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 برادر عشق؛ خواهر؛

 تهران -محبوبه زارع

 

 جاری خدمتکار پیشانی بر را عرق هیجان، و کار همه، این با. بود پیچیده شهر در قعده، ذی روحبخش نسیم

 .است دختر گویندمی اما. آمده دنیا به نوزاد! سرورم بله،: داد جواب زنان نفس. بود کرده

 شیداندی خود با. بود ندیده شادمان اندازه بدین تا را او امروز به تا خدمتکار. کرد گل جوان هایگونه بر لبخند

 ...ود،ب پسر نوزاد، اگر حتما پس کرده، خوشحال چنین این را او خواهر، یک تولد سال پنج و بیست از بعد اگر

 هچ پیمود،می او که معنایی عالم از کسی. گذاشت سر پشت اندرونی سوی به را ها کانپله شتاب با جوان

 .برسانند مادر بالین به را او زودتر هرچه تا کردندمی عبور پایش زیر از ها پله هم شاید دانست؟می

 تا که یچوب بشقاب بالینش کنار. نوشیدمی گیاهی داروی خدمتکار، زن دست از و داده تکیه پر، بالش بر مادر

. بود چیده خودش دستهای با را ها رطب. کرد جلب خود به را جوان توجه بود، شده چیده تازه رطب آن نیمه

 مفید باردار زن برای خرما که دانستمی خوبی به. بود کرده را کار همین اخیر روزهای بیشتر! دیروز همین

 .کندمی بردبار را کودکش و است

 .آورد خود به را او مادر، کوتاه سرفه

 اما. خوابیده تازه: گفت و فشرد را جوان دست آرام مادر. شد آغاز پسر و مادر خلوت اتاق، در شدن بسته با

 . ببینی را او توانیمی

. ودیب رسیده زودتر کاش: گفت و زد لبخندی نهایتبی شوقی با مادر. بوسید را مادر پیشانی و شد خم جوان

 . گذاشت فاطمه را نامش. گفت ذکر و خواند اذان خواهرت گوش در. بود اینجا پدرت

 !فاطمه... فاطمه: کرد تکرار اتاق سکوت میان در و کشید عمیقی نفس مادر
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 عثتب بوی شما اتاق فضای تمام: گفت عاشقانه شوقی با و کشید نوزاد هایپلک روی آرام را انگشتش جوان

 .است من خواهر میالد یمن به این! پیامبر بوی. است گرفته

 و هفتاد و صد. داشت پیامبر بوی هم ابتدا از خانه این هرچند: گفت و داد تکان سری او، سخن تایید در مادر

 این به هجرت هنگام ایشان که داری خبر حتما. دارد پیغمبر شمیم خانه این دیوار و در که است سال سه

 .کردند سکونت خانه این در مدتی ابتدا شهر،

 یراست: گفت بود، مانده خیره نوزاد بسته پلکهای به کهحالی در و زد لبخندی. دانستمی را چیز همه جوان

 مان فاطمه نگاه خواهممی. کند باز را هایشچشم کاش! مادر! کرده انتخاب خواهرم برای خوبی اسم چه پدر

 ...کنم تماشا را

 ادربر. زد پلکی آرامی به گاه آن. برانگیخت را برادر هیجان و مادر حیرت نوزاد، زیبای لبخند لحظه همین در

. کردمی شهود را آن حائلی هیچ بی داشت االن اما. بود ندیده هم کنار را خورشید دو طلوع روز آن به تا

 بشارت او به را حیات صادق صبح که طلوعی. بس و بود خورشید طلوع جفت یک او نظر در نوزاد هایچشم

 ختاری هایافق دورترین به خود با را او عالم، نگاه ترینزالل. بود شده غرق نوزاد نگاه تماشای در برادر. دادمی

 واهرخ مغروق برادر. بود نشسته تماشا به را خداوند همیشه، از تر پردهبی او نگاه متن در برادر. بود داده پیوند

 . نوزادش دختر و ساله پنج و بیست پسر فرزندش؛ دو تماشای محو مادر، و بود

 :گفت آهسته و نهاد مادر بستر کنار را خواهر قنداقه برادر شد؛ انداز طنین شهر هایکوچه در که اذان صدای

 .بگویید من به دارید کاری اگر. گردمبرمی غروب و روممی مسجد به من! مادر خوابید، دوباره

 وان؛ج. نوزاد مثل درست. بود شده سنگین مادر هایپلک. کشاند او سوی به را جوان نگاه مادر طوالنی سکوت

 بیاسایند؛ شیرین خوابی در زمانه غم از فارغ ساعتی دو هر آن، زیبای آرامش در تا کرد ترک را اتاق آرامی به

 !نوزاد و مادر دو؛ هر

 نوزاد ولیمه برای را مس بزرگ هایدیگ خدمتکاران. بود گرفته شدت هاالتهاب و شور پدر، خانه حیاط در

 .گندم کردن دستاس سرگرم هم برخی و بودند حبوبات کردن پاک مشغول خدمتکار زنان. کردندمی حاضر
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 هاییچشم محبت از است شده پر دلش تمامی کرد،می احساس که حالی در داشت؛برمی قدم در سوی به جوان

