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 پیشگفتار

درکتاب حاضرسعی ام بر آن بوده است که خاطرات دوبارسفربه حج عمره را که حاصل 

 ،به همراه داشتمباخود جزئیات در دفترچه ای که همواره  ثبت وقایع روزانه  با تمام

. در این نوشتار تالش کردم از زاویه دید خود، وقایع را منصفانه تفسیرشان نمایم. بنویسم

اولین سفرمان به صورت آزاد وبدون زمینه قبلی وبدون هیچ گونه برنامه ریزی ازقبل 

دراین .های مسافرتی رشت بودتعیین شده وتنها  به دعوت یکی ازمدیران آژانس 

سفرتمامی سختی ها ورنج هایی که با آن مواجه شدیم که به نظرم،علتش ناپختگی 

 .مه اان رابه رشته تحریردرآوردز زائرمدیرتور بود وعکس العمل تند یاصبوری برخی ا

مادرسفردوم که بابرنامه ریزی دریک آژانس مسافرتی وبه صورت دولتی ثبت نام کرده ا

 .شدیم بایک کاروان زیارتی مشرف بودیم،

 .دربیان خاطراتم تفاوت های این دو سفرکامال مشهوداست

که درآن زمان من ازدوربین فیلمبرداری استفاده  ضروری است نیز بیان این نکته

به دلیل چاپ کردن عکس هادرآن .می نمودم وازبیشترمکان ها فیلم می گرفتم 

لذا عکس های این کتاب برگرفته .نمودمزمان ،از عکس گرفتن کمتراستفاده می 

 . ازاینترنت است
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 سفر به سرزمین وحی

 (5/9/3108)3108آذر  باراول 


 3108آذر5دوشنبه :فرودگاه تهران 

عصر بایستی ازفرودگاه تهران به مقصد جده هفت ونیم ساعت . ماه رمضان بود

لبته تاخیر  ا. شب طول کشید نه وربعپروازمی کردیم که این پروازباتاخیرتاساعت 

دین چن که تاخیرهواپیما تا اتفاق افتاده است هواپیما امری طبیعی است وبارها

 این بود کهمشکلمان .تنها تاخیر هواپیما نبوداما مشکل ما .ساعت نیزطول بکشد

. ودسپورت وبلیط وویزای همه مسافرانی که از گیالن بودیم دردستمان نب پا 

که مردی عرب زبان اهل اهواز ،با قدی  مدیرتورمان. دردست مدیرتورمان هم نبود

ت به گیالنیان که اکثرا سفیدروی نسبنسبت به مردان گیالنی وسیه چهره  بلند

در فرودگاه  ن وعراق به رشت مهاجرت کرده بود،ایرا  دردوران جنگ هستند و

گاهی هم اصال پیدایش و بالتکلیف وگیج ومنگ مدام به این سو وآن سومی رفت

مش به این طرف وآن ونگرانی اوکه درچهره اش ودرحرکات ورفت وآمد مدا ونبود

 .مارانگران می ساخت بیشتر  ،طرف آشکاربود

به علت دوبار به تاخیر افتادن  .داشتیم مخصوصا شک وتردیدی که ما نسبت به او

دردل باخودم . ه بودشدنیزبیشتردراین لحظات نفس گیر،تاریخ سفرمان به مکه ،

 ؟!!می گفتم نکند کاله سرمان گذاشته وپول ماراباال کشیده 

 

 

 



 

  

رمنفی به ذهنم هجوم آورده بود ودردل باخود ومطمئنا این تنها من نبودم که افکا

افکارپریشان رادرچشم های نگران برخی اعضا گروه به وضوح می .نجوا می کردم 

 .شد دید

هرنفرنهصدوپنجاه ) از آنجائیکه مابه صورت آزاد وبا پرداخت هزینه شخصی 

دلهره ضررمالی زیاد را همه مان به دوش می  3به مکه می رفتیم (  هزارتومان

 .کشیدیم

عصر همه درفرودگاه مهرآباد،قسمت پروازهای خارجی به  سهتقریبا از ساعت 

 .اق آشنایان وهمراهان خود حاضربودیماتف

 وبقیه ساکن. واما ترکیب گروه ، اکثرافراد گروه دارای شغل آزادوساکن رشت بودند

شهرهای دیگراستان که به قول معروف همه به نوعی دستشان به دهانشان می 

وچیزی ازثروت ودارایی .درابتدای سفر ساکت وباوقاربه نظرمی رسیدند. یدرس

امامی دانیم این صبوری اگرواقعا نامش . خودرابه رخ دیگران نمی کشیدند

تامردسخن نگفته : به قول شاعر. راصبربنامیم، زمان زیادی طول نخواهد کشید

 .باشد عیب وهنرش نهفته باشد

 .وخودی نشان دهندبه رخ دیگران بکشند خواستند خودراهمه به نوعی می 

                                                           

