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راه انــدازی  و  ســاخت 
ایســتگاه صلواتی ثابت و 
عــزاداری  تکیــه  همچنیــن 
یادمــان  حســینی در جــوار 
شهدای گمنام بوستان گلستانه 
واقع در خیابان سپیده شمالی 
به همت شــورایاران، خّیران و 
نیکوکاران بومی و محلی انجام 
و در ایام محرم مورد اســتفاده 
ســید  گرفت.  خواهــد  قــرار 
شهردار  بهشــتی،  محمدجواد 
ناحیه یک منطقه18 در این باره 
گفت: »پس از طراحی و ساخت 

یادمان شــهدای گمنام در بوستان گلســتانه نوبت به ساخت ایستگاه 
صلواتی ثابت در نزدیکی محل یادمان بود، بنابراین با مساعدت معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست و اداره فضای سبز شهرداری منطقه 18 

ایستگاه  ســاخت  برای  زمینی 
صلواتی در نظر گرفته و اجرا و 
در ایام محرم مورد بهره برداری 
بهشــتی  گرفت.«  خواهد  قرار 
ســاخت  »پروژه  کــرد:  اضافه 
خوبی  سرعت  صلواتی  ایستگاه 
جانمایی  دلیــل  به  و  داشــته 
مناســب درکنار تکیه عزاداری 
محــرم  ایــام  در  حســینی 
شهروندان  استفاده  بیشترمورد 
قرار می گیرد.« شــهردار ناحیه 
»تاکنون  گفت:  منطقه18  یک 
ایستگاه صلواتی ثابت در محله 
وجود نداشت و شهروندان در زمان تهیه و توزیع نذورات خود با مشکل 
مواجــه بودند. با اجرای این پروژه این کمبود برطرف شــده و خّیران 

می توانند از این فضا برای کارهای خیرخواهانه استفاده کنند.«

تیتر یک

راه اندازی تکیه و ایستگاه صلواتی در بوستان گلستانه 

مرمت تپه باستانی چشمه علی در دستور کار
تپه باستانی چشمه علی شهرری که دچار ریزش شده بود ساماندهی و مرمت می شود. مدیر 
اداره میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرری با اعالم این خبر گفت: »دامنه تپه 
چشمه علی در طول زمان دچار ریزش شده و طرح ساماندهی و بهسازی تپه با هدف ترمیم آن 

اجرا می شود.« 
»نوروز تقی پور« درباره این طرح توضیح داد: »در این طرح استحکام بخشی جداره های تپه و 
مرمت دیواره های تخریب شده با مالت خاکی و کاهگل انجام و سطوح تپه پاکسازی می شود.«  
او افزود: »این پروژه توسط متخصصان مرمت آثار و بنا با نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان 

تهران و با رعایت اصول حفاظتی تپه اجرا می شود.«
به گفته تقی پور، مطالعات فنی و تهیه سایت پالن مجموعه چشمه علی به وسیله فتوگرامتری 
و مستندنگاری سه بعدی با هلی شات در حال انجام است و به زودی طرح ترمیم تپه اجرا می شود. 

کاهش ماهانه  هزار تن پسماند تر در منطقه17
به دلیل استقبال شهروندان و مشارکت آنها در طرح 
تفکیک پســماند، تولید ماهانه یک هزار تن پسماند تر از 
محله های منطقــه17 کاهش پیدا کرده اســت. معاون 
خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه17 با بیان 
این خبر گفت: »در یک سال اخیر شاهد کاهش پسماند تر 
و افزایش درصد تفکیک پســماند خشــک از محله های 
منطقه17 بوده ایم که نتیجه مشارکت شهروندان در امر 
تفکیک پسماند بوده است.« »محمدرضا افخم« افزود: »از 
اواسط سال گذشته تاکنون میزان جمع آوری پسماند تر با 
متوسط 6هزار تن به 5هزار تن در ماه کاهش پیدا کرده است.« وی با اعالم اینکه افتتاح مرکز 
گلماند در منطقه17 نیز عامل مؤثری در توجه شهروندان به موضوع تفکیک پسماند در مبدأ 
بوده است، ادامه داد: »به دلیل فراگیری ویروس کرونا، برگزاری جلسات و آموزش های شهروندی 
در این حوزه کاهش پیدا کرده است، اما با این وجود شاهد مشارکت مناسب شهروندان منطقه 
در حوزه تفکیک پسماند هستیم.« افخم گفت: »سال گذشته میزان پسماند خشک جمع آوری 
شده از سوی شهروندان، روزانه حدود 10تن بود که این روزها به طور متوسط به 15تن افزایش 
پیدا کرده اســت.« وی اجرای دقیق طرح های کاپ، شنبه های بدون پسماند، هوشمند سازی 
جمع آوری پسماند در غرفه ها و استقبال شهروندان از این طرح ها را از مهم ترین دالیل کاهش 

پسماند تر عنوان کرد. 

چهره
عضو تیم ملی والیبال نشسته کشور: 

بزرگ ترین 
افتخارم خدمت به 
هم محله ای هاست

یادداشت

محرم؛ َمحرم دل ها 
در میان مناسبت های ســال، ایام ماه 
محرم و صفر در بین شهروندان از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. در این ایام و به ویژه 
دهه نخست ماه محرم اقوام و قومیت های 
مختلف این نقطه از شهر با برپایی مراسم 
ســوگواری و عزاداری در اماکن مذهبی از 
جمله مســاجد، حسینیه ها و تکایا شور و 
ارادت قلبی شــان را به خاندان عصمت و 
طهارت)ع( نشان می دهند. هر چند شرایط 
حاکم کرونایی برگزاری این گونه مراسم ها 
را بــا محدودیت هایی همراه ســاخته اما 
و  با گشــت وگذار در کوچه پســکوچه ها 
محله ها متوجه می شــوید که ارادتمندی 
اهالی به امام حسین)ع( و خاندان پاک و 
مطهرش همچنان پابرجاســت و در حالی 
که عزاداران حســینی در این سوگواری ها 
خود را ملزم به اجرای پروتکل ها می دانند، 
در ایــن فرصت معنوی برای ســالمتی و 
پوشــیدن رخت عافیت بیماران کرونایی 

دست به دعا برمی دارند. 
بررســی تاریخچــه برگزاری مراســم 
عزاداری در بیــن اقوام مختلف منطقه18 
نشــان می دهد که در این جریان معنوی 
و انسان ســاز هرکسی با توجه به بضاعت و 
توان مادی و معنوی خود مشارکت داشته و 
همواره مردم در اجرای برنامه های ماه محرم 
نقش خویش را ایفا کرده اند. تنوع قومیتی و 
فرهنگی در محله ها همچنین سکونت اقوام 
مختلف در گوشــه وکنار منطقه ما باعث 
شده تا در ایام و مناسبت های سال به ویژه 
ماه محرم شاهد برپایی مراسم سوگواری و 
عزاداری به شــکل های مختلف باشیم. این 
ویژگی باعث شــده تا شهروندان از نزدیک 
با فرهنگ و آداب اقوام مختلف آشنا شوند 
و به نوعی همزیســتی فرهنگی برسند که 
شهروندی  مشــارکت های  بر  ناخواســته 

تأثیرگذار بوده است. 
بــا عنایــت به ایــن ویژگــی و اینکه 
فضــای معنوی محــرم یاد آور حماســه 
حسینی و پاسداشت الگوها و ارزش هایی 
صبوری  شــجاعت،  جوانمردی،  همچون 
و مردم داری اســت، شهرداری منطقه18 
در برگزاری مراســم سوگواری و عزاداری 
همراه شــهروندان و ســینه ســوختگان 
حسینی شده و برایشــان تدارک ویژه ای 
دیده اســت. در محــرم 1400 طرح ها و 
برنامه هــای متنوعــی در محله ها به اجرا 
در می آید کــه از میان آنهــا می توان به 
اجرای طرح کوچه های حسینی همراه با 
ســنت قدیمی چارپایه خوانی در محله ها، 
برگزاری نمایشگاه کتاب عاشورایی و نذر 
فرهنگی، نصب بیرق عزا در ســردر منازل 
خانواده های معظم شهدا اشاره کرد. تالش 
می کنیم همه برنامه ها و مراســمی که از 
سوی شهرداری منطقه برگزار می شود با 
کمترین تعداد و فاصله گذاری الزم باشــد 
و از شــهروندان به ویژه بــزرگان و امنای 
هیئت هــا انتظار مــی رود که عــزاداران 
حســینی را تشــویق به رعایــت موارد 
بهداشــتی و حتی المقدور مراســم را در 

فضای باز برگزار کنند. 

اتاق »خانواده یار« در منطقه19راه اندازی می شود
اتاق خانواده یار با هدف آسیب شناسی و ارائه خدمات 

مشاوره ای به زودی در منطقه19 راه اندازی می شود. 
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقــه19 با اعالم این 
خبر گفت: »این طرح با هدف تحکیم  بنیان خانواده اجرا 
خواهد شد که براســاس آن با استقرار روان شناسان در 
اتاق خانواده یار)اتاق مشاوره( گام های مؤثری برای تقویت 
بنیان خانواده، ایجاد جامعه ای خانواده محور و پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی و همچنین تســهیل گری در 
دسترسی به خدمات مشاوره قبل، حین و پس از تشکیل 
خانواده برداشته می شود.« »مهدی بصیری« افزود: »با اختصاص و آماده سازی فضای مناسب 
با استانداردهای خاص، هریک از شهروندان منطقه که نیازمند مشاوره هستند می توانند طی 
روزهای هفته از ساعت9تا 13 از این خدمات بهره مند شوند. بر اساس نیاز مراجعان، خدمات 

مشاوره به شکل حضوری یا تلفنی ارائه می شود.«

»بهتریــن دریافت  کننــده« والیبال 
نشسته تیم ملی کشــورمان در لیگ 
جهانی هلند است که به تازگی برای شرکت 
در مســابقات المپیک2020 راهی توکیو 
شده اســت. »صادق بیگدلی« چهره برتر 
ورزشــی والیبال2018 برای پنجمین بار 
متوالی در مسابقات المپیک شرکت کرده و 
از مهره های کلیدی تیم  ملی والیبال نشسته 
کشورمان است. بزرگ ترین افتخار خود را 
خدمت به هم محله ای هایش می داند و اینک 
به عنوان رئیس اداره سالمت و تربیت بدنی 
می کند.  فعالیــت  منطقه17  شــهرداری 
بازســازی چند مجموعه  ورزشــی و زمین  
چمن منطقه، برخی از فعالیت هایی است 
که در زمان مسئولیت بیگدلی به سرانجام 
رسیده است. سانحه رانندگی که در کودکی 
برای او اتفاق افتاده، ســبب کوتاهی پایش 
شده، اما این ســاکن محله ابوذر دست از 
تالش برنداشته و بازی در رشته والیبال را از 
10سالگی شروع کرده است. در 18سالگی 
المپیک2004 یونان اعزام شد و بارها  به پارا
توانســت همراه با بازیکنان تیم ملی پرچم 
کشــورمان را بــه اهتــزاز درآورد. همین 
موفقیت ها سبب شد تا نام تیم ملی والیبال 

نشسته کشــورمان به عنوان 
پرافتخارترین تیم ورزشی 
جهــان در کتاب گینس 
ثبت شود. کســب مدال 
المپیک 2016  پارا از  طال 

مسابقات  قهرمانی  ریو، 
 2014 پارآســیایی 
از  برخی  اینچئــون، 
افتخاراتی است که با 

بیگدلی  حضور 
ی  ا بــر
تیم ملــی 

ل  لیبــا ا و
نشســته کشورمان 

رقم خورده است. 

سید محمد فیاض
شهردار منطقه18

مجله خبری مجله خبری

رنگ آمیزی سرعتگیرهای منطقه17
سرعتگیرهای موجود در معابر منطقه17 برای آشکارسازی بهتر 

برای رانندگان رنگ آمیزی شد. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه17 در این باره گفت: 
»یکی از الزامات سرعتگیرها، نصب عالئم و آشکارسازی آنهاست. به 
همین دلیل معاونت ترافیک شهرداری منطقه در طرحی ابتکاری 
نسبت به اجرای نوشتار، دندان کوسه ای و رنگ آمیزی سرعتگیرهای 

مشکی اقدام کرد که مشابه آسفالت به نظر می رسید.«
»سعید سراج« افزود: »در این طرح سرعتگیرهای الستیکی به 
رنگ زردرنگ آمیزی و آشکارسازی شد که یکی از رنگ های مؤثر در 
دید رانندگان است.« این اقدام با درخواست پلیس راهور منطقه17 
و برای افزایش ایمنی و کاهش سرعت خودروها و موتورسیکلت های 
عبوری انجام شد. طبق بررسی های میدانی کارشناسان نقاط دارای ظرفیت تصادف شناسایی 
و رنگ آمیزی شد. وی به خط کشی محوری و نصب تجهیزات ایمنی در بزرگراه های منطقه17 
هم اشاره و عنوان کرد: »ایمن سازی بزرگراه های شهید چراغی و شهید نواب به دلیل  تردد زیاد 
خودروها اهمیت زیادی دارد و برای کاهش تعداد و شدت تصادف ها، نصب تجهیزات ایمنی در 
آنها انجام شد.« وی در پایان به خط کشی محوری در مسیر 5کیلومتری بزرگراه های منطقه 

اشاره کرد که به صورت مکانیزه انجام شده است. 

»باغ راه« صاحب دومین مسیر دوچرخه سواری شد
دومین مســیر دوچرخه ســواری به طول 2 کیلومتر در باغ راه 

حضرت فاطمه)س( ایجاد شده است. 
شهردار ناحیه یک منطقه 18 گفت: »این مسیر 2 کیلومتری 
از ابتدای ناحیه یک آغاز می شود و تا ابتدای ناحیه 4 ادامه دارد. 
نخســتین ویژگی این پروژه ایجاد مسیر رفت و برگشت جنب 
پوشــش گیاهی و فضای سبزاست که باعث می شود شهروندان 

از دوچرخه سواری لذت ببرند.«
»ســید محمدجواد بهشــتی« اضافه کرد: »به جز مســیر 
دوچرخه سواری، ساخت ســاختمان فرهنگی نیز در این باغ راه 
در دســتور کار قرار گرفته که طراحی ویژه ای دارد و ســاکنان 
ناحیه یک از جملــه تولیددارو و فردوس می توانند از برنامه های 

فرهنگی آن استفاده کنند.« 

میز خبر

   100
سبد کاالی حمایتی بین 

خانواده های نیازمند منطقه17 
توزیع شد. سبدهای کاال شامل 
مواد غذایی ضروری از جمله 

برنج، روغن، گوشت، حبوبات و... 
بود که با مشارکت خیّران از سوی 

مرکز خیریه »آوای مهر باران« 
بین خانواده های کم بضاعت توزیع 

شد. 

11
دستگاه ویلچر همراه با سبد کاال و 
لوازم ضروری منزل با کمک خیّران 

از سوی شعبه بنیاد بین المللی آبشار 
عاطفه ها در منطقه17 تهیه و بین 

معلوالن استان سیستان و بلوچستان 
توزیع شد. 

 یک پیشنهاد؛ 
ساخت نماد سوزن بانی

مهمی  اقدام های  از  »یکی 
کــه در منطقــه17 انجام و 
اهالی شده،  سبب خوشحالی 
زیرزمینــی شــدن خط آهن 
تهــران ـ تبریز اســت، اما به 
اعتقــاد من نباید همــه آثار 

خط آهــن را از این منطقه برچید.« این جمله را 
»محمدتقی وارثی« معتمد و شــورایار محله باغ 
خزانه بر زبان می آورد و ادامه می دهد: »مسیر قطار 
تهران ـ تبریز یکی از مهم ترین خطوط ریلی کشور 
اســت که بیش از 60ســال از ایجاد آن می گذرد. 
اگرچه  تردد قطارها در این خط مشــکالت زیادی 
در این سال ها به ساکنان منطقه17 تحمیل کرد و 
شهروندان خاطرات تلخ زیادی از آن دارند، اما این 
خط به نوعی یکی از هویت های منطقه17 است.« 
وی با اعالم اینکه پس از زیرزمینی شدن خط آهن 
تهران ـ تبریز، هیچ آثاری از آن در منطقه17 دیده 
نمی شود، می گوید: »روزگاری دکه نگهبانی برای 
مســدود کردن راه و عبور قطار در میدان شهدای 
مدافع حرم وجود داشــت که اهالی از آن خاطره 
دارند. همان محل به میدان سوزن بانی معروف بود 
و بهتر است نماد آن در منطقه ساخته شود. فعالیت 
دیگــری که می توان انجام داد نصب چندمتر ریل 
در بخشی از محله و قراردادن یک واگن قطار روی 
ریل است تا کودکان بدانند روزگاری قطارها از دل 
محله عبــور می کردند. حتی می توان این واگن را 
به رستوران یا کافی شاپ تبدیل کرد و عکس های 

قدیمی از محله در آن قرار داد.«

شورایاری

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح
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صفحه آرا

رفاقتی
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مدیر مسئول
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معاون سردبیر روزنامه
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حسنی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه16 
می گوید: »در فرهنگ ما ایرانیان، بزرگداشــت اسوه های 
دینی زمینه ساز بسیاری از آیین هاست که به دلیل تنوع 
جغرافیایی و قومی، ســبک های متنوعی از آن به وجود 

آمده و از دیرباز تا امروز از نسلی به نسل دیگر 
منتقل شده است. فراموش نکنیم که فرهنگ 
شــیعه متأثر از قیام امام حسین)ع( و نهضت 
عاشوراست و با شهادت طلبی و عزاداری برای 
اباعبداهلل)ع( عجین شــده است؛ به طوری که 
سوگواری نمادی از احیای ارزش های انسانی 
به شمار می رود. از همین روست که پیام این 
واقعه عظیم ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر 
انســان آزاده ای را تحت تأثیر قرار داده است. 
می توان ادعا کرد که در میان آیین های معنوی، 

فرهنگ عاشورایی فراگیرترین و ژرف ترین آیین هاست.«
به گفته پورآقایی، در محرم و صفر سال 1400 معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بهره گیری از 
همه ظرفیت های مدیریت شهری برای گسترش فضای 
معنوی در شهر و تکریم شعائر اسالمی اجرای برنامه های 
متنوع آیینی و مذهبی را در قالب های مختلف در دستور 

کار خود قرار داده است. 

