تاکسیرانِ ساکن در منطقۀ ما
اوقات بیکاریاش را به حل کردنِ جدول
اختصاص میدهد

همسفر با «جدول»!

محالت منطقه ما :

عنصري17 ،شهريور،کویكارگران ،مقدم ،كوشش،كوي پليس ،پروين اعتصامي
المهدي ،سيدي ،وليعصر(عج) ،عسكريه ،انقالب ،بهارستان ،ابوذر ،ایمان ،رباط ،ايوان ،طرق
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داستان تابلوهای ارزشمندی که«محمد حمیدی»
به سفارش کاسب قدیمی محلۀ هفده شهریور کشیده است

راوینقشهایماندگار

بخشی از تابلوی «توبۀ حر» اثر محمد حمیدی

رئیس ادارۀ فنیوعمران منطقه :

خیابان «محمد ناظر» آسفالت می شود

2

عاشقان اهل بیت(ع) در مسیر پیاده روی:

آغاز خدمترسانی در اربعین حسینی

3
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{خبر}

رئیس ادارۀ فنیوعمران منطقه :

خیابان «محمد ناظر» آسفالت می شود
با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش ایمنی
انجام شد

تعویض پروژکتورهای برج
نوری محله ابوذر

برای تعویض پروژکتورهای برج نوری که شامل
6عدد اســت ،بالغبــر 40میلیون ریــال اعتبار
صرف شد.
بهگزارش شهرآرا محله وبه نقل از روابطعمومی
شــهرداری منطقــۀ ،7حمید شرکتســعدی،
رئیــس ادارۀ فضای ســبز منطقــه ،از تعویض
پروژکتورهــای بــرج نــوری شــهرک ابــوذر با
پروژکتورهای cobخبر داد.
وی در اینباره گفت :با هــدف کاهش مصرف
انــرژی و افزایــش ایمنــی و همچنیــن بهبود
روشــنایی ،پروژکتورهــای برج نوری شــهرک
ابوذر با پروژکتورهای کوب تعویض شد.

(ع)
مراسم شهادت امام سجاد
با حضور بانوان طرقی برگزار شد

عزاداری در
آستان خواجهاباصلت
اعضای پایگاه بســیج بانوان شــهرک طرق در
مراسم عزاداری روز شــهادت امامسجاد(ع) در
آستان مبارک خواجهاباصلت شرکت کردند.
بهگزارش شهرآرا محله وبه نقل از روابطعمومی
شــهرداری منطقۀ،7ایــن برنامه با مشــارکت
مساجد و پایگاههای بســیج خواهران محالت
منطقۀ 7و با همکاری حوزۀ 2بسیج نجمه(س)،
همزمان با ســالروز شهادت امامســجاد(ع) ،با
حضــور 14پایگاه بســیج خواهران در آســتان
خواجهاباصلت برگزار شد.
مراســم بــا ســخنرانی و مدیحهســرایی و ذکر
رشادتهایحضرتزینب(س)وامامسجاد(ع)
دررساندن پیام کربالبه مسلمانان جهان،همراه
بود .مراسم یادشده با حضور بیش از400نفر از
بانوان سطح منطقه به اجرا درآمد.

بهعلت
فرسوده بودن
آسفالتو
بهمنظورآسان
شدن تردد
در خیابان
رجبزادۀ7و
 9و16
واقع در
شهیدحنایی،
بهسازی آن
در دستورکار
قرار گرفت

لکهگیری معابر فرعی خیابان شهید رجبزاده
واقع در خیابان شــهیدحنایی(دانش شرقی)
انجام شــد کــه طــی آن ٢٢٠متــر لکهگیری
آسفالت صورت گرفت .به گزارش شهرآرامحله
و بــه نقــل از روابطعمومی شــهرداری منطقۀ
،7باتوجهبه پیامک ارســالی به روزنامۀ شهرآرا
با این مضمــون« :اقدام خوبی که شــهرداری
منطقــۀ ٧در خیابــان «محمــد ناظــر» ٢٠و
 ٢٧انجــام داده ،ایــن بوده که زیرســازی این
خیابانها را انجام داده اســت اما میخواستم
بپرسم که چه وقتی کار آسفالت این خیابانها
انجام خواهد شد؟».
یاسر ابراهیمیمقدم ،رئیس ادارۀ فنیوعمران
منطقه گفت« :زیرسازی خیابانهای ذکرشده
ازجمله تســطیح رگالژ و کمپکت ،درراســتای
بهســازی معابر فرعی منطقه انجام شــده ،اما

هنوز آسفالت بهدست شهرداری نرسیده است
تا آن را تکمیل کنیم.».
ابراهیمــی اظهــار کــرد :همــکاران مــا
د رهمینراســتا لکهگیــری معابــر فرعــی
خیابــان شــهیدرجبزاده واقــع در خیابــان
شهیدحنایی(دانش شرقی) را انجام دادهاند که
طیآن٢٢٠مترآسفالت،لکهگیریشدهاست.
لکهگیری و مرمت آسفالت در خیابانهای
اصلی و فرعی منطقۀ7
همچنین در همین راستا بهعلت فرسوده بودن
آسفالت و بهمنظور آسان شدن تردد در خیابان
رجــبزادۀ7و  9و 16واقع در شــهیدحنایی،
بهسازی آن در دستورکار قرار گرفت.
رئیس ادارۀ فنیوعمران منطقه گفت :با هدف
ارتقــای کیفی و بهســازی معابــر و پیادهروها،

لکهگیــری و مرمــت آســفالت در خیابانهای
اصلی و فرعی منطقه اجرا میشود.
ابراهیمــی افزود :اجــرای برنامههای عمرانی
اعم از روکشآسفالت ،ترمیم نوارهای حفاری،
رفع نقاط آبگیر ،پیادهروسازی ،مرمت پلهای
فلزی و همسطحسازی دریچهها از اولویتهای
اجرایی منطقه است.
رئیــس ادارۀ فنیوعمرانی شــهرداری منطقه
تصریح کرد :تمامی خیابانها و محالت سطح
منطقه که نیاز به ترمیم یا روکشآسفالت دارند،
شناسایی و عملیات ترمیم و روکشآسفالت در
آنها اجرا میشود.
وی گفــت :عملیات اجــرای روکشآســفالت
این معبر با متــراژ 220مترمربع و بــا اعتباری
بالغبر 66میلیــون ریال و با هدف تردد آســان
شهروندان ،اجرا شد.

