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همسايهها
خوب يا بد باي��د بپذيريم كه در
زندگي آپارتماني امروزي بهويژه
در منطق��ه ما ،ديگر س��نتهاي
همس��ايههاي قديم رنگ و بوي
چندان��ي ن��دارد ،حت��ي گاه��ي
اوق��ات همس��ايههاي دي��وار به
ديوار همديگر را نميشناس��ند،
چه برس��د ك��ه با همس��ايههاي
چن��د خان��ه آنطرفتر رفت و آمد كنند يا آنكه مراقب باش��ند حقي از آنها
پايمال نش��ود .در حالي كه خاطرات قديميهاي منطقه ما پر از مهرباني و
صميميت با همسايههايي است كه گاهي آنقدر به هم نزديك ميشدند كه
روي ديوار مشتركشان دري ايجاد ميشد تا خانم خانه و بچهها راحتتر با
هم رفت و آمد داشته باشند .شايد آنها هيچوقت باورشان نميشد كه روزي
پديدهاي به نام آپارتماننش��يني ،همه ساختار زندگي اجتماعي ما آدمها را
دگرگون كند .اهل فن معتقدند فرهنگي كه اين روزها در س��اختمانهاي
بلندمرتبه وجود دارد فرهنگي تعريف نشده است كه روابط همسايگي قديم
و مفه��وم محله در آن اهميت چنداني ندارد ،اما اگر نگاهيگذرا به س��يره
اهلبيت پيامبر اكرم(ص) بيندازيد به وضوح درمييابيد كه «رعايت حقوق
همس��ايه» يكي از مهمترين اصول حيات طيبه آن بزرگواران است كه بايد
در زندگ��ي ام��روزي ما مورد توجه ق��رار گيرد .حتماً اي��ن حديث معروف
حضرت فاطمه(س) را بارها ش��نيدهايد كه« :الجار ثم الدار؛ اول همس��ايه
روزمرگيهاي زندگي شهريمان رنگ باخته
سپس خانه» ،مفهومي كه در
ّ
اس��ت .چه بسيار افرادي كه در همسايگي ما زندگي ميكنند ،اما از حال و
روزش��ان بيخبريم و اص ً
ال برايمان مهم نيست كه با بعضي از رفتارهايمان
باعث اذيت و آزار آنها ميش��ويم .اين درحالي اس��ت كه حضرت زهرا(س)
زماني كه در فراق پدر ميگريس��ت براي رعايت حال همس��ايهها و حفظ
حقوق آنها به مكاني در خارج از شهر ميرفت.
در هر صورت موضوع همسايگي در منطقه ما كه در شهر تهران در زمينه
وجود برج و آپارتمان ركورددار اس��ت اهميت خاصي دارد و بايد مسئوالن
فرهنگي و آموزش��ي در زمينه ترويج فرهنگ همسايگي مطابق با فرهنگ
و دينمان تالش بيش��تري كنند تا ديگر همسايههاي كوچههاي عمودي با
هم غريبه نباشند.

چهره هفته
علي عباسي /نفر سوم دوچرخهسواري كشور

تازه اول راهم!

همجواري محل زندگياش با مدرس��ه دوچرخ��ه ،بهانهاي براي ورود
جدياش به دنياي دوچرخهس��واري ب��ود .دنيايي كه حاال ديگر حاضر
نيس��ت از آن بيرون بيايد .اما ش��ايد هيچوقت فك��رش را هم نميكرد
روزي كه براي نخس��تين بار در مدرس��ه دوچرخهسواري ثبتنام كند
تنه��ا بعد از گذش��ت چند ماه بتواند در يك رقابت س��خت
و نفس��گير رتبه سوم كش��وري را از آن خود كند .اما
از قديم گفتهاند كه خواس��تن توانس��تن است .علي
عباس��ي كه اين روزها كه در رش��ته رياضي فيزيك
درس ميخوان��د ،ميگوي��د«:از بچگي هر وقت و هر
ج��ا كه دوچرخ��ه ميديدم بدون آنكه از كس��ي
ياد گرفته باش��م ،از صاحب��ش اجازه ميگرفتم
و ي��ك دور ب��ا آن دوچرخ��ه ميزدم ت��ا اينكه
خودم صاحب دوچرخه ش��دم .اما خيلي جدي
به اين ورزش فكر نميكردم ،اين داستان ادامه
داش��ت تا اينكه فهميدم رشته مورد عالقه من،
مدرس��ه هم دارد ،وقتم را تل��ف نكردم و در اين
مدرس��ه ثبتنام كردم ».كسب رتبه سوم كشوري
براي علي عباسي تازه آغاز راه است و حاال حاالها
نميخواهد دس��ت از ورزش مورد عالقهاش يعني
همان دوچرخهس��واري بردارد .او قصد دارد ورزش
در اين رش��ته را تا جايي ادام��ه دهد كه نامش در
ليس��ت تيمملي دوچرخهس��واري ايران بدرخشد و
پرچم كشورش را در مسابقات جهاني باال ببرد.
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گزارش خبری
براي دومين بار برگزار ميشود

