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پنجشنبه

   ضرورت شور و شعور 
در عزاداری ها

بــدون تردید عــزاداری بر 
امامــان معصــوم و اشــک 
ریختن بــر مظلوميت آنان 
یکی از مظاهر فرهنگ شيعی است. اینکه دليل و فلسفه 
این کار چيســت و چه اهدافی دارد، مباحثی اســت که 
همواره مورد بحث و گفت وگوی علما و اندیشمندان بوده 

و از 2زاویه قابل توجه و دقت است:
از نقطه نظر عاطفی: ما شيعيان امامان خود را از 

پدرانمان بيشتر دوســت داریم و خواه ناخواه در 1
شادی و حزن آنان شریک هستيم که خودشان فرمودند: 
شــيعيان ما از گل ما آفریده شــده اند؛ در شادی ما شاد 

هستند و در اندوه ما اندوهناک.
 از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی: آنچه مسلم 

اســت احيای ایــن عزاداری ها و بزرگداشــت 2
همه ساله آن عزیزان، باعث پایداری و تداوم ذکر و نامشان 
و ترویج مکتب اعتقادی و اخالقی و عملی آنان است. در 
این مناســبت ها و مراســم است که شــيعيان، زندگی 
پيشوایان شــان را بيش از هر وقت دیگــری مورد دقت، 
مطالعه و گفت وگو قرار می دهند و از آنها درس های الزم را 
می گيرند. همين عامل موجب سفارش بزرگانی چون امام 
خمينی)ره( به زنده نگه داشــتن محرم و صفر بود؛ چون 
همين محرم و صفر و همين عزاداری هاست که اسالم را 
زنده نگه داشته اســت. همه اینها درصورتی است که در 
عزاداری ها اکتفا به شور محض نشــود و شعور حسينی 
بن مایه اصلی آن باشــد. گاهی دیده می شود که شکل و 
محتوای این یادبودها و عزاداری ها دچار بدعت و انحرافات 
خطرناکی شده و رو به سویی می رود که به یقين با فرهنگ 
اصيل شيعی نه تنها ســازگاری ندارد که حتی منافات و 
تعارض هــم دارد. اســتفاده از چهره نــگاری خيالی و 
غيرمستند امامان، اشعار پوچ و مداحی هایی که جز اهانت 
به ســاحت مقدس معصومان چيز دیگری در بر ندارد، 
شيوه های مدرن و پست مدرن عزاداری و تعزیه گردانی، 
افراط و تفریط در مقدار و طول زمان عزاداری ها، استفاده 
نابه جا از احساسات و عواطف جوانان و چشم و هم چشمی 
در برگزاری هيئت ها و دسته جات و نمایش بعضی از این 
منظره های موهن در رسانه ها جز وهن اسالم و تشيع را در 
پی ندارد.  شيعه آنقدر منطق و استدالل دارد که نيازی به 
این خرافه ها و بدعت ها نداشته باشد. اتفاقاً سفارش بزرگان 
به احيای مراسم عزاداری، برای ترویج و تبين همين منطق 
و استدالل است. ســنت عزاداری اصيل شيعی همواره 
اینگونه بوده است که در مجالس یادبود و روضه خوانی ها 
غالب وقت شرکت کنندگان به بيان احکام دینی و معارف 
اســالمی، آموزش اعتقادات صحيح و همچنين تشریح 
سيره و روش زندگانی آن بزرگواران می گذشت و در پایان 
با ذکر مصایب آنان و یادآوری مظلوميتشان اشکی ریخته 
می شــد. این بود که معموالً حتی مردم عوام سرشار از 
اطالعات دینی و اعتقادات محکــم مذهبی بودند که در 
همين مجالس به دســت آورده بودند. در واقع مجالس 
عزاداری هم بهانه ای برای آموزش دین و تبيين زندگی و 
سيره ائمه اطهار و الگو سازی  مناسب برای مردم بود و هم 
شيوه و روش عزاداری و حتی نوع اشــعار و محتوای آن 
آموزه های صحيح علمی و عملی عزاداران را در پی داشت.

اگر از ثواب عزاداری گفته ایم و شنيده ایم، به یقين مربوط 
به عزاداری هایی اســت که در آن نه تنها نظام تشــيع و 
حرمت امامان و نيز دین مبين اســالم مورد هتک قرار 
نگيرد که حتی مســتحکم تر نيز بشود. ســابق بر این از 
مداحی و روضه خوانی، به عنوان حســن ختام یا به عنوان 
نمک مجلس یاد می شد و عمده وقت مجالس عزاداری را 
خطابه ها، وعظ ها، بيان احادیث و احکام پر می کرد. امروزه 
اما متأسفانه در بســياری از مجالس عزاداری ما، نه تنها 
وعظ و ارشــاد و بيان احکام و حقایق دینی جایی ندارد 
که شيوه عزاداری ها هم اســباب دین گریزی خودی ها 
و تمســخر بيگانگان را فراهم می آورد. واقعاً چه چيزی 
از اشــعار و مداحی های پوچ و بی محتــوا عاید جوانان و 
شرکت کنندگان می شود؟ آیا فکر کرده ایم که این جوانان 
و این شرکت کنندگان بعد از یک دهه و یک سال عزاداری، 
چقدر دارای تغيير رفتار و روش در زندگی شده اند؟ چقدر 
با شخصيت شــخصی که بر وی گریه می کنند و ژرفای 
وجودی وی آشــنا شده اند؟ آیا ســينه زنی هایی که گاه 
بيشتر موجب تخليه هيجان های جوانی است تا عزاداری 
و بصيرت، مورد نظر ائمه اطهار است؟ آیا هر کس محکم تر 
پا بر زمين بکوبد، شيعه تر و وفادارتر است؟ آیا سر و صورت 
و سينه خراش دادن و قمه زدن و بر زنجيرها تيغ بستن و... 

امامان ما را خوشحال می کند؟ 
آیا امامان ما راضی هستند که تا بعد از نيمه شب صدای 
بلندگو و صدای گوشخراش طبل و سنج، آسایش مردم را 
بگيرد؟ آیا امامان ما راضی هستند که گذرگاه های عمومی 
و معابر و خيابان ها جوالنگاه رفت وآمد نامنظم و دلبخواه 
دسته جات عزاداری و برپایی تکيه ها و سدمعبرهای عجيب 
و غریب بشود؟ آیا ما اجازه داریم به بهانه عزاداری، تمامی 
عرض خيابان را اشغال کنيم؟ آیا این نهایت بی مسئوليتی 
ما نيست که حتی راهی باریک برای گذر اتومبيل ها باقی 
نگذاریم تا ترافيک وحشــتناک نيم کيلومتری درســت 
نکنيم؟ اگر در این ماشين های پشت دسته عزاداری گير 
کرده، مریض قلبی یا زن باردار پا به زایمان یا کســی که 
حامل داروی اورژانســی برای بيماری رو به موت است، 
وجود داشته باشد آیا امامان به این نوع ابراز ارادت و عشق 
راضی هستند؟ اميدوارم مجالی پيش آید تا در این زمينه 

و انحرافات شکلی و محتوایی عزاداری ها بيشتر بنویسم.

وزن بساطش زیاد بود،  
حدود 50جلــد کتاب 
درون یک چهارچرخ و یک کوله پشتی بزرگ و سنگين 
روی دوش، ایستگاه به ایستگاه، خط به خط، قطار به 
قطار، واگن به واگن همه را برای فروش کتاب هایش 
امتحان می کرد. در مــورد محتوای تک تک کتاب ها 
اطالعات داشت. اطالعاتی از دل کتاب به مسافران ارائه 
می داد تا آنها را به خرید کتاب ها یا شاید سبک شدن 
بار سنگينش تشــویق کند؛ کتاب ها یا روانشناسی-
انگيزشی بودند و یا رمان. می خواهم کاری به محتوا 
و عناوین زرد برخی از کتاب هایش نداشته باشم. اما 
می خواهم که سهم او را برای باال بردن فرهنگ مطالعه 
و افزایش سرانه کتابخوانی تأثير گذار بدانم. حتی کمتر 
فروشنده ای را دیده بودم که این همه با صبر، آرامش، 
اشتياق و حتی عالقه بساطش را تبليغ کند. او فقط 
فروشنده نبود، کلمه می فروخت، نه کلمه می ساخت 
و از هر کلمــه از دل کتاب بــرای معرفی محصوالت 
فرهنگی اش بهــره می گرفت. می گفــت اگر مادری 
نگران هســتيد، اگر اضطراب را به فرزند نوجوان تان 
منتقل می کنيد، اگر نمی توانيد با نوجوان تان ارتباط 

