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روایتی داستانی از زندگی
حضرت فاطمه(س) برای
کودکان

قهوهخانههــا و پاتوق بناها در میــدان قزوین تهران
رفته بود که شاید بتواند از همکارانش خبری بگیرد
و تنهــا چیــزی که بــه یــاد دارد این جمله اســت که:
«خوش به ســعادتش -زیر پای آقا امام حسین(ع)
خوابیــده .اگه گذرتون به کربال افتاد ســمت راســت
درب ورودی حــرم .منتظرتونــه ،آجرچینیهــای
سردر ورودی هم کار خود خدا بیامرزشه».
و ننهرقی با چشمی گریان از کوچه پسکوچههای
محله به خانه برمیگشــت و ایــن انتظار هیچ وقت
تــا زمانی که زنده بود تمام نشــد .حاال ننه ،هم مرد
خانه بود و هم زن خانه و مادر دوپسر بچه قدو نیم
قد که هرگز روی پدر به خود ندیده بودند.
جلوتــر میآیــد؛ بــه روزهایــی کــه ننهرقــی چــه
رنجهایی را متحمل شد تا او و برادرش قد بکشند و
به خیل کودکان کار بپیوندند .ننه دلش میخواست
بچههایــش کار دولتــی پیــدا کنند و بهقــول خودش
(حقوقبر) شــوند .اکرم خانم زن صاحبخانهاش
میگفــت« :رقیجــان بــذار بــرن صنت یــاد بگیرن
(هیچ وقت نتوانســت کلمه صنعــت را مثل خیلی
از کلمــات دیگر درســت ادا کند) فن که بلد باشــن؛
پــول پــارو میکنن» .اما مــادر میگفت« :مــرغ یهپا
داره ..حقــوق بــری خیلی بهتره .هیچ وقت گرســنه
نمیمونند».
همانطــور که مقابل آقای رئیس ایســتاده بود و
غــرق در افکارش بــود .رئیس نگاهــش میکند و با
اشاره «چرا نمیشــینی؟» برمیگردد تا جایی برای
نشســتن پیدا کند نگاهش به فضای محوطه بزرگ
محــل کارش میافتــد .جایی که بیشــتر از  30ســال
زودتر از بقیه پرسنل سرکار حاضر میشده و شبها
بعــد از رفتــن همه دســت از کار میکشــیده تا نکند
خدای ناکرده ،نونش حالل نباشد .بچهها پشت سر
هــم اضافه میشــدند با آن که خدا را شــکر میکرد
اما قادر به ســیرکردن شکمشــان نبود و برای همین
بیشتر شــبها بهجای همکارانش نگهبانی میداد
تا پولی درآورد و چرخ زندگیاش را بچرخاند .جیره
غذایــیاش را نمیخــورد یا کم میخــورد و به خانه
میآورد.
بچههــا بــا دیــدن قابلمــه غذای پــدر کــه هرروز
غذاهــای مختلفی بود پشــتک وارو میزدنــد و او با

