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شهرآرا محله از  70سال
تاریخ مسجد سناباد گزارش میدهد

استمداد اهالی ناصر خسرو 34از شهرداری
برای اصالح هندسی این کوچه

هر روز درگیری برای ورود ممنوعی که ممنوع نیست!
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سیدموسی
باغ
ّ
گپ و گفت دوستانه با گروه «چهارطبقه»
که هدفشان ارتباطدادن شهروندان و مدیریت شهری است

به دنبال رویدادهای کوچک اما اثرگذار

3

}گزارش{

شهرآرا محله  /ویژه منطقه 1

2

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــیمــــــردم مشهـــــد

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در shahraraonline.com

{بازتاب}

واکنش مدیر اجرایی ســازمان نظام پزشکی
مشهد به گزارش «سرنگهای آلوده ،زیر پوست
احمدآباد»:

دوماه دیگر طرح جمعآوری
زبالههای عفونی انجام میشود

استمداد اهالی ناصر خسرو 34از شهرداری برای اصالح هندسی این کوچه

هرروزدرگیری برایورودممنوعیکهممنوعنیست!
پس از چاپ گزارش سرنگهای آلوده زیر پوست
احمدآبادوانتشارگستردهویدئویمربوطبهاین
موضوع درفضایمجازی،مدیراجراییسازمان
نظام پزشکی مشهد گفت :شفافنبودن قانون
جمــعآوری پســماند مصوبشــده در مجلس
شورای اسالمی ،دلیل اصلی مشکالت موجود
در جمــعآوری زبالههای عفونی اســت .هادی
بیژننژاد در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح
جمعآوری زبالههای عفونی حدود  8سال پیش
تصویبشدهاست،اظهارکرد:اینطرحدرحال
اجراست،اماتاکنوننهایینشدهوخیابانپرستار
مشهدبهصورتپایلوتبرایاجرایطرحانتخاب
شــده بود؛ اما ایرادهای متعددی که وجود دارد
اجرای نهایی طرح را به تأخیر انداخته است .وی
شفافنبودن قانون جمعآوری پسماند مصوب
شده در مجلس شورای اســامی را دلیل اصلی
مشــکالت جمعآوری زبالههای عفونی دانست
ن را بیان
و توضیح داد :قانون تصویبشــده ایــ 
میکندکهمدیریتپسماندباتولیدکنندهاست.
دراینقانونوظیفهمدیریتپسماندواضحنیست
و میتوان برداشــتهای متفاوتی از وظایف آن
داشــت .مدیر اجرایی ســازمان نظام پزشــکی
مشهد تصریح کرد :هماکنون تفاهمنامهای بین
دانشگاهعلومپزشکیمشهد،ادارهمحیطزیست
مشهد،سازماننظامپزشکیمشهدوسازمانمپ
برای جمعآوری زبالههای عفونی انجام شده که
درمراحلنهاییاست،امادربارههزینهانجامکار
اختالف نظر وجود دارد؛ اما به طورکلی میتوان
گفت طرح جمعآوری زبالههای عفونی در شهر
مشــهد حدود دوماه دیگر بهطور گسترده انجام
خواهدشــد .بیژننژاد با اشــاره به اینکه هزینه
تمامشــده برای جمعآوری زبالههــای عفونی
در تفاهمنامه دوبرابر مبلغی اســت که در شــهر
اصفهان برای این کار در نظر گرفته شــده است،
بیــان کــرد :دلیل اختــاف نظر دربــاره هزینه
تفاهمنامهایناستکهچرااصفهانکهکالنشهر
نیز محســوب میشــود ،برآورد هزینه تمامشده
برای جمعآوری پســماند برای هر مطب را نصف
شهرمشهددرنظرگرفتهاست؟

18ماه در
دستگاههای
متولیمانند
اداره ترافیک
شهرداری
منطقهیکو
پلیسراهور
دویدیم و
فیلمهارانشان
دادیم .باالخره
مسئوالن به این
نتیجهرسیدند
که ما هم حق
زندگی کردن
داریم

«دقیقهای 15خودرو از کوچه ما یعنی ناصرخسرو 34عبور میکند؛ آن هم از یک کوچه 10متری .در یک ساعت میشود چیزی حدود
900خودرو .فکرش را بکنید این حجم عبور و مرور ،اهالی را به ستوه آورده است .یکماه پیش شهرداری ،با نصب تابلوی ورودممنوع
در ابتدای ناصرخسرو 34برای حل این موضوع اقدام کرد .درحالی که امیدوار بودیم مشکالتمان حل شود ،انگار همه چیز بدتر
شد .متأسفانه خودروها ،بیتوجه به تابلوی ورودممنوع ،بازهم از این کوچه عبور میکنند و حاال بهجز ترافیک گذشته ،درگیری
هم داریم ».اینها صحبتهای آقای داوطلب یکی از شهروندان کوچه ناصرخسروست که برای رهایی از درگیر یهای هر روزه بین
اهالی و رانندگان متخلف ،خواستار پیگیری شهرآرامحله شده است .ما هم به این کوچه سری زدیم و از نزدیک پای حرفهای اهالی
نشستیم .
کوچهناصرخسرو 34درانتهایبولوارناصرخسروواقعشدهاستوبهدلیل
سهولت دسترســی به ســمت بولوار ابوذر ،خودروها داخل آنمیپیچند
و بهســرعت خود را بــه بولوار ابوذر میرســانند .در این بیــن ،کوچههای
ناصرخســرو 26 ،30و  24نیز معابری مناسب برای رسیدن به بولوار ابوذر
هستند و حتی مقابل ناصرخسرو 30و 24که کوچهای بیستمتری است،
دوربرگردان وجود دارد .اما به این دلیل که شــعاع گردش ناصرخسرو34
کوتاه است ،رانندهها این کوچه را انتخاب میکنند.
تابلو را نمیبینیم
تعدادی از اهالی ساعت  7:30صبح حاضر و آماده برای گفتن درددلشان
هستند .شاهدیم که در این ساعت از صبح ،خودروها بدون توجه به تابلوی
ورودممنوع که البته دید خوبی هم ندارد ،وارد کوچه میشوند .رانندگان
متخلف هم ندیدن تابلو را بهانهای بــرای نقض قانون عنوان میکنند .اما
اتفاق عجیب و شــاید باورنکردنی زمانی است که متوجه میشویم اهالی
از شــدت دلخوری و ناراحتی ،مقابــل خودروهای نقضکننــده قانون را
میگیرند و اجازه نمیدهند وارد کوچه شــوند .آنها بــه رانندهها درباره
جریمــه 50هزار تومانی این تخلف هشــدار میدهند و اگــر راننده توجه
بار روانی تخلفهای رانندگان
نکند ،درگیری لفظی بهوجود میآید ...گویا ِ
و ادامهیافتن این وضعیت آنقدر به آنها فشــار آورده است که ناخودآگاه
مقابل خودروها را میگیرند و هشدار میدهند.
در یک دقیقه15 ،خودرو عبور میکند
مهربانی از اهالی ناصرخســرو به نمایندگی از دیگر همســایهها سخن را
به دســت میگیرد و به شــرح آنچه در این مدت اتفاق افتــاده میپردازد.
میگوید :از پنجسال پیش ،کوچه ناصرخسرو از مسیر غرب به شرق یعنی
بهسمتبولوارابوذریکطرفهبود.منتهادرگذشتهحجمترافیکاینکوچه
آنقدر نبود که همسایهها را آزار بدهد ،اما االن در ساعت پیک ترافیک در
یکدقیقه15 ،خودرو از این کوچه 10متری عبور میکند .خوب خودتان

