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شــتران، ســکوِت چیره شــده بــر محوطــه بیابــان 
ُ
صــدای ســم اســبان و ا

را می شــکند. بانــگ زمزمــه و سوســوی مالیــم بــاد هــم بــا آن همــراه شــده، 
شــب سردی ســت... ســوز هــوا لــرزش خفیفــی بــر تمــام تنــم انداختــه. 
افســار اســب را محکم تــر به دســت می گیــرم، تــا بــا بی حســی ناشــی از 

ســرما کــه می خواهــد در دســتم نفــوذ کنــد، مقابلــه کنــم.
فضــای  در  کــه  مه آلــودی  هــوای  و  می زنــد  بیــرون  بینــی ام  از  آهــی 
روبه رویــم پخــش شــده، درمی آمیــزد. پاهایــم درســت مثــو دســتانم، 

می رونــد.  بی حســی  بــه  رو  کم کــم 
مکثــی می کنــم و نگاهــم را بــه آســمان ســیاه و تیــره مــی دوزم. ســتاره ها 
پرتــوی ضعیفــی دارنــد؛ امــا مــاه همچنــان میــان ابرهــای ســیاه گم شــده و 

هیــچ از آن پیــدا نیســت. 
صفیه!  

صدای ضعیفش را از کجاوه شتر می شنوم:
بله سرورم؟  

کجــاوه مــی روم.  افســار اســب را به دنبــال خــود می کشــم و نزدیــک 
صفیــه پــرده کجــاوه را کنــار می زنــد و قبو ازاینکــه بخواهــم ســخنم را بــه 

زبــان بیــاورم، زودتــر و دل نگــران می گویــد:
ــو    ــاعد بان ــال نامس ــم ح ــود. می ترس ــردتر می ش ــه س ــوا لحظه به لحظ ه

نرگــس خاتــون، بیشــتر رو بــه وخامــت بــرود. 
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ــم و ســری  ــرق چشــمانش کــه در تاریکــی جلوه گرشــده، زل می زن ــه ب ب
به معنــای تأییــد تــکان می دهــم:

تراق می کنیم.  
ُ
همین نزدیکی ا

کاروان کوچکمــان بــاز می ایســتد. همــان انــدک نــور ضعیــف ســتاره ها 
بــرای پیــدا کــردن درخــت و بریــدن چنــد قطعــه  چــوب یــاری ام می کننــد. 
به محــض روشــن شــدن آتــش، رفته رفتــه موجــی از روشــنایی، فضــا را 

بیشــتر قابــو تشــخیص می کنــد. 
کجــاوه  کنــار  کــه حــاال بــر زمیــن نشســته مــی روم و  نزدیــک شــتری 

: یســتم می ا
صفیــه! می توانیــد به همــراه بانــو نرگــس خاتــون و کنیــزان دیگــر پیــاده   

شوید.

صفیــه بــا اوج ادب و احتــرام، یــک دســت نرگــس خاتــون را می گیــرد و 
کنیــزی دســت دیگــرش  را، کنیــزان دیگــر نیــز پشت ســر آنهــا پیــاده شــده 
و به همــراه یکدیگــر دور آتــش می نشــینند. مــن نیــز روبرویشــان نشســته 
و دســتانم را نزدیــک آتــش می گیــرم تــا هــرم گرمایــش     ، کمــی از ســردی 

وجــودم کــم کنــد، خیــره بــه شــعله  آتــش زمزمــه می کنــم:
 برایتان سخت گذشت، بانو.   

ً
حتما

آهی می کشد و با صدای آرام و محجوبی می گوید:
ســختی راه را می گوییــد، یــا زجــر زنــدان عباســی را؟ جنــاب عثمــان! بــه   

خــدا قســم کــه ایــن راه برایــم هیــچ دشــواری و مشــقتی نــدارد، حــاال کــه از 
زنــدان رهــا شــده ام، چیــزی جــز دربنــد حکومــت بــودن، برایــم ســخت و 

طاقت فرســا نیســت.

چیــزی  باشــم،  داده  دســت  از  را  گفتــن  ســخن  قــدرت  کــه  انــگار 
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نمی توانــم بگویــم. همچنــان کــه نگاهــم در بیــن شــعله های آتــش گــم 
شــده، افــکارم را بــه زبــان مــی آورم:

حــق داریــد، چنــدی از عمــر خــود را در زنــدان ســیاه و نمــوِر حکومــت   
عباســی گذرانــدن، درد کمــی نیســت.

به محــض اینکــه بانــو لــب بــه ســخن می گشــاید، بــرای یــک لحظــه 
نگاهــم از شــعله ی آتــش جــدا می شــود و بــا بــرق اشــکی کــه در چشــمانش 

ــد: ــدا می کن ــی پی ــد، تالق می درخش
درد بزرگ تــر بــرای مــن، داغیســت کــه بعــد از شــهادت امــام بــر ســینه ام   

مانــده، زخمــی کــه محــال اســت کهنــه شــود! زجــر بزرگ تــر بــرای مــن 
وقتــی بــود کــه بعــد از تولــد فرزنــدم، از ســمت ســامرا بــه ســوی مدینــه 

آمــدم و مــورد آزار بــرادر ناخلــف امــام، جعفــر، قــرار گرفتــم. 

صدایــش در گلــو می شــکند و ســخنش ناتمــام می مانــد . مابقــی ماجــرا 
را خــوب می دانــم... بعــد از همــه  اتفاقــات بــود کــه گرفتــار زنــدان شــد.

وقتــی جعفــر بــه اهدافــی کــه داشــت دســت نرســید، دربــاره کنیــزان 
بــرادرش تهمــت زد و گفــت کــه در میــان آنها کنیــز بارداری وجــود دارد که 
گــر بچــه اش را به دنیــا بیــاورد، دولــت شــما بــا دســت او از بیــن مــی رود. ا
بعــداز آن خلیفــه معتمــد، مأمــوری را بــه دنبالــم فرســتاد و دســتور داد 
کــه کنیــزان امــام را بــه خانــه قاضــی ببــرم، تــا آنهــا را بررســی کــرده و اعــالم 
کننــد کــه بچــه دار نیســتند. کنیــزان کــه بانــو نرگــس خاتــون هم میــان آنها 
بــود، زندانــی شــده و حــاال هــم کــه چیــزی از آنهــا نیافتنــد، دولــت عباســی 

رهایشــان کــرده.
صــدای برخاســتن نالــه   کنیــزی کــه کنــار بانــو نشســته، هم زمــان بــا 
چکیــدن اشــک های بانــو می شــود، صفیــه هــم بی تــاب اســت؛ امــا ســعی 
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کردنشــان دارد. در آرام 
ــات    ــدان نج ــتید، از زن ــالم هس ــون س کن ــه ا ــکر ک ــدا را ش ــان! خ ــو ج بان

یافتیــد و باهــم بــه ســوی بغــداد می رویــم. خاطــرات گذشــته، تنهــا باعــث 
ــود. ــان می ش ــش خاطرت رنج

بــا حرف هــای بانــو، انــگار داغ امــام از نــو قلبــم را بــه آتــش می کشــد. 
داغــی کــه ســامرا را ســیاه پوش کــرد و اهــو آن را یتیــم!

گــر بگویــم آن روز از خــود بی خــود شــده بــودم؛ از  عجیــب نیســت، ا
حیرتــی کــه بــر دلــم النــه کــرده بــود، از ایــن کوچــی کــه خیلــی زودتــر از 

آنچــه کــه انتظــار می رفــت، صــورت گرفــت.
بــا همــه  جــان، خــود را وقــف خدمــت بــه حضــرت ســاخته و هم پــای او 
بــودم، حتــی قبــو از به دنیــا آمدنــش! از یــازده ســالگی در دامــان پرمهــر 

پــدر بزرگــوارش، امــام هــادی؟ع؟ پــرورش یافتــم.
محــال اســت کــه لحظه هــای تلــخ و زجــر آور آن روزهــا از خاطــرم محــو 
شــود. غســو امــام، کار ســاده ای نبــود! بــرای منــی کــه عالقــه ام بــه او 
بی حّدوحســاب بــود و در تمــام طــول مــدت بیمــاری اش کنــار بالینــش 
حضــور داشــتم، شــبیه مــرگ بــود یــا بدتــرازآن! مــرگ تدریجــی کــه آدمــی 

را زجرکــش می کنــد.
کــه تابه حــال در طــول  گرفتــه بودنــد  دســت هایم لرزشــی بــه خــود 
عمــرم، چنیــن مســتأصو و بی قــرار نبــوده ام. امــام رفتــه بــود، امــا آنچــه 
ــرش  ــور پاره جگ ــید، حض ــوت می بخش ــم را ق ــی داد و قلب ــی م ــرا دل گرم م

بــود، کســی کــه یــادگار امــام و تســلی بخش دل داغ دیــده ام بــود.
نظــار ه  چهــره اش کــه بــه زیبایــی مــاه شــب چهارده بــود، کمــی شــوریده 
حالــی ام را ســامان می بخشــید و مرحمــی می شــد بــر زخــم ســختی کــه بعد 
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از فــوت امــام بــر قلبــم رخنــه کــرده بــود.
وقتــی از مــوج خاطــرات بیــرون کشــیده می شــوم کــه خورشــید آرام آرام 

بــه صحنــه آســمان پــا می گــذارد.
خورشید در آستانه طلوع است، بهتر است دیگر برخیزیم.  
جناب عثمان!  

درحالی کــه نیم خیــز شــده ام، تــا برخیــزم بــا صــدای بانــو دوبــاره بــه 
جــای خــود برمی گــردم  و روی تختــه چوبــی می نشــینم:

 بله بانو؟  
ــا وجــود    ــه، امــا ایــن راه ب ــا ســخت گذشــته؟ زنــدان بل پرســیدید کــه آی

همراهــی همســر دلســوزتان و مــرد امینــی چــون شــما کــه مــورد وثــوق امام 
بــوده، هیــچ دل نگرانــی بــرای مــن نداشــت.

پلکــی می زنــم و آرامــش همچــون خــون در رگ هایــم جریــان پیــدا 
می کنــد:

بانو به ما لطف دارند.   

سر تکان می دهد و با اطمینان می گوید:
ایــن ســخنان نــه از روی لطــف کــه عیــن واقعیــت اســت، به خداســوگند   

کــه  کــه در امیــن بــودن شــما شــکی نیســت، مگــر می شــود از یــاد بــرد 
امــام در حضــور خــواص شــما را جانشــین خــود معرفــی کــرد و فرمــود:»از 
کــه در دیــن خــود بــه هالکــت  کنــده نگردیــد  کنیــد و پرا وی پیــروی 

می رســید.«1

کتاب الغیبه، شیخ طوسی، ص216.  . 1
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ــود  ــا وج ــرم ب ــرجی و گ ــوای ش ــه، ه ــرا گرفت ــازار را ف ــدیدی ب ــه ش همهم
ازدحــام جمعیــت، گویــی می خواهــد آدمــی را بــه خفگــی بکشــاند. چنــد 
متــر آن طرف تــر، پیرمــردی آتــش بــه مالــش زده و خرماهایــش را بــه 
ــو  ــان س ــه هم ــم ب ــردم ه ــتر م ــته؛ بیش ــروش گذاش ــه ف ــزی ب ــت ناچی قیم

هجــوم بــرده و ســعی دارنــد از فرصــت اســتفاده کننــد.
مرغوبــش  پارچه هــای  از  و  می زنــد  فریــاد  بلندبلنــد  پارچه فروشــی   
تعریــف می کنــد؛ امــا توجــه بیشــتر افــراد بــه ســمت خرمافــروش جلــب 

شــده اســت.
گــوش می رســد،  کنــاری بــه  کارگاه  کــه از  صــدای چکــش کاری هــم 
بــا  کــه  االغ هایــی  و  اســب  اســت. حرکــت  بــا همــه صداهــا درآمیختــه 
گردوغبــار شــده  ایجــاد  باعــث  گردش انــد،  بــازار در  تــوی  صاحبشــان 
و دختربچــه ای بــا موهــای ســیاه و بلنــد بافته شــده  بــر پشــتش، چــادر 
مــادرش را گرفتــه و بــا گریــه اصــرار می کنــد کــه برایــش شــیرینی بخــرد. 
رهگــذری  هــر  می آیــد،  بــازار  وســط  ســفره خانه  از  کــه  کبابــی  بــوی 
روی  کــه  کیســه هایی  بــا  سیاه پوســت  غــالم  چنــد  می کنــد.  مســت  را 
کنیــزان  شانه هایشــان دارنــد بــه ســمت آخــر بــازار می رونــد. بعضــی از 
ــد و بعضــی دیگــر درحالی کــه ســینی خرمــا را روی  ــه دســت دارن زنبیــو ب

رفت وآمدنــد.  در  می کننــد،  حمــو  سرشــان 
لب هــای خشــکم را بــا زبــان، تــر می کنــم تــا شــاید بــر تشــنگی ام غلبــه 
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کنــم . زن عــرب، یــال چــادرش را بــاال می دهــد و چنــد ســکه ای بــه طرفــم 
می گیــرد. ظــرف روغــن را بــه دســتش می ســپارم و در عــوض ســکه ها 
کــه  را می گیــرم. به محــض دور شــدن زن، چهــره آشــنایی را می بینــم 
و  گشــاده رو  همیشــه  مثــو  ابوطالــب  می آیــد.  نزدیک تــر  قدم به قــدم 
لبخنــد بــه لــب از همــان فاصلــه دســتی برایــم بلنــد می کنــد و بــه ســمتم 

می آیــد :
- چه می کنی سّمان1؟ کسب وکار چطور است؟ 

بــا لبخنــد ملیحــی از او اســتقبال می کنــم، دســتی بر شــانه اش می گــذارم و 
مالیــم می فشــارم:

الحمداهلل، شکر خدا.  

نــوع  می گیــرد،  مقابلــم  آورده،  خــود  همــراه  بــه  کــه  را  مســی  ظــرف 
عــادی! صدایــش  لحــن  امــا  اســت؛  عجیــب  نگاهــش 

من نیز آمده ام کمی روغن بگیرم.  

حفــظ  را  لبخنــدم  همچنــان  و  می بــرم  پــی  اصلــی اش  مقصــود  بــه 
: می کنــم

خوش آمدی!  

کــه بــه ســویش می گیــرم،  ظــرف را پــر از روغــن می کنــم و هم زمــان 
دیگــرم  به دســت  و  می کنــد  ج  خــار عبایــش  از  نامــه ای  ابوطالــب 
ــه  ــب، ب ــانه ابوطال ــار ش ــم از کن ــه نگاه ــت درهمین لحظ ــپارد. درس می س
بــازار  در  به دســت  شمشــیر  کــه  می افتــد  بدقــواره ای  حکومتــی  مأمــور 

می دهــد. جــوالن 
کــج  گهــان چشــمش بــه مــا می خــورد و مســیرش را بــه ســمتمان  نا

1  . سّمان یا زّیات: روغن فروش.
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می کنــد. قدم هــای بلنــدش را پرغــرور برمــی دارد و نــگاه مرمــوزش را بــه 
وضــوح، حــس می کنــم. تمــام اندام هــای درونــی  ام بــه لــرزه می افتــد و 
مردمک هایــم بــه ســرعت بــه ســمت ابوطالــب مــی دود. گویــی از حالــت 

چهــره ام ماجــرا را فهمیــده و عبایــش را جلوتــر می کشــد.
یک بــاره همهمــه بیشــتری در بــازار اوج می گیــرد، ســروصدا می شــود 
و میــان دعــوای عــرب و عجمــی، تعــداد انبوهــی از ظرف هــای ســفالی 
دکانــی می شــکند. مأمــور حکومتــی عجوالنــه بــه ســمت میــدان دعــوا 
خیــز برمــی دارد. نمی دانــم بحــث ســر چیســت، نمی خواهــم کــه بدانــم... 
بــا ســریع ترین حالــت  کــرده و  از ایــن فرصــت نهایت اســتفاده را  تنهــا 
ممکــن، نامــه را میــان ظرف هــای روغــن پنهــان می کنــم. ســکه هایی را 
کــه از ابوطالــب گرفتــه ام، در شــال کمــرم، کنــار دیگــر ســکه ها می گــذارم.
کــه نظــم بــازار را بــه هــم ریختنــد،  مأمــور بدقــواره، دو  شــخصی را 
دســتگیر و آنهــا را بــا صــورت خونیــن و تکیــده ای به همــراه خــود می بــرد. 
بــا ظاهــری کــه هیــچ نشــان از اضطرابــی کــه دقایقــی پیش دچارش شــدم 
گهــان مــرا در  نــدارد، چشــم هایم را تــا صــورت ابوطالــب بــاال می کشــم. نا

آغــوش می گیــرد و لب هایــش را نزدیــک گوشــم می کنــد:
بگو کی به دست امام می رسانی؟   

دســتم را بــه آرامــی روی کمــرش می گــذارم و بــا اطمینــان می فشــارم و 
زمزمــه وار می گویــم:

به زودی! سه روز دیگر بیا و جواب نامه ات را بگیر.  

ــر کــرده،  ــم اشــکی کــه حاشــیه دیدگانــش را ت از مــن جــدا می شــود و ن
می زدایــد. ســعی در حفــظ ظاهــر دارد؛ امــا انــگار طاقتــش تمــام شــده، 
کــه در  نــگاه عمیقــش را بــه چشــمانم مــی دوزد و بــا حســرت خاصــی 
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می گویــد: آرام  می غلتــد،  صدایــش 
بــوی  گویــی  می رســد.  مشــامم  بــه  تــو  از  مســحورکننده ای  عطــر   -

بــودی؟ امــام  پیــش  مــی ده،  بهشــت 
ســکوتم را کــه می بینــد، خــودش جــواب خــودش را می دهــد و نجــوا 

می کنــد:
- پیش امام بودی! خوش به سعادتت اباعمرو!

و  می کنــد  خداحافظــی  می گیــرد،  آرام  کمــی  بعدازاینکــه  ابوطالــب 
کنــار مــی رود، نگاهــم بــا نــگاه ســبز رنــگ  به محــض اینکــه از مقابلــم 
ــوده.  ــگار ســاعت ها میــخ و مجــذوب مــن ب ــد کــه ان مــردی تالقــی می کن
تمــام اراده خــود را بــه کار می گیــرم کــه چشــم از چشــم هایی کــه خیــره ام 

مانــده بگیــرم؛ امــا جاذبــه نگاهــش مانــع می شــود. 
چفیــه ســیاهی روی صورتــش بســته و از میــان تمــام اجــزای چهره اش، 
تنهــا دو چشــم بــّراق دیــده می شــود. در چنــد متــری ام ایســتاده و حــس 
می کنــم می خواهــد قدم هایــش را بــه ســمتم بــردارد؛ امــا انــگار پاهایــش 
بــه زمیــن چســبیده. تــکان گلویــش را به وضــوح می بینم... ایــن یعنی آب 
دهانــش را بــا هــزار زور و اضطــراب فروخــورده. حتــی طعنــه پســربچه ی 
گندمگونــی کــه درحــال دویــدن، بی هــوا بــه پهلویــش می زنــد، نمی توانــد 

او را بــه خــود بیــاورد.
جمعیــت در گــذر اســت. ســروصداها هــم بــه نقطــه اوج رســیده اســت، 
کــه انــگار هجــوم آن می خواهــد پــرده  همهمــه بــه قــدری زیــاد اســت 
کــه در  کنــد. از ســروصدای اطرافــم متوجــه می شــوم  گوش  هــا را پــاره 
ســمت چپــم و قــدری آن طرف تــر، زنــی بــا بی حیایــی صدایــش را بــاال 
بــرده و ادعــا می کنــد کــه در مغــازه پارچه فروشــی، کیســه ســکه هایش را 
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دزدیده انــد.
می گردنــد،  خامــوش  هــم  صداهــا  حتــی  می گــذرد  کــه  لحظاتــی 
گوش هــای مــن  نــه اینکــه بــازار خلــوت شــده باشــد، نــه! انــگار تنهــا 
نمی شــوند، مثــو اینکــه تمــام حــواس پنجگانــه ام معطــوف بــه ایــن نــگاه 
ســبز و نافــذ شــده. بی حرکــت ایســتاده ام، حتــی نفس هایــم یک درمیــان 
شــده و حرکــت قفسه ســینه ام کنــد شــده . اولیــن قــدم را کــه بــه ســمتم 
برمــی دارد، صــدای چیــزی را می شــنوم کــه در لحظــه ای در وجــودم فــرو 
می ریــزد. چشــم هایم را تنــگ می کنــم و بــه راه قدم هایــش مــی دوزم. 
درهمان حــال بــا خــود می اندیشــم کــه او کیســت و چــه کاری بــا مــن دارد؟
بی شــک آن طــرز نــگاه بی مقصــود و بی منظــور نبــوده، حــاال کــه عرصــه 
را بــرای خــود بــاز دیــده و هیــچ خریــدار روغنــی مقابــو گاری ام نایســتاده، 

قدم هایــش را بــا احتیــاط بــه ســمتم برمــی دارد.
مــرد تنومنــد و شــانه پهنی از مقابلــش می گــذرد و بــرای لحظــه ای 
گــردن می کشــم تــا مطمئــن شــوم هنــوز دارد  نمی توانــم او را ببینــم. 
کنجــکاو و درگیــر آن نــوع نــگاه  بــه ســمتم می آیــد. انــگار بیش ازحــد 
شــده ام، حــاال نزدیــک می شــود؛ بــا هــر قــدم کــه برمــی دارد نزدیــک و 

می شــود. نزدیک تــر 
برمــی دارد.  صورتــش  روی  از  را  چفیــه  و  می ایســتد  گاری  مقابــو 
مردمک هایــم در میــان ریش هــای نیمه بلنــد و حنابســته اش و حلقــه 
کــه از شــدت عــرق بــه ترقــوه اش چســبیده،  مــواج موهــای ســیاهش 

می چرخــد:
سالم برادر .  

