سـپاس خدای را کـه چشـم گر یهکنندگان
را بـا نـور گر یه بر حسین روشـن کرد
و دلهـای مشـتاقان را بـا شـوق زیـارت
حسین زندگـی خبشـید
ُ ْ
صفحهی خنست کتاب ِنات البا کنی تار یخ کتابت1255 :ه.ق

حتقیق و تدوین :حتریریهی اطراف

عکـس روی جلد :پرچم ابریشـم ،بافت هشـده در قرن
 17میالدی ،آرشـیو موزهی فیالدلفیا

طراحی جلد و صفحات داخیل :کارگاه نشر اطراف

طراح لوگوتایپ :محید قدیس

عنوان :برگرفته از شعر فؤاد کرماین
مهـهی حقـوق چـاپ و نشـر ایـن اثـر بـرای «نشـر اطـراف» حمفـوظ

برای جتربهی هبتر
صفحهی موبایل خود را به
صورت افیق تنظمی کنید

شهـایی از ایـن اثـر (چـایپ ،صـویت ،تصو یـری،
اسـت .نقـل بر 
الکترونیکی) بـا ذکر منبـع و ارجاع به سـایت اطراف جماز اسـت.
هتران ،خیابان شـریعیت ،خیابان قبا ،کوچـه کوروش ،پلا ک ،۱۴
واحـد  / ۲تلفـنAtraf.ir / ۲۲۸۹۰۵۵7 :

ّ
  غمخرم
دربار هی ِ

ش ّ
حمرممان را گذاشـتمی
معطل ذرهای مانده ،اسـم پیشـک ِ
ـال سـاکن و را کد که سرنوشـت جهان
در این س ِ
ِ
«غمخ ّـرم» کـه بیشـتر یادمـان باشـد چـرا روای ِـت وقایـع سـال  61حسـابش از ش ِـرح بـایق غص ههـای زندگـی
ِ
ـت.غم ّ
خرم غمـی اسـت کـه جامـد و مـرده در مـا منیایسـتد .زخـم میزنـد ویل در
یل جداس
روزمـره و معمـو 
ِ
شـکاف جـا مانـده از زخـم ،مسـیری تـازه میرویانـد .داالن میزایـد.
القضاء مـا باشـد .مهلـت مـا بـرای تردیـد و تصمیم .فرصـت مـا بـرای
فاصل هگـذاری حم ّـر ِم  99شـاید حسـن
ِ
غمخ ّـرم مـا را بشـکافد و برویانـد.
نکـه انتخـاب کنیم و بگـذار می ِ 
ای 

دورهم گریه کرده بودمی و نشـده بـود که دور از هـم گریه کنمی .این ّ
حمر ِم تلـخ ،آزمون
ما مهیشـه در این اندوهِ ،

سـخت ماسـت :آیا در تهنایی هم اقامهی غم را بلدمی؟

تهـای خودفر یـب را بههمر خیتـه روی ایـن بـرگاز
کرونـا مها نطـور کـه بـایق نظ مهـای مأنـوس و عاد 
تقومی مقـری هم ترکیب غرییب سـاخته .مـا را به مضمـون این عزا نزدیـک کرد ه اسـت :آیا با حسین به این
یگـذار می؟
سـفر ،پـا م 
شـاید امسـال درک مـا از شـب تصمیم کامـل شـود؛ وقتی چـراغ روض ههـای بـزرگ خامـوش اسـت و راحـت
یشـود که ما با این اسـم بزرگ مانـدهامی یـا از او یبصدا
یشـود در این خیمه مناند .امسـال چه کیسخبر م 
م 
نهـا و بلندگوهـای پرهیاهـو خاموشانـد .چهکسی میفهمـد مـا به اختیـار خودمـان از
دور شـدهامی؟ نورافک 
آسـتانهی این غـم عبـور میکنیم یـا نـه؟ فاصل هگـذاری حمـرم  99فاصلـهی مـا بـا کاروان را معلـوم میکند؛
یمـان بود .امسـال حمک
مههی این سـالها متاشـاگر و دنبالـهرویی منفعل بـودمی یا پیوستن ،انتخاب واقع 
اندوه هرسـاله ،عـادیت دیرین بـود که فقط با همافزایی مجعی در ما شـکل میگرفـت و در
میخور می .آیا این ِ

غم ّ
خرم 6
دربارهی ِ

یبمـدد صداهای
رودربایستی با دیگران بـه این مـامت در میآمدمی یـا در خلومتان هـم ظهر واقعـه رخ میدهد 
ـتین حملی و تکرارهـای هـزاران سـاله
ش
دا
ت
دوس
های
ت
ـن
س
وقتی
ها.
ی
ـک
ش
ا
م
ه
ـر
گ
قضاوت
ه

ـگا
ن
و
ـد
ن
بل
ِ
ِ
ِ
نیسـتند،آیا در خودمان سـینه میزنمی و دم میگیر می یا به سـکوت و رخوت تن میدهیم؟ در ایـن روزها که

خیم ههـای مـا دور از هـم اسـت ،مـا چندنفرهـای زیرِ یـک سـقف ،به مهـان شـکوه و عظمتی نوحـه و زاری
یکـردمی .شـاید ا گر چننی شـود سـالهای بعـد که ما
میکنمی کـه زیر سـقفهای بلنـد و مهـراه نفـرات ز یـاد م 
ـزایی زیباتـری راه بینداز می ،دایرههای فشـردهتری برای سـینهزدن بسـاز می و
نقطهها ،دوبـاره هم را بیابمی ه مع ِ
شـانههامیان را بیشـتر به هم بفشـار می.

خامویش پس از مههمـه ،امکان تأمیل فراهـم آورده که ببینمی چـرا تا امروز ز یـر این پرچمها
ِ
این روزها هبـتو

یکـرد .در الیههای
ایسـتاده بودمی .ا گر به ما از این کاروان خبری نرسـیده بود زندگیمان چه فـر یق با امروز م 
حمرم کرونـازده ،خبت ما بـرای خلوت
ـومی.
ش
ی

م
ـت
س
رورا
ـومی؛
ش
ی

م
رو
ه
روب
خودمان
ـا
ب
ما
حمرم،
این
پهنان
ِ
با اسـامی مطهر اسـت تا بدانیم در ما جتلی کردهاند یـا فقط بـر زبا نمـان میچرخند.

امسـال روضههایی را درک میکنمی که پیشتر جتسمشان برامیان سـخت بود .سـال روبهرویی ما با بوریاست.
چ کس .سـال ملس
درک حلظهی هی 
روضهی دفن چندنفره .تهنـا در خا ک گذاشتن بدنهای خونین .سـال ِ
وقتی از زمـان کـه کسی بـرای یـاری نیسـت .پار ههـای مقتـل آمدهانـد نزدیـک؛ نیازی بـه روضـه رفنت نیسـت،
یفسـت در باز کنمی کـه بیایند تو.
کا 
در وقتی از تاریخ که آدمیزاد بیـش از هروقت دیگری از مرگ ترسـیده ،وقیت از تاریخ که هـر کس صدها بار مرگ
خودش را جتسـم کرده ،آیا غنای فریاد «فیاسـیوف خذیین» دلوجا ن ما را میلرزاند یا به مهان ترسهای روزمره
ش از هروقت دیگری رجزهایش در ما طنین بینـدازد« :این ال اری املوت اال
رضا دادهامی؟ شـاید ا گر در باز کنمی بی 
ش از خودمان نگران خانواده و عزیزانمان بودهامی ،این حقیقت را درک کنمی که
السعادة» .شاید در سایل که بی 
ی از رفنت بـه آغوش مرگ میطلبد.
مهراه بردن پارههای تن و فرزندان چ ه شـجاعت شـگرفتر 
تسـوز واقعهی سـال
ت طاق 
یگـذرد ،هرقـدر هم که طاقتفرسـا ،بازهم نسـبتمان با حقیق 
هر آ نچـه بر ما م 
جهـا را بـرده از عنصـر
 61در حـد یـک شـبیهخواین منایشی و کوچـک بـایق میمانـد ،چـون عنصـری کـه آن رن 

غم ّ
خرم 8
دربارهی ِ

مههی ما لطیفتر بـوده و هر زمخـی هزار بار او را عمیقتر شـکافته اسـت .باز هـم ب ه انـدازهی فاصلهی یک
شـبیهخوان از شـخصیت اصلی ،از جتربهی اصـل واقعـه دور می.
ـدام مـا
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ِ
یسـت؛ بـرای توسـل و بـرای گر یـز .در هـر مصیبتی کـه باشیم در ایـن چنـد وجهـی عاشـورا بـرای مـا
حلقها 

یسـت به رجنی در آن بیابان که
گوشهای است برای نزدیکشدن .مهیشـه از هر رجنی که میکشیم ،گریز 
وضـع مـا را در بـر بگیـرد و سـختتر از وضـع مـا باشـد.
روزهایی که با رنجها مهسایهتر می بیشتر میفهممی« :ال یوم کیومک».
تعریف یک خطی حمرمنامهی امسال این است :از عشق باید اثری برجا گذاشت.
سهـا و
ت  :عل مهـا و طومارهـا ،عک 
غمخ ّـرم ،روایـت نشـانها و یادما نهـای بـه جامانـده از دلـدادگا ن اسـ 
ِ
یشهـا و صداهـا ،نوح ههـا و منتهـا.
نقا 

غم ّ
ت سر هنوز مردمی در راهند.
خرم دربارهی این اسـت :راهی را که میرومی باید نشانه بگذار می چون پش 
ِ
ت خایل برگشـت .یادگار یهای عاشیق مهماند.
از این زیارت نباید دس ِ
ّ
یشـود با کیس به
اصل آنجهایناش را من 
که
یگانه
ای
ه
جترب
از
ـت
س
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جهاین
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ای
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ِ
ِ
ِ
اشترا ک گذاشت

شاهحسین علم ِکش     
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میگفتنــد «خــب کــه چــی آدم مهـهی زندگـیاش را بگــذارد پــای یــک علــم ».جــواب مـیداد کــه «بابــا جــان! االن
نهــم دســتهگل ماســت».
بعــزا .ای 
یبــری واســه صاح 
مشــا بــری تــوی جملــس خــم یــهنفــر بــرای احتــرام دســتهگل م 

هر جا   که هستپرتو  روی  حبيبهست

47

شه ــا نش ــان میدهن ــد ک ــه ع ــزاداری حم ــرم در ه ــر منطق ــه و ه ــر دورهی زم ــاین در تعام ــل ب ــا
آث ــار هن ــری و پژوه 
یهــای خــاصو متمایــزی یافتــه اســت
گهــا ،آدابورســوم ،ســبکهای زندگــی و ســنتهای گونا گــون ویژگ 
فرهن 

چهارگاه مهدی شادمانی   

سیدجواد رسویل

69

مهــدی بعــد از آ نکــه پاســخ ســؤالش را فهمیــده بــود ،لبــاس رزم تنــش کــرد .آمــاده شــد تــا بــه میــدان بــرود و مه ـهی
آن چیــزی کــه در کشــف و شــهودش در عاشــورا یافتــه بــود را بــه مــا هــم نشــان بدهــد

گفتا  که بود همره؟  گفتم خیالت ای شه

93

وج ــه متای ــز گواهینام هه ــای ح ــج ش ــیعیان تصو ی ــر ح ــرم امئ ــه در کر ب ــا ،س ــامرا ،کاظم ــن و مش ــهد اس ــت .در ای ــن
طوماره ــا معم ــوال روای ــت س ــفر ب ــه عتب ــات اضاف ــه ش ــده اس ــت

فهرس ــت

حاج عباس نغمهسرای اسلامی       

مرتیض قدمیی

104

حاجعبــاس دیگــر بــه چرخیــدن حلق ههــا و حرکــت نــوار خیــره نیســت ،بــه پنجــره و آفتــاب مــرداد زل زده ،بــه حمرمــی
ی بعــد از واقع ـهی عاشــورا دارد
کــه نزدی ــک اســت و حــال و هــوای متفــاویت بــا مه ـهی حمر مهــا 

عکسهایآفتا ݭ ݫِبیبرایانساندر ز

       عباس طهراین

123

نیج ــا مه ــه پ ــول مج ــع کن ــم و
یک ــی میگو ی ــد م ــن ی ــک گ ــویش س ــادهی اضاف ــه دارم و دیگ ــری میگو ی ــد مه 
یشس ــت .ی ــک خبرن ــگار
سه ــای ت ــوی گو 
برای ــش گ ــویش خب ــر می .میگو ی ــد مس ــئله موبای ــل نیس ــت ،مس ــئله عک 
یبت ــر میگو ی ــد ن ــه  ،مس ــئله
لبن ــاین میگو ی ــد «مه ـهی عکس ــا و فیلم ــای م ــم جم ــاین م ــال مش ــا ».برای ــان کم ــی عص 
ییس ــت ک ــه ب ــا ن ــگاه م ــن گرفت ــه ش ــده
عکسها 

دیگر اینکه این اقدامات محض فیض است

160

قربانــت شــوم ،از امــروز جملــس روض هخــواین نــواب علیــه عالیــه انیــس الدولــه در کشــیکخانه مبارکــه مــی باشــد و
از امشــب هــم عــی الرســم بایــد درب حــرم مبــارک ذ کــر مصیــب بشــود بــه حضــور مبــارک

فهرس ــت

شاهحسین علم ِکش

روایت حسین غیورمرادی ،راننــدهای که کامیونش را فروخـت و متام زندگیاش
ِ
ََ
را وقف یـک علم بـزرگ کرد.
| قاسم فتحی

ولـع دیدن دوچیـز زائـران و جمـاوران و مشـتاقان را راهی موزهی آسـتان قـدس رضویمیکنـد :مدالهای
ََ
مرحوم ختتی و علم شاهحسین.
ََ
وقتی بـا اهـل فـن دربـارهی شاهحسین حـرف مـیزدم مهـه بـدون مقدمـه میگفتنـد علمـش بزرگترین
علـم ایـران اسـت بلکـم جهـان .گفتنـد کـه شاهحسین تـا کمـرش راسـت بـود و سـینهاش سـپر ،هرسـال
هیئتـش را با علم راهی حرم میکـرده ویل قبل از فوتش ،حدود یکسـال قبلش ،آنرا به موزهی آسـتان

ُّ
َ
ُ
َ
میبـرد .توی خیاالت من ،علم مهان چند تیغهی پر از پر و شـایل بود که یکنفر قلق بسـته زیرش عیل
میکنـد و چندقـدم میبـردش جلـو و بـاز میگـذاردش روی پایـه .مهـان فل زهـای سـنگیین کـه اربعین و
تاسـوعا و عاشـورا پشـت به دسـتهی زجنیرز ین و روبهحرم ،سالن هسلانه تا اذان ظهر محلشان میکنند.
تـوی آن ایـام سـوتوکور کرونـایی پاشـدم رفتم مـوزه تـا از نزدیـک ببینمـش .دسـتهگل شاهحسین یـک
قطعـهی هنـری بهمعنـای دقیـق کلمـه بـود .از آنچیزهـایی کـه تاب هحـال تـوی تکی ههـا و دسـتهها دیـده
بـودم فرسـنگها جلوتـر بـود .و جزئیـات ،ایـن جزئیـات بـه غایـت دلنشین ،درسـت و مرتـب و دقیـق و
درهنایـت ظرافـت و دقـت کنار هم چیده شـده بود .شاهحسین نهتهنا روایـت اصیل معرکـه را به هبترین
شـکل ممکـن روی علمـش سـوار کـرده کـه بـرای خردهروایتهـا هـم ،نشـانههای کوچکـی را بازسـازی و
ـور متامعیـاری مبـدلکند.
طـی مـرور زمـان به علـم اضافـه کـرده اسـت تـا آن را بـه مقتـل مص ِ
در خلال گفتوگـو بـا دوسـتان و خانـوادهاش بـرامی روشـن شـد کـه عـادت بـه خپت هخـواری در مرامـش
نبوده .حاضر و آماده نه چیزی را خریده و نه اسـبایب سـوارش کرده اسـت .نه پویل قرض کرده و نه اجازه
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ََ
داده خـرج علمش بیفتـد پای کـس دیگری.
روایت زیر ،روایت ساخت علم است و بایناش که مههی زندگیاش را پای آن رخیته است

باید از مسـعود نیبدوسـت که اولنیبار پیشنهاد داد یپ علم را بگیرم و خبیش از آرشـیو صـو یتاش را در اختیارم گذاشـت یباندازه
تشـکر کمن .همچنین از عیلاصغر نعمیآبـادی ،حممد غیورمرادی ،حممد توانایی خبازان ،مها سـعادمتند و حسین بیـات که یبمنت و
مهربانانه هرچه را در چنته داشـتند در اختیارم گذاشـتند یبهنایت تشـکر میکمن؛ حقگزارم و قدردان.

علـم شاهحسین اولـش یکنفـره بـود؛ اولش یعنی اوایـل دهـهی یس .یکنفـر با چنـد تا از دوسـت
تهـای دیگـر .حتی شـاید
و رفقایـش آن را میبردنـد و میآوردنـد .سـاده و عـادی شـبیه علـم هیئ 
کتـر از بـایق عل مهـا.
فتـر و کوچ 
حنی 
یسـازد
پدرش اولنی علم را در ن هسـالگی با چند تا حلب و لولهی آهین و مقداری پرچم برایش م 
و او از آ ن روز تـا آخـر عمـرش دیگـر یبعلـم منیمانـد .پس ِـر پیرم ِـرد کشـاورز ،راننـدهی کامیـون بـود.
گاهـی کـرج ،گاهـی مشـهد .گاهـی جنـوب ،گاهـی مشـال .هـر روز ،هـرچیـزی ،بـه هـر کجـا کـه بـار
ً
ُ
یخـورد ،میبـرد .کیس منیدانـد این راننـدهی کامیون دقیقا چطـور و از کی صاحـب بزرگتر ین
م 
علـم ایـران شـد .مهـه فقـط ایـن را میداننـد کـه شاهحسین هرچـه مـال و منـال داشـت بـهپـای
علمـش ر خیـت.
یخـورد :هیئت
تهـای خمتلف چرخ م 
متولـد سـنهی  1311کـه از مهان چبگی تـوی دموبـازدم هیئ 
یهـا و میرزاحییی سـادات رضـوی .شاهحسین جواینهایـش
رضـا ترکـه ،مخسـه طیبـه ،دوازدهامام 

نکـه کامیـون خبـرد جنـار بـوده .تـوی بازار چـهی «حاجآقاجـان» دکان داشـته ،کنـار حـرم تـوی
پیـش از ای 
کبـار در مهـان جنـاری سـهتا از انگشـتهایش ز یـر دسـتگاه مـیرود و بـه پوسـت آو یـزان
بسـت بـاال .ی 
َ
یشـود .خودش میگفتهتکههای انگشـتش را از ز یر خا کار ه بیرون کشیده و گذاشته الی دستمال
م 
ییهـا .دکتـر گفته بـود کاری از دسـت مـا برمنیآیـد .شاهحسین هم گفته
و رفتـه مسـت بیمارسـتان آمر یکا 
ً
(ع)
بـود «مشـا اینـارو خبیـه بـزن ،باقیـش بـا خـودم ».بعـد توسـل کـرده بـوده بـه حضـرت ابوالفضـل و ظاهـرا
انگشـتهایش جـوش خـورده بودنـد جـز یکـی که کمـی ،فقـط کمـی ،احننا پیـدا کـرده بود.
شاهحسین هیئـت داشـت؛ «منتظر یـن قـامئ آلحممـد بینهامشـی» .هیئـت بزرگـی هـم بـود .خـودش
یکنم :مـاه رمضـان و بعـدش هم حمـرم و صفـر .حمـرم و صفر
میگفـت سـهمـاه از سـال را بـا ماشین کار من 
متاموقـت در هیئـت بـود .میـوندار بـود .میـوندار دوهـزار سـینهزن .ضـرب سـینهز ِین قـدمی بـا حـاال فـرق

تضـرب را یکنفـس بایـد میزدنـد و
تضـرب دم میگرفـت .هف 
یکـرد .دسـتهی عـزا بـا ثلاث و هف 
م 
یکشـید
یبفاصلـه .نوح هخـوان که میخواسـت شـور بدهـد آهنگـش را تغییر مـیداد و میـوندار فر یاد م 
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یکـرد .جـان میخواسـت .حنجـره میخواسـت .میـوندار از میان چند فـوج از
و ضـرب ثلاث را اعلام م 
تشـدن
بهـا و صفها .دسـتور خل 
کوچهپسکوچ ههـای سـینهز نها راه میرفـت و نظـم مـیداد بـه ضر 
یآورد بایق اجـازه پیدا
را هـم میـوندار باید اعلام میکرد .یکی از سـادات پیشکسـوت کـه پیراهن در مـ 
یکـرد.
میکردنـد .امـا میـونداری و هیئـتداری شاهحسین را قانـع من 
علـم شاهحسین اول بـه مهـان سـادگی علمهـای دیگـر بـود و یل دلـش رایض منیشـد .بـرای مهین خیـز
برداشـت و کمکـم بزرگـش کـرد .طـول و عـرض و بـاال و پایینـش سالبهسـال بزرگتـر و ز یباتر میشـد.
ُ
بـا کامیـون کل ایـران را میچرخید و تـوی مههی شـهرها دنبال اسـباب عـزاداری میگشـت .هـر جا که
سـفر میرفـت بهجـای سـوغایت خر یـدن بـرای اهلوعیـال ،بـرای علمـش سـوغات میخر یـد .یکبـار
مرغ علمهـایی که خر یدم
و
طلایی
ـیرهای
ش
بود
گفته
هایش
ه
چب
ـه
ب
اصفهان
ـد
ن
بود
رفته
ـواده
ن
خا
با
که
ِ

را مادرتـان نبینـد .گذاشـته بود ز یـر صنـدیل کامیون .شـب موقع خـواب منیشـد صندیلها را تـکان داد
چـون حاجخـامن میفهمیـد.

ُ
بــا کامیــون کل ایــران را میچرخیــد
و توی مهـهی شــهرها دنبال اســباب
عــزاداری میگشــت

ُ
پـدرش اولین علـم را در ن هسـالگی بـا چنـد تـا حلـب و
لولـهی آهنی و مقـداری پرچـم برایـش سـاخت و او از آن
روز تـا آخـر عمـرش دیگـر یبعلـم منانـد

ـات روی علـم را از اصفهان و هتـران و شـیراز و از هر کجا که دسـتش میرسـید میخرید و سـوار علم
حیوان ِ
ً
میکرد .حیوانهای روی علم یا نقرهکوب بودند یا طال کوب .مثال وقیت از میدان ِسدامساعیل بر میگشت
به دوسـتانش میگفـت «دو تـا طـاووس خر یـدم و ی ه دونـه مـرغ فلـزی و دو تا شـیر ».مهـهی اینها را بـا پول
بار کامیون میخرید و مـیآورد .نه از کیس پویل قـرض میکرد و نه اجازه مـیداد کیس برای علمش چیزی
ِ
ماشین سـواری خبـرد ویل بهجایـش دو تا شـیر خریده بـود .حیت خبشی از َپر
خبرد .یکبار هـم رفته بـود هتران
ِ
مرغوب شـترمرغ را هم رفته بود از سـوریه خریده بود .حسـاب میکردند ا گر ماشین سـواری آنزمـان  16هزار
یشـده حوایل 35هزار تومان ،دوتا شـیر خریده بود .مهه همکار
تومان بود ،او رفته با پول دو تا ماشین ،که م 
ِدست بودند .اوستای شیرساز یکبار به او گفته بود «مشهدی! چقدر تو سادهای .ا گر چانه میزدی من
راه میآمـدم با تـو و کمتـر میگرفمت ».شاهحسین هم گفتـه بـود« :نهخیر مـن سـاده نیستم 35 .تومـن دادم و
برای من مهان  35تومن را مینویسـند ،نه کمتـرش را».
ییکـه دیگـر علـم جـا نداشـت حتی بـرای دهسـانت .مـدام نگـران بـود کـه چیـزی از علـم کـم
رسـید بـ ه جا 
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ً
نشـود .آخـر اشـیای قیمیت هـم کم نداشـت .یکیدوبـاری هـم ظاهـرا چیـزی از رویش باز کـرده بودنـد .علم
تا آخرعمرش جای درستوحسـایب برای پارککردن نداشـت .خانهی شاهحسین آنقدرها بـزرگ نبود ویل
ـس روضه بگیـرد و گاهی هـم جملسـش را میبرد توی مسـاجد و حسـینیههایی که
بهانـدازهای بـود کـه جمل ِ
یشـناخت .حاج حممد توانایی ،یکی از علمکشهای قدمیی و رفیق شـفیق شاهحسنی ،تعریف میکرد
م 
کـه دهـهی هفتاد و هشـتاد ،شـبهای حمـرم چند نفـری پـای علـم میخوابیدند تا کسی چیزی کـش نرود
ازش .کسی شـیر و طـاووس و مرغ و غـزال و َپر شـترمرغ را ،حاال به هر نیتی ،با خودش نبرد .پر شـترمرغ روی
َ
علم شاهحسین پر خایص بـود .کیس نبود که بتواند تـوی ایران پرها را رنگ کند .شاهحسین رفییق داشـت
که پسـرهایش آمر یـکا بودند .به رفیقش که هر دوس هسـال یکبار میرفت آنجا سـفارش پر مـیداد .بعد
چبههایـش از مها نجـا یا کشـورهای دیگر میرفتنـد پر میخریدند بـرای علم .پرهـایی که 90سـانت ارتفاع
داشـتند و عالمت پرواز بودنـد؛ پرواز بنی زمنی و آمسان .پرها ،فرشـتههایی را بهیاد میآوردند که دیر رسـیده
بودنـد به معرکـه و کار از کار گذشـته بود .بـرای مهنی دیگر به آمسان برنگشـته بودند.

