
راه اندازی پویش جاماندگان اربعین برای حمایت از بیماران کرونایی و 
نیازمندان  به همت کادرآموزشی پژوهش سرای اندیشه پویا 

با یک دنیاحسرت 
جـا مانـدیم

»از او به یک اشــارت، از ما به ســر دویدن« مصداق زائرانی اســت که 
عاشقانه و پای پیاده به مناسبت روز اربعین راهی کربال می شوند. سفری 

که توشه آن چیزی جز عشق و ارادت نیست.
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از ابتدای شیوع کرونا، شهرداری منطقه 6 برنامه های 
متنوعی برای سالمندان تدارک دیده است 

 این روزها با وجود پاندمی کرونا اغلب افراد دچار دلسردی 
شده اند، مخصوصًا که موج های جدید هم به این وضعیت 

دامن می زنند.

لبخند سالمت 
بر چهره مو سپیدان

 مرور تشکیل سازمان آتش نشانی
 در تهران قدیم به بهانه هفتم مهر،  روز آتش نشان

صفحه 14

هفتم مهرماه هر سال در تقویم شمسی 
ما به نام روز آتش نشــان و آتش نشانی 

نامگذاری شده است.

از احتسابیه 
تا آتش نشانی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا
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خاطرات حماسـه و خـون
مرور خاطرات نویسنده و رزمنده بسیجی ساکن محله امام خمینی)ره( 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

هنوز هم مرد جنگیـم
نگاهی به فعالیت های مدیریت شهری 
و مراکز فرهنگی در منطقه مرکزی تهران در هفته دفاع مقدس 

یـاد یـاران در شهر پرستاره
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120 هزار  دوز واکسن از تیر ماه 
ســال جاری تاکنون در مراکز 
واکسیناســیون منطقه 10 با هدف 
قطع زنجیره بیماری »کووید ـ 19 « 

به شهروندان تزریق شد. 
دبیر و جانشــین شهردار منطقه 
10 در ستاد بحران با اعالم این خبر 
گفت: »برای تسریع در خدمت رسانی 
به شــهروندان و همزمان با اجرای 
طــرح واکسیناســیون سراســری 
ویــروس کرونا در کشــور و تهران، 
مراکز واکسیناســیون منطقه 10 با 

مشــارکت مرکز بهداشت جنوب تهران، از اوایل تیرماه با هدف مدیریت 
مراحل تزریق واکسیناسیون گروه های هدف شروع به کارکرد و طی 80 
روز گذشته 120 هزار دوز واکســن در پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران 

بریانک و مرکز اورژانس خیابان کمیل به شهروندان تزریق شد.«

به گفتــه »علــی عبداللهیان«، 
روزانــه در این مرکز شــهروندان و 
گروه های هــدف از ســوی وزارت 
بهداشت با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی و حفظ فاصله اجتماعی 

واکسینه می شوند. 
عبداللهیان همچنین برای افرادی 
که موفق به دریافت واکسن نشده اند 
توضیــح می دهد: »مرکــز اورژانس 
خیابان کمیــل و ســوله مدیریت 
بحــران بریانک، در بلــوار بریانک، 
انتهای کوچه محبی، همچنان فعال 
است. شــهروندان ســاکن در محله های دهگانه منطقه که فاقد پرونده 
ســالمت الکترونیک هســتند، می توانند پس از اعالم گروه های سنی با 
مراجعه به ســامانه salamat. gov.ir مشــخصات فردی خود را ثبت 

کنند تا از طریق پیامک زمان تزریق واکسن به آنها اطالع داده شود.«

تیتر یک

تزریق 120 هزار دوز واکسن در مراکز واکسیناسیون منطقه

خانه محیط زیست در سرای محله هاشمی
خانه محیط زیست در سرای محله هاشمی برای ارتقای دانش و آگاهی شهروندان در حوزه 

محیط زیست و حفظ منابع طبیعی افتتاح شد. 
شــهردار ناحیه 2 در منطقه 10 با اعالم این خبر افزود: » مسائل زیست محیطی می تواند 
عاملی برای پیوند شــهروندان با شــهرداری تهران و مدیریت شــهری باشد. ایجاد خانه های 
محیط زیســت در ســراهای محله ها گامی مؤثر بــرای همکاری شــهروندان باکوچک ترین 
واحدمدیریت محلی، یعنی ســرای محله اســت و هدف از ایجاد این خانه ها، آموزش مردم، 
فرهنگسازی و بهره گیری از ظرفیت عظیم شهروندان برای تحقق اهداف حفاظتی از طبیعت، 
زمین و محیط زیست است.« به گفته »سعید قلیچ خانی«، افتتاح خانه محیط زیست در سرای 
محله هاشــمی، که محله ای با بافت شــهری متراکم و عمدتًا فرسوده و دارای جمعیت زیاد 
اســت، می تواند باعث افزایش و اثربخشی مشــارکت های مردمی و موفقیت در آموزش های 
مرتبط با محیط زیست به شــهروندان منطقه باشد و جایگاهی مناسب برای گردهمایی ها و 

هم اندیشی های زیست محیطی برای دبیران کانون های محیط زیست فراهم آورد. 

بوستان های قلب تهران ضدعفونی شد
شــهردار منطقه 11 تهران گفت: »برای پیشــگیری از 
ابتالی شهروندان به کرونا در اماکن عمومی، ضدعفونی روزانه 
پارک ها و بوســتان ها از سوی مجموعه فضای سبز در حال 
انجام است.«  »نصراهلل آبادیان« توضیح داد: »برای پیشگیری 
از گســترش دوباره ابتــال به کرونا و برای حفظ ســالمت 
شهروندان، تمام وســایل بازی کودکان، ست های ورزشی، 
نمازخانه ها و ســرویس های بهداشتی، المان ها، نیمکت ها، 
سطل های زباله و.... موجود در پارک ها و بوستان های منطقه 
روزانه ضدعفونی می شوند.«  آبادیان افزود: »تمامی المان ها 
و مبلمان پارک ها با مواد ضدعفونی کننده از جمله آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم که برای گندزدایی 
و ضدعفونی کردن کاربرد دارد، به صورت محلول با آب و استفاده از سمپاش های دستی یک نوبت در 
روز ضدعفونی می شوند.«  شهردار منطقه 11 ادامه داد: »در پارک ها و بوستان ها، دستورالعمل های 
مراقبتی و بهداشتی انجام می شود تا خیال شهروندان آسوده شود. با این حال هرگونه تصمیم گیری 
در خصوص اعمال محدودیت بیشــتر و ممنوعیت دوباره حضور شهروندان در پارک ها و بوستان ها 

منوط به تصمیمات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و مراجع ذی صالح است.« 

چهره
»ناهیدکیانی«قهرمانورزشیرشتهتکواندو

لزوم تقویت و حمایت 
استعدادهای ورزشی 

بانوان

یادداشت

فرصت اندک مستندسازی 
محلی دفاع مقدس

اگر زمان به عقب بازگردد، به 31 شهریور 
59، تاریخ گواهی می دهد در حالی که ما سر 
جنگ با هیچ کشــوری نداشتیم و حتی یک 
تیر هم به سوی کشور همسایه شلیک نکرده 
بودیم، تهاجم گسترده ای به مرزهای زمینی و 
هوایی ما صورت گرفت که طوالنی ترین جنگ 
قرن را پس از جنگ ویتنام به ملت ما تحمیل 

کرد. 
جدا از اینکه این جنگ چه خســارت هایی 
برایمان به بار آورد و چه ســرمایه هایی را از ما 
دریغ کرد، مقطع زمانی هشت ساله دفاع مقدس 
برگ زرینی شــد در تاریخ ملت ایران مملو از 
فداکاری، غیرتمندی و دالوری در دفاع از کیان 
دین و وطن که شایســته بازآفرینی و روایت 
دوباره و دوباره اســت؛ صرف نظــر از دیدگاه 
کالســیک به جنگ که بر تاریخ نگاری وقایع، 
نحــوه عملیات، چگونگی اجرای نقشــه های 
جنگــی و نقش فرماندهان عالــی تکیه دارد، 
برخی نویسندگان قالب و رویکردهای متفاوتی 
را در تولید آثار دفاع مقدس برای ایجاد جذابیت  
در مخاطب به ویژه نسل کنونی مطرح می کنند 
که ملموس تر، جزئی تر و محلی تر اســت. در 
این ژانر محوریت با رزمندگان داوطلب اعزامی 
از دل کوچه و خیابان های شــهر یا مجموعه 
فعالیت هــای کاماًل مردمی در پشــتیبانی از 
رزمندگان اســت که از سوی ساکنان محله ها 
به طور مستمر و گسترده تا پایان جنگ صورت 

می گرفت. 
این نوع مستندســازی و تولید محتوا در 
واقع بر وجهــه مردمی دفاع مقدس متمرکز و 
نیازمند ارتباط و گفت و گو با آدم هایی است که 
سال ها در کسوت رزمنده به جبهه رفته بودند 
یا به شــکل داوطلب در جمع آوری و تدارک 
انواع تجهیزات مورد نیاز جبهه اعم از خوراک، 
پوشاک و ملزومات نقش داشتند. البته منظور 
از مستندســازی تهیه گزارش پژوهش محور 
یا تدویــن روایتی هنرمندانه  برای بازســازی 
و بازآفرینی حال و هــوای محله ها با تکیه بر 
ارتباطات و مشــخصات محله ای و نحوه انجام 

امور است. 
اکنون هنگامی که از نام های پرتعداد حک 
شده شهدا بر کوچه پسکوچه ها سراغ می گیری، 
می گوینــد پدر و مادر شــهید فوت شــده یا 
از محلــه رفته اند و اطالعــات اندکی نصیبت 
می شود. همیاری و مشارکت مردم در حمایت 
همه جانبه از جبهه های نبرد دســت کمی از 
حماسه پیروزی های بزرگ نظامی ندارد و برای 
باز آفرینی و مستندســازی محلی آن فرصت 

اندک است. 
بهتر اســت در این مجــال کوتاه نهادهای 
اجتماعی که دغدغه حفظ و انتشــار فرهنگ 
ایثار و شــهادت را دارند همت کرده دست به 
کار شــوند. در این بیــن، اداره های اجتماعی 
فرهنگی مناطق شــهرداری به ویژه در جنوب 
شــهر می توانند این موضوع را در قالب پروژه 
احیای هویت محله پیش ببرند. نویســندگان 
دفاع مقدس و ادیبان محله که تعدادشــان در 
مناطق جنوبی کم نیســت فرصت دارند هم 
مجری این طرح و یاریگر شهرداری باشند هم 
مطالبه گر اجرای آن از سوی نهادهای محلی. 

ثبت نام دوره های آموزشی پاییزه در خانه فرهنگ گل ها
فرهنگسرای ســرو و خانه فرهنگ گلها با برگزاری 
دوره های متنوع آموزشــی برای همه گروه های سنی 
به صورت حضوری و مجازی به استقبال پاییز می رود. 

کالس های آموزشــی در ایــن مراکز بــرای همه 
گروه های ســنی اعم از کودکان، نوجوانــان، جوانان، 
بزرگســاالن و ســالمندان برنامه ریزی شــده اســت. 
دوره هــای ویژه فصــل پاییز1400 شــامل دوره های 
مهدکودک، پیش  دبســتانی )گروه سنی 3 تا 6 سال(، 
عکاســی، رباتیک، فوریت های پزشــکی، تکنیســین 
داروخانه، تکنیســین دندانپزشکی، چرتکه، مشاوره، صنایع دستی، کارگاه کند و کاو )تفکر 

خالقیت(، کارگاه کسب  و کار، نمایش خالق و بازیگری است. 
عالقه مندان برای ثبت نام می توانند از ســاعت 8:30 تا 18 به فرهنگســرای سرو و خانه 
فرهنگ گل ها مراجعه کنند یا با شماره تلفن های 88676904، 88651786، 88983603 

تماس بگیرند. 

در  آذربایجان  محلــه  ســاکن 
منطقــه 11 شــهرداری تهران 
هســتم. منطقه ما بــا اینکه یکی از 
مناطــق مرکــزی پایتخــت اســت 
متأســفانه بــه لحاظ داشــتن بافت 
متراکم محله ها و غلبه بافت مسکونی 
امکانــات  از  بخش هــا  ســایر  بــر 
ورزش  در حوزه  زیرســاختی خوبی 
بانوان برخوردار نیست. این در حالی 
اســت که مــا در منطقــه قهرمانان 
ورزشی متعددی در بین بانوان محله 
داریم و می طلبد مسئوالن منطقه با 
توجــه بــه ایــن مهــم نســبت به 
برنامه ریــزی جامــع و کامل در بعد 
شناســایی، تقویت این استعدادها و 
هدایت آنها به ســمت و سوی ورزش 
قهرمانی اقــدام کنند. البتــه ما در 
منطقه بوســتان های خوبــی داریم. 
از فضاهای  یکــی  مجموعه هایی که 
ورزشی خوب برای انجام تمرینات و 

است  ورزشــی  حرکات 
البته به شرطی که 
برای  آنها  امنیت 
حین  دختــران 
فراهم  تمریــن 

شود. 

سروش جنابی
دبیر

نمایشگاه مفهومی از دفاع مقدس تا اربعین
برنامه ریزی و اجرای منسجم ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در دستور کار شهرداری قلب 
پایتخت قرار گرفت و این منطقه نیز همسو با سایر مناطق، اقدامات اجرایی و مشترک را در زمینه 
فضاسازی، ادای احترام و نثار گل بر مزار شهدای گمنام، تقدیر از مدیران ایثارگر و رزمنده منطقه، 

اجرای سرود، سرکشی به خانواده محترم شهدا و تجلیل از ایثارگران و... را به انجام رساند.
رزمندگان با پیروی از حضرت اباعبداهلل حسین علیه السالم، مقصد خود را پیدا کردند. 
شهردار قلب پایتخت با بیان این مطلب توضیح می دهد: »با توجه به حدیثی که حضرت 
رسول)ص( فرمودند که اِنَّ اْلُحسین ِمصباُح اْلُهدی َو َسفیَنُه اْلنِّجاه، شهیدان با توسل به 
حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم راه رستگاری را پیدا کردند و به این سفینه نجات 

دست یافتند.«
»تورج فرهادی«، شهردار منطقه 6، درباره این ویژه برنامه ها که با همکاری معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، حوزه بسیج، معاونت خدمات شهری 
مساجد و شورایاران در نواحی شش گانه به اجرا درآمد، می گوید: »نمایشگاه تلفیقی دفاع مقدس 
و اربعین، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، از 28 شهریور تا 5 مهر که مصادف با اربعین 

حسینی است، برگزار شد. این نمایشگاه مفهومی در چند محور در پالزای هفتم تیر برپا بود.«
فرهادی ادامه می دهد: »در این نمایشــگاه نوع جدیدی از ســازه های نمایشگاهی اجرا شد و 
هدف از این نمایشــگاه این بود که با موضوعات مرتبط با دفاع مقدس نمایشگاهی برپا شود و به 

اربعین اتصال پیدا کند.«
شــهردار منطقه 6 با اشاره به فضاسازی برای یادمان شــهدای منطقه 6 می گوید: »تصاویر 
شــهدای قلب پایتخت در قالب عکس با فرمت خاصی در میدانگاه شهدای هفتم تیر به نمایش 
گذاشته شد. عالوه بر تصاویر شهدای دفاع مقدس، تصاویر شهدای مدافع حرم، شهدای سالمت و 

شهدای آتش نشان در میدان شهدای هفت تیر در معرض دید شهروندان قرار گرفت.«
فرهادی اضافه می کند: »نمایشگاه از ساعت 17 تا اذان مغرب برنامه های مختلفی داشت. رادیو 
اربعیــن هم موزیک های مرتبط با دفاع مقدس را پخــش و همزمان با آن، مجری در قالب رادیو 
یکسری احادیث مرتبط با اربعین را پخش کرد. گروه های نمایشی و سرودی که مرتبط با هفته 

دفاع مقدس و اربعین بودند هم در اینجا به اجرا پرداختند.«
فضاسازی محیطی با محوریت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ایام اربعین، اعزام نمادین نیرو 
به جبهه با اتوبوس های شــرکت واحد، نصب پرچم روی تاکســی های منطقه، برگزاری مسابقه 
کتابخوانی دفاع مقدس )ویژه کارکنان( به صورت مجازی، دعوت از نویســندگان کتاب با موضوع 
هشت ســال دفاع مقدس، ارسال پیامک روزانه، برگزاری مراســم عزاداری به مناسبت اربعین 
حسینی و تقدیر از رزمندگان شاغل در منطقه که بیش از 24 ماه سابقه حضور در جبهه های نبرد 

حق علیه باطل داشته اند از اقدامات حوزه بسیج قلب پایتخت بود.

50   میز خبر
بسته معیشتی به مناسبت 

گرامیداشت هفته دفاع  مقدس 
از سوی اداره ایثارگران معاونت 

برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
منطقه 10 در میان خانواده معظم 

شهدا توزیع شد. 

18
ایستگاه ورزش صبحگاهی ویژه 
بانوان و 15 ایستگاه برای آقایان 
در منطقه  6 توسط اداره ورزش 

این منطقه با همکاری معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی ایجاد شد. 

 50
درصد ظرفیت های گردشگری شهر 
تهران در منطقه 12 قرار دارد و 

این تمرکز باعث شده تا منطقه 12 
به عنوان یکی از قطب های گرشگری 

تهران مطرح باشد. 