 !خواهر روشن هایچشم. بود شده گشوده او روی به بار اولین برای که

 یاحترام با و دادمی سالم سینه به دست رسید،می جوان به کس هر. شدندمی نزدیک مسجد به سو هر از مردم

 . گفتمی تبریک او به را خواهرش تولد خاص

 او برای را راه نمازگزاران. بود منظم و پیوسته هم به همیشه مثل جماعت نماز صفوف. شد مسجد وارد جوان

 . کردمی دعایشان و دادمی سالم آنها به احترام با او. برساند اول صف به را خود تا کردندمی باز

 به انهش. ایستاد قلبه مقابل پدر سر پشت جوان. بستمی قامت نماز برای داشت و بود ایستاده محراب در پدر

 .پیچید مسجد در صلوات صدای. رسید( ص)محمد نام به نماز اقامه در پدر. دیگر نمازگزاران شانه

 رد خوانم،می من که است ظهری نماز اولین این: گفت خود با و شد خیره دوری نقطه به قبله مقابل در جوان

 !سپاس جایگزینت، بی نعمت این خاطر به را تو! خدایا. است داده خواهری من به خدا که حالی

××× 

 سیعرو شام امشب بود قرار که ولیمه؛ برای نه بار این. بود گرفته قرار اجاق روی دوباره مسی بزرگ های دیگ

 کنار و گرفت آغوش در را خواهر قنداقه رها، و بلند گیسوان و رشید قامت آن با جوان،. شود طبخ آن در جوان

 ،صبحگاهی باد تا کرد نزدیک هم به را پنجره دریچه آرامی به برادر. کرد ایعطسه نوزاد. ایستاد اتاق پنجره

 . بخورد نوزاد پیشانی به کمتر

 شهر این به دور راهی از من. بود ساله بیست کرد، ازدواج من با پدرت وقتی: رسیدمی گوش به مادر صدای

 جدت خانه در من. خرید او از مرا پدربزرگت و آورد اینجا به مرا فروشی برده. آفریقا جنوب از. بودم آمده

 .کرد خواستگاری پدرت برای مرا مادربزرگت، اینکه تا بودم کرده آغاز را عمرم روزهای بهترین

 مامت پدر! مادر دانممی: گفت کرد،می نوازش را نوزاد هایگونه سرانگشتش، با که حالی در و زد لبخندی جوان

 ی،ا صادقه رویای در مادربزرگ که ام شنیده بارها او از حتی. کرده تعریف برایم بودم، کوچک وقتی را جریان
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 وراند آن یاد به امروز چرا حاال اما. کند خواستگاری پدرم برای را شما کرده توصیه او به که دیده را خدا پیامبر

 دارید؟ دیگری دلیل یا است؟ من عروسی روز امروز که خاطر این به فقط آیا افتادید؟

 امروز مراسم با ارتباط بی: داد جواب زد،می تا را نوزاد لباسهای کهدرحالی. نشست اتاق کنج پوستین روی مادر

 اردارب را تو زود خیلی. بودم خوشبخت پدرت کنار در چقدر من که بشنوی خودم زبان از خواستممی اما. نیست

 صدای خواب در همیشه اینکه ترعجیب. کردمنمی احساس را حمل سنگینی هرگز بارداری دوران در اما. شدم

 .بود پدرت و من میان رازی این و. شنیدممی رحم درون از را تو تهلیل و تسبیح

 حال همان در مادر. ماند مادر بعدی کلمات منتظر رازآلود، سکوتی در و شد خیره خواهر چشمان به جوان

 دعق آغاز از پدرت اما. زمین مغرب از ساده خدمتکار یک. بودم برده یک فقط من. بود عجیبی تقدیر: داد ادامه

 سک هیچ آنکه با. برخوردارم واال نسبی و اصل از من که انگار. کردمی رفتار شاهزادگان مثل من با زناشویی،

 .داشت ترحم من به تصور، اندازه از بیش پدرت. نداشتم را

 هک دلیل این به کند، ترحم شما به نخواسته قطعا پدر! مادر: گفت و داد تکان دستش میان را قنداقه جوان

 هک دانیدمی خوب و شناسیدمی بهتر خودتان را پدر گرچه. هستید سرزمین از دور ای برده و ندارید را کسی

. است نبوده ترحم شما به پدر های محبت دلیل دارم یقین من اما. است انسان دلسوزترین و ترینمهربان او

 انهخ وگرنه. بود داده قرار احترام شایسته پدر، مقابل در را شما که بود شما آزاده روح و معنوی مقام این بلکه

 زا آن از قبل که پدر، سوی از نه شما. اند بوده ترحم قابل همگی که بود خدمتکاری دختران از پر پدربزرگ

 .باشید پدر نفس هم و همدل تا شدید معرفی( ص)پیامبر واسطه با خدا طرف

 روان مادر صورت بر را اشک سیل که بود، شده جاری زبان بر انگیزی دل و زیبا لحن چنان با جوان کلمات

 .کرد

 گریه اما. داد تکان خود بازوهای میان آرامی به را او دوباره جوان. افتاد هق هق به نوزاد جوان، سخنان پی در

 هب را خواهرت. است گرسنه: گفت جوان به رو و سