هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

ویژهنامه نوروزی شهرراز  /یکم فروردین ماه 1398

میالد حضرت امیر مومنین علی(ع) و آغاز سال نو مبارک باد

احیای ساعت گل در  60سالگی

نوروز به وقت ساعت گل
چرخش عقربه ساعت گل چرخیدن خاطره در ذهن است
آنها که کنار این ساعت عکس گرفته و رفتهاند
مسافرانی که ساعتشان را با این عقربهها کوک کردند
و دیدارهایی که بوی گل و بهار نارنج میدادند

عکس :اشکان پردل
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رویداد شهر

حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)و برنامههای فرهنگی تحویل سال نو

حضور محفل اُنس است
معاون فرهنگــی و امور زائران شــاهچراغ (ع) با
تشــریح برنامههای فرهنگی آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) در نوروز  98بیان داشــت :محور اصلی
برنامهها امســال بر اساس پاسخگویی به حضور پرشور
مــردم ،ایجاد فضایی معنوی همراه با تحویل ســال نو
طراحی و برنامهریزی شــده است .حجتاالسالم احمد
سالمی گفت :طبق سنت هرساله ،مراسم تحویل سال
نو در ســومین حرم اهلبیت علیهمالســام با حضور
خیــل عظیم زائران و مجاوران برگزار میشــود .وی با
بیــان اینکه  31محور اصلــی فرهنگی و مذهبی برای
برگزاری برنامههای نوروزی تدارک دیده شــده است
گفــت :برگزاری نمایشــگاه امین والیــت ،طراحی و
تولید نرمافزار و بازی تلفن همراه جهت حرمشناســی
و حضرتشناســی ویژه قشــر نوجوان و جوان ،برپایی
نمایشگاه عرضه کتاب با  60درصد تخفیف ویژه عموم
مردم و برگزاری مراســم آئینی تعزیه شهادت حضرت
شاهچراغ (ع) ازجمله برنامههای نوروز امسال است.
معاون فرهنگی و امور زائران شاهچراغ (ع) در ادامه
گفت :آئین کتابت آیات قرآن کریم توســط هنرمندان
خوشنویس به تأسی از شخصیت حضرت شاهچراغ (ع)
در کتابت آیات نور ،مراســم آیینی عصر شــعر حضرت
شــاهچراغ (ع) ،مناجاتخوانی ،برپایی ایستگاه صلواتی

در سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) و اجرای دکور
و فضاسازی ویژه مراسم ســالتحویل و مناسبتهای
واقعشــده در ایام نــوروز از دیگر برنامههای امســال
است .حجتاالسالم ســامی با بیان اینکه ویژهبرنامه
کودکان در بوستان کودک و نمایشگاه متمرکز فرهنگی
در صحن حضرت معصومــه (س) یا صحن امام جواد
(ع) تدارک دیده شــده اســت گفــت :ویژهبرنامه تئاتر

عروسکی ،غرفههای نقاشی ،بازی ،سرگرمی ،آموزشی
و قرآنی در ایــن ویژهبرنامه برای کودکان تدارک دیده
شده است .به گفته وی تهیه و تولید آثار رسانهای ویژه
سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) و ترتیل یک حزب
از قــرآن کریم قبل از نماز مغرب و عشــا و همچنین
برنامه حضرتشناسی بهصورت مصور همراه با مسابقه
در قالب نمایشــگاه آفتاب شــیراز ازجمله برنامههای

فرهنگی و مذهبی امسال است.
حجتاالسالم ســامی اضافه کرد :رادیو حرم در
ایام نوروز با پخش صوتی کلیپهای مناســبتی اجرای
برنامــه دارد و محفل انس قرآن کریــم در دو مرحله
ویــژه خواهران و برادران بهصــورت مجزا و همچنین
تصحیح قرائت حمد و سوره و برنامه حلقههای معرفت
ویژه بانوان برگزار میشــود .معــاون فرهنگی و امور
زائران شــاهچراغ (ع) در ادامه گفت :قاب فیروزهای نام
برنامهای برای مسابقه عکس از حرم مطهر است که در
ایام نوروز تدارک دیده شــده است ،در برنامه خاطرات
فیروزهای نیز خاطرات و دلنوشتههای مسافران در حرم
مطهر جمعآوری میشود ،همچنین به مناسبت والدت
حضرت علی (ع) ،شهادت حضرت احمد بن موسی (ع)،
مبعث رســول مکرم اســام (ص) و شهادت حضرت
موسی بن جعفر (ع) برنامههای مذهبی و فرهنگی اجرا
خواهد شــد .به گفته حجتاالسالم سالمی برنامههای
امامشناســی و مهدویت ،آسیبشناسی فضای مجازی،
توزیع تقویم و نقشــه ،زیارت امیــناهلل ،دعای صباح و
عهد ،برنامه تحویل ســال نو ،دعای امداوود ،چیدمان
سفره هفتسین و قرائت ادعیه و زیارات هفتگی از دیگر
برنامههای نوروز امسال در حرم مطهر حضرت شاهچراغ
(ع) است.

افتتاح قرارگاه نوروزی پلیس فارس

آرامش فارس مدیون هوشیاری نیروی انتظامی است
طی مراســمی در آستانه ســال جدید ،قرارگاه
نوروزی فرماندهی انتظامی استان فارس افتتاح شد.
استاندار فارس در حاشیه افتتاح قرارگاه نوروزی
پلیــس فارس ،امنیــت و آرامش مطلوب در ســال
 97را حاصــل هماهنگی ،همافزایی ،هوشــیاری و
مسئولیتپذیری نیروی انتظامی دانست.
عنایــتاهلل رحیمی کاهــش  9درصدی تلفات
جادهای در استان فارس را بسیار مطلوب ارزیابی و از
فرمانده و تمام کارکنان انتظامی فارس قدردانی کرد.

در این مراســم ،فرمانده انتظامی استان فارس
از آمادگی کامل پلیس در ایام تعطیالت نوروزی خبر
داد و گفت :در این راســتا  135ایســتگاه نوروزی و
بیش از دو هزار و  500گشت پلیسی پیشبینی شده
است.
ســردار احمدعلی گودرزی با اشاره به افزایش
پنجدرصــدی تردد در فارس در ســه روز آغاز طرح
انتظامی نوروز ،خوابآلودگی و عدم توجه به جلو را از
مهمترین علل تصادفات در این سه روز عنوان کرد.

آمادگی اورژانس اجتماعی بهزیستی شیراز
در ایام نوروز

مسئول مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی شهرستان شیراز گفت :در ایام نوروز گروه تخصصی این اورژانس
آماده خدمترسانی به شهروندان شیرازی و مسافران بهاری است .سیما گرامی گفت :اورژانس اجتماعی شهرستان
شیراز در ایام نوروز  98از ساعت  8صبح تا  8شب آماده ارائه خدمات تخصصی به گروههای هدف است .وی گفت:
حیطه فعالیت اورژانس اجتماعی کودکآزاری ،همســرآزاری ،معلول آزاری ،سالمند آزاری ،فرار از منزل دختران،
اقدام به خودکشــی و ...اســت .گرامی خاطرنشــان کرد که خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی شامل خدمات
روانشناسی ،مددکاری ،مشاوره حقوقی و روانپزشکی است .مسئول مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیستی
شیراز گفت :این اورژانس مشــتمل بر واحدهای خط  ،123گروه سیار ،نگهداری موقت ،مداخله در بحران ،مرکز
ســامت و مرکز بازپروری زنان است .گرامی تأکید کرد که در ایام نوروز تمام این واحدها فعال بوده و در خدمت
گروههای هدف است.
مســئول خط  123اورژانس اجتماعی شــیراز نیز گفت :واحــد  123هم در دو نوبــت کاری از  8صبح تا
 20شــب فعال اســت .حاجیپور گفت :افراد گروه
هــدف در صورت نیاز به دریافت خدمات تخصصی
اورژانــس اجتماعی میتوانند بــا خط  123تماس
برقرار و درخواست خدمت کنند .حاجیپور ادامه داد:
برای دریافت خدمات بیشتر روانشناسی ،مددکاری،
روانپزشــکی ،مشــاوره حقوقی و دیگر موارد فرد
به مرکز تخصصی اورژانــس اجتماعی ارجاع داده
میشود.