برقرار کنيد، فالن کتــاب از فالن 
نویسنده را پيشــنهاد می دهم. او 
می گفت که اگر نمی توانيد خشم تان 
را کنترل کنيد، نمی توانيد ذهن تان 
را بی خيال و آرام کنيد و دغدغه های 
ذهنی بی شمار دارید، فالن کتاب 
را ورق بزنيــد. اگــر نمی توانيد در 
جمع صحبت کنيد و خجالت شما 
را مغلوب می ســازد کتاب معروف 

قدرت بيان را مطالعه کنيد.
زن کتابفــروش البــه الی آن همه 
کتــاب، رمان هــای معروفی هم 
می فروخت، »خشــم و هياهو« اثر 
ویليام فاکنر را بــا آب وتاب تبليغ 

می کرد، در مورد داستانش صحبت می کرد. از کتاب 
»کيمياگر«، پائولــو کوئيلو، »ســمفونی مردگان« 
عباس معروفی و »سووشون« نوشته سيمين دانشور 
هم تعریف و تمجيد می کرد که می تواند رمان هایی 
خواندنی برای این تابســتان گرم و حوصله سربر به 
حســاب  آید. از تلخی و اثرگذاری سمفونی مردگان 
می گفت و تأکيد می کرد این رمان جایزه سال 2001از 
بنياد انتشارات ادبی فلسفی »سور کامپ« را دریافت 
کرده است.  سووشون را به زنان معرفی کرد و تأکيد 
داشــت که مطالعه آن برای تمام زنــان مهم و الزم 
است. پس به من حق بدهيد که تأثير این فروشنده 
کتاب در باال بردن سرانه مطالعه در کشور را ستایش 
کنم و آن را بهانه ای برای نوشــتن یک دلنوشــته 
بدانم. ما کمی قدیم ترها کتاب را فقط می توانستيم 
از کتابفروشــی های انقالب تهيه کنيــم و رفتن به 
خيابان و ميدان انقــالب برای تهيه یک جلد کتاب، 
از بزرگ ترین سرگرمی ها و هيجان های زندگی مان 
به حســاب می آمد اما حــاال فروشــنده ها کتاب را 
تا ایســتگاه های مترو می آورنــد. نه تنها غرفه های 
تخفيف50درصدی کتاب راه می اندازند که کتاب ها را 
تا واگن های مترو می آورند تا ما برای خرید و خواندن 
یک کتاب پيشقدم شویم. بهانه امرار معاش هم هست 
اما ما آن  را تالش برای کتابخوانی 

برداشت می کنيم!
به عنــوان یکــی از مســافران 
هميشگی و ســال های دور مترو 
آرزو دارم کــه تمــام کتاب های 
این فروشــنده به فروش برسد و 
زمانی که ایــن زن کتاب هایش را 
تبليغ می کند مســافری هدفون 
در گوش اش نباشد، موزیک گوش 
ندهد، در فضای مجازی مشغول 
نباشــد، با تلفن صحبت نکند تا 
تبليغات ایــن زن را گوش دهد و 
بتواند کتابی بخرد؛ تنها آرزوی من 

در واگن مترو همين است.

قصه شهر

سمیه جاهدعطائیان

محمد کاموس

همه بهانه از اوست!

تقويم / سالمرگعدد خبر

حافظ

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فرياد می دارد که بر بنديد محمل ها

ايام محرم امسال هم درست مثل هر سال 
با برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی پر 
شده و البته   به خاطر روند افزايشی کرونا، 
اغلب اين برنامه ها در فضاهای باز برگزار 
می شود تا بیماری، مردم را تهديد نکند. 
اگر ساکن پايتخت هستید يا در اين ايام 
به تهران ســفر کرده ايد، شرکت در اين 

برنامه ها را از دست ندهید.

