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امام زمان(عج) :خدا با ما اســت و نیازمند دیگرى نیســتیم .حق با ما است و باکى نیست
که کسى از ما روى بگرداند.
الغیبه ،طوسى ،ص ۲۸۵

نــــگاره

ایثار کادر درمان

حمید صوفی

واکنش این مستندساز به مصوبه اخیر دولت برای مستندسازان /ایسنا

به گیرندههای خود دست نزنید
اشتراک اســناد تصویری تئاتر با طراحی سامان ه
پیاده رو «تلویزیــون تئاتــر» خبــر خــوش ســیونهمین
جشــنوار ه تئاتر فجر بود .کرونا کمک کرده بود در
تعلیقهــا و تعطیلیهــای تئاتــر و موضع «مرغ
برابــر تئاتــر ،فرصتی
یــک پــا دارد» رســان ه ملی ِ
فراهــم شــود تا تولیــد و توســع ه اثر نمایشــی در
بســتر یــک رســان ه اختصاصــی پیریــزی شــود.
ارمغان بهداروند
چشماندازی که ضمن تأکید بر عدالت اجرایی،
فعال فرهنگی
افزایش باشگاه مخاطبان تئاتر را در نظر داشت
و از دیگــر ســو بــه آســانتر شــدن تعامــات
الملل تئاتر میاندیشــید .برگزاری دو جشنوار ه تئاتر
بین ِ
فجــر و تئاتر عروســکی با تکیه بر تولیدات نمایشــی
ضبــط شــده و انتشــار زمانمنــد آنهــا در ایــام
برگــزاری جشــنواره اگرچــه نویدبخــش تولیــد
تعطیلــی تئاتــر محســوب
دارویــی مؤثــر بــرای
ِ
پــس آن دو رویداد ،خبری برنخاســته اســت
میشــد امــا از ِ
کــه مرهمی بــر دردهــای کرونایــی تئاتر و تســکینی برای
تلویزیون
اهالیاش باشد .قاعدتاً تعمیم این ذهنیت که
ِ
تئاتر صرفاً محملی برای تحقق رویدادهای جشنوارهای
باشــد میتواند اصالــت این طرح را دچار دســتخوش کند و
آنچــه را میتواند ارزشافزوده هزینههای رنگارنگ جشــنوارهها
باشد به ضد خود تبدیل میکند.
تلویزیــون تئاتــر نبایــد چشــمانتظار تولیــدات گروههــا و
ســفارش تولید
کمپانیهــای غیردولتی باقــی بماند بلکه باید با
ِ
تئاتر بر پای ه پلتفر م تخصصی خود به گروههای حرفهای ،چرخه

عالم دیوانگی بر گستره نامعلوم دودو تا

#واکسن

واکسیناســیون عمومــی بــا
تزریــق واکســن بــرای افــراد
هشتـگ بــاالی  ۸۰ســال آغــاز شــد و
دیروز شبکههای اجتماعی پر از عکس پدربزرگها
و مادربزرگهــا و پــدران و مادرانــی بود که واکســن
زدند .کاربران با خوشحالی از این اتفاق مینوشتند
و آرزو میکردنــد تمام جامعــه در برابر کرونا ایمن
شــود« :واکسیناســیون عمومی از دیروز شروع شد.
بیمارستانی توی تبریز به اولین سالمند واکسن زد.
 ۲۲نفر رو به صورت نمادین از چهرههای ماندگار،
معلمان ،استادان و خیرین انتخاب و تزریق کردند
و بعــد افراد دیگــه .اولین نفری که تزریق کرد دکتر
مهدی گالبی ،استاد شیمی و چهره ماندگار بود،».
«پــدرم و خالهام امــروز در
مرکــز بهداشــت واکســن
زدنــد (بــاالی  80ســال
دارنــد) ...نوبــت دوم هــم
 5خــرداد تعییــن شــده...
یــک قــدم بــه ســمت
امیــد»« ،بــرای چندمیــن
بــار خواهــش و التمــاس میکنــم کــه هر واکســن
معتبری که به دســتتون رســید بزنین .به شایعات
گوش نکنین .بهترین واکســن برای هر جامعهای،
در دســترسترین واکســنه .جوری عمل نکنیم که
خــدای نکرده اگــه عزیزانمون رو به خاطــر کرونا از
دســت دادیم ،این حســرت بــه دلمــون بمونه که
واکسنروازشوندریغکردیم«،»...دیشببهمامان
و بابــا گفتم یــک ماه دیگه نوبت ســنین شــماس
واکســن بزنید .مامــان گفت :من همیــن ایرانیه رو
که داوطلبیه ثبت نامم کنید برم بزنم! گفتم آخه
من فدای فداکاریت بشــم شــما قنــد داری بعیده
قبــول کننــد»« ،ازمرکز بهداشــت شــهرکاکباتان
تماسگرفتندباعزیزجانمگفتندبیادبرایواکسن.

