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نوجوانانعزیز،

داستاننامهایکهپیشرودارید،نتیجۀمدتهاتالشاستبرایشما؛کتابیاستکهسعیداردخیلیسادهتوجه
شمارابهگوشههاییازشخصیتآقایمانامامرضاجلبکند.

اینکارچندانسادهنبود....
داستانهایکتاببهگونهایانتخابشدهاستتادرمجموعتصویریکلیازتاریخزندگیامامبهدستدهد.
درتصویرگریداستانهابنابودهاستجزئیاتبیشتریبهتصویردرآیدتاتخیلشمارابهداستانپردازیدربارۀآن
جزئیاتدعوتکندوبدینترتیبخودتانبتوانیدبرایتصویرهرداستان،باتوجهبهمحورآن،داستانبگویید؛مثاًل
میتوانیدبیندوشخصیتموجوددرهرتصویر،گفتوگوییرافرضکنیدوآنرابنویسید؛بنابراینهرداستان

بستهبهخالقیتشماتوسعهمییابدوبارهامیتوانآنراازدیدگاههایمختلفنوشت.
بعدازهرداستاندوصفحۀخالیدرنظرگرفتهشدهاست؛اینصفحههامیتوانددفترنقاشییایادداشتشمایا

حّتیکتابداستانيباشدکهخودشمانوشتهاید.
بهخودتاناجازهدهیدکهبایکیازشخصیتهایداستانهمزادپنداریکنید؛یعنیخودرابهجایاوبگذاریدو
تجربهتانرادرصفحههایخالیبنویسید.اصاًلداستاندیگریراباتوجهبهبرداشتهایخودوراهنماییهایپدر

یامادرتاندربارۀزندگیامامرضابنویسید.
حّتیمیتوانیداینصفحههارابهثبتخاطراتتانازهربارزیارتحرمعلیبنموسیالرضااختصاصدهید؛

بنابرایناصاًلعجلهایبرایخواندنداستانهایاینکتابنداشتهباشید.
میتوانیدداستانهایانقاشیهایخودرابرایمابفرستید،شایدکتاببعدیما،مجموعهایازداستانهایشما

باشد.

آستانقدسرضوی
معاونتتبلیغاتوارتباطاتاسالمی
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پـدرومـادرممیگویند:»اومیآیـدوتــوراحــت
میشوی.«

منهمچوبدستیامرازیربغلممیگیرموبهکوچه
میروم.یکپایمنکوتاهاستوهیچکسبامن
کوچه توی شب تا صبح بلدم فقط نمیکند، بازی
نمیتوانم دیگری هیچکار بمانم، منتظر و بایستم
بکنم.یکلَنگهیچکارینمیتواندبکند؛هیچکار.
بچههایکوچهمرابازینمیدهندو»لَنگو«صدایم

میکنند.
و میکنند اشاره کوچه آنطرف خانۀ به مادرم و پدر 
میگویند:»آخرشاوبهدنیامیآیدوباتوهمبازیمیشود.«
آنطرفکوچه،خانۀامامکاظماست؛قراراست
هیچکس شود. همبازی من با او و شوند بچهدار
بازی لنگوها با هم او اّما نمیکند؛ بازی لَنگوها با
میکندهمباآنهاییکهلنگنیستند.میگوینداو
خیلیمهرباناست،اّماهنوزبهدنیانیامدهومنتنها
توی که باشند هم دیگری لنگوهای شاید هستم،

کوچۀخودشانمنتظرند.
منهمیشهبایدزیرچارچوبدرقایمشومتاکسی

جمع دورم میبینند مرا تا بچهها چون نبیند؛ مرا
میشوندوهمهباهمصدامیزنند:»هوهولنگو،
پدرم میزنند. مرا سنگ با بعد لنگو«؛ هوهو
تو آمد دنیا به او وقتی ندارد، »اشکال میگوید:
»اشکال میگویم: هم من میشوی.« راحت هم

ندارد.«ومنتظرمیمانم.
بایدبهچارچوبدرتکیهبدهموبهخانۀ همیشه
تا بدهم گوش خوب و کنم نگاه کوچه آنطرف
صدایشرابشنوم؛چونبچههاوقتیبهدنیامیآیند

گریهمیکنند....
***

درآنپنجشنبهسروصداییازخانۀآنطرفکوچه
در به و گذاشتم بغلم زیر را آمد،منچوبدستیام
انداختم،مردهاو بازبود،نگاهی نزدیکشدم،در
نفر یک میآمدند، و میرفتند خانه توی زنهایی

چیزیگفت،همهخوشحالشدند.
امروز آمد.« دنیا به او آمد؛ دنیا »به گفتم: من
سال ذیقعده یازدهم پنجشنبه، است؟ شنبه چند

148قمري.علی؛اسمشراعلیگذاشتند.

اومیآید...



1۰



11



12



13

نسیمخنکیالبهالیشاخههایدرختانباغمیوزید
وبرگهاراتکانمیداد.گنجشکانازرویشاخهها
میپریدندوآوازمیخواندند.سلیماننشستهبهتنۀ
امامگوش بودوبهصحبتهای درختیتکیهداده
میداد؛یکدفعهامامسخنانشراقطعکرد.سلیمان
بازهمصحبتهای دارم گفت:»آقایمن!دوست

شمارابشنوم.چرایکبارهسکوتکردید؟«
امامبهدرختیاشارهکردوفرمود:»آنجاراببین.«

سلیمانبلندشدوایستادوگفت:»کجا؟آندرخت
رامیگویید؟«

امامفرمود:»نه،آنگنجشکیرامیگویمکهروی
شاخهنشستهاست.«

سلیمانکمیجلوتررفتوگفت:»حاالمیبینمش؛
چهسروصداییراهانداختهاست!«

فرمود: و رفت سلیمان کنار و شد بلند هم امام
»میدانیاینگنجشکچهمیگوید؟«

سلیمانگفت:»نه!«
میگوید میخواهد؛ کمک ما از »او فرمود: امام
میخواهد و است رفته النهاش نزدیک ماری که