احیا و بازسازی قنات سنگلج 
و مهرگرد در قلب پایتخت

شــهردار منطقــه 12 از برنامه ریزی برای احیا 
و بازســازی قنات ســنگلج و مهرگــرد با مقاصد 

گردشگری در این منطقه خبر داد. 
»علی محمد سعادتی«، شهردار منطقه، گفت: 
»در کنار کارکنان پرتالشــی که حیات و زندگی 
را به قنات های تاریخی تهران هدیه خواهند کرد، 
بازدید از قنات سنگلج و مهرگرد برای برنامه ریزی 
و اجــرای پروژه احیــا و بازنمایی این آثار هویتی 
و تاریخــی در قلب طهران در دســتور کار قرار 
گرفت.«  او افزود: »بر این اساس، بناست بخشی 
از قنات ســنگلج که در پارک شــهر باقی مانده، 
مرمت شــود. جمع آوری گل و الی کف قنات با 
هدف آماده ســازی برای   تــردد بازدیدکنندگان 
و در مرحلــه بعد، تعبیــه ورودی و خروجی ها از 
جملــه اقداماتی اســت که در ایــن زمینه انجام 
خواهد شد.«  »محمدرضا ندرلو«، معاون خدمات 
شهری و محیط زیســت منطقه، نیز در بازدید از 
قنات گفت: »قنات ســنگلج قناتــی بوده که آب 
را از محله باالدســت به محله ســنگلج می آورده 
اســت. ویژگی های ایــن قنات شــامل قدمت و 
ارزش تاریخی قنات، موقعیت مکانی استراتژیک 
در مرکز پارک شهر، نزدیکی به اماکن تاریخی و 
گردشگری تهران تاریخی، دیواره آجرچینی شده 
و منحصربه فرد، امکان دسترســی به میله چاه ها، 
وجــود فضــای مورد نیاز برای ســاخت مســیر 
دسترسی به قنات و امکان استفاده از فضای زیر و 

روی قنات برای گردشگری است.« 
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پایداری پایداری

»فریدون کاظمیان«، فیلمبردار جنگ:
8 روز در یک گودال زندگی کردیم

لحظه به لحظه جنگ برای من پر از خاطره است. زمانی که جنگ 
شــد در صداوسیما مشــغول کار بودم. بابت آفیش صدا و سیما با 
دوربین 16میلیمتر به منطقه های جنگی و با دوربین 8 میلیمتر برای 
ســتاد تبلیغات جنگ در اهواز فیلمبرداری می کردیم. سال 64 بود 
که به گیالنغرب رفتیم تا برای ساخت یک برنامه فیلمبرداری کنیم. 
زمستان بود و یک متر برف زمین را سپید کرده بود. با گروهانی که 
قرار بود باال بروند، چون بلد راه بودند، هماهنگی ها انجام شد تا تیم 
فیلمبرداری ما هم با راهنمایی آنها باال بروند. حدودا 15 نفر بودیم. هوا نامساعد بود. جلوتر 
که رفتیم بوران و برف شد. چشمانمان جایی را نمی دید. راه را گم کردیم. یک لحظه صدای 
تیر را که انگار از راست به چپ شلیک می شد، شنیدیم و بعد تیربار خاموش شد. چند لحظه 
بعد صدای تیر دیگری از جهت عکس، یعنی از چپ به راســت، آمد. متوجه شــدیم میان 
نیروهای ایران و عراق گرفتار شــده ایم. به ناچار گودالی کندیم و پنهان شدیم. یادم هست 
باتری دوربین را در کمرم گذاشته بودم تا لحظه آخر، اگر زنده ماندیم، بتوانیم فیلم بگیریم. 
8 روز در این گودال زندگی کردیم. برف ها را آب می کردیم و می خوردیم. بدنمان هم دچار 
شــپش شده بود. پوستمان چروک شده بود و خســته بودیم. باالخره شرایط آب و هوایی 
نامساعد شد و توانستیم دور از دید کامل دشمن از این گودال خارج بشویم. زمان گذشت 
و روزها سپری شد تا اینکه فیلممان با نام »زندگی در ارتفاعات« جایزه گرفت و درخشید. 

»سعید رژدام«، رزمنده 
قطارهای دل آور و دل بر

دفاع مقدس مانند هــر پدیده دیگری در 
دنیــا 2 وجه دارد؛ وجهی که همراه اشــک 
است و وجهی دیگر که با لبخند همراه است. 
این پدیده چون برآمده از بطن جامعه است و 
روابط تنگاتنگی با آحاد جامعه دارد، به همراه 
خود از رفتارهای روزمره انســان های درگیر 
آن، خاطره های بسیاری ساخته است که گاه 
تلخ و ناگوار و گاه شیرین و شکرخند است. یکی از خاطرات شیرین 
مربوط به کسانی اســت که در پادگان دوکوهه، نزدیک اندیمشک، 
مستقر بودند، جایی که ریل عبوری راه آهن از کنار آن می گذشت. 

رزمنده هایی که عمدتًا بچه های تهران و اطراف آن بودند به قطاری 
که از تهران به سمت جنوب حرکت می کرد می گفتند دل آور، چون از 
شهرشان می آمد و دلشان را با خود می آورد. همچنین به قطاری که 
از جنوب به سمت تهران در حرکت بود و از جلو پادگان عبور می کرد 
می گفتند، دل بر یعنی به همراه خودش دل آنها را به ســمت تهران 
می برد. این طنزی بود که بین رزمنده ها رد و بدل می شــد تا تلخی 

دوری از خانه و خانواده را برای خود کمرنگ کنند. 

آن، ریشــه های فرهنگی یک ملت را بازشــناخت و به جا آورد. به خاطر آوریم 
رمان ها و داســتان های شــاخص جهانی و فیلم های به یادماندنی و پرفروغی 
را که بر زمینه موضوعی جنگ شــکل گرفته اند و ماندگار شــده اند. بی گمان، 
دفاع هشت ســاله ما نیز در دل خود دستمایه های خلق آثار بزرگ سینمایی و 
داستانی را دارد، چنان که در سه دهه گذشته شماری از داستان نویسان کشور، 
بر متن یا حواشــی دگرگونی ها و امکان های پدید آمدهـ  که به نوبه خود ریشه 
در بازیابی هویت دیرین دارد ـ با رویکرد به گوشــه هایی از وقایع جنگ و دفاع 

هشت ساله، به نوشتن رمان و داستان هایی خواندنی پرداخته اند.
اکنون وقت آن اســت که بگوییم تنها انتخاب موضوع و مضمون های عظیم 
برای خلق رمان و داســتان نو و برجســته کافی نیست، زیرا این مهم شرط ها و 
اســباب دیگری هم الزم دارد. به عبارت دیگر، موضوعات و مضامین نو و رفیع 
زمانی در داســتان و رمان جلوه هایی سزوار می یابند که در نسبت بین محتوا و 
ســاختار ـ دقیقًا به مفهوم هنری ـ در دنیایی کاماًل داستانی، هستی و زندگی 
تازه ای پیدا کنند و در گســتره آزاد معنا، مکالمه و مکاشفه بین اثر و خواننده 

به جریانی بی پایان و شورانگیز تبدیل شود.
خصوصیات مورد اشاره در آثار انگشت شماری دیده می شود. شایسته است 
مســئوالن فرهنگی در این مقطع به آثار شاخص و درخشان توجه ویژه نشان 
دهند و با چنین رویکردی به ســمت الگوسازی برای هنرمندان تازه نفس این 

عرصه حرکت کنند.  

دفاع از سرزمین و حفاظت از آب و خاک در مقابل یورش متجاوزان، همواره 
واجد ارزش و مایه افتخار اســت. این واقعیت در هر کشــور و میان هر قوم و 
ملتی، چون با مفهوم دقیق مقاومت و پایداری در برابر سلطه جویی و زورگویی 
همراه شــود، عمق می گیرد و در روندی اســتعالیی ابعاد و ظرفیت های ملی و 

میهنی پیدا می کند. 
بــه بیان دیگر، در این پهنه بغرنج و هراســناک مرگ و زندگی اســت که 
غالبًا رفتار انســانی شکل های متداول و متعارفش را رها می کند و دالوری ها و 
دلدادگی ها، رشــادت ها و رذالت ها، بیم ها و امیدها و رنج ها و شادی ها صورت 

عوض می کنند و گاه جلوه هایی باورنکردنی و حیرت آور به خود می گیرند.
از همین روست که با مرور آثار هنری برآمده از این زمینه تاریخی می توان 
انســان را در موقعیتی خاص و خطیر، شــکننده و شکوهمند بازیافت و برتر از 

»عطــاء اهلل پهلوانی«، 
68ســاله، ایــن روزهــا 
است  کشاورزی  مشغول 
و یک میوه فروشــی هم 
برای فــروش محصوالت 
خیابان  در  تولیــدی اش 
ســال  او  دارد.  کمیــل 
1361، زمانی که جوانی 
بــرای  بــود،  23 ســاله 
حضــور در جبهــه عزم 
می کند:  جنــگ  میدان 
»اصالتا اهل کرج هستم 
و در ســال های جنگ هم همانجا زندگی می کردم. یادم 
اســت که برای ثبت نام و رفتن به جبهه همراه 4 نفر از 
بچه محل ها به مســجد محلمان رفتیم. دل نگران بودم 
ماجرای جبهه رفتنم را چطور با مادرم در میان بگذارم. با 
وجود داشتن یک دختر بچه کوچک، همسرم مخالفتی 
نشان نداد و انصافًا حمایتم هم کرد. اما نمی دانستم مادرم 
چه نظری خواهد داشــت. به هر ترتیبــی بود، ماجرای 
نامنویســی برای اعزام به جبهه را بــرای مادرم تعریف 
کردم. به شــانه ام زد و گفت: بیشــتر از یک سال است 
که از جنگ گذشــته و من توقع داشتم زودتر از اینها در 
جبهه باشی! برو پسرم! خیالت جمع باشد که از همسر و 

دخترت مراقبت و پذیرایی می کنم.«
این رزمنده جوان و جان بر کف برای آموزش های اولیه 
به پادگان امام حســین)ع( اعزام می شــود. بعد از پایان 
دوره های آموزشی، دوستانش به جبهه اعزام می شوند و 
او می ماند. همین موضوع باعث نارحتی اش می شــود. او 
تعریف می کند: »از مســئول عقیدتی و سیاسی پادگان 
چرایی اعزام نشــدنم را پرســیدم. گفتند قرار است در 
تیم پدافند هوایی باشــم. از کرج به اهواز رفتیم و بعد از 
امتحانی که از من گرفتند در تیم پدافند هوایی ماندگار 

شدم.«

تیرهایی که به خطا نرفت 
خاطره هــا یکی پس از دیگری مثــل صحنه هایی از 
یک فیلم در ذهن همســایه رزمنده ما جان می گیرند و 
بــا تعریف هریک از آنها برق نــگاه آقای پهلوانی گویای 
شور و تپش لحظه های عملیات اســت. او از ماجرا های 
نشانه گیری های دقیقش تعریف می کند: »برای امتحان و 
عضویت در تیم پدافند هوایی ما را به محیطی باز بردند. 
روی تپه ای 3 بشــکه بود به عنوان هدف. نفر اول و دوم 
نشانه گیری کردند و تیرهایشان را زدند تا نوبت من شد. 
با شلیک من بشکه ســقوط کرد. متعجب بودم و هنوز 
هــم می گویم کار خدا بود و من کار خاصی انجام ندادم. 
مسئول آموزش به من گفت که نشانه گیری ام خوب است 

و به درد این کار می خورم. یک روز هم در پادگان شهید 
بهشتی اهواز بودیم. در آنجا در هفت هزار بسیجی حضور 
داشــتند. وقت نماز ظهر و عصر بود که باالی ساختمان 
4 طبقه ای، از سمت شمال، هواپیمایی دیده شد. فرصت 
زیادی نبود که صبر کنیم تا نیرو برسد. به همین دلیل، 
خودم به ســمت هواپیما شــروع به تیراندازی کردم و 
حدود 120 تیر شلیک شد. خاطرم هست فرمانده وقتی 
به پوکه ها نگاه می کرد با ناراحتی زیر لب می گفت: اگر به 
هدف نخورده باشد، این گلوله ها حرام شده و باید جواب 
پس بدهی. بیســت دقیقه نشد که باخبر شدیم خلبان 
هواپیما با چتر نجات بیرون پریده. خیالمان جمع شد که 

گلوله ها به هدف خورده.«

از خاکریز عراقی ها تا خاکریز خودی 
روزهای رزم برای آقای پهلوانی با تعریف خاطرات و 
مرور دویدن ها پشت خاکریزها زنده می شود. خاطره هایی 
که حاال بعد از گذشــت این همه سال هنوز پرحرارتند 
و شــنیدنی. برای مثال، او از ماجرای عملیات شناسایی 
در قصــر شــیرین و پیچیدن خبر شــهادتش در میان 
همرزمانش یاد می کند: »3نفری، همراه با فرمانده و یکی 
از همرزمان، ساعت 12 شب برای عملیات شناسایی به 
راه افتادیم. تقریبًا در گرگ و میش هوا، نزدیک های صبح، 
متوجه شدیم مســیر را اشتباه رفته ایم و پشت خاکریز 
عراقی ها هستیم. عراقی ها متوجه ما شدند و به رگبارمان 
بستند. به دســتور فرمانده پخش شدیم و با جهت یابی 
به ســمت خط خودی حرکت کردیم. برای اینکه نماز 

صبحمان قضا نشود زیر تپه ها نماز خواندیم و بعد 
از نماز، فرمانده گفت نباید اسیر شویم. ناچار 
از هم جدا شــدیم. باید از تپه های 70  ـ 80 
متری مقابلمان باال می رفتیم و بعد از عبور از 

نیزار، به منطقه خودی می رسیدیم. هیچ 
سالح ســنگینی هم همراه نداشتیم. 
با هر سختی بود از تپه ها باال رفتیم 
و به نیزار رســیدیم. من برای اینکه 
دیده نشــوم تقریبًا همه مســیر را 
ســینه خیز حرکت کردم و حدود 
ساعت 9 بود که به خاک خودمان 
و مقر فرماندهی رســیدم. چون 
من دیرتر از بقیه رســیده بودم، 
همرزمانــم خیال کــرده بودند 
که شهید شــده ام. خودم صدای 

فرمانده را می شنیدم که می گفت 
برادر پهلوانی شهید شده. باید جنازه اش 
را از نیزار بیاوریم. وارد سنگر شدم و به 
خنده گفتم الزم نیست! شهید خودش 

آمد! «

در چند قدمی گرگ ها 
جنگ برای این همســایه ما فقط محدود به جبهه و 
پشت خاکریزها نبود. او در روزهای مرخصی هم با کمک 
به امدادگران و برادران بســیجی برای خودش تجربه ها 
و خاطــرات فراوانی اندوخته اســت. او درباره روزی که 
نزدیک بــوده او و فرزندش طعمه گله گرگ ها شــوند، 
می گوید: »زمســتان بود و هوا ســرد. برای مرخصی از 
جبهه به خانه آمده بودم. زمین از برف ســپید پوشیده 
بود که تصمیم گرفتم سری به بچه های پایگاه بزنم تا اگر 
کار یا کمکی الزم باشد دریغ نکنم. دخترم، تارا، کوچک 
بود. وقتی دید برای خروج از خانه لباس پوشیده ام، بهانه 
گرفت که همراهم باشد. لباس گرم تنش کردم و از خانه 
بیرون زدم. خانه مان در موقعیتی کوهســتانی بود و در 
مسیر چند گرگ محاصره مان کردند. چاره ای نداشتم تا 
برای نجات فرزنــدم او را از باالی دیوار به داخل یکی از 
باغ های اطراف بیندازم و سفارش کنم که به هرکسی که 
برخورد کرد خبر دهد پــدرش را گرگ ها خورده اند. در 
این فکرها بودم که یک لحظه خداوند کمکم کرد و چند 
سگ گله از راه رسیدند و جان هر دومان را نجات دادند.«

 
قصد خاطره نویسی دارم 

کتــاب »حرف دل« مجموعه شــعری اســت که با 
موضوع جنگ و مسائل اجتماعی و فرهنگی به تازگی به 
قلم همسایه ما منتشر شده اســت. آقای پهلوانی قصد 
نوشــتن کتابی از خاطرات حضور در جبهه و سال های 
جنگ هم دارد. او معتقد اســت عشــق دفاع از تمامیت 
ارضی کشــور در میان هیچ نســلی، از گذشته تا امروز، 
هنوز از یاد نرفته: »هنوز هم اگر جنگی باشــد یا کسی 
نگاه چپ به کشورم داشته باشــد برای دفاع از کشورم 
لباس رزم می پوشم. این موضوع فقط محدود به افرادی 
مثل ما که نسل جنگ به حساب می آییم، نیست. همه 
جوان ها و حتی کســانی که فکرش را نمی کنیم، وقتی 
زمانش برسد، به میدان می آیند. شاید نگاه ها به نسبت 
گذشــته کمی تغییر کرده باشد و حال و هوای مادی 
به خود گرفته باشــد، اما در مــورد حفظ آب و خاک 

و ناموس و کشور، همگی مرد جنگ هستیم.«

پیش قدم برای حل مشکالت اهالی 
آقای پهلوانی هنوز بــرای زندگی و کار 
در میان اهالی و همســایه ها همان روحیه 
جنگندگــی ســابق را دارد و می گوید: »ما 
بدون چشمداشت به جبهه می رفتیم. حتی 
مقرری ای را که بسیج برای ما واریز می کرد 
در صندوق کمک به جبهه می ریختم. حاال 
هم که جنگی نیســت کار خیر و کمک به 
دیگران تعطیل نیست. ما به خاطر همین 
مردم جنگیدیم. اگر کمک یا نیازی در محله 
زندگی ام احســاس کنم، حتمًا پیشقدم می شوم 
و به نهادهای الزم، از شــهرداری تا هرجایی که 
باید رفت، برای حل مســئله سر می زنم و پیگیر 

می شوم.«

خاطرات حماسه و خون

خاطره

آن روز به یاد ماندنی
حسین اسرافیلی 

شاعر دفاع مقدس
جبهه  های  در  رزمنــده  بچه  های 
جنــگ و در طــول هشــت ســال 
در  می  خواندند.  کتــاب  دفاع مقدس 
جبهه جلسات شعر هم برگزار می  شد. رزمندگان 
در جبهه  ها، ارتباط مستمری با ادبیات، شعر و 
ادبیات  داستانی داشتند. خاطره  ای در ذهن دارم 
که دقیقًا نشــان می  دهد که تک  تک بچه  های 
جبهه چقدر به داستان و شعر عالقه  مند بودند. 
این خاطره به خودی خود نشانگر آن است که 
آنها شــعر و داستان را می  خواندند و البته چون 
رزمنــده در هر لحظه آماده دفاع و نبرد اســت 
و همــواره در حالت آماده  باش به ســر می  برد، 
بیشــتر مواقع و اغلب این داستان  ها و شعرها را 
از رادیو داخل سنگرها گوش می  دادند و دنبال 

می  کردند. 
هنگامی که بــه حمیدیه رفته بودیم، پیش 
از آنکــه صدام آن پــادگان را بمباران کند، در 
ســالن بزرگی حضور داشــتیم که هم ســالن 
ناهارخوری و هم مســجد بچه  های رزمنده بود. 
ما در همان ســالن در مراسمی شرکت کردیم. 
آقای رضا رهگذر)محمدرضا سرشــار( هم با ما 
در آن گروه همراه بود. آن زمان آقای سرشــار 
در رادیو، ظهرها داســتان می  خواند. شاعرانی 
دعوت می  شــدند تا شــعر بخوانند. هر شاعری 
که بیشــتر شعرش در رادیو و تلویزیون خوانده 
می  شــد و به ویژه در بلندگوهای پادگان  ها برای 
رزمندگان آشــنا بود، خــود رزمندگان بیت یا 
مصراع دوم را با صــدای بلند دم می  گرفتند و 
می  خواندند. این نشان دهنده آن بود که آنها اگر 
کتــاب کمتر می توانند بخوانند، اما هر آنچه در 
رادیو گفته می  شــود، به خوبی دنبال می  کنند 
و گوش می  دهند. آنها ســراپا گوش شــنوایی 
برای شعرها و داســتان  های درخشان به شمار 
می  رفتند و بسیاری  شان که بعدها شهید شدند، 
استعداد خاصی به گمان من در فراگیری ادبیات 
داشتند... آن هم زیر آتشباری دشمن! به قدری 
به شــعرهای مختلف گوش داده بودند که در 

ذهنشان ثبت و ضبط شده بود. 
 یادم اســت که به آقای سرشــار گفتیم که 
ایشــان هم داســتان کوتاهی بخواند. او رفت 
و پشــت تریبون قرار گرفت. همین که با نام و 
ذکر خداوند خواســت داستانش را شروع کند، 
همه بچه  های رزمنده از جای خود برخاســتند. 
دریافتیــم که رزمنــدگان پــادگان حمیدیه، 
همگــی با همیــن رادیوهای کوچکــی که در 
سنگرهایشــان دارند، هر روز، رأس ساعت یک 
ظهر، داســتان  هایی را که آقای سرشــار برای 
مردم می  خواند، شــنیده اند. او تــا گفت به نام 
خداوند بخشاینده مهربان، همه صدای آشنای 
او را شــناختند. همه حاضران در سالن برای او 
کف زدند و برای سالمتی  شان صلوات فرستادند. 
چندین نفر جابه  جا شــدند تا بهتر چهره آقای 
سرشــار را ببینند. در بحبوحــه جنگ، چنان 
به وجد آمده بودند کــه تو گویی خبر پیروزی 
در جنگ به گوششــان رسیده است! آنها برای 
لحظه  ای هم که شــده، همه چیــز را فراموش 
کردند و می  خواستند با طیب خاطر به داستانی 
که سرشــار، به طور زنده و این بار نه از رادیو و 
پیش رویشان برایشان می  خواند، گوش بدهند. 
اندک اندک سکوت ســالن را فراگرفت و همه 
رزمندگان، دل به داستان این نویسنده سپردند 
و ســراپا گوش شــدند. آن روز به یاد ماندنی را 

هیچ گاه از خاطر نمی  برم.

