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در آستانه ماه مهر وضعیت فضاهای آموزشی 
شمال شرق تهران را بررسی کرده ایم 

سال تحصیلی جدید از سوم مهر آغاز می شود و طبق آخرین تصمیم مدیران 
آموزش و پرورش و ستاد مقابله با کرونا، آموزش حضوری در مهرماه به 

ظرفیت کالس ها و زیرساخت فضای آموزشی مدارس بستگی دارد؛ با این حال 
زمزمه هایی از بازگشایی مدارس در آبان ماه به گوش می رسد. اما صرف نظر از 

اینکه دانش آموزان از روز شنبه با کوله باری از کتاب و دفتر راهی مدرسه شوند 
یا مثل سال گذشته باز هم معلم شان را درقاب گوشی ببینند...

شهر خالی از هیاهوی بچه ها!
تاجبخش فنائیان، نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر 

در همسایگی ما زندگی می کند

در طول 3 دهه تدریس بازیگری و کارگردانی در دانشــکده هنرهای زیبا 
هنرمندان بسیاری را تربیت کرده و برخی از ستاره های امروز سینما و تئاتر 

صفحه 10از جمله اصغر فرهادی، ابراهیم حاتمی کیا و حمید فرخ نژاد و...

مبـارک آبـاد
خلوت و سرسبز است

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

صفحه 6

400 ساعت فیلم از جبهه 
و جنگ دارم 

 گفت وگو با رزمنده و مستندساز دفاع مقدس 
که در همسایگی ما زندگی می کند 
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هفته گذشته شهرداری منطقه 15 
میزبــان »ســوده نجفــی« عضو 
کمیســیون ســامت و محیط زیســت 
شورای شــهر تهران بــود. او در بازدید از 
بخش هــای مختلــف ایــن منطقه به 
محله های ابوذر، هاشــم آباد، کیانشــهر، 
مینابــی و رضویــه رفت و بــا همراهی 
مسئوالن شهرداری منطقه و شورایاران به 
بررســی مســائل و مشــکات محله ها 
پرداخت. عضو کمیســیون ســامت و 
در  تهران  محیط زیســت شورای شــهر 

ابتدای ورود به منطقه 15 با حضور در مقبره الشــهدای بوستان امید ضمن 
فاتحه بر قبور شــهدای گمنام در جریان توسعه و ساماندهی این محل قرار 
گرفت. ســوده نجفی در ادامه به منزل یکی از شــهدای محله هاشــم آباد، 
»محمدعلی صادقی« رفت و با پدر و مادر این شهید به گفت وگو نشست. وی 

همچنین به دیدار مادر شهیدان قاسمی که در بستر بیماری بود رفت. 

نجفی در ادامه به محل ایجاد ساختمان 
MRF کیانشــهر رفــت و بــا همراهی 
شــورایاری این محله از این ســوله در 
حال ساخت بازدید کرد. عضو کمیسیون 
ســامت و محیط زیســت شورای شهر 
تهران در این بازدید به توجه ویژه اعضای 
شورای شــهر به مناطق کم برخوردار و 
رعایت عدالــت اجتماعی تأکید کرد. در 
ادامه نجفی به محله های کم برخوردار و 
بافت فرسوده از جمله هاشم آباد، مینابی 
و رضویه رفــت و همچنین بــه همراه 
شورایاران به بررسی مشکات محله رضویه پرداخت. او در این بازدید تأکید 
کرد: »شورای ششم به مناطق کم برخوردار توجه ویژه دارد و و رعایت عدالت 
اجتماعی در محله ها از مهم ترین برنامه های این دوره شورای شــهر است که 
امید داریم با همکاری و مشــارکت شهروندان محقق شود.« نجفی در پایان 

از ایستگاه مترو در حال آماده سازی شهید رضایی در خط 6 بازدید کرد. 

تیتر یک
عضو شورای شهر تهران در بازدید از منطقه 15 تأکید کرد

توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و رعایت عدالت اجتماعی

ارائه مشاوره به شهروندان در طرح »خانواده یار« 
طرح »خانواده یار« با هدف اســتحکام بنیاد خانواده 
در محله هــای 20 گانه منطقه4 اجرا می شــود. معاون 
امــور فرهنگی و اجتماعی شــهردار منطقه4 دراین باره 
گفت: »در این طرح مشــاوران خانواده و روان شناسان 
در محله ها حضور یافته و به شهروندان خدمات رایگان 
مشاوره و راهکار برای حل مسائل و مشکات خانواده ها 
را ارائه می دهند.« »سیدحســین میراسماعیلی« افزود: 
»در راســتای اجرای این طرح و در صورت نیاز فرزندان 
خانواده ها، برای برخــورداری از خدمات حمایتی مثل 
گفتار درمانی و مشاوره پزشکی و... آنها به کلینیک های تخصصی معرفی می شوند.« او ادامه 
داد: »طرح »خانواده یار« با هدف تحکیم و تقویت بنیاد خانواده و تسهیل دسترسی به نظام 
خدمات مشــاوره ای و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از اوایل شهریور آغاز شده و کماکان 
ادامه دارد و شهروندان ساکن در منطقه 4 برای کسب اطاعات بیشتر و استفاده از خدمات 

این طرح می توانند با شماره 77491179 تماس بگیرند.«

چهره
هنرمند 87 ساله محله جوادیه: 

اولین بوم نقاشی ام 
یک تکه مقوا بود

یادداشت

آماده برای 
آموزش آنالین و حضوری

پاییز سال 1400 در حالی شروع می شود 
که قرار است مانند ســال گذشته آموزش 
بچه ها در فضای مجازی آغاز شــود، با این 
تفــاوت که زمزمه های بازگشــایی مدارس 
بــه گوش می رســد و دانش آمــوزان برای 
دویدن در حیاط مدرســه، درس خواندن 
در کاس و شــادی و نشــاط با هم بودن 
لحظه شماری می کنند. هر چند شروع سال 
تحصیلی به صورت مجازی است اما چنانچه 
با نظر ســتاد مقابله با کرونا مراکز آموزشی 
اجازه فعالیت داشــته باشند حفظ سامت 
دانش آموز عزیز و همکاران ارجمند اولویت 
اول کار ما اســت و در صورت بازگشــایی 
مدارس برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
مشــکلی نداریم. بحمداهلل واکسیناســیون 
فرهنگیان منطقه4 کــه از روز 9 مرداد در 
مجموعه ورزشی شــهید عراقی آغاز شده 
بود؛ با همکاری مرکز بهداشت شمال شرق 
و نظــارت مــداوم کارشناســان و مراقبان 
بهداشــت و با تزریق روزانــه یک هزار دوز 
واکسن انجام شــده است و در حال حاضر 
همه کادر آموزشــی اعم از معلمان مدارس 
دولتی و غیر دولتــی، معلمان حق التدریس 
و عوامل اجرایی شــاغل در مدارس منطقه 
واکســینه شــده اند. مدیریــت آموزش و 
پــرورش منطقه 4 با پیگیــری پروژه مهر 
و برگزاری جلسات ســاماندهی و جلسات 
مجازی هفتگی مدیران مدارس، اقدامات و 
تعامات مؤثری در زمینه بازگشایی مدارس 
انجام داده اســت کــه امیدواریم با عنایات 
حضرت حق تعالی مهر باشــکوهی در کنار 
دانش آمــوزان و اولیاء توام بــا آرامش آغاز 
کنیم و هرچه زودتر شاهد حضور با نشاط و 
صدای خنده و شادی دانش آموزانمان را در 

مدارس سراسر کشور بشنویم. 
با توجــه بــه بازنشســتگی جمعی از 
همــکاران گرانقــدر طی ماه هــای اخیر، 
کمبود نیروی انســانی داشتیم که با وجود 
نیروهــای انتقالی و همکارانی که به تازگی 
اســتخدام شده اند خوشــبختانه بخشی از 
کمبود نیروی انســانی به ویــژه در مقطع 
ابتدایی رفع شــده اســت. در حاضر 488 
واحد آموزشــی برای اســتقبال پرشور از 
130 هــزار دانش آمــوز منطقــه 4 آماده 
هســتند و پروژه مهر بــا توزیع کتاب های 
درسی، برنامه ســنجش سامت جسمانی، 
آمادگــی تحصیلی و ســاماندهی معلمان، 
انتصــاب مدیران مدارس و آماده ســازی و 
طرح شاداب ســازی مدارس به خوبی اجرا 
شده است. همچنین 13 هزار نوآموز یعنی 
دانش آموز پایه اولی داریم که ورودشــان را 
به عرصه علم و دانش خوشــامد می گوییم. 
امیدوارم ســال تحصیلی جدیــد با وفاق و 
یکدلی مجموعه و همدلی کلیه همکاران و 
به خصوص همراهی اولیای گرامی، سالی پر 
از موفقیــت برای دانش آموزان و فرهنگیان 
باشــد و زمینه تحقق اهداف متعالی نظام 
تعلیم و تربیت اسامی فراهم شود و هر روز 
دانش آموزان  استعدادهای  شکوفایی  شاهد 

عزیز در عرصه های مختلف باشیم. 

بازپیرایی فضای سبز مدارس منطقه 15
اجرای بازپیرایی فضای سبز 21 مدرسه در محدوده 
منطقه 15 درحال انجام است. معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شــهردارمنطقه 15 دراین باره گفت: »این 
اقدامات با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، جلوه های 
بصری شهر و ارتقای روحیه نشاط و شادابی شهروندان، 
در طرح استقبال از مهر در حال انجام است.« »علیرضا 
جعفری« ادامه داد: »نظافت، هرس ســبز، رســیدگی 
بــه باغچه ها، حذف تنه جوش و پاجوش، خشــک زنی، 
آبیاری، درخت شویی، سمپاشی، کندوکوب، نصب کارت 
زرد و علف کشی از جمله اقداماتی است که در طرح استقبال از مهر به همت اداره فضای سبز 
اجرا می شــود.« او افزود: »براساس این طرح فضای سبز مدارس رسالت، علیزاده، معتمدی، 
عامه قزوینی، قربانی مطلق، شهیدان گمنام، ایثار، عدالت، رجایی، امام رضا)ع(، خردمند، امام 
حسین)ع(، ماصدرا، آزادی، کرمانشاهی، جواداالئمه، عفاف، نرجس، نجمه، جواد االئمه)ع(و 

مهدی دوست در بهسازی و بازپیرایی می شود.«

پیشرفت 63 درصدی پارکینگ شهید مدنی 
ساخت پارکینگ طبقاتی شهید مدنی در منطقه 8 به 
پیشرفت 63 درصدی رسیده است. معاون فنی و عمران 
شــهردار منطقه 8 دراین باره گفت: »در چند سال اخیر 
شاهد رشد قابل توجه مجتمع های ادرای و تجاری بدون 
پارکینگ در منطقه 8 بودیم که ســبب شده تا معابر با 
ازدحام خودروها مواجه شــوند به همین دلیل ساخت 
پارکینگ طبقاتی در خیابان شهید مدنی در دستور کار 
قــرار گرفت.« »محمد گلپیرا« ادامه داد: »این پروژه در 
زمینی به مســاحت هزار و 32 مترمربع ســاخته شده و 
اکنون به پیشــرفت 63 درصدی رســیده و تا پایان ســال به بهره برداری می رسد.« او افزود: 
»امید اســت بتوانیم با تملک زمین در منطقه8 پارکینگ های بیشتری بسازیم.« معاون فنی 
و عمران شهردار منطقه تأکید کرد: »با بهره برداری از این پروژه فضای مورد نیاز برای پارک 
57 دستگاه خودرو تأمین می شــود و رفت وآمد شهروندان به بازار میوه وتره بار شهید مدنی 

هم تسهیل خواهدشد.« 

»حســن مرادی« هنرمند 87 ساله 
محله جوادیه، چند سالی می شود به 
مــدت  در همیــن  و  آورده  رو  نقاشــی 
کم توانمندی از خود نشان داده که در نوع 
خود بی نظیر است. مرادی از دوران کودکی 
در نانوایی کار کرده، از پادویی تا شاطری. 
بیشتر نانوایان تهران او را می شناسند و به 
زبدگی او در این حرفه واقف هســتند. اما 
اینکه چطور این شــاطر زبردست پی هنر 
رفته خود داستان شــنیدنی دارد. مرادی 
دراین باره می گوید: »نقاشی را از سال 94 
شــروع کردم. درست بعد از فوت همسرم. 
خیلی تنها شــده بودم. تا اینکه یک شب 
روی یک تکه مقوا شروع به نقاشی کردم. 
هرکســی آن را دید تحسین کرد. همین 
انگیزه شــد تا این هنر را دنبال کنم.« او با 
مداد رنگی و خودکار آثاری خلق می کند که 
در نوع خود بی نظیر هســتند. مرادی برای 
کشیدن نقاشی نه دوره آموزشی گذرانده و 
نه از کسی یاد گرفته است. او می گوید: »با 
تشویق یکی از مسئوالن فرهنگسرای امید 
در ایــن مکان فرهنگی نمایشــگاه برگزار 

بازدید  زیادی  هنرمندان  کردم. 
کردند و با اســتقبال آنها در 
و  نگارخانه هــا  از  خیلــی 

فرهنگســراها آثارم را به 
گذاشــتم.«  نمایــش 
بــه  اکنــون  مــرادی 
مناســـبت اربعــــین 
حسینی در سرای محله 

دایر  نمایشــگاه  جوادیه 
کرده و بیشــتر آثار او با 
رویکرد حماسه حسینی و 
اســت.  کربــا  واقعــه 
بــرای  عاقه منــــدان 
این  نقاشی های  تماشای 
هنرمند می توانند هر روز 
از ســاعت 10 تــا 15 به 
خیابان  بروجردی،  میدان 
محله  ســرای  فاحیــان، 

جوادیه مراجعه کنند. 

محمدحسین لونی
مدیر آموزش و پرورش منطقه 4
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مجله خبری

زنگ آغاز سال تحصیلی شنبه به صدا در می آید
زنگ آغاز ســال تحصیلی جدید و جشــن شکوفه ها با حضور 
مسئوالن در مدارس منتخب محدوده منطقه13 نواخته می شود. 
شــهردار منطقه13دراین باره گفت: »با توجه به شــرایط شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت اجرای برنامه ها و فعالیت های گسترده 
فرهنگی _ آموزشی طبق سنوات گذشته، امسال طرح استقبال از 
مهر 1400، متفاوت تر از سال های قبل دنبال می شود و زنگ آغاز 
سال تحصیلی در 8 مدرسه منتخب این منطقه زده خواهد شد.« 
»مجتبی شکری« ادامه داد: »با اتخاذ تمهیدات فرهنگی، خدمات 
شهری، ترافیکی و عمرانی در مدارس منتخب شهرداری منطقه و 
همت اولیای مدارس و خانواده ها، ان شاءاهلل سال تحصیلی جدید 
باشکوه آغاز می شــود.« او درباره بازپیرایی فضای سبز بیرونی و 
درونی مدارس منتخــب محدوده گفت: »در این اقدام ضمن احیــای باغچه های مدارس، 
فضاهای مناسب برای کاشت درختچه شناسایی و آماده سازی شده است. این میان ضدعفونی 
کاس ها، حیاط مدرسه و سرویس های بهداشتی، شست وشو و پاکسازی نماها، حذف زوائد 

فیزیکی و پاکسازی جداره ها و... در دستور کار قرار دارد.« 

سوگواره مادران قصه گو در فرهنگسرای اخالق
فرهنگسرای اخاق با هدف اشــاعه فرهنگ عاشورایی مسابقه 
ســوگواره »مادران قصه گو« را برگزار می کند. مدیر مراکز فرهنگی 
هنری منطقــه 14 دراین باره گفت: »باتوجه به اینکه مادران نقش 
مهمی در تربیت و پرورش دینی کودکان دارند وکودکان عاقه مند 
به شنیدن قصه هســتند، اجرای این برنامه فرصت مناسبی برای 
نشر فرهنگ حسینی اســت.« »  مرضیه خسروی بروجنی« افزود: 
»مادران عاقه مندان می توانند فایل صوتی یا تصویری از قصه گویی 
خود را با موضوع واقعه عاشــورا و قیام امام حسین)ع( یا بازخوانی 
یکی از 5 کتاب مجموعه قصه کودکان عاشورایی که از سایت های 
فرهنگسرای والء و جلوه سوگ یا اپلیکیشن شهر شکوفه ها دریافت 
می کنند به شــماره واتس آپ 0935794063 بفرستند.« او ادامه 
داد: »مادران تا 15 مهرماه فرصت دارند در این سوگواره شرکت کنند. آثار ارسال شده توسط 

هیئت داوران بررسی و به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی به رسم یادبود اهدا می شود.«

