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»سمیرا رکابدار« از مشقت های معلولیت 
و پا گذاشتن در راه آرزوها می گوید

 گفت وگو با پژوهشگر فرهنگ ها 
و آیین های عزاداری در شهرهای مختلف 

می گوید: »گفتارم با ذهنم همراه نبود.« این، دقیق ترین توصیفی 
است که »سمیرا رکابدار« از بیماری خود دارد؛ بیماری که از بدو 

تولد با او همراه است.

باورها و اشــتراکات مذهبی در محله ها، مناطق و 
شهرهای مختلف سبب شده تا مراسم عزاداری ها 

در ایام محرم به شــیوه ای یکسان برگزار شود. اما 
در عین شــباهت های بسیاری که وجود دارد گاهی 

در برخی شهرها یا روستاها شاهد برگزاری مراسمی 
هستیم که قدمتی چندین ساله دارد.
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27کیلومتر از معابر منطقه برای 
اجرای نهضت پیاده روسازی در 
منطقه2 بهسازی می شود. »محمدرضا 
کرمی« معاون فنی و عمران شهردار 
منطقه با اعالم این خبر گفت: »همسو 
با سیاســت های مدیریت شهری در 
مناسب سازی معابر و با هدف دستیابی 
به فضاهای دســترس پذیر برای همه 
شــهروندان به خصوص افراد توانیاب، 
طــرح84  کــودکان،  و  ســالمندان 
کیلومتر پیاده روسازی پیش بینی شد 
که از این مقــدار 27 کیلومتر آن در 

برنامه اجرایی قرار گرفته است.« 
وی با بیان اینکه براســاس مطالعات صورت گرفته ۱۰۶ محور برای اجرای 
طرح مناسب سازی شناسایی شده است افزود: »با هدف مناسب سازی معابر 
برای افراد توانیاب، اتصال ســواره رو به پیاده رو، اجرای نوار بساوایی و ایجاد 

خط نابینایان با استفاده از سنگفرش 
با خط ویژه نابینایان انجام شد.« 

معاون فنی و عمران شــهردار منطقه 
و  پیاده روســازی  »طــرح  گفــت: 
دوچرخه ســواری در بلوار دادمان حد 
فاصل بلوارپاک نژاد تا بلوار شــریفی، 
بزرگراه جــالل آل احمد حد فاصل 
اشــرفی اصفهانی تا بزرگــراه یادگار 
امام)ره(، بزرگــراه چمران حد فاصل 
میــدان توحید تا باقرخــان، خیابان 
مــرزداران حدفاصل  بلوار  شــهرآرا، 
یادگار امام)ره( تا شیخ فضل اهلل، بلوار 
تیموری، خیابان حبیب الهی، خیابان ایران زمین حد فاصل میدان صنعت 

تا خوردین اجرا شده است.«
 به گفته وی طرح پیاده روســازی بقیه معابر شناســایی شده نیز مطابق با 

برنامه زمانبندی اجرا می شود. 

تیتر یک

بهسازی پیاده راه ها و معابر در تکه دوم پایتخت 

تبدیل پناهگاه های دفاع مقدس به اماکن امن و اضطراری 
طرح شناســایی و احیای پناهگاه های دوران دفاع مقدس از ســوی ستاد مدیریت بحران 

منطقه2 اجرا می شود. 
»فرزاد قهرمانی« دبیر ســتاد بحران منطقه از ضرورت آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه 
گفت و افزود: »در راســتای برنامه های ســتاد مدیریت بحران مبنی بر شناســایی و احیای 

پناهگاه های دفاع مقدس، این طرح با همکاری نواحی اجرا می شود.« 
وی تقویت زیرســاخت ها و مراکز امن اضطراری در محله هــا را از جمله اهداف این طرح 
برشمرد و افزود: »پناهگاه های مدارس با هماهنگی اداره آموزش و پرورش پس از شناسایی، 

با اجرای طرح های عمرانی احیا و بهسازی می شود.« 
بــه گفته قهرمانی با اجرای این طرح پناهگاه های دفاع مقدس پس از بهســازی به اماکن 
امن و اضطراری برای اســتفاده در زمان وقوع بحران تبدیل می شود. دبیر ستاد بحران گفت: 
»شناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها، مراکز و تأسیسات، تهیه بانک اطالعات زیرساخت ها و 

تأسیسات منطقه از دیگر برنامه های در حال اجراست.«

طرح حمایت از مدارس شمال تهران
120 مدرسه شمال تهران در طرح حمایت از مدارس 
قرار گرفتند. اقدامات اجرایی این طرح شامل فعالیت های 

برنامه ای، تجهیزی و عمرانی است. 
»ســید عباس ســجادی« معاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی شــهردار منطقه یک اعالم کرد: »طرح حمایت 
از مدارس شمال تهران در 3 بخش عمرانی، تجهیزی و 
برنامه ای در شــروع سال تحصیلی با هدف ایجاد الگوی 
مدیریــت واحد و عادالنه در حمایت از مدارس و ارتقای 
سطح خدمات آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و 
بهداشــتی به دانش آموزان انجام شــد.« ســجادی افزود: »رنگ آمیزی ١٠ مدرسه و مرمت و 
نوسازی آسفالت و ایزوگام ١٠ مدرسه دیگر انجام شد و در بیش از ٣٠ مدرسه نیز فعالیت های 
تجهیــزی به انجام رســید.«او تصریح کرد: »در فعالیت های برنامه ای کــه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است قریب به ٨٠ مدرسه تحت پوشش قرار گرفت و اقداماتی مانند اهدای ماسک، 
برگزاری کارگاه آموزشــی آنالین، ضد عفونی کردن محیط مدارس، بازپیرایی محیط بیرونی 

مدارس و توزیع تولیدات آموزشی انحصاری در مدارس اجرا شد.«

چهره
توصیه دبیر آموزش و پرورش به والدین: 
از همین امروز ناظر بر 

درس فرزندانتان باشید

یادداشت

آموزش های شهروندی 
زمینه ساز توسعه محله ها

آموزش  در حوزه شــهروندی سال هاســت 
آغاز شــده و با اســتقبال خوب شــهروندان 
همچنان ادامه دارد. آموزش شهروندی شامل 
فرصت های یادگیری رسمی و غیررسمی است 
که شــهروندان را قادر به کســب مهارت های 
مدنی و دانــش از طریق تجربه می کند. مقوله 
شهروندی با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی 
پیوند خورده و وظایف و مســئولیت ها را بین 
افراد جامعه تعریف می کند که در نهایت امکان 
مشارکت افراد در فعل و انفعاالت اجتماعی را 
فراهم می کند. به اعتقاد من توسعه باید دقیقًا 
در مرکز تمامی برنامه های آموزش شهروندی 
قرار گیرد. چون زیربنای توســعه شهری و به 
دنبال آن توســعه ملی در هریک از بخش های 
اجتماعــی و فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و 
زیســت محیطی اســت. با تداوم فعالیت ها و 
برنامه هــای آموزش های شــهروندی می توان 
ضمــن افزایش آگاهی شــهروندان از فرهنگ 
شهرنشــینی و رعایت قواعــد رفتاری زندگی 
شهری شاهد کاهش هزینه های سنگین برای 
اداره شهر، محیط شهری و ساکنان شهر باشیم. 
در این زمینه اداره آموزش های شهروندی 
در6 ماهه نخست سال با وجود محدودیت های 
ناشی از ویروس کرونا، تعطیلی مدارس، سراهای 
محله و ســایر مراکز با همکاری و مشــارکت 
معاونت هــای تخصصــی، نواحــی و محله ها، 
برنامه های متعددی را برگزار کرد. در توضیح 
برنامه ها هــم برنامه هایی از جمله رویدادهای 
مشارکتی، برگزاری کارگاه و کالس های آنالین، 
تهیه، تولید و نشــر ویدیو کلیپ های آموزشی 
در محورهای مختلف ورزشی، زیست محیطی 
و اخالق شهروندی اجرا شده است. از مهم ترین 
اقدامات انجام شــده در این حــوزه برگزاری 
رویدادهــای مشــارکتی  هم ـ ســایه ـ هم با 
محوریت کاشــت گل و گیاه، اجــرای پروژه 
ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی با محوریت 
ســاختمان بدون پســماند در محله ایوانک و 
شهرک پردیسان، قدردانی از دوچرخه سواران 
شــهری در روز جهانی دوچرخه سوار با حضور 
شــهردار وقت تهران، اجرای برنامه عملیاتی 
محله دوســتدار کــودک با تعییــن خیابان 
مناسب برای اجرای پهنه امن خانگی در محله 
شــهرآرا، اجرا و تهیه اطلس شهری کودکان 
و نوجوانــان را می توان نام بــرد. اگر بخواهیم 
از آمــار و ارقــام هم یاد کنیــم، می توانیم به 
برگزاری 45کارگاه و کالس آموزشــی آنالین 
و بهره منــدی240 نفر ازشــهروندان، اجرای 
برنامه هــر محله یک گروه دوچرخه ســوار با 
حضور 114 نفر از شــهروندان منطقه، تهیه و 
تدوین12 ویدیوکلیپ و بروشورهای آموزشی و 
انتشار آن در بستر فضای مجازی با مشارکت 
محله هــا در موضوعــات مختلف مناســبتی 
اســتناد کنیم. برنامه های مناســبتی از قبیل 
هفته بدون پالســتیک و اجــرای برنامه ویژه 
روز جهانــی مبارزه بــا کار کودک با همکاری 
و استقبال شــهروندان برگزار شد که از دیگر 
برنامه هــای اجرایی آموزش شــهروندی بود. 
امیدواریم آموزش های شــهروندی با استقبال 
خوب شهروندان زمینه ساز توسعه فعالیت های 

شهروندی باشد. 

سرعت در اجرای طرح تفصیلی 
شهرداری منطقه یک با تغییر رویکرد سرمایه گذاری 
از بخش مســکن به گردشــگری و خدمــات و جلب 
سرمایه گذاران به تقویت فضاهای تفرجگاهی و فرهنگی 
سعی کرده ساخت وسازها را در ریل طرح تفصیلی قرار 
دهد. »ســید حمید موسوی« شــهردار منطقه یک با 
حضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان با بیان این خبر گفت: »منطقه یک در سال 
بالــغ بر یک میلیــون و 600 هزار مترمربع پروانه صادر 
می کرد که در سال 1399 این متراژ را به کمتر از 600 
هزار مترمربع رســاند که این نشان می دهد در حوزه تغییر رویکرد سرمایه گذاری موفق عمل 
کرده است.« موسوی افزود: »در کنار کاهش متراژ صدور پروانه ساختمانی به توسعه فضاهای 
گردشگری، تفرجگاهی، ایمن سازی مسیرهای کوهنوردی، توسعه پایگاه های امداد و نجات و 
مراکز آتش نشانی، استفاده از فضای باغ ها برای کاربری های فرهنگی اقدام شد که امیدواریم 

در دوره های بعدی نیز این مسیر طی شود.«

»تا پیش از کرونــا وظیفه تعلیم و 
تربیت فقــط برعهده معلمان بود و 
والدین از راه دور نظاره گــر بودند. اما با 
آمــدن کرونا و تعطیلــی مدارس متوجه 
شــدند که امــر تعلیم و تربیــت بدون 
حمایت و نظارت آنها به طور قطع عملکرد 
داشــت.« »هایــده  ضعیفــی خواهــد 
برادرقلعه« دبیر دبیرستان شهید صدوقی 
منطقه یک و طراح برتر سؤاالت مطالعات 
اجتماعی با بیان ایــن مطالب می افزاید: 
»برای اینکه دانش آموزان بتوانند در این 
دوران از نظام آموزشــی بهره بیشــتری 
ببرند الزم اســت والدین در خانه شرایط 
کننــد. کالس  فراهــم  را  درس  کالس 
آنالین رأس ساعت مقرر شروع می شود و 
خاتمــه می یابد. فرزندانمان را قبل از آن 
بیــدار کنیــم، صبحانه بخورنــد و برای 

شرکت در کالس آنالین آماده شوند.
 بهتر اســت اتاق یا گوشه ای از منزل را 
بــه کالس درس بچه ها اختصاص دهیم 
تــا هر روز به صورت ثابت در آن محل در 
کالس شرکت کنند. فضای خانه در زمان 
تشــکیل کالس درس به گونه ای باشــد 
که حواس بچه ها پرت نشــود و در عین 

نامحسوس  به صورت  حال 
بــر درس بچه هــا نظارت 
داشــته باشــند. بچه هــا 

باید متوجه شــوند که 
والدین چشم و گوش 
و  مدرســه هستند 
اولیای  و  آنها  بین 
ارتباط  مدرســه 
هست  تنگاتنگی 

معلمان  و  اولیــا  و 
همــه در کنار هم و 
جدیدی  شرایط  در 
که ایجاد شده برای 
تحصیلی  پیشرفت 
تــالش  آنهــا 

می کنند.«

کاظم داودی
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 2

کاشت 600 درختچه در خیابان ولی عصر)عج(
600 اصله درختچه یاس هلنــدی و برگ بو با هدف بازپیرایی 

فضای سبز خیابان ولی عصر)عج( در این مسیر کاشته شد. 
»مهدی هوشــیار« معاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــهردار منطقه 3 در این باره گفت: »با هدف ثبت جهانی خیابان 
ولی عصر)عج( از منظر بازپیرایی فضای سبز، این مسیر در حدفاصل 
بزرگراه شهید همت تا بوستان ملت، گلکاری و سبزپوش شد.« او 
افزود: »پروژه های پیاده روســازی، فضای سبز و نصب شاخص های 
فرهنگی با همکاری و هماهنگی همه معاونت های اجرای شهرداری 
منطقه در ســال 1400 با هدف ثبت جهانی خیابان ولی عصر)عج( 

در حدفاصل پارک  وی تا بزرگراه شهید همت به انجام می رسد.«
هوشیار خیابان ولی عصر)عج( را نمونه ای بی نظیر در خاورمیانه 
برشــمرد که باید نسبت به ساماندهی و حفظ آن کوشــید. از شهریور سال 1396 تاکنون 
3هــزار و 500 اصله درخت چنار کهنســال بــا بن 50 و قدمت باالی 10 تا 15 ســال از 
نهالستان های اطراف اصفهان و مشــهد به وسیله تریلی و به روش روت بال به تهران آورده 

شده اند. این تعداد درخت در 4مرحله در خیابان ولی عصر)عج( کاشته شده است. 

رقابت آتش نشانان کوچک
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی به مناسبت ٧ مهر روز 
آتش نشان، مســابقه فرهنگی اجتماعی در مناطق تهران برگزار 
می کند. این مســابقات در سه رده ســنی کودکان، نوجوانان، و 

جوانان و بزرگساالن برگزار می شود. 
رده سنی کودکان با موضوعات ســاخت کاردستی، نقاشی با 
موضوع ایمنی، ضبط و ارســال ویدیو در قالب آموزشــی و حفظ 
و اجرای شعرهای آتش نشــانی در کلیپ های ضبط شده در این 

مسابقه شرکت می کنند. 
رده ســنی نوجوانــان با ضبط کلیپ دابســمش ســرودهای 
آتش نشــانی، و رده ســنی بزرگســاالن و جوانان در رشته های 
داستان نویسی، ضبط ویدیو دابسمش، خاطره نویسی، دلنوشته و 

پادکست با موضوعات ایمنی و آتش نشانی در این مسابقات حضور پیدا می کنند. 
آثار ارسالی از طریق شماره واتس آپی ٠٩١٢4٩٠٩645از ٢٩ شهریور تا ١5 مهر دریافت 

می شوند. 

مزین شدن معابر و میادین منطقه به تصاویر شهدا 
معابــر و میادیــن منطقه 2 در آســتانه گرامیداشــت هفته 

دفاع مقدس به تصاویر شهدا مزین شد. 
»جعفر میرزایی« معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار 
منطقه2 گفت: »در آســتانه گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و با 
هدف آشنایی نسل جوان با دستاورد های 8سال جنگ تحمیلی، 
المانی با شــکل پالک رزمندگان و مزین به تمثال شهید سردار 
ســلیمانی در میدان تیموری نصب شــد.« وی افزود: »همچنین 
المان ها و پرچم هایی با طرح دفاع مقدس و جمهوری اسالمی در 
میادین و تقاطع های پر  تردد و عرشه پل های سوار رو نصب شد.« 
میرزایی ادامه داد: »فضا های عمومی شــهر زمینه رشد و تکامل 
جامعه است و اســتفاده از این ظرفیت می تواند در توسعه پایدار 
فضای شهر، مؤثر و انتقال دهنده فرهنگ نیز باشد. بنابراین می توان با استفاده از این ظرفیت 

فرهنگ ایثار را در فضای شهر نشان داد.«

آمادگی برای مقابله با بحران در بیمارستان اختر
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه یک از برگزاری مانور 
دور میــزی با موضوع پناهگیری صحیح، تخلیه امن و اســکان 

اضطراری در ساختمان بیمارستان اختر خبر دارد. 
»کیوان فاتحی منش« دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری 
منطقه یک گفت: »با توجه به دســتورالعمل ارســالی از سوی 
ســازمان مدیریت بحران شــهر تهران درباره برگزاری مانور با 
موضــوع بحران هــای پیش بینی نشــده، مانــور دور میزی در 
بیمارســتان اختر به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. با توجه 
به ســناریو از قبل تعیین شــده، بر اثر زمین لرزه 6ریشــتری 
قســمت های مختلــف بیمارســتان، تخریب و پــس از حادثه 
اقدامات اولیه از جمله اسکان موقت، تخلیه اضطراری و... انجام 
شــد.« فاتحی منش افزود: »در پایان این مانور دور میزی قرار شــد برای برگزاری مانور 
مشــترک در این بیمارســتان، هماهنگی و برنامه ریزی های الزم، انجام و پس از دریافت 

مجوز مانور عملیاتی برگزار شود.«

میز خبر

خبر

  160
جلد کتاب در حوزه کودک با هدف 
کمک به تحقق طرح محله دوستدار 

کودک به کتابخانه های عمومی 
شهرستان شمیرانات اهدا شد. به 
گفته فرخ غفارزاده، رئیس اداره 

آموزش های شهروندی منطقه یک از 
اقدامات اجرایی طرح محله دوستدار 

کودک تجهیز کتابخانه ها در حوزه 
کودک است. 

