
ه هفتــگی 
ضمیـم

قــدس وزنــامه 
ر

 
هفتــم 

مــــاره 
ش

ســـیزده شهریـور

سیـصد و  هـــزار 

و نـــود و هشـت

ِِشمر  در خانه  حسینم
روایت»عباستقدیمی«از35سالمخالفخوانیدرمجالستعزیه

ی
یم

صم
ن 

می
آر

س : 
عک



هر  که  بود  گفته  پیش  هفته  تاج  مهدی 
بپرسد،  دهانش  از  گنده تر  سؤال  خبرنگاری 
چهار سال ممنوع الفعالیت خواهد شد، اما بعد 
از افزایش انتقادات رسانه ای، زیر حرفش زد و 
گفت: »من این موضوع را رد می کنم«. البته از 
آنجایی که فیلم صحبت های آقای تاج درباره 
ممنوع الفعالیت شدن خبرنگارها موجود است، 
فوتبالمان  فدراسیون  رئیس  منظور  احتماالً 
از صحبت هایش  که  بوده  این  از »رد کردن« 
و منظور اصلی اش چیزی  سوءبرداشت شده 
بوده توی این مایه ها که هر خبرنگاری شیطونی 

کند، در دهانش فلفل می ریزیم.
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طرح هوشمندسازی کارت های ملی با این 
هدف آغاز شد که بروکراسی سنتی را ریشه کن 
کند، اما گویا حاال برگشته ایم به زمانی که با تار 
سبیل معامله می  کردند. یعنی حاال رسید کارت 
ملی، حکم کارت هوشمند را دارد و شما به 
هر بانک، سازمان یا اداره ای که مراجعه کنید، 
یک عده با در دست داشتن یک برگه کوچک 
سیاه و سفید، درحال سرمایه گذاری در بورس، 
و  هستند  میلیاردی  معامله های  و  تجارت 
هیچ کس هم شکایتی ندارد. جالب اینکه حتی 
علی آقای ربیعی هم گفته هنوز نتوانسته کارت 

ملی هوشمندش را بگیرد!

تصور کنید اوباما یا بوش پسر برای تولد 
»حامد همایون« پیام تبریک بفرستد! شاید 
از  بیش  ماجرا  این  کنید  فکر  پیش خودتان 
مضحک  و  غیرمنطقی  غیرعقالنی،  اندازه 
باور کنید در دنیایی که  اما  به نظر می رسد، 
احمدی نژاد تولد »مایکل جکسون« را تبریک 
می گوید، هیچ چیز غیرممکن نیست! اصالً اگر 
خود مایکل جکسون هم االن زنده بود، بعد 
از دریافت پیام تبریک تولد از رئیس جمهور 
کشوری که هیچ نقطه مشترکی با ویژگی های 
فرهنگی،هنری و اجتماعی آن ندارد، یک بار 

دیگر سکته قلبی می کرد.
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شازده کوچولو در »تاج آباد سفلی«!
اوایل قرار بوده نام جاده ورودی روستا 
را بگذارند »شکسپیر«. پیشنهادش 
را هم روحانی روستا داده بوده. از بین 
تمام پیشنهادها اما، دست آخر »بهشت 
گمشده« رأی می آورد. حاال اگر به 
روستای تاج آباد سفلی در 2۵ کیلومتری 
مسیر اصلی همدان - کرمانشاه سفر 
کنید، نخستین تابلویی که به چشمتان 
می خورد همین »بهشت گمشده« است. 
جاده را که ادامه بدهید، می رسید به 
روستایی که کتابخانه اش 6هزار جلد 
کتاب دارد، سرانه مطالعه در آن حداقل 
چند برابر میانگین کشور است و تک تک 
کوچه هایش، با کتاب های مشاهیر جهان 
نام گذاری شده اند.

 سیگارش را کشید
و فلنگ را بست!

روایِتفراریک»خبرنگارسرگردان«

  بهروز فرهمند | یکم. همین 
کنید  بــاور  بگویم،  چراغی  سر 
نمی خواهم سوژه را قضاوت کنم؛ 
اما با هر مالک و متر و خط کشی 
که در نظر بگیرید، کارش با اخالِق حرفه ای، فرسنگ ها 
و  نمی گویم. خبرنگاران  تنها من  را  این  دارد.  فاصله 
همکارانش و آدم هایی از هر دو جناح این روزها چنین 
می گویند؛ همان دو جناح سیاسی که او در نخستین 
مصاحبه تصویری اش پس از پناهنده شدن، روبه روی 
دوربیِن بیگانه شق و رق ایستاده و می گوید: »حاال در 
تهران، بحث به شدت بر سر این است که من از کدام 

جناح هستم؟« بله. سخن از امیرتوحید فاضل است؛ 
او، خبرنگار خبرگزاری  خبرنگاری که آخرین سمت 

»موج« در حوزه دولت و دیپلماسی بوده است.
 دوم. اصالح طلب؟  یا اصول گرا؟ باور کنید مسئله 
این نیست. بیایید دست کم در این یک مورد، وارد این 

بازِی »حیدری - نعمتی« نشویم.
 سوم. احوالش را از یک همکارِ خبرنگار در حوزه 
و  اسمی  »چندان  می نویسد:  برایم  می پرسم.  دولت 
شناخته شده نبود. شاید دو سه ماه به این حوزه آمده 

بود اما در همین مدت، کار خودش را کرد!«
 چهارم. خبرنگار صداوسیما آخرین ثانیه ها را در 
سوئد چنین روایت می کند: »فاضل برای سیگار کشیدن 

رفت و دیگر نیامد«.
 پنجم. خودش گفته از دست 48 محافظ آقای 
ظریف توانسته بگریزد؛ یک ادعای جیمز باندی! ادعایی 
که همراهان خبرنگار تکذیب می کنند و شمار محافظان 

را از تعداد انگشتان دست کمتر می دانند.

 ششم. فاضل پس از پناهندگی به سوئد توییت 
می کند: »هر کسی حق دارد برای زندگی خود تصمیم 
بگیرد. هیچ کس از آینده خبر ندارد. تنها کوته مغزانند 

که بدون اطالع حرف می زنند«.
 هفتم. حامد حسین عسکری، خبرنگار فارس به 
این توییت، چنین واکنش نشان می دهد: »حاال نمی شد 
با پول بیت المال و توی سفر هیئت دیپلماتیک برای 

آینده ات تصمیم نگیری؟ جناب بلندمغز!«
 هشتم. مریم ساالری، خبرنگار حوزه دیپلماسی 
رسانه ای  تیم  همراه  نیز  او  است.  »ایــران«  روزنامه  
وزیرخارجه در سفر به سه کشور اسکاندیناوی بوده. 
رشته توییت هایی که خانم ساالری منتشر کرد، جزئیات 
بیشتری را درباره ماجرا به ما می دهد. او می نویسد: »این 
اولین سفر خارجی آقای فاضل به عنوان خبرنگار بود.  
... بعد ازظهر، مسئول سفارت به بچه ها پیشنهاد کرد 
هر کسی مایل است آماده شود تا به مرکز استکهلم 
برویم. در راه، آقای فاضل مرتب از معیشت، حمل ونقل 
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قدیم ها بچه که به دنیا می آمد، به عنوان ماحصل 
زندگی مشترک، روی دست عمه یا خاله بزرگ 
در میان فامیل چرخانده می شد. حاال فیلمی در 
فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد 
مسعود گودرزی، نماینده مردم ممسنی، تنها 
دستگاه »ام آر آی«  شهر را به عنوان دستاورد 
دوران نمایندگی اش، پشت وانت گذاشته و در 
شهر دور می دهد! البته درحالی که خیلی ها 
آقای  تبلیغاتی  شوی  ماجرا  این  می گویند 
این  ان شاءاهلل  می گوییم  ما  اما  بوده،  نماینده 
حرکت به منظور زنده کردن ارزش های سنتی و 

رسوم کهن کشورمان صورت گرفته است!

