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عزای محــرم با فرهنــگ و آداب شــهرهای مختلف
ممزوج شده اســت .هر یک از مناطق کشورمان هم
ســبک خاص خود را در عزاداری و مراســم ســوگواری
دارنــد کــه در برخــی از ایــن ســنتها شــباهتهای
فراوانی را میتوان مشــاهده کرد .برپایی دستههای
عزاداری ،تعزیه ،گردانــدن علم و نخل و پخش غذای
نذری از جمله مراسمی است که در عمده شهرهای
یشــوند .گاهی این ســنتها بــه قدری
کشــور برپــا م 
ب توجهند کــه مــردم را نه تنها از سراســر کشــور
جال ـ 
بلکه از کشــورهای دیگر به تماشــا دعــوت میکنند.
طی روزهای آتی در این ستون به معرفی برخی از این
سننمیپردازیم.

دمام زنی بوشهریها

عزاداریبوشهریهایکیاز پرطرفدارترینمراسمهای
محــرمو روز عاشوراســت.نــوایســنجو دمامبوشــهری
لهــای عــزاداران را در ســینه
حزنــی عجیــب دارد کــه د 
میلرزاند.در اینشــهر ســینهزنهاحلقههایعزاداری
را تشکیل میدهند و صدای سینهزدن همراه با سنج و
دمام ریتمی خاص و شنیدنی را به وجود میآورد .دمام
سازی کوبهایاست کهنواختن آندر شهرهایجنوبی
ایران رواج دارد .ســفر به شــهر بوشــهر و دیدن عــزاداری
جنوبیهادر روزهایمحرمخالیاز لطفنیست.

مرثیهخوانی گیالنیها

عــزاداری محــرم در گیــان هماننــد مراســم محــرم در
ســایر شــهرهای ایران قدمتی دیرینه دارد .مردم گیالن
از ســالهایدور با آیینهاو رســوممختلفبهاستقبال
ماه محرم میروند .در بســیاری از شهرهای گیالن هنوز
آیینهای قدیمی محرم حفظ شدهاند و با شور فراوانی
برگزار میشوند .آیینهای سنتی ماه محرم در گیالن در
برخی موارد به شکل متفاوتی نسبت به شهرهای دیگر
یشــود .در این ماه مردم گیالن لباسهای ســیاه
اجرا م 
نهــای مختلف
و تیــره به تــن میکننــد و با مراســم و آیی 
نوحهخوانی و علمگردانی برای امام حســین ســوگواری
میکننــد .کلیــهامامزاد ههــا،مســاجدو اما کــنمقدس
نقاط تمرکز عزاداری در گیالن هســتند .مرثیهخوانی در
ایــنمکانهامعموال طبــقبرنامهایمشــخصبهزبان
فارسیو گیلکیاجرامیشود.

زنجیر زنی آبادانیها

3فوکوس

پلیس جنوب ،شبهنظامی و بیگانه
 107ســال پیش ،برابر  13مرداد 1294خورشــیدی ،با اعمــال نفوذ بریتانیا ،یک
نیروینظامیمحلیو مزدور متشکلاز سربازانمستعمرات آسیاییانگلستان
به اســم «پلیس جنوب» در جنوب ایران تشکیل شد .این نیروی نظامی عمده
افراد خود را در شهرهای کرمان و نیریز متمرکز کرده بود .پلیس جنوب در اصل
برایمقابلهبانفوذآلمانیهادر مناطقجنوبیایرانبهوجودآمدوتاششسال
بعد که با ضرب و زور دولت وقت منحل شد ،نیمه جنوبی ایران را عرصه تاخت و
تاز خودقرار دادهبود.

شا گرد آیتاهلل سیدابوالقاسم خویی
 92ســال پیش ،برابر  13مرداد 1309خورشــیدی ،آیتاهلل ســیدعلی حســینی
سیستانی،از مراجعتقلیدشیعهدر شهر مشهدبهدنیاآمد.خانداناواز سادات
حسینیاند کهدر عهدصفویدر سیستانمیزیستندو چنانچهدر تاریخ آمده
جداعالیاوسیدمحمد کهدر عهدصفویسا کناصفهانبود،از سویسلطان
حســین صفوی به عنوان شیخاالســام سیســتان منصوب شــد .آی ـتاهلل علی
سیستانیرابایداز جملهشا گردانبالفصلآیتاهللسیدابوالقاسمخوییمرجع
بزرگ شیعیان جهان به شمار آورد .ایشــان از معدود افرادی است که اجازه نامه
کتبیاجتهاداز استادشآیتاهللسیدابوالقاسمخوییدر اختیار دارند.آیتاهلل
سیستانیهما کنوندر نجفسا کنهستند.

