يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
به راستی که اهل خیر و شر را نمی توان تشخیص
داد مگر به مردم.

 پنجشــنبه  13مرداد  1401سال ســیام شماره 8560

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين
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پذیرش آگهي:

تلفن84321000 :

پنجشنبه

ضرورت شور و شعور
در عزاداریها
سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

بــدون تردید عــزاداری بر
امامــان معصــوم و اشــک
ریختن بــر مظلومیت آنان
یکی از مظاهر فرهنگ شیعی است .اینکه دلیل و فلسفه
این کار چیســت و چه اهدافی دارد ،مباحثی اســت که
همواره موردبحث و گفتوگوی علما و اندیشمندان بوده
و از 2زاویه قابلتوجه و دقت است:
از نقطهنظر عاطفی :ما شیعیان امامان خود را از
 1پدرانمان بیشتر دوســت داریم و خواهناخواه در
شادی و حزن آنان شریک هستیم که خودشان فرمودند:
شــیعیان ما از گل ما آفریده شــدهاند؛ در شادی ما شاد
هستند و در اندوه ما اندوهناک.
از نقطهنظر سیاسی و اجتماعی :آنچه مسلم
 2اســت احیای ایــن عزاداریها و بزرگداشــت
همهساله آن عزیزان ،باعث پایداری و تداوم ذکر و نامشان
و ترویج مکتب اعتقادی و اخالقی و عملی آنان است .در
این مناســبتها و مراســم است که شــیعیان ،زندگی
پیشوایانشــان را بیش از هر وقت دیگــری مورد دقت،
مطالعه و گفتوگو قرار میدهند و از آنها درس های الزم را
میگیرند .همین عامل موجب سفارش بزرگانی چون امام
خمینی(ره) به زنده نگهداشــتن محرم و صفر بود؛ چون
همین محرم و صفر و همین عزاداریهاست که اسالم را
زنده نگهداشته اســت .همه اینها درصورتی است که در
عزاداریها اکتفا به شور محض نشــود و شعور حسینی
بنمایه اصلی آن باشــد .گاهی دیده میشود که شکل و
محتوای این یادبودها و عزاداریها دچار بدعت و انحرافات
خطرناکی شده و رو بهسویی میرود که به یقین با فرهنگ
اصیل شیعی نهتنها ســازگاری ندارد که حتی منافات و
تعارض هــم دارد .اســتفاده از چهرهنــگاری خیالی و
غیرمستند امامان ،اشعار پوچ و مداحیهایی که جز اهانت
به ســاحت مقدس معصومان چیز دیگری در بر ندارد،
شیوههای مدرن و پستمدرن عزاداری و تعزیهگردانی،
افراط و تفریط در مقدار و طول زمان عزاداریها ،استفاده
نابهجا از احساسات و عواطف جوانان و چشم و همچشمی
در برگزاری هیئتها و دستهجات و نمایش بعضی از این
منظرههای موهن در رسانهها جز وهن اسالم و تشیع را در
پی ندارد .شیعه آنقدر منطق و استدالل دارد که نیازی به
این خرافهها و بدعتها نداشته باشد .اتفاقاً سفارش بزرگان
به احیای مراسم عزاداری ،برای ترویج و تبین همین منطق
و استدالل است .ســنت عزاداری اصیل شیعی همواره
اینگونه بوده است که در مجالس یادبود و روضهخوانیها
غالب وقت شرکتکنندگان به بیان احکام دینی و معارف
اســامی ،آموزش اعتقادات صحیح و همچنین تشریح
سیره و روش زندگانی آن بزرگواران میگذشت و در پایان
با ذکر مصایب آنان و یادآوری مظلومیتشان اشکی ریخته
میشــد .این بود که معموالً حتی مردم عوام سرشار از
