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 : فصل اول 
 همسفر امین 

شکند. بانگ زمزمه و سوسوی مالیم باا  شده بر محوطه بیابان را میصدای سم اسبان و ُاشتران، سکوتِ چیره
تار سوز هوا لرزش خفیفی بر تمام تنم انداخته. افساار اساب را محکم  ست...شب سر ی  ،هم با آن همراه شده

 خواهد  ر  ستم نفوذ کند، مقابله کنم.می حسی ناشی از سرما که تا با بی ،گیرم ست میبه 
پاهاایم  رسات م ال  آمیاز .رویم پخا  شاده،  رمیای که  ر فضای روباه زند و با مه ام بیرون میآهی از بینی
 روند. حسی میکم رو به بی ستانم، کم
ما ماه همچنان میاان ا   ؛ها پرتوی ضعیفی  ارند ستاره   وزم.کنم و نگاهم را به آسمان سیاه و تیره میمک ی می

 ابرهای سیاه گم شده و هیچ از آن پیدا نیست.  
 صفیه! -

 :شنومصدای ضعیف  را از کجاوه شتر می
 ؟سرورمبله   -

ازاینکاه زناد و ببلروم. صافیه پار ه کجااوه را کناار میکشم و نز یک کجاوه مای نبال خو  میافسار اسب را به 
 گوید:نگران میبخواهم سخنم را به زبان بیاورم، زو تر و  ل

ترسم حال نامساادد باانو نارگا خااتون، بیشاتر رو باه وخامات شو . میمیسر تر  لحظه  به هوا لحظه  -
 برو .  

 : همیید تکان میأمعنای تزنم و سری به گرشده، زل میبه برق چشمان  که  ر تاریکی جلوه
 کنیم.همین نز یکی ُاتراق می -

 ها برای پیدا کار ن  رخات و بریادن چناد ب عاه دک نور ضعیف ستارهایستد. همان ان کاروان کوچکمان باز می
رفته موجی از روشنایی، فضا را بیشتر بابال تشاخی  محض روشن شدن آت ، رفته کنند. به ام میچوب یاری

 کند. می
 :ایستمروم و کنار کجاوه مینز یک شتری که حاال بر زمین نشسته می

با اوج ا ب و احتارام، یاک  سات صفیه گا خاتون و کنیزان  یگر پیا ه شوید.همراه بانو نرتوانید به صفیه! می
همراه سار آنااا پیاا ه شاده و باه را، کنیازان  یگار نیاز پشت  گیر  و کنیازی  سات  یگارشنرگا خاتون را می

، هارم گرماای گیارم تاا نشینند. من نیز روبرویشان نشسته و  ستانم را نز یک آتا  مییکدیگر  ور آت  می
 کنم:آت  زمزمه می خیره به شعله   ،کمی از سر ی وجو م کم کند 

 بانو.   ،حتماً برایتان سخت گذشت -
 گوید:کشد و با صدای آرام و محجوبی میآهی می
! به خدا بسم که این راه بارایم بن سعید د مانیا زجر زندان دباسی را؟ جناب    ،گویید سختی راه را می -

ام، چیازی جاز  ربناد حکومات باو ن، بارایم ال که از زندان رها شدهحا  ،هیچ  شواری و مشقتی ندار 
 فرسا نیست.سخت و طابت
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تااوانم بگااویم. همچنااان کااه نگاااهم  ر بااین را از  ساات  ا ه باشاام، چیاازی نمی سااخن گفااتنانگااار کااه باادرت 
 :آورمهای آت  گم شده، افکارم را به زبان میشعله 
 سیاه و نمورِ حکومت دباسی گذراندن،  ر  کمی نیست.چندی از دمر خو  را  ر زندان  ،حق  ارید  -

شو  و با بارق اشاکی ی آت  جدا میگشاید، برای یک لحظه نگاهم از شعله محض اینکه بانو لب به سخن میبه 
 :کند  رخشد، تالبی پیدا میکه  ر چشمان  می

ی کاه محاال اسات کاناه زخم ،ام ماندهتر برای من،  اغیست که بعد از شاا ت امام بر سینه  ر  بزرگ -
برا ر نااخلف اماام بارار ، 1جعفرتر برای من وبتی بو  که بعد از تولد فرزندم، مور  آزار شو ! زجر بزرگ

 گرفتم.  
اتفابات بو  که   بعد از همه    انم.... مابقی ماجرا را خوب میماند شکند و سخن  ناتمام میصدای   ر گلو می
 گرفتار زندان شد.

کنیاز باار اری  آناا ر میان    که   ،  رباره کنیزان برا رش تامت ز  و گفترسید هدافی که  اشت ن وبتی جعفر به ا 
 رو . نیا بیاور ،  ولت شما با  ست او از بین میاش را به وجو   ار  که اگر بچه 

تاا  ،رممأموری را به  نبالم فرستا  و  ساتور  ا  کاه کنیازان اماام را باه خاناه باضای ببا  ،آن خلیفه معتمد بعداز
کنیزان که بانو نرگا خااتون هام میاان آنااا باو ، زنادانی شاده و    ار نیستند.و ادالم کنند که بچه کر ه  بررسی  

 حاال هم که چیزی از آناا نیافتند،  ولت دباسی رهایشان کر .
تااب بیصفیه هام  ،شو می  های بانوزمان با چکیدن اشککنیزی که کنار بانو نشسته، هم  صدای برخاستن ناله 

 اما سعی  ر آرام کر نشان  ار .  ؛است
رویم. و بااهم باه ساوی بدادا  مای یاد بانو! خدا را شکر کاه اکناون ساالم هساتید، از زنادان نجاات یافت -

 شو .تناا بادث رنج  خاطرتان می  ،گذشته   خاطرات
پوش کار  و اهال آن را هکشاد.  اغای کاه ساامرا را سایاهای بانو، انگار  اغ امام از نو بلبم را به آتا  میبا حرف
 یتیم!

خو  شده بو م؛ از حیرتی که بر  لم النه کر ه بو ، از ایان کاوچی کاه اگر بگویم آن روز از خو بی  ،دجیب نیست
 صورت گرفت. ،رفتخیلی زو تر از آنچه که انتظار می

آمادن ! از یااز ه  نیا پاای او باو م، حتای ببال از باه خو  را وبف خدمت به حضرت ساخته و هم  ،جان  با همه 
 پرورش یافتم. ؟ع؟امام ها ی ،سالگی  ر  امان پرمار پدر بزرگوارش

ای کاار ساا ه  ،اماام  ، کفان و  فانآور آن روزها از خاطرم محو شو . غسالهای تلخ و زجرمحال است که لحظه 
حضاور بالینشاان ناار ک یشاانباو  و  ر تماام طاول مادت بیمار  بوحسااحّدام به او بینبو ! برای منی که دالبه 

 کند.یا بدترازآن! مرگ تدریجی که آ می را زجرک  میبو  مرگ شبیه  اشتم، 
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ام. امام رفته برار نبو ه، چنین مستأصل و بیدمرمحال  ر طول  هایم لرزشی به خو  گرفته بو ند که تابه  ست
کسای کاه یا گاار اماام و ، جگرش باو ور پاارهبخشاید، حضا ا  و بلابم را باوت میگرمای مایاما آنچاه  ل  ،بو 

 .بو  ام یدهبخ   ل  اغتسلی
شاد می یبخشید و مرحمام را سامان می، کمی شوریده حالیبو چاار ه  اش که به زیبایی ماه شبچاره  هنظار

 بر زخم سختی که بعد از فوت امام بر بلبم رخنه کر ه بو .
 گذار .آرام به صحنه آسمان پا میشوم که خورشید آرامیده میوبتی از موج خاطرات بیرون کش

 باتر است  یگر برخیزیم.  ،خورشید  ر آستانه طلوع است -
 بن سعید.جناب د مان -

و روی تختااه چااوبی  گاار مجااای خااو  برمی تااا برخیاازم بااا صاادای بااانو  وباااره بااه  ،امخیااز شاادهکااه نیم رحالی
 :نشینممی

 بله بانو؟  -
یا سخت گذشته؟ زندان بله، اما این راه با وجو  همراهی همسر  لساوزتان و مار  امینای پرسیدید که آ -

 نگرانی برای من نداشت.بو ه، هیچ  لچون شما که مور  وثوق امام 
 :کند هایم جریان پیدا میزنم و آرام  همچون خون  ر رگپلکی می

 بانو به ما ل ف  ارند.   -
 گوید: هد و با اطمینان میسر تکان می

 ،سوگند که  ر امین بو ن شما شاکی نیسات  خدا به ،  این سخنان نه از روی ل ف که دین وابعیت است -
از وی شو  از یا  بر  که امام  ر حضاور خاواش شاما را جانشاین خاو  معرفای کار  و فرماو : مگر می

 1رسید.« ین خو  به هالکت میو پراکنده نگر ید که  ر پیروی کنید 
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 :  ومفصل  

 شوق  یدار 
خواهاد آ مای را باه هوای شرجی و گرم با وجو  از حام جمعیات، گاویی می  ،مامه شدیدی بازار را فرا گرفته ه

تر، پیرمر ی آت  به مال  ز ه و خرماهای  را به بیمت نااچیزی باه فاروش طرفخفگی بکشاند. چند متر آن
 د از فرصت استفا ه کنند.گذاشته؛ بیشتر مر م هم به همان سو هجوم بر ه و سعی  ارن 

اماا توجاه بیشاتر افارا  باه سامت  ؛کند های مرغوب  تعریف میزند و از پارچه فروشی بلندبلند فریا  میپارچه  
 .است  خرمافروش جلب شده

حرکات اساب و  .اسات رساد، باا هماه صاداها  رآمیختاه کاری هم که از کارگاه کناری به گوش میصدای چک 
موهاای سایاه و   بااای   ختربچاه   و  اند، بادث ایجا  گر وغبار شدهن توی بازار  ر گر شهایی که با صاحبشااالغ
 بخر .   خرمابرای   که  کند گرفته و با گریه اصرار می را  چا ر ما رش، بر پشت   شدهبافته   بلند 

پوست  ر کناار هام چند غالم سیاه کند.می مست آید، هر رهگذری را خانه وسط بازار میبوی کبابی که از سفره
روناد. بعضای از کنیازان زنبیال باه  سات  ارناد و شان به سمت  کان خواربارفروشای میهایی روی شانه کیسه 

 وآمدند. کنند،  ر رفتکه سینی خرما را روی سرشان حمل میبعضی  یگر  رحالی
 هاد و یاال چاا رش را بااال می ،زن دارب .ام غلبه کانمگیتا شاید بر تشن  ،کنمهای خشکم را با زبان تر میلب

محض  ور گیرم. به ها را میسپارم و  ر دوض سکه گیر . ظرف روغن را به  ست  میای به طرفم میچند سکه 
رو و لبخناد باه آید. ابوطالب م ل همیشه گشا هتر میبدم نز یکبه بینم که بدمشدن زن، چاره آشنایی را می

 :آید کند و به سمتم میمان فاصله  ستی برایم بلند میلب از ه
 وکار چ ور است؟ ؟ کسب1کنی سمّانچه می -

 :فشارمگذارم و مالیم میاش می ستی بر شانه ، کنمبا لبخند ملیحی از او استقبال می
 الحمداهلل، شکر خدا. -

 اما لحن صدای  دا ی!  ؛یب استنوع نگاه  دج ،گیر ظرف مسی را که به همراه خو  آور ه، مقابلم می
 ام کمی روغن بگیرم.هد من نیز آم -

 :کنمبرم و همچنان لبخندم را حفظ میاش پی میبه مقصو  اصلی
 آمدی!خوش -

کناد و ای از دباای  خاارج میگیارم، ابوطالاب ناماه زماان کاه باه ساوی  میکنم و همظرف را پر از روغان مای
ای شانه ابوطالاب، باه ماأمور حکاومتی بادبوارهکنار  لحظه نگاهم از  سپار .  رست  رهمین ست  یگرم میبه 

  هد. ر بازار جوالن می   ستبه افتد که شمشیر می
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 ار  و های بلنادش را پرغارور برمایکناد. بادمخور  و مسیرش را به سمتمان کا  میناگاان چشم  به ما می
هایم باه ساردت باه افتد و مر مکام به لرزه میهای  رونیمام اندامکنم. تحا میبه وضوح،  نگاه مرموزش را  

 کشد.ام ماجرا را فامیده و دبای  را جلوتر می و . گویی از حالت چارهسمت ابوطالب می
های سافالی از ظرفزیا ی  ، تعدا    و نفرشو  و میان  سروصدا می  ،گیر باره همامه بیشتر  ر بازار اوج مییک

 انم بحاث سار چیسات،  ار . نمایکند. مأمور حکومتی دجوالنه به سمت میدان  دوا خیز برمایش کانی می
ترین حالات ممکان، ناماه را میاان استفا ه را کار ه و باا ساری از این فرصت ناایت تنااخواهم که بدانم... نمی
ها سااکه  یگاار کنااار  ،شااال کماارم  رام، هایی را کااه از ابوطالااب گرفتااه سااکه  کنم.هااای روغاان پناااان ماایظرف
 گذارم.می

همراه خاونین باه زخمای و را که نظم بازار را به هم ریختند،  ستگیر و آناا را با صاورت نفری     و  ،مأمور بدبواره
هایم را تا صورت پی   چارش شدم ندار ، چشملحظاتی  با ظاهری که هیچ نشان از اض رابی که    .بر خو  می

 :کند های  را نز یک گوشم میگیر  و لبرا  ر آغوش میکشم. ناگاان مابوطالب باال می
 رسانی؟ کی به  ست امام میبفرما   -

 گویم:وار میزمزمه  و فشارمگذارم و با اطمینان میمیاش  شانه  ستم را به آرامی روی 
 ات را بگیر.زو ی! سه روز  یگر بیا و جواب نامه به  -

اماا انگاار ؛ ز اید. سعی  ر حفاظ ظااهر  ار می  ،  را تر کر هشو  و نم اشکی که حاشیه  یدگان از من جدا می
غلتاد، آرام  وز  و باا حسارت خاصای کاه  ر صادای  مینگاه دمیق  را باه چشامانم مای  ،طابت  تمام شده

 گوید:می
 ی؟ا هپی  امام بو  ، هرسد. گویی بوی باشت میای از تو به مشامم مید ر مسحورکننده -

 کند: هد و نجوا مید، خو ش جواب خو ش را میبینسکوتم را که می
 !دَمروی! خوش به سعا تت اباا هپی  امام بو  -

رو ، نگااهم باا محض اینکه از مقاابلم کناار مایکند و به گیر ، خداحافظی میاینکه کمی آرام میازابوطالب بعد 
گیارم کار میه. تمام ارا ه خو  را به ها میخ و مجذوب من بو کند که انگار سادتنگاه سبز رنگ مر ی تالبی می

 شو . اما جاذبه نگاه  مان  می  ؛ام مانده بگیرمهایی که خیرهکه چشم از چشم
شاو .  ر چناد اق  یاده می و چشم برّ  تناااش،  چفیه سیاهی روی صورت  بسته و از میان تمام اجزای چاره

اما انگار پاهای  به زماین چسابیده.   ؛متم بر ار های  را به سخواهد بدمکنم میام ایستا ه و حا میمتری
این یعنای آب  هاان  را باا هازار زور و اضا راب فروخاور ه. حتای طعناه  بینم...وضوح میتکان گلوی  را به 

 تواند او را به خو  بیاور .زند، نمیهوا به پالوی  میبی  ،ی گندمگونی که  رحال  ویدنپسربچه 
زیا  است که انگاار هجاوم آن به بدری  ، همامه  است  . سروصداها هم به نق ه اوج رسیدهجمعیت  ر گذر است

تر، طرفشوم که  ر سمت چپم و بدری آنها را پاره کند. از سروصدای اطرافم متوجه میخواهد پر ه گوشمی
 اند.های  را  ز یدهفروشی، کیسه سکه ه که  ر مدازه پارچ کند می  زنی صدای  را باال بر ه و ا دا
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نه اینکه بازار خلاوت شاده باشاد، ناه! انگاار ، اند گر یدهصداها خاموش کنم همه احساس میگذر   میلحظاتی  
ایان نگااه سابز و نافاذ شاده. باه ام مع اوف م ال اینکاه تماام حاواس پنجگاناه  ،شاوند های مان نمیگوش  تناا
. اولاین بادم را کاه باه شادهام کناد  سینه    رمیان شده و حرکت بفسه هایم یکی نفاحت  ،امحرکت ایستا هبی

کنم هایم را تنگ مایریز . چشمای  ر وجو م فرو میشنوم که  ر لحظه  ار ، صدای چیزی را میسمتم برمی
 من  ار ؟  باچه کاری  اندیشم که او کیست و حال با خو  می وزم.  رهمانهای  میبدممسیر و به  
حاال که درصه را برای خو  بااز  یاده و هایچ خریادار روغنای   ،منظور نبو هبیمقصو  و  شک آن طرز نگاه بیبی

  ار .های  را با احتیاط به سمتم برمیام نایستا ه، بدممقابل گاری
کشام تاا م ما ن ن میتوانم او را ببیانم. گار ای نمیگذر  و برای لحظه پانی از مقابل  میمر  تنومند و شانه 

