
 
خبر

به بهانه روز خبرنگار
 آشنایی با الدن شیخانی 

روزنامه نگار و شاعر 

شاعر،  نویسنده،  زاده شیخانی،  ابراهیم  بخش فرهنگی - الدن 
روزنامه نگار، محقق وپژوهشگر گیالنی است،  که سالهاست بطور 
سالها  دراین  تجربیاتش  وحاصل  آورده  روی  نوشتن  به  ای  حرفه 
حدود ۳۰داستان کوتاه درمجالت وروزنامه ها وسه رمان بلند ویک 

مجموعه شعر را به چاپ رسانده است.
وی درحال حاضر مشغول نوشتن مجموعه رمانی بانام یخ فروش 
ورمان  دردکهنه  تو،  چشمان  جادوی  کتابهای  مولف  باشد.  می 
پرمخاطب وپرفروش تاوان ومجموعه شعر تمام لحظه هایم از آن تو 
معتقد است که نوشتن ایده آل زندگی وی می باشد وعالقه زیادی 

به حوزه دفاع مقدس دارد.
شیخانی ازمجموعه تاوان که رویکردی به دفاع مقدس داردبا افتخار 
سخن میگویدوآن را جز آثاربرترش می داند.نویسنده دررمان خودبه 
سراغ بخشی ازحقایق دفاع مقدس رفته وتالش کرده تا نگاه خود 

رابازبانی روایت گر ارائه نماید.
پیام شیخانی به مناسبت روز خبرنگار :

من یک خبرنگارم!
سرمایه ام قلم است

می دانم نمیتوان خبرنگار بودودربرابر طوفان مشکالت ایستادگی 
نکرد.اصال خبرنگاری یعنی همین یعنی تحمل، یعنی حسی میان 
بودن ونبودن، یعنی میان هست ها ونیست ها، خبرنگاری یعنی 
همیشه درحال دویدن ونوشتن وجست وجو با یک ضبط صوت، 
یک دوربین،  یک خودکارویک برگ کاغذ سفید، اما بزرگترین ابزار 

خبرنگار جسارت ویک دل طوفانی است.
من یک خبرنگارم،  

میدانم نباید خودم را بدست واژه ها بسپارم، باید بنویسم ومرگ 
وبداجتماع  خوب  وقایع  فقروتمام  ویرانی،   تصورکنم،  را  وخون 
رابه قضاوت بنشینم وهمه را آنگونه که هست ببینم وحکمش را 
برمبنای حقیقتی که هست اعالم کنم تا تمام آنچه مخاطب حق 

دارد بداند ثبت کنم، 
من یک خبرنگارم……

تمامی  به  را  ومطبوعات  رسانه  اصحاب  روزبزرگ  خبرنگار  روز 
ویاد  میکنم  عرض  تبریک  کشورم  خبرنگاران  وتمامی  همکاران 
دارم  می  گرامی  را  خبر  عرصه  شهیدان  تمامی  و  صارمی  شهید 
فرود  تعظیم  ایران زمینم سر  زنان  و  بزرگ مردان  این  ودرمقابل 

می آورم.
و از شعرهای شیخانی می توان به  اشعار زیر اشاره نمود :

نگاهم را به در دوخته ام، 
هرثانیه منتظر آمدنت هستم، 
این چه حال عجیبی ست؟؟؟

درمن آرام، احساس وحشی عشق تو، چنان میتازد که شیر بدنبال 
آهو، گستاخی سرکشم، فقط با هم آغوشیت رام میشود.

***
عشق من

شانه های مردانه
تورا میخواهد

مثل کوه
وقتی شانه ات را

باال میدهی
ابر

تمام دلتنگیم
می بارد.

