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خوابشان را دزدید1

فهیمه خواجویی
مائده صدیقی

مهدی سلیمانی

داستان یک مصادره

میان داســتان ها و خاطره های دانشــجویان ســاکن خوابگاه، داستان مشترکی بود از 
یاد بود. نمی دونیم  وصدای دانشــجوها ز ی: »ســال ۹4 یه نصفه شبی سر یک تیرانداز
وایت ها مختلفه.  غ التحصیلی بود یا مسابقۀ تیم ملی. ر وصدا به خاطر جشن فار ســر
یاد شاکی می شــه و با تفنگ بادی ش به طرف  وصدای ز گویا یکی از همســایه ها از ســر
ی می کنه. یکی از دانشجوها هم از پشت تیر می خوره و زخمی می شه.  خوابگاه تیرانداز
جالبی ش اینه که چند ســال بعدش این اتفاق دوباره تکرار می شــه.« با شــنیدن این 
وایت پیش فرض های گوشۀ ذهنمان دربارۀ مشکالت این خوابگاه سست می شوند.  ر
ی که راهی محله می شــویم، البه الی همــان گفت و گوهای اولیه کم کم متوجه  چند بار
می شــویم که »مصرف مواد«، سوژه ای که با اســم خوابگاه طرشت 3 سخت گره خورده 

ی در میان است.  است، موضوعیت چندانی ندارد و داستان های دیگر
»وقتی رســیدم خونه دیدم پسرم با پســرخاله اش گوجه فرنگی برداشته ن زده ن 
تو ســر دانشجوها. چرا بچۀ من تو سر دانشجوها گوجه می زنه؟ چون کدورت قدیمی از 
یف می کنم  و تعر پدرش باقی مونده، چون من براش خاطرۀ تور والیبال و زمین چمن ر
و به چشــم  کــه قبل از اومدن خوابگاه توی محله بود. هنوز هم بچۀ  من دانشــجوها ر
مزاحــم می بینــه.« این خاطره را هم یکی از محلی هــا در دیدارهای اولیه با ما در میان 
وایت ها از دانشــجویان و اهالی محل کــه بی ربط به  می گذارد. شــنیدن این جنــس ر
ویمان باز کرد.   یکدیگر هم نبودند، سرنخ هایی دستمان داد و مسیر جدیدی را پیِش ر

وی خوابگاه ایستاده ایم. تکه های خشک شدۀ چوب، قسمت هایی  وبه ر کنار باغی ر
رِگ بدون حصار را پوشــانده. خانه ای که نصفه ونیمه خراب  شده، میانش  از دور باِغ بز
یمی با بچه هایش  قرار دارد و تیرهای چوبی و طاقچۀ خانۀ قدیمی پیداســت. خانم کر
مشــغول برداشــتن تکه چوب های خشک شده از باغ اســت. یک چشمش به بچه ها 
اســت که با تکه های چوب همدیگر را زخمی نکنند و با بقیۀ حواســش به ســؤال های 
یاد داشته. به خاطر همین هم خوش آب وهوا بوده.  ما جواب می دهد: »طرشــت باغ ز
یف اومد اینجا، باغ  هــا و آب وهوای خوبش بوده.   یکی از دالیلی که دانشــگاه شــر

ً
اصال
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خوابگاه
البته دانشــجوها خیلــی به این چیــزا اهمیت 
 معلــوم نیســت حواسشــون 

ً
نمــی دن. اصــال

کجاســت.« دانشــجوها مســیر دانشــگاه تــا 
وند و می آیند. پالســتیک های  خوابــگاه را می ر
ی های به گوش  ، هندزفر یِد به اندازۀ یک نفر خر
وبه زمین یا آسمان تفاوت آن ها با  و ســرهای ر

اهالی محله را مشخص می کند. 
کمی پایین تر از جایی که ایســتاده ایم، باغ 
ی است که قطعات مختلف ماشین های  دیگر
اســقاطی را از میــان در نیمه بــازش می شــود 
دیــد. تعــدادی از باغ هــا به تعمیرگاه ماشــین 
تبدیــل شــده اند. تعــداد کمترشــان هــم بــا 
درخت هــای تــوت و خرمالــو باقــی مانده انــد. 
اهالی قدیمی محله جای باغ های ازدست رفته 
را خوب می دانند و یکی یکی آن ها را نام می برند. 
 صاحبانشــان آن هــا را وقف 

