
 

 

 

 

 

 بخش سی و هشتم

 محرم ماه مراسم
 

  جهت از شدیدی باد. بود سرد اندکی شبانه سرمای از پس هوا مارس اول روز     

 فراش  چند  و  خود   مردان  از  تن   دو  مراهه  ه ب.  استکمی   آفتاب  شدت   از  و  وزیدمی   شرقشمال

  تا  کشید  طول  دقیقه ١٧. شدیم خیابان وارد ردندکمی  خالی کنجکاو افراد از را مسیر  که

 از پس. داشت طول قدم هزار ٣ خیابان این که فتندگمی اهالی. پیمودیم را خیابان طول

  قدم ٣٢۵ بازار این. دشمی بازار تونل وارد که رفتیم ایدروازه سمت به  میدان از عبور

 .  فترمی  ارک سمت  به  که بود ایکوچه  چپ  سمت در آن  انتهای در و داشت طول

.  رسیدیم شهر جمعۀ مسجد به  کوچه همان  ادامۀ در. بود بسته ارک چپ سمت دروازۀ     

  خط به جمالتی  آن  روی به . داشت قرار ایگوشه  در پخته  آجر جنس  از شهر  بلند منارۀ

  خاطر  به .  سیدرمی  نظر  به  مایل  اندکی  و   بود  متر  ۴٠  حدود   آن   ارتفاع .  بود  شده   نوشته   کوفی

  در شهر منظرۀ وگرنه  نشد ممکن  آن مارپیچ ایهه پل  از رفتن  بال  آن از قسمتی  فروریختن

  قدیمی منارۀ دو که بود آن نزدیکی در ایمدرسه .  بود دیدنی بسیار آن بالی از کویر  میان

 تعدادی. داشتم مراهه ه ب را خود بزرگ عکاسی دوربین من. داشت زیبا اما ارتفاع کم و

.  کنند دور را آنها  که  نبود آن  امکان و  بودند کرده احاطه  را ما  دور کاربی و جوان  پسر

 .رفتند خود  کار پی آنها از زیادی تعداد و کرده  عادت  شهر در فرنگی یک  وجود به اهالی

 قبلی ریزیبرنامه  بدون  سرنوشت، چگونه که  امنوشته  ١هیمالیا فراسوی کتاب  در من      

  آنها نو  سال مراسم و  کشاند آنجا  به  هاتبتی  سالنۀ  مذهبی  بزرگ  مراسم انجام  زمان  در مرا

  اتفاقهمین  آن  از پیش اما. شد انجام ٣شیگاسته به  من ورود از پس  روز دو  ٢تاشیلومپو در

  اولین  محرم،  ماه  در  شیعیان  سالنۀ  مراسم  از  پیش  روز  دو  من  و  داد  رخ  من  برای  طبس  در

  ١٩٠۶ سال در که ماه این اول روز ١٠ در. شدم طبس وارد اعراب قمری نو سال ماه

. یردگمی  انجام مراسمی کربال در عحسینامام شهادت  مناسبتبه  بود مارس ماه در میالدی

  به دلیلیبنا شرایط و با توجه به  که بود  مسلمانان  خلیفۀ چهارمین  ععلی حضرت فرزند او

   هجری ۶٨٠ سال محرم ١٠ روز در نبردی در و  برخاست  مخالفت  به  اموی  خلیفۀ یزید  با
١ .Trans Himalaya 

٢.Taschilompo  ،مرکز در شیگاسته غرب در واقع بودائیان هایصومعه مهمترین از یکی تراشیلومپو 

 . باشدمی تبت بودائیان گلوگ  مذهب اعظم موبد دومین لما، پانچن نشستگاه که تبت

٣.Schigaste  پایتخت گذشته  هایزمان در که کشور مرکزی منطقۀ در واقع تبت بزرگ شهر دومین 

 .است متر ٣٨۴٠ آزاد دریای از آن ارتفاع. بود تسانگ ایالت
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 برای اندازه این به سال از روز هیچ  و دارد نام عاشورا روز آن. ١رسید شهادتبه  قمری

  ایران  هایتمامی شهر  در  بلند  صدای  با   گریه   و   موسیقی  مراسم،  با   او   یاد.  نیست  مهم   شیعیان

  شجاعت  گرفته،  عزا را ععلیحضرت  خاندان  قدرت افول شیعیان. ودشمی  داشته  گرامی

  به  روزها آن اتفاقات . فرستندمی  لعنت او قشون و یزید به  و کرده تحسین را یارانش و او

  و  زره با یزید سربازان . ودشمی برگزار ایغیرحرفه  ایهه هنرپیش با  و  نمایش صورت

  سرنوشت  مورد در اصخ میریت با مالئی. ودشمی داده نمایش  هائیکاروان با امام یاران

.  نندکمی  تکرار را او ایهه گفت حرکت حال در ائیهه گرو در مردان و واندخمی  نوحه  آنها

  سیرک  مانند  هائیمحل  در  مراسم  این.  سدرمی   گوش  به  جا  همه  از  ع یاحسین  یاحسین   صدای

