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امروز خوشبخت تر از ديروزم

بعد از 20  ســال تازه سه ســالي مي شود كه نفس 
راحت مي كشــد؛ اگرچه بايــد ماهــي 700 هزار 
تومان اجــاره خانــه اي را در كرج بدهــد و اين در 
كنار هزينه هاي زندگي دختر چهارده ســاله و پسر 
بيست ودو ساله اش اســت. عشق را هيچ وقت تجربه 
نكرده و تنها زماني كه مادر شــده عشق به فرزند را 
تجربه كرده اســت. متولد 54 است اما سن وسالش 
بيشــتر به  نظر مي رسد. سن وســالي نداشته و تازه 
ديپلم گرفتــه بود كه يكي از آشــنايان زنی را به نام 
خواســتگار به خانه آنها مــي آورد و همه چيز خيلي 
زود تمام مي شــود. خانــواده اي معقول با پســري 
به ظاهــر شايســته و محترم. جعبه شــيريني اي و 
دسته  گل و حلقه اي مي شــود بهانه اي براي شروع 
زندگي مشتركشــان اما زندگي واقعي با زندگي اي 
كه در ذهن »نيلوفر« بوده فرسنگ ها فاصله دارد. از 
همان روزهاي اول بددهني و ناسزا بخشي از زندگي 
آنها مي شــود و بعضــي روزها »نيلوفر« گوشــه اي 
مي نشيند و بي صدا اشــك مي ريزد و جاهاي كبود 
بدنش را وارســي مي كند. البتــه »نيلوفر« هيچ گاه 
طعم تازه عروس بودن و خرجي گرفتن از همســر را 
تجربه نمي كند و خساست همسرش باعث مي شود 
كه از همان روزهاي اول زندگي مشتركشان همپاي 
او كار كند. زمانی همپاي او مســافر قشم مي شود و 
با ســرمايه  اوليه اش كــه از فروش هديه هاي ســر 
عقدش بوده وسايلي مي خرد و در تهران مي فروشد 
تا خرج خورد و خوراك و پوشــاكش را تامين كند. 
»همسرم هميشــه درآمد بااليي داشــت اما دريغ 
از يك  قــران كه خرج من و زندگــي اش كند. از روز 
اول كه عروس خانه اش شــدم همه مخارج زندگي با 
من بود و هيچ وقت نديدم هزينه اي براي زندگيمان 
كند؛ به جز اجاره خانه كه پرداخت مي كرد.« »نيلوفر« 
ماه هاي اول دل به وعده هاي همســر خوش مي كند 
و بعد از مدتي مي فهمد كه ايــن وعده ها هيچ وقت 
محقق نمي شــوند و بايــد خودش چــاره اي براي 
زندگي اش بينديشد اما ديگر دير شده بود و ناخواسته 
پســرش را باردار بود و از همان زمان بود كه به عشق 
فرزندش سختي ها را به جان مي خرد اما پدرشدن هم 
تأثيري در رويه همســرش ايجاد نمي كند و باز بايد 
خود »نيلوفر« خرج خود و فرزنــدش را بپردازد؛ اما 
همه اينها بهانه اي نمي شــود براي كبودنشدن تن 
»نيلوفر« و اشك هاي بي صداي شبانه اش. 20  سال 
زندگي  و جواني »نيلوفر« همين گونه سپري مي شود 
و 14  ســال پيش دخترش دوباره طعم مادرشدن را 
به او مي چشاند. ســال هايي كه »نيلوفر« شغل هاي 
مختلف را امتحــان مي كند و ســختي ها را به جان 
مي خرد تا مخارج فرزندانش را تامين كند. »بچه دار 
كه مي شويد ديگر نمي توانيد به خودتان فكر كنيد؛ 
تنها فكر و ذهن آدم مي شــود فرزنــدش و هر چه 
بزرگتر مي شوند اين سختي ها بيشتر مي شود. همه 
اين ســال ها را زندگي نكرده ام؛ همه اميدم پســر و 
دخترم هســتند.« »نيلوفر« سه  سال پيش طاقتش  
طاق شــد و ديگر نتوانست ناســزاها، خساست ها و 
كتك هاي 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 مي شــود كه خانه اي در كرج اجاره كرده اند و 
سه  نفري زندگي مي كنند و همراه پسرش »مرتضي« 
از پس مخارج زندگي برمي آيند؛ چون همســرش 
هيچ وقــت نفقه تعيين شــده را پرداخــت نكرده 
است. امروز درست 10 سال است كه »نيلوفر« در 
متروي تهران دستفروشــي مي كند؛ تنها در خط 
كرج-تهران و كمتر كســي او را در متروی شهري 
ديده است. لباس زنانه مي فروشــد؛ تي شرت ها و 
پيراهن هــاي زنانه با طرح هــا و رنگ هاي مد روز. 
امروز در ســالگرد دهــم دستفروشــي اش از بازار 
خريد كرده و پيراهن هايي را مناسب محرم آورده 
است. »اين  روزها مردم براي محرم آماده مي شوند 
و پيراهن هاي مشــكي و شــال  و روســري هاي 
مشكي فروش بيشــتري دارند.« »نيلوفر« در تمام 
بيست ســالي كه زندگي زناشــويي داشته آن قدر 
بدبين شده كه اولين سوالي كه از هر زن و دختري 
مي پرسد، اين است: »ازدواج كرده اي؟« و جواب نه 
براي او شيرين تر اســت؛ چون در جواب مي گويد:  
»بهترين كار دنيا را كرده اي. ازدواج در اين روزگار 
احمقانه ترين كار ممكن است«. به ايستگاه صادقيه 
كه مي رسد اجناس جديدي كه از بازار تهيه كرده 
را بر روي دستش مي گيرد  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 مي گويد: 