 بیرق عزا سردر خانه شهدای محله
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه16 قبل 
از هر چیزی عنوان می کند که امسال با شعار معنوی»با 

یاد تو شهر جان گرفته« برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن 
سوگواری ها و عزاداری ها اقدام خواهد شد. وی به تشریح 
برنامه های ماه محرم می پردازد و می گوید: »امسال در هر 
منطقه یک خیابان و معبر به عنوان خیابان ویژه انتخاب و 
در آن فضاسازی محیطی ویژه متناسب با ایام 
محرم شکل می گیرد که این کار مدتی قبل با 
همکاری نواحی 6 گانه، شورایاری ها و مدیران 
هیأت ها و تکایای مذهبی انجام شــده است.« 
یکی دیگــر از برنامه هایی کــه در منطقه16 
اجرایی شده سیاهپوش کردن میادین اصلی 
و معابر پررفت و آمد اســت کــه در کنار آن 
نصب بیرق و پرچم عزاداری حسینی در کنار 
خانه و منازل خانواده های معظم شهدا در هر 
6 ناحیــه و با کمک شــورایاری ها و خادمان 
حســینی انجام شده و عالوه بر آن شهرداری منطقه 16 
در برگزاری مراســم و محافل حسینی همکاری خوبی با 
تکایا و هیأت ها دارد؛ از نصب داربســت ها و تأمین نور و 

سیستم های صوتی تا... 

 تجلیل از خادمان و پیرغالمان و نوگالن حسینی
پورآقایی از دیگر برنامه هایی که در حفظ و پاسداشت 
شــعائر و فرهنگ عاشــورایی در محله ها برگزار می شود 
صحبــت می کند و می گوید: »شــرط الزم و ضروری در 
اجرای همه برنامه های ماه محرم رعایت کامل و بدون قید 
و شرط نکات بهداشتی و پروتکل هاست. در این ماه مراسم 

  »بدون   تردید هویت فرهنگی و دینی هر جامعه را آیین، آداب و رسوم، ارزش ها، مراسم و باورها تشکیل 
می دهد و مراسم بزرگ دینی از جمله ســوگواری ها و عزاداری ها، دینداری و توسل به ائمه اطهار)ع( را به 
زندگی معنوی شهروندان هدیه داده اســت.« »مهدی پورآقایی« معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقه16 با بیان این مطلب از جایگاه معنوی و شور و شعور عزاداری ها در بین مردم به ویژه ساکنان جنوب 

شهر و ویژه برنامه های عزاداری سرورو ساالر شهیدان برای ما صحبت می کند. 

رضانیکنام

ویژه برنامه های عزاداری 
سرور و ساالر شهیدان در منطقه16

با یاد تو شـهر جان گرفته
محمدرضا طالقانی، پیشکسوت 

کشتی، از آیین قدیمی 
چارپایه خوانی می گوید

سنت شست وشوی 
چارپایه با گالب شیراز 

»محمدرضا طالقانی« از جمله متولیان 
ســنت و آیین چارپایه خوانی در تیمچه 
حاجب الدوله در ماه محرم و صفر است و 
اطالعاتی در این زمینه در اختیارمان قرار 

می دهد. 
 او با اشاره به اینکه سنت 
به  نسبت  چهارپایه خوانی 
تفاوت  نوجوانی اش  دوران 
می گوید:  است،  کرده  پیدا 
بلندگو  تکیه ها  زمان  »آن 
نداشــتند،  میکروفون  و 
مداحان سنتی  همین  برای 
می رفتند  چارپایــه  روی 

و با صدای بلند به مداحی برای دســته 
بیشتر  قدیم  در  می پرداختند.  سینه زنی 
داشتند.  چارپایه   ســینه زنی  دسته های 
شخصی کنار ناظم هیأت می ایستاد و هرجا 
ناظم می گفت چارپایه را آنجا قرار می داد.« 
طالقانی با بیان این مطلب درباره سنت 
چارپایه خوانی به نکته ای اشــاره می کند. 
می گوید: »ســابق بر این افراد خوشنام و 
نیکوکار محله قبل از استفاده از چارپایه در 
مراسم سوگواری آن را با گالب ناب شیراز 
باید  مراسم  این  در  می دادند.  شست وشو 
نوحه خوانان درمکان بلندتری قرار گیرند 
تا بتوانند به دسته سینه زنی و مردم مسلط 
باشند. از این رو روی چارپایه می رفتند تا 
بتوانند با صدای بلند ذکر مصیبت کنند. 
البته سال هاســت بلندگو نیز به مراسم 

چار پایه خوانی اضافه شده است.« 
می افزاید:  کشــتی  پیشکسوت  این 
»مداحان قبل از باال رفتن از روی چارپایه، 
کفش های شان را در می آورند و چارپایه را 
حرمت  مداحی  نوع  این  چون  می بوسند، 

معنوی دارد.«

محمدرضا طالقانی
پیشکسوت کشتی

تقدیر و تجلیل از پیرغالمان، خادمان و نوگالن حسینی در 
محله ها و در فضای باز مناسب با حداقل شرکت کننده اجرا 
می شود. طبق برنامه ریزی انجام شده مراسم »دمام زنی« 
و »چاوشــی خوانی« در طول دهــه اول محرم در مکان 
و فضای مناسب که مشــکالت ترافیکی به وجود نیاورد 
قبل از نماز مغرب و عشــا به اجرا درخواهد آمد که یکی 
از این محل ها میدان بازار دوم نازی آباد اســت. مراســم 
تعزیه خوانی نیز به مــدت 10 روز در دهه دوم ماه محرم 
در محله ها برگزار خواهد شــد و در کنار آن کتابچه های 
مقاتل الحسین)ع( به تعداد زیاد چاپ می شود و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.«

 نمایشگاه کتاب »شور حسینی؛ عقالنیت دینی«
 معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه16 
تأکید می کند که در محرم 1400 موضوع   ترویج فرهنگ 
مطالعه و کتابخوانی جزء سرفصل های اصلی قرار گرفته و به 
همین دلیل، چاپ و توزیع انواع کتابچه با موضوعاتی چون 
ماه محرم، زندگی امام حسین)ع( و مقاتل الحسین)ع( در 
دستور کار شهرداری منطقه16 قرار گرفته و در تکمیل این 
طرح نیز با راه اندازی نمایشگاه کتاب با نام»شور حسینی، 
عقالنیت دینی« تالش می شــود تا شهروندان بیشتر به 
مطالعه این مقوله تشویق و ترغیب شوند. در حاشیه این 
برنامه با همکاری ناشــران، نویسندگان و افراد خیر طرح 
»نذر کتاب« اجرا می شــود تا عالقه منــدان به مطالعه و 

کتابخوانی بتوانند از این آثار به رایگان استفاده کنند. 

 کوچه های حسینی و مراسم چارپایه خوانی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه16 از 
اجرای تاریخی ترین مراسم عزاداری ماه محرم در کوچه ها 
و خیابان هــا صحبت می کند و می گوید: »طبق اســناد 
تاریخی مراسم »چارپایه خوانی« از جمله برنامه های رایج 
و متــداول در تهران قدیم بوده و اجــرای آن در تیمچه 
حاجب الدوله ســابقه طوالنی دارد. در این برنامه مداحان 
اهل بیــت)ع( روی چارپایــه چوبی می روند و شــروع به 
ســوگواری و عزاداری می کنند. چارپایه خوانی شــرایط 
و آدابــی دارد. اینکه افرادی کــه چارپایه خوانی می کنند 
وضو دارند و با طهارت کامل وارد مراســم می شوند. طبق 
شنیده ها هرسال طی مراسمی این چهارپایه ها غبارروبی 
و نظافت می شود.« پورآقایی می گوید: »در محرم امسال 
مجری راه اندازی کوچه های حسینی در محله ها هستیم و 
قرار است با همکاری مداحان حسینی این مراسم معنوی 

را در محله اجرا کنیم.« 

مهدی پورآقایی
معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهردار 

منطقه16

افتتــاح و راه اندازی مرکز خیرماند ابتکاری اســت 
که معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
منطقــه18 و به ویژه اداره پســماند ایــن منطقه بانی 
آن بوده اســت، به همین دلیــل از »ابراهیم کریمی« 
رئیس اداره پســماند شــهرداری منطقه خواســتیم 
تــا درباره چگونگی فعالیت این مرکز و ســاز و کار آن 
بیشــتر توضیح دهد. او با بیان اینکه راه اندازی مرکز 
خیرمانــد در ماه محرم چند هدف اصلی 
و مهــم دارد توضیح می دهد: »این مرکز 

از روز اول محــرم کارش را به صورت رســمی آغاز 
کرده و پس از آن خدماتش را به صورت دائمی ادامه 
می دهد. همان طور که همه می دانیم شهروندان خیر 
در ماه محرم در تکایا و هیأت های حســینی اقدام 
به طبخ و توزیع غذای نــذری می کنند که در این بین مقداری 
پسماند خشک از قبیل ظروف یکبارمصرف، قاشق، لیوان، سفره 
پالستیکی و... تولید می شود که باید به شکل صحیح جمع آوری 
شــود و به چرخه بازیافت برگردد. ماه محرم فرصت طالیی است 
برای جلب مشارکت و همراهی شهروندان در امر تفکیک پسماند 
از مبدأ و این موضوع می تواند تمرینی باشــد تا درهمه ایام سال 
این نوع سبک زندگی عادت و در درون خانواده ها نهادینه شود.«

 معرفی طرح در شبکه های اجتماعی محلی
رئیس اداره پســماند شــهرداری منطقه در پاسخ به این سؤال 
که شــهروندان چگونه در جریان افتتاح مرکز خیرماند و خدمات 
آن قرار گرفتند، می گوید: »روش های اطالع رســانی در این زمینه 
متنوع بوده و از همان روز اول که این مرکز در خیابان شهید احمد 
حسینی راه اندازی شده به کمک افراد شاخص و معتمدان بومی و 
محلی، شبکه های اجتماعی مجازی فعال در محله ها، پرتال مساجد 
و حسینیه ها، سراهای محله، شورایاری ها و... تالش کردیم شهروندان 
را در جریان فعالیت این مرکز قرار دهیم. این نکته را هم باید اضافه 
کنم که برای دسترســی آسان شهروندان و دست اندرکاران تکایا و 
هیئت های مذهبی به خدمات مرکز خیرماند برای آنها کد و شماره 
اشتراک در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز با یکی از نیروهای این 
مرکز تماس بگیرند و با هم به محل زندگی و یا تکیه و حســینیه 

مراجعه کنند و پسماندهای خشک را تحویل مرکز دهند.«

 مشارکت آسان در کار خیر 
از ابراهیم کریمی می خواهیم کمی درباره ارتباط پسماندهای 
اهدایی شهروندان با کار خیر توضیح دهد. می گوید: »شهروندان 

به 2 صورت مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی و دادن شــماره 
اشتراک می توانند پســماندهای جمع آوری شده در منزل را به 
دست متصدیان این مرکز برسانند. در این مرحله شهروندان در 
ازای تحویل پسماند به این مرکز پولی دریافت نمی کنند و فقط 

نیت می کنند که ارزش مادی آن صرف امور خیریه شود.« 
رئیس اداره پســماند شــهرداری منطقه می افزاید: »در مرکز 
خیرمانــد پولی به شــهروندان پرداخت نمی شــود، اما پیمانکار 
مربوطه به اندازه میزان و تناژ پسماندهای خشک جمع آوری شده 
در این مرکز وجه نقد و مبلغی را آماده و به حساب خیریه طوس 
انتقال می دهد. خیریه طوس وابسته به هیأت وارثان ثاراهلل)ع( و 
مجمع هیأت های مذهبی منطقه است که طبق سنوات گذشته 
ایــن وجوه را در امور خیرخواهانه و خداپســندانه صرف خواهد 
کرد و گزارش هایی را نیز در اختیار شهروندان قرار خواهد داد.«

 حفظ کرامت انسانی در اجرای طرح
کریمی یکی از اصول اساســی در انجام امور خیریه را حفظ 
کرامت انســان های نیازمند می دانــد و می گویــد: »راه اندازی 
غرفه های بازیافت و مراکز گلماند از جمله برنامه هایی اســت که 
شهروندان را به طرق مختلف با فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ 
آشــنا کند. راه اندازی مرکز خیرماند در کنار این غرفه ها یادآور 
فرهنگ نیکوکاری اســت. شهروندان در هر طبقه ای که هستند 
تنها با جمع آوری و تحویل پسماندهای خشک خانگی می توانند 
درکار نیکوکارانه مشارکت کنند و در اجر و ثواب آن سهیم شوند. 
این نکته را هــم باید تأکید کرد که خیریــه طوس پولی را که 
از این طریق جمع آوری می شــود با رعایــت امانت داری، حفظ 
کرامت و آبروی انســان ها صرف امور خیریه می کند؛ 
از جمله خرید لباس و پوشــاک بــرای ایتام، جهیزیه 
برای نوعروســان، اشتغالزایی برای جوانان جویای کار، 
کارآفرینی برای زنان سرپرســت خانــوار، تهیه اقالم 

ضروری برای خانواده های نیازمند و...« 

 در آرزوی مخازن بدون پسماند خشک
اگر بــه درون مخازن زباله ای کــه ابتدای کوچه و 
خیابان هــا وجود دارد نگاه بیندازید می بینید که هنوز 
برخی از شــهروندان پسماندهای خشــک خانگی خود را درون 
این ســطل ها تخلیه می کنند و این مسئله باعث بروز مشکالت 
بسیاری می شود که البته خود شهروندان تاوان آن را می پردازند. 
رئیس اداره پسماند شهرداری منطقه در این زمینه به نکته مهمی 
اشــاره می کند و می گوید: »محال است که شهروندان در کوچه 
و خیابان ها با کودکانی که از داخل مخازن زباله پســماند خشک 
جمع آوری می کنند مواجه شــوند و با دیدن آنها ناراحت نشوند. 
ما به عنوان شهروندان ناآگاه باعث و بانی این واقعه تلخ هستیم و 
باید هرچه زودتر رفتار اشتباه مان را اصالح و سبک زندگی مان را 
تغییر دهیم. مطمئن باشــید اگر درون مخازن مکانیزه هیچ نوع 
پســماندی وجود نداشته باشد مافیای بهره برداری از کودکان کار 
از بین می رود و شــهروندان دیگر در محله خود شاهد این گونه 
صحنه های زشت و ناپسند نخواهند بود. آرزو دارم روزی برسد که 

مخازن زباله عاری و خالی از پسماندهای خشک باشد.«

  کوچه و خیابان های شــهرمان بوی محرم به خــود گرفته و بیرق های 
عزاداری در تکایا و هیأت های مذهبی به اهتزاز در آمده اســت. در چنین 
حال و هوایی شــاهد اجرای طرحی ابتکاری و خالقانه از سوی شهرداری 
منطقه18 هستیم که البته با این شــور و همدلی هماهنگ است و هدف 
اصلی آن مشارکت دادن شــهروندان در امور خیرخواهانه و کمک کردن 
به نیازمنــدان جامعه، تغییر ســبک زندگی شــهروندان در مواجهه با 
پسماندهای خشک و از همه مهم تر کوتاه کردن دست مافیای مخازن زباله 
و سوءاستفاده از کودکان کار و بهره برداری غیرقانونی از آنهاست. نامش را 
گذاشته اند مرکز »خیرماند« و نخستین شعبه آن در شهرک ولی عصر)عج(، 
خیابان شهید احمد حسینی جنب مدرسه 13 رجب راه اندازی شده و از این 
پس قرار است شهروندان پسماندهای خشک خانگی شان را به این مرکز 
تحویل دهند تا در قبال ارزش مادی آن در کارها و امور خیر سهیم شوند و 

آثار و برکاتش را در زندگی ببینند. 

مریمقاسمی

نخستین مرکز »خیرماند« 
در منطقه 18 راه اندازی شد

پسماند خشک بده
 در کار خیر شریک شو

نشانی و ساعت کار مرکز »خیرماند«
با تالش مسئوالن معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه نخستین مرکز خیرماند 
در محله ولی عصر)عج( در خیابان شهید احمد حسینی و در نزدیکی مدرسه13 رجب راه اندازی 
شده و از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر به شهروندان خدمت رسانی می کند. 

