
يادداشت

«آتش» واقعى است

عیسى عظیمى
روزنامه نگار و مترجم

اسمش سارا نبود، اختالل دوقطبى داشت و قبال هم یک بار 
اقدام به خودکشــى کرده بود. این حرف ها را خواهر دخترى به 
روزنامه  شهروند گفته که به خاطر تالش براى ورود به ورزشگاه 
به 6ماه زندان محکوم شده و مقابل دادگاه خودسوزى کرده. هر 
کدام شان  کافى براى آن که زهر خبر کمتر شود. اصل ماجرا اما 
همان که دخترى به دلیل تالش براى ورزشگاه رفتن دستگیر 
و محکوم مى شود تا  برســد به بنزین و خودسوزى و 90 درصد 

ســوختگى. اینها البته کلمه اند. درد جاى دیگــرى دارد جان 
مى سوزاند. رو تختى در بیمارستان  سوانح سوختگى مطهرى 
تهران. زیر بانداژ و جایى که سلول هاى پوست در فارنهایت باالیى 
تغییر شکل داده اند. درِد واقعى. حتى اگر این  عکس وایرال شده 

واقعى نباشد .
  حاال دم مســعود و وریا و آن  اندکى که واکنش نشان داده اند 
گرم، اما لیستى هم باید باشــد از بدهکاران به فوتبال . آنها که 
حمایت  شــدند و حمایت نکردند. یک جایى مثل این جا که بد 
نیســت کمى از آن همه مهر و شــور جارى از سکو به چمن را 

تسویه کرد. 
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محرم و حال وهواى داوطلبى

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

عاشــورا،  حال وهواى  عجیــب 
اســت.  داوطلبــى  حال وهــواى 
حال وهــواى انتخــاب و گریزى 
نیســت از یک واقعیــت؛ ماندن یا 
رفتن! فــارغ از همــه دغدغه هاى 
سنت حسنه عزادارى، نقبى است 
به اندرون. ســاعتى اســت براى 
کنــکاش و مداخلــه در زندگى و 
تعقــل و عشــق ورزیدن. و این که 
در کجاى عالم ایســتاده ایم؟ رو به 

کدام سو؟ با چه سابقه اى و چرا؟
چالشــى اســت پر از پرســش. 
نگاهى است به گذشته ات و مفرى 
اســت بــراى آینــده ات. و همین 
لحظات عاشــورایى است که شور 
قیامى را تا بدین جا کشانده از پس 
قرن ها. لحظاتى که به کالم و وصف 
نمى آیند و تو تنها در مقابل خالقت 
مى اندیشــى که اگر تو مى بودى، 
چه را و کــه را انتخاب مى کردى؟ 
و اگر هر زمان و مکان عاشوراست 
که هســت، تو االن کــدام وظیفه 
را دارى و در کنــار کــدام جناح 
ایســتاده اى و رفتــارت با کالمت 
یکى اســت یا پر از تزویــر و ریا و 

تظاهرى؟
عاشــورا که فرا مى رسد از خود 
مى پرســى کــه ظالم هســتى یا 
مظلوم؟ عاشورا که مى رسد ظلم را 
دوباره باز تعریف مى کنى. زمان را 
و مکان را به شــهادت مى گیرى و 
اینجاست که باید معیارهاى خود 
را محــک بزنى. محک بــزن و بگو 
که ظلم کرده اى یا مظلوم بوده اى. 
محک بزن که در کنار ظالم بوده اى 
یا در حمایت از مظلوم ایستادگى 
کــرده اى؟  محــک بــزن. محک 
بزن. محــک بزن و بگــو که منکر 
کدام اســت و معروف چیســت و 
به کدام یک آمــرى و به کدام یک 

ناهى. 
با چه محک بزنیم؟ بى حســین 
(ع) که نمى شــود! این همه خطابه 
و نقــل و مرثیه. این همــه منبر و 
عــزادارى و تعزیه. مگر مى شــود 
که کالمــش را نشــنویم و معیار 
دســتمان نیاید. مگر از خون خدا 