معبر 30متری بولوار ناصرخســرو به این
حســاب کنید ،ورود خودروها از ِ
معبر 10متری دردسرهای مختلفی ایجاد کرده است.
ِ
او در اینبــاره توضیــح میدهــد :باوجود ایــن حجم خــودرو ،بهراحتی
نمیتوانیم از پارکینگهای منازلمان اســتفاده کنیم .همچنین ایمنی
اهالی و بهویژه کودکانمان بهخطر افتاده است؛ چون خودروها با سرعت
زیاد ،وارد کوچه میشــوند تا زودتر ورودممنوع را بهپایان برسانند .در این
حال ،اگر کودکی بیهوا وارد کوچه شود ،امکان دارد تصادف کند .مهمتر
از همه شاخبهشاخ شدن خودروها و ایجاد درگیریهای لفظی و متأسفانه
زد و خورد است.
18ماه پیگیری کردیم
وی میگوید18 :ماه در دستگاههای متولی مانند اداره ترافیک شهرداری
منطقه یک و پلیس راهور دویدیم و فیلمها را نشان دادیم .باالخره مسئوالن
به این نتیجه رسیدند که ما هم حق زندگی کردن داریم .آنها قبول کردند
که از ســمت بولوار ابوذر به ناصرخســرو کوچه یکطرفه شــود .این کار را
حدود یکماه پیش انجام دادند ،اما متاســفانه عدهای با یکطرفهشدن
کوچه ما مخالف هستند و روی تابلوی ورودممنوع بهصورت مرتب اسپری
و رنگ میپاشند .حتی تابلوی یکطرفه سمت ابوذر را از جای خود کندند.
تنها راه حل ،اصالح هندسی است
آقای مهربانی ادامه میدهد :این دفعه هشــتم است که بنر چاپ کردیم و
یکطرفه بودن کوچه را یادآوری اما یکی از همسایهها ،دائم دردسر ایجاد
میکند و روی بنر یا تابلوها رنگ میپاشد.
این شــهروند ،تنها راه حل این معضل را اصالح هندسی کوچه میداند و
میگوید :فقط اصالح هندســی ،میتواند نقش بازدانده داشــته باشد و
تابلوی ورودممنوع جواب نمیدهد .دوســتان پلیس راهور و شــهرداری
نیز به همین نتیجه رســیدهاند و خواهشمندیم بهســرعت این طرح را به
انجام برسانند.

سرپرست اداره ترافیک شهرداری منطقه یک خبر داد

اصالحهندسیناصرخسرو34تا20روزآینده
سرپرست اداره ترافیک شهرداری منطقه یک بهطور کامل در جریان مشکالت کوچه ناصرخسرو 34است ،میگوید :باتوجه به شکایت اهالی،
ما به همراه رئیس پلیس راهبر و مشاور سازمان ترافیک به این کوچه سرزدهایم و در جریان این موضوع هستیم.
محســن خادمپیر میافزاید :این معبر به اصالح هندســی نیاز دارد و قصد داریم در ابتدای ناصرخسرو ،34راستگرد ایجاد کنیم تا دیگر کسی
نتواند وارد کوچه شود .او اصالح هندسی این کوچه را تا 20روز آینده قطعی میداند.

{ }

شنبه  15 /مهر  /1396شماره 263

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

3

shahraraonline.com
هفته نامه در
دریافت نسخه الکترونیک
شهرآرامحله 30007289 :
پیامک

{خبر}

از کانال چهار طبقه

گروه چهارطبقه در کانال تلگرامی خود هر هفته
موضوعی را از اسکان زائران در مشهد تا بازگشایی
مدارس و بررســی وضعیت پارکینگ شهر و ...
انتخاب میکنند و درباره آن به گذاشتن عکس و
مطلب میپردازند .چند نمونه از مطالب آنها را از
کانالتلگرامیچهارطبقهبرگزیدیم.

گپ و گفت دوستانه با گروه «چهارطبقه» که هدفشان ارتباطدادن شهروندان با مدیریت شهری است

ادراک از طریق فعالیت
بــه منظور ادراک یک فضا توســط شــهروندان
عالوه بــر توجه به شــکل فیزیکــی و کالبد آن،
باید به جنب ه فعالیتــی و عملکردی آن نیز توجه
ویــژهای کرد؛ چرا کــه فعالیتها موجب جذب
جمعیت و حضورپذیری افراد میشوند.
طراحــی جــداره غربی میــدان فلســطین به
گونهای انجام گرفته که بــدون ایجاد مزاحمت
برای ســایر کاربران فضا ،اجازه ورود فعالیت به
داخــل پیادهرو را فراهم میکند و فضایی ســبز
و دلنشــین برای مکث و لذتبردن شهروندان
ایجاد کرده است.

بهدنبالرویدادهایکوچکاما اثرگذار
بیتفاوتی شهروندان به تصمیمهای مدیریت شهری و فاصله زیاد میان علم و عمل شهرسازی ،انگیز ههایی بود که حدود یک سال
پیش ،تعدادی از دانشجویان ،فار غالتحصیالن و استادان رشته شهرسازی را گرد هم آورد تا گروهی به نام «چهارطبقه» را تشکیل
دهند .در واقع چهارطبقه با انگیز ه ایجاد حلقهای واسط میان شهروندان و مدیریت شهری و نیز کمکردن فاصله میان شهرسازی
دانشگاهی و شهرسازی اجرایی به وجود آمد .بهگزارش شهرآرامحله در نشست مشترک بین نشریه شهرآرامحله منطقه یک و تعدادی
از اعضای این گروه ،باتوجه به اهداف مشترک این نشریه و گروه چهارطبقه ،درآینده همکاریهایی بین آنها صورت خواهد گرفت و از
ظرفیتهای این دانشجویان بهره گرفته خواهد شد .گروه چهارطبقه ،در حال حاضر بیش از ۳۰عضو اصلی دارد که حاصل کارشان در
کانال تلگرامی با همین نام ،با بیش از  ۸۰۰دنبالکننده منتشر میشود .بخش عمده مخاطبان این کانال را شهروندان مشهد تشکیل
میدهند .هرچند چهارطبقه همراهانی از شهرها و کشورهای دیگر نیز دارد .این نشست ،به میزبانی یکی از اهالی محله فلسطین
در مکانی فرهنگی به نام «خانه دوست» برگزار شدو شریفی از اعضای گروه چهارطبقه به معرفی اهداف و برنامههایشان پرداخت.

شهر خوب به صرف هزینههای گزاف نیاز ندارد
هدف اصلی گروه چهارطبقه ،ارتقای کیفیت محیط شــهری است که
برای دستیابی به آن ،شــهروندان و مدیران را مخاطب قرار میدهد.
چهارطبقه معتقد اســت با ارتقای آگاهی شــهروندان از حقوق خود و
یادآوری نیازهای شــهروندی ،روحیه مطالبهگری و مشــارکت فعاالنه
در امور شــهری میان مردم افزایش مییابد .از طرف دیگر ،چهارطبقه
ً
قصد دارد به مدیران شــهری ثابت کند که داشتن یک شهر خوب صرفا
در گرو صرف بودجههای کالن و احداث پروژههای بزرگ نیست ،بلکه
برنامههــای کوچکمقیــاس ،کوتاهمدت و کمهزینه نیــز میتوانند بر
ارتقای کیفیت فضاهای شــهری تأثیرگذار باشند.
ارائه مباحث شهرسازی با زبانی ساده در کانال
چهارطبقــه برنامههای خود را در سهدســته دنبال میکند .نخســت،
«آگاهســازی مردم از طریق پیامهــای تلگرامی در کانــال چهارطبقه
و بازنشــر احتمالی آنهــا در کانالها و گروههای دیگــر» بخش عمده
فعالیت چهارطبقه را تشــکیل میدهد .در این پیامها به مردم ،درباره
حقوق شــهروندی آنان اطالعرســانی و مباحث علمی شهرســازی ،با
زبانی ساده ارائه میشود.
«نقــد و بررســی پروژههــای توســعه شــهری از دیــدگاه متخصصان
و شــهروندان در قالــب کلیپهــای کوتــاه» ،دومیــن فعالیــت
چهارطبقهایهاســت که با هدف آگاهســازی مدیران شهری در وهله
اول و عموم شهروندان در وهله دوم انجام میشود.این نقدها بر مبنای
قیاس با تجربههای مشابه در ایران و جهان ،سعی در پیشبینی اثر آتی
پروژههای توسعه شهری دارد.
ســومین دســته از فعالیتهــای چهارطبقــه «برگــزاری رویدادهای
عمومی» اســت که میتــوان آن را اثرگذارترین بخــش از فعالیتهای
گروه دانســت .چهارطبقه از طریق برگزاری این رویدادهای شهری ،با
مردم همراه میشود و در کنار آنان در تحقق عملی برنامههای شهری،
مشارکت میکند.
برای ماههای پایانی رویداد مشهد 2017همراهیمان کنید
برگــزاری رویداد «فضــا ،کودک ،مکان» در بوســتان فروغ قاســمآباد
را میتــوان مهمترین رویــداد گــروه چهارطبقه ،طی یک ســال اخیر
خواند .پیش از تحقق این طرح ،تجربه مشــترکی در این ســطح ،میان
چهارطبقه و مدیریت شــهری وجود نداشت ،اما اســتقبال و مشارکت
خوب مسئوالن شــهرداری منطقه  ۱۰نشان داد که مدیران شهری نیز
از فکرهای نو و ایدههای خالق حمایت میکنند.