بحران آقازادگی این روزها در کشورمان کوالک 
کرده است. از یک طرف خبر می رسد 6 فرزند 
شهردار قم در آمریکا زندگی می کنند و از آن 
طرف شهردار قم می گوید: فرزندانش »سفیران 
گویای نظام« در آمریکا هستند که به زودی به 
کشور باز خواهند گشت. البته چند روز پیش 
یکی از این »سفیران گویا« از سفیری انصراف 
داده و در مصاحبه با شبکه »من و تو« گفته 
است: »من نظرم )با پدرم( فرق می کند. شاید 
نظر  در  را  دادند، چیزهایی  نظر  وقتی  ایشان 
گرفتند که مصرف داخلی دارد. من سفیر گویای 

نظام نیستم. من یک شهروند عادی هستم«.

مراسم های  گذشته  هفته  در    
م.ظرافتی| 

پروژه  چند  افتتاح  برای  غریبی  و  عجیب 

شبکه های  مخاطبان  توجه  مورد  عجیب تر 

اجتماعی قرار گرفت. در این هفته افتتاح جوی 

آب، دیوار سنگی و ترانس برق توسط مسئوالن 

حاشیه ساز  مختلف  شهرستان های  در  محلی 
شد.

دهم،  بوق  از  بعد  رئیس  آقای  اول:  روایت    

تلفن را برمی دارد. می داند که باز باید به گالیه ها 

گوش بدهد. بودجه نیست، مردم توقع دارند، با 

هزار امید و آرزو به ما رأی داده اند، طرح های 

بودجه  کمبود  برای  فقط  محلی  کارآفرین های 

روی زمین مانده است و... . هر روز آش همین 

است و کاسه همین. شک ندارد تلفن را که قطع 

محلی  مسئول  یک  باز  بعد  ساعت  چند  کند، 

دیگر تماس می گیرد برای دریافت بودجه.

را هم گرفته  لیسانسش  روایت دوم: فوق    

شود.  بند  جا  یک  دستش  که  امید  این  به 

بگیرد.  باال  پدرش  جلو  نمی تواند  را  سرش 

سفره  نان خوِر  هنوز  ساله  بیست و شش  مرد 

چند  سیری  وقت  آن  را  غیرتش  باشد؟  پدر 

بفروشد؟ خودش را  به زمین و آسمان می زند. 

برای  دادند  فراخوان  که  پیش  ماه  همین چند 

طرح های کارآفرینی، سه چهار دانه طرِح پدر 

و مادردار فرستاده بود. جربزه اش را داشت. اگر 

طرح هایش تأیید می شدند، به بچه محل هایی 

که هر روز ایستگاهش را می گرفتند، می گفت 

چند مرده حالج است. 

هنوز  مدرسه ها  از  تا  چند  سوم:  روایت    

صد  از  اصلی  خیابان  آسفالت  ندارد،  بخاری 

کابل های  عمر  از  دهه  چند  خورده،  ترک  جا 

برق می گذرد و تاب و سرسره تنها پارک شهر 

مدت ها پیش زنگ زده است. کارآفرین ها برای 

اما  بودجه  داده اند.  طرح  مشکالت  تک  تک 

آن  بدهی،  بها  هرکدامشان  به  است.  محدود 

یکی روی زمین می ماند. مثل این  می ماند که 

آب بدهی.با یک کاسه آب بخواهی درختان کل شهر را 

  روایت چهارم: طرح برادر آقای معاون انتخاب 

»جوی  که  می دانند  خوب  خودشان  می شود. 

اما  نیست،  شهرستان  مشکل  بزرگ ترین  آب« 

چه کنند که این طرح هم کم خرج است و هم از 

باال سفارش کارآفرینش را کرده اند. حاال گیریم 

یک نفر هم پرسید. عکس های مراسم باشکوه 

افتتاحیه را نشانش می دهیم. به هرحال 

دردسرها  این  مردم  به  خدمت 

را هم دارد!

خاطرات محال3

سایپا در واکنش به اظهارات هفته  پیش 
علی خاکساری، کارشناس اقتصادی، مبنی بر 
اینکه پراید فقط ۵ میلیون می ارزد، اطالعیه ای 
آن قدر  اظهارنظر  کرده:»این  اعالم  و  صادر 
صورت  کارشناسی  پشتوانه  بدون  و  بی پایه 
گرفته که باید در برابر آن سکوت کرد، زیرا 
پاسخ برخی افراد خاموشی است«. خب به نظر 
ما هم دقیقاً حق با مسئوالن سایپاست و به نظر 
ما اصالً باید درباره قیمت پراید هم سکوت کرد. 
چون خودروی 30 سال پیش اصالً ابعاد فنی و 
کارشناسی شده ندارد که کارشناس بیچاره با 

در نظر گرفتن آن ها درباره قیمت نظر بدهد!
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آستانه تحملتان مستدام
ژن های خوب هرچند ظرفیت باالیی 

برای پذیرفتن انواع پست های 
مدیریتی دارند، اما گویا آستانه 

تحملشان برای پذیرش هرگونه انتقاد، 
به شدت پایین است. در نتیجه وقتی 

علی ضیا در یکی از برنامه هایش به 
ِسمت جدید فرزند محمدرضا عارف 

تیکه انداخت، حسابی توسط این ژن 
خوب نقره داغ شد. البته ضیا چند 
روز بعد پست دیگری در توییترش 

منتشر کرد و نوشت: »رئیس منطقه 
آزاد کیش تماس گرفتند و عذرخواهی 

کردند. خدا ان شاءاهلل آستانه تحمل 
همه مسئوالن را باال ببره«.

فته
ت ه

پس

طرح برادر آقای معاون

خدمتبهمردمایندردسرهاراهمدارد!

نهایت  و  می پرسید  شهر  این  در  زندگی  امکانات  و 
بهره برداری خودش را برای کسب اطالعات در همین 

گردش دو ساعته انجام داد«.
 نهم. نزدیک شدن خبرنگارِ فراری به یک نماینده 
مجلس نیز خبرساز می شود. همان داستاِن سپردن 
فهرست مسئوالن دوتابعیتی از سوی کریمی قدوسی 
به این خبرنگار که به انتشار بخشی از فهرست جنجالی 
می انجامد؛ ماجرایی که فاضل پس از پناهندگی، آن 

را دستمایه می کند تا پناهنده شدنش را توجیه کند.
نمونه،  یک  در  است.  متفاوت  تحلیل ها  دهم.   
سایت »نامه نیوز« از ماجرای »شبث ابن ربعی« روایت 
می کند؛ فردی مذبذب و حزب بادی در تاریِخ اسالم 
که روزی با علی )ع( و روزی با معاویه بود. این سایت 
سپس سابقه فاضل را در همراهی با ستاد کروبی در 
انتخابات 1388 یادآور می شود، اما می افزاید که در 
روزهای پیروزی انتخاباتِی حسن روحانی، او آرام آرام 
تغییر موضع می دهد و از خبرنگار اصالح طلب به لباس 

خبرنگار اصول گرا درمی آید.
تابناک  سایت  در  تحلیلگر  یک  یازدهم.   
می نویسد: »آنچه شواهد نشان می دهد این شخص 
اعتقاد جدی به هیچ یک از دو جریان نداشته و در 
از محمل اصالح طلبی برای  دوره ای تالش کرده 
رشد استفاده کند و در دوره دیگر کوشیده روی 

موج اصول گرایی سوار شود«.
گویا  پیشترها  فاضل  امیرتوحید  سیزدهم.   
وبالگی داشته که هنوز هم در دسترس است. نامش 
»درددل های یک خبرنگار« است. او در این وبالگ 

مخاطبانش  به  چنین  را  ــودش  خ
می شناساند: »این خانه یک خبرنگار 

برای درددل  سرگردان است که جایی 
به   ... ندارد«.  برای شنیدن  گوشی  و  کردن 

گمانم برخی نوشته هایش- اگر به دست یک تحلیلگر 
شخصیت یا متخصص روانکاوی برسد- شاید بتواند 

ابعاد و زوایای دیگری از شخصیت او را نشان دهد.
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  عباس تقدیمی                              .............

