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حمایت شهرداری ازبرنامه های دهه 
اول ماه محرم در شهر یزد
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ما در پیاله 
عکس رخ یار دیده ایم

مسئول دبیرخانه حسینیه ایران مطرح کرد:گفتگو با چای بده قدیمی هیات بعث:

راه اندازی دفاتر دبیرخانه حسینیه 
ایران در شهرستان ها
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    سمانه مالزینلی

آیا تا به حال یک گروه ارکستر بدون 
ساز و موسیقی دیده اید؟ یک گروه 
ُکر بزرگ که چندین نسل را در خود 
جای داده است، از کودک پنج ساله 
با  که  ساله   ۸۰ پیرمرد  تا  گرفته 
هماهنگی خاص و بی نظیری اشعاِر 
سوگواری را با صدای رسا و پرقدرت 
هم خوانی می کنند. اگر در ماه محرم 
به یزد سفری داشته باشید هیئت ها و 
دسته های عزاداری امام حسین)ع( 

میهمان شما خواهند بود . 

یزد  در سال 1392 لقب حسینیه 
قدمت  اصل  سه  پایه  بر  را  ایران 
)مجالس و روضه های یزد عمرشان 
از 4۰۰ سال متجاوز است(،کثرت ) در 
هر کوی و برزن پرچم عزای حسینی 
برافراشته است و 36۰حسینیه تنها در 
شهر یزد وجود دارد( و سبک خاص 
عزاداری گرفت. نوع و سبک خاص 
عزاداری هیئت هایش که با شکوه 
هرچه تمامتر یک کار تیمی فوق العاده 

تاثیرگذار را به نمایش می گذارد و 
همچنین نخل برداری بزرگش در 

روز عاشورا که زبانزد است. 
ماه  در  را  یزد  های  عزاداری  آنچه 
تاثیرگذار  و  فرد  به  محرم منحصر 
کرده است فقط نوحه خوانی خوب یا 
نیست،  صالبش  با  زنی  سینه 
هیچکدام از این موارد به تنهایی نمی 
تواند دلیل زبانزد شدن عزاداری مردم 
دارالعباده باشد، چون از شعر خوب 
هم  خوان،  نوحه  تسلط  تا  گرفته 
خوانی سینه زن ها و نظم و ترتیب در 
اجرای سینه زنی در هئیت عزاداری 
همه و همه در کنار هم توانسته یک 

گروه ارکستر مذهبی خاص بسازد. 
سبک  که  ایران  حسینیه  عزاداران 
عزاداری یزدی را به نام خود کرده اند، 
برایتان روی زغال راه نمی روند، قمه 
نمی زنند، لخت سینه زنی نمی کنند 
ابروی  و  چشم  از  که  اشعاری  و 
بگوید  هایش  دلبری  و  ابوالفضل 
در  ها  آن  برعکس  نمی خوانند. 
چهارچوب قوانین و سبک و سیاق 
عزاداری قدیمی یزد، روبروی هم می 

ایستند و با وقار خاصی که مخاطب را 
جذب سینه زنی می کند بر سینه می 
فلسفه و  معنا که  پر  اشعار  و  زنند 
مفهوم قیام امام حسین را می رساند، 

بر لب می آورند. 
سبک عزاداری و سینه زنی متفاوت 
هیئت های سنتی یزد فقط مختص 
دو  یکی  یا  قدیمی  محله ی  یک 
دسته ی عزاداری نیست بلکه تمام 
12۷ محله یزد هیئت عزاداری دارد 
آن هم نه یک هیئت و برخی محله 
های بزرگ شاید سه یا چهار دسته 
باشد.  داشته  خود  در  را  عزاداری 
عزاداری  هیئت  سیصد  به  نزدیک 
سنتی در یزد فعالیت می کنند که از 
این تعداد بیشترین و پرجمعیت ترین 
هیئت ها مربوط به بافت قدیم یزد 
است. هیئت عزاداری برای هر محله، 
حکم هویت محله دارد. هر محله و 
هیئتی برای عزاداری سبک و روش 
خاصی ندارد، راه و روش عزاداری ها 
تنها  است.  یکی  ها  زنی  سینه  و 
تفاوتی که دیده می شود تفاوت در 
انتخاب شعر برای نوحه هیئت است، 