انگار با شنیدن صدا، تازه به خود می آیم:
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علیکم السالم.  
درســت    اباعمــرو!  بــه  مشــهور  هســتی،  عمــری  عثمان بن ســعید  تــو 

می گویــم؟

نگاهم را تا چشمانش باال می کشم، لبخند ملیحش دوستانه است:
بله و شما؟  
نامم زهری  است.  
نام مرا از کجا می دانی؟  

لب هــای  می گیــرد.  خــود  بــه  رنــگ  حــاال  بی روحــش  صــورت 
می گویــد: و  می گشــاید  هــم  از  را  ک شــده اش  ک چا چا

مگــر می شــود شــما را نشناســم؟ از بالدمــان تــا بــه اینجــا بــه شــوق   
کــرده ام.  ج  دیــدار شــما و موالیــم صــد راه آمــده و بی نهایــت مــال خــر
بلنــدآوازه ای بــردار! مشــهور بــه امیــن ، خضــوع و خشــوع و ... . خــودم 
ــّزاز شــنیدم کــه امــام حســن عســکری؟ع؟ در  از جعفربن مالــک فــزاری ب
حضــور چهــو نفــر از خــواص، شــما را نائــب اول امــام زمــان؟جع؟ تعییــن 

کــرد. 

تن صدایم را پایین می آورم و زمزمه می کنم:
آرام تر صحبت کن، مسلمان!  

اطرافــم را دیــد می زنــم و بعدازاینکــه مطمئــن می شــوم توجــه کســی 
جلــب نشــده، رو بــه زهــری می گویــم:

اینجا چه می خواهی؟  

به محــض شــنیدن ســوالم مثــو یــک مــرغ ســرکنده بی قــرار می شــود، 
نگاهش را به زمین می دوزد و پارچه عبایش را چنگ می زند. چشم هایش 
میــان صــورت مــن و چهــره  زمیــن کــه از شــدت تازیانــه خورشــید ملتهــب 

گشــته، در چرخــش اســت. لبخنــد دســتپاچه و غمگینــی می زنــد. 
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احســاس می کنــم آن قــدر اشــک در چشــمانش جمــع شــده کــه دیگــر 
مــرا نمی بینــد. فشــاری بــه چشــمش مــی آورد و اشــک های جمع شــده 

بیــرون می ریــزد، بــا اضطــراب می گویــد:
می خواهم موالیم امام زمان؟جع؟ را ببینم.  

پــس ایــن ناآرامــی ثمــره عشقی ســت کــه همچــون پرنــده ای در دلــش 
النــه ابــدی ســاخته. لبخنــد می زنــم... هرچــه از دوســت رســد، خــوش 
اســت و ایــن اســتیصال و بی تابــی هــم حاصــو خواســتن معشــوق اســت. 
ــه جــز یــک حالــت مــات چیــزی از مــن  لبخنــدم آرام آرام گــم می شــود، ب
گــر بــه او بگویــم نمی توانــم ایــن بی قــراری اش را بــه قــرار  نمی مانــد. ا

ــی می شــود؟  برســانم و حاجــت دلــش را بدهــم، چــه حال
نگاهم را از او می گیرم تا راحت تر بتوانم حرفم را به زبان بیاورم:

حاجتت اجابت شدنی نیست.  

بــه  کــردن  نــگاه  تــاب  هنــوز  می دهــم.  بیــرون  پرصــدا  را  نفســم 
را  واقعیــت  کــه  شــکلی  ایــن  بــه  می ترســم  نــدارم،  را  صورتــش  حالــت 
ُرک وپوســت َکنده بــر زبــان آوردم، حالــش را به هم ریختــه باشــم. می دانــم 
ــه  ــقی ک ــی، عش ــق زمین ــه عش ــم ن ــق! آن ه ــن عش ــی دارد ای ــه حال ــه چ ک
ک و از ناخالصی هــا دور اســت کــه بایــد آن را آســمانی خوانــد. به قــدری پــا
از پشــت گاری کنــار مــی روم و نزدیــک او می شــوم. ســرم را جلــو می بــرم 

و نجوا کنــان می گویــم:
خلیفــه خیــال می کند امام حســن عســکری؟ع؟ پــس از فوت خــود وارثی   

گــر بفهمــد کــه غیرازاین اســت، باعث خطر  از خــود به جــا نگذاشــته اســت. ا
می شــود و کفتارهــای خفتــه و گرســنه را بیــدار می کنــد؛ لــذا هیچ کــس حــق 

دیــدار بــا مــوال را نــدارد و نمی توانــد از جایــگاه او بــا خبــر شــود. 
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چشــمان  بــه  را  چشــمانم  رســیده،  آخــر  بــه  صحبت هایــم  کــه  حــاال 
خیســش مــی دوزم و دلــم در هــم می پیچــد. نــگاه ســبز و زاللــش، حــاال 
گرفتــه شــده، صدایــش می لــرزد... درســت مثــو مردمکانــش و  تیــره و 

لــرزش چانــه و دســت هایش: شــبیه 
مگــر مــن چــه می خواهــم مؤمــن؟ مــن ندیــده عاشــق شــده ام و حــاال در   

تــب دیدنــش می ســوزم. بــه زاللــی عشــق مــن شــک داری؟ بــه احســاس 
کســی کــه ندیــده دل ســپرده و شــیدا شــده، بــا هــزار شــوق و امیــد، نیمــی 
از راه را پیــاده طــی کــردم. حتــی انــگار اســب مــن هــم می دانســت کــه بــه 
دیــدار چــه کســی می آیــم و تمــام راه را بــا مــن دل خســته راه آمــد، حــاال 
ــه  ــم ک ــم بفهمان ــب مجنون ــن قل ــه ای ــور ب ــن چط ــود؟ م ــی نمی ش می گوی
نمی شــود؟ چطــور بــه احساســی کــه مــرا تابه اینجــا کشــانده، بفهمانــم کــه 

غیر ممکــن اســت؟

گویــی از زور بغــض، نفــس کــم مــی آورد، چنــد لحظــه ای صحبتــش را 
متوقــف می کنــد و نفس نفــس می زنــد، بــاز کاســه صبــرش لبریــز می شــود 

و این بــار بــا صــدای بلنــد و پربغضــی می گویــد:
- چرا مؤمن؟ خب چرا نمی شود؟

بــا ابروهــای باال پریــده ای انگشت اشــاره ام را روی بینــی ام، می گــذارم و 
بــا هیــس کشــیده و تهدیــدواری اشــاره می کنــم، بیشــتر بــه ســمتش خــم 

می شــوم و زمزمــه می کنــم:
- ســرت بــه تنــت زیــادی کــرده مــرد؟ حواســت باشــد کــه ایــن عشــق، 
عقــو از ســرت نپرانــد، وگرنــه مأمــوران خلیفــه گردنــت را مهمــان تیــزی 

شمشیرشــان می کننــد.
با حالتی شرمنده و خجالت زده ای سرش را پایین می اندازد.



�فصل سوم:

رفیق قمی
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سالم پدر.  

بــا شــنیدن صــدای محمــد، گــردن هردویمــان بــه ســمتش می چرخــد، 
از دیــدن قدوقامــت رشــیدش مثــو همیشــه سرشــوق می افتــم:

سالم جاِن پدر.  

نفس نفســی می زنــد، می فهمــم مســافتی را عجوالنــه دویــده، تــا بــه مــا 
برسد:

مهمان دارید!  
کیست؟  

نفسش را محکم و  پر صدا بیرون می دهد و می گوید:
احمد بن اسحاق آمده.  

از شــنیدن نــام مبارکــش، ســریع گاری را بــه حرکــت درمــی آورم و بــه راه 
می افتــم:

ســابقه نداشــته احمــد بی خبــر بــه بغــداد بیایــد. نامــه ای، قاصــدی،   
هربــار بــه نحــوی بــه مــا اطــالع مــی داد کــه قصــد آمــدن دارد، شــاید اتفــاق 

مهمــی افتــاده.

محمد پشت سرم می آید و با لحن متفکری می گوید:
اما چهره احمد آرام بود.  

بی اراده لبخندی می زنم و تصویر احمد در یادم تداعی می شود:
هنوز مانده تا رفیق قمی مان را بشناسی.  
پس حاجت من چه می شود مؤمن؟  
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مکثــی  می شــوم.  میخکــوب  جایــم  در  زهــری  صــدای  شــنیدن  بــا 
می کنــم:  حرکــت  دوبــاره  او  بــه  بی توجــه  و  می کنــم 

راستی پدر... آن مرد که پشت سرمان می آید کیست؟  

به دنبــال  مصرانــه  آن قــدر  محمــد  کاش  می خواهــد،  ســکوت  دلــم 
نمی شــد: درگیــرم  ســواالتش  پاســخ 

پاسخ مرا ندادی!  

این بار دیگر سکوت را جایز نمی بینم:
حاجتت برآورده شدنی نیست.  

صدایش ثبات ندارد، می لرزد:
خدمتگزاریــت را می کنــم! اصــاًل... اصــاًل بگــذار چنــد وقــت همــراه و   

هم پــای تــو باشــم، تــا دلــم آرام بگیــرد، قــول می دهــم دســت  از  ســرت 
بــردارم.

صــدای  دیگــر  و  می شــود  خشــک  ســرجایش  ســکوتم  دیــدن  از 
کــه راه مــی روم، طاقــت نمــی آورم و  قدم هایــش نمی آیــد. چنــد قدمــی 
می ایســتم . ســر بــه ســمتش برمی گردانــم و طوالنــی نظــاره اش می کنــم. 
هالــه ای از اشــک ســطح چشــمانش را پوشــانده و از همیــن فاصلــه هــم 

پیداســت.  درخشــش 
دلــم راضــی نمی شــود کــه دلــش را بشــکنم و ذره ای بــه حالــش توجــه 
ــد از  ــه تقلی ــردم و ب ــمتش برمی گ ــه س ــی ب گهان ــم نا ــک تصمی ــم. در ی نکن

خــودش می گویــم:
مؤمن بیا نزدیک.  

محمــد درب را می زنــد و پســر دیگــرم احمــد کــه کم ســن و ســال تر از 
محمــد اســت بــه اســتقبال مان می آیــد:
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سالم پدر.  
علیکم السالم، احمدبن اسحاق کجاست؟  
در اتاق منتظر شمانشسته است.  

بعــد از گفتــن ایــن حــرف از مقابــو در کنــار مــی رود. لنــگ دیگــر در را باز 
می کنــد، تــا بتوانــم گاری را داخــو ببــرم. ابتــدا مــن و ســپس محمــد داخــو 
کــه در  گو هــای باغچــه  ای  حیــاط بــزرگ و دل بــازی می شــویم. عطــر 
ســمت راســت حیــاط قــرار دارد، شــامه ام را نــوازش می کنــد و مثــو هربــار 

حــس خوشــی بــه وجــودم می بخشــد. 
گوشــه ای می گــذارم و ســپس بــه ســمت در برمی گــردم.  گاری  را در 
زهــری بیــرون خانــه ایســتاده و بــا نــگاه کنجــکاوی، دیوارهــای کاهگلی و 

ــی؟ ــو نمی آی ــرا داخ ــاره می کند:چ ــه را نظ ــره خان منظ
دستپاچه نگاهم می کند و خجالت زده می گوید:

مزاحم تان نمی شوم.  

نداشــته  بــودن  معــذب  احســاس  تــا  رویــش می زنــم،  بــه  لبخنــدی 
باشــد:مهمان حبیــب خداســت، تــو هــم مهمــان مایــی و تاج ســر! داخــو 

ــا و غریبــی نکــن. بی
ســر پاییــن می انــدازد و بــه آرامــی وارد می شــود. بــه ســمت حــوض 
بــه ســروصورتم  آبــی  و  مــی روم  قــرار دارد،  کــه وســط حیــاط  کوچکــی 

می زنــم:
بــا رفیــق قمی مــان هــم کــه آشــنا شــوی، دیگــر محــال اســت در خانــه   

احســاس غریبــی کنــی، شــیرین ســخن اســت و صمیمــی! اطمینــان دارم 
کــه زود باهــم صمیمــی می شــوید.

در اتــاق انــدک وســایلی چیــده شــده و زیــر پایمــان هــم پوشــیده از گلیم 
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اســت. پنجــره کوچکــی در قســمت باالیــی اتــاق قــرار دارد کــه نــور را بــه 
داخــو هدایــت می کنــد. از وقتــی وارد اتــاق شــده ایم، زهــری مــدام گلــدان 
ح بی نظیــری دارد و روی طاقچــه گذاشــته شــده،  فیــروزه ای را کــه طــر

نــگاه می کنــد. 
احمــد بــه یکــی از پشــتی های کنــار دیــوار تکیــه داده بــود کــه بــا دیــدن 
مــا از جــا برمی خیــزد و بــه ســمتم می آیــد، بــا شــوق در آغــوش می گیرمــش:

خوش آمدی برادر.  
ممنونم رفیق.   

می خندد و ادامه می دهد:
بازهم مزاحم پیدا کردی.  

از او جدا می شوم و با اخمی ساختگی نگاهش می کنم:
گفتــن ایــن جملــه داریــد؟    چــرا تــو و رفیــق تازه واردمــان عــادت بــه 

دیــدن تــو بــرای مــن مایــه شــوق و خوشحالیســت، وقتــی کــه می آیــی بــه 
ایــن خانــه صفــا می بخشــی، قدمــت روی چشــمانم... .

لطف تو همیشه شامو حال من بوده.  

ــا  ــارش ج ــز کن ــودم نی ــیند و خ ــه بنش ــم ک ــاره می کن ــه او اش ــتم ب ــا دس ب
کــه می آیــی؟ می گیرم:خبــر نــداده بــودی 

حالــش گرفتــه می شــود و صدایــش نیــز پــر از انــدوه، بــا ابــرو اشــاره ای 
بــه زهــری می کنــد کــه هنــوز ســرپا ایســتاده و بــا چشــمانش ظاهــر اتــاق را 

مــی کاود:
ح کنم.   بهتر است تنها باشیم، می خواهم موضوع مهمی را مطر
بسیارخب.  

سپس محمد را صدا می زنم و سراسیمه از حیاط می آید:
زهری را اتاق دیگری ببر و از او پذیرایی  کن.  
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چشم.  

احمــد  ســمت  بــه  می بنــدد،  پشت سرشــان  را  در  محمــد  وقتــی 
: م د می گــر بر

خب، حاال بگو.  

در دســتش تســبیح گرفتــه و بــا دســت دیگــر، ریــش ســپیدش را مرتــب 
می کنــد. چهارزانــو می نشــیند و شــروع بــه صحبــت می کنــد:

اب بــه یکــی از دوســتان و شــیعیان   
ّ

ماجــرا از ایــن قــرار اســت، جعفرکــذ
امــام نامــه ای می نویســد بــه ایــن مضمــون کــه قّیــم و امــام بعــد از بــرادرم 
هســتم و علــم حــالل و حــرام نــزد مــن اســت. وقتــی نامــه بــه دســت 

ــن آورد.  ــزد م ــد و آن را ن ــت ش ــید، ناراح ــخص رس ش

مــن  بــه  کمــرش  شــال  از  را  نامــه  و  می زنــد  کنــار  را  عبایــش  احمــد 
 : هــد می د

حــال نامــه  جعفــر و صحبت هــای آن فــرد را نــزد تــو آورده و می خواهیــم   
بــه نحــوی دروغ او را برمال ســازی. 

نامــه چرمــی را از احمــد می گیــرم و بــاز می کنــم، متنــی کــه بــا دوات روی 
آن نوشته شــده را بــا دقــت می خوانــم، اخمــی ناشــی از دقــت، دو ابرویــم را 
بــه هــم گــره می زنــد. نفســم را بــا کالفگــی بیــرون می دهــم و دوبــاره نامــه 

را نــگاه می کنــم:
ادعاهای جعفر تمامی ندارد.  

***
چشــمانم از چهــره احمدبن اســحاق، بــه ســمت محمــد و بعــد به ســوی 
زهــری کشــیده می شــود. بــه شــکو دایــره گــرد هــم نشســته ایم. احمــد 
مقابــو زهــری قــرار دارد و تــا مقصــود آمدنــش را می فهمــد و پــی می بــرد 
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کــه چــرا کنــارم حضــور دارد، ســفره  خاطــرات قدیمــی را پیــش رویــش بــاز 
می کنــد:

روزی به خدمت امام هادی؟ع؟ رسیدم و عرض کردم:  
ســرورم! گاهــی ســعادت درک حضورتــان را دارم و گاهــی از 
ــن  ــه ای ــا همیش ــم و در اینج ــب می مان ــض بی نصی ــن فی ای
فیــض برایــم میســر نمی گــردد، ســخن چــه کســی را بپذیــرم 

و از چــه کســی پیــروی کنــم؟
فرمود: 

بــه  وی  آنچــه  اســت؛  امیــن  و  موثــق  مــردی  ابوعمــرو، 
شــما می گویــد، از جانــب مــن می گویــد و هرچــه بــه شــما 

اســت.1 مــن  جانــب  از  می رســاند، 

هجــوم خاطــرات گذشــته، حــس خوشــی آمیختــه بــا دلتنگــی را در دلــم 
ســرازیر می کنــد.  احمــد بــاز ادامــه می دهــد:

حســن    امــام  خدمــت  بــه  روزی  هــادی؟ع؟  امــام  رحلــت  از  بعــد 
عســکری؟ع؟ شــرفیاب شــدم و همــان ســوالی را کــه از امــام هــادی؟ع؟ 

نیــز پرســیدم، حضــرت فرمــود:  از آن حضــرت  بــودم،  کــرده 
ابوعمــرو، مــردی موثــق و امیــن اســت ، هــم مــورد وثــوق 
امامــان گذشــته بــوده و هــم در نــزد مــن در زمــان حیــات 
و ممــات موثــق می باشــد؛ آنچــه بــه شــما بگویــد و آنچــه بــه 

شــما برســاند از طــرف مــن می رســاند.2

گشــوده  بیش ازقبــو  زهــری  چهــره  می گویــد،  بیشــتر  احمــد  هرچــه 
می کنــد: صحبــت  بــه  شــروع  او  حــاال  می شــود. 

کتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص215 و 219.  . 1
2 . همان.
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فــراوان    عثمان بن ســعید  جنــاب  خوبی هــای  از  نیــز  مــن  بلــه... 
کــه در پــی نائــب امــام بــودم... هرچــه  شــنیده ام، مــدت زیــادی بــود 
یافتــن  وکالــت،  و خفــای ســازمان  می جوییــدم، نمی یافتــم ، پوشــش 
ــاور  ــردم، ب ــدا ک ــان را پی ــی ایش ــود. وقت ــرده ب ــخت تر ک ــم س ــان را برای ایش
نمی کــردم مــردی بــه ایــن مقــام و منزلــت روغن فــروش باشــد؛ امــا بیشــتر 

کــردم، فهمیــدم به خاطــر شناســایی نشــدن ایشــان اســت.  کــه فکــر 

احمــد دو دســتش را دور زانــوی راســتش حلقــه می کنــد و ســر تــکان 
می دهــد:

گــر بــود، بایــد فاتحــه    البتــه! بــا وجــود حکومــت عباســی، غیرازایــن ا
خــود را می خواندیــم. در ایــن موضوعــات و مســائو، آدم هــای قابــو 
گــر هــم بــه ظاهــر پیــدا شــود، بعضــی از  اطمینــان کــم پیــدا می شــود، یــا ا
آنهــا ممکــن اســت اســیر زرق وبــرق دنیــا شــده و چــوب حــراج بــه ایمــان 

خــود بزننــد. 



هارم: �فصل �چ
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از  هــم  مالئــک  حتــی  دارم  گمــان  بــود،  بی نظیــری  شــب  شــب،  آن 
آســمان پــا بــر زمیــن نهــاده و بــه تماشــای ایــن شــب شــاهکار ایســتاده 
بودنــد. وقتــی ســیاهی بــر تمــام شــهر ســایه افکنــده بــود، وقتــی قمری هــا 
کــه حتــی  در خــواب بــه ســر بــرده و آغــاز آواز جیرجیــرک بــود، زمانــی 
آســمان هــم بی طاقــت و شــکیبا منتظــر لحظــه موعــود بــود، وقتــی کــه 
در خانــه امــام عســکری؟ع؟ قلب هــا بــا چنــان شــوری بــه قفســه ســینه ها 
را داشــت، خداونــد  آن  از  بیــرون جهیــدن  انــگار قصــد  کــه  می کوبیــد 

تمامــی حجتــش را بــر زمیــن و آســمان کامــو گردانیــد. 
گرچــه صــدای نالــه  گرچــه زیبایــی ایــن اتفــاق محشــر، مخفــی بــود، ا ا
نــوزاد تــازه به دنیا آمــده امــام عســکری؟ع؟ را تنهــا چنــد نفــری شــنیدند؛ 
قــوم برداشــته  ایــن  گوش هــای  از چشــم و  پــرده  گــر  ا امــا یقیــن دارم 
می شــد، صــدای هلهلــه زمیــن را می شــنیدند کــه از تولــد آخریــن موعــود 

خــدا غــرق شــعف گشــته بــود. 
نمی دانــم بایــد چگونــه حــال آن شــب خــود را توصیــف کنــم؛ آن زمانــی 
کــه حتــی ثانیه هــا هــم بــه شــوق نظــاره طلــوع فرزنــد امــام عســکری؟ع؟ 
کنــد می گذشــت. وقتــی پیــک به دنبالــم آمــد و مــرا از ایــن اتفــاق شــگفت 
مطلــع ســاخت، نفهمیــدم چگونــه از جــا برخاســتم و قدم هایــم را بــه 
ســوی خانــه امــام برداشــتم. لرزشــی ناشــی از هیجــان، تمــام دســت ودلم 

را بــه بــازی گرفتــه بــود.