  تکیه  یک حداقل کوچک روستاهای حتی  و ایران شهر هر در. یردگمی  انجام تکیه نام به 

 .دارد نام تعزیه  تأتر مراسم.  داشت تکیه مه ه د ۴  روستای مثأل. دارد وجود

 وارد شد انجام سریع بسیار که شهر معماری دیدن از پس. رسیدیم طبس تکیۀ به ما     

  بودند  کرده سنگپوش را محوطه. بود شده آغاز  تازه تعزیه. شدیم ضلعی ٨ محوطۀ  یک

 ایگوشه  در نخل یک. داشت قرار حیاط وسط در حوضی. نبود سنگپوش هائیقسمت ولی

 در رواقی و  بودند ساخته  شمال به  رو نماطاق  با طاقیپیش. بود رفته  بال  خاکی زمین از

  بود  برپا  وسط  در  ستون   یک  با  ایپارچه   سقف   یک  محوطه  جنوبی   قسمت   در.  بود  آن   مقابل

  با  حزین  و بلند صدای با  و نشسته  مالئی. بودند کرده محکم اطراف به  طناب با  را آن  و

 .واندخمی   نوحه خاصی آهنگ

 عملی مرا ایهه واستخمی تما که والی. نداشتم شدن نزدیک اجازۀ بودم کافر من  چون      

 اهالی العملعکس از او زیرا کرد مخالفت مراسم این  در من حضور با ابتدا در می کرد

  احساسات مذهبی هیجانات تحت مردم که داشت وجود  آن  خطر. بود نگران  شهر متعصب 

  همراه نگهبانی  برای را تن  چند  و داد رضایت  بالخره اما. کنند متجلی من علیه  را خود

  با   من  و  کردند  انتخاب  محلی  طاق،پیش  ایوان  کنار  فرورفتگی  در  من  برای.  کرد  اعزام  من

  مملو محوطه. بودم زمین سطح از بالتر متر یک تقریبأ .  شدم مستقر آنجا در خود دوربین

  دید آن  کنار و گوشه به اما  بودم مسلط صحنه  به  آنها سر بالی  از من. بود جمعیت  از

  علت  به . رفتگمی انجام بود  برآمده وسط  در اندکی که ایپارچه  سقف  زیر مراسم. نداشتم

  امام نقش  الوان هایلباس  با  که  را ائیهه هنرپیش فقط  من  آفتاب روشن سایه و مسافت  بعد

 دیده رفتندگمی ژست هم برای که هم  آنها قشون. دیدممی ردندکمی بازی را یزید و عحسین

  این . است افتاده اتفاق روز آن در که بود عحسین امام سرنوشت از قسمتی نمایش،. دشمی

  اجتماع مورد در امروز داستان. است شده انجام بارها و بارها سالسالیان  طول در نمایش

  نمایش  بود آمده کویر از که را عحسین امام  کاروان و بود نبرد برای آنها آمادگی و مردم

 .نمکمی خودداری آن  بیان از من و دادمی

  حرکت محوطه دور حیوانات و  نرپیشگانه ه بلک دشمی ن انجام  چادر زیر فقط مراسم     

 و کرده انتخاب نمایش برای را شترها بهترین و زیباترین. ذشتندگمی من مقابل از و کرده

 تعداد.  بود شده  بسته آنها  گردن  به ائیهه زنگول. بودند کرده  تزئین رنگارنگ ایهه پارچ  با
 خلیفه ششمین دمشق،  در م ۶٨٣ برابر ق ه ۶۴ درگذشت  م، ۶۴۵ ق برابر ه  ٢۵ تولد ، معاویه پسر . یزید١

 .رسید قدرت به پدرش مرگ از پس ق ه ۶٠ سال در که اموی دودمان خلیفه دومین و مسلمانان



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

٢٨١ 
 

  که پشت  بر ائیهه کجاو با قاطر تعدادی سپس. بودند نشسته  شترها  روی به کودک زیادی

.  بود  زنان  سفر  وسیلۀاین .  ردکمیحرکت   بودشده  انداخته   آبی  و   قرمز  ایهه پارچ  آنها  رویبه 

 هائیقاطر  روی  به  بچه  پسر  تعدادی.  ردندکمی  بازی  اهه بچ  پسر  را  زنان  نقش   نمایش  این  در

 کارانسوار.  بود  آویزان  قلیانی  آنها  از  یکی  کنار  از.  بودند  نشسته  سفر  لوازم  و  چادر  بار  با

.  داشتند پرچم  و  نیزه  قدیمی،  آهنی لباس یزید قشون  و  شمشیر  خود، کاله  زره، عحسین امام

  وجود امکاناتی چنین افتاده دور اوآس این در اینکه از من. بود جالبی  نمایش مجموع در

 الوان هایلباس  مرتفع، هاینخل  سفید، چادری سقف با محوطه . بودم متعجب داشت

 .بود دیدنی  همه و همه  حیوانات و کاروانی  زندگی آنها، حرکات  و هنرپیشگان

.  کردند  احاطه   مرا  دور  و   آورده  هجوم  من  سمت   به  مردم.  گرفتم  جای  خود  محل  در  من      

 نظر زیر بودم برداریعکس  مشغول دارپایه  دوربین با مشکی چادر زیر که مرا دائمأ

 را غیرمسلمان یک تحمل تاب بزرگ ایهه عمام با متعصب مالهای مدتی از پس. داشتند

 میدان  دیگر  گوشۀ  در  خواستند  مردم  از  و  دادهدست  از  ردکمی  کار  عجیب  وسیلۀ  یک   با  که