بــه دوســتانش میگفــت «دو تا
طــاووس خریدم و یـ ه دونه مرغ
فلــزی و دو تــا شــیر ».مه ـهی
اینهــا را بــا پــول بـ ِـار کامیــون
میخریــد و م ـیآورد

شاهحسین وقتی دیـد کـه علـم دیگـر جـای خـایل نـدارد و مهـه جایـش را ُ
ـردن
ک
گ

بزر
ـه
ب
ـاد
ت
اف
،
ه
ـرد
ک
ـر
پ
ِ
ُ
طولوعرضـش .دسـتهگل شاهحسین رسـیده بـود بـه نهمتـر .سـهتاپایـه گذاشـت برایـش .سـهنفر هاش
کردنـد .یکـی وسـط ،دو نفـر هم چپ و راسـت .سـهنفـر ه مقـد و همهیکل بایـد میرفتنـد ز یرش بـا دهها
ـواه ز یـادی پیـدا کـرده
نفـر هیئتی کـه مراق 
بشـان باشـد .بیشـتر از هـر وقـت دیگـر تـوی چشـم بـود و هواخ ِ
ینتـر و ختصیصتر هم شـده بود .بار سـنگنی علـم باید میزان باشـد .یعنی هرچه
بـود .حـاال بلندکردنـش ف 
شهـا هرچقـدر هـم زور و بازو میداشـتند
یکطرفـش دارد بایـد آنطرفـش هـم داشـته باشـد .ویل علمک 
بـاز هـم چیـزی حـدود صدنفـر بـا چشـمهای بـاز دور و برشـان بودنـد تـا علـم لنگـر نینـدازد و زمنی خنـورد.
شاهحسین هنوز رایض نبود .بهنظرش علم هنوز درخور این عزا نشده بود .هنوز بهاندازهی کایف آبرومند
نبـود .در کنـار کامیـونداری رفـت حـوایل حملـهی «طلاب» و محـام کوچکـی بر پـا کـرد که شـشهفتتا
نکـه فقـط بـه یکچیـز برسـد :بـه علـم و
دوش بیشـتر نداشـت .اموراتـش را بـا مهین میگذرانـد بـرای ای 
یشـد
روضـهی امـام حسین  .شـور و انگیز ه و اصـل و فرع زندگـیاش مهنی بود .حمـرمو صفر که متام م 
(ع)
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بایق سـال را مینشسـت نقشـه میکشـید برای حمرم سـال بعد .پول مجع میکرد که برود برای علم چیزی
خبـرد .بنـد هیچـی هم نبـود؛ گشـن ه و تشـنه و روز و شـب و نصف هشـب هم نداشـت .هر جـا و هـر حلظه که
یشـد .نیست
فکر میکرد میتواند برای علم چیزی خبرد ،میگذاشـت میرفت و تا چند روز پیدایش من 
یشـد .شـده بـود یـکروز و دو روز و یـکهفته هم نباشـد .حیت شـده بـود یکهو َسـر از کربال در بیـاورد.
م 
یشـد .دیگر پنـجنفر بایـد میرفتند
گتـر م 
تلفنی هم نبـود که کسی پیگیرش شـود .علـم ویل مهچنـان بزر 
زیرش .رسـیده بـود به چیزی حـدود دوازد هسـیزدهمتر.
یکـرد .مهیشـه
یهـا دیگـر بلنـدش من 
نکـه خـودش علـم را سـاخته بـود ویل ایـن آخر 
شاهحسین بـا ای 
صدهـا نفر عـزادار و علمکش آماتـور و حرفـهای دورش بودند که د لشـان میخواسـت یکحلظه ،فقط
ششـان چـه برسـد بـه اینکه چنـد قدم هـم جلـو ببرنـد .ترتیب
یکحلظـه ،سـنگیین علـم بیفتـد روی دو 
ُ
نطـور بـود کـه اول سـید میآمـد مهر علـم را میشکسـت و بعد بـایق بـه ترتیب سنوسـال با
عل مکشی ای 
کشـان میکردنـد .بلنـد کـردن علم
وضـو میرفتنـد ز یـرش .جوا نهـای کارکشـتهای هـم بودنـد کـه کم 

کار سـادهای نیسـت .ختصص میخواهد .باید حواسـت باشـد کج بلند نکین ،راسـت بلنـد نکین ،چپه
ُ
نکنی .در ضمـن و از مهـه مه متـر ،عل مکـش بایـد آدم درسـت و سـاملی باشـد .پـا ک باشـد .الابـایل جـایی
نـدارد .ایـن علـم بهنـام عبـاس اسـت ،علـمدار حسین .در نتیجـه ،آدم تارکصلاة صالحیت رفتن ز یر
یخـورد .قـرص و حمکـم
علـم را نـدارد .جوا نهـایی بودنـد کـه وقتی بلنـدش میکردنـد بد نشـان تـکان من 
بودنـد.
تیسمتر جلوتر از مهه بـود ،جلوتر از علـم .علمکشها میگفتند عشـق میکرد
شاهحسین مهیشـه بیسـ 
از دور علمـش را میدیـد ،شـلوغی ز یـرش راِ ،کیـف مـردم را که بـا دیدنـش ذوق میکردنـد و کیل عکس
َ
گشـده را از نـاف
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فال نجـا و شـیرهایش را از هبما نجـا برداشتی آوردی کـه چـی؟ میگفـت «پـول عشـق اسـت .مـن کاری
بـهکارتـان نـدارم ،مشا هم کاریبهکار من نداشـته باشـید ».تازه یکبار هـم علم را برده بـود هتران پیش
نکـه اعدامـش کنند.
حـاج طیب قبـل از ای 

اوســتای شیرســاز گفتــه بــود
«مشــهدی! چقــدر تــو ســادهای.
اگــر چانــه مــیزدی کمتــر
میگرفــم ».شاهحســن هــم
گفتــه بــود « :مــن ســاده نیســم.
بــرای مــن مهــان  35تومــن را
مینویســند نــه کمتــرش را».

تصویر شاهحسنی را اولنیبار در آلبوم حاج ممد توانایی دیدمی :چهارشانه ،بلندباال و رشید .عنی بایق لو یتها

نیبـار در آلبـوم حـاج ممـد توانـایی دیـدمی :چهارشـانه ،بلندباال و رشـید .عین بایق
تصو یـر شاهحسین را اول 
یتهـا .ممدآقـا از مهـان موقعـی کـه علـم شاهحسین شـشمتری بـود بـا او عیـاق شـد و جفتوجـور.
لو 
سهـا را کـه میبینمی رفیقمان میپرسـد «این عکسـای پانورامـا رو کی گرفتـه؟» حاجی میگوید
عک 
یکـرد .دو تا کاغذو
«اینـارو فقـط یهعکاس تو مشـهد میگرفت .پـول دو تا رو میگرفت یکـی چاپ م 
میذاشـت کنـار هـم تـا مهـهی علـم رو تـو یـهعکس جـا بـده .توی ایـن عکـس علم جـای بانک سـپه
ـابق حـوایل میـدون شهداسـت .شاهحسین ایـام عـزاداری او نجـا نگهـش میداشـت ».حـاال چیـزی
س ِ
حدود  12سـال است که شاهحسنی از دنیا رفته اسـت .حاج ممد از دوستان قدمییاش بود .توی خیابان

گاراژدارهـا ترمزسـازی داشـت .میگو یـد شاهحسین میآمـده تـوی تعمیرگاهـش و میگفتـه «حاجـی!
یخـوام بـر می بـازار علمو درسـت کنیم و ببر میـش هیئت».
اینهفتـه م 
میگو یـد لبـاس سـیاه عزا مهیشـه ز یـر پیراهنش بـود .نگران بـود که نکنـد یکهو سـر از هیئت در بیـاورد و
لباس سـیاه تنش نباشـد؛ مهـان لباس عـزایی که با خـودش دفـن کردند.
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شاهحسین سـالهای بعـد از انقلاب کمـی دلگیـر بـود .تـوی حـرم مبـب گذاشـته بودنـد و بـرای مهین
منیگذاشـتند علـم تا صحن ِامسالطلا برود.علـم دم حرم میایسـتاد .زائـر و جماور میآمدنـد تا صبح مجع
ً
یشـدند دورش .یکسری مسـائل دیگر هم پیش آمده بود .مثال عدهای میگفتند علم شبیه صلیب
م 
ً
اسـت .عدهی دیگری هم بودند که با شـخصیت داشمشتی و لو یتاش مشکل داشتند .مثال میگفتند
«خـب کـه چـی آدم مهـهی زندگـیاش را بگـذارد پـای یـک علـم ».جواب مـیداد کـه «بابـا جـان! االن مشا
بری توی جملس تعزیه یهنفر برای احترام دسـتهگل میبره واسـه صاحبعزا .اینهم دسـتهگل ماسـت».
َ
َ
تشـان ،میخواند که حدیثنفس خودش بود و زبان حالش «سروی
و بعد شعری از سروی ،شاعر هیئ 
ایـن ابیـات را حبـر علـم بسـرود و گفـت /این علـم چـون دسـتهی گل زینـت بـزم عزاسـت» این دسـتهگل،
یکـرد :شـشمتری ،نهمتـری،
شـعلهی شاهحسین بـود .زبانـه میکشـید .شـاه حسین شـعله را بـزرگ م 
یکـرد .وقتی میدیـد پنجـهی جوا نهـای
گتـر م 
دوازدهمتـری .ایـن شـعله و ایـن آتـش را مـدام بـزرگ و بزر 
یکـرد مـزدش مهنی اسـت.
یشـد .فکـر م 
یشـود ،دلـش سـبک م 
عـایص دور شـالهای علـم مشـت م 
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پهـای علم سـوخته بـود .بهخاطر حتـر می گیـر منیآمد .کسی المپ خیچایل نداشـت.
کبـار نصـف الم 
ی 
شهـا نزدیک مهـان بانک سـپه بودند .رئیـس بانک
مشـهد را ز یـرورو کـرده بودنـد .شاهحسین و علمک 
هم آدم درسـت و خویب بود و برق میرسـاند هبشـان .ویل خب المپها سـوخته بود و اوقات شاهحسین
یکـرد و داد میزد
نیطـوری راه میرفـت و فکـر م 
خیلی از ایـن بابت تلخ شـده بـود .وسـط خیابان هـم مه 
که «یا امامرضا ،یا اما م حسین خودت درسـتش کن ».مهه سرگرم کار خودشان بودند و مشغول ترومتیز
جوان موتورسـواری ترمز میکشـد بیخ مجاعت.
کردن علم .کیس امیدی به روشـنایی نداشـت .ویل یکهو ِ
ِ
تیپوتالش سـاده بود .پیک بود انگار .شاهحسین سـرگرم علمش بود .حملش نگذاشت .ذهنش درگیر
پهـای سـامل را دوتایکی کنیم ،یکی
بـود .قبلـش هم هـر کسی پیشنهادی داده بود .یکـی گفته بـود الم 
َ
یشـوند را روشـن نگه دار می و بـرومی به امـان خدا.
گفتـه بـود مهانهایی که روشـن م 
ـود شاهحسین بـا هـر کسی کـه
جـوان موتـوری گفـت «شاهحسین! المـپ ِمنخـه ِبـره علمـت؟» حـاال خ ِ
یشـناخت حـرف زده بـود و هـر کجـا کـه عقلـش میرسـید رفتـه بـود کـه ایـن دسـتهگل شـب را بـدون
م 

نـور نگذرانـد ،چراغـاین باشـد ،نـوراین باشـد .مهه مـات مانـده بودند.جـوان موتـوری دوبـاره گفت
ً
یخـر می ».هنـوز کسی
«چندتـا می ِخـن؟» ،گفتنـد «هـر چنـد تـا ،اصلا هـر چنـد تـا کـه داری مـا م 
نیکـه ز یـپ
لمـان میدهـد .ویل مه 
بـاورش نشـده بـود .بـا خودشـان میگفتنـد دارد چرنـد حتوی 
کاپشـنش را کشـید پاینی و جعبههای المپ را درآورد مهه دوباره سـا کت شدند .المپها را گرفته
تشـان و دسـتهمجعی گر یـه میکردنـد .چشمهایشـان روشـن شـده بـود.
بودنـد دس 
تا سـ ه سـال قبل از فوتش علم را میکشـیدند .بعد هم یکیدو سـال بردنش حسـینی ه «کرماینها»
و بعد هم برای مدیت رفت توی حسینیه «کربالییها» .خییل دوست داشت ببرتش کربال .آرزویش
شهـا را ببـر می بـا خودمـان.
ایـن بـود .میگفـت یـک تر یلی خبـر می یـا اجـاره کنیم و چنـد تـا از علمک 
ببرتـش حرم اباالفضل طوافش بدهـد و بعد هم ببرد خدمت بـرادرش و بگذاردش مها نجـا و برگردد
جاومکان درستوحسـایب تهنا بگذارد.
ایران .ویل منیتوانسـت این دسـتهگل را بدون داشتن یک
ِ

آرزو یـش عمیل نشـد .سـالهای آخر قلبش کمی ناراحت شـده بـود .رفته بـود دکتر و دکتـر گفته بود

بایـد بـرای قلبـش باتری بگـذارد .او هـم گفته بـود «ا گه باتـری بذارم میتومن سـینه بـزمن؟» دکتـر هم گفته
بـود «نه منیتواین» و نگذاشـت .تـا آخرین سـال سـینه اش را زده بود.
نبودن او را حتمل
بعد از مرگش مهسـرش ،نزدیکتر ین آدم به شاهحسین ،نتوانست بیشتر از شـشماه ِ
یتـوامن بیشـتر از ایـن مبـامن تـوی ایـن دنیـا ».دلـدار یاش
کنـد گفتـه بـود «شاهحسین رفـت و مـن هـم من 
دادنـد .گفتند که صاحب علم صبر میدهد اما او با تأ کید و اطمینان میگفت که بعد از شاهحسین
منیتواند مباند .تا وقیت شاهحسین زنده بود نه کربال رفتهبود و نه جنف .پنجماه بعد از فوت شاهحسین
بـود کـه شـرایطی جـور شـد و بـه سـفر کربلا رفـت .مهسـر شاهحسین در اولین ز یـارت کربالیـش آخر یـن
یشـناختند میدانسـتند
حلظـات عمـرش را گذراند و در کاظمنی از دنیا رفت .مههی آنهایی که او را م 
شاهحسین ا گـر چنین مهسـری نداشـت حتی یـک جلسـه هـم منیتوانسـت بـرود .کایف بـود کمـی سـر
یشـد.
نمهـه نبـودن و توجـه به علم شـا کی م 
ناسـازگاری میگذاشـت و از ای 
مهسـرش سـفرهدار بـود .مهیشـه شـصتهفتادنفر تـوی شـلوغیهای حمـرم و صفـر پـای علم شاهحسین
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نهـا .در واقـع ،نصـف
یکـرد بـرای مهـهی ای 
بودنـد .خان هشـان مهیشـه پـر از مهمـان بـود .شـام درسـت م 
بـار علم افتـاده بود روی دوش این زن؛ خپنت و جارو کشـیدن و ظرف شستن و . ...آ نهـایی که نزدیک
شاهحسین و زندگـیاش بودنـد میدانسـتند کـه ایـن دو بـا چـه حلـن و عشقی بـا هم حـرف میزدنـد .زن
یشـناخت و متـام شـالهای روی علـم را خـودش
ـباب روی علـم را خییلخـوب م 
مهـهی جتهیـزات و اس ِ
یکییکـی میشسـت.

شـاه حسین یکسـال قبل از فوتش خییل نگـران علم بود .تـوی مها ن روزها و شـبها کنار عیلاصغر
تهـای مذهبی اسـتان و
نعمیآبـادی میزنـد ز یـر گر یـه .علی اصغـر نعمیآبـادی از مسـئولنی سـابق هیئ 
َ
خـادم چهلپنجاهسـالهی حـرم ،مـرم و مونـس شاهحسین بود.پیـش نعیم آبـادی درد دل میکنـد و
میگوید «میترسـم اتفایق برای این علم بیفتد ».میترسید شرحهشرحه شود و هر تکهاش سر از یک
جـا در بیـاورد .بـه نعیم آبـادی میگو یـد «میخواهـم علـم را ببـرم کربلا و بگذارمـش در بنیاحلرمین».

ایــن دســتهگل ،شــعلهی شاهحســن
یشــد
بــود .زبانــه میکشــید .بــزرگ م 

میگفتنــد «خــب کــه چــی آدم مهـهی زندگـیاش را بگــذارد پــای یــک علــم ».جــواب مـیداد
یبــری واســه
کــه «بابــا جــان! االن مشــا بــری تــوی جملــس خــم یــهنفــر بــرای احتــرام دســتهگل م 
نهــم دســتهگل ماســت».
بعــزا .ای 
صاح 

نکـه تهدلـش میدانسـت این کار شـدین نیسـت .دسـتآخر به
نعمیآبـادی مـیرود دنبـال کارهایـش بـا ای 
نکـه بـردن علـم بـه یـک کشـور یبثبـات کـه مدیر یـت درستی نـدارد بـه
مهـان نتیجـهی اول میرسـد .ای 
نکـه ،رها کـردن علـم بـدون هیـچ حفـاظ و مراقبی ممکـن بـود باعـث شـود اسـباب
صلاح نیسـت .دوم ای 
یکـرد .و
یتکـه او از علمـش مثـل بـرگ گل حمافظـت م 
و جتهیزاتـش را تـوی بنیاحلرمین بـاز کننـد درصور 
ینهـا و بهخصـوص خراسـاینها و
نکـه ،فرهنـگ علـم و عل مکشی بـه نسـبت ایرا 
آخـر و مه متـر از مهـه ای 
مشـهدیها تـوی عـراق آنچنـان شـناخته شـده نیسـت و طالبی نـدارد و ا گـر بـرود آنجا دیگـر مه ه چیـز از
نکـه انتقـال به عـراق ،شـدین نیسـت خیلی ناراحتـش کـرد .اما یک
یشـود .خبـر ای 
تشـان خـارج م 
دس 
پیشنهاد باعـث شـد ذو قزده شـود «ا گـر بشـه موافقی کـه ببر میـش مـوزه حـرم امـام رضـا ؟» نعمیآبـادی
(ع)

میگفت با این پیشنهاد جان گرفت .باورش منیشد .چه اشکی ر خیت و چه گر یهای کرد .نعمیآبادی
یاندازد به هرکیس که میشناسـد .ویل وقیت خیز برداشت و مذا کرات اولیه
به او گفته بود میرود و رو م 
ب و حرفهایی شبیه به این که توی
را اجنام داد دوباره حرفهای تکراری شـنید .شباهت علم به صلی 

اسباب روی
زنش جتهیزات و
ِ
علم را خییلخوب میشناخت
و متام شالهای روی علم را
خودش یکییکی میشست

شهـا ادامـه داشـت .آندوره علـم را بـرده بودند
یضهـا تهنشین شـده بـود ،دوبـاره مطـرح شـد .تال 
جـان بع 
ح تا شـب خواب نداشـت و
ینهـا» و حتی برایـش دزدگیر گذاشـته بودنـد .شاهحسین صب 
حسـینیه «کرما 
نگـران بود که نکنـد اتفایق برای علم بیفتد .برای مهنی بعد از این پیشنهاد مـدام پیگیر بود .نعمیآبادی
به شاهحسین گفته بود که «اول باید نامه بنوییس و بگویی میخواهم علمـم را وقف امام رضا بکمن».
(ع)

نکـه چیـزی نبـود؛ او مهـهی زندگـیاش را داده بود و غیـر از این هم چیزی منیخواسـت .گفته بـود «تو هر
ای 
یخـوای بنویس من امضـا میکمن ».نوشـت .هر چیـزی کـه الزم بود را نوشـت و امضـا کرد.
چـی م 
نامـه را خطـاب بـه قامئمقـام آنزمان نوشـتند و بهخاطـر رفاقت نعمیآبـادی با او حتی یکبار بـا هم رفتند
دفتـرش و شاهحسین آ نجـا شـروع کرد بـه حـرف زدن «ببینیـد! مـن دیگـه دارم میمیـرم ،آخرای آخراشـه،
َ
َ
باد دیگه بزنه متومه .من میخوام این علم مهنیطوری
فتیله به ت ه ته رسـیده ،داره سوسـو میزنه .یهذره ِ
ً
نکـه بیـاد در پنـاه امـام رضـا(ع) ».آقـای قامئمقـام هـم
یخـوام .اصلا چـی هبتـر از ای 
مبونـه .هیچـی دیگـه من 
دلـدار یاش داده بود و گفته بود «ماشـاال مشا رشـید و بزرگ و روغنزردخـوردهای .این حرفا چیه .عمر هم
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ً
دسـت خداسـت ».بعد از این جلسـه بود که ظاهـرا رضایـت دادند.
چنـدروز بعـد از دفتر مدیـر کتاخبان ههـا و موزههای آسـتانقدس تلفن کردنـد به نعمیآبادی .میخواسـتند
ـون ماجـرا بپرسـند و گـزارش کارشـنایس در بـارهی علـم بنویسـند .میخواسـتند اجـازه بگیرنـد تا
از چندوچ ِ

کارشناسا نشـان روی علم مطالعه کننـد و تصممی هنایی را بگیرنـد .دوباره سـروکلهی خمالفتها و افکار
نکـه
فهـای یبپایـه در بـارهی علـم پیـدا شـد .نعمیآبـادی چـاره را در یکچیـز میدیـد :ای 
شـخیص و حر 
خود شاهحسین بیاید مههی کارشناسـان را
جلسـهای کنـار علم و در حسـینیه «کرما 
ینهـا» برگزار شـود و ِ
ملتفـت اصل موضوع کند .قبـول کردند .از آن جلسـهای که برگزار شـد و آن منبری که شاهحسین برای
کارشناسـان مـوزه رفت نه فیلمی وجـود دارد و نـه متین ،اما میگوینـد او روضهی غـرایی خوانده .دوبـاره در
قامـت میـوندار شـور داده به جملس.
علـم را گذاشـته بودنـد سـینهی دیـوار .مجاعـت حلقـه زده بودنـد ز یـرش .او رفت زیر شـاه تیغ نشسـت .بسـم
یکـه هم بتوانـد به علم اشـاره کنـد و هـم رو به مجاعـت باشـد .از تیغـهی اول
اهلل کـرد .بـه هپلـو نشسـت؛ طور 
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شـروع کرد .از اینکه مناد َسـرو اسـت و سـرو نزد ایراینها عالمت آزادی و ایستادگی
(ع)
َ
ـردن سـر امـام حسین
ک

ـزه
ی
رن
س
نکـه تیغ ههـا نشـان از بـه
و راستی اسـت .بـه ای 
ِ
و بـایق شـهدای کربالسـت و بـاالی تیغ ههـا هـم بـه شـکل اشـک جمسـم اسـت
نکـه
و مششـیرهایی کـه بـرای یـاری حضـرت از نیـام برکشـیده شـدهاند .و ای 
بیشـتر ین سـیر تکامـل در تار یخ متعلـق به تیـغ علم اسـت .حـرف زد .جملس را
ََ
ُ
دسـتش گرفته بود .از فطرس گفت .ملکی که بهخاطـر خطایش از درگاه اهلی
َ
نکـه مهـراه بـا جبرئیـل میآیـد خدمـت
رانـده شـد و پروبالـش سـوخته بـود تـا ای 

پیامبـر تـا میلاد امـام حسین را تبر یـک بگوید .میخواسـت حضـرت حممد
(ع)

واسـطه شـود .پیامبـر گفـت «بـرو کنـار گهـوارهی امـام حسین بنشین تـا
ُ
خداونـد پروبالت را دوباره برگرداند».بعد از کرهی وسـط گفت که حکم جهان
(ص)

را دارد و حکومـت حضـرت صاحـب

(ع)

تهـا گفـت .شـعرها خوانـد .از
 .حکای 

(عـج)

یکـرد .زار زار .شـعری که
ذوالفقـار گفت .شـرح حال هدهـد را گفت .از شـیر فضه گفت .خـودش گر یه م 
روی علـم نوشـته بـود را بلندبلنـد بـرای مجاعـت میخوانـد .روضـهاش حـدود سـهسـاعیت طـول کشـید.
تکتـک را مـرور کـرد و توضیـح داد .آ نجـا شـده بـود جملـس عـزای حسین .ورق برگشـت .مهـه موافقت
کردند .اما اولش بهجایی غیر از موزهی مرکزی فکر میکردند .موزهی مرد مشـنایس که به مسـجد و محام
کبـار قـرار گذاشـتند کـه شاهحسین بـرود محـام و مسـجد را ببینیـد ویل بعد که
شـاه مشـهور بـود .حتی ی 
رفـت خطاب هبشـان گفتـه بود« :عمـو! اونوقـت امسمو چی بـذارم؟ به ما چـی میگن؟ بعـد از یک عمر
علمشـو رفـت گذاشـت تو محـوم؟ »
نکـه قرار شـد علم بـرود مهان
کسی دیگـر منیتوانسـت عـذری بیـاورد .مه ه چیـز متام شـده بـود .خالصه ای 
جـایی کـه بایـد .یبچونوچرا.
علـم بایـد میرفت توی قسـمت متبـر و اسـکناس که طبقـهی پاینی مـوزه بود .بـرای مهنی به شاهحسین
تهـا را بایـد جـدا کنی .اول شـایس اصلی را میفرسـتند پایین و بعـد دوبـاره
گفتنـد متـام اسـباب و عالم 

اسـباب جدا شـده را برمیگردانند سرجایش .شاهحسنی اما فقط تیغ وسـط را باز کرد و لوازم و اسباب و
بایق تیغهها را گذاشـت مبانـد .نعمیآبادی میگوید «به شاهحسین گفمت حاجی این زمـان میبره .گفت
حـاال ببر میش درسـتش میکنمی » .نعمی آبادی مـی گوید«من اما توی دمل خایل شـد .با خودم گفمت نکنه
ً
نیطـوری از بـاال بـده پاینی ».علـم را تقر یبـا مها نطـور درسـته میبرند توی حـرم .مهه
یخـواد علمـو مه 
م 
هـم نگاهـش میکردنـد کـه چرا دسـته گل امـام حسین این شـکیل شـده .کیس دقیـق منیداند کـه چرا
(ع)

چکـدام از اسـباب علـم را بـاز نکـرد .شـاید میترسـید اتفـایق برایش
شاهحسین بـه جـز تیغـهی وسـط ،هی 
بیفتـد یـا پیچهایش شلوسـفت شـوند یـا اینکه ضر بـه خبورد.
یشـد کجـش کـرد ،نـه میتوانسـتند
عملیـات آغـاز شـده بـود امـا منیتوانسـتند آن را بکشـند پایین .نـه م 
تعادلـش را حفـظ کننـد و نه خبـری از جرثقیـل بـود .نعمیآبـادی میگوید دسـت به دامـان رئیـس مـوزه ،آقای
طویس ،شـدند .او هم خودش آدم فین بود .بعد بدون اینکه غر بزند یا خللی در کار اجیاد کند رفت با خودش
بهـا را دادنـد دسـت هفتهشـتنفر آدم.
کیل آدم آورد و طنـاب .طنـاب را بسـتند سـر شـایس و بـایق طنا 

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

«ببینید! من دیگه دارم میمیرم،
َ
َ
آخرای آخراشه ،فتیله به ت ه ته
باد
رسیده ،داره سوسو میزنه .یهذره ِ
دیگه بزنه متومه .من میخوام این
علم مهنیطوری مبونه .هیچی دیگه
ً
منیخوام .اصال چی هبتر از اینکه
بیاد در پناه امام رضا(ع)».