ماه
ند 

بخ
م: ل

هار
 چ

صو
ف

31

ــن  ــگفت ای ــرای ش ــن ماج ــت! م ــب رحم ــارک، ش ــب مب ــرات، ش ــب ب ش
شــب بی نظیــر را از زبــان حکیمــه خاتــون1 شــنیدم. پــر از شــور و شــعف بــا 

چشــمانی کــه از اشــتیاق می درخشــید، ماجــرا را برایــم تعریــف کــرد:
بــرای دیــدار امــام، بــه خانــه ایشــان رفتــم. نزدیــک غــروب بــود کــه 

خواســتم برگــردم؛ ولــی امــام فرمــود:
میــالد    شــب  نــادر،  شــب  ایــن  اســت  قــرار  کــه  چرا بمانــم  را  امشــب 

خجســته ای باشــد، شــبی کــه خداونــد حجتــش را پدیــدار می کنــد و در 
ایــن شــب بــر زمیــن می فرســتد.

مادرش کیست؟  
نرجس!  

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

امام با همان آرامش همیشگی اش لبخند ملیح و خونسردی زد:
ظاهــر    او  بــارداری  اثــر  ســپیده دم،  هنــگام  در  درســت  جــان!  عمــه 

می شــود؛ زیــرا نرجــس ماننــد مــادر موســی اســت کــه نشــانی از فرزنــد در 
او دیــده نمی شــد و تــا هنــگام تولــد موســی هیچ کــس از والدتــش خبــری 

نداشــت.

حــال عجیبــی از صحبت هــای امــام بــه مــن دســت داد. ســرگردان وارد 
اتــاق شــدم و نرجــس بــه احترامــم نشســت و گفــت:

ای سیده من و سیده خاندان من، چگونه شب کردی؟  

شیفته نظاره اش کردم و مجذوب شده زمزمه کردم:
بلکه تو سیده من و سیده خاندان من هستی!  

مــؤدب  لحــن  بــا  همیشــه  مثــو  پریــد،  بــاال  تعجــب  از  ابروهایــش 

1 . عمه ی امام حسن عسکری؟ع؟.
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را  تحســینم  متانتــش  و  حیــا  و  می کــرد  صحبــت  مــن  بــا  محترمــی  و 
برمی انگیخــت، درحالی کــه نگاهــش بــه زمیــن بــود، خجالــت زده گفــت:

- عمه جان این چه سخنی ست؟!
گاه کــرده بــود، مــن نیــز  همان گونه کــه امــام مــرا از ایــن میــالد مبــارک آ

مشــتاقانه بــه نرجــس گفتــم:
- ای دختــرم! خــدا امشــب بــه تــو پســری کرامــت فرمایــد کــه در دنیــا و 

آخــرت آقــا باشــد.
ــه  ــرد. ب ــون ک ــس را گلگ ــای نرگ ــت، گونه ه ــرم و خجال ــگ ش ــاره رن دوب

ــت. ــاق نشس ــه ای از ات ــه در گوش ــا طمأنین ــت و ب ــی برخاس آرام
نمــاز عشــایم را خوانــدم و بعــد از خــوردن غــذا بــه بســتر خــواب رفتــم. 
وقتــی نیمه شــب فــرا رســید، برخاســتم و بــه نمازشــب مشــغول شــدم . بعــد 
از نمــاز، نگاهــی بــه نرجــس انداختــم کــه غــرق در خــواب بــود. آرام او را 
صــدا کــردم، پلک هایــش را گشــود و از جــا برخاســت. رفــت وضــو بگیــرد، 
تــا مشــغول نمازشــب شــود. مــن هــم از اتــاق بیــرون رفتــه و در حیــاط بــه 

آســمان چشــم دوختــم. 
خورشــید کم َکــم داشــت بــرای طلــوع خــود را آمــاده می کــرد؛ امــا هنــوز 
اثــر و خبــری از میــالد موعــود نبــود. لحظــه ای شــک در وجــودم نشســت 

کــه درســت درهمین لحظــه فریــاد امــام را شــنیدم:
- عمه شتاب کن که زمان موعود فرا رسیده!

ایــن شــک،  از  بــر پیشــانی ام نشســت.  تردیــد خــودم، عرق شــرم  از 
شــرمنده و روســیاه بــه اتــاق بازگشــتم، نرجــس هراســان بیــدار شــده بــود، 

ــار بالینــش نشســتم: کن
- آیا چیزی احساس می کنی؟
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آب دهانش را با اضطراب فرو خورد:
- بله عمه.

بــا آرامــش و آســودگی صحبــت می کــردم، تــا از اضطــراب او هــم کاســته 
شــود:

گاه  کــه تــو را از آن آ - آســوده خاطر بــاش! ایــن همــان مطلبی ســت 
کــردم.1

***
خــدا می دانــد کــه از حرف هــای حکیمــه خاتــون، چــه شــور و غوغایــی 

در قلبــم برپــا شــد.
امام به من فرمود: 

ای عثمان بن ســعید! ده هــزار رطــو2 نــان بخــر و ده هــزار رطــو گوشــت   
و میــان بنی هاشــم تقســیم کــن و به خاطــر ایــن مولــود چندیــن گوســفند 

عقیقــه کن.3

کــه بیــرون  کــردم. از در خانــه  مــن بــا پاییــن انداختــن ســر اطاعــت 
آمــدم، نگاهــم بــه صحنــه آســمان دوختــه شــد، بــه مــاه کــه بایــد کم کــم 

غــروب می کــرد و جــای خــود را بــه خورشــید مــی داد. 
انــگار  بــود.  خوابیــده  هــم  درخشــش  بــود،  شــده  کــدر  مــاه  لبخنــد 
غــم بــر دلــش نشســته و تمــام شــوق آن شــب را از دلــش دزدیــده بــود. 
ح بغــض و انــدوه داشــت،  مات و مبهــوت مانــدم! شــکو هــالل مــاه بــه طــر
شــاید دلیــو ایــن دل گرفتگــی، پیش بینــی روزهایــی بــود کــه حضــرت 

دچــار غیبــت و غربــت می شــد.

کمال الدین، ج2، باب42، ح1، ص143.  . 1
2  . رطل: هر رطل مساوی  است با 12 اوقیه )۸4مثقال(.

کمال الدین، ص435، ح2.  . 3
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و  کــرد  لمــس  را  زمیــن  روی  مــاه  تنهایــی  هــم  آســمان  قمــر  حتــی 
خــراش  را  گلویــم  ســختی  بغــض  پیچیــد!  هــم  در  آن  غربــت  درد  از 
کــن روزهــای طاقت فرســا را نیامــده، پیــش چشــمم  انداخــت، بغضــی 
کــه جــّد ایشــان نیــز  خ می کشــید. از تنهایــی مــاه مــن همین بــس  بــه ر
از معصومیتــش ســخن گفتــه بــود. اصــاًل انــگار ایــن زمیــن و آســمان از 
همــان روزهایــی کــه رســول اهلل؟لص؟ وعــده روزهای غمگینــی را می داد، 

داغــدار گشــته بــود.



م: ج
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عبــا را بــر دوش می کشــم، اســب را زیــن می کنــم و خاطــرات را مصرانــه 
پــس می زنــم. هم زمــان بــا ضربــه مالیمــی کــه بــا پاهایــم بــه اســب می زنــم، 
بــه راه میافتــم. هــرم حــرارت هــوا بــر پیشــانی ام تازیانــه می زنــد و نــم عــرق 
را بــر روی آن می نشــاند. حتــی بــادی کــه مالیــم مــی وزد، پــر از داغیســت، 
از شــدت پرتــوی آن  بــر صورتــم می تابــد،  خورشــید درســت مســتقیم 

چشــم هایم را جمــع می کنــم و بــه راه پیش رویــم، مــی دوزم. 
بــا نزدیــک شــدن بــه خانــه ی بــاالی شــّط، اســب را نگــه مــی دارم. 
شــرجی،  هــوای  می گیــرم.  دســت  بــه  را  افســارش  و  می شــوم  پیــاده 
بعــد  کمــی  و  می زنــم  در  می بخشــد.  جــان  وجــودم  داغــی  بــه  بیشــتر 
صــدای قدم هــای کســی را می شــنوم کــه طــول حیــاط را طــی می کنــد. 
کــه روبنــده دارد و تنهــا  کنیزکــی  در بــاز می شــود و متعاقــب آن چهــره 
ســر  و  می گیــرم  او  از  نــگاه  می شــود.  نمایــان  پیداســت،  چشــم هایش 

می انــدازم: پاییــن 
بــه مالقــات محمد بن ابراهیم بن مهزیــار آمــده ام، قاصــد خبــر بســیار   

مهمــی هســتم.

از مقابلــم کنــار مــی رود و راه را برایــم بــاز می کنــد . داخــو حیــاط کوچــک 
می شــوم و در لحظــه اول چنــد گلــدان ســفالی کــه زیــر پله هــا چیده شــده، 
توجهــم را جلــب می کنــد . بــا صــدای مــردی، حواســم از گلدان هــا جــدا 

شــده و ســرم را بــاال مــی آورم:
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چه کسی آمده؟  

دســت راســتم را ســایه چشــمانم می کنــم و بــه مــرد بلند اندامــی کــه از 
بــاالی پله هــا خیــره ام شــده، نــگاه می کنــم:

کــه ســّری    عثمان بن ســعید عمــری هســتم، خبــری برایــت آورده ام 
ا ســت.

ابروهایش باال می پرد و با دست هایش اشاره ای می زند:
داخو بیا.  

ظاهر اتاق بســیار ســاده و خلوت اســت. تنها مقداری پوســت گوســفند 
بــر حاشــیه اتــاق بــرای نشســتن پهــن شــده، نگاهــم را از خوشــه های 
کــه بــا ســلیقه بســیاری داخــو ظــرف ســیمگونی  هوس برانگیــز انگــور 

بــه محمد بن ابراهیــم مــی دوزم: چیده شــده می گیــرم و 
   

ً
میهمــان مــن هســتی و حبیــب خــدا، از خــودت پذیرایــی کــن، حتمــا

خســته ای.

دستی به دو طرف عبایم می کشم و لبخند کم رنگی می زنم: 
ممنون، برای مهمانی اینجا نیامدم.  

چند ثانیه ای سکوت می شود و من اقدام به شکستنش می کنم:
ای محمــد! چنین وچنــان اموالــی در نــزدت هســت کــه از پــدرت بــه   

ارث داری و پــدرت نیــز قبــو از فوتــش آن را نیــت امــام زمــان؟جع؟ کرده 
اســت.

جزئیــات امــوال را مو به مــو ذکــر می کنــم ، تا آنجا کــه مطمئــن می شــوم 
کــه از حدقــه  چیــزی از قلــم نیفتــاده. متحیــر و سرگشــته بــا چشــمانی 
بیــرون زده نگاهــم می کنــد، لب هایــش را چنــد مرتبــه تــکان می دهــد؛ 
امــا انــگار قــدرت تکلمــش از کار افتــاده باشــد، مثــو یــک تکــه چــوب، 
همانطــور بــه حالــت ســیخ و خشــک نشســته و حتــی تــوان ایــن را نــدارد 
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کــه تکانــی بــه تــن خــود بدهــد. حیــران و ســرگردان چشــم هایش را در 
میــان اجــزای صورتــم می چرخانــد. صدایــش کــه از شــدت حیــرت آرام و 

زمزمــه وار گشــته را بــه زور می شــنوم:
بــه خــدای الیتناهــی قســم کــه تمامــی ســخنانت صحیــح اســت، حتــی   

مــوردی را غلــط بیــان نکــردی، مگــر تــو جادوگــری؟

لبخند مالیم و ادامه داری می زنم، سپس با تحکم می گویم:
نائــب امــام زمــان؟جع؟ هســتم. تمامــی چیزهایــی کــه بیــان کــردم، نه   

کنــون بــه  از قــدرت پیشــگویی ، بلکــه از علــم موالیــم می باشــد، مــن نیــز ا
امــر او نــزدت آمــده ام.

ســر پاییــن می انــدازد و انــگار کــه بخواهــد واقعــه ای را بــرای خــود مــرور 
کنــد، مثــو یــک قصــه شــروع بــه تعریــف آن می کنــد:

ــه    ــان ب ــین ایش ــاره جانش ــکری؟ع؟ درب ــن عس ــام حس ــات ام ــد از وف بع
شــک افتــادم. پیــش از آن نــزد پــدرم مــال بســیاری از ســهم امــام، گــرد 
ــم  ــن ه ــرد، م ــت ک ــتی حرک ــر کش ــوار ب ــت و س ــا را برداش ــود. او آنه ــده ب آم
همــراه او رفتــم ، در میــان راه تــب ســختی گرفــت و گفــت: »پســر جــان! مرا 

برگــردان کــه ایــن بیمــاری مــرگ اســت.«
ــه مــن وصیتــی    ــاره  ایــن امــوال از خــدا بتــرس و ب ــگاه گفــت کــه درب آن

نمــود، ســپس وفــات کــرد. بــا خــود گفتــم پــدرم کســی نبــود کــه وصیــت 
نادرســتی بکنــد، مــن نیــز امــوال را بــه بغــداد می بــرم و در آنجــا خانــه ای 
بــاالی شــط اجــاره می کنــم. حــال تــو بــه نــزدم آمــدی و مــرا بــه اطمینــان 

دادی، همین حــاال امــوال را برایــت بیــاورم.1

حــال  همــان  بــا  کــه  مانــده  باقــی  وجــودش  در  تعجــب  آثــار  هنــوز 
ج می شــود. چنــد دقیقــه ای طــول می کشــد، تــا  برمی خیــزد و از اتــاق خــار

کافی، ج1، ص51۸، ح5.  . 1
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می گــذارد: پیش رویــم  بقچــه ای  درون  را  امــوال  برگــردد، 
این است تمام آنچه پدرم وصیت نمود.   

می خواهم از جا برخیزم که عبایم را می گیرد:
تــو را به خداقســم بمــان. دل بی قــرارم اجــازه نمی دهــد کــه نائــب امــام   

زمــان؟جع؟ بــه خانــه ام بیایــد و بــدون اینکــه رســم مهمان نــوازی را 
 آفتــاب اســت 

ّ
به جــا ییــاورم، بــرود. بمــان و ناهــار را بــا مــا بــاش. االن ظو

و اوج گرمــا! بمــان تــا چنــد ســاعتی بگــذرد و هــوا مالیــم شــود.

مــردد بــه چشــم های روشــن و زالل قهــوه ای اش نــگاه می کنــم . چهــره  
ــار می  انــدازد؛  ــاد پــدر مرحومــش ابراهیم بن مهزی محمــد و مرامــش مــرا ی
مــرد فاضــو و محترمــی کــه از اصحــاب امــام جــواد و امــام هادی)عهمــا( 

گهانــی می نشــینم و زمزمــه می کنــم: بــود. طــی تصمیمــی نا
به حق که چنین معرفتی را از پدرت به یادگار داری!  



م: �ش �فصل سش

سفری در پیش
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بعــد از صــرف ناهــار، راه بازگشــت را در پیــش می گیــرم. نزدیــک غــروب 
بــه خانــه می رســم و می بینــم زهــری چشــم انتظار، روی یکــی از پله هــای 
حیــاط کــه بــه اتاق هــا ختــم می شــود، نشســته و بــا دیــدن مــن بی صبرانــه 

از جــا برمی خیــزد و ســمتم می آیــد: 
گفته بودی سفری در پیش داریم.  

برخالف زهری، عجیب آرامم و خونسرد:
بله هنوز هم می گویم.  
پس چرا زودتر نیامدی؟ نزدیک غروب است.  

صفیه را صدا می زنم، بعد هم جواب زهری را می دهم:
تــا ســاعتی دیگــر عــازم می شــویم. مســئله مهمــی پیــش آمــده بــود کــه   

بایــد قبــو از رفتــن بــه آن رســیدگی می کــردم.

کــه صفیــه بیــرون نمی آیــد، به دنبالــش مــی روم، بــا  وقتــی می بینــم 
ک و نــان بــرای  عجلــه مشــغول گــره زدن بقچــه ای اســت کــه در آن خــورا

ســفرمان گذاشــته اســت:
آشفته سر باال می آورد و نگاهی به چشمانم می اندازد:

گهانِی شما، همه را غافلگیر کرده!   این سفر نا

بــه ســوی صندوقچــه آهنــی مــی روم و پارچــه رویــش را کنــار می زنــم. در 
همــان حــال رو بــه صفیــه می گویــم:

گفتــم کــه، مــی روم قــم... هــم بــرای زیــارت و هــم دیــدار بــا احمــد، نگــو   
کــه تــازه بــا احمــد دیــدار کــرده ای و نپــرس کــه چرا با زهــری مــی روم، برای 
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کنــون وقــت بحــث دربــاره آنهــا نیســت. هرکــدام هــم دلیــو دارم؛ امــا ا

محاوالتــی را کــه محمدبن ابراهیــم داده را در صندوقچــه می گــذارم و 
ســپس درش را قفــو می کنــم، تــا بعــد از برگشــتنم آنهــا را بــه دســت امــام 

برســانم. 
نزدیــک غــروب اســت کــه بــا زهــری راهــی می شــویم. ســرعت قدم هــای 
اســبم را بــا اســب زهــری تنظیــم کــرده ام، تــا دوش بــه دوش هــم باشــیم. 
هــوا مالیم تــر و قابــو تحمو تــر از ظهــر شــده اســت، نســیمی روح نــواز بــه 

ســروصورتم صفــا می بخشــد و حــس خوبــی بــه روحــم می دهــد: 
گاهی به رابطه تو و احمد غبطه می خورم.  

لبخند مالیمی می زنم و دستی بر روی یال های اسب می کشم: 
چرا مؤمن؟  

اخــم ریــزی بیــن دو ابرویــش پدیــد می آیــد، احســاس می کنــم از اینکــه 
تکه کالمــش را بــه زبــان آورده ام ناراحــت شــده:

و    صمیمــی  رابطه تــان  این قــدر  دارد!  هــم  خــوردن  غبطــه  خــب 
دلنشــین اســت کــه شــبیه بــه بــرادر هســتید. هرکــس شــما را نشناســد و از 

می کنــد. را  فکــر  همیــن  باشــد،  بی خبــر  نام ونشــان تان 
احمــد مــرد بزرگیســت... راســتگو و بی آالیش! اخالقــش نمونه، ایمانش   

کامــو! بارهــا ســعادت حضــور در محضــر امامان گذشــته را داشــته و مورد 
گــر  قبــول آنــان اســت. مــن نیــز به انــدازه چشــمانم بــه او اعتمــاد دارم کــه ا

جــز ایــن بــود، به عنــوان وکیــو انتخابــش نمی کــردم. 

 
ً
کنجــکاوی بــه چــوب نســبتا حواســش از بحــث  جــدا می شــود و بــا 

نــگاه می کنــد: کلفــت در دســتم 
فکر نمی کردم بخواهی حیوان زبان بسته ای را با چوب تنبیه کنی؟  

از قضاوت عجوالنه اش خنده ام می گیرد:
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از ویژگی های مؤمن این است که زود قضاوت نکند.  
پس چوب برای چیست؟  
خواهی دانست.  

کاروانســرایی  بــه  می رویــم،  پیــش  طوالنــی   
ً
نســبتا راه  بعدازاینکــه 

می رســیم، کاروان کوچکــی هــم آنجــا حضــور دارد کــه شترهایشــان را بــر 
کنــار آنهــا قــرار داده انــد. زمیــن خوابانــده و خورجیــن گلیمی شــان را 

افســار اســبمان را بــه تنــه درختــی گــره می زنیــم و بــرای خوانــدن نمــاز 
وضــو می گیریــم. اتاقــی کرایــه می کنیــم و بعــد از خوانــدن نمــاز و خــوردن 
غذایــی کــه صفیــه تــدارک دیــده بــود، بســاط رخت خــواب خــودم و زهــری 

را در حیــاط جلــوی در حجــره پهــن می کنــم.
دلــم نمی آمــد از خنــکای هــوای شــبانه  تابســتان کــه پوســت آدمــی را بــا 
لطافــت نــوازش می دهــد، محــروم بمانــم. آن چوبــی را کــه از ابتــدای ســفر 

همراهــی ام می کنــد، زیــر بالشــتم قــرار می دهــم.
کــف دو دســتم را زیــر ســرم گذاشــته ام. نگاهــم خیــره ســتاره ای اســت 
کــه در پهنــه آســمان پرنورتــر از دیگــر ستاره هاســت و بــا زیبایــی تمــام 
جلوه گــری می کنــد. صــدای نفس های نامنظم زهری، خبــر از بیدار بودنش 
می دهــد، نمی توانــم چشــم از آن ســتاره خــاص بگیــرم، زیــادی شــفیته اش 

شــده ام؛ همچنان کــه نگاهــش می کنــم، خطــاب بــه زهــری می گویــم:
تو دیگر چرا خوابت نمی برد مؤمن؟  

انــگار کــه دلــش بــه تنــگ آمــده باشــد، نفســش پرصــدا از ســینه اش 
ــا دلتنگــی و پــر از حســرت و بــا جدیــت، ســر  برمی خیــزد، آهــی آمیختــه ب

بــه ســمتم برمی گردانــد:
عمــری جــان، مــرا مســخره می کنــی؟ بــا مــن کــه صحبــت می کنــی،   
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»مؤمــن« از دهانــت نمی افتــد، خــوب نیســت کــه تکه کالمــم را بــه ســخره 
می گیــری.

