
آب،روشناییوجنوناینسیالبها

گویند مرو در پی آن سرو بلند
انگشت نمای خلق بودن تا چند؟

بی فایده پندم مده ای دانشمند
من چون نروم که می برندم به کمند؟

مدیوم کلوز آپ:
این نما بین نمای کلوزآپ و مدیوم شــات قرار دارد. در 

این نما از سینه به باالی بازیگر در قاب دیده می شود.

- مگر آب آینه نبــود، زندگی نبود، موج موجش 
موســیقی حیات، سرســبزی و آبادانی نبود، این 
سیالب ها و این جنون غلطان ویرانگر حامل کدام 
پیام کدام افسانه کدام افسون و رازهاست؟! هرگز 
این گمان نبود کــه آب این گونه ویرانگر این گونه 

حامل بیداد!
- بــود! آب هم درونش حیات و زندگی دارد و تم 
زاینده مــرگ و غرق و گرداب و الی و مســتعد 
کشــاندن به غرقاب و مرگ و نیســتی است لطفاً 
شــعر و مرثیه اش نکن! چرا می خواهید افسون و 
افســانه بارش کنید، مگر آب زبان می فهمد، چرا 
می خواهید بــا آب هم دیالــوگ و گفتگو برقرار 

کنید؟!
- آن قبل ترها ف که می گفتی تا فرحزاد می رفتم 
حاال نمی شود ت تورم نمی گذارد، بی آر تی شلوغ 
اســت کارت های مترو و اتوبوس هم که تند تند 
خالی می شود این ســیل هم نمی دانم این وسط 
چه می خواهد شاید به کمک کرونای موذی آمده 
اســت تو می گویی این سیالب ها چه چیز با خود 

می آورند و چه چیز را با خود می برند؟!
- راســت میگویید دیگر این کلمات را هم که بر 
زبان می آورید. نمی شــود کنار هــم چید و از آن 
مفهومی اســتخراج کرد مثــل همین عکس های 
یــادگاری این روزهای برخی مســئوالن که قابی 
برایش پیدا نمی شــود یا مثل خاطره های شما و 
عروسک های بچه هایی که در گل والی گم می شود 
مثل قصه های مادربزرگ ها که از غول ها گفته بود 
اما از غول گرانی یک سرپناه کوچک برای در امان 

ماندن از این سیالب های ناگهان هیچ نگفته بود.
- جانا سخن از زبان ما می گویی کلمات تو هم که 
دارد گیج می زند خودت هم که داری گیج می زنی 
جارویت تم که م معجــزه ای برایت نیاورد، همراه 

شده ای عزیز!
- نه! نه! این ابداً معنایش همراهی نیســت کمی 

همدلی شاید اما من هرگز نمی توانم صورت مسئله 
را پاک کنم تفاوت نسل ها سر جای خودش باقی 

است.
- امان از غرور، غرور کاذب این نسل سرکش!

- نشــد، نشد، دوباره شدید همان آدم دچار توهم 
دانایی همه چیزدان که مثل نقل ونبات داوری هم 
می کند و ککش هم می گزد من فقط خواســتم با 
همدلی با شــما کمی از زهر تلخــی این روزها را 
که ســیل هم با سیل گرانی همراه شده و رنجتان 
می دهــد کم کرده باشــم و اال اجازه نمی دهم که 
شــما به صرف تعــدد روزهای عمرتــان و یا چند 
پیراهن که بیشتر پاره کرده اید و ببخشید چند تن 
کودی که بیشــتر تولید کرده اید مرا داوری کنید 
و برایم بایدونباید تعریف کنید، مدیر صحنه! لطفاً 
جــارو در مرکز صحنه! مدیر نور! لطفاً نور موضعی 

روی جارو ...
- اما نمایش هم مثل زندگی قواعد خودش را دارد 
حتی یک بازیگر هرچند خوب و محبوب نمی تواند 
حرمت کارگــردان را زیر پا بگــذارد و به عوامل 
صحنه دســتور بدهد تا موارد موردنظر خودش را 