ک عده هم مراقـب بودند که تعادلش بههم خنورد .علم
بـا هر طنایب یکجای شـایس را گرفته بودند .ی 
را بـا آن هیبـت میآورنـد لـب نرد ههـای چـویب .باید مراقـب میبودنـد که بـرای طـول و عرض علـم اتفایق
نیفتد و نردهها نشـکند .بلندش کردند .موقع پاینی آمدن بنی زمنی و آمسان کج شد .علم پیچید .یکی
بهـا در رفـت و َسـر شـایس لگـد زد و از بغـل گـوش یکـی از نیروهـا رد شـد .ا گـر میخورد به سـرش
از طنا 
یشـد .خـدا بـه مه هشـان رحـم کـرد .علـم بـا آن عظمـت باالخـره پایین آمـد و نشسـت
مغـزش متلایش م 
فوالد حـرم .این
در جا 
ییکـه درهـای قدمیی مـوزه را گذاشـته بودند سـینهی دیوار .کنـار قدمییتر یـن پنجره ِ
عالمـت خـویب بود .هـر هیئیت کـه میآمد حـرم ،علمش را میگذاشـت کنـار پنجره و پشـت به مـردم و رو
بـه علـم عـزاداری میکردنـد و بعد هـم یـااهلل میکردنـد و میرفتنـد .هیئیتهای مجـع فهمیدند چـه اتفایق
تشـان بـرده بـود .پنجره فـوالد ،جفـت معتبر و مقـدس علم بـود و وابسـته بـه آن .در طول سـال
افتـاد .ما 
هـر هیئـت با علمـش یکبـار میآمـد پشـت پنجـره .و حاال ایـن علم بـرای مهیشـه آمد هبـود کنـار پنجره
فـوالد .شاهحسین بعـد از ایـن ،نزدیـک بـه یـکسـال آرامتر یـن حلظـات عمـرش را زندگـی کـرد و بعـد در

هشـمنیماه سـال  87در روزی کـه بـه روز ز یـار یت حضرت رضـا مشـهور بـود از دنیا رفت.
(ع)

یشـومی مـیرومی دیـدن علـم .تـوی
بـا حممـد غیورمـرادی ،پسـر شاهحسین ،یـکروز ظهـر بلنـد م 
یتـواین نگاهش کین و هـم از ز یرزمین .توی
ز یرزمین اسـت؛ یعنی طور یکه هـم از طبقـهی اول م 
خبـش متبـر و اسـکناس قدمیـی مـوزهی آسـتان قـدس رضـوی نگهـش میدارنـد .موقعـی کـه بـه
نیمـان حائـل نبـود.
یت یکوخـردهای متـری چیـزی ب 
دیدنـش رفتم جـز یـکال شیشـهی سـکور ِ
داشتم مههی ثروت یک هیئیت را از نزدیک میدیدم 26 .شـیر طال کـوب و نقرهکوب با اندازههای
میقـد و سین هسـپرکرده ،بـه ترتیـب و بـا فاصلـه ،روی شـایس علـم سـوار شـدهاند .دو
خمتلـف ،قدون 
ً
ـود شاهحسین
شـیر سـیاه هـم رفتهانـد تـوی یـک بوفـهی شیشـهای کوچـک کنـار علـم؛ ظاهـرا خ ِ
دیگـر جـایی برایشـان روی علـم نداشـته و آ نهـا را هـم مهـراه بـا دسـتهگلش راهـی موزه کـرده بـود .دو
اژدهای دهنباز هم نشستهاند سـر نبش علم .پرهای شترمرغ اما تکانهای ر یزی دارند .قدمت

بعیضهایشـان به بیش از  30سال هم میرسد .پژمرده شدهاند ویل هنوز ز یبایند .تیغهها را میمشار می.
 19تیغـه دارد کـه یکـی شـاهتیغ بـزرگ وسـط علـم اسـت و 18تـای بـایق در طرفین .دسـتهگل شاهحسین
نیطـور؛ مهـان شـالهای عزای
مثـل کشتی نـوح از هـر چیـزی جفتـش را دارد .طاق ههـای ز یـر علـم هـم مه 
رنگ و وارنگ را طاقهمیگویند .تعدادی از اینها هم مثل پرهای شـترمرغ ازآبگذشتهاند .از کشمیر
یض از
آمدهانـد و پارچ ههـای عتیقهای هسـتند با جنـس اعال و درجهیـک .قصه هـم دارند مه هشـان .بع 
این شـالها را خود شاهحسین خر یده و بعیضها هم هدیهی سـرهیئیتها به میوندارهای هیئت است.
یعنی بعـد از جملـس میآمدنـد شـال را دور گردنـش میانداختنـد .حـاال چـه هدیـه گرفتـه و چـه خر یـده،
مهـه را آورده دور علـم بسـته اسـت .البتـه این را مهـه میگویند کـه شاهحسین از هیچکس بـرای علمش
یکـرد .ا گر هم هدیـهای میدادند ،طـور دیگری مصرفش میکرد .بیسـت جفت طاقهی
چیـزی قبول من 
ـال مشـکی بـا
رنـگ و وارنـگ ز یـر علـم را پوشـانده و ترتی 
بشـان بـه ایـن صـورت اسـت کـه ا گـر یـک ش ِ
کطـرف آو یـزان شـده بایـد یکدانـه بـا مهـان ز یگـزا گ و شـکلومشایل هـم طـرف
خـط ز یگـزا ِگ آیب ی 
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دیگـر باشـد .کنار شـترها هـم چندتـا رخ بودنـد .دوجفت رخ کـه صورت انسـاین دارنـد با دو بـال کوچک
و تنی کـه مـال خودشـان نیسـت .چنـد تا گنجشـک هم کنـار هـر تیغه نشسـتهاند .غیـر از گنجشـکها
سهـا را هـم ببینم .نـور
یتـوامن تـاج طاوو 
نجـا حتی م 
دهجفـت پرنـدهی خمتلـف روی علـم سـوارند .از ای 
ن شـلوغی ببیمن.
یتـوامن از البـهالی ای 
طلایی گنبـد و گلدسـتهها و صندوقچـهی مکعبی ز یـرش را هم م 
طوق باالسـت .این طـوق از خالقیتهای شاهحسین اسـت که تا قبـل از این
یـکمیلـهای هم بـاالی ِ
ُ
روی هیـچ علمـی وجـود نداشـت .فـرم داده بـه علـم ،مجعـش کـرده ،خوشـگلش کـرده .بااهبتـش کـرده و
چرا غهـای المپی مهـه روی مهین طـوق سـوارند .از طاق ههـا تـا آخر یـن پـر شـترمرغ کـه بـاالی طوق اسـت
ُ
ـایس بنـز دهتـن اسـت کـه آهنـش را آب کردهانـد و
شـشمتری م 
یشـود .خ ِ
ـود تیـغ اصلی علـم ،پول ِ
ـس ش ِ
شخـوردن وسـط تیـغ سـوارش کردهانـد .تیغـهی وسـط بایـد خییلخییل گونیـا باشـد .علمکش
بعـد از ترا 
ُّ
قلـق میکند
کـه مـیرود ز یـرش و قلقـش را میبنـدد نبایـد حـس کنـد بـاالی سـرش یکچیـز سـنگیین ل 
و تعـادل را ب ههـم بزنـد .مهـان پولس چیزی حـدود دهپانـزدهکیلـو وزن دارد .علم پـر از زنگوله اسـت .وقیت

دســتهگل شاهحســن مثــل کشــی
نــوح از هــر چیــزی جفتــش را دارد.
طاقههــای زیــر علــم هــم جفتانــد

یشـود صدای حز نانگیـز عجییب میدهد .صدای کاروان خسـتهای که
روی دوش میآید و کشـیده م 
از راه دوری آمـده باشـد.
چند سـال پیش مسـئول این خبش از موزه به پسـر شاهحسینگفته اغلب مراجعهکنندهها دنبال دیدن
دو چیزنـد :یا مدالهای ختتی را میخواهند ببینند یا علم شاهحسین را.
پسـر شاهحسنی شعر کامل َسروی ،شـاعر هیئت شاهحسنی ،را از روی پرچم شـروع میکند به خواندن.
خود شاهحسین است:
میگوید این شـرح حال ِ
این علم یادآور آن پرچم کربوبالسـت  /پر مچی کاندر کف نور دوچشم مرتضاست
پرچـم فرزنـد زهـرا و علی سـبط نبی  /آ نکـه پر مچـدار آن عبـاس فخـر ماسواسـت
مـن علمـدار اباالفضلـم کـه جـان قر بـان او  /او علمـدار حسینبنعیل در نینواسـت
چون علم را خسروخوبان رضا داده به من  /گر کمن فخر یه بر اهل جهان از من رواست
ُ
اینعلم رانملخمنهممهانمور ضعیف/ایسلیمان کنقبولش گرچهشییئ کمهباست
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این علم باشد حقیر اما حسنیبنعیل  /میپذیرد از غالمش چونکه مصباح اهلداست
این علم را پاس میدارم چون جان خویشنت  /چونکه یادآور ز موالمی عزیز مصطیفست
ایـن علـم را میکمن تقـدمی موالمی که خود  /سـایهاش بر سـر مرا اندر صف روز جزاسـت
َسروی این ابیات را حبر علم بسرود و گفت  /این علم چون دستهی گل زینت بزم عزاست

پرتو  روی حبيبهست
هست
     که
ا
ج
هر
ِ

آث ــار هن ــری و پژوهشه ــا نش ــان میدهن ــد ک ــه ع ــزاداری حم ــرم در ه ــر منطق ــه و ه ــر دورهی
زمــاین در تعامــل بــا فرهنگهــا ،آدابورســوم ،ســبکهای زندگــی و ســنتهای گونا گــون
ویژگیهــای خــاصو متمایــزی یافتــه اســت
| حتریریهی اطراف
در آثـار هنـری موجـود در موز ههـای جهـان ،گوشـههایی از آیین عـزاداری حمـرم در کشـورهای خمتلـف
مانـدگار شـدهاند کـه گسـتره و عمـق ایـن آیین و شـیفتگی و ارادت شـیعیان در گوشـه و کنـار جهـان را
باز تـاب میدهنـد.
(ع)
این آثار موزهای به خویب نشـان میدهند شـکل و قالب مراسـم سوگواری حسینبنعیل که در روایات
شیعی به اقامه و ترویج آن توصیه شده وعامل مهمی در اجیاد مهبستگی شیعیان جهان است ،در خالل

تار یـخ و در مناطق خمتلف جهان آرامآرام با فرهنگ جوامع خمتلف آمیخته اسـت .پژوهشـگران فـراواین با
نگاه مردمشناسـانه به برریس آینیورسـوم عاشـورایی در جایجای جهان کشـورهای خمتلف پرداختهاند و
با حتقیق دربارهی پیشینه ،ماندگاری و دگردییس این مراسم ،وجوهی کمترشناختهشده از فرهنگ تشیع
را شناسـایی و معـر یف کردهاند .ایـن آثار هنری و پژوهشها نشـان میدهند که عـزاداری حمرم در هر منطقه
و هـر دورهی زمـاین در تعامـل بـا فرهنگها ،آدابورسـوم ،سـبکهای زندگی و سـنتهای ملی ،مذهیب و
قومییت گونا گون ،ویژگیهای خاصو متمایزی یافته اسـت.
ً
نیهـا از روح و جوهـرهی خودشـان فاصلـه میگیرنـد ،امـا معمـوال باورهـای
در ایـن تعامـل گاهـی آی 
یهـای
تهـا و منودهـای تـازه پدیـد میآینـد .نظر یهپرداز 
یشـوند و فقـط صور 
بنیادیـن و اصلی حفـظ م 
یشـده،
یکـردن مذهـب ( )Culturalization of religionیـا مذاهـب فرهنگ 
جدیـد در بـارهی فرهنگ 
نیهـایی میپردازنـد که ظاهرشـان ،بیشـتر مطابق بـا فرهنگ پیـروان یک
تهـا ،گفتما نهـا و آی 
بـه هوی 
یشـده گاهـی از اصـول و احـکام اولیـه فاصلـه میگیرند
مذهـب اسـت تـا قواننی دینی .مذاهـب فرهنگ 
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نبـاوران مناطـق خمتلـف جهان
و بـا تار یـخ ،آدابورسـوم ،باورهـای پیشـیین و سـبکزندگی متـداول دی 
نیهـای متفـاوت مهـان مذهب بـه تعامـل و تعارض
در مقاطـع زمـاین خـاص میآمیزنـد و همزمـان بـا آی 
ً
میپردازنـد .امـا معمـوال در منودهـای خمتلـف آیینی ،روح و گوهـر اعتقـادی واحـدی حا کـم اسـت کـه
یشـود.
موجـب مانـدگاری و ثبـات ادیـان م 
شهـای تار خیـی ،پـس از واقعـۀ کربلا بـه سـبب مواضـع خصمانـهی حا کمـان وقـت ،جمالـس
بنابـر گزار 
یشـد .در ایـن جمالـس سـوگواران بـه نوح هگـری و
سـوگواری حمـرم تـا قـرن چهـارم هجـری پهنـاین برگـزار م 
مرثی هخـواین میپرداختنـد و شـاعران اشعارشـان در بـارۀ مصائب امـام شـهید را میخواندند .بـا گرویدن
مـردم مناطـق خمتلـف جهـان بـه دیـن اسلام و پذیـرش مذهـب تشـیع ،بسـیاری از رفتارهـا و باورهـای
نیشـان کـه با سـاختار فرهنگـی و انگار ههـای شـیعی در تقابـل بودند ،بـه تدر یج
فرهنگـی و آیینی پیش 
نیهـای مذهبی جدیـد آمیختند یا
فرامـوش شـدند و سـنتهایی کـه تعـاریض بـا تشـیع نداشـتند ،یـا بـا آی 
بـا حالوهـوایی نـو بـه حیـات اجتماعـی خـود ادامـه دادنـد .برخـی از شـیعیاین کـه شـاهد عـزاداری حمـرم
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در کشـورهای دیگـر بودنـد و نـوع خـایص از سـوگواری را میپسـندیدند بـه اجـرای آینیهـای مشـابه
دسـت زدنـد.
اصطلاح فرهنـگزدایی ( )Acculturationکـه نظر ی هپـردازان مطالعـات فرهنگـی از آن اسـتفاده
میکنند نیز به فرایندی اشاره دارد که در خال ل آن مواجههی فرهنگهای خمتلف اعم از فرهنگهای
یتـر و پردامنهتر
دینی ،ملی و منطقـهای در ابتـدا بـه شـکلگیری فرهنگـی پیوندی بـا تفـوق فرهنـگ قو 
یشـود .امـا تعامـل و آمیـزش عناصـر فرهنگـی و مذهبی فراینـدی خامتهیافتـه نیسـت و طـی
منجـر م 
قـرون و اعصـار متمادی مهـواره پو یـا و در حال صیـرورت بایق مانده اسـت .منونـهی دیگر ایـن تعامل در
(ع)
یشـود کـه بـه شـکلها
تهـا یـا مقبر ههـای امـام حسین و یارانـش مشـاهده م 
منادهـای خمتلفی از تابو 
یشـوند .ایـن
و انداز ههـای گونا گـون سـاخته و بـا مششـیر و سـپر و کالهخـود کـه منـاد قدرتانـد تز یین م 
سـازهها را بـه نا مهـای خنـل ،تعز یـه ،تابـوت ،دغدغـه ،مهنـدی ،ششگوشـه ،حمفـه ،شـیدونه و هـودج و
یشـوند.
عمـاری میخواننـد و در دسـتهگرداینهای حمـرم بـر دوش سـوگواران محـل م 

ین خیـزران و کاغـذ یـا
در بعضی مناطـق جهـان مثـل کشـور هنـد تعز ی ههـای ساخت هشـده از یونولیـت ،
ت و ختتهروانهای متثییل در پایان مراسـم دفن میشوند .ساخنت تعز یههایی از چوب و کاغذ شبیه
تابو 
(ع)
ضر یـح مقدس امامحسین  ،به خا ک افتـادن در برابر آنها برای طلب حاجـات و انداخنت تعز یهها در
پایان مراسـم عاشـورا در آب رودخانه یا دفن کردن آ نهـا ،افروخنت آتش در گودا لهـایی بیرون از تکیهها
(ع)
ش کشـیدن خیمـهگاه اما م حسین ،
یشـوند بـرای بازسـازی به آت 
و حسـینیهها کـه اما مبـار ه نامیده م 
یشـد و
ظخـواین» گفتـه م 
گذشتن از روی آتـش بـا پـای برهنـه و خوانـدن مـرایث کـه بـه آ نهـا «حتتاللف 
«سـوزخواین» یا نوح هخـواین و سـینهز ین مردان و زنـان ،از مجلهآینیهای مشـترک میان گروههای شـیعه
و هندو و گاه سنی در مراسـم عاشوراست .به نظر میرسـد این آینیها از به آب سپردن خا کستر مردگان
هنـدو و ممارسـتهای مرتاضان برای خودسـازی تأثیر پذیرفته اسـت .گویا بدهبسـتان میـان فرهنگها
و رسـوم مذهبی نا گز یر و پایان ناپذیر اسـت.
شـاید آینی عـزاداری امسـال شـیعیان که به خاطـر بیمـاری کرونا به شـکلهای جدیـدی اجرا خواهد شـد
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شهـای نوظهوری از سـوگواری حمـرم بیاجنامد و برخـی از آهنا برای مهیشـه به
نیـز کمکم به شـکلگیری رو 
سـنتهای عزاداری حسـیین تبدیل شـوند.
آ نچـه بـا تأمـل در کثرت و شـکوه آثـار مـوزهای مرتبـط با حمـرم کـه در ایـن خبـش گوشـهای از آن را خواهید
یشـود ،عمـق تأثیرگذاری واقعهی سـال شـصتویک هجری نـه فقط در میان شـیعیان و
دید ،روشـن م 
یشـان را در خلق،
ین اسـت که گذرشـان به این ماجرا افتاده و شیفتگ 
مسـلمانان که بر انبوه غیرمسلمانا 
ثبـت و حفظ آثـار عاشـورایی منایـان کردهاند.
منابع مقدمه:
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Cultural Change. Cascadebooks, 2012.
Mayrl, Damon W. and Avi Astor, “Culturalized Religion: A Synthetic Review
and Agenda for Research”. Journal for the Scientific Study of Religion.
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گر یـهی مـردان عـزادار پیـش از
حرکـت دسـته ومحـل تعزیههـا

در ایـن نقـایش مـردان عـزادار پیـش
از مراسـم تعزیه در عاشـورخانه دور
هم مجع شـدهاند و بـه روضه گوش
میدهنـد .از نقـایش پیداسـت کـه
فضـا تاریـک اسـت و مـداح متن
نوحه را با کمک مشعها میخواند.
تاریخ خلق اثر :قرن 19میالدی
حمل خلق اثر:لکهنو،هند

حمل نگهداری:

کتاخبانهی چستر بییت ،ایرلند

از قرن هجدهم صنعتکاران هنرمند جنوب آســیا با استفاده
از کاغذهــای رنگارنــگ و بامبــو به یــاد حرم امامان شــیعه،
یســاختند کــه بــه آ نهــا
ز یارتگا ههــای موقــی و کوچــک م 
تعز یــه ( )Ta‘ziyaمیگوینــد

عزاداری در مرشدآباد

در ایـن نقـایش دسـتهی عـزاداران حسـیین در
مرشـدآباد یـا کلکتـهی هنـد دیـده میشـوند.
تعـدادی از مـردان در یـک حلقه سـینه میزنند
و عـدهای پرچمها ،عالمتها و تعزیهها را محل
میکننـد .در دسـتههای عـزاداری هنـد ،معموال
جمسـمه یا متثـایل از براق هـم حضـور دارد؛ بـراق،
َ َ
مرکـب پیامبـر در سـفر معـراج ،در هنـر اسلامی
سـر یـک زن (فرشـته) و دم طـاووس تصویـر
بـا ِ
میشـود.
تاریخ خلق اثر1805 -1795 :میالدی
حمل خلق اثر :کلکته ،هند

نقایش آبرنگ مات روی کاغذ
ابعاد 39.5 :در  68سانیتمتر
حمل نگهداری :موزهی ویکتوریا و آلبرت لندن

دهم حمرم در الهور قدمی

دهلی
در ایـن نقـایش حالوهـوای روز عاشـورا در دروازهی ِ
شهر الهور منعکس شده است .زنان و مردان برای عزاداری
جامـهی سـیاه بـر تـن کردهانـد ،عـدهای در خیابان دسـت ه به
راه انداختهانـد و عـدهای پشـت پنجرههـا و در ایوانهـا مجـع
شدهاندتاشاهدمراسمباشند.بهرغماستفادهاز رنگهای
درخشان ،اندوه و مامت در نقایش مشاهد میشود .آنا مولکا
نقاشپیشگامپاکستاینبرایتصویر کردنشور و حزناین
فضااز ضربههایحمکم کاردکرویسطحچویب استفاده
کـرده و بـه جـای اسـتفاده از طیـف تیـره و روشـن رنگهـا،
لکههای رنگی خالص را در کنار یکدیگر نشـانده.
تاریخ خلق اثر :قرن 20میالدی
حمل خلق اثر:الهور ،پا کستان
ابعاد 135 :در 73سانیتمتر
حمل نگهداری :موزهی الهور پا کستان

نوجوانان عزادار

در این نقایش قاجاری پنج پسر دور یک علم را گرفتهاند که
پارچههای سبز و سرخ از آن آوخیته و با پرهای سرخ و سفید
دسـت زردرنـگ و پیـکاین بـه شـکل
تزئین شـده اسـت .دو ِ
عمودی روی تیغهی افیق علم قرار دارند .پسـران که مهگی
کفش سپید پوشیدهاند ،عرقچنی برسر دارند و سـه تا از آهنا
یقهی پیراهنشـان را برای کوبیدن به سینه باز کردهاند.
تاریخ خلق اثر :سال  1850میالدی
حمل خلق اثر :ایران

آبرنگ روی کاغذ
ابعاد 15.5 :در 11.5سانیتمتر
حمل نگهداری :موزهی بریتانیا

جملس روضهی زنانه در آذرباجیان

یشـوند
در ایـن اثر زنان حلقه زده دور یک زن مداح دیده م 
کـه گریهکنـان و بـر سـر زنـان بـه روضـهی مـداح گـوش
میدهنـد .جزئیـات ایـن تصویرسـازی ،تصویـر دقیـق و
زنـدهای از مراسـم روضـهی خانگـی زنانـه در آذرباجیـان
سـاخته .لبـاس ،ز یـورآالت و حتی آرایـش زنـان و کـودکان
آذرباجیـاین بـا دقـت تصویـر شـده .خالـق ایـن اثـر عظیم
اصالناوقلـو عظیمزاده ( )1880-1943اسـت ،هنرمنـد و
کاریکاتوریست خودآموختهی اهل باکوی آذرباجیان که به
دریافـت لقـب هنرمنـد مـردم آذرباجیـان مفتخـر شـد.
تاریخ خلق اثر :سال  1935میالدی
حمل خلق اثر :با کو ،آذرباجیان

آبرنگ روی کاغذ
ابعاد 37.7 :در  49.5سانیت متر
حمل نگهداری :موزهی هنر میل آذرباجیان

سقا در مراسم حمرم

سقایی با مشک به یک کودک آب میدهد .این سقا
به نشانهی عزاداری پرمچی به رنگ آیب محل میکند.
تاریخ خلق اثر :سال  1826میالدی
حمل خلق اثر :پاتنا ،هند

آبرنگ روی کاغذ
ابعاد 20 :در  25.5سانیت متر
حمل نگهداری :موزهی ویکتوریا و آلبرت

مراسم حمرم قرن نوزدهم

یش مطابـق فرهنـگ و عـرف
در ایـن نقـا 
مـردم هنـد ،رنگ لباس بیشـتر عـزاداران
سـفید اسـت .تعزیـه را مـردان محـل
میکننـد و بـه دنبـال آنهـا فیلهـا و
سواران ،گروهی از سربازان ،زنان ،سقاها
و علمگردانهـا دیـده میشـوند .در کنـار
عالمتهـا و پرچمهـا دو جمسـمهی
بـراق هـم در میـان دسـته محـل میشـود.
ً
در پایـان مراسـم معمـوال تعزیـه را دفـن
میکنند یـا در دریا غوطهور میسـازند.
تاریخ خلق اثر 1840-1830 :میالدی
حمل خلق اثر :پاتنا ،هند

نقایش گواش روی طلق میکا
سبک کمپاین (اروپایی-هندی)
ِ
ابعاد :؟
حمل نگهداری:

موزهی کتاخبانهی بریتانیا

دیدار زائر و درویش

در ایـن نقـایش دیـدار زائری با یک درویش به تصویر کشـیده شـده اسـت .در
مست چپ نقایش ،علمهای عزاداری امام حسنی(ع) مشاهده میشوند .روی
علمهـا اسـامی مبـارک پیامبـر ا کـرم ،حضـرت حممـد مصطفی (ص) ،حضـرت
علی (ع) ،مـوال حسـن و امـام حسین (ع) نوشـته شـده اسـت .عبارت یا حسین
أعیین (یا حسین مرا یـاری ده) روی یکی از علمها حک شـده اسـت و پرچم
یخـورد نشـان از عـزاداری دارد .ایـن تهنـا
سـیاهی کـه در نقـایش بـه چشـم م 
نقـایش بیجاپوری اسـت که اسـامی معصومنی (ع) بر آن نوشـته شـده اسـت.
تاریخ خلق اثر 1610-1620 :میالدی
حمل خلق اثر :بیجاپور ،هند

مرکب ،آبرنگ ،طال و نقره روی کاغذ
سبک بیجاپور
ابعاد26/5 :در  19/7سانیتمتر
حمل نگهداری :کتاخبانهی دانشگاه آ کسفورد

َ
تابوتهای حمرم در کرانهی خلیج بک

تابـوت سـازهای بـزرگ از جنـس ین خیـزران اسـت
کـه بـه شـکل مقبـر ه سـاخته میشـود و بـا کاغذهـا
بـزرگ رنگارنـگ
و تکهپارچههـای کوچـک و
ِ
آن را میپوشـانند و تزیین میکننـد .دسـتههای
عـزاداری تـا کنـارهی دریا یـا رودخانه به پیـادهروی
ادامـه میدهنـد و در پایـان مراسـم تابوتهـا را در
آب غـرق میکننـد .این نقایش مراسـم غـرق کردن
تابـوت در ایـام حمـرم را نشـان میدهـد.
تاریخ خلق اثر 1876 :میالدی
حمل خلق اثر :مببیئ ،هند

چاپ فلز رنگآمیزی شده
ابعاد :؟
حمل نگهداری :موزهی دکتر باوداجیالد در مببیئ

مرد سنجنواز

در ایـن نقـایش مـرد مسـلماین هنـدی مشـغول
سنجنوازی دیده میشود .در ماه حمرم در دستههای
عـزاداری هنـد سـنجنوازی مرسـوم اسـت.
تاریخ خلق اثر :قرن 19میالدی

نقایش آبرنگ روی طلق میکا
ابعاد 12 :در  9سانیت متر
حمل نگهداری :؟

ْ
ابواحلسنات
جمموعهی خانصاحب

جمموعـهی خانصاحـب مولـوی ابواحلسـنات شـامل
 39نقـایش از نقاشـان ناشـناس بنـگالدیش در اوایل قرن
نوزدهـم اسـت کـه  22اثـر آن مربـوط بـه عیـد فطـر و  17اثر
مربوط به دسـتههای عزاداری در شهر دا کای بنگالدش
است .خالف نقایشهای عید فطر در مهنی جمموعه که
در آن مردم خوشحالند و رنگهای شاد بیشتری در آنها
بـه کار رفتـه ،در نقایشهـای حمـرم ،رنـگ هـا حمدودنـد و
سوگواران مهه پابرهنه و با چهرههایی اندوهگنی مشاهده
میشـوند .در بعضی از نقایشهـای حمرم ،تعزیه بـر دوش
عـزادارن محل میشـود.
تاریخ خلق اثر :قرن  19میالدی

نقایش آبرنگ
ابعاد 46 :در  61سانیتمتر
حمل نگهداری :موزهی میل بنگالدش

گهــا و آینی عــزاداری
تعامــل و بدهبســتان میــان فرهن 
حمــرم نا گز یــر و پایان ناپذیر اســت.