بچههایشرابخورد.«
سلیماندستپاچهشدوگفت:»حاالچهکارکنیم؟«
به و برداشت زمین از را عصایی شد؛ خم امام
بگیر؛ را اینعصا فرمود:»سلیمان و داد سلیمان
همینحاالکنارالنۀآنگنجشکبرووبچههایش

رانجاتبده.«
گنجشکازرویشاخهدرختبلندشدوپرکشید،
سلیمانبهدنبالاوتانزدیکدیوارباغرفت،مارروی
بچهگنجشکها صدای و میخورد پیچوتاب دیوار
را گنجشکها و رفت جلو سلیمان بود، شده بلند
نجاتداد.گنجشکازباالیسرسلیمانپروازکرد

ودرالنه،کنارجوجههایشنشست.

آنهارانجاتبده
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یحییبهامامشکداشتوعلمودانشاوراقبول
نمیکرد.روزیدرخانهاشنشستوساعتهافکر
میرسید ذهنش به که را سختی سؤالهای کرد.
نوشت؛بعدنوشتههایشرازیربغلگرفتوازخانه
بیرونآمد.ازکوچههاگذشتتاپشتدرخانۀامام
رسید،درزد،خدمتکارامامدررابازکرد،یحییگفت:
اجازۀورود آقایت از برو »سالم،منیحییهستم.
منرابگیر.اگربتواندبهسؤالهایمنپاسخدهد،

بهاوایمانمیآورم.«
خدمتکارگفت:»چندلحظهایهمینجاصبرکنتا

برگردم.«

خدمتکاررفتوکمیبعدبرگشت.نوشتههاییرابه
دستیحییدادوگفت:»بگیر؛اینراآقایمدادو

گفتهمۀسؤالهایتوراپاسخدادهاست.«
یحیینوشتههاراگرفتوبازکرد.باتعجبپرسید:
ندادهای، او به را نوشتههایمن توکههنوز »اّما

چطورازسؤالهایمنخبرداشت؟«
و علم از استفاده با من »آقای گفت: خدمتکار
است،میتواندهمهچیز داده او به کهخدا دانشی

رابفهمد.«
»ای گفت: و شد جمع یحیی چشمان در اشک
غالم،بروبهآقایمانبگومنبهاوایمانآوردم.«

چطورخبرداشت؟
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مردیازسفرخانۀخدابرمیگشت.درراهپولخود
راگمکرد.خیلیخستهبود.وقتیبهشهررسیدپیش
امامرفتودرخواستکمککردوگفت:»منفقیر

نیستم.دربینراهپولمراگمکردهام.«
و رفت دیگر اتاقی داخل شد، بلند جایش از امام
لحظاتیبعددستشراازدربیرونآوردوکیسۀپولی

رابهمردمسافرداد.
آنمردخوشحالشد،پولهاراگرفتورفت.

وقتیامامازاتاقبیرونآمد،پرسیدم:»آقایمن!
چرانخواستیداوراببینید؟«

امامفرمود:»نمیخواستمدرلحظۀکمککردنمرا
ببیندوبهخاطرپولیکهبهاودادمخجالتبکشد!«

نخواستمخجالتبکشد!
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دربارۀ میخواست و بود شده مـسلمان تازه جعفر،
اسالمبیشتربداند.شبیبهخانۀامامرفت.امامازاو
استقبالکردوبااحتراماورابهاتاقراهنماییکرد.
جعفرگفت:»آقاآمدهامتاشمابرایمازدیناسالم

صحبتکنیدوسؤالهایمنراپاسخدهید.«
سؤالی هر است؛ کاملی دین ما »دین فرمود: امام

داریبگوتاپاسخدهم.«
را سؤالهایش جعفر شدند؛ صحبت مشغول آنها
ناگهان میداد. جواب باحوصله امام و میپرسید
جعفر شد. خاموش بود آنها مقابل در که چراغی
آنرابرداشتوکنارپنجرهرفت؛درنورکمیکهاز

بیرونمیتابید،چراغرانگاهکردوگفت:»خراب
شدهاست؛االندرستشمیکنم.«

امامچراغراازاوگرفتوفرمود:»منخودمآنرا
درستمیکنم.«

و دیگرمسلمانشدهام »آقاجان،من جعفرگفت:
شما به نمیدهید اجازه چرا هستم؛ شما یاران از

کمککنم؟!«
فرمود: و گذاشت جعفر شانۀ بر را دستش امام
را خود مــیهمانان مــسلمانان، ما جــعفر، »ای
محترممیشماریموکارهایمانرابهآنهاواگذار

نمیکنیم.«

میهمانحبیبخداست
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ابونواسدرحیاطنشستوبهدرختخرماتکیهداد،
بهستارههایآسمانخیرهشدتامثلهرشبشعر

بگوید؛شعریدیگربرایامامسرود....
***

برایدوستشمحمدخواند.محمد را فرداآنشعر
من برای را شعرهایت فقط چرا »ابونواس گفت:
شعرهای هم او تا امام پیش برویم بیا میخوانی؟

تورابشنود.«
ابونواسگفت:»منشاعرخوبینیستم؛کسیمثل
مننمیتواندبرايانسانبزرگيماننداوشعربگوید،

