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 :فصل اول
 همسفر امین

شکند. بانگ زمزمه و سوسوی ملایم باد شده بر محوطه بیابان را میصدای سم اسبان و اُشتران، سکوتِ چیره
تر سوز هوا لرزش خفیفی بر تمام تنم انداخته. افسار اسب را محکم ست...شب سردی ،هم با آن همراه شده

 خواهد در دستم نفوذ کند، مقابله کنم.می حسی ناشی از سرما کهتا با بی ،گیرمدست میبه
پاهاایم درسات م ا   آمیزد.رویم پخش شده، درمیای که در فضای روبهزند و با مهام بیرون میآهی از بینی
 روند. حسی میکم رو به بیدستانم، کم
ما ماه همچنان میاان ا ؛ها پرتوی ضعیفی دارندستاره دوزم.کنم و نگاهم را به آسمان سیاه و تیره میمک ی می

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

 :شنومصدای ضعیفش را از کجاوه شتر می
 ؟سرورمبله  -

ازاینکاه زند و قب روم. صفیه پرده کجاوه را کنار میکشم و نزدیک کجاوه میدنبال خود میافسار اسب را به
 گوید:نگران میبخواهم سخنم را به زبان بیاورم، زودتر و دل

ترسم حال نامساعد بانو نرگس خاتون، بیشتر رو باه وخامات شود. میمیسردتر لحظه بههوا لحظه -
 برود. 

 :دهمیید تکان میأمعنای تزنم و سری بهگرشده، زل میبه برق چشمانش که در تاریکی جلوه
 کنیم.همین نزدیکی اُتراق می -

 ها برای پیدا کردن درخت و بریدن چند قطعهدک نور ضعیف ستارهایستد. همان انکاروان کوچکمان باز می
رفته موجی از روشنایی، فضا را بیشتر قاب  تشخیص محض روشن شدن آتش، رفتهکنند. بهام میچوب یاری

 کند. می

 :ایستمروم و کنار کجاوه مینزدیک شتری که حالا بر زمین نشسته می
با اوج ادب و احترام، یک دست صفیه گس خاتون و کنیزان دیگر پیاده شوید.همراه بانو نرتوانید بهصفیه! می

هماراه سر آنها پیااده شاده و باهرا، کنیزان دیگر نیز پشت گیرد و کنیزی دست دیگرشنرگس خاتون را می
، هرم گرماایشگیرم تا نشینند. من نیز روبرویشان نشسته و دستانم را نزدیک آتش مییکدیگر دور آتش می

 کنم:آتش زمزمه می خیره به شعله ،کمی از سردی وجودم کم کند
 بانو.  ،حتماً برایتان سخت گذشت -

 گوید:کشد و با صدای آرام و محجوبی میآهی می
! به خادا قسام کاه ایان راه بن سعیدع مانیا زجر زندان عباسی را؟ جناب  ،گوییدسختی راه را می -

ام، چیزی جز دربند حکومات باودن، لا که از زندان رها شدهحا ،برایم هیچ دشواری و مشقتی ندارد
 فرسا نیست.برایم سخت و طاقت
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تاوانم بگاویم. همچناان کاه نگااهم در باین را از دست داده باشم، چیزی نمی سخن گفتنانگار که قدرت 
 :آورمهای آتش گم شده، افکارم را به زبان میشعله
سایاه و نماورِ حکومات عباسای گذرانادن، درد کمای چندی از عمر خود را در زندان  ،حق دارید -

 نیست.
شاود و باا بارق ی آتش جدا میگشاید، برای یک لحظه نگاهم از شعلهمحض اینکه بانو لب به سخن میبه

 :کنددرخشد، تلاقی پیدا میاشکی که در چشمانش می
ی که محال است کهنه زخم ،ام ماندهتر برای من، داغیست که بعد از شهادت امام بر سینهدرد بزرگ -

برادر ناخلف اماام ، 1جعفرتر برای من وقتی بود که بعد از تولد فرزندم، مورد آزار شود! زجر بزرگ
 قرار گرفتم. 
اتفاقات باود  بعد از همه دانم.... مابقی ماجرا را خوب میماندشکند و سخنش ناتمام میصدایش در گلو می
 که گرفتار زندان شد.

کنیاز  آنهاادر میاان  کاه ، درباره کنیزان برادرش تهمات زد و گفاترسیدهدافی که داشت نوقتی جعفر به ا
 رود.دنیا بیاورد، دولت شما با دست او از بین میاش را بهبارداری وجود دارد که اگر بچه

تاا  ،رممأموری را به دنبالم فرستاد و دستور داد که کنیزان امام را باه خاناه قاضای ببا ،آن خلیفه معتمدبعداز
کنیزان که بانو نرگس خاتون هم میان آنها بود، زنادانی شاده و  دار نیستند.و اعلام کنند که بچهکرده بررسی 

 حالا هم که چیزی از آنها نیافتند، دولت عباسی رهایشان کرد.
تاب بیصفیه هم  ،شودمی های بانوزمان با چکیدن اشککنیزی که کنار بانو نشسته، هم صدای برخاستن ناله

 اما سعی در آرام کردنشان دارد. ؛است
رویم. و بااهم باه ساوی بداداد مای یدبانو! خدا را شکر که اکنون سالم هستید، از زندان نجات یافت -

 شود.تنها باعث رنجش خاطرتان می ،گذشته خاطرات
پوش کرد و اه  آن را هکشد. داغی که سامرا را سیاهای بانو، انگار داغ امام از نو قلبم را به آتش میبا حرف
 یتیم!

خود شده بودم؛ از حیرتی که بر دلم لانه کرده بود، از این کوچی اگر بگویم آن روز از خودبی ،عجیب نیست
 صورت گرفت. ،رفتکه خیلی زودتر از آنچه که انتظار می

آمدنش! از یاازده دنیا پای او بودم، حتی قب  از بهخود را وقف خدمت به حضرت ساخته و هم ،جان با همه
 پرورش یافتم. ؟ع؟امام هادی ،سالگی در دامان پرمهر پدر بزرگوارش

ای کار ساده ،امام ، کفن و دفنآور آن روزها از خاطرم محو شود. غس های تلخ و زجرمحال است که لحظه
حضاور بالینشاان ناار ک یشانبود و در تمام طول مدت بیمار بوحساحدّام به او بینبود! برای منی که علاقه

 کند.یا بدترازآن! مرگ تدریجی که آدمی را زجرکش میبود مرگ شبیه داشتم، 
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ام. اماام قارار نباوده، چنین مستأصا  و بیعمرمحال در طول هایم لرزشی به خود گرفته بودند که تابهدست
کسی که یادگار امام و ، جگرش بودور پارهبخشید، حضداد و قلبم را قوت میگرمی میاما آنچه دل ،رفته بود
 .بود امدیدهبخش دل داغتسلی
 یبخشاید و مرحماام را ساامان می، کمای شاوریده حاالیبودچهارده اش که به زیبایی ماه شبچهره هنظار
 شد بر زخم سختی که بعد از فوت امام بر قلبم رخنه کرده بود.می

 گذارد.آرام به صحنه آسمان پا میشوم که خورشید آرامیده میوقتی از موج خاطرات بیرون کش
 بهتر است دیگر برخیزیم. ،خورشید در آستانه طلوع است -
 بن سعید.جناب ع مان -
و روی تختاه چاوبی  گاردمجاای خاود برمی تا برخیزم با صدای بانو دوباره باه ،امخیز شدهکه نیمدرحالی

 :نشینممی
 بله بانو؟  -
یا سخت گذشته؟ زندان بله، اما این راه با وجاود همراهای همسار دلساوزتان و مارد پرسیدید که آ -

 نگرانی برای من نداشت.بوده، هیچ دلامینی چون شما که مورد وثوق امام 
 :کندهایم جریان پیدا میزنم و آرامش همچون خون در رگپلکی می

 بانو به ما لطف دارند.  -
 گوید:دهد و با اطمینان میسر تکان می

سوگند کاه در اماین باودن شاما شاکی  خدابه، این سخنان نه از روی لطف که عین واقعیت است -
شود از یاد برد که امام در حضور خاوا  شاما را جانشاین خاود معرفای کارد و مگر می ،نیست
 1«رسید.دین خود به هلاکت میو پراکنده نگردید که در از وی پیروی کنید »فرمود:
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 :دومفصل 
 شوق دیدار

خواهد آدمای را هوای شرجی و گرم با وجود ازدحام جمعیت، گویی می ،همهمه شدیدی بازار را فرا گرفته
تر، پیرمردی آتش به مالش زده و خرماهایش را باه قیمات نااچیزی باه طرفبه خفگی بکشاند. چند متر آن

 د از فرصت استفاده کنند.فروش گذاشته؛ بیشتر مردم هم به همان سو هجوم برده و سعی دارن
اما توجه بیشتر افراد به سامت  ؛کندهای مرغوبش تعریف میزند و از پارچهفروشی بلندبلند فریاد میپارچه 

 .است خرمافروش جلب شده
حرکت اسب و  .است رسد، با همه صداها درآمیختهکاری هم که از کارگاه کناری به گوش میصدای چکش

موهای سایاه  باای دختربچه و اند، باعث ایجاد گردوغبار شدهن توی بازار در گردشهایی که با صاحبشاالاغ
 بخرد.  خرمابرایش  که کندگرفته و با گریه اصرار می را چادر مادرش، بر پشتش شدهبافته و بلند

پوست در کناار چند غلام سیاه کند.می مست آید، هر رهگذری راخانه وسط بازار میبوی کبابی که از سفره
روند. بعضی از کنیزان زنبی  به دست دارناد شان به سمت دکان خواربارفروشی میهایی روی شانههم کیسه

 وآمدند. کنند، در رفتکه سینی خرما را روی سرشان حم  میو بعضی دیگر درحالی
دهاد و یال چادرش را بالا می ،زن عرب .ام غلبه کنمگیتا شاید بر تشن ،کنمهای خشکم را با زبان تر میلب

محض گیرم. بهها را میسپارم و در عوض سکهگیرد. ظرف روغن را به دستش میای به طرفم میچند سکه
رو و لبخند آید. ابوطالب م   همیشه گشادهتر میقدم نزدیکبهبینم که قدمدور شدن زن، چهره آشنایی را می

 :آیدکند و به سمتم میمان فاصله دستی برایم بلند میبه لب از ه
 وکار چطور است؟ ؟ کسب1کنی سمّانچه می -

 :فشارمگذارم و ملایم میاش میدستی بر شانه، کنمبا لبخند ملیحی از او استقبال می
 الحمدالله، شکر خدا. -

 اما لحن صدایش عادی! ؛یب استنوع نگاهش عج ،گیردظرف مسی را که به همراه خود آورده، مقابلم می
 ام کمی روغن بگیرم.هدمن نیز آم -

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

کناد و ای از عباایش خاارج میگیرم، ابوطالب نامهزمان که به سویش میکنم و همظرف را پر از روغن می
ای شانه ابوطالب، به مأمور حکاومتی بادقوارهکنار لحظه نگاهم از سپارد. درست درهمیندست دیگرم میبه
 دهد.در بازار جولان می دستبهافتد که شمشیر می

دارد و های بلندش را پرغرور برمایکند. قدمخورد و مسیرش را به سمتمان کج میناگهان چشمش به ما می
هایم باه سارعت افتد و مردمکام به لرزه میهای درونیمام اندامکنم. تحس میبه وضوح، نگاه مرموزش را 

 کشد.ام ماجرا را فهمیده و عبایش را جلوتر میدود. گویی از حالت چهرهبه سمت ابوطالب می
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هاای از ظرفزیاادی ، تعاداد دو نفارشود و میاان سروصدا می ،گیردباره همهمه بیشتر در بازار اوج مییک
دانم بحاث سار دارد. نمایکند. مأمور حکومتی عجولانه به سمت میدان دعوا خیاز برمایشسفالی دکانی می
ترین حالت ممکن، ناماه استفاده را کرده و با سریعاز این فرصت نهایت تنهاخواهم که بدانم... چیست، نمی
ها سکهدیگر کنار  ،شال کمرم درام، هایی را که از ابوطالب گرفتهسکه کنم.های روغن پنهان میرا میان ظرف

 گذارم.می
خاونین زخمای و را که نظم بازار را به هم ریختند، دستگیر و آنهاا را باا صاورت نفری  دو ،مأمور بدقواره

هایم را پیش دچارش شدم ندارد، چشملحظاتی با ظاهری که هیچ نشان از اضطرابی که  .بردهمراه خود میبه
 :کندهایش را نزدیک گوشم میگیرد و لبرا در آغوش میکشم. ناگهان متا صورت ابوطالب بالا می

 رسانی؟ کی به دست امام میبفرما  -
 گویم:وار میزمزمه و فشارمگذارم و با اطمینان میمیاش شانهدستم را به آرامی روی 

 ات را بگیر.زودی! سه روز دیگر بیا و جواب نامهبه -
اما انگار ؛ زداید. سعی در حفظ ظاهر داردمی ،ش را تر کردهشود و نم اشکی که حاشیه دیدگاناز من جدا می

غلتاد، آرام دوزد و با حسرت خاصی کاه در صادایش مینگاه عمیقش را به چشمانم می ،طاقتش تمام شده
 گوید:می
 ی؟اهپیش امام بود ،دهرسد. گویی بوی بهشت میای از تو به مشامم میعطر مسحورکننده -

 کند:دهد و نجوا مید، خودش جواب خودش را میبینسکوتم را که می
 !عَمروی! خوش به سعادتت ابااهپیش امام بود -

رود، نگاهم باا محض اینکه از مقابلم کنار میکند و بهگیرد، خداحافظی میاینکه کمی آرام میازابوطالب بعد
کاار ه. تماام اراده خاود را باهها میخ و مجذوب من باودکند که انگار ساعتنگاه سبز رنگ مردی تلاقی می

 شود. اما جاذبه نگاهش مانع می ؛ام مانده بگیرمهایی که خیرهگیرم که چشم از چشممی
شود. در چناد اق دیده میدو چشم برّ تنهااش، چفیه سیاهی روی صورتش بسته و از میان تمام اجزای چهره

اما انگار پاهایش به زماین چسابیده.  ؛متم برداردهایش را به سخواهد قدمکنم میام ایستاده و حس میمتری
این یعنی آب دهانش را با هزار زور و اضطراب فروخورده. حتی طعناه  بینم...وضوح میتکان گلویش را به

 تواند او را به خود بیاورد.زند، نمیهوا به پهلویش میبی ،ی گندمگونی که درحال دویدنپسربچه
زیاد است که انگار هجوم به قدری ، همهمه است . سروصداها هم به نقطه اوج رسیدهجمعیت در گذر است

شوم کاه در سامت چاپم و قادری ها را پاره کند. از سروصدای اطرافم متوجه میخواهد پرده گوشآن می
 اند.هایش را دزدیدهفروشی، کیسه سکههکه در مدازه پارچ کندمی تر، زنی صدایش را بالا برده و ادعاطرفآن

نه اینکه بازار خلوت شده باشد، نه! انگار ، اندگردیدهصداها خاموش کنم همه احساس میگذرد میلحظاتی 
ایان نگااه سابز و نافاذ شاده. باه ام معطاوف م   اینکه تمام حواس پنجگانه ،شوندهای من نمیگوش تنها
. اولین قادم را کاه باه شدهام کند سینه درمیان شده و حرکت قفسههایم یکی نفسحت ،امحرکت ایستادهبی



7 
 

کنم هایم را تنگ میریزد. چشمای در وجودم فرو میشنوم که در لحظهدارد، صدای چیزی را میسمتم برمی
 من دارد؟ باچه کاری اندیشم که او کیست و حال با خود میدوزم. درهمانهایش میقدممسیر و به 
حالا که عرصه را بارای خاود بااز دیاده و هایچ خریادار  ،منظور نبودهبیمقصود و شک آن طرز نگاه بیبی

 دارد.هایش را با احتیاط به سمتم برمیام نایستاده، قدمروغنی مقاب  گاری
کشم تاا مطما ن ن میتوانم او را ببینم. گردای نمیگذرد و برای لحظهپهنی از مقابلش میمرد تنومند و شانه

