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موتور فعالیت های نوروزی شهرداری بجنورد همچنان کم تحرک

آقای شهردار؛ از کت و شلوار
«عمو نوروز» چه خبر؟!
گروه گزارش

شاید رویش جوانه درختان به خواب رفته خیابان
ها و شمشادهای پیاده روها بتواند بر چهره بی
رنگ و لعاب بجنورد رنگی بپاشد وگرنه در هر
نقطه ای از شهر که قــدم بگذاری از زیباسازی
منظر آن خبری نیست در حالی که این روزها باید
شهر در تکاپوی میزبانی از بهار باشد؛ فصلی که
پاورچین پاورچین در پشت دیوارهای شهر گام بر
می دارد تا کمتر از  3هفته دیگر دامن پر از شکوفه
اش را در هر کوی و برزن بگستراند.
ویترین مغازه ها از اجناس جدید برای سال نو پر
شده است و بیشتر شهروندان برای خرید عید آمده
اند اما اگر حال و هوای بازار را از آن بگیری ،در و
دیوار شهر بویی از این هوای عیدانه نگرفته است؛
دیوارهای رنگ و رو رفته و در هم و برهم و جدول
اطراف بولوارها و میدان ها همانی است که قبال
بوده و منتظر دست نوازشگر شهرداری است تا
لباس کهنه شان را بعد از یک سال عوض کند و
جامه نو بپوشاند.
آن چه مشخص است این است که موتور فعالیت
هــای نـــوروزی شــهــرداری بجنورد همچنان کم
تحرک است و سوالی که در این جا مطرح میشود
این است که آقای شهردار؛ از کت و شلوار «عمو
نوروز» چه خبر؟!
با وجود این که پیاده روهای مناسب سازی شده
مرکز شهر زیرپای رهگذران فخرفروشی می کند
اما پیاده روهای نقاط دیگر به خصوص حاشیه
و نقاطی که دور از مرکز شهر هستند همچنان
چشم به راه هستند تا مناسب سازی نصیب شان
شود.
روزها بلند شده است و نوید آمدن فصل دیگر را می
دهد؛ فصلی که قبل از آن همه در تدارک نو شدن
هستند و بدون شک شهر از این قاعده مستثنی
نیست و هر گوشه اش رویای زیباسازی می بیند
تا شهروندان و مسافران از دیدنش لذت ببرند نه
این که تماشاگر زخم های ناشی از برآشفتگی اش
باشند و به نوعی خجالت زده بهار شود.
یکی از شهروندان به نکته جالب توجهی اشاره و
اظهارمی کند :وقتی شهر زیباسازی شود و زودتر
به استقبال عید برود شور و حال بیشتری را بین
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مــردم ایجاد و شــادی را در جان شان تزریق می
کند.او می گوید :اخبار منفی که هر روز درباره
ویــروس کرونا می شنویم باعث استرس بیشتر
افراد جامعه شده است و زیباسازی فضای شهری
می تواند تاثیر خوب و مثبتی داشته باشد.
در معابر نقاط مختلف شهر از استقبال از بهار
خبری نیست و شهر همچنان در خواب زمستانی
فــرو رفته اســت ،ال به الی شمشادهای خسته و

