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روزانه

j a v a n o n l i n e . i r
نیک�و محمدجاوید 45 ،س�اله – (ش�اغل /دکتری):
شایدبهجرئتبتوانیمبگوییمنقشآفریناصلینهضت عاشورا
حضرت زینب(س) اس��ت .حضرت زینب با کمر شکسته از
مصیبت ش��هادت همه عزیزانش با خطبههای کوبنده خود
افزون بر رس��وا کردن بنیامیه ،افکار عمومی را روشن کرد.
افزون بر این توانست جرقه نهضتهای بعدی همچون قیام
توابین را رقم بزند .بانوی مصیبتزده دشت نینوا نمونهای واال
از یک همسر ،خواهر و عمه نمونه است .این بانوی بزرگوار بذر
اندیشه و اهداف صحرای کربال را به بالندگی رساند.

درسهای زنان عاشورا به روایت زنان امروز

جززیباییچیزیندیدم

* نیره ساری

همواره در رابطه با حادثه کربال از رش�ادت و دلیری مردان جنگاور یاد میشود ،اما بیش�ک نقش زنان نیز در این
واقعه نهتنها قابل انکار نیست ،بلکه در اندازه یک مکتب آموزنده است .مرکز تجلی این مکتب ،بانوی مقاومت حضرت
زینب(س) است .خطبهها و سخنرانیهای آن حضرت به عنوان پرچمدار زنان عاشورا و قافلهساالر اسرا ،جاودانه در
طول تاریخ بشریت است .حضور زینب(س) و همچنین سایر زنان و دختران در واقعه کربال درسهای بزرگی برای ما
دارد .زینب(س) کوه صبر و استقامت بود .او که خود همیشه به حسین(ع) تکیه میکرد پس از برادر ،خود تکیهگاه زنان
و دختران حرم شد .آنچه در نهضت حسینی دیده میشود ،حضور زنانی است که تا آخرین لحظه عزیزانشان را برای
همراهی امام عصر خود همراهی کردند .زنان نقشآفرین در حادثه عاشورا ،زنان باایمانی بودند که شهادت فرزندان،
برادران و همس�ران خویش را تحمل کرده و با صبر و مقاومت و مدیریت مصائب ،پیام آنان را به همه عصرها و نسلها
رساندند .آنها در کنار شهادت عزیزانشان ،نقشهای گوناگونی چون همسری ،مادری ،خواهری و دختری را به زیبایی
ایفا کردند .کاشانه در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی در گفتوگو با مادران ،همسران و زنان امروز ویژگیهای زنان
عاشورایی و تجلی الگوی رفتاری این مکتب را به عنوان پرسش مطرح کرده است .پاسخها را در ادامه میخوانید.

محبوبه قربانی 39 ،ساله – (شاغل /کارشناسی):
هر یک از زن��ان عاش��ورایی بزرگواریهای ثابت ش��ده
مخصوص به خود را داش��تند ،اما اکم��ل آن در حضرت
زینب(س) نمایان میش��ود .بانویی که در یک روز تمام
تعداد زیادی از عزیزان خود را از دست میدهد و در نهایت،
اس��توار و قوی حجاب خود را حفظ کردند .اگر ما در آن
شرایط بودیم ،چه میکردیم؟! اصلیترین حریم آنها غارت
شده بود ،اما حجاب خود را جویا شدند ،گوهری که ما امروز
آن را در اختیار داریم و قدردان نیستیم.

حمیده سادات مدینه 35 ،ساله – (خانهدار /کارشناسی) :نقش زنان در واقعه عاشورا سهم بزرگی
بود .این پررنگی نقش زنان و دختران پاسخ محکمی برای اعراب جاهلیت بود .مکتب زنان عاشورایی تأکید بر
توانایی و قدرت آنها برای مشارکت در تکالیف اجتماعی و سیاسی دارد .زنی که از عاشورا الهام بگیرد در همه
عرصههای علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی حضوری فعال و پویا دارد و این در حالی است که حجاب نه
تنها مانع نمیشود ،بلکه با حفظ و پرچمداری حجاب در کنار پاکدامنی و حیا میتوان پای اعتقادات و دین
ایستادگی کرد و در مقابل ظلم سکوت نکرد .به نظر من ،واقعه عاشورا درس تکریم و حمایت ،پشتیبانی و
احترام وجایگاه ویژه خانواده را نشان میدهد.
رؤیا افشاری 42 ،ساله – (ش�اغل /دکتری) :امروز شاهدیم که دنیای طماع و شهوت پرست بیدین،
زن را زمین خورده ،ضعیف و صرف استفاده برای لذائذ میداند ،اما ما در مکتب عاشورا با جمعی از زنان مواجه
هستیم که صدر نشین آنها بانویی مقتدر و محکم همچون زینب(س) است .زنی که عزتطلب است و فریاد
آزادیخواهیوعزتطلبیسرمیدهد.جمیعزنانتربیتیافتهدرمکتبعاشورابایدعزتطلبباشند،همچون
حضرت زینب که پایههای حکومت طاغوت را لرزاند و ترس در جان یزیدیان انداخت .فریاد عزتطلبی زن
تربیت یافته در مکتب عاشورا تا حدی قدرت دارد که ستمگران را تا همیشه در تاریخ رسوا میکند و تا قرنها
بساط ستمخواهی را از میان میبرد.

فاطمهالساداتخوانساری 40،ساله(-شاغل/ارشد):
همواره وقتی در مصیبت و گرفتاری قرار میگیرم به یاد
حضرت زین��ب(س) میافتم و کلمه م��ا رایت اال جمیال
همیشه برایم سؤال بوده که با این همه مصیبت چه زیبایی
را مشاهده کردند! معتقدم دیدن زیبایی در مصیبت بزرگ
مصداق همان انمعالعسر یسراست .در سختیهای زندگی
که ما مضطرب و ناامید هس��تیم ،گویی خدا قلب ما را در
مشت میگیرد و کسی در اوج سختی این همراهی خداوند
را میبیند که باور داشته باشد.

ضمیمه کاشانه

مديرمسئول :محمد جواد اخوان
سردبير :غالمرضا صادقيان
دبير ويژهنامه :حسین گلمحمدی
مديرفنی :حسن فردی
همكاران تحريريه:
نیره ساری -حسینکشتکار
چاپ :جوان

تهمینه رحمانی | میزان

فاطمه نجارزاده 36 ،س�اله( -خانهدار /ارش�د):
قصه زنان عاش��ورایی تمرکز بر یک زن و دو زن نیست و
مجموعه آنها سرنوشتساز و زندگیساز هستند ،به طور
مثالشخصیتواالیحضرتزینبدرمسئلهامامپذیری،
خانواده و ساماندهی اهل بیت سیدالشهدا بهترین الگوی
رفتاری است .در اوج مشکالت و سختیها وقتی وارد کاخ
یزید میشود از ذلت صحبتی به میان نمیآورد و تعبیری
جز زندگیس��از بودن برای آن وجود ندارد .همسران و
مادران شهدای جنگ تکبهتک ثابت میکنند که تربیت
فرزند تا حدی مهم است که در کارزار اصلی پای رکاب امام
عصر خود باشد .مادر وهب وقتی سر فرزندش را به سمتش
پرت کردند ،شجاعانه ایستاد و بازپس داد و همین حرکت
زندگیساز است.

ریحانه حسنزاده 32 ،س�اله ( -شاغل /ارشد):
شجاعت زنان عاشورایی فقط با نیرو و مددالهی میسر
بود .هرچند شهدا از بزرگان و شجاعان و جنگجویان
حرفهای بودند ،اما تنها تعداد اندکی زن و کودک در
مقابل سیلی از نامردان روزگار قرار گرفتند و همچون
حضرت زینب(س) شجاعانه در مقابل ظلم و ناحقی
نهتنها سکوت نکردند ،بلکه با اس��تفاده از آیات قران
کریم پرده از عمل زشت یزیدیان برداشتند و عاقبت
س��تمگران را عنوان کردند .این هدف جز با بودن در
مکتب امیرالمؤمنین(ع) میسر نخواهد شد.

مرضیه شکیبا 35،ساله – (خانهدار /کارشناسی) :زهیر ،از شهدای گرانقدر واقعه عاشورا است که به
هدایت همسرش به یاری امام حسین(ع) شتافت و در نهایت در رکاب آن حضرت افتخار شهادت یافت .یک
نمونه رفتاری الهام گرفته از رفتار همسرانه زهیر این است که همواره با عنوان یک زن باید راهنما و همراه
همسران خود برای بهترین تصمیمات در موقعیتهای حساس باشیم .همچنین از بانوی گرانقدر حضرت
زینب(س) صبوری را در زندگی یاد گرفتم.
فاطمه عرفانیان 36 ،ساله – (ش�اغل /ارش�د) :برای من فصلالخطاب همه گمانهزنیها و حرف و
حدیثها درباره زن جمله طالیی بانو زینب کبری سالماهللعلیهاس��ت :ما رأیت اال جمیال .در واقع نقش زن
برخالف کلیشههای جاری بر جامعه در موقعیت ضعف و اشک و آه قرار گرفتن پس از حوادث نیست ،بلکه توان
زن دست یافتن به چنان مقام قرب الهی است که تاریخ پس از حوادث سهمگینی چون عاشورا از مردان نیز
سراغ ندارد .چند مرد غیر از ائمه اطهار و پیامبران سراغ دارید که تکتک عزیزان و جگرپارههایش در جلوی
چشمش تکهتکه شده باشند و به جای فروپاشی از زیبایی سخن براند .جایگاه زن در اسالم چنین چشماندازی
است .باالتر از عرفا و زهاد عالم ،رسیدن به درجهای که تنها معشوق عالم را یگانه معبود عالم ببینی و فدا شدن
و فدا کردن در راه او را زیبایی محض.
زهرا تورانی 35،ساله( -خانهدار /کارشناسی) :از نظر من الگوی رفتاری تمام مادران و همسران مدافع
حرم و شهدا ،زنان عاشورایی هستند که حتی در شرایط فعلی هم درک رفتار این قشر قابل هضم برای برخی
افراد نیست .پررنگترین جلوه رفتاری این افراد مقاومت و اراده قوی ،عزت نفس و تسلیم نشدن در برابر دشمن
است .مادر شهید احمدیروشن در روز تشییع پسرش با صالبت به الگوی رفتاری خود که حضرت زینب(س)
است ،اشاره داشت .افزون بر این همه زنانی که برای پیشرفت کشور و حفظ دین قدمی برمیدارند از مکتب
زنان عاشورایی درس گرفتهاند.

هدی رمضانزاده 30 ،س�اله – (شاغل /ارشد):
در روز عاشورا بعد دیگری از رسالت زنان قهرمانان کربال،
یعنی حفظ عفاف و حجاب نمود بیشتری پیدا کرده
است .بانوان حسینی هر یک به نحوی به انجام وظیفه با
حضرت زینب و دختران سیدالشهدا پرداختند.
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آگاهانه

j a v a n o n l i n e . i r

مداح بايد مقبول ،باسواد
و خوشصدا باشد

سیاحتی در غا//ا و اعجابانگیز ایران

سفرب//

محرم است و هزار جلوه ايثار و ارادت

هادی هیربدوش | فارس

اجر تو با سيدالشهدا
*مهدي ارجمند
ماه محرم كه ميرسد ،لباسها مشكي ميشود.
فرقي هم نميكند پایين شهر باشد يا باالي شهر،
پير باشد يا جوان ،زن باش��د يا مرد ،فقير باشد يا
ثروتمند ،نه اص ً
ال چه فرق��ي ميكند ،محرم كه
ميش��ود همه يكرنگ ميش��وند .رنگ مشكي
اينبار حقيقتاً ميش��ود رنگ عش��ق و كوچه به
كوچه و خيابان ب��ه خيابان پر ميش��ود از رنگ
عاشقي ،اما فقط ظاهرمان حس��يني نميشود،
رفت��ار و دلهايم��ان هم رن��گ محب��ت و ايثار
ش رحمت است ،باران
ميگيرد .ماه محرم ماه بار 
عشق ،باران اشك معرفت ،باران مهر و محبت به
ديگران.
ايس��تگاههاي صلواتي در هر گوش��هاي از شهر
بر پا ميش��ود ،روي ماش��ينها پرچ��م كوچك
مش��كي نصب ميش��ود و خيليها روي شيشه
ماشينها جمالتي را براي ارادت به اهل بيت(ع)
مينويسند .كودكان سربند ميبندند و روي سردر
خيلي از خانهها و مغازهها پرچم س��ياه عزاداري
نصب ميشود.
اين تغيير چهره شهر هر چند در دهه اول محرم
بيشتر به چش��م ميآيد ،اما تا دو ماه ادامه دارد؛
يعني تا پايان ماه صفر .ح��اال از هر كوچهاي كه
عبور ميكني ،صداي نوحه و عزاداري هيئتيها
به گوش ميرس��د .از هر كوچه ي��ا خياباني كه
عبور ميكني در هر مس��جد ،حس��ينيه يا تكيه
صداي نوحه و عزاداري ميآي��د؛ صداي منبري
و نوحهخ��وان و ص��داي روضه و ذك��ر مصيبت.
جالب اينجاس��ت كه همه اين حس را دوس��ت
دارن��د ،از كوچك گرفته تا ب��زرگ؛ از آنهايي كه
فقط به يك استكان چاي خوش دم در ايستگاه
صلواتي قناعت ميكنند تا كس��ي كه پاي ثابت
هيئت است.
اين حس خوش عشق به اباعبداهلل و اين اعتقاد و
ارادت را در خيلي از هموطنان ارمني و زرتشتي و
پيروان ديگر اديان نيز در ايران ديده و شنيدهايم،
براي همين است كه ميگوييم حسين(ع) معلم
همه انسانهاست.
در يكي از محلههاي ارمنينشين تهران فردي را
ميشناسم كه خانه بس��يار بزرگي دارد .هر چند

ارمني اس��ت ،اما اعتقاد عجيبي به امامحس��ين
و حض��رت ابوالفضل (ع) دارد .محرم كه ش��روع
ميش��ود بر در خانهاش يك پرچم س��ياه نصب
ميكند.
عشق به اباعبداهلل حس نيكوكاري و نوعدوستي را
در هموطنان تقويت ميكند .در يكي از شبكههاي
اجتماعي عكس وانتي را گذاشته بودند كه راننده

عشقبهاباعبداهللحسنيكوكاريو
نوعدوستي را در هموطنان تقويت
ميكند .راننده تاكسي كه روزهاي
تاسوعاوعاشوراصلواتيكارميكند،
واكسي كنار خيابان كه آن روز را
نذراباعبداهللميكند،تارستوراني
كه ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا
غذاهايشنذرفرزندفاطمه(س) است

پشت آن نوشته بود به مناسبت ماه محرم وسايل
هيئتها و حسينيهها و مساجد به صورت رايگان
حمل ميش��ود .اين نوع نوكري سیدالشهدا در
خيليها وج��ود دارد ،از راننده تاكس��ي كه روز
تاس��وعا عاش��ورا صلواتي كار ميكند تا واكسي
كنار خيابان كه آن روز را نذر اباعبداهلل ميكند و
رستوراني كه ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا غذاهايش
نذر فرزند فاطمه(س) است.

در يكي ديگ��ر از كانالهاي تلگرامي عكس��ي را
ديدم كه يك مغازه پوشاكفروش��ي نوش��تهاي
را نصب كردهبود كه به مناس��بت م��اه محرم به
افرادي كه ت��وان مالي خريدن پيراهن مش��كي
مح��رم را ندارن��د ،پيراه��ن مش��كي راي��گان
اهدا ميشود.
نمونههايي از اين نوع ايثار و همدلي را هيچ كجاي
دنيا نميتوان ديد و در هي��چ ماهي غير از محرم
نميتوان شاهد اينگونه رفتارهاي زيبا بود.
حاال اين رفتاره��اي زيبا و انساندوس��تانه را به
رفتارهاي زيبا مانند اهدای خون به جاي قمهزني،
تالش براي رفع نيازهاي فقرا و نيازمندان و انجام
صدها و هزاران كار خير و زيبا در ماه محرم اضافه
كنيد.
حجتاالسالم والمس��لمين مير كريمي ،استاد
حوزه و دانشگاه و كارش��ناس مذهبي ميگويد:
اساس فرهنگ عاشورا نوعدوستي ،محبت و ايثار
اس��ت .فردي كه هيئت برگزار ميكند و هر شب
غذاي نذري ميدهد يا آن جواني كه براي هيئت
صلواتي كار ميكند ،از برقكار و نجار و بنا گرفته
تا بقيه هركس هركاري از دس��تش برميآيد ،در
ماه محرم براي امامحسين(ع) و هيئت صلواتي
انج��ام ميدهد .نمونهه��اي اين رفت��ار را غير از
ماه محرم كجا ميتوان ديد؟ شما كجا ميتواني
جواني را پيدا كني كه دو ماه تمام نوكري فردي
را بكند و حرمت او را نگه دارد و هيچ پولي هم از
كسي درخواست نكند كه هيچ ،تازه از خودش هم
براي امامحسين(ع) خرج كند و در حد توانش در
مسائل مالي هيئت مشاركت كند.
وي ميافزاي��د :يك��ي از موضوعات بس��يار مهم
در ماه محرم بخش��ش و گذش��ت اس��ت .گاهي
اوق��ات خبرهايي ميش��نويم كه اولي��ایدم به
حرمت امامحس��ين(ع) و ماه مح��رم از قصاص
قاتل گذش��تند و نمونههاي ديگري كه نش��ان
ميدهد فرهنگ عاش��ورا ،فرهنگ محبت ،ايثار
و نوعدوس��تي اس��ت .اين عش��ق و دلدادگي به
اباعبداهللالحس��ين(ع) در بين همه م��ردم دنيا
وجود دارد و حتي در كشورهاي ديگر هم شاهد
اين عش��قورزي و ارادت هس��تيم و در حقيقت
ميتوان گفت اباعبداهللالحس��ين(ع) محور همه
خوبيهاي عالم است.

