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آماده شدن جوانان برای محرم تنها در
لباس و زیورآالت خالصه نمیشود .این
روزها اگر سری به آرایشگاههای مردانه
بزنید ،خودتان متوجه میشوید .البته
چندسالی هست که مدلهای موی
مخصوص محرم بین برخی جوانها باب
شده اما هرسال شاخ و برگی به آن
اضافه میشود

عکس :امیر رجبی /ایران

جوانها دوست دارند توی چشم باشند

فروش امسال؛ دستمال اشک
مریم طالشی
گزارشنویس

دوســر بیــرق را گرفتهانــد و بــا دقت آن
را وارســی میکننــد« .میترســی زدگــی
داشــته باشــه؟ نتــرس بابــا!» ایــن را
پســر جوانی همســن و ســال خودشــان
میگوید که فروشــنده مغازه اســت؛ سر
خیابــان ناصرخســرو ،راســته هیأتیها.
هیأتیهــای ناصرخســرو همیــن  10روز
سرشــان شــلوغ اســت؛ شــلوغ کــه نــه،
غلغله .گرچه خیلیهایشــان میگویند
امســال خرید مردم به نسبت سالهای
قبــل کمتر شــده امــا بازهم بــازار خرید
داغ است.محســن و آصــف ،بیــرق
مشکی را جمع میکنند و داخل نایلون

میگذارند .برایشــان مهم اســت جنس
خوب خریده باشــند .محســن  20ســاله
از بچگــی در هیأت محل بــوده و آصف
هم .این بیرق هم نذر خودشــان است.
خودشــان نوشــته و رنــگ دوخــت را
ســفارش دادهانــد و حــاال از نتیجــه کار
راضی به نظر میرسند.
میگویــم محــرم بــرای من بــوی چای
هــل دار داره و اســپند دودشــده.
میخندنــد .میگویم برای شــما محرم
چــه بویی دارد؟ ســؤال ســختی نیســت
امــا پســرها فکــر میکنند هســت« :چه
ســؤال ســختی!» این را آصــف میگوید
کــه ریش تــازه ســبز شــدهاش ،مشــکی
امــا ُتُنک اســت .محســن عینک دســته
نــازک را روی صورتــش جابهجا میکند

و میگویــد« :محــرم یه چیــز دیگهاس.
بــرای همــه فکــر میکنــم همیــن جــور
باشــه .ایــن  10روز فرق میکنــه .هرکی،
هر مرامــی داره ،توی این دهه همرنگ
بقیه میشه».
همرنگ دیگران یعنی مشــکی .مشکی
پوشهــا دلشــان میخواهــد خــوب
بپوشــند ،خصوصــاً اگــر جــوان باشــند.
بــرای همین هم هســت که بــازار لباس
مشــکی در این ایام گرم میشــود .شما
میتوانیــد انــواع لبــاس عــزاداری را در
همــان راســته ناصرخســرو پیــدا کنیــد؛
برای هر ســنی .از بچه یــک ماهه گرفته
تا ســن بــاال .مدلها هــم متنوع اســت.
تی شــرت و پیراهن ســاده مشکی دارند
و برای آنها که ســاده دوست ندارند ،تی

شــرتهای طرحدار و نستعلیقدار هم
هست؛ نوشــتههایی با مضمون محرم،
هم فارســی و هــم انگلیســی .قیمتها
بــاال نیســت .یــک پیراهــن مردانــه را
میشود با  20الی  45هزار تومان خرید.
قیمــت تی شــرت هم درهمیــن حدود
اســت و  15هزار تومانیاش هم هست.
«اینــا کجاییــه آقــا؟» فروشــنده به پســر
جــوان ایــن طور جــواب میدهــد« :این
چینیه  35هزار تومان .این یکی دوخت
ایرانه ،الیاف طبیعی 40 .هزار تومان».
پسر دســت روی جنس چینی میکشد:
«ایــن کــه دوبــار بشــورم رنگــش رفتــه.
ایرانیــه چطوریــه؟» فروشــنده جــواب
میدهد« :اون عالیه .شسته شده ،رنگ
ثابــت .ایــن یکــی رو هــم مگه چنــد بار