خشک پیاده روها کاغذهای ریز و درشت پراکنده
شده اند که با کوچک ترین نسیمی جا به جا می
شوند ،شاخه های هرس نشده درختان به زلف
های به هم ریخته ای می مانند که باید آرایشگر آن
ها را مرتب و زیبا کند.
در این میان آسفالت بولوار سردار شهید «قاسم
سلیمانی» لکه گیری شده است البته کارگران گل
های باقی مانده از فصل پاییز را از دل خاک بیرون
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می کشند تا به جای آن ها گل های بهاری بکارند.
شهروندی که در حال خریدن میوه است ،با اشاره
به سد معبر برخی کاسبان از شهرداری انتظار
دارد به این موضوع رسیدگی کند به ویــژه این
که به گفته او با نزدیک شدن به نوروز ،سد معبر
بیشتر و مانع رفت و آمد رهگذران می شود و به هم
ریختگی منظر شهری را در پی دارد.
رنگ جدول های کنار بولوار جانباز بر اثر تابش
خورشید در طول ماه های گذشته کمرنگ شده
است و شهروندان امیدوارند طی چند روز آینده
دوباره کارگران شهرداری با سطل های رنگ خود
بیایند و آن ها را رنگ آمیزی کنند .اگرچه در این
بولوار و حاشیه آن زباله دیده نمی شود ولی گویا
فضای زمستانی حاکم بر خیابان و پیاده روهای
زخمی دســت به دســت هم داده اســت تا چهره
نازیبایی داشته باشد.
کوچه پــس کوچه هــای شهر از دســت انــدازهــا
و آسفالت نیمه جــان رنــج می بــرد البته اهالی
امیدوارند با پایان بارندگی ها ،شهرداری برای
ترمیم و آسفالت آن ها اقدام کند .این مشکل در
حاشیه شهر بیشتر دیده می شود و آب های ناشی
از ذوب شدن برف اخیر موجب گل آلــود شدن
برخی کوچه ها و تجمع آب در گودال های وسط
معابر شده است.
یکی از اهالی باقرخان می گوید :نیاز نیست
وضعیت کوچه هــای ایــن جا را بگویم ،بارها با
شهرداری صحبت کرده ایم ،عیدهای زیادی آمده
و رفته است ولی ما همچنان فراموش شده ایم.
برای نو شدن کوچه و محله مان فقط می توانیم
گل های به جا مانده از بارش بهاری را پاک کنیم و
دوباره همان آش و همان کاسه.
در عین حال یکی از کسبه خیابان  17شهریور
به بخش بزرگی از پیاده رو که موزاییک آن کنده
و ترمیم نشده اســت ،اشــاره و اظهارمی کند:
وقتی از آمدن سال نو صحبت می شود به اطراف
مان دقت می کنیم و ناهمواری های کوچه ها و
خیابان ها را بیشتر می بینیم .اگرچه پاکبان ها
به طور شبانه روزی فعالیت و زباله ها را جمع
آوری می کنند اما صورت زخمی پیاده روها مانع
می شود که به نبود زباله در اطــراف مان توجه
کنیم.او ادامه می دهد :با وجود این که پیاده رو
سازی خوبی در مرکز شهر انجام شده اما برخی
نقاط از جمله قسمتی از پیاده روی میدان شهید
مــدت هاست در حــال خــراب شــدن اســت زیرا
موزاییک ها شل شده و زیر آن ها آب رفته است
به طوری که زمان عبور از روی آن ها گل و الی
خارج می شود.
یکی از ساکنان کوچه همت با بیان این که بارها
درخصوص درست کردن آسفالت و جدول وسط
این کوچه با شهرداری تماس گرفته ایم و امیدوار
بودیم برای سال جدید اقدام کنند ،تصریح می
کند :آبی که وسط کوچه جمع می شود به نوعی
همیشگی شده ضمن این که جدولی که در وسط
کوچه است ایراد دارد و باید اصالح شود.
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اگــرچــه ش ــه ــرداری ســعــی کـــرده پــس از پــایــان
انتخابات ،تبلیغات کاندیداها را از شهر بزداید اما
بعضی از دیوارها و تیرهای برق از چشم اش دور
مانده و تکه های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف
شهر همچنان جا خوش کرده است .حتی بعضی
از تبلیغات باقی مانده حالت طنزگونه ای به خود
گرفته است ،روی یک دیوار فقط دو چشم باقی
مانده و به تو زل زده است ،روی یک تیر چراغ برق
هم نصف صورت یکی از کاندیداها در برابر پاک
شدن مقاومت کرده است .لب خندان ،بازمانده
عکس یکی دیگر از کاندیداهاست که روی یک
دیــوار باقی مانده است و از رقابت تنگاتنگ آن
روزها حکایت می کند.
در این میان« ،یزدانی» که راننده آژانــس است
به هرس نشدن شاخه های درختان در خیابان
اصلی شهر اشــاره می کند و با بیان این که این
امــر مانع دیــد رانندگان می شــود ،می افزاید:
شمشادها هنوز هرس نشده اند در حالی که تا
آمدن فصل بهار چیزی باقی نمانده است.
هوای بهاری گویا در حال کشمکش با سرمای
زمستان اســت و عطرش را از دوردســت ها می
توانی استشمام کنی به ویژه وقتی آفتاب کم جان
از ال به الی ابرها شروع به تابیدن و تو را به چند روز
آینده پرت می کند که طبیعت جامه سبز و تازهاش
را بر تن می کند اما شهر هنوز به فکر جامه نو
نیفتاده است.
گلکاری میدان های شهر ،رنگ آمیزی جدول
هــا و جانمایی الــمــان هــای نـــوروزی مــی تواند
نشانه هایی از آمدن بهار باشد اما تاکنون در این
خصوص چیزی دیده نشده و شاید شهرداری آن
را به روزهای آینده موکول کرده است .البته یکی
از شهروندان معتقد است :زیباسازی بجنورد و
استقبال از بهار پروسه طوالنی است و به نظر می
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رسد شهرداری باید زودتر از این ها در این باره
اقــدام کند تا شهری زیبا داشته باشیم و حال و
هوای مان بهاری شود.
«اکــبــرپــور» بــه قسمت هــایــی از مــوزایــیــک هــا و
آسفالت خیابان در چهارراه شهید شیرازی اشاره
می کند و با بیان این که شهرداری نباید فقط به
فکر گلکاری و تزیین شهر باشد ،ادامه می دهد:
کنده کاری برخی مناطق به ذوق می زند و مانع
دیدن اقدامات خوب شهرداری می شود.
از نظر«غالمیان» یکی از شهروندان ،شهر رنگ و
لعابی ندارد و شهرداری باید به ویژه سر چهارراه
ها طرح های جذاب و قابل توجهی را اجرا کند
تا افرادی که دقایقی پشت چراغ قرمز توقف می
کنند از دیدن آن ها لذت ببرند.
جای خالی رنگ آمیزی روی دیوارهای بزرگ که
می توانند به جای بوم نقاشی از آنها استفاده
کنند ،دیده می شود.
برخی از ایــن دیــوارهــا رنــگ و رو رفته اســت و
بقایای نقاشی دیـــواری روی بعضی از آن ها
پابرجاست .در یکی از دیــوارهــای منتهی به
چهارراه امیریه فقط یک تکه بال پروانه مانده
است؛ پروانه ای که شاید نزدیک شدن به بهار،
بهانه ای باشد برای این که دوباره ترمیم شود و
بال پرواز پیدا کند.
پیرزنی به دوردست خیره شده ،دستش را روی
پایش و میوه هایی را پیش رویــش در معرض
نمایش گذاشته است ،او هم منتظر است تا قلم
موی شهرداری لباس رنگ و رو رفته اش را در
آستانه عید نوروز نو کند و میوه هایش را که بر اثر
آفتاب ،گذر زمان و بارندگی ها پالسیده و بدرنگ
شده است دوبــاره نقاشی کند تا رهگذرانی که
چشم شان به این نقاشی دیواری می افتد ،لبخند
بزنند و با او عکس یادگاری بگیرند.

