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یادداشتی كه در پی می آید،  اگر به عهده ی خودم بود، شاید نوشته نمی شد. ولی به حرمت ماه محرم،  به یاد پدرم، 
 برای سپاس از گروهی عاشق و به سفارش و توصیه ی یكی از دوستان اهل عرفان مجالت رشد،  دست به قلم بردم و 

آن را به نگارش درآوردم.
ــتان درس *** ــه در دوره ى دبس ــش ، آن هنگام ك ــال ها پي س

مى خواندم،  همواره يكى از لذت هاى وافرى كه نصيبم مى شد،  
شركت در هيئت هاى عزادارى شهرمان تبريز در ماه محرم و 
ــال بود. در تبريز  نيز صبح جمعه ى بعضى از روزهاى طى س
به هيئت هاى عزادارى و جلسات حسينى، با همان زبان تركى 
رايج در اين شهر،  «سيره» (sire) گفته مى شود كه بسيار سريع 
و بدون كشيده شدن دو حرف صدادار موجود در اين كلمه ادا 
ــود. در دوره ى كودكى،  سال ها به دنبال  يافتن معنى اين  مى ش
كلمه بودم و نمى دانستم چرا به اين نشست ها سيره مى گويند؛ 
ــباهتى به كلمه ى «سيره» كه با طمأنينه ى كامل  چرا كه هيچ ش
و با كشيده شدن هر دو حرف صدادار ادا مى شود و به معنى 
ــيره (سيره ى نبى اكرم(ص)،  سيره ى اهل بيت و ... ) است،  س
ــيره در ميان مردم تبريز، بيشتر اسم مكان   ندارد. هم چنين،  س
است و ذهن كودك كم سن و سال دبستانى را كمتر به سمت 
و سوى سيره ى اهل بيت و معانى عرفانى- اسالمى نهفته در 

اين رفتارها مى كشاند.
ــيره هاى تبريز،  يك ويژگى جالب داشتند و نمى دانم آيا  س
ــوالت فراوانى كه  ــهر و تح ــال دورى از اين ش بعد از 34 س
ــم اين ويژگى در آن ها باقى  ــت،  بازه جامعه به خود ديده اس
ــتانى به  ــه؟ آن ويژگى  كه براى كودكى دبس ــت يا ن مانده اس

ــن و سال من،  جالب مى نمود؛ اين بود كه به محض ورود  س
صبحگاهى به هر سيره اى- كه معموالً به صورت گردشى در 
ــد- عزاداران اول به اتاق صبحانه هدايت  منازل برگزار مى ش
ــه محتويات آن   ــدند و صرفاً  پس از صرف صبحانه ك مى ش
غالباً پنير و نان كره اى مخصوص تبريز بود،  به جمع عزاداران 
مى پيوستند. البته از يك وقت خاصى كه معموالً  در آن موقع،  
خواندن زيارت عاشورا تمام و ذكر مصيبت و خواندن مرثيه ها 
ــده بود،  بساط صبحانه جمع مى شد و كسانى كه وارد  آغاز ش
مى شدند،  از نعمت پنير،  نان كره اى و چاى شيرين-كه البته در 
ــيره ها به عسل و كره يا عسل و سرشير و نان تبديل  برخى س

مى شد- بى بهره مى شدند.
ــال با پدرم به سيره رفتم و توأمان لذت مادى  سال هاى س
ــزادارى آقا اباعبداهللا  ــه  را با لذت ناخودآگاه معنوى ع صبحان
الحسين (ع) به جان نيوشيدم و هنوز هم بعد از گذشت قريب 
ــش به يادم مانده  ــال،  لحظه به لحظه ى صحنه هاي به چهل س