مناینشعرهارابرایدلخودممیگویم.«
محمددستابونواسراکشیدوگفت:»اّمابهتراست

یکبارپیشاوبرویموشعرهایترابخوانی!«
ابونواسبهدنبالمحمدراهافتاد.امامسواربراسباز

کوچهمیگذشتکهمحمدوابونواسبهاورسیدند.
محمدگفت:»سالمآقا،دوستمابونواسبرایشما

شعریگفتهاست.«
»علیکمالسالم. فرمود: و شد پیاده اسب از امام
دارم دوست بخوان؛ برایم را شعرهایت ابونواس،

آنهارابشنوم.«
را شعرهایش و انداخت پایین را سرش ابونواس
تو بهخوبِی »تابهحالهیچکس فرمود: امام خواند.
ندارم دوست من اّما است؛ نگفته شعر من دربارۀ
شاعران،منوپدرانمراستایشکنند.میخواهماز

رفتاردرستیبگویندکهآنهاداشتهاند.«
اسب »این داد: ادامه و کشید جلو را اسب امام،
هدیه تو به دادهای انجام که کاری پاداش به را

میدهم.«

بایداینرابگویند
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تصمیم بود. آمده پـیش بزرگی مـشکل ابراهیم برای
گرفتآنرابهامامبگوید،بهسمتخانۀامامراهافتاد.

***
به ابراهیم بودکه خانه از بیرونآمدن درحال امام
اورسیدوگفت:»سالمآقایمن!میتوانمباشما

بیایم؟«
***

تعدادی میروم. شهر بیرون به »من فرمود: امام
اگر بپیوندند؛ من به است قرار هم دوستانمان از

میخواهی،توهممیتوانیبیایی.«
دربینراهوقتنمازشد.امامداشتآمادۀاقامۀنماز
میشدکهابراهیمبهپشتسراشارهکردوگفت:
»بهترنیستصبرکنیمبقیۀدوستانمانهمبهما

برسندتاباهمنمازبخوانیم؟«
امامفرمود:»نمازاولوقتخیلیمهماست؛یادت

باشدتاوقتیمجبورنشدیآنراعقبنینداز.«
ابراهیماذانگفتوهردونمازشانرابهجماعت

خواندند.

خیلیمهماست!
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اماممیگفتکهخودراتمیزنگهدارید.یکروزکه
امامبهحمامرفت،مردیکهاورانمیشناختگفت:

»پشتمراکیسهمیکشی؟«
امامبهمردلبخندزدوبهکیسهکشیدنمشغولشد.کمی
یکی راشناختند. امام و واردحمامشدند نفر بعد،چند
بهمردرسانیدوگفت:»توخجالت را ازآنهاخودش

نمیکشیکهامامرابهچنینکاریوادارکردی؟«

مردبیچارهتااسمامامراشنیددستوپایشراگم
کردوازخجالتسرخشد؛فوراًازجایشبلندشدو
گفت:»مننمیدانستمکهشماچهکسیهستید؛

خواهشمیکنممراببخشید.«
امامباهمانلبخندیکهبرلبداشت،اورانشاند
وبهکیسهکشیدنپشتاوادامهدادوفرمود:»حق

برادرباایمان،خیلیبیشترازاینهاست.«

خیلیبیشترازاینهاست
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دیروز،وقتیآندومردغریبهازخانۀامامرفتند،باز
استکه آنهامدتی بودند. ناراحتکرده را او هم
واردمدینهشدهاندوروزوشبامامراتعقیبمیکنند.
آنهاهرروزبهخانۀاماممیآیندوچندساعتتوی
اتاقبااوصحبتمیکنند.دیروزوقتیآنهارفتند،
طاقتنیاوردموازایشانپرسیدم:»موالیمن!چه

اتفاقیداردمیافتد؟«
عّدهی و نفر دو این مأمون »فضل، فرمود: امام
پیغام من برای تا فرستاده مدینه به را دیگری

بیاورند.«
پرسیدم:»چهپیغامی؟«

امامفرمود:»مأمونازمنخواستهتابهخراسانبرومو

همانجابمانم؛تاچندروزدیگربایدبروم.«
میخواهید چرا »اّما گفتم: گرفت، را گلویم بغض

اینکاررابکنید؟
همۀیارانشمااینجادرمدینههستند.مادوست

نداریمشماازاینجابروید.«
امامفرمود:»این،کاریاستکهبایدانجامبدهم.
باوجوداینکهدوستندارمپیشمأمونبروم؛اّمااین
کاربهنفعهمهاستودرآیندهخواهیدفهمید.«

***
دیروزامامدرمسجدبههمهگفتبهزودیازمدینه
بهخراسانهجرتمیکند؛دیگرانهممثلمناز

شنیدناینخبرناراحتشدند....

بایدبهخراسانبروم
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بعدازاینکهمأمونامامراتهدیدکرد،پیشدوستانم
رفتموماجرارابرایآنانتعریفکردم.قرارگذاشتیم
همهباهمهمراهامامبهخراسانبرویم.شتابانبهخانه
رفتم،کمیخوراکووسایلسفررادرکیسهریختمو
پشتشترمسوارشدموبهسمتخانۀامامراهافتادم.
کوچهخیلیشلوغبود،مردانوزنانزیادیجمعشده

بودندوصدایگریهوشیونبلندبود.
زاری و گریه صدای اتاق از شدم. امام خانۀ وارد
میآمد.امامخانوادهاشراجمعکردهبودتاباآنها
رفتن به مجبور »من میفرمود: و کند خداحافظی
بازگشتی دیگر میسپارم. خدا به را شما و هستم

.« کنید... گریه بلند بلند من برای نیست... کار در
و کرد اشاره ما به امام شد. بلندتر گریه صدای
فرمود:»سوارشترهایتانشوید؛حرکتمیکنیم.«

میکردند. گریه و میآمدند امام بهدنبال هـمه
میداد تکان دست مردم برای شتر بر سوار امام
جمعیت بین از ما میکرد. خداحافظی آنها با و
شترهایشان روی هم مأمون مأموران گذشتیم.
نشستهبودندودردوطرفامامحرکتمیکردند؛

شمشیرهایشاناززیرلباسشانباالآمدهبود.
***

واردصحراشدیموبهسمتخراسانراهافتادیم....