ً
باغ هایــی که غالبا

اطعــام در حســینیه طرشــت می کرده اند. باغ 
قدیمــِی کوچۀ »باغ کاج« محلۀ طرشــت، یعنی 
یف  جایی که خوابگاه طرشــت 3ی دانشگاه شر
در آن ســاخته شــده، یکــی از همــان باغ هایی 
اســت که داستان متفاوتی از ســایر باغ ها پیدا 
می کنــد. زمیــن خوابــگاه در ابتــدا باغــی بوده 
کــه از قدیم ترها وقــف و حوالی دهــۀ 4۰ تبدیل 
زشــگاه شــده اســت: »اینجا زمین وقفی  به ور
حاج عباس قلی طرشــتی بوده کــه گفته بود جز 
زشی هیچ چیز دیگه ای نباید بهش زده  کلنگ ور

بشــه.« این ها را ناصرخان بــه ما می گوید. کاله 
 با کت وشلوار 

ً
شــاپو ســرش می گذارد و معموال

زشــکار  وفــش می آید. ور ی ســرای معر بــه دیز
و کشــتی گیر بــوده و البــه الی تصاویــر ناصــر 
ی سرا، عکسی  وی دیوارهای دیز ملک مطیعِی ر
هم از  تیم »ســامان طرشــت« گذاشته است از 
ی می کرد.  زشــگاه محله بــاز زمانــی در زمین ور
دعوتمــان می کنــد داخل مغــازه و از گذشــتۀ 
خوابــگاه می گویــد. قبل از خوابــگاه، زمین آنجا 
زشــگاهی مجهز بوده که به گفتۀ او، چمنش  ور
از چمــن آزادی هــم باکیفیت تــر بــوده اســت. 
رنگی در  ناصرخــان که به گفتــۀ اهالی نقــش پر
زشــگاه را داشته، می گوید:  ی از زمین ور نگهدار
 زمین فوتبال بود. مســعود اقبالی 

ً
»اونجا قبال

و که مربی و داور سرشناسی  ی ر و منوچهر نظر
ینــۀ خودمــون آورده بودیــم تا با  بــودن، بــا هز

بچه ها کار کنن.«
اکثــر قدیمی هــای محلــه زندگی شــان با 
رگ ترها،  زشــگاه گره خورده بود. از بچه ها تا بز ور
وه هــای مجــزا، هرکــدام در طــول هفته در  در گر
زشــگاه می آمدند و از آن  زمان مشــخصی به ور
اســتفاده می کردنــد. بعدازظهــر جمعه ها هم 
نوبــت اســتفادۀ بازنشســته ها بــود. تیم های 
 
ً
طرشــت که حدود بیست تا می شدند، معموال

وزهــای جمعــه بــا هــم مســابقه می دادنــد.  ر
اهالــی از پیــر و جــوان به تماشــای مســابقات 
می نشســتند و تیم هــا را تشــویق می کردنــد. 
وکلۀ خوابگاه در  ایــن بــود که پیــش از آنکه ســر
محلــه پیدا شــود، بیســت  ســالی می شــد که 
زشگاه محله خو گرفته بودند. کم کم  اهالی با ور
زمزمه هایی به گوش رســید از اینکه دانشــگاه 
زشــگاه خوابگاهــی بنا  قصــد دارد در زمیــن ور
یــف می کنند که به دانشــگاه  کنــد. اهالــی تعر
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زشــگاه را خراب نکند: »به مهندس نقشــه کش کــه اومد اینجا  می گفته انــد زمیــن ور
و!« اما گوش دانشــگاه بدهکار نبود و می خواســت به  و ببینــه، گفتیــم جمع کن بــر ر
ر و  ور بولدوز هــر قیمتی ایــن کار را انجام دهد، از تهدید و تطمیع گرفته تا اســتفاده از ز

