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رنگ خدا

معاون فني و عمراني شهردار منطقه خبر
داد

بهسازي آسفالت بزرگراهها

چهارشنبه  9مرداد  1392شماره 467

معاون فني و عمراني شهردار منطقه از اجراي طرح آسفالت بزرگراههاي
منطقه خبر داد .به گزارش خبرنگار همشهري محله« ،طهمز احمدپور» با
اعالم اين مطلب گفت« :طرح آسفالت بزرگراههاي منطقه در بزرگراههاي
ي��ادگار ام��ام(ره) ،نيايش ،جالل آل احمد ،الجوردي ،ش��هيدهمت ،ش��يخ

فضلاهللنوري و ش��هيدچمران از ابتداي س��ال آغاز ش��د و ت��ا پايان آبان
ماه ادامه خواهد داش��ت ».وي افزود« :ترميم روكش آس��فالت ،لكهگيري و
زيرسازي از جمله اقداماتي است كه در طرح آسفالت بزرگراههاي منطقه
انجام خواهد شد».

چند ساعت با اهالي ستارخان وقتي دور سفره امام زمان(عج) گرد هم مينشينند

يك هيئت گرهگشا در محله
سحررمضانعلیپور

سالهاي بسياري است كه صداي ملوديخواني و عزاداري براي ائمه(ع) را ميتوان از پشت در اين خانه شنيد .ساختماني كه اهالي محله ستارخان آن را به نام «بيات» ميشناسند .اينجا
هم خانمها و هم آقايان هيئت دارند .هيئتي كه به نام منتظران مهدي(عج) مزين است .يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان درحالي كه تعدادي از كودكان يك مركز بهزيستي نيز مهمان خانمهاي
محله بودند ما نيز مهمان آنها شديم تا بانوان هممحلهاي از چگونگي شكلگيري اين هيئت و كارهاي خيري كه در اين مركز انجام ميشود برايمان تعريف كنند.

مهديه محله ستارخان!

غني و فقير ميآيند

«زهرا بيات» 49س�اله به همراه همسرش،باني هيئت است .او
وقتي بس�يار جوان بود در سن 14س�الگي ازدواج كرد و صاحب
4دختر و يك پس�ر ش�د .او اكنون 3داماد و ي�ك عروس و 6نوه
دارد و ميگوي�د ك�ه در خان�وادهاش ،همه در س�ن ك�م ازدواج
ميكنن�د و تحصيل را در زندگي مش�ترك ادامه ميدهند .بانوي
هممحلهاي كه از 30سال پيش به ستارخان آمده از نحوه تشكيل
هيئ�ت محله توضيح ميده�د« :در محل�ه كارون زماني كه تازه
ع�روس بودم يك اتاق داش�تيم؛ در همان ات�اق خانمهاي محله
را دور ه�م جمع ميكردم و به آنان ق�رآن خواندن ياد ميدادم».
او ك�ه قرائت قرآن را از مدرس�ه و والدينش آموخته حرفهايش
را ادامه ميدهد« :س�ابقه و عالقهمندي خانوادگي ما به مراس�م
مذهبي باعث ش�د وقتي به س�تارخان هم آمديم جلسات بانوان
ادامه يابد و چند نفري از خانمها دور هم جمع ميش�ديم و قرآن
و نم�از و دع�ا ميخوانديم ».بيات از چگونگي راهاندازي رس�مي
هيئت ميگويد« :يك روز زمس�تاني كه به خريد رفته بودم چند
نفر از پس�ربچههاي 10س�اله را در كوچه ديدم كه به س�ختي در
ح�ال راهاندازي يك هيئت بودند .وقتي از آنان پرس�يدم چرا به
مس�جد نميروند .گفتند كه براي س�روصدا و سن كمشان ،آنان
را راه نميدهن�د .هم�ان موقع آنان را به خان�ه آوردم و گفتم در
طبقه پايين خانه قديمي ما عزاداري كنند .پسربچهها در خانه با
وضو عزاداري ميكردند و ميگفتند آنقدر در اينجا «ياحس�ين»
ميگوييم تا اينجا تبديل به حسينيه شود و باالخره خواستهشان
محق�ق ش�د و اكنون پس از س�الها كه از نوس�ازي س�اختمان
ميگ�ذرد اهالي هر وقت بخواهند به طبق�ه همكف اين خانه كه
حسينيه ش�ده اس�ت ميآيند و براي ائمه عليهمالسالم مراسم
ميگيرند و از غم و شادي خود با يكديگر صحبت ميكنند .بيات
ميگويد در ماههاي محرم ،صفر و رمضان ،همه مراسم مذهبي در
هيئت برگزار ميشود و در ماههاي ديگر سال نيز اهالي
در مراسم ختم انعام حضور مييابند و
براي برآورده شدن خواسته
و نذرش�ان دعا ميكنند
و پ�س از ب�رآورده
ش�دن ،نذر خود را ادا
ميكنند .بيات با بيان
اينك�ه اي�ن روزهاي
در زمين�ه كم�ك ب�ه
نيازمن�دان ه�م كار
ميكنند ميگويد« :با
كمك خي�ران و چند
نف�ر از پزش�كان بيمارس�تان
حضرت رسول(ص) به وضعيت بيماران نيازمند كه به دارو ،معاينه
يا عمل نياز دارند رسيدگي ميشود .جهيزيه عروس و سيسموني
نوزاد هم تهيه ميكنيم .براي تازه عروسها مراس�م ملودي اجرا
ميكنيم و به آنان هديه ميدهيم .حتي مراس�م خواستگاري هم
برپا كردهايم كه همه خانمها درباره داماد نظر ميدهند ».او درباره
فعاليتهاي كارآفريني اين هيئت ميگويد كه به خانمها آموزش
خياطي ميدهند .