»خدا را شكر امروز خوشبخت تر از ديروزم.«
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معاون متوسطه آموزش و پرورش می گويد كه حدود ۳00 هزار نفر از دانش آموزان هنوز اطالعات ثبت نام  سال 
جديد تحصيلی را وارد سامانه نكرده اند.علی زرافشان درباره آمار ثبت  نام دانش آموزان در  سال تحصيلی جديد 
گفت: »اطالعاتی كه تا ديروز وارد سامانه سناد شده به اين ترتيب است كه 6ميليون و ۸44 هزار و 74۹ نفر در 
مقطع ابتدايی، ۳ ميليون و 166 هزار و 74 نفر در دوره اول متوسطه، 2 ميليون و ۳10 هزار و ۹75 نفر دانش آموز 
در دوره دوم متوسطه ثبت نام كردند. از اين ۳10۹752 دانش آموز ۳ هزار و ۳۸2 هزار و 7۸۸ نفرشان در شاخه 
فنی و حرفه ای و يك ميليون و 51۸ هزار و 2۹2 نفر در شاخه نظری و 407هزار و 57۳ نفر در شاخه كارودانش 

ثبت نام كردند.« 

۳۰۰ هزار 
دانش آموز 
هنوز ثبت  نام 
نکرده اند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

شــما هم برای ما بنویسید

گزارش »شهروند« از حال وهواي 
بازار تهران در محرم؛ از 

آداب ورسوم و سنت هایي که 
از قدیم بودند و از بعضی شان 

ردپایی به جا مانده است

عزاداری به سبک 
اصغرشاطررضا و  
طیب حاج رضايی
لیال مهــداد|از زماني کــه بــر دیوارها پالس 
مي آویختند، قصاب ها گوســفند ذبح نمي کردند 
و حلیم پزها دست از کار مي کشــیدند و بعضي از 
آدم ها روز عاشــورا آب  نوشــیدن را بر خود حرام 
مي کردند، محــرم و عزاداري برپا بــوده اما وقتي 
صحبت از عزاداري بازار تهران سخن به میان مي آید، 
داستان ها به »اصغر شاطررضا« کشتي گیر و پهلوان 
زورخانه امیرالمومنین )ع( مي رسد که در وصیتش  
میان داري بزرگترین دسته عزاداري بازار تهران را به 
»طیب  حاج رضایي« سپرد؛ دسته اي که یك سر آن 
دروازه غار بود و سر دیگر آن چهارراه سیروس و به 
دسته بچه هاي جنوب شهر معروف بود؛ دسته اي که 
آخرین بار با میان داري طیب 15خرداد 42 محرم را 
برپا کرد اما هنوز بازاري هاي قدیم از طیب مي گویند و 
عزاداري هاي آن دوران، البته هنوز با این نام عزاداري 
برگزار مي شــود که در حدواندازه هاي خود میان 

بازاریان شهره است.
  

   حسینیه اخراجي ها