با هدف تأمین ایمنی عابران پیاده و دانشآموزان انجام شد

اجرای خطکشیونصبسرعتگیر
شناســایی مدارس بهمنظــور احیای خطوط
یا ســایر اقدامات ایمنی(شــامل نصــب تابلو
و تجهیزات) در طول ســال و بهطور مســتمر
صورت میپذیرد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقۀ،7
مرتضی اســماعیلی ،رئیس ادارۀ حملونقل
و ترافیــک منطقــه ،از اجــرای خطکشــی و
رنگآمیزی سرعتگیرها در منطقه خبر داد.
وی در اینبــاره گفــت :در راســتای تحقــق

اهداف ادارۀ ترافیک منطقه و با هدف تأمین
ایمنی عابــران پیــاده بهویــژه دانشآموزان

مــدارس ،ادارۀ حملونقــل و ترافیک منطقه
اقــدام بــه شناســایی و نیازســنجی بــرای
خطکشــی خطوط عابرپیــاده و احیای رنگ
ســرعتگیرهای موجود در محدودۀ مدارس
کرد.
اســماعیلی افــزود :همچنیــن بــرای تأمین
امنیــت و ایمنــی دانشآمــوزان ،اقــدام بــه
خطکشی 780مترمربع از خطوط عابرپیاده
و احیای رنگ سرعتگیرهای موجود کردیم.

تغییرگونههایگیاهیدرفصلپاییزآغازشد

رئیــس ادارۀ فضــای ســبز منطقــه ،از تولید
گونههای گیاهی مختلف در تولیدات گیاهی
منطقه خبر داد.
شرکتسعدی افزود :با توجه به اینکه تعدادی
از گونههــای گیاهی ،مناســب فصل خاصی

هســتند ،به تولید گونههای گیاهی مختلف،
متناسب با شرایط آبوهوایی اقدام شد.
او گفت :این گونههای مختلف شامل گلدانی و
غیرگلدانی است که در شرایط خاص جوی و با
توجه به هر فصل به پارکها ،کنارههای خیابان

و سایر مکانهای مدنظر منتقل میشوند.
این گونههای گیاهــی را نیروهای این منطقه
بــا کمتریــن هزینــۀ ممکــن ،در دو کارگاه
تولیــدی واقــع در صبــا 91و بولوارفــرودگاه
تولید کردهاند.
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عاشقان اهل بیت(ع)در مسیر پیاده روی:

{خبر}

آغاز خدمترسانیدراربعینحسینی
در کارگاه تولیدات منطقه انجام شد

ساخت 200دریچۀ فلزی
برای کانالها و جداول

معاون اداری و مالی منطقــه ،از پایان ثبتنام
همکاران شــهرداری برای خدمترســانی در
راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش شهرآرامحله و به نقل از روابطعمومی
شهرداری منطقۀ ،7سیدحســین احمدزاده
گفــت :مهلــت ثبتنــام خدمترســانی در

اربعین حســینی تا روز دوشــنبه 17مهر بود.
او افزود:درضمــن هزینــۀ گذرنامــه و ویــزا و
همچنین بلیت رفتوبرگشت بهعهدۀ شخص
متقاضی است.
وی در اینبــاره گفت :طبق ســنت هرســاله،
آن دســته از همکارانی(بــا هــر نوع قــرارداد

رئیس ادارۀ خدماتشهری منطقه ،از ساخت
دریچههــای فلــزی برای تأسیســات ســطح
منطقه خبر داد.
مجتبــی میربلوکــی در این زمینــه گفت :در
راستای اســتفادۀ بهینه از امکانات و عمل به
شــعار «اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال»،
شهرداری منطقه به ساخت 200دریچه برای
تأسیســات آب و فاضالب در کارگاه تولیدات
اقدام کــرد.او افزود :ایــن دریچههای فلزی
در ابعــاد  50در  50و  110در 130ســاخته
شده است.
ایــن دریچههــا بــرای کانالهــا و جویهای
فاضالب ســطح منطقه ســاخته شده است و
در مرحلۀ نصب و جانمایی است.

اســتخدامی) که تمایــل به خدمت بــه زائران
سروروســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدا...
الحســین(ع) را در راهپیمایی جهانی اربعین
دارند ،میتوانند هر ســال در زمــان فراخوان
ثبت نــام کنند و بــرای خدمترســانی اعزام
شوند.

با صعود تیم استان به قلۀ ماناسلو

کوهنوردطرقیبرپلۀدومجهانایستاد
جــواد نــوروزی ،عضــو تیــم کوهنــوردی و
صعودهــای خراســان رضوی ،توانســت قلۀ
8هزارو163متری ماناســلو واقع در هیمالیا
را فتح کند.
اعضــای تیــم منتخــب کوهنوردی اســتان
خراســان رضوی پــس از فتــح قلۀ 8هــزار و
163متری ماناســلو در کشــور نپــال ،عصر
چهارشــنبه بــا اســتقبال رئیــس شــورای
شــهر ،مدیــرکل ورز شوجوانــان اســتان و
دیگــر مســئوالن اســتانی وارد فــرودگاه
شهیدهاشمینژاد شدند.
محمدرضا حیدری ،رئیس شــورای اسالمی

شهر مشهد ،در حاشــیۀ این مراسم به گفتگو
با خبرنــگار مــا پرداخت و گفــت :در آغازین
روزهــای فعالیت شــورای پنجم ،ایــن گروه
کوهنوردی حرکت خود را از ســاختمان تاالر
شهر و شورا آغاز کرد .بسیار خرسندیم که این
عزیزان در صعود ارزشمند خود موفق بودند.
وی افزود :شــورای پنجم به همــان میزان که
در حــوزۀ ورزش همگانی با کمــک مدیریت
تربیتبدنی شــهرداری فعالیــت میکند ،در
حوزۀ ورزش قهرمانی نیز تالش خواهد کرد.
فعالیتهایــی کــه در ورزش همگانی صورت
میگیرد ،نتیجــه و ثمرۀ خود را باید در ورزش