***
از کتاب تمام لحظه هایم از آن تو

»چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟«
بخش فرهنگی - »چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟« نوشته مارتین 

لوتر کینگ با ترجمه عبدالکریم حسین زاده منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این کتاب در ۱۸۲ صفحه  با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه 
و با قیمت ۷۵ هزارتومان در فرهنگ نشر نو و با همکاری نشر آسیم 

راهی بازار کتاب شده است.
می خوانیم:  کتاب  این  از  کاتن  دوروتی  پیش گفتار  بخشی  در 
تصمیم مارتین برای زندان رفتن نقطه عطف سرنوشت سازی برای 
کرده  انفرادی حبس  سلول  در  او  گرچه  بود.  مدنی  حقوق  مبارزه 
روحیه اش  یافتند  مالقات  اجازه  باالخره  وکالیش  وقتی  اما  بودند، 
بالفونته  آمد که هری  این خبر خوش  با  بهتر شد. کالرنس جونز 
در  که  ما  کند.  جور  زندانیان  وثیقه  برای  دالر  پنجاه هزار  توانسته 
جلسه اتاق ۳۰ مهمان سرای گاستون شرکت کرده بودیم فهمیدیم 
راهبردی تصمیم  لحاظ  به  لحاظ اخالقی و هم  به  مارتین هم  که 
را  بهترین توضیح  توانست  زندان  مارتین در  بود.    درستی گرفته 
درباره استراتژی صلح آمیز و بدون خشونِت ما بنویسد. نامه اش که 
اکنون با عنوان »نامه از زندان بیرمنگام« مشهور است، پاسخی به 
یک گروه از کشیشان بیرمنگامی سفیدپوست بود که او را فتنه گِر 
انتقاد کرده بودند. دفاعیه مفصل  او  از  خارجی خوانده و به شدت 
مارتین  را می توان در این جمله شاعرانه خالصه کرد: »بی عدالتی در 
هرجا تهدیدی است برای عدالت در همه جا«.  در نوشته پشت جلد 
کتاب هم می خوانیم: این کتاب، داستاِن مبارزه شهروندان آمریکاست 
رساترین صداهای  و  قدرتمندترین، شیواترین،  از  یکی  زبان  از  که 
عدالت خواهِی دوراِن مدرن روایت می شود. اکنون، بیش از هر زمانی، 
این کتاب سندی جاودانه است و گواهی عمیقاً انسانی بر دیدگاه های 
اخالقی، عاشقانه، صلح جویانه، و در عین حال خردمندانه و شجاعانه 
مارتین لوتر کینگ، مردی که در راه آنچه رویای خود می پنداشت 
به  متحمل سختی های جان فرسا شد؛ چه زمانی که زنی معترض 
مبارزات وی در خیابان  با کارد قفسه سینه اش را شکافت، چه آن 
زمان که به زندان افتاد، چه آن  هنگام که اف.بی. آی کمونیستش 
خواند و ادگار هوور )رئیس اف.بی. آی.( درباره اش گفت: »من از قیام 
یک مسیح سیاهپوست می ترسم« و وی را بزرگ ترین خطر برای 
آمریکا و تحریک کننده نژادی در کشور خواند. او در مبارزه با تبعیض 
چشم انتظار منجی نماند و قدم در راه گذاشت تا روزی که جان سپرد.
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»شاعر ملی ایران« کیست؟
است.  مشروطیت  فرمان  صدور  سالروز  مردادماه  چهاردهم   - فرهنگی  بخش 
مشروطه دوره ای از تاریخ معاصر است که هم شعر در آن نقش ویژه ای داشت و هم 
به سهم خود بر شعر شاعران آن دوره تاثیر گذاشت. به همین بهانه نوشتاری را از 

کامیار عابدی با موضوع »شاعر ملی« و ویژگی های آن مرور می کنیم.
این پژوهشگر و منتقد ادبی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، با طرح دو 

پرسش »شاعر ملی ایران« به چه معناست؟  و شاعر ملی ایران باید به 
کدام شاعر گفته شود؟ نوشته است:

»الف.پیش از آن که به این دو پرسش پاسخ داده شود، بی مناسبت 
نیست که پنج نمونه کوتاه از پنج شاعر را در آغاز بیاورم:

»خرابه ای شده ایران و مسکن دزدان
کنم چه چاره که این پناهگاه من است

اگرچه عشق وطن می ُکشد مرا اما
خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است«

)دیوان عارف، به کوشش صادق رضازاده شفق، برلین، ۱۳۰۳، ص۱۸۳(
»تخت جمشید همان مدفن راز

