نمونه، یک فرصت  و  از شهروندان گل و خالق  تقدیر و تشکر 
یک  فقط  این  البته  شود.  داده  عزیزان  این  به  معرفی  و  صحبت 

پیشنهاد است.
از  رسد  شاپور  آقای  عباسپور،  آقای  از  خداحافظی  حین  در 

کارکنان زحمتکش اداره برق کازرون به جمع ما پیوست.
کوچه ها  و  محله ها  از  بسیاری  به  برق  کنتور  قرائت  برای  بنده 
مراجعه می کنم؛ اما این کوچه برایم حس خوبی را تداعی می کند و 
دیدن گل ها خستگی کار را از تنم بیرون می کند. چون یک فضای 

سبز، بسیار عالی و دلنشین در این کوچه طراحی شده است.


