
تصویرسازی نقشه: 
خ نفیسی گلر

نقشۀ حرکتی استفاده کنندگان از تره بار شیرودی



خ دستی اش  »هیچ مشکلی نیست؛ اما اگه شما دنبال مشکل می گردی، بهت نشون می دم.« چر
را که هنوز خالی از میوه است، به سختی از روی پستی و بلندی پیاده رو عبور می دهد و این 
جمله ها را تکرار می کند: »این پستی و بلندی ها هم مشکل نیست، برای من ورزشه و خودش 
تنوعیه؛ اما اگه شما دوست داری، بنویس مشکله.« این ها را آقای احمدی، یکی از مشتریان 

تره بار شیرودی می گوید. 
وسایلمان را که شامل کاغذ بزرگ و ماژیک و تکه کاغذهای رنگی می شد، در پیاده رویی کنار 
بازار شیرودی پهن کرده  بودیم. این وسایل ابزاری بودند که با آدم ها دربارۀ خوبی ها و بدی های 
مسیر رفت وآمدشان به میدان میوه وتره بار صحبت کنیم؛ با مشتری های  تره بار محلۀ ایرانشهر، 
یکی از محله های شهر تهران. در کنار این صحبت ها فرصتی به وجود آمد که بعضی ها را از 
میوه و تره بار تا منزلشان همراهی کنیم تا از نزدیک مسائل را ببینیم و ثبت کنیم. آقای احمدی 
یکی از این افراد بود. برای او موانع فرصت ورزش و تنوع بودند؛ اما برای همه اینطور نبود، 
خ دستی ام به خاطر نامناسب  پستی   بلندی  مسیر دردسر زیادی درست می کرد: »سه بار چر
بودن سنگفرش ها و مسیر پیاده رو خراب شده است.« این را خانمی می گوید که چند روز در 

هفته سروکارش به میدان می افتد. 
دغدغۀ اولیۀ این گفت و گوها این بود که بدانیم میدان میوه وتره بار شیرودی چقدر برای 
مشتری های آن دسترس پذیر است؛ یعنی کیفیت دسترسی چگونه است و چه موانعی برای 
رسیدن به آن ها وجود دارد. برای پاسخ به این سؤال ها از ابزارهای کار مشارکتی کمک گرفتیم 
و سراغ مردم رفتیم. وسایلی که در کنار میوه و تره بار شیرودی پهن کرده بودیم، باعث شد 
مشتری های مختلف هنگام خرید توقفی کنند و مسیر حرکتشان را روی نقشۀ محله نشان 
دهند و از سختی ها و مشکالت دسترسی شان به میوه وتره بار بگویند. یکی از اهالی بعد از 
، از ما ماژیک و کاغذ خواست. کاغذ را روی کاپوت ماشینی پهن کرد  شنیدن هدفمان از این کار
و شروع به کشیدن کروکی مسیر رفت وآمدش کرد که در ادامه حرف هایش را خواهید خواند. 
حاصل هشت نوبت گفت وگو با مشتریان تره بار شیرودی، نقشه ای شد پر از خطوط حرکتی 
مشتری های  تره بار که نکته های توجه برانگیزی حول وحوش آن ها ثبت شد. مجموعۀ این 
نکته ها کمک کرد تا تصویری واقعی تر از دسترس پذیری یک فضا، و پیچیدگی و درهم تنیدگی 

مسائل مرتبط با آن و تأثیرش بر زندگی مردم جلوی چشممان بیاید.