  متولد یک مهر 1345 - روستای کاهو           ....

  دیپلم اقتصاد                                                                

 آرمان اورنگ| تقدیمی ها هم ُحر دارند، هم ابن زیاد، هم 
علی اکبر)ع( دارند، هم حبیب، هم عمرسعد. شمرشان هم 
که »عباس تقدیمی« است؛ تعزیه خوان میانسالی که قبل ترها 
قاسم)ع( و مســلم)ع( بوده و ...، اما حاال بیشتر از  3۵سال 
است لباس اشقیا تن می کند و به »عباس شمر« می شناسنش. 
خودش می گوید: »سرجمع ۵0نفرمان تعزیه خوانیم؛ جدمان، 
دایی پدرم، پدرم، عموهایم، پســرعموها، دامادها، نوه ها، 

خودم، پسرم و ...«. 
»عباس شــمر« میراثدار یک خانواده تعزیه خوان اســت؛ 
میانه خوان ها؛  و  اولیاخوان هــا  اشــقیاخوان ها،  میراثدار 
میراثداری که حاال کاله خود که سر بگذارد، لباس قرمز که 
تن کند و چشم که بُراق کند، تماشاگرها َزهره می ترکانند از 
نگاهی که در قاب چهره مثل چشم های ازرق شامی میدان را 
می پاید. خودش اما می گوید: »گول این چشم ها را نخورید. 
شمرهای تعزیه دل رحم اند. ما شمِر در خانه امام حسینیم...«.

  ماجرای »عباس شمر« از کجا شروع می شود؟
 خب ما تقدیمی ها اصاًل توی تعزیه خوانی به دنیا آمده ایم؛ توی 
با  را  تعزیه خوانی  ما  بچه های  تعزیه است.  خانواده ای که میراثش 
نقش حضرت علی اصغر)ع( شروع می کنند. من خودم علی اصغر)ع(، 
هم  علی اکبر)ع(  تا  بوده ام.  قاسم)ع(  و  سکینه)س(  رقیه)س(، 
اولیاخوان بودم. ولی یک  زمانی مخالف خوان نداشتیم. این بود که 
رفتم توی دسته مخالف خوان ها. اصاًل تعزیه توی خون ماست. ما 
توی خانواده، از همان اول با صدا و موسیقی تعزیه بزرگ می شویم.

زمانی  چه  از  تقدیمی ها  که  است  مشخص   
تعزیه خوانی را شروع کرده اند؟

نخستین نفری که در خانواده ما تعزیه خوان شده، پدربزرگ مادری  
پدرم بوده؛ کربالیی محمدحسن. می گویند ایشان شمرخوان خیلی 
قهاری بوده  تا جایی که می گویند از تهران و مشهد می آمده اند 
روستای »کاهو« که ایشان برایشان تعزیه بخوانند. می گویند ایشان 
داروغه و دشتبان هم بوده یعنی آدم برجسته ای بوده در آن زمان. 
بعد از ایشان هم کربالیی   اکبر یعنی دایی پدرمان، کار پدرش را 
ادامه داده ، ایشان ولی اولیاخوان بوده . بعد از فوت ایشان هم این 
میراث به مادربزرگ ما رسیده و ایشان هم که مکتب دار بوده و این 
میراث را به شاگردان و فرزندانش رسانده است. در نتیجه پدرم و 
از عموهایم  را شروع کرده اند. پدرم و یکی  تعزیه خوانی  عموهایم 
فوت  پیش  که چند سال  عموهایم  از  یکی  و  بوده اند  اشقیاخوان 

کرده اند، اولیاخوان.

+روایت
  قصه جـلد| 
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ِِشمر  در خانه  حسینم

4
  خانواده از همان قدیم گروه مستقلی برای تعزیه 

داشته اند؟
بله. پدر و عموهایم در ابتدا این میراث را از مادرشان یاد می گیرند. 
خود ایشان هم برایشان وسایل تعزیه را فراهم می کرده اند. مثاًل 
با کاسه های مسی و شال های زنانه برایشان کاله خود درست 
تهیه  شمشیر  چوب،  تراشیدن  با  مثال  یا  می کرده اند. 
می کرده اند. بعدها ولی گروه تقدیمی ها پا می گیرد. یعنی 
پدر و عموهایم می آیند مشهد و با مشاهده تعزیه تهرانی ها 
و قمی ها، نسخه های جدیدی از تعزیه بدست می آورند. بعد هم لباس  
و ابزارهای تعزیه را از عتیقه فروش ها می خرند تا جایی که االن می شود 
گفت خیلی از  گروه هایی که بعدها در مشهد گروه تشکیل دادند، 

کارشان را از گروه ما شروع کرده اند.

  خود شما هم همه فنون و اشعار تعزیه را در خانواده 
آموختید؟

خب طبعاً بیشتر اشعار به خاطر حضور در خانواده به گوشمان آشنا 
بود، ولی چون در تعزیه نمی شود یک کالم هم جابه جا کرد، خیلی 
مطالعه کرده ایم تا فنون و اشعار را یاد بگیریم. االن هم شاید حدود 

20تا از تعزیه ها را اجرا می کنیم که نیاز به خواندن و مرور دارد. 

  گفتید که به خاطر نبود مخالف خوان در خانواده، 
شما این نقش ها را قبول کردید؟

اشقیاخوانی عالقه  به  اول هم  از همان  من  نبود.  این  فقط  البته 
داشتم.

  چرا؟
اشقیاخوان ها  همه  زندگی  دارد.  دیگری  عشق  اشقیاخوانی  خب 
هم  پر از خاطره های تلخ و شیرین است. مثاًل یادم هست توی 
اسب  با  باید  من  و  بود  روز دهم  بودیم.  دعوت  دهه  کرمان یک 
و لباس کامل اشقیاخوانی می رفتم سمت مزار یک امامزاده ولی 
به هم  به سمتم حمله کرد. خیلی  اهالی  از  یکی  دیدم  یکدفعه 
ریخته بود. واقعاً باورش شده بود که من شمرم و آمده ام برای قتل 
امام حسین)ع(. یعنی می خواست من را بکشد، ولی خوشبختانه 

مردم به زور گرفتنش.

  پس هنوز هم از این اتفاقات می افتد؟
خیلی. خیلی وقت ها بوده که ما اشقیاخوان ها را فحش داده اند یا 
یعنی می دانیم که طرف  البته درک می کنیم  ما  نفرین کرده اند. 

دلش شکسته و متوجه حال خودش نیست. 

  در حالی که حتی گاهی وقت ها خود مخالف خوان 
تعزیه  وسط  و  کند  کنترل  را  خودش  نمی تواند  هم 

می زند زیر گریه؟
بله. خیلی وقت ها می شود. البته در اصل نباید بشود، ولی دل است 
دیگر یک وقت حال آدم عوض می شود. خود من سعی می کنم گریه 
نکنم، ولی خیلی وقت ها پیش آمده، گاهی وقت ها دست خودمان 

نیست. 