مهدیاعتصامیفرد

خواننده روزنامه ایران

خیلی پیر نبود ،حدوداً شــصتوچند ســالی داشت
امــا شکســتهتر از ســناش نشــان مــیداد .موهــای
جلــوی ســرش ریختــه بــود و هرچــه که مانــده بود،
در آســیاب روزگار ســفید و جوگندمــی شــده بودند.
صــورت آفتابســوختهاش از ســالها کار طوالنــی
زیــر آفتــاب حکایت داشــت .خیلی قد بلنــد نبود و
این اواخرکمی هم در خودش خمیده شــده بود .با
کتوشلواری که روزی اندازهتنش بود و حاال نیست،
مؤدب و ســر بهزیر و با دســتانی آویخته ،مقابل میز
رئیس ایســتاده بود .چشمشبهدست آقای رئیس
بــود و عجلــه داشــت حکــم بازنشســتگیاش را که
چنــد روز پیش شــفاهاً به او ابالغ شــده بــود ،بعداز
ســی و چند ســال خدمت صادقانــه دریافت کند .با
چشــمانی بیرمق زل زده بود به دســتان رئیس اما
در افــکارش غــرق دوردســتهای زندگــیاش بود.
برایــش دســتوپا شکســته گفتــه بودند پــدرش که
در ســاخت گنبــد و زدن طاقهــای ضربــی و چیدن
ســردرهای هشــتی و ایجــاد نقوش اســلیمی با آجر
معمــاری متبحــر بــوده اســت ،همــراه گروهــی از
بنایان معــروف تهران برای مرمــت و تعمیر مرقد
مطهر حضرت امام حســین(ع) بــه کربال میرود و
پــساز پایان کار هرگز به شــهرش بــاز نمیگردد .او
آن موقــع جنین شــش ماهــهای در شــکم مادرش
بــود و مــادرش کــه بیچاره ســواد درســت و درمانی
هــم نداشــته اســت مجبــور میشــود بــرای گرفتــن
شناســنامه کودکــش از شناســنامه شــوهرخواهرش
بــه جای پدرش اســتفاده کنــد و بهخاطر همین نام
فامیلــیاش بــا بــرادر بزرگتــرش تفاوت پیــدا کرده
بــود و بهخاطر مــیآورد کمی که بزرگتر شــده بود
در محفــل زنان همســایه با مادرش شــنیده بود که
پــدرش در آنجا ذاتالریه میشــود و جنازهاش کنار
در ورودی حــرم سیدالشــهدا(ع) بــه خاک ســپرده
میشود.
مــادرش رقیهخانم که آشــنایان و همســایهها او
را «ننه رقی» صدا میزدند ،بارها چادر به ســرکرده
بــود و بهدنبــال پیــدا کــردن ردی از شــوهرش بــه
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گروه فرهنگی  /ســیدمهدی شــجاعی از آن دست
نویســندههایی اســت که مــورد وثــوق چهرههای
فرهنگی جامعه از هر طیفی اســت؛ چیزی شــاید
شــبیه بــه قیصــر امینپــور کــه ســر در الک و کار
خــودش داشــت و مینوشــت و منتشــر میکرد و
کمتــر بــه حوزههایی کــه به یــک نویســنده درجه

یــک مربــوط میشــد ورود میکرد و کمــی بعدتر
درباره یکــی از بهترین کتابهای او چند ســطری
مینویســیم امــا اول دربــاره خود شــجاعی کمی
بیشتر بدانیم.
شــجاعی ســال  ۱۳۳۹در تهــران بــه دنیــا آمد
و اول دلــش هــوای درس خوانــدن در رشــته
کارگردانی داشــت اما بعد به نمایشنامهنویسی و
ادبیــات دراماتیــک گرایش پیدا کــرد .او را یکی از
نویســندگان به اصطــاح متعهــد میدانند که به
جز نویســندگی اهل انتشــار مجلــهای مثل مجله
صحیفه ،رشــد جوان و انتشــارات نیستان هم بود
و هست.
شــجاعی چیــزی حــدود 120کتــاب تــا امــروز
منتشــر کــرده کــه بعضــی از ایــن کتابهــا بــه
زبانهــای دیگــری هــم ترجمــه و در کشــورهای
مختلف منتشــر شــدهاند و خودش هــم در چند
جشــنوار ه بینالمللــی بهعنــوان داور حضــور
داشــته و در ایــران هــم مســئولیتهای متعــدد
هنری و فرهنگی به عهده داشــته و طی ســالیان
گذشته با نشر «نیســتان»اش به چاپ آثاری که
با طیف فکری و جهانبینی او ســنخیت داشته
در جامعه کتابخوان حضور داشــته و چندین و
چند کتاب از نویســندگان مختلف منتشر کرده
است.
با این همه کتاب «کشتی پهلو گرفته» او از آن
دســت کتابهاست که شما با هر دین و مذهب و

کیش و مرام و مسلکی ،میتوانید آن را بخوانید و
بهعنوان یک آزاده با گوشهای از رنج زنی که دختر
رســول خــدا بــود و همســر علیابنابیطالــب(ع)
آشنا شوید.
ایــن کتاب از همان ابتدا و اولین چاپهایش با
اســتقبال بسیار زیادی روبهرو شــد و هنوز که هنوز
اســت بســیاری آن را یکــی از بهتریــن کتابهــای
ســیدمهدی شــجاعی نویســنده معاصر میدانند
کــه توانســت تأثیــری عمیــق بــر مخاطبــان خود
بگــذارد و از ســوی دیگــر شــناختی شــاعرانه امــا
درســت از حضرت فاطمه زهرا (س)و مصایب و
مظلومیتش ارائه بدهد.
همانطور که گفته شــد کتاب به زبان شاعرانه
و توأمــان داســتانی نوشــته شــده و ذکــر مصایب
میکنــد از زبان اطرافیان و خــود آن حضرت .در
واقــع باید ایــن کتــاب را مرثیهای منثور دانســت
کــه شــامل  ۱۴فصل اســت و بســیاری از بــزرگان
ادبیــات امــروز آن را ســتایش کردهانــد و طبــق
آخرین آمارهایی که وزارت ارشــاد از نســخههای
چاپ شــده این اثــر ارائه داده چیــزی نزدیک به
600هزارنســخه از «کشــتی پهلو گرفتــه» تا امروز
چاپ و منتشر شده است.
ایــن کتــاب ،از آن دســت کتابهایــی اســت که
پیــش از شــروع از مخاطبــش نمیپرســد تــو اهل
کجایــی ،یــا چگونــه دیــن و آیین و مذهبــی داری.
کتاب حاصل مصایبی اســت که بــه ناروا به دختر