َمنجنیِق رسن عمر دراز
شاهِد گشت و گذشِت گردون
پیر اعصار و پس افکنِد قرون«

)مکتب شهریار، ج۴، خیام، ۱۳۳۶، ص۷۰(
»تو از ُسالله ی سیروسی و َسلیله ی دارا

کنون چه داری از آن دودمان و نسبِت ملی
ز فرِّ و شوکت آیا تو را به نقد، چه حاصل

َگَرت به دست نمانده است نقد شوکت ملی«
)دیوان سرمد، شاعر ملی ایران، به کوشش جمیله سرمد، چاپخانه بهمن، 

۱۳۴۷، ص۱۱۲(
»فسرده خاطرم از روزگار ایرانی

که شد سیاه تر از شام تار ظلمانی
چه روی داد که گردید مرز و بوم کیان

سرای بوم و نهاده ست رو به ویرانی«
)سرود رهایی، ادیب ، پیک دانش، ۱۳۶۷، ص۲۴(

»شب با گلوی خونین
خوانده ست دیرگاه
دریا نشسته سرد

یک شاخه در سیاهی جنگل
به سوی نور

فریاد می کشد«
)گزینه اشعار، شاملو، مروارید، چ۲۸، ۱۳۹۸، ص۱۰۱(

محمدحسین  قزوینی)۱۲۵۷-۱۳۱۲حدود(،  عارف  از  ترتیب  به  ب.شعرها 
ادیب  سرمد)۱۳۳۹-۱۲۸۶(،  صادق  شهریار)۱۲۸۵-۱۳۶۷حدود(، 
لحظه،  این  در  است.  شاملو)۱۳۰۴-۱۳۷۹(  احمد  و  برومند)۱۳۰۳-۱۳۵۹( 
فارغ از هرگونه مالحظه زیبایی شناختی و شکلی/ُفرمی، وجه اشتراک محتوای 
در  ایران  وضعیت  به  توجه  با  نخست  شعر  چهار  در  در چیست؟  سروده ها  این 
اما در شعر  روبه روییم.  به مفهوم ملیت  اشاره هایی  با  و متاخر  دوره های متقدم 
که  شعرها،  این  سرایندگان  البته،  نمی خورد.  چشم  به  محتوایی  چنین  پنجم 
بخش عمده زندگی شان در سده بیستم میالدی گذشته است، از طرف شماری از 
عالقه مندانشان در دوره ای از زندگی یا گاه پس از مرگشان به عنوان »شاعر ملی 
ایران« نامیده شده اند. ممکن است - و شاهدهایی نیز در دست است – که برخی 
از این شاعران، خود نیز به داشتن این لقب مایل بوده یا دست کم بی میل نبوده اند. 
یکی دیگر از شاعرانی که به صورت محدودتر از او به عنوان »شاعر ملی« یاد شده، 
ملک الشعراءبهار است. کسانی که جلد نخست دیوان او را، که مشتمل است بر 
قصیده های او از اوان مشروطه تا پایان دهه ۱۳۲۰، خوانده باشند تصدیق می کنند 

که با یک دوره از تاریخ ایران از منظر شاعری ملی گرا البته با گرایشی بسیار مالیم 
به سوسیالیسم روبه رو بوده اند. با این همه، آیا ِاعطای عنوان مورد بحث به این 
شاعران رواست؟ هرچند شاید بهتر باشد پرسش را بنیادی تر طرح کنیم: شاعر 

ملی  به چه معناست؟
پ. هنگامی که گفته می شود »شاعر ملی«، شاید بتوان دو معنا از آن ُمستفاد 