  پس می شود گفت که تکرار این نقش، آن را تبدیل 
یا مثاًل در روحیات شما  اتفاق تکراری نکرده  به یک 
تأثیر نگذاشته است، مثل اینکه تندخو شده باشید، 

شبیه آن چیزی که توی تعزیه از شمر دیده ایم؟



متأسفانه تعزیه در مشهد دلسوز و بانی ندارد. فقط محرم به محرم 
صحبتی از تعزیه می شود و تمام. یعنی در تمام سال شما نمی بینید 

که حتی یک حرف ساده هم درباره تعزیه خوانی بزنند. در حالی که ما 
االن حتی برای تمرین تعزیه هم جایی نداریم. البته 
البته  جایی داشتیم که همان را هم از ما گرفتند. 
بهتر  اصفهان  و  تهران  مثل  شهرها  بعضی  اوضاع 

 است. یعنی دست کم هم حامی دارند و هم یک تکیه
 یا حسینیه ای هست که سکویی برای تعزیه داشته باشند. ما ولی کجا 

چنین جایی داریم؟...

  پس اتفاقاتی افتاده که دلتان قرص شود حواسشان 
به شما هست؟

بله واقعاً. چه مریض هایی که حالشان خراب بوده، ولی پای همین 
تعزیه ها خوب شده اند. بعضی شب ها هم بوده که احساس کرده ایم 
حال و هوا یک جور دیگر است. احساس کرده ایم حواسشان به جمع 
ما هست. یعنی من یکی، این قدر دیده ام که دیگر شکی در این 

دستگاه ندارم. 

  پس اگر دوباره به جوانی برگردید، باز هم همین 
مسیر را انتخاب می کنید؟

لطف خدا بوده که من در این خانواده به دنیا بیایم و راه تعزیه را 
پی بگیرم. فکر می کنم اگر دوباره هم به همان نوجوانی و جوانی 
خود  اگر  البته  می کنم.  انتخاب  را  مسیر  همین  هم  باز  برگردم، 
حضرت)ع( دوباره به من لطف و عنایت کنند. البته همین االن هم 
دوباره همین مسیر را  انتخاب کرده ام. یعنی پسرم را هم توی همین 
مسیر گذاشته ام. االن دو تا پسر دارم که یکی اش مخالف خوان است 

و یکی مداح. 

این در حالی است که حال و اوضاع تعزیه اصاًل    
خوب نیست و رونق گذشته را ندارد؟

بله. متأسفانه تعزیه در مشهد دلسوز و بانی ندارد. فقط محرم به 
محرم صحبتی از تعزیه می شود و تمام. یعنی در تمام سال شما 
نمی بینید که حتی یک حرف ساده هم درباره تعزیه خوانی بزنند. 
در حالی که ما االن حتی برای تمرین تعزیه هم جایی نداریم. البته 
بعضی  اوضاع  البته  گرفتند.  ما  از  را هم  داشتیم که همان  جایی 
شهرها مثل تهران و اصفهان بهتر است. یعنی دست کم هم حامی 
دارند و هم یک تکیه یا حسینیه ای هست که سکویی برای تعزیه 
داشته باشند. ما ولی کجا چنین جایی داریم؟ کدام بانی در مشهد 
هست که بانی تعزیه شود؟ خب این اتفاقات هم ما را دلسرد کرده. 
البته ما که پیر شده ایم. یعنی از ما گذشته که بخواهیم غصه دلسرد 
شدن خودمان را بخوریم. دل نگرانی ما برای جوان هایی است که 
این وادی شده اند. االن بچه هایی هستند که ما  به سبب ما وارد 
هم  همان ها  ولی  برایشان،  کشیده ایم  زحمت  داده ایم،  تمرینشان 
البته همیشه دلمان به این خوش است که خود  دلسرد شده اند. 
امام حسین)ع( حامی تعزیه هستند. ولی ببینید که ما 10، 15 سال 
قبل تمام روزهای محرممان از برنامه پر بوده، ولی االن از اول محرم 
ما هنوز یک اجرا هم نداشته ایم. برنامه  امسالمان هم فقط برای روز 

عاشوراست و بس.

13
98

ور
هری

1ش
م|3

هفت
ره 

 | شما
یت

روا
+

5

روایت»عباستقدیمی«از35سالمخالفخوانیدرمجالستعزیه

شمر  در خانه  حسینم

را می خوانند، آدم های  اشقیا  بیشتر آن هایی که شمر و  به نظرم 
دل رحم و احساساتی  هستند. تا جایی که دیده ایم خیلی وقت ها 
با گریه اشقیاخوان ها اصاًل مجلس متوقف شده است. حتی پیش 
اینکه گفتید  آمده که اشقیاخوان وسط مجلس غش کرده. حاال 
که  است  این  جالب  دارد،  آدم  روحیات  در  تأثیری  شمرخوانی  
خیلی ها به خانمم گفته اند: »تو چطور با این آدم زندگی می کنی؟!« 

)می خندد(

  خب باالخره از روی ویژگی های ظاهریتان قضاوت 
کرده اند؟!

بله. خب من هم تقصیر ندارم. برای همین یک کم که صدایم را هم 
باال ببرم، می گویند: »شمره دیگه!«

  انگار که از بین نقش هایی هم که در این سال ها 
خوانده اید، شمرخوانی را بیشتر دوست دارید؟

کمتر هم نقش دیگری خوانده ام. یعنی شاید االن 35سال است که 
ِشمرم. یعنی از 18، 19سالگی شمر بوده ام تا االن.

  شمرخوانی را سخت می دانید؟
ببینید هرکس نمی تواند شمر بخواند. یعنی از میان همه آدم هایی 
که برای تعزیه مناسب هستند، معدود آدم هایی هستند که می توانند 
از نقش های سخت تعزیه است. خیلی ها هم  شمر بخوانند. شمر 
خواسته اند شمر بخوانند، ولی نتوانسته اند. بعد از شمر هم، ابن سعد 
هم سخت است. ابوالفضل)ع( و امام)ع( هم در سطح های بعدی  از 

نظر من سخت هستند.

  هیچ وقت برای این 3۵سال مخالف خوانی مزدی از 
امام حسین)ع( خواسته اید؟

همیشه از خود حضرت)ع( خواسته ام که این محرم و صفر همیشه 
من را سر سفره خودش نگه دارد.

  هیچ وقت اتفاقی نیفتاده که فکر کنید مزدی برای 
این فعالیت ها به شما داده اند؟

حقیقتش من هر چه بخواهم از خود امام حسین)ع( می گیرم. یعنی 
اغراق جواب گرفته ام.  از ته دل چیزی خواسته ام، بدون  هر وقت 
معتقد هم هستم که »کس به این درگه نیاید بازگردد ناامید/ گر گدا 

کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟«.
یادم هست تعزیه ای داشتیم در »حیطه طال«ی چناران. روز عاشورا 
دعوت شده بودیم. از تمام روستاهای اطراف هم می آمدند امامزاده 
همان روستا. ما را هم دعوت کرده بودند. خالصه رفتیم. شب قبلش 
هم در یک روستای دیگر تعزیه خوانده بودیم. صبح هم بلند شدیم 
که برویم همان امامزاده تا یک تعزیه هم آنجا بخوانیم. ولی وقتی 
رسیدیم امامزاده، دیدیم بچه ای که باید نقش حضرت رقیه)س( 
را بازی کند، نیست. این طرف و آن طرف را نگاه کردیم. دیدیم 
ناامید و  از ماشین ها نیست. قدری که گشتیم،  با هیچ کدام  نه، 
نگران شدیم ولی یکدفعه دیدیم دارد از یک طرف می آید. با تعجب 
نگاه کردیم که این بچه از کجا سر رسید. پرسیدیم: »کجا بودی 
من  اسب سوار  »همون  گفت:  آورد؟«  را  تو  کسی  چه  عموجان؟ 
رو آورد«. گفتیم: »کدام اسب سوار؟« به پشت سرش اشاره کرد: 
را به چشم  این صحنه  »رفت«. خدا شاهد است که ما خودمان 
به  بودیم،  گذاشته  جا  راه  بین  که  را  بچه ای  که  دیدیم  خودمان 

خودمان رساندند. 
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6 این هفته بخوانیدبه روایت بالگر

حسینیه اینستاگرامی
 ممکن اســت در طول ســال خیلی هیئتــی و اهل روضه 
رفتن های هر هفته ای نباشــید. محرم و صفر اما حســابش با 
بقیه سال فرق می کند. قطعاً دوست دارید در این شب و روزها 
هیئت های نزدیک به محل زندگی یا کارتان را پیدا کنید یا از 
مراسم مختلف عاشورایی خبردار شوید. در این صورت، صفحه 
اینستاگرامی مربوط به نخستین پایگاه خبری هیئت ها را به شما 
معرفی می کنیم. متولی این صفحه »مؤسسه فرهنگی عقیق« 
است و آدرس aghigh@ در اینستاگرام شما را به این صفحه 
هدایت می کند تا حتی اگر نمی توانید به صورت حقیقی و در 
مجالس و مراسمش حاضر شوید، به شکل مجازی هیئتی شوید.

