هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

ویژهنامه نوروزی  /دوم فروردین ماه 1398

زیرسایه
حقیقتجویانعاشق
شهردار شیراز و مدیران شهری در نخستین روز از سال نو
در گلزار شهدا به میهمانی الله ها رفتند و به آنها ادای احترام کردند
آنها که به روزهای ما عطر عاشقی و نسیم بهشتی بخشیدند
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رویداد شهر

استاندار فارس به مناسبت آغاز سال ۹۸پیام تبریک صادر کرد

بهرهبرداری از طرحهای بزرگ در سال پیشرو
اســتاندار فارس با صدور پیامی آغاز سال ۱۳۹۸
شمســی را به ملت ایران خصوص ًا شهروندان استان
فارس تبریک گفت .به نقل از روابط عمومی استانداری
فارس ،عنایتاهلل رحیمی ،طی پیامی ،فرارسیدن نوروز
 ۱۳۹۸شمســی را به مردم ایران و شهروندان استان
فــارس تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد که ســال
پیشرو ،ســالی سرشــار از موفقیــت در زمینههای
اقتصادی ،رفاهی و عمرانی باشــد .استانداری فارس
در بخشــی از این پیام آورده اســت« :سال  97را در
حالی به پایان میبریم که از یکسو شاهد تالشهای
گســترده دولتمردان و کارگزاران نظام اســامی در
استان فارس برای خدمت به مردم بودیم .تالشی که
با توجه به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی رنگ و بوی دیگری پیدا کرده و ابعاد وسیعتر
و گستردهتری به خود گرفته بود».
او همچنیــن اضافه کرده اســت« :همچنین از
ســوی دیگر مردم قدردان و موقعیتشناس و والیی
اســتان فارس با حضور در مراســمها و مناسبتهای

ملی ،مذهبی و انقالبــی بهویژه راهپیمایی  22بهمن
و جشنهای باشکوه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اســامی ،زهر ناکامی را به جان دشمنان و بدخواهان

اســت« :در زمینه ارائه خدمات زیربنایی ،اقتصادی و
عمرانی و ...به مردم شــریف استان در سال  97شاهد
بهرهبــرداری از پروژههای بزرگی بودیم که تأثیر زیاد
بر روند توســعه و پیشرفت اســتان برجای گذاشت و
موجب امیدواری مردم و عالقهمندان به آبادانی استان
شد ».استاندار فارس اعالم کرده است« :شاخصهای
اقتصادی در ســال  97نشان میدهد استان فارس در
مقایســه با سایر مناطق کشور در برخی زمینهها مانند
بهبود فضای کســبوکار و افزایش صادرات عملکرد
قابلتوجهی داشته است و باید تالش کنیم این روند با
سرعت روزافزونی تقویت شود ».رحیمی در پیام خود
اضافه کرده است« :همچنین سال جدید برای استان
فارس نویــد بهرهبرداری از برخی طرحهای بســیار
بزرگ و مؤثر در توســعه اقتصادی و عمرانی اســتان
را به همراه دارد .طرحهایــی در حوزههای صنعتی و
تولیدی و همچنین برخی از طرحهای مهم راهسازی
و خدماترســانی که موجب تحول در مسیر بالندگی
فارس خواهد شد».

ایــران عزیز ریختنــد و صفحه زرینــی را در تاریخ
حضور حماســی خود رقم زدند که همــواره در یادها
خواهــد ماند ».رحیمی در ادامه این پیام یادآور شــده

رمز موفقیت نیروی انتظامی قرار داشتن زیر پرچم والیت است
نماینده ولیفقیه در اســتان فارس و امامجمعه
شیراز در بازدید از قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی
فارس ،رمز موفقیت پلیس را قرار داشــتن زیر پرچم
والیــت دانســت .به نقل از ســایت پلیــس فارس،
آیتاهلل لطــفاهلل دژکام در بازدید از قرارگاه نوروزی
پلیس فارس در جمع معاونان و روســای پلیسهای
تخصصی ،ضمن آرزوی سالی همراه با عزت ،امنیت و
آرامش برای همه مردم ایران اسالمی ،گفت :اقدامات
خیلی خوبی از ســوی فرماندهی انتظامی این استان
برای پیشــگیری از وقوع جرائم انجام شد که کاهش
 9درصــدی متوفیان جادهای یکــی از آنها بود .وی
با اشــاره به اینکــه اقتصاد ما در ســال  97با فراز و
نشــیبهایی همراه بود و قدرت مقاومت خیلی خوبی
دارد ،تصریح کرد :در ایــن خصوص نیروی انتظامی
چون مســتقیم با مردم سروکار دارد و نوک حمله قرار
دارد به حول قوه الهی خوب درخشیده است .امامجمعه
شیراز و نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به تبریک
میالد مولود کعبه ،عنوان داشت :ما همه افتخار داریم

تأمین امنیت هموطنان و مسافران نوروزی

که دلمان به محبت حضرت علی (ع) پر اســت و این
عزمی است که خداوند به ما داده است .آیتاهلل دژکام
با بیان اینکه کســی که عشــق امیرالمونین علی (ع)
در دلش باشــد و پیروی آن حضــرت کند هیچوقت
در کارهایش ضایع نمیشــود و همیشه پیروز است،

برگزاری آیین ویژه نوروزگاه در فارس
آیین ویژه نوروزگاه ،همزمان با آغاز سال جدید شمسی ،در شیراز و چند شهر از استان فارس ،شروع شد .آیین
ویژه نوروزگاه که با استقبال مسافران نوروزی مواجه شد ،یک رویداد فرهنگی ویژه نوروز است که امسال در مجموعه
تاریخی فرهنگی سعدی شیراز آغاز شد .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس با اشاره به
اینکه رویداد فرهنگی نوروزگاه تا  13فروردینماه ادامه دارد ،گفت :این رویداد با هدف معرفی میراث ناملموس حوزه
نوروز ،آیینها ،آدابورسوم مردم فارس و شیراز برنامهریزی شده و برگزار میشود .مصیب امیری گفت :این رویداد
فرهنگی ،با هدف آشــنایی گردشگران با سنتهای زیبای نوروز مردم فارس در شهرستانهای مرودشت ،پاسارگاد،
کازرون ،فیروزآباد ،آباده ،نورآباد ممسنی ،الرستان ،نیریز و سپیدان نیز اجرا میشود .امیری خاطرنشان کرد :در نوروزگاه
شیراز ،برنامههای عروسک ثبتی جی جی وی جی ،نمایش ننه سرما و عمو نوروز ،حاجیفیروز ،فالگوش و شکستن
کــوزه ،شــاهنامهخوانی،
بهاریــه خوانی کــودکان،
بهاریــه خوانــی مذهبی،
فــال حافظ ،پهــن کردن
ســفره هفتســین ،پخت
نان شــیرین نمایش داده
میشود.