اسطوره صبر و رضاســت اینمادربزرگ .از ابتدای
اسفند ۹۸توقرنطینهمطلقموندخونه؛تنهابدون
غروشکایتگفت«مادرجانهستمتاواکسنبیاد»
وسرانجامامروز»«،خبرخوباینکهبهپدرهمسرم
زنگزدنوگفتنبرایتزریقواکسنمراجعهکنهبه
مرکزجامعسالمتنزدیکخونهشون.خوشحالم.
واکســن هــم ســینوفارم هســتش»« ،مــن امــروز
خوشــحالترینم و از شــوق اشــکم دراومد .مامانم
تــو ایران دوز اول واکســن رو زد .بابام هم بزنه دیگه
خیالم رااااااحت میشــه« ،».مادربزرگ  ٩٧سالهام
امروز در حالی که هنوز هیچ تصوری از دنیای کرونا
نداره و بعد از ١۵ماه همچنان فکر میکنه وبا اومده
که ما ماســک میزنیــم ،واکســن زد .ماهرخ خانم
دیروزیکیازهمسایههاشو
بــر اثــر کرونــا در روســتا از
دست داد« ،».واقعاً داریم
تــوی تایمالیــن خودمون
به آدمهــا تبریک میگیم
کــه مــادر و پدرشــون،
مادربزرگ و پدربزرگشون
واکسینه شدن .باورم نمیشه واقعاً! کاش با همین
فرمون بریم جلو و بزودی واکسن زدن خودامون»،
«حاال همه در به در دنبال واکسن زدنن ،پدربزرگ
میگه مــن نمیزنم ،برا چمه»« ،بــاور بفرمایید از
شنیدن خبر واکسن زدن پدر و مادر چه شما کاربران
گرامــی چه دوســت و رفیقام از ته قلبم خوشــحال
میشم»« ،تو تایمالین میخونم که از واکسن زدن
مادربزرگا و پدربزرگاتون مینویســین .من که مادر
بزرگها و پدر بزرگهام رو از دست دادم ولی دارم
لحظهشــماری میکنم که نوبت پدر و مادرم بشه.
این دو نفر آســایش منن« ،».باورم نمیشه باالخره
مادر بزرگ و مامان و بابام واکسن
کرونازدند».