بلندبلندگریهکنید
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و امام و من بود. رسیده آسمان وسط به خورشید
بودیم. خراسان به سفرمان ابتدای در ایشان یاران
بودند هم سیاه غالمان و خدمتگزاران ما، بین در
بیابانحرکت در باشند. امام کهمیخواستندهمراه
میکردیمکهاماممنراصداکردوفرمود:»ابراهیم
بهتراستبایستیموغذاییبخوریم؛همهگرسنهو

تشنههستند.«
همهجمعشدندوسفرهایانداختیم؛خدمتگزارانو
غالمانسیاههملباسهایشانراتکاندادندوکنارما
نشستندومشغولخوردنشدند.منچیزینمیخوردم

وبهآنهانگاهمیکردم.اماممتوجهشدوپرسید:

»ابراهیم،چراغذانمیخوری؟مگرگرسنهنیستی؟«
آهستهگفتم:»بهترنیستاینغالمانبرسرسفرۀ
دیگریبنشینند؛آخرآنهاخدمتگزارهستندونباید

باماسریکسفرهبنشینند.«
امامباصدایبلندبههمهفرمود:

»گوشکنید!خداوندمیگویدهمۀماباهمبرابر
خداوند نداریم؛ یکدیگر با فرقی هیچ و هستیم
کسیرابیشتردوستداردکهاعمالنیکبیشتری

انجامدهد.«
به بـقیهشـروع هـمراه و انداختم پایین را سـرم

غذاخوردنکردم.

همهباهمبرابریم
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مردم همۀ و ما حاال میشد، نزدیکتر کاروان
روی که ببینیم؛شتری را امام محمل میتوانستیم

آناتاقکسفیدیبود.
احمدگفت:»گماننمیکنمامامباشد.مأموندوباره

نقشهایداردومیخواهدمردمرافریبدهند.«
اسحاقگفت:»نبایدبدبینبود؛شایدامامباشد.«و

مندعامیکردمکهاتفاقبدینیفتد.
احمدگفت:»منامامرایکباردرمدینهدیدهام،اگر
قولمیدهمکهخودش اّما ببینممیشناسم؛ را او

نیست.«
جلو است بهتر است! خودش »چرا گفت: اسحاق

برویواوراازنزدیکببینی.«
به مردم همۀ و بود رسیده جمعیت میان به شتر
اتاقکرویآننگاهمیکردند.احمدازمیانجمعیت
امامرسیدوگفت:»خواهشمیکنم به جلورفت،

پردهراکناربزنیدتاچهرۀشماراببینم.«
احمد دیدیم، را امام چهرۀ ما و رفت کنار پرده

فریادزد:»خودشاست؛بهخداقسمکهموالیما
امامبرگشتوگفت: بهطرف او امامرضااست.«

»آقاجان!خوشآمدید.«
صدایگریۀمردمبلندشد؛منباصدایبلندگفتم:
»ایمردم!ساکتباشیدتاسخنانامامرابشنویم.«
پدرم از »من فرمود: امام و شدند ساکت مردم
رسول جّدم که بود شنیده پدرانش از نیز پدرم و
است کلمهای ‘الالهااّلاهلل، است: فرموده خدا
و عذاب از بگوید، اخالص با را آن کس هر که

سختیدراماناستوبهاوآسیبینمیرسد.’«
و کرد نگاهی مردم به امام رفت، جلو امام شتر
بهوسیلۀ عذاب از درپناهماندن »اّما فرمود: دوباره
‘الالهااّلاهلل’شرطیداردوشرطآنایناستکه
امامتمنراقبولکنید.«مردم،همهاهللاکبرگفتند.

***
آنجابودکهمنوتعدادزیادیازمردماینسخنان

رانوشتیم.

ماشرطآنهستیم
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حمزهدرشهرقمزندگیمیکرد.اومثلهرشبقبل
ازاینکهچشمهایشراببنددوبخوابد،دستهایشرا
بهسمتآسمانباالبردودعاکرد:»خدایا!آرزودارم
امامراازنزدیکببینم.دعایمنرامستجابکن.«

صبحکهازخواببیدارشد،باعجلهکفشهایشرا
ازهمسایههاتوی نفر بیروندوید.چند به و پوشید
کوچهایستادهبودند.حمزهبهسمتآنهارفتوگفت:
»گوشکنید.مندیشبخوابدیدمامامبهخانۀمن

آمدهاستومنازدیدنشخیلیخوشحالشدم.«
همسایههابهاوخندیدندوگفتند:»حمزه،چهخواب
عجیبیدیدهای؛آخرچطورممکناستامامبهخانۀ

توبیاید؟«
***

آنروزامامویارانشکهبهسمتخراساندرحرکت
بودندبهشهرقمرسیدند.مردمازورودآنهاخبردار
به را امام هـمه دویدند، کاروان بهسوی شـدند،
جمعیت به رو امام میکردند، دعوت خانههایشان
کردوفرمود:»شترمنهرجاتوقفکرد،ماهمانجا

میرویم.«
مردمقبولکردندوبهدنبالامامراهافتادندتااینکه
شترجلویخانۀحمزهتوقفکرد.امامبهیارانش
فرمود:»ازشترهایتانپیادهشوید؛میهماناینمرد

میشویم.«
حمزهازخوشحالینمیدانستچهکارکند!