شاود؛ حالا نزدیک می ،امازحد کنجکاو و درگیر آن نوع نگاه شدهآید. انگار بیششوم هنوز دارد به سمتم می
ایساتد و چفیاه را از روی صاورتش مقابا  گااری می.شاودمی تردارد نزدیک و نزدیاکبا هر قدم که برمی

اش و حلقه مواج موهای سیاهش که از شدت بسته د و حنابلنهای نیمههایم در میان ریشدارد. مردمکبرمی
 :چرخداش چسبیده، میعرق به ترقوه

 .سلام برادر -
 :آیمتازه به خود می ،انگار با شنیدن صدا

 .السلامعلیکم -
 گویم؟! درست میاباعَمروهستی، مشهور به  عَمریسعید بنتو ع مان -

 :حش دوستانه استلبخند ملی ،کشمنگاهم را تا چشمانش بالا می
 ؟شمابله و  -
 است. نامم زهری -
 دانی؟نام مرا از کجا می -

 گوید:گشاید و میاش را از هم میشدهچاکهای چاکگیرد. لبروحش حالا رنگ به خود میصورت بی
شاما و مولاایم صاد راه آماده و دیدار شود شما را نشناسم؟ از بلادمان تا به اینجا به شوق مگر می -

خاودم از  .و ...  خضاوع و خشاوع ،ای بردار! مشهور به امین ام. بلندآوازهل خرج کردهنهایت مابی
شما را  ،در حضور چه  نفر از خوا  ؟ع؟شنیدم که امام حسن عسکریمالک فزاری بزّاز جعفربن

 تعیین کرد.  ؟ع؟ب اول امام زمانئنا
 کنم:آورم و زمزمه میتن صدایم را پایین می

 مسلمان! ،کنتر صحبت آرام -
 گویم:شوم توجه کسی جلب نشده، رو به زهری میاینکه مطم ن میاززنم و بعداطرافم را دید می

 خواهی؟اینجا چه می -
دوزد و پارچه عبایش را نگاهش را به زمین می، شودقرار میمحض شنیدن سوالم م   یک مرغ سرکنده بیبه

زمین که از شدت تازیاناه خورشاید ملتهاب گشاته، در  ههایش میان صورت من و چهرزند. چشمچنگ می
 زند. چرخش است. لبخند دستپاچه و غمگینی می

آورد و بیند. فشاری به چشامش مایقدر اشک در چشمانش جمع شده که دیگر مرا نمیکنم آناحساس می
 گوید:با اضطراب می ،ریزدشده بیرون میهای جمعاشک
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  را ببینم. ؟ع؟خواهم مولایم امام زمانمی
هرچاه از  زنم...ای در دلش لانه ابدی ساخته. لبخناد مایست که همچون پرندهآرامی ثمره عشقیپس این نا

آرام گام تابی هم حاص  خواستن معشوق است. لبخندم آرامخوش است و این استیصال و بی ،دوست رسد
اش را به قرار قراریتوانم این بیبگویم نمیماند. اگر به او به جز یک حالت مات چیزی از من نمی، شودمی

  شود؟برسانم و حاجت دلش را بدهم، چه حالی می
 :تر بتوانم حرفم را به زبان بیاورمگیرم تا راحتنگاهم را از او می

 شدنی نیست.حاجتت اجابت -
به این شکلی کاه ترسم می، دهم. هنوز تاب نگاه کردن به حالت صورتش را ندارمنفسم را پرصدا بیرون می

دانم که چه حالی دارد این عشاق! ریخته باشم. میهمنده بر زبان آوردم، حالش را بهکَپوستوکواقعیت را رُ
 .ندخواآسمانی آن را که باید است دور ها و از ناخالصیقدری پاک عشقی که به ،آن هم نه عشق زمینی
 گویم:کنان میبرم و نجواشوم. سرم را جلو میمیروم و نزدیک او از پشت گاری کنار می

. ه اساتجا نگذاشاتوارثی از خود به پس از فوت خود ؟ع؟کند امام حسن عسکریخلیفه خیال می -
کناد؛ لاذا شود و کفتارهای خفته و گرسنه را بیدار میاین است، باعث خطر میازاگر بفهمد که غیر

 تواند از جایگاه او با خبر شود. ا ندارد و نمیکس حق دیدار با مولا رهیچ
پیچد. نگاه سبز دوزم و دلم در هم میهایم به آخر رسیده، چشمانم را به چشمان خیسش میحالا که صحبت

درسات م ا  مردمکاانش و شابیه لارزش چاناه و  لارزد...صادایش می، و زلالش، حالا تیره و گرفته شاده
 :هایشدست
ساوزم. باه زلاالی ام و حالا در تب دیادنش میمن؟ من ندیده عاشق شدهؤم خواهممگر من چه می -

نیمی  ،با هزار شوق و امید ،عشق من شک داری؟ به احساس کسی که ندیده دل سپرده و شیدا شده
آیم و تمام راه دانست که به دیدار چه کسی میاز راه را پیاده طی کردم. حتی انگار اسب من هم می

کاه فهماانم شود؟ من چطور به ایان قلاب مجناونم بگویی نمیحالا می، خسته راه آمدمن دلرا با 
 ممکن است؟اینجا کشانده، بفهمانم که غیرشود؟ چطور به احساسی که مرا تابهنمی

بااز  ،زنادنفاس میکند و نفاسای صحبتش را متوقف میچند لحظه، آوردگویی از زور بدض نفس کم می
 گوید:بار با صدای بلند و پربدضی میشود و اینرش لبریز میکاسه صب

 شود؟من؟ خب چرا نمیؤچرا م -
 شهیس کشیده و تهدیادواری باه سامتبا گذارم و ام میام را روی بینیاشارهای انگشتپریدهبا ابروهای بالا

 کنم:شوم و زمزمه میخم می
وگرنه ماأموران خلیفاه ، عق  از سرت نپراند ،عشق سرت به تنت زیادی کرده مرد؟ حواست باشد که این -

 کنند.گردنت را مهمان تیزی شمشیرشان می
 اندازد.سرش را پایین می ایزدهخجالتبا حالتی شرمنده و 
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  فصل سوم:
 رفیق قمی

 .پدر سلام -
 ا  همیشاه م از دیادن قادوقامت رشایدش، چرخدبا شنیدن صدای محمد، گردن هردویمان به سمتش می

 :افتمسرشوق می
 پدر.سلام جانِ -
 :تا به ما برسد ،مسافتی را عجولانه دویدهفهمم ، میزندمی ینفسنفس
 !مهمان دارید -
 کیست؟ -
 گوید:دهد و میصدا بیرون میپر ش را محکم ونفس

 اسحاق آمده.بناحمد -
 :فتماراه میآورم و به، سریع گاری را به حرکت درمیمبارکش از شنیدن نام

داد کاه ای، قاصدی، هربار به نحوی به ما اطلااع مایخبر به بدداد بیاید. نامهسابقه نداشته احمد بی -
 شاید اتفاق مهمی افتاده. ،قصد آمدن دارد

 گوید:آید و با لحن متفکری میسرم میمحمد پشت
 اما چهره احمد آرام بود. -
 :شودمیزنم و تصویر احمد در یادم تداعی اراده لبخندی میبی

 مان را بشناسی.هنوز مانده تا رفیق قمی -
 من؟ؤشود مپس حاجت من چه می -

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

 :شدنمی درگیرمدنبال پاسخ سوالاتش در مصرانه بهقنآکاش محمد ، خواهددلم سکوت می
 !پاسخ مرا ندادی -
 :بینمبار دیگر سکوت را جایز نمیاین

 شدنی نیست.حاجتت برآورده -
 :لرزدمی، فریادش ثبات ندارد

 ،تا دلام آرام بگیارد ،پای تو باشماصلاً... اصلاً بگذار چند وقت همراه و هم! کنمخدمتگزاریت را می -
 سرت بردارم.ازدستدهم یقول م
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 ،رومآید. چناد قادمی کاه راه مایهایش نمیشود و دیگر صدای قدمسرجایش خشک می ماز دیدن سکوت
ای از اشاک ساط  کنم. هالاهاش میگردانم و طولانی نظاره. سر به سمتش برمیایستمآورم و میطاقت نمی

شاود کاه دلاش را بشاکنم و دلم راضی نمییداست. چشمانش را پوشانده و از همین فاصله هم درخشش پ
 گویم:گردم و به تقلید از خودش میبه سمتش برمیناگهانی ای به حالش توجه نکنم. در یک تصمیم ذره

 من بیا نزدیک.ؤم -
 :آیدمان میبه استقبال تر از محمد استسن و سالزند و پسر دیگرم احمد که کممی ب رامحمد در

 سلام پدر. -
 اسحاق کجاست؟احمدبن ،السلامعلیکم -
 .است نشسته منتظر شمادر اتاق  -

تاا بتاوانم گااری را داخا   ،کنددیگر در را باز می قسمترود. بعد از گفتن این حرف از مقاب  در کنار می
ط قارار ای که در سمت راست حیااهای باغچهشویم. عطر گ ببرم. ابتدا من و سپس محمد داخ  حیاط می

 بخشد. کند و م   هربار حس خوشی به وجودم میام را نوازش میدارد، شامه
گاردم. زهاری بیارون خاناه ایساتاده و باا نگااه گذارم و سپس به سامت در برمیای میرا در گوشه گاری

 :کندکنجکاوی، دیوارهای کاهگلی و منظره خانه را نظاره می
 آیی؟چرا داخ  نمی -

 گوید:زده میکند و خجالتیدستپاچه نگاهم م
 شوم.تان نمیمزاحم -

 :تا احساس معذب بودن نداشته باشد، زنملبخندی به رویش می
 سر! داخ  بیا و غریبی نکن.تو هم مهمان مایی و تاج ،مهمان حبیب خداست -

روم و شود. به سمت حوض کوچکی که وسط حیاط قارار دارد، مایاندازد و به آرامی وارد میسر پایین می
 :زنمصورتم میوآبی به سر

شایرین ساخن ، خانه احساس غریبی کنای درمان هم که آشنا شوی، دیگر محال است با رفیق قمی -
 شوید.می صمیمیاست و صمیمی! اطمینان دارم که زود باهم 

بالاایی  در اتاق اندک وسایلی چیده شده و زیر پایمان هم پوشیده از گلیم است. پنجره کوچکی در قسامت
 کند. داخ  هدایت مید که نور را به راتاق قرار دا

خیازد و باه با دیدن ما از جا برمی چند پشتی روبروی دیوارها چیده شده و احمد به یکی از آنها تکیه داده.
 :گیرمشبا شوق در آغوش می، آیدسمتم می

 آمدی برادر.خوش -
 ممنونم رفیق.  -
 :دهدخندد و ادامه میمی

 مزاحم پیدا کردی.بازهم  -
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 :کنمنگاهش میی ساختگی شوم و با اخماز او جدا می
واردمان عادت به گفتن این جمله داریاد؟ دیادن تاو بارای مان مایاه شاوق و چرا تو و رفیق تازه -

 . قدمت روی چشمانم...، بخشیآیی به این خانه صفا میوقتی که می ،خوشحالیست
 لطف تو همیشه شام  حال من بوده. -

 :گیرمکنم که بنشیند و خودم نیز کنارش جا میدستم به او اشاره می با
 ؟آییخبر نداده بودی که می -

که هنوز سرپا ایستاده و باا  کندای به زهری میاشاره با ابرو، شود و صدایش نیز پر از اندوهحالش گرفته می
 د:کاوچشمانش ظاهر اتاق را می

 هم موضوع مهمی را مطرح کنم.خوامی ،بهتر است تنها باشیم -
 بسیارخب. -

 :آیدداخ  اتاق میاز حیاط او زنم و سپس محمد را صدا می
 کن. و از او پذیراییببر  یاتاق دیگربه زهری را لطفاً  -
 چشم. -

 :گردمبندد، به سمت احمد برمیسرشان میوقتی محمد در را پشت
 حالا بگو. ،خب -

نشایند و شاروع باه کند. چهاارزانو مییش سپیدش را مرتب میر دیگر، در دستش تسبی  گرفته و با دست
 :کندصحبت می

 اماام انیعیشا و دوساتان از یکای باهجعفر، برادر امام حسن عسکری؟ع؟  ،است قرار نیا از ماجرا -
 مان نازد حارام و حلاال علم و هستم برادرم از بعد امام و میّقکه  مضمون نیا به سدینویم یانامه
 . آورد من نزد را آن و شد ناراحت د،یرس شخص دست به امهن یوقت .است

  دهد:به من میزند و نامه را از شال کمرش عبایش را کنار میاحمد 
 برملاا را او دروغ ینحاو باه میخاواهیما و آورده تو نزد را فرد آن یهاصحبت و جعفر نامه حال -

 . یساز
اخمی ناشی از دقت، دو ابرویم را ، خوانمآن را با دقت میمتن  ،کنمم و باز میگیراز احمد میرا  یچرمنامه 

 :کنممی نگاهدهم و دوباره نامه را نفسم را با کلافگی بیرون می زند.به هم گره می
 .ندارد یتمام جعفر یادعاها -
 

*** 
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ود. به شک  دایره گرد شاسحاق، به سمت محمد و بعد به سوی زهری کشیده میچشمانم از چهره احمدبن
بارد کاه چارا کناارم فهماد و پای میایم. احمد مقاب  زهری قرار دارد و تا مقصود آمدنش را میهم نشسته

 :کندخاطرات قدیمی را پیش رویش باز می حضور دارد، سفره
 رسیدم و عرض کردم: ؟ع؟روزی به خدمت امام هادی -

ماانم و در اینجاا نصیب میاهی از این فیض بیگاهی سعادت درک حضورتان را دارم و گسرورم! 
 را بپذیرم و از چه کسی پیروی کنم؟سخن چه کسی ، گرددهمیشه این فیض برایم میسر نمی

 فرمود: 
گویاد و هرچاه باه من می جانبگوید، از مردی موثق و امین است؛ آنچه وی به شما می ،عَمروابو

 1.استمن رساند، از جانب شما می
 

 دهد:احمد باز ادامه می کند.هجوم خاطرات گذشته، حس خوشی آمیخته با دلتنگی را در دلم سرازیر می
شرفیاب شدم و همان سوالی  ؟ع؟روزی به خدمت امام حسن عسکری ؟ع؟بعد از رحلت امام هادی -

 حضرت فرمود:  پرسیدم،کرده بودم، از آن حضرت نیز  ؟ع؟را که از امام هادی

، هم مورد وثوق امامان گذشته بوده و هم در نازد مان در زماان مردی موثق و امین است ،عَمروابو
 2رساند.از طرف من میباشد؛ آنچه به شما بگوید و آنچه به شما برساند حیات و ممات موثق می

 :کندشود. حالا او شروع به صحبت میازقب  گشوده میگوید، چهره زهری بیشهرچه احمد بیشتر می
مدت زیادی باود کاه در ، امفراوان شنیده سعیدبنجناب ع مان هایخوبیفضای  و من نیز از  ه...بل -

تار یافتن ایشان را برایم سختبود که  یپوشش و خفای ،یافتمینمگشتم، میهرچه  بودم...ایشان پی 
 ؛فاروش باشادوغنکردم مردی به این مقام و منزلت رکرده بود. وقتی ایشان را پیدا کردم، باور نمی

 خاطر شناسایی نشدن ایشان است. هب فهمیدم، فکر کردماما بیشتر که 
 :دهدکند و سر تکان میاحمد دو دستش را دور زانوی راستش حلقه می

خوانادیم. در ایان بایاد فاتحاه خاود را می ،عباسی، غیرازاین اگر بودظالم البته! با وجود حکومت  -
یا اگر هم به ظاهر پیدا شود، بعضای از  ،شودهای قاب  اطمینان کم پیدا میموضوعات و مسائ  آدم

 وبرق دنیا شده و چوب حراج به ایمان خود بزنند. آنها ممکن است اسیر زرق
 
 
 
 
 

                                                           
 .612و612. کتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص1

 . همان. 6
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 :مچهارفصل 
 ماه لبخند

ب گمان دارم حتی ملائک هم از آسمان پا بر زمین نهاده و به تماشای ایان شا ،نظیری بودآن شب، شب بی
ها در خواب باه سار بارده و مریشاهکار ایستاده بودند. وقتی سیاهی بر تمام شهر سایه افکنده بود، وقتی قُ

طاقت و شکیبا منتظر لحظه موعود بود، وقتی کاه در آغاز آواز جیرجیرک بود، زمانی که حتی آسمان هم بی
که انگار قصد بیرون جهیدن از آن را  کوبیدها میها با چنان شوری به قفسه سینهقلب ؟ع؟خانه امام عسکری

 داشت، خداوند تمامی حجتش را بر زمین و آسمان کام  گردانید. 
 تنهارا  ؟ع؟عسکری امام آمدهدنیااگرچه صدای ناله نوزاد تازه به، بود، مخفی اگرچه زیبایی این اتفاق محشر

شد، صدای هلهله زمین قوم برداشته می های ایناما یقین دارم اگر پرده از چشم و گوش ؛چند نفری شنیدند
 شنیدند که از تولد آخرین موعود خدا غرق شعف گشته بود. را می
هم به شوق نظاره طلاوع فرزناد لحظات دانم باید چگونه حال خود را توصیف کنم؛ آن زمانی که حتی نمی
گفت مطلع ساخت، نفهمیادم دنبالم آمد و مرا از این اتفاق شگذشت. وقتی پیک بهکند می ؟ع؟عسکریامام 

دلم را ودستخانه امام برداشتم. لرزشی ناشی از هیجان، تمام  ویهایم را به سچگونه از جا برخاستم و قدم
 به بازی گرفته بود.