محرم و صفر در میدان امام حسین)ع(
در ایام محرم به ویژه 10شــب اول و روزهای 
تاســوعا و عاشــورا، بســياری از دوستداران 
اهل بيت در ميــدان امام حســين)ع(جمع 
می شوند تا شاهد برگزاری عزاداری ها و مراسم 
مربوط به این روزها باشند. امسال هم سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه هایی 
را با عنوان »جلوه ســوگ« برگزار می کند که 
تعدادی از این برنامه ها درهمين  ميدان  برگزار 
خواهد شــد. آنطور که معاون این ســازمان 
می گوید: قرار اســت جمعه های ماه محرم و 
صفــر، برنامه های عــزاداری مخصوص اقوام 
مختلفی که در تهران حضور دارند مانند تجمع 
آذری های مقيم تهران و تجمع افغانستانی های 

مقيم تهران در این ميدان برگزار شود.

بازديد از پرده عاشورا در کاخ گلستان
چند روز پيش از قدیمی ترین پرده درویشی 
عاشورا به عنوان یکی از قدیمی ترین تابلوهای 
پرده خوانی در کاخ گلســتان رونمایی شد. 
مرمت این اثــر از اســفندماه1399 پس از 
کارشناســی و آسيب شناســی، با همکاری 
پژوهشــکده حفاظت و مرمت آغاز شد و در 
تيرماه سال1400 به پایان رسيد. در فرایند 
مرمت، مرمتگران به نوشتاری از تاریخ خلق 
این اثــر برخوردند که به  ایــن  ترتيب تاریخ 
جدیدی برای قدمت این سبک از نقاشی رقم 
خورد: »حاج حســن چاوش در سال1231 
هجری قمری.« در قســمت باالیی نقاشی 
نيز نوشته دیگری به این مضمون »کمترین 
مهدی شــعبانعلی« دیده می شود. ابعاد این 
پرده نقاشی 148 در 415سانتی متر است. اگر 
دوست دارید از نزدیک این پرده درویشی را 
تماشا کنيد، می توانيد به موزه مردم شناسی 
مجموعه ميراث جهانی کاخ گلستان که این 

پرده در آنجا به نمایش درآمده بروید.

نمايشگاه ماه سرخ
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
نيز همزمان با ایام ســوگواری سرور و ساالر 
شــهيدان اباعبداهلل الحســين)ع(، اقدام به 
برگزاری نمایشگاه نقاشی عاشورایی، با عنوان 
»ماه ســرخ« کرده اســت. در این نمایشگاه 
منتخبــی از آثار نقاشــی )شــامل 33اثر(، 

مربوط به اعضــای مراکــز فرهنگی هنری 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
در چند سال گذشته، از استان های مختلف 
کشور گردآوری شده است. این نمایشگاه از 
 10مرداد برپا شده و تا پایان این ماه در حال

برگزاری است.

تعزيه در خانه هنرمندان ايران
تعزیه جزئي جدا نشــدنی از برنامه های ماه 
محرم و صفر اســت. امســال هم همزمان با 
فرا رســيدن ایام محرم، خانــه هنرمندان 
ایران و پردیس تئاتر تهران در دهه نخســت 
این مــاه، ميزبــان 20گــروه تعزیه خوان با 
حضور چهره های نامدار و پيشکســوت هنر 
شبيه خوانی سراسر کشور بود. مجلس تعزیه 
دهه اول محرم از 8مرداد با تعزیه »شــهادت 
حضرت شــاه چراغ« در روز اول آغاز شــده 
و تا 17مــرداد در باغ هنر خانــه هنرمندان 
ایران، هر شــب از ســاعت20:30 تا 22:30 
ميزبــان عالقه مندان و ســوگواران حضرت 
سيدالشهدا)ع( خواهد بود. در پردیس تئاتر 
تهران هم هر شــب از ســاعت 21 تا 23 در 
آمفی تئاتر رو باز این پردیس خوانش زیارت 
عاشورا و سوگواری، برپایی ایستگاه صلواتی، 
سخنرانی با محوریت عاشورا و قيام شکوهمند 
امام حسين)ع به کالم شــيخ هادی اتابکی و 
مداحی کربالیی مهدی فتحی و حاج مهدی 

رجبی برگزار می شود. 