شاو ؛ باا حاال نز یک می ،امازحد کنجکاو و  رگیر آن نوع نگاه شدهآید. انگار بی شوم هنوز  ار  به سمتم می
 ار . ایستد و چفیاه را از روی صاورت  برمایمقابل گاری می.شو می تر ار  نز یک و نز یکهر بدم که برمی

دارق باه اش و حلقه ماواج موهاای سایاه  کاه از شادت بسته   د و حنابلنهای نیمه هایم  ر میان ری مر مک
 :چرخد اش چسبیده، میتربوه
 .سالم برا ر -

 :آیمتازه به خو  می  ،انگار با شنیدن صدا 
 .السالمدلیکم -
 گویم؟!  رست میابادَمروهستی، مشاور به    دَمریسعید  بنتو د مان -

 :ح   وستانه استلبخند ملی ،کشمنگاهم را تا چشمان  باال می
 ؟شمابله و  -
 است. نامم زهری -
  انی؟نام مرا از کجا می -

 گوید:گشاید و میاش را از هم میشدهچاکهای چاکگیر . لبروح  حاال رنگ به خو  میصورت بی
شاما و ماوالیم صاد راه آماده و  یادار شو  شما را نشناسام؟ از بال ماان تاا باه اینجاا باه شاوق مگر می -

خاو م از   .و ...    خضاوع و خشاوع  ،ای بار ار! مشااور باه اماین  ام. بلنادآوازهل خرج کر هناایت مابی
شاما را  ، ر حضاور چاال نفار از خاواش  ؟ع؟شنیدم که امام حسان دساکریمالک فزاری بزّاز  جعفربن

 تعیین کر .  ؟ع؟ب اول امام زمانئ نا
 کنم:آورم و زمزمه میتن صدایم را پایین می

 مسلمان! ،کنتر صحبت آرام -
 گویم:شوم توجه کسی جلب نشده، رو به زهری میاینکه م م ن میاززنم و بعد اطرافم را  ید می

 خواهی؟اینجا چه می -
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 وز  و پارچاه دباای  را نگاه  را به زمین می،  شو برار میمحض شنیدن سوالم م ل یک مرغ سرکنده بیبه 
زماین کاه از شادت تازیاناه خورشاید ملتااب گشاته،  ر   ههای  میان صاورت مان و چاارزند. چشمچنگ می

 زند. چرخ  است. لبخند  ستپاچه و غمگینی می
آور  و بیناد. فشااری باه چشام  مایبدر اشک  ر چشمان  جم  شده که  یگر مارا نمیکنم آناحساس می

 گوید:با اض راب می ،ریز شده بیرون میهای جم اشک
  را ببینم. ؟ع؟خواهم موالیم امام زمانمی

هرچاه از   زنم...ای  ر  ل  النه ابدی سااخته. لبخناد مایست که همچون پرندهآرامی ثمره دشقیپا این نا
آرام گام تابی هم حاصال خواساتن معشاوق اسات. لبخنادم آرامخوش است و این استیصال و بی  ، وست رسد 

اش را باه بارار باراریتاوانم ایان بیبگاویم نمیماند. اگر باه او به جز یک حالت مات چیزی از من نمی،  شو می
  شو ؟برسانم و حاجت  ل  را بدهم، چه حالی می

 :تر بتوانم حرفم را به زبان بیاورمگیرم تا راحتنگاهم را از او می
 شدنی نیست.حاجتت اجابت -

باه ایان شاکلی کاه ترسام می،  هم. هنوز تاب نگاه کر ن به حالات صاورت  را نادارمنفسم را پرصدا بیرون می
 انم که چه حالی  ار  این دشق! آن ریخته باشم. میهمنده بر زبان آور م، حال  را به کَپوستوکوابعیت را رُ

 .ند خوا آسمانی  آن را که باید  است  ور ها  و از ناخالصیبدری پاک دشقی که به  ،هم نه دشق زمینی
 گویم:کنان میبرم و نجوا شوم. سرم را جلو میمیروم و نز یک او از پشت گاری کنار می

. اگار ه اساتجا نگذاشاتوارثی از خو  به  پا از فوت خو  ؟ع؟کند امام حسن دسکریخلیفه خیال می -
کا کند؛ لذا هیچشو  و کفتارهای خفته و گرسنه را بیدار میاین است، بادث خ ر میازبفامد که غیر

 تواند از جایگاه او با خبر شو . ا ندار  و نمیحق  یدار با موال ر
پیچد. نگااه سابز  وزم و  لم  ر هم میهایم به آخر رسیده، چشمانم را به چشمان خیس  میحاال که صحبت

 رساات م اال مر مکااان  و شاابیه لاارزش چانااه و  لاارز ...صاادای  می، و زاللاا ، حاااال تیااره و گرفتااه شااده
 :های  ست
سوزم. به زاللی دشق ام و حاال  ر تب  یدن  میمن؟ من ندیده داشق شدهؤم  خواهممگر من چه می -

نیمی از راه را  ،با هزار شوق و امید   ،من شک  اری؟ به احساس کسی که ندیده  ل سپر ه و شیدا شده
مان آیم و تماام راه را باا   انست که به  یدار چه کسی مایپیا ه طی کر م. حتی انگار اسب من هم می

شاو ؟ کاه نمیفاماانم شو ؟ مان چ اور باه ایان بلاب مجناونم ب گویی نمیحاال می،  خسته راه آمد  ل
 ممکن است؟اینجا کشانده، بفامانم که غیرچ ور به احساسی که مرا تابه 

بااز کاساه  ،زناد نفاا میکناد و نفاای صحبت  را متوبف میچند لحظه ،  آور گویی از زور بدض نفا کم می
 گوید:بار با صدای بلند و پربدضی میشو  و اینرش لبریز میصب
 شو ؟من؟ خب چرا نمیؤچرا م -
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خام    هیا کشیده و تادیدواری به سامتبا  گذارم و  ام میام را روی بینیاشارهای انگشتپریدهبا ابروهای باال
 کنم:شوم و زمزمه میمی

وگرناه ماأموران خلیفاه ،  دقال از سارت نپراناد   ،دشاق  سرت به تنت زیا ی کر ه مر ؟ حواست باشاد کاه ایان  -
 کنند.گر نت را مامان تیزی شمشیرشان می

 انداز .سرش را پایین می  ایز هخجالتبا حالتی شرمنده و 
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   فصل سوم: 
 رفیق بمی 

 .پدر سالم -
 ال همیشاه م  از  یادن بادوبامت رشایدش،  چرخاد با شنیدن صدای محمد، گر ن هر ویمان باه سامت  می

 :افتمسرشوق می
 پدر.سالم جانِ -
 :تا به ما برسد   ،مسافتی را دجوالنه  ویدهفامم  ، میزند می  ینفسنفا
 !مامان  ارید  -
 کیست؟ -
 گوید: هد و میصدا بیرون میپر    را محکم ونفس

 اسحاق آمده.بناحمد  -
 :فتما راه میآورم و به ، سری  گاری را به حرکت  رمیمبارک   از شنیدن نام

 ا  کاه ای، باصدی، هربار به نحاوی باه ماا اطاالع مایخبر به بددا  بیاید. نامه سابقه نداشته احمد بی -
 شاید اتفاق مامی افتا ه. ،بصد آمدن  ار 

 گوید:آید و با لحن متفکری میسرم میمحمد پشت
 اما چاره احمد آرام بو . -

 :شو میزنم و تصویر احمد  ر یا م تدادی ارا ه لبخندی میبی
 مان را بشناسی.هنوز مانده تا رفیق بمی -
 من؟ؤشو  مپا حاجت من چه می -

 : کنمحرکت میتوجه به او  وباره کنم و بیشوم. مک ی میبا شنیدن صدای زهری  ر جایم میخکوب می
 آید کیست؟آن مر  که پشت سرمان می  راستی پدر... -

 :شد نمی  رگیرم نبال پاسخ سواالت  در مصرانه به بنآکاش محمد  ، خواهد  لم سکوت می
 !پاسخ مرا ندا ی -
 :بینمبار  یگر سکوت را جایز نمیاین

 شدنی نیست.حاجتت برآور ه -
 :لرز می،  فریا ش ثبات ندار 

 ،تاا  لام آرام بگیار   ،پای تاو باشاماصالً... اصالً بگذار چند وبت همراه و هم!  کنمخدمتگزاریت را می -
 سرت بر ارم.از ست هم یبول م
طابات  ،رومآید. چند بدمی که راه میهای  نمیشو  و  یگر صدای بدمسرجای  خشک می  ماز  یدن سکوت

ای از اشک س ح چشمان  کنم. هاله اش میگر انم و طوالنی نظاره. سر به سمت  برمیایستمآورم و مینمی
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ای باه حاال  شو  که  ل  را بشکنم و ذره لم راضی نمییداست.  را پوشانده و از همین فاصله هم  رخش  پ
 گویم:گر م و به تقلید از خو ش میبه سمت  برمیناگاانی  توجه نکنم.  ر یک تصمیم 

 من بیا نز یک.ؤم -
 :آید مان میبه استقبال  تر از محمد استسن و سالزند و پسر  یگرم احمد که کممی ب را محمد  ر

 سالم پدر. -
 اسحاق کجاست؟احمدبن  ،السالمدلیکم -
 .است  نشسته  منتظر شما ر اتاق   -

تاا بتاوانم گااری را  اخال ببارم.  ،کناد  یگر  ر را باز می  بسمترو .  بعد از گفتن این حرف از مقابل  ر کنار می
ط بارار  ار ، ای کاه  ر سامت راسات حیااهای باغچاه شویم. د ر گلابتدا من و سپا محمد  اخل حیاط می

 بخشد. کند و م ل هربار حا خوشی به وجو م میام را نوازش میشامه 
گر م. زهری بیرون خانه ایستا ه و باا نگااه کنجکااوی، گذارم و سپا به سمت  ر برمیای میرا  ر گوشه   گاری

 :کند  یوارهای کاهگلی و منظره خانه را نظاره می
 آیی؟چرا  اخل نمی -

 گوید:ز ه میکند و خجالتی ستپاچه نگاهم م
 شوم.تان نمیمزاحم -

 :تا احساس معذب بو ن نداشته باشد ، زنملبخندی به روی  می
 سر!  اخل بیا و غریبی نکن.تو هم مامان مایی و تاج  ،مامان حبیب خداست -

روم و آبای شو . به سمت حوض کوچکی که وسط حیاط بارار  ار ، مایانداز  و به آرامی وار  میسر پایین می
 :زنمصورتم میوبه سر
شایرین ساخن ، خاناه احسااس غریبای کنای   رمان هم که آشنا شوی،  یگر محال است  با رفیق بمی -

 شوید.می صمیمیاست و صمیمی! اطمینان  ارم که زو  باهم  
بااالیی اتااق   ر اتاق اندک وسایلی چیده شده و زیر پایمان هم پوشیده از گلیم است. پنجره کوچکی  ر بسمت

 کند.  اخل هدایت می  که نور را به  ربرار  ا 
خیاز  و باه باا  یادن ماا از جاا برمی چند پشتی روبروی  یوارها چیده شده و احمد به یکای از آنااا تکیاه  ا ه.

 :گیرم با شوق  ر آغوش می،  آید سمتم می
 آمدی برا ر.خوش -
 ممنونم رفیق.   -
 : هد خند  و ا امه میمی

 مزاحم پیدا کر ی.بازهم   -
 :کنمنگاه  میی ساختگی شوم و با اخماز او جدا می
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وار مااان دااا ت بااه گفااتن ایاان جملااه  اریااد؟  یاادن تااو باارای ماان مایااه شااوق و چاارا تااو و رفیااق تازه -
 .  بدمت روی چشمانم...، بخشیآیی به این خانه صفا میوبتی که می  ،خوشحالیست

 ل ف تو همیشه شامل حال من بو ه. -
 :گیرمکنم که بنشیند و خو م نیز کنارش جا می ستم به او اشاره می  با

 ؟آییخبر ندا ه بو ی که می -
کاه هناوز سارپا ایساتا ه و باا  کناد ای باه زهاری میاشاره با ابرو،  شو  و صدای  نیز پر از اندوهحال  گرفته می

  :کاوچشمان  ظاهر اتاق را می
 هم موضوع مامی را م رح کنم.خوا می  ،باتر است تناا باشیم -
 بسیارخب. -

 :آید  اخل اتاق میاز حیاط  او  زنم و سپا محمد را صدا می
 کن. و از او پذیراییببر  یاتاق  یگربه  زهری را ل فاً   -
 چشم. -

 :گر مبند ، به سمت احمد برمیسرشان میوبتی محمد  ر را پشت
 حاال بگو. ،خب -

نشایند و شاروع باه کناد. چااارزانو مییا  ساپیدش را مرتاب میر   یگار،   ر  ست  تسبیح گرفته و با  سات
 :کند صحبت می

 یا نامه   امام  انیعیش  و   وستان  از  یکی  به جعفر، برا ر امام حسن دسکری؟ع؟    ،است  برار  نیا   از  ماجرا  -
 یوبتا .اسات مان ناز  حرام  و  حالل  دلم  و  هستم  برا رم  از  بعد   امام  و  میّبکه    مضمون  نیا   به   سد ینویم
 . آور  من نز  را   آن و شد   ناراحت د،یرس شخ   ست  به   امه ن 

   هد:به من میزند و نامه را از شال کمرش دبای  را کنار میاحمد  
 .  یساز  برمال را  او  روغ  ینحو به  میخواهیم  و آور ه تو نز  را  فر   آن  یهاصحبت و  جعفر  نامه  حال -
اخمی ناشی از  بت،  و ابرویم را باه ،  خوانمآن را با  بت میمتن    ،کنمم و باز میگیراز احمد میرا    یچرمنامه  

 :کنممی  نگاه هم و  وباره نامه را نفسم را با کالفگی بیرون می زند.هم گره می
 .ندار   یتمام جعفر  یا داها -

 
 *** 

 
و . به شکل  ایره گر  هم شاسحاق، به سمت محمد و بعد به سوی زهری کشیده میچشمانم از چاره احمدبن

بر  که چرا کنارم حضور  ار ، فامد و پی میایم. احمد مقابل زهری برار  ار  و تا مقصو  آمدن  را مینشسته 
 :کند خاطرات بدیمی را پی  روی  باز می  سفره
 رسیدم و درض کر م: ؟ع؟روزی به خدمت امام ها ی -
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مااانم و  ر اینجااا نصاایب میاهی از ایاان فاایض بیگاااهی سااعا ت  رک حضااورتان را  ارم و گااساارورم! 
 را بپذیرم و از چه کسی پیروی کنم؟سخن چه کسی ، گر  همیشه این فیض برایم میسر نمی

 فرمو : 
گویاد و هرچاه باه شاما من می  جانبگوید، از  مر ی موثق و امین است؛ آنچه وی به شما می  ،دَمروابو
 1.استمن رساند، از جانب  می

 
  هد:احمد باز ا امه می کند.هجوم خاطرات گذشته، حا خوشی آمیخته با  لتنگی را  ر  لم سرازیر می

شرفیاب شدم و هماان ساوالی را   ؟ع؟روزی به خدمت امام حسن دسکری  ؟ع؟بعد از رحلت امام ها ی -
 حضرت فرمو :  پرسیدم،کر ه بو م، از آن حضرت نیز  ؟ع؟که از امام ها ی

، هم مور  وثوق امامان گذشته بو ه و هم  ر نز  من  ر زمان حیات مر ی موثق و امین است  ،دَمروابو
 2رساند.از طرف من میباشد؛ آنچه به شما بگوید و آنچه به شما برساند  و ممات موثق می

 :کند شو . حاال او شروع به صحبت میازببل گشو ه میگوید، چاره زهری بی هرچه احمد بیشتر می
مادت زیاا ی باو  کاه  ر ، امفراوان شانیده سعید بنجناب د مان هایخوبیفضایل و من نیز از   ه...بل -

تر یافتن ایشان را برایم ساختبو  که    یپوش  و خفای  ،یافتمینمگشتم،  میهرچه    بو م...ایشان  پی  
اماا  ؛فروش باشاد وغنکر م مر ی به این مقام و منزلت رکر ه بو . وبتی ایشان را پیدا کر م، باور نمی

 خاطر شناسایی نشدن ایشان است.  ه ب   فامیدم، فکر کر مبیشتر که  
 : هد کند و سر تکان میاحمد  و  ست  را  ور زانوی راست  حلقه می

خوانادیم.  ر ایان بایاد فاتحاه خاو  را می  ،دباسای، غیارازاین اگار باو ظاالم  البته! با وجو  حکومات   -
یا اگر هام باه ظااهر پیادا شاو ، بعضای از  ،شو های بابل اطمینان کم پیدا میموضودات و مسائل آ م

 وبرق  نیا شده و چوب حراج به ایمان خو  بزنند. آناا ممکن است اسیر زرق
 

 

 .219و215. کتاب الدیبة، شیخ طوسی، ش1
 . همان.  2
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 : مچاار فصل  
 ماه   لبخند 