خدمات واکسیناسیون ۲ شیفته در بوستان آزادگان 
مراکز واکسیناســیون خودرویی و غیرخودرویی در بوســتان 
آزادگان و فرهنگســرای خاوران دو نوبته فعالیت می کند. معاون 
اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه 15 دراین باره گفت: »مراکز 
واکسیناســیون خودرویــی و غیرخودرویــی بوســتان آزادگان 
و فرهنگســرای خــاوران با هــدف تأمین رفاه حال و تســهیل 
خدمات دهی به شــهروندان و همچنین الزام به اجرای فوریتی دو 
ماهه، دوشیفته شدند.« »اکبر مختاری« ادامه داد: »این مراکز با 
مشارکت شبکه بهداشــت شهرستان ری و شبکه بهداشت شرق 
در ایام هفته از ســاعت 8:30 تا 20 به شــهروندان خدمات ارائه 
می دهند.« او افزود: »با دو شــیفته شدن این مراکز روزانه 3هزار 
و 100 نفر واکســن دریافت می کنند.« او تأکید کرد: »با توجه به 
دسترس پذیری ایستگاه خودرویی آزادگان شاهد استقبال و صف طوالنی خودروها هستیم 
که در این شرایط از ظرفیت افراد بیشتری برای واکسیناسیون استفاده شده است.« او گفت: 
»دسترســی بوســتان آزادگان از طریق بزرگراه های امام علی)ع(، امام رضا)ع( و آزادگان از 

جمله مزیت های این مرکز واکسیناسیون خودرویی در منطقه 15 است.«

میز خبر

لزوم رفع آسیب پذیری 
از محله لشکر

یکی از مشکات اهالی 
محله لشــکر وجود نقاط 
بی دفــاع در ایــن محله 
اســت. »مظفر آشــوغ« 
دبیــر شــورایاری محله 

لشــکر دراین باره می گوید: »پس از ســاخت 
بزرگــراه امام علی)ع( حاشــیه ایــن بزرگراه 
در محله لشــکر، به محل آســیب پذیر تبدیل 
شــده  اســت. در انتهای خیابان مسیل باختر 
دسترســی محلی به کوچه بلــوچ وجود دارد. 
در این کوچه گذری تعبیه شــده که پوشش 
گیاهی انــدک دارد و نورکافی ندارد و همین 
پوشش گیاهی و کمبود نور دلیلی بر ناامنی و 
بی دفاع شــدن اینجا شده و شاهد حضور افراد 
معتاد که موادمخدر اســتعمال می کنند، افراد 
ناشناس و توزیع کنندگان موادمخدر هستیم.« 
او ادامــه می دهد: »در این زمینــه اداره برق 
وظیفه تأمین روشــنایی را برعهــده دارد که 
وقتی پیگیری می کنیم در جواب می گویند در 
صورت ســاماندهی این گذر توسط شهرداری، 
اداره برق موظف به تأمین نور می شــود. یعنی 
چون ایــن گذر اکنــون به معبر و بوســتان 
شباهت ندارد، پس اداره برق اقدامی نمی تواند 
انجام دهد. چون ماهیت گذر مشخص نیست، 
شهرداری باید آن را آســفالت کند و پوشش 
گیاهی آن را از بین ببرد.« او می افزاید: »اهالی 
از وجود چنین جایی بســیار ناراضی هستند و 
برای عبور از این گذر احســاس امنیت ندارند. 
همچنین وجــود جانوارن موذی در حاشــیه 
بزرگراه امام علی)ع( به دلیل دپو زباله موجب 

گله شهروندان شده است.«

شورایاری

آغاز ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس 
در شمال شرق پایتخت

ویژه برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در 2 بخش نمایشگاهی و فرهنگی با مشارکت 
سپاه محمد رسول اهلل)ص( و ناحیه مقاومت بسیج کربا در شمال شرق تهران برگزار می شود. 
شهردار منطقه 4 با بیان اینکه شهرداری برای پاسداشت مناسبت های مذهبی و ملی و با در 
نظر گرفتن شرایط کرونایی اقدامات ویژه ای را برای حفظ ارزش ها و آرمان ها و   ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت، در دستور کار قرار داده، در تشــریح این برنامه ها گفت: »راه اندازی کاروان 
مقاومت، تبلیغات محیطی بر روی سازه های تبلیغاتی معابر و پل های عابر، فضاسازی داخلی 
و نمای بیرونی ســاختمان های نواحی و سرای محله ها با به کارگیری نمادهای 8 سال دفاع 
مقدس، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام 
منطقه از جمله فعالیت هایی اســت که در این هفته انجام می شود.« »محمد محمددوست« 
افزود: »همچنین »رزم نمایش« هفته دفاع مقدس که تداعی گر روزهای 8 سال جنگ تحمیلی 
و دالوری های رزمندگان اسام برای جوانان و نوجوانان است، با همکاری سپاه محمد رسول 
اهلل)ص( و ناحیه مقاومت بســیج کربا در دانشگاه امام حسین)ع( برگزار می شود.« شهردار 
منطقــه4 درباره تهیه و تولید برنامه های فرهنگی با محتوای دفاع مقدس نیز گفت: »تهیه و 
تولید پادکست، بارگذاری تصاویر و گزیده ای از خاطرات و وصیتنامه شهدا در فضاهای مجازی 

و برگزاری مسابقه کتابخوانی از دیگر برنامه های این هفته در شمال شرق پایتخت است.«

چه خبر از شهر؟

خبر کوتاه

منطقه4 گــروه کارآفرینــان »نورالزهرا)س(« 
وابســته به حوزه علمیه خواهــران منطقه4، با 
هدف حمایت از تولید پوشاک ایرانی ـ اسامی 
از بانوان آشنا به مهارت خیاطی ثبت نام می کند. 
عاقه مندان می توانند به دفتر حوزه در خیابان 
سراج، کوچه شهید ممنونی، پاک 13 مراجعه 

کنند. 
منطقه8 کارگاه آموزشــی کمک هــای اولیه و 
چادرزنی بــرای داوطلبان واکنــش اضطراری 
در محله هــای مدائن، ســبان، تســلیحات و 
هفت حوض برگزار می شود و داوطلبان در پایان 

مدرک معتبر دریافت می کنند. 
منطقــه13  بــرای تســهیل در رفت وآمــد 
دانش آموزان و ایمنی آنها در خیابان ها و معابر، 
خط کشــی خطوط عابرپیاده و سایر اقدامات از 
قبیل نصــب عائم و انواع تجهیزات ترافیک در 

جلو مدارس در حال اجراست. 
منطقه14 سرای محله شاهد با هدف اشتغالزایی 
بــرای بانــوان کاس آموزش خیاطــی برگزار 
می کند. این دوره آموزشــی روزهای یکشنبه و 
سه شنبه از ساعت 10 تا 12 برپا شده و مدرس 
این کارگاه اصول خیاطی را به شرکت کنندگان 
آمــوزش می دهد. هزینه کاس هــا 160 هزار 

تومان است. 
منطقــه15 دیــوار نوشــته های غیر مجــاز از 
دیوارهای معابر منطقه15 حذف می شــود. این 
اقدام با هدف حذف زوائد فیزیکی و پاکســازی 
دیوارها توسط معاونت خدمات شهری در حال 

انجام است. 

   17
مدال طال، نقره و برنز سهم 

شطرنجبازان شمال شرق تهران 
در مسابقات قهرمانی آنالین 
رده های سنی شطرنج استان 

تهران شد. در این رقابت ها که با 
حضور 500 ورزشکار 

در 6 رده سنی برگزار شد، از 
مجموع 36 مدال توزیع شده، 
4 طال، 8 نقره و 5 برنز نصیب 
شطرنجبازان شمال شرق تهران 

شد. 

 5495
نفر از شهروندان منطقه 8 در 

ایام کرونا در وبینارهای سالمت 
محور با موضوعات مختلف شرکت 

کردند. 

  68
مخزن 1۲0 لیتری پسماند با 
هدف کاهش زباله گردها و 

حیوانات موذی در محدوده ناحیه 
6منطقه14 جانمایی شد. 

  500
هزار سالمند باالی 65 سال 
پایتخت از فرهنگسرای امید 

کارت منزلت دریافت کرده اند. 
دارندگان این کارت از خدمات 
حمل ونقل، تفریحی، ورزشی و 
فرهنگی نهادهای زیر مجموعه 

شهرداری تهران رایگان می توانند 
استفاده کنند.

 4000
 مترمربع نرده بر روی دیوار 

زیرگذر اعظم در محله مشیریه 
نصب و این اقدام با هدف 

تسهیل در   تردد شهروندان و 
ایجاد ایمنی انجام شده است. 



5 سه شنبه  30 شهریور 1400   شماره 820 4  سه شنبه  30 شهریور 1400   شماره 820 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق 

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

حماسه پایداریحماسه پایداری

 زخم جنگ 
بر جسم بانوی امدادگر

»ایران ترابی«، بانوی امدادگری اســت که از روز 
اول جنگ تا پایان آن در جبهه ها حضور داشــته و 
کارش مداوای رزمنده ها بوده است. به سختی نفس 
می کشد و هر از چندگاهی تاول های ناشی از گازهای 
شــیمیایی جان بیمارش را خســته تر می کند. او از 
راهی  خودش می گوید که داوطلبانه 
جبهه های نبرد شــد و برای دفاع از 
میهنش از جان مایه گذاشــته است. 
ترابی تعریف می کند: »ســال 56 از 
رشته مامایی فارغ التحصیل شدم. در 
روســتای کارخانه تویسرکان خدمت 
می کردم. با شروع جنگ به سوسنگرد 
رفتم. به آنجا که رسیدم دکترچمران 
را دیدم. بیمارســتان سوســنگرد را 
تخلیه کرده بودند. پزشــکی در آنجا نبود. با حداقل 
امکاناتی که داشتیم به اتاق عمل سروسامان دادیم. 
حتی غذایی بــرای خوردن پیدا نمی شــد. ناگزیر 
با تنقات خودمان را ســیر می کردیم. اما نه کسی 
گله می کرد و نه از کار دست می کشید. بچه ها یک 
دل و یک دســت بودند. آنهــا از حقوق ماهانه خود 
هم می گذشــتند. هر ماه وجهی که به ما می دادند، 
به صنــدوق حمایت از جبهه هــا واریز می کردیم.« 
ترابی ادامه می دهد: »بارها در عملیات های مختلف 
شیمیایی شــده بودم اما خفیف بود. اما در عملیات 
والفجر 8 هنگام جابه جا کردن مجروحان توسط پتو 
و لباس های آلوده من هم آلوده شــدم. از آن زمان 
تاکنون گرفتار ســرفه های طاقت فرســا و تاول های 

عذاب آور هستم.«

مسجد صدریه، پاتوق 
فرماندهان جنگ

مســاجد صدریه، شــهید بهشــتی، موسی بن 
جعفــر)ع( و بقیه اهلل  واقع در میــدان بروجردی از 
پایگاه هــای مهم اعزام نیــرو و کمک های مردمی 
به جبهه بودند. البته اعزام نیرو بیشــتر در مسجد 
بقیــه اهلل  رخ مــی داد. »خلیل ســبحانی« یکی از 
هیئت امنای مســجد صدریه و مســئول کتابخانه 
آن می گوید: »این محله جوان مخلص زیاد داشت. 
پاتوق همه شان در مســجد بود. از جمله شهیدان 
حســن باقری، اکبر محرابیان، علی اســماعیلی و 
عباس خــرم دل که همگــی از فرماندهان جنگ 
بودند. به عباس خــرم دل 7 تکه می گفتند چون 
7 بار شهید شــده بود. بیشتر بچه های این مسجد 
عضو اطاعــات عملیات بودنــد. بنابراین به دلیل 
رعایت نــکات امنیتی در این مســجد جمع آوری 
و بســته بندی ارزاق و البسه برای جبهه ها صورت 

نمی گرفت.«

پایگاه مهم جنگ با 37 شهید
مســجد انصارالحجه یکی از مساجد مهم شرق 
اســت که بیشترین شــهید را در جنگ داده است. 
»آیــت اهلل  محمدتقــی وحیدی گلپایگانــی« امام 
جماعت این مسجد می گوید: »اغلب بچه های محله 
از مسجد انصارالحجه راهی جبهه شدند. 73 نفرشان 
هم شهید شدند. نخستین شهید دفاع مقدس شهید 
حسین پورصالح است. او در عملیات والفجر و فتح 
خرمشهر شهید شــد. قبل تر از او شهیدان مهدی 
یزدانــی زاده در غائله کردســتان توســط منافقان 
به شــهادت رســیدند. بعد خانواده شهیدان عرب 
شــاهی. مادر شهیدان عرب شــاهی، 2 پسر، یکی 
از دامادهایش و 10 برادرزاده اش در جنگ شــهید 
شده است. خود مادر هم یکی 2 سال پیش از دنیا 
رفت. شهید پورصالح یکی از برادرزاده هایش است.« 
پدر شــهیدان عرب شــاهی از نمازگزاران مخلص 
این مسجد اســت. هر روز در نمازجماعت شرکت 
می کند.« به گفته آیت اهلل  وحیدی، در دوران جنگ، 
کمک های مردمی از مواد غذایی گرفته تا پوشاک و 
ملحفه در این مسجد جمع آوری می شد. او خاطرات 
آن دوران را یــادآوری می کنــد: »کامیون کامیون 
جنس در این مسجد خالی می شد. در همان فضای 
100 متری. خانم ها اجناس را به خانه شان می بردند 
و بسته بندی می کردند. بعد از آماده شدن به جبهه 
می فرســتادیم. بارها خودم برای سرکشی به جبهه 

می رفتم تا از کم و کسر بچه ها با خبر شوم.«

بانوی کارآفرین، حامی جبهه ها بود
بانوی  جملیه خدابخــش 
ســال های  کــه  پرتاشــی 
جوانی اش را در جبهه و جنگ 
گذرانده است. می گوید: »قبل 
از پیروزی انقــاب کارآفرین 
بــودم. کاس هــای هنــری 
برگزار می کردم و از هرکسی 
که اســتطاعت مالی نداشت 
هزینه نمی گرفتم. با شــروع 

جنگ همه چرخ های خیاطی را به ســتاد پشــتیبانی 
ناحیه مقاومت مالک اشتر انتقال دادم. بانوان داوطلب 
را به کمک گرفتم تا لباس های مورد نیاز رزمندگان را 
بدوزیم. حدود 80 بانو در ســتاد کار می کردند. یکی از 
اهالی حسینیه و دیگری پارکینگ خانه اش را در اختیار 
ما گذاشته بود. روزانه 100 دست لباس برش می زدم. 
از لباس رزم تا بیمارستان می دوختیم. با کمک اهالی 
کمک های مردمی را بســته بندی کرده و به جبهه ها 
می فرســتادیم.« به گفته خدابخش بیشــترین اعزام 
نیرو از ناحیه مالک اشــتر بود. اما مساجد الزهرا)س(، 
صاحب الزمان)عــج( و بعثت در افســریه و مســجد 
ولی عصر)عج( در بلوار ابوذر از مهم ترین پایگاه های اعزام 
نیرو بودند. او ادامــه می دهد: »رزمنده ها جلو در صف 
می ایستادند و هرکسی سربند فرد جلویی را می بست. 
مادرهــا قرآن به دســت رزمنده هــا را از زیر قرآن رد 

می کردند.«

پتوی میت را روی خودم کشیده بودم
ســید مرتضی چاوشــی از اهالی سمنگان است. او از مســجدجامع نارمک عازم جبهه شده و 
می گوید: »بیشــتر رزمنده های شرق تهران از ناحیه مقاومت شهید بهشتی راهی جبهه می شدند. 
البته بعضی از مســاجد به صورت پایگاه فرعی عمل می کردند مصداق آن مسجدجامع نارمک بود 
که بیشــترین شهید را هم داده است.« او خاطره ای از دوران جنگ بازگو می کند: »سومین باری 
بود که به جبهه غرب اعزام می شــدم. همراه با چنــد تن از بچه های محله بودیم. داود کولیوند و 
ســعید فراهانی که در جنگ شهید شدند. در بین راه به دلیل سرما مجبور شدیم در شهر دیوان 
دره توقف کرده و به مســجد آن جا پناه ببریم. هوا خیلی سرد بود. مسجد هم امکانات گرمایشی 
نداشت. بدون روانداز کنار هم دراز کشیدیم. نیمه شب گرمای یک پتو را در کنارم احساس کردم. 
گوشه آن را روی خودم کشیدم. خوابم برد. صبح که بیدار شدم از متولی مسجد تشکر کردم که 

پتویی روی من انداخته است. گفت من کاری نکردم از میتی که کنارت خوابیده تشکر کن. پتوی دور او را روی 
خودت کشیده بودی. اینجا رسم دارند میت را شب تا صبح در مسجد می گذارند.« 

خیز »اهلل اکبری«
کمال سپاهی از رزمنده های دوران جنگ 
اســت که در منطقه 8 زندگی می کند. او 
خاطره روزهای جنــگ را تعریف می کند: 
»قطعنامه امضا شده بود اما صدام به تعهدش 
پایبند نبود و به خاک اهواز و خرمشــهر 
پیش روی کرده بود. پشــت جاده اهواز ـ 
خرمشهر خط دفاعی ایجاد کرده بودیم. آب 

نداشتیم و گرما طاقت فرسا بود. 
من فرمانده دســته بودم پیک 
گردان خبر آورد که امشب باید 
حمله کنیــم. دم غروب بچه ها 
آماده  و  خوردند  مختصری  شام 
عملیات شدند. گرگ و میش هوا 
بود که صدای انفجار آمد، نزدیک 
تخریب چی  دیدم  شدم  صدا  به 
گردان پایش روی مین رفته بود 

برای اینکه صدا نکند چفیه اش را در دهانش 
کرده بود. در این حین عراقی ها روی خاکریز 
ما را دیدند. با تانک آمده بودند. با دوشکا 
تانک  به  با خیز اهلل اکبر  و  می کردند  شلیک 
یورش بردیم و به راننده تیر شلیک کردیم. 
تانک دنده عقب پایین رفت. با عراقی ها تن 
به تن جنگیدیم. در این حین، تیری به من 
اصابت کرد و دیگر چیزی متوجه نشدم. از 
قرار معلوم بچه ها من را به عقب انتقال دده 
بودند. 15 روز در کما بودم که جنگ آتش 

بس شد. 