پابهپاتاترهبار
همراهانما

مائده صدیقی 
فهیمه خواجویی

اگر کسی از هرکدام از چهار جهت، به حرکِت ما دو نفر دقت می کرد، احتمااًل با دیدِن طرز حرکت  کردِن من یاد جملۀ »راه رفتن خودش را هم فراموش کرده« می افتاد. از بس که آن کیسۀ ده کیلویی 
خ دستی و  سبزی که دست من بود، وصلۀ ناجور بود و امکان راه رفتن عادی را از من گرفته  بود. خانم جوانی که اجازه داد همراهش شوم، بار سنگینی به همراه داشت. با خودم گفتم بین چر
خ دستی حاوِی کیسه های میوه را دنبال خودش می کشید، من هم همراِه سبزی ها در  خ دست او باشد، احتمااًل بهتر می تواند دربارۀ مسیر و مسائلش صحبت کند. او چر کیسۀ سبزی اگر چر
، تا جایی که مجبور نبود از ورود به پیاده رو اجتناب کرد. دربارۀ چرایی انتخاِب خیابان و عبور  ، اسم خیابان ها و نکته های خانم را دربارۀ آن ها به خاطر بسپارم. در طول مسیر تالش بودم تا مسیر
خ دردسر است. بهترین قسمت مسیر  ، مناسب نیستند و عبور از آن ها با چر از کنار ماشین های پارک شده هم به این موضوع اشاره کرد که پیاده روها و جوی های آِب مسیرش از خانه تا تره بار
هم از نظر او، پیاده روهای دور تا دور پارک هنرمندان بودند، با این حال برای کوتاه  کردن مسیر و استفاده از فضای پارک، همیشه بعد از خرید از توی پارک عبور می کند. به من که با کیسه درگیر 
هستم و از یکی از نیمکت های پارک کمک گرفته ام اشاره می کند و می گوید: »تازه اینجا می شود نشست و خستگی هم در کرد.« تقاطع خیابان شاداب و قرنی که رسیدیم، گفت: »اینجا سخت ترین 
قسمت مسیره، از هر طرف موتور می آد؛ حتی از خط ویژۀ اتوبوس، اونم برعکس.« مسیر قرنی تا خانه را دربارۀ تمرکز کاربری های اداری در این محدوده می گوید و اینکه بعد از ساعت اداری که 

هوا تاریک می شود، برای پیاده تردد، خرید کردن و بازگشت به خانه دشوار است.
خانۀ خانم در انتهای یک بن بست بود. تشکر کرد و گفت: »معمواًل خریدهای مادرم را من انجام می دهم ولی اگر خودش محض تنوع بخواهد خرید کند، بیشتِر مواقع جوانی کمکش می کند و 
خریدها را تا خانه می رساند. مثل کمک امروز شما به من!« تعارفم کرد به چای یا آب و همراه  شدن تا تره باِر دیگری برای ادامۀ خریدهای جامانده اش. خریدهایی که تره بار شیرودی فاقد آن ها بود. تشکر 
کردم و گوشه ای از بن بست، روی پلۀ خانه ای نشستم تا هرچه را از مسیر یادم مانده  بود روی کاغذ پیاده  کنم. کاری که باید همزمان با قدم  زدن در مسیر انجام می دادم ولی آن کیسۀ ده کیلویی نگذاشت!

خ دستی اش را به سختی روی سنگفرش های پیاده روی خیابان خردمند حرکت می دهد و می گوید: »من معمواًل از روی این سنگفرش ها  چر
حرکت نمی کنم. برای اینکه به شما نشون بدم، از روشون اومدم.« با حوصله سعی می کند دست اندازهای مسیرش را با جزئیات نشان دهد 
خ دستی اش را به خاطر خرابی این سنگفرش ها عوض  و درباره شان حرف بزند. از خانم دیگری هم شنیده بودیم که تا به حال سه بار چر
کرده است. خیابان خردمند یکی از مسیرهای معمول رفت وآمد به بازار میوه و تره بار شیرودی است: »انقد پستی بلندی زیاده، مجبورم از 
خیابون برم. داخل خیابون هم ماشین ها دوبله پارک می کنن. چاره ای ندارم که از وسط خیابون حرکت کنم.« از خیابان خردمند که وارد 
خ دستِی  کوچۀ گیتی می شویم، جوی آب باریکی می بینیم که کوچه را دو نیم کرده است. در نگاه اول مانع ویژه ای به نظر نمی رسد؛ اما با چر
خ دستی ام  پر از میوه ماجرا فرق می کرد: »چند سال پیش شهرداری اومد اینجا وسط کوچه جوی آب باریکی کشید. موقع برگشت که چر

