
نخل گردانی، طبق کشــی، طشــت گذاری، دسته های 
شاخسی واخســی، زارخاک، گل مالی، بیل زنی و ... تنها 
مشــتی از خروار جلوه ها و مراسم های عزاداری است که 
مردم شــهرهای مختلف ایران در این روزها و شــب های 
عزای ســید و ســاالر شــهیدان انجام می دهند. محرم و 
عاشورا در فرهنگ مذهبی شیعه ها همواره جایگاه خاص 
و برجسته ای دارد و زمینه ســاز مجموعه ای از سنت ها و 
مراســم هایی اســت که در طول تاریخ به عنوان میراثی 
معنوی نســل به نسل و سینه به سینه به دیگران منتقل 
می شود. این ها گوشه  ای از آداب و رسومی است که مردم 
اقلیم های مختلف در شهرهایشان برگزار می کنند و کمتر 

آن ها را می شناسیم و به آن ها پرداخته شده است.
آذریها:طشتگذاری

عــزاداری شــهرهای آذربایجان و اردبیل با دو رســم 
خاص »طشت گذاری« و دسته های »شاخسی، واخسی« 
معروف است که با مرثیه ها و آداب خاصی برگزار می شود. 
دسته های عزاداری »شاخســی، واخسی« )شاه حسین، 
وای حسین(، بنابر سنت دیرینه آذربایجانیان، همه ساله 
از دهه آخر ماه ذیحجه، فعالیت خود را شروع می کنند. 

به این شکل که دسته های عزاداری شاخسی، واخسی، 
از چند روز مانده به ماه محرم، شــب ها در حسینیه ها و 
مساجد تشکیل شــده و با حضور عزاداران، در صف هایی 
طویل و زنجیروار، راهی کوچه و خیابان شــده و مرثیه ها 
و اشعار مذهبی در رثای ساالر شهیدان و یارانش سرمی 
دهند. اوج این مراســم درظهر عاشــورا و پــس از اتمام 
عزاداری ظهر عاشوراست که عزاداران، با ذکر »شاخسی، 
واخسی«، پس از طی نمودن مسیری طوالنی نهایتا خود 
را به خیمه های به آتش کشــیده شــده )نماد خیمه های 
امام حســین)ع( و یارانش در کربال( رســانده و به سوگ 

واقعه می نشینند.
رسم دیگر، »طشت گذاری« یا »طشت گردانی« است 
که منســوب به اردبیل، به طور خاص و مردم آذربایجان 
به طور عام است. در این آیین، طشت، نماد مشک سقای 
کربال، نماد آب رود فراتی اســت که به روی حسین)ع( و 
یارانش بسته شد. چرا که واقعه کربال و بسته شدن فرات 
به روی امام حســین)ع(، یارانشان و ایثارگری های سقای 
کربال برای رســانیدن آب به تشــنگان و حماسه آفرینی 

آنانی که با لبانی تشــنه به شــهادت رســیدند، به یقین 
قداســت و جایــگاه واالی آب را در فرهنگ شــیعیان و 
بخصوص ایرانیان، بیش از پیش عمق بخشــیده است تا 
آنجا کــه انعکاس این امر را در فرهنگ مردم و بخصوص 
در شــکل گیری آداب و رســوم و آیین های آن ها شاهد 

هستیم.
ایالم:چایینهزنان

در ایــام محرم بیشــتر مردها در ســوگواری ســاالر 
شهیدان امام حسین )ع ( و یارانش، نقش فعال تری دارند 
امــا در میان مردم ایالم، زنان در رســم »چایینه« دیگر 
تنها شــاهدان اندوهگین نیستند و مراسم ویژه ای دارند. 
از جمله این چایینه ها می توان به چایینه حضرت قاســم 
)ع( در روز هفتــم، چایینه حضرت عبــاس )ع ( در روز 
هشــتم، چایینه امام حســین )ع ( در روز دهم و چایینه 
روز اربعین حسینی اشاره داشت. به طور مثال در چایینه 
قاسم، بر تن دختری جوان و ازدواج نکرده لباس عروسی 
می پوشــانند و پس از آن چایینه خوان ها، این رسم را به 