شعر اولین چیزی است که یک مداح 
برای یک  باید  یا مسئولین هیئت 
نوحه ی خوب به آن توجه کنند، به 
قول مداحان اگر شعر خوب نباشد پیام 
انجام نخواهد شد و  رسانی خوبی 
چیزی که قرار است عزاداری یک 
هیئت را ماندگار کند شعر تاثیرگذار و 
پرمحتوای آن است. به عقیده نوحه 
سرایان یزد، شعِر نوحه ها باید پرمحتوا 
به  باشد.  ارزشمند  دارای مفاهیم  و 
بپردازد و عالوه بر ُحزن و  حقایق 
اندوه از قیام و حرکت و اندیشه امام 
حسین)ع( هم حرف بزند. علیرضا 
احرامیان شاعر و نوحه سرای یزدی 
است، کسی که از 3۵ سال سابقه 
شاعری اش، 2۵ سال را نوحه سرایی 
را  نوحه های خوبی  و  است  کرده 
برای اکثر هیئت های عزاداری یزد 

سروده است. 

شعر خوب نوحه را ماندگار 
می کند 

 او در ابتدا در خصوص تفاوت شعر با 
و  محتوا  نظر  از  گوید:  می  نوحه 
ماهیت تفاوتی بین شعر و نوحه دیده 
نمی شود ولی از نظر موسیقایی بین 
شعر و نوحه تفاوت هست. نوحه ها 
دو دسته هستند، یک دسته روی شعر 
کالسیک مثل غزل یا مثنوی کار می 
کنند و موسیقی روی شعر گذاشته 
می شود و بافت شعر بهم نمی خورد. 
دسته دوم آثاری هستند که براساس 
ملودی که نوحه خوان ارائه می دهد 
سروده می شوند . در اینجا اختیارات 
شاعر صد درصد نیست که هرچه 
می خواهد بسراید، مصرع ها بر اساس 
خوان  نوحه  که  ریتمی  و  آهنگ 
ساخته  است  شده  داده  سفارش 
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عزاداری اصیل یزدی ها 
به حفظ و نشر نیاز دارد

حرف اول

علیرضا احرامیان، شاعر:
عاشورا فقط بحث گریه و اسارت 

و یتیمی نیست، سینه زن امام 
حسین توجه تند دارد به اینکه 

برای کدام حسین سینه می زنی 
حسینی که جلوی یزید ایستاد. 

فلسفه عاشورا می گوید اگر فکر 
می کنی به تو ظلم می شود از کم 
بودن یارانت نترس، فریاد بزن و 

جامعه را بیدار کن.

    فاطمه شریفی

آئین عزاداری امام حسین )ع( و واقعه عاشورا 
مختلف  مراسم های  و  است  الهی  شعائر  از 
پیرامون این موضوع باید همراه با معرفت، 
درک و عظمت برگزار شود زیرا محرم و صفر 
موسم یادآوری قیامی است که در آن تجلی 

اصول دین خدا صورت پذیرفته است.
ایران در  یزد به عنوان دارالعباده و حسینیه 
برگزاری مراسم های عزاداری به ویژه  در این 
ایام صاحب سبکی اصیل و مفهومی است که 
از دیر باز خانه به خانه و محله به محله پرچم 
این رویداد مهم فرهنگی و مذهبی برافراشته  
پا  ای  خیمه  اینجا  چنان  هم  و  است  شده 

برجاست.
الهام بخش آزادگی، حق طلبی،  ماه محرم 
انسانیت و مبارزه با ستمگران است و در انتقال 
پیام جهانی امام حسین )ع( به ویژه از یزد؛ 
و  دارد  اساسی  نقش  جهانی  میراث  شهر 
سوگواری برای سید و ساالر شهیدان همواره 
عامل وحدت و بقای فرهنگ دینی و اسالمی 

است.
هرچند در جای جای ایران اسالمی سبک و 
سیاق های متعدد و متنوعی برای پاسداست 
امام  سومین  شهادت  عزای  و  محرم  ایام 
شیعیان و یارانش وجود دارد اما شیوه عزاداری 
مردمان یزد؛انسجام ، محله گرایی، غنای اشعار 
و نمایش با صالبت آن زبانزد خاص و عام 
است و به عنوان میراث معنوی بر پیشانی 