اطالعات دینی و اعتقادات محکــم مذهبی بودند که در
همین مجالس بهدســت آورده بودند .در واقع مجالس
عزاداری هم بهانهای برای آموزش دین و تبیین زندگی و
ی مناسب برای مردم بود و هم
سیره ائمهاطهار و الگوساز 
شیوه و روش عزاداری و حتی نوع اشــعار و محتوای آن
آموزههای صحیح علمی و عملی عزاداران را در پی داشت.
اگر از ثواب عزاداری گفتهایم و شنیدهایم ،به یقین مربوط
به عزاداریهایی اســت که در آن نهتنها نظام تشــیع و
حرمت امامان و نیز دین مبین اســام مورد هتک قرار
نگیرد که حتی مســتحکمتر نیز بشود .ســابق بر این از
مداحی و روضهخوانی ،بهعنوان حســنختام یا بهعنوان
نمک مجلس یاد میشد و عمده وقت مجالس عزاداری را
خطابهها ،وعظها ،بیان احادیث و احکام پر میکرد .امروزه
اما متأسفانه در بســیاری از مجالس عزاداری ما ،نهتنها
وعظ و ارشــاد و بیان احکام و حقایق دینی جایی ندارد
که شیوه عزاداریها هم اســباب دینگریزی خودیها
و تمســخر بیگانگان را فراهم میآورد .واقعاً چه چیزی
از اشــعار و مداحیهای پوچ و بیمحتــوا عاید جوانان و
شرکتکنندگان میشود؟ آیا فکر کردهایم که این جوانان
و این شرکتکنندگان بعد از یکدهه و یکسال عزاداری،
چقدر دارای تغییر رفتار و روش در زندگی شدهاند؟ چقدر
با شخصیت شــخصی که بر وی گریه میکنند و ژرفای
وجودی وی آشــنا شدهاند؟ آیا ســینهزنیهایی که گاه
بیشتر موجب تخلیه هیجانهای جوانی است تا عزاداری
و بصیرت ،موردنظر ائمهاطهار است؟ آیا هر کس محکمتر
پا بر زمین بکوبد ،شیعهتر و وفادارتر است؟ آیا سر و صورت
و سینه خراشدادن و قمه زدن و بر زنجیرها تیغ بستن و...
امامان ما را خوشحال میکند؟
آیا امامان ما راضی هستند که تا بعد از نیمهشب صدای
بلندگو و صدای گوشخراش طبل و سنج ،آسایش مردم را
بگیرد؟ آیا امامان ما راضی هستند که گذرگاههای عمومی
و معابر و خیابانها جوالنگاه رفتوآمد نامنظم و دلبخواه
دستهجات عزاداری و برپایی تکیهها و سدمعبرهای عجیب
و غریب بشود؟ آیا ما اجازه داریم به بهانه عزاداری ،تمامی
عرض خیابان را اشغال کنیم؟ آیا این نهایت بیمسئولیتی
ما نیست که حتی راهی باریک برای گذر اتومبیلها باقی
نگذاریم تا ترافیک وحشــتناک نیمکیلومتری درســت
نکنیم؟ اگر در این ماشینهای پشت دسته عزاداری گیر
کرده ،مریض قلبی یا زن باردار پا به زایمان یا کســی که
حامل داروی اورژانســی برای بیماری رو به موت است،
وجود داشته باشد آیا امامان به این نوع ابراز ارادت و عشق
راضی هستند؟ امیدوارم مجالی پیش آید تا در این زمینه
و انحرافات شکلی و محتوایی عزاداریها بیشتر بنویسم.
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ایام محرم امسال هم درست مثل هر سال
با برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی پر
شده و البته بهخاطر روند افزایشی کرونا،
اغلب این برنامهها در فضاهای باز برگزار
میشود تا بیماری ،مردم را تهدید نکند.
اگر ساکن پایتخت هستید یا در این ایام
به تهران ســفر کردهاید ،شرکت در این
برنامهها را از دست ندهید.
محرم و صفر در میدان امامحسین(ع)