صفحه »عقیق« امکانات مختلفی چون »رادیو عقیق، بنرساز، 
جهت یاب و ...« را در اختیار شما می گذارد و شما در پست های 
مختلف این صفحه می توانید ویدئوهایی از مراسم نوحه خوانی 
و سینه زنی را ببینید. از برگزاری مراسم مختلف، نمایشگاه ها و 
ویژه برنامه های عاشورایی خبردار شوید، سخنرانی های علما و 
شخصیت های مختلف در روزهای آینده را رصد کنید، بفهمید 
کدام مداح ها در کدام هیئت ها قرار است مداحی کنند و ... . در 
ضمن این صفحه ترتیبی داده که اگر خودتان هیئتی هستید، 
هم در این صفحه تبلیغ برنامه هــای هیئتتان را بکنید و هم 

آپارات، مراسم هیئت شما را به صورت زنده پخش کند.

از میان مشت خالی سینما
 فرقی نمی کند که جمله بعدی را انتقاد حســاب کنید یا 
اعتراف. به هر حال وقتی حرف از آثار و فیلم های عاشورایی 
می شود، سینمای ما چنته پُری ندارد. حاال ممکن است برخی 
کارگردان های ما بضاعت و جرئت رفتن به ســمت و سوی 
سوژه با مفاهیم عاشورایی را نداشته اند یا اینکه رفته اند و حس 
کرده انــد از پس ماجرا برنمی آیند. دلیلش هر چه می خواهد 
باشد، نتیجه اش اما این است که مخاطب ایرانی فقط دو سه 
اثر ســینمایی در این زمینه را خوب به یاد می آورد. »سفیر« 
که مربوط به اوایل دهه 60 اســت و ما می ترسیم اگر آن را 
پیشنهاد هفته کنیم، شما نتوانید نسخه با کیفیت و به درد 
بخوری از آن را پیدا کنید. به جز این فیلم البته فیلم های دفاع 
مقدسی یا مثالً »عصر روز دهم« هست که فقط اشاراتی به 
مفاهیم عاشورایی دارد و قصه های امروزی را روایت می کند. 
»رستاخیز« احمدرضا درویش هم گزینه خوبی برای پیشنهاد 
سینمایی این هفته اســت و همین طور »روز واقعه« شهرام 
اســدی که عالوه بر اینکه مثل »رستاخیز« فیلمی محکم و 
درست و حسابی است، روایت متفاوتی هم دارد و به چند بار 
دیدن و تجدید خاطره با دیالوگ های ماندگارش می ارزد. برای 
نسخه باکیفیتش هم نگران نباشید. گویا نسخه باکیفیت این 

فیلم هم قرار است به زودی نمایش داده شود.

  امید مهدی نژاد|  
1. ســؤال یک: اراذل 
و اوبــاش کوفــی که 
در دهم محرم ســال 
61 هجری آن فاجعــه را رقم زدند که 
می دانیم و حسین فرزند علی بن ابیطالب 
را به  همراه یارانش قتل عام کردند، آن 
هم بعد از آنکه با آب فرات غسل کردند 
و وضو گرفتند، آیا خبر نداشتند آنکه با 
او درافتاده اند و اینچنین به جان خود و 
خانواده اش افتاده اند، کیســت و از کجا 
آمده است؟ خبر نداشتند نوه پیامبرشان 
را می کشــند؟ فرزند همان  کسی را که 
نامش را بر مأذنه هــا می برند و خود را 
پیرو دین و آیینــی می دانند که آورده 
است؟ خبر نداشتند حسین ، برادران ، 

فرزندان و خاندانش به راستی، درستی، 
پاک دینی، ســالمت، شــجاعت و باقی 
صفات نیکوی انسانی شهره اند؟ آیا خبر 

نداشتند چه دارند می کنند؟
متأســفانه پاسخ این ســؤال نه نیست. 
آن ها خبر داشــتند. حتی اگر بعضی از 
آن ها تا پیش از محرم آن  سال بی خبر 
بودنــد، در بحبوحــه کارزار به  خوبی 
روشــن شــده بودند. یاران و همراهان 
حسین و در ادامه خود حسین، چندین 
 بار با آنان گفت وگو کردند و همه این ها 
را به آن ها یادآور شــدند. آن مسلمانان 
به خوبی می دانســتند مسلمانی که بر 
رویش شمشیر کشیده اند، از آن ها بسیار 

مسلمان تر است.    
سؤال دو: پس چرا؟

2. ایــن ســال ها مد شــده اســت که 
بعضی هــا ـ کــه اتفاقاً خیلی هایشــان 
دیندار هم هســتندـ  همین  که به دهه 

اول محرم می رســیم، شــروع می کنند 
به اظهارنظرهایــی فرهیخته مآب. مثاًل 
می گویند »شور حســینی باید با شعور 
حسینی همراه باشــد« که واقعاً عبارت 
قشــنگی اســت و واج آرایی و ســجع 
زیبایی دارد. یا مثاًل: »حسین)ع( کشته 
نشــد که ما گریه کنیم، بلکه کشته شد 
که ما فکــر کنیم« یا مثالً: »واقعه کربال 
مصیبت نیست، بلکه حماسه است. پس 
چرا برای شهیدان کربال مرثیه می سراییم 
و ذکر مصیبتشــان را تکرار می کنیم؟« 
در ادامه نیز از ســایرین می خواهند به 
جای اینکه برونــد به هیئت ها و تکایا و 
بر مظلومیت امام حسین)ع( گریه کنند، 
بنشــینند و کتاب بخوانند و فکر کنند. 
کتاب هــا و فکرهایی که معرفت آن ها را 
نسبت به امام حسین)ع( بیشتر و بیشتر 
و آن ها را متوجه اهداف و آرمان های امام 

حسین)ع( کند. 
ما البته با یک جای حرف آن ها موافقیم، 

می تواند  باشد.  لحظه  یک  فقط  می تواند  خوشبختی 
باشد.  یا کهنسالی ات  از آن کودکی، جوانی،  اتفاق،  یک 
باشد.  مرگش  حتی  یا  انسان  تولد  می تواند  خوشبختی 
خوشبختی می تواند از آِن هر کسی یا هر چیزی باشد. مانند 
بخت بد. بخِت بِد خنجری که برید، تیری که نشست. آبی 
که ریخت. بخت خوش هم، گاهی از آن همان آب می شود، 
در چشمی. گاهی از آن سپری بر سینه ای. گاهی سیاهی 
پارچه ای بر سری، بر دری، بر دیواری... خوشبخت ترین ها 

اما قصه شان جداست.
.

