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امروز خوشبختتر از ديروزم

گزارش «شهروند» از حالوهواي
بازار تهران در محرم؛ از
آدابورسوم و سنتهایي که
از قدیم بودند و از بعضیشان
ردپایی به جا مانده است

عزاداریبهسبک
اصغرشاطررضاو
طیبحاجرضايی
لیال مهــداد|از زماني کــه بــر دیوارها پالس
ميآویختند ،قصابها گوســفند ذبح نميکردند
و حلیمپزها دست از کار ميکشــیدند و بعضي از
آدمها روز عاشــورا آب نوشــیدن را بر خود حرام
ميکردند ،محــرم و عزاداري برپا بــوده اما وقتي
صحبتازعزاداريبازارتهرانسخنبهمیانميآید،
داستانها به «اصغر شاطررضا» کشتيگیر و پهلوان
زورخانه امیرالمومنین (ع) ميرسد که در وصیتش
میانداري بزرگترین دسته عزاداري بازار تهران را به
«طیب حاجرضایي» سپرد؛ دستهاي که یكسر آن
دروازه غار بود و سر دیگر آن چهارراه سیروس و به
دسته بچههاي جنوب شهر معروف بود؛ دستهاي که
آخرینبار با میانداري طیب 15خرداد  42محرم را
برپاکرداماهنوزبازاريهايقدیمازطیبميگویندو
عزاداريهاي آن دوران ،البته هنوز با این نام عزاداري
برگزار ميشــود که در حدواندازههاي خود میان
بازاریانشهرهاست.
حسینیهاخراجيها
از بازاريها نشــاني حســينيهها را كه ميپرسي ،حتما
نام حســينيه كربالييها و اردبيليها را ميشــنوي و بايد
تا گلوبندك بيايي پايين .وســط چهــارراه آنطرف مترو
پانزدهخرداد خيمه ســفيد بزرگي نظرها را جلب ميكند؛
چادري با نقوش اسب و بيرق و  ...كه گلدوزي شدهاند .سمت
راستخيمهحسينيهكربالييهاجلوسكردهوسمتچپ
در كوچهاي باريك كه هنوز رنگوبوي گذشته را با خود دارد،
كوچه «چاله حصار» اســت و نشاني حسينيه اردبيليها را
همه میدانند .حسينيه كربالييها در سال 1۳47تاسيس
شــده اما قدمت اردبيليها به ســال  1۳20ميرســد؛ با
قصههاييشنيدنيازسرگذشتآنها.
«سيد» سالهاســت در تعزيه حســينيه كربالييها،
زينبخوان است و شــروع قصه اين حسينيه را به مناقشه
بين ايران و عراق ميرساند؛ دوراني كه صدام دستور اخراج
ايرانيان را صادر كرد .شيعههاي افغانستان ،هند و پاكستان
هم در ميان آنها به چشم ميخورند و هركدام سعي كردند
حسينيهاي برپا كنند و حاال حســينيه كربالييها در بازار
تهران ،شــاهعبدالعظيم و قرچك ورامين عربها را دور هم
جمع ميكند تا آيين ســنتي محرم را در آن برگزار كنند.
«بيشتر عربها در بازار شــاغل بودند و به همين دليل در
نزديكي محل كارشــان مســجد طريوج (كربالييها) را
تاسيسكردند».
حجلهگذاري براي حضرت قاســم و ســاير مراسمهاي
معمولمحرممثلنوحهخوانيوسينهزنيرابرگزارميكنند.
