
   فرزین ماندگار
نمایش ه�ای ب�ه صحن�ه رفت�ه در تاالره�ای 
مختل�ف مجموعه تئاتر ش�هر از روز سه ش�نبه 
ت�ا جمع�ه اج�را ندارن�د ام�ا در گوش�ه و کنار 
پایتخ�ت نمایش های�ی ب�ا محوری�ت موض�وع 
عاش�ورا و حماس�ه حس�ینی اج�را می رون�د.

همزمان با ایام س��وگواری حضرت سیدالشهدا)ع( 
نمایش مناس��بتی »نقل عش��ق« به نویسندگی و 
کارگردانی س��اجد قدوس��یان در قالب ویژه برنامه 
»تئاتر صاحب��دالن« در پالتو اج��را مجموعه تئاتر 
ش��هر به صحنه رفت. در نمایش نقل عش��ق که تا 
روز جمعه شش��م مهر روی صحنه می رود کامران 
مبش��ری، زهره کدخدازاده و س��اجد قدوسیان به 
عنوان بازیگ��ر حضور دارن��د. این در حالی اس��ت 
که عقی��ل تقی زاده مش��اور پروژه، بهروز ش��یری، 
همایون کامی و سولماز حس��ینی گروه موسیقی، 
احمدرضا موس��وی مدیر صحنه و رض��ا عزیززاده 
بوشهری دستیار کارگردان عوامل اجرایی نمایش را 
تشکیل می دهند. در خالصه نمایش »نقل عشق« 
آمده اس��ت: »ابن ملج��م مرادی در مس��جد کوفه 
خوابیده است تا امام علی)ع( برای نماز بیایند... در 
تخیالتش شمیش��رش را می بیند که وی را از قصد 
جان موال منع کند و از طرفی رؤیای قطامه که وی 
را رها نمی کند و...« نمایش های »نقل عش��ق« به 
کارگردانی ساجد قدوس��یان و »عند از مطالبه« به 
کارگردانی س��امان خلیلیان در تاالر قش��قایی روز 
یک شنبه اول مهر با توجه به همزمانی اذان مغرب و 
عشا اجرا ندارند. همزمان با اجرای این اثر نمایشی، 
مجالس تعزیه خوانی نیز از ساعت 18:30 در محوطه 

مجموعه تئاتر شهر میزبان شهروندان خواهد بود.
   »سوگ حسین« در پردیس شهرزاد

از سویی دیگر »سوگ حسین« عنوان نمایش آیینی 
و مذهبی اس��ت که در قالب چند تعزیه در پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. کارگردانی »سوگ 
حسین« را محمدعلی سیفی برعهده دارد و از دهه 
دوم ماه محرم به مناسبت ایام عزاداری سید و ساالر 
شهیدان به مدت ۷ ش��ب در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه می رود. طب��ق برنامه ریزی های انجام 
شده قرار است از تاریخ 31 شهریور نخستین تعزیه با 
موضوع شهادت »حضرت عباس )ع(« اجرا شود و در 
شب های دیگر، تا تاریخ ۶ مهر تعزیه هایی با مضمون 
ش��هادت »ُحر بن یزید ریاحی«، شهادت »حضرت 
علی اکبر«، شهادت »حضرت قاسم« و شهادت »امام 
حس��ین)ع(« روی صحنه برود. »س��وگ حسین« 
نمایش سوگواره ای برای ش��هادت امام حسین)ع( 
اس��ت که عالقه مندان می توانند هر شب ساعت۲۲ 
به تماشای این نمایش آیینی و سنتی بنشینند. در 
این نمایش ورود برای عموم آزاد اس��ت و هیچ گونه 
بلیت فروشی انجام نخواهد شد. پردیس تئاتر شهرزاد 
و مرکز هنرهای نمایش��ی بانی این رویداد هنری و 
مذهبی هستند. اجراهای پردیس تئاتر شهرزاد تا ۲۶ 
شهریور برقرار است و بعد از ایام عزاداری اجراهای 

تازه ای در این مجموعه روی صحنه خواهد رفت.