قهرمانی نشان دهد.
جواد نــوروزی که یکــی از اعضــای این تیم
کوهنوردی است ،ســاکن محلۀ طرق است و
درکنار ســایر همتیمیهایش موفق به کسب
مقام نقرۀ جهانی در فتح قلۀ ماناسلو واقع در
هیمالیای نپال شد.
این اقدام در راســتای برنامۀ ملی و شــاخص
اســتان و همزمــان بــا رویــداد بینالمللی و
ارزشمند مشهد 2017انجام شد.
اعضــای تیم اعزامــی کوهنوردی خراســان
رضوی شامل جواد نوروزی ،مجید مذهبی و
حمید کریمپور میباشد.

با حضور اعضای شورای اداری منطقه انجام شد

معرفیمشاورجوانمنطقه

رضا فــرازی با اهدای حکم به مدت یک ســال
بهعنــوان مشــاور جــوان شــهرداری منطقه
معرفی شد.
به گزارش روابطعمومی شــهرداری منطقۀ،7
جلســۀ معرفی مشــاور جوان منطقه با حضور
علیرضــا عصمتپرســت ،شــهردار و معاونان
منطقــه ،و قاســمزاده ،رئیس گروه مشــاوران
جوان شهرداری مشــهد ،و همچنین اعضای
شورای اداری برگزار شد.

در این جلســه ابتــدا قاســمزاده ،رئیس گروه
مشــاوران جوان شــهرداری ،به بیان گزارش
عملکرد این گروه پرداخت و مشاور جوان جدید
منطقه را از نیروهای فعال و مؤثر گروه دانست.
در ادامه شهردار منطقه ضمن خوشامدگویی،
بر اســتفاده از ظرفیتهای شورای اجتماعی
محالت و نخبگان تأکید کرد.
شهردار منطقه ضمن تشکر از آقایان ملکزاده
و ابراهیمی ،مشــاوران جوان ســابق منطقه،

تعامــل بیشــتر فرازی بــا همــکاران و اعضای
شورای اجتماعی را خواستار شد.
در پایان مراســم ،رضا فرازی بــا اهدای حکم،
برای یک سال مشاور جوان منطقه معرفی شد
که درصورت تمایــل و عملکرد مثبت وی ،تا دو
سال تمدیدشدنی است.
مشــاور جوان چهار روز هفته در منطقه حضور
دارد و دو روز دیگر را در دورههای توانمندسازی
گروه مشاوران جوان شرکت میکند.

اعضای تیم
منتخب
کوهنوردی
استان
خراسان
رضوی پس
از فتح قلۀ
ماناسلودر
کشورنپال،
وارد فرودگاه
شهیدهاشمی
نژاد شدند

با اعتباری بالغبر 120میلیون ریال

دیوار مدارس رنگآمیزی شد

نقاشــی و رنگآمیزی دیوار مدارس منطقه با
متراژ 700مترمربع انجام شد.
بهمنظــور زیباســازی منظر شــهری و ایجاد
روحیۀ نشــاط و شــادابی بین دانشآموزان،
شــهرداری منطقه بــه رنگآمیزی و نقاشــی
مدارس ابتدایی رحمانیپور واقع در خیابان
احسان(عسکریه) و سیدی واقع در بولوارصبا
اقدام کرد.ایــن اقدامات با اعتبــاری بالغبر
120میلیــون ریــال و بــا متــراژ و زیرســازی
700مترمربع انجام پذیرفت.

}گفتگو{
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داستان تابلوهای ارزشمندی که«محمد حمیدی»
به سفارش کاسب قدیمی محلۀ هفده شهریور کشیده است

راوینقشهایماندگار

نعیمه زینبی« -سیدحسین تفتی» عاشق است و آنچه دلش را تسلی میدهد ،کوششی است که
در راه رسیدن به معشوقش بهکار میگیرد .کسی نمیداند که این شوریدگی از کجا در زندگی او پاگرفت
و ریشه دواند و قویتر شد ولی وقتی حاجی دنیا را ترک میکند ،حدود 60تابلو دارد که نشان از عشق
بیحدواندازهاش به کاری است که میکند .او میان سالهای 1311تا  1377عاشقی کرده است و حاال در
میانمان نیست که از آثارش بگوید ،بنابراین پای حرف پسرش نشستیم تا برایمان از داستان پدر بگوید.
آشناییبااستاد
امضای اســتاد پای تابلوها ،خودش نشــان از
ارزشنقاشیاست.سالهانقاشیقهوهخانهای
کشیدهوحاالهرجا«ح»حمیدیراگردمیکند
و مینویسد« :محمد حمیدی» ،همه میدانند
که امضای شخص واردی پای کار خورده است.
او از نوجوانی با قلممــو و رنگ روغن و بوم ،رفیق
بوده اســت .کنار دست استادی چون «حسین
قولرآقاســی» نشســته و رنگها را با هم ترکیب
کرده و با حرکت قلم به بوم سفید جان بخشیده
اســت تا هنر غربــی در خدمت به دیــن و آیین
کشورش دربیاید؛ هنری که به خواست مردم و
به پاس احترام به باورهای آنان متولد شد و جان
گرفت .حاال ســالهای بعد از انقالب کشورش
را میبیند .نمیداند چطور شــد کــه با حاجآقا

آشنا شد ولی مدتهای مدیدی نقاشی ،نقطۀ
مشترکاووحسینتفتیمیشود.حاجآقاتفتی
آنقدرسختگیراستکهکارکسیجزاوراقبول
ندارد و شاید هیچکس هم نتواند با او کار کند!
نقشحاجیرویبوم
لباس مخصوصش را میپوشد و مینشیند روی
چهارپایۀ کوتاهی و بوم را میگذارد روبهرویش.
رنگهــا را روی پالت مخصوص میگــذارد و به
صحبتهای حاجآقــا گوش میدهد .اســتاد
میداند که باید صبور باشــد و به تمام جزئیاتی
که گفته میشود ،دقت کند .میداند که چقدر
کوچکترین سر قلممو در این نقاشی میتواند
مهم باشــد .میداند کــه صاحب ایــن اثر بارها
ً
کاری را کــه تقریبا آمــاده بــوده ،بهدلیل اندک
مشــکلی ،دوباره ســفارش داده .هر دو با هم پا