ابراهیم کریمی
رئیس اداره پسماند 
شهرداری منطقه18
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نزد استاد هیأتی شدم
»ســن زیادی نداشتم که شیفته شعر و شاعری شدم. از کودکی برای خودم شعر 
می نوشــتم، اما زیاد اهل هیأت و حضور در چنین مجامعی نبودم و فقط در دهه اول 
محرم در مراسم هیأت محله شرکت می کردم. یکبار با یکی از بچه های محله مهمان 
هیأت قمربنی هاشم شــدم و از آن پس با استاد خوبم »عزیز صبوری« شاعر بزرگ 

اشعار آیینی آشنا شدم و ســرودن این نوع اشعار و خواندن آنها را 
در هیأت آغاز کردم.« »محمد نعمت زاده« جوان 34ساله ساکن محله 
نعمت آباد که جزو شاگردان قدیمی صبوری است، با بیان این موضوع 
می گوید: »بعد از نخستین دیدار که به سال1387 برمی گردد دیگر به 
حضور در جلسات اســتاد عادت کردم.« نعمت زاده با بیان اینکه طی 
این سال ها و شاگردی نزد استاد بیش از 5۰۰شعر آیینی سروده است 
و دوست دارد بتواند به زودی کتابی از اشعارش به انتشار برساند، ادامه 
می دهد: »سال هاست در انجمن های شــعر و هیأت ها از استاد درس 
می گیرم این در حالی اســت که در روزهای کرونا برای رفع ایرادهایم 

بیشتر به منزل استاد می روم. او بدون هیچ چشمداشتی از من و دیگران عالقه مندان 
شعر و شاعری در هریک از محله های منطقه حمایت می کند و عمیقًا از پیشرفت تک 

تک شاگردانش خوشحال می شود.«

محمد نعمت زاده
ساکن محله نعمت آباد

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
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قریب 40سال است که دست به قلم شده و در وصف 
اهل بیت)ع( شــعر می ســراید. طی این سال ها شاعران 
زیادی را تربیت کرده، اما هنوز هم خودش را شــاگرد 
می داند و دست از مطالعه و آموختن نکشیده است. عزیز 
صبوری با اشــاره به اینکه از کودکی مجذوب ادبیات و 
شــعر بوده و به خواندن کتاب های شعر فارسی و ترکی 
عادت داشــته اســت، می گوید: »بزرگ شــده یکی از 
روستاهای اردبیل هستم و از کودکی همراه پدرم اغلب 
در هیأت های مذهبی شــرکت می کردم. در این رفت و 
آمدها همیشــه سعی داشتم اشعار مرثیه سراها را حفظ 
کنم یا اشــعاری مانند آنها بسرایم. با مهاجرت به تهران 
از سال1360 فعالیت در این حوزه را به صورت حرفه ای 
با شرکت در محافل استادان این حوزه آغاز کردم. طی 
این سال ها عضو ثابت هیأت های مذهبی از جمله مسجد 
حضرت ابوالفضل)ع( محله شریعتی و دیگر هیأت های 
مذهبی محله و مناطق و شــهرهای مختلف هســتم و 
ضمن خواندن اشعارم اگر کسی عالقه مند به این حوزه 
و مســتعد سرودن شعر باشد تا حدی که در توانم باشد 

راهنمایی اش می کنم.«
 صبــوری در روزهــای کرونا که برپایــی هیأت ها و 
بســیاری از مجامع محدود شــده بیکار نمانده و بیشتر 
در منزل پاســخگوی شاگردان اســت و راهنمایی شان 

می کند. مسئول بازنشسته بخش ریخته گری و تراشکاری 
یک شــرکت با اشــاره به اینکه عالوه بر هیأت طی این 
ســال ها در انجمن های مختلف شعر هم شرکت داشته 
و از سال1374 تا ســال 1395، 8جلد کتاب با عناوین 
»مجاهدان راه حق«، »منادیان راه حق«، »مدافعان راه 
حق«، »ســالکان راه حق«، »تابعان راه حق«، »عاشقان 
عدالت«، »عاشــقان سعادت« و»سلحشــوران عاشورا« 
منتشــر کرده، در ایام خاصی همچون ایام فاطمیه، ماه 
محرم، صفــر و... در برنامه های تلویزیونی شــبکه های 
مختلف همچون شبکه سحر، شبکه3 و... حضور داشته و 
حدود 10بار در کنگره های بین المللی حائز رتبه های برتر 
و 4سال پیش به عنوان پیرغالم برتر انتخاب شده است، 
می گویــد: »با وجود کرونا فعالیتم را کنار نگذاشــته ام. 
در خانه مطالعه می کنم و در حیاط خانه ام پاســخگوی 
سؤال های شاعران جوان محله هستم و هرکاری از دستم 
بربیاید برای راهنمایی و رفع ایراد شعرهای شــان انجام 
می دهم. گــروه تلگرامی راه انداخته ام که در آنجا ضمن 
انتشار اشــعار و مطالب آموزشی شــهروندان، برگزاری 
برنامه های مختلف را به اطالع اهالی محله می رســانم. 
بــا ارادتی که به اهل بیت)ع( دارم تمام تالشــم را برای 
جذب جوانان به اشعار عاشورایی به کار گرفته ام و رشد و 

پیشرفت آنها را وظیفه خود می دانم.« 

  عاشق و دلداده اهل بیت)ع( است و عالوه بر حضور مستمر در هیأت های مذهبی به سرودن شعرهای آیینی هم 
می پردازد. »عزیز صبوری« شاعر آیینی ساکن محله شریعتی شمالی است که تاکنون 8جلد کتاب مستقل شعر آیینی 
به زبان آذری به چاپ رسانده، 10بار در کنگره شعر عاشورایی مقام برتر کسب کرده و 4سال پیش به عنوان پیرغالم 
برتر کشور از او تقدیر شده است. با شیوع ویروس کرونا فعالیتش در هیأت های مذهبی و شب شعرها محدودتر شده، 
اما با این وجود دست از فعالیت نکشیده، در خانه به سرودن شعر می پردازد، در مراسم هایی که در محیط باز برگزار 

می شود شعر می خواند و در خانه اش کالس های شعر انفرادی برای اهالی عالقه مند محله برگزار می کند. 

زهرابلندی

40 سال عاشقی 
در محضر اهل بیت)ع(

آشنایی با شاعر آیینی 
محله شریعتی شمالی

بهره مندی از تجربیات استاد 
با برگزاری محافل ادبی محلی

از دوران طفولیت به خواندن شــعر و سرودن آن عالقه داشتم و طبع شعر را در 
وجودم احساس می کردم، ولی از 1۰سال پیش بعد از آشنایی با استاد صبوری فعالیت 

جدی ام در این زمینه رقم خورد. »عبداهلل دولت پور« شــاعر 41ساله 
آیینی با بیان این جمله می گوید: »پدرم عضو هیأت امام ســجاد)ع( 
محله شــکوفه بود و من از کودکی همراه پــدر در این هیأت حضور 
پیدا می کردم و اشعارم را که بیشــتر رباعی بود برای استاد صبوری 
می خواندم. به مرور زمان با درس هایی که از اســتاد آموخته بودم به 
سرودن شــعرهای آیینی روی آوردم.« دولت پور با بیان اینکه از آن 
پس به صورت جدی شــعر می سراید و برای نقد و بررسی اشعارش در 
هفته حداقل یک بار به منزل استاد صبوری مراجعه می کند، می گوید: 
»اشعارم را نقد و بررســی می کند و هرجا نیاز به اصالح باشد آنها را 

رفع و راهنمایی ام می کند و جالب است که بابت این کار هیچ هزینه ای از شاگردانش 
دریافت نمی کند. یکی از تأسفات همیشــگی ام این است که شعرای گمنام زیادی 
در محله حضور دارند که از وجود چنین محافلی اســتقبال خواهند کرد، اما فضای 
مناسبی برای برگزاری گروهی چنین کالسی در محله شکوفه وجود ندارد.« این شاعر 
ســاکن محله شکوفه با بیان اینکه اشعارش را مداحان صاحبنام کشور و آذربایجان 
در مجالس مهم می خوانند، می گوید: »تاکنون بیش از 3هزار بیت شعر سروده ام، اما 
کتابی منتشــر نکرده ام. در حال جمع آوری اشعارم هستم و قصد دارم تا اواخر ماه 

محرم با راهنمایی های استاد صبوری مقدمات چاپ نخستین کتابم را فراهم کنم.« 

عبداهلل دولت پور
شاعر 41ساله آیینی

 از گریه دامن  تر کنید
صدای عبور و مرور خودروها و موتورســیکلت ها 
در خیابان شریعتی نرسیده به بلوار شهیدان بهرامی 
مدام آواز صدای او را می شــکند. پیرغالم حسینی 
بعد از منظم کــردن قفســه کتاب هایش دفترچه 
یادداشــتش را برمــی دارد و از البــه الی متن ها و 
نوشــته هایش یکی را که حال و هوای محرم دارد با 
صدای بغض آلود می خواند: »مردم سیه بر تن کنید/ 
شــال عزا گردن کنید/ از گریه تــر دامن کنید/ آمد 

حسین)ع( در کربال«
 حاج حسین سجادی در کنار خادمی و پیرغالمی 
مکتب حســینی، برای اهل بیــت)ع( قلم می زند و 
می نویســد. او خودش را نویسنده و شاعر نمی داند. 
می گوید این کار را برای دل خودش و آرامش قلبی 
و روحــی اش انجام می دهد. هر وقت دلش می گیرد 
قلم و کاغذ برداشته و در مظلومیت امام حسین)ع( 

و یاران باوفایش می سراید. 
مداح و مرثیه ســرای هم محلــه ای در کتابخانه 
شــخصی اش بیش از 300 جلد کتــاب با عناوین 
مختلــف دارد که بیشــتر آن به زندگــی امامان و 
اهل بیــت)ع( و همچنیــن نوحه ها و ســروده های 

عاشــورایی اختصاص دارد که هر روز سراغ شــان را 
می گیــرد و چند صفحــه ای را می خواند. او عقیده 
دارد که در مراســم حســینی و عزاداری ها شــاید 
خواندن برخی قصیده های طوالنی روا نباشد، اما در 
مصیبت خوانی می توان به راحتی پیشامدها و وقایع 
ایام شــهادت امام حســین)ع( و یاران شهیدش را 

روایت کرد.« 

 از کودکی نوحه می خواندم
خادم اهل بیت)ع( درباره عالقه اش به نوحه خوانی 
می گوید: »از همان دوران کودکی در مناسبت های 
مختلف نوحــه و مرثیه می خواندم. در ایام محرم به 
همراه بچه های قد و نیم قد روســتا هیأت مذهبی 
راه می انداختیم. البته در دوران نوجوانی نمی دانستم 
خواندن تصنیف با نوحه خوانی متفاوت است، اما چون 
سوز و گذار داشــت همان تصنیف ها را می خواندم. 
مادرم روزی بــه من گفت که حاللت نمی کنم مگر 
اینکه حنجره و صدای تو وقف هیأت امام حسین)ع( 
و مجالس روضه خوانی اهل بیت)ع( باشد که چنین 
کــردم. یادم هســت معمواًل در مناســبت های ماه 
محرم مداحان ســنتی می خواندنــد و ما بچه ها یاد 

  در قفسه چوبی سمت چپ مغازه اش دیوان شعر شاعران قدیم، قرآن های نفیس، کتاب های تفسیر 
قرآن و نهج البالغه دیده می شــود. گلچینی از یادداشت های نوحه و مرثیه امام حسین)ع( را می توان 
البه الی کتاب ها و داخل قفسه ها دید. حاج »سید حسین سجادی« خادم اهل بیت)ع( و پیرغالم حسینی 
80 سال دارد. با اینکه ماه محرم از راه رسیده، ولی او مثل سابق توان همراه شدن با دسته های حسینی 
را ندارد و همچنین به دلیل شــرایط کرونایی ترجیح می دهد کمتر در محافل و مجالس حاضر شود. 
او تعریف می کند که در این ایام هنگامی که در کنج خانه و یا مغازه شــروع به مداحی و مرثیه سرایی 

می کند از خدا می خواهد که هرچه زودتر شر ویروس منحوس کرونا از سر شهروندان کم شود. 

مریمقاسمی

احمد توکلی
کاسب هم محله ای: 

صدای جانسوزی دارد
»در ایام محرم اگر با حاج آقا سجادی 

در مغازه اش دیدار کنید می بینید که چه 
اندازه شور و شوق برای شرکت در تکایا و 

هیأت های عزاداری دارد.« احمد توکلی که 
سال هاست مداح و نوحه خوان هم محله ای 
را می شناسد می گوید: »او دفتری دارد که 

پر است از اشعار و نوحه های عاشورایی. 
وقتی از آقاسید بخواهید که با خواندن این 

سروده ها حال و هوای تان را عوض کند 
بی معطلی این کار را می کند. سجادی صدای 
گرم و جانسوزی دارد و سبک و سیاق خاص 

خودش را در مداحی دنبال می کند.«

ناصر باباخانی
از اهالی قدیمی: 

حرف دل 
و زبانش یکی است

برای شهروندانی که سال ها در همسایگی 
خانواده سجادی زندگی می کنند وجود 

مداح و خادم اهل بیت)ع( در این محله مایه 
برکت است. »ناصر باباخانی« از اهالی قدیمی 

می گوید: »پیشکسوتان و بزرگان چشم و 
چراغ محله اند. افرادی مثل آقاسید در اخالق 

و مردمداری زبانزد خاص و عام هستند و 
بین مردم اعتبار و جایگاه واالیی دارند. یکی 
از ویژگی های او این است که صادق است و 

برای همین وقتی با سوز و گداز از مظلومیت 
امام حسین)ع( می خواند همه با او همراه 

می شوند و با تمام وجود این حس و حال را 
درک می کنند.«

پیرغالم هم محله ای 
سال هاست دل اهالی را 
با نوحه های سوزناکش 
به صحرای کربال می برد

حنجره ام 
وقف حسین)ع( است

می گرفتیم. آن زمان شــنیدن نوحه ها به زبان عربی 
درباره حضرت علی اکبر)ع( و  امام حسین)ع( برای ما 
بسیار زیبا و گوش نواز بود و برای همین نوحه خوانی 

را یاد گرفتم.« 
اکنون سجادی به اندازه چند جلد کتاب نوشته ها 
و یادداشــت هایی از نوحه های گلچین شده مداحان 
قدیمــی دارد که در دفترچه اش با خط بســیار زیبا 
نوشته اســت. او می گوید که جمع آوری کامل این 
نوحه ها و مرثیه هــا حوصله زیادی می خواهد. خادم 
اهل بیت)ع( می گوید: »گاهی اهالی و بچه های محله 
کتاب های نوحه چاپ شده برایم هدیه می آورند که 
برایشــان بخوانم که اگر وقت و حوصله داشته باشم 
ایــن کار را می کنــم. من با خوانــدن نوحه ها ذوق 
بیشتری برای نوشتن پیدا می کنم. معمواًل در محل 
کار یا موقع اســتراحت، یا درخانه اگر متن و شعر و 
تصنیفی به ذهنم برسد معطل نمی شوم و آن را روی 
کاغذ می نویسم تا شاید در مداحی و مرثیه سرایی از 
آن استفاده کنم.« کنار دست سجادی همیشه چند 
کاغذ و قلم دیده می شود. او عقیده دارد جرقه شعر 
عاشورایی وقتی به ذهنش زده می شود باید سریع آن 

را منتقل کند تا از یاد نرود. 

 نباید برای مداحی مزد تعیین کرد
 حاج سید حسین ســجادی از روزگار کرونایی 
و دردســرهایش شاکی اســت. روزگار طوری رقم 
خــورده که او دیگر فرصت رفتن از این تکیه به آن 
هیأت را ندارد و درد پاهایش نیز براین ســختی ها 
افزوده اســت. زمانی او به همراه مداحان ســنتی 
کوی و برزن را زیر پا می گذاشتند تا در دسته های 
عــزاداری حســینی نوحه  خوانی کنند. ســجادی 
درباره ســبک های جدیــد نوحه خوانی و مداحی و 
پاکت گرفتن ازمتولیان حســینیه ها می گوید: »در 
منطقه ما هیأت ها بیشــتر دوست دارند از مداحان 
جوان  اســتفاده کننــد، البته وقتی مــن به عنوان 
مداح مهمان به سبک قدیم نوحه، قصیده و مرثیه 
می خوانم خیلی مورد استقبال قرار می گیرد و بارها 
خواسته اند که این نوع مداحی را به آنها یاد بدهم. 
من در طول عمرم هیچ وقــت با هیأتی درباره مزد 
مداحی حرفی نزده ام. دســتگاه امام حســین)ع( 
حرمــت دارد. نباید برای مداحی و مدیحه ســرایی 

وقایع کربال مزد تعیین کرد.«
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  شاید برایتان جالب باشــد که در روزگاران گذشته اقوام مختلف ساکن در منطقه18 در ایام محرم 
بخشی از فرهنگ و آیین خویش را در محله ها به تصویر می کشیدند. تنوع قومیتی و فرهنگی در گوشه 
وکنار باعث شده بود تا ساکنان شاهد برگزاری منسجم ترین و متنوع ترین مراسم سوگواری و عزاداری 
در این نقطه از شهر باشند. »عیســی بیگدلی« رئیس اداره فرهنگی شهرداری منطقه18، در این باره 
عنوان می کند که در گذشــته بیش از 70 درصد از جمعت این نقطه از تهران را آذری زبان ها تشــکیل 
می دادند و کمتر از 30 درصد آن شــامل دیگر اقوام می شد و البته این نسبت با کمی تغییر همچنان در 
محله ها وجود دارد. یکی از ویژگی هایی که بین اقوام دیده می شود عالقه مندی آنان به زندگی کنار هم 
بوده و برای همین تمرکز نسبی اقوام مختلف کنار یکدیگر باعث شده تا از قدیم آنها حضور پرمعنایی در 
آیین های مذهبی داشته باشند. درگزارش پیش رو با کمک افراد بومی به نحوه برگزاری برخی از مراسم 

سوگواری ماه محرم اقوام مختلف پرداخته ایم. 