امــا درخواســت مهــم آنهــا از مدیریــت شــهری ،همراهــی بــرای
برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی پیــش از بهپایــان رســیدن رویــداد
مشــهد 2017اســت .آنهــا ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه بــا معرفی
فضاهــای محلی در مشــهد ،مجــری برگــزاری رویدادهــای کوچک
اما تأثیرگذار باشــند و خاطرهای جــذاب از این رویداد در شــهر باقی
بگذارند.
سرفصلی در درس پرورشی برای حقوق شهروندی
چهارطبقه با اعتقاد به این واقعیت که هرچه فرهنگ شــهروندی ارتقا
یابد ،کار مدیریت شــهری آسانتر میشــود ،قصد دارد در ادامه مسیر
خود بحث آموزش مستقیم شهروندان را نیز آغاز کند و برای تحقق این
مهــم ،به بعضی از مدارس پیشــنهاد داده که در درس پرورشــی خود،
سرفصلی را به حقوق شــهروندی اختصاصا دهند و در صورت موافقت
مدارس ،چهارطبقه آمادگی دارد دانشــجویان متخصص در این حوزه
را برای آموزش رایگان به مدارس بفرستد.
علت انتخاب نام چهارطبقه چیست؟
علــت انتخــاب چهارطبقه بهعنــوان نام گــروه هم خواندنی اســت.
این اســم در حــال حاضر روی هیچ نقشــه یــا تابلــوی راهنمایی درج
نشــده ،اما در حافظه جمعی مردم بهخوبی حک شــده اســت و یادآور
بخشــی از هویت و خاطرات جمعی شــهروندان مشــهدی است .این
نام برگرفته از وجود اولین ســاختمان چهار طبقــه در محدوده تقاطع
خیابان امام خمینی(ارگ) و خیابان خســروی امروزی در مشهد بوده
اســت .در ســال  ۱۳۰۵در خیابان ارگ ،روبهروی خیابان خســروی،
ســاختمان بلندی در چهار طبقه ســاخته شــد که بلندی آن بهاندازه
هشــتطبقه فعلی بود و به همین علت نام چهارطبقه را بر خود گرفت.
این ســاختمان در اختیــار اداره فرهنگ بود و رســتوران بزرگی در آن
وجود داشت که ســالهای متمادی در آن ،تئاتر اجرا میشد .در دوره
پهلوی دوم این ســاختمان زیبا تخریب و خیابان دروازه طالیی (شهید
مدرس فعلی) احداث شــد و ســهراه منتهی به خســروی بــه چهارراه
مبدل گشت.
گرچه آن ســاختمان محبوب خراب شــد ،اما نام آن همچنان در میان
مردم باقــی مانده اســت .انتخاب این نــام برای گــروه چهارطبقه نیز
پوششدهنده بخشــی از حافظه ،خاطره و هویت جمعی مردم مشهد
اســت و گروه بر این امید اســت که مشــهد چهارطبقههای فراوانی را
در خــود جای دهد تا زمینهســاز شــکلگیری خاطــرات جمعی برای
نسلهای امروز و فردای مردم باشد.

سومیندسته
ازفعالیتهای
چهارطبقه
«برگزاری
رویدادهای
عمومی»
است که
میتوان آن را
اثرگذارترین
بخش از
فعالیتهای
گروه دانست

ایستگاه اتوبوس به مثابه پارک
ایســتگاه اتوبوس از فضاهایی اســت که روزانه
بیشــتر افــراد زمانی را تــا رســیدن اتوبوس در
ً
آن میگذراننــد ،اما آیــا این ایســتگاهها واقعا
مکانهایــی مناســب بــرای تمامــی افــراد و
گروههای سنی به خصوص کودکان هستند؟
یکی از نمونههــای موفق ایســتگاه اتوبوس را
میتوان در کشور سنگاپور یافت که با استفاده از
فناوری نوین ،به عنوان مکانهایی برای حضور
و انجام فعالیتهای انسانی در نظر گرفته شده
اســت .در واقع ایســتگاه اتوبوس شبیه مکانی
همچونپارک،کافهیااتاقنشیمناستکهافراد
دوست دارند در آنجا حضور یابند.
وجود امکانات مناســب برای تفریــح کودکان
در زمــان انتظــار در ایســتگاههای اتوبــوس،
نه تنها باعث ســرگرم کردن کودکان میشــود
بلکــه آرامــش خاطــر والدیــن را نیــز فراهــم
میکند.
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این مسجد  ۲دربند مغازه بهعنوان موقوفه دارد
که بابت آنها اجازهای مختصر به اداره
اوقاف پرداخت میشود و موارد
دریافت شده صرف ًا خرج
بناییهای جزیی
مسجد میشود.

شهرآرا محله از  70سال
تاریخ مسجد سناباد گزارش میدهد

سیدموسی
باغ
ّ
باغی متعلق به سادات رضوی
«مسجد سناباد ،باغی بزرگ بود .باغی متعلق به سیدموسی قائممقامی
از سلسله سادات رضوی مشهد .بر اســاس آنچه از مرحوم پدرم شنیدم،
ایشانازانتهایباغشمیخواستمقداریزمینبهمدرسهبدهد.جمعی
از قدیمیهــای محله دور هم جمع میشــوند و به نزد آقــای قائممقامی
میروند و درخواست میکنند زمین را به مسجد اختصاص دهد .آنها به
ســید میگویند که در محله ،مدرسه وجود دارد( ،مدرسهای که االن امیر
معزی نامیده میشود) اما مسجد نداریم».
حجتاالسالم والمســلمین ازغندی امام جماعت فعلی مسجد سناباد
که از 21سال پیش امامت مسجد را بهعهده دارد ،صحبتهایش را درباره
معرفی مسجد ،اینگونه شروع میکند.
او با گفتن اینکه مسجد سناباد65سالی قدمت دارد ،ادامه میدهد :سید
در ابتدا راضی نمیشــود ،اما بعد از پیگیریهای زیاد ،رضایت میدهد و
ً
این مکان را صرفا برای ساخت مسجد وقف میکند .بنابراین این مسجد
ً
جزو مساجدی است که صرفا ملک آن مســجد است .درحالی که بیشتر
مساجد یا مسجدحسینیه هستند یا حسینیهای که در آنها نماز هم اقامه
ً
میشود ،اما مسجد سناباد ،صرفا مسجد است.
یخدان بزرگ به شبستان تبدیل میشود
متراژ زمین این مسجد ۷۲۰مترمربع است .در کنار مسجد ،یخدانی بزرگ
(محل جمعآوری آبهای زمستانی برای تولید یخ برای فصل گرما) قرار
داشته که بعدها جمعآوری و شبستان سابق مسجد با متراژ ۱۵۰مترمربع
در آن ساخته میشــود .همچنین مســجد قدیم ،گود بوده و وقتی افراد
وارد میشــدند ،باید چند پله پایین میرفتند .این مســجد ،حتی سقف
هم نداشته است.
محله بهایینشین
ســید شــاهچراغی اولین امــام جماعت مســجد بوده اســت .ســپس

