
دویدن در شیِب مالیم
یادداشتی برای ابراهیم سیّاح

یکم

»هیچ چیز در این جهان نیست که یک لحظۀ قطعی نداشته 
باشد.« کاردینال رِت

چه طور می توان یک سوژه را انکار کرد؟ هانری کارتیه برسون 
در مقّدمۀ کتاب تصاویر شتاب زده این چنین پاسخ می دهد: 
در واقع سوژه خودش را تحمیل می کند. زیرا وقایعی در عامل، 
مثل آنچه در دنیای شخصی ما گذشته است، روی داده و تنها 
کافی است در مقابل آنچه اتّفاق افتاده، هوشیار و در برابر 

آنچه حس می کنیم، صادق باشیم.

و این همه توصیفی ناب است از چگونگی رویارویِی ابراهیم 
سیّاح با پیرمردی سقا، لحظه ای قطعی که زندگی هرنِی عکاس 
را دستخوش تغییر می مناید. از پِی همین عکس مشهور است 
که ابراهیم ذهبی به عنوان هرنمندی جهانی مورد تقدیر قرار 
می گیرد و دسِت تقدیر بر آن می شود که ابراهیِم جوان را با 
هزار و یک رویا راهِی وطن گرداند تا در جامۀ عکاسی تیزبین، 

جهان را ثبت کند...

چندی پیش انتشاراِت وزیِن حرفۀ هرنمند کتابی را تحت 
عنوان تیر عکاسانه منترش منود، کتابی جّذاب و البته مهم که 
به بررسی زندگی و آثار هانری کارتیه برسون می پردازد. "تیر 
عکاسانه" بیش از هر چیز یک خودمنایی رسارس مغرور است 
در باب مردی خستگی ناپذیر که زندگی اش را وقف دوربینش 
منوده است. در چشم من، هانری کارتیه وطنی می تواند هامن 
ابراهیم خاِن سیّاح باشد. قصد آن نیست که در این مرقومه به 
داد و فغان، فریاد برآوریم که چرا در گسرته فرهنگِی وطنی 

جایی برای امثاِل ابراهیم سیّاح و آثارش نیست. چرا که در 
این باب هر چه می شود، مصداِق "از ماست که برماست"، 
می شــود. بگذریم؛ همین چند سطر را غنیمت است که 
می توان به بهانه ای سخت، از عکاس مشهدی مان نوشت. 

هرچند که آن بهانه، مرگ باشد.

دوم

پس از گذر پنج سال از اخرتاع عکاسی در فرنگ، در ایران نیز 
این پدیدۀ شــگرف ورود می مناید. از نوشته های مختلف و 
به جای مانده از دوران قجر چنین بر می آید که از هامن اواخر 
دوران سلطنت محّمدشاه قاجار، در ایران عکاسی می شده 
است. نخستین کسی که دوربین عکاسی را در ایران به کار 
انداخت، همچون خود مخرتع عکاســی، شخصی فرانسوی 
بود که ژول ریشار نام داشت و بعدها به نام "مسیو ریشار 
خان" معروف شد. این رشوعی است بر تاریخ یک و نیم قرنِی 
عکاسی در ایران. در گذر سال های ماضی، بازِی زمانه پدیدۀ 
عکاسی را مدام دچار تّحول منوده است، تاریخ نگاری عکاسی 
هدف این یادداشت نیست، مهم بررسی پدیده ای خاص در 
عکاسی ایران است، آن هم از زاویۀ دیدگاهی جدید؛ عکاسی 

حرم بارگاهی.

عکاسی حرم بارگاهی عنوانی است لطیف برای گونه ای خاص 
از هرن عکاسی که تعریف مخصوِص خود از فرم و محتوا را 

دارد.

در هر خانه ای اگر به رساغ آلبوم قدیمی خانوادگی برویم 
بدون تردید عکسی مشابه در آن خواهیم یافت. عکسی از 
افراد خانواده که در قاِب انتهایی آن می توانیم به روشــنی و 
قدرت، حرم و بارگاِه امام رضا)ع( را بیابیم. این تصویری است 
که به تکرار در آلبوم های خانوادگِی وطنی یافت می شود، نام 

آن عکِس حرم بارگاهی است.