مریمقاسمی

نگاهی به تاریخچه 
و نحوه برگزاری مراسم ماه محرم 

از سوی اقوام مختلف در منطقه18 

به یاد نام تو آرامم

یا حسین

 مراسم اهدای شال 
عزای حسینی به پهلوانان

3 طایفه بزرگ زندیه، کلهر و زهره وند نخستین 
ســاکنان یافت آباد هســتند و در رشــته باستانی 
و ورزش زورخانــه ای ید طوالیی دارند. مســجد 
امیرالمؤمنیــن)ع( که درخیابان شــهید مرتضی 
زندیه واقع شده از ســال 1351 مهم ترین پایگاه 
فرهنگی و مذهبی این اقوام در مناسبت هایی چون 
ایــام محرم و صفر بوده اســت. از ویژگی های بارز 
مراسم سوگواری اباعبداهلل حسین)ع( در یافت آباد 
حضــور پهلوانان و قهرمانــان زورخانه های جهان 
پهلوان تختی )مســلم بن عقیل کنونی( و حضرت 
قائم)عج( و اهدای شال عزای حسینی به آنان بوده 
اســت. این افراد که از جایــگاه واالیی میان مردم 
برخوردار بودند در دهه محرم به رســم پهلوانی و 
جوانمردی در مســجد و تکایا خدمتگزار عزاداران 

حسینی بودند. 
در آیین عزاداری یافت آبادی ها، ریش ســفیدان 
در بــاالی مجلــس و جوان ترهــا پایین مجلس 
می نشستند. طبق یک رسم قدیمی در شب و ظهر 
عاشــورا تمام عزاداران هیأت ها و مساجد در زمین 
خالی »گاومیش خانه« جمع می شدند و سینه زنی 
می کردند. در گذشته های دور 2 پهلوان به نام های 
»ابراهیم باستانی« و »حمید کالنتری« از علمداران 

این مراسم حسینی بودند. 

 اراکی ها و اجرای مراسم »گل مالون«

 علم گردانی و نخل گردانی یزدی ها

 شعرخوانی حماسی همدانی ها 

 آیین »شاه حسین، وای حسین« آذربایجانی ها  چاوشی خوانی و زنجیرزنی 3 ضرب در هیأت گیالنی ها و مازندرانی ها جایگاه ویژه  مداحان نوجوان در هیأت دامغانی ها 

یکی از اقوام پرجمعیت و مهاجر منطقه18 اراکی ها بودند 
که بیشــتر در شهرک صاحب الزمان)عج( و محله اوقافی ها 
و قسمت هایی از شــهرک ولی عصر)عج( سکونت داشتند. 
از طایفه اراکی های ســاکن منطقه می توان به طالقانی ها، 
ده موالیی ها، فراهانی ها، مالمیری ها و گل زردی ها اشاره کرد 
که قبل از ســال 1340به این محدوده مهاجرت کرده اند. 
مســاجد معروف اراکی ها در شــهرک صاحب الزمان)عج(
عبارتند از صاحب الزمان)عج(در بلوار معلم و امیرالمؤمنین)ع( 
در خیابان شهید نیک ملکی. مراسم سوگواری سید و ساالر 

شهیدان کربال و یارانش در ایام محرم با اقامه نمازجماعت در 
مساجد آغاز می شد و پس از سخنرانی، مداحی، نوحه سرایی 
و سینه زنی با پذیرایی عزاداران با غذای نذری محلی خاتمه 

می یافت. 
از ویژگی های مهم عزاداری ها نزد اقوام اراکی می توان 
به اجرای مراســم »گل مالون« اشــاره کرد که در عصر 
تاســوعا به اجرا در می آمد. در قدیم این مراسم در زمین 
بایر بزرگــی که در ابتدای خیابان شــهید رضایی وجود 
داشت برگزار می شد و عزاداران حسینی سر تا پای خود را 

به نشانه عزای حسینی گل مالی می کردند و به سوگواری 
می پرداختند. از دیگر سنت های قدیمی این اقوام در ایام 
محرم می توان به حضور دسته های عزاداری در دهه محرم 
مقابل منازل مســکونی خانواده های داغدار اشاره کرد که 
با قرائت فاتحه و دعا ســنت دلجویــی از آنها به جا آورده 
می شد. خانواده های ساکن در شهرک صاحب الزمان)عج( 
هنگام عبور دســته های عزاداری عــالوه بر قربانی کردن 
گوسفند و اهدای آن به هیأت های عزاداری، چای و شربت 

و شیر بین عزاداران پخش می کردند. 

یکی دیگر از اقوام پر جمعیت ســاکن در منطقــه ما به ویژه در محدوده 
شــادآباد، 17شهریور و الغدیر یزدی ها هســتند. این اقوام به جز راه اندازی 
هیأت های عزاداری هفتگی که در طول ســال به نوبت در خانه این گروه از 
شــهروندان برپا می کردند، از شب اول تا دهم محرم در حسینیه توآبادی ها 
در محله شادآباد و خیابان شهید وثوقی حاضر شده و به عزاداری و سوگواری 
می پرداختند. بانیان حســینیه توآبادی ها از ماه ها قبــل از محرم با دعوت 
از مداحان یزدی تالش می کردند مراســم عزاداری دهه محرم باشــکوه و با 
حضور چشمگیر اهالی برگزار شود. از مداحان و پیرغالمان قدیمی حسینیه 
توآبادی ها می توان به حاج »محمد امین یزدی« اشاره کرد که هنوز خاطره 
و نامش در ذهن اهالی باقی مانده است. از مراسم سنتی یزدی ها که در این 
نقطه از شهر دیده می شد می توان به اجرای »علم گردانی« و »نخل گردانی« 
اشــاره کرد که در گذشــته در زمین های باز اطراف محله شــاد آباد برگزار 
می شد و نشــان دهنده نمادهای عاشورای حسینی و میزان ارادت و محبت 

اهالی به اهل بیت)ع( بود. 

گرچــه همدانی ها نســبت به ســایر اقــوام منطقه از 
جمعیــت کمتری برخــوردار بودند، امــا در ایام محرم 
حسینیه همدانی ها در خیابان حیدری شمالی شهرک 
ولی عصر)عج( در دهه محــرم مملو از جمعیت بود، 
 طوری کــه در محوطه آن به ســختی جای خالی 
پیدا می شــد. در میان اقــوام همدانی نصب بیرق 
عزاداری با شیوه خاص انجام می شد. بانیان هیأت 
از چند هفته مانده به شروع محرم اعضای هیأت را 
فرامی خواندند تا با همکاری یکدیگر ضمن غبارروبی 
و نظافت محوطه حســینیه، نذورات نقدی خود را 
برای خرید پرچــم و کتیبه جمع آوری کنند. پس از 
ایــن مرحله نصب بیرق های عزاداری توســط جوانان 
هیــأت جلو در منازل مســکونی اعضای هیــأت انجام 
می شــد و با این کار محبت خویش را به امام حسین)ع( 
و خاندانش نشان می دادند. در گذشته در حسینیه 
همدانی ها شعرخوانی حماسه عاشورا طرفداران 
زیادی داشت و به همین دلیل حتی رهگذران 
با شنیدن صدای آنان وارد حسینیه می شدند. بعد از شعرخوانی 
حماسه عاشورا، مداحی و ســینه زنی و مراسم عزاداری بدون 
استفاده از زنجیر در میان دسته عزاداری همدانی ها رواج داشت. 

محدوده شــمال خیابان ساســان پژاند، جنوب خیابان 
شهید برادران بهرامی، شرق خیابان به خیال و غرب خیابان 
شــهید میرزایی از قدیم االیام پایگاه اصلی دامغانی ها بوده 
است. در این محدوده از منطقه18 پرتراکم و پرجمعیت و 
در ماه محرم بیش از 80 تکیه و هیأت محلی در آن فعالیت 
داشــتند. عالوه بر آن مســجد باب الحوائج)ع( در خیابان 
شهید مسلمی، مسجد امام هادی)ع( در خیابان جاللی از 
مهم ترین پایگاه های مذهبی شهروندان دامغانی بوده است. 
در کنــار این اماکن مذهبی، حســینیه دامغانی های مقیم 
مرکز واقع در خیابان شهیدان بهرامی در دهه محرم شلوغ و 

مملو از جمعیت عزادار می شد. در هیأت دامغانی ها مداحان 
نوجــوان از جایگاه ویــژه ای برخوردار بودنــد، یعنی ابتدا 
نوجوانانی که صدای دلنشــینی داشتند مداحی می کردند 
و در ادامه مراســم از مداحان پیشکســوت برای مداحی و 
نوحه ســرایی دعوت می شدند. مداحان این قوم مانند سایر 
اقــوام عقیده دارند که محرم مختص یک محل و منطقه و 
کشــور نیست و هرکسی با ذکر نام »حسین« می تواند این 
جغرافیا را بر هم بزند و خودش را در کربال و صحنه عاشورا 
ببینــد؛ بنابراین باید گفت که همه ما تا کربال فقط یک یا 

حسین)ع( فاصله داریم. 

از دیگــر اقوام ســاکن در منطقه18 کــه پراکندگی 
جمعیت آنهــا در محله ها زیاد بــوده در ایام ماه محرم و 
صفر در چنــد نقطه گردهم می آمدنــد و آیین عزاداری 
برگزار می کردند. تکیه حضرت قائم)عج( در خیابان شهید 
محمدعلی رضایی در شهرک صاحب الزمان)عج( و هیأت 
محبان علی اصغــر)ع( در خیابان حیــدری جنوبی ویژه 
عزاداران گیالنی و مازندرانی در ادوار گذشــته بوده است. 
دسته های عزاداری این گروه از اقوام مهاجر در دهه محرم 
داخل تکایا و هیأت ها ســوگواری می کردند، اما در 3 روز 
پایانی دهه محرم، به ویژه تاســوعا و عاشورای حسینی، با 
نظم وانضباط خاصی در خیابان های اصلی منطقه از جمله 
بلوار معلم، خیابان حیدری، خیابان شهدای دانش آموز به 
راه می افتادند و مســیر خود را تا گلزار شهدای یافت آباد 
و یــا امامزاده زید)ع( ادامه می دادند و پس از ســوگواری 
با قرائت زیارت عاشــورا و فاتحه به هیأت باز می گشتند. 
یکی از آدابی که به صورت مشــترک در بین اقوام مختلف 

وجود داشته »ســالم عالمت ها« بوده است. به این ترتیب 
که دسته های عزاداری اقوام اگر هنگام عبور از خیابان ها به 
هیأت و تکیه و یا عالمت می رســیدند علم دارها به نشانه 
سالم و احترام تیغه های عالمت را تا جایی که امکان داشت 
پاییــن می آوردند و چند بار ایــن کار را تکرار می کردند 
و بعــد مسیرشــان را ادامه می دادند. البتــه اگر در زمان 
ســالم عالمت ها ناخواسته علم هیأت روی زمین می افتاد 
طبق یک رســم قدیمی در آن محل یک گوسفند قربانی 
می کردند تا به باورشان از بال دور بمانند. در هیأت عزاداری 
گیالنی ها و مازندرانی ها »چاوشی خوانی« به گویش محلی 
مرثیه سرایی و عزاداری رونق و رواج زیادی داشت. بیشتر 
اوقات جمعیت دسته های عزاداری این گروه از شهروندان 
به بیش از 300 نفر می رسید. زنجیرزنی 3 ضرب رایج ترین 
شــیوه عزاداری این اقوام ساکن منطقه بوده است که در 
مقابل شیوه برگزاری مراسم عزاداری اقوام مختلف منطقه 

به ویژه آذری زبان ها تفاوت بسیاری دارد. 

طبق آمار سازمان تبلیغات اسالمی، در حوزه جنوب غرب تهران، در محدوده منطقه18 
بیــش از 800 هیأت مذهبی کوچــک و بزرگ وجود دارد که در میــان آنها اقوام آذری 
80 درصد جمعیت هیأت های منطقه18 را در ایام محرم تشــکیل می دهند. محله شهید 
رجایی از گذشته سکونتگاه اصلی اقوام آذری زبان بوده است. »ابراهیم ایرانشاهی« درباره 
قدیمی ترین هیأت مذهبی این قوم می گوید: »ساختمان هیأت آذربایجانی ها سال 1361 
با مشارکت و همیاری نیکوکاران آذربایجانی ها در خیابان حیدری جنوبی، جنب بوستان 
بنفشه ساخته شــده و قبل از آن و حدود 30 سال قبل شهروندان در محوطه زمین بایر 

بوستان بنفشه داخل تکیه به عزاداری می کردند.«
ایرانشاهی که از مداحان اهل بیت)ع( در هیأت آذربایجانی هاست، درباره یکی از آداب و 
رسوم این قوم در ماه محرم می گوید: »اجرای مراسم سوگواری»شاه حسین، وای حسین« 
از جمله آیین های رایج عزاداری در بین اقوام آذری بوده که به جز آن تشت گذاری به یاد 
لب تشــنگان دشت کربال این مراســم معنوی را به شور ویژه ای می رساند. طی یک رسم 
قدیمی آب متبرک این تشــت بین مردم و به ویژه بین بیماران پخش می شد تا از برکات 

معنوی آن بهره مند و از صحت و سالمتی برخوردار شوند.« 

یکی از مراسم ریشه دار 
که اقوام مختلف ساکن در منطقه 

18 به آن پایبند بودند تجمع هیأت ها 
تاسوعای  روز  در  عزاداری  دسته های  و 

از  امامزادگان  حرم  محوطه  در  و  حسینی 
بزرگراه  در  واقع  زید)ع(  امامزاده  جمله 
این  در  است.  بوده  آیت اهلل  سعیدی 

و  سبک  همان  به  هیأت ها  مراسم 
سنت دیرینه خود به عزاداری 

می پرداختند. 

تجمع بزرگ عاشوراییان در حرم امامزادگان

یکی دیگر از آیین های 
مشترک در بین اقوام مختلف 

در ماه محرم و صفر طبخ و توزیع 
غذای نذری بوده است. البته در این 

بین مراسم حلیم پزان 28 صفر سابقه 
طوالنی دارد و اقوام مختلف به همان 
غذای  نوع  این  خود  سنتی  سبک 

بین شهروندان  و  را طبخ  نذری 
توزیع می کردند. 

لیم پزان 28 صفر مراسم ح
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حسنی

ســاکنان محله زمزم نیز مثل سایر محله ها 
از چنــد روز مانده به محرم با برپا کردن تکیه ها 
و هیأت ها و با اجرای مراســم سیاهپوشان برای 
برگزاری مراسم در محرم 1400 البته با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آماده می شوند تا عشق و 

ارادت خود را به امام حسین)ع( نشان دهند. 
یکی از آداب و برنامه های رایج در دهه محرم 
طبخ غذا و پخش نذری است. البته در این زمینه 
نکتــه جالبی وجود دارد کــه آن تنوع غذاهای 
نذری در بین اقوام مختلف است. مثاًل در برخی 
نقــاط محله زمزم که اقــوام آذربایجانی زندگی 
می کنند طبخ و توزیع آبگوشت بین هیأت های 
عزاداری رایج اســت، اما نباید فراموش کرد که 
پخت غذای قیمه به عنــوان یک غذای محبوب 
بین بیشــتر اقوام رایج است. »شاپور زنجانی« از 
اهالی قدیمی محله زمزم است که درباره سنت 
قدیمی پخت نــذری در ایام محــرم می گوید: 
»دسته های عزاداری آذری زبان جزء منظم ترین 
و منسجم ترین گروه های عزاداری در محله ما به 
شمار می روند. در چنین ایامی که هنوز با بحران 
کرونا و محدودیت هایی روبه رو هستیم می بینید 
اقوام مختلف با رعایت مسائل بهداشتی و الزام به 
پوشیدن ماسک تکیه های عزاداری را در کوچه ها 
و خیابان ها برپا کرده اند و عشق و ارادت خود را 

به اهل بیت)ع( نشان می دهند.«
وی با مــرور خاطراتش یکی از ســنت های 
قدیمی شهروندان در دهه محرم را بیان می کند: 
»از قدیم بزرگان طوایف و هیأت های آذربایجانی 
ساکن محله رسم داشتند یک محل ثابت را برای 
طبخ و پخت غذا در نظــر بگیرند. غذای نذری 
توسط آشــپزهای تکیه ها و هیأت های عزاداری 
محله پخته و بین مردم عزادار توزیع می شد، اما 
در یک  جا و یــک نقطه. با این کار غذای نذری 
به راحتی و منظم بین شهروندان پخش می شد 

و خانواده ای بدون غذای نذری باقی نمی ماند.«
زنجانی اضافه می کنــد: »از دوران قدیم در 
ایام محرم و هر شــب ســفره غذای نذری برای 

پذیرایی از دســته های عــزاداری و مردم پهن 
می شد. بزرگان هیأت ها و تکایای مذهبی محله 
زمزم هر ســال در دهه محرم 40 دیگ مســی 
پخت غذا در یک مکان مشخص آماده می کردند 
تا به صورت همزمــان غذای نذری بپزند. اکنون 
نیز از تکیه های عزاداری محله زمزم با روشــن 
کردن اجاق40 دیگ باز هم ســفره احسان برپا 

می کنند.« 
به گفته یکی از ساکنان قدیمی محله زمزم، 
ســنت پخت غذای نذری در چهل دیگ قدمت 
100 ساله دارد و نسل به نسل انتقال پیدا کرده 
است. در گذشته افراد پولدار و ثروتمند که بیشتر 
از افراد بازاری بودند  بانی این مراســم بودند اما 
پس از چند دهه تعــداد افرادی که در برگزاری 
این مراســم مشــارکت می کنند بیشتر شده و 
همه اقشار تالش می کنند تا در در این ضیافت 
معنوی ســهمی داشته باشند. اکنون همه اقالم 
مورد نیاز برای پخت غذای نذری در چهل دیگ 
را خود مردم تهیه می کنند و پس از پخت غذای 
نذری بخشی از آن را در کوره پزخانه ها و نواحی 

حاشیه ای تهران پخش می کنند. 