تبعید نخستوزیر به قلعه احمدآباد
 66ســال پیــش ،برابــر  13مــرداد  1335خورشــیدی ،دكتــر محمــد مصــدق،
نخس ـتوزیر قانونی ایران كه دولــت او با كودتای 28مرداد 1332ســاقط شــده
بود ،پس از تحمل 3ســال حبس ،به احمد آباد ساوجبالغ ـ نزدیك كرج و به قول
خوداو «قلعهاحمدآباد»ـتبعیدشدو تاپایانعمر بهمدت 10سالو هفتماهدر
این روستا تحت نظر بود .تبعید دكتر مصدق به این روستا ،از سوی حقوقدانان
اقدامی غیرقانونی اعالم شــده اســت ،زیــرا این تبعید به حكــم دادگاه نبــود و به
اراده و طبق سیاست دولت وقت صورت گرفته بود .دکتر مصدق در همان قلعه
احمدآبادمدفوناست.

کلید خوردن جنگ طوالنی ویتنام
قهــای توپدار
 58ســال پیش ،برابــر  4آ گوســت  1964میالدی ،بــا حمله قای 
ویتنام شمالی به دو ناوشکن آمریکایی در خلیج تونکن ،جنگ ویتنام به شکل
رســمی آغاز شــد .در پی این حمله كنگره آمریكا به رئیسجمهوری این كشــور
اجازه داد تا برای دفع هر نوع حمله و خطر نسبت به نیروهای آمریكایى دست
به هر اقدامی بزند .واقعه خلیج تونكن در واقع آغازی بر جنگ خونین و  9ساله
در ویتنام بود كه تلفات بسیاری بر جای گذاشت .ایاالت متحده در این جنگ
که تا آوریل  1975به طول انجامید به اندازه  400بمب اتمی هیروشــیما بر روی
ویتنام شــمالی بمب ریخت و  8500فروند از هواپیماها و هلیکوپترهای خود را
نیز از دست داد.

عــزاداری محــرم در آبــادان هــر ســال بــا نوحهخوانــی و
دستههای عزاداری ،سینهزنی و زنجیرزنی اجرا میشود.
یکماهاندوهو سیاهپوشــیبرایامامحســینتمامشهر
راتحــتتأثیر قرار میدهد،بــهطوری کهدر ایــنروزهاپیر
و جوان در هیئتهای عزاداری شــرکت میکننــد و حال و
هوای شــهر رنگ دیگری بــه خود میگیــرد .مــردم آبادان
درست از شــب قبل از محرم لباس سیاه به تن میکنند و
همه مساجد ،تکایا و حســینیهها را سیاهپوش میکنند.
در بســیاریاز کوچ ههــاو خیابانهایشــهر،ایســتگاهها
یشــود و جوانان بــا چای،
و ســقاخانههایی راهانــدازی م 
شــربتو شــیر از عابــرانپذیرایــیمیکننــد.در طــولماه
محرم بســیاری از عزاداران و مردم در خانههای خود یا در
مساجدغذاینذریمیپزندوبینمردمپخشمیکنند.
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نهــای مذهبی دهــه اول محــرم در مناطق
یکــی از آیی 
مرکــزی و جنوبــی ایــران نظیــر قــم ،شــهر ری و اردکان یزد
مشعلگردانی است که عربها بیشتر آن را اجرا میکنند.
این مراســم که قدمتی حدود ۵۰۰ســال دارد ،در گذشــته
بامشعلهایهیزمیبرگزار میشد،امادر سالهایاخیر
مشــعلهای گازســوز جایگزین آن شــده اســت .مشعل،
چــوببلنــدو باریکــیاســت کــه 20تــا 40مشــعلروی آن
نصبشدهاســتو هر یکباپارچههایضخیمو پشمی
یشــود .طبل و سنج معموال
و با نفت یا گازوئیل روشــن م 
شهــای مهــم آییــن مشــعلگردانی هســتند کــه با
از بخ 
ضربآهنگیتندنواختهمیشوند.

نشــاه قاجــار ،بهرغــم مخالفــت ا کثریت رجــال ،شــاهزادگان و درباریــان قاجاری با
 116ســال پیــش ،برابر  13مــرداد  1285خورشــیدی ،مظفرالدی 
صدور فرمان مشــروطیت ،مشــارکت مردم در امر حکومتداری را پذیرفت .شــاه قاجار این فرمــان را خطاب به صدراعظم خــود میرزا نصراهللخان
مشیرالدوله صادر کرد ،اما اصل فرمان به خط و انشای احمد قوامالسلطنه است.

 164ســال پیش ،برابر  4آ گوســت  1858میالدی،
کابلکشــی در بســتر اقیانــوس اطلــس بــه همــت
سایروس وستفیلد (ســرمایهدار آمریکایی) به پایان
رسید .این خط تلگراف ،دو ســوی اقیانوس اطلس
را بــه یکدیگر مرتبــط میکرد و به کمــک آن دیگر نیاز
نبــود بــرای فرســتادن یــک پیــام ســاده ،انبوهــی از
نامه توســط کشــتیها یــا هواپیماهای پســت عرض
آتالنتیــک را طــی کنند .جالب اســت بدانیــد همین
خط تلگراف ســالها بعد سرنوشت یکی از بزرگترین
گهــای تاریــخ معاصــر را عــوض کــرد .ایــاالت
جن 
متحــده در گرما گرم جنگ بینالملــل اول ،با دنبال
کردن دکترین جیمــز مونرو  -مبنی بــر عدم دخالت
در اروپــا  -خــود را از ایــن جنــگ جهانســوز دور نگاه
داشــت .وودرو ویلســون ،رئیسجمهــوری وقــت
آمریکا ،در برابر اصرارهای انگلســتان و فرانســه فقط
به قطــع رابطــه سیاســی بــا آلمــان ا کتفــا کــرده بود،
امــا کشــف تلگــراف آرتــور زیمرمــن  -وزیرامورخارجه

سایروس وستفیلد

تهرانیها به عنوان مردمی که از قدیم به عــزاداری برای
ســاالر شــهیدان پایبند بودهانــد ،آداب و رســوم خاصی را
برایروزهایمحرمبجامیآورند.در طولتاریختهرانیها
حتی ا گر دستشــان تنگ بود و وس عشــان هم نمیرسید
که بــرای ماه محــرم لباس ســیاه عــزا بخرنــد ،یک یــا چند
لبــاس را با جوهــر رنــگ میکردنــد تا مناســب عــزای امام
سشــان را میفروختند و به
حسین باشــد .برخی هم لبا 
جای آن ،لباس نو سیاه میخریدند« .سیاه پوشی» یکی
از رســوم مردم تهران در محرم اســت که از همــان روزهای
ابتدایی یــا حتی چنــد روز قبل از شــروع محرم بجــا آورده
میشود.تزیینمساجدوتکایاباپارچههایمشکیرنگ
هم برای برگزاری رســوم ماه محرم ،شور بیشتری به عزای
حسینیمیدهد.

مظفرالدینشاه سوار بر سهچرخه در کنار درباریان 1280 -

اتصال دو ســر آتالنتیک با کابل

سیاه پوشی تهرانیها

مشعلگردانی قمیها

پنجشــنبه |  13مــرداد 1401

3

شرح بینهایت

اشرف اوالد آدم

باز اینچهشورشاست کهدر خلقعالماست/باز اینچهنوحهوچهعزاوچهماتماست
باز اینچهرستخیز عظیماست کز زمین/بینفخصور خاستهتاعرشاعظماست
اینصبحتیرهباز دمیداز کجا کزو/کار جهانوخلقجهانجملهدر هماست
گویاطلوعمیکنداز مغربآفتاب/کاشوبدر تمامیذراتعالماست
گر خوانمشقیامتدنیابعیدنیست/اینرستخیز عام کهنامشمحرماست
در بارگاهقدس کهجایماللنیست/سرهایقدسیانهمهبر زانویغماست
جنوملکبر آدمیاننوحهمیکنند/گویاعزایاشرفاوالدآدماست
محتشم کاشانی

میر سر بریده
بادصبادرآمدفردوس گشت،صحرا/آراستبوستانرا،نیسانبهفرشدیبا
دستاز جهانبشویم،عز وشرفنجویم/مدحوغزلنگویم،مقتل كنمتقاضا
میراثمصطفیرا،فرزندمرتضیرا/مقتول كربالرا،تازه كنمتوال
آنمیر سر بریده،در خاكخوابنیده/از آبناچشیده ،گشتهاسیر غوغا
تخمجهانبیبر،ایناستوزینفزونتر/كهتر عدویمهتر،نادانعدویدانا
بر مقتلای كسایی،برهانهمینمایی/گر همبرینبپایی،بیخار گشتخرما
تازندهایچنین كن،دلهایماحزین كن/پیوستهآفرین كنبر اهلبیتزهرا
کساییمروزی

