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کد که سرنوشـت جهان معطِل ذره ای مانده، اسـم پیشـکشِ  حمّرم مان را گذاشـتمی  کن و را  در این سـاِل سـا
کـه بیشـتر یادمـان باشـد چـرا روایـِت وقایـع سـال 61 حسـابش از شـرِح بـایق غصه هـای زندگـی  »غِم خـّرم« 
یل در  کـه جامـد و مـرده در مـا منی ایسـتد. زخـم می زنـد و روزمـره و معمـویل  جداسـت.غِم خّرم غمـی اسـت 

شـکاف جـا مانـده از زخـم، مسـیری تـازه می رویانـد. داالن می زایـد.
فاصله گـذاری حمـّرِم ۹۹ شـاید حسـن القضاِء مـا باشـد. مهلـت مـا بـرای تردیـد و تصمـمی. فرصـت مـا بـرای 

می غِم خـّرم مـا را بشـکافد و برویانـد. کنـمی و بگـذار این کـه انتخـاب 

دربارهیغِمخّرم



یه کنمی. این حمّرِم تلـخ، آزمون  یه کرده بودمی و نشـده بـود که دور از هـم گر  ما مهیشـه در این اندوه، دوِرهم گر
سـخت ماسـت: آیا در تهنایی هم اقامه ی غم را بلدمی؟

خیتـه روی ایـن بـرگ  از  یـب را به هم ر کـه بـایق نظم هـای مأنـوس و عادت هـای خودفر کرونـا مهان طـور   
ییب سـاخته. مـا را به مضمـون این عزا نزدیـک کرده  اسـت : آیا با حسـنی به این  می مقـری هم ترکیب غر تقو

می؟ سـفر، پـا می گـذار
شـاید امسـال درک مـا از شـب تصمـمی کامـل شـود؛ وقـیت چـراغ روضه هـای بـزرگ خامـوش اسـت و راحـت 
می شـود در این خیمه مناند. امسـال چه کیس خبر می شـود که ما با این اسـم بزرگ مانـده امی یـا از او یب صدا 
دور شـده امی؟ نورافکن هـا و بلندگوهـای پرهیاهـو خاموش انـد. چه کـیس  می فهمـد مـا به اختیـار خودمـان از 
آسـتانه ی این غـم عبـور می کنـمی یـا نـه؟ فاصله گـذاری حمـرم ۹۹ فاصلـه ی مـا بـا کاروان را معلـوم می کند؛ 
گر و دنبالـه رویی منفعل بـودمی یا پیوسـن، انتخاب واقعی مـان بود. امسـال حمک  مهه ی این سـال ها متاشـا
ین بـود که فقط با هم افزایی مجعی در ما شـکل می گرفـت و در  می. آیا این اندوِه هرسـاله، عـادیت دیر می خور
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رودربایسـیت با دیگران بـه این مـامت در می آمدمی یـا در خلومتان هـم ظهر واقعـه رخ می دهد یب مـدد صداهای 
بلنـد و نـگاهِ  قضاوتگـِر هم اشـکی ها. وقـیت سـنت های دوست داشـتیِن حمـی و تکرارهـای هـزاران سـاله 
می یا به سـکوت و رخوت تن می دهـمی؟ در ایـن روزها که  نیسـتند،آیا در خودمان سـینه می زنمی و دم می گیر
یرِ  یـک سـقف، به مهـان شـکوه و عظمـیت نوحـه و زاری  خیمه هـای مـا دور از هـم اسـت، مـا چند نفرهـای ز
گر چننی شـود سـال های بعـد که ما  یـاد می کـردمی. شـاید ا یر سـقف های بلنـد و مهـراه نفـرات ز می کنمی کـه ز
می و  می، دایره  های فشـرده تری برای سـینه زدن بسـاز یباتـری راه بینداز نقطه  ها، دوبـاره هم را بیابمی هم عـزایِی ز

می. شـانه هامیان را بیشـتر به هم بفشـار
یـر این پرچم ها  این روزها هبـت  و خامویِش  پس از مههمـه، امکان تأمی فراهـم آورده که ببینمی چـرا تا امروز ز
یق با امروز می کـرد. در الیه های  گر به ما از این کاروان خبری نرسـیده بود زندگی مان چه فـر ایسـتاده بودمی. ا
پهنان این حمرم، ما بـا خودمان روبه رو می شـومی؛ روراسـت می شـومی. حمرِم کرونـا زده، خبت ما بـرای خلوت 

با اسـامی مطهر اسـت تا بدانـمی در ما جتـی کرده اند یـا فقط بـر  زبان مـان می چرخند.



یاست.  امسـال روضه هایی را درک می کنمی که پیش تر جتسم شان برامیان سـخت بود. سـال روبه رویی ما با بور
ک گذاشـن بدن  های خونـنی. سـال درِک حلظه ی هیچ  کس. سـال ملس  روضه ی دفن چند نفره. تهنـا در خا
وقـیت از زمـان کـه کـیس بـرای یـاری نیسـت. پاره هـای مقتـل آمده انـد نزدیـک؛ نیازی بـه روضـه رفن نیسـت، 

کایف سـت در باز کنمی کـه بیایند تو. 
یخ که هـر کس صدها بار مرگ   یخ که آدمیزاد بیـش از هروقت دیگری از مرگ ترسـیده، وقیت از تار در وقـیت از تار
یاد »فیاسـیوف خذیین« دل وجان  ما را می لرزاند یا به مهان ترس های روزمره  خودش را جتسـم کرده، آیا غنای فر
گر در باز کنمی بیش  از هروقت دیگری رجزهایش در ما طنـنی بینـدازد:  »این ال اری املوت اال  رضا داده امی؟ شـاید ا
یزان مان بوده امی، این حقیقت را درک کنمی که  السعادة«. شاید در سایل که بیش  از خودمان نگران خانواده و عز

مهراه بردن پاره های تن و فرزندان چه  شـجاعت شـگرف تری  از رفن بـه آغوش مرگ می طلبد.
هر آن چـه بر ما می گـذرد، هرقـدر هم که طاقت فرسـا، بازهم نسـبت مان با حقیقت  طاقت سـوز واقعه ی سـال 
کـه آن رنج هـا را بـرده از عنصـر  61 در حـد یـک شـبیه خواین منایـی و کوچـک بـایق می مانـد، چـون عنصـری 
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مهه ی ما لطیف تر بـوده و هر زمخـی هزار بار او را عمیق تر شـکافته اسـت. باز هـم  به  انـدازه ی فاصله ی یک 
می. شـبیه خوان از شـخصیت اصـی، از جتربه ی اصـل واقعـه دور

کرده انـد بـرای هرکـداِم مـا  کـه خانـواده ی  تسـلمی ناپذیر از آن عبـور  در سلسـله ی آزمون هـای نفس گیـری 
کـه باشـمی در ایـن چنـد وجهـی عاشـورا بـرای مـا  یـز. در هـر مصیبـیت  گر حلقه ای سـت؛ بـرای توسـل و بـرای 
یزی سـت به رنی در آن بیابان که  گوشه ای است برای نزدیک شدن. مهیشـه از هر رنی که می کشـمی ، گر

وضـع مـا را در بـر بگیـرد و سـخت تر از وضـع مـا باشـد.
می بیشتر می فهممی: »ال یوم کیومک.«  روزهایی که با رنج  ها مهسایه تر

یف یک خطی حمرم نامه ی امسال این است: از عشق باید اثری برجا گذاشت. تعر
 غِم خـّرم، روایـت نشـان ها و یادمان  هـای بـه جامانـده از دلـدادگان   اسـت :  علم هـا و طومارهـا، عکس هـا و 

نقایش هـا و صداهـا، نوحه هـا و من  هـا.



می چون  پشت  سر هنوز مردمی در راهند.  می باید نشانه بگذار غِم خّرم درباره ی این اسـت: راهی را که می رو
یارت نباید دستِ  خایل برگشـت. یادگاری های عاشیق مهم اند.  از این ز

غِم خّرم، مـروِر مابه ازاهاِی این جهاین اسـت  از جتربه ای یگانه که اصِل آن جهاین اش را منی شـود با کیس به 
ک گذاشت اشترا



گفتاکهبودهمره؟گفتمخیالتایشه
کربـــال، ســـامرا، کاظمـــنی و مشـــهد اســـت. در ایـــن  وجـــه متایـــز گواهی نامه هـــای حـــج شـــیعیان تصویـــر حـــرم امئـــه در 

طومارهـــا معمـــوال روایـــت ســـفر بـــه عتبـــات اضافـــه شـــده اســـت
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فهرســـت
کـــه عـــزاداری حمـــرم در هـــر منطقـــه و هـــر دوره ی زمـــاین در تعامـــل بـــا  آثـــار هنـــری و پژوهش هـــا نشـــان می دهنـــد 
گـــون ویژگی هـــای خـــاص و متمایـــزی یافتـــه اســـت فرهنگ هـــا، آداب ورســـوم، ســـبک های زندگـــی و ســـنت های گونا
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چهارگاهمهدیشادمانیسیدجواد رسویل

کـــه »بابـــا جـــان! االن  کـــه چـــی آدم مهـــه ی زندگـــی اش را بگـــذارد پـــای یـــک علـــم.« جـــواب مـــی داد  می گفتنـــد »خـــب 
مشـــا بـــری تـــوی جملـــس خـــم یـــه  نفـــر بـــرای احتـــرام دســـته گل می بـــری واســـه صاحب عـــزا. این هـــم دســـته گل ماســـت.«

کـــرد. آمـــاده شـــد تـــا بـــه میـــدان بـــرود و مهـــه ی  مهـــدی بعـــد از آ ن کـــه پاســـخ ســـؤالش را فهمیـــده بـــود، لبـــاس رزم تنـــش 
کـــه در کشـــف و شـــهودش در عاشـــورا یافتـــه بـــود را بـــه مـــا هـــم نشـــان بدهـــد آن چیـــزی 
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کنـــمی و  گـــویش ســـاده ی اضافـــه دارم و دیگـــری می گویـــد مهنی جـــا مهـــه پـــول مجـــع   یکـــی می گویـــد مـــن یـــک 
ـــگار  ـــک خبرن ـــوی گویش ســـت. ی ـــد مســـئله موبایـــل نیســـت، مســـئله عکس هـــای ت می. می گوی برایـــش گـــویش خبـــر
ـــه،  مســـئله  ـــد ن ـــر می گوی ـــان کمـــی عصیب ت ـــد »مهـــه ی عکســـا و فیلمـــای مـــم جمـــاین مـــال مشـــا.« برای ـــاین می گوی لبن

کـــه بـــا نـــگاه مـــن گرفتـــه شـــده عکس هایی ســـت 

قربانـــت شـــوم، از امـــروز جملـــس روضه خـــواین نـــواب علیـــه عالیـــه انیـــس الدولـــه در کشـــیکخانه مبارکـــه مـــی باشـــد و 
از امشـــب هـــم عـــی الرســـم بایـــد درب حـــرم مبـــارک ذکـــر مصیـــب بشـــود بـــه حضـــور مبـــارک

104 حاجعباسنغمهسرایاسلامیمرتیض قدمیی
حاج عبـــاس دیگـــر بـــه چرخیـــدن حلقه هـــا و حرکـــت نـــوار خیـــره نیســـت، بـــه پنجـــره و آفتـــاب مـــرداد زل زده، بـــه حمرمـــی 

کـــه نزدیـــک اســـت و حـــال و هـــوای متفـــاویت بـــا مهـــه ی حمرم هـــای  بعـــد از واقعـــه ی عاشـــورا دارد

فهرســـت



شاهحسینعلمِکش



ولـع دیدن دوچیـز زائـران و جمـاوران و مشـتاقان را راهی موزه ی آسـتان قـدس رضوی  می کنـد: مدال های 
م شاه حسـن.

َ
مرحوم ختـی و َعل

ین  مـش بزرگ تر
َ
 وقـی بـا اهـل فـن دربـاره ی شاه حسـن حـرف مـی زدم مهـه بـدون مقدمـه می گفتنـد َعل

کمـرش راسـت بـود و سـینه اش سـپر، هرسـال  کـه شاه حسـن تـا  گفتنـد  علـم ایـران اسـت بلکـم جهـان. 
یل قبل از فوتش، حدود یک سـال قبلش، آن  را به موزه ی آسـتان  هیئتـش را با علم راهی حرم می کـرده و

کامیونش را فروخـت و متام زندگی اش  که  وایِت حسـن غیورمرادی، راننــده ای  ر
کرد. م بـزرگ 

َ
را وقف یـک َعل
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یرش عیل  ق بسـته ز
ّ
می َبـرد. توی خیاالت من، علم مهان چند تیغه ی ُپر از َپر و شـایل بود که یک نفر ُقل

کـه  اربعـن و  می کنـد و چندقـدم می بـردش جلـو و بـاز می گـذاردش روی پایـه. مهـان فلز هـای سـنگیین 
ین و روبه حرم، سا نه سـانه تا اذان ظهر محلشان می کنند.  تاسـوعا و عاشـورا پشـت به دسـته ی زجنیرز
کرونـایی پاشـدم رفـم مـوزه تـا از نزدیـک ببینمـش. دسـته گل شاه حسـن یـک  تـوی آن ایـام سـوت وکور 
کـه تابه حـال تـوی تکیه هـا و دسـته ها دیـده  کلمـه بـود. از آن چیزهـایی  قطعـه ی هنـری به معنـای دقیـق 
بـودم فرسـنگ ها جلوتـر بـود. و جزئیـات، ایـن جزئیـات بـه غایـت دلنشـن، درسـت و مرتـب و دقیـق و 
ین  وایـت اصیل معرکـه را به هبتر درهنایـت ظرافـت و دقـت کنار هم چیده شـده بود. شاه حسـن نه تهنا ر
وایت هـا هـم،  نشـانه های کوچکـی را بازسـازی و  کـه بـرای خرده ر کـرده  شـکل ممکـن روی علمـش سـوار 

کـرده اسـت تـا آن را بـه مقتـل مصـوِر متام عیـاری مبـدل  کند. طـی مـرور زمـان به علـم اضافـه 
کـه عـادت بـه خپته خـواری در مرامـش  وشـن شـد  گفت وگـو بـا دوسـتان و خانـواده اش بـرامی ر ل   در خـا
یل قرض کرده و نه اجازه  یده و نه اسـبایب سـوارش کرده اسـت. نه پو نبوده. حاضر و آماده نه چیزی را خر
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کـس دیگری. مش بیفتـد پای 
َ
داده خـرج َعل

خیته است وایت ساخت علم است و باین اش که مهه ی زندگی اش را پای آن ر یر، ر وایت ز  ر

یت اش را در اختیارم گذاشـت یب اندازه   باید از مسـعود نیب دوسـت که اولن بار پیشـهناد داد یپ علم را بگیرم و خبیش از آرشـیو صـو
تشـکر کمن. هم چنـن از عیل اصغر نعمی آبـادی، حممد غیورمرادی، حممد توانایی خبازان، مها سـعادمتند و حسـن بیـات که یب منت و 

مهربانانه هرچه را در چنته داشـتند در اختیارم گذاشـتند یب هنایت تشـکر می کمن؛ حق گزارم و قدردان.



علـم شاه حسـنی اولـش یک نفـره بـود؛ اولش یعـین اوایـل دهـه ی یس. یک نفـر با چنـد تا از دوسـت  
و رفقایـش آن را می بردنـد و می آوردنـد. سـاده و عـادی شـبیه علـم هیئت هـای دیگـر. حـیت شـاید 

کوچک تـر از بـایق علم هـا. حنیف تـر و 
 پدرش اولنی علم را در نه سـالگی با چند تا حلب و لوله ی آهین و مقداری پرچم برایش می سـازد 
کامیـون بـود.  ز، راننـده ی  کشـاور وز تـا آخـر عمـرش دیگـر یب علـم منی مانـد. پسـِر پیرمـرِد  و او از آن  ر
کـه بـار  کجـا  وز، هـر  چیـزی، بـه هـر  گاهـی مشـال. هـر ر گاهـی جنـوب،  گاهـی مشـهد.  کـرج،  گاهـی 
ین   چطـور و از کی صاحـب بزرگ تر

ً
می خـورد، می ُبـرد. کیس منی دانـد این راننـده ی کامیون دقیقا

کـه شاه حسـنی هرچـه مـال و منـال داشـت بـه  پـای  علـم ایـران شـد. مهـه فقـط ایـن را می داننـد 
خیـت. علمـش ر

کـه از مهان چبگی تـوی دم وبـازدم هیئت هـای خمتلف چرخ می خـورد: هیئت   متولـد سـنه ی 1311 
زاحیـی سـادات رضـوی. شاه حسـنی جواین هایـش  رضـا ترکـه، مخسـه طیبـه، دوازده امامی هـا و میر



کنـار حـرم تـوی  کامیـون خبـرد نـار بـوده. تـوی بازارچـه ی »حاج آقاجـان« دکان داشـته،  پیـش از این کـه 
ود و بـه پوسـت آویـزان  یـر دسـتگاه مـی ر بسـت بـاال. یک بـار در مهـان نـاری سـه تا از انگشـت هایش ز
ره  بیرون کشیده و گذاشته الی دستمال 

َ
ک ا یر خا می شـود. خودش می گفته  تکه های انگشـتش را از ز

کاری از دسـت مـا برمنی آیـد. شاه حسـنی هم گفته  یکایی هـا . دکتـر گفته بـود  و رفتـه مسـت بیمارسـتان آمر
 
ً
کـرده بـوده بـه حضـرت ابوالفضـل)ع( و ظاهـرا بـود »مشـا اینـارو خبیـه بـزن، باقیـش بـا خـودم.« بعـد توسـل 

کـرده بود. انگشـت هایش جـوش خـورده بودنـد جـز یکـی که کمـی، فقـط کمـی، احننا پیـدا 
خـودش  بـود.  هـم  رگـی  بز هیئـت  بین هامشـی«.  آل حممـد  قـامئ  یـن  »منتظر داشـت؛  هیئـت  شاه حسـنی 
کار منی کـم: مـاه رمضـان و بعـدش هم حمـرم و صفـر. حمـرم و صفر  می گفـت سـه  مـاه از سـال را بـا ماشـنی 
ق  یِن قـدمی بـا حـاال فـر متام وقـت در هیئـت بـود. میـون دار بـود. میـون دار دوهـزار سـینه زن. ضـرب سـینه ز
می کـرد. دسـته ی عـزا بـا ثـالث و هفت ضـرب دم می گرفـت. هفت ضـرب را یک نفـس بایـد می زدنـد و 
یاد می  کشـید  یب فاصلـه. نوحه خـوان که می خواسـت شـور بدهـد آهنگـش را تغییر مـی داد و میـون دار فر

1۸شاه حسنی علم ِکش



و ضـرب ثـالث را اعـالم می کـرد. جـان می خواسـت. حنجـره می خواسـت. میـون دار از میان چند فـوج از 
کوچه پس کوچه هـا   ی سـینه زن ها راه می رفـت و نظـم مـی داد بـه ضرب هـا و صف ها. دسـتور خلت شـدن 
کـه پیراهن در مـی  آورد بایق اجـازه پیدا  را هـم میـون دار باید اعـالم می کرد. یکی از سـادات پیشکسـوت 

می کردنـد. امـا میـون داری و هیئـت داری شاه حسـنی را قانـع منی کـرد. 
یل دلـش رایض منی شـد. بـرای مهـنی خیـز   علـم شاه حسـنی اول بـه مهـان سـادگی علم هـای دیگـر بـود و
یباتر می شـد.  رگ تـر و ز کـرد. طـول و عـرض و بـاال و پایینـش سال به سـال بز رگـش  کم کـم بز برداشـت و 
که  ُکل ایـران را می چرخید و تـوی مهه ی شـهرها دنبال اسـباب عـزاداری می  گشـت. هـر جا  کامیـون  بـا 
یـد. یک بـار  یـدن بـرای اهل وعیـال، بـرای علمـش سـوغات می خر سـفر می رفـت به جـای سـوغایت خر
یدم  که خر گفته بود شـیرهای طـالیی و مرِغ علم هـایی  که با خانـواده رفته بودنـد اصفهان بـه چبه هایش 
کامیون. شـب موقع خـواب منی شـد صندیل ها را تـکان داد  یـر صنـدیل   گذاشـته بود ز را مادرتـان نبینـد. 

چـون حاج خـامن می فهمیـد.

ــد  ــران را می چرخی ــون ُکل ای ــا کامی  ب
و توی مهــه ی شــهرها دنبال اســباب 
عــزاداری می  گشــت



پـدرش اولـنی علـم را در ُنه سـالگی بـا چنـد تـا حلـب و 
لولـه ی آهـین و مقـداری پرچـم برایـش سـاخت و او از آن  

روز تـا آخـر عمـرش دیگـر  یب علـم منانـد



ید و سـوار علم   حیوانـاِت روی علـم را از اصفهان و هتـران و شـیراز و از هر کجا که دسـتش می رسـید می خر
کوب. مثاًل وقیت از میدان ِسدامساعیل بر می گشت  می کرد. حیوان های روی علم یا نقره کوب بودند یا طال
یـدم و یه  دونـه مـرغ فلـزی و دو تا شـیر.« مهـه ی این ها را بـا پول  به دوسـتانش می گفـت »دو تـا طـاووس خر
ید و مـی آورد. نه از کیس پویل قـرض می کرد و نه اجازه مـی داد کیس برای علمش چیزی  باِر کامیون می خر
یده بـود. حیت خبـی از َپر  یل به جایـش دو تا شـیر خر خبرد. یک بار هـم رفته بـود هتران ماشـنِی سـواری خبـرد و
گر ماشـنی سـواری آن زمـان 16 هزار  یده بود. حسـاب می کردند ا یه خر مرغوب شـترمرغ را هم رفته بود از سـور
یده بود. مهه هم  کار  تومان بود، او رفته با پول دو تا ماشـنی، که می شـده حوایل  35 هزار تومان، دوتا شـیر خر
گر چانه می زدی من  ِدست بودند. اوستای شیرساز یک بار به او گفته بود »مشهدی! چقدر تو ساده ای. ا
راه می آمـدم با تـو و کمتـر می گرفم.« شاه حسـنی هم گفتـه بـود: »نه خیر مـن سـاده نیسـم. 35 تومـن دادم و 

برای من مهان 35 تومن را می نویسـند، نه کمتـرش را.« 
کـم  کـه چیـزی از علـم  رسـید بـه  جایی کـه دیگـر علـم جـا نداشـت حـیت بـرای ده  سـانت. مـدام نگـران بـود 
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 چیـزی از رویش باز کـرده بودنـد. علم 
ً
نشـود. آخـر اشـیای قیمیت هـم کم نداشـت. یکی دوبـاری هـم ظاهـرا

یل  تا آخرعمرش جای درست وحسـایب برای پارک کردن نداشـت. خانه  ی شاه حسـنی آن قدرها بـزرگ نبود و
به انـدازه ای بـود کـه جملـِس روضه بگیـرد و گاهی هـم جملسـش را می برد توی مسـاجد و حسـینیه هایی که 
یف می کرد  می شـناخت. حاج حممد توانایی، یکی از علم کش های قدمیی و رفیق شـفیق شاه حسنی، تعر
کـه دهـه ی هفتاد و هشـتاد، شـب های حمـرم چند نفـری پـای علـم می خوابیدند تا کـیس چیزی کـش نرود 
ازش. کـیس شـیر و طـاووس و مرغ و غـزال و َپر شـترمرغ را، حاال به هر نیـیت، با خودش نبرد. پر شـترمرغ روی 
علم شاه حسـنی پر خایص بـود. کیس نبود که بتواند تـوی ایران َپرها را رنگ کند. شاه حسـنی رفییق داشـت 
یـکا بودند. به رفیقش که هر دوسه سـال یک بار می رفت آن جا سـفارش پر مـی داد. بعد  که پسـرهایش آمر
یدند بـرای علم. پرهـایی که ۹۰سـانت ارتفاع  چبه هایـش از مهان جـا یا کشـورهای دیگر می رفتنـد پر می خر
داشـتند و عالمت پرواز بودنـد؛ پرواز بنی زمنی و آمسان. پرها، فرشـته هایی را به یاد می آوردند که دیر رسـیده 

بودنـد به معرکـه و کار از کار گذشـته بود. بـرای مهنی دیگر به آمسان برنگشـته بودند.

