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قائممقام معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران اعالم كرد

لزوم مشاركت شهروندان
براي ريشهكني بيماري ديابت

رفتم .پس از پايان دوران خدمت س��ربازي،
در بانك مش��غول به كار شدم و سال1353
ازدواج كردم .اكنون كه بازنشس��ته ش��دهام
يك مغازه كتابفروش��ي با نام «قصه گو» راه
انداختهام .نخس��تين كتابم با نام «از ش��رق
خون» اوايل سال 1357چاپ شد .آن زمان
در مقطع��ي از مب��ارزات تاريخ��ي از جمله
مبارزات ميرزاكوچك خان جنگلي بوديم كه
هنرمندان نيز تحت تأثير اين فضا به سرودن
اش��عار مقاوم��ت گراي��ش داش��تند و حتي
ش��عرهاي عاش��قانه نيز عطر و بوي سياست
و حال و هواي حماسي داشت .دومين كتابم
سال 1369با نام «آوازخواني بيزبان» چاپ
ش��د .تا آن هنگام هنوز قالب شعرهايم غزل،
نيمايي و دوبيتي بود و ش��عر سپيد را تجربه
نكرده بودم .سال 1376شعرهاي سپيد را در
كتاب «قرارمان پاي همين ش��عر» منتش��ر
كردم ك��ه اهالي حوزه ادبيات واكنش خوبي
نسبت به آن داشتند.
س��ال 1378كت��اب «گزي��ده ادبي��ات
معاص��ر» را چاپ كردم كه انتش��ار دوم آن
در س��ال 1379ني��ز به بازار آم��د .مجموعه
ش��عر عاش��ورايي «راز غريب ارغوان» را كه
در سال 1380چاپ شد به دخترم «فاطمه»
تقديم كردهام چون جرقه سرودن اين كتاب
را او روش��ن ك��رد .س��ال 1387كتابهاي
«ارديبهش��ت و اي��ن هم��ه ب��رف» و «صف
عاشقان تمامي ندارد» را منتشر كردم .صف
عاش��قان تمامي ندارد شامل ش��عرهايي در
نفي جنگ اس��ت كه تابس��تان 1387برنده
جايزه كتاب فصل شد.
كتاب ديگري ب��ا عنوان «دريا در بغل»
را منتش��ر كردم كه گزينش��ي از مجموعه
ش��عرهاي بيدل دهلوي اس��ت .ش��عرهاي
بيدل را دهه 60خوانده بودم؛ در بازخواني
اين ش��عرها به نظرم آمد با اينكه ش��عرها
پيچيده است ،ولي ميتوان آنها را به زباني
س��اده تبديل كرد؛ براي آش��نايي بيش��تر
مخاطب��ان ب��ا ادبي��ات كالس��يك و بيدل
دهل��وي و لذت از ش��عرهاي او ،زبان ادبي
بيدل را از ش��كل افقي به ش��كل عمودي
و پلكان��ي و ش��عر تبديل ك��ردم كه مورد
اس��تقبال قرار گرف��ت .كت��اب «اين ،يك
سالم عاشقانه است» امسال چاپ شد .اين
اثر ،مجموعهاي از شعرهاي نيمايي و سپيد
ش��اعران از سال 1300تا  1390است و به
نوعي كتاب مرجع محس��وب ميشود .قصد
چ��اپ مجموعههاي ديگ��ر از جمله كتابي
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پويا و شاداب زندگي كنند .بنابراين پيشگيري ازبيماريها و بهويژه ريشهكني
بيماري ديابت ،مشاركت شهروندان را ميطلبد».به گزارش خبرنگار همشهري
محله ،همايش بزرگ كانونهاي پيشگيري از ديابت محلههاي شهر تهران در
سالن همايش دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد.

قائممقام معاونت امور اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران در همايش
پيش��گيري از دياب��ت ،پرداخت��ن به س�لامت معنوي ،روحي و جس��مي
ش��هروندان را بس��يار مهم عنوان كرد و گفت« :ما به دنبال ساختن شهري
هس��تيم كه شهروندان آن بتوانند در كنار يكديگر سالم ،و در محيطي امن،