جا می آورند.
شاهرود:روز»یاعباسیاعباس«

پنجمین روز از ماه محرم هر ســال در شــهر شاهرود 
روز»یا عباس یا عباس« نامیده شده و مراسم طوق بندان 
در این روز بر پا می شــود. این نشــانه از سه قسمت پایه 
چوبی، بدنه فلزی ســینی  مانند مشــبک به شکل قلب و 
زبانه  فوالدی بــه عرض تقریبی 10 ســانتی متر و طول 
یک متر تشــکیل می شــود. در باور اهالــی منطقه، این 
نشــانه، نمادی از علم و بیرق علمدار واقعه کربال حضرت 

ابوالفضل العباس )ع( است.
پس از جامــه به تن کردن بدنه طــوق با پارچه های 
مشکی، سبز و غیره در این روز توسط سادات و پیرغالمان 
اباعبــداهلل الحســین)ع( انجــام می شــود. بزرگ ترین و 
ســنگین ترین طوق شــهر که طوق »بابا علی« نام دارد. 
اگر در هنــگام حمل طوق به طــور ناگهانی تیغه آن بر 
زمین بیفتد، بالفاصله گوسفندی را در همان محل قربانی 
می کنند. در غیر این صورت معتقدند که پیشامد ناگواری 

برای شخص حامل طوق اتفاق خواهد افتاد.
هر طوق بنا بر سال های گذشته در مقابل خانه افرادی 
که نذر دارند با حضور عزاداران و با ذکر ســالم و صلوات 
توسط ســادات یا پیرغالمان تکایا و مساجد ادا می شود؛ 
پس از جامه شــدن همه طوق ها، در ساعت چهار بعد از 
ظهر، عده ای از بزرگان تکیه ها در حالی که اشعار محتشم 
کاشــانی را زمزمه می کنند در جلــوی دیگر عزاداران به 
حرکت در می آیند؛ در مقابل آن ها بیرق ســفیدی توسط 
یکــی از خادمین تکیه بازار حمل می شــود. این بیرق به 
حضــرت عباس )ع( منتســب بوده و رنگ ســفید آن از 
عزیمــت آن حضرت بــرای آوردن آب و نه جنگ طلبی 

حکایت دارد.
خرمآباد:سوگسیاوش

لرها توجه خاصی به مراســم سوگواری در ماه محرم 
دارنــد و به ویژه در دهه اول این ماه شــهر های خرم آباد 
مهمانــان زیــادی را به خــود جلب می کند. عاشــورای 
حسینی در خرم آباد با آداب و سنن دیرینه خود ازجمله 
زیباتریــن و پرشــورترین آیین های اهالی ایــن نقط از 
سرزمین پهناور ایران اســت. گل، نماد عزاداری و ماتم، 
از داغ سوگ سیاووش برای ایرانیان است که امروزه لرها 
وارث این رسم در روزهای عزا و ماتم هستند. ازچند روز 
مانده به عاشورا عده ای جهت روشن کردن آتش در صبح 
عاشورا، هیزم جمع می کنند. تا اگر در روز عاشورا برف و 
باران بارید و هوا ســرد شد عزادارانی که درگل می افتند 

از سرما حفظ شوند.
صبح روز عاشــورا قبل از طلوع آفتاب، صدای آشنا و 
دلگیرانه ســاز و دهل، جمعیت عزادار را به سوی میدان 
شهر و خره )گل( عاشورا فرا می خوانند. دسته دسته افراد 
ســینه زن که از سر تا پا در گل غلت خورده اند، در میان 

دسته های عزادار ســینه زنان به سوی مرکز شهر حرکت 
می کنند و این مراســم تا ظهر عاشورا ادامه دارد. از دیگر 
رسم های روز عاشورای لرها مراسم »دختران چهل منبر« 
است. از اول صبح عاشورا، دخترانی سیاه پوش و نقابدار با 
پای برهنه به صورت گروهی، مجالس عزا و حسینیه های 
شــهر را می گردند و با نیت خواسته های مختلف به ویژه 
بخت گشــایی در هر جلسه و مراســم عزاداری یک شمع 
روشــن می کنند تا چهل منبر را سر بزنند و چهل شمع 