همسایههاجلومیآمدندومیگفتند:»خوشبهحالت!
خوابتوحقیقتپیداکردودعایتومستجابشد.«

دعایتومستجابشد
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روزیکهامامبهخراسانرسید،درقصرسروصدای
بود کرده جمع را بزرگان همۀ مأمون بود. زیادی
»من میگفت: و میکرد صحبت آنها برای و
در تا کنم خود ولیعهد را علیبنموسی میخواهم

حکومتشریکمنشود.«
»چطور گفت: بزرگان از یکی شدند، ساکت همه
حکومتکردن که کنی ولیعهد را کسی میخواهی
بلدنیست؟اگرمیشوداورادعوتکنکهبرایمان

صحبتکندتابفهمیماراستمیگوییم.«
همهگفتند:»درستاست؛بلهدرستاست.«

مأمونمیخواستباولیعهدکردنامام،خودرابهوی
نزدیککندتادلهایدوستدارانایشانرابهدست

آورد؛برایهمینامامرادعوتکرد.
امامآمدودربارۀخداوپیامبراکرمبرایآنها
صحبتکرد،حرفهایزیبایامامباعثتعجبهمۀ

آنهاشد،هیچکدامازآنهادیگرچیزینگفت.

روزبعدمأمونبهامامگفت:»ایپسررسولخدا!
شماازهمهعالمترهستیدوبهترازمنمیتوانید
بهجایمنحاکم کنید؛خواهشمیکنم حکومت

شوید.«
امامفرمود:»دوستدارمبندۀخداباشموازمال
دنیادورباشموامیدوارمکهباتواضعبتوانممقام

بلندیپیشخداپیداکنم.«
را خود نقشۀ تا دید مناسب را فرصت که مأمون
عملیکندگفت:»میخواهمازخالفتبرکنارشوم

تاشماحاکمشوید.«
امامبهمأموننگاهکردوفرمود:»اگرخالفتحق
دیگری به را آن که نیست درست پس است تو
ببخشیواگرحقتونیستپسچراتاکنونخلیفه

بودی؟«
عصبانیت از و بدهد جواب نتوانست دیگر مأمون

قرمزشد....

ازعصبانیتقرمزشد
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فکر مرد »آن گفت: و کرد جمع را دوستانش زید
ستمگر مأمون با ولی است؛ پیامبر پسر میکند
که حاال شود؛ ولیعهد کرده قبول و شده همدست

اینطوراستمنهممیرومواورامیکشم!«
وقتی بودند. گرفته بزرگی جشن قصر در بعد، روز
مردم به و ایستاد راه میان در زید شد تمام جشن
از بعد برمیگشتند. خانههایشان به همه کرد. نگاه
اینکههمهرفتند،چاقویشرادرآستینپنهانکرد
وپیشامامرفت.امامناراحتنشستهبود،زیدهنوز
به فرمود:»زید، امام بودکه نکرده راشروع حرفش
را تو اگرجوابم بهشرطیکه توجوابمیدهم؛ سؤال
راضیکرد،آنچیزیراکهدرآستینپنهانکردی

بیرونبیاوریودوربیندازی!«
زیدماتومبهوتماندهبود،نمیدانستچهبگوید،
تااینکهپرسید:»چراقبولکردیدولیعهداینمأمون

ظالمباشید؟بااینکهمیدانیداوکافراست!«
امامفرمود:»منمجبوربودموالیتعهدیمأمون
راقبولکنم.اگراینکاررانمیکردم،تالشهای
چندینسالۀامامانقبلازمنکهسعیدرهدایت
مردمداشتند،بیهودهمیشدوعاقبتاسالمبهخطر

میافتاد.«
گفت: بود انداخته پایین را سرش درحالیکه زید
چون بودید؟ ناراحت جشن در همین برای »پس

شمارامجبوربهاینکارکردهبودند؟«
این با میکنی فکر هم هنوز »زید، فرمود: امام

ستمکارهمدستشدهام؟«
زیدگفت:»نهایموالیمن!سوگندمیخورمکه
شماپسرپیامبرهستیدوهمۀحرفهایشماراست

است.«
بعدچاقویشراازآستینبیرونآوردودورانداخت....

شمارامجبورکردهبودند
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بود. نگذشته زیادی مدت خراسان به امام ورود از
از من برای و رفته ایشان دیدن به بار چند یاسر
رفتارخوبومهربانیشانتعریفکردهبود.منهم
خیلیکنجکاوبودمکهامامراازنزدیکببینم.شبی
ازیارانشانرادعوتکرد،من یاسر،اماموعّدهای
نشستیم. سفره یک سر همه و رفتم آنجا به هم
هنوزغذاخوردنراشروعنکردهبودیمکهامامفرمود:

»یاسر،یکسینیبیاور.«
امام بازگشت. سینی با و رفت بیرون اتاق از یاسر
ازبهترینغذاهارابرمیداشتودرسینی مقداری

به و کردم تعجب رفتار این از من میگذاشت.
تعریف برایم او درست رفتار از »تو یاسرگفتم:
کردی،درحالیکهاوبهترینغذاهارابرایخودش

برمیداردوبهبقیهتوجهیندارد!«
یاسرمیخواستحرفیبزندکهامامسینیرابهاو
دادوفرمود:»یاسر،اینسینیغذارابگیروبهخانۀ
غذای همین ببر؛ نیازمند و مستمند همسایههای

اندکدرونسفرهبرایماکافیاست.«
یاسرسینیراگرفتورفت.

تازهمعنیحرفهاییاسررافهمیدم.

