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آقا جانم چه زود گذشت! چش��م به هم نهاديم و دهه اول هم گذش��ت. انگار همين ديروز بود كه 
لباس هاي مشكي را عاشقانه پوشيديم. عده اي گفتند سياه قلبمان مي گيرد، عده اي گفتند مگر 

اسالم سياه پوشيدن را مكروه نكرده است؟ آقا جان دلم گرفته براي غريبي ات. 
امسال توي هيئت و تكايا دانس��تم كه چقدر بدخواه داري. مي دانس��تم اما باور نمي كردم. آنقدر 
برايشان خطرناك باش��ي كه با همه قوا حمله كنند به فرهنگ هاي سوگواري مان. آقا جان! خيلي 
سعي كردند محرمت را از رونق بيندازند. خواستند عاشورا را از ذهن بچه هايمان پاك كنند. اما هر 
كاري كردند تيرشان به خطا رفت. حاال دست گذاشته اند روي باورهايمان. دارند آرام آرام چيزي را 

كه خودشان مي خواهند به نسل جديدمان القا مي كنند. 
بچه ها به عشق تو متولد مي شوند، مادرها به عشق تو مشكي پوششان مي كنند، اما آنها از سليقه و 
تنوع طلبي نسل جديد سوء استفاده كرده و تفكرات خودشان را القا مي كنند. مردم دلشان به مشكي 
عزاي تو خوش است اما آنها تفكرات خودشان را القا مي كنند. مي گويند: »نمي شود سياه پوشي و 

احترام را از بچه شيعه گرفت، پس همان پيراهن سياه را مي كنيم ابزار انتقال تفكرات خودمان.« 
امسال لباس هايي كه هر سال نوشته هاي »يا حسين« داشت بعضاً جايش را داده بود به لباس هاي 
پرزرق و برق با عناوين مختلف و حتي روي بعضي لباس ها عبارت رپ، راك، عكس خواننده هاي 

راك و... به چشم مي خورد. 
آقا جان! ما را از هجوم بالهاي فرهنگي و از بيم جهل و پيروي كوركورانه در امان بدار!

آقا جان! ما را از جهل در امان بدار!

واگويه 

آيين هاي محرم، برند جهاني اسالم

سبك سنت

وارد كوچه كه مي شوي بوي پيازداغ و سبزي 
سرخ شده هوش از سرت مي پراند. كمي جلوتر 
زن ها يك چادر بزرگ پهن كرده و دارند دور 
هم لوبيا پاك مي كنند. مي پرسي اينجا چه خبر 
است؟ هرچند هنوز پاسخ نشنيده مي داني كه 
قرار اس�ت غذاي ن�ذري بدهند و اي�ن بار با 
اشتياق بيشتر مي پرسي كي نذري مي دهيد؟
 و اين حكايت روز و شب هاي محرم الحرام است. 
ماهي پر از بركت و نعمت. هم��ه جا بوي نذري 
مي پيچد. هم��ه دغدغه حضور در حس��ينيه و 
هيئت و تكايا دارند. ع��ده اي درگير آماده كردن 
نذرهايشان هستند. مردي را مي شناسم كه نذر 
كرده توي تعزيه ش��مرخوان باشد. يكي با همه 
كالس و ابهت كاري اش 10 روز خودش را وقف 
هيئت مي كند و فقط هم چاي مي ريزد. هنوز هم 
ايستگاه هاي صلواتي پر مي ش��ود از جوان هايي 
كه تا دير وقت كار مي كنند و عاش��قانه به مردم 
خدمت مي كنند. وقتي وارد تكيه مي شوي و 10 
تا ديگ حليم روي آتش مي بيني ناخودآگاه ته 
دلت مي لرزد و دلت مي خواهد آن را هم بزني. زير 
لب زمزمه هايي مي كني و به نيت گرفتن حاجت 
آرزوهايت را ب��ا هر بار هم زدن ب��راي خدا مرور 
مي كني. اعتقاد داري صاحب مجلس مرد بزرگي 
است و حس مي كني تمام كارهايت را مي بيند. 
محرم بازار نذري ها داغ داغ است. هركس گرهي 
ب��ه كارش افتاده براي خاندان امام حس��ين)ع( 
نذر مي كند. يكي ش��له زرد مي پ��زد، يكي براي 
ش��ش ماهه ابا عبداهلل به ياد لب تشنه اش شير 
مي دهد. روز حضرت قاس��م و علي اكبر)ع( بازار 
گل فروشي ها داغ اس��ت. نذر زيبايي است براي 
يك ماه داماد كه در آغوش پدر جان داد. برايش 
حنا مي گذارند و هيئت پر مي شود از سيني هاي 