میزبانی روستاهای هدف گردشگری فارس
از مسافران نوروزی

مدیرکل امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری فارس گفت :روســتاهای هدف گردشگری فارس با
برخورداری از آب و هوایی خوش و مناظری طبیعی و خدادادی میزبان خوبی برای ســفر خاطرهانگیز مسافران
نوروزی است.
سید کمال پاکفطرت گفت :در فارس  46روستای هدف گردشگری وجود دارد که بهواسطه برخورداری از
ویژگیهای خاص آب و هوایی ،مناظر بکر و زیبای طبیعی و بعض ًا تاریخی ،تولیدات صنایعدستی و محصوالت
غذایی و آداب ،ســنن و رســوم خاص ،مقاصد خوبی برای گردشگران خصوص ًا در ایام نوروز است .وی با بیان
اینکه عالوه بر روستاهای هدف گردشگری ،سایر نقاط روستایی فارس نیز آمادگی پذیرایی از مسافران نوروزی
را دارند ،گفت :همهســاله روستاها ،میزبان شــمار زیادی از عالقهمندان به طبیعت بودهاند و امسال با توجه به
وضعیت آب و هوایی مطلوبتر امیدواریم بر شمار گردشگران افزوده شود.
وی گفت :استان فارس با وجود جاذبههای گردشگری ،اماکن تاریخی شاخص و متعدد ،تمدن و فرهنگ
غنی ،این پتانســیل و ظرفیــت را دارد در چرخه
گردشــگری نقش بیشــتری را ایفا کند و تحقق
این امر نیازمند معرفی جاذبههای گردشــگری و
اقدامات و حرکت متولیان امر است که بومگردی و
توسعه گردشگری روستایی و نقش آن در صنعت
گردشگری ازجمله مواردی است که به این چرخه
کمک شــایانی میکند و در ســالهای اخیر نیز
خوشبختانه بسیار به آن توجه شده است.
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پروژه مرمت گذرهای بافت تاریخی و بازارچه فیل و سرای مشیر به بهرهبرداری رسید

احیای بافت؛ احیای روح ایران
نگاه مجموعه مدیریت شهری بر حفظ و مرمت کلیت بافت تاریخی فرهنگی است

پروژه مرمت گذرهای بافــت تاریخی ـ فرهنگی
شــامل نصیرنظام ،عالءالدوله ،کوچه مســجد موال و
توتونچیان ،بازارچه فیل و ســرای مشــیر طی آئینی با
حضور شهردار شیراز ،اعضای شورای شهر ،کسبه بازار
و اهالی بافت تاریخی ـ فرهنگی به بهرهبرداری رسید.
شــهردار شــیراز در این آئین گفت :مجموعه مدیریت
شهری با همراهی مردم موفق شد سرای تاریخی مشیر
را باز پیرایش کند تا فرصتی برای توســعه شهر شیراز
و گردشــگری تاریخی فراهم شود .حیدر اسکندرپور با
بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری نگاهی نو به بافت
تاریخی دارد ،خاطرنشان کرد :ما معتقدیم بافت تاریخی
ثروت مردم شــیراز اســت و ازهمینرو نیازمند احیای
آن هســتیم .در این راســتا بهجای اقداماتی که موجب
تخریب شیراز میشــود ،به دنبال تعالی شیراز هستیم
تا شــیراز را بهعنوان «روح ایران» احیا کنیم .شــهردار
شیراز ضمن اشاره به اینکه تا دو سال گذشته ،به بافت
تاریخی بهعنوان یک معضل نگاه میشد ،افزود :امروز
بافت تاریخی بهعنوان ثروت مردم شــیراز مطرح است
و به مردم شــیراز اطمینان میدهــم که بافت تاریخی
شــیراز به یکی از گرانترین نقاط شــهر شــیراز برای
سرمایهگذاری تبدیل خواهد شــد .اسکندرپور در ادامه
به احیای پنج محور گردشگری در بافت تاریخی شیراز
طی سال  97اشاره کرد و افزود :عملیات احیای بافت در
سال  98با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و عملیات
احیا و تعالی بافت در دیگر محورهای باقیمانده بهویژه

در بازار وکیل و بازارهای جانبی نیز انجام خواهد شد.
نگاه مجموعه مدیریت شــهری بر حفظ و
مرمت کلیت بافت تاریخی فرهنگی است

رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز در آئین
بهرهبرداری از پروژه مرمــت گذرهای بافت تاریخی و
بازارچه فیل و سرای مشیر گفت :شورای اسالمی شهر
شــیراز تمام نگاه خود را به حفظ و مرمت کلیت بافت
تاریخی و فرهنگی متمرکز کرده اســت .سید احمدرضا
دستغیب در این آیین ادامه داد :اعضای شورای اسالمی
شــهر شــیراز خواســتار حفظ کلیت درهمتنیده بافت
تاریخی فرهنگی هستند نه صرف ًا چند خانه تاریخی که
البته حفظ آنها هم مهم است اما باید کلیت درهمتنیده
بافت شامل مغازهها ،طاقها ،گذرها ،خیابانها ،کوچهها
تا خانههای تاریخی حفظ و مرمت شــود .دســتغیب با
تأکید بر لزوم توجه به نگرش انسانمحور شورای شهر
در برنامهریزیها گفت :پیشازاین نقشــه و سیاســت
خوبی برای آبادانی منطقه تاریخی ترســیم نشــده بود
و بیشتر نگاهها متوجه ســختافزارها ،پلها ،ستونها
و بتنها بود و از نگاه به بافت غفلت شــد .دســتغیب
معتقد اســت بافت تاریخی فرهنگی شیراز مجموعهای
سراســر از هنر ،خالقیت ،عشق و معنویت است .وی با
بیان اینکه ســه عنصر درخت ،آسمان و آب در طراحی
خانههــای قدیمی وجود دارد ،ادامه داد :خیلیها خاطره
خوابیدن در زیر آســمان را به یــاد دارند؛ خوابیدن زیر

آســمان و در کنار حوضهای آب بــرای مردم آرامش
میآورد.
در منطقه تاریخی فرهنگی شــیراز تحول
صورت گرفته است

رئیس شورای اسالمی شــهر شیراز ادامه داد :در
طراحی و ســاخت آپارتمانهای فعلی هر ســه عنصر
آرامش آب ،درخت و آســمان حذف شده است .وی با
بیان اینکه مردم از کوچههای تاریخی شــیراز خاطرات
متفاوتــی دارند ،اظهار کرد :در همین کوچهها گفتوگو