   تعزیه در سقاخانه حضرت ام البنین)س(
اما عرف��ان پورمحم��دی تعزیه حض��رت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( و حضرت ابوالفضل العب��اس)ع( را در 
س��قاخانه حضرت ام البنین )س( اج��را می کند. در 
خالصه داستان این اثر نمایشی آمده است: و زمانی 
که خورشید را بر نیزه می برند؛ آسمان تیره می شود 
و صدای سم اس��بان، افالک را به هم می ریزد. در این 
اثر عده ای از بازیگران تئاتر همچون مسعود احمدی، 
امیرحسین امیدی، رضا بهرامی، مبینا چاپی، کوروش 
رخشنده پی، شیدا رزم شعار، اصغر ش��یرزاد، آرمان 
شهبازی، امیر عبادی، مهران قیصری، محمد نوروزی 
و ابوالفضل وزیری به ایف��ای نقش می پردازند. تعزیه 
حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع( و حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( ساعت ۲0 سه ش��نبه و چهارشنبه هفته 
جاري مصادف با ۲۷ و ۲8 شهریور در ضلع شمال غربی 
میدان ولیعصر، جنب سقاخانه حضرت ام البنین )س( 

برگزار می ش��ود و پذیرای همه عالقه مندان است. از 
دیگر عوامل این اثر نمایشی می توان به بهنام رحیمی، 
مبینا چاپی با همکاری مهرداد اسماعیلی موسیقی، 
مبینا چاپی آوا، حوریا چاپی عکاس و سقاخانه حضرت 

ام البنین )س( مدیر پروژه اشاره کرد.
   علیا مخدره در مجموعه سرچشمه

همچنین نمایش »علیا مخدره« در دهه دوم و سوم 
محرم در مجموعه فرهنگی سرچشمه روی صحنه 
می رود.  این نمای��ش به نویس��ندگی و کارگردانی 
مریم ش��عبانی با ب��ازی فاطمه زارع، س��با رضایی، 
محدثه رمضانی و س��ارا قادری، ویژه بانوان اس��ت. 
»علیا مخدره« ش��رح احوال س��ه ت��ن از زنان کاخ 
ناصرین الدین شاه قاجار است که در جریان کتابت 
داستان امیرارسالن نامدار، با قصه دلیرمردی آشنا 
می شوند و این آش��نایی، با وجو مشکالت در قصر، 

موجب برپایی تعزیه می شود.

»موکب آمس�تردام«، خرده روایت هایی است از 
زائران دوردست سیدالشهدا؛ زائرانی که از اروپا 
به مقصد زیارت پیاده  امام حس�ین)ع( رهسپار 
شده اند. زهرا پرستار ترک و مقیم هلند در یکی 
از روایت ها از معامله ای که با خدا کرده، می گوید.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، »موک��ب آمس��تردام«، 
خرده روایت هایی است از زائران دوردست سیدالشهدا؛ 
زائرانی ک��ه از اروپ��ا به مقص��د زیارت پی��اده امام 
حسین)ع( رهسپار شده اند. زائرانی که امام حسین را 
نه در کربال و نجف و قم و مشهد و...، بلکه در قلب اروپا 
یافته اند، و دریافته اند که عش��ق حسین)ع( زمین و 
زمان و مکان نمی شناسد و چه بخواهی و چه نخواهی 
عالم گیر خواهد شد. فقط باید خود را به این دریای 
عظیم سپرد تا به ساحل آرامش رسید. بهزاد دانشگر، 
در این کتاب در تالش است با به تصویر کشیدن عشق 
زائران امام حسین)ع(، روایتی از تالش آنان برای فدا 
شدن در مسیر سیدالشهدا را برای مخاطبان تصویر 