مراسم حمرم در فیضآباد هند

در ایـن نقـایش دسـتهی عـزاداران بـه تصویـر
کشـیده شـده کـه بعضی علـم محـل میکننـد
و بعضی دیگـرمنادهـای کوچکـی از زیارتگاه
امامـان شـهید .سـوگواران گریـان و در حـال
سـینهز ین دیده میشـوند .در انهتـای حرکت
دسـته ،فیلسـواران بین عـزاداران گرسـنه نـان
خپـش میکننـد.
تاریخ خلق اثر :سال  1772میالدی
حمل خلق اثر :فیض آباد ،هند

آبرنگ روی کاغذ
ابعاد 37 :در  53.3سانیتمتر
حملنگهداری :موزهی ویکتوریا و آلبرت لندن

عزاداران در شوشای آذرباجیان

ایـن نقـایش  ،دسـته عـزاداران را در میـدان جلـوی مسـجد
«گوهـر آقـای بـاال» در شوشـا بـه تصویـر میکشـد.
نقـاش ایـن اثـر واسـییل واسـیلیویچ ورشـچا گنی ،یکـی از
هنرمنـدان دوره جنـگ روسـیه سـت کـه بـه شـهر هـای
آسیایی خمتلیف سفر کرده و آنها را به تصویر کشیده است.
تاریخ خلق اثر :سال  1865میالدی
حمل خلق اثر :شوشا ،آذرباجیان

مداد سیاه و مرکب سفید
ابعاد 72 :در 91.5سانیتمتر.
حمل نگهداری :موزهی ادیان سنپترزبورگ

چهارگاهِ مهدی شادمانی

مهــدی بعــد از آنکــه پاســخ ســؤالش را فهمیــده بــود ،لبــاس رزم تنــش کــرد .آمــاده شــد تــا
بــه میــدان بــرود و مه ـهی آن چیــزی کــه در کشــف و شــهودش در عاشــورا یافتــه بــود را بــه
مــا هــم نشــان بدهــد
| سیدجواد رسویل
یشـود ،کـدام نـوا و نوحـه در ذهمن
تـا یک سـال پیـش ا گر کسی میپرسـید حـرف از حمـرم و عاشـورا که م 
دم اندوهنا ک شـب عاشـورا بود «امشـب شـهادتنامه عشـاق
ـخم
س
پا
تردید
ای
ه
ـ
ظ
حل
یب
ـرد،
ی
گ
ی
م
ـان
ج
ِ
یشـود» .نـوایی در آواز دشتی کـه مهـهی غـم
یشـود  /فـردا ز خـون عاشـقان ایـن دشـت در یـا م 
امضـا م 

یشـود.
شـب پیش از رفنت را در خـودش دارد و در هر بار گفتنش ،انگار شـب ،آمادهی تکرار مصیبیت م 

ضرباهنـگ سـینهای هم که مهراهش میزنند کند اسـت و درنگ و اندوه و حسـرت جـاری در کلمات
ِ
را برجسـتهتر میکنـد .امـا فقط بـه خاطر اینها نیسـت که عاشـورا و این دم بـرامی یکی شـدهاند ،این نوا
بـه جتربهای شـخیص هم گـره خورده :به شـب عاشـورای سـال هفتاد و سـه.
یبـرد منـزل آیـتاهلل مهـدوی دامغـاین ،از علمـای مشـهد کـه جملس
پـدر هـر سـال مـا را بـرای عـزاداری م 
تفسـیر قـرآن هفتگـی داشـت و شـبهای دههی حمـرم هم هر شـب خان هشـان روضـه میخواندند .شـب
ً
عاشـورا طبعا از مههی شـبها شـلوغتر بود و عزاداران ز یادی آمـده بودند .مداحها روض ههـا را خواندند،
سـینهز ین و شـور هـم اجنـام شـد و جملـس بـا مهین نوحه در دشتی متـام شـد .حاجآقـای مهـدوی دعـا کرد
و حاضـران آمین گفتنـد و چرا غهـا روشـن شـد .سـیینهای چـای دور جملـس چرخیـد و مـردم کـم کـم
بلنـد شـدند کـه جملـس را تـرک کنند .مـن ویل متـام مدت حواسـم بـه مـردی سـیاهپوش و هیکیل بـود که
نکـه چرا غهـا دیگـر روشـن بـود ،مـرد دسـتهاش را از صـورت برنداشـته
اشـکهایش بنـد منیآمـد .بـا ای 
یشـود» .بدنـش از شـدت
بـود و هنـوز داشـت ز یـر لـب میگفـت «امشـب شـهادتنامه عشـاق امضـا م 

یخـورد .تـا وقیت مـا منتظر بـودمی خروجـی خلوت شـود و پـدر هم بـا رفقای جلسـه هفتگی
گر یـه تـکان م 
شهـا را بپوشیم و از در ِ خانـهی آقـای مهـدوی بزنیم بیرون ،،چشـم از ایـن منظره
خوشوبـش کنـد و کف 
یکـرد ،صدایش نا گهـان میشکسـت  ،تنش تـکان میخورد
برنداشتم :مـردی کـه آرام نوحـه را زمزمـه م 
یکـرد.و اسـتکان چـای دسـتخنورده کنـارش بـود.
و گر یـه م 
فـردا عصـر دایی کـه نوبت کشـیک حرم داشـت زنـگ زد و خبـر داد کـه یک وقت کسی حرم نیایـد ،چون
اتفـاق بـدی افتـاده .اتفـاق بـد را در خبـش بعـدی خب ِـر تلویز یـون گفتنـد .انفجـار مبـب در باال سـر ضر یح

مطهر .پاشـیده شـدن خون بـه آینهکار یها .کشـته شـدن مردم .پـدر بعـد از اینکه تلفنش متام شـد خبر
های انفجـار بود.
را برامیـان تمکیـل کـرد :مرد سـیاهپوش هیـکیل هـم در میان کشـته ِ

نجـور منقلب شـده بـود؟ چـرا دلـش آنقدر
بارهـا بـه آن حلظـه و بـه آن مـرد فکـر کـردهام .بـه اینکه چـرا ای 
شکسـته بـود؟ چرا آن شـعر برایش ایـن مهه بامعنـا آمده بـود؟ منتظر چـه چیزی بـود؟ چه زمخـیدر دلش
نکـه ذرهای احتمـال داشـته کـه بدانـد فـردا چـه چیـزی در انتظارش اسـت؟ آیا اینکه شـب
داشـت؟ و ای 

چهارگاهمهدیشادماین 72

عاشـورا چنین حایل را از سـر گذرانده و ظهر فردایش چننی سرنوشتی پیـدا کرده به مهدیگـر مر بوطاند؟ از
کجا میتوانیم ایـن را بفهممی؟
جـواب ایـن سـؤالها را ندارم .تهنـا چیزی که بعـد از این ماجـرا رخ داد این بـود که مکرر به این سـؤالها
فکـر کنم و نـوای حمـزون شـهادتنامه تبدیـل بـه جـان کالم مهـهی آواهـایی شـود کـه در حمـرم شـنیدهام.
شـهادتنامه بـرامی جامنایه آواز دشتی شـد.
از وقتی خبـر بیمـاری مهـدی شـادماین را شـنیدم تـا وقتی کـه رفـت ،فقـط دو بـار فرصـت شـد کـه ایـران
بیـامی و ببینمش .بار اول سـه سـال پیش بود .مراحل درمان تازه شـروع شـده بود .شـروع کـردمی به حرف
زدن و مثـل مهیشـه فرمـان گفتگو را خـودش دسـت گرفـت و از روند بیمـاری ،مفصل تعر یف کـرد .یک
یخـورد توضیح میداد که تالش میکند
جاهـایی وقیت که آبمیـوه و مایعات تقوییت را از توی ما گش م 
بدنـش را آمـاده و روی فـرم نگـه دارد چـون خـوب میدانـد شـیمیدرماین و داروهـای دیگـر ضعیفـش

مها نجـــوری کـــه درب ــارهی
یهــای
چینــش تــم مــی در باز 
یک ــرد،
اخیـــرش حتلیـــل م 
دربــارهی خــودش و بیمــار یاش
هـــم حـــرف مـــیزد .صر ی ــح و
روشـــن و ب ــا جزئی ــات

خواهند کرد و میخواسـت هـر چقدر که میتواند برای طی مسـیر آماده باشـد .اولش موقع
نکـه او در چننی موقعییت قـرار گرفته.
حـرف زدن با مهـدی معذب بودم .شـرمنده بودم از ای 
البتـه کـه تقصیـر کسی نبـود ،امـا دمل منیخواسـت دوستی کـه بـرامی بسـیار عز یـز بـود را در این
وضعیـت ببینم .امـا بعـد دیـدم کـه خـودش اصلا چنین حـس و حـایل نـدارد .مثـل مهیشـه
چشـمهایش بـرق داشـتند و نشـان میدادنـد ذهنـش چطـور دارد کار میکنـد و چقـدر بـا
خودش و موقعیتش صر یح و شـفاف اسـت .از حرفهایش میفهمیدم که با مههی وجود
آمـاده شـده کـه جبنگـد .مقاومـت کنـد و تـا میتوانـد زنـده مبانـد .بـرامی از متین هـم گفت که
یکـرد برای اولین جلد از جمموعهی کآشـوب .ذوق داشـت که متن را کامل
داشـت آماده م 
و یبنقـص آمـاده کنـد .جزئیایت را هـم از ماجرای منت تعر یـف کرد .وقیت از منت و نسـبتش با
حمـرم و امام حسین(ع) میگفت ،کمکم حبـث به مست چیزهایی رفـت که معلوم بـود دارد در
آن روزهـا به آنها فکـر میکند .به دعاها و مناجاتها ،منتهای مقدس ،شـخصیتهای
عکس از :حامد خورشیدی

ً
عاشـورا .به خصوص به شخصیتهای عاشـورا .دیدم مهدی اصال منیترسـد .حس معذب بودن من
بـرای این بود که میترسـیدم .میترسـیدم مهـدی را دیگر نبیمن ،میترسـیدم از چننی چیـزی حرف بزمن،
کتـر از
میترسـیدم کـه مـرگ در انتظـار خـودم هـم هسـت .معـذب بـودم کـه مـرگ مهـدی بـه نظـر نزدی 
مـرگ مـا میآمد .اما مهدی منیترسـید .مها نجـوری که دربارهی چینـش تمی ملی در باز یهای اخیرش
یکـرد ،در بـارهی خـودش و بیمـار یاش هـم حـرف مـیزد .صر یـح و روشـن و بـا جزئیـات .بعـد
حتلیـل م 
فهمیـدم تهنـا چیـزی کـه انـگار هنـوز برایـش درسـت معلـوم نیسـت ،ایـن اسـت کـه دلـش میخواسـت
ً
نکـه با سـختتر ین و دردنا کتر ین روزهای
بدانـد چرا باید ایـن مبارزه را پیش ببـرد؟ در واقع اصال با ای 
یشـد مشـکیل نداشـت ،مسـئلهاش این بـود که یـک چننی مقاومـت و مبـارزهای چه
عمـرش مواجه م 
معنـایی دارد؟ آن چیـزی که بایـد به خاطرش جبنگد چیسـت؟ ذهن پـرکار و کنجـکاو و روزنامهنگارش
نکـه نگـران و ترسـیده باشـد ،تیزتـر و فعا لتـر از مهیشـه در حـال جسـتجو کـردن معنی ایـن
بیشـتر از ای 
مسـیری بـود که بنـا بود بـرود .در مهـان دیـدار جر یان داسـتاین را کـه در متنـش در کتاب کآشـوب روایت
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کرده بود ،تعر یف کرد .داسـتان شبی که در ترافیک مانده بود و فکر میکرد به جملس شـب هشتم ،شب
عیلا کبـر منیرسـد .بعد ویل معجزه اتفاق افتاده بود و سـر قرارش با امام حسین(ع) و جملـس ذکر و عزای
او رسـیده بـود .مطمئن بـود کـه معنـای عـوض شـدن حلظـه آخـری سـاعت جملـس را فهمیـده .در حمروم
منانـدن و رسـیدن به جملـس روضه ،لطـف و عناییت دیده بـود که در شـهود آن لطف تردید نداشـت .حاال
دیدن
در آسـتانهی درما نهـای سـخت و رنـجآور و دسـت و پنجـه نـرم کردن بـا بیماری ،چشـمش دنبـال ِ
روشـن و یبتردی ِـد مهـان یقنی بـود .میخواسـت لطـف را با متـام حواسـش دوباره ملـس کند.
«مـا پنج یا شـش نفر بـودمی ،نشسـته در باغی حمصـور با درختـان سـرو و آیب که کـه از فـوارهای در حوض
یکـرد» دار یـوش شـایگان در نقـل خاطـرایت از
بشـکل فـرو میر خیـت و بـاغ را تـازه و خنـک م 
صلی 
نشسـتهای هانـری کر بـن و عالمـه طباطبـایی کـه در آ نهـا حضـور داشـته تصو یـری جـادویی از یـک
یگـذارد .دیدارهـایی کـه در آن کر بـن کوشـیده جـان و جوهـر
نشسـت دوستداشـتین پیـش چشـم مـا م 

در آس ــتانهی درمانه ــای س ــخت و
رنــجآور و دس ــت و پنج ــه ن ــرم ک ــردن
ـدن
بــا بیمــاری ،چشــمش دنبــال دیـ ِ
تردیـــد مه ــان یق ــن
روشـــن و یب ِ
ب ــود .میخواس ــت لط ــف را ب ــا مت ــام
حواس ــش دوب ــاره مل ــس کن ــد

ی را بفهمد و بعـد آن را با ز بـان و نگاه خـودش صورتبندی کنـد .کلید واژ ههـای اصیل این
عرفـان اسلام 
صورتبندی فلسفی «تصور خالق» و «کشف حمجوب» اسـت .خالصهی نگاه هانری کر بن این است
که هر چیزی/پدیدهای دو وجه دارد :ظاهر و باطن .ظاهر را میشود دید و شناخت و درک کرد اما باطن
از این شـناخت میگر یزد و در حجاب ظاهر پهنان اسـت .کشف حمجوب به معنای کوشش برای فهم
آن چیـزی اسـت کـه پهنـان اسـت ،آن معنـایی کـه در پـس حجـاب ظاهـر در انتظـار کشـف مانـده .حـاال
یشـود بـه شـناخت امر پهنـان ،بـه باطن ،دسـت یافـت؟ کر بـن اینجا میرسـد بـه مفهوم
بـه چـه رویش م 
کمـک آرای ابن عـریب توضیح میدهـد که این تصـور را نبایـد با وهـم ()Fantasy
«تصـور خلاق» و با
ِ
اشـتباه گرفت .از نظر کر بن تصور خالق برای عارف نیز در مسـیر کشـف حمجوب چننی ویژگیای دارد.
نوعـی جتلی اهلی.
بـرای ذهـن مـا کـه در فرهنگ و تار ی ِـخ متفـاوت با کر بن شـکل گرفتـه ،این پروسـه امری بدهیی اسـت.
بـرای بیانـش و بـاورش بـه کلمـات و تعار یـف نیـاز نـدار می .اتفایق اسـت کـه بـا آن آشـنایی دیر یـن دار می و
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یمـان کـه هبـش فکـر منیکنیم .خط بـه خـط آثـار ادیب مـا از قـرن هفمت بـه بعد،
نقـدر روشـن اسـت برا 
ای 
تهـایی از مهین نـگاه بـه جهانانـد .بـرای مـا بدهیی اسـت کـه «در ازل پرتـو حسـنت ز جتلی دم زد /
روای 
عشـق پیـدا شـد و آتش به مهـه عـامل زد» و بعـد «مدعی خواسـت کـه آید بـه متاشـا گه راز  /دسـت غیب
آمـد و بر سـینهی ناحمـرم زد».
مـا بـه عنـوان شـیعیاین کـه هـر سـال در ایـن ایـام ،واقعـهی سـال  ۶۱هجـری را مـرور میکنیم ،بـا مفهـوم
یشـود ،حلظ ههـایی را از آن سـال و از آن
تصویرسـازی آشـنایی کامـل دار می .به حمض آ نکـه روضه آغاز م 
تار یـخ بـه امـروز فرامیخوانیم ،آن شـخصیتها را مقابـل چشـمانمان احضـار میکنیم و یک بـار دیگر
یبـرد و مـا بارهـا و بارهـا آچنـه رخ داد را متاشـا
ماجـرا را میبینیم .تصـور خلاق ،حجـاب زمـان را از بین م 
نکـه
نکـه عیلا کبـر لبـاس رزم بـه تـن میکنـد و اباعبـداهلل اندوهنـا ک نظـارهاش میکنـد ،ای 
میکنیم .ای 
قاسـم از عمو یـش اجازه رفنت به میـدان میخواهد ،اینکه عباس هجوم میبرد تا مشـکی را پر آب کند
و بـرای چب ههـای کوچـک و تشـنه آب بیـاورد.

منت مهدی شادماین که در کتاب اول کآشوب منتشر شده برای من منونهای از این تصور خالق عاشورایی
و طـی کـردن مسـیر کشـف اسـت .او برامیـان داسـتان شـب هشتم حمـرم را تعر یـف میکنـد کـه در ترافیـک
یشـود منیرسـد.
سـنگنی گرفتار شـده و بـه سـاعت دوازده ،وقیت که عـزاداری هیئت مهیشـگیاش آغاز م 
امـا از طـر یف او حضـور در ایـن جملس در شـب هشتم -و در نتیجه سـه شـب مهـم بعـدی -را دعوتنامهای
میدانـد که در آن به عنوان برپادارنده عزای حضرت اباعبداهلل نامش نزد این خاندان به رمسیت شـناخته
یشـود .اضطراب او پشـت فرمان و در ترافیک سـنگنی خیابان پاسـداران ،از مهنی «جا ماندن» اسـت.
م 
از اینکه میترسـد این سال دعوتنامه به دلییل به دستش نرسـد .بعد او عزاداری را مهانطور که مشغول
رانـدن در ترافیـک اسـت آغـاز میکنـد .با روشـن کـردن ضبـط و خپش نوحـهای کـه تصویر خلاق را کلید
یشـود :ا کبـر راهی میدان اسـت.
میزند .داسـتاین که شـب هشتم میخواننـد احضار م 
یشـود و مهـدی ناامیـد و غمگین از جـا ماندنش
جلوتـر ،روضـهی ا کبـر از ضبط ماشین هنـوز خپش م 
یگـردد که پیامک رفیـق هیئیت و چبه حمـل مهه چیز را عـوض میکند.
از جملـس ،دارد بـه مسـت خانه برم 
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امشـب عـزاداری یـک سـاعت عقـب افتـاده اسـت .ایـن خبـر خـوش مهـدی را تـکان میدهـد و دلش
را آرام میکنـد .بـه او فرصـت جدیـدی داده شـده .دعوتنامـه امسـال بـه دسـتش رسـیده .نامـش در
جایی ثبت شـده .در آن تصور خالق و ا کتشـاف شـخیصاش ،امر قدیس ،او را دیده ،اندوه و حسـرتش
را دیـده و بـه آن وا کنـش نشـان داده اسـت .مهـدی در بیمـار یاش هـم دنبـال مهین دیـدن بـود .مهین
روبـهرویی یقینآور.
بـار بعدی کـه ایران بودم و مهـدی را دیدم ،یعین بار آخر ،باالی سـر ختتش پرچم سـادهای به دیوار زده
بـود کـه رو یـش نوشـته بودنـد «سلام بـر حسین شـهید» .ایـن پرچـم بعـد از آن در متـام عکسهـایی کـه
مالقات کنندگانش از خودشان در جاهای خمتلف منتشر کردند ،دیده میشود .مجع روزنامهنگاران،
مجـع باز یکنـان فوتبـال ،مجـع سیاسـتمداران ،مجـع چهرههـای فرهنگـی .در مهـهی عکسهـا آن پرچـم
هـم جـایی از تصو یـر هسـت .پر مچـیکـه ز یـرش مهـدی روی ختـت دراز کشـیده و لبخنـد آرامـیروی
لبـش نقش بسـته .یـک جوری کـه انـگار دلش گرم اسـت.

مهــدی در بیمــار یاش هــم
دنبــال مهــن دیدن بــود .مهنی
روب ـهرویی یق ـنآور

سهــا آن پرچــم هــم جــایی از تصو یــر هســت .پر مچــیکــه ز یــرش مهــدی روی ختــت
در مه ـهی عک 
دراز کشــیده و لبخنــد آرامــیروی لبــش نقــش بســته .یــک جــوری کــه انــگار دلــش گــرم اســت

آن آوای اندوهگین دشتی که برامی به خاطرهی فراموشنشـدین شـب عاشـورای سـال هفتاد و سـه پیوند
خـورده ،مشـاهبی هـم دارد کـه در نواهـای شـب بعـد از عاشـورا در شـام غر یبـان میخواننـد« :امشـب به
صحرا یبکفن جسـم شـهیدان اسـت ،شـام غر یبان اسـت ».هر دوی این نوحهها که آوایی مشـابه دارند،
یشـوند ،ر یمت سـینهز ین کنـد دارنـد و رواییت از حسـرت و سـوگواری ،مـرور آرام
بـا صدای پایین خوانده م 
فاجعـه و یـادآوری آچنـه بـر امـام و خانـوادهاش گذشـته اسـت .تأثیرگـذاری قدرمتنـد ایـن ملودی سـاده به
نهـا و صدهـا دم و نوحـه مشـابه آ نهـا بارهـا و بارهـا در تار یـخ چهارصـد
هیـچ وجـه تصـادیف نیسـت .ای 
تشـان روی دل و
تهـا و کلما 
سـال اخیـر ایـران خوانـده و شـنیده شـدهاند و روایـت عاشـورا از البـهالی ن 
جـان ایرانیان نشسـته اسـت.
روحاهلل خالقی نقـش مهـم تعز یـه و شـبیهخواین را در شـکلگیری آچنـه امـروز بـه نـام موسـییق دسـتگاهی
ایراین میشناسیم با صراحت بیان کرده «امهیت موسـییق آوازی در تعز یه به گونهای است که ایفا گران
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شهـا میبایسـت از دسـتگاههای موسـییق مطلـع باشـند .آنـان بـا تشـخیص به جـا و صحیـح کاربرد
نق 
نغم ههـا و جایـگاه آ نهـا در تعز یـه جهـت تأثی رگـذاری بیشـتر آن در قلـوب مـردم ،سـود جسـتند .ایـن
هنرمنـدان در اثـر سـالها ممارسـت در یافتنـد کـه چـه دسـتگاهها و گوشـههایی را در هـر یـک از جمالـس
خمتلـف بـه کار گیرنـد تـا بازتاب حسی مطلویب داشـته باشـد .برای مثـال حضرت عبـاس بایـد چهارگاه
خبوانـد .حـر ،عـرایق میخوانـد .عبـداهلل بن حسـن کـه در دامن شـاه شـهیدان به شـهادت رسـیده اسـت.
دسـت قطع شدهی خود را به دسـت دیگر گرفته و گوشـهای از آواز را ک میخواند که به مهنی جهت آن
گوشـه به را ک عبداهلل معروف اسـت .ا گـر در ضمن تعز یـه ،اذاین باید بگویند به آواز کـردی میخوانند.
بهـا هـم تناسـب آوازهـا بـا هم رعایت شـده؛ بـه عنوان مثـال ا گر امـام با حضـرت عباس
در سـؤال و جوا 
سـؤال و جـوایب داشـتند ،امـام شـور میخوانـد و عباس نیـز باید جـواب خـود را در دسـتگاه شـور بدهد».
یشـوند،
در دو نوحـه شـب عاشـورا (شـهادتنامه) و شـب شـام غر یبـان کـه هـر دو در آواز دشتی اجـرا م 
یشـود «شـبیهخوان حضـرت ز ینـب در مراسـم،
نکتـهای هسـت کـه بـا توضیحـات خالقی روشـن م 

گوشـهها و آواهـای موسـییق
سـنیت ایـراین معنـا دارنـد چـون
داستان بسیار مهمیرا با آنها
روایـت کردهانـد

شـعرهای مر بوط به ایشان را در دستگاه شـور و آواز دشیت میخوانده اسـت .در واقع این فرم زمزمهگون
ً
و پر حسرت و سرشار از اندوه در این دو نوحه و تشابه ملودیهایشان نه تهنا تصادیف نیست که کامال
دلیـل روشنی دارد و آن هـم ارتبـاط شـعرها ،روایـت و موسـییق بـه حضـرت ز ینـب اسـت .بـه مهین ترتیـب
تعز یهها سرشارند از گوشهها و آوازهای متنوع و خمتلف که سینه به سینه نقل شدهاند و از شبیهخواین
بـه شـبیهخوان دیگر ،تار یـخ را از زمـان آلبویه تا صفو یـه و بعد از صفویه تـا قاجار و امروز طـی کردهاند.
گوشـهها و آواهای موسییق سـنیت ایراین معنا دارند چون داسـتان بسـیار مهمیرا با آنها روایت کردهاند.
نجـا جـایی اسـت که هناد تشـیع نه تهنا موسـییق را کنار نگذاشـته ،کـه از قـدرت فرهنگی آن اسـتفاده
ای 
کـرده تـا تار یخ را مـرور کند و بـرای پیروانـش معنای رنـج و مصیبت و خـون را توضیـح دهد».
در متن مهـدی و روایـت آن شـب هشتم حمـرم ،شـب عیلا کبـر ،وقتی کـه او ضبـط ماشین را در ترافیـک
کشـنده روشـن میکنـد تـا تهنـا و تـوی ماشین عـزادار یاش را شـروع کند ،بـه یـک دم اشـاره میکند کـه در
یشـود « :ا کبـر رود ای اهل حـرم جانب میـدان» .ایـن دم که با آن سـینه
شـب هشتم حمرم بسـیار خوانـده م 

حهـا گـوش کنیـد .دلیلش این اسـت
میزننـد در دسـتگاه چهـارگاه اسـت .دسـتگاه چهـارگاه را گفتهانـد صب 
کـه ملودی پر ضـرب و هشـدارگونهای دارد .انگار کـه بانگ بیدار باش در خودش داشـته باشـد .باز به مهنی
دلیل از گوشههای دستگاه چهارگاه برای حکایت خواندن از شاهنامه و روایت محایس استفاده میکردهاند.
منطق انتخاب چهارگاه برای این دم مرتبط با شـخصیت عیلا کبر ،برجسته کردن محاسـه است .فرزند امام
دارد لبـاس رزم میپوشـد ،بـه مست میدان مـیرود و بـرای دمشن رجز میخوانـد .مهزمان اهایل حـرم به مهدیگر
خبر میدهند که ا کبر در راه میدان اسـت .فضا محایس اسـت و هنوز جایی برای گریه و مصیبت نیست .این
حلظـه از داسـتان ،ایـن جای تاریخ ،با شـجاعت و رشـادت و جنگیدن گره خورده اسـت .و چهـارگاه انتخاب
هومشندانـهای بـرای روایت این حلظه اسـت.
درست نظیر مهنی ملودی ،در گوشهای به نام مغلوب در دستگاه چهارگاه را میدانید دیگر کجا شنیدهامی و به یاد
دار می؟در حلظهای کهعباسمیرودتابرای کودکانآببیاورد.در منتتعزیه،رجزهایمفصلعباسرامیشنومی،
عزم جزم او را میبینمی که به مست علقمه میرود ،مشـک را پر آب میکند تا خودش را به خیمهگاه امام برسـاند.
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یکنم مهـدی فهمیـده بـود
فکـر م 
کـه پرسـیدن چـرای کاری کـه
عباس در عاشورا میکند یبمعین
اسـت .ا گـر معنـای امیـان روشـن
باشـد ،کاری کـه عبـاس میکنـد
منطیقتر یـن کار ممکـن اسـت