صورت میگرفت و زندگی جریان داشــت و مشکالت
مردم با مشــارکت یکدیگر حل میشــد .دســتغیب با
بیان اینکه تراز شــهرداری منطقه تاریخی فرهنگی در
تراز معاون شــهردار است ،از عملکرد هادی شهدوست
شهردار این منطقه ابراز رضایت و قدردانی کرد و گفت:
در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز تحول صورت گرفته
و کسبه و اهالی از عملکرد شهردار منطقه رضایت دارند.
وی در پایان اطمینان خاطــر داد با نگاه ویژه به بافت
تاریخی فرهنگی شــیراز ،مردم برای لذت بردن معنوی
به این مناطق بازخواهند گشت.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد

فعالیت شش اتوبوس گردشگری مسافران نوروزی
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
گفت :مســافران نوروزی به وسیله شش دستگاه
اتوبوس گردشگری از کمپهای اسکان به مراکز
زیارتی و گردشگری شیراز منتقل میشوند.
مجتبــی زوربخــش در خصــوص تورهای
گردشگری ایام نوروز ویژه مسافران نوروزی شیراز
اظهار داشــت :در جهت کاهش ترافیک ،مسافران
نوروزی به وسیله شش دستگاه اتوبوس گردشگری
از کمپهای اسکان به مراکز زیارتی و گردشگری
منتقل میشوند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
ادامه داد :اتوبوسهای گردشــگری از کمپهای
مســافران نوروزی در باغ جنت ،بوســتان نماز و
زیباشــهر در دو نوبت صبح و عصر ،مسافران را به
حرم حضرت شاهچراغ (ع) ،مجموعه زندیه ،باغ ارم،
دروازه قرآن ،حافظیه و آرامگاه ســعدی و برعکس
بهصورت رایگان منتقل خواهند کرد .مدتزمان هر

تور گردشــگری به طور متوسط چهار ساعت طول
خواهد کشید.
زوربخــش گفت :در ایــام تعطیالت نوروزی
تاکسیهای گردشــگری نیز راهاندازی میشوند و
مقابــل اماکن مذهبی و گردشــگری مثل آرامگاه
ســعدی ،باغ ارم ،مجموعه زندیــه ،دروازه قرآن،
باغ جنت ،باغ عفیفآباد و کمپ زیباشهر کیوسک
اطالعرسانی هم مستقر خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
با بیان اینکه  17خودرو گشــت سیار با عنوان «از
من بپرس» در ایام نوروز فعال هستند و بستههای
راهنمایی نیز بین مسافران توزیع خواهد شد ،ابراز
داشــت :پارکینگهای موقت و دائم با ظرفیت 22
هزار خودرو در ایام نوروز فعال خواهند بود که البته
این تعداد جوابگوی حجم خودرو در هسته مرکزی
شهر نیست.
وی رنگآمیزی  750سرپناه ایستگاه اتوبوس،

نظافت اتوبوسهای درونشــهری ،آمادهســازی
پایانههای اتوبوس درونشــهری و برونشهری،
خطکشــی معابر ،نصب تجهیزات ترافیکی ،اجرای
تئاتر خیابانی با محتــوای فرهنگ ترافیک مقابل
آرامگاه حافظ و ارگ کریمخانی همچنین برگزاری
مراســم عید نوروز و ...را ازجمله اقدامات معاونت
حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز ویژه ایام
نوروز عنوان کرد.
زوربخش بیان کرد :مراکز معاینه فنی خودرو
از  15اسفند تا پایان تعطیالت نوروزی بهجز یکم و
سیزدهم فروردین فعال هستند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
خاطرنشان کرد 12 :کمپین آموزشی با موضوعات
کنترل ســرعت ،عــدم اســتفاده از موبایل حین
رانندگــی ،ترویج فرهنگ دوچرخهســواری و ...از
 26اسفند راهاندازی و تا  11فروردین ادامه فعالیت
میدهند.

وی ادامه داد :به طور روزانه وضعیت ترافیک
معابر از طریق صداوســیما فــارس اعالم خواهد
شد و سیســتمهای تردد شــمار نیز در  5ورودی
شــیراز نصب شده است .زوربخش در پایان یادآور
شــد :شــهروندان میتوانند انتقادات ،شکایات و
پیشــنهادهای خود را با شــماره  32910در میان
بگذارند.

معاون اجرائی و خدمات شهری شهرداری شیراز

شیراز آماده حضور مسافران است
معاون خدمات شهری شــهرداری شیراز اعالم
کرد که اقدامات زیباســازی در مناطق یازدهگانه شهر
انجام و  ۱۱۲المان نوروزی نصب شده است.
محمدرضا محمدحســن پور گفت :برنامههای
فرهنگــی متنــوع با هماهنگــی اداره کل ارشــاد و
فرمانداری شیراز در همه مناطق شیراز بهخصوص در
محور ارگ کریمخان زند ،دروازه قرآن و باغ عفیفآباد

پیشبینی شده است.
محمدحسن پور با بیان ممنوعیت نصب هرگونه
چادر در ســطح شــهر و پارکها اضافه کرد :ظرفیت
اســکان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته دو برابر
افزایش یافته اســت و عالوه بر آن  18سالن ورزشی
و  42حســینه در صورت بارش باران برای ساماندهی
مسافران پیشبینی شده است.

معاون خدمات شــهرداری شــیراز از اســتقرار
اتوبوسهای رایگان در محل کمپهای اسکان برای
استفاده مســافران و جلوگیری از ترافیک ،گشت 25
دوچرخهســوار راهنمای مســافران با عنوان «از من
بپرس» ،راهاندازی اتوبوسهای گردشــگری ،فعالیت
متروی شــیراز و جذب معتــادان متجاهر و متکدیان
اطالع داد.
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رویداد شهر

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز خبر داد

برنامههای ویژ ه در نوروز
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری شــیراز گفت :برنامههای نــوروزی در
دو بخش ویژه شــهروندان و مســافران و مهمانان
نوروزی پیشبینی شده است .ابراهیم گشتاسبیراد
اظهار کرد :برنامه سالتحویل در کنار مقبره شهدا و
با حضور خانواده شهدا برگزار میشود .وی با تصریح
اینکه برنامه تحویل ســال نو در کنار مقبره شهدای
گمنام و با حضور خانواده شهدا در کنار شهدا برگزار
میشــود ،افزود :همچنین برنامه سال نو با حضور
مــردم عالقهمند در محور حافظیه که محل اجتماع
مردم اســت با محوریت برنامه فرهنگی از  10شب
تا  3صبح برگزار میشود .معاون فرهنگی اجتماعی
شهردار شیراز خاطرنشــان کرد :اجرای برنامههای
فرهنگی ایام نوروز بیشــتر بر آدابورســوم مردم
و تبییــن آن بــرای مهمانان نــوروزی تمرکز دارد
که با جنگ شــادی همراه اســت و این برنامهها از
تلویزیونهای شــهری نیز پخش میشود و مردم با
هم دعای ســالتحویل را میخوانند .گشتاسبیراد
با بیان اینکه ســکونتگاههایی نیــز برای مهمانان
نوروزی پیشبینی شده اســت ،عنوان کرد :توصیه
میشود مهمانان نوروزی در پارکها اسکان نیابند و
در این سکونتگاهها ،برنامههای ورزشی پیشبینی
شده و همچنین وسایل ورزشی مانند میز پینگپنگ
در این اماکن نصب شده و اتوبوسهای گردشگری
نیــز از این ســکونتگاهها در خدمت مســافران و
مهمانان نوروزی اســت تا از ایجاد ترافیک در شهر

جلوگیری شود.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شــیراز بیان کرد :با توجه به اینکه محور
حافظیه یک محور گردشــگری است و باید فضای
مناسب برای گردشــگران ایجاد شود امسال غرفه
فروش صنایعدستی و سوغات در ورزشگاه حافظیه
برپــا و در محــور حافظیــه برنامههــای فرهنگی
و هنری شــامل شــعرخوانی ،مشــاعره کودکان،
نمایشهای شــاد بــرای مــردم و پردهخوانی که
یکی از روشهای ســنتی شیراز است اجرا میشود.

