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شبکه

ادبیات عجیب یک مداح حاشیه ساز شد

فضای مجازی در قرق «داره میریزه»!

آفتاب یزد -گروه شبکه« :داره میریزه؛ ُگله
که از آس�مون ،داره میریزه رو س� ِر زمین و
زم�ون /داره میری�زه ،میری�زه /داره میریزه
ازآسمون؛ س�تاره ملک /میریزه باز خدا رو
سفرهها؛ نمک /میریزه ،داره میریزه ،میریزه/
قدم نو
خبر اومده س�ر زده س�پیده؛ مبارکه ِ
رسیده/مهمونیه،چراغونیه»...
حتما این مداحی عجیب را که این روزها در
فضای مجازی ،صدا کرده اس�ت ،شنیدهاید.
هم�ان مداحی که به ک�رات با آن کلیپهای
طنز آمیز س�اختند و هنوز هم با آن شوخی
میکنند در واقع فضای مجازی در قرق «داره
میریزه» درآمده اس�ت .جالب اینجاست که
این مولودی را یکی از مداحان شناخته شده
کش�ورمان بازخوانی کرده اس�ت .البته این
مداح�ی و از این دس�ت مداحیهای عجیب
که آهنگ و ملودی آنها کپیای از موس�یقی
خوانده شده خوانندگان پاپ کشورمان است
که فقط متن آن عوض شده ،زیاد است .فارغ
از این موضوع ،امروزه متن مداحیهای جدید
برخالف مداحیهای قدیم که از ادبیاتی فاخر
برخوردار بود ،وامدار زبان عامیانه شده است.
از همین رو ضروری است که یک مداح ضمن
دریاف�ت آموزشه�ای الزم مداح�ی چه در
زمینه موس�یقی و چه متن شعر در استفاده
از عبارات و کلماتی که در مداحی کار میبرد
دقت الزم را انجام دهد تا این چنین دستمایه
طنز ق�رار نگیرد .از س�وی دیگ�ر برخی از
مداحان به واسطه داشتن صدای خوب بدون
آنکه درک درستی از شعر و موسیقی داشته
باش�ند در این عرصه مهم و حساس فعالیت
میکنند که میتواند مسئله ساز شود.
> واکنش مداح پیشکسوت

حیدر توکلی ،نوحهسرا و مداح پیشکسوت
در واکن�ش ب�ه این مداحی گف�ت« :من هم
چن�د روزی اس�ت کلیپهای�ی در فض�ای
مج�ازی در حال انتش�ار میبینم که موجب
تمسخر عدهای فرصتطلب شده .متأسفانه
انواع کلیپ رقص ب�ا این به اصطالح مداحی
س�اختهاند و حت�ی در اینس�تاگرام پیجی
س�اختهاند که همه این کلیپها را با صدای
آن آق�ای مداح کنار هم بچینند ».به گزارش
فارس،ای�ن مداح با بیان اینک�ه نه آن مداح
را میشناس�د و نه میخواهد او را بشناسد،
ادام�ه داد «:پیامه�ا ،توهینها ،تمس�خرها
و ...ک�ه ط�ی چند روز گذش�ته به دس�تم
رس�ید و ش�اهد آن بودهام ،مرا بر آن داشت