آیتا ...فقیه ســبزواری از مرحوم حجتاالسالم و المسلمین سیدعلی
میرمحمدی ازغندی تقاضا میکند امامت جماعت این مسجد را به عهده
بگیرد .ایشان در سهوعده صبح ،ظهر و مغرب به اقامه نماز میپردازد.
فرزند امام جماعت سابق مسجد ســناباد میگوید :بخشی از این محله
بهایینشینبودهاستوهمچنینعموهاوداشمشتیهاییدرآنزندگی
میکردند .بهاییها ،امام جماعت را بســیار آزار میدادنــد و او را به قتل
ت بردارد ،اما ایشان فردی شجاع
تهدید میکنند تا از امامت جماعت دس 
و با توکل باال بوده است و مسیر تبلیغات مذهبیاش را ادامه میدهد .آن
مرحوم۴۰ ،سال امام جماعت مسجد سناباد بودند.
جلسه قرآن برای التهای محله
پدرم استاد و مفسر قرآن بود و ساده زندگی میکرد و در بین علما به فقیه
ازغندی معروف بود .او در مسجد خیراتخان ،همحجرهای مقام رهبری
و برادر ایشان بودند.
او ادامه میدهد :او الوات محله ســناباد را جمع میکند و توبه میدهد و
این افراد را نمازخوان میکند و آنها نیز از قماربازی و چاقوکشــی دست
برمیدارند .حتی مختص این افراد جلسه قرآن تشکیل میشود.
حجتاالسالم ازغندی اضافه میکند :ایشان هر شب منبر میرفت و در
مناسبتهای مذهبی اصرار داشت که مجالسی در مسجد برگزار شود .او
برای مستمندان محل هم کمک جمعآوری میکرد.
بازسازی مسجد بهطور معجزهآسایی پیش رفت
آقای ازغندی در همان ابتدای برعهدهگرفتن امامت مسجد ،پیگیر
نوسازی این مکان میشود .در اینباره میگوید :همان اوایلی که
امام جماعت مســجد شدم ،یعنی حدود سال  ،75صفوف نماز در
نوبت مغرب و عشــا حتی به کفشکن مســجد میرسید .بنابراین،
تمایل داشــتم مســجد آبادتر و بزرگتر شــود .اهالی معتقد بودند
این کار را شــروع نکنیم که به نتیجه نمیرسد .خیران هم کمکی

مغربی -انگار همین دیروز بود که به جای
خدمتگزاران جوان امروز مسجد سناباد در
این ماه محرم ،نسلی که تصاویرشان در مجموعه
قابهای شهدای مسجد جای گرفته ،پرشور
و بامعرفت تالش میکردند تا به جبهههای
حق علیه باطل بروند و یزید و یزیدیان زمانه را
شکست دهند .مسجد سناباد که چندین
نسل خاطره را به همراه دارد ،پیش از انقالب،
کانون روشنگری علیه بهائیت و اصالح افراد
ناآشنا با فرهنگ دینی و در دوران انقالب
اسالمی ،پایگاهی از بهترین رزمندگان اسالم و
در سالهای بعد نیز کانونی برای ترویج معارف
اسالمی بوده است .مسجدی که حضور بیش
از نیم قرنش آن را به یکی از عناصر هویتبخش
محله سناباد و کوچه سناباد 12تبدیل کرده
است .مردم محله مشارکت خوبی در برنامههای
آن دارند و هیچگاه مسجد را خالی از رفت و آمد
نخواهید دید .در این گزارش ،ماجرای تأسیس
و بازسازی مسجد ،فعالیت دورانهای مختلف
و برنامههای آن را در گفتگوی ما با امام جماعت
مسجد سناباد و یکی از اعضای شورای اجتماعی
محله سناباد خواهید خواند .همچنین یادی
کردهایم از خاطرات شهدای مسجد .با ما همراه
باشید.
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نکردنــد و از اداره اوقاف هم باوجود نامهنگاری
برای بازسازی مسجد ،کمکی نرسید.
اما بــا اعالم کمــک عمومــی از اهالــی ،مبلغ
۱۱میلیون و دویستهزار تومان در همان زمان،
جمعآوری و بنا میشــود کــه ۲۰۰مترمربع از
حیاط مسجد را به شبستان اضافه کنند.
شهروند قدیمی محله سناباد ادامه میدهد :با
شروعکار،ناگهانکمکهایمردمیدرحجمی
باال شروع شد؛ چه بهصورت کمکهای ریالی و
چه مصالح و بهصورت معجزهآســایی کار پیش
رفت .حتــی مهندس و معمارهای مســجد نیز
صلواتی وارد کار شــدند و در مدت  ۲سال و نیم
مسجد بهپا شــد .معماری مسجد هم بر اساس
اصول زیباشناســی اســامی و ســنتی انجام
شــد .در این مســجد آیینهکاری روی پایهها به
صورت گره هشتاســامی و روی ســقف ،گره
هشتچهار لنگه و لوزی تخت و برجسته صورت
گرفته است.
او میگوید :از افتخارات دوره بازسازی مسجد
این بود کــه حتی یــک وعده نماز مســجد هم
ترک نشد.
برنامههای مسجد
حجتاالســام ازغنــدی دربــاره برنامههای
مســجد میگوید :عالوه بر اقامه نماز به عنوان

یادیازشهدای
مسجدسناباد

اینمسجدشهدایمتعددونامداریرابهانقالب
و دفاع مقدس تقدیم کرده اســت .پایگاه بسیج
محله به نام شهید محمد سعادتجوست .از دیگر

برنامه محوری مســجد ،در همه اعیاد مذهبی
ســال ،مداح و روضهخــوان دعوت میشــود.
در ماه محــرم چند برنامه مختلــف عزاداری در
مسجد داریم .یکی بالفاصله بعد از نماز مغرب
ً
و عشــا و دومی حدودا ســاعتی بعد که به همت
جوانان مسجددرقالبهیئت رایهالعباس انجام
میشود.
او ادامه میدهد :سعی میکنیم در همه اعیاد،
شیرینی و پذیرایی برای بخش مردانه و زنانه تهیه
شود .هر شب جمعه ،دعای کمیل و هر شب بعد
از نمــاز ،قرآنخوانی داریم .بعــد از این برنامه،
احکام و روایت برای مردم میگوییم.
او درباره برنامه دعای ندبه مسجد نیز میگوید:
از قدیم ،برنامه دعای ندبه را داشتیم ،اما تعداد
اندکی در آن شــرکت میکردند .پــدرم به بنده
گفتند اگــر بخواهیم به تعــداد مخاطبان نگاه
کنیم ،این دعای ندبه برچیده میشود اما باید
ادامه داد .خوشــبختانه مدتهاست استقبال
خوبی از دعای ندبه مسجد میشود.
روحانی محله ســناباد اضافه میکند :در همه
سال ،متناسب با نیازهای افراد مستمند که در
محله یا شهر شناسایی کردیم ،کمکهای مالی
برایشان ارسال میشود .همچنین در ماه مبارک
رمضان برنامه اعتکاف در مسجد با شور خاصی
برگزار میشود.