گو اینکه درست هم باشد اجرا کنند.
- باشــد، باشد؛ هیجانات و احساسات گاه تند من 
تنها در برابر منطق گاه قدرتمند توست که گاه کم 

می آورد و تسلیم می شود.
- امــا گاه ایــن منطــق به زعم تــو قدرتمند در 
برابــر آنچه واقعیت جــاری در صحنه که هیچ در 
خیابان هــای زندگی هم کم مــی آورد من هم با 
پیشنهادهای تو در خصوص چیدمان صحنه و نور 

موافقم اگر کارگردان نظر دیگری نداشته باشد.
- این عقب نشینی آشکار را چگونه تفسیر کنم؟

- هر طور که می خواهی، من انســانی منعطف و 
یادگیرنده بوده ام و تصورم این است که این شوق 
آموختن هنوز هم در جان من شعله ای اندک دارد.

- تحــت تأثیر قرار گرفتــم، می پذیرم که از میان 
نسل شما آموزگاران خوبی می توان برگزید.

- ممکن اســت اما باید مراقب: خودبزرگ بینی و 
خودباوری افراطی، روان پریشــی، آلزایمر و مهم تر 
از همــه این ها تعصب هایمان کــه گاه خیلی هم 

بدخیم هم می شود باشید.

   علی داریا  
   جستارنویس

 به او زنگ  زده ام، می گوید: »جنابعالی؟!«
- مختار هستم، مختاری، محمد مختاری ...

می گوید: »هان! تو مگر هنــوز زنده ای؟ انگار 
جان سگ داری، من با پزشکت صحبت کرده  
بــودم، گفته بود باش مهربان باش، وقت رو به 
پایان اســت... حاال چه کار داری؟ چه می توانم 

برایت بکنم؟«
می گویم: »زنم حاال دیگر مرده، بلند شــو بیا، 
مگر نمی گفتی زن داری، حاال متوجه شده ام 

که دیگر نباید مزاحمت باشم، باید بروم.«
سرش انداخت پایین و مثل خر از خانه ام بیرون 

رفت.
به او گفته بودم، می گفتــم: »زنم ام اس داره، 
صدها بار او را روی شانه  گذاشتم و از پله های 
این بیمارســتان باال بردم، صدها بار نذرونیاز 

کردم، حاال تو چرا در این موقعیت...«
گوش نکرد، گریه می کرد، توی چشمانم نگاه 
کرد و گفت: »تو بیســت ســال با من فاصله 
سنی داشتی، من فقط خودت را برای خودت 
می خواستم، دیروز که دیدم دستت توی دست 
زنت هست و او را گرفته ای که نیفتد بریدم، به 

خودم گفتم: واقعاً پستی، پستی...«
رفت. من هم رفتم بیمارستان، دکتر نامرد به 
من گفت: »تو واقعاً پســتی، پستی...ممد برو 
خوش باش، زنت توی سردخانه است، حاال برو 

با مهسا ازدواج کن.«
بیمارســتان،  بریدم، نشســتم روی نیمکت 
دکتر دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: 
»دوســت من، زنت راحت شد، خودش به من 
گفت تو را به خدا به من یک آمپول بزن، ماجرا 
را تمام کن« چه اراده ای داشت، اصاًل افسرده 
نبود، با لبخند رفت، می گفت: »مادرم منتظر 

است، کسی اینجا منتظر من نیست ...«
رفتم سردخانه، راســت می گفت، چه لبخند 
ملیحی داشت. بوســیدمش و گفتم: »عزیزم! 
من به تو خیانت نکردم، خودت گفتی برو زن 
بگیر، من هــم رفتم گرفتم، فکر نمی کردم تو 

می فهمی...«
راننده آمبوالنس گفت: »خیلی نزدیکش مشو، 

ممکن است کرونا گرفته باشد ...«
انگار جنگ جهانی سوم است، وقت نمی کردند 
آدم را در گــور بیندازند. همه زیر درخت های 
اکالیپتوس ایستاده و نشســته  بودند و گریه 
می کردنــد و من هم گریه می کــردم، دکتر، 
کنارم بود، گفت: »چه بارانی! اگر باران بند آمد 