 استقبال از آیین تعزیه خوانی 
 در فضای باز

اگر شهروند مناطق جنوب شهر از جمله 16، 
17، 18 و 19 باشــید در محل زندگی خود به 
گروه تعزیه خوان در ایام محرم برخورد کرده اید. 
افرادی که از قیام عظیم عاشــورا و چگونگی به 
شهادت رسیدن بهترین و پاک ترین آفریده های 
خدا می گویند و با هنر سوزناک و تأثیرگذار خود 
ما را به صحرای کربال می برند. تعزیه خوان ها که 
بین شان موافق خوان، مخالف خوان و شبیه خوان 
وجود دارد تالش می کنند واقعه عاشورا و نهضت 
امام حسین)ع( را که قریب به 1400 سال از آن 
گذشته به زیبایی و هنرمندانه به تصویر بکشند 
تا احیاگر فرهنگ عاشــورا در جامعه باشــند. 
زنجانی در ادامه صحبت های خود از تعزیه خوانی 

به عنوان متداول تریــن و پرمخاطب ترین برنامه 
مذهبی و فرهنگی ایام محرم در محله زمزم یاد 
می کند و می گوید: »گروه های تعزیه خوان ایام 
محرم شــامل تبریزی ها، سرابی ها، اردبیلی ها و 
زنجانی ها هریک به نوبــه خود برنامه های ویژه 
ایام ســوگواری ماه محرم را در محله به اجرا در 
می آورند. برخی از تعزیه خوان ها با توجه به فضا 
و موقعیــت کنونی در زمین های باز حضور پیدا 
می کنند، بعضی در کنار هیأت ها محفل دارند و 
گروهی دیگر به دعوت بزرگان و ریش ســفیدان 
محله از نقاط مختلف کشــور به اینجا می آیند 
و چنــد روزی را مهمان شــهروندان هســتند 
و در دهــه محرم در نقــاط مختلف برنامه اجرا 

می کنند.«

 حرکت نمادین کاروان اسرا
جــدا از برنامه هایی چون پخت غذای نذری، 
سایر برنامه هایی که در فضای باز اجرا می شوند 
همانند ســال های پیش برگزار می شود. »قدیر 
شعبانی« یکی دیگر از شهروندان منطقه ماست 
که به چنین سنت هایی اشاره می کند و می گوید: 
»طبق یک رســم قدیمی در روز عاشورا کاروان 
نمادین نینوا و اســیران کربال همراه با یزیدیان 
و اشــقیا به راه می افتنــد تا تصویرگــر واقعه 
جانسوز عاشورای حسینی باشند. گهواره خونین 
حضرت علی اصغر)ع( طفل مظلوم و بی گناه امام 
حسین)ع( سوار بر شــتر به طور نمادین همراه 
بــا کاروان از کوچه هــا و خیابان هــا عبود داده 

می شود.«
وی می افزاید: »این کاروان طبق سنوات قبل 
از معابــر اصلی منطقه از جملــه خیابان ابوذر، 
امامزاده حسن)ع(، آیت اهلل سعیدی و... می گذرد 
و سرانجام هنگام ظهر عاشــورا و اذان به محله 
زمزم می رسد. در این زمان صدای طبل ها خبر 
از واقعه جانسوز عاشــورا، خیمه های سوخته و 
مظلومیت امام حســین)ع( و یارانش می دهد و 

با اقامه نماز ظهر عاشورا تجلی پیدا می کند.«
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 روشن کردن شمع 
در شام غریبان 
از نخستین روز محرم تا پایان این دهه شهر 
و محله مان رنگ و بوی دیگری می گیرد. به 
روزهای پایانی دهه محرم که نزدیک می شویم 
دلتنگی ارادتمندان اهل بیت)ع( بیشتر 
می شود و در شام غریبان به اوج خود می رسد. 
شعبانی در ادامه صحبت هایش درباره اجرای 
پایانی مراسم دهه محرم که در فضای باز 
برگزار می شود چنین می گوید: »شام غریبان 
در محله های مختلف تقریبا به طور یکسانی 
برگزار می شود. روشن کردن شمع در محافل 
و حسینیه ها و اماکن زیارتی به یاد یاران 
امام حسین)ع( از رسوم قدیمی است. برخی 
خانواده ها در شب شام غریبان غذای نذری بین 
شهروندان توزیع می کنند و از خدا می خواهند 
که با عنایت خود نذوراتشان را قبول کند.«

  یکی از آداب و رسوم ریشه دار و تاریخی مردم را می توان در 
ایام و مناسبت های خاص از جمله ایام محرم جست وجو کرد. در 
هر گوشه از شهر و محله ما شهروندان از اقوام مختلف تکیه های 
عزاداری به پا می کنند و در ســوگ شهادت امام حسین)ع( و 
یاران باوفایش به عزاداری و مرثیه سرایی می پردازند. در مناطق 
جنوب شهر از جمله منطقه17 که از قومیت های مختلف تشکیل 
شــده در ایام محرم به ویژه در دهه اول آن شــاهد همدلی و 
مشارکت بی نظیری در برگزاری مراسم عزاداری و پخت غذاهای 
نذری هستیم. این هفته مهمان اهالی خونگرم محله زمزم شدیم 
تا با سنت های قدیمی آنان در ایام محرم که عمدتًا در فضای باز 

و با رعایت پروتکل ها برگزار می شود آشنا شویم. 

رضانیکنام

 بازخوانی یک سنت دیرینه محرمی 
 که با مشارکت هیأت ها و ساکنان 

 محله زمزم اجرا می شود

ادای نذر 
با اجاق 40 دیگ

آیین خوبان

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

بعد از شــیوع ویروس کرونا رفت وآمد در ســراهای 
محله هم مانند دیگر محافل عمومی کمتر شــده، اما با 
حضور پزشک عمومی خیر برای ارائه خدمات رایگان به 
شــهروندان حال و هوای کنونی سرای محله خانی آباد 
جنوبی متفاوت از روزهای کرونایی اســت. اهالی محل 
به صف و با فاصله از یکدیگر برای اســتفاده از خدمات 
ایستاده اند و پزشک هم با صبر و حوصله سعی در معاینه 
به نوبت آنها دارد. وقتی از دکتر امامی، پزشک 54ساله 
خیر محل می خواهیم تا بیشــتر درباره فعالیت هایش 
در این محله توضیح بدهد، می گوید: »آغاز فعالیتم در 
منطقه19 به 23ســال پیش برمی گردد. ابتدا زیر نظر 
دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیتم را در مرکز شهید 
واحدی شــروع کــردم. مدتی پــس از آن در درمانگاه 
شــهدای خانی آباد نو و برخی محله های منطقه16 هم 
به آنها فعالیت داشــتم. ســال1383 مطبم را در محله 
خانی آباد جنوبی راه اندازی کردم که در تعمیق ارتباطم با 

اهالی این محله نقش بسزایی داشت.« 

همکاری با نهادهای مختلف
امامی در ادامه با اشــاره به اینکه با آغاز فعالیتش در 
حوزه پزشــکی همکاری بــا نهادهای مختلف همچون 
مساجد، مدارس، دانشکده شــریعتی و... خدمتگزاری 
رایــگان بــه افــراد کمتربرخــوردار و ارائــه خدمات 
عمومــی رایگان در روزهای خاصی از ســال به یکی از 

وظایف همیشــگی اش تبدیل شده است، 
می گویــد: »از آن روز تاکنــون برای انجام 
ایــن کارها خــودم را موظــف می دانم. با 
شکل گیری ســراهای محله و آغاز فعالیت 
اعضای شورایاری عالوه بر مساجد و مدارس 
و... در  سراهای محله که محل گذر بیشتر 
اهالی محل است هم حضور پیدا می کنم.«

 امامی با اشاره به اینکه ساکن منطقه3 
است، اما آنقدر با مردم این محل خو گرفته 
که خودش را ساکن اینجا می داند، می گوید: 
»7ســال پیش طوری زمین خــوردم که 
لحظه زمین خوردن ســرم در حال اصابت 
به مانع خطرناکی بود، کــه اگر این اتفاق 
می افتاد شــانس زیادی برای زنده ماندن 
نداشتم، اما آن لحظه نیرویی حفظم کرد. 

من این اتفاق را حاصل نگاه خدا و دعای خیر بندگانش 
می دانم. هیچ چیز جز این 
نمی توانست نجاتم بدهد.« 
دفعات  کرونــا  از  قبــل 
بیشتری در سرای محله 
می کردم،  پیــدا  حضور 
اما در روزهای کرونا به 
دلیل حضور اندک اهالی 
محلــه در اینجا ماهی 
یک بار جلسات ویزیت 
رایگان برگزار می کنم. 
پزشــک خیر با بیان 
این موضوع می گوید: 
»هماهنگــی با مدیر 
اعضــای  و  محلــه 

شــورایاری هم انجام شده تا 
هرکسی توانایی پرداخت حق 
ویزیت نداشته باشد با معرفی 
آنها بــرای اســتفاده رایگان 
خدمــات معاینه بــه مطبم 

مراجعه کند.« 

خدمتگزاری به اهالی 
خونگرم و بی شیله پیله! 

امامــی در حال حاضر در 
مرکــز درمانی پــارک بعثت 
محلــه بــاغ آذری فعالیــت 
کماکان  مطبش  اما  می کند، 
جنوبی  خانی آبــاد  محله  در 

اســت. او در ادامــه 
صحبت هایش با اشــاره به اینکه بعد از سال ها 

کارکردن اکنون بیشــتر اهالی محل او را 
می شناســند و حین  تــردد در خیابان و 

کوچه های محله بیشــتر مردم 
با او احوالپرســی می کنند، 

می گوید: »نه تنها از محله 
خانی آباد جنوبی بلکه از 
محله های اطراف و حتی 
همجوار  مناطق  دیگر 
دارم.  بیمــار  هــم 
ســال ها  این  طی 
و طبابــت در این 
خاطرات  محلــه 

تلخ و شیرین زیادی 
در ذهنم نقش بسته 

است. اهالی این محله انسان های بی ریا و دوستداشتنی 
هستند و خوشــبختانه از بچه های قد و نیم قد تا افراد 
پا به ســن گذاشته و سالمند به من محبت دارند. چند 
روز قبل در مطب نشسته بودم و دیدم کودک 6ساله ای 
که یک ســال قبل دست بریده اش را بخیه زده بودم در 
حال خوردن بستنی وارد مطبم شد. بستنی اش را به من 
تعارف کرد و وقتی من با لحنی کودکانه گفتم بستنی اش 
دهنی اســت، گفت: »یک بســتنی نو برایم می خرد.« 
هرچقدر من انکار می کردم او اصرار می کرد و دوســت 
داشت محبتش را به من ابراز کند. دیدن چنین رفتاری 

از یک بچه معصوم واقعًا برایم لذتبخش است.«

 اعتمادی که بین من 
 و معتمدان محله شکل گرفته 

 پزشــکی که در روزهای کرونا هر روز برای مداوای 
بیمارانش تا جنوب شهر می آید، می گوید: »هیچ وقت به 
این فکر نبودم که مطبم را به محله ای دیگر انتقال بدهم. 
بعد از ســال ها کار کردن در این نقطه از شــهر ارتباط 
عاطفی عمیقی بین من و بیماران شــکل گرفته است. 
90درصد بیماران و اهالی محله شماره تماس من را 
دارند و برای پرسیدن سؤال های شان به خصوص 
در روزهای کرونا با مــن تماس می گیرند. در 
بسیاری مواقع بیماران را به دوستان متخصص 
هم معرفی می کنم تا با هزینه کمتر درمان شان 
را دنبال کنند.« امامی با اعتقاد به اینکه اهالی 
محله خانی آباد جنوبی آدم های خونگرم، بی ریا 
و بی شیله پیله هستند، می گوید: »یکی 
از نقــاط ضعف برخــی اهالی 
محله های جنوبی شــهر در 
مراجعه به مطب پزشــک 
این اســت کــه گاهی 
حرف همسایه دیوار به 
بیشتر  را  دیوارشان 
از پزشــک قبول 
دوست  و  دارند 
مطابق  دارنــد 
آنها  گفته  و  نظر 
درمان شــان صورت 
پایان  او در  بگیرد.« 
ضمــن قدردانی از 
سرای محله که این 
فضا را در اختیار او 
می گذارد، می گوید: 
»شاید برخی افراد 
در نزدیکــی مــا 
باشند که توانایی 
حق  پرداخــت 
نداشــته  ویزیت 
باشند، من خودم 
در شناخت این افراد 
مهارتــی ندارم و با 
اعتمــادی که بین 
من و معتمدان محله 

شکل گرفته به این کار می پردازم.«

 صحبت یک روز و 2روز نیســت. 23سال است در مراکز درمانی محله ها و مناطق 
مختلف جنوب شهر خدمتگزار اهالی است و حضور در محافل عمومی و ارائه خدمات 
رایگان به شــهروندان را جزء وظایف مهم خود می داند. »سیدفرزان امامی« پزشک 
عمومی خیر و خوشــنام محله خانی آباد جنوبی که 17سال از راه اندازی مطبش در 
این محله می گذرد، در روزهای شــیوع کرونا هم همراه اهالی اســت. او ضمن ارائه 

مشاوره های پزشکی تلفنی به آنها، حداقل یک روز از ماه در سرای محله خانی آباد 
جنوبی مستقر می شود تا شهروندان را رایگان ویزیت کند.  

زهرابلندی

پزشک قدیمی محله خانی آباد جنوبی 
در روزهای کرونایی نیز هوای اهالی را دارد

 طبیب خوشنام 
و نیک مرام 

پزشک حاذق و بااخالق محله
ســال های زیادی اســت که این پزشک در محله 
ما فعالیــت می کند و من هم از ابتــدا هر وقت بیمار 
می شــدم برای درمان به مطبــش مراجعه می کردم. 
»زهــرا زهره ونــدی« یکی از ســاکنان قدیمی محله 
خانی آباد جنوبی که برای اســتفاده از خدمات ویزیت 
رایگان پزشــک عمومی در اینجا حاضر شــده با بیان 

ایــن موضوع می گوید: »پزشــک حاذق و 
اخالق مداری اســت. همه اهالی محله او را 
به نیکی می شناســند. دکتر امامی خیلی 
باانصــاف اســت و درمان بیمــار بیش از 
هرچیــزی برایش اولویــت دارد. او نه تنها 
به صورت ماهانه یا هفتگی در سرای محله 
خدمات ویزیت رایگان به شــهروندان ارائه 
می کند، بلکه در مطبش هــم هوای افراد 

کمتربرخوردار را دارد. چنین افرادی نعمت 
محله هستند و باید قدرشان را بدانیم.« 

برای محله خیر دارد! 
مراجعه کننده  روســتایی«  »غالمرضا 
71ساله ای که از سال1350 ساکن محله 

خانی آباد جنوبی شده و به خوبی دکتر امامی 
را می شناسد، می گوید: »من سال های سال 
است که وقتی بیمار می شوم به مطب دکتر 
امامی مراجعه می کنم و بیمار همیشگی او 
هستم. پزشک بســیار بااخالق و باتجربه ای 
اســت که بــا حوصله بیمارانــش را معاینه 
می کند و عالوه بر درمان خوب، خودش را از 
مردم می داند و ارتباط صمیمی با آنها برقرار 

می کند.« روســتایی به حضورش در سرای 
محله و اســتفاده از خدمات رایگان پزشــک 
اشــاره می کند و می گوید: »خیلی دست به 
خیر است و ســال های زیادی است که برای 
ویزیت رایگان بیماران به سرای محله می آید 
و بارها دیده ام کســانی را که از شرایط مالی 

خوبی برخوردار نیستند رایگان معاینه می کند. 
در دریافت هزینه ویزیت هم منصف است.«

همراه روزهای کرونایی بیماران 
»زیبا فالح« بانوی 33ســاله ســاکن محله 
خانی آباد جنوبی با اشاره به اینکه حدود 20سال 
اســت دکتر امامــی را می شناســد و هر وقت 
بیمار می شود اول به مطب او مراجعه می کند، 

می گوید: »خانواده، دوســتان، همسایه ها و... همه او را 
به نیکی می شناســند. جزو پزشکان بااخالق است که 
احترام خاصی برای بیمارانش قائل است. دست به خیر 
هستند و به صورت مستمر در سرای محله و دیگر اماکن 
عمومــی محله به ارائه خدمات رایگان به شــهروندان 

می پردازند.« 
فالح با بیان اینکه اهل محل شماره 
تماس دکتر محله شان را دارند، می گوید: 
»بارهــا در روزهــای بیمــاری وقتی 
دســت مان جایی بند نبوده در ساعات 
غیراداری هم با او تماس گرفته ایم و او با 
بهترین نوع رفتار پاسخگوی ما بوده و در 
به خصوص در روزهای  رفع مشکل مان 

کرونا کمک مان کرده است.«

غالمرضا روستایی 
مراجعه کننده

زهرا زهره وندی
 ساکن محله خانی آباد

زیبا فالح
ساکن محله خانی آباد

هیچ وقت به این فکر 
نبودم که مطبم را به 
محله ای دیگر انتقال 
بدهم. بعد از سال ها 

کار کردن در این نقطه 
از شهر ارتباط عاطفی 

عمیقی بین من و بیماران 
شکل گرفته است

10
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا
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صفحه آرا
توکلی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

بوستانی که روبه روی چشمه قرار گرفته چندان شلوغ 
نیست. اغلب بچه هایی که برای آبتنی راهی چشمه علی 
شده اند به تنهایی یا با دوستان شان آمده اند. تک و توک 
پدر و مادرهایی که فرزندان شان را همراهی کرده اند روی 
نیمکت های بوستان منتظرند تا بچه ها از بازی سیر شوند 

و با هم به خانه برگردند. 
در میان آنها کمتر کســی دیده می شود که ماسک 
طبی یا پارچه ای نداشــته باشــد. یکی دو خانواده هم 
دسته جمعی به چشــمه علی آمده اند و روی سبزه های 
بوستان بساط چای و تخمه به راه کرده اند. بچه ها از راه 
نرسیده لباس عوض می کنند و با عجله به طرف چشمه 
می دوند. هوا حســابی داغ اســت و خورشــید از وسط 
آسمان شــهرری تکان نمی خورد. باروی خشتی ری با 
جالل و جبروت همیشگی خود باالی سر چشمه ایستاده 
و جست و خیز و شــیطنت های شیرین بچه ها را تماشا 
می کند. پسربچه های تر و فرز و فلفلی برای باال رفتن از 

صخره های سنگی که از پای چشمه تا باروی 
خشتی کشیده شــده به کفش مخصوص و 
نیازی  و صخره نوردی  تجهیزات کوهنوردی 
ندارند و در چشــم بر هم زدنی با پای خیس 
و برهنه خود را به باالی صخره می رســانند. 
بعد ســفت و قرص روی سنگ می ایستند، 
دســت های الغر و استخوانی شــان را از هم 
بــاز می کنند و در کســری از ثانیه به داخل 
چشــمه می پرنــد. تعداد بچه هایــی که در 
حال شنا هســتند زیاد است و در میان آنها 
کودک3 ـ 4ساله تا نوجوان16 ـ 17ساله دیده 
می شود. دهانه چشمه که زیر کتیبه سنگی 
فتحعلی شــاه قاجار قرار گرفته، آب چندانی 
ندارد و کودکان خردسال به آسودگی در آب 

قدم می زنند. 

