
باسمه تعالی

یه ی بدون مرز  رابط

یه ی شممهر آمممده  با اینکه اولین روز تعزیه بود، در میدان جا ی خالی نمانده بود؛ هم
ییآیممد ییه»ها هم وقتی فهمیممده بودنممد شمماراد بممرا ی تعزیممه م  بودند. حتی خیلی«دکن
ییبینم، خوشممحال ینها را که م یهبودند تا تعزیه را ببینند. آ  حیدرآباد، با او همراه شد
ی یرگممر ی بیاورنممد. البتممه آن ینقدر پافشار ی کردم تا شاراد را برا ی راو ییشوم که آ  م
ییکممردم؛ سمموز  موقع فکر این قضیه نبودم، محض خاطر صدایش بود که اصرار م

صدایش هست در تمام هند نظیر ندارد.
ییکنم چرا شاراد دنبال خوانندرگی نرفته که صدایش رشته افکارم را  با خود فکر م

ییکند:  پاره م
«چون که تنها ماند پور بوتراب 

خواست احوالی از آن طفل ربابه»

***
ی، رگویمما ییبممرد ایممران ییخان در ذهن ما انداخت؛ یکسال که چا ی م  فکر تعزیه را  قل
ییرگویممد محممرم را اینجمما بمممان و ییاش بممه او م  نزدیممک محممرم بمموده، رفیممق ایممران
یچوقممت مثممل روز ی ییرگفممت هی ی یها ی ما را هم ببین. به هند که بررگشت، م  عزادار

که تعزیه را دیده اشک نریخته. 
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***
ییدارد و شاراد صدا یهها قدم بر م ییکند، به طرف خیم  حیدر که خود آقا را باز ی م

ییچرخاند: در حنجره م
یهاش «رفت سو ی دلبر دردان

یهاشه» رفت سو ی طفل در رگهوار
یه ی حیممدر ییشممنوم شمبیه صممدا ی همیشمم ییشممود، صممدایی کممه م  حیدر وارد خیمه م

نیست:
ییبرم تا در بغل خوابت کنم  «م

سو ی دشمن تا که سیرابت کنمه»
***

ییشمد، شمعرها بمود. بعمد وسمایل و اسمباب صمحنه:  اول چیمز ی کمه بایمد آمماده م
یسها، کله خودهمما، شمشممیرها، تیرهما کمه پیکانشمان از ابرسماخته شمده باشممد،  لبا

یهها و حتی خارها. خیم
یشهمما ی مثبممت را بمماز ی ییخواسممتند نق   شروع کردیم به انتخاب بازیگرها؛ همممه م
ییخواهمد،  کنند، مانده بودیم چه کنیم؟ حیدر پیشنهاد داد هرکس همر نقشمی را م
یتتممر شممدن کممار یتنام کند تا بتوانیم بهترینشان را انتخاب کنیم. برا ی راح  بیاید ثب
 هم قرارشد هرکس فقممط بمرا ی یمک نقمش ثبمت نمام کنمد. بمه هممر زحممتی بممود
یشها ی مثبت مشممخص شممد. ولمی حمتی یمک نفمر بمرا ی نقمش منفمی پما پیممش  نق

نگذاشت، حتی برا ی سیاهی لشگر.
ییدانستم چاره کار دست حاج احمد است. امام جماعت مسجدمان. یممک شممب  م
ییکردم برا ی ایممن کممار مناسممب هسممتند، جمممع ی، یک عده را که فکر م  بعد از نماز
یشهمما  کردم و رفتیم پیش حاج احمد. برایمان توضیح داد که باز ی کردن ایممن نق
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یشها را  اشکال ندارد که هیچ ثواب هم دارد و استدلل کرد که ارگر کسی این تق
یمکممم نقممش هما ی ییمانممد. ایممن شممد کمه ک  قبول نکند، کار امام حسین (ع) زمین م

منفی هم به میدان آمدند.
***

ینهما رفمت و شماراد یشها ی منفی هم به میدان آمدند، حیدر به سممت آ یمکم نق  ک
ییکرد: قدمهایش را همراهی م

«آمد و اهل حرم مدهوش او
نور بود و ماه و در آغوش اوه»

 حیدر فرزند خودش را کممه در آغمموش داشممت مقابممل لشمگر بممال بممرد و مممن بمماز
ییشنیدم: صدایی غیر از صدا ی حیدر را م

ییکنید «ا ی که صد مشکل به کارم م
ییکنید روز و شب از غصه زارم م

ییوفا ییمرام و ب مردمان ب
یها ی آب ازشما  خود نخواهم قطر

ییآبش کنید یک نظر بر کام ب
یهام رگیرید و سیرابش کنیده» غنچ

ییکردم، نگمماهم را بممه یکهایم را پاک م ییشد، در حالی که اش  تیر باید الن رها م
رگوشه صحنه رگرداندم.