وهای انتظامی.  نیر
خ مــی داد که به قول اهالی، دانشــگاه انتخاب های  ایــن ماجراها همه در حالی ر
زشگاه طرشت اصرار کرده است.  ی هم برای احداث خوابگاه داشته اما بر زمین ور دیگر
و که  یکــی از خانم های قدیمی محله بهمان می گوید: »االن دانشــگاه زمین دیگه ای ر
زشگاه کرده و عوضش اینجا خوابگاه ساخته؛  نزدیک تر به دانشــگاه بوده، تبدیل به ور
و برای  زشــگاه ر  ســر در نمی آرم وقتی می تونســت اونجا خوابگاه بســازه و این ور

ً
اصال

و نکرد.« باقی اهالی هم میان حرف هایشان این موضوع  اهالی باقی بذاره، چرا این کار
یاد بوده،  بنابراین احداث خوابگاه در  را تکــرار می کنند که زمین های موقوفۀ طرشــت ز
ومی نمی دید  ی نیز ممکن بوده است. اما انگار کسی از طرف دانشگاه لز جاهای دیگر

با مردم در این باره صحبت کند یا دالیل این تصمیم را توضیح دهد. 

ی.«  »به من گفتن عبور آزاد! به شرطی که دیگه سمت اون زمین نر
هنگامی که ماجرای ساخت خوابگاه جدی تر می شود، اهالی به فکر اعتراض می افتند. 
استشــهاد محلی پر می کنند و ســعی می کنند صدایشــان را به گوش مراجع قانونی 
ی  ورمون نرســید«. آن ها که از فاصلۀ زمانی دورتر برســانند؛ اما »فایده ای نداشــت، ز
بــه ماجرا نگاه می کنند، فکر می کنند اعتراضشــان شــبیه گل  لگد کردن بوده اســت: 
و می گفتن، کار  »نزدیک به ســی چهل نفر شــهادت دادیم امــا اتفاقی نیفتاد. َچشــم ر
وزها خوب یادشان است، می گویند  خودشونو می کردن.« قدیمی ترهای محله که آن ر
بــرای اعتراض تا مجلس هم رفته اند که نتیجه ای نداشــته اســت: »پســر من رفت از 
و جابه جا کنید. اما فایده نداشــت و  ید حتی یک آجر ر مجلــس نامه گرفت که حق ندار

گوش شنوایی نبود.« 
اهالی راه های مختلفی را برای نشــان دادن اعتراضشــان به کار می گیرند. تصویر 
زشگاه می گذارند. که به  قول اهالی  شهدای طرشت و عکس امام خمینی را دورتادور ور
یعنی اگر مردم طرشت برایشان اهمیتی ندارند، حداقل به این  افراد احترام بگذارند و 
ی زدند، فایده ای نداشته است. از  زشــگاه را خراب نکنند؛ اما دســت به هر کار زمین ور
ور  زشگاه را به ز ی که درهای ور یکی از پیرمردهای محله می شنویم که دانشگاه چند بار
یبش کند، فردایش اهالی درها را جوش می داده اند. درها دوباره باز  بــاز می کرد تا تخر
ی از نو  می شــد، اهالی دوباره درها را جوش می دادند، درها دوباره باز می شــدند و باز

. اما سرانجام پای لودرها به محله باز می شود. تکرار
زشگاه که پیدا می شوند، اهالی دست به تجمع  نشــانه های آخرِ از دست  رفتن ور
در اطرافــش می زنند. خاطرات اعتراض به این تصمیم برای آن ها هنوز زنده اســت. تا 