پیامبــر اســام(ص) و در نهایــت شــهادتش روا
داشــته شــده و نثری دارد خوشخوان و شــاعرانه
کــه لحظهای مخاطب آن را نه تنها پس نمیزند،
که اشکی هم برگونهاش مینشاند.

تأکیــد بــر دقتــی اســت کــه فتاحــی
بــر سادهنویســی داســتانها ،آنهم
بــا توجــه بــه گــروه ســنی مجموعــه
مذکور بهکار برده است .برخورداری
ایــن مجموعــه از زبــان ســادهای در
کنــار نکاتی کــه فتاحی بــرای هر چه
جذابتر شدن داستانها بهکاربرده
آنهــا را بــرای کــودکان قابــلدرک
کرده اســت .از دیگر نکات این کتاب
میتــوان بــه دقتــی اشــاره کــرد کــه
نویســنده در اســتفاده از مســتندات
تاریخــی به خــرج داده ،البته فتاحی
ضمــن رعایــت ســندیت وقایــع
تاریخی هر داســتان و ذکر نام دقیق
شــخصیتها ،مکانهــا و تاریخهــا
ســعی کرده تــا جنبــه داســتانی آثار
مــورد نظــر را هــم نادیده نگیــرد .از
این طریق عالوه بر بازنگری حوادث
و شــرح بخــش هایــی از زندگــی این
چهــارده معصــوم ،خواننــده بــه
پیگیــری هــر داســتان و مراجعــه به
کتــاب بعدی تشــویق میشــود .این
مجموعه هم در قالب چهارده جلد
جداگانــه و هم در خــال یک مجلد
از سوی نشر قدیانی منتشرشده و در
اختیار عالقهمندان قرار گرفتهاند.
 14ëëقصه 14 ،معصوم
ëëنویسنده:حسین فتاحی
ëëناشر :قدیانی

از جشنوارهها چه خبر؟

تعزی ه بانوی آبها
محسنبوالحسنی
خبرنگار

آییــن تعزیــه در ایــران ،یکــی از کهنترین
آیینهای نمایشــی است که ریشه در تاریخ
و قلــب و حافظــه ملت ایــران دارد و هنوز
که هنوز است به رغم زندگیهای امروزی،
هر جا کــه تعزیــهای برپا باشــد ،مــردم دور
آن حلقه میزننــد و به ذکــر مصائب ائمه
اطهار گوش میکنند ،چه این مصائب در
روایت مظلومیت و شــهادت امام حسین
و یــاران باوفایــش در کربال باشــد و چه ذکر
شــهادت دختر رسول خدا ،حضرت فاطمه
زهرا (س) .چند ســال پیش بــود که در ایام
فاطمیــه از خیابــان منیریــه میگذشــتم.
گوشــهای عدهای جمع شده و حلقهای زده
بودنــد دور بازیگرانی که هر کدام با لباســی
که بر تن داشتند مشخص بود ایفاگر نقشی
هســتند و تاریــخ ،تاریــخ شــهادت حضرت
فاطمــه بود کــه از زبان آنها که برخیشــان