میخوای بپوشــی درکل؟! اگه خوشــت
اومــده بــردار ».مســأله ایــن نیســت که
لبــاس را چنــد بــار میخواهی بپوشــی،
مهــم ایــن اســت کــه خــوش دوخــت و
توی چشــم باشــد« .خب جوونا دوست
دارن خوشــپوش باشــن .تــوی چشــم
باشــن .اشــکالی هــم ندارههــا .اون
زمــان ما اینجــوری نبود .راحــت بخوام
فرمون زیــاد نبــود .هرکی یه
بگــم قــر و ِ
پیرهــن مشــکی تنش می کــرد و همون
رو شــبا میشســت و تا فرداش خشــک
میشد .بعضیام دوتا داشتن شورباشور
میپوشیدن».
این را قاســم حســینی از کاســبان راسته
میگوید و ادامه میدهد« :االن هرسال
یــه چیــز بیــن جوونــا ُمد میشــه واســه

محرم .یه ســال پیرهن یقه سهســانت،
یه ســال تی شــرت طرحــدار ،یــه موقع
شال ،یه وقت سربند».
ُمــد امســال محــرم چطور؟ چــه چیزی
امســال باب شــده که جوانهــا دنبالش
باشــند؟ جواب این سؤال را پسر جوانی
میدهــد کــه خودش فروشــنده اســت:
«امســال دســتمال اشک ُمد شــده .واال
منــم خــودم نشــنیده بودم .مشــتریا که
اومدن پرســیدن ،تازه به گوشم خورد».
بعد اشاره میکند به مانکن سیاهپوشی
که کنار دستش ایستاده و به جلو زل زده
اســت« :همیــن دســتمال ســر رو بهش
میگن دستمال اشک».
منظــورش ســربندی اســت که پیشــانی
و بــاالی ســر مانکــن را کامــل پوشــانده

و رویــش نوشــته یاحســین .قیمتــش
4هزار و  500تومان اســت .دستنبدهای
پالکــدار هــم هســت،بندی چرمــی یــا
شــبه چرمــی کــه یک پــاک یاحســین،
یاابوالفضــل و یازینب ،میانه آن متصل
شده و قیمتش  3هزار تومان است .گل
ســینههای محرمی هم هست ،به رنگ
قرمزو ســبز .آنها هــم  2تا  3هزار تومان
قیمت دارند و مشــتریانش هم پســرها
و هــم دخترهــای جــوان هســتند .اصالً
دخترها هم خرید محرمی میکنند؟
حامد فیض ،فروشــنده شــال و روسری
در تیمچه بازار بزرگ در پاســخ اینطور
میگویــد« :ایــن ایــام فــروش شــال و
روسری مشــکیمون زیاده .برای همین
هــم مــدل زیــاد آوردیــم .جوونــا دنبال
ســاده نیســتن .یــه کــم طــرح داشــته
باشــه گوشــه کنارش یا در بافــت پارچه
گل خودرنــگ داشــته باشــه ،بیشــتر
میپســندن ».قیمت شــالها در بازار از
8هزار تومان شــروع میشود و تا حدود
 40هزار تومان میرسد .برای پسرها هم
اینجــور کــه میگویند تی شــرت امســال
بیشتر روی بورس است .هرکه تی شرت
آوردهُ ،بــرد کرده ،پیراهن زیــاد طرفدار
نــدارد« .خب بــه خاطر اینکه تابســتونه
و بازوهــا رو هم میشــه انداخت بیرون
و نشــون داد .باالخــره ایــن همه میرن
بدنسازی زحمت میکشن واسه همین
موقعــا دیگــه ».ایــن را یکــی دیگــر از
فروشندگان بازار میگوید.
یــک تــی شــرت مشــکی را میتوانید در
بــازار با قیمتی بین  20تا  50هزار تومان
تهیــه کنیــد و البتــه ایــن نرخ در شــمال
شــهر بــه  500 ،400هــزار تومــان هــم
میرســد چون به قول مغازهدارها ،بچه
پولدارها تی شــرت محرم شان هم باید
مارک باشد.
آماده شدن جوانان برای محرم تنها در
لباس و زیورآالت خالصه نمیشود .این
روزها اگر ســری به آرایشگاههای مردانه
بزنیــد ،خودتان متوجه میشــوید .البته
چندســالی هســت کــه مدلهــای مــوی
مخصوص محــرم بین برخــی جوانها
باب شده اما هرسال شاخ و برگی به آن
اضافه میشود.