چشمانم از شدت تعجب گشاد می شود و حیرت زده می گویم:
گــر قصــد تمســخر داشــته باشــم، تنهــا چــون    پناه برخــدا! به خداقســم ا

گــر ناراحــت شــده ای  ایــن کلمــه بــه دلــم نشســته می گویــم، بــا ایــن حــال ا
دیگــر بــه زبــان نمــی آورم.

بــا همــان جدیــت نگاهــش را بــه آســمان مــی دوزد، پلک هــای ســیاه و 
بلنــدش بــر گونه هــای تورفتــه اش ســایه انداختــه:

اباعمرو! چطور می شود شخصی را بی آنکه ببینی، عاشق و شیفته اش   
شــوی. َنَفَســت برایــش بــرود و قلبــت بــه شــوق او بتپــد. چطــور می شــود او را 
ندیــده باشــی؛ امــا دلــت بخواهــد فدایــش شــوی؟ چگونه ممکن اســت تب 
عشــق کســی جــان و دلــت را بســوزاند کــه بــا چشــمانت غریبــه اســت؛ امــا 

انــگار حتــی قبــو از تولــدت، محبــت او در دلــت ریشــه داشــته؟

لبخنــدی کــه روی لبــم می نشــیند، حجــم زیــادی از غــم و انــدوه را در 
خــود جــای داده، انــگار ســوز کلمــات زهــری در وجــودم هــم نفــوذ کــرده، 

مقصــودش را می دانــم و منظــورش برایــم روشــن اســت:
زهــری! خلقــت آدمــی عجیــب اســت، خداونــد ســبحان در وجــود هــر   

ــرار داده،  ــش ق ــش و ثبات ــه آرام ــوان مای ــی را به عن ــا کس ــزی ی ــان چی انس
گــر عشــق  ایــن دل بــا یــاد کســی آرام می گیــرد کــه بــه آن تعلــق دارد. تــو ا
خــدا را در جانــت می پــروری، پــس حتمــا دوســتدار امــام هــم هســتی؛ زیــرا 
امــام پلــی بــرای نزدیــک شــدن انســان بــه خداســت و تنهــا خــدا می دانــد 
ــی  ــه می توان ــی ک ــی آب ــه زالل ــت، ب ک و زالل اس ــا ــدر پ ــق چق ــن عش ــه ای ک
تصویــر ســیمایت را در آن ببینــی. ایــن عشــق صدهــزار توفیــر بــا عشــق 
خ زیبــای کســی جوانــه می زند،  گــر عشــق زمینــی بــا دیــدن ر زمینــی دارد. ا
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ــا  ــی؛ ام ــو نمی بین ــی دارد، ت ــدن را در پ ــق ش ــده عاش ــمانی ندی ــق آس عش
ــرد!  ــأت می گی ــت نش ــق از معرف ــوی، عش ــق می ش ــی و عاش می شناس

 دربــاره معشــوقت زیــاد خوانــده ای و شــنیده ای . امامــان قبــو   
ً
تــو حتمــا

کــه آدم هــا وقتــی  کرده انــد  از ایــن یــار غایــب، به قــدری از او تعریــف 
می شــنوند، خواه ناخــواه عاشــق می شــوند و رســالت ایــن عشــق، ایــن 

اســت... ندیــده عاشق شــدن!

صحبتــم کــه بــه آخــر می رســد، برمی گــردم تــا از چهــره اش بخوانــم کــه 
خ می دهــد. لبخنــدزده و خیــره مــاه آســمان مانــده،  چــه در وجــودش ر
حتــی پلــک هــم نمی زنــد؛ انــگار نمی خواهــد حتــی لحظــه ای دســت از 
نــگاه کــردن بــه صحنــه آســمان بــردارد. مــن هــم بــه مــاه نــگاه می کنــم، تــا 

ببینــم زهــری در آن به دنبــال چــه می گــردد:
شــب    در  کــه  ماهــی  بــوده،  مــاه  شــبیه  خاطــرم  در  امــام  همیشــه 

می بــرد. بیــن  از  را  مطلــق  ســیاهی  و  می درخشــد 

قــرص کامــو مــاه بــه طرز ماهرانــه ای در کرانه آســمان خودنمایی می کند. 

حــاال به جــای آن ســتاره، معطــوف بــه ماه شــده ام، زهــری ادامــه می دهد:
ــار بگــردد؛ امــا مــاه... محــال    ــا تیره وت ســتاره ممکــن اســت خامــوش ی

اســت، درســت مثــو حجــت خــدا کــه غیرممکــن اســت، نباشــد.

مــاه چــون الماســی در میــان ســیاهی شــب می درخشــد، امشــب هــالل 
مــاه قــرص کاملــی شــده و حتــی ابرهــا هــم رویــش را نپوشــانده اند؛ کنــار 
کنــد. چــه شبی ســت امشــب! چــه  تــا مــاه بی نظیرتــر جلــوه  رفته انــد، 

غوغایی ســت در پهنــه آســمان! چــه می گــذرد امشــب در دل زهــری!
تشبیه زهری به دلم می نشیند، من نیز می افزایم:

کــه امــام زمــان؟جع؟ خــود را درک می کننــد، بــه کســانی    و کســانی 
کرده انــد. کــه تنهایــی مــاه را لمــس  می ماننــد 
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***
ــهر  ــه ش ــلوغ ترین نقط ــت در ش ــد، درس ــی احم ــک و درویش ــه کوچ خان
قــرار دارد. رفت وآمدهــا زیــاد اســت و بــه زحمــت از میــان ازدحــام جمعیــت 

ج می شــویم.  خــار
از اســب پیــاده می شــوم و در می زنــم. غالمــی تیره پوســت بــه اســتقبال 
می آیــد و خوش آمــدی می گویــد. اســب هایمان را بــه همــان غــالم جــوان 

ســپرده و می پرســم:
احمد کجاست؟  

بــا دســتش بــه اتاقــی کــه در ســمت چــپ قــرار گرفتــه و درش بســته 
اســت، اشــاره می کنــد. تــا می خواهیــم نزدیــک اتــاق شــویم، درش بــاز 
می شــود و قامــت افتــاده احمــد در چارچــوب آن نمایــان می شــود. در 
مهمان نــوازی نظیــر نــدارد و مثــو همیشــه بــا اشــتیاق اســتقبال می کنــد: 

- خوش آمدی ابوعمرو! صفا آوردی.
دستم را می گیرد و کنار هم به سمت اتاق می رویم:

- بــا اینکــه مــدت زیــادی از آخرین بــاری کــه تــو را دیــدم نگذشــته؛ امــا 
بــاز بــا ایــن حــال دل تنگــت شــده بــودم . چه خــوب کــه آمــدی! میهمانــی 

داریــم کــه او هــم مشــتاق دیــدار توســت. 
از دیــدن عبداهلل بن جعفــر حمیــری کــه ســر پاییــن انداختــه و بــر فــرش 
گلیمــی قرمــز نشســته، منظــور احمــد را از مهمــان می فهمــم. عبــداهلل بــا 
ــاال مــی آورد و به محــض دیدنــم، بی صبرانــه از جــا  ســروصدای مــا، ســر ب

بلنــد می شــود . 
ــوم و مهربانــش تنــگ شــده بــود. متواضعانــه  ــم بــرای صــورت مظل دل

نزدیــک می آیــد و بــه آرامــی در آغوشــم می گیــرد:
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- دلتنگتان بودم، خوشحالم از اینکه شما را می بینم. 
شــانه اش را می فشــارم و از خــودم جدایــش می کنــم، خیــره بــه صورتش 

می گویــم:
- من هم خوشحالم از دیدنت.

چشــم هایش لبالــب از اشــک می شــود و شــرمگین نگاهــش را بــه زمیــن 
مــی دوزد. قطــره اشــکی روی ریش هــای بلنــد و قهــوه ای رنگــش می چکــد 
و بعــد بــه ســرعت ناپدیــد می شــود. احمــد بــا دســت هایش اشــاره می کنــد 

که بنشــینم:
- بفرمایید، بفرمایید... .

هــم  عبــداهلل  و  زهــری  و  می دهیــم  تکیــه  پشــتی  بــه  احمــد  و  مــن 
مقابلمــان می نشــینند. چنــدی بعــد هــم خدمتــکار تیره پوســت بــا ســینی 

خرمــا و شــربت داخــو می آیــد و پذیرایــی می کنــد.
بعــد از رفتــن او، نگاهــم بــا صــورت نگــران و غمگیــن عبــداهلل برخــورد 
عمــق  می زنــد؛  دودو  بی تابــش  نــگاه  میــان  در  چشــم هایم  می کنــد. 
ایــن نــگاه، حرف هــا دارد کــه نمی توانــم بخوانــم و به قــدری نافــذ اســت 
کــه انــگار می خواهــد در اعمــاق روحــم نفــوذ کنــد. گویــا می خواهــد بــا 
 چشــمانش بــا مــن ســخن بگویــد؛ امــا زبــان نگاهــش، زبــان ناشــناخته ای 
اســت؛ زیــرا نــه مفهــوم ایــن ســردرگمی مــوج زده در آن را می فهمــم و نــه 

چهــره اش کــه از حــال غریبــی درهــم ریختــه. 
روی دو زانــو نشســته و بــا حــس اینکــه بــه او خیــره شــده ام، دســتی بــر 
روی دشداشــه اش می کشــد، از حالتــش می فهمــم کــه هنــوز در میــان 
تردیــد بــه ســر می بــرد. ایــن ســکوت از عبداهلل بن جعفــر حمیــری عجیــب 
اســت! از کســی کــه همیشــه بــا ســخنان شــیرینش به قــدری حواســمان را 
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پــرت خــودش می کــرد کــه اصــاًل گــذر زمــان را نمی فهمیدیــم. چشــمان 
گویــی او هــم مثــو مــن از حــال  پرســش گرم احمــد را نشــانه مــی رود، 

ــت. ــر اس ــداهلل بی خب عب
ســری تــکان می دهــم و در جــای خــود تکانــی می خــورم. مثــو اینکه به 
کالفگــی ام پــی بــرده و نــگاه عجیبــی میــان یکدیگــر رد و بــدل می کننــد. 
احمدبن اســحاق بــا ابروهایــش اشــاره ای بــه عبــداهلل می کنــد کــه حرفــش 
را بزنــد و او مثــو یــک ماهــی بیــرون مانــده از آب، تکانــی بــه لب هایــش 

ج نمی گــردد.  می دهــد، امــا هیــچ صدایــی از قعــر گلویــش خــار
صبرم لبریز می شود، اما با آرامش می گویم:

عبــداهلل بگــو! آنچــه گفتنــش برایــت دشــوار اســت و تــا بــه ایــن حــد   
حالــت را آشــفته ســاخته.

کــه تمامــی جرأتــش را جمــع می کنــد و خیره خیــره نگاهــم  می بینــم 
می کنــد: 

ای اباعمــرو! می خواهــم از شــما چیــزی بپرســم کــه نســبت به آن شــکی   
نــدارم؛ زیــرا اعتقــاد و دیــن مــن ایــن اســت کــه زمیــن هیــچ گاه از حجــت 
خــدا خالــی نمی مانــد، مگــر چهــو روز پیــش از قیامــت  و چــون آن روز فــرا 
برســد، حجــت برداشــته شــده و راه توبــه بســته می شــود. ایمــان آوردن 
افــرادی کــه قبــاًل ایمــان نیاورده انــد و یــا عمــو نیکــی انجــام نداده انــد، 
ســودی بــه حالشــان نخواهــد بخشــید و ایشــان بدترین مخلــوق خداوند 

متعــال باشــند و قیامــت علیــه آنــان برپــا می شــود.
حضــرت    کــه  همانــا  گــردد،  افزون تــر  یقینــم  کــه  دارم  دوســت  ولــی 

ابراهیــم از پــروردگار بلندمرتبــه درخواســت کــرد کــه بــه او نشــان بدهــد 
چگونــه مــردگان را زنــده می کنــد، فرمــود: »مگــر ایمــان نیــاورده ای؟« 

کــرد: »چــرا، ولــی می خواهــم قلبــم آرامــش یابــد.« عــرض 
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از شــنیدن ســخنان عبــداهلل، نــه دچــار حیــرت می شــوم و نــه چیــز 
اســت،  روشــن  روز  مثــو  برایــم  اصلــی اش  حاجــت  کــه  چرا دیگــری؛ 
گــر از راســتی و اســتحکام ایمانــش مطمئــن نبــودم، یــک  به خداقســم ا

لحظــه هــم بــا او همــراه نمی شــدم . 
مــوج  و  شــده  آرام تــر  انــگار  می کنــم،  نگاهــش  ادامــه دار  و  عمیــق 
کــه حــرف  خروشــان وجــودش نیــز بــه ســاحو آرامــش بازگشــته، حــاال 

بهتــری دارد. انــگار حــس  کــرده  بازگــو  را  دلــش 
می خــوام بگویــم... لــب بــه ســخن بگشــایم و او را بیــش از آنچــه کــه 
هســت بــه یقیــن برســانم. می خواهــم بگویــم،  امــا دیــوار ســخت ســکوت 

ــر می شــکند:  را احمــد زودت
من نیز از امام حسن عسکری؟ع؟ همین سوال را کرده و او فرمود:   

تــو  بــه  اعتمــاد هســتند، هرچــه  مــورد  و پســرش  عمــری 
ــد از  ــو بگوین ــه ت ــه ب ــت و هرچ ــن اس ــب م ــانند از جان می رس
جانــب مــن گفته انــد. از آنهــا بشــنو و اطاعــت کــن کــه هــر دو 

مــورد اعتمــاد و امیــن هســتند. 

همیــن جمــالت کافیســت کــه قلبــم طاقــت از کــف بدهــد و بی صبــر و 
قــرار بــر ســینه ام بکوبــد. آنقــدر پــر شــور و اشــتیاق کــه صــدای کوبشــش را 

بــه وضــوح می شــنوم. 
از شــوق شــنیدن ایــن ســخنان دیگــر خــود را بــر روی زمیــن، نشســته 
بــر روی گلیــم خانــه احمــد حــس نمی کنــم، انــگار کســی بــه مــن دو بــال 

ــا عــرش می کشــاند.  هدیــه داده و مــرا ت
پــرده ای از اشــک ســطح چشــمانم را پوشــانده و دیــدم را تــار می کنــد. 
شــوق بی نظیــری اختیــار نــم نشســته پشــت پلک هایــم را از مــن گرفتــه؛ 
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بی اجــازه از مــن ســرازیر می شــوند و خیســی اش تــا گونه هایــم راه پیــدا 
می کنــد.

وقتــی بــه خــود می آیــم کــه روی زمیــن ســجده کرده و از شــدت اشــتیاق 
ســرازپا نمی شناســم. سجده شــکر ســر می دهــم و بــا صدایــی کــه از وجــود 

هیجــان غیرقابــو وصفــی لــرزان گشــته، خــدا را ســپاس می گویم:
احمــد! به خداقســم کــه شــنیدن ایــن ســخن از زبــان تــو برایــم معنــای   

ســعادت را کامــو کــرد و لذتــی شــبیه لــذت حضــور در بهشــت را بــه مــن 
هدیــه داد.

می بینــم کــه چشــم های عبــداهلل درخشــش آشــکاری به خــود می گیرد؛ 
امــا به یک بــاره فــروغ خــود را از دســت می دهــد، از حالتــش پــی می بــرم 

کــه در تردیــد بازگــو کــردن ســوالش، ایــن دســت و آن دســت می کنــد: 
حاجتت را سوال کن.  

کمــی بــه جلــو خــم می شــود و تنــش را بــه مــن نزدیــک می کنــد، بــا 
می کنــد:  نجــوا  آرامــی  صــدای 

شما جانشین بعد از امام حسن عسکری؟ع؟ را دیده ای؟  

پلکی می زنم و هم زمان زمزمه می کنم:
آری.  

نگاهش را از چشمانم می گیرد و به زمین می دوزد: 
یک مسئله دیگر، باقی مانده است؟  

توی صورتش دقیق می شوم:
بگو!  
نامش چیست؟  

بــا اینکــه انتظــار ایــن ســوال را داشــتم بــاز قلبــم فــرو می ریــزد، درســت 
روی نقطــه حســاس ایــن ماجــرا دســت گذاشــت! ســری تــکان می دهــم و 
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بــا لحنــی محکــم می گویــم:
بــر شــما جایــز نیســت کــه نــام او را بپرســید و مــن ایــن ســخن را از خــود   

نمی گویــم؛ زیــرا بــر مــن روا نیســت کــه چیــزی را حــرام یــا حــالل کنــم، 
بلکــه ایــن ســخنان آن حضــرت اســت.

ایــن قضیــه نــزد خلیفــه معتمــد عباســی چنیــن وانمــود شــده کــه امــام 
عســکری؟ع؟ وفــات نمــوده و از خــود فرزنــدی به جــا نگذاشــته. میراثــش 
بــرده و خــورده  را  نبــوده، آن  کــه حقــش  اب 

ّ
تقســیم شــده و جعفرکــذ

اســت. عیالــش دربــه در شــده اند و کســی جــرأت نــدارد بــا آنهــا آشــنا شــود، 
ــاد  ، تعقیبــش  ــه آنهــا برســاند و چــون اســمش در زبان هــا افت ــا چیــزی ب ی

می کننــد. از خــدا بترســید و از ایــن موضــوع دســت نگــه داریــد.
***

من فرزند امام عسکری را دیده ام!  

احمــد ایــن جملــه را درحالی کــه صدایــش به شــدت می لرزیــد، بــه زبــان 
کــم می شــود ، عبــداهلل  آورد. به یک بــاره ســکوتی ســنگین بــر جمع مــان حا
تمــام تنــش گــوش می شــود و منتظــر بــه لب هــای احمــد چشــم مــی دوزد، 
ــا ســکوت احمــد را می بینــد، بی قــرار و  ــا ادامــه حرفــش را بشــنود؛ امــا ت ت

ملتمســانه خواهــش می کنــد: 
خب... ادامه اش؟ ادامه اش را تعریف کن!  

را به وضــوح حــس می کنــم و متوجــه می شــوم علــت  بغــض احمــد 
ســکوتش به خاطــر ایــن اســت کــه بــه گریــه نیفتــد، صدایــش بیشــتر از 

قبــو می لــرزد، داســتان را چنیــن تعریــف می کنــد: 
موضــوع جانشــینی بعــد از حضــرت عســکری؟ع؟ در هالــه ای از ابهــام   

گاه نبــود. شــیعیان دراین بــاره از مــن  و تردیــد قــرار داشــت و کســی از آن آ
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ســواالتی کردنــد و بــرای یافتــن جــواب، عــزم ســفر کــردم و به محضــر امام 
عســکری؟ع؟ شــرفیاب شدم. 

بــود، مقابــو امــام نشســتم. هــوا  کــه در حیــاط  روی تخــت چوبــی 
و  می کــردم  دســت  آن  و  دســت  ایــن  دل انگیــز!  بســیار  و  بــود  بهــاری 
نمی دانســتم کــه صحبتــم را بایــد از کجــا شــروع کنــم. انگار امام ســخنانم 
گاه  را پیش ازآنکــه بــه زبــان بیــاورم، می دانســت و از احــواالت درونــی  ام آ

ــود:  ــان فرم ــایم، ایش ــخن بگش ــه س ــب ب ــه ل ــود، قبو ازاینک ب
ای احمدبن اســحاق! خداونــد متعــال از اول خلقــت آدم 
تــا امــروز، زمیــن را خالــی از حجــت قــرار نــداده و تــا قیامــت 
کــه به واســطه او  گذاشــت؛ حجتــی  هــم خالــی نخواهــد 
او  به ســبب  و  می کنــد  دفــع  اهو زمیــن  از  را  گرفتاری هــا 
بــاران نــازل می شــود و بــه میمنــت وجــود وی بــرکات نهفته 

در دل زمیــن را آشــکار می ســازد.