امپراتوری آلمــان  -به ســفیر این کشــور در مکزیک،
معــادالت در آن ســوی آتالنتیــک را بــر هــم زد .بلــه
درســت حدس زدید ،جرقــه ورود ایــاالت متحده به
جنگ جهانــی اول چیزی نبــود جز یک تلگــراف! در
ایــن تلگراف کــه توســط ســرویس اطالعاتــی بریتانیا
کشــف و رمزگشــایی شــد ،زیمرمن به ســفیر آلمان در
مکزیک دســتور داده بــود از مکزیکوســیتی بخواهد
بــه نفــع آلمــان وارد جنگ بــا ایــاالت متحده شــود و
در عــوض ایالتهای تگــزاس ،آریزونــا و نیومکزیکو را
با حمایــت برلین ضمیمه کشــور خود کنــد .احتماال
وقتــی آمریــکا بــا اعــان جنــگ بــه آلمــان رســما وارد
جنــگ جهانی اول شــد ،برلیــن به این میاندیشــید
کــه بهتــر بــود تلگــراف هیچــگاه اختــراع نمیشــد!
وزیرامورخارجــه آلمــان بــرای فرســتادن ایــن پیــام
بــه ســفارت کشــورش در مکزیــک از کابــل تلگــراف
اقیانــوس اطلــس کــه توســط ســایروس وســتفیلد
کشــیده شــده بــود بهــره گرفــت .وســتفیلد دو دهــه

پــس از اختــراع تلگــراف توســط ســاموئل مــورس،
ضمــن همــراه کــردن تعــدادی از صاحبــان صنایع و
ثروتمنــدان ایاالت متحده با خــود ،پس از جلب نظر
دولت برای حمایــت مالی از این پروژه ،در تابســتان
 1858میــادی ،کابلکشــی زیر دریــا را با اســتفاده از
دو کشــتی بریتانیایــی و آمریکایــی آغــاز کــرد .در این
تاریخ هنــوز  56ســال تــا آغار جنــگ بینالملــل اول
زمــان باقــی بــود .اشــتیاق وســتفیلد بــرای بــه ثمــر
رســاندن ایــن ایــده کامــا قابــل درک اســت ،زیــرا در
آن دوران حتــی مهمتریــن خبرهــا بیــش از یــک ماه
زمان میبرد تا از اروپا به آمریکا (یا بالعکس) برســند.
در عملیــات نخســتین ،ویلیــام تامســون دانشــمند
انگلیســی و همچنیــن ســاموئل مــورس مختــر ع
تلگــراف ،وســتفیلد را همراهــی میکردنــد .امــا کابل
از دو نقطــه پاره شــد و کار بــه تعویق افتــاد .چند ماه
بعــد دوبــاره کار کابلکشــی از نو آغــاز شــد و نهایتا به
نتیجه رسید.

 3فرجام

دوست خوب بچههای کتابخوان

«دخترکباید کبریتهایشرامیفروختتاپدرشبهاو اجازهبرگشتنبهخانه
را بدهــد ،اما مردم در شــب ســال نو گویی به تنهــا چیزی که احتیاج نداشــتند
کبریتبود.سرماخیلیزوددخترکرااز پاانداخت .گوشهاینشستوباروشن
کردن تک تک کبریتها به گرم کردن دســتهای خود مشــغولشد .دخترک
در شــعل ه کبریتها مادربزرگ مهربان خــود را میدید و برای این کــه مادربزرگ
نــزد او بماند کبریت از پی کبریت روشــن میکرد .در نهایــت هنگام صبح ،مردم
شهر جســد او را که از ســرما جان داده بود کنار دیوار و در میان انبوهی از چوب
کبریتهای سوخته یافتند 147».سال پیش ،برابر  4آ گوست 1875میالدی،
هانس كریســتین آندرســن ،خالــق داســتان غمانگیــز «دختر کبریــت فروش»
در  75ســالگی درگذشــت .ایــن نویســنده دانماركــی پــس از اتمام دانشــگاه به
نگارش كتــاب و رمان روی آورد .اما چون موفقیتی كســب نكرد ،تصمیم گرفت
داستانهایی برای كودكان بنویســد .آندرسن از ســال 1835تا 1872میالدی
بهمدت 37سال،بهطور متوسطسالییكقصهاز قصههایموسومبهپریان
را برای كودكان نوشــت 2.آوریل ،ســالروز تولد آندرســن ،به عنــوان روز جهانی
كتاب كودكنامگذاریشدهاست.