روشن کنند.
بوشهر:واحد

آوای غم انگیــز نوحه خوانی و نوازندگی ســنج و دمام 
بوشــهری ها در ماه محــرم و صفر حکایــت از دردها و 
غم های فراوان آن ها دارد. ســینه زنی در بوشــهر و سایر 
شــهرهای خطه جنوب با شــکوه خاصی برگزار می شود. 
سینه زنی بوشــهری به این صورت است که نوحه خوان 
در وســط می ایســتد و بین 5 تا 20 حلقه انسانی دور او 
تشکیل می شود. سینه زن ها به صورت دایره ای می چرخند 
و حرکــت پای آنان با نوای نوحه خــوان هماهنگی دارد؛ 
صحنه هایی بسیار تماشایی و شور انگیز که هر بیننده ای 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
این نوع ســینه زنی حاال از بوشــهر به بقیه شهرهای 
جنوب هم راه یافته اســت. اوج اجرای سینه زنی، هنگام 
اعالم واحد توسط نوحه خوان است که در آخرین لحظات 
ســینه زنی و دمام کــه دریای مواج ســینه زنان در اوج 
هیجان و شــور و خلسه فرو رفته، پس از یک مکث کوتاه 
با صدای رسا می گوید »واحد« و گروه سینه زن یک صدا 
جواب می دهند »اهلل واحــد« و نوحه خوان نوحه واحد را 

مطابق و مناسب با روز عزا می خواند.
از قدیمی ترین محله های بوشــهر کــه از قدیم االیام 
مردم به برپایی مراســم سوگواری سید و ساالر شهیدان 
پرداخته انــد، چهار محل اســت که ازشــب های ابتدایی 
ماه محرم بیشــتر بوشــهری ها به آنجا می روند. در »شام 
غریبان« بوشــهری ها در حالی که علم هــا را به  صورت 
خوابانده حمــل می کنند با حرکــت در معابر عمومی و 
اجتماع در مســاجد، تکایا و حسینیه ها با خاموش کردن 
چراغ ها و در فضای تاریک در غم شــهدای دشت کربال و 

حاالت خاندان رسول اهلل)ص( اشک ماتم می ریزند.
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یاد 

ســال 88 یا 89 بود که در راهروی دانشــکده قدم می زدم که از اتاق یکی از اســاتید 
صدای آهنگی مالیم و دانشین می آمد بدون درنگ در را کوبیدم از نام خواننده پرسیدم: 
محمد معتمدی. عجیب بود من که عالقمند و دنبال کننده موسیقی سنتی بودم این صدا 

را تاکنون نشنیده بودم. 
معتمدی از آن نام های جــوان بود که اعتماد به صدا و حنجره اش او را معتمدی کرد.

او فراگیری آواز و همچنین ســاز نی را به صورت خودآموز از ســنین نوجوانی آغاز نمود. 
از ســال ۱۳۷۶ شروع به فراگیری شــیوه آواز طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش کرد. او 
همچنین به ســبب عالقه ای کــه به مکتب آواز اصفهان داشــت، همزمان به تمرین و 
الگوبرداری از آواز اساتیدی چون تاج اصفهانی و ادیب خوانساری پرداخت و در این مسیر 
از راهنمایی کســانی چون مرحوم دکتر حســین عمومی و علی اصغر شاه زیدی استفاده 
کرد. او تاکنون با گروه های متعددی فعالیت داشــته که می توان به گروه خورشید )مجید 
درخشانی(، همنوازان شــیدا )محمدرضا لطفی(، ارکستر ملی ایران )فرهاد فخرالدینی( و 

گروه همنوازان مهر که خود وی آن را تاسیس کرده اشاره کرد.
او در سال ۲۰۱۳ میالدی از سوی رادیو دولتی فرانسه به عنوان موزیسین برگزیده سال 

انتخاب شده و جایزه فرانس موزیک ۲۰۱۳ را دریافت نموده است.
ارکستر موسیقی ملی بعد از سه سال، فعالیت مجدد خود را آغاز کرد؛ این بار، با رهبری 
»فرهاد فخرالدینی« که از آخرین اجرایش همراه با ارکســتر، بیش از ۶ ســال می گذرد. 
در آخرین برنامه ارکســتر به همراه آقــای فخرالدینی، محمد معتمدی به عنوان خواننده 
حضور داشــت و حاال بار دیگر او در این برنامه قطعاتی را اجرا کرد و با همراهی »ساالر 
عقیلی« خوانندهی اولین اجرای ارکســتر به مدت سه شب شد. او هر سه اجرای خود را 