شهروند
مجـــازی

بحثهای انتخاباتی و کالب هاوسی

حــدود یــک مــاه و نیــم دیگر
انتخابــات ریاســت جمهوری
ماجرا برگــزار میشــود .بــا اینکــه
گفتــه میشــود بحثهــای انتخاباتــی در جامعــه
چنــدان داغ نشــده امــا در فضــای مجــازی کامــاً
ایــن مســأله متفــاوت اســت .بخصــوص در کالب
هــاوس که هــر روز نامزدهــا و گروههــای مختلفی
توگــو میکنند و بــه ســؤاالت کاربران
بحــث و گف 
پاســخ میدهنــد .یکــی از داغتریــن بحثهــای
ایــن روزهــا با حضور مصطفــی تاجــزاده در کالب
هــاوس بهعنوان نامزد انتخابات شــکل گرفت که
گفته میشــود رکورد کالب هاوس را میان کاربران
ایرانی شکســت« :کالب هاوس بهترین عیار برای
ســنجش میزان کارآمدی و پاســخگویی و روشن و
شفاف شــدن مواضع کاندیداهایانتخابات ۱۴۰۰
توگوی مستقیم
است .هرکس در این فرصت گف 
بامردم شــرکت نکند هم فرصت را از دست داده
و هم خودش را در قســمتی بزرگ از شــخصیتش
معرفی کرده است« ،».دیشب در یکی از اتاقهای
کالب هاوس بعضی از امروز نشســته بودند پشت
میــز محاکمات انقالبــی بعد از انتخابــات و چنان
بــا اطمینــان از بازداشــت و محاکمــه و مجــازات
میگفتند انــگار پرونده را چند بــار مطالعه کردند
نمیفهمنــد تمــام ایــن گمانه زنیهــای ســاده

یگانه خدامی

لوحانــه ایــن جماعــت فیلمســاز میــره تــو ســبد
انتخابــات بعضی»« ،حــدود  ۲۰هزار نفر در کالب
هــاوس توئیتــر و اینســتاگرام ســخنرانی تاجــزاده
رو در لحظــه گــوش دادن .ایــن آمــار در تجمع به
بیــش از  ۴۰هزارنفــر میرســه .کل شــبکه افــق ۲۰
هــزار بیننده نــداره»« ،یه عمر بابــا میگفت ایفون
به درد نمیخوره ،حاال دیشــب گفــت موبایلتو بده
ببینــم این تاجزاده میخواد تــو کالب هاوس چی
بگه»« ،نمیفهمم چرا آنقدر تو کالب هاوس من
بحثای سیاســی هســت»« ،با این حجــم از دکتر و
تحلیلگــر کــه درکالبهــاوس اســت ما بایــد ژاپن
میشــدیم»« ،کالبهــاوس بیشــتر برای سرســام
خوبــه تــا گفتوگــو»« ،تعــداد شــرکت کنندهها و
بحثهای بعد از یک جلســ ه کالبهاوس بخوبی
میزان اشتیاق رو نشون میده ...شما اگر میتونید
توگو کنید با  ۱۰۰۰تا شنونده! با یک
یه بحث و گف 
ساختار رســانهای جدید طرفیم که فیکها درش
جایی ندارند»« ،این کالبهاوس برای نامزدهای
انتخاباتــی بهتریــن فرصتــه .بایــد حواســمان بــه
رومهای کالبهاوس باشــه که یه وقت توش نظر
مــردم رو در مــورد کاندیداها عوض نکنن و نتیجه
اون چیــزی کــه خودشــون دوســت دارن بشــه»،
«تــاجزاده رکــورد کالب هاوس ایرانی را شکســت:
بیش از  ۲۰,۰۰۰نفر».