خاطرنشان کرد :رمز موفقیت شما در نیروی انتظامی
این اســت که زیر پرچم والیت در حین خدمترسانی
مضاعف به مردم هستید.
استفاده از همه ظرفیتهای پلیس فارس برای

فرمانده انتظامی فارس نیز به اســتفاده از همه
ظرفیتهای پلیس اســتان در راستای تأمین امنیت
هموطنان و مســافران نوروزی اشــاره کرد و افزود:
در این راســتا  135ایســتگاه پلیس در سطح استان
مســتقر و بیش از  2هزار و  500گشــت خودرویی،
موتوری و پیاده بهکارگیری شدهاند .سردار احمدعلی
گــودرزی از اقدام ایجابی و آموزشــی پلیس ،اعم از
چــاپ  35هزار بروشــور ،بنر ،پیامهای آموزشــی و
هشــدار را از دیگر اقدامات پلیس در راستای تأمین
امنیت شهروندان و مســافران نوروزی عنوان کرد و
گفت :در  11ماه گذشته ســال جاری آمار تصادفات
فوتی در ســطح استان فارس  9درصد کاهش داشته
اســت .این مقام انتظامی ،کشــف  43تن انواع مواد
مخدر 662 ،میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق ،کاهش
 60درصدی ســرقت از طالفروشیها و  44درصدی
سرقت مســلحانه در  11ماه گذشته سال جاری را از
دیگر اقدامات پلیس فارس برشمرد.

استان فارس رتبه پنجم ترددهای نوروزی را دارد

تردد روان در تمامی محورها

مدیر مرکز مدیریت راههای اســتان فارس گفت :در مجموع ترددهای جادهای کشور ،استان فارس
پس از تهران ،مازندران و البرز و خراسان رضوی در رتبه پنجم قرار دارد.
حمید احمدی در گفتوگو با تسنیم در شیراز ،با بیان اینکه در حال حاضر تمامی محورهای استان باز
و تردد در آنها به روال عادی در جریان اســت ،اظهار داشت :در مجموع ترددهای جادهای کشور ،استان
فارس پس از تهران ،مازندران و البرز و خراسان رضوی در رتبه پنجم قرار دارد.
وی با بیان اینکه در شــبانهروز گذشــته در مجموع حدود  64هزار خودرو وارد اســتان و حدود 66
هزار خودرو از اســتان خارج شده اســت ،گفت :پرترددترین محور ورودی اســتان محور شهرضا ـ آباده
و پرترددترین خروجی محور کازرون ـ بوشــهر اســت .مدیر مرکز مدیریت راههای اســتان فارس افزود:
ســه محور پرتردد استان به ترتیب مرودشــت ـ شیراز ،شیراز ـ مرودشــت و کمربندی اکبرآباد ـ شیراز
است.
احمدی بیان کرد :اوج تردد در ســاعت  17تا  18و در محور مرودشــت -شــیراز صورت پذیرفته و
متوسط تردد ساعتی در جادههای استان  460خودرو بوده است .وی عنوان کرد :از دروازههای شهر شیراز
 129هزار خودرو وارد و  131هزار خودرو خارج شــده است که پرترددترین ورودی محور مرودشت ،شیراز
و پرترددترین محور خروجی شیراز ،مرودشت بوده است.
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معاون آموزشوپرورش فارس خبر داد

اسکان  ۲۰۰هزار نفر مهمان نوروزی
در مدارس فارس
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزشوپرورش
فارس از پذیرش و اسکان قریب به  ۲۰۰هزار نفر روز
مهمان نوروزی تا صبح اول فروردین در اماکن وابسته
به این اداره کل در فارس خبر داد.
غالمعلی حقشناس در حاشیه بازدید از ستادهای
اســکان نواحی چهارگانه آموزشوپرورش در شــیراز،
ضمن تبریک فرارسیدن سال نو ،به خبرنگاران گفت:
تا صبح امروز پنجشنبه اول فروردین ،بالغبر  ۱۹۷هزار

و چهلوچهــار نفــر روز مهمان در مــدارس و اماکن
وابســته به آموزشوپرورش در سراسر فارس اسکان
یافتهاند.
حقشــناس گفت :تا صبح روز یکم فروردینماه،
بیش از  ۶۵هزار و شــشصد نفــر در قالب  ۱۸هزار
و دویســت و چهل خانواده و در مجمــوع  ۱۹۷هزار
و چهلوچهار نفر روز در مدارس و اماکن وابســته به
آموزشوپرورش فارس اسکان داده شدهاند

او گفت :با توجــه به اینکه کالسهای درس و
مدارس برای بحث اسکان طراحی و پیشبینی نشده،
تمام تالشــمان این بوده که شــرایط و امکاناتی را در
نظر بگیریم که مهمانان عزیز بتواند چند شــبی را که
در خدمتشان هستیم با آرامش طی کند.
قائممقــام ســتاد اســکان مهمانان نــوروزی
آموزشوپرورش فارس گفت :برای امسال حدود پانزده
هزار کالس درس در اســتان آماده شده که این تعداد

نسبت به عدد سال گذشته رشدی حدود دوازده درصد
را نشان میدهد.
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی
آموزشوپرورش فارس گفت :با توجه به شــرایط آب
و هوایی مناســب استان فارس و طوالنیتر بودن ایام
تعطیالت در نوروز امسال ،پیشبینیها از رشد دوازده
تا سیزدهدرصدی مسافرانی است که فارس و شیراز را
بهعنوان مقصد انتخاب میکنند.

آمادهباش نیروهای اتفاقات برق شیراز در ایام نوروز
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق شــیراز گفت :در تمام ایام تعطیالت نوروز
 ۹۸نیروهای عملیاتی اتفاقات برق شــیراز به شــکل
کشیک آمادهبهکار و فعال خواهند بود.
محمدرضا منصوریصبا ،صبح پنجشــنبه اول
فروردیــن در بازدید از مرکز اتفاقات برق شــیراز ،به
خبرنگاران گفت :هرســاله شیراز میزبان گروه زیادی
از مسافران نوروزی است لذا از چند ماه قبل اقداماتی
برای آمادهسازی شهر برای شهروندان و مسافران در
ایام بهار انجام شده است .او با یادآوری اینکه با اقدامات
انجام شــده ،در ایام تعطیالت نــوروزی نیز همچون
سایر روزهای سال ،برق مطمئن و پایدار شهروندان و
اماکن مختلف گردشگری ،زیارتی ،تفریحی و ...تأمین
خواهد شد ،گفت :آمادگی الزم برای مقابله با هرگونه
مشکل غیرمترقبه نیز وجود دارد .منصوری صبا گفت:
از  ۱۵اســفند با هدف ایمنســازی و بهسازی پایهها
و تابلوهــای برق و روشــنایی معابر بهویژه در اطراف

کمپهای مســکونی مســافرین نوروزی ،پارکها و
بوســتانها ،اماکن مذهبی و زیارتی ،مراکز توریستی،
بازارها ،نمایشگاهها و غرفههای نوروزی و ایمنسازی
تابلوها ،کابلهــا و پایههای برق و روشــنایی معابر

اقدامات الزم بهصورت مستمر انجام شده است.
او بــا بیان اینکه اقدامات پایشــی در ایام نوروز
هم تداوم دارد ،گفت :برای پیشگیری از اخذ انشعاب
غیرمجــاز و غیراســتاندارد کــه ایمنی و ســامت

شهروندان و مســافران را با مخاطره مواجه میکند،
امکان واگذاری انشعاب کوتاهمدت ایمن به متقاضیان،
بهویژه برپاکنندگان غرفه و نمایشگاه نوروزی ،فراهم
شده است.
منصوری صبا اضافه کرد :با هدف حفظ زیبایی
و آراستگی شهر ،رنگآمیزی پایههای روشنایی معابر
و تابلوهای برق و شست و شوی چراغهای روشنایی
معابر در دســتور کار قرار گرفته و انجام شــده است.
معاون شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد
که از پانزده اسفند امسال تا  ۱۵فروردین سال جدید،
حفاری و انجام عملیات عمرانی متوقف شده و محل
تمام حفاریها هم مرمت شده است.
منصوریصبا گفت :در ایام نوروز بهمنظور تأمین
برق پایدار اکیپهای اتفاقات ،تعمیرات و روشــنایی
معابر عمومی بهصورت شبانهروزی در محل کار خود
حضور خواهند داشــت و کار اصالح شبکه بهصورت
خط گرم انجام خواهد شد.

