
 غرب از مشهد کرمان،

 سمنان -مهدی زارع

 

 توی که را ای ایده مقدمات محمود برادرم و من وقت همان از و شد مطرح مشهد به سفرمان بحث هفت و پنجاه تیر واخرا

 مان کت توی هرکدام و تهیه نسخه پنجاه چهل، رسید مان بدست که ای اعالمیه آخرین از. کردیم فراهم بود مان ذهن

 سیاه روزگارمان و است باخبر کنیم می داریم که کاری از گفت مادرم ،بیفتیم راه بود بنا که روزی. بودیم کرده اش جاسازی

 .نگفت هم او و نگوید چیزی که شدیم دامنش به دست. بفهمند دایی و پدر اگر است

 از خرید و زیارت پی رفتیم می مان ذهن توی وقت آن. بودیم رفته پیش سال چند را اول سفر. بود مشهد به سفرمان دومین

  شعاع انجم فامیل توی. بود کرده برابر چند را مان شادی دیگر که هم پیکان خریدن .بودیم شنیده شان درباره که هایی مغازه

 . بودیم خریده ماشین که بودیم ای خانواده اولین

 که شد می وقتی چند شان فرزندان و شوهرخاله و خاله. بودیم گرفته پیش را غربی خروجی کرمان، شرقی خروجی جای به

 وجود شایعه از پر و خراب جاده از رفتن بجای تا شد ای انگیزه دیدار، کردن تازه و بازدید و دید و بودند شده تهران یراه

 فامیل دیدار. کند زیارتی سفر یک از بیشتر چیزی مان¬برای را مشهد سفر که بگیریم پیش را مسیری مشهد، به کرمان راهزن

 .زیارت و مشهد هم آخرش و ساحلی هجاد از عبور و گیالن به رفتن هم بعد و

 تهران از هایی عکس فقط. شود باز مان خانه به تلوزیون پای بود نداده اجازه پدرم. بود مبهم و گنگ تهران از تصورم وقت آن

 از انتظارمان. بود بیابان فقط ها، مکانیکی جز به اما، کوکاکوال چهارراه نزدیکی خاله، خانه بیرون. بودیم دیده ها روزنامه توی را

 جاده. دیدیم شهر، وسط از عبور و مان بعدی مقصد طرف به افتادن راه از بعد چه ¬آن شبیه چیزی. بود دیگری چیز تهران

 واقع در. آمدند مان همراه تهران بیرون تا خاله خانواده. بودند کرده انتخاب عبور برای دوستش و پدر که بود مسیری چالوس

 .کردیم می نگاه را پنجاه دهه اوایل تهران مان پیکان شیشه از ما و بدهند مان نشان را مسیر ات رفتند می ما از جلوتر

 جایی باید چرا کردم نمی درک و بودم جاده بر و دور های درخت تماشای مبهوت. برگشتند خاله خانواده چالوس جاده ابتدای

 خورده غذا شک بی. بودیم مانده جایی شاید. شاید بودیم ردهک استراحت راه بین. نه دیگر، جایی و باشد داشته درخت همه این

 و بزنند قدم بودند رفته دوستش و پدرم. نه ولی دریا کنار. است یادم ها درخت تماشای فقط مسیر، آن تمام از من اما بودیم

 که آب خنکی طرف دیمبو دویده هم محمود و من. بودند کرده پهن ساحل از دورتر که زیراندازی روی بودند نشسته مادرها



 با و رفتند می آب توی و زدند می قدم ساحل توی هم دست در دست که عریانی نیمه مردهای و ها زن. دیدم را ها آدم تازه

 حالل و حرام پدر از و بودم نشسته منبر پای مسجد توی و بودم خوانده قرآن کودکی از من. خندیدند می و گفتند می هم

 را دریا زیبایی و شکوه همه. نماندیم زیاد. برگشتیم و زدم صدا را محمود. بود ویرانی به رو باورهایم ههم آنجا، و بودم شنیده

 به. نایستادیم ساحل کنار گرفتن، کمر و پا خستگی کمی برای جز دیگر. بود داده قرار تاثیر تحت برش، و دور های آدم تصویر

 . بود ختهاندا مان تک تک دل در خاص شعفی و شور جنگل، جایش

 همه که ها همین از. نداشت هم درستی پیکر و در. نداشت حرم با ای فاصله بود گرفته مشهد توی پدر که ای مسافرخانه

 تماشای حیرت اما زیارت وقت. کنند می اقامت هم کنار بزرگ های اتاق توی مختلف های خانواده و است مشترک چیزش

 می زیارت رسوم و آداب از آنچه همه. داد خانه نقاره صدای و حرم کاری آینه در خودمان تماشای حیرت به را جایش جنگل

 هم یادگاری عکس. برگشتیم مسافرخانه به سوغاتی چند با بار هر و گشتیم حسابی هم بازار توی و دادیم انجام دانستیم