 
 

آنهــا که بــر بام ها 
ایســتاده اند، مــه 
را نمی بيننــد که 
سراسيمه از بلندای 

کوه ها سرازیر شده اســت. آنها که در کوچه پس کوچه های 
تنگ، راه می روند، شمعدانی ها را بر رف پنجره ها نمی بينند. 
آنها که سنج ها را به هم می کوبند، آوای چشمه ها را که نه، تنها 
قصيده  ایستادن را می شنوند و تشنگی. آنها، همه آن آدم ها که 
چشم انتظار علم ها ایستاده اند، زمين و زمان را از یاد می برند 
و ماسوله اینگونه در عصر ششمين روز از  ماه محرم، نم اشک 
انسان و آسمان را به جان می خرد تا روایت آزادگی را به مرور 
بنشيند. و این حکایتی  800ساله است که هر سال هزاران نفر 
از عزاداران حضرت امام حسين)ع( و یارانش را پيرامون بقعه 
امامزاده »عون بن محمدبن علی« در شهر تاریخی ماسوله گرد 
می آورد. آنها که سياه پوش و سينه زنان می خوانند: »سقای 
دشت کربال ابالفضل ابالفضل...« ؛ آنان از دور و نزدیک می آیند 
تا مرثيه خوان روزی باشند که آب را به روی سروقامتان کربال 
بستند. این آیين چنين آغاز می شود که ابتدا ریش سفيدان 
4محله »خانه بر«، »مســجدبر«، »کی َســر« و »اسد محله« 
ماســوله، قطعات 4علم  را از مســجد محل خویش به بقعه 
عون بن محمد)ع( می برند تا علم هــا همراه با نوحه خوانی در 
آنجا بسته شوند و بر آنها سبز پوشانده شود. سپس این 4علم 
در دســت علمداران پس از پيمودن مسيری معلوم همراه با 
سينه زنی و مرثيه خوانی روانه مسجد محل خویش می شوند. 
علم ها تا تاسوعا سبزپوشــند اما جامه سبزشان روز عاشورا با 
تن پوشی سياه تعویض می شود و تا پایان ماه صفر سياه پوش 
می مانند.  عزاداری های محرم و صفر که به پایان می رســد، 
مراســمی دیگر برگزار می شــود.  »علم واچينی« نام آیينی 
است که با برپایی آن اهالی ماسوله رخت سياه را از علم ها جدا 
می کنند و علم ها در مساجد می مانند تا عصر ششمين روز از  

ماه محرم سال بعد.

سرزمين من

روز خبرنگار

مریم ساحلی

علم بندان ماسوله

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

ميرزا سيدکاظم مســتوفی تفرشی از 
صاحب منصبان عصر قاجــار بود. در 
هنگام پادشــاهی محمدشاه به دیوان 
وارد شــد. در ســال1284 قمری، یعنی در ميانه های سلطنت 
ناصرالدین شــاه، به مســتوفی گری اصطبل شــاهی منصوب 
شد.15سال بعدش، مســتوفی اصطبل خاصه و ایلخی چيان و 
کليه دّواب دیوانی اعم از زین خانه، کالســکه خانه، شــترخانه و 

قاطرخانه بود.

  در دارالخالفه، مسجد و مدرســه علميه ای در حوالی امامزاده 
یحيی ساخت که به نام بنيانگذار و واقفش، »کاظميه« مسمی 
یافت. عمارت کاظمی نيز در همان محله، از متعلقات اوســت. 
10ســال پيش از آنکه در دربار ناصری ترفيــع مرتبه یابد، در 
تفرش، زادگاه خود، تکيــه ای در محله »زاَغــرم« ایجاد کرد 
که اکنــون آن را با همين عنوان می شناســيم. ســنگ بنای 
تکيه اما در ســال1274 قمری گذاشته شد. این یعنی امسال، 
یکصدوهفتادمين سالی است که این تکيه از عزاداران حسينی 
ميزبانی می کند. تکيه زاغرم یکــی از کهن ترین تکایای فعال 
ایران است که پس از تکيه دولت، شاید بتوان آن را دومين تکيه 
مسقف ایران نام نهاد با این تفاوت که سقف آن هميشگی است 
و از جنس چوب. چوب در جای دیگری نيز کارگر بوده اســت؛ 
درهای ورودی تکيه که به تزئينات چشم نوازی مزین شده است.
زین العابدین قمی، که معماری این اثر، محصول ذوق اوست، این 
بنا را با خشت و گل ساخت. بدین سان نخستين تکيه کاهگلی 
ایران لقب گرفت. این بنا در اضالع شمال غربی و جنوب شرقی 
صاحب 2ایوان است. نوشته اند ایوان جنوب شرقی، قدیمی ترین 

