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نامزدهای ایرانی جایزه «هانس کریستین اندرسن» سال  2024در حالی از سوی شورای کتاب
کودک معرفی شدند که نوشآفرین انصاری ،دبیر این شورا تأکید دارد« :شرکت در چنین
عرصههایی یکی از راههای مؤثر در دستیابی به دیپلماسی فرهنگی است ».این مسأله در
دنیای امروز که برخی درصدد ارائه تصویری غیرواقعی از ایران و ایرانی هستند اهمیت
بیشتری پیدا میکند؛هرچند تحقق این هدف در زمینههایی همچون مسائل مالی ،نیازمند
همراهی جدی متولیان فرهنگی است.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

تحصیل رایگان پنج دهک اول
در مدارس سمپاد
آغاز به کار رسمی سامانه رتبهبندی معلمان از  ۲۶مرداد

طلسم  56سال بیمدالی
والیبال زنان شکست
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تیمملیوالیبالزنانایرانباصعودبهفینالبازیهایهمبستگی
کشورهایاسالمی،طلسم56سالهبیمدالمسابقاترسمیراشکست.
والیبالزنانایرانکهبعدازبرنزبازیهایآسیایی،1966دیگرهیچمدالی
نگرفتهبود،دیروزباپیروزی-3یک مقابلجمهوریآذربایجاندرمرحله
نیمهنهایی،فینالیستبازیهایکشورهایاسالمیشد.

صفحه  22را بخوانید

تشکیل ستاد ملی حفاظت از آخرین یوزهای
باقیماندهآسیایی در ایران ضروری است

جاده ها علیه یوزها

دربـــــــــارهواپسینشمـارههایباقیماندهیوزآسیاییبا
شرایطی روبهرو هستیم که تا تلفاتی رخ ندهد ،هیچ شخص یا
نهاد مسئولی یادی از این «گونه» در آستانه انقراض کره زمین
نمیکند .این نشان میدهد حال و آینده یوز آسیایی در ایران و
سرنوشت این گونه هنوز حتی به یکی از دغدغههای اصلی و
ط زیست هم تبدیل نشده است.
اساسی سازمان حفاظت محی 

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی:
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت به «ایران» خبر داد

گذرنامههاییکهیکماهاعتبار
دارند،قابلترددبهعراقهستند

سامانهیکپارچهنسخهالکترونیک
از مهر ماه کلید میخورد
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فرمانــده کل نیروی انتظامی جمهوری اســامی گفت:
بــا هماهنگیهای به عمــل آمده با طــرف عراقی مقرر
شد تا مردم با گذرنامههایی که تاریخ آن گذشته (کمتر
از شــش ماه اعتبار دارد) ،با مهر نیروی انتظامی امکان
حضــور در مراســم اربعیــن حســینی را داشــته باشــند.
فرماندهینیرویانتظامیبرایبرگزاریمراسمباشکوه
اربعین حسینی ،در آمادگی کامل است و تالش دارد تا
مأموریتهای محوله را بدرستی انجام دهد.

جامعترین سامانه یکپارچه ملی نسخه الکترونیک از
مهر ماه وارد فاز اجرا میشــود .بدین ترتیب پزشکان
در نقــاط مختلــف کشــور میتواننــد پــس از تکمیــل
پرونــده الکترونیــک ســامت ایرانیــان بــه اطالعــات
دارویــی و بیماریهــای مربوط به هــر ایرانی از طریق
سامانه ملی سالمت دسترسی داشته باشند .این خبر
را مدیر عامل ســازمان بیمه ســامت روز گذشــته در
پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران اعالم کرد.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

کاهش  10درصدی
سهم پایتخت از وقوع جرم

«آزادی بــدون قیــد و شــرط ســارقانی کــه زیــر
 20میلیون تومان ســرقت کردهانــد امنیت جامعه را
بر هم میزند ».سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس
پایتخــت با بیان این مطلب گفت :چرا باید ســارقان
زیــر  ۲۰میلیــون تومــان بالقیــد آزاد شــوند و دوبــاره
بهدنبــال ســرقت برونــد؟ وقــوع هر ســرقت هر چند
کوچــک و خرد میتواند امنیــت و آرامش یک محله
را برهم بزند از اینرو الزم است ...
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ایران