سفينهامامحسين(ع)گوشهحسينيهخودنماييميكندتا
هرشبمحرمبيرونبيايد؛كشتيايچوبيپرازفانوسهاي
كوچك .اول محرم كه ميرسد سردر حسينيه به پرچمي
مشكي مزين ميشــود و تا اربعين اين پرچم باقي ميماند
تا بعد از اربعين جاي خود را به پرچم ســرخ بدهد -نمادي
براي ادامه داشتن نهضت امامحسين (ع) -و وظيفه پرچم
سرخ تا اول محرم سال ديگر ادامه مييابد .ظهر عاشورا بعد
از نماز ظهر و عصر كربالييهای مقيم تهران راه گلوبندك را
در پيش ميگيرند آن هم در دو دسته زنان و مردان؛ زناني كه
معروفترين دسته عزاداري زنانه تهران را راه مياندازند آن
هم با چادر و روبنده و پاي برهنه؛ زناني كه هرولهكنان با ذكر
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بعد از  20ســال تازه سه ســالي ميشود كه نفس
راحت ميكشــد؛ اگرچه بايــد ماهــي  700هزار
تومان اجــاره خانــهاي را در كرج بدهــد و اين در
كنار هزينههاي زندگي دختر چهارده ســاله و پسر
بيستودو سالهاش اســت .عشق را هيچوقت تجربه
نكرده و تنها زماني كه مادر شــده عشق به فرزند را
تجربه كرده اســت .متولد  54است اما سنوسالش
بيشــتر به نظر ميرسد .سنوســالي نداشته و تازه
ديپلم گرفتــه بود كه يكي از آشــنايان زنی را به نام
خواســتگار به خانه آنها مــيآورد و همهچيز خيلي
زود تمام ميشــود .خانــوادهاي معقول با پســري
بهظاهــر شايســته و محترم .جعبه شــيرينياي و
دسته گل و حلقهاي ميشــود بهانهاي براي شروع
زندگي مشتركشــان اما زندگي واقعي با زندگياي
كه در ذهن «نيلوفر» بوده فرسنگها فاصله دارد .از
همان روزهاي اول بددهني و ناسزا بخشي از زندگي
آنها ميشــود و بعضــي روزها «نيلوفر» گوشــهاي
مينشيند و بيصدا اشــك ميريزد و جاهاي كبود
بدنش را وارســي ميكند .البتــه «نيلوفر» هيچگاه
طعم تازهعروس بودن و خرجي گرفتن از همســر را
تجربه نميكند و خساست همسرش باعث ميشود
كه از همان روزهاي اول زندگي مشتركشان همپاي
او كار كند .زمانی همپاي او مســافر قشم ميشود و
با ســرمايه اوليهاش كــه از فروش هديههاي ســر
عقدش بوده وسايلي ميخرد و در تهران ميفروشد
تا خرج خورد و خوراك و پوشــاكش را تامين كند.
«همسرم هميشــه درآمد بااليي داشــت اما دريغ
از يك قــران كه خرج من و زندگــياش كند .از روز
اول كه عروس خانهاش شــدم همه مخارج زندگي با
من بود و هيچوقت نديدم هزينهاي براي زندگيمان
كند؛ بهجز اجارهخانه كه پرداخت ميكرد« ».نيلوفر»
ماههاي اول دل به وعدههاي همســر خوش ميكند
و بعد از مدتي ميفهمد كه ايــن وعدهها هيچوقت
محقق نميشــوند و بايــد خودش چــارهاي براي
زندگياش بينديشد اما ديگر دير شده بود و ناخواسته
پســرش را باردار بود و از همان زمان بود كه به عشق
فرزندش سختيها را به جان ميخرد اما پدرشدن هم
تأثيري در رويه همســرش ايجاد نميكند و باز بايد
خود «نيلوفر» خرج خود و فرزنــدش را بپردازد؛ اما
همه اينها بهانهاي نميشــود براي كبودنشدن تن
«نيلوفر» و اشكهاي بيصداي شبانهاش 20 .سال
زندگي و جواني «نيلوفر» همينگونه سپري ميشود
و  14ســال پيش دخترش دوباره طعم مادرشدن را
به او ميچشاند .ســالهايي كه «نيلوفر» شغلهاي
مختلف را امتحــان ميكند و ســختيها را به جان
ميخرد تا مخارج فرزندانش را تامين كند« .بچهدار
كه ميشويد ديگر نميتوانيد به خودتان فكر كنيد؛
تنها فكر و ذهن آدم ميشــود فرزنــدش و هر چه
بزرگتر ميشوند اين سختيها بيشتر ميشود .همه
اين ســالها را زندگي نكردهام؛ همه اميدم پســر و
دخترم هســتند« ».نيلوفر» سه سال پيش طاقتش
طاق شــد و ديگر نتوانست ناســزاها ،خساستها و
كتكهاي همســرش را تاب بياورد و از طالق گفت
و همه تالشش را كرد تا براي هميشه جدا شود و در
اين راه از همه چيز گذشــت جز فرزندانش .حاال سه
سالي ميشــود كه خانهاي در كرج اجاره كردهاند و
سه نفري زندگي ميكنند و همراه پسرش «مرتضي»
از پس مخارج زندگي برميآيند؛ چون همســرش
هيچوقــت نفقه تعيينشــده را پرداخــت نكرده
است .امروز درست  10سال است كه «نيلوفر» در
متروي تهران دستفروشــي ميكند؛ تنها در خط
كرج-تهران و كمتر كســي او را در متروی شهري
ديده است .لباس زنانه ميفروشــد؛ تيشرتها و
پيراهنهــاي زنانه با طرحهــا و رنگهاي مد روز.