شــهدای این مســجد میتوان به شــهید جعفر
وطن پرست ،شهید محمدرضا مجربی کرمانی،
شــهید ممکن ،شــهید ابوالقاســم نخفروشان،
شهید ســعیدرضا عماد ،شهید مهدی قرصزر،
شهید علی قناعتگر ،شــهید مسعود کرباسی،
شهید وحید شادیفر ،شهید حمید صبور حداد
طوســی ،شهید یاســر حکیمی ،شهید محسن
اســماعیلزاده و شــهید محسن حســنپورفرد
اشارهکرد.
جمعیازوالدینوخانوادههایاینشهداکماکان
در محله و اطراف مســجد زندگــی میکنند که
بهعنواننمونهمیتوانازخانوادهشهیدمجربی
کرمانی نام برد که در شمارههای پیشین شهرآرا
محله گزارشــی مفصــل درباره شــهید و مادر او
منتشرکردیم.
دلبستگیبهجبههازدبیرستانابوذرغفاری
بخشــی از زندگینامــه شــهید وحیــد رضائی:
در خانــوادهای مذهبی رشــد و نمو پیــدا کرد.
دلبســتگی وی به نظام ،انقالب و شیفتگیاش
به جبهــه در دبیرســتان ابــوذر غفاری مشــهد
(دبیرســتانی نزدیک به مســجد ســناباد) اوج
گرفت.همانجاییکهجالل ترشیزیان،جوانان

بسیج مسجد خیر و برکت داشته است
روحانی مســجد میگویــد :نهاد بســیج برای
مسجد ســناباد خیر و برکت داشته است .من به
عنوان امام جماعت صریحا میگویم در بســیج
مسجد سناباد افرادی هستند که حاضرم پشت
سرشان نماز بخوانم .هیئت امنای مسجد همه
در خط رهبری هستند و برای مسجد کوشا.
در ســالهای گذشــته ،هیئت جواداالئمه(ع)
در مســجد و خانه ساکنان محل ،حضور داشت
و برنامههــای مذهبــی در ایام شــهادت برگزار
میکرد .اما حاال هیئت رایهالعباس از بچههای
همین محله تشکیل شده که در دهه اول محرم
و ســایر روزهای این ماه و ماه صفــر برنامههای
مختلفی اعم از سخنرانی ،برگزاری شب خاطره
از شــهدا و اطعام عمومــی را پیگیری میکند.
هزینههــای این مراســم را نیز خود بســیجیان
پایگاه مسجد تأمین میکنند.
همکاری شورای محالت با مسجد
شــورای اجتماعی محالت به همت شهرداری
تأســیس شــده اســت و اهدافی چون تقویت
فعالیتهــای جمعــی بــرای نهادینهســازی
حقــوق و تکالیــف مــردم را پیگیــری میکند.
حســن دهلوی ،نماینده کسبه شــورای محله
ســناباد و از اعضــای هیئــت امنــای مســجد

عاشقومخلصراابتدابهبسیجوانجمناسالمی
دبیرستانجذبمیکردوازآنجابهمسجدسناباد
و پایگاه بســیجش راهنمایی میشدند .با توجه
به اینکه برادر بزرگتر وی نیــز مرتب جبهه بود ،با
ارادهای قوی پدر و مــادرش را راضی کرد تا دین
خود را به نظام و انقالب ادا کند .وقتی چرخهای
قطار به ســمت جبههها روان شد ،هیچکس فکر
نمیکرد این اولین و آخرین بدرقه وحید خواهد
بود...
نکندبهمابگویندباخونماچهکردید؟
کوتاهازوصیتنامهشهیدمحسناسماعیلزاده:
بــرادران عزیز ،از شــما میخواهــم دنبالهرو راه
شهدا باشید؛ در عمل نه در حرفزدن .امروز این
شهدایعزیز،بارسنگینرابردوشماگذاشتند؛
نکند این که با اعمــال و حرفزدنمان خون این
عزیــزان را پایمال کنیم .نکند قلب خانوادههای
داغدیدهاینعزیزانرابهدردآوریم.اینعزیزانبه
خاطر حفظ شرف وقرآن و اسالم بادشمنانخدا
جنگیدند و با بدنهای پارهپاره ،سرها و دستها
و پاهای جداشــده به دیدار خداوند رفتند .نکند
فردای قیامتجلویمارابگیرندوبهمابگویندکه
ِ
با خون ما چه کردید.

دربــاره همــکاری متقابل مســجد و شــورای
این محلــه میگوید :ما جلســات ماهیانه را در
مســجد برگزار میکنیــم تا هم اهالــی بتوانند
حرفهایشــان را به نمایندگانشــان برسانند و
هم نماینــدگان محلی بتواننــد درک بهتری از
اوضاع مسجد بهعنوان کانون محوری برنامهها
داشته باشند.
او میگوید :برای بهینهسازی فرهنگ عمومی،
برنامههای متنوعی چون محلهآرایی و برگزاری
باشــکوهتر جشــنهای ملــی و مذهبــی را بــا
همکاری و مشارکت اهالی برگزار کردیم .کالس
آمــوزش قــرآن را سهشنبهشــبها بــرای همه
ســطوح برگزار میکنیم .این جلسه با استقبال
خوب امام جماعت و اهالی مواجه شده است.
وی به اشــاره به بعضی از جلسات مقطعی که به
مناسبتهای مختلف در مسجد سناباد برگزار
میشود میگوید :با دعوت یکی از درجهداران
عالیرتبــه کالنتــری بــرای مردم در مســجد،
جلســهای با محوریت جلوگیــری از وقوع جرم
و باالبردن ســطح امنیت عمومی برگزار کردیم.
همچنین یکی از کارشناســان حقوق را دعوت
کردیم تــا در زمانی مشــخص به مســجد بیاید
یا در جلســهای عمومی به ســؤاالت مــردم در
موضوعات حقوقی و کیفــری بهصورت رایگان
پاسخ دهد.

یادیازکاسبیکهپدرشهیدبود
اهالی محله ،پدر شــهید قاســم نخفروشــان را
بهخوبی میشناسند .پیرمردی که کفاش محله
درمسجد
بودومغازهبسیارکوچکشچسبیدهبه ِ
از ســویی و از طرف دیگر کنــار در ورودی پایگاه
بســیج بود .مغازه حاج غالمحسین نخفروشان،
ویترینی منحصربهفرد داشــت .عکس شهدای
مسجد ،بنیانگذار انقالب اسالمی و مسئوالن
مخلــص کشــوری در همان فضــای کوچک که
از مجــات و روزنامهها بریده بود دیده میشــد.
پیرمــرد کارش را با دقت انجام مــیداد و هزینه
تعمیــر کفشها را اندکتر ازآنچه عــرف بازار بود
میگرفت.
مرحوم نخ فروشان ،مردی متین و آرام بود .کسی
صدای بلنــد او یا بیتابیاش را جــز در مجالس
روضهحسینینشنیدهبود؛جزآنروزیکهدرماه
محرم،شهیدگمنامیرابهمسجدآوردهبودند ،او
به معنی واقعی کلمه بال و پر میزد و حال و هوای
دیگری به مجلس بخشــید .انگار داغ دلش تازه
شدهبود...درهمانویترینسادهمغازهاشچند
عکس از فرزندش دیده میشد که زیرش نوشته
شدهبود:حجلهقاسم!