بــه عالمخیــال میگذارند .پا به عالــم اولیا و
اشــقیا .حاجی شــروع میکند بــه توصیف
کردن جزئیــات .نگاهش باید به این ســمت
باشــد .امام باید در این حالت باشــد .رنگش
تیرهتر باشــد و هر چیزی را که بایــد روی بوم
ش بازی کند،
سفید نقاشــی جان بگیرد و نق 
ِ
به تصویر میکشد .اســتاد سالهاست پای
صحبتهایحاجینشستهومیداندکهاین
مرد کارهایی را که ســفارش میدهد ،چقدر
شمار قلمهای
دوست دارد .میداند که مردِ ،
زدهشــده در این تابلــو را دارد .میداند که در
ذهنحاجیهرچیزیجاییداردوهرنقشی
رنگی.نبایدکوچکترینچیزیجابهجاشود.
ً
نقشونگارهایی کــه هرکدام دقیقا باید طبق
خواستحاجآقاباهمانرنگیکهمیپسندد،
رویبومقراربگیرد.
بهاوالهاممیشد
وقتی عــروس حاجیتفتی شــاگرد اســتاد
میشــود ،شــروع میکند به تعریــف کردن
داستانهاییکهازوسواسخاصحاجیتوی
ذهنش همچنان پررنگ مانده اســت .استاد
معتقد بود که به او الهام میشود .بارهاوبارها
برایشپیشمیآمدکهمجبورشوندطرحیرا
نیمهکارهبگذارندودوبارهبکشند.بارهاشبرا
بایکطرحمیرفتوصبحباتغییراتجدیدی
برمیگشــت .اصرارهای استاد حمیدی هم
که این نقاشــی فقط نصف روز کار دارد ،ارادۀ
حاجیراتحتتأثیرقرارنمیدادکهکوتاهبیاید
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وطرحراعوضنکند.نهاینکهیکدفعههمهچیز
را کنفیکون بکند؛ مثال جایی نگاه سرداری را
نمیپسندیدیاشایدکمترازاین.وقتیحاجی
حرفی میزد ،باید روی نقاشــی اجرا میشد.
میگفت نکند به حاجی وحی شده که اینقدر
طرحهایش را باظرافت توصیف میکند .انگار
طرحها توی خیالش ،جایی نزدیک به واقعیت
نقشبست ه بودند.جوریطرحمیدادانگارکه
تصویر کاملشــده ،روبهرویش نشسته است و
حاال میخواهد از روی آن یک کپی بکشــد که
با اصل آن مو نزند .اســتادی که وقتی حرف از
فروشتابلوهایحاجیبعدازمرگشمیشود،
میگوید« :کســی ارزش اینهــا را نمیداند.
اگر خواستید آنها را بفروشید ،به من بگویید.
من میدانم که هر تابلو چقدر میارزد .».اما نه
ورثه ،خیال فروش دارند و نه عمر اســتاد نقاش
به قیمتگذاری تابلوهای حاجی قد میدهد.
او هم چند سال بعد از حاجی ،شصتسالگی
را ناتمام میگذارد و میرود.
همیشهمشغولکار
ســاعت نزدیــک یــک نیمهشــب اســت.
رفتوآمدهای خیابان کم شده .چراغ خانهها
یکییکــی خاموش میشــود اما چــراغ رو به
خیابان طبقۀ ســوم همچنان روشــن است.
اهالی میدانند که اینجــا خانۀ حاجیتفتی
اســت .میدانند که باز حاجــی دارد به طرح
تــازهای فکر میکنــد و تا وقتــی کارش تمام
نشود ،معلوم نمیشــود چه طرحی در ذهن
دارد .دورتادور کارگاهش ،قفســههای بزرگ
فلزیطبقههابافاصلههایکمجایگرفتهاند.
هر طبقه پر اســت از پوســترهای جورواجور
و کتابهــای مختلف .مقوا و کاغذ و چســب
و ورقهــای پارهپاره .برای کشــیدن طرحش
از نقاشــی کتابها و اشــکال پوسترها کمک
میگیــرد .آنقدر تــوی کتابها و پوســترها
میگردد تا طرحی را که به دلش مینشــیند،
پیــدا و آن را از میانۀ کتاب جدا کند و روی مقوا
بچســباند .طر حهای حاجی گاهی اینگونه
شــکل میگرفتند .دنیــای حاجی پــر بود از
کتابهایی که تصاویــرش را درآورده بودند؛
پوسترهایی که قسمتی از نقششان به کمک
طر حهای او رفته بودند و فکرهایی که وقتی به
ذهنش میرســید ،تا روی بوم اجرا نمیشد،
دست از سر او برنمیداشت.