شهر  مزین شده و خوش می درخشد.
به  گروه ها  برخی  اخیر  سال های  در  اما 
سبک های عزاداری خارج از فرهنگ و اصالت 
یزدی ها روی آورده اند؛ هر چند این شیوه از 
عزاداری قابل احترام و ارزشمند است اما نباید 
موجب تضعیف سبک ویژه عزاداری در یزد 
باشد و این میراث کهن را تحت تاثیر قرار 

دهد.
با توجه به رواج سبک و سیاق های مختلف 
است  الزم  یزد،  در  عزاداری  برای  دیگر 
عزاداری اصیل یزدی ها و سنت های مختلف 
مربوط به آن بیش از گذشته مورد توجه قرار 
سرمایه  چنین  پشتوانه  به  یزد  زیرا  گیرد 

فرهنگی حسینیه ایران نام گرفته است.
گاهی برخی از نشانه ها و شیوه ها در هیئت های 
مذهبی یزد برای عزاداری مشاهده می شود 
که معنا  و مفهوم خاصی ندارد و اصال مربوط 
به عزاداری های اصیل نیست و امروز بیش از 
هر زمانی ضروریست مسئوالن هیئت های 
مذهبی، شعرای آئینی، مداحان اهل بیت  و 
مردم به نحوی فعالیت کنند که با حفظ و نشر 
عزاداری اصیل یزدی ها همراه باشد و جایی 
برای هر گونه انحراف و یا تغییر نادرست باقی 

نماند.

محرم در شهر
گزارشی از عزاداری منظم و متفاوت یزدی ها   

عزاداری یزدی ها در امامزاده سید جعفر همزمان با ایام کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی و در فضایی باز ؛ عکس: خبرگزاری فارس
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می شود. 

احرامیان در ادامه از تاثیر شعر خوب بر 
نوحه هم حرف می زند او معتقد است 
همان اندازه که موسیقی مهم است شعر 
که  اندازه  همان  به  است،  مهم  هم 
موسیقی می تواند در ذهن مردم ماندگار 
شود شعر هم می تواند اثر و ماندگاریش 
را به جا بگذارد. این شاعر آیینی می گوید: 
درصد  صد  نوحه  برای  خوب  شعر 
می تواند تاثیرگذار باشد،در استان یزد این 
حساسیت دو برابر است چون زمینه کار 
روی  یزد  عزاداری  های  هیئت  اغلب 
شعری گذاشته می شود که قرار است در 
هیئت خوانده شود. در نوحه خوانی هیئت 
های عزاداری ملودی و موسیقی بجا 
نمی ماند بلکه اگر نوحه ای ماندگار شود 
بخاطر شعر خوب آن است. البته مهارت 
و تسلط نوحه خوان هم مهم است. اگر 
شعر خوب باشد ولی نوحه خوان تسلط 
کافی نداشته باشد ما شاعرها در اصطالح 
خودمان می گوییم شعرمان شهید شده 

است. 