نوبت غنا بخشیدن 
به هنر دفاع مقدس

 »عطاء اهلل پهلوانی«، از اهالی 
خیابان کمیل، حوالی چهارراه 
خوش، در کوران جنگ برای 
دفاع از تمامیت ارضی کشور 

راهی جبهه های غرب و جنوب 
کشور شد. او در کسوت عضوی 
از یگان پدافند هوایی ارتش در 

عملیات فتح المبین و چندین 
عملیات دیگر حضور داشت 
و سال ها نیز در پشت جبهه 

با خدمت رسانی به رزمندگان 
سهمش را برای حفظ جان و 
مال و ناموس کشور ادا کرد. 

این هم محلی ما به تازگی کتاب 
شعری را با عنوان »حرف دل« 
منتشر کرده است. به مناسبت 

آغاز هفته دفاع مقدس، ساعتی 
را مهمان عطاء اهلل پهلوانی شدیم 

و با او درباره خاطرات روزهای 
جبهه و جنگ گفت و گو کردیم.

  امروز همه ما در هر جایگاهی که قرار داریم آرامش و امنیتمان را مدیون رشادت های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، ایثارگران و جانفشانی های شهیدان 
هستیم. بنابراین، باید قدر ایثارگران 8 سال جنگ تحمیلی را بدانیم و ادامه دهنده راهشان باشیم. دفاع مقدس در تاریخ ملت ما جزو دوره های تأثیرگذار 
و فراموش نشدنی است. یادآوری خاطرات آن دوران، عالوه بر ارج گذاشتن به فداکاری و ایثارگری مردان و زنان، بستری فراهم می کند تا نسل آینده این 

جهاد و دفاع از حق را از یاد نبرند. پای خاطرات 2 تن از رزمندگان نشستیم تا از نقش آفرینی در صحنه های نظامی و فرهنگی دفاع مقدس برایمان بگویند.

مرورخاطراتنویسندهورزمندهبسیجیساکنمحلهامامخمینی)ره(
بهمناسبتهفتهدفاعمقدس

هنوز هم مرد جنگیم

بهاره خسروی

فرزین شیرزادی
خبرنگار

دفاعمقدس
بهروایت

دورزمنده
هممحلهای

نگاه
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راهاندازیپویشجاماندگاناربعین
برایحمایتازبیمارانکروناییونیازمندان

بههمتکادرآموزشیپژوهشسرای
اندیشهپویا

با یک دنیـا
حسـرت 

جـا مانـدیم

»از چنــد روز مانده به اربعین، همه اهل خانه در تکاپوی ســفر بودند. 
گاهی اوقات حتی برنامه ســفر ما دســته جمعی و به همراه همکاران بود. 
چه خاطرات و روزهای خوشی داشتیم... خانوادگی یک کوله پشتی سبک 
و کمی وســیله، به قدر رفــع حاجت، داخل کوله می گذاشــتیم و راهی 
می شدیم. اما 2 سال است که مخاطره سفر کردن و مبتال شدن به بیماری، 

اجازه این کار را از ما گرفته است....«
»فریده تاج ور«، مدیر نوبت دوم پژوهش سرای اندیشه پویا، این جمله ها 
را که می گوید، صدایش بغض آلود می شــود: »4 دفعه ســعادت حضور در 
پیاده روی روز اربعین را همراه دوســتان و همکاران داشتم. اما این بیماری 
منحوس مانع ســفر رفتن ما شده است. این سفر نرفتن به منزله تعطیلی 

عشق و ارادت ما به آقا امام حسین)ع( نیست.... .«

دریافت کپسول اکسیژن با زیارت عاشورا 
»عبادت چیزی جز گره گشایی از خلق خدا نیست. همه سفرهای زیارتی 
و ادای نذرهــا برای افزایش معنویات اســت و حمایت و کمک به همنوع 

چیزی کم از عشق و ارادت به ائمه ندارد.«
تاج ور با اشــاره بــه این موضوع می گوید: »همه همــکاران ما اهل دل 
هســتند و از اینکه برای قطع زنجیره ایــن بیماری به میل خودمان راهی 
این ســفر پر فیض معنوی نمی شــویم ناراحت هستیم. اما چاره چیست؟ 
به همین دلیل، با همراهی تعدادی از همکاران که پای ثابت پژوهش ســرا 
هستیم، تصمیم گرفتیم هزینه سفر اربعین و نذورمان 
را صرف انجام کار خیر کنیم. همکاران استقبال کردند 
و کم کم اقوام، دوســتان و آشــنایان و خّیران هم پای 
کارآمدند تا این حرکت دوام و فعالیت بیشتری داشته 
باشــد. روزهای اول یک گروه 5 نفره تشکیل دادیم، اما 
حاال یک گروه بزرگ 60 تا 70نفره داریم. سال گذشته 
با کمک مادر یکی از دانش آموزان که در بیمارســتان 
سینا مشغول کار است، برای بیماران کرونایی این مرکز 
تعدادی کپسول اکسیژن تهیه کردیم. شرطمان هم این 
شد که هرکســی از این کپسول ها استفاده می کند به 
نیت خیرات برای اموات و شــهدای کربال یکبار زیارت 

عاشورا را بخواند.«
بــه گفته تاج ور، تهیه دارو بــرای بیماران کرونایی، 
تهیه دارو بــرای بیماران مبتال به بیماری های خاص و 
بیمار بی بضاعت و.... از دیگر کمک های این پویش برای 

نیازمندان و خانواده های کم برخوردار است. 

کمک به راه اندازی کسب و کارهای خانگی 
یکی از مهم تریــن ویژگی های این پویش، حمایت از مشــاغل 
آســیب دیده و بانوان سرپرســت خانوار اســت. »فاطمه کارزی«، 
کارشناس پژوهش سرای اندیشه پویا، در تکمیل صحبت همکارش 
این نکته را می گوید و ادامه می دهد: »اعضای گروه و خّیرانی که ما 
را همراهی می کنند، به اندازه وسعشان، هرکدام گرهی از مشکالت 
مردم باز می کننــد. عالوه بر این، هرکــدام از اعضا هم به تنهایی 
عضو گروه های خیریه ای هستیم که برای حل مشکالت خانواده های 
کم برخــوردار از یکدیگــر کمک می گیریم. برای مثال، بخشــی از 
فعالیت هایمان را در حوزه کارآفرینی و راه اندازی کســب و کارهای 
خانگی متمرکز کردیم. چند وقت پیش، یک خانم سرپرست خانوار 
نیاز به چرخ خیاطی برای امرار معاش داشت که از طریق یک گروه 

خیریه برایش تهیه شد.«
کارزی با بیان اینکه دلش برای ســفر دوباره به کربال حسابی پر 
می کشد، ادامه می دهد: »هرچه می کنیم برای رضای خدا و آرامش 
دلمان است. ما که از عشق و عالقه مان دور افتادیم، به میل خودمان 
برای کمک به کادر درمان و حمایت از کســانی که می دانیم با یک 
قدم کوچک و ساده ما چقدر خوشحال می شوند، عشق و ارادتمان 
به سرور و ساالر شهیدان 
دیگران  شادکردن  با  را 

نشان می دهیم.«

کمک برای ودیعه مسکن 
»همه آنچه را از زیبایی ها و توشــه های بهشتی روایت می کنند 
در ســفر اربعین یک باره می توان تجربه کرد.« »منیره آزادمنش«، 
از دیگر کارشناسان پژوهش ســرای اندیشه پویا، این را می گوید و 
اضافه می کند: »10 بار ســعادت سفر به کربال را داشته ام و در این 
میان 7 بار در پیاده روی اربعین شــرکت کرده ام. طبعا، سفر نرفتن 
در ایام اربعین برایم ســخت بود، به ویژه برای دیدار دوباره با مردم 
و شــیعیان عراق که حســابی مهمان نواز و عاشق میزبانی از زائران 
کربال هســتند. اما برای قطع این زنجیــره و نجات جان مردم باید 
از این ســفر چشمپوشی می کردم. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم 
شیوه بهره مندی از برکات معنوی این سفر را تغییر دهیم. در میان 
همکاران، خیریه کوچکی برای انجام کارهای عام المنفعه داشــتیم. 
تقریبًا از ســال گذشــته هم همه گیری کرونا مطرح شد و با حذف 
برپا کردن دیگ های نذری و مراســم  عزاداری، همه هزینه های این 
مراسم را در قالب کمک های خیریه به نیازمندان اختصاص دادیم. 
بــرای مثال، قربانی ها و ارزاق را برای خانواده های کم برخوردار کنار 
گذاشــتیم یا با معرفی برنامه تلویزیونی "ســمت خدا «، با همراهی 

خیران، به درمان زوج های نابارور نیازمند کمک کردیم.«
یکــی از اقدامات مهم این پویش که امســال هم می تواند ادامه 
پیدا کند تأمین هزینه ودیعه مسکن است. آزادمنش این را می گوید 
و ادامه می دهد: »ســال گذشــته مدارس مجازی بود و خانواده ها 
شاید کمتر برای رفت وآمد بچه ها، با توجه به فاصله خانه و مدرسه، 
مشکل داشتند. اما امســال با توجه بازگشایی مدارس این موضوع 
دوباره پررنگ می شود. تأمین ودیعه مسکن برای تهیه خانه مناسب 
و نزدیک به مدرسه، ویژه خانواده های نیازمند، از برنامه های پویش 
امسال اســت. امیدواریم بتوانیم با همین امکانات اندک و همراهی 
خیران، گام های مؤثری برای توانمند سازی نیازمندان ساکن منطقه 

برداریم.«

بهاره خسروی

  »از او به یک اشــارت، از ما به ســر دویدن« مصداق زائرانی است 
که عاشقانه و پای پیاده به مناسبت روز اربعین راهی کربال می شوند. 

سفری که توشه آن چیزی جز عشق و ارادت نیست. 
همه ســاله، در اربعین حسینی، عاشقان و شیفتگان زیادی از سراسر 
دنیا به زیارت موالی خود می روند، اما امسال 2 سال است که بیماری 
»کووید ـ 19« از گرد راه رســیده و بســیاری از سفرها و برنامه های 
مذهبی را تعطیل یا تحت الشــعاع قرار داده اســت. البته شیفتگان 
و دانش آموختگان عشق امام حســین)ع( خوب می داند که فلسفه 
عبادت و زیارت چیزی جز کمــک به همنوع و پاک کردن غبار غم و 

اندوه از یک دل شکسته نیست. 
به همین بهانــه، تعدادی از کارمندان آمــوزش و پرورش پازل دهم 
پایتخت در پژوهش سرای اندیشه پویا برای حمایت از بیماران کرونایی 
و نیازمندان، پویــش »جاماندگان اربعین« را راه انــدازی کرده اند و 
هزینه های سفر به کربال و نذرهایشان را صرف نیازمندان می کنند. در 

این گزارش، با تعدادی از بانیان اصلی این پویش گفت و گو کردیم.

منیره آزادمنشفریده تاج ور

فاطمه کارزی

نگاهیبهفعالیتهایمدیریتشهری
ومراکزفرهنگیدرمنطقهمرکزی

تهراندرهفتهدفاعمقدس

یـاد یـاران 
در شهر پرستاره

دیدار و تکریم خانواده معظم شهدا از جمله وظایف مهم 
مسئوالن در نظام جمهوری اســالمی است، به ویژه در این 

روزهای حســاس که پاندمی »کووید ـ 19« باعث 
تعلیق امور روزمره شده و در این میان خانواده های 
شهدا و ایثارگران بیش از همیشه نیاز به کمک و 

همدلی دارند. 
شــهردار منطقه 10 با تأکید بــر این موضوع 
می گویــد: »برای زنده نگه داشــتن یاد و خاطره 
شهدا در میان همه شهروندان، به ویژه نسل جدید، 

4 معبر مهم منطقه به نام شهدای گلگون کفن در چند ماه 
گذشته مزین شد. همچنین برای نهادینه سازی فرهنگ ایثار 
و شهادت میان نوجوانان ویژه برنامه »معرفی شقایق ها« تهیه 

و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد.«
برگزاری 19 دیدار مجازی و حضوری، رســیدگی به 49 
مورد از مشکالت و مسائل ایثارگران، قدردانی از 95 خانواده 
معظم شهید و 5 تن از رزمندگان و ایثارگران، ضدعفونی 17 
خانه پدر و مادر شهید و توزیع 43 بسته اقالم بهداشتی، 57 

بسته سبد کاال و نیز ارائه کمک بالعوض از دیگر اقداماتی بود 
که »مجید رباطی«، شهردار منطقه 10، به آن اشاره می کند. 
رباطی هفته دفاع مقدس را یادآور افتخارات و 
رشادت های بزرگمردانی عنوان می کند که حماسه 
آفریدند و دالوری های آنها در تاریخ شــکوهمند 
ایران اسالمی به یادگار مانده تا الگوی مناسبی از 
جریان های فرهنگی در جامعه و بین نسل جوان  

ترویج داده شود. 
همچنین برپایی نمایشــگاه های دفاع مقدس، 
نصب تمثال مبارک شــهدا و اعــزام نمادین نیرو به جبهه، 
نصب اســتیکر و پرچم، برگزای نمایشگاه عکس و مسابقه 
کتابخوانی به صورت مجازی، عطرافشانی و غبارروبی و نثار 
گل بر مزار شهدا، اجرای نمایشی صحنه هایی از دفاع مقدس 
با کاروان خودرویی و موتورســوار، برپایی غرفه های کتاب، 
روایتگری و مقبره الشــهدا از جملــه برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی است که به گفته شهردار منطقه 10، برای حضور 

و بهره مندی شهروندان از برکات معنوی آن اجرا می شود. 

نامگذاری 4 معبر به نام شهدا 

نقــش خانواده هــا و همراهی و همدلــی آنها در تربیت 
فرزندان صالح و سربازان دســت از جان شسته برای دفاع 

از تمامیت ارضی کشــور انکارناپذیر است. بر این 
اســاس و با هدف  ترویج فرهنگ ایثار و جهاد در 
میان خانواده ها، برنامه نمایشنامه خوانی با عنوان 
»پوتین های عموبابا« از سوی فرهنگسرای خانواده 
همزمان با هفته دفاع مقدس برای شهروندان اجرا 

می شود. 
فرهنگســرای خانواده،  رئیس  مقدم«،  »شیوا 

با بیــان این مطلب توضیح می دهد: »ایــن برنامه با هدف  
ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شــهادت و آشنایی شهروندان 
با زندگــی و تفکر مفاخر و بزرگان دفاع مقدس، همزمان با 
چهل و یکمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و با تأکید بر نقش 

خانواده ها در این عرصه تدارک دیده شده است.«
به گفته مقدم، نمایشنامه »پوتین های عموبابا« به نویسندگی 
»شهرام کرمی« و کارگردانی»سعید خمان« فضایی 
رئالیســتی دارد و قصه خانواده ای را در زمان جنگ 
روایت می کند. این نمایشنامه سال 1391 نوشته شد 

و در جشنواره فجر به روی صحنه رفت. 
این نمایشنامه سهشنبه 6 مهرماه، ساعت 16، 
در خانه نمایش فرهنگسرای خانواده اجرا می شود 
و شــهروندان برای تماشای آن می توانند به نشانی 
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی )یوسف آباد(، خیابان بیست 

و یکم، بوستان شفق، فرهنگسرای خانواده مراجعه کنند. 
برای کســب اطالعات بیشــتر هم می توانید با شــماره 

88554018 تماس بگیرید.

نمایشنامه خوانی  

روایت هــای جنــگ و دالوری هایــی که ســربازان در 
جبهه های جنگ برای دفاع از خاک و ناموس کشور داشتند، 

باید همچون گنجینه ای ارزشــمند در میان همه 
نســل ها حفظ شــود. نکته ای که با دور شدن از 
سال های جنگ شاید در میان نسل های جدید به 
فراموشی سپرده شــود. ویژه برنامه »یادیاران« در 
باغ موزه قصر با کلی برنامه پر و پیمان برای معرفی 
این گنجینه هــای ارزشــمند در همین هفته به 
موضوع اهمیت دالوری های سربازان و ماجرا های 

جالب جبهه و جنگ می پردازد. 
»محمدرضا جمالی«، رئیس باغ مــوزه قصر، درباره این 
برنامــه توضیح می دهد: »از روز 30 شــهریور تا 6 مهرماه، 
همه روزه از ســاعت 17 تا 19:30، ویژه برنامه »یاد یاران« با 

مشارکت معاونت اجتماعی و بسیج شهرداری منطقه 7 در 
باغ موزه قصر برگزار می شود.«

به گفتــه جمالی، حرکت کاروان نمادین اعزام 
رزمندگان به جبهه، روایتگــری رزمندگان دفاع 
مقدس، اجرای سرودهای دانش آموزی، سخنرانی 
و جریان شناســی دفاع مقــدس در کنــار برپایی 
غرفه هــای فرهنگــی، هنری و تدارک ایســتگاه 
مشــاوره ســالمت از برنامه های مردمی و متنوع 

ویژه برنامه »یاد یاران« است. 
عالقه مندان به آشنایی و مطالعه تاریخ جنگ می توانند 
از 30 شهریور تا 6 مهرماه می توانند به ضلع شرقی باغ موزه 
قصر به نشانی انتهای خیابان شهید مطهری، خیابان شهدای 

ناجا، خیابان مرودشت مراجعه کنند. 