خالص تر هم داریم؟ 
هموســت که در خطبه  پس از 
برخوردش با حــر بن یزید ِریاحی 
در منزل «بَْیَضــه» مى گوید: «اي 
مردم! رســول خدا فرمود: کســی 
که فرمانرواي ســتمگرى را ببیند 
که حرام خــدا را حــالل کرده و 
پیمان الهی را شکســته و با سنت 
رســول خدا مخالفــت ورزیــده، 
در میان بنــدگان خدا بــا گناه و 
تجاوزگــري رفتــار می کند، ولی 
در برابــر او با کــردار و گفتار خود 
برنخیزد، برخدا اســت که او را در 
جایگاه (عذاب آور) آن ستمگر قرار 
دهد .  هان اي مردم  بدانید که اینها 
تن به فرمانبرى از شــیطان داده  و 
اطاعت از فرمان الهی را رها کرده  و 
فساد را نمایان ساخته و حدود خدا 
را تعطیل نموده انــد، درآمدهاي 
عمومی (بیت المال) مسلمانان را به 
خود اختصاص داده اند و حرام خدا 
را حالل و حال لش را حرام کرده اند  
و من شایسته ترین فرد براي تغییر 
دادن (سرنوشت و امور مسلمانان) 

هستم.»
شاید از این رو است که در زیارات 
وارد ه درباره امام (ع) که این روزها 
مى خوانیم و به کرات از رســانه ها 
مى شــنویم، شــهادت به برپایی 
احکام الهی توســط حضرت داده 
ََّک َقْد َحلَّلَْت  شده است: «اَْشــَهُد اَن
ْمَت َحــراَم اهللاِ َو  َحــالَل اهللاِ َو َحرَّ
کاَه َو اََمْرَت  ال َه َو آتَْیَت الزَّ اََقْمَت الصَّ
بِالَْمْعــُروِف َو نََهْیَت َعــِن الُْمْنَکِر َو 
َدَعْوَت اِلــی َســِبیلَِک بِالِْحْکَمِه َو 

الَْمْوِعَظِه الَْحَسَنِه... 
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گزارش «شهروند» درباره 
ساخت جزیره مصنوعى 
در نزدیکى جزیره کیش، 

بعضى دغدغه هاى 
زیست محیطى و پاسخ 

مسئوالن منطقه آزاد کیش

درآمد برخى خوانندگان 
پاپ وطنى معادل 130 سال 
و برخى بازیگران معادل 
36 سال درآمد کارمندان 

مشمول مالیات است سوال 
این است که چرا آنها باید 

به نام هنرمند از هر مالیاتى 
معاف باشند؟

  محسن فروزان، باشگاه 
تراکتور و چند تیم لیگ 

یکى همچنان در انتظارند؛ 
آیا فدراسیون بازهم دنبال 

مصلحت اندیشى است؟

هزینه پخت قیمه نذرى و زرشک پلو 
امسال چقدر است؟

رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر گزارش داد

شهروندان حریم شهرهایشان 
را پاس مى دارند

 تدبیر فدراسیون براى عدم 
رویارویى با 5 ورزشکار 

رژیم صهیونیستى چیست؟

6 رفتار غلطى که پایه هاى 
ریاست جمهورى آمریکا را 

سست کرد

دموکرات هاى  ســرانجام 
کنگره تصمیم خود را براى 
روند  انداختن  جریــان  به 

استیضاح ترامپ گرفتند...

اهالى دو شــهر شمالى و 
جنوبى کشور دست به کار 
حفظ محیط  زیست شــان 
شــده اند و حــاال یکى دو 
روزى است عکس هاى شان 
مجازى سروصدا  فضاى  در 
به پا کرده اســت. شــمار 
و  فعــاالن  از  زیــادى 
دوستداران محیط  زیست...
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جزیره
۵۰۰ میلیارد تومانی

و نگرانی برای  
مرجان ها

۳ پرونده جنجالی 
فوتبال همچنان 
خاک می خورند

سال نذری های 
مشترک 

برای زائران حسینی 
چه می کنیم؟

استیضاح 
دونالد ترامپ 

کلید خورد

آرتیست ها
در حیاط خلوت 

مالیات

ایستاده مقابل 
ویرانگری

نابغه کشتی
در خطر قرعه نحس!
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چه مبارك است این غم   د
که تو در دلم نهادى

شور عاشورایى در قاب هاى 
ماندگار عباس کوثرى
امیر جدیدى
سینا شیرى، محمد فاطمى 
مهدى حسنى
و سعید غالمحسینى

خودمان هم رستاخیز
را فراموش کردیم 

بازیگر نقش حضرت عباس(ع) در فیلم توقیف شده
در گفت و گو با «شهروند»:
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روایت تازه پدر دختر جوانى که در مقابل دادگاه خودش را سوزاند

دخترم سوخت ما هم سوختیم
 اصال هیچ کس سراغ ما نیامده است

من هیچ بازیکنى را ندیدم که پیگیر پرونده دخترم باشد

تاسوعا و عاشوراى حسینى را تسلیت مى گوییم