حنا. پر از بسته هاي آجيل مشكل گشا. 
وقتي به تورم هر س��ال نگاه مي كن��ي با خودت 
مي گويي چط��ور با وج��ود اين هم��ه گراني و 
دغدغه هاي مالي هنوز نذري ها پرش��ورتر داده 
مي شود؟ چطور مردم خريد غذايي شان را محدود 
كرده يا كيفيت را فداي قيمت مي كنند، اما توي 
اين ماه فارغ از هر دغدغه مالي و مشكالت فراوان 
زندگي، نذرشان را به همان قوت ادامه مي دهند؟ 
پاسخش فقط يك كلمه اس��ت؛ عشق و ارادت! 
انگار كسي حواس��ش به تورم نيست. معتقدند 
صاحب نذر امام حسين)ع( و اهل بيت)ع( هستند 

و هزينه اش را هم خودشان جور مي كنند. 
نذري دادن حال قشنگي است. هم اعتقاد جوان ها 
و ارادتش��ان به اهل بيت)ع( حفظ و بلكه بيشتر 

مي شود، هم دوباره دورهمي و همدلي ها كه رسم 
كهنه اما رو به فراموش��ي است احيا مي شود هم 
مردم توي با هم بودن ها به داد هم مي رس��ند و 

هزاران گره باز مي شود. 
ماه محرم كسي گرسنه نمي ماند. همه جا غذاي 
نذري مي دهن��د. خرجش توي هيئ��ت رفتن و 
صف ايستادن است، اما ميزبان كسي را گرسنه 
از در خان��ه اش برنمي گردان��د. نعمت ها به وفور 
يافت مي ش��ود. هركس��ي به ان��دازه بضاعتش! 
حتي هيئت هاي كوچك تر سيب زميني كبابي 

با نان مي دهند. 
روي سخنم با آنهايي اس��ت كه اين روزها دايه 
بهت��ر از مادر براي فقرا مي ش��وند. آنه��ا كه نذر 
دادن براي امام حس��ين)ع( را اسراف مي دانند. 
مي گويند به جاي اين همه ريخت وپاش به حال 
فقرا برسيد. اما من مي گويم شما اگر نگران حال 
فقرا هستي خودت آس��تين باال بزن. آنهايي كه 
ن��ذري مي دهند حتم��اً آنقدر بخش��نده و اهل 
دل هستند كه كمك هايش��ان هميشگي باشد. 
كساني كه براي امام حس��ين)ع( نذر مي دهند 
براي هم وطنان سيل زده و زلزله زده و كم بضاعت 
پاي كار هستند. آنها اولين نفري هستند كه توي 
كمپين هاي فرهنگي شركت مي كنند. پس لطفاً 
به نذري دادن بچه شيعه هاي عاشق گير ندهيد. 
اين دلخوشي آنهاس��ت. روي سخنم با شماست 
كه خرج غذاي روزانه سگتان بيشتر از يك وعده 
غذاي فقراست. ش��ما كه مهماني هايتان پرزرق 
و برق اس��ت و ش��ما كه نمي تواني از تفريحات 
خارج از كش��ورت بگذري. ش��ما نگ��ران نذري 
دادن و گرس��نگي فقرا نباش. مگر كسي به شما 
مي گويد چرا آنقدر بريز و بپ��اش مي كنيد و هر 
مهماني تان ميليون ها پول هزينه مي شود؟ چرا 
آيين ه��اي غيرملي مانند ولنتاي��ن و هالووين و 
كريسمس را كه هويتش غيرايراني است جشن 
مي گيريد و برايش هزينه مي كنيد؟ آيا رسيدگي 
به فقرا در اولويت نيس��ت؟ آيا نمي ش��ود با آن 
فقرا را س��ير كرد؟ چرا تفكرات ش��خصي تان را 
در فضاي مجازي فرياد مي زنيد؟ بياييد به جاي 
ش��عار دادن به وعده هايتان عم��ل كنيد. محرم 
و نذري هاي��ش را بگذاري��د براي اهل��ش. براي 
آنهايي كه با عش��ق غذا مي پزند. آنها كه اعتقاد 
دارند بركت ديگ ها با صاحب اصلي آن اس��ت. 
تا پاسي از شب بدون خس��تگي كار مي كنند و 
معتقدند بدنشان بيمه امام حسين)ع( و حضرت 
ابوالفضل)ع( مي ش��ود. بگذاريد براي آنهايي كه 
خستگي و بي خوابي برايشان معني ندارد. آنهايي 
كه باالي ديگ نذري ها نوحه مي گذارند و زيارت 