پرسیدم: 
ای پسر رسول خدا؟لص؟! حجت خدا بعد از شما کیست؟  

حضــرت از جــا برخاســته و بــه داخــو خانــه رفــت. وقتــی بیــرون آمــد، بــا 
دیــدن کودکــی ســه ســاله کــه در آغوشــش بــود، تمــام وجــودم فــرو ریخت! 
ــا بــود کــه حتــی یــک لحظــه هــم نمی توانســتم چشــم از او  به حــدی زیب
بگیــرم. رخســارش همچــون مــاه شــب چهــارده می درخشــید و دلربــا بــود. 
مــات و حیــران در جــای خــود خشــک  شــدم، از دیــدن آن کــودک بــه 
تابه حــال در طــول ســال های  کــه  چنــان حــال قشــنگی دچــار شــدم 

عمــرم، همچــون حســی نداشــته ام. 
بــه اینجــای صحبتــش کــه می رســد، مقاومتــش درهــم می شــکند و اولین 
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قطــره اشــکش ســرازیر می شــود، عبــداهلل هــم پابه پــای او بغــض می کنــد: 
 امام فرمود:   

گــر در نــزد خداونــد متعــال و ائمــه  ای احمدبن اســحاق! ا
اطهــار؟مهع؟ مقامــی واال نداشــتی، فرزنــدم را بــه تــو نشــان 
رســول  کنیــه  هــم  و  نــام  هــم  کــودک  ایــن  دادم.  نمــی 
را  زمیــن  کــه  اســت  کــودک  همیــن  و  اســت  خــدا؟لص؟ 

کــرد.  بعدازآنکــه از ظلــم پــر شــد، پــر از عــدل خواهــد 
ای احمد بن اســحاق! فرزنــدم هماننــد خضــر و ذوالقرنیــن 
اســت. به خداســوگند او غیبتــی خواهــد داشــت و در زمــان 
در  کننــدگان  دعا و  ثابت قــدم  شــیعیاِن  از  غیــر  غیبــت، 

تعجیــو فرجــش، کســی اهو نجــات نخواهــد بــود.

 از امام پرسیدم: 
ســرورم! آیــا نشــانه ای هســت کــه مطمئــن شــوم ایــن کــودک همــان   

قائــم آل محمــد؟لص؟ اســت؟

 در این هنگام کودک لب به سخن گشود و گفت: 
َثــرا َبْعــَد 

َ
ــْب ا

ُ
ــال َتْطل

َ
ْعداِئــِه ف

َ
ُمْنَتِقــُم ِمــْن ا

ْ
ْرِضــِه َوال

َ
ــُة اهلِل ِفــی ا َنــا َبِقّیَ

َ
ا

ْحَمَدْبَن ِاْســحاق؛ مــن آخریــن حجــت خــدا بــر زمیــن هســتم و از 
َ
َعْیــٍن یــا ا

دشــمنان او انتقــام خواهــم گرفــت. ای احمــد! وقتــی حقیقــت را بــا چشــم 
ــواه!1 ــانه ای مخ ــر نش ــدی، دیگ ــود دی خ
***

از حــال احمــد و عبــداهلل گذشــته، زهــری هــم بــا شــنیدن این ســخنان، 
ــاره ســکوت حکم فرمــا  عجیــب بی تــاب می شــود. مدتــی می گــذرد و دوب

ــار آن را می شــکنم: می شــود کــه این ب

کمال الدین، ص3۸4، ح1.  . 1
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احمد! اصاًل مقصود مرا از آمدن به قم نپرسیدی!  

با دست اشک هایش را می گیرد و دستپاچه در جایش تکانی می خورد:
زیارت یا شاید هم دیدار با رفیقت به منظور رفع دلتنگی!  
آنکه صدالبته اما... .  

چوبــی را کــه از ابتــدای ســفر همراهــی ام می کنــد، از شــال کمــرم بیــرون 
کشــیده و آن را از وســط بــاز می کنــم. پارچــه ای را کــه لولــه کــرده در آن 
ج می کنــم و چشــم های زهــری از شــدت حیــرت  گذاشــته بــودم، خــار

گشــاد می شــود:
پاسخ موال درباره به  دست خطی که فرستاده بودید!  

چشــم هایش  روی  و  می بوســد  را  آن  می گیــرد،.  را  نامــه  شــتاب زده 
می گــذارد:

کــه می خواهــد نامــه را بــاز کنــد، دســتش را می گیــرم و مانــع  همیــن 
می گویــم: و  می خوانــم  را  پرسشــگرش  نــگاه  می شــوم. 

کنــون ســفره دلــم را پیش رویــت    ای احمــد! نمی دانــم چــرا می خواهــم ا
کــه  محضــی  ســیاهی های  و  تردیدهــا  ایــن  از  دلگیــرم  امــا  کنــم؛  بــاز 
ک از خاطــر  گذشــته را پــا کــه  بــر قلب هــا نشســته . از ســاده دل هایــی 

برده انــد. مگــر امــام هــادی؟ع؟ نفرمــوده بــود: 
کنیــد؛ زیــرا او ماننــد نمــرود  کناره گیــری  از فرزنــدم جعفــر 
اســت، نســبت بــه نــوح پیغمبــر کــه خــدا دربــاره اش از قــول 
نــوح می گویــد: »نــوح بــه پــروردگارش عرض کــرد، پــروردگارا! 
پســرم از خانــدان مــن اســت و وعــده تــو حــق اســت و تــو 
از  او  نــوح!  »ای  فرمــود:  برتــری.«  حکم کننــدگان  همــه  از 

اهو بیــت تــو نیســت! او عمــو غیرصالحــی اســت.«1

1 . هود/ 46.
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بــا وجــود ایــن توصیه هــای امــام، نمی دانــم بــاز چــرا گروهــی از مــردم 
قلب هایشــان از شــدت تردیــد مثــو کالفــی درهــم پیچیــده اســت. ای 
گاهــی کــه ایــن رفت وآمدهــای پنهانــی، اینکــه شــیعیان  احمــد! خــودت آ
در خفــا زکات و امــوال شرعی شــان یــا نامه هایــی کــه در آن ســوال شــرعی 

پرســیده اند را نــزد مــن می آورنــد، تــا مــن بــه امــام برســانم. 
همه اینهــا حاصــو عشقی ســت کــه مثــو خــون در رگ هایشــان جریــان 
دارد؛ امــا نمی دانــم چــرا حتــی ایــن عشــق از بعضــی دل هــا رخت بســته، 
شــراب خواری و عیاشــی جعفــر آشــکار اســت؛ امــا انــگار ایــن جماعــت 

به کــوری دچــار گشــته اند. 
ســر پاییــن می انــدازم و آرام گرفتــن روحــم را حــس می کنــم، کمــی از 
کاســته می شــود؛ امــا به یک بــاره  کــه روی قلبــم بــود،  ســنگینی بــاری 

شــنیدن صــدای محــزون احمــد، غمگینــم می کنــد: 
شــده اند.    سرگشــتگی  و  حیــرت  دچــار  مــردم  امــام،  فــوت  از  بعــد 

گاهــی داشــتند و از هــر شــهری  قبو ازایــن به قطع یقیــن از وجــود امــام آ
بــرای دیــدار بــا امــام می رفتنــد؛ امــا حــاال امــام زمانشــان دچــار غیبــت 
شــده و نمی تواننــد از حضــور مســتقیم او بهــره ببرنــد. شــاید ایــن موضــوع 

ــده. ــاع ش ــن اوض ــدن ای ــش آم ــث پی باع

نامه را باز می کند و زمزمه وار شروع به خواندن می کند: 
بســم اهلل الرحمن الرحیــم، خداونــد تــو را پایینــده بــدارد، 
مکتــوب تــو و نامــه ای را کــه داخــو آن گــذارده  و فرســتاده 
بــودی بــه مــن رســید و از تمــام مضمــون آن بــا اختــالف 
الفاظــش و خطاهــای چنــدی کــه در آن روی داده اســت، 
گــر بــا دقــت در آن می نگریســتی تــو نیــز  مطلــع گشــتیم؛ ا

برخــی از آنچــه کــه فهمیــدم، متوجــه می شــدی. 
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و  بســته  بــه خداونــد دروغ  کــه  اب( 
ّ

ایــن مفســد)جعفرکذ
بــه چــه چیــز خــود نظــر  امامــت دارد، نمی دانــم  ادعــای 
گــر امیــد بــه فقــه و دانایــی در احــکام دیــن  داشــته اســت؟ ا
خــدا را دارد، بــه خــدا قســم او نمی توانــد حــالل را از حــرام 
بگــذارد؛  فــرق  و میــان خطــا و صــواب  تشــخیص بدهــد 
چنانچــه بــه علــم خــود بالیــده او قادر نیســت حــق را از باطو 
جــدا ســازد و آیــات محکــم قرآنــی را از متشــابه آن تمییــز دهد 

و حتــی از حــدود نمــاز و اوقــات آن اصــاًل اطــالع نــدارد.
گــر بــه تقــوا و پرهیــزکاری خــود اطمینــان داشــته اســت،  ا
خداونــد گــواه اســت کــه او چهــو روز نمــاز واجبــش را تــرک 
کــرد، بــه ایــن منظــور کــه بــا تــرک نمــاز، بتوانــد شــعبده بازی 
یــاد بگیــرد! شــاید خبــر آن بــه شــما هــم رســیده باشــد، 
ظرف هــای شــراب او را همــه دیده انــد! عــالوه بــر اینهــا، 
ــار و عالئــم نافرمانــی وی از امــر و نهــی الهــی، مشــهود و  آث
نــزد همــگان محقــق اســت، چنانچــه ادعــای وی مبتنــی بز 
گــر  معجــزه اســت، معجــزه خــود را بیــاورد و نشــان دهــد و ا
حجتــی دارد آن را اقامــه نمایــد و چنانچــه دلیلــی دارد آن 

را ذکــر کنــد.1

درحالی کــه قطــرات زالل اشــک بــر ریش هــای ســپید احمــد می چکــد، 
نامــه را دوبــاره و ســه باره بــه لب هایــش می چســباند:

بــه  خــدای الشــریک قســم، ایــن ســخن عیــن حــق اســت و رســوایی   
محــض جعفــر! ایــن را بایــد بــه همــان شــخصی کــه جعفــر نامــه برایــش 

فرســتاده بــود، ارســال کنــم، ایــن حقیقــت را همــه بایــد بداننــد.

1  . احتجاج، ج2، ص46۸.
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نمی فهمــم کــه چــرا بایــد نامــه را تــوی چوبــی جاســاز کــرده و آن را حمو   
می کــردی!

مقابــو  را  دســتم  و  می نشــینم  زهــری  کنــار  حیــاط،  دوم  پلــه  روی 
ــد:  ــان بمان ــاب در ام ــدید آفت ــور ش ــمانم از ن ــا چش ــرم، ت ــانی ام می گی پیش

گــر بــا شــخص    مانــده تــا بــا سیاســت های مــا آشــنا شــوی ، ســر راه مــان ا
گــر مــا را شناســایی می کردنــد،  نفــوذی یــا نظامــی برخــورد می کردیــم، یــا ا
را  نامــه  به همین علــت  می بردیــم.  ســر  بــه  ســیاه چاله ها  در  کنــون  ا

مخفیانــه حمــو کــردم کــه از گزنــد مأمــوران عباســی در امــان باشــیم.

زهــری همچنان کــه ســر پاییــن انداختــه، تــا نــور خورشــید چشــمانش را 
آزار ندهــد، بــا شــنیدن ســخنانم در فکــر فــرو مــی رود. بــه درز پلــه ای کــه 
کمــی تــرک برداشــته نــگاه مــی دوزد و دیگــر هیچ نمی گویــد. درهمین حال 
محمــد از اتــاق بیــرون می آیــد، نگاهــی بــه مــن می انــدازد و یــک نــگاه بــه 

گاری روغن هــا کــه گوشــه حیــاط اســت:
پدر امروز کار و کاسبی را تعطیو کردید؟  
منتظــر حاجزبن یزیــد وّشــاء هســتم، قــرار بــود امــروز بــه دیدارمــان   

بیایــد. 

درســت بعــد از گفتــن ایــن جملــه، کســی در را می کوبــد و صدایــش در 
حیــاط می پیچــد، محمــد شــتاب زده بــه ســمت در مــی رود و در همــان 

حــال می گویــد:
من باز می کنم.  
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طبــق انتظــارم، قامــت حاجزبن یزیــد در چارچــوب در نمایــان می شــود، 
مــن،  شــدن  بلنــد  بــا  هم زمــان  و  کنــم  اســتقبال  او  از  کــه  برمی خیــزم 
زهــری کــه غــرق در افــکارش بــود دســتپاچه برمی خیــزد، بعــد از ســالم و 

احوال پرســی بــا حاجــز، او را بــه داخــو دعــوت می کنــم:
نــه قربانت شــوم! همیــن حیــاط خــوب اســت، هــوای آزاد را ترجیــح   

می دهــم.

او را کنار خود روی پله می نشانم و می گویم:
بسیارخب... اوضاع چطور است؟  

تن صدایش را پایین می آورد و آرام می گوید:
همه چیــز خــوب اســت، بــه شــیعیانی کــه اموالــی را نیــت امــام کــرده و   

ــان را دادم. ــد، رسیدش ــزدم آوردن ن

پایینــی  پلــه  روی  و  برمــی دارد  شــانه اش  روی  از  را  خورجینــش 
می گــذارد:

- ایــن امــوال و فرســتاده شــیعیان خدمــت شــما، چنــد نامــه ای هــم 
ارســال کــرده بودنــد کــه البــه الی امــوال قــرار داده ام ، اوضــاع امــن و امــان 

اســت؛ امــا... .
افتــاده  اتفــاق ناخوشــایندی  کــه مبــادا  از مکثــش نگــران می شــوم 

باشــد:
اما چه؟  

سرش را نزدیک تر می آورد و تنش را به سمتم می کشد: 
امــروز در مجلســی حضــور داشــتم کــه چنــدی از شــیعیان باهــم بــر ســر   

موضــوع امامــت و دربــاره فرزنــد امــام عســکری؟ع؟ بحث کردنــد. در این 
میــان ابن ابی غانــم هــم حضــور داشــت و سرســختانه بــر ایــن عقیــده بــود 

کــه حضــرت عســکری؟ع؟ رحلــت فرمــوده و اوالدی نداشــت. 
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ســپس آنهــا نامــه ای در ایــن خصــوص نوشــته و بــه دســت مــن دادنــد، 
تــا بــه شــما برســانم و جوابــش را تــا چهــار روز دیگــر بــه همــان خانــه ای کــه 

قــرار اســت همــه آن افــراد آنجــا جمــع شــوند، ببــرم.
در همیــن حــال ردایــش را کنــار می دهــد و نامــه ای را کــه پنهــان کــرده 
بــود، بیــرون می کشــد. نامــه را بــه دقــت می خوانــم، در آن نوشــته و ذکــر 
کرده انــد کــه بــر ســر ایــن موضــوع بــا یکدیگــر کشــمکش کرده انــد و دنبــال 

دانســتن حقیقــت دراین بــاره هســتند. 
محمد که پشت سر ما ایستاده، میان بحث می آید و می گوید:

ابن ابی غانــم را می شناســم ، مــرد سرســخت و تخسی ســت کــه اعتقــاد   
دارد هــر حرفــی کــه می زنــد راســت و منطقــی اســت.

آن را کجا دیده ای؟  

کنارم می نشیند و پاسخ می دهد:
چندبــاری کــه بــا بــرادرم احمــد در بــازار پرســه می زدیــم، ابن ابی غانــم   

را دیدیــم، او را به نــام صــدا زده و مــا هــم شــناختیمش. چنــد غــالم هــم 
همراهــی اش می کردنــد، وضــع و اوضــاع خوبــی دارد و از پــول بی نیــاز 
ــازی دارد.  ــده و لجب ــد کــه اخــالق یک دن اســت. ظاهــرش هــم داد می زن

چشمانم را از نامه جدا کرده و سر باال می آورم:
محمد! هیچ وقت کسی را از روی ظاهر قضاوت نکن.  

صورتش مات می شود و زمزمه می کند:
چشم پدر!  

زهری از کنار شانه  حاجز، گردن می کشد و می گوید:
اصــاًل تــا می توانــی قضــاوت نکــن، ایــن را مــن وقتــی کــه بــا پــدرت ســفر   

کردیــم، یــاد گرفتــم.

سپس حاجز را خطاب قرار می دهم:
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طبــق وعــده ای کــه داده ای دو روز دیگــر بیــا و پاســِخ نامــه را بگیــر ؛   
 مــن هــم می خواهــم همراهــت بیایــم و حرف هــای آنهــا را بشــنوم.

ً
اتفاقــا

شــود،  ج  خــار خانــه  از  تــا  می کنــد،  بــاز  را  در  حاجــز  وقتــی  درســت 
محمدبن احمدبن جعفــر قمــی عطــار قطــان روبــروی او ســبز می شــود ، 
مــی رود.  و  می کنــد  یکــی  او  بــا  را  خداحافظــی اش  و  ســالم  حاجــز 
پارچه هــای  می آیــد،  ســمتم  بــه  احتــرام  و  ادب  بــا  محمدبن احمــد 
رنگارنگــی را روی پله هــا می گــذارد و از میــان آنهــا اموالــی را کــه پنهــان 

مــی آورد:  بیــرون  بــود،  کــرده 
ایــن وجــوه شــرعی چنــدی از شــیعیان کــه بــه نــزد مــن آورده و مــن نیــز   

رسیدشــان را دادم. 
خسته نباشی برادر.  
ج شوم.   گر اجازه بدهید از محضرتان خار سالمت باشید، ا

پلکی می زنم و لبخندزنان می گویم:
خوش آمدید.   

بعــد از رفتــن محمدبن احمدبن قطــان، زهــری خیــره به در بسته شــده، 
می پرســد:

چه کسی بود؟  
کدامشان؟  
اولی نامش چه بود؟ آهان! حاجز صدایش زدی.  
بله معاون و دستیار من است.  
آن شخص پارچه فروش چطور؟  
به خاطــر    را  پارچه فروشــی  هــم همینطــور.  محمدبن احمدبن قطــان 

مســئولیت وکالــت دارد، امــوال و نامه هایــی را کــه شــیعیان بــه دســتش 
می ســپارند، میــان پارچه هــا پنهــان کــرده و پیــش مــا مــی آورد.
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ســرم را کــه بــه ایــن طــرف و آن طــرف می چرخانــم و نمــازم را بــه پایــان 
ج می شــوم و  می رســانم، از حالتــی کــه روی زانوهایــم نشســته بــودم، خــار
چهارزانــو می نشــینم، تســبیحم را در درســت می گیــرم، زهــری کــه کنــارم 

نشســته بــه تســبیح زل می زنــد و می گویــد:
زیبــا    فیــروزه ای  تســبیح های  تمــام  البتــه  مؤمــن!  زیباســت  چقــدر 

. هســتند
ایــن یــادگاری از احمدبن اســحاق اشــعری اســت. در ســفری کــه بــه   

حــج رفتــه بــود، برایــم آورد. برایــم بســیار بــا ارزش اســت؛ چــون از کســی 
بــه دســتم رســیده کــه خاطــرش برایــم عزیــز اســت.

گر اشتباه نکنم، احمد هم معاون توست.   ا
بله، همینطور است.  

و بعد شروع به ذکر گفتن می کنم :
کبر... .   کبر، اهلل ا اهلل ا

زهــری دســتی بــر شــالی کــه دور پیشــانی اش بســته می کشــد و آن را 
محکــم می کنــد: 

شــنیدن ماجــرای ابن ابی غانــم برایــم جالــب بــود، دوســت دارم ببینــم   
آخــر ایــن مســئله بــه کجــا ختــم می شــود؟

تــا ذکرهایــم بــه اتمــام نمی رســد، جــواب زهــری را نمی دهــم، تســبیحم 
را کنــار مهــر می گــذارم و می گویــم:

از ایــن دســت ماجراهــا چنــد بــاری اتفــاق افتــاده، حتــی قبــو از آمــدن   
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تــو هــم چنــد مــورد شــبیه ایــن پیــش آمــد.