19400
تن آسفالت برای بهسازی معابر 
و خیابان های منطقه یک استفاده 
شده است. بزرگراه های شهید 

آیت اهلل  مدرس و شهید چمران و 
خیابان های الله، آفریقا، معابر شهرک 

شهید محالتی و خیابان 3۵ متری 
افتخاری از جمله نقاط عبوری اصلی 

برای این منظور بوده است. 

120
مدرسه در منطقه یک در طرح حمایت 

از مدارس قرار گرفت. اقدامات 
اجرایی این طرح شامل فعالیت های 

برنامه ای، تجهیزی و عمرانی می شود. 

10
مدرسه منطقه یک در قالب طرح 

حمایت از مدارس، مرمت، نوسازی 
آسفالت و ایزوگام شد. 

30
مدرسه منطقه یک خدمات تجهیزی 
شامل توسعه امکانات ورزشی و 
بهداشتی و... دریافت کردند. 

80
مدرسه زیر پوشش فعالیت های 
برنامه ای از جمله اهدای ماسک، 
برگزاری کارگاه آموزشی آنالین، 
ضدعفونی کردن محیط مدارس، 

بازپیرایی محیط بیرونی مدارس و 
توزیع تولیدات آموزشی انحصاری 

قرار گرفتند. 

اجرای عملیات رسوب زدایی 
کانال ها و مسیل های منطقه 3

کانال ها و مســیل های شــمال تهران در آستانه 
فصل پاییز و بارش های فصلی رسوب  برداری شد. 

انهــار معابر اصلــی، بزرگراهــی و محلی کانال 
سرپوشــیده و روباز و بسته شمال تهران و چندین 
کالــورت عرضــی بزرگراهی و چــاه جذبی منطقه 
همزمان با اجرای طرح نگهداشت شهر و در آستانه 
بارش باران های پاییزی با هدف هدایت و جمع آوری 
آب های ســطحی به صورت کامل الیروبی شــد. او 
افزود: »رفتارهای نادرســت بعضی از شــهروندان، 
زباله های دســتی و آب هایی که راهــی برای عبور 
ندارند، آبگرفتگی معابر در شــب ها و معضالت   تردد 
در روزهای بارانی را به همــراه دارد. رفع کامل این 
مشکالت جز با مشارکت خوب شهروندان امکان پذیر 

نیست.«

۵3 درصد از ساکنان شمیرانات 
واکسینه شدند 

بیش از 53 درصد از ساکنان شمیرانات واکسینه 
شده اند و از این نظر شمیرانات جزو شهرستان های 

ممتاز در استان تهران است. 
»ســید مهدی ســاداتی« فرماندار شــمیرانات 
در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعه 
لواســان با بیان این خبر گفــت: »اولویت اصلی ما 
در لواسان تســریع واکسیناسیون اســت. از مردم 
می خواهم طبق زمانبندی اعالم شــده در ســامانه 
واکسیناسیون به این مراکز مراجعه کنند.« ساداتی 
ضمن قدردانی از زحمات حجت االســالم لواسانی، 
امام جمعه سابق لواســان خواستار بهره گیری بیش 
از پیش از ظرفیت های امام جمعه جدید لواســانات، 
حجت االســالم ایمانی شد و گفت: »امیدواریم که با 
بهره گیری از تجربیات حجت االســالم ایمانی شاهد 

ارتقای فرهنگ عمومی در لواسانات باشیم.«

صلح را باید از کودکی آموخت
شهرداری منطقه یک همزمان با آغاز هفته دفاع 
مقدس، نمایشگاه بین المللی و مجازی صلح در قالب 
تصویرگری ویــژه کودکان را برگــزار می کند. این 
نمایشــگاه با عنوان »صلح را باید از کودکی آموخت 
از ٣٠ شهریور تا ١6 مهرماه دایر است. برای تماشای 
این نمایشــگاه که به صورت مجازی برگزار می شود 
می توانید به نشانی اینترنتی www.casi.ir مراجعه 

کنید.

استقبال از مهر
نشســت شــهردار ناحیــه هفــت با رؤســای 
ایستگاه های مترو تجریش و صدر جهت هماهنگی 
برنامه های استقبال از مهر برگزار شد. »علی باقری« 
شهردار ناحیه 7 منطقه یک گفت: » نشستی با زمانی 
و رسولی رؤسای ایستگاه های مترو تجریش و صدر با 
هدف هماهنگی اجرای هرچه بهتر برنامه های طرح 
اســتقبال از مهر برگزار مقرر شــد نظافت و شست 
وشوی محوطه مترو صدر و تجریش و فضاسازی هر 
2 ایستگاه انجام شود. همچنین همزمان با بازگشایی 
مــدارس حال و هوای ایســتگاه های مترو با برپایی 

نمایشگاه عکس آماده می شود. 
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9 ســاله بود که خانــه را به مقصــد زندگی در 
مرکز بهزیســتی کــه مخصوص نگهــداری از افراد 
دارای معلولیت بود ترک کرد؛ البته نه به خواســته 
خودش. درگیری با فلج مغــزی مانعی بود که برای 
انجام هر کاری پیش رویش سبز می شد. اما مهم ترین 
مانعی که پیش رو خود می دید، درک نشــدن بود. 
البته با کلمه هایی که با سختی ادا می شود به راحتی 
قابل تشخیص اســت می گوید: »من مدرک سیکل 
دارم. به دلیل مشــکلی که داشتم در امتحان ها یک 
منشی باید پاسخ سؤاالت را برای من می نوشت. من 
به صورت غیرحضوری و به سختی درس می خواندم. 
یک روز موقع امتحان متوجه شــدم منشــی بدون 
توجه به چیزی که من می گویم، از سر ترحم، خودش 
جواب ســؤاالت را می نویســد تا من نمره قبولی را 
بگیرم. از این موضوع خیلی ناراحت شدم. من زحمت 
می کشــیدم و درس می خواندم. اما این محبت بیجا 
زحمات مرا نادیده می گرفت. من نمره ای را می گرفتم 
که متعلق به من نبود. گرچه که در حد توانم به این 
سؤاالت پاسخ می دادم. این موضوع باعث شد تحصیل 

را کنار بگذارم.«

آشنایی که مسیر زندگی ام را تغییر داد
آشــنایی با دوســتی که به مرکز شبانه روزی باغ 
فرشــته، یعنی خانه ســمیرا رفت وآمد داشت نقطه 

عطفی در زندگی او شــد؛ از کشــف استعدادش در 
شعر گفتن تا شروع عمل های جراحی سنگین و بهتر 
شدن شرایط جسمی او. ســمیرا می گوید: »سرعت 
ذهــن و حرف زدن مــن با هم هماهنــگ نبود. به 
همیــن دلیل در ارتباط برقرار کردن با دیگران دچار 
مشکل می شدم. شعر می گفتم اما نمی توانستم آن را 
جایی بنویسم و به فراموشی  سپرده می شد. تا اینکه 
آشنایی با یکی از خانواده های خّیرانی که به این مرکز 
رفت وآمد داشتند باعث شد مسیر تازه ای در زندگی 

من پیدا شود.«
درســت در اوج افســردگی و ســر و کله زدن با 
اسپاســمی که درد کشــنده گردن را به او تحمیل 
می کرد، دوست پزشــک و حمایتگر او را به پزشک 

متخصــص معرفی کرد و ماجــرای جراحی به میان 
آمد ؛ عملی که گرچه بسیار سخت و سنگین بود اما 
بعد از گذرانــدن دوره نقاهت نه تنها درد او را کمتر 
کرد بلکه حرکات دســت و عضالت او را بهتر کرد و 
حرف زدن برایش راحت تر شــد. همان سال بود که 
نخستین کتاب شعرش به چاپ رسید: »مدتی بود که 
به درخواست دوستان حامی ام، اشعارم را می نوشتم. 
تا اینکــه به من گفتند می خواهند کتاب شــعر مرا 
چاپ کنند. باورم نمی شــد. امــا در این راه خیلی به 
من کمک کردند. نخستین کتاب شعرم با نام مجال 

حضور به چاپ رسید.«
امیــد«،  »پنجــره 

»عصــر کوچ هــای 
و  بی پایــان« 
»دیوارهای عادت« 
نام 3کتاب شــعر 
که  اوست  بعدی 
در این سال ها به 
چاپ رسیده. چاپ 

سوم کتاب دیوارهای 
عادت به تازگی منتشر 

شــده و ســمیرا در فکر 
کتاب  چهارمین  انتشــار 

شعرش است. 

»سمیرا رکابدار« از مشقت های معلولیت 
و پا گذاشتن در راه آرزوها می گوید

نه مستحق ترحم هستیم 
نه بی عدالتی

خوب 
می شنیدم

می گوید  رکابدار  ســمیرا 
شیفته اشــعار نیماست و 
حســین منزوی و حافظ و 
موالنا. دســتی در نقاشی 
هم دارد و 10 سال پیش در 
از  نوجوانان  ملی  جشنواره 
وقت  رئیس جمهور  دست 
جوان  جایزه  و  تقدیر  لوح 
نخبه را گرفته. سمیرا شاعر 
شــعرهای روان و ساده با 
است.  جادویی  کلمه هایی 
با ورق زدن کتاب اشعارش 
وســیع  دایره  با  می توان 
واژگانش آشنا شد. او تأکید 
از  قبل  تا  »من  که  می کند 
نمی توانستم  جراحی  عمل 
بــه خوبی حــرف بزنم و 
مفهوم  چندان  حرف هایم 
نبــود. چیــزی کهباعث 
با  افرادی  دیدن  آســیب 
این  می شود  من  شــرایط 
اســت که اطرافیان تصور 
چیزی  متوجه  ما  می کنند 
ما  که  درحالی  نیســتیم. 
همه چیــز را خوب درک 
در  گرچه  مــن  می کنیم. 
مشــکل  حرف هایم  بیان 
داشتم اما همه چیز را خوب 
می شنیدم و با دقت به ذهن 
و  کلمات  این،  می سپردم. 
دایره واژگان هم حاصل این 

تجربه است.«

 مثل همه با ما رفتار کنید
»درد تنهایی برای یک معلول از درد معلولیت ســخت تر اســت.« این را می گوید و به همه 

بی مهری هایی اشاره می کند که در این سال های عمر با زندگی اش گره خورده. با اینکه 
اغلب خیابان ها و پیاده روهای شهر برای   تردد با ویلچر مناسب نیستند، خود را به 

زحمت به کتابفروشی های شهر می رساند تا به دنیای کتاب های تازه منتشر شده 
سرک بکشد. یا حتی وقتی برای فروش کتاب هایش سراغ کتابفروشی ها می رفت 
و آنها حاضر به پذیرفتن کتابش در قفسه های کتابفروشی خود نمی شدند: »کی 

کتاب یک شاعر معلول را می خواهد؟«
شــعرهای هنوز چاپ نشده اش را با سخاوت نشــان می دهد که به کمک دوستانش روی 

کاغذ نوشته شده است. از درک نشدن دنیایی که در آن زندگی می کند غمگین است. 
این را می توان در شــعرهایش به روشنی دید. سمیرا می گوید: »یک فرد معلول نه 

مستحق ترحم است و نه مستحق بی عدالتی. فقط کافی است با او هم مثل دیگر 
افراد این شهر رفتار کنیم. مهم این است که تفاوت ها را ببینیم و آنها را بپذیریم. 
این طوری بقیه مشکالت حل می شود. اما سال هاست که در شهر   تردد می کنم 
و چنین چیزی را در فرهنگ شهر نمی بینم. نمی توانید تصور کنید نگاه زوجی 

که با ترحم از کنارت رد می شوند، فردی که با دیدن ویلچر نچ نچ می کند و سر 
تکان می دهد یا کسی که با دیدن یک معلول فلج مغزی می ترسد و خود را 

کنار می کشد چقدر آزاردهنده است.«

یک فرد معلول نه مستحق ترحم است و 
نه مستحق بی عدالتی. فقط کافی است 
با او هم مثل دیگر افراد این شهر رفتار 

کنیم. مهم این است که تفاوت ها را 
ببینیم و آنها را بپذیریم

کرونا زندگی سالمندان 
را بیش از هر زمان 
دیگری تحت تأثیر 
قرار داده است. با 

شیوع کرونا دوره ها و 
کالس های آموزشی 
و برنامه های مختلف 

کانون جهاندیدگان 
لغو شد و برنامه های 

مختلف فضای مجازی 
جای آن را گرفت

  می گوید: »گفتارم با ذهنم همراه نبود.« این، دقیق ترین توصیفی است که »سمیرا رکابدار« از بیماری خود دارد؛ بیماری که از بدو تولد با او همراه است. با 
دســتانی که کنترلشان چندان ساده نیست دکمه ویلچر برقی را فشار می دهد و به طرف اتاقش در مرکز شبانه روزی نگهداری از معلوالن »باغ فرشته« راهی 
می شود ؛ اتاقی با کتابخانه ای کوچک که روزهای سمیرا در این مرکز را روشن می کند. به سختی حرف می زند و همه 4 دهه زندگی اش را روی ویلچر گذرانده. 
این روزها که چهارمین کتاب شــعرش به چاپ سوم رســیده بیش از هر زمان دیگری به روزهایی که از سر گذرانده است فکر می کند. سمیرا که نام مستعار 
»باران« را پای اشــعارش می توان دید به فکر چاپ چهارمین کتاب اشعارش است. او می داند به عنوان یک فرد مبتال به سی پی یا فلج مغزی، روزهای پرفراز و 

نشیبی برای رسیدن به قله های آرزو در پیش دارد.

 12 سال می گذرد از 
نخستین روزهایی که »زری 

میوه چی« فعالیت هایش را در 
سرای محله آغاز کرد. زمان 

زیادی نگذشت تا نام و آوازه 
فعالیت های او در حوزه های 

سالمندان، سالمت و 
محیط زیست به گوشه و کنار 

شهر تهران رسید و حلقه 
همراهانش هر روز گسترده تر 
از قبل شد. نخستین گروه کر 
زنان راتشکیل داد و اجراهای 

مختلفی در تاالر وحدت و 
فرهنگسرای ارسباران برگزار 

کرد و بانوان بسیاری را از 
گوشه و کنار شهر به قلهک 

کشاند تا در این گروه فعالیت 
کنند. دبیر کانون دیابت 

سرای محله قلهک هم است 
و فعالیت های محیط زیستی 
از جمله آموزش و برگزاری 
همایش های مختلف را در 
کارنامه فعالیت های خود 

دارد.