هیئت هایی شعرمحور 
انتخاب شعر برای هیئت و نوحه خوان 
آنقدر مهم است که طی چندسال اخیر 
هیئت های عزاداری یزد را هیئت هایی 
شعر محور می دانند. توجه به بیدارسازی 
جامعه و ساکت نبودن در برابر ظلم، شعار 
اصلی دسته های عزاداری یزد است و به 
همین دلیل است که انتخاب شاعر و شعر 
ترین  اصلی  و  مهمترین  از  خوب 
است.  عزاداری  های  دسته  دغدغه ی 
علیرضا احرامیان نوحه سرای یزدی، از 
چرایی مهم بودن شعر در نوحه های 
عزاداری حسینیه ایران اینگونه می گوید: 
توجه به شعر خوب برای نوحه در یزد دو 
بعد دارد. یکی اینکه در یزد وقت بیشتری 
برای نوحه گذاشته می شود، شعر، اجرا و 
هم خوانی هیئت مهم است  . هرچند 
خیلی از مردم فکر می کنند یزدی ها در 
طول سال نوحه خوانی برای محرم را 
تمرین می کنند اما واقعیت امر اینگونه 
نیست و بعد از انتخاب شعر و ملودی، 
شاید دو هفته یا ده روز قبل از ماه محرم 
2۵ نفر از کسانی که تبحر بیشتری دارند 
برای تمرین به حسینیه محل بیایند و 
نوحه را تمرین کنند. یک شب قبل از 
اینکه هیئت برای اجرا برود مردم جمع 
می شوند و هیئت شلوغ می شود، کسانی 
که تمرین کرده اند بین مردم پخش می 
شوند و نوحه را برای آن ها می خوانند و 
بازگو می کنند. به نوعی در نقش بلندگو 
یا منادی هیئت فعالیت می کنند. چون 
اینکار در درازمدت و سالیان زیاد تمرین 
شده است هیئت خودش را زود تطبیق 
می دهد و جواب هایی که باید بدهد زود 
ملکه ی ذهنش می شود. پس اینکه می 
گویم یزد وقت بیشتری برای نوحه می 
گذارد منظورم این است که بیشتر به 

نوحه خوانی می پردازد تا روضه خوانی. 
در شهرهای دیگر بار اصلی روی دوش 
روضه خوان است ولی در یزد بخش 
خوان  نوحه  دوش  روی  هیئت  اعظم 
است. شهرهای دیگر نیازی به تمرین و 
چون  ندارند  ها  سینه زن  دادن  جواب 
هرشب روضه یا نوحه ای که دارند با 
شب قبل فرق می کند و جواب ها کوتاه 
است مثال فقط گفته می شود حسین 
جانم حسین جانم. اما در یزد یک نوحه در 
طول ده شب خوانده می شود با جواب 
های طوالنی از طرف سینه   زن ها که 

نیاز به تمرین و تکرار است. 

گریستن بر حسین 
یا نگریستن بر حسین

احرامیان در خصوص بُعد دوم اهمیت 
چرایی شعر در نوحه های یزد می گوید: 
بُعد دیگِر توجه به شعر در نوحه های یزد 
به من شاعر برمی گردد که تخصصم 
نوحه سرایی است، در یزد شاعران مثل 
شهرهای دیگر فقط روی بخش حزن و 
اندوه و بخش عاطفی کربال و احساسات 
مخاطب دست نمی گذارند بلکه هم 
روی مرثیه و بیشتر به بخش اندیشگی و 
بیدارسازی حماسه کربال می پردازند. 
شعرهایی برای هیئت عزاداری سفارش 
داده می شود که به مخاطب تلنگر بزند. 
که  است  این  یزد  های  هیئت  حرف 
و  اسارت  و  گریه  بحث  فقط  عاشورا 
یتیمی نیست، سینه زن امام حسین توجه 
تند دارد به اینکه برای کدام حسین سینه 

می زنی حسینی که جلوی یزید ایستاد. 
فلسفه عاشورا می گوید اگر فکر می کنی 
به تو ظلم می شود از کم بودن یارانت 
نترس، فریاد بزن و جامعه را بیدار کن. 
خوشبختانه در سال های اخیر نوحه های 
یزد به زمان قدیم بازگشته و بیدارسازی 
می کند. ما با زبان نوحه سعی می کنیم 
به جامعه بگوییم تنها گریستن بر حسین 
کافی نیست بلکه نگریستن به اهداف 
عاشورا و امام حسین)ع( و خطبه های 

حضرت زینب نیز مهم است. 
شاعر امروزی نقش حضرت زینب بعد از 
کربال  در  کربال  دارد.  را  کربال  واقعه 
می ماند اگر زینب نبود این یک حقیقت 
است چون حضرت زینب نهضت کربال 

را زنده نگه داشت. 