کجا برویم؟«
بنــد آمد، از راه دور برای زنم، مهوش دســت 

تــکان دادم و گفتــم: »مهــوش جــان، مرا 
ببخشای می روم خانه  پدرت و دخترمان را به 
خانه می برم، ولی چگونه ، مهتاب پنج ســاله را 
بزرگ کنم؟ اگر اجازه می دهی تا زن بگیرم و 

دخترمان را ...«
دکتر مرادی مرا ســوار بنزش کرد و دستمالی 
به دستم داد گفت: »تأخیر مکن، احساساتت 
را کنار بگذار، تو چهار پنج ســال است درگیر 
مهــوش هســتی، کم هــم برایــش زحمت 
نکشــیدی، همین حاال به مهسا تماس بگیر، 
وقت رو به پایان است.« حال نداشتم، به خانه 

رفتم، دکتر کار داشت، رفت.
چند روزی تــوی خودم، از کما درآمدم، رفتم 
منزل پدرخانمم، دســت دختــرم مهتاب را 
گرفتم و بیرون آمدم، هرچه زن دوم پدرخانمم 
التمــاس کرد که: »آخر ما تنها می شــویم، با 

مهتاب اخت شده ایم، گوش نکردم.«
ترانه  »مهتاب« را برای دخترم گذاشتم، مهتاب 
گفت: »باباجون، پدربزرگ می گفت: بابات آدم 

پستیه، آدم پستیه، پستیه یعنی چی؟«
گفتم: »دخترم، به زودی می فهمی، آدم پست 

چیه، کیه؟«
مهسا دم در خانه بود، مهتاب را در بغل گرفت 
و بوســید و گریست و به من گفت: »تو خیلی 
پستی، خیلی پستی، االن من دوساعته پشت 

در خانه نشسته ام ...«

آدم پستی هستی

   فیض شریفی  
   داستان نویس

یادداشت های بدون مخاطب

روزیکهعراقبهکویتحملهکرد
با پایان جنگ ایــران و عراق، هنوز منطقه درگیر 
تنش های گاه وبیــگاه بود. صدام حســین که در 
جریــان جنــگ ایــران، حمایت آمریکا و ســایر 
هم پیمانان را با خود داشــت، این بــار به کویت 
حمله کرد. بهانه صدام ایــن بود که کویت منابع 
نفتی عراق در منطقه بیابانی میان دو کشور را به 

سرقت می برد. 
عــراق همچنین کویت را به تعــرض به مرزهای 
کشــورش متهم کرد و با همین دو دلیل حمله ای 
ســخت علیه کویت ترتیــب داد. دوم اوت ۱۹۹۰ 
مصــادف با ۱۱مرداد ۱۳۶۹ صدام دســتور حمله 
بــه کویت را صادر کرد. عــراق در حالی نیروهای 
خود را به کویت فرستاد که این کشور آماده دفاع 
نبود و در همین شرایط نیروهای عراقی با اتوبوس 
خاک کویت را تصرف کردند. عراق یک سال پس 
از پایــان جنگ با ایران، بــرای جبران ضعف های 

اقتصادی به کویت حمله کرد. 
عراق در آن زمان حــدود ۷۵میلیارد دالر بدهی 
جنگــی داشــت و در همــان دوره کویت یکی از 
کشــورهای ثروتمند منطقه بود و اصطالح »وضع 
فالنی کویت اســت« نیز میــان همه رایج بود که 
اشــاره ای به ثروت بیکران این کشور بود. یکی از 
افســر بازنشســته ارتش کویت در توضیح شرایط 
این حملــه نظامی بــه میدل ایســت آی گفته 
»برنامه ریــزی عراق برای حمله به کویت شــامل 
دو نقشــه اصلی بود؛ اول اینکه اگر کویت آمادگی 
مقابله با این هجوم را داشــت، عــراق نوار مرزی 
و برخــی از میدان های نفتی این کشــور را تحت 
ســیطره خود درمی  آورد و دربــاره آن ها با کویت 
به مذاکره می نشســت. دوم اینکه اگر کویت برای 
مقابله با این هجوم آمادگی الزم را نداشت سراسر 
خاک این کشــور توســط نیروهای عراقی اشغال 