هام  1نظیر را از زبان حکیماه خااتونشب بیآن شب برات، شب مبارک، شب رحمت! من ماجرای شگفت 
 درخشید، ماجرا را برایم تعریف کرد:انی که از اشتیاق میشنیدم. پر از شور و شعف با چشم

 :امام فرمود ولی ؛برگردم خواستمبرای دیدار امام، به خانه ایشان رفتم. نزدیک غروب بود که 
در شبی کاه خداوناد حجاتش ، ای باشداین شب میلاد خجستهدر که قرار است چرا بمانامشب را  -

 .کندرا پدیدار میزمین 
 ت؟مادرش کیس -
 نرجس! -

 زده گشت:تمام وجودم از بهت و حیرت، شگفت
 !خداسوگند که در او اثری از بارداری نیستمن به قربان شما، به -

 :ملیحی زدنداش لبخند امام با همان آرامش همیشگی
زیرا نرجس مانند ماادر موسا   ؛شوداثر بارداری او ظاهر می ،دمعمه جان! درست در هنگام سپیده -

 نداشت. یکس از ولادتش خبرشد و تا هنگام تولد هیچان  از فرزند در او دیده نمیاست که نش
. سرگردان وارد اتاق شدم و نرجس به احتارامم نشسات و داد های امام به من دستحال عجیبی از صحبت

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

                                                           
 ی امام حسن عسکری؟ع؟.. عمه 1
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 ردم:شده زمزمه کاش کردم و مجذوبشیفته نظاره
 خاندان من هستی!بانوی من و بانوی بلکه تو  -

کرد و حیاا و متاانتش دب و محترمی با من صحبت میؤم   همیشه با لحن م ،ابروهایش از تعجب بالا پرید
 زده گفت:که نگاهش به زمین بود، خجالتدرحالی، انگیختتحسینم را برمی

 ست؟!جان این چه سخنیعمه -
 از این میلاد مبارک آگاه کرده بود، من نیز مشتاقانه به نرجس گفتم: که امام مراگونههمان
 .باشد دخترم! خدا امشب به تو پسری کرامت فرماید که در دنیا و آخرت آقاای -

ای از های نرگس را گلگون کرد. به آرامی برخاست و با طمأنینه در گوشهدوباره رنگ شرم و خجالت، گونه
 اتاق نشست.
شب فرا رساید، برخاساتم و باه غذا به بستر خواب رفتم. وقتی نیمهخوردن ا خواندم و بعد از نماز عشایم ر

 ،. بعد از نماز، نگاهی به نرجس انداختم که غرق در خواب بود. آرام او را صدا کاردمنمازشب مشدول شدم
هام از اتااق بیارون تا مشدول نمازشب شود. من  ،هایش را گشود و از جا برخاست. رفت وضو بگیردپلک

 رفته و در حیاط به آسمان چشم دوختم. 
ای اما هنوز اثر و خبری از میلاد موعود نبود. لحظاه ؛کردداشت برای طلوع خود را آماده می کَمخورشید کم

 امام را شنیدم:صدای لحظه  همین شک در وجودم نشست که درست در
 مکن. امر )ولادت( نزدیک است. ه شتاب عمّای  -

نارجس  ،ام نشست. از این شک، شرمنده و روسایاه باه اتااق بازگشاتمشرم بر پیشانیاز تردید خودم، عرق
 کنار بالینش نشستم: ،هراسان بیدار شده بود

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

 :تا از اضطراب او هم کاسته شود ،کردمبا آرامش و آسودگی صحبت می
 1ست که تو را از آن آگاه کردم.ن همان مطلبیخاطر باش! ایآسوده -
 

*** 
 

 های حکیمه خاتون، چه شور و غوغایی در قلبم برپا شد.داند که از حرفخدا می
 امام به من فرمود: 

هاشام تقسایم کان و و میان بنایبخر نان و ده هزار رط  گوشت  2سعید! ده هزار رط بنای ع مان -
 عقیقه کن.خاطر این مولود چندین گوسفند هب

                                                           
 .121، ص1، ح26، باب6الدین، ج. کمال 1

 ن است، که ان دوازده اوقیه است و هر اوقیه چهل درهم.. رطل: هر رطل نصِف م   6
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به ماه  ،من با پایین انداختن سر اطاعت کردم. از در خانه که بیرون آمدم، نگاهم به صحنه آسمان دوخته شد
 داد. کرد و جای خود را به خورشید میکم غروب میکه باید کم

لبخند ماه کدر شده بود، درخشش هم خوابیده بود. انگار غم بر دلش نشساته و تماام شاوق آن شاب را از 
 ،گرفتگایشاید دلی  این دل، داشتمیبدض و اندوه حالت مبهوت ماندم! شک  ماه ودلش دزدیده بود. مات

 شد.بینی روزهایی بود که حضرت دچار غیبت و غربت میپیش
هم تنهایی ماه روی زمین را لمس کرد و از درد غربات آن در هام پیچیاد! بداض ساختی قمر آسمان حتی 

کشید. از تنهاایی پیش چشمم به رخ می را نیامده یرسافقتروزهای طاکه اخت، بدضی گلویم را خراش اند
 نیز از معصومیتش سخن گفته بود.  الله؟ص ؟، رسولماه من که جدّ ایشان
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 :فصل پنجم
 سفارش پدر

یمی که زمان با ضربه ملازنم. همکنم و خاطرات را مصرانه پس میکشم، اسب را زین میعبا را بر دوش می
زند و نم عرق را بر روی آن ام تازیانه میافتد. هرم حرارت هوا بر پیشانیزنم، به راه میبا پاهایم به اسب می

از شادت  ،تابدخورشید درست مستقیم بر صورتم می ،وزد، پر از داغیستنشاند. حتی بادی که ملایم میمی
 دوزم. یم ،رویمکنم و به راه پیشهایم را جمع میآن چشم نور

گیارم. شوم و افساارش را باه دسات میدارم. پیاده میی بالای شطّ، اسب را نگه میبا نزدیک شدن به خانه
شنوم های کسی را میصدای قدم زنم و کمی بعدبخشد. در میبیشتر به داغی وجودم جان می، هوای شرجی

هایش چشام تنهایزکی که روبنده دارد و شود و متعاقب آن چهره کنکند. در باز میکه طول حیاط را طی می
 :اندازمگیرم و سر پایین میشود. نگاه از او میپیداست، نمایان می

 .ی هستمقاصد خبر بسیار مهم ،امآمدهمهزیار بنابراهیمبنمحمدبه ملاقات  -
ل چناد گلادان شاوم و در لحظاه او. داخ  حیاط کوچک میکندرود و راه را برایم باز میاز مقابلم کنار می
ها جادا شاده و . با صدای مردی، حواسم از گلادانکندها چیده شده، توجهم را جلب میسفالی که زیر پله
 :آورمسرم را بالا می

 چه کسی آمده؟ -
 :کنمام شده، نگاه میها خیرهاندامی که از بالای پله کنم و به مرد بلنددست راستم را سایه چشمانم می

 ست.ا ام که سرّیخبری برایت آورده ،هستم ریعَمسعید بنع مان -
 :زندای میهایش اشارهپرد و با دستابروهایش بالا می

 داخ  بیا. -
 ،پهان شادهبرای نشستن حاشیه اتاق  برمقداری پوست گوسفند  تنهاظاهر اتاق بسیار ساده و خلوت است. 

گیارم و شده میخ  ظرف سیمگونی چیدهبرانگیز انگور که با سلیقه بسیاری داهای هوسنگاهم را از خوشه
 :دوزمابراهیم میبنبه محمد
 ای.حتماً خسته ،از خودت پذیرایی کن ،میهمان من هستی و حبیب خدا -

  :زنمرنگی میکشم و لبخند کمدستی به دو طرف عبایم می
 م.اهممنون، برای مهمانی اینجا نیامد -

 :کنمنش میشود و من اقدام به شکستای سکوت میچند ثانیه
ای محمد! اموالی در نزدت هست که از پدرت به ارث داری و پدرت نیز قب  از فوتش آن را نیات  -

 .است کرده ؟ع؟امام زمان
شوم چیزی از قلم نیفتااده. متحیار و سرگشاته باا که مطم ن میآنجاتا ،کنممو ذکر میبهجزئیات اموال را مو

اماا انگاار قادرت  ؛دهادتکاان می مرتباههایش را چناد لب، کندزده نگاهم میچشمانی که از حدقه بیرون
م   یک تکه چوب، همانطور به حالت سیخ و خشک نشسته و حتی توان این را  ،باشد تکلمش از کار افتاده
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چرخاناد. هایش را در میاان اجازای صاورتم میحیران و سرگردان چشم ندارد که تکانی به تن خود بدهد.
 :شنوموار گشته را به زور مییرت آرام و زمزمهصدایش که از شدت ح

، مگر تاو کردینرا غلط بیان  یحتی مورد ،به خدای لایتناهی قسم که تمامی سخنانت صحی  است -
 ؟جادوگری

 گویم:ا تحکم میبسپس  زنم،ی میدارادامهلبخند ملایم و 
بلکاه از علام  ،پیشاگویی  ناه از قادرت ،هستم. تمامی چیزهایی که بیان کردم ؟ع؟ب امام زمانئنا -

 ام.من نیز اکنون به امر او نزدت آمده ،باشدمولایم می
ای را برای خود مرور کند، م   یک قصه شروع باه تعریاف آن اندازد و انگار که بخواهد واقعهسر پایین می

 :کندمی
نزد پدرم مال  آنازبه شک افتادم. پیش ایشاندرباره جانشین  ؟ع؟امام حسن عسکری شهادتبعد از  -

، من هم هماراه حرکت کردبر کشتی سوار آنها را برداشت و  او بسیاری از سهم امام، گرد آمده بود.
 «پسر جان! مرا برگردان که این بیماری مرگ است.»تب سختی گرفت و گفت:  در میان راه ،او رفتم

س وفات کرد. با خود گفتم سپ ،نمود یاین اموال از خدا بترس و به من وصیت درباره که آنگاه گفت
ای بالاای برم و در آنجا خانهاموال را به بدداد می نیز من، کسی نبود که وصیت نادرستی بکند مپدر

اماوال را برایات  حالااینهم ،رسااندیو مرا باه اطمیناان  یکنم. حال تو به نزدم آمدشط اجاره می
 1.آورممی

ای شود. چند دقیقاهخیزد و از اتاق خارج میبا همان حال برمی هنوز آثار تعجب در وجودش باقی مانده که
 :گذاردرویم میای پیشاموال را درون بقچه ،تا برگردد ،کشدطول می
 این است تمام آنچه پدرم وصیت نمود.  -
 :گیردخواهم از جا برخیزم که عبایم را میمی

ام بیایاد و بادون به خاناه ؟ع؟ب امام زمانئدهد که ناقرارم اجازه نمیخداقسم بمان. دل بیتو را به -
آفتاب است و اوج جا ییاورم، برود. بمان و ناهار را با ما باش. الان ظ ّنوازی را بهاینکه رسم مهمان

 گرما! بمان تا چند ساعتی بگذرد و هوا ملایم شود.
را یااد پادر مرحاومش محمد و مارامش ما . چهرهکنماش نگاه میایهای روشن و زلال قهوهمردد به چشم

باود. طای  ؟عهماا؟اندازد؛ مرد فاض  و محترمی که از اصحاب امام جاواد و اماام هادیمهزیار میبنابراهیم
 کنم:نشینم و زمزمه میناگهانی می یتصمیم
 !را از پدرت به یادگار داری یمعرفتچنین که  حقبه -
 
 
 

                                                           
 .2، ح215، ص1. کافی، ج1
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 :فصل ششم
 سفری در پیش

بینم زهاری رسام و مایگیرم. نزدیک غاروب باه خاناه میگشت را در پیش میبعد از صرف ناهار، راه باز
صابرانه از جاا با دیدن مان بیو  شود، نشستهها ختم میهای حیاط که به اتاقانتظار، روی یکی از پلهچشم
  :آیدخیزد و سمتم میبرمی
 گفته بودی سفری در پیش داریم. -

 :عجیب آرامم و خونسرد ،برخلاف زهری
 گویم.وز هم میبله هن -
 پس چرا زودتر نیامدی؟ نزدیک غروب است. -

 :دهمبعد هم جواب زهری را می ،زنمصفیه را صدا می
شویم. مس له مهمی پیش آمده بود که بایاد قبا  از رفاتن باه آن رسایدگی تا ساعتی دیگر عازم می -

 کردم.می
آن  درای اسات کاه زدن بقچاهبا عجله مشدول گره، روممیدنبالش آید، بهصفیه بیرون نمی که بینموقتی می

 :است خوراک و نان برای سفرمان گذاشته
 ازاینکه برگردم وسای  سفر را آماده کنی.گفته بودم تا قب  -

 :اندازدای به چشمانم میآورد و نگاه کلافهآشفته سر بالا می
 !ناگهانیِ شما، همه را غافلگیر کرده هایاین سفر -
 گویم:زنم. در همان حال رو به صفیه میروم و پارچه رویش را کنار میقچه آهنی میصندو ویبه س
ای و نگو که تازه با احمد دیادار کارده ،هم برای زیارت و هم دیدار با احمد روم قم...می ،گفتم که -

 نیست. نهادرباره آاما اکنون وقت بحث  ؛برای هرکدام هم دلی  دارم، رومنپرس که چرا با زهری می
تاا بعاد از  ،کنمگاذارم و ساپس درش را قفا  مایصندوقچه می درابراهیم داده را را که محمدبن چیزهایی
تا کسی به صندوقچه دسترسی  ،کنمشال کمرم پنهان میدر را به دست امام برسانم. کلید را هم  آنهابرگشتنم 

 نداشته باشد.
 