حاج رســول مالیری یا حاج 
رسول رستگار؟ 

نامش »رســول مالیری« اســت اما به 
حاج رسول رســتگاری شهره است. فیلم 
زندگی  داســتان  آخر«  »نبرد  تلویزیونی 
اوست که چندی پیش از تلویزیون پخش 
شد. مالیری می گوید: »در جنگ های نامنظم 
کردستان داوطلبانه راهی غرب شدم. 3 ماه 
جنگیدم. در آن جا بودم که متوجه شــدم 
جنگ ایران و عراق شــروع شــده است. 
مردم از دســت کومله ها در عذاب بودند. 
هم با عراق می جنگیدیم و هم با کومله ها. 
تا اینکه بعد از 6 ماه نبرد، اسیر شدم. از 10 
سال اسارت در اردوگاه های عراق، 7 سال 
رادیو  نگهداری  بودم.  اسراء  رادیو  مسئول 
کار راحتی نبود. اگر یک باتری به دســت 
رزمنده ها می دیدند حکمش اعدام بود. برای 
جور کردن باتری هرکسی هر شی قیمتی 
که داشت به دســت رابط مان می داد تا به 
یکی از سربازهای عراقی برساند. این سرباز 
عراقی برای پول هر کاری می کرد. او شب ها 
از غفلت مسئول اردوگاه استفاده می کرد و 
باتری ها را از ناودان پایین می انداخت. رادیو 
باعث دلگرمی بچه ها بود. خدا می داند چقدر 
دلگرم می شدیم که شب ها وقت خاموشی 

و خواب پنهانی اخبار را دنبال می کردیم.« 

ایران ترابی
ساکن خیابان میرهاشمی

جمیله خدابخش
ساکن محله افسریه

سید مرتضی چاوشی
ساکن خیابان سمنگان

کمال سپاهی 
ساکن محله نارمک

تلخ و شیـرین از
هشت سال مقاومت

بازخوانی خاطرات 
دفاع مقدس  به روایت 

دالورمردان و شیرزنانی که با 
عشق حماسه آفریدند

  ســال 59 بود که دشمن به خاک میهن 
اسالمی مان تجاوز کرد. عجب روزهایی بود؛ 
باران آتش بر ســر مردم بی دفاع. خانه های 
خراب شده، گریه های بی امان کودکان بی پدر 
و بغض نهفته مادران چشم انتظار. همه و همه 
زاییده نبردی ناجوانمرانه بود که سرنوشتی 
متفاوتی را برای خیلی از هموطنان مان رقم 
زد. هرچه بود گذشت. آنچه جاودان مانده یاد 
و خاطره دالوری مردانی و شیرزنانی است که 
با عشق حماسه آفریدند. فرارسیدن هفته 
دفاع مقدس را فرصت مناسبی دیدیم تا پای 
صحبت کســانی بنشینیم که خود برگی از 

کتاب تاریخ دفاع مقدس هستند. 

مژگان مهرابی 
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح
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صفحه آرا
توکلی
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امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

گذر فرهنگبچه محل

درســت یک ســال از درگذشت نخســتین بانوی 
فیلســوف ایرانی می گذرد. او سال گذشته بعد از مدتی 
تحمل بیماری درگذشــت و حســرتی بر دل جوانانی 
که روزگاری پای صحبت های او می نشستند گذاشت. 
بزرگ ترین افتخار این بانوی تمام عیار و تراز اول ایرانی، 
معلمی اســت و تا پایان عمــر پربرکت خود از تعلیم و 
تربیت دست برنداشت. در ابتدای مراسم بزرگداشت این 
بانوی اهل علم و تقوا بعد از تاوت آیاتی از قرآن کریم و 
سرود ملی جمهوری اسامی ایران، »سعید رنجبریان« 
رئیس فرهنگسرای گلستان پشــت تریبون رفت و در 
خصوص زنده یاد کرمانی گفت: »حق تعالی بانو کرمانی 
را شایسته دانســته و به او حکمت عطا کرده بود. بانو 
کرمانی با توجه به جو متفاوتی که در اقصی نقاط جهان 
نسبت به بانوان وجود دارد، توانست این گونه ظهور پیدا 
کند. او در کشــورهای مختلف غربی حضور داشت اما 
هرگز مقهور فرهنگ غرب نشــده بــود و به عنوان یک 
الگوی زن اسامی و ایرانی توانست بخشی از آرمان های 

بزرگ امام راحل را به عرصه ظهور برساند.«

مزه حکمت را چشید
در ادامه معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی 
پشت تریبون رفت و در خصوص بانوکرمانی گفت: »بانو 
طوبــی کرمانی بانویی عالم، فاضل و مجاهد بود و همه 
زندگی خود را وقف خدمت به جامعه اسامی و دفاع از 
مظلومان کرد. او سرشار از محبت و عشق به اهل بیت)ع( 
بود.« »محســن مســچی« به ویژگی هایی در کرمانی 
به عنوان دالیل اصلی حکیم شــدن اشاره کرد و ادامه 
داد: »برای حکیم شدن شرایطی وجود دارد که یکی از 
این شرایط عشق و عاقه و دیگری ذوق و قریحه است 
بانوکرمانی با این دو ویژگی بارز توانســت مزه حکمت 
را بچشــد. او از نظر اخاقی شــخصیتی تراز اول بود و 
همچنین بر وحدت بین مذاهب و حتی ادیان الهی برای 
رسیدن به هدف مشترک تأکید داشت و سعی می کرد 
موضوع زن و خانواده اسامی اساسی تر دنبال شود و در 

نهایت آثار خوبی بر جای گذاشت.«

کتابخانه کرمانی دبیرخانه می شود
یکی از حضار در مراســم گرامیداشــت بانوکرمانی 
»میثــم امــرودی« رئیس ســازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تهران بود. او که معتقد است همه ما نسبت 

به شخصیت دکتر کرمانی وظیفه داریم، در این مراسم 
گفــت: »یکی از وظایف ما زنده نگه داشــتن نام و یاد 
دکترکرمانی اســت که به خودی خود موضوعیت دارد 
و همچنیــن نیاز داریم کــه در زمان حیات چهره های 
برجســته از آنها تجلیل کنیم.« او به تبدیل کتابخانه 
کرمانی به دبیرخانه اشــاره کرد و افزود: »وجود چنین 

بانویی یکی از مؤلفه های تمدن نظام جمهوری اسامی 
ایران است و در یک سال گذشته تولیدات خوبی درباره 
زندگی و آثار و منش او در فضای مجازی منتشــر شد و 
جامعــه به الگوهایی مانند کرمانی نیاز دارد و به همین 
دلیل کتابخانه دکتر کرمانی به دبیرخانه تبدیل می شود 

تا در معرفی ایشان به جامعه بکوشد.«

نماد یک زن مسلمان انقالبی بود
در ادامه مراســم، مجری از »انسیه خزعلی« معاون 
رئیس جمهــور در امور زنان و خانــواده دعوت کرد که 

پشــت تریبون برود. معاون رئیس جمهور که دوســتی 
دیرینه ای با دکتر کرمانی داشته، در این خصوص گفت: 
»سخن گفتن از دکتر کرمانی برایم سخت است نزدیگ 
به 30 سل الگوی عملی زن مسلمان انقابی را در ایشان 
دیدم. عزت نفس و حیا و روحیه بلند ایشان برای همه 
الگو بود. او نمونه بارز همســر خوب، مادرخوب و یک 
فعال اجتماعی خوب بود.« خزعلی در پایان در خصوص 
اجرای برنامه های مشترک با سازمان فرهنگی و هنری 
شــهرداری تهران در خصوص معرفی الگوهای اسامی 
مانند کرمانی به جوانان ابراز امیدواری کرد و افزود: »در 
زمینه معرفی افراد الگو وتأثیرگذار در جامعه اســامی، 
برنامه های مشترک با سازمان فرهنگی و هنری در آینده 
داریــم و امید داریم بتوانیم پا جای پای افراد انقابی و 

تأثیرگذار بگذاریم و از انقاب اسامی دفاع کنیم.«

لفظ مادر از زبانش نمی افتاد
در پایان مراسم »صدیقه مهدوی کنی« عضو هیئت 
علمی دانشــگاه امام صادق)ع( به دورانی که به صورت 
مســتقیم با دکتر کرمانی در ارتباط بوده اشاره کرد و 
گفت: »در دانشــگاه به خاطر اختاف سنی که با دکتر 
کرمانی داشــتم به او احترام می گذاشــتم و با توجه به 
اینکه سال ورود ما با یکدیگر متفاوت بود اما کاس های 
مشــترک با هم داشــتیم و در نهایت در دانشگاه امام 
صادق)ع( افتخار این را داشتم که به عنوان استاد فلسفه 
از دانش دکتر کرمانی بهره مند شوم. ما باید کرمانی را 
به عنوان معلمی که مادر بــود معرفی کنیم هیچ وقت 
لفظ مادر از زبانش نمی افتاد و رفتارش کامًا دلسوزانه 
و مادرانه بود. او در عین اینکه اندیشــمند، فیلسوف و 
استاد بود، اندیشمندی عمل گرا بود یعنی سعی می کرد 
آنچه آموخته را با مسائل جامعه تطبیق بدهد و بتواند 
با آموخته هایش را مشــکات روز جامعه را به خصوص 
در حــوزه زنان را حل کند.« همچنیــن در پایان این 
مراســم از کتاب دو جلدی »طوبی درختی در بهشت« 
شامل سخنرانی ها و مقاالت منتخب مرحوم دکتر طوبی 

کرمانی رونمایی شد. 

مستندساز هم محله ای که متولد و 
بزرگ شده محله کوهک )شرکت واحد 
سابق( است، در ساختن مستندهایش 

شهدای محله را از یاد نبرده و در مستند 
»آبروی کوچه ها« آنها را معرفی 

کرده است

 آیین گرامیداشت زنده یاد دکتر »طوبی کرمانی« به همت فرهنگسرای گلستان هفته گذشته 
در کتابخانه طوبی کرمانی در منطقه 8 برگزار شد. در این مراسم معنوی تعدادی از شخصیت های 
فرهنگی و اجتماعی و جمعی از مسئوالن از جمله »انسیه خزعلی« معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده، حجت االسالم »میثم امرودی« رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 
»صدیقه مهدوی کنی« عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق)ع(، »محسن مسچی« معاون 
مجمع تقریب مذاهب اســالمی، »پیام شرقی« فرزند دکتر طوبی کرمانی و »سعید رنجبریان« 
مدیر فرهنگسرای گلستان حضور داشــتند. دکتر کرمانی استاد برجسته دانشکده الهیات و 
معارف اسالمی دانشــگاه تهران و نخستین زن رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی و مؤلف ده ها 
مقاله و کتاب علمی و فرهنگی و دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان بود. معلمی بزرگ ترین 
افتخار این بانوی فیلسوف بود و بیشتر عمر خود را صرف تقریب بین مذاهب کرد و سرانجام در 

22 شهریور ماه سال گذشته در سن 73 سالگی به دیار باقی شتافت.   

سارا جعفرزاده

در آستانه سالروز درگذشت دکتر»طوبی کرمانی« منطقه 8 
میزبان مراسم بزرگداشت این استاد اهل علم و تقوا بود

بانوی اندیشمند عمل گرا

 با بانو طوبی کرمانی بیشتر آشنا شویم
در ســال 1326 به عنوان ششــمین فرزند در خانه ای قدیمی در اردبیل به دنیا آمد. والدینش تفالی به 
قرآن زدند و نامش شــد »طوبی«. او نخســتین بانوی فیلســوف ایرانی لقب گرفت که دارای مدرک فوق 
دکتری فلسفه و فارغ التحصیل فلسفه تطبیقی و کام، دبیر کل اتحادی جهانی زنان مسلمان و مشاور دبیر 
کل مجمع تقریب مذاهب در امور بانوان و عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزش شهر بود و سال ها در کسوت 
استاد دانشگاه به تربیت شاگردان اندیشمند پرداخت. نگارش بیش از 60 مقاله و تصنیف 12 کتاب علمی 
و اجتماعی و شــرکت در 80 کنگره بین المللی داخل و خارج از ایران را در کارنامه خود دارد. سرانجام در 

شهریور سال 99 دار فانی را وداع گفت. 

روزگاری بیسیم چی جبهه ها بوده و صدها ساعت صدای 
ضبط شــده بچه ها را از آن روزها به یادگار دارد. او که مثل 
خیلی از رزمنده ها آرزویش شهادت بوده، می گوید: »بارها 
تیر و ترکش خوردم و مجروح شــدم اما شهید نشدم؛ فکر 

می کنــم دلیلش این بود که صــدای بچه ها را به نیت 
اینکه بعدها آنها را بشــنوم و با آنها برنامه بســازم 

ضبط می کردم؛ حتمًا خدا هم گفته »تو اگر واقعًا 
می خواهی شهید بشوی؛ چرا داری برای آینده این 

صداها را ضبط می کنی؟ «
 آرمانــش زنده نگه داشــتن یاد شــهدا و 
معرفی جبهه و جنگ به نســل جدید اســت 
و کارنامه اش پر اســت از برنامه های مســتند با 

موضوع جبهــه و جنگ برای همین همه جا از او 
به نام مستندساز دفاع مقدس یاد می کنند. معزی با 

اینکه حرفه اصلی اش مستندسازی است، اما در غواصی 

شهید زندگینامه و خاطرات شــهید راروایت می کردیم.« 
معزی ادامه می دهد: »دراین مجموعه که در 80 قسمت از 
تلویزیون پخش شد و مورد توجه مقام معظم رهبری قرار 
گرفت، زندگینامه شهدای محله از جمله شهید »محمدعلی 
نقاشیان« که از همکاســی ها و شهید »زفرقندی« که از 
دوستانم بودند و همین طور شــهید »سلمان طرقی« که 

فرمانده ام بودند روایت کردم.« 

باید هویت کوچه های قدیمی را حفظ کنیم 
کودکــی اش را در یکی از کوچه های قدیمی محله 
که حاال سال هاست به نام برادر شهیدش »محمود 
معزی« مزین شده گذرانده. از این رو یکی از 
دغدغه هایش زنده نگه داشتن هویت کوچه 
و محله های قدیمی است و این موضوع را 
به صورت طرحی به شــهرداری منطقه 4 

ارائه داده است. 
در این باره می گوید: »از شهرداری منطقه 
درخواســت کردم در محله هــا و کوچه های 
قدیمی با نصب یک بنــر فراخوان بزنند که 
هرکسی عکس قدیمی از کوچه دارد بیاورد. 
مثًا یکی جلو در خانه اش عکس گرفته اما 
نمایــی از کوچه در عکس دیده می شــود. 
ســپس بهترین عکس را سر کوچه نصب 
کنند. این کار به نظرم خیلی جذاب است. 
هرکسی وارد کوچه می شود می فهمد مثًا 
50سال پیش این کوچه چه شکلی بوده... 
این طــوری هویت کوچه هــا و محله های 

قدیمی حفظ می شود.« 
این رزمنده دفاع مقــدس درباره طرح 
»یادمان شهدای محله« که با هدف یادبود 
نام و یاد شــهدا به شهرداری منطقه ارائه 
داده هم این طور می گوید: »به شــهرداری 
منطقه گفتم برای زنده نگه داشــتن نام 
شهدا می شود در هر خانه ای که شهید در 
آن زندگی می کرده یک پاک زد و رویش 

نام و مشخصات شهید را نوشت.«

و اسکله ســازی مهارت و تجربه دارد، اســتاد کارهای فنی 
ساختمان مثل نقاشی،  گچکاری و... است و حتی 6 ماه در 
شــیرینی پزی کارکرده و دستی در آشپزی و شیرینی پزی 

دارد. 