بازدید شهردار و مدیران شهری شیراز
از آرامگاه سعدی در نخستین روز از سال نو
بازدید شهردار شیراز
از گذر حافظیه و نمایشگاه
گردشگری باغ ملی

ادای احترام شهردار و جمعی
از مدیران شهری شیراز به مقام شهدا
در نخستین روز از سال نو
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پرسه در شهر

نگاهیبهخانههایتاریخیشیراز

نارنجستان قوام و خانهی زینتالملک
،،
نارنجستان قوام
مجموعهای 3500
متری که در
سالهای  ۱۲۵۷تا
 ۱۲۶۷خورشیدی
مقارن با حکومت
ناصرالدینشاه
قاجار ،به دستور
علیمحمدخان ق وام
(قوامالملک دوم) در
قسمت شرقی انتهای
خیابان لطفعلیخان
زند ساخته شد.
آدرسش سرراست
است؛ بافت تاریخی
شرقی
شیراز ،خیابان
ِ
سهراه نمازی ،چند
قدم بعدِ مسجد
نصیرالملک ،در حاشیه
پیادهرو

،،

شــیراز را در بهار به بهارنارنجش
میشناســند؛ شمیم ســحرانگیزی که
مشــام را از عطــر بهــار پــر میکند.
اگرچــه در خیابانهــا و بولوارهــا و
خانهها ،نارنجها قد کشــیدهاند و توی
چشم عابران هســتند ،اما مجموعهای
در شیراز هســت که نامش را از نارنج
گرفته :نارنجســتان قوام .مجموعهای
 3500متری که در ســالهای ۱۲۵۷
تا  ۱۲۶۷خورشــیدی مقارن با حکومت
ناصرالدینشــاه قاجــار ،بــه دســتور
علیمحمدخــان ق وام (قوامالملــک
دوم) در قسمت شــرقی انتهای خیابان
لطفعلیخان زند ســاخته شد .آدرسش
سرراست اســت؛ بافت تاریخی شیراز،
شرقی ســهراه نمازی ،چند قدم
خیابان
ِ
بع ِد مســجد نصیرالملک ،در حاشــیه
پیادهرو .مجموعه قوام دو قسمت بیرونی
(موزه نارنجســتان) و اندرونی (خانهی
زینتالملک) دارد که بهوســیلهی یک
تونــل به هم وصل هســتند .این بنای
تاریخــی تفریحــی پیشتــر بهعنوان
دارالحکومه یا محل انجام امور سیاسی،
نظامی و دیدار با نمایندگان دولتهای
خارجی مورداســتفاده قــرار میگرفته
است .در این مجموعه بناهای متعددی
هست؛ از حمام گچینه گرفته تا حسینیه

قوام ،مکتبخانه قوام (خانه عراقیها)،
اندرونی قــوام (منــزل زینتالملک)،
دیوانخانه قوام (نارنجســتان) و حمام
اختصاصی قوام .از در چوبی منبتکاری
شدهی ساختمان که وارد شوی و سقف
هشــتی و داالن ورودی آجــرکاری و
کاشیکاری شده و تصویر سه خدمتکا ِر
جام به دســت را پشت ســر بگذاری،
نارنــج و نخلهــای متقــارن میافتد
توی منظرهی چشــم و بعــد ،نگاهت
به ســاختمان اصلی رنگرنگ و نور و
آیینهکاری شده میرسد .از این محوطه
که گــذر کنی ،به ســاختمان اصلی و
ایوان باشکوهش میرسی :سمت چپ
قهوهخانه هست و راه ورود به ساختمان،
پلکانی است که از دو سوی ایوان چیده
شده؛ همهچیز در تقارن است.
وارد اتاقها که بشوی ،هنر نقاشی
گل مرغ شیراز و طرحهای دوران قاجار
توی چشمت است :دیوارهایی از چوب
بــا نقش و نگارهــای گل مرغ بر آن و
انعــکاس رنگهــا از آیینهکاریهای
ســقف .تاالر اصلــی را تــاالر آینه یا
شاهنشین میگویند ،دیوارهاش سرتاسر
آینهکاری شــده و وقتی عکس حوض
و نارنجهــا و آبنمــا و آدمهای توی
حیاط میافتد توی آینه؛ شــاهکاری از

پیش شــیراز میآید
هنر و ذوق دو قرن ِ
پیش چشم .تا چشــم به گچبریهای
هنرمندانه دیوارهای ایوان و کاشیهای
سفید و آب کف سالن عادت کند ،تقارن
سمت راست و چپ نارنجها و نخلهای
دو ســوی ایوان دوباره نمایان میشود.
ساختمانهای باغ در سه ضلع شمالی،
شرقی و جنوبی قرار دارد و  21طاقنما
در حیاط هست.
امــا در ضلع اندرونی ســاختمان
که بهوســیله یک تونل به آن راه دارد،
خانهای ســنتی به نام خانه زینتالملک
هســت .زینتالملــک قوامــی دختر
حبیباهلل خان ،قوامالملک چهارم بوده و
شوهرش هم فروغالملک بوده است .نام
زینتالملک بر این خانه است ،خانهای
که همزمان با نارنجستان ساخته شد و
امروز بخشی از جذابیت مجموعه قوام
است .در معرقکاری شده ورودی خانه
زینتالملک ،با عبور از هشــتی و یک
راهرو ،به حیــاط راه مییابد .در حیاط
هم معماری شــبیه نارنجســتان است،
بــا دو باغچه زیبــا و دو حوض بزرگ
و کوچــک .کاشــیکاری هفترنــگ
هاللی در پیشــانی ساختمان جا گرفته
و تصویرهایی از خورشــید ،دو فرشته،
دو شیر شمشــیر به دست همراه با آیه

نصرمناهلل و فتحقریب بر آن به چشــم
میخورد.
جز ایوان بدون ســقف در شــرق
حیاط ،در اطــراف حیاط  ۲۰اتاق وجود
دارد که به یکدیگر راه دارند .ساختمان
غربی بنــا ،تاالر شاهنشــین آینهکاری
و گچبری بــا تصاویر اروپایــی دارد و
امروز بهعنوان نگارخانه از آن اســتفاده
میشــود .نگارخانــهای کــه در آن به
مانند موزه مادام توســو ،مجسمههایی
از شــخصیتهای مشــهور وجود دارد.
مومی زینتالملک گرفته تا
از مجسمه
ِ
مجسمه کریمخان زند ،آیتاهلل میرزای
شیرازی ،ســعدی شیرازی ،نصیرالملک
و . ...مجســمههایی که با سفارش بنیاد
فارس شناســی و به دســت گروهی از
هنرمندان مجسمهســاز به سرپرســتی
اســتاد «شانس» ساخته شــده و امروز
بخشــی از جذابیــت تاریخی مجموعه
قــوام اســت؛ مجموعــهای در حوالی
مســجد نصیرالملک (مسجد صورتی)
که نمونــهای هنر نقاشــی ،نگارگری،
گچبــری ،منبــت و معــرقکاری و
شــاهکاری از تلفیق معماری و فضای
سبز است؛ یادگاری از هنرمندان سدهی
پیشین شــیراز که امروز ،هنوز بهغایت
زیباست.