می شد.« 
در همین شــرایط امیران کویت و حتی »شــیخ 
جابر احمد الصباح« امیر این کشــور به عربستان 
گریختند و هرچند حملــه عراق همه جانبه بود و 
صدام دولت موقت نیز تشــکیل داد، اما مشــکل 
اساســی این بــود که این بــار حمایت های قبلی 
وجود نداشت و شورای امنیت به سرعت علیه عراق 
اخطار صادر کرد کــه البته صدام آن را نپذیرفت. 
چهار روز پس از حمله عراق، نشســت اضطراری 
شــورای امنیت سازمان ملل برگزار شد و یک روز 

پس ازاین نشســت نیز آمریکا برای مقابله با عراق 
نیرو هایش به مرز های مشترک کویت و عربستان 
اعزام کرد، بااین حال صدام متوقف نشد و در اقدام 
بعدی نــام کویت را »کاظمه« گذاشــت و آن را 
بخشــی از خاک عراق معرفی کــرد که اکنون به 
میهن اصلی خود بازگشته است. با حضور نیرو های 
آمریکایی در منطقه، عراق شرط جدیدی گذاشت 
و گفــت و اعــالم کرد اســرائیل بایــد از مناطق 
اشغال شــده عقب نشــینی کند تا او نیز از کویت 
بیرون بــرود. این یعنی عراق شــرایطی را پیش 
آورده بــود که دو متحد اصلــی آمریکا در منطقه 
)عربســتان و اسرائیل( را تحت فشار قرار بگیرند و 
طبیعتاً این پیام مناسبی برای آمریکا نبود. نتیجه 
تصمیم صدام این بود که آمریکا دست به محاصره 
دریایی عــراق بزند. یک ماه بعد در نوامبر، آمریکا 
و ۳۷کشــور دیگر در قالب نیرو هــای ناتو، حدود 
۷۵۰هزار نیرو بــه منطقه اعزام کردند و چند روز 
بعد در عملیاتی به نام »طوفان صحرا« ناتو مناطق 
مهمی از عــراق را بمباران کردند. این به آن معنا 
بود که نفت کویت و عربســتان تا چه اندازه برای 
آن ها اهمیت دارد. عراق البته این حمله را بی پاسخ 
نگذاشت و »ریاض« و »حفر الباطن« و بخشی از 
اسرائیل را بمباران کرد و سپس ۱۱میلیون بشکه 
نفت کویت را بــه خلیج فارس ریخت تا منابع این 
کشــور را نابود کند. از آن سو البته حمالت آمریکا 
و نیرو هــای ناتو آن قدر در عــراق ادامه یافت که 
عاقبت صدام ناچار به عقب نشــینی شد و باالخره 
جنگ خلیج فارس پایان یافت و »جرج بوش پدر« 
رئیس جمهور آمریــکا در ۲۷فوریه ۱۹۹۱میالدی 
)۸اســفند ۱۳۶۹( پایان جنگ و آزادی کویت را 