 . گرفتیم

 بودیم رفته زیارت برای که باری آخرین. سیدنر آخر به خوش چندان اما دلخواهش های زیبایی همه با مشهد، به ما قبلی سفر

 . بپذیرد را مسئولیتش بخواهد که نبود هم کس هیچ. دزدیدند را هامان سوغاتی همه مسافرخانه توی حرم

 را ها اعالمیه مان مدرسه فارسی معلم. محمود هم بعدش و بیشتر من. شدیم ها اعالمیه پخش درگیر شش، و پنجاه سال اواخر

 برگه شان هرکدام الی ها قرآن کردن جمع بهانه به مساجد توی و کردیم می تکثیر استنسیل دستگاه با ما و ندرسا می ما به

 . گذاشتیم می ای

 نوع آن از اما بود مخالف هم مان دایی. سالیم کم کارها این برای ما و دارد خطر گفت می. نبود کارهامان این موافق پدر

 مادر برای دارند کارها جور این که خطرهایی از و آمد می ما خانه به مدام. دانستند می یهودهب را کارها این کال که ها مخالف

 . کرد می خالی را اش دل ته و گفت می

 همین برای. بدهیم انجام تری مهم کار که دیدیم می فرصتی را آن محمود و من آمد پیش که مشهد به دوم سفر حرف

 بین خواست می که سفر این در دایی همراهی حال این با. کردیم اش جاسازی هامان تک توی و کردیم تکثیر را ها اعالمیه

 که شد همین. بود فهمیده که هم مادر. بود کرده مان نگران بپرسد، آنها از احوالی و ببیند هم را خواهرش زندگی و خانه راه

 . کنیم احتیاط بیشتر گرفتیم تصمیم

 پر برش و دور های بیابان و بود شده افتتاح آنجا کوروش بزرگ فروشگاه. انگار بود تهران از بخشی دیگر بار این کوکا چهارراه

. بود گذشته خاطرات از گفتگو شهری، اتفاقات و بیرون جهان از فارغ و بودند رسیده هم به خواهرها و برادرها. خانه از بود شده



 ها شب قرار از. برگشتند هفت و پنجاه سال به خانه اهل ازهت مردم، به زدن غر و ها پنجره بستن به کرد شروع که شوهرخاله

 شب آسودگی همین و گشتند می شان دنبال خانه به خانه هم مامورها و گفتند می اکبر اهلل و بام پشت روی رفتند می مردم

 همان به و بمانیم هم ورد همه شد قرار اما بشنوم و ببینم خودم و بام روی بروم آمد نمی بدم. زد می هم به را شوهرخاله های

 زیاد بعد اما دور و بود تا دو و یکی اول. شد بلند مردم اکبر اهلل صدای که بود گفتگوها وسط. برسیم خودمان خانوادگی مباحث

. بود آشنا برایم نزدیک صدایی. دادند می شعار خاله خانه بام پشت از داشتند انگار که جوری. شد هم تر نزدیک صداها و شد

 توانسته چطور دانستم نمی. نبود. کردم نگاه بر و دور به. بودم شنیده بود، مکبر مسجد توی محمود وقتی را صدا همین بارها

 حتی. گذشت شکلی چه زمان دانم نمی اصال. دانم نمی دیگر کسی یا مادر یا داشت دست به را کالم رشته پدر. بام روی برود

 و شد راحت خیالم هم افتاد او به که چشمم. نشست گوشه یک و آمد ها چشم برق و سرخ صورت آن با محمود کی نفهمیدم

 . دستش از گرفت حرصم هم

 او که بوده پلکانی خاله خانه پشت قرار از گفت. پرسیدم دیشب درباره ازش آرام بودیم، جنگلی های جاده راهی دوباره که فردا

 خواهرهای بار این قبلی، دفعه برخالف. نگفت چیزی بیشتر. ردهک را کارش و بام روی رسانده را خودش و رفته باال آن از

 تر کوتاه کمی دفعه این مسیر. کنم صحبت محمود با راحت شد نمی و بود پر عقب صندلی و بودند مان همراه هم مان کوچک

. نبود اعتراض و انقالب از خبری هیچ انگار نوشهر توی تهران برخالف. سردرآوردیم نوشهر از جایش به. گیالن نرفتیم. بود هم

 هم با افتاد، می اتفاق کشور کنار و گوشه در روزه هر که حوادثی به اعتنا بی جا، آن بودند آمده خوشگذرانی برای که مردمی

 همین. گذاشتند می هم سرش سربه پدر، ریش خاطر به حتی. زدند می دریا آب به و خوردند می و خندیدند می و گفتند می

 زودتر تا کردند رانندگی هم را شب دایی و پدر حتی. رفتیم جلو را مشهد مسیر طوالنی های توقف بدون و زودتر که شد