که چند جمله خطاب به آن مداح بنویس�م.
یادداشتی نوشتم و در فضای مجازی منتشر
کردم ».توکلی با اش�اره به عواقب این قبیل
کارها اظه�ار داش�ت« :آیا عزیزان�ی که در
قش�ر صد هزار نفری جامعه محت�رم مداح
حضور دارند ،جرمی مرتکب ش�دهاند که به
خاطر رفتار ،گفتار ،اشعار جلف و َسبکهای
َس� ُبک ،مدام از سوی دوست و دشمن مورد
اهانت ،س�رزنش ،تمس�خر ،توهین و ...قرار
بگیرند؟ آب�رو و اعتبار همه ما فدای یک نخ
عبای ارباب بیکفنمان حضرت حس�ین(ع)
ام�ا مداحان جوان�ی که به عاقب�ت کار فکر
نمیکنند ،لحظهای درنگ نمیکنند که با این
قبی�ل مث ً
ال مداحیها ،باعث وارد ش�دن چه
جسارتها و خسارتهایی به ساحت مقدس
آل اهلل (ع) میش�وند ».وی خاطرنشان کرد:
«جل�ب رضایت مس�تمع ،ن�وآوری و ابداع،
رقابت با دیگران ،جذب شهرت ،کسب ثروت
و یا هر دلیل و انگی�زه دیگری غیر از رضای
خدا و خاندان پاک رسول اهلل (ص) به ما این
اجازه را نمیدهد که با هر سبک ،شعر ،لحن،
آوا ،تی�پ ظاه�ری و ...مداح�ی کنیم ».این
مداح پیشکسوت افزود« :اولین و مهمترین
عیب هر یک از ما ،به خاطر نداشتن استاد و
راهنماست .ایمان کامل دارم که هیچگاه یک
ش�اعر آئینی یا یک مداح ،دانسته و از روی
عمد به س�احت مقدس آل اهلل (ع) جسارت
نکرده و نخواهد کرد .حتی زمینه جس�ارت
به س�احت آنان را فراهم نخواهد کرد؛ بلکه
یقین ًا تم�ام ارادتمندان این آس�تان (بدون
استثناء) در جهت کسب رضایت اهلبیت(ع)

واندوختهای برای روز محشر خود ،میسرایند
و ی�ا میخوانند ».توکل با انتقاد از بیتوجهی
ب�ه جوان�ان در تربی�ت م�داح و راه و رس�م
هیئ�تداری ،حل مس�ئله را در سرکش�ی و
توجه بیشتر به آنان دانست و گفت«:شعرهای
س ُبک ،بیپایه یا بیمغز از روی جهل ساخته
میش�وند؛ نه از روی عم�د و اهانت .در جایی
که  ۱۱تش�کل مداحی در کشور داریم ،جوان
مداح ،کمترین اشتباه را دارد».
> مداح باید شعر را خوب بشناسد

در این باره سجاد محمدی ،شاعر آئینی نیز
در گفتوگو با فارس با اشاره به اهمیت شعر
خوب در ی�ک مداحی و مول�ودی میگوید:
«ش�عر در مداحی و مولودی به عنوان محتوا
قلمداد میشود و مهمترین بخش به حساب
میآید که نش�اندهنده ب�ار مطالعاتی یک
مداح و ش�اعر اه�ل بیت (ع) اس�ت ».وی با
بیان اینکه شعر آئینی دارای خطکشیهایی
اس�ت که باید رعایت ش�ود ،تصری�ح کرد:
« این خطکش�یها اظهر من الش�مس است
که سالهاس�ت رعایت ش�دهاند و اس�اتید
خوب�ی نی�ز در ای�ن عرصه وج�ود دارند که
میتوانن�د آموزشه�ای الزم را ارائه کنند».
محمدی با بیان اینکه مس�تلزم مداح بودن
صرف� ًا صدای خوب داش�تن نیس�ت و باید
ف�رد در ابتدا آموزشه�ای الزم را فرا گرفته
باش�د ،گفت« :متاس�فانه امروز اگر مولودی
«داره میری�زه» تکثیر و دس�ت به دس�ت
میش�ود ،به دلیل عدم صالحیت یک مداح
برای مخاطبان اس�ت که نش�ان میدهد آن

مداح ،محتوا و ش�عر خوب را نمیشناسد».
این ش�اعر و سبکس�از با بیان اینکه مداح
باید ش�عر خ�وب را بشناس�د ،تصریح کرد:
«با توجه به ش�رایط روز ،یک م�داح باید به
دستگاههای موسیقی اش�راف داشته باشد
و سپس با ش�ناخت ملودی و شعر خوب در
کنار یکدیگر ،بتواند یک اثر فاخر را ارائه کند.
برای خواندن یک نوحه یا مولودی ،هم شعر
و هم ملودی نیاز است و این دو باید کنار هم
باشد ».وی دلیل ش�کلگیری مولودیهایی
مانن�د «داره میریزه» را کمس�وادی مداح و
ش�اعر دانس�ت و تصریح کرد« :سواد الزمه
هر عرصهای مثل شعر ،مداحی ،خبرنگاری،
پزشکی و ...است .مداحی که پشت تریبون
در هر مجلس�ی ق�رار میگیرد ،باید س�واد
داشته باشد ».محمدی با بیان اینکه مولودی
«داره میری�زه» را دیده و تص�ور نمیکرده
تا این میزان برجسته ش�ود ،افزود «:فضای
مج�ازی ،امروز بس�تری ایجاد ک�رده که هر
اتفاقی میتواند به راحتی برجسته و موجب
آبروریزی شود و یا یک نفر را باال ببرد ».این
شاعر آئینی افزود« :امروز صفحه مجازی این
توآمدترین صفحه
مداح ممکن است پر رف 
باش�د ،اما این مراجعات آبروی�ی به این فرد
نمیبخشد ،زیرا بیشخصیتی را به بار آورده
اس�ت .البته تحلیل بنده این است که شاید
این فرد ناخواسته وارد این ماجرا شده است؛
زیرا این مولودی س�الها قبل توس�ط مداح
دیگری خوانده ش�ده بود که همان موقع نیز
مورد نقد قرار گرفت که هم شعر و هم ملودی
دارای ایراد است و امروز این مداح مجددا ً آن
را بازخوانی کرده است».
> واکنش کاربران

اگرچه بسیاری با این مولودی شوخی کردند
اما کاربرانی هم هستند که در این باره انتقاد
دارند.
یک�ی از کارب�ران در این مورد مینویس�د:
«موضوع اینجاست ،هر کی صدای قشنگی
داره بخواد میتون�ه آوازهای مذهبی بخونه.
کاش سواد طرف بهاندازه صداش مهم بود»
کاربر دیگری گفته اس�ت «:متأسفانه برخی
مداح�ان در مجالس متعدد از س�بکهایی
اس�تفاده میکنند که بیش�تر س�بک فالن
خوانن�ده غرب�ی در ذه�ن تداع�ی میش�ه
س�بکهای س�نتی مداح�ی بس�یار عالیه
و تاکن�ون ه�م هیچ ک�س نتوانس�ته به آن
انتقادبکنه»
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تکانشدیدهواپیما
باعثسوختگیمسافرانشد

یکی از مسافران هواپیمای
بلغ��اری صحنهای جالب و
ه��راس آور را از تکانهای
ش��دید هواپیم��ا در حین
پرواز شکار کرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،با توجه
به اتفاقات تلخ اخیری که
در پروازه��ای هوای��ی رخ
داده اس��ت و مسافرانی که
هرگز به مقصد نرس��یدند،
همیش��ه ترس و دلهرهای
در میان مسافرانی که قصد
دارند با هواپیما سفر کنند،
وجود دارد به خصوص اگر
در حین پ��رواز تکانهای
هواپیما زیاد ش��ود .در این
ویدئ��و ک��ه توس��ط یکی
از مس��افران هواپیم��ای بلغارس��تانی بوئینگ
 ۳۰۰-۷۳۷که از پریش��تینا عازم بازل بود ،در
حالی که هواپیما به آرامی مس��یر خود را سیر
میکرد و مهمانداران نیز مش��غول پذیرایی از

مس��افران بودند ،چالههای
هوایی باعث تکان ش��دید
هواپیما ش��دند به طوری
که مس��افران آمادگی هر
اتف��اق تلخی را داش��تند.
لحظ��ه تکانهای ش��دید
توس��ط یکی از مس��افران
ش��کار ش��د .مهمان��دار با
ض��رب به س��قف هواپیما
برخورد کرد و قفس��ههای
ب��اال ک��ه ج��ای وس��ایل
دستی اس��ت باز شد و بار
مس��افران به کف هواپیما
ریخ��ت و فنجانهای داغ
چایی که جلوی مس��افران
ق��رار داش��ت ،روی آنها
س��رازیر ش��د و بی��ش از
۱۰مسافر را سوزاند .گفتنی است؛ این هواپیما
در مجموع  ۱۲۱مسافر داشت اما پس از فرود،
۱۰نفر از مس��افران که دچار س��وختگی شده
بودند به بیمارستان منتقل شدند.