روایت شهدای محله در مستند»آبروی 
کوچه ها« 

مستندســاز هم محله ای که متولد و بزرگ 
شده محله کوهک )شرکت واحد سابق( است، 
در ساختن مســتندهایش شهدای محله را از 

یاد نبرده و در مستند »آبروی کوچه ها« آنها 
را معرفی کرده اســت. او در این باره 

می گوید: »مستند »آبروی کوچه ها« 
روایت زندگی شهدای محله ها از 
زبان هم رزمان و خانواده شــهید 
اســت. برای ضبط این برنامه به 
خانه شهدا می رفتیم و از خانواده 

و همرزمان شهید، درباره زندگی و 
خاطراتش می پرسیدیم، سپس متنی 
تهیه می کردیم و فردای آن روز بعد از 
نماز مغرب از اهالی محله می خواستیم 
جلو خانه شهید جمع شوند، سپس با 

همرزمــان حضور خانواده  و 

400 ساعت فیلم از جبهه و جنگ دارم 

 گفت وگو با رزمنده 
 و مستندساز دفاع مقدس 

که در همسایگی ما زندگی می کند 
خاطرات شیرین محله 

»شرکت واحد« 
این مستندساز که در محله کوهک که 

در قدیم به دلیل وجود شرکت واحد 
اتوبوسرانی به نام شرکت واحد معروف 
بود، به دنیا آمده، از محله و خاطرات 

دوران کودکی اش این طور می گوید: »محله 
شرکت واحد یک محله آرمانی بود. همه 
خانه ها 200 تا 300 متری و یک طبقه 
بود. هر خانواده 7 ـ 8 تا بچه داشت. از 
صبح تا شب در کوچه با بچه ها فوتبال 

بازی می کردیم و حتی یک ماشین هم از 
وسط بازی ما رد نمی شد چون آن وقت ها 

کسی ماشین نداشت. دیوار حیاط کوتاه 
بود از نرده و نیزه روی دیوار هم خبری 

نبود. مادرهایمان با هم مثل خواهر بودند. 
از همدیگر نان و پیاز و سیب زمینی و... 
قرض می کردند. شب ها همه همسایه ها 

توی حیاط شام می خوردند.« او که از 
یادآوری خاطرات کودکی سر شوق آمده، 
ادامه می دهد: »یادم است همسایه دیوار 
به دیوارمان شیشه ترشی را روی دیوار 
می گذاشت. شب موقع شام که می شد 

مادرم را از توی حیاط صدا می زد و 
می گفت »مهین خانم ترشی می خوای از 

رو دیوار بردار و...« شب های بهار و تابستان 
توی حیاط یا پشت بام جا می انداختیم 
و می خوابیدیم. بابام یک رادیو داشت و 
شب ها قبل خواب یک سریال پلیسی 

رادیویی گوش می داد. یادم است حسین 
آقا همسایه مان داد می زد »اصغر.... صداشو 

زیاد کن ببینیم بقیه ش چی شد....« 
همسایه ها یکدل بودند. مثل االن مردم 

دنبال چشم و همچشمی نبودند. آن 
موقع سطح زندگی همه مان یکی بود. 
کسی به دیگری فخر نمی فروخت. در 

محله ما باباهایمان همه در شرکت واحد 
کارمی کردند یا راننده بودند یا تعمیرکار یا 
بلیت فروش و.... در دنیای کودکی زندگی 

شیرینی داشتیم. تلخ ترین خاطره مان 
این بود که مادرمان وسط بازی بگوید 

»برو نون بگیر....« معزی از اهالی محله 
هم این طور می گوید: »در محله همه 

جور آدمی داشتیم. از جوان های خوب و 
معتقد که خیلی هایشان به جبهه رفتند و 
شهید شدند تا دزد سابقه دار و فروشنده 
موادمخدر اما با اینکه در خانه ها باز بود 
و دیوارها کوتاه، یک ریال از خانه ای گم 

نمی شد.« 

 بیش از 6 سال بیســیم چی جبهه ها بوده و در خط 
مقدم 40 عملیات از جمله »والفجر«، »خیبر«، »بدر«، 
»کربال« و... حضور داشته. از آن روزهای جبهه و جنگ، 
یک دنیا خاطره، صدها ساعت تصویر مستند و ده ها تیر 
و ترکش برایش به یادگار مانده است. در تلفن همراهش، 
عکس برادر شهیدش و همچنین شهیدان همت، باقری 
و ده ها شهید دفاع مقدس، به همراه صدای رزمنده ها 
که از بیسیم ضبط شــده و مارش عملیات جنگی را 
ذخیره کرده و با آنها زندگی می کند. در آستانه هفته 
دفاع مقدس، ســاعتی مهمان »شمس الدین معزی« 
مستندساز دفاع مقدس و راوی اردوهای »راهیان نور« 
شدیم. این رزمنده هم محله ای با روی باز در دفتر کارش 
که بیسیم، خمپاره و کلی یادگاری های دوران جبهه را 

نگه داشته، پذیرایمان شد. 

پریسا نوری

جوان ها را با 

مفاهیم جبهه 
 
و جنگ آشنا 

کنیم 

راوی جبهه و جنگ که حافظه بسیار خوبی دارد و در اردوهای »راهیان نور« روایتگر خاطرات و رشادت های رزمندگان 
بوده می گوید: »جوانان تحت تأثیر روایتگری های راهیان نور قرار می گیرند و برایشان مهم است در دفاع مقدس چه 
اتفاق هایی افتاده است. با معرفی درست شهدا به نسل جوان می توانیم از آنان به عنوان الگو استفاده کنیم.« او تأکید 
می کند: »برای فرهنگسازی باید روی بچه ها کار کنیم، آنها باید با مفاهیم جنگ و دفاع مقدس و ارزش ها آشنا شوند. 

من خودم یک شیوه روایتگری برای بچه ها ابداع کرده ام که مثل بازی با بیسیم برای بچه ها جذاب است.« 

معرفی فوری
 شمس الدین معزی 

 متولد: 1344 در محله 
شرکت واحد )کوهک(

 بیسیمچی باسابقه 75ماه 
حضور در جبهه 

 مستندساز دفاع مقدس 
 آثار)پخش شده از 

تلویزیون(:مستند »پرواز با 
یک بال«، »بچه های مدرسه«، 

»آبروی کوچه ها« در شبکه 
پنج، «، »راه ناتمام«، »تبسم های 

نورانی«، »کهنه سرباز«، 
»خاطرات 60 ثانیه ای«. 

معزی سه فیلم »لشکر کباب 
پزها«، »شیدا«و »موتور سپاه« 

را در دست تهیه دارد.
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گزارش ویژهگزارش ویژه

»رمضانعلی قربانی« ملقب به شــیدا، پیرغام و شــاعر 
اهل بیت)ع( در محله طیب زندگی می کند. کمتر کســی 
در شــرق تهران پــای روضه خوانی او ننشســته و از نوحه 
ســرایی اش بهره نبرده است. شیدا از دوران نوجوانی تا االن 
که بیش از 70 سال دارد، روضه خوان امام حسین)ع( بوده 

و در این راه خدمت کرده اســت. او درباره آداب روز اربعین می گوید: 
»فداکاری های امام حسین)ع( دین را زنده نگه داشته و بر ما مسلمانان 
واجب است این فداکاری ها را زنده نگه داریم. از امام حسن عسگری)ع( 
روایت شده یکی از 5 نشانه مؤمن خواندن زیارت اربعین است. بنابراین 
از اعمال واجب این روز، خواندن زیارت اربعین است.« او درباره اهمیت 

زیارت امام حســین)ع( روایاتی را از ائمه معصومین)ع( نقل 
می کند: »امام موسی کاظم)ع( به یکی از یارانش فرمود امام 
حســین)ع( را مرتب زیارت کن. یارش گفت: »چگونه؟ « و 
ایشان پاسخ داد هر وقت خواستی امام حسین)ع( را زیارت 
کنی برو زیر طاق آســمان یا باالی بام رو به قبله و به ایشان 
ســام بده. در روایت دیگــری داریم که امام صــادق)ع( زیارت امام 

حسین)ع( را بر هر مرد و زنی واجب کرده است. 
حال این زیارت می تواند مشرف شدن به کربا باشد یا سامی که 
فرد از خانه اش به آقا می دهد.« به گفته شــیدا، روز اربعین بازگشــت 
اهل بیت)ع( به کربا است برای همین از اهمیت باالیی برخوردار است.

 او در ادامــه می افزایــد: »پیاده روی اربعین اقــدام ارزنده ای برای 
فرهنگسازی و زنده نگهداشتن قیام حسینی بوده و هست که بازتاب 
خوبی هم داشته و دارد. جمعیت میلیونی که برای عرض ارادت به امام 
حسین)ع( راهی کربا می شدند. عده ای هم که نمی توانستند بروند از 
میدان امام حسین)ع( تا آستان حضرت عبدالعظیم)ع( پیاده می رفتند. 

اما امسال نمی دانم با توجه به شرایط کرونا عملی می شود یا خیر.« 
امــا خیلی ها نه توان رفتن به کربا را دارند و نه پیاده روی تا حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع(، شــیدا به آنها توصیه می کند: »هر کســی 
می تواند زائر امام حســین)ع( باشــد حتی در خانه. با طهارت رو به 
قبله ســامی خالصانه بدهد. غذایی که طبخ می کند به نیت شهدای 

کربا باشد. با اهل خانه دور هم زیارت اربعین بخوانند. سینه بزنند و 
عــزاداری کنند.« او خود نیز در نظر دارد همین کار را انجام دهد. به 
باور این پیرغام، مهم عرض ارادت به محضر امام حســین)ع( است. 
او می گوید: »نصب پرچم سیاه بر سر در خانه، کاری است که همه ما 
می توانیم انجام دهیم. یا اینکه ظرف خرمایی را بین همسایه ها خیرات 
کنیم. مهم زنده نگه داشتن آیین اربعین است.« اگر امسال پیاده روی 
اربعین میســر نشده اما او برای خشنودی امام حسین)ع( از چند روز 
مانده به اربعین دستگیری از نیازمندان را آغاز کرده و همراه همسرش 
بســته های ارزاقی را که با کمک های مردمی تهیه شده به دست آنها 

می رساند. 

شیدای 
حسین)ع(

در کربال نظافتچی بودم
»مهدی بابایی« کارشــناس روابط عمومی شهرداری منطقه 8 که چندین بار به عنوان خادم 
راهی کربا شــده، می گوید: »خدمت کردن به زائران امام حسین)ع( لذت زیادی دارد. همه از 
هم سبقت می گیرند که بتوانند نظافت کنند. در صورتی که در جاهای دیگر این اتفاق نمی افتد. 
وقتی مســیری که زائران رد می شــدند را جارو می زدم نگاهم به گنبد طایی آقا می افتاد گویی 
در آســمان ها ســیر می کردم. وصف ناشدنی است.« 2 ســال در کربا و یک سال هم در کوفه 
به عنوان نظافت چی بودم و افتخار می کنم چنین توفیقی نصیبیم شده است. به خاطر دارم در کوفه با یکی از هموطنان 
اصفهانی که برای ســاخت ضریح آمده بود آشنا شدم. می گفت چند سال از داشتن نعمت فرزند محروم بودم تا اینکه 
در همین ســفرها که به عتبات عالیات داشتم و مشغول ساختن ضریح شدم از سوی حضرت زهرا)س( عنایتی به من 
شد و خداوند یک فرزند به من عطا کرد. به گفته بابایی امسال قرار است اقدام جالبی در منطقه 8 انجام شود و اینکه 
شــهرداری در نظر دارد ماکت ضریح امام حســین)ع( در میدان نبوت نصب کنند و روز اربعین با رعایت پروتکل های 

بهداشتی مراسم سوگواری برگزار شود. 

 سفره داری 
به سبک آقا »احسان«

»رضــا عســگری« یکی از 
شــهروندان خیابــان فرجــام 
اســت که چندین بار به کربا 
مشــرف شــده و در پیاده روی 
اربعین شــرکت کرده است. به 
بــاور او، پیاده روی اربعین یکی 
از اقدامات ارزنده ای اســت که 

برای معرفی قیام حســینی و شناساندن فلسفه عاشورا 
انجام می شــود. او می گوید: »در هیچ جای دنیا نداریم 
میلیون ها نفر برای عرض ارادت به کسی پای پیاده راهی 
شوند و خستگی و تشنگی برایشان معنا نداشته باشد. 
ایــن فرهنگ زیبا باید حفظ شــود چراکه معرف قیام 
حسینی است.« او خاطره ای از یکی از سفرهایش تعریف 
می کند: »در یکی از سفرها همراه 2 پسرم بودم. وقتی 
به کربا رسیدیم ساعت 4 ـ 5 عصر بود. خسته بودیم و 
همه موکب ها پر شده بود. تصمیم گرفتم به هتل برویم. 
اما هزینه هتل ها خیلی سنگین بود. ترسیدم موجودی 
کیفم جوابگو نباشــد. داشتم با خودم فکر می کردم که 
چه کنم نکند هنگام بازگشــت موجودی کم بیاورم که 
ناگهان مرد عربی به من نزدیک شــد. فارسی بلد بود. 
اسمش احسان بود. نگاهم کرد و گفت چرا نگرانی ماجرا 
را گفتم. گفت چرا هتل بیا خانه من. موتور سه چرخی 
کرایه کرد و به مرد راننده نشانی داد که ما را به آن جا 
ببرد. قرار شد خودش هم پشت سر ما بیاید. به آن جا که 
رسیدیم دیدیم نوشته شده حسینیه حضرت رقیه)س( 
چند نفر دیگری هم بودند. از کسانی که آن جا بودند به 
استقبال ما آمدند. حمام کردیم و سفره پر نعمتی چیده 
شده بود. دفعات دیگری هم که به کربا رفتم سری به 

آقا احسان می زدم.« 

برای اهل خانه روضه می خوانم
»مهدی رضایی« پســر مرحوم مرشد رجب روضه خوان 
است. همان مردی که پای تنور نانوایی نوحه سرایی می کرد 
و نان به دســت مردم می داد. رضایی خود نیز مداح است. 
ایــن را از پــدر آموخته و جوانی اش را در این راه ســپری 
کرده اســت. او درباره اهمیت اربعیــن می گوید: »مفهوم 
عدد»چهل« در فرهنگ اسامی از قداست باالیی برخوردار است. از زمان ائمه)ع( 
به این مهم توجه داشــتند. خود ما برای عزیزانمان مراسم چهلم برگزار می کنیم. 
برای اینکه یاد و خاطره اش را زنده کنیم. اربعین امام حســین)ع( هم همین معنا 
را دارد. برای اینکه هدف ایشــان فراموش نشود.« او توصیه می کند چه خوب که 
شــهروندان در روز اربعین، زیارت اربعین بخوانند و حتی با یک اســتکان چای به 
سوگ بنشیند. ســیاهی نصب کنند. خود را عزادار نشان دهند. نسبت به این روز 
بی تفاوت نباشند. هدف فرهنگسازی است هرکسی می تواند با اقدامی که در توان 
دارد انجام دهد. خود من این روزها که کرونا اجازه دورهمی و برپایی روضه نمی دهد 
در خانه برای بچه هایم روضه می خوانم.« او خود خاطره جالبی از پیاده روی اربعین 
دارد. می گوید: »چند ســال پیش مشرف شدم. نیمه شب بود که به یک روستایی 
رسیدیم. خسته و گرسنه. نای راه رفتن نداشتیم. در خانه یکی از روستاییان رفتیم 

و با آغوش باز ما را پذیرفتند. به بهترین نحو هم از ما پذیرایی کردند.« 

فرهنگسازی در روز اربعین  
به گفته »مهدی آجرلو« فرمانده بســیج شهرداری منطقه 13، قرار است 
امسال هم مثل سال های گذشــته، جاماندگان از پیاده روی اربعین و زیارت 
کربا از میدان امام حســین)ع( تا شــهرری پیاده روی کننــد. او می گوید: 
»برنامه ریزی های الزم صورت گرفته تا این امر محقق شود. شهرداری مناطق 
هم به خصوص آنهایی که در مســیر میدان امام حســین)ع( تا شهرری قرار 
دارند با برپایی موکب به شهروندان خدمت رسانی می کنند. اما نوع کارشان با 
سال های گذشته فرق می کند. اهدای محصوالت فرهنگی و مواد بهداشتی و 
ماسک به جای مواد خوراکی از جمله اقداماتی است که در این موکب ها انجام می شود.« کانون 
جوانان منطقه 14 هم در نظر دارد برای فرهنگســازی بســته های مواد غذایی و بهداشتی را در 
مناطق کم برخوردار توزیع کند. »حسین شیرازی« مسئول کانون جوانان منطقه 14، می گوید: 
»هماهنگی های الزم با نیروی ســپاه صورت گرفته و با همکاری آنها به یکی از مناطق محروم 

کشور رفته و کارهای جهادی انجام می شود.« 

از راه دور هم می شود 
زیارت امام حسین)ع( 

را خواند
یکی دیگر از پیرغامان بنام شــرق 
تهران، »ســید اصغر موســوی« است. 
او هــدف از برگزاری مراســم اربعین را 
فرهنگســازی و زنده نگهداشــتن پیام 
کربا می داند و می گوید: »خیلی ها تصور 
می کنند برای اربعین فقط باید پیاده روی 

به عتبات عالیات 
باشند.  داشــته 
است  خوب  این 
هرکســی  امــا 
می تواند با آنچه 
دارد  تــوان  در 
عزاداری  مراسم 

برگزار کند. مهم این است که فرد خود 
را سوگوار بداند. چه خوب که در خانه ها 
مراسم عزا برپا شود. اگر کسی می تواند 
روضه بخواند. نمی توانند چند نفری دور 
هم نشسته سینه بزنند و حسین حسین 
بگویند. زیارت اربعیــن بخوانند. زیارت 
امام حســین)ع( فقط رفتــن به کربا 
نیســت از راه دور هم می شــود این کار 
را کرد. بسته به معرفت انسان ها دارد.« 
موسوی چند سال پیش توفیق پیاده روی 
اربعین را داشته و خاطرات زیادی از آن 

مراسم دارد. 

