
 دوری سال 40

 هرمزگان -آسیه زاهدی

 

 احساس که چیزی هر خالصه و آب کلمن پا، جلو چای بساط خوراک، و خورد خواب، سایلو چادر، بود، حرکت آماده چیز همه

 خودش خاص های ویژگی سفری هر بزرگ، مادر دنبال بود رفته که بودم علی برگشتن منتظر فقط بودنشان، به کردم می نیاز

 سفر سفر، بود، لحظه این منتظر بود سال 40 که بزرگی مادر بود، بزگ مادر حضور خاطر به بودنش خاص سفر این ولی دارد را

 .رضا امام ملکوتی بارگاه به

 .نبود االنش وسعت به حرم و بود جوان خیلی هنوز که زمانی هم آن مشهد بود رفته بار یک فقط اش ساله 60 عمر طول در

 .بزرگ مادر به برسد چه آورد می هیجان به هم مرا باشد کرده تغییر چقدر که این تصور اصالً

 مخالف شدت به پدرم چند هر ،داشتنی دوست و خوب خاطرات از پر ،باشد برایش باری پر و خوب سفر واقعاً خواست می دلم

 پول منتظر کی تا آخه شدیم سفر آماده و زدیم دریا به را دل ما ولی اونها، قول به فکسنی ماشین این با هم آن بود سفر این

 کردیم اعتماد 81 مدل پراید به پس برویم، توانستیم نمی حاالها حاال تورم و ها گرانی این با  ؟باشیم قیمت گران هتل و قطار

 . شدیم سفر مادهآ و

 کشید طول ساعتی یک وسایل چیدن به کردیم شروع و کردم بغلش حسابی بود، چشمانش در عجیبی برق آمد که مادربزرگم

 .شد حرکت آماده ماشین تا

 معایبی هم و داشتند هایی مزیت هم کدام هر سیرجان، مسیر از دومی و جیرفت راه از ییک کرمان تا داشتیم مسیر تا دو

 که بندرعباس از. دارد متفاوتی هوای و حال همیشه استان شرق. برویم کرمان تا جیرفت مسیر از گرفتیم تصمیم الخرهاب

 همین اصالً  ،بود رفته بارها را بندر تا ینابم مسیر که چرا بود تکراری جاده مادربزرگم برای رودان دوراهی تا کردیم حرکت

 برای بود ظهر سر .مالیم شیب با کوهایی البته شد کوهستانی جاده کمی بعد به رودان دوراهی از. بود آمده میناب از امروز

 داشت عادت گرما به بیچاره که بزرگم مادر. بیاید پایین کمی ماشین آمپر تا کنیم خاموش را ماشین کولر شدیم مجبور همین

 قول به .شدیم می اذیت بیشتر ها بچه و من ولی .هوا شرجی و فتابآ رمه زیر نخلستان در کردن کار سال 50 از بعد هم آن

 . تحمل کم و خالی تو پفک عین است پفک و چیپس نسل ما نسل مادربزرگم



 تازه شهر و بود سبز دشت یک ،ارتفاعات از بعد دقیقاً  ،کردیم روشن را کولر شد کفی جاده و شدیم رد که مرتفع نواحی از

 میناب قدمت نسبت به تاسیس تازه گویم می که این گرمسیری، درختان دیگر و خرما انبه، بزرگ های باغ از پر رودان تاسیس

 در کرده سفر آن به پلو مارک که قدیم هرمز که بسا چه .است استان شهرهای ترین قدیمی از یکی میناب که چرا گویم می

 . است حکایت همین از حاکی منطقه آن در شده کشف تاریخی اشیاء و بناها و بوده میناب قدیمی بنادر از ییک

 های چاه و گرفته میناب دشت به را آب ورود یجلو که استقالل عظیم سد وجود با حاال ولی بوده استان بهشت میناب قبالً

 اش سرسبزی همه با رودان از. دارد قرار میناب استقالل سد تباالدس در که چرا .هرمزگان بهشت شده رودان شده خشک آب

 توده فرایند حاصل ها کوه این .کشید می ما رخ به را ماگما عظمت که ای کشیده فلک سربه های کوه به رسیدیم شدیم رد که

 و آوردند وجود به را معظی های کوه این و اند شده سرد و منجمد که بودند قبل سال ها میلیون در ماگمایی و افیولیتی های

 بود شناسی زمین که ام تحصیلی رشته خاطر به البته. اند داده جای خود در را کشور تیتانیوم و کرومیت معادن بزرگترین

 . کنم می لمس وجودم همه با را خدا عظمت انگار دارم دیگری احساس ها کوه به همیشه

 می فوت و گوید می ذکر اش همه ترسیده، کمی کنم فکر است گفتن ذکر حال در ،کنم می نگاه که را مادربزرگم وسط آینه از

 کمی منطقه بودن کوهستانی شرایط خاطر به اینجا البته کنیم خاموش را ماشین کولر بودیم مجبور دوباره. ماشین داخل کند

 و شدیم خارج کوهستانی منطقه از کم کم آن از بعد که طویلی تونل به شد منتهی پرشیب های کوه انتهای. بود بهتر هوا

 پوشش بود جالب. بود منوجان نآ مطرح شهر اولین که شدیم کرمان جنوب وارد نودژ از بعد دیدیم، را کیلومتر 15 نودژ یتابلو

 عرض خاطر به است بینی پیش قابل البته. خرما و لیمو بزرگ، انبه های درخت ،بود هرمزگان شرق یعنی رودان عین گیاهی

 خاصی مشکل و بود هموار تقریباً جاده کهنوج تا منوجان از بعد. باشد باید هم طور همین هم به زدیکن جغرافیای یها

 این از گذر حال در که حاال ولی ترسیدم می بلوچستان و سیستان به شد می منهی که مسیرهایی به آمدن از همیشه. نداشت