یک بطــری کوچــک آب ،کنار تختهســنگی
افتــاده بــود .در نداشــت .کالغــی روی
هنر و روان
تختهســنگ نشســت .بــه بطری نــگاه کرد.
گفــت« :تــو اینجــا چــه میکنــی کوچولــو؟
ندیدهام انســانی از این طرفها رد شود؟»
بطــری جواب داد« :باد مرا با خود به اینجا
آورده ».کالغ گفــت« :آماده شــو ،تا با خود
به شــهر ببرمــت ».بطری گفــت« :تمایلی
منیر خلیلیان
نــدارم ».کالغ گفــت« :تــو بــا آدمهــا ،معنا
طرحوارهدرمانگر
پیــدا میکنــی ».بطری گفــت« :آنهــا االن،
نقــش زبالــه را به مــن میدهنــد ».کالغ با
پوزخنــد گفــت« :خب االن هم ،نقش جالبتــری نداری!» ناگاه
بــاران گرفت .چند مورچه ،به داخل بطــری پناه بردند .کالغ اما
حسابی خیس شد.
بلــه ،آدمهــا در ایــن جهــان ،هر یک ،نقشــی برعهــده دارند.
اگــر بخواهیم کمی راحتتر بــه زندگی نگاه کنیــم ،تمام عرصه
ایــن خــاک ،صحنــه بــازی اســت و مــا هــم بازیگرانــش .یکی از
راههــای خالصشــدن از ســردرگمیهای زندگــی ،این اســت که
نقشــی بپذیریم در این جهان و با تمــام توان آن را به خوبی ایفا
کنیــم .کار بــدی که نیســت .هــم فال اســت و هم تماشــا! با پیدا
کردن درســت نقشمان ،بســیاری از نامالیمات روانیمان مهار
میشود .ایفای نقش ،شاخهای از هنر است .هنر یکی از نیازهای
مهم زندگی اســت .دقت کردهاید کــه هنر تئاتر ،پس از چندهزار
ســال ،کماکان ،توســط همــگان ،جــدی گرفته میشــود؟ همه با
احترام با آن مواجه میشــوند و همچنان ،نمایشهای بسیاری،
با قدرت و اعتبار باال ،در ســالنهای تئاتر سراســر جهان ،به روی
صحنه میروند؟ همین شــیوع کرونا ،به بسیاری از ما ،نشان داد
کــه هنــر تئاتر ،چقدر ضروری اســت .نفــس بازیگرانش به نفس
تماشــاگر بنــد اســت و تأثیــرش هــم شــگفتانگیز .در فرهنــگ
غنــی خودمان هــم ،نمایش و تئاتــر ،با آیینهایمــان درآمیخته
و حضوری شــورآفرین داشــته اســت .همچون آیین سووشــون و
شبیهخوانی؛ سترگ و بهیادماندنی.
بر همین اســاس اســت که تئاتردرمانی ،یکی از تکنیکهای
مهم در رواندرمانی به حســاب میآیــد .مراجعان ،معموالً با
آن ،جــواب میگیرند یا حداقل ،تغییرات چشــمگیری در خود
احســاس میکنند .میفهمند که دنیا را بایــد جور دیگری دید.
روش حســاب و کتابــش را بایــد تغییــر داد .بلــه! هنــر تئاتر ،به
مــا میآموزانــد که زشــتترین چیزها با هنر ،تماشــایی اســت.
پیشــنهاد میکنــم ،از همیــن امــروز ،امتحــان کنیــد؛ یک نقش
بــه خودتان بدهیــد .یا اگر نقشتــان را انتخــاب کردهاید ،آن را
جدیتــر بگیرید .با تمــام وجود اجرایش کنیــد .وقتی اجرایش
کردیــد ،بین آنچــه در ذهنتان بود و آنچــه نمایشاش دادید،
دقــت کنیــد و خواهیــد دیــد لحظه به لحظــه اجــرا ،حرفهای
ناگفته ســالها زندگیتان بوده و تفاوت آنچه میگفتید و آنچه
در این سالها انجام دادهاید ،بسیار بوده است .نگران چشمها
و قضاوت دیگران نباشید .قدیمیها بهجا گفتهاند که؛ دیوانگی
هم عالمی دارد!

عکس
نوشت

دیــروز صدمیــن ســال تولد ســیمین
دانشــور ،بانوی داستاننویسی ایران
بــود .بهمناســبت ایــن روز از تمبــر
یادبوددوقطعهای«سیمینوجالل»
رونمایی شــد .در مراسمی که در خانه
موزه «ســیمین و جالل» برگزار شــد،
عاطفه رضوی بازیگر بخشــی از رمان
«سووشون» را به یاد سیمین دانشور
خواند.