«از چنــد ســال پیــش بــود کــه کنــار مــو
یاحســین می نداختــن با تیــغ و خودمم
مشــتری داشــتم بــرای این کار امــا گفتن
اماکــن برخــورد میکنــه و دیگه مشــتری
قبــول نکــردم ».ایــن را فرشــاد صدیقــی
آرایشــگر مردانه میگوید که حوالی مرکز
شــهر ،ســلمانی دارد و موقعی که با او در
آرایشگاهش که بر خیابان است گفتوگو
میکنم ،سرش تقریباً خلوت است« :این
مــدت ســرمون خیلــی شــلوغ بــود .حاال
شــاگردم رفته اما دونفری نمیرسیدیم.
جوونــا بــرای محــرم میخــوان کامــاً به
خودشون رسیده باشــن .امسال دو مدل
میخواســتن بیشــتریا ،یــا کنــار موهــا رو
ســفید میکنن کامل و جلو بلند یا کنار رو
ســفید میکنن و جلوی مو یــه کم بلندتر
از کنار .همون مدل آلمانی میشــه .تمیز
کردن ابرو و رنگ مو و اینا هم که هســت.
البتــه مــا نمیکنیــم چــون دیــد داریــم و
برکوچهایــم ،امــا ســالنا انجــام مــیدن.
میدونــم کــه رنــگ مــو امســال خیلــی
طرفدار داره .موها رو دو سه درجه روشن
میکنــن ،بعضیــام یه تیکه جلــوی مو رو
روشــن میکنــن .بــا تیــپ مشــکی خوب
درمیاد».
نــه تنهــا آرایشــگاههای مردانــه ،بلکــه
آرایشــگاههای زنانــه هم چنــد روز مانده
بــه محــرم تعــداد مشتریهایشــان زیاد
میشــود .عالوه بر آن سنتی که از گذشته
بین خانمها مرسوم بود و قبل از رسیدن
محــرم و صفــر ،آرایشــگاه میرفتنــد تــا
در این ایام دســت به ســر و صورت شــان
نزننــد ،به شــکل دیگــری درآمــده یعنی
بین جوانترها مدهایــی برای محرم باب
شده».
غیــر اینهــا گِل مالی و جملهنویســی روی
ماشــین هــم هســت کــه بعضیهــا در
ایــن کار ســنگ تمــام میگذارنــد .اگرچه
چندســالی اســت اعــام شــده کــه ایــن
کار ممنــوع اســت و ممکن اســت باعث
تصــادف شــود ،امــا خــب بعضیهــا بــه
خرج شان نمیرود .جملهنویسی چیزی
بیــن  40هــزار تــا  300هــزار تومــان برای
طــرف خرج برمــیدارد و  30هزار تومان
هم جریمه که میشــود  330هزار تومان
و البد برای صاحبش میارزد.

مرضیه فرمانی از عاشورا میگوید

شعرهایم را نذر میکنم
یگانه خدامی
خبرنگار

مرضیه فرمانی عاشــقانههای عاشــورا را روایت میکند .اگرچه او تنها شاعر
آیینی نیست و به تغزل اجتماعی هم میپردازد اما شعرهای آیینیاش اسم
و رســمی دارد .متولد  1368اســت و بوشــهری؛ شهر شــاعران و نویسندگان.
تحصیــل و زندگیاش بــا ادبیات آمیخته اســت .کارشناســی ادبیات عرب و
کارشناســی ادبیات فارســی دارد ،با دو مجموعه منتشر شــده یعنی «شرحه و
فروپاشــی» که شــعرهای عاشقانه اوســت و «ناشناسنامه» که شــامل اشعار
آزاد و آیینی اســت .فرمانــی جوایز زیادی هم گرفته و برای اشــعار آیینیاش
برگزیده کنگره ملی شعر رضوی بیرجند ،کنگره ملی جواداالئمه ،کنگره ملی
شکوه شکیبایی حضرت زینب (س) ،کنگره بینالمللی شعر زنان عاشورایی
تهران و ...شده و االن منتظر است سومین مجموعه شعرش که شامل اشعار
آیینی اوســت منتشــر شــود .چه زمانی بهتــر از محرم کــه با او درباره اشــعار
عاشورایی و جوانیاش حرف بزنیم.
 ëëشــاعری را با اشعار آیینی شروع کردید
یا اول شعر بود بعد حس و حال مذهبی؟
هر دو با هم بود .هنوز خواندن و نوشتن
بلد نبودم که چیزهایی به شــکل ســرود
میخوانــدم و مادرم آنها را مینوشــت
که البته تجربه کودکانه بود .بعد از اینکه
مدرســه رفتــم کتابهــای شــعر کودک
و اشــعار آیینــی کودکانــه میخوانــدم.
اعتقــادی کــه خــودم داشــتم و خانواده
معتقــدی کــه دارم در ایــن زمینــه مؤثر
بــود .فضــای آیینــی همیشــه در خانــه
ما جریان داشــته .بــا ارادتی کــه به اهل
بیــت (ع) دارم اشــعار آیینــی میگفتم
و با خــودم فکر میکردم بایــد به نوعی
ادای دین باشد .یعنی همان طور که در
شعر عاشقانه محبت را ابراز میکنید با
اشــعار آیینی محبت به اهــل بیت (ع)
یشود.
ابراز م 
ëëچقــدر از کارهای آیینیات عاشــورایی
است؟