وی همچنیــن از راهاندازی محور ترنــم و ترانه و
برپایی کافه کتاب در محــور کنار حافظیه خبر داد
و گفت :در این محور برنامههای نمایشــگاهی اجرا
و کافه کتاب نیز کتابهای شــعرای شیراز عرضه
میشــود .معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز
با بیان اینکه جشــنواره بومی روستاگردی و پخت
نان نیز در باغ ملی برگزار میشــود ،اظهار کرد :در
این نمایشــگاه و جشنواره که با همکاری دفتر امور
روستایی استانداری فارس برگزار میشود جاذبههای
طبیعی و تاریخــی و میراث معنوی و ناملموس 20

افتتاح گذرهای بافت تاریخی شیراز

اولویت بازآفرینی بر مبنای فرهنگ است
شــهردار منطقــه تاریخی فرهنگی شــیراز گفــت :بازآفرینی
فرهنگمبنا و اجتماعمحور ،مهمترین رویکرد شــهرداری و شــورای
اسالمی شهر شیراز است .هادی شهدوست شیرازی در آئین گشایش
گذرهای بافت تاریخی شــیراز ،با اشــاره به اینکه در دو سال گذشته
بیش از  ۶۷هزار مترمربع کفســازی و بهسازی و  ۲۳هزار مترمربع
جدارهسازی در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز انجام شده است ،افزود:
پنج محور گردشــگری بافت تاریخی شــیراز در ســال  ۹۷احیا شده
است .شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز با تأکید بر اینکه احیای
گذرهای تاریخی با هدف انسانمحوری محقق شده است ،خاطرنشان
کرد :در احیای این گذرها رونق اقتصاد مردم و پویایی زندگی در این محالت مدنظر قرار گرفته اســت .شهدوســت شیرازی اضافه
کرد :با توجه به وجود مراکز گردشــگری و اقامتی در دل بافت تاریخی شــیراز زمینه اشتغال نیروهای بومی از محالت تاریخی و
فرهنگی شیراز فراهم شده است .وی تأکید کرد :با احیای این گذرها حس تعلقخاطر به محله که گمشده بافت تاریخی شیراز است
در بافت تقویت شــده است .شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز با بیان اینکه برای مردم محالت بافت تاریخی فرهنگی شیراز
پروانه رایگان از طرف شــهرداری صادر میشود عنوان کرد :با توجه به احیای گذرهای تاریخی و تمرکز بر بافت تاریخی فرهنگی
شیراز ،ارزشافزوده امالک در این محالت چندین برابر شده و روح نشاط و زندگی به این محالت بازگشته است.

سردیس کریمخان زند به مناسبت عید نوروز نصب شد
سردیس کریمخان زند معروف به وکیلالرعایا به همت سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز ساخته و در آستانه
نوروز  ۹۸در محل ورودی ارگ تاریخی کریمخان نصب شد .معاونت
سیما و منظر در راستای اهداف خود و بهمنظور آشنایی گردشگران و
شهروندان با مشاهیر و شخصیتهای تاریخی ساخت و نصب تندیس
و سردیس مشاهیر را در دستور کار خود قرار داده و سردیس کریمخان
نخستین اثر از مجموعه المانهای ساختهشده به سفارش این معاونت
است که توسط هنرمند شیرازی آقای عبدالعلی قصردشتی تهیه شده
اســت .این ســردیس که از مصالح بتن و بر پایه سنگ گندمک قرار
داده شــده است در مقابل درب ورودی مجموعه ارگ کریمخانی مستقر گرد شده است .سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
بهزودی المانهای دیگری در قالب سردیسها و تندیسهای رئال و آثار انتزاعی تهیه و در مکانهای مناصب نصب خواهد شد.

روستای استان فارس معرفی و پخت نان بهصورت
نمایشگاهی انجام میشود و مردم با نانهای سنتی
شیراز و محصوالت روســتاهای استان فارس آشنا
میشوند .گشتاسبیراد با اشاره به اینکه گالریهای
خیابانی در سطح شــهر در مناطق یازدهگانه شیراز
برپا میشــود که جاذبههای گردشــگری شیراز را
معرفــی کند ،افزود :راهنمایان گردشــگری پیاده و
دوچرخهســوار در مناطق تاریخی شیراز نیز حضور
مییابند و در این گالریها شیراز و مفاخر این شهر
بهصورت تصویری معرفی میشــود .رئیس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز بیان
کرد :تمام ویژهبرنامههای نوروز  98از  29اسفندماه
همزمان با میالد با ســعادت حضرت علی (ع) آغاز
میشــود و به جز روز وفــات حضرت زینب (س) و
شهادت امام موسی بن جعفر (ع) این برنامهها تا عید
مبعث ادامه خواهد داشــت .گشتاسبیراد از برپایی
نماز جماعت در  40نقطه شــهر شــیراز در پارکها
و در ســکونتگاههای مهمانان نــوروزی خبر داد و
گفت :روحانیون محترم نیم ســاعت قبل از اذان و
نیم ســاعت بعد از نماز پاسخگوی سؤاالت شرعی
مردم خواهند بود .رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری شیراز افزود :شهردار شیراز روی
این نکته که به محالت کمتر برخوردار بیشتر توجه
شود تأکید دارد زیرا شادی یکی از مهمترین عوامل
نشاط اجتماعی اســت که باید در تمام نقاط جامعه
منتشر شود.

مراسم سالتحویل در جوار خواجه اهل راز برگزار شد

اجرای  50عنوان برنامه فرهنگی در نوروز

مدیر گردشگری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه بیش از 50
عنــوان برنامه فرهنگی و هنری برای ایام نوروز  98پیشبینی شــده اســت ،اظهار کرد :این
برنامهها با تأکید بر معرفی ظرفیتهای شیراز در حوزه گردشگری و آدابورسوم و آئین مردم
این شــهر و جایگاه فرهنگی ،ادبی و مذهبی شــیراز پیشبینی شــده است .به گفته وی سه
نمایشــگاه در نوروز  98در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت که نمایشــگاه صنایعدستی،
خوراک و آئین و رسوم مردم فارس در باغ جنت همراه با جشنواره «شادشهر» از  29اسفندماه
تا  16فروردین از  9صبح تا  11شــب با عرضه صنایعدستی ،سوغات ،محصوالت فرهنگی و
کتاب و همچنین اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری میزبان گردشــگران و شهروندان
خواهد بود .او با بیان اینکه نمایشــگاه نان و روستا در باغ ملی شیراز برپا میشود ،عنوان کرد:
این نمایشگاه از تاریخ  25اسفندماه تا  16فروردینماه ساعت  9صبح تا  23برگزار میشود و بر
معرفی روستاهای گردشگری و خانههای بومگردی روستاهای فارس تمرکز دارد .وی درباره
سومین نمایشــگاهی که در ایام نوروز برپا میشود گفت :نمایشگاه خوراک و صنایعدستی در
مجتمع گردشــگری خرمشکوه بعد از پلیسراه پل فسا از تاریخ  29اسفند تا  16فروردین از 9
صبح تا  11شــب همراه با روزانه بیش از چهار ساعت برنامه فرهنگی هنری برپا خواهد شد.
نیری اظهار کرد :برپایی گذر هنر در محور حافظیه و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی ،ادبی و
هنری از یکم تا  15فروردینماه« ،در کوچه رندان» با هدف معرفی داشتههای مذهبی ،تاریخی
و فرهنگی در کوچه جنب آرامگاه حافظیه همراه با کافه کتاب ،گذر هنر در محور زندیه با هدف
معرفی بافت تاریخی فرهنگی شیراز ،گذر فرهنگی عفیفآباد ،استقرار  18ایستگاه اطالعرسانی،
حضور راهنمایان گردشــگری پیاده و دوچرخهسوار با هدف ترغیب مردم به استفاده از وسایل
حملونقل عمومی و اجرای تورهای گردشــگری ویژه کمپهای اسکان مسافران نوروزی و
غیره از دیگر برنامههایی است که در ایام نوروز  98اجرا میشود.
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نگاهیبهباغهایشیراز