دیوار چهارم

ëëتعداد  18اثر در بخش غیررقابتی و مهمان
نمایشهایصحنهایسیونهمینجشنواره
تئاترفجرحضوردارند/.روابطعمومی
ëëبــا طراحــی محمدرضا شــریفینیا پوســتر
«گیجگاه» نخستین ســاخته سینمایی عادل
تبریزی منتشــر شــد .شــریفینیا پیــش از این
طراحی پوســتر و لوگــو فیلمهایــی همچون
«سارا»« ،پری»« ،لیال»« ،آدم برفی» و  ...را بر
عهده داشته است .اولین نمایش «گیجگاه»
در ســیونهمین جشــنواره فیلم فجر خواهد
بود/.روابطعمومی
ëëحسینعلیزادهموسیقی«خورشیدآنماه»
نخستینســاختهسینماییســتارهاسکندری
را میســازد .حســین علیزاده برنده 4سیمرغ
بلورینموسیقیمتن،امسالبا«خورشیدآن
ماه»درجشنوارهحضوردارد/.سینمادیلی
ëëفرهــاد قائمیان عضــو هیات انتخــاب آثار
صحنهایسیونهمینجشنواره«تئاترفجر»
بیانکردکهدرشرایطکروناییتئاتریهاتسلیم
وضعیتبحرانینشدندولطافتوظرافت
برآمده از نگاه هنری ،میتواند عبور از شرایط
بحرانیراتسهیلکند/.روابطعمومی

لــذت تمام ،غذاخوردن آنها را تماشــا میکرد و زیر
لب خدا را شــکر میکــرد .اهل محــل و کارش همه
دوســتش داشــتند و برایــش احتــرام خاصــی قائل
بودنــد .در کنارکارش که نگهبانی بود ،کفاشــی را که
در دوران کودکی آموخته بود ادامه میداد.
صــدای رئیــس او را بــه خــود مــیآورد .حاجــی!
کجایــی؟ بــذار امضــاش خشــک بشــه بعــد بــرو تو
فکــرش .همــه او را حاجی صــدا میزدند .آخه یک
بــار به جای پیرزنــی از قوم و خویشهــاش که براثر
بیمــاری نتوانســته بــود بهخانه خدا مشــرف شــود،
نیابتــاً رفت مکه امــا او هیچ وقت خودش را حاجی
نمیدانست .یک بار با پول خودش که حاصل چند
ســال پساندازش بود به کربال رفت .میگفت :اول
پا بوس قبر شش گوشه اقا امام حسین(ع) بعد اگه
شد پیدا کردن نام و نشانی از قبر پدر .صدای دوباره
آقای رئیس رشته افکارش را پاره کرد.
حاجــی! ولــش کــن! بیــا بیــرون .بههیچــی فکــر
نکن .از امروز آزادی برو واســه خودت خوش باش.
برو سیرو ســفر .بچهها که بیشتر شــونرفتن .دست
حاجخانــم و بگیــر و بــرو بگــرد .دنیــا اینقــدر بزرگه

کــه اگه عمر نوح هم داشــته باشــی بــازم نمیتونی
همهجا شو ببینی .برو .برو خوش باش.
یادش افتاد که فرنگیس – همسرش -که او را در
منزل فریجان صدا میکرد ،چه روزها و شبها که
خودش را در آشــپزخانه مشغول میکرد و هر وقت
مــورد اعتــراض او واقــع میشــد با خنــده و صورت
گشــاده میگفت« :حاجی جون بذار بچهها بخورن
سیرشــن اگه چیزی موند میــام میخورم ،من که با
یک لقمه نون خشــک هم ســیر میشم» فرنگیس
زن بســیار مهربان و بســازی بود که اکثــر خانمهای
محــل دوســتش داشــتند و برایش احتــرام خاصی
قائل بودند و هر وقت بین یک یا چند نفر از خانمها
کدورتی یــا گلهای پیش میآمد ،ایــن فرنگیس بود
کــه در جلســات روضــه پادرمیانی میکــرد و آنها را
آشــتی میداد .با خودش فکر میکــرد آقای رئیس
دلش خوشــه .فرنگیس بیچاره چند ســاله ســرطان
داره و با اون بیماری داره دست و پنجه نرم میکنه
چطور ببرمش گشت و گذار؟
رئیس از پشــت میــز جلو میآیــد او را در آغوش
میگیــرد و ســپس حکــم بازنشســتگیاش را بــه او