در ایام محرم بهویژه 10شــب اول و روزهای
تاســوعا و عاشــورا ،بســیاری از دوستداران
اهلبیت در میــدان امام حســین(ع)جمع
میشوند تا شاهد برگزاری عزاداریها و مراسم
مربوط به این روزها باشند .امسال هم سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامههایی
را با عنوان «جلوه ســوگ» برگزار میکند که
تعدادی از این برنامهها درهمین میدانبرگزار
خواهد شــد .آنطور که معاون این ســازمان
میگوید :قرار اســت جمعههای ماه محرم و
صفــر ،برنامههای عــزاداری مخصوص اقوام
مختلفی که در تهران حضور دارند مانند تجمع
آذریهای مقیم تهران و تجمع افغانستانیهای
مقیم تهران در این میدان برگزار شود.

بازدید از پرده عاشورا در کاخ گلستان

چند روز پیش از قدیمیترین پرده درویشی
عاشورا بهعنوان یکی از قدیمیترین تابلوهای
پردهخوانی در کاخ گلســتان رونمایی شد.
مرمت این اثــر از اســفندماه ۱۳۹۹پس از
کارشناســی و آسیبشناســی ،با همکاری
پژوهشــکده حفاظت و مرمت آغاز شد و در
تیرماه سال ۱۴۰۰به پایان رسید .در فرایند
مرمت ،مرمتگران به نوشتاری از تاریخ خلق
ن ترتیب تاریخ
این اثــر برخوردند که ب ه ایــ 
جدیدی برای قدمت این سبک از نقاشی رقم
خورد« :حاجحســن چاوش در سال۱۲۳۱
هجری قمری ».در قســمت باالیی نقاشی
نیز نوشته دیگری به این مضمون «کمترین
مهدی شــعبانعلی» دیده میشود .ابعاد این
پرده نقاشی  ۱۴۸در ۴۱۵سانتیمتر است .اگر
دوست دارید از نزدیک این پرده درویشی را
تماشا کنید ،میتوانید به موزه مردمشناسی
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان که این
پرده در آنجا به نمایش درآمده بروید.
نمایشگاه ماه سرخ

کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
نیز همزمان با ایام ســوگواری سرور و ساالر
شــهیدان اباعبداهلل الحســین(ع) ،اقدام به
برگزاری نمایشگاه نقاشی عاشورایی ،با عنوان
«ماه ســرخ» کرده اســت .در این نمایشگاه
منتخبــی از آثار نقاشــی (شــامل ۳۳اثر)،

مربوط به اعضــای مراکــز فرهنگی هنری
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
در چند سال گذشته ،از استانهای مختلف
کشور گردآوری شده است .این نمایشگاه از
۱۰مرداد برپا شده و تا پایان این ماه در حال
برگزاری است.
تعزیه در خانه هنرمندان ایران

تعزیه جزئي جدا نشــدنی از برنامههای ماه
محرم و صفر اســت .امســال هم همزمان با
فرا رســیدن ایام محرم ،خانــه هنرمندان
ایران و پردیس تئاتر تهران در دهه نخســت
این مــاه ،میزبــان ۲۰گــروه تعزیهخوان با
حضور چهرههای نامدار و پیشکســوت هنر
شبیهخوانی سراسر کشور بود .مجلس تعزیه
دهه اول محرم از 8مرداد با تعزیه «شــهادت
حضرت شــاهچراغ» در روز اول آغاز شــده
و تا ۱۷مــرداد در باغ هنر خانــه هنرمندان
ایران ،هر شــب از ســاعت ۲۰:۳۰تا ۲۲:۳۰
میزبــان عالقهمندان و ســوگواران حضرت
سیدالشهدا(ع) خواهد بود .در پردیس تئاتر
تهران هم هر شــب از ســاعت  ۲۱تا  ۲۳در
آمفی تئاتر رو باز این پردیس خوانش زیارت
عاشورا و سوگواری ،برپایی ایستگاه صلواتی،
سخنرانی با محوریت عاشورا و قیام شکوهمند
امامحسین(ع به کالم شــیخ هادی اتابکی و
مداحی کربالیی مهدی فتحی و حاج مهدی
رجبی برگزار میشود.