توجه به شور و شعور حسینی 
زبان شعر در نوحه های یزد چندسالی می 
شود که فرق کرده است و برخی انگ 
سیاسی بودن به شعرهای گفته شده 
توسط نوحه سرایان می دهند و حتی 
سازمان تبلیغات اسالمی قبل از تمرین و 
اجرا روی شعرهای انتخابی نظارت می 
کند. به نظر علیرضا احرامیان زبان شعر 
تغییر کرده است اما نه آنقدر که گفته شود 
حکومت  ها  نوحه  منظور  و  مفهوم 
اسالمی است. افراط و تفریط بد است و 
همان گونه که قبال گفتم به همان اندازه 
حسینی  شور  و  حزن  بخش  به  که 
می پردازیم باید به بخش شعور حسینی 
عنوان  هیچ  به  داشت.  توجه  هم 
نمی توانیم این بخش از حادثه کربال را 
نادیده بگیریم که حرکت امام حسین)ع( 

یک حرکت سیاسی بوده است. 
خطبه های امام حسین از مدینه تا کربال 
نشان می دهد که امام حسین آگاهانه و 

با چشم باز پا در این راه گذاشتند.
رساترین پیام عاشورا این است کل ارض 
عاشورا و کل یوم کربال، یعنی همه جا 
می تواند کربال باشد. روزگار ما هم امام 
حسین و یزید دارد و مِن شاعر وظیفه ام 
این است که به این بخش هم توجه 
کنم. از طرفی اگر به شعرهای بی محتوا 
و کم اهمیت مثل چشم و ابروی یار نمی 
پردازیم باید از شعرهایی که باب تند 

سیاسی دارند هم پرهیز کنیم.  
من خودم را هیج وقت شاعر یک هیئت 
عزاداری خاص ندانستم و برای اغلب 
مسجد  هیئت  مثل  یزد  های  هیئت 
و  چهارمنار  مالمیر،  باغ،  جامع،پشت 
فهادان و .... شعر نوشته ام چه احساسی و 

چه اعتراضی. 

نوحه سرایی مهارت میخواهد
این نوحه سرای قدیمی و باسابقه یزد در 
جواب این سوال که همه شاعرها می 
توانند نوحه سرایی کنند می گوید: برای 
نوحه سرایی چند مهارت الزم است و 
هرکسی که شاعر باشد نمی تواند نوحه 

هم بگوید.
 شاعر باید با تاریخ عاشورا آشنا باشد 
شخصیت ها و اسطوره های کربال را 
بشناسد  یا اصطالحا با علم مقتل آشنا 
اساس  بر  چون  اینکه  دوم  باشد.نکته 
ملودی نوحه را می گوید باید بر موسیقی 
بفهمد،  را  آهنگ  باشد.  داشته  اشراف 
بتواند کالم را با موسیقی تطبیق بدهد، 
هجاها را پرکند و نوع کالم را طوری 
انتخاب کند که موسیقی را دربیاورد و 
نکته سوم اینکه نوحه به عاطفه مربوط 
می شود و باید به گونه ای سروده شود 
که عاطفه را درگیر کند. برخی شاعران از 
نظر ادبی نوحه ای قوی می گویند ولی 
چون کلمات عاطفی در آن استفاده نشده 
خیلی موفق نشده و نتوانسته عاطفه و 

احساس مخاطب را درگیر کند.
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وقتی دسته عزاداری وارد حسینیه یا خانه های قدیمی 
خانه  یوسف،  حاجی  خانه  مثل  معروفی  های  )خانه 
حسینی ها، خانه ریسمانی ها که میزبان هیئت های 
عزاداری هستند( می شود و از همان کوچه صدای خواندن 
و بر سینه زدنشان به گوش می رسد، زن ها در طبقه باال 
حسینیه نشسته اند و آرام بر سینه می زنند و عزاداری 
هیئت ها را نگاه می کنند و مردها در پایین با صدای بلند 
هیئت را همراهی می کنند که نوحه ورودی را می خواند و 