پیرشو عکاسی حرم بارگاهی در ایران، ابراهیم سیّاح است. 
عکســی که در نگاه نخست فرمی ساده و صمیمی دارد. 
کافی است سوژه در میان پردۀ نقاشی شدۀ حرم، در میاِن 
تصاویر بارگاه، گلدسته ها و صحن بایستد. اّما به اعتقاد من 
این همۀ ماجرا نیست. جادوی کار در برق چشامنی است 
که میانۀ قاب، خیره به روبه روســت. فضایی که در نهایت 
خلق می شود فضایی است به شّدت فراواقعی و جّذاب، زائر 
امام رضا)ع( با قلبی مملو از خواهش و التامس و سینه ای پُر 
از قّصه، راهِی دیار خراسان می گردد تا که شاید امام رئوف 
او را دریابد. این همه رمز و راز، پیچیده در نگاِه کنجکاو 
زائِر سفری به مشهد متام آن چیزی است که در جهاِن عکِس 
حرم بارگاهی به ثبت می رســد. از همین روست که دیدن 
عکس های حرم بارگاهی ناخودآگاه لبخندی عمیق از دیاِر 

ناکجا آباد، بر لبانت می نشاند.

حامد امان پور قرائی*

* نویسنده و کارگردان تئاتر
hamedamanpourgharaei@gmail.com



سوم

ابراهیم ســّیاح: عکاســی مانی؛ قدیمی ترین عکاس خونۀ 
مشهد، رو به حرم و بارگاه پر نور آقا امام رضا، تاریک خونه ای 
تو دل ساختمون دو طبقۀ آملانی ساز... هی پیرمرد، تو هنوز 
منردی؟!!... یادته؟... ده سامل بود که اومدم اینجا و شدم شاگرد 
عکاس خونۀ مانی؛ شاگرد بوریس خاِن کلیمی. این جوری بود 
که مسیر زندگیم افتاد تو کوچۀ حموم ارگ؛ مابیِن نگاتیوهای 
عکاس خونۀ  مانی. بوریس خان کلیمی تو روسیه عکاسی یاد 
گرفته بود. قد متوّسطی داشت و سبیل هاش رو چرب می کرد، 
وقتی می ایستاد پای دوربین چه عشــقی می کردم. تو خلوت 
خیامل هزار بار پُشت دوربین می ایستادم و سبیل های نداشته مو 
چرب می کردم و به حساب خودم می شدم بوریس خان؛ با 
خودم می گفتم ابراهیم نوبت تو هم میشه... هی روزگار... 
یادته؟... همون سال بود که طبقۀ باالی عکاس خونۀ مانی ُشد 
سینام مایاک؛ مدیرش هم روســی خان ارمنی بود. یه شب 
وقتی بوریس خان غرق قلمی کردن عکسا شد، یواشکی زدم 
به سینام مایاک، مات و مبهوت مونده بودم؛ توی یه صفحۀ 
بزرگ یه عامل عکس داشنت حرکت می کردن... اّما من هم سینام 
مایاک خودم رو داشتم؛ تاریک خونۀ عکاسی مانی... هی، بد 
جوری قاطی اون روزا شدم؛ انگاری توی تاریک خونۀ ذهنم، 
نگاتیوهای خاطراتم رو دارم ظاهر می کنم... ده سامله، جلوی 
عکاسی مانی، داد می زنم: عکس، عکِس شفاف... بدو، بهرتین 

عکاسی مشهد... عکس، عکس شفاف، عکس... 
/تّکه ای از منایشنامۀ "دویدن در شیِب مالیم"/

نخستین برخورد من و ابراهیم خاِن سیّاح در جهان درام، باز 
می گردد به منایشــنامۀ »دویدن در شیب مالیم«، شخصیت 
ابراهیم سیّاح در لحظات نهایی نگارش منایشنامه، خود را 
تحمیل منود. از هامن بدو ورود شیفتۀ شخصیت هرنِی عکاس 
مشــهدی شدم، آن چنانی که در منایشنامه ای دیگر با عنوان 
»آگراندیسامن« یکرسه به زندگی او پرداختم، درامی نه مستند 
و بیشرت فراواقعی، از زندگی و کوشش های ابراهیم ذهبی که 
به واســطۀ گشت و گذارهای عکاسی اش در شهر مشهد، به 

سیّاح معروف بود.