تاا  ،امهای اسبم را با اسب زهری تنظیم کاردهعت قدمشویم. سرنزدیک غروب است که با زهری راهی می
صاورتم وناواز باه سرنسایمی روح است، تر از ظهر شدهتر و قاب  تحم دوش هم باشیم. هوا ملایمبهدوش

  :دهدبخشد و حس خوبی به روحم میصفا می
 خورم.گاهی به رابطه تو و احمد غبطه می -

  :کشممی ماسب الیزنم و دستی بر روی لبخند ملایمی می
 من؟ؤچرا م -
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ام ناراحات کلاامش را باه زباان آوردهکنم از اینکه تکهاحساس می، آیداخم ریزی بین دو ابرویش پدید می
 :شده
. هساتیددر ابارشابیه باه تان صمیمی و دلنشین است که قدر رابطهخب غبطه خوردن هم دارد! این -

 کند.خبر باشد، همین فکر را میبیتان نونشاشما را نشناسد و از نام سهرک
آلایش! اخلاقش نمونه، ایمانش کام ! بارها سعادت حضاور در و بی راستگو احمد مرد بزرگیست... -

به او اعتماد دارم که  انماندازه چشم. من نیز بهاسترا داشته و مورد قبول آنان  گذشتهمحضر امامان 
  کردم.انتخابش نمی عنوان وکی اگر جز این بود، به

 :کنددستم نگاه می درشود و با کنجکاوی به چوب نسبتاً کلفت جدا می حواسش از بحث
 ؟ای را با چوب تنبیه کنیبستهکردم بخواهی حیوان زبانفکر نمی -

 :گیردام میاش خندهاز قضاوت عجولانه
 من این است که زود قضاوت نکند.ؤهای ماز ویژگی -
 پس چوب برای چیست؟ -
 خواهی دانست. -
کاروان کوچکی هم آنجاا حضاور دارد  ،رسیمرویم، به کاروانسرایی میاینکه راه نسبتاً طولانی پیش میازبعد

 اند.شان را کنار آنها قرار دادهزمین خوابانده و خورجین گلیمی برکه شترهایشان را 
کنیم و بعاد گیریم. اتاقی کرایه ماین نماز وضو میزنیم و برای خواندافسار اسبمان را به تنه درختی گره می

حیااط  درخواب خودم و زهری را ، بساط رختبود از خواندن نماز و خوردن غذایی که صفیه تدارک دیده
 کنم.پهن می حجرهجلوی در 

 
نم. آن دهد، محاروم بمااتابستان که پوست آدمی را با لطافت نوازش می خنکای هوای شبانهآمد از دلم نمی
 دهم.کند، زیر بالشتم قرار میام میاز ابتدای سفر همراهیچوبی را 

 دیگارای اسات کاه در پهناه آسامان پرناورتر از ام. نگااهم خیاره ساتارهکف دو دستم را زیر سرم گذاشته
خبار از بیادار باودنش هاای ناامنظم زهاری، کند. صادای نفسگری میهاست و با زیبایی تمام جلوهستاره
کنم، کاه نگااهش مایهمچناان؛ امشاده اششیفتهزیادی ، توانم چشم از آن ستاره خا  بگیرمنمی ،دهدمی

 گویم:خطاب به زهری می
 من؟ؤبرد متو دیگر چرا خوابت نمی -

اش ینهاز سا آهی آمیخته با دلتنگای و پار از حسارتبا  ،پرصدا را انگار که دلش به تنگ آمده باشد، نفسش
 :گرداندسر به سمتم برمیکند و خارج می

خاوب ، افتاداز دهانات نمی« منؤما»کنای، کنی؟ با من که صحبت میمرا مسخره می ،جان عَمری -
 گیری.کلامم را به سخره مینیست که تکه

 گویم:زده میشود و حیرتچشمانم از شدت تعجب گشاد می
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گاویم، باا چون این کلمه به دلم نشسته می ، تنهاته باشمداش تمسخرخداقسم اگر قصد برخدا! بهپناه -
 آورم.ای دیگر به زبان نمیاین حال اگر ناراحت شده

 :اش سایه انداختههای تورفتههای سیاه و بلندش بر گونهپلک ،دوزدبا همان جدیت نگاهش را به آسمان می
اش شوی. نفست برایش برود و قلبت ببینی، عاشق و شیفته آنکهبیشود آدمی را ! چطور میعَمروابا -

اما دلت بخواهد فدایش شاوی؟ چگوناه ممکان  ؛شود او را ندیده باشیبه شوق او بتپد. چطور می
اماا انگاار حتای قبا  از  ؛است تب عشق کسی جان و دلت را بسوزاند که با چشمانت غریبه است

 ؟تولدت، محبت او در دلت ریشه داشته
انگار سوز کلمات زهاری  ،حجم زیادی از غم و اندوه را در خود جای داده نشیند،لبخندی که روی لبم می

 :دانم و منظورش برایم روشن استمقصودش را می ،هم نفوذ کرده مدر وجود
عناوان خداوند سبحان در وجود هر انسان چیزی یا کسای را باه ،زهری! خلقت آدمی عجیب است -

گیرد که به آن تعلق دارد. تو اگار عشاق اد کسی آرام میاین دل با ی ،مایه آرامش و ثباتش قرار داده
بارای نزدیاک شادن  پروری، پس حتما دوستدار امام هم هستی؛ زیرا امام پلیخدا را در جانت می

باه زلاالی آبای کاه  ،داند که این عشق چقدر پااک و زلاال اساتو تنها خدا میست انسان به خدا
هزار توفیر با عشق زمینای دارد. اگار عشاق ی. این عشق صدتوانی تصویر سیمایت را در آن ببینمی

تاو  ،زند، عشق آسمانی ندیده عاشق شادن را در پای داردزمینی با دیدن رخ زیبای کسی جوانه می
 گیرد! عشق از معرفت نشأت می ،شویشناسی و عاشق میاما می ؛بینینمی

قادری از او مامان قب  از ایان یاار غایاب باه. اایای و شنیدهتو حتماً درباره معشوقت زیاد خوانده
ایان  ،شاوند و رساالت ایان عشاقناخواه عاشق میشنوند، خواهها وقتی میاند که آدمتعریف کرده

 شدن!ندیده عاشق است...
زده و دهاد. لبخناداش بخوانم که چه در وجودش رخ میگردم تا از چهرهرسد، برمیصحبتم که به آخر می

ای دست از نگاه کردن به صحنه خواهد حتی لحظهزند؛ انگار نمیحتی پلک هم نمی ،مانده خیره ماه آسمان
 :گردددنبال چه میتا ببینم زهری در آن به ،کنمآسمان بردارد. من هم به ماه نگاه می

 برد.درخشد و سیاهی مطلق را از بین میماهی که در شب می ،همیشه امام در خاطرم شبیه ماه بوده -
مااه به جای آن ستاره، معطوف کند. حالا بهای در کرانه آسمان خودنمایی میکام  ماه به طرز ماهرانهقر  
 دهد:زهری ادامه می ،امشده
درست م ا  حجات خادا کاه  ،محال است اما ماه... ؛تار بگرددوستاره ممکن است خاموش یا تیره -

 نباشد. ،غیرممکن است
امشب هلال ماه قر  کاملی شده و حتی ابرها هم رویش ، درخشدمی ماه چون الماسی در میان سیاهی شب

سات در پهناه سات امشاب! چاه غوغایینظیرتر جلوه کند. چاه شبیتا ماه بی ،انداند؛ کنار رفتهرا نپوشانده
 گذرد امشب در دل زهری!آسمان! چه می

 افزایم:من نیز می ،نشیندتشبیه زهری به دلم می
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 اند.مانند که تنهایی ماه را لمس کردهکنند، به کسانی میخود را درک می انهزمو کسانی که امام  -

 
*** 
 

وآمادها زیااد اسات و باه ترین نقطه شهر قارار دارد. رفاتاحمد، درست در شلوغباصفای خانه کوچک و 
 باه اساتقبالشخصای زنم. شوم و در مایاز اسب پیاده می شویم.زحمت از میان ازدحام جمعیت خارج می

 :پرسمسپرده و میاو هایمان را به گوید. اسبمی یآمدآید و خوشمی
 احمد کجاست؟ -

خواهیم نزدیک اتاق کند. تا میبا دستش به اتاقی که در سمت چپ قرار گرفته و درش بسته است، اشاره می
ظیر ندارد و نوازی نشود. در مهمانشود و قامت افتاده احمد در چارچوب آن نمایان میشویم، درش باز می

 : کندم   همیشه با اشتیاق استقبال می
 ! صفا آوردی.عَمروآمدی ابوخوش -

 :رویمگیرد و کنار هم به سمت اتاق میدستم را می
. تنگات شاده باودماما بااز باا ایان حاال دل ؛باری که تو را دیدم نگذشتهبا اینکه مدت زیادی از آخرین -
 ه او هم مشتاق دیدار توست. خوب که آمدی! میهمانی داریم کچه

فرش گلیمای قرماز نشساته، منظاور احماد را از حمیری که سر پایین انداخته و بر جعفر بنعبداللهاز دیدن 
 . شودصبرانه از جا بلند میمحض دیدنم، بیآورد و بهفهمم. عبدالله با سروصدای ما، سر بالا میمهمان می

 :گیردآید و به آرامی در آغوشم میتنگ شده بود. متواضعانه نزدیک می دلم برای صورت مظلوم و مهربانش
 بینم. خوشحالم از اینکه شما را می ،دلتنگتان بودم -

 گویم:خیره به صورتش میبعد از جدا شدن، فشارم و اش را میشانه
 من هم خوشحالم از دیدنت. -

های بلند قطره اشکی روی ریش دوزد.ین میشود و شرمگین نگاهش را به زمهایش لبالب از اشک میچشم
 :کند که بنشینمهایش اشاره میشود. احمد با دستچکد و بعد به سرعت ناپدید میای رنگش میو قهوه

 .... بفرمایید، بفرمایید -
نشینند. چندی بعد هام خادمتکار باا دهیم و زهری و عبدالله هم مقابلمان میمن و احمد به پشتی تکیه می

 کند.آید و پذیرایی میخرما و شربت داخ  میسینی 
تاابش هایم در میان نگاه بیکند. چشمبعد از رفتن او، نگاهم با صورت نگران و غمگین عبدالله برخورد می

خواهاد در قدری نافذ است که انگار میتوانم بخوانم و بهها دارد که نمیحرف ،زند؛ عمق این نگاهدودو می
ای اما زبان نگاهش، زبان ناشاناخته ؛چشمانش با من سخن بگویدخواهد با د. گویا میاعماق روحم نفوذ کن

 اش که از حال غریبی درهم ریخته. فهمم و نه چهرهزده در آن را میاست؛ زیرا نه مفهوم این سردرگمی موج
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از حاالتش  ،کشاداش میام، دساتی بار روی دشداشاهروی دو زانو نشسته و با حس اینکه به او خیره شده
جعفر حمیری عجیب است! از کسی بنبرد. این سکوت از عبداللهکه هنوز در میان تردید به سر می فهمممی

کرد که هیچ از گذر زمان نمی فهمیدیم. قدری حواسمان را پرت خودش میکه همیشه با سخنان شیرینش به
 خبر است.ال عبدالله بیگویی او هم م   من از ح ،رودگرم احمد را نشانه میچشمان پرسش
ام پی بارده و نگااه عجیبای میاان خورم. م   اینکه به کلافگیدهم و در جای خود تکانی میسری تکان می

کند که حارفش را بزناد و او ای به عبدالله میاسحاق با ابروهایش اشارهکنند. احمدبنیکدیگر رد و بدل می
اماا هایچ صادایی از قعار گلاویش خاارج  ،دهادهایش میتکانی به لب ،م   یک ماهی بیرون مانده از آب

 گردد. نمی
 گویم:اما با آرامش می ،شودصبرم لبریز می

 عبدالله بگو! آنچه گفتنش برایت دشوار است و تا به این حد حالت را آشفته ساخته. -
  :کندخیره نگاهم میکند و خیرهبینم که تمامی جرأتش را جمع میمی

ندارم؛ زیرا اعتقاد و دین من این  یاهم از شما چیزی بپرسم که نسبت به آن شکخو! میعَمروای ابا -
و چون آن روز  ماند، مگر چه  روز پیش از قیامتگاه از حجت خدا خالی نمیاست که زمین هیچ

اند شود. ایمان آوردن افرادی که قبلاً ایمان نیاوردهفرا برسد، حجت برداشته شده و راه توبه بسته می
خداوناد اند، سودی به حالشان نخواهد بخشید و ایشان بدترین مخلوق ا عم  نیکی انجام ندادهو ی

 شود.باشند و قیامت علیه آنان برپا میمتعال 

از پروردگاار بلندمرتباه  ؟ع؟تر گردد، هماناا کاه حضارت اباراهیمولی دوست دارم که یقینم افزون
« ای؟مگر ایمان نیاورده»کند، فرمود: را زنده میدرخواست کرد که به او نشان بدهد چگونه مردگان 

 «.خواهم قلبم آرامش یابدولی می ،چرا»عرض کرد: 
اش برایم م   روز شوم و نه چیز دیگری؛ چراکه حاجت اصلیاز شنیدن سخنان عبدالله، نه دچار حیرت می

 هستم.خداقسم از راستی و استحکام ایمانش مطم ن به ،روشن است
 ،تر شده و موج خروشان وجودش نیز به ساح  آرامش بازگشاتهانگار آرام ،کنمدار نگاهش میعمیق و ادامه

 حالا که حرف دلش را بازگو کرده انگار حس بهتری دارد.
اما دیوار ساخت ساکوت را  ،به سخن بگشایم و او را بیش از آنچه که هست به یقین برسانمخواهم لب می

  :شکنداحمد زودتر می
 همین سوال را کرده و او فرمود:  ؟ع؟امام حسن عسکریمن نیز از  -

رسانند از جانب مان اسات و هرچاه باه تاو و پسرش مورد اعتماد هستند، هرچه به تو می عَمری
  1.اند. از آنها بشنو و اطاعت کن که هر دو مورد اعتماد و امین هستندبگویند از جانب من گفته

ام بکوباد. آنقادر پار شاور و صبر و قرار بر ساینهبدهد و بی همین جملات کافیست که قلبم طاقت از کف
 شنوم. اشتیاق که صدای کوبشش را به وضوح می

                                                           
 .612. کتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص1
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کنم، از شوق شنیدن این سخنان دیگر خود را بر روی زمین، نشسته بر روی گلیم خاناه احماد حاس نمای
 کشاند. انگار کسی به من دو بال هدیه داده و مرا تا عرش می

نظیری اختیاار نام نشساته پشات کند. شوق بیسط  چشمانم را پوشانده و دیدم را تار می ای از اشکپرده
 کند.هایم راه پیدا میاش تا گونهشوند و خیسیاجازه از من سرازیر میهایم را از من گرفته؛ بیپلک
سار  شاکرشناسام. ساجدهآیم که روی زمین سجده کرده و از شدت اشاتیاق سارازپا نمیبه خود میوقتی 
 :گویمدهم و با صدایی که از وجود هیجان غیرقاب  وصفی لرزان گشته، خدا را سپاس میمی

خداقسم که شنیدن این سخن از زبان تو برایم معنای سعادت را کام  کارد و لاذتی شابیه احمد! به -
 لذت حضور در بهشت را به من هدیه داد.