امروز در ســالگرد دهــم دستفروشــياش از بازار
خريد كرده و پيراهنهايي را مناسب محرم آورده
است« .اين روزها مردم براي محرم آماده ميشوند
و پيراهنهاي مشــكي و شــال و روســريهاي
مشكي فروش بيشــتري دارند« ».نيلوفر» در تمام
بيستســالي كه زندگي زناشــويي داشته آنقدر
بدبين شده كه اولين سوالي كه از هر زن و دختري
ميپرسد ،اين است« :ازدواج كردهاي؟» و جواب نه
براي او شيرينتر اســت؛ چون در جواب ميگويد:
«بهترين كار دنيا را كردهاي .ازدواج در اين روزگار
احمقانهترين كار ممكن است» .به ايستگاه صادقيه
كه ميرسد اجناس جديدي كه از بازار تهيه كرده
را بر روي دستش ميگيرد به اين اميد كه بتواند تا
شب تعدادي از آنها را بفروشد و خستگي از جانش
بيرون برود و در حين رفتن اين جمله را ميگويد:
«خدا را شكر امروز خوشبختتر از ديروزم».

معاونمتوسطهآموزشوپرورشمیگويدكهحدود۳00هزارنفرازدانشآموزانهنوزاطالعاتثبتنامسال
جديد تحصيلی را وارد سامانه نكردهاند.علی زرافشان درباره آمار ثبت نام دانشآموزان در سال تحصيلی جديد
گفت« :اطالعاتی كه تا ديروز وارد سامانه سناد شده به اين ترتيب است كه 6ميليون و ۸44هزار و  74۹نفر در
مقطع ابتدايی۳،ميليون و166هزار و 74نفر در دوره اول متوسطه2،ميليون و۳10هزار و ۹75نفر دانشآموز
در دوره دوم متوسطه ثبتنام كردند .از اين  ۳10۹752دانشآموز ۳هزار و ۳۸2هزار و  7۸۸نفرشان در شاخه
فنیوحرفهای و يكميليون و 51۸هزار و  2۹2نفر در شاخه نظری و 407هزار و  57۳نفر در شاخه كارودانش
ثبتنامكردند».

«لبيكياحسين»خودرابهحسينيهكربالييهاميرسانند.
حســينيه كربالييها در ميــان ارامنه هــم ارجوقرب
زيادي دارد« .ســيد» بــراي اين ادعا خاطــرهاي تعريف
ميكند«.چندســال پيش يك زن ارمنــی مراجعه كرد و
گفت ميخواهد باني روز عاشورا شود و در مقابل شنيد كه
نميتواند باني شخصي باشد اما ميتواند مشاركت كند .او
سرطان داشته و پزشكان آلمان و آمريكا از او قطعاميد كرده
بودند اما در مراسم حسينيه شركت كرده و شفا گرفته بود.
وقتياينهاراميبينمبيشتربهاينپيميبرمكهماغافليم».
عزاداريبهسبكپدربزرگها
تاريخ مســجد كوچه چالهحصار به فتحليشاه ميرسد
و از سال  1۳20حســينيه اردبيليها شده آن هم به همت
اردبيليهايي كه در آن زمــان در تهران زندگي ميكردند.
خادم حســينيه كه نمیخواهد اســمش در گزارش بيايد
میگويــد اردبيليهاي مقيم تهران در مســاجد مختلف
عزاداري ميكردند و بعد تصميم گرفتند حسينيهاي براي
خودشان داشته باشــند« :براي همين مسجد ارگ و اينجا
را مدنظر ميگيرند و در نهايت اينجا ميشــود حســينيه
اردبيليهاَ ».در بزرگ ورودي حسينيه به لوحي جا مانده از
دوران فتحعليشاه ميرسد و اين َدرهاي چوبي پهن و بلند
كه تا سقف كشــيده شــدهاند ،آدمها را به داخل حسينيه
دعوت میكنند تا در كنار پرچمهاي مشــكي12 ،ستون
حسينيه ،جلب توجه كنند؛ 12ستوني كه آلمانی بودند و
براي ذوبآهن خودشان رسانده بودند به راهآهن تهران اما
چون به دردشان نخورده بود سوار بر دوش بزرگان آن دوره
حسينيهآمدندتاستونحسينيهشوند.