عروسیهایی که یک کشور را به هم ریختند

قصد داریم از کشوری صحبت کنیم که مقامات
سکِشونهای
و مأموران پلیس آن دیگر از عرو 
عجی��ب و غریب کالفه ش��دهاند .ب��ه گزارش
خبرن��گاران جوان ،مقامات و ماموران پلیس در
سکِشونهای متوالی بسیار کالفه
آلمان از عرو 
هس��تند .این روزها مراس��م همراهی عروس یا
سکِش��ون» در کشور مذکور
به اصطالح «عرو 
مشکلساز شده است .خودروهای لوکسی که به
طور غیرقانونی تیونینگ میشوند و در خیابانها
به راه میافتند ،در اکثر مواقع بزرگراهها را مسدود
و در تردد خودروها اخالل ایجاد میکنند.گاهی
موارد حتی به نشانه شادی با سالحهای غیرمجاز

شلیکهوایی هم صورت میگیرد و به دنبال این
وضعیت پلیس و سیاس��تمداران آلمانی دیگر
حاضر به تحمل این وضعیت نیس��تند و به آن
واکنش نشان دادند.

عجیب و غریبترین سنتهای دنیا!
یکی از مهمترین نتایج سفر این است که میتوان دنیا را جور دیگری
دید! در واقع در س��فر هر کس��ی این فرصت را دارد که زندگی را از
نگاه دیگری تماش��ا کند ،با س��نتهای عجیب و غریب آشنا شود،
سبک پوشش سنتی مردم را ببیند ،از اماکن دیدنی متفاوت بازدید
کند و بعد از آن سعی کند که در ذهنش دلیل انجام کارها و آداب
و رسوم متفاوت و گاه عجیب یک ملت را درک کند.اما در این بین،
یک سری سنتها و آداب و رسوم عجیب و غریب در دنیا وجود دارد
که از حد معمول عجیبترند و هضم آنها واقعا کار سختی است! به
گزارش خبرآنالین،یک س��ری از کش�� ورها در دنیا از قدیماالیام به
خاطر س��نتهای عجیب و غریبشان مشهور بودهاند .گاهی وقتها
آنچنان این رس��م و رسوم عجیب و غریب میشود که شاید از نظر
بعضی از توریستها تابو و غیرانسانی به نظر برسد .اما از نظر آن دسته
توجوی
از توریستهایی که به عمق ماجرا توجه میکنند و در جس 
معانی پنهان شده در هر باور و سنت برمیآیند ،معموال این سنتها
با تمام عجیب و غریب بودنشان جالب به نظر میرسد.
 -1رسم افتادن دندان در یونان

 -3سنت عجیب برای کسب مقبولیت

 -2امتناع از استفاده از جوهر قرمز رنگ در کره جنوبی

روباه ایرانی
در تصویر
فوق
روباه
ز
یبای
ا
یرانی را در ارتفاعات جنوبی شهر ساری
میبینید.

-6سنت پولترابند برای ازدواج در آلمان

یکی از عجیب و غریبترین س��نتهای جهان مربوط به برزیلیها
میش��ود .جالب اس��ت که بدانید پس��ران جوان قوم س��اتاره ماوه
( )Satare Maweب��رای ثاب��ت ک��ردن ش��جاعت و قدرتش��ان
دستانش��ان را در یک س��بد پر از مورچه ف��رو میکنند! نیش این
مورچهها واقعا دردناک است ،اما این جوانان حاضرند تمام درد آن را
تحمل کنند تا به عنوان یک پسر شجاع شناخته شوند و مقبولیت
اجتماعی پیدا کنند! بیخود نیست که این رسم هم به عنوان یکی از
عجیب و غریب ترین سنتهای جهان شناخته شده است!
 -4فستیوال پذیرایی از میمونها در تایلند

در یک سری از فرهنگها ،دندان افتادهکودک را زیربالشش قرار میدهند
تا کودکان به خیالش��ان در قبال دندانشان ،از یک پری یا یک فرشته
پول نقد جایزه بگیرند! در صورتی که یک س��ری دیگر نیز دندانهای
کودکانشان را روی پشتبام میاندازند تا خوش شانسی برایشان بیاورد
که در نوع خودش یک سنت عجیب و غریب به نظر میرسد.