مردی موسپید و عرب کار و زندگی اش، جفرافیایی دورتر، در 
سوئیس، رها کرده، همه چیز را، 10 روز، 12 روز، آمده میان 
گرد و غباِر روستایی میان جاده ای )خوشبخِت جاده ها(، 
و  حمام  و  آب  و  طعام  از  کرده،  فرشش  ساخته،  خانه ای 
رختخواب تا تلفن و اینترنت فراهم کرده، غروب به غروب 
قبای خوشبخت سیاه عربی اش را تن می کند، میان جاده  
خوشبخت و آدم های خوشبختش می ایستد، افتاده، بی ریا، 
التما ستان  و  متین، »ُمبیت« »ُمبیت« می گوید.. خواهش 
می کند بروید شبی در خانه  اش استراحت کنید، آب و چای، 
میوه و غذا برایتان بیاورد، گرد و خاک تنتان را بشویید... و 

صبح با صبحانه ای باز راهی جاده  خوشبخت شوید.
.

می کنی  سرش  سیاه،  ساده،  ارزان،  خریده ای  چادری 
برسانی،  را  دخترت  تا  مدرسه  می روی  خرید،  می روی 
زود  به  زود  می کنی.  سرش  کوتاه  گردشی  یا  سفری 
می شویی اش، دیر به دیر اتو می کشی. بور شده. تارها چند 
جایی پود را شکافته اند و نخ نمایش کرده اند. پایینش در آب 
و خاک و باران پوسیده. داری بار سفر می بندی، مقصدت 
یک جاده است. راه دور و بسیار سخت. نمی توانی لباس 
نو و چادر اتوکشیده برداری. جایش نیست. جای آن چادِر 
اتوکشیده ی عصا قورت داده آنجا نیست. چادِر نخ نما و بور 
را سر می کنی، راه می افتی، چادر خوشبخت را... گاهی 
خوشبخت یک دمپایی بی قواره ی سفید است که از حسن 
ظاهر همین سپیدی را از کارگاه کفاشی برده. دمپایی با 
درِد آمدن دخترک کوچکت آمده ، از راهروها و اتاق های 
کم نور بیمارستان تا خانه. بعد رفته  نشسته  کنج جاکفشی. 
جلسات  راه  فقط  یا  گشادند  یا  پدر  کفش های  منتظر... 
کسالت باِر اداری را بلدند و بی کت و شلوار قدم از قدم 
برنمی دارند. دمپایِی چندسال کنج جاکفشی خاک خورده 
را می اندازی توی یک پالستیک. جاده منتظر است. دمپایِی 
سفیِد خوشبخت منتظرتر. گرد و خاک جاده خوشبخت 

کجا، گرد و خاک کنج جاکفشی کجا... 
خوشبخت ها بسیارند، باید بروی تا ببینیشان.

Like by javaheri.saleh and 155 others

ziba_mohebbian  دنبالمیکنید

دمپایی خوشبخت

دیدنهمهیکنظر

پس از 50 سال
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ایستاده با روایت7

وضه خوان امام)ره( ر
 نمی دانم این پیشنهاد معرفی یک »روضه« از کار دربیاید 
یا بیشــتر تبدیل شــود به معرفی یک روضه خوان و مداح؟ 
مرحوم حجت االسالم »سید محمد کوثری« را شاید جوان ترها 
کمتر بشناسند. او که در شهر قم به دنیا آمده و پدرش هم از 
واعظان سرشناس این شــهر بود، اگرچه مدارج باالی دروس 
حوزوی را هم گذراند، اما هیچ گاه روضه خوانی و مداحی را که 
از جوانی آغاز کرده بــود، رها نکرد. برای همین خیلی ها او را 
فقط یک روحانی مداح و روضه خوان پیشکسوت می دانستند 
و می دانند. مرحوم » کوثری« بارها با روضه های سوزناکش در 
قاب تلویزیون ظاهر شده بوده و شهرت آن سال هایش به دلیل 
همین روضه خوانی ها در حضور امام )ره( بود. دهه پنجاهی ها و 
شصتی ها و به خصوص بروبچه های جبهه و جنگ از روضه ها 
و نوحه های ســوزناک و تأثیرگذار او خاطره های زیادی دارند. 
معروف ترین نوحه او همنوحه ای با این مطلع است: » آه از آن 

ساعتی که با تن چاک چاک...«.
در این میان اما شاید به یادماندنی ترین روضه ایشان روضه ای 
باشد که مرداد ماه سال 68 یعنی نخستین محرم پس از رحلت 
امــام در حضور رهبر انقالب خوانده اســت. برای همین حاال 
عبارت: »روضه خوانی آسمانی مرحوم کوثری« را در اینترنت 
جست وجو کنید تا برسید به روضه: ای محرم، ماه ماتم آمدی...

اربعین مرثیه
 »اربعین مرثیه« مهرماه ســال پیش رونمایی شد. شاید 
شــنیده باشــید که این کتاب مجموعه اشــعار محرمی و 
عاشورایی است. اما »اربعین مرثیه« بیشتر از ارزش شعری، 
ارزش پژوهشــی و تاریخی دارد. این مجموعه در سال های 
94 و 95 در بنیاد »دعبل« جمع آوری شــده و دربرگیرنده 
اشعارعاشورایِی فارســی هزار سال گذشته است. 40 نفر از 
کارشناسان و صاحبنظران شــعر مذهبی، جمع شده اند و 
سروده های شاخص هزار سال شعر عاشورایی فارسی در دو 
مقطع یعنی از قرن چهارم هجری تا انقالب اسالمی و بعد هم 
اشعار دوره  پس از انقالب اسالمی را بررسی کرده و به آن ها 
امتیاز داده اند.  برترین شعرها هم بر اساس معدل امتیازات 
داوران انتخاب شده اند. اشعار برگزیده  هم 40 قطعه اند که 
28 قطعه آن مربوط به قرن چهارم تا انقالب اسالمی است 
و 12 قطعه  دیگر مربوط اســت بــه دوران پس از انقالب. 
در میان داوران هم چهره های شعرشناس دانشگاهی مانند 
محمدرضا سنگری حضور داشته اند و هم چهره های حوزوی 
مانند سید ابوالقاسم حسینی. پیشکسوت های شعر آیینی از 
جمله محمدعلی مجاهدی  و مرحوم غالمرضا شکوهی در 
کنار جوان ترهایی مانند علیرضا قزوه، محمد کاظم کاظمی و 

سعید بیابانکی نیز در ترکیب داوران دیده شده اند.

بــا اینجایش کــه گریه بــر مظلومیت 
امام)ع(،  بدون معرفــِت امام آن  همه ارج 
و قرب نــدارد. به عبارت دیگــر گریه بر 
امام حســین)ع(، آن گریه که در وصفش 
گفته اند گناهان را می شوید، نه از همین 
گریه های معمولی اســت کــه در هنگام 
مواجهه با هر ماجرای عاطفی داریم، بلکه 
»گریه بر امام حسین)ع(« است و تا ندانیم 
امام حسین)ع( کیست و چه شأن و مقام و 
مرتبه ای دارد، در واقع نمی دانیم برای چه 
کسی گریه می کنیم. اما با بقیه حرفشان 

نه.
قرن هاست که دهه اول محرم، مخصوص 
آیین عزاداری بر امام حســین)ع( است و 
در این ماجرا تفکر و تأملی هم اگر اتفاق 
می افتد، از رهگذر همین تعزیه و سوگواری 

و عزاداری است.