رواج گسترده ای  به معنای شاعری که سخنش درمیان یک ملت  کرد: نخست 
دارد. دوم نیز به معنای شاعری که محتوای سروده هایش مرتبط با ملت و ملیت 
و زمینه های نزدیک به این دو است. اگر با معنای نخست به مجموعه سروده های 
پنج شاعر مورد نظر بنگریم، می بینیم که عارف با ترانه هایش در میان دوستداران 
شعر و موسیقی، شهریار با سروده نو-سنتی اش در میان مخاطبان عام تر و شاملو با 
شعرهای نوگرایانه اش در میان مخاطبان خاص تر، کمابیش از نظر شماری از ملت 
ایران درخور اهمیت بسیار زیادی شناخته شده اند. ذاما اگر با معنای دوم به سراغ 
این شاعران برویم درمی یابیم که در سروده های شاملو از ملت و ملیت نشانه ای 
نیست یا دست کم نشانه چندانی نیست: گرایش او به سوسیالیسم بسیار مشهود 
بود. درمقابل، عارف و شهریار و سرمد و ادیب به لحاظ محتوا به وسعت یا به نحوی 
نمایان به قلمرویی از این دست پرداخته اند. با این همه، پرسش اساسی دیگری 
نیز در این جا پیش می آید: آیا شایسته است که فقط با معیار محتوا و مضمون به 
شعر شاعران بنگریم؟ آیا معیارهای ادبی و زیبایی شناختی را می توان به فراموشی 
سپرد؟ بی شک، پاسخ منفی است. شکل/فرم ادبی حاصل هماهنگی محتوا و گوهر 
ادبی است-چه آن شاعر در عصر جدید متوجه سنت های ادبی  باشد، چه هواخواه 

نوگرایی باشد، و چه به ترکیبی از این دو دلبسته باشد.
 ت. عالوه بر این، نکته ای وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشید. هنگامی که 
از »شاعر ملی« سخن می رود،چه در معنای نخست و چه در معنای دوم،با نوعی 
َحصر منطقی در این تعبیر روبه روییم: یعنی فقط یک شاعر است که شایسته 
دریافت چنین لقبی است نه شاعران متعدد. این نکته از ویژگی هایی است که 
سبب می شود با احتیاط به چنین تعبیری بنگریم. اگر از این لحاظ، تعبیر »شاعر 
ملی« درخور احتیاط باشد، به طریق اولی، لقب »شاعر ملی ایران« درخور احتیاط 
بسیار بیش تری است. زیرا ایرانیان در کشور و زبانی رشد کرده اند که در تاریخ ادبی 
خویش چندین و چند شاعر برجسته، و دست کم چندین هزار شاعر رسمی و غیر 
رسمی، با دیوان کامل یا آثار پراکنده داشته است. اگر بگوییم این شاعر »شاعر 

ملی ایران« است، نه تنها چند صد شاعر دوره متاخر، بلکه چند هزار شاعر دوران 
متقدم را از سخن خود تفریق/تفریغ کرده ایم. آیا چنین کاری شایسته است؟ به 
احتمال زیاد، شمار زیادی از خوانندگان با صاحب این قلم همرای اند که نه. با این 
همه، این نکته به این معنا نیست که در َمَثل، شهریار که هم سخنش رواج عام دارد 
و هم از محتوای ملی می توان در آثارش نشانه های مختلف یافت، »یکی از شاعران 
ملی ایران« نیست. به طور حتم، اگر هر دو معنای »شاعر ملی« را 
در کنار ویژگی های ادبی و زیبایی شناسی در نظر آوریم، شهریار 