ب گمان  ارم حتی مالئک هم از آسمان پاا بار زماین نااا ه و باه تماشاای ایان شا ،نظیری بو ن شب، شب بیآ
ها  ر خواب به سر بر ه و آغااز مریشاهکار ایستا ه بو ند. وبتی سیاهی بر تمام شار سایه افکنده بو ، وبتی بُ

طابت و شکیبا منتظر لحظه موداو  باو ، وبتای کاه  ر خاناه آواز جیرجیرک بو ، زمانی که حتی آسمان هم بی
که انگار بصد بیرون جایدن از آن را  اشت،   کوبید ها میها با چنان شوری به بفسه سینه بلب  ؟ع؟امام دسکری

 خداوند تمامی حجت  را بر زمین و آسمان کامل گر انید.  
 تنااارا  ؟ع؟دساکری اماام آماده نیااگرچه صدای ناله نوزا  تاازه به ،  بو ، مخفی  اگرچه زیبایی این اتفاق محشر

شد، صادای هلالاه زماین بوم بر اشته می  های ایناما یقین  ارم اگر پر ه از چشم و گوش  ؛چند نفری شنیدند 
 شنیدند که از تولد آخرین مودو  خدا غرق شعف گشته بو . را می
اماام هم به شوق نظاره طلاوع فرزناد  لحظات   انم باید چگونه حال خو  را توصیف کنم؛ آن زمانی که حتی  نمی

گفت م ل  ساخت، نفامیدم چگوناه  نبالم آمد و مرا از این اتفاق شگذشت. وبتی پیک به کند می  ؟ع؟دسکری
 لم را باه باازی و ساتخانه امام بر اشتم. لرزشی ناشی از هیجان، تمام    ویهایم را به ساز جا برخاستم و بدم

 گرفته بو .
هام  1نظیار را از زباان حکیماه خااتونشاب بیآن شب برات، شب مبارک، شب رحمات! مان مااجرای شاگفت 

  رخشید، ماجرا را برایم تعریف کر :انی که از اشتیاق میشنیدم. پر از شور و شعف با چشم
 :امام فرمو  ولی ؛برگر م خواستمبرای  یدار امام، به خانه ایشان رفتم. نز یک غروب بو  که 

 ر شابی کاه خداوناد حجات   ،  ای باشاد این شاب مایال  خجساته  ر  که برار است  چرا   بمانامشب را   -
 .کند را پدیدار میزمین 

 ت؟ما رش کیس -
 نرجا! -

 ز ه گشت:تمام وجو م از بات و حیرت، شگفت
 !خداسوگند که  ر او اثری از بار اری نیستمن به بربان شما، به  -

 :ملیحی ز ند اش لبخند  امام با همان آرام  همیشگی
زیارا نارجا مانناد ماا ر موسای  ؛شو اثر بار اری او ظاهر می  ، مدمه جان!  رست  ر هنگام سپیده -

 نداشت. یکا از وال ت  خبرشد و تا هنگام تولد هیچانی از فرزند  ر او  یده نمیاست که نش
. سارگر ان وار  اتااق شادم و نارجا باه احتارامم نشسات و  ا  های امام به من  ساتحال دجیبی از صحبت

 گفت:
 خاندان من، چگونه شب کر ی؟بانوی  من و بانوی  ای   -

 

 ی امام حسن دسکری؟ع؟. دمه . 1
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 ر م:شده زمزمه کاش کر م و مجذوبشیفته نظاره
 خاندان من هستی!بانوی  من و بانوی  بلکه تو  -

کار  و حیاا و متاانت   ب و محترمای باا مان صاحبت میؤم ل همیشه با لحن م  ،ابروهای  از تعجب باال پرید 
 ز ه گفت:که نگاه  به زمین بو ، خجالت رحالی،  انگیختتحسینم را برمی

 ست؟!جان این چه سخنیدمه  -
 از این میال  مبارک آگاه کر ه بو ، من نیز مشتابانه به نرجا گفتم: که امام مرا گونه همان

 .باشد    خترم! خدا امشب به تو پسری کرامت فرماید که  ر  نیا و آخرت آباای -
ای از اتااق های نرگا را گلگون کر . به آرامی برخاست و با طمأنینه  ر گوشاه  وباره رنگ شرم و خجالت، گونه 

 نشست.
شاب فارا رساید، برخاساتم و باه غذا باه بساتر خاواب رفاتم. وبتای نیمه خور ن  ا خواندم و بعد از  نماز دشایم ر

 ،. بعد از نماز، نگاهی باه نارجا اناداختم کاه غارق  ر خاواب باو . آرام او را صادا کار منمازشب مشدول شدم
هم از اتااق بیارون رفتاه و تا مشدول نمازشب شو . من  ،های  را گشو  و از جا برخاست. رفت وضو بگیر پلک

  ر حیاط به آسمان چشم  وختم. 
ای اما هنوز اثار و خباری از مایال  موداو  نباو . لحظاه   ؛کر  اشت برای طلوع خو  را آما ه می  کَمخورشید کم

 امام را شنیدم:صدای  لحظه  همین شک  ر وجو م نشست که  رست  ر
 مکن. امر )وال ت( نز یک است. ه شتاب دمّای   -

نارجا   ،ام نشسات. از ایان شاک، شارمنده و روسایاه باه اتااق بازگشاتمشرم بار پیشاانیاز تر ید خو م، درق
 کنار بالین  نشستم: ،هراسان بیدار شده بو 

 کنی؟آیا چیزی احساس می -
 آری ای دمّه. -

 :تا از اض راب او هم کاسته شو  ،کر مبا آرام  و آسو گی صحبت می
 1ست که تو را از آن آگاه کر م.ن همان م لبیخاطر باش! ایآسو ه -
 

 *** 
 

 های حکیمه خاتون، چه شور و غوغایی  ر بلبم برپا شد. اند که از حرفخدا می
 امام به من فرمو : 

هاشام تقسایم کان و و میاان بنیبخار  ناان و  ه هازار رطال گوشات    2سعید!  ه هزار رطلبنای د مان -
 دقیقه کن.خاطر این مولو  چندین گوسفند ه ب 

 

 .143، ش 1، ح42، باب2الدین، ج. کمال 1
 ن است، که ان  واز ه اوبیه است و هر اوبیه چال  رهم. . رطل: هر رطل نصفِ مَ 2
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باه مااه  ،من با پایین انداختن سر اطادت کر م. از  ر خانه که بیرون آمدم، نگاهم به صحنه آسمان  وخته شاد 
  ا . کر  و جای خو  را به خورشید میکم غروب میکه باید کم

 لا  لبخند ماه کدر شده بو ،  رخش  هم خوابیده بو . انگار غم بر  ل  نشسته و تماام شاوق آن شاب را از 
 ،گرفتگایشااید  لیال ایان  ل،   اشاتمیبداض و انادوه  حالات  مباوت مانادم! شاکل مااه  و ز یده بو . ماات

 شد.بینی روزهایی بو  که حضرت  چار غیبت و غربت میپی 
هم تناایی ماه روی زمین را لما کر  و از  ر  غربت آن  ر هم پیچید! بدض سختی گلویم را بمر آسمان  حتی  

کشید. از تناایی مااه مان کاه پی  چشمم به رخ می  را   نیامده  یرسافبتروزهای طاکه  اخت، بدضی  خراش اند 
 نیز از معصومیت  سخن گفته بو .  اهلل؟صل؟، رسولجّد ایشان
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 : فصل پنجم
 سفارش پدر 

یمای کاه باا زمان با ضربه مالزنم. همکنم و خاطرات را مصرانه پا میکشم، اسب را زین میدبا را بر  وش می
زناد و نام دارق را بار روی آن ام تازیاناه میافتد. هرم حارارت هاوا بار پیشاانیزنم، به راه میپاهایم به اسب می

از شادت  ،تاباد خورشید  رست مستقیم بار صاورتم می ،وز ، پر از  اغیستنشاند. حتی با ی که مالیم میمی
  وزم. یم ،رویمکنم و به راه پی هایم را جم  میآن چشم نور

گیارم. شاوم و افساارش را باه  سات می ارم. پیاا ه میی باالی شطّ، اساب را نگاه مایبا نز یک شدن به خانه 
شانوم های کسای را میصدای بدم  زنم و کمی بعد بخشد.  ر میبیشتر به  اغی وجو م جان می،  هوای شرجی

های  چشام تنااایزکای کاه روبناده  ار  و شو  و متعابب آن چااره کنکند.  ر باز میکه طول حیاط را طی می
 :اندازمگیرم و سر پایین میشو . نگاه از او میپیداست، نمایان می

 .ی هستمباصد خبر بسیار مام  ،امآمدهمازیار  بنابراهیمبنمحمد به مالبات   -
ل چند گلادان سافالی شوم و  ر لحظه او.  اخل حیاط کوچک میکند رو  و راه را برایم باز میاز مقابلم کنار می

ها جادا شاده و سارم را بااال . با صدای مر ی، حواسم از گلادانکند ها چیده شده، توجام را جلب میکه زیر پله 
 :آورممی

 چه کسی آمده؟ -
 :کنمام شده، نگاه میها خیرهاندامی که از باالی پله  کنم و به مر  بلند  ست راستم را سایه چشمانم می

 ست.ا  ام که سرّیخبری برایت آور ه  ،هستم  ریدَمسعید  بند مان -
 :زند ای میهای  اشارهپر  و با  ستابروهای  باال می

  اخل بیا. -
 ،پاان شادهبارای نشساتن حاشایه اتااق  بارمقداری پوست گوسفند  تنااظاهر اتاق بسیار سا ه و خلوت است. 

گیارم و باه شاده میخل ظرف سیمگونی چیدهبرانگیز انگور که با سلیقه بسیاری  ا های هوسنگاهم را از خوشه 
 : وزمابراهیم میبنمحمد 
 ای.حتماً خسته  ،از خو ت پذیرایی کن ،میامان من هستی و حبیب خدا  -

  :زنمرنگی میکشم و لبخند کم ستی به  و طرف دبایم می
 م.ا هممنون، برای مامانی اینجا نیامد  -

 :کنمن  میشو  و من ابدام به شکستای سکوت میچند ثانیه 
ای محمد! اموالی  ر نز ت هست که از پدرت به ارث  اری و پدرت نیز ببال از فاوت  آن را نیات اماام  -

 .است کر ه ؟ع؟زمان
شاوم چیازی از بلام نیفتاا ه. متحیار و سرگشاته باا که م ما ن میآنجاتا  ،کنممو ذکر میبه جزئیات اموال را مو

اما انگار بادرت تکلما    ؛ هد تکان می  مرتبه های  را چند  لب،  کند ز ه نگاهم میچشمانی که از حدبه بیرون



18 
 

م ل یک تکه چوب، همان ور به حالت سیخ و خشک نشسته و حتای تاوان ایان را نادار  کاه   ،باشد   از کار افتا ه
چرخاناد. صادای  کاه از های  را  ر میان اجزای صورتم میحیران و سرگر ان چشم  تکانی به تن خو  بدهد.

 :شنوموار گشته را به زور مییرت آرام و زمزمه شدت ح
، مگار تاو کار ین را غلط بیاان  یحتی مور  ،به خدای الیتناهی بسم که تمامی سخنانت صحیح است -

 ؟جا وگری
 گویم:ا تحکم میب سپا  زنم،ی می ارا امه لبخند مالیم و 

بلکه از دلم ماوالیم  ،پیشگویی  نه از بدرت  ،هستم. تمامی چیزهایی که بیان کر م  ؟ع؟ب امام زمانئ نا -
 ام.من نیز اکنون به امر او نز ت آمده  ،باشد می

ای را بارای خاو  مارور کناد، م ال یاک بصاه شاروع باه تعریاف آن انداز  و انگار که بخواهد وابعاه سر پایین می
 :کند می

نز  پدرم ماال  آنازبه شک افتا م. پی   ایشان رباره جانشین    ؟ع؟امام حسن دسکری  شاا تبعد از   -
، مان هام هماراه او حرکت کار بر کشتی  سوار  آناا را بر اشت و    او  بسیاری از سام امام، گر  آمده بو .

 تب سختی گرفت و گفت:  پسر جان! مرا برگر ان که این بیماری مرگ است.«  ر میان راه  ،رفتم
ا وفاات کار . باا خاو  گفاتم ساپ ،نماو  یاین اموال از خدا بترس و به من وصیت   رباره  که   آنگاه گفت

ای بااالی بارم و  ر آنجاا خاناه اموال را باه بدادا  می  نیز  من،  کسی نبو  که وصیت نا رستی بکند   مپدر
اماوال را برایات   حااالینهم  ،رسااندیو مارا باه اطمیناان    یکنم. حال تو باه ناز م آماد شط اجاره می

 1.آورممی
ای شاو . چناد  بیقاه خیاز  و از اتااق خاارج میبا همان حال برمی  هنوز آثار تعجب  ر وجو ش بابی مانده که 

 :گذار رویم میای پی اموال را  رون بقچه  ،تا برگر   ،کشد طول می
 این است تمام آنچه پدرم وصیت نمو .   -
 :گیر خواهم از جا برخیزم که دبایم را میمی

ام بیایاد و بادون باه خاناه  ؟ع؟ب اماام زماانئا هاد کاه نابرارم اجازه نمیخدابسم بمان.  ل بیتو را به  -
آفتااب اسات و اوج جا ییاورم، برو . بمان و ناهار را باا ماا بااش. االن ظلّنوازی را به اینکه رسم مامان

 گرما! بمان تا چند سادتی بگذر  و هوا مالیم شو .
را یاا  پادر مرحاوم  محماد و مارام  ما . چاارهکنماش نگااه مایایهای روشان و زالل بااوهمر   به چشام

باو . طای  ؟داماا؟انداز ؛ مار  فاضال و محترمای کاه از اصاحاب اماام جاوا  و اماام ها یمازیار میبنابراهیم
 کنم:نشینم و زمزمه میناگاانی می یتصمیم
 !را از پدرت به یا گار  اری یمعرفتچنین که   حقبه  -

 

 

 . 5، ح518، ش1. کافی، ج1
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 : فصل ششم

 سفری  ر پی  
بینم زهااری رساام و ماایگیاارم. نز یااک غااروب بااه خانااه میگشاات را  ر پاای  میبعااد از صاارف ناهااار، راه باز

صابرانه از جاا باا  یادن مان بیو    شاو ، نشساته ها خاتم میهای حیاط که به اتاقانتظار، روی یکی از پله چشم
  :آید خیز  و سمتم میبرمی
 گفته بو ی سفری  ر پی   اریم. -

 :دجیب آرامم و خونسر   ،برخالف زهری
 گویم.وز هم میبله هن -
 پا چرا زو تر نیامدی؟ نز یک غروب است. -

 : همبعد هم جواب زهری را می ،زنمصفیه را صدا می
شویم. مس له مامی پای  آماده باو  کاه بایاد ببال از رفاتن باه آن رسایدگی تا سادتی  یگر دازم می -

 کر م.می
آن   رای اسات کاه ز ن بقچاه باا دجلاه مشادول گاره، روممی نبال  آید، به صفیه بیرون نمی که  بینموبتی می

 :است خوراک و نان برای سفرمان گذاشته 
 ازاینکه برگر م وسایل سفر را آما ه کنی.گفته بو م تا ببل -

 :انداز ای به چشمانم میآور  و نگاه کالفه آشفته سر باال می
 !ناگاانیِ شما، همه را غافلگیر کر ه  هایاین سفر -
 گویم:زنم.  ر همان حال رو به صفیه میروم و پارچه روی  را کنار میبچه آهنی میصندو ویبه س
ای و نگاو کاه تاازه باا احماد  یادار کار ه  ،هم برای زیارت و هم  یدار باا احماد   روم بم...می  ،گفتم که  -

 نیست.  ناا رباره آاما اکنون وبت بحث   ؛برای هرکدام هم  لیل  ارم، رومنپرس که چرا با زهری می
تااا بعااد از  ،کنمگااذارم و سااپا  رش را بفاال ماایصااندوبچه می  رابراهیم  ا ه را را کااه محماادبن چیزهااایی
تا کسی به صاندوبچه  سترسای  ،کنمشال کمرم پناان می ر را به  ست امام برسانم. کلید را هم   آناابرگشتنم  

 نداشته باشد.
 