فس��تیوال پرت��اب گوج��ه ی��ا هم��ان فس��تیوال ال توماتین��ا
( )La Tomatinaدر زبان اس��پانیایی ،بزرگترین جنگ گوجهای
دنیاست! این فستیوال یک سنت عجیب و غریب است که در شهر
بونول در استان والنسیا اسپانیا رایج است .در این فستیوال جذاب و
البته عجیب مردم از گوجه به عنوان سالح استفاده میکنند و با هم
یک جنگ بامزه و خندهدار راه میاندازند!

ش��اید برایتان جالب باشد که میمونها تا این حد برای تایلندیها
مهم هستند که در یک روز خاص در سال برایشان غذاهای متنوعی
روی میزهای بزرگ به س��بک سلف س��رویس گذاشته میشود تا
این میمونهای خوشبخت تایلندی بتوانند دلی از عزا دربیاورند و
هر چه قدر که دلش��ان میخواهد ،غذا بخورند! در این فس��تیوال
س��االنه بیش از  3000کیلوگرم میوه و سبزیجات برای پذیرایی از
مهمانان در شهر لوپبوری تایلند مصرف میشود.

این س��نت عجیب و غریب از این قرار اس��ت که درس��ت قبل از
عروس��ی ،خانوادهها و دوس��تان ع��روس و دام��اد دور هم جمع
میش��وند و همه وسایل را از ظرفهای شام گرفته تا گلدانهای
گل را و هر آنچه که دستشان بیاید به جز لیوانها را میشکانند!
آنقدر به این کارشان ادامه میدهند تا کل فضای عروسی کثیف
و درهم و برهم ش��ود .این موقع اس��ت که باید ع��روس و داماد
خوش��بخت بیایند و همه ظروف شکس��ته را جمع کنند و سالن
عروسیشان را مثل روز اول تمیز و مرتب کنند! این سنت نشانگر
اتحاد زوجین و توانایی آنها برای انجام یک کار س��خت است و
به خیال مردم آلمان ،آنها را برای یک ش��روع سرسختانه آماده
میکن��د! به عقیده آلمانیها همه چیز برای قوی ش��دن از اینجا
شروع میشود!

سقوط آزاد روی اهرام مصر
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 ۲۰۱۸ب�ر روی اهرام جیزه مصر را نش�ان م 
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به این ش�کل
ک�ه
یکی
از
اهرام
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-7کشتی شترها در ترکیه

 -5پرتاب گوجه در اسپانیا

بر طبق تاریخ و س��نتهای کره جنوبی ،جوهر قرمز برای نوش��تن
نام مردگان به کار میرفته اس��ت .به همین خاطر اس��ت که هنوز
که هنوز اس��ت اس��تفاده از جوهر قرمز رنگ برای نوشتن نام یک
ش��خص تاب��و تلقی میش��ود و همه اف��راد کره جنوب��ی از جوهر
قرمز رنگ فراری هستند!

در ترکیه تماش��اگران زیادی دور هم جمع میش��وند تا جنگ دو
ش��تر را با یکدیگر ببینند .اگرچه در مس��ابقات کشتی شترها ،این
حیوانات مانند جنگ خروسها دچار صدمات آنچنانی نمیشوند و
تماش��اچیان نیز هیچ گونه آسیبی نمیبینند ،اما با این حال مردم
باید در فاصله نس��بتا دوری از شترها به تماشای مسابقه بنشینند.
دلیل آن هم بوی بد بزاقی اس��ت که در دهان شترهای عصبانی و
متالطم ترشح میشود!
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