در مدت  ۲سال
و نیم مسجد بهپا
شد.معماری
مسجدهمبر
اساس اصول
زیباشناسی
اسالمی و سنتی
انجام شد .در
اینمسجد
آیینهکاری
روی پایهها به
صورت گره
هشتاسالمیو
روی سقف ،گره
هشتچهارلنگه
و لوزی تخت و
برجستهصورت
گرفتهاست

} {

شهرآرا محله  /ویژه منطقه 1

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــیمــــــردم مشهـــــد

6

دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در shahraraonline.com

باختری-کافهمحرم،عنوانینوست
که محتوای تازهای را برای مخاطبان
جوانش ارائه میکند .دانشجویانی
که جویای درک بیشتر هستند ،با
بهرهگیری از ظرفیت عمومی ماه
محرم و مشخصا ً ۱۰روز ابتدایی
آن ،در بوستان خطی ابتدای بولوار
خیام ،روبروی مسجد قبا دور هم
جمع شدند و در فضایی معطر به نام
اباعبداهلل الحسین (ع) با راهنمایی
استادی که درسخوانده دانشگاه و
تعلیمدیده حوزه علوم دینی است
به بحث و تبادل نظر پرداختند.
عکسنوشت :کافهمحرم همزمان با دهه اول محرم با اجرای برنامههای
فرهنگی و معنوی از ساعت  18تا  20:30در مقابل مسجد قبا واقع
در خیام جنوبی 21پس از اقامه نماز مغرب و عشا برپا بود.

دورهمی محرمی و صمیمی دانشجویان در کنار پارک خطی خیام عنوانی تازه داشت

کافهمحرم

امسال با کسب
تجربهدوسال
قبلوتاکید
استادمانبر
مسالهمحوری،
«گفتگوو
رواداری» یا به
تعبیریاحترام
بهنظرمخالف،
موضوع بحث و
هماندیشیما
شده است

مردم درباره مشکالتشان با
یکدیگر صحبت نمیکنند
محمــد آل مراد دانشــجوی ســال آخر رشــته
مکانیــک در دانشــگاه فردوســی اســت .او و
دوســتانش ایدهای تازه در برگــزاری هدفمند
نشستهای محرمی با عنوان کافهمحرم دارند.
او توضیــح میدهــد :مــن و دوســتان دوران
دبیرســتانم ،فار غالتحصیــان دبیرســتان
امــام رضا(ع) ،هیئتــی مذهبی به نــام محبان
اهلبیت(ع) داشتیم .ما به این نتیجه رسیدیم
که بهتر اســت بــا اســتفاده از ظرفیــت باالی
محــرم حســینی ،شــرایط رســیدن بــه نتایج
مناسبتر و مفیدتر را برای مخاطبانمان فراهم
کنیم.
عضو هیئــت محبان اهل بیــت(ع) میافزاید:
ما بــا دقــت در مســائل اجتماعــی اطرافمان
به ایــن نتیجه رســیدیم که مردم کمتــر درباره
مشکالتشــان با هم صحبــت میکنند .عموما
درجامعه بیشتر شاهد واکنشهای غیرمنطقی
و احساســی هســتیم که گاه تا حد خشــونت
اجتماعی هم پیــش میرود .درحالــی که اگر
عنصر گفتگو در بســتری آزاد مهیا شود ،نتایج
بهتری خواهیم داشــت .بنابرایــن با طرحی نو
سعی کردیم صحبتکردن را بین افراد مختلف
گسترش دهیم.
آل مراد ادامه میدهد :من و دوستانم در سنین
جوانــی هســتیم و خودمان را جســتجوگرانی
برای بهتر فهمیــدن حقیقت زندگی میدانیم.
با همیــن هــدف ،بــا آدمهــای مختلفــی که
تجربههای زیســتی و معرفتــی گوناگون دارند
صحبــت میکنیــم تــا بــه تجربههــا جدیدی
برســیم و برای مشــکالت ،راهحلهای نوینی
پیدا کنیم.

احترام بهنظر مخالف موضوع
امسال کافهمحرم

این فعال مذهبــی و اجتماعی ســپس به ایده
کافهمحرم اشــاره میکند و میگوید :سهسال
اســت که برنامههای خود را در قالب کافهمحرم
اجــرا میکنیم .در ســال اول عمال ایــن ایده را
بهصورت تجربی اجرا کردیم و دنبال این بودیم
که واکنشهای مردم را درباره اجرای کافهمحرم
بدانیــم .ســال قبــل محــور گفتگوهایمــان
«روزمرگی» بود و امسال با کسب تجربه دوسال
قبلوتاکیداستادمانبرمسالهمحوری«،گفتگو
و رواداری» یا به تعبیری احترام به نظر مخالف،
موضوع بحث و هماندیشی ما شده است.

پخش فایلهای صوتی در
حاشیه کافه

فرزین فرحزاد از دیگر بنیانگذاران کافه محرم و
دانشجوی رشته پزشکی است .او نیز میگوید:
بچههــای مرکزی هیئت محبــان اهل بیت(ع)
حدودا  30نفر هستند که به واسطه آنها جمع
بزرگ دیگری هم به ما مرتبط شــدهاند .شبها
معموال در کافهمحرم بیــش از 30نفر آقا و خانم
جوان حضــور مییابنــد و به بحــث و ارائه نظر
میپردازند.
این دانشــجوی فعــال در هیئــت محبان اهل
بیت(ع) با اشاره به ایدههای جانبی کافه محرم
عنوان میکند :کامپیوتــری را در کنار هیئت و
در فضــای باز قرار دادیــم و در اولین روز ،فایلی
صوتی با موضوع گفتگو که محور صحبتهای
جمعمان اســت را با هدفون برای عالقهمندان

پخــش میکنیــم .متــن و تهیه فایــل صوتی و
ادیتهای الزم را کافهمحرمیها انجام دادهاند.

محرم بستر گفتگوست
او درباره دســتاوردهای کافــه محرم میگوید:
کار فرهنگی مســالهای کیفی اســت و چندان
نمیتــوان آثــار آن را در کوتا همــدت روی
نمــودار بــرد و میزان پیشــرفتها را مشــخص
کــرد ،امــا قطعــا کافهمحــرم توفیقهایــی
داشــته است .دو ســال قبل در شــبهای آخر
شــاهد ایــن بودیــم کــه افــراد بیشــتری این
ایــده را پیگیــری میکننــد و بازخوردهــای
بهتــر و کاملتــری را دریافــت میکردیــم .در
کنار ایــن کافه ،بروشــورهایی هم بــا محتوای
دغدغههــای عمومــی شــرکتکنندگان و
برنامهریزان تهیــه کرده بودیم کــه عموم مردم
آنهــا را دریافت میکردند و نظرشــان را برایمان
میفرستادند.
فرحــزاد درباره ارتبــاط موضوعی که امســال
انتخاب شــده با ایــام محرم حســینی توضیح
میدهــد :بــه نظر جمــع هیئت محبــان اهل
بیت(ع) ،محرم بســتری بــرای گفتگــو آماده
میکنــد .هرچنــد دیگر مناســبتهای آیینی
یــا ملی هــم ممکــن اســت بســترهای خوبی
بــرای گفتگو باشــند ،اما عظمــت محرم باعث
افراد بیشــتری آماده گفتن و شنیدن
میشودِ ،
شــوند .بهویژه اینکه با مطر حشــدن سؤالها و
مطالبــی که به صورت انتقادی در شــبکههای
مجازی عنوان میشــود ،آســتانه تحمل افراد
باال رفته اســت و اگر افراد ســؤال و ایدههای نو
داشته باشند ،کافهمحرم با راهنمایی استادان
دانشــگاهی و حوزوی مکانی خوب برای طرح
آن موضوع است.