زندگیمیانرنگها
حاجی طبــق قاعــده زندگی میکنــد .روی
همه کارهایش دقیق و حســاس است .شب،
زود میخوابد و ســحر بیدار اســت .دور حیاط
خانهاش راه میرود و آرام ،ذکر ســبو حقدوس
میخواند .بعد نماز شــب ،نوبــت نماز صبح و
قــرآن و یک صبحانــۀ مفصل اســت .صبح باز
کیسۀ برنجی زیپداری را که وسایلش را توی آن
میگذارد ،برمیدارد و راه میافتد .هیچکس
نمیداندکجامیرودولیمیدانندیارفتهپیش
خطاطیانقاشیاروحانیایکهبراینقاشیها
از او کمک میگیرد .وقتی میخواهد مفاهیم
قرآنی را به تصویر بکشــد ،با روحانی مشــورت
میکند.دخترشخطاطیمیکندوگاهگاهی
کارهای آقاجانش را انجام میدهد .حاجی به
دخترش هم زمان میدهد .اگر معطل شــود،
کارشراازاومیگیردوراهمیافتددنبالخطاط
دیگــری .از دختر دیگرش برای ســاده کردن
معانــی و مفاهیم قرآنی کمــک میگیرد تا هم
معنیرابرساندوهمهمهفهمباشد.میخواهد
مردم عادی کوچه و بــازار هم وقتی میبینند،
بفهمند .دلش میخواهــد تصاویر و مطالب،
خودشــان ،گویای داستانشــان باشــند ولی
وقتی کاری را از دخترهایش تحویل میگیرد،
مشــتش را گره میکنــد و چیزی کف دســت
آنها میگذارد .میگوید« :تو از وقت شوهر و
بچهاتبرایمنگذاشتهای،شایدآنهاراضی
نباشند .».او پول کار بچهها را میدهد که هیچ
حقیراناحقنکردهباشد.
کاریکهدیگراننمیکنند
همۀ اهالــی خانه بــا کارش مخالفنــد .آنها
از اینکــه او وقتــش را پای نقاشــی میگذارد،
راضی نیســتند و بــه او اعتــراض میکنند .از
مادر و برادرش گرفتــه تا زن و بچههایش .هیچ
حمایتی از او نمیشود ولی باز ادامه میدهد.
انگار رســالتی بــر دوش او گذاردهاند که کس
دیگــری نمیتواند انجامــش بدهد .خودش
بارهابهپسرشگفتهاست«:منکاریمیکنم
که دیگران نمیکننــد .».وقتی به او میگویند
اگر وقتت آزاد اســت ،کار دیگری را انجام بده،
میگوید«:کارهایدیگررادیگرانمیکنند.».
عاشقانههایپدر
پــدر عاشــقانه و مشــفقانه بــرای تابلوهایش

وقت میگذارد .شــبیه فرزندانــی که هرکدام
متولد میشوند ،شوقی عجیب در دل او بیدار
میکنند.اوبهجایاینکهخستهشود،تالشش
بیشترمیشود.ساعتها،روزهاوسالهاوقت
میگذارد تا هرکدامشــان پــا بگیرند ،طراحی
شوندوبهدستهنرمندنقاشوخطاطسپرده
شوند.هزینۀزیادیپایتابلوهایشمیگذارد.
به کسانی که برای تابلوهایش کاری میکنند،
خوب پول میدهد .شبها و روزهایش پر است
از ایده و طرح و نقاشی.
تابلوهایش یکیدو تا هم نیســت .در او شــور و
شــیدایی درهم آمیخته تا نگذارد آرام بنشیند.
درونش متالطم اســت و هر تابلویی را که تمام
میکنــد ،بهســراغ بعــدی مــیرود .حاجی
کمحرف اســت و تنها چیزی که او را ســر ذوق
میآوردتاچندکلمهصحبتکند،نقاشیاست.
ی برایش شاید راهی اســت که خود را با
نقاشــ 
کمک آن در درگاه خدا مقربتر کند .نجواهای
میان او و کاغذها و نقاشیها همچون روضهای
اســت که جوشوخروش درونــیاش را کمی
آرامترمیکند.
کاسبهفدهشهریور
زمانی بساط میکند و لوازمیدکی و دستدوم
میفروشد .زحمتکش است و میتواند برای
خودش مغازهای در هفدهشــهریور دســتوپا
کند .اهالی محلۀ هفدهشــهریور او را به فروش
لوازمیدکیماشینآالتکشاورزیمیشناسند.
ســال 38زمینش را میخرد و ســاختمانش را
میسازد .هنوز از پاســاژها و بازارهای مختلف
خبری نیســت که آدم میان شلوغیشــان گم
بشود .زمینهای کشاورزی دورتادور مشهد را
گرفتهاند و کاروکاســبی حاجی حسابی رونق
دارد؛ مغازهای که هنوز پابرجاســت و حاال در
آســتانۀ شصتســالگی قرار دارد و پســرهای
حاجیتفتــی ادارهاش میکنند .آنها همان
کار پــدر را ادامــه دادهاند .تاوقتیکه نقاشــی
جای تمام عالقههای دیگــر حاجی را بگیرد،
مغازه را خودش میگرداند و وقتی پســرش از
سربازیبرمیگردد،کاررابهپسرانشمیسپارد
تا خودش ،عشــق دیرینهاش را میــان بومها و
رنگها جستجو کند .کاســبان محل ،همه از
عالقۀ حاجی به نقاشــی قهوهخانــهای خبر
دارنــد .بارها تابلوهایــی را دیدهاند که حاجی
رویدیوارآویختهاست.بارهااوراکیسهبهدست

دیدهاند که بهدنبال بساط نقاشیاش است.
بارها وقتی ســراغش را از پســرها گرفتهاند،
شنیدهاندکهداردنقاشیتازهایمیکشد.
نمایشگاه
چنــد جایــی نمایشــگاه شــرکت میکند.
نمایشــگاهی در باغ نادری برگزار میشــود.
بــا تعدادی از تابلوها شــرکت میکنــد و اول
می شــود و هدیه میگیرد .نفــس حاجی به
تابلوهایش بند است .وقتی شاگردش آنها
را روی هــم میگــذارد و از طبقۀ ســوم پایین
میآورد،برزخمیشودوصدایشبلندمیشود
که این تابلوها احترام دارد ،ارزش دارد .نباید
آنها را اینطور پایین بیاوری .شــاگردش را
مجبور میکند که تابلوهــا را برگرداند و آنها
را دوتایی پشتبهپشــت پایین بیاورد تا دیگر
کســی با آنهــا نامهربان نباشــد .وقتی پدر
میرود و میراث ماندگار برایشــان میگذارد،
بچههاسعیمیکنندبهوصیتاوعملکنند.
هادی ،پسر کوچکش ،یک سالی نمایشگاه
نقاشیهایپدررادرکارگاهپدربرگزارمیکند
ولی این حرکت هم نمیتواند ادامهدار باشد.
سالهاســت که دیگر تابلوها را به نمایشگاه
موقتنمیفرستند.آنهارارویهمچیدهاند
و نگران هستند .از کاری که برای نازنینان پدر
کردهاند ،راضی نیستند .خودشان هم خوب
میدانند که ارزش تابلوها بیش از اینهاست
امــا هنوز به نتیجه نرســیدهاند کــه گنجینۀ
باارزشپدرراچطورحفظکنند.
پیروپدر
وقتیکسینیازیدارد،بچهاشمریضاست،
پولدواودکترمیخواهد،سراغمغازۀحاجی
رامیگیرد.میانآهنآالتسردتراکتور،قلب
مهربانی کاســبی میکند .روحش لطیف و
دلش آنقدر نرم اســت که دســت رد به سینۀ
هیچکسینمیزند.مردمداراستوخیلیها
مغــازۀ حاجــی را در محلۀ هفدهشــهریور به
دســت خیر او میشناسند .بچهها میبینند
که پدر دســت دهندهای دارد .هر کسی از او
کمک بخواهد ،ردش نمیکند .میدانند که
خیلی از آشنایان و اطرافیان وقتی که گره در
کارشان میافتد ،بهســراغ پدرشان میآیند
اما شــاید نمیدانند که پدر ساکت و آرامشان
چقدر دســتگیری کــرده اســت .وقتی پدر