مرضیه موسوی

مرضیه موسوی

ســالمندان در دوره کرونا دارد، دورهمی ها و برنامه های 
مختلف ما لغو شد. طی این مدت و نبود جلسات حضوری 
روزی نیســت که پیام و تماس تلفنی راجع به افسردگی 
و حال روحی آشــفته نداشته باشیم. موضوعی که همه 
این زن ها به آن اشــاره می کنند این است که شرکت در 

کالس ها و برنامه های مشــارکتی آنان را از افسردگی دور 
می کند.«

بهترین خاطرات فعالیتش در ســرای محله 
بــه روزهایــی برمی گردد که حال افســردگی 
بانوان سالمند شهر جای خود را به خوشحالی 

مــی داد: »در میان افراد ســالمندی که در 
گروه کر یا برنامه های دیگر ســرای محله 
شــرکت می کنند، افرادی بــا بیماری های 
مختلف مانند ام.اس و ســرطان هم حضور 

دارند. خانواده این افراد همواره از بهتر شدن 
سالمندانشان طی زمان حضور در کالس ها 
می گویند. ما عضوی داشــتیم که روز اول 
با ویلچر حرکت می کــرد اما بعد از مدتی 
آنقدر روحیه خوبی به دست آورده بود که 
عصــا و واکر را جایگزین ویلچر کرد و بعد 
هم بدون هیچ کمکــی روی پای خود به 

کالس ها آمد.«

انگیزه ای برای زندگی شاد
جلســات حضوری گروه کر آوای شهر 
امیــد و دیگر فعالیت های ســالمندان در 
سرای محله از زمانشــیوع کرونا تعطیل 

شد. با این حال با پیگیری اعضای گروه ها، 
جلسات مجازی در حال برگزاری است. اعضای 
گروه مشغول تمرین برای ضبط کلیپی تلویزیونی 

هستند. میوه چی می گوید: »فعالیت های ما بعد 
از کرونا به ســمت فضای مجازی کشــیده شد. همین 
گردهمایی کوچک هم برای اعضا بسیار مهم است و در 

احتمااًل گفت وگوهایش را در تلویزیون دیده باشــید؛ 
صحبت هایی که درباره زندگی در دوره ســالمندی و لزوم 
توجه به ســالمت زنان دارد. یا شاید کلیپ ها و ویدیوهای 
مختلف از فعالیت هــای او و گروه کر معروفش در فضای 
مجازی به چشمتان خورده باشد. او بیش از 12 سال است 
که فعالیت در ســرای محله را شــروع کرده. »آوای شهر 
امید« نام گروه کری اســت که او برای نخســتین بار در 
تهران راه اندازی کرد تا آرامش و نشاط را مهمان خانه های 
زنان محله کنــد. می گوید: »ایده اولیــه راه اندازی گروه 
ریشه در تجربه های کودکی من دارد. نخستین بار بود که 
می خواستیم برای زنان گروه کر اختصاصی تشکیل دهیم. 
برای دریافت مجوزها کفش آهنین به پا کردم. موضوع را 
با اداره سالمت شهرداری منطقه در میان گذاشتم. معتقد 
بودم شــرکت در گروه کر روحیه زنان سالمند را از این رو 
به آن رو می کند و انرژی زیادی به آنها می بخشــد. به هر 
زحمتــی بود با دریافت مجوزها گروه را با کمتر از 20 نفر 

از زنان راه انداختیم.«
4 اجرا در فرهنگسرای ارســباران و یک اجرا در تاالر 
وحدت نتیجه زحمات این گروه را نشــان داده بود. زمان 
زیادی از تشــکیل گروه نگذشــته بود که کم کم بر شمار 
اعضای آن اضافه شــد و تا قبل از کرونا تعداد اعضای این 
گروه به بیش از 200 نفر هم رســید. میوه چی می گوید: 
»من هرجا که برای دریافت مجوز و مجاب کردن مسئوالن 
برای تشــکیل این گروه رفتم گفتم که تأثیر تشکیل این 
گروه را نه فقط در زندگی زنان عضو گروه، بلکه در زندگی 
خانواده و نزدیکانشان هم می توان دید. هر عضو این گروه 
را باید در 10 ضرب کرد تا متوجه شمار افراد اثرپذیر آن 
شــد. هرکدام از این زنان همسر و فرزند و نوه هایی دارند 
که روحیه شاد و ســالم اعضای گروه به آنها هم انرژی و 

احساس سالمت می دهد.«

کرونا و سالمندان
کرونا زندگی سالمندان را بیش از هر زمان دیگری تحت 
تأثیر قرار داده اســت. با شیوع کرونا دوره ها و کالس های 
آموزشی و برنامه های مختلف کانون جهاندیدگان لغو شد 
و برنامه هــای مختلف فضای مجازی جای آن را گرفت. با 
این حال باز هم میوه چی بیکار ننشست. او می گوید: »به 
دلیل ریسک باالیی که حضور در جمع های عمومی برای 

آن شرکت می کنند.« او از دسترسی راحت سرای 
محله قلهک می گوید که سالمندان از هر نقطه 
شــهر می توانند با وســایل نقلیه عمومی یا 
خودرو شــخصی به این محله برسند: »من 
فکر می کنم اگر فردی اراده  و انگیزه کافی 
برای انجام کاری داشته باشد حتی با وجود 
شیب زیاد معابر پهنه شمال می تواند 
خود را به مکان و برنامه مورد نظر 

برساند.«
جلســات کانون دیابت را با 
حضور سالمندان اداره می کند 
و برنامه هــای تغذیه و ورزش 
را به کمک کارشناسان برای 
آنها تنظیم می کند. دســتی 
فعالیت های محیط زیستی  در 
دارد و از برگزاری همایش های 
روز هوای پاک تا آموزش تفکیک 

زباله از مبدأ را پیگیری می کند. 
فعال ترین  از  یکــی  میوه چی 
ساکنان منطقه 3 که هفتادمین 
سال زندگی اش را سپری می کند 
می گوید: »همــه افراد به خصوص 
ســالمندان به با هم بــودن نیاز 
دارند. دوری از احســاس تنهایی 
آنهــا را توانمند می کنــد و انگیزه 
بهتر و بیشتری برای زندگی پیدا 
می کننــد. این دور هــم بودن در 
برنامه های  یا  کانون های ســالمندان 
مختلف سرای محله بهانه های مختلفی دارد. 
هرکدام از افراد هر هنــر و مهارتی دارند به 
دیگران هم آموزش می دهند. زندگی پویایی 
برای خود می سازند و با این تفکر که سالمندی 

دوره خانه نشینی است مبارزه می کنند.«

روزگار شهروندان 
سالخورده

دبیر کانون جهاندیدگان 
قلهک از جریان زندگی 

در سالمندی می گوید



7 شنبه  3 مهر 1400   شماره 821 6 3  شنبه  3 مهر 1400   شماره 821 
  2

مناطق   1  
 3

  2

مناطق   1  

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
 تاش

ایمنی

»به هر مأموریتی که اعزام می شویم، رفتنمان با 
خودمان است و برگشــتنمان با خدا.« این جمله ای 
اســت که در صحبت با تک تک آتش نشان ها به آن 
اشــاره می کنند. آتش نشانانی که با عبور از تک تک 
مراحل دشــوار اســتخدام، تازه به اول مسیر دشوار 
شــغلی می رســندکه برای خود انتخــاب کرده اند. 
»محمدعلــی امین« یکی از این آتش نشان هاســت 
که شغل خود را این گونه تعریف می کند: »هر کاری 
که مردم خودشــان نتوانند انجــام دهند، در حیطه 
وظایف ما قرار می گیرد. طی سال های گذشته مردم 
به خوبی به این مســئله آگاه بوده اند. به همین دلیل 

تنوع مأموریت های ما بسیار گسترده و زیاد است.«
از عملیات های حریق تا نجات افراد، گرفتار شدن 
حیوانات در نقاط مختلف، سقوط به چاه، تصادف های 
جاده ای درون شهری و... 16 سال پیش بود که امین 
شغل روتین خود در شرکت خودروسازی را رها کرد 
تا به عنوان آتش نشــان به دل خطر بزند. او می گوید: 

»آتش نشانی شغل بسیار پرریسکی است. به 
همین دلیل هم باید عاشق این شغل باشی 
تــا در آن دوام بیاوری. اغلب بچه هایی که 
در آتش نشــانی فعالیت می کنند به نوعی 
ورزشــکار هســتند. چون برای آماده باش 
همیشــگی باید بدنی ورزیده داشته باشی. 
من هم به دلیل اینکه عاشــق آتش نشانی 
بودم شغل اولم را رها کردم و بعد از قبولی 
در آزمون آتش نشانی وارد این شغل شدم.«

افتاده بود. حادثه دیده ها را به بیمارســتان 
رساندیم و دیگر خبری از حالشان نداشتیم. 
3سال بعد از این ماجرا یک روز خانمی با 
شــیرینی به ایستگاه آمد. وقتی خودش را 
معرفی کرد متعجب شدیم. همان زن بود 
که با پای سالم برای تشکر از ما به ایستگاه 
آمده بود. بــه موقع رســیدن این فرد به 
بیمارستان و انجام درست مراحل نگهداری 
از عضو قطع شده از فلج شدن او جلوگیری 
کرده بود. هنوز هم از این خاطره با خوشی 

و خوشحالی یاد می کنیم.«
او از ایــن روزها می گوید که با شــیوع 
کرونــا نوع حــوادث تغییر چشــمگیری 
داشــته است: »متأســفانه آمار خودکشی 
نوجوانــان بعد از شــیوع کرونا بیشــتر از 
قبل شــده. یکی از افرادی که ما نجاتش 
دادیم نوجوان 16 ســاله ای بود که پدر و 
مادرش را به دلیل کرونا از دست داده بود 
و افسردگی شدیدی را تجربه می کرد. بعد 

از اینکــه موفق به نجاتش شــدیم، با او حرف زدیم. 
گفتم می تواند به ایســتگاه بیاید و گاهی با بچه های 
آتش نشان ورزش کند. مدتی به اینجا رفت وآمد کرد 
و والیبال و ورزش های دیگر را با بچه ها انجام می داد. 
حالــش خیلی بهتر از قبل شــدو روحیه از دســت 

رفته اش را بازیابی کرد.«

مأموریت های عجیب و غریب
روز آتش نشــانی فرصتی اســت برای 
شــناخت بهتر این شــغل و پیــدا کردن 
بــرای کمتر شــدن زحمت  راه حل هایی 
و ســختی آنهــا در اجــرای مأموریــت. 
کلیدی تریــن  از  یکــی  فرهنگســازی 
این  آتش نشــان ها  اســت که  کلمه هایی 
روزها از آن یاد می کنند. »هادی مویدی« 
آتش نشــان قدیمی ایستگاه 25 می گوید: 
»وقتی زنگ ایستگاه به صدا در می آید یک 
ثانیه هم برای ما ارزش دارد. ســریع اعزام 
می شویم. اما معمواًل برای رسیدن به محل 
حادثه با مشکالت فراوانی روبه رو هستیم. 
مردم گاهی توجهی به آژیر آتش نشــانی 
نمی کنند و به همین دلیل راه ما به سختی 
باز می شــود. کنجکاوی های آنها در حین 
عملیات یا اعزام هم دردسرساز است. اغلب 
انتظار دارند در حین مأموریت به تک تک 
افرادی که از کنار ما عبور می کنند صبورانه 

پاسخ دهیم که چه اتفاقی افتاده؟ «
به مأموریت هایی فکر می کند که حضور در آنها تا 
چند روز حال او و دیگر هم تیمی هایش را بد می کرد و 
حضور در صحنه های دردناکی که هر کسی تحملش را 
ندارد. از طرف دیگر مأموریت هایی را به خاطر می آورد 
که شــنیدن موضوعش برای او و دیگر آتش نشــان ها 
عادی اســت اما باعث تعجب دیگران می شود: »هرجا 
مــردم نتوانند از عهــده کاری برآینــد ما به 
کمکشــان می رویم. یکی از مأموریت هایی که 
شــنیدنش برای مردم عجیب اســت، کشتن 
سوسک اســت. افراد زیادی هستند که ترس 
شدیدی از سوسک دارند و وقتی در خانه تنها 
هستند، با دیدن سوسک به آتش نشانی گزارش 
می دهنــد. بارها پیش آمــده به کمک فردی 
رفته ایم که فوبیای سوسک داشته و با کشتن 

سوسک مأموریت ما به پایان رسیده است.«
شنیدن صدای زنگ آتش نشانی در روزهای 
نخســتین فعالیتش در این شغل را به خاطر 
دارد کــه چه اضطرابی را به جــان همه تازه 
واردها می اندازد: »تصور کنید وقتی در خواب 
هســتید شــنیدن صدای زنگ تلفن چطور 
می تواند شــما را آشــفته کند؟ صدای زنگ 
ایستگاه آتش نشانی حالی بدتر از این برای ما 
در ماه های نخست کارمان داشت. با اینکه همه 
ما به آن عادت کرده ایم اما هنوز هم با شنیدن 
این صدا دلمان می ریــزد و مدام این فکر در 
سرمان می چرخد که کجا چه اتفاقی رخ داده 

است؟ «

می گوید که هر حادثه ای با حادثه دیگر تفاوت های 
بسیاری دارد. همین هم باعث به چالش کشیدن ذهن 
آتش نشان ها در حین مأموریت می شود؛ چالشی که 

به خاطرش او شیفته این حرفه شده است. 

تغییر الگوی حوادث
یکنواخت نبودن بافت شــهری و جمعیتی شهر 
تهران در محله های مختلف باعث شــده تا حوادث 
آتش نشانی در گوشــه وکنار این شهر با هم تفاوت 
داشــته باشــد. »مجید نیک بخــت« فرمانده نجات 
ایستگاه 25 آتش نشانی می گوید: »مهم ترین حوادثی 
که در محدوده عملیاتی این ایســتگاه با آن روبه رو 
هستیم، حوادث جاده ای و حریق است. البته با شیوع 
کرونا و کاهــش    ترددهای جــاده ای میزان حوادث 
جاده ای به شــدت کاهش داشــته است.« سال های 
فعالیتــش در آتش نشــانی تجربه هــا و حادثه های 
زیــادی را درذهــن او ماندگار کــرده؛ از حضور در 
صحنه حوادثــی تلخ و دردناک تا حوادثی 
که پایان خوش داشــته و منجر به نجات 
جان حادثه دیده ها شده است. او می گوید: 
»در یکی از تصادف های جاده ای، برخورد 
گاردریل با خودرو یــک خانم باعث قطع 
شدن هر دو پایش شده بود. هنگام رسیدن 
ســر این حادثه کف خودرو پر از خون بود 
و ما دقایقــی به دنبال یکی از پاهای قطع 
شده می گشتیم که در جدول وسط خیابان 

گپی با قهرمانان ایستگاه 
آتش نشانی پل مدیریت، 

قدیمی ترین ایستگاه منطقه 2

باالتر از 

خـطر
مجید نیک بخت

فرمانده نجات ایستگاه 
2۵ آتش نشانی

هادی مویدی
آتش نشان قدیمی 

ایستگاه 2۵

محمدعلی امین
آتش نشان قدیمی 

ایستگاه 2۵

مرضیه موسوی

  حیاط ایســتگاه آتش نشانی پل مدیریت درســت کنار خودروهای پارک شده و وسایل و تجهیزات 
آماده باش به چشــم می آید. تعدادی از آتش نشانان مشغول تمرین حمل و باال بردن مصدوم با طناب و 
قرقره هســتند. آتش نشان هایی که شیفت امروزشان را می گذرانند در گوشه و کنار ساختمان ایستگاه 
شماره 2۵ گوش به زنگ هستند تا درصورت شنیدن زنگ ایستگاه به طرف خودروها حرکت کنند. اینجا 
قدیمی ترین و بزرگ ترین ایستگاه آتش نشانی منطقه 2 است؛ بیست و پنجمین ایستگاه آتش نشانی شهر 
تهران که در پل مدیریت دایر شده است. ایستگاهی که به نام »شهید محمدحسین صالحی« از شهدای 
آتش نشان نامگذاری شده است. به مناسبت ۷مهر، روز آتش نشانی سراغ قهرمانان این ایستگاه رفته ایم 

تا از چند و چون کار در دل خطر با آنها صحبت کنیم.

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

پرونده

 گفت وگو با پژوهشگر فرهنگ ها 
و آیین های عزاداری در شهرهای مختلف 

برآستان اشک

 تألیف ها و آثار 
سهیال آقایی شوکی

 الهه دل ـ سال انتشار: 1۳۸۴ 
 بگذار بخواهم: شعر نو فارسی همراه با 

تصویر ـ سال انتشار: 1۳۹۵ 
 شــیعه در ایران از آغاز تا تشــکیل 

حکومت ـ سال انتشار: بهار 1۴00 
 مروری بر شادیانه ها و موسیقی نواحی 

ایران ـ سال انتشار: بهار 1۴00
بهار  انتشار  بر آستان اشک ـ ســال   
1۴00 ـ )نویســنده، این کتاب را به برادرش 
که سال 1۳۶۷ در جزیزه مجنون به شهادت 

رسید تقدیم کرده است.(

  باورها و اشتراکات مذهبی در محله ها، مناطق و شهرهای مختلف سبب شده تا مراسم عزاداری ها 
در ایام محرم به شیوه ای یکسان برگزار شود. اما در عین شباهت های بسیاری که وجود دارد گاهی در 
برخی شهرها یا روستاها شاهد برگزاری مراسمی هستیم که قدمتی چندین ساله دارد. »سهیال آقایی 
شوکی« رئیس اداره افکارسنجی و برنامه ریزی اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و 
جوانان است. او دانشجوی دکترای تاریخ ایران پس از اسالم است و تاکنون چندکتاب تألیف کرده. 
کتاب »بر آستان اشک« که همزمان با اربعین حسینی در سرای محله پرواز و توسط معاونت اجتماعی 
شهرداری ناحیه 9 منطقه 2 رونمایی شد حاصل تحقیق و پژوهش او درباره روند تکوین مراسم شیعی 
و تبلور مظاهر آن در سوگواری  ها به ویژه عزاداری و سوگواری امام حسین)ع( در آینه فرهنگ مردم 

ایران با محوریت عصر صفویه و نگاه سفرنامه نویسان اروپایی به این مراسم بوده است.  