کند. در یکی از روایت های این کتاب می خوانیم: زهرا، 
۲۲ ساله، پرستار، ترک مقیم هلند. تابعیت من هلندی 
است ولی ترک محسوب می شوم. من در هلند به دنیا 
آمدم و بزرگ شدم. مادرم در هلند به دنیا آمده و پدرم 
هم یک سالگی به هلند آمده؛ یعنی تمام فامیل مان در 
هلند بزرگ شدند. ما توی هلند در شهر »دن هاگ« 
زندگی می کنیم و من پرستار هستم. اینجا مدرسه 
رفته ام ولی فرهنگ مان را فراموش نکرده ام. احکام و 
باورهای شیعی برای مان اهمیت زیادی دارد. از همان 
کوچکی عشق امام حسین)ع( را درک کردیم؛ برای 
اینکه هر وقت یک جرعه آب می نوشیدیم والدین مان 
می گفتند: »السالم علیک یا ابا عبداهلل )ع(« بعد از چند 
وقت والدینم به من فهماندند که من یک سّید هستم 
و از فامیل امام  حس��ین)ع(. من ایشان را همیشه به 
عنوان پدربزرگم می شناخته ام. وقت نقاشی همیشه 
یک گنبد طال می کشیدم، کنارش یک مرد پیر و یک 

دختر کوچک که خودم بودم.
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  معصومه طاهری
این روزها هر از گاهی شاهدیم که برخی مدیران ش��هری به نام کار فرهنگی، 
کاردی به پیکره فرهنگ وارد می کنند که باعث نگرانی دلس��وزان فرهنگی و 
دینی می شود. بعد از تبلیغ جنجالی معاونت فرهنگی شهرداری تهران درباره 
حجاب که با توجیه هاي مشاور شهرداری در تلویزیون رفع و رجوع شد، این بار در 
اصفهان  پوستر همایشی با آرم سازمان شهرداری تعجب برانگیز بود؛ همایشی که 
به مناسبت روز مبارزه با خشنونت علیه حیوانات و ترویج گیاهخواری برای حفظ 
محیط زیست برگزار شده بود. طرح پوستر تبلیغی این برنامه، گاوی در قفس 
درون یک بشقاب غذاخوری با قاشق و چنگال بود که به نوعی نماد مبارزه با قربانی 

کردن و کشتن حیوان حالل گوشت محسوب می شد.
سؤال اینجاست در ایامی که مردم با وجود همه مشکالت اقتصادی و گرانی های 
کمرشکن در تالش هستند که نذورات خود را هر طور شده ادا کنند تا از طریق 
آن هم ادای دین به رفع حاجات خود کرده باشند و هم سفره نذورات پهن باشد 
و محبان اهل بیت)ع( و نیازمندان را غذایی بدهند چرا شهرداری برای همایشی 
تبلیغ و هزینه می کند که با مسائل شرعی و مذهبی منافات دارد و گیاهخوارانی 
که بهتر است در جمع های کوچک خودشان باشند با استفاده از تریبون شهرداری، 
گوشت حیوانات حاللی چون گاو و گوسفند را تقبیح می کنند، چه اینکه بنر پشت 
سخنرانان در همایش هم  گوسفندی در قفس بود! کاش حداقل کمی  روایات 
و احادیث را  تورق می کردند تا این گونه با تقلیدهای طوطی وار از فرهنگ غربی 
حالل مسلم خدا را رد نکنند. امام صادق)ع( می فرماید: »هرکس 40 روز گوشت 
نخورد اخالقش بد و عقلش تباه می شود و نخوردن گوشت قدرت شنوایی و بینایی 
را کاسته و عقل و حافظه را تضعیف می کند« )بحاراالنوار، ج ۶3، ص ۷۲( و یا امام 
رضا)ع( فرمودند: اگر خداوند، گوشتی گواراتر از گوشت میش آفریده بود همان 
را به جای قربانی کردن اسماعیل می فرستاد. )صحیح الکافی، ج 3، ص 189( و...
خارج از بحث های سیاسی و اینکه لیستی از رس��انه تروریستی آمدنیوز برای 
تبلیغات انتخاباتی معرفی شدند و رأی آوردنشان هم خود گویاست که عمدتاً 
چه کسانی در بازی دموکراسی روی کار آمده اند و چرا تروریستی مانند زم آنها را 
تبلیغ  کرد، این سؤال پیش می آید که پول بیت المال در دستان چه کسانی قرار 
است در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و مدیریت شهری هزینه شود؟! چرا برای 
چنین برنامه های ضدفرهنگی و مغایر با احکام شرعی و دینی صرف می شود؟ آیا 
بحث مبارزه با خشونت علیه حیوانات و حفظ زیستگاه تنها در نخوردن گوشت 