به طور رسمی اعالم کرد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

اولین پیوند قلب بین دو بیمار HIV مثبت
پزشــکان اولین پیوند قلب را بیــن دو بیمار که 
HIV مثبت هســتند، با موفقیــت انجام دادند.  
بر اســاس بیانیه مطبوعاتی بیمارستان بهداشت 
نیویورک، پزشــکان  برانکس  »مونته فیــوره« در 
اولین پیوند قلــب از یک بیمار مبتال به اچ آی وی 
را به یک زن شصت ســاله که از نارســایی قلبی 
پیشرفته رنج می برد و او هم اچ آی وی مثبت است، 
بــا موفقیت انجام دادند. این بیمار، قلب و کلیه را 
به طور هم زمــان دریافت کرد و این عمل جراحی 
فقط چهار ســاعت طول کشــید. »مونته فیوره« 
یکــی از تنها ۲۵مرکز در ایاالت متحده اســت که 
واجد شرایط انجام این جراحی پیچیده است. این 
بیمارستان به دلیل پیشــگام بودن در روش های 
نوآورانــه ماننــد پیوند قلــب از اهداکننده ای که 
فوت کرده، مشــهور اســت. »دنیل گلدشتاین« 
مدیــر جراحی قلــب و عروق و پیونــد و جراحی 
قلب بیمارســتان »مونته فیوره« و کالج پزشــکی 
آلبرت اینشــتین می گوید: هدف تیم پیوند قلب 
»مونته فیوره« این اســت که دائماً استانداردهای 
جدیدی را ایجاد کند تا هر کســی که برای پیوند 
عضو مناسب است، بتواند از این روش نجات بخش 
بهره مند شــود. قانونی که افراد مبتال به HIV را 
قادر می ســازد اعضای خود را بــه یک گیرنده ی 
اچ آی وی مثبِت دیگر اهدا کنند، در ســال ۲۰۱۳ 
تصویب شــد، اما تقریباً ۱۰ ســال طول کشید تا 
این فرصــت برای پیوند قلب بــه واقعیت تبدیل 
شــود.»اولریش جورده« رئیس بخش نارســایی 
قلبی، پیوند قلبی و پشــتیبانی مکانیکی گردش 
خــون و معاون رئیــس بخش قلــب و عروق در 
بــه لطف پیشــرفت های  »مونته فیــوره« گفت: 
قابل توجه پزشکی، افراد مبتال به HIV می توانند 
ایــن بیماری را به خوبی کنتــرل کنند که اکنون 
می توانند جان ســایر افراد مبتــال به این بیماری 
را نجات دهند. این جراحی نقطه عطفی در تاریخ 
اهدای عضو اســت و امید جدیــدی را به افرادی 
که زمانی امیــدی برای مراجعه نداشــتند، ارائه 
می کند. این روش جدید ممکن اســت امیدها را 
برای بســیاری از بیماران زنده کند، چرا که تنها 
در ایاالت متحده، بیــن ۶۰ تا ۱۰۰هزار بیمار نیاز 
بــه قلب دارند، امــا در ســال ۲۰۲۱ تنها حدود 
۳۸۰۰عمــل پیوند قلــب انجام شــد. دکتر عمر 
سعید، متخصص قلب و استادیار پزشکی در کالج 
پزشکی اینشــتین گفت: این یک مورد پیچیده و 
یک تالش چند رشــته ای میان رشته های قلب و 
عفونی،  بیماری های  نفرولــوژی،  عروق، جراحی، 
مراقبت های ویژه و ایمونولوژی بود. وی افزود: در 
دســترس قرار دادن این گزینــه برای افراد مبتال 
به اچ آی وی، مجموعه اهداکنندگان را گســترش 
می دهد و به این معنی اســت که افراد بیشتری، 
با یا بدون HIV، دسترســی ســریع تری به اندام 

نجات بخش خواهند داشت.

پزشکی

خارج از ایستگاه فضایی؛ نخستین زن 
اروپایی در فضا پیاده روی کرد

برای نخســتین بار یک فضانورد زن اروپایی خارج 
ایستگاه فضایی بین المللی پیاده روی فضایی انجام 
داد. ســامانتا کریستوفورتی، نخستین زن اروپایی 
اســت که در ۲۱جوالی خارج از ایستگاه فضایی 
بین المللی پیاده روی کرد. او همراه اولگ آرتمیف 
فضانــورد روس یک پیاده روی ۷ســاعته خارج از 
آزمایشــگاه فضایی انجام داد. همچنین نخستین 
باری بود که طی ۲۵ســال اخیر که یک فضانورد 
اروپایــی با همتای روس خــود پیاده روی فضایی 
انجام می دهد. دو فضانورد دقیقاً ۷ساعت و ۵دقیقه 
پیاده روی کردند تا یک بازوی رباتیک جدید برای 
بخش روســی ایســتگاه فضایی بین المللی آماده 
کننــد. همچنین آن ها چند ماهواره کوچک را نیز 

در فضا آزاد کردند.

فناوری
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 این موضــوع که »ببخش تا دلــت در آرامش 
باشــه« هم به نظرم خود گناهــکارا باب کردن تا 
وجدانشــون راحت باشه که بخشیده شدن، وگرنه 
کی می دونــه دلی که از غصه تیکه تیکه شــده، 
چه عذابی رو متحمل میشــه تا اون ظلمی که در 
)کنجد( حقش شده رو یادش بره؟!  