«گل�ي خانم» بانويي اس�ت كه به گفته خ�ودش از كمكهاي
بانوان مهديه براي تداوم زندگياش استفاده ميكند .او ميگويد
از 10س�ال پيش كه همسرش خانهنش�ين شده و خرجي خانه با
اوس�ت به من�زل اهالي ميرود و با شس�ت وش�و و رفت وروب
خانهها ،مخارج زندگياش را تأمين ميكند .اومي گويد هر 10روز
يك بار س�اعت 6صبح از رباطكريم راهي ستارخان ميشود و تا
غروب در مهديه كار ميكند« .اميدوارم همه مس�لمانان در پناه
پرچم امام حسين(ع) سالم و بينياز از غيرخدا باشند«».مرضيه
غالمي» يكي از اهالي اس�ت كه بعد از 9س�ال زندگي مشترك،
صاحب فرزند شده .او ميگويد« :همسرم جانباز شيميايي است
و به همين دليل براي بچهدار ش�دن مش�كل داشتيم تا اينكه با
اين مهديه آش�نا شدم و با توس�ل ،از حضرت فاطمه(ع) تقاضا
كردم واس�طه ش�ود تا خداوند به من بچه عطا كند؛ سال1385
خداون�د ،علياصغ�ر و 5س�ال بع�د از پس�رم ،حنان�ه را به من
داد«».راحله حس�ني» بانوي جواني اس�ت كه 15س�ال است به
مهدي�ه ميآي�د .او با بيان اينك�ه د ِر اين خانه هميش�ه به روي
اهال�ي باز اس�ت پس�رش را ص�دا ميكن�د و از او ميخواهد از
مهديه برايمان بگويد« .حسين شادخواه» 12ساله ميگويد« :از
وقتي يادم ميآيد اينجا بودم و در مهديه بزرگ ش�دم .حاال در
آشپزخانه كمك ميكنم و اگر هيئت مردانه مراسم داشته باشد
به آنجا ميروم».
پسر نوجوان از آشنايياش با زندگي و سيره امامان معصوم(ع)
در محافل ديني ميگويد و درباره برنامه اوقات فراغتش توضيح
ميدهد« :تابس�تان به كالس مهدويت در س�راي محله ميروم.
ميخواهم با امامان ،بيشتر آشنا شوم».
«ش�يرين صداقت» خيلي وقت نيست كه به
مهدي�ه ميآيد .او توضيح ميدهد« :پس�رم،
اميرعل�ي اگزماي پوس�تي داش�ت .دكترها
گفتن�د ك�ه بايد از ته�ران خارج ش�ويم؛ ما
ب�ه مش�هد رفتيم و 2س�ال آنج�ا بوديم اما
وقتي ب�ه تهران برگش�تيم دوب�اره بدن او
ش�روع به تاول زدن كرد ت�ا اينكه يكي از
خانمه�اي محل مرا ب�ا مهديه آش�نا كرد.
م�ن هم به اينجا آم�دم و از خدا و حضرت
مهدي(عج) سلامت پسرم را درخواست
و ن�ذر كردم ك�ه اگر بيماري پس�رم بهتر
ش�ود اين خان�ه را ترك نكن�م و مداحي
براي خانمها را از اينجا شروع كردم».
«پروين محمددوس�ت» 80س�ال ،سن
دارد .او از س�الهايي ك�ه جمعش�ان
ان�دك بود  ،ميگوي�د و ادامه ميدهد:
«من به عشق اينجا زنده هستم .حتي
وقتي حالم خوب نباش�د حتم ًا بايد در
مراس�م ش�ركت كنم .اينجا هر كسي
ه�ركاري بتواند انجام ميدهد ،چون
معتقديم كه كار خير باعث ميش�ود
دعاي خير پش�ت س�ر ما بماند».