برگزاریآیینکاروانعلمپسازدوسال

سالم دوباره علمداران
یوسف حیدری
گزارش نویس

ضرباهنــگ طبــل و ســنج و دمــام حرکــت
تیغههای علــم را در هوا همراهی میکنند.
بــا شــنیدن «یــا علــی» همــه زیــر علــم را
میگیرنــد و بلنــد میکننــد .علم بــر دوش
یکــی از علمدارها جا میگیــرد و به حرکت
درمیآید« .ســاالر زینب ،ساالر زینب ،ساالر
زینــب یــا ابالفضــل» نوحــه مــداح هیــأت
فضــای خیابان اصلی را پــر میکند و مردم
بــرای دیدن علمهایی که در ســومین روز از
شهادت امام حسین(ع) بر دوش علمدارها
حمل میشود از خانه بیرون میآیند .چند
نفر مشغول بستن کمربندهای مخصوص
حمل علم میشوند .محمود کمربندش را
محکم میکشــد تا بتواند اهرم سگک آن را
محکم کند .انگار همه عجله دارند .دوست
ندارند علم روی سه پایه چرخ دار جلو برود.
علمها یکی یکی با کامیون به محل برگزاری
مراسم میرسند و روی زمین قرار میگیرند.
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چند نفری مشغول بستن تیغههای علم و
پرهای رنگی روی تیغهها میشوند .هر علم
که از راه میرسد بقیه به احترام میایستند.
اینجا هم احترام پیشکسوتی قصه خودش
را دارد.علمهــا بــر اســاس قدمــت هیــأت
و قدیمــی بــودن علــم جلوتــر از بقیــه قرار
میگیرند .دود اسپند آسمان منطقه نیروی
دریایی -رسالت را پر میکند و با اشاره مداح
کاروان علمها به راه میافتد.
علــم  13تیغــه هیــأت قمر بنی هاشــم
جلوتــر از بقیه حرکــت میکنــد« :علم این
هیأت یکی از قدیمیترین علمهای تهران
اســت و برای ما جایگاه خاصــی دارد ».این
را ســعید یکی از مســئوالن برگــزاری کاروان
علم که وظیفــه هماهنگی بیــن علمدارها
را برعهــده دارد ،میگوید« :مراســم کاروان
علمهــا هر ســال در همیــن منطقــه برگزار
میشــود .ســومین روز از شــهادت امــام
حســین(ع) خیلــی از هیأتهای عــزاداری
علمشان را اینجا میآورند تا کنار علمهای

گــ
ز
ا
ر
ش
دیگــر بــه حرکــت در بیاورنــد .همــه ایــن
جوانانــی کــه میبینید یک ســال به عشــق
اینکــه زیر این علمها بروند لحظه شــماری
میکننــد .هر کــدام از اینها با نیت و حاجت
زیر علم میروند .دو ســال گذشــته به دلیل
شــیوع ویــروس کرونا و بــرای رعایــت حال
مردم این مراســم برگزار نشــد ولی امســال
با توجه به اینکه شــرایط بهتر شده تصمیم
گرفتیــم مراســم کاروان علــم را دوبــاره بــه
راه بیندازیــم .ایــن علمهــا نمــادی از علم
آقا حضــرت ابوالفضل(ع) اســت .علمدار
کربال تــا آخرین قطره خون بــرای زنده نگه
داشــتن دیــن اســام جنگیــد و روز عاشــورا
اجــازه نــداد علــم اســام بــر زمیــن بیفتد.
حــاال مــا بچههای هیأت به عشــق حضرت
عباس(ع) این علمها را حمل میکنیم .روز
قبل از مراســم به همه هیأتهای عزاداری
منطقــه فراخــوان میدهیم تا در کنــار آنها
در ســومین روز از شــهادت امام حسین(ع)
اقامــه عــزا کنیم .این تعــداد علم نشــان از