است.
ــورا رنگ  ــات تكرارى،  در روز عاش ــا همه ى اين اتقاق ام
ديگرى مى گرفت؛ تا آن جا كه به ياد دارم، صبح روز عاشورا،  
ــيره نمى رفت و الجرم من هم نمى توانستم بروم.  پدرم به س
ــتانش،  به «بابا  ــورا،  به همراه تنى چند از دوس پدرم روز عاش
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ــاه قاجار  باغى» مى رفتند. بابا باغى كه نامش را از فتحعلى ش
ــت،  منطقه ى خوش آب و هوا و پُردار و درختى در  گرفته اس
شمال غربى شهر تبريز است كه اكنون ديگر به شهر پيوسته و 
به راحتى تردد به آن جا امكان پذير است. تبريز،  وليعهدنشين 
بود و وليعهدهاى شاهان قاجار،  براى استراحت،  خوشگذرانى 
ــن منطقه در زمان  ــه مى رفتند. چون اي ــكار به اين منطق و ش
ــمايل باغ در آمده و حصاركشى  ــاه به شكل و ش فتحعلى ش
شده بود،  قاجارها با اشاره به نام جدشان،  اين باغ را «بابا باغى» 
ــه امروز هم همان نام بر اين منطقه  (باغ بابابزرگ) ناميدند ك

اطالق مى شود.
در سال هاى ميانى دهه ى 30، به دليل شيوع بيمارى جذام 
در خطه ى آذربايجان و ضرورت جداسازى بيماران جذامى از 
مردم عادى ،  «آسايشگاه جذاميان بابا باغى» در اين محل شكل 
گرفت كه تا امروز به كار خود ادامه داده است. عالوه بر اين،  
آسايشگاه منطقه اى شده است براى ماندگار كردن چهره هايى 

ناشناخته در تاريخ انسانيت.
در سال هاى دور،  راهبه هايى مسيحى،  كه عمدتاً فرانسوى 
ــاران جذامى،  به بابا باغى  ــد،  براى خدمت گزارى به بيم بودن
ــد و برخى از آن ها  ــان در آن جا ماندن آمدند و تا آخر عمرش
ــوت كردند. البته اكنون نمى دانم  آيا از راهبه هاى قديم- كه  ف
ــال هاى 48 تا 1352 هم كه سالى يك بار به باباباغى  همان س
مى رفتيم،  پير بودند- كسى زنده مانده است يا نه؟ ولى در هر 
صورت، اين انسان ها شناسنامه ى باباباغى بودند؛  شناسنامه اى 

با كدهاى انسان هاى از خود گذشته.
ــيحى،  كه تركى و فارسى را مانند  افزون بر راهبه هاى مس
ــك و  ــده بودند،  بايد از پزش زبان اصلى خود به خوبى بلد ش

ــاعر بزرگوار تبريزى،  دكتر محمد حسين مبين كه در شعر  ش
«شيمشك» تخلص مى كند هم يادى كنيم كه با وجود شهرت 
ــكى داشت،  تمام سال هاى پربار  و مهارت فراوانى كه در پزش
ــى و در خدمت بيماران گذارند،  به  ــى اش را در بابا باغ زندگ
طورى كه در ميان اهالى علم و ادب تبريز، از او با عنوان «آلبرت 
شوايتزر جذاميان آذربايجان» ياد مى كنند. در اين ارتباط،  كريم 
مشروطه چى،  شاعر قدر تبريزى،  كه ترجمه ى منظوم فارسى 
او از حيدر بابايه سالم شهريار، سرامد ترجمه هاى ديگر است،  
در قطعه شعر بلندى،  سال هاى زندگى دكتر مبين در بابا باغى 