محمــد کــه کنــار زهــری نشســته، بــا شــنیدن صحبت هایمــان کنجــکاو 
ســرش را بــه ســمت مــن خــم می کنــد، تــا بهتــر ســخنانم را بشــنود. فضــای 
مســجد کم کــم خالــی از ازدحــام جمعیــت می شــود و مــردم راه خــروج را در 

پیــش می گیرنــد، تــا بــه ادامــه  کارهــای بعدازظهرشــان بپردازنــد.
بــه یــاد دارم چنــد تــن از شــیعیان ســر همــان بحــث میانشــان اختــالف   

افتــاده بــود. محمــد خبــرش را بــه مــن رســاند، مــن نیــز موضــوع را بــرای 
ح داده و ایشــان نیــز نامــه ای صــادر کردنــد، فرمایشات شــان را  مــوال شــر

خــوب به خاطــر دارم، نامــه بــه ایــن صــورت بــود: 
خدوانــد شــما دو نفــر را در راه بندگــی خــود موفــق و بــر 
دیــن مقدســش ثابــت بــدارد و شــما را بــا آنچــه موجــب 
خشــنودی اوســت، نیکبخــت گردانــد. آنچــه گفتــه بودیــد 
کــه »میثمــی« از »مختــار« و گفتگویــی بــا شــخصی کــه او 
را مالقــات کــرده بــود و اســتدالل کــرده بــود کــه پــدرم امــام 
حســن عســکری؟ع؟ جانشــینی غیــر از جعفربن علی)جعفر 
کــذاب( نــدارد و او هــم امامــت او را تصدیــق کــرده اســت، به 
مــن رســید؛ از تمــام مضمــون مکتوبــی که از آنچه دوســتان 
شــما در خصــوص او بــه شــما خبــر داده بودنــد، بــه وی 

نوشــته اید، مطلــع شــدیم.
مــن از نابینایــی بعــد از روشــنی و از ضاللت بعــد از هدایت و 
ک بــه خــدا پنــاه  از عواقــب ســوء اعمــال و فتنه هــای خطرنــا
گمــان  می بــرم. خداونــد عزوجــو می فرمایــد: »آیــا مــردم 
کردنــد مــا آن هــا را بــه مجــرد اینکــه گفتنــد ایمــان آوردیــم، 

رهــا می کنیــم و دیگــر امتحــان نخواهنــد شــد.«
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چگونــه اســت کــه بــه فتنــه افتــاده و در وادی ســرگردانی 
گام می ســپارند؟ و بــه چــپ و راســت منحــرف می شــوند؟ 
از دیــن خــود دوری گزیده انــد یــا در دیــن خــود دچــار تردیــد 
شــده اند؟ بــا حــق درآویخته انــد یــا از روایــات صحیــح و 
گاهنــد و خــود را بــه فراموشــکاری  ــا آ درســت بی خبرنــد؟ ی
می زننــد؟ مگــر نمی داننــد کــه امامــان آنهــا، بعــد از رســول 
ــده و  ــم آم ــور منظ ــه ط ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــرم؟لص؟ یک ک ا
ــوارم  ــدر بزرگ ــی پ ــین، یعن ــام پیش ــه ام ــت ب ــا نوب ــد، ت رفته ان
خــدا  فرمــان  بــه  کــه  رســیده  عســکری؟ع؟  حســن  امــام 
بــه ایــن مقــام منصــوب شــد و بــر جــای پــدران بزرگــوارش 
نشســت و مردمــان را بــه ســوی حــق و صــراط مســتقیم 
رهنمــون گردیــد. او نیــز قدم به قــدم راه پدرانــش را پیمــود 
ــود.  ــلیم نم ــت را تس ــد امام ــود عه ــین خ ــه جانش ــرانجام ب و س
و  داشــت  پوشــیده  دیده هــا  از  را  او  جانشــین  خداونــد 
جایگاهــش را پنهــان ســاخت و ایــن براســاس مشــیت خــدا 
گذشــته و تقدیــر الهــی  کــه در قضــای حتمــی خــدا  بــود 
قطعیــت یافتــه بــود و اینــک موقعیــت او بــا ماســت و دانــش 
گــر خداونــد اجــازه دهــد در  و فضیلــت او در اختیــار ماســت. ا
مــورد آنچــه منــع فرمــوده، برطــرف ســازد آنچــه را کــه مقــرر 
فرمــوده، حــق را بــه نیکوتریــن شــکو و روشــن ترین قالــب 
آن عرضــه نمایــد و خــود از پشــت پــرده ظاهــر می شــود، 
الهــی  تقدیــر  ولــی  می کنــد؛  اقامــه  را  خویــش  حجــت  و 
شکســت ناپذیر و اراده  او تردیدناپذیــر اســت و از مشــیت او 

ــت.  ــی گرف ــت پیش نتوانس
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بایــد پیــروی هــوای نفــس را را بــه کنــار گذاشــته، براســاس 
اعتقــاد خــود اســتوار بماننــد و از آنچــه کــه دیده هایشــان 
و  نیفتنــد،  گنــاه  بــه  تــا  نکننــد،  جســتجو  شــد،  پوشــیده 
از خــدای خــود پوشــیده نگــه داشــته، پــرده برنــدارد تــا 
پشــیمان نشــوند. آنهــا بداننــد کــه حــق بــا مــا و خانــدان مــا 
و معصومیــن اســت؛ هیچ کــس جــز مــا ایــن ادعــا را نــدارد، 
ایــن  بــا  بنابرایــن  باشــد.  خیره ســر  و  گمــراه  اینکــه  مگــر 
کننــد و دیگــر توضیــح  کتفــا  گفتیــم بــه مــا ا کــه  مختصــر 

بیشــتر الزم نیســت، و بــا ایــن اشــاره قناعــت نماینــد.1

هــوای ایــن موقــع از روز، آن هــم درســت در وســط تابســتان بــه هــوای 
ج می کنــم  کوره پــزی می مانــد . دســتمال پارچــه ای را از شــال کمــرم خــار
و بــا آن عــرق پیشــانی ام را می گیــرم. زهــری حالــت متفکــری دارد و انــگار 

در میــان ســخنان مــن گــم شــده و بــه آن هــا می اندیشــد. 
ایــن بــار محمــد شــروع بــه صحبــت می کنــد و مــن و زهــری هم زمــان 

ــه طــرف او می چرخانیــم:  ســر ب
من نیز خود روزی از پدرم شنیدم که می گفت:   

از امــام حســن عســکری؟ع؟ وقتــی کــه مــن در حضــورش 
بــودم، دربــاره ایــن خبــر کــه از پدرانــش روایت شــده، ســوال 
 زمیــن تــا قیامــت از حجــت خــدا بــر خلقــش 

ً
کردنــد:» قطعــا

 هرکــس بمیــرد و امــام زمــان خــود 
ً
خالــی نمی مانــد، و یقینــا

را نشناســد، مرگــش ماننــد مــردن عصــر جاهلیــت اســت.« 
امــام حســن عســکری؟ع؟ فرمــود: »همانــا ایــن خبــر حــق 
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اســت، همانطــور کــه قیامــت حــق اســت. 
بــه حضــرت گفته شــد: ای پســر پیامبــر خــدا! حجــت و امــام 
ــت  ــام و حج ــدم ام ــخ داد: »فرزن ــت؟ پاس ــما کیس ــد از ش بع
بعــد از مــن اســت، هرکــس بمیــرد و او را نشناســد، مردنــش 
 
ً
گاه باشــید! قطعــا هماننــد مــردن زمــان جاهلیــت اســت. آ
او را غیبتــی اســت کــه جاهــالن در آن حیــران می شــوند، 
پیــروان باطــو در آن بــه هالکــت می افتــد، و کســانی کــه 
بــرای ظهــورش وقــت تعییــن می کننــد، دروغ می گوینــد. 
ســپس او خــروج می کنــد، گویــا مــن پرچم هــای ســفیدی 
حرکــت  کوفــه  بلنــدی  در  ســرش  بــاالی  کــه  می بینــم  را 

 1 می کنــد.

ــا  ــم بــرای ایــن فهمیدگــی و دقتــش مــی رود  کــه چنیــن موبه مــو و ب دل
جزئیــات ســخنانم را بــه خاطــر ســپرده. ایــن پســر عجیــب مایــه فخــر و 
مباهــات مــن اســت و ویژگی هایــی دارد کــه مــن از داشــتن او بــه خــود 

می بالــم:
مرحبا بر تو محمد!  

خجالــت می کشــد و بــا لبخنــد نگاهــش را بــه ســجاده مــی دوزد، زهــری 
ضربــه آرامــی بــه پهلویــم می زنــد و می گویــد:

کماالتی باعث سعادت مؤمن است.   داشتن چنین آقازاده با

مهر تأیید به پای سخنش می زنم:
صد البته.  

به محــض اینکــه می خواهــم دوبــاره تســبیح را بــردارم و ذکــر بگویــم، 
یــک جفــت پــا پیــش چشــمم ســبز می شــود. آرام آرام ســر بلنــد می کنــم 
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و نگاهــم را از دشداشــه ســفیدش تــا صــورت خســته و بی رمقــش بــاال 
می کشــم. از شــدت عــرق، پوســتش از خیســی بــرق می زنــد. لپ هــای 
ُپــری دارد و از زور چاقــی چشــم هایش مثــو یــک خــط باریــک اســت. در 
دســت بــزرگ و نیرومنــدش هــم یــک بقچــه قــرار دارد. بــه زحمــت تکانــی 
گوشــتی خــود می دهــد و مقابلــم می نشــیند. آن قــدر چــاق  بــه هیــکو 

ــا بنشــیند چنــد دقیقــه ای زمــان می بــرد : اســت کــه ت
سالم و درود، عثمان بن سعید عمری؟  

یک بار پلک هایم را باز و بسته می کنم:
آرام تر سخن بگو برادر.  

خودش را جلوتر می کشد، به حرفم عمو می کند و آهسته می گوید:
کنــون روبــروی نائــب امــام زمــان؟جع؟    کــه ا باعــث افتخــار اســت 

نشســته ام.

کــه می گویــد،  مکثــی می کنــد و نفس نفــس می زنــد. بــا هــر کلمــه ای 
بیشــتر عــرق می کنــد:

ــه    ــی را ک ــورم اموال ــیعیان مأم ــن از ش ــد ت ــوی چن ــما، از س ــالم ش ــن غ م
بــرای حضــرت فرســتاده اند، بــه دســت شــما بســپارم. 

تسبیحم را روی سجاده، دور مهر می گذارم و سپس می گویم:
و علیکم السالم، خوش آمدی.  

بقچه را روبرویم می گذارد و من آن را بررسی می کنم:
چیزی کم است.  

ابروهایــش از شــدت تعجــب بــاال می پــرد، لب هــای قلــوه ای و پهنــش 
را روی هــم می فشــارد و ســر کچــو خــود را بــا ســردرگمی می خارانــد:

چه چیز قربانت شوم؟  

مکثــی می کنــم و دوبــاره و ســه باره آن را وارســی می کنــم. مثــو اینکــه 
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محمــد و زهــری هــم کنجــکاوی ایــن قضیــه شــده و می خواهنــد از ماجــرا 
ســر دربیاورنــد، زهــری دســتی روی پاهایــم می گــذارد:

چه کم است مؤمن؟  

و بالفاصله صدای محمد به گوش می رسد:
چیزی از آن کم شده؟  

بی توجه به آنها، به مرد چاق روبرویم زل می زنم:
پس چهارصد درهم حق پسرعمویت کو؟  

می پــردازد،  خــود  امــوال  حســاب  بــه  گشادشــده ای  چشــم های  بــا 
گهــان ســر بــاال مــی آورد و بــا ُبهــت می گویــد: نا

زمیــن زراعتــی پســرعمویم در دســت مــن اســت کــه قســمتی را بــه او   
 ســهم او هــم از آن 

ً
برگردانــده و قســمتی را هنــوز رد نکــرده ام. کــه اتفاقــا

زمیــن چهارصــد درهــم اســت. 

بعد به خود می آید و با شیفتگی نظاره ام می کند:
خدمتتــان    بــه  را  درهــم  چهارصــد  کنــون  هم ا فدایتــان،  بــه  مــن 

. هــم می د

کیســه ای  کمــرش می بــرد و از آن  دســت فربــه اش بــه ســمت شــال 
می کنــد: ج  خــار

این هم چهارصد درهم.  

کیسه را از دستش می گیرم و در همان حال می گویم:
جرت با خدا.  

َ
ا

دســتش را بــه زمیــن تکیــه می دهد و بــا کمک گرفتــن از آن برمی خیزد. 
ــا تعجــب  بــا خداحافظــی راه خــروج مســجد را در پــی می گیــرد. زهــری ب

رفتــن او را تماشــا می کنــد و می گویــد:
چگونه متوجه شدی که از حساب اموال چیزی کم است؟  
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کــه پیش ازایــن، خبــر    ایــن از علــم موالیــم امــام زمــان؟جع؟ اســت 
آمــدن ایــن مــرد و جزئیــات اموالــش را بــه مــا داده بــود.

از جا برمی خیزم و رو به محمد می گویم:
تــو بــرو بــه کارهــای خانــه رســیدگی کــن و مایحتــاج موردنیــاز را تهیــه   

ــا از آنجــا دیــدن کنــد. کــن، مــن هــم زهــری را بــه شــط می بــرم، ت

دستی بر روی چشمش می گذارد:
به روی چشم.  

با لبخند دور شدنش را نظاره می کنم و زیرلب می گویم:
بی بال و پرنور.  

***
آفتــاب جان باختــه نزدیــک غــروب، قدم هــای مــن و زهــری را بدرقــه 
می کنــد. نســیم مــوج زده در هــوا، نــه آن قــدر داغ اســت کــه حــس جهنــم 
را بــه آدمــی القــا کنــد و نــه ســرد کــه بتــوان از دمــای آن در تابســتان لــذت 
بــرد، چیــزی مــا بیــن ایــن دو؛ امــا در همیــن هــوا هــم نخو هــا خیلــی خوب 
پربــار شــده اند. آن قــدر جای جــای بغــداد را بــه زهــری نشــان دادم کــه تــا 

بــه اینجــا برســیم غــروب شــد.
کاخ  کــه رد می شــویم، زهــری مات و مبهــوت بیــرون  از دارالحکومــه 
عباســی را نظــاره می کنــد. از شــدت تعجــب دهانــش بــاز مانــده، بــه مــزاح 

می گویــم:
مراقب باش مبادا مگسی در دهانت بنشیند مؤمن!   

لب هایش را روی هم قفو می کند و معترض به سمتم برمی گردد: 
عمــری جــان! تــو کــه بــاز تکــه کالم مــرا اســتفاده کــردی؟دو دســتم را بــه   

حالــت تســلیم بــاال مــی آورم و بــا خنــده می گویــم:
حالل کن برادر... مزاح کردم.  
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یعنی صاحب تمام این جالل و شکوه، خلیفه معتمدباهلل است؟  
جــالل و شــکوه دنیــوی بلــه؛ امــا آخــرت... گمــان نمی کنــم! معتمدبــاهلل   

مــردی ســرگرم و خوش گــذران اســت. خــودش بــه عیاشــی پرداختــه و 
تدبیــر امــور بــه دســت بــرادرش، ابواحمــد موفــق، افتــاده کــه بــر معتمــد 
هــم به شــدت ســخت می گیــرد. رغبــت شــدیدی بــه می خوارگــی دارد 
انــواع  و  بــرای شــناخت طبــو، دف، ســنج  را  و شنیده شــده جلســاتی 

موســیقی تشــکیو می دهــد.

دوبــاره نگاهــش را بــه درهــای بلنــد کاخ مــی دوزد و از شــدت حیــرت، 
آب دهانــش را بــا صــدا قــورت می دهــد. شــرطه های حکومتــی بــا لبــاس 
مخصــوص نظامــی مثــو مــور و ملــخ، اطــراف کاخ را در بــر گرفته انــد. 

ــا شــگفتی بــه ســمتم برمی گــردد: زهــری ب
خیلی زیباست! به قصرهای رویایی در خیال ها می ماند.   

دهانم را نزدیک گوشش قرار می دهم و نجوا می کنم:
را    آخــرت خــود  زرق وبرق هــا،  بــه همیــن  هــم  ایــن جماعــت   

ً
اتفاقــا

فروختــه و هــوش از سرشــان پریــده. به قــدری مســحور زیبایی هــای 
کــه... . فریبنــده دنیــا شــده اند 

خــودش  کــه  می دانــم  می گــذارم؛  ناتمــام  را  صحبت هایــم  مابقــی 
می کشــد: هــم  در  را  ابروهایــش  بگویــم،  می خواســتم  چــه  می دانــد 

بله، همین طور است.  
پس حواست باشد که به این چیزها دل نبازی.  

انگار به او برمی خورد و با لحن گالیه مندی می گوید:
درباره من چه فکر کرده ای مؤمن؟  

سرم را پایین می اندازم و نگاهم را به زمین می دوزم:
 شــیطان ســراغ آدم هــای بــا اراده ای چــون تــو می آیــد؛ بعــد هــم   

ً
اتفاقــا
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طمــع ورزی، مســلمان و کافــر نمی شناســد...  لحظــه ای غفلــت کنــی، بــه 
دامــش می افتــی و دیگــر تمــام!

ازاین جهت بله، صحیح است.  

ــان  ــواج خروش ــدای ام ــنیدن ص ــا ش ــویم، ب ــک می ش ــه نزدی ــط ک ــه ش ب
آب، آرامــش لذت بخشــی در قلــب و روحــم می نشــیند. بــاالی شــط کنــار 
هــم می نشــینیم، چشــم هایم را می بنــدم و حــس شــنوایی ام را بــه صــدای 
الیــی دل نــواز رود کــه بــا ســرعت مالیمــی در جریــان اســت، می ســپارم: ال

مؤمن! سوالی از تو دارم.   
بپرس.  
آیا مورد اطمینان و مورد قبولت هستم؟  

نفس هــای  صــدای  بــه  اســت،  بســته  چشــم هایم  همچنان کــه 
ســوالش  پاســخ  منتظــر  بی صبرانــه  کــه  می ســپارم  گــوش  بی قــرارش 
می باشــد. پلــک می گشــایم و همــان انــدک نــور خورشــید در حــال غــروب، 
چشــمم را مــی آزارد. چندبــاری پلــک می زنــم، تــا دیده هایــم بــه نــور آن 

عــادت کنــد:
بلــه تــو رفیــق مــا هســتی؛ مــا نیــز بــا کســی که مــورد قبــول نباشــد، رفاقت   

نمی کنیم.

لبخنــدش را ندیــده هــم می توانــم تصــور کنــم  . فکــر  کــردم درســت بعــد از 
پاســخ مــن بــاز تقاضــای دیــدار امــام را کنــد؛ امــا در کمــال تعجــب، انــگار صبــر 

پیشــه کــرده و منتظــر اســت، تــا خــود او را از لحظــه دیــدار باخبــر کنــم. 
دســتم را بــه خیســی آب می ســپارم و مشــتی از آن بــر صورتــم می پاشــم. 
ــالل  ــی از ه ــده و رد کم رنگ ــم ش ــید گ ــرم، خورش ــاال می ب ــمان ب ــه آس ــر ب س

مــاه در آســمان پیداســت.
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زهــری از اینکــه درخواســت آمــدن بدهــد، خجالــت می کشــید. ایــن را 
از حالــت چهــره و رفتــارش خوانــدم . خــودم بــه او گفتــم کــه همــراه مــن و 

حاجــز بیایــد و او هــم بــا شــگفتی پذیرفــت. 
جمــع  بیــن  در  را  نگاهــم  می گــذارم،  داخــو  کــه  قدمــی  اولیــن  بــا 
گفته هــای محمــد در  کــه ظاهــرش را طبــق  می چرخانــم، تــا شــخصی 
ــور دارد، از  ــس حض ــری در مجل ــر قش ــم. از ه ــدا کن ــاخته ام، پی ــم س ذهن
صائــب خرما فــروش گرفتــه تــا ابراهیــم کــه چنــد هکتــار زمیــن و دام دارد. 
بــه احترامــم چنــد نفــری به پــا می خیزنــد، بقیــه هــم تــا برخاســتن آنهــا را 
می ییننــد، اراده بــه بلنــد شــدن می کننــد. پیرمــردی ســالخورده که چهره 
نورانــی و مهربانــی دارد، بــرای مــن، حاجــز و زهــری جــا بــاز می کنــد . در 
حیــاط، زیــر آفتاب گیــری کــه ســایه انداختــه، می نشــینیم و ســکوتی جمــع 
را فــرا می گیــرد. از صورت هــا می خوانــم کــه بیشترشــان مــرا می شناســند و 

از مســئولیتم باخبرنــد و چنــد نفــری هــم تــا بــه حــال مــرا ندیده انــد. 
شــخصی کــه درســت مقابلــم نشســته را زیرنظــر می گیــرم. هیــکو پــر و 
 بلند اســت، چفیه 

ً
درشــتی دارد، صورتش کشــیده و ریش ســیاهش نســبتا

ــا عقــال آن را بســته، دو طــرف  ــر روی ســرش انداختــه و ب ســیاهی هــم ب
ردای قهــوه ای اش ســنگ های قیمتــی بــه شــکو نــوار از بــاال تــا پاییــن 
دوختــه شــده. چهــره ی اخمــو و بی حوصلــه ای دارد، زانــوی چپــش را بــه 

بغــو زده و زانــوی راســتش را بــه زمیــن تکیــه داده. 
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انــگار کــه چیــزی از مــن طلــب داشــته باشــد، بــا حالــت جبهه گیرانــه ای 
گوشــم  بــه  حاجــز  صــدای  کــه  می گیــرم  او  از  چشــم  می کنــد.  نگاهــم 

می خــورد:
بسم اهلل... شروع کنید.  

ابتدا جوان الغر اندامی می گوید:
بحــث آن روز بــر ســر موضــوع امامــت بود و اینکه آیا امام عســکری؟ع؟   

از خــود فرزندی به جا گذاشــت؟ 

همان پیرمرد که کنارم نشسته، با صدای محکمی می گوید:
خــب معلــوم اســت کــه به جــا گذاشــته، مگــر می شــود زمیــن از حجــت   

خــدا خالــی بمانــد؟

ابن ابی غانــم کالفــه و بــه ســتوه آمــده، ســر تــکان می دهــد و صدایــش 
را بــاال می کشــد: 

گــر حضــرت عســکری؟ع؟ فرزنــدی دارد کــه جانشــین اوســت،    خــب ا
خــب کــو؟ نشــانم بــده!

با صدای بم و سرشار از آرامشی در مقابو حرفی که زده می پرسم:
تــو خــدا را هــم نمی بینــی، آیــا بــاز بــا ایــن وجــود، بودنــش را انــکار   

؟ می کنــی

عصبانــی لب هایــش را روی هــم می فشــارد، حــاال صــدای شــخص 
گــوش می رســد: دیگــری بــه 

فدایت شوم، من هم همین را می گویم.  