  یه بار کراشــمو از دانشگاه داشتم می رسوندم 
دم مترو برا اینکــه نفهمه روش کراش دارم هول 
)مورج( شدم ازش کرایه گرفتم  

 کودکان قبل از حرف زدن، آواز خواندن را یاد 
می گیرند. قبل از اینکه بتوانند بنویســند، طراحی 
میکننــد. به محــض اینکه روی پاهایشــان می 
ایستند رقصیدن را آغاز میکنند. هنر اساسی ترین 
)فیلشیا رشاد( شکل بروز انسانیت است  

  وقتی درباره  یه چیزی با یکی شوخی می کنین 
و نمی خنده یا معذب میشه، دوباره اون شوخی رو 
تکرار نکنین. از دفعه  دوم به بعد اســمش شوخی 
)فریداف( نیست، آزاره.  

مجازستان

بیل راسل، از اســطوره های لیگ بسکتبال 
NBA و تیم بوســتون ســلتیک، دو روز 
پیش در ۸۸ســالگی درگذشت. این بازیکن 
در مدت ۱۳ســال حضور در لیگ بسکتبال 
آمریکا، یازده بار عنوان قهرمانی را با بوستون 
ســلتیک به دست آورد. ویلیام فلتون راسل 
)زاده ۱۲فوریه ۱۹۳۴ در مونروئه، لوئیزیانا( 
بسکتبالیست، مربی بســکتبال و گزارشگر 
ورزشی سیاه پوست آمریکائی است. او اولین 
سرمربی سیاه پوست تاریخ ان بی ای و اولین 
سیاه پوســتی بود که وارد تــاالر افتخارات 
ان بی ای شــد. از او به عنوان بهترین مدافع 
تاریخ بسکتبال یاد می شود. او تنها بازیکنی 
بود که می توانست ویلت چمبرلین افسانه ای 
را دفاع کنــد. هم چنین نفــر دوم بهترین 
ریباندکننــده تاریخ بســکتبال محســوب 
می شــود. بیل راسل در سال ۱۹۶۷ هدایت 
تیم بسکتبال بوســتون سلتیکز را بر عهده 
گرفت و اولین سرمربی سیاه پوست در تاریخ 
ان بی ای شــد. او در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن 
وقتی در تیم دانشگاه سان فرانسیسکو بازی 

می کرد، به همراه تیم ملی بسکتبال آمریکا 
مدال طــالی المپیک را به دســت آورد و 
همان ســال به بوستون ســلتیکز پیوست. 
او در طول ســیزده فصل بازی در این تیم 
پنج بار عنوان باارزش ترین بازیکن ان بی ای 
و نه قهرمانی )دو بار به عنوان سرمربی( را به 
دست آورد. او در ۱۹۷۴ اولین سیاه پوستی 
بود کــه وارد تاالر افتخارات ان بی ای شــد. 
بیل راسل با ۲٫۰۸ســانتیمتر قد در پست 
ســنتر بازی می کرد. او در دوران بازیگری 
خود رقابت سختی با ویلت چمبرلین دیگر 
بازیکن پست سنتر داشــت. هر دو آن ها از 
تاریخ بسکتبال حرفه ای  بهترین سنترهای 
هستند. او در کارنامه خود مربی گری سیاتل 
سوپرسونیکز و ساکرامنتو کینگز را نیز ثبت 
کرده  است. بیل راسل ۱۱قهرمانی NBA را 
در دوران بازیگری خود به دســت آورده که 
۸مورد آن در دوران طالیی بوستون سلیتکز 
و به صورت پیاپی به دست آمد قهرمانی های 
بوستون نه تنها در لیگ NBA یک رکورد 
به حســاب می آید بلکه در چهار لیگ بزرگ 

آمریکای شــمالی هم چنین رکوردی وجود 
ندارد. اما نکته جالب این قهرمانی ها در این 
است که راسل از این رکورد تا مدت ها خبر 
نداشت. بیل راسل می گوید: شاید عجیب به 
نظر برسد اما من تا ۲۰سال قبل نمی دانستم 
که ســلتیک زمان ما هشت قهرمانی پیاپی 
به دســت آورد تا زمانی کــه درجایی آن را 
خواندم. معموالً بازیکنان هر ســال تنها به 
همان فصل فکر می کنند و به قبل و بعدازآن 
کاری ندارند به همین دلیل من از رکوردمان 

خبر نداشتم.