میدهد و برایش بهترینها را آرزو میکند.
همیــن کــه از اتــاق رئیــس خــارج میشــود
همکارانــش یــا بهتــر بگویم تقریبــاً نزدیــک به کل
پرســنل در حیــاط ایســتاده بودنــد و برایــش هــورا
کشــیدند و بــا فرســتادن صلــوات بــا او روبوســی
کردنــد .ولــی او در تمــام ایــن لحظــات نگــران بود.
نگــران مشــتریهایش کــه بــرای بــردن کفشهای
تعمیریشــان منتظــر او بودنــد .باید چنــد تا کوچه
و خیابــان را پیــاده بــرود تــا بــه جعبه بســاطش که
بــه مغازهبغــل دســتی ســپرده بــود ،برســد و گرنــه
نــزد مشــتریهایش بدقــول میشــد .بخصــوص
میناخانــم کــه مشــتری دائمیاش بود .یــادش بود
که او کفشهای پرســتاریاش را برای تعمیر آورده
بود .به ســرعت خود میافزاید .بازنشستگی برای او
معنایی نداشت .باید کار میکرد ،برای فرنگیس که
چهل و چند سال با بود و نبودش ساخته بود و حاال
هــم مجبــور بود بــا بیمــاری ســرطان ،روزگار را طی
کند .باید کار میکرد برای دو دختری که هنوز درس
میخواندند .انگار حق داشت ،بازنشستگی برای او
معنایی نداشت.

مراثی یک نویسنده در «کشتی پهلو گرفته»
کتابستان

ëëمحمــود کیانــوش شــاعر ،داســتاننویس،
منتقــد ادبــی و مترجــم در روز سهشــنبه۲۳ ،
دیماه در ســن 86سالگی در لندن درگذشت.
ازاوبهعنوان«بنیانگذارشعرکودکونوجوان
بهشکلامروزی»یادمیشود.محمودکیانوش
اولیــن کتــاب شــعرش را کــه
یک شــعر بلند نیمایــی بود با
عنوان«شبستان»درسال۳۹
منتشــر کرد .کیانوش عالوه بر
دههــاکتابشــعروداســتانو
نمایشــنامه و نقد و تحقیقات
ادبی و چندین ترجمــه از آثار
نویســندگان بزرگ را در ایران منتشر کرده بود،
ســه دفتر شــعر به زبان انگلیســی و منتخبی از
آثار شــاعران بنــام ایران به ترجمــه خودش با
مقدمــهای بلند به زبان انگلیســی هم منتشــر
کــرده اســت .از آثــار او میتوان به اینها اشــاره
کرد« :شــعر کودک در ایــران»  -در زمینه نقد ،-
داســتان« :آدم یا روباه» (« ،)۱۳۴۸دهکده نو»
(«،)۱۳۴۸ازباالیپلهچهلم»(،)۱۳۵۶شــعر:
«زبان چیزها» (« ،)۱۳۵۰طوطی ســبز هندی»
(« ،)۱۳۵۶نوکطــای نقرهبــال» (،)۱۳۵۶
«بــاغ ســتارهها» (« ،)۱۳۵۶بچههای جهان»
(« ،)۱۳۵۶طــاق هفترنــگ» (،)۱۳۵۸
«آفتابخانهما»(«،)۱۳۵۸شبستان»«،ساده
و غمناک»« ،شکوف ه حیرت»« ،شباویز»« ،ماه
و ماهــی در چشــم ه بــاد»« ،آبهای خســته»،
«مردگرفتار»«،غصهایوقصهای»«،درآنجا
هیچکس نبود»« ،این آقا کی باشــند؟»« ،و بال
آمد و شــفا آمد»« ،حــرف و ســکوت»« ،برف و
خون»« ،غواص و ماهــی»« ،در آفاق نفس» و
«درطاسلغزنده»/.ایسنا

کودکانه

بازنشسته

گــروه فرهنگــی  /حســین فتاحــی
سالهاســت بــرای کــودکان و
نوجوانــان مینویســد؛ بهویــژه در
حــوزه ادبیات دینــی .پیشتر درباره
مجموعــه داســتانهایی کــه دربــاره
پیامبران نوشــته گفتهایــم ،امروز به
ســراغ اثــر دیگــری از ایــن نویســنده
میرویــم؛ مجموعــهای  14جلــدی
کــه دربردارنــده قصههایــی از 14
معصوم است.
مجموعهای که یکــی از جلدهای
آن دربــاره حضــرت فاطمــه(س)
اســت و فتاحــی در خــال تألیف آن
به بیان فرازهــای مختلفی از زندگی
بانوی اسالم پرداخته که تصویرگری
آنهــا را محمدرضــا دادگر به عهده
داشته است.
فتاحــی ایــن داســتان را بــا ذکــر
نکاتــی دربــاره معرفــی حضــرت
فاطمــه(س) آغــاز کــرده ،او دربــاره
چرایــی تألیــف ایــن قصــه گفتــه:
«زندگــی حضــرت فاطمــه(س) پــر
از حادثههــای پندآمــوز اســت کــه
مطالعــه آنهــا مــا را بــا زندگیاش
آشنا میکند».
نکته مشترک اغلب معرفیهایی
کــه درباره ایــن مجموعه نوشــته اند