 عین ها کهنوجی. دارد فرق کمی لهجه و لباس پوشش فقط ،مهربان و بزرگ هایی قلب با دارند مردمانی که بینم می مسیرم

 رسیدیم که کهنوج به. هستند شیعه اکثرشان ولی است گونه همان هم مسلکشان و مرام و پوشند می لباس ها زاهدانی

 نصیب بی هم ما البته ،خرید میوه آب و کیک ها بچه برای و کرد توقف مارکت سوپر اولین یجلو علی. بودیم گرسنه حسابی

 داشت خشکی و گرم بسیار هوای و آب کهنوج. یدچسب گرم هوای نآ توی چقدر که خوردیم هم بستنی آن بر عالوه و نماندیم

 راهمان به برگشت که مارکت سوپر از علی. شد پیاده ماشین از شد نمی آفتاب سوز از ولی بود ظهر از بعد های طرف چند هر

 از بعد که کرمان اتوبان به را خودمان و کردیم می عبور جیرفت از بعد های کوه از شب یدنرس فرا از قبل تا باید .دادیم ادامه

 طرف و ایرانشهر به رفت می طرفش یک که رسیدیم دوراهی به راه پلیس به نرسیده ،کهنوج از بعد. رساندیم می بود راین

 بودیم آمده اینجا تا بندرعباس از که ترکیلوم ای خورده و دویست همین طول در که بود جالب. جیرفت سمت به دیگرش



 این تو که بود قاچاق قضیه خاطر به کنم می فکر .بودند گیر سخت هم خیلی که بود بازرسی ایست و راه پلیس تا چندین

 . شد می بدل و رد زیاد ها جاده

 که بودم گرفته استرس من علی از بیشتر .بود رسیده ته به تقریباً  بنزین کیلومتر عقربه ،بود مانده جیرفت تا کیلومتر 50 تقریباً

 کارت دارها جایگاه از هیچکدام سوخت قاچاق قضیه خاطر به ولی بزنیم بنزین خواستیم می کهنوج همان نیم،نما راه یتو

 مایه همیشه که بزرگم مادر. نداشتیم کارت هم ما که زد می بنزین خودش سوخت کارت با باید کس هر و نداشتند سوخت

 راست. مونه نمی راه تو که آقا زائر ایشاال، رسیم می ،نباشید نگران :گفت خیال آسودگی با بوده زندگی در من امید و آرامش

 ...راضا امام شه می مگه :گفت می هم

 و کردیم توقف سوخت جایگاه اولین در جیرفت به مانده کیلومتر 10 حدوداً نشد روشن چراغش ولی رسید آخر به بنزین عقربه

 کوهستانی منطقه به شدیم رد که جیرفت از ،بود خشک و سوزناک هنوز هوا. بود ظهر از بعد 3:30 داً وحد ساعت. زدیم بنزین

 کیلومتر 10 فاصل حد در اینکه شگفت ولی دارد قرار جیرفت شهر شمال کیلومتری 20 حدوداً دلفارد. شدیم نزدیک دلفارد

 ... و هوا و آب تا گرفته گیاهی پوشش از شود می متفاوت چیز همه

 پوشش گرمسیری، های میوه  باقی و نخل و پرتقال و لیمو مرکبات های باغ  از است پر بودنش گرمسیری خاطر به جیرفت

 وارد دلفارد ورودی از ولی دارد ادامه دلفارد کیلومتری 10 تا حتی و جیرفت خود تا هرمزگان استان شرق از تقریباً که گیاهی

 به هوا دمای و شود می زیاد دریا سطح از ارتفاعش شدت به که شویم می افیولیتی و ماگمایی یدهکش فلک به سر کوهستان

 گیالس، مثل سردسیری های میوه جاده طرف دو شوی، می سردسیر مناطق وارد انگار. یابد می کاهش آسایی معجزه صورت

 هفت آبشار مدیون را اینجا سرسبزی تمام گویند می آنجا های محلی. خورد می چشم به تمشک و گردو گالبی، سیب، آلو، زرد

 قبالً ما شده، منطقه سرسبزی باعث و شده جاری دست پایین در طبقه هفت تا طبقاتی صورت به که آبشاری ،هستند چشمه

 را تندی پیچ. بود شده اطراف مناظر تماشای محو حسابی. بود بارش اولین بزرگ مادر ولی بودیم کرده سفر دلفارد به بار یک

 جاده کنار خاکی حاشیه به را خودش سریع شد قضیه متوجه که علی .بود آورده کم انگار ماشین ولی گذراندیم سختی به

 «شده؟؟ چی شد؟؟ چی» :گفت بود شده قضیه متوجه تازه که بزرگم مادر. شد تبدیل نگرانی به خوبمان حال تمام. کشاند

 یک توقفمان از. زد باال را ماشین کاپوت سریع و «شه می درست ،نیست یچیز» :گفت شود مسلط اوضاع به اینکه برای علی

 هستیم رضا امام زائر فهمیدند می که وقتی و آمدند جلو کمک قصد به و زدن کنار هم ماشین تا دو یکی ،گذشت می ساعتی

 نجاآ به شهر ترین نزدیک ،دنبو ای چاره. نیامد بر کاری هیچکدام دست از ولی. شد می بیشتر و بیشتر همدردی و محبت این

 که کرد اسرار خیلی بود، ما نگران ماشین از بیشتر علی. بردیم می جیرفت به کش یدک با را ماشین باید و بود جیرفت همان



 که خواستیم ،بودیم کرده فرار آنجا گرم هوای از تازه که ما ولی بمانیم آنجا ماشین شدن درست تا و برگردیم جیرفت به هم با

 یدک با تنهایی خودش و شد راضی الخرهاب. بمانیم داشت هم سنتی رستورن یک و درخت دارو که همانجا علی رگشتمب تا