در جستجوی پیرشوی عکاسی حرم بارگاهی هر چه گشتم 
کمرت یافتم، چند خطّی در جراید و یکی دو فیلم مستند در باب 
عکاسی حرم بارگاهی که بیشرت از باب انجام وظیفۀ سازمانی 
تهیه گشته بودند، این همه کم، راه هرگونه نزدیک شدن را 
می بست. در آن سال ها گامنم بر آن رفت که ابراهیم سیّاح را 
مرگ از میان ما ربوده است، پس با همین پیش فرض بسیار 
قوی در ذهن و حس، منایشــنامۀ »آگراندیسامن« را به امتام 
رســاندم، دست تقدیر بر آن شد که نقش عکاس مشهدی را 

عکاسی دیگر از پایتخت بازی مناید؛ اصغر بیچاره. 

با اجرای »آگراندیسامن« در چارچوب جشــنوارۀ رضوی و 
ســپس اجرای عمومی اش در تهران بود که خاطرۀ خوِش 

ابراهیم خان در کنجی دنج در گنجۀ خاطراتم جا خوش منود. 
در پایان منایشنامۀ »آگراندیسامن« ابراهیم سیّاح منایشنامه 
جان می دهد، بعدتر که فهمیدم عکاس همچنان نفس 
می کشد، تصمیم گرفتم برای چاپ منایشنامه از سمِت مؤّسسۀ 
آفرینش های هرنی آســتان قدس، پایانی دگر را رقم بزنم، اّما 
وقتی مکث منودم، با حرست فراوان فهمیدم، ابراهیم ســیّاح 
با آن که زنده است اّما خیلی وقت است که جان داده است. 

چگونه است که منایشنامه نویس همشهری اش در جستجوهایی 
رسارس عقیم، به هیچ می رسد؟! گویی این آدم متعلّق به زمانی 
دور و مکانی غریب است. پس در فرجامی تلخ برای منایشنامۀ 
»آگراندیسامن« بر آن شدم ابراهیم سیّاح عزیز را دچار مرگی 

رویایی و عجیب منایم.

امروز که می دانم پدر عکاسی حرم بارگاهی به یقین در میان 
وجود ندارد، حرستی با من نیست، چرا که او زندۀ زنده در 
میان جهان درام قدم می زند و از آن پویاتر در میان جهان 

عکس جاودانه می زید...

تنها افسوسی برای من می ماند، ای کاش فرصتی می شد تا 
ابراهیم خان سیّاح خود را بر صحنۀ تیاتر با بازِی اصغر بیچاره 

می دید.

ابراهیم سّیاح: اینجا یک طوریه آقا! خاکش آدم رو پایبند 
می کنه و هواش نفس رو قرباق. من هم اومدم گدایی. ابراهیم 
سّیاح هنوز همون پرس بّچۀ ده ساله ایه که شاگرد عکاس خونه 
مانیه. ابراهیم سّیاح خسته شده آقا، می خواد دل بکنه از این 
دوربین و فالش و عکس. ُعمری تو تاریک خونه بوده، دلش 
یه جای پُر نور می خواد...کاش می شد دوباره بوریس خان بیاد 
و وایسته پُشت دوربیِن جادویی اش؛ یه عکس گُنبد بارگاه 
اَزَم بگیــره... یه عکس با همون پرده های پُر نقش و نگاری 
که از عشق آباد برامون آورده بودن. بوریس خان دستی به 
سبیل هاش بکشه و من بیفتم تو لنز دوربینش. بوریس خان 
بگه یک، نفسم رو حبس کنم. بگه دو، شق و َرق وایستم. 
بگه سه و برِق فالش بزنه تو چشام. بعد وقتی بوریس کلیمی 
داره عکسامو َقلمی می کنه، یواشکی بزنم به سینام مایاک... 
من تو سینام مایاکم، هیچکی نیست، تنهای تنهام. روی پرده 
فقط همون پیرمرد َسقاست که زُل زده به جلو؛ اون وقت یه 
پیاله آب از سقاخونه بهم می ده. می خوام بیام به دیدنت، به 
متاشات تا نزدیکی هات. توی بارگاهت. اّما تو خودت می دونی 
آقا، پای اومدن من به کَرم تو بنده...دیگه هیچی منی خوام ُجز 
یه گُله جا، توی همین جا. همچین رسم رو راحت بذارم و 
خالص. )ابراهیم همچون کودکی چشم می بندد. تاریکی. نور 
بی پایان فالش های بسیار؛ هامنند سوسوی ستارگان آسامن.( 

/تّکۀ پایانِی منایشنامۀ »آگراندیسامن«/