از یکی از پیرمردهای 
محله می شنویم که 
ی  دانشگاه چند بار
زشگاه  که درهای ور
ور باز می کرد  را به ز
یبش کند،  تا تخر
فردایش اهالی درها را 
جوش می داده اند
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خوابگاه
آنجا که می گویند بارها دســت به تجمع زده اند: 
»بیســت بار اونجا تجمــع کردیم. به دانشــگاه 
و شکستیم  اعتراض کردیم. شیشه های لودر ر
اما اون هــا جواب خاصی به مــا نمی دادن. یک  
و  وز هــم دیدیم مأمور اومد و همــۀ کوچه ها ر ر
و تصرف کردن.« زمینی که  ور زمین ر بستن و به ز
ناصرخان چندبار بین صحبت هایش با حرارت 
ی اصولی و  یرســاز یقایی و ز از کیفیــت چمن آفر
ود تبدیل به زمین  باکیفیتش می گفت، خیلی ز
باتالقی می شــود. بخش درخور توجهی از محله 
زشگاه می شوند.  در این مدت درگیر ماجرای ور
اهالــی خانه هایشــان را در اختیــار معترضــان 
ن و مرد و جوان جلوی لودرها  قرار می دهنــد و ز
می ایســتند. آقای صفاخیل کــه از تعمیرکاران 
یف می کند  قدیمی محله اســت، برایمــان تعر
کــه در هیاهــوی تجمــع ، خانۀ مــادرش مکان 
امنی بــرای اهالی بوده اســت. یــک درِ خانه به 
زشــگاه بــود باز  وی ور وبه ر کوچــۀ بــاغ کاج، که ر
می شــد و درِ دیگر به کوچــۀ عابدینی. مأمورها 
کــه می آیند، مــادرش در دوم را بــرای اهالی باز 
می کــرده و به آن هــا پناه می داده اســت. یکی 
دیگر از قدیمی ترهای محله هم می گوید دنده و 
ی ها شکسته است.  کتف پسرش در این درگیر
میان صحبت ها می شنویم که »زنان و مادران« 
یــم خانم« و  در میــان اعتراضــات بوده اند. »مر
»شــهبانو خانم« جلــوی لودرها ایســتاده اند و 
اجــازه نداده اند حرکت کنند. وقتی می پرســیم 
چرا این کار را کرده اند، پاسخ می دهند که باالخره 
ی می کرده اند  زشگاه باز بچه هایشــان در این ور

و آنجا برایشان مهم بوده است.
ناصرخــان  صحبت هــای  میــان  بعدتــر 
می شــنویم که واکنش هــا در برابــر اعتراضات 
ز تهدید هــم پیش رفته اســت.  بــرای او تــا مــر
یــف می کند از آنجایی که نقشــش  برایمان تعر
زشــگاه بیــش از باقی اهالی  یت این ور در مدیر
ی شــده است. برای توقف  بوده، تهدیِد بیشتر

اعتراضــات او را تــا اویــن هــم برده انــد و تعهد 
ود: »به  گرفته انــد که دیگر ســمت آن زمین نــر
من گفتن عبور آزاد! به شــرطی که دیگه ســمت 
ی.«  اهالی می گویند بعــد از آن،  اون زمیــن نــر
ی از دســت آن ها برنمی آمده اســت.  دیگــر کار
تــا جایی کــه می توانســتند، برای نگه  داشــتن 
زشــگاه محله مقاومت کرده اند و باقی  زمین ور
ج شده است؛   از دستشان خار

ً
داستان طبیعتا

ورشــان به جبهۀ  ی نداشــته اند و یا ز ور چــون ز
مقابل نمی رســیده است: »متأســفانه سنبۀ 

ور همیشه به  طرف ضعیف بوده.«  ز
رگ و  زشــگاه، تیم هــای بز بعــد از رفتــن ور
ی  وه های مختلفی هــم که در آن باز کوچــک و گر
می کردنــد، از هــم پاشــید و طرشــتی ها دیگــر 
ین تیم ها  ی از تیم هــا، تمر جایی برای طرفــدار
و ادامــۀ مسابقاتشــان نداشــتند. آن اوایل و 
زمانی که اعتراضات شدت گرفته بود، دانشگاه 
یــن قصــد داشــت  بــا ارائــۀ پیشــنهاد جایگز
اهالــی را راضــی نگــه دارد. برای مثــال به مردم 
بلیط رایگان اســتخر می داده انــد، اما فایده ای 
ی از بچه ها از زمان تختی  نداشته است: »یه  سر
زشکار بودن. اعتراض کرده بودن  کشتی گیر و ور
به کار دانشــگاه. دانشــگاه هم می خواســت با 
و گول بزنــه. به مردم  پیشــنهاد جدیــد مــردم ر
بلیط اســتخر می دادن. اما مگه ما کشته مردۀ 