اینجا رایگان است
آب چشمه حسابی کدر شــده، ولی بچه ها بی توجه 
بــه رنگ تیره و کثیف آب از غوطه خوردن و شــیرجه 
زدن در چشــمه لذت می برند و از یــاد برده اند که چرا 
استخرهای ری تعطیل شــده است. »ابوالفضل باالیی« 
14ســال دارد و قبل از شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
استخرها هم برای آبتنی به چشمه علی می آمد. ابوالفضل 
امروز همراه دوستش »بنیامین رادمان« به چشمه آمده 
اســت. او می گوید: »آبتنی در هوای باز از شنا کردن در 
استخر لذت بیشــتری دارد. اینجا احتمال کرونا گرفتن 
ما هم کمتر است.« دوســتش بنیامین صحبت های او 
را کامل می کند و با خنده می گوید: »برای هر ســئانس 
استخر باید حدود80هزار تومان هزینه کنید، ولی اینجا 
رایگان است. البته اینجا از جکوزی و سونا خشک و سونا 
بخار و استخر آب درمانی خبری نیست و فقط حوضچه 

بخواند و حرف های آنها را بشنود، فهرست شرط و شروط 
و خواسته های خودش و برادرش را تکمیل می کند: »اگر 
بخرد باید اجازه دهــد آن را به تلویزیون وصل کنیم تا 
بتوانیم بازی کنیم. پدرم خیلی مراقب وسایل خانه است 
و حتی اگر پلی استیشن بخرد راضی نمی شود آن را به 

تلویزیون وصل کنیم.«

در خانه حمام نداریم
»محمدامین گودرزی«13سال دارد و هر روز راه دراز 
محله فیروزآباد تا چشمه علی را طی می کند تا ساعتی را 
به آبتنی بگذراند. محمدامین می گوید: »ما و صاحبخانه 
از حمام مشترک استفاده می کنیم و فقط روزهای جمعه 
حق داریم از حمام اســتفاده کنیم. در این روزهای گرم 

اگر چشمه علی نباشد از گرما هالک می شوم.« 
بسیاری از شــناگران نوجوان چشمه علی آمار مرگ 
و میر کرونــا را کاماًل دنبال می کننــد. حتی به خوبی 
می دانند کرونا دلتا در کمین کودکان و نوجوانان اســت 
و پیر و جوان نمی شناسد، اما احساس نیاز آنها به تفریح 
و ســرگرمی بر احتیاط و دوراندیشی شان می چربد. آنها 

توانسته اند خانواده های شان را هم با خود همراه کنند. 
»راضیه امیری« که روی نیمکت های بوستان منتظر 
پســرش »امیرعلی« اســت می گوید: »می دانم اوضاع 
خطرناکی اســت و از بیمارشدن پســرم می ترسم، ولی 
آنقدر در خانه کالفه و افسرده است که حرفش را قبول 
می کنــم و او را به اینجــا می آورم.«پدر امیرعلی کارگر 
ساختمان است و وقتی به خانه می آید دوست دارد خانه 

آرام باشد تا کمی استراحت کند. 

آب ســرد داریم که به آن قناعت می کنیم.« سرخوشی 
آنها موقع آبتنی نشانه ای از اضطراب نداشت، ولی انگار 
چندان هم بی خیال نیســتند. بنیامیــن می گوید: »ما 
هم از مبتالشــدن به کرونا می ترسیم، ولی دیگر طاقت 
خانه ماندن نداریم. بچه های باالشهر در خانه یا مجتمع 
خود استخر و جکوزی دارند و نیازی نیست 
برای آبتنی دنبال حوضچه و استخر بگردند. 
آنهایی هم که وضع شان خیلی توپ نیست، 
در خانه آنقدر وسایل سرگرم کننده دارند که 
وقت شان به خوشــی می گذرد، ولی ما اگر 
همه پول توجیبی های ماهانه خود را بدهیم 
نمی توانیــم اینترنت کافی بــرای بازی های 
اینترنتی بخریم. تازه روی این گوشــی های 
قدیمی مــا »منچ بازی« هــم به زور نصب 

می شود.«

خانه ماندن شرط و شروط دارد
صحبت های او سر درددل بقیه شناگران 
چشــمه علی را هم باز کرده و تعداد زیادی 
از آنها با ســر و موی خیــس دور ما حلقه 
زده اند. »محمدحســین حسنی« که از قلعه 
علیمــون برای آبتنی به چشــمه علی آمده، 
می گوید: »خانه ما فقط40متر است و حیاط هم ندارد. 
اگر ما هم مثل ویالهایی که در ســریال های تلویزیون 
نشان می دهند، حیاطی بزرگ داشتیم همانجا تاب وصل 
می کردیم، دوچرخه ســواری می کردیم و از خانه بیرون 
نمی آمدیم، ولی حاال تنها وسیله سرگرمی ما تلویزیون 
اســت که برنامه هــای آن جذابیتی نــدارد. فقط یکی، 
2ساعتی که همراه دوستان خود به چشمه علی می آییم 

خوشحال هستیم.«
حتی »امیرسام«که فقط4ســال دارد، می داند کرونا 
خطرناک است و نباید در جاهای شلوغ بازی کند. او که 
همراه برادر11ساله اش »امیررضا«به چشمه علی آمده با 
لحن کودکانه اش می گوید: »اگر بابا برایم پلی استیشن 

بخرد در خانه می مانم و اینجا نمی آیم.«
 امیررضا که انگار امیدوار است پدرش این گزارش را 

شیرجه در کرونا
کودکان و نوجوانان ری همچنان در روزهای اوج همه گیری مشغول 

شنا و آبتنی در چشمه علی هستند

چشمه علی، هسته 
اولیه تمدن ری

تاریخ تمدن و جوشش چشمه علی 
به6هزار سال پیش از میالد 

برمی گردد. بر اساس اسناد تاریخی 
نخستین ساکنان ری کهن در اطراف 

این چشمه باستانی یکجانشین 
شدند و زندگی کوچ نشینی را ترک 

کردند. در کتاب های قدیمی از 
»چشمه علی« به عنوان »نهر سورن« 

نام برده شده است. »سورن« نام یکی 
از 7خاندان صاحب منصب ری در 

دوران ساسانی بوده که به چشمه ها و 
چاه های آب ری رسیدگی می کردند. 

در کاوش های باستان شناسی که 
توسط کاوشگری فرانسوی به نام 

»اریک اشمیت« انجام شد، در اطراف 
چشمه نشانه هایی از3دوره ماقبل 

تاریخ، دوران اسالمی و اشکانی کشف 
شد که قدمت طوالنی این چشمه 
را نشان می دهد. آب چشمه علی از 
جاجرود و قیطریه تأمین می شود. 
این چشمه در گذشته بسیار پرآب 

بود و باغ ها و کشتزارهای ری را 
سیراب می کرد. آبتنی در چشمه علی 

از سالیان د ور مرسوم بوده و اهالی 
در ایام نزدیک نوروز فرش ها و 

قالیچه های خود را در آب این چشمه 
می شستند. 

 آنقدر شاد و سرخوشند که دل تان نمی آید هول و هراس کرونا را به دل های کوچک شان بیندازید، ولی چاره ای 
نیســت. باید بدانند این شیرجه زدن ها و غوطه خوردن های شــاد و کودکانه در آب چشمه علی شاید به تخت 
بیمارستان و ابتال به بیماری چموش کووید19)ویروس کرونا( ختم شود، اما حتی وقتی دل به دریا می زنید و درباره 
امکان گسترش ویروس کرونا بر اثر این شنای دسته جمعی به بچه ها هشدار می دهید گوش شان بدهکار نیست. آنها 
از شنا و آب بازی منصرف نمی شوند وپاسخ هایی شنیدنی در آستین دارند که نمی توانید نشنیده بگیرید. گزارش 

زیر نقل حال و هوای چشمه علی و شناگران کوچکش در این روزهای کرونایی شهرری است. 

رابعهتیموری

شناگران کوچک از مبتال شدن 
به کرونا می ترسند، ولی می گویند دیگر طاقت خانه ماندن ندارند

می دانم اوضاع 
خطرناکی است 
و از بیمارشدن 

پسرم می ترسم، 
ولی آنقدر در 
خانه کالفه و 

افسرده است که 
حرفش را قبول 

می کنم و او را به 
اینجا می آورم

دورتا دور این فضای بایر نرده کشــیده شــده و 
در ســاعات نیمروزی ظاهراً کســی داخل آن دیده 
نمی شود. »حســین مقیمی« دبیر شورایاری محله 
شــکوفه با اعتقاد به اینکه معتادان و کارتن خواب ها 
اغلب در ســاعات پایانی روز و با تاریک شــدن هوا 
کم کم پیدایشان می شود، می گوید: »این فضا بیشتر 
از 10سال اســت که به همین شکل بدون استفاده 
مانده و مدتی اســت که به محل تجمع معتادان و 
پناهگاه ســارقان تبدیل شده است. به نظر می رسد 
کانالی در ضلع جنوب شرقی آن زده شده که معتادان 
و کارتن خواب ها در آن اســتراحت می کنند. دیدن 
چنین منظره ای بــرای کودکان، نوجوانان و جوانان 
محله صورت خوشی ندارد. در چنین شرایطی امنیت 
محله پایین آمده و ســرقت های شبانه بیشتر شده 

است.« 

رها شدن زباله ها توسط 
فروشندگان بازار

مقیمی با اشاره به اینکه با اعالم این 
مشــکل برای مدتی محدوده پاکسازی 
می شــود، اما دوبــاره روز از نو و روزی 
از نــو، می گوید: »مدتی اســت که هر 
دوشنبه در این فضا بازار برپا می شود که 
نه تنهــا در کاهش  تردد معتادان نقش 
نداشته، بلکه بازگشایی هفتگی در اینجا 
رفت وآمــد این افــراد را راحت تر کرده 

است. رها شدن زباله ها توسط برپاکنندگان بازار در 
این محدوده و خیابان های موازی آن هم مشــکل 
دیگری است که موجب نارضایتی اهالی محله شده 
اســت.« او در پایان از خواســته اهالی برای اضافه 

شدن این فضا به میدان میوه و تره بار 
مرکزی، تبدیل آن به درمانگاه، مراکز 
فرهنگی تفریحــی و... یاد می کند و 
می گوید: »توقــف دوبل خودروها به 
دلیل مغازه های خرید و فروش خودرو 
که در محله مــا قرار گرفته اند، دیگر 
مشــکل مهم محله است که نیازمند 

رسیدگی مسئوالن مربوطه است.«

چند سال پیگیر رفع این معضل 
بوده ایم

 »ســید داود جالل پور« امام جماعت مســجد 
حضرت ابوالفضل)ع( و یکی دیگر از اعضای شورایاری 
محله شــکوفه نیز با تأیید این معضل و مشــکالت 
جانبی آن، می گوید: »رها شــدن این زمین بایر به 
یکی از معضالت مهم محله ما تبدیل شده است. چند 
ســال است که از طرف مردم پیگیر رفع این معضل 
هستیم، اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.  تردد 

معتادان و اســتقرار آنها در این محدوده اینجا را به 
پاتوقی برای آنها تبدیل کرده است که ناامنی و ترس 
و دلهره را برای ساکنان محله به همراه داشته است. 
اینجا ظرفیت خوبی است که می توان برای ساخت 

درمانگاه، بیمارستان، بوستان و... از آن بهره گرفت.«

افزایش سرقت در محله 
وقتی متوجه گفت وگوی ما با شورایاران 
محله درباره این معضل محلی می شود از 
مغازه اش بیرون می آید و ســعی می کند 
فردی را که از دور مشــخص اســت وارد 
این محوطه شــده به ما نشان دهد. »داود 
خیری« جوان 36ســاله ای که از بدو تولد 
در محله شکوفه ســکونت دارد و کاسب 
قدیمی محله است با بیان اینکه معتادان 
و کارتن خواب هــا اغلب شــب ها وارد این محوطه 
می شــوند، اما تعداد اندکی هم روزها در اینجا دیده 
می شوند، می گوید: »این زمین مدت هاست که بایر 
و بدون استفاده رها شــده، اما طی سال های اخیر 
مشــکالت آن محسوس تر شــده است. با 
شکل گیری بازار روز محل استقرار معتادان 

هم امن تر شده و راحت تر در اینجا 
رفت وآمد می کنند. این موضوع را 
بارها از اعضای شــورایاری محله 
پیگیری کرده ایم، اما هنوز راه حل 
ریشــه ای برای رفع این مشــکل 

اندیشیده نشده است.«

تجمع معتادان و 
کارتن خواب ها، مهم ترین مشکل

 بارهــا افــرادی را حین جــدا کردن 
دریچه هــای فاضالب دیــده ام، در دفعات زیادی از 
مغازه ام دزدی شده و خبر سرقت از دیگر مغازه های 
ایــن محدوده هم به گوشــم رســیده اســت. این 
موضوعی است که»هوشنگ امیری« کاسب 53ساله 
این محله با اشــاره به آن می گوید: »از سال1359 
ســاکن این محله هســتم و نزدیک 10سال است 

در این محدوده کاســبی می کنم. در این سال ها با 
مشکالت زیادی روبه رو بوده ایم که پاره ای از آنها رفع 
شــده و برخی هنوز بدون چاره مانده است. تجمع 
معتادان و کارتن خواب ها مهم ترین مشــکل کنونی 
محله ما محســوب می شــود که ناامنی محله را به 

همراه داشته است.«

استعمال مواد در کانال
»علی سیدپور« یکی دیگر از کاسبان 
جوان این محله اســت که با اشــاره به 
تجمع معتادان در این محدوده می گوید: 
»این معضل طی سال های اخیر بیشتر 
شده است. به نظر می رسد که در ضلع 
جنوب شــرقی تقاطع بلوار شــقایق و 
خیابان نعیم کانال زده اند و در چاله به 
استعمال مواد می پردازند.« سیدپور به 
رها شدن زباله ها، افزایش سرقت باتری 
خودرو و المپ هــای مقابل مغازه ها در 
محله اشاره می کند و می گوید: »بارها این موضوع را 
به کالنتری اعالم کرده ایم، اما مأموران کالنتری هم 
به یک گشتزنی خودرویی اکتفا می کنند و می روند. 
رفع این مشکل نیازمند چاره اندیشی اساسی است. 
این فضای بایر ظرفیت بزرگی در محله است که باید 

مورد استفاد بهینه قرار بگیرد.«

 اهالی شکوفه می گویند رها شدن یک قطعه زمین
 31 هکتاری موجب ناامنی محله شده است 

 تا اطالع ثانوی
در قرق معتادان!
 فضای 13هکتاری بایری را، که از شــمال به خیابان بخشــنده، از جنوب به بلوار شقایق و از 
شرق و غرب به خیابان های نعیم و لقمان منتهی می شــود، به چشم ظرفیتی مهم می بینند که 
متأسفانه سال هاســت بدون استفاده مانده است. ساکنان محله شکوفه معتقدند این فضای بایر 
طی ســال های اخیر به پاتوقی برای معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شــده که عالوه بر ایجاد 
مشکالت زیســت محیطی، کاهش امنیت محله را به همراه داشته است. برای بررسی بیشتر این 

موضوع پای صحبت های اهالی می نشینیم.  