جانب این مکان مذهبی و معنوی است.
این تکيه مستطيل شکل که سکویی در ميانه آن برای برپایی 
تعزیه وجود داشــته، در 2ضلِع بزرگ تر شمالی و جنوبی اش، 
حجره هایی داشــت با طاق ضربی برای حضور عوام و 2 ضلع 
کوچک تر نيز مخصوص اعيان و اقران شهر. جالب آنکه هریک از 
این غرفه های ده گانه با چراغ آویزهای چوبی  شگفت انگيزشان، 

صاحب نامی برای خود بودند؛ مانند ميرپنج و مجدالممالک.
تکيه آب انبــاری نيز دارد کــه آب آن از قناتی در 5کيلومتری  

تأمين می شود. در گذشــته اهالی در روزی که آب به سوی 
آب انبار روانه می شد موظف بودند مسير را حفاظت کنند 
تا تميز و گوارا  بماند؛ رسمی که   نشان از حرمت گذاری  به 

آب است.   چنين است که اهالی تفرش و محله زاغرم، 
یک قرن و هفتاد سال اســت اینجا در رثای سرور و 
ساالر شــهيدان)ع( ذکر مصيبت می خوانند و بر سر 

و سينه می زنند.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ

 در ستایش جاودانگی

شاید بزرگ ترین حســرت ازلی و 
احتمــاال ابدی انســان جاودانگی 
باشد، از پدر ما که با وسوســه ناميرایی دل به دامان زمين 
داد تا تصور اســاطيری آدميان از خدایگان شــان.از زئوس 
تا گيلگمش. آدمی در جســت و جوی انوشــگی ست و بقا و 
ماندن. دل به جدایی ندارد، وصل را دائم می خواهد و مدام 
و بی وقفه. بخشــی از آرزوی اینک بشــر هم در داستان و 
نمایش هــای رویاپردازانه اش به یافتــن راه و رحيلی برای 
رهایی از مرگ محتوم اســت. برای معاف شدن از فنا و محو 
در بقا. ليک انگاری این فرضيه با تمام شــوخ طبعی بسيط، 
بالهت کودکانه و حرص احمقانه اش، محال و دست نيافتنی 

هم نيست. 
نه با آزمایش های مکرر و بيهوده تجربی یا ورد و سحر تخيلی. 
اگر قرار بر بقا در این دنيا باشــد، نه با تن و کالبد که با ایده و 
آرمان شکل می گيرد. حيات جســم حسين بن علی)ع( در 
دهمين روز از سال 61قمری به پایان رسيد، اما خود حسين، 
چه؟ چرا زنده اســت؟ چطور او را در بيابانــی بی آب و اوالد 
کشتند و حال صيحه اش چون نفخه صور شنيده می شود؟ هر 
روز بلندتر، پرشورتر، زنده تر. رهاتر از هر مرز و گره و گرایشی، 

چرا که حسين نه شهيد راه اسالم، که شهيد راه انسان بود.

درباره تکيه زاَغرم تفرش
 170سال مرثیه خوانی

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف، مثل 
 همین متن کوتاهی که

می بینید. ما منتظريم 
تــا نوشته هـــايتان 
درباره مسائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی 

هم هستید جايتان اينجا محفوظ است.
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

»جا مانده است / چیزی، جايی / که هیچ گاه ديگر / هیچ چیز / 
جايش را پر نخواهد کرد / نه موهای سیاه / نه دندان های سفید« 
آخرش هم معلوم نشد دقيقا چه کاره است؛ شاعر است 
یا هنرپيشه، نویسنده اســت یا کارگردان تئاتر. معلمی 
و طلبگی هم کرده بود. ولی چيزی که معلوم اســت این 
است که هيچ وقت خوشحال نبود، نمی خندید، از ته دل 
نمی خندید. در همه کارهایش این غم و غصه معلوم است. 
می گویند در شعرها و نوشــته ها و بازی هایش بيشتر از 

همه شاعرها و نویسنده ها و هنرپيشه های دیگر، خودش 
بود. در شعرهایش همان کسی است که با »نازی« حرف 
می زند. وقتی »مرغابی در مه« را می نویســد، درســت 
مثل همان مردی اســت که با زنش آمده تهران و درگير 
می شود با پایتخت و مردمش. وقتی »سایه خيال« را بازی 
می کند، همان »حســين پناهی« است، با همان اسم. با 
صداقت عجيب و غبطه برانگيزش، هميشه نقش دیوانه ها 
را بازی کرد. دیوانه هایی از آن دســت که پولس قدیس 
گفته بود: خداوند برای شرمنده کردن عقال آفریده شان. 
حسين پناهی در روستا به دنيا آمد، همان روستایی که 