عاشورا مي خوانند. بگذاريد براي عاشق ها! 
فرهنگ نذري يك آيين ملي- مذهبي اس��ت و 
مثل هر آيين ديگري نياز به نكوداش��ت و تكريم 
دارد. بايد به آن بها داد و هزينه هايش را پرداخت. 
هر آيين و مراس��مي براي خودش اسطوره هايي 
دارد و مراس��مي كه به آن ارج مي نهند. فرهنگ 
و آيين عاش��ورا و اربعين حس��يني برند اس��الم 
و بچه شيعه هاس��ت. بايد برايش تبلي��غ كرد و 
برايش هزينه هم داد. حاال كه بازار دين فروشي و 
فرقه هاي بي اساس داغ است بايد اين برند را با جان 
و دل حفظ كرد. حفظ عاشوراي ما خاري است در 
چشم دشمنان كه سعي مي كنند به هر شيوه اي 
كه باشد ما را از اين آيين كه پرورش دهنده وحدت 

و مودت مسلمان هاست دور كنند.

روايت سفر به يكي از مذهبي ترين شهرهاي ايران در دهه محرم

اينجا نطنز است، ظهر عاشورا

  خادمين ب�ا جاروكش�ي ع�زاداري را 
كليد زدند 

روز اول ماه مراس��م جاروكش��ي خادمين بود. 
خادمان هيئت با لباس��ي يكدست به صورتي 
نمادين حس��ينيه را آب و جارو كردند و شروع 
عزاداري را كليد زدند. يك گوشه اين تكيه نخل 
بزرگي بود عريان با چوب هايي به يادگار مانده از 
نياكان. همه جا سياه بود و پرچم هاي زيادي به 
چشم مي خورد. مثل همه جاي ايران 10 شبِ  