یشـوند ،چون محاسـهاند .در پایان این داسـتان که در
شـعرهای عبـاس هم اغلب در چهـارگاه خوانده م 
هـر تکـهاش مفاهمی اسـایس فرهنـگ شـیعی -غیـرت ،معرفت ،والیـت ،رضـا ،شـهادت -با قـدرت متام
یشـنومی و میخوانیم« :ای
یشـود ،ایـن بیت را که شـاید مشـهورتر ین دم عاشـورایی اسـت م 
برجسـته م 
اهل حرم میر و علمدار نیامد ،علمدار نیامد» .علمداری که به مست آب میرود ،دسـتانش را از دست
یشـود و دیگر بـاز منیگردد ،مهـهی ایـن محاسـه را در درون نتهای
یخـورد و تیرباران م 
میدهـد ،زخـم م 
چهارگاه اجنـام میدهد.
این یک سـال آخـر ،زندگی مهدی روی عده ز یادی اثر گذاشـت .پسـتهایش در اینسـتا گرام و توییتر،
آرام او وجود داشـت
و
صمیمی
حلن
و
او
ی
ه
ـد
ی
پیچ
چندان
نه
ـات
م
کل
در
چیزی
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ی
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آد
ِ
کـه خییلها را درگیر میکرد .جور عاشـقانهای با خدایش حرف میزد .و ایـن دیالوگ با خدا که ما فقط

ی از طرف دیگرش نداشتمی ،کوچکتر ین نشانهای از ادا
طرف حرفهای مهدی را میشنیدمی و سهم 
ِ
و تظاهر در خودش نداشـت .آنچنان خالص بود و از یک جای مطمئین میآمد که تکانمان میداد.
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یشـد میدیـدم .در
فتـر م 
ایـن اطمینـان را دیگـر در متـام عکسهایـش هـم کـه در آ نهـا روز بـه روز حنی 
دانسنت چیزی که من منیتوانسمت بفهمم .در این یک
چشـمهایش که آرام بودند؛ درد کشـیده اما پر از
ِ
یگـذرد ،بارها بـه آن چیز فکـر کـردهام و این منت هـم که دار یـد میخوانیـد ادامهی
سـال کـه از مرگـش م 
یکنم یک بار مهه چیـز را کنار هم بگـذارم تا شـاید هبتر بفهمم.
مهـان تالش اسـت .با کلمات سـعی م 
در دیــدار اول دیــده بــودم کــه آمــادهی جنگیدن اســت امــا دنبــال معنای ایــن مبــارزه میگــردد .دلش
میخواســت بفهمــد مســیر دردنــا ک و پــر از رنــج را چــرا بایــد طــی کنــد؟ فکــر میکــم خیــی طــول
نکشــید کــه جــواب ایــن ســؤال را پیــدا کــرد .گاهــی بــرای خــودم خیــال میکــم متــام ایــن ســالها
در متــام عزادار یهــا ،گر یههــا ،ســینهزدنها ،میــانداری کردنهــا ،در هــر فراخــوان و احضــاری کــه
وســط روضــه کــرده ایــن ســؤال را از تــک تــک شــخصیتهای آن روز پرســیده .از حبیــب ،از حــر ،از
ا کبــر و از عبــاس .پرســیده کــه ایــن جنــگ ،ایــن مبــارزه ،ایــن نثــار کــردن ذره ذره جسمشــان بــرای
چــه بــوده؟ چــه معنــایی داشــته؟ مهانطــور کــه بــا تصــور خال قــش آن صحنههــا را از پــس قر نهــا

گوشـهها و آواهـای موسـییق
سـنیت ایـراین معنـا دارنـد چـون
داستان بسیار مهمیرا با آنها
روایـت کردهانـد

جلــو م ـیآورده ،در ذهنــش زنــده میکــرده و روب ـهروی جزئیاتشــان قــرار میگرفتــه ،در مهــان حــال
رفتــه درون صحنههــا .بــرای خــودم مهــدی را خیــال میکــم وقــی کــه در یکــی از ایــن تصویرهــای
خــاق وســط عــزاداری ،پــا گذاشــته در پردههــای واقعــه ،میــان قهرمانهــا میچرخــد ،نزدیکشــان
میشــود ،بــه دیالوگهــا گــوش میدهــد ،و مه ـهی ر یزهکار یهــا را بــرریس میکنــد .مثــل عادتهــای
روزنامهنــگار یاش تــا وقــی منیفهمــد آن میــان چــه خبــر اســت ولکــن نیســت .دنبــال پاســخ ســؤالش
مــدام بــه منابــع مراجعــه میکنــد ،بــا آدمهــا حــرف میزنــد ،ســؤالش را تکــرار میکنــد و پیگیرشــان
اســت تــا جــواب بدهنــد.
شــاید مهــدی بــه دنبــال کشــف حمجــوب ،بــرای دانســن راز ایــن واقعــه ،هــر ثانی ـهی آن روز را بارهــا
ً
وا کاوی کــرده و بعــد پاســخ را یافتــه و اتفاقــا ایــن پاســخ را بــا مهـهی مــا در میــان گذاشــته .امــا شــاید
بــرای مــا دیــدن و فهمیــدن پاســخ بــه آســاین او نبــوده .فکر میکــم پاســخ پرســش او مهان پر مچیاســت
کــه در مه ـهی عکسهــا ،کنــار مه ـهی چهرههــا ،بــاالی ســر خــودش روی دیــوار قــرار گرفتــه اســت.
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فکـر میکمن مهـدی فهمیده بود که پرسـیدن چـرای کاری که عباس در عاشـورا میکند یبمعین اسـت.
ا گـر معنـای امیـان روشـن باشـد ،کاری کـه عبـاس میکنـد منطیقتر یـن کار ممکـن اسـت .آنقـدر منطقی
ً
اسـت کـه اصلا سـؤال کـردن در بـارهاش غیرمنطقی بـه نظـر میرسـد .عبـاس یقین دارد کـه کار درسـت را
اجنـام میدهـد .معنـای مسـیر مبـارزه و تکهتکـه شـدن تنـش و جـان دادنـش ،در خـود طـی کردن مسـیر
یکـرد؟ چـون مهـهی عمـرش را زندگـی کـرده بود تا برسـد بـه ایـن حلظه ،بـه این
اسـت .چـرا بایـد مبـارزه م 
مبـارزه و ایـن حلظـه مهان چیـزی بود کـه به مهـهی زندگـیاش معنا مـیداد .با نـگاه عرفـاین صورتبندی
شـده کر بـن ا گر ببینیم ،ایـن داسـتان ظاهـری دارد و باطین .ظاهرش این اسـت کـه عباس بـه این حلظه
رسـید و انتخـاب کـرد کـه جانـش را فدا کنـد و سـؤال این اسـت که چـرا؟ باطـن داسـتان اما چیـز دیگری
ً
ً
اسـت .کاملا برعکـس ایـن اسـت .باطـن داسـتان این اسـت کـه اصلا عبـاس مههی سـالهای عمـر را
زندگی کرده بود و بزرگ شده بود و دالور و جنگاور شده بود تا برسد به این روز ،به این حلظه .تا آن چند
سـاعت میـان خروج از خیمـه برای آوردن آب و کشـته شـدن دردنا کش با دسـتان بر یده و عمـود آهننی و

جـور عاشـقانهای بـا خدایـش
حـرف مـیزد کـه کوچکتر یـن
نشانهای از ادا و تظاهر در خودش
نداشت .آنچنان خالص بود و از
یـک جـای مطمئنی میآمـد که
تکا نمـان مـیداد

تیـر در چشـم به مهـهی آن زندگی معنـا بدهد .و فکـر میکمن مهـدی در میان کشـف و شـهودهایش این
را دیـده بـود و فهمیـده بـود چطور بایـد به سـؤال خودش جـواب بدهد .سـؤایل که میپرسـید معنـای این
مهـه درد و از دسـت رفتن تدر جیی تنش در چیسـت؟
نهـا را وقتی فهمیـدم کـه بـرای چندمین بـار ویدیوهـای تشـییعش را میدیـدم .ویدیوهـایی کـه در آنها
ای 
مهـه ،دوسـتهای مشـترک ،چهر ههـای مشـهور ،سیاسـتمداران ،روحانیـون ،فامیـل و آشـنا ،دوسـتهای
شـبکههای اجتماعـی ،مهـه بنـا بـه وصیـت خـودش ز یـر تابـوت میخواندنـد «ای اهل حـرم میـر و علمدار
نیامد» .مهدی بعد از آنکه پاسخ سؤالش را فهمیده بود ،لباس رزم تنش کرد .آماده شد تا به میدان برود
و مههی آن چیزی که در کشـف و شـهودش در عاشـورا یافته بود ،مههی 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
یشـد .حاال میتوامن روی تکتک عکسها و فیلمهایش نـوایی را در چهارگاه بشـنوم که دارد
گذاشـته م 
ایـن شـجاعت و عـزم و رزم را روایـت میکنـد .او فهمیـده بود قـرار اسـت برای چی جبنگـد و بـرای مهنی هم
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آنقدر راحت و آرام میتوانست ساعتها دربارهی مراحل شیمیدرماین و ناموفق بودن درمانهای قبیل و
نامشخص بودن استراتژ یهای جدید درمان حرف بزند .انگار خاطرات یک سفر باشند .و برای مهنی هم
کلماتش وقیت که در شـبکههای اجتماعی مینوشت جذاب و درگیرکننده بودند .او تکلیفش با خودش
ً
و جهـان کاملا روشـن بـود .بـه میـدان رفتـه بـود و نتیجـهی ایـن مبـارزه را هـم میدانسـت و کوچکتر یـن
شهـایی از بدنش بـا او مهراهی نکنند.
مشـکیل هـم با آن نداشـت .حیت ا گـر بابت این مبـارزه به تدر یـج خب 
حـاال بعـد از این یک سـال ،آن دم معـروف ای اهل حرم که گفته بود در مراسـم تشـییع برایـش خبوانند -و
چه انتخاب درستی هم کرده بود -دومنی نغمهای اسـت که متام عاشـورا و محاسـهاش را برامی زنده میکند.
ا گر شـب عاشـورا و آوای دشتی شـهادتنامه بـرامی با مرد سـیاهپویش کـه در مببگذاری حـرم در سـال هفتاد و
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 نتهایی محایس و بیدار کننده.

َ
َ
گفتا  که بود همره؟  گفتم خیالت ای شه

وج ــه متای ــز گواهینام هه ــای تصو ی ــری ح ــج ش ــیعیان ای ــن اس ــت ک ــه عالو هب ــر
گــزارش ســفر حج،روایــت ز یــارت حــرم امئــه در کر بــا ،ســامرا ،کاظمــن و مشــهد
| حتریریهی اطراف
ه ــم در ای ــن گواهینام هه ــا ثب ــت ش ــده اس ــت
در میـان نسـخهها و اسـناد بایقمانـده از قرن هجدهم میلادی اسـنادی با فرم و سـبک و یـژ ه و تصاویری

از کعبـه ،حـرم پیغمبـر ،مسـاجد و حر مهـای متعـدد بـه چشـم میخورنـد .ایـن اسـناد چهـار برگـی بـرای
زائر یـن حـج متتع یا عمـرهی مفرده گواهـی و مدرک اجنام مناسـک حج بودند و نشـان میدادنـد زائر ،کدام

مکانهای مقدس را در سـفر طوال یناش زیارت کرده اسـت .عالوه بر ایـن گواهینامههای رمسی بهتدریج
ی آوردند که با
برخـی افراد به هتیـهی گواهینامههای مفصلتری به شـکل طومـار و در ابعـاد خمتلـف رو 

نقایشها و اشعار فراوان مهراه بودند .طومارهای حج مهچون سفرنامههایی مصور با نقایش و شعر ،منازل

سـفر را نشـان میدهنـد و ارزش هنـری و تار خیـی فـراواین دارند .تعـداد ز یـادی از ایـن طومارهـا در موزههای
ً
لامی شهر اسـتانبول در ترکیه نگهداری میشوند .اولریش
س
ا
و
ترکی
هنر
ی
ه
موز
خصوصا
جهان
خمتلف
ِ
مارزولـف مقالهی پژوهشی مفصیل دربارهی مهنی دسـته از طومارهـا دارد.
وجه متایز گواهینامههای حج شـیعیان تصویر حرم امئه در کربال ،سامرا ،کاظمنی و مشهد است .در این
ً
طومارهـا معموال روایت سـفر به عتبات اضافه شـده و در کنار تصویر هر حرم شـعری در وصف آن گنبد و
بارگاه نوشـته شده است.

طومار نیبور

کارست ِنیبور در سال1765
خریداری شده در کربال توسط
ِ

تاریخ خلق اثر :سال  1772میالدی

آبرنگ روی کاغذ ،چسبانده شده روی مقوا
ابعاد 192 :در  22سانیتمتر
حمل نگهداری:

جمموعهی قومنگاری موزهی میل دامنارک
لسن
میک ِ
عکس از آرنولد ِ

طومار نیبور

تصاو یـر ز یارتگاههـا در ایـن طومـار ،از كـوه صفـا و مـروه و مسـجداحلرام آغاز میشـود و به بـارگاه امـام رضا (ع) در مشـهد
(ع)
ختم میشـود .حـد فاصل آهنا نیـز تصاو یـر مهمتر ین ز یارتگاههای شـیعی عراق شـامل حرم امـام عیل  ،مسـجد کوفه،
حـرم امـام حسین (ع) ،حـرم حضـرت عبـاس (ع) ،مـزار ح ّـر ر یاحـی ،مـزار طفلان مسـلم ،حـرم امامین کاظمین (ع) ،حـرم
عسـکر ینی(ع) و سـرداب غیبـت امـام زمان(عـج) در سـامرا بـه تصو یـر کشـیده شـده اسـت .در حاشـیه طومـار اشـعاری
در بـارهی ز یـارت ایـن حرمهـا هـم آمـده:
بعـــد از آن بـــا دو دیـــدهی گر یـــان
چـــون رســـیدمی در بـــر حایـــر
چشـــم خـــود را ز خـــا ک قبـــر حســـن
حضـــرت قاســـم و حبیـــب شـــهید
شـــهدا را متـــام بـــا عبـــاس
بعـــد از آن رو بـــه خیمـــهگاه حســـن
چـــون بدیـــدمی حجلـــهی قاســـم
رو بـــه صحـــرا بـــه ســـوی حـــر رفتـــم

طـــی منـــزل بـــه کربـــا کـــردمی
ملکالعـــرش را ثنـــا کـــردمی
مهچـــو خورشـــید بـــر ضیـــا کـــردمی
مـــا زیـــارت جـــدا جـــدا کـــردمی
بـــه زیاراتشـــان وفـــا کـــردمی
آه و افغـــان و نالههـــا کـــردمی
بنشســـتمی و نالههـــا کـــردمی
نالههـــایی چـــه جانفـــزا کـــردمی

طومار «از مکه تا مشهد»

ـار حـج ،سـفری تصویـری از مکـه
ایـن طوم ِ
تـا مشـهد را بـه تصو یـر کشـیده و اشـعاری
مر بـوط به مراحـل خمتلف سـفر ،نقایشهایش
را مهراهـی میکننـد .بـر اسـاس نوشـتهی
حاشـیهی طومـار ،ایـن اثـر بـه سـفارش
حممدجعفـر کسـایی ،پارچ هفـرویش در کربلا،
هتیـه شـده اسـت .طومـار حـدود سـال 1350
مشسی از شـهر کرمـان بـه هـاوایی منتقـل شـد.

تاریخ خلق اثر :قرن  ۱۹میالدی

لیتوگرایف روی کاغذ ،الصاقشده به پارچهی کتان
ابعاد 20 :در  194سانیتمتر
حمل نگهداری :موزهای در هاوایی

در ایـن گواهینامههـا زیارتگاههـا بـه سـبکی مـدرن و بسـیار
یش شـدهاند تـا بـر جاودانگی سـنت زیـارت عتبات
رنگارنـگ نقـا 
عالیات توسط شیعیان و ضرورت مسـتند کردن این سفر زیار یت
و روحـاین تأ کیـد شـود.

دیوارکوب گواهینامهی سفر به عتبات 1-

بعـد از طومار نیبور و طومارهای مشـابه که زائران ،دستی طراحی کـرده بودند،
در شـهرهای زیـار یت دیوارکوبهـای چایپ بـا الگوی مهـان طومارهـا رواج پیدا
ً
زیـارت قـرن هجدهم کـه معموال در شـهرهای زیـار یت به
کـرد .گواهینامههـای
ِ
زوار فروختـه میشـدند تـا مدرکـی بـرای شـرفیایب آ نهـا بـه حر مهـای مقـدس
باشند ،از سبک نقایشهای طومار نیبور الگو میگرفتند .در این دیوارکوبها
یش شـدهاند تا تأ کیدی باشـند
زیارتگاههـا به سـبکی نـو و بسـیار رنگارنگ نقا 
بر جاودانگی سـنت زیارت عتبات عالیات توسـط شیعیان و ضرورت مستند
کـردن این سـفر زیـار یت و روحاین.

دیوارکوب گواهینامهی سفر به عتبات 2-

در ایـن دیوارکـوب علاوه بـر تصویـر اما کـن ز یـار یت ،تصو یـر علمـای سـا کن
یشـود .چون ایـن گواهینامهها
عتبات و حاشـیهنوییس شـعرها هم دیـده م 
را برای فروش به زوار ایراین آماده میکردند ،زبان اسـتفاده شده در آنها زبان
فاریس رایـج در عراق اسـت.

عباس نغمه سرای اسلامی
حاج ِ

یهـا جلـوی بلندگـو ضبـط صـوت میگذارنـد کـه صدای
عـدهای از پامنبر 
کایف را ضبط کنند« .فکر کردم چرا من این کار رو نکمن؟ از پشت شهرداری
یه ضبـط و خپش فیلیپس کـه با ریل کار م 
یکـرد خر یدم | ».مرتیض قدمیی
حاجعبـاس دکمـهی سـفید دسـتگاه را فشـار میدهـد .حلق ههـا میچرخنـد و نـوار قهـوهای راه
میافتـد .نـوار و حلق ههـا حاجعبـاس را بـا خودشـان میبرنـد بـه سـالهایی خیلی دورتـر از ایـن
تابسـتاین کـه همنشین کرونـا شـدهامی.

ـاس جوان میآیـد که تار یخ سـخنراین را اعالم میکنـد ،بعد صدای
اول صـدای حاجعب ِ
شیخامحد کایف:
کشتهی غفلت بود هر که تو را کشته خواند  /ای دم جانپرورت زندهدالن را نفس
کرده دل از چشـم دل در مهه عامل نظر  /غیر تو کس را نیافت یا بدهد دل به کس
گفـت برادری داشتم .بعـد از مرگ در قبرسـتان دفنش کردمی .دو سـه شـب از مرگش
گذشت...

ـرف آهنگـر را میگو یـد کـه سـه بـار هـر روز سلام بـه حسین
زن اش ِ
شـیخامحد کایف قصـهی ِ
مـیداده .حاجعبـاس بـا عال قـه بـه حرکـت حلق ههـا و نـوار نـگاه میکنـد .جـوری مراقـب

دسـتگاه اسـت کـه انـگار بـا هـم نسـبیت دارنـد .رفقـای نزدیـک گاهـی بـرای این حساسـیت
سرب هسـرش میگذارند «حاجعباس ،این دسـتگاهه رو بیشـتر دوسـت داری یا چبههاتو؟»
عمر این فیلیپس رییل شاید بیشتر از یس چهل سال باشد اما تر و متیز مانده  .انگار تا مهنی

چند سـاعت قبل توی کارتن بوده و باید با انداخنت اولنی حلقه ریل روی آن افتتاح شـود .ریلها هر کدام
توی جعبهای و با نظمی که البد منطیق پشتش هست در قفسههای کتاخبانه چیده شدهاند.
صدای شیخامحد کایف میآید:

بشـناس بود ،موالشـناس بود .نوکر
خدا نظام رشتی را بیامـرزد .از منبر یهای آقاشـناس و اربا 
(ع)
سیدالشـهدا بود .گفتند نظام رشتی وقت مردنش از بسـتر احتضار بلند شـد و نشست .طبع
(ع)
شـعری هم داشـت .یک وقت دیدنـد خطاب به ایب عبـداهلل کرد:
که صرف تو کردم جواین خویش
بـه هنگام پیری مرامن ز پیش

بـا صدای کایف و سـکوت حاجعباس به یکی از صبحهای مجعهی دههی پنجاه و مراسـم دعای ندبه
در مهدیـهی هتران میرسیم .به سـال  .1347حاجعباس دیگـر به چرخیدن حلقهها و حرکـت نوار خیره
نیسـت ،به پنجـره و آفتـاب مـرداد زل زده ،به حمرمـی که نزدیک اسـت و حـال و هوای متفـاویت با مههی
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ی بعـد از واقعـهی عاشـورا دارد .حواسـش به ضبـط اسـت و دلش جـای دیگر .پیـش ندبههای
حمر مهـا 
مهدیه که دلتنگش اسـت و شـیخامحد کایف که مسـیر زندگـیاش را تغییر داد.
شیخامحد کایف اتفاق مهم زندگی عباس ضرغامیفرد اسـت ،اتفایق که زندگی حاجعباس را زیر و رو کرد
یشـود
ش دسـت و دلش میلرزد و چشـمهایش خیس اشـک م 
و بعـد از نیم قـرن حاجعباس با یادآور یا 
«یادش به خیر .پنجاه سـال گذشـت از اون روزها .شـوخی نیسـتها .انگار مهنی دیروز بود که تو مسـجد
ا کباتان از آقایی که کنارم نشسـته بود پرسیدم ایشون کی هستن؟ گفت کایف .شیخامحد کایف».
عبـاس ضرغامیفرد  1326در حملهی سـرپلهی کاشـان به دنیـا میآید و تا پایـان دورهی ابتـدایی در مهنی
یشـود درآمـد روزی شـش تومـاین پـدرش کـه کارگـر کارخانـهی ریسـندگی
شـهر میمانـد .وقتی متوجـه م 
بـود کفـاف خـرج حتصیـل او را منیدهـد ،تصمیم میگیـرد به هتـران بیایـد و مشـغول کاری شـود .در هتـران،

شــیخامحد کایف اتفــاق مهــم
زندگــی عبــاس ضرغامیفرد
اســت ،اتفــایق کــه زندگــی
حاجعبــاس را ز یــر و رو کــرد

نکـه بهزودی صاحب شـغل
بـه خانـهی خواهـرش در حملـهی دروازهغار مـیرود ،بـه امید ای 
و زندگـی مسـتقیل بشـود .بـه پیشنهاد مسـتأجر خواهـرش در یـک تعمیـرگاه اتومبیـل حوایل
یشـود.
میـدان اماممخینی مشـغول بـه کار م 
«ا گه زبر و زرنگ بایش ،بعد چند سال برای خودت اوستا کار درجهیک و دستبهآچاری
ینـدازی ز یـر پات حالـش رو
یخـری و م 
مـییش .پو لهـات رو هـم که مجـع کین یـه اتـول م 
یبـری .فقـط حواسـت رو شـش دانـگ مجع کـن .حالیتـه؟» عباس پـس از شـنیدن این
م 
فهـا از زبان اوسـتا کارش پرویز یبنظیر یب هیچ حر یف سـرش را تکان میدهد و مشـغول
حر 
یشـود .کار بـا مهـهی آچارهـا را یـاد میگیـرد و هـر روز بـا دسـت و بـال سـیاه و روغنی
کار م 
مـیرود خانهی خواهـر .کمکم در تعمیرگاه جـا میافتد و آخر هفتهها بیسـت تومان حقوق
یشـود که
میگیـرد .اوسـتا کارش پرویز یبنظیـر میگوید یک مکانیک زماین اوسـتا کار م 
بـا شـنیدن صدای موتـور بتوانـد عیب ماشین را پیـدا کنـد .حاجعبـاس خیلی زود صدای

موتورهـا را میشناسـد .عبـاس پیشتر فکـر منیکرد خـوب شـنیدن میتواند نقـش مهمـی در زندگیاش
داشـته باشـد ،اما بعد اتفاق مهم دیگـری در زندگیاش میافتد کـه میفهمد گوشهایش بـه اندازهی
دسـتهایش برایـش مهمانـد .ظهـر یکـی از روزهـای مـاه رمضـان بـه مسـجد ا کباتـان مـیرود تا هـم مناز
تتـر تـوی مغـازه ناهـار خبورنـد .دیرتـر بـه مسـجد میرسـد و منـاز را بـر
خبوانـد و هـم مهـکاران ارمنیاش راح 
یشـود و برای
خلاف روزهـای قبـل فـرادی میخوانـد .منـازش بـا سـخنراین بعـد از منـاز مجاعـت مهزمـان م 
اولین بـار صـدای واعظـی توجهـش را جلـب میکنـد .واعـظ در بـارهی مسـلمان بـودن و زندگـی کـردن و
حـق را ناحـق نکـردن میگو یـد و از قصهی بیمـاری جمنون:
جمنـون بیمـار شـده بـود و رفـت پیـش طبیـب .طبیـب گفـت علاج دردت خـوردن شـیر شـتره.
جمنـون پرسـید شـیر شـتر از کجـا پیدا کنم؟ طبیـب گفت بـرو سـراغ طایفـهی لییل که عاشـقش
نهـا دارنـد .جمنـون فردا صبـح رفت جلـوی چادر لیلی و دید چـه صیف .مهـه اومدهاند
هستی .او 
بـرای خر یـد شـیر شـتر .جمنـون از تـه صـف داد زد لیلی ،مـن جمنون هستم.
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حاجعباس از آقای کناری میپرسـد ایشـون کی هستن؟ میگو یـد کایف .شـیخامحد کایف .حاجعباس
میپرسـد دیگه کجا منبـر میرن؟ هبش میگویند باین جملس حاجآقا سـاعتچی هستن .برو از ایشـون
بپـرس .حاجآقـای سـاعتچی بـه عبـاس جـوان میگو یـد شـیخامحد کایف جاهای خمتلفی منبر مـیرود اما
یشـود.آقـای
برنامـهی ثابـت و هفتگـیاش دعـای ندبـه اسـت کـه مجع ههـا بعـد از منـاز صبـح برگـزار م 
سـاعتچی تأ کیـد میکنـد «ا گه خواستی بـری ،قبـل اذان او نجـا باش کـه جا پیـدا کین».
مجعه صبح عباس خودش را به مراسم میرساند و میفهمد دربارهی آشیخامحد کایف اشتباه نکرده است.
آنقدر صحبتهای واعظ خراساین شیرین است که عباس پامنبری ثابت «جلسه املهدی» میشود.
«ماجـرای صبحهـای مجعـه اینطـوری بـود کـه قبـل از شـروع مراسـم بـه مهـه صبحانـه مـیدادن .نـون
شـیرمال و نـون قنـدی و چـای و پنیـر .بعـد هـم منـاز صبـح و دعـای ندبه».
صبحانههـای مجعـه و آشـنایی بـا مجاعت خدماترسـان باعث میشـود پـای عبـاس بـه آبدارخانه باز
شـود و یکـی از آن هفـده نفـری شـود کـه دسـت بـه دسـت ،سـیینهای چـای و صبحانـه را بـه سـفرهها

حاجعب ــاس خی ــی زود ص ــدای
موتورهـــا را میشناســـد .عب ــاس
یک ــرد خ ــوب
پیشتـــر فکـــر من 
ش ــنیدن میتوان ــد نق ــش مهم ــی
در زندگـــیاش داش ــته باش ــد

میرسـانند .بعـد از مـدیت بلندگـوی ز یرزمین توجـه عبـاس را جلـب میکنـد .عـدهای از پامنبر یهـا
جلـوی بلندگـو ضبـط صـوت میگذارند که صـدای کایف را ضبـط کنند« .فکـر کردم چرا مـن این کار
رو نکنم؟ از پشـت شـهرداری یـه ضبـط و خپـش فیلیپـس که بـا ر یـل کار میکـرد خر یدم».
عبـاس میتوانسـت کیپای از صـدای برنامـه را به افرادی که به هوای شـنیدن سـخنراین شـیخ کایف از
شـهرهای خمتلـف به هتـران میآمدنـد بدهد .آنهـا هم به جایش نوار سـخنراین کایف در شـهر خودشـان
را بـرای عبـاس میفرسـتادند .با هم صـدا رد و بـدل میکردند.