قدم به قدم وارد مجلس می شو د. 
نوحه ی ورودی نوحه ای در حال حرکت است و برخی از 
هیئت ها با نوحه ورودی خود شناخته می شوند. سعید 
میرزایی نسب، مداح هیئت باغ گندم یزد یکی از هیئت 
های قدیمی و سنتی یزد است. او که از دوران نوجوانی به 
سمت نوحه خوانی رفته اکنون رییس کانون مداحان استان 
یزد است. میرزایی نسب ویژگی هیئت های عزاداری یزد 
را پویایی و حرکت آن ها می داند و در این باره می گوید: 
هیئت های عزاداری یزد از این محله به آن محله می روند 
و عزاداری می کنند. اینگونه نیست که در یک مکان 
بایستند و اجرا کنند. هرکدام قدمت یک قرن را دارند و 
از  اند. یکی دیگر  سبک و سیاق قدیم را حفظ کرده 
خصوصیات هیئت ها این است که نوحه تکراری ندارند و 
هرسال از نوحه ی جدیدی استفاده می کنند. هییت های 
بزرگ شاعر خاص خودشان را دارند و تقریبا از یک شاعر 

نوحه ورودی ، سنتی دیرینه

برای نوحه ها استفاده می کنند. 
این نوحه خوان با تجربه، نوحه ورودی را نوحه ای نرم 
می داند که مخصوص وارد شدن هیئت عزاداری به داخل 

مجلس است.
 نوحه ای که نوحه اصلی نیست ولی شکوه و جالل 
نشان  سیدالشهداء  مجلس  به  ورود  موقع  را  عزاداران 
می دهد و مهم است. سینه زنان در حالی که جواب نوحه 
خوان را می دهند وارد مجلس می شوند و به اصطالح به 
هم کوچه می دهند یا داالن درست می کنند و دو به دو 
یا چهار به چهار روبروی هم می ایستند و شروع به خواندن 
نوحه وسط یا همان نوحه اصلی می کنند و ارکستر مذهبی 
قشنگی را با سینه زنی سه ضرب، پنج ضرب یا هفت 
ضرب به نمایش می گذارند.  نوحه وسط می تواند با یک 
گوشواره ) اصطالحی در نوحه که بندهای متفاوت شعر را 
بهم وصل می کند( به نوحه خروجی وصل شود. نوحه 
رفع  برای  و  است  اکثرا تک ضرب  از مجلس  خروج 
خستگی سینهزن و مخاطب است. در این نوحه که هنگام 
خروج و حرکت خوانده می شود نوحه خوان بیشتر به 

مباحث روایی و تصویرسازی مقتل می پردازد. 

گوشه ای عزاداری یزدی ها در مسجد روضه محمدیه پیش از کرونا
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خبر

فرهنگی  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 
کرد:  اعالم  یزد  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
سالروز  و  محرم  ماه  رسیدن  فرا  با  همزمان 
شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع(، واحدهای پنجگانه سازمان برای 
تهیه و تولید  برنامه های متناسب با حال و هوای 
محرم و با تاکید بر  تولید محتوا بصورت مجازی 
در شور افزایی محرم  با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی تهیه بهداشتی مشارکت  کردند.
»عباس مالزینلی«  با اشاره به اقدامات هر ساله 
سازمان به منظور گرامیداشت ایام محرم گفت: 
در  گذشته  های  سال  همچون  نیز  امسال 
برگزاری همایش ها، مسابقات، تهیه و تولید 
مستند و فضا سازی شهری متناسب با این ایام 
اهتمام داشته و تالش شده باتوجه به شرایط 
کرونایی برنامه های محرم و عزای حسینی در 

قالب مجازی برگزار شود.
وی با تاکید بر برگزاری برنامه ها با رعایت 
مجازی،  بصورت  و  بهداشتی  های  پروتکل 
گفت: همچنین اقدامات الزم برای برگزاری 
مجالس عزاداری با همکاری بیش از 2۰ هیئت 
های  دستورالعمل  قالب  در  مذهبی محالت 

ابالغی از سوی ستاد کرونا انجام خواهد شد.
مالزینلی در ادامه با اشاره به ساخت 3 کلیپ نذر 
فرهنگی با محتوای محرم افزود: به همت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد کلیپ 
مستند 1۰ قسمتی با عنوان »پناهِ عالم« که به 
معرفی سبک های عزاداری اصیل یزدی می پردازد 
تولید شده و در بستر فضای مجازی پخش 
می شود. مستند انسانیت و تعزیه در استان یزد به 

زبان انگلیسی هم یکی دیگر از تولیدات سازمان 
است که به همین مناسبت  با هدف شناساندن 
محرم به جهانیان تولید شده و در بستر فضای 