به ۱۷۵ شهید غواص تقدیم کرد و دلیلش را ارادت همیشگی اش به شهیدان دانست.
صــدای محمد معتمدی را از صداهــای دارای حجم و وزن می دانند و جنس صدایش 
به گفته منتقدان جنس خاصی اســت که به او توانایی اجرا با گســتره فراوانی را می دهد 
و همیــن ســبب ماندگاری و بهره بردن از صدای او در اپراهای متفاوت شــده اســت. 
همچنیــن حضورش به عنوان یک مجری آواز در اپرای عاشــورا یکی از خالقانه ترین و 

جسورانه ترین کارهای اوست.
ایفــای نقش در اپرای مولوی، اپرای حافظ، اپرای عاشــورا و اپرای ســعدی از جمله 
مهم ترین آثار محمد معتمدی اســت. وی در هر سه اپرای مولوی، حافظ و سعدی ایفاگر 
کاراکتر اصلی داستان و نقش اول می باشد. صحنه دیدار شمس و موالنا از اپرای مولوی، 
کــه در آن محمــد معتمدی در نقش مولوی و همایون شــجریان در نقش شــمس به 
هنرنمایی می پردازند، از جمله موفق ترین ســکانس های این اپراهای عروسکی می باشد 

که با استقبال چشم گیر هنردوستان مواجه شده است.
 همچنین اکســپوی موســیقی »بابل مد« که همه ساله در شهر مارسی فرانسه برگزار 
می شــود، عهده دار اهدای جایزه سال رادیو فرانســه است. در سال ۲۰۱۳ ضمن معرفی 

چهره برگزیده سال جایزه »فرانس موزیک« را به محمد معتمدی اهدا کردند.
زادروز معتمدی جوان بر ما و موسیقی ایران مبارک باشد.

آیین های عاشورایی

اعالمزمان
خاکسپاری
نادرگلچین



ایــران به عنــوان میزبان هفتمین اجــالس منطقه ای 
ژئوپارک های آســیا ـ اقیانوسیه یونســکو در سال ۲۰۲۱ 

معرفی شد.
به گزارش ایســنا، در نخستین جلســه شورای اجرایی 
ژئوپارک های منطقه آســیا ـ اقیانوســیه یونسکو، کشور 
اندونــزی به عنوان میزبان ششــمین دوره این کنفرانس 
در ســال ۲۰۱9 انتخاب شد که به دنبال پیشنهاد نماینده 
کشورمان در این شورا، ایران به عنوان میزبان دوره بعدی، 
یعنی هفتمین دوره این اجالس در ســال ۲۰۲۱، معرفی 

شد.
علیرضا امری کاظمــی، نماینده ایــران در کمیته های 
راهبری و اجرایی شــبکه منطقه ای ژئوپارک های آسیا-

اقیانوســیه، در این ارتباط به ایسنا گفت: پیشنهاد میزبانی 
ایران از هفتمین دور این اجالس، مورد اســتقبال و تایید 
تمــام اعضای کمیته قــرار گرفت که در صــورت انجام 
مکاتبات و پیگیری های بعدی از سوی ایران، این میزبانی 
رســمی خواهد شــد و ژئوپارک جهانی قشم و یا یکی از 
ژئوپارک هایی که ان شــاءهلل تا ســال ۲۰۲۰ در فهرست 
جهانی قرار می گیرد، محل برپایی این اجالس خواهد بود.

وی توضیــح داد: در واقع شــبکه ژئوپارک های آســیا 
اقیانوســیه ضمن اعالم تایید و حمایت، منتظر پیشــنهاد 
رســمی و مکتوب ایران خواهد بود تا پس از آن، موضوع 

را به صورت عمومی و در سطح بین المللی اعالم کند. من 
بعد از بازگشت به ایران موضوع را در جلسه ای با مسئوالن 
منطقه آزاد قشم و ژئوپارک جهانی بررسی خواهیم کرد و 

تصمیم گیری و اعالم خواهد شد.
به گفته امری کاظمی، مزیت این میزبانی تقویت جایگاه 
ایران در شــبکه جهانی و همچنیــن ایفای نقش پررنگ 
قشــم به عنوان تنها ژئوپارک جهانی یونســکو و آســیا 
اقیانوسیه در آسیای غربی، مرکزی و خاورمیانه خواهد بود. 
اجالس منطقه ای ژئوپارک های یونســکو هر دو سال 
یک بار در یکی از کشــورهای عضــو و صاحب ژئوپارک، 