قديم روضهخوانها قانونهاي خاص خود را داشتند و
از فضاي آن خارج نميش��دند .به اين صورت نبود كه هر
كس��ي هر چه دم دس��تش آمد ،همان را بردارد و بخواند.
روضه خ��وان ابتدا چند بيت ش��عر عرفاني ي��ا اخالقي از
«حافظ» يا «سعدي» ميخواند ،بعد از آن آيهاي از قرآن
كريم ميخواند و درباره آن صحب��ت ميكرد .بعد به ذكر
مصيبت ميپرداخت .روضهخوان بع��دي كه ميرفت در
ادامه بحث و موضوع روضهخوان قبلي س��خن ميگفت.
حتي اگر ذكر مصيبتشان در رثاي حضرت علي اكبر(ع)
بود ،هم��ه در رثاي آن حضرت مصيب��ت ميخواندند ،اما
امروزه ميبينيم افرادي كه مايه مصيبتخواني يا سخنراني
ندارند ،جايگاه��ي را گرفته و به اي��ن كار ميپردازند .در
كالسهاي آموزشي مداحي كه برگزار ميشود ،ميبينيم
بيشتر به حواش��ي دقت ميكنند تا اصل موضوع .از نحوه

به شعراي مديحهسرا يا مرثيهسراي
قديم توجه كنيد .شعرهايشان بر
اساس مستندات تاريخي ،احاديث
و روايات صحيح نقل شدهاست.
شعرهاييپرمغزونغزونيكو،اماآيا
امروزهبهاينمسائلدقتميكنند؟!
گرفتن ميكروفن در دست صحبت ميشود تا شيوه گريه
كردن و به گري��ه در آوردن مس��تمعين .ديگر نه راجع به
شعر بحث ميشود كه چه شعري با چه مضموني خوانده
ش��ود و نه راجع به حديث و آيه طرح و بحث ميكنند كه
چه حديث و آيهاي در ايام س��وگواري ائمه بيشتر به كار و
حال مستمع ميآيد .حتي امروزه وقتي بعضي از شعرها را
از مداحان ميشنوي احساس ميكني ،بر اساس خياالت
و تصورات واهي س��روده و خوانده شدهاس��ت .به شعراي
مديحهسرا يا مرثيهسراي قديم توجه كنيد .شعرهايشان
بر اس��اس مس��تندات تاريخي ،احاديث و روايات صحيح
نقل شدهاست .شعرهايي پر مغز و نغز و نيكو ،اما آيا امروزه
به اين مس��ائل دقت ميكنند؟! در گذش��ته وقتي فردي
ميخواس��ت اصطالحاً مصيبتخ��وان يا منبري ش��ود،
باید نكات اساس��ي را ياد ميگرفت و بعد به اجراي برنامه
ميپرداخت.
ضمناً بعد از اينكه برنامهاش اجرا ميشد راجع به محاسن
يا معايب كارش با او صحبت و از سر خيرخواهي و وظيفه
او را راهنمايي ميكردند .هر كسي حق ذكر و نوحه نداشت
و صرفاً افراد قابلقبول ،باس��واد و خوشصدا اجازه چنين
كاري داشتند.
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والدانه

j a v a n o n l i n e . i r

اسکن کنید

«محرم» فرصتي ناب
براي تربيت ديني كودكان

* زهرا شكوهيطرقي
هر س��ال در ايام مح��رم پيراهنهاي مش��كي قديمي
را وارس��ي ميكنم .طبق روال هميش��ه وقتي لباسهاي
قديم��ي را از كمد درميآورم ،بچهها كنارم مينش��ينند،
هميش��ه اولين لباس مش��كي كه براي بچهها ميخريم
را به يادگار نگه ميدارم .ديدن پيراهن مش��كي دخترانه
نقلي و پس��رانه كوچك هر مادري را به وج��د ميآورد .با
قربانصدقه رفتن ،تا و دوباره جمعشان ميكنم .هميشه
كنار پيراهنهای سيا ه و روسريها چند تا پرچم و بيرق هم
هست كه تا بيرونشان ميآورم ،بچهها سردست ميگيرند
و به قول خودش��ان هيئتبازي ميكنند .هر سال در كنار
كارهاي معمول مثل پرچ��م زدن ،بيرق در ورودي خانه و
لباس سياه پوشيدن ،من و همس��رم كارهاي ديگري هم
انجام ميدهيم كه كمك ميكند بچهها ايام محرم را بهتر
درك كنند و عشق به امام حسين(ع) با گوشت و خونشان
عجين شود.
قاعده محبت پيدا كردن به هر موضوع ديني مثل نماز ،روزه و
حجاب در ابتدا اينطور شروع ميشود كه حس ديني بچهها در
سن زير هفت سال با شيوههايي كه دوست دارند و خوششان
ميآيد ،فعال شود .در سالهاي بعد باور ديني با جستوجو
و يافتن اطالعات در مورد آن حس ،ميتواند كمكم ش��كل
بگيرد و ماندگار شود .براي اين كار حتماً تالش كنيد بچهها را
در مراسم ايام محرم شريك و سعي كنيد آنها فقط تماشاچي
نباشند .بچهها را به دستههاي عزاداري ببريد و با تهيه برخي
وسايل ساده مثل طبل و زنجير بچگانه ،شور و نشاط معنوي
مراس��مها را به آنها منتقل كنيد .حتماً ب��راي بچهها لباس
مشكي ويژه محرم وعزاي سيدالشهدا(ع) تهيه كنيد كه با
بقيه لباسهاي آنها فرق كند ،با اين كار بچهها متوجه تمايز
اين ايام با باقي روزها و شبها ميشوند و اين خود باعث جلب
توجه و دقت آنها ميشود.
حال و هواي خانه را متناس��ب با ايام عزاي امام حسين(ع)
تغيير دهيد .اگر عزاداري فقط محدود به مساجد و هيئتها
باشد و در خانه هيچ رنگ و بويي از محرم ديده نشود ،ممكن
است دوگانگي براي كودك به وجود بيايد.

محبان معصوم
(ع)
ثاراهلل

والدين براي ایجاد شوق و انگیزه
مشاركتکودکاندراقامهعزاداری،
مسئوليتهايي كه كودكان توان
انجامآنرادارند،مثلمرتبكردن
كفـشهايمـیهمانانمـجالس
روضه ،پـذيرايي از عـزاداران
و پرچم زدن را به آنها واگذار كنند
در اين ماه والدين ميتوانن��د عاطفه و محبت به
اهلبيت(ع) را به ك��ودكان خود منتقل كنند .در
حقيقت آنه��ا ميتوانند همانگونه كه عش��ق و
عالقه به ائمه اطهار(ع) را با پوشيدن لباس مشكي
و شركت در مراس��مهاي مذهبي در ماه محرم به
كودكان منتق��ل كنند ،درسه��اي تربيتي قيام
امام حسين(ع) را نيز به آنها در قالبهاي مختلف
آموزش دهند.
با بردن فرزندان به مراسمهاي عزاداري ائمه(ع)

بايد به كودكان آموخت كه براي مقدسات ديني
ارزش قائل شوند .آنها با پوشيدن لباس مشكي و
شركت در مجالس روضه و تعزيه ،ميتوانند ارتباط
معنوي خود را كه در بين آنها و امام حس��ين(ع)
وجود دارد ،تقويت كنند .كودكان با دلهاي پاك
و معصوم خود شكوه يك حماسه ،شور عزاداري،
همدردي و عواطف موج��ود در فضاي عزاداري را
درك ميكنند و همين حضور در مجالس عزاداري
باعث ميشود زمينه پيدا كردن معرفت براي درك
دانشهايي در مورد ائمه اطهار(ع) را پيدا كنند .در
اين ماه مادران ميتوانند مفهوم مواسات و نيكي
كردن به ديگران را با درس��ت ك��ردن نذريهاي
ساده و پخش آن بين همس��ايهها و مردم عزادار
به كودك آم��وزش دهند .همچني��ن ميتوانند
س��اير نيكيها و كارهاي خوب و تأثيرگذار مانند
رعايت حال همس��ايهها ،احترام به س��المندان،
رعايت نظافت و پاكيزگي را به كودك خود آموزش
دهند .بهتر است والدين براي اينكه شوق عزاداري
براي امام حسين(ع) و مشاركت در اقامه عزا را در
فرزندان خود ايجاد كنند ،مس��ئوليتهايي را كه
كودكان توان انجام آن را دارند ،مثل مرتب كردن
كفشهاي میهمانان مجال��س روضه ،پذيرايي از

تابستان خستهكننده
با انبوه كالسهاي آموزشي!