جشنواره مشكات در منطقه
جش��نواره آموزش��ي و ترويج��ي
«مش��كات» ب��ا 12موض��وع برگ��زار
ميش��ود.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار همش��هري
محله ،مدير اداره آموزش ش��هروندي
ش��هرداري منطق��ه در اي��ن ب��اره
گفت« :اين جش��نواره ب��ا موضوعات
محيطزيس��ت ش��هري ،فرهن��گ
ترافي��ك ،پس��ماند و پاكيزگي محله،
اتوب��وس و حملونق��ل عمومي ،مترو و حم��ل نقل عمومي،
تاكسي و حملونقل عمومي ،سبك زندگي و الگوي مصرف،
فرهنگ آپارتماننش��يني و حقوق همس��ايگي ،فضاي س��بز
ش��هري ،زيبايي در شهر ،ش��هر و بحرانهاي طبيعي ،ايمني

و پيشگيري از حوادث شهري برگزار ميش��ود».
«مريم سادات موس��وي» افزود« :عالقهمندان به
شركت در اين جش��نواره ميتوانند در هر يك از
موضوعات و در 3بخش احترام به خود و ديگران،
اس��تفاده بهين��ه از امكانات موج��ود و كمك به
بهبود وضعيت آثار خود را ارس��ال كنند».
وي درب��اره نح��وه ش��ركت در جش��نواره گفت:
«ب��راي هري��ك از گروهه��اي س��ني موضوع��ي
متناس��ب با س��ن و توانمندي آنان در
نظر گرفته شده است .گروه سني  5تا
12ساله در قالبهاي خاطره و نقاشي،
كاردستي و گروه سني  12تا 18ساله
در قالبهاي داس��تان كوتاه ،عكاسي،
تصويربرداري و گروه سني 18سال به
باال در قالبهاي عكاس��ي ،كاريكاتور،
پوس��تر آموزش��ي و ارائه ايده خالقانه
و آثار حجمي ميتوانند در جش��نواره
ش��ركتكنند».
عالقهمندان ميتوانند آثار خود را به خانههاي علم و زندگي
درس��راهاي محلههاي تحويل دهند يا براي كسب اطالعات
بيش��تر با ش��مارههاي 2ـ  24891670تماس بگيرند.

خبر عکس
غرف ه ترويج علم
غرف ه علم و فنآوري در
سالن نگارخانه برج ميالد
برگزار شد .در اين غرفه اداره
آموزش شهروندي ،خدمات
مختلفي از قبيل ثبتنام
داوطلبان در طرح بزرگ
آموزش شهروند الكترونيك
و نيز معرفي محورهاي
دوازدهگانه دومين جشنواره
مشكات را به شهروندان
عالقهمند ارائه كرد.

شنبه
برپاييكارگاهكنترلخشم

سراي محله آسمانها ،كارگاه
رايگان «كنترل خشم» را
روزهاي شنبه هر هفته ساعت
 10تا  11صبح برگزار ميكند.
در اين كارگاه با فراگيري
10گام ميتوان بر خشم غلبه
كرد .عالقهمندان براي شركت
در اين كارگاه به ميدان كتاب،
خيابان كوهستان ،سراي محله
آسمانها مراجعه كنند.

يكشنبه
باشگاه ادبي در شهرك قدس

فرهنگسراي ابنسينا براي ايجاد
پايگاهي ادبي براي مخاطبان منطقه،
استعداديابي و پرورش آنها ،نشست
«شعرو ترانه» را برگزار ميكند.
اين برنامه كه با هدف دستيابي به
روشهاي نوين نقد و بررسي آثار و
ايجاد كارگاههاي همسو و همگرا برپا
ميشود روزهاي يكشنبه هر هفته
ساعت  17تا  19تشكيل ميشود.

دوشنبه
تأثيرات عسل بر سالمت روح و جسم

سراي محله آسمانها ،كارگاه آشنايي با
تأثيرات عسل بر سالمت روح و جسم را
برگزار ميكند .در اين كالس فوايد عسل
در سالمت روح و جسم به شهروندان
آموزش داده ميشود .شما براي حضور
در اين كارگاه ميتوانيد دوشنبههاي هر
هفته ساعت  12تا  14به سراي محله
آسمانها برويد.

خبر در هفته
سهشنبه
برپايي پاتوق فرهنگي

فرهنگسراي ابنسينا براي ارتقاي دانش اهالي
با موضوعات فرهنگي ،هنري ،اجتماعي ،فلسفي و
آشنايي با چهرههاي فرهنگي و تازههاي كتاب ،نشست
گپوگفتي را با حضور كارشناسان مجرب برگزار
ميكند .اين برنامه سهشنبه هر هفته برپا خواهد شد.
براي شركت در پاتوق فرهنگي ميتوانيد ساعت16
سهشنبهها به فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنيد.

خبر عدد

1394

پنجشنبه
زيارت عاشورا

فرهنگسراي ابنسينا براي پربارتر كردن اوقات
شهروندان ،روزهاي پنجشنبه هر هفته مراسم زيارت
عاشورا برگزار ميكند .عالقهمندان به شركت در اين
برنامه ميتوانند پنجشنبهها ساعت 9در نمازخانه
فرهنگسرا حضور يابند.
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