 بــه دوســتانش می گفــت »دو تا 
یدم و یــه  دونه مرغ  طــاووس خر
فلــزی و دو تــا شــیر.« مهــه ی 
کامیــون  این هــا را بــا پــول بــاِر 
یــد و مــی آورد می خر



کـرده ، افتـاد بـه بزرگ کـردِن  کـه علـم دیگـر جـای خـایل نـدارد و مهـه جایـش را ُپـر  شاه حسـنی وقـیت دیـد 
گذاشـت برایـش. سـه نفره ا ش  طول وعرضـش. دسـته گل شاه حسـنی رسـیده بـود بـه ُنه متـر. سـه تا  پایـه 
یرش بـا ده ها  کردنـد. یکـی وسـط، دو نفـر هم چپ و راسـت. سـه  نفـر هم قـد و هم هیکل بایـد می رفتنـد ز
کـرده  یـادی پیـدا  کـه مراقب شـان باشـد. بیشـتر از هـر وقـت دیگـر تـوی چشـم بـود و هواخـواِه ز نفـر هیئـیت 
بـود. حـاال بلندکردنـش فین تـر و ختصیص تر هم شـده بود. بار سـنگنی علـم باید میزان باشـد. یعـین هرچه 
و می داشـتند  ور و باز یل علم کش هـا هرچقـدر هـم ز یک طرفـش دارد بایـد آن طرفـش هـم داشـته باشـد. و
بـاز هـم چیـزی حـدود صدنفـر بـا چشـم های بـاز دور و برشـان بودنـد تـا علـم لنگـر نینـدازد و زمنی خنـورد. 
شاه حسـنی هنوز رایض نبود. به نظرش علم هنوز درخور این عزا نشده بود. هنوز به اندازه ی کایف آبرومند 
کـرد که شـش هفت  تا  پـا  کامیـون داری رفـت حـوایل حملـه ی »طـالب« و محـام کوچکـی بر کنـار  نبـود. در 
دوش بیشـتر نداشـت. اموراتـش را بـا مهـنی می گذرانـد بـرای این کـه فقـط بـه یک چیـز برسـد: بـه علـم و 
روضـه ی امـام حسـنی)ع(. شـور و انگیزه  و اصـل و فرع زندگـی اش مهنی بود. حمـرم  و صفر که متام می شـد 
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بایق سـال را می نشسـت نقشـه می کشـید برای حمرم سـال بعد. پول مجع می کرد که برود برای علم چیزی 
خبـرد. بنـد هیچـی هم نبـود؛ گشـنه  و تشـنه و روز و شـب و نصفه شـب هم نداشـت. هر جـا و هـر حلظه که 
فکر می کرد می تواند برای علم چیزی خبرد، می گذاشـت می رفت و تا چند روز پیدایش منی شـد. نیست 
وز و یـک  هفته هم نباشـد. حیت شـده بـود یکهو َسـر از کربال در بیـاورد.  وز و دو ر می شـد. شـده بـود یـک  ر
یل مهچنـان بزرگ تـر می شـد. دیگر پنـج  نفر بایـد می رفتند  تلفـین هم نبـود که کـیس پیگیرش شـود. علـم و

یرش. رسـیده بـود به چیزی حـدود دوازده سـیزده  متر.  ز
بلنـدش منی کـرد. مهیشـه  ایـن آخری هـا دیگـر  یل  بـود و را   سـاخته  این کـه خـودش علـم  بـا  شاه حسـنی 
که دل شـان می خواسـت یک حلظه، فقط  صدهـا نفر عـزادار و علم کش آماتـور و حرفـه ای دورش بودند 
یک حلظـه، سـنگیین علـم بیفتـد روی دوش شـان چـه برسـد بـه این که چنـد قدم هـم جلـو ببرنـد. ترتیب 
کـه اول سـید می آمـد ُمهر علـم را می شکسـت و بعد بـایق بـه ترتیب سن وسـال با  علم کـی این طـور بـود 
کـردن علم  کـه کمک شـان می کردنـد. بلنـد  کارکشـته  ای هـم بودنـد  یـرش. جوان هـای  وضـو می رفتنـد ز



کار سـاده ای نیسـت. ختصص می خواهد. باید حواسـت باشـد کج بلند نکین، راسـت بلنـد نکین، چپه 
بـایل جـایی 

ُ
ک باشـد. الا نکـین. در ضمـن و از مهـه مهم تـر، علم کـش بایـد آدم درسـت و سـاملی باشـد. پـا

یر  نـدارد. ایـن علـم به  نـام عبـاس اسـت، علـم دار حسـنی. در نتیجـه، آدم تارک صـالة صالحیت رفـن ز
کـه وقـیت بلنـدش می کردنـد بدن شـان تـکان منی خـورد. قـرص و حمکـم  علـم را نـدارد. جوان هـایی بودنـد 

بودنـد.
 شاه حسـنی مهیشـه بیسـت یس متر جلوتر از مهه بـود، جلوتر از علـم. علم  کش ها می گفتند عشـق می کرد 
که بـا دیدنـش ذوق می کردنـد و کی عکس  ِکیـف مـردم را  یـرش را،  از دور علمـش را می دیـد، شـلوغی ز
کـه این مهـه َپـر شـترمرِغ رنگ شـده را از نـاف  گـر لیچـار بـارش می کـرد  کـیس هـم ا کنـارش می انداختنـد. 
کاری  کـه چـی؟ می گفـت »پـول عشـق اسـت. مـن  فالن جـا و شـیرهایش را از هبمان جـا برداشـیت آوردی 
 بـه  کارتـان نـدارم، مشا هم کاری  به  کار من نداشـته باشـید.« تازه یک  بار هـم علم را برده بـود هتران پیش 

کنند.  حـاج طیب قبـل از این کـه اعدامـش 

بــود  گفتــه  شیرســاز  اوســتای   
»مشــهدی! چقــدر تــو ســاده ای. 
کمتــر  مــی زدی  چانــه  گــر  ا
هــم  شاه حســن  می گرفــم.« 
ــم.   ــاده نیس ــن س ــود: » م ــه ب گفت
را  تومــن   35 مهــان  مــن  بــرای 
را.«  کمتــرش  نــه  می نویســند 



یت ها تصویر شاه حسنی را اولنی بار در آلبوم حاج ممد توانایی دیدمی: چهارشانه، بلندباال و رشید. عنی بایق لو



تصویـر شاه حسـنی را اولنی بـار در آلبـوم حـاج ممـد توانـایی دیـدمی: چهارشـانه، بلندباال و رشـید. عـنی بایق 
کـه علـم شاه حسـنی شـش متری بـود بـا او عیـاق شـد و جفت وجـور.  یت هـا. ممدآقـا از مهـان موقعـی  لو
گرفتـه؟« حاجی می گوید  و کی  کـه می بینمی رفیق مان می پرسـد »این عکسـای پانورامـا ر عکس هـا را 
کاغذو  و می گرفت یکـی چاپ می کـرد. دو تا  و فقـط یه  عکاس تو مشـهد می گرفت. پـول دو تا ر »اینـار
و تـو  یـه  عکس جـا بـده. توی ایـن عکـس علم جـای بانک سـپه  کنـار هـم تـا مهـه ی علـم ر می ذاشـت 
سـابِق حـوایل میـدون شهداسـت. شاه حسـنی ایـام عـزاداری اون جـا نگهـش می داشـت.« حـاال چیـزی 
که شاه حسنی از دنیا رفته اسـت. حاج ممد از دوستان قدمیی اش بود. توی خیابان  حدود 12 سـال است 
گاراژدارهـا ترمزسـازی داشـت. می گویـد شاه حسـنی می آمـده تـوی تعمیرگاهـش و می گفتـه »حاجـی! 

میـش هیئت.« کنـمی و ببر می بـازار علمو درسـت  این هفتـه می خـوام بـر
یـر  پیراهنش بـود. نگران بـود که نکنـد یکهو سـر از هیئت در بیـاورد و  می گویـد لبـاس سـیاه عزا مهیشـه ز

کردند.  که با خـودش دفـن  لباس سـیاه تنش نباشـد؛ مهـان لباس عـزایی 
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گذاشـته بودنـد و بـرای مهـنی  کمـی دلگیـر بـود. تـوی حـرم مبـب  از انقـالب  شاه حسـنی سـال های بعـد 
منی گذاشـتند علـم تا صحن ِامسال طـال برود.علـم  دم حرم می ایسـتاد. زائـر و جماور می آمدنـد تا صبح مجع 
می شـدند دورش. یک سری مسـائل دیگر هم پیش آمده بود. مثاًل عده ای می گفتند علم شبیه صلیب 
یت اش مشکل داشتند. مثاًل می گفتند  اسـت. عده ی دیگری هم بودند که با شـخصیت داش مشـیت و لو
»خـب کـه چـی آدم مهـه ی زندگـی اش را بگـذارد پـای یـک علـم.« جواب مـی داد کـه »بابـا جـان! االن مشا 
یه یه  نفر برای احترام دسـته گل می بره واسـه صاحب عزا. این هم دسـته گل ماسـت.«  بری توی جملس تعز
و بعد شعری از َسروی، شاعر هیئت شـان، می خواند که حدیث نفس خودش بود و زبان حالش »َسروی 
ینـت بـزم عزاسـت« این دسـته گل،  ایـن ابیـات را حبـر علـم بسـرود و گفـت/ این علـم چـون دسـته ی گل ز
شـعله ی شاه حسـنی بـود. زبانـه می کشـید. شـاه حسـنی شـعله را بـزرگ می کـرد: شـش متری، نه متـری، 
دوازده متـری. ایـن شـعله و ایـن آتـش را مـدام بـزرگ و بزرگ تـر می کـرد. وقـیت می دیـد پنجـه ی جوان هـای 

عـایص دور شـال های علـم مشـت می شـود، دلـش سـبک می شـد. فکـر می کـرد مـزدش مهنی اسـت.
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گیـر منی آمد. کـیس المپ خیچایل نداشـت.  می  یک بـار نصـف المپ هـای علم سـوخته بـود. به خاطر حتـر
کـرده بودنـد. شاه حسـنی و علم کش هـا نزدیک مهـان بانک سـپه بودند. رئیـس بانک  و  ور یـر مشـهد را ز
یل خب المپ ها سـوخته بود و اوقات شاه حسـنی  ق می رسـاند هبشـان. و هم آدم درسـت و خویب بود و بر
خیـی از ایـن بابت تلخ شـده بـود. وسـط خیابان هـم مهنی طـوری راه می رفـت و فکـر می کـرد و داد می زد 
کار خودشان بودند و مشغول ترومتیز  که »یا امام  رضا، یا امام  حسـنی خودت درسـتش کن.« مهه سرگرم 
یل یکهو جواِن موتورسـواری ترمز می کشـد بیخ مجاعت.  کردِن علم. کیس امیدی به روشـنایی نداشـت. و
تیپ وتالش سـاده بود. پیک بود انگار. شاه حسـنی سـرگرم علمش بود. حملش نگذاشت. ذهنش درگیر 
کنـمی، یکی  گفته بـود المپ هـای سـامل را دوتایکی  کـیس پیشـهنادی داده بود. یکـی  بـود. قبلـش هم هـر 

مـان خدا. 
َ
می به ا و می و بـر وشـن نگه دار وشـن می شـوند را ر که ر گفتـه بـود مهان هایی 

کـه  کـیس  گفـت »شاه حسـنی! المـپ مِنخـه ِبـره علمـت؟« حـاال خـوِد شاه حسـنی بـا هـر  جـوان موتـوری 
کـه ایـن دسـته گل شـب را بـدون  کـه عقلـش می رسـید رفتـه بـود  کجـا  می شـناخت حـرف زده بـود و هـر 



گفت  نـور نگذرانـد، چراغـاین باشـد، نـوراین باشـد. مهه مـات مانـده بودند.جـوان موتـوری دوبـاره 
کـیس  می.« هنـوز  کـه داری مـا می خـر گفتنـد »هـر چنـد تـا، اصـاًل هـر چنـد تـا  »چندتـا می ِخـن؟«، 
یـپ  یل مهنی کـه ز بـاورش نشـده بـود. بـا خودشـان می گفتنـد دارد چرنـد حتویل مـان می دهـد. و
گرفته  کت شدند. المپ ها را  کاپشـنش را کشـید پاینی و جعبه های المپ را درآورد مهه دوباره سـا

وشـن شـده بـود.  یـه می کردنـد. چشم هایشـان ر گر بودنـد دست شـان و دسـته مجعی 
تا سـه  سـال قبل از فوتش علم را می کشـیدند. بعد هم یکی دو سـال بردنش حسـینیه  »کرماین ها« 
زویش  کربال. آر و بعد هم برای مدیت رفت توی حسینیه »کربالیی ها«. خیی دوست داشت ببرتش 
می بـا خودمـان.  کنـمی و چنـد تـا از علم کش هـا را ببـر می یـا اجـاره  یـی خبـر ایـن بـود. می گفـت یـک تر
ببرتـش حرم اباالفضل طوافش بدهـد و بعد هم ببرد خدمت بـرادرش و بگذاردش مهان جـا و برگردد 
یل منی توانسـت این دسـته گل را بدون داشـن یک جاومکاِن درست وحسـایب تهنا بگذارد.  ایران. و
زویـش عمی نشـد. سـال های آخر قلبش کمی ناراحت شـده بـود. رفته بـود دکتر و دکتـر گفته بود  آر



گه باتـری بذارم می تومن سـینه بـزمن؟« دکتـر هم گفته  بایـد بـرای قلبـش باتری بگـذارد. او هـم گفته بـود »ا
ین سـال سـینه اش را زده بود. بـود »نه منی تواین« و نگذاشـت. تـا آخر

ین آدم به شاه حسـنی، نتوانست بیشتر از شـش  ماه نبودِن او را حتمل  بعد از مرگش مهسـرش، نزدیک تر
گفتـه بـود »شاه حسـنی رفـت و مـن هـم منی تـوامن بیشـتر از ایـن مبـامن تـوی ایـن دنیـا.« دلـداری اش  کنـد 
که بعد از شاه حسـنی  کید و اطمینان می گفت  که صاحب علم صبر می دهد اما او با تأ گفتند  دادنـد. 
کربال رفته بود و نه نف. پنج  ماه بعد از فوت شاه حسـنی  منی تواند مباند. تا وقیت شاه حسـنی زنده بود نه 
یـن  کربالیـش آخر یـارت  کربـال رفـت. مهسـر شاه حسـنی در اولـنی ز کـه شـرایطی جـور شـد و بـه سـفر  بـود 
که او را می شـناختند می دانسـتند  گذراند و در کاظمنی از دنیا رفت. مهه ی آن هایی  حلظـات عمـرش را 
کمـی سـر  کایف بـود  ود.  گـر چنـنی مهسـری نداشـت حـیت یـک جلسـه هـم منی توانسـت بـر شاه حسـنی ا

کی می شـد. ناسـازگاری می گذاشـت و از این مهـه نبـودن و توجـه به علم شـا
 مهسـرش سـفره دار بـود. مهیشـه شـصت هفتادنفر تـوی شـلوغی های حمـرم و صفـر پـای علم شاه حسـنی 
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بودنـد. خانه شـان مهیشـه پـر از مهمـان بـود. شـام درسـت می کـرد بـرای مهـه ی این هـا. در واقـع، نصـف 
که نزدیک  و کشـیدن و ظرف شسـن و... . آن هـایی  ن؛ خپن و جار وی دوش این ز بـار علم افتـاده بود ر
ن  کـه ایـن دو بـا چـه حلـن و عشـیق بـا هم حـرف می زدنـد. ز شاه حسـنی و زندگـی اش بودنـد می دانسـتند 
وی علـم را خـودش  وی علـم را خیی خـوب می شـناخت و متـام شـال های ر مهـه ی جتهیـزات و اسـباِب ر

یکی یکـی می شسـت.  

کنار عی اصغر  وزها و شـب ها    شـاه حسـنی یک  سـال قبل از فوتش خیی نگـران علم بود. تـوی مهان  ر
یـه. عـی اصغـر نعمی آبـادی از مسـئولنی سـابق هیئت هـای مذهـیب اسـتان و  گر یـر  نعمی آبـادی می زنـد ز
خـادم چهل پنجاه سـاله ی حـرم، حَمـرم و مونـس شاه حسـنی بود.پیـش نعـمی آبـادی درد دل می کنـد و 
می گوید »می ترسـم اتفایق برای این علم بیفتد.« می ترسید شرحه شرحه شود و هر تکه اش سر از یک 
کربـال و بگذارمـش  در بنی احلرمـنی.«   جـا در بیـاورد.  بـه نعـمی  آبـادی می گویـد »می خواهـم علـم را ببـرم 

 ایــن دســته گل، شــعله ی شاه حســن 
بــود. زبانــه می کشــید. بــزرگ می شــد



کــه چــی آدم مهــه ی زندگــی اش را بگــذارد پــای یــک علــم.« جــواب مــی داد  می گفتنــد »خــب 
کــه »بابــا جــان! االن مشــا بــری تــوی جملــس خــم یــه  نفــر بــرای احتــرام دســته گل می بــری واســه 

صاحب عــزا. این هــم دســته گل ماســت.«



نعمی آبـادی مـی رود دنبـال کارهایـش بـا این کـه ته دلـش می دانسـت این کار شـدین نیسـت. دسـت آخر به 
یـت درسـیت نـدارد بـه  کـه مدیر کشـور یب ثبـات  مهـان نتیجـه ی اول می رسـد. این کـه بـردن علـم بـه یـک 
کـردن علـم بـدون هیـچ حفـاظ و مراقـیب ممکـن بـود باعـث شـود اسـباب  صـالح نیسـت. دوم این کـه، رها
یت کـه او از علمـش مثـل بـرگ گل حمافظـت می کـرد. و  کننـد درصور و جتهیزاتـش را تـوی بنی احلرمـنی بـاز 
آخـر و مهم تـر از مهـه این کـه، فرهنـگ علـم و علم کـی بـه نسـبت ایراین هـا و به خصـوص خراسـاین ها و 
گـر بـرود آن جا دیگـر مهه  چیـز از  مشـهدی ها تـوی عـراق آن چنـان شـناخته شـده نیسـت و طالـیب نـدارد و ا
کـرد. اما یک  دست شـان خـارج می شـود. خبـر  این کـه انتقـال به عـراق، شـدین نیسـت خیـی ناراحتـش 
میـش مـوزه حـرم امـام رضـا)ع(؟« نعمی آبـادی  کـه ببر گـر بشـه موافـیق  پیشـهناد باعـث شـد ذوق زده شـود »ا
کرد. نعمی آبادی  یه ای  گر خیت و چه  می گفت با این پیشـهناد جان گرفت. باورش منی شد. چه اشکی ر
کرات اولیه   یل وقیت خیز برداشت و مذا و می ا ندازد به هرکیس که می شناسـد. و ود و ر گفته بود می ر به او 
که توی  را انام داد دوباره حرف های تکراری شـنید. شباهت علم به صلیب  و حرف هایی شبیه به این 

زنش جتهیزات و اسباِب روی 
علم را خییل خوب می شناخت 
را   علم  روی  شال های  متام  و 
خودش یکی یکی می شست



جـان بعیض هـا ته نشـنی شـده بـود، دوبـاره مطـرح شـد. تالش هـا ادامـه داشـت. آن دوره علـم را بـرده بودند 
حسـینیه »کرماین هـا« و حـیت برایـش دزدگیر گذاشـته بودنـد. شاه حسـنی صبح  تا شـب خواب نداشـت و 
نگـران بود که نکنـد اتفایق برای علم بیفتد. برای مهنی بعد از این پیشـهناد مـدام پیگیر بود. نعمی آبادی 
به شاه حسـنی گفته بود که »اول باید نامه بنوییس و بگویی می خواهم علمـم را وقف امام رضا)ع( بکم.« 
این کـه چیـزی نبـود؛ او مهـه ی زندگـی اش را داده بود و غیـر از این هم چیزی منی خواسـت. گفته بـود »تو هر 

کـه الزم بود را نوشـت و امضـا کرد. چـی می خـوای بنویس من امضـا می کم.« نوشـت. هر چیـزی 
نامـه را خطـاب بـه قامئ مقـام آن زمان نوشـتند و به خاطـر رفاقت نعمی آبـادی با او حـیت یک بار بـا هم رفتند 
دفتـرش و شاه حسـنی آن جـا شـروع کرد بـه حـرف زدن »ببینیـد! مـن دیگـه دارم می میـرم، آخرای آخراشـه، 
فتیله به َته  َته رسـیده، داره سوسـو می زنه. یه ذره باِد دیگه بزنه متومه. من می خوام این علم مهنی طوری 
مبونـه. هیچـی دیگـه منی خـوام. اصـاًل چـی هبتـر از این کـه بیـاد در پنـاه امـام رضـا)ع(.« آقـای قامئ مقـام هـم 
دلـداری اش داده بود و گفته بود »ماشـاال مشا رشـید و بزرگ و روغن زردخـورده ای. این حرفا چیه. عمر هم 
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 رضایـت دادند.
ً
دسـت خداسـت.« بعد از این جلسـه بود که ظاهـرا

چنـدروز بعـد از دفتر مدیـر کتاخبانه هـا و موزه های آسـتان قدس تلفن کردنـد به نعمی آبادی. می خواسـتند 
گـزارش کارشـنایس دربـاره ی علـم بنویسـند. می خواسـتند اجـازه بگیرنـد تا  از چندوچـوِن ماجـرا بپرسـند و 
کننـد و تصممی هنایی را بگیرنـد. دوباره سـروکله ی خمالفت ها و افکار  کارشناسان شـان روی علم مطالعه 
شـخیص و حرف هـای یب پایـه دربـاره ی علـم پیـدا شـد. نعمی آبـادی چـاره را در یک چیـز می دیـد: این کـه 
جلسـه ای کنـار علم و در حسـینیه »کرماین هـا« برگزار شـود و خوِد شاه حسـنی بیاید مهه ی کارشناسـان را 
ملتفـت اصل موضوع کند. قبـول کردند. از آن جلسـه ای که برگزار شـد و آن منبری که شاه حسـنی  برای 
کارشناسـان مـوزه رفت نه فیلمی وجـود دارد و نـه متین، اما می گوینـد او روضه ی غـرایی خوانده. دوبـاره در 

قامـت میـون دار شـور داده به جملس.
یر شـاه تیغ نشسـت. بسـم  یـرش. او رفت ز  علـم را گذاشـته بودنـد سـینه ی دیـوار. مجاعـت حلقـه زده بودنـد ز
اهلل کـرد. بـه هپلـو نشسـت؛ طوری کـه هم بتوانـد به علم اشـاره کنـد و هـم رو به مجاعـت باشـد. از تیغـه ی اول 
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شـروع کرد. از این که مناد َسـرو اسـت و سـرو نزد ایراین ها عالمت آزادی و ایستادگی 
و راسـیت ا سـت. بـه این کـه تیغه هـا نشـان از بـه  َسرنیـزه  کـردِن سـر امـام حسـنی)ع( 
کربالسـت و بـاالی تیغه هـا هـم بـه شـکل اشـک جمسـم اسـت  و بـایق شـهدای 
این کـه  و  شـده اند.  برکشـیده  نیـام  از  حضـرت  یـاری  بـرای  کـه  مششـیرهایی  و 
یخ متعلـق به تیـغ علم اسـت. حـرف زد. جملس را  ین سـیر تکامـل در تار بیشـتر
که به خاطـر خطایش از درگاه اهلی  کی 

َ
گرفته بود. از ُفطرس گفت. َمل دسـتش 

رانـده شـد و َپروبالـش سـوخته بـود تـا این کـه مهـراه بـا جبرئیـل می آیـد خدمـت 
یـک بگوید. می خواسـت حضـرت حممد  پیامبـر تـا میـالد امـام حسـنی )ع( را تبر
گهـواره ی امـام حسـنی )ع( بنشـنی تـا  کنـار  گفـت »بـرو  )ص( واسـطه شـود. پیامبـر 

ُکره ی وسـط گفت که حکم جهان  خداونـد پروبالت را دوباره برگرداند.«  بعد از 
گفـت. شـعرها خوانـد. از  را دارد و حکومـت حضـرت صاحـب )عـج(. حکایت هـا 



یه می کـرد. زار زار. شـعری که  گر ذوالفقـار گفت. شـرح حال هدهـد را گفت. از شـیر فضه گفت. خـودش 
کشـید.  روی علـم نوشـته بـود را بلندبلنـد بـرای مجاعـت می خوانـد. روضـه اش حـدود سـه  سـاعیت طـول 
ق برگشـت. مهـه موافقت  کـرد و توضیـح داد. آن جـا شـده بـود جملـس عـزای حسـنی. ور تک تـک را مـرور 
کردند. اما  اولش به جایی غیر از موزه ی مرکزی فکر می کردند. موزه ی مردم شـنایس که به مسـجد و محام 
یل بعد که  کـه شاه حسـنی بـرود محـام و مسـجد را ببینیـد و شـاه مشـهور بـود. حـیت یک بـار قـرار گذاشـتند 
رفـت خطاب هبشـان گفتـه بود: »عمـو! اون وقـت امسمو چی بـذارم؟ به ما چـی می گن؟ بعـد از یک عمر 

علمشـو رفـت گذاشـت تو محـوم؟ « 
کـیس دیگـر منی توانسـت عـذری بیـاورد. مهه  چیـز متام شـده بـود .خالصه این کـه قرار شـد علم بـرود مهان 

کـه بایـد. یب چون وچرا. جـایی 
علـم بایـد می رفت توی قسـمت متبـر و اسـکناس که طبقـه ی پاینی مـوزه بود. بـرای مهنی به شاه حسـنی 
کـین. اول شـایس اصـی را می فرسـتند پایـنی و بعـد دوبـاره  گفتنـد متـام اسـباب و عالمت هـا را بایـد جـدا 



کرد و لوازم و اسباب و  اسـباب جدا شـده را برمی گردانند سرجایش. شاه حسنی اما فقط تیغ وسـط را باز 
بایق تیغه ها را گذاشـت مبانـد. نعمی آبادی می گوید »به شاه حسـنی گفم حاجی این  زمـان می بره. گفت 
میش درسـتش می کنمی. « نعمی آبادی مـی گوید»من اما توی دمل خایل شـد. با خودم گفم نکنه  حـاال ببر
 مهان طـور درسـته می برند توی حـرم. مهه 

ً
یبـا می خـواد علمـو مهنی طـوری از بـاال بـده پاینی.« علـم را تقر

کـه چرا  کـه چرا دسـته گل امـام حسـنی)ع( این شـکی شـده. کیس دقیـق منی داند  هـم نگاهـش می کردنـد 
شاه حسـنی بـه جـز تیغـه ی وسـط، هیچ کـدام از اسـباب علـم را بـاز نکـرد. شـاید می ترسـید اتفـایق برایش 

بیفتـد یـا پیچ هایش شل وسـفت شـوند یـا این که ضربـه خبورد. 
کـرد، نـه می توانسـتند  عملیـات آغـاز شـده بـود امـا منی توانسـتند آن را بکشـند پایـنی. نـه می شـد کجـش 
تعادلـش را حفـظ کننـد و نه خبـری از جرثقیـل بـود. نعمی آبـادی می گوید دسـت به دامـان رئیـس مـوزه، آقای 
طویس، شـدند. او هم خودش آدم فین بود. بعد بدون این که غر بزند یا خلـی در کار اجیاد کند رفت با خودش 
کی آدم آورد و طنـاب. طنـاب را بسـتند سـر شـایس و بـایق طناب هـا را دادنـد دسـت هفت هشـت نفر آدم.