شهره کیانوش راد

بر آستان اشک، نام کتابی است که نویسنده در 
آن، مروری بر فرهنگ سوگواری از عاشورا تا صفویه 
داشته است. آقایی می  گوید: »عصر صفویه نخستین 
حکومت ملی در ایران بود که مذهب شــیعه را به 
رسمیت شــناخت و از این رهگذر با حرکت تشیع 
در ایران و جهان، عاشورا به عنوان پررنگ ترین نقطه 
عطف برای هر جامعه شیعی دارای اهمیت مضاعف 
بوده اســت. در این کتاب هم ســعی شده به شیوه 
ســوگواری  ها و مراســم آیینی کهن ایران پرداخته 
شود. در دوره صفویه، پایگاه اقتصادی از طریق ایجاد 
نهاد اوقاف بنا بر توجه شاهان صفوی برای عزاداری 
فراهم شده و شیوه سوگواری شکل تکامل  یافته  تری 
گرفت و عزاداری ایام محرم مشخصه ایرانی پیدا کرد. 
البته نقش فقها نیز در   ترویج مظاهر شیعی از جمله 
عزاداری امام حســین)ع( در این دوره بسیار پررنگ 
است و شیعیان آزادی بیشتری در برگزاری مراسم 
مذهبی داشته اند. به همین دلیل شکل  گیری و   ترویج 
بسیاری از مراســم عزاداری در نقاط مختلف ایران 
در این دوره اتفاق افتــاد. مثل هیأت های عزاداری، 
تعطیلی کسب وکار در تاسوعا و عاشورا، سینه زنی، 
زنجیر  زنی، ســخنرانی  های مذهبــی، روضه  خوانی، 
شبیه  خوانی، شمایل  گردانی و نخل گردانی که اکنون 
نیز در اکثر شهرها و مناطق ایران برگزار می  شود و 

البته در برخی شهرها و مناطق به شیوه ای خاص.«

حفظ آیین های سنتی و محلی 
در تاریــخ کهــن ایرانیان از احترام در تشــییع 
درگذشتگان می خوانیم. آقایی در این باره می  گوید: 
»در داستان  های شاهنامه هم به آداب سوگواری در 
مرگ سیاوش اشاره شده. مرگ حقیقت زندگی است 
و آداب ایرانیان از گذشته بیانگر این موضوع است که 
سوگواری، نوحه خوانی، پوشیدن لباس سیاه، ناله و 
شیون، عزاداری مخصوص زنان و شبیه  خوانی سنت 
دیرینه ای در ایران داشــته اســت. مراسم گل مالی 
در خرم آباد، نخل گردانــی در یزد، آیین ذاکری در 
ابیانه،  ســنج   زنی در ماسوله و علم واچینی در بقعه 
متبرکه سادات کیایی در سرتربت )شهرستان املش( 
گیالن، آیین  های عزاداری در تکیه  های شــمیران از 
جمله مراسم ســالم عالمت  ها )علم  ها( و    بسیاری 
مراسم دیگر همه ریشه در باورها، عقاید مشترک و 
اشــتراکات مذهبی دارد و برآمده از یک روح واحد 
اســت و آن ارادت و عالقه به ساالر شهیدان و یاران 

بزرگوارشان است.«

اهمیت تحقیق و پژوهش
عکس های قدیمی منابع ارزشمندی هستند که 
می توان رد پای آداب و رســوم کهن را در آنها پیدا 
کرد. آقایی با تأکید بر اهمیت پژوهش در جمع آوری 
تاریخ و شیوه سوگواری ها در محله ها و روستاهای 
مختلف می گوید: »یکی از راه های مکتوب کردن و 
جمع آوری فرهنگ محله  ها و آیین های ســوگواری 
دعوت از بزرگان و موسفیدان هر محله و روستاست 

تا توضیــح دهند که فلســفه 
مراســمی  چنین  برگزاری 
چه بوده و آیا در گذر زمان 
تغییری در شــیوه مراسم 
ســوگواری در ایام محرم 

به وجود آمده یا نه؟ ایــن اقدام به نوعی تالش در 
تدوین تاریخ شفاهی در این حوزه به شمار می آید 
و البتــه پرداختن به این موضوع که در عین وجود 
اشــتراک ها دارای چه ویژگی های خاصی هستند. 
یکی از محاســن تحقیق و پژوهش و معرفی آداب 
و رسوم سوگواری در ایام محرم فراهم کردن زمینه 
عالقه مندی نســل جــوان و حفظ آداب و ســنن 
است. ســراهای محله و مراکز فرهنگی هر محله از 
مراکزی هستند که می توانند در نهادینه کردن این 
فرهنگ نقش آفرینی کنند. آشــنایی نسل جوان با 
باورهای مذهبی و فرهنگی به کاهش آســیب های 
اجتماعی منجر می شود؛ چیزی که جامعه ما به آن 
احتیاج دارد. بررسی ســندهای تاریخی به ویژه در 
حوزه مذهب شیعه و سوگواری ها باعث آگاهی دینی 
به ویژه در نسل جوان می شود و خیلی از شبهات در 

این زمینه را برطرف می کند.« 

تشویق به کتابخوانی به بهانه رونمایی کتاب
معرفی و رونمایی کتاب و دعوت از نویسندگان 
از برنامه هایی است که به مناسبت های مختلف 
در مراکز فرهنگی برگزار می شود. آقایی با 
بیان پایین بودن سرانه مطالعه در ایران 
درباره ضرورت برگــزاری برنامه های 
فرهنگی می  گوید: »کتاب نمادی از 
فرهنگ یک ملت است و اقوامی 
که با کتاب مأنوس بوده اند، 

فرهنگ ماندگارتری از خود به یادگار گذاشــته اند. 
رونمایــی کتاب نباید صرفًا مراســمی تشــریفاتی 
باشد. چون باید مســیری باشد برای نهادینه  کردن 
فرهنگ کتابخوانی و تشویق نسل جوان به خواندن 
این گنجینه گرانبها. متأسفانه یاد نگرفته ایم کتاب 
خواندن را مثل همه کارهــای روزمره انجام دهیم. 
امیــدوارم با پرداختن به موضوعــات روز و جذاب، 
برگزاری برنامه های فرهنگی، معرفی کتاب و... بتوان 
نسل جوان را به کتابخوانی تشویق کرد. یکی از اهداف 
مراکز فرهنگی محله ها و فرهنگســراها آموزش به 
شهروندان و توانمندسازی قشرهای مختلف)کودکان، 
نوجوانان، جوانان و ســالمندان( اســت. بی شــک 
ایجاد فضای همدلی و افزایش مشــارکت مردم در 
برنامه  های فرهنگی و اجتماعی، نشاط و امنیت روانی 
را به ارمغــان خواهد آورد و منجر به بهبود کیفیت 
زندگی شهروندان خواهد شد که رسالتی بسیار مهم 

و حیاتی است.«

همزمان با آغــاز هفته دفاع مقدس، 
گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای 
جنگ تحمیلی و مصادف با ایام اربعین 
حســینی آیین رونمایــی از کتاب »بر 
آســتان اشک« در ســرای محله پرواز 
منطقــه 2 برگــزار شــد. این مراســم 
بــا حضور »حســن صفات« شــهردار 
منطقه2، جمعی از مسئوالن و مدیران 
شهری و فعاالن عرصه فرهنگ برگزار و 
نشان مفاخر منطقه2 به نویسنده کتاب 
و خواهر شــهید واالمقام حمید آقایی 
شــوکی به پاس تالش هــا و زحماتش 
در عرصه فرهنگ کتاب توسط شهردار 

منطقه اهدا شد. 

ـین
ربعـ

وندها
پر
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پرونده پرونده

ماه صفر و مراسم ویژه در تکیه آقا
روزهــای پایانی مــاه صفر چــراغ تکیــه قدیمی محله 
حصاربوعلی روشــن اســت. 10روز پایانی ماه صفر مجلسی 
منحصربه فــرد در محله حصاربوعلی برگزار می شــود که در 
دیگر محله های شــهر مانند ندارد. اهالی حصاربوعلی که ایام 
سوگواری محرم و صفر در تکیه پایین و هیأت های محله برای 
سرور و ساالر شهیدان عزاداری کرده اند، 10روز پایانی صفر را 
در تکیه باال دور هم جمع می شــوند تا رسم هر ساله روز های 
پایانــی صفر را اجرا کنند. تکیه باال یا بــه قول اهالی حصار 
بوعلی »تکیه آقا« با مراسم عزاداری امام دوم شیعیان در دهه 
پایانی صفر پیوند خورده اســت. مراسم روزهای پایانی صفر 
در تکیه باال بیش از چند دهــه در حصاربوعلی قدمت دارد. 
»علیرضا زمانی« تهرانشناس می گوید: »اگرچه چراغ تکیه آقا 
در دیگر روزهای ســال هم برای برگزاری مجالس مذهبی و 
هیأت های عزاداری روشن می شود ولی 10روز پایانی صفر و 
به ویژه مراسم سالروز وفات امام حسن  مجتبی)ع( در این تکیه 
حــال و هوای دیگری دارد. در روزهای پایانی صفر، مراســم 
اربعین حســینی و سوگواری برای سیدالشــهدا)ع( در همه 
حسینیه ها و تکایای تهران مرسوم است. در حالی که تکیه آقا 
در محله حصاربوعلی نخستین تکیه شمیران و تهران به شمار 
می رود که براساس وقفنامه اش در 10روز پایانی صفر میزبان 
برگزاری مراســم عزاداری امام حسن)ع( است.« ارادت اهالی 
حصاربوعلی به امام دوم شیعیان و برگزاری این مراسم خاص 
در تاریخ و هویت این محله ریشه دارد. زمانی ادامه می دهد: 
»ریشه برگزاری این مراسم را باید در وقفنامه خاص این تکیه 
جست وجو کرد. وقتی کامران میرزا فرزند ناصرالدین شاه باغی 
وسیع در محدوده روستای کهن حصاربوعلی خرید، در شمال 

محله حصاربوعلی هم تکیه ای برای برگزاری مراسم عزاداری 
ایام محرم و صفر بنا کرد. او ارادت ویژه ای به امام حســن )ع( 
داشــت و از آنجایی که در تکیه پایین حصاربوعلی مراســم 
تاســوعا و عاشورا پرشور برگزار می شــد، تکیه تازه تأسیس 
محله را برای برگزاری مراســم عزاداری امام حسن )ع( وقف 
کرد. اهالی حصاربوعلی هم براساس وقفنامه در عمر بیش از 
صد ســاله این تکیه، 10روز پایانی صفر را به برگزاری مراسم 

عزاداری امام دوم شیعیان اختصاص می دهند.«

رسم ریشه دار رستم آبادی ها
در میان رسوم خاص شمیرانی ها در ایام سوگواری محرم 
و صفر، رســم حرکت دســته های عزاداری از تکایای قدیمی 
به ســوی آرامگاه ها و مزار بزرگان رسمی ریشه دار است. این 
مراســم محرم هر ســال در آبادی های کهن دارآباد و دربند 
برگزار شــده و اهالی رستم آباد و اختیاریه هم به رسم دیرین 
پیشــینیان خود حرکت دســته های عزاداری تا مزار بزرگان 
محله را از یاد نبرده اند. بیش از چند دهه اســت که در محله 
رســتم آباد دســته های عزاداری مراسم ظهر عاشــورا را در 

آرامگاه حاج آخوند رستم آبادی به پایان رسانده اند و این رسم 
هنوز هم با همان ســبک و سیاق در رستم آباد اجرا می شود. 
»محمدرضا شــریفی« یکی از اهالی قدیمی رستم آباد درباره 
این مراســم می گوید: » آبادی رستم آباد به 3بخش رستم آباد 
باال، میان ده و رســتم آباد پایین تقســیم می شد و هر بخش 
از آبادی هم مســجد یــا تکیه ای مخصوص به خود داشــت. 
مسجد اعظم رســتم آباد در پایین ده که امروز با نام مسجد 
شهید شــاه آبادی شناخته می شود، در آبادی محوریت داشت 
و دســته های عزاداری پس از شــروع مراسم در مسجد خود 
به سمت این مســجد حرکت می کردند. ظهر عاشورا دسته 
عزاداری رســتم آبادی ها راهی قبرســتان قدیمی رستم آباد 
و آرامگاه حاج آخوند رســتم آبادی می شــد.« اگرچه دیگر از 
قبرستان قدیمی رســتم آباد نشانی باقی نمانده است اما این 
مراســم قدیمی هنوز هم در رستم آباد اجرا می شود. شریفی 
ادامــه می دهد: »مالمحمدعلی بــن مالعزیز معروف به حاج 
آخوند رستم آبادی از علمای فاضل تهران، امام جماعت مسجد 
اعظم و یکی از واقفان و نیکوکاران بزرگ آبادی بود. هنوز هم 
ظهر عاشــورا به رسم چند ده ساله رستم آباد، دسته عزاداری 
محلــه راهی آرامگاه ایــن عالم نیکوکار در حاشــیه خیابان 

تسلیمی می شود.«

دارآبادی ها و عزاداری بر مزار سیدی پرهیزگار
عزاداری در مزار ســیدی فاضل و پرهیزگار از رســم های 
کهن عزاداری ایام سوگواری محرم و صفر در دارآباد است. این 
رسم هم مثل مراسم رستم آبادی ها با حرکت دسته عزاداری 
به آرامگاه یکی از بزرگان محله برگزار می شود و البته قدمتی 
نزدیک بیش از یــک قرن دارد. محوطه ای پر دار و درخت در 

  ایام ســوگواری محــرم و صفر برای 
شــمیرانی ها یادآور رســم های دیرین 
از  عزاداری است؛ رســم هایی که بیش 
چند دهه قدمت دارند و گاهی عمر این 
ارادت تام و تمام بــه بیش از چند قرن 
می رسد. اگرچه برخی از رسوم عزاداری 
عالوه بر آبادی های شمیران در محله های 
تهــران و دیگر نقاط هم رایج بود اما این 
میان برخی رسم ها با تاریخ کهن شمیران 
با فرا رســیدن  گره خورده و هنوز هم 
به  ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
سبک و سیاق گذشته اجرا می شود. اگر 
از مراســم نخل گردانی بگذریم که دیگر 
به یکــی از نمادهای مشــهور عزاداری  
شمیران تبدیل شده، به برخی رسوم ویژه 
شــمیرانی ها در این ایام کمتر پرداخته 
شده اســت. اکنون که به روزهای پایانی 
ایام ســوگواری محرم و صفر رسیده ایم 
برخی از رسوم عزاداری ویژه شمیرانی ها 

در این ایام را مرور کرده ایم.  

حسن حسن زاده

 مروری بر رسوم ویژه عزاداری  شمیرانی ها 
در ایام سوگواری محرم و صفر

این رسم های
ماندگار

محله اوین، امامزاده عزیز، سالهای قبل از ساخت دانشگاه شهید بهشتی فعلی

دل خیابان ســباری، بیش از چند دهه میزبان برگزاری این 
مراسم در ظهر عاشورا بوده است. در میان چنارهای کهنسال 
به جا مانده از روزگار گذشته محله، سنگ قبری ساده و محقر 
وجود دارد که آرامگاه شــخصیتی فاضل و مورد احترام اهالی 
دارآباد اســت. »ســید جوز درختی« برای همه دارآبادی ها 
نامی آشناســت و آرامگاهش در زمین های معروف به »جوز 
درختک« یادآور خاطره برگزاری مراسم عزاداری ظهر عاشورا. 
زمانی می گوید: »حرکت دســته های عزاداری از دل آبادی تا 
مزار یکی از بــزرگان و علمای فاضل از رســم های عزاداری 
شمیرانی هاســت. در دارآباد هم این رسم بیش از چند دهه 
قدمت دارد و چند نســل از دارآبادی ها مراسم ظهر عاشورا را 
با عزاداری در آرامگاه سید جوز درختی برگزار کرده اند. عالوه 
بر دارآبادی ها، نیاورانی ها و اهالی کاشــانک هم ظهر عاشورا 
از ســید جوز درختی یاد می کردند و دســته عزاداری را به 
سمت آرامگاه این شخصیت فاضل حرکت می دادند.« زمانی 
ادامه می دهد: »سید ابوطالب جوزی شخصی مورد وثوق بود 
و میان آبادی های شــمیران به سید جوز درختی هم شهرت 
داشت. مشهور است که اهالی به کرامات این شخصیت فاضل 
باور داشتند و دســت کم از اواخر دوره قاجار مراسم عزاداری 

ظهر عاشورا در محل آرامگاه او برگزار شده است.«
طی چند ســال اخیر هم در مســیر حرکت دســته های 
عــزاداری دارآبادی تغییراتی ایجاد شــده و اهالی نماز ظهر 
عاشورا را در مزار گلزار شهدای محله اقامه می کنند. هرچند 
رســم حرکت دســته های عزاداری به گلزار شــهدا در دیگر 
محله های شــمیران هم دیده می شــود. مثل عزاداران شرق 
شــمیران که هنوز هم ظهر تاســوعا به سوی آستان مقدس 