روایتگری رزمندگان در باغ موزه قصر 

بخــش مهم زنده کردن خاطرات روزهای جنگ و انتقال 
ارزش های دفاع مقدس به نسل امروز بر حس وطن پرستی و 

عرق ملی اســتوار است، حسی که نقش مهمی در 
مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان دارد. برنامه »شهر 
پرستاره« که از سوی فرهنگسرای عطار نیشابوری 

تهیه و تولیدشده به این موضوع می پردازد. 
»مصطفی بابایی«، مدیر مراکز فرهنگی هنری 
منطقه 10 و رئیس فرهنگسرای عطار نیشابوری، 
بیــان دالوری ها و جوانمــردی جوانان در عرصه 

دفاع مقدس را وظیفه متولیان فرهنگی می داند و می گوید: 
»آشــنایی با تاریخ جنگ و شــرح دالوری هــا و ایثار و از 
خودگذشتگی روزهای جنگ نقش مهمی در تربیت نسلی 
سالم و داشتن جامعه ای پویا و رو به پیشرفت دارد. ما سعی 
داریم تا با اجرای برنامه های گســترده فرهنگی به جوانان 
نســل امروز الگوهای صحیح تربیتی و فرهنگی و ســبک 

زندگی سالم را آموزش دهیم.«
بابایــی در ادامه درباره جزئیات برنامه شــهر پرســتاره 

توضیح می دهــد: »یادمان شــهدای گمنــام، چهلچراغ، 
مهرآیین )تجلیل از خانواده شهید دفاع مقدس( در بوستان 
رضوان و همچنین ضیافت عاشــقی )فضاسازی و 
اجرای نمایشی سنگرها و تصویر شهدا( در مجتمع 
فرهنگی  ـ هنــری اعتماد، از جملــه برنامه های 
حضوری است که شهروندان می توانند با مشاهده 
آنها از نزدیک با حال و هوای جنگ و جبهه آشنا 

شوند.«
او همچنیــن در ادامه به اجــرای برنامه های 
مجازی به مناســبت ایام دفاع مقدس اشاره می کند: »یاد، 
مادر برام قصه بگو، میعاد عشــق، خاطرات شــهدا و مرور 
خاطرات رزمندگان دفاع مقدس از دیگر برنامه هایی است که 
در قالب کلیپ، فتوکلیپ، ویدئوکلیپ، نماهنگ، پادکست، 
پوســتر و موشن تایپ تهیه و تولید شــده است. شهروندان 
به راحتی با مراجعه به صفحه اینستاگرام فرهنگسرای عطار 
نیشابوری به نشانی farhangsara_attar می توانند برنامه 

دلخواه خود را تماشا کنند.

خاطرات جنگ و دالوری ها  

 41 سال از ســالگرد پرواز هواپیماهای رژیم بعثی صدام که ناجوانمردانه حریم 
همسایگی را شکستند و با بمباران باند فرودگاه اهواز و مهرآباد تهران اعالم جنگ 
کردند، می گذرد. یورش ناجوانمردانه ای که قرار بود نهال نوپای انقالب را از ریشه 
برکند، با مقاومت و رشادت 8ساله مردم شکست خورد و همدلی و اتحاد ایرانیان 
باعث قوت و رشد این انقالب شد. تعریف کردن قصه های جنگ و اینکه در جبهه ها 
سربازان جان برکف کشور با چه رشــادتی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و 
مردم در پشت جبهه با چه ایثار و از  جان گذشتگی پا به پای رزمندگان جنگیدند، 
حکایتی بی نظیر و تکرارنشــدنی تاریخ این کهنه سرزمین آریایی است. اما امروز 
باید کاری کنیم که آرمان های دفاع مقدس حفظ شود و اهمیت و ارزش این مقاومت 
دلیرانه در میان همه نسل ها، به ویژه نسل چهارم انقالب که به زودی سکان اداره 

کشور به آنها سپرده می شود، زنده بماند. 
در این بخش نگاهی داریم به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری و 
مراکز فرهنگی در پهنه مرکزی همزمان با هفته دفاع مقدس. بی  تردید شهروندان 
می توانند با مشــارکت و حضور در این برنامه ها سهم خود را در زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شهیدان، با احترام به کار بزرگی که برای آزادی و استقالل کشورمان 

انجام دادند، ادا می کنند.

بهاره خسروی
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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

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

اداره سالمت شــهرداری منطقه6 از ابتدای شیوع 
کرونا بیکار ننشســته و برنامه هایی را تاکنون اجرایی 
کرده یا در دست اجرا دارد. »نجمه اسماعیلی« رئیس 
اداره سالمت شهرداری منطقه6، درباره این برنامه ها 
توضیح می دهد: »یکی از کارهایی که از ابتدای شیوع 
کرونا برای سالمندان انجام دادیم، طرح »سالمتیار« 
بود. طبــق این طرح، چون اوایل شــیوع کرونا هنوز 
اطالعات زیادی نســبت به ویروس وجود نداشــت، 
مســئوالن خانه های ســالمت با دبیــران کانون های 
ســالمندان تمــاس می گرفتند. هم به آنها مشــاوره 
می دادند و هم حالشــان را جویا می شدند. این کار در 
روحیه آنها مؤثر بود و نشــان می دادیم با اینکه  امکان 
مالقات حضوری نیست، ولی فراموششان نکرده ایم.« 
به گفته اسماعیلی، نزدیک سال نو هم بسته های میوه 
تهیه شد و توســط مسئوالن سالمت، درب منازل به 
سالمندان اهدا شــد، این کار نمادین و به خاطر این 
بود که کمتر مجبور شوند برای خرید مایحتاجشان به 

خارج از منزل بروند. 

دوشنبه های سالمندی
او می گویــد که اداره کل ســالمت، برای روزهای 
دوشــنبه هم برنامه ای برای سالمندان در نظر گرفته 
اســت: »اداره کل سالمت دوشنبه ها را ویژه این قشر 
به اسم دوشنبه های ســالمندی نامگذاری کرد. البته 
قبل از کرونا هم برنامه دوشنبه های سالمندی وجود 
داشــت فقط در دوران کرونا دوشنبه های سالمندی 
را به صورت مجازی برگزار می کنیم. ســال گذشــته 
هر دوشــنبه یک منطقه میزبان می شد و برنامه های 
متنوعی را در قالب جشــن، ســخنرانی، موســیقی، 
مســابقه و... از کانال اینســتاگرام »لبخند سالمت« 
اداره کل ســالمت، به صورت زنده پخش می شــود و 
ســالمندان می توانســتند از برنامه ها استفاده کنند. 
منطقه 6 هم در بهمن ســال گذشــته در موزه فرش 
میزبان دوشــنبه های سالمندی بود و خوشبختانه در 

مقایسه با دیگر مناطق، منطقه 6 بیشترین استقبال و 
بازدیدکننده را داشت.« 

خدمات مشاوره ای تلفنی
به گفته رئیس اداره ســالمت شــهرداری منطقه 
6، ارائه خدمات مشــاوره ای مختلف به صورت تلفنی 
در ســراهای محله انجام می شــود. او می گوید: »این 
خدمات مشــاوره ای توســط روان شــناس به رایگان 
ارائه می شــود. به عنوان مثال در زمینه افســردگی، 
مشــکالت روحی که پیامد انزوا و خانه نشــینی بابت 
ویروس کروناست و... ســالمندان می توانند به صورت 
تلفنی مســائل و مشکالتشان را مطرح کنند و راه حل 
بگیرنــد.« برنامه ای که به تازگی بــا هدف پر کردن 
اوقات فراغت و تقویت حافظه و پیشــگیری از آلزایمر 
در حال برگزاری اســت، »لیگ حافظه ســالمندی« 
است. اسماعیلی در این باره توضیح می دهد: »بیش از 
60 سالمند باالی 60 سال از طریق خانه های سالمت 
یا تماس با دبیرخانه در لیگ ثبت نام کرده اند. از هفته 

دوم مرداد تا هفته دوم شــهریور 3کارگاه  
آموزشــی آنالین بــا موضوع آشــنایی با 
عالئم بیماری آلزایمر و راهکارهای ارتقای 
حافظه همچنین آشــنایی با بازی چلچلی 
و فعالیت هایــی بابت تقویــت حافظه برای 
شرکت کنندگان برگزار شده است. از هفته 
ســوم شــهریور تا هفته چهارم مهر مرحله 
مقدماتی لیگ هم در بســتر بازی موبایلی 

چلچلی به مدت 40روز 
انجام می شود. اوایل آبان 
مرحلــه نهایی لیگ حافظه 
در بــاغ کتاب تهران با معرفی 
زن یا مرد حافظه تهران و اهدای 

جوایز همراه است.«
مرحله مقدماتی این لیگ با حضور بیش 
از 83 نفر از شــهروندان منطقه 6 در حال برگزاری 
اســت. لیگ حافظه ســالمندی در قالب اپلیکیشن 
بازی های دیجیتالی )بــا نام چلچلی( با هدف ارتقای 
کارکردهای شناختی سالمندان در حوزه های حافظه 
دیــداری، شــنیداری، واکنــش و ســرعت پردازش 

اطالعات از ساده تا پیشرفته طراحی شده است.

خدمات پزشکی در پارک ساعی
در پارک ســاعی هم چندی پیش نمایشــگاهی 
برگزار شد و برای سالمندان یکسری خدمات پزشکی 
و مشاوره های روان شناسی و بازی های فکری تعریف 
شــده بود که به علت پیک کرونا این برنامه کنســل 
به صورت  اســت. کالس های اموزشــی مختلف  شده 
کارگاه هــای آنالین و مجــازی در قالب موضوع هایی 
که در سراهای محله برنامه ریزی می شود مانند تغذیه، 
بیماری ها، روان شناسی برای سالمندان در این سراها 
رایگان برگزار می شــود تا بتوانند اوقات فراغت خود 

را پر کنند. 

توجه به نوستالژی  سالمندان، 
خاطرات و تجارب آنها

»زینــب نصیــری« مدیرکل ســالمت 
شــهرداری تهران، هم دربــاره برنامه های 
شــهرداری بــرای ایــن قشــر توضیحاتی 
می دهــد. او می گوید: »یکــی از موضوعات 
جــدی مــا بحــث ســالمندی خــوب و 
ســالمندی فعال اســت و اینکه گروه های 

مختلف جمعیتی یاد بگیرنــد از ظرفیت های یکدیگر 
بهتر اســتفاده و شــرایطی برای فعالیت سالمندان و 
ارتباطشان در بخش های مختلف جامعه فراهم کنند. 
در این میان، سراهای محله این ظرفیت را ایجاد کردند 
تا ارتباط خوبی بین ســالمندان و نوه ها، سالمندان و 
کودکانی که در خانه های کودک حضور پیدا می کنند، 
برقرار شــود. همه اینها موضوعاتی اســت که در شهر 
تهران دنبال می شــود.« یکی دیگــر از پروژه هایی که 
در سال جاری دنبال می شود، محله دوستدار سالمند 
اســت. نصیری در این باره توضیــح می دهد: »این که 
بتوانیم به ســمت شاخص هایی در محله ها برویم برای 
اینکه سالمندان احساس بهتری نسبت به محله خود 

داشته باشند، بسیار مهم است. یکی از موضوعاتی که 
در شهرهای دوستدار سالمند دنبال می شود این است 
که ســالمندان با محیط زندگی شــان بیگانه نباشند. 
تغییرات ســریع شــهرها و کالبد آنها برای ســالمند 
احســاس ترس ایجاد می کند بابــت اینکه با فضاهای 
شهری نمی تواند ارتباط خوبی برقرار کند. یکی دیگر 
از موضوعاتی که در محله دوســتدار ســالمند حتمًا 
پیگیری می شــود، نوستالژی های سالمندان، خاطرات 
و تجارب آنهاســت؛ اگر اهالی محله بتوانند از تجارب، 
موفقیت ها یا شکســت های سالمند استفاده کنند، هم 
ســالمند احساس مؤثر بودن می کند و هم سایر مردم 
محله می توانند از این ظرفیت ها استفاده خوبی کنند.«

ازابتدایشیوعکرونا،شهرداریمنطقه6برنامههای
متنوعیبرایسالمندانتدارکدیدهاست

لبخند سالمت 
بر چهره مو سپیدان

  این روزها با وجود پاندمی کرونا هســتند افرادی که دچار دلســردی شده اند، 
مخصوصــًا که موج های جدید هــم به این وضعیت دامن می زننــد. در این میان 
سالمندان بیشتر از همه در معرض آسیب های روانی قرار دارند. در حال حاضر در 
شــهر تهران جمعیت سالمندان رو به افزایش است و بر اساس آخرین سرشماری، 
بیش از یک میلیون و 108 هزار ســالمند داریم. برای توجه بیشتر به این قشر، 9 
مهر روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است. امسال هم در شرایطی به استقبال 
این روز می رویم که هنوز این ویروس ریشــه کن نشده و به ناچار برنامه های هفته 
سالمند، به صورت غیر حضوری برگزار می شوند. برخی از مسئوالن شهرداری درباره 
اقداماتی که تاکنون برای این قشــر در منطقه 6 انجام شده و سالمندان فعال قلب 
پایتخت که گنجینه  ارزشمند شهرمان هستند، درباره چگونگی سپری کردن این 

روزهای کرونایی صحبت کرده اند. 

معصومه حق جو

سرای تجربه، فضایی 

مختص سالمندان

یکی از اقداماتی که فاصله با شعار »تهران شهری برای همه« 

را کمتر کرده، توجه به سالمت و زیست سالمندان بوده که این 

روزها در قالب »سرای تجربه« عملی شده است. سال ۱۳۹۸ در سومین 

جلسه شهر دوستدار سالمند مقرر شد مسئوالن شهرداری تهران به 

ایجاد 5 سرای تجربه در 5 پهنه شهر تهران برای سالمندان اقدام کنند. 

مدیران شهری می گویند چنین اقدامی به معنای این است که فضایی 

مختص تبادل تجربه با سالمندان و ارائه خدمات تخصصی با تأکید بر 

نیازهای بین نسلی فراهم می شود. از سال ۹۸ تاکنون، سراهای تجربه در 

سرای محله دریان نو، سرای محله اکباتان، سرای محله ارامنه و سرای 

محله شهید غیوری و در قلب پایتخت، سرای محله امیرآباد آغاز 

به کار کرده است. با این حال از پارسال تاکنون به دلیل شیوع 

کرونا، توسعه سراهای تجربه فعاًل متوقف شده است و 

پس از مهار این بیماری افزایش تعداد این  سراها 

مدنظر قرار می گیرد. 

اگر فرزندانتان را 
دوست دارید به سالمتی 

خودتان اهمیت دهید
در ایــن روزهای کرونایی و خانه نشــینی 
اجباری، ســالمندان می توانند با برنامه ریزی 
اوقات فراغت خود را پر کنند. به عنوان مثال، 
ورزش باعث شادی و نشاط می شود، آشپزی 
با ذوق و شوق و یادگیری 
از  جدید  غذاهــای  پخت 
تلویزیونــی،  برنامه هــای 
گلــکاری و باغبانی حتی 
بــا وجــود یــک گلدان 
کوچک باعث آرامش روان 
می شــود. مطالعه و گوش 
دادن به آهنگ های قدیمی 
که خاطره انگیز است یکی 
دیگــر از راه های پرکردن 
اوقات تنهایــی در دوران کروناســت. حتی 
عضویت در گروهای واتساپی که سالمندان در 
آن حضــور دارند، می تواند فضای خوبی برای 
تبادل افکار و شــنیدن صحبت های همسن و 
ساالنمان فراهم کند. در این فضاهای مجازی 
با شــنیدن یــا خواندن پیام های همســن و 
ســاالنمان متوجه می شویم این شرایط برای 
همه ما یکسان است و مسلما، آستانه تحمل 
بیشتری در ما ایجاد می کند. مطالعه و ورزش 
هم جزو کارهایی هستند که به حفظ روحیه 
کمک زیادی می کنند. من هم به ســالمتی 
خودم بسیار اهمیت می دهم و بارها به دیگر 
ســالمندان توصیه کرده ام اگر فرزندانتان را 
دوســت دارید به ســالمتی خودتان اهمیت 
دهید، چون بیماری شــما باعث گرفتاری و 

ناراحتی آنها می شود. 
شهرداری و سرای محله ها و فرهنگسراها 
در باالبردن روحیه ســالمندان نقش زیادی 
برای  کالس های اموزشــی  برگــزاری  دارند. 
سالمندان به صورت آنالین یا با تعداد محدودی 
شرکت کننده در فضاهای سبز منطقه، برنامه 
پیاده روی دسته جمعی و ورزش های گروهی، 
برگزاری مراسم های شاد همراه با موسیقی در 
فضاهای ســبز هر محله، برپایی بازارچه های 
مختلــف و مســابقات ورزشــی در حد توان 
سالمندان، گرفتن جشن تولد برای سالمندان 
باالی70 تا 90 سال و... همه و همه می تواند 
میزان آسیب های روانی به همسن و ساالنم را 

کاهش بدهد. 
حتــی مدیران هــر محلــه می توانند به 
عیادت سالمندان بیمار بروند و گوش شنوای 
خاطرات خوب و شــیرین آنها باشند. این کار 
نیاز به هیچ بودجه ای ندارد ولی اثر زیادی در 
روحیه مــا دارد. تماس تلفنی و امید دادن به 
آنها و تشــویق به زندگی شاد کم کم آنها را از 

دلسردی دور می کند. 
ایجــاد پاتوق محلی که بارهــا وعده داده 
شده،  امیدوارم به زودی در محله توانیر ایجاد 

شود تا بتوانیم دورهم جمع شویم. 

همدم مؤذنی 
شورایار محله نظامی 
گنجوی و دبیر کانون 
سالمندان منطقه 6

سرپرســت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهردار منطقه 6، با اشاره به روز سالمند گفت: 
»افزایش رشــد جمعیت ســالمندی و تأکید بر 
حفظ جایگاه، شــأن و حرمت سالمند در خانواده 
و جامعه، تأمین نیازهای اساســی آنها را ضروری 
می سازد. بر همین اساس، برنامه های بزرگداشت 
مقام ســالمندان که هرســاله به مناسبت روز 
جهانی سالمند در مهرماه برگزار می شود، فرصت 
تکریم جایگاه سالمندان، توجه به سالمتی آنان، 
حساس سازی عموم جامعه به این حوزه، شناسایی 
خصوص  در  حمایت طلبی  اجتماعی،  ظرفیت های 

نیازها و مطالبات سالمندان و خانواده آنهاست.«
»عبدالرضا نداف«، تصریح کرد: »اداره سالمت 
با هدف افزایش شــادی و نشاط، توجه و تکریم 
و افزایش مشــارکت جویی سالمندان با تأکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از هر گونه 
تجمع اقدام به برگزاری ویژه برنامه های روز جهانی 

و هفته ملی ســالمند با مشــارکت سازمان های 
دولتی و غیردولتی )NGO،(، بنگاه های اقتصادی 
و دیگر شــرکای اجتماعی حوزه سالمندی کرده 

است.« 
او در تشــریح برنامه های این هفته، برگزاری 
کارگاه هــای مجازی با عناوین ســالمت محور، 
منتخب  بوســتان های  در  شــهری  گفت وگوی 
نواحی، برگزاری وبینار تخصصی دوره سالمندی، 
از مهم ترین  از دبیران کانون سالمندان را  تقدیر 

فعالیت های این هفته برشمرد. 
نداف در پایان اجرای نقاشــی دیواری توسط 
ســالمندان هنرمند منطقه بر یکی از دیوار های 
منطقه با عنواننقش و نگار تجربه، تهیه مســتند 
پزشــکان سالمند  با محوریت  یک عمر طبابت 
منطقه و اهدای نشان تجربه سالمند ترین نخبه و 
هنرمند منطقه را به عنوان کارویژه های این هفته 

عنوان کرد. 

ویژه برنامه های 
روز سالمند در قلب پایتخت

یکی از موضوعاتی که در 

شهرهای دوستدار سالمند دنبال 

می شود این است که سالمندان با 

محیط زندگی شان بیگانه نباشند. 