 کوچه و چنانی آن ویالهای و میوه پرپشت های باغ نآ با داشت را بهشت هوای و حال نجاآ هوای و حال. رفت جیرفت به کش

 بدجور بماند کاره نیمه سفرمان اینکه فکر. شد می ما بردن لذت زا مانع ماشین و علی نگرانی ولی ،اش ییرویا های باغ

 مسیر به شده سنگفرش های باغ کوچه از گذشتن از بعد و رفتیم خیابان طرف آن به بزرگ مادر و ها بچه با .کرد می اذیتمان

 از که آبی جوی کنار خانهرود کنار همان های باغ از یکی کنار .گرفت می سرچشمه چشمه هفت آبشار از که رسیدیم رودخانه

 سریع و نبود خیالشان عین فاطمه و محمد. نشستیم و کردیم پهن را زیراندازمان شد می باغ وارد و بود شده گرفته رودخانه

 شیر هم حسنا دنیا، های غصه و دنیا از خبری بی :بود همین یشان بچگی ذات .داشتند هم حق البته ،رفتند بازی آب دور

 رضا امام ببین .نباش نگران ،ایشاال شه می درست :گفتم مادربزرگم به رو. بود برده خوابش پاهایم روی زهتا و بود خورده

 خراب ماشین دیهوک به نرسیده های بیابان و کویر تو اگه شد؟؟ خراب ماشین خوبی جای چه ببین ،هست زائراش به حواسش

 هم خواب به بندر تو که جایی خوبی، این به جای اینجاییم، ناال آقا لطف به شکر رو خدا کردیم؟؟؟ می چیکار باید شد می

 . کن استفاده حسابی و برو بی بی برو. بینیم نمی

 تشنه لب قربون :کرد زمزمه لب زیر هم بعد. من برم رضا امام حکمت قربون :گفت و کشید آهی و انداخت آب جوی به نگاهی

 . حسین یا: گفت و گذاشت سینه روی را دستش هم بعد حسین،

 اینکه مثل ،تعطیله ها تعمیرگاه همه فعالً  ولی جیرفت رسیدم من: گفت و زد زنگ علی که گذشت می رفتنش از ساعتی نیم

 مشغول حسابی ها بچه راحت خیالت :گفتم هم من و کرد نگرانی ابراز دوبار. کنند می باز غروب دم هوا گرمی خاطر به اینجا

 .  وبهخ حالش هم مادربزرگ و شدند بازی

 گوشه فوالد پنجره به زدم گره را دلم .نبود علی از خبری هنوز و شدند پدیدار آسمان در کم کم غروب رنگ نارنجی های رشته

 ...بنداز نگاه یه خودت رضا امام یا ایستادم، همیشگی جای همان ،انقالب صحن

 که شد می شروع داشت هم مادربزرگم های نق نق کم کم. نداشتند گرمی لباس هیچ ها بچه و شد می تر سرد داشت هوا 

  کنیم؟؟ چیکار نشه درست اگه حاال ،نکردیم گوش... کشه نمی نرید، ماشین این با :گفت بابات دیدی دیدی

 تاریک جا همه شویم، گرم کمی تا بودیم زده حلقه هم دور همه .داد می نشان بیشتر را خودش سرما هوا شدن تاریک با

 می من مامان پایین؟؟ بیاد گرگ و خرس ها کوه این از نکنه مامان: گفت می لرزید می صدایش ترس از که محمد بود، تاریک

 . اینجا تاریکه خیلی ترسم



 که بود پشت پر تاریکی اینقدر ولی بود رستوران روشنایی حداقل که جاده لب برگردیم ها باغ کوچه مسیر از خواستیم می

 که اتیلحظ آخرین در فقط کنم، روشن را گوشی قوه چراغ توانستم نمی و بود آخرش هم گوشیم شارژ داد، نمی حرکت اجازه

 . کند پیدایمان آمد وقت هر که فرستادم علی برای ساپ وات تو رو بودیم که جایی لوکیشن شد می خاموش داشت

 رضا امام یا مددی، رضا امام یا :گفتم می دلم تو فقط بود شده خاموش هم گوشی .گذشت می هوا شدن تاریک از ساعتی یک

 تر نزدیک و نزدیک که نور .کرد روشن را جا همه ها باغ کوچه انتهای از نوری یکهو که آمد می در اشکم داشت کم کم ،مددی

 نذوقشا هم ها بچه اومد، بابایی پاشید، ها بچه گفتم بلندی صدای با خوشحالی از. است خودمان پراید همان نور فهمیدم شد

 چقدر بود معلوم که علی بودند، کرده پیدا امنی سرپناه انگار .ماشین سمت رفتند کرد توقف علی تا بدو .نبود من از کمتر

 باال چرا پایین؟؟ این اومدید چرا آخه اینجا، رسیدم تا شدم زنده و مردم خدا به: گفت لرزانی صدای با بود شده ننگرانما

 بود اومده سرتون بالیی اگه!! بود خاموش که هم گوشیت اینجا؟؟؟ تا کشوندی اچر کمر و پا این با را بیچاره پیرزن نموندید؟؟

 چی؟؟؟

 ... دیگه شد دیگه !خدا به شرمنده: گفتم فقط بودم نپشیما کارم از تقریباً هم خودم

 هم فاطمه و محمد و گرفت جای ماشین عقب صندلی روی ای خمیده قامت با بود گرفته کمرش سرما از که مادربزرگ

 و خونه که اونایی بیچاره آخی: گفتم بلندی صدای با حال همین در .نشستیم جلو قبل روال طبق هم حسنا و من ارشکن

 زیر جواب در بزرگم مادر و کن کمک ماندگان راه در و ماندگان در همه به خودت رضا امام یا .سخته چقدر ،ندارن سرپناهی