قصه شهر

همه بهانه از اوست!
وزن بساطش زیاد بود،
سمیه جاهدعطائیان
حدود 50جلــد کتاب
درون یک چهارچرخ و یک کولهپشتی بزرگ و سنگین
روی دوش ،ایستگاه به ایستگاه ،خط به خط ،قطار به
قطار ،واگن به واگن همه را برای فروش کتابهایش
امتحان میکرد .در مــورد محتوای تکتک کتابها
اطالعات داشت .اطالعاتی از دل کتاب به مسافران ارائه
میداد تا آنها را به خرید کتابها یا شاید سبکشدن
بار سنگینش تشــویق کند؛ کتابها یا روانشناسی-
انگیزشی بودند و یا رمان .میخواهم کاری به محتوا
و عناوین زرد برخی از کتابهایش نداشته باشم .اما
میخواهم که سهم او را برای باالبردن فرهنگ مطالعه
و افزایش سرانه کتابخوانی تأثیرگذار بدانم .حتی کمتر
فروشندهای را دیده بودم که اینهمه با صبر ،آرامش،
اشتیاق و حتی عالقه بساطش را تبلیغ کند .او فقط
فروشنده نبود ،کلمه میفروخت ،نه کلمه میساخت
و از هر کلمــه از دل کتاب بــرای معرفی محصوالت
فرهنگیاش بهــره میگرفت .میگفــت اگر مادری
نگران هســتید ،اگر اضطراب را به فرزند نوجوانتان
منتقل میکنید ،اگر نمیتوانید با نوجوانتان ارتباط
برقرار کنید ،فالن کتــاب از فالن
نویسنده را پیشــنهاد میدهم .او
میگفت که اگر نمیتوانید خشمتان
را کنترل کنید ،نمیتوانید ذهنتان
را بیخیال و آرام کنید و دغدغههای
ذهنی بیشمار دارید ،فالن کتاب
را ورق بزنیــد .اگــر نمیتوانید در
جمع صحبت کنید و خجالت شما
را مغلوب میســازد کتاب معروف
قدرت بیان را مطالعه کنید.
زن کتابفــروش البــهالی آنهمه
کتــاب ،رمانهــای معروفی هم
میفروخت« ،خشــم و هیاهو» اثر
ویلیام فاکنر را بــا آبوتاب تبلیغ

من حسینام ،پناهیام

«جا مانده است  /چیزی ،جایی  /که هیچگاه دیگر  /هیچچیز /
جایش را پر نخواهد کرد  /نه موهای سیاه  /نه دندانهای سفید»

آخرش هم معلوم نشد دقیقا چهکاره است؛ شاعر است
یا هنرپیشه ،نویسنده اســت یا کارگردان تئاتر .معلمی
و طلبگی هم کرده بود .ولی چیزی که معلوم اســت این
است که هیچ وقت خوشحال نبود ،نمیخندید ،از ته دل
نمیخندید .در همه کارهایش این غم و غصه معلوم است.
میگویند در شعرها و نوشــتهها و بازیهایش بیشتر از

حاللمان کنید
من عاشــقش شدم و
محمد کاموس
دیــدم راه گریز ندارم.
داســتان از اینجا آغاز
شد؛ هنوز 20ســالم نشــده بود که یک روز یکی از
دوستانم چند نوار کاست آورد و گفت «اینها را گوش
بده و هرچی گفت بنویس ،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 تاریخ شــفاهی ادبیات کودک و نوجوان
صحبت میکردند .هرچه گفتند را نوشتم .حتی وقتی
میخندیدند من هم مینوشتم ها ها ها (صدای خنده).
صحبتها و دغدغههایشان برایم جالب بود .تا صبح
همه کاســتها را روی کاغذ نوشتم .صبح با دوستم
تماس گرفتم و گفتم تمام شــد .بیتاب بودم تا او را
ببینم و درباره کارش بیشتر بدانم .وقتی دیدمش گفت
همه کاســتها را «پیاده» کردی؟ با تعجب نگاهش
کردم و گفتم همه را نوشتم .وقتی کاغذها را گرفت
و خواند ،بلند زد زیر خنــده و گفت «دیگه خیلی واو
به واو نوشتی».
از پلههای ساختمان باال رفتیم .میزها با نظم خاص بغل
به بغل هم بودند اما دنیای هر کدام ربطی به دیگری
نداشت .هر کدام با شــور و هیجان پیگیر داستانی
بودند.
یکی از جنونهای همیشگی من ،این بود که قرار است
در آینده چهکاره شوم .هیچوقت کسانی که  30سال تا
دم بازنشستگی هر روز یک کار ثابت انجام میدادند
را درک نکردم .اما آن روز در آن ساختمان دلم لرزید.
ناخوداگاه یاد حرف مادرم افتادم که میگفت از کودکی
یک جا بند نمیشدم .اصال محیط آرام و خنثی آزارم
میداد .تا آن روز...
روز عید غدیرخم بود .تعطیل بود اما درآن ساختمان
همه سرکار بودند و اثری از تعطیلی شهر نمیدیدی.
اینجا همه خبردار بودند و آماده و روایتها داشتند
برای بیخبران فردا .وقتی آن همــه انرژی را یکجا
دیدم ،دلم برای این دنیای جــدا از روزمرگی لرزید.
احســاس کردم این همان دنیایی است که میتواند
ذهن و دلم را آرامکند.
امروز 20سال از 20ســالگیام میگذرد و من هر روز
عاشقتر شــدم .هنوز هم از «هوا»ی آسمانش نفس
میگیرم .از «آب» چشمه جوشانش حیات و از تلخی
حوادثش «آتش» .من عاشقانه «خاک» قلم میخورم؛
نان را خدا خودش میدهد.
من یک خبرنگارم .من و دوستانم را حالل کنید اگر
گاهی خبرهایمان تلخ میشود.