حیوانات حاللی چون  گاو و گوسفند خالصه می شود؟!
بی شک ماجرای شورای شهر بابل و هزینه های میلیاردی اعضای آن برای پاپوشی 
که خودشان برای خودشان درس��ت کرده بودند خود مؤید آن است که انتخاب 
مدیران شهری برای اجرای فعالیت های فرهنگی  را باید جدی تر و دقیق تر واکاوی 
کرد چراکه محدوده اجرای برنامه های آنها، گروه یا انجمن کوچکی نیست، بلکه 
جمعیت زیادی از یک شهر را دربرمی گیرد که با چنین ژست های روشنفکرانه و 
دانایی مقلد از غرب به تخریب داده های اعتقادی مردم منجر می شوند، ولی آیا برای 
چنین مسائلی و صرف بودجه هایی از جیب ملت، نظارتی وجود دارد؟! برای دشمن 
هویت جدیدی که باورهای دینی مردم را به صورتی شیک و تمیز نشانه رفته است و 
حتی برخی فعالیت های آنها تبلیغ و رسانه ای می شود چه تمهیداتی اندیشیده شده 
است؟! آقایان! قرار نیست عده قلیلی با تفکرات غربزده و ناجور بودجه بیت المال 
را برای سالیق شخصی و گروهی خود هزینه کنند که خروجی آن خدشه وارد 
کردن بر باورها و اعتقادات مردم باشد. به راستی مبارزه با خشونت علیه حیوانات و 
گیاهخواری در ایام محرم که مردم برای اعتقادات قلبی با وجود مشکالت اقتصادی 
قربانی می کنند چه معنایی می دهد؟! به نظر می رسد مسئوالن درکی از مسائل 
ندارند و تنها برای اینکه از قافله تجدد غربگرایی عقب نمانند بودجه ای را صرف 
چنین همایش های بی محتوا و معارض با ارزش های دینی می کنند که در شرایط 

اقتصادی و توجه به دخل و خرج های دولتی جای تأمل دارد.

 اعتراض به قربانی کردن گوسفند 
به شهرداری اصفهان رسید!

 »محسن جوادی« 
رئیس نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران شد 
وزی�ر فرهنگ و ارش�اد اس�امی در حکمی 
محسن جوادی را به عنوان رئیس سی و دومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب کرد.

در حکم س��یدعباس صالحی خطاب به محسن 
جوادی آمده اس��ت: »به منظور برگزاری هر چه 
باشکوه تر س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی 
کتاب ته��ران در اردیبهش��ت 1398 و ضرورت 
تحقق مصوبات شورای سیاستگذاری، با توجه به 
مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند فرهنگی 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس سی 
و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب 
می شوید.  امید است با استعانت از خداوند متعال، 
در س��ایه همکاری و مشارکت تشکل های حوزه 
نشر و همراهی مدیران و همکاران در معاونت امور 
فرهنگی و مؤسسه مجری و تعامل با سازمان های 
فرهنگی مرتبط در برگزاری هر چه مطلوب تر این 