ً
عبـاس میگو یـد «کایف تـو شـهرهای خمتلـف و بـه مناسـبتهای خمتلـف سـخنراین میکـرد و معمـوال
یک دهه طول میکشـید .سـخنراینهاش به شـهرهای بـزرگ و مذهیب مثل قم یا مشـهد یـا اصفهان
حمـدود منیشـد .بـرای سـخنراین به سـیرجان هـم میرفـت .مـدیت به ایلام هـم تبعید شـده بـود ،او نجا
هـم منبـر میرفـت .مـن نوارهـای هتـران رو مـیدادم بـه او نهـا و او نهـا هـم سـخنراین اون شـهرها رو
میدادنـد بـه مـن».

عدهای از
پامنبر یهاجلوی
بلندگو ضبط
صوت میگذارند
که صدای کایف را
ضبط کنند.
«فکر کردم چرا من
این کار رو نکمن؟ »

یشـود تکثیر نـوار .گاهی خماطبهای سـخنراینهای کایف بـرای رد و بـدل کردن
مشـغلهی جدید عباس م 
نـوار بـه تعمیـرگاه میآینـد و صاحـب تعمیـرگاه اعتـراض میکنـد و میگو یـد چـرا عبـاس در سـاعتهای
موظـف کار یاش کار دیگـری میکنـد« .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 .گفمت چطور مگه؟ جواب داد این
کار تعمیـرگاه ،هتـش به کجـا میخوای بـریس؟»
روبهروی کوچهی منزل کایف که جلسهی ندبه آنجا برگزار میشد ،مشروبفرویشای فعال بود .صاحب
مشـروبفرویش فردی بود به نام آرشـا ک .کایف نتوانسـته بود متقاعدش کند بسـاطش را مجع کند و شـغل
دیگـری راه بیندازد .آرشـا ک هم به کایف گفته بود شـنیدهام مشا فرد نانرسـاین هسـتید ،چـرا میخواهید نان
َ
مـن را ببر یـد؟ وقتی تلاش کایف یبنتیجـه میمانـد ،تصمیم میگیـرد مغـازه را از آرشـا ک بـه قیمـت پنجـاه
هـزار تومـان و بـا قیمتی بیـش از نـرخ واقعـی خبـرد .پـس از مجـع شـدن بسـاط مشـروبفرویش ،سـردر مغـازه
یشـود ».اما چـه کاسبیای هبتر
پارچـهای نصـب میکننـد «ایـن مغـازه بـه یـک کسـب مشـروع وا گـذار م 
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بفـرویش؟ آشـیخ به عباس پیشنهاد راهاندازی کتابفـرویش را میدهد .پرونـدهی عباس و
از کتا 
یشـود و عبـاس هم بـا برگرداندن قسـطی پول مغـازه صاحب کتابفـرویشای به
تعمیرگاه بسـته م 
یشـود.
نام «گلسـتان مهدیه» م 
یشـود تا کایف
شـنبهی هفتهی بعد ،عبـاس جـوان مهـراه کایف راهـی بـازار و کوچـهی حاجنایب م 
شهـای بازار سفارشـش را بکنـد و ضمانتی بدهد که به عبـاس اماین کتـاب بدهند.
بـه کتابفرو 
«درآمد چندان زیادی از کتابفرویش نداشمت ،باید ماهی هزار تومن هم بابت قسط مغازه میدادم.
مشکل اسایسام این بود که منیتونسمت کتابهایی رو که مردم میخواستند بیارم .مثل رسالهی
امام .مغازه توی چشـم بـود و با وجود سـاوا ک ،فروش اینجور کتابها کار سـخیت بود».
عباس که دیگر در ضبط مراسـ م جلسـههای ندبه مهارت کسـب کرده ،تصممی میگیرد در کنار
فـروش کتـاب ،نوار هـم عرضه کنـد و مهین ،ارتبـاط او را با شهرسـتانها بیشـتر میکنـد .مهراهی
یشـود کار گسـترش پیـدا کند.
جعلی حاجحممدحسـن با او به عنوان شـریک باعث م 
حا 

«حاجعیل هم که از خدماترسانهای دعای ندبه در منزل آقای کایف بود ،تازه از سربازی برگشته بود
و پویل داشـت و میخواسـت کاسبی راه بندازه .با من مشورت کرد و هبش پیشنهاد دادم شر یکی یک
مغـازهی دیگـه تـو چهـارراه گمرک خبـر می .یـک مغاز همـون کتابفـرویش بـود و یـک مغـازه هـم نوارفرویش.
اسـم نوارفرویشمون رو گذاشتمی نغم هسـرای اسالمی».
یشـود ،هیـچکـدام از ایـن دو جـوان فکـر منیکردنـد بـا
سـال  1352کـه نغم هسـرای اسلامی راهانـدازی م 
اضافه شـدن شر یک سـوم ،یعین برادر کایف ،یس سال یکی از مهمتر ین شـرکتهای تولید و عرضهی
ین چند نفر مثل امحد کایف
نوارهای مذهیب کل کشـور باشند .نوارهایشان که پیش از انقالب به سخنرا 
یشـد ،در سـالهای نزدیک انقلاب متنوعتر شـد و
و فخرالدیـن حجـازی و فلسفی و هبهبـاین حمـدود م 
حتی نوارهـایی از سـخنراینهای امـام یـا علی شـر یعیت هـم پهنـاین بـرای عرضـه داشـتند« .یـه آقـایی بـود از
ً
جنـف برامـون سـخنراینهای امـام رو مـیآورد .منیدونیم از کجـا و چطـوری بـه دسـتش میرسـید .مثلا
ا گـه امـروز ششـم شـهر یور بـود ،روی نـوار نوشـته بودنـد سـخنراین امـام ،پنجـم شـهر یور .یعنی سـخنراین

نهـای عقـب
یکـردمی و بعـدش تـوی بعضی کارت 
مـال روز قبـل بـود .مـا هـم اون نـوار رو تکثیـر م 
یکـردمی ،مبـادا گیـر بیفتمی».
مغـازه جاسـاز م 
اسـتقبال خـوب از مراسـم جلسـه املهـدی در منـزل کایف باعـث شـد تـا او به فکـر راهانـدازی حمل
مناسبی بـرای ایـن برنامـه بیفتـد .بـا محایـت تعـدادی از جتـار و بازار یـان اواخـر دهـهی چهـل،
حمـل فعلی مهدیـهی هتـران خر یـداری میشـود .بعـد از آن هـم یس مهدیـهی دیگـر در کل کشـور
توسـط کایف تأسـیس میشـود« .تـو اغلـب ایـن مهدیههـا هـر مجعـه دعـای ندبـهی هفتـهی قبل
رو خپـش میکردنـد .یعنی یـه عـده بودنـد کـه میاومدنـد نـوار رو از مـن میگرفتنـد تـا مجعـهی
بعـد در مهدیـهی خودشـون خپـش کننـد .برخیشـون نـوار رو میخر یدنـد ،برخـی هـم نوارهـای
مذهبی شـهر خودشـون رو میدادنـد و برخـی هـم هیچی .ایـن رویه هنـوز هم تـو برخی شـهرهای
ً
کشـور ادامـه داره .مثلا برای باین شـدن صبحانهی مراسـم مهدیهی رشـت از قبل تـا چند هفته
رزرو شـده .حـاال کـه کروناسـت و تعطیلـه ،و یل روال بـه ایـن صورتـه کـه بعـد صبحونـه یـه نـوار

از مراسـم ندبـه رو بـه مناسـبت انتخـاب میکنن و میگـذارن مـردم گوش میدن .شـاید باالی هشـتاد
درصـد ایـن نوارهـا رو مـن ضبط کـرده باشـم».
شـیخامحد کایف در  30تیـر  1357مصـادف بـا نیمـهی شـعبان در چنـد کیلومتـری مشـهد در تصـادیف
نکـه کایف وصیت کـرده بود برایش قبـل تدفنی در مهدیهی هتـران مرامسی
مشـکوک از دنیا مـیرود .با ای 
گرفتـه شـود ،اما بـا بـروز حـوایش و تظاهرات در مشـهد و هتـران جنـازهای که بـه هتـران منتقل شـده بود به
یشـود.
مشـهد بازگردانـده و در خواجـه ربیـع دفـن م 
حاجعبـاس هـم کـه بعـد از درگذشـت کایف در قبـال صـدای بـه جـا مانـده از او احسـاس مسـئولیت
بیشـتری میکنـد ،بـه فعالیـت خـود بـا حساسـیت و توجـه بیشـتری ادامـه میدهـد و صـدای کایف را بـه
یشـود« .اوایل انقالب و حیت چند سـال بعدش ،خبشی از کارم
مههی کشـور میرسـاند .بعد انقلاب م 
ً
ضبـط صـدا از رادیـو بـود؛ سـخنراینهای امـام و دیگـران ،سـرودهای انقلایب و کال هـر چیـزی رو کـه فکـر
یکـردم .موجـی روی  FMبود که
یکـردم مهم باشـه یا ممکنه روزی مشـتری داشـته باشـه ضبطـش م 
م 
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یکـرد .از او نجـا هـم برنامههای مهـم رو ضبـط میکردم.
یـک تلویز یـون رو خپـش م 
صـدای شـبکهی ِ
خبـش ز یـادی از وقتم رو اون سـالها پـای رادیـو و تلویز یـون مشـغول ضبـط صـدا بـودم».
یشـود .کمکم
یتپـور بـه قفسـهی نوارهـا بـاز م 
بـا شـروع جنـگ در سـال  59پـای صـدای آهنگـران و کوی 
جعلی انسـاین و سـیدحممد موسـوی و حاجآقـای عالمـه نیـز مطـرح
در آن سـالها نـام افـرادی چـون حا 
یشـود و بعـد از مـدیت هـم چهر ههـایی مثـل حاجمنصـور اریض و حسین فخـری و دیگـراین کـه هـم در
م 
یشـوند.
جهبـه و هـم در حسـینیهها مداحـی میکردنـد وارد میـدان م 
بعد از جنگ فعالیت نغم هسـرای اسلامی به دلیل فضای خاص کشـور آنقدر گسـتردهتر میشود که
حاجعباس و شرکایش به مغازهی بزرگتری نیاز پیدا میکنند .مغازهای را در خیابان ال لهزار میخرند
و هـر کدام از شـرکا بـه خبیش از امور فروش و مسـائل مـایل و ضبط صـدا میپردازنـد .حاجعباس مانند
قبـل مسـئولیت رسـیدگی بـه ضبـط صداهـا و پیـاده کـردن نـوار و ادیـت را دارد« .کار کمی سـخت شـده
بود .مردم هم انتظار داشتند .اوج کار ماه رمضانها بود و حمرم .افطار که میکردم میرفمت مسجد ارک

تـا صـدای حاجمنصـور رو ضبـط کنم که تـا دم سـحر طول میکشـید .یـه بالـش و پتو توی ماشین
یشـد میرسـیدم خونـه و بعد
داشتم کـه قبـل شـروع مراسـم بتـومن اسـتراحیت کمن .مراسـم کـه متـوم م 
سـحری یـک چرت کوتـاه مـیزدم .بعدش بایـد میرفمت مغـازه و به یک سـری از کارها میرسـیدم
یشـد و سـفارش
یکـردم .بعـد باید نـوار تکثیر م 
و بعـدش هـم مراسـم شـب قبـل رو پیـاده و ادیـت م 
یشـد تـا بعـد از مهـهی ایـن بدوبدوهـا ،نوارهـا تـا بعـد مغـرب برسـه بـه
کاغـذ نـوار مـیدادمی چـاپ م 
مسـجد ارک و جاهای دیگه که مراسم بود .مردم نوار دیشب حاجمنصور رو میخواستند .گاهی
یکـردمی ویل بـاز کـم
یکـرد و حـدس مـیزدمی خیلی بیـان سـراغش ،بیشـتر تکثیـر م 
کـه مراسـم گل م 
میاومـد .بـه مـردم میگفتیم بیـان در مغـازه یـا هبشـون میگفتیم فـردا شـب بیایـن .جـوون بـودمی و
یشـدمی از کار».
خسـته من 
بـا آمـدن یسدی و امکانـات جدیـد ضبـط صـدا ،پـای پسـرهای هـر سـه شـر یک بـه نغم هسـرای
یشـود و سـروکلهی رقبـایی هـم در بـازار تولیـد و عرضـهی نوارهـای مذهبی پیـدا
اسلامی بـاز م 

یشـود .اما پسرهای جوا ن رفاقتشان مثل پدرها نیسـت و آرامآرام نغمهسرا به آخر ین روزهای کارش
م 
یشـود.
نزدیـک م 
«از مهـهی اون نوارهـا و صداهـا ایـن  122ر یـل جلسـهی دعـای ندبـه رو نگـه داشـتهم .گاهـی برخـی
باهـام متاس میگیرند و نوار جلسـهها رو میخوان .ممن براشـون روی یسدی مـیزمن .اینجوری فرصت
یشـه خـودم هـم بـه صـدای آقـای کایف گـوش کنم .دمل برایـش تنگ شـده».
م 
مهـهی نوارهـا و آرشـیوها را بـه جاهـا و افـراد خمتلـف اهـدا میکننـد یـا بـه فـروش میگذارنـد .مغـازه را هـم
میفروشـند .حاجعبـاس میمانـد و ایـن  122ر یـل.
صدای کایف میآید که آخرهای روضهاش است:
حسنی جان! وقیت جوان بودم در خانهات بودم .حسنی! حاال که پیر شدهام میخواهی بیرومن کین؟
این موی سر و صورت را در خانهات سفید کردهام .یک عمری گفمت :حسنی! حاال کجا بروم؟
به هنگام پیری مرامن ز پیش

که صرف تو کردم جواین خویش
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یگـذارد تـوی
مراسـم بـه پایـان میرسـد و نـوار در حلقـهی دوم مجـع شـده اسـت .حاجعبـاس حلقـه را م 
جعبـهاش و بـرش میگردانـد تـو کتاخبانـه .مها نجـا کـه خایل شـده بـود .بعد هـم دسـتگاه را مجـع میکند
یگـذارد تـوی کمـد و مینشـیند روی مبـل و بـا چشـمهایی مندار میگو یـد حیـف شـد.
و بـا احتیـاط م 
منیپرسـم چـی را میگو یـد .نغم هسـرا یـا روزهـایی را کـه گذشـتهاند.

آفتابی برایان ساندرز
های
س
عک
ݭ ݫِ

یکـی میگو یـد مـن یـک گـویش سـادهی اضافـه دارم و دیگـری میگو یـد مهنیجـا
مهـه پـول مجـع کنیم و برایـش گـویش خبـر می .میگو یـد مسـئله موبایـل نیسـت،
یشسـت .یـک خبرنـگار لبنـاین میگو یـد «مهـهی
سهـای تـوی گو 
مسـئله عک 
عکسـا و فیلمای منم جماین مـال مشـا ».برایان کمـی عصیبتر میگوید نه  ،مسـئله
ییسـت کـه بـا نـگاه مـن گرفتـه شـده
عکسها 
|عباس طهراین
شـهریور  ،97یـک روز پشـت میـز کارم داشتم در امییلهـا دنبـال عکسی بـا کلیـدواژهی اربعین
میگشمت که به امییل خواندهنشدهی یک سایت گردشگری برخوردم .درخواست یک دانشجوی
مطالعـات سـیایس دانشـگاهی معـروف در کانـادا بـود بـرای پیدا کـردن مهسـفر پیـادهروی اربعنی.
فکـر کردم کـه این راه را من مهیشـه با مهراهاین شـبیه خودم رفتـهام و این میتوانـد فرصت خویب

بـرای درک نگاهـی بیـروین به ایـن رویـداد باشـد .درجا اعلام کردم که با تسـلطم بـه عـرایق و انگلییس
میتـوامن کمکت باشـم.
سـه مـاه بعـد کـه در فـرودگاه بغـداد ،بعـد از آن مهـه سـر چ تصو یـر برایـان سـاندرز ،بـا خـودش دسـت
مـیدادم جوان بـوری را میدیـدم که مهان نصفهشـب هم ،بر ق جسـتجوگری در چشـمهایش نشـان
مـیداد کـه از کتاخبانـهای بـه کتاخبانـهی دیگر رفته و سـرآخر خـودش به سـرزمنی بنیالهنر یـن آمده
تـا حقیقتی را کشـف کند؛ جـواین که بعدها برامیان مسـجل شـد گاهی خـود خدا چراغهایی سـر راهش
روشـن کـرده تـا حاضـر شـود سـخیتهای درافتـادن بـا خانـواده و مشـکالت امنیتی و مهـهی اینهـا را
ببپذیـرد و اینجـا بیایـد.
سـفرنامهی پیـش رو روایت خبیشسـت از مهراهی شـشروزهی من و کمیـل با برایان سـاندرز کانادایی
در سـفر اربعین .اتفاقـات ایـن سـفر  ،شـخصیت پررمـزوراز برایـان و عظمـت ذایت ایـن پیـادهروی بـزرگ
باعث شـد این منت طوال ینتر از انتظار شود و ماجرای این مهسـفری را در سه فصل روایت کمن .روایت

آفتایب برایان ساندرز
عکسهای ِ

125

پیش رو فصل اول اسـت و گزاریش از حلظهی ورود مسـافر سرزمنی ابرها به عراق تا نیمهراه زیارت امام
حسین(ع) .بایق فصلها بعدا در سـایت نشـر اطراف منتشـر میشود.
ً
نگاههـای بیـروین و مهراهشـدن بـا کیس کـه لزوما با پیشـینه و تعصب شـیعی بزرگ نشـده اسـت یک
بـار دیگـر عیـار ارزشهـایی را که بـه آنهـا خـو کـردهامی نشـانمان میدهنـد و از آن سـو  ،راه را بـرای انتقال
واضـح تـر پیـام امام شـهید مهـوار میکنند.

ایـن بغـداد از قدمیاالیـام شـهر قابـل اعتمـادی نبـوده .در داسـتانها و اسـاطیر هـم مهیشـه چندتـایی آدم
گبـاز در گوشـه و کنـارش ملـت را تلکـه میکردهانـد .مهـان بلایی کـه راننـدهی پیـر ،سـاعت یـک
نیرن 
نیم هشـب شـانزدهم مـاه صفـر در فـرودگاه بغـداد ،داشـت سـر مـا مـیآورد .بـرای چندمین بـار بـا رفیـق
قدمیـیام کمیـل سـعی میکنمی بـه راننـدهی عـرایق بفهمانمی ما مقصـر تأخیر پـرواز مونتـرآل نیسـتمی و خدا
را خـوش منیآیـد مـا را بـا این مهه اثـاث و مهمـان خارجـی و قطعی اینترنت وسـط زمین و هـوا ول کند یا
خبواهـد بـرای هـر نیم سـاعت معطـل ماندنـش سـه برابـر کرایـه بگیرد.
کمیـل عصبـاین شـده و بـا عـر یب خـاص خـودش کمـی بـا راننـده حبـث میکنـد و بعـد میگو یـد آدم
نامـرد منـت کشـیدن نـدارد .راننـده اسـکناسها را میمشـارد و بعـد بین دو صـف مرتـب چراغهـای
کنـار جـادهی فـرودگاه گموگـور میشـود .بـا کمیـل لنـز و دور بین و متعلقـات را میکشیم و ده متـر
آنطرفتـر کـف پارکینـگ فـرودگاه در انتظار پـرواز ولو میشـو می که بـرای رانندههای فـرودگاه خییل
هـم پدیـدهی عجیبی نیسـت.

ییمـان کـه عکـس پروفایـل هـم نـدارد در
یکنم .مهمـان ناآشـنای کانادا 
بـه صفحـهی واتـسامپ نـگاه م 
چسـرفینگ
آخر یـن پیامـش نوشـته ممکـن اسـت پروازشـان تأخیر داشـته باشـد و باال تـر هم از سـایت کو 
چنـد رفرنـس اطمینا نخبـش در بـارهی خـودش فرسـتاده تـا خیـامل را راحـت کنـد .قـرار بـوده سـاعت دوازده
و نیم برسـد و حـاال یـک و ربع اسـت .منـیدامن چرا دلشـوره بـه جـامن افتـاده .از یبنظمی عـراق نگـرامن یا از
ً
نرسـیدنمان بـه اربعین یـا از اینکه کال پیـام این پسـرهی کانـادایی برای درخواسـت مهسـفر اربعین روی
سـایت کـذا سـرکاری بوده باشـد؟
یهـای یـزدی متنـوع مـادرش ـ ـ کـه بـرای جـذب مهمـان کانـادایی بـه دیـن
کمیـل از میـان تو بـرهی خورا ک 
داد هـ ـ سـیب کوچکـی برمـیدارد و گاز میزنـد و بـاز بـا اینترنـت گـویشاش ور مـیرود و میپرسـد «تو که
یگـی مـادر پسـره هیـودی بـوده ،پس چـرا بـراش قـرآن خر یـده؟»
م 
ً
انتظار ندارم برای کمیل که اقال پنج سـایل بیشـتر از من خارج از کشـور بوده و علوم سـیایس خوانده
رو یـارویی بـا چنین سـوژهای جـذاب باشـد .و یل بـرامی مهـم اسـت کـه ایـن آدم را درسـت بشناسـد.
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«مـادرش صهیونیسـت متعصـب بوده و هسـت .ده سـالش که بـوده ،مـادره میبردش منایشـگاه کتاب
تورنتـو و از غرفـهای کـه قرآن رایگان مـیدادن این کتاب کتوکلفـت مرموز رو میگیـره و هبش میده تا
یبخیـال خر یدن کتابای دیگه بشـه .پسـره هم تا دوازد هسـالگیش کل قـرآن رو میخونـه و»...
تمـان را پرت میکند .پرواز مونترآل نشسـته .بـه کمیل که رد
صـدای اعالن فـرودگاه بغداد حواس جف 
عرق روی لباس سـیاهش طرحی شبیه نقایشهای پیکاسو کشـیده میگومی خا ک لباسش را بتکاند
ً
و موقتـا یبخیال چفیهی معروفش بشـود تا پسـره فکر نکند با دوتا گروگانگیر طرف اسـت.
کوتوک ایراین و لبناین شـیعه که معلوم اسـت
کمکم مسـافرها بیـرون میآیند .بیشترشـا ن عرایقاند و ت 
حتمل غربتنشـیین در روز اربعنی را نداشـتهاند .دو سـه تور یست خارجی هم سـعی میکنند اطالعات
ً
یشـود و
نجـا عـراق اسـت .مجعیـت تقر یبـا متـام م 
نکـه ای 
الزم را تـوی بروشـورها پیـدا کننـد غافـل از ای 
ً
نجـور سـرکار یهای اینترنتی هـم کـه در سـایت
یشـوم کـه نکنـد کال س ِـرکار بـودهامی .ای 
ک مکـم نگـران م 
چسـرفینگ کم اتفاق منیافتد .کمیل که موضوع آنقدرها هم برایش مهم نیست میگوید «حاجی
کو 

یهــای یــزدی
کمیــل از میــان خوراک 
متنــوع مــادرش ـــ کــه بــرای جــذب
مهمــان کانــادایی بــه دیــن داد هـ ـ
ســیب کوچکــی برم ـیدارد «تــو کــه
میگــی مــادر پســره هیــودی بــوده،
پــس چــرا بــراش قــرآن خر یــده؟»

گفتم س ِـرکاری .مجـع کـن بـر می تـا تا کسـیا متـوم نشـدن ».سـعی میکمن بـا نـگاه ادبـش کنم « :حال نـداری
بـرو .از اول هـم هبت گفمت ».تا میآید مشـاجرهی آخر شبی را ادامه دهد صدای غر یبهای از پشـت سـرم

میگو یـد «عبـاس ،ایـز دت یو؟»
یتشـرت مشـکی پوشـیده و موهای بـورش در تار یکـی هم داد
یگـردامن و پسـری را میبیمن که 
سـرم را برم 
ً
یسـت که
میزننـد کـه مال اینطرفها نیسـت .لبخند کمرمقی بر لب دارد .تقر یبا شـبیه مهان تصویر 
جسـالهای کـه در دانشـگاه مکگیل
توپن 
بـا سـر چها و اطالعـات خمتصر موجـود در بـارهی پسـرک بیس 
یبـرم« :ک مکـم داشـتمی از
مطالعـات سـیایس خاورمیانـه میخوانـد در ذهنم سـاخته بـودم .دستم را جلـو م 
یشـدمی».
دیدنـت ناامید م 
هـم مـن و هـم کمیـل آ نقـدری جتر بـه دار می کـه حا لواحوا لپـریس اولیـه بـا یـک خارجـی را ایرانیـزه برگـزار
نکنمی .بعد از یک ولکام و نگرانت شده بودمی و اینها دوباره میافتمی توی مصیبت پیدا کردن تا کیس
کـه شـک نـدارم یکـی از مصادیـق «بـاب ثواب سـخیت کشـیدن زائـر در راه ز یـارت امام حسین» اسـت و
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یـک روز یـک جـایی اجـر این سـخیت را هم بـا آدم حسـاب میکننـد .بـرای اینکه آبـروی مشـر قزمیینها
را جلـوی مهمـان غـریب نبـر می ،فرآیند مهیشـگی چانـهزدن را طی منیکنیم و با ده بیسـت دینار بـاال پاینی
ُ
یشـومی .بعـد از چنـد ثانیـه جـا خـوش کـردن در تا کسی ،معلـوم
کـردن روانـهی مسـجد براثـای بغـداد م 
یشـود برایـان از چیـزی که تصـور میکردمی خونگرمتر اسـت .مهـان اول با خنـده میگوید به خانـوادهام
م 
گفتـهام مـدیت بـه خلـوت نیـاز دارم و خانـه منـیآمی .وای ،ا گـر بداننـد االن در عـراق هستم از حیـاط خانـه
بـا موشـک دور بـرد نشـانهام میگیرند .بعد پشـت سـر هـم سـؤال میپرسـد .میخواهد مهنی نصفهشبی
نیمـان را دربیـاورد.
تهوتـوی برنامهی سـفر اربع 
«عبـاس تـو مدیر یـت رسـانههای آنالیـن خونـدی ،درسـته ؟ راستی ،بـرای عـکایس تـو فلان کشـور بـه
مشـکل خنـوردی؟ چـرا یپاچدی نگرفیت؟ مشا از ایـران بدون و یـزا اومدین ؟ اربعنی چهار روز دیگ هسـت؟
مـا میرسیم پیـاده ؟ از بغـداد مسـتقمی مـیر می؟ منـوی گیا هخـواری هـم دارن ؟ ما بـا مدرسـهی وهابیا تو
یشـه؟»
بغـداد چقـدر فاصلـه دار می؟ راستی مشـا تـو فـاریس بـه تشـکر چـی میگیـد؟ خواهـش م 

کمیل ز یر لب به فاریس میگوید «قشـنگ معلومه تو هواپیمای قطری خوب خوابیده» و بعد سـر صبر
بـه سـؤالهایش جـواب میدهـد و برایـان هـم بعضی چیزهـا را در موبایلـش یادداشـت میکنـد .تـا بـا هـم
گرم بگیرند چشـمهامی میروند و انگار خوامب چند حلظه بیشـتر طول نکشـیده باشـد با صدای رانندهی
یپـرم که «مع السلامه حبییب .جامـع البراثا».
عـرایق از خواب م 
روبهروی مسجدمی .کمیل و برایان هنوز مشغول تبادل اطالعاتاند .یاد حرف یک استادمان میافمت که
میگفت دو گروه میتوانند ناحمدود با هم حرف بزنند و خسته نشوند؛ مادرها و دانشجوهای علوم سیایس.
کهـا و راهبندهای مرسـوم عـراق راهی به ورودی مسـجد
«کجـا بر می؟» ایـن را کمیل میپرسـد .از میان بلو 
پیدا میکنمی .در مسجد ،شاهرودیها در صحن موکب زدهاند و ساعت دوی نصفهشب مهچنان بساط
ً
شامداد نشـان بـه راه اسـت .حاجآقـای موسـفیدی کـه ظاهـرا مدیـر عملیـات موکـب اسـت و پشـت ردیف
فهـای قیم ه ایسـتاده با هلجه میگوید «سلام زیارتا قبول باشـه آقایون .چره انقـدر دیر ؟ وخه آ تا سـردتر
ظر 
نشده ِهنگیرین».