از بازاري ها نشــاني حســينيه ها را كه مي پرسي، حتما 
نام حســينيه كرباليي ها و اردبيلي ها را مي شــنوي و بايد 
تا گلوبندك بيايي پايين. وســط چهــارراه آن طرف مترو 
پانزده خرداد خيمه ســفيد بزرگي نظرها را جلب مي كند؛ 
چادري با نقوش اسب و بيرق و ... كه گلدوزي شده اند. سمت 
راست خيمه حسينيه  كرباليي ها جلوس كرده و سمت چپ 
در كوچه اي باريك كه هنوز رنگ وبوي گذشته را با خود دارد، 
كوچه »چاله حصار« اســت و نشاني حسينيه اردبيلي ها را 
همه می دانند. حسينيه كرباليي ها در سال 1۳47تاسيس 
شــده اما قدمت اردبيلي ها به ســال 1۳20  مي رســد؛ با 

قصه هايي شنيدني از سرگذشت آنها.
»سيد« سال هاســت در تعزيه  حســينيه كرباليي ها، 
زينب خوان است و شــروع قصه اين حسينيه را به مناقشه 
بين ايران و عراق مي رساند؛ دوراني كه صدام دستور اخراج 
ايرانيان را صادر كرد. شيعه هاي افغانستان، هند و پاكستان 
هم در ميان آنها به چشم مي خورند و هركدام سعي كردند 
حسينيه اي برپا كنند و حاال حســينيه كرباليي ها در بازار 
تهران، شــاه عبدالعظيم و قرچك ورامين عرب ها را دور هم 
جمع مي كند تا آيين ســنتي محرم را در آن برگزار كنند. 
»بيشتر عرب ها در بازار شــاغل بودند و به  همين دليل در 
نزديكي محل  كارشــان مســجد طريوج )كرباليي ها( را 

تاسيس كردند.« 
حجله گذاري براي حضرت قاســم و ســاير مراسم هاي 
معمول محرم مثل نوحه خواني و سينه زني را برگزار مي كنند. 
سفينه امام حسين)ع( گوشه حسينيه خودنمايي مي كند تا 
هر شب محرم بيرون بيايد؛ كشتي اي چوبي پر از فانوس هاي 
كوچك. اول محرم كه مي رسد سردر حسينيه به پرچمي 
مشكي مزين مي شــود و تا اربعين اين پرچم باقي مي ماند 
تا بعد از اربعين جاي خود را به پرچم ســرخ بدهد- نمادي 
براي ادامه داشتن نهضت امام حسين )ع(- و وظيفه پرچم 
سرخ تا اول محرم سال ديگر ادامه مي يابد. ظهر عاشورا بعد 
از نماز ظهر و عصر كرباليي های مقيم تهران راه گلوبندك را 
در پيش مي گيرند آن هم در دو دسته زنان و مردان؛ زناني كه 
معروف ترين دسته عزاداري زنانه تهران را راه  مي اندازند آن 
هم با چادر و روبنده و پاي برهنه؛ زناني كه هروله كنان با ذكر 