بعدها سریال »بی بی یون« در آنجا فيلمبرداری شد. اول 
رفت علوم حوزوی خواند. بعد رفــت تحصيل بازیگری 
و هنرپيشــگی کرد. قبل از جنگ بود که دست همسر و 
فرزندش را گرفت وآمد تهران کــه فعاليت هنری کند. 
شروع کرد به نوشــتن و بعد هم بازی در فيلم. چندتایی 
هم جایزه گرفت. حوالی دهه 70هم شعرهایش را منتشر 
کرد. با این همه معروفيت، وقتی که از دنيا رفت هيچ کس 
نفهميد. بعد از 3روز جنازه اش را در خانه اش پيدا کردند. 
48ساله بود. در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دوست 

دارد در 40سالگی بميرد، 8سال دیرش شده بود!

 من حسین ام، پناهی ام

حاللمان کنید
من عاشــقش شدم و 
ديــدم راه گريز ندارم. 
داســتان از اينجا آغاز 
شد؛ هنوز 20ســالم نشــده بود که يک روز يکی از 
دوستانم چند نوار کاست آورد و گفت »اينها را گوش 
بده و هرچی گفت بنويس، واو بــه واو، از خجالتت 
هم در میام« و رفت. نوارها را آوردم خانه و در ضبط 
صوت گذاشــتم. خوب به خاطر دارم کــه دو نفر با 
هم درباره تاريخ شــفاهی ادبیات کودك و نوجوان 
صحبت می کردند. هرچه گفتند را نوشتم. حتی وقتی 
می خنديدند من هم می نوشتم ها ها ها )صدای خنده(. 
صحبت ها و دغدغه هايشان برايم جالب بود. تا صبح 
همه کاســت ها را روی کاغذ نوشتم. صبح با دوستم 
تماس گرفتم و گفتم تمام شــد. بی تاب بودم تا او را 
ببینم و درباره کارش بیشتر بدانم. وقتی ديدمش گفت 
همه کاســت ها را »پیاده« کردی؟ با تعجب نگاهش 
کردم و گفتم همه را نوشتم. وقتی کاغذها را گرفت 
و خواند، بلند زد زير خنــده و گفت »ديگه خیلی واو 

به واو نوشتی«. 
از پله های ساختمان باال رفتیم. میزها با نظم خاص بغل 
به بغل هم بودند اما دنیای هر کدام ربطی به ديگری 
نداشت. هر کدام با شــور و هیجان پیگیر داستانی 

بودند. 
يکی از جنون های همیشگی من، اين بود که قرار است 
در آينده چه کاره شوم. هیچ وقت کسانی که 30 سال تا 
دم بازنشستگی هر روز يک کار ثابت انجام می دادند 
را درك نکردم. اما آن روز در آن ساختمان دلم لرزيد. 
ناخوداگاه ياد حرف مادرم افتادم که می گفت از کودکی 
يک جا بند نمی شدم. اصال محیط آرام و خنثی آزارم 

می داد. تا آن روز... 
روز عید غديرخم بود. تعطیل بود اما درآن ساختمان 
همه سرکار بودند و اثری از تعطیلی شهر نمی ديدی. 
اينجا همه خبردار بودند و آماده و روايت ها داشتند 
برای بی خبران فردا. وقتی آن همــه انرژی را يکجا 
ديدم، دلم برای اين دنیای جــدا از روزمرگی لرزيد. 
احســاس کردم اين همان دنیايی است که می تواند 

ذهن و دلم را آرام  کند.
امروز 20سال از 20ســالگی ام می گذرد و من هر روز 
عاشق تر شــدم. هنوز هم از »هوا«ی آسمانش نفس 
می گیرم. از »آب« چشمه جوشانش حیات و از تلخی 
حوادثش »آتش«. من عاشقانه »خاك« قلم می خورم؛ 

نان را خدا خودش می دهد.
من يک خبرنگارم. من و دوستانم را حالل کنید اگر 

گاهی خبرهايمان تلخ می شود.
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