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 خراسان شمالی بیش از هر چیز به چوخه داران و گود 
جوانمردانه شان شهره است؛ گودی که 2سال گذشته 
به دلیل شیوع کرونا و تحت تأثیر محدودیت های ناشی 
از این پاندمی، نتوانست میزبان پهلوانان باشد. امسال اما 
کاهش شیوع کرونا و واکسیناسیون سراسری، شرایط 
را برای برگزاری آیین ها و برنامه های مختلف فرهنگی، 
هنری و ورزشی فراهم کرد و کشتی باچوخه هم از این 
قافله عقب نماند. از ابتدای امســال تاکنون مسابقات 
کشــتی باچوخه در اســفراین، راز و جرگالن، مانه و 
سملقان و شیروان برگزار شده است و فاروج، شیروان و 
بجنورد طی روزهای آینده به مناسبت عیدفطر بخش 

دیگری از این مسابقات را میزبانی می کنند.

گود جوانمردان 
کشتی »باچوخه« یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین 
ورزش های سنتی و بومی ایران است که نواحی شمالی 
خراسان یا همان خراسان  شــمالی و بخشی از شمال 
خراسان رضوی خاستگاه آن محسوب می شود. کشتی 
با چوخه در گذشته کشتی کردی نامیده و یکی از سنن 

مردم کرد شمال خراسان محسوب می شد.
روایت های مختلفی برای این سنت کرمانجی ها وجود 
دارد؛ برخی آن را به آیین های عروســی و جشــن ها و 
عده ای دیگر تاریخ آن را به کــوچ کردهای کرمانج به 

خراسان و دفاع از مرزها نسبت می دهند.
علت نام گذاری کشتی باچوخه استفاده کشتی گیران 
از لباسی خاص هنگام کشتی گرفتن است. »چوخه« 
یا »چوخا« نام نوعی از لباس سنتی است که دامپروران 

کرد شمال خراسان آن را بر تن می کرده اند.
در این آیین، کشتی گیران با چوخه هایی که بر تن دارند 
و شالی که به کمر خود می بندند و شلواری که تا باالی 
زانو باال زده اند، وارد میدان می شــوند، بوسه بر خاک 
گود می زنند و با ادای احترام به تماشاگران، راز و نیاز با 
خدای رضوان و اجازه از پیشکسوتان مبارزه خود را آغاز 
می کنند.گودی که کشتی گیران بر آن بوسه می زنند، 

پوشیده شده از ماسه و خاک است.
در حین کشــتی، نوای ســرنا و دهل یا قشمه و دهل 
بخشــی ها با ریتم خاصی شروع شــده و به تدریج که 
کشتی اوج می گیرد، ریتم آن نیز تندتر می شود و وقتی 

زورآزمایی کشــتی گیران به اوج می رســد، بر سرعت 
نواختن طبل و سرنا افزوده می شود.

بدون معرفت، پهلوان نمی شویم
پهلوان قاسم اســدی، رئیس انجمن کشتی باچوخه 
خراسان شمالی که از 40ســال پیش تاکنون در این 
رشــته فعال اســت به همشــهری می گوید: کشتی 
باچوخه بیش از 400ســال قدمت دارد و در گذشــته 
رسم بود که در آیین ها، جشــن ها و عروسی ها کشتی 
باچوخه می گرفتند. پهلوان اسدی با بیان اینکه کشتی 
باچوخه در گذشته قانون مشخص یا وزن کشی نداشت، 
می افزاید: این کشــتی هم اکنون مثل سایر رشته های 
ورزشی قوانین خاص خود را دارد، هیأت های ورزشی 
آن در هر شهر و شهرستان تشکیل شده اند و ورزشکاران 

بعد از وزن کشی در گروه خود به مسابقه می پردازند.
به گفته او، اصل در کشتی باچوخه مثل همه ورزش های 
پهلوانی، اخالق و مرام و معرفت است و هیچ ورزشکاری 

بدون مرام و معرفت پهلوان نمی شود.
اسدی توضیح می دهد: ورزشکاران و پهلوانان کشتی 
باچوخه با وضو به گود وارد می شوند، با اخالق مسابقه 

می دهند، اعتراض و شلوغی بیجا نمی کنند، جوانمردانه 
مبارزه می کنند و اگر اختالفی هم بین 2ورزشکار وجود 
داشته باشد، حکم، حکم پهلوان اســت و ورزشکاران 
از ســر ادب و احترام از پهلوان تبعیت می کنند. رئیس 
انجمن کشتی باچوخه خراسان شمالی تأکید می کند؛ 
هرچند حاال به جــای آموزش در کوچــه و خیابان و 
محله ها، کشتی باچوخه در آموزشگاه ها آموزش داده 
می شود، اما همه تالش مربیان و پهلوانان این است که 
منش و روش این رشــته اخالق مدار را به نسل جدید 

آموزش دهند.