مجازی پخش می شود.
برنامه ها  دیگر  از جمله  افزود:  ادامه  در  وی 
می توان به برگزاری ۸ دوره همایش دوچرخه 
سواری با عنوان »قدم قدم، تا حسینیه ایران« با 
و  همگانی  ورزش  هیئت  سازمان،  مشارکت 
هیئت های مذهبی محالت  به همراه تجلیل از 
خانواده های شهدای محله در طول ماه محرم 

اشاره کرد.
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رییس   
شهرداری یزد با اشاره به پخش واقعه عصر 
عاشورا با استفاده از تکنولوژی عینک فضای 
مجازی تصریح کرد: این تکنولوژی واقعه عاشورا 
را بصورت ملموس و طبیعی جلوه می دهد و 

تالش شده  این واقعه تا حدی بازسازی شود.
با  در خصوص فضاسازی شهر  این مسئول 
موضوع محرم، گفت: اجرای طرح های فرهنگی 
و تبلیغات محیطی، نصب المان های موضوعی، 

نصب بیش از ۵۰ استند شهری، بیلبورد و بنر از 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اقدامات 
شهرداری یزد در پاسداشت و بزرگداشت شهادت 
در  )ع(  حسین  امام  حضرت  شهیدان  سرور 

فضاسازی شهری است.
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رییس 
شهرداری یزد از برگزاری دو مسابقه عکاسی با 
برگزاری  گفت:  و  داد  خبر  محرم  محوریت 
جشنواره عکاسی محرم به منظور ترویج فرهنگ 
عاشورایی و ابعاد قیام حضرت ابا عبداهلل الحسین 
)ع( و ایجاد بستری برای ظهور و بروز خالقیت 
های هنری در انتقال پیام عاشورا،  برگزار و تا 
اربعین ادامه خواهد داشت. همچنین مسابقه 
محله  سطح  در  محرم  موضوع  با  عکاسی 

پردیسان نیز برگزار می شود.
مالزینلی اظهار کرد: در این ایام بسته های 
با محتوایی ویژه شامل مدادرنگی،  فرهنگی 
سربند، دفترچه، برچسب با مضمون ماه محرم  
برای کودکان 4 تا 1۰ سال تهیه شده و به آن ها 

اهدا می شود.

مسئول دبیرخانه  بین المللی یزد حسینیه 
ایران با اشاره به آیین های منحصر به فرد 
عاشورایی در شهرستان های استان یزد گفت: 
راه اندازی دفاتر دبیرخانه یزد حسینیه ایران را 

در شهرستان های استان پیگیری می کنیم.
سیدحسن حسینی  راه اندازی دفاتر دبیرخانه 
یزد حسینیه ایران با محوریت امام جمعه و 
همکاری سایر نهادها از جمله سازمان تبلیغات 
هر  در  خیریه  امور  و  اوقاف  و  اسالمی 
شهرستان را از ضروریات دانست و اظهار 
داشت: این موضوع را با همکاری ائمه جمعه 

شهرستان های استان پیگیری خواهیم کرد.
دفاتر  راه اندازی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
دبیرخانه در شهرستان های استان یزد عنوان 
کرد: تالش ما این است که هر آنچه در چند 

سال گذشته به واسطه فعالیت این دبیرخانه در 
مرکز استان اتفاق افتاده، در شهرستان های 

استان نیز محقق شود.
حسینی، سوق دادن هیئت ها و بانیان روضه 
به مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و 
از  را  اجتماعی  معضالت  حل  به  کمک 
دستاوردهای فعالیت دبیرخانه  یزد حسینیه 
ایران دانست و شناسنامه دار شدن روضه ها و 

حسینیه ها، تجلیل از پیرغالمان اهل بیت)ع( 
و ساخت مستند از آنها، ساماندهی حضور 
گردشگران خارجی در آیین های عاشورایی، 
مختلف،  های  جشن  برگزاری  به  توجه 
برگزاری مراسم عزاداری یکپارچه هیئت های 
با  مرتبط  موقوفات  پیگیری  یزد،  مذهبی 
عزاداری ها و ثبت و ضبط آیین های عزاداری 
نیز از فعالیت های دبیرخانه  یزد حسینیه ایران 
است که در صدد اجرای آن در شهرستان های 

استان نیز هستیم.
مسئول دبیرخانه  یزد حسینیه ایران تاکید 
کرد: این مهم باید در دستور کار قرار گیرد زیرا 
اهداف یاد شده، بخشی از هویت فرهنگی 
استان یزد به عنوان حسینیه ایران را شکل 

می دهد.