»محمدحسین پیمان لو« مسئول اجرایی ستاد 
راهنمای زائر اســت. او سال ها در این ستاد فعالیت 
می کند. به گفته خودش ســتاد راهنمای زائر یک 
NGO اســت که هم از شــهرداری و هم از نیروی 
مردمــی، خــادم دارد. او می گویــد: »400 نیروی 
خــادم به صورت ثابت و 4 هزار خــادم افتخاری در 
این ستاد خدمت می کنند. در ســال های گذشته در شهرهای نجف و 
کربا و جاده بین این 2 شــهر 40 ایستگاه برگزار می کردیم. این تعداد 
خادم به زوار خدمت رســانی کرده و نیاز آنها را تأمین می کردند. ســال 
گذشته که به دلیل بیماری کرونا امکان حضور در کربا و خدمت رسانی 
نبود در جبهه دیگری فعالیت کردیم. عده زیادی از خادمان ســتاد به 
سیستان و بلوچستان رفته و کار جهادی انجام دادند. مدرسه ساختند. 
آب لوله کشــی وصل کردند.« به باور پیمان لو، رفع گرفتاری های مردم 

بیشــتر از هر کاری امام حســین)ع( را 
خشــنود می کند او در ادامه می افزاید: 
»امسال هم همین برنامه را داریم البته 
تعدادی از خدام به برای خدمت زائران 
به کربا می روند که البته کم هســتند 
چون سهمیه بندی شده است. آنهایی هم 
که مشرف نمی شوند برای کمک به قشر 
بی بضاعت راهی مناطق محروم می شوند. 

این کار به آنها آرامش می دهد.« 

خدمت در موکب 1120
این ستاد البته فعالیت های دیگری هم دارد و آن تهیه سبد کاال برای 
خانواده های بی بضاعت است که به مناسبت اربعین صورت می گیرد. او 
در ادامه خاطره ای از ســفر به کربا و خدمت بــه زوار اربعین تعریف 
می کند: »ســال 95 بود. در کربا خادم بودیم. من و دیگر دوستانم در 
عمود 657 ایستگاه داشتیم. از طریق یکی از بچه ها اعام شد، خانمی 
2 فرزند 10 ســاله و 6 ماهه گم کرده اســت. گویا در ازدحام جمعیت 
نوزادی که در کالســکه بوده همراه با برادر بزرگ ترش گم شده بودند. 
مادر از ســاعت 3 عصر تا 8 شــب موکب به موکب، عمود به عمود را 
می رود و برمی گردد. تا اینکه نیمه شــب از عمود 1120 که مربوط به 
خودمان می شــد اعام کردند 2 بچه پیدا شــده و از مشــخصاتی که 
دادند متوجه شدم همین بچه ها هستند. 2 تا از دوستان به سراغ مادر 
رفتند و بعد از کلی جســت وجو او را پیدا کردند. جالب اینکه خانم و 
آقایی که در موکب 1120 
بودند وقتی متوجه می شوند 
این بچه ها گم شده اند از آنها 
مراقبت می کنند و خانم که 
خود نوزاد داشته به کودک 
6 ماهــه شــیر می دهد و 
پرســتاری می کنــد. وقتی 
رســید  بچه هایش  به  مادر 
صحنه ای کامًا دیدنی بود.« 

کار جهادی جایگزین پیاده روی اربعین

روایت پیرغالمان و خادمان حرم سیدالشهدا)ع( از اربعین این سالها

دل ها چـون 
کربـال کوی حسین)ع( است

 چهل روز از واقعه عاشورا گذشت. چهل روز سوگواری برای ساالر شهیدان، سنت دیروز و امروز هم نیست، آیینی است به یادگار مانده از شیعیان 
و عزاداران اباعبداهلل الحسین)ع(. یعنی حدود 1400 سال پیش. اصاًل اهل بیت نبوی)ع( برای زنده نگهداشتن نهضت حسینی این را باب کرده اند. برای 
اینکه درباره قیام امام حسین)ع( فرهنگسازی شود. پدران و نیاکان ما هم، به پیروی از اجداد خود این رویه را پیش گرفته و به برگزاری مراسم اربعین 
سفارشمان کرده اند. برای همین است که تأکید داریم هر سال با فرارسیدن روز چهلم امام، عزا برپا کرده و با اطعام عزاداران حسینی یاد و خاطره 
شهدای کربال را زنده نگه داریم. اما قریب به یک دهه می شود که رسم زیبای دیگری در بین مردم باب شده و آن پیاده روی اربعین است. جماعتی 
عاشق پای پیاده مسافتی طوالنی از مرز ایران تا کربال را طی می کنند تا ارادت خود را به ارباب شان نشان دهند. اما از وقتی کرونا شیوع پیدا کرده 
این اقدام مثل گذشته با شور و حال و آن جمعیت چند میلیونی برگزار نمی شود. یعنی رعایت فاصله ها و ضرورت برپا نشدن دورهمی ها اجازه این 
کار را نمی دهد. اما باز کسانی که شور حسینی به سر دارند، برای حفظ آیین اربعین بیکار ننشسته و ایده های نابی که در سر دارند را عملی می کنند. 
اقداماتی که کمتر از عزاداری و پیاده روی اربعین نیست. این گزارش حاصل گفت وگو با کسانی است که خاطرات جالبی از خدمتگزاری به عزاداران 

امام حسین)ع( یا پیاده روی اربعین دارند. 

مژگان مهرابی 
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نظارت
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سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

کودکی اش را در محله جوادیه گذرانده و تماشــای 
یک پرده خوانی در کوچه پسکوچه های این محله جرقه 
برای ورود به دنیای هنر را در ذهنش روشن کرده است. 
می گویــد: »بچه که بودم یک روز رفتم نان بخرم. دیدم 
ســر کوچه یک عده جمع شــدند و پرده خوانی تماشا 
می کنند. اسکناسی که برای خرید نان در دستم بود را 
محکم در مشتم مچاله کردم تا مبادا گم شود و به تماشا 
ایســتادم. وقتی برنامه تمام شد و پرده خوان، بساطش 
را جمع کرد و رفت، تازه یادم افتاد باید به نانوایی بروم. 
به خیال اینکه هنوز اســکناس در دستم است، مشتم را 
باز کردم ولی دیدم نیســت. یعنی به قدری محو تماشا 
شده بودم که متوجه نشــده بودم که مشتم باز شده و 
اســکناس از دستم افتاده اســت.« صحبت به اینجا که 
می رســد، خاطره ای را تعریف می کند که باعث شــده 
آینده اش را به دنیای هنر گره بزند. او می گوید: »قدیم ها 
عروســی ها را در حیاط خانه می گرفتند و بچه ها را هم 
به این مراسم راه نمی دادند. یادم است عروسی در خانه 

همسایه بود و پدر و مادرم رفته بودند و من را نبرده 
بودند. من هم رفتم روی بالکن خانه که مشــرف 
به حیاط همسایه بود و از آنجا عروسی را تماشا 
می کردم. برای مراســم چند نفر آمده بودند و 
نمایش روحوضی و ســیاه بازی اجرا می کردند. 
خیلی از تماشــای برنامه شــان لذت بردم، دلم 

می خواســت جای بازیگرهــای آن نمایش بودم. 
آنجا بود که عزمم را جزم کردم که در آینده به 

سراغ کارهای نمایشی بروم.« 

همه جای تهران را دوست 
دارم 

اســتاد فناییــان از 40 ســال 
پیش به شمال شرق تهران آمده 
و تجربــه زندگــی در محله های 
نارمــک، تهرانپارس، پاســداران 
دارد. می گوید:  را  مبارک آبــاد  و 
»وقتی ازدواج کــردم چون مادر 
همسرم ساکن نارمک بود، من هم 
ابتدا در میدان هشتم محله نارمک 

ســاکن شــدم. بچه دار که شدیم به 
بزرگراه شهید  بزرگ تری حوالی  خانه 
باقری محله تهرانپارس رفتیم. مدتی 
بعد به خیابان ساقدوش اسباب کشی 
کردیم و چند سال آنجا ساکن شدیم 

و االن حدود 3 ســال است که 
به میدان هروی آمده ایم.« 

این هنرمند که معتقد 
است زندگی در شرق 

دیده شوم. برای همین به کارگردانی و نویسندگی روی 
آوردم.« او ادامه می دهد: »االن هم با همسایه ها و اهالی 
محله ارتباط خوبی دارم. در جلســات ساختمان شرکت 
می کنــم و در روابط احترام متقابل وجود دارد. ســعی 
می کنم نقش مثبتی در ســاختمان و محله داشته باشم 
اما هیچ وقت وارد موضوعات شغلی و حرفه ای نمی شوم 

و همه جا خودم را کارمند معرفی می کنم.« 

در قرنطینه، شاهنامه را 3 بار خواندم
پاندمی کرونــا و تعطیلی ســالن های تئاتر و مراکز 
هنری بسیاری از هنرمندان را خانه نشین کرد. برخی این 
فرصت را مغتنم شمرده و فعالیت های مورد عاقه شان را 
در خانه دنبال کردند. هنرمند هم محله ای ما در پاســخ 
به این ســؤال که قرنطینه و دوره کرونا را چگونه سپری 
کرده می گویــد: »با خانه ماندن ســعی کردم از خودم 
و خانــواده ام محافظت کنم. این خانه نشــینی اجباری 
فرصت بســیار مغتنمی بود که خیلــی از کتاب هایی را 
که نخوانده بودم، بخوانم. همچنین خیلی از کتاب هایی 
که خوب نخوانده بودم را دوباره مطالعه کنم. شــاهنامه 
را که اعتراف می کنم قبًا فقط بخش هایی اش را خوانده 
بودم، 3 بار خواندم. همچنین یک فیلمنامه سریال برای 

تلویزیون هم نوشتم.« 

به زودی شاهنامه را روی صحنه می برم
عاقــه بــه ادبیــات کهن در آثــار ایــن کارگردان 
تئاترمشهود اســت. او با اقتباس از حکایت های مثنوی 
موالنا چند نمایش از جمله »دژ هوش ربا« و »کمپیرک 
جــادو« را به روی صحنــه برده و قصد دارد داســتان 
شــاهنامه را هم به اجــرا در آورد. می گوید: »وقتی در 
دوره قرنطینه با شــاهنامه مانوس شدم، احساس کردم 
که چقدر بد است که خیلی از ما حتی روان خواندن این 
کتاب هم برایمان سخت است برای همین تصمیم دارم 
داستان های شاهنامه را با یک طراحی ویژه که عملیاتی 

باشه روی صحنه ببرم.«

آموزش با تولید هنر مرتبط نیست
فناییان با 4 دهه سکونت در شرق تهران، همه مراکز 
فرهنگی و سینماهای این پهنه را به خوبی می شناسد و 
معتقد است توزیع مراکز و فرصت های هنری در تهران 
به درستی انجام نشده است. می گوید: »در شرق تهران 
ســینما بسیار کم اســت. در محله مبارک آباد و میدان 
هروی به تازگی یک ســینما باز شده بود که با پاندمی 
کرونا ناکام ماند و چند ماه بیشــتر نفس نکشید.« این 
اســتاد دانشــگاه با گایه از کمبود ســالن های نمایش 
می گوید: »این وضع درباره ســالن های نمایش اســفبار 
اســت. تقریبًا هیچ مرکز نمایشی در شرق تهران نداریم 
و نه فقط در شــرق تهران بلکه درهمه جای کشور یک 
ناهماهنگی بیــن آموزش و تولید هنر دیده می شــود. 
یعنی کســانی که از دانشــگاه های هنر فارغ التحصیل 
می شــوند، به مراکز تولیدی متصل نمی شــوند و اکثراً 

بیکار و سرخورده در جامعه رها می شوند.« 

و غرب و شــمال و جنوب تهران برایــش فرقی ندارد، 
می گویــد: »همه جای تهــران را دوســت دارم و فکر 
می کنم هر جا که آدم آرامش داشته باشد برای زندگی 
مناسب است.« او ادامه می دهد: »هر محله ای ویژگی و 
شناسنامه ای دارد مثًا نارمک به میدان های سرسبزش 
معروف است و تهرانپارس به شلوغی اش، مبارک آباد هم 

نسبتًا خلوت و سرسبز است.« 

همه جا خودم را کارمند معرفی می کنم
2 ســال پیش، در آخرین ماه محرم قبل از شــیوع 
کرونا، فیلم ســینمایی »پرواز در شــب« به کارگردانی 
زنده یاد رســول ماقلی پور برای بــار دوم به روی پرده 
رفت و در ســینما آزادی اکران شــد. اکران دوباره این 
فیلم بعد از 33 ســال، عاوه بر مــرور خاطرات جبهه 
و جنگ، اســتعداد بازیگران جوان آن را به رخ کشــید. 
استاد فناییان در این فیلم نقش یک دانشجوی پزشکی 
را که برای امدادرســانی و درمان رزمندگان زخمی به 
جبهه آمده و شهید می شــود را ایفا کرده 
بود و ایــن نقش آخرین کار بازیگری او 
در سینما بود و پس از آن به تدریس، 
نویسندگی و کارگردانی و پژوهش در 
تئاتر مشغول شد. این هنرمند درباره 
کناره گیری اش از بازیگری می گوید: 
»دوســت نداشتم به عنوان یک چهره 
هنری مردم مرا در خیابان به هم 
نشــان بدهند و این گونه 

تاجبخش فنائیان، نویسنده و کارگردان پیشکسوت تئاتر 
در همسایگی ما زندگی می کند

مبـارک آبـاد
آشنایی با خلوت و سرسبز است

فعالیت های 
هنری تاجبخش 

فناییان
بازی در نمایش »جنگ«، 
کارگردانی نمایش»جشن 

سالگرد«، کارگردانی نمایش 
»پرده برداری« کارگردان و 

 بازیگر در نمایش 
»شب آخر«، بازی در فیلم 

سینمایی»توجیه«، بازی در 
فیلم سینمایی»عقود«، بازی در 
فیلم سینمایی »پرواز در شب، 
کارگردان و بازیگر در نمایش 
»رولت روسی«، کارگردان و 

بازیگر در نمایش»تیر غیب«، 
کارگردان و بازیگر و نویسنده 
در نمایش »بند«، کارگردان و 
بازیگر در نمایش »صابرین«، 
نگارش و کارگردانی نمایش 

»پرده برداری«، نگارش و 
کارگردانی نمایش »تاجر 

ونیزی«، نگارش و کارگردانی 
نمایش »مکبیرد«، نگارش 
و کارگردانی نمایش »بانگ 

جرس«، بازی در نمایش 
تلویزیونی »مرد عمل«، 

کارگردانی نمایش »لیرشاه«، 
کارگردانی نمایش »دکتر 

شواتیزر«، نگارش و کارگردانی 
نمایش »دژ هوش  ربا«، 

کارگردانی نمایش تلویزیونی 
»مجموعه رمضان«، کارگردانی 

نمایش تلویزیونی »تاجر 
ونیزی«، نگارش و کارگردانی 

نمایش »کمپیرک جادو« و 
کارگردانی مجموعه تلویزیونی 

»حجربن عدی«، کارگردانی 
نمایش »راهی به سوی کعبه«، 

کارگردانی نمایش »ریچارد 
دوم«، کارگردانی نمایش »مرغ 

مینا«، کارگردانی مجموعه 
تلویزیونی »همه بچه های ما«

اطالعات فوری 
تاجبخش فناییان

متولد 1329
ساکن محله مبارک آباد )منطقه 4 تهران(

شغل: استادیار دانشگاه تهران )بازنشسته(، نویسنده، کارگردان تئاتر و تلویزیون
تحصیالت: کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر)سال 68( ـ دکترای مطالعات عالی هنر 

  در طول 3 دهه تدریس بازیگری و کارگردانی در دانشــکده هنرهای زیبا هنرمندان بسیاری را تربیت کرده 
و برخی از ستاره های امروز ســینما و تئاتر از جمله اصغر فرهادی، ابراهیم حاتمی کیا و حمید فرخ نژاد و... جزو 
شاگردانش بوده اند. »تاجبخش فنائیان« در نیم قرن سابقه نویســندگی و کارگردانی تئاتر و تلویزیون کارنامه 
درخشانی دارد و آثار فاخری را به روی صحنه برده است. ساعتی با این هنرمند و استاد 71 ساله که در همسایگی 
ما و محله مبارک آباد زندگی می کند همراه شدیم. قرار گفت وگو را در محوطه باز نگارخانه برگ یعنی هنری ترین 
پاتوق محله مبارک آباد گذاشــتیم. فناییان که از تماشای این فضای تاریخی و هنری به وجد آمده، می گوید »با 
وجودی که در همسایگی این عمارت زندگی می کنم و بارها از جلو در آن گذشته ام اما دقیقًا نمی دانستم چه جور 

جایی است و فکر نمی کردم ورود به آن برای عموم باز باشد.«

پریسا نوری

کارآفرین
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رفاقتی

صدری، دکتر روان شــناس اســت و ســال ها در 
مراکز وابســته به بهزیســتی به بانوان آســیب دیده 
اجتماعی خدمات داده و همیــن ارتباط نزدیک او را 
به فکر راه اندازی یک مؤسســه بــرای حمایت از این 
دختران انداخته اســت. او در این بــاره می گوید: »به 
دلیل شــناخت و ارتباطی که با بانوان بدسرپرست و 
آسیب دیده اجتماعی داشتم متوجه شدم که به دلیل 
آسیبی که به آنها وارد شده عزت نفسشان را از دست 
داده اند و این موضوع نگران کننده اســت و آینده شان 
را تحت تأثیر قرار می دهــد. برای همین دنبال راهی 
برای جبران عزت نفس از دست رفته شان بودم. ابتدا با 
راه اندازی خیریه خواستم از آنها حمایت کنم؛ اما چون 
جمع آوری کمک از نیکوکاران، با حفظ عزت نفس جور 
در نمی آید و خودم هم این روحیه را نداشتم؛ تصمیم 
گرفتم به این افراد برای به دست آوردن استقال مالی 
کمک کنم.« این روان شناس با تأکید بر اینکه به دست 
آوردن استقال و افزایش عزت نفس، افراد آسیب دیده 
اجتماعی را از آسیب های احتمالی دور می کند، درباره 
راه انــدازی کارگاه کارآفرینی می گوید: »ســال 95 با 
کمک هیئت مدیره خیریه کارگاهی را در استان البرز 
برای بسته بندی زعفران راه اندازی کردیم و 23 نفر از 