تاا   ،امهای اسابم را باا اساب زهاری تنظایم کار هدت بادمشویم. سارنز یک غروب است که با زهری راهی می
صاورتم صافا وناواز باه سرنسایمی روح  است،  تر از ظار شدهتر و بابل تحمل وش هم باشیم. هوا مالیمبه  وش

  : هد بخشد و حا خوبی به روحم میمی
 خورم.گاهی به راب ه تو و احمد غب ه می -

  :کشممی ماسب الیزنم و  ستی بر روی لبخند مالیمی می
 من؟ؤچرا م -
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 :ام ناراحت شدهکالم  را به زبان آور هکنم از اینکه تکه احساس می،  آید اخم ریزی بین  و ابروی  پدید می
. هساتید  ر ا بارشابیه باه تان صمیمی و  لنشاین اسات کاه بدر راب ه خب غب ه خور ن هم  ار ! این -

 کند.خبر باشد، همین فکر را میبیتان  نونشاشما را نشناسد و از نام اهرک
آالی ! اخالب  نمونه، ایمان  کامال! بارهاا ساعا ت حضاور  ر و بی  راستگو  احمد مر  بزرگیست... -

به او ادتماا   ارم کاه   انماندازه چشم. من نیز به استرا  اشته و مور  ببول آنان    گذشته محضر امامان  
  کر م.انتخاب  نمی دنوان وکیلاگر جز این بو ، به 

 :کند  ستم نگاه می  رشو  و با کنجکاوی به چوب نسبتاً کلفت جدا می  حواس  از بحث
 ؟ای را با چوب تنبیه کنیبسته کر م بخواهی حیوان زبانفکر نمی -

 :گیر ام میاش خندهاز بضاوت دجوالنه 
 من این است که زو  بضاوت نکند.ؤهای ماز ویژگی -
 پا چوب برای چیست؟ -
 خواهی  انست. -
کاروان کوچکی هم آنجا حضاور  ار  کاه  ،رسیمرویم، به کاروانسرایی میاینکه راه نسبتاً طوالنی پی  میازبعد 

 اند.شان را کنار آناا برار  ا هزمین خوابانده و خورجین گلیمی برشترهایشان را 
کنیم و بعاد از گیریم. اتاابی کرایاه ماین نماز وضو میزنیم و برای خواند افسار اسبمان را به تنه  رختی گره می

حیااط جلاوی   رخواب خو م و زهاری را ، بساط رختبو   خواندن نماز و خور ن غذایی که صفیه تدارک  یده
 کنم.پان می حجره ر 
 

نم. آن  هاد، محاروم بمااتابستان که پوست آ می را باا ل افات ناوازش می  خنکای هوای شبانه آمد از   لم نمی
  هم.کند، زیر بالشتم برار میام میاز ابتدای سفر همراهیچوبی را 

  یگاارای اساات کااه  ر پانااه آساامان پرنااورتر از ام. نگاااهم خیااره سااتارهکااف  و  سااتم را زیاار ساارم گذاشااته 
خباار از بیاادار بااو ن  هااای نااامنظم زهااری، کنااد. صاادای نفاگری میهاساات و بااا زیبااایی تمااام جلااوهستاره

کنم، کاه نگااه  مایهمچنان؛  امشاده  اششایفته زیاا ی  ،  توانم چشم از آن ستاره خاش بگیرمنمی  ، هد می
 گویم:خ اب به زهری می

 من؟ؤبر  متو  یگر چرا خوابت نمی -
اش خاارج ینه از س آهی آمیخته با  لتنگی و پر از حسرتبا    ،پرصدا   را   انگار که  ل  به تنگ آمده باشد، نفس 

 :گر اند سر به سمتم برمیکند و می
خوب نیست ،  افتد من« از  هانت نمیؤکنی،  مکنی؟ با من که صحبت میمرا مسخره می  ،جان  دَمری -

 گیری.کالمم را به سخره میکه تکه 
 گویم:ز ه میشو  و حیرتچشمانم از شدت تعجب گشا  می
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گاویم، باا چون این کلمه به  لام نشساته می  ، تنااته باشم اش  تمسخرخدابسم اگر بصد  برخدا! به پناه -
 آورم.ای  یگر به زبان نمیاین حال اگر ناراحت شده

 :اش سایه انداخته های تورفته های سیاه و بلندش بر گونه پلک ، وز با همان جدیت نگاه  را به آسمان می
اش شوی. نفست برای  بارو  و بلبات ببینی، داشق و شیفته   آنکه بیشو  آ می را  ! چ ور میدَمروابا -

اما  لت بخواهد فدای  شوی؟ چگونه ممکان اسات   ؛شو  او را ندیده باشیبه شوق او بتپد. چ ور می
اماا انگاار حتای ببال از تولادت،  ؛تب دشق کسی جان و  لت را بسوزاند کاه باا چشامانت غریباه اسات

 ؟محبت او  ر  لت ریشه  اشته 
انگاار ساوز کلماات زهاری  ر  ،حجم زیا ی از غم و اندوه را  ر خو  جاای  ا ه  نشیند،لبخندی که روی لبم می

 : انم و منظورش برایم روشن استمقصو ش را می ،هم نفوذ کر ه موجو 
دنوان مایاه خداوند سبحان  ر وجو  هر انسان چیزی یا کسی را باه   ،زهری! خلقت آ می دجیب است -

گیر  که به آن تعلق  ار . تو اگر دشق خدا را  ر ا  کسی آرام میاین  ل با ی  ،آرام  و ثبات  برار  ا ه
بارای نز یاک شادن انساان باه  پروری، پا حتما  وستدار امام هم هساتی؛ زیارا اماام پلایجانت می

تاوانی تصاویر باه زاللای آبای کاه می  ، اند که این دشق چقدر پاک و زالل استو تناا خدا میست  خدا 
هزار توفیر با دشق زمینی  ار . اگر دشق زمینای باا  یادن رخ ی. این دشق صد سیمایت را  ر آن ببین

امااا  ؛بیناایتااو نمی ،زنااد، دشااق آساامانی ندیااده داشااق شاادن را  ر پاای  ار زیبااای کساای جوانااه می
 گیر ! دشق از معرفت نشأت می ،شویشناسی و داشق میمی

بدری از او تعریاف مامان ببل از این یار غایب به . ا ایای و شنیدهتو حتماً  رباره معشوبت زیا  خوانده
 ایان اسات... ،شاوند و رساالت ایان دشاقنااخواه داشاق میشانوند، خواهها وبتی میاند که آ مکر ه

 شدن!ندیده داشق
ز ه و خیاره  هد. لبخند اش بخوانم که چه  ر وجو ش رخ میگر م تا از چارهرسد، برمیصحبتم که به آخر می

ای  ست از نگاه کر ن به صحنه آسامان خواهد حتی لحظه زند؛ انگار نمیحتی پلک هم نمی ،مانده  ماه آسمان
 :گر   نبال چه میتا ببینم زهری  ر آن به  ،کنمبر ار . من هم به ماه نگاه می

 بر . رخشد و سیاهی م لق را از بین میماهی که  ر شب می  ،همیشه امام  ر خاطرم شبیه ماه بو ه -
مااه باه جای آن ساتاره، مع اوف کند. حاال باه ای  ر کرانه آسمان خو نمایی میکامل ماه به طرز ماهرانه برش  
  هد:زهری ا امه می  ،امشده
 رسات م ال حجات خادا کاه   ،محاال اسات  اما مااه...  ؛تار بگر  وستاره ممکن است خاموش یا تیره -

 نباشد.  ،غیرممکن است
امشب هالل ماه برش کاملی شده و حتی ابرها هام رویا  ،   رخشد می  ماه چون الماسی  ر میان سیاهی شب

سات  ر پاناه سات امشاب! چاه غوغایینظیرتار جلاوه کناد. چاه شبیتاا مااه بی  ،اناد اند؛ کنار رفته را نپوشانده
 گذر  امشب  ر  ل زهری!آسمان! چه می

 افزایم:من نیز می ،نشیند تشبیه زهری به  لم می
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 اند.مانند که تناایی ماه را لما کر هکنند، به کسانی میخو  را  رک می  انه زمو کسانی که امام  -
 

 *** 
 

وآمدها زیا  است و باه زحمات از ترین نق ه شار برار  ار . رفتاحمد،  رست  ر شلوغباصفای  خانه کوچک و  
آیاد و می باه اساتقبالشخصای زنم. شاوم و  ر مایاز اساب پیاا ه می شاویم.میان از حام جمعیات خاارج می

 :پرسمسپر ه و میاو  هایمان را به  گوید. اسبمی یآمد خوش
 احمد کجاست؟ -

خاواهیم نز یاک اتااق کند. تاا میبا  ست  به اتابی که  ر سمت چپ برار گرفته و  رش بسته است، اشاره می
ظیار نادار  و نوازی ن شاو .  ر ماماانشو  و بامت افتا ه احمد  ر چارچوب آن نمایان میشویم،  رش باز می

 : کند م ل همیشه با اشتیاق استقبال می
 ! صفا آور ی.دَمروآمدی ابوخوش -

 :رویمگیر  و کنار هم به سمت اتاق می ستم را می
خوب . چاه تنگت شاده باو ماما باز با این حال  ل  ؛باری که تو را  یدم نگذشته با اینکه مدت زیا ی از آخرین  -

 ه او هم مشتاق  یدار توست.  که آمدی! میامانی  اریم ک
فرش گلیمی برمز نشسته، منظور احمد را از مامان حمیری که سر پایین انداخته و بر  جعفر  بندبداهللاز  یدن  

 . شو صبرانه از جا بلند میمحض  یدنم، بیآور  و به فامم. دبداهلل با سروصدای ما، سر باال میمی
 :گیر آید و به آرامی  ر آغوشم میتنگ شده بو . متواضعانه نز یک می  لم برای صورت مظلوم و ماربان 

 بینم. خوشحالم از اینکه شما را می ، لتنگتان بو م -
 گویم:خیره به صورت  میبعد از جدا شدن،  فشارم و اش را میشانه 

 من هم خوشحالم از  یدنت. -
های بلناد و ب ره اشکی روی ری    وز .ین میشو  و شرمگین نگاه  را به زمهای  لبالب از اشک میچشم
 :کند که بنشینمهای  اشاره میشو . احمد با  ستچکد و بعد به سردت ناپدید میای رنگ  میباوه

 ....  بفرمایید، بفرمایید  -
نشاینند. چنادی بعاد هام خادمتکار باا  هیم و زهری و دبداهلل هم مقابلماان میمن و احمد به پشتی تکیه می

 کند.آید و پذیرایی میخرما و شربت  اخل میسینی 
تاب   و و هایم  ر میان نگاه بیکند. چشمبعد از رفتن او، نگاهم با صورت نگران و غمگین دبداهلل برخور  می

خواهاد  ر ادمااق بادری نافاذ اسات کاه انگاار میتوانم بخوانم و به ها  ار  که نمیحرف ،زند؛ دمق این نگاهمی
ای اسات؛ اماا زباان نگااه ، زباان ناشاناخته   ؛چشمان  با من سخن بگوید خواهد با  د. گویا میروحم نفوذ کن

 اش که از حال غریبی  رهم ریخته. فامم و نه چارهز ه  ر آن را میزیرا نه مفاوم این سر رگمی موج
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از حااالت   ،کشااد اش میام،  سااتی باار روی  شداشااه روی  و زانااو نشسااته و بااا حااا اینکااه بااه او خیااره شااده
جعفر حمیری دجیب است! از کسی که بنبر . این سکوت از دبداهللکه هنوز  ر میان تر ید به سر می  فامممی

کار  کاه هایچ از گاذر زماان نمای فامیادیم. بدری حواسمان را پرت خو ش میهمیشه با سخنان شیرین  به 
 خبر است.ال دبداهلل بیگویی او هم م ل من از ح ،رو گرم احمد را نشانه میچشمان پرس 
ام پای بار ه و نگااه دجیبای میاان خورم. م ال اینکاه باه کالفگای هم و  ر جای خو  تکانی میسری تکان می

کند که حرف  را بزناد و او م ال ای به دبداهلل میاسحاق با ابروهای  اشارهکنند. احمدبنیکدیگر ر  و بدل می
 گر  . اما هیچ صدایی از بعر گلوی  خارج نمی ، هد های  میتکانی به لب  ،یک ماهی بیرون مانده از آب

 گویم:اما با آرام  می ،شو صبرم لبریز می
 دبداهلل بگو! آنچه گفتن  برایت  شوار است و تا به این حد حالت را آشفته ساخته. -
   :کند خیره نگاهم میکند و خیرهبینم که تمامی جرأت  را جم  میمی

ندارم؛ زیارا ادتقاا  و  یان مان ایان  یاهم از شما چیزی بپرسم که نسبت به آن شکخو! میدَمروای ابا -
و چاون آن روز فارا  ماند، مگر چال روز پی  از بیاماتگاه از حجت خدا خالی نمیاست که زمین هیچ

اناد و شو . ایمان آور ن افرا ی که بابالً ایماان نیاور هبرسد، حجت بر اشته شده و راه توبه بسته می
خداوناد اند، ساو ی باه حالشاان نخواهاد بخشاید و ایشاان بادترین مخلاوق ا دمل نیکی انجام ندا هی

 شو .باشند و بیامت دلیه آنان برپا میمتعال 
از پرور گااار بلندمرتبااه  ؟ع؟تاار گاار  ، همانااا کااه حضاارت ابااراهیمولاای  وساات  ارم کااه یقیاانم افزون

« ای؟کند، فرماو :  مگار ایماان نیااور هرا زنده می رخواست کر  که به او نشان بدهد چگونه مر گان  
 «.خواهم بلبم آرام  یابد ولی می  ،درض کر :  چرا 

اش بارایم م ال روز شوم و نه چیز  یگری؛ چراکاه حاجات اصالیاز شنیدن سخنان دبداهلل، نه  چار حیرت می
 هستم.خدابسم از راستی و استحکام ایمان  م م ن به   ،روشن است

 ،تر شده و موج خروشان وجاو ش نیاز باه سااحل آراما  بازگشاته انگار آرام ،کنم ار نگاه  میدمیق و ا امه 
 حاال که حرف  ل  را بازگو کر ه انگار حا باتری  ار .

اما  یوار سخت ساکوت را احماد   ،به سخن بگشایم و او را بی  از آنچه که هست به یقین برسانمخواهم لب  می
  :شکند زو تر می

 همین سوال را کر ه و او فرمو :  ؟ع؟امام حسن دسکریمن نیز از  -
رسانند از جانب من است و هرچه به تو بگویند از و پسرش مور  ادتما  هستند، هرچه به تو می  دَمری

   1.اند. از آناا بشنو و اطادت کن که هر  و مور  ادتما  و امین هستند جانب من گفته 
ام بکوبد. آنقدر پر شور و اشتیاق کاه صبر و برار بر سینه بدهد و بی  همین جمالت کافیست که بلبم طابت از کف

 شنوم. صدای کوبش  را به وضوح می

 

 .215. کتاب الدیبة، شیخ طوسی، ش1
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کنم، انگاار از شوق شنیدن این سخنان  یگر خو  را بر روی زمین، نشسته بر روی گلیم خانه احماد حاا نمای
 کشاند.  کسی به من  و بال هدیه  ا ه و مرا تا درش می

نظیاری اختیاار نام نشساته پشات کناد. شاوق بیس ح چشمانم را پوشاانده و  یادم را تاار می  ای از اشکپر ه
 کند.هایم راه پیدا میاش تا گونه شوند و خیسیاجازه از من سرازیر میهایم را از من گرفته؛ بیپلک

 هم سر مای  شکرشناسم. سجدهآیم که روی زمین سجده کر ه و از شدت اشتیاق سرازپا نمیبه خو  میوبتی  
 :گویمو با صدایی که از وجو  هیجان غیربابل وصفی لرزان گشته، خدا را سپاس می

خدابسم که شنیدن این سخن از زبان تو برایم معنای سعا ت را کامل کر  و لذتی شبیه لذت احمد! به  -
 حضور  ر باشت را به من هدیه  ا .