استعداد بچهها را
كور نكنيم
* نازنينرقي ه هاشمي
قفل گوش��ياش را باز كرد و با اش��تياق دنبال عك��س مورد نظرش
ميگش��ت ،گفت« :ببين مامان كالسهاي تابس��تاني امسال رو .همه
دوستام واليبالو ثبتنام كردن ،مداحي و گروه تئاترم هستند».
گفتم« :چه خوبه ،براي من هم بفرست تا با دقت ببينم و با پدرت مشورت
كنم ».كنار نگاه به عناوين متنوع كالسها ،نگاهي هم به ستون هزينه
كالسها انداختم و همانطور كه پيشبيني ميكردم ،قيمتها نسبتاً زياد
بود ...معموالً بچهها سرشار از استعدادهاي گوناگونند و به همين خاطر

انتخاب كالس براي من و پدرش نياز به دقت و تأمل بيشتري دارد.
مراقب باشيم ناخواسته استعداد بچه را كور نكنيم يا به چيزي اصرار نكنيم
كه چندان عالقهاي به آن ندارد ،البته ش��ايد بت��وان گفت كمتر فعاليت
آموزشي وجود دارد كه براي كودكان و نوجوانان مضر باشد ،به شرط آنكه
هدفمند و در راستاي پاسخ و ارتقاي نيازهاي جسمي ،عاطفي و رواني آنها
باشد ،يعني اينكه بايد تمام جنبههاي فردي را در بر بگيرد ،هم تحرك الزم
را ايجاد كند ،هم خالقيت را ارتقا دهد و هم موجب افزايش مهارتهاي

عزاداران و پرچم زدن را ب��ه آنها واگذار كنند .اين
كارها هر چند ساده به نظر ميرسد اما شوق و ذوق
بچهها را در اين مجالس دوچندان ميكند .در واقع
دادن مسئوليتهاي كوچك در هيئتها گرههاي
محكمي ميان كودكان و فرهنگ محرم ميزند و
بهانهاي ميشود براي آشنايي هر چه بيشتر و بهتر
با اهداف متعالي قيام حضرت سيدالشهدا(ع).
گاهي ممكن است برخي كودكان به اقتضاي سن و
سال و حال و هوايشان تحمل ماندن در هيئات را
نداشته باشند .اگر بچهها تحمل نشستن در هيئت
را ندارند ،خوب است آنها را به هيئتهايي ببريم كه
فضاهاي متناس��ب با آنها را دارند؛ هيئتهايي كه
مهد كودك دارند يا هيئتهايي كه فضايي باز براي
بچهها دارند و آنها مجبور نيستند يكي دو ساعت
در گرما و شلوغي بنش��ينند .ختم كالم اينكه ايام
محرم و عزاداري امام حسين(ع) فرصت مغتنم و
بسيار مناسبي اس��ت تا هر خانوادهاي به اقتضاي
شرايطش بچهها را با حركت و قيام سيدالشهدا(ع)
كه هم ه مفاهيم و ارزشهاي واالي اخالقي و انساني
را در خود جاي داده است ،آشنا و از اين رهگذر بنيه
ايماني كودكان را تقويت و آنها را براي ادامه مسير
زندگي مؤمنانه آماده كنند.

اجتماعي ش��ود .برنامه اوقات فراغت نبايد روال خستهكنندهاي داشته
باشد و به جاي انرژي بخشيدن و روحيه دادن به بچهها توانشان را كاهش
دهد ،چون بچهها بايد در رهگذر فراغت تابس��تاني براي ش��روع بانشاط
سال تحصيلي آماده شوند .كودكان و نوجوانان نياز به بازي و تخليه انرژي
دارند ،بنابراين اوقات فراغت بهتر است اوالً اين نياز را پوشش دهد و بعد
در كنار اين مهم ،فعاليت در اوقات فراغت بايد نيازهاي ديگر بچهها اعم از
آموزشي و مهارتي را نيز دربرگيرد .باید بخشي از فراغت بچهها را به صورت
برنامههاي خانوادگي پركنيم ،به عنوان مثال ميتوانند دو روز در هفته و
در ساعاتي كه براي والدين ممكن است فرزندان را براي بازيهاي مختلف
مثل فوتبال ،واليبال و بدمينتون به مكاني مناسب ببرند و در كنار فعاليت
جسمي از لحاظ روحي و فكري نيز قرابت بيشتري با آنها پيدا كنند.
همواره در هر برنامه بايد توان بچهها نيز مدنظر باشد .فشارهاي بيش از
حد خانواده در اين زمينه ميتواند عوارض روحي و جسمي زيادي براي
كودكان و نوجوانان ايجاد كند .بايد مدنظر داشته باشيم كه در برنامههاي
تابس��تان ،فعاليتهاي گروهي اهميت دارد تا در اين حين مهارتهاي
اجتماعي هم افزايش پيدا كند ،اين كار ميتواند يك نقاشي كردن ساده
در بين همساالن باشد .توجه داشته باشيم كه در سنين دبستان همواره
بازي و تح��رك بايد در اولوي��ت فعاليتهاي كودكان باش��د .نياز اوليه
كودك پس از غذاي سالم ،بازي است چراكه كودكان به لحاظ رواني نياز
به بازي دارند تا هوش و خالقيت آنها پرورش يابد.

نگاهی به رمان نامیرا نوشته صادق کرمیار

عاشقانهای از جدال تردید و یقین

* نیره ساری
بسیاری از موارد کتابهایی که اسم آنها بر سر زبان
میافتد ،آنقدرها هم تعریفی از آب در نمیآید یا به دلیل
تعریف افراطی است که ش��نیدهایم یا آنکه در واقعیت
هم چندان تعریفی نبوده اس��ت ،ام��ا «نامیرا» چنین
کتابی نیست« .نامیرا» از آن دست کتابهایی است که
شاید اسم آن را شنیده باشید و به نظر تکرار شده باشد،
اما ارزش خواندن دارد و فرصت تعطیالت به شما برای
خواندن این کتاب کمک میکند.
ش��اید فکر کنید «نامیرا» فقط اسمی هنری است که
برای جلب خواننده انتخاب ش��ده و یا ناشر و نویسنده
خواستهاند ابهام داستان را زیاد کنند ،اما کتاب نامیرا
را که تا انتها بخوانی معلوم میش��ود «نامیرا» ریش��ه
در مفهوم «کل ی��وم عاش��ورا و کل ارض کربال» دارد.
مفهومی که میگوید پهنه سرزمین کربال به اندازه کل
زمین وسعت پیدا کرده و عاش��ورا همیشه نامیراست.
نامیرا نوشته صادق کرمیار اس��ت که اکنون به یکی از
پرفروشتری��ن رمانهای مذهبی ایران تبدیل ش��ده
است.
همیشه برای خود من سؤال بود دلیل اینکه مردم برای
امام نامه نوشتند ،اما در نهایت پشت او را خالی کردند
چه بود! در «نامیرا» است که میفهمی بخشی از انبوه
مردمی که به امام نامه نوشتند حضور امام را برای منافع
شخصی خود میخواس��تند و هرکسی تنها به فکر آن
بود که طایفه خویش را به قدرت برس��اند و آمدن امام
تنها بهانهای بود برای اینکه بتوانند قدرت را از دس��ت
یزید حاکم خارج کنند و خود به حکمرانی کوفه و دیگر
مناطق اسالمی برسند.
در حالت کلی داستان نامیرا ،درباره دختر و پسر جوانی
است که برای حمایت از امام حسین(ع) و یزید تردید
دارند .در ادامه داستان ،این دو جوان طی استداللهای
مختلف به حقانیت امام حسین(ع) پی میبرند .موضوع
کتاب ،مربوط به پیوستن ش��خصی به نام عبداهلل بن
عمیر از قبیله بنی کلب به سپاه امام حسین(ع) است.