ُسنت

حمایت شهرداری از برنامه های دهه اول محرم در شهر
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی تشریح کرد:

راه اندازی دفاتر دبیرخانه حسینیه ایران در شهرستان ها

در کنار شاعر، نوحه خوان و سینه زن کسانی هستند که 
سالیان سال خستگی را از تن عزاداران حسینی در می آورند. 
نقش آن ها کم رنگتر از نقش دیگران در دسته های 
عزاداری نیست. در یک مجلس تقریبا چهارنفر در امر چای 
دخیل هستند، یکی پای سماور است و چای می ریزد، یکی 
چای می دهد، یکی استکان های خالی را جمع می کند و 
یک نفر هم استکان ها را می شوید. در بعضی مواقع یک 
نفر است که قند پای تال می ریزد.)تال، سینی کوچک 
چای که مخصوص یک نفر است و استکان و قند را در آن 
می گذارند( چایی بده های مراسم عزاداری و روضه های 
یزد همانند سینه زن ها آنقدر تمرین کرده اند که بعد از سال 
ها بتوانند تال های چای را دور مجلس بچرخانند و نام چای 
بده )چای بده در فرهنگ عامه یزد به فردی گفته می شود 
که به مستمعین روضه خوانی ها و سینه زنان هیآت چای 

تعارف می کند( حضرت سیدالشهداء را به خود بگیرند. 
و  قدیمی  های  بده  چای  از  یکی  زابلی«  »غالمرضا 
سرشناس یزد است. او که نزدیک به چهل سال چای 
بده ی هیئت بعثت بود، 
اکنون ۸۵ سال سن دارد 
و در جواب این سوال که 
از چه سنی چای بده ی 
است  شده  ها  مراسم 
می گوید: من از کودکی 
همراه پدرم به مجالس 
سیدالشهداء  حضرت 
میرفتم و مثل او عالقه مند بودم که در هیئت و روضه 
باشم. نوجوان که بودم دیدم دوست دارم چای بدهم و تال 
بچرخانم. اما از همان اول نمی توان چای بده شد، بلکه باید 
یاد می گرفتم. عالقه داشتم پس تمرین کردن را با استکان 
جمع کردن شروع کردم. آنقدر به روضه ها رفتم و تمرین 
کردم و نگاه کردم تا چای دادن را یاد گرفتم. کار نیکو کردن 
از پر کردن است.  چای دادن اصول خاص خودش را دارد 
و از کسی که پای سماور نشسته تا کسی که استکان ها را 
جمع می کند همه مثل یک تیم کار می کنند. مجلس امام 
حسین)ع( است و چایی دادنش معلوم است که بلدی می 

خواهد. 
چای بده کهنه کار و باسابقه مراسم سیدالشهداء ادامه 
می دهد: من به تنهایی در حسینیه های بزرگ چای به 
را  خستگی  که  داشتم  عالقه  ام. آنقدر  داده  عزاداران 
نمی فهمیدم و چشم بسته می توانستم دور مجلس بچرخم 
و چای بدهم. همه مرا می شناختند و برای مراسم هایشان 
دعوتم می کردند. رسم بر این بود که آخوند یا مداح که 
باالی منبر می رفت چای دادن را شروع کنم و وقتی پایین 
می آمدند هم دوباره چای می دادم. گاهی بعضی ها پیش 
صاحبخانه می رفتند و می گفتند چایی بده ات به ما چای 
نداده است و این برای چای بده خیلی بد بود چون باید همه 
حواسش را ششدانگ جمع می کرد تا ببیند تازه وارد 
مجلس کی است و چه کسی چای نخورده است. من هم 
می گفتم پای منبِر یک آخوند بنشینند برایشان چایی می 

برم.

ما در پیاله 
عکس رخ یار دیده ایم