برگزار می شود که امسال میزبان، کشور چین بود.
ژئوپارک ، منطقه ای اســت که پدیده های بارز و میراث 
زمین شــناختی را بــا مدیریتــی دائمی و دقیــق حفظ و 
نگهداری می کند که در این مســیر به توســعه پایدار این 
میــراث برای آیندگان و حفاظت از محیط زیســت منجر 
خواهد شــد و به مردم کمک می کند طبیعت را به عنوان 

عنصر زنده درک کنند و به آن احترام بگذارند.
از دیگر اهــداف و رویکردهای ژئوپارک، تقویت جامعه 
محلی و اقتصاد آن ها و همچنین جلب مشــارکت ساکنان 
حاشــیه های ژئوپارک در نگهداری و حفــظ این میراث 
زمین شناختی اســت. ژئوپارک ها با جلب گردشگر، توزیع 

درآمد و ثروت نیز دارند.

کتاب »من بامدادم سرانجام« به کوشش سعید پورعظیمی 
در نشــر هرمس منتشر شد. این کتاب شناخت نامه جامعی از 
یکی از مهم ترین شاعران معاصر ایران، احمد شاملو است. این 
کتاب در 832 صفحه و با قیمت 90 هزارتومان در انتشــارات 

هرمس منتشر شده است.
پیــش از این شــاخت نامه ی دیگری نیــز در باب زندگی و 
آثار شــاملو به قلم جواد مجابی منتشر شده بود. پورعظیمی 
درباره کتاب من بامدادم ســرانجام می گوید: در ایران همواره 

بازار بت ســازی پررونق بــوده و به همان میــزان دکان های 
نفرت پراکنی همیشــه باز؛ و به جرأت می توان گفت منتقدان 
ادبی ما کمتر مروت و انصاف داشــته اند و اغلب از این سوی و 
آن سوی بام افتاده اند. انواع و اقسام تعصب و تنگ چشمی حتی 
بر نوشته های برجســته ترین محققان ما سایه انداخته است.

نویســنده این کتاب به دنبال شناخت درست از شاملو و فراز 
و فرودهایش است.

احمد شــاملو )21 آذر 130۴-2 مرداد 13۷9( متخلص به 

الف. بامداد از شاعران معاصر، مترجم، روزنامه نگار و پژوهشگر 
بود. او نخستین بار در شعر »تا شکوفه سرخ یک پیراهن« که 
در سال 1329 با نام »شعر سفید غفران« منتشر شد به شعر 
بی وزن روی آورد تا بعدها از او به عنوان مبدع شــعر ســپید 

یاد شود.
آثار ا. بامداد به زبان های مختلفی از جمله سوئدی، انگلیسی، 
ژاپنی، فرانسوی، اســپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، 

رومانیایی، فنالندی، کردی و ترکی برگردانده شده اند.

میزبانیایرانازژئوپارکهای
اقیانوسیهیونسکودرسال۲۰۲۱ آسیاـ

معتمدی؛ جوان با صالبت
 موسیقی ایران

مدیــرکل موزه ملی ایران، با یادآوری صحبت آندره گدار، طراح موزه ملی 
که فضای این موزه فقط برای 10 سال ظرفیت دارد، اعالم کرد: طرح مرمت 

و ساماندهی موزه ایران باستان تا پایان 80 سالگی این موزه تهیه می شود.
جبرئیل نوکنده که دیروز در نشســت خبری ســتاد 80 سالگی کتابخانه 
و مــوزه ملی ملــک و موزه ملی ایران در کتابخانه مــوزه ملی ملک صحبت 
می کرد، گفت: آندره گدار، طراح موزه ملی ایران، پس از طرحی که در زمان 
ســاخت موزه برای این موزه تهیه کرد، گفته بود این موزه فقط تا 10 سال 
بعد، با توجه به کاوش ها و یافته های زیادی که از ســایت های باســتانی به 

دست می آید، جوابگوست.
او افزود: به همین دلیل در 80 ســالگی موزه ملی ایران برنامه ریزی کردیم 
تا طرح بازســازی موزه ایران باستان به پایان برسد که امیدواریم تهیه طرح 
آن تا پایان ســال انجام دهیم و از اواخر امســال بتوانیم عملیات اجرایی آن 