امامزاده علی اکبر)ع( چیذر و مزار شهدا حرکت می کنند.«

مسجدی که در عزای امام حسین)ع( سبزپوش می شود

محــرم و صفــر را بــا رخــت ســیاه بــه تن عاشــقان 
اباعبداهلل الحسین )ع( و ســیاهپوش کردن مساجد، هیأت ها 
و خیابان های شــهر می شناســیم. اینجا در یکی از مساجد 
قدیمی ولنجک کمی شــرایط متفاوت است. محرم که از راه 
می رسد و تمام خیابان های شهر سیاهپوش می شود، جوانان 
و موســفیدان مسجد سادات ولنجک شــانه به شانه هم در 
و دیوار این مســجد قدیمی شــمیران را با پارچه های ســبز 
می پوشــانند. حتی منبر چوبی 3 پله مسجد هم که قدمتی 
به اندازه عمر این مسجد خاطره انگیز دارد سبزپوش می شود. 
این رســم متفاوت یادگار نیاکان ولنجکی هاست؛ رسمی که 
بیش از چند دهه قدمت دارد و هر ســال با فرا رســیدن ایام 
سوگواری سرور و ساالر شهیدان با مشارکت اهالی محله اجرا 
می شود. در جســت وجو برای علت اجرای این رسم به نامی 
می رســیم که در قرآن وقفی موجود در مسجد نوشته شده 
اســت. در حاشــیه این قرآن قدیمی نام »سید اسماعیل« با 
خطی خوش نگاشته شده است. زمانی می گوید: »رسم خاص 
مســجد سادات ولنجک ریشــه در وصیت فردی به نام سید 
اســماعیل دارد؛ یکی از سادات ولنجک که وصیت کرده بود 
هر ســال با فرا رسیدن ایام سوگواری محرم و صفر به احترام 
سادات، مســجد قدیمی آبادی سبزپوش شود. از وصیت سید 
اســماعیل حدود یک قرن می گذرد اما جالب اینجاســت که 
وصیــت او همچنان پابرجاســت و اهالی محله هر ســال در 
ایام ســوگواری، مسجد سادات ولنجک را با همکاری یکدیگر 
سبزپوش می کنند. عالقه به سادات در دیگر رسوم رایج هنگام 
عزاداری محرم و صفر در این مسجد دیده می شد. بزرگ ترها 
گاهی از پارچه های سبز برای کودکان لباس می دوختند تا در 

روزهای تاسوعا و عاشورا کودکان هم به احترام سادات لباس 
سبز به تن کنند.« 

روضه خوانی رفتگران در مسجد شیخ علی
یکی دیگر از عزاداری های خاص شمیران در یکی از مساجد 
کوچک آبادی دزاشــیب برگزار می شد. مسجد کوچک شیخ 
علی که هنوز هم در دل محله حکمت میزبان مجالس مذهبی 
اهالی محله است، برای چند دهه میزبان یکی از عزاداری های 
منحصربه فرد در ایام سوگواری ســاالر شــهیدان بود. مسجد 
شیخ علی در واقع نمازخانه ای کوچک و کاهگلی بود که یک 
قرن پیش، شیخ علی شریعتمدار روحانی برجسته آبادی، آن 
را گوشــه ای از باغ وســیع خود بنا کرد. پیش از ساخت آن 
مسجد کوچک، ساکنان آبادی نماز یومیه خود را در گوشه ای 
از همین باغ وسیع به این روحانی فاضل اقتدا می کردند. پس 
از درگذشت شیخ علی شــریعتمدار و توسعه ساخت وسازها 
در آبادی های شــمیران، مســجد کوچکی که او با دست های 
خود بنا کــرد باقی ماند و هنوز هم محل اجتماع اهالی محله 
است. هرچند دیگر خبری از بنای اولیه مسجد نیست و اهالی 
سال 1372 مســجد خاطره انگیز محله را بازسازی کرده اند. 
مسجد شیخ علی به مســجد رفتگران هم معروف است. این 
نــام به یکی از رســوم قدیمی که چند دهه در این مســجد 
پابرجا بود اشــاره دارد. زمانی می گوید: »با فرا رســیدن ایام 
سوگواری محرم، رسمی خاص و منحصربه فرد در مسجد شیخ 
علی برگزار می شــد. رفتگران از چند روز مانده به محرم در 
مسجد شیخ علی جمع می شدند و این مسجد کوچک را برای 
برگزاری مراســم عزاداری آمــاده می کردند. آنها صفر تا صد 
مراسم عزاداری از روضه خوانی تا نوحه و... را خودشان برعهده 
داشتند. به همین دلیل مسجد شیخ علی به مسجد رفتگران 
هم شهرت پیدا کرد. هرچند پس از درگذشت یکی از بزرگان 
هیأت، دیگر نشــانی از برگزاری این رسم قدیمی در مسجد 

شیخ علی وجود ندارد.«

رسم حلواپزان در حسینیه قلهک
یکی از رسوم خاص قلهکی ها در مراسم سوگواری محرم و 
صفر، رســم حلواپزان در تاسوعا و عاشوراست. رسمی که البته 
از دوره قاجار مرسوم شده و به جز حسینیه قلهک در حسینیه 
کربالیی های چهــارراه گلوبندک هم بیش از چند دهه قدمت 
دارد. زمانی می گوید: »عبداهلل مستوفی در کتاب شرح زندگانی 
مــن به نذری هایی کــه اعیان و رجال در ایــام محرم و صفر 
می دادند اشاره کرده. مســتوفی در بخشی از این کتاب آورده 
اســت که خواهران کوچک ترش در روز اربعین حسینی حلوا 
می پختند و میان عزاداران توزیع می کردند. همچنین او در این 
کتاب از مراسم حلواپزان در چهارشنبه آخر صفر هم گفته است. 
نذری که به دلیل قیام مختــار ثقفی به خونخواهی اباعبداهلل 
 الحسین)ع( چهارشنبه آخر صفر میان تهرانی ها رایج شده بود.« 
زمانی ادامه می دهد: »رسم حلواپزان در ایام سوگواری محرم و 
صفــر که از دوره قاجار رواج پیدا کرد، اکنون در 2نقطه تهران 
اجرا می شــود. عالوه بر مراسم حلواپزان در مجاورت حسینیه 
کربالیی هــا در چهارراه گلوبندک، کمتر کســی از اجرای این 
مراسم در قلهک خبر دارد. در حسینیه قلهک که قدمتش به 
دوران قاجار برمی گردد، مثل دیگر تکایای شمیران نخلی وجود 
دارد که بانوان از روز تاســوعا تا عاشورا مراسم حلواپزان را کنار 
ایــن نخل اجرا می کنند. روز عاشــورا و پس از خواندن زیارت 

عاشورا، حلوای نذری میان عزاداران حسینی توزیع می شود.«

ظهر عاشورا 
در همه 

خانه ها باز 
است

نشانی یکی از 
رسم های خاص 

عزاداری شمیرانی ها 
را باید در روستای 

ناصرآباد جست وجو 
کرد؛ رسمی 
منحصربه فرد 

در برپایی عزای 
سیدالشهدا)ع( که 

همه اهالی روستا در 
اجرای آن مشارکت 
دارند. رسمی که از 
نیاکانشان به ارث 
رسیده و هر سال 

پرشورتر از گذشته 
برگزار می شود. ظهر 
عاشورا از هر خانه 

ناصرآباد عطر نذری 
بلند می شود و در 

پسکوچه های آبادی 
می پیچد. در همه 
خانه ها باز است 
و انگار سفره ای 

پربرکت به اندازه 
تمام روستا برای 

پذیرایی از عزاداران 
پهن شده است. ظهر 
عاشورا در آشپزخانه 
مسجد روستا خبری 
از پخت و پز غذای 
نذری نیست. اهالی 

در خانه های خود غذا 
می پزند، در خانه را 
به روی عزاداران باز 

می کنند تا همه اهالی 
در اطعام عزاداران 
پس از مراسم ظهر 
عاشورا نقش داشته 
باشند. ناصرآبادی ها 

یک غذای نذری 
خاص هم دارند. اگر 
روز عاشورا گذرتان 
به ناصرآباد افتاده 
باشد، حتمًا عطر 

خاص غذای »هفت  
لقمه« هم به مشامتان 

رسیده است. 
ناصرآبادی ها برای 
پذیرایی عزاداران 
با هفت لقمه، ۷نوع 
غذای متخلف را با 

هم ترکیب می کنند. 
در گوشه ای از 

بشقاب قرمه سبزی، 
در گوشه ای دیگر 
قیمه و... ترکیبی 
خاص می سازد که 
برای ناصرآبادی ها 
عطر و طعمی آشنا 
دارد و یادآور شور 
عزاداری های روز 

عاشوراست. 
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توکلی

گرد و غبار سهم همسایه هاست
خیابان گلبهار بــه معبری خاکی با ردیفی 
از آپارتمان های قد و نیم قد منتهی می شــود. 
ساکنان حاشــیه این معبر خاکی می گویند تا 
پیش از آغاز عملیات ســاخت خیابان گلبهار 
خبری از   تردد وقت و بی وقت خودروها و بروز 
مشــکالت ریز و درشــت امروز نبود. »حمید 
اسمی« ســاکن یکی از خانه های حاشیه این 
گذر می گوید: »شــهرداری با ســاخت میدان 
تره بــار کاری مثبت انجــام داده و حاال اهالی 
می توانند مایحتاج خود را با قیمت مناســب تر 
تهیه کنند. اما مشــکل اینجاســت که میدان 
تره بار در یک خیابان نیمه کاره ســاخته شده 
است. شهرداری تنها بخشی از خیابان گلبهار 
را آسفالت کرده و پیش از تکمیل این خیابان، 
میدان تره بار را در دل آن جانمایی کرده است. 
در حالــی که هنوز تکلیــف خروجی خیابان 
گلبهار روشن نیســت.« اسمی ادامه می دهد: 
»مشــتریانی که با خودرو شخصی از بزرگراه 
یــادگار امام)ره( برای خرید بــه این محدوده 
می آیند، به جز این معبر خاکی و پر دست انداز 
راهــی برای خــروج ندارند. حاال همســایه ها 
مانده اند و گرد و غبار ناشی از   تردد خودروها.« 
این حرف ها درددل مشــترک ساکنان حاشیه 
این معبر خاکی اســت. »قدرت زیادی« یکی 
دیگر از ســاکنان این محــدوده می گوید: »از 
آنجایی که شــبکه فاضالب شهری در فرحزاد 
تکمیل نشــده، فاضالب مصرفــی خانه ها هم 
بــه این معبر خاکی می ریــزد و عالوه بر بوی 
نامطبوع مشکالت زیست محیطی دیگری هم 
ایجاد می کند. اگرچه شــهرداری بخشــی از 
نهر حاشــیه خیابان را تکمیل کرده است ولی 
تا آســفالت نشــدن کامل معبر این مشکالت 

پابرجاست.«

اگر خروجی خیابان گلبهار باز شود
در انتهای معبر خاکی، درختان توت چند 
ده ســاله جلب توجه می کنند. این توتستان 
نشــان از ملک شــخصی یکی از همسایه ها 
دارد کــه در مســیر خروجی ایــن خیابان 
در حال ســاخت قــرار گرفته اســت. آللی 
می گوید: »خروجی خیابــان گلبهار به ملک 
شخصی یکی از همســایه ها منتهی می شود. 
در پیگیری هایی که از شــهرداری کرده ایم، 
یکی از دالیل طوالنی شــدن پروژه ســاخت 
خیابان گلبهار هم همین مســئله عنوان شده 
است. مدتی پیش مالک این زمین با ریختن 
ماســه، خروجی معبر نیمه کاره را مســدود 
کرد. در نتیجه خودروهایی که برای خرید از 
تره بار به این محدوده  آمدند، مجبور شــدند 
از همان راه آمده برگردند و مســیر یک طرفه 
تــا خیابان فرحزادی را طــی کنند. اگرچه با 
پیگیری شــورایاران و شهرداری منطقه، فعاًل 
مالک زمین به باز کردن مســیر رضایت داده 
و به تازگی خروجی خیابان هم باز شــده، اما 
گرد و خاک ناشــی از نیمه کاره ماندن پروژه 
امان همســایه ها را بریده است.« آللی ادامه 
می دهد: »تکمیل خیابان گلبهار و آســفالت 
شدن کل مســیر، راه دسترسی خودروها به 
خیابان مهر و سپس میدان شهید فرحزادی و 

باالدست محله را هموار می کند. سال هاست 
ترافیک خیابان فرحزادی به عنوان تنها مسیر 
دسترسی به محله از بزرگراه یادگار امام)ره( 
معضل شماره یک محله است. ساخت خیابان 
گلبهار می تواند بار ترافیکی خیابان فرحزادی 
را کاهــش دهد. چون عالوه بر اهالی فرحزاد، 
ساکنان محله شهرک نفت و اهالی چند محله 
دیگــر منطقه 5 هم از خیابان فرحزادی برای 
دسترسی به منازل خود استفاده می کنند.« 

ادامه پروژه پس از توافق با مالک
»حســن صفات« شــهردار منطقــه 2 از 
ســاخت خیابان گلبهار با هدف ســهولت در   
تردد شــهروندان و کاهش معضالت ترافیکی 
فرحزاد می گوید: »وجود رســتوران های بسیار 
در محدوده گردشــگری فرحزاد باعث افزایش 
حجم   تردد در این محدوده شــده و عالوه بر 
ایجاد مشــکالت ترافیکی در خیابان های این 
محله، بر ترافیک بزرگــراه یادگار امام)ره( هم 
اثرگذار اســت. به همین دلیل برای ســهولت 
در دسترســی اهالی فرحزاد بــه خیابان های 
گلپــاد، امامزاده داود)ع( و میدان تره بار جدید 
فرحزاد، طرح ســاخت خیابان گلبهار با توجه 
به طرح تفصیلی و طرح مطالعاتی ترافیک در 
دستور کار قرار گرفت.« صفات از جزئیات این 
معبر جدید می گوید: »خیابان گلبهار با طول 
120 متر و عرض 13 متر طراحی شــده است. 
در این طــرح عملیات ســاخت 260 متر نهر 
سرپوشــیده، 440 متر نهر روباز و کانیو برای 

هدایت  آب های سطحی اجرا شد.«
با وجود این، مدتی اســت که پروژه ساخت 
خیابــان گلبهار به دلیل قرار گرفتن یک ملک 
شــخصی در خروجی این خیابان متوقف شده 
است. »  محمدرضا کرمی« معاون فنی و عمران 
شهردار منطقه در این باره می گوید: »در طرح 
ساخت خیابان گلبهار، این خیابان از کنارگذر 
بزرگراه یادگار امام)ره(، آغاز و به محور امامزاده 
داود)ع( متصل می شــود. پروژه ســاخت این 
خیابان پس از اجرای بخشی از آن به دلیل قرار 
گرفتن یک ملک شخصی معارض در خروجی 
خیابان و شــکایت مالک متوقف شــد. پس از 
ایــن اتفاق، معاونت فنــی و عمران در مکاتبه 
با حوزه امالک شــهرداری منطقه درخواست 
توافق با مالک را ارائه کرده است تا در صورت 
توافــق و جلب رضایت مالک، پروژه ســاخت 
خیابان گلبهار ادامه پیــدا کند.« کرمی ادامه 
می دهد: »هرچند بخشی از این ملک معارض 
در طرح تفصیلی به عنوان معبر در نظر گرفته 
شده اما ادامه کار مشــروط به توافق با مالک 
است. قرارداد این پروژه پابرجاست و پیمانکار 
هم برای ادامه پروژه آماده اســت. امیدواریم با 
حصول این توافق زودتر خیابان گلبهار، تکمیل 
و بــار ترافیکی خیابان فرحزادی و مشــکالت 

اهالی رفع شود.«

ترافیک ورودی محله فرحزاد صبح و شب ندارد. هر ساعتی از روز که گذرتان به خیابان فرحزادی بیفتد، چند 
دقیقه ای باید ترافیک کالفه کننده تنها مســیر دسترسی به این محله را تحمل کنید. همین مسئله مسئوالن 
شــهرداری را به فکر ساخت یک ورودی دیگر به محله فرحزاد از بزرگراه یادگار امام)ره( انداخته است. حدود 
یک سال پیش، پروژه ساخت خیابان گلبهار با همین هدف، آغاز و در دل این خیابان در حال ساخت هم میدان 
تره بار فرحزاد جانمایی شــد. با گذشت یک سال از آغاز پروژه، خیابان گلبهار همچنان نیمه تمام باقی مانده و 
مشکالتی برای همسایگان ایجاد کرده است. سری به خیابان گلبهار زدیم و در گفت وگو با اهالی، شورایاران و 

مسئوالن شهرداری، ابعاد مشکل و روند ساخت این معبر جدید را بررسی کردیم.  