ــم َوِّف ْقنِی فِی ِه لِ ُم َواَف َقة الَْْبَراِر َو َجِّنْبنِی فِی ِه ُمَراَف َقة الَْ ْشَــراِر َو آِونِی
اللَّ ُه َّ
ِین
فِی ِه بَِر ْح َمتِک إِلَی [فِی] دَاِر اْل َقَراِر بِإِلَ ِهیتِک یا إِلََه اْل َعالَم َ
خدایا مرا در این ماه به همراهی و همســویی با نیکان توفیق ده،
و از همنشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش
جایم ده ،و به پرستیدگی ات ای پرستیده جهانیان.
ْ
ِج َو
ــم ْ
اه ِدنِــی فِیــ ِه ل َ
ض لِــی فِیــ ِه ال َح َوائ َ
ــال َو ا ْق ِ
ِــح الَْ ْع َم ِ
ِصال ِ
اللَّ ُه َّ
ْال َم َ
َ
ال یا َعالِماً بِ َما فِی ُصدُوِر
ؤ
الس
ال یا َم ْن ال ْ
یحت ُ
َاج إِلَی التَّ ْف ِســیِر َو ُّ ِ
ین
ِین َص ِّل َعلَی ُم َح َّم ٍد َو آلِِه َّ
الطا ِهِر َ
اْل َعالَم َ
خدایامرادراینماهبهسویکارهایشایستههدایتفرما،وحاجتها
وآرزوهایمرابرآور،ایآنکهنیازبهروشنگریوپرسشندارد،ایآگاهبه
محمد و خاندان پاکش درود فرست.
آنچه در سینه جهانیان است بر ّ

روز شانزدهم ماه رمضان

تئاتر را از توقف باز دارد و صندلیهای تازهای برای تماشای تئاتر در خارج
از صحنههای ب ه ناگزیر تعطیل شــده دســت و پا کند .آنچه از آن بهعنوان
عدالــت اجرایی یــاد کردیم بایــد در این تلویزیون ،پیادهســازی شــود و به
بیشــتر دید ه شــدن تئاتر منتهی گردد .فراموش نکنیــم وقتی تولیت تئاتر
به تجمیع رویدادهای تئاتری و تولید سرمایه در تئاتر میاندیشد ،هدایت
حرفــهای ایــن تلویزیون و مطالبهگری از آن امری بدیهی تلقی میشــود و
بایگانی کردن این امکان پس از جشــنوارهها ،نمیتواند توجیهی مناســب
تلویزیون تئاتر باید با تدارک صحنههای اســتودیویی
در پی داشــته باشــد.
ِ
در تهران و مراکز اســتانها ،تجربهآفرینی کند و زمین ه استقبال هنرمندان
تصویر
و پذیــرش مخاطبــان ،با ارتقای ســطح کیفی آثــار و بهبود صــدا و
ِ
نسخههای نمایشی را فراهم نماید .قناعت کردن به بارگذاری
آثــار آرشــیوی موجــود در این پلتفــرم نمیتوانــد تکلیف
تولیــدی ایــن رســانه را کمرنگ کنــد .تلویزیــون تئاتر،
گذشــته از قصــ ه افتتاحهــا و امیدآفرینیهــا ،بایــد به
های تولید محتوا و بهبود اقتصاد تئاتر
تکلیف و تکلف ِ
و توسع ه آموزشی آن مقید باشد و فراتر از فرمولهای تکراری و صرفاً
هزینهساز ،ایفای نقش کند .قطعاً یکی از این تکالیف «تبلیغ» تئاتر
خواهد بود .تولید آنونسها و تیزرهای تبلیغاتی و همرسانی آن
میتوانــد کارکردی را مشــابه آنچه در تبلیغات ســینمایی اتفاق
میافتــد در ایــن حوزه رقــم بزند .حفــظ ماهیت تئاتــر میتواند
اولویت چرخ ه تبلیغ باشد و از آنچه بلی ه «چهرهسازی» یاد میشود
مصون بماند .قطعاً بدین روش و منش بزودی شــاهد تولید نسلی
خواهیم بود که شاید متول ِد دشوارترین روزهای تئاتر باشند اما به
عنوان نســلی سرد و گرم چشیده میتوانند اتفاقاتی تاریخساز را
رقم بزنند.