 یــک  ســال قبــل از فوتــش بیشــتر 
از هــر وقــت دیگــر در متــام عمــر 
نگــران علمــش بــود



»ببینید! من دیگه دارم می میرم، 
آخرای آخراشه، فتیله به َته  َته 
رسیده، داره سوسو می زنه. یه ذره باِد 
دیگه بزنه متومه. من می خوام این 
علم مهنی طوری مبونه. هیچی دیگه 
منی خوام. اصاًل چی هبتر از این که 
بیاد در پناه امام رضا)ع(.«



گرفته بودند. یک  عده هم مراقـب بودند که تعادلش به هم خنورد. علم   بـا هر طنایب یک جای شـایس را 
که بـرای طـول و عرض علـم اتفایق  را بـا آن هیبـت می آورنـد لـب نرده هـای چـویب. باید مراقـب می بودنـد 
کردند. موقع پاینی آمدن بنی زمنی و آمسان کج شد. علم پیچید. یکی  نیفتد و نرده ها نشـکند. بلندش 
گـر می خورد به سـرش  گـوش یکـی از نیروهـا رد شـد. ا از طناب هـا در رفـت و َسـر شـایس لگـد زد و از بغـل 
کـرد. علـم بـا آن عظمـت باالخـره پایـنی آمـد و نشسـت  مغـزش متـالیش می شـد. خـدا بـه مهه شـان رحـم 
یـن پنجره  فوالِد حـرم. این  کنـار قدمیی تر در جایی کـه درهـای قدمیی مـوزه را گذاشـته بودند سـینه ی دیوار. 
و  کنـار پنجره و پشـت به مـردم و ر کـه می آمد حـرم، علمش را می گذاشـت  عالمـت خـویب بود. هـر هیئیت 
بـه علـم عـزاداری می کردنـد و بعد هـم یـااهلل می کردنـد و می رفتنـد. هیئیت های مجـع فهمیدند چـه اتفایق 
افتـاد. مات شـان بـرده بـود. پنجره فـوالد، جفـت معتبر و مقـدس علم بـود و وابسـته بـه آن. در طول سـال 
کنـار پنجره  هـر هیئـت با علمـش یک  بـار می آمـد پشـت پنجـره. و حاال ایـن علم بـرای مهیشـه آمده بـود 
کـرد و بعـد در  یـن حلظـات عمـرش را زندگـی  فـوالد. شاه حسـنی بعـد از ایـن، نزدیـک بـه یـک  سـال آرام تر



یت حضرت رضـا )ع( مشـهور بـود از دنیا رفت. یـار وز ز کـه بـه ر هشـمنی ماه سـال ۸7 در روزی 

می دیـدن علـم. تـوی  می مـی رو وز ظهـر بلنـد می شـو بـا حممـد غیورمـرادی، پسـر شاه حسـنی، یـک ر
یرزمـنی. توی  یرزمـنی اسـت؛ یعـین طوری که هـم از طبقـه ی اول می تـواین نگاهش کین و هـم از ز ز
کـه بـه  خبـش متبـر و اسـکناس قدمیـی مـوزه ی آسـتان قـدس رضـوی نگهـش می دارنـد. موقعـی 
یِت یک وخـرده ای متـری چیـزی بنی مـان حائـل نبـود.  دیدنـش رفـم جـز یـک ال شیشـه ی سـکور
کـوب و نقره کوب با اندازه های  داشـم مهه ی ثروت یک هیئیت را از نزدیک می دیدم. 26 شـیر طال
خمتلـف، قدونمی قـد و سینه سـپرکرده، بـه ترتیـب و بـا فاصلـه ، روی شـایس علـم سـوار شـده اند. دو 
 خـوِد شاه حسـنی 

ً
کنـار علـم؛ ظاهـرا کوچـک  شـیر سـیاه هـم رفته انـد تـوی یـک بوفـه ی شیشـه ای 

کـرده بـود. دو  دیگـر جـایی برایشـان روی علـم نداشـته و آن هـا را هـم مهـراه بـا دسـته گلش راهـی موزه 
یزی دارند. قدمت  اژدهای دهن باز هم نشسته اند سـر نبش علم. پرهای شترمرغ اما تکان های ر



می.  یبایند. تیغه ها را می مشار یل هنوز ز بعیض هایشـان به بیش از 3۰ سال هم می رسد. پژمرده شده اند و
کـه یکـی شـاه تیغ بـزرگ وسـط علـم اسـت و 1۸تـای بـایق در طرفـنی. دسـته گل شاه حسـنی  1۹ تیغـه دارد 
یـر علـم هـم مهنی طـور؛ مهـان شـال های عزای  مثـل کشـیت نـوح از هـر چیـزی جفتـش را دارد. طاقه هـای ز
رنگ و  وارنگ را طاقه  می گویند. تعدادی از این ها هم مثل پرهای شـترمرغ ازآب گذشته اند. از کشمیر 
آمده انـد و پارچه هـای عتیقه ای هسـتند با جنـس اعال و درجه یـک. قصه هـم دارند مهه شـان. بعیض  از 
یده و بعیض ها هم هدیه ی سـرهیئیت ها به میون دارهای هیئت است.  این شـال ها را خود شاه حسـنی خر
یـده،  گرفتـه و چـه خر یعـین بعـد از جملـس می آمدنـد شـال را دور گردنـش می انداختنـد. حـاال چـه هدیـه 
کـه شاه حسـنی از هیچ  کس بـرای علمش  مهـه را آورده دور علـم بسـته اسـت. البتـه این را مهـه می گویند 
گر هم هدیـه ای می دادند، طـور دیگری مصرفش می کرد. بیسـت جفت طاقه ی  چیـزی قبول منی کـرد. ا
گـر یـک شـاِل مشـکی بـا  کـه ا یـر علـم را پوشـانده و ترتیب شـان بـه ایـن صـورت اسـت  رنـگ و  وارنـگ ز
گ و شـکل ومشایل هـم طـرف  یگـزا ِگ آیب یک طـرف آویـزان شـده بایـد یک دانـه بـا مهـان ز یگـزا خـط ز
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کـه صورت انسـاین دارنـد با دو بـال کوچک  کنار شـترها هـم چندتـا رخ بودنـد. دوجفت رخ  دیگـر باشـد. 
کنـار هـر تیغه نشسـته اند. غیـر از گنجشـک ها  کـه مـال خودشـان نیسـت. چنـد تا گنجشـک هم  و تـین 
ده  جفـت پرنـده ی خمتلـف روی علـم سـوارند. از این جـا حـیت می تـوامن تـاج طاووس هـا را هـم ببیـم. نـور 
یـرش را هم می تـوامن از البـه الی این  شـلوغی ببیم.  گنبـد و گلدسـته ها و صندوقچـه ی مکعـیب ز طـالیی 
قیت های شاه حسـنی اسـت که تا قبـل از این  یـک  میلـه ای هم بـاالی طوِق باالسـت. این طـوق از خال
کـرده و  هبتـش 

ُ
کـرده. باا کـرده، خوشـگلش  روی هیـچ علمـی وجـود نداشـت. فـرم داده بـه علـم، مجعـش 

کـه بـاالی طوق اسـت  یـن پـر شـترمرغ  چراغ هـای المـی مهـه روی مهـنی طـوق سـوارند. از طاقه هـا تـا آخر
کرده انـد و  کـه آهنـش را آب  شـش متری می شـود. خـوِد تیـغ اصـی علـم، پولـِس شـایِس بنـز ده ُتـن اسـت 
گونیـا باشـد. علم کش  کرده انـد. تیغـه ی وسـط بایـد خیی خیی  بعـد از تراش خـوردن وسـط تیـغ سـوارش 
کنـد بـاالی سـرش یک چیـز سـنگیین لق لـق می کند  قـش را می بنـدد نبایـد حـس 

ّ
یـرش و ُقل ود ز کـه مـی ر

و تعـادل را به هـم بزنـد. مهـان پولس چیزی حـدود ده پانـزده  کیلـو وزن دارد. علم پـر از زنگوله اسـت. وقیت 

کشــی   دســته گل شاه حســن مثــل 
نــوح از هــر چیــزی جفتــش را دارد. 
یــر علــم هــم جفت انــد طاقه هــای ز



که  کاروان خسـته ای  روی دوش می آید و کشـیده می شـود صدای حزن انگیـز عجییب می دهد. صدای 
از راه دوری آمـده باشـد.

چند سـال پیش مسـئول این خبش از موزه به پسـر شاه حسـنی  گفته اغلب مراجعه کننده ها دنبال دیدن 
دو چیزنـد: یا مدال های ختـیت را می خواهند ببینند یا علم شاه حسـنی را.

پسـر شاه حسنی شعر کامل َسروی، شـاعر هیئت شاه حسنی، را از روی پرچم شـروع می کند به خواندن. 
می گوید این شـرح حال خوِد شاه حسـنی است:

کاندر کف نور دوچشم مرتضاست مچی  این علم یادآور آن پرچم کرب وبالسـت / پر
ماسواسـت فخـر  عبـاس  آن  مچـدار  پر آن کـه   / نـیب  سـبط  عـی  و  زهـرا  زنـد  فر پرچـم 
کـه جـان قربـان او / او علمـدار حسـنی بن عی در نینواسـت مـن علمـدار اباالفضلـم 
یه بر اهل جهان از من رواست چون علم را خسروخوبان رضا داده به من / گر کم فخر
این علم      ران ملخ من هم مهان مور ضعیف  /   ای سلیمان ُکن قبولش گرچه شییئ کم هباست
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این علم باشد حقیر اما حسنی بن عی / می پذیرد از غالمش چون که مصباح اهلداست
یز مصطیف ست این علم را پاس می دارم چون جان خویشن / چون که یادآور ز موالمی عز
وز جزاسـت ایـن علـم را می کم تقـدمی موالمی که خود / سـایه اش بر سـر مرا اندر صف ر
ینت بزم عزاست َسروی این ابیات را حبر علم بسرود و گفت / این علم چون دسته ی گل ز



هرجاکههستپرتِوروی حبيبهست



کشـورهای خمتلـف  گوشـه هایی از آیـنی  عـزاداری حمـرم در  در آثـار هنـری موجـود در موزه هـای جهـان، 
کنـار جهـان را  گوشـه و  کـه گسـتره و عمـق ایـن آیـنی  و شـیفتگی و ارادت شـیعیان در  مانـدگار شـده اند 

می دهنـد.  بازتـاب 
این آثار موزه ای  به خویب نشـان می دهند شـکل و قالب مراسـم سوگواری حسـنی بن عی )ع( که در روایات 
ل  شیعی به اقامه و ترویج آن توصیه شده  وعامل مهمی در اجیاد مهبستگی شیعیان جهان است، در خال

ـــر دوره ی  ـــه و ه ـــر منطق ـــرم در ه ـــزاداری حم ـــه ع ک ـــد  ـــان می دهن ـــا نش ـــری و پژوهش ه ـــار هن آث
گـــون  گونا زمـــاین در تعامـــل بـــا فرهنگ هـــا، آداب ورســـوم، ســـبک های زندگـــی و ســـنت های 

یه ی اطرافویژگی هـــای خـــاص و متمایـــزی یافتـــه اســـت یر | حتر



یـخ و در مناطق خمتلف جهان آرام آرام با فرهنگ جوامع خمتلف آمیخته اسـت. پژوهشـگران فـراواین با  تار
نگاه مردم شناسـانه به برریس آینی ورسـوم عاشـورایی در جای جای جهان کشـورهای خمتلف پرداخته اند و 
با حتقیق درباره ی پیشینه ، ماندگاری و دگردییس این مراسم، وجوهی کم ترشناخته شده از فرهنگ تشیع 
یف کرده اند. ایـن آثار هنری و پژوهش ها نشـان می دهند که عـزاداری حمرم در هر منطقه  را شناسـایی و معـر
و هـر دوره ی زمـاین در تعامـل بـا فرهنگ ها، آداب ورسـوم، سـبک های زندگی و سـنت های مـی، مذهیب و 

گون، ویژگی های خاص و متمایزی یافته اسـت. قومییت گونا

گاهـی آینی هـا از روح و جوهـره ی خودشـان فاصلـه می گیرنـد، امـا معمـواًل  باورهـای  در ایـن تعامـل 
یه پردازی هـای  بنیادیـن و اصـی حفـظ می شـوند و فقـط صورت هـا و منودهـای تـازه پدیـد می آینـد. نظر
جدیـد دربـاره ی فرهنگی کـردن مذهـب )Culturalization of religion( یـا مذاهـب فرهنگی شـده، 
گفتمان هـا و آینی هـایی می پردازنـد که ظاهرشـان، بیشـتر مطابق بـا فرهنگ پیـروان یک  بـه هویت هـا، 
گاهـی از اصـول و احـکام اولیـه فاصلـه می گیرند  مذهـب اسـت تـا قواننی دیـین. مذاهـب فرهنگی شـده 
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یـخ، آداب ورسـوم، باورهـای پیشـیین و سـبک زندگی متـداول دین بـاوران مناطـق خمتلـف جهان  و بـا تار
در مقاطـع زمـاین خـاص می آمیزنـد و هم زمـان بـا آینی هـای متفـاوت مهـان مذهب بـه تعامـل و تعارض 
کـه  کـم اسـت  گوهـر اعتقـادی واحـدی حا می پردازنـد. امـا معمـواًل در منودهـای خمتلـف آییـین، روح و 

موجـب مانـدگاری و ثبـات ادیـان می شـود.  

کمـان وقـت، جمالـس  کربـال بـه سـبب مواضـع خصمانـه ی حا خیـی، پـس از واقعـۀ  گزارش هـای تار بنابـر 
سـوگواری حمـرم تـا قـرن چهـارم هجـری پهنـاین برگـزار می شـد. در ایـن جمالـس سـوگواران بـه نوحه گـری و 
گرویدن  مرثیه خـواین می پرداختنـد و شـاعران اشعارشـان دربـارۀ مصائب امـام شـهید را می خواندند. بـا 
مـردم مناطـق خمتلـف جهـان بـه دیـن اسـالم و پذیـرش مذهـب تشـیع، بسـیاری از رفتارهـا و باورهـای 
یج  کـه با سـاختار فرهنگـی و انگاره هـای شـیعی در تقابـل بودند، بـه  تدر فرهنگـی و آییـین پیشنی شـان 
کـه تعـاریض بـا تشـیع نداشـتند، یـا بـا آینی هـای مذهـیب جدیـد آمیختند یا  فرامـوش شـدند و سـنت هایی 
کـه شـاهد عـزاداری حمـرم  بـا حال وهـوایی نـو بـه حیـات اجتماعـی خـود ادامـه دادنـد. برخـی از شـیعیاین 
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ی را می پسـندیدند بـه اجـرای آینی هـای مشـابه  کشـورهای دیگـر بودنـد و نـوع خـایص از سـوگوار در 
دسـت زدنـد.  

اسـتفاده  آن  از  فرهنگـی  مطالعـات  یه پـردازان  نظر کـه   )Acculturation( فرهنـگ زدایی  اصطـالح   
ل آن مواجهه ی فرهنگ های خمتلف اعم از فرهنگ های  که در خال می کنند نیز به فرایندی اشاره دارد 
دیـین، مـی و منطقـه ای در ابتـدا بـه شـکل گیری فرهنگـی پیوندی بـا تفـوق فرهنـگ قوی تـر و پردامنه تر 
منجـر می شـود. امـا تعامـل و آمیـزش عناصـر فرهنگـی و مذهـیب فراینـدی خامته یافتـه نیسـت و طـی 
قـرون و اعصـار متمادی مهـواره پویـا و در حال صیـرورت  بایق مانده اسـت. منونـه ی دیگر ایـن تعامل در 
کـه بـه شـکل ها  منادهـای خمتلـیف از تابوت هـا یـا مقبره هـای امـام حسـنی )ع( و یارانـش مشـاهده می شـود 
یـنی می شـوند. ایـن  کـه منـاد قدرت انـد تز کالهخـود   گـون سـاخته و بـا مششـیر و سـپر و  گونا و اندازه هـای 
یـه، تابـوت، دغدغـه، مهنـدی، شش گوشـه، حمفـه، شـیدونه و هـودج و  سـازه ها را بـه نام هـای خنـل، تعز

عمـاری می خواننـد و در دسـته گرداین های حمـرم بـر دوش سـوگواران محـل می شـوند. 



کاغـذ یـا  ران و  یه هـای ساخته شـده از یونولیـت، ین  خیـز کشـور هنـد تعز در بعـیض مناطـق جهـان مثـل 
یه هایی از چوب و کاغذ شبیه  وان های متثیی در پایان مراسـم دفن می شوند. ساخن تعز تابوت  و ختته ر
یه ها در  ک افتـادن در برابر آن ها برای طلب حاجـات و انداخن تعز یـح مقدس امام حسـنی)ع(، به خا ضر
گودال هـایی بیرون از تکیه ها  کردن آن هـا، افروخن آتش در  پایان مراسـم عاشـورا در آب رودخانه یا دفن 
کـه امام بـاره  نامیده می شـوند بـرای بازسـازی به آتش  کشـیدن خیمـه گاه امام  حسـنی )ع(،  و حسـینیه ها 
گفتـه می شـد و  کـه بـه آن هـا »حتت اللفظ خـواین«  گذشـن از روی آتـش بـا پـای برهنـه و خوانـدن مـرایث 
گروه های شـیعه  ین مردان و زنـان، از مجله آینی های مشـترک میان  »سـوزخواین« یا نوحه خـواین و سـینه ز
کستر مردگان  گاه سـین در مراسـم عاشوراست. به نظر می رسـد این آینی ها از به آب سپردن خا و هندو و 
گویا بده بسـتان میـان فرهنگ ها  هنـدو و ممارسـت های مرتاضان برای خودسـازی تأثیر پذیرفته اسـت. 

یر و پایان ناپذیر اسـت.  گز و رسـوم مذهـیب نا
شـاید آینی عـزاداری امسـال شـیعیان که به خاطـر بیمـاری کرونا به شـکل های جدیـدی اجرا خواهد شـد 
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نیـز کم کم به شـکل گیری روش هـای نوظهوری از سـوگواری حمـرم بیانامد و برخـی از آهنا برای مهیشـه به 
سـنت های عزاداری حسـیین تبدیل شـوند. 

آن چـه بـا تأمـل در کثرت و شـکوه آثـار مـوزه ای مرتبـط با حمـرم کـه در ایـن خبـش گوشـه ای از آن را خواهید 
دید، روشـن می شـود، عمـق تأثیرگذاری واقعه ی سـال شـصت ویک هجری نـه فقط در میان شـیعیان و 
مسـلمانان که بر انبوه غیرمسلماناین  اسـت که گذرشـان به این ماجرا افتاده و شیفتگی شـان را در خلق، 

ثبـت و حفظ آثـار عاشـورایی منایـان کرده اند. 
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یـه ی مـردان عـزادار پیـش از  گر
یه هـا حرکـت دسـته ومحـل تعز

در ایـن نقـایش مـردان عـزادار پیـش 
یه در عاشـورخانه دور  از مراسـم تعز
هم مجع شـده اند و بـه روضه گوش 
می دهنـد. از نقـایش پیداسـت کـه 
فضـا تاریـک اسـت و مـداح مـن 
نوحه را با کمک مشع ها می خواند.

یخ خلق اثر:  قرن 19 میادی تار
حمل خلق اثر: لکهنو، هند

حمل نگهداری:
کتاخبانه ی چستر  بیی،  ایرلند



 از قرن هجدهم صنعتکاران هنرمند جنوب آســیا با استفاده    
از کاغذهــای رنگارنــگ و بامبــو به یــاد حرم امامان   شــیعه، 
ــه آن هــا  کــه ب ــک می ســاختند  کوچ یارتگاه هــای موقــی و  ز

یــه )Ta‘ziya( می گوینــد تعز



عزاداری در مرشدآباد
در  حسـیین  عـزاداران  دسـته ی  نقـایش  ایـن  در 
دیـده می شـوند.  کلکتـه ی هنـد  یـا  مرشـد آباد 
تعـدادی از مـردان در یـک حلقه سـینه می زنند 
یه ها را محل  و عـده ای پرچم ها، عامت ها و تعز
می کننـد. در دسـته های عـزاداری هنـد، معموال 
جمسـمه یا متثـایل از براق هـم حضـور دارد؛ بـراق، 
َمرَکـب پیامبـر در سـفر معـراج، در هنـر اسـامی  
بـا سـِر یـک زن )فرشـته( و دم طـاووس تصویـر 

می شـود.

یخ خلق اثر:  1795- 1805میادی تار
حمل خلق اثر: کلکته، هند

نقایش آبرنگ مات روی کاغذ
 ابعاد: 39.5 در 68 سانی متر 

یا و آلبرت لندن حمل نگهداری:  موزه ی ویکتور



 دهم حمرم در الهور قدمی
در ایـن نقـایش حال وهـوای روز عاشـورا در دروازه ی دهـیِل 
شهر الهور منعکس شده است. زنان و مردان برای عزاداری 
جامـه ی سـیاه بـر تـن کرده  انـد، عـده ای در خیابان دسـته  به 
راه انداخته انـد و عـده ای پشـت پنجره هـا و در ایوان هـا مجـع 
شده اند تا شاهد مراسم باشند. به رغم استفاده از رنگ های 
درخشان، اندوه و مامت در نقایش مشاهد می شود. آنا مولکا 
نقاش پیشگام پاکستاین برای تصویر کردن شور و حزن این 
فضا از ضربه های حمکم کاردک روی سطح چویب  استفاده 
کـرده و بـه جـای اسـتفاده از طیـف تیـره و روشـن رنگ هـا، 

لکه های رنگی خالص را در کنار یکدیگر نشـانده.

یخ خلق اثر: قرن 20میادی تار
کستان  حمل خلق اثر:الهور، پا

ابعاد: 135 در 73سانی متر
کستان حمل نگهداری: موزه ی الهور پا



نوجوانان عزادار
در این نقایش قاجاری پنج پسر دور یک علم را گرفته اند که 
پارچه های سبز  و سرخ از آن آوخیته و با پرهای سرخ و سفید 
تزئـن شـده اسـت. دو دسـِت زردرنـگ و پیـکاین بـه شـکل 
عمودی روی تیغه ی افیق علم قرار دارند. پسـران که مهگی 
کفش سپید پوشیده اند، عرقچن برسر دارند و سـه تا از آهنا 

یقه ی پیراهن  شـان را برای کوبیدن به سینه باز کرده اند.

یخ خلق اثر: سال 1850 میادی تار
حمل خلق اثر: ایران

آبرنگ روی کاغذ
 ابعاد: 15.5 در 11.5سانی متر

یتانیا حمل نگهداری:  موزه ی بر



جملس روضه ی زنانه در آذرباجیان
در ایـن اثر  زنان حلقه زده دور یک زن مداح دیده می شـوند 
گـوش  مـداح  روضـه ی  بـه  زنـان  سـر  بـر  و  یه کنـان  گر کـه 
و  ایـن تصویرسـازی، تصویـر دقیـق  می دهنـد. جزئیـات 
آذرباجیـان  در  زنانـه  از مراسـم روضـه ی خانگـی  زنـده ای 
کـودکان  سـاخته. لبـاس، زیـورآالت و حـی آرایـش زنـان و 
اثـر عظـمی  بـا دقـت تصویـر شـده. خالـق ایـن  آذرباجیـاین 
اصان اوقلـو عظـمی زاده )1943-1880( اسـت، هنرمنـد و 
کوی آذرباجیان که به  کاریکاتوریست خودآموخته ی اهل با

دریافـت لقـب هنرمنـد مـردم آذرباجیـان مفتخـر شـد.

یخ خلق اثر: سال 1935 میادی تار
کو، آذرباجیان حمل خلق اثر: با

آبرنگ روی کاغذ 
 ابعاد: 37.7 در 49.5 سانی متر

حمل نگهداری: موزه ی هنر میل آذرباجیان



سقا در مراسم حمرم
سقایی با مشک به یک کودک آب می دهد. این  سقا 
مچی به رنگ آیب محل می کند. به نشانه ی عزاداری پر

یخ خلق اثر: سال 1826 میادی تار
حمل خلق اثر: پاتنا، هند

آبرنگ روی کاغذ 
 ابعاد: 20 در 25.5 سانی متر

یا و آلبرت حمل نگهداری: موزه ی ویکتور



مراسم حمرم قرن نوزدهم
در ایـن نقـایش  مطابـق فرهنـگ و عـرف 
مـردم هنـد، رنگ لباس بیشـتر عـزاداران 
محـل  مـردان  را  یـه  تعز اسـت.  سـفید 
و  فیل هـا  آن هـا   دنبـال  بـه  و  می کننـد 
سواران، گروهی از سربازان، زنان، سقاها 
کنـار  و علم گردان هـا دیـده می شـوند. در 
جمسـمه ی  دو  پرچم هـا  و  عامت هـا 
بـراق هـم در میـان دسـته محـل می شـود. 
یـه را دفـن  در پایـان مراسـم معمـواًل تعز
یا غوطه ور می سـازند.   می کنند یـا در در

یخ خلق اثر:  1830-1840 میادی تار
حمل خلق اثر:  پاتنا، هند

نقایش گواش روی طلق میکا
سبِک کمپاین )اروپایی-هندی(

ابعاد: ؟
حمل نگهداری:

یتانیا موزه ی کتاخبانه ی بر



دیدار زائر  و درویش
در ایـن نقـایش دیـدار زائری با یک درویش به تصویر کشـیده شـده اسـت. در 
مست چپ نقایش، علم های عزاداری امام حسن)ع( مشاهده می شوند. روی 
کـرم، حضـرت حممـد مصطـی )ص(، حضـرت  علم هـا اسـامی مبـارک پیامبـر ا
عـیل )ع(، مـوال حسـن و امـام حسـن )ع( نوشـته شـده اسـت. عبارت یا حسـن 
أعیین )یا حسـن مرا یـاری ده( روی یکی از علم ها حک شـده اسـت و پرچم 
کـه در نقـایش بـه چشـم می خـورد  نشـان از عـزاداری دارد. ایـن تهنـا  سـیاهی 

نقـایش بیجاپوری اسـت که اسـامی معصومن )ع( بر آن نوشـته شـده اسـت. 

یخ خلق اثر: 1620-1610 میادی تار
حمل خلق اثر: بیجاپور، هند

مرکب، آبرنگ، طا و نقره روی کاغذ
سبک بیجاپور

ابعاد: 26/5در  19/7 سانی متر
کسفورد حمل نگهداری: کتاخبانه ی دانشگاه آ



تابوت های حمرم در کرانه ی خلیج َبک
تابـوت سـازه ای بـزرگ از جنـس ین خیـزران اسـت 
کاغذهـا  کـه بـه شـکل مقبـره  سـاخته می شـود و بـا 
رنگارنـگ  بـزرِگ  و  کوچـک  تکه پارچه هـای  و 
یـن می کننـد. دسـته های  تز و  را می پوشـانند  آن 
ودخانه به پیـاده روی  یا یـا ر کنـاره ی در عـزاداری تـا 
ادامـه می دهنـد و در پایـان مراسـم تابوت هـا را در 
ق کردن  ق می کننـد. این نقایش مراسـم غـر آب غـر

تابـوت در ایـام حمـرم را نشـان می دهـد.  

یخ خلق اثر: 1876 میادی تار
حمل خلق اثر:  مببیئ، هند

چاپ فلز رنگ  آمیزی شده
ابعاد: ؟

حمل نگهداری: موزه ی دکتر باوداجی الد در مببیئ



مرد سنج  نواز
مشـغول  هنـدی  مسـلماین  مـرد  نقـایش  ایـن  در 
سنج نوازی دیده می شود. در ماه حمرم در دسته های 

عـزاداری هنـد سـنج نوازی مرسـوم اسـت.

یخ خلق اثر:  قرن 19میادی تار
نقایش آبرنگ روی طلق میکا

ابعاد: 12 در 9 سانی متر
حمل نگهداری: ؟



جمموعه ی خان صاحب ابواحلْسنات 
شـامل  ابواحلسـنات  مولـوی  خان صاحـب  جمموعـه ی 
39 نقـایش از نقاشـان ناشـناس بنـگادیش در اوایل قرن 
بـوط بـه عیـد فطـر و 17 اثر  نوزدهـم اسـت کـه 22 اثـر آن مر
کای بنگادش  بوط به دسـته های عزاداری در شهر دا مر
است. خاف نقایش های عید فطر در مهن جمموعه که 
در آن مردم خوشحالند و رنگ های شاد بیشتری در آن ها 
کار رفتـه، در نقایش هـای حمـرم، رنـگ هـا حمدودنـد و  بـه 
سوگواران مهه پابرهنه و با چهره هایی اندوهگن مشاهده 
یه بـر دوش  می شـوند. در بعـی از نقایش هـای حمرم، تعز

 عـزادارن محل می شـود. 

یخ خلق اثر: قرن  19 میادی تار
نقایش آبرنگ 

ابعاد: 46 در 61 سانی متر
حمل نگهداری: موزه ی میل بنگادش



 تعامــل و  بده بســتان میــان فرهنگ هــا و آینی عــزاداری 
یــر  و پایان ناپذیر اســت.  گز حمــرم نا



 مراسم حمرم در فیض آباد هند
 در ایـن نقـایش دسـته ی عـزاداران بـه تصویـر 
کـه بعـی علـم محـل می کننـد  کشـیده شـده 
یارتگاه  و بعـی دیگـر  منادهـای کوچکـی از ز
یـان و در حـال  گر امامـان شـهید. سـوگواران 
ین دیده می شـوند. در انهتـای حرکت  سـینه ز
دسـته، فیل سـواران بـن عـزاداران گرسـنه نـان 

خپـش می کننـد.

یخ خلق اثر: سال 1772 میادی تار
حمل خلق اثر: فیض آباد، هند

آبرنگ روی کاغذ 
 ابعاد: 37 در 53.3 سانی متر

حمل نگهداری:  موزه ی ویکتوریا و آلبرت لندن 



عزاداران در شوشای آذرباجیان
ایـن نقـایش ، دسـته عـزاداران  را در میـدان جلـوی مسـجد 

»گوهـر آقـای بـاال« در شوشـا بـه تصویـر می کشـد.
گن، یکـی از  نقـاش ایـن اثـر واسـییل واسـیلیویچ ورشـچا
کـه  بـه شـهر هـای  هنرمنـدان دوره جنـگ روسـیه سـت 
آسیایی خمتلی سفر کرده و آن ها را به تصویر کشیده است. 

یخ خلق اثر: سال 1865 میادی تار
حمل خلق اثر: شوشا، آذرباجیان

مداد سیاه و مرکب  سفید
 ابعاد: 72 در 91.5سانی متر.