استخر بودیم؟«
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ینی برای آن وجود نداشــت. با اینکه چند سال بعد  زشــگاه دیگر جایگز با رفتن ور
ی از محله تأسیس شد، اهالی برای استفاده  زشگاه شهدای طرشت در نقطۀ دورتر ور
یم. یه  بار  ینــه ای پرداخت می کردنــد: »اونجا هم که نمی تونیــم بر  هز

ً
از آن بایــد حتما

پســرم می خواســت بره، دیدم فقط برای یکی دو ســاعت اســتفاده باید شصت هفتاد 
ی اش نقش  زشــگاهی را که در ســاختن و نگهــدار تومــن بــدن.« اهالی محله زمین ور
زشــگاه  داشــتند و رایگان از آن اســتفاده می کردند، از دســت می دهند و به جای آن ور
یت زمین جدید هم به  ی نصیبشــان می شــود که باید برایش پول بدهند. مدیر دورتر
 عهدۀ طرشــتی ها نیست و مدام در حال تغییر است. به همین خاطر امکان استفادۀ 

منظم با قاعده و قانون مشخص برای اهالی وجود ندارد. 

و سر دانشجوها درمی آوردن« »مردم دستشون به جایی نمی رسید و تالفی ش ر
ی بین اهالی و دانشجویان به  در ســال های اولیۀ بعد از ساخته شدن خوابگاه، درگیر
بهانه های مختلف پیش می آید، بهانه هایی مثل راه رفتن دسته جمعی دانشجوها در 
زشگاه برای مردم اینجا  خیابان و شلوغ شدن صف نانوایی ها با حضور دانشجوها: »ور
خیلــی مهم بود. وقتی از بین رفت، مردم دستشــون به جایی نمی رســید و تالفی ش 
و ســر دانشــجوها درمی آوردن. بعد از اومــدن خوابگاه خیلی دعوامرافعه می شــد.  ر
ی، می دیدی بیست تا دانشجو تو صفن. هیچ نونوایی ای  می رفتی دم نونوایی نون بخر
ی  یشه های درگیر اضافه نشده بود به محله؛ اما جمعیت چرا.« اهالی طرشت یکی از ر
زشگاه به خوابگاه  زشگاه« محله شــان می دانند. تغییر ور با دانشــجویان را »تصرف ور
بدون اینکه نظر آن ها دیده و شنیده شود، پذیرش این تغییر را برای اهالی ناخوشایند 
و تحمل ناپذیــر کرده بود. یکی از قدیمی ها از گفتن ایــن حرف ها عصبانیتش از آمدن 
ود و می گوید بعد از این اتفاق خانواده اش را  خوابگاه یادش می آید، صدایش باال می ر
برداشــته و از این محله رفته اســت: »من از اینجا فرار کردم رفتم. کسی هم نیست که 

به این حرف ها گوش بده.« 
زشگاه، حضور خوابگاه در محله ای با بافت سنتی و مذهبی  عالوه بر ماجراهای ور
ی شــان با  ی اهالی و درگیر همچــون طرشــت اثراتی بــه همراه مــی آوَرد که به دلخــور
یبه  ای  دانشجوها بیشــتر دامن می زند. یکی از اثرات، از قول اهالی حضور آدم های غر
است که با فرهنگ آن محله چندان هم خوانی  ندارند. محله ای با حال وهوای مذهبی 
ی باز بــوده و نحوۀ پوشــش و حضــور در محله  وز  درهــای خانه ها شــبانه ر

ً
کــه ســابقا

یبه که همان دانشجویان  برایشــان قاعده ای مشخص داشــته، حاال با آمدن افراد غر
یف می کردند که حضور با  باشــند، دســتخوش تغییراتی می شــود. اهالی برایمان تعر
پیژامــه در محله خالف عرف بود و مجازات آن هم کتک  خوردن بود. حاال هرازچندگاهی 
حضور دانشــجویان با لباس نامتناســب با فضای محله تصویر ناآشــنایی نیســت: 
ن و بچه شــون بی چادر  ن که به ز »شــما خودتون فکر کنین ببینین محلۀ ما اعتقاد دار
وز بیاین  یم. شما فقط دو ر وضه و بساط های این شکلی تا دلتون بخواد دار نباشن. ر