بیشــتر اشــعار آیینیام مربوط بــه امام
حسین(ع) و عاشورا و محرم است .مثل
ترکیببنــدی زینبیــه یا کاری کــه درباره
پیــادهروی اربعیــن دارم .کارهایــی هم
دارم که توصیفی از عاشوراست.
ëëاین اشعار مورد استقبال قرار گرفت؟
بلــه امــا اولین ترانــه عاشــوراییام که با
اســتقبال خوبــی مواجــه شــد در همین
دهه  90بود و روی آن آهنگســازی شــد.
البته قبــل از آن یک کار رضوی ســروده
بــودم کــه مــرا بــه آهنگســازی معرفــی
کردنــد و کار ســاخته شــد .مدتــی بعــد
شــعر عاشــوراییام را در فضای مجازی
منتشــر کردم و دوباره پیشــنهاد شــد که
آهنگســازی شــود و من کار را بــه صدا و
سیما واگذار کردم و منتشر هم شد.
ëëشــاعران مرد به عنوان شاعران آیینی
بیشتر شــناخته شــدهاند .حضور شما به
عنوان یک شاعر زن عجیب است؟
شاعران زنی هســتند که در حوزه اشعار

آیینــی کارهــای ارزشــمندی دارند مثل
خانم مستشار نظامیاما شاید مسائلی
مطرح هستند که باعث شد ه زنان شاعر
به حاشــیه بروند و مانند مردان به آنها
پرداخته نشود .البته در کل شاعران مرد
بیشتر هستند.
ëëبه عنوان شاعر جوانی که اشعار آیینی
دارد چطور به شما نگاه میشود؟
نگاههــا گاهــی بــا تعجب همراه اســت
شاید چون االن دغدغه فضاهای آیینی
کمتر بین جوانها دیده میشود .اما در
بســیاری از جوانان این کشش و محبت
وجــود دارد و میتوانند به عنوان شــاعر
آیینی مطرح شــوند .کنگرههای متعدد
بــا اینکه خیلیهــا به آنها نقــد دارند به
مطالعــه تشویقشــان میکنــد و باعث
یهــا شــاید
بشــان میشــود .خیل 
جذ 
زمینــه این کار را داشــته باشــند و با این
کنگرههــا فعــال شــوند و شــعر آیینــی
بگویند.
ëëچطور حــس گفتن شــعر عاشــورایی
ایجاد میشود یا راحتتر بگویم چطور
این اشعار را میگویی؟ اتفاقی میافتد یا
چیــزی میخوانی یا مثالً این ایام باعث
میشود حسش ایجاد شود؟
دو حالت دارد .بعضیهایشــان را کامالً
حســی و ذوقــی گفتــهام .خیلــی از ایــن
اشــعارم نذر هســتند .مثالً نذر میکنم
بــرای حضــرت ابوالفضــل(ع) شــعر
بگویــم و ایــن کار را میکنم .ایــن روزها
که در هر خانه و کوچهای هیأتی هست،
حــال و هــوای محرم روی حــس و ذوق
شــاعر تأثیر میگذارد .اما بخشی از آنها

ایــن طــور نیســتند .برایشــان مطالعــه
میکنــم و اشــعار دیگــر را میخوانم تا
در شــعرم بتوانم ادای دیــن کنم چون
بعضی اشــعار نیاز دارد عالوه بر ذوق،
تخصصــی و روایتــی مســتند باشــد و
برایش فکر شــود .مثل ترکیببندی که
برای حضرت زینب سرودم.
ëëوقتی درباره امام حسین (ع) و عاشورا
شعر میگویی چه حسی داری؟
شعف و ســبکبالی .وقتی تمام میشود
فکــر میکنــم کارم مــورد قبــول اســت.
چقدر موفــق شــدهام رضایت صاحب
شــعر را بــه دســت بیــاورم .ایــن برایم

خیلــی مهــم اســت .نگرانم که شــعرم
الیــق این بــوده که مــورد قبول باشــد و
تضمین بگیرد یا نه.
ëëبــزرگان ایــن حــوزه چــه واکنشــی به
کارهایتداشت هاند؟
هم واکنش مثبت داشته اند هم منفی.
قطعــاً نقدهایی بوده .یــک کار انتقادی
در این زمینه داشــتم که بازخورد خوبی
از آن گرفتــم .دربــاره ایــن بود کــه ما به
عنوان شیعه برای امام حسین (ع) چه
کار میکنیم؟ نگاه انتقادی به خودمان
بــود .اینکه مــا نباید فقط راوی باشــیم.
مطلع شعر این است:

