گزارشی از تنها مدفن معلوم شهدای واقعه مسجد گوهرشاد در مشهد

عکسها :میثم دهقانی

جواد نوائیان رودسری
انــگار همین دیــروز بــود؛ همراه بــا مــادرم ،خودمــان را به
ایستگاهاتوبوسبینچهارراهبرقوسیلودرخیابانطبرسی
میرساندیم و منتظر میماندیم تا خط «گلشور» برسد.
شــبهای «چراغبــرات» که مشــهدیها بر اســاس رســم
کهنشــان ،ســراغی از اموات میگیرند تا خیراتی کنند و
فاتحهای بخوانند ،اتوبوسهای گلشــور مملــو از جمعیت
بود و من مجبــور بودم زنبیلــی را که مادرم داخــل آن میوه
و حلوا گذاشــته بود از فشــار جمعیت حفظ کنم؛ اص ً
ال کار
آســانی نبود! وقتی از دور ،نمای کورههــای آجرپزی با آن
دودکشهای بلند ،هویدا میشــد ،میفهمیــدم که زمان
تحمل کــردن رو به پایان اســت و به زودی در ایســتگاه آخر
اتوبوس«گلشور»یعنیگورستانقدیمیشهرپیادهخواهیم
شــد ،بر ســر مزار مادربزرگم خواهیم رفت و من باید ظرف
نذری را بچرخانم و بــه مردم تعارف کنــم و آنها هم میوه و
حلوا بردارند و بگویند خدا رحمتش کند! چقدر زود سه دهه
گذشت .آن روزها گلشور ،برای من که در دوران نوجوانی به
سر میبردم ،گورستانی قدیمی و متروک به نظر میرسید
میت در آن گذشــته بود.
که یک دهه از آخرین دفن آخرین ّ
غروب که میشــد ،محیــط آرام و ســاکت گورســتان ،وهم
انگیز به نظر میرســید .اما کمتر کســی میدانست که در
آن ســکوت مرموز ،رازهایی نهفته است که گذر زمان ،گرد
فراموشــی بر آن پاشــیده 30 .ســال بعد ،هنگامی که کار
روی پروژه تاریخ واقعه مسجد گوهرشــاد را آغاز کردم تازه
فهمیدم که این گورستان قدیمی که این روزها جایش را به
پارکی مصفا داده و در اطرافش ،مجتمعهای تجاری عریض
و طویلی سر برآورده است ،میزبان پیکرهای مطهری است
که در تیرماه ســال  1314در مسجد گوهرشــاد و در جوار
مضجع شــریف رضوی به ضــرب گلوله عوامل اســتبداد و
اختناق ،شربت شهادت نوشیدند.

شهدای هم محلهای

شاید اگر چند سال قبل ،خبرنگاری کنجکاو سر از بایگانی
گورســتان بهشــت رضا(ع) در نیاورده و دفتر درگذشتگان
ســال  1314گورســتان گلشــور را پیدا نکرده بود ،این راز
همچنان ســر به ُمهر باقی میماند .از حدود  22شــهیدی
که نامشان در دفتر درگذشتگان مضبوط است ،تنها هویت
هفتنفررامیتوانشناخت؛افرادیمانندکربالییحبیب،
پسر مشهدی تقی و محمدجعفر ،پسر مشهدی محمدعلی
که اتفاق ًا هر دو ســاکن محله «ارگ» و بــه عبارتی ،هم محله
بودهاند .اما این ،تمام ماجرای گلشور و رازهای نهفته در آن
نیست .شامگاه  22مهرماه سال  1342هنگامی که تجمع
هزاران نفری مردم مشــهد در مجلس «فیل» و خیابانهای
اطراف آن ،توسط عوامل رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده
شد ،حســین پوراحمدی و مهدی نجار ،دو تن از مجروحان
بودنــد که بــه بیمارســتان  200تختخوابی مشــهد منتقل
شدند و همان جا به شهادت رسیدند؛ اما پیکر آنها تحویل
خانوادههایشــان نشــد و مظلومانه و مخفیانه در گورستان
گلشور به خاک سپرده شدند.

حال و روز این روزها

این روزهــا ،گورســتان قدیمی گلشــور یکــی از جاذبههای
گردشگری مشهد محسوب میشــود .مجتمعهای تجاری
متعــدد و فضای ســبز مطبوعی که طــی ســالهای اخیر در
محل این گورســتان قدیمی ایجاد شــده ،وضعیت گذشــته
را بــه صورت بســیار مؤثــری تغییر داده اســت .با ایــن حال،
در حافظــه تاریخی مردم مشــهد ،هنــوز هم گلشــور که این
روزها با نام بوســتان شــهید مفتح شناخته میشــود ،یادآور
خاطرات درگذشتگانی است که ســالها قبل از قید حیات
رهایــی یافتهاند؛ ایــن را میتوان در شــبهای جمعــه و ایام
«چراغبرات» ،از ســیل جمعیتی که خرما و حلوا به دست در
بوستان شهید مفتح میچرخند ،دریافت .گورستان گلشور

در اوایل دهه  1310شمســی در مشــهد افتتاح شد؛ زمین
آن از اراضی روستای «حســینآباد کرمانیها» بود و به دلیل
فاصله حدودا دو فرســخی از شــهر مشــهد ،محلی مناســب
برای احداث گورســتان به نظر میرسید .در آن زمان مشهد
گورســتانهای متعــددی داشــت؛ گورســتان گل ختمــی،
گورستانقتلگاهو ...اماهمهاینگورستانهابهدلیلتوسعه
فضایشهری،درداخلشهرقرارگرفتهبودوبههمیندلیل،
الزم بود زمین دیگری به این کار اختصاص داده شود و قرعه
فال به نام اراضی «حسینآباد کرمانیها» درآمد و گورستانی
احداث شــد کــه نامــش را گلشــور گذاشــتند .در آن زمان،
غسالخانهها نزدیک گورستان قرار نداشت .یکی از مهمترین
غسالخانههای مشهد ،در خیابان تازه تاسیس طبرسی واقع
بود که بیشتر دفنشدگان گلشــور ،در این غسالخانه شسته
میشدند و از جمله ،شهدای واقعه مسجد گوهرشاد.

تنها یادگار باقی مانده از گلشور

پنج ســال بعــد از واقعه مســجد گوهرشــاد ،پیکــر یکی از
علمای عارف دوران نیز ،در گورستان گلشور آرام گرفت؛
آیتا ...ســیدمحمد تقی معصومــی اشــکوری .وی که از
علمای مبرز خطه گیالن محسوب میشد ،در ایام اختناق
دوره پهلوی اول ،به دلیل ممانعــت از فعالیت روحانیان،
گرفتار مشکالت فراوانی شد .مرحوم معصومی اشکوری
با بسیاری از عرفای بنام دوران خود ،آمد و شد داشت که
یکی از آن ها ،مرحوم شــیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی
بود .وی در سال  1316شمسی ،دار فانی را وداع گفت.
ســه ســال بعد و بر اســاس وصیتش ،پیکر وی را به مشهد
منتقل کردند و در گورســتان گلشــور به خاک ســپردند.
امروزه تنها مزار باقی مانده در گورستان گلشور یا بوستان
شهید مفتح فعلی ،مزار آیتا ...معصومی اشکوری است.
به این ترتیب ،یاد و خاطره ایــن عالم ربانی نیز ،در حافظه
تاریخی گورستان قدیمی گلشور باقی مانده است.
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