3. با همه این اوصاف که گفتیم، نگارنده 
این سطور به  شــخصه در کنار عزاداری 

و نه به جای عــزاداری، چند کتاب ویژه 
را برای خواندن و بازخواندن در این ایام 
زیر سر دارد. مثاًل یکی از مهم ترین هایش 
 »فتــح خــون« ســیدمرتضی آوینــی

است.
اما کتابی که اینجا می خواهم درباره اش 
بگویــم، کتــاب دیگری اســت. کتاب 
مهمی کــه اتفاقاً رفرنــس اصلی کتاب 
»فتح خون« نیز هســت. کتاب »پس از 
پنجاه ســال: قیام حسین« نوشته دکتر 

سیدجعفر شهیدی. 
زنده یــاد ســیدجعفر شــهیدی مردی 
مجتهــد،  ادیب،  دانشــمند، تاریخدان و 
متفکر بود و با کارهای شگفت ، ترجمه ها 
و تألیفاتــی گران قدر  که یکــی از آن ها 
همین کتاب »پس از پنجاه سال« است. 
ویژگــی منحصربه فرد ایــن کتاب این 
اســت که در تالش برای پاسخ دادن به 
یک ســؤال نگاشته شــده است. سؤالی 
کــه این را با گریزی بــه آن آغاز کردم: 

»چه شــد که مســلمانان 50 سال پس 
نوه پیامبرشان  از درگذشت پیامبرشان، 
را با وضعی کــه می دانیم و می دانید، به  
همراه یاران و مردان خاندانش کشتند و 
زنان و کودکانش را به اسیری بردند؟ در 
این 50 ســال چه اتفاقاتی افتاده بود؟« 
کتاب به این ســؤال پاســخ می دهد و 
به شــما می گوید پــس از وفات پیامبر،  
جامعه اسالمی دستخوش چه تغییرات و 
تحوالتی شد که 50 سال بعد، در محرم 
ســال 61 هجری، چنان جنایتی اتفاق 
افتاد و ـ الاقل بــرای مدتی ـ آب هم از 

آب تکان نخورد.
»پس از پنجاه ســال« را که دفتر نشــر 
فرهنگ اسالمی منتشر کرده است، تهیه 
کنیــد. عصرها قبل از آنکــه به هیئت، 
تکیه، مسجد و حسینیه بروید یا شب ها 
بعد از آنکه برگشــتید، بخوانیدش تا با 
ســؤال هایی جدید و جواب هایی عمیق 

مواجه شوید.

یاد  ما  به  زیادی  حرف ها چیزهای  اردشیر رستمی|    
داده اند. می توان گفت خیلی چیزها که یاد گرفته ایم، از 
دارند.  بزرگ  و  کوچک  هم  حرف ها  است.  بوده  حرف ها 
حرف ها هم زمان دارند. یعنی خردسالی ، کودکی ، جوانی 
پیر  و  ازلی هستند  از حرف ها  بعضی  اما  دارند.  پیری  و 
نمی شوند مثل خیلی از حرف های بزرگ که هرکداممان 
چندتایی از آن ها را به خاطر داریم. اما بعضی از حرف ها 
عالوه بر اینکه بزرگ هستند و چیزهایی به ما یاد می دهند، 
کارهای عجیبی هم با ما می کنند. اسم این نوع حرف ها را 
می توان حرف های بزرگ و عجیب گذاشت. عجیب به این 
دلیل که ساختارهای ذهنی ما را به هم می ریزند و سال های 
سال در خاطرمان می مانند، هزاران بار به کمکمان می آیند، 
و  نکرده ایم  درک  را  آن ها  واقعی  مفهوم  هم  هنوز  ولی 
نمی دانیم با آن ها چکار باید کرد؛ حرف های چندپهلو و 
چندمنظوره. نقدها را در کتاب ها و فیلم ها می توان یافت، 
ولی بعضی هایشان از دهان اطرافیانمان بیرون می آیند و 
آن قدر بزرگ هستند که حتی گوینده اش هم شاید آن 
را نفهمد. مثل هواپیمایی که سوارش می شویم و ما را به 
مقصد می رساند یا هر وسیله دیگری که ما را به مقصد 
می رساند، ولی خودش از ساختارش اطالع چندانی ندارد 
و ما هم نداریم. مثل این حرف نیچه، فیلسوف بزرگ که 
می گوید وقتی چیزی را می گویی یعنی دیگر به آن اعتقاد 
نداری. در برابر این جمله چه می توان گفت؟ اگر حرفش 
را قبول کنی، معنی خود این جمله چه می شود؟ جمله ای 
که خودش، خودش را نقض کند تکلیفش چه می شود؟ 
ده ها بار معانی مختلفی از دل آن بیرون کشیده ام، ده ها 
بار به راست بودنش ایمان آورده ام، چون وقتی چیزی را 
می گوییم از آن عبور می کنیم و به دنبال معانی بزرگ تر و 
دیگری می رویم و ده ها بار هم قبولش نکرده ام، چون خیلی 
از ارزش ها هنوز هم برایم ارزش دارند، با اینکه هزار بار آن 
را بیان کرده ام. یا جمله ای که یکی از دوستان بزرگم گفت: 
»بزرگ ترین چیزی که در ذهن تو می گذرد، یعنی فقط در 
ذهن تو می گذرد«. این جمله هم از آن جمله هاست. شاید 
بیش از 20 معنی از دل این جمله بیرون کشیده ام و هنوز 
هم برایم جمله عزیزی است. وقتی همه چیز در ذهن تو 
اینکه در ذهن دیگری نمی گذرد. یعنی  می گذرد، یعنی 
اینکه حرف تو خوب است چون تک است و بد است چون 
باز هم تک است. چون در ذهن دیگری نمی گذرد. حرفی 

که آن قدر بزرگ است که در ذهن های دیگر 
نگنجیده است و آن قدر کوچک است که 
ذهن های دیگر به آن اهمیتی نداده اند. 
می کنید؟  چکار  باشید  من  جای  شما 

شما جای خودتان هستید ولی این 
هم  شما  بــرای  حرف ها 

خودتان  با  هست. 
می کنید؟  چــه 

نمی دانم. 
گفت:  سهراب 
ما نیست  »کار 
راز  شناسایی 

ــرخ«.  ــل س گ
بزرگ  فیلم  در 

ِکین«  »همشهری 
هم یک گل سرخ راز 
گل  آن  با  بود.  اصلی 

سرخ چه می کنیم؟

درباره حرف های ازلی
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منفی روایت

این پاها  از گلیمشان 
هم  کوتاه ترند

تربت زاده|  محمد   
اصــالً نمی دانم ماجرا را 
باید از کجا شــروع کنم 
که به کسی برنخورد. مثاًل 
اگر بگویم کشورمان چند ده برابر کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس که به علت کوچکی 
سرزمینشان، چپ و راست جزیره مصنوعی 
می سازند، وسعت دارد، کسی خیال نمی کند 
که دارم با خون بــه اصطالح آریایی داخل 

رگ هایم فخرفروشی می کنم؟
یا اگر بگویم مسئوالنمان پایشان را کرده اند 
توی یک کفش که اال و بال باید یک جزیره 
مصنوعی انگ همان هایی که کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس ســاخته اند، بسازیم، 
اما توضیح نداده اند که کشــوری به وسعت 
ایران چه نیازی به هزینه های هنگفت برای 
ساخت جزیره مصنوعی دارد، به مسئوالنمان 
برنمی خورد و نمی گویند رسانه ها چرا پایشان 

را از گلیمشان درازتر کرده اند؟ 
سواحل بکر چابهار که ظرفیت تبدیل شدن به 
قطب گردشگری را دارند و جزایری که با یک 
هزارم هزینه های ساخت جزیره مصنوعی، 
آباد می شوند را هم که بی خیال اصالً! حتی 
به آسیب های محیط زیستی ای که می تواند 
بعد از ساخت جزیره مصنوعی، گریبانگیر 
خلیج فارس و جزایر طبیعی اش بشــود هم 
کار نداریم. اما این وسط بچه های بلوچستان 
و جازموریان که خیلی هایشــان در آرزوی 
کپرنشین هایی  و  می سوزند  رفتن  مدرسه 
که با تین روغن و آب آلوده حمام می کنند 
را باالغیرتاً دیگر بیخیال نشوید. این ها که 
دیگر از تراوشات ذهنی یک بیمار رسانه ای 
به حساب نمی آیند. پایشان هم جسارتاً از 
گلیمشان کوتاه تر است. خیلی هم کوتاه تر! 
آن قدر که آدم رویش نمی شــود از زیر باد 