بانوان در این کارگاه مشغول به کار شدند.«

بسته بندی زعفران و قالیبافی
بعد از کارگاه بســته بندی زعفران، کارگاه دیگری 
برای تولید صنایع دســتی و قالیبافی با کمک خّیران 
و تــاش این بانــوی نیکوکار برای حمایــت از بانوان 
سرپرســت خانوار راه اندازی شــد. صدری در این باره 
می گوید: »در کارگاه بســته بندی مواد غذایی، فضای 
کافی برای اشتغال همه بانوان نداشتیم از این رو کارگاه 
قالیبافی و صنایع دستی را راه انداختیم و جمعی از بانوان 
بدسرپرست و سرپرســت خانوار که مهارت قالیبافی 
داشتند و از طرف بهزیستی معرفی شده بودند در آن 
مشغول به کار شدند.« او ادامه می دهد: »این کارگاه تا 
دو سال پیش و قبل از شیوع کرونا متمرکز بود، یعنی 
همه بانوان در یک جا جمع می شدند و قالی می بافتند، 
اما درحال حاضر به خاطر کرونا دارهای قالی را به خانه 
این بانوان منتقل کرده ایم و آنها در کنار رســیدگی به 
امور منزل به قالیبافی هم مشغول هستند و از این راه 
درآمد کسب می کنند.« این کارآفرین می گوید: »البته 
هنرهای دســتی فقط قالیبافی نیست، در زمینه سایر 
هنرها اگر بانوان مهارت داشتند، تولیداتشان را عرضه 

 کارآفرین برتر هم محله ای 
دختران آسیب دیده اجتماعی را حمایت می کند

طالی سرخ در دست 
دختران یاس نیلی

   در شــمال شرق تهران؛ جایی نزدیک پل ســیدخندان مرکز خیریه ای برای حمایت از دختران 
آســیب دیده اجتماعی فعالیت می کند. بانی این مرکز معتقد است مبنای حمایت از این دختران که 
عمومًا بدسرپرست بوده و سال ها در مراکز وابسته به بهزیستی نگهداری شده اند، افزایش عزت نفس 
و توانمندی آنهاست. از این رو همزمان با شروع فعالیت خیریه، کارگاه کارآفرینی برای توانمندسازی 
و افزایش عزت نفس آنها دایر کرده است. هفته گذشته سری به دفتر خیریه »یاس نیلی« زدیم و با 
»نیلوفر صدری« این بانوی نیکوکار و کارآفرین که چند ماه پیش، لوح تقدیر و جایزه »کارآفرین برتر« 

را از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده کسب کرده، گفت وگو کردیم. 

پریسا نوری

می کنند و ما با شرکت در نمایشگاه های مختلف داخلی 
و خارجی به این افراد در زمینه فروش محصوالتشان و 

بازاریابی کمک می کنیم.«

پرورش زعفران در خراسان
در حال حاضر 23 دختر آسیب دیده اجتماعی 
در کارگاه بســته بندی زعفــران و 18 نفــر در 
کارگاه های قالیبافی مؤسسه یاس نیلی مشغول به 
کار هســتند. مدیر خیریه یاس نیلی درباره تولید 
زعفــران می گوید: »ما با یک مزرعه تولید زعفران 
در خراسان که توسط بانوان سرپرست خانوار اداره 
می شود همکاری می کنیم. در واقع آنها زعفران را 
تولید می کنند اما چون در تهران بازار نداشــتند 
ما به آنها کمک کردیم که با بســته بندی مناسب 
تولیداتشان را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه 
کنیــم.« او می افزایــد:  »از ســال 95 در چندین 
نمایشگاه و بازارچه  شرکت کردیم تا مواد غذایی و 

صنایع دســتی یاس نیلی را به مردم معرفی کنیم؛ 
ســال 96 و 97 دو نمایشــگاه در امارات و ترکیه 
داشتیم برای ســال 98 هم قرار بود در نمایشگاه 
عمان شرکت کنیم که به خاطر کرونا لغو شد.« او 
می افزید:  »خوشبختانه به دلیل اینکه زعفران های 
تولیدی بانوان سرپرســت خانوار ارگانیک اســت 
و کیفیت خوب و بســته بندی مناســبی دارد، با 
اســتقبال بسیاری بین مشتریان داخلی و خارجی 
مواجه شده و ما در داخل و خارج کشور مشتریان 

بسیاری برای این محصوالت پیدا کرده ایم.« 

برگزای دوره های 
روان شناسی 

این دکتر روان شــناس معتقد اســت 
عاوه بر داشتن استقال مالی و توانمندی، 
الگــوی ذهنی و ســبک زندگی دختران 
آسیب دیده نیز باید تغییرکند، از این رو با 
برگزاری کارگاه های روان شناسی و آموزش 
مهارت های زندگی به آنها کمک می کند 
که زندگــی خود را دوبــاره بیافرینند. او 
می گوید: »دختران آسیب دیده، در کنار 
اشــتغال و کارآفرینی نیاز به حمایت های 
اجتماعی و روان شناســی دارند، از این رو 
در کنار بازارچه خیریه، سمینار آشنایی با 
آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری 
را برگــزار می کنیم. در این ســمینار به 
مخاطرات پیــش روی جوانــان، زنان و 
راه های پیشگیری آن اشاره شده و راه های 
پیشگیری و مقابله با آسیب ها مورد توجه 
قرار می گیرند. همچنیــن به کمک تیم 
آموزشی خیریه، به دختران برای افزایش 
سواد، یادگیری سایر مهارت های آموزشی 

و... کمک می کنیم.« 

حمایت از 500 بانوی 
سرپرست خانوار 

دختــران  از  حمایــت  بــر  عــاوه 
آسیب دیده، خیریه یاس نیلی تعدادی از 
بانوان سرپرســت خانوار را تحت پوشش 
دارد. صدری در این بــاره می گوید:  »تیم 
مــددکاری خیریه بالغ بر 80 نفر از بانوان 
تحصیلکرده هســتند کــه در زمینه های 
مختلف فرهنگی، اخاقی، هنری، مشاوره 
و... فعالیــت کرده و به بیش از 500 نفر از 
بانوان سرپرست خانوار خدمات می دهند.« 
او دربــاره مددجویــان خیریــه این طور 
می گوید:  »مددجویان ما بانوان سرپرست 
خانواری هستند که ز طریق بهزیستی به 
ما ملحق شده اند. او ادامه می دهد: »هدف 
ما توانمند کردن این افراد است. حتی اگر 
قالیبافی بلد نباشــند یــا عاقه ای به این 
هنر نداشته باشــند، با افزایش مهارتشان 
در هر زمینه ای که عاقه مند هســتند یا 
استعدادی که دارند، به آنها کمک می کنیم 

تا روی پای خودشان بایستند.« 

خوشحالی از تأمین 
هزینه های زندگی 

ندا یکی از بانوانی اســت که از طریق 
بافندگی قالی در کارگاه یاس نیلی فعالیت 
می کند. او که 2 فرزند 11 و 3 ســاله دارد 
درباره آشنایی با خیریه یاس نیلی می گوید: 
»3 سال پیش همسرم که پیک موتوری 
بود در تصادف معلول و خانه نشین شد و 
من به ناچار نان آور خانواده شدم. از طریق 
یکی از آشــنایان با این خیریه آشنا شدم. 
چون بچه کوچک داشــتم نمی توانستم 
بیــرون از خانه کار کنم. دوســتان خانم 
صدری برایم یک دار قالی و لوازم قالیبافی 
به خانه مــان آوردنــد. قالیچه هایی را که 
می بافم برایم می فروشــند و پولش را به 
حسابم واریز می کنند. خوشبختانه با این 

کار از پس هزینه های زندگی بر آمده ام. 
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رفاقتی

به گفته سخنگوی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا 
از اول مهر ماه مدارس کم جمعیت که زیرســاخت های 
مناســبی از نظر وسعت فضای آموزشی و تهویه مناسب 
دارند، می توانند به صورت حضوری پذیرای دانش آموزان 
باشند. برای پی بردن به اینکه کدام مدارس شمال شرق 
تهران این ویژگی ها را دارند و می توانند با مجوز ســتاد 
مقابله با کرونا بازگشــایی شــوند، با چند نفر از مدیران 

مدارس گفت وگو کردیم. 

با آموزش حضوری مخالفم
دبســتان دخترانه »عباس وزان« در پاسداران یعنی 
یکی از محله های برخوردار شمال شرق تهران قرار دارد 
و انتظار می رود زیرساخت های مناسبی داشته باشد. اما 
به گفته مدیر مدرســه، برخاف انتظار فضای آموزشی 
و زیرساخت های این مدرسه جوابگوی نیاز دانش آموزان 
در دوره کرونا نیســت. »شــکوه رحیمــی« مدیر این 
مدرســه می گوید: »در مدرســه به وفور مواد شوینده و 

ضدعفونی کننده وجود دارد و از 
نظر تأمین مواد ضدعفونی کننده 
بــرای رعایــت پروتکل هــای 
بهداشتی مشــکلی نداریم؛ اما 
دانش آموزان در کاس  ازدحام 
زیاد است و حتی کاس هایی با 
جمعیت 43 دانش آموز داریم.« 
او ادامــه می دهد: »در یکی دو 
سال اخیر به دلیل شیوع کرونا 

خیلــی از خانواده ها تمایلی به ثبت نام فرزندانشــان در 
مدارس غیرانتفاعی نداشته، از این رو مدرسه ما شلوغ تر 
از گذشته شده است.« رحیمی می افزاید: »در حال حاضر 
بیش از 500 دانش آموز را ثبت نام کرده ایم، در حالی که 
امکانات الزم بــرای این تعداد دانش آموز را نداریم، مثًا 
حیاط مدرسه حداکثر گنجایش 200 دانش آموز را دارد 
و سرویس بهداشتی و آبخوری ها هم کافی نیست.« این 
مدیر می افزاید: »به دلیل نبود زیرســاخت های مناسب، 

امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مدرسه نیست، 
از این رو با حضور دانش آموزان در مدرسه در این شرایط 
کرونایی مخالفم.« مدیر مدرسه ابتدایی »عباس وزان« 
ادامه می دهد: »مدرســه ما و خیلــی از مدارس دولتی 
قدیمی هســتند و حداقل 30 سال اســت که ساختار 
فیزیکی شان دســت نخورده است، بهتر است مسئوالن 
کان آمــوزش و پــرورش از فرصــت تعطیلی مدارس 
استفاده کرده و فضاهای آموزشی استاندارد و متناسب با 
فعالیت دانش آموزان درست کنند تا پاسخگوی نیاز امروز 

دانش آموزان باشد.« 

فضای کافی برای حضور دانش آموزان نداریم
دبستان پســرانه »نوبری آشتیانی« در محله نارمک 
یکی از مدارس قدیمی شمال شرق تهران است که 350 
دانش آمــوز در مقاطع اول تا ســوم ابتدایی در آن درس 
می خوانند. حیاط مدرسه به زحمت 100 مترمربع است 
و کاس ها هم به قــدری کوچکند که ردیف نیمکت ها 

با فاصله بســیار کمــی از هم 
قــرار گرفته تــا 40 دانش آموز 
را درخود جــای دهند. »مریم 
مؤمنی نســب« که سال هاست 
مدیریت این مدرسه را به عهده 
دارد، می گویــد: »کاس هــای 
مدرســه مــا غیراســتاندارد و 
کوچک اســت به طوری که اگر 
رعایت  را  پروتکل هــا  بخواهیم 

کنیم باید حداکثر 5 دانش آموز در کاس حاضر شوند و 
این موضوع به هیچ وجه عملی نیست چون با وجودی که 
زحمت معلم ها چند برابر می شود و باید درس را چندین 
بار تدریس کنند قطعًا نتیجه مطلوبی عاید نمی شــود.« 
مؤمنی نســب می افزاید: »حیاط مدرســه هم ظرفیت 
دانش آموزان را ندارد، نمازخانه یا فضایی که در آن بشود 
فاصله اجتماعی را رعایت کرد نداریم، از این رو به هیچ وجه 

موافق بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی نیستم.« 

فقط رشته کار و دانش حضوری است 
دخترانــه  دبیرســتان 
»آبســال« در شــمیران نو و 
یکی از محله ها کم برخوردار 
منطقــه 4 واقع شــده و به 
گفتــه مدیــر مدرســه در 
ســال گذشــته برای اینکه 
چرخــه  از  دانش آمــوزان 
آمــوزش آناین بــاز نمانند 
تبلت توسط  و  25 گوشــی 

نیکوکاران خریداری شــده است. اما با وجود دغدغه 
آموزش آناین، »زهرا اربابیان« هم تمایلی به حضور 
دانش آموزان در شرایط کرونایی ندارد. او در این باره 
می گوید: »ما در مجموع 700 دانش آموز در مدرسه 
داریم و ظرفیت کاس ها باالی 40 نفر اســت پس 
نمی توانیم فاصله بهداشتی را رعایت کنیم.« او ادامه 
می دهد: »در مدرســه آبسال رشته های نظری و کار 

و دانش تدریس می شود، برای رشته کاردانش چون 
دروسشان مهارتی و عملی است ناچاریم کارگاه های 
حضــوری دایر کنیم امــا برای رشــته های نظری 
ترجیح ما این است که در شرایطی که دانش آموزان 

واکسینه نشده اند، آموزش غیرحضوری باشد.« 

فرزندم را به مدرسه نمی فرستم
با وجود تاش معلمان در ســال گذشته، آموزش 
مجازی نتوانســت جای آموزش حضوری را بگیرد، 
اما بازگشــایی مدارس در شرایطی که دانش آموزان 
واکسنی دریافت نکرده اند، برای والدین نگران کننده 
است. »نسترن شــریفی« مادر یکی از دانش آموزان 
مدرسه »شهید جاجرودی« محله کوهک در این باره 
می گوید:  «چند روز پیش که با مدرسه تماس گرفتم 
گفتند ممکن اســت آموزش به زودی حضوری شود 
در این شــرایط کــه کرونای دلتــا کوچک و بزرگ 
نمی شناسد و حتی خردساالن را هم درگیر می کند، 

شهر خالی از
هیاهوی بچه ها!

در آستانه ماه مهر وضعیت 
فضاهای آموزشی شمال شرق 

تهران را بررسی کرده ایم 

  ســال تحصیلی جدید از ســوم مهر 
آغاز می شــود و طبــق آخرین تصمیم 
مدیران آموزش و پرورش و ســتاد مقابله 
با کرونــا، آموزش حضــوری در مهرماه 
به ظرفیت کالس ها و زیرســاخت فضای 
آموزشی مدارس بستگی دارد؛ با این حال 
آبان  در  مدارس  بازگشایی  از  زمزمه هایی 
ماه به گوش می رسد. اما صرف نظر از اینکه 
دانش آموزان از روز شــنبه با کوله باری از 
کتاب و دفتر راهی مدرســه شوند یا مثل 
سال گذشــته باز هم معلم شان را درقاب 
گوشــی ببینند، واقعیت این است که در 
یک قدمی مهر هســتیم. بــه این بهانه 
ســراغ مدیر آموزش و پرورش و تعدادی 
دانش آموزان  اولیای  و  مدارس  مدیران  از 
منطقه 4 رفتیم تا از وضعیت آموزشــی و 
حال و هوای شمال شــرق تهران در این 
روزهایی که چندان بوی ماه مدرســه به 

مشام نمی رسد؛ مطلع شویم.  