را به زيبايى به تصوير كشيده است.
ــدرم به همراه تنى  ــث اصلى دور نيفتيم. گفتم كه پ از بح
چند از دوستانش،  از صبح روز عاشورا به بابا باغى مى رفتند. 
ــخت  ــخت بود و هم تعجب برانگيز. س ــن براى من هم س اي
ــيره ها را از  ــيرين س از اين نظر كه نان كره اى،  پنير و چايى ش
دست مى دادم و تعجب برانگيز از اين وجه كه محبور بودم در 
ــال ها كه محرم در ماه هاى پايانى پاييز  ــرماى سخت آن س س
ــده بود،  از سيره كه اتاق هاى گرم و نرمى داشت،  جدا  واقع ش
ــگاه بابا باغى بروم كه درختان سر به فلك  ــوم و به آسايش ش
كشيده و تنومند تبريزى اش در آن موقع از سال،  خود به خود 
تداعى كننده ى سرما بود. ولى به دليل همراهى پدرم  مى رفتم 
و اكنون بسيار خوش حال هستم كه او مرا هم در اين تجربه ى 

زيبايش همراه مى ساخت.
ــيدن به بابا باغى، قاطى  ــتانش، به محض رس پدرم و دوس
دسته هاى عزادارى جذاميان مى شدند؛ با آن ها زنجير مى زدند،  
ــا گريه مى كردند و بدون  ــا آن ها عزادارى مى  كردند،  با آن ه ب
واهمه  از حرف هاى شايع و غلط آن موقع كه مى گفتند جذام 
ــر سفره ى امام حسين(ع) مى نشستند و  واگير دارد،  با آن ها س
ناهار مى خوردند و تا عصر،  كه هنگامه ى دلگير شام غريبان فرا 
مى رسيد، در همان جا باقى مى ماندند. حتى بعضى از دوستان 
ــان را هم به باباباغى  ــام نذرى هاى خودش پدرم، انواع و اقس
ــا در هم مى آميختند. در  ــد و با نذرى هاى جذامى ه مى آوردن
ــالم و بيمار چنان با هم پيوند مى خوردند كه  آن روز،  افراد س
ــازى آن ها غيرممكن بود. در واقع،  در آن روز خاص،  جداس
 همه عزادار ابا عبداهللا (ع) بودند، بى هيچ غل و غشى و بدون 

هيچ ترس و نگرانى خاصى از مريض شدن.
من اين گونه با بابا باغى آشنا شدم. البته بعدها كه فيلم «خانه 
ــت» فروغ فرخ زاد را هم كه سال ها پيش از حضورم  سياه اس
ــده بود،  ديدم،  عالقه و  ــال 44 ساخته ش در بابا باغى و در س
ــتگى ام به اين مكان خاص افزون تر شد تا اين كه بزرگ  دلبس

غالمرضا مجدفر، در سال 1306 در 
تبريز متولد شد. اوتحصيالت خود را تا 
پايان متوسطه ادامه داد و در بازار تبريز 
مشغول به كار شد. به دليل همراهي با 
ــي،  دهه هاي 30 تا 50،   تحوالت سياس
مدتي را در زندان گذراند و نيز مجبور 
شد سال هايي را بيرون از ايران در تبعيد 
باشد. با وجود حضورش در بازار، نقش 
فراواني در فعاليت هاي فرهنگي داشت. 

او با گروهي از دوستانش،  به ابتكاراتي 
ــت زد كه  در فعاليت هاي فرهنگي دس
«عاشورا در بابا باغي» يكي از آن ها بود. 
ــعار او به نام «وجدان سسي»  ديوان اش
ــده است. در  ــال 1361 منتشر ش در س
ــعر  ــال هاي جنگ تحميلي،  ده ها ش س
ــات چاپ و از  ــي او در مطبوع حماس
روي چند قطعه از اشعار وي سرودهايي 
حماسي ساخته شد. مجموعه ي تطبيقي 

ــي به  ــاي تركي و فارس ضرب المثل ه
صورت موضوعي،  ديوانگان فرزانه ي 
ــات خيام به  ــه ي رباعي ــز، ترجم تبري
ــاي تبريز،  از آثار ديگر  تركي و نغمه ه
ــت. هم اكنون مجموعه آثار او،  به  اوس
ويژه اشعار و منظومه هايش،  در شرف 
انتشار است. او در شهريور 1380، پس 
از آن كه سه ماه در بستر بيماري ماند،  

درگذشت.