حسن حسن زاده

 گالیه اهالی فرحزاد از ترافیک معابر محله 
و پیامدهای یک طرح نیمه کاره

 خیابان گلبهار 
کی تکمیل می شود؟ 

حوالــی ظهر وقتی کاســبی رســتوران های خیابان 
فرحــزادی رونق می گیرد، صــف خودروهای گرفتار در 
ترافیک هــم از خیابان فرحزادی تا ورودی این محله از 
بزرگراه یادگار امام)ره( کشــیده می شود. محله فرحزاد 
بــا 35 هــزار نفر جمعیــت و انبوهی از گردشــگران و 
طبیعت دوستانی که گذرشان به این محله می افتد، فقط 
یــک ورودی از بزرگراه دارد. با وجود این، یک ســالی 
اســت که شهرداری طرح ساخت خیابان گلبهار را کلید 
زده تا بخشــی از مشکالت دسترســی به فرحزاد و بار 
ترافیک خیابان اصلی محله کاهش پیدا کند؛ طرحی که 
البته از یک سال گذشــته تاکنون نیمه تمام باقی مانده 
و مشــکالت ریز و درشــتی را هم برای همسایگان این 
گذر در حال ســاخت ایجاد کرده است. حوالی ظهر که 

ترافیک خیابان فرحزادی به اوج خود می رسد، از ورودی 
این خیابان مسیر خیابان گلبهار را در پیش می گیریم. از 
ابتدای مسیر تا میدان تره بار تازه تأسیس محله آسفالت 
شــده اما پــس از آن یک معبر خاکی و پر دســت انداز 
در انتظار خودروهاست. »مصطفی آللی« شورایار محله 
فرحزاد می گوید: »تا پیش از ساخت این خیابان، در این 
محدوده راهی برای عبور خودروها وجود نداشــت. فقط 
ســاکنان منازل اطراف پای پیاده از دل این زمین های 
خاکی به منازل خود دسترســی داشــتند. حاال که یک 
سال از ساخت خیابان گلبهار و جانمایی میدان تره بار در 
این خیابان می گذرد، تنها بخشی از این خیابان آسفالت 
شده و مهم تر اینکه هنوز خروجی خیابان به بهره برداری 

نرسیده است.« 
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رفاقتی

 7 سفرپیاده روی اربعین از سال 1392 تا 1398 
بــرای محمودی ازناوه با ثبــت عکس های متنوع و 
متفاوتی از پیاده روی اربعین همراه شد که هرکدام 
روایت های عاشــقانه از زائرانی است که با پای پیاده 
در این سفر معنوی قدم گذاشته اند. اگرچه عکس ها 
نمی توانند روایتگر همه عاشقی و دلدادگی این سفر 
معنوی باشــند اما تماشــای عکس هایی که از لنز 
دوربین محمودی ثبت شده است می تواند روح هر 

بیننده ای را به کربال پرواز دهد. 

این عشق در وصف نمی گنجد
محمودی سال 1392 نخستین بار در پیاده روی 
اربعین شرکت کرد. او درباره این سفر می گوید: »با 
شرکت در پیاده روی اربعین همه ذهنیت ما نسبت 
به آنچه از قبل شــنیده ایم تغییــر می کند. آنچه را 
می بینیم نمی توانیم در قالب کلمات توصیف کنیم. 
زن، مــرد، کودک، ســالخورده و حتی افرادی که با 
ویلچر در این راه قدم گذاشته اند پا به پای همدیگر 
مسیرهایی طوالنی را تا رسیدن به نجف می پیمایند. 
زائران عراقی از بصره پیاده به ســمت نجف حرکت 
می کننــد که حداقل 6 تا 7 روز راه اســت. توصیف 
آن در کالم نمی گنجد. فقط عشق است که می تواند 
ســختی های این مســیر را آســان کند. در مسیر 
پیاده روی، رویدادهای مختلفی را می توان مشاهده 
کرد که هرکدام داستانی است از همدلی و مهربانی. 
پذیرایی از زائران در موکب ها، اســکان زائران، پخت 

و توزیع غذای نــذری و... هریک حکایتی عجیب و 
متفــاوت را در ذهن ایجاد می کند که همه نشــان 
می دهد عشــق به امام حسین)ع( چقدر در دل این 
مردم ریشه دارد. افرادی که برای پیاده روی آمده اند 
در غیر از اربعین، آدم های متفاوتی هســتند. افراد 
متمول یا افرادی که یک سال پس انداز خود را برای 
اربعین جمع کرده اند تا افرادی با معلولیت جسمی 
و... حضــور دارنــد که در طول این مســیر همگی 
فقط یک هــدف دارند و آن عرض ارادت به خاندان 

اهل بیت)ع( است.«

میزبانی متفاوت عراقی ها 
میزبانی عراقی هــا از زائرانی کــه در پیاده روی 
اربعین شــرکت کرده اند از جلوه های زیبای مسیر 
است. پخت نان، توزیع شربت، دعوت از زائران برای 
استراحت و اسکان درخانه هایشــان و... از کارهایی 
است که شیعیان عراق در طول مسیر برای میزبانی از 

زائران انجام می دهند. محمودی می گوید: 
»شــاید تصور شود جنگ تحمیلی میان 
ایران و عراق موجب شــکاف میان مردم 
این 2 کشور شــده باشد اما با حضور در 
پیــاده روی اربعین خواهیم دید عراقی ها 
میزبانــی از زائران را به بهترین شــکل 
ممکن و بــا تمام وجود انجام می دهند و 
نکته قابل تأمل این است که در برخورد 
با زائران ایرانی رفتارشان خیلی محترمانه 

است.« 

عاشورا در چهار گوشه ایران 
»عاشــورا در چهار گوشــه ایران« عنوان کتاب 
محمودی است که ابتدای ماه محرم امسال رونمایی 
شد. عکس های این کتاب حاصل 30 سال عکاسی 
در شهرها و مناطق مختلف ایران است. او می گوید: 
»از ســال 1369 تا 1399 محرم هر ســال به یک 
نقطه کشور رفته و مراسم تاسوعا و عاشورا را عکاسی 
کرده ام. 180 عکس از 250 عکس چاپ شده در این 
کتاب مربوط به عکس هایی است که طی این سال ها 
گرفته ام. چند عکس از دوره قاجار و عکس هایی هم 

از عکاسان خوب ایرانی در این کتاب چاپ شده که 
روایتگر شیوه عزاداری در مناطق و شهرهای مختلف 
ایران است.«  در کتاب عاشورا در چهار گوشه ایران 
می توانید عکس هایی از تکیه ها را ببینید. محمودی 
که محرم 2 ســال اخیر بیشتر به عکاسی در تهران 
پرداخته است درباره وجه اشتراک مراسم عزاداری ها 
در نقاط مختلف می گوید: »تکیه تجریش از مراکزی 
است که به محل کسب و کار اختصاص دارد اما در 
ماه محرم مغازه ها تعطیل می شــوند و در این تکیه 
مراســم عزاداری برپا می شــود. در ایران مکان های 
دیگری مانند تکیه تجریش داریم که نشان از عشق 
و محبت مردم عادی و بازاریان به امام حســین)ع( 
دارد. آنها به واسطه عشق به امامشان محل کسب و 
کار را جمع می کنند و به برگزاری مراسم اختصاص 
می دهند. گرگان و ســمنان از شهرهایی است که با 
شروع محرم، محل کسب و کار برای برپایی مراسم 
عزاداری تغییر شــکل می دهد. تغییــر و همراهی 
و قدمت برپایی چنین مراســمی در نگاه اول مورد 
تعجب اســت اما نشاندهنده این اســت که تا چه 
حد این علقه در دل محله هــا و مردم وجود دارد و 
این عشق تا کجا به زندگی شــان راه پیدا کرده که 
برای اعتقادات مذهبی شــان کسب و کار را تعطیل 

می کنند.«

نمایشگاه مجازی در ایام کرونا
محمــودی که چند دوره داوری جشــنواره های 
عکس را برعهده داشته است سال 1393 عکس های 
خود از اربعین را در نمایشــگاه عکس چهل ترین در 
موزه امام علی)ع(، زیرگــذر چهارراه ولی عصر)عج( 
و همزمان در6 اســتان دیگر بــا هماهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به نمایش گذاشــت. او 
ســال 1394 نیز نمایشگاه عکس اربعین 
را همزمان با مراسم رونمایی کتاب خود 
در مــوزه امام علی)ع( برپا کــرده بود و 
امســال عکس هایش از پیاده روی اربعین 
را در نمایشگاه مجازی موزه امام علی)ع( 
بــه نمایش گذاشــته اســت. محمودی 
دربــاره برگزاری نمایشــگاه های مجازی 
می گوید: »در ایــام کرونا به دلیل کمتر 
شــدن فعالیت های اجتماعــی، مردم به 
ســمت فضای مجازی روآوردند. در این 
مدت توجه عالقه مندان به کارهای هنری نسبت به 
نمایشگاه های مجازی بیشتر شد. هر چند نمایشگاه 
حضــوری لطف دیگری دارد اما نمایشــگاه مجازی 
امکان بازدید گروه های بیشــتر را فراهم می کند. به 
نظرم حتی بعد از باز شــدن موزه ها و تمام شــدن 
کرونا باید از ظرفیــت فضای مجازی برای برگزاری 
نمایشگاه استفاده کرد. با توجه به مشکالت ترافیک 
تهــران و دور بودن مســیرها، برگزاری نمایشــگاه 
مجازی فرصت خوبی بــرای نمایش آثار هنرمندان 
اســت. البته اطالع رسانی بســیار مهم است تا افراد 

بیشتری در جریان برنامه های موزه ها قرار بگیرند.«

سعید محمودی ازناوه متولد سال 1۳۴۶ و 
فارغ التحصیل رشته حفاظت و مرمت آثار 

تاریخی از مرکز آموزش عالی سازمان میراث 
فرهنگ است. او نشان درجه یک فرهنگ وهنر 

)رشته عکاسی( را سال 1۳۸۷ از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دریافت کرد. 

 محمودی تاکنون نمایشگاه های متعددی 
در ایران و کشورهای دیگر از جمله در مرکز 

اسالمی هلسینکی فنالند، بوخوم آلمان، فرانسه، 
انگلستان، اسپانیا و... برپا کرده است. 

اربعین)فارسی، انگلیسی(، االربعین )عربی، 
انگلیسی(، اربعین )کودکان(، اربعین )زنان(، 

اربعین )سالخوردگان( و عاشورا در چهار گوشه 
ایران از کتاب های تصویری او از پیاده روی 

اربعین و مراسم سوگواری ایام محرم است. 

 گفت وگو با سعید محمودی ازناوه 
که پیاده روی اربعین را با دوربینش ثبت کرده است 

همراه با زائران کربال
  امســال نیز فرارسیدن اربعین حسینی غم و ماتم دوستداران و عاشقان حسین)ع( را دوچندان می کند. 
آنهایی که سال هاست در پیاده روی بزرگ اربعین شرکت کرده اند برای دومین سال و به دلیل شرایط کرونا از 
ســعادت شرکت در پیاده روی بازمانده اند. »سعید محمودی ازناوه« که ۷ سال پی در پی در پیاده روی اربعین 
حضور داشته، ۵۵ عکس منتخب از اربعین را در نمایشگاه مجازی موزه امام علی)ع( به نمایش گذاشته است. 
او که تاکنون بیش از 44 نمایشگاه انفرادی در ایران و کشورهای دیگر برگزار کرده است می گوید: »به دلیل 
شــرایط کرونا، 2 سال است که سعادت شرکت در پیاده روی اربعین را ندارم اما سعی کردم با نمایشگاه چله 

وصل با زائران کربال همراه شوم.« 

شهره کیانوش راد 

سعید محمودی ازناوه
عکاس

عکس های 

سعید محمودی با 

عنوان »چله وصل« تا ۵ مهر 

ماه در صفحه اینستاگرام موزه 

امام علی)ع( به نشانی 

 
 @imam ـ  ali ـ  museum

به نمایش گذاشته شده 

است.
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میدان تجریش اســت و اتفاقات ریز و درشت آن. 
انگار هر گوشــه اش را نگاه می کنی، رمز و رازی دارد. 
مثاًل همین گوشــه جنوب غربی با یک ســاختمان 
کماکان معمولی. اما وقتی دقیق تر می شوی می بینی 
که نــه تنها معمولی نیســت، بلکــه روایت جالبی 
هــم دارد. این ســاختمان یکــی از موقوفات احمد 
میرسپاســی معروف به »احمد لیستر« است. کسی 
که از رانندگی برای خــود ثروتی به هم زد و نامش 
ســر زبان ها افتاد. ماجرای فرزندانش هم نقطه عطف 
زندگی او شــد تا با وقــف میراثش برای خود باقیات 

الصاحاتی باقی بگذارد. 

شهرتی که از رانندگی به دست آمد
احمد لیستر اوایل قرن حاضر در ایران محبوبیت 
پیدا کرد. شهبازی، نویسنده کتاب تهران نامه می گوید: 
»نخســتین علت محبوبیت او این بود که از شــغل 
رانندگی، ناگهان به ثروت زیادی رسید و مالک زمین 
شد و بعد هم به دنیای واردات قدم گذاشت. این رشد 
اقتصادی یکی از علت های شهرت احمد لیستر است. 
او ابتدا راننده وثوق الدوله بود. وثوق الدوله ، نخست وزیر 
ایران و از دولتمردان تأثیرگــذار اواخر دوره قاجار و 
برادر احمد قوام )قوام السلطنه( بود. آن زمان را در نظر 
بگیرید که اتومبیل یک پدیده نو در جامعه شناخته 
می شــد. احمد لیســتر از جمله رانندگانی بود که با 
توجــه به هوش و ذکاوتش، دانش مکانیک خودرو را 
هم یاد گرفته بود و می توانست از عهده مسائل فنی 
برآیــد. در آن دوران، چنین راننده ای بســیار مورد 
احترام بود. بیراه نیست اگر راننده ای با چنین دانش 
فنی در آن دوران را با یک خلبان مقایسه کنیم. زیرا 
افراد عادی اصاًل از تعمیر خودرو یا حتی راندن خودرو 
سر درنمی آوردند. تعداد مکانیک اتومبیل هم در آن 
روزگار در تهران به تعداد انگشــتان دست بود و اگر 
خودرویی مشکل پیدا می کرد و متوقف می شد، همه 
باید دســت از کار می کشیدند تا مکانیک سر برسد. 
بنابراین همین شغل باعث محبوبیت و شهرت احمد 
لیستر شد.« احمد میرسپاسی بعدها راننده احمدشاه 
قاجار و سپس راننده پهلوی اول شد. شهبازی ادامه 
می دهــد: »تعامل و ارتباط خوب او با رضاخان باعث 
شــد وارد ارتش شــود و از رضاخان، درجه سلطانی 
بگیرد. درجه ســلطانی برابر سروانی امروز بود. بعد از 
اینکه وارد قشون شد، باز هم ارتقای مقام پیدا کرد و 

به ریاست قورخانه رسید.«

نمایندگی کارخانه اشتون لیستر
احمد میرسپاســی چرا به احمد لیســتر مشهور 
شد؟ این پرسشی اســت که شهبازی پاسخ می دهد: 
»احمد میرسپاســی به خاطر هوشــی که داشت به 
راحتی توانست با اروپائیان رابطه برقرار کند. بازرگانی 
را که شغل پیچیده ای اســت به سرعت آموخت و از 
کارخانه ای در انگلستان که متعلق به اشتون لیستر بود 
نمایندگی گرفت. اشتون لیستر در زمینه ماشین آالت 
کشاورزی فعالیت می کرد. احمد لیستر بعد از کسب 
مجوز نمایندگی ماشین آالت کارخانه ای به نام اشتون 

لیستر هم در دوران ناصرالدین شاه قاجار تأسیس  کرد. 
حوزه واردات و وارد شــدن به جرگه بازرگانان برای او 
بســیار موفقیت آمیز بود و ثروت زیــادی را برای او به 
همراه  آورد. وی بعد از اینکه به این ثروت می رسد، وارد 

عرصه زمین داری و امالک می شود.«

وصلت با خانواده سلطنتی
احمد لیســتر وقتی باجناق پهلوی اول شد، دیگر 
آوازه شــهرت را بر خود تمام کرد. نویســنده کتاب 
تهران نامــه می گوید: »نکته دیگــر ازدواج با خانواده 
امیرســلیمانی بود. احمد لیســتر بــا نصرت الزمان 
امیرســلیمانی، خواهر ملکه توران)همســر رضاشاه( 
ازدواج کرد. به این ترتیب احمد لیستر باجناق رضاشاه 
شــد. این موضوع بر شهرت او افزود و نامش بیش از 
پیش بر ســر زبان ها افتاد.« شهبازی ادامه می دهد: 
»دولت ایران به تبعیت از دولت نازی های آلمان سال 
1317 سازمانی به نام پرورش افکار را درست می کند 

دولت  برای  تبلیغات  تا 
نازی و دولت رضاشاه 
از این طریــق انجام 
شــود. این ســازمان 
به ســاختمانی برای 
گردهمایی و برگزاری 

داشت.  نیاز  جلســات 
غــرب میــدان توپخانه، 

احمد  به  متعلق  ساختمانی 
لیســتر بود کــه در اختیار این 

سازمان قرار گرفت.«

ماجرای تلخ پسران احمد لیستر
در تاریخ معاصر افراد زیــادی بودند که از راه های 
مختلف به ثروت کالن رســیدند اما نامی از آنها باقی 
نماند. شــهرت احمد لیستر و باقی ماندن نامش فقط 
به دلیل ثروتش نبود. دلیل اصلی ماندگار شــدن اسم 

او در تاریخ، ماجرای قتل پســر بزرگش، فرخشاد به  
دست پسر کوچکش، فرامرز بود. احمد لیستر وقتی با 
این اتفاق مواجه شد، تصمیم گرفت همه دارایی اش را 
وقف کند. این اتفاق خوفناک در کوران جنگ جهانی 
دوم در تهــران رخ داد. در مجله ها و روزنامه ها مرتب 
از ایــن اتفاق تلخ حرف و حدیث بــود. این ماجرا باز 
هم اســم احمد لیســتر را همراه داشت. او بعد از این 
جریان اموالش را وقف کرد. شهبازی در توضیح ماجرا 
می گوید: »فرخشاد به دســت فرامرز کشته می شود. 
پلیس تا مدت ها پیگیر شواهد و مدارک بود تا بتواند 
حقیقت ماجرا را کشف کند. پلیس به فرامرز مشکوک 
می شود. احمد لیســتر هم با فرامرز قول و قرارهایی 
می گذارد که در صــورت گفتن حقیقت ماجرا، اموال 
پدری نصیب او شــود. فرامرز اعتــراف می کند که به 
کمک دوســتانش، برادرش را با پتک کشته و در چاه 
باغی در ونک انداخته اســت. با پیگیری پلیس جنازه 
فرخشاد، پیدا و حقیقت روشن می شود. طوالنی شدن 
این ماجرا باعث می شــود که اخبــار به طور مرتب در 
روزنامه ها و مجله ها چاپ شــود و همچنان نام احمد 
لیستر بر ســر زبان ها باشد.« بعد از این اعتراف احمد 

لیستر دارایی های اش را وقف می کند. 