عزاداري برنامه خودش را داشت. 
زنان و بچه ها زودتر مي آمدن��د و توي غرفه ها 
مي نشستند. بايد براي نشستن چند ساعته در 
يك محيط آماده مي شدند. بچه ها لبه سكوها 
مي نشس��تند و پايش��ان را آويزان مي كردند. 
دستشان خوراكي بود. از كوچك تا بزرگ نشسته 
بودند و با هيجان اتفاق��ات را رصد مي كردند. 
صداي اكو زياد بود و صدا توي سرمان مي پيچيد 
اما كسي اعتراضي نكرد و مادربزرگ ها كه انگار 
متنش را حف��ظ بودند، با ش��بيه خوان زمزمه 
مي كردند. تعزيه پرطرفدارترين مراسم عزاداري 
نطنز است. يكي، دو س��اعت كه گذشت ديگر 
براي تماشا جاي س��وزن انداختن نبود. براي 
بعضي تعزيه ه��ا آنقدر جمعيت زياد مي ش��د 
كه نمي توانستند اسب توي خيمه گاه بياورند 
و جنگجوي��ان پاي پي��اده با كالهخ��ود و زره 
مي جنگيدند. بازي ها آنقدر واقعي بود كه مردم 
را مي برد به صحراي كربال. جايي كه مردم ارادت 
خاصي داشتند و صداي زمزمه شان را مي شنيدم 
كه آرزوي زيارتش را مي كردند. تعزيه ها آنقدر 
طوالني بود كه يقين دارم اگر تماشاي فيلم در 
سينما بود مردم س��الن را ترك مي كردند، اما 
اينجا با هيجان كالهخودهاي پردار را كه مال 
ياران سيدالشهدا)ع( سبز و سفيد و براي شمر 
و دار و دس��ته اش قرمز بود دنبال مي كردند و 
گاهي مادرها با چشم هاي اشكبار قصه را براي 

كودكانشان توضيح مي دادند. 
   اقامه نماز جماعت در مسجد چهارسو 

يك��ي از تعزيه خوان ه��ا پش��ت ميكروف��ون 
اعالم كه هنگام اذان اس��ت و نماز جماعت در 
مسجد چهارس��و كه با درهاي چوبي و سقف 
طاق مانندش قدمتي به اندازه دوران قاجار دارد، 
برگزار مي شود. آن وقت بود كه عده اي از زن و 
مردها تعزيه را رها و خودشان را براي اقامه نماز 
آماده مي كردند. هيجان انگيزترين قسمت تعزيه 
آخر آن بود، وقتي قهرمانان كربال در آس��تانه 
شهادت قرار مي گرفتند و مردم بلندبلند ضجه 
مي زدند. ش��ور خاصي برپا بود كه توصيفش 
دشوار است. عزاداري با چنين وسعتي را فقط 
مي توان براي يك چني��ن بزرگمردي ديد كه 
همه جه��ان توصيف آزادگ��ي اش را كرده اند. 
عده اي به خانه ها مي رفتند و ع��ده اي باز هم 

مي ماندند. 
  خ��وش�م��زه تري��ن غ�ذاي دنيا

 به نيت سيدالشهدا)ع(
وقت شام خوردن بود و تكيه مملو از جمعيت 
در انتظار سفره نذري. خودشان مي گفتند مزه 

اين نذري از كباب و برياني لذيذتر است. مردم 
چني��ن غذاخوردني را مقدس مي ش��مردند و 
اعتقاد داش��تند خوردن حتي يك قاشق از آن 
تبرك است و موجب شفا و بركت مي شود. اين 
برنامه همه 10 شب ادامه داشت. به نيت غذاي 
امام حسين)ع( بس��ياري از گرس��نگان سير 
مي شدند. اينكه كس��ي دعوت نمي شد باعث 
مي ش��د مردم بي ريا مهمان خوان قهرمانشان 
بش��وند و چنين اطعامي با جمعيتي حدود ۲ 
هزار نفر شگفت بود. مردم از گروه هاي مختلف 
بودند. باحجاب ها و كساني كه چندان حجاب 
قرص و محكمي نداشتند، همه بودند. اما چيزي 
كه جالب بود حرمت نهادن به همه مهمان هاي 
مس��افر در تكيه بود و كس��ي بدون چادر يا با 
آرايش و بدحجاب وارد نمي شد. درِ آهني ورودي 
تكيه را س��ياه پوش كرده بودند كه وقتي مردم 
وارد مي ش��دند گاهي آن را مي بوسيدند، خم 
مي شدند و س��الم مي دادند. آنجا فهميدم كه 
مردم به صاحب اصلي مجلس سوگواري سالم 
مي دهند و تسليت مي گويند. همان منجي يا 
امام عصر)عج( كه مس��لمان هاي جهان انتظار 
ظهورش را مي كشند. برايم جالب بود كه همه 
او را حس مي كردن��د و موقع ورود ب��راي ابراز 