اتحاد و همبستگی بین هیأتهای عزاداری
دارد و همــه زیر یک پرچم برای موالیمان
یکنند».
عزاداری م 
علمهــا یکــی یکــی وارد خیابــان اصلی
میشــوند .هر چند متر چوبدار جلوی علم
که پشــت به بقیــه حرکت میکنــد با گفتن
«یــا علــی ،ببنــد» از بقیــه میخواهــد علم
را نگــه دارنــد تــا علمــدار دیگری زیــر علم
بــرود« .بر یزید لعنت ،بشــمار ...بر معاویه
لعنت ،بشــمار ...بر شــمر لعنت ،بشــمار...
بــر حرملــه لعنــت ،بشــمار ...بر ابوســفیان
لعنــت ،بشــمار ...بــرای ســامتی خودش،
قــوت بازوهاش ،ســر ســامتی بچههاش و
خانواد هاش صلوات».
یکی از علمدارها با صدای بلند دشمنان
امــام حســین(ع) را لعنــت میکنــد و بقیه
جواب میدهند .زن سالخوردهای آهسته از
زیر علمها رد میشــود و در پاسخ به یکی از
علمدارها که از او میخواهد فاصله بگیرد،
میگوید« :مادر حاجــت دارم و میخواهم

از زیر پارچه این علمها رد شــوم ».زن آهسته
خودش را به علم بعدی میرساند و از زیر آن
عبــور میکنــد .علم  19تیغه یکــی از هیأتها
بــا چرخ بــه جلــوی کاروان منتقل میشــود و
علمدارها با محکــم کردن کمربند یکی یکی
آن را برمیدارنــد .ناصر یکــی از علمدارهای
قدیمــی مجیدیــه اســت .وقتــی میخواهــم
درباره علم کشــی صحبت کنم همه بادست
او را نشــان میدهنــد و میگویند عمو ناصر از
قدیمیهــای علم کشــی اســت و زندگیاش
را وقف علم کرده اســت .ناصــر نفس زنان از
زیر علم بیــرون میآید و با گفتن یا علی ،نفر
بعدی را زیر علم میفرســتد 20« :سال است
علم کشی میکنم و از کودکی عاشق عالمت
هســتم .وقتــی بچه بــودم بــا دوســتانم علم
چوبی درست میکردیم و محرم که میرسید
علــم را به کوچه و خیابان میبردیم .با دیدن
علمهــای بزرگ و آهنــی از امام حســین(ع)
خواســتم تــوان و قدرت به مــن بدهد تا علم
هیــأت عــزاداری را بلند کنم .سالهاســت به
عشق امام حســین(ع) و حضرت عباس(ع)
علم میکشم .در این سالها هیچ وقت برای
گرفتن حاجــت این کار را نکــردهام و فقط به
باال بودن پرچم امام حسین(ع) فکر میکنم.
معتقدم اگر نیت خالصی داشــته باشی خود
صاحب این علم حاجت تو را میدهد».
عمــو ناصر درباره اینکــه برخی معتقدند
کســانی که علم کشــی میکنند برای نمایش
ایــن کار را میکننــد ،میگویــد« :ایــن علم 19
تیغــه و  300کیلو وزن دارد و آن قدر ســنگین
اســت کــه کســی بــرای نمایــش دادن هــم
نمیتوانــد زیر آن بــرود .باید با وضو باشــی و
دلت پاک باشــد .اگر هم بــرای نمایش دادن
زیــر علم بــروی فقــط همین یک بار اســت و
سال بعد بیخیال میشوی .ولی اگر با عشق
و ارادت به حضرت عباس(ع) زیر علم بروی
هر سال با اشتیاق بیشتری علمداری میکنی.
کوچکتریــن عالمتــی که بلند کــردهام  9تیغه
بــوده کــه در نوجوانــی بــا دوســتانم ســاختم
و بزرگتریــن علــم هــم  21تیغــه .هــر یــک از
تیغههای علم نمــادی از یک واقعه تاریخی
اســت .ایــن دو پرنــده نمــاد فطــروس ملک
هستند ،آهو هم نمادی از آهویی است که امام
رضا(ع) ضمانتــش کرد .زنگوله روی تیغهها
همان زنگوله حیدری اســت کــه وقتی بزرگی
یا قهرمانی وارد زورخانه میشــود به صدا در
میآورنــد .طــاووس نماد زیبایــی و اژدها هم
نمادی از نفس [اماره] اســت.علمداری راه و
رســم خودش را دارد .احترام به پیشکســوت
از اصول اولیه علمداری اســت .قدیمیترین
علم همیشــه جلوی کاروان حرکت میکند و
ربطــی هم به تعداد تیغههایش ندارد .وقتی
دو علــم به هم میرســند عالمتی که قدمت
کمتــری دارد باید به علم دیگر ســام بدهد.
مقابــل هــر هیــأت و موکــب هــم باید ســام