 هایچوبدستی  با  هافراش. کردند حرکت سمت  آن به  همه. دهند گوش آنها خوانینوحه  به

  رفت،   بال  نخلی  از  ایبچه   پسر.  کردند  دور  من   از  را  مردم  و  شده  صحنه   وارد  خود  اینقره

 .کرد  کمک هافراش به  و  ساخت ایتسمه  نخل برگ  با

  نمایش به  و نشسته  اطراف هایساختمان  صاف سقف  روی به تیره چادرهای با  زنان      

 شهرهای زنان مانند اعیان زنان. بودند بام بر نشسته  سیاه  هایکالغ  شبیه . ردندکمی نگاه

  بگویم  است  بهتر  یا  چادر  اما  بود  توری  صورت  مقابل  در  که  داشتند  رنگ  سفید  چادر  بزرگ

  و  بوده متعصب  شیعۀ طبساهالی. پوشاندمی را آنها  بدن انحنای و بود تیره فقیرزنان  کیسۀ 

 دیده زنی چشم ندرتبه . استمهم بسیار زنانحجاب  و باشندمیمعروف  خصیصهاین در

 .بودندحجاب بدون  هنوز  شد  خواهندزیبائی  و  مهربانمادران  روزیکه   کوچکدختران.  دشمی

  بسیار  میدان این. گرفتم عکس چند من و گذشتیم میدان از مجددأ مراجعت هنگام     

  زندگی  اما. بود اندک آن در آمدورفت و  بود اصفهان و تهران شاه میدان  از کوچکتر

 خود شرقیاصالت  مسیحیت، چنگال از دور و اروپائیتمدن از آثاری بدون طبس روزمرۀ

 و نفت ای،کارخانه  محصولت روسی، و انگلیسی ایهه پارچ اگرچه. بود کرده حفظ را

  چینی  لمپاهای  و  صندلی  میز،  اهه خان  بعضی  در  و  سیدرمی  فروش  به  شهر  بازار  در  شمع

  تهران  با مقایسه در غربیتمدن  ایهه نشان اما داشت وجود بود غربمحصول  که شیشه با

  چنان   طبس  میدان .  بود  اندک  بسیار   زدندمی   قدم  شهر   در  راحتی  به  مسیحیان   و  اروپائیان  که 

  این   در  روزها  توانستممی  من.  سیدرمین  آن   به  هم  غرب  صدای  انعکاس  حتی  که  بود  اصیل

  و  چاقوسازان فروشان،  میوه  گرها، کوزه  اهالی، زندگی ها ساعت  و کرده  توقف  شهر

 را میدان گلی قاب  مانند بان سایه  و طاق با اههحجر ا،هه خان . کنم مطالعه را فروشاندست

 .ردکمی نوازش را هانخل برگ  باد و بودند  گرفته   میان در

  یک  جمله از و شهر معتمدین از تن چند. آمد من  دیدن به  عمادالملک روز آن  عصر     

  چندین . بودند او مراهه ه ب منطقه پست رئیس و سفید ریش و عینک سبز، عمامۀ با سید

.  داشت  کم  جنازه  یک   فقط  که  بود  طوری  آنها  آرام  حرکت.  ردندکمی  همراهی  را  آنها  فراش

  کاسۀ  والی. نشستند چادر از خارج  در چمن  زمین  روی به تعدادی و شد  پر چادر داخل
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 داخل  گردوئی  و  کرده  خارج  را  خرما  ایهه هست.  بود  آورده  من  برای  خرمائی  از  پر  سفالی

 که بود شیرینی ترینخوشمزه  این و بود  شده ریخته خرما روی به ایشیره. بودند کرده آن

 .امخورده  خود عمر در من

 در را خود جدأ. ردمکمی  زندگی شاهزادگان مانند. شد شیر و عسل از پر من میز     

 نداشتند  را  مردان  مجلس  در  حضور  اجازۀ  زنان  چون  اما  نمودممی   احساس  مسلمانان  بهشت

  بود  بلند  آن  گلی   دیوارهای.  بودیم  دور  نظرها   از  باغ   این   در  ما .  بود  حوری  بدون  بهشت   این

  کامأل  شتری   کوه .  بردممی   لذت  غروب  دیدن  از  روزهمه ه  ه ک  بود  دور  چادرها  از  قدری  به  و

 هانخل   برگ  پشت  در  آن  دیدن  و  ماه  آمدن   بال  با.  بود  زیبا  جدأ  غروب  نظیربی   مناظر  و  پیدا

 .بردممی لذت اوآس این در استراحت  و خود تنهائی از من. دشمی  رؤیائی منظره

  سفر  مانند شرایط. سیدرمی  گوش به هانخل برگ صدای و وزیدمی  شرقی شمال باد     

 صدای شنیدن از. بود میالدی ١٩٠١ سال  در ٢چارخلیک و  میالدی ۶١٨٩ سال  در ١ختن

  حدود   هوا  دمای  شب  ٩  ساعت .  نداشتم  گرما  از  شکایتی.  دمشمی ن  سیر  آب  شرشر  و  هابرگ