  .آمین الهی: گفت لب

 هوا شدن تاریک از قبل تا که بودیم کرده ریزی برنامه طوری ما اصلی، جاده به رسید تا رفت ها اغب کوچه میان از ماشین نور

 . تاخیر این در داشت حکمتی البد ،نشد ولی بگذرانیم سر پشت را کوهستانی مناطق

 دوباره نکند ینکها ،بود ماشین بابت اش همه نگرانیم من و کردیم می طی دیگری از پس یکی را خطرناک و شیب پر های پیچ

 سالم سالم ماشین نیست نگرانی جای اصالً دیگر :گفت می علی ولی خطرناک جاده این در و شب موقع این هم آن شود خراب

 . ره می کله یه مشهد خود تا راحت خیالت شده،

 قرص دلش کنه می فکر بارگاه و گنبد اون و مقصد به آدم وقتی بارها و بارها بلکه ،بار صد نه ،بار یک نه ،برم رضا امام قربون

 .آروم آروم شه، می آروم دلش ،شه می



 بود 10 حدوداً ساعت .بود جاده به حواسم و بودم داشته نگه باز را هایم پلک زور به مه من .بود برده خوابشان همه خستگی از

 کرد، می خودنمایی خشتی یقدیم بسیار ارگ یک شهر ورودی ،بود کرمان قدیمی شهرهای از یکی راین راین، رسیدیم که

 . بود شده دیر حسابی هم نمازمان داشت نگه مسجد یک جلو علی رفتیم که جلوتر

 بندی ته برای فعالً ساده چیز یه شد قرار بودیم گرسنه حسابی رفتیم خیابان طرف آن سوپری به خواندیم که را نمازمان

 توجهم فهمیدم که را قیمتش .کرد جلب را توجهم آبداری یها خشک توت شدیم که مغازه وارد کنیم حرکت سریع و بخوریم

 و کوچک شهر راین. تنقالت کلی و خریدیم خشک توت کلی .بود اینجا برابر سه قیمتش بندرعباس که چرا ،شد جلب بیشتر

 .دادیم ادامه انمسیرم به و شدیم خارج راین از خوبی خاطرات با. داشت انصافی با مردم گرانی روزگار این در که بود باصفایی

 بکوب راور تا که شد این قرارمان شدیم خارج شهر از تا رفتیم شهر گذر کنار از و رسیدیم کرمان به بعد ساعت یک تقریباً

 جرات ولی ،بدتر او از هم من و بود آلود خواب حسابی علی. کنیم اتراق بود راور شهر ورودی در تقریبا که پارکی در و برویم

 ناشدنی وصف کویر آسمان ،زدم می آسمان به گریزی هم هرازگاهی علی، به و بود جاده به چشمم فقط ،نداشتم خوابیدن

 ،داشتم دوست همیشه را کویر آسمان .پروردگار نهایت بی عظمت وسعت به وسیع جهانی انگار ،پولک هزار پارچه انگار .است

 را راه بقیه من که کردم اسرار علی به چه هر. شدم رهخی جاده به بیشتری هوشیاری با و پرید خوابم تقریبا همین برای

 با رسیدیم، راور کیلومتری 20 به بالخره. شب هم آن ،نداشت اعتمادی جماعت زن رانندگی به کالً .نداد اجازه کنم رانندگی

 چیزی مسجدی راهی سر رستوران راهمان سر که کردم می دعا دلم توی... و گاز روی گذاشت را پا علی رسیدن زود انگیزه

 از گذشت دلم از که همین دارد. را زائراش هوای رضا امام چقدر کشید، نمی دیگر علی آخر ،کنیم اتراق جا همان تا شود سبز

... و رستوران مسجد :بود چیز همه ،شدیم که تر نزدیک و نزدیک .خورد چشم به نوری نهایت بی های تاریکی میان دور

 دیدن با کردیم که توقف.. .داری رو ما هوای جوره همه که آقا برم قربونت !رضا امام .راهی یوت زائرسراهای از کاملی مجموعه

 که مسجد ورودی داالن از که جا همان ،گوهرشاد مسجد صحن وسط به پرکشید دلم آنجا محوطه وسط ضلعی هشت حوض

 . خورد می چشم به مشبک چوبی درب گوشه از آقا رنگ طالیی گنبد گذری می

 سر و کرد بغل بود برده خوابشان بود ها ساعت که را ها بچه ،رختخواب و زیرانداز انداختن از بعد و کرد پا به را ادرچ علی

 رفت، خواب به عجیبی درد کمر با نداشت عادت مدت طوالنی سواری ماشین همه این به که هم بزرگ مادر خواباند، جایشان

 دور .رفتم بهداشتی سرویس سمت به شد راحت همه از که خیالم. برد بشخوا چطور دانست نمی بیچاره که هم خودش علی

 بغل در آرام آرام همه داشتند مشترک ویژگی یک همه ولی بودند کرده بنا چادر یا بودند انداخته زیرانداز یا همه محوطه دور تا

 . دبو کرده تر بخش روح را فضا و وزید می هم مالیمی نسیم .بودند خوابیده آقا مهربان



 بیدار را علی خوابیدن ساعت دو از بعد و بمانم بیدار که گرفتم تصمیم .روزش داغی از امان ولی است خنک کویر شب معموال

 . کنیم رد هوا شدن گرم از قبل را کویر عمده بخش تا کنم

 را بزرگ مادر و علی ،دندبو خواب همه هنوز بود، برده خوابم نشسته همانطور ،کردم باز را چشمانم مسجد صبح اذان صدای با

 خراب همین اصالً .خواستیم می که آنچه نشد و بود نمانده طلوع به چیزی افتادیم راه و خواندیم نماز تا. کردم بیدار نماز برای

 ذره حتی بدون ،بود مطلق کویر دیهوک تا راور بین جاده .بود کرده خراب را هایمان بندی زمان و ها برنامه همه ماشین شدن