عکسها :رضا قادری
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عکسها :رضا قادری

نگاهی به عمارت هفتتنان که از قدیمیترین اماکن تاریخی شیراز است

آرامش در دل شلوغی شهر
سمیرا متین نژاد

در گوشــهای از شــهر شــیراز
آرامگاهی اســت که بــه معنایی واقعی
آرامش در آن تعریف میشــود .در دامنه
کــوه چهلمقام و در یک شــیب اندک،
باغی کوچک است با درختانی کهنسال
و گلهایی جوان که با رنگهای آتشین
و نارنجفامشــان بویی غریــب را تداعی
میکنند .در اینجا هفتســنگ قبر قرار
دارد ،بینام ،بینشان؛ اما گویی ابتدا آغاز
همه نامهاست .تکیه هفتتنان که امروز
موزه سنگ نیز هســت ،از بناهای دوره
کریمخان زند اســت که از سال 1192
تــا  1178حکمرانی شــیراز را بر عهده
داشــت .این بنا در شمال شــیراز واقع
شــده است و محل نیز به نام آنان مزین
شــده اســت .مردم معتقدند وجهتسمیه
هفتتنان به دلیــل وجود قبر این هفت
عارف ناشناس اســت .این بنا سه هزار
و  388مترمربع اســت و زیربنای آن نیز
 988مترمربع مساحت دارد .این عمارت
از دو قسمت شــمالی و جنوبی تشکیل
شده اســت و ویژگی ظاهری آن دیگر
بناهای دوران زندیه را تداعی میکند .در
قسمت شــمالی ،ساختمانی دوطبقه قرار
دارد با تاالری مرتفع و دو ستون سنگی
یکپارچه با نقاشیها و حکاکیهای رنگی
بسیار ظریف و هنرمندانه .این نقاشیها
بــا رنگروغن بــر روی این ســتونها
تصویر شده اســت؛ هرچند امروز با گذر
زمان کمرنگ شــده ،نقشهای بســیار
هنرمندانه آن نشــان از سبکروحی دارد
و زندگی را در دل این دیوارها بهگونهای
دیگر ترســیم میکند .در دو طرف تاالر
نیز دو راهرو قــرار دارد که در هر طرف
آن اتاقی ساخته شــده است .کف ایوان
همچون دشــتی اللهگون با کاشیهای
قرمزرنگی مزین شــده است و ازارههای
آن را ســنگهای مرمــر لیموییرنگی

پوشانده است.
نقاشیها

در سهگوشــه ایــوان در اطــراف
تــاالر و بــر روی طاقچههــای ایوان،
پنج مجلس نقاشــی از آثــار آقا صادق،
نقــاش دوران زندیه اســت .یکی از این
پنج تصویر پارســایی را نشان میدهد،
دیگری داســتان حضرت موسی (ع) را
در شــبانی نقش میکند که در اطرافش
تعــدادی گوســفند قرار دارد ،داســتان
مشــهور مثنوی موالنا ،شــیخ صنعان و
دختر ترســا نیز در مرکز این نقاشــیها
قرار دارد و بــا ریزهکاریهایش اوج هنر
نقاشــی را نشــان میدهد .در گوشهای
دیگــر تصویری از آزمون بزرگ حضرت
ابراهیم (ع) اســت ،آنجا که میخواست
به فرمان خداوند حضرت اســماعیل (ع)
را قربانی خواست الهی کند و در آخرین
تصویر فردی را میبینیــم که برخی او
را شــاهعباس صفوی میدانند .جز این
نقاشــیها که در بدو ورود هــر بیننده
را خیره میکنند ،بــا کمی دقت بر فراز
آنها میتوان نقاشیهایی از داستانهای
شاهنامه را دید که برآورد میشود در بین
سالهای  ۱۳۳۶هجری قمری تا ۱۳۳۷
هجری قمری به دست و قلم محمدباقر

جهانمیری نقاش مرمت شده باشد.
اتاق گوشواره

در طبقه دوم عمارت دو گوشــواره
ساخته شــده است .اتاق گوشــواره در
معماری ایرانی به دو طرف شاهنشــین
گفته میشــود که کوچکتر از آن است
و زمانی مورداســتفاده قــرار میگرفتند
کــه تعــداد مهمانان بیــش از ظرفیت
شاهنشــینها بوده اســت و با گشودن
درهای آن میشد وســعت شاهنشین را
افزایش داد .در بســیاری از عمارتهای
دارای شاهنشــین نوازنــدگان در اتــاق
گوشواره ســاز مینواختند .از عمارت که
به حیاط بنگریــم ،صفهای را میبینیم
با حوضی ســنگی؛ همچون قرار معمول
همه معمــاران در دوره زندیه که خانهها
را بیحــوض بزرگ جلوی عمارت تصور
نمیکردنــد .دو درخت ســر در هم فرو
برده همچون گوهر سبزی بر تارک این
حیاط و در مقابل عمارت میدرخشد .در
زیر این درختــان که بهصورت طاقی به
هم متصل شــدهاند چند پله است و بعد
هفتسنگ قبر یادشــده .اندازه سنگها
از معمول ســنگقبرهایی کــه دیدهایم
بزرگترند؛ اما همگــی به یک اندازهاند
و همانگونه که سخن رفت هیچ نقشی

بر روی آنها درج نشــده اســت .شش
ســنگ در یک ردیف است و تکسنگی
در باالی همه اینها قــرار دارد .برخی
معتقدند کریمخان این سنگقبرها را بنا
بر رســم یادبود بنا کرده است و تمثیلی
برای عارفان حقجویی است که در این
عمارت میزیستهاند.
موزه عمارت هفتتنان

در قسمت جنوبی بنا نیز ،باغچهای
درهمتنیده با کریدوری بسیار زیبا ساخته
شــده اســت .دورتادور بنا با سنگهای
دیرین فــارس از قرن ســوم تا یازدهم
هجری قمری به موزه ســنگ بدل شده
اســت .ســنگها و مجســمههای شیر
ســنگی بنا ،با انواع خــط کوفی ،ثلث،
توقیع ،نستعلیق و نسخ حکاکی شدهاند،
روی برخــی از آنها نیز طرحهایی دیده
میشــود ،طرحهایی همچــون درخت
و کشــکول .موزه یا عمــارت هفتتنان
شــیراز در ســال  ۱۳۱۰هجری شمسی
در فهرســت انجمن آثار ملــی ایران به
ثبت رســید و بهســازی و مرمت آن از
ابتدای ســال  1387آغاز شــد .نباید از
یاد برد که این بنــا در محدوده مزارات
خاک مصلی قرار دارد .شیراز در گذشته
چندین قبرســتان ازجمله شیخ کبیر در
درب شــازده ،شــیرویه ،باغ نو ،مسجد
عتیق ،دارالســام در دروازه شاه داعی،
خاک مصلی و ...داشته است که از چهار
قبرستان اول به جز چند قبر چیزی باقی
ِ
نمانده؛ اما گورستانهای خاک مصلی و
دارالسالم هنوز تاحدودی پا برجا هستند.
از بین قبرستانهای شیراز ،خاک مصلی
در طول تاریخ شیراز جایگاه خاصی دارد
که در آن مشــایخ و عارفــان متعددی
مدفون شــدهاند؛ اما این گورستان پس
از دفــن حافــظ در آن ،جایگاهی واالتر
یافت.