موقوفات در تجریش و توپخانه
 در میان موقوفات احمد لیســتر 2موقوفه عمده به 
جا مانده  که آشکارا نام سید احمد میرسپاسی 
یا احمد لیســتر را بر تابلوی معرفی 
خود دارد. اولی ساختمان ضلع 
جنوب غربی میدان تجریش 
موقوفات  اداره  توسط  که 
می شــود؛  اداره  تهران 
قباًل  که  ســاختمانی 
هتل بود به نام »فرد« 
و حاال فروشگاه است. 
»عبــاس صالحی« از 
قدیمی های شــمیران 
جای  »بــه  می گویــد: 
هتــل، باغی بود به نام باغ 
حاج عمو. احمد لیســتر باغ 
حــاج عمو را خریــد و هتلی در 
آن ســاخت. بعد هم آن را وقف کرد.« 
موقوفه مهم دیگر احمد لیستر امالک موقوفه کرج 
اســت. موقوفه کرج زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان کرج اداره می شــود. از دیگر موقوفه های او 
موقوفات معروف محوطه میــدان امام خمینی)ره( یا 
همان توپخانه سابق است. یکی دیگر از موقوفات او هم 

در خیابان قزوین به نام گاراژ لیستر است. 

  در میان موقوفات 
احمد لیستر 2موقوفه عمده 

به جا مانده  که آشکارا نام سید 
احمد میرسپاسی یا احمد 
لیستر را بر تابلوی معرفی 

خود دارد. 

 عکس های قدیمی، راویان ســاکت و خموش گذشته هســتند؛ درست مثل همین 
عکس قدیمی از ســاختمانی که در ضلع جنوب غربی میدان تجریش جا خوش کرده 
است. روزگاری که نه از پایانه تاکسی و اتوبوس در میدان تجریش 
خبری بود و نه از هیاهوی دستفروشــان. روایت ساختمان هتل 
»فرد« تجریش از مرد مشــهوری می گوید که آوازه ثروتش نقل 
محافل بود. اما داستان غم انگیزی هم داشت که باعث شد اموالش 
از جمله همین هتل فرد را وقف کنــد. در گفت وگو با »داریوش 
شهبازی« نویسنده و پژوهشگر تهران بیشتر درباره زندگی »احمد 

میرسپاسی« و موقوفاتش می پرسیم.   

راحله عبدالحسینی

 مروری بر سرگذشت ساختمان موقوفه احمد میرسپاسی 
در میدان تجریش که روزگاری هتل بود

عمل به سنت وقف 
نام لیستـر 

را زنده نگه داشت

داریوش شهبازی 
نویسنده و پژوهشگر 

تهران

بوم نقاشــی عرصه خوبی برای ابراز احساســات 
ماســت. حســنی نژاد فراهانی با ما هم عقیده است. 
می گویــد: »بوم، کاغذ یا هروســیله دیگر نقاشــی 
جوالنگاه و بســتری اســت که من احساساتم را به 
تصویــر در  می آورم و احساســاتم را بــا مخاطبان به 
اشــتراک می گذارم؛ این، خاصیت هنر اســت. زبان 
مشــترکی بین همه انسان هاســت. با قلم مو، بوم و 
کاردک یا هر وسیله دیگری که برای نقاشی در دست 
می گیرم یکی می شــوم. ما جسمی واحد می شویم تا 
بی واســطه حرف دل را به مخاطب بزنیم. بهتر است 
بگویم که بوم و قلم مو 2گویای خموش هستند که به 
واسطه آنها می شود زندگی را بهتر تجربه کرد. در کل 
هنر یعنی زندگی. پس کســی که می خواهد زندگی 
را بشناســد باید لباس هنر بر تن کند و اگر استعداد 
نقاشــی دارد زود خود را با قلم و بوم آشنا کند که به 
دنیایــی تازه وارد می شــود و می تواند از دریچه هنر 

به زندگی نگاه کند.« او درباره ســبک نقاشی اش 
می گویــد: »در ســبک های گوناگون نقاشــی 
کشــیده ام. تجربه های خوبی هم داشــته ام. اما 
بیشــتر از همه در سبک های اکسپرسیونیسم، 

امپرسیونیسم و سورئالیسم نقاشی می کشم.«

نقاشی از خانه های قدیمی
هنرمنــد هم محله ای ما مجموعه آثاری 

دارد کــه در آن فقــط از خانه های قدیمی نقاشــی 
کشیده است. 

او دربــاره عالقه اش به خانه های قدیمی می گوید: 
»بســیار به خانه های قدیمی عالقه مند هستم. چون 
گذشته گمشده را هویدا می کنند و بیانگر سنت های 
فراموش شده هستند.« از دیدگاه او همین خانه های 
قدیمی که در کوچه پسکوچه های محله  ما هنوز سرپا 
هســتند و کمر خم نکرده اند، راهی برای شــناخت 
هویت ماســت. او تهران و جزئیاتش را ســوژه خوبی 
برای نقاشــان می داند و می گوید: »کالنشــهر تهران 
به خاطــر رنگ های متعــددی که در آن به چشــم 
می خــورد، جایــی برای بروز اندیشــه 
آدمی اســت که ابزار نقاشی را بردارد 

و طرحی روی بوم بزند.«

تهران رنگی و بانشاط 
درباره  فراهانی  حسنی نژاد 
اینکه تهــران را چه رنگی 
می بیند هــم نکته جالبی 
کــرده ام  »ســعی  دارد: 
رنگ های ســیاه، سفید و 
خاکستری شهرم را رنگی 
دارم  دوست  چون  ببینم. 
شــهرم را رنگی و بانشاط 
ببینم. اگر قرار بود من روی 
تهران رنگ می زدم و نقاشــی 
می کردم تا کمی از خاکستری 
آن گرفته شــود، حتمًا رنگ 

آبــی را انتخــاب می کــردم.« او 
که از تهران هم نقاشــی کشیده 
اســت ادامه می دهد: »من به طور 
مشــخص از محله خودم نقاشی 
قدیمی  محله های  اما  نکشیده ام. 
نقاشی های من هست.  در  تهران 
تهران در نقاشی های من به رنگ 
واقعی خودش اســت؛ طوسی!  « 
صحبــت که به تهران و دوســت 
او  از  می رســد  داشــتنی هایش 
می پرســم که برای تفریح یا قدم 
زدن کدام نقطه تهران را دوست 
دارد. او پاسخ می دهد: »شمیران، 
کوهپایه های شــمال تهران، بازار 
تجریش و بازار تهران و همین طور 
محله های قدیمی تهران را خیلی 
دوســت دارم. برای نقاشی هم از 

همین محله ها الهام می گیرم.«

حضور در نمایشگاه قلمه
مدتی  ما  هم محلــه ای  نقاش 
پیــش در نمایشــگاه گروهی با 
عنــوان »قلمــه« در نگارخانــه 
حضور  تهران  دانشــگاه  دانشجو 
داشت. نمایشگاهی که آثار نقاشان 
درباره درختان بــود. او می گوید: 
»نمایشــگاه پرباری بــود. چون 
تحول و زایش را در آن مشــاهده 
می کردیم. احساس بسیار خوبی از 
این پروژه نمایشــگاهی دارم. زیرا 

در کنار بقیه دوســتانم نگاهم را با موضوع درخت به 
تصویر کشیده ام. به نظر من درخت نمادی از زندگی 
و گذر عمر اســت که در 4فصل پویا بــوده و هر بار 
به شکلی خود را نشــان می دهد. گذشت عمر آدمی 
را در وجــود درخت می توان پیدا کرد. ســعی کردم 
در نقاشــی هایم آدمی را در چهارراه فصول خود 
نشــان بدهم و درخــت را آینه تمام 
قد گذر عمر دانســتم؛ با این تفاوت 
که عمر انســان کوتاه است ولی عمر 
درخت اگر آفتی برایش پیش نیاید و 
تبری آن را لمس نکند، بسیار طوالنی 

اســت و قصه های بسیار برای 
آدم ها دارد.«

مراکز فرهنگی و بروز 
استعدادها

فعالیت های  ارزیابــی  برای 
مراکــز فرهنگــی منطقه چه 
هنرمندان  از  بهتــر  کســانی 
ســاکن منطقه درســت مثل 
او  فراهانــی.  حســنی نژاد 
می گوید: »هر بار که در مراکز 
فرهنگی منطقــه حضور پیدا 
کرده ام، رویداد تازه ای دیده ام. 
بود  پربار  برنامه ها  به طور کلی 
واســتعدادهای خوبــی از این 
مراکز فرهنگــی راه خود را به 
عالم هنر باز کرده اند.« او تجربه 
تدریــس در مراکــز فرهنگی 
را هــم دارد: »گاهی  که بوم و 
رنگ و قلم به من اســتراحت 
می دهند فکر تدریس می افتم 

که تجربه خوبی هم است.«

ماسک و محدودیت 
لب خوانی برای ناشنوایان

روزگار کرونا برای ناشنوایان 
را رقم زد.  مصائب مضاعفــی 
ناشــنوایانی که بــا لب خوانی 
برقرار  ارتبــاط  دیگــران  بــا 
می کردنــد، حــاال از پشــت 
ماســک هایی که بر چهره گذاشته شده، راه ارتباطی 
خود را مسدود می بینند. حسنی نژاد فراهانی، هنرمند 
ناشنوای محله ستارخان روزهای کرونا را برای حفظ 
سالمت خود بیشتر در خانه و پای بوم نقاشی گذرانده 
است. می گوید: »به نظر من بین بوم و نقاش هیچ مانع 
و حجابی نیست و ماسک تنها یک مخاطب است که 
از عطر رنگ و تصاویر روی نقش لذت می برد. من هم 
این روزها وقتی از خانه خارج می شوم ماسک می زنم 
و موارد بهداشــتی را رعایت می کنم. شرایط طوری 
است که همه باید رعایت کنیم. برای برخی هم البته 

سخت تر است.«

 به بهانه روز جهانی ناشنوایان 
با نقاش ساکن محله ستارخان گفت وگو کرده ایم

تهران باید آبی باشد 
 نه خاکستری! 

  دنیای آرام و بی هیاهوی او با بوم نقاشــی و رنگ روغن معنا می گیرد. »الهام حسنی نژاد فراهانی« از دوران 
نوجوانی با هنر نقاشــی آشنا شد و هر روز بیشــتر با آن خو گرفت تا بتواند حاال که راه شنیدن بر او بسته 
شــده، راهی دیگر برای ارتباط با جهان اطرافش داشته باشد. او راه هنر را انتخاب کرد . هنرمند هم محله ای ما 
ناشنواست. او تاکنون در گالری فرهنگسراهای نیاوران و ارسباران و چند گالری دیگر نمایشگاه نقاشی برگزار 
کرده است. در آستانه 8 مهر )30سپتامبر(، روز جهانی ناشنوایان درباره هنر نقاشی و ارتباطش با دنیای پیرامون 

گپ زدیم. او که در محله ستارخان زندگی می کند، معتقد است که بوم نقاشی جایی برای بروز اندیشه اوست.  

راحله عبدالحسینی

تهران و نقاشی های 
دیواری  

نقاشــی های دیواری سعی دارد تا 
حــد و اندازه خــودش رنگی روی 
روزمرگی هــا بپاشــد و زندگی را 
برای شهروندان بانشاط کند. حتی 
دیوارهایی که زیر بار فرســودگی 
کمر خــم کرده اند، جایــی برای 
نقاشی دیواری شده اند. حسنی نژاد 
فراهانــی درباره نقاشــی دیواری 
می گویــد: »گاهــی نقاشــی های 
دیواری مــکان به تصویر درآوردن 
شــهروندان  آرزوهــای  و  آمــال 
پرواز  خروشــان،  دریایی  اســت. 
دسته جمعی پرندگان و دشت های 
پــر از گلی که از آنها نشــانی در 
تهــران نیســت، روی دیوارها به 
نمایش درمی آیــد و آرامش را به 
شــکل انتزاعی میــان دغدغه ها و 
این  تهران می آورد.  شــلوغی های 
کار تــا حد زیادی توانســته رنگ 
زندگــی به تهران ببخشــد و این 
شــهر را از حالت ماشــینی بودن 
تیره و خاکســتری  و رنگ هــای 

درآورد.«

الهام حســنی نژاد فراهانی مدرک فوق دیپلم نقاشــی دارد. او از کودکی ناشنوا بوده. اما عرصه هنر را 
برای ارتباط با همنوعانش انتخاب کرده؛ عرصه ای که در آن خوش درخشــیده  و تا به حال در چند 
نمایشــگاه حضور داشته اســت. حدود 2دهه است که نقاشی را در محضر اســتادان بزرگی از جمله 
زنده یاد اسماعیل شیشه گران و استاد بهزاد شیشه گران آموزش دیده است و می گوید که هنوز افتخار 
شاگردی در کالس استاد بهزاد شیشه گران را دارد. در نمایشگاه های نگارخانه های برگ  سال 1377، 
سرو سال 1379، حجاب سال 1382، فرهنگسرای نیاوران سال1382، فرهنگسرای هنر سال 1387 
و فرهنگسرای ارسباران سال 1396 حضور داشته و نمایشگاه گروهی قلمه در سال 1397 هم آخرین 

نمایشگاه او قبل از شیوع کرونا بود. 

آشنایی با نقاش هم محلی 
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در ویترین مخصوصی در این 
موزه می توانید عاج و 2پای 
قطع شده فیل را ببینید که 
از آفریقا رسیده. همچنین 
جمجمه های شامپانزه و فسیل 
ماهی های مختلف. »آرمادیلو« 
یکی از حیوانات تاکسیدرمی 
شده ای است که در این 
موزه می توان سراغش را 
گرفت؛ جانوری از خانواده 
مورچه خوارها که نسل آنها در 
حال انقراض است. تماشای 
پوست مار بوآ را هم که از 
آمازون به این موزه آورده 
شده از دست ندهید. 

تماشای عکس های سفر برادران امیدوار به گوشه و کنار دنیا را از دست ندهید؛ عکس هایی که 
این برادران در کنار قبایل کوتاه قد و بلندقد گرفته اند یا از تجربه زندگی و کار در کنار اسکیموها 

و.... یکی از دیدنی ترین عکس های این موزه عکسی است که در آن مردمی از یک قبیله بدوی برای 
نخستین بار دوربین عکاسی می بینند و دور آن جمع شده اند. 

سر کوچک شده انسان از دیدنی ترین اشیای موزه برادران امیدوار است. رهآوردی که از قبیله »جیبارو« 
در آمریکای جنوبی به تهران رسیده. جنگجویان این قبیله سر دشمنان خود را با آدابی مخصوص در 
دیگ می جوشاندند و بعد از خشک کردن و کوچک تر شدن آن در این فرایند، آن را از گردنشان آویزان 
می کردند. برادران امیدوار نخستین جهانگردانی بودند که سراغ این قبیله رفتند و در ازای یک کیسه 
نمک، یکی از این سرهای کوچک شده را از اهالی قبیله جیبارو گرفتند. 

انواع سازهای سنتی که از کشورهایی مثل هند و پاکستان و کشورهای 
آفریقایی توسط برادران امیدوار گردآوری شده است ویژگی مشترکی دارند؛ 

همگی ساخته شده از طبیعت هستند. برخی از این سازها به خصوص در آفریقا 
برای جلب توجه حیوانات مختلف و شکار آنها به کار می رفت. 