روایتی کوچک در باب فضیلتی بزرگ

در ستایش جاودانگی
سیداحمد بطحایی

داستاننویس

شاید بزر گترین حســرت ازلی و
احتمــاال ابدی انســان جاودانگی
باشد ،از پدر ما که با وسوســه نامیرایی دل به دامان زمین
داد تا تصور اســاطیری آدمیان از خدایگانشــان.از زئوس
تا گیلگمش .آدمی در جســتوجوی انوشــگی ست و بقا و
ماندن .دل به جدایی ندارد ،وصل را دائم میخواهد و مدام
و بیوقفه .بخشــی از آرزوی اینک بشــر هم در داستان و
نمایشهــای رویاپردازانهاش به یافتــن راه و رحیلی برای
رهایی از مرگ محتوم اســت .برای معاف شدن از فنا و محو
در بقا .لیک انگاری این فرضیه با تمام شــوخ طبعی بسیط،
بالهت کودکانه و حرص احمقانهاش ،محال و دست نیافتنی
هم نیست.
نه با آزمایشهای مکرر و بیهوده تجربی یا ورد و سحر تخیلی.
اگر قرار بر بقا در این دنیا باشــد ،نه با تن و کالبد که با ایده و
آرمان شکل میگیرد .حیات جســم حسین بن علی(ع) در
دهمین روز از سال 61قمری به پایان رسید ،اما خود حسین،
چه؟ چرا زنده اســت؟ چطور او را در بیابانــی بیآب و اوالد
کشتند و حال صیحهاش چون نفخه صور شنیده میشود؟ هر
روز بلندتر ،پرشورتر ،زندهتر .رهاتر از هر مرز و گره و گرایشی،
چرا که حسین نه شهید راه اسالم ،که شهید راه انسان بود.

درباره تکیه زا َغرم تفرش

170سال مرثیهخوانی
حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار

میرزا سیدکاظم مســتوفی تفرشی از
صاحبمنصبان عصر قاجــار بود .در
هنگام پادشــاهی محمدشاه به دیوان
وارد شــد .در ســال 1284قمری ،یعنی در میانههای سلطنت
ناصرالدینشــاه ،به مســتوفیگری اصطبل شــاهی منصوب
شد15.سال بعدش ،مســتوفی اصطبل خاصه و ایلخیچیان و
کلیه د ّواب دیوانی اعم از زینخانه ،کالســکهخانه ،شــترخانه و
قاطرخانه بود.