را آغاز کنیم.
وی تاکیــد کرد: در این راســتا باید طــرح محتوایی بازنگری شــود که 
امیدواریم این کار نیز به زودی انجام شــود و موزه ایران باستان در وضعیت 

موجود استمرار یابد.
جواببهدرخواستآندرهگداربعداز۸۰سال

نوکنده با بیان این که بازسازی موزه ایران باستان که تا پایان امسال انجام 
می شــود بر اساس طرحی اســت که آندره گدار، پایه گذار و معمار این موزه 
برای بازســازی در دهه های قبل در نظر گرفته بود که با نظر کارشناســان 
کامل تر شــد، افزود: این طرح که عملیات اجرایی آن از اواخر امســال آغاز 

می شــود، تامین کننده انتقادات و پیشــنهادات بازدیدکننــدگان داخلی و 
خارجی است که امروز در قالب یک طرح کارشناسی درآمده است.

وی ادامه داد: موضوع بازســازی موزه ایران باستان به عنوان قدیمی ترین 
موزه ایرانی، در دهه 50 و ســپس در دهه 80 به طور جدی مطرح شد، اما 
این اتفاق امســال به سرانجام رســید که بر این اساس کارشناسان ایتالیایی 

قرار است در این زمینه به کمک ما بیایند.
مدیــر کل موزه ملی اظهار کرد: در موزه ایران باســتان، ســه میلیون اثر 
تاریخی نگهداری می شــود که 300 هزار اثــر قابلیت نمایش دارند، اما فقط 
چهار هزار اثر آن به نمایش گذاشــته شــده اند. این مجموعه  غنی به توسعه 
فضای فیزیکی نیاز دارد و در جلســات متعــددی، رایزنی و توافقات ضمنی 
انجام شــده تا ســاختمان وزارت خارجه و میدان مشق به فضای موزه ملی 

الحاق شود، اما تاکنون این امر میسر نشده است.
او با بیان این که امیدوارم در برنامه ششــم توســعه با نظر مســاعد دولت 
دوازدهم، الحاق میدان مشــق و ساختمان وزارت خارجه به موزه ملی انجام 
شــود، افزود: یکی از وظایف موزه ملی ایران مالقات با دیگر موزه هاســت و 
همکاری موزه ایران باســتان و موزه ملک در راســتای گفتمان سازی بین 
موزه هــا می تواند به یــک الگو و تجربه موفق برای همــکاری دیگر موزه ها 

تبدیل شود.
مالقاتیجدیبعداز۸۰سالبرایدوموزه

وی در ادامــه برگــزاری این برنامه مشــترک را مالقاتی جــدی برای دو 
همسایه که از 80 ســال پیش با یکدیگر همسایه اند دانست و گفت:  این دو 

موزه پس از این همه ســال با یکدیگر مالقات جــدی دارند تا بتوانند برای 
آینده خود برنامه ریزی کنند.

نوکنده اضافه کرد: موزه ملی ایران موظف اســت با موزه های دیگر مالقات 
کنــد و تجربه های جدی و جدیدی را به دســت آورد تا بتواند گفتمان بین 
موزه ای را عملی کنــد. امیدوارم هر دو موزه یک تجربه خوب در این زمینه 

ایجاد کرد.
وی درباره برنامه های جداگانه موزه ملی ملک نیز اظهار کرد: انتشار کتاب 
راهنمای فارســی و انگلیســی موزه و برگزاری چندین نمایشگاه بین المللی 
به صورت مشــترک با کشــورهای ارمنســتان و کره جنوبی تا پایان سال از 
مهم تریــن اقدامات کــوزه ملی ایران به صورت مســتقل از کتابخانه و موزه 

ملی ملک است.
نمایشگاهیمشترکباموزهمقدم

مدیــر کل موزه ملی ایران همچنین از برگزاری یک کار مشــترک با موزه 
مقدم خبر داد و گفت: با توجه به اینکه محســن مقدم موســس موزه مقدم 
بیشــترین کاوش های باستان شناســی خود را در گیالن انجام داده و آثار به 
دســت آمده از نتیجه کاوش ها، در موزه ملی ایران اســت، قرار است آن به 

زودی در قالب یک نمایشگاه مشترک برپا شود.
به گفته وی، برگزاری برنامه های80 سالگی موزه ملی ایران به استان های 
مختلف کشــور ابالغ شده و تاکنون کرمانشــاه و گیالن پیشنهاداتی را برای 
برگزاری این مناســبت داشته اند که طرح های محتوایی آن ها در حال حاضر 

در دست بررسی است.