از میانشــان میرود و دیگــران میگویند که
«خدا رحمــت کند پدرتــان را ،خانه برایمان
ساخت ،کارمان را راه انداخت» ،این کارهای
خیر انگار در بچهها هم ریشه میدواند و حاال
آنها هــم از اعضای خیریه و صنــدوق کوثر
خیابانهفدهشهریورهستندکهمدامگوشی
تلفنشــان زنگ میخورد و گرفتاری ،چشــم
امیدبهمهربانیشاندوختهاست.
راهیبرایتبلیغ
صحبت از معنا که میشــود ،نیازی به حرف
نیســت .همین که بهســراغ تابلوها و ترکیب
رنگهــا میروی ،خودش به تــو میگوید که
قرار اســت راوی چــه حکایتی باشــد .اولین
تابلویی که حاجی بهســراغش رفت ،لوحی
از قرآن بود که14ســتاره بر روی سرش دارد و
حکایت دلبستگیاش به چهاردهمعصوم و
کتابخداست؛طرحسادهایکهبرایجلسۀ
قرآنشان میکشد و به آن میگویند «تابلوی
مکتب قــرآن».؛ تابلویی که پســرها کنارش
میایستند تا عکاس ،اولین عکس یادگاری
تابلوهایحاجیراثبتکند.
خیلــی از مفاهیــم حــول محــور غدیــر و
امامعلی(ع) هستند .تابلویی ،نقش ماندگار
نماز ظهر عاشــورا را به تصویر کشیده .جای
دیگر امواج رود نیل ،نجاتبخش موسی(ع)
میشــود و در صحرایــی دیگــر ابراهیم(ع)
پســرش را قربانی میکنــد .روایتهایی که
به نقــش درآمدهاند تا با زبــان تصویر ،گویای
واگویههــای ذهــن پردغدغــۀ حاجآقاتفتی
باشند.گاهیهمبهسراغآیاتوروایاتمیرود
تادرقالبتصویردردلمخاطبنفوذپیداکند.
پسرشمیگوید«:بهمادرشرفتهبود.خیلی
معتقد بود .عالقهمند به جلســات مذهبی و
قرآن بود .کســی که بیان داشت ،سخنرانی
میکرد و منبر میرفت .پــدرم این راه را برای
تبلیغدینانتخابکرد.».
پســر میداند که پدر ،خودش را وقف این کار
کردوتازمانیکهرویپابودومیتوانست،آنرا
ادامهداد.تاروزیکهاجلدیگرمهلتشنداد.
همین اســت که حاال دهتا تابلوی نیمهتمام
راوی داســتانهای نگفتۀ پدر است؛
دارد که ِ
داســتان حرفهای ناتمــام .تابلوهایی که
همچنان انتظار میکشــند تا عاشقی دیگر
پیدا شود و تمامشان کند....
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تاکسیرانِ ساکن در منطقۀ ما اوقات بیکاریاش را به
حل کردنِ جدول اختصاص میدهد

همسفر با«جدول»!

شادفر -سالهاست که این شغل سخت را انتخاب کرده است و حاال در 61سالگی به
عنوان یک تاکسیرانِ خاص شناخته میشود .مسافرانش او را با مجالت و نشریات جدول
میشناسند ،اما شهرتی به نا ِم «آقا جدولی» ندارد .با این همه ،واقعا جدولی است.
جواب سوالها و
ِ
«علیاکبر مجیدی معین» از هر فرصت و زمان بیکاریای برای پیدا کردن
معماهای جدولها و پ ُر کردن خانههای مربعی سیاه و سفید آنها استفاده میکند .برایش
فرقی ندارد چه جدولی و با چه درجه از سختی باشد ،مهم این است که هر روز جدول حل
کند و هیچ کاری مانع سرباز زدن او از این سرگرمی نمیشود.
در یکی از همین روزها سوار تاکسی او شدیم و دربارۀ سرگرمیاش با او گفتگو کردیم.

با حل کردن
جدول ،خستگی
یک رو ِز
کسالتبار از
ذهنتان پاک
میشود و در
کمتر از ثانیهای
از همۀ مشکالت
و دغدغههای
ذهنی راحت
میشوید

تاکسیران جدولی!
ِ
دلیل اینکه ســراغ «علیاکبر مجیدی معین»،
تاکسیران خوشروی ســاکن در خیابان فداییان
ِ
اسالم رفتیم ،فقط شغل ســخت و ُپرمشغلهاش
نیست ،او در بین مسافران و همکاران به یک کار،
شهره و عاشق حل کردن جدول است.
از او میپرسم چطور شــد که تاکسیران شده که
پاســخ میدهد :ســال 74که با 25سال سابقه
خدمت از نیروی هوایی بازنشســته شدم بنگاه
ماشینوامالکراهانداختم،امااینشغلبهگروه
خونی من نمیخورد! بعد از آن بود که به ســمت
تاکسی آمدم و تاکسیران شدم.
صبح به صبح با روزنامه
ماشینتاکسیرانمنطقۀما ُپرازمجالتونشریات
ِ
جــدول اســت .او میگویــد :مــن از مخاطبان
پروپا قرص روزنامۀ شما هســتم و هر روز ،جدول
ِ
صفحــۀ آخر آن را حــل میکنم .مجیــدی برای
خرید روزنامههای صبح شــیوۀ خاصــی دارد و
ادامه میدهد :مــن هفتهای یکبار پول میدهم
و روزانه روزنامه میگیــرم .در توضیح این جمله