 .ردیمکمی آتش را چادر داخل منقل  باید  و بود  درجه ٣

  عنوان  به  باغ بنای  هایاطاق از یکی از. بودم هاعکس  ظهور  مشغول  ساعتی چند      

  رفتم  رختخواب به هنگامیکه. داشت وجود عقرب خطر اما ردمکمی  استفاده  خانه  تاریک

 هابرگ صدای. دادم گوش چادر متری یک در آب صدای به مدتی. بود شده تاریک هوا

  با  باد برخورد و مشک از آب  ریختن صدای بین  فاحشی اختالف که جدأ. بود شده کمتر

  سمت  به ما سگ دو هر ناگهان. داشت وجود بودم کرده عادت آن به  من که کویر هایشن 

.  رسید  گوش  به  بود  شده  نزدیک  اطراق  به  که  شغالی  خفیف  صدای.  بردند  هجوم  باغ  حوض

  پس  یکدیگر با آنها صوتی ارتباطات و دشمی ن بلند شبتاریکی از پس آنها صدای معموأل

 .دشمی  خاموش شهر به ورود از

 قرار  آن   پای  در  نایبند  که   کوهی  ویژه  به  اههکو.  وزیدنمی   باد  و   بود  صاف  هوا  بعد  روز     

 عکس و ترسیم برای فراش تعدادی مراهه هب روز هر من. بود پیدا تمام وضوح  به داشت

.  کردم  دیدن   شهر  ارک  از  مجددأ.  ردمک می  انتخاب  را  خود  هایمدل   و  رفته  شهر  به  برداری

  اشکال مصالح   انتخاب و  آن ساخت  کار ابتدای از بنا   این. بود  شده تعمیر  آن از هائیقسمت 

  از عبور برای. سیدرمی  نظر  به  زیبا اما  بود ریخته فرو  سریع  بسیار دلیل این  به  و داشت

 هائیطاق پیش   با   آن  حیاط   به   تا  ردیمکمی  عبور  خاک  و  گل  از  تلی  روی  از  باید  آن  هایدالن

  هنوز. دشمی  دیده بودند امان در باد شر از که نخل چند آن هایحیاط  از یکی در. برسیم

 هاینمایش   زیرا  نرفتم   جا نآ  به   امروز  من .  سیدرمی   گوشبه   تکیه   و   خیابان   از  عیاحسین  صدای

 .دشمی  نزدیکتر کربال در امام قتل  به  قدم یک  روز هر و هبود مه ه شبی تقریبأ  روزانه

 چادر نزدیکی در نخلی روی به غروب هنگام روز هر. داشت آشیانه باغ در بلبلی     

 .اندبرده نام بلبل از بسیار ایرانی شعرای. دادمی نوازش مرا گوش خود آواز با و نشسته

   این  وظیفۀ  که سیدرمی  نظر به چنین .  داشت فاحشی تضاد هاشغال  زوزۀ با  آن آواز زیبائی
 امروزه آن مردمان بیشتر. است چین در یارکند خاوری جنوب در کیانگسین در ختن شهرستان مرکز. ١

 .بود ابریشم راه مهم شهرهای از یکی گذشته در ختن. اویغورند

٢ .Tjarkhlik 
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  خستگی  بدون تاریکخانه از من  مراجعت از پس  روز هر. بود من برای آوازخوانی بلبل

 .ردکمی  سرائی نغمه

  سریعأ   شهر  به  ورود  نگامه  هک  عرضا  حسین  سلطان  امامزاده  سمت  به   من  مارس  ٣  روز     

  شده  بنا شهر از خارج ایتپه  روی  به  تمام  زیبائی با  مقبره این. رفتم بودم  کرده دیدن آن از

 حال  در  ایران  بناهای  سایر  مانند  هم  بنا  این.  است  گرفته  فرا  بیابان  و  کویر  را  آن اطراف  و

  بنا  این تعمیر عوض در دیگری مالی هایضرورت که  شد گفته . بود تخریب و فروریزی

  و  بود کوچک گنبد چند  و  بزرگ  گنبد دو  با  قسمتی  چند  ساختمان  یک  مقبره . داشت وجود

 . بود  مسطح  تقریبأ  آنها  از  یکی  و  بوده  ارتفاعکم  گنبدها.  داشت  حیاط   به   رو  زیبائی  طاقپیش

 

 
 

  حیاط وارد دروازه از عبور از پس. بود شده ساخته  پلکانی  دیگر گنبد پائین قسمت  در     

 هائیرواق  حیاط دیوارهای کنار در. بود فروریخته  سمت  آن در بنا طاقپیش . شدم طویلی

  مقبره به  طویلی دالن. بود کرده زیباتر را رنگ  خاکی محیط این نخل چند . بودند ساخته 

 زادهامام  مرقد  ورودی  درب.  بودند  مدفون  شهر  روحانیون  از  تن  چند  آن  طول  در  و  سیدرمی

 .است ممنوع  محل  این به   غیرمسلمانان ورود. بود قفل

  گوش نسیم در آن  هایبرگ لرزش صدای به  و  کرده توقف درختچه  کنار در مدتی      

  آبی آسمان  زیر  و  خاکی زمینۀ  در شتری کوه سپیدپوش قلۀ. بردم لذت منظره  از و کردم

  که  نبود  شهری  اولین  این .  بود  درختچه  این  نزدیکی  در  کوچک  گنبد  چند.  بود  زیبا  اندازهبی