شهری که در خیابانهایش
شعر و شکوفه میفروشند
سمیرا متین نژاد

شیراز را میشناسیم به بهارش؛ با بوی کوچهباغهای قدیمی و کاهگل خیس از نم باران بهاری.
شهر نارنجها و سروها .سروهای همیشهسبز و نارنجهای در بهار به ُگلنشسته .باغهای قدیمی هنوز
باغ دلگشا

یکســو دلگشاســت؛ از نامــش برمیآید که چه
تفرجگاهی اســت .در خیابان بوستان در جوار سعدی جا
خــوش کرده و درختان نارنجش را بهصف کرده اســت
برای استشمام نسیم مستکننده بهاری .دستفروشها
در مقابــل باغ بهارنارنج میفروشــند .از اینجاســت که
میگویند شیراز شــهری است که در خیابانهایش شعر
و شکوفه فروخته میشود.
باغ ارم

آنســوتر ،بــاغ ارم با خیابانی کــه در آن درختان
کوچه اســتقبال گشــودهاند ،با گلهای رز روندهاش و
درختــان کوتاهقد نارنجش که تاریخی دویستســاله را
در راهروهــای گلآگینش در خود نگاه داشــته اســت،
بهشت
چشمانتظار اســت؛ هرچند شکوه باغ ارم در اردی
ِ
بهشتی شیراز بیشتر خودنمایی میکند.
باغ عفیفآباد

باغ عفیفآباد یا باغ گلشن کمی آنسوتر است ،در
خیابانی با همین نام .با ورودی بشکوهاش و بازتاب بنایی
باشــکوه در آرامش حوضی وسیع که برای ماهیان قرمز،
دریاچهای اســت .اینجا هم رد بهارنارنج روی زمین دیده

میشود و نارنجهاش سترگ و باشکوهاند .در بنای ماندگار
آن نیز موزهای ترتیب دادهاند که سالیان سال جنگاوری
و دلیری و هوش ایرانیان را به تصویر میکشــد؛ هرچند
آینه است عبرتآمیز ازآنچه بوده و حال ،تنها در صفحات
خاک گرفته تاریخ میتوان به آن سرک کشید.
نارنجستان قوام

نارنجســتان قوام ،گل سرســبد عطرفشانیهای
درختان نارنج اســت .از نامش برمیآید که آدمی اینجا
هیچچیز جز ســلطه بهــار را نمیبینــد؛ گرچه معماری
نازکخیال قاجاری هم روی درودیوار خودنمایی میکند و
طرح کاشیهای رنگرنگ و مناظر رؤیایی در پسزمینه
نارنجها بهشتی پررامش و خواسته را نمایش میدهد.
باغ نظر

باغ نظر ،به تمامی جشنوارهای از تماشاست ،باغی
در محــور زندیه که یادگار وکیلالرعایاســت .جایی که
رد قدمهای کریمخان را میتوان بر روی کاشــیهایش
جســت .شــاید هم در بهار اندک درنگــی پای یکی از
درختهای نارنج کرده باشد ،آن را بوییده باشد و کمی از
بهارنارنج را در پر شــالش گذاشته باشد .اینجا
آرامگاه کریمخان هم هســت ،پس

در چهارگوشهی شیراز نفس میکشــند .باغهای شیراز کم نیستند ،هر کوچهای در بهار رختی
نو بر تن میکند ،کافی است بوی بهارنارنج و عطر نسترن را بگیرد و پیش بروید ،بهترین راهنمای
نوروزی همین بوی شامهنوازی است که در کالنشهری با نام «شیراز» دیده میشود.

وکیل
کمی آهسته قدم بردارید و سکوت کنید به یاد آن ِ
رعایا.
باغ جهاننما

باغ جهاننما همســایه دیواربهدیوار حافظ اســت.
پدربزرگهــا و مادربزرگها گاه از این بــاغ با نام «باغ
جننما» یاد میکردند و روایات و داســتانهایی را به آن
نســبت میدادند .امروز در ورودی این باغ باوقار ،دو تنه
درخت است که به طرح سیمرغهایی در حال عروج مزین
شده است .جهاننما باغ گلهاست و همچون قالی ایرانی
نقشهایی پیچپیچ و رنگبهرنگ در خود جای داده است.
باغ جنت

باغ جنــت در ابتدای یکی از ورودیهای شــیراز،
یادگاری از دوران قاجاریه است که جایگاه سروهای سر
به فلک کشیدهای اســت که نهتنها صالبت شهر را در
دیده نمایان میکنند ،که نماد آزادگی مردماناند .ســرو
همچون نارنج چنان برای شــیرازیها باارزش و احترام
است که نقشــش به طرح قالیهای دستبافته سرزمین
فارس نیز راه یافته اســت .آبنماهای سراســری جنت،
تصور بهشــتی با نوازش موسیقی آب فراهم
میکند و نمای کوهها در سمتی

از باغ از این مجموعه نمای باغ را مانند تابلویی زیبا کرده
است.
عروسی درخت نارنج

نارنج برای شــیرازیها فراتر از هــر چیز ،درختی
اســرارآمیز اســت .نارنج از دیرباز در کنار مردم زندگی
میکــرده ،در هر خانهای ـ هرچند کوچک ـ حتم ًا جایی
برای تکدرخت نارنجی در گوشــه حیاط میگذاشــتند.
قدیمترهــا برای درخت نارنج عروســی میگرفتند تا بار
بیشتری بدهد.
این مراسم از آیینهای پیشانوروزی شیرازیهاست.
اگر درخت نارنج خانه یک ســال کم بهــار و بار دهد یا
اص ً
ال بهار ندهد ،عروســش میکنند تا ثمر دهد .در این
آیین ،زنان همسایه در خانهای که نارنجی کم ثمر دارد،
به دعوت صاحبخانه جمع میشــوند .زن صاحبخانه
ارهای برمیدارد تا شاخههای درخت را ببرد .در این میان
یکی از زنان میهمان ضامن درخت میشود و توری نازک
روی درخت میکشــد ،بر سر درخت نقل میریزند ،کِل
میزنند و واسونک میخوانند .شیرازیها با برگزاری این
مراســم و پایکوبی در پای درخــت ،بر این به اروند که
درخت در ســال آینده به شکوفه مینشیند و ثمر خواهد
داد.
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صنایع دستی

[

صنایعدستیشیراز

گبه

[

به زیر پایمان کمی بیشــتر نگاه کنیم! رنگ اســت و رنگ .چمنهای ســبز ،کویر قهوهای ،ساحل
طالیی ،کوه خاکی و دریای آبی .آدمیان از روزگارهای دور به این زیباییها نگریســتند که توانستند پشم
گوسفندان را به طرزی اعجابانگیز در طول زمان با گره و رنگ و طرح بیامیزند.
در آغاز تنها پوست حیوانات بود ،حیواناتی با پوشش پشمی که دستآموز آدمی بودند و بعد هنر هم
به یاری آمد ،فرهنگ همشــکل گرفت و احساس نیز پادرمیانی کرد .گبه حاصل آمیزش همه اینهاست.
یادگاری از نخســتین تالشهای انســان برای بافتن زیباترین زیراندازها .گبه یــا قالیچه خرسگونهای
زیرانداز همچون قالی اســت که بهترین آن به دســت عشایر لر و قشــقایی فارس بافته میشود؛ چنان
بینظیر که در جهان یکتاســت و نظیر ندارد .چنانکه در تیرماه  ۹۵گبه فارس در سازمان جهانی مالکیت
فکری (وایپو) به ثبت رســید و این بدان معناست که از آن روز ،هیچ کشوری اجازه تولید آن را نیافت جز
ایران که آن هم با نام عشایر فارس نامبردار است.

