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شكوه مشهد
در نگاه سياحان

پيمان احمدوند

يوسف عليخاني

از اي��ن تاريخ ديگ��ر جرات نكردم ب��ه «ميلك»
بروم؛ از آبان  .88چرايش را شايد تا آخر اين مطلب
برايتان گفتم و شايد هم نگفتم و شايد هم اصال خود
چرايياش نخواهد كه گفته بش��ود و همچون رازي
مگو ،نگفت ه بماند.
آبان  88بود؛ يعني  2سال و  4ماه قبل .شيخعلي
رمضان��ي ،همبازي كودكيهايم و پس��رخاله پدرم
و رئي��س حال حاض��ر اداره مس��اجد اداره فرهنگ
و ارش��اد اس�لامي قزوي��ن زنگ زد .قب�لا هم گفته
بود البته؛ يك س��ال قبلش ك��ه ميخواهند چنين
كاري بكنن��د ام��ا آن روز زن��گ زد ك��ه بي��ا! راهي
هستيم.
س��ال قبلش داش��تم روي طايفه مراغيان رودبار
الموت تحقيق ميكردم؛ كولهپش��تي به دوش ،تمام
 16روستايش را گشته و با مردم همكالم شده بودم.
قصههايش��ان را ضبط كرده بودم و باورهايش��ان را
فيلم گرفته بودم و زندگيش��ان ،عكسم شدهبودند.
ام��ا گي��ر كرده ب��ودم در گرفتن اطالع��ات از چند
موسس��ه دولت��ي منطق��ه؛ رازمي��ان ،مركز بخش
رودبارالم��وت غربي .از س��ر اتفاق آقاش��يخ علي را
ديدم .خبر نداش��تم كه حاال س��اختمان قديم اداره
فرهنگ و ارش��اد اسالمي قزوين شده اداره مساجد
و او هم رئيس��ش .رفتم پيشش .ماشينش را روشن
كرد و دو س��اعت بعد ما رازميان بوديم؛ عكسهاي
خوبي ازش گرفتم سر گردنه فالر.
بع��د كه زن��گ زد بيا  ،راه افتادم .مثل هميش��ه
مس��لح به دوربين رفتم .عاشق اين فصل گردنههاي

الموت و زادگاهم روس��تاي ميلك هس��تم .اما كاش
نميرفتم آن سال كه حاال دو سال و چهار ماه است
ديگر جرات نميكنم بروم.
راه افتادي��م .از قزوي��ن كه راه افتاديم ،يكي دو تا
ماش��ين بيشتر نبوديم .دو تا سواري و يك سيمرغ.
بع��د بين راه زياد و زيادتر ش��دند و گفتند كاميوني
ك��ه ضريح امامزاده ميلك را ميبرد ،پيشتر از همه
است؛ مجبور بود آرام برود گردنههاي پيچدرپيچ را.
رسيديم باالخره بهش.
جمعيت��ي بودند؛ زياد .قاب��ل جاي دادن در كادر
دوربي��ن نبودند .بن��ر جلوي كامي��ون را كه ديدم،
اعت��راف كنم دلم غن��ج زد .كيف كردم .احس��اس
كردم من هم هس��تم؛ وج��ود دارم .بعضي كارهايم
ب��ه درد خوردهاند و احس��اس كردم اگر همين حاال
ه��م بميرم ،كم��ي از من ميماند بيرون از گورم؛ دو
تا از عكسهاي من از ميلك و امامزاده را برداش��ته
بودند از وبالگم.
س��ال  1371كه دانش��جوي س��ينماي جوانان
قزوين بودم و تازه عكاسي ياد گرفته بودم با دوربين
حبي��ب عليم��ردي ،تعداد قاب��ل توجهي عكس از
ميلك گرفتم كه از سر اتفاق ،تاريخساز شدند چون
خيلي زودتر از آني كه فكرش را بكنم ،شمايل ميلك
عوض شد.
دو تا از عكسهاي آن سالها تا االن خانه به خانه
ميلكيها چرخيده و روي ديوارهايشان قاب شدهاند.
يكي عكسي است كه از تپه روبهروي ميلك ،از نماي
عمومي روس��تا گرفتم و يكي عكسي است از پهلو از
گنبد گچي و نمادار امامزاده اسماعيل ميلك.

عكسها :يوسف عليخاني

خودش بايد برمگرداند ميلك؛ خو ِد آقا

رفتيم .عكس گرفتيم .از همه چيز .از گريههاشان.
از ش��اخههاي گلي كه براي ضري��ح آورده بودند .از
دلتنگي و عصباني بودنم كه آن گنبد و آن امامزاده
ممت��از و يكه ميلك كجا و اين اتاقك س��ه در چهار
آج��ري اكنوني با گنبد آهني مث��ل همه جا ،كجا؟
جهان��ي س��ازي اگر اين اس��ت ،لعنت ب��ه هر چي
جهانيسازي و يكسانسازي .ميلك من فقط ميلك
من بود .نابودش كردند .خاكسترنشيناش كردند و
بعد گريه كردم بين راه.
بع��د ش��كي در دل��م آوردم .بعد س��يمرغ من و
عكاسان همراه ،موقع برگشتن كه به شب هم افتاده
بوديم ،سر گردنهاي ،رفت به سياهي .نصف ماشين،
رو ب��ه دره و نيمي به جاده .هراس .دلتنگي .فقط از
دري كه پس��رعمويم كنارش بود و پشت راننده بود
و رو به جاده ،ميتوانستيم نرويم الي آهن پارههاي
س��يمرغ كه البد هزار بار بايد ميچرخيد تا برس��د
ب��ه ته دره .بيرون آمديم .دس��تهايم قدرتي گرفته
بودند عجيب .يكتنه نگه داش��تم ماشين را تا همه
از همان در پياده بش��وند .سيمرغ هر لحظه ميرفت
رو به دره .كاروانيان از پش��ت س��ر رسيدند .هر كي
راهكاري داشت.
آخ��رش ماش��ين را كش��يديم به ج��اده .عكس
ي��ادگاري هم گرفتيم .بعدها ش��نيدم كه ميلكيها
گفتن��د اينه��ا ش��ك آورده بودند به آقا ك��ه اين به
روزشان آمد.
اما من چيزي را از دس��ت دادم كه س��الها براي
بهدست آوردنش جنبيده بودم؛  2سال و  4ماه است
به ميلك نرفتهام .اين كم چيزي نيست!