اینجا وایسین ببینین چه شکلیه اینجا.«

یکی از اثرات، از قول 
اهالی حضور آدم های 
یبه  ای است که  غر
با فرهنگ آن محله 
چندان هم خوانی  
ندارند
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خوابگاه از طرف دیگر جانمایی نامناســب خوابگاه 
دردســرهایی برای دانشــجوها درست کرده که 
رفت وآمد عادی آن ها به خوابگاه را دچار دردسر 
کــرده. موقــع گفت وگو بــا دانشــجویان متوجه 
ین مســئله ای کــه ذهن آن ها  شــدیم اصلی تر
ی  را به خود مشــغول کرده، داســتان خفت گیر
اســت. از ترس هایی که تجربــه کرده اند گفتند. 
محــدودۀ  از  دانشــجوها  کــه  نقشــه ای  وی  ر
خوابــگاه کشــیدند، جاهایی را که خودشــان یا 
ی شــده اند نشانمان  دوستانشــان خفت گیر
دادنــد. کنار خرابــۀ یکی از باغ های رهاشــده در 
ی  یرگذر محله، ســرِ کوچۀ منتهی به خوابگاه و ز
وست، از جاهایی هستند  که کنار ایستگاه متر
بــرای  ی  خفت گیــر احتمــال  ین  بیشــتر کــه 
یک   دانشــجویان را دارد. دانشــجوها بعــد از تار
شــدن هوا برای رفت وآمد به خوابگاه یا اســنپ 
می گیرند یا موبایل و لپ تاپ همراه خودشــان 
اینجــا  می گوینــد  محلــه  اهالــی  نمی برنــد. 
دانشــجوها طعمه های خوبی برای معتادان و 
خفت گیرها شــده اند: »خوابــگاه نزدیک باغه و 
معتادا تــو همین باغ ها هســتن. یه جای دنج 
ی. دانشــجو باالخره  پیدا کرده ن برای خفت گیر
ی همراهــش هســت و خفت گیرهــا  یــه چیــز

می دونن که دست  خالی برنمی گردند.«

»طرشت هنوز تب دارد«
طبــق قــرار قبلی مان بــا اهالی محلــه، متنی را 
یه چاپ کنیم، برایشــان  که قرار اســت در نشــر
یــم تــا بخوانیــم. بــا ایــن کار می خواهیم  می بر
ی از قلــم نیفتاده  نظرشــان را بدانیــم تــا چیــز
یــاد نشــده باشــد. در جمــع  باشــد و کــم و ز
ســه نفره ای از قدیمی های محله نشســته ایم 
وی متــن می خوانیــم. یکــی از آن ها  و بلنــد از ر
می پرســد ایــن ماجراها برای چیســت و چه کار 
یــم می کنیــم. کمــی توضیح کــه می دهیم،  دار
ی  وع می شود. انگار چیز صحبت های او هم شر
یر قالی و االن بخواهد آن  را به ناچار برده باشــد ز
را کنار بزنــد. می گوید: »من االنش هم اعتراض 
زشــگاه  و خوش می آد که این ور دارم. آخه خدا ر
و از چنــگ مــا در آوردین جاش ایــن خوابگاهو  ر
گذاشــته ین؟« موضوع هنوز از ذهن اهالی پاک 
نشــده اســت. در جایی دیگــر از محلــه، یکی از 
اهالی می گوید طرشــت هنوز تــب دارد و تبش 
و  پایین نیامده اســت: »یکی بایــد بیاد تبش ر
و  پایین بیاره. کســی نیســت که ایــن حرف ها ر
گــوش بده.«هنوز بعد از گذشــت ســی ســال، 
ماجــرای آمــدن خوابــگاه و از آن مهم تر شــیوۀ 
آمدنــش، بــرای کســانی کــه از نزدیــک درگیــر 
موضوع بوده اند، هنوز تازه اســت. اگرچه حضور 
خوابگاه به رســمیت شــناخته شــده و به قول 
اهالی االن با دانشــجوها به صلح رســیده اند و 
ی به کار همدیگــر ندارند، اتفاقاتی همچون  کار
ی به دانشــجویان و برخی از تنش های  تیرانداز
گاه وبیگاه نشــان می دهد که داستان خوابگاه 
و اثراتــش هنوز برای مردم حل نشــده اســت. 
داغ اتفاق برای برخی از اهالی هنوز ســرد نشده. 
از طرفــی دیگر نــوع نگاهــی که باعث بــه وجود 
آمدن این شرایط شده، همچنان حاکم است و 
نشــانه های آن را می شود در تصرف زمین های 
محلــه بــا شــیوه های مختلــف، بــدون در نظر 