 کویر وسط هم آن آفتاب طلوع دیدن  وسیع، بیابان و بود جاده کرد می کار چشم تا فقط .علف و آب بی  .اکخاش و خس ای

 هم و خوشحال هم آمدنش از ما و شد می پهن کویر گستره بر آرام آرام عظمتش همه با خورشید .داشت دیگری حال و حس

 ،است همین دنیا کنم می فکر که خوب سوزناکش، گرمای ترس از حتینارا و روشنایی و نور خاطر به اش خوشحالی .ناراحت

 متناقضات کلمات این ظاهر به.. .و کوچک و بزرگ شاد، و غمگین زیبا، و زشت بد، و خوب ،است همین دنیا احواالت همه

 . بینشان دارد عجیب قرابتی از نوید یشان نشینی هم ولی هستند اصیلی

 هم محمد و فاطمه صدای کم کم شود، می بیدار گریه با کرده خوش جا بغلم در حسابی که حسنا که طلوعم تماشای محو

 کرد باز را چشمانش تا که بزرگ مادر حتی ،شدند هوشیار و بیدار همه الخرهاب. نالیدند می جا تنگی از که شد می شنیده

 زودتر چه هر تا گاز پدال روی گذاشت را پا یعل... نزدیکیم !جان بی بی چرا: گفت لبخند با هم علی و نرسیدیم؟؟ هنوز: گفت

 رضا امام امید و نور پراز سرای زائر هم باز و دیهوک رسیدیم که بود دقیقه10:30 حدوداً ساعت کنیم، فرار سوزناک گرمای از

 ها بچه. یمافتاد راه به فردوس طرف به چای و صبحانه خوردن از بعد و کردیم پهن را بساطمان. کرد می خوب را همه حال که

 داشت قرار فردوس شهر ورودی در که بزرگی پارک در شد قرار من پیشنهاد با بودند شده خسته حسابی و بود آمده در قشاننِ

 . شدند آرام آنجا شهربازی و پارک شوق از هم ها بچه کنیم استراحت و بمانیم ساعتی چند

 نداشتم حرکت نای آلودگی خواب و خستگی از .شدم پارک نهروا ها بچه با هم من و کشید دراز کمی علی خوردیم که نهار

 فردوس پارک. مسیر ادامه برای کند کسب انرژی و بخوابد کمی بتواند او تا کردم می سرگرم را ها بچه باید علی خاطر به ولی

 خوب، چقدر .شد باورم یدمد را یشانه میو وقتی ولی نشد باورم اول پسته، درختان از بود پر اینکه تر جالب و بود بزرگی پارک

 پر و بودند فایده پر که میوه درختان از بودند پر ،ثمر بی درختان جای به ها شهر همه های پارک تمام اگر شد می خوب چقدر

 . خاصیت

 وجود جلویمان مسیر تا دو مشهد تا فردوس از .شدیم مشهد هم بعد و حیدریه تربیت عازم که بود ظهر از بعد 2 حدوداً ساعت

 هرازگاهی راه بین. گرفتیم پیش در را راهمان کاشمر سمت از هم ما و کاشمر سمت از دیگری و گناباد سمت از یکی :داشت



 از بود پر جاده طرف دو شدیم نزدیک حیدریه تربت به که کاشمر از پسته، و انار درختان با شد می سبز جلومان هایی آبادی

 با تفاوتی هیچ قیمت نظر از که بود اینجا جالب ولی .کرد می آویزان آدم لوچه و لب از را آب که مشهدی مشهور های خربزه

 به جاده چپ سمت در عظیمی بادی نیروگاه حیدریه تربت از بعد. بود بودنش تر تازه در تفاوتش تنها فقط .نداشت بندرعباس

 کردم بیرون پنجره از را سرم. داشتند یمتریمال شیب اینبار که افیولیتی و ماگمایی های توده دوباره هم بعد و خورد می چشم

 هم بزرگم مادر کنم فکر. بود آورده خودش با را آقا بوی مشهد سمت از نسیمی انگار بود رضا امام بوی و عطر جا همه

 پخش علی گفت، می ذکر لب زیر ادب با و سینه روی دست و بود زده حلقه چشمانش در اشک که داشت احساسی یننهمچ

 مادم دعای... شدم گدایی عجب ببین... شدم هوایی کبوترم: بود این شد پخش که آهنگی اولین دفعه یک کرد باز که را ماشین

 ... شدم رضایی امام منم.. .که بوده

 بودند، خواندن حال در پخش پای پابه هم ها بچه بودیم، حرکت در مشهد به رو و بود زده حلقه تکمان تک چشمان در اشک

 ... شدم هوایی کبوترم

 بود رفته و بود کشیده پر خودش از جلوتر دلش ،نداشت را ماشین چهارچوب تحمل دیگر قفس در ای پرنده انگار مادربزرگم

 اشک اش همه فوالد، پنجره و سقاخانه و بود انقالب صحن همان بود مانده ذهنش در که تصویری تنها. انقالب صحن ورودی

 من یعنی .شکر رو خدا بشه، نسیبم آقا زیارت عمر آخر تا دیگه کردم نمی فکر !ننه بده خیرتون خدا: گفت می و ریخت می

 .. .الغربا غریب یا.. .آهو ضامن یا. ..رضا اما یا... آقا آقا آقا بینم، می رو روز این و زندم

 تنها و شاید بود دهافتا من عمه تک یعنی دخترش تک غربت یاد به .جاده به شد خیره و افتاد هق هق به رسید که غریب به

 ذهن و فکر خواندن واقعاً دانم نمی. بود پیموده را سخت راه همه این که بود همین رضا امام از اش خواسته تنها و آرزویش

 . هایش تهایی مونس و نوه بزرگترین هم تو و باشد مادربزرگت اگر حتی ،است سخت کسی

 ستادهایی شهر ورودی از. بودیم رئوف امام شهر مشهد شهر به ورود هآستان در ما و رسید می مقصود منزل سر به داشت غروب