بااره فاروغ خاود را از دسات یاکاما باه ؛گیردهای عبدالله درخشش آشکاری به خود میبینم که چشممی
  :کندبرم که در تردید بازگو کردن سوالش، این دست و آن دست میاز حالتش پی می ،دهدمی

 حاجتت را سوال کن. -
  :کندبا صدای آرامی نجوا می ،کندشود و تنش را به من نزدیک میکمی به جلو خم می

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

 آری. -
  :دوزدگیرد و به زمین مینگاهش را از چشمانم می

 باقی مانده است؟ ،یک مس له دیگر -
 :شومتوی صورتش دقیق می

 !بگو -
 نامش چیست؟ -

سات درسات روی نقطاه حسااس ایان مااجرا د ،ریازدبا اینکه انتظار این سوال را داشتم باز قلبم فارو می
 گویم:دهم و با لحنی محکم میسری تکان می گذاشت!
زیرا بر من روا نیست  ؛گویمبر شما جایز نیست که نام او را بپرسید و من این سخن را از خود نمی -

 .بلکه این سخنان آن حضرت است ،که چیزی را حرام یا حلال کنم
وفات نماوده و از خاود  ؟ع؟یاین قضیه نزد خلیفه معتمد عباسی چنین وانمود شده که امام عسکر -

اب که حقاش نباوده، آن را بارده و خاورده جا نگذاشته. میراثش تقسیم شده و جعفرکذّفرزندی به
یا چیزی به آنها برساند و چون  ،اند و کسی جرأت ندارد با آنها آشنا شوددر شدهاست. عیالش دربه
 از این موضوع دست نگه دارید. کنند. از خدا بترسید و، تعقیبش میها افتاداسمش در زبان

 
*** 
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 ام!من فرزند امام عسکری را دیده -
بااره ساکوتی سانگین بار یاکلرزید، باه زباان آورد. باهشدت میکه صدایش بهاین جمله را درحالیاحمد 
تاا اداماه  ،دوزدهای احمد چشم میشود و منتظر به لبعبدالله تمام تنش گوش می ،شودمان حاکم میجمع

  :کندقرار و ملتمسانه خواهش میبیند، بیاما تا سکوت احمد را می ؛را بشنود حرفش
 !اش را تعریف کناش؟ ادامهخب... ادامه -

 ،خاطر این است که به گریاه نیفتادهشوم علت سکوتش بکنم و متوجه میوضوح حس میبدض احمد را به
  :کند، داستان را چنین تعریف میلرزدصدایش بیشتر از قب  می

ای از ابهام و تردید قرار داشت و کسی از آن در هاله ؟ع؟موضوع جانشینی بعد از حضرت عسکری -
و به محضر  مباره از من سوالاتی کردند و برای یافتن جواب، عزم سفر کردآگاه نبود. شیعیان دراین

 شرفیاب شدم.  ؟ع؟امام عسکری

انگیاز! ایان دسات و آن بود و بسایار دل یبهار روی تخت چوبی که در حیاط بود، مقاب  امام نشستم. هوا
ازآنکه به زباان دانستم که صحبتم را باید از کجا شروع کنم. انگار امام سخنانم را پیشکردم و نمیدست می
 ازاینکه لب به سخن بگشایم، ایشان فرمود: قب  ،ام آگاه بوددانست و از احوالات درونیبیاورم، می
زمین را خالی از حجت قرار نداده و تا قیامت  ،ند متعال از اول خلقت آدم تا امروزاسحاق! خداوای احمدبن

سابب او بااران کند و بهزمین دفع میاز اه ها را واسطه او گرفتاریهم خالی نخواهد گذاشت؛ حجتی که به
 سازد.شود و به میمنت وجود وی برکات نهفته در دل زمین را آشکار مینازل می
 پرسیدم: 
 ! حجت خدا بعد از شما کیست؟خدا؟ص ؟ رسول ای پسر -

حضرت از جا برخاسته و به داخ  خانه رفت. وقتی بیرون آمد، با دیدن کودکی سه سااله کاه در آغوشاش 
توانساتم چشام از او بگیارم. حدی زیبا بود که حتای یاک لحظاه هام نمیبود، تمام وجودم فرو ریخت! به

 خشید و دلربا بود. دررخسارش همچون ماه شب چهارده می
حال در از دیدن آن کودک به چنان حال قشنگی دچار شدم که تابه ،شدم مات و حیران در جای خود خشک

 ام. های عمرم، همچون حسی نداشتهطول سال
عبداللاه هام  ،شودشکند و اولین قطره اشکش سرازیر میرسد، مقاومتش درهم میبه اینجا صحبتش که می

  :کندمی پای او بدضپابه
 امام فرمود:   -

مقامی والا نداشتی، فرزندم را باه  ؟عهم؟اسحاق! اگر در نزد خداوند متعال و ائمه اطهارای احمدبن
است و همین کودک اسات کاه  ؟ص ؟تو نشان نمی دادم. این کودک هم نام و هم کنیه رسول خدا
 زمین را بعدازآنکه از ظلم پر شد، پر از عدل خواهد کرد. 
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داشت و خداسوگند او غیبتی خواهد اسحاق! فرزندم همانند خضر و ذوالقرنین است. بهبنای احمد
نجات نخواهاد قدم و دعاکنندگان در تعجی  فرجش، کسی اه در زمان غیبت، غیر از شیعیانِ ثابت

 بود.
 از امام پرسیدم:  

 است؟ ؟؟ص محمدای هست که مطم ن شوم این کودک همان قائم آلسرورم! آیا نشانه -
 هنگام کودک لب به سخن گشود و گفت: ایندر 

اِسْحاق؛ من آخرین حجات خادا اَنَا بَقِیَّةُ اللّهِ فِی اَرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ اَعْدائِهِ فَلا تَطْلُبْ اَثَرا بَعْدَ عَیْنٍ یا اَحْمَدَبْنَ
قیقت را با چشم خود دیادی، دیگار بر زمین هستم و از دشمنان او انتقام خواهم گرفت. ای احمد! وقتی ح

 1ای مخواه!نشانه
 

*** 
 

گاذرد و شود. مادتی میتاب میاز حال احمد و عبدالله گذشته، زهری هم با شنیدن این سخنان، عجیب بی
 :شکنمبار آن را میشود که اینمیفرما حکمدوباره سکوت 

 احمد! اصلاً مقصود مرا از آمدن به قم نپرسیدی! -
 :خوردگیرد و دستپاچه در جایش تکانی میایش را میهبا دست اشک

 !منظور رفع دلتنگیزیارت یا شاید هم دیدار با رفیقت به -
 . آنکه صدالبته اما... -

کنم. کند، از شاال کمارم بیارون کشایده و آن را از وساط بااز مایام میچوبی که را از ابتدای سفر همراهی
های زهری از شدت حیرت گشاد چشم ،کنمشته بودم، خارج میآن گذاوسط در و ای را که لوله کردهپارچه
 شود:می

 !خطی که فرستاده بودیددستدرباره پاسخ مولا  -
 :گذاردهایش میبوسد و روی چشم. آن را می،گیردزده نامه را میشتاب

انم و خاوشاوم. نگااه پرسشاگرش را میگیرم و ماانع میخواهد نامه را باز کند، دستش را میهمین که می
 گویم:می

اما دلگیرم از این تردیدها  ؛رویت باز کنمخواهم اکنون سفره دلم را پیشدانم چرا میای احمد! نمی -
اند. مگر هایی که گذشته را پاک از خاطر برده. از ساده دلها نشستههای محضی که بر قلبو سیاهی
 نفرموده بود:  ؟ع؟امام هادی

نسبت باه ناوح پیدمبار کاه خادا  ،است فرزند نوحد؛ زیرا او مانند گیری کنیاز فرزندم جعفر کناره
از خانادان مان  م! پسرنوح به پروردگارش عرض کرد، پروردگارا»گوید: اش از قول نوح میدرباره

                                                           
 .1، ج152الدین، ص. کمال 1
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بیات تاو ای نوح! او از اها »فرمود:  «کنندگان برتری.است و وعده تو حق است و تو از همه حکم
 .«نیست! او عم  غیرصالحی است

هایشان از شدت تردید م   کلافی درهم دانم باز چرا گروهی از مردم قلبهای امام، نمیبا وجود این توصیه
وآمدهای پنهانی، اینکه شیعیان در خفاا زکاات و اماوال . ای احمد! خودت آگاهی که این رفتاست پیچیده
اینها همه، تا من به امام برسانم ،آورندیاند را نزد من مهایی که در آن سوال شرعی پرسیدهشان یا نامهشرعی

ها دانم چرا حتی این عشق از بعضی دلاما نمی ؛هایشان جریان داردست که م   خون در رگحاص  عشقی
 اند. کوری دچار گشتهاما انگار این جماعت به ؛استآشکار خواری و عیاشی جعفر شراب ،بستهرخت

کمی از سنگینی باری کاه روی قلابم باود، کاساته  ،کنمحم را حس میاندازم و آرام گرفتن روسر پایین می
  :کندباره شنیدن صدای محزون احمد، غمگینم مییکاما به ؛شودمی

از وجاود قب  از این به قطاع و یقاین اند. مردم دچار حیرت و سرگشتگی شده ،امام شهادتبعد از  -
اما حالا امام زمانشاان دچاار غیبات  ؛رفتندمی امام آگاهی داشتند و از هر شهری برای دیدار با امام

توانند از حضور مستقیم او بهره ببرند. شاید این موضوع باعث پیش آمدن ایان اوضااع شده و نمی
 شده.
 کند: کند و زمزمه وار شروع به خواندن مینامه را باز می

و فرساتاده  ای را که داخا  آن گاذاردهمکتوب تو و نامه ،بداردپاینده خداوند تو را  م،الرحمن الرحیاللهبسم
 ،بودی به من رسید و از تمام مضمون آن با اختلاف الفاظش و خطاهای چنادی کاه در آن روی داده اسات

 شدی. نگریستی تو نیز برخی از آنچه که فهمیدم، متوجه میمطلع گشتیم؛ اگر با دقت در آن می
دانم به چه چیز خود نظر داشاته دعای امامت دارد، نمیاب( که به خداوند دروغ بسته و ااین مفسد)جعفرکذّ

تواناد حلاال را از حارام است؟ اگر امید به فقه و دانایی در احکام دین خدا را دارد، باه خادا قسام او نمی
تشخیص بدهد و میان خطا و صواب فرق بگذارد؛ چنانچه به علم خود بالیده او قادر نیست حق را از باط  

حکم قرآنی را از متشابه آن تمییز دهد و حتی از حدود نمااز و اوقاات آن اصالاً اطلااع جدا سازد و آیات م
 .ندارد

و پرهیزکاری خود اطمینان داشته است، خداوند گواه است که او چه  روز نماز واجبش را ترک  ااگر به تقو
 ،ه شاما هام رسایده باشادبازی یاد بگیرد! شاید خبر آن باکرد، به این منظور که با ترک نماز، بتواند شعبده

م نافرمانی وی از امر و نهی الهای، مشاهود و ئو علااند! علاوه بر اینها، آثار های شراب او را همه دیدهظرف
معجزه است، معجزه خود را بیاورد و نشان دهد و اگر  برچنانچه ادعای وی مبتنی  ،نزد همگان محقق است

 لی دارد آن را ذکر کند.حجتی دارد آن را اقامه نماید و چنانچه دلی
هاایش بااره باه لبچکاد، ناماه را دوبااره و ساههای سپید احمد میکه قطرات زلال اشک بر ریشدرحالی

 :چسباندمی
این سخن عین حق است و رسوایی محض جعفر! ایان را بایاد باه هماان  ،خدای لاشریک قسم به -

 قیقت را همه باید بدانند.این ح ،شخصی که جعفر نامه برایش فرستاده بود، ارسال کنم
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 :هفتمفصل 
 جواب نامه

 کردی!فهمم که چرا باید نامه را توی چوبی جاساز کرده و آن را حم  مینمی -
تاا چشامانم از ناور شادید  ،گیارمام ماینشینم و دستم را مقاب  پیشانیکنار زهری می روی پله دوم حیاط،
  :آفتاب در امان بماند

 ،کاردیممان اگر با شخص نفوذی یا نظامی برخورد میسر راه ،ای ما آشنا شویهمانده تا با سیاست -
علت ناماه را مخفیاناه همینبردیم. بهها به سر میچالهکردند، اکنون در سیاهیا اگر ما را شناسایی می
 موران عباسی در امان باشیم.أحم  کردم که از گزند م

خورشید چشمانش را آزار ندهد، با شنیدن سخنانم در فکر فارو  تا نور ،که سر پایین انداختهزهری همچنان
حال محمد از اتاق گوید. درهمیندوزد و دیگر هیچ نمیای که کمی ترک برداشته نگاه میرود. به درز پلهمی

 :ها که گوشه حیاط استاندازد و یک نگاه به گاری روغنبه من می ینگاه، آیدبیرون می
 ا تعطی  کردید؟پدر امروز کاروکاسبی ر -
 . با هم قرار داریمامروز  ،یزید وشّاء هستممنتظر حاجزبن -

زده به سمت محمد شتاب ،پیچدکوبد و صدایش در حیاط میدرست بعد از گفتن این جمله، کسی در را می
 گوید:رود و در همان حال میدر می
 کنم.من باز می -

زمان خیزم که از او استقبال کنم و همبرمی ،شودان مییزید در چارچوب در نمایقامت حاجزبن ،طبق انتظارم
بعاد از سالام و  ،خیازدشاود و دساتپاچه برمیبا بلند شدن من زهری از غرق افکاارش بیارون کشایده می

 :کنمپرسی با حاجز او را به داخ  دعوت میاحوال
 دهم.شوم! همین حیاط خوب است، هوای آزاد را ترجی  مینه قربانت -

 گویم:نشانم و میر خود روی پله میاو را کنا
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 بسیارخب... اوضاع چطور است؟ -
 گوید:آورد و آرام میتن صدایش را پایین می

 به شیعیانی که اموالی را نیت امام کرده و نزدم آوردند، رسیدشان را دادم. ،چیز خوب استهمه -
 :گذارددارد و روی پله پایینی میاش برمیخورجینش را از روی شانه

 ،املای اموال قارار دادهای هم ارسال کرده بودند که لابهچند نامه ،ین اموال و فرستاده شیعیان خدمت شماا -
 . اما... ؛اوضاع امن و امان است
 :اق ناخوشایندی افتاده باشدفشوم که مبادا اتاز مک ش نگران می

 اما چه؟ -
  :کشدآورد و تنش را به سمتم میتر میسرش را نزدیک

در مجلسی حضور داشتم که چندی از شیعیان باهم بر سر موضوع امامت و درباره فرزند امام امروز  -
غانم هم حضور داشت و سرسختانه بر این عقیده بود ابیبحث کردند. در این میان ابن ؟ع؟عسکری

 رحلت فرموده و اولادی نداشت.  عسکری؟ع؟که حضرت 
تا به شما برسانم و جوابش را تا چهاار روز  ،من دادند ای در این خصو  نوشته و به دستسپس آنها نامه

 ای که قرار است همه آن افراد آنجا جمع شوند، ببرم.دیگر به همان خانه
کشاد. ناماه را باه دقات ای را که پنهاان کارده باود، بیارون میدهد و نامهدر همین حال ردایش را کنار می

اند و دنباال دانساتن ر این موضوع با یکدیگر کشمکش کردهاند که بر سدر آن نوشته و ذکر کرده ،خوانممی
 باره هستند. حقیقت دراین
 گوید:آید و میسر ما ایستاده، میان بحث میمحمد که پشت

زناد راسات و منطقای که اعتقاد دارد هر حرفی که میست سرسختیمرد  ،شناسمغانم را میابیابن -
 است.