پیگیری برای استقالل باچوخه
معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان شمالی با بیان اینکه مسابقات کشتی با چوخه 
به شــور و هیجان خاصی بعد از 2ســال وقفه در حال 
برگزاری است، به همشــهری می گوید: پیش از عید 
مســابقات قندی این رشته برگزار شــد )به مسابقات 
غیررسمی باچوخه »قندی« یا جایزه ای گفته می شود 
که قوانین خاصی ندارد، رسمی نیست و هر جایی ممکن 
است اجرا شود( تا ورزشکاران آماده شوند، اما مسابقات 

اصلــی در فروردین برگزار می شــود و چند مســابقه 
باقی مانده هم به مناسبت عیدفطر طی روزهای آینده 
برگزار خواهد شــد. داوود خدابنده با بیان اینکه بیش 
از یك هزار نفر در خراسان شــمالی در این رشته فعال 
هستند، می افزاید: روال کشتی به این صورت است که 
اعتبار برگزاری مسابقات آن را مردم جمع می کنند، اما 

اداره ورزش و جوانان هم کمك می کند.
او با بیان اینکه این رشته از سال85 زیرنظر فدراسیون 
ورزش روستایی و بازی های بومی- محلی قرار گرفته 
اســت، ادامه می دهد: پیگیری برای ثبــت قوانین در 
فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی-محلی، 
تشکیل یك فدراســیون و مستقل شــدن این رشته 

ورزشی ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

   
در زمان برگزاری مسابقات کشــتی با چوخه بیش از 
5-4 هزار نفر تماشاگر شاهد بازی ها هستند و اگر این 
رشته ضابطه مند شود، عالوه بر برگزاری مسابقات ملی 
و بین المللی، می تواند توسعه اقتصادی و گردشگری را 

هم برای خراسان شمالی به دنبال داشته باشد. 

بازگشتچوخهداران
مسابقات کشتی باچوخه خراسان شمالی، بعد از 2سال وقفه به دلیل شیوع کرونا امسال با استقبال گسترده مردم برگزار شد

 نمایش 2میلیون شاخه گل الله
در آسارا

تا پیش از همه گیری کرونا، البرز شــاهد برگزاری جشــنواره ها و 
رویدادهای بســیاری بود که موجب جلب گردشگران عالقه مند  به 
موضوعات مختلف به ویژه گل و گیاه بود. وجود باغ گیاه  شناســی، 
پرورش انواع گل و گیاه و ثبت چندگونه ازجمله گونه الله البرز که 
5سال قبل طی مراسمی با حضور نمایندگان انجمن سلطنتی الله 
هلند در محل باغ الله ها در روستای گرماب )بخش آسارا( انتخاب 
شد، این استان را در زمینه پرورش و نمایش انواع گیاهان بسیار توانا 
کرده است. با این حال در2سال گذشته رویدادهای ویژه گل و گیاه در 
استان به حالت تعلیق درآمده بود و بهار امسال با برگزاری هشتمین 

دوره جشنواره الله کرج دوباره این روند آغاز شد.
این روزها هم جشنواره گل الله آســارا به مناسبت عید سعید فطر 
کار خود را آغاز کرده است تا بخش بیشتری از مردم کشور بتوانند به 

تماشای گل های زیبای استان البرز بروند.

نمایش 43گونه الله در آسارا
جشنواره گل الله آسارا روز شنبه، 10اردیبهشت به مناسبت عید فطر 
با نمایش بیش از 2میلیون گل الله کار خود را آغاز کرد. شهردار آسارا 
درباره این جشنواره به همشهری می گوید: گل های الله جشنواره 
آسارا در فضایی به وسعت 4هکتار کاشته شده که محیط  با نشاطی را 

برای بازدیدکنندگان و گردشگران ایجاد کرده است.
محمدباقر آســرایی با بیان اینکه هدف شــهرداری آســارا توسعه 
گردشــگری پایدار و سازگار با محیط زیســت منطقه است، اظهار 
می کند: آسارا جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای زیبایی دارد که 
مورد توجه گردشــگران اســت. با این حال برای حفظ منطقه باید 
رویکردی حافظ محیط زیســت داشــت و از ظرفیت های آسارا به 
درستی استفاده کرد. به همین دلیل شــهرداری در ایجاد باغ الله 
مشارکت کرده تا هر سال فضایی جالب و سازگار با محیط زیست در 