جذاب مثل پیکسار

بهلطــف وفــور ســامانههای آنالیــن نمایــش
فیلــم و نپیوســتن ایــران بــه قوانیــن کپیرایت
پیشنهاد
بســیاری از فیلمهــا و ســریالهایی کــه در دنیــا
مطــرح میشــوند بــرای مخاطــب نــه چنــدان
جــدی ســینما در ایران هــم آشناســت .ارتباط
بــا برخــی از آثــار بــرای مخاطــب آنقدرعمیق
میشود که اخبار مرتبط با آن و بهعنوان مثال موفقیتش در محافل
بینالمللی سینمایی و جشنوارههای جهانی بهصورت همزمان در
ایران هم پیگیری میشود.
انیمیشــن روح ( )Soulاز همین دســت آثار اســت .فارغ از نقاط
ضعــف و قــوت فیلم ،شــاید همخوانی فضــای فیلم با نیــاز روحی
مخاطــب در شــرایط امــروز باعــث شــد انیمیشــن «روح» بهعنوان
یــک پیشــنهاد دهان بــه دهــان تبلیــغ و دیده شــود؛ انیمیشــنی که
بزرگســاالنهترین انیمیشــن پیکســار بــه حســاب میآیــد و توانســته
مفاهیم فلســفی را با زبانی ســاده بیان کند« .روح» تنها یک نمونه
موفق از کارنامه درخشان پیکسار است .این استودیوی فیلمسازی با
«داستان اسباب بازی»« ،درون بیرون»« ،باال»« ،شگفتانگیزان»،
«کمپانــی هیوالهــا»« ،داســتان اســباببازی»« ،راتاتویــی»« ،در
جســتوجوی نمــو» و...
دنیای فراموشنشــدنی
و سرشــار از تخیــل
را برایمــان ســاخته
اســت .شــاید برایتــان
جالب باشــد کــه بدانید
ترفندهــای پیکســار
بــرای جذابتــر کــردن
فیلمنا مه ها یــش
چیســت؟ دن موشوویتز
استاد دانشــگاه در کتاب
«قصهگویــی بــه روش
پیکســار :قوانینی بــرای روایت برمبنای بهترین فیلمهای پیکســار»
بــه ایــن کنجکاویهــا پاســخ داده اســت .حــاال همزمان با اســکاری
کــه نصیــب انیمیشــن «روح» شــده ،ترجمــه صوفیــا نصرالهــی،
منتقــد و روزنامهنگار ســینمایی از این کتاب توســط انتشــارات چتر
فیــروزه وارد بازار کتاب شــده اســت .این کتاب یــازده فصل دارد که
بــا فصل انتخــاب ایده آغــاز میشــود و توضیح میدهــد که چطور
فیلمنامهنویــس یــا نویســنده بایــد ایــدهاش را انتخــاب کنــد و چــه
ایدههایی قدرت گسترش یافتن در طول مسیر داستان را دارند.
شــخصیتپردازی ،درام و تعــارض ،ســاختار در فیلمنامههــای
پیکســار ،شــخصیتهای شــریر ،درونمایــه و پایانبنــدی از جملــه
دیگر فصلهای کتاب «قصهگویی به روش پیکســار» اســت .صوفیا
نصرالهــی مترجــم کتــاب دربــاره «قصهگویــی بــه روش پیکســار»
میگویــد« :دن موشــوویتز آنقدر روان و واضح گامبــهگام با ارجاع
بــه انیمیشــنهای محبــوب پیکســار شــیوه فیلمنامهنویســی آنها را
توضیــح داده اســت کــه باعــث میشــود ایــن کتــاب نه فقــط برای
فیلمنامهنویسان یا تحلیلگران سینما که برای داستاننویسان یا هر
کسی که میخواهد قصهای بنویسد کاربردی و جذاب باشد».