در هــر محــرم راه افتادیــم تنها /پشــت
صفوف دسته زنجیر زنها
هرگــز نفهمیدیــم از داغ تــو چیــزی/
پیراهن مشکی به تن کردیم اما
ëëواکنــش جوانهــا به اشــعار مذهبی و
آیینیات چطور است؟
واکنــش آنهــا هــم مثبــت بــوده .االن
فضایی ایجاد شده و جوانها به این باور
میرســند که به عقاید یکدیگــر احترام
بگذارند .شاعران جوانی بودند که شاید
اینقدر عالقهمند نبودند ولی با شنیدن
اشــعار آیینی من یا بقیه شــاعران ،بعد
از آن فقط شعر آیینی گفتهاند .شنیدن

این اشــعار محرکشــان بوده و کارشان
هم خیلی خوب است.
ëëاتفاقاًمیخواستم بپرسم به نظرت کار
شاعران آیینی جوان چطور است؟
خیلی خــوب .مخصوصاً شــاعران دهه
هفتــادی .گروههــای آموزشــی کــه در
دانشــگاهها برگــزار میشــود و کارهایــی
کــه در آنهــا خوانــده میشــود بســیار
قوی اســت و اگــر امکان حمایت باشــد
میتوانیــم نســلی قــوی در ایــن حــوزه
معرفی کنیم.
ëëنوحههــا و اشــعاری که در ایــام محرم
خوانده میشــود و میشــنوی به نظرت
چطورهستند؟
دو بخش هســتند .بعضــی کارهایی که
رویشــان نوحــه خوانــده میشــود واقعاً
خــوب هســتند امــا بعضــی انــگار فقط
بــرای ایــن بــوده کــه کاری انجام شــود.
ایــن اشــعار ادبیــات آیینی را زیر ســؤال
میبرند.
ëëروی شعرهای تو نوحه خوانده شده؟
پیشــنهاد دادهانــد کــه مثــاً روی ایــن
ســبکی کــه دارم نوحه بنویســم اما من
قبــول نکردهام چون چیزی نبوده که در
شأن امام حسین (ع) باشد.
ëëروی ســبک نوحه بنویســی؟ بــه نظر
عجیب است!
ی کــه میخواننــد ســبک
بلــه بــه تمــ 
میگویند .مثل موسیقی که آهنگسازی
میآید و میگوید ایــن ملودی را دارم و
برایش ترانه بنویس.
ëëکارهــای آیینــی و بخصوص اشــعاری
که برای امام حســین(ع) ســرودهای چه

تأثیری در زندگیات داشتهاند؟
مــن اشــعار عاشــقانه و اجتماعــی هم
دارم و همه اشعارم براساس دغدغه و
عالقه قلبیام است .آدمیهستم که در
نگاه اول شــاید مذهبی به چشــم نیایم
امــا این عالقــه قلبــی من اســت .وقتی
شــاعری اشــعار آیینی میگوید حس و
اتصالــی بیــن او و اهل بیــت (ع) ایجاد
میشــود کــه آرامــش میدهد .مســرور
میشوی که مفتخر شــدهای به این کار.
برکتش قطعاً وارد زندگی آدم میشود.
از طــرف دیگــر الگوســازی میشــود.
یعنــی مثــاً در سراســر واقعــه عاشــورا
زنی را میبینید که با همه ســختیهایی
کــه دیــده ،میگوید جــز زیبایــی چیزی
ندیــدم .همیــن نــگاه بخصــوص برای
زنان و دختران یک الگوست.
ëëکــدام شــعر عاشــوراییات را بیشــتر
دوست داری؟
اگر بخواهــم خودخواه باشــم میگویم
همــه را .اما بعضیهایشــان را به دلیل
اینکــه فکــر میکنــم توانســتهام بخش
کوچکی از آنچه روی دوشم بوده انجام
دهم ،بیشــتر دوســت دارم .مثل همان
شــعر انتقادی که دربارهاش حرف زدم
و دغدغههای شخصی من بوده.
ëëدر ایــن روزهــا کــه نزدیــک عاشــورا
میشــویم ،کدام شعرت مدام به ذهنت
میآید و میخوانی؟
داغی نشســته بــر دل زینب بدون شــرح/
آتش گرفته خیمه از این تب بدون شرح
باران نیزه است مرتب بدون شرح/این
بار آخر است که امشب… بدون شرح