جواب به درخواست »آندره گدار« پس از ۸۰ سال

»مصباح قمصری« که چندی پیــش آلبوم »نقطه 
پرگار« را به همراه میالد درخشــانی منتشــر کرده بود، 
همراه با اســتاد »دلنواز« نوازنده بنام بنجو، بداهه نوازی 
می کند. بنجو از سازهای محلی سیستان و بلوچستان 
اســت که در فضای موسیقی ما کمتر مورد توجه واقع 

شده است.
به گفته قمصری موسیقی بلوچستان که اشتراکات 

بسیاری با موسیقی هند و پاکستان دارد، بسیار عمیق 
و غنی اســت. او می گوید: »در این اثر به همراه اســتاد 
دلنــواز، نوازنده بنام بنجو، به بداهه نوازی پرداخته ایم که 
فضایی بســیار خاص و بدیع دارد.«  این اثر اواخر سال 

جاری منتشر خواهد شد. 
 آخرین اثر منتشر شده توسط قمصری »نقطه پرگار« 
است که او درباره آن نوشته بود: »تنها اثر هنری من، منم. 
خود را از تو خلق کرده ام. من خالق و مخلوق خویشم و 
این نه کفر است، چرا که عمل ناب تو، آینه خدایی ست 
و خلقت، عمل ناب عاری عکس العمل. دم، عمل است و 
بازدم عکس العمل. با هر نفس از نو متولد می شوم و خود 

را می میرانم و اینست عیش جاودان من.«
 درخشــانی نیز درباره آن اثر نوشــته است: »نوشتن 
پیرامون نقطه پرگار بس دشوار است. نمی توانم ساعت ها 
و لحظات ســاخت این مجموعه را با کلمات بازگو کنم؛ 
لحظاتی که هر زخمه آن عیشی جاودان بود و هنوز این 
را با شــنیدنش در خود احساس می کنم. اما همگان را 
نمی توان با هر اثر، همسو دانست. زیرا عقایدی در پس 
آن جاری ست که در چشم کسانی که در جستجوی آن 
نیســتند، نخواهد آمد و به راستی الزمه درک واقعی هر 
اثر هنری، حضور تمام و کمال انسان در آن اثر است.«، 

»بم کمان« از ابداعات خود قمصری است.

دونوازی بم كمان و بنجو در »مرز«

شناخت نامه  جدید شاملو؛ این بار به كوشش سعید پورعظیمی 

براساس اعالم خانواده نادر گلچین - خواننده - این هنرمند دوم مهرماه به خاک سپرده می شود.
پیکر این هنرمند ساعت 9 امروز از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( تشییع خواهد شد. نادر گلچین که یک ماه به دلیل تشدید بیماری ریوی در بیمارستان گاندی تهران بستری بود، 

روز جمعه، ۳۱ شهریورماه ایست قلبی کرد و درگذشت.
او در سال ۱۳۱۵ در شهر رشت متولد شد. گلچین پس از آمدن به تهران در سال ۱۳۳9 با اداره هنرهای زیبا و وزارت فرهنگ و هنر همکاری کرد.

او همچنین از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲ در رادیو ایران فعالیت داشت.

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

در پشت کتاب آمده است:
عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بیرونی اســت. عوامل درونی عواملی اســت که از 
درون نشــات می گیرد یا خود شــخص آن را ایجاد می کند، نقطه نظرها، باورها، اعمال 
یا رفتار. عوامل بیرونی یا همان عوامل محیطی هســتند که پیام  هایی که کالمی و غیر 
کالمی انتقال پیدا می کنند و تجربه  هایی که بانی و باعث آن، سازمان دهندگان و فرهنگ 
هستند. من عزت نفس را از درون و بیرون بررسی کرده  ام، اینکه نقش فرد در ایجاد عزت 
نفس خود چه مقدار اســت و دیگران در آن چه نقشی ایفا می کنند. تا جایی که می  دانم 
پیش از این اقدامی تا این حد گسترده در جهت بررسی عزت نفس صورت نگرفته است.