 ای؟آن را کجا دیده -
 دهد:و پاسخ می نشیندکنارم می

نام صدا زده و ماا هام شاناختیمش. چناد غلاام هام او را به ،امدیدهغانم را ابیبازار ابندر چندبار  -
زند که نیاز است. ظاهرش هم داد میوضع و اوضاع خوبی دارد و از پول بی ،کردنداش میهمراهی

 دنده و لجبازی دارد. اخلاق یک
 :آورمبالا می چشمانم را از نامه جدا کرده و سر

 قضاوت نکن. شوقت کسی را از روی ظاهرمحمد! هیچ -
 کند:شود و زمزمه میصورتش مات می

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

 این را من وقتی که با پدرت سفر کردیم، یاد گرفتم. ،توانی قضاوت نکنمی اصلاً تا -
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 :کنمیید میأبا لبخند ت
 گوید.رست میزهری د -

 :دهمسپس حاجز را خطاب قرار می
خاواهم همراهات اتفاقاً مان هام می ؛ای دو روز دیگر بیا و پاسخِ نامه را بگیرای که دادهطبق وعده -

 را بشنوم. آنهاهای بیایم و حرف
بروی ان روجعفر قمی عطار قطّاحمدبنتا از خانه خارج شود، محمدبن ،کنددرست وقتی حاجز در را باز می

احمد با ادب و احترام رود. محمدبنکند و میاش را با او یکی میحاجز سلام و خداحافظی ،شوداو سبز می
 ،گذارد و از میان آنها اموالی را که پنهاان کارده باودها میرا روی پلهارنگی های رنگپارچه ،آیدبه سمتم می
  :آوردبیرون می

 نزد من آورده و من نیز رسیدشان را دادم. این وجوه شرعی چندی از شیعیان که به  -
 نباشی برادر.خسته -
 اگر اجازه بدهید از محضرتان خارج شوم. ،سلامت باشید -

 گویم:زنم و لبخندزنان میپلکی می
 آمدید. خوش -

 پرسد:شده، میان، زهری خیره به در بستهقطّاحمدبنبعد از رفتن محمدبن
 چه کسی بود؟ -
 کدامشان؟ -
 ود؟ آهان! حاجز صدایش زدی.اولی نامش چه ب -
 بله دستیار من است. -
 فروش چطور؟آن شخص پارچه -
ساپارند، میاان هایی را که شایعیان باه دساتش میقطان هم همینطور. اموال و نامهاحمدبنمحمدبن -

 آورد.ها پنهان کرده و پیش ما میپارچه
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 :فصل هشتم

 خبر غیبی
رسانم، از حاالتی کاه روی زانوهاایم و نمازم را به پایان می چرخانمسرم را که به این طرف و آن طرف می

زهری که کنارم نشسته به  ،گیرمتسبیحم را در درست می ،نشینمشوم و چهارزانو مینشسته بودم، خارج می
 گوید:زند و میتسبی  زل می

 من! ؤچقدر زیباست م -

برایم آورد. برایم بسیار  ،ه بوداسحاق اشعری است. در سفری که به حج رفتاین یادگاری از احمدبن -
 .چون از کسی به دستم رسیده که خاطرش برایم عزیز است ؛با ارزش است

 .دستیار شماستاگر اشتباه نکنم، احمد هم  -
 همینطور است. ،بله -

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

  :کندد و آن را محکم میکشاش بسته میزهری دستی بر شالی که دور پیشانی
 شود؟دوست دارم ببینم آخر این مس له به کجا ختم می ،غانم برایم جالب بودابیشنیدن ماجرای ابن -

 گویم:گذارم و میتسبیحم را کنار مهر می ،دهمرسد، جواب زهری را نمیتا ذکرهایم به اتمام نمی
 ز آمدن تو هم چند مورد شبیه این پیش آمد.حتی قب  ا ،باری اتفاق افتاده از این دست ماجراها چند -

کناد، تاا بهتار هایمان کنجکاو سرش را به سمت من خم میمحمد که کنار زهری نشسته، با شنیدن صحبت
شاود و ماردم راه خاروج را در پایش کم خالی از ازدحاام جمعیات میسخنانم را بشنود. فضای مسجد کم

 ن بپردازند.کارهای بعدازظهرشا گیرند، تا به ادامهمی
به یاد دارم چند تن از شیعیان سر همان بحث میانشان اختلاف افتاده بود. محمد خبارش را باه مان  -

شاان را فرمایشات ،ای صادر کردنادمن نیز موضوع را برای مولا شرح داده و ایشان نیز نامه ،رساند
 خاطر دارم، نامه به این صورت بود: خوب به

ه بندگی خود موفق و بر دین مقدسش ثابت بدارد و شاما را باا آنچاه موجاب خدواند شما دو نفر را در را
و گفتگویی با شخصی کاه او را « مختار»از « می می»خشنودی اوست، نیکبخت گرداند. آنچه گفته بودید که 
ندارد و  1علیجانشینی غیر از جعفربن عسکری؟ع؟ملاقات کرده بود و استدلال کرده بود که پدرم امام حسن 

 رسید.هم امامت او را تصدیق کرده است، به من  او
های خطرناک به خدا من از نابینایی بعد از روشنی و از ضلالت بعد از هدایت و از عواقب سوء اعمال و فتنه

ایمان آوردیم،  ها را به مجرد اینکه گفتندآیا مردم گمان کردند ما آن»فرماید: برم. خداوند عزوج  میپناه می
 «م و دیگر امتحان نخواهند شد.کنیرها می

                                                           
 . جعفر کّذاب.1
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شاوند؟ سپارند؟ و به چپ و راست منحارف میچگونه است که به فتنه افتاده و در وادی سرگردانی گام می
اند یا از روایات صحی  و اند؟ با حق درآویختهاند یا در دین خود دچار تردید شدهاز دین خود دوری گزیده

، بعد از رساول آنها اندانند که امامزنند؟ مگر نمیفراموشکاری می خبرند؟ یا آگاهند و خود را بهدرست بی
امام  میعنی پدر بزرگوار ،تا نوبت به امام پیشین ،اندیکی پس از دیگری به طور منظم آمده و رفته ؟ص ؟اکرم

رسیده که به فرمان خدا به این مقام منصوب شد و بر جای پدران بزرگوارش نشسات و  ؟ع؟حسن عسکری
قدم راه پدرانش را پیمود و سرانجام به بهرا به سوی حق و صراط مستقیم رهنمون گردید. او نیز قدم مردمان

 جانشین خود عهد امامت را تسلیم نمود. 
ها پوشیده داشت و جایگاهش را پنهان ساخت و این براساس مشیت خدا بود خداوند جانشین او را از دیده

الهی قطعیت یافته بود و ایناک موقعیات او باا ماسات و داناش و  که در قضای حتمی خدا گذشته و تقدیر
فضیلت او در اختیار ماست. اگر خداوند اجازه دهد در مورد آنچه منع فرموده، برطرف ساازد آنچاه را کاه 

ترین قالب آن عرضه نمایاد و خاود از پشات پارده ظااهر مقرر فرموده، حق را به نیکوترین شک  و روشن
او تردیدناپاذیر اسات و از  ناپذیر و ارادهتقدیر الهی شکست یول ؛کندرا اقامه می شود، و حجت خویشمی

 مشیت او نتوانست پیشی گرفت. 
هایشاان باید پیروی هوای نفس را به کنار گذاشته، براساس اعتقاد خود استوار بمانناد و از آنچاه کاه دیاده

پارده برنادارد تاا پشایمان دا پوشیده نگه داشاته، آنچه را خپوشیده شد، جستجو نکنند، تا به گناه نیفتند، و 
کس جز ما این ادعا را ندارد، مگر اینکه بدانند که حق با ما و خاندان ما و معصومین است؛ هیچ آنهانشوند. 

سر باشد. بنابراین با این مختصر که گفتیم به ما اکتفا کنند و دیگر توضی  بیشتر لازم نیست، و گمراه و خیره
 اعت نمایند.ره قنبا این اشا

 
ای را از . دساتمال پارچاهماندپزی میهوای این موقع از روز، آن هم درست در وسط تابستان به هوای کوره

گیرم. زهاری حالات متفکاری دارد و انگاار در میاان ام را میکنم و با آن عرق پیشانیشال کمرم خارج می
 اندیشد. ها میسخنان من گم شده و به آن

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

وقتی کاه مان در حضاورش باودم، دربااره ایان خبار کاه از پادرانش  ؟ع؟از امام حسن عسکری
ماناد، و یقینااً نمیزمین تا قیامت از حجت خدا بر خلقاش خاالی  قطعاً» شده، سوال کردند:روایت

اماام حسان « هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، مرگش مانند مردن عصر جاهلیات اسات.
 حق است.  قیامتهمانطور که  ،همانا این خبر حق است»فرمود:  ؟ع؟عسکری

فرزندم اماام »شد: ای پسر پیامبر خدا! حجت و امام بعد از شما کیست؟ پاسخ داد: به حضرت گفته
بعد از من است، هرکس بمیرد و او را نشناسد، مردنش همانند مردن زمان جاهلیت است.  و حجت

شوند، پیروان باط  در آن به هلاکات آگاه باشید! قطعاً او را غیبتی است که جاهلان در آن حیران می
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کناد، گویند. سپس او خاروج میکنند، دروغ میافتد، و کسانی که برای ظهورش وقت تعیین میمی
  کند.بینم که بالای سرش در بلندی کوفه حرکت میمیهای سفیدی را ویا من پرچمگ

مو و با جزئیات سخنانم را به خااطر ساپرده. ایان که چنین موبهبالم به خود میبرای این فهمیدگی و دقتش 
 :پسر عجیب مایه فخر و مباهات من است

 مرحبا بر تو محمد! -
 گوید:زند و میزهری ضربه آرامی به پهلویم می ،دوزدبه سجاده می کشد و با لبخند نگاهش راخجالت می

 من.ؤم است داشتن چنین آقازاده باکمالاتی باعث سعادت -
 :زنمبه پای سخنش میتأیید مهر 
 صد البته. -
شاود. خواهم دوباره تسبی  را بردارم و ذکر بگویم، یک جفت پاا پایش چشامم سابز میمحض اینکه میبه
کشم. از شدت رمقش بالا میکنم و نگاهم را از دشداشه سفیدش تا صورت خسته و بیام سر بلند میآرآرام

زند. در دست بزرگ و نیرومندش هم یک بقچه قرار دارد. به زحمت تکانی عرق، پوستش از خیسی برق می
 :بردای زمان می. چند دقیقهبنشیندمقابلم تا در دهد و میخود به 

 ؟عَمریسعید بنع مان ،سلام و درود -
 :کنمهایم را باز و بسته میبار پلکیک

 تر سخن بگو برادر.آرام -
 گوید:کند و آهسته میبه حرفم عم  می ،کشدخودش را جلوتر می

 ام.نشسته ؟ع؟ب امام زمانئباعث افتخار است که اکنون روبروی نا -
 :کندبیشتر عرق میگوید، ای که میزند. با هر کلمهنفس میکند و نفسمک ی می

اند، باه دسات الی را که برای حضرت فرستادهومااز سوی چند تن از شیعیان مأمورم  ،من غلام شما -
 شما بسپارم. 

 گویم:گذارم و سپس میتسبیحم را روی سجاده، دور مهر می
 السلام، خوش آمدی.و علیکم -

 :کنمگذارد و من آن را بررسی میبقچه را روبرویم می
 ست.چیزی کم ا -

فشاارد و سار خاود را باا ساردرگمی را روی هام می شهاایلب ،پاردابروهایش از شدت تعجاب بالاا می
 :خاراندمی

 چیز قربانت شوم؟چه -
و  اندشاده کنجکااوم   اینکاه محماد و زهاری هام . کنمباره آن را وارسی میکنم و دوباره و سهمک ی می

 :گذاردزهری دستی روی پاهایم می ،سر دربیاورندخواهند از ماجرا می
 من؟ؤچه کم است م -
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 رسد:و بلافاصله صدای محمد به گوش می
 چیزی از آن کم شده؟ -
 :زنمتوجه به آنها، به مرد روبرویم زل میبی

 پسرعمویت کو؟سهم چهارصد درهم پس  -
 گوید:هت میآورد و با بُلا میناگهان سر با ،پردازدای به حساب اموال خود میهای گشادشدهبا چشم
زمین زراعتی پسرعمویم در دست من است که قسمتی را باه او برگرداناده و قسامتی را هناوز رد  -

 ام. که اتفاقاً سهم او هم از آن زمین چهارصد درهم است. نکرده
 :کندام میآید و با شیفتگی نظارهبعد به خود می

 دهم.ا به خدمتتان میاکنون چهارصد درهم رهم ،من به فدایتان -
 :کندای خارج میبرد و از آن کیسهبه سمت شال کمرش میدستش 
 این هم چهارصد درهم. -

 گویم:گیرم و در همان حال میکیسه را از دستش می
 جرت با خدا.اَ -

خیزد. با خداحافظی راه خروج مسجد را در پی دهد و با کمک گرفتن از آن برمیدستش را به زمین تکیه می
 گوید:کند و میمیتماشا را او  رفتنگیرد. زهری با تعجب می

 از حساب اموال چیزی کم است؟که چگونه متوجه شدی  -
ازاین، خبر آمدن این مرد و جزئیات اموالش را به ماا است که پیش ؟ع؟این از علم مولایم امام زمان -

 داده بود.
 یم:گوخیزم و رو به محمد میاز جا برمی

 شاطمان هام زهاری را باه ، تو برو به کارهای خانه رسیدگی کن و مایحتاج موردنیاز را تهیه کن -
 .تا از آنجا دیدن کند ،برممی

 :گذارددستی بر روی چشمش می
 چشم.رویبه -

 :گویمکنم و زیرلب میبا لبخند دور شدنش را نظاره می
 بلا و پرنور.بی -

 
*** 

 
قادر داغ نه آن ،زده در هواکند. نسیم موجهای من و زهری را بدرقه میک غروب، قدمنزدی باختهآفتاب جان

چیزی ما باین  ،که بتوان از دمای آن در تابستان لذت برد خنکاست که حس جهنم را به آدمی القا کند و نه 
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نشاان زهاری  باه جای بدداد راقدر جای. آناندها خیلی خوب پربار شدهنخ هم  اما در همین هوا ؛این دو
 .م که تا به اینجا برسیم غروب شدداد

کناد. از شادت تعجاب مبهوت بیرون کاخ عباسی را نظااره میوشویم، زهری ماتاز دارالحکومه که رد می
 گویم:دهانش باز مانده، به مزاح می

 !منؤمراقب باش مبادا مگسی در دهانت بنشیند م -
  :گرددکند و معترض به سمتم برمیقف  می هایش را روی هملب

 استفاده کردی؟کلام مرا تو که باز تکه !جان عَمری -
 گویم:آورم و با خنده میدو دستم را به حالت تسلیم بالا می

 مزاح کردم. در...احلال کن بر -
 است؟ عباسی یعنی صاحب تمام این جلال و شکوه، خلیفه معتمدباللّه -
گاذران کنم! معتمدباللّاه ماردی سارگرم و خاوشگمان نمی اما آخرت... ؛کوه دنیوی بلهجلال و ش -

ق افتاده که بر معتماد ابواحمد موف ،به دست برادرشاست. خودش به عیاشی پرداخته و تدبیر امور 
جلسااتی را بارای شاده خاوارگی دارد و شانیدهرغبت شدیدی به می گیرد.شدت سخت میهم به

 .دهدتشکی  می سنج و انواع موسیقی ،دف ،ب شناخت ط
دهاد. دوزد و از شدت حیرت، آب دهانش را باا صادا قاورت میدوباره نگاهش را به درهای بلند کاخ می

اناد. زهاری باا های حکومتی با لباس مخصو  نظامی م   ماوروملخ، اطاراف کااخ را در بار گرفتهشرطه
 :گرددشگفتی به سمتم برمی

 ماند. ها میخیال دره قصرهای رویایی خیلی زیباست! ب -
 کنم:دهم و نجوا میدهانم را نزدیک گوشش قرار می

آخرت خاود را فروختاه و هاوش از سرشاان پریاده.  ،هاوبرقاتفاقاً این جماعت هم به همین زرق -
 .. اند که..های فریبنده دنیا شدهقدری مسحور زیباییبه

ابروهاایش را در ، خواستم بگاویمداند چه میدانم که خودش میمی گذارم؛هایم را ناتمام میمابقی صحبت
 :کشدهم می
 طور است.همین ،بله -
 پس حواست باشد که به این چیزها دل نبازی. -

 گوید:مندی میخورد و با لحن گلایهانگار به او برمی
 من؟ؤای ممن چه فکر کردهدرباره  -
 :دوزماندازم و نگاهم را به زمین میم را پایین میسر

ورزی، مسالمان و کاافر بعاد هام طماع؛ آیادای چاون تاو میهای باا ارادهاتفاقاً شیطان سراغ آدم -
 افتی و دیگر تمام!غفلت کنی، به دامش می ایلحظه شناسد...نمی

 بله، صحی  است.جهت ازاین -
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بخشای در قلاب و روحام با شنیدن صدای امواج خروشان آب، آراماش لاذت شویم،به شط که نزدیک می
ناواز ام را به صادای لالاایی دلبندم و حس شنواییهایم را میچشم ،نشینیمنشیند. بالای شط کنار هم میمی

 :سپارمرود که با سرعت ملایمی در جریان است، می
 من! سوالی از تو دارم. ؤم -
 بپرس. -
 ن و مورد قبولت هستم؟مورد اطمیناآیا  -

صبرانه منتظار پاساخ سپارم که بیقرارش گوش میهای بیهایم بسته است، به صدای نفسکه چشمهمچنان
آزارد. چنادباری گشایم و همان اندک نور خورشید در حال غروب، چشمم را میباشد. پلک میسوالش می
 :هایم به نور آن عادت کندتا دیده ،زنمپلک می
 کنیم.رفاقت نمی ،سی که مورد قبول نباشدکفیق ما هستی؛ ما نیز با بله تو ر -

کردم درست بعد از پاسخ من باز تقاضاای دیادار اماام را . فکر میتوانم تصور کنملبخندش را ندیده هم می
  .اما در کمال تعجب، انگار صبر پیشه کرده و منتظر است ؛کند

ناپدید برم، خورشید پاشم. سر به آسمان بالا مین بر صورتم میسپارم و مشتی از آدستم را به خیسی آب می
 رنگی از هلال ماه در آسمان پیداست.شده و رد کم
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 :فصل نهم

 کلام نورانی
. خاودم کشید. این را از حالت چهره و رفتارش خوانادمزهری از اینکه درخواست آمدن بدهد، خجالت می

 ید و او هم با شگفتی پذیرفت. به او گفتم که همراه من و حاجز بیا
تاا شخصای کاه ظااهرش را طباق  ،چرخاانمگذارم، نگاهم را در بین جماع میبا اولین قدمی که داخ  می

فاروش از صاائب خرماا ،ام، پیدا کنم. از هر قشری در مجلس حضاور داردهای محمد در ذهنم ساختهگفته
 گرفته تا ابراهیم که چند هکتار زمین و دام دارد. 