روایتی جذاب و خواندنی که از کوفه آغاز و به کربال ختم
میشود.
نامیرا داستان عاشقانه هم دارد .آنجا که سلیمه دختر
ح ّجاج با ربی��ع پیمان زناش��ویی میبندد و
عم��رو بن َ
خوشحال است که همسرش محب علی و اوالد اوست و
خشمگین میشود که چرا پدرش به حسین(ع) پشت
کرده است .این عش��ق آنقدر قوی است که وقتی ربیع
کارش به تردید میکشد ،س��لیمه هشدار میدهد که
پیوند آن دو از سر حب علی و حسین(ع) است.
نویس��نده کت��اب دس��ت روی یک��ی از مهمترین و
پرطرفدارترین رویدادهای تاریخ اس�لام یعنی واقعه
عاشورا گذاشته است .نامیرا داستان تردید انسانهایی
است که در جستوجوی حقیقت هستند .بیان نامیرا

روان و ب��ه زبان امروزی اس��ت و صمیمیت��ی دارد که
مخاطب را به خود جذب میکند .کتاب ش��امل هفت
فصل در  ۳۳۶صفحه است.
برشی از کتاب در ادامه میخوانید :
جماعت در حیاط خان ه مختار جمع بودند .ربیع و عمرو
نیز در کنار مسلم ایستاده بودند .در میان جماعت ،ابن
خضرمی نیز حضور داشت .ربیع [یکی از دو شخصیت
اصلی داستان که پدرش به خاطر دفاع از امیرالمؤمنین
توسط مردم شام کش��ته شده اس��ت و حاال به دنبال
خونخواهی پدرش اس��ت] چشم از مس��لم بن عقیل
برنمیداشت .مسلم نامه امام را باز کرد و گفت« :و این
پاسخی است که موالیم حس��ین بن علی به نامههای
شما داده است».

ی «قمر بنیهاشم»
سقای آب و ادب ،قشنگترین تعبیر برا 

عباسِ فرشتگان

* گندم زمانی
چند روزی به محرم مانده و من دلم گرفته بود .راهی باغ
کتاب شدم بلکه پرس��ه بین کتابها حال دلم را آرام کند.
حال و هوای محرم و سیاهپوش شدن در و دیوار شهر باعث
شد سمت کتابهای مذهبی بروم .از آنجایی که عادت دارم
هنگام خرید کتابی که قب ً
ال معرفی نشده یا شناختی ندارم
را چند صفحهای مطالعه کنم ،یکی از کمحجمترینها را
با دست بیرون کشیدم .جلد ساده و در عین حال شکیلی
داشت .نوشته بود «سقای آب و ادب» ،نوشته سید مهدی
عباس
ش��جاعی .کتاب را روی فهرس��ت فصول باز کردم.
ِ
عباس
عباس سکینهِ ،
عباس عباسِ ،
عباس امالبنینِ ،
علیِ ،
عباس
عباس حسین،
عباس ادب،
عباس زینب،
مساوات،
ِ
ِ
ِ
ِ
عباس فاطمه.
فرشتگانِ ،
اشکهایم سرازیر شد! این چه فهرستی است! این که خود
عباس عباس را باز کردم:
روضه بودِ .

با سقای آب به مجلس روضه به
همراهاشکمعرفتبروید.بافصل
عباسحسینگریهکنید.باعباس
فاطمهعشقرابهنظارهبنشینید،
با عباس فرشتگان مفاهیم نو را
تجربهکنیدوباعباسفاطمهکتاب
را ببندید و مفصل اشک بریزید
«من به طفیلی حسین آمدهام و به عشق حسین زیستهام.
من آمدم که عاشقی را به تجلی بنشینم .من آمدم که دوست
داشتن را معنا کنم اما آسمان عش��ق حسین بلندتر از آن
است که پرنده عاش��قی چون من بر آستان عظمتش بال
ارادت بسازد .بزرگترین موهبت خدا در حق من این است
که به من رخصت داده تا حس��ین را دوست داشته باشم و
عاشق حسین باشم .عباس مشک را بر دوش میاندازد و دو
دست به زیر آب میبرد و فرا میآرد پیش روی چشم .عجبا
این تصویر اوست یا حسین؟!»
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کتابخانه

j a v a n o n l i n e . i r
مردم سکوت کردند .مسلم شروع به خواندن کرد« :به نام
خداوند بخشنده مهربان.
از حسین بن علی به جمع مؤمنان و مسلمانان .اما بعد؛
هانی و سعید نامههای ش��ما را نزد من آوردند .آنچه را
نوشته بودید ،دانستم و درخواست شما را دریافتم .سخن
بیشترتان این است که امام نداریم و از من میخواهید به
سوی شما بیایم»...
ربیع چش��مش به گروهی افتاد که به گری��ه افتادند و
گروهی دیگر که با تأیید س��ر تکان دادند .مسلم ادامه
نامه را خواند:
«شاید به سبب ما ،خدواند شما را به راه حق هدایت کند.
اینک برادر و پسرعمو و معتمد اهل خاندانم را به سوی
شما فرستادم تا از اوضاع شما به من بنویسد .اگر برای من
بنویسد که رأی جماعت اهل فضل و خرد ،چنان است
که فرستادگان به من گفتهاند و در نامههایتان خواندهام،
به زودی نزد شما خواهم آمد؛ انشاءاهلل»...
گریه جماعت بیشتر شد و گروهی یک صدا فریاد زدند:
«انشاءاهلل»...
«...ب��ه جان خودم س��وگند ک��ه امام��ت و رهبری
مردم را کس��ی نمیتوان��د عهدهدار ش��ود ،مگر آن
که به کتاب خ��دا حکم کند ،ع��دل و داد به پا دارد،
تنها حقیقت را اج��را کند و همه وج��ود خویش را
در گ��رو رضا و خش��نودی خداوند بداند .والس�لام!
حسینبنعلیبنابیطالب».
مسلم نامه را بس��ت .گریه جماعت اوج گرفت .ربیع با
تعجب به آنها نگاه میکرد .مسلم بن عقیل به داخل خانه
برگشت .ابنخضرمی از خانه مختار بیرون رفت ،ربیع رو
به عمرو برگشت .گفت« :اینان چرا گریه میکنند؟!»
مختار سؤال او را شنید .دست بر شانهی ربیع گذاشت و
گفت« :اشک آنها از شوق دیدار حسین بن علی ،مولی
موحدان است».
او و عمرو را به داخل خانه هدایت کرد .عمرو گفت« :و
برای مصیبتهایی که در این سالها از حکومت بنیامیه
کشیدهاند».
و وارد خانه شدند. ...

با س��قای آب و ادب خط به خط به مجلس روضه به همراه
اش��ک معرفت بروید .با فصل عباس حسین گریه کنید .با
عباس فاطمه عشق را به نظاره بنشینید ،با عباس فرشتگان
مفاهیم نو را تجربه کنید و با عباس فاطمه کتاب را ببندید و
مفصل اشک بریزید.
«عباس من! اکنون که چش��مانت بازتر شده ،میبینی که
من فقط لحظه فروافتادنت از اسب نبود که سراغت آمدم و
سرت را به دامن گرفتم .آن زمان که مشک بر دوش به سوی
خیام میتاختی و راه مشک را از میان هزاران شمشیر آخته
میگش��ودی و با نجنگیدنت ،دلیرانهترین صحنه عالم را بر
صفحهزمینترسیممیکردی،منبهتماشایتوایستادهبودم
و برای اینهمه رشادت ،الحول و ال قوه االباهلل میگفتم» .
سیدمهدی ش��جاعی در کتاب س��قای آب و ادب که به
همت انتشارات نیس��تان به چاپ رسیده است ،در 264
صفحه س��عی کرده با هر دو جنبه احساسی و منطقی،
ش��خصیت حضرت ابوالفضل(ع) را ب��ه خواننده معرفی
کند .نویسنده زبانی شاعرانه و ش��یوا را برای نوشتن اثر
انتخاب کرده اس��ت ،به طوری که کتاب به اثری هنری
و روضهای مکتوب بدل ش��ده است .خاطرم است همان
روز در باغ کتاب ،در گوشهای دنج ساعتها با این کتاب
اشک ریختم!