سنگین است، نمی تونم از روی جوب حرکت کنم و به سختی جابه جاش می کنم.« 
خوان های جابه جایی میوه از تره بار پایانی ندارد. نزدیک خانه اش در کوچۀ عارف ادیب که می شویم، مانع اصلی خودش را نشان می دهد. دو 
بلوک سیمانی بزرگ از دور خودنمایی می کند و جمالت آخر با خستگی و کالفگی گفته می شود: »تعدادی از خانه های اینجا تبدیل به تولیدی 
شده اند. شهرداری به خاطر تغییر کاربری پلمپشان کرده و جلوی در خانه ها را با بلوک سیمانی بسته و پیاده رو را غیرقابل استفاده کرده است.« 
پس از خداحافظی و در مسیر برگشت، شکل و شمایل خیابان و کوچه ها و پیاده روها برایمان تغییر کرده بود. چیزهایی به چشم می خورد 

که قبل از آن هرگز به چشممان نمی آمدند.

از دیِد نقشه ۹۰۰ متر پیاده روی کردیم که ۱۱ دقیقه طول کشید؛ اما برای من زمان زودتر می گذشت، چون 
همسفر خوش صحبتی داشتم. از همان ابتدای مسیر، من سراپا گوش شدم تا ببینم چه چیزی باعث شد 
وقتی آن خانم از میدان تره بار بیرون آمد، با اشتیاق دنبال کسی بگردد که تا حوالی خانه  همراهی اش کند.
، که در آنجا خبری از میدان تره بار نیست اما خبر از گرانی میوه ها  درددل ها از بهار شروع شد؛ خیاباِن بهار
هست. هرچه جلوتر می رفتیم مرا به نوشتن نکاتش ترغیب می کرد. دوست داشت جایی حرفش به 
گوش کسی برسد که بتواند کاری انجام دهد. من تالش کردم همزمان با ثبت نقشۀ مسیری که در آن قدم 

می گذاشتیم، هر آنچه می گفت یادداشت کنم.
کمی که پیش تر رفتیم از سختی های حمل چرخ دستی در مسیر صحبت شد. از پیاده روهایی که به دلیل 
داشتن باال و پایین های زیاد، پله یا موانعی مانند بوالردها سختی مسیر را دوچندان و ما را پناهندۀ خیابان  
می کردند. در بخشی از مسیر، این فرصت فراهم شد تا در حمل چرخ دستی کمک کنم و توانستم نکاتی را 
که گفته می شد همان لحظه تجربه کنم. از پیاده روهای تنگ با دست اندازهای ناجوانمردانه برای چرخ های 
کوچک چرخ دستی گرفته، تا خیابانی عریض که حرمت عابرپیاده را حتی در حد کشیدن خطوط مخصوص عابر 
هم حفظ نکرده بود. وقتی با نگرانی از عرض خیابان مفتح عبور کردیم، در پاسخ پرسشم که چرا سوار تاکسی 
نمی شود گفت: »با چرخ کسی منو سوار تاکسی نمی کنه.« با این حال، او به وجود چرخ دستی  خود دلخوش و 
برایش ارزش زیادی قائل بود و در اواسط خیابان ورزنده با خنده ای دوست داشتنی گفت: »این چرخ مرسدس 

بنز منه!« جمله ای که باعث شده بعد از آن، هربار چرخ دستی در دست کسی ببینم، لبخندی در دل بزنم.
این خانم از سختی های مسیرش شیرین صحبت کرد و من وقتی تنها، در مسیر برگشت به میدان تره بار 
به حرف هایش فکر می کردم، به این نتیجه رسیدم اگر همراه او نمی رفتم هرگز نمی توانستم تصور کنم از 
دیدگاه خانمی که با وجود پادرد، پیاده به میدان تره بار مراجعه می کند، این مسیِر به ظاهر معمولی چه 

سختی هایی ممکن است داشته باشد.