کولر درباره شــان نظر بدهد. با یک هزارم 
هزینه ساخت جزیره مصنوعی اما می شود به 
آن ها فهماند که زندگی زیر سقفی که از گچ، 
تیرآهن و آجر ساخته شده، چه طعمی دارد 
و حمام کردن زیر دوش آب گرم، خستگی 
را چطور از تن آدم درمی کند؛ خســتگی 
تمام سال های کپرنشینی اگر دررفتنی باشد 
البته. آن وقت که طعم »زندگی« را بچشند 
شاید باور کنند آدم هایی در دنیا هستند که 
روزی سه وعده غذای گرم می خورند، توی 
وان های گران قیمت حمام می کنند، صبح به 
صبح با کت و شلواری که خط اتویش هندوانه 
را قاچ می دهد، سرکار می روند و بدون توجه 
به ظرفیت های کشورشان، زیر پروژه ساخت 

جزیره مصنوعی را امضا می زنند.
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فیلم - مکان

 مرجان جاودانی| پیرزن دوست ندارد گروه 
اما  فیلمبرداری را به داخل زمینش راه بدهد، 
میرباقری و گروهش معتقدند فقط همین فضا 
برای ساخت نهر علقمه مناسب است. چاره ای 
نیست. باید ماجرا را از سیر تا پیاز برایش تعریف 
کنند بعد آن او با جان و دل می پذیرد. اینجا 
اهل بیت)ع(  عاشق  همه  »طرود«  روستای  در 

هستند.

 صدای مختار در آرامش کویر
نخلستان ها،  در  فریبرز عرب نیا  صالبت صدای 
یاران حسین)ع(  غوغای  در پس  کویر  آرامش 
بی آب  کویری  پشت  در  سرسبز  دشت های  و 
ذهن ها  به  را  »مختارنامه«  نام  فقط  علف،  و 
می آورد؛ مجموعه بی نظیری که تاریخ کربال از 

زاویه هایی متفاوت به تصویر کشید.

 میرباقری و چالش بازگشت به زادگاه
60 سال پیش در روستای »خیج« شاهرود، در 
خانه سیدی کشاورز پسری به نام »داوود« چشم 
بر جهان گشود؛ پسری که سال های کودکی و 
نوجوانی را در همان جغرافیا گذراند و حاال در 
لوکیشن های  اصلی ترین  میانسالی،  سال های 
سریال تاریخی اش را در همان زادگاه کلید زده 

است . 

»خیج« از روستای شهرستان شاهرود و از توابع 
طبیعت  مطبوع،  آب وهــوای  که  است  بسطام 
بی نظیر و بکر و قاب های متفاوتش در سریال 
را حسابی معروف کرده است.  مختار حاال آن 
این روستا حاال چند اقامتگاه بومگردی هم دارد 
که به شکل موزه تزیین شده و با غذاهای محلی 

از گردشگران استقبال می کند.

 به میزبانی نمازگزاران عاشورا
دارد؛  هم  دیگری  لوکیشن های  اما  مختارنامه 
جایی مانند »طرود« که شاید بارها در سکانس 
نماز ظهر عاشورا آن را دیده اید. این روستا جایی 
دشت  میانه  در  شاهرود  کیلومتری   130 در 
کویر است؛ روستایی که در گذشته مسیر جاده 
را  پرطمطراق  و گذشته ای  داشته  قرار  ابریشم 

یدک می کشد. 
جایی  کویر؛  ساحل  در  است  بندری  »طرود« 
برای کاروان های قدیمی که دیدن آن برایشان 
حکم جان به در بردن از دریای کویر را داشته؛ 
از  با مردمی میهمان نواز که بسیاری   روستایی 

آن ها هنروران مختارنامه بوده اند. 
قدم  که  »طرود«  نخلستانی  کوچه باغ های  در 
سوارکار  جنگجوی  مردان  ناخودآگاه  بزنی، 
که  آنجاست  و  می شوند  ظاهر  چشمانت  جلو 
می فهمی چرا »طرود« برای مختارنامه برگزیده 

شده است. حاال هم اگر چه نهر علقمه سریال 
خالی از آب است، اما نخل های اطراف مسیر نهر، 
هر کدامشان روایتگر دردهایی از جنس تشنگی 
کودکان بنی هاشم و شهادت حضرت عباس)ع( 

هستند. 
از  که  را  دقایقی  هم  نهر  مکان  دیدن  از  بعد 
به  مشرق  تپه ای  باالی  بگذرید،  ناهمواری ها 
نخلستان، به لوکیشن صحرای کربال می رسید؛ 
سفید  خیمه  و  یاران  سبز  خیمه های  مکان 
ناظران  از مقابل چشمان  امام)ع( که لحظه ای 
دور نمی شوند و گمان می کنی خالصه ای از اول 

و آخر دنیاست.

 طرود و رنگین کمانی از جنس خاک
اگر عاشق سکوت کویر هستید یا از راه رفتن در 
کلوت ها و آرامش بی نظیر کویر لذت می برید، 
برای  انتخاب  بهترین  »طرود«  که  بدانید  باید 
شماست، چرا که عالوه بر همه این جاذبه هایی 
عجین  هم  تاریخی  سریال  یک  با  حاال  که 
کویر  این  در  موجود  رنگ های  تنوع  شده اند، 
آن قدر زیاد است که آن را به »رنگین کمانی از 

خاک« تشبیه می کنند.
اگر  که  باشید  داشته  یاد  به  هم  را  این  البته 
گذرتان به این منطقه افتاد، خرماهای لذیذ آن 

را هم از دست ندهید.

مختارنامه،روستایطرودومردمیکهدرسپاهامام)ع(بودند

نماز ظهر عاشورا در میانه دشت کویر 

نمی دانم ایده ای که اجرا شده مربوط به خود 
»مرضیه موسوی« عکاس ایرناست یا آن را از 
فرد دیگری وام گرفته است، اما هر چه هست 
مجموعه عکس های او که سال 93 با موضوع 
زندگی واقعی تعزیه خوان ها منتشر شد، برای 

خیلی ها جالب توجه بود؛ گزارشی که بیشتر 
از هر چیز دیگری گویای این بود که آدم های 
خودمان  دوروبر  معمولی  آدم های  تعزیه، 
دانش آموزان،  کاسب ها،  کفاش ها،  هستند؛ 
نقش  در  حاال  که   ... و  جوشکارها  معلم ها، 

قاسم)ع( ، علی اکبر)ع( ، حبیب ، ابن زیاد و 
شمر فرو رفته اند. تصاویر ادامه البته تنها چند 
عدد از این مجموعه زیباست و مابقی اما با 
مجازی  فضای  در  ساده  وجوی  جست  یک 

بدست می آید.

تعزیه خوان ها در قاب زندگی واقعی
بازخوانیروایتعکاسایرناازآدمهاییمعمولیکهاینروزهانقشهایتاریخیمیگیرند

به بهانه یک فیلم یا رمان

 در این ستون

هر هفته یک ماکن برای سفر معرفی می کنیم

مجازی نوشت

مسعود هادی - دانش آموز - در نقش حضرت علی اکبر)ع(

مصطفی صفر نوراهلل - سیم پیچ ماشین - در نقش اشقیا

نوشین حاجی خانی - دانش آموز - در نقش حضرت رقیه)س(

محسن انصاری - ورزشکار - در نقش سپاهیان عمر سعد

امید فرقانی - پیمانکار ساختمانی - در نقش اشقیا

ایمان حمیدی - فروشنده کفش - در نقش ابن سعد