تغییرات سریع شهرها و کالبد آنها 

برای سالمند احساس ترس ایجاد 

می کند

زینب نصیری
مدیرکل سالمت 
شهرداری تهران
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

اداره  رئیــس  اســکندری«،  »نرجــس 
محیط زیســت معاونــت خدمات شــهری 
منطقه6، با اینکه در شهرداری مسئولیت هایی 
دارد، ولی خود را از شهروندان جدا نمی داند 
و پــا به پــای دبیران فعال محیط زیســت 
محله ها برای پاکسازی زمین تالش می کند. 
او درباره ایــن روز توضیــح می دهد: »روز 
جهانی پاکسازی زمین یک حرکت جهانی 
اســت که با پاکســازی زمین از زباله شروع 
شــد. به همین دلیل هر ســاله در سراسر 

دنیا، پانزدهم ســپتامبر را به نــام روز جهانی پاکیزگی 
یا پاکسازی زمین نامگذاری کرده اند. در کشورمان هم 
به مناســبت این روز به برگزاری همایش ها، کارگاه ها و 
برنامه های زیست محیطی اقدام می شود. این برنامه ها با 
هدف افزایش آگاهی های زیست محیطی شهروندان در 
قالب حفظ و حراست از کره زمین است. با افزایش این 
آگاهی ها و تغییر سبک رفتاری می توان نگرش انسان ها 

را نسبت به محیط زیست تغییر داد.«
پویش جمع آوری فیلتر سیگار در پارک ها از جمله 
پارک الله یکی از برنامه های ویژه قلب پایتخت در این 
روز بود: »توزیع کیسه های پارچه ای بین شهروندان هم 
در راســتای حفاظت از زمین انجام شد. اجرای طرح 
کاپ یکــی از برنامه هایی که مدت هاســت در منطقه 
اجرا و در راستای آن، اطالع رسانی در مورد تفکیک و 
بازگشت مواد بازیافتی به چرخه مصرف بین شهروندان 
انجام می شود. از جمله کارهایی که برای داشتن زمین 
پاک در حال انجام اســت، مدیریــت آب های آلوده با 
پایش کارواش های قلب پایتخت و تجهیز کارواش های 
سبز به تصفیه خانه و بازچرخانی آب است تا از ورود این 
آب ها به آب های زیرزمینی جلوگیری شود. بازچرخانی 
را برای آبیاری فضای ســبز هم انجــام می دهیم.« او 

امیدوار است چنین روزهایی بهانه ای باشند تا 
بیش از گذشــته به محیط زیست توجه و در 
حراست از آنکه تنها پناهگاه انسان ها به شمار 

می رود، کوشش شود. 

زمین سطل زباله نیست
»صغری اسفندیاری« یکی از دبیران فعال 
کانون محیط زیست محله یوسف آباد است که 
در سمت جانشین فرمانده دوام و ایمنی سرای 
یوسف آباد هم فعالیت دارد. او درباره اقداماتی 
که روز جهانی پاکســازی زمین در منطقه انجام داده 
می گوید: »فعالیتم با این شعار بود که زمین سطل زباله 
نیست و باید دوستدار زمین باشیم. در جمع هایی که 

حضور دارم هم ســعی می کنم با صحبت هایم 
ذهنیــت اطرافیانم را به این ســمت ببرم که 
درباره اینکه چــه کاری می توانند برای زمین 

انجام بدهند، راهکار بدهند و فکر کنند.«
اسفندیاری معتقد است فقط نباید منتظر 
مســئوالن و دولت باشیم: »باید خودمان یک 
قدم برداریم. می توانیم از خانه هایمان شــروع 
کنیــم و بــه فرزندانمان آمــوزش بدهیم که 
چگونــه حال بد زمین را خــوب کنند. حتی 
می توانیم در هر فضای تفریحی مانند لب دریا 
یا پارک ها و بوستان ها و جنگل ها کیسه زباله 
همراه ببریم و محیط اطراف را تمیز کنیم. این 
کار هم می توانــد گامی مؤثر برای حفاظت از 

زمین باشد.«
 

نقاشی کودکان با نگاه به حفظ 
محیط زیست 

»زینت سعیدی« دبیر محیط زیست سرای 

محله فاطمی هم همراه با دیگر دبیران محیط زیســت 
محله ها نواحی شــش گانه در این روز اقدامات مؤثری 
انجام داده اســت: »در پارک گل ها و فضاهای ســبز 
محله های اطراف ســرای محله فاطمی برای پاکسازی 
زمین از فیلترهای سیگار و زباله ها اقدام کردیم. برنامه 
دیگر آشنایی شهروندان با روش های تفکیک زباله بود. 
در ســرای محله ها برای کودکان هــم در روز جهانی 
پاکسازی زمین، مسابقه برگزار و از آنها خواسته شد با 

دیدگاه زیست محیطی خود نقاشی بکشند.«
او معتقد اســت برای فرهنگســازی در این زمینه 
می تــوان از ظرفیت ســراها یا فضاهای ســبز عمومی 
اســتفاده کرد: »ارائه آموزش های زیســت محیطی به 
شــهروندان در فضاهــای عمومی به صــورت رودررو 
با  همچنیــن جلب مشــارکت کــودکان 
برگزاری مســابقه هایی مانند کاردســتی و 
نقاشــی و... اهدای هدیه در مناسبت های 
محیط زیستی می تواند مؤثر باشد. البته باید 
این کارها مداوم و جدی تر انجام شــود. اگر 
با پشتیبانی و حمایت شهرداری و سراهای 
محلــه وســایل و تجهیــزات الزم را برای 
فرهنگســازی در این زمینه در اختیارمان 
بگذارند، مســلمًا می توان فعالیت مؤثرتری 
داشــت و شهروندان را کم کم به حفاظت از 

محیط زیست ترغیب کرد.« 
سعیدی پیشنهاد دیگری هم برای جلب 
مشارکت شهروندان برای حفاظت از زمین و 
محیط زیست دارد: »اگر شهرداری به صورت 
ماهانــه اردوهایی در راســتای حفاظت از 
محیط زیست برگزار کند تا به صورت گروهی 
برای پاکســازی نقاط مختلف اقدام شود به 

تدریج می توان نتیجه های خوبی گرفت.«

روزجهانی»پاکسازیزمین«
تلنگریبرایجلبتوجهشهروندانبهحفاظتازمحیطزیستاست

پیشقدم برای آشتی با زمین 

نگاه

از مهم ترین رویدادهای محیط زیستی، 
روز جهانی پاکسازی زمین است که با هدف 
حفاظت از محیط زیست، ارتقای سالمت و 
حیات بشر و سایر موجودات زنده بر روی 
این کره خاکی و  ترویج مســئولیت پذیری 
اجتماعــی بــا بهبود رفتارهــای معطوف 
به حفظ محیط زیســت در نقاط مختلف 
دنیا گرامی داشــته می شــود. در این روز 
بــا هدف آگاهــی هرچه بیشــتر مردم و 
مسئولیت پذیری،  تقویت حس  مسئوالن، 
ارتقای روحیه تعاون و مشارکت اجتماعی 
برای نهادینه کــردن و پایداری رفتارهای 
 محیط زیستی نســبت به مسئله پسماند، 
آلودگی و خطرات ناشــی از ریختن زباله 

برنامه هایی برگزار می شود. 
گســترش و تقویت عوامل اجتماعی و 
رفتارهای  محیط زیســتی انسان بر اساس 
اقدامــات جمعی نقش مهمــی در حفظ 
محیط زیست، توســعه و تعالی در جوامع 
بشــری و تســهیل فرایند توســعه پایدار 
به عنوان یــک ضــرورت انکارناپذیر برای 
محافظــت و حمایــت از محیط زیســت، 
ایفــا می کنــد. به طور کلــی از مهم ترین 
اقدامات برای رفع مشکالت و چالش های 
عمومی،  فرهنگ  ارتقای  محیط زیســتی، 
آموزش، تفکر علمــی و پژوهش به همراه 
فعالیــت اجرایی و برانگیختن احســاس 
مســئولیت در قبال محیط زیســت برای 
جلوگیری از تخریب بیشــتر سیاره زمین 

است. 
پاکســازی زمین،  پویــش جهانی  در 
شــهروندان، کمپین ها و گروه های طرفدار 
و فعال محیط زیســت به صورت داوطلبانه 
و بر اساس برنامه هایی که توسط نهادهای 
دولتی و غیردولتی طراحی می شــوند، به 
پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده 
از جمله فیلتر ســیگار، اجســام و ظروف 
شیشه ای و فلزی، کاغذ و کارتن، کیسه و 
بطری های پالستیکی و بقایای دیگر انواع 
پالستیک  در ســطح شهر و طبیعت برای 

داشتن زمینی بدون زباله می پردازند. 
در روز جهانی پاکسازی زمین با جلب 
توجــه افکار عمومــی، افزایــش دانش و 
فرهنگسازی برای نگهداری و بهره برداری 
صحیح از محیط زیســت سعی می شود بر  
ترویج و اشــتراک گذاری راهکارهایی برای 
زندگی بــدون زباله، اطالعــات مربوط به 
اثرات مخرب رهاسازی پسماند در محیط، 
تفکیک زباله از مبدأ و جایگزین کردن مواد 

چند بار مصرف و تجدیدپذیر اقدام شود. 
در حــال حاضر بیش از صــد و پنجاه 
کشــور در ایــن رویداد مشــارکت دارند. 
کشــورمان هم در ســال 2015 عضو این 
رویداد شد و نماینده این پروژه بین المللی، 
ســازمان مردم نهاد »خانه  نجــات ایران« 

است.

صلح پایدار با طبیعت

فاطمه رزاقی
کارشناس محیط زیست 

و مدرس دانشگاه 

پاکسازی زمین نخســتین بار سال 2008 در اســتونی تحت عنوان 
»Let’s Do It« شــکل گرفت و چهار درصد از ســاکنان استونی در آن 
شرکت کردند. در این عملیات که بعد ها به کشورهای دیگر اروپا نیز سرایت 

روز جهانی حفاظت از الیه ازن نامگذاری شــده که پیشینه آن به امضای 
پروتکل مونترآل برمی گردد. هدف اصلی پروتکل این است که با اقدامات 
الزم بــرای کنترل تولید و مصرف جهانی مواد مخرب و امکان حذف آنها 
بر اساس پیشــرفت های علمی و اطالعات تکنولوژیکی، الیه ازن را حفظ 
کند. بزرگداشت روز جهانی ازن هر ساله در سراسر جهان انجام می شود تا 
اهمیت حفاظت از آن الیه ازن و دستاوردهای اجرای پروتکل مونترآل در 

مورد مواد مخرب الیه ازن برای عموم ارائه شود.

کرد بیش از ده هزار تن زباله جمع آوری شد. مهم ترین هدف از نامگذاری 
چنین روزی، جلب توجه مردم به خطرات ناشــی از انباشت زباله و ایجاد 
حس مسئولیت نسبت به پاکســازی زمین از زباله هایی است که تجزیه 
نمی شــوند. در حال حاضر بیش از یکصد و پنجاه کشــور در این رویداد 
شرکت دارند و بر اساس برنامه هایی که توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی 
طراحی می شود در برنامه های مرتبط با پاکسازی زمین شرکت می کنند. 
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تاریخچه نامگذاری روز جهانی 
پاکسازی زمین و حفاظت از الیه ازن 

نرجس اسکندری
رئیس اداره 

محیط زیست معاونت 
خدمات شهری منطقه6

صغری اسفندیاری
یکی از دبیران فعال 
کانون محیط زیست 

محله یوسف آباد

زینت سعیدی
دبیر کانون محیط زیست 

سرای محله فاطمی

معصومه حق جو

  از دوســتداران محیط زیست بارها شنیده ایم زمین امانتی است که نسل به نسل به دیگری سپرده می شود و همین یک جمله کافی است تا خود را موظف بدانیم 
برای حفظ آن مســئولیت پذیرتر عمل کنیم. زمین تنها پناهگاهی است که در آن زندگی می کنیم؛ بنابر این همه انسان ها سهمی در حفظ و حراستش دارند. اهمیت 
این موضوع به اندازه ای اســت که از سال 2008 روزی به نام »پاکسازی زمین« نامگذاری شده است. در کشورمان هم فعاالن محیط زیست، همزمان با دیگر مردم دنیا 
در این روز برای جمع آوری زباله به پارک ها و مکان های عمومی می روند. امسال هم شهرداری قلب پایتخت با همراهی فعاالن و دبیران محیط زیست محله های نواحی 

شش گانه بیکار ننشستند و در راستای فرهنگسازی در شرایط پاندمی کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه هایی را در این روز اجرا کردند.

وارد خانه که می شــویم صدای شــور و شوق 
بچه ها به گوش می رســد. همه شــان آمده اند، از 
»آسنات«3ساله گرفته تا »سمیرا« که امسال به 
کالس چهارم می رود. بچه های قد و نیم قدی که 
خیلی هایشان به رغم ســن و سال کم، مجبورند 
برای تأمین هزینه های زندگــی در خیابان های 
شهر دستفروشــی کنند یا در کارگاه های تاریک 
و زیرزمینــی تــن بــه کارهای ســختی دهند 
که هیچ ســنخیتی با ســن و سالشــان ندارد. 
»شکراهلل« یکی از پســرهای خانه مادری است. 
پوست آفتاب سوخته و چهره نگرانش راوی قصه 
روزگار سختی است که ســپری می کند. حدود 
20 روز می شــود که چشــم به راه مادر است تا 
از افغانســتان به ایران بیاید. او همراه خواهرش 
فعاًل نزد خاله شان هستند. »سمیه« خاله شکراهلل 
است، او خودش 2 پسر کوچک دارد و می گوید: 
»خواهرم در افغانستان بود که جنگ شروع شد. 
مادرم طاقت نیاورد و برای انتقالش به ایران راهی 
افغانســتان شد. حاال هیچ کس از آنها خبر ندارد. 
نمی دانیم زنده اند یا نه. چشــم بچه ها به در خانه 

خشک شده است.« 
روزگارشان ســخت می گذرد. همسر خودش 
دچار اعتیاد است و بچه ها مجبورند برای گذران 
زندگی کار کنند. او خودش هم یکی از پناهندگان 
همین خانه اســت: »قباًل در کارگاه بافتنی خانه 
مادری کار می کردم، اما مدتی اســت این کارگاه 
تعطیل شده است.« خوشحال است که بچه ها و 
خواهرزاده هایش می توانند در این خانه هم درس 

بخوانند و هم تغذیه ای سالم داشته باشند. 

بهترین لحظه های عمر
حیــاط باصفای خانه مادری پــر از بچه های 
قد و نیم قد اســت. بچه هایی کــه برخورداری از 
کانون گرم یــک خانواده بزرگ تریــن آرزوهای 
کودکانه شان شــده و حاال زیر سقف این خانه و 
کنار خیرینی که در آن رفت وآمد می کنند دنبال 

گمشده های زندگی شان می گردند. 
»حلما« یکی از دختــرکان زیبا و ظریف این 
خانه اســت. دندان هــای شــیری تازه افتاده اش 
حکایــت از این دارد که او امســال راهی کالس 
اول می شــود. آرزوهایــش بزرگ اســت، اما ته 

دلش امیدی نیســت که نیســت. با همان بیان 
کودکانه و ســاده می گوید می خواهد معلم شود، 
اما در ادامه دوباره می پرســد: »تــو این زندگی، 
فکر می کنی واقعًا می شود معلم شوم؟ « در سؤال 
تلخش هزاران سؤال اســت. سرگیجه می گیرم. 
در ذهــن این کــودک و رفقایش چه نقشــی از 
زندگی به تصویر کشیده شــده است؟ سمیرا از 
همه بلندقد تر اســت، اما الغر و تکیده. می گوید 
امســال می رود کالس چهارم، اما اگرســال های 
پیش می توانست درس بخواند االن در دوره اول 
متوسطه بود. ســمیرا امیدوار است امسال دیگر 
بتواند کامل درس بخواند. او می گوید: »عاشــق 
درس خواندنم، اما شرایطش را ندارم! « نگاهش را 
به زمین می دوزد و آرام آرام از ما فاصله می گیرد. 
در گوشه دیگر حیاط سهیل همراه سجاد مشغول 
دفن کردن زنبور بخت برگشته ای هستند که گویا 
در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی خانه مادری 
دعوت نداشت و حضور بی مقدمه اش باعث ترس 
بچه ها شده بود. کودکانه هایشان ساده است، مثل 
خنده های شیرینشــان، هرچند همه شانه هایی 
خســته از کار روزانــه دارند. ســهیل می گوید 
ساعتی که در خانه مادری سپری می کند بهترین 
لحظه های عمرش اســت و به مربیانش قول داده 

که پزشک شود. 

با مفهوم خانواده غریبه اند
 او که حرف می زند، دل »سجاد میرزایی« که 
این روزها مانند یک پدر عشــق و محبت خود را 
نثــار این بچه ها می کند برایش قنج می رود. او به 
همراه 5 تن دیگر از دوستانش با راه اندازی پویش 

»خانــواده من« تالش می کننــد تا طعم خوش 
زندگی کنار یــک خانواده را بــه بچه های عضو 
خانه مادری بچشانند. سجاد می گوید: »در خانه 
مادری کودکانی رفت وآمد می کنند که از داشتن 
یک خانواده سالم و با محبت محرومند. اغلب این 
بچه ها با مفهوم خانواده غریبند و با کوچک ترین 
محبتی جذب افراد می شــوند. ما برای صیانت از 
این بچه ها و آموزش راه و رسم زندگی و همچنین 
تحقق بخشیدن به بخشی از آمال و آروزهایشان 
در تالشــیم تا در پویش خانواده من بخشــی از 

نیازهای آنها را جامه عمل بپوشانیم.«
همین طور که با سجاد صحبت می کنیم، »ندا 
محبی« با موســیقی محلی بچه هــا را دور خود 
جمع می کند و با هم شعر و آواز می خوانند. آنقدر 
بــا هم این ترانه ها را تمرین کرده اند که همخوان 
و همراهنــد. لبخند لحظه ای از چهــره ندا کنار 
نمی رود. آرام اســت و مهربــان و بچه های خانه 
مادری عاشــق بازی با او. چند وقتی است دست 
از کار و بار روزانه شســته و همه دلش را به این 
بچه ها داده، چراکه معتقد است نباید اجازه دهیم 
کودکی در حســرت مهربانی باشد. می گوید: »با 
راه اندازی پویش خانواده و همراهی خّیران تالش 
می کنیم نیازهای کودکانه بچه ها را تأمین کنیم، 
از خرید لباس و کیف و کفش مدرســه گرفته تا 
گردش هــای علمی؛ بچه هــا تجربه های جدید و 

دلنشینی پیدا می کنند.«
او و همه دوســتانش حاال حکــم خانواده ای 
صمیمی را برای بچه های عضو خانه مادری دارند: 
»مــا باید مفهوم محبت کردن و عشــق ورزیدن 
را به بچه های این خانه نشــان دهیــم. آنها را با 
حقوق حقه خود آشنا کنیم، ضمن اینکه فرصتی 
را فراهم کنیــم که در کنار کار کــردن بتوانند 

کودکانه های خود را هم دنبال کنند.«

مادربزرگ مهربان
 »شــهین ســیار«، مدیر جدید خانه مادری، 

هم در میانه شادی کودکانه بچه هایش در حیاط 
خانه می چرخد. حواسش به تک تک بچه ها هست. 
اشک چشــم کودکان را پاک می کند. گاهی آنها 
را روی پای خودش می نشــاند و نوازش می کند 
و گاه با لحنی جدی درس زندگی به آنها می دهد: 
»موهای ســپیدش و لبخند مهربانش از او برای 
بچه های خانــه مادری یک مادربــزرگ مهربان 
ساخته اســت. مادربزرگی که همیشه دلش شور 
بچه هایش را می زند. شــهین 3 ســال است که 
فعالیت های داوطلبانه اش را شروع کرده و می گوید 
در این 3 ســال هم کار کردم، هم از زندگی لذت 
بردم. او پژوهشــگر اجتماعی اســت و حاال تمام 
نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی خود درباره 
کــودکان را به طور عملی در خانــه مادری پیاده 
می کند. او می گوید: »مــا در خانه مادری تالش 
می کنیم با فراهم کردن بســتر آموزشــی برای 
بچه ها، آنها را به درس و مشق برسانیم. خیلی از 
این بچه ها مجبورند در بازار کار مشغول باشند و 
به خاطر همین، از مدرسه عقب مانده اند. مربیان 

ما دلسوزانه بچه ها را آموزش می دهند.«

جشنمتفاوتآغازسالتحصیلیدرمحلههرندی

زنگ مهـر 
در  خانه مادری

  جشن استقبال از مهرماه و بازگشایی مدارس بهانه خوبی بود برای یک دورهمی 
شاد در خانه مادری، خانه مادری یکی از زیر مجموعه های تشکل مردم نهاد طلوع 
بی نشانها در تهران است که مأموریت اصلی آن حمایت از کودکان کار در خانواده های 

آسیب پذیر و درگیر با اعتیاد است. خانه ای قدیمی اما با صفا در محله شوش، که همه 
کودکان عضو آن این روزها زیر سقفش آرامش را تجربه می کنند و در سایه مهربانی 

مربیان و فعاالن اجتماعی می توانند رختی نو بر کودکانه های فراموش شده شان بپوشانند. اعضای 
پویش خانواده من در جشن مهرماه به خانه مادری رفتند و ضمن ساختن کلی خاطره های خوب 

و شیرین برای بچه ها، آنها را برای شروع یک سال تحصیلی جدید آماده کردند. 