بورگ  ز حمل نگهداری: موزه ی ادیان سن پتر



چهارگاِهمهدیشادمانی



کـدام نـوا و نوحـه در ذهم  گر کـیس می پرسـید حـرف از حمـرم و عاشـورا که می شـود،  تـا یک سـال پیـش ا
ک شـب عاشـورا بود »امشـب شـهادتنامه عشـاق  جـان می گیـرد، یب حلظـه ای تردید پاسـخم دِم اندوهنا
کـه مهـه ی غـم  یـا می شـود«. نـوایی در آواز دشـیت  امضـا می شـود / فـردا ز خـون عاشـقان ایـن دشـت در
گفتنش، انگار شـب، آماده ی تکرار مصیبیت می شـود.  شـب پیش از رفن را در خـودش دارد و در هر بار 

ـــا  کـــرد. آمـــاده شـــد ت زم تنـــش  مهـــدی بعـــد از آ ن کـــه پاســـخ ســـؤالش را فهمیـــده بـــود، لبـــاس ر
ـــود را بـــه  کـــه در کشـــف و شـــهودش در عاشـــورا یافتـــه ب ـــرود و مهـــه ی آن چیـــزی  بـــه میـــدان ب

یلمـــا هـــم نشـــان بدهـــد | سیدجواد رسو



ضرباهنـِگ سـینه ای هم که مهراهش می زنند کند اسـت و درنگ و اندوه و حسـرت جـاری در کلمات 
را برجسـته تر می کنـد. امـا فقط بـه خاطر این ها نیسـت که عاشـورا و این دم بـرامی یکی شـده اند، این نوا 

گـره خورده: به شـب عاشـورای سـال هفتاد و سـه. بـه جتربه ای شـخیص هم 
کـه جملس  پـدر هـر سـال مـا را بـرای عـزاداری می بـرد منـزل آیـت اهلل مهـدوی دامغـاین، از علمـای مشـهد 
تفسـیر قـرآن هفتگـی داشـت و شـب های دهه ی حمـرم هم هر شـب خانه شـان روضـه می خواندند. شـب 
یادی آمـده بودند. مداح ها روضه هـا را خواندند،   از مهه ی شـب ها شـلوغ تر بود و عزاداران ز

ً
عاشـورا طبعا

کرد  ین و شـور هـم انـام شـد و جملـس بـا مهـنی نوحه در دشـیت متـام شـد. حاج آقـای مهـدوی دعـا  سـینه ز
کـم  کـم  گفتنـد و چراغ هـا روشـن شـد. سـیین های چـای دور جملـس چرخیـد و مـردم  و حاضـران آمـنی 
یل متـام مدت حواسـم بـه مـردی سـیاهپوش و هیکی بـود که  کـه جملـس را تـرک کنند. مـن و بلنـد شـدند 
اشـک هایش بنـد منی آمـد. بـا این کـه چراغ هـا دیگـر روشـن بـود، مـرد دسـت هاش را از صـورت برنداشـته 
یـر لـب می گفـت »امشـب شـهادتنامه عشـاق امضـا می شـود«. بدنـش از شـدت  بـود و هنـوز داشـت ز



یـه تـکان می خـورد. تـا وقیت مـا منتظر بـودمی خروجـی خلوت شـود و پـدر هم بـا رفقای جلسـه هفتگی  گر
ِ خانـه ی آقـای مهـدوی بزنـمی بیرون،، چشـم از ایـن منظره  کنـد و کفش هـا را بپوشـمی و از در خوش وبـش 
گهـان می شکسـت ، تنش تـکان می خورد  کـه آرام نوحـه را زمزمـه می کـرد، صدایش نا برنداشـم: مـردی 

کنـارش بـود. یـه می کـرد.و اسـتکان چـای دسـت خنورده  گر و 
کـه یک وقت کـیس حرم نیایـد، چون  کـه نوبت کشـیک حرم داشـت زنـگ زد و خبـر داد  فـردا عصـر دایی 
یح  گفتنـد. انفجـار مبـب در  باال سـر ضر یـون  اتفـاق بـدی افتـاده. اتفـاق بـد را در خبـش بعـدی خبـِر تلویز
مطهر. پاشـیده شـدن خون بـه آینه کاری ها. کشـته شـدن مردم. پـدر بعـد از این که تلفنش متام شـد خبر 

کـرد: مرد سـیاهپوش هیـکی هـم در میان کشـته  هاِی انفجـار بود.  را برامیـان تمکیـل 
کـرده ام. بـه این که چـرا این جـور منقلب شـده بـود؟ چـرا دلـش آن قدر  بارهـا بـه آن حلظـه و بـه آن مـرد فکـر 
شکسـته بـود؟ چرا آن شـعر برایش ایـن مهه بامعنـا آمده بـود؟ منتظر چـه چیزی بـود؟ چه زمخـی  در دلش 
کـه بدانـد فـردا چـه چیـزی در انتظارش اسـت؟ آیا این که شـب  داشـت؟ و این کـه ذره ای احتمـال داشـته 

72چهارگاه مهدی شادماین



بوط اند؟ از  کرده به مهدیگـر مر عاشـورا چنـنی حایل را از سـر گذرانده و ظهر فردایش چننی سرنوشـیت پیـدا 
کجا می توانـمی ایـن را بفهممی؟ 

ر به این سـؤال ها  جـواب ایـن سـؤال ها را ندارم. تهنـا چیزی که بعـد از این ماجـرا رخ داد این بـود که مکر
کـه در حمـرم شـنیده ام.  کالم مهـه ی آواهـایی شـود  کـم و  نـوای حمـزون شـهادتنامه تبدیـل بـه جـان  فکـر 

شـهادتنامه بـرامی جامنایه آواز دشـیت شـد.

کـه ایـران  کـه رفـت، فقـط دو بـار فرصـت شـد  از وقـیت خبـر بیمـاری مهـدی شـادماین را شـنیدم تـا وقـیت 
کـردمی به حرف  بیـامی و ببینمش. بار اول سـه سـال پیش بود. مراحل درمان تازه شـروع شـده بود. شـروع 
کـرد. یک  یف  وند بیمـاری، مفصل تعر گرفـت و از ر زدن و مثـل مهیشـه فرمـان گفتگو را خـودش دسـت 
گش می خـورد توضیح می داد که تالش می کند  جاهـایی وقیت که آب میـوه و مایعات تقوییت را از توی ما
بدنـش را آمـاده و روی فـرم نگـه دارد چـون خـوب می دانـد شـیمی درماین و داروهـای دیگـر ضعیفـش 

دربـــاره ی  کـــه  مهان جـــوری 
چینـــش تـــمی مـــیل در بازی هـــای 
می کـــرد،  حتلیـــل  اخیـــرش 
دربـــاره ی خـــودش و بیمـــاری اش 
یـــح و  هـــم حـــرف مـــی زد. صر
روشـــن و بـــا جزئیـــات



کرد و می خواسـت هـر چقدر که می تواند برای طی مسـیر آماده باشـد. اولش موقع  خواهند 
گرفته.  حـرف زدن با مهـدی معذب بودم. شـرمنده بودم از این کـه او در چننی موقعییت قـرار 
یـز بـود را در این  کـه بـرامی بسـیار عز کـه تقصیـر کـیس نبـود، امـا دمل منی خواسـت دوسـیت  البتـه 
کـه خـودش اصـال چنـنی حـس و حـایل نـدارد. مثـل مهیشـه  وضعیـت ببیـم. امـا بعـد دیـدم 
کار می کنـد و چقـدر بـا  ق داشـتند و نشـان می دادنـد ذهنـش چطـور دارد  چشـم هایش بـر
یح و شـفاف اسـت. از حرف هایش می فهمیدم که با مهه ی وجود  خودش و موقعیتش صر
کنـد و تـا می توانـد زنـده مبانـد. بـرامی از متین هـم گفت که  کـه جبنگـد. مقاومـت  آمـاده شـده 
کامل  که مـن را  کآشـوب. ذوق داشـت  داشـت آماده می کـرد برای اولـنی جلد از جمموعه ی 
کرد. وقیت از من و نسـبتش با  یـف  کنـد. جزئیایت را هـم از ماجرای من تعر و یب نقـص آمـاده 
حمـرم و امام حسـنی)ع( می گفت، کم کم حبـث به مست چیزهایی رفـت که معلوم بـود دارد در 
وزهـا به آن ها فکـر می کند. به دعاها و مناجات ها، من های مقدس، شـخصیت های  آن ر

عکس از: حامد خورشیدی



عاشـورا. به خصوص به شخصیت های عاشـورا. دیدم مهدی اصاًل  منی ترسـد. حس معذب بودن من 
بـرای این بود که می ترسـیدم. می ترسـیدم مهـدی را دیگر نبیم، می ترسـیدم از چننی چیـزی حرف بزمن، 
کـه مـرگ مهـدی بـه نظـر نزدیک تـر از  کـه مـرگ در انتظـار خـودم هـم هسـت. معـذب بـودم  می ترسـیدم 
مـرگ مـا می آمد. اما مهدی منی ترسـید. مهان جـوری که درباره ی چینـش تمی مـی در بازی های اخیرش 
یـح و روشـن و بـا جزئیـات. بعـد  حتلیـل می کـرد، دربـاره ی خـودش و بیمـاری اش هـم حـرف مـی زد. صر
کـه دلـش می خواسـت  کـه انـگار هنـوز برایـش درسـت معلـوم نیسـت، ایـن اسـت  فهمیـدم تهنـا چیـزی 
ین روزهای  ک تر ین و دردنا زه را پیش ببـرد؟ در واقع اصاًل با این کـه با سـخت تر بدانـد چرا باید ایـن مبار
زه ای چه  عمـرش مواجه می شـد مشـکی نداشـت، مسـئله اش این بـود که یـک چننی مقاومـت و مبـار
وزنامه نگارش  که بایـد به خاطرش جبنگد چیسـت؟ ذهن پـرکار و کنجـکاو و ر معنـایی دارد؟ آن چیـزی 
کـردن معـین ایـن  بیشـتر از این کـه نگـران و ترسـیده باشـد، تیزتـر و فعال تـر از مهیشـه در حـال جسـتجو 
وایت  کـه در متنـش در کتاب کآشـوب ر یان داسـتاین را  مسـیری بـود که بنـا بود بـرود. در مهـان دیـدار جر
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که در ترافیک مانده بود و فکر می کرد به جملس شـب هشـم، شب  کرد. داسـتان شـیب  یف  کرده بود، تعر
یل معجزه اتفاق افتاده بود و سـر قرارش با امام حسـنی)ع( و جملـس ذکر و عزای  کبـر منی رسـد. بعد و عی ا
کـه معنـای عـوض شـدن حلظـه آخـری سـاعت جملـس را فهمیـده. در حمروم  او رسـیده بـود. مطمـن بـود 
منانـدن و رسـیدن به جملـس روضه، لطـف و عناییت دیده بـود که در شـهود آن لطف تردید نداشـت. حاال 
در آسـتانه ی درمان هـای سـخت و رنـج آور و دسـت و پنجـه نـرم کردن بـا بیماری، چشـمش دنبـال دیدِن 

کند.  روشـن و یب تردیـِد مهـان یقنی بـود. می خواسـت لطـف را با متـام حواسـش دوباره ملـس 

کـه از فـواره ای در حوض  که  و و آیب  »مـا پنج یا شـش نفر بـودمی، نشسـته در باغی حمصـور با درختـان سـر
یـوش شـایگان در نقـل خاطـرایت  از  خیـت و بـاغ را تـازه و خنـک می کـرد« دار صلیب شـکل فـرو می ر
کـه در آن هـا حضـور داشـته تصویـری جـادویی از یـک  بـن و عالمـه طباطبـایی  کر نشسـت های هانـری 
کوشـیده جـان و جوهـر  بـن  کر کـه در آن  نشسـت دوست داشـتین پیـش چشـم مـا می گـذارد. دیدارهـایی 

در آســـتانه ی درمان هـــای ســـخت و 
رنـــج آور و دســـت و پنجـــه نـــرم کـــردن 
بـــا بیمـــاری، چشـــمش دنبـــال دیـــدِن 
یقـــن  مهـــان  یب تردیـــِد  و  روشـــن 
ــام  ــا متـ ــود. می خواســـت لطـــف را بـ بـ
ــد ــس کنـ ــاره ملـ ــش دوبـ حواسـ



کلید واژه هـای اصی این  کنـد.  عرفـان اسـالمی  را بفهمد و بعـد آن را با زبـان و نگاه خـودش صورتبندی 
بن این است  کر صورتبندی فلسـیف »تصور خالق« و »کشف حمجوب« اسـت. خالصه ی نگاه هانری 
کرد اما باطن  که هر چیزی/پدیده ای دو وجه دارد: ظاهر و باطن. ظاهر را می شود دید و شناخت و درک 
یزد و در حجاب ظاهر پهنان اسـت. کشف حمجوب به معنای کوشش برای فهم  از این شـناخت می گر
کشـف مانـده. حـاال  کـه در پـس حجـاب ظاهـر در انتظـار  کـه پهنـان اسـت، آن معنـایی  آن چیـزی اسـت 
بـن اینجا می رسـد بـه مفهوم  کر بـه چـه رویش می شـود بـه شـناخت امر پهنـان، بـه باطن، دسـت یافـت؟ 
 )Fantasy( که این تصـور را نبایـد با وهـم یب توضیح می دهـد  کمـِک آرای ابن عـر »تصـور خـالق« و با 
بن تصور خالق برای عارف نیز در مسـیر کشـف حمجوب چننی ویژگی ای دارد.  کر اشـتباه گرفت. از نظر 

نوعـی جتـی اهلی. 
گرفتـه، این پروسـه امری بدهیی اسـت.  بن شـکل  کر یـِخ متفـاوت با  کـه در فرهنگ و تار بـرای ذهـن مـا 
می و  یـن دار کـه بـا آن آشـنایی دیر می. اتفایق اسـت  یـف نیـاز نـدار بـرای بیانـش و بـاورش بـه کلمـات و تعار
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کـه هبـش فکـر منی کنـمی. خط بـه خـط آثـار ادیب مـا از قـرن هفم بـه بعد،  این قـدر روشـن اسـت برای مـان 
کـه »در ازل پرتـو حسـنت ز جتـی دم زد /  وایت هـایی از مهـنی نـگاه بـه جهان انـد. بـرای مـا بدهیی اسـت  ر
گه راز / دسـت غیب  کـه آید بـه متاشـا عشـق پیـدا شـد و آتش به مهـه عـامل زد« و بعـد »مدعی خواسـت 

آمـد و بر سـینه ی ناحمـرم زد«. 
کـه هـر سـال در ایـن ایـام، واقعـه ی سـال 61 هجـری را مـرور می کنـمی، بـا مفهـوم  مـا بـه عنـوان شـیعیاین 
می. به حمض آن کـه روضه آغاز می شـود، حلظه هـایی را از آن سـال و از آن  کامـل دار تصویرسـازی آشـنایی 
وز فرامی خوانـمی، آن شـخصیت ها را مقابـل چشـمان مان احضـار می کنـمی و یک بـار دیگر  یـخ بـه امـر تار
ماجـرا را می بینـمی. تصـور خـالق، حجـاب زمـان را از بـنی می بـرد و مـا بارهـا و بارهـا آچنـه رخ داد را متاشـا 
ک نظـاره اش می کنـد، این کـه  زم بـه تـن می کنـد و اباعبـداهلل اندوهنـا کبـر لبـاس ر می کنـمی. این کـه عی ا
قاسـم از عمویـش اجازه رفن به میـدان می خواهد، این که عباس هجوم می برد تا مشـکی را پر آب کند 

و بـرای چبه هـای کوچـک و تشـنه آب بیـاورد. 



من مهدی شادماین که در کتاب اول کآشوب منتشر شده برای من منونه ای از این تصور خالق عاشورایی 
کـه در ترافیـک  یـف می کنـد  کشـف اسـت. او برامیـان داسـتان شـب هشـم حمـرم را تعر کـردن مسـیر  و طـی 
سـنگنی گرفتار شـده و بـه سـاعت دوازده، وقیت که عـزاداری هیئت مهیشـگی اش آغاز می شـود منی رسـد. 
یف او حضـور در ایـن جملس در شـب هشـم -و در نتیجه سـه شـب مهـم بعـدی- را دعوتنامه ای  امـا از طـر
پادارنده عزای حضرت اباعبداهلل نامش نزد این خاندان به رمسیت شـناخته  می دانـد که در آن به عنوان بر
می شـود. اضطراب او پشـت فرمان و در ترافیک سـنگنی خیابان پاسـداران، از مهنی »جا ماندن« اسـت. 
از این که می ترسـد این سال دعوتنامه به دلیی  به دستش نرسـد. بعد او عزاداری را مهان طور که مشغول 
رانـدن در ترافیـک اسـت آغـاز می کنـد. با روشـن کـردن ضبـط و خپش نوحـه ای کـه تصویر خـالق را کلید 

کبـر راهی میدان اسـت.  می زند. داسـتاین که شـب هشـم می خواننـد احضار می شـود: ا
کبـر از ضبط ماشـنی هنـوز خپش می شـود و مهـدی ناامیـد و غمگـنی از جـا ماندنش  جلوتـر، روضـه ی ا
از جملـس، دارد بـه مسـت خانه برمی گـردد که پیامک رفیـق هیئیت و چبه حمـل مهه چیز را عـوض می کند. 
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امشـب عـزاداری یـک سـاعت عقـب افتـاده اسـت. ایـن خبـر خـوش مهـدی را تـکان می دهـد و دلش 
را آرام می کنـد. بـه او فرصـت جدیـدی داده شـده. دعوتنامـه امسـال بـه دسـتش رسـیده. نامـش در 
کتشـاف شـخیص اش، امر قدیس، او را دیده، اندوه و حسـرتش  جایی ثبت شـده. در آن تصور خالق و ا
کنـش نشـان داده اسـت. مهـدی در بیمـاری اش هـم دنبـال مهـنی دیـدن بـود. مهـنی  را دیـده و بـه آن وا

ویی یقـنی آور.   وبـه ر ر
کـه ایران بودم و مهـدی را دیدم، یعین بار آخر، باالی سـر ختتش پرچم سـاده ای به دیوار زده  بـار بعدی 
کـه  ویـش نوشـته بودنـد »سـالم بـر حسـنی شـهید«. ایـن پرچـم بعـد از آن در متـام عکس هـایی  کـه ر بـود 
وزنامه نگاران،  کردند، دیده می شود. مجع ر کنندگانش از خودشان در جاهای خمتلف منتشر  قات  مال
یکنـان فوتبـال، مجـع سیاسـتمداران، مجـع چهره هـای فرهنگـی. در مهـه ی عکس هـا آن پرچـم  مجـع باز
وی  کشـیده و لبخنـد آرامـی  ر وی ختـت دراز  یـرش مهـدی ر مچـی  کـه ز هـم جـایی از تصویـر هسـت. پر

گرم اسـت.  کـه انـگار دلش  لبـش نقش بسـته. یـک جوری 

مهــدی در بیمــاری اش هــم 
دنبــال مهــن دیدن بــود. مهن 
روبــه رویی یقــن آور



یـــرش مهـــدی روی ختـــت  مچـــی  کـــه ز در مهـــه ی عکس هـــا آن پرچـــم هـــم جـــایی از تصویـــر هســـت. پر
گـــرم اســـت کـــه انـــگار دلـــش  دراز کشـــیده و لبخنـــد آرامـــی  روی لبـــش نقـــش بســـته. یـــک جـــوری 



آن آوای اندوهگـنی دشـیت که برامی به خاطره ی فراموش نشـدین شـب عاشـورای سـال هفتاد و سـه پیوند 
یبـان می خواننـد: »امشـب به  کـه در نواهـای شـب بعـد از عاشـورا در شـام غر خـورده، مشـاهبی هـم دارد 
یبان اسـت.« هر دوی این نوحه ها که آوایی مشـابه دارند،  صحرا یب کفن جسـم شـهیدان اسـت، شـام غر
ور آرام  واییت از حسـرت و سـوگواری، مـر کنـد دارنـد و ر ین  یم سـینه ز بـا صدای پایـنی خوانده می شـوند، ر
فاجعـه و یـادآوری آچنـه بـر امـام و خانـواده اش گذشـته اسـت. تأثیرگـذاری قدرمتنـد ایـن ملودی سـاده به 
یـخ چهارصـد  هیـچ وجـه تصـادیف نیسـت. این هـا و صدهـا دم و نوحـه مشـابه آن هـا بارهـا و بارهـا در تار
کلمات شـان روی دل و  وایـت عاشـورا از البـه الی نت هـا و  سـال اخیـر ایـران خوانـده و شـنیده شـده اند و ر

جـان ایرانیان نشسـته اسـت. 
وز بـه نـام موسـییق دسـتگاهی  یـه و شـبیه خواین را در شـکل گیری آچنـه امـر روح اهلل خالـیق نقـش مهـم تعز
گران  که ایفا گونه ای است  یه به  کرده  »امهیت موسـییق آوازی در تعز ایراین می شناسـمی با صراحت بیان 
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برد  کار نقش هـا می بایسـت از دسـتگاه های موسـییق مطلـع باشـند. آنـان بـا تشـخیص به جـا و صحیـح 
یـه جهـت تأثیر گـذاری بیشـتر آن در قلـوب مـردم، سـود جسـتند. ایـن  نغمه هـا و جایـگاه آن هـا در تعز
گوشـه هایی را در هـر یـک از جمالـس  کـه چـه دسـتگاه ها و  یافتنـد  هنرمنـدان در اثـر سـال ها ممارسـت در
گیرنـد تـا بازتاب حـیس مطلویب داشـته باشـد. برای مثـال حضرت عبـاس بایـد چهارگاه  کار  خمتلـف بـه 
کـه در دامن شـاه شـهیدان به شـهادت رسـیده اسـت.  خبوانـد. حـر، عـرایق می خوانـد. عبـداهلل بن حسـن 
که به مهنی جهت آن  ک می خواند  گرفته و گوشـه ای از آواز را دسـت قطع شده ی خود را به دسـت دیگر 
کـردی می خوانند.  یـه، اذاین باید بگویند به آواز  گـر در ضمن تعز ک عبداهلل معروف اسـت. ا گوشـه به را
گر امـام با حضـرت عباس  در سـؤال و جواب هـا هـم تناسـب آوازهـا بـا هم رعایت شـده؛ بـه عنوان مثـال ا
سـؤال و جـوایب داشـتند، امـام شـور می خوانـد و عباس نیـز باید جـواب خـود را در دسـتگاه شـور بدهد.«

کـه هـر دو در آواز دشـیت اجـرا می شـوند،  یبـان  در دو نوحـه شـب عاشـورا )شـهادتنامه( و شـب شـام غر
ینـب در مراسـم،  ز بـا توضیحـات خالـیق روشـن می شـود »شـبیه خوان حضـرت  کـه  نکتـه ای هسـت 

موسـییق  آواهـای  و  گوشـه ها 
سـنی ایـراین معنـا دارنـد چـون 
داستان بسیار مهمی  را با آن ها 
کرده انـد  روایـت 



بوط به ایشان را در دستگاه شـور و آواز دشیت می خوانده اسـت. در واقع این فرم زمزمه گون  شـعرهای مر
کاماًل  که  و پر حسرت و سرشار از اندوه در این دو نوحه و تشابه ملودی هایشان نه تهنا تصادیف نیست 
ینـب اسـت. بـه مهـنی ترتیـب  وایـت و موسـییق بـه حضـرت ز دلیـل روشـین دارد و آن هـم ارتبـاط شـعرها، ر
یه ها سرشارند از گوشه ها و آوازهای متنوع و خمتلف که سینه به سینه نقل شده اند و از شبیه خواین  تعز
کرده اند.  یـخ را از زمـان آل بویه تا صفویـه و بعد از صفویه تـا قاجار و امروز طـی  بـه شـبیه خوان دیگر، تار
کرده اند.  وایت  گوشـه ها و آواهای موسییق سـنیت ایراین معنا دارند چون داسـتان بسـیار مهمی  را با آن ها ر
کـه از قـدرت فرهنگی آن اسـتفاده  کنار نگذاشـته،  این جـا جـایی اسـت که هناد تشـیع نه تهنا موسـییق را 

وانـش معنای رنـج و مصیبت و خـون را توضیـح دهد.« کند و بـرای پیر ور  یخ را مـر کـرده تـا تار
کـه او ضبـط ماشـنی را در ترافیـک  کبـر، وقـیت  در مـن مهـدی و روایـت آن شـب هشـم حمـرم، شـب عی ا
کشـنده روشـن می کنـد تـا تهنـا و تـوی ماشـنی عـزاداری اش را شـروع کند، بـه یـک دم اشـاره می کند کـه در 
کبـر رود ای اهل حـرم جانب میـدان«. ایـن دم که با آن سـینه  شـب هشـم حمرم بسـیار خوانـده می شـود: » ا



می زننـد در دسـتگاه چهـارگاه اسـت. دسـتگاه چهـارگاه را گفته انـد صبح هـا گـوش کنیـد. دلیلش این اسـت 
کـه ملودی پر ضـرب و هشـدارگونه ای دارد. انگار کـه بانگ بیدار باش در خودش داشـته باشـد. باز به مهنی 
دلیل از گوشه های دستگاه چهارگاه برای حکایت خواندن از شاهنامه و روایت محایس استفاده می کرده اند. 
کبر، برجسته کردن محاسـه است. فرزند امام  منطق انتخاب چهارگاه برای این دم مرتبط با شـخصیت عی ا
دارد لبـاس رزم می پوشـد، بـه مست میدان مـی رود و بـرای دمشن رجز می خوانـد. مهزمان اهایل حـرم به مهدیگر 
یه و مصیبت نیست. این  کبر در راه میدان اسـت. فضا محایس اسـت و هنوز جایی برای گر خبر می دهند که ا
یخ، با شـجاعت و رشـادت و جنگیدن گره خورده اسـت. و چهـارگاه انتخاب  حلظـه از داسـتان، ایـن جای تار

هومشندانـه ای بـرای روایت این حلظه اسـت. 
درست نظیر مهنی ملودی، در گوشه ای به نام مغلوب در دستگاه چهارگاه را می دانید دیگر کجا شنیده امی و به یاد 
می؟ در حلظه ای که عباس می رود تا برای کودکان آب بیاورد. در من تعزیه، رجزهای مفصل عباس را می شنومی،  دار
عزم جزم او را می بینمی که به مست علقمه می رود، مشـک را پر آب می کند تا خودش را به خیمه گاه امام برسـاند. 
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فکـر می کـم مهـدی فهمیـده بـود 
کـه  کاری  چـرای  پرسـیدن  کـه 
عباس در عاشورا می کند یب معین 
روشـن  امیـان  معنـای  گـر  ا اسـت. 
کـه عبـاس می کنـد  باشـد، کاری 

اسـت ممکـن  کار  یـن  منطیق تر



شـعرهای عبـاس هم اغلب در چهـارگاه خوانده می شـوند، چون محاسـه اند. در پایان این داسـتان که در 
هـر تکـه اش مفاهمی اسـایس فرهنـگ شـیعی -غیـرت، معرفت، والیـت، رضـا، شـهادت-  با قـدرت متام 
می و می خوانـمی: »ای  ین دم عاشـورایی اسـت می شـنو برجسـته می شـود، ایـن بیت را که شـاید مشـهورتر
اهل حرم میر و علمدار نیامد، علمدار نیامد«. علمداری که به مست آب می رود، دسـتانش را از دست 
می دهـد، زخـم می خـورد و تیرباران می شـود و دیگر بـاز منی گردد، مهـه ی ایـن محاسـه را در درون نت های 

چهارگاه انـام می دهد. 
گرام و توییتر،  یادی اثر گذاشـت. پسـت هایش در اینسـتا این یک سـال آخـر، زندگی مهدی روی عده ز
کلمـات نه چندان پیچیـده ی او و حلن صمیمی  و آراِم او وجود داشـت  آدم هـا را تـکان می داد. چیزی در 
کـه خیی ها را درگیر می کرد. جور عاشـقانه ای با خدایش حرف می زد. و ایـن دیالوگ با خدا که ما فقط 
ین نشانه ای از ادا  طرِف حرف های مهدی را می شنیدمی و سهمی  از طرف دیگرش نداشتمی، کوچک تر
و تظاهر در خودش نداشـت. آن چنان خالص بود و از یک جای مطمئین می آمد که تکان مان می داد. 
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وز حنیف تـر می شـد می دیـدم. در  وز بـه ر کـه در آن هـا ر ایـن اطمینـان را دیگـر در متـام عکس هایـش هـم 
که آرام بودند؛ درد کشـیده اما پر از دانسِن چیزی که من منی توانسم بفهمم. در این یک  چشـم هایش 
یـد می خوانیـد ادامه ی  کـرده ام و این من هـم که دار کـه از مرگـش می گـذرد، بارها بـه آن چیز فکـر  سـال 
کنار هم بگـذارم تا شـاید هبتر بفهمم.  مهـان تالش اسـت. با کلمات سـعی می کـم یک بار مهه چیـز را 