 بریم: گفت قراری بی مرغ مثل و شد مانع مادربزگ که کنیم توقف خواستیم می ،بود شده برپا خسته زائرین از استقبال برای

 . زیارت به برسیم زود که بریم ننه

 برایم مادربزرگ حال اصالً. بودند سرحال و داشتند انرژی حسابی ودندب ندهاخو را شدم هوایی کبوترم شعر مسیر کل که ها بچه

 االن :گفتم خودم با که ریخت می اشک اینقدر. بفهمم توانستم نمی واقعاً ... دوری سال 40 از بعد هم آن ،وصل .نبود درک قابل

 می طالیی گلدسته دو و گنبد یک انتهایش در که جا همان ،رضا امام خیابان ابتدای به رسیدیم تا رفتیم برود، حال از که است

 اشک جویبار همچنان و دهد می سالم مادربزرگم دور از ،بود حرکت در جلویمان نرمی ترافیک .کند می دلربایی و درخشد



 چقدر: گفت و انداخت  اطراف به نگاهی باز نیمه چشمان با شویم می که نزدیکتر .است گرفته را صورتش پهنای که است

 دور تا دور !شده بزرگ چقدر که ببینی حرم بری باید حاال دیدی؟؟و کجاش تازه :گفتم ذوق کلی با منم شده؟؟ عوض اینجاها

 . دارند هم باشکوهی و بزرگ های زیرزمین ها صحن تمام که بماند .شده بزرگ های صحن از پر حرم

 را مهمانسرا آدرس .بازار کنار های کوچه از یکی در مچیدیپی رضا امام بازار کنار از ،رضا امام خیابان انتهای به رسیدیم الخرهاب

 حرم نزدیک جایی باید ،نداشت رفتن راه پای مادربزرگم آخر .حرم نزدیک و بود مناسب قیمتش انگار بودیم، گرفته خواهرم از

 حیاطش وارد  .شتدا کوچکی فلزی درب بود، مهمانسرا همان کوچه انتهای که شدیم تنگی کوچه وارد آدرس طبق. بودیم می

 گوشه در .وسطش کوچک حوض یک و بود اتاق حیاطش دور تا دور که بود قدیمی طبقه دو های عمارت این از شدیم که

 کرده پهن بام پشت روی را خودش و بود رفته باال دیوار از و بود خورده تاب و پیچ که شد می دیده هم انگوری درخت حیاط

 یک. بود صفایی با مهمانسرای بودن قدیمی عین در کالً . کرد می خودنمایی یشها برگ و خشا میان هم انگور خوشه چند .بود

 و داد می کهنگی بوی وسایلش همه ،نبود ای تعریفی اتاقش وسطش فرش یک و بود آن در فلزی تخت دو که گرفتیم اتاق

 حرم نزدیک خوب های هتل ،بمانیم آنجا بودیم مجبور. داشت قرار حیاط در مشترک صورت به هم حمام و بهداشتی سرویس

 حیاط و حرم به نزدیکی مثل ،کردم فکر خوبش چیزهای به و ریختم دور ذهنم از را نجاآ منفی زوایای همه. بودند گران خیلی

 گرفتیم تصمیم ولی نرسیدیم حرم جماعت نماز به کردیم جاگیر و جا را وسایلمان تا .مادربزرگ همراه به زیارت و باصفایش

 . بخوانیم حرم در را مغربمان نماز ناولی

 ورودی از ما .است قرارتر بی ما همه از بزرگ مادر هایمان، دلتنگی گویای شده اشک سیالب و ایم ایستاده الرضا باب روبروی

 می زشانو را صورتمان خنک نسیمی شویم می که رضوی جامع صحن وارد آقایان، ورودی از محمد و علی و رویم می ها خانم

 کنار به برسد تا دارد عجله فقط مادربزرگ. ماند می جا ورودی درهای پشت و بندد می بر رخت سفر خستگی همه انگار و دکن

 جامع صحن راست سمت گوشه به آن از بعد ،کند تکرار من با هم مادربزرگ تا خوانم می بلند را دخول اذن فوالد، پنجره

  خواهران، ورودی :است باشکوه و جدید برایش چیز همه. کنیم می زائر حمل های ماشین سوار را مادربزرگ و رویم می ضویر

 .زائر حمل ماشین همین حتی و کوثر صحن رضوی، جامع صحن

 که جا همان .آقا بارگاه و گنبد عظمت در شود می قفل نگاهمان ورودی درب آستانه در و شویم می پیاده آزادی صحن نزدیک

 در رمق بی و حال بی مادربزرگ کبوتران، پرواز سطح از باالتر رفت ما بغض ولی دارند، محدودی عارتفا تا پرواز اجازه کبوتران

 به خیره نگاهش و آقا کرامت ارتفاع به کشید قد دستانش نشست و کرد فرش را چادرش ها سنگفرش روی صحن گوشه

 همان ،بود آورده درمان پیش را ردشد مادربزرگ و غربت است سخت .برپاست دلش در غوغایی چه دانستم می من آسمان،

 و رفت اجازه شوهرش من، عمه تنها یعنی دخترش تک ،بود خبر بی دخترش از که شد می سالی 10 بود، غریب هم خود که



 هم ما. داد می را دخترش بوی کشید می که آهی هر بزرگم مادر مادر، و دختر دیدن مانع سال 10 بود شده و داد نمی آمد

 نماز یکی و باشد ها بچه به حواسش یکی که خواندیم نماز نوبتی و نشستیم مادربزرگ نزدیک همان شده پهن های فرش روی

 میان و نبودند زمین روی انگار. بودند گذرانی خوش و بازی حال در مستانه و شاد بخش فرح خوشحالی یک در ها بچه. بخواند