به ما میگوید :مــن هر هفته ،به روزنامهرســان
چهارراهنخریسی،یکجاپولروزنامههارامیدهم
و صبح به صبح وقتی پشــت ماشــینم نشستهام
روزنامهام را تحویل میگیرم .بعد بیشتر توضیح
میدهد:معموالکسانیکهسرچهارراههاروزنامه
میفروشند ثابت هســتند .اتفاقا روزنامهرسان
چهارراه نخریسی هم ثابت است.
بهترین وقتهــای این تاکســیران ،زمانهایی
است که جدول دســت میگیرد و آن را نهایت در
نیم ســاعت تکمیل میکند .او تعریف میکند:
«بچهها میپرسند چطور این کار رو میکنی که
ُ
فرم از دستت نمیپره؟!» منظورش همکارانش
اســت که از کار او متعجب شــدهاند؛ آنها از او
میپرســند چطور میتوانی هم به پیامهایی که
از پشت بیسیم میشنوی توجه کنی و هم جدول
حل کنی؟ آقــای مجیدی هم همیشــه به آنها
لبخند میزند ،بــه این معنی که؛ «میشــود».
جدول از دســت او نمیافتــد! اگــر روزنامهای
که میخرد جدول داشــته باشــد ابتدا آن را حل
میکنــد ،وگرنه به ســراغ مجــات اختصاصی
جدول مــیرود .میگوید :جدولهــای روزنامۀ

شهرآرا عالی است ،اما گاهی اشتباه دارد.
امان از صدای هواپیماها
هر روز از ابتــدای صبح تا بعدازظهر که برای به
دســت آوردن روزی حالل خیابانهای شــهر
را وجب میکند ،مشــکالت مردم و شهر را هم
میبیند .او میگوید :چنــد وقت پیش ،یکی
از همین بچههای کار که سر چهارراه ،روزنامه
میفروشــد ،کمپیدا شده بود .هر روز به همان
چهارراهــی کــه او آنجــا روزنامه میفروشــد،
میرســیدم چشــم میانداختم تا ببینمش.
یک روز باالخره دوباره دیدمش .از او پرســیدم
چند وقتی نبودی ،موضــوع چه بود؟ آنجا بود
که متوجه شــدم خودرویی به او زده و مدتها
خانهنشــینش کرده اســت .این تاکســیران
خوشرو،مثلهمهساکنانمنطقه 7دغدغهای
هم دارد ،میگوید :صدای هواپیماها امانمان
را بریده اســت .از ساعت 12شب تا اول صبح،
هواپیماهــا پــرواز َپســت(کم ارتفــاع) انجام
میدهند و صدای عبور آنهــا از روی خانهها
آسایشی برای اهالی نگذاشته است.

حل کردن جدول و رفع خستگی
اما ایــن راننده هر جایی که امکانش باشــد از
حل کردن جدول ســرباز نمیزند .میگوید با
روز کسالتبار
حل کردن جدول ،خستگی یک ِ
از ذهنتان پاک میشود و در کمتر از ثانیهای
از همۀ مشــکالت و دغدغههای ذهنی راحت
میشــوید .معموال همکاران من در زمانهای
بیکاری ،دور هم جمع میشــوند و یک لیوان
چای میخورند ،اما من در ماشینم میمانم و
جدول حل میکنم.
مجیــدی آنقــدر جدول حــل کرده اســت که
حاال ادعا میکند :مــن معموال همۀ جدولها
را توانســتهام کامل حل کنم .ســخت و آسان
ندارد .شــاید زمانش طوالنی شود ولی حتما
کاملش میکنم.
زبان انگلیسیام خوب است
او خاطرات و خطرات زیادی را از ســر گذرانده
اســت .میگوید :در زمــان خدمتم در نیروی
هوایی ،مســئول مخازن و انبــار اقالم بودم.
اوایل شروع به کارم ،فراگیری زبان انگلیسی را
ِ
شروع کردم و همین موضوع باعث شده گاهی
وقتها با مســافرانی که از کشورهای دیگر به
شهرمان میآیند و ســوار تاکسیام میشوند
معاشرت داشته باشــم و در معرفی مکانهای
گردشــگری و مراکــز تجاری راهنماییشــان
کنم.
مجیدی ســابقۀ حضور در مناطــق جنگی از
جمله جزیرۀ خارک را هم داشته و در سالهای
 58-57نیــز در بطــن حوادث انقــاب بوده
اســت .او در واقعۀ 17شــهریور ســال 57در
میدان شهدای تهران حضور داشته و جزییاتی
از آن روز را به یاد مــیآورد .میگوید :اتحاد و
همبســتگی مردم ایران در انقــاب ،بینظیر
بود و همۀ کسانی که آن دوران را تجربه کردند
این موضوع را خوب درک کردهاند.
حاال که او این ســالهای بازنشســتگیاش را
تاکسیران شده ،گاهی به کارهای جوانیاش
فکــر میکند و بــه روزهایــی برمیگــردد که
اعالمیــه در جورابــش میگذاشــته و نــوار
کاســتهای ســخنرانی را ردوبــدل میکرده
است .خاطراتش را که مرور میکند لبخندی
میزند و خــدا را شــکر میکند کــه؛ «با همۀ
خطرهایی که کردم حاال سالم هستم.».
گفتگویمــان که تمام میشــود همــان مجلۀ
جدولــی را برمــیدارد کــه قــرار اســت حل
کنــد .کنار تاکســی میایســتد و بیســیمش
را در یک دســت و مجله را در دســت دیگرش
میگیــرد  .میگو یــد  :کا ِر مــن همیــن
اســت؛ همیشــه یک دســتم بیســیم و دست
دیگرم جدول است!
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فعال طرح روزهای بدون خودرو
پنجشنبهها آموزش رایگان دوچرخهسواری دارد