ای یگانهای که مانندی ندارد!

در ایســتگاه شــانزدهم میهمانــی رمضــان از تو
میخواهم تا همه کوتاهیهای مرا ببخشی!
یک دقیقه
مــرا ببخش بابت هر صبحی که بدون یاد تو
با خدا
آغاز کردم .مرا ببخش بابت تمام لحظات شاد و
موفقیتهایی که به یادت نبودم.
مرا ببخش بابت هر گرهای که از زندگیام باز
کــردی و من آن را به تواناییهای خودم نســبت
دادم .مرا ببخش بابت هر شــبی که بدون شــکر
عبدالرحیم نعمات تو سر بر بالین عافیت گذاشتم.
سعیدی راد
ای آفریدگار مهربانم!
شاعر و پژوهشگر
چشمه قنوتم سرشار از نیاز است و چشمهایم
به خورشــید لطف و کرمات خیره مانده اســت ،پس
مانند همیشه رحمت و لطف بیاندازه ات را از ما دریغ مدار .همین!

روزهفدهمماهرمضان

ای خدایــی کــه تنها بــا اراده تو ،ســیب از درخت میافتد ،زمیــن به دور
خورشید میگردد؛ سایهها به راه میافتند و فصلها جای خود را با هم
عوض میکنند.بی شــک اشــکها و لبخندها هم از کرامت بیبدیل تو
شکل میگیرند .ای بیهمتایی که عشق را آفریدی تا پلی باشد از خاک تا
افالک؛نه بیدانه گندم ،دنیا معنایی دارد ،نه بیعبور ،زمین به آرامش
میرسد که دنیا خود خوش ه گندمی است بر منقار پرندهای عاشق.
حــاال هم در هفدهمین روز از میهمانــی رمضان از تو میخواهم که
آرامش و محبت ات را برای همه بندگانت جاری کنی .همین!