مداح هیأت فریاد میزند ذکر حسین (ع) را با همه
وجود فریاد بزن .عالمتها به انتهای خیابان
میرسند و بعد از پایان مراسم روی کامیونها قرار
میگیرند .علمدارها شانههای یکدیگر را میبوسند
و بعد از خداحافظی مشغول باز کردن تیغههای
علم میشوند و میگویند اگر تا سال بعد عکس ما
باالی تیغه نرفت دوباره زیر علم میرویم

بدهیم .علمداران قدیمی هــم مورد احترام
هستند و اولین نفر زیر علم میروند».
وانت پخش شربت نذری جلوتر از کاروان
علــم حرکــت میکنــد و علمدارهــا لیوانــی
شــربت مینوشند و نفسی تازه میکنند .قاب
عکــس پســر جوانــی روی تیغــه بــزرگ یکی
از علمهــا قــرار گرفتــه و یکــی از علمــداران از
بقیــه میخواهد بــرای شــادی روح علمداری
که ســال قبل در ســانحه تصادف جان باخته،
فاتحه بخوانند .چند پســر بچه با شوق دنبال
کاروان علم میدوند و یکی از آنها با شــمردن
تیغهها ،میگوید« :این  21تیغه دارد و از همه
بزرگتر است .من میخواهم چند سال دیگر
زیر این علم بروم ».امیر از چوبدار میخواهد
تا علمدار دیگری جایگزین او شــود .با اشــاره
چوبدار علمدارها علم را بلند میکنند و امیر
بیرون میآید .با دست گوی آهنی پایین علم
را نشــان میدهد و میگویــد« :وقتی زیر علم
مــیروی ایــن گــوی بــزرگ روی گردنــت قرار
میگیــرد و نمیتوانــی ســرت را بــاال بیــاوری.
هرچقــدر هــم بــزرگ باشــی وقتی زیــر علم
میروی باید سر به زیر باشی .من هشت سال
اســت که ماه محرم علم میکشــم .از کودکی
وقتی روضه علمــدار کربال را گوش میدادیم
دوســت داشــتم علمدار باشــم .به عشــق آقا

ابوالفضل(ع) علم میکشم و وقتی این عشق
را در دل داشــته باشی انرژی مثبت میگیری.
وقتی خلوص نیت نداشته باشی همین علم
تــو را زمیــن میزند .آدمهایــی بودند که برای
نمایــش زیر علم رفتند ولی چند قدم بیشــتر
نتوانســتند علم را حمل کنند .باید دلت پاک
باشد تا بتوانی این عالمت سنگین را به دوش
بکشی».
عالمتها به موکب بزرگ خیابان نیروی
دریایــی میرســند .صــدای نوحــه از موکــب
پخــش میشــود و چند نفری مشــغول آماده
کردن شربت میشــوند .عالمتها یکی یکی
مقابل موکب سالم میدهند و عبور میکنند.
یکــی از موکــب داران درحالــی کــه بــا یــک
دست شــربت میریزد با دســت دیگر گوشی
موبایلاش را رو به علمها میگیرد تا از سالم
دادن آنها فیلم بگیرد.
مداح هیأت فریاد میزند ذکر حسین(ع)
را بــا همــه وجــود فریــاد بــزن .عالمتهــا به
انتهای خیابان میرسند و بعد از پایان مراسم
روی کامیونهــا قــرار میگیرنــد .علمدارهــا
شــانههای یکدیگــر را میبوســند و بعــد از
خداحافظی مشغول باز کردن تیغههای علم
میشوند و میگویند اگر تا سال بعد عکس ما
باالی تیغه نرفت دوباره زیر علم میرویم.

