آﻏﺎزی ﺑﺪون اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮای اﺟﻼس
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن/
وﻗﺘﯽ ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﻗﺎﯾﻖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرک ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪ آوﯾﻨﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﺸﻤﺎن
از دور اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﻞ ورودی ﺗﺎﻻر
آوﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وارد ﺗﺎﻻر ﺷﻮﻧﺪ.
راس ﺳﺎﻋﺖ  14در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ در ﮐﻨﺎر در ورودی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻋﺪه ای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻋﺪه ای ﺑﺮ روی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ وارد ﺳﺎﻟﻦ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮادران و
ﻣﯿﺰ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ وارد ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ
ﻣـﯽ ﺷﺪﻧـﺪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ در ﺷﺮاﯾـﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮی
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﻋﻄﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺳﺮاغ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رود آب
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰﺧﻨﮑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﻫﻮای ﮔﺮم ﺳﺎﻟﻦ و ﭘﺲ از آن ﭼﻬﺎر ردﯾﻒ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ از
ﻗﺒﻞ رزرو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺳﺎﻟﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  15دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻨﻮز

ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﻀﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺪاﺣﯽ ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ
از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮﺷﺪن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺗﺒﻐﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد.

ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﻓﮕﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺣﻀﺎر را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪه ای دو ﻃﺮف ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﺮاﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪاز ه ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ اﻓﺰوده ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 40دﻗﯿﻘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻐﯿﺾ ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺷﺪه
ﺑﻮده و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ
ﯾﺎ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮﮔـﺰاری اﺟﻼس ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺠﻠﯿـﻞ از ﭘﯿﺮﻏﻼﻣـﺎن ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
زﯾﺮا ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ وارد ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﻫﺎ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اول ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ  14ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ.
اﺻﻮﻻ روز اول ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن در ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اول ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ و روز ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ در وروی ﭘﯿﺎده ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪود 50اﻟﯽ 100ﻣﺘﺮ را ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای ﮐﻬﻦ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻋﺼﺎ در
دﺳﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/م