زهرابلندی

»این زمین یکی از قطعات جدا شده از 
زمین میدان میوه و تره بار است و مالکیت 
آن به عهده میدان مرکزی میوه و تره بار 
اســت.« سرپرســت ناحیه2 شهرداری 
منطقه19 با بیان این موضوع می گوید: 
»با این وجود با توجه به مشــکالتی که 
برای ســاکنان محله به خصوص افرادی 
که در ضلع شرقی زمین و خیابان نعیم 
ســکونت دارند و به صورت مســتقیم با 
معضالت این زمیــن مواجه اند چند بار 
تا حد امــکان برای افزایــش دید و از 
بین بردن نقاط بی دفاع شــهری طرح 
را  همسطح ســازی 

انجام داده ایم.«
الهیاری«  »ابوالفضل   
با بیان اینکه به صورت 
دوره ای نظافت زمین 
و جمع آوری معتادان 
انجام می شود، اما رفع 
ریشــه ای این مشکل 
تصمیــم  نیازمنــد 
و اقــدام میادین میوه و تره بار اســت، 
می گوید: »طی چند سال اخیر بسیاری 
از فضاهای بایر منطقه بــا ایجاد ابنیه، 
بوستان، مراکز تفریحی و... از آسیب زایی 
خارج شــده اند و این زمین 13هکتاری 
هم مالکیتش به عهده شهرداری منطقه 
و ناحیه نیســت و بــا تصمیم و ابالغیه 
ســازمان میادین میوه و تره بار می تواند 

تغییر کاربری داشته باشد.« 
او در رابطــه با برپایی بــازار روز در این 
بازار روزها  محدوده می گوید: »ایجــاد 
انتخابــی بین بد و بدتر اســت. انتقال 
دستفروشان به چنین فضایی راهکاری 
بــرای جلوگیــری از مشــکل بــزرگ 
ســدمعبر، ترافیک، نازیبایی شــهر و... 
بوده و نظافت این محدوده بعد از هربار 

برپایی بازار انجام می شود.«

»ابوالفضل الهیاری« سرپرست 
ناحیه2 شهرداری منطقه19:

مالک زمین میدان مرکزی 
میوه و تره بار است

حسین مقیمی
 دبیر شورایاری محله 

شکوفه

علی سیدپور
یکی از کاسبان جوان 

این محله

هوشنگ امیری
یکی از کاسبان این 

محله

ابوالفضل الهیاری 
 سرپرست ناحیه2 
شهرداری منطقه19
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چهره های ماندگار

را در هنر خوشنویسی   اســتعداد خود 
چطور کشف کردید؟ 

از کودکــی به هنرمنــدان احســاس خاصی 
داشتم. مثاًل در ســریال هزاردستان که در دوران 
کودکــی من از تلویزیون پخش می شــد، با دیدن 
وقار و متانت هنری و وطن دوســتی کاراکتر»رضا 
خوشــنویس« دوست داشتم مانند او یک هنرمند 
شــوم. در کالس دوم دبســتان مدیر دلسوزی به 
نام خانم توســلی مدیر مدرســه ما بود. او از بین 
دانش آموزان مدرســه فقط5نفر را انتخاب کرد تا 
زنگ های تفریح به آنهــا خطاطی آموزش دهد و 
من یکی از5دانش آموزی بودم که مدیر مدرســه 
انتخاب کرد. از تمرین خطاطی در دوره آموزشــی 
کوتاه مدیر مدرسه احساس خوبی داشتم، ولی فکر 
نمی کــردم در این هنر اســتعداد خاصی دارم. در 
دوران نوجوانی به اقتضای شــغل پدرم از شهرری 
به شهر قم رفتیم و من در آنجا برای کنارآمدن با 
حس دلتنگی زادگاه و دوستانم تصمیم گرفتم هنر 
خیاطی را که در کنار درس و مدرسه مقدمات آن 
را آموخته بودم، در سطح پیشرفته دنبال کنم، اما 
موقع ثبت نام مسئول ثبت نام فرهنگسرا بر اثر یک 

اشتباه امالیی یا شاید هم شنیداری، 
فیــش ثبت نام رشــته خطاطی را به 
من داد. تا روز شــروع کالس به این 
موضــوع دقت نکردم، ولــی آن روز 
که با تأخیر به فرهنگســرا رســیدم، 
با دیدن نــام خطاطی بر روی فیش 
ثبت نــام تصمیم گرفتم در جلســه 
اول کالس خطاطی شرکت کنم. در 
این جلســه مدرس خطاطی با دیدن 
اســتعدادم آنقدر من را تشویق کرد 
که من دیگر این رشته را رها نکردم و 
تا پایان دوره در کالس شرکت کردم. 
 چه مراحلی را گذراندید تا به 

این تراز هنری رسیدید؟ 
پس از پایان دوره آموزش خطاطی 
امتحانات مختلف انجمن خوشنویسان 
را با موفقیت پشت سر گذاشتم و در 
همان فرهنگسرایی که آموزش دیده 
بودم، مشغول تدریس به هنرجویانی 
شــدم که چند ســال از من بزرگ تر 
بودند. بسیاری از اتفاقاتی که در این 
مســیر برای من پیش آمد تصادفی 
بود. یکی از این اتفاقات خوب حضور 

تصادفی من در گالری آثار هنرمندان خوشــنویس 
بود. در این گالری با دیدن تابلو کلمه)هو( اســتاد 
»احمد عبدالرضایی« که با خط ثلث نوشــته شده 
بود، محو و شــیفته این نوع خط شدم و با سختی 
فراوان در کالس استاد عبدالرضایی ثبت نام کردم. 
قرار بود فقط چند جلســه در این کالس شــرکت 
کنم، ولی چند ســال هنرجوی استاد عبدالرضایی 
بودم و دلسوزی ها و راهنمایی های پدرانه استاد در 

پیشرفت من تأثیر زیادی داشت. 

 اتفـاق 
 خـوش فرجام

بانوی خوشنویس ری از ربع قرن تالش در این عرصه و 
ظرفیت های فرهنگی این هنر می گوید

رشــته  در  ری  هنرمندپــروری    
پرورش  دوره هــای  به  خوشنویســی، 
»علی اکبرخــان کاوه« و »امیرالکتاب« و 
»رضا مافی« محدود نشــده و هنوز هم 
این خاک پرگهر در دامان خود هنرمندان 
»لیال  می پرورد.  قابلی  خوشنویســان  و 
وزیری« یکی از فرزندان هنرمند ری و از 
خوشنویسان شاخص کشور است که برای 
پیشــرفت هنر خوشنویسی حدود یک 
ربع قرن رنج برده و در این مسیر کارنامه 
این  از  او  دارد.  پروپیمانی  و  درخشــان 
هنر برای  ترویج و معرفی فرهنگ ایرانی 
به مردم کشــورهای مختلف  و اسالمی 
اســتفاده می کند. در گفت وگوی پیشرو 
فرهنگی  و ظرفیت های  وزیری ظرافت ها 

هنر خوشنویسی را بیان کرده است.  

 همــه اعضــای خانــواده 
»وزیری« خطی خوش دارند؟ 

 ایــن هنــر بــرای مــن میراثی 
خانوادگی نبــوده و در میان خانواده 
و اطرافیانم تنها کســی هســتم که 
در این رشــته فعالیــت می کنم، اما 
اگر حمایت خانــواده ام نبود و برای 
فعالیــت هنری من فضایــی آرام به 
وجود نمی آوردند، حتمًا نمی توانستم 

از استعدادم استفاده کنم. 
 از حس و حال خود در زمان 

خوشنویسی بگویید. 
 فقط خوشنویسان می توانند درک 
کنند ساعت ها کلنجار رفتن با حروف 
و کلمــات چه حــس هیجان انگیزی 
دارد و فقط خوشنویســان می فهمند 
نوشتن صحیح و زیبای کلمات چقدر 
حــال هنرمند را خــوب می کند. به 
قول یکی از هنرمندان خوشــنویس: 
»حلوای تن تنانی، تا نخوری ندانی«. 

 چه نوع خطی کار می کنید؟ 
من درخطوط نســتعلیق، نســخ، ثلث، محقق، 
ریحــان و رقعه کار می کنم، ولــی در کالس های 
آموزشــی خود خطوط ثلث و نستعلیق را آموزش 
می دهم. خط نســتعلیق شناسنامه ای کاماًل ایرانی 
دارد و با اقبال زیادی روبه رو شده است. برای تهیه 
آثار نمایشگاهی و سفارشات هم اغلب از خط ثلث 
اســتفاده می کنم که از فضای گرافیکی باشکوه و 

باابهتی برخوردار است. 
 آثار شــما در چند نمایشگاه خارجی به 
نمایش درآمده است. این نمایشگاه ها در زمینه  
ترویج هنر و فرهنگ ایرانی چه دستاوردهایی 

داشته است؟ 
 در کشورهای مختلف مانند مالزی، قطر، ترکیه، 
عراق، لبنان و آلمان نمایشــگاه گروهی داشتم که 
هریــک در معرفی هنــر و فرهنــگ ایرانی نقش 
بسزایی داشتند، ولی نمایشگاه برلین در شناساندن 
تمدن ایرانی به شــهروندان آلمانی و ایجاد ارتباط 
میان فرهنگ2ملت بــه اندازه ای تأثیرگذار بود که 
به عنــوان ثمره یک ربع قــرن تالش من در عرصه 

هنر خوشنویسی کفایت می کند. این نمایشگاه آبان 
سال1395به دعوت گالری برلین ـ باکو برگزار شد 
و من با وجود کمبود وقت و مشــکالت تهیه ویزا و 
هزینه سفر ســعی کردم ذائقه مخاطب آلمانی تبار 
خود را بشناسم و آثاری تأثیرگذار به وجود بیاورم. 
به لطف خداوند نمایشگاه بسیار موفق بود و تعداد 
زیادی از بازدیدکنندگان برای نخســتین بار آیات 
قرآن را مقابل خود می دیدند. نمایش این آیات در 
قالب هنر فاخر خوشنویسی تأثیرشان را دوچندان 
کرده بــود و بازدیدکنندگان دربــاره مفاهیم این 
آیات کنجکاوی زیادی نشان می دادند. من در کنار 
برگزاری نمایشگاه به شهرهای ارفورت، پوتستدام 
و درســدن آلمان هم ســفر کردم و در مکان های 
مختلف مانند دانشگاه ارفورت برای آشنایی جوانان 
با هنر خوشنویســی و مفاهیم دین اسالم جلسات 
مختلفی داشــتم که ظرایف هنر خوشنویســی و 
حجاب من به عنوان یک بانوی مسلمان بسیار مورد 

توجه جوانان آلمانی قرار گرفت. 
  شهر ری در گذشته مهد هنر خطاطی 
و خوشنویسی بوده، اما در سال های اخیر برای  
ترویج و زنده نگه داشــتن این هنر از ســوی 

مسئوالن فرهنگی ری اقدامی نشده است. 
شهر ری در هنر خوشنویسی قدمت و سابقه ای 
طوالنی دارد و هنرمندان خوشــنویس بزرگی که 
در شهرری دفن هســتند دفینه ها و گنجینه های 
هنری این شهر به شمار می آیند. در سال های اخیر 
کالس های آموزشــی مختلفی در مراکز آموزشی 
شــهرری برگزار می شــود. خودم هــم در انجمن 
خوشنویسان شهرری چند دوره آموزش خط ثلث 
برگزار کردم که بسیاری از هنرجویان این کالس ها 
مدرس خوشنویسی شــدند، اما نکته ای که وجود 
دارد تفاوت احساســات هنری نسل امروز با نسل 
گذشته است. به نظر می رسد نسل گذشته بیشتر 
حس و حال هنری داشــتند. پیشرفت تکنولوژی 
نســل دهه هــای80 و90 را از فعالیت هنری دور 
کرده و هنر جزء دغدغه های ذهنی آنها به شــمار 
نمی آید. هنر در کوچه پسکوچه های ذهن این نسل 
گم شــده و کمتر پیش می آید نوجوان امروزی با 

شور و هیجان به سراغ هنر برود. 
کاســتی های محله خود  و  زیبایی ها  از   

بگویید. 
خانه پدربزرگم در خیابان سوم محله دولت آباد 
قــرار دارد و مــن در این خانه به دنیــا آمده ام و 
جز10سالی که از شــهرری دور بودم، تمام عمرم 
را در محله دولت آباد گذرانده ام. این محله بســیار 
دوستداشتنی و باصفاست و من به محله ام عشق و 

تعصب زیادی دارم. 

انجمن خوشنویسان  عضو و مدرس رسمی   
ایران از سال 138۰ تاکنون 

 اخذ مدرک ممتاز و فوق ممتاز در رشته های 
ثلث و نسخ 

 اخذ مدرک مدرسی خط ثلث
 شرکت در بیش از15۰ نمایشگاه خوشنویسی 

داخلی و خارجی

 کســب بیش از 4۰رتبه )اول تا ســوم( در 
جشنواره های کشوری 

 جوان برتر سازمان ملی جوانان در سال 1385 
 کســب عنوان بانوی ممتاز قرآنی در سطح 

بین الملل
 نگارش کتیبه و شرکت در بیش از 5۰ کارگاه 

در زمینه خطوط اسالمی قرآنی 

فعالیت ها و افتخارات هنری لیال وزیری در هنر خوشنویسی
 کتابت چندین جزء قرآن کریم و خلق بیش از 

1۰۰ تابلو قرآنی 
 تدریــس در انجمن خوشنویســان ایران، 
حوزه های  و  عالی  آموزشی  مراکز  دانشگاه ها، 

علمیه خواهران
 چاپ پوسترهای قرآنی مختلف در تیراژهای 

باال 
 چاپ اثر در سلســله کتاب های تجلی نور و 

مجله های متعدد 
 همکاری با مرکز طبع و نشر قرآن کریم

خاک این خطه هنرپرور است

خوشنویسان پرآوازه ری
رابعهتیموری

  خاک ری پیکر هنرمندان نام آور بسیاری را در خود جای داده که هویت و پیشینه هریک 
بر عیار هنری سرزمین هنرخیز ما می افزاید. »عمادالکتاب«، »علی اکبر کاوه«، »  امیرالکتاب«، 
برادران»میرخانی« و»رضا مافی« از جمله این دفینه های ارزشــمند ری هستند که در هنر 
فاخر خوشنویسی سرآمد بوده اند. استادان خوشنویس ری در عصر خود نام و نشان و ارج 
و قرب قابل توجهی داشــتند، اما در سال های اخیر و به موازات مهجور و غریب شدن هنر 
خوشنویســی، نام این هنرمندان هم برای نسل امروز، هر روز گمتر و ناآشناتر می شود. در 
گزارش زیر از استادان خوشــنویس مدفون در ری یاد شده و زندگی و فعالیت های هنری 

هریک به اختصار نقل شده است. 

رضا مافی
خالق هنر نقاشیخط

نخســتین  از  را  مافی  رضا 
هنرمندان معاصر می دانند که 
پرداخت  نقاشیخط  خلق  به 
شــیوه  این  اشــاعه  در  و 

خوشنویســی نقش بسزایی 
ایفا کــرد. در خانواده مافی هنر 

غریب نبوده و پدر رضا مافی زرگر و حکاک بود، 
برادر بزرگ ترش هم نقاشی می کرد و به هنرهای 
تجسمی بســیارعالقه مند بود. رضا از کودکی 
مشق خوشنویســی می کرد و در نوجوانی در 
حجره ای به گلدوزی نقوش تزیینی و مذهبی بر 
روی پارچه های مخمل مشغول شد. صاحب نظران 
مافی را از خوشنویسان نوگرای ایران می دانند که 
با ایجاد ابداعاتی دلنشین در شیوه  خوشنویسان 
دوره قاجار ســبب مهجور نشــدن این شیوه 
خوشنویسی شد. رضا مافی هنرمندی پرکار بود. 
حاصل عمر کوتاه او بیش از 8۰۰ تابلو خوشنویسی 
و نقاشیخط اســت که در قالب5۰نمایشگاه به 
هنردوستان کشورهای فرانسه، پاکستان، بلژیک، 
ایتالیا  ترکیه، یوگسالوی، انگلستان، سوئیس و 
عرضه شــده اســت. رضا مافی در سال 13۲۲ 
خورشیدی در مشهد به دنیا آمد و سال1361در 
تهران درگذشت. پیکر او در امامزاده طاهر)ع( ری 

به خاک سپرده شده است. 

سید حسین میرخانی
کاتب قرآن

بــرادران »میرخانــی« از 
برخوردار  بلنــد  اقبال  این 
هنرمندی  پــدر  که  بودند 
مانند»سید مرتضی حسینی 

برغانی)میرخانی(« در کنارشان 
باشد. آقاسید مرتضی از استادان 

خط نســتعلیق اواخر دوره قاجار و از شاگردان 
ممتاز میــرزا محمدرضا کلهر بود. او ســبک 
خوشنویســی میرزا رضا کلهر را در کودکی به 
فرزندانش سید حسین و سید حسن آموزش داد. 
سید حسین فرزند بزرگ تر سید مرتضی برغانی 
است. او از خردســالی پا جای پدر هنرمندش 
گذاشت و به سرعت از او سبقت گرفت. به طوری 
که از11ســالگی در کنار خوشنویسی، به کتابت 
اســتاد سید حسین  می پرداخت.  کریم  قرآن 
میرخانی در ابتدای تشکیل انجمن خوشنویسان 
به عنوان استاد ممتاز در انجمن مشغول تدریس 
شد و پاگرفتن، دوام و رسمیت یافتن انجمن را اهل 
او می دانند. سید حسین  فن مدیون تالش های 
میرخانی حدود۲5سال در انجمن خوشنویسان 
به عنوان استادی مطرح و صاحب سبک در خط 
نســتعلیق فعالیت می کرد، اما از دســت دادن 
ناگهانی بینایی چشمانش باعث شد از دنیای هنر 
خوشنویسی فاصله بگیرد. استاد خوشنویس در 
سال1361پس از چند سال نابینایی و تحمل دوری 

بوی مرکب و جوهر درگذشت و در مسجد آیت اهلل 
فیروزآبادی شهرری به خاک سپرده شد. 