مشارکت بانوان در همنشینی
کافهمحرم

او ادامــه میدهد :موضــوع محــرم و رواداری،
دومحوری هســتند که در بستر اجتماعی کامال
قابل تطبیق هستند و شــاید موضوع مهم امر به
معروفونهیازمنکرکهازفروعاتدینیاستدر
همین قالب ،قابل طرح باشــد .ما در کافهمحرم
و در روزهــای اول این مــاه با حضور دوســتان و
عالقهمنــدان و با هدایت دکتر آزاد ،از اســتادان
رشــته الهیات دانشگاه فردوســی مشهد به این
موضوع پرداختیــم .عضو مؤســس کافهمحرم
درباره اســتقبال امســال جوانان از این ایده نیز
میگوید:استقبالقابلقبولیداشتیم.خانمها
همشرکتمیکردند.هرچندانتظارماایناست
که این ایده بزرگتر برگزار شــود و خود نمونهای
برایاجرادردیگرمحالتشهرمشهدوشهرهای
دیگرکشوراسالمیمانباشد.

محفل خیابانی مستقل
بیژن عبدالکریمی از اســتادان همــراه با کافه
محــرم هم در یادداشــتی بــا محوریت موضوع
محــرم و رواداری بیان کرده اســت :در هر دوره
تاریخی هر جامعهای ،فرهنــگ و تمدنی برای
گفتگو و در معرض تفکر و پرسشگری قراردادن
و نقد امــور فرهنگی و اجتماعی وجود داشــته
اســت .جوانان در این محفلهــای خیابانی،
مســتقل از همه نهادهای رســمی کوشیدهاند
به بســط ســپهر عمومــی حقیقــی و اصیل در
جامعه یاری رسانند .کافه محرم برای من معانی
اجتماعی خاصی دارد.
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{دورهمی}

shahraraonline.com
هفته نامه در
دریافت نسخه الکترونیک
شهرآرامحله 30007289 :
پیامک

بانوی کوهنورد سعدآبادی
به مقام دومی مسابقات دوی
کوهستان خراسان رضوی رسید

یکروزهم
ورزشرا
کنارنگذارید

«قبل از ورزشکردن منظم ،حوصله انجام هیچ کاری را نداشتم .اما ورزش زندگیام را تغییر داده
است ».فرشته جزئی ،بانوی ورزشکار محله سعدآباد که بهتازگی مقام دومی مسابقات همگانی
دوی کوهستان را بهدست آورده ،ورزش و بهویژه کوهنوردی را در اولویت برنامههای زندگی خود
قرار داده است .او حاال به عنوان بانویی خانهدار ،احساس میکند که زندگی منظمتری دارد و
شادتر است و میتواند برنامهریزی کند .و همه اینها را انجام ورزش منظم با خود برایش به ارمغان
آورده است .خانم جزئی از کودکی فراوان کوهنوردی میکرده است و دوستان و آشنایان او را دختر
کوهستان نامیده بودند .با ما برای شنیدن تجربهها و خاطرات ورزشی او همراه باشید.

چطور شــد که تصمیم گرفتید کوهنوردی را
شروع کنید؟
منازکودکیکوهنوردیمیکردم.ازرویکوهها،
کاکاتو و اســطوخودوس جمــع میکردیم .یادم
اســت دوران نوجوانی در عرض 40دقیقه از قله
چمن باال میرفتم اما حاال یکســاعت و5دقیقه
طول میکشــد .بــا ازدواج و تشــکیل خانواده،
کوهنــوردیام هم کمتر شــد و اضافــه وزن پیدا
کردم .بنابرایــن6ماه پیش بود که تصمیم گرفتم
برای کمکــردن وزن ،کوهنوردی را شــروع کنم.
آنهم به دلیل تشــویقهای همسرم که خود هر
روز به همراه عمویشان که مشوق دیگرم بودند،
به کو ه میرفتند .بنابراین در عرض همان 6ماه،
10کیلوگرمکمکردموروحیهامنیزتغییرکرد.
کدام کوهها مســیر صعود شما هستند؟ حتما
اکنونبرنامههایورزشیوتفریحیمنظمیدارید.
ما به قله چمن ،کوههای کوهســنگی و چشمه
پونــه میرویم .روزهــای هفته با صعــود به این
کوههامیگذردودرروزجمعهنیزحتمابرنامهای
گروهی میچینیم و به مکانی تفریحی خارج از
شهر مشهد میرویم.
از تأثیر کوهنوردی در زندگیتان بگویید؛ آن هم
بهعنوان بانویی خانهدار.
بیدارشــدن صبح زود و قرارگرفتــن در معرض
طلوع خورشــید ،برای پوســت انســان بسیار
مفید است؛ بهویژه پوســت صورت .همینطور
انرژیای که بدن انسان ،صبح از محیط اطراف
و طبیعت میگیرد ،ماننــد زمانهای دیگر روز
نیســت .از طرفی شــبها با امیــد کوهنوردی
فردا ،لباسها و کیف و کفشــم را آماده میکنم.
ساعت 5صبح بیدار میشــوم و بعد از خواندن
نماز ،صبحانهام را آماده میکنم .معموال عدسی
یا لوبیا میپزم و زیــر گاز را خیلی کم میکنم و با
همســرم آماده رفتن به کوه میشویم .من قبل
از کوهنــوردی آدم بیحوصلــهای بــودم؛ اما
حاال اوضاع تغییر کرده است .روز مسابقه دوی
کوهستان از مربیان میشــنیدم که میگفتند
یکروز هم ورزشکردن را کنار نگذارید.
از روز مسابقه برای ما بگویید.
آن روز از شدت استرس ،ساعت  4:30از خواب

بیدار شدم و به سمت کنگ رفتیم .محل مسابقه
کوه فلســکه این روســتا بود .بــا قرارگرفتن در
شــرایط مســابقه ،انرژی زیــادی گرفتــه بودم
و شــاید اولیــن بار بود کــه این میــزان انرژی را
تجربــه میکردم .یکســاعت و 10دقیقه برای
رســیدن به پای کــوه ،پیادهروی تند داشــتم.
آنقدر تشنه شــده بودم و نفســم میزد که فقط
دنبــال آب بــودم .بعد هــم به کوه رســیدم و در
51دقیقه از کوه باال رفتم .زمانی که به پای کوه
رسیده بودم ،دیگر استرسهایم تمام شده بود
و حس خوبی را در هنگام باالرفتن از کوه تجربه
کردم و با وجود آن همه خستگی ،انرژی زیادی
گرفتم .این را هم بگویم که تشــویقهای اهالی
روســتای کنگ هــم در بیــن راه خیلــی مؤثر و
لذتبخش بود.
خاطــرهای هــم از طبیعتگردیهــا یــا
کوهنوردیهایتانبرایمخاطبانماتعریفکنید.
در یکی از طبیعتگردیهای جمعه به روستای
بوژان نیشــابور ،مســیری طوالنی را به ســمت
آبشار در مسیر رودخانه باید طی میکردیم .من
فرزندی 4ساله دارم که او را هم با خودمان فراوان
به طبیعت میبریم .این مسیر ،سرباالیی داشت
و پر از ســنگ بود و بخشهایــی از آن هم باید از
رودخانه میگذشــتیم .خیلی دوســت داشتم
که حتما پســرم را تا انتهای مســیر و رسیدن به
آبشــار همراه خودم ببرم .منتها او نمیتوانست
ایــن میزان پیــادهروی کنــد و بهطــور طبیعی
خسته میشد .البته این مســیر آنقدر طوالنی
و سخت اســت که بزرگســاالن هم نمیتوانند
تا رســیدن به آبشــار پیش بروند .در هرصورت
امیرعطا را روی دوشم گذاشــتم و پیش رفتیم.
مردمی که مــا را در راه میدیدند ،خیلی تعجب
میکردند و تشویق .در راه هم کوهنوردان فراوان
به ما کمک میکردند و امیرعطا را روی دوششان
میگذاشــتند .باالخره رســیدیم و پسرم آبشار
بوژان را دید.
و حرف آخر؟
این روزهــا خودم را برای مســابقات کشــوری
آماده میکنم و از همســرم بابت تشویقهایش
و از مربیام حسین حبیبزاده که قهرمان دوی
کوهستان ایران است ،تشکر میکنم.