طرح هندسی طبیعت

[

[

سمیرا متین نژاد

[

[

شیر ،نقشی بر پیشانی گبه
فارس

«شــیر» نقش دوستداشتنی
گبههای عشــایر فارس است .اصو ًال
شــیراز و شــیر درهمتنیده شدهاند.
فــارس از دیرگاه هم دیار جوانمردان
بوده اســت که مظهری از شــیرند و
هم جایگاه شــیرهایی در دشتهایی
همچون دشت ارژن و کامفیروز .این
نقش دیرینه نمادی از قدرت طبیعت
است که به خانهها و چادرهای عشایر
راه یافتــه اســت .از دیگر نقشهای
گبه باید از لچکترنج ،ســتاره ،نقش
خشتی و نقش دیگر حیوانات یاد کرد.
طراحی ،نقشپــردازی و رنگآمیزی
گبه با قالــی و قالیچه کام ً
ال متفاوت
است و ســنتهایی را در پس پشت
خود دارد که ویژه گبه اســت .طرح
و نقش گبه ذهنی اســت و خطوطی
هندســی را دربر میگیرد که ســاده
شــدهاند و بر اثر گذر زمان شــکل و
سبک و سیاقی نو یافتهاند؛ از همین
رو اســت که گبه تکــرار نمیپذیرد،
بدیع و تازه است و عاری از تکلف.

[

گبه دستبافتهای زنده

گبه دســتبافتهای زنده است،
از قرنهــا پیش تا امــروز همچنان
بافته میشود از نخســتین خانهها و
نخســتین دارها ،از دستهای اولین
دختران عشــایر در صحــرا تا زنان
عشایر یکجانشین شده امروز در شهر.
گبه گرهبافتهای است با پرزهایی بلند.
گبه قشــقایی با دیگر گبههای ایران
تفاوت دارد و همین تفاوت است که
آن را برجسته کرده است .بافنده گبه
در فــارس از رنگهــا و نقشهایی
گوناگون بهــره میگیرد و زمینههای
تکرنگ در آن بســیار نادر اســت.
گبههای قدیمی خودرنــگ بودهاند؛
یعنی یا سیاه یا سفید ،به رنگ پشمی
که آن را برایش آمــاده کرده بودند،
بیآنکه دخل و تصرفی در آن شــود.
اینکه گبهای ســفید باشد یا سیاه ،به
رنگ بخت بافنده در آن روز وابســته
بــود .اگــر زندگی بــه هنرمند روی
خوشنشان میداد که سفید بود و اگر
بختش تیره بود ،سیاه .بدینگونه گبه
دفتری است از خاطرات آدمی.

[

گبه از هندسه جاری در طبیعت بهره میگیرد و نقش آرامبخش سادگی حیات را تصویر میکند .هنرمند بافنده گبه ،آن را در داری که بر روی زمین نهاده است ،میبافد .گبه تابلوفرشی شخصی است ،قاعدهاش
تصور است و خیال و رؤیا .پیوندی است با طبیعت و صلح با آن .بهار فصل زایش گبههاست؛ چراکه بهترین گبه از پشمی بافته میشود که در این فصل چیده و ریسیده میشود .یگانگی و زیبایی ،دوام و درخشندگی
گبه مدیون طبیعت وحشــی آن اســت ،رنگهایی بکر و ساده که تنها از گیاهان صحرا به دســت میآید نه آنچه دستساخته مصنوعی باشد؛ بااینحال ،گبه را پرزهای بلندش رام و نرم میکند .اینگونه از فرشهای
اصیل از انواع نقشمایههای کام ً
ال ایرانی تولید شدهاند و بومی این سرزمیناند .گبهها در اندازهها و رنگها و شکلهای گوناگون بافته میشوند و از همین رو از بهترین و باارزشترین سوغاتهای شیراز و فارس به
شمار میروند .آنها را میتوان در بافت قدیم شیراز ،در بازار وکیل یافت؛ البته در دیگر جایها هم میتوان از آن سراغی گرفت.
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در ایام نوروز امکان ایجاد آتشسوزی از طریق شمعهای سفرهی هفتسین وجود دارد

هفتسینهایشعلهور

حسین مالکی
اگرچه شمع جزو سینهای سفرهی هفتسین نیست ،اما تصور اینکه لحظهی تحویل
سال بدون شعلهی لرزان شــمعهای رنگین بهعنوان مظهر فروغ و روشنایی سپری شود،
غیرممکن مینماید .شاید بســیاری از ما حتی پیش از آنکه به فکر فراهم کردن ملزوماتی
مثل ســیر ،سبزه ،سرکه ،سمنو ،سنجد ،سماق و سیب برای سفرهی هفتسین خود باشیم،
سراغ خرید شمع رفتهایم که این روزها شکل و اندازههای متنوع دارند؛ اما این پارافینهای
جامد که با افروختگی خود برای بســیاری از مردم دنیا اوقات شاعرانهای آفریدهاند ،گاهی
روشنیبخش دیرینه اماکن و اشعار

میگویند در هزارههای پیشــین ،نخستین کسانی
بودند که از پدیدهای به نام شمع بهعنوان منبع نور بهره
بردند .این یگانگی موجب شــد تا پیش از اختراع المپ،
قرنهــای متمادی شــمع یکی از ملزومــات زندگی و
روشنیبخش شبهای تاریک و جزو کاالهای ضروری
به شمار آید .شمع بهقدری در زندگی پیشینیان ما حضور
غیرقابلانکار و تأثیرگذاری داشــته که کمتر نوشــته و
اشعاری از قدما بدون یاد کردن از شعلهی آن ثبت شده
است .ســازندگان اولیهی شمع آن را از فتیله (ریسمان)
و مــوم میســاختند اما بعــد روغن نهنــگ و پارافین
جایگزین موم شــد و حــاال هنوز پارافیــن اصلیترین
ماده تشــکیلدهنده شمعهاست؛ اما چرا با وجود اختراع
پیســوز و المپهای برقی ،شمع هنوز منقرض نشده و
تولید آن افزایش هم داشته است؟
موارد استفاده از شمع

اهلفــن بر ایــن باورند که افزایش تولید شــمع
دلیلی جز کاربردهــای فانتزی یا آئینی آن ندارد ،زیرا از
شــمعها در مراســم مذهبی و آیینی ،تولد ،تشریفات و
حتی تزیین منازل و دکوراســیون استفاده میشود .برای
مثال بهجز شــمعهای سادهای که در یادبودها و مراسم
مذهبی مورداستفاده قرار میگیرد ،انواع شمع مانند شمع
روی کیک تولد که بهصورت اعداد قالبگیری شــدهاند
یا شــمع وارمر که جهت گرم نگهداشتن غذا زیر برخی