فاطمه عسگری نیا

جشن آغاز سال 
تحصیلی

خانــه مــادری امســال موفق شــد 70 
دانش آموز افغانســتانی را در مدارس دولتی 
ایران ثبت نام کند. سیار می گوید: »کار سختی 
بــود، اما در ســایه حمایــت و همدلی همه 
اعضای خانه موفق شدیم بچه ها را به مدرسه 
برسانیم.« به گفته او، خانه مادری امسال 35 
دانش آموز کالس اولی دارد. بچه هایی که قرار 
است برای نخستین بار مدرسه رفتن را تجربه 
کنند و این تجربه در سایه حمایت خّیران به 
بهترین شکل در ذهن آنها نقش بسته است.« 
با ورود کیک، جشــن آغاز ســال تحصیلی 
کودکان خانه مادری پرشورتر می شود. بچه ها 
دور کیک می چرخند و صدای موسیقی حال 
و هوای حیــاط خانه را تغییر می دهد. اینجا 
همه مشق عشــق می کنند. بچه ها کیک را 
با شــادی شروع یک ســال تحصیلی جدید 
می برند و با تحویل کیف و نوشت افزار نو غرق 

در شادی کودکانه شان می شوند.
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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

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

 تأخیر در روند اجرای پروژه ها و نیمه کاره 
رها کردن آنها به دلیل ناهماهنگی و روند طوالنی 
اداری همواره برای شــهروندان مناقشه برانگیز 
و خسته کننده اســت و پیامدهای فرهنگی و 
اجتماعی زیادی به همــراه دارند. درباره علت 

تأخیر پروژه ها توضیح می دهید؟ 
اجرای پروژه های شهری نســبت به پروژه های 
عمرانی خارج شهر یکســری پیچیدگی هایی دارد 

و همین موضــوع جنس کار را متفاوت می کند. در 
پروژه های شــهری یکی از مهم ترین مسائل مردم و 
گروه ذی نفعان هستند. همین موضوع در بسیاری 
مواقع باعــث تأخیر، ممانعت و حتی به بن بســت 
رسیدن پروژه ها می شود. برای مثال، از همین دهه 
40 به بعد که موضــوع احداث بزرگراه ها در تهران 
مطرح شــد، به موازات آن بحــث تأمین زمین هم 
روی کاغذ آمد. این زمین از کجا باید تأمین می شد؟ 

از تملــک پالک ها در محله هــا؟ در دل همه این 
پالک ها مردم زندگی می کردند و بســیاری از آنها 
به فروش خانه و جدا شــدن از محله قدیمی شان 

رضایت نمی دادند. 
مورد بعدی مســائل مالی و اقتصادی و گرانی 
مصالح اســت. تقریبًا از سال 1393 برای پرداخت 
حقوق کارکنان مشــکالتی وجود داشــته و این 
موضــوع در روند اجرای پروژه ها و تأخیر آن بی اثر 
نبوده است. هماهنگی زیرساخت ها و تأسیسات بنا 
به تنهایی برای ایجاد مانع و کند شــدن روند کار 
کافی است و معمواًل در همه پروژه های شهری این 
موضوع مشــهود است. با توجه به همه این موارد، 
گاهی اوقات زمان بندی پروژه ای را به دلیل اضطرار 
و فشــارها برای جلب رضایت کوتاه مدت و کنترل 

شرایط اعالم می کنیم که واقعی نیست. 
 روند اجرای پروژه بریانک بیش از دو دهه 
اســت که ادامه دارد و اهالی از انجام طرح های 
نیمــه کاره در این محدوده گالیــه دارند. در 

این باره توضیح می دهید؟ 
ایــن زمین انتهای محــدوده بریانک جزئی از 
تملک پروژه نواب اســت که بین سال ها 69 تا 73 
برای ســاخت مجتمع های نواب تملک می شود. 
عملیات ســاخت بزرگراه نواب از سال 73 تقریبًا 
از خیابان آذربایجان تا میدان بریانک در دســتور 
کار قرار می گیرد و از اواخر دهه 70 تا دهه 80 به 
پایان می رسد و مردم در مجتمع های نواب ساکن 
می شــوند. فاز ســوم طرح و بخش پایانی کار در 
محدوده بریانک، زمینی به مساحت 12 هزار متر، 
بین نواب و قزویــن و خیابان گلبن باقی می ماند. 
ابتــدای کار قرار بود در این محدوده، مانند همان 
طرح نواب، مجتمع ســازی شود و از طریق جذب 
سرمایه های خصوصی و سازمان بنیاد مستضعفان 
کار ادامه پیدا کند. حتی اسکلت های ساختمان ها 
هم نصب می شود، اما این پروژه به دلیل اختالف با 
شهرداری و پیش آمدن مسائل حقوقی، نیمه کاره 
رها می شود. حتی سال های 84 یا 85 سرمایه گذار 
خارجی هم برای ادامه طرح جذب شد و توافقاتی 
هم در همین سازمان نوسازی انجام شد، اما باز هم 
ماجرا راه به جایی نبرد. البته تغییر سیاســت های 

شــهری و مدیریت هــا در این میان 
در کند شــدن روند کار بی اثر نبود تا 
اینکه برای عملیــات اجرایی خط 7 
مترو این زمین به مدت 3 ســال به 

شرکت مترو اجاره داده شد. 
زمین  این  که  شــد  چطور   
تبدیل به ایســتگاه مترو بریانک 

شد؟ 
قــرار اجــاره ما 3ســاله بــود تا 
کارگاه های عملیات خط 7 مترو شهر 
تهران تجهیز شــود و تبدیل به یکی 
از نقــاط ورود )تی بی ام( برای احداث 
خط 7 باشد. اما این قرارداد 10 سال 
طول کشــید و تقریبًا تا سال 1397 
ادامه داشت و زمین در اختیار شرکت 
مترو بود. در واقع کاری از دســتمان 
برای اجرای پــروژه بر نمی آمد، فقط 
با هماهنگی شــهرداری منطقه 10 
توانستیم بخشی از شرق زمین را آزاد 
کنیم تا الین کنــدرو نواب راه اندازی 
شود، چون این محدوده گره ترافیکی 

شدیدی داشت. 
 ایده تأمین فضای سبز چطور 

شکل گرفت؟ 
روز افتتاح الین کندرو در مراسم 
ویژه ای که رئیس شورای شــهر وقت 
هم حضور داشــتند، به عنوان مالک 
زمین از طرف ســازمان در مراســم 
حاضر بودم. در این برنامه تعدادی از 
اهالی در حضور رئیس شورای شهر از 
وضعیت موجود گالیه کردند و گفتند 
که از ســال 1369 در این محدوده 
خــاک می خورند و ایــن پروژه هیچ 
منفعتی برای آنها نداشــته است. بر 
همــان صحبت ها اســتناد کردیم تا 

بــا بازنگری در اجرای پروژه نیــاز اهالی و احداث 
فضاهای رفاهــی و فرهنگــی را در نظر بگیریم. 
خوشبختانه با مطالعاتی که داشتیم متوجه شدیم 
احداث فضای سبز و تبدیل این محدوده به پاتوقی 

روایتی از پروژه نواب
باغ های اناری دیروز، 

مجتمع های سیمانی امروز
بهار که از راه می رســید شکوفه های انار قد 
می کشــیدند و عطرشــان کل کوچه باغ های 
چهــارراه اناری را پر می کــرد. هر چند که این 
روزهــا دیگر خبری از چهــارراه اناری و کوچه 
باغ های قدیمی محله نواب نیست و برعکس تا 
سوی چشم یاری می کند، به جای شاخ و برگ 
درختان، ساختمان های ســر به فلک کشیده 
سیمانی و خیابان پر از ماشین به چشم می آید. 
اما هنوز هم برای پایتخت نشــینانی که در گرد 
و غبار روزگار مویی سپید کرده اند خاطراتش، 
کوچه هــای پیچ در پیــچ و خانه های کاهگلی 

قدیمی اش بوی انار می دهد. 
ایده راه اندازی بزرگراه نواب به عنوان شریال 
اصلی پایتخت که شــمال و جنوب تهران را در 
کوتاه تریــن زمان ممکن به هــم متصل کند، 
تقریبًا ســال 1344 روی میز مدیران شــهری 
جــا گرفت، اما تا زمان اجــرای این طرح چند 
دهه گذشــت و سال 1369 با تأیید کمیسیون 
ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، 

طراحی و اجرای این بزرگراه شروع شد. 

ساخت مجتمع های نواب در واقع نخستین 
پروژه شهری بود که در آن موضوع پیمانکاران 
بخش خصوصی مطرح شد و قرار بود با ساخت 
این بزرگراه و مجتمع ها، بافت کهنه و فرسوده 
محله هــا تخریب و نوســازی شــود، ضوابط و 
اســتانداردهای شهرســازی نوین پیاده شود، 
ضوابط و رهنمودهای ترافیکی برای جلوگیری 
از تقاطع های نامعقول اعمال گردد، ایمن سازی 
مســیر از طریق ایجاد فضای ســبز در حریم 
بزرگراه مد نظر باشد وکاربری های مناسب برای 
اراضی حاشیه مســیرتعیین شود. در کنار این 
موارد اهداف اجتماعی و فرهنگی متعددی نیز 

در شهر سازی نوین اجرا می شد. 
سال 1373 عملیات اجرایی ساخت بزرگراه 
نــواب به عنــوان بزرگ ترین پروژه نوســازی 
کهنه پایتخت ایرانی شــروع شد. در این پروژه 
2500ملک مسکونی که ٣هزار خانوار داشت و 
2500واحد تجــاری و صنفی تملک و تخریب 
شــد. 27 میلیارد تومان اعتبار نیزبرای ساخت 
پروژه اختصاص داده شــد کــه 13 میلیارد آن 
صرف تملک می شــد و بقیه هم بــرای اجرا و 

تخریب در نظر گرفته شد. 
 امــا متأســفانه طــرح نواب که نوســازی 
بافت های اطراف این بزرگراه همزمان با ساخت 
آن بود، به دلیل نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی 
و خدماتی وکاهــش 10 درصدی عرض بزرگراه 
چندان موفق نبود و به نحوی با شکست مواجه 
شــد و هنوز هم فاز 4 و 5 آن اجرا نشده است. 
پروژه نــواب به کاهش ترافیک تهــران و  تردد 
آســان شمال و جنوب کمک زیادی کرد، اما به 
دلیل نداشتن زیرســاخت های الزم شهر سازی 
باعث تغییر در سبک زندگی و بافت مسکونی و 
کانون آسیب های اجتماعی در محله های قدیمی 

و هویتی مجاورش، از جمله بریانک، شد. 

  هفته گذشته در همشهری محله گزارشی با 
و مزاحمت « درباره  بالتکلیفی  عنوان »30 سال 
مشــکالت طرح نیمه کاره انتهای بزرگراه نواب 
در منطقه 10 و بریانک منتشــر شد. این گزارش 
حاوی گالیه های مردمی از اجرای طرح ها و پروژه 
نیمه کار در محله بریانک بود که بعد از چند دهه 
انتظار قرار بود به سامان برسد و به دالیلی معطل 
مانده بود. مدیرعامل ســازمان نوســازی شهر 
تهران در گفت وگو با همشهری محله در این باره 
اعالم کرد کــه از حدود 10 ماه پیش تالش هایی 
جدی از سوی این سازمان صورت گرفته و پروژه 
بریانک در آســتانه بهره برداری اســت. »کاوه 
حاج علی اکبری« به نشریه همشهری محله گفت: 
»تمام تالش ما این بوده که پایانی خوش را برای 

پروژه نواب رقم بزنیم.«

بهاره خسروی

فرهنگــی و تفریحی می تواند ســهم 
بســزایی در تأمین نیاز ها و سرانه های 
فرهنگی اهالی این محدوده داشــته 
باشد. پیشنهاد دادیم تا این محدوده به 
میدانگاه بریانک تبدیل شود و تقریبًا 
ســال 1398 طراحی پــروژه را انجام 
دادیم و عملیات اجرایی آن از آبان ماه 

1399 شروع شد. 
 پروژه بریانک چه ویژگی هایی 

دارد؟ 
این پروژه با توجه به همســایگی 
بــا ایســتگاه متــرو پیچدگی هــای 
خــاص خــودش را دارد. همه تالش 
ما این بود تا در بارگــذاری و عایق و 
زه کشــی ها با حساسیت بیشتری کار 
کنیم. فعالیت های عمرانی با توجه به 
اهالی  برای  مجاورت امالک مسکونی 
مزاحمت هایی را هــم ایجاد می کرد. 
البته با توجه به اینکه سازه این میدانگاه 
تمام بتونی است بیشتر نماها مانند پله 
و گلدان ها همه پیش ساخته هستند تا 
در فضای پروژه مزاحمت کمتری برای 
اهالی ایجاد کند. خوشــبختانه بعد از 
حدود 10 ماه فعالیت بی وقفه عمرانی 
با وجــود همه موانع موجود 96 درصد 
کار پروژه رو به پایان است و یکسری 
خرده کاری های جزئی باقی مانده است 
که مربوط به مغازه های طراحی شده 

در این محدوده است. 
 خدمات رفاهی و تفریحی این 

پروژه به شهروندان چیست؟ 
روبازی  فضای  بریانــک  میدانگاه 
دارد کــه بــرای اهداف ورزشــی و 
تفریحــی طراحی شــده اســت. در 
این میدانگاه زمین بازی بســکتبال، 
دارد.  وجــود  اســکیت  و  والیبــال 
همچنین با توجه بــه اینکه بریانک 
برنــد فالفل فروشی هاســت در نظر 
داریــم تا تعدادی فالفل فروشــی در 
همین محدوده راه اندازی شود. سعی 
داریم از طریــق فراخوان، مغازه  های 
ایــن میدانگاه در  طراحی شــده در 
اختیار کســب و کار هــای فرهنگی، 
مانند کافه کتاب، قــرار دهیم. نصب 
تلویزیون شهری، مناسب سازی برای   
تردد توان یابان و کاشت پوشش های 
از مهم ترین خدمات  مختلف گیاهی 
رفاهی میدانــگاه بریانک برای اهالی 
اســت. مهم ترین هدف ما از اجرای 
این پروژه روشــن نگه داشتن چراغ 
اقتصادی  کســب و کار فعالیت های 
و تجــاری در این محدوده اســت تا 
به واســطه آن چراغ نظارت اجتماعی به نحوی 
روشن بماند. در واقع همه تالشمان این است که 
با افتتاح این پــروژه پایانی خوش را برای اهالی 

بریانک و پروژه نواب رقم بزنیم. 

گفتوگوبامدیرعاملسازماننوسازی
شهرتهراندربارهپروژهنیمهکارهبریانک

 پایان خوش 
پروژه نـواب

فرسوده ترین 
پازل پایتخت 
بیشترین میزان 

بافت فرسوده 
شهر تهران 

در دل منطقه 
۱0 جای گرفته 
است و بر این 

اساس، منطقه ۱0 
از محدوده های 

ویژه و مورد 
توجه سازمان 
نوسازی شهر 

تهران است. در 
یک دهه گذشته 
بیش از 60 درصد 

بافت های فرسوده 
این تکه فرتوت 

و سالخورده 
نوسازی شده 

و این روند 
همچنان ادامه 

دارد. اجرای طرح 
پیاده راه سازی در 
محله هفت چنار، 

خیابان شهید 
دعوتی، و 

ساماندهی حال 
و هوای این 

خیابان از سوی 
سازمان نوسازی 
یکی از طرح های 

اثرگذار شهری 
برای کاهش 
آسیب های 
اجتماعی و 
ایجاد حس 

امنیت اجتماعی 
میان اهالی این 

محدوده بود. در 
واقع با راه اندازی 
میدانگاه بریانک 

و در ادامه این 
مسیر اجرای 

برنامه های 
فرهنگی و هنری 
در این محدوده، 
برای اهالی رشد 

و شکوفایی و 
امنیت اجتماعی 

را در آینده نه 
چندان دور به 

ارمغان می آورد. 