سرزمین من

میکرد ،در مورد داستانش صحبت میکرد .از کتاب
«کیمیاگر» ،پائولــو کوئیلو« ،ســمفونی مردگان»
عباس معروفی و «سووشون» نوشته سیمین دانشور
هم تعریف و تمجید میکرد که میتواند رمانهایی
خواندنی برای این تابســتان گرم و حوصله سربر به
حســاب آید .از تلخی و اثرگذاری سمفونی مردگان
میگفت و تأکید میکرد این رمان جایزه سال2001از
بنیاد انتشارات ادبی فلسفی «سورکامپ» را دریافت
کردهاست .سووشون را به زنان معرفی کرد و تأکید
داشــت که مطالعه آن برای تمام زنــان مهم و الزم
است .پس به من حق بدهید که تأثیر این فروشنده
کتاب در باالبردن سرانه مطالعه در کشور را ستایش
کنم و آن را بهانهای برای نوشــتن یک دلنوشــته
بدانم .ما کمی قدیمترها کتاب را فقط میتوانستیم
از کتابفروشــیهای انقالب تهیه کنیــم و رفتن به
خیابان و میدان انقــاب برای تهیه یک جلد کتاب،
از بزرگترین سرگرمیها و هیجانهای زندگیمان
بهحســاب میآمد اما حــاال فروشــندهها کتاب را
تا ایســتگاههای مترو میآورنــد .نهتنها غرفههای
تخفیف50درصدی کتاب راه میاندازند که کتابها را
تا واگنهای مترو میآورند تا ما برای خرید و خواندن
یک کتاب پیشقدم شویم .بهانه امرار معاش هم هست
ن را تالش برای کتابخوانی
اما ما آ 
برداشت میکنیم!
بهعنــوان یکــی از مســافران
همیشگی و ســالهای دور مترو
آرزو دارم کــه تمــام کتابهای
این فروشــنده به فروش برسد و
زمانیکه ایــن زن کتابهایش را
تبلیغ میکند مســافری هدفون
در گوشاش نباشد ،موزیک گوش
ندهد ،در فضای مجازی مشغول
نباشــد ،با تلفن صحبت نکند تا
تبلیغات ایــن زن را گوش دهد و
بتواند کتابی بخرد؛ تنها آرزوی من
در واگن مترو همین است.

علمبندان ماسوله
مریم ساحلی
آنهــا که بــر بامها
ایســتادهاند ،مــه
را نمیبیننــد که
سراسیمه از بلندای
کوهها سرازیر شده اســت .آنها که در کوچهپس کوچههای
تنگ ،راه میروند ،شمعدانیها را بر رف پنجرهها نمیبینند.
آنها که سنجها را به هم میکوبند ،آوای چشمهها را که نه ،تنها
قصید ه ایستادن را میشنوند و تشنگی .آنها ،همه آن آدمها که
چشم انتظار علمها ایستادهاند ،زمین و زمان را از یاد میبرند
و ماسوله اینگونه در عصر ششمین روز ازماه محرم ،نم اشک
انسان و آسمان را به جان میخرد تا روایت آزادگی را به مرور
ی 800ساله است که هر سال هزاران نفر
بنشیند .و این حکایت 
از عزاداران حضرت امامحسین(ع) و یارانش را پیرامون بقعه
امامزاده «عون بن محمدبنعلی» در شهر تاریخی ماسوله گرد
میآورد .آنها که سیاهپوش و سینهزنان میخوانند« :سقای
دشت کربال ابالفضل ابالفضل »...؛ آنان از دور و نزدیک میآیند
تا مرثیهخوان روزی باشند که آب را به روی سروقامتان کربال
بستند .این آیین چنین آغاز میشود که ابتدا ریشسفیدان
ســر» و «اسدمحله»
4محله «خانهبر»« ،مســجدبر»« ،کی َ
ماســوله ،قطعات 4علم را از مســجد محل خویش به بقعه
عونبنمحمد(ع) میبرند تا علمهــا همراه با نوحهخوانی در
آنجا بسته شوند و بر آنها سبز پوشانده شود .سپس این 4علم
در دســت علمداران پس از پیمودن مسیری معلوم همراه با
سینهزنی و مرثیهخوانی روانه مسجد محل خویش میشوند.
علمها تا تاسوعا سبزپوشــند اما جامهسبزشان روز عاشورا با
تنپوشی سیاه تعویض میشود و تا پایانماه صفر سیاهپوش
میمانند .عزاداریهای محرم و صفر که به پایان میرســد،
مراســمی دیگر برگزار میشــود« .علم واچینی» نام آیینی
است که با برپایی آن اهالی ماسوله رخت سیاه را از علمها جدا
میکنند و علمها در مساجد میمانند تا عصر ششمین روز از
ماه محرم سال بعد.