. پیرماردی شاوندخیاز مینیم، بیننادمیخیزند، بقیه هم تاا برخاساتن آنهاا را پا میچند نفری به ماحترام به
کاه  یگیارحیاط، زیر آفتاابدر . کندحاجز و زهری جا باز می ،سالخورده که چهره مهربانی دارد، برای من

شناساند خوانم که بیشترشان مرا میها میتگیرد. از صورمی نشینیم و سکوتی جمع را فراسایه انداخته، می
 اند. خبرند و چند نفری هم تا به حال مرا ندیدهو از مس ولیتم با

صاورتش کشایده و ریاش  ،گیرم. هیک  پار و درشاتی داردشخصی که درست مقابلم نشسته را زیرنظر می
دو طارف ردای  ،ن را بساتهآعقاال چفیه سیاهی هم بر روی سرش انداختاه و باا  ،سیاهش نسبتاً بلند است

 ،ای داردحوصالهی اخماو و بیهای قیمتی به شک  نوار از بالا تا پایین دوخته شده. چهارهاش سنگایقهوه
 زانوی چپش را به بد  زده و زانوی راستش را به زمین تکیه داده. 

گیارم کاه م از او میکناد. چشاای نگااهم میگیراناهانگار که چیزی از من طلب داشته باشد، با حالت جبهه
 :خوردصدای حاجز به گوشم می

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

جاا ز خاود فرزنادی باها ؟ع؟اماام عساکریآیاا بحث آن روز بر سر موضوع امامت بود و اینکاه  -
 گذاشت؟ 

 گوید:همان پیرمرد مظلوم و مهربانی که کنارم نشسته، با صدای ضعیفی می
 شود زمین از حجت خدا خالی بماند؟مگر می ،جا گذاشتهخب معلوم است که به -
 
  :کشددهد و صدایش را بالا میغانم کلافه و به ستوه آمده، سر تکان میابیابن

 !فرزندی دارد که جانشین اوست، خب کو؟ نشانم بده ؟ع؟خب اگر حضرت عسکری -
 پرسم:می ،ه زدهبا صدای بم و سرشار از آرامشی در مقاب  حرفی ک

 کنی؟بینی، آیا باز با این وجود بودنش را انکار میتو خدا را هم نمی -
 رسد:حالا صدای شخص دیگری به گوش می ،فشاردهایش را روی هم میعصبانی لب

 گویم.من هم همین را می ،فدایت شوم -
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 رسد. به نظر میتر از قب  کند و خشمگینهایش را دور زانوی چپش حلقه میغانم دستابیابن
 گویی؟ اصلاً تو چه کسی هستی که این چنین با اطمینان سخن می -

 :لحن صحبتم سفت و مستحکم است
 ب امام این زمانه!ئنا ،کنیب همان امامی هستم که تو بودنش را انکار میئمن نا -

 :چرخاندزند و با تمسخر نگاهش را در میان جمع میپوزخندی می
 ؟است ؟ع؟ب امام زمانئکند که نامیهم  بینید برادران! ادعامی -

 گویم:زنم و با صدای خونسردتری میلبخند خونسردی می
 ادعا نیست.  -

 :کندغانم نشسته، شروع به بیان توضیحاتی میابیشخص چهار شانه و هیکلی که کنار ابن
طباق فرمایشاات مناان نیاز ؤبه صحنه گیتی پا گذاشته و م ؟ص ؟تاکنون یازده امام بعد از خاتم انبیا -

دینی و شرعی هم که داشتند، یا ناماه نوشاته و آن را باه دسات اماام سوال اند. هر آنان عم  کرده
پرسیدند. حالا امام عسکری باه صورت شفاهی میرساندند یا به خدمتشان حضور پیدا کرده و بهمی

وان اماام پاذیرفت. خاب عناتر از جعفر نیست کاه بتاوان او را باهای مناسبشهادت رسیده، گزینه
 !گوشت و استخوان آن حضرت ،بالاخره جعفر برادر امام است و از پوست

  :اندور گشتهجه ! جه ! امان از این جه  و نادانی که این افراد در آن غوطه 
امام عنوان شود که او را بهخون امام است، دلی  نمیمسلمان! اینکه جعفر هم ،در بودنداهابی  و قابی  هم بر

عنوان امام توان چنین شخص ناپاکی را بهچطور می !خوارشراب یعیاشاد است! شیّو رهبر پذیرفت. جعفر 
های کسی که هیچ علمی در دین و شرع ندارد و حتی نمااز های او اطاعت کرد؟ از گفتهپذیرفت و از گفته

امام را که برادرش بود، برده و خورده است باز شود! جعفر مال خود را چه  روز ترک کرده بود که شعبده
تاوانم ایان شاخص را نمیاما  ؛دانمشما را نمی !و زمانی آرامش و آسایش را هم از خانواده امام سلب کرد

 . عنوان امام بدانمبه

الا افتد؛ حاز درخت بر زمین نمی یکم نگیرید. خداوند اگر نخواهد حتی برگخدا را دست منان! ارادهؤای م
خاطر خطری که از هبلکه ب ؛دلی ها غایب شود، آن هم نه بیهم خواست خدا بوده که امام دوازدهم از دیده

کرد. اگر از وجاود اماام دوازدهام اطمیناان حاصا  پیادا کنناد، حکومت عباسی ایشان را تهدید میطرف 
 رسانند. هم غفلت نکرده و او را به شهادت می ایلحظه

 دهم:کشم و ادامه میینفس عمیقی م
کران آسمان و بعد هام پدیاداری ! چرخش آسمان و زمین، بودن خورشید در بیمنانؤمای خلاصه  -

 پاشد. زمین از هم فرومیماه، عین حضور امام است که اگر نباشد، تمام 
 :کندزیر نشسته، شروع به صحبت میبهطور که سراین بار زهری همان
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، چیزی بودم عَمریسعید بنمدتی که مهمان خانه ع ماندر ! جانم در دست اوستقسم به کسی که  -
! تماام دروغگاو بدانیاداو را چه برسد باه اینکاه شاما بخواهیاد  ،امجز خوبی و لطف از او ندیده

 سخنانش عین حق است و من به آن اعتقاد راسخ دارم.
  :نشینداغراق و خالصانه بیان کرد، به دلم میهایی که بیکنم و حرفیبا تحسین نگاهش م

ای را که شما به من فرستاده بودید، به خدمت امام بارده و برادران! من نامه و منان، مسلمانانؤای م -
 خوانم.ایشان نیز توضیحاتی را با دست خودشان نوشتند که اکنون برایتان می

 کنم:تا صدایم صاف شود و سپس شروع می ،کنممی ایگشایم و سرفهنامه را می
 اللّه الرحمن الرحیم بسم

خاتماه و ها حفظ نماید، به ما و شما روح یقین عنایت فرماید و شاما را از ساوءخداوند ما و شما را از فتنه
 بدی بازگشت حفظ نماید. 

د و درمورد صاحبان امار خاود باه انکه جماعتی از شیعیان در دین خود دچار تردید شدهاست به ما رسیده 
ناه بارای ماا؛  ،خبر ما را به غصه و اندوه واداشته است. این غم و اندوه ما به جهت شماستاند، شک افتاده

زیرا خداوند با ماست، دیگر نیازی به غیر او نداریم. حق با ماست و هارکس از ماا دوری گزیناد ماا را باه 
اید کاه اید؟ مگار نشانیدهکه در وادی ضلالت حیران و سارگردان شادهشده  اندازد. شما را چهوحشت نمی

ایاد! از خداوناد اطاعات کنیاد و از پیاامبر ای کساانی کاه ایماان آورده»فرمایاد: خدای تبارک و تعالی می
 «که از شماست، اطاعت کنید.« الامراولی»

ها به شما رسیده اسات، آگااهی نداریاد؟ مگر از اخبار و احادی ی که در رابطه با امامان گذشته و بازمانده آن
بینیاد کاه دانید که چه سرنوشتی برای امامان، تعیین شده و قبلاً به شاما نرسایده اسات؟ مگار نمیمگر نمی

 هایی برای شما تامین ساخته است؟ هایی برای هدایت شما برافروخته؟ و چه پناهگاهخداوند چه مشع 
هرگاه عَلَمی ناپدیاد شاد، عَلَمای  ،؟ع؟پدرم امام حسن عسکریقبلی، د امام تا به عه ،ابوالبشراز روزگار آدم

و هنگاامی کاه پادرم  طلوع نموده استدیگر ای ای غروب کرده، ستارهظاهر شده است؛ هرگاه ستارهدیگر 
و رابطاه خاود را باا بنادگانش قطاع  درگذشت، خیال کردید که خداوند دین خود را باط  خواهد ساخت

 خواهد کرد؟! نه! هرگز چنین نیست و تا روز رستاخیز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. 
اماا داناش او  ؛پدرم بر شیوه پدر بزرگوارش گام برداشت و سرانجام سعادتمند از این جهان دیاده برتافات

نازاع  با ماا باهمنصب پیش ماست و وصیت او برماست. اخلاق او و جانشینی با ماست. هرگز کسی در این 
 کند، مگر اینکه کافر باشد. خیزد، جز اینکه ستمگر و تبهکار باشد! و جز ما کسی چنین ادعای نمیبرنمی

کاه باه ماا چناانپس از خدا بترسید و تسلیم ما شوید، کارها را به ما واگذار کنید و به ما بازگردانیاد، تاا آن
 کشف آن برنیایید. درصددشیده شده . آنچه از شما پویمدهدستور است به شما دستور 

. چشمانش را به نقطه نامعلومی دوخته و عجیاب اندازمغانم میابیکنم و زیرچشمی، نگاهی به ابنمک ی می
 خوانم:گیرم و ادامه نامه را میچشم از او می ،در فکر فرورفته
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ر محبات ماا براسااس سانّت روشان از راه راست منحرف نشوید و به راه چپ نگرایید، اعتدال خاود را د
اصلاح و محبت به شما نبود، از  ،شما را خیرخواهی نمودم. اگر علاقه ما به ارشادقرار دهید که  ؟ص ؟پیامبر

 پرداختیم. شما روی برتافته، به وظیفه خود که نبرد با ستمگر سرکش گمراه است، می
الاطاعة خود را ادعاهای ناروا نموده، حق امام واجبستمگر طدیانگری که با خدای خود به ستیز برخاسته و 

و پیروی نیکاو  ؟ص ؟که در من شباهتی از پیامبراکرماند، درصورتیانکار کرده، حق مرا به ستم غصب نموده
 از آن الگوی الهی است.

 زودی خواهند فهمید که جهان جاویدان از آن کیست؟ خداوند ماا و شاما را باه رحمات خاود ازکافران به
رحمت است و بر آنچه که بخواهند تواناست و او ولی ها، ناملایمات حفظ کند که او ولیّخطرها، بلاها، بدی

 .منان بادؤو حافظ ما و شما است و سلام، رحمت و برکات خدا بر همه اوصیا و م
 گوید:و میکند میای به داخ  خانه آییم، حاجز اشارهازآنجاکه بیرون می

 ؟باشد شدهزائ  ک وجودشان کنید شفکر می -
 :اندازمای بالا میشانه
 ما حق و باط  را نشانشان دادیم، حال خودشان باید مسیر درست را انتخاب کنند. -

شود، با شوق مشهودی متوجه نگاهم که می ،هم بدض کرده و هم سرخوش است زهری حال عجیبی دارد...
 گوید:می

 بیانات مولایم شد. ام، میزبان چه شیرین است که حس شنوایی -
بینم که سراسیمه و دلواپس از روبرو قطان را میاحمدبندر پاسخ زهری چیزی بگویم، محمدبن خواهممیتا 
زند و نفس مینفس، شودتر میدهد و عجولانه نزدیکآید. از همان فاصله دستی در هوا برایمان تکان میمی

 :دهدسلام می
 ای؟قدر آشفتهست؟ چرا اینل و روزیاین چه حا، علیکم السلام -

 کند:گذرد، زمزمه میشود که کسی از کنارمان نمیاندازد و تا مطم ن مینگاهی به اطراف می
 مطلب مهمی هست که باید در مکانی امن برایتان بازگو کنم. -

 :شودقطان مانع میبناما احمد ؛خواهد که خداحافظی کندگذارد و میام میحاجز دست روی شانه
 شود. مس له به تو هم مربوط می ،نه حاجز! تو هم باید حضور داشته 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 در را به رویمان باز می
رویم، تو اینجا بماان و از زهاری بخاواه اتاق میما به  ،کار مهمی دارم قطانمن با حاجز و احمدبن -

 برایت توضی  بدهد. 
 : کندآمده میرسد، شروع به توضی  اتفاقات پیشزده به نظر میکه وحشتاحمد، درحالیمحمدبن
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دادی جاساوس به تعا و گرفتهامام دستگیری وکلای و سلیمان وزیر، تصمیم به شناسایی بنعبیدالله -
اتهام هساتند، آناان را شناساایی کارده و  معرضمأموریت داده که با تحوی  اموال به کسانی که در 

 آنان ترتیب بدهند. ضدمدرک جرم نیز بر 
 :رسدشود و مضطرب به نظر میگشاد می هایشمردمکحاجز  

 تو مطم نی؟ -
تا شاید با پیدا کردن ما به امام  ،انداقدام کرده یلهوسبدینکنم آنها فکر میهیچ شکی نیست!  !بله ،بله -

 دست پیدا کنند.
کنم با آرامش و گردد، سعی میرنگی در وجودم پدیدار میکه از سخنان محمد نگرانی و دلشوره کمدرحالی

  :تا از اضطراب آنها کاسته شود ،آسودگی برخورد کنم
کفایات و عیااش اسات، خلیفه معتمد که جوانی بی از، آیدحکومت ستمکار هرچه بگویی برمیاز  -

بلکه خود عبیدالله زیرکی کرده و دست به اقدام زده.  ؛باشد اوکنم این اقدام به دستور البته فکر نمی
 حالا ما نیز باید با سیاستی هوشمندانه با این موضوع برخورد کنیم. 