زه می گــردد. دلش  کــه آمــاده ی جنگیدن اســت امــا دنبــال معنای ایــن مبــار در دیــدار اول دیــده بــودم 
کنــد؟ فکــر می کــم خیــی طــول  ک و پــر از رنــج را چــرا بایــد طــی  می خواســت بفهمــد مســیر دردنــا
گاهــی بــرای خــودم خیــال می کــم متــام ایــن ســال ها  کــرد.  کــه جــواب ایــن ســؤال را پیــدا  نکشــید 
کــه  ی  کردن هــا، در هــر فراخــوان و احضــار ی  یه هــا، ســینه زدن ها، میــان دار گر ی هــا،  در متــام عزادار
وز پرســیده. از حبیــب، از حــر، از  کــرده ایــن ســؤال را از تــک تــک شــخصیت های آن ر وضــه  وســط ر
ــرای  کــردن ذره ذره جسم شــان ب زه، ایــن نثــار  کــه ایــن جنــگ، ایــن مبــار کبــر و از عبــاس. پرســیده  ا
ن هــا  قــش آن صحنه هــا را از پــس قر کــه بــا تصــور خال چــه بــوده؟ چــه معنــایی داشــته؟ مهان طــور 

موسـییق  آواهـای  و  گوشـه ها 
سـنی ایـراین معنـا دارنـد چـون 
داستان بسیار مهمی  را با آن ها 
کرده انـد  روایـت 



وی جزئیاتشــان قــرار می گرفتــه، در مهــان حــال  وبــه ر جلــو مــی آورده، در ذهنــش زنــده می کــرده و ر
کــه در یکــی از ایــن تصویرهــای  ون صحنه هــا. بــرای خــودم مهــدی را خیــال می کــم وقــیت  رفتــه در
گذاشــته در پرده هــای واقعــه، میــان قهرمان هــا می چرخــد، نزدیک شــان  ی، پــا  خــالق وســط عــزادار
ریس می کنــد. مثــل عادت هــای  ی هــا را بــر یزه کار گــوش می دهــد، و مهــه ی ر می شــود، بــه دیالوگ هــا 
ی اش تــا وقــیت منی فهمــد آن میــان چــه خبــر اســت ول کــن نیســت. دنبــال پاســخ ســؤالش  وزنامه نــگار ر
ــد، ســؤالش را تکــرار می کنــد و پیگیرشــان  ــا آدم هــا حــرف می زن ــع مراجعــه می کنــد، ب ــه مناب مــدام ب

اســت تــا جــواب بدهنــد.
وز را بارهــا  ــرای دانســن راز ایــن واقعــه، هــر ثانیــه ی آن ر کشــف حمجــوب، ب ــه دنبــال  شــاید مهــدی ب
گذاشــته. امــا شــاید   ایــن پاســخ را بــا مهــه ی مــا در میــان 

ً
کــرده و بعــد پاســخ را یافتــه و اتفاقــا کاوی  وا

مچی اســت  بــرای مــا دیــدن و فهمیــدن پاســخ بــه آســاین او نبــوده. فکر می کــم پاســخ پرســش او مهان پر
گرفتــه اســت.  وی دیــوار قــرار  کنــار مهــه ی چهره هــا، بــاالی ســر خــودش ر کــه در مهــه ی عکس هــا، 
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کاری که عباس در عاشـورا می کند یب معین اسـت.  فکـر می کم مهـدی فهمیده بود که پرسـیدن چـرای 
کار ممکـن اسـت. آنقـدر منطـیق  یـن  کـه عبـاس می کنـد منطیق تر کاری  گـر معنـای امیـان روشـن باشـد،  ا
کار درسـت را  کـه  کـردن دربـاره اش غیرمنطـیق بـه نظـر می رسـد. عبـاس یقـنی دارد  کـه اصـاًل سـؤال  اسـت 
کردن مسـیر  زه و تکه تکـه شـدن تنـش و جـان دادنـش، در خـود طـی  انـام می دهـد. معنـای مسـیر مبـار
کـرده بود تا برسـد بـه ایـن حلظه، بـه این  زه می کـرد؟ چـون مهـه ی عمـرش را زندگـی  اسـت. چـرا بایـد مبـار
کـه به مهـه ی زندگـی اش معنا مـی داد. با نـگاه عرفـاین صورتبندی  زه و ایـن حلظـه مهان چیـزی بود  مبـار
کـه عباس بـه این حلظه  گر ببینـمی، ایـن داسـتان ظاهـری دارد و باطین. ظاهرش این اسـت  بـن ا کر شـده 
کنـد و سـؤال این اسـت که چـرا؟ باطـن داسـتان اما چیـز دیگری  کـه جانـش را فدا  کـرد  رسـید و انتخـاب 
کـه اصـاًل عبـاس مهه ی سـال های عمـر را  کامـاًل برعکـس ایـن اسـت. باطـن داسـتان این اسـت  اسـت. 
وز، به این حلظه. تا آن چند  کرده بود و بزرگ شده بود و دالور و جنگاور شده بود تا برسد به این ر زندگی 
یده و عمـود آهننی و  کش با دسـتان بر سـاعت میـان خروج از خیمـه برای آوردن آب و کشـته شـدن دردنا

خدایـش  بـا  عاشـقانه ای  جـور 
یـن  کوچک تر کـه  مـی زد  حـرف 
نشانه ای از ادا و تظاهر در خودش 
نداشت. آن چنان خالص بود و از 
یـک جـای مطمئـین می آمـد که 
تکان مـان مـی داد



تیـر در چشـم به مهـه ی آن زندگی معنـا بدهد. و فکـر می کم مهـدی در میان کشـف و شـهودهایش این 
را دیـده بـود و فهمیـده بـود چطور بایـد به سـؤال خودش جـواب بدهد. سـؤایل که می پرسـید معنـای این 

جیی تنش در چیسـت؟ مهـه درد و از دسـت رفـن تدر
این هـا را وقـیت فهمیـدم کـه بـرای چندمـنی بـار ویدیوهـای تشـییعش را می دیـدم. ویدیوهـایی کـه در آن ها 
مهـه، دوسـت های مشـترک، چهره هـای مشـهور، سیاسـتمداران، روحانیـون، فامیـل و آشـنا، دوسـت های 
یـر تابـوت می خواندنـد »ای اهل حـرم میـر و علمدار  شـبکه های اجتماعـی، مهـه بنـا بـه وصیـت خـودش ز
نیامد«. مهدی بعد از آ ن که پاسخ سؤالش را فهمیده بود، لباس رزم تنش کرد. آماده شد تا به میدان برود 
و مهه ی آن چیزی که در کشـف و شـهودش در عاشـورا یافته بود، مهه ی آن معنا را به ما هم نشـان بدهد. 
مـا خماطبـان ترسـیده و معـذب هـم در ایـن قسـمت از ماجرا مهم بـودمی. چیـزی بـود که بایـد با مـا در میان 
گذاشـته می شـد. حاال می توامن روی تک تک عکس ها و فیلم هایش نـوایی را در چهارگاه بشـنوم که دارد 
ایـن شـجاعت و عـزم و رزم را روایـت می کنـد. او فهمیـده بود قـرار اسـت برای چی جبنگـد و بـرای مهنی هم 

۹1چهارگاه مهدی شادماین



آن قدر راحت و آرام می توانست ساعت ها درباره ی مراحل شیمی درماین و ناموفق بودن درمان های قبی و 
نامشخص بودن استراتژی های جدید درمان حرف بزند. انگار خاطرات یک سفر باشند. و برای مهنی هم 
کلماتش وقیت که در شـبکه های اجتماعی می نوشت جذاب و درگیرکننده بودند. او تکلیفش با خودش 
یـن  و جهـان کامـاًل روشـن بـود. بـه میـدان رفتـه بـود و نتیجـه ی ایـن مبـارزه را هـم می دانسـت و کوچک تر
یـج خبش هـایی از بدنش بـا او مهراهی نکنند.  گـر بابت این مبـارزه به تدر مشـکی هـم با آن نداشـت. حیت ا
حـاال بعـد از این یک سـال، آن دم معـروف ای اهل حرم که گفته بود در مراسـم تشـییع برایـش خبوانند -و 
چه انتخاب درسـیت هم کرده بود- دومنی نغمه ای اسـت که متام عاشـورا و محاسـه اش را برامی زنده می کند. 
گر شـب عاشـورا و آوای دشـیت شـهادتنامه بـرامی با مرد سـیاهپویش کـه در مبب گذاری حـرم در سـال هفتاد و  ا
سه شهید شد گره خورده، حاال چهارگاه با دم ای اهل حرم و تصویر مهدی و پرچم سالم بر حسنی شهید 

آمیخته شـده اسـت. حاال مهدی خود دسـتگاه چهارگاه اسـت. با نت هایی محایس و بیدار کننده.   



گفتاکهبودهمَره؟گفتمخیالتایَشه



در میـان نسـخه ها و اسـناد بایق مانـده از قرن هجدهم میـادی اسـنادی با فرم و سـبک ویـژه  و تصاویری 
کعبـه، حـرم پیغمبـر، مسـاجد و حرم هـای متعـدد بـه چشـم می خورنـد. ایـن اسـناد چهـار برگـی بـرای  از 
یـن حـج متتع یا عمـره ی مفرده گواهـی و مدرک اجنام مناسـک حج بودند و نشـان می دادنـد زائر، کدام  زائر
یج  کرده اسـت. عاوه بر ایـن گواهی نامه های رمسی به تدر یارت  مکان های مقدس را در سـفر طوالین اش ز
برخـی افراد به هتیـه ی گواهی نامه های مفصل تری به شـکل طومـار و در ابعـاد خمتلـف روی  آوردند که با 

کـــه عاوه بـــر   گواهی نامه هـــای تصویـــری حـــج شـــیعیان ایـــن اســـت  وجـــه متایـــز 
کاظمـــن و مشـــهد  کربـــا، ســـامرا،  یـــارت حـــرم امئـــه در  وایـــت ز گـــزارش ســـفر حج،ر

گواهینامه هـــا  ثبـــت شـــده اســـت یه ی اطرافهـــم در ایـــن  یر | حتر



نقایش ها و اشعار فراوان مهراه بودند. طومارهای حج مهچون سفرنامه هایی مصور با نقایش و شعر، منازل 
یـادی از ایـن طومارهـا در موزه های  خیـی فـراواین دارند. تعـداد ز زش هنـری و تار سـفر را نشـان می دهنـد و ار
یش   موزه  ی هنر ترکی و اسـامِی شهر اسـتانبول در ترکیه نگهداری می شوند. اولر

ً
خمتلف جهان خصوصا

ولـف مقاله ی پژوهـیش مفصیل درباره ی مهن دسـته از طومارهـا دارد. ز مار
وجه متایز گواهی نامه های حج شـیعیان تصویر حرم امئه در کربا، سامرا، کاظمن و مشهد است. در این 
کنار تصویر هر حرم شـعری در وصف آن گنبد و  وایت سـفر به عتبات اضافه شـده و در  طومارهـا معمواًل ر

بارگاه نوشـته شده است.





یخ خلق اثر: سال 1772 میادی تار
 آبرنگ روی کاغذ،  چسبانده شده روی مقوا 

 ابعاد: 192 در 22 سانی متر
حمل نگهداری:

 جمموعه ی قوم نگاری موزه ی میل دامنارک  
عکس از آرنولد میِکلِسن

طومار نیبور
یداری شده در کربا توسط کارسِن ِنیبور در سال 1765  خر



طومار نیبور
وه و مسـجداحلرام آغاز می شـود و به بـارگاه امـام رضا )ع( در مشـهد  کـوه صفـا و مـر یارتگاه هـا در ایـن طومـار، از  تصاویـر ز
کوفه،  یارتگاه های شـیعی عراق شـامل حرم امـام عیل )ع(، مسـجد  ین ز خـم می شـود. حـد فاصل آهنا نیـز تصاویـر مهم تر
کاظمـن )ع(، حـرم  یاحـی، مـزار طفـان مسـلم، حـرم امامـن  حـرم امـام حسـن )ع(، حـرم حضـرت عبـاس )ع(، مـزار حـّر ر
کشـیده شـده اسـت. در  حاشـیه طومـار اشـعاری  ین)ع( و سـرداب غیبـت امـام زمان)عـج( در سـامرا بـه تصویـر  عسـکر

یـارت ایـن حرم هـا هـم  آمـده: دربـاره ی ز

کـــردمی بـــا  کر بـــه  منـــزل  طـــی  یـــان               گر دیـــده ی  دو  بـــا  آن  از  بعـــد 
کـــردمی ثنـــا  را  ملک العـــرش  حایـــر        بـــر  در  رســـیدمی   چـــون 
کـــردمی ک قبـــر حســـن                                       مهچـــو خورشـــید بـــر ضیـــا   چشـــم خـــود را ز خـــا
کـــردمی جـــدا  جـــدا  یـــارت  ز مـــا  شـــهید              حبیـــب  و  قاســـم   حضـــرت 
کـــردمی وفـــا  یاراتشـــان  ز بـــه  عبـــاس       بـــا   متـــام  را   شـــهدا 
کـــردمی و بـــه خیمـــه گاه حســـن                          آه  و  افغـــان  و  ناله هـــا    بعـــد از آن ر
کـــردمی ناله هـــا  و  بنشســـتمی  قاســـم         حجلـــه ی  بدیـــدمی   چـــون 
کـــردمی بـــه ســـوی حـــر رفتـــمی                      ناله هـــایی  چـــه  جانفـــزا   بـــه صحـــرا  و   ر



طومار »از مکه تا مشهد«
 ایـن طومـاِر حـج، سـفری تصویـری از مکـه 
اشـعاری  و  کشـیده  تصویـر  بـه  را  مشـهد  تـا 
بـوط به مراحـل خمتلف سـفر، نقایش هایش  مر
نوشـته ی  اسـاس  بـر  می کننـد.  مهراهـی  را 
سـفارش  بـه  اثـر  ایـن  طومـار،  حاشـیه ی 
کربـا،  کسـایی، پارچه فـرویش در  حممدجعفـر 
هتیـه شـده اسـت. طومـار حـدود سـال 1350 
کرمـان بـه هـاوایی منتقـل شـد. مشـی از شـهر 

یخ خلق اثر: قرن 19 میادی تار
لیتوگرایف  روی کاغذ، الصاق شده به پارچه ی کتان

 ابعاد: 20 در 194 سانی متر
حمل نگهداری: موزه ای در هاوایی



بسـیار  و  مـدرن  سـبکی  بـه  یارتگاه هـا  ز گواهینامه هـا  ایـن  در 
یـارت عتبات  رنگارنـگ نقـایش  شـده  اند تـا بـر جاودانگی سـنت ز
یت  یار عالیات توسط شیعیان و ضرورت مسـتند کردن این سفر ز

کیـد شـود. و روحـاین تأ



دیوارکوب گواهی نامه ی سفر به عتبات -1
کـرده بودند،  بعـد از طومار نیبور و طومار های مشـابه که زائران، دسـی طراحی 
یت دیوار کوب هـای چایپ بـا الگوی مهـان طومار هـا رواج پیدا  یـار در شـهر های ز
یت به  یـار یـارِت قـرن هجدهم کـه معمواًل در شـهرهای ز کـرد. گواهی نامه هـای ز
وار فروختـه می شـدند تـا مدرکـی بـرای شـرف یایب آن هـا بـه حرم هـای  مقـدس  ز
باشند، از سبک نقایش های طومار نیبور الگو می گرفتند. در این دیوارکوب ها 
کیدی باشـند  یارتگاه هـا به سـبکی نـو و بسـیار رنگارنگ نقایش  شـده  اند تا تأ ز
یارت عتبات عالیات توسـط شیعیان و ضرورت مستند  بر جاودانگی سـنت ز

یت و روحاین. یـار کـردن این سـفر ز





دیوارکوب گواهی نامه ی سفر به عتبات -2
کن  یت، تصویـر علمـای سـا یـار کـن ز  در ایـن دیوارکـوب عـاوه بـر تصویـر اما
عتبات و حاشـیه نویی شـعرها هم دیـده می شـود. چون ایـن گواهی نامه ها 
وار ایراین آماده می کردند، زبان اسـتفاده شده در آن ها زبان  را برای فروش به ز

فاریس رایـج در عراق اسـت.



حاجعباِسنغمهسرایاسلامی



حاج عبـاس دکمـه ی سـفید دسـتگاه را فشـار می دهـد. حلقه هـا می چرخنـد و نـوار قهـوه ای راه 
می افتـد. نـوار و حلقه هـا حاج عبـاس را بـا خودشـان می برنـد بـه سـال هایی خیـی دورتـر از ایـن 

ونـا شـده امی. کر کـه هم نشـنی  تابسـتاین 

کـه صدای  عـده ای از پامنبری هـا جلـوی بلندگـو ضبـط صـوت می گذارنـد 
و نکمن؟ از پشت شهرداری  کایف را ضبط کنند. »فکر کردم چرا من این کار ر

یدم.« کار می کـرد خر یل  کـه با ر | مرتی قدمیییه ضبـط و خپش فیلیپس 



یخ سـخنراین را اعالم می کنـد، بعد صدای  که تار اول صـدای حاج عبـاِس جوان می آیـد 
کایف: شیخ امحد 

کشته ی غفلت بود هر که تو را کشته خواند / ای دم جان پرورت زنده دالن را نفس
کرده دل از چشـم دل در مهه عامل نظر / غیر تو کس را نیافت یا بدهد دل به کس

گفـت برادری داشـم. بعـد از مرگ در قبرسـتان دفنش کردمی. دو سـه شـب از مرگش 
گذشت...

کـه سـه بـار هـر روز سـالم بـه حسـنی  کایف قصـه  ی زِن اشـرِف آهنگـر را می گویـد  شـیخ امحد 
مـی داده. حاج عبـاس  بـا عالقـه بـه حرکـت حلقه هـا و نـوار نـگاه می کنـد. جـوری مراقـب 
دسـتگاه اسـت کـه انـگار بـا هـم نسـبیت دارنـد. رفقـای نزدیـک گاهـی بـرای این حساسـیت 
سربه سـرش می گذارند »حاج عباس، این دسـتگاهه رو بیشـتر دوسـت داری یا چبه هاتو؟«
یی شاید بیشتر از یس چهل سال باشد اما تر و متیز مانده . انگار تا مهنی    عمر این فیلیپس ر



یل ها هر کدام  یل روی آن افتتاح شـود. ر چند سـاعت قبل توی کارتن بوده و باید با انداخن اولنی حلقه ر
توی جعبه ای و با نظمی که البد منطیق پشتش هست در قفسه های کتاخبانه چیده شده اند.

صدای شیخ امحد کایف می آید:

زد. از منبری های آقاشـناس و ارباب شـناس بود، موالشـناس بود. نوکر  خدا نظام رشـی را بیامـر
گفتند نظام رشـی وقت مردنش از بسـتر احتضار بلند شـد و نشست. طبع  سیدالشـهدا)ع( بود. 

کرد: شـعری هم داشـت. یک وقت دیدنـد خطاب به ایب عبـداهلل )ع( 
کردم جواین خویش که صرف تو  بـه هنگام پیری مرامن ز پیش               

بـا صدای کایف و سـکوت حاج عباس به یکی از صبح های مجعه ی دهه ی پنجاه و مراسـم دعای ندبه 
در مهدیـه ی هتران می رسـمی. به سـال 13۴7. حاج عباس دیگـر به چرخیدن حلقه ها و حرکـت نوار خیره 
یت با مهه ی  که نزدیک اسـت و حـال و هوای متفـاو نیسـت، به پنجـره و آفتـاب مـرداد زل زده، به حمرمـی 

1۰7حاج عباِس نغمه سرای اسالمی



حمرم هـای  بعـد از واقعـه ی عاشـورا دارد. حواسـش به ضبـط اسـت و دلش جـای دیگر. پیـش ندبه های 
مهدیه که دل تنگش اسـت و شـیخ امحد کایف که مسـیر زندگـی اش را تغییر داد.

یر و رو کرد  شیخ امحد کایف اتفاق مهم زندگی عباس ضرغامی فرد اسـت، اتفایق که زندگی حاج عباس را ز
و بعـد از نـمی قـرن حاج عباس با یادآوری اش  دسـت و دلش می لرزد و چشـم هایش خیس اشـک می  شـود 
»یادش به خیر. پنجاه سـال گذشـت از اون روزها. شـوخی نیسـت ها. انگار مهنی دیروز بود که تو مسـجد 

کباتان از آقایی که کنارم نشسـته بود پرسیدم ایشون کی هسـن؟ گفت کایف. شیخ امحد کایف.« ا

پله ی کاشـان به دنیـا می آید و تا پایـان دوره ی ابتـدایی در مهنی  عبـاس ضرغامی فرد 1326 در حمله ی سـر
یسـندگی  کارخانـه ی ر کارگـر  کـه  شـهر می مانـد. وقـیت متوجـه می شـود درآمـد روزی شـش تومـاین پـدرش 
بـود کفـاف خـرج حتصیـل او را منی دهـد، تصمـمی می گیـرد به هتـران بیایـد و مشـغول کاری شـود. در هتـران، 

ــم  ــاق مه کایف اتف ــیخ امحد  ش
زندگــی عبــاس ضرغامی فرد  
زندگــی  کــه  اتفــایق  اســت، 
کــرد و  یــر و ر حاج عبــاس را ز



بـه خانـه ی خواهـرش در حملـه ی دروازه غار مـی رود، بـه امید این کـه به زودی صاحب شـغل 
و زندگـی مسـتقی بشـود. بـه پیشـهناد مسـتأجر خواهـرش در یـک تعمیـرگاه اتومبیـل حوایل 

کار می شـود. میـدان امام مخیـین مشـغول بـه 
کار درجه یک و دست به آچاری  بر و زرنگ بایش، بعد چند سال برای خودت اوستا گه ز »ا
و  یـر پات حالـش ر و هـم که مجـع کین یـه اتـول می خـری و می نـدازی ز مـی یش. پول هـات ر
کـن. حالیتـه؟« عباس پـس از شـنیدن این  می بـری. فقـط حواسـت رو شـش دانـگ مجع 
یف سـرش را تکان می دهد و مشـغول  کارش پرویز یب نظیر یب هیچ حر حرف هـا از زبان اوسـتا
وز بـا دسـت و بـال سـیاه و روغـین  کار بـا مهـه ی آچارهـا را یـاد می گیـرد و هـر ر کار می شـود. 
مـی رود خانه ی خواهـر. کم کم در تعمیرگاه جـا می افتد و آخر هفته ها بیسـت تومان حقوق 
که  کار می شـود  کارش پرویز یب نظیـر می گوید یک مکانیک زماین اوسـتا می گیـرد. اوسـتا
کنـد. حاج عبـاس خیـی زود صدای  بـا شـنیدن صدای موتـور بتوانـد عیب ماشـنی را پیـدا 



موتورهـا را می شناسـد. عبـاس پیش تر فکـر منی کرد خـوب شـنیدن می تواند نقـش مهمـی در زندگی اش 
کـه می فهمد گوش هایش بـه اندازه ی  داشـته باشـد، اما بعد اتفاق مهم دیگـری در زندگی اش می افتد 
ود تا هـم مناز  کباتـان مـی ر وزهـای مـاه رمضـان  بـه مسـجد ا دسـت هایش برایـش مهم انـد. ظهـر یکـی از ر
خبوانـد و هـم مهـکاران ارمـین اش راحت تـر تـوی مغـازه ناهـار خبورنـد . دیرتـر بـه مسـجد می رسـد و منـاز را بـر 
وزهـای قبـل فـرادی می خوانـد. منـازش بـا سـخنراین بعـد از منـاز مجاعـت مهزمـان می شـود و برای  خـالف ر
کـردن و  اولـنی بـار صـدای واعظـی توجهـش را جلـب می کنـد. واعـظ دربـاره ی مسـلمان بـودن و زندگـی 

حـق را ناحـق نکـردن می گویـد و از قصه ی بیمـاری جمنون:
گفـت عـاج دردت خـوردن شـیر شـتره.   جمنـون بیمـار شـده بـود و رفـت پیـش طبیـب. طبیـب 
که عاشـقش  و سـراغ طایفـه ی لییل  گفت بـر کـمن؟ طبیـب  کجـا پیدا  جمنـون پرسـید شـیر شـتر از 
هسـی. اون هـا دارنـد. جمنـون فردا صبـح رفت جلـوی چادر لیـیل و دید چـه صی. مهـه اومده اند 

یـد شـیر شـتر. جمنـون از تـه صـف داد زد لیـیل، مـن جمنون هسـم. بـرای خر
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کناری می پرسـد ایشـون کی هسـن؟ می گویـد کایف. شـیخ امحد کایف. حاج عباس   حاج عباس از آقای 
و از ایشـون  می پرسـد دیگه کجا منبـر می رن؟ هبش می گویند باین جملس حاج آقا سـاعتچی هسـن. بر
ود اما  بپـرس. حاج  آقـای سـاعتچی بـه عبـاس جـوان می گویـد شـیخ امحد کایف جاهای خمتلـیف منبر مـی ر
کـه مجعه هـا بعـد از منـاز صبـح برگـزار می شـود.  آقـای  برنامـه ی ثابـت و هفتگـی اش دعـای ندبـه اسـت 

کـه جا پیـدا کین.« گه خواسـیت بـری، قبـل اذان اون جـا باش  کیـد می کنـد »ا سـاعتچی تأ
مجعه صبح عباس خودش را به مراسم می رساند و می فهمد درباره ی آشیخ امحد کایف اشتباه نکرده است. 