 .باشم  دیده را مانند درخت بوتۀ   چنین آن از خارج  در من

  زیر اما  شد درجه ٨ بعد روز ظهر یک ساعت. رسید  درجه ٣ منهای به  شب  دمای     

  ماه  در هانخل  سرزمین  در ایران از قسمت  این  در اینکه . دشمی  احساس گرما  آفتاب تابش

 .کند بیداد گرما داشتم انتظار من. بود آورتعجب  بسیار باشد صفر زیر هوا مارس

.  رسیدیم تکیه  به  گذشته  بازار از. شدیم وارد شهر  غربی  دروازۀ از مراجعت  هنگام      

  به امروز داستان. کردم نگاه  و کرده توقف اندکی. بود انجام  حال در نمایشی  هم امروز

  حرکت  محوطه دور هائیپرچم  با  اهالی از گروهی. بود شده  نزدیک  عاشورا روز وقایع
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 صدای با قدم هر با  و زده دور  محوطه در برهنه  سر و  بالتنه  با نفر ٣٠ حدود. ردندکمی

  با  هاقدم با همزمان. ردندکمی تکرار را آن هم حضار. فتندگمی  عیاحسین ایکوفته  و خسته

  مذهبی احساسات و کوفته سینه چپ قسمت به خود راست دست  با خاصی ریتم و صدا

 حالت آنها صدای و هدش اضافه آنها شور به ذشتگمی هرچه. ردندکمی زندهرا  حضار

 یاد  به   مرا  حالت  این.  بود  کرده  ورم  و  شده  سرخ   آنها   تمامی  سینۀ.  رفتگمی  خود  به   دیگری

 .انداخت قسطنطنیه گویاندراویش

  با  سقاها. ندبود شده  جمع هابام پشت بر زن ٣۴٠ و  محوطه در نفر هزار ٣ حدود     

 خرمای خود با مردم. ردندکمی خیرات آب مردم بین دست در جامی و پشت به مشکی

 .ردندکمی  تناول و  داشتند پسته  و خشک

  آن  مذهبی جنبۀ  و  خوانینوحه  که  بود روحانیون  به متعلق  یکی. داشت تکیه دو طبس      

  تعزیه  که دوم تکیۀ . دشمی  آغاز صبح  از مراسم تکیه این در. نداشت تعزیه  اما  بود بیشتر

  و  شده آغاز ظهر حدود نمایش. دشمی اداره عمادالملک نظرتحت  دولت تکیۀ  نام به داشت

  تأمین   را  مردم  مذهبیتمایالت   و  اهه خواست  و  بود  ترمردمی   تکیه  این.  داشت  ادامه  ساعت  ۴

  نشویم  بلوچستان  گرمای  دچار  تا  کنیم  حرکت  طبس  از  زودتر  چه  هر  بودم  مایل  من.  ردکمی

  خاتمۀ  تا  ما و نبود مصلحت محرم اول روز ١٠ در سفر که گفتند صدا یک من مردان اما

 .کردیم توقف شهر در مراسم

  بالی  قسمت در کوچه  چند از راه سر. کردم حرکت خود باصفای  اطراق سمت به     

 که  جویباری روی به  هائیپل اهه کوچ این وسط در. گرفتم عکس  چند و کرده  دیدن خیابان

  اما   نداشتند  برگ   هنوز  درختان  این.  بود شده    ساخته  ردکمی  آبیاری  را  چنار  و  توت  درختان

 اهه کوچ  طرف دو . ردندکمی زیادی کمک اهه کوچ  خنکی به  خود سایۀ  با  هاتابستان  حتمأ 

  در . بود گرفته فرا گنبدی سقف با ایهه خان و هاباغ  رنگ خاکستری گلی کاه دیوارهای را

 را زیبائی شکل آنها مرتب هایردیف و سائیدندمی   آسمان به سر هانخل دیوارها این داخل

  بسیار تابلوی. داشتند جوانی ایهه شاخ زمین نزدیکی در آنها از بعضی. بود آورده پدید

  باغ از خارج در من بزرگ شترهای از تعدادی. بود  شده ایجاد شرقی شهر  یک  از زیبائی

 .نیست کامل  شتربدون  کویریاوآسیک  منظرۀ.  ردندکمیکمک   منظرهشدن   زیباتربه   و  ایستاده

. کردم صحبت بود آمده والی مراهه ه ب  که سفید ریش روحانی یک مورد در قبأل من     

  عمامۀ  حتی.  فتگمین   چندانی  سخن   خود  شجرۀ  مورد  در  که   شدم  آشنا  هم  دیگری  سید  با  من

  با  سبز شال این که فتگمی او. بستمی  کمر به سبزی شال عوض در و نداشت هم سبز

  کاله  با  قامتبلند  مرد این. بودم مشکوک او  شجرۀ مورد در من  اما ردکمی  برابری عمامه 

  آب  سکنجبین، شربت به مرا روزی او. بود مهربان و مؤدب بسیار پرپشت ریش و سیاه

 مجلس این در. کرد دعوت ودشمی ذخیره روز ۴٠ که شکر با مخلوط مزه ترش انگور

 در را زیاد شکر با چای. شد داده هم شیرین مزۀ با  الکل بدون نوشیدنی یک شراب،

  نوع   چند  و   قند  خاک  با  مخلوط  ادویۀ  با.  دادندمی   شیرینی  یا  لیمو  بدون   کوچک،  هایاستکان 