»لبيك يا حسين« خود را به حسينيه كرباليي ها مي رسانند.   
حســينيه كرباليي ها در ميــان  ارامنه هــم ارج وقرب 
زيادي دارد. »ســيد« بــراي اين ادعا خاطــره اي تعريف 
مي كند.»چندســال پيش يك زن ارمنــی مراجعه كرد و 
گفت مي خواهد باني روز عاشورا شود و در مقابل شنيد كه 
نمي تواند باني شخصي باشد اما مي تواند مشاركت كند. او 
سرطان داشته و پزشكان آلمان و آمريكا از او قطع اميد كرده 
بودند اما در مراسم حسينيه شركت كرده و شفا گرفته بود. 
وقتي اينها را مي بينم بيشتر به اين پي مي برم كه ما غافليم.«  

عزاداري به سبك پدربزرگ ها
تاريخ مســجد كوچه چاله حصار به فتحلي شاه مي رسد 
و از سال 1۳20  حســينيه اردبيلي ها شده آن هم به همت 
اردبيلي هايي كه در آن زمــان در تهران زندگي مي كردند. 
خادم حســينيه كه نمی خواهد اســمش در گزارش بيايد 
می گويــد اردبيلي هاي مقيم تهران در مســاجد مختلف 
عزاداري مي كردند و بعد تصميم گرفتند حسينيه اي براي 
خودشان داشته باشــند: »براي همين مسجد ارگ و اينجا 
را مدنظر مي گيرند و در نهايت اينجا مي شــود حســينيه 
اردبيلي ها.« َدر بزرگ ورودي حسينيه به لوحي جا مانده از 
دوران فتحعلي شاه مي رسد و اين َدرهاي چوبي پهن و بلند 
كه تا سقف كشــيده شــده اند، آدم ها را به داخل حسينيه 
دعوت می كنند تا در كنار پرچم هاي مشــكي، 12ستون 
حسينيه، جلب توجه كنند؛ 12ستوني كه آلمانی بودند و 
براي ذوب آهن خودشان رسانده بودند به راه آهن تهران اما 
چون به دردشان نخورده بود سوار بر دوش بزرگان آن دوره 

حسينيه آمدند تا ستون حسينيه شوند.
اين حســينيه باني خاصي ندارد چون تمام اردبيلي هاي 
آن برهه به كمك هم اين حسينيه را ساخته اند؛ تاجراني كه 
كارگري و بنايي حسينيه را انجام داده اند تا در كوچه حصار 
قد بكشــد؛ معمار بنا »لرزاده« است و بنا را به سبك روسي 
ســاخته و اين را مي شــود با چرخ زدن در حياط حسينيه 

فهميد.« 
تشت گذاري به رســم تمام اردبيلي ها در 27ذي الحجه 
برگزار مي شود- زماني كه لشكر حر بن  يزيدرياحي بيرون از 
كربال مقابل لشكر امام حسين)ع( مي رسد منبع آبش تمام 
مي شود امام حسين)ع( در تشت براي حيوانات و خودشان 
آب مي فرستد و مراسم تشــت گذاري نمادي است از اين 
حركت امام حسين)ع(- مراسمي كه حاال نمادي براي شروع 
عزاداري براي امام حسين )ع( است مانند مراسم سياهپوشان 
كه ميان فارس ها متداول اســت نمادي اســت براي اعالم 
شروع عزاداري هاي محرم.- مراسمي كه بعد از نوحه خواني 
افراد تك تك لباس مشــكي بر تن مي كنند.- قمه زني هم 
يكي ديگر از رسومي است كه در ميان آذربايجاني ها ديده 
می شد اما از سال 7۳اين رســم ديگر در اين حسينيه اجرا 
نمي شــود اما مراســم شاخ سي، واخ ســي – شاه حسين، 
واي حسين- همچنان پابرجاست؛ يكي قديمي ترين رسوم 

كه منحصر به آذري هاست.  