3 ســال پیش بود که طرح ساماندهی گذر پشت بزرگراه نواب برای 
کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد امنیت اهالی ساکن در مجتمع های 
نوابدر دســتور کار منطقه 10 قرار گرفت. اما دلیل کمبود اعتبار مالی 
روی کاغــذ باقی ماند. این طرح ســال 98 دوباره مطرح شــد و اعتبار 
دریافــت کرد.  طرحی که این روزها صاحب بودجه و اعتبار شــده اما 
بــا وجود خبر های خوش مســئوالن مبنی بر اجــرای موفقیت آمیز و 
پیشرفت آن هنوز هم گالیه هایی در خصوص بعضی کاستی ها شنیده 
می شــود. »فریسا راد«، عضو هیأت رئیسه شورایاری بریانک، با گالیه از 

مشکل خاموشــی و تاریکی شبانه در محله بریانک می گوید: 
»یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری فضاهای بی دفاع شهری 
در محله ها تأمین نشــدن نور کافی شبانه است. موضوعی که 

اهالی بریانک در بسیاری از گزارش های مردمی و مشکالت 
محله به آن اشــاره کرده اند.  عضو هیأت رئیسه شورایاری 
محله بریانــک در این باره می گوید: »خیابان های صفدری، 
محبوب مجاز، ســلمان فارســی و پل های عابرپیاده کنار 

بزرگراه نواب نور کافی برای  تردد شــبانه اهالی ندارند. همین موضوع 
باعث ایجاد ناامنی شــبانه برای اهالی، به ویژه بانوان، شــده است. بارها 
شــاهد زورگیری و کیف قاپی در محله بریانک و محدوده های یادشده، 
بوده ایم. متأســفانه قرار بود تأمین روشنایی این خیابان در اجرای طرح 
ساماندهی انجام شود، اما با وجود گذشت چند ماه از اجرای پروژه، هنوز 

خبری از رفع مشکل تاریکی شبانه نیست. با توجه به شروع 
نیمه دوم سال و فصل تاریکی ها، در صورت ادامه این روند، 

شاهد تبعات تلخ تری می شویم.«

طرح های رها شده 
یکــی از مهم تریــن اهداف اجــرای این طــرح ارتقای 
آموزش های شهروندی و رفع بعضی از مشکالت شهری بود، 
اما به گفته دبیر شــورایاری محله بریانک، هیچ نیاز و مشکل شهری در 
محله بریانک، رفع  نشده است. »محمدحسن ابراهیمی« با بیان این مطلب 
می گوید: »رفع موانع از پیاده رو ها برای  تردد آسان اهالی، اجرای طرح کاپ 
و... از جمله برنامه های ســاماندهی طرح کنارگذر نواب بود، اما هیچ کدام 

از آنها در محله اجرا نشد. این طرح همچنان سردرگم باقیمانده است.«

کوچه گلبن به دلیل وجود ورودی ایســتگاه مترو و قرار 
داشتن در محدوده مرزی منطقه 10 و 17، یکی از بخش های 
پر تردد و مهم محله بریانک اســت و به همین دلیل، تأمین 

امنیت  تردد شبانه آن در گرو داشتن نور و روشنایی است. 
مدیر پروژه ارتقای منظر شــهری و ساماندهی گذر پشت بزرگراه نواب 
بــا بیان این مطلب، درباره تازه ترین اقدامات انجام شــده توضیح می دهد: 
»بعد از اجرای برنامه ها و اقداماتی که برای نگهداشــت گذر پشت نواب تا 
خیابان بریانک انجام شــد، رسیدگی به کاستی های مطرح شده قسمتی از 

کوچه گلبن، حد فاصل خیابان بریانک تا قزوین، که شــب ها 
تاریک است، در دستور کار منطقه قرار گرفت. عملیات آسفالت 
گذر، برداشــتن دیوارهــای مخروبه و اصالح آن، پاکســازی 
دیوار نویسی های نامناســب و رنگ آمیزی آن و اجرای نقاشی 
دیواری، با توجه به پیوستگی با طرح پالزای بریانک، انجام و نور 

این کوچه با نصب چراغ های پروژکتور تأمین شد.«
به گفته »امیر قاســمی«، عملیــات لکه گیری، اصالح 
جوی ها و انسداد خانه های متروکه در پسکوچه های این محدودهانجام 
گرفت. در واقع با افتتاح پالزای بریانک، عملیات ساماندهی به پایان 
می رســد و البته همه تالش مــا معطوف به نگهداشــت روزانه این 
 کوچه اســت تا شاهد کاهش آســیب های اجتماعی در این محدوده 

باشیم. 

 نگاهی به اجرای طرح ساماندهی کنارگذر 
بزرگراه نواب صفوی 

مشکالت به پایان می رسد؟ 

 مدیر پروژه ارتقای منظر شهری 
و ساماندهی گذر پشت بزرگراه نواب:  

روشنایی خیابان گلبن تأمین شد محمدحسن ابراهیمی 
دبیر شورایاری محله 

بریانک

امیر قاسمی 
مدیر پروژه ارتقای 

منظر شهری
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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

اختتامیه دوره های مجازی 
آموزش حامی ایمنی 

دوره های مجازی آموزش حامی ایمنی با 
تقدیر نمادین از برخی شرکت کنندگان در این 

دوره ها به کار خود پایان داد. 
مراســم اختتامیه طرح حامی ایمنی در 
منطقه 11 آموزش و پرورش با حضور رئیس 
اداره آموزش و پرورش منطقه، معاون آموزش 
ابتدایی منطقــه، معاون فرهنگی  ـ اجتماعی 
ســازمان و مدیر حوزه مدیرعامل ســازمان 
آتش نشــانی و یکی از مربیان آتش نشــانان 
داوطلب در اداره آموزش و پرورش برگزار شد. 
در مرحلــه اول دوره های مجازی آموزش 
حامی ایمنی، 450 نفر از دانش آموزان در این 
طرح پس گذرانــدن دوره مفتخر به گرفتن 

حکم حامی ایمنی شدند. 

 در این مراسم که به صورت نمادین تعدادی 
از دانش آموزان منتخب با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به نمایندگی از ســایر منتخبان 
حضور داشــتند، »محمد صائبی«، مشــاور 
فرهنگــی و مدیر حوزه مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی گفت: »این دوره در قالب 7 جلسه 
برگزار شد و شــرکت کنندگان در آن، ضمن 
آموزش مفاهیم ایمنی، با سامانه 125، دالیل 
تماس و نحوه تماس با این سامانه، نحوه مقابله 
با حــوادث در داخل خانه و عکس العمل های 
بچه ها در هنگام شنیدن آژیر آتش نشانی، کار 

با کپسول آتش نشانی و.... آشنا شدند.«
او بــا بیان اینکه دوره یادشــده به صورت 
مجــازی برگزار شــد و با تولیــد محتواهای 
کاربردی از طرف ســازمان آتش نشانی همراه 
بود، گفت: »این آموزش ها باید توسعه یابد و 
برای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم ضروری 
برنامه ریــزی شــود. عالوه بــر دانش آموزان 
ابتدایــی، در مقاطع باالتر نیــز باید به فکر 

برنامه ریزی در این بخش باشیم.«
او تأکیــد کــرد: »در تکمیل ایــن دوره 
تدابیری با هدف آمــوزش دانش آموزان برای 
کار با کپسول آتش نشانی باید در دستور کار 

برگزارکنندگان دوره های بعد قرار بگیرد.«
»قــدرت اهلل گراوند«، رئیــس آموزش و 
پــرورش منطقــه 11، نیز ضمن تشــکر از 
پیگیری های مستمر سازمان آتش نشانی برای 
آموزش دانش آموزان در مسیر حفظ جانشان، 
خواستار توسعه و گسترش این آموزش ها در 

مراحل بعدی به صورت پررنگ تری شدند. 
در پایان مراسم، دانش آموزان منتخب لوح 
حامی و هدیه خود را از مســئوالن حاضر در 

جلسه دریافت کردند. 

کمی به گذشته های دوردست برگردیم: امیرکبیر 
به تازگی زمام امور کشور را به دست گرفته بود و دوست 
داشــت با ایجاد تغییراتی نظام سیاسی و اجتماعی 
کشور را سر و سامان دهد. درست در همین روزها بود 
که در نامه ای سرگشــاده به او خبر رسید که حاجی 
میرزا احمد نامی قهوه خانه سرپوشیده سراج الملک را 
در حوالی قراول خانه دروازه قدیم شمیران اجاره کرده 
و باالخانه و فضای قهوه خانه را با چلیک های نفت پر 
کرده است. در نامه تأکید شده بود که این انبار خیلی 
خطرناک است و اگر خدایی نخواسته حریقی در آن 
واقع شود، نمی توان چاره ای برای آن جست. گزارش 
آنقدر دلهره آور و ترسناک بود که اخم های امیرکبیر را 
در هم کشید. او زمزمه کنان گفت: »امان از جهل! امان 
از طمع! این مردم به فکر خودشان هم نیستند و هیچ 
فکر نمی کنند که انبار کردن نفت، آن هم در مجاورت 
آتش اجاق، در جایی که هر روز ده ها نفر به آن  تردد 
می کنند و چپق و قلیان می کشند، چقدر خطرناک 
است. تصور نمی کنند که یک جرقه چطور می تواند 

تمام زندگی شان را خاکستر کند.«
البته این تنها گزارشی نبود که امیرکبیر از وضعیت 
انبــار نفت در مغازه ها و دکان هــای قدیمی دریافت 
می کرد و بی پایه نبود که درگیر چاره اندیشی برایرفع 
خطر شــد. در واقع امیرکبیر نخستین کسی بود که 

تصمیم گرفت بــه موازات 
مردم  ســاختن  آگاه 
در مورد خطرات 

آتش، نهادی هم برای مقابله با حریق در سراسر کشور 
 ایجاد کند و چون در دوره ولیعهدی ناصرالدین  شاه 
ســال ها در تبریز خدمت کرده و به چشم دیده بود 
در آن شهر تأسیسات و تجهیزاتی به امر آتش نشانی 
تخصیص یافته اســت،  قصد الگوبرداری از اقدامات 
انجام شده در آن شهر و تعمیم آتش نشانی در سطح 

کشور را داشت، اما عمرش کفاف نداد. 

خطر انباشت نفت
»الیاس فرجی«، پژوهشگر تاریخ، می گوید: »قبل 
از اینکه امیرکبیر به صدارت برســد،  نفت مورد نیاز 
مردم برای مصارف سوخت و روشنایی،  در بشکه های 
110 کیلویی،  به وســیله شــتر،  از بادکوبه روســیه 
وارد می شــد و مردم برای خرید نفت از ظرف هایی 
بــه گنجایش دو ســیر و نیــم )187. 5 گرم(،  پنج 
ســیر )375 گرم(  و چــارک ) 750 گرم(  یا بزرگ تر 
استفاده می کردند،  اما در آن زمان بعضی تجار  برای 
آنکه بتوانند نفت را راحت تر در تمام مناطق کشــور 
توزیع کنند،  آن را در حلب های 20 کیلویی هم وارد 
می کردند. با  این حال، بــه دلیل وارداتی بودن نفت 
و از آنجــا که گاهی به طور نامرتب توزیع می شــد یا 
در برخی از محله ها اصاًل توزیع نمی شــد،  گروهی از 
مردم دسترسی دائم به نفت نداشتند و برای اینکه از 
نظر تهیه آن در مضیقه نمانند،  هرگاه نفت گیرشان 
می آمــد،  مقدار زیادی از آن را خریداری می کردند و 
خصوصًا از وقتی واردات نفت چلیکی رایج شــد،  به 
دلیل آنکه نگهداری اش ساده تر بود، انباشت نفت 
توســط خانواده ها و خصوصًا کسانی که از نظر 
شغلی نیاز بیشــتری به نفت داشتند،  شدت 

گرفت.«
 درست است نخســتین آتش نشانی 
در شــهر تبریز و دومین و ســومین 
آتش نشــانی هم در خوزســتان، به 
نفتی،  واسطه وجود شــرکت های 
ایجاد شــد، اما پایتخت هم بعد 
به  ناصرالدین شاه  سفرهای  از 
فرنگ صاحب آتش نشــانی 
شــد. فرجــی می گوید: 
»ناصرالدیــن شــاه در 

این سفر مهمان شهر حاجی طرخان روسیه بود و به 
احترام او دســته ای از آتش نشان های شهر مانوری را 
در حضورش برگزار کردند. او چنان از دیدن این رژه 
ذوق زده شده بود که تا مدت ها روایت آن ورد زبانش 
بود. این حیرت زدگی او وقتی بیشتر شد که دردومین 
ســفر خود به فرنگ، از یک  ایســتگاه آتش نشانی و 
 تجهیزاتی که برای اطفای حریق در آنجا موجود بود 
دیدن کرد. او به محض بازگشــت از سفر دوم، اداره 
احتسابیه را در تهران دایر کرد. این اداره کار نظمیه، 
 بلدیه و عدلیه یعنی شهربانی،  شهرداری و دادگستری 
کنونــی را به طور یکجــا انجام می داد و شــماری از 
کارکنانش را با عنوان »محتسب« خطاب می کردند. 

سیاست های شهری مشروطه خواهان
 با امضای فرمان مشــروطیت در ســال 1285، 
مشــروطه خواهان تصمیم گرفتند بــا نظر به اصول 
تقسیم کار و شــیوه های اداره شهر در جوامع غربی، 
اوضاع شهر را ســرو سامان دهند و این رفتار مبنای 
تشــکیل بلدیه شــد. فرجی در ادامــه توضیحاتش 
می گوید: »در دوره رضاخان بود که برای نخســتین 
بار در سال 1303 یک دستگاه اتومبیل آب پاش برای 
آب پاشــی خیابان های خاکی شــهر خریداری شد و 
همین خودرو شــد مقدمه تشکیل اداره آتش نشانی، 
چراکه سرلشــکر کریم بوذرجمهوری دســتور داد با 
نصب چند متر لوله ، یک سرلوله و چند شیر به ماشین 
از آن برای اطفای حریق شــهر استفاده کنند. سکان 
اداره را هم که در 300 متری میدان توپخانه و ابتدای 
خیابان چراغ برق واقع شده بودبه دست هانری فردیش 

دوئل آلمانی، از مکانیک های قشون، سپرد.«

نخستین آتش سوزی در تهران 
باعث تقویت سازمان شد

شــاید اگر 8 مهر ســال 1307 آتــش به جان 
سالن سینمای صنعتی در خیابان الله زار نمی افتاد 
و تلی از خاکســتر از آن برجا نمی ماند، کســی به 
فکر تجهیز آتش نشــانی تهــران و جایگاه مهم آن 
نمی افتــاد. فــردای آن روز،  روزنامــه اطالعات،  با 
انتشار گزارشــی  به لزوم تقویت آتش نشانی تهران 
اشــاره کرد. به گفته فرجی، تاریخ پژوه،  در ســال 
1310 شمسی با پیگیری کریم بوذرجمهری،  برای 
احداث ساختمانی متناسب با وظایف اداره اطفائیه 
و همچنیــن تأمیــن بودجه ای منطبــق با حجم 
فعالیت های آن،  پیشــنهادی تهیه و تقدیم مجلس 
شــد  که با تصویب آن پیشــنهاد،  در سال 1311 
اداره اطفائیه ابتدا به قســمت شــرقی آسایشــگاه 
ســابق بلدیه و سپس به بیرون از محدوده شهر، به 
میدان حســن آباد و محل گورستان متروکه ای که 
در آنجا واقع بود، ) محل کنونی  ایستگاه شماره یک 
سازمان آتش نشانی و خدمات  ایمنی(، انتقال یافت 
و ساختمان جدیدی در آن محل احداث و به تدریج 
تکمیل شــد و کلیه تشــکیالت اداره اطفائیه را به 

آنجا منتقل کردند. 

  هفتم مهرماه هر ســال در تقویم شمسی ما به نام روز آتش نشان و آتش نشانی نامگذاری شده است. 
تاریخ را که مرور کنیم قصه های شــنیدنی زیادی درباره تأسیس نخستین آتش نشانی های کشور روایت 
شده است. در تهران، به عنوان پایتخت کشور، نیز فکر اولیه تشکیل این سازمان به دوره امیرکبیر می رسد؛ 
هرچند عمر او کفاف اجرای این طرح را نداد، اما ناصرالدین شــاه کسی بود که پایه های تشکیل نخستین 
سازمان آتش نشانی پایتخت را بنا گذاشــت و امروز این سازمان یکی از سازمان های حیاتی و مهم شهر 

تهران است.  

مرورتشکیلسازمانآتشنشانی
درتهرانقدیمبهبهانههفتممهر،

روزآتشنشان

از احتسابیه تا آتش نشانی

دریچه

فاطمه عسگری نیا

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

یکــی از افرادی که در این مراســم کتابش 
رونمایی شد، »ادیب جعفری« شاعر خوش ذوق 
و وکیــل دادگســتری در قلب پایتخت اســت 
کــه دربــاره مضامینی کــه در »از خیابان های 
بعدازظهــر« به آنها پرداختــه توضیح می دهد: 
»محتوای دفتر شــعرم بیشتر در قالب غزل روز 
است، البته از شعر نو و رباعی نیز بی بهره نبوده ام. 
غزل، چاشــنی عشق و احساســات است و به 
جهت نوع نگرشــم به این قالب شعری، بهترین 
گزینه برایم ســرودن در قالب غزل است. زمانی 
که شــاعر نمی تواند حرف دلش را با جمالت به 
مخاطب انتقال دهد، این زبان شعر است که به 
کمک شــاعر می آید تا با مخاطب ارتباط برقرار 
کند. شاعر موفق کســی است که بتواند به طور 
ســاده و ســلیس و روان با مخاطب حرف بزند 
بدون اینکه از لغاتی استفاده کند که ناملموس 

باشد.« 
به گفته جعفری، جای خانه شــعر با توجه به 
اینکه منطقه 6 قلب فرهنگی پایتخت محسوب 
می شود، خالی است: »تاکنون به همت شهردار 
قلب پایتخــت، کالس های فرهنگــی متعددی 
در فرهنگسراهای ســرو و شفق برگزار شده اما 

متأســفانه تا جایی که باید و شــاید 
هنــوز خانه شــعر به صــورت دائمی 
دایر نشده اســت البته قباًل در فصل 
تابســتان دوره های شعرخوانی توسط 
دوســت شــاعرمان، دکتر محمدرضا 
مهدیــزاده اداره و برگزار می شــد که 

موقتی بود.« 
او بــا توجه بــه اینکــه منطقه 6 
ظرفیت هــای فرهنگی خوبــی دارد، 
معتقد اســت تا جذب نسل جوان به 

کتاب و کتابخوانــی فاصله زیــادی وجود دارد: 
»واقعًا جای تأســف اســت که بگوییم 30 ثانیه 
ســرانه کتابخوانی برای کودکان و 7 دقیقه برای 

هر فرد ایرانی در عصر حاضر اســت و با مقایسه 
کشــور ایران با دیگر کشورهای دنیا هنوز فاصله 
بسیار زیادی با استانداردهای جهانی داریم. البته 
در حــال حاضر مطالعــه و فعالیت های فرهنگی 
برای مردم به علت وضعیت نامناسب اقتصادی و 

به نوعی غم نان تحت الشعاع قرار گرفته 
اســت. تا زمانی که افکار انسان آرامش 
نداشــته باشــد و دغدغه های روزمره 
کمتر نشــود نمی توان خرده گرفت که 
چرا میزان ســرانه مطالعه در ایران کم 
اســت. جوانان در عصر کنونی اولویت 
خود را کسب درآمد در نظر می گیرند. 
منطقه 6 کتابخانه هایی از جمله شهید 
جهان آرا و کتابخانه سرو و... را دارد ولی 

همان طور که گفتم تا بستر مناسبی برای جوانان 
در حوزه کسب و کار و ازدواج و مسکن و... فراهم 
نشود نمی توان توقع داشت که جوانان به کتاب و 

کتابخوانی جذب شوند.«

دغدغه های جوان امروز فرق کرده است
»لیدا حاجی زاده« نویســنده جوان و خوش 
آتیه، 10 ســالی هســت که در منطقه 6 فعال 
فرهنگی اســت. او دربــاره چگونگی 
نویسنده شدنش می گوید: »تقریبًا 20 
سالم بود که در خانه شهریاران جوان 
فعالیتم را شــروع کردم و هر از گاهی 
برای خودم شعر می نوشتم. حدود یک 
ســال و نیم هم در کالس نویسندگی 
که در مسجد هفت تیر برگزار می شد 
شــرکت داشتم. یادم هست زمانی که 
نخســتین کتابم را نوشتم، برای چاپ 
تحقیق کردم و متوجه شــدم هزینه 
چاپ و ویرایش و... بســیار باالســت و به ناچار 
منصرف شدم. سال ها بعد به درخواست دوستم 
شــروع به نوشتن کردم و دوباره همان هیجان و 

لذت نوجوانی بعد از گذشت 15 سال با نوشتن 
نخستین صفحه از کتابم برگشت و با تشویق های 
خانواده و دوستم به چاپ رسید و همین کتابی 
است که رونمایی شد. این کتاب، رمانی عاشقانه 
به زبان ســاده و سوم شخص است که هم لذت 
دوســت داشتن را می توان در خط به 
خط آن درک کرد و هم امید و عشق 
و ارزش زندگی را. کتاب دومم هم که 
راجع به تاریخچه یوسف آباد و... است 

در مراحل پایانی قرار دارد.«
او درباره جذب نســل جــوان به 
مطالعه و فاصله زیــادی که بین آنها 
بــا کتــاب و کتابخوانی وجــود دارد 
می گوید: »به نظرم شکاف عمیقی بین 
این نســل با مطالعه ایجادشده چون دغدغه های 
جوان امروز فرق کرده است. اما شاید اگر از یک 
خانواده یا یک دوســت، کتاب شعر یا دلنوشته 
یا هر اثر دیگری انتشــار پیدا کند باعث  شــود 
اطرافیان به شــوق خواندنش، کم کم به مطالعه 
عالقه مند شــوند و عــادت بــه کتابخوانی پیدا 

کنند.«
به گفته حاجی زاده نقش شهرداری در ایجاد 
انگیــزه و امید بین جوانان و نوجوانان، بســیار 
پررنگ است: »شــهرداری می تواند با برگزاری 
مراســم هایی از قبیل رونمایی کتاب های شعر 
و داســتان برای این نویسندگان نوپا در زمینه 
نویســندگی و شــاعری انگیزه ایجــاد کند و 
جرقه ای از امید در وجودشان بکارد. با برگزاری 
کالس هــای نویســندگی در ســراهای محله و 
فرهنگســراها و بــه دلیل شــرایط کرونا حتی 
به صــورت غیر حضوری می توان افراد مســتعد 
را اســتعدادیابی کرد. به نظرم بــا برنامه ریزی 
و ایجاد انگیزه نه تنها نســل جدید بلکه نســل 
قدیــم را هم می توان با مطالعــه و اهمیت آن 

آشنا کرد.«

  به تازگی فرهنگسرای شــفق در روز ملی شعر و ادب پارسی و بزرگداشت شاعر پرآوازه 
ایران، شهریار، فرصت را مغتنم شمرد و از دو کتاب رونمایی و از نویسندگانشان تجلیل کرد. 
کتاب های »بازگشت عشق« به قلم لیدا حاجی زاده و »از خیابان های بعدازظهر« به قلم ادیب 
جعفری با حضور »جمشید رحمانی پناه« دبیر شــورایاری محله یوسف آباد، معاون شهردار 
ناحیه 6 و برخی از مدیران نواحی و محله رونمایی شــدند. به همین بهانه با این دو نویسنده 
جوان هم محله ای و دبیر شورایاری محله یوسف آباد درباره کتاب و کتابخوانی و ظرفیت های 

فرهنگی منطقه صحبت کردیم. 