6

بشقاب را در كولهپشتي .احتماالً همين بال بر سر
ناخنگير بخت برگشته هم آمدهبود .هر چه فكر
كردم كه يك جايگزين برايش پيدا كنم ،چيزي
به ذهنم نرسيد ،كار كار خودش بود و هيچ ابزار
ديگري نميتوانس��ت با چنين دقتي مرا از شر
اين ضايعه به ظاه��ر معمولي نجات دهد .چقدر
عجيب! حاال كه ناخنگير نب��ود ،اين موضوع به
اينس��ادگي چقدر پيچيده به نظر ميرس��يد،
ميش��د از دندانم هم كمك بگي��رم ،ولي قب ً
ال
تجربهاش را داش��تم؛ يكجور خودآزاري است و
واقعاً زجرآور است .همانطور كه خانه را زير و رو
ميكردم تا پيدايش كنم ،به خودم گفتم چقدر
اين ماج��را ملموس و تكراري اس��ت ،اص ً
ال انگار
بخشي از زندگي روزمرهام است ،شايد هم بخشي
از زندگي روزمره خيليهامان؛بخشي از برخوردها
و رفتارمان با بعضي آدمها؛ آدمهايي كه بودنشان
برايمان ضروري اس��ت و اگر نباش��ند آخرتمان
ميآيد جلوي چشممان .آدمهايي كه اگر نباشند
نميتوانيم برايش��ان جايگزين پيدا كنيم ،ولي
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زخمي كه تورا نكشد
آدم ديگري متولد ميكند!

سلما سلطاني
ميگويند زخم��ي كه تو را نكش��د ،قويت��رت ميكند ،اما
من فكر ميكنم زخمي كه ما را نكش��د ،ما را به آدم ديگري
تبديل ميكند .شايد قويتر ،محكمتر وصبورتر و شايد هم
ضعيفتر و ش��كنندهتر و عجولتر .ممكن است شجاعتر و
مطمئنتر و ريسكپذيرتر يا ترسوتر و شكاكتر و محتاطتر.
گاهي آرامتر ،خندانتر و شادابتر و برعكس شايد پرخاشگر
و اخمو و پژمردهتر.
بس��ته به نوع زخم ،به زخمزننده و بس��ته به م��دت زمان
زخمي ماندن و روند بهبود ،نتيجه حاصله و چه شدن ،براي
هركس متفاوت است .بر اساس تفاوت آدمها بهطور طبيعي،
همانگونه كه هرگاه جسمي بيمار ميشود ،درمانش به عوامل
متعدد بستگي دارد ،مشكالت و مسائل اجتماعي و زندگي
نيز براي حلش��دن يا طي شدن مس��ير به عوامل متعددي
بستگي دارد.

بدين ترتي��ب همانگونه كه تأثيرات پ��س از دوران نقاهت
و بيماري ،زخم يا جراحت هر كدام ،ممكن اس��ت مدتها،
سالها ويا تا پايان عمر ما را همراهي كنند ،تأثيرات روحي
حاصل از مسائل و مشكالت خانوادگي ،اجتماعي ،فرهنگي
و زخمهاي وابسته به آنها ،چه بسا بيشتر از زخمهاي بزرگ
و جراحتهاي فيزكي ،زندگي و روابط و روحيات ما را متأثر
كند.
پس اينكه پس از هر زخمي و دردي و مش��كلي ،چه بر سر
ما خواهد آمد و چه خواهيم شد ،به ساختار ذهني ،تربيتي،
فرهنگ��ي و محيطخانوادگي و اجتماعي ما بس��تگي دارد.
به حال وروحيات زمان حال و گذش��ته ما ،به داش��تهها و
نداش��تههايمان و در كل به خود قبل و اكن��ون ما .به اينكه
چقدر بر خ��ود و احواالتمان مس��لط و متمركزيم و چگونه
ميتوانيم حال و هواي غلبهشده بر خود و درونمان را كنترل
كنيم و چطور و چگونه و با چه راهكاري تصميم به مقابله با
آن را داريم .در نهايت ،برآيند اين نيروهاي دروني و بيروني از
ما و احساسات و عواطف و عملكرد روحيمان ،آدم جديدي
ميسازد .طوري كه وقتي به گذشته خود نگاه ميكنيم و خود
را در آن زمان جستوجو ميكنيم ،فرد جديدي ميبينيم كه
اص ً
ال شبيه آن نبوديم .حال ممكن اس��ت بهتر و محكمتر و
پر دستاوردتر شده باشيم يا بدتر و ضعيفتر و از دسترفته.
پس زخمي كه تو را نكشد ،از تو فرد جديدي خواهد ساخت.
باشد كه آن من جديد ،قويتر ،صبورتر ،آرامتر ،مهربانتر و
مطمئنتر و متعاليتر شدهباشد.
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وقتي در
هپروت بودي
او براي هميشه رفت
* پريسا گربندي
ديروز گوش��ه ناخن دس��تم از اصل خودش
جدا شد ،ولي كنده نش��د ،نميدانم به اين تكه
بالتكليف چه ميگويند؛ ناخن��ك ،بچه ناخن،
ريشريش ناخن يا چه؟! حاال اس��مش هر چه
باشد ،وجودش دردسرس��از است .چون اگر بلد
نباش��ي و نتواني خيلي ماهران��ه و متبحرانه با
ناخنگير از بيخ جدايش كني ،باالخره يك اثري
از خودش باقي ميگذارد و كافي است همان يك
نقطه جامانده به پتويي ،ملحفهاي يا لباسي گير
كند تا آخرتت را بياورد جلوي چشمت!
خالصه من هم براي اينكه به دردسر نيفتم ،مثل
هميش��ه رفتم س��راغ جعبه خرت و پرتهايم؛
يعني همانجايي كه هميش��ه ميگذاش��تمش،

دست راس��تم را از ترس اينكه ناخنم به جايي
نخورد و ضعف نكنم ،تكان نميدادم ،با دس��ت
چپ جعب��ه را زير و رو ك��ردم ،ول��ي پيدايش
نكردم ،جعب��ه را برگردان��دم ،روي زمين تا هر
چه داخلش هس��ت ،بيرون بريزد ت��ا بلكه پيدا
شود ،ولي نبود كه نبود .يكدفعه يادم آمد چند
روز پيش ناخنهايم را گرفته بودم و از بد ماجرا
آن روز در هپروت ب��ودم .تا به حال دهها بار اين
اتفاق افتادهبود ،وقتي با ح��واس پرت و ذهني
آش��فته كه دارد تند تند حرف ميزند ،خانه را
جمع و جور ميكنم تا دو هفت��ه بعدش دنبال
وسايلم ميگردم و بعد از اينكه همه روشهاي
تفحص و جستوجو را به كار ميبندم شانه را در
يخچال پيدا ميكنم ،نان كپكزده را در كمد و

آدمهايي در زندگيمان
هستند كه اگر نباشند
نميتوانيم برايشان
جايگزين پيدا كنيم ،ولي
چون هميشه بودهاند و
كارمان را راه انداختهاند
اهميت بودنشان به
چشممان نميآيد
چون هميشه بودهاند و كارمان را راه انداختهاند،
اهميت بودنش��ان به چش��ممان نميآيد ،وقتي
كاريباهاشان نداريم ،سراغشان نميرويم ،وقتي
همهچيز مرتب اس��ت و نياز به بودنشان را حس
نميكنيم ،حواسمان بهشان نيست ،اص ً
ال يادمان
ميرود چنين كس��ي هم در دايره اطرافيانمان
وجود دارد ،حواسمان نيست ،چند وقت است كه
ازشان بيخبريم؟كجا هستند؟چهكار ميكنند؟
در چه حالي هستند؟ ولي وقتي گرهي ميافتد
به زندگيمان كه فقط به دست آنها باز ميشود،
ميرويم سراغشان ،دوباره كارمان كه تمام شد،
گره كه باز ش��د ميگذاريمش��ان كنار و دوباره
روز از نو و روزي از ن��و . . .اما يك روز به خودمان
ميآييم و ميبينيم وقتي در هپ��روت بودهايم،
وقتي ذهن آش��فتهمان زيادي ح��رف ميزده،
وقتي مشغله داشتهايم و سرمان به كار خودمان
بوده يكجا رهايش��ان كردهايم ،ي��ك جايي كه
ديگر نميتوانيم پيدايشان كنيم ،يك جايي كه
هر چه فكر ميكنيم ،كجا بوده يادمان نميآيد و
آن وقت است كه ترس به سراغمان ميآيد؛ ترس
اينكه نكند گوشه زندگيمان كه نميدانم اسمش
چيس��ت به جايي گير كند و آخرتمان را بياورد
جلوي چشممان! آن وقت اس��ت كه ميگوييم
كاش حواسمان بيشتر بود بهشان ،كاش رهايشان
نميكرديم ،كاش قدرشان را بيشتر ميدانستيم،
بهشان سر ميزديم ،تماس ميگرفتيم يا حداقل
ارزش جايگاهشان را ميفهميديم! ولي افسوس
كه ايناي كاش گفتنها خيلي وقتها بيفايده
بوده و فقط حس��رتش ماندهاس��ت و حاال از سر
ناچاري باي��د گرهي را كه هميش��ه به راحتي و
به دست آنها باز ميش��ده با دندان باز كنيم؛ من
قب ً
ال تجربهاش را داشتهام . . .يك جور خودآزاري
است . . .زجرآور است. . .
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دلت خنك شد برجك طرف را زدند؟!