ب��ا محور نث��ر موالنا و فيه مافي��ه را دارم.
مراكز فرهنگي در منطقه 2
سراغم نيامدهاند
م��ن از ده��ه 70در خانهه��اي فرهنگ و
فرهنگس��راها به فعاليت و برگزاري كارگاهها
و نشس��تهاي ادب��ي پرداخته��ام .يكي از
درخش��انترين كانونهاي ادبي اين سالها
در خانه فرهنگ «باصفا» شكل گرفت .آنجا
بزرگداشتهايي براي «ش��املو» و «آتشي»
برگزار شد و بس��ياري از شاعران دهه 70را
دعوت كرديم و به بحث و بررسي شعرهايشان
پرداختي��م .باالخره اينكه روزهاي يكش��نبه
خان��ه فرهنگ ممل��و از جمعيت ميش��د و
شهرداري نيز امكانات خوبي فراهم ميكرد.
اما 12س��الي كه در منطقه 2زندگي ميكنم
هيچ يك از مراك��ز فرهنگي از من همراهي
نخواس��تهاند .از مدتي پيش سراي محله در
نزديكي خانه ما راهاندازي ش��ده است؛ شايد
خودم روزي به آنجا بروم و بپرسم كه كانون
ادب��ي و فرهنگي دارند يا خي��ر .اهالي اينجا
فرهيخته و خوب هس��تند ،ولي محله ما نياز
به مراكز فرهنگي بيشتري دارد.
من و شعر مثل الله و الدن!
عم��رم را در حوزه ش��عر س��پري كردهام
و فك��ر ميكن��م هن��وز حرفهاي بس��يار و
نياز ب��ه مجال بيش��تر دارم .ش��عر ،زندگي
من اس��ت و م��ن لحظ��هاي نميتوانم از آن
جدا ش��وم .زندگي من و ش��عر مانند زندگي
«الله و الدن» اس��ت؛ اگ��ر فاصلهاي بين ما
بيفت��د اتفاق ناگواري براي��م رخ خواهد داد.
دغدغههاي ش��خصي در شعرهاي من كمتر
ديده ميشود .يك بار از من پرسيدند« :شعر
عاش��قانه مينويس��يد؟» گفت��م« :من براي
جامعه ش��عر مينويس��م و معش��وق من نيز
جزيي از همين جامعه اس��ت؛ درنتيجه شعر
من به او نيز تعلق دارد».
يك قدرداني صميمانه
در همه سالهاي زندگي مشترك ،به دليل
كار در دنياي ادبيات براي خانوادهام كمتر وقت
گذاش��تم .در اين مدت همسرم براي فرزندانم
بهخصوص فاطمه ،بس��يار وقت گذاش��ت .در
اي��ن زندگ��ي همس��رم 90درصد نق��ش ايفا
كرده اس��ت و من 10درص��د .هرچند از نظر
مالي هميش��ه مثل هر پدر خان��وادهاي بودم،
با اين حال از زحمات همس��رم سپاس��گزارم.

همسر شاعر هممحلهاي از زندگي مشتركش ميگويد

صبوريهاي مادرانه

كريم رجبزاده3 ،فرزند دارد كه هر يك به گواه فعاليتهايشان موفقيتهايي را كسب كردهاند.
همانگونه كه ش�اعر هممحلهاي ميگويد همس�رش در مس�ير به ثمر نشس�تن فرزندانشان نقش
بس�يار مهمي داشته است .با «كبري ش�كوهي مقدم لنگرودي» كه همكالم ميشويم او بيوقفه از
موفقيتهاي فرزندانش ميگويد و برق در چش�مانش مينش�يند كه حاصل زندگياش پربار ش�ده
است .روايت اين زندگي را از زبان اين مادر كه معلم بازنشسته است بخوانيد و خود قضاوت كنيد.

تحصيل از سن باال

وجه مشترك زندگي من و آقاي رجبزاده در اين است كه هر دويمان از سن باال شروع به درس
خواندن كردهايم .برادري داش�تم كه از من بزرگتر بود؛ زماني كه ايش�ان فوت كرد پدرم از غم او،
همه دخترانش را از مدرس�ه محروم كرد .داييام ،وس�اطت كرد تا پدرم راضي ش�د ما را به مدرسه
بفرس�تد .كالسهاي اول تا س�وم را در مكتب تحصيل كردم و پس از آزمون به كالس چهارم رفتم.
بعد از ديپلم و تحصيل در «سپاه دانش» ،معلم و استخدام آموزش و پرورش شدم و سال 1353پس
از ازدواج به تهران آمدم و در منطقه 13مشغول كار و بعد از 30سال بازنشسته شدم.