اين حســينيه باني خاصي ندارد چون تمام اردبيليهاي
آن برهه به كمك هم اين حسينيه را ساختهاند؛ تاجراني كه
كارگري و بنايي حسينيه را انجام دادهاند تا در كوچه حصار
قد بكشــد؛ معمار بنا «لرزاده» است و بنا را به سبك روسي
ســاخته و اين را ميشــود با چرخ زدن در حياط حسينيه
فهميد».
تشتگذاري به رســم تمام اردبيليها در 27ذيالحجه
برگزار ميشود -زماني كه لشكر حر بن يزيدرياحي بيرون از
كربال مقابل لشكر امام حسين(ع) ميرسد منبع آبش تمام
ميشود امامحسين(ع) در تشت براي حيوانات و خودشان
آب ميفرستد و مراسم تشــتگذاري نمادي است از اين
حركتامامحسين(ع)-مراسميكهحاالنماديبرايشروع
عزاداريبرايامامحسين(ع)استمانندمراسمسياهپوشان
كه ميان فارسها متداول اســت نمادي اســت براي اعالم
شروع عزاداريهاي محرم -.مراسمي كه بعد از نوحهخواني
افراد تكتك لباس مشــكي بر تن ميكنند -.قمهزني هم
يكي ديگر از رسومي است كه در ميان آذربايجانيها ديده
میشد اما از سال 7۳اين رســم ديگر در اين حسينيه اجرا
نميشــود اما مراســم شاخسي ،واخســي – شاهحسين،
وايحسين -همچنان پابرجاست؛ يكي قديميترين رسوم
كهمنحصربهآذريهاست.

همهعمرممداحيکردهام
برپا شــدن بازار زرگرها را ديده؛ يعني سال 42كه پاساژ
زرگرها افتتاح شــد و طايفه جواهريان ،حسينيه زرگرها را
برپا كردند .تنها حسينيهاي كه به رسم و سياق قديم مراسم
عزاداري را برپا ميكند و تنها تفاوتش با گذشته جاي خالي
پيشكسوتان است« .حاج شــمس» از قديميهاي راسته
زرگرهاست؛ تاريخ زنده 50ساله اين راسته كه باني تاسيس
حســينه زرگرها را عبدالصالح جواهريان و حاج حســن
جواهريانميداند؛پسرعمو،پسرخالههاييكهازقديميهاي
تهراناند و يكي از طايفههاي معروف كه حاال ديگر نشاني از
آنهادربازارتهراننماندهاست.
از اول محرم راســته زرگرها ميشود حسينيه .مغازهها
ســياهپوش ميشــوند و كف راســته مفرش ميشود و
مخدهها به ديوارها و در مغازهها تكيه ميدهند؛ مخدههايي
كــه در روزگاران دور جاي پيشكســوتان بــود و حاال به
ندرت پيشكســوتي به آن تكيه ميدهد چــون به گفته
«حاجشمس» بعضيها دار فاني را وداع گفتهاند و بعضي
ديگرهمنميآيند.
«حاج شمس» مداحي پيشكســوتاني مانند «حاج
شمشيري» و «حاج شاهحسين» را بهخاطر دارد؛ دوراني
كه صبحها از عزاداران حســين (ع) با نانقندي،گردو،
پنير و چاي پذيرايي ميشد و حاال ديگر از آن حالوهوا
خبري نيست؛ هم جاي پيشكسوتان خالي است و هم
عطر نان قندي آن دوران .يكي از رسومي كه هنوز بين
زرگرها مرسوم است پخش سيبزمينی آبپز زعفراني
است كه روز عاشورا بين عزاداران پخش ميشود؛ رسمي
كه به خردهفروشهاي راســته زرگــري برميگردد و
سينهبهســينه به نسلهاي جديد رســيده و هنوز هم
در «سراي ســجاد» انجام ميشــود .اگرچه رستوران
«شرفاالســالمي» هم از ســال  1۳17طعام يك روز
عزاداران را متقبل ميشود ،رسمي به جا مانده از پدر كه
حاالپسرعهدهدارآناست.
«حاجشــمس» همه عمرش را مداحي كــرده اما حاال
10-15سالي ميشــود كه در هيأت زرگرها نميخواند و
براي مداحي هيأتي 60-70ســاله در گلوبندك را انتخاب
كرده اســت ،البته اگر ختمي برپا باشــد «حاج شمس»
روضهخوانيرابرايزرگرهابهعهدهميگيرد«.حاجشمس»
تنها مداح بازاري نيســت و خيليهاي ديگر به عشق امام
حســين(ع) محرمها براي عزاداران مداحي ميكنند و در
قبالش هيچ پولي دريافت نميكنند«.ما پول نميگرفتيم و
با جرأت ميتوانم بگويم مداحان خوب تهران اكثرا بازارياند
اما حاال از بيرون مداح ميآورند و براي 10روز محرم حدود
يكميليونميدهند،البتهواعظدربازارمهمترازمداحاست.