ین است که عباس پامنبری ثابت »جلسه املهدی« می شود. آن قدر صحبت های واعظ خراساین شیر
وع مراسـم بـه مهـه صبحانـه مـی دادن. نـون  کـه قبـل از شـر »ماجـرای صبح هـای مجعـه این طـوری بـود 

شـیرمال و نـون قنـدی و چـای و پنیـر. بعـد هـم منـاز صبـح و دعـای ندبه.«
صبحانه هـای مجعـه و آشـنایی بـا مجاعت خدمات رسـان باعث می شـود پـای عبـاس بـه آبدارخانه باز 
کـه دسـت بـه دسـت، سـیین های چـای و صبحانـه را بـه سـفره ها  شـود و یکـی از آن هفـده نفـری شـود 

ود صـــدای   حاج عبـــاس خیـــیل ز
موتورهـــا را می شناســـد. عبـــاس 
خـــوب  منی کـــرد  فکـــر  پیش تـــر 
شـــنیدن می توانـــد نقـــش مهمـــی 
در زندگـــی اش داشـــته باشـــد



زمـنی توجـه عبـاس را جلـب می کنـد. عـده ای از پامنبری هـا  یر می رسـانند.  بعـد از مـدیت بلندگـوی ز
کار  کردم چرا مـن این  کنند. »فکـر  کایف را ضبـط  که صـدای  جلـوی بلندگـو ضبـط صـوت می گذارند 

یدم.« کار می کـرد خر یـل  که بـا ر و نکـم؟ از پشـت شـهرداری یـه ضبـط و خپـش فیلیپـس  ر
کایف از  که به هوای شـنیدن سـخنراین شـیخ  کی ای از صـدای برنامـه را به افرادی  عبـاس می توانسـت 
کایف در شـهر خودشـان  شـهرهای خمتلـف به هتـران می آمدنـد بدهد. آن هـا هم به جایش نوار سـخنراین 

را بـرای عبـاس می  فرسـتادند. با هم صـدا رد و بـدل می کردند.
عبـاس می گویـد »کایف تـو شـهرهای خمتلـف و بـه مناسـبت های خمتلـف سـخنراین می کـرد و معمـواًل 
رگ و مذهیب مثل قم یا مشـهد یـا اصفهان  یک دهه طول می کشـید. سـخنراین هاش به شـهرهای بـز
حمـدود منی شـد. بـرای سـخنراین به سـیرجان هـم می رفـت. مـدیت به ایـالم هـم تبعید شـده بـود، اون جا 
و  و مـی دادم بـه اون هـا و اون هـا هـم   سـخنراین اون شـهرها ر هـم منبـر می رفـت. مـن نوارهـای هتـران ر

می دادنـد بـه مـن.«



 عده ای از 
پامنبری ها جلوی 
بلندگو  ضبط  
صوت می گذارند 
که صدای کایف را 
ضبط کنند.
 »فکر کردم چرا من 
این کار رو نکمن؟ «



مشـغله ی جدید عباس می شـود تکثیر نـوار. گاهی خماطب های سـخنراین های کایف بـرای رد و بـدل کردن 
نـوار بـه تعمیـرگاه می آینـد و صاحـب تعمیـرگاه اعتـراض می کنـد و می گویـد چـرا عبـاس در سـاعت های 
موظـف کاری اش کار دیگـری می کنـد. »یه روز پشـت سـر آقای کایف توی مسـجد نشسـته بـودم. بعد مناز 
آشیخ برگشت به طرفم و گفت عباس، یه کاری بکن که مهیشه بکین. گفم چطور مگه؟ جواب داد این 

کار تعمیـرگاه، هتـش به کجـا می خوای بـریس؟«
روبه روی کوچه ی منزل کایف که جلسه ی ندبه آن جا برگزار می شد، مشروب فرویش ای فعال بود. صاحب 
ک. کایف نتوانسـته بود متقاعدش کند بسـاطش را مجع کند و شـغل  مشـروب فرویش فردی بود به نام آرشـا
ک هم به کایف گفته بود شـنیده ام مشا فرد نان رسـاین هسـتید، چـرا می خواهید نان  دیگـری راه بیندازد. آرشـا
ک بـه قیمـت پنجـاه  کایف یب نتیجـه می ماَنـد، تصمـمی می گیـرد مغـازه را از آرشـا یـد؟ وقـیت تـالش  مـن را ببر
هـزار تومـان و بـا قیمـیت بیـش از نـرخ واقعـی خبـرد. پـس از مجـع شـدن بسـاط مشـروب فرویش، سـردر مغـازه 
گـذار می شـود.« اما چـه کاسـیب ای هبتر  پارچـه ای نصـب می کننـد »ایـن مغـازه بـه یـک کسـب مشـروع وا
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از کتاب فـرویش؟ آشـیخ به عباس پیشـهناد راه اندازی کتابفـرویش را می دهد. پرونـده ی عباس و 
تعمیرگاه بسـته می شـود و عبـاس هم بـا برگرداندن قسـطی پول مغـازه صاحب کتابفـرویش ای به 

نام »گلسـتان مهدیه« می شـود.
شـنبه ی هفته ی بعد، عبـاس جـوان مهـراه کایف راهـی بـازار و کوچـه ی حاج نایب می شـود تا کایف 
بـه کتابفروش هـای بازار سفارشـش را بکنـد و ضمانـیت بدهد که به عبـاس اماین کتـاب بدهند. 
یادی از کتابفرویش نداشم، باید ماهی هزار تومن هم بابت قسط مغازه می دادم.  »درآمد چندان ز
مشکل اسایس ام این بود که منی تونسم کتاب هایی رو که مردم می خواستند بیارم. مثل رساله ی 

ک، فروش این جور کتاب ها کار سـخیت بود.« امام. مغازه توی چشـم بـود و با وجود سـاوا
عباس که دیگر در ضبط مراسـم  جلسـه های ندبه مهارت کسـب کرده، تصممی می گیرد در کنار 
فـروش کتـاب، نوار هـم عرضه کنـد و مهـنی، ارتبـاط او را با شهرسـتان ها بیشـتر می کنـد. مهراهی 

یک باعث می شـود کار گسـترش پیـدا کند. حاج عـی حاج حممدحسـن با او به عنوان شـر



که از خدمات رسان های دعای ندبه در منزل آقای کایف بود، تازه از سربازی برگشته بود  »حاج عی هم 
یکی یک  کرد و هبش پیشـهناد دادم شر یل داشـت و می خواسـت کاسـیب راه بندازه. با من مشورت  و پو
کتابفـرویش بـود و یـک مغـازه هـم نوارفرویش.  می. یـک مغازه مـون  راه گمرک خبـر مغـازه ی دیگـه تـو چهـار

گذاشتمی نغمه سـرای اسالمی.« و  اسـم نوارفرویش مون ر
کـه نغمه سـرای اسـالمی راه انـدازی می شـود، هیـچ  کـدام از ایـن دو جـوان فکـر منی کردنـد بـا  سـال 1352 
ین شـرکت های تولید و عرضه ی  کایف، یس سال یکی از مهم تر یک سـوم، یعین برادر  اضافه شـدن شر
کایف  که پیش از انقالب به سخنراین  چند نفر مثل امحد  نوارهای مذهیب کل کشـور باشند. نوارهایشان 
و فخرالدیـن حجـازی و فلسـیف و هبهبـاین حمـدود می شـد، در سـال های نزدیک انقـالب متنوع تر شـد و 
یعیت هـم پهنـاین بـرای عرضـه داشـتند. »یـه آقـایی بـود از  حـیت نوارهـایی از سـخنراین های امـام یـا عـی شـر
کجـا و چطـوری بـه دسـتش می رسـید. مثـاًل  و مـی آورد. منی دونـمی از  نـف برامـون سـخنراین های امـام ر
یور. یعـین سـخنراین  وی نـوار نوشـته بودنـد سـخنراین امـام، پنجـم شـهر یور بـود، ر وز ششـم شـهر گـه امـر ا



کارتن هـای عقـب  و تکثیـر می کـردمی و بعـدش تـوی بعـیض  وز قبـل بـود. مـا هـم اون نـوار ر مـال ر
گیـر بیفتمی.« مغـازه جاسـاز می کـردمی، مبـادا 

کایف باعـث شـد تـا او به فکـر راه انـدازی حمل  اسـتقبال خـوب از مراسـم  جلسـه املهـدی در منـزل 
یـان اواخـر دهـه ی چهـل،  مناسـیب بـرای ایـن برنامـه بیفتـد. بـا محایـت تعـدادی از جتـار و بازار
کشـور  کل  یـداری می شـود. بعـد از آن هـم یس مهدیـه ی دیگـر در  حمـل فعـی مهدیـه ی هتـران خر
کایف تأسـیس می شـود. »تـو اغلـب ایـن مهدیه هـا هـر مجعـه دعـای ندبـه ی هفتـه ی قبل  توسـط 
و از مـن می گرفتنـد تـا مجعـه ی  کـه می  اومدنـد نـوار ر و خپـش می کردنـد. یعـین یـه عـده بودنـد  ر
یدنـد، برخـی هـم نوارهـای  و می خر کننـد. برخی شـون نـوار ر بعـد در مهدیـه ی خودشـون خپـش 
ویه هنـوز هم تـو برخی شـهرهای  و می دادنـد و برخـی هـم هیچی. ایـن ر مذهـیب شـهر خودشـون ر
کشـور ادامـه داره. مثـاًل برای باین شـدن صبحانه ی مراسـم  مهدیه ی رشـت از قبل تـا چند هفته 
کـه بعـد صبحونـه یـه نـوار  وال بـه ایـن صورتـه  یل ر وناسـت و تعطیلـه، و کر کـه  و شـده. حـاال  ر ز ر



ن مـردم گوش می دن. شـاید باالی هشـتاد  و بـه مناسـبت انتخـاب می کنن و می گـذار از مراسـم  ندبـه ر
کـرده باشـم.« و مـن ضبط  درصـد ایـن نوارهـا ر

کیلومتـری مشـهد در تصـادیف  کایف در 3۰ تیـر 1357 مصـادف بـا نیمـه ی شـعبان در چنـد  شـیخ امحد 
کـرده بود برایش قبـل تدفنی در مهدیه ی هتـران مرامسی  مشـکوک از دنیا مـی رود. با این کـه کایف وصیت 
که بـه هتـران منتقل شـده بود به  گرفتـه شـود، اما بـا بـروز حـوایش و تظاهرات در مشـهد و هتـران جنـازه ای 

بیـع دفـن می شـود. مشـهد بازگردانـده و در خواجـه ر
کایف در قبـال صـدای بـه جـا مانـده از او احسـاس مسـئولیت  کـه بعـد از درگذشـت  حاج عبـاس هـم 
بیشـتری می کنـد، بـه فعالیـت خـود بـا حساسـیت و توجـه بیشـتری ادامـه می دهـد و صـدای کایف را بـه 
کارم  مهه ی کشـور می رسـاند. بعد انقـالب می شـود. »اوایل انقالب و حیت چند سـال بعدش، خبـی از 
کـه فکـر  و  کاًل هـر چیـزی ر ضبـط صـدا از رادیـو بـود؛ سـخنراین های امـام و دیگـران، سـرودهای انقـالیب و 
می کـردم مهم باشـه یا ممکنه روزی مشـتری داشـته باشـه ضبطـش می کـردم. موجـی روی FM بود که 
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یـون رو خپـش می کـرد. از اون جـا هـم برنامه های مهـم رو ضبـط می کردم.  صـدای شـبکه ی یـِک تلویز
یـون مشـغول ضبـط صـدا بـودم.« و اون سـال ها پـای رادیـو و تلویز یـادی از وقـم ر خبـش ز

کوییت پـور بـه قفسـه ی نوارهـا بـاز می شـود. کم کم  بـا شـروع جنـگ در سـال 5۹ پـای صـدای آهنگـران و 
در آن سـال ها نـام افـرادی چـون حاج عـی انسـاین و سـیدحممد موسـوی و حاج آقـای عالمـه نیـز مطـرح 
کـه هـم در  می شـود و بعـد از مـدیت هـم چهره هـایی مثـل حاج منصـور اریض و حسـنی فخـری و دیگـراین 

جهبـه و هـم در حسـینیه ها مداحـی می کردنـد وارد میـدان می شـوند.
بعد از جنگ فعالیت نغمه سـرای اسـالمی به دلیل فضای خاص کشـور آن قدر گسـترده تر می شود که 
له زار می خرند  حاج عباس و شرکایش به مغازه ی بزرگ تری نیاز پیدا می کنند. مغازه ای را در خیابان ال
و هـر کدام از شـرکا بـه خبی از امور فروش و مسـائل مـایل و ضبط صـدا می پردازنـد. حاج عباس مانند 
کـردن نـوار و ادیـت را دارد. »کار کمی سـخت شـده  قبـل مسـئولیت رسـیدگی بـه ضبـط صداهـا و پیـاده 
کار ماه رمضان ها بود و حمرم. افطار که می کردم می رفم مسجد ارک  بود. مردم هم انتظار داشتند. اوج 



کـم که تـا دم سـحر طول می کشـید. یـه بالـش و پتو توی ماشـنی  تـا صـدای حاج منصـور رو ضبـط 
کـه متـوم می شـد می رسـیدم خونـه و بعد  کـه قبـل شـروع مراسـم بتـومن اسـتراحیت کم. مراسـم  داشـم 
کارها می رسـیدم  کوتـاه مـی زدم. بعدش بایـد می رفم مغـازه و به یک سـری از  سـحری یـک چرت 
و پیـاده و ادیـت می کـردم. بعـد باید نـوار تکثیر می شـد و سـفارش  و بعـدش هـم مراسـم شـب قبـل ر
کاغـذ نـوار مـی دادمی چـاپ می شـد تـا بعـد از مهـه ی ایـن بدوبدوهـا، نوارهـا تـا بعـد مغـرب برسـه بـه 
مسـجد ارک و جاهای دیگه که مراسم بود. مردم نوار دیشب حاج منصور رو می خواستند. گاهی 
کـم  یل بـاز  گل می کـرد و حـدس مـی زدمی خیـی بیـان سـراغش، بیشـتر تکثیـر می کـردمی و کـه مراسـم 
می اومـد. بـه مـردم می گفتـمی بیـان در مغـازه یـا هبشـون می گفتـمی فـردا شـب بیایـن. جـوون بـودمی و 

کار.« خسـته منی شـدمی از 
یک بـه نغمه سـرای  بـا آمـدن یس دی و امکانـات جدیـد ضبـط صـدا، پـای پسـرهای هـر سـه شـر
اسـالمی بـاز می شـود و سـروکله ی رقبـایی هـم در بـازار تولیـد و عرضـه ی نوارهـای مذهـیب پیـدا 



ین روزهای کارش  می شـود. اما پسرهای جوان  رفاقت شان مثل پدرها نیسـت و آرام آرام نغمه سرا به آخر
می شـود. نزدیـک 

گاهـی برخـی  و نگـه داشـته م.  یـل جلسـه ی دعـای ندبـه ر »از مهـه ی اون نوارهـا و صداهـا ایـن 122 ر
باهـام متاس می گیرند و نوار جلسـه ها رو می خوان. مم براشـون روی یس دی مـی زمن. این جوری فرصت 

کـم. دمل برایـش تنگ شـده.« گـوش  کایف  می شـه خـودم هـم بـه صـدای آقـای 
مهـه ی نوارهـا و آرشـیوها را بـه جاهـا و افـراد خمتلـف اهـدا می کننـد یـا بـه فـروش می گذارنـد. مغـازه را هـم 

یـل.  می فروشـند. حاج عبـاس می مانـد و ایـن 122 ر
صدای کایف می آید که آخرهای روضه اش است:

حسن جان! وقی جوان بودم در خانه ات بودم. حسن! حاال که پیر شده ام می خواهی بیرومن کین؟ 
این موی سر و صورت را در خانه ات سفید کرده ام. یک عمری گفم: حسن! حاال کجا بروم؟

 به هنگام پیری مرامن ز پیش                        که صرف تو کردم جواین خویش
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 مراسـم بـه پایـان می رسـد و نـوار در حلقـه ی دوم مجـع شـده اسـت. حاج عبـاس حلقـه را می گـذارد تـوی 
کـه خایل شـده بـود. بعد هـم دسـتگاه را مجـع می کند  جعبـه اش و بـرش می گردانـد تـو کتاخبانـه. مهان جـا 
کمـد و می نشـیند روی مبـل و بـا چشـم هایی من دار می گویـد حیـف شـد.  و بـا احتیـاط می گـذارد تـوی 

گذشـته اند. کـه  وزهـایی را  منی پرسـم چـی را می گویـد. نغمه سـرا یـا ر



ز برایانساندر ِ ݫ ݫ ݫ ݫ عکسهایآفتابیݭݭݫ



کلیـدواژه ی اربعـن  کارم داشـم در امییل هـا دنبـال عکـی بـا  یور 97، یـک روز پشـت میـز  شـهر
می گشم که به امییل خوانده نشده ی یک سایت گردشگری برخوردم. درخواست یک دانشجوی 
مطالعـات سـیایس دانشـگاهی معـروف در کانـادا بـود بـرای پیدا کـردن مهسـفر پیـاده روی اربعن. 
کـه این راه را من مهیشـه با مهراهاین شـبیه خودم رفتـه ام و این  می توانـد  فرصت خویب  فکـر کردم 

 یکـی می گویـد مـن یـک گـویش سـاده ی اضافـه دارم و دیگـری می گویـد مهن جـا 
می. می گویـد مسـئله موبایـل نیسـت،  گـویش خبـر کنـمی و برایـش  مهـه پـول مجـع 
گویش سـت. یـک خبرنـگار لبنـاین می گویـد »مهـه ی  مسـئله عکس هـای تـوی 
عکسـا و فیلمای مـمن جماین مـال مشـا.« برایان کمـی عصیب تر می گوید نه،  مسـئله 

گرفتـه شـده کـه بـا نـگاه مـن  |عباس طهراینعکس هایی سـت 



که با تسـلطم بـه عـرایق و انگلیی  کردم  ویـداد باشـد. درجا اعـام  ین به ایـن ر بـرای درک نگاهـی بیـرو
کمکت باشـم. می تـوامن 

ز، بـا خـودش دسـت  ودگاه بغـداد، بعـد از آن مهـه سـرچ   تصویـر برایـان سـاندر کـه در فـر سـه مـاه بعـد 
ق جسـتجوگری در چشـم هایش نشـان  که مهان نصفه شـب هم، بر مـی دادم جوان بـوری را می دیـدم 
یـن آمده  زمن بن الهنر کتاخبانـه ی دیگر رفته و سـرآخر خـودش به سـر کتاخبانـه ای بـه  کـه از  مـی داد 
گاهی خـود خدا چراغ هایی سـر راهش  که بعدها برامیان مسـجل شـد  کند؛ جـواین  تـا حقیقـی را کشـف 
کـرده تـا حاضـر شـود  سـخی های درافتـادن بـا خانـواده و مشـکات امنیـی و مهـه ی این هـا را  وشـن  ر

ببپذیـرد  و این جـا بیایـد.
ز کانادایی  وایت خبیش سـت از مهراهی شـش روزه ی من و کمیـل  با برایان سـاندر و ر  سـفرنامه ی پیـش ر
در سـفر اربعـن. اتفاقـات ایـن سـفر،  شـخصیت پررمـزوراز برایـان و عظمـت ذایت ایـن پیـاده روی بـزرگ 
وایت  وایت کمن. ر باعث شـد این من طوالین تر از انتظار شود و ماجرای این مهسـفری را در سه فصل  ر
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یارت امام  ود مسـافر سرزمن ابرها به عراق تا نیمه راه ز و فصل اول اسـت و گزاریش از حلظه ی ور پیش ر
حسـن)ع(. بایق فصل ها بعدا در سـایت نشـر اطراف منتشـر می شود.

 با پیشـینه و تعصب شـیعی بزرگ نشـده اسـت  یک 
ً
کـه لزوما ین و مهراه شـدن بـا کی   نگاه هـای بیـرو

کـرده امی نشـان مان می دهنـد و از آن سـو،  راه را بـرای انتقال  زش هـایی را که بـه آن هـا خـو  بـار دیگـر عیـار ار
واضـح تـر  پیـام امام شـهید مهـوار می کنند. 



ایـن بغـداد از قدمی االیـام شـهر قابـل اعتمـادی نبـوده. در داسـتان ها و اسـاطیر هـم مهیشـه چندتـایی آدم 
کـه راننـده ی پیـر، سـاعت یـک  کنـارش ملـت را تلکـه می کرده انـد. مهـان بـالیی  گوشـه و  نیرنگ بـاز در 
نیمه شـب شـانزدهم مـاه صفـر در فـرودگاه بغـداد، داشـت سـر مـا مـی آورد. بـرای چندمـنی بـار بـا رفیـق 
واز مونتـرآل نیسـتمی و خدا  قدمیـی ام کمیـل سـعی می کنمی بـه راننـده ی عـرایق بفهمانمی ما مقصـر تأخیر پـر
کند یا  را خـوش منی آیـد مـا را بـا این مهه اثـاث و مهمـان خارجـی و قطعی اینترنت وسـط زمـنی و هـوا ول 

کرایـه بگیرد. خبواهـد بـرای هـر نـمی  سـاعت معطـل ماندنـش سـه برابـر 
کمـی بـا راننـده حبـث می کنـد و بعـد می گویـد آدم  یب خـاص خـودش  کمیـل عصبـاین شـده و بـا عـر
کشـیدن نـدارد. راننـده اسـکناس ها را می مشـارد و بعـد بـنی دو صـف مرتـب چراغ هـای  نامـرد منـت 
بـنی و متعلقـات را می کشـمی و ده متـر  کمیـل لنـز و دور گم و گـور می شـود. بـا  ودگاه  کنـار جـاده ی فـر
ودگاه خیی  که بـرای راننده های فـر می  واز ولو می شـو ودگاه در انتظار پـر کـف  پارکینـگ فـر آن طرف تـر 

هـم پدیـده ی عجیـیب نیسـت.



کـه عکـس پروفایـل هـم نـدارد در  کانادایی مـان  بـه صفحـه ی واتـس امپ نـگاه می کـم. مهمـان ناآشـنا ی 
تـر هم از سـایت کوچ سـرفینگ  وازشـان تأخیر داشـته باشـد و باال یـن پیامـش نوشـته ممکـن اسـت پر آخر
کنـد. قـرار بـوده سـاعت دوازده  چنـد رفرنـس اطمینان خبـش دربـاره ی خـودش فرسـتاده تـا خیـامل را راحـت 
و نـمی برسـد و حـاال یـک و ربع اسـت. منـی دامن چرا دلشـوره بـه جـامن افتـاده. از یب نظمی عـراق نگـرامن یا از 
کانـادایی برای درخواسـت مهسـفر اربعـنی روی  کاًل پیـام این پسـره ی  نرسـیدن مان بـه اربعـنی یـا از این که 

کـذا سـرکاری بوده باشـد؟ سـایت 
کانـادایی بـه دیـن  کـه بـرای جـذب مهمـان  ــ   کی هـای یـزدی متنـوع مـادرشـ  کمیـل از میـان توبـره ی خورا
ود و می پرسـد »تو که  گـویش اش ور مـی ر گاز می زنـد و بـاز بـا اینترنـت  داده ـــ سـیب کوچکـی برمـی دارد و 

یـده؟« می گـی مـادر پسـره هیـودی بـوده، پس چـرا بـراش قـرآن خر
کشـور بوده و علوم سـیایس خوانده  که اقاًل پنج سـایل بیشـتر از من خارج از  کمیل  انتظار ندارم برای 
کـه ایـن آدم را درسـت بشناسـد.  یل بـرامی مهـم اسـت  ویی بـا چنـنی سـوژه ای جـذاب باشـد. و یـار و ر
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که بـوده، مـادره می بردش منایشـگاه کتاب  »مـادرش صهیونیسـت متعصـب بوده و هسـت. ده سـالش 
و می گیـره و هبش می ده تا  کـه قرآن رایگان مـی دادن این کتاب کت وکلفـت مرموز ر تورنتـو و از غرفـه ای 

و می خونـه و...« کتابای دیگه بشـه. پسـره هم تا دوازده سـالگیش کل قـرآن ر یدن  یب خیـال خر
واز مونترآل نشسـته. بـه کمیل که رد  صـدای اعالن فـرودگاه بغداد حواس جفت مـان را پرت می کند. پر
ک لباسش را بتکاند  می خا ق روی لباس سـیاهش طرحی شبیه نقایش های پیکاسو کشـیده می گو عر

گروگانگیر طرف اسـت.   یب خیال چفیه ی معروفش بشـود تا پسـره فکر نکند با دوتا 
ً
و موقتـا

کم کم مسـافرها بیـرون می آیند. بیشترشـان  عرایق اند و تک و توک ایراین و لبناین شـیعه که معلوم اسـت 
یست خارجی هم سـعی می کنند اطالعات  وز اربعنی را نداشـته اند. دو سـه تور حتمل غربت نشـیین در ر
 متـام می شـود و 

ً
یبـا کننـد غافـل از این کـه این جـا عـراق اسـت. مجعیـت تقر الزم را تـوی بروشـورها پیـدا 

کـه در سـایت  کاًل سـِرکار بـوده امی. این جـور سـرکاری های اینترنـیت هـم  کـه نکنـد  کم کـم نگـران می شـوم 
کم اتفاق منی افتد. کمیل که موضوع آن قدرها هم برایش مهم نیست می گوید »حاجی  کوچ سـرفینگ 

کی هــای یــزدی  کمیــل از میــان خورا
ــذب  ــرای ج ــه ب ک ـــ   ــوع مــادرشـ  متن
داده ــــ  دیــن  بــه  کانــادایی  مهمــان 
ســیب کوچکــی برمــی دارد »تــو کــه 
می گــی مــادر پســره هیــودی بــوده، 
یــده؟« پــس چــرا بــراش قــرآن خر



کـم:  »حال نـداری  کسـیا متـوم نشـدن.« سـعی می کم بـا نـگاه ادبـش  می تـا تا کـن بـر گفـم سـِرکاری. مجـع 
یبه ای از پشـت سـرم  و. از اول هـم هبت گفم.« تا می آید مشـاجره ی آخر شـیب را ادامه دهد صدای غر بـر

می گویـد »عبـاس، ایـز دت یو؟« 
یکـی هم داد  سـرم را برمی گـردامن و پسـری را می بیم که یت شـرت مشـکی پوشـیده و موهای بـورش در تار
 شـبیه مهان تصویری سـت که 

ً
یبا کـه مال این طرف ها نیسـت. لبخند کم رمـیق بر لب دارد. تقر می زننـد 

کـه در دانشـگاه مک گیل  بـا سـرچ ها و اطالعـات خمتصر موجـود دربـاره ی پسـرک بیست و پنج سـاله ای 
مطالعـات سـیایس خاورمیانـه می خوانـد در ذهـم سـاخته بـودم. دسـم را جلـو می بـرم: »کم کـم داشـتمی از 

دیدنـت ناامید می شـدمی.«
کـه حال و احوال پـریس اولیـه بـا یـک خارجـی را ایرانیـزه برگـزار  می  کمیـل آن قـدری جتربـه دار هـم مـن و هـم 
کیس  نکنمی. بعد از یک ولکام و نگرانت شده بودمی و این ها دوباره می افتمی توی مصیبت پیدا کردن تا
یـارت امام حسـنی« اسـت و  کـه شـک نـدارم یکـی از مصادیـق »بـاب ثواب سـخیت کشـیدن زائـر در راه ز
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ق زمیین ها  وز یـک جـایی اجـر این سـخیت را هم بـا آدم حسـاب می کننـد. بـرای این که آبـروی مشـر یـک ر
می، فرآیند مهیشـگی چانـه زدن را طی منی کنـمی و با ده بیسـت دینار بـاال پاینی  یب نبـر را جلـوی مهمـان غـر
کـیس، معلـوم  کـردن در تا می. بعـد از چنـد ثانیـه جـا خـوش  وانـه ی مسـجد ُبراثـای بغـداد می شـو کـردن ر
می شـود برایـان از چیـزی که تصـور می کردمی خونگرم تر اسـت. مهـان اول با خنـده می گوید به خانـواده ام 
گـر بداننـد االن در عـراق هسـم از حیـاط خانـه  گفتـه ام مـدیت بـه خلـوت نیـاز دارم و خانـه منـی آمی. وای، ا
بـرد نشـانه ام می گیرند. بعد پشـت سـر هـم سـؤال می پرسـد. می خواهد مهنی نصفه شـیب  بـا موشـک دور

بیـاورد.  ته وتـوی برنامه ی سـفر اربعنی مـان را در
کشـور بـه  یـت رسـانه های آنالیـن خونـدی، درسـته؟  راسـیت، بـرای عـکایس تـو فـالن  »عبـاس تـو مدیر
وز دیگه سـت؟  مشـکل خنـوردی؟ چـرا یپ اچ دی نگرفیت؟ مشا از ایـران بدون ویـزا اومدین؟  اربعنی چهار ر
گیاه خـواری هـم دارن ؟  ما بـا مدرسـه ی وهابیا تو  می؟ منـوی  مـا می رسـمی پیـاده؟  از بغـداد مسـتقمی مـی ر

می؟ راسـیت مشـا تـو فـاریس بـه تشـکر چـی می گیـد؟ خواهـش می شـه؟« بغـداد چقـدر فاصلـه دار



یر لب به فاریس می گوید »قشـنگ معلومه تو هواپیمای قطری خوب خوابیده« و بعد سـر صبر  کمیل ز
بـه سـؤال هایش جـواب می دهـد و برایـان هـم بعـیض چیزهـا را در موبایلـش یادداشـت می کنـد. تـا بـا هـم 
وند و انگار خوامب چند حلظه بیشـتر طول نکشـیده باشـد با صدای راننده ی  گرم بگیرند چشـم هامی می ر

که »مع السـالمه حبییب. جامـع البراثا.« عـرایق از خواب می پـرم 
روبه روی مسجدمی. کمیل و برایان هنوز مشغول تبادل اطالعات اند. یاد حرف یک استادمان می افم که 
می گفت دو گروه می توانند ناحمدود با هم حرف بزنند و خسته نشوند؛ مادرها و دانشجوهای علوم سیایس.
می؟« ایـن را کمیل می پرسـد. از میان بلوک هـا و راه بندهای مرسـوم عـراق راهی به ورودی مسـجد  »کجـا بر
پیدا می کنمی. در مسجد، شاهرودی ها در صحن موکب زده اند و ساعت دوی نصفه شب مهچنان بساط 
 مدیـر عملیـات موکـب اسـت و پشـت ردیف 

ً
شام دادن شـان بـه راه اسـت. حاج آقـای موسـفیدی کـه ظاهـرا

یارتا قبول باشـه آقایون. چره انقـدر دیر؟  وخه آ تا سـردتر  ظرف هـای قیمه  ایسـتاده با هلجه می گوید »سـالم ز
ین.« نشده ِهنگیر

یــر لــب بــه فــاریس می گویــد  کمیــل ز
»قشــنگ معلومــه تــو هواپیمــای 
قطــری خــوب خوابیــده«



که در سـرچ ها  می ناراحت می شـود؟ می گویمی چیزهایی را  گر خنور می؟ ا   بایـد خبور
ً
برایان می پرسـد حتما

ودی  یـب بـاش. پیرمـرد شـاهر کشـور غر خوانـده ای خیـی جـدی نگیـر و بـه فکـر طبـع بدنـت در ایـن 
کـه  کـه » آقاپسـر، خیـی ولـکام هـا«. انـگار  می پرسـد رفیق مـون چی چـی هاُپرسـه و بعـد داد می زنـد 
کـه تـالش مذبوحانـه را فهمیـده می خندد  کم شـنوایی اش اسـت. برایـان  مشـکل زبان نفهمـی برایـان از 
گفتـار خیی  گـر در پوشـش و  کـه ا و پیرمردهـا هـم می خندنـد. مهـنی جـا هـم مـا و هـم برایـان می فهممی 
یب را به    غـر

ً
گونه ی موبور مشـخصا کـه ملت، موکب بـه موکب، ایـن  اسـتتار نکنـمی، بایـد آماده باشـمی 

رگبـار سـؤال ببندند. 
می. برایان کمی با اینترنت گویش اش ور می رود. می گویمی  با دوتا قیمه در حیاط مسجد مشغول می شو
کاًل روزی سـه بار  کانادایش هم  ین. می گوید مشـکی نـدارم و در   بز

ً
یبا باید قید اینترنت مهیشـگی را تقر

بـه اینترنـت وصل می شـوم چـون پیغام های شـبکه ها حواسـم را پرت می کننـد. خنل های قدمیـی داخل 
بـنی  می )کاًل بـا ایـن حجـم دور ق زمیین سـاخته اند. روی موکت هـا ولـو می شـو مسـجد حال وهـوایی مشـر
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  برامیـان غیرممکن اسـت(. برایـان بادقت 
ً
یبـا کـرده، آدم وار نشسـن تقر کـه مـادر کمیل بارمـان  و توشـه ای 

یـف خاطـرات سـفر آخـرش بـه اسـرائیل و دیـدن  کنـار می گـذارد و بعـد شـروع می کنـد بـه تعر گوشـت ها را 
مسـاجد آن جا.