پریسا نوری

اگر آموزش اجبارا حضوری شود، من اجازه نمی دهم 
فرزندم به مدرسه برود.« او ادامه می دهد: »آموزش 
حضوری حتی اگر تعداد دانش آموزان در کاس کم 
باشــد هم خطرناک اســت، چون بچه ها نمی توانند 
چند ســاعت ماسک را درست روی صورتشان بزنند 
یا دائم دست و مداد و دفترشان را ضدعفونی کنند.« 
»شــکوه رحیمی« مدیر مدرســه عباس وزان هم از 
نگرانی والدین برای ثبت نام فرزندانشــان در صورت 
حضوری بودن مدارس این طور می گوید: »ما هر روز 
چندین تماس از والدینی داریم که نگرانند آموزش 
حضوری باشد. آنها می گویند بچه هایشان را در این 
شرایط به مدرسه نمی فرســتند.« او ادامه می دهد: 
»امیدواریــم مدیــران آموزش و پــرورش و وزارت 
بهداشت گام های مؤثری برای رفع دغدغه خانواده ها 

بردارند.«

کالس دومی ها تصوری از مدرسه ندارند
بــا وجــودی کــه مدیــران مــدارس و اولیای 
دانش آمــوزان بــا بازگشــایی مــدارس قبــل از 
واکسیناســیون دانش آموزان مخالفنــد، اما همگی 
معتقدند آمــوزش غیرحضوری تعلیــم و تربیت را 
بــا چالش های جــدی مواجه کرده اســت. »مریم 
مؤمنی نســب« مدیر دبســتان »نوبری آشتیانی« 
در این باره می گوید: »ما ســال گذشــته مشکلی با 
آموزش آناین نداشتیم و خانواده ها همکاری خوبی 
با معلمان داشــتند؛ اما ضعف آموزش غیرحضوری 
این اســت که بچه ها از کارکردهــای مهم آموزش 
مانند رشــد اجتماعی، کارگروهی، بهداشت روانی، 
یادگیری قوانین مدرســه، و... جــا می مانند.« این 
مدیر می افزایــد: »در آموزش آناین بچه ها فرصت 
با هم بودن، لذت بازی های گروهی در زنگ تفریح، 
تعامل بــا یکدیگر و... را از دســت می دهند و این 
حلقه مفقوده آموزش غیرحضوری اســت.« او ادامه 
می دهد: »ما االن در پایه دوم، دانش آموزانی داریم 
که حتی یکبار به مدرســه نیامــده و رنگ کاس 
درس را ندیده انــد.« مدیر دبســتان »عباس وزان« 
هم از ضعف های آمــوزش آناین این طور می گوید: 
»مدرسه بخش فراموش نشــدنی دوران کودکی و 
نوجوانی هر کسی اســت و فرصت کسب تجربیات 
ارزنده و شــیرینی بــه دانش آمــوزان می دهد، اما 
آموزش آناین این فرصــت را از بچه ها می گیرد.« 
»ماندانا شریفی« مادر یکی از دانش آموزان پایه دوم 
ابتدایی در تأیید حرف مدیر مدرســه می گوید: »در 
آموزش آناین دانش آموزان کاس اول بیشــترین 
آســیب را می بینند، چــون آنها بایــد مهارت پایه 
مانند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند که هر قدرهم 
معلم ها تاش کنند این مهارت ها با آموزش مجازی 
قابل انتقال نیســت.« این مادر ادامه می دهد: »پسر 
من که امســال به کاس دوم می رود، چون ســال 
گذشته به مدرسه نرفته هیچ تصوری از زنگ تفریح؛ 
بازی در حیاط مدرســه، فضای کاس و و... ندارد و 
آموزش های خشــک ابتدایی باعث شده از مدرسه 

دلزده شده و دلش نمی خواهد به مدرسه برود.« 

ســایه ســنگین کرونــا و 
گرانی بر بازار نوشت افزار
برای  مدرســه  لذت های  از  یکــی 
دانش آمــوزان و حتی خانواده ها، خرید 
دفترهــای نو و مدادهــای رنگارنگ و 
لوازم پرزرق و برق مدرســه است، برای 
همین تا دو ســال پیش شهریور که به 
نیمه می رســید بازار خرید نوشت افزار 
داغ می شــد و عالوه بر مغازه های ثابت، 
نمایشــگاه هایی  و  موقت  بازارچه های 
برای فروش نوشت افزار در گوشه و کنار 
محله ها بر پا می شد. در ردیف مغازه های 
راسته های  از  یکی  که  محله شمیران نو 
تجاری منطقه 4 اســت، بیشتر از همه 
کوله های رنگی مدرســه دیده می شد و 
بساط فروش لوازم مدرسه جلو مغازه ها 
پهن و بازار فروش کفش و کوله مدرسه 
و نوشت افزار داغ بود. اما امسال هم مثال 
سال گذشته خبری از برپایی نمایشگاه و 
بازارچه نیست و بازار فروش نوشت افزار 
و کیف و کوله مدرسه در سایه کرونا راکد 
اســت. یکی از فروشندگان نوشت افزار 
می گوید: »تا قبل از کرونا شــهریور که 
می شد به اصطالح عروسی ما بود، وقت 
سر خاراندن نداشتیم و شب ها با جیب 
پرپول به خانه می رفتیم؛ اما پارســال و 
امسال بازار کساد است. تبلت و گوشی 
جای دفتر و مداد را گرفته و خانواده ها 
ارزان قیمت  و  ســاده  نوشت افزار  فقط 
ادامــه می دهد: »یک  او  می خرنــد.« 
دلیلش این اســت که با آموزش آنالین 
دیگر اهمیت ندارد که جلد دفتر فانتزی 
و قشنگ باشــد یا مداد و خودکارشان 
عطری و شیک باشد، اما دلیل دیگرش 
هم این اســت که نوشــت افزار گران و 
قدرت خرید مردم کمتر شده است. یعنی 
اگر کرونا هم نبود باز هم بازارمان رونق 

سابق را نداشت.« 

»شاد« حال و هوای کالس 
درس را تداعی نمی کند

ســال گذشــته آموزش آنالین در 
بستر نرم افزار آموزشی شبکه آموزشی 
نقاط  و  شد  برگزار  )شاد(  دانش آموزان 
ضعف این نرم افــزار به ویژه در ماه های 
اول مورد گالیــه اولیای دانش آموزان و 
معلمان بود، به طوری که برخی مدیران 
نرم افزارهای  دادنــد  ترجیح  مدارس 
دیگری را جایگزین کنند. امسال هم بنا 
است  قرار  آموزشی  مدیران  تصمیم  بر 
این نرم افزار جایگزین یا مکمل آموزش 
حضوری باشد. مدیر مدرسه عباس وزان 
درباره ضعف های این نرم افزار آموزشی 
می گوید: »مهم ترین مشــکل نرم افزار 
شــاد این اســت که ارتباط و تعامل 
دوســویه بین دانش آموز و معلم برقرار 
ما در مدرسه مان  برای همین  نمی کند؛ 
از نرم افزار »اســکای روم« اســتفاده 
تا معلم و دانش آموزان یکدیگر  کردیم 
را ببینند و شکل کالس درس برایشان 
»به  می دهد:  ادامه  او  شــود.«  تداعی 
گفته مدیران وزارت آموزش و پرورش، 
از  جدیدی  نســخه  است  قرار  امسال 
برنامه شاد جایگزین نسخه قبلی شود 
که امیدواریم در نسخه جدید این ضعف 

برطرف شده باشد.« 

افزایش ظرفیت فضای آموزشــی یکی از الزامات آموزش حضوری 
در شرایط کرونایی است، اما به نظر می رسد ظرفیت مدارس منطقه 
4 حتی در شــرایط عادی هــم کفاف دانش آموزان ایــن منطقه را 
نمی دهد. مدیر آموزش و پرورش منطقه با نگرانی از کمبود ســرانه 
آموزشــی در این منطقه می گوید: »منطقه 4 با توجه گستره وسیع 
جغرافیایی و تراکم باالی دانش آموزان که ناشــی از ساخت وسازهای 
انبوه و ایجاد شهرک ها و عدم ایجاد فضای آموزشی و همچنین عدم 
اجرای ماده 18 قانون شــوراهای آمــوزش و پرورش مصوب مجلس 
شورای اسامی، بیشترین مشــکل را در فضای آموزشی دارد، تراکم 
جمعیت در کاس های درس و فعالیت 22 واحد آموزشــی دو نوبته 
و پر تراکم موید این مدعاســت.« او ادامه می دهد: »با توجه به اینکه 

بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته جمعیت این منطقه پس از 
تکمیل و تحویل پروژه های انبوه ســازی، افزایش خواهد یافت، تعداد 
دانش آموزان متقاضی تحصیل در این منطقه نیز افزایش چشــمگیر 
خواهد داشــت که این موضوع با توجه به عدم اجرای تعهدات قانونی 
انبوه سازان در این منطقه، به شدت موجب نگرانی دست اندرکاران امر 
تعلیم و تربیت شده اســت.« »محمدحسین لونی« در مورد افزایش 
ســرانه آموزشی در سال تحصیلی جدید می گوید: »در سال پیش رو 
»مجتمع آموزشی شهید سلیمانی« به بهره برداری می رسد؛ همچنین 
با ایجاد دبیرستان پسرانه دور دوم در شرق منطقه)حکیمیه( بخشی 
از معضل کمبود فضای آموزشــی برطرف می گردد ولی تا رسیدن به 

استانداردها راه درازی در پیش داریم.« 

مدیر آموزش و پرورش منطقه 4:

22 مدرسه 2 نوبته داریم

مریم مؤمنی نسب
زهرا اربابیانمدیر مدرسه

مدیر مدرسه

شکوه رحیمی
مدیر مدرسه

 مدیر دبستان 
نوبری آشتیانی: 

»کالس های مدرسه ما غیراستاندارد و 
کوچک است به طوری که اگر بخواهیم 
پروتکل ها را رعایت کنیم باید حداکثر 
5 دانش آموز در کالس حاضر شوند و 
این موضوع به هیچ وجه عملی نیست 

چون با وجودی که زحمت معلم ها چند 
برابر می شود و باید درس را چندین بار 
تدریس کنند قطعًا نتیجه مطلوبی عاید 

نمی شود«

شکوه رحیمی مدیر 
مدرسه عباس وزان: 

»ما هر روز چندین تماس از 
والدینی داریم که نگرانند آموزش 

حضوری باشد. آنها می گویند 
بچه هایشان را در این شرایط به 

مدرسه نمی فرستند
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

در حاشــیه پله ها، تراس  و جاهای سایه... کاشت. در 
فصل سرد نیز گیاه چمن عروس از بین می رود ولی 
نگران نباشــید سال دیگر با شــتاب بیشتر نمایان 

می شود و دوباره گسترش پیدا می کند. 
یادتان باشد خاک مناسب این گیاه، 

کمپوست است که بهترین محیط 
رشــد برای این گیاه محسوب 

هلکسین  همچنین  می شود. 
نســبت به دود آشپزخانه و 
گاز حســاس است، برای 

همین این گیــاه را در 
هوای مملو از اکسیژن 

نگهداری کنید.« 

نیازهای چمن 
عروس

اینکــه  بــرای 
چمن عروس شــما 
سرســبز و شــاداب 

باشد، باید به وضعیت نور، 
دمــا، رطوبــت و آبیاری و 

باشید.  داشــته  توجه  آن  تغذیه 
عشــرتی پور دراین باره می گوید: »چمن عروس 

گیاهی سایه دوست است. اگرچه بهترین رشد را در نور 
کافی دارد، ولی در تمام نقاط آپارتمان قابل نگهداری 
است، برای همین از معرض نور مستقیم آفتاب به ویژه 
بعد از آبیاری آن را در امان نگه دارید. دمای مناســب 
برای این گیاه هم در زمســتان 7 درجه و در تابستان 
21 درجه )حداقل( اســت. تابش اشعه مستقیم آفتاب 
در تابســتان گیاه را دچار سوختگی برگ ها می کند.« 
او می افزایــد: »آبیــاری این گیاه مهم اســت و چمن 
عروس نسبت به خشکی حســاس بوده ولی باید بین 
دو آبیاری خاکش خشک شود. )این قانون در هر گیاه 
در گلدان صدق می کند.( مد نظر داشته باشید آبیاری 
از باال و بافشــار باعث درهم ریختگی ساقه ها می شود 

برای همین همیشه از زیر ساقه ها و از کنار گلدان آب 
بدهید. غبارپاشــی روزانه در صورت باال بودن درجه 
حرارت )21 درجه( و در غیر این صورت هفته ای یکبار 
توصیه می شود. اما درصورت بروز لکه قهوه ای اسپری 

را متوقف کنید.«

تکثیر آسان
این گیاه سرســبز و جذاب را می توانید در 
خانــه تکثیر کنید و به دیگــران نیز هدیه 
توصیه  دراین بــاره  عشــرتی پور  دهید. 
 می کنــد: »زمان تعویض گلــدان بهتر 
اســت گیاه نیز تکثیر شود، قطعات 
گلدان  گیــاه  ایــن  ریشــه دار 
جدیدی را به وجود می آورد. 
البته بهترین زمان برای 
قلمه  گرفتن  تکثیــر، 
ساقه در بهار و تقسیم 
بوتــه در بهار یا پاییز 
بهار  فصل  در  اســت. 
و شــروع فصل رشد گیاه 
که پر پشــت تر می شــود 
می توانید آن را از گلدان خارج 
کنید و خاک های اطراف ریشه ها 
را به آرامی با یک مداد کنار بزنید، بر حســب نوع رشد 
ریشه گیاه را به چند قسمت تقسیم کنید، به طوری که 
هریک از قسمت ها ریشه و ساقه مطلوب داشته باشد، 
تقســیمات را درون گلدان های جدیــد بکارید و برای 
تشــویق ریشه به آب یابی و توســعه دو روز اول آن را 
آبیاری نکنیــد.« او می افزاید: »این گیــاه اگرچه نیاز 
چندانی به تغذیه مصنوعی ندارد، ولی تغذیه با کودهای 
مایع یا جامد محلول در آب مخصوص گل های زینتی 
طبق دســتور هر دو هفته یکبار باعث رشد سریع آن 
می شــود. برای تمیز کردن برگ ها نیز توجه داشــته 
باشید چون برگ ها خیلی ریز هستند، غبارپاشی در این 

مورد کافی به نظر می رسد.«

 توصیه  کارشناس فضای سبز منطقه13 
برای داشتن محیط دلنشین  در محل سکونت

 خانه تان را 
با چمن عروس سبز کنید

  اگر در کاشت و نگهداری گل وگیاه تازه کار اما در این زمینه  عالقه مند هستید، می توانید فعالیت  
خود را با مراقبت از گیاه »چمن عروس« شــروع کنید که در هر جای خانه اگر نور مناسب دریافت 
کند، می تواند به رشــد خود ادامه دهد. این گیاه حتی می تواند جایگزین چمن شود و آن را در کنار 
پله ها، تراس و... بکارید. توضیحات بیشتر درباره نحوه نگهداری و تکثیر این گیاه را »لیال عشرتی پور« 
کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره اداره فضای سبز شهرداری منطقه13 ارائه کرده  که در 

ادامه می خوانید. 

پروانه بهرام نژاد

حساس به دود آشپزخانه و گاز
چمن عــروس یا »هلکســین« گیاهی اســت 

بــا بافت ریز، فشــرده و رشــد ســریع 
کــه برگ های ریــز، گرد و انبــوه دارد. 
کارشــناس مرکز تحقیقــات، آموزش و 
مشــاوره اداره فضای ســبز شــهرداری 
منطقه13 می گوید: »برگه های این گیاه 
ساقه ها و لبه گلدان را می پوشاند و از آن 
فرو می ریزد و بهتر اســت برای پرپشت 
شــدن و جلوگیری از رشــد طولی گیاه 
جوانه های انتهایــی آن را هر چند وقت 
یک بار قطع کنید تــا جوانه های جانبی 

بیدار و رشد کنند. این گیاه برای پوشش گلدان های 
بزرگ و سبد آویزان مناسب است و می توان آن را 

لیال عشرتی پور
کارشناس فضای سبز
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قنات مهران 
بعد از اینکه قنات اصلی مهران را به ســمت ارگ 
منحرف کردند، ارباب ده که »اردشــیر« نام داشته و 
مالک باغ مهران بوده، قنــات جدیدی برای آبیاری 
باغ ها و زمین های کشاورزی ده حفر می کند. تقسیم 
آب قنات ساعتی بوده و باغدارها و زمین دارها بسته 
به مقدار زمین شان ساالنه آب را خریداری می کردند؛ 
مثًا قرار می گذاشــتند که هفته ای دو ساعت آب به 
زمینشان هدایت شود و پولش را به ارباب می دادند. 