همدردي تسليت مي گفتند. 
   همايش هاي عاشورايي و سينه زن هاي 

حسيني
بعد از خواندن زيارت عاشورا برنامه جذاب بعدي 

شروع مي شد و خودشان مي گفتند همايش. 
يك شب همايش ش��ش ماهه امام حسين)ع( 
بود كه تمام مادران و شيرخواره هايشان وسط 
خيمه مي نشستند و تمام وقتي كه مداح نوحه 
مي خواند زن ها براي بچه ها الاليي مي خواندند 
و بقيه از توي غرفه هاي س��ياهپوش نظاره گر 
بودند. يك شب دخترهاي سه ساله به ياد سه 
ساله امام حسين مي نشس��تند و شب هشتم 
هم پر مي شد از نقل و گل و آجيل مشكل گشا. 
خيلي ها حاجت گرفته بودند. مي گفتند جوان 
امام حسين )ع( خيلي گره گشاست و گره كار 

جوان ها را باز مي كند. 
همايش كه تمام مي ش��د روضه مي خواندند. 
عده اي اس��تراحت و مردها خودش��ان را براي 
س��ينه زني آم��اده مي كردن��د. برنام��ه بعدي 
سينه زني بود. مردها توي خيمه گاه مي آمدند 
و دور آن حلقه هاي گرد تشكيل داده و سينه زني 
مي كردند. نكته جالب آرامش سينه زن ها بود. با 
يك ريتم مشخص و معمولي. خبري از خودزني 
و سينه چاك دادن هايي كه شنيده بودم نبود. نه 
از قمه زني خبر بود و نه از آزار رساندن به سر و 
بدن. چاي هم به وفور در اين تكيه نوش��يديم. 
خبري از ليوان هاي يك بار مصرف نبود. تمام 
تكيه را با استكان هاي كمر باريك چاي مي دادند 
و حس مهمان بودن در آنجا زيباترين حسي بود 
كه هركسي تجربه مي كرد. هيچ مهماني تا اين 
اندازه مورد لطف و مهرباني ق��رار نمي گرفت. 
كسي معذب نبود و گاهي هم بوي گالب و گاه 
اسپند تمام تكيه را معطر مي كرد و اين برنامه 

هر ش��ِب آنجا بود. هر روز تعزيه. تازه دانس��تم 
كه چرا آنجا پايتخت تعزيه ايران است. بهترين 
تعزيه خوان هاي ايران، توي چهار تكيه تاريخي 

نطنز مراسم اجرا مي كردند. 
  تمام هيئت ها مهمان حسينيه عليا 

بومي هاي شهر مي گفتند حسينيه عليا از همه 
قدمت بيشتري دارد. به همين دليل شب هاي 
متوالي هيئت هاي مختلف شهر براي عزاداري 
مهمان اين تكيه مي شدند. مثل بزرگ خانداني 
بود كه توي ايام عيد خانه مي نشست تا بقيه به 
ديدارش بروند. يك علم ب��زرگ جلوي در بود 
كه هر وقت هيئت مهم��ان مي آمد آن را تكان 

مي دادند و فرو رفتن سر علم ها نشانه تسليت و 
اتحاد دو هيئت بود. سپس هيئت مهمان توي 
خيمه گاه به سينه زني و زنجيرزني مي پرداختند 