معصومه حق جو

گفتوگوبادونویسندههممحلهایدربارهراهکارهای
افزایشسرانهکتابخوانیوبهرهمندیازظرفیتهای

فرهنگیمنطقه6

 جای خالی خانه شعر 
در قلب پایتخت 

افزایش سرانه مطالعه 
با رونمایی از کتاب  
نویسندگان جوان 

»جمشــید رحمانی پنــاه«، معتمد محله 
یوسف آباد و دبیر دبیران شورایاری منطقه 6 
یکی از حاضران در این مراسم بود. او معتقد 
اســت ســرانه کتابخوانی چه در موضوعات 
مذهبی و علمی و... در کشور ما بسیار پایین 
است: »ایرانی ها حدود ۱۳ دقیقه در یک روز 
مطالعه دارند ولی در کشــورهای مجاور این 
میزان، به 5 ساعت می رسد. اگر بخواهیم این 
سرانه را در کشور گسترش بدهیم می توانیم 
به عنوان مثال در مراسم های تقدیر و رونمایی 
از کتاب های نویسندگان جوان کم کم زمینه ای 
با مطالعــه همین کتاب ها به  فراهم کنیم تا 
تدریج ســرانه مطالعه در کشور باال برود.« به 
گفته دبیر دبیران شورایاری منطقه 6، بسیاری 
از شاعران و نویسنده ها هستند که آثاری دارند 
ولی امکان چاپ برایشان فراهم نیست چون 
معمواًل حداقل هزینه برای این کار را ندارند یا 
با مراحل چاپ اثر آشنا نیستند و نمی دانند از 
چه راهی باید وارد شــوند. رحمانی پناه برای 
رفع این مشکل پیشنهاد می دهد: »می توان از 
ظرفیت شهرداری برای هموار کردن این مسیر 
در هر  مثال فضاهایی  به عنوان  کرد.  استفاده 
محله یا هر منطقه ایجاد و فراخوانی اعالم شود 
تا شاعران یا نویسندگان مراجعه کنند و از آنها 
حمایت شود یا شــهرداری با نشریات رایزنی 
کند تا با قیمت مناســب کتاب های این افراد 
چاپ شود. راهکار دیگر این است که می توان 
این افراد را در مراســم ها و مناســبت های 
فرهنگی که در منطقه برگزار می شود دعوت 
کرد تا شناخته شوند. اگر هم آثاری دارند که 
چاپ شده، به عنوان هدیه به حاضران تقدیم 

شود تا تبلیغی برای آنها باشد.«

لیدا حاجی زاده
نویسنده

ادیب جعفری
شاعر و وکیل 

دادگستری

شعر و ادب
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 ویدئوکلیپ 

نینوا در فرهنگسرای خانواده 
با فرارســیدن  ویدئوکلیــپ »نینــوا«، همزمان 
اربعین ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، 
به همت فرهنگسرای خانواده، با همکاری گروه رسانه ای 

بهار آوا، منتشر می شود. 
این برنامه با هدف گسترش و تعمیق شناخت شهروندان 
از الگوهای دینی رســول اهلل)ص( و ائمه)ع( و در امتداد 
زنده نگه داشــتن حماســه کربال و همچنین آشنایی 
شــهروندان با نقش خانواده در قیام عاشــورا و حماسه 

حسینی تدارک دیده شده است. 
عالقه مندان برای تماشــای این برنامه می توانند، امروز، 
یکشــنبه، 4 مهرماه، به صفحه مجازی فرهنگســرای 
 @Farhangsara_khanevade نشانی  به  خانواده 

مراجعه کنند. 

معرفی کتابپیشخوانپیشخوان
یادداشتی بر »عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک«

تمام صحنه های این رمان واقعی است
»سرباز وظیفه، مرتضا هدایتی، اعزامی برج یک شصت و پنج، از 
تهران، روی پله های راه آهن اندیمشــک نشسته بود و منتظر بود تا 
بیایند و او را هم بگیرند و ببرند. پاهایش را بغل کرده بود و چانه اش را 
گذاشته بود روی زانوهایش و خیره بود به آسفالت و تاریکی درخت ها 
و ســبزی چمن که سیاه بود. از دور و نزدیک صدای رگبار و تک تیر 

هوایی می آمد.«
داســتان با این پاراگراف شــروع می شود، ســاده و سرراست و 
تصویری. در می یابیم که با موقعیتی  جنگی روبه روییم. مکان، زمان و 

شخصیت اول داستان در زمینه ای واقع گرا به مخاطب معرفی می شود، اما به همین سیاق ادامه 
پیدا نمی کند و این آغاز رونمایی از یک شگرد است: »توی تاریکی چشم های سربازهایی که الی 
بوته ها و شمشادها قایم شده بودند برق برق می زد... روی بعضی شاخه ها تفنگی از بندش آویزان 
بود که تکان نمی خورد... هوا گرم بود و بوی باروت و بوی ماهی توی هوا بود... پشه ها دور سرش 
وزوز می کردند و او فقط گاهی یکی از گوش هایش را تکان می داد تا دورشان کند. ساعت حوالی 

یازده بود. حوالی سال های شصت و هفت.«
روشن اســت که در واقع طول خدمت سربازی مرتضا هدایتی از دو سال گذشته، اما آنچه 
غیرواقعی است برق برق زدن چشم سربازان در تاریکی است و آویخته ماندن تفنگ ها از شاخه 
درخت ها و همین طور شیوه یکی از شخصیت های داستان برای دور کردن پشه ها از دور سرش. 
این وصف های نامتعارف و اکسپرسیونیستی البته چنان ماهرانه به کار رفته اند که به مددشان با 
اشتیاق کتاب را ورق می زنیم و داستان را پی می گیریم و یک نفس پیش می رویم: »جلو اتاقکی 
ایستادند. نور زردی از اتاقک بیرون می زد. – اینجا اتاق ماست. پر آدمه. همه از خط اومده ن.... 
. اگه بدونی اون تو چه خبره. همه هســتن. فرمانده لشــکر بیست و یک، فرمانده تیپ زرهی، 
سرلشکر بابایی، سرتیپ فالحی، حاج کاظم رستگار، جهان آرا، ابراهیم همت... /  ـ مگه اون شهید 
نشده؟ /  ـ چرا. خیلی هایی که اینجان همه شون شهید شده ن.... خیلی ها هم شیمیایی شده ن... 

/ از پنجره که توی اتاقک را نگاه کرد نور تندی چشم هایش را زد و نتوانست کسی را ببیند.«
و این وصف ها در طول داستان استمرار می یابند و به شکل های جورواجور تکرار می شوند تا 
مخاطب از خاللشان رنج عظیم و لطمه های اندوه بار و سنگین از دست دادن هم سنگر و دوست 

و بچه محل را در جبهه جنگ با روایتی هنرمندانه و در آینه فرمی دیگرگون شده درک کند. 
 عقرب روی پله های راه آهن اندیمشــک، اثر »حسین مرتضائیان آبکنار«، رمانی پرکشش 
و خواندنی اســت که تجربه کردن شــکل و ســاختار و فرم های تازه ای از داستان نویسی را به 

نویسندگان عرصه دفاع مقدس پیشنهاد می دهد.

سالم از روی ارادت و اخالص 
حجت االســالم دکتر حاج »حسین حدیدی« / امام 

جماعت مسجد محمد مصطفی)ص(
روز بیســتم ماه صفر 
و روز اربعیــن به روایت 
»شــیخ مفید« و »شیخ 
بازگشت  روز  طوســی« 
اهل حرم امام حسین)ع( 
از شــام به مدینه، و روز 
ورود نخســتین زائر آن 

حضرت »جابر بن عبــداهلل انصاری« به کربال، برای 
زیارت امام حســین)ع( است. زیارت آن حضرت در 
این روز مســتحب اســت که به فرموده امام حسن 
عسکری)ع( از نشانه های مؤمن 5 چیز است: »اقامه 
51 رکعت نماز فریضه و نافله در شــبانه روز، زیارت 
اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در 
سجده بر خاک گذاشــتن، در نماز بسم اهلل الرحمن 
الرحیم را بلند گفتن.« شــیخ طوسی در تهذیب و 
مصباح، زیــارت مخصوصه روز اربعین را از حضرت 

امام صادق )علیه السالم( نقل کرده است. 
فراز اول: سالم های توصیفی

الســالُم علی َولی اهلل و حبیبه؛ سالم بر ولی و حبیب 
 ـ دوست – خدا. 

السالُم َعلی خلیلِ اهلل َو نجیبه؛ سالم و درود بر خلیل 
و گزیده خدا. 

الســالُم علی َصفی اهلل و ابنِ  َصفیه؛ درود بر برگزیده 
خدا و پسر انتخاب شده خدا. 

 الســالُم علی الُحســینِ  المظلوم الشهید؛ درود بر 
حسین مظلوم شهید. 

 السالُم علی اسیِر الکربات و َقتیِل الَعبرات؛ سالم بر 
کسی که اسیر و گرفتار بالیا و اندوه ها شد و کشته 

برای اشک ها. 
در ســالم های اولیه زیارت، امــام صادق)ع( به 
نوعی اصالــت خانوادگی امام حســین)ع( را بیان 
می کند که ایشان فرزند رسول خدا)ص( که حبیب 

خداست، هستند. 
برای ســالم معانی مختلف ذکــر کرده اند که به 
اختصار نام می بریم: 1. سالم، یکی از نام های خدای 
عزوّجل اســت و مراد آن است که خداوند حافظ تو 
باشد؛ 2. ســالم به معنای تسلیم 3. سالم به معنای 

سالمتی. 
حال که معنای سالم مشخص شد که به معنای 
آســایش، امنیت و سالمتی اســت، به تفسیر سالم 
بر امام حســین)ع( می پردازیم. سالم بر امام به این 
صورت است که شخص زائر در حالی که در حضور 
امام ایستاده یا از دور ایشان را در ذهن حاضر کرده 
و به حضرت ســالم می کند و در دل می گذراند که 
هیچ آزاری و آســیبی از ناحیه مــن به آن امام، نه 
در آن وقــت و نــه پس از آن نخواهد رســید؛ زیرا 
هدف تمامی آن بزرگواران جز هدایت و اصالح مردم 
و اعتالی کلمه توحیــد و ترویج طاعت خداوند در 
مردم نیســت. لذا آنها از معصیــت خدا و تخلف از 
اوامــر و نواهی او، از اخالق ناپســند مردم از قبیل 
خودبزرگ بینی، حــرص، ریا، بخــل، ّحب قدرت، 

غیبت، آزار رساندن و... اذیت خواهند شد. 
زائــر باید حال خود را به گونــه ای قرار دهد که 
مورد رضایت امام باشــد، نه مایه اذیت آن حضرت. 
آن وقت است که در گفتن کالم سالم، صادق است. 
لذا باید دل را با آب توبه شست وشــو دهد و اشک 
پشیمانی از دیده فرو ریزد و پس از آن به امام عرض 

سالم داشته باشد. 
زائر با عرض ســالم، خود را به آن حضرت نزدیک 
می کند و با تکرار واژه ادب، روح و روان خود را به لحاظ 
نزدیکی به ایشان از پستی ها و رذایل و آلودگی ها پاک 
می سازد و ســالم را چنان با ادب و خلوص و اشک و 
آه بر دل القا می کند تا ســالمتی کامل حاصل شود و 

موجب جواب سالم آن بزرگوار گردد. 

پنجره

فرهنگسرا

حرم یار
ویژه برنامه هــای فرهنگــی و هنــری متنوعی به 
مناسبت ایام اربعین حسینی با عنوان »حرم یار«، 
از سوی فرهنگسرای عطار نیشابوری، برای معرفت افزایی 

و تقویت باورهای دینی شهروندان اجرا می شود. 
 ایــن برنامه هــا در 2 بخش مجازی و حضــوری برای 
عالقه مندان تدارک دیده شــده است. اجرای مراسمی 
ویژه با عنوان »جاماندگان اربعین حســینی« در مراکز 
فرهنگی  ـ هنری تکه دهم پایتخت با محوریت عزاداری، 
قرائت زیارت عاشورا و برپایی موکب های اربعین )شامل 
پذیرایی، عزاداری، نمایش ماکتی از حرم امام حسین)ع( 
و...( توسط گروه های جهادی از جمله برنامه هایی است 
که با رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری 

برگزار می شود. 
همچنیــن برنامه هایی با عناویــن زیــارت از راه دور، 
مرثیه ســرایی، معرفی کتاب، مثل باران، کالم بزرگان، 
گنجینــه، میعــاد عشــق و جلوه های ســوگ از دیگر 
برنامه هایی اســت که در قالب موشــن تایپ، فتوکلیپ، 
ویدئوکلیپ، موشن گرافی، فتوتیتر، پادکست، اینفوگرافی 

و پوستر به صورت مجازی تهیه و تولید شده است. 
شهروندان پازل دهم پایتخت می توانند این برنامه ها را در 
صفحه اینستاگرام فرهنگسرای عطار نیشابوری به نشانی 

farhangsara_attar دنبال کنند.

 سوگواری 

جاماندگان اربعین 
امســال دومین اربعین حسینی را در حالی تجربه 
می کنیم کــه کرونا همچنان جــوالن می دهد و 
بسیاری از شهروندان، برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
و قطع زنجیره انتقال این بیماری عالم گیر، سعادت حضور 
در ســفر معنوی کربــال و زیارت مزار مقــدس آن امام 

بزرگوار و شهیدان واقعه عاشورا را پیدا نکردند. 
بر این اساس و با هدف زنده نگه داشتن آیین ها و مراسم 
عزاداری روز اربعین، ویژه برنامه »جاماندگان اربعین« از 
سوی فرهنگسرای عترت با مشارکت هیئت رزمندگان 

اسالم در میدان آیینی امام حسین)ع( برگزار می شود. 
 ایــن برنامه با ســخنرانی حجت االســالم »مصطفی 
کرمی«، مداحی »رضا نبوی«، »قاسم فتاحی«، »مهدی 
خادم«، »مهدی فاطمی«، »امین مقدم« و »امیرحسین 

محمودیان« اجرا می شود. 
شهروندان برای حضور در برنامه یادشده فردا، دوشنبه، از 
ساعت 10 صبح تا اذان ظهر می توانند در میدان آیینی 

امام حسین)ع( حضور پیدا کنند.

فرزین شیرزادی

کوچک ترین مسجد پایتخت 
بدانیــد کوچک ترین  اســت  جالب 
مســجد پایتخت در منطقــه 11 قرار 
دارد. این مســجد، مشــهور به مسجد 
امیریه واقع  کوکب الحاجیه، در محلــه 
است. مســجدی که بانی اش زنی خیر 
بوده بــه نام کوکب الحاجیــه. قدمتش 
به ســال 1325 می رســد و در آستانه 
71ســالگی قرار دارد. گرچه سن و سال 
زیادی دارد، اما این روزها همزیستی اش 
با جوان های محله باعث شده تا رنگ و 
لعابی داشته باشد و به یکی از فعال ترین 
و پر رونق ترین مســاجد منطقه و محله 
تبدیل شود. قصه آمدن این جوان ها به 
مسجد کوکب الحاجیه و احیای آن بعد 
از گذشت ســالیان دراز شنیدنی است. 
کسانی که خودشان را بچه های مسجد 
می داننــد و می گویند زندگی شــان در 

سایه این مسجد سر و سامان گرفته است. 7 ـ 8 پسربچه شر و شور دیروز که امروز هرکدام 
برای خودشان مردی شده اند و مسئولیتی در جامعه دارند، این موفقیت ها را ارمغان حضور 

در همین مسجد می دانند. 
»مهدی مدبری« یکی از آن کسانی است که این مسجد را در کنار دوستانش احیا کرده 
است. حرف هایش را با اشاره به تاریخچه مسجد برایمان شروع می کند: »فضای این مسجد 
در سال 1325 توسط صاحب وقتش کوکب الحاجیه اهدا می شود. خانمی که وقتی می بیند 
در محله مســجدی برای اقامه نمازجماعت نیســت، بخشی از حیاط خانه اش را به این کار 
اختصاص می دهد و بعد از فروش ملک به فردی به نام آقای احقاقی، در ســند قیدمی کند 
که این بخش باید به مسجد تبدیل شود. خریدار خانه هم به قولش عمل می کند و با تبدیل 

این محل به مسجد، آن را ماندگار می کند.«
 معماری مســاجد قدیمی مناطق 11 و 12 کار دســت اســتاد لرزاده است و به گفته 
»نصراهلل حدادی«، تهران شــناس، این معماری باظرافــت هنر ایرانی اصیلش همواره مورد 

توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. 

هویت