 از که بود خرما پنیر مجلس این خوراکی مهمترین. کردند پذیرائی ما از دیگر شیرینی

 خوردنی این. آیدمی  دست به زندمی جوانه آن از درخت هایبرگ  که نخل بالی قسمت

  دست  به  برای زیرا باشدمی نادر خوردنی یک  هم  هانخل سرزمین  در حتی  لذیذ و آبدار
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  سر بر  که  نخلی مثأل زائد هاینخل مورد در عمل این . کرد قربانی را نخل  باید آن آوردن

  انجام باشندمی  یکدیگر  به نزدیک  بسیار  یا  و  شده  واقع ساختمانی  بنای محل یا راهی

  شاهزادۀ  یک   او.  کنم  تصویربرداری  او   سالۀ  ١۴  دختر  از  من  داد  اجازه  سپس  او  .رفتگمی

 را  او  دوست   تصویر  من.  سیدرمی  نظر  به   یهودیان   شبیه   که   بود   درشت  چشمان   با  چردهسیه 

 .کردم ترسیم هم

 

 
 

.  بود سید اندرونی حیاط دیدن آن و شد داده من به هم دیگری افتخار مجلساین در     

  لباس  شستشوی  مخصوص  آن  از  قسمتی  که  داشت  وجود  زنان  حرم  حیاط  وسط  در  حوضی

  و زن ١٢ بالخره مقاومت مدتی از پس. است شده آورده کتاب این در آن عکس که بود

  و  باشدمی ایرانی یک  منزل قسمت  ترینمهم  این. شدند خارج خود هایاطاق  از سید دختر

 از نشان که آهستههایقدم  با کاملحجاب با آنها. سدرمی ن آن به غریبه مرد هیچ پای

 صدای اما شدند  حیاط وارد داشتند زیر  به  را خود  سر حالیکه  در داشت آنها  عالقگیبی

  کنار  در راهبه گروه یک مانند آنها. بود تیره آبی آنها لباس. سیدرمی  گوش به آنها خندۀ

  آنها  از  نفر  ۵.  بودند  حرم  خدمۀ   احتماأل   باقی  و  سید  همسران  آنها  از  تن  ۴.  ایستادند  دیوارها

  جنتلمن  یک  مانند  و  کرده حفظ  آنها  با  را خود  فاصلۀ من . داشت بغل در خردسال کودکان 

 .ردمکمی ن  آنها به  خاصی  توجه

  یک از پس یکشنبه روز که بود آن مانند . کردم استراحت چادر در را مارس ۵ روز     

.  بود  درجه   ٩  حدود   هوا  دمای .  کردند  بیدار  خواب  از  مرا  ٧  ساعت .  کنم  استراحت  کار   هفته 

  ترنم  هانخل بالی از را خود بامدادی ندای  پرندگان و سیدرمی  گوش به آب شرشر صدای

  ماست،  شکری، خرما خیار، مرغ، تخم  چند مرغ، پلو، که مرا صبحانۀ میرزا. ردندکمی

  ساعتی یک . آمدند من  دیدار به  من  جدید  دوستان  از تن  چند . آورد بود تازه  نان و  چای

  بسیار گرم هوای. بود درجه ١٨ حدود هوا دمای یک  ساعت. کردیم صحبت و نشسته
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 سپس. شدم ایران در مایل زاره هد نام به ١سایکس کتاب مطالعۀ مشغول من و چسبیدمی

  و  پوشانده   پتو و نمد  با  را تاریکخانه  ایهه روزن . کردم ظاهر بالفاصله   و گرفته  عکس  چند

  ٩ ساعت از پیش. ردمکمی استفاده ردکمین عبور آن از نور یچه ه ک عکاسی بورقۀ از

 لحظه یک  در من چادر. رفت واه هب  خاک و گرد و  گرفت وزیدن شمالی شدید باد صبح

.  نمود اصابت  زمین  به  باران درشت ایهه دان و  آمد پدید  آسمان  در تیره ابرهای. کرد باد

 .ردکمی بیداد طوفان  صدای و بود تاریک اندازهبی  هوا شب

  خیابان  وارد آنها  مراهه ه ب  و  آمده من  دنبال  به  والی فراشان  مارس ۶ روز ١٢ ساعت     

  بیش   گرما  و  بود  درجه  ٢٠  هوا  دمای.  شدیم  بود  جمعیت  از  خالی  محرم  مراسم  خاطر  به   که

  گوش به دور از مالها  تکیۀ  از عزاداری مراسم صدای. دشمی  احساس دیگر روزهای از

 نشده  آغاز  مراسم  بود  دینی  مدرسۀ  یک  معمولی  روزهای  در  که  دولت  تکیۀ  در  اما  سیدرمی

 .  گذشتیم سیدرمی  تکیه  ایوان به  مستقیمأ   که  میانبری مسیر از. بود حکمفرما  سکوت و

.  شدند پراکنده هافراش حرکات با و شده جمع  بودند زن اکثرأ که  تماشاچی تعدادی     

.  ردندکمی  رفتار آنها با  گوسفند ایگله  مانند و نبوده قائل زنان برای احترامی هیچ هافراش