و مورد لطف و پذيرايي ميزبان واقع مي شدند. 
  خروج نخل از شبستان بر روي شانه ها 

شب عاشورا توي تكيه جاي سوزن انداختن نبود. 
هيئت هاي مذهبي يكي يكي براي عرض تسليت 
و همدردي مي آمدند و مي رفتند. پرش��ورتر از 
هميشه اقامه عزا تا نيمه شب طول كشيد. سپس 
س��كوتي فضا را فراگرفت. از همهمه و پچ پچي 
كه ميان زن و مردها شنيدم و دوربين هايي كه 
براي فيلم و عكس آماده مي شد دانستم اتفاق 
ديگري در راه اس��ت. كمي بعد ع��ده اي جوان 
حيدرحيدرگويان نخل چوبي بزرگي را از توي 
شبستان تكيه روي شانه هايشان بيرون آوردند 
و سه بار آن را با همه شور و انرژي دور خيمه گاه 
چرخاندند. چوبي بود س��اده و بزرگ اما مردم 
اشك بود كه مي ريختند. لحظات مقدسي بود. 
نمادي از تابوت حضرت سيدالش��هدا)ع( بود 
كه قرار بود به ياد غرب��ت پيكرش در كربال او را 
نمادين روي دس��ت هاي عاشق تشييع كنند. 
عده اي توي تكيه ماندند تا نخل را با پارچه هاي 

نذري آذين ببندند. 
   ظهر عاشوراست امروز

صبح زود اوج عزاداري و ش��كوه مراس��م بود. 
مردها به تكيه آمدند و نخل را روي دس��ت تا 
امامزاده عبداهلل)ع( تشييع كردند. آنجا مردم 
زيادي توي قبرستان منتظر نخل بودند. نخل 

و الم و طوق و پرچم قرمزي ك��ه از گنبد مزار 
امام حسين)ع( متبرك كرده بودند همراه خيل 
زيادي از جمعيت به آنجا رسيدند. حجم زياد 
نذري ها شگفت انگيز بود. انواع صبحانه و آش 
و نان و صدها رقم نذري ديگر كه خيلي ش��ان 
نذر پاي نخل كرده بودند و همانجا بايد توزيع 
مي شد. اس��م مراسم ديگرش��ان تيغ اول بود، 
يعني امواتي كه اولين سال مرگشان بود با ابهت 
خاصي با حض��ور همه خان��واده و اقوام تكريم 

مي شدند. 
مسير بعدي كاروان امامزاده اي ديگر بود كه آنجا 
هم نخل مورد عزت و احترام قرار گرفت و دوباره 
بس��اط نذري هاي زياد برپا شد. گوسفندهاي 
زيادي توي مس��ير جل��وي نخل س��ر قرباني 
مي شد. نخل و هيئت همراهش به تكيه اي آب و 
جارو شده رسيدند. چاي ها براي پذيرايي روي 
اجاق بود. نخل با شور زيادي ميان مردهاي دور 
خيمه گاه از روي سرها عبور كرد و ميان مرداني 
كه گل به سرش��ان ماليده بودند تش��ييع شد. 
سپس آن را در جايگاهش قرار دادند و عزاداري 
آغاز شد. دو ساعتي مرد و زن به ياد روز عاشورا 
اشك ماتم ريختند. سپس كاروان آماده حركت 
شد. نمادي از شير كه به ياري امام آمده بود، شمر 
و اسراي كربال و سرهاي باالي نيزه ميان انبوهي 
از جمعيت مشتاق به سمت حسينيه مركز شهر 
رفتند. آنجا جاي سوزن انداختن نبود. درست 
ظهر روز عاشورا و در هنگامه اذان ظهر دو هيئت 
با اتحاد و همدلي زير يك پرچم عزاداري كردند. 
آنقدر اين مراسم مورد استقبال قرار گرفته بود 
كه زن و مرد روي پش��ت بام ها و غرفه هاي باال 
نظاره گر مراسم بودند. سپس نماز ظهر عاشورا 
توي خيابان اقامه شد و تمام خيمه هاي نمادين 
سبز و قرمز و سپيد به آتش كشيده شدند. ظهر 
عاش��ورا هيچ كس بي غذا نمي ماند. همه شهر 
در آن س��اعت بيرون بودند براي اتفاقي مهم و 