من و فاطمه و آقاي رجبزاده

دختر س�وم ما فاطمه خانم ،س�ندرم داون دارد .س�الها ،صبحه�ا آقاي رجبزاده او را به مدرس�ه
ميبرد و من هم ظهر ،او را از مدرس�ه برميگرداندم .فاطمه در 22س�الگي مقطع راهنمايي را تمام كرد.
امكان�ات آن دوران با حاال بس�يار فرق ميكرد ،چون كتاب مخصوص برايش�ان نبود ب�ه ناچار ،بچهها
كتابه�اي مدارس عادي را طي 2س�ال ميخواندند .آن موقع گفتاردرمانگر ب�ه خانه ميآورديم .پس
از پاي�ان دوران مدرس�ه به اداره بهزيس�تي رفتم و درخواس�ت كردم كه فاطمه بتوان�د در كارگاههاي
فرهنگي و هنري مجموعههايش�ان ش�ركت كند .يكي از كارشناس�ان از او پرس�يد كه قيمه را چطور
درس�ت ميكنند .فاطم�ه خانم گفت اول لپه را خيس ميكنند .وقتي س�طح اطالع�ات او را ديدند به
آس�اني او را پذيرفتند و نامهاي به بهزيس�تي ش�ميرانات ،ارسال و س�پس ما را به بهزيستي شريعتي
معرف�ي كردند؛ آنجا رش�تههاي مختلف هنري را ب�ه بچهها ياد ميدهند8 .ماه بع�د از اين ماجرا به ما
زنگ زدند .از 6س�ال پيش تاكن�ون ،فاطمه به اين مركز ميرود و در فعاليته�اي هنري حضور دارد و
گل�دوزي ياد گرفته اس�ت .ه�ر چند وقت يك بار هم نمايش�گاهي از آثار هنري بچهها برپا ميش�ود.

تأسيس كانون سندرم داون

10س�ال پيش با كمك مادراني كه فرزندان مبتال به س�ندرم داون داش�تند كانون سندرم داون
ايران را تأسيس كرديم؛ «پوراندخت بنيادي» مادر يكي از بچهها كه تجربه مديريت مدرسه داشت
اين مؤسس�ه را به ثبت رس�اند .در اين كانون ،بچهها را در رشتههاي مختلف به مسابقات جهاني و
پنجش�نبهها با همكاري ش�هرداري منطقه ،بچهها را به بدنسازي ميبريم .فاطمه اكنون ميتواند با
نت ،پيانو و تنبك بنوازد .نقاش�يهايش كارت پستال ميش�ود و به فروش ميرسد .فاطمه خانم از
طريق كانون س�ندرم داون در مس�ابقات مختلف حضور يافته است .او در ابوظبي در بخش گروهي
م�دال طالي بوچيا را كس�ب كرد .در س�وريه ني�ز در بوچيا مقام دوم گروهي را به دس�ت آورد .در
المپيك جهاني يونان هم در رشته تنيس روي ميز ،چهارم شد.

بابا ،كربال هم گريه ميكند

شاعر هممحلهاي درباره دخترش ميگويد« :فاطمه خيلي دير حرف زد و معلمان بسياري
با او كار كردند .يك روز پاييزي از زير پل مالصدرا ميآمديم؛ غروب بود و نسيم خنكي
ميوزي��د .فاطمه گفت چه هواي س��رد خوبي .اين جمله نخس��تين جمله كامل او بود كه
بسيار باعث خوشحالي ما شد».رجبزاده درباره انگيزه سرودن مجموعه شعر عاشورايي
«راز غريب ارغوان» توضيح ميدهد6 ،5« :س��ال پيش ،روز عاش��ورا ،فاطمه گفت :بابا!
كربال هم گريه ميكند ».و من تصميم به س��رودن و انتش��ار اين كتاب گرفتم ».ش��اعر
هممحلهاي از موفقيتهاي 2دخت��ر ديگرش ميگويد« :دختر بزرگترم دكتراي مكانيك
دارد و استاد دانشگاه صنعتي شريف است .دختر دومم در دانشگاه صنعتي شريف در
رش��ته برق تحصيل كرده و براي ادامه تحصيل در رشته موسيقي فعال ً در آلمان زندگي
ميكن��د ».او از نوهاش هم صحبت ميكند كه اس��تعداد ش��عر و قص��د دارد كتابش را
چ��اپ كند .رجبزاده ميگويد« :فرزندانم خودش��ان تالش كردهان��د كه امروز به جايي
رس��يدهاند؛ من و همسرم نيز سعي كردهايم خواستههاي منطقيشان را اجابت كنيم».