همه عمرم مداحي کرده ام 
برپا شــدن بازار زرگرها را ديده؛ يعني سال 42كه پاساژ 
زرگرها افتتاح شــد و طايفه جواهريان، حسينيه زرگرها را 
برپا كردند. تنها حسينيه اي كه به رسم و سياق قديم مراسم 
عزاداري را برپا مي كند و تنها تفاوتش با گذشته جاي خالي 
پيشكسوتان است. »حاج شــمس« از قديمي هاي راسته 
زرگرهاست؛ تاريخ زنده 50ساله اين راسته كه باني تاسيس 
حســينه زرگرها را عبدالصالح جواهريان و حاج حســن 
جواهريان مي داند؛ پسرعمو،پسرخاله هايي كه از قديمي هاي 
تهران اند و يكي از طايفه هاي معروف كه حاال ديگر نشاني از 

آنها در بازار تهران نمانده است. 
از اول محرم راســته زرگرها مي شود حسينيه. مغازه ها 
ســياهپوش مي شــوند و كف راســته مفرش مي شود و 
مخده ها به ديوارها و در مغازه ها تكيه مي دهند؛ مخده هايي 
كــه در روزگاران دور جاي پيشكســوتان بــود و حاال به 
ندرت پيشكســوتي به آن تكيه مي دهد چــون به گفته 
»حاج شمس« بعضي ها دار فاني را وداع گفته اند و بعضي 

ديگر هم نمي آيند. 
»حاج شمس« مداحي پيشكســوتاني مانند »حاج 
شمشيري« و »حاج شاه حسين« را به خاطر دارد؛ دوراني 
كه صبح ها از عزاداران حســين )ع( با نان قندي،گردو، 
پنير و چاي پذيرايي مي شد و حاال ديگر از آن حال وهوا 
خبري نيست؛ هم جاي پيشكسوتان خالي است و هم 
عطر نان قندي آن دوران. يكي از رسومي كه هنوز بين 
زرگرها مرسوم است پخش سيب زمينی آبپز زعفراني 
است كه روز عاشورا بين عزاداران پخش مي شود؛ رسمي 
كه به خرده فروش هاي راســته زرگــري برمي گردد و 
سينه به ســينه به نسل هاي جديد رســيده و هنوز هم 
در »سراي ســجاد« انجام مي شــود. اگرچه رستوران 
»شرف االســالمي« هم از ســال 1۳17 طعام يك روز 
عزاداران را متقبل مي شود، رسمي به جا مانده از پدر كه 

حاال پسر عهده دار آن است. 
 »حاج شــمس« همه عمرش را مداحي كــرده اما حاال
 15-10سالي مي شــود كه در هيأت زرگرها نمي خواند و 
براي مداحي هيأتي 70-60ســاله در گلوبندك را انتخاب 
كرده اســت، البته اگر ختمي برپا باشــد »حاج شمس« 
روضه خواني را براي زرگرها به عهده مي گيرد. »حاج شمس« 
تنها مداح بازاري نيســت و خيلي هاي ديگر به عشق امام 
حســين)ع( محرم ها براي عزاداران مداحي مي كنند و در 
قبالش هيچ پولي دريافت نمي كنند.»ما پول نمي گرفتيم و 
با جرأت مي توانم بگويم مداحان خوب تهران اكثرا بازاري اند 
اما حاال از بيرون مداح مي آورند و براي 10روز محرم حدود 
يك ميليون مي دهند، البته واعظ در بازار مهمتر از مداح است. 
واعظ يك ساعت مجلس را نگه  مي دارد و از وقايع مي گويد اما 
مداح نهايتا يك ربع، بيست دقيقه مداحي مي كند، البته بايد 
بگويم عزاداران وعاظ را بيشتر دوست دارند و پاي منبر وعظ 