فراخوان

عدد خبر
سالمرگ
تقويم /
همه شاعرها و نویسندهها و هنرپیشههای دیگر ،خودش
بود .در شعرهایش همان کسی است که با «نازی» حرف
میزند .وقتی «مرغابی در مه» را مینویســد ،درســت
مثل همان مردی اســت که با زنش آمده تهران و درگیر
میشود با پایتخت و مردمش .وقتی «سایه خیال» را بازی
میکند ،همان «حســین پناهی» است ،با همان اسم .با
صداقت عجیب و غبطهبرانگیزش ،همیشه نقش دیوانهها
را بازی کرد .دیوانههایی از آن دســت که پولس قدیس
گفته بود :خداوند برای شرمنده کردن عقال آفریدهشان.
حسین پناهی در روستا به دنیا آمد ،همان روستایی که

در دارالخالفه ،مسجد و مدرســه علمیهای در حوالی امامزاده
یحیی ساخت که به نام بنیانگذار و واقفش« ،کاظمیه» مسمی
یافت .عمارت کاظمی نیز در همان محله ،از متعلقات اوســت.
10ســال پیش از آنکه در دربار ناصری ترفیــع مرتبه یابد ،در
تفرش ،زادگاه خود ،تکیــهای در محله «زا َغــرم» ایجاد کرد
که اکنــون آن را با همین عنوان میشناســیم .ســنگ بنای
تکیه اما در ســال 1274قمری گذاشته شد .این یعنی امسال،
یکصدوهفتادمین سالی است که این تکیه از عزاداران حسینی
میزبانی میکند .تکیه زاغرم یکــی از کهنترین تکایای فعال
ایران است که پس از تکیه دولت ،شاید بتوان آن را دومین تکیه
مسقف ایران نام نهاد با این تفاوت که سقف آن همیشگی است
و از جنس چوب .چوب در جای دیگری نیز کارگر بوده اســت؛
درهای ورودی تکیه که به تزئینات چشمنوازی مزین شده است.
زینالعابدین قمی ،که معماری این اثر ،محصول ذوق اوست ،این
بنا را با خشت و گل ساخت .بدینسان نخستین تکیه کاهگلی
ایران لقب گرفت .این بنا در اضالع شمال غربی و جنوب شرقی
صاحب 2ایوان است .نوشتهاند ایوان جنوب شرقی ،قدیمیترین
جانب این مکان مذهبی و معنوی است.
این تکیه مستطیلشکل که سکویی در میانه آن برای برپایی
2ضلع بزرگتر شمالی و جنوبیاش،
تعزیه وجود داشــته ،در
ِ
حجرههایی داشــت با طاق ضربی برای حضور عوام و  2ضلع
کوچکتر نیز مخصوص اعیان و اقران شهر .جالب آنکه هریک از
ی شگفتانگیزشان،
این غرفههای دهگانه با چراغآویزهای چوب 
صاحب نامی برای خود بودند؛ مانند میرپنج و مجدالممالک.
تکیه آبانبــاری نیز دارد کــه آب آن از قناتی در 5کیلومتری
تأمین میشود .در گذشــته اهالی در روزی که آب بهسوی
آبانبار روانه میشد موظف بودند مسیر را حفاظت کنند
تا تمیز و گوارا بماند؛ رسمی که نشان از حرمتگذاری به
آب است.چنین است که اهالی تفرش و محله زاغرم،
یک قرن و هفتاد سال اســت اینجا در رثای سرور و
ساالر شــهیدان(ع) ذکر مصیبت میخوانند و بر سر
و سینه میزنند.

بعدها سریال «بی بییون» در آنجا فیلمبرداری شد .اول
رفت علوم حوزوی خواند .بعد رفــت تحصیل بازیگری
و هنرپیشــگی کرد .قبل از جنگ بود که دست همسر و
فرزندش را گرفتوآمد تهران کــه فعالیت هنری کند.
شروع کرد به نوشــتن و بعد هم بازی در فیلم .چندتایی
هم جایزه گرفت .حوالی دهه 70هم شعرهایش را منتشر
کرد .با این همه معروفیت ،وقتی که از دنیا رفت هیچکس
نفهمید .بعد از 3روز جنازهاش را در خانهاش پیدا کردند.
48ساله بود .در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دوست
دارد در 40سالگی بمیرد8 ،سال دیرش شده بود!

بی تعارف و تکلف ،مثل
همین متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم
تــا نوشتههـــایتان
درباره مسائل روزمره،
مشکالت و دغدغه هایتان را برای ما ارسال
کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی
هم هستید جایتان اینجا محفوظ است.
متن یا طرح تان که آماده شد یک تما س
با شــماره  23023636بگیرید تا برای
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