جهانگردان و مس��افران و سفيران بسياري در
مس��ير تاريخ به ايران و شهر مشهد سفر كردهاند
ك��ه دي��دگاه خود را در مورد اين ش��هر و بهويژه
گنبد و منارهه��اي طالييرنگ بارگاه رضوي در
سفرنامههايش��ان آوردهاند .مهمترين چيزي كه
در اين ش��هر همه را از مس��لمان و غيرمسلمان
به سوي خود ميكشاند ،درخشش و شكوه گنبد
بارگاه امام رضا(ع) اس��ت .هر ت��ازهواردي حتي
از روي كنج��كاوي به نظاره اي��ن بارگاه و گنبد
باشكوه آن ميپرداخت .از دوره قاجار سختگيري
در مورد ورود غيرمسلمانان به بارگاه زيادشد كه
همين س��بب ميشود تا گروهي از جهانگردان و
مسافران تنها از دور به تماشاي اين بارگاه مقدس
بپردازند و تنها آنچهاز بيرون ديدهاند ،شرح دهند.
جالب استبا وجود سختگيريهاي بسيار گاهي
گروه��ي از اي��ن افراد به داخل حرم راه يافته و به
شرح آن پرداختهاند.
قابل توجه اس��ت كه در دوره تيموري برخالف
ديگر دورهها غيرمس��لمانان نيز ميتوانستند اين
ب��ارگاه را زيارت كنند .يك��ي از آنها كالويخو بود
ك��ه بارگاه امام رض��ا(ع) را زيارت ميكند و مورد
احترام مسلمانان واقع ميشود .در زمان كالويخو
زيارت مسيحيان از مساجد و اماكن مقدس مورد
مخالفت شيعيان قرار نميگرفت و اين موضوع از
زمان آغاز س��لطنت پادشاهان صفوي كه مذهب
شيعه ،مذهب رس��مي ايران قرار گرفت ،متداول
ش��د .ابنبطوطه ،جهانگرد مراكشي سده هشتم
هجري ،سال  734ه.ق به شهر مشهد سفر كرد و
حرم امام رضا(ع) را از نزديك ديد و در سفرنامهاش
از آن اينگونه نوش��ت :شهري بزرگ و پرجمعيت
اس��ت ...مشهد مكرم داراي گنبد عالي است و آن
داخل زاويهاي است كه پهلوي مسجد قرار گرفته
و تمام آن بنايي درخش��ان و تابناك را داراس��ت و
ديوارهاي آن با كاش��ي زيبا درس��ت شده و روي
قب��ر صندوقي از چوب اس��ت كه با صفحات نقره
پوش��انيده ش��ده و قنديلهاي نقره ب��ر باالي آن
آويختهاند و از فوق آن قبه از نقره است و بر در حرم
پرده ابريشمي زربفت است و در داخله حرم انواع
فرشه��اي گوناگون گس��ترانيدهاند و در برابر آن
آرامگاه هارونالرشيد قرار گرفته است كه آن هم
ضريحي دارد و ش��معدانها روي قبر گذاشتهاند.
از ديگر جهانگرداني كه به اين ش��هر مقدس سفر
كردند و در موردش سخن گفتهاند ،كالويخو است
كه اين شهر را اينگونه تفسير ميكند :
مش��هد ،ش��هر عمده زيارتي هم اين حوالي
اس��ت و س��االنه گروه بيش��ماري به زيارت آن
ميآيند .هر زائري كه به آنجا رفته باش��د ،چون
بازگردد ،همسايگانش نزد او ميآيند و لبه قباي
او را ميبوسند ،چون دريافتهاند كه وي از زيارت
چنين محل محترمي بازگشته است .اين ايالت
نيز از نام س��لطان خراس��ان كه از بازماندگان و
فرزندان محمد(ص) است ،نام يافته و سراسر آن
به اسم خراسان مشهور گشته است.
دكتر جان ويشارد ،پزشك آمريكايي در زمان
مظفرالدين ش��اه از سوي س��فارت آمريكا براي
 20س��ال از  1910ـ  1891مي�لادي ب��ه ايران
سفر كرد و در مورد اين شهر اينگونه مينويسد:
در مش��هد ،مقدسترين ش��هر مذهب��ي ايران،
زندگي مردم متكي به زائران و مس��افران اس��ت
و اين روحيه خود باعث ميگردد كه مشهديها
مردم��ي زودج��وش بار بيايند و چ��ون در اكثر
روزهاي سال با اقوام و زبانهاي مختلف و مردم
گوناگون سر و كار دارند ،بتوانند با غريبها خيلي
زود پيوند آشنايي برقرار نمايند.