وبی اعتنا از نابرابری . جه شدیم که بعضی هشتصد وپنجاه هزارتومان پرداخته اندالبته بعدا متو 

همانگونه که دراغلب . این هزینه درابتدای ورودمان به سرزمین وحی گذشت کردیم

چه بسیارند .وبغض مان رافرومی خوریم. موارددرزندگی روزمره مان ازحقمان می گذریم

اما واقعا . صد هزارتومان که درمقابل آن ها چیزی نیست .مازآنها بگذری نامالیماتی که ناچاریم

به این فکر میکردم آیا زمانیکه ماکاالهای ایرانی خوبی داریم ضرورت دارد که کلی کاال به 

در حالیکه می شد همان خرید هارا از بازار های . عنوان سوغات از عربستان وارد کشور بکنیم

 .قیمت مناسب خریداری نمودعمده فروشی در شهر های بزرگ نیز با 
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آرزو می کردم کاش می توانستم به تنهایی .همین مسئله خیلی سخت شده بود

البته خوانندگان عزیزشایدفکرکنند من آدمی . وبدون تور به این سفرمعنوی بروم

ولی من مطمئنم کسانی که به این سفررفته اند بامن . خودخواه و منزوی هستم

وحال آدم . گاهی اوقات،برخی افرادگروه، حوصله آدم راسرمی برند.هم عقیده اند

 .ازاین تعبیرخودم معذرت می خواهم. رابه هم می زنند

دیگرخونمان به جوش آمده  .ساعت ها از بالتکلیفی ما در فرودگاه تهران می گذشت

که )اعضای گروه هم که تابه حال صبور وآرام نشسته بودند، کم کم ازجای خود. بود

بلند شده وباهم صحبت  کرده ( اآن زمان به راحتی لم داده وامیدواربودندت

زنها .هرکسی چیزی می گفت.مردها دورهم جمع شده بودند.کردندمی  وابرازنگرانی

 .نیز خسته ونا امید وباچشمان نگران روی صندلی ها نشسته وآنها رامی نگریستند

لن پرواز رفته  دیگربه سا همه ی گروه ها از شهرهای .بودشب  نهساعت نزدیک 

 .وما نگران وبی تاب منتظرپاسپورت ها وبلیط و ویزایمان بودیم.بودند

دردست  دجوانی رادروسط سالن دیدم که ساکی به رنگ مشکیدرهمین حال مر

 تورمان به سمت او تقریبا همه ی مردها مدیربا رفتن . وارد شدنش راندیدم .دارد

اطرافش به شدت شلوغ .ه سوی او هجوم بردیمب( گروه نفرشصت ویک )ها زن  و 

به طوری که من وتعدادی ازخانم ها به عقب برگشتیم ومنتظرماندیم .شده بود

به اتفاق لیدر تور او  .وترجیح دادیم تاپاسپورت مان راازدست همسرمان بگیریم

وارد سالن  یوما باخوشحالاددبه اعضا یاسرپرست ها پاسپورت ها وبلیط ها را 

 ؟!و انتهای نگرانی وتردید.دیمدیگری ش

 .نفس راحتی کشیدم

که تا آن ساعت فقط بایک بیسکویت ویک لیوان چای افطارکرده طفلک خواهرم 

خداراشکرکه پاسپورت ها وبلیط : درحالی که ازخوشحالی گریه می کردگفت.بود

فکر می کردند قسمت شمانشده وشماشایستگی رفتن به نه مردم وگر.ها را آوردند

 .شایددرذهن خودنیز اینچنین می اندیشید .انداریدمکه ر



به هرحال این هم یک عقیده بود که من نمی توانستم به راحتی قبولش داشته 

البته به .همیشه درزندگی هرکاری که می کنی بایدحواست به دیگران باشد. باشم

 .نمی خواهم وارد قسمت فلسفی این عقیده بشوم. سرنوشت وقسمت اعتقاددارم

 .من چیزی ازفلسفه نمی دانمچون 

همیشه این جور فکرها را می کرد که هیچوقت به ذهنم هم خطور نمی خواهرم 

ازبچگی .اوبه گونه ای فکر آدم ها رامی خواند.البته من تحسینش می کردم . کرد