و  می کنــد  حلقــه  چپــش  زانــوی  دور  را  دســت هایش  ابن ابی غانــم 
می رســد.  نظــر  بــه  قبــو  از  خشــمگین تر 

ســخن    اطمینــان  بــا  چنیــن  ایــن  کــه  هســتی  کســی  چــه  تــو  اصــاًل 
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؟  یــی می گو

لحن صحبتم سفت و مستحکم است:
مــن نائــب همــان امامــی هســتم کــه تــو بودنــش را انــکار می کنــی، نائــب   

امــام ایــن زمانه!

پوزخندی می زند و با تمسخر نگاهش را در میان جمع می چرخاند:
می بینیــد بــرادران! ادعــا هــم می کنــد کــه نائــب امــام زمــان؟جع؟ هــم   

است؟

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

شــخص چهــار شــانه و هیکلــی کــه کنــار ابن ابی غانــم نشســته، شــروع 
بــه بیــان توضیحاتــی می کنــد:

گیتــی پــا    کنــون یــازده امــام بعــد از خاتــم انبیــا؟لص؟ بــه صحنــه  تا
گذاشــته و مؤمنــان نیــز طبــق فرمایشــات آنــان عمــو کرده انــد. هــر ســوال 
دینــی و شــرعی هــم کــه داشــتند، یــا نامــه نوشــته و آن را بــه دســت امــام 
ــه خدمتشــان حضــور پیــدا کــرده و به صــورت شــفاهی  ــا ب می رســاندند ی
گزینــه ای  رســیده،  شــهادت  بــه  عســکری  امــام  حــاال  می پرســیدند. 
کــه بتــوان او را به عنــوان امــام پذیرفــت.  مناســب تر از جعفــر نیســت 
خــب باالخــره جعفــر بــرادر امــام اســت و از پوســت، گوشــت و اســتخوان 

آن حضــرت!

کــه ایــن افــراد در آن   جهــو! جهــو! امــان از ایــن جهــو و نادانــی 
گشــته اند:  غوطــه ور 

ــون    ــر هم خ ــه جعف ــلمان! اینک ــد، مس ــرادر بودن ــم ب ــو ه ــو و قابی هابی
ــت.  ــر پذیرف ــام و رهب ــوان ام ــه او را به عن ــود ک ــو نمی ش ــت، دلی ــام اس ام
جعفــر شــّیاد اســت! عیاشــی شــراب خوار! چطــور می تــوان چنیــن شــخص 
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کــرد؟ از  گفته هــای او اطاعــت  کــی را به عنــوان امــام پذیرفــت و از  ناپا
ع نــدارد و حتــی نمــاز  گفته هــای کســی کــه هیــچ علمــی در دیــن و شــر
خــود را چهــو روز تــرک کــرده بــود کــه شــعبده باز شــود! جعفــر مــال امــام 
ــی آرامــش و آســایش را  ــرده و خــورده اســت و زمان ــود، ب ــرادرش ب را کــه ب
هــم از خانــواده امــام ســلب کــرد! شــما را نمی دانــم؛ امــا نمی توانــم ایــن 

ــم .  ــام بدان ــوان ام ــخص را به عن ش
گــر نخواهــد    ای مؤمنــان! اراده  خــدا را دســت کم نگیریــد. خداونــد ا

حتــی برگــی از درخــت بــر زمیــن نمی افتــد؛ حــاال هــم خواســت خــدا بــوده 
کــه امــام دوازدهــم از دیده هــا غایــب شــود، آن هــم نــه بی دلیــو؛ بلکــه 
به خاطــر خطــری کــه از طــرف حکومــت عباســی و خلیفــه معمتــد ایشــان 
ــان حاصــو پیــدا  ــر از وجــود امــام دوازدهــم اطمین گ ــد می کــرد. ا را تهدی

ــه شــهادت می رســانند.  کننــد، لحظــه ای هــم غفلــت نکــرده و او را ب

نفس عمیقی می کشم و ادامه می دهم:
خالصــه ای مؤمنــان ! چرخــش آســمان و زمیــن، بــودن خورشــید در   

بی کــران آســمان و بعــد هــم پدیــداری مــاه، عیــن حضــور امــام اســت کــه 
ــر نباشــد، تمــام زمیــن از هــم فرومی پاشــد.  گ ا

ایــن بــار زهــری همان طــور کــه ســربه زیر نشســته، شــروع بــه صحبــت 
می کنــد:

کــه مهمــان    کــه جانــم در دســت اوســت! در مدتــی  قســم بــه کســی 
خانــه عثمان بن ســعید عمــری بــودم، چیــزی جــز خوبــی و لطــف از او 
ندیــده ام، چــه برســد بــه اینکــه شــما بخواهیــد او را دروغگــو بدانیــد! تمام 

ســخنانش عیــن حــق اســت و مــن بــه آن اعتقــاد راســخ دارم.

بــا تحســین نگاهــش می کنــم و حرف هایــی کــه بی اغــراق و خالصانــه 
بیــان کــرد، بــه دلــم می نشــیند: 
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ــن    ــه م ــما ب ــه ش ــه ای را ک ــن نام ــرادران! م ــلمانان و ب ــان، مس ای مؤمن
ــا  ــز توضیحاتــی را ب ــرده و ایشــان نی فرســتاده بودیــد، بــه خدمــت امــام ب

کنــون برایتــان می خوانــم. دســت خودشــان نوشــتند کــه ا

نامــه را می گشــایم و ســرفه ای می کنــم، تــا صدایــم صــاف شــود و ســپس 
شــروع می کنــم:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خداونــد مــا و شــما را از فتنه هــا حفــظ نمایــد، بــه مــا و شــما 
روح یقیــن عنایــت فرمایــد و شــما را از ســوء خاتمه و بــدی 

بازگشــت حفــظ نمایــد. 
کــه جماعتــی از شــیعیان در دیــن  بــه مــا رســیده اســت 
ــود  ــر خ ــان ام ــورد صاحب ــده اند و درم ــد ش ــار تردی ــود دچ خ
بــه شــک افتاده انــد، خبــر مــا را بــه غصــه و انــدوه واداشــته 
اســت. ایــن غــم و انــدوه مــا بــه جهــت شماســت، نــه بــرای 
مــا؛ زیــرا خداونــد بــا ماســت، دیگــر نیازی بــه غیــر او نداریم. 
حــق بــا ماســت و هرکــس از مــا دوری گزینــد ما را به وحشــت 
نمی انــدازد. شــما را چــه  شــده کــه در وادی ضاللــت حیــران 
و ســرگردان شــده اید؟ مگــر نشــنیده اید کــه خــدای تبــارک 
آورده ایــد!  ایمــان  کــه  کســانی  »ای  می فرمایــد:  تعالــی  و 
کــه از  کنیــد و از پیامبــر »اولی االمــر«  از خداونــد اطاعــت 

شماســت، اطاعــت کنیــد.«1
مگــر از اخبــار و احادیثــی کــه در رابطــه بــا امامــان گذشــته 
گاهــی نداریــد؟  و بازمانــده آنهــا بــه شــما رســیده اســت، آ
مگــر نمی دانیــد کــه چــه سرنوشــتی بــرای امامــان، تعییــن 

1 . نساء/ 59.
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ــه شــما نرســیده اســت؟ مگــر نمی بینیــد کــه  ــاًل ب شــده و قب
خداونــد چــه مشــعو هایی بــرای هدایــت شــما برافروختــه؟ 
ــت؟ از  ــاخته اس ــن س ــما تامی ــرای ش ــی ب ــه پناهگاه های و چ
روزگار آدم ابوالبشــر، تــا بــه عهــد امــام قبلــی، پــدرم امــام 
مــی 

َ
مــی ناپدیــد شــد، َعل

َ
حســن عســکری؟ع؟، هــرگاه َعل

دیگــر ظاهــر شــده اســت؛ هــرگاه ســتاره ای غــروب کــرده، 
ــوع نمــوده اســت و هنگامــی کــه پــدرم  ســتاره ای دیگــر طل
درگذشــت، خیــال کردیــد کــه خداونــد دیــن خــود را باطــو 
خواهــد ســاخت و رابطــه خــود را بــا بندگانــش قطــع خواهــد 
کــرد؟! نــه! هرگــز چنیــن نیســت و تــا روز رســتاخیز چنیــن 

ــاد.  چیــزی اتفــاق نخواهــد افت
پــدرم بــر شــیوه پــدر بزرگــوارش گام برداشــت و ســرانجام 
او  امــا دانــش  ایــن جهــان دیــده برتافــت؛  از  ســعادتمند 
پیــش ماســت و وصیــت او برماســت. اخــالق او و جانشــینی 
بــا ماســت. هرگــز کســی در ایــن متعصــب بــا مــا بــه نــزاع 
برنمی خیــزد، جــز اینکــه ســتمگر و تبهــکار باشــد! و جــز مــا 
گــر  کســی چنیــن ادعــای نمی کنــد، مگــر اینکــه کافــر باشــد. ا
اراده خــدا نبــود کــه امــر او هرگــز مغلــوب نمی شــود و راز او 

هرگــز آشــکار نمی گــردد.
پــس از خــدا بترســید و تســلیم مــا شــوید، کارهــا را بــه مــا 
کنیــد و بــه مــا بازگردانیــد، تــا آن چنان کــه بــه مــا  گــذار  وا
دســتور اســت به شــما دســتور دهیم. آنچه از شــما پوشــیده 

شــده درصــدد کشــف آن برنیاییــد.

ابن ابی غانــم می انــدازم .  بــه  نگاهــی  زیرچشــمی،  و  مکثــی می کنــم 
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چشــمانش را بــه نقطــه نامعلومــی دوختــه و عجیــب در فکــر فرورفتــه، 
چشــم از او می گیــرم و ادامــه نامــه را می خوانــم:

نگراییــد،  چــپ  راه  بــه  و  نشــوید  منحــرف  راســت  راه  از 
روشــن  ســّنت  براســاس  مــا  محبــت  در  را  خــود  اعتــدال 
پیامبــر؟لص؟ قــرار دهیــد کــه شــما را خیرخواهــی نمــودم. 
گــر عالقــه مــا بــه ارشــاد، اصــالح و محبــت بــه شــما نبــود،  ا
از شــما روی برتافتــه، بــه وظیفــه خــود کــه نبــرد بــا ســتمگر 

می پرداختیــم.  اســت،  گمــراه  ســرکش 
ســتمگر طغیانگــری کــه بــا خــدای خــود بــه ســتیز برخاســته 
ــود  ــة خ ــام واجب االطاع ــق ام ــوده، ح ــاروا نم ــای ن و ادعاه
نموده انــد،  غصــب  ســتم  بــه  مــرا  حــق  کــرده،  انــکار  را 
و  کــرم؟لص؟  پیامبرا از  شــباهتی  مــن  در  درصورتی کــه 

پیــروی نیکــو از آن الگــوی الهــی اســت.
کــه جهــان جاویــدان  کافــران بــه زودی خواهنــد فهمیــد 
کیســت؟ خداونــد مــا و شــما را بــه رحمــت خــود از  از آن 
او  کــه  کنــد  حفــظ  نامالیمــات  بدی هــا،  بالهــا،  خطرهــا، 
ــت و او  ــد تواناس ــه بخواهن ــه ک ــر آنچ ــت و ب ــت اس ولّی رحم
ولــی و حافــظ مــا و شــما اســت و ســالم، رحمــت و بــرکات خدا 

بــر همــه اوصیــا و مؤمنــان بــاد.1

کــه بیــرون می  آییــم، حاجــز اشــاره ای بــه داخــو خانــه می زنــد و  ازآنجا
می گویــد:

فکر می کنید شک وجودشان باطو شده باشد؟  

شانه ای باال می اندازم:

1  . احتجاج، ج2، ص467.
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بایــد مســیر    را نشانشــان دادیــم، حــال خودشــان  باطــو  مــا حــق و 
کننــد. انتخــاب  را  درســت 

زهــری حــال عجیبــی دارد... هــم بغــض کــرده و هــم ســرخوش اســت، 
متوجــه نگاهــم کــه می شــود، بــا شــوق مشــهودی می گویــد:

چه شیرین است که حس شنوایی ام، میزبان بیانات موالیم شد.   

تــا می خواهیــم در پاســخ زهــری چیزی بگویــم، محمدبن  احمدبن  قطان 
را می بینــم کــه سراســیمه و دلواپــس از روبــرو می آیــد. از همــان فاصله دســتی 
در هــوا برایمــان تــکان می دهــد و عجوالنــه نزدیک تــر می شــود، نفس نفــس 

می زنــد و ســالم می دهــد:
علیکم السالم، این چه حال و روزی ست؟ چرا این قدر آشفته ای؟  

از  کســی  کــه  می شــود  مطمئــن  تــا  و  می انــدازد  اطــراف  بــه  نگاهــی 
می کنــد: زمزمــه  نمی گــذرد،  کنارمــان 

مطلب مهمی هست که باید در مکانی امن برایتان بازگو کنم.  

کــه خداحافظــی  حاجــز دســت روی شــانه ام می گــذارد و می خواهــد 
کنــد؛ امــا احمد بن قطــان مانــع می شــود:

نــه حاجــز! تــو هــم بایــد حضــور داشــته باشــی، مســئله بــه تــو هــم مربوط   
می شــود. 

خیلی خب، همگی به خانه ما می رویم و تو آنجا مسئله را بازگو کن.  

محمــد در را بــه رویمــان بــاز می کنــد و بــا کنجــکاوی می خواهــد بدانــد 
کــه ماجــرای ابن ابی غانــم بــه کجــا رســیده:

مــن بــا حاجــز و احمدبن قطــان کار مهمــی دارم، مــا بــه اتــاق می رویــم،   
تــو اینجــا بمــان و از زهــری بخــواه برایــت توضیــح بدهــد. 

محمدبن احمــد، درحالی کــه وحشــت زده بــه نظــر می رســد، شــروع بــه 
توضیــح اتفاقــات پیش آمــده می کنــد: 
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عبیداهلل بن ســلیمان وزیــر، تصمیــم بــه شناســایی دســتگیری وکالی   
کــه  داده  مأموریــت  جاســوس  تعــدادی  بــه  و  گرفتــه  ناحیه مقدســه 
کــه در معــرض اتهــام هســتند، آنــان را  کســانی  بــا تحویــو امــوال بــه 

شناســایی کــرده و مــدرک جــرم نیــز بــر ضــد آنــان ترتیــب بدهنــد.

 حاجز مردمکانش گشاد می شود و مضطرب به نظر می رسد:
تو مطمئنی؟  
بلــه، بلــه! هیــچ شــکی نیســت! فکــر می کنــم آنهــا از بدین وســیله اقــدام   

کرده انــد، تــا شــاید بــا پیــدا کــردن مــا بــه امــام دســت پیــدا کننــد.

درحالی کــه از ســخنان محمــد نگرانــی و دلشــوره کم رنگــی در وجــودم 
پدیــدار می گــردد، ســعی می کنــم بــا آرامــش و آســودگی برخــورد کنــم، تــا از 

اضطــراب آنهــا کاســته شــود: 
از حکومــت ســتمکار هرچــه بگویــی برمی آیــد، از خلیفــه معتمــد کــه   

ــه  جوانــی بی کفایــت و عیــاش اســت، البتــه فکــر نمی کنــم ایــن اقــدام ب
دســتور معتمــد باشــد؛ بلکــه خــود عبیــداهلل زیرکــی کــرده و دســت بــه 
ــا ایــن موضــوع  اقــدام زده. حــاال مــا نیــز بایــد بــا سیاســتی هوشــمندانه ب

ــم.  ــورد کنی برخ
نامــه ای    یــا  وجــه  هرگونــه  دریافــت  از  کــه  بگوییــد  وکال  تمامــی  بــه 

تااطالع ثانــوی ممنــوع هســتند. حاجــز و تــو احمدبن محمــد! هیچ کــدام 
گــر کســی بــه شــما مراجعــه کــرد، بگوییــد  حــق دریافــت چیــزی نداریــد و ا
اشــتباه آمــده اســت. جاسوســان عبیداهلل بن ســلیمان هرلحظــه ممکــن 
اســت نــزد یکــی از شــما بیاینــد. مــن هــم امــروز بــه احمد بن اســحاق 
نامــه ای نوشــته و او را از ایــن مســئله باخبــر می کنــم، تــا او هــم چیــزی از 

کســی تحویــو نگیــرد.



�فصل دهم:

مژده دیدار
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صدای ضعیفی از الی در نیمه باز به گوش می رسد:
شکر خدا خوبیم؛ اما رفت وآمدها سخت شده، جناب عثمان!  

هم چنان که نگاهم را به پایین دوخته ام، حالم گرفته می شود: 
کــه ایــن روزهــا وزیــِر خلیفــه هــم    درک می کنــم بانــو... به خصــوص 

دســت بــه اقداماتــی زده اســت. 

آن صدای خسته، حاال نگران و پریشان می پرسد: 
اتفاقی افتاده؟  

برای آسودگی خاطر بانو با اطمینان می گویم:
نــه، خــدا را صدهــزار مرتبــه شــکر کــه زود متوجــه شــدیم و جلــوی هــر   

کــی را گرفتیــم. پیشــامد خطرنا

ســکوت بانــو بــاز تبدیــو بــه آه غمگینــی می شــود. ســر بــه ســوی زهــری 
ــه از مــن ایســتاده، برمی گردانــم و اشــاره می کنــم  ــا چنــد قــدم فاصل کــه ب

کــه کیســه را نزدیک تــر بیــاورد:
برایتــان    را  خانــه  موردنیــاز  مایحتــاج  شــده ام  مأمــور  همیشــه  مثــو 

بیــاورم.

صدایش زیرلبی و آرام تر می گردد و به زحمت می شنوم:
خــدا اجرتــان دهــد، بــه همــان خــدا قســم کــه مــردی الیــق و امین تــر از   

شــما بــرای نیابــت نبــوده و نیســت. وفــاداری شــما تحســین برانگیز اســت 
کــه در زمــان ســه تــن از امامــان، همــواره همراهشــان بودیــد.

اســت،    مــن  افتخــار  باعــث  نیابــت  و  دینــم...  و  خــدا  پیــرو  مــن 
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بانو!وقــت رفتــن رســیده؛ امــا زهــری بــا حالتــی در و دیــوار حیــاط و خانــه 
را نظــاره می کنــد کــه انــگار دلــش نمی خواهــد از ایــن خانــه دل بکنــد. 
دســتش را کــه می گیــرم، ســرش ســمتم برمی گــردد و تــازه متوجــه اشــک 
جمع شــده ای کــه مردمک هایــش را تــار کــرده می شــوم. حســرت در دو 

کــه ســرریز می شــود: گــوی ســبز چشــمانش به قــدری انباشــته شــده 
ایــن خانــه کــه می دانــم مــادر بزرگــوار امــام زمــان؟جع؟ در آن زندگــی   

می کنــد، آرامــش عجیب وغریبــی بــه مــن می دهــد.

ــر  ــمان جلوه گ ــاه در آس ــی از م ــم، رد کم رنگ ــرون می آیی ــه بی ــزل ک از من
شــده و لحظه به لحظــه پررنگ تــر می شــود. یــاد جملــه زهــری می افتــم: 

» امــام همیشــه در خاطــرم شــبیه بــه مــاه بــود.«
آوردن  زبــان  بــه  از  نابــاوری  اوج  در  و  می خــورم  فــرو  را  دهانــم  آب 
پیش بینــی  را  کنشــش  وا ذهنــم  در  می شــوم.  دســتپاچه  حرف هایــم، 
می کنــم و میــان دودلــی دســت وپا می زنــم؛ دودل از اینکــه چــه زمــان او 
را از ایــن موضــوع مهــم بــا خبــر کنــم. تــا رســیدن بــه خانه حرفــی نمی زنم؛ 

امــا بــه حیــاط کــه می رســیم او را خطــاب قــرار می دهــم:
ــدل    ــوای معت ــته و از ه ــاط نشس ــی در حی ــت کم ــور اس ــرت چط ــه نظ ب

ــذت ببریــم؟ ل

از شــناختی کــه از او پیــدا کــرده ام، می دانــم آدم خوش ذوقــی  اســت؛ 
کنشــی از خــودش نشــان نمی دهــد. چشــم هایش  امــا این بــار هیــچ وا
و  گرفتــه  حــاِل  می مانــد،  باقــی  فــروغ  از  خالــی  و  بی رمــق  همان طــور 

غمگینــی دارد و بــا همــان گرفتگــی روی پلــه می نشــیند:
زهــری! امــام یعنــی نقطــه روشــنایی در اوج تاریکــی؛ درســت مثــو   

کــه خــودت می گفتــی. همــان مــاه آســمان 

سکوتش غم بار و مالل آور است:
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زهــری! امــام مثــو پــدر اســت و هرکــس از او دور باشــد، شــبیه به یتیمی   
اســت کــه از پنــاه خــود دوری گزیده اســت.