  دویدند ،بودند شده زده هیجان کبوترها دیدن از که ها بچه .تندنشس کنارمان کبوتر چند حال همین در پریدند، می ابرها

 حسابی ها بچه ولی. مسافرخانه برگردیم مدآ نمی دلمان اصالً .رفتیم هم زیارت نوبتی و ماندیم جا همان ساعتی چند طرفشان،

 . بودند شده خسته

 آرامش مادربزرگ چهره ولی ،خندان و بشاش های چهره با بودند رفته فرو عمیقی خواب در همه بود شب 12 حدوداً ساعت

 یک قدیم مثل خواست می دلم خیلی علی، هم بار یک و حرم بروم من بار یک نوبتی شد قرار صبح نماز برای داشت، دیگری

 شب و روزها چه خیر به یادش. بودیم کرده نامزد هم با تازه و بودیم دانشجو که اه موقع همان مثل ،حرم برویم دونفری بار

 به کرده را حرم شب نیمه های مناجات هوای بدجور دلم. عشق امام الطاف پرتو در هم آن عاشقی های شب و روز بود، هایی

 وارد الجواد باب از و کنم می دورتر را مسیرم کمی است الجواد باب قرار بی دلم مقصود، به برسم تا دهم می شتاب هایم گام

 نآ با گوهرشاد مسجد گوهرشاد، مسجد سمت به شوم می کشیده اخودآگاهن و دخول اذن. شوم می رضوی جامع صحن

 راهرو وارد. بود داده بنا جوان بچه پسر به را بزرگ درس نآ خانم گوهرشاد که جا همان .آید می تاریخ سوی آن از عظمتش

 سلول همه انگار .افتند می تکاپو به هایم سلول همه .رسد می گوش به شبانه های مناجات صدای شوم می که مسجد ورودی

 در شدن غرق است بخش لذت چقدر و ابدیت و نور سرچشمه به برسند تا دکنن می طی را آسمان مسیر مناجات با همنوا هایم

 می خودم با. ترکد می بغضم و ایستم می کشد می را بشریت منجی آخرین انتظار که عظمتی با چوبی منبر روبری. ابدیت

 قادر که ای گرفته غبار و سیاه کار معصیت چشمان از دریغ ولی است حاضر و حی ،مان ولی اماممان، غافلیم، ما چقدر :گویم

 .نیستند مطلق ولی نور دیدن به

 وصف قابل اصالً  است گوهرشاد مسجد در هم آن حرم صبح نمازهای در که لذتی صبح، نماز و اذان به شود می وصل مناجات

 برای خودم با هم را مادربزرگ شب یک گرفتم تصمیم که بود همانجا کنی، درکش تحواس و جان تمام با باید نیست شدن

 . باشم آفتاب طلوع در ها زن نقاره شاهد و شود تکمیل لذتم تا رفتم انقالب صحن به شد تمام که نماز. رموبیا صبح نماز

 بود، خوردنش شیر و شدن بیدار وقت که بودم حسنا نگران هم طرفی از ولی بود سخت خیلی برایم هوا و حال آن از کندن دل

 . رساندم مسافرخانه به را خودم عجیب سرعتی با آنجا از و آمدم الرضا باب خروجی تا طمانینه با



 نان داشت نانوایی راه سر گرفتم، علی از را حسنا سپاسگذاری از سرشار نگاهی با هایش، شانه روی هم حسنا و بود بیدار علی

 شد باخبر دلم راز از که علی. بود کرده را مشهد سرشیرهای و دار سبوس های سنگگ نان هوای لمد بدجور پخت می سنگگ

 . شد نانوایی راهی و پوشید لباس آلود خواب همانطور بیچاره

 کمی از بعد خوردیم که را صبحانه حرم، برود خواست می نشده بیدار که مادربزرگ کرد، بیدار خواب از را همه تازه نان بوی

 هم ظهر از بعد. ها بچه پیش بمانم هم من باشند آنجا ظهر نماز تا و حرم بروند شد قرار بود، مادربزرگ و علی نوبت تراحتاس

 چون بزرگانی آثار از خیلی که است کشور های موزه بزرگترین از یکی حرم موزه کنیم، دیدن حرم موزه از هم با همه شد قرار

 می دیده آن در.. .و قدیمی جنگی ادوات قدیمی، های ضریح حرم، قدیمی های درب آوران، نام از خیلی مدال ،فرشچیان استاد

 . نیست لطف از خالی اصالً دیدنش. شود

 زیارت هم بعدمان روز برنامه شیرین، رفتن و است سخت ماندن چقدر .من ماندن و بود علی نوبت قبلی قرار طبق امشب سحر

 . بودیم برده هم کبوترانه برنامه را فاطمه و محمد قبل وزر البته .بود حرم شهربازی به رفتن و

 که صبح. کردم می مزه مزه را گوهرشاد مسجد و قبل شب خاطرات باز نیمه چشمان با فقط آمد نمی چشمانم به خواب اصالً

 و اند ندهز همیشه حرم اطراف های کوچه. گردم برمی زود و زیارت میرم سر یه گفتم نداشت ماندن طاقت دلم آمد علی

 جاری و بودن زنده :است همین شهر این خاصیت البته فهمند؟؟؟ می را خواب اصالً  دیار این مردمان دانم نمی بیدار، همیشه

 بوی دوباره. است تر نمایان حرم اطراف های خیابان و ها کوچه در بودن زنده این چند هر .شهر پی و رگ درهمه زندگی ،بودن

 زعفران و نبات و نقل فروشی، کفش ،فروشی لباس ،فروشی کیف .اطراف های مغازه به دوزم می چشم ...و پاچه کله تازه، نان

 ... و

 بودند خواب همه رسیدم که اتاق به. زعفران و نبات و نقل مثل سوغاتی مقداری هم خریدم تازه نان هم برگشتم که زیارت از