 نه و بود تنم نه. کردم نگاه. کجاست کتم پرسید آرام. کردم نگاهش. پهلویم به زد آرنج با محمود ماشین، توی آخر روز. برسیم

 دستپاچه مادر اما کرد نگاهم آینه توی از فقط پدر. مانده جا کتم گفتم اختیار بی. کردم گم را پایم و دست. ماشین توی

 صندوق روی بودم گذاشته و بودم آورده درش صبح نماز وضوی برای که است یادم گفتم. آوردم درش کجا بار آخرین پرسید

 عضویت کارت تا دو یکی نه؟ یا بود جیبش توی خودم از مهمی چیز پرسید. پیچید مادر صدای توی اضطراب. ماشین عقب

 اصرارهای دلیل متوجه پدر. برگردیم و بزنیم دور زودتر که افتاد التماس به مادر و گفتم. بود دیگر جاهای و کتابخانه توی

 دست به اگر که است کتم جیب توی چیزهایی که بگوید شد ناگزیر مادر هم آخرش. بود شده مشکوک. شد نمی مادرم

 و کثیف حسابی ها ماشین چرخ زیر که کنیم پیدا خیابان وسط را کت و برسیم تا. دش می درست دردسر بیفتد، مامورها

 که هایی اعالمیه اما نرسید مشهد به که من های اعالمیه. برایم بود جهنم مثل ماشین داخل هوای و حال بود، شده چروک

 جاهای خرید؛ و زیارت مسیر توی و نبود دشواری کار اعالمیه برگ چهل سی آن کردن پخش. چرا بود کرده پنهان محمود

 .شان گذاشتیم مختلف



 قرار و کرده فوت کافی اهلل آیت شنیدیم بازار و کوچه مردم زبان از که بودیم نشده سیر ها اعالمیه کردن پخش کِیف از هنوز

 نوارهای درق آن. بودیم مشهد توی ما که وقتی همان درست هم آن. کنند برگزار مشهد در را پیکرش تشییع مراسم است

 تمایل دلیلی هر به اگر ترها بزرگ. بود کرده باز مان ذهن توی ای ویژه جایگاه که بودیم کرده گوش را هایش سخنرانی

 و التماس با که شد همین. بدهیم دست از را مراسم آن توانستیم نمی محمود و من کنند، شرکت مراسم آن در نداشتند

 اهلل آیت جنازه تشییع بود قرار که جایی طرف کردیم کج را مسیرمان و رفتیم بیرون مهمانسرا از زیارت بهانه به و خواهش

 نگذشته چیزی مراسم شروع از. کشید می خود با را ما اختیار بی که دیدیم جمعیتی میان را خود ناگهان. شود برگزار کافی

 روز آن تا که بود شده تبدیل بزرگی پیمایی هرا به جنازه تشییع مراسم. شد شنیده حکومت و شاه ضد شعارهای اولین که بود

. آمد هلیکوپتری صدای بعد. نداشت فایده بودند، جمعیت بر و دور که مامورهایی پیاپی اخطارهای. بودیم ندیده را مانندش

 کناره هب را خودمان جمعیت انبوه البالی و نشویم جدا هم از تا بودیم گرفته را هم دست محمود و من. بود مان نزدیک جایی

 هلیکوپتر، صدای به اعتنا بی ولی مردم. آمده جمعیت ترساندن برای هلیکوپتر کردیم می گمان. کشیدیم می خیابان های

. نبود ما در ارادی حرکت توان دیگر. شد آشوب جمعیت موج شد، شلیک هلیکوپتر از که گلوله اولین. دادند می شعار بلندتر

 و خورد می ها آدم به گلوله چطور دیدیم می بود، بار اولین برای. دادیم می فشار ا همدیگر های دست تر محکم هرچه فقط

 . اندازد می زمین روی را ها آن ساده چه

 اعضای همه رسیدیم، وقتی. بود شده ظهر از بعد چهار ساعت کنیم پیدا را مهمانسرامان راه ما و شود پراکنده جمعیت تا

 اش تجربه روز آن تا که کرد گریه و بوسید و گرفت آغوش در را ما جوری مادر. بودند ایستاده مهمانسرا در جلوی خانواده

 .کرد تشکر( ع) رضا امام از و حرم طرف چرخاند رو فقط پدرم گفتیم، می شان برای را اتفاقات جزئیات وقتی. بودیم نکرده

 را بعدترش سال چند و را بعد ماه چند تا دید یم ما سال و سن به نوجوانی باید آنچه. نداشت ای فایده دیگر مشهد در ماندن

 هم و من برای هم. باشد جدید تجربیات برای محلی زودی، به بود قرار که جایی. برگشتیم کرمان به. بودیم دیده کند، مبارزه

 .کرد مان ترک باید، آنچه از زودتر که محمود برای
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