ثانوی ممنوع هستند. حاجز و تو اطلاعای تاه یا نامهاز دریافت هرگونه وجوکلا بگویید که  تمامیبه 
کدام حق دریافت چیزی ندارید و اگر کسی به شما مراجعه کرد، بگویید اشاتباه محمد! هیچاحمدبن
سلیمان هرلحظه ممکن است نزد یکی از شما بیایند. من هم امروز بنجاسوسان عبیدالله است. آمده

تا او هم چیزی از کسی تحوی   ،کنمخبر میه و او را از این مس له باای نوشتاسحاق نامهبنبه احمد
 نگیرد.
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 :دهمفصل 
 مژده دیدار

 :رسدبه گوش می بازاز لای در نیمهصدای ضعیفی 
 جناب ع مان! ،وآمدها سخت شدهاما رفت ؛شکر خدا خوبیم -
  :شودمیام، حالم گرفته چنان که نگاهم را به پایین دوختههم

 . است خلیفه هم دست به اقداماتی زده خصو  که این روزها وزیرِبه کنم بانو...درک می -
  :پرسدنگران و پریشان میحالا آن صدای خسته، 

 اتفاقی افتاده؟ -
 گویم:با اطمینان می برای آسودگی خاطر بانو

 هر پیشامد خطرناکی را گرفتیم.و جلوی  یمنه، خدا را صدهزار مرتبه شکر که زود متوجه شد -
زهری که باا چناد قادم فاصاله از مان ایساتاده،  ویشود. سر به سسکوت بانو باز تبدی  به آه غمگینی می

 :تر بیاوردکنم که کیسه را نزدیکگردانم و اشاره میبرمی
 برایتان بیاورم. رامایحتاج موردنیاز خانه  امم   همیشه مأمور شده -

 :شنومبه زحمت میگردد و تر میو آرامصدایش زیرلبی 
تر از شما بارای نیابات نباوده و نیسات. به همان خدا قسم که مردی لایق و امین ،خدا اجرتان دهد -

 وفاداری شما تحسین برانگیز است که در زمان سه تن از امامان، همواره همراهشان بودید.
 ، بانو!و نیابت باعث افتخار من است من پیرو خدا و دینم... -

خواهد از کند که انگار دلش نمیاما زهری با حالتی در و دیوار حیاط و خانه را نظاره می ؛وقت رفتن رسیده
ای کاه شادهتاازه متوجاه اشاک جماعگردد و گیرم، سرش سمتم برمیاین خانه دل بکند. دستش را که می

قادری انباشاته شاده کاه سارریز باهشوم. حسرت در دو گوی سبز چشمانش هایش را تار کرده میمردمک
 :شودمی

غریبی به من وکند، آرامش عجیبدر آن زندگی می ؟ع؟دانم مادر بزرگوار امام زماناین خانه که می -
 دهد.می

. یااد شودتر میلحظه پررنگبهگر شده و لحظهرنگی از ماه در آسمان جلوهآییم، رد کماز منزل که بیرون می
 «ماه بود. به همیشه در خاطرم شبیهامام  »افتم: جمله زهری می

شاوم. در ذهانم هاایم، دساتپاچه میخورم و در اوج ناباوری از باه زباان آوردن حرفآب دهانم را فرو می
زنم؛ دودل از اینکه چه زماان او را از ایان موضاوع پا میوکنم و میان دودلی دستبینی میواکنشش را پیش

 :دهمرسیم او را خطاب قرار میاما به حیاط که می ؛زنمتا رسیدن به خانه حرفی نمی هم با خبر کنم.م
 هوای معتدل لذت ببریم؟حیاط نشسته و از در به نظرت چطور است کمی  -
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ان باار هایچ واکنشای از خاودش نشااما این ؛است ذوقیدانم آدم خوشام، میاز شناختی که از او پیدا کرده
گرفته و غمگینی دارد و با همان  حالِ ،ماندمیباقی رمق و خالی از فروغ طور بیهایش هماندهد. چشمنمی

 :نشیندگرفتگی روی پله می
 گفتی.زهری! امام یعنی نقطه روشنایی در اوج تاریکی؛ درست م   همان ماه آسمان که خودت می -

 :آور استبار و ملالسکوتش غم
 یدور کاه از پنااه خاوداسات به یتیمی شبیه از او دور باشد،  سدر است و هرکم   پ مزهری! اما -

 .است گزیده
 :شکندمیانداز را بالاخره صدایش، سکوت طنین

 گذرد. همین دو واژه در ذهنم می تنهاتنگی! اکنون دل امام... -
 :مهست برای زهری خوشحالاز طرفی حال عجیبی دارم و  ،زنمبه هلال ماه زل می

اگار اماام را  !زهاری ،الی کانمؤخواهم از تو سمیپرسیدی و حالا از من الی ؤسرفتیم  وقتی به شطّ -
 مانی؟قدر عاشق و شیفته مینبینی و نتوانی با او دیدار کنی، بازهم همین

 :شودقرار و آشفته میم   اسپند روی آتش، بی
تاو خاودت  ،ام به امام کاسته شاوداشم که از میزان علاقهمن! مگر کافر بؤمانم ممعلوم است که می -

 گفتی که این عشق آسمانی است و ارتباطی به دیدن ظاهر و رخ یار ندارد.می
زمان باا آهای کاه گذارم. همکشم و دست راستم را زیر سرم میتر شده، دراز میزیر نور ماه که حالا پررنگ

 :زنمکشم، صدایش میمی
 زهری! -

 :گرددلت که نشسته به سمتم برمیدر همان حا
شاود باوی عطار ؟ مگار میبساازمتنگی خواهی بگویی با این دل؟ بله قربانت شوم؟ میسرورمبله  -

تنگ نشوم؟ اما چشم! دهد پیش امام بودی، از تو به مشامم برسد و دلخا  و بهشتی که نشان می
 . دیگر...گردم و فردا به بلادمان برمیاصلاً هرچه شما بگویی، 

اش قادر خیارهکنم، آندهد. مستقیم نگاهش مایبرد و اجازه حرف دیگری را به او نمیبدض کلامش را می
 :هایم، بدانمخواهم به درونش نفوذ کرده و حالش را بعد از شنیدن حرفمانم که انگار میمی

 خواهی امام زمانت را ببینی؟می -
 ،شاودشده، میخ چهاره مان میماند. با حالتی مسخانش باز میکشد و دهاش پر میباره رنگ رخسارهبه یک

 :گذاردآید و با ناباوری دست روی دهانش میناگهان به خود می
 من؟ؤشود میعنی می -

 :زنمبا اطمینان پلک می
 ام.از امام برای این دیدار رخصت گرفته ،منؤشود مبله که می -
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ای کاه ناشای از آلودهبا نگاه اشک تنها، امش را به زبان آوردهکلامکند که چرا تکهنمی یبار اعتراضدیگر این
 زند.شوق است، به ماه زل می

 
*** 

 
هایم را روی ابرهاا شاود. گاویی قادمام خاارج مینفسم از شدت شوق، دستپاچه و با تأخیر از میاان ساینه

 . دارم...برمی
اند و تماامی حواسام نیاز پایش شاخص گرفته سرم قرارهایم انگار پشتیایی! چشمؤقدر سبکبال و رهمان

هایم سسات و اماا هناوز قادم ؛گیارمتر به دست می. افسار اسب را محکماست جا ماندهاسب بهنشسته بر 
 طور تمام تنم. ام و همینآهسته است. قلبم از گرما و هرم عشقی سوزان تب کرده، پیشانی

جهاان قدر سرمساتم کاه انگاار از آتش درونم چیزی نیست. آن قدر داغم که نور مستقیم آفتاب در مقاب آن
همیشاه هار زماان چناین ساعادتی نصایبم  کنم. حال خوبی دارم...ام و در دنیای دیگری سِیر میفارغ گشته

 رسم.خانمانی که سقفی بالای سرش پیدا کرده، به آسودگی و قرار میشود، م   بیمی
. باشاد اش میزبان حس خوشای شادهکه از بند آزاد گشته و تمام رگ و پیه است شبیحالم به حال زندانی 

تا بیشتر و بهتر عطر مولا را استشمام کنم. به زهری گفاتم کاه کجاا  ،کشمام تیز شده و با ولع نفس میشامه
نکاه مباادا باا دیادن نگران حالش هساتم؛ نگاران ایالآن بایستد، گفتم که کجا بیاید و قرار دلش را بیابد. از 

 معشوق، چنان به ذوق و هیجان دچار شود که طاقتش از کف برباید. 
هایت لماس تک سالولتر اینکه لرزش را با تکلرزد و عجیبست اینکه احساس کنی دلت میحس عجیبی

 ام. درست همان چیزی که دچارش شده دل به پاهایت مهاجرت کند...وکنی و همین رعشه بعد از دست
بینم و باه حاال و شکیبا ایستاده و به دیوار تکیه داده. زهری را مایتر بیقدری آن طرف بینم...زهری را می

کنم، نگااهم آورد. نگااهش مایشنود و سر بالا میاندیشم. م   اینکه صدای سم اسب را میاحوال دلش می
 ند. کشود و با چهره امام تلاقی میچشمانش به بالا کشیده می، کندمی

و مجاذوب و شایدای اماام شاده کند! از زماین و زماان فاارغ کنم... دیگر نگاهم نمیزهری را نگاهش می
کند. لرزش دل من کاه اما از شدت سر خوشی، پاهایش یاری نمی ؛تر بیایدخواهد نزدیکشود. انگار میمی

 ،گشاته و مادهوش شادهخاود لارزد. از خاود بیهیچ! این چشمان زهری است که از حلقه براق اشکی می
 زنم:صدایش می ،خاطر این جنون، فرصتش را از دست بدهدهترسم بمی

 زهری! -
تاا باه  ،خاوردقرار! چندبار سکندری میهایی عجول و بیبا قدم. شود..بیند. نزدیک من میانگار تازه مرا می

کشایدی و در ار دیادنش را میهاا انتظامعشوقی که ساال ویکنم من نه، برو به سمن برسد. به او اشاره می
 شد.پاره میحسرت دیدنش دلت پاره
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خواهاد حرفای بزناد، چیازی کناد. میگلویش هم درست م   پاهایش یااری نمی ،اماموی گردد به سبرمی
شاود، . با اولین قطاره اشاکی کاه از چشامانش زاده میاست اش فلج شدهاما گویی تارهای حنجره ؛بگوید

 زده صدای زهری!سد. لرزش دل من هیچ، لرزش هیجانرصدایش به گوش می
جاواب  تک، تکپرسدیک میبهالاتش را بپرسد. یکؤتواند ساما بالاخره می ؛کندبریده ادا میکلمات را بریده

پرسد و امام با متانات شود که در حال پایین آمدن از اسب است. زهری با گریه میگیرد. نزدیک امام میمی
 دهد. واب میج

 گویم:تند می، رود که داخ  خانه بشودحضرت می
 ایشان را نخواهی دید. ،ال دیگری بپرسی، بپرس که دیگر بعدازاینؤخواهی ساگر می !زهری -

ایان  تنهااشود و حضرت دیگر داخ  خانه می ،آوردالاتش را به زبان میؤرود و عجولانه سبه دنبال امام می
  فرماید:دو جمله را می

خیر بیندازد که ستارگان همچون تیر بگذرناد، أدور است کسی که نماز عشاء را چندان به تاز رحمت خدا به
 شود.خیر اندازد که ستارگان آسمان ناپدید أدور است کسی که نماز صب  را چنان به تاز رحمت خدا به

تواند روی پا رود و دیگر نمیشنوم که از حال می. صدای افتادن زهری را میدنشومیخانه حضرت داخ   
 پاشم. کنم و به صورت زهری میمقداری آب از کاسه سفالی در مشتم جمع می بایستد.
ام و هایش را از هم باز کند و نگاهش خیره سقف بشود. من یک سوی زهری نشستهکشد تا پلکمین یطول

ریازد و باا حسارت، اشاک میرساد. های زهری به گوش میبه ناگهان صدای گریه ،محمد سوی دیگرش
  :کندلحظاتی را که چندی پیش، پیش چشمش دیده بود، مرور می

کس بهتر و لباسی زیبا بر تن داشت. بویی از همهستبری که در زیبایی و خوشجوان بلندبالا و سینه -
های تنم هماه سسات شادند. ریخت و ماهیچه محض اینکه او را دیدم، قلبم به طرز شگفتی فروبه
 تر از ماه شب چهارده! بایی و جبروتش غیرقاب  توصیف بود، حتی مسحورکنندهزی

. چقدر من خوشابختم کاه اماروز چه نوای دلنشینی داشتهنگام صحبت کردن  !چه محجوب بود
شاکفته تاازه م ا  غنچاه ،حاال عجیبای دارموای چه نظیر ایشان روشن شد. چشمانم به جمال بی

 !اماز نو متولد شدهکه کنم احساس می
 گوید:زده میگیرد و شتابدستم را می

 این اشک، اشک شوق است ها! -
 :شودمیغوغایی برپا  ماز دیدن حال ملتهب او در وجود

 دانم، این خاصیت عشق است. می -
تازه چیازی یاادش آماده باشاد، زند. محمد که انگار باری، دوباره به سقف زل میاشک حال با دیدهپریشان

 گوید:گیرد و به سرعت میروز من و زهری می و نگاه از حال
 :خطی نوشت و به من دادخانه نیستید، دستدر احمد قطان آمد. دید که پدر شما که نبودید محمدبن -
 آن را بیاور تا بخوانم. -
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 م:خوانگیرم و می، نامه را میخیزدبا گفتن چشمی از جا برمی
 ؛اللّه الرحمن الرحیمبسم

آمد و اموالی را تقدیم داشت. در  مامروز یکی از جاسوسان عبیدالله نزد ؟ع؟ب امام زمانئدرود بر نا
آن فرد  !دانمباره چیزی نمیایندرو  اشتباه آمدی و مرا با این امور کاری نیست او گفتم کهبه پاسخ 

نمودم و گفتم شخصی نیستم که او در نظر دارد. تا ایان کاه آن همچنان انکار اصرار فراوانی کرد و 
 شخص مأیوسانه بازگشت. 

م   اینکه آن جاساوس نازد او هام  یزید وشاء بودم.اینکه به منزل شما بیایم، پیش حاجزبن از قب 
 زمینه اینای در حاجز نیز م   من عم  کرده و به او گفته بود که اصلاً هیچ نقش و وظیفه ،رفته بود

حضور ندارید. ازآنجاکه فکار که عیال گفتند وندارد و شخص موردنظر او نیست. آمدم منزلتان، اه 
تان مطالعاه نوشاتم تاا بعاد از آمادن ایاست، آن را در قالب ناماه یاتفاق بسیار حائز اهمیتکنم می

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

اماا بااز  ؛سلیمان هم از جساتجو ناامیاد شادهبنکنم خطر رفع شده و عبیداللّهبا این وجود فکر می -
 احتیاط لازم است.

 
*** 

 
گذارد. دلم از رفتنش باه شاک  غریبای باه هایش را روی آن میکند و خورجین و وسای اسبش را زین می

ازاینکه بر شاترش . قب اش شدمازحد وابستهبیشعنوان رفیق خود دانسته و او را بهتنگ آمده. در این مدت 
کشام و باا بدضام گیرد، دستی بر کتاف او میگردد و در آغوشم میبنشیند، برای آخرین بار به سمتم برمی

 :کنممبارزه می
کاه توانساتم باه  واساطه تاو باوددانم. باهمن، تا آخر عمر خود را مدیون تاو مایؤاز تو م مممنون -

 نما یاهایم رنگ واقعیت باه خاود بگیرناد. بارایؤام دست پیدا کنم و رترین آرزوی زندگیبزرگ
و  ودیمهماان نماات برای مدتی که مرا در خانه ماما باید بروم. از تو ممنون ؛سخت است کندن دل

 . ادر...کن بر محلال، اجازه دادی افتخار معاشرت با تو نصیبم شود
قدر که تصویرش در مدزم حک شاود و ، آنکنمشوم و برای مدت طولانی نگاهش میاز آغوشش خارج می

 : هرگز شک  سیمایش را از خاطر نبرم
. روز اولی که تاو را دیادم، نگااه سابز چه چیز را حلال کنم؟ من که جز خوبی از تو چیزی ندیدم -

ر پاایین دادی، دیادم صاورتت آن چیازی نباود کاه تصاوّاقت مرا میخ کرد. چفیه را کاه رنگ و برّ
 ،تر اساترفیق باور کن وداع با تو برای من ساخت، مهربان و دلنشین از تو دیدم ایچهرهکردم! می
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هایم برایات افاقاه اما چه کنم که اصارار ؛خواست تا آخر عمر کنار هم باشیماگر به من بود دلم می
 همراهت باشد.کند. سفر به سلامت، خیر نمی

ازاینکه زهری قصد رفتن کند، حاجز آمد و شود. چندی قب اسب می بر د و سوارکنَمکث، دل میلحظاتی با 
 گوید:حالا هم در بدرقه زهری، کنار من و محمد است. زهری خطاب به حاجز می

 مراقب رفیق ما باش. -
 :دهدگذارد و با لبخند پاسخ میام میحاجز دست روی شانه

 خیالت راحت. ،حواسم هست -
رود و کنم. مایباا نگااهم او را بدرقاه مای ،افتادکند و باه راه میسپس زهری از محمد هم خداحافظی می

 کنم:باشد، زمزمه میاش میرفتهکه نگاه من خیره راهدرحالی
 من!ؤخداحافظ م -

 