***
یشها چند نفر هم یشها ی منفی هم به میدان آمدند، حتی برا ی بعضی نق یمکم نق  ک

3



ینبار نیاز ی به انتخاب ما نبود، خودشان همدیگر را در  داوطلب شدند که البته ای
ییشان نقش را به عهده رگرفت. تنها یک عده  رودربایستی انداختند و بالخره یک

ییکردیم  و  البته شمر و حرمله. ییلشگر بایست جمع م سیاه
یچکممس قبممول نکممرد. ییها صحبت کرد اممما هی  باز رفتیم سراغ حاج احمد، او باخیل
ییکنممد کممه یهشممان رگفتممه بممود کممه خممودش شمممر را بمماز ی م  دست آخر به یک عد
ییرگذاشت. البته ممما یلشان راحت شود که رگناه ندارد. ولی باز کسی پا پیش نم  خیا

هم از فرصت استفاده کردیم و شمر را بر شانه خود حاج احمد رگذاشتیم. 
ییشد و من بممه تمممام شممهر ینها بدون حرمله اجرا م  تا یک هفته قبل از محرم، تمری
 برا ی این نقش رو انداخته بودم، دیگر ناامید شده بودم، دیگر مطمئن شدم تعزیممه

خراب شده. 
***

ییرگشممتم  دیگر مطمئن شدم تعزیممه خممراب شممده، تیممر ی رهمما نشممده بممود، هرچممه م
یها ی رو ی صحنه نبود.  حرمل

ییشنیدم: یر را تکرار کرد و این بار صدا ی لرزان خودش بود که م حیدر شع
«یک نظر بر کام بی آبش کنید
یهام رگیرید و سیرابش کنیده» غنچ

*** 
 دیگر مطمئن شدم تعزیه خراب شده، حتی ارگر از روز هفتم بگذریم، بقیه روزهمما

ییشد. ینطورکه باید بررگزار نم هم آ
یها ی نبود، همه را جمع کمردم تما خمبر ملغممی شممدن تعزیممه را بمدهم. خواسممتم  چار
یکبار دیگر خواهش کنممم کسممی بیایممد و ایممن نقممش را بممه عهممده بگیممرد، ولممی  ی
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ییدادم که از قبول ایممن نقممش سممر بمماز زننممد، آخممر یهشان حق م  نتوانستم، من به هم
ییداد. حتی دل خودم هم به قبول این نقش رضا نم

ییداد. یها ی پیشممنهاد م  یک شب بعد از نماز مشکل را مطرح کممردم. هرکسممی چممار
یهبودم کمه ییرگذاشمتند، یما قبل رفتمه بمودم و دیممد یههایی که پیش پاممان م یه ی را  هم
ینبست است یا اینکه اصل عملممی نبممود. دیگممر حممتی حوصممله رگمموش کممردن بممه  ب
ییدادم که نارگاه صممدا ی احسممنت یتهاشان را نداشتم، سرسر ی جوابشان را م  صحب
 و آفرین بعد از یک پیشنهاد مرا بممه خممود آورد. در ذهنممم مممرور کممردم تمما آنچممه

شنیده بودم را بفهمم. 
 درسته، واقعا خوب بود! قرار شد از پونا کاررگر ی هندو بیاوریم تا در عوض پولی
ییرگیرد، حرکات حرمله را در صحنه انجام دهد، شعرها را هم کس درگیممر ی  که م

از بیرون بخواند.  
***

ییکممردم ییافتد. با خممود فکممر م  چشمانم را بستم، جرئت نداشتم بدانم چه اتفاقی م
 که آیا فممردا کسممی بممرا ی تعزیممه خواهممد آمممد یمما نممه کممه صممدا ی ضممجه و فریمماد
ی، یها ی باشممد یمهایم را به جستجو واداشت. میان میدان، انکار رگه  سممر قممبر مممرد  چش

ییزدند.  ییخراشیدند و خودشان را م همه رو ی م
ییرفت . . . کاررگر هندو، ظرف آبی در دست به طرف نوزاد م

13۸۹سیدمحسن شجاعی- 
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