»یکی از شاعران ملی ایران« است.
ث. اگر دامنه بحث را از شاعران ایران در دوره تجدد به شاعران 
ایران« سخن  ملی  از »شاعر  آیا می توانیم  ببریم  عصرهای کهن 
بگوییم؟ آیا می توانیم از »ملت و ملیت« در آن عصرها یاد کرد؟ 
در این زمینه آراء گوناگونی ابراز شده است. البته، در این که ملت 
و ملیت مفهوم هایی متاخر به شمار می روند، تردیدی وجود ندارد. 
با این همه، بسیاری از تاریخ نگاران بر این عقیده اند که چند کشور 
اندک در تاریخ باستانی خود دارای نوعی اندیشه ملیت بوده اند. 
از جمله این کشورها ایران است که دست کم در دوره ساسانِی 
به  زمان،»شهر«  آن  )در  ایرانشهر  قلمرو  و  ایرانی  هویت  بر  آن 
ویژگی  این  است.  شده  تاکید  بسیار  است(  »کشور«بوده  معنای 
از ورود اسالم،  ایرانِی پس  در دوره بعد، با حکومت های عربی و 
به تدریج با دو جریان شعوبی گری و توجه به سرگذشت دوره های 
اسطوره ای، قهرمانی و تاریخ ایراِن قبل از اسالم  پایدار مانده است. 
دو جریان  این  نتیجه  و  می توان حاصل  را  فردوسی  »شاهنامه« 
دانست. این کتاب که به تعبیر یکی از نویسندگان و ادیبان معاصر، 
بر سطح  است، عالوه  ایران«  نُدوشن، »کتاب سرنوشت  اسالمی 
فرهیخته  مخاطبان  به  منحصر  فقط  شناختی،   زیبایی  و  ادبی 
نبوده و مخاطبان عام تر را در همه دوره های بعدی مجذوب خود 
کرده است. بنابراین، شایسته ترین سراینده برای دریافت لقب »شاعر ملی ایران« 
فردوسی است که همه ویژگی های الزم و کافی برای دریافت این لقب در او جمع 

شده است.
ج. اما اگر »شاعر ملی« را به معنای شاعری از عصرهای کهن که سخنش قبول 
عام یافته است بدانیم، آن گاه باید کدام شاعر را »شاعر ملی ایران« بدانیم؟ پاسخ 
به این پرسش نیازمند توضیح است. اگر در حدود اواخر دوره قاجار می خواستیم 
به این پرسش پاسخ دهیم، به احتمال زیاد میان سعدی و حافظ ُمرّدد بودیم. اما 
به دلیل های مختلف اجتماعی و فرهنگی در طول سده چهاردهم شمسی موقعیت 
عام تر سعدی به تدریج به حافظ تفویض شد )کتاب »جدال با سعدی در عصر تجدد« 
تالیف صاحب این قلم مرتبط با این بحث است(. به نظر می آید که دیوان حافظ از 
نظر کثرت مراجعه ایرانیان و اعتقاد قلبی آنان به این دیوان از نوعی است که می توان 
شاعرش را »شاعر ملی ایران« دانست. البته، از نظر قلمرو ایرانیگری نیز، حافظ از 

حضور »پیر مغان« تهی نیست. 
 چ. با این همه، نکته یا اِشکال اصلی طرح شده در این نوشته کوتاه همچنان به 
قّوت خود باقی است: در تعبیر »شاعر ملی ایران« نوعی حصر منطقی پنهان است! 
یعنی هنگامی که نام شاعری را، چه فردوسی چه حافظ و چه شاعران متاخر، با 
این عنوان بر زبان می آوریم شنونده یا خواننده انتظار دارد که جز آن شاعر، شاعر 
تصریح  که  است  آن  راه حل »منطقی«  البته  نشود.  نامیده  لقب  این  به  دیگری 
کنیم آن شاعر »یکی از شاعران ملی ایران« است. اما به احتمال زیاد، چنانچه از 
سرایندگان ایران فقط به شاعران کهن توجه کنیم و شاعران متاخر را در هر سطح 
ادبی و نفوذ کالم از بحث خود کنار بگذاریم، مساله ایرانیگری به ناخودآگاه بیش 
و پیش از هر ویژگی دیگری در ذهن مخاطب در هنگام نام بردن از »شاعر ملی 
ایران« برجسته می شود. بدین ترتیب، با صرف نظر کردن از محل مناقشه، یعنی 
دوره تجدد و تحول ادبی، به هماهنگی عمومی تری برای پذیرش فردوسی به عنوان 

»شاعر ملی ایران« می رسیم.«

»زنجیرزنی«،  »روضه خوانی«،  فرهنگی  و  لغوی  پیشینۀ  از   - فرهنگی  بخش 
و  می دانیم  »سینه زنی« چه  و  )صلّه(«، »سنج«، »سنگ زنی«  »سلّه  »سّقایی«، 

کدام یک از این ها در ادبیات کهن ما ریشه دارد؟
حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر فرهنگ عامه که 
چندی پیش از دنیا رفت، در مقالۀ »فرهنگنامه عاشورا« )کیهان فرهنگی، 
عاشورا  و  محرم  ایام  آیین های  برخی  به شرح  شماره ۹۸(  خرداد ۱۳۷۲، 