بیل راسل، اسطوره بسکتبال درگذشت
چهره

آیین های محرم و صفر، ریشــه در فرهنگ هر استان و قوم داشته و 
مــواردی مانند تزئین علم، گهواره علی اصغر )ع( و ... نشــانه عالقه و 
حس زیبایی شناسی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد است. هم زمان 
با فرارســیدن ماه محرم، آیین های عزاداری مختلفی در این اســتان 
برگزار می شود که می توان از مراسم استقبال از ماه محرم در روستای 
امامزاده علی )ع(، مراســم نذری روســتای دشت رز بویراحمد، دمام 
زنی حســینیه حضرت قاسم )ع( گچساران، مویه خوانی و آیین شام 
غریبانه کهگیلویه، آیین تعزیه خوانی سنتی لنده و آیین تعزیه خوانی 
سنتی ســوق نام برد که در فهرست آثار معنوی ملی ثبت شده است. 
آیین تعزیه خوانی سنتی ســوق یکی از آیین های فاخر ماه محرم در 
کهگیلویه و بویراحمد اســت که چند ســالی است که به همت گروه 
فرهنگی و هنری تعزیه خوانی پرچم داران کربالی ســوق و با حمایت 
مالی و معنوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان در شهر دهدشت برگزار می شــود. در گذشته در این استان 
ایالت و عشــایر دو سه روز قبل از ماه محرم با فراهم کردن مقدمات 
مراســم عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع( به استقبال محرم می رفتند. 
پایه علم ها با شــرایط خاص و اســتفاده از چوب گردو و بلوط تهیه 
می شــد که زنگوله ها و ِدرا ها را با پارچه های ســیاه و بنفش و ســبز 
آماده می کردند و.این علَم نشــانی از علم داری کربال بود. این علَم در 
دست فردی که تنومند و قوی بود قرار می گرفت. برای خبردار کردن 
مردم، برخی ها غروب دو ســه روز قبل از مــاه محرم در کوچه ها راه 
می افتادند و با خواندن برخی نوحه های محلی اطالع رسانی می کردند. 
خانم ها و آقایان با حلقه های جداگانه برای سید و ساالر شهدا عزاداری 
می کردند به طوری که یک زن به عنوان تک خوان بود و خانم ها دست 

بــه گردن هم می انداختنــد و به نوعی خاص و بــا لباس های محلی 
عزاداری می کردند و چارقه ها یا چادرهای را به پشــت و ســینه خود 
می زدند. همچنین آقایان در هنگام ســینه زنی افراد کمر همدیگر را 
می گرفتند و دایره وار می چرخیدند و بر ســینه می زدند. عمدتاً اسبی 
را نمادین با پارچه های رنگیــن تزئین می کردند که به یاد ذوالجناح 
امام حسین )ع( بود و نوحه ها و َشروه های محلی می خواندند. ازجمله 
کارهایی که در ایام محرم مردم این اســتان انجام می دادند روشــن 
کردن آتش در وســط میدان مشخص شده برای عزاداری جهت گرم 
کردن در شب های سرد و روشنایی محل بود؛ البته برخی از عزاداران 
وقتی وارد میدان عزا می شــدند یک قطعه هیزم با خود می آوردند تا 
گرمای آتش بیشــتر شــود. غالبا تمام عزاداران با لباس های تیره در 
عزاداری شــرکت می کردند. در ایام محرم به خصوص روزهای تاسوعا 

و عاشورا غذای نذری پخته و بین عزاداران توزیع و تقسیم می شود.

آیین های سنتی مردم کهگیلویه و بویراحمد در ماه محرم
میراث