کتاب روان شناسی عزت نفس در مورد چیست؟
همان طور که از اسم کتاب پیداست این کتاب در مورد روان شناسی عزت نفس است. 
هدف این کتاب در واقع شناســایی و بررسی جامع مهم ترین عاملی است که عزت نفس 

به آن متکی است. عزت نفس را می توان همان سالمت ذهن نامید.
در این کتاب نویسنده سعی کرده است ابتدا توضیحات کلی در مورد عزت نفس را بیان 
کند و به خوانندگان نشــان دهد که اگر خواهان یک زندگی با کیفیت هستید باید عزت 
نفس خود را باال ببرید. همچنین کتاب منابع درونی و بیرونی عزت را بررســی می کند و 
آخر هر فصل تمریناتی را به شکل پر کردن جمله برای خواننده آورده است تا تمرین به 

عزت نفس باال دست پیدا کنیم.
در کتاب روان شناســی عزت نفس به رابطه عزت نفس با مدرســه، کودک، کار، روان 
درمانی و فرهنگ نیز اشاره شده است.کتاب روان شناسی عزت نفس یک منبع مهم برای 
بهبود و کار کردن روی عزت نفس می باشد که کیفیت زندگی هر فردی را باال می برد.

شــما به مطالعه این کتاب به قدرت درونی خود پی می برید و می فهمید که می توانید 
بهتر از این ها رفتار کنید و زندگی خود را به دست بگیرید. کتاب را به نوجوان ها و جوان ها 

پیشنهاد می کنیم که در این برهه از زندگی بسیار برای آن ها کارآمد خواهد بود.
پدرها و مادرها حتما این کتاب را بخوانند، چرا که هم به خودشان و هم به فرزندانشان 
کمک بســیاری خواهد کرد. تمامی معلم ها و کسانی که در جایی به کار آموزش مشغول 

هستند الزم می باشد که این کتاب را بخوانند.
قسمتهاییتاملبرانگیزازکتاب

هر چه عزت نفس ما بیشتر باشد ارتباطات ما آشکارتر، صادقانه تر و مناسب تر می شود 
زیرا به این نتیجه می رســیم که افکاری اندیشــمند داریم و به همین دلیل از آشــکار 
شــدن ها هراسی به دل راه نمی دهیم. هرچه عزت نفس ما کمتر باشد، ارتباط مان تیره تر 
و ناآشــکارتر می شود. زیرا به اندیشه و احساس خود مطمئن نیستیم و از واکنش مستمع 

خود می ترسیم. حقیر پنداشتن دیگران نشانه بارز کمی عزت نفس است.
عزت نفس از دو بخش با هم مرتبط تشــکیل می شود. یکی داشتن احساس اطمینان 
در برخورد با چالش های زندگی: باور خود توانمندی. و دیگری احساس داشتن صالحیت 

برای خوشبخت شدن: احترام به خود یا حرمت نفس.
عزت نفس به معنای احســاس داشــتن صالحیــت و توانمندی بــرای کنار آمدن با 

چالش های زندگی و خود را شایسته برای در نظر گرفتن رسیدن به خوشبختی است.
یکی از بزرگ ترین خودفریبی ها این است که به خود بگوییم: تنها من خواهم دانست. 
تنها من می فهمم که دروغگو هستم، تنها من می دانم که با دیگران درست رفتار نکردم، 

تنها من می دانم که به قول و قرار خود عمل نکردم.
مفهوم این مطلب این اســت که قضاوت من مهم نیســت، قضاوت دیگران است که 
اهمیت دارد. اما وقتی موضوع به عزت نفس می کشــد باید بیش از هر کســی از خودم 

بترسم.

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

کتابروانشناسیعزتنفس
کتاب روان شناســی عزت نفس  از مجموعه 
روان شناســی کاربردی است و به موضوع مهم 
عزت نفس اشــاره دارد. نویســنده این کتاب 
ناتانیل براندن اســت و برگردان کتاب توســط 
مهدی قراچه داغی صورت گرفته اســت. این 
کتاب از ســوی انتشــارات نخســتین به چاپ 
رســیده اســت. ناتانیل براندن هر ســه مقطع 
کارشناســی و کارشناسی ارشــد و دکترا را به 
تحصیل در رشــته روان شناسی اختصاص داد 
و دانشــگاه های ucla و دانشگاه نیویورک و 

کالیفرنیا )cgi( تحصیل کرد.