سفر به ديار دارالعباده و آشنايي با آيينهاي عزاداري در ابركوه

تشييع با شكوه
(ع)
به ياد سيدالشهدا

* حسين گل محمدي
ابركوه در ایام محرم يكپارچه حسيني ميشود.
اينجا ابركوه يزد اس��ت؛ شهري كه با خشت خام
بنا شده؛ شهري كويري با ميراث تاريخي فراوان؛
سرو  4500ساله ،مس��جد جامع ،گنبد عالي و...
ش��هري كه وقتي كوچه پس كوچههاي خشت
و گِل��ياش را طي ميكني ،وقتي بوي اس��فند و
كـندرش را استش��مام ميكني ،وقتي صداقت
ُ
و ش��عف دل را در چه��ره مردمان��ش ميبيني،
وقتي زمزمه روضهخ��وان و مصيبتخوانهايش
را ميش��نوي ،بياختيار اش��ك در چش��مانت
مينش��يند و دلت هواي گريه و سبكي ميكند.
پيشينه آيينهاي عزاداری در اين گوشه از ديار
دارالعباده ،حال و هواي ديگري دارد.

عماري را به حضرت فاطمه(س) نس�بت
ميدهند
راجع به پيشينه عماري بايد گفت وقتي يكي از
مردم عرب فوت ميكرده ،جن��ازه را روي چيزي
شبيه برانكارد ميگذاشتند و تشييع ميكردند.
روايت اس��ت در زمان حضرت فاطمه(س) يكي
از زنه��ا فوت كرده و بدين ش��كل او را تش��ييع
ميكنند .حضرت با ديدن اين صحنه ميفرمايند
به خاطر اينكه هنگام تش��ييع جنازه ،حجم بدن
متوفي مشخص است ،من خوش ندارم كه بعد از
مرگم اينگونه بدنم را تشييع كنند .يكي از زنها
به حضرت ميگويد در قبيله من با ني و ليفه خرما
پوشش��ي ميس��ازند كه متوفي را هنگام تشييع
درون آن ميگذارند و تش��ييع ميكنند .حضرت
با شنيدن اين داستان متبسم شده و ميفرمايند

محله درب قلعه و اولين هيئتها
اهالي كهنس��ال ابركوه ميگوين��د :بيش از يك
قرن پيش مردم بدون ادوات��ي كه در حال حاضر
ميبينيم ب��ا زدن چوب به هم و ب��ا نوحهخواني،
ع��زاداري ميكردند .اولين هيئته��ا ،مربوط به
محله «درب قلعه» است و بعد از آن افرادي براي
يادآوري برخي اتفاقات روز عاش��ورا نمادس��ازي
ميكنند .مث� ً
لا نم��ادي چون گه��واره حضرت
علياصغر(ع) ،نعش ،سقاخانه ،حجله گاه و ...كه
اطراف آن حدود  20يا  30نفر هس��تند كه نوحه
مربوط ب��ه آن را ميخوانند .آخر اين جماعت نيز
َعماري به حركت در ميآمد.

خوش دارم به نحوي كه گفتي تشييع شوم .به اين
صورت است كه عماري را به حضرت فاطمه(س)
نسبت ميدهند .هر چند حضرت فاطمه(س) در
تاريكي شب و مخفيانه دفن شدند و كسي از نحوه
تشييع پيكر مطهر ايشان با خبر نيست .به هر حال
احترام زيادي براي عماري قائلند .عماري در آخر
هيئت به حركت در ميآيد و پشت آن يك گروه
از افراد مسن و سالخورده و همچنين بزرگان شهر
قرار دارند كه س��ر و پاي خود را برهنه ميكنند
و مقداري كاه و گـِل به س��ر ميمالند و نوحهاي
ميخوانند .عماري تداعيكننده آن است كه روز
عاشورا كسي پيكر پاك امام حسين(ع) را تشييع
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کرانه
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از َدمگرفتن تا
سنتيخواني و پيشخواني

نكرده و حال ما اين كار را انجام ميدهيم.
سرها به احترام سيدالش�هدا(ع) برهنه
ميشدند
نكته جالب اينجاس��ت كه مردها در طول سال
فقط يك بار دس��تار ،عمامه يا كاله خود را از سر
بر ميداش��تند و آن هم روز عاش��ورا به احترام
شهادت حضرت اباعبداهللالحسين(ع) بود .نكته
جالب اينكه ،س��رهاي درون كاله آفتاب نخورده
و سفيد است ولي صورتها همه از تابش آفتاب
سياه شده ،وقتي پوششهاي سر را بر ميداشتند
صحنهاي عجيب به چش��م ميخورد كه با اندوه
و غم از ش��هادت امام(ع) عجين ميش��د و اين
بيشتر انس��ان را تحت تأثير قرار ميداد .هر كس
اين جماعت و صحنه را ميديد منقلب میش��د
و بياختيار گريه ميكرد .روحانيون عمامههاي
خود را از س��ر ب��از ميكردند و ب��ه دور گردن و
كمرشان ميبس��تند و به قول معروف دستار در
گردن ميآويختند و دس��تهاي خ��ود را از عبا
بيرون ميآوردند و اين نش��انه اندوه و پريشاني
براي شهادت امام حسين(ع) بود .در حال حاضر
جاي عماري تغيير كرده و آن را پيشاپيش هيئت
به حركت در ميآورند .پشت سر جماعت عماري،
كاروان شتر بود كه در كجاوه و محمل آن چند نفر
كودك و مردي با پوشش سبز كه يادآور حضرت
سجاد(ع) باشد مينشست و نوحه مربوط به خود
را ميخواند .به كجاوهه��ا هم برخي ظروف مثل
ديگ ،كماجدان و ...آويزان ميكردند و زنجير به
دست و پاي كودكان و آن شخص ميبستند.
ش�بزندهداري و ع�زاداري ت�ا صب�ح
عاشورا
رسم بر اين بود در مسجد ش��روع به نوحهخواني
ميكردن��د و س��ينه ميزدن��د ت��ا خ��ود صبح
عاش��ورا .نوحهاي هم داش��تند با عنوان «نوحه
اس��تراحتي» نوحهاي كه وقتي خسته ميشدند
آن را ميخواندن��د تا اينكه انرژي خ��ود را كامل
از دس��ت ندهند .همه اينها به خاطر اين بود كه
عزاداري و كارهایشان بر اساس قانون و نظم بود.
هنگام اذان صبح همانطور كه س��ينه ميزدند و
اشعاري را زمزمه ميكردند به طرف جوي آب در
نزديكي محله حركت ميكردند و با آب جوي وضو
ميگرفتند و دوباره زمزمه كنان و بر س��ر زنان به
سوي مسجد بر ميگشتند.

ذكر گرفتن يكي از زيباترين و اثرگذارترين آداب محافل
وعظ و عزاداريهاي سنتي اس��ت .مراد از ذكر گرفتن اين
است كه وقتي فرد روحاني بعد از سخنراني و ذكر مصيبت
به كار خود پايان ميداد ،چند نفر پاي منبر نشسته بودند و
پس از اتمام مصيبت خوانده شده توسط روحاني ،با همان
لحن و آهنگ چند بيت��ي را با صداي خ��وش ميخواندند
و مجلس را در همان ح��ال و هوا به اوج ميرس��اندند .اين
كار مرس��وم بوده و در اصط�لاح خودش��ان ميگفتند كه
« َدمگرفتهايم ».براي پايان اين امر هم يك بيت يا يك مصرع
طلب فرستادن صلوات ميكردند و مستمعين با ذكر صلوات
بر محمد و آل محمد روحاني بعدي را راهي منبر ميكردند.
در اين مجالس اتاقي بوده كه روحانيها و سخنرانان در آن
مينشستند و به نوبت باالي منبر رفته و به ايراد سخن و ذكر
مصيبت ميپرداختند؛ اتاقي كه روحانيون و سخنرانان در
آن به گفتوشنود مينشستند و اگر بحثي هم پيش ميآمد
همانجا حل و فص��ل ميكردند .بحث راجع ب��ه احاديث و
رواياتي كه نقل شده يا اينكه روي منبر در موردش صحبت
كردهاند .مث ً
ال بحث راجع به چرايي انتخ��اب روايات ،قوي
يا ضعيف بودن آن ي��ا اينكه در كدام كتاب از آن ياد ش��ده
و مسائلي پيرامون آن .جالب اس��ت بدانيد در قديم رسم بر
آن بوده ،روحاني كه از علم و معرفت بيش��تر بهرهاي داشته