به ياد
پدر
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خــدايــى؟ ــدان  ــي ــه ش اى  ــد  ــي ــجــاي ك
ـــــت كـــربـــاليـــى! بـــالجـــويـــان دش

عــاشــق؟ ــان  ــك روح ــب س اى  كــجــايــيــد 
ـــى! ـــواي ه مــــرغــــان  ز  ـــر  ـــده ت ـــرن پ

ــده؟ ــي ره ــا  ج و  زجــــان  اى  كــجــايــيــد 
«كــجــايــى؟» ــد:  ــوي گ را  مرعقل  كسى 

شكسته؟ زنـــــدان  در  اى  كــجــايــيــد 
ـــى! رهـــاي را  وام داران  ــــــداده  ب

ــاده؟ ــش گ ــزن  ــخ م در  اى  ــيــد  كــجــاي
ــى؟ ــواي ــن ــي ب ـــــواى  ن اى  ــد  ــي ــاي ــج ك

اوســت  كــف  عــالــم  كــايــن  بحريد  درآن 
ــى ــاي ــن ــــــد آش زمـــانـــى بــيــش داري

عالم ـــاى  ـــورت ه ص ـــاســـت  دري كـــف 
صفايى اهــــل  اگــــر  بــگــذر  كـــف  ز 

ــرق ــش زم ــزى  ــري ــب ت ــس  ــم ش اى  بـــرآ 
ضيايى هـــر  اصـــل  اصـــل  اصـــل  كـــه 

دیوان شمس تربیزی

و بزرگ تر شدم،  از 
تبريز دور افتادم،  و 
ــت پدر را  در نهاي
چيزش،  ــه  هم كه 
ــزادارى اش  حتى ع
ــود،  از  ب ــاص  خ
ــت دادم. اكنون  دس
ــه عكس هاى  ب كه 
از يكى  مانده  باقى 
ــوراهاى  عاش از 
باباباغى نگاه مى كنم 
ــه به  ــدرم را ك و پ

ــزاداران  ع ــيوه ى  ش
ــرش بسته است،  مى بينيم، به  ــياهى به س تبريزى، پارچه ى س
عمق كار او و دوستانش در تبلغ راه و رسم حسين(ع) آفرين 

مى گويم.
در سال هاى اخير كه هر از چندگاه توفيقى نصيبم مى شود 
ــى و ساير بخش ها تأليف و  تا كتابى را در حوزه هاى آموزش
منتشر كنم،  با خود عهد كرده ام كه حتماً نسخه اى از آن را براى 
ساكنان باباباغى (اعم از پدران و مادران بيمار و فرزندان سالم 
آن ها) نيز ارسال كنم. حتى در سال هاى اخير كه خوش بختانه 
ــبب بهبود وضعيت بهداشت عمومى در كشورمان،  آمار  به س
ــيار قابل توجهى كاهش يافته  ــكل بس مبتاليان به جذام به ش
ــه هاى داخل آسايشگاه بابا باغى هم به تدريج  است و مدرس

بسته شده اند، اين رويه را ادامه داده ام.
ــتى كه در ابتداى يادداشت  ــتان امسال،  همان دوس در تابس
از او سخن گفتم،  مرا در حالى كه داشتم دو كتاب جديدم را 
ــى مى كردم تا به بابا باغى بفرستم، ديد. گفت چه  پشت نويس
ــى و همين كافى بود تا من همه ى آن چه را كه تاكنون  مى كن
ــه گفت: «اين تجربه ى  ــما خوانديد، به او بگويم. بالفاصل ش
زيسته ات را بنويس و سعى كن حتماً  در يكى از نشرياتى كه 

در طى ماه محرم چاپ مى شود،  منتشر شود.»
ــتان عشاق  ــته ى پدر تو و دوس و بعد ادامه داد: «كار شايس
همراهش،  مى تواند الگوى شايسته اى باشد براى همه ى كسانى 