 ، هاد باره فروغ خو  را از  ست مییکاما به  ؛گیر های دبداهلل  رخش  آشکاری به خو  میبینم که چشممی
  :کند برم که  ر تر ید بازگو کر ن سوال ، این  ست و آن  ست میاز حالت  پی می

 حاجتت را سوال کن. -
   :کند با صدای آرامی نجوا می ،کند شو  و تن  را به من نز یک میکمی به جلو خم می

 ای؟را  یده ؟ع؟شما جانشین بعد از امام حسن دسکری -
 کنم:زمان زمزمه میزنم و همپلکی می

 آری. -
  : وز گیر  و به زمین مینگاه  را از چشمانم می

 بابی مانده است؟ ،یک مس له  یگر -
 :شومتوی صورت   بیق می

 !بگو -
 نام  چیست؟ -

 سات گذاشات! رست روی نق ه حساس این مااجرا    ،ریز با اینکه انتظار این سوال را  اشتم باز بلبم فرو می
 گویم: هم و با لحنی محکم میسری تکان می

زیارا بار مان روا نیسات کاه  ؛گویمبر شما جایز نیست که نام او را بپرسید و من این سخن را از خو  نمی -
 .بلکه این سخنان آن حضرت است  ،چیزی را حرام یا حالل کنم

وفاات نماو ه و از خاو   ؟ع؟یاین بضیه نز  خلیفه معتمد دباسی چنین وانماو  شاده کاه اماام دساکر -
اب که حق  نبو ه، آن را بر ه و خور ه است. جا نگذاشته. میراث  تقسیم شده و جعفرکذّفرزندی به 

یا چیزی به آنااا برسااند و چاون اسام   ،اند و کسی جرأت ندار  با آناا آشنا شو  ر شدهدیال   ربه 
 از این موضوع  ست نگه  ارید. کنند. از خدا بترسید و، تعقیب  میها افتا  ر زبان

 
 *** 
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 ام!من فرزند امام دسکری را  یده -
ماان باره سکوتی سنگین بر جم یکلرزید، به زبان آور . به شدت میکه صدای  به این جمله را  رحالیاحمد  

را  تاا ا اماه حارف  ، وز های احمد چشم مایشو  و منتظر به لبدبداهلل تمام تن  گوش می  ،شو حاکم می
  :کند برار و ملتمسانه خواه  میبیند، بیاما تا سکوت احمد را می ؛بشنو 
 !اش را تعریف کناش؟ ا امه خب... ا امه  -

 ،خاطر ایان اسات کاه باه گریاه نیفتاد ه شاوم دلات ساکوت  باکنم و متوجه میوضوح حا میبدض احمد را به 
  :کند ،  استان را چنین تعریف میلرز صدای  بیشتر از ببل می

ای از اباام و تر ید برار  اشت و کسای از آن آگااه  ر هاله  ؟ع؟موضوع جانشینی بعد از حضرت دسکری -
و باه محضار اماام   مباره از من سواالتی کر ند و برای یافتن جواب، دزم سافر کار نبو . شیعیان  راین

 شرفیاب شدم.  ؟ع؟دسکری
انگیز! ایان  سات و آن  سات بو  و بسیار  ل یباار روی تخت چوبی که  ر حیاط بو ، مقابل امام نشستم. هوا 

ازآنکاه باه زباان بیااورم،  انستم که صحبتم را باید از کجا شروع کنم. انگار امام ساخنانم را پی کر م و نمیمی
 ازاینکه لب به سخن بگشایم، ایشان فرمو : ببل ،ام آگاه بو  انست و از احواالت  رونیمی

زمین را خالی از حجت برار ندا ه و تا بیامت هم   ،ند متعال از اول خلقت آ م تا امروزاسحاق! خداوای احمدبن
سابب او بااران ناازل کناد و به زمین  فا  میاز اهالها را  واس ه او گرفتاریخالی نخواهد گذاشت؛ حجتی که به 

 ساز .شو  و به میمنت وجو  وی برکات نافته  ر  ل زمین را آشکار میمی
 پرسیدم: 

 ! حجت خدا بعد از شما کیست؟خدا؟صل؟ رسول ای پسر -
حضرت از جا برخاسته و به  اخل خانه رفت. وبتی بیرون آمد، با  یدن کو کی سه سااله کاه  ر آغوشا  باو ، 

توانساتم چشام از او بگیارم. رخساارش حدی زیبا بو  که حتی یاک لحظاه هام نمیتمام وجو م فرو ریخت! به 
 خشید و  لربا بو .  رهمچون ماه شب چاار ه می

حال  ر از  یدن آن کو ک به چنان حال بشنگی  چاار شادم کاه تاباه  ،شدم  مات و حیران  ر جای خو  خشک
 ام.  های دمرم، همچون حسی نداشته طول سال

دباداهلل هام   ،شاو شکند و اولین ب ره اشاک  سارازیر میرسد، مقاومت   رهم میبه اینجا صحبت  که می
   :کند می پای او بدضپابه 

 امام فرمو :   -
مقامی واال نداشتی، فرزندم را باه تاو   ؟دام؟اسحاق! اگر  ر نز  خداوند متعال و ائمه اطاارای احمدبن

است و همین کو ک است که زماین را   ؟صل؟نشان نمی  ا م. این کو ک هم نام و هم کنیه رسول خدا 
 بعدازآنکه از ظلم پر شد، پر از ددل خواهد کر . 
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 اشات و خداساوگند او غیبتای خواهاد اسحاق! فرزندم همانند خضر و ذوالقرنین است. به بنای احمد 
نجاات نخواهاد بدم و  داکنندگان  ر تعجیال فارج ، کسای اهل ر زمان غیبت، غیر از شیعیانِ ثابت

 بو .
 از امام پرسیدم:   

 است؟  ؟؟صلمحمد ای هست که م م ن شوم این کو ک همان بائم آلسرورم! آیا نشانه  -
 هنگام کو ک لب به سخن گشو  و گفت:  این ر 

ِاسْحاق؛ من آخرین حجات خادا بار َاَنا َبِقیَُّة اللِّه فِی َارْضِِه وَالْمُنْتَِقمُ مِنْ َادْداِئِه فَال تَ ْلُبْ َاثَرا َبعَْد دَیْنٍ یا َاحْمََدْبنَ
قیقات را باا چشام خاو   یادی،  یگار زمین هستم و از  شامنان او انتقاام خاواهم گرفات. ای احماد! وبتای ح

 1ای مخواه!نشانه 
 

 *** 
 

گاذر  و شاو . مادتی میتااب میاز حال احمد و دبداهلل گذشته، زهری هم با شنیدن این ساخنان، دجیاب بی
 :شکنمبار آن را میشو  که اینمیفرما  حکم وباره سکوت 

 احمد! اصالً مقصو  مرا از آمدن به بم نپرسیدی! -
 :خور گیر  و  ستپاچه  ر جای  تکانی میای  را میهبا  ست اشک

 !منظور رف   لتنگیزیارت یا شاید هم  یدار با رفیقت به  -
 .  آنکه صدالبته اما... -

ای کنم. پارچاه کند، از شال کمرم بیرون کشیده و آن را از وسط باز میام میچوبی که را از ابتدای سفر همراهی
 شو :میهای زهری از شدت حیرت گشا  چشم ،کنمشته بو م، خارج میآن گذا وسط  ر و را که لوله کر ه

 !خ ی که فرستا ه بو ید  ست رباره پاسخ موال  -
 :گذار های  میبوسد و روی چشم. آن را می،گیر ز ه نامه را میشتاب

انم و خااوشااوم. نگاااه پرسشااگرش را میگیاارم و مااان  میخواهااد نامااه را باااز کنااد،  سات  را میهماین کااه می
 گویم:می

اما  لگیرم از این تر یدها و   ؛رویت باز کنمخواهم اکنون سفره  لم را پی  انم چرا میای احمد! نمی -
اناد. مگار هایی کاه گذشاته را پااک از خااطر بر ه. از سا ه  لها نشسته های محضی که بر بلبسیاهی

 نفرمو ه بو :   ؟ع؟امام ها ی
نساابت باه ناوح پیدمباار کاه خاادا  ،اسات فرزناد نااوحد؛ زیاارا او مانناد گیری کنیااز فرزنادم جعفار کناااره

از خاندان من اسات و  م! پسرگوید:  نوح به پرور گارش درض کر ، پرور گارا اش از بول نوح می رباره
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بیت تو نیست! او دمل فرمو :  ای نوح! او از اهل  کنندگان برتری.«ودده تو حق است و تو از همه حکم
 .«غیرصالحی است

هایشان از شادت تر یاد م ال کالفای  رهام  انم باز چرا گروهی از مر م بلبهای امام، نمیبا وجو  این توصیه 
وآمادهای پنااانی، اینکاه شایعیان  ر خفاا زکاات و اماوال . ای احمد! خو ت آگاهی که ایان رفتاست  پیچیده
ایناا هماه ، تا من به امام برساانم ،آورند یاند را نز  من مهایی که  ر آن سوال شردی پرسیدهشان یا نامه شردی

هاا  انم چرا حتی ایان دشاق از بعضای  لاما نمی ؛هایشان جریان  ار ست که م ل خون  ر رگحاصل دشقی
 اند.  کوری  چار گشته اما انگار این جمادت به   ؛استآشکار  خواری و دیاشی جعفر شراب  ،بسته رخت

کمای از سانگینی بااری کاه روی بلابم باو ، کاساته   ،کنمحام را حاا مایاندازم و آرام گارفتن روسر پایین می
   :کند باره شنیدن صدای محزون احمد، غمگینم مییکاما به  ؛شو می

از وجاو  اماام ببل از این به ب   و یقین اند.  مر م  چار حیرت و سرگشتگی شده  ،امام  شاا تبعد از   -
اما حاال امام زمانشاان  چاار غیبات شاده و  ؛رفتند می آگاهی  اشتند و از هر شاری برای  یدار با امام

 توانند از حضور مستقیم او باره ببرند. شاید این موضوع بادث پی  آمدن این اوضاع شده.نمی
 کند: کند و زمزمه وار شروع به خواندن مینامه را باز می

و فرستا ه بو ی   ای را که  اخل آن گذار همکتوب تو و نامه   ،بدار پاینده  خداوند تو را    م،الرحمن الرحیاهللبسم
م لا   ،به من رسید و از تماام مضامون آن باا اخاتالف الفااظ  و خ اهاای چنادی کاه  ر آن روی  ا ه اسات

 شدی. نگریستی تو نیز برخی از آنچه که فامیدم، متوجه میگشتیم؛ اگر با  بت  ر آن می
 انم باه چاه چیاز خاو  نظار  اشاته  دای امامت  ار ، نمیاب( که به خداوند  روغ بسته و ا این مفسد)جعفرکذّ

تواند حاالل را از حارام تشاخی  است؟ اگر امید به فقه و  انایی  ر احکام  ین خدا را  ار ، به خدا بسم او نمی
بدهد و میان خ ا و صواب فرق بگذار ؛ چنانچه به دلم خو  بالیده او با ر نیسات حاق را از باطال جادا سااز  و 

 .حکم برآنی را از متشابه آن تمییز  هد و حتی از حدو  نماز و اوبات آن اصالً اطالع ندار آیات م
و پرهیزکاری خو  اطمینان  اشته است، خداوند گواه است که او چال روز نماز واجب  را ترک کر ،   ا اگر به تقو

هاای ظرف ،ه شما هام رسایده باشاد بازی یا  بگیر ! شاید خبر آن ب به این منظور که با ترک نماز، بتواند شعبده
م نافرماانی وی از امار و ناای الاای، مشااو  و ناز  همگاان ئاو دالاند! دالوه بر ایناا، آثاار شراب او را همه  یده

معجزه است، معجزه خو  را بیاور  و نشاان  هاد و اگار حجتای  ار    برچنانچه ا دای وی مبتنی    ،محقق است
 لی  ار  آن را ذکر کند.آن را ابامه نماید و چنانچه  لی

هااای  باره بااه لبچکااد، نامااه را  وباااره و سااه هااای سااپید احمااد میکااه ب اارات زالل اشااک باار ری  رحالی
 :چسباند می

این ساخن داین حاق اسات و رساوایی محاض جعفار! ایان را بایاد باه هماان   ،خدای الشریک بسم  به  -
 قیقت را همه باید بدانند.این ح ،شخصی که جعفر نامه برای  فرستا ه بو ، ارسال کنم
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 : هفتمفصل  

 جواب نامه 
 کر ی!فامم که چرا باید نامه را توی چوبی جاساز کر ه و آن را حمل مینمی -

تا چشمانم از نور شدید آفتااب   ،گیرمام مینشینم و  ستم را مقابل پیشانیکنار زهری می  روی پله  وم حیاط،
   : ر امان بماند 

یاا  ،کار یممان اگر با شخ  نفوذی یا نظامی برخور  میسر راه  ،ای ما آشنا شویهمانده تا با سیاست -
دلت ناماه را مخفیاناه همینبار یم. باه ها باه سار میچاله کر ند، اکنون  ر سایاهاگر ما را شناسایی می

 موران دباسی  ر امان باشیم.أحمل کر م که از گزند م
خورشید چشمان  را آزار ندهاد، باا شانیدن ساخنانم  ر فکار فارو   تا نور  ،که سر پایین انداخته زهری همچنان

حاال محماد از اتااق گویاد.  رهمین وز  و  یگر هیچ نمیای که کمی ترک بر اشته نگاه میرو . به  رز پله می
 :ها که گوشه حیاط استانداز  و یک نگاه به گاری روغنبه من می  ینگاه، آید بیرون می

 ا تع یل کر ید؟پدر امروز کاروکاسبی ر -
 . با هم برار  اریمامروز   ،یزید وشّاء هستممنتظر حاجزبن -

ز ه به سامت  ر محمد شتاب ،پیچد کوبد و صدای   ر حیاط می رست بعد از گفتن این جمله، کسی  ر را می
 گوید:رو  و  ر همان حال میمی

 کنم.من باز می -
زماان خیزم که از او استقبال کنم و همبرمی  ،شو ان مییزید  ر چارچوب  ر نمایبامت حاجزبن  ،طبق انتظارم

بعااد از سااالم و  ،خیااز شااو  و  سااتپاچه برمیبااا بلنااد شاادن ماان زهااری از غاارق افکااارش بیاارون کشاایده می
 :کنمپرسی با حاجز او را به  اخل  دوت میاحوال
  هم.شوم! همین حیاط خوب است، هوای آزا  را ترجیح مینه بربانت -

 گویم:نشانم و میر خو  روی پله میاو را کنا
 بسیارخب... اوضاع چ ور است؟ -

 گوید:آور  و آرام میتن صدای  را پایین می
 به شیعیانی که اموالی را نیت امام کر ه و نز م آور ند، رسیدشان را  ا م. ،چیز خوب استهمه  -

 :گذار  ار  و روی پله پایینی میاش برمیخورجین  را از روی شانه 
 ،امالی اماوال بارار  ا های هم ارسال کر ه بو ند که البه چند نامه   ،ین اموال و فرستا ه شیعیان خدمت شماا   -

 .  اما...  ؛اوضاع امن و امان است
 :اق ناخوشایندی افتا ه باشد ف شوم که مبا ا اتاز مک   نگران می

 اما چه؟ -
  :کشد آور  و تن  را به سمتم میتر میسرش را نز یک
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 ر مجلسی حضور  اشتم که چندی از شیعیان باهم بر سار موضاوع امامات و  ربااره فرزناد اماام امروز   -
غانم هم حضور  اشت و سرسختانه بر این دقیده بو  کاه ابیبحث کر ند.  ر این میان ابن  ؟ع؟دسکری
 رحلت فرمو ه و اوال ی نداشت.   دسکری؟ع؟حضرت 
تا به شما برسانم و جواب  را تا چااار روز  یگار  ،من  ا ند  ای  ر این خصوش نوشته و به  ستسپا آناا نامه 
 ای که برار است همه آن افرا  آنجا جم  شوند، ببرم.به همان خانه 

کشااد. نامااه را بااه  باات ای را کااه پناااان کاار ه بااو ، بیاارون می هااد و نامااه  ر همااین حااال ر ایاا  را کنااار می
اناد و  نباال  انساتن ر ایان موضاوع باا یکادیگر کشامک  کر هاند که بار سا ر آن نوشته و ذکر کر ه  ،خوانممی

 باره هستند.  حقیقت  راین
 گوید:آید و میسر ما ایستا ه، میان بحث میمحمد که پشت

زناد راسات و من قای که ادتقاا   ار  هار حرفای کاه میست  سرسختیمر     ،شناسمغانم را میابیابن -
 است.