عیسی و عبداهلل امیدوار سفر خود به 99 کشور دنیا را با موتورسیکلت آغاز کردند. 
دومین دور سفرهای آنها با خودرو سیتروئنی انجام شد که از این شرکت فرانسوی در 
ازای فروش مقاله های سفر خریداری کرده بودند. این موتور و خودرو ون را می توانید 

در ورودی موزه برادران امیدوار در کاخ سعدآباد ببینید. 

 نام جهانگردی در ایران با نام »برادران امیدوار« گره خورده اســت؛ سال 1333 بود که عیسی 
و عبداهلل امیدوار ســفر به دور دنیا را با موتورسیکلت معروفشان شــروع کردند. تجربه دیدن 
سرزمین های ناشناخته و آشنایی با قبایل مختلف و فرهنگ های متفاوت مهم ترین انگیزه ای بود 
که این دو برادر را به سمت جهانگردی سوق داد. سفرنامه برادران امیدوار، مقاله ها و مستندهایی 
که از این سفر جمع آوری و نوشته شده، عکس ها و... حاصل دیده ها، شنیده ها و تجربه های برادران 
امیدوار در این ســفر پرماجراست. یکی از مهم ترین و ارزشمندترین سوغاتی های این سفر دور و 
دراز اشــیایی است که این دو جهانگرد از قبایل دور با خود به ایران آوردند. این اشیا گاه عجیب و 
منحصربه فرد در کاخ سبز مجموعه فرهنگی سعدآباد به نام موزه برادران امیدوار به نمایش گذاشته 

شده است. به بهانه روز جهانی جهانگردی، تماشای برخی از این اشیا خالی از لطف نیست.

مرضیه موسوی

دور دنیا در 10 سال
رهآورد نخستین جهانگردان معاصر ایران در موزه برادران 

امیدوار کاخ سعدآباد 

گزارش تصویری یاد بود
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نوحه خوانی را از ســن خیلی کم، 
شــروع و در 12 سالگی ردای مداحی 
را بر به تن کرد و تا زمانی که حنجره 
طالیــی اش از کار نیفتــاده بود خود 
را وقــف مجالس اباعبــداهلل)ع( کرده 
بود. ماجرای بیماری او به نخســتین 
ســفری مربوط می شد که راهی کربال 
شد. گویی همه آنچه خوانده بود و تمام 
ذکر مصیبت ها را در این سفر با چشم 
جان دید. پس از برگشتن از این سفر 
معنوی دچار عارضه مغزی و حنجره او 

تا سال ها خاموش شد. 

آموزش مداحی
تربیت شاگردان و آموزش مداحی 
به عالقه مندان یکی از فعالیت های حاج 
حجت کسری بود. کودکان از 5سالگی 

برای آمــوزش مداحی نزد 
حاجی می آمدند. او شرطی 
کودکان  بــه  آموزش  برای 
و  »از درس  بود:  گذاشــته 
نباید غافل شوید.«  مدرسه 
در صورتــی به آنها آموزش 
می داد که مطمئن می شــد 
به درسشــان لطمه ای وارد 
نمی شــود. حاج کسری به 
به  و  بــود  معتقد  اصولــی 
می کرد  توصیه  نیز  دیگران 
رعایت کنند. نوع پوشش و 
رفتار مناسب از توصیه های 
همیشــگی او بــه مداحان 

بود. معتقد بود کســی که در کسوت 
مداحی اســت باید اول از همه منش و 
رفتارش در شــأن ذاکری اهل بیت)ع( 
باشــد و می گفت مــداح باید ظاهری 

آراســته و مذهبی داشته باشد. سبک 
تهرانی های قدیم مثل حاج اکبر ناظم 
را می پسندید و می گفت: 
»مجلــس اهل بیــت)ع( 
باید متناسب با شأن ائمه 

برگزار شود.«

خلف وعده نمی کرد
ویژگی های  از  یکــی 
مرحوم کســری این بود 
که هیــچ گاه برای رفتن 
به مجلس پولی را معین 
نمی کرد. هرچه می دادند 
را در پاکتی می ریخت و 
به مبلغ آن نگاه نمی کرد. 
اگر به چند مجلس دعوت می شــد با 
برنامه ریزی دقیق و ســر ســاعت در 
مجلــس روضه خوانی حاضر می شــد 
و هیچ گاه خلف وعــده نمی کرد. او به 

برپایی روضه های خانگی معتقد بود. 

سیاهپوش کردن خانه استاد 
پیرغالم  حــاج حجــت کســری، 
اهل بیت)ع( شاگردان بسیاری را تربیت 
کرد. مداحان و ذاکران شــمیرانی که 
بیشترشــان افتخار شاگردی حاجی را 
داشــته اند، 2روز مانده بــه آغاز محرم 
بــه خانه ایــن پیرغالم و اســتاد خود 
می رفتند، لباس سیاه بر تن می کردند 
و در مراســم ســیاهپوش کردن خانه 
استادشان شرکت می کردند. او که یکی 
از مداحان خوشــنام شــمیران بود در 
روزهایی که به اربعین حسینی نزدیک 
می شویم به سوی قافله سیدالشهدا)ع( 
و یارانش عروج کرد و در آستان مقدس 

امامزاده اسماعیل)ع( آرام گرفت. 
»محمدحسین رحیمیان« در وصف 
حجت کســری چنین ســروده است: 
اربعین جای همه  داری زیارت می کنی 
ای بــزرگ روضه خوان های شــمیران 

الوداع 

شهره کیانوش راد

 »حجت کسری« مداح سرشناس و پیرغالم اهل بیت)ع( 
در آستان امامزاده اسماعیل)ع(آرام گرفت

وداع با روضه خوان
وقت شناس و آراسته 

شمیـران
 محرم با نوای حاج »حجت کســری« در 
شــمیران حال و هوای دیگری پیدا می کرد. 
او از کودکی شاگرد مکتب حسین)ع( بود. با 
صدای جانسوزش دل ها را روانه کربال می کرد. 
زنده یاد کســری بیش از ۵0 ســال با صوت 
دلنشینش در مجالس شمیران مداحی می کرد. 
پیرغالم اهل بیت)ع( در آستانه اربعین حسینی 

به رحمت خدا رفت. یادش گرامی باد!

مرحوم کسری، 
معتقد بود کسی 

که در کسوت 
مداحی است باید 
اول از همه منش 

و رفتارش در 
شأن ذاکری 

اهل بیت)ع( باشد
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کافه کتاب

شمیران یا باغ های گمشده
کتاب شمیران یا باغ های گمشده توصیفی است 
از مناظر و مناطق دیدنی شــمیران؛ مجموعه ای 
تماشــایی همراه با عکس های 
رنگی، نقاشی و توضیحات کوتاه 
و  گردشــگری  اماکن  دربــاره 
تاریخی و فرهنگی شمیران زیبا. 
و  نویسنده  لودو«  »کریســتف 
خبرنگار فرانسوی در تدوین این 
مجموعه از یادداشت ها، مطالب 
تاریخی کتاب جغرافیای تاریخی شمیران و گزارش های 
برخی سیاحان بهره برده است. او در این کتاب سنت ها، 
روایت هــا و حکایت هایی که از موســفیدان تجریش 
شــنیده را بازگو کرده و به جذابیت اثر افزوده اســت. 
محل ها و مناطقی که در کتاب توصیف شده اند عبارتند 
از پــل رومی تا بازار تجریش، میــدان تجریش تا باغ 
فردوس، اویــن، درکه، ولنجک، ســعدآباد تا نیاوران، 
دارآباد تا بوستان جمشیدیه، جمشیدیه تا پس قلعه از 
طریق کوهستان، 2بنا در گالبدره و امامزاده قاسم)ع(. 

گردشگریپیشخوانپیشخوان

گنجینه آب

موزه آب یکی از دیدنی ترین موزه های کاخ سعدآباد است. در این موزه تمام ابزار و فنون 
اســتحصال و انتقال آب از گذشته تاکنون به نمایش درآمده. ساختمان موزه شامل 2بخش 
اصلی و فرعی و فضای باز اســت. بخش اصلی ساختمان موزه مربوط به دوران قاجار است. 
بخش فرعی این ســاختمان در زمان پهلوی دوم ســاخته شــد و برای پذیرایی از مقامات 
درباری و مهمانان شاه استفاده می شد. در ورودی موزه مدل »گاو چاه« به شکل مجسمه ای 
در مقیاس 1:1 یادآور روزگاری است که از چاه آب می کشیدند. گاو چاه در شهرهای کویری 
ایران نماد آب اســت. گاو چاه چاهی اســت که به وســیله گاو با کمک چرخ و طناب از آن 
آب می کشــیدند. چرخی که روی 2پایه بلند چوبی یا گلی در باالی چاه نصب شــده است 
به وســیله طناب و یوغ به گردن گاو یا حیوانات دیگری مثل اسب و االغ و حتی شتر بسته 
می شد. حیوان در مسیر مشخصی به نام »گاو ران« که طول آن برابر عمق چاه است حرکت 
رفت و برگشــتی داشت. در مســیر رفت دلو پر از آب را از چاه باال می کشید و در حوضچه 
کوچکی که دارای یک مجرای خروجی بود تخلیه می کرد تا وارد شبکه آبیاری مزارع شود. 
در راه برگشت دلو دوباره به ته چاه بر می گشت. موزه آب 4گالری دارد. در گالری اول وسایل 
سنتی آب از قبیل وسایل حفر قنات، تراز لوله ای، گونیای چوبی، قرقره، زوایه سنج و... است. 
گالــری دیگر موزه آب به ماکت هایی از آثار و ابنیه قدیم و شــاخص مرتبط با آب مانند از 
زمان قاجار اختصاص یافته است. در محوطه باز موزه آب مدل هایی از تأسیسات آبی جدید 
و قدیم مانند ســدها و کانال های آبرسانی ســاخته شده تا بازدیدکنندگان به راحتی درباره 
کارکرد آنها اطالعات الزم را به دســت آورند. بازدید از موزه آب تلنگری است تا در گذشته 

روش به دست آوردن آب گوارا چه مرارت هایی داشت. 

نقد فیلم در هفته 
دفاع مقدس

فیلم تئاتر »پاییز« و فیلم ســینمایی 
» شــیار 143« پس از نمایش در سالن 
اجتماعات اداره ارشاد اسالمی شمیرانات 

نقد و بررسی می شود. 
مسئول  قائدرحمت«  »محمد حسین 
واحد هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شــمیرانات با بیان این خبر گفت: »این 
2فیلم با موضوع دفاع مقدس و به مناسبت 
گرامیداشت این ایام، اکران و مورد نقد و 
بررسی قرار می گیرد.« او افزود: »با هدف 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فیلم تئاتر 
پاییز 3 مهر و فیلم سینمایی شیار 143 
چهارم مهر ماه در ســالن جلسات اداره 
ارشاد اسالمی شــمیرانات نقد و بررسی 

می شود.«

 بازگشایی موزه ها 
بعد از 5 ماه 

 مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد 
و نیــاوران و موزه هایــش بــا رعایــت 
فاصله گذاری  و  بهداشــتی  پروتکل های 

اجتماعی گشایش یافت. 
براساس بخشنامه صادره از سوی اداره 
کل موزه های وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به استناد 
وضعیت اعالمی از سوی وزارت بهداشت 
و درمان کشــور مبنی بر قــرار گرفتن 
تهــران در موقعیت )رنگ بندی نارنجی( 
از 27 شــهریور مــاه با رعایــت تمامی 
ضوابط و پروتکل های بهداشتی و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی بازگشایی شد. 
موزه هــای  از  بازدیــد  ســاعت 
مجموعه های سعدآباد و نیاوران از ساعت 
٩ تا١٧ اســت. فروش بلیت تا ســاعت 

15:30 انجام می شود. 

دعوت به برپایی نمایشگاه 
در گالری هنر 

فرهنگسرای ارســباران از هنرمندان 
برپایی نمایشگاه های هنری  جوان برای 
دعــوت می کنــد. به گــزارش خبرنگار 
همشهری محله، گالری هنر فرهنگسرای 
ارسباران با هدف پرداختن به جریان های 
مدرن و معاصر هنرهای تجســمی ایران 
در نظر دارد ضمــن دعوت از هنرمندان 
نمایشــگاه های  برپایی  برای  شــاخص 
تجســمی، هنرمندان جوان را شناسایی 
و زمینه را برای نمایش و ارائه آثارشــان 
برای حمایت ازاستعدادهای هنری فراهم 
کند. همچنین در نظر دارد گردهمایی و 
رویدادهای هنــری در قالب پرفورمنس، 
معرفی مقاالت، برگزاری ورکشــاپ های 
تخصصــی و مباحــث پژوهشــی را با 
همکاری استادان پیشکسوت و متخصص 
حوزه هنــر برگزار می کنــد. هنرمندان 
می تواننــد بــرای هماهنگــی برگزاری 
به صورت  تجســمی  هنرهای  نمایشگاه 
حضوری و مجازی )انفرادی و گروهی( و 
رویدادهای هنری با شماره ٢٢٨٨٦٩١١ 

تماس بگیرند. 

اخبار فرهنگی

راهنما

چهاردیواری اختیاری نیست! 
برج نشینی و آپارتمان نشــینی برای خود قوانین و 
مقرراتــی دارد که به ما می گویــد چهاردیواری آن 
قدرها هم اختیاری نیســت و ملزم بــه رعایت حقوقی 
هســتیم. مالکیت در آپارتمان ها شامل 2قسمت است؛ 
مالکیــت اختصاصــی و مالکیت مشــترک. در مالکیت 
اختصاصی فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد 
و مالکیت مشترک شامل قسمت هایی از ساختمان است 
که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند؛ شامل زمین 
زیربنا، تأسیسات، آسانســور، چاه های فاضالب، راه پله، 
پشــت بام و محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومی 
دارد و در سند اختصاصی قید نشده است. به همین دلیل 
همه ســاکنان بایــد در حفظ و نگهداری قســمت های 
مشترک سهیم باشــند. الزم است ساکنان یک آپارتمان 
آموزش های الزم درخصوص قوانین و مقررات آپارتمانی را 
فرابگیرند و در اصل حدود وظایف خود و حقوق همسایگان 

را بدانند. 

خبر

 مسابقه خوشنویسی
 از اشعار موالنا 

مسابقه خوشنویسی از اشعار موالنا به مناسبت 
سالروز بزرگداشت موالنا جالل الدین بلخی برگزار 
می شــود. این پویش توســط اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شمیرانات و شمال و به مناسبت 8 مهر سالروز 
بزررگداشت شاعر بزرگ پارسی گوی موالنا جالل الدین 
بلخی، برگزار می شــود. بخش های این مسابقه شامل 
نستعلیق، شکسته نستعلیق ونقاشی خط است و شرکت 
در این پویش بدون محدودیت سنی است. عالقه مندان 
می توانند حداکثر 3 اثر به صورت فایل تصویری با فرمت 
jpeg را حداکثر تا تاریخ 20 مهرماه ســال جاری به 
همراه درج کامل اطالعات فردی و تماس به نشــانی 
shemiranat. tehran@ الکترونیکــی  پســت 

farhangmail.ir ارسال کنند. به آثار بدون اطالعات 
فردی ترتیب اثر داده نخواهد شد. عالقه مندان می توانند 
برای کســب اطالعات بیشتر با شــماره 44720781 

واحد فرهنگی تماس بگیرند. 

محله ای که »سادات آباد« بود

باورش سخت است که سعادت آباد با 
آن برج های بلند و خیابان های همیشــه 
شلوغ و پاساژها و معماری مدرنش تا 40 
سال پیش زمین های کشاورزی و بایری 
بود خالی از ساختمان. هیچ برج آپارتمانی 
نبود که منظره کوه های شمیران را در این 
محدوده از تهــران مخدوش کند و برای 
رسیدن به آن باید جاده خاکی و بیابانی 
اطراف تهران را زیر پا می گذاشتی. سید 

ضیاءالدین طباطبایی کســی بود که اسمش به نام محله سعادت آباد گره خورده است و برای  
آبادانی زمین های این منطقه کمر همت بست. خیلی زود مغازه های آالمد الله  زار تهران پر شد 
از لباس های پوســت خرگوش که در زمین های سادات آباد پرورش داده می شد و اهالی تهران 
می دانستند در شمال غربی دارالخالفه زمین و دامداری هایی هست که کسب و کار در آن رونق 

گرفته و می توان در آن مشغول به کار شد. 
نام قدیمی اش »ســادات آباد« بود ؛ زمین های خالی از دار و درخت که از دارالخالفه فاصله 
زیادی داشــت و برخالف اغلب نقاط شــمالی تهران خبری از باغ های پر دار و درخت در آن 
نبود.  این زمین ها توسط سیدی به نام »سید حسن«، آباد و به زمین های کشاورزی تبدیل شد. 
کشاورزان این منطقه روستایی اینجا ساختند و چون از دروازه های تهران دور بود برای حفظ 
امنیتشــان قلعه ای هم ساختند. سال 1325 سید ضیاءالدین 3 دانگ این روستا را خریداری 
کرد و 3دانگ دیگر را فردی به نام محمدجعفرمیرزا خرید. زمان زیادی نگذشــت که 3 دانگ 

دیگر سادات آباد را هم سید ضیاء خریداری کرد و تحوالت زیادی در اینجا به وجود آمد. 
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