واعظ يكساعت مجلس را نگه ميدارد و از وقايع ميگويد اما
مداح نهايتا يكربع ،بيستدقيقه مداحي ميكند ،البته بايد
بگويم عزاداران وعاظ را بيشتر دوست دارند و پاي منبر وعظ
آنهامينشينند».

یادکوچهحمامچالوراستهعباسآباد
وقماشهابهخیر
قديميها نيســتند و به ندرت ميتوان در ميان كســبه،
موسپيديرايافتكهازراستهمسگرها،قصههايكوچهحمام
چال و ناظمزاده ،راسته «عباسآباد» و «مسجد زيد» چيزي
بهخاطربياورد«.دولتزاده»و«بهشتي»تنهاقديميهايبازار
مسگرها هســتند؛ بازاري كه حاال چندسالي ميشود صداي
چكشزني مســگرها را فراموش كرده و خيلي وقت اســت،
سياهپوشنميشودوسياهپوششدنرابهمسجدچهارسوق
سپرده و به چند پرچم مشكي روي ديوار راسته مسگرها اكتفا
ميكند.دربازارمسگرهاازشبتاسوعاكركرههاپايينميآيند
تا سوم امام كه كسبه ميآيند و به رسم هرساله كركرهها را باال
ميدهندبرايلقمهنانيحالل.
«دولتزاده» كه حاال جزو هيأت امناي بازار مسگرهاست؛
سياهپوششدن بازاررارسميقديميميداندكهحاالازيادها
رفتهوتنهابهمسيردستههايسينهزنيخالصهميشوديعني
راسته بازار بزرگ و پاچنار كه به چهارپايههايي براي مداحي
و بلندگو مجهز ميشود و تمام صحبتها و نوحهخوانيهايش
ضبط ميشود«.خيلي وقت است كه همه راستهها اين كار را
نميكنند و عزاداريها به مســاجد و حسينيههاي هر راسته
ختم ميشود ،البته هيأتامناي هر راسته تصميم ميگيرند
در كدام دهه عزاداري كنند؛ بعضي راســتهها دهه اول محرم
عزاداري را برگزار ميكنند و بعضــي ديگر دهه دوم و عدهاي
هم دهه سوم را».
حمامچال و كوچه ناظمزاده محل عزاداري خياطها بود اما
حاال7-6ساليميشودكوچهحمامچالسياهپوشنميشود
و خياطها رفتهاند بهارســتان .قديميهاي راسته خياطها
«حاجرضاناظمزاده»رابهيادميآورندبانيحسينيهخياطهارا
كه خودش جزو بازاريها بود و هر سال حسينيه عزاداري را راه
ميانداختاماحاالحسينيهازكوچهحمامچالرختبربسته
وبهبهارستانرفتهوخياطهاراآنجادورهمجمعميكند.
فرشفروشها هم راســته عباسآباد را قــرق ميكردند و
به ياد عاشورا ،دهه محرم آن ديوارها را سياهپوش ميكردند
اما حاال فرشفروشها براي ســينهزني و زنجيرزني ميروند
ميدان منيريه .راسته عباسآباد تا سر كوچه كبابيها پر بود
از فرشفروشها كه ديگر نميتواني نشــاني از آنها بيابي جز
مغازهاي كوچه كه چند تخته فرش دســتدوم و روفو شده را
در خود جاي داده و تمام وسايل و دروديوارش از گذشت زمان
ميگويند؛ دو تابلوي بزرگ وانيكاد و گوشي تلفني كه هنوز
بايدانگشتترادرونيكيازشمارههابگذاريوبچرخاني.
«مسجد زيد» هنوز هم مراســم محرم راسته قماشها را
بهعهدهداردوچندسالياستهمهانجمناسالميهايصنوف
بازار آنجا جمع ميشوند ،البته بازار قماشها يا همان بزازها هم
سياهپوش نميشود و عزادارها در مسجد زيد جمع ميشوند
براي عزاداري؛ مراســمي كه از ساعت  11شروع ميشود بعد
از زيارتعاشــورا و نماز جماعت و مداحي و وعظ ،ناهار سرو
ميشود.

