نامههــا

اخبار

به نام خداوند جان و خرد
ّ
چنــدی پیــش ،مقالــهای را تحت عنوان «قم در آینة ادبیات و فرهنگ عامه» در مجلۀ آینۀ پژوهش (شــمارۀ
 ،145فروردیــن  -اردیبهشــت  )193خوانــدم .جنــاب آقــای محمدرضــا رهبریــان ،نویســندۀ مقالــه ،زحمــت
کشــیده و پژوهشهایــی را انجــام دادهانــد که جای قدردانــی دارد .قصد نقد مقاله را نــدارم .تنها دربارۀ یک
بخش از مقاله که در مورد «شمعدزدی» نوشته شده است ،مطالبی را عنوان خواهم کرد.
ّ
اصــل نــذر کــردن شــمع در مکانهــای ّ
مقــدس و همچنیــن در ســقاخانههایی کــه در محــات مختلــف چه
در قــم ،چــه در تهــران و چــه جاهای دیگر نصب میشــد برای ایجاد روشــنایی بود .در آســتانۀ مقدســۀ قم،
برخی از مردم بر اســاس اعتقادات خود ،شــمع نذر میکردند .این شــمعها در محوطهای مخصوص به نام
«شــمعخانه» ،روشــن میشــد .یــک ســینی بزرگ چرخــان ،با جاهایــی برای قرار گرفتن شــمع و یــک نفر که
مســئول چرخانــدن ایــن ســینی و جابجایی شــمعها بود .شــخص زائر ،شــمع را میخرید و روشــن میکرد و
میرفت .مردی که مســئول بود ،شــمع را پس از روشــن شــدن برمیداشت و به شــا گردش میداد و شا گرد،
ِنخ سوخته شده را با قسمتی از سر شمع می ُبرید و دوباره آن را برای فروش و روشن کردن ،آماده میکرد .در
ُ
حقیقت ،یک شمع یکقرانی (پول خرد آن زمان) را تا  5قرون میفروختند و آنان که این عمل را میدیدند
نام «شمعدزدی» بر آن میگذاشتند.
باعــث تأســف اســت کــه کارهای افــرادی کــه در این مکانهــا و اطراف آنهــا به وســیلۀ برخی افــراد  -که در
قمیبودن آنها نیز جای تردید اســت  -انجام میگرفته ،به حســاب قمیها گذاشــته میشده و میشود .در
حالی که روح قمیها از این کارها خبر نداشته و ندارد.
ُ
و بــاز جای تأســف مضاعف اســت که هنوز هم هســتند کســانی کــه قدمت ّ
تمدنــی و تاریخی (نه هزار ســاله)
ِ
هنرمندان نویســنده ،شــاعر ،پژوهشــگر ،معمار،
قــم را وزرا ،مســئوالن بلندپایــۀ مملکتــی در قدیــم و ا کنون،
ِ

خوشــنویس ،موســیقیدان  ...را نادیــده میگیرنــد و تنهــا بــه کارهــای نســنجیده و ســودجویانۀ برخی افراد
میپردازند و همۀ مردم قم را در یک صف قرار داده و با یک چشم مینگرند.
یــادم میآیــد؛ زمانــی که بــرای گرفتن منزل ،برای ســکونت دانشــجویی ،در اهواز میگشــتمِ ،زن ســالخوردۀ

صاحبخانه میگفت :من اتاق به قمی نمیدهم ،چون قم ،یعنی قوم الظالمین و  ...و همین زن ،هنگامی
َ
که پس از چند سال زندگی و حشر و نشر ،میخواستم از او خداحافظی کنم ،میگریست .گفتم :ن ه ِنه (ننه)،
من همان قمی هستم که نمیخواستی به او اتاق بدهی!!
در قــم مردمــی اصیــل زندگــی میکردهانــد و ا کنون نیز زندگــی میکنند که صورت خود را با ســیلی ســرخ نگه
میداشته و میدارند .و حاضر نبوده و نیستند به هیچ عنوان به کسی اظهار نیاز کنند .اما متأسفانه از قدیم
االیــام و ا کنــون نیــز هم ،مردمی از جاهای گونا گون به قم گونا گون به قم میآمدند و میآیند و با ّ
تکدیگری
و حضور در مجالس عزاداری ،کارهایی میکردند و میکنند که ناشایســت بوده و هســت و بینندگان ،همه را
به حساب قمیها گذاشته و میگذارند .و این مرا به یاد شعر ارزشمند مرحوم ،زندهیاد شهریار میاندازد که
اهل مطالعه و فن خواندهاند و میدانند.
امیدوارم ،گفتۀ سهراب سپهری را در دیدگاه داشته باشیم ،چشمها را باید ُشست ،جور دیگر باید دید.
با سپاس محمد قاضی  18 -شهریور .1393
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