تازهفهمیدم
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کذابه،زنیبودکهدرکوچهوخیابانراهمیافتادو
بههرکسمیرسیدمیگفت:»منازنسلفاطمهام،
منازهمۀشمابهترموشمابایدهرچهمیخواهم

بهمنبدهید.«
مردمچونفاطمهرادوستداشتند،بهاوپول
اینخبرکهبهگوشمأمونرسید وغذامیدادند.
خواستاورابیاورند؛بعدجلویهمهباصدایبلند
ازاوپرسید:»ازکجامعلومکهتوراستمیگویی؟«
و کرد اشاره بود آنجا که امام به بیشرمی با زن
ازنسلفاطمهاست؛ گفت:»اینمردهممیگوید
ازکجامعلومکهاودروغنمیگوید؟«امامنگاهیبه
راجلویحیواناتوحشی انداختوفرمود:»او زن
دروغ؛ یا میگوید راست که شود معلوم تا بیندازید
آسیبی هیچ مادرم نسل به وحشی حیوانات چون

نمیرسانند.«
اّما پرید؛ رنگورویش راشنید اینحرف زن وقتی
ناگهانفکریبهذهنشرسید.بلندشدوگفت:»اگر
حیواناتوحشی اولجلوی راستمیگوییخودت

بروتاببینمخودتسالمبیرونمیآیییانه؟«

بدونهیچ امام نگاهیکرد؛ امام و بهزن مأمون
حرفیبلندشدوبهسویمحلنگهداریحیوانات

وحشیودرندهرفت.
مأمونگفت:»ایپسررسولخدا!کجامیروی؟«
راستیو تا بروم امامفرمود:»بایدپیشدرندگان

حقیقتمعلومشود.«
باز امام وقتیدِرمحلنگهداریحیواناترابرای
شد. وارد نگرانی کوچکترین بدون امام کردند،
همۀحیواناتوحشیباواردشدنامام،رویدمهای
خودنشستندوسرشانراپایینانداختند.امامکنار
آنهارفت،دستیبرسرهرکدامکشیدوبعدبه
سالمتبیرونآمدوفرمود:»حاالاینزندروغگو
راپیشآنهابفرستتادروغاوبرایهمهمعلوم

شود.«
همۀمردمماتشانبردهبودومنتظربودندببینندزن

چهمیکند.دستوپایزنمیلرزید.
مأموندستوردادکهاورابااجبارواردقفسکنند.با
ورودزنبهآنجا،حیواناتازهرطرفحملهکردند

واوهمچنانجیغمیکشید....

اوهمچنانجیغمیکشید
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بود؛ نباریده بارانهم بودکهیکقطره خیلیوقت
بیعلف. وصحرا بود شده رودهاخشک و چاهها
گوسفندهایمانهمگرسنهوتشنهبودندوداشتند

میمردند.
دوستداشتند، خیلی را امام که مادرم و پدر
میگفتند:»اگرامامازخدابخواهدبارانبیاید،حتمًا

میآیدوماازخشکسالینجاتپیدامیکنیم.«
نداشت فایدهای بیاید باران کردم دعا چه هر من
گفت: پدرم که شنیدم صبح روز یک نداشت. که
»دوشنبهقراراستامامبهصحرابرودودعایباران
باخودمگفتمخداکند بخواند.«خوشحالشدمو

زوددوشنبهبیاید.
راهی امام دنبال مردم همۀ شد، موعود روز وقتی
تو بودیم،دل مادرمهم و پدر و صحراشدند،من
دلماننبود،سروصدایزیادیبود،مردمهمهباهم

هم بعضی و بودند امیدوار بعضی میزدند؛ حرف
صخرهای روی امام رسیدیم که صحرا به ناامید.

رفتوبعدازشکرخدافرمود:
بخشش امیدوارند؛ تو بخشش به مردم خدا! »ای
خودرانشانشانبدهوبارانیبابرکتبرایشانبباور.«
هم و ترسیدم هم شد؛ زده بزرگی رعدوبرق
خوشحالشدم.رعدوبرقنشانۀبارانبودوبارانی
تندبارید؛آنقدرباریدکهتمامچاههاپرشدورودها
تا بنیعباس بزرگان علف. از پر صحرا و جاری
آنموقعهرچهدعامیکردندبارانینمیآمد؛برای
همین،وقتیدیدندبهدعایامام،آسمانبارید،از

خانههایخودبیروننمیآمدند.
زیربارانمیدویدمومیشنیدمکهمردممیگفتند:
»ایـنازبـرکـتدعـایفـرزندرســولخدا،

امامرضااست.«

ازبرکتدعایاوست
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نزدیکظهربود.صدایموسیراشنیدمکهبلندبلند
منراصدامیکرد:»خدیجه،خدیجه،کجایی؟«

دستازکارکشیدموبهسمتحیاطدویدم.موسیبازنی
آنجاایستادهبود،گفتم:»موسی،چهخبرشدهاست؟«

موسیگفت:»خدیجه،میهمانعزیزیداریم.اورا
داخلببر.«

نگاهیبهآنزنانداختم،چهرۀمهربانیداشت؛اّما
لبهایشخشکشدهبودوخستهبهنظرمیرسید.
»بفرمایید گفتم: و کردم راهنمایی داخل به را او

داخل،بفرمایید.«
زنواردخانهشد.موسینزدیکترآمدوباصدای
آرامگفت:»خدیجه،اوازسفریطوالنیبهقمآمده
با و کن پهن بستری برایش است؛ خسته و است
همانچیزیکهدرخانهداریمازاوپذیراییکن.«

موسیبهسمتکوچهدوید،منهمدنبالشدویدمو
گفتم:»کجامیروی؟«

موسیگفت:»میروممقداریشیرتهیهکنم.«
بهاوگفتم:»موسی،ماکهپولیبرایخریدشیرنداریم!«

بهدستشاشارهکردوگفت:
»انگشترمرامیفروشم.«بعدبهسرعتدورشد.