کمیــل زیــر لــب بــه فــاریس میگو یــد
«قشــنگ معلومــه تــو هواپیمــای
قطــری خــوب خوابیــده»

ً
برایان میپرسـد حتما بایـد خبور می؟ ا گر خنور می ناراحت میشـود؟ میگویمی چیزهایی را که در سـر چها
خوانـدهای خیلی جـدی نگیـر و بـه فکـر طبـع بدنـت در ایـن کشـور غر یـب بـاش .پیرمـرد شـاهرودی
ُ
میپرسـد رفیقمـون چیچـی هاپرسـه و بعـد داد میزنـد کـه «آقاپسـر ،خیلی ولـکام هـا» .انـگار کـه
مشـکل زباننفهمـی برایـان از کمشـنواییاش اسـت .برایـان کـه تلاش مذبوحانـه را فهمیـده میخندد
و پیرمردهـا هـم میخندنـد .مهین جـا هـم مـا و هـم برایـان میفهممی کـه ا گـر در پوشـش و گفتـار خییل
ً
اسـتتار نکنیم ،بایـد آماده باشیم کـه ملت ،موکب بـه موکب ،ایـن گونهی موبور مشـخصا غـریب را به
رگبـار سـؤال ببندند.
با دوتا قیمه در حیاط مسجد مشغول میشومی .برایان کمی با اینترنت گویشاش ور میرود .میگویمی
ً
ً
باید قید اینترنت مهیشـگی را تقر یبا بز ین .میگوید مشـکیل نـدارم و در کانادایش هم کال روزی سـه بار
یشـوم چـون پیغامهای شـبکهها حواسـم را پرت میکننـد .خنلهای قدمیـی داخل
بـه اینترنـت وصل م 
ً
یشـومی (کال بـا ایـن حجـم دوربین
تهـا ولـو م 
مسـجد حالوهـوایی مشـر قزمیین سـاختهاند .روی موک 
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ً
و توشـهای کـه مـادر کمیل بارمـان کـرده ،آدموار نشستن تقر یب ـا برامیـان غیرممکن اسـت) .برایـان بادقت
یگـذارد و بعـد شـروع میکنـد بـه تعر یـف خاطـرات سـفر آخـرش بـه اسـرائیل و دیـدن
گوشـتها را کنـار م 
مسـاجد آنجا.
نکـه کی راه
با شـنیدن اسـم اسـرائیل ،توجه چند جـوان هیئیت چفی هبـهدوش ـکه حبـث داغی در بـارهی ای 
یشـوند که رفیقمان کیسـت و چه میگوید.
یشـود .پایپ م 
بیفتند میان خودشـان دارند ـ به ما جلب م 
سشـان را مجـع میکنیم .ایـن را هـم یـاد
میگوییم دارد از جنایـات اسـرائیل میگو یـد و خاط ِـر دمشنشنا 
نطـور جـواب بدهیم کـه دمشـن بـرای
میگیـر می کـه سـؤالهای مر بـوط بـه جاسـوس بـودن برایـان را ای 
جاسـویس و کسـب اطالعات از اربعنی میتواند عناصر بومی خییل حرفهایتری اسـتخدام کند تا یک
جـوان موطلایی تابلو.
نشـان در بـارهی انتخـاب مسـیر پیـادهروی ادامـه میدهنـد و مـا هـم بـا برایـان
جوا نهـا بـه حبـث بنیادی 
بـه قسـمت تار خیـی مسـجد مـیرومی .روحـاینای کـه معلـوم اسـت تـازه از وضوخانـه بیـرون آمـده جلـو

پیرمــرد شــاهرودی میپرســد
قمــون چیچــی ُ
هاپرســه و
رفی 
بعــد داد میزنــد کــه «آقاپســر،
خیــی ولــکام هــا»

میآیـد و حالواحوا لپـریس میکنـد .بعـد ،بـه انگلیسی روان از برایـان میپرسـد که تار خیچهی مسـجد
را میدانـد یـا نـه .در کمـال تعجـب مـن و کمیـل ،برایـان توضیحـات کاملی در بـارهی مسـجد میدهـد و
بعدش از روحاین میپرسـد که مسـیح اینجا به دنیا آمده یا در اورشـلمی .حاجآقا هم انـگار که از خوف
قضـا شـدن منـاز صبحـش عجلـه دارد خبوابد پاسـخ عمیقی میدهـد و میگوید حمـل اختالف اسـت و به
عقیـدهی بعضی شـیعیان حمـل تولـد مسـیح مهنیجاسـت .بعـد هـم آرزوی موفقیـت میکند و مـیرود.
کمیـل پیشنهاد میدهـد تـا آدمهـای عجیبوغر یبتـری بـه تورمـان خنوردهانـد بگیـر می خبوابیم .از تل
رنگارنـگ پتوهـای گوشـهی مسـجد سـهچهارتایی برمـیدار می و منیفهمیم چطـور خوابمـان میبرد.
شـاید بـه دو سـاعت نرسـیده کـه بـا صـدای منـاز منـاز (با مهـان آهنـگ قطـار مشـهد) بیـدار میشـومی.
چشـممان باز منیشـود که وضعیت برایـان را چک کنمی .منازمان که متام میشـود میبینمی سـر جایش
نیسـت .چشـم میچرخانمی .وسـایلش هسـتند و خودش نیسـت .چند ثانیه بعد میبینمی خودش هم
گوشـهای از مسـجد بـزرگ عبـا انداختـه و دارد منـاز میخوانـد ،اما به شـیوهی اهل سـنت .تـرس فوری

جایـش را بـه تعجـب میدهـد .کمیـل میگو یـد «بیـا ،کار خـدا بـا مهـان دو قاشـق قیمـهی ماسـیدهی
امام حسین مسـلمان شـد».
یشـود به طرفمان میآید و از دور لبخند میزند .میگوید «شـرط میبندم داشتید حبث
کارش که متام م 
میکردید مسـلمون شـدهم یا نه ».کمیل میگوید «مسـلمون بایش و شـرط ببندی؟ نتیجهی حبث معلوم
شـد ».برایان که از چشـمهای کمیل میخواند مشتاق است بداند دینش چیسـت توضیح میدهد که به
هـر کشـوری که مـیرود سـعی میکنـد در  moodمردمش باشـد و مـاه رمضان گذشـته هم که بـا هزینهی
ً
چسـرفینگیها تقریبـا آشـنا هسـتمی و دیگر
نجـور کو 
دانشـگاه رفتـه بـوده مصـر مرتـب منـاز میخوانـده .بـا ای 
منیگویمی که مود شـیعهها با مود سنیها فر قهایی دارد .برایان سـریع وسایلش را مجع میکند و میگوید که
میخواهـد بـه زیارت حرم کاظمنی بـرود (لفظ ز یـارت و حرم کاظمین را خودش بـه کار میبرد).
کمیـل بـاز به فـاریس میگوید اینها اثـرات مهان خواب هواپیماسـت .بـه برایان میگومی که میخواسـتمی
خبوابیم ویل مهراهـت میآییم .میگو یـد مشـکیل نـدارد کـه تهنا باشـد و در اسـرائیل هـم مدت ز یـادی تهنا

آفتایب برایان ساندرز 136
عکسهای ِ

نهـا میافتیم و حجـت بـر مـا متـام
یشـنومی یـاد دیشـب و اهتـام جاسـویس و ای 
بـوده .اسـم اسـرائیل را کـه م 
یشـود کـه باید مهراهش باشیم .دوربین را برمـیدارم و بایق وسـایل را پیش چبههای موکـب میگذار می و
م 
برایـان را خاطر مجـع میکنیم کـه رسـم اینجا مهنی اسـت و جـای نگراین نیسـت.
خیابانها خلوت است و خورشید هنوز طلوع نکرده .جز صدای «هال بزائر»ی از دور و صدای به هم خوردن
لیوا نهـای چـای موا کب صـدای دیگـری منیآید .کمیل تـا میآید چفیـهاش را روی سـر بینـدازد و تـوی حال
یشـود .دربـارهی تارخیچهی خانـدان صدر میپرسـد و
ز یـارت صبحگاهـی بـرود ،سـؤالهای برایان شـروع م 
فرجام فرقهی قادسیهی بغداد .به نظرم یک آدم عادی نباید سر صبحی دغدغهی فرقهی قادسیه را داشته
باشـد ،آن هـم وقتی خـود قادسـیهایها هـم البـ د خوابانـد و بـه فرجا مشـان فکـر منیکننـد .ویل خـب ،چیـزی
یگـذارم کمیـل که اطالعـات بیشـتری دارد جوابـش را بدهد .برایـان از یـک مرد افغاین کـه لیوان
یگـومی و م 
من 
شـیر داغ به دسـت دارد و چیزی شـبیه موکت دور دو چبهاش پیچیده تا از سـرمای سـرصبحی در امان باشـند
عکـس میگیرد و میگو یـد مطالعات نشـان میدهد هزار ههـا زندگـی را خیلی از ایراینها آسـانتر میگیرند.

برایان که از چشـمهای کمیل
میخوانــد مشــتاق اســت
بدانــد دینش چیســت توضیح
میدهــد کــه بــه هــر کشــوری
کــه مــیرود ســعی میکنــد در
 moodمردمــش باشــد

یشـود ،خورشـید هـم دیگـر بـاال آمـده و خپـش نوحههای عـرایق ،بـا مهـان ضرباهنگ
گنبـد کـه پدیـدار م 
تندشـان ،هـم شـروع شـده .برایـان از ایـن فضـای جدید موز یـکال فیلـم میگیـرد .کمیـل دوسـت دارد در
اولنی جتربهی ز یارت برایان کنارش باشـد و پیشنهاد میکند خودش با برایان برود و من هم بروم دنبال
میسـاعته ز یارت کنمی که تا عصر به جنف برسیم.
مهاهنگـی برای ورود دوربیمن به حرم .قرار میگذار می ن 
یشـومی و بـرای کارهـای دوربین بـه دری کـه تعیین کردهانـد مـیروم ویل طبـق اصـل معـرویف که
جـدا م 
میگو یـد هیچ مهاهنگـی قبیلای در اربعین معین ندارد ،هبـم اجازه منیدهنـد دوربیمن را داخل حـرم ببرم و
ارائـهی مـدارک مر بوط هـم کار را درسـت منیکند.
ناامیـد روبـهروی بابالقبلـهی امامین مینشـیمن .حـال بیـرون آوردن دوربین و عکـس گرفتن از زوار
آرامگرفتـه در ضیافـت شـلوغ جلـوی حرم را نـدارم .اعمـال مفصل ز یـارت دو امـام را هم که تـوی موبایل
یشـوم و هر چـه میخواهد دل تنگـم  -ز یارت امیناهلل -میخوامن و
میبینم ،یبخیـال آداب و ترتیب م 
کهـامی روی هـم میافتنـد.
بـاز پل 
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حـس دستی روی شـانهام بیـدارم میکنـد .برایـان اسـت کـه چفیـهی بزرگـی روی دوشـش انداختـه و بـا
یستـا نـان
کمیـل بـه مـن لبخنـد میزننـد .وقتی دیدهانـد مـن خـوامب ،رفتهانـد یپ خر یـد چفیـه و کمیـل هـم 
خر یـده تا بین زوار خپش کنـد .دوربنی یک شـبکهی لبنـاین روی برایـان که چفیـه انداختـه زوم میکند.
برایـان میگو یـد «ایـن شـبکه تـو کار آشـپزی کـه نیسـت ؟ مهـهش نگـرامن مـادرم منـو تـو ماهـواره ببینه».
بـه امامنی کاظمنی سلام خداحافظـی میدهم و با پـررویی میگومی مهمـان برایتان آورده بودمی و شـرایط
ز یارت پرنشـاطتر نداشـتمی ،خودتان روز یمان کنید.
یشـومی .بـا اینکه هوا گرم اسـت ،هم برایان و
وسـایل را از براثـا برمیدار می و سـوار یکی از ونهای جنف م 
بشـان میبرد .در طول راه دو سـه
هم کمیل و هم بایق مسـافران سـحرخیز کمی پـس از راهافتادن ون خوا 
جـایی بـرای اسـتراحت و منـاز میایسـتمی و دقـت منیکنیم که برایـان منـاز میخوانـد یا نـه .وقتی برمیگردمی،
مسـافرهای ون که بیدار شدهاند و گونهی خارجی را تازه دیدهاند ،دربارهاش سؤالهایی از ما میپرسند.
برایـان هـم دارد چیزهـایی روی موبایلـش میخوانـد .زوار از انگیـزهاش میپرسـند و خودشـان هـم جـواب

دربــارهی تارخیچــهی خانــدان
صــدر میپرســد و فرجــام فرق ـهی
قادســیهی بغــداد .بــه نظــرم یــک
آدم عــادی نبایــد ســر صبحــی
دغدغــهی فرقــهی قادســیه را
داشــته باشــد ،آن هــم وقــی خــود
قادســیهایها هــم الب ـ د خوابانــد

خودشـان را میدهنـد .جـوان درشـتهیکیل میگو یـد چـون بـا ایـن قیمـت دالر برایـش مفـت بـوده آمـده و
دیگـری میگو یـد خب چرا نرفته سـر یالنکا .حاجخامنی از تـه ون با هلجهی ترکی میگو یـد واال که اربعنی
نطـوری ممکن اسـت به
جهـاین شـده .به پسـر نوجـواین کـه میخواهـد از برایان عکـس بگیـرد میگویمی ای 
مشـکالت امنییت خبـورد و او هم یواشـکی از مهان پشـت سـر از برایان عکـس میگیرد .خامن مسـنتری با
هلجهی اصفهاین میگوید «بیگید هبشـون آقا امیراملؤمننی جواب حاجت مهـه کیس را میدن قبل اینکه
ُ
دینشـا نیـگا ِبکنن .حیفس تـا اینجا اومـدس دیسخایل برگ ِـردد».
یکنم و برایـان هـم کـه بـا ادیـان خمتلـف بیگانـه نیسـت
جخـامن را بـرای برایـان تر مجـه م 
توصیـهی حا 
ً
یگـردد و لبخندزنـان به زن دلسـوز میگوید که چه خـوب ،حتما ایـن کار را میکنـد .حاجخامن هم به
برم 
دوروبر یهایـش میگو یـد دیدیـد گفتم.
مرد ی میپرسد که حاال چی میخواند توی صفحهی به این ریزی .برایان میگوید اساتیدش قبول کردهاند
دو هفته سر کالس نرود ،به شرطی که وقیت برگشت چند مقاله دربارهی شکلگیری داعش را نقد کرده باشد.
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یشـود و
یگـذارد و خودش هـم وارد گفتگو م 
برایـان کـه میفهمد مرکـز توجه بقیه شـده موبایـل را کنـار م 
سـعی میکند کمـی فاریس یـاد بگیرد .تلاش برای آمـوزش زبان فـاریس ،آن هـم با هلج ههـای خمتلف ،به
جوان کانادایی یک سـاعیت مسـافران را در ترافیک و گرمای ورودی جنف سـرگرم میکند .دو سـه جوان
مشـهدی سـعی میکننـد معنی «یـره» را برایـش توضیـح بدهنـد و خـود برایـان هـم مثـل بقیـه از خنـدهی
آ نهـا بـه خنـده میافتـد .بعد میرسیم به «کـخ نر خیتن» و حنـوهی دسـت دادن و رو بـویس .بعد هـم درجا
ازش امتحـان میگیرنـد .میخواهنـد بـا او سـلیف بگیرنـد کـه ز یـر بار منـیرود امـا مشـارهی واتساپـش را به
آ نهـا میدهـد و یادداشـت میکنند.
یگـذارد .یکـی از جوا نهـای مشـهدی
داخـل جنـف کـه میرسیم ،برایـان کرایـه را میپرسـد و در جیبم م 
کـه میبینـد من خمالفیت نکـردم میگوید «هبشـان ِبگن کرای هشـان را مهمان ما باشـن ».از طـرف برایان
میگوییم ممنون ویل جوان میگو یـد ترمجه کنید .برایان میگو یـد چه خوب و تعارف جـوان را می پذیرد.
یخـورد که «ئه ،خدایی قبول کـرد؟ حاجی بگو از روی مهربانمی گفتم االن از کجام
جوان مشـهدی جا م 

خــامن مســنتری بــا هلج ـهی
اصفهــاین میگویــد «بیگیــد
هبشــون آقــا امیراملؤمنــن جــواب
حاجــت مهه کــی را میدن قبل
ُ
اینکــه دینشــا نیــگا ِبکــن».

نجـا هیئتـه کـه از ایـن تعارفـا
یکشی؟ مگـه ای 
یشـود و میگو یـد «خجالـت من 
بیـارم؟» کمیـل کفـری م 
میکنی؟» جـوان هـم میگو یـد «مـن چـه میدونستم ایـن اینجور یـه ».حاجآقـایی پادرمیـاین میکنـد و
چنـد دینـار عـرایق میدهـد دسـت جـوان و میگو یـد بـده اینـو متومـش کـن .برایـان داسـتان را میفهمـد و
ً
یشـود و تقر یبا بدون لبخند میگوید ممنون ،منیخواهم .حاجخامنی از پشـت
گوشهایش کمی سـرخ م 
نکـه فضـا دوبـاره منیف شـود نزدیکیهای مسـیر پیـادهروی حرم میرسیم و
صلـوات میدهـد و قبـل از ای 
هر کـس به حنـوی تالش میکنـد خداحافظـیاش را بـه برایـان بفهماند.
اطـراف حـرم جنـف اتفاقـات و افـراد متنوعترنـد و سـوژه بـرای عـکایس برایـان بیشـتر .از برایـان میپرسیم
یشـنایس؟ میگو یـد «خـوب میشناسـم» .توضیـح میدهـد کـه بعـد از درس تار یـخ
حضـرت علی را م 
صدر اسلام چند کتاب مفصل دربارهی شـخصیت ایشـان خوانده و در یک مجعبندی کوتاه میگوید
بـه نظـرش حضـرت علی نسـبت بـه سـایر خلفـای تار یـخ اسلام در افـق دیگـری بـوده .دیگـر بـه جلـب
یگـذار می موقـع گذشتن از وادیالسلام چیـزی نگوییم تـا ببینیم بـرای
توج ههـا عـادت کـردهامی .قـرار م 

نجـا قبرسـتان اسـت؟ بعـد هـم
یشـود کـه دارد .اول میپرسـد ای 
برایـان جذابیتی دارد یـا نـه؟ معلـوم م 
تار خیچهاش را میپرسـد و نمی سـاعیت روی خا کـی که الب د به خارجـیای مثل برایان هـم حیس فرازمیین
میدهـد قـدم میزنیم.
بعـد از یـک پیـچ ،گنبد طلای حرم معلـوم میشـود و ازدحام هـم بیشـتر .برایان هم کـه انـگار از ظهور
ـارگاه شـاه و شـیفتگان دورش بـه وجـد آمـده شـروع بـه فیلمبـرداری میکنـد و ز یرچشـمی
نا گهـاین ب ِ
آنهایی را که اشکشـان سـراز یر شـده میپاید .گروهی پا کسـتاین از مهان یک کیلومتری حرم توسـل
کردهانـد و زن و مردشـان دارنـد آرام گر یـه میکننـد .بـا خـودم میگـومی البـد صاحبخانـه از اینهـا کـه
ً
عمدتـا یـک هفتـهای در راهانـد و گرمـا میکشـند هبتـر پذیـرایی میکنـد و دلیلی نـدارد گر یـه کننـد.
افغاینهـا یـک حالتی هسـتند کـه انـگار حمـو صاحبخانـه شـدهاند و لبناینهـا بـا برچسـبهای رنگـی
لباسهایشـان یبسـروصداتر و سـربهز یرتر قدم برمیدارنـد .هندیها جسـتهگر خیته «نعـرهی حیدری:
یـا علی» سـر میدهنـد .عرایقهـا یبوقفـه در موکبهـای بههمچسـبیده مشـغول پذیـرایی از زوارنـد.
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مهـهی احساسـات چنـان صادقانهانـد کـه مهمـان غـریب هـم میتوانـد یب هیچ سـؤایل شـور شـیعیان را
دور خورشیدشـان ضبـط کنـد.
پیشنهاد میدهـم بـا توجـه بـه حجـم وسـایلمان در مهـان انهتـای شارعالرسـول توقـف کنیم و وارد حـرم
نشـومی .اما از چشـمهای برایان میخوامن مشتاق است وارد حرم بشـود و میگومی خب البته تو میتواین
وسـایلت را بدهـی به مـا و بروی داخـل .کولهی خیس عرقـش را میگیـرم و میگومی موفق بـایش .برایان
بمـان را نزدیـک کنمی.
یشـود و ما سـعی میکنمی قل 
بـه مست مرکـز جاذبه نزدیـک م 
از ز یـارت کـه میآیـد ،انگار چشـمهایش آرامتر شـده و آن جسـتجوگری سـابق را ندارد .میپرسیم توانستی
ً
تـا ضر یـح هـم بـروی؟ میگو یـد بلـه و یـک  wonderful experienceهـم اضافـه میکنـد و تقریبـا نیم
یسـت یـا از ذوق دریافتهای تازه یا شـاید هم نتیجهی
سـاعیت چیز دیگـری منیگوید .منیدامن از خستگ 
ی نکنم و بگـذارم ا گر
جخـامن داخـل ون .ترجیـح میدهـم حـال درونـش را بـا گفتگو دسـتکار 
توصیـهی حا 
ً
نیطـور ترجیـح میدهد.
خـودش خواسـت چیـزی بگو یـد که ایـن اتفـاق منیافتد .ظاهـرا کمیـل هم مه 

شـب را در جممـع آیـتاهلل شـاهرودی-کـه رفیـق ایـراین برایـان در کانـادا مهاهنـگ کرده-صبـح میکنیم.
تشـان
برایـان آ نجـا گروهـی از سیاهپوسـتان شـیعه را پیـدا میکنـد و تـا پـایس از شـب در بـارهی وضعی 
یشـان میپرسـد .صبـح هـم منـازش را دور از چشـم مهـه و مهچنـان بـدون
تهـای تبلیغ 
در ایـران و فعالی 
مهـر میخوانـد .از دور سلامی بـه امیرمان میدهمی و ز یرچشـمی میبینمی که برایان هم دسـت بر سـینه
یشـود برامیان
یگـذارد و سلام میدهـد .راننـدهی یـک ماشین دوج که متوجـه خارجی بـودن برایـان م 
م 
بـوق میزنـد و میگو یـد بیاییـد تـا عمود دویسـت مـیروم ،مهمـان من باشـید .بـه برایـان نـگاه میکنمی
نیجـا بـه عـرق ر خیتن افتـاده پیشنهاد میدهـد کمـی از راه را
یفسـت .کمیـل کـه از مه 
کـه پاسـخش من 
بـا تا کسی بـرومی کـه ر یسـک بـه اربعین نرسـیدنمان کـم شـود .ویل برایـان سـفت و حمکـم میگو یـد کـه
لمـپ حسـاب کـرده کـه ا گـر تنـد بـرومی شـب اربعین
میخواهـد مهـ ه چیـز را کامـل جتر بـه کنـد و بـا گوگ 
یشـود کولـهاش را از او میقاپد و ما هـم به دنبالش
کربالییم .بعـد که متوجه ضدحـال خوردن کمیل م 
یشـومی .خـود برایان
بـا دو کولـه بر پشـت از بین کوچ ههـای آرام اطراف حـرم موال وارد مسـیر پیادهروی م 

مهــهی احساســات چنــان
صادقانهانــد کــه مهمــان
یب هیــچ
غــریب هــم میتوانــد 
ســؤایل شــور شــیعیان را دور
خورشیدشــان ضبــط کنــد

ً
ـکرا گفنتهای مهربانانـه رد میکند ویل
بـا مفاهیم عمود و موکب و چای آشناسـت و مهه را تندتند با ش 
یقهـا هـم از ایـن ثبـت جهـاین اسـتقبال میکننـد و بعضی بـا قلیـان و
نهـا را رد منیکنـد .عرا 
دوربینـش ای 
بعضی بـا قـوری و بعضی بـا عکـس شهیدشـان خودشـان را در قـاب برایـان جـا میکننـد .مـا هـم بـه این
گهـا اعتـرایض منیکنیم .در نتیجـه ،طـی کـردن پنـج عمـود اول یـک سـاعیت طول
تبـادل فراملیتی فرهن 
میکشـد .کمیـل هـم گاهـی جمـایل بـرای اسـتراحت مییابد.
یگـومی گـوش کـن عز یـزم ،مـن بیشـتر از تـو دغدغـهی
یگـذارم و م 
باألخـره روی شـانهی برایـان دسـت م 
عـکایس دارم کـه ایـن مهه وسـیله را دنبال خودم میکشـم .مهـهی  1400عمـود پر از این صحنههاسـت.
نجـا .میگو یـد دوسـت داشتم
یگـردامن ای 
بیـا ا گـر جلوتـر شـبهیش را ندیـدی ،خـودم بـا یـک دوج بـرت م 
مهین اول چنـد عکـس از فضـای پیـادهروی بگیـرم و بعد بـا خیـال راحـت روی راه مترکـز کمن.
تـا عمـود دویسـت دار می بـه سـؤالهای برایـان جـواب میدهیم .بیشـتر حـول فلسـفهی پیـادهروی و
تار خیچـهی آن اسـت .خوشـبختانه چـون از مسـیر کنـاری کـه موکبی نـدارد مـیرومی توجه ز یـادی جلب