پرداخته است که در این مجال به بازخوانی برخی از آن ها می پردازیم.
روضه - روضه خوانی

روضه در لغت به معنای باغ است و رضوان و ریاض گرفته شده از آن. آن جا 
که حق تعالی فرمود: »روضه من ریاض الجنه« و در اصطالح مجلسی است 
که در آن ذکر مصایب امام حسین یا دیگر معصومین و شهدا می رود. ذکر 

مصایب را روضه و ذاکر را روضه خوان می نامند. اما وجه تسمیه: 
این مصایب خوانده می شد کتاب  از روی آن شرح  پرآوازه ترین کتابی که 
روضه خوانی  اصطالح  بعدها  بود.  کاشفی  واعظ  حسین  »روضۀ الشهدا«ی 
درباب کتاب های دیگری چون »توفان البکاء« و »اسرار الشهادة« و... به کار 

رفت. 
رواج روضه خوانی بعد از تالیف این کتاب بوده است و از دوران صفویه این 

گونه مجالس شایع شد.  روضه خوانی مقدمۀ پیدایش تعزیه خوانی شد. 
زنجیرزنی

زنجیر مجموعۀ حلقه های متصل به هم است و واژه ای است پهلوی که در 
اوراق مانوی به شکل »زینچی هر« آمده است و زنجیرزنی عبارت است از 

عمل زنجیرزدن توسط دسته های در محرم. 
سقایی

از مشاغلی است که در ماه محرم عده ای بدان مشغول می شوند، به نشانۀ تشنگی 
ساالر شهیدان. و سقایان تمثیلی از حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم هستند. 

در »فتوت نامۀ سلطانی« بابی مستقل درباب سقایان آمده است: 

»... کان اهلل تبارک و تعالی و سقیهم ولهم شراباً طهوراً« و سقایی ]را[ از چهار 
پیغمبر و دوولی گرفته اند: نوح که آب شیرین به کشتی برد، ابراهیم، خضر، محمد 

و دوولی سلمان و عباس بن علی که در عاشورا مشک بر دوش کشید. و هر که 
امروز به عشق شهیدان کربال سقایی می کند به متابعت و موافقت عباس علی است 

و این طایفه را »حیات بخشان« گویند«.
حسین واعظ کاشفی آداب سقایی را ده می داند و وصله های سقایان شش است. 
آداب سقایی چند است: ۱- طهارت بدن، ۲- طهارت نفسانی، ۳- ابتدا از دست 

راست کند، ۴- به روی و ریا آب ندهد، ۵- آب حالل بدهد، ۶- طمع مزد نکند، 
۷-  سخت رو و سخت گو نباشد، ۸- بی اذن صاحب مجلس نیاید، ۹- بر همکاران 

حسد نورزد، ۱۰ - خرده های طریق را حفظ کند. 
سّله )صّله(

که  افرادی  گوناگون.  اشکال  به  قاسم  حضرت  حجلۀ  از  است  تمثیلی 
در  را می خواندند.  قاسم  نوحۀ حضرت  آن حرکت می کردند  پیشاپیش 
گذشته به هر حجله پارچه های متعدد می آویختند و آن را به شکل های 

گوناگون تزیین می کردند و گاه آن را آیینه بندی نیز می کردند. 
سنج

از آالت موسیقی و مخفف »سرنج« که در جشن ها و بازی ها با نقاره و 
دهل نواخته می شد. شامل دو طبقه رویین یا مسین که به هم زنند و 
مفرس و مبدل »جهنج« هندی است که آن را »جهنانج« نیز گویند. و 

»صنج« معرب آن است. 
»بفرمود تا سنج و هندی درای       به میدان درآرند با کّرنای«    )فردوسی(

سنگ زنی
در مراسم عاشورا برخی دسته ها دو چوب یا دو سنگ تراشیده به دست 
می گیرند و با اسلوب خاص به منظور تعزیت بر هم می زنند. این عمل به 
شکل های گوناگون در گوشه و کنار ایران اجرا می شود، چنان که بدین 
عمل در منطقۀ زفره اصفهان »جاق جاقی« یا چاخ چاخی یا چخ چخی 

گویند. 
سینه زنی

به عنوان یکی از مراسم سوگواری همواره در میان اقوام به ویژه اعراب رواج داشته 
است. بر سر و سینه زدن روش معمول تعزیت بوده است. 