صبح زود
بیدارشدن و
قرارگرفتندر
معرضطلوع
خورشید،برای
پوستانسان
بسیارمفید
است؛ بهویژه
پوست صورت.
همینطور
انرژیای که
بدن انسان،
صبحازمحیط
اطراف و طبیعت
میگیرد،مانند
زمانهایدیگر
روزنیست
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{نگاه}

نقاش
پیشکسوت مشهد
و ساکن خیابان
مطهری جنوبی را
شاید بتوانیم با وجود
بیش از هزار تابلو
و اثر هنری که در
منازل مردم ،مساجد،
سازمانها ،دیوارهای
شهر و  ...دارد،
پرکارترین نقاش این
شهر بدانیم

برگی از خاطرات همسر دکتر حسین امینی

مارا ازفولکسمان
میشناختند

نقش ازخاطرفراموشان
ِ

ایــن روزها در 78ســالگی دیگــر خیلی خیلی
کمتر قلم میزند و بیشــتر اســتراحت میکند.
جعفر جعفرینژاد ،نقاش پیشکسوت مشهد و
ساکن خیابان مطهری جنوبی را شاید بتوانیم با
وجود بیش از هزار تابلو و اثر هنری که در منازل
مردم ،مســاجد ،ســازمانها ،دیوارهای شهر
و  ...دارد ،پرکارتریــن نقاش این شــهر بدانیم.
از نقاشــی تصویر بزرگان انقــاب همچون امام
خمینی(ره) ،شهیدمطهری و بهشتی و تمام شهدای دانشگاه فردوسی،
تمثال حضــرت علــی(ع) آویخته در تاالر مهمانســرای آســتان قدس
رضوی گرفته تا مشاغل سنتی مشــهد همچون رفوگری ،چاقوتیزکنی،
مسگری و ...
او در روز ورود امــام خمینــی(ره) به وطــن ،به پاهای ایشــان مینگرد:
«میخواستم ببینم حرکات پای ایشان چگونه است .قدرت ،استواری،

قاطعیــت و شــجاعت در قدمهایشــان هویدا
بود و لرزشــی در حرکتشــان دیده نمیشد ».و
چه کسی بهتر از نقاشــی کهنهکار میتواند از
صالبت حرکات رهبر انقالب بگوید.
یکــی از فعالیتهــای ارزشــمند ایــن نقــاش
پیشکســوت در زمان انقالب ،آموزش نقاشی به
بچههایناتوانذهنیوتوانیاباست.میگوید:
«30هنرجو داشتم که هیچ کس حاضر نمیشد
به آنها که بزرگترینشان 12ساله بود ،نقاشی
آموزشبدهد.امابهآنهاهمنقاشییاددادموهم
کلمات آسان را .روی تخته ،آبشاری میکشیدم
و میگفتم ایــن آبشــار اســت و آب را اینطوری
مینویسند.دستشانرامیگرفتموباهمنقاشی
میکشــیدیم .گاهی هم خــودم از آنهــا بدتر
میکشیدمتاروحیهبگیرند».
او میگوید« :هر زمان که از انجام کاری خسته
شــدید ،بدانید تازه زمان انجام آن کار شــروع
شده است .کوتاهی و غفلت نکنید که هیچگاه
برای کارکردن دیر نیست».

{درنگ}

400دستگاه مشهد

از کتاب «اولین نگاه ،آخرین وداع» به قلم آمنه فاضلی
شهروند خیابان راهنمایی

جعفر جعفرینژاد شاید پرکارترین نقاش مشهدی باشد

حامد شمالی؛ قدیمیترین کوچه محله سجاد

دبیرســتانی که همســرم در
آن درس میداد ،بهنســبت
دور بــود و او همیشــه پیاده
به آ نجا میرفــت .آن زمان
دانشکده ادبیات ،دوره فوق
لیســانس گذاشت .همسرم
نیــز در آزمون شــرکت کرد و
با معدل بــاال قبول شــد .او
این دوره را در تاریخ شهریور
 1355به پایان رسانید .یادم
است روزی که با خوشحالی
به خانه آمد و خبر قبولیاش
را به مــن داد ،گفت« :برای
رفــع خســتگی چنــد روزی
تهران منزل بــرادر بزرگم مــیروم ».بعد از چند روز بــا فولکس قناری
رنگی که پشــت فرمانش آقای رانندهای نشســته بود ،برگشت و به من
گفت« :این ماشــین را از برادرم به مبلغ هفتهــزار تومان خریدهام».
گویا برادرشــان سهســال پیش این ماشــین را از کمپانــی خریده بود.
من خیلی ناراحت شــدم .گفتم« :چــرا این همه پــول را بدهید به این
فولکس؟ اینجا که تهران نیست ،راهها از هم دور باشد .هیچ احتیاجی
به این ماشــین نداریم .ما عــادت کردیم همه جا پیــاده برویم ».او هم
گفــت« :این
فولکس قناری رنــگ را برادرم از کمپانــی آلمانی خریده
ِ
است و من با هزار خواهش از او خریدم .بسیار هم بهدردمان میخورد».
همینطور کــه بچهها بزرگ میشــدند ،این فولکس قنــاری رنگ هم
در کنار ما بود و ســالی چند مرتبه با آن به مســافرت میرفتیم .بیشــتر
شــهرهای ایران را هم با آن گشــتیم .هر بــار هم کــه میرفتیم ،با یک
دفتر خاطره بازمیگشــتیم .در شهر مشــهد هم هر کجا که میرفتیم،
همه میفهمیدند ما کجاییم! دوســت و آشــنا ما را از روی ماشــینمان
میشــناختند .آخــر کاری هم بــرای اینکــه مهمانان منزل مــا را پیدا
کنند ،همیشــه جلوی در خانــه پارک بود .از عمر ایــن فولکس باپرکت
ســالها گذشــت .آنقدر باوفا بود که تا روز آخر در کنــار صاحبش بود و
دقیقــهای از ما جدا نشــد .هر کجا کــه فولکس قناریرنــگ میماند،
یکی از دوســتانمان خبر میدادیم و فوری میرفت و تعمیرش میکرد
و میآورد .ایشــان یکی از دوستان صمیمی ما شده بود.

{یاد}

خیابان حامد در انتهای بولوار سجاد و نزدیک
به بوستان ملت واقع شده است .اما فرعی حامد
شمالی از سجاد  19شروع میشود و انتهای آن
در حامد 12به خیابان مولوی و آزادی میرسد.
بیشــتر ورودیهای فرعی حامد شمالی بسته
اســت .در این میان ،فرعیهای ســمت راست
دوربرگردان دارد و بعضی از فرعیهای ســمت
چپ ،کامال مسدود است .ســطح فرعیها نیز
معموال از سطح خیابان اصلی پایینتر است.
بهگفتــه قدیمیهــای این کوچــه تاریخ محله
سجاد از همین محل شروع میشود .خانههای
این کوچه به ســبک اروپایی و ویالهای شمال
ســاخته میشــود .دیوار خانهها کوتاه بوده و
نرده هم بخشی از دیوار خانه محسوب میشده
است .همچنین داخل حیاط هم پر از درخت و
سرسبز بوده اســت .ساختمانهای این کوچه
تقریبا همزمان با ساختمانهای 600دستگاه
مشــهد و آپارتمانهای مرتفع ساخته میشود

و 400دســتگاه نام میگیرد .هنوز هم در این
کوچه ،خانههایی با این معماری قدیمی وجود
دارد که البته تعدادشان به انگشتهای دست
میرســد .پال کهای قدیمی که با انگلیســی
روی آن حرف  E 1 ،E2نوشــته شــده اســت،
نشــان از پال کگذاری به صــورت بلوکهبندی
دارد.