از ظروف اغذیه تشــریفاتی قرار میدهند تا مانع ســرد
شــدن غذا هنگام سرو آن شــود و اکنون کاربردهای
دیگری در تزئینات و دکوراســیون منازل یافته و بیشتر
جنبه تزیینی پیدا کردهاند .همچنین شــمعهای تزیینی
که در شکلهای مختلف مانند تندیسها ،ساختمانهای
معــروف تولید و به بــازار عرضه میشــوند .همچنین
شــمعهای معطر که پارافین آنها حاوی اسانس و مواد

با یک غفلت ســهوی شــادیها را به تراژدیهایی غیرقابلجبران تبدیل کردهاند .این
مقدمه ممکن اســت ذهن خیالپرداز را به سمتوسوهایی روانه کند تا این سؤال پیش آید
که این شمعهای کوچک دوستداشــتنی چگونه میتواند در عین شادیبخشی بر لحظات
مردم رنگی آتشــین بنگارد .برای اینکه ســر از اسرار شــمع دربیاوریم ابتدا باید ماهیت
وجودی آن را ردیابی کنیم و دربارهی منشــأ و کاربردهای آن اطالعاتی به دست بیاوریم و
بدانیم که از چه زمانی انســان یاد گرفت که از این پدیده در موقعیتهای مختلف استفاده
کند.

عطری است که وقت سوختن بویی خوش از این شمعها
متصاعد میشود.
شمعهای حادثهساز

اما نوعی شــمع هم وجود دارد که ما آن را شــمع
حادثهساز مینامیم .اشــاره به اینگونه شمعها ما را به
ســمت موضوع اصلی بهانهی این نوشتار پیش میبرد

که آن هم هشداری دربارهی امکان ایجاد آتشسوزی از
طریق شمعهای سفرهی هفتسین است .رئیس سازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز اخیراً با
اشــاره به چهار حادثهی آتشســوزی لحظهی تحویل
ســال  97از مردم خواسته اســت که مراقب شمعهای
سفره هفتسین باشند ،زیرا ممکن است متهمان اصلی
آتشســوزیهای مذکور همان شــمعهایی باشند که
لحظهی تحویل سال روشن و سپس به فراموشی سپرده
شدهاند .تا آتش شعلهی آنها خانههایی را درست در سه
دقیقه پس از تحویل سال به آتش کشد.
چهار آتشسوری سفره هفتسین

بــه گفتهی قانع «آمار حوادث روز اول ســال 97
نشان میدهد که سه ساعت پس از تحویل سال ،چهار
فقره حریق منزل براثر آتشســوزی ناشــی از خاموش
نشدن شــمع سفرهی هفتسین روی داده است و علت
آن شمعهایی بوده که سر ســفره هفتسین نگهداری
میشــده و برخی از مردم اعتقاد دارند که این شــمعها
باید تا لحظهای که خود خاموش نشــوند ،روشــن باقی
بمانند اما بعد که منزل خود را ترک میکنند ،شــعلهی
شمع دامنگیر اسباب و اثاثیه خانه میشود .شاید رعایت
نشــدن این نکتهی به نظر پیشپاافتاده موجب میشود
کســانی که میخواهند سالی را با شادمانی سپری کنند
با یک ســهلانگاری کوچک خانــه و زندگی خود را از
دست بدهند».
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سر دزک

«همه اهل شــیراز میدانســتند کــه داشآکل و
کاکارستم ســایه یکدیگر را با تیر میزدند ...داشآکل را
همهی اهل شــیراز دوست داشتند .چه ،او در همان حال
که محله ســر دزک را قرق میکرد ،کاری به کار زنها
و بچهها نداشت ،بلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار
میکرد و اگر اجلبرگشتهای با زنی شوخی میکرد یا به
کسی زور میگفت ،دیگر جان سالمت از دست داشآکل
بــه در نمیبرد ».میگویند صادق هدایت در تنها ســفر
یکروزهاش به شیراز ،در همان یکشب اقامت ،گشتی
در محله ســر دزک میزند و بعــ ِد همصحبتی با اهالی
محله و پرسوجوی سرگذشت و روزگار مشهورترین عیار
معاصر محله ،داستان درخشان «داشآکل» را مینویسد.
بعدها هم وقتی مســعود کیمیائی ،یکی از درخشانترین
اقتباسهای ادبی سینمای ایران را از روی داستان هدایت
میسازد ،در مصاحبهای درباره این شاهکار سینمای ایران
میگوید قبل نوشتن فیلمنامه ابتدا به شیراز سفر کرده و
بعد آنکه ســری به محله سر دزک زده ،به پیرمردی ۹۴
ساله برخورده که ازقضا یکی از نوچههای کاکارستم بوده
و شاهد زندهی سکانس تراژیک مرگ داشآکل به دست
کاکارستم .کیمیائی صحنه پایانی فیلمنامهاش را از روی
همین نقل مینویسد و داشآکل را میسازد.
آنچه در این دو روایت مشــهور ادبی و ســینمایی
ایران صحنه روایت اســت ،یکی از قدیمیترین محالت
شیراز است؛ محله ســر دزک .نقل شده وقتی کریمخان
زند حصار شیراز را تنگتر کرد ،محله دشتک را در دزک
ادغام کرد و ازآنپس هردو را محله ســر دزک نامید .در
فارسنامــه ابنبلخی درباره محله ســردزک چنین آمده
اســت« :از زمانی که حصار شــیراز را کوچک نمودهاند،
محله دشتک و محله سردزک را یک محله کرده ،همه را
سردزک گفتند؛ بلکه قدری از محله دشتک را جزو محله
لب آب قرار دادند .چنانکه در وقفنامه مدرسه منصوریه
نوشــتهاند 10 ،هزار ذرع زمین را از محله دشتک شیراز
خریدند و مدرســه منصوریه را در آن ســاختند و اکنون

مدرســه منصوریه جزو محله لب آب اســت و ســادات
دشــتکی شــیرازی که متون کتابهای علمیه و تواریخ
از اســامی آنها زینت یافته اســت و شرححال آنها در
این محله ســردزک بیاید ،از محله دشتک بودهاند و این
محله محدود به محله بازار مرغ و محله ســر باغ و محله
سنگسیاه و حصار جنوبی شهر و محله لب آب بوده است
و از اشــراف و اعیان این محله سلســله سادات دشتکی
شیرازی است و حضرت عالمی ،ملک اعاظم علما و»...
درباره محله ســردزک نقل است که ریشه این نام
در ارتبــاط با واژه دِز یا دِژ اســت که حکایت از وجود دژ
یــا قلعهای در این مکان داشــته و برخالف باور عامیانه
مردمان امروز با واژه دزد هیچ تناســبی ندارد .سر دزک

امــروز هنوز همان بافت قدیمــیاش را بیشوکم حفظ
کرده و از بناهای شــاخص آن نیز میتوان به مســجد
حاج باقر ،مسجد بغدادی و بقعه سیدمیرآخور اشاره کرد.
ابن بلخی نوشته محله سردزک کاروانسرایی هم داشته
اســت؛ هرچند که امروز خبری از آن نیست .سر دزک با
آن پیشــینه تاریخی و از سویی حضورش بهعنوان محل
رخداد یکی از بزرگترین روایتهای عاشقانه و تراژیک
ادبیات و ســینمای ایران ،پیشنهادی است به آن دسته از
گردشــگرانی که عالقهمند به قدمزدن در لوکیشینهای
داســتانها و فیلمها هستند؛ همانجا که وقتی داشآکل
قرقاش میکرد« ،کاکا رســتم که سهل بود ،اگر جدش
هم میآمد لنگ میانداخت».