در دامنه کوه چهلمقام
و در یک شیب اندک،
باغی کوچک است با
درختانی کهنسال و
گلهایی جوان که با
رنگهای آتشین و
نارنجفامشان بویی
غریب را تداعی
میکنند .در اینجا
هفتسنگ قبر قرار
دارد ،بینام ،بینشان؛
اما گویی ابتدا آغاز
همه نامهاست.
تکیه هفتتنان که
امروز موزه سنگ نیز
هست ،از بناهای دوره
کریمخان زند است.
این بنا در شمال
شیراز واقع شده
است و محل نیز به
نام آنان مزین شده
است .مردم معتقدند
وجهتسمیه هفتتنان
به دلیل وجود قبر این
هفت عارف ناشناس
است .موزه یا عمارت
هفتتنان شیراز در
سال  ۱۳۱۰هجری
شمسی در فهرست
انجمن آثار ملی
ایران به ثبت رسید و
بهسازی و مرمت آن
از ابتدای سال 1387
آغاز شد

،،
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گزارشی از برنامههای فرهنگی شهرداری شیراز که در ایام نوروز برگزار میشود

اجرایبرنامههایفرهنگی
برای افزایش نشاط اجتماعی
،،

نوروز امسال
شهرداری شیراز
با کوششی درخور
همراه با فراهم آوردن
امکانات مورد لزوم،
برنامههایی جالب را
به بار نشانده است.
این برنامههای
نوروزی در دو بخش
ویژهی شهروندان و
مسافران و مهمانان
نوروزی پیشبینی
شده است .عالوه بر
برنامههای ویژهی
تحویل سال که در
روزهای گذشته شاهد
آنها بودهایم ،اجرای
برنامههای فرهنگی
دیگر ایام نوروز بیشتر
بر آدابورسوم مردم
و تبیین آن برای
مهمانان نوروزی
تمرکز دارد که با جنگ
شادی همراه است

،،

حسین مالکی
نوروز مظهر سفر و گشــتوگذار است ،زیرا در آن طبیعت خفته و
سرد زمستانی از خواب بیدار میشود و به یمن تعطیالتی چندین روزه،
فرصتی فراهم میشود که مردم هر نقطه کشور اگر شرایط ایجاب کند،
شــال و کاله کنند و به کنار گوشــهی ایرانزمین و برخی نیز به نقاط
نادیدهی جهان بروند و ازاینگونه ســفرها توشــهی بیندوزند .شهر
شــیراز یکی از نقاطی اســت که در ایام نوروز مسافران بسیاری را در
برنامههای فرهنگی شهرداری

اما بر کســی پوشــیده نیست که
دیدن و بازدیدن طبیعت بیجان و اماکن
تاریخی ،بخشی از شــوقوذوق سفر را
پوشــش میدهد و اص ً
ال ذات انسان بعد
از سالی کار و کوشش ،نیاز به برنامههای
مفرح و صیقل دهندهی روح دارد که در
این میان امســال شــهرداری شیراز با
کوششــی درخور همراه با فراهم آوردن
امکانات مورد لــزوم ،برنامههایی جالب
را به بار نشانده اســت .این برنامههای
نوروزی که سازمان فرهنگی ،اجتماعی
ورزشی شــهرداری قول اجرای آنها را
داده ،در دو بخش ویژهی شــهروندان و
مســافران و مهمانان نوروزی پیشبینی
شده است .عالوه بر برنامههای ویژهی
تحویل ســال که در روزهای گذشــته
شــاهد آنها بودهایم ،اجرای برنامههای
فرهنگــی دیگر ایــام نوروز بیشــتر بر
آدابورســوم مردم و تبییــن آن برای
مهمانان نوروزی تمرکز دارد که با جنگ

شادی همراه است و ضمن ًا این برنامهها
از تلویزیونهای شهری شیراز نیز پخش
میشود.
گذر حافظیه

همچنیــن در ســکونتگاههایی
که بــرای مهمانان نــوروزی پیشبینی
شده ،ضمن اجرای برنامههای ورزشی،
وســایلی مانند میــز پینگپنگ نصب
شــده و بــرای جلوگیــری از ترافیک،
شش اتوبوس گردشگری هم مسافران
و مهمانان نــوروزی را از این اماکن به
مقاصد خــود میرســانند .در مجموعه
حافظیــه نیــز بهعنــوان یــک محور
گردشــگری فضــای مناســبی برای
گردشــگران تدارک دیده شــده است.
البته امســال غرفه فروش صنایعدستی
و ســوغات به جای پیــادهراه حافظیه
درهمــان حوالــی اما درون ورزشــگاه
حافظیه دایراســت و محور حافظیه تنها
به اجــرای برنامههای فرهنگی و هنری

خود جای میدهد .کافی اســت در این روزها ســری به بازار وکیل
بزنید ،خانوادههای پرشماری را که گویش هرکدام آنها خبر از شهر و
زادگاهشان میدهد ،خواهید دید که در این بازار قدیمی مشغول خرید و
گشتوگذار هستند .بازار وکیل البته مصداقی برای نمونه تلقی میشود،
زیرا شهر شیراز بهقدری از اماکن تاریخی ،باستانی و انواع دیدنیهای
گردشگری آکنده است که شاید حتی این چندروزهی تعطیالت سال نو
برای دیدن همهی آنها بسنده نکند.