.  شدند محوطه وارد هاورودی تمامی از مردم و شد اضافه تماشاچیان تعداد به رفته رفته

  فراوان  حوصلۀ  و  صبر  با   و  کرده  اجتماع  من   عکاسی   دوربین  مقابل  در  همه   معمول  مطابق 

  باد تا بود گذشته روزهای از بالتر امروز چادری سقف. ردندکمی  نگاه  آن به تعجب  با و

  همراهان  و  والی  که   ایوانی   و  نداشتم   را  مراسم  به   شدن   نزدیک  اجازۀ  من .  شود  محوطه   وارد

  مخالفتی مراسم این  در من  حضور با  حاکم. بود  دور عکاسی برای بودند مستقر آن در

 .ردندکمی  مخالفت غیرمسلمان  یک  شدن نزدیک  با مال تعدادی اما نداشت

  مردمان ایرانیان . باشم داشته مراهه ه ب را مسلح هایقزاق  بود شده خواسته  من از     

 ایحادثه  هر وقوع احتمال و بود محرم دهم روز امروز اما هستند نیتیخوش  و مهربان 

  به  مردم مذهبی باورهای و  احساسات عحسین امام قتل دیدن با  که بود روزی. داشت وجود

.  شدکمی را امام واقعأ نرپیشهه هک ردندکمی  تصور چنین لوح ساده مردم رسید.می اوج

. دادندمی  دست   از  را  خود  کنترل  و   شده  خودبی   خود   از  رد،کمی  تحریک  را  آنها   خون،   دیدن

  این  در که غیرمسلمانی  تنها و بود کافی  غیرطبیعی کارهای انجام برای  کوچک جرقۀ  یک

  داده دستور والی دلیل این  به . دشمی واقع آنها چاقوی ضربات  هدف داشت  حضور مراسم

  فرمان  هاقزاق  به بود  خواسته  من  از و د نکن احاطه  فراش ردیف یک  مرا دور تا  دور بود

 .باشند آماده خود هایتفنگ  با  تا دهم

 فقط.  دیدمنمی  را  آنها  من  ولی  دیدندمی  مرا  آنها.  بودند   شده  جمع  من  ایوان  زیر  زن ۵۴     

  مرا دقت به  و شده نزدیکتر  برخی. ردکمی  نگاه من به سردی به مشکی چشم چند گاهی

  روی  به آنها از تعدادی. بودند پرستوهائی مانند خود تیرۀ  چادر با آنها. ردندکمی ورانداز

  شخص  فقط که  ضعیف صدای با چادر زیر مسلمأ . بودند  نشسته اطراف هایساختمان  بام

  من  برای  میوه و  شیرینی مراهه ه ب گلی  دسته والی. ردندکمی  صحبت  هم با   نیدشمی  مجاور

   ایران در. نکرد قبول او اما دهم انعام بود آورده را سینی  که مردی  به   خواستم من . فرستاد
١.Sykes   سیاستمدار  م،  ١٩۴۵  ژوئن  ١١  درگذشت  ،١٨۶٧  فوریۀ  ٢٨  تولد  سایکس،  مولزورث  پرسی  سر  

 . داد انجام ایران در متعددی تحقیقاتی سفرهای خ ١٢٩٧ تا  ١٢٧١ از که انگلیسی شناسایران و
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 .کند رد را انعام شخص  که افتدمی  ندرت  به

  گردن  به   ائیهه زنگول .  بود  شده  تزئین  آبی  و  سرخ  نوارهای  با   شتر  چند  میدان  داخل  در     

 انداخته آنها روی به آبی و سرخ روانداز. دادمی کاروان زنگ صدای که بودند بسته آنها

  به معطوف اهه توج و آغاز نمایش بالخره . داشت امروز داستان  از حکایت  و بود شده

.  شد محوطه  وارد چپ سمت  از شتر ١٠ با  کاروانی. کردند باز راه هافراش. شد میدان

 باقی روی جوانی پسران و مردان. نواختمی طبل و نشسته اول شتر روی به شخصی

  ریتم  با   که   مردان  از  گروهی  آنگاه.  ردکمی   حرکت  قاطر  تعدادی  سپس.  بودند  نشسته   شترها

  مرتبه   دو  آنها.  شدند  میدان  وارد  فتندگمی  عیاحسین  عیاحسین  و  کرده  حرکت  خاصی  آهنگ  و

 .زدند دور را میدان

 آهنی  لباس  با  سوارکار  چند  از  پس.  بود  تماشاچی  از  پر  جا  همه  و  شد  اضافه  جمعیت  به     

 شلوار فقط  آنها . شدند میدان وارد ردندکمی حرکت  خاصی طرز به  که  مرد  ۴٠ حدود

  حرکت پهلو به  پهلو دو به دو آنها. بود  برهنه  آنها پای و سر بالتنه، و  داشتند پا  به گشادی

 ردندکمی   حرکت   ما   به   پشت  که  مردانی.  داشتندبرمی   را  بعد  قدم  و  چرخیده  قدم  هر  با  کرده،

  در تیزی قمۀ . ذاشتندگمی  آن جای را خود  راست پای و برداشته  پهلو از را خود چپ  پای

  بازوی  و  سینه  به  قمه  با  تعدادی.  ردندکمی  وارد  ضرباتی  خود  سر  به  آن  با  و  بود  آنها  دست