انتخاب  با  نوحه خوان  است.  آورده  خود  »سفرنامه«  در  را  آن  شرح  بطوطه  ابن 
نوحه های سنگین و متناسب با حرکات دست، سینه زنان در اجرای هر چه بهتر 

سینه زنی موثر است.

فرهنگ های عاشورایی از کجا می آید؟

یادداشت ثریا قاسمی تاریخ انقضا ندارد
بخش فرهنگی - »صحبت از کسی که دنیا را ترک گفته، آسان است چرا که او 
نمی تواند جواب بی مهری ها را بدهد. پس بهتر است حال که زبان درازش کوتاه 

شد، از محسنات او بگوییم؛ داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی کند.
بهانه  به  قاسمی  ثریا  قبل  سال   ۱۸ که  است  یاداشتی  از  بخشی  باال  جمالت 
درگذشت حسین پناهی، بازیگر، نویسنده، کارگردان و شاعری که سال ۱۳۸۳ در 

۴۹ سالگی براثر سکته قبلی از دنیا رفت، نوشته بود.
پناهی که زاده ی یکی از روستاهای استان کهکیلویه و بویراحمد بود، با نقش هایی 
که در سینما و تلویزیون و تئاتر ایفا کرده بود و نیز با کالم گرم و لهجه ی دلنشین 
خود شخصیتی ساده و صمیمی  را بروز می داد، اما نوشته هایش نشان از شخصیتی 
فیلسوف و متفکر داشت که خیلی دیر بر همگان شناخته شد؛ همین سبب شد که 
درگذشت ناگهانی او خیلی ها را در حسرت از دست رفتن چنین هنرمندی فرو بَرد 

تا در وصف خصلت ها و توانمندی و هنر حسین پناهی قلمفرسایی کنند.
در این بین ثریا قاسمی - بازیگر شناخته شده تئاتر، سینما و تلویزیون- یادداشتی 
متفاوت را برای مرگ حسین پناهی نوشت و در آن اشاره کرد هنرمندانی که 

ممکن است مدت ها کسی از آن ها خبر نداشته باشد با مرگ، عزیز می شوند.
این متن پس از سال ها و بویژه در این دو سالی که از شیوع کرونا می گذرد و 

هنرمندان زیادی رخت از دنیا بستند، همچنان تازه است.
نوشته ی این بازیگر با عنوان »ای کاش من هم بمیرم!« در سال ۱۳۸۳ و در شماره 
۳۲۲ مجله ی فیلم منتشر شد و خبرگزاری ایسنا در آستانه ی سالروز درگذشت 
حسین پناهی )۱۴ مرداد( با آرزوی سالمتی برای ثریا قاسمی این یادداشت را 
بمیرم. می پرسید چرا؟ چون آن وقت من  بازنشر می دهد.  »ای کاش من هم 
هم بزرگترین و بهترین بازیگر عرصه خود می شوم. تمام قابلیت ها و توانایی های 
نهفته ام ناگهان پیدا می شوند. مهربان ترین مادر، بهترین همسر، فداکارترین همکار، 
منضبط، مقتدر، بی ریا و دوست داشتنی می شوم )روحم از آن باال انگشت به دهان 

می گیرد و می گوید: ای بابا، چی بودم و نمی دانستم!(
به کارهایم نگاه دوباره می شود، فیلم هایم خوراک یک هفته تلویزیون را تأمین 
می کند و نمایشنامه های رادیویی ام بارها پخش می شود و شاید هم چند نفری 
شهامت انداختن عکسم را روی جلد مجله شان پیدا می کنند )البته اگر بتوانند از 