مراد از ذكر گرفتن اين اس�ت كه
وقتيفردروحانيبعدازسخنراني
و ذكر مصيبت ب�ه كار خود پايان
ميداد ،چند نفر پاي منبر نشسته
بودندوپسازاتماممصيبتخوانده
شدهتوسطروحاني،باهمانلحنو
آهنگچندبيتيراباصدايخوش
ميخواندند و مجلس را در همان
حال و هوا به اوج ميرس�اندند
آخرين نفر به روي منبر رفته و به ايراد سخن ميپرداخت.
روحانياي كه از س��واد و علم كمتري برخوردار يا اينكه در
اصطالح «سنتي خوان» بوده زودتر به منبر ميرفته كه آنها
را «پيش خوان» ميگفتند .مراتب و مقام علمي هميشه در
اين محافل محفوظ نگه داشته ميشده ،بر خالف اين روزها
كه بر عكس عمل ميشود! در پايان هم روحانياي داشتند
با عنوان «آخوند خاتم» كه نف��ر آخر بر منبر رفته و روضه و
مصيبت خود را ميخواند.
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گذرانه

امام رضا(ع):

حکیمانه

هادیانه

j a v a n o n l i n e . i r

اهلل يَو َم القيا َم ِة يَو َم فرحِ ِه و ُسرو ِر ِه
َمن َ
كان يَو ُم عاشورا َء يَو َم ُم َ
صيب ِت ِه و ُحزن ِ ِه وبُكائِهِ ،يَج َع ُل ُ
هر كه عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريهاش باشد ،خداوند روز قيامت را روز شادى و سرورش مىگرداند.

j a v a n o n l i n e . i r

(بحاراالنوار ،ج  ،44ص )484

 3آیین فراگیر عاشورایی در رثای سومین امام

حسینکشتکار

گويي ولي شناسان رفتند از اين واليت
حافظ

نکتهدا نه

شهیدان کربال را
بیشتربشناسیم

عزاداري مح�رم با فرهن�گ و آداب ش�هرهاي
مختلف درآميخته شده است .هر يك از مناطق
كشورمان سبك و س�ياق خود را در عزاداري و
برپايي مراسم سوگواري دارند .برپايي دستههاي
عزاداري،تعزيه،گرداندن َع َلمونخلوتهيهغذاي
نذري از جمله مراس�مي اس�ت كه در شهرهاي
كشور برپا ميشود .گاهي اين سنتها به قدري
جالبتوجهند ك�ه م�ردم را نه تنها از سراس�ر
كشور بلكه از كش�ورهاي ديگر به تماشا دعوت
ميكنند .در ادامه چند آیین محرم را که در برخي
از شهرهاي كشور انجام میشود ،مرور میکنیم.
ِگلمالي
اين مراسم سمبليك از روز هفتم محرم شروع ميشود.
عزاداران در حوضچههاي اطراف تكيهها و محلهاي
عزاداري ،گل درس��ت ميكنند و سپس مردان گل را
از سر تا پا به خود ميمالند .بعضيها هم به طور كامل
داخل حوضچه ميشوند .بعد از اينكه سراپايشان گلي
شد به عزاداري و نوحهخواني مشغول میشوند و بر سر
و سينه ميكوبند.مركز اصلي برپايي گلمالي خرم
آباد و ساير ش��هرهاي استان لرس��تان است .البته
دامنه برگزاري اين آيين به ش��هرهاي استانهاي
كرمانشاه و ايالم هم رسيده است .گلمالي نمادي
از حزن است كه در آداب و رسوم محرم در خرمآباد
بازتاب پيدا كرده است.
نخل گرداني
نخلگرداني از مهمترين و معروفترين آداب و رسوم
محرم در روزهاي تاسوعا و عاشورا در شهرهاي مختلف

رندان تشنه لب را آبي نميدهد كس

است و در بين تمام شهرها ،نخلگرداني يزد شهرت
بيش��تري دارد .نخل يك س��ازه چوبي بسيار بزرگ
است كه اطراف آن را با آيينه ميپوشانند و با شالها و
پارچههاي رنگي تزئين ميكنند .نخلگرداني آييني
است كه عموماً در ظهر يا غروب عاشورا برگزار ميشود.
حملكنندگان نخل گويا پيكر امام حسين(ع) را پس
از ظهر عاش��ورا بر دوش گرفتهاند ت��ا آن را به خاك
بسپارند.
تعزيه خواني
تعزيهخواني از مهمترين شكلهاي هنرهاي نمايشي
در تمام ايران اس��ت .در واقع زماني كه ميخواهند
از نمايش و تئاتر در ايران صحب��ت كنند ،از تعزيه
به عنوان نخس��تين گامهاي اين هنر در كشور نام

بازیخانه

ميبرند .تعزيه با توجه به ويژگيهاي خاصش بارها
مورد توجه كارشناساني از سراسر جهان قرار گرفته
است .اينكه بينندهها تمام داستان را ميدانند اما با
اين حال تا پايان نمايش پاي آن مينشينند ،بخشي
از اهميت تعزيه است .از س��وي ديگر گره خوردن
شديد احساسات بيننده با تعزيه ،از ديگر نقاط قوت
آن است .در ميان تمام شهرهاي كشور ،اما تفرش
در تعزيهخواني شهرت بيشتري دارد .حتي برخي
تفرش را مه��د تعزيه ايران ميدانن��د .ضمن اينكه
قديميترين نسخههاي برگزاري تعزيه در كشور،
در تفرش پيدا شده اس��ت .در تفرش تعداد زيادي
حسينيه و تكيه وجود دارد كه محل مناسبي براي
برگزاري اين هنر آييني است.

* عروس و دامادي كه روز عاشورا به شهادت
رسيدند ،وهب و هانيه نام داش��تند .هانيه تنها
زني بود كه در كربال به شهادت رسيد.
* اولين ش��هيد از خاندان بنيهاش��م در روز
عاشورا حضرت علياكبر(ع) بود.
* اولين شخصي كه با تربت امام حسين(ع) نماز
خواند امام سجاد(ع) بود.
* پنج نفر از ش��هداي نهضت كربال ،از اصحاب
رسول خدا (ص) بودند :حبيب بن مظاهر ،انس
بن حارث كاهل��ي ،عبداهلل بن یقط��ر عميري،
هانيبنعروه و مسلم بن عوسجه.
* عبداهلل رضيع (فرزند شيرخوار امام حسين)،
عبداهلل بن حسن ،قاسم بن حسن ،محمد بن ابي
و سعيد بن عقيل از کودکانی بودند که در کربال
شهید شدند.
* س��ر دو تن از ش��هداي كرب�لا را از بدن جدا
نكردند :حضرت علي اصغر ،زيرا امام حسين(ع)
او را دفن كرد و حربن يزيد رياحي كه خويشانش
مانع بريده شدن سر او شدند.
*  15غالم در ركاب سيدالش��هدا شهيد شدند
كه  14نفر آن��ان در كربال و س��لمان غالم امام
حسين(ع) كه آن حضرت او را به بصره فرستاد
آنجا شهيد شد.

تنها سه دقيقه فرصت داريد تا مسير صحيح عبور از نقطه قرمز تا نقطه آبي را رسم كنيد.

جواب معما ها:

هفت ماشين كه در يك تقاطع به هم رسيد ه و ترافيك ايجاد كردهاند.
اگر فقط يكي از اين ماشينها حذف شود ،بقيه آنها ميتوانند آزادانه
به حركت خود ادامه دهند.

جواب ماهیگیری  :دو پدر (پدر بزرگ و
پدر ) هستند و دو پسر در واقع همان فرزندان
پدر بزرگ و پدر هستند و در مجموع  3نفر در
قایق بودند.
جواب معمای ترافیک  :ماشین شماره 3

در يك روز تعطيل ،دو پدر
تصميم ميگيرن��د همراه
دو پسرش��ان همگی با هم
ب��راي ماهيگي��ري كن��ار
رودخانه بروند .آنها هر كدام
توانس��تند تنها يك ماهي
صيد كنند.
آنها ماهيه��ا را درون يك
ظرف ق��رار دادن��د .هنگام
بازگشت ،تصميم گرفتند هر كدام ماهي خود را از ظرف بر دارد .اما متوجه
شدند كه تنها سه ماهي درون ظرف وجود دارد .بهنظر شما محتملترين
چیزی كه ميتواند اين جريان را توضيح دهد ،چيست؟

با دقت به عددها نگاه كنيد به نظر شما به
جاي عالمت «؟» چه عددي بايد قرار گيرد؟