کوتـوک از دور از برایان عکس میگیرنـد .مهانطور که پیشبینی میکردمی ذهنیت
منیکنیم و فقـط ت 
سـیایس روی فهمـش از اربعین سـایه انداختـه.
برایـش از تار خیچـهی ایـن حرکـت و داسـتان جابـر و حضـرت زینـب میگوییم .میگو یـد داسـتان کربلا را
کامـل خوانـده ویل ایـن چیزهـا را منیدانسـته .از اهتمـام هزارسـالهی شـیعیان بـه ایـن ز یـارت میگوییم و
ً
ً
نکـه اساس ـا خیـزش این حرکـت از دل عـراق بوده نه طـرح حا کمیت ایـران و قطعـا اثرات سـیایسای هم
ای 
دارد ویل نگرشهای سـیایس خمتلیف در این راهپیمایی شـرکت میکنند .بندهخدا از این مهه دادهی جدید
متفـاوت با مطالعـات زیادش جا خـورده و اولین نظری که میدهد این اسـت که ایـن راهپیمـایی او را یاد
راهپیمـایی بـزرگ خانوادهها در فسـتیوال دیز ینلنـد میاندازد و سـعی میکند شـباهتها را برامیان توضیح
دهـد .جلـوی خند همـان را میگیـر می و فقط میگوییم که ابتدای مسـیر شـاید برای مقایسـه زود باشـد.
به پیشنهاد کمیل در یک موکب کاشـاین که خا کشـیر و شـربتهای دیگر میدهند میایستمی .مردی
که شـربت میر یزد در آن فشـار مجعیت تشـنه میپرسـد که برایان جمرد اسـت یا متأهل .برایـان با لبخند
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بهـا بیشـتر رابطـه
میگو یـد مهـهی دوسـتدخترهای قبلیاش از دسـتش عـایص شـدهاند و االن بـا کتا 
دارد .طـوری کـه بقیـه نشـنوند حرفـش را بـرای مـرد تر مجـه میکنیم و او هـم میخنـدد .میگوید بیـا ایران
خـودم برایـت کالس بگذارم .بعد فواید پنج مدل شـربت را برامیـان توضیح میدهد و برایـان خبیش از این
ً
توضیحـات را در موبایلـش مینویسـد کـه انگیـزهی مرد را بـرای توضیـح دادن بیشـتر میکنـد .هنایتا هم
یخـورد ،انگار بـرای اولنی
شـربت ترکییب عرق بیدمشـک و نسـترن را برمـیدارد .مهنیطور که شـربت م 
یهـای خییل
بـار متوجـه چیزی شـده باشـد میگوی د راستی چطور اسـت کـه من از دیـروز تا حـاال خارج 
ً
ً
کمـی دیـدم؟ تـازه آ نهـا هـم عمدتـا شـیعیان مهاجـر آن کشـورها بودنـد .واقعـا بـه نظرتـان شـعار «اربعین
ینسـت» اغراقآمیز نیسـت؟
یـک راهپیمـایی جها 
ایـن نگاه برای من و کمیل جدید نیسـت و توضیح میدهمی که قبول دار می افراد شـبیه خود برایان خییل
ینسـت و ما
کمانـد و در ایـن خیـل مجعیـت میلیوین به چشـم منیآینـد ویل پیـام حرکت امام حسین جها 
دوسـت دار می این پیـام را به گوش ملتهای خمتلف برسـانمی.
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میگوید« میداین؟
شناخت ادیان و جوامع
مثلعلوممهندیس
نیست که مههی
حقیقت را بشود البهالی
کتابهای بشری و
نتیجهگیر یهایمقاالت
علمی درک کرد»

ً
نزدیکیهـای ظهـر میرسیم بـه موکبی پا کسـتاین کـه ظاهـرا بنیامللیلتـر از بقیـه اسـت و زائـران در آن
میتواننـد ز یـر پرچـم کشـورهای خودشـان عکـس یـادگاری بگیرنـد .برخـورد گـرم چبههـای موکـب،
برایـان را رایض میکنـد ز یـر پرچـم کانـادا عکسی بگیـرد .بعـد وایفـای را بـرای برایـان راه میاندازنـد
و او هـم ،مثـل ماهـی از آب بیرو نافتـادهای کـه دوبـاره بـه تنـگ بیندازنـدش ،بـا چـت خمتصـری بـا
همنژادهـای خـودش و اعلام خبـر سلامیتاش جـان تـازهای میگیـرد .و یل مهچنـان دنبـال خارج ِـی
ً
واقعـا خارجـی میگـردد .از موکـب کـه بیـرون میآییم برایـان میگو یـد انتظـار خارجـی دیـدن در ایـن
مراسـم انتظـار بهجایی نیسـت .بـرای بیشـتر تور یسـتهای خارجی فان و امـکان رقصیدن و نوشـیدن
مسـئلهی مهمیسـت کـه در این مراسـم از آنهـا خبری نیسـت .بعد خـودش با خنـده میگو یـد البته
شـاید چـایی بـرای مشـا حکـم نوشـیدن داشـته باشـد و شـاید حتی سـینه ز ین حکـم رقصیـدن و یل خب،
بـرای تور یستی کـه فقـط ناظـر بیرو ینسـت ،حتی ا گـر خیلی ماجراجـو و مشـتاق کشـف فرهنگهـای
دیگـر باشـد ،بیشـتر از یـک روزش خسـتهکننده اسـت.

میگوییم پـس خسـته شـدی؟ فکـر کنیم در آن شـربت چیـزی ر خیتـه بودنـد .میایسـتد و مها نطـور کـه
از یـک تابلـوی روزمشـار نابـودی اسـرائیل عکـس میگیـرد ،میگو یـد مـیداین؟ شـناخت ادیـان و جوامع
بهـای بشـری و نتیجهگیر یهای
مثـل علوم مهندیس نیسـت که مهـهی حقیقت را بشـود البـهالی کتا 
تهـا
مقـاالت علمـی درک کـرد ،آن هـم بـا عینـک آد مهـایی کـه حتی ا گـر مغـرض و دستنشـاندهی دول 
نباشـند ،بسـیاری از مقدمـات و پیشـینههای فرهنگـی تشـیع را ندارند.
ب برای سرب هسـر
ثمـان ک مکـم از تـب و تـاب میافتـد امـا خـواب خمتصـر و خنـکای دم مغـر 
تـا عصـر حب 
برایان گذاشنت شـارژمان میکند .مثل هر ایراین دیگری ،اولنی موضوع شوخیمان ازدواج است .برایان
ً
هـم یپ شـوخی را میگیـرد کـه اساسـا هدفـش از حتمـل سـخیتهای ایـن سـفر نـه شـناخت یـک مذهـب
ای کدبانـو بوده.
جدیـد  ،بلکه پیـدا کردن یـک زن خاورمیانـه ِ

یشـود
بهـا پـر شـدهاند .موکـبداری متوجـه اضطـرار مـا م 
بعـد مغـرب ،تـا بـه خودمـان جبنبیم ،موک 
و پشـتبام خلـوت موکـب قدمیـیاش در میـان خنلسـتان را پیشنهاد میدهـد .پتوهـا را بـر مـیدار می و

یشـومی .کمیـل میگو یـد آخر یـن بـاری کـه
یگـذار می و سـهتایی ز یـر آمسـان دراز م 
ثمـان را کنارمـان م 
اثا 
اینطوری خوابیده ده سـال پیش خانهی مادربزرگش در یزد بوده که نصف هشـب پیرزن بندهخدا سـکته
میکنـد و از آن به بعد ،قید روی پشـتبام خوابیدن را میزند .من میگومی آخر یـن بارم روی صندیلهای
ایسـتگاه قطـاری در آملـان بـوده کـه پو لهـامی را زده بودنـد .برایـان هـم میگو یـد آخرین بـاری کـه اینطوری
خوابیده توی یک اقامتگاه بومگردی در عمان بوده که برای هر شـبش چهارصد دالر داده .بعد میپرسـد
نجـا را کرایـه منیدهنـد؟ و قبـل جـواب گرفتن  ،خوابـش میبرد.
غیـر از اربعین ،ای 
صبـح بعـد از اذان راه میافتیم .خوشـبختانه صبحان ههـا گیاهیانـد و بیشـتر بـه مـذاق برایـان خـوش
میآیند .در طول راه ،دوربنی برایان بیشتر مست بنرهای رنگارنگ آیتاهللها و شهدای عرایق میچرخد
یهـا.
ییهـا و خورا ک 
تـا مسـت چا 

ً
وسـط راه میفهممی که پاهـای برایان بدجور تـاول زده و صدایـش را در منیآورده .در موکب درماین نسـبتا
شـلوغی میایسـتمی .میپرسیم به نظرت این مهه آدم این مهه سـال این سـخیتها را برای محایت از یک

برایــان هــم میگویــد آخر یــن بــاری
نطــوری خوابیده تــوی یک
کــه ای 
اقامتگاه بومگردی در عمان بوده
کــه بــرای هــر شــبش چهارصــد دالر
داده .بعد میپرســد غیر از اربعنی،
اینجــا را کرایــه منیدهنــد؟

حـزب سـیایس کشـیدهاند یا از سـر عـادت یا چیز دیگر؟ پزشـک جـوان ایـراین هم کـه دارد به پـای برایان
مپـاد میزنـد بـه انگلیسی میگوید شـاید هم بـرای چـایی وغذای جمـاین این مهـه هز ینـه میکننـد .برایان
کـه بـه خاطـر دردش حـال شـوخی نـدارد میگو یـد هنـوز بـه نتیجـهی دقیقی نرسـیدهام .فقـط مـیدامن
نهـا کـه گفتید نیسـت.
ای 
برایـان مهچنـان اصرار به پیـادهروی دارد و تا ظهر ،به خاطر حالش  ،آهسـته ویل پیوسـت ه مـیرومی .برای
نجـا کالفهکننـده اسـت .بـرای اسـتراحت و نفـس تـازه کـردن،
سـفیر سـرزمنی خیبنـدان ،گرمـای ظهـر ای 
یتهـا کـه غـذای گیاهـی ـلوبی ا ـ هـم دارند میایسـتمی .شـلوغ اسـت و مهـه جور
نزدیـک موکـب بـزرگ کوی 
ً
ملیتی در صـف غذایـش ایسـتادهاند تـا بعـد از چنـد روز غذاهـای نسـبتا تکـراری تنوعـی اجیـاد کننـد.
یگـذارم و میروم
یشـوم و دوربین و وسـایل را ز یر چادر بـزرگ موکب کنـار برایـان و کمیل م 
داوطلـب م 
در صـف غـذا میایستم .تا برگـردم میبینم که برایـان و کمیـل از هـوش رفتهانـد .موبایـل برایان کـه البد
یکـرده هنـوز دسـتش اسـت و کمیـل هـم بـا دهـان نیم هبـاز خوابش بـرده.
داشـته عکسهایـش را مـرور م 

ینشـان .دمل منیآیـد بیدارشـان کمن .نـان و ظرف
سشـان را هپـن کردهانـد روی پیشا 
هـر دو چفی ههـای خی 
یگـذارم و خـودم هـم از هـوش مـیروم.
لوبیـا را روی کیسـهام م 
یپـرم .خیـس عـرق شـدهام و کمـی طـول
بـا صـدای نگـران «عبـاس پاشـو بدخبـت شـدمی» از خـواب م 
میکشـد تا یادم بیاید کجا هسـتمی .برایان و کمیل و چند مرد دیگر دارند وسایلمان را ز یر و رو میکنند
و دنبـال چیـزی میگردند .یکـی از مردهـا از من میپرسـد «آقا مشـا قبل خـواب موبایل این دوسـتمون
رو ندیـدی؟» حیـرتزده به کمیل نـگاه میکمن « :نیسـت»؟
بـه نشـانهی نفی سـری تـکان میدهـد .خشـکم میزنـد .پشـت لنـز و دوربین تکا نخنـورده ،برایـان
بسـوخته را میبینم کـه بـه وضـوح بغـض کـرده و دارد حصیرهـای موکـب را بـاال پایین میکنـد.
آفتا 
یگـومی دسـتت بـود کـه .میگو یـد تـو هـم دیـدی دستم بـود؟ پـس چـرا لنزهـا را نبـرده؟
م 
و بعـد ،بدتر یـن حـدیس را که هیچ کـس منیخواهد به زبان بیـاورد خـودش میگوید «ا گر دزدیده باشـند،
چطور میخواهیم در این مجعیت میلیـوین دزد را بگیر می؟»

خبـر گـم شـدن یـک موبایـل ،آن هـم موبایل یـک خارجـی  ،مثل بـادی سـوزان چهـل پنجـاه نفـری را که
یشـود و هر کسی حدیس
در چـادر بـزرگ اسـتراحت میکننـد بـه جنبوجـوش درمـیآورد .مههمه ز یـاد م 
ی تلخـی از این حرکت مقدس در ذهن جوان مباند .یکی میگوید
میزند .هیچ کس منیخواهد خاطر ه 
نیجـا مهـه پـول مجـع کنیم و برایـش گـویش
مـن یـک گـویش سـادهی اضافـه دارم و دیگـری میگو یـد مه 
یشسـت.
خبر می .خییلها موافقند .برایان میگوید مسـئله موبایل نیسـت ،مسـئله عکسهای توی گو 
نیبـهدوش بـه انگلیسی میگوید «ایـن رفیق مشا که عکاسـه ،مههی عکسـا
یـک خبرنگار لبنـاین دورب 
ییسـت کـه بـا
یبتـر میگو یـد نـه  ،مسـئله عکسها 
و فیلمـای منم جمـاین مـال مشـا ».برایـان کمـی عص 
یفـای میدهـد کـه برایـان بـه
بوجـوش میافتنـد .یکـی وا 
نـگاه مـن گرفتـه شـده .دوبـاره مـردم بـه جن 
واتساپـش زنـگ بزنـد .گـویش خاموش اسـت .برایـان میپرسـد ایـن راهپیمـایی پلیس و یـژهای نـدارد؟
کمتـر کسی بـه ایـن سـؤال برایـان فکـر کـرده و سـکوت مهـگاین مـا نیـازی بـه تر مجـه نـدارد .یکـی میگوید
ً
اصلا شـاید نیروهـای امنیتی به برایان شـک کرده باشـند کـه نکند جاسـوس باشـد .خبر بیـرون میرود

بــا صــدای نگــران «عبــاس
پاشــو بدخبت شــدمی» از خواب
میپــرم .خیــس عــرق شــدهام
و کمــی طــول میکشــد تــا یــادم
بیایــد کجــا هســتمی

یتهـا و دو سـه نفـر دیگـر را هـم بـه چـادر بـاز میکنـد« :بابت
و پـای صاحـب میانسـال موکـب بـزرگ کوی 
اتفـایق کـه افتاده متأسـفم .االن دوسـهتا از چبهها رو فرسـتادم از موکب اشـیای گ مشـده آمارشـو بگیرن.
هر کمکـی از مـا برمیـاد بفرمایید».
یشـوند .لعن و نفریین به کیس
اسـتعالم از موکب گمشـده ها هم فایدهای ندارد .کمکم مهه دوباره راهی م 
کـه ایـن کار را کـرده میفرسـتند و از چـادر بیـرون میرونـد .برایان مـیرود یک گوشـهی چـادر .اولش فکر
ً
میکنمی میخواهد دنبال گویش بگردد .اما میبینمی که مهری برمیدارد و میایسـتد بـه مناز ،آن هم دقیقا
یشـود «ایـن مگـر شیع هسـت؟» با
مثـل مـا .توجـه هفـت هشـت نفـری کـه تـوی چـادر ماندهانـد جلـب م 
کمیـل مـات و مهبـوت ماندهامی کـه درون ایـن جـوان دارد چه اتفـایق میافتد .مـن مهمان خدای مشـا بودم
یکنم تـا از او کمک خبواهـم؟ یا ا گـر دین مشا حق اسـت بایـد گویش من
و حـاال هـم مثل خودتـان نیایش م 
پیـدا بشـود؟ خبرنگار لبنـاین میخواهـد دوربینش را روشـن کنـد اما جلو یـش را میگیـر می .مناز برایـان متام
یشـود و حالت دعـا میگیرد .کمیـل میگو یـد «معلومه خـدا داره چـیکار میکنه؟»
م 

برایـان میآیـد مست مـا .میگوید بـرومی؛ به هرحـال این خبشی از تقدیر مـن بوده کـه خدا خواسـته .اولنی
یشـنومی .ادامـهی را همـان تـا دو سـه سـاعیت بـه سـکوت
یسـت کـه کلمـهی «خـدا» را از زبانـش م 
بار 
یگـومی هـر جا سـوژهای دیـدی بگو کـه دوربین را بدهم دسـتت .تشـکر میکنـد اما
یگـذرد .بـه برایـان م 
م 
هیـچ جـا ازم دوربین منیخواهـد.
یشـوم میبیمن
شـب زودتـر به موکیب مـیرومی تـا خسـتگی روز دردنا ک را بگیر می .نصف هشـب کـه بیدار م 
یشـود یبمقدمـه میگوید «مـیدوین
برایـان بیـدار اسـت و به سـقف خیره شـده .متوجه بیـدار بـودمن که م 
عبـاس؟ دزدی کـه موبایـل منـو بـرده دنبـال پـول نبـوده ،وگرنـه هـم لنـز تـو او نجـا بـود و هـم موبایـل گرو نتـر
کمیل .شـاید منو زیر نظر داشـته .بههرحال پیدا کردن حقیقت هزینه داره و دور هر چیز هزینهداری هم دزد
فهـای برایـان ،شـببهخیرش را جـواب میدهم.
فراوونـه .منـیدومن .شـبت به خیـر ».گیـج خـواب و حر 
فـردا در طـول مسـیر برایـان سـرحالتر اسـت و خـودش دوبـاره بـازی پرسـیدن عبـارات فـاریس کار بـردی را
فهـای دیشـب برایان بـه کمیل گفتـهام و معلوم اسـت که کنجـکاویاش
شـروع میکنـد .در بـارهی حر 

یشـود کـه در موکیب که بسـاط قهو هی
دارد از حـس احترامـش بـه عقایـد دیگـران پییش میگیـرد .این م 
درستوحسـایب بـه راه اسـت و برایـان دارد با دوربنی من عکـس میگیرد از سـرکیف بودن برایان اسـتفاده
میکنـد و میپرسـد «راستی برایـان ،تـو دیـروز مثـل ما منـاز خوندی چـون دنبـال معجزه بـودی؟»
برایـان میگو یـد نـه .هنـوز آنقدر چیـز بـرای دیـدن و فکر کـردن دارم کـه نیـازی به معجزه نداشـته باشـم،
هرچنـد معجـزه را هم دیـدهام .فقـط دعا کـردم که بعـد از اتفایق که در مسـیر کشـف حقیقت بـرامی افتاده
آرامـم بکنـد و دوسـت داشتم ایـن را شـبیه مشـا از خـدا خبواهـم« .دوسـت داشتم»یعنی دیگـر بیشـتر از ایـن
یشـه بگـی چه معجـزهای دیـدی؟»
سـؤال نپرسـید .کمیل فقط میپرسـ د «م 
صـدای بـه هـم خـوردن فنجانهـای قهـوه یکبنـد ادامـه دارد .برایـان دور بین را در کیـف میگـذارد و
روی فـرش قرمـز ز یبـا و یل پوسـیدهی موکـب ولـو میشـود« :ا گـه ایـن اتفـاق تـو کشـور مـا افتـاده بـود،
پلیـس بـا مهـهی توانـش میاومـد و مـردم کوچکتر یـن امهیتی منـیدادن .اینجـا برعکـس ،خبـری از
هیـچ پلیسی نبـود و یل انـگار مشـکل مـن بـرای مهـهی آدمـای اون خیمـه مهـم بـود .انـگار کـه مشـکل

نه فقــط مــن  ،انگار یــه چیزی
تــو دل ایــن آدمــا هســت کــه
اینقــدر هــوای مســافرای ایــن
راهــو دارن .یــه چیــزی بیشــتر
از عالقــه بــه یــه اســطورهی
تار خیــی

شـخیص من نباشـه .نه فقط من ،انگار یه چیزی تو دل این آدما هسـت که اینقدر هوای مسافرای
ایـن راهو دارن .یـه چیزی بیشـتر از عالقه به یه اسـطورهی تار خیی .منیدومن چیه و یل فکر کمن میشـه
امسشـو بـذار می معجزه».

ً
فتـر موکبی میبینیم کـه
کلم ههـا بـرای کمیـل کاملا ملموسانـد و سـؤال دیگـری منیکنـد .کمـی آنطر 
روی لیوا نهـای چایـش مجلایت از امـام حسین را بـه انگلیسی نوشـتهاند و سردرشـان هم بـه انگلییس
(ع)

نوشـتهاند کـه«بنـوش و بیندیـش».
برایان میگوید «فکر کمن با دوربنی تو بتوامن از دور هم عکسهای خویب از لیوانها بگیرم» و میرود.
از دور میبینمی که صاحب موکب حتویلش میگیرد و بعد میبردش داخل موکب تا بتواند عکسهای
هبتری بگیرد
ادامهی این سفرنامه به زودی در سایت نشر اطراف منتشر میشود

محض فیض است
دیگر اینکه این اقدامات ِ

این اعالمیهها خبیش از تاریخ فرهنگی و مذهیب کشور به مشار میآیند

آچنه دربارهی عزاداری و آینی سوگواری حمرم در دورهی قاجار چشمگیر است ،حنوهی اطالعرساین
به مردم دربارهی برگزاری این مراسـم در نقاط خمتلف کشـور است .با شکلگیری صنعت چاپ
و رمسیـت یافتن مطبوعـات ،اعالنهـا نقـش بسـیار مهمـی در ارتبـاط بـا آینیهـای حمـرم و صفـر،
مـاه مبارک رمضـان و دیگر ایام مهـم مذهیب در ایـران ایفا کردند .اطالعرسـاین دربـارهی برنامهها
و دسـتورات و هرآچنـه مربوط ب ه عزاداری بود و شـاید پیش از آن توسـط جارچیان اجنام میشـد،
یل گسـترده بـا چـاپ اعالمیههـا و دعوتنامههای شـخیص یـا در روزنامهها
در ایـن دوره بـه شـک 

اجنـام گرفت .روزنامههایی مانند وقایع اتفاقیـه ،دولت علیه ایران و روزنامهی ایران ،رسـالت مهمی را
در مهاهنگی و چگونگی برپایی مراسـ م و سنن ماههای مذهیب در ایران و حیت دیگر نقاط شیعهنشنی
خـارج از مرزهـای ایـران بـر دوش گرفتنـد .ایـن اعالمیههـا کـه خـود خبشی از تار یـخ فرهنگـی و مذهبی
کشـور بـه مشـار میآینـد ،طیـف وسـیعی از اطالعرسـاین را برعهـده داشـتند؛ از اعلام تعیین زمـان دقیق
آغازوپایـان ایام مذهیب گرفته تا زمان و مکان برپایی آینیهایی ماننـد روضهخواین ،پردهخواین ،تعزیه،
سـینهز ین ،تقسیم نذورات میان مـردم ،اعالم نـرخ ارزاق و ماحیتـاج مـردم در این ایـام و حیت چگونگی
برپایی این مراسـم در کشـورهای دیگر.

نامه در خصوص جملس روضهخواین انیسالدوله
قربانـت شـوم ،از امـروز جملسروض هخـواین نـواب علیـه عالیـه انیسالدولـه در کشـیکخانه
مبارکه میباشـد و از امشـب هم عیلالرسـم 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
کما هو املقرر مرمحت فرمودهاند .به جهت اسـباب چراغ ال له و [دراصل سـند پا ک شده است]
به عالیجناب حتویلدار انعام داد ه شـود که باید از سرکار نواب مستطاب واال معنیالدوله اذن
گرفته شـود بلکه خودشـان تشـریف بیاورند اسـباب چـراغ لطـف فرمایند .اختیـار با سـرکار واال
دام اقباله اسـت هنایت سـه چراغ افروخته خواهد شـد … .
حاشـیهی نامـه :خمدوم حمترم معظم من در صور یت که از طرف قرین اشـرف اجازه گرفته باشـد
البته هر یک از اجزاء حق خدمتگزاری دارند عالیجناب ساللةاالجناب حتویلدار خاصه هم که
علت غایی اسـت بایـد کمال مراقبـت و مهراهی را منایـد ،لکـن در دو فقره حتویلدار به حق اسـت؛
یکـی ا گـر اسـقاطی در اسـباب چـراغ واقـع شـود از کـی بگیـرد ،دیگـر اینکه ایـن اقدامـات حمض
فیض اسـت چه ضـرر دارد خود مشا در جزو حسـاب نوشـته به حضور مبـارک هم عرضـه دارید.

به تار یخ  18شوال 1340
حضور حمترم مبارک جناب مستطاب اشرفالسادات آقای آقا سید حممد زیداقباله مشرف باد
ً
قبلهگاها اوال عمده مطالب بر سالمیت وجود ذجیود حضرت مستطاب عایل است.
ثانیا عرض می شود لیله یکشنبه  21شهر حال در راستهی ساغر یسازان جملس عزاداری حضرت
سـید الشـهدا(ع) برپا شـده اسـت .انشـاءاهلل به قدوم مبارک حضرت مسـتطاب عایل ما را موسـتفیز
(مسـتفیض) خواهید فرمود .یا ابوالفضل  .زیاده ایام عزت مستدام باد.
(ع)

اقل :استاد رضا اوریس دوز

اعالمیه قیمت ارزاق در دو ماه حمرم و صفر
صفر 1272
ن قرار بوده است:
دیگر تسعیر اجناس اصفهان را که نوشتهاند در ماه حمرماحلرام از ای 
گنـدم یـک خـروار ،بیسـت و پنـجهـزار .جـو یـک خـروار ،بیسـت و دو هـزار .برنـج یـک مـن شـاه ،هـزار
ً
ً
دینـار .نان یک من شـاه ،ده شـاهی .روغن یک مـن ایضا ،پنج هزار .گوشـت یک من ایضـا ،پانزده
شـاهی .ماسـت یـک مـن شـاه ،هفتصـد دینـار .خر بـزه و هندوانه یـک من شـاه ،پنـج شـاهی .انگور
ً
ً
یـک مـن ایضا ،سـیصد دینـار .پیه گداخته یـک من ایضـا ،چهار هـزار .روغـن چـراغ ،دو هـزار .خنود
یک من ،هفتصد دینار .لوبیا هزار دینار .کاه یک خروار ،یک تومان .هیزم ،پنج هزار .قند اصفهاین
خـوب یـک من شـاه ،یـک تومان
در ماههـای حمـرم و صفـر و رمضـان ،از سـوی مسـئولنی و کسـبه نرخهـای جدیـدی بـرای ماحیتـاج عمومـی
اعلام میشـد .در ایـن ایـام کـه برخـی مشـاغل تعطیل یـا کـمکار بودنـد و وضـع مـایل خـویب نداشـتند و از طر یف
هتیـه و خپش نذورات بیشـتر میشـد ،قیمتها کاهش پیـدا میکرد .این کار به معنای سـهمی بودن مسـئولنی و
بازار یهـا در ثـواب و اجـر اخـروی بـه حسـاب میآمد.

یااباعبداهللاحلسنی

ُ
متـام شـد جنـگ جملـس امحد سـفاح در شـب سـه شـنبه بیسـت و هشتم

شـهر ذیقعـده احلـرام(.)1289
نویسنده حممد باقر ابن حممد باقر برادرزاده مرحوم معنی البکاء .
از خواننده التماس دعا دارم  .دیگر اینکه بگوید خدا مرحوم معنیالبکاء
را بیامرزد .والسالم.
تصویر از کتاب فرهنگ شیعهی قاجار
به کوشش پدرام خسرونژاد

مقتلنام ـهی امامحســن (ع) بــه لغــت ترکــی ایغــوری
قــرن  ۱۲مقــری مولــف و کاتــب نامشــخص

خر ید اینترنیت از سایت اطراف

خر ید اینترنیت از سایت اطراف

خر ید اینترنیت از سایت اطراف