رویداد بزرگ فرهنگی موفق باشید.«

88498436سرویس فرهنگي

سرگذشت مظلومیت 
ازدست رفته امام موسی صدر

   حسن روانشید*
انتشار سلسله کتاب های 9 جلدی طی سال های 
94 تا امروز تحت عنوان های متنوع »نای و نی، 
ادی��ان در خدمت انس��ان، رهیافت های اقتصاد 
اس��المی، برای زندگ��ی، حدیث س��حرگاهان، 
انسان آسمان، س��فر ش��هادت، روح تشریع در 
اس��الم، دین در جهان امروز« توس��ط مؤسسه 
فرهنگ��ی تحقیقاتی امام موس��ی صدر حاصل 
اندیش��ه های برتر از جانب کسانی است که طی 
40 س��ال گذش��ته درصدد یافت��ن عصاره های 
وجودی امام بوده و همچنان هستند اما در کنار 
این تالش پایدار رهیافت های دیگری نیز در این 
زمینه حاصل  ش��ده اس��ت که فراتر از روند ولی 
در جهت تفکرات منزه اس��طوره مقاومت و ایثار 
یعنی سیدموس��ی صدر به زینت چاپ آراس��ته 
 ش��ده که از جمله می توان به آخرین نمونه آنها 
یعنی »۷ روایت از زندگی امام« به همت حبیبه 
جعفریان که به چاپ هفتم نیز رس��یده است و 
همچنین »آدم ربایی در لیبی« توس��ط مهدیه 
پالیزبان اش��اره کرد و هر یک به  تنهایی نمودار 
عمق مظلومیت از دست  رفته 40 سال پربرکت 
از عمر آن امام هس��تند که در تاریخ 9 شهریور 
13۵۷ در لیبی ربوده ش��د. ح��ال  آنکه قرار بود 
عازم پاریس باشد اما گذرنامه خود و همراهش در 
یکی از اتاق های هتلی در رم ایتالیا به دست آمد. 
نه تنها قذافی رئیس جمهور وقت لیبی نتوانست 
پاسخگوی خانواده او و شیعیان جهان باشد بلکه 
همه نهادهای به اصطالح مردمی مستقر در غرب 
و بعضی از کشورهای جهان همچنان از بحث در 
این  باره طفره می روند که گویا هولوکاست تازه ای 
برای شرق اس��ت که رقم می خورد و پشت پرده 
آن غرب و صهیونیست چمباتمه زده اند! کتاب 
مس��تند »آدم ربایی در لیبی« ف��رای همه آثار 
ارزشمند منتشر شده توانسته تا حدودی زوایای 
تاریک مظلومیت از دست  رفته امام موسی صدر 
را طی این س��ال های س��پری  ش��ده برای همه  
کسانی که همچنان چشم  به  راه او هستند آشکار 
و نوید و امید باشد تا همچنان چراغ انتظار را در 

قلب های خود روشن نگه دارند.
*روزنامه نگار پیشکسوت

سخنگوی کارگروه اکران خبر داد
تعطیلی ۴ روزه سینماهای کشور 

به مناسبت ایام ماه محرم
س�خنگوی کارگ�روه اک�ران گف�ت: تمامی 
سینما های کش�ور به مناس�بت ایام شهادت 
ام�ام  حس�ین)ع(، ۴ روز تعطیل می ش�وند.

غالمرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران درباره 
وضعیت تعطیلی سینماهای کش��ور در ایام ماه 
محرم، گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت 
سید و ساالر شهیدان امام حس��ین)ع(، تمامی 
سینماهای کش��ور از س��اعت 1۷ روز سه شنبه 

۲۷شهریور تعطیل می شود.
وی ادامه داد: از روز یک شنبه اول مهر، همراه با 
آغاز هفته دفاع مقدس، تمامی سینماهای کشور 

بازگشایی شده و فعالیت خود را آغاز می کنند.
بر اساس این گزارش، اکران فیلم های کمدی از 
روز سه شنبه ۲0 شهریور تا آخر دهه اول محرم 
متوقف شده و به گفته فرجی، درباره ادامه اکران 

آنها بعد از این دهه تصمیم گیری می شود.

حماسه حسینی در تماشاخانه های پایتخت
»جوان« از اجراهای عاشورایی همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا)ع( گزارش می دهد

 روایت پرستار خارجی
 از سفر به کربال  در کتاب »موکب آمستردام«