  سر  از  بود  نشده  خشک  که خون    مقدار  آن  و  بود  خونین  آنها  پای  تا   سر.  شیدندکمی   خط  خود

  عمیق  آنها از بعضی   زخم. یخترمی  سفیدشان  شلوار روی به  و  کرده چکه   آنها صورت و

  را یکدیگر و شده  خود کناری مرد سینۀ  به  سینه  چرخش هر با  مردان. بود  خطرناک  و

 حالت و زده دور را میدان از نیمی ما ایوان مقابل به  رسیدن باآنها . ردندکمی  تحریک

  وحشیانه   همزمان  عمل  این .  بود  اوج  در  آنها   مذهبی  احساسات.  بود   داده  دست  آنها  به   عجیبی 

  به  همزمان را خود پای و کرده حرکت خاصی ریتم  باآنها . سیدرمی نظر به دارخنده و

  عیاحسین  صدای  و  کرده  وارد  ایضربه   خود  سر  به  ریتم  همان  با.  وفتندکمی  سنگفرشزمین  

 باز فشار با را خود هایچشم . بود خطرناک  آنها نگاه. نمودندمی خارج گلو از ایخفه 

  جا   همه   بود   ریخته   زمین  به   که  خون   بوی .  ببینند  را  خود  اطراف  ، خون  میان  از  تا   ردندکمی

 .ردندکمی لگدمال را یکدیگر  خون مردان  و بود گرفته فرا را

 آنهائی کاری افراط از که بود این  آنها وظیفۀ. ردندکمی حرکت آنها کنار در مردانی     

 کردن  وارد  با   زیرا  کنند  جلوگیری  بودند  داده  دست  از  را  خود  کنترل  حال  و   شور  ایندر    که

  محوطه  بیرون  به  و گرفته را آنها مردان  شرایط این در. بود  حتمی  آنها مرگ  شدید ضربۀ

  کسی  بعد  دور  آیا   که   اندیشیدممی   این  به   من   ، محوطه  دور  آنها   آهستۀ  حرکت   هنگام.  بردندمی

 د. دنشمین  خارج میدان این  از سالم آنها  از هیچیک مسلمأ مرد؟ خواهد آنها از

  پشتیبانی   عوض  در  مردان  این.  داد  دست  من   به   بدی  احساس  خونین  مراسم  این  دیدن  از     

 سایرین.  دادندمی  قرار  قمه   ضربات   هدف  را  خود  سایرین   آیندخوش  برای  خود  آئین   و   دین  از

 احساس دشمی  اهدا امامشان  برای که  خونی دیدن  با  و  کرده آهنگیهم  آنها  با  بلند صدای با

 ارضاء  را  سایرین  مذهبی  امیال  خود  به  زدن  صدمه  با  آنها  که  بود  مسلم.  ردندکمی   رضایت

  قطع آنها وجود  جویبار اعمال، اینگونه بدون که بودند مالهائی آویزدست  آنها . ردندکمی

 .دشمی



 مراسم ماه محرم   بخش سی و هشتم

  دستور   مذهبی  احساسات  این   خاطر  به  والی.  بود  تعزیه  اوج   نقطۀ  محرم  دهم  روز  مراسم     

  مردان بر تأثیری چنان مراسم این نویسدمی  ١پولک. بود کرده صادر را من از مراقبت

 را او  گاهی و  کرده حمله ندکمی  بازی را امام قاتل نقش که  فردی به  مردم که  ذاردگمی

 .گرفتم  آنها   از  عکس  چند  من .  رفتند  حمام   به   خود  پای   با  مراسم  این   از  پس  مردان.  شندکمی

  آنها . پرداختند زنیسینه  به و شده محوطه وارد برهنه بالتنۀ با مرد گروهی سپس     

  خواننوحه  آهنگ با  و کرده خم شانه روی به  را خود سر برده، بال را خود هایدست

  نخل   نام  به   مراسمی  تا   شد  مرد   ۵٠  حدود  نوبت   سپس .  ردندکمی   وارد  خود   سینۀ   به   ضرباتی

 از زیادیایهه پارچ و داشت کاریآینه که بود قفس شبیه بزرگی شیئ نخل. دهند انجام را

  احتماأل .  چرخاندندمی   محوطه  دور  را  آن  سایرین  و  رفته   آن  بالی  به  نفر  چند.  بود  آویزان  آن

  زده محوطه  در دیگر دور یک  شترها سپس . باشد او  جنازۀ  تشییع مراسم و  امام تابوت  این

 .رسید پایان به عاشورا مراسم و

  وایه ه ب  شدیدی احتیاج . کردم ترک  را خونین  محیط  این  عجله   با  هم من   مردم رفتن  با      

 دروازۀ از. شدم خارج شهر از و رسانده باز محوطۀ  به را خود سرعت به. داشتم آزاد

 برده  لذت  خود  آزادی  و   تنهائی  از  دیگر  روز  هر  از  بیش.  گرفتم  عکسی  شهر  غربی  جنوب

 دراز  خود  رختخواب  در  خونین  مراسم  از  ناشی  خستگی  با.  کردم  حرکت  اطراق  سمت  به  و

  زوزۀ و  بلبل صدای به  تاریکخانه  در  هاعکس  ظهور  از پس.  شدم مطالعه  مشغول و  کشیده

 . دادم گوش هاشغال
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