سفره دار سحرگاهان،
ابوحمزه ثمالی

نیمههــای شــب در مســجد کوفه ،مشــغول
دعــا و مناجات بود .ناگاه دید حضور کســی
ماه میهمانی
خدا
فضــای مســجد را دیگرگــون نمــود و صوت
دلربــای قرآنــش ،در و دیــوار را بــه ســکوت
واداشته است.
توجــهاش جلب شــد و دنبــال آن غریبه
ّ
به راه افتاد تا به خروجی شهر کوفه رسید...
آری او به آرزویش رســیده بود ،دانســت که
ســجاد( ع) اســت؛ خود را
صالحه سکوت او موالیــش امام ّ
پژوهشگر علوم دینی روی قدمهــای ایشــان انداخــت و اشــک از
دیدگانش روان شد...
ایــن دیــدار شــاید مهــم تریــن واقعــه
زندگانــی ابوحمزه ثمالی و نقطه عطف حیات او باشــد .در میان
سجاد (ع)افراد برجستهای وجود داشتند ،همچون
اصحاب امام ّ
اباخالــد کابلی ،یحیی بن ا ّمطویــل ،ابوحمزه ثمالی و ...که به دو
علّت جا دارد به سراغ زیستنامهی ابوحمزه ثمالی رفت:
دلیــل اول :تاییدهــای فراوانــی کــه نســبت بــه ابوحمــزه از
معصومیــن رســیده اســت ؛ همچــون کالم امــام صــادق (ع) به
ابوحمزه ثمالی که:
یح إَِذا َرأ ُیتک.
إِنِّی لََ ْسَتِر ُ 
َ
من با دیدن تو آسوده خاطر میشوم.
ایــن جملــهی حجــت الهــی به یــک نفــر که مــن با دیــدن تو
مهمی
احســاس راحتی میکنم ،میتواند دلیــل محکم و انگیزه ّ
برای ما شود تا به سراغ بازخوانی زندگی آن صحابه برویم.
خــاص امــام
در روایــت دیگــری روزی ابابصیــر  -از اصحــاب
ّ
صادق (ع) -خدمت آن حضرت شرفیاب میشود.
حضرت از او سراغ ابوحمزه را گرفته و میفرمایند:
عت إلیه َف ِ ُ
َفإذا َر َج َ
السالم.
اقرئه َّ
وقتی برگشتی سالم مرا به او برسان.
ابابصیر می گوید :او شــیعهی شماست؛ حضرت میفرمایند:
راست میگویی و ما جز خیر از او سراغ نداریم.
و این خود تاییدی از سوی امام به شمار می آید.
دلیــل دوم :بــه طور خــاص روایتــی از امام رضــا (ع) در مورد
ایشان رسیده است که فرمودند:
کس ْ
وح ْم َ
أُب َ
ــز َة الثُّ َمالِــی فِــی َز َمانِ ِه َ
ان فِی َز َمانِــهَِ ،و َذلِک أنَّ ُه
ــل َم َ
ْ
َ ََ
ً
َ
ُ
ــن َعلِی َو َج ْع َف َر َْبنَ
ــین َو ُم َح َّم َد ْب َ
َ
َ
َ
ْ
خــد َم ِمنَّا أَْربعة علِی بن الح َس ِ
وسى ْبن َج ْع َفٍر َ َ
َ
السَل ُم).
(عل ِ
ُم َح َّم ٍد َو ُبرْه ًة ِم ْن َع ْص ِر ُم َ ِ
یه ْم َّ
ابوحمزه ثمالی در زمان خود ،هم چون سلمان در زمان خود
ائمه را کرده اســت،
اســت ،چرا کــه او نیز خدمت چهــار نفر از ما ّ
ســجاد (ع) ،امــام باقر(ع) ،امــام صــادق (ع) ،و برههای از
امــام ّ
دوران امام کاظم (ع).
ایــن حدیــث مقام بــاالی ابوحمــزه ثمالــی و مشــابهت میان
ابوحمــزه بــا جنــاب ســلمان -بــا آن مقامــات بــاال -را مطــرح
میفرماید.
ائمــه علیهــم
و اینگونــه اســتحکام بخشــیدنهایی از ســوی ّ
السالم ،به عالوهی سفرهی پر خیر و برکت دعای ابوحمزه ثمالی
در ســحرگاهان ماه مبارک رمضان ،موید ضــرورت پرداختن به
زیستنامه این صحابی ارزشمند است.
این ضرورت در صفحات کتابی با عنوان"سفره دار سحرگاهان"،
عینیــت یافته که بــا تورق برگهایی از تاریخ هر جا که نام ابوحمزه
ثمالــی به چشــم مــی آمــده جمــع آوری و با دّقــت الزم ســندیت
مطالب کاوش و در قالب کتابی آماده انتشار شده است.
در پایان این نکته قابل ذکر است که می تواند سرمشق زندگی
هــر یک از دوســتداران اهل بیت علیهم الســام و شــیعیان آن
حضرات شود و آن اینکه:
مــا نیــز مانند بســیاری از اصحــاب میتوانیم عاقبــت به خیر
شــویم و با ســربلندی زندگــی بگذرانیــم و به پایان برســانیم .اگر
اصحــاب امامــان علیهم الســام در طــول حیات خود توانســتند
به رتبهای برســند که مایه آرامش امامشــان شــوند و موالیشان از
آنــان بــه خیر و نیکی یاد کنــد؛ پس چرا ما نتوانیــم؟! و اگر ما نیز
در تــک تک لحظات زندگی ،چشــم بــه اماممــان بدوزیم و عمر
خــود را در مســیر خدمت به این خانــدان بگذرانیم؛ میتوانیم از
جاری آن یاران در طول تاریخ شــویم؛ به لطف و
جمله مصادیق ِ
کرمشان ان شاء اهلل تعالی.