مانند شــعرخوانی ،مشــاعره کودکان،
نمایشهای شاد برای مردم و پردهخوانی
سنتی شیرازی اختصاص دارد .افزون بر
این ضمن راهاندازی محور ترنم و ترانه
و برپایی کافهی کتاب با ارائه دفتر اشعار
ادیبان این ،برنامههای نمایشــگاهی نیز
اجرا میشود.
باغ ملی و میراث ناملموس

برای شــهروندان و مــردم دیدن
آداب و آئینهــای بومــی هــم خالی
از لطــف نخواهــد بود و بــرای همین
باغ ملی شــیراز در ایام نــوروز اجرای
جشــنوارهی بومی روستاگردی و پخت
نان را با همکاری دفتر امور روســتایی
اســتانداری فارس شــاهد است که در
ایــن جشــنواره ،جاذبههــای طبیعی،
تاریخی ،میــراث معنــوی و ناملموس
 20روســتای فارس معرفی و پخت نان
بهصورت نمایشــگاهی انجام میگیرد
و مــردم با شــیوههای تهیهی نانهای

سنتی شــیراز و محصوالت روستاهای
استان آشــنا میشــوند .باید بدانیم که
جاذبههــای گردشــگری اگرچه گویای
حقیقت وجودی خود هستند ،اما امسال
با برپایی گالریهای خیابانی در مناطق
یازدهگانه شهرداری شیراز این جاذبهها
و مفاخر شهر از طریق تصویری معرفی
میشــوند و راهنمایان گردشگری پیاده
و دوچرخهســوار نیز با حضور در مناطق
تاریخی شــیراز بــا تفســیرهای خود
نکتههای پنهان ایــن جاذبهها را برای
مسافران و شهروندان بازگو میکنند.
خانهها و باغهای تاریخی

معماری تحسینبرانگیز خانههای
تاریخــی و باغهــای مشــهور ارم،
نارنجســتان ،دلگشــا و عفیفآباد و نیز
اســتفاده از خدمــات خانههای تاریخی
در قالب بومگردی ـ که ســبب آرامش
و آســایش مســافران خواهــد شــد ـ
میتواند تعطیالت خاطرهانگیزی را برای
میهمانــان نوروزی فراهــم کند .نوروز
امسال شــیراز همهی این کاراکترها را
در خود جــای داده و به نظر میرســد
که اجرای چنیــن برنامههایی در پایان
تعطیالت بتواند بسیاری از تشنگیهای
فرهنگــی شــهروندان و مســافران را
ســیراب کند .بااینهمــه ازآنجاکه روح
حاکم بر شــهرداری شــیراز بر این باور
اســت کــه شــادی بهعنــوان یکی از
مهمترین عوامل نشــاط اجتماعی باید
در تمام نقاط جامعه منتشــر شود ،نکته
دیگــری نیــز در برنامههــای نوروزی
مدیریت شهری شیراز قابل اشاره است
که حیدر اسکندرپور شهردار شیراز روی
آن تأکید بســیار داشــته و آن نیز توجه
بیشتر به محالت کمتر برخوردار بهویژه
در اجرای برنامههای فرهنگی شهرداری
است.
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،،
هرگونه انسداد ،پارک و توقف در پیادهرو برخالف قانون است

وقتی سد معبر در پیادهرو موجب سانحه میشود
حسین مالکی

وقتــی پیرمرد با عصــای چوبی از
پیادهرو به سمت نانوایی محله راه افتاد،
چیزی نمانده بود که به مقصد برسد ،اما
بیــن راه با خودرویی مواجه شــد که در
پیادهرو سبز شــده بود .سعی کرد از راه
باریــکبین خودرو و دیــوار بگذرد ،اما
صندوقهــای خالی میــوه مجالی برای
عبور باقی نگذاشــته بود .با شــرایطی
که مرد پیر داشــت ،عبور از آن تنگهی
دستســاز ممکن بود به آسیب دیدن او
منجر شود .ناگزیر راه را به سمت سوارهرو
کج کرد ،امــا به محض اینکه پایش به
آســفالت خیابان رسید ،موتورسواری که
قصد داشت از خودروی در حال حرکتی
سبقت بگیرد ،با سرعت به اولین موجود
زنده ســر راهش برخورد کرد .رانندهی
خودرویی که در پیادهرو پارک شده بود،
ســرش را از درون مغازهای بیرون آورد
و با دیدن پیرمــردی که زخمی و ناالن
روی آســفالت سیاه پیادهرو افتاده بود ،با
سرعت خود را به او رساند ،روی پیرمرد
خم شــد و بدن او را در بر گرفت و نالید:
«داییجان ،داییجان ».اهالی محل که
در این صحنه حاضر شده بودند ،تقصیر
را به گردن موتورســوار جوانی انداختند
که خود او هم بعــد از برخورد با پیرمرد
تعادلــش را ازدســتداده و روی زمین
افتاده بود و دستوپایش آسیبدیده بود؛
اما خودروی پارک شده در پیادهرو آرام و
بیخیال سر جای خود باقی مانده بود تا

صحنههای دیگری مثل برخورد موتور و
پیرمرد بیافریند و چه بسیار داییها که از
ق َِبل اینگونه بیتوجهی خواهرزادههای
خود نقش زمین میشــوند ،اما هرگز به
خطای مسلم خود پی نمیبرند.
مهمترین فضاهای شهری

اهلفن میگویند پیادهروها بهعنوان
یکــی از مهمترین فضاهای شــهری،
نهتنها نقشــی عمده در تأمین دسترسی
شهروندان ایفا میکنند؛ بلکه برای آنان
فضایی امن و دور از معضالت اجتماعی
و موانع هنگام تردد فراهم میسازند .این
نوع فضاهای شهری اما با افزایش تعداد
خودروها در شیراز در نقاطی مورد تعدی
قرار میگیــرد .در تعطیالت نوروزی هم
که آمار جمعیتی شهر مسافر پذیر شیراز
دوچندان میشود ،گاه شــاهد اینگونه
بیاحتیاطیها میشــویم کــه البته به
دلیــل حضور موقت مســافران نوروزی
از این زاویــه مداومت ندارد .با این حال
در همهی اوقات ســال در جغرافیاهای
پرتردد شهر شــیراز و بیشتر در مناطقی
که تجاری به شمار میروند این معضل
گریبانگیر میشــود و در بسیاری اوقات
عامــل اصلی برخوردهــای خودروهای
عبوری با عابران پیادهای میشــود که
به دلیل بســته بودن پیــادهرو به دلیل
ســد معبر الجرم از خیابان عبور کرده و
دچار سانحهای شــدهاند .باید گفت که
سد راه پیادهرو تنها مختص خودروهای

پارکشــده نیست؛ بلکه برخی از صنوف
هم ترجیــح میدهند کــه از این معبر
عمومی بهرهی شــخصی ببرند و بساط
کســبوکار خود را بهگونهای در پیادهرو
پهن کنند کــه عبور ازاینگونه فضاهای
شهری را برای شــهروندان پیاده ناامن
میکند .با توجه به شــعار انسانمحوری
به نظر میرسد رسیدگی به این موضوع
از سوی شهرداری و شورای پنجم شیراز
پررنگتر دیده میشود.
هرگونه انسداد ،پارک و توقف
در پیادهرو برخالف قانون است

بــر همین مبنا معــاون حملونقل
و ترافیک شــهرداری شــیراز دربارهی
چگونگی برخورد با این معضل شــهری
میگویــد :مکاتبــهای بــا اتحادیههای
صنفــی مربوطه داشــتهایم .صنوفی که
ســد معبر میکنند مجوز کسبوکار را از
اتحادیههای صنفی خود میگیرند .ما با
ارســال تصاویر اینگونه ناهنجاریها با
اتحادیه صنوف متخلــف مکاتبه کردیم
و برخورد بــا اینگونه ســد معبر یعنی
هرگونه انسداد ،پارک و توقف در پیادهرو
در دســتور کار پلیس راهــور قرار دارد؛
اما نهایت ًا در صورت لــزوم کاری که ما
در حوزه معاونت حملونقل شــهرداری
دســتور کار داریم و اگر ناگزیر شــویم
باید انجام دهیم آن اســت که در بدنهی
پیادهروها نردهکشــی و سطح پیادهرو را
بــا خیابان مجزا کنیم که امیدواریم الزم