آنها مي نشينند.«     

 یاد کوچه حمام چال و راسته عباس آباد
 و قماش ها به خیر

 قديمي ها نيســتند و به ندرت مي توان در ميان كســبه، 
موسپيدي را يافت كه از راسته مسگرها، قصه هاي كوچه حمام 
چال و ناظم زاده، راسته »عباس آباد« و »مسجد زيد« چيزي 
به خاطر بياورد. »دولت زاده« و »بهشتي« تنها قديمي هاي بازار 
مسگرها هســتند؛ بازاري كه حاال چندسالي مي شود صداي 
چكش زني مســگرها را فراموش كرده و خيلي وقت اســت، 
سياهپوش نمي شود و سياهپوش شدن را به مسجد چهارسوق 
سپرده و به چند پرچم مشكي روي ديوار راسته مسگرها اكتفا 
مي كند. در بازار مسگرها از شب تاسوعا كركره ها پايين مي آيند 
تا سوم امام كه كسبه مي آيند و به رسم هرساله كركره ها را باال 

مي دهند براي لقمه ناني حالل. 
»دولت زاده« كه حاال جزو هيأت  امناي بازار مسگرهاست؛ 
سياهپوش شدن  بازار را رسمي قديمي مي داند كه حاال از يادها 
رفته و تنها به مسير دسته هاي سينه زني خالصه مي شود يعني 
راسته بازار بزرگ و پاچنار كه به چهارپايه هايي براي مداحي 
و بلندگو مجهز مي شود و تمام صحبت ها و نوحه خواني هايش 
ضبط مي شود.»خيلي وقت است كه همه راسته ها اين كار را 
نمي كنند و عزاداري ها به مســاجد و حسينيه هاي هر راسته 
ختم مي شود، البته هيأت امناي هر راسته تصميم مي گيرند 
در كدام دهه عزاداري كنند؛ بعضي راســته ها دهه اول محرم 
عزاداري را برگزار مي كنند و بعضــي ديگر دهه دوم و عده اي 

هم دهه سوم را.«    
حمام چال و كوچه ناظم زاده محل عزاداري خياط ها بود اما 
حاال 6-7سالي مي شود كوچه حمام چال سياهپوش نمي شود 
و خياط ها رفته اند بهارســتان. قديمي هاي راسته خياط ها 
»حاج رضا ناظم زاده« را به ياد مي آورند باني حسينيه خياط ها را 
كه خودش جزو بازاري ها بود و هر سال حسينيه عزاداري را راه  
مي انداخت اما حاال حسينيه از كوچه حمام چال رخت بربسته 

و به بهارستان رفته و خياط ها را آنجا دور هم جمع مي كند.  
فرش فروش ها هم راســته عباس آباد را قــرق مي كردند و 
به ياد عاشورا، دهه محرم آن ديوارها را سياهپوش مي كردند 
اما حاال فرش فروش ها براي ســينه زني و زنجيرزني مي روند 
ميدان منيريه. راسته عباس آباد تا سر كوچه كبابي ها پر بود 
از فرش فروش ها كه ديگر نمي تواني نشــاني از آنها بيابي جز 
مغازه اي كوچه كه چند تخته فرش دســت دوم و روفو شده را 
در خود جاي داده و تمام وسايل و دروديوارش از گذشت زمان 
مي گويند؛ دو تابلوي بزرگ وان يكاد و گوشي تلفني كه هنوز 

بايد انگشتت را درون يكي از شماره ها بگذاري و بچرخاني. 
»مسجد زيد« هنوز هم مراســم محرم راسته قماش ها را 
به عهده دارد و چندسالي است همه انجمن  اسالمي هاي صنوف 
بازار آنجا جمع مي شوند، البته بازار قماش ها يا همان بزازها هم 
سياهپوش نمي شود و عزادارها در مسجد زيد جمع مي شوند 
براي عزاداري؛ مراســمي كه از ساعت 11 شروع مي شود بعد 
از زيارت عاشــورا و نماز جماعت و مداحي و وعظ، ناهار سرو 

مي شود. 

نی
سی

مح
غال

د 
عی

 س
س:

عک
  