كه داعيه ى تبليغ دين و آيين رسول گرامى اسالم و اهل بيت 
ــش را دارند. حتماً اينها را بنويس تا تو نيز در ترويج  واالمقام
ــته باشى و به نوعى از پدرت  و  فرهنگ حسينى سهمى داش

دوستانش ياد كنى.»
دوستم به كتاب هايى كه زيردستم بود،  اشاره كرد و گفت: 
«درست است كه تو به دستور دلت عمل مى كنى، ولى پيشنهاد 
مى كنم اين كار را به ساير دوستان پژوهشگر، نويسنده،  مترجم، 
ــاعر و هنرمندى كه با مجالت رشد همكارى مى كنند،  نيز   ش
توصيه كنى، مطمئن باش اين بار به جاى دو سه كتاب، مى توانيد 
ــال كنيد:  با كمك هم يك كتاب خانه ى كامل به بابا باغى ارس

«كتاب خانه ى رشد در بابا باغى.»
هر دو پيشنهاد و توصيه ى دوست اهل عرفان مجالت رشد 
را به كار بستم. يادداشت را نوشتم كه اكنون در حال خواندن 
سطور پايانى آن هستيد و نيز از نويسندگان،  مترجمان، هنرمندان 
ــد همكارى مى كنند، خواستم خودشان  و شاعرانى كه با رش
ــان را امضا كنند تا به مثابه هديه اى  صفحه ى اول كتاب هايش
ناقابل از سوى بروبچه هاى مجالت رشد و به ياد ساكنان بابا 
ــود. كتاب هايى كه اگر مسئوالن بابا  ــال ش باغى،  به تبريز ارس
ــه اى از كتاب خانه ى  ــالح ديدند،  مى توانند در گوش باغى ص
ــد» بنامند تا ان شاءاهللا در نوبت هاى  ــه ى رش خود،  آن را «قفس
بعدى،  در تكميل آن و تبديل كردنش به كتاب خانه اى بزرگ 

بكوشيم.

عاشقان همراه بابا باغی
ــندگان،  نويس از  ــي  برخ
شاعران،  مترجمان و هنرمنداني 
ــاي كتاب هاي خود،   كه با امض
در حركت فرهنگي خودجوش 
ــدي ما همراهي مان كردند  رش
ــان نشدند،  و مانع از ذكر نامش
ــد ناصري،  ــا بودند: محم  اين ه
ــم نيا،   ــكوه قاس ناصر نادري، ش
افسانه موسوي  شهرام شفيعي،  
گرمارودي،  حبيب يوسف زاده، 
جعفر رباني،  اصغر نديري، حيدر 
توراني،  علي رئوف،  جواد محقق، 
 ابراهيم اصالني، ليال سليقه دار،  ندا 
عظيمي، طاهره خردور،  شكوه 
تقديسيان، حسن ساالري،  بهرام 
فرهمندپور،  پونه ندايي،  رسول 
يونان،  حسين محمد زاده صديق، 
 علي نامور،  سياوش ذوالفقاريان، 
 طاهره ايبد، فرشته نجفي، بيوك 
ــفيعي،  نيلوفر  ملكي، فرشيد ش
ميرمحمدي، پژمان رحيمي زاده،  
فرهاد حسن زاده، علي خدايي،  
ــدادي، ماهني تذهيبي،   هدي ح
ــن زاده،  زهره پريرخ، امين حس
 اشرف باقري، مرجان كشاورزي 
آزاد، عطيه بزرگ سهرابي،  مهدي 
ميركيايي، ليال حكيم الهي،  افسانه 
ــعبان نژاد، محمدرضا شمس،  ش
مهدي صادقي، شيال خزانه داي، 
ــدادي، فريبا كلهر و  ــه ح تهمين
ــراوان ديگري كه همراه  تعداد ف

ما بودند.
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