اختیار گردشگران قرار گیرد. 
شهردار آسارا با بیان اینکه نمایشــگاه گل الله آسارا هر سال برگزار 
خواهد شد، اظهار می کند: این جشنواره با همکاری شهرداری آسارا و 
بخش خصوصی برگزار شده است. چنین رویدادهایی نه تنها به شکل 
مستقل زمینه اشتغال را در منطقه افزایش می دهند، بلکه به دلیل 
جلب گردشگران موجب رونق مشاغل خدماتی شهر هم می شوند، 

مسئله ای که برای ما بسیار مهم است.

   
جشنواره گل الله آسارا دومین رویداد مربوط به گل و گیاه در استان 
البرز اســت، پیش از این هشتمین جشــنواره گل الله کرج پس از 
2سال وقفه در این شهر برگزار شــده بود. جشنواره »گل محمدی 
و گالبگیری« در باغ گل سرخ شهر هشــتگرد برنامه دیگری است 
که از 12اردیبهشــت تا 12خرداد در این شــهر برگزار می شود تا 
گل های اســتان البرز تا روزهای پایانی بهار میزبان عالقه مندان به 

گل و گیاه باشد.

هفته فرهنگی اصفهان برگزار می شود
معاون فرهنگی شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی اصفهان گفت: هفته فرهنگی این کالنشــهر با محوریت 
معرفی هرچه بیشتر مشــاهیر و مفاخر و فرهنگ این دیار برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، مجتبی شــاهمرادی افزود: 1۳ تا 1۹ اردیبهشت 
برای برگزاری این هفته متشکل از انواع رویدادهای فرهنگی هنری 

درنظر گرفته شده است.
به گفته وی، هفته فرهنگی اصفهان روزهای ســیزدهم تا نوزدهم 
اردیبهشــت  به ترتیب به نام شــیخ  بهایی، آیت اهلل سیدابوالحسن 
اصفهانی، شهید سردار حسین خرازی، استاد صغیر اصفهانی، استاد 
حاج مصورالملکی، بانو علویه همایونی و عالمه جالل الدین همایی 
نامگذاری شده است. شــاهمرادی ادامه داد: همزمان با این هفته، 
دبیرخانه فرهنگــی زاینده رود با محوریت ضــرورت توجه هرچه 
بیشــتر به این رودخانه راه اندازی خواهد شــد که امیدواریم گام 
مثبتی برای احیای دائمی این رود داشته باشد. وی افزود: چهاردهم 
اردیبهشــت  به نام آیت اهلل سیدابوالحسن اصفهانی نامگذاری و در 
این راستا رویدادی برای ناگفته های مشروطه اصفهان درنظر گرفته 
شده اســت. به گفته او، همایش بزرگ پیاده روی با حضور اعضای 
1۷0ایستگاه ورزشی اصفهان ازجمله برنامه های این روز خواهد بود.

 خبر

حمیده پازوکی؛ خبرنگارپیگیری

۷۲درصد بــرق زنجان در بخــش تولید 
مصــرف می شــود. بــه گــزارش ایســنا 
و به گفتــه پیــام جــوادی، مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان، 
بیشــتر مصرف برق اســتان زنجــان در 

بخش صنعت و کشاورزی است.
ناتــرازی در تولیــد و مصــرف از ســال 
امســال  و  شــده  شــروع  گذشــته 
هــم ادامــه دارد. محدودیــت زمــان و 
برنامه هــای  تولیــد،  زمان بربــودن 
پیش بینی شده برای افزایش تولید برق 
 در کشــور بــزودی تحقــق صددرصدی

نخواهد داشت.

  ۷۲
 درصد

زنجان

600کیلومتر از نهرهای گیالن الیروبی 
شده است. به گزارش ایسنا و به نقل 
از امیــر مــرادی، مدیــرکل مدیریــت 
بحران گیالن، براســاس پیش بینی ها 
الیروبــی نهرهــای اســتان در ماه آینده 
بــه ۱000کیلومتر خواهد رســید. با این 
حــال امســال الیروبــی رودخانه هــای 
استان نســبت به ســال قبل 40درصد 

رشد داشته است.  

 ۶۰۰
 کیلومتر

گیالن

عدد خبر
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