 ای؟آن را کجا  یده -
  هد:و پاسخ می نشیند کنارم می

نام صاادا ز ه و مااا هاام شااناختیم . چنااد غااالم هاام او را بااه  ،ام یاادهغااانم را ابیبااازار ابن ر چناادبار  -
زناد کاه نیااز اسات. ظااهرش هام  ا  میوض  و اوضاع خوبی  ار  و از پول بی  ،کر ند اش میهمراهی

  نده و لجبازی  ار . اخالق یک
 :آورمباال می چشمانم را از نامه جدا کر ه و سر

 بضاوت نکن.  شوبت کسی را از روی ظاهرمحمد! هیچ -
 کند:شو  و زمزمه میصورت  مات می

 !چشم پدر -
 گوید:کشد و میحاجز، گر ن می  زهری از کنار شانه 

 این را من وبتی که با پدرت سفر کر یم، یا  گرفتم.  ،توانی بضاوت نکنمی اصالً تا -
 :کنمیید میأبا لبخند ت

 گوید.رست میزهری   -
 : همسپا حاجز را خ اب برار می

خواهم همراهات بیاایم اتفاباً من هم می  ؛ای  و روز  یگر بیا و پاسخِ نامه را بگیرای که  ا هطبق ودده -
 را بشنوم.  آنااهای  و حرف

باروی او ان روجعفر بمی د ار ب ّااحمدبنتا از خانه خارج شو ، محمدبن ،کند  رست وبتی حاجز  ر را باز می
احماد باا ا ب و احتارام باه رو . محمدبنکند و مایاش را با او یکی میحاجز سالم و خداحافظی  ،شو سبز می

بیارون  ،گذار  و از میان آناا اموالی را که پناان کار ه باو ها میرا روی پله ارنگی  های رنگپارچه   ،آید سمتم می
  :آور می
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 نز  من آور ه و من نیز رسیدشان را  ا م. این وجوه شردی چندی از شیعیان که به   -
 نباشی برا ر.خسته  -
 اگر اجازه بدهید از محضرتان خارج شوم.  ،سالمت باشید  -

 گویم:زنم و لبخندزنان میپلکی می
 آمدید. خوش -

 پرسد:شده، میان، زهری خیره به  ر بسته ب ّاحمدبنبعد از رفتن محمدبن
 چه کسی بو ؟ -
 کدامشان؟ -
 و ؟ آهان! حاجز صدای  ز ی.اولی نام  چه ب  -
 بله  ستیار من است. -
 فروش چ ور؟آن شخ  پارچه  -
ساپارند، میاان هایی را که شایعیان باه  سات  میب ان هم همین ور. اموال و نامه احمدبنمحمدبن -

 آور .ها پناان کر ه و پی  ما میپارچه 
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 : فصل هشتم 
 خبر غیبی 

رسانم، از حالتی که روی زانوهایم نشساته و نمازم را به پایان می  چرخانمسرم را که به این طرف و آن طرف می
زهری که کنارم نشساته باه تسابیح   ،گیرمتسبیحم را  ر  رست می  ،نشینمشوم و چاارزانو میبو م، خارج می

 گوید:زند و میزل می
 من! ؤچقدر زیباست م -
برایم آور . برایم بسیار باا  ،ه بو اسحاق اشعری است.  ر سفری که به ح  رفتاین یا گاری از احمدبن -

 .چون از کسی به  ستم رسیده که خاطرش برایم دزیز است  ؛ارزش است
 . ستیار شماستاگر اشتباه نکنم، احمد هم  -
 همین ور است.  ،بله  -

 :کنمو بعد شروع به ذکر گفتن می
 .  اکبر...اکبر، اللّه اللّه  -

  :کند د و آن را محکم میکشاش بسته میزهری  ستی بر شالی که  ور پیشانی
 شو ؟ وست  ارم ببینم آخر این مس له به کجا ختم می ،غانم برایم جالب بو ابیشنیدن ماجرای ابن -

 گویم:گذارم و میتسبیحم را کنار مار می  ، همرسد، جواب زهری را نمیتا ذکرهایم به اتمام نمی
ز آمدن تاو هام چناد ماور  شابیه ایان پای  حتی ببل ا   ،باری اتفاق افتا ه  از این  ست ماجراها چند  -

 آمد.
کناد، تاا باتار هایمان کنجکاو سارش را باه سامت مان خام میمحمد که کنار زهری نشسته، با شنیدن صحبت

شااو  و ماار م راه خااروج را  ر پاای  کاام خااالی از از حااام جمعیاات میسااخنانم را بشاانو . فضااای مسااجد کم
 ن بپر ازند.کارهای بعدازظارشا  گیرند، تا به ا امه می

به یا   ارم چند تن از شیعیان سر همان بحث میانشان اختالف افتا ه باو . محماد خبارش را باه مان  -
شاان را فرمایشات ،ای صاا ر کر ناد من نیز موضوع را برای ماوال شارح  ا ه و ایشاان نیاز ناماه   ،رساند 

 خاطر  ارم، نامه به این صورت بو : خوب به 
ه بندگی خو  موفق و بر  ین مقدس  ثابت بدار  و شما را با آنچه موجب خشانو ی خدواند شما  و نفر را  ر را 

اوست، نیکبخت گر اند. آنچه گفته بو ید که  می می« از  مختار« و گفتگویی با شخصی کاه او را مالباات کار ه 
هم امامات او  ندار  و او  1دلیجانشینی غیر از جعفربن  دسکری؟ع؟بو  و استدالل کر ه بو  که پدرم امام حسن  

 رسید.را تصدیق کر ه است، به من 

 

 . جعفر کذّاب. 1
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های خ رناک به خادا پنااه من از نابینایی بعد از روشنی و از ضاللت بعد از هدایت و از دوابب سوء ادمال و فتنه 
ایمان آور یام، رهاا   ها را به مجر  اینکه گفتند فرماید:  آیا مر م گمان کر ند ما آنبرم. خداوند دزوجل میمی
 م و  یگر امتحان نخواهند شد.«کنیمی

شوند؟ از  ین سپارند؟ و به چپ و راست منحرف میچگونه است که به فتنه افتا ه و  ر وا ی سرگر انی گام می
اناد یاا از روایاات صاحیح و  رسات اند؟ باا حاق  رآویخته اند یا  ر  ین خو   چار تر ید شادهخو   وری گزیده

 ؟صال؟، بعد از رساول اکرمآناا ان انند که امامزنند؟ مگر نمیفراموشکاری می  خبرند؟ یا آگاهند و خو  را به بی
اماام حسان  میعنای پادر بزرگاوار ،تاا نوبات باه اماام پیشاین ،اناد یکی پا از  یگری به طور منظم آمده و رفته 

را  رسیده که به فرمان خدا به این مقام منصوب شد و بر جای پدران بزرگاوارش نشسات و مر ماان  ؟ع؟دسکری
بادم راه پادران  را پیماو  و سارانجام باه جانشاین به به سوی حق و صراط مستقیم رهنمون گر ید. او نیز بدم

 خو  داد امامت را تسلیم نمو .  
ها پوشیده  اشت و جایگاه  را پناان ساخت و این براساس مشیت خدا بو  کاه خداوند جانشین او را از  یده

الای ب عیت یافته بو  و اینک موبعیت او باا ماسات و  انا  و فضایلت او    ر بضای حتمی خدا گذشته و تقدیر
 ر اختیار ماست. اگر خداوند اجازه  هد  ر مور  آنچه من  فرمو ه، برطرف ساز  آنچه را که مقرر فرمو ه، حق 

را   شو ، و حجت خاوی ترین بالب آن درضه نماید و خو  از پشت پر ه ظاهر میرا به نیکوترین شکل و روشن
 او تر یدناپذیر است و از مشیت او نتوانست پیشی گرفت.    ناپذیر و ارا هتقدیر الای شکست یول  ؛کند ابامه می

هایشاان باید پیروی هوای نفاا را باه کناار گذاشاته، براسااس ادتقاا  خاو  اساتوار بمانناد و از آنچاه کاه  یده
پار ه برنادار  تاا پشایمان دا پوشایده نگاه  اشاته، آنچه را خاپوشیده شد، جستجو نکنند، تا به گناه نیفتند، و  

کا جاز ماا ایان ا داا را نادار ، مگار اینکاه بدانند که حق با ما و خاندان ما و معصومین است؛ هیچ  آناانشوند.  
سر باشد. بنابراین با این مختصر که گفتیم به ما اکتفا کنند و  یگر توضیح بیشتر الزم نیسات، و باا گمراه و خیره

 ادت نمایند.ره بناین اشا
 

ای را از .  ساتمال پارچاه ماناد پزی میهوای این موب  از روز، آن هم  رست  ر وسط تابساتان باه هاوای کاوره
گیرم. زهری حالت متفکری  ار  و انگار  ر میان ساخنان ام را میکنم و با آن درق پیشانیشال کمرم خارج می
 اندیشد.  ها میمن گم شده و به آن

  :چرخانیمزمان سر به طرف او میکند و من و زهری هممحمد شروع به صحبت میاین بار  
 گفت: من نیز خو  روزی از پدرم شنیدم که می -

شاده، وبتی که من  ر حضورش بو م،  رباره این خبر که از پادران  روایت  ؟ع؟از امام حسن دسکری
ماناد، و یقینااً هارکا بمیار  و نمیزمین تا بیامت از حجت خدا بر خلق  خاالی   سوال کر ند:  ب عاً

فرماو :   ؟ع؟امام زمان خو  را نشناسد، مرگ  مانند مر ن دصر جاهلیت است.« امام حسن دساکری
 حق است.   بیامتهمان ور که   ، همانا این خبر حق است
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فرزنادم اماام و  شد: ای پسر پیامبر خدا! حجت و امام بعد از شما کیسات؟ پاساخ  ا : به حضرت گفته 
بعد از من است، هرکا بمیر  و او را نشناسد، مر ن  همانند مر ن زمان جاهلیت است. آگااه   حجت

شاوند، پیاروان باطال  ر آن باه هالکات باشید! ب عاً او را غیبتای اسات کاه جااهالن  ر آن حیاران می
کناد، گویناد. ساپا او خاروج میکنناد،  روغ میافتد، و کسانی که برای ظاورش وبت تعیین میمی

  کند.بینم که باالی سرش  ر بلندی کوفه حرکت میمیهای سفیدی را  ویا من پرچمگ
مو و با جزئیات سخنانم را به خاطر سپر ه. این پسار که چنین موبه بالم به خو  میبرای این فامیدگی و  بت   

 :دجیب مایه فخر و مباهات من است
 مرحبا بر تو محمد! -

 گوید:زند و میزهری ضربه آرامی به پالویم می ، وز به سجا ه می کشد و با لبخند نگاه  را خجالت می
 من.ؤم است  اشتن چنین آبازا ه باکماالتی بادث سعا ت -
 :زنمبه پای سخن  میتأیید مار 
 صد البته. -

شاو . خواهم  وباره تسابیح را بار ارم و ذکار بگاویم، یاک جفات پاا پای  چشامم سابز میمحض اینکه میبه 
کشام. از شادت رمق  بااال میکنم و نگاهم را از  شداشه سفیدش تا صاورت خساته و بایام سر بلند میآرآرام

زند.  ر  ست بزرگ و نیرومندش هم یک بقچه برار  ار . به زحمت تکانی باه درق، پوست  از خیسی برق می
 :بر ای زمان می. چند  بیقه بنشیند مقابلم تا  ر  هد و میخو  
 ؟دَمریسعید  بند مان ،سالم و  رو  -
 :کنمهایم را باز و بسته میبار پلکیک
 تر سخن بگو برا ر.آرام -

 گوید:کند و آهسته میبه حرفم دمل می ،کشد خو ش را جلوتر می
 ام.نشسته  ؟ع؟ب امام زمانئ بادث افتخار است که اکنون روبروی نا -

 :کند بیشتر درق میگوید، ای که میزند. با هر کلمه نفا میکند و نفامک ی می
اند، باه  سات الی را کاه بارای حضارت فرساتا هوما از سوی چند تن از شیعیان مأمورم    ،من غالم شما -

 شما بسپارم. 
 گویم:گذارم و سپا میتسبیحم را روی سجا ه،  ور مار می

 السالم، خوش آمدی.و دلیکم -
 :کنمگذار  و من آن را بررسی میبقچه را روبرویم می

 ست.چیزی کم ا  -
 :خاراند فشار  و سر خو  را با سر رگمی میرا روی هم می  هایلب ،پر ابروهای  از شدت تعجب باال می

 چیز بربانت شوم؟چه  -
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و  اند شااده کنجکاااوم اال اینکااه محمااد و زهااری هاام . کنمباره آن را وارساای ماایکنم و  وباااره و سااه مک اای ماای
 :گذار زهری  ستی روی پاهایم می  ،سر  ربیاورند خواهند از ماجرا می

 من؟ؤچه کم است م -
 رسد:و بالفاصله صدای محمد به گوش می

 چیزی از آن کم شده؟ -
 :زنمتوجه به آناا، به مر  روبرویم زل میبی

 پسردمویت کو؟سام  چاارصد  رهم پا  -
 گوید:ات میآور  و با ُبال میناگاان سر با ،پر از ای به حساب اموال خو  میهای گشا شدهبا چشم
زمااین زرادتاای پسااردمویم  ر  ساات ماان اساات کااه بساامتی را بااه او برگر انااده و بساامتی را هنااوز ر   -

 ام. که اتفاباً سام او هم از آن زمین چاارصد  رهم است.  نکر ه
 :کند ام میآید و با شیفتگی نظارهبعد به خو  می

  هم.ا به خدمتتان میاکنون چاارصد  رهم رهم  ،من به فدایتان -
 :کند ای خارج میبر  و از آن کیسه به سمت شال کمرش می ست  
 این هم چاارصد  رهم. -

 گویم:گیرم و  ر همان حال میکیسه را از  ست  می
 جرت با خدا.َا -

خیز . با خاداحافظی راه خاروج مساجد را  ر پای  هد و با کمک گرفتن از آن برمی ست  را به زمین تکیه می
 گوید:کند و میمیتماشا  را او   رفتنگیر . زهری با تعجب  می

 از حساب اموال چیزی کم است؟که  چگونه متوجه شدی  -
ازاین، خبر آمدن این مار  و جزئیاات اماوال  را باه ماا است که پی   ؟ع؟این از دلم موالیم امام زمان -

  ا ه بو .
 یم:گوخیزم و رو به محمد میاز جا برمی

تاا  ،برممی شطمن هم زهری را به ، تو برو به کارهای خانه رسیدگی کن و مایحتاج مور نیاز را تایه کن -
 .از آنجا  یدن کند 

 :گذار  ستی بر روی چشم  می
 چشم.رویبه  -

 :گویمکنم و زیرلب میبا لبخند  ور شدن  را نظاره می
 بال و پرنور.بی -

 
 *** 
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بادر  اغ ناه آن ،ز ه  ر هاوا کند. نسایم ماوجهای من و زهری را بدربه میک غروب، بدمنز ی  باخته آفتاب جان
چیازی ماا باین   ،که بتوان از  مای آن  ر تابستان لاذت بار   خنکاست که حا جانم را به آ می القا کند و نه  

م  ا نشاان زهاری  به  جای بددا  را بدر جای. آناند ها خیلی خوب پربار شدهنخلهم    اما  ر همین هوا   ؛این  و
 .که تا به اینجا برسیم غروب شد 

کند. از شدت تعجب  هان  مباوت بیرون کاخ دباسی را نظاره میوشویم، زهری ماتاز  ارالحکومه که ر  می
 گویم:باز مانده، به مزاح می

 !منؤمرابب باش مبا ا مگسی  ر  هانت بنشیند م -
  :گر  کند و معترض به سمتم برمیبفل می های  را روی هملب

 استفا ه کر ی؟کالم مرا تو که باز تکه  !جان  دَمری -
 گویم:آورم و با خنده می و  ستم را به حالت تسلیم باال می

 مزاح کر م.   ر...ا حالل کن بر -
 است؟ دباسی  یعنی صاحب تمام این جالل و شکوه، خلیفه معتمدباللّه  -
گذران اسات. کنم! معتمدباللّه مر ی سرگرم و خوشگمان نمی اما آخرت... ؛کوه  نیوی بله جالل و ش -

ق افتاا ه کاه بار معتماد هام ابواحماد موفا ،به  سات بارا رشخو ش به دیاشی پر اخته و تدبیر امور  
جلسااتی را بارای شاناخت شاده خاوارگی  ار  و شنیدهرغبت شدیدی به می  گیر .شدت سخت میبه 
 . هد تشکیل می سن  و انواع موسیقی  ، ف ،بلط

 هااد.  وز  و از شاادت حیاارت، آب  هااان  را بااا صاادا بااورت می وباااره نگاااه  را بااه  رهااای بلنااد کاااخ ماای
اند. زهری با شگفتی به های حکومتی با لباس مخصوش نظامی م ل موروملخ، اطراف کاخ را  ر بر گرفته شرطه 

 :گر  سمتم برمی
 ماند.  ها میخیال  ره بصرهای رویایی خیلی زیباست! ب  -

 کنم: هم و نجوا می هانم را نز یک گوش  برار می
بادری آخرت خو  را فروخته و هوش از سرشان پریده. به  ،هاوبرقاتفاباً این جمادت هم به همین زرق -

 ..  اند که..های فریبنده  نیا شدهمسحور زیبایی
ابروهای  را  ر هام ،  خواستم بگویم اند چه می انم که خو ش میمی  گذارم؛هایم را ناتمام میمابقی صحبت

 :کشد می
 طور است.همین  ،بله  -
 پا حواست باشد که به این چیزها  ل نبازی. -

 گوید:مندی میخور  و با لحن گالیه انگار به او برمی
 من؟ؤای ممن چه فکر کر ه رباره  -

 : وزماندازم و نگاهم را به زمین میم را پایین میسر
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ورزی، مساالمان و کااافر بعااد هاام طماا ؛ آیااد ای چااون تااو میهااای بااا ارا هاتفاباااً شاای ان سااراغ آ م -
 افتی و  یگر تمام!غفلت کنی، به  ام  می  ایلحظه   شناسد...نمی

 بله، صحیح است.جات  ازاین -
بخشای  ر بلاب و روحام باا شانیدن صادای اماواج خروشاان آب، آراما  لذت  شاویم،به شاط کاه نز یاک می

ناواز ام را به صدای الالیای  لبندم و حا شنواییهایم را میچشم  ،نشینیمنشیند. باالی شط کنار هم میمی
 :سپارمرو  که با سردت مالیمی  ر جریان است، می

 من! سوالی از تو  ارم. ؤم -
 بپرس. -
 ن و مور  ببولت هستم؟مور  اطمیناآیا  -

صابرانه منتظار پاساخ سپارم کاه بیبرارش گوش میهای بیهایم بسته است، به صدای نفاکه چشمهمچنان
آزار . چنادباری گشایم و همان اندک ناور خورشاید  ر حاال غاروب، چشامم را مایباشد. پلک میسوال  می

 :هایم به نور آن دا ت کند تا  یده ،زنمپلک می
 کنیم.رفابت نمی ،سی که مور  ببول نباشد کفیق ما هستی؛ ما نیز با بله تو ر -

 ؛کر م  رست بعد از پاسخ من باز تقاضای  یدار اماام را کناد . فکر میتوانم تصور کنملبخندش را ندیده هم می
   .اما  ر کمال تعجب، انگار صبر پیشه کر ه و منتظر است

ناپدیاد برم، خورشید  پاشم. سر به آسمان باال مین بر صورتم میسپارم و مشتی از آ ستم را به خیسی آب می
 رنگی از هالل ماه  ر آسمان پیداست.شده و ر  کم
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 : فصل نام 

 کالم نورانی 
. خو م باه او کشید. این را از حالت چاره و رفتارش خواندمزهری از اینکه  رخواست آمدن بدهد، خجالت می

 ید و او هم با شگفتی پذیرفت. گفتم که همراه من و حاجز بیا
های تا شخصی که ظاهرش را طبق گفتاه  ،چرخانمگذارم، نگاهم را  ر بین جم  میبا اولین بدمی که  اخل می

فروش گرفته تا ابراهیم از صائب خرما  ،ام، پیدا کنم. از هر بشری  ر مجلا حضور  ار محمد  ر ذهنم ساخته 
 که چند هکتار زمین و  ام  ار . 