سید حسن میرخانی
استاد اخالق و هنر

تأثیرگــذاری عمیق هنر 
خوشنویســی بــر روح و 
اخالقی  ویژگی های  و  روان 
شخصیت  در  را  هنرمندان 

»ســید حســن میرخانی« 
فرزند  این  کــرد.  درک  می توان 

خلف مرحوم سید مرتضی نه تنها خوشنویسی 
قابل بود، بلکه در سرودن اشعار ادبی و عرفانی 
هم از شــخصیت های شــاخص دوران خود به 
شــمار می آمد. تواضع و عارف مســلکی سید 
حسن زبانزد بوده و انتخاب واژه »بنده« به عنوان 
تخلص ادبی هم از این ویژگی های شخصیتی او 
حکایت می کند. سید حســن اشعار عرفانی و 
آثار منظوم ادبی خود را در کتابی به نام »دیوان 
بنده« گردآوری و با استفاده از هنر خوشنویسی 
خود آن را بــه گنجینه ای هنری، ادبی و عرفانی 
تبدیل کرد. این استاد نامدار خوشنویس بسیاری 
از شاهکارهای ادبی ایرانی مانند کلیات سعدی، 
خمســه نظامی، مثنوی معنوی ودیوان حافظ را 
با عیار هنری باالیی خوشنویســی کرده است. 
»سراج الکتاب« لقب سید حسن میرخانی است 
انجمن خوشنویسی  استادان شــاخص  و جزو 
ایران به شمار می آید. سراج الکتاب در 77سالگی 
درگذشــت و در امامزاده عبــداهلل)ع( به خاک 

سپرده شد. 

علی اکبر کاوه
میرعماد عصر

حقیقی«  کاوه  »علی اکبر 
مربی  و  معلــم  می توان  را 
دانست  خوشنویسی  نسل 
قاجار  دوره  اواخــر  در  که 

آوردند.  روی  هنــر  این  به 
این اســتاد شیرین ســخن و 

نازک طبع شیرازی فرزند »میرزاعلی محمد خان 
شیرازی« است که از شاگردان نام آور عمادالکتاب 
و از اســتادان خط نستعلیق محسوب می شود. 
علی اکبر کاوه استعداد موروثی و خدادادی خود 
در خوشنویسی را در دوران کودکی نشان داد و 
مشق آثار خطاطان بزرگ سرگرمی مورد عالقه او 
بود. میرزاعلی محمدخان که به استعداد پسرش 
پی برد، او را به اســتادان خوشــنویس مطرح 
آن دوره سپرد تا خوشنویســی قابل شود، اما 
شکوفایی استعداد علی اکبر کاوه پس از آشنایی 
با عمادالکتاب و شــاگردی او اتفاق افتاد. مرتبه 
هنر استاد کاوه تا به آن درجه رسید که مرحوم 
محمدتقی بهار )ملک الشــعرا( در نامه ای وی را 
»میرعماد عصر« لقب داده است. علی اکبر کاوه در 
اخالق سرآمد بود و به تواضع و فروتنی و نزاکت 

شهرت داشت. مقبره این استاد خوشنویس در 
آرامستان ابن بابویه قرار دارد. 

میرزا غالمرضا اصفهانی
مربی شاهزادگان قاجاری 

میرزا غالمرضــا اصفهانی از 
دوره  خوشــنویس  استادان 
قاجار و یکی از برجسته ترین 
نستعلیق  خط  خوشنویسان 
بود.  شکسته  نســتعلیق  و 

میــرزا غالمرضا شــاید تنها 
خوشنویسی است که در هر دو خط 

نستعلیق و شکسته  نستعلیق صاحب سبک ویژه 
خود است. شــیوه میرزا در خط از محکم ترین 
و قوی ترین شــیوه های خوشنویســی است و 
کتیبه ها، قطعات و سیاه مشق های وی نیز در صدر 
آثار خطوط شکســته و نستعلیق قرار می گیرد. 
مهارت این اســتاد خوشنویس به اندازه ای بوده 
که در ســنین جوانی مورد توجه محمد شاه و 
ناصرالدین شــاه قاجار قرار گرفت و به آموزش 
شاهزادگان و بزرگ زادگان قاجاری می پرداخت. 
از بهترین نمونه های کتیبه نویسی میرزا غالمرضا، 
کتیبه های مدرسه عالی شهید مطهری )مدرسه و 
مسجد سپهساالر( است. هر چند شاگردان میرزا 
نتوانستند شیوه هنری اش را به عصر ما منتقل 
کنند، اما امروزه توجه بسیاری از خوشنویسان 
به خط او جلب شــده و انتظار می رود در آینده 
خوشنویسان زیادی به شیوه هنری او مشق کنند. 
میرزا غالمرضا اصفهانی در چشمه علی ری دفن 

شده است. 

امیرالکتاب
 66سال عمر پربرکت

»عبدالحمید ملک الکالمی« 
»عبدالمجیــد  فرزنــد 
و  ســقزی«  ملک الکالمی 
سقزی«  »عبدالکریم  نواده 

پدربزرگش  و  پدر  و  اســت 
و  شاعران  و  از خوشنویســان 

رجال نامدار عهد ناصری به شــمار می روند. او 
به »امیرالکتاب« مشــهور بود و این شهرت وی 
به دلیل کم نظیر بودنش در هنر خوشنویســی 
به دست آمده اســت. بر اساس اسناد تاریخی، 
بود، شــعر  کریم  قرآن  امیرالکتاب حافظ کل 
می سرود و از هنرهای نقاشی، حکاکی و پرورش 
گل و گیاه بهره مند بود. اوخطوط کوفی تزیینی 
و ثلث توأمان و توقیــع و طغرایی را با مهارت 
می نوشت و در خط شناسی بی همتا و در تعلیم 
خط اســتاد بود. کتیبه ثلث سردر موزه ایران 
باستان، کتیبه سردر کتابخانه ملی و دارالفنون، 
رضاشــاه  ناتمام  کتیبه  حافظ،  آرامگاه  کتیبه 
پهلوی، کتیبه برنجی دانشــگاه تهران، سردر 
مدرسه نوبنیاد تهران برخی از آثار امیرالکتاب 
هســتند. او در66ســالگی درگذشــته و در 
به خاک سپرده  امامزاده عبداهلل)ع(  آرامستان 

شده است. 

عمادالکتاب
 استاد استادان خوشنویس 

»میرزا محمدحسین سیفی 
»عمادالکتاب«  به  قزوینی« 
هنرمندان  از  و  دارد  شهرت 
آرامستان  در  مدفون  نامدار 

به  شهرری  عبداهلل  امامزاده 
شمار می آید. میرزا محمدحسین 

که اغلب سال های عمرش را به خوشنویسی و 
از خوشنویسی  این هنر گذرانده، پس  آموزش 
و اهدای یک نســخه شــاهنامه فردوسی به 
مظفرالدین شــاه، لقب عمادالکتاب را دریافت 
کرده است. عمادالکتاب را تکمیل کننده سبک 
خوشنویســی محمدرضا کلهر می دانند و این 
سبک با تالش او به زیبایی و بلوغ هنری رسیده 
ایرانی از  نامدار  است. بسیاری از خوشنویسان 
شــاگردان عمادالکتاب بوده و نزد او این هنر را 

آموخته اند. 

نمایشگاه برلین 
در شناساندن 

تمدن ایرانی به 
شهروندان آلمانی 

و ایجاد ارتباط 
میان فرهنگ 2 
ملت به اندازه ای 
تأثیرگذار بود که 

به عنوان ثمره یک 
ربع قرن تالش 

من در عرصه هنر 
خوشنویسی کفایت 

می کند
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میز خبر

 اجرای طرح »خانواده یار« 
در محله های منطقه16

طرح »خانــواده یار« در محله هــای مختلف 
منطقه16 اجرا می شود. 

معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه16 
گفت: »این طرح با هدف ایجاد آرامش و آسایش در 
نهاد خانواده، تقویت و تحکیم بنیان خانواده به ویژه 
زوج های جوان، تســهیل دسترسی به نظام خدمات 
مشــاوره ای قبل، حین و بعد از تشــکیل خانواده و 
جلوگیــری از بروز انواع آســیب های اجتماعی اجرا 

می شود.«
»مهــدی پورآقایی« اضافه کــرد: »در این طرح 
روان شناســان و مشــاوران باتجربه در محله ها و در 
فضای اختصاص یافته حاضر شــده وضمن شنیدن 
صحبت خانواده ها و بررسی مشــکالت آنها به ارائه 

راه حل مناسب می پردازند.«
طرح»خانواده یار« از مرداد آغاز شــده و تا پایان 

اسفند ادامه دارد. 
شــهروندان از طریق ســراهای محله و فضاهای 
مجــازی محلی و همچنیــن پوســترها و تبلیغات 
 میدانــی در محله هــا در جریــان زمــان و مکان 
اســتقرار روان شناس و مشــاور در محله خود قرار 

می گیرند. 

کاهش چشمگیر منابع آبی جنوب 
تهران؛ ورود به وضعیت قرمز

منابــع آبی جنــوب تهران در حــال ورود به 
وضعیت قرمز است. 

مدیرعامل آبفای منطقه6 تهران )شهرستان ری(
بــا بیان این مطلب گفت: »به دلیل کاهش شــدید 
نزوالت آســمانی و کمبود منابع آب های سطحی و 
زیرزمینی، منابع آبی جنوب تهران در حال ورود به 

وضعیت قرمز است.«
»حســن حقیقی« بــه باال بودن ســرانه مصرف 
آب مشــترکان اشــاره کــرد و ادامــه داد: »اکنون 
ســرانه مصرف آب مشترکان تهران و ری چند برابر 

شاخص های جهانی است.«
 وی افــزود: »تنهــا راه عبــور از شــرایط فعلی 
و مواجه نشــدن با تنــش آبی در جنــوب تهران، 
صرفه جویی20درصــدی مشــترکان در مصرف آب 

است.«

»گلماند سیار« در سراهای محله 
منطقه ۲۰

طرح دوشنبه های ســبزماند در سراهای محله 
منطقه20اجرا می شود. 

 معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهردار 
منطقه20با بیان این مطلب گفت: »در این طرح که 
روزهای دوشــنبه به صورت گردشی در همه سراهای 
محله منطقه20 انجام می شود، پسماندهای خشک 
جمع آوری شــده شهروندان به وســیله خودروهای 
ملــودی دار دریافت و متناســب با حجم پســماند، 
گل و گلدان، بذر، خاک و کود بســته بندی شده به 

شهروندان اهدا می شود.«
»رضــا معلم« با اشــاره به اســتقبال قابل توجه 
شــهروندان منطقه20از این طــرح افزود: »آموزش 
چهــره به چهره شــهروندان درباره طــرح تفکیک 
زباله از مبــدأ از دیگر اقداماتی اســت که در طرح 

دوشنبه های سبزماند انجام می شود.«

هویتپیشخوانپیشخوان

از عمارت باستانی دودانگه اثری نیست

روستای »ابراهیم آباد« ری در گذشته روستای »دودانگه« نامیده می شد. »محمد شریفی 
روشــن« دهیار ابراهیم آباد می گوید: »قدیمی ها این روســتا را به نام دودانگه می شناختند. 
ابراهیم آبــاد در کنار آبادی »کنارگرد« قرار داشــت و اربابی به نام »شهدوســت«2دانگ از 
6دانگ آبادی کنارگرد را خریداری کرد. ارباب شهدوســت فرزندی به نام »ابراهیم« داشت و 
نام او را بر روستا گذاشــت.« زمین فوتبال وسط روستای ابراهیم آباد از امکانات و فضاهای 
ورزشی انگشت شمار این روستا به شمار می آید. این مکان در گذشته عمارتی بزرگ بوده و در 
سال های اخیر به زمین فوتبال تبدیل شده است. شریفی می گوید: »در عمارت کاروانسرای 
بزرگی وجود داشــت که از دوران حکومت عباسیان به جا مانده بود. در مجاورت کاروانسرا 
هم چاپارخانه ای قرار گرفته بود که نشــانه های معماری دوران ساســانیان و هخامنشی را 
داشــت.« در روزگاری که ری باســتان در مسیر جاده ابریشم واقع شــده بود، کاروانسرا و 
چاپارخانه ابراهیم آباد رونق داشــتند و برای پذیرایــی از کاروانیان و رد و بدل کردن پیغام 
بازرگانان استفاده می شدند. روســتای ابراهیم آباد در حاشیه رودخانه قرار گرفته و به جای 
این عمارت تاریخی که در زمین حد فاصل مسجد موسی بن جعفر)ع( و حریم رودخانه واقع 
شده بود، زمین فوتبال سبز شــده است. شریفی درباره منسوخ شدن مشاغل چاپارداری و 
کاروانسراداری می گوید: »از این عمارت و مشاغل وابسته به آن اثری نمانده و اکنون بیشتر 

مردم روستای ابراهیم آباد به دامداری، کشاورزی و مسافرکشی مشغولند.«

بقعه شیخ کلینی کجاست؟
در ایــن روزهــای جوالن 
ویروس کرونا بهتر اســت قید 
بزنید،  را  تفریــح  و  گــردش 
امــا اگر خواســتید ســاعتی 
در یک مــکان خلوت به قدم 
زدن و هواخــوری بپردازیــد، 
رعایت  با  پیشــنهاد می کنیم 
از  بهداشــتی  پروتکل هــای 
یکــی از روســتاهای تاریخی 
ری مانند روســتای »کلین« 
کتــاب  در  کنیــد.  بازدیــد 
روســتای  »معجم البلــدان« 

»کلین« به عنوان نخســتین منزل مسافران ری که به سمت »خوار« می روند، معرفی شده 
و »شــیخ کلینی« محدث و عالــم ایرانی و مؤلف »اصول کافی« از ســاکنان قدیمی این 
روســتای2هزار ساله بوده است. بقعه شیخ کلینی در این روستا قرار گرفته و نامگذاری آن 
هم از همین امر ناشی می شود. از اوایل دوران انقالب اسالمی اموات روستا در اطراف بقعه 
شــیخ کلینی دفن می شوند و این محل دومین آرامستان بزرگ بخش فشافویه شهرری به 
شــمار می آید. درختان بلندباال و سرسبز این آرامســتان زنده و شاداب هستند و بیش از 
آنکه در اطراف بقعه حال و هوای سنگین آرامستان جریان داشته باشد، به بازدیدکنندگان 
آرامشــی دلچسب منتقل می شود. بقعه شــیخ تنها بنای ارزشمند روستای کلین نیست و 
بناهای تاریخی مانند یخچال طبیعی، آستان امامزاده حسین)ع(، تپه نچیر، آستان امامزاده 
یحیی)ع( و انبار گندم از آثار باستانی و گردشگری است که در این آبادی بااصالت واقع شده 
است. از بنای قدیمی امامزاده یحیی)ع(فقط بقعه باقی مانده و باقی آن تخریب شده است. 
تپه بلند نچیر هم که در گذشــته سکونتگاهی مسکونی بوده بر اثر زلزله ای شدید زیر و رو 
شــده، اما هنوز هم بقایا و سردر و ســتون های بناهای آن باقی مانده است. روستای کلین 

در36کیلومتری شهرری قرار دارد. 
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الو محله

منطقــه17 به دلیل حجم  پاسخ مسئول
تراکم ســاختمانی، وجود ریــل راه آهن، 
بافت فرســوده، محیط های متعدد تجاری 
ســبز  فضــای  ســرانه  کمبــود  بــا  و... 
روبه روســت. به همین دلیــل مدیریت 
شــهری با تداوم ایجاد و ساخت فضاهای 
سبز درصدد افزایش سرانه های منطقه 
است. خوشــبختانه در چند ســال اخیر 
مساحت فضای سبز این منطقه افزایش 
چشــمگیری پیدا کرده، به طوری که تنها 
در 3سال اخیر 1۵۵هزار و 699مترمربع 
به فضای ســبز این منطقه افزوده شده 

است. 
داود لطفی، شهردار منطقه17

شــهدای  گلزارهــای  پاسخ مسئول 
بخش ها و روســتاهای شهرستان ری در 
ســال جاری مناسب ســازی می شود. 24 
گلــزار شــهدا در بخش ها و روســتاهای 
شهرســتان ری وجود دارد که 11 گلزار 
موجود در بخش ها را بخشداری ها و 13 
گلزار داخل بقاع متبرکه را اداره اوقاف 
بــه زودی مناسب ســازی می کنــد و همه 
سنگ های قبور شهدا بازسازی و نوسازی 

می شوند. 
حسین نصراهلل، رئیس بنیاد شهید 
شهرستان ری 

پاسخ مسئول تعطیلی ایستگاه دوچرخه 
بوســتان بهمــن بــه دلیــل نقــص فنی 
دوچرخه هــا و همچنین تعییــن پیمانکار 
جدید بــرای بهره برداری بود که تا هفته 

آینده برطرف خواهد شد. 
مهدی پورآقایی، معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه 16

افزایش فضاهای سبز 
محله ها 

تهران  جنوبــی  مناطــق  منطقه 17
بوستان های زیادی دارند، اما در منطقه 
17 تعــداد آنها کــم اســت. وقتی به 
مسئوالن درخواست ایجاد فضای سبز را 
می دهیــم، اعالم می کننــد زمین برای 
انجام این کار وجود ندارد درصورتی که 
بایر زیادی در محله ها وجود  زمین های 
دارد که می توان به بوستان تبدیل کرد. 
از مســئوالن شــهری می خواهیم برای 
افزایش سرانه فضای ســبز این منطقه 

تدبیری بیندیشند. 
فاطمه فیروزکوهی، ساکن محله 
سجاد  

مزار شهدا را مرمت کنید
مزار شهدای قلعه نو بر اثر  منطقه 17
گذر زمان آســیب دیده و به مرمت نیاز 
دارد. از مسئوالن بنیاد شهید شهرستان 
ری انتظار داریم به این قبور رســیدگی 

کنند. 
حسین قلندری، ساکن قلعه نو 

چرا ایستگاه دوچرخه 
بوستان بهمن تعطیل است؟ 
چنــد هفته ای اســت که  منطقه 19
بهمن  بوستان  دوچرخه سواری  ایستگاه 
تعطیل شــده و شهروندان نمی توانند از 
کاش  کننــد.  اســتفاده  آن  خدمــات 
مســئوالن تدابیری بیندیشــند که این 
ایســتگاه ها در طول تابســتان فعالیت 

داشته باشند. 
سوسن امیری از نازی آباد 