نشــود .مجتبی زوربخش تأکید میکند:
مــا اخطارهای الزم را به تمام واحدهای
تجاری که چنین قانونشــکنیهایی را
دارند ،دادهایم .او یادآورمی شــود :اشغال
بخشــی از معابر و پیادهروها صرف ًا فقط
توســط صنوف تزئینات خــودرو انجام
نمیگیرد بلکه ممکن است یک تعمیرگاه
هم خودروی بدون موتوری را در حاشیه
خیابان پارک کرده باشد.
برخــورد بــا کاربریهــای
ترافیکزا

این مسئول اعالم میکند :در حوزه
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
شــیراز واحدی تحت عنــوان کمیتهی
کاربریهــای ترافیکزا داریــم که به
مسائل انسداد ترافیک رسیدگی میکند
که در این راســتا تاکنــون چند مورد را
شناســایی و برخورد کردهایــم و موارد
دیگر هم در دســتور کار اســت .هرچند
زوربخش اعتقــاد دارد که همهی کارها
در بازدید فیزیکی خالصه نمیشود؛ بلکه
بــا دوربینهای نظارتــی و کنترلهایی
موجــود در خیابانها و معابــر ،هرگونه
اشــغال سطح سوارهرو یا پیادهرو را مورد
بازدید قرار میدهیــم و انتظار داریم که
اتحادیه صنوف با ما همکاری بیشــتری
داشــته باشــند و در این رابطه افزون بر
همکاریهای قبلی بــا حوزهی معاونت
خدمات شــهری همکاری بیشــتری را
خواهیم داشت.

پیادهروها بهعنوان
یکی از مهمترین
فضاهای شهری،
نهتنها نقشی عمده
در تأمین دسترسی
شهروندان ایفا
میکنند؛ بلکه برای
آنان فضایی امن و دور
از معضالت اجتماعی
و موانع هنگام تردد
فراهم میسازند .این
نوع فضاهای شهری
اما با افزایش تعداد
خودروها در شیراز در
نقاطی مورد تعدی از
سوی آنها و همینطور
برخی صنوف که بساز
کسبوکار در پیادهرو
پهن میکنند ،قرار
میگیرد و در بسیاری
اوقات عامل اصلی
برخوردهای خودروهای
عبوری با عابران
پیادهای میشود که
به دلیل بسته بودن
پیادهرو به دلیل سد
معبر الجرم از خیابان
عبور میکنند
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ویژهنامه نوروزی  /دوم فروردین ماه 1398

صفحه آخر

ه تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
هفتهنام 

صاحبامتیاز و مدیر مسئول :شهرداری شیراز
زیر نظر شورای سردبیری
مشاوران :فرزاد صدری ،امید صدیق

آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز
چاپ :پوریا تبلیغ
تلفن07132241426 :

آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com :
وبگاهshahreraaz.shiraz.ir :
تلفن07132229821 :

نوروزنامه

اهلبیت /
فرهنگعامه

آداب مردم فارس در نوروز

واسونک
واســونک ترانه فولکلور شیرازی است که
در مراسم مختلف عروسی ،از زمان خواستگاری
تا جشــن عروسی خوانده میشــود .این واژه در
مصدر «واستاندن» ساخته شده است و به معنای
ســتاندن دختر از خانوادهاش است .خالف آنچه
به نظر میرســد واسونکها هم در شادی و هم
در غمهایی همچون غم هجران و دوری سروده
شدهاند .این ترانهها با ریتم «شش و هشت» و در
مایه شوشتری خوانده میشود .واسونکها درباره
آرزوهای انســانی و خواستههای عاشقانه سروده
و خوانــده میشــود .در برخی نقــاط فارس به
واسونک «سوری» نیز گفته میشود .این ترانهها
باآنکه مربوط به ادبیات شفاهی و مردمی هستند،
ریتم ،ردیف و قافیه را باهم رعایت کردهاند .دایره
و تنبک ســازهایی اســت که با آنها واسونک
میخوانند .رســم اســت زنان در هنگام خوانده
شدن واسونک ،کِل بزنند .معروفترین واسونک
شیرازی ترانه «جِنگ جِنگ ساز میاد و از به الوی
شیراز میاد» است که در عروسیها خوانده میشود
و کمتر شــیرازی اســت که این ترانه را نشنیده
باشد.

کتابفروشی
نبش کوچه  14قصردشت ،نرسیده
به سینما سعدی ،در فضایی نسبت ًا بزرگ
با طبقههای پر از کتــاب ـ انواع کتاب
ـ محمدمهدی زرسنج مثنوی میخواند.
داماد مرحوم محمدحسن فالحی است؛
بنیانگذار کتابفروشی برادر (یا بهقول
بیان انگلیسی )Brother
شیرازیها و به ِ
که از همان ســال  62که تابلویاش را
بر سر در کتابفروشی گذاشت؛ شیوهای
متفاوت از کتابفروشی در پیش گرفت.
«از همان زمان برنامهی ما امانت کتاب
و اهدای کتاب بود» .در کتابفروشــی
برادر قیمت هر کتابــی را که بخواهید،
بهعنــوان امانت نــزد کتابفروشــی
میگذاریــد ،بعد از دو یا ســه هفته (و
برای کتابهای دانشــگاهی دو تا ســه
ماه) ،کتــاب را برمیگردانید و کل وجه
امانتی را پس میگیرید (بهترین پیشنهاد
برای عشــاق کتاب برای تهیهی کتاب
در تعطیالت نــوروز)« .مرحوم فالحی
همیشــه توصیه میکرد حتی وقتی جلد
یا شــیرازه کتابی خراب میشــود ،هیچ
گلهای نکنیــد و هیچوجهی بابت آن از
مردم نگیرید»؛ از همین هم هســت که
«بسیاری از کتابهای کتابفروشی که
بــه امانت رفتهاند ،چندیــن بار تعمیر و
حتی با نســخهای جدید عوض شدهاند،
اما هیچگونه هزینهای بابت آن از مردم
نگرفتهایم» .زرســنج میگوید در ابتدا
شــاید تعداد کتابهای کتابفروشــی
بــرادر کمتر از هزار نســخه بــود ،اما
امــروز بیش از  10هــزار جلد کتاب در

استقبال از سال نو در فارس از دیرباز میانه اسفند
آغاز میشده است ،ماهیهای قرمز و سبزههای کوچک
و بزرگ نماد رســیدن نوروز در خیابانها هســتند و در
گذشــته نیز چنین بودهاند .نو کردن همهچیز ،از لباس
گرفته تا اســباب خانه و زدودن گرد از درودیوارها مانند
دیگر نقاط ایران در فارس و شــیراز نیز روی میدهد.
در گذشــتههایی نهچندان دور ،مــردان ،قالیهای گرد
گرفته را به رودخانه خشک شیراز میبردند و گرد از آن
میزدودند .برخی معتقدند که هنگام تحویل ســال باید
شیر یا شیربرنج روی آتش باشد .مردم شیراز در هنگان
تحویل ســال سکهای در دســت میگیرند که تا پایان
سال دستشان از پول خالی نشود.
برخی معتقد بودند که باید پیش از سال نو حجامت
کنند تا در هنگام سال نو خون نو در رگهایشان جریان
داشته باشد .در گذشته که قنات سعدی همچنان پر آب
بود زنان هم در مراسم چهارشنبهسوری و هم در نوروز
در چشمه سعدی آبتنی میکردند و سر و روی خود را
با جامی برنجی با عنوان چهلکلید میشستند.
مراسم تحویل ســال را برخی بهصورت سنتی در
جوار حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تحویل میکنند
و برخــی نیز در جوار آرامگاه حافظ حاضر میشــوند و
ســال نو را با تفأل به او آغــاز میکنند .برخی معتقدند