»میرآب« یا همان امیــر یا رئیس آب هم 
حواسش بوده که کسی بیشتر از زمانش از 
آب استفاده نکند. »محمدرضا اعتصامی« 
کارشناس شهرسازی و پژوهشگر محله که 
پدربزرگش از ساکنان قدیمی مهران بوده 
می گویــد: »مظهر قنات محلــه مهران در 
تقاطع خیابان شهید عراقی و کشوری فعلی 
است و آب این قنات همچنان در جوی های 
خیابان شهید عراقی جاری است و چنارهای 
دو طرف خیابان را آبیاری می کند؛ اما تا 3 

دهه پیش مردم ایــن آب را برای آبیاری درختان به 
داخل حیاط خانه شان هدایت می کردند.« 

ساخت کارخانه باروت کوبی
در زمان ناصرالدین شــاه قورخانــه یا کارخانه 
اسلحه سازی ساخته شد و چون این کارخانه باروت 
نیاز داشــت به دستور شــاه در چند جای تهران 
کارخانه باروت ســاخته شد. یکی از این کارخانه ها 
در ده مهران ســاخته شد و با ساخت آن، ده به دو 
بخش تقسیم شد. بخش »مهران اردشیر« و بخش 
دیگری که تأسیســات کارخانه باروت سازی در آن 
بود »مهران قورخانه« نامیده شــد. دکتر ســتوده 
درباره کارخانه باروت کوبی ده مهران می نویســد: 
»قلعه مهران در شمال غربی مجیدیه بوده است. در 
زمان ناصرالدین شاه محلی برای تهیه باروت سیاه 
در اینجا ســاخته بودند که معروف به باروت کوبی 

مهران بوده است.«

کارخانه هایی که تعطیل شدند
به گفته پژوهشــگر محلــه، عاوه بــر کارخانه 
باروت کوبی، دو کارخانه »مرکب سازی« و »نشاسته 

تهران )یکی از طرف شــمال ¨ضرابخانه و دیگری از 
طرف غرب در امتداد جاده قدیم شمیران( در مهران 
به هم متصل شده و به طرف جنوب شرقی ادامه یافته 
به فرح آباد می رســد.« دکتر »منوچهر ســتوده« در 
کتاب »جغرافیای تاریخی شمیران« درباره تاریخچه 
مهران نوشــته اســت: »مهران از جنوب و شرق به 
خیابان ضرابخانه و از شــمال بــه چالهرز و از مغرب 
به جاده قدیم شمیران)که امروز خیابان شریعتی نام 
دارد( محدود می شود. در قدیم دهکده ای بوده از توابع 

شمیران و 50 سکنه داشته است.«

در تاریخچه تهران قدیم آمده که قدیمی ترین قنات 
تهران، قنات »مهران« نام داشته که قدمتش بیش از 
هزار سال است و چون مظهرش در »ده مهران« بوده 
به این نام معروف شــده. »اعتماد السلطنه« از رجال 
دربار ناصری درباره ده مهران گفته اســت: »این ده 
دارای قنات بزرگی بود کــه در دوره قاجار آب آن را 
به ســمت ارگ منحرف کردند و نامش را نگارستان 
گذاشتند. در نتیجه، قسمتی از ده مهران خشک شد 
و ناچار شدند قنات دیگری در شمال مهران بسازند.«. 
او در جایی دیگر گفته است: »2 مسیل از مسیل های 

و گلوکز ایــران« هم در ایــن محله بودند. 
اعتصامی در توضیح بیشتر می گوید: »در 
شــمال غرب چهار راه کشــوری فعلی 
کارخانه نشاسته و گلوکز ایران بود و در 
جنوب شــرق این چهارراه هم کارخانه 
مرکب ایران ســاخته شده بود. پدر من 
کارمند بازنشســته کارخانه نشاسته و 
گلوکز بود. این دو کارخانه دولتی بودند 
و هر دو در دهه 60 تعطیل شدند و کم کم 

ساختمانشان هم ازبین رفت.« 

جزیره »مهران«
محله مهران فعلی از شــمال به بزگراه شــهید 
همت، از غرب به خیابان شــریعتی، از شرق به 
بزرگراه شــهید صیاد شیرازی و از جنوب 
به بزرگراه رسالت محصور و به شکل 
جزیره شــده اســت. اعتصامی در 
این باره می گوید: »قبل از ساخت 
بزرگراه های شهید زین الدین و 
شــهید صیاد شیرازی، مهران 
و  بــا محله هــای ضرابخانه 
کاظم آبــاد یکپارچه بود ولی 
بزرگراه ها  از ســاخت  بعــد 
به صورت جزیره درآمد. بیشتر 
مردم تهران محله مهران را جزو 
محله ضرابخانه یا ســیدخندان 
می شناسند در صورتی که مهران 

یک محله قدیمی و مستقل است. 

رودخانه ابوذر
رودخانه ای از مهران گذر می کند و خیابانی به 
نام »رودخانــه« در محله وجود دارد. این رودخانه از 
خیابان شــریعتی وارد شده و پس از عبور از خیابان 
خواجه عبداهلل و ابوذر، به بزرگراه رســالت می رسد و 
تا پایین دســت امتداد دارد. پژوهشگر محله درباره 
رودخانــه این طور می گوید: »رود دره دربند به ســه 
شاخه تقسیم می شود که یکی از شاخه های اصلی آن 
پس از عبور از خیابان شریعتی به محله مهران وارد 
می شود. این شاخه چون از خیابان ابوذر عبور می کند 
به رودخانه ابوذر معروف است و بعد از بزرگراه رسالت 
وارد مســیل باختر می شــود و در نهایت به دشت 

ورامین می رسد.« 

بانک خودرویی 
در محله مهــران کوچــه ای به نام 
»بزرگراهک« وجــود دارد. این کوچه، 
نبش بانک ملت و همجــوار با خیابان 
شــریعتی اســت. اعتصامــی دربــاره 
وجه تســمیه ایــن کوچــه می گوید: 
»دلیل نامگذاری کوچه این اســت که 
یکــی از قدیمی تریــن بزرگراهک های 
تهران)عابربانکــی که طوری تعبیه شــده که برای 
استفاده از آن نیاز به پیاده شدن از خودرو نیست( در 
این محله بوده است.« او توضیح می دهد: »تا آنجایی 
که من به خاطر دارم این بزرگراهک غیرفعال بوده و 

فقط شعبه بانک دایر بوده است.«

»چاپارل« اینجاست 
در اوایل دهه پنجاه یک سریال وسترن آمریکایی 
از تلویزیون پخش می شــد به نام »چاپارل«؛ برخی 
واژه های این ســریال پرمخاطب در زندگی روزمره 
مردمان آن زمان وارد شــده بود. مثًا بخش شمالی 
محلــه مهــران به نام »چاپــارل« و ســاکنانش به 
»چاپارلی« معروف شده بودند. اعتصامی در این باره 
می گوید: »در شمال خیابان عراقی یعنی باالی قنات 
که بخش خشک و لم یزرع محله بود؛ یک عده مهاجر 
آمده بودند و زمین ها را به زور تصرف کرده بودند و در 
آن آلونک هایی شبیه خانه ساخته بودند. اهالی محله 
به این محدوده مهاجرنشین »چاپارل« می گفتند و 
حتی تا 20 سال پیش هم این اسم ها در محله شنیده 

می شد. 

  محلــه مهران در غربی ترین بخش منطقه 4 و یکــی از قدیمی ترین محله های پایتخت 
است. ده مهران در دوره قاجار آبادی سرســبزی در جاده قدیم شمیران بوده که مردم در 
زمان خروج از دروازه های شمالی ری، برای رفتن به ییالق های کوهپایه از آن گذر کرده و با 
استراحت در باغ های پر دار و درخت و کنار قنات کهنسال این روستا، خستگی راه را از تن 

به در می کردند.  

پریسا نوری

مرور تاریخچه یکی از محله های  قدیمی شمال شرق تهران  

مهـران
محمدرضا اعتصامی قریه ای  به قدمت طهران 

کارشناس شهرسازی 
و پژوهشگر محله
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خبر کوتاه

ساماندهی افراد بی خانمان 
در مددسراها

طرح ســاماندهی افراد بی خانمــان، متکدیان، 
کارتن خواب ها و آســیب دیدگان در منطقه 8 در 
حال انجام اســت. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقه 8 دراین بــاره گفت: »طرح ســاماندهی افراد 
بی خانمان با مشــارکت شــهرداری نواحی ســه گانه، 
فوریت های سازمان خدمات اجتماعی با هدف ارتقای 
امنیت شــهروندان در منطقه 8 در حال اجراســت.« 
»محمد بنی حسن« ادامه داد: »با توجه به اینکه طرح 
جمع آوری افراد کارتن خواب در سه ماه اخیر با موفقیت 
انجام شده، همچنان این طرح ادامه دارد و ما در حال 
تدارک مرکزی هستیم تا این افراد بتوانند در این مرکز 
مشغول به کار شوند و امورات خود را بگذرانند البته در 
حال حاضــر هم تعدادی از این افــراد در مراکز کوثر 
مشــغول به کار هســتند.« او افــزود: »در منطقه 8 
مددسرای بانوان نیز به صورت شبانه روزی پذیرای بانوان 
آسیب دیده است که ما در نظر داریم برای اشتغال این 
افراد تمرکز بیشتری داشته باشیم تا گامی برای شروع 

یک زندگی جدید برای این افراد برداریم.«

هویتپیشخوانپیشخوان

قدمت مسجد محله مسگرآباد
مسجد رسول اکرم)ص( تنها مسجد محله مسگرآباد، قدمت زیادی دارد که به اواخر دوره قاجار 
برمی گردد. یعنی زمانی که ناصرالدین شاه طایفه کلهرها را از کرمانشاه به روستای مسگرآباد تبعید 
کرد. آن طورکه قدیمی های محله روایت می کنند، زمین مســجد را 4 برادر از طایفه کلهرها که 
ناصرالدین شاه آنها را از کرمانشاه به مسگرآباد تبعید کرده بود وقف کرده اند. از قرار معلوم زمین 
اولیه آن 200 متر بوده و 2 گنبد داشته است. اما بعدها که جمعیت مسگرآباد بیشتر می شود، به 
دلیل کمی فضای شبستان، خانه های اطراف توسط اهالی و خّیران خریداری و به وسعت مسجد 
افزوده می شود. در کنار مسجد، حسینیه ای به چشم می آید که فضایی بالغ بر هزار و 800 مترمربع 
را تشکیل می دهند. »محمود غامی« از پیشکسوتان محله می گوید: »نخستین کسی که امامت 
مسجد را برعهده داشت ما »محمود کلهر« دایی مادرم بود. ما محمود در کنار رسیدگی به امور 
مذهبی مردم کشــاورزی هم می کرد. برای مردم اینجا پدری کرد و خدمات زیادی هم انجام داد. 
شهید شیخ »علی اوسط« فرزند او است. بعد از ما محمود، شیخ »محمود برهان« امام جماعت 
مسجد شد. او را پدر حاج آقا مجتبی تهرانی معرفی کرده بود. شیخ برهان چون سن باالیی داشت 
شیخ حسین کلهر را جانشین خود کرد و فقط در ایام محرم و صفر و ماه رمضان خودش سخنرانی 
می کرد. تا همین چند ســال پیش هم شیخ حسین امامت مســجد را برعهده داشت.« به گفته 
اهالی، مسجد مسگرآباد یکی از پایگاه های مبارزاتی در سال های پیش از انقاب اسامی بوده و در 
شکل گیری فعالیت های انقابی نقش پررنگی داشته است. حتی در برهه ای از زمان مامن شهیدان 
نواب صفوی و سید علی اندرزگو بوده است. گویا بخش اعظمی از اعامیه های امام خمینی)ره( هم 

در اینجا چاپ و به دست مردم می رسیده است. 

خبر خطی

منطقه 4 در آستانه فصل پاییز و با هدف پیشگیری 
از آبگرفتگی احتمالی، نهرها و مسیل های منطقه4 
بازبینی و پاکسازی شد. به گفته معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شهردار منطقه4 زباله های ریخته شده در 
نهرها یکی از عوامل اصلی آبگرفتگی است که متأسفانه 
در روزهای کرونایی زباله هایی چون ماسک به آن افزوده 

شده است. 
منطقه 8 دریچه های کامپوزیت برای جلوگیری از 
سرقت دریچه های فلزی و مقاومت باال در نواحی 
مختلــف منطقه8 نصب می شــود. این نــوع دریچه ها 

جایگزین دریچه های قدیمی و فرسوده فلزی می شود. 
منطقه 13 ســدمعبر مصالح ساختمانی محدوده 
شــهرداری ناحیه2 منطقه13 رفع شــد. به گفته 
»حســین معصومی« رئیس اداره شهرسازی شهرداری 
ناحیه2، رفع سدمعبر مصالح خیابان دوم نیروی هوایی 
برای رفاه حال عابران و ســاکنان برطرف شده اســت. 
همچنین وضعیت ساختمان های درحال ساخت مستمر 

رصد می شود. 
منطقه 14 کانون جوانان منطقه 14 با مشــارکت 
هیئت اســکواش جنوب شــرق تهران کاس های 
آموزشی برگزار می کند. این کاس ها برای رده های سنی 
نونهاالن تا بزرگساالن در نظر گرفته شده و رایگان برگزار 
می شــود. عاقه مندان برای کســب اطاعات بیشــتر 

می توانند با شماره 33193585 تماس بگیرند. 
منطقــه 15 واحدهای تجــاری و اصناف خیابان 
صالحی در محدوده شــهرداری ناحیه 3 در زمینه 
مدیریت پســماند آموزش می بینند. آموزشــگران اداره 
مدیریت پسماند، چهره به چهره به اصناف حضوری به 
شهروندان در بوستان امیرکبیر تفکیک پسماند را آموزش 

می دهند.

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان هفته
به سوی میمک 

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری با موضوع 
دفاع مقدس و با عنوان »به سوی میمک«؛ ناگفته هایی از نخستین 
پیــروزی ایران در جنــگ و خاطرات سیاســی و اجتماعی به قلم 

علی کرم محمدیان است. 
کتاب حاضر در قالب خاطرات راوی و در شش فصل تنظیم شده 
که راوی در فصل اول با عنوان»دوران کودکی تا دبیرســتان« به ایام 
کودکی و نوجوانی خود در میان عشایر ایل خزل می پردازد. در فصل 
دوم کتاب با عنوان»دوران دانشجویی و کلید خوردن انقاب اسامی« 
به مواردی همچون ورود راوی به دانشــگاه، حضور در تشــکل های 

دانشجویی و آشــنایی با نهضت امام خمینی)ره(، شرکت در کاس های مذهبی و دستگیری 
توســط ساواک اشاره می شود. فصل ســوم کتاب درباره پیروزی انقاب اسامی و آغاز جنگ 
تحمیلی اســت. خاطراتی که در این فصل تعریف می شود، بیشتر حال و هوای روزهای بعد از 
پیروزی انقاب اسامی و اتفاق های استان ایام در این منطقه را نشان می دهد. از جمله تشکیل 
کمیته انقاب اسامی و حفاظت از مرز میمک به عنوان نخستین حکم کمیته، حضور داوطلبانه 
عشــایر در پاسگاه های مرزی برای مقابله با هر گونه تهدیدی از جانب دشمن. در فصل چهارم 
کتاب که عنوان»افسر عقیدتی ـ سیاســی« برای آن انتخاب شده، خاطرات اعزام به خدمت و 
فعالیت راوی به عنوان افسر عقیدتی ـ سیاسی در کنار نیروهای ارتشی بیان می شود. او در این 
ایام با افرادی مانند صیاد شــیرازی و دکتر چمران ماقات و در همایش ستاد مشترک شرکت 
می کند. در فصل پنجم با عنوان»به ســوی میمک«، موضوع حضور داوطلبانه راوی در جبهه 
مطرح می شود که تقریبًا همزمان با اشغال میمک توسط ارتش عراق و آغاز جنگ تحمیلی است. 
او در این زمان نقش تعیین کننده ای در بسیج عشایر برای آزادسازی میمک دارد و برای فراهم 
کردن زمینه های نبرد نهایی ممیک تاش می کند. ســرانجام فصل پایانی کتاب با عنوان»فتح 

ممیک« به آزادسازی این منطقه از دست عراقی ها می پردازد. 

کتاب هفته 

مژگان مهرابی

مالک خصوصی  زمین  پاسخ مسئول
دارد کــه اجــازه نمی دهــد ملکــش 
به عنــوان پارکینگ مورد اســتفاده 

قرار بگیرد. 
روابط عمومی شهرداری ناحیه یک 
منطقه4

ممنوعیت پارک در زمین بایر
خیابان  در  زمینی  قطعه  منطقه 4
بنی هاشم محله کاظم آباد وجود داشت 
که شهرداری پس از آسفالت و بهسازی 
به عنوان پارکینگ عمومــی در اختیار 
شهرندان قرار داده بود. اما مدتی است که 
ورودی این زمین بســته شده و امکان 

توقف خودرو در آنجا نیست. 
نیما دانش پژوه، ساکن بنی هاشم

در حال حاضر با توجه  پاسخ مسئول
بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونا 
ایستگاه های ورزش آقایان در همه 
بوستان ها فعال نیست و شهروندان 
می توانند برای اطالع از ایستگاه های 
اجتماعــی  اداره  بــه  بوســتان ها 
شــهرداری ناحیــه یــا ســرای محله 

مراجعه کنند. 
محمد بنی حسن، معاون اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه 8

لزوم فعالیت 
ایستگاه ورزشی آقایان 

تخصصی  ایســتگاه های  منطقه 8
ورزشــی آقایان تا قبل از کرونا در اکثر 
بوستان ها دایر بود اما متأسفانه در حال 
حاضر فعال نیســت. خواهشمندم این 

موضوع را پیگیری کنید. 
بیژن محبی ـ ساکن محله تسلیحات

از  جلوگیــری  بــرای  پاسخ مسئول
آبگرفتگــی احتمالی معابــر عملیات 
ویژه الیروبی و پاکســازی کانال ها و 

نهرهای منطقه 14 انجام شد. 
محمدحسن فصیح، معاون خدمات 
شهری و محیط زیست شهردار منطقه14 

زباله های سرگردان
یکی از معضات خیابان  منطقه 14
خاوران و کوچه های منتهی به آن وجود 
زبالــه و گل و الی در نهرهاســت که با 
توجه بــه بارندگی های پاییزی پیش رو 
می تواند دردسرهای زیادی را برای اهالی 
درست کند. خواهشمندیم به این مشکل 

رسیدگی کنید. 
حمید جعفرزاده ـ ساکن خیابان چنگروی

بوستان امام زمان)عج(  پاسخ مسئول
در حال حاضر به پیشرفت 60 درصدی 
رسیده و در مرحله اجرای جدول بندی 
و پیاده روســازی است که به زودی به 

بهره برداری می رسد. 
سعید دادگستر، شهردار ناحیه 4 
شهرداری منطقه 15

تعیین تکلیف بوستان امام زمان)عج(
مدتی است که مسئوالن  منطقه 15
وعده ساخت بوستانی را در خیابان شهید 
اسکندر لو را داده اند اما با توجه به پایان 
فصل تابســتان این بوســتان هنوز به 

بهره برداری نرسیده است. 
شیرین نوری ـ ساکن محله رضویه

الو محله