دیگــر حجرهها جا خوش کرده .فضای کتابفروشــی
مثل کتابفروشــیهای دههی  40و  50است ،ساده،
با دو فروشندهی بهشــدت کتابخوان و اهل کتاب و
کتابهایی که بسیاریشان را در خیلی از کتابفروشیها
نرســیده به حمــام وکیل ،روبــهروی موزهی پیدا نمیکنید .بنیانگذار کتابخانه احمدی شــادروان
تاریخی پارس ،در انتهای خیابانی که نامش طالقانی محمدکریم احمدی مشهور به «کربالئی آقاداداش»
است ،تابلوی کتابخانهی احمدی سالهاست که میان ملقب به تاجالفقراء بود که در سال  1251خورشیدی
در اردبیل به دنیا آمد و در سال  1285در شیراز ساکن
شد .دکتر محمدیوســف نیری در مقالهی «کتابخانه
احمدی و خدمات فرهنگی آن» نوشــته اســت که
در آن زمان تنها مدرســهی دولتی در شیراز مدرسه
شعاعیه بود که از کتاب بینصیب بود« .مرحوم داداش
دو ردیف قفســه ســاخته بود و از چپ و راست خود
میآویخت و کتابها را در آن میگذاشــت و با خود
حمل میکرد و به مدرسه شعاعیه و سایر مراکز علمی
میبرد و به اهلش میرسانید .مرحوم میرزای رحمت
رئیس اداره معــارف آن روزگار تحتتأثیر خدمات او
قــرار گرفت و به دســتور او و پایمردی مرحوم امین
خاقان در سال  1330قمری ( 1290خورشیدی) اتاقی
در محل مدرســه در اختیار آقاداداش قرار گرفت و او
با ســرمایه شخصی کتابهای موردنیاز را از بیروت و
دیگر نقاطی که میســر بود فراهم میآورد و در اختیار

افراد قرار میداد» .آقاداداش کتابهایش را به آنهایی
که توانایی خرید کتاب نداشــتند ،بدون گرفتن هیچ
وجهی امانت میداد.
کتابخانــهی احمدی که نخســتین بار در اتاقی
در مدرســه شــعاعیه بود ،امروز در خیابــان طالقانی
شیراز ،نزدیک حمام وکیل قرار دارد ،اما در این 110
ســال ،پنج بار محل این کتابخانه تغییر کرده است.
ابتدا به دکانی در بازار مشــیر منتقل شد ،چندی بعد
با انتقــال «مطبعه احمدی» (چاپخانــه احمدی) به
ســرباغ ،کتابخانه احمدی میز در کنار «مســجد نو»
قرار گرفت و پس از چندی به «بازار حاجی» نزدیک
صحن حضرت ســیدمیرمحمد (ع) منتقل شد .چندی
رونق کتابخانه و چاپخانه ،شــعبه مرکزی به
بعد و با ِ
محلی در مجاورت مســجد وکیل منتقل و شعبهای
دیگر هم در صحن حرم حضرت شــاهچراغ (ع) دایر
میشود .چندسال بعد هردو شعبه در یک محل بزرگتر
در خیابان کریمخــان زند نزدیک بازار وکیل متمرکز
میشود و دســتآخر امروز نزدیک به نیمقرن است
که کتابخانه احمــدی در محل کنونیاش در خیابان
طالقانی نرسیده به حمام وکیل قرار دارد.
کتابخانه احمدی در ایــن دوره بهنوعی بازوی
انتشــاراتی کانون دانش پارســی نیز بود ،کانونی که

در سال  1331خورشــیدی با محوریت محمدحسین
اســتخر ،علیاکبــر بصیــری ،محمدرضــا حقیقی،
صدرالدیــن محالتــی ،محمدتقی میــر ،عبدالوهاب
نورانی وصال و فریدون توللی برپا شــد و کتابهای
ارزشــمند فراوانی را منتشــر کرد .نخســتین کتاب
منتشرشــده کانون دانش پارس و مطبعه احمدی ،با
عنوان «آئیــن دانش» (تألیف ابوالقاســم برهان) در
سال  1346منتشر شــد و پس از آن نیز آثاری چون
درسی از دیوان حافظ (علیاصغرخان حکمت) ،گلشن
راز (شیخ محمود شبستری) ،گنج سعادت (شیخ علی
ابیــوردی) ،مدارجالفتوه (ســید قطبالدین تبریزی)،
اســرار تختجمشــید (علیاکبر نصیری) ،شیرازنامه
(ابوالقاســم زرکوب شــیرازی) ،مراثی وصال (وصال
شیرازی) و ...منتشر کرد .نخستین کتابی که انتشارات
احمدی منتشر کرد ،الفبای ذهنی (میرزا ابوالقاسمخان
فیوضات به ســال  1292خورشــیدی بود و آخرین
کتاب منتشرشــده این انتشــارات نیز آداب و رسوم
منطقه شبیکوه فسا (ســارا بختیاری نسب) در سال
 1395اســت .کتابخانه احمدی امروز هم مثل 110
سال گذشــته ،یکی از پاتوقهای کتابخوانهاست و
در گذر از مجموعهی تاریخی وکیل ،دیدار این میراث
فرهنگی شیراز را هم نمیتوان از دست داد.

المانهای شــهری نمــادی از هویت فرهنگی
هر جامعه هســتند .وجود المانهای شاخص در سطح
شــهر باعث ارتقای زیبایی و همچنین ســبب انتقال
هویت شــهری در اذهان میشــود .خودروی ژیان به
ســبب ارزانی و مصرف کم بنزیــن ،روزگاری یکی از
پرطرفدارترین خودروهای جهان بود .انگلیســیها به
دلیل ســرعت کماش به آن «حلزون» و آمریکائیها
به دلیل وزن کم و ســبکی فوقالعــاده این خودرو به
آن «قوطی حلبی» میگفتند .آلمانیها ژیان را شــبیه
اردک میدیدنــد و ایرانیها هنوز هــم از آن تعبیر به
لگــن میکنند! بااینهمه ،قیمت پائین ژیان و مصرف
کم ســوختش این خودرو را سالها محبوب ایرانیها
کرد و بســیاری از خانوادهها خاطرات خوبی از سفر با
آن دارند .امروزه همه مردم در حال استفاده از فناوری
جدید هســتند تا آنها را به گذشــته ببرد؛ از فیلمها
گرفته تا موسیقی ،از ماشــین گرفته تا معماری؛ همه
و همه این عناصر را در خدمت نوســتالژی و بازگشت
به گذشــته میخواهیم .شــهرداری منطقه تاریخی و
فرهنگی شــیراز نیز در اقدامــی جالب ،المان نوروزی
خود را به یک ژیان همراه با چمدان ســفر اختصاص
داده تا مســافران نوروزی ضمن گشتوگذار در بافت
تاریخی با خاطرات خود دیداری تازه داشــته باشــند.
بدون تردید عکس یادگاری مســافران نوروزی با این
ژیان ،ســالها بعد خود بهعنوان عکسی نوستالژیک
از سفر به شــیراز یاد میشــود .خودرو ژیان به دلیل
مصرف کم سوخت در بین طرفداران محیطزیست نیز
محبوبیت داشــت و در زمان خود جزو خودروهایی بود
که کمتر هوا را آلوده میکرد.
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