باوري مشترك. 
  خاطره اي يكسان از اتفاقي پرشكوه

به اتحادش��ان غبطه خوردم. ب��ه بهانه اي كه 
توانسته بود هزاران نفر را كنار هم با هر عقيده و 
فرهنگي گرد هم بياورد. اينجا فقير و غني همه 
كنار هم بودند. اينجا كس��ي گرسنه نمي ماند. 
اينجا ب��ه حرمت قهرمانش��ان زن ه��ا حجاب 
مي گرفتند و ب��ه گفته خودش��ان بزهكاري و 

خالف به حداقل مي رسيد. 
نهضت عاش��ورا تازه از غ��روب آن روز كه اهل 
بيت)ع( به اسارت رفتند آغاز شده بود و مردم 
براي همدردي با آنها بعد از اذان مغرب و عش��ا 
با كارواني نمادين شامل اسيرهاي سوار بر شتر 
و اسب و كجاوه، سرهاي بريده و مردان و زناني 
بس��ته به زنجير توي خيابان به راه افتادند و به 
بازديد هيئت هايي كه طي 10 شب مهمان تكيه 
ارشاد عليا بودند رفتند و مراس��م را با خوردن 
شام در هيئت محله حاجي ها پايان دادند و اين 
همان اتفاق پرشكوهي بود كه از هر نسلي سؤال 
مي كردي خاطره اش يكس��ان بود و روايت ها 

همه يك جور!
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فرهنگ نذري ي�ك آيين ملي- 
مذهب�ي اس�ت و مثل ه�ر آيين 
ديگ�ري ني�از ب�ه نكوداش�ت و 
تكري�م دارد. بايد ب�ه آن بها داد 
و هزينه هاي�ش را پرداخ�ت. هر 
آيين و مراس�مي ب�راي خودش 
اس�طوره هايي دارد و مراس�مي 
كه به آن ارج مي نهند. فرهنگ و 
آيين عاش�ورا و اربعين حسيني 
برند اس�ام و بچه شيعه هاس�ت

نهضت عاش�ورا ت�ازه از غروب 
آن روز ك�ه اه�ل بي�ت)ع( ب�ه 
اس�ارت رفتند آغاز ش�ده بود و 
مردم براي هم�دردي با آنها بعد 
از اذان مغرب و عش�ا با كارواني 
نمادين ش�امل اس�يرهاي سوار 
بر شتر و اسب و كجاوه، سرهاي 
بريده و مردان و زناني بس�ته به 
زنجير توي خيابان به راه افتادند

   گزارش: مرضيه باميري
از جاده خشك و گرم كه عبور مي كرديم تابلوي سبزرنگي نمايان شد: »نطنز، نگيني در دل كوير.« وقتي بعد از 
آن خشكي وارد شهري شديم كه ميان انبوهي از كوه و درخت محصور شده بود مثل يك الماس ميان تاريكي 
مي درخشيد. توقفمان در اين شهر تاريخي با مناره هاي چندهزارساله اش به انگيزه حضور در آيين هاي مذهبي 
محرم بود. نزديك محرم بود كه براي بازديد مسجد جامع رفتيم. چيزي شبيه يك خيمه بزرگ با چادري زيبا و 

اشعاري حماسي توجهم را جلب كرد. از راهنما كه پرسيدم توضيح داد اينجا حسينيه است. آخرين جمعه قبل از 
ماه محرم عده زيادي توي اين تكيه كه به يادگار مانده از دوره قاجار است جمع مي شوند و طبق يك آيين سنتي 
چادر را روي تكيه مي كشند كه به چادرپوشان معروف بود و زنان و مردان غرفه ها را سياه پوش مي كنند. غرفه ها 
موروثي بودند و هركدام متعلق به يك طايفه از شهر. سپس زيارت عاشورا مي خوانند و اينچنين به استقبال ماه 

عزا مي روند. دانستم چهار تكيه اصلي شهر اين آيين را برگزار مي كنند كه يكي از آنها حسينيه عليا بود. 

سبك عزاداري