با شـنیدن اسـم اسـرائیل، توجه چند جـوان هیئیت چفیه بـه دوش ــ که حبـث داغی دربـاره ی این کـه کی راه 
که رفیق مان کیسـت و چه می گوید.  بیفتند میان خودشـان دارندــ به ما جلب می شـود. پایپ می شـوند 
می گویـمی دارد از جنایـات اسـرائیل می گویـد و خاطـِر دمشن شناس شـان را مجـع می کنـمی. ایـن را هـم یـاد 
کـه دمشـن بـرای  بـوط بـه جاسـوس بـودن برایـان را این طـور جـواب بدهـمی  کـه سـؤال های مر می  می گیـر
جاسـویس و کسـب اطالعات از اربعنی می تواند عناصر بومی خیی حرفه ای تری اسـتخدام کند تا یک 

جـوان موطـالیی تابلو.
جوان هـا بـه حبـث بنیادین شـان دربـاره ی انتخـاب مسـیر پیـاده روی ادامـه می دهنـد و مـا هـم بـا برایـان 
کـه معلـوم اسـت تـازه از وضوخانـه بیـرون آمـده جلـو  می. روحـاین ای  خیـی مسـجد مـی رو بـه قسـمت تار

می پرســد  شــاهرودی  پیرمــرد 
رفیق مــون چی چــی هاُپرســه و 
کــه » آقاپســر،  بعــد داد می زنــد 
خیــیل ولــکام هــا«



خیچه ی مسـجد  که تار وان از برایـان می پرسـد  می آیـد و حال واحوال پـریس می کنـد. بعـد، بـه انگلیـیس ر
کامـی دربـاره ی مسـجد می دهـد و  کمیـل، برایـان توضیحـات  کمـال تعجـب مـن و  را می دانـد یـا نـه. در 
که از خوف  بعدش از روحاین می پرسـد که مسـیح این جا به دنیا آمده یا در اورشـلمی. حاج آقا هم انـگار 
قضـا شـدن منـاز صبحـش عجلـه دارد خبوابد پاسـخ عمیـیق می دهـد و می گوید حمـل اختالف اسـت و به 
زوی موفقیـت می کند و مـی رود.  عقیـده ی بعـیض شـیعیان حمـل تولـد مسـیح مهنی جاسـت. بعـد هـم آر

می خبوابـمی. از تل  یب تـری بـه تورمـان خنورده انـد بگیـر کمیـل پیشـهناد می دهـد تـا آدم هـای عجیب وغر
می و منی فهمـمی چطـور خواب مـان می برد. گوشـه ی مسـجد سـه چهارتایی برمـی دار رنگارنـگ پتوهـای 
می.  کـه بـا صـدای منـاز منـاز )با مهـان آهنـگ قطـار مشـهد( بیـدار می شـو شـاید بـه دو سـاعت نرسـیده 
که متام می شـود می بینمی سـر جایش  کنمی. منازمان  که وضعیت برایـان را چک  چشـم  مان باز منی شـود 
نیسـت. چشـم می چرخانمی. وسـایلش هسـتند و خودش نیسـت. چند ثانیه بعد می بینمی خودش هم 
رگ عبـا انداختـه و دارد منـاز می خوانـد، اما به شـیوه ی اهل سـنت. تـرس فوری  گوشـه ای از مسـجد بـز



کار خـدا بـا مهـان دو قاشـق قیمـه ی ماسـیده ی  کمیـل می گویـد »بیـا،  جایـش را بـه تعجـب می دهـد. 
امام حسـنی مسـلمان شـد.« 

کارش که متام می شـود به طرف مان می آید و از دور لبخند می زند. می گوید »شـرط می بندم داشتید حبث 
می کردید مسـلمون شـده م یا نه.« کمیل می گوید »مسـلمون بایش و شـرط ببندی؟ نتیجه ی حبث معلوم 
شـد.« برایان که از چشـم های کمیل می خواند مشتاق است بداند دینش چیسـت توضیح می دهد که به 
ینه ی  هـر کشـوری که مـی رود سـعی می کنـد در mood  مردمش باشـد و مـاه رمضان گذشـته هم که بـا هز
 آشـنا هسـتمی و دیگر 

ً
یبـا دانشـگاه رفتـه بـوده مصـر مرتـب منـاز می خوانـده. بـا این جـور کوچ سـرفینگی ها تقر

یع وسایلش را مجع می کند و می گوید که  ق هایی دارد. برایان سـر منی گویمی که مود شـیعه ها با مود سـین ها فر
یـارت و حرم کاظمـنی را خودش بـه کار می برد(. یارت حرم کاظمنی بـرود ) لفظ ز می خواهـد بـه ز

می که می خواسـتمی  کمیـل بـاز به فـاریس می گوید این ها اثـرات مهان خواب هواپیماسـت. بـه برایان می گو
یـادی تهنا  کـه تهنا باشـد و در اسـرائیل هـم مدت ز یل مهراهـت می آیـمی. می گویـد مشـکی نـدارد  خبوابـمی و
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می یـاد دیشـب و اهتـام جاسـویس و این هـا می افتـمی و حجـت بـر مـا متـام  کـه می شـنو بـوده. اسـم اسـرائیل را 
می و  بـنی را برمـی دارم و بایق وسـایل را پیش چبه های موکـب می گذار کـه باید مهراهش باشـمی. دور می شـود 

کـه رسـم این جا مهنی اسـت و جـای نگراین نیسـت. برایـان را خاطرمجـع می کنـمی 
 خیابان ها خلوت است و خورشید هنوز طلوع نکرده. جز صدای »هال بزائر«ی  از دور و صدای به هم خوردن 
کب صـدای دیگـری منی آید. کمیل تـا می آید چفیـه اش را روی سـر  بینـدازد و تـوی حال  لیوان هـای چـای موا
خیچه ی خانـدان صدر می پرسـد و  یـارت صبحگاهـی بـرود، سـؤال های برایان شـروع می شـود. دربـاره ی تار ز
فرجام فرقه ی قادسیه ی بغداد. به نظرم یک آدم عادی نباید سر صبحی دغدغه ی فرقه ی قادسیه را داشته 
یل خـب، چیـزی  باشـد، آن هـم وقـیت خـود قادسـیه ای ها هـم البـد  خواب انـد و بـه فرجام شـان فکـر منی کننـد. و
منی گـومی و می گـذارم کمیـل که اطالعـات بیشـتری دارد جوابـش را بدهد. برایـان از یـک مرد افغاین کـه لیوان 
شـیر داغ به دسـت دارد و چیزی شـبیه موکت دور دو چبه اش پیچیده تا از سـرمای سـرصبحی در امان باشـند 

عکـس می گیرد و می گویـد مطالعات نشـان می دهد هزاره هـا زندگـی را خیـی از ایراین ها آسـان تر می گیرند.

 برایان که از چشــم های کمیل 
اســت  مشــتاق  می خوانــد 
بدانــد دینش چیســت توضیح 
می دهــد کــه بــه هــر کشــوری 
کــه مــی رود ســعی می کنــد در 
mood  مردمــش باشــد



کـه پدیـدار می شـود، خورشـید هـم دیگـر بـاال آمـده و خپـش نوحه های عـرایق، بـا مهـان ضرباهنگ  گنبـد 
یـکال فیلـم می گیـرد. کمیـل دوسـت دارد در  تندشـان، هـم شـروع شـده. برایـان از ایـن فضـای جدید موز
کنارش باشـد و پیشـهناد می کند خودش با برایان برود و من هم بروم دنبال  یارت برایان  اولنی جتربه ی ز
یارت کنمی که تا عصر به نف برسـمی.  می نمی سـاعته ز بیم به حرم. قرار می گذار مهاهنگـی برای ورود دور
یف که  یل طبـق اصـل معـرو کرده انـد مـی روم و کـه تعیـنی  بـنی بـه دری  کارهـای دور می و بـرای  جـدا می شـو
بیم را داخل حـرم ببرم و  می گویـد هیچ مهاهنگـی قبی ای در اربعـنی معین ندارد، هبـم اجازه منی دهنـد دور

کار را درسـت منی کند. بوط هـم  ارائـه ی مـدارک مر
وار  گرفـن از ز بـنی و عکـس  وبـه روی باب القبلـه ی امامـنی می نشـیم. حـال بیـرون آوردن دور ناامیـد ر
یـارت دو امـام را هم که تـوی موبایل  آرام گرفتـه در ضیافـت شـلوغ جلـوی حرم را نـدارم. اعمـال مفصل ز
یارت امـنی اهلل  - می خوامن و  می بیـم، یب خیـال آداب و ترتیب می شـوم و هر چـه می خواهد دل تنگـم - ز

بـاز پلک هـامی روی هـم می افتنـد.

13۸عکس های آفتایِب برایان ساندرز



رگـی روی دوشـش انداختـه و بـا  کـه چفیـه ی بز حـس دسـیت روی شـانه ام بیـدارم می کنـد. برایـان اسـت 
یـد چفیـه و کمیـل هـم یس تـا نـان  کمیـل بـه مـن لبخنـد می زننـد. وقـیت دیده انـد مـن خـوامب، رفته انـد یپ خر
بنی یک شـبکه ی لبنـاین روی برایـان که چفیـه انداختـه زوم می کند.  کنـد. دور وار خپش  یـده تا بـنی ز خر

کـه نیسـت؟  مهـه ش نگـرامن مـادرم منـو تـو ماهـواره ببینه.« کار آشـپزی  برایـان می گویـد »ایـن شـبکه تـو 
می مهمـان برایتان آورده بودمی و شـرایط  بـه امامنی کاظمنی سـالم خداحافظـی می دهم و با پـررویی می گو

کنید. یارت پرنشـاط تر نداشـتمی، خودتان روزی مان  ز
می. بـا این که هوا گرم اسـت، هم برایان و  می و سـوار یکی از ون های نف می شـو وسـایل را از براثـا برمی دار
هم کمیل و هم بایق مسـافران سـحرخیز کمی پـس از راه افتادن ون خواب شـان می برد. در طول راه دو سـه 
جـایی بـرای اسـتراحت و منـاز می ایسـتمی و دقـت منی کنـمی که برایـان منـاز می خوانـد یا نـه. وقـیت برمی گردمی، 
گونه ی خارجی را تازه دیده اند، درباره اش سؤال هایی از ما می پرسند.  مسـافرهای ون که بیدار شده اند و 
وار از انگیـزه اش می پرسـند و خودشـان هـم جـواب  برایـان هـم دارد چیزهـایی روی موبایلـش می خوانـد. ز

خانــدان  تارخیچــه ی  دربــاره ی   
ــه ی  ــام فرق ــد و فرج ــدر می پرس ص
ــه نظــرم یــک  قادســیه ی بغــداد. ب
صبحــی  ســر  نبایــد  عــادی  آدم 
را  قادســیه  فرقــه ی  دغدغــه ی 
داشــته باشــد، آن هــم وقــی خــود 
ــد ــد  خواب ان ــم الب ــیه ای ها ه قادس



خودشـان را می دهنـد. جـوان درشـت هیکی می گویـد چـون بـا ایـن قیمـت دالر برایـش مفـت بـوده آمـده و 
یالنکا. حاج خامنی از تـه ون با هلجه ی ترکی می گویـد واال که اربعنی  دیگـری می گویـد خب چرا نرفته سـر
کـه می خواهـد از برایان عکـس بگیـرد می گویمی این طـوری ممکن اسـت به  جهـاین شـده. به پسـر نوجـواین 
مشـکالت امنییت خبـورد و او هم یواشـکی از مهان پشـت سـر از برایان عکـس می گیرد. خامن مسـن تری با 
هلجه ی اصفهاین می گوید »بیگید هبشـون آقا امیراملؤمننی جواب حاجت مهـه کیس را می دن قبل این که 

دینشـا نیـگا ِبُکنن. حیفس تـا این جا اومـدس دیس خایل برگـرِدد.«
نیسـت  بیگانـه  خمتلـف  ادیـان  بـا  کـه  هـم  برایـان  و  می کـم  ترمجـه  برایـان  بـرای  را  حاج خـامن  توصیـه ی 
کار را می کنـد. حاج خامن هم به   ایـن 

ً
برمی گـردد و لبخندزنـان به زن دلسـوز می گوید که چه خـوب، حتما

گفـم. دیدیـد  می گویـد  وبری هایـش  دور
یزی. برایان می گوید اساتیدش قبول کرده اند  مرد ی می پرسد که حاال چی می خواند توی صفحه ی به این ر
دو هفته سر کالس نرود، به شرطی که وقیت برگشت چند مقاله درباره ی شکل گیری داعش را نقد کرده باشد.
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گفتگو می شـود و  کنـار می گـذارد و خودش هـم وارد  کـه می فهمد مرکـز توجه بقیه شـده موبایـل را  برایـان 
سـعی می کند کمـی فاریس یـاد بگیرد. تـالش برای آمـوزش زبان فـاریس، آن هـم با هلجه هـای خمتلف، به 
گرمای ورودی نف سـرگرم می کند. دو سـه جوان  کانادایی یک سـاعیت مسـافران را در ترافیک و  جوان 
مشـهدی سـعی می کننـد معـین »یـره« را برایـش توضیـح بدهنـد و خـود برایـان هـم مثـل بقیـه از خنـده ی 
وبـویس. بعد هـم درجا  خیـن« و حنـوه ی دسـت دادن و ر آن هـا بـه خنـده می افتـد. بعد می رسـمی به »کـخ نر
ود امـا مشـاره ی واتس اپـش را به  یـر بار منـی ر کـه ز ازش امتحـان می گیرنـد. می خواهنـد بـا او سـلیف بگیرنـد 

آن هـا می دهـد و یادداشـت می کنند.
کرایـه را می پرسـد و در جیـم می گـذارد. یکـی از جوان هـای مشـهدی  کـه می رسـمی، برایـان  داخـل نـف 
کرایه شـان را مهمان ما باشـن.« از طـرف برایان  کـه می بینـد من خمالفیت نکـردم می گوید »هبشـان بِگن 
کنید. برایان می گویـد چه خوب و تعارف جـوان را می پذیرد.  یل جوان می گویـد ترمجه  می گویـمی ممنون و
گفـم االن از کجام  کـرد؟ حاجی بگو از روی مهربانمی  جوان مشـهدی جا می خـورد که »ئه، خدایی قبول 

هلجــه ی  بــا  مســن تری  خــامن 
»بیگیــد  می گویــد  اصفهــاین 
هبشــون آقــا امیراملؤمنــن جــواب 
حاجــت مهه کــی را می دن قبل 
ــن.«

ُ
این کــه دینشــا نیــگا ِبک



کـه از ایـن تعارفـا  کفـری می شـود و می گویـد »خجالـت منی کـی؟ مگـه این جـا هیئتـه  کمیـل  بیـارم؟« 
یـه.« حاج آقـایی پادرمیـاین می کنـد و  می کـین؟« جـوان هـم می گویـد »مـن چـه می دونسـم ایـن این جور
کـن. برایـان داسـتان را می فهمـد و  چنـد دینـار عـرایق می دهـد دسـت جـوان و می گویـد بـده اینـو متومـش 
 بدون لبخند می گوید ممنون، منی خواهم. حاج خامنی از پشـت 

ً
یبا گوش هایش کمی سـرخ می شـود و تقر

صلـوات می دهـد و قبـل از این کـه فضـا دوبـاره منیف شـود نزدیکی های مسـیر پیـاده روی حرم می رسـمی و 
کـس به حنـوی تالش می کنـد خداحافظـی اش را بـه برایـان بفهماند.  هر 

اطـراف حـرم نـف اتفاقـات و افـراد متنوع ترنـد و سـوژه بـرای عـکایس برایـان بیشـتر. از برایـان می پرسـمی 
یـخ  کـه بعـد از درس تار حضـرت عـی را می شـنایس؟ می گویـد »خـوب می شناسـم«. توضیـح می دهـد 
کوتاه می گوید  صدر اسـالم چند کتاب مفصل درباره ی شـخصیت ایشـان خوانده و در یک مجع بندی 
یـخ اسـالم در افـق دیگـری بـوده. دیگـر بـه جلـب  بـه نظـرش حضـرت عـی نسـبت بـه سـایر خلفـای تار
گذشـن از وادی السـالم چیـزی نگویـمی تـا ببینـمی بـرای  می موقـع  کـرده امی. قـرار می گـذار توجه هـا عـادت 



کـه دارد. اول می پرسـد این جـا قبرسـتان اسـت؟ بعـد هـم  برایـان جذابیـیت دارد یـا نـه؟ معلـوم می شـود 
که البد  به خارجـی ای مثل برایان هـم حیس فرازمیین    کـی  خیچه اش را می پرسـد و نمی سـاعیت روی خا تار

می دهـد قـدم می زنـمی.
کـه انـگار از ظهور  گنبد طـالی حرم معلـوم می شـود و ازدحام هـم بیشـتر. برایان هم  بعـد از یـک پیـچ، 
یر چشـمی  وع بـه فیلمبـرداری می کنـد و ز گهـاین بـارگاِه شـاه و شـیفتگان دورش بـه وجـد آمـده شـر نا
کیلومتری حرم توسـل  کسـتاین از مهان یک  وهی پا گر یر شـده می پاید.  که اشک شـان سـراز آن هایی را 
کـه  می البـد صاحبخانـه از این هـا  یـه می کننـد. بـا خـودم می گـو گر ن و مردشـان دارنـد آرام  کرده انـد و ز
کننـد.  یـه  گر گرمـا می کشـند هبتـر پذیـرایی می کنـد و دلیـی نـدارد   یـک هفتـه ای در راه انـد و 

ً
عمدتـا

کـه انـگار حمـو صاحبخانـه شـده اند و لبناین هـا بـا برچسـب های رنگـی  افغاین هـا یـک حالـیت هسـتند 
خیته »نعـره ی حیدری:  یرتر قدم برمی دارنـد. هندی ها جسـته گر وصداتر و سـربه ز لباس هایشـان یب سـر
وارنـد.  ز از   یـا عـی«  سـر می دهنـد. عرایق هـا یب وقفـه در موکب هـای به هم چسـبیده مشـغول پذیـرایی 
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یب هـم می توانـد یب  هیچ سـؤایل  شـور شـیعیان را  کـه مهمـان غـر مهـه ی احساسـات چنـان صادقانه انـد 
کنـد. دور خورشیدشـان ضبـط 

کنـمی و وارد حـرم  پیشـهناد می دهـم بـا توجـه بـه حجـم وسـایل مان در مهـان انهتـای شارع الرسـول توقـف 
می خب البته تو می تواین  می. اما از چشـم های برایان می خوامن مشتاق است وارد حرم بشـود و می گو نشـو
می موفق بـایش. برایان  وسـایلت را بدهـی به مـا و بروی داخـل. کوله ی خیس عرقـش را می گیـرم و می گو

بـه مست مرکـز جاذبه نزدیـک می شـود و ما سـعی می کنمی قلب مـان را نزدیـک کنمی.
یـارت کـه می آیـد، انگار چشـم هایش آرام تر شـده و آن جسـتجوگری سـابق را ندارد. می پرسـمی توانسـیت  از ز
 نـمی 

ً
یبـا یـح هـم بـروی؟ می گویـد بلـه و یـک wonderful experience  هـم اضافـه می کنـد و تقر تـا ضر

یافت های تازه  یا شـاید هم نتیجه ی  سـاعیت چیز دیگـری منی گوید. منی دامن از خستگی سـت یـا از ذوق در
گر  توصیـه ی حاج خـامن داخـل ون. ترجیـح می دهـم حـال درونـش را بـا گفتگو دسـتکاری  نکـم و بگـذارم ا

 کمیـل هم مهنی طـور ترجیـح می دهد. 
ً
خـودش خواسـت چیـزی بگویـد که ایـن اتفـاق منی افتد. ظاهـرا



کرده-صبـح می کنـمی.  کانـادا مهاهنـگ  شـب را در جممـع آیـت اهلل شـاهرودی  -کـه رفیـق ایـراین برایـان در 
گروهـی از سیاه پوسـتان شـیعه را پیـدا می کنـد و تـا پـایس از شـب دربـاره ی وضعیت شـان  برایـان آن جـا 
در ایـران و فعالیت هـای تبلیغی شـان می پرسـد. صبـح هـم منـازش را دور از چشـم مهـه و مهچنـان بـدون 
یرچشـمی می بینمی که برایان هم دسـت بر سـینه  مهـر می خوانـد. از دور سـالمی بـه امیرمان می دهمی و ز
می گـذارد و سـالم می دهـد. راننـده ی یـک ماشـنی دوج که متوجـه خارجی بـودن برایـان می شـود برامیان 
بـوق می زنـد و می گویـد بیاییـد تـا عمود دویسـت مـی روم، مهمـان من باشـید. بـه برایـان نـگاه می کنمی 
کمـی از راه را  خیـن افتـاده پیشـهناد می دهـد  ق ر کـه از مهنی جـا بـه عـر کمیـل  کـه پاسـخش منیف سـت. 
کـه  یل برایـان سـفت و حمکـم می گویـد  کـم شـود. و یسـک بـه اربعـنی نرسـیدن مان  کـه ر می  کـیس بـرو بـا تا
می شـب اربعـنی  گـر تنـد بـرو کـه ا کـرده  گوگل مـپ حسـاب  کنـد و بـا  کامـل جتربـه  می خواهـد مهـه  چیـز را 
کولـه اش را از او می قاپد و ما هـم به دنبالش  کربالیـمی. بعـد که متوجه ضدحـال خوردن کمیل می شـود 
می. خـود برایان  کولـه بر پشـت از بـنی کوچه هـای آرام اطراف حـرم موال وارد مسـیر پیاده روی می شـو بـا دو 

چنــان  احساســات  مهــه ی 
مهمــان  کــه  صادقانه انــد 
غــریب هــم می توانــد یب  هیــچ 
دور  را  ســؤایل  شــور شــیعیان 
کنــد ضبــط  خورشیدشــان 



یل    گفن های مهربانانـه رد می کند و
ً
بـا مفاهـمی عمود و موکب و چای آشناسـت و مهه را تندتند با شـکرا

بینـش این هـا را رد منی کنـد. عرایق هـا هـم از ایـن ثبـت جهـاین اسـتقبال می کننـد و بعـیض بـا قلیـان و  دور
بعـیض بـا قـوری و بعـیض بـا عکـس شهیدشـان خودشـان را در قـاب برایـان جـا می کننـد. مـا هـم بـه این 
کـردن پنـج عمـود اول یـک سـاعیت طول  تبـادل فراملیـیت فرهنگ هـا اعتـرایض منی کنـمی. در نتیجـه، طـی 

گاهـی جمـایل بـرای اسـتراحت می یابد. کمیـل هـم  می کشـد. 
یـزم، مـن بیشـتر از تـو دغدغـه ی  کـن عز گـوش  می  باألخـره روی شـانه ی برایـان دسـت می گـذارم و می گـو
کـه ایـن مهه وسـیله را دنبال خودم می کشـم. مهـه ی 1۴۰۰ عمـود پر از این صحنه هاسـت.  عـکایس دارم 
گـر جلوتـر شـبهیش را ندیـدی، خـودم بـا یـک دوج بـرت می گـردامن این جـا. می گویـد دوسـت داشـم  بیـا ا

مهـنی اول چنـد عکـس از فضـای پیـاده روی بگیـرم و بعد بـا خیـال راحـت روی راه مترکـز کم.
و  پیـاده روی  بیشـتر حـول فلسـفه ی  برایـان جـواب می دهـمی.  بـه سـؤال های  می  دار تـا عمـود دویسـت 
یـادی جلب  می توجه ز کـه موکـیب نـدارد مـی رو کنـاری  خیچـه ی آن اسـت. خوشـبختانه چـون از مسـیر  تار



منی کنـمی و فقـط تک و تـوک از دور از برایان عکس می گیرنـد. مهان طور که پیش بیـین می کردمی ذهنیت 
سـیایس روی فهمـش از اربعـنی سـایه انداختـه.