هرکس از درخت اشــرفی گلی بچیند و سال دیگر زیر
همان درخت بریزد به مرادش میرســد .عیدی دادن و
عیدی گرفتن نیز در نظر شیرازیان مرسوم است؛ بهویژه
جوانانی که نامزد دارند شب عید برای نامزدشان عیدی
میفرســتند و کسانی که دخترشــان را به خانه بخت
فرستادهاند عید اول برای عروس و داماد عیدی میبرند؛
معمو ًال عیدیها را در طبق گذاشــته و طبقکشان طی
مراســمی به خانه داماد میبردند؛ ازجمله چیزهایی که

کتابفروشی برادر
این کتابفروشــی هســت که معمو ًال
همیشــه حدود پنج هزار جلد از آنها در
«خانههای مردم» است.
شهرت کتابفروشی برادر هرسال
بیشتر شد« ،هرچه زمان پیش رفت ،این
برنامه موفقتر شد و مردم بیشتر به هم
خبــر میدادند» .پس حتــی امروز که
ف ّنــاوری بخش مهمی از زندگی روزمره
مــردم را در برگرفته ،بهطــور میانگین
ماهانه بیش از  1500نفر از کتابفروشی
برادر کتاب بــه امانت میگیرند« .حتی
نسبت به ســالهای گذشته بیشتر هم
امانت کتاب
شده .شــاید به خاطر اینکه ِ
در این کتابفروشــی هیــچ هزینهای
نــدارد» و از ســوی دیگــر «هنوز هم
هستند کســانی که دوست دارند کتاب

کاغذی را لمس کننــد و بخوانند ».جز
برنامه امانت کتاب ،کتابفروشــی برادر
برنامــه اهدای کتاب بــه کتابخانهها و
مراکــز فرهنگی در روســتاها و مناطق
محــروم را هم انجــام میدهد و حتی
«یادم است مرحوم فالحی مدتی قبل از
درگذشتش میگفت دوست دارم خودم
کتاب ببرم د ِر خانه مردم و بهشان بدهم
تا دیگر نیازی نباشد اینجا بیایند و کتاب
بگیرند».
محمدمهــدی زرســنج کــه بع ِد
درگذشــت پــدر همســرش مدیریت
کتابفروشــی برادر را بر عهده داشته،
میگوید بیشترین مراجعان کتابفروشی
زنان هستند و بیشترین کتابهایی که
مردم بــه امانت میبرند ،رمان اســت،

خــودش اما بیشــتر کتابهای عرفانی
را ترجیــح میدهد« ،بههرحال کمترین
تأثیــر در کتابخوانــی را رمــان دارد؛
درحالیکه کتابهای عرفانی ســطر به
ســطرش نکته اســت ».بااینحال «ما
از این قضیه بسیار اســتقبال میکنیم.
وقتــی یک خانــم کتــاب میخواند و
روحیهاش عوض میشود و حال بهتری
پیدا میکنند ،این حــال خوب او تأثیر
بیشــتری در خانــوادهاش میگذارد و
حال همه را خوب میکند .مثل کســی
اســت که بــه خودش عطــر میزند و
بقیه هم مشــام جانشــان از آن بوی
خوش عطرآگین میشــود ».از همین
اســت که باآنکه بخش زیادی از حجم
مراجعه به کتابفروشــی بــرادر برای
امانت کتاب اســت و نه خرید ،زرسنج
میگوید همیشــه به فکر افزایش تعداد
کتابهای امانتی هســتند و کتابها را
ازنظر تعداد ک ّمی و تعدد عناوین مرتب
افزایش دادهاند« .افرادی هم هســتند
که وقتی کار مــا را میبینند ،میگویند
میخواهیم به اینجا کتاب اهدا کنیم ،ما
هم آن کتابها را به نام خودشــان در
کتابخانه میگذاریم تا مشــخص باشد
که آنها اهداکننــدهی کتاب بودهاند».
اگر در ایام نــوروز طالب کتابخواندنید
و شــیفتهی کتب تاریخی ،شعر ،رمان،
داســتان ،فلســفه ،جامعهشناســی و
کتابهای نقد و نقادی و اگر میخواهید
کتابهای موردعالقهی خود را با بدون
صرف هزینه بخوانید ،دو کتابفروشی
قدیمی و مشهور شهر را از دست ندهید.

همراه این عیدی است ســبزه و مرغی سفید است که
معمو ًالمرغ را رنگ میکنند .در ســالهایی که عید با
ایام عزاداری همراه باشد ،شــیرازیها عید نمیگیرند؛
همچنیــن خانوادههایی که عزادارنــد عید نمیگیرند و
رسم است صبح عید تمام افراد خانواده به دیدن خانواده
عزادار میروند و به آنها سرسالمتی میدهند؛ معمو ًال
در این مجلس از شیرینی خبری نیست و از میهمانان با
جای و شربت و میوه پذیرایی میکنند.
اهلبیت /
نوروز در تاریخ

نوروز در عهد کریمخانی
کریمخان زند در روز اول نوروز به طبقات مختلف
مردم هدیههایی میداد که درصورتیکه درهم و دینار
بودند به خلعتبخشی موسوم بودند؛ اما برخی از این
خلعتها جامه بودند که در این صورت به آن خلعت
پوشی میگفتند .آذینبندی و چراغانی معابر عمارتها
با قالی و چراغ در عصر زند در جشنها مرسوم بوده
است .آویزانکردن قندیلها و چراغهای رنگارنگ از
سقف بازار وکیل ،تزیین دیوارها با کاغذهای نقرهای
و پارچههای قلمکاری شــده و یراقدوزی از مراسم
معمول در دوره کریمخان بوده است .موسیقی در آن
زمان جزوی از جشنها و آیینهای نوروزی بوده است.
به محض حلول سال جدید توپ شلیک میکردند و
صدای آالت موســیقی از طبل و شیپور نای و نقاره
طنینانداز میشده است؛ همچنین خوردن و پخش
کردن شیرینی در میان مردم نیز از رسوم نوروزی در
دوره این پادشاه بوده است .او مردم طبقات گوناگون
را بــه بزم دعوت میکرده اســت و از آنها پذیرایی
میکرد.
اهلبیت /واژگان شیرازی

اَتَم اوتوم :این واژه در مواردی به کار برده
میشود که برای موضوعی تشریفاتی بیشازاندازه به
جا آورند .آبوتاب دادن به موضوعی ،القاب گذاشتن
به مســئلهای .مث ً
ال شاعر فقید شیرازی بیژن سمندر
در شعری سروده اســت« :یا ُرم در دروازهی شیرازو
ُکلون کــرد /آخر به دو صد اتم اوتــوم مارو بیرون
کرد».