باالخره صدایش، سکوت طنین انداز را می کشند:
کنون تنها همین دو واژه در ذهنم می گذرد.    امام... دل تنگی! ا

بــه هــالل مــاه زل می زنــم ، حــال عجیبــی دارم و از طرفــی بــرای زهــری 
خوشــحال هستم:

وقتــی بــه شــّط رفتیــم ســؤالی از مــن پرســیدی و حــاال می خواهــم از تــو   
گــر امــام را نبینــی و نتوانــی بــا او دیــدار کنــی، بازهــم  ســؤالی کنــم، زهــری! ا

همین قــدر عاشــق و شــیفته می مانــی؟

مثو اسپند روی آتش، بی قرار و آشفته می شود:
از میــزان    کــه  باشــم  کافــر  کــه می مانــم مؤمــن! مگــر  اســت  معلــوم 

عالقــه ام بــه امــام کاســته شــود، تــو خــودت می گفتــی کــه ایــن عشــق 
خ یــار نــدارد. آســمانی اســت و ارتباطــی بــه دیــدن ظاهــر و ر

زیــر نــور مــاه کــه حــاال پررنگ تــر شــده، دراز می کشــم و دســت راســتم را 
زیــر ســرم می گــذارم. هم زمــان بــا آهــی کــه می کشــم، صدایــش می زنــم:

زهری!  

در همان حالت که نشسته به سمتم برمی گردد:
بلــه ســرورم؟ بلــه قربانــت شــوم؟ می خواهــی بگویــی بــا ایــن دل تنگــی   

بســازم؟ مگــر می شــود بــوی عطــر خــاص و بهشــتی کــه نشــان می دهــد 
پیــش امــام بــودی، از تــو بــه مشــامم برســد و دل تنــگ نشــوم؟ امــا چشــم! 

هرچــه شــما بگویــی، اصــاًل فــردا بــه بالدمــان برمی گــردم و دیگــر... .

بغــض کالمــش را می بــرد و اجــازه حــرف دیگــری را بــه او نمی دهــد. 
انــگار  کــه  می مانــم  خیــره اش  آن قــدر  می کنــم،  نگاهــش  مســتقیم 
شــنیدن  از  بعــد  را  حالــش  و  کــرده  نفــوذ  درونــش  بــه  می خواهــم 
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بدانــم: حرف هایــم، 
می خواهی امام زمانت را ببینی؟  

بــه یک بــاره رنــگ از رخســاره اش پــر می کشــد و دهانــش بــاز می مانــد. 
گهــان بــه خــود می آیــد  بــا حالتــی مسخ شــده، میــخ چهــره مــن می شــود، نا

و بــا نابــاوری دســت روی دهانــش می گــذارد:
یعنی می شود مؤمن؟  

با اطمینان پلک می زنم:
بله که می شود مؤمن، از امام برای این دیدار رخصت گرفته ام.  

زبــان  بــه  را  کــه چــرا تکه کالمــش  دیگــر این بــار اعتراضــی نمی کنــد 
آورده ام، تنهــا بــا نــگاه اشــک آلوده ای کــه ناشــی از شــوق اســت، بــه مــاه 

می زنــد. زل 
***

ج  نفســم از شــدت شــوق، دســتپاچه و بــا تأخیــر از میــان ســینه ام خــار
می شــود. گویــی قدم هایــم را روی ابرهــا برمــی دارم... .

قــرار  پشت ســرم  انــگار  چشــم هایم  رؤیایــی!  و  ســبکبال  همان قــدر 
گرفته انــد و تمامــی حواســم نیــز پیــش شــخص نشســته بــر اســب به جــا 
مانــده   اســت. افســار اســب را محکم تــر بــه دســت می گیــرم؛ امــا هنــوز 
قدم هایــم سســت و آهســته اســت. قلبــم از گرمــا و هــرم عشــقی ســوزان 

تــب کــرده، پیشــانی ام و همین طــور تمــام تنــم. 
آن قــدر داغــم کــه نــور مســتقیم آفتــاب در مقابــو آتــش درونــم چیــزی 
غ گشــته ام و در دنیــای  نیســت. آن قــدر سرمســتم کــه انــگار از جهــان فــار
دیگــری ِســیر می کنــم. حــال خوبــی دارم... همیشــه هــر زمــان چنیــن 
ــرش  ــاالی س ــقفی ب ــه س ــی ک ــو بی خانمان ــود، مث ــم می ش ــعادتی نصیب س
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پیــدا کــرده، بــه آســودگی و قــرار می رســم.
حالــم بــه حــال زندانــی شــبیه اســت کــه از بنــد آزاد گشــته و تمــام رگ 
و پــی اش میزبــان حــس خوشــی شــده باشــد. شــامه ام تیــز شــده و بــا ولــع 
نفــس می کشــم، تــا بیشــتر و بهتــر عطــر مــوال را استشــمام کنــم. بــه زهــری 
گفتــم کــه کجــا بایســتد، گفتــم کــه کجــا بیایــد و قــرار دلــش را بیابــد. از اآلن 
نگــران حالــش هســتم؛ نگــران اینکــه مبــادا بــا دیــدن معشــوق، چنــان بــه 

ذوق و هیجــان دچــار شــود کــه طاقتــش از کــف بربایــد. 
حــس عجیبی  ســت اینکــه احســاس کنــی دلــت می لــرزد و عجیب تــر 
اینکــه لــرزش را بــا تک تــک ســلول هایت لمــس کنــی و همیــن رعشــه بعــد 
از دســت ودل بــه پاهایــت مهاجــرت کنــد... درســت همــان چیــزی کــه 

دچــارش شــده ام. 
زهــری را می بینــم... قــدری آن طرف تــر بی شــکیبا ایســتاده و بــه دیــوار 
تکیــه داده. زهــری را می بینــم و بــه حــال و احــوال دلــش می اندیشــم. 
مثــو اینکــه صــدای ســم اســب را می شــنود و ســر بــاال مــی آورد. نگاهــش 
می کنــم، نگاهــم می کنــد، چشــمانش بــه بــاال کشــیده می شــود و بــا چهــره 

امــام تالقــی می کنــد. 
زهــری را نگاهــش می کنــم... دیگــر نگاهــم نمی کنــد! از زمیــن و زمــان 
می خواهــد  انــگار  می شــود.  امــام  شــیدای  و  مجــذوب  و  شــده  غ  فــار
نزدیک تــر بیایــد؛ امــا از شــدت ســر خوشــی، پاهایــش یــاری نمی کنــد. 
لــرزش دل مــن کــه هیــچ! ایــن چشــمان زهــری اســت کــه از حلقــه بــراق 
گشــته و مدهــوش شــده ، می ترســم  اشــکی می لــرزد. از خــود بی خــود 
به خاطــر ایــن جنــون، فرصتــش را از دســت بدهــد، صدایــش می زنــم:

زهری!  
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انــگار تــازه مــرا می بینــد. نزدیــک مــن می شــود... بــا قدم هایــی عجــول 
و بی قــرار! چندبــار ســکندری می خــورد، تــا بــه مــن برســد. بــه او اشــاره 
می کنــم مــن نــه، بــرو بــه ســوی معشــوقی کــه ســال ها انتظــار دیدنــش را 

می کشــیدی و در حســرت دیدنــش دلــت پاره پــاره می شــد.
برمی گــردد بــه ســوی امــام ، گلویــش هــم درســت مثــو پاهایــش یــاری 
نمی کنــد. می خواهــد حرفــی بزنــد، چیــزی بگویــد؛ امــا گویــی تارهــای 
ــا اولیــن قطــره اشــکی کــه از چشــمانش  حنجــره اش فلــج شــده اســت. ب
زاده می شــود، صدایــش بــه گــوش می رســد. لــرزش دل مــن هیــچ، لــرزش 

هیجــان زده صــدای زهــری!
کلمــات را بریده بریــده ادا می کنــد؛ امــا باالخــره می توانــد ســؤاالتش 
نزدیــک  می گیــرد.  جــواب  تک تــک  می پرســد،  یک به یــک  بپرســد.  را 
امــام می شــود کــه در حــال پاییــن آمــدن از اســب اســت. زهــری بــا گریــه 

می پرســد و امــام بــا متانــت جــواب می دهــد. 
حضرت می رود که داخو خانه بشود، تند می گویم:

دیگــر    کــه  بپــرس  بپرســی،  دیگــری  ســؤال  می خواهــی  گــر  ا زهــری! 
دیــد. نخواهــی  را  ایشــان  بعدازایــن 

بــه دنبــال امــام مــی رود و عجوالنــه ســؤاالتش را بــه زبــان مــی آورد، 
حضــرت دیگــر داخــو خانــه می شــود و تنهــا ایــن دو جملــه را می فرمایــد: 
از رحمــت خــدا بــه دور اســت کســی کــه نماز عشــاء را چندان 
ــر بگذرنــد، از  ــر بینــدازد کــه ســتارگان همچــون تی بــه تأخی
رحمــت خــدا بــه دور اســت کســی کــه نمــاز صبــح را چنــان به 

تأخیــر انــدازد کــه ســتارگان آســمان ناپدیــد شــود.1

1 . الغیبه، شیخ طوسی، ص271.
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 حضــرت دیگــر حرفــی نمی زنــد و داخــو می شــود . صــدای افتــادن 
زهــری را می شــنوم کــه از حــال مــی رود و دیگــر نمی توانــد روی پــا بایســتد. 
مقــداری آب از کاســه ســفالی در مشــتم جمــع می کنــم و بــه صــورت زهــری 

می پاشــم. 
طولــی نمی کشــد تــا پلک هایــش را از هــم بــاز کنــد و نگاهــش خیــره 
ســقف بشــود. مثــو اینکــه در ذهنــش دارد اتفــاق چنــد ســاعت پیــش 
را تخیلــی می کنــد. مــن یــک ســوی زهــری نشســته ام و محمــد ســوی 
گــوش می رســد.  بــه  زهــری  گریه هــای  گهــان صــدای  نا بــه  دیگــرش، 
پیــش  پیــش،  کــه چنــدی  را  بــا حســرت، لحظاتــی  و  اشــک می ریــزد 

چشــمش دیــده بــود، مــرور می کنــد: 
از    خوش بویــی  و  زیبایــی  در  کــه  سینه ســتبری  و  بلندبــاال  جــوان 

همه کــس بهتــر و لباســی زیبــا بــر تــن داشــت. به محــض اینکــه او را 
دیــدم، قلبــم بــه طــرز شــگفتی فــرو ریخــت و ماهیچه هــای تنــم همــه 
حتــی  بــود،  توصیــف  غیرقابــو  جبروتــش  و  زیبایــی  شــدند.  سســت 

چهــارده!  شــب  مــاه  از  مســحورکننده تر 
نــوای دلنشــینی    کــردن چــه  بــود! هنــگام صحبــت  چــه محجــوب 

داشــت. چقــدر مــن خوشــبختم کــه امــروز چشــمانم بــه جمــال بی نظیــر 
غنچــه   مثــو  دارم،  عجیبــی  حــال  چــه  وای  شــد.  روشــن  ایشــان 

شــده ام! متولــد  نــو  از  کــه  می کنــم  احســاس  تازه شــکفته 

دستم را می گیرد و شتاب زده می گوید:
این اشک، اشک شوق است ها!  

از دیدن حال ملتهب او در وجودم غوغایی برپا می شود:
می دانم، این خاصیت عشق است.   

می زنــد.  زل  ســقف  بــه  دوبــاره  اشــک باری،  دیــده  بــا  پریشــان حال 
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محمــد کــه انــگار تــازه چیــزی یــادش آمــده باشــد، نــگاه از حــال وروز مــن و 
زهــری می گیــرد و بــه ســرعت می گویــد:

- پــدر شــما کــه نبودیــد محمدبن احمــد قطــان آمــد. دیــد کــه در خانــه 
نیســتید، دســت خطی نوشــت و بــه مــن داد:

- آن را بیاور تا بخوانم.
با گفتن چشمی از جا برمی خیزد، نامه را می گیرم و می خوانم:

بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
درود بــر نائــب امــام زمــان؟جع؟ امــروز یکــی از جاسوســان 
عبیــداهلل نــزدم آمــد و اموالــی را تقدیــم داشــت. در پاســخ بــه 
او گفتــم کــه اشــتباه آمــدی و مــرا بــا ایــن امــور کاری نیســت 
و در این بــاره چیــزی نمی دانــم! آن فــرد اصــرار فراوانــی کــرد 
و همچنــان انــکار نمــودم و گفتــم شــخصی نیســتم کــه او 
در نظــر دارد. تــا ایــن کــه آن شــخص مأیوســانه بازگشــت. 

قبو ازاینکــه بــه منــزل شــما بیایــم، پیــش حاجزبن یزیــد 
وشــاء بــودم.  مثــو اینکــه آن جاســوس نــزد او هــم رفتــه 
بــود، حاجــز نیــز مثــو مــن عمــو کــرده و بــه او گفتــه بــود کــه 
اصــاًل هیــچ نقــش و وظیفــه ای در ســازمان وکالــت نــدارد و 
شــخص موردنظــر او نیســت. آمــدم منزلتــان، اهو وعیــال 
کــه فکــر می کنــم اتفــاق  گفتنــد کــه حضــور نداریــد. ازآنجا
بســیار حائــز اهمیتــی اســت، آن را در قالــب نامــه ای نوشــتم 

ــا بعــد از آمدن تــان مطالعــه فرماییــد. ت

نامــه را می بنــدم و نفســم را بــا فشــار بیــرون می دهــم، نگاهــی بــه 
می کنــم: زمزمــه  و  می انــدازم  محمــد 

بــا ایــن وجــود فکــر می کنــم خطــر رفــع شــده و عبیداهلل بن ســلیمان   
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ــت. ــاط الزم اس ــاز احتی ــا ب ــده؛ ام ــد ش ــتجو ناامی ــم از جس ه

***
آن  روی  را  وســایو هایش  و  خورجیــن  و  می کنــد  زیــن  را  اســبش 
می گــذارد. دلــم از رفتنــش بــه شــکو غریبــی بــه تنــگ آمــده. در ایــن 
مــدت او را به عنــوان رفیــق خــود دانســته و بیش ازحــد وابســته اش شــدم . 
قبو ازاینکــه بــر شــترش بنشــیند، بــرای آخریــن بــار بــه ســمتم برمی گــردد 
و در آغوشــم می گیــرد، دســتی بــر کتــف او می کشــم و بــا بغضــم مبــارزه 

می کنــم:
تــو می دانــم.    را مدیــون  آخــر عمــر خــود  تــا  تــو مؤمــن،  از  ممنونــم 

ــت  ــی ام دس ــن آرزوی زندگ ــه بزرگ تری ــتم ب ــه توانس ــود ک ــو ب ــطه ت به واس
مــن  بــرای  بگیرنــد.  خــود  بــه  واقعیــت  رنــگ  رؤیاهایــم  و  کنــم  پیــدا 
دل کنــدن ســخت اســت ؛ امــا بایــد بــروم. از تــو ممنونــم بــرای مدتــی کــه 
مــرا در خانــه ات مهمــان نمــودی و اجــازه دادی افتخــار معاشــرت بــا تــو 

نصیبــم شــود، حاللــم کــن بــرادر... .

ج می شــوم و بــرای مــدت طوالنــی نگاهــش می کنــم ،  از آغوشــش خــار
آن قــدر کــه تصویــرش در مغــزم حــک شــود و هرگــز شــکو ســیمایش را از 

خاطــر نبــرم: 
چــه چیــز را حــالل کنــم؟ مــن کــه جــز خوبــی از تــو چیــزی ندیــدم . روز   

اولــی کــه تــو را دیــدم، نــگاه ســبز رنــگ و براقــت مــرا میــخ کــرد. چفیــه را 
کــه پاییــن دادی، دیــدم صورتــت آن چیــزی نبــود کــه تصــّور می کــردم! 
چهــره ای مهربــان و دلنشــین از تــو دیــدم، رفیــق بــاور کن وداع بــا تو برای 
گــر بــه مــن بــود دلــم می خواســت تــا آخــر عمــر کنــار  مــن ســخت تر اســت، ا
هــم باشــیم؛ امــا چــه کنــم کــه اصرار هایــم برایــت افاقــه نمی کنــد. ســفر بــه 

ســالمت، خیــر همراهــت باشــد.
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بــا لحظاتــی مکــث، دل می کَنــد و ســوار بــر اســب می شــود. چنــدی 
ــه  ــم در بدرق ــاال ه ــد و ح ــز آم ــد، حاج ــن کن ــد رفت ــری قص ــه زه قبو ازاینک
زهــری، کنــار مــن و محمــد اســت. زهــری خطــاب بــه حاجــز می گویــد:

مراقب رفیق ما باش.  

حاجز دست روی شانه ام می گذارد و با لبخند پاسخ می دهد:
حواسم هست، خیالت راحت.  

ســپس زهــری از محمــد هــم خداحافظــی می کنــد و بــه راه می افتــد، 
بــا نگاهــم او را بدرقــه می کنــم. مــی رود و درحالی کــه نــگاه مــن خیــره 

می کنــم: زمزمــه  می باشــد،  راه رفتــه اش 
خداحافظ مؤمن!  
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اال�ت سوؤ
1. نام نائب اول امام زمان؟ع؟ چه بود؟

3(حسین بن روح 2( عثمان بن سعید  1(  محمدبن عثمان   
2. چــه کســی بعــد از شــهادت امــام عســکری؟ع؟ ادعــای باطــل امامــت و جانشــینی آن 

حضــرت را داشــت؟
3( شلمغانی 2( جعفر کّذاب  1(  مالک فرار   

3. نایب اول، مادر امام زمان؟ع؟ را بعد از آزادی به کدام شهر بردند؟
3( کوفه 2( بغداد   1( سامرا   

4. چه کسی مادر امام زمان؟ع؟ را بعد از آزاد شدن از زندان همراهی کرد؟
3( زهری 2( احمدابن اسحاق  1(  عثمان بن سعید  

5. عثمان بن سعید جهت شناسایی نشدن به چه کاری مشغول بودند؟
3( روغن فروشی 2( خرمافروشی  1( نجاری   

6. مراسم غسل و کفن امام عسکری؟ع؟ را چه کسی انجام داد؟
3( ابواالدیان 2( محمدبن عثمان  1( عثمان بن سعید  

ــه عنــوان نایــب اول  7. امــام عســکری؟ع؟ در حضــور چنــد نفــر، عثمان بــن ســعید را ب
معرفــی کردنــد؟

3(60نفر 2( 50نفر   1( 40نفر   
8. ابوَعمرو )عثمان بن سعید( مردی موثق و امین است، از کدام امام است؟

2( امام جواد و امام هادی      1( امام هادی و عسکری 
3( امام رضا و امام عسکری   

9. کدام یک از نزدیکان امام عسکری؟ع؟ هنگام تولد امام زمان؟ع؟ حضور داشت؟
3( حکیمه خاتون 2( هانیه   1( زینب  

10. امام عسکری؟ع؟ امام مهدی؟ع؟ را در سه سالگی به چه کسی نشان دادند؟
3( صالح بن علی 2( جعفربن محمد  1( احمدبن اسحاق 

11. طبــق فرمایــش امــام عســکری؟ع؟ بــه احمدبــن اســحاق، اهــل نجــات در زمــان 
کســانی هســتند؟ غیبــت چــه 

کنندگان در تعجیل فرج 2( شیعیان ثابت قدم و دعا 1( نمازگزاران 
3( اهل نماز شب و حج

12. هرکــس بمیــرد و امــام زمــان خــود را نشناســد بــه مــرگ جاهلــی مــرده اســت در ایــن 
کــدام امــام نقــل شــده اســت؟ داســتان از 

3( امام رضا؟ع؟  2( امام سجاد؟ع؟  1( امام عسکری؟ع؟   
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13 . مادر امام زمان؟ع؟ به چه علتی توسط حکومت عباسی زندانی شد؟
2( چون می دانستند مادر امام زمان است 1( احتمال بارداری و بچه داشتن 

3( چون علیه حکومت شورش کرده بود
14. نام شخصی که به واسطه نائب اول  با امام زمان؟ع؟ مالقات کرد؟

3( شیخ صدوق 2( احمد بن اسحاق   1( زهری  
15. عثمــان بــن ســعید چقــدر نــان و گوشــت بــه دســتور امــام عســکری؟ع؟ بــه مناســبت 

تولــد امــام زمــان؟ع؟ بیــن فقــرا تقســیم کــرد؟
1( ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت 
2( ده هزار رطل نان و دو هزار رطل گوشت

3( پنج هزار رطل نان و پنج هزار رطل گوشت
16. توصیف عثمان ابن سعید عمری از جایگاه امام چیست؟ 

1( امام یعنی نقطه روشنایی در اوج تاریکی
2( امام شبیه پدر است و هرکس از او دور باشد یتیم است.

3( همه موارد
17. به فرمایش امام زمان عج علت غیبت چیست؟ ص 30

کمان زمانه 2( ظلم حا 1( مشیت و تقدیر الهی که قطعیت یافته  
3( حفظ خط امامت و حجیت خدا روی زمین

18. خلیفــه عباســی معاصــر بــا عثمــان ابــن ســعید عمــری، چــه نــام داشــت؟ مقــر 
بــود؟ کــدام شــهر  حکومــت 
1( معتمد عباسی  _ کوفه

2( معتمد عباسی _ بغداد
3( معتز عباسی _ بغداد

19. به فرموده امام زمان عج وظیفه مردم در زمان غیبت چیست؟ 
1( عدم پیروی از هوای نفس

2( استوار ماندن بر اعتقادات خود
3( همه موارد

20. بنابر فرمایش امام زمان عج چه کسانی از رحمت خدا دور هستند؟
1( کسی که نماز صبح را چنان به تاخیر اندازد که ستارگان آسمان ناپدید شوند.

2( از رحمت خدا دور است کسي که بنده زر و سیم باشد
3( کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشد
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