گرفتن شرایط محله و نظر اهالی دید.
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ویم، یکی از اهالی که در این رفت وآمدها  ی که به محلۀ طرشت می ر ین  بار در آخر
با هم آشــنا شده ایم، از ما می خواهد که با او در محله گشتی بزنیم. دغدغه ای داشت 
 ســرنخ هایش را البــه الی صحبت بقیۀ اهالی هم شــنیده بودیم. در چرخی که 

ً
که قبال

یف یکی یکی در میان بافت  داخل محله با هم می زنیم، خانه هایی را که دانشــگاه شــر
وهشــکدۀ  یده اســت، نشــان  می دهد و نگرانی اش را بیان می کند: »این پژ محله خر
 یکی از باغ های محله بود. این خونۀ وســطی که می بینی، اینو دانشــگاه 

ً
فضایــی قبال

 آزمایشــگاهش کردن 
ً
یده و فعال و خیلی وقته خر یده. این یکی خونۀ قدیمی ر تــازه خر

تــا بعــد از تملک بقیۀ خونه هــا به مجموعه شــون اضافه ش کنــن.« فضاهای محله، 
یف درمی آیند و ردپای  باغ ها و زمین های موقوفی حاال کم کم به تملک دانشــگاه شــر
قدمــت محلۀ طرشــت را کم رنگ تر می کنند. یکی دیگــر از اهالی میان صحبت هایش 
گفته بود که دانشگاه باغ های گل درشت محله را نشان کرده است. برای اهالی، آمدن 
خوابگاه و دیگر مکان های وابستۀ دانشگاه به محله مانند تصرف ذره ذرۀ محله شان 
می ماند که نگرانی شــان را از مداخلۀ هرچه  بیشــترِ دانشگاه در آینده بیشتر می کند. 
مداخله ای که اثراتش را به راحتی نمی توان دید و وقت آشــکار شــدنش فرصتی برای 

جبرانش وجود ندارد.
زشــگاه به خوابگاه بیش از سی ســال گذشته. اهالی  از داســتان تبدیل شدن ور
هنــوز هــم خانه های حوالــی خوابــگاه را به نام »خونۀ دم اســتادیوم« می شناســند و 
مسئله همچنان پابرجاست. دانشجویان به خوابگاه رفت وآمد می کنند بدون اینکه 
تعاملی با اهالی محل داشــته باشــند. دانشــگاه بدون در نظر گرفتن شــرایط محله 
به فکر گســترش خود در محله اســت. اهالی محل، فضایی برای گفت وگو با دانشــگاه 
و دانشــجوها ندارند. کســی با کسی سخن نمی گوید و گوشــی آمادۀ شنیدن نیست. 

ود.  صداها در گلو می ماند و تب ها باالتر می ر

ویکرد و ابزارهای مشارکتی و با همراهی مؤسسۀ اندیشۀ  1. این گزارش با استفاده از ر
ون آمده که با  انسان شهر تهیه شده است. سوژه و محتوای این گزارش از دل فرایندی بیر

یگران مختلف خوابگاه طرشت 3، یعنی اهالی محله و دانشجویان خوابگاه طی شده است. باز

تصاویر کار میدانی 
انسان شهر و حوالی 
را اینجا ببینید