رکاببزن

مشغول آموزشهای اولیه دوچرخه سواری به یکی از تازهواردانِ گروه است .خوب
معلوم است که برای آموزش از دل و جان مایه میگذارد« .جعفر طیرانی» پیش از
اینکه برای ارائۀ طرح آموزش رایگان دوچرخهسواری در بوستان ترافیک پیشقدم
حرکت گروه دوچرخه سواران در «سهشنبههای بدون خودرو» بوده است.
ِ
شود ،بانی
او از ساکنان قدیمی محلۀ کوشش و طرفدار طرحهای رفتوآمدِ بدون خودرو در
شهر است .برای همین دغدغه ،پیشقدم شده است تا در تأمین هوای پاک شهر،
نقش مؤثری داشته باشد.

آموزش در بوستان ترافیک
سال گذشــته بود که «طیرانی» به واسطۀ طرح
«سهشنبههای بدون خودرو» به ما معرفی شد.
وقتی با او آشنا شدیم ،فهمیدیم پیشنهادهای
بســیاری به شــهرداریهای مناطق در زمینۀ
بهبود وضعیت ایستگاهها و مسیرهای دوچرخه
داده اســت .به تازگی نیز متوجه شدهایم طرح
جدیدی را کلید زده اســت و آن آموزش رایگان
دوچرخهســواری به بانوان اســت .او برای این
منظور بــه بوســتان ترافیــک مراجعــه کرده و
موافقت مدیریت آنجا را گرفته است.
با اینکه بیش از  50بهار را پشــت ســر گذاشته،
ُپــر از انرژی و با روحیه اســت .میگوید :حدود
یکسال بود که آموزش رایگان دوچرخهسواری
را در بوســتان غدیر انجام میدادم ،اما راه آنجا
برای شهروندان مناســب نبود .به همین دلیل
پیگیر شــدم تا محل دوچرخهســواری را تغییر
دهم .با رایزنیهایی که در شــهرداری داشتم،
بوستان ترافیک برای این منظور انتخاب شد.
او ادامــه میدهــد :بوســتان ترافیــک جــای

مناســبی اســت که هم به لحاظ امکانات و هم
طراحــی اختصاصــیای که دارد متناســب با
هدف مــن و عالقهمندان به دوچرخهســواری
است.

هر پنجشنبه ،ساعت16
طیرانــی از آغاز آمــوزش دوچرخهســواری به
بانــوان میگویــد :طرحی که در حــال حاضر
مشــغول آن هســتم ،آموزش دوچرخهسواری
به خانمهاســت .البته شرط ســنی ندارد و هر
کسی که عالقهمند باشد از نوجوان تا میانسال
میتواند در طرح شــرکت کند .ما برای این کار
که تقریبا از دو ماه پیش آغاز شده است روزهای
پنجشــنبه را انتخــاب کردیم تــا خانمهایی که
درگیر مدرســۀ فرزندانشان یا سایر موضوعات
جاری زندگی هســتند هم بتوانند در آن شرکت
کنند.
شــیوۀ ثبــت نام هــم آســان و ســاده اســت.
عالقهمندان فقط بایســتی به بوستان ترافیک
حضور
واقع در ابتدای خیابان خلج بیایند و برای
ِ

فعال در طرح اعالم آمادگی کنند.
او از اســتقبال خانمهــا راضی اســت و ادامه
میدهــد :اســتقبال خانمها قابل تحســین
اســت ،اما با شــروع فصل پاییز و سردتر شدن
هوا در مقایســه با تابســتان ،جمعیــت کمتر
شده است.
طیرانی با خوشحالی از موفقیت نسبی طرح،
یــادآوری میکند :مــن هفتههایــی را تجربه
کردم که به 30شــرکتکننده آمــوزش دادم و
در میان آنها خانمهای  55تا 60ســال یعنی
گروه سنی میانسال هم بودند که برای خودم
باورکردنی نبود.

نیازی به دوچرخۀ شخصی نیست
اما آموزش دوچرخهسواری فقط با حضور یک
مربی مشــتاق میســر نمیشــود .دوچرخه از
ِ
الزامات اســت .طیرانی در اینباره میگوید:
در ایــن طرح کســانی کــه مایل بــه یادگیری
دوچرخهســواری هســتند نیــازی بــه آوردن
دوچرخه شخصی ندارند.

مــا ،در بوســتان ترافیــک محدودیــت تعداد
دوچرخــه نداریم ،امــا محدودیــت دوچرخۀ
ســالم داریــم .تعــدادی از دوچرخههایی که
به اینجا منتقل شــده قطعاتشــان به درستی
ســر هم نشــده اســت و تعدادی هم بــه دلیل
مشــکالت فنــی ،روان نیســتند .در مجموع
15-10دوچرخــۀ ســالم داریم که بــا همین
تعــداد ،آموزش را پیگیری میکنیم .کســانی
که آمــوزش میبینند مرحله بــه مرحله پیش
میروند و درصدد هســتیم که بتوانیم با توجه
به اینکــه آموزشها در یــک محیط تخصصی
ارائه میشــود به شــرکتکنندگان گواهینامه
هم بدهیم.
این شــهروند فعــال در زمینۀ ترویــج فرهنگ
دوچرخهســواری امیــدوار اســت کــه بتواند
فرهنگــی را گســترش دهد که به واســطۀ آن،
مردم ماشینهای شــخصی که عامل آلودگی
هوا و شــلوغی شــهر هســتند را کنار بگذارند
و با دوچرخــه و وســایل حملونقــل عمومی
رفتوآمد کنند.
در پایــان نیز میگوید :میخواهم شــهرم را از
آلودگی نجات دهم.

حدود یکسال
بود که آموزش
رایگان
دوچرخهسواری
را در بوستان
غدیر انجام
میدادم ،اما
راه آنجا برای
شهروندان
مناسب نبود .به
همین دلیل پیگیر
شدم تا محل
دوچرخهسواری
را تغییر دهم
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