اشقیا بودند روایت میشد؛ در آن مجلس،
واقعــه از بعــد رحلــت پیامبــر روایــت
میشــد و بیتابیهای دختر بعد از رحلت
پدرشــان .شــبیهخوان کــه نقــش حضرت
را بــازی میکــرد در فراق پدر میگریســت
و مــردم مدینــه از زاریها و ســوگواریهای
بانــوی آب ،گالیــه میکردنــد و از حضــرت
علــی مــی خواســتند که بــه فاطمــه بگوید
شــبانهروز در ســوگ پــدر گریه نکنــد چون
آرامــش اهل مدینه را به هم زده اســت؛ در
بخشــی دیگــر از ایــن تعزیه حضــرت زهرا
(س) از بــال میخواهــد اذان بگوید تا در
متن قدســی اذان نام پدر را بشــنود تا بلکه
آرام شــود .در این تذکره گریزی داستانی به
واقعه عاشــورا و آنچه بر سر نازنین فرزند
حضرت فاطمه و حضرت علی میآید زده
میشــود و بعد از ایــن تعزیه بــه نقطه اوج
داســتانی خود میرســد .بانوی دو عالم ،از
کنیز خــود «فضــه »میخواهد کــه کافور و

کفن برای ایشــان مهیــا کند و وقتــی بقچه
حاوی کفن آماده می شود حضرت خطاب
به فضــه میگوید « :ای به تــن رخت غم و
محنت مــن /ای مبارک کفــن ای خلعت
مــن /بوی جــان از تــو رســد ای کفنــم /زیر
خاکــی تو بــه تن پیرهنــم  /مشــعل محفل
تاریک منی /همه دورند و تو نزدیک منی»
نمایــش ادامــه پیــدا میکنــد و در جمعــی

سوگوار که دور تعزیهخوانها حلقه زدهاند
میبینیم که امام حســن(ع )و امام حسین
(ع) کــه از مکتب خانه می آینــد و از اینکه
مادرشــان کفــن تهیه کــرده ســر در گریبان
میبرند .حضرت ،دختر خود زینب را صدا
میزند و گفتوگویــی عجیب و تاثیرگذار
بــا او برقــرار میکنــد .در ایــن گفتوگــو
حضرت فاطمه گزارش و پیشبینی کاملی

از واقعه عاشورا ارائه میدهد و بعد از این،
فرشــتهای برای بردن حضــرت میآید این
شــعری اســت که بر زبــان فرشــته خطاب
بــه حضــرت فاطمــه خوانــده میشــود:
«بگیــر این ســیب از دســتم تو بو کــن  /به
ســوی گلشــن فردوس رو کن ».در برخی از
شــبیه نامههایی که در شــهرها و روستاهای
مختلف هنوز که هنوز است اجرا میشود،
حتی در روایتهای ظهر عاشــورا حضرت
فاطمه(س) نیز حضور دارد و در عالم رؤیا
به خواب امام حسین(ع) و حضرت زینب
میآید و با آنها حــرف میزند .مردمی که
دور بساط تعزیه جمع شده بودند تا آخرین
لحظه ،صحنه را ترک نکردند و با دستمالی
بر چشم از اشک ،در پایان نمایش ،هر کس
به راه خود رفت تــا در زندگی روزمره غرق
شود ،اما هر آنچه دید و شنید را در گوشهای
از قلــب خود حفــظ کرد تــا لحظــه پایان؛
برای دیدن این تعزیــه میتوانید به آپارات

مراجعــه کنیــد و در روزهایــی کــه کرونــا و
آلودگی هوا همه را خانه نشــین کرده است
دل خود را ســبک کنیــد .در ســایت تیوال
هــم تعزیــه «یاس کبــود» به نویســندگی و
کارگردانــی عرفان پورمحمــدی به نمایش
گذاشته شده است که گذری است به تمام
دردهایــی کــه حضرت زهــرا در طــول عمر
خودش کشیده است.