زبروزرنگ وباهوش فوق العاده ای که داشت ،همیشه درخانه ریاست .همینطور بود 

اما . مه بودیاد گرفت ومن خیلی چیزها ازاو. زرگتربودمن بشش سال از. میکرد

هرچقدر می .بعضی چیزها انگارکه توی ذات آدم هاست وعوض شدنی نیستند

منفی حتی یک ذره هم که شده، ، یاد بگیرم اینقدر مثبت نگرنباشم خواستم 

من هنوز آدم ها را مثل . م هولی بازهم حق را به او می د. نستمافکرکنم، نمی تو

 .شناختممی ناو

 

لن  ساک ها به داخل سا وتحویل  پس از بازرسیو شدیم بازرسی وارد سالن 

 . پروازرفتیم

بیست وپنج یا حدودا باموهای تقریبا صاف وخوش سیماوسفیدروی ،مردجوانی 

درحالی که بسته ای . به سمت من وهمسرم آمدساله که مامور فرودگاه بود، شش

سنگین به نظر می  و طورتر ازآن دردستش بودکه به اندازه شانه تخم مرغ  وق

 .رسید رابه ما نشان داد وازماخواست آن رابا خود به فرودگاه جده برسانیم

شخص خاصی نیست که آ ن را از : گفتبااطمینان ازقبوالندن بسته خودبه ما او

حاال معلوم نبود کدام .شما بگیردوفقط آن بسته را تحویل فرودگاه جده بدهید

 دگاه وبه چه کسی؟قسمت فرو

که درجا افکار منفی به  کردن بسته است،قبول درصدد  متوجه شدم انگارهمسرم

 نکنه قاچاق باشد؟این بسته عتیقه ای دزدی از کشورمان باشد؟ نکنه: سراغم آمد

 .ازهجوم این افکارمنفی به ذهنم ، به خود بالیدم و افکارخواهرم را تحسین کردم
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 .توانیم باخودببریم ما این بسته را نمی:گفتم 

پایین سمت  مغرورانه ودرعین حال مطمئن ازپیروزی عمل خود، لبه مرد جوان

وکلتش راکه به گوشه سمت راست کمرش آویخته .کتش را تانیمه بازکردراست 

 :وگفت.بود نشا نمان داد

 .من مامورم وشماترسی نداشته باشید

 قانه نمی شود آ:گفتممن باسماجت 

 .به نظرم رسید که می خواهد هرطورشده راضی مان کند. رکردبازهم مجددا اصرا

من یعنی شخصیتی یکی ازویژگی های  آن مرد مطمئن به خود و کارخود از

که یکی ازهمراهان دوران کودکیم بود وهمه ی اهل خانه ازآن آگاه  سرسختی

 .بودنداطالعی نداشت

 .رابرگردانم اونمی دانست که وقتی من به چیزی نه بگویم محال است نظرم

 نه: هرچقدر اواصرارکرد من باز گفتم 

من نمی توانم : گفت که به خوبی ازروحیه ام آگاهی داشت ، به ناچار همسرم

 .چون می بینید که همسرم اصال قبول نمی کند.آقا قبول کنم 

او چه کسی  خیلی کنجکاوشده ام کهحاالکه دارم نوشته ام را تصحیح می کنم، 

تی بود چه اصراری داشت که از طریق مسافران این کار را بکند؟ بود؟اگر ماموردول

 آن بسته چه بود؟چرا اصرار داشت. پس به شخصیت حقیقی اش هم شک کردم

سرانجام به کسی داد که آن راباخود که ما آن را به فرودگاه جده برسانیم؟ آیا

یلی تصورکرد ماخ آیا ؟ا دیدکه به ماپیشنهاد دادچهره م ببرد؟چه چیزی در

 احمقیم؟

؟آیا بسته های دیگری هم بود و ه کسانی دیگر پیشنهاد داده بودآیا قبل ازما آن راب

اینجاست که . ندبودکسانی آن ها رابرده بودند؟ افکارمنفی به ذهنم هجوم برده 

بادید منفی به همه چیز می  وبه برخی از دوستان وهمکارانم کهحق را به خواهرم 

 .دادم نگرند،

 