پرتره های آن چنانی ستاره های طاق و جفت صرف نظر کنند(.
در عرصه های مختلف فعالیت های »درخشان« مرا با بوق و ُکرنا به گوش و چشم 
از کارهای قدیم و جدیدم صحبت  شنونده ها و خواننده های بیچاره می رسانند. 
می کنند که همه »عالی« و مافوق تصور بوده اند. از استعداد عالی من در درام و 
کمدی حرف می زنند و این که تنها زنی بودم که در همه رشته ها به مقام عالی 

رسیدم. از جایزه هایم حرف می زنند، و از جایزه هایی که حقم بود و نگرفتم.
در  قاضی  عادل ترین  که  این  و  می کنند  در جشنواره ها صحبت  فعالیت هایم  از 
داوری ها بودم )و نمی دانند چه تأسفی از حق کشی ها و داد و ستدها و اجحاف هایی 
تکرار  به صورت کلمات قصار  که می شد داشتم(. سخنرانی هایم در جشنواره ها 
می شود. از عشق و عالقه بی نظیر و تجلیل فراوان مردم حرف می زنند و خالصه 
از آنچه که الیقش بودم و نبودم حرف می زنند، و چه تاسف خواهند خورد که 
»هنرمند بزرگی« مانند من از میانشان پر کشید و به آسمان رفت!  ثریا تبدیل به 
ستاره ای دور از دسترس می شود که دیگر در میان ما نیست )این جمله را گوینده 
رادیو با بغضی در گلویش می گوید و شنیده اید که در این زمینه چه تبحری دارند(.

آه که من چقدر مهم بودم و نمی دانستم. آه که من چه اعجوبه ای در دنیای هنر 
بودم و نمی دانستم. آه که من چه آدم خوب و عالی و فرهیخته ای بودم و نمی 

دانستم. پس ای کاش من هم بمیرم.
جسدم از خانه سینما، شاید هم از رادیو میدان ارگ سابق به جلوی تاالر وحدت 
بیندازند، خانه  را جلو  خواهد رفت )بستگی دارد که کدام یک زودتر خودشان 
سینما یا رادیو( و البته معلوم نیست جسد را چه کسی  کشف خواهد کرد، چون 

دوستان قدیم که کلی برایشان فداکاری کرده ای با دوستان جدید خوشند. بچه و 
فامیل هم اگر داشته باشی در بند کار خویشتند. آدم هایی می آیند و آن جا همدیگر 
را می بینند و خود را نشان می دهند. به عنوان این که هر هنرمندی بمیرد ما به 
خاطر »احترام به هنر« در تشییع جنازه اش شرکت خواهیم کرد. آدم هایی که 
سال هاست نمی دانند من )ببخشید، من به معنای همه هنرمندان است( در چه 
شرایطی زندگی می کنم. آدم هایی که از مشکالت و صدمات و اجحاف هایی که 
به من هنرمند شده حرفی نمی زنند. آدم هایی که نمی خواهند بدانند اگر ناتوان 

می شدم زندگی ام می چرخید یا به گدایی می افتادم.
عکاس ها و فیلمبردارها »عکس های زیبایی« از آدم هایی که دستشان را با ژست 
هنرمندانه ای به چشمانشان می کشند ثبت می کنند، آدم هایی که نمی دانند من 
در این چهل و اندی سال چه کرده ام. چه بزرگ می شوم و من چه بالنده، و برای 

چند روزی چه معروف و محبوب و دوست داشتنی!
چون دیگر نیستم که خاری در چشم کسی باشم.

چون دیگر نیستم تا حسادتی را برانگیزم.
چون دیگر نیستم تا ندانند با من چه کنند.

صحبت از کسی که دنیا را ترک گفته، آسان است  چرا که او نمی تواند جواب 
بی مهری ها را بدهد. پس بهتر است حال که زبان درازش کوتاه شد، از محسنات او 

بگوییم )داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی کند(.
رئوف، مهربان، نازنین، هنرمند، مردمی، واال، باال.

پس آرزو می کنم ای کاش من هم بمیرم و آن وقت به قول شاعر نازنین، عمران:
امروز روز خوبی برای من است چون،

دنیا را دنیاتر،
زیبارا زیباتر،

و گل را گل تر می بینم.«