 باری چند جون؟؟ ننه شده چی سالم: گفتم نگرانی با ریخت می اشک صدا بی و بود نشسته اتاق گوشه که بزرگ مادر جز به

 که من: گفتم و دادم تکان را هایش شانه و شدم تر نزدیک .نبود خودش حال یتو اصالً  شنید نمی انگار ولی کردم صدایش

  شده؟؟ چی نگرانی از مردم

 نداشت تازگی نگرانی این... خیلی نگرانشم .بود بد خیلی حالش شهربانو، خواب دیدم، خواب: گفت آرام بزرگ مادر اینبار

 االن همین االن؟؟ حرم؟؟؟ بری می منو دخترم: گفت حال همان با بود شده تر تاب بی و نگرانتر اینجا انگار ولی بودً  همیشگی

 . ریمب تا بپوش را چادرت !بریم :گفتم .علی به نگاهی و بودند خواب هنوز که انداختم ها بچه به نگاهی. برم خوام می



 ساعتی یک. دیدیم انقالب صحن جلو فوالد پنجره مقابل را خودمان فقط .رفتیم چطور نفهمیدیم را حرم تا مسافرخانه مسیر

 خواست نمی دلش اصالً .بلندتر اش گریه های های و بود بلند دستانش .بود شده قفل فوالد پنجره جلو مادربزرگ که شد می

 زد نمی حرف کالم یک اصالً  نشد، بلند کردم چه هر .شد نماز وقت حاجت گرفتن تا .ودب گرفته دخیل بخورد، تکان آنجا از

 از را خودم خواندم که را نماز زد، می را ها بچه شور عجیب دلم ولی رساندم، جماعت نماز به را خودم بود، گرفته سکوت روزه

 چشمانی با .داد رضایت آمدن به گفتم ها بچه مورد در را ما نگرانی همینکه رساندم، مادربزرگ به جمعیت ازدحام الی البه

 ام گوشی زنگ صدای لحظه همین در .کردیم حرکت انقالب صحن خروجی سمت به آرام آرام و کرد رها را دخیلش بار اشک

 ره ولی ذاشتمگن محل اول کنم، نگاه بودم کرده فراموش من و بود خورده زنگ باری چند هم نماز موقع البته رسید گوش به

 شکسته بعد و خط طرف آن از سکوت لحظه چند... الو ...الو... نمیاد خوب صداتون بفرمایید... الو ...الو نبود، کن ول بود که

 ام عمه صدای صدا، بود، مادربزرگ دختر تک صدای صدا،... رضا امام یا شد، نمی باورم اصال شد، نمی باورم عمیق، بغضی شدن

 ...شهربانو بود،

  خودتی؟؟؟ واقعاً عمه !؟خودتی جان عمه ...عمه ...الو

 پهنای به بود جاری اشک کیه؟؟؟ ؟؟؟کی؟؟؟چی :گفت وال و حول با «عمه» شنید همینکه بود ایستاده کنارم که مادربزرگ

 بی و حال بی هم اولش از که مادربزرگ!!! است عمه شه می باورت !عمه: گفتم و طرفش گرفتم را گوشی حال همان با صورتم

 کمک خانم خدام از یکی. زمین نخورد سر با که آوردم شانس فقط .افتاد من روی و رفت حال از حرف این شنیدن با بود قرم

 دخترم :گفت ملتمسانه و کرد باز را چشمانش تازه گرفت قرار که اورژانس تخت روی .گذاشتیم برانکارد روی را مادربزگ و کرد

  بود؟؟؟ کی بگو راستش

 .است عمه !جون ننه بیا .مادربزرگ طرف گرفتم را گوشی مادربزرگ، حال نگران و بود خط پشت هنوز عمه

 ....بود گرفته را زدن حرف جلوی که بود اشک و ترکید می که بود بغض

 :یدگو می اش همه و زند می صورتش و سر به و شود می بیدار خواب از آشفته عمه شوهر صبح اول همان که فهمیدم الخرهاب

 شود نمی باورش که عمه بپرس، را مادرت احوال داری دوست اگه برو !شهربانو برو :گوید می عمه به بعد و «ببخشه. منو خدا»

 تر جدی شوهرش ؟!مه خانواد خبری بی از شدم زنده و مردم که سال ده از بعد اونم شدی جنی ؟شده چی: گوید می طعنه با

 را همسرش جدیت که عمه. بپرس مادرت از حالی یه و برو !برو نشدم مونپشی تا گم نمی بیشتر بار یه من: گوید می قبل از

 ... .  و کند می پیدا ام را شماره الخرهاب تا زند می آتش و آب به را خودش بیند می



 می سر باشد، ابدی خواب نکند گویم می .دارد می رمب ترس که عمیق و آرام نقدرآ خوابیده، سرم زیر آرام مادربزرگ حاال

 . است گفتن ذکر حال در هنوز لب زیر و زند می نبضش .گیرم می را دستش و خورم

 که رئوفی امام از هم آن است، بهشت از قطعه یک که سرزمینی از هم آن است سخت همیشه وداع است، وداع روز روز

 دائم است بدتر ما همه از حالش که مادربزرگ گرفته، عجیب دلم. کشد می عالمیان رخ به را پروردگار رحیمیت و رحمانیت

 ها بری و دور و ما غربت .برم غربتت قربون رضا امام یا.. .ممنون ممنونتم رضا امام یا است؟؟؟ من آخر سفر این یعنی گوید می

 ... چی تو غربت ولی شه می تموم روزی یه الخرهاب

 در قبل غم دیگر مادربزرگ ولی ،هستیم شدن خارج حال در مشهد شهر از یکمان و هشتاد مدل پراید ماشین بر سوار

 ... شهربانو من عمه تک یعنی دخترش تک دیدن امید .است ور غوطه عجیب شعفی و امید جایش به نیست چشمانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