منفریادزدم:»موسی،اینزنکیست؟«

»وقتی گفت: میشد دور که همانطوری موسی
برگـشتمبرایتمیگویم.حـاالبروولــحظـهای

میهمانمانراتنهانگذار.«
واردخانهشدم.آنزنهمانطورایستادهبود،گفتم:
»بفرماییدبنشینید.معلوماستکهخستهوبیمارید.«

اوپاسخداد:»آری،ازسفریطوالنیمیآیم.«
بستریتمیزوپاکیزهبرایشپهنکردموخواهش
کردمآنجادرازبکشد،رواندازیسفیدبرایشآوردم،
وقتی کردم، آب را ظرفی و آمدم بیرون اتاق از
دوبارهوارداتاقشدموکنارشنشستم،اودرتب
دوباره میزد، صدا را امام که شنیدم میسوخت.
خانه در تازه نان کمی فقط آمدم. بیرون اتاق از

داشتیم،آنرادرظرفیگذاشتموبرایشبردم.
بهنوشتۀروی بود؛ اینبارتویبسترنشسته زن
»اینسخنکیستکه پرسید: و اشارهکرد دیوار

آنجانوشتهشدهاست؟«
گفتم:»سخنامامماناست.وقتیاودرسفرشبه

خراسانازقممیگذشتاینجملهراگفت.«
ازمنخواستنوشتهرابرایشببرم؛آنراازدیوار
جداکردموبهاودادم،آنرادربغلگرفتوگریه
کردوگفت:»برادرجان!پسکیتورامیبینم؟«

منمعصومهام)۱(
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امامرضا خواهر من!شما بانوی »بانو! پرسیدم: من
هستید؟«

پاسخداد:»آریمنمعصومههستم.چندوقتپیش
او نامهایفرستادکهپیش برایم ازخراسان برادرم
قم به قبلازاینکه اّما شدم؛ سفر راهی من و بروم

برسم،دربینراهبیمارشدم.«
بیمار و خسته سفر راه در شما من! »بانوی گفتم:
شدهاید؛بهتراستمدتیهمینجابمانیدواستراحت

کنید.خودمازشمامراقبتمیکنم.«
و »من فرمود: و کرد گریه معصومه حضرت
باید ندیدهایم؛ را همدیگر که مدتهاست برادرم
بروم؛دیگرطاقتدوریاوراندارم.«بعددوبارهاز

هوشرفت.
اوچندروزدرخانۀماماند.منوموسیازاومراقبت

میکردیم؛اّمااوروزبهروزبیمارترمیشدوبرادرش
لـحظهایازیـادشنمیرفت.تـمامهـمسایههاو
اهالیقمکهازآمدناوباخبرشدهبودند،هرروزبه

خانۀمامیآمدندوبرایشغذامیآوردند.
آنروزوقتیظرفنانوشیررابرایشبردممتوجه
شدمتویبسترآراماستودیگرنالهنمیکند.ظرف
راجلویشگذاشتموگفتم:»بانویمن،برایتانغذا

آوردهام.«
اّمااوساکتبود؛چندبارصدایشزدم،جوابینداد؛
ازدنیارفتهبود.بهموسیگفتم؛هردوگریهکردیم.

اوباالخرهنتوانستبرادرشراببیند.
منوموسیهمراهعّدهایازمردمقماورابهخاک

سپردیموبرایامامهمپیغامفرستادیم.
هنوزهرگاهبهیاداومیافتم،برایشگریهمیکنم.

منمعصومهام)2(
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چندروزپیشوقتینمازصبحراخواندیموبهخانه
آمدیم،امامبهمنفرمود:»اباصلت،منامروزپیش
تو با اگر آمدم بیرون ازقصر مأمونمیروم؛وقتی

حرفینزدمتوهمسؤالینکن.«
را بدهید،منهمان گفتم:»آقاجان!هرچهدستور

انجاممیدهم؛اّماچرانبایدباشماحرفیبزنم؟«
امامفرمود:»خودتمتوجهمیشویاباصلت.«

امامدربارۀخانوادهودوستانشسفارشهاییکردو
فرمود:»کارهاییکهگفتمبعدازمنانجامبده.«

شما برای است قرار خدایناکرده »مگر پرسیدم:
اتفاقیبیفتد؟«
ناگهاندرزدند.

امامفرمود:»غالمانمأمونهستند،دنبالمنآمدهاند.«
دررابازکردم؛دونفرواردشدند،امامعبایخودرا
خیلی پوشید. را وکفشهایش انداخت دوش روی

نگرانشدهبودمودنبالآنهارفتم.واردقصرکه
شدیم،مأمونازرویتختخودبلندشدوبهسمت
اورا انداختو امام رادورگردن امامآمد،دستش
بوسیدوگفت:»خیلیخوشآمدیپسررسولخدا!«
امام برای بودم مراقب و بودم ایستاده منکناری
اتفاقینیفتد.مأمونظرفمیوهرابرداشتوبهامام

تعارفکرد.امامفرمود:»منمیلندارم.«
مأموندوبارهاصرارکردوامامبازهمعالقهنشاننداد.
مأمونگفت:»ایپسررسولخدا!دستمنرارد
این از اینجاخارجشوی، از بایدقبلازاینکه نکن،

میوهبخوری!«
میکند. اصرار آنقدر چرا مأمون نمیدانستم من
اوبهاجبارخوشهایانگوربهدستامامدادوامام
فقطسهدانهازآنراخورد؛ناگهانحالشبدشدو

خوشۀانگورازدستشافتاد....