. پیرمار ی شاوند خیاز مینیم،  بینناد میخیزند، بقیاه هام تاا برخاساتن آنااا را  پا میچند نفری به   ماحترام  به 
کاه ساایه  یگیرحیاط، زیر آفتاب ر . کند حاجز و زهری جا باز می ،سالخور ه که چاره ماربانی  ار ، برای من

شناساند و از خوانم کاه بیشترشاان مارا میها میتگیر . از صورمی  نشینیم و سکوتی جم  را فرا انداخته، می
 اند.  خبرند و چند نفری هم تا به حال مرا ندیدهمس ولیتم با

صاورت  کشایده و ریاا   ،گیاارم. هیکال پار و  رشااتی  ار شخصای کاه  رسات مقااابلم نشساته را زیرنظار می
 و طارف ر ای  ،ن را بساته آدقاال چفیاه سایاهی هام بار روی سارش انداختاه و باا   ،سیاه  نسبتاً بلند اسات

 ،ای  ار حوصاله ی اخماو و بیهای بیمتی به شکل نوار از باال تا پاایین  وختاه شاده. چاارهاش سنگایباوه
 زانوی چپ  را به بدل ز ه و زانوی راست  را به زمین تکیه  ا ه. 

گیارم کاه صادای م از او میکند. چشای نگاهم میگیرانه انگار که چیزی از من طلب  اشته باشد، با حالت جباه 
 :خور حاجز به گوشم می

 شروع کنید.  اللّه...بسم -
 گوید:ابتدا جوان الغر اندامی می

 جا گذاشت؟ ز خو  فرزندی به ا   ؟ع؟امام دسکریآیا بحث آن روز بر سر موضوع امامت بو  و اینکه  -
 گوید:همان پیرمر  مظلوم و ماربانی که کنارم نشسته، با صدای ضعیفی می

 شو  زمین از حجت خدا خالی بماند؟مگر می  ،جا گذاشته خب معلوم است که به  -
 

   :کشد  هد و صدای  را باال میغانم کالفه و به ستوه آمده، سر تکان میابیابن
 !فرزندی  ار  که جانشین اوست، خب کو؟ نشانم بده ؟ع؟خب اگر حضرت دسکری -

 پرسم:می ،ه ز هبا صدای بم و سرشار از آرامشی  ر مقابل حرفی ک
 کنی؟بینی، آیا باز با این وجو  بو ن  را انکار میتو خدا را هم نمی -

 رسد:حاال صدای شخ   یگری به گوش می ،فشار های  را روی هم میدصبانی لب
 گویم.من هم همین را می ،فدایت شوم -
 رسد. به نظر میتر از ببل کند و خشمگینهای  را  ور زانوی چپ  حلقه میغانم  ستابیابن



38 
 

 گویی؟ اصالً تو چه کسی هستی که این چنین با اطمینان سخن می -
 :لحن صحبتم سفت و مستحکم است

 ب امام این زمانه!ئ نا ،کنیب همان امامی هستم که تو بو ن  را انکار میئ من نا -
 :چرخاند زند و با تمسخر نگاه  را  ر میان جم  میپوزخندی می

 ؟است ؟ع؟ب امام زمانئ کند که نامیهم   بینید برا ران! ا دامی -
 گویم:زنم و با صدای خونسر تری میلبخند خونسر ی می

 ا دا نیست.   -
 :کند غانم نشسته، شروع به بیان توضیحاتی میابیشخ  چاار شانه و هیکلی که کنار ابن

طبق فرمایشات آناان منان نیز ؤبه صحنه گیتی پا گذاشته و م ؟صل؟تاکنون یاز ه امام بعد از خاتم انبیا -
رسااندند  ینی و شردی هم که  اشتند، یا نامه نوشته و آن را به  ست امام میسوال  اند. هر  دمل کر ه

پرسایدند. حااال اماام دساکری باه شااا ت صاورت شافاهی مییا به خدمتشان حضور پیادا کار ه و به 
وان اماام پاذیرفت. خاب بااالخره جعفار دنتر از جعفر نیست که بتوان او را به ای مناسبرسیده، گزینه 

 !گوشت و استخوان آن حضرت  ،برا ر امام است و از پوست
   :اند ور گشته جال! جال! امان از این جال و نا انی که این افرا   ر آن غوطه  

اماام دنوان  شو  که او را به خون امام است،  لیل نمیمسلمان! اینکه جعفر هم  ، ر بو ند ا هابیل و بابیل هم بر
دنوان اماام توان چنین شخ  ناپااکی را باه چ ور می  !خوارشراب  یدیاشا  است!  شیّو رهبر پذیرفت. جعفر  

های کسی که هیچ دلمی  ر  ین و شرع ندار  و حتی نماز خو  را های او اطادت کر ؟ از گفته پذیرفت و از گفته 
اماام را کاه بارا رش باو ، بار ه و خاور ه اسات و زماانی باز شو ! جعفر مال چال روز ترک کر ه بو  که شعبده

دنوان اماام توانم این شاخ  را باه نمیاما   ؛ انمشما را نمی  !آرام  و آسای  را هم از خانوا ه امام سلب کر 
 .  بدانم
اال افتاد؛ حااز  رخات بار زماین نمی یکم نگیرید. خداوند اگر نخواهد حتی برگخدا را  ست  منان! ارا هؤای م

خاطر خ اری کاه از ه بلکاه با ؛ لیالها غایب شو ، آن هم نه بیهم خواست خدا بو ه که امام  واز هم از  یده
کار . اگار از وجاو  اماام  واز هام اطمیناان حاصال پیادا کنناد، حکومات دباسای ایشاان را تادیاد میطرف  
 رسانند. هم غفلت نکر ه و او را به شاا ت می  ایلحظه 

  هم:کشم و ا امه میینفا دمیقی م
کاران آسامان و بعاد هام پدیاداری ! چرخ  آسمان و زمین، بو ن خورشید  ر بیمنانؤمای  خالصه   -

 پاشد.  زمین از هم فرومیماه، دین حضور امام است که اگر نباشد، تمام  
 :کند زیر نشسته، شروع به صحبت میبه طور که سراین بار زهری همان

، چیازی باو م دَماریسعید بنمدتی که مامان خانه د مان ر ! جانم  ر  ست اوستبسم به کسی که   -
! تماام ساخنان   روغگاو بدانیاد او را چه برسد به اینکه شما بخواهید    ،امجز خوبی و ل ف از او ندیده

 دین حق است و من به آن ادتقا  راسخ  ارم.
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  :نشیند اغراق و خالصانه بیان کر ، به  لم میهایی که بیکنم و حرفیبا تحسین نگاه  م
ای را که شما به من فرستا ه بو ید، باه خادمت اماام بار ه و برا ران! من نامه   و  منان، مسلمانانؤای م -

 خوانم.ایشان نیز توضیحاتی را با  ست خو شان نوشتند که اکنون برایتان می
 کنم:تا صدایم صاف شو  و سپا شروع می ،کنممی  ایگشایم و سرفه نامه را می

 اللّه الرحمن الرحیم  بسم
خاتمه و بادی ها حفظ نماید، به ما و شما روح یقین دنایات فرمایاد و شاما را از ساوءخداوند ما و شما را از فتنه 

 بازگشت حفظ نماید.  
د و  رمور  صاحبان امر خو  باه شاک ان که جمادتی از شیعیان  ر  ین خو   چار تر ید شدهاست به ما رسیده  

ناه بارای ماا؛ زیارا   ،خبر ما را به غصه و اندوه وا اشته است. ایان غام و انادوه ماا باه جاات شماساتاند،  افتا ه
خداوند با ماست،  یگر نیازی به غیار او ناداریم. حاق باا ماسات و هارکا از ماا  وری گزیناد ماا را باه وحشات 

اید که خادای تباارک و اید؟ مگر نشنیدهکه  ر وا ی ضاللت حیران و سرگر ان شدهشده  انداز . شما را چه نمی
االمر« که از شماست، اید! از خداوند اطادت کنید و از پیامبر  اولیفرماید:  ای کسانی که ایمان آور هتعالی می

 «اطادت کنید.
اا به شما رسیده اسات، آگااهی نداریاد؟ مگار مگر از اخبار و احا ی ی که  ر راب ه با امامان گذشته و بازمانده آن 

بینیاد کاه خداوناد  انید که چه سرنوشتی برای امامان، تعیین شده و ببالً به شما نرسیده اسات؟ مگار نمینمی
 هایی برای شما تامین ساخته است؟  هایی برای هدایت شما برافروخته؟ و چه پناهگاهچه مشعل

 یگار هرگاه دَلَمی ناپدید شد، دَلَمی  ،؟ع؟پدرم امام حسن دسکریببلی، د امام تا به دا ،ابوالبشراز روزگار آ م
و هنگامی که پادرم  رگذشات،   طلوع نمو ه است یگر  ای  ای غروب کر ه، ستارهظاهر شده است؛ هرگاه ستاره

خواهاد کار ؟! ناه! و راب ه خاو  را باا بنادگان  ب ا     خیال کر ید که خداوند  ین خو  را باطل خواهد ساخت
 هرگز چنین نیست و تا روز رستاخیز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتا .  

اماا  انا  او پای   ؛پدرم بر شیوه پدر بزرگوارش گام بر اشت و سرانجام سعا تمند از این جاان  یاده برتافات
خیز ، نزاع برنمی  با ما به منصب  ماست و وصیت او برماست. اخالق او و جانشینی با ماست. هرگز کسی  ر این  

 کند، مگر اینکه کافر باشد.  جز اینکه ستمگر و تباکار باشد! و جز ما کسی چنین ا دای نمی
کاه باه ماا  ساتور چنانپا از خدا بترسید و تسلیم ما شوید، کارها را به ما واگذار کنید و به ما بازگر انید، تا آن

 کشف آن برنیایید.  رصد شیده شده . آنچه از شما پویم هاست به شما  ستور 
. چشمان  را به نق اه ناامعلومی  وختاه و دجیاب اندازمغانم میابیکنم و زیرچشمی، نگاهی به ابنمک ی می

 خوانم:گیرم و ا امه نامه را میچشم از او می  ، ر فکر فرورفته 
ر محباات مااا براساااس ساانّت روشاان از راه راساات منحاارف نشااوید و بااه راه چااپ نگراییااد، ادتاادال خااو  را  

اصاالح و محبات باه شاما نباو ، از  ،شما را خیرخواهی نمو م. اگر دالبه ما به ارشا برار  هید که    ؟صل؟پیامبر
 پر اختیم. شما روی برتافته، به وظیفه خو  که نبر  با ستمگر سرک  گمراه است، می
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االطاداة خاو  را ا داهای ناروا نمو ه، حاق اماام واجبستمگر طدیانگری که با خدای خو  به ستیز برخاسته و  
و پیاروی نیکاو از   ؟صل؟که  ر من شباهتی از پیامبراکرماند،  رصورتیانکار کر ه، حق مرا به ستم غصب نمو ه

 آن الگوی الای است.
خ رهاا،  زو ی خواهند فامید که جاان جاویدان از آن کیست؟ خداوند ما و شما را به رحمت خاو  ازکافران به 

رحمت است و بر آنچه که بخواهند تواناست و او ولی و حافظ ماا و ها، نامالیمات حفظ کند که او ولیّبالها، بدی
 .منان با ؤشما است و سالم، رحمت و برکات خدا بر همه اوصیا و م

 گوید:و میکند میای به  اخل خانه آییم، حاجز اشارهازآنجاکه بیرون می
 ؟باشد  شدهزائل ک وجو شان کنید شفکر می -
 :اندازمای باال میشانه 
 ما حق و باطل را نشانشان  ا یم، حال خو شان باید مسیر  رست را انتخاب کنند. -

شو ، باا شاوق مشااو ی متوجه نگاهم که می ،هم بدض کر ه و هم سرخوش است  زهری حال دجیبی  ار ...
 گوید:می

 بیانات موالیم شد. ام، میزبان چه شیرین است که حا شنوایی -
بینم که سراسیمه و  لاواپا از روبارو ب ان را میاحمدبن ر پاسخ زهری چیزی بگویم، محمدبن  خواهممیتا  

زناد و نفاا مینفا، شاو تر می هد و دجوالنه نز یکآید. از همان فاصله  ستی  ر هوا برایمان تکان میمی
 : هد سالم می

 ای؟بدر آشفته ست؟ چرا اینل و روزیاین چه حا،  دلیکم السالم -
 کند:گذر ، زمزمه میشو  که کسی از کنارمان نمیانداز  و تا م م ن مینگاهی به اطراف می

 م لب مامی هست که باید  ر مکانی امن برایتان بازگو کنم. -
 :شو ب ان مان  میبناما احمد   ؛خواهد که خداحافظی کند گذار  و میام میحاجز  ست روی شانه 

 شو . مس له به تو هم مربوط می ،نه حاجز! تو هم باید حضور  اشته باشی -
 رویم و تو آنجا مس له را بازگو کن.همگی به خانه ما می ،خبخیلی -

 :غانم به کجا رسیدهابیخواهد بداند که ماجرای ابنکند و با کنجکاوی میمحمد  ر را به رویمان باز می
رویم، تو اینجا بمان و از زهری بخواه برایت اتاق میما به    ،کار مامی  ارم  ب انمن با حاجز و احمدبن -

 توضیح بدهد.  
 : کند آمده میرسد، شروع به توضیح اتفابات پی ز ه به نظر میکه وحشتاحمد،  رحالیمحمدبن

دا ی جاساوس باه تعا  و  گرفتاه اماام   ستگیری وکالی  و  سلیمان وزیر، تصمیم به شناسایی  بندبیداهلل -
اتاام هستند، آنان را شناسایی کر ه و مدرک  معرضمأموریت  ا ه که با تحویل اموال به کسانی که  ر 

 آنان ترتیب بدهند. ضد جرم نیز بر 
 :رسد شو  و مض رب به نظر میگشا  می های مر مکحاجز  

 تو م م نی؟ -
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تا شاید با پیدا کر ن ما به اماام   ،اند ابدام کر ه  یله وسبدینکنم آناا  فکر میهیچ شکی نیست!    !بله   ،بله  -
  ست پیدا کنند.