کربـال را  ینـب می گویـمی. می گویـد داسـتان  خیچـه ی ایـن حرکـت و داسـتان جابـر و حضـرت ز برایـش از تار
یـارت می گویـمی و  یل ایـن چیزهـا را منی دانسـته. از اهتمـام هزارسـاله ی شـیعیان بـه ایـن ز کامـل خوانـده و
 اثرات سـیایس ای هم 

ً
کمیت ایـران و قطعـا   خیـزش این حرکـت از دل عـراق بوده نه طـرح حا

ً
این کـه اساسـا

یل نگرش های سـیایس خمتلیف در این راهپیمایی شـرکت می کنند. بنده خدا از این مهه داده ی جدید  دارد و
یادش جا خـورده و اولـنی نظری که می دهد این اسـت که ایـن راهپیمـایی او را یاد  متفـاوت با مطالعـات ز
ین لنـد می اندازد و سـعی می کند شـباهت ها را برامیان توضیح  راهپیمـایی بـزرگ خانواده ها در فسـتیوال دیز

می و فقط می گویـمی که ابتدای مسـیر شـاید برای مقایسـه زود باشـد. دهـد. جلـوی خنده مـان را می گیـر
کشـیر و شـربت های دیگر می دهند می ایستمی. مردی  به پیشـهناد کمیل در یک موکب کاشـاین که خا
یزد در آن فشـار مجعیت تشـنه می پرسـد که برایان جمرد اسـت یا متأهل. برایـان با لبخند  که شـربت می  ر

1۴7عکس های آفتایِب برایان ساندرز



کتاب هـا بیشـتر رابطـه  می گویـد مهـه ی دوسـت دخترهای قبـی اش از دسـتش عـایص شـده اند و االن بـا 
کـه بقیـه نشـنوند حرفـش را بـرای مـرد ترمجـه می کنـمی و او هـم می خنـدد. می گوید بیـا ایران  دارد. طـوری 
خـودم برایـت کالس بگذارم. بعد فواید پنج مدل شـربت را برامیـان توضیح می دهد و برایـان خبی از این 
 هم 

ً
کـه انگیـزه ی مرد را بـرای توضیـح دادن بیشـتر می کنـد. هنایتا توضیحـات را در موبایلـش می نویسـد 

ق بیدمشـک و نسـترن را برمـی دارد. مهنی طور که شـربت می خـورد، انگار بـرای اولنی  شـربت ترکییب عر
وز تا حـاال خارجی هـای خیی  کـه من از دیـر بـار متوجـه چیزی شـده باشـد می گوید  راسـیت چطور اسـت 
 بـه نظرتـان شـعار »اربعـنی 

ً
 شـیعیان مهاجـر آن کشـورها بودنـد. واقعـا

ً
کمـی دیـدم؟ تـازه آ ن هـا هـم عمدتـا

یـک راهپیمـایی جهاین سـت« اغراق آمیز نیسـت؟
می افراد شـبیه خود برایان خیی  ایـن نگاه برای من و کمیل جدید نیسـت و توضیح می دهمی که قبول دار
یل پیـام حرکت امام حسـنی جهاین سـت و ما  ین به چشـم منی آینـد و کم انـد و در ایـن خیـل مجعیـت میلیو

می این پیـام را به گوش ملت های خمتلف برسـانمی.  دوسـت دار
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می گوید» می داین؟ 
شناخت ادیان و جوامع 
مثل علوم مهندیس 
نیست که مهه ی 
حقیقت را بشود البه الی 
کتاب های بشری و 
نتیجه گیری های مقاالت 
علمی درک کرد«



 بنی امللی تـر از بقیـه اسـت و زائـران در آن 
ً
کـه ظاهـرا کسـتاین  نزدیکی هـای ظهـر می رسـمی بـه موکـیب پا

گـرم چبه هـای موکـب،  کشـورهای خودشـان عکـس یـادگاری بگیرنـد. برخـورد  یـر پرچـم  می تواننـد ز
کانـادا عکـیس بگیـرد. بعـد وای فـای را بـرای برایـان راه می اندازنـد  یـر پرچـم  برایـان را رایض می کنـد ز
کـه دوبـاره بـه تنـگ بیندازنـدش، بـا چـت خمتصـری بـا  ون افتـاده ای  و او هـم، مثـل ماهـی از آب بیر
یل مهچنـان دنبـال خارجـِی  تـازه ای می گیـرد. و هم نژادهـای خـودش و اعـالم خبـر سـالمیت اش جـان 
ون می آیـمی برایـان می گویـد انتظـار خارجـی دیـدن در ایـن  کـه بیـر  خارجـی می گـردد. از موکـب 

ً
واقعـا

یسـت های خارجی فان و امـکان رقصیدن و نوشـیدن  مراسـم انتظـار به جایی نیسـت. بـرای بیشـتر تور
کـه در این مراسـم از آن هـا خبری نیسـت. بعد خـودش با خنـده می گویـد البته  مسـئله ی مهمی سـت 
یل خب،  ین حکـم رقصیـدن و شـاید چـایی بـرای مشـا حکـم نوشـیدن داشـته باشـد و شـاید حـیت سـینه ز
کشـف فرهنگ هـای  گـر خیـی ماجراجـو و مشـتاق  ین سـت، حـیت ا و کـه فقـط ناظـر بیر یسـیت  بـرای تور

وزش خسـته کننده اسـت.  دیگـر باشـد، بیشـتر از یـک ر



کـه  خیتـه بودنـد. می ایسـتد و مهان طـور  کنـمی در آن شـربت چیـزی ر می گویـمی پـس خسـته شـدی؟ فکـر 
از یـک تابلـوی روزمشـار نابـودی اسـرائیل عکـس می گیـرد، می گویـد مـی داین؟ شـناخت ادیـان و جوامع 
مثـل علوم مهندیس نیسـت که مهـه ی حقیقت را بشـود البـه الی کتاب هـای بشـری و نتیجه گیری های 
گـر مغـرض و دست نشـانده ی دولت هـا  کـه حـیت ا کـرد، آن هـم بـا عینـک آدم هـایی  مقـاالت علمـی درک 

نباشـند، بسـیاری از مقدمـات و پیشـینه های فرهنگـی تشـیع را ندارند.
تـا عصـر حبث  مـان کم کـم از تـب و تـاب می افتـد امـا خـواب خمتصـر و خنـکای دم مغـرب  برای سربه سـر 
ژمان می کند. مثل هر ایراین دیگری، اولنی موضوع شوخی مان ازدواج است. برایان  برایان گذاشن شـار
 هدفـش از حتمـل سـخیت های ایـن سـفر نـه شـناخت یـک مذهـب 

ً
کـه اساسـا هـم یپ شـوخی را می گیـرد 

کدبانـو بوده. کردن یـک زن خاورمیانـه اِی  جدیـد،  بلکه پیـدا 
بعـد مغـرب، تـا بـه خودمـان جبنبـمی، موکب هـا پـر شـده اند. موکـب داری متوجـه اضطـرار مـا می شـود 
می و  و پشـت بام خلـوت موکـب قدمیـی اش در میـان خنلسـتان را پیشـهناد می دهـد. پتوهـا را بـر مـی دار



کـه  یـن بـاری  کمیـل می گویـد آخر می.  یـر آمسـان دراز می شـو می و سـه تایی ز کنارمـان می گـذار اثاث مـان را 
بزرگش در یزد بوده که نصفه شـب پیرزن بنده خدا سـکته  این طوری خوابیده ده سـال پیش خانه ی مادر
یـن بارم روی صندیل های  می آخر می کنـد و از آن به بعد، قید روی پشـت بام خوابیدن را می زند. من می گو
ین بـاری کـه این طوری  ایسـتگاه قطـاری در آملـان بـوده کـه پول هـامی را زده بودنـد. برایـان هـم می گویـد آخر
خوابیده توی یک اقامتگاه بومگردی در عمان بوده که برای هر شـبش چهارصد دالر داده. بعد می پرسـد 

کرایـه منی دهنـد؟ و قبـل جـواب گرفـن،  خوابـش می برد. غیـر از اربعـنی، این جـا را 
گیاهی انـد و بیشـتر بـه مـذاق برایـان خـوش  صبـح بعـد از اذان راه می افتـمی. خوشـبختانه صبحانه هـا 
بنی برایان بیشتر مست بنرهای رنگارنگ آیت اهلل ها و شهدای عرایق می چرخد  می آیند. در طول راه، دور

کی هـا. تـا مسـت چایی هـا و خورا
 
ً
که پاهـای برایان بدجور تـاول زده و صدایـش را در منی آورده. در موکب درماین نسـبتا وسـط راه می فهممی 
شـلوغی می ایسـتمی. می پرسـمی به نظرت این مهه آدم این مهه سـال این سـخیت ها را برای محایت از یک 

یــن بــاری  برایــان هــم می گویــد آخر
کــه این طــوری خوابیده تــوی یک 
اقامتگاه بومگردی در عمان بوده 
کــه بــرای هــر شــبش چهارصــد دالر 
داده. بعد می پرســد غیر از اربعن، 
این جــا را کرایــه منی دهنــد؟



کـه دارد به پـای برایان  حـزب سـیایس کشـیده اند یا از سـر عـادت یا چیز دیگر؟ پزشـک جـوان ایـراین هم 
ینـه می کننـد. برایان  مپـاد می زنـد بـه انگلیـیس می گوید شـاید هم بـرای چـایی وغذای جمـاین این مهـه هز
کـه بـه خاطـر دردش حـال شـوخی نـدارد می گویـد هنـوز بـه نتیجـه ی دقیـیق نرسـیده ام. فقـط مـی دامن 

گفتید نیسـت. کـه  این هـا 
می. برای  یل پیوسـته  مـی رو برایـان مهچنـان اصرار به پیـاده روی دارد و تا ظهر، به خاطر حالش،  آهسـته و
کـردن،  کالفه کننـده اسـت. بـرای اسـتراحت و نفـس تـازه  گرمـای ظهـر این جـا  سـفیر سـرزمنی خیبنـدان، 
گیاهـی ــ لوبیا ــ هـم دارند می ایسـتمی. شـلوغ اسـت و مهـه جور  کـه غـذای  نزدیـک موکـب بـزرگ کوییت هـا 
کننـد.   تکـراری تنوعـی اجیـاد 

ً
وز غذاهـای نسـبتا ملیـیت در صـف غذایـش ایسـتاده اند تـا بعـد از چنـد ر

کنـار برایـان و کمیل می گـذارم و می روم  یر چادر بـزرگ موکب  بـنی و وسـایل را ز داوطلـب می شـوم و دور
کـه البد  کمیـل از هـوش رفته انـد. موبایـل برایان  که برایـان و  در صـف غـذا می ایسـم. تا برگـردم می بیـم 
داشـته عکس هایـش را مـرور می کـرده هنـوز دسـتش اسـت و کمیـل هـم بـا دهـان نیمه بـاز خوابش بـرده. 



کرده انـد روی پیشاین شـان. دمل منی آیـد بیدارشـان کم. نـان و ظرف  هـر دو چفیه هـای خیس شـان را هپـن 
لوبیـا را روی کیسـه ام می گـذارم و خـودم هـم از هـوش مـی روم.

کمـی طـول  ق شـده ام و  بـا صـدای نگـران »عبـاس پاشـو بدخبـت شـدمی« از خـواب می پـرم. خیـس عـر
و می کنند  یر و ر می کشـد تا یادم بیاید کجا هسـتمی. برایان و کمیل و چند مرد دیگر دارند وسایل مان را ز
و دنبـال چیـزی می گردند. یکـی از مردهـا از من می پرسـد »آقا مشـا قبل خـواب موبایل این دوسـت مون 

کمیل نـگاه می کم:  »نیسـت«؟ و ندیـدی؟« حیـرت زده به  ر
برایـان  تکان خنـورده،  بـنی  دور و  لنـز  پشـت  می زنـد.  خشـکم  می دهـد.  تـکان  سـری  نـیف  نشـانه ی  بـه 
کـرده و دارد حصیرهـای موکـب را بـاال پایـنی می کنـد.  کـه بـه وضـوح بغـض  آفتاب سـوخته را می بیـم 

کـه. می گویـد تـو هـم دیـدی دسـم بـود؟ پـس چـرا لنزهـا را نبـرده؟  می دسـتت بـود  می گـو
گر دزدیده باشـند،  یـن حـدیس را که هیچ کـس منی خواهد به زبان بیـاورد خـودش می گوید »ا و بعـد، بدتر

می؟« ین دزد را بگیر چطور می خواهـمی در این مجعیت میلیـو



که  گـم شـدن یـک موبایـل، آن هـم موبایل یـک خارجـی،  مثل بـادی سـوزان چهـل پنجـاه نفـری را  خبـر 
یـاد می شـود و هر کـیس حدیس  در چـادر بـزرگ اسـتراحت می کننـد بـه جنب وجـوش درمـی آورد. مههمه ز
می زند. هیچ کس منی خواهد خاطره ی  تلخـی از این حرکت مقدس در ذهن جوان مباند. یکی می گوید 
گـویش  کنـمی و برایـش  گـویش سـاده ی اضافـه دارم و دیگـری می گویـد مهنی جـا مهـه پـول مجـع  مـن یـک 
می. خیی ها موافقند. برایان می گوید مسـئله موبایل نیسـت، مسـئله عکس های توی گویش سـت.  خبر
بنی بـه دوش بـه انگلیـیس می گوید »ایـن رفیق مشا که عکاسـه، مهه ی عکسـا  یـک خبرنگار لبنـاین دور
کـه بـا  کمـی عصیب تـر می گویـد نـه،  مسـئله عکس هایی سـت  و فیلمـای مـم جمـاین مـال مشـا.« برایـان 
کـه برایـان بـه  گرفتـه شـده. دوبـاره مـردم بـه جنب و جـوش می افتنـد. یکـی وای فـای می دهـد  نـگاه مـن 

گـویش خاموش اسـت. برایـان می پرسـد ایـن راهپیمـایی پلیس ویـژه ای نـدارد؟ واتس اپـش زنـگ بزنـد. 
کـرده و سـکوت مهـگاین مـا نیـازی بـه ترمجـه نـدارد. یکـی می گوید  کمتـر کـیس بـه ایـن سـؤال برایـان فکـر 
کـه نکند جاسـوس باشـد. خبر بیـرون می رود  کرده باشـند  اصـاًل شـاید نیروهـای امنیـیت به برایان شـک 

»عبــاس  نگــران  صــدای  بــا 
پاشــو بدخبت شــدمی« از خواب 
ــده ام  ــرق ش ــس ع ــرم. خی می پ
و کمــی طــول می کشــد تــا یــادم 
بیایــد کجــا هســتمی



و پـای صاحـب میانسـال موکـب بـزرگ کوییت هـا و دو سـه نفـر دیگـر را هـم بـه چـادر بـاز می کنـد: »بابت 
و فرسـتادم از موکب اشـیای گم شـده آمارشـو بگیرن.  کـه افتاده متأسـفم. االن دو سـه تا از چبه ها ر اتفـایق 

کمکـی از مـا برمیـاد بفرمایید.« هر 
یین به کیس  اسـتعالم از موکب گمشـده ها هم فایده  ای ندارد. کم کم مهه دوباره راهی می شـوند. لعن و نفر
کـه ایـن کار را کـرده می فرسـتند و از چـادر بیـرون می رونـد. برایان مـی رود یک گوشـه ی چـادر. اولش فکر 
 
ً
می کنمی می خواهد دنبال گویش بگردد. اما می بینمی که مهری برمی دارد و می ایسـتد بـه مناز، آن هم دقیقا
کـه تـوی چـادر مانده انـد جلـب می شـود »ایـن مگـر شیعه سـت؟« با  مثـل مـا. توجـه هفـت هشـت نفـری 
کمیـل مـات و مهبـوت مانده امی کـه درون ایـن جـوان دارد چه اتفـایق می افتد. مـن مهمان خدای مشـا بودم 
گـر دین مشا حق اسـت بایـد گویش من  و حـاال هـم مثل خودتـان نیایش می کـم تـا از او کمک خبواهـم؟ یا ا
می. مناز برایـان متام  بینش را روشـن کنـد اما جلویـش را می گیـر پیـدا بشـود؟ خبرنگار لبنـاین می خواهـد دور

می شـود و حالت دعـا می گیرد. کمیـل می گویـد » معلومه خـدا داره چـی کار می کنه؟«



کـه خدا خواسـته. اولنی  می؛ به هرحـال این خبـی از تقدیر مـن بوده  برایـان می آیـد مست مـا. می گوید بـرو
می. ادامـه ی راه مـان تـا دو سـه سـاعیت بـه سـکوت  کلمـه ی »خـدا« را از زبانـش می شـنو کـه  باری سـت 
بـنی را بدهم دسـتت. تشـکر می کنـد اما  کـه دور می هـر جا سـوژه ای دیـدی بگو  می گـذرد. بـه برایـان می گـو

بـنی منی خواهـد. هیـچ جـا ازم دور
می. نصفه شـب کـه بیدار می شـوم می بیم  ک را بگیر می تـا خسـتگی روز دردنا شـب زودتـر به موکیب مـی رو
برایـان بیـدار اسـت و به سـقف خیره شـده. متوجه بیـدار بـودمن که می شـود یب مقدمـه می گوید »مـی دوین 
کـه موبایـل منـو بـرده دنبـال پـول نبـوده، وگرنـه هـم لنـز تـو اون جـا بـود و هـم موبایـل گرون  تـر  عبـاس؟ دزدی 
ینه داری هم دزد  ینه داره و دور هر چیز هز یر نظر داشـته. به هرحال پیدا کردن حقیقت هز کمیل. شـاید منو ز

فراوونـه. منـی دومن. شـبت به خیـر.« گیـج خـواب و حرف هـای برایـان، شـب به خیرش را جـواب می دهم. 
بـردی را  کار فـردا در طـول مسـیر برایـان سـرحال تر اسـت و خـودش دوبـاره بـازی پرسـیدن عبـارات فـاریس 
شـروع می کنـد. دربـاره ی حرف هـای دیشـب برایان بـه کمیل گفتـه ام و معلوم اسـت که کنجـکاوی اش 



کـه در موکیب که بسـاط قهوه ی   دارد از حـس احترامـش بـه عقایـد دیگـران پیی می گیـرد. این می شـود 
بنی من عکـس می گیرد از سـرکیف بودن برایان اسـتفاده  درست وحسـایب بـه راه اسـت و برایـان دارد با دور

وز مثـل ما منـاز خوندی چـون دنبـال معجزه بـودی؟« می کنـد و می پرسـد »راسـیت برایـان، تـو دیـر
کـه نیـازی به معجزه نداشـته باشـم،  کـردن دارم  برایـان می گویـد نـه. هنـوز آن قدر چیـز بـرای دیـدن و فکر 
که در مسـیر کشـف حقیقت بـرامی افتاده  که بعـد از اتفایق  کـردم  هرچنـد معجـزه را هم دیـده ام. فقـط دعا 
آرامـم بکنـد و دوسـت داشـم ایـن را شـبیه مشـا از خـدا خبواهـم. »دوسـت داشـم«  یعـین دیگـر بیشـتر از ایـن 

سـؤال نپرسـید. کمیل فقط می پرسـد  »می شـه بگـی چه معجـزه ای دیـدی؟«
کیـف می گـذارد و  بـنی را در  صـدای بـه هـم خـوردن فنجان هـای قهـوه یک بنـد ادامـه دارد. برایـان دور
کشـور مـا افتـاده بـود،  گـه ایـن اتفـاق تـو  یل پوسـیده ی موکـب ولـو می شـود: »ا یبـا و وی فـرش قرمـز ز ر
یـن امهیـیت منـی دادن. این جـا برعکـس،  خبـری از  کوچک تر پلیـس بـا مهـه ی توانـش می اومـد و مـردم 
کـه مشـکل  یل انـگار مشـکل مـن بـرای مهـه ی آدمـای اون خیمـه مهـم بـود. انـگار  هیـچ پلیـیس نبـود و

  نه فقــط مــن،  انگار یــه چیزی 
کــه  آدمــا هســت  ایــن  تــو دل 
ــن  ــافرای ای ــوای مس ــدر ه این ق
راهــو دارن. یــه چیــزی بیشــتر 
اســطوره ی  یــه  بــه  عاقــه  از 
خیــی تار



که این قدر هوای مسافرای  شـخیص من نباشـه.  نه فقط من،  انگار یه چیزی تو دل این آدما هسـت 
کم می شـه  یل فکر  خیی. منی دومن چیه و قه به یه اسـطوره ی تار ن. یـه چیزی بیشـتر از عال ایـن راهو دار

می معجزه.« امسشـو بـذار
کـه  کمـی آن طرف تـر موکـیب می بینـمی  کامـاًل ملموس انـد و سـؤال دیگـری منی کنـد.  کمیـل  کلمه هـا بـرای 
روی لیوان هـای چایـش مجـالیت از امـام حسـنی)ع( را بـه انگلیـیس نوشـته اند و سردرشـان هم بـه انگلییس 

کـه  »بنـوش و بیندیـش«. نوشـته اند 
بنی تو بتوامن از دور هم عکس های خویب از لیوان ها بگیرم« و می رود. برایان می گوید »فکر کم با دور

از دور می بینمی که صاحب موکب حتویلش می گیرد و بعد می بردش داخل موکب تا بتواند عکس های 
هبتری بگیرد 

ادامه ی این سفرنامه به زودی در سایت نشر اطراف منتشر می شود



دیگراینکهایناقداماتمحِضفیضاست



آچنه درباره ی عزاداری و آین سوگواری حمرم در دوره ی قاجار چشمگیر است، حنوه ی اطاع رساین 
به مردم درباره ی برگزاری این مراسـم در نقاط خمتلف کشـور است. با شکل گیری صنعت چاپ 
و رمسیـت یافـن مطبوعـات، اعان هـا نقـش بسـیار مهمـی در ارتبـاط بـا آین هـای حمـرم و صفـر،  
کردند. اطاع رسـاین دربـاره ی برنامه ها  مـاه مبارک رمضـان و دیگر ایام مهـم مذهیب در ایـران ایفا 
بوط به  عزاداری بود و شـاید پیش از آن توسـط جارچیان اجنام می شـد،  و دسـتورات و هرآچنـه مر
در ایـن دوره بـه شـکیل  گسـترده بـا چـاپ اعامیه هـا و دعوت نامه های شـخیص یـا  در روزنامه ها 

یخ فرهنگی و مذهیب کشور به مشار می آیند  این اعامیه ها خبیش از تار



اجنـام گرفت . روزنامه هایی مانند وقایع اتفاقیـه، دولت علیه ایران و روزنامه ی ایران، رسـالت مهمی را 
پایی مراسـم  و سـن ماه های مذهیب در ایران و حی دیگر نقاط شیعه نشن  در مهاهنگی و چگونگی بر
یـخ فرهنگـی و مذهـیب  کـه خـود خبـیش از تار گرفتنـد. ایـن اعامیه هـا  خـارج از مرزهـای ایـران بـر دوش 
کشـور بـه مشـار می آینـد، طیـف وسـیعی از اطاع رسـاین را برعهـده داشـتند؛ از اعـام تعیـن زمـان دقیق 
یه،  وضه خواین، پرده خواین، تعز پایی آین هایی ماننـد ر آغاز و پایـان ایام مذهیب گرفته تا زمان و مکان بر
زاق و ماحیتـاج مـردم در این ایـام  و حی چگونگی  ین، تقسـمی نذورات میان مـردم، اعام نـرخ ار سـینه ز

پایی این مراسـم در کشـورهای دیگر. بر



نامه در خصوص جملس روضه خواین انیس الدوله

کشـیکخانه  قربانـت شـوم، از امـروز جملس روضه خـواین نـواب علیـه عالیـه انیس الدولـه در 
مبارکه می باشـد و از امشـب هم عی الرسـم باید درب حرم مبارک ذکر مصیب بشود به حضور 
مبـارک ]ناخوانا[ به حضرت اشـرف ارفع اجمد اعظم واال روحنا فداه عرض شـده و خمـارج را هم 
ک شده است[  له و ]دراصل سـند پا کما هو املقرر مرمحت فرموده اند. به جهت اسـباب چراغ ال
به عالیجناب حتویلدار انعام داده  شـود که باید از سرکار نواب مستطاب واال معنی الدوله اذن 
یف بیاورند اسـباب چـراغ لطـف فرمایند. اختیـار با سـرکار واال  گرفته شـود بلکه خودشـان تشـر

دام اقباله اسـت هنایت سـه چراغ افروخته خواهد شـد … .
ین اشـرف اجازه گرفته باشـد  یت که از طرف قر حاشـیه ی نامـه: خمدوم حمترم معظم من در صور
البته هر یک از اجزاء حق خدمتگزاری دارند عالیجناب ساللة االناب حتویلدار خاصه هم که 
علت غایی اسـت بایـد کمال مراقبـت و مهراهی را منایـد، لکـن در دو فقره حتویلدار به حق اسـت؛ 
گـر  اسـقاطی در اسـباب چـراغ واقـع شـود از کـی بگیـرد، دیگـر این که ایـن اقدامـات حمض  یکـی ا

ید. فیض اسـت چه ضـرر دارد خود مشا در جزو حسـاب نوشـته به حضور مبـارک هم عرضـه دار



یخ 1۸ شوال 13۴۰ به تار

یداقباله مشرف باد حضور حمترم مبارک جناب مستطاب اشرف السادات آقای آقا سید حممد ز
قبله گاها  اواًل  عمده مطالب بر سالمیت وجود ذجیود حضرت مستطاب عایل است.

ثانیا عرض می شود لیله یکشنبه 21 شهر حال در راسته ی ساغری سازان جملس عزاداری حضرت 
پا شـده اسـت. انشـاءاهلل به قدوم مبارک حضرت مسـتطاب عایل ما را موسـتفیز  سـید الشـهدا)ع( بر

یاده ایام عزت مستدام باد. )مسـتفیض( خواهید فرمود. یا ابوالفضل)ع(. ز
اقل: استاد رضا اوریس دوز



زاق در دو ماه حمرم و صفر اعالمیه قیمت ار
صفر  1272

دیگر تسعیر اجناس اصفهان را که نوشته اند در ماه حمرم احلرام از این  قرار بوده است:
گنـدم یـک خـروار، بیسـت و پنـج  هـزار. جـو یـک خـروار، بیسـت و دو هـزار. برنـج یـک مـن شـاه، هـزار 
، پانزده 

ً
، پنج هزار. گوشـت یک من ایضـا

ً
دینـار. نان یک من شـاه، ده شـاهی. روغن یک مـن ایضا

بـزه و هندوانه یـک من شـاه، پنـج شـاهی. انگور  شـاهی. ماسـت یـک مـن شـاه، هفتصـد دینـار. خر
، چهار هـزار. روغـن چـراغ، دو هـزار. خنود 

ً
، سـیصد دینـار. پیه گداخته یـک من ایضـا

ً
یـک مـن ایضا

یک من، هفتصد دینار. لوبیا هزار دینار. کاه یک خروار، یک تومان. هیزم، پنج هزار. قند اصفهاین 
خـوب یـک من شـاه، یـک تومان

کسـبه نرخ هـای جدیـدی بـرای ماحیتـاج عمومـی     در ماه هـای حمـرم و صفـر و رمضـان، از سـوی مسـئولن و 
یف  کـم کار بودنـد و وضـع مـایل خـویب نداشـتند و از طر کـه برخـی مشـاغل تعطیل یـا  اعـام می شـد. در ایـن ایـام 
کار به معنای سـهمی بودن مسـئولن و  هتیـه و خپش نذورات بیشـتر می شـد، قیمت ها کاهش پیـدا می کرد. این 

بازاری هـا در ثـواب و اجـر اخـروی بـه حسـاب می آمد.



یا اباعبداهلل احلسنی
متـام شـد ُجنـگ جملـس امحد سـفاح در شـب سـه شـنبه بیسـت و هشـم 

شـهر ذی قعـده احلـرام)12۸۹(.
زاده مرحوم معنی البکاء . نویسنده حممد باقر ابن حممد باقر برادر

از خواننده  التماس دعا دارم . دیگر این که بگوید خدا مرحوم معنی البکاء 
را بیامرزد. والسالم.

تصویر از کتاب فرهنگ شیعه ی قاجار
به کوشش پدرام خسرونژاد



مقتل نامــه ی امام حســنی )ع( بــه لغــت ترکــی ایغــوری 
کاتــب نامشــخص قــرن 12 مقــری مولــف و 



ید اینترنیت از سایت اطراف خر

https://atraf.ir/product/%da%a9%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8/


ید اینترنیت از سایت اطراف خر

https://atraf.ir/product/%d8%b1%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%ae%db%8c%d8%b2/


ید اینترنیت از سایت اطراف خر

https://atraf.ir/product/%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86/
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