فقطسهدانهانگور)۱(
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امامازجایشبلندشدوبهسمتدرآمد.مندستپاچه
بههمانسمتدویدم،خواستمچیزیبپرسماّمایاد
حرفامامافتادمکهگفتهبودنداگرحرفیباتونزدم

توهمبامنحرفینزن.
امامازقصرخارجشد،منهمدنبالشبودمتااینکه
واردخانهشدیم.امامفرمود:»درراببنداباصلت.«

دررابستمووارداتاقشدم.امامفرمود:»اباصلت،
مأمونمنراباآنانگورمسمومکرد!«

بایدحدسمیزدم.
ازمدینهبهخراسانآوردتامراقبش امامرا مأمون
قصر در را او که کرد خود ولیعهد بهاجبار و باشد

محبوسکند؛تاشایددیگرامامدربینمردمنباشد؛
اّماوقتیدیدمردمبیشترازگذشتهبهامامعالقه

پیداکردهاند،باالخرهتصمیمبهقتلاوگرفت.
گرفتم؛ دست در را عبایش و رفتم امام سر باالی
میکردم. لعنت را مأمون و میگریستم همانطور
تعدادیازیارانامامهمکهمارادرراهدیدهبودندو
نگرانحالامامشدهبودند،آمدند.همهگریهمیکردیم
وکاریازدستمانبرنمیآمد،صدایگریهوشیونما

بلندترمیشدومردمازهرسوجمعمیشدند.
کمیبعدامامچشمانشرابستودیگربازنکرد....

فقطسهدانهانگور)2(
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درراهبهاینفکرمیکردمکهامامچگونهچهرهای
دارد.تابهحالفقطدربارۀاوشنیدهبودمونتوانسته

بودماوراببینم.
***

هیچ و بود خلوت همهجا رسیدم، شهر دروازۀ به
که میشنیدم را جمعیتی صدای نبود، باز مغازهای
صداها به و میگذشتم کوچهها از میکردند، گریه

نزدیکترمیشدم.
جمعیتزیادیراروبهرویخودمدیدم،جلورفتمو

پرسیدم:»چهشدهاست؟«
کسیپاسخداد:»کارخودشاست؛امامرامسموم

کرده!«
باورنمیکردم؛یعنیدیگرنمیتوانستمامامراببینم.
همهجمعشدهبودندتادرتشییعپیکرامامشرکت
از حّتی باشد؛ نیامده که نبود شهر در کسی کنند.
دوست همهوهمه، بودند، آمده هم دیگر شهرهای

ودشمن.
دنیا از امام وقتی دیدمکهقسممیخورد را مردی

رفت،فرزندکوچکش،جوادپیشاوبود!

قسممیخوردکههیچکسنمیداندجواد،چگونه
خودشرایکشبهازمدینهبهخراسانپیشپدرش
رساندهبود.مردمیگفتازامامشنیدهبودموقتی
خودش از بعد امام توسط باید برود دنیا از امامی

غسلدادهوکفنشود.
هیچکستابهحالچنینجمعیتیراندیدهبود؛بچهها

همآمدهبودندوبرایامامگریهمیکردند.
و میرفت راه ازهمه جلوتر برهنه پای با مأمون
گریهمیکرد!امامرابهخاکسپردند،منهمانجا
مردم خواندم، را شعرهایم و رفتم رویصخرهای

بیشترگریهکردند.
مأمونسهروزهمانجاماند.همهمیگفتند:»تظاهر
میکند!«اوروزهمیگرفتوازصبحتاشبگریه
است؛ بودندکهکارخودش میکرد!مردمفهمیده
امامرااومسمومکردهاستوبرایاینکهخودشرا

بیگناهنشاندهداینکارهارامیکند.
همهگریۀاورامیدیدندولیهیچکسباورنمیکرد

اوبیگناهباشد.مردمبازهممیگفتند:
»کار،کارخودشاست.«

کار،کارخودشاست
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پسرسلطانسنجرصبحزودسواراسبشدوبرای
شکاررفت؛اومریضبودودکترشگفتهبودبایدبه
گردشبرودوسرشرابهشکارگرمکند.دربینراه
ناگهانبچهآهوییجستوخیزکنانگذشت،شاهزاده
بههمراهانشگفت:»چهآهویقشنگی،میخواهم

آنرابرایمشکارکنید.«
همراهانشاهزادهبااسبدنبالبچهآهومیدویدندو
بچهآهوهمکهترسیدهبودفرارمیکرد؛اّمایکدفعه
زمین راروی بلندشنشستوسرش پاهای روی
گذاشت.جاییکهبچهآهونشستهبودجاییبودکه

امامرابهخاکسپردهبودند.
ازنوکرانشاهزادهبهاوگفت:»ایشاهزاده، یکی

اینآهوازدستمابهامامپناهآوردهاست،مانباید
اوراشکارکنیم.«

شاهزادهازاسبپیادهشدوکفشهایشرادرآورد،
باپاهایلختآمدوکنارآهونشست،اوهمسرش
به کرد شروع و گذاشت امام مبارک قبر روی را
بیماریاش که میخواست امام از او گریهکردن.
به را سرش نباشد مجبور دیگر تا کند درمان را
شکارکردنگرمکند.امامکهبچهآهوراازمرگ

نجاتدادهبود،شاهزادهراهمشفاداد.
سلطانکهازسالمتیپسرشخیلیخوشحالشدهبود،
بارگاه و گنبد امام، مبارک قبر روی داد دستور

بسازند.

ضامنآهو...
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