فضای اطراف تره بار چه تأثیری روی دسترسی به آن دارد؟
»هروقت برای پیاده روی به پارک هنرمندان می آم، سری هم به تره بار اینجا می زنم و خرید می کنم«، »در 
طول مسیر نیمکت هایی وجود داره که بعد از خرید می تونم موقع برگشت روشون بشینم و استراحت 

کنم«. این ها عواملی هستند که وجودشان در مسیر تره بار خرید را برای مشتریان راحت تر می کرد. 
از طرف دیگر عواملی هم باعث سخت شدن دسترسی می شدند: »وقتی پله برقی پل عابر خرابه، 
خ دستی یا خرید سنگینم رو با خودم از پله ها باال بکشم«، »خیابان عریض و یک طرفۀ  مجبور می شم چر
مفتح نه چراغ قرمز داره، نه خط کشی عابر پیاده، پل عابر پیاده رو هم جمع کرده ن، از خیابون با هزار 
بدبختی رد می شیم«. این مجموعه عوامل در کنار نامناسب بودن پیاده روها و دست اندازها باعث 

می شود که خرید از تره بار به راحتی صورت نگیرد. 

مردم چطور به تره بار رفت وآمد می کردند؟
آمدن به تره بار است، با موانع زیادی روبه رو هستند. یکی از اهالی  کسانی که ترجیحشان پیاده 
نزدیک تره بار می گفت همسایه شان نابینا است و این خیابان ها و پیاده روها آن قدر مانع دارد که 
خ دستی دارد، نمی تواند سوار تاکسی خطی  نمی تواند از تره بار استفاده کند. خودش هم وقتی چر
شود و دربست یا تاکسی اینترنتی می گیرد. همین عوامل باعث می شود عده ای ترجیح دهند از 
وسایل نقلیۀ شخصی شان استفاده کنند که باعث ایجاد مشکل ترافیک اطراف تره بار می شود. 
ترافیک خیابان های کناری تره بار اهالی را کالفه می کند. می گویند بهتر است فکری به حال پارکینگ 

تره بار شود. مسئله پیچیده و درهم تنیده است. 

شعاع تأثیرگذاری تره بار و دایرۀ نفوذ آن
از آدم ها می پرسیدیم چه مسیری را طی می کنند تا به تره بار برسند، و به آن ها کمک می کردیم که 
مسیر رفت وآمدشان را روی نقشه پیاده کنند. متوجه شدیم شعاع استفاده کنندگان آن فراتر از 
چیزی است که فکرش را می کردیم. اهالی محله های اطراف از کریمخان، سنایی، بهار و ویال و قرنی، 
چون تره باری در نزدیکی شان نداشتند، خودشان را به اینجا می رساندند. برخی برای ارزان تر بودن 

آن، برخی دیگر برای اینکه تره باری در محله شان وجود ندارد. 

شیوۀ تعامل با مردم و رسیدن به یافته هایی متفاوت
نکات ریز و درشتی که از دل تعامل با خود آدم ها و بدون فاصله به دست می آید، کمک می کند به 
راه حل های مناسب تری برای بهتر شدن فضاها برسیم. صرف گفت وگو کردن نمی تواند ما را به شرایط 
واقعی مردم نزدیک کند؛ حتی شیوۀ تعامل ما هم می تواند روی کیفیت یافته ها و نکاتی که به دست 
می آوریم اثرگذار باشد. به عنوان مثال، وقتی دربارۀ موضوعی مانند دسترسی به یک فضا با آدم ها 
 گفت وگو می کردیم، معمواًل موضوع برای مخاطب گنگ بود و نکات کلی و عمومی دستگیرمان 

ً
صرفا

می شد. از طرفی وقتی گفت وگو همراه با طی کردن مسیر با مشتریان تره بار می شد، موضوع آن برای 
دو طرف شفاف می شد. به نکات ملموس و عینی ویژه ای می رسیدیم که در یک گفت وگو نمی شد 
به آن ها رسید: »من از روی این سنگفرشا حرکت نمی کنم؛ چون چرخم رو به سختی روش می کشم 

و چرخم خراب می شه، این بار از اینجا اومدم تا شما ببینین چه مشکالتی سر راهم وجود داره.«
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»این چرخ مرسدس بنز منه«

در فرایند تهیۀ این نقشه فهمیدیم...
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