کنم باا آراما  و گار  ، ساعی مایرنگی  ر وجو م پدیادار میکه از سخنان محمد نگرانی و  لشوره کم رحالی
  :تا از اض راب آناا کاسته شو  ،آسو گی برخور  کنم

کفایت و دیااش اسات، البتاه خلیفه معتمد که جوانی بی  از،  آید حکومت ستمکار هرچه بگویی برمیاز   -
بلکه خو  دبیداهلل زیرکی کر ه و  ست به ابدام ز ه. حاال ماا  ؛باشد   اوکنم این ابدام به  ستور  فکر نمی

 نیز باید با سیاستی هوشمندانه با این موضوع برخور  کنیم. 
ثاانوی ممناوع هساتند. حااجز و تاو اطالعای تاه یا نامه از  ریافت هرگونه وجوکال بگویید که    تمامیبه  

کدام حق  ریافت چیزی ندارید و اگر کسی به شاما مراجعاه کار ، بگوییاد اشاتباه محمد! هیچاحمدبن
سلیمان هرلحظه ممکن است نز  یکی از شما بیایند. من هم اماروز بنجاسوسان دبیداهلل  است.  آمده

تاا او هام چیازی از کسای تحویال   ،کنمخبر میه و او را از این مس له باای نوشتاسحاق نامه بنبه احمد 
 نگیر .
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 :  همفصل  

 مژ ه  یدار 
 :رسد به گوش می  بازاز الی  ر نیمه صدای ضعیفی 

 جناب د مان!  ،وآمدها سخت شدهاما رفت ؛شکر خدا خوبیم -
  :شو میام، حالم گرفته  چنان که نگاهم را به پایین  وخته هم

 .  است خلیفه هم  ست به ابداماتی ز ه خصوش که این روزها وزیرِبه   کنم بانو... رک می -
  :پرسد نگران و پریشان میحاال آن صدای خسته، 

 اتفابی افتا ه؟ -
 گویم:با اطمینان می  برای آسو گی خاطر بانو

 هر پیشامد خ رناکی را گرفتیم.و جلوی  یمنه، خدا را صدهزار مرتبه شکر که زو  متوجه شد  -
زهاری کاه باا چناد بادم فاصاله از مان ایساتا ه،   ویشاو . سار باه ساسکوت بانو باز تبدیل باه آه غمگینای می

 :تر بیاور کنم که کیسه را نز یکگر انم و اشاره میبرمی
 برایتان بیاورم. را مایحتاج مور نیاز خانه  امم ل همیشه مأمور شده -

 :شنومبه زحمت میگر   و تر میو آرامصدای  زیرلبی 
تار از شاما بارای نیابات نباو ه و نیسات. به همان خدا بسم کاه مار ی الیاق و امین  ،خدا اجرتان  هد  -

 وفا اری شما تحسین برانگیز است که  ر زمان سه تن از امامان، همواره همراهشان بو ید.
 ، بانو!و نیابت بادث افتخار من است من پیرو خدا و  ینم... -

خواهد از این کند که انگار  ل  نمیاما زهری با حالتی  ر و  یوار حیاط و خانه را نظاره می  ؛وبت رفتن رسیده
ای کااه شاادهتااازه متوجااه اشااک جم گاار   و گیاارم، ساارش ساامتم برمیخانااه  ل بکنااد.  ساات  را کااه می

باادری انباشااته شااده کااه ساارریز به شااوم. حساارت  ر  و گااوی ساابز چشاامان  هااای  را تااار کاار ه میمر مک
 :شو می

غریبی باه مان وکناد، آراما  دجیاب ر آن زندگی می ؟ع؟ انم ما ر بزرگوار امام زماناین خانه که می -
  هد.می

. یاا  شاو تر میلحظاه پررناگبه گر شاده و لحظه رنگی از ماه  ر آسمان جلاوهآییم، ر  کماز منزل که بیرون می
 ماه بو .« به  همیشه  ر خاطرم شبیه امام   افتم:  جمله زهری می

شوم.  ر ذهنم واکنشا  هایم،  ستپاچه میخورم و  ر اوج ناباوری از به زبان آور ن حرفآب  هانم را فرو می
اام باا خبار زنم؛  و ل از اینکه چه زمان او را از ایان موضاوع مپا میوکنم و میان  و لی  ستبینی میرا پی 

 : همرسیم او را خ اب برار میاما به حیاط که می  ؛زنمتا رسیدن به خانه حرفی نمی  کنم.
 هوای معتدل لذت ببریم؟حیاط نشسته و از  ر به نظرت چ ور است کمی  -
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ان باار هایچ واکنشای از خاو ش نشااماا این  ؛اسات  ذوبی انم آ م خاوشام، مایاز شناختی که از او پیدا کار ه
گرفتاه و غمگینای  ار  و باا هماان  حالِ ،ماند میبابی رمق و خالی از فروغ طور بیهای  همان هد. چشمنمی

 :نشیند گرفتگی روی پله می
 گفتی.زهری! امام یعنی نق ه روشنایی  ر اوج تاریکی؛  رست م ل همان ماه آسمان که خو ت می -

 :آور استبار و ماللسکوت  غم
 گزیاده ی ور که از پنااه خاو است به یتیمی شبیه از او  ور باشد،  ادر است و هرکم ل پ  مزهری! اما -

 .است
 :شکند میانداز را باالخره صدای ، سکوت طنین

 گذر . همین  و واژه  ر ذهنم می تنااتنگی! اکنون  ل  امام... -
 :مهست برای زهری خوشحالاز طرفی حال دجیبی  ارم و  ،زنمبه هالل ماه زل می

اگر امام را نبینی   !زهری  ،الی کنمؤخواهم از تو سمیپرسیدی و حاال  از من  الی  ؤسرفتیم    وبتی به شطّ -
 مانی؟بدر داشق و شیفته میو نتوانی با او  یدار کنی، بازهم همین

 :شو برار و آشفته میم ل اسپند روی آت ، بی
تاو خاو ت  ،ام باه اماام کاساته شاو اشام کاه از میازان دالباه من! مگر کافر ب ؤمانم ممعلوم است که می -

 گفتی که این دشق آسمانی است و ارتباطی به  یدن ظاهر و رخ یار ندار .می
زماان باا آهای کاه گاذارم. همکشام و  سات راساتم را زیار سارم میتر شاده،  راز میزیر نور ماه که حاال پررنگ

 :زنمکشم، صدای  میمی
 زهری! -

 :گر  لت که نشسته به سمتم برمی ر همان حا
شو  بوی د ر خااش و ؟ مگر میبسازمتنگی  خواهی بگویی با این  ل؟ بله بربانت شوم؟ میسرورمبله   -

تناگ نشاوم؟ اماا چشام! هرچاه  هد پی  امام بو ی، از تو به مشامم برساد و  لباشتی که نشان می
 .  یگر...گر م و فر ا به بال مان برمیاصالً شما بگویی، 
اش بادر خیارهکنم، آن هاد. مساتقیم نگااه  مایبر  و اجازه حارف  یگاری را باه او نمیبدض کالم  را می

 :هایم، بدانمخواهم به  رون  نفوذ کر ه و حال  را بعد از شنیدن حرفمانم که انگار میمی
 خواهی امام زمانت را ببینی؟می -
 ،شاو شاده، مایخ چااره مان میماند. باا حاالتی مسخان  باز میکشد و  هاش پر میباره رنگ رخسارهبه یک

 :گذار آید و با ناباوری  ست روی  هان  میناگاان به خو  می
 من؟ؤشو  میعنی می -

 :زنمبا اطمینان پلک می
 ام.از امام برای این  یدار رخصت گرفته  ،منؤشو  مبله که می -
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ای کاه ناشای از آلو هباا نگااه اشاک  تنااا،  ام  را باه زباان آور هکالمکند که چرا تکه نمی  یبار ادتراض یگر این
 زند.شوق است، به ماه زل می

 
 *** 

 
هایم را روی ابرهااا شااو . گااویی باادمام خااارج مینفساام از شاادت شااوق،  سااتپاچه و بااا تااأخیر از میااان سااینه 

 .   ارم...برمی
اند و تمامی حواسم نیز پی  شخ  نشسته گرفته   سرم برارهایم انگار پشتیایی! چشمؤ بدر سبکبال و رهمان

هایم سسات و آهساته اسات. اما هنوز بادم  ؛گیرمتر به  ست می. افسار اسب را محکماست  جا ماندهاسب به بر  
 طور تمام تنم.  ام و همینبلبم از گرما و هرم دشقی سوزان تب کر ه، پیشانی

جاان فاارغ بدر سرمستم که انگار از  آت   رونم چیزی نیست. آن  بدر  اغم که نور مستقیم آفتاب  ر مقابلآن
شاو ، همیشه هر زمان چنین سعا تی نصیبم می  کنم. حال خوبی  ارم...ام و  ر  نیای  یگری سِیر میگشته 

 رسم.خانمانی که سقفی باالی سرش پیدا کر ه، به آسو گی و برار میم ل بی
. باشاد  اش میزباان حاا خوشای شادهکاه از بناد آزا  گشاته و تماام رگ و پایه است  شبیحالم به حال زندانی  

تا بیشتر و باتر د ار ماوال را استشامام کانم. باه زهاری گفاتم کاه کجاا   ،کشمام تیز شده و با ول  نفا میشامه 
نکاه مباا ا باا  یادن نگاران حاال  هساتم؛ نگاران ایاآلن  بایستد، گفتم که کجا بیایاد و بارار  لا  را بیاباد. از  

 معشوق، چنان به ذوق و هیجان  چار شو  که طابت  از کف برباید.  
هایت لما کنای تک سلولتر اینکه لرزش را با تکلرز  و دجیبست اینکه احساس کنی  لت میحا دجیبی

 ام.  رست همان چیزی که  چارش شده   ل به پاهایت مااجرت کند...وو همین ردشه بعد از  ست
بینم و باه حاال و شکیبا ایستا ه و به  یاوار تکیاه  ا ه. زهاری را مایتر بیبدری آن طرف  بینم...زهری را می

کنم، نگااهم آور . نگااه  مایشنو  و سار بااال مایاندیشم. م ل اینکه صدای سم اسب را میاحوال  ل  می
 ند. کشو  و با چاره امام تالبی میچشمان  به باال کشیده می، کند می

شاو . و مجذوب و شیدای امام میشده  کند! از زمین و زمان فارغ  کنم...  یگر نگاهم نمیزهری را نگاه  می
کند. لرزش  ل مان کاه هایچ! ایان اما از شدت سر خوشی، پاهای  یاری نمی  ؛تر بیاید خواهد نز یکانگار می

خاطر ه ترسام بامی  ،گشته و مدهوش شدهخو   لرز . از خو  بیچشمان زهری است که از حلقه براق اشکی می
 زنم:صدای  می  ،این جنون، فرصت  را از  ست بدهد 

 زهری! -
تاا باه  ،خاور برار! چنادبار ساکندری میهایی دجول و بیبا بدم.  شو ..بیند. نز یک من میانگار تازه مرا می

کشیدی و  ر حسرت ار  یدن  را میها انتظمعشوبی که سال ویکنم من نه، برو به سمن برسد. به او اشاره می
 شد.پاره می یدن   لت پاره
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 ؛خواهد حرفی بزند، چیزی بگوید کند. میگلوی  هم  رست م ل پاهای  یاری نمی  ،اماموی  گر   به سبرمی
شاو ، صادای  باه . با اولین ب ره اشاکی کاه از چشامان  زا ه میاست  اش فل  شدهاما گویی تارهای حنجره

 ز ه صدای زهری!سد. لرزش  ل من هیچ، لرزش هیجانرگوش می
جاواب   تاک، تکپرساد یک میبه االت  را بپرسد. یکؤتواند ساما باالخره می  ؛کند بریده ا ا میکلمات را بریده

پرساد و اماام باا متانات شو  که  ر حال پایین آمدن از اسب است. زهری باا گریاه میگیر . نز یک امام میمی
  هد. واب میج

 گویم:تند می، رو  که  اخل خانه بشو حضرت می
 ایشان را نخواهی  ید. ،ال  یگری بپرسی، بپرس که  یگر بعدازاینؤخواهی ساگر می !زهری -

ایان  و   تناااشاو  و  حضرت  یگر  اخل خانه می  ،آور االت  را به زبان میؤرو  و دجوالنه سبه  نبال امام می
  فرماید:جمله را می

خیر بینداز  که ساتارگان همچاون تیار بگذرناد، از أ ور است کسی که نماز دشاء را چندان به تاز رحمت خدا به 
 شو .خیر انداز  که ستارگان آسمان ناپدید  أ ور است کسی که نماز صبح را چنان به ترحمت خدا به 

تواناد روی پاا رو  و  یگار نمیشانوم کاه از حاال مای. صدای افتا ن زهری را مید ن شومیخانه  حضرت  اخل   
 پاشم. کنم و به صورت زهری میمقداری آب از کاسه سفالی  ر مشتم جم  می  بایستد.

ام و های  را از هم باز کند و نگاه  خیره ساقف بشاو . مان یاک ساوی زهاری نشساته کشد تا پلکمین   یطول
ریز  و با حسارت، لحظااتی اشک میرسد. های زهری به گوش میبه ناگاان صدای گریه   ،محمد سوی  یگرش

  :کند را که چندی پی ، پی  چشم   یده بو ، مرور می
کا باتر و لباسی زیبا بار تان  اشات. بویی از همه ستبری که  ر زیبایی و خوشجوان بلندباال و سینه  -

های تانم هماه سسات شادند. ریخات و ماهیچاه  محض اینکه او را  یدم، بلبم به طارز شاگفتی فاروبه 
 تر از ماه شب چاار ه! بایی و جبروت  غیربابل توصیف بو ، حتی مسحورکنندهزی

. چقادر مان خوشابختم کاه اماروز چه ناوای  لنشاینی  اشاتهنگام صحبت کر ن    !چه محجوب بو 
شاکفته تازه  م ال غنچاه   ،حاال دجیبای  ارموای چاه  نظیر ایشاان روشان شاد.  چشمانم به جمال بی

 !اماز نو متولد شدهکه  کنم احساس می
 گوید:ز ه میگیر  و شتاب ستم را می

 این اشک، اشک شوق است ها! -
 :شو میغوغایی برپا  ماز  یدن حال ملتاب او  ر وجو 

  انم، این خاصیت دشق است. می -
تازه چیزی یا ش آمده باشاد، نگااه زند. محمد که انگار  باری،  وباره به سقف زل میاشک  حال با  یدهپریشان
 گوید:گیر  و به سردت میروز من و زهری می و  از حال

 :خ ی نوشت و به من  ا خانه نیستید،  ست ر احمد ب ان آمد.  ید که  پدر شما که نبو ید محمدبن -
 آن را بیاور تا بخوانم. -
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 م:خوان گیرم و می، نامه را میخیز با گفتن چشمی از جا برمی
 ؛اللّه الرحمن الرحیمبسم

آماد و اماوالی را تقادیم  اشات.  ر   مامروز یکی از جاسوسان دبیداهلل ناز   ؟ع؟ب امام زمانئ  رو  بر نا
آن فار   ! انمبااره چیازی نمایاین رو    اشتباه آمدی و مرا با این امور کاری نیسات  او گفتم که به  پاسخ  

نماو م و گفاتم شخصای نیساتم کاه او  ر نظار  ار . تاا ایان کاه آن همچنان انکاار اصرار فراوانی کر  و  
 شخ  مأیوسانه بازگشت.  

م ال اینکاه آن جاساوس ناز  او هام   یزید وشاء باو م.اینکه به منزل شما بیایم، پی  حاجزبن  از  ببل
 زمیناه  ایانای  ر حاجز نیز م ل من دمل کر ه و به او گفته بو  که اصالً هایچ نقا  و وظیفاه  ،رفته بو 

حضاور نداریاد. ازآنجاکاه فکار کاه  دیال گفتند  وندار  و شخ  مور نظر او نیست. آمدم منزلتان، اهل
تان م العاه نوشاتم تاا بعاد از آمادن  ایاسات، آن را  ر بالاب ناماه   یاتفاق بسیار حاائز اهمیتاکنم  می

 .فرمایید 
 کنم:اندازم و زمزمه میه محمد مینگاهی ب ،  همبندم و نفسم را با فشار بیرون مینامه را می

اماا بااز  ؛سالیمان هام از جساتجو ناامیاد شادهبنکنم خ ار رفا  شاده و دبیداللّه با این وجو  فکر مای -
 احتیاط الزم است.

 
 *** 

 
گذار .  لم از رفتن  به شکل غریبای باه تناگ های  را روی آن میکند و خورجین و وسایلاسب  را زین می

ازاینکاه بار شاترش . ببلاش شادمازحاد وابساته بی دنوان رفیاق خاو   انساته و  او را باه آمده.  ر این مادت  
کشم و با بدضام مباارزه گیر ،  ستی بر کتف او میگر   و  ر آغوشم میبنشیند، برای آخرین بار به سمتم برمی

 :کنممی
تارین کاه توانساتم باه بزرگ واس ه تو بو  انم. به من، تا آخر دمر خو  را مدیون تو میؤاز تو م  مممنون  -

ساخت کنادن  ل نما یاهایم رنگ وابعیت باه خاو  بگیرناد. بارایؤ ام  ست پیدا کنم و رآرزوی زندگی
و اجاازه  ا ی افتخاار  و یماماان نماات برای مدتی که مرا  ر خانه  ماما باید بروم. از تو ممنون   ؛است  

 .  ا ر...کن بر محالل، معاشرت با تو نصیبم شو 
بدر که تصویرش  ر مدزم حک شو  و هرگاز ، آنکنمشوم و برای مدت طوالنی نگاه  میاز آغوش  خارج می

 : شکل سیمای  را از خاطر نبرم
. روز اولی که تو را  یادم، نگااه سابز رناگ و چه چیز را حالل کنم؟ من که جز خوبی از تو چیزی ندیدم -

 ایچارهکر م! ر میپایین  ا ی،  یدم صورتت آن چیزی نبو  که تصوّابت مرا میخ کر . چفیه را که بر
اگار باه مان باو   لام   ،تر اساترفیق باور کن و اع با تو برای مان ساخت،  ماربان و  لنشین از تو  یدم
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کناد. سافر باه هایم برایات افاباه نمیاماا چاه کانم کاه اصارار  ؛خواست تا آخر دمر کنار هام باشایممی
 همراهت باشد.سالمت، خیر 

ازاینکه زهری بصد رفاتن کناد، حااجز آماد و شو . چندی ببلاسب می  بر  د و سوارکنَمکث،  ل میلحظاتی  با  
 گوید:حاال هم  ر بدربه زهری، کنار من و محمد است. زهری خ اب به حاجز می

 مرابب رفیق ما باش. -
 : هد گذار  و با لبخند پاسخ میام میحاجز  ست روی شانه 

 خیالت راحت.  ،حواسم هست -
رو  و کنم. ماایبااا نگاااهم او را بدربااه ماای ،افتااد کنااد و بااه راه میسااپا زهااری از محمااد هاام خااداحافظی می

 کنم:باشد، زمزمه میاش میرفته که نگاه من خیره راه رحالی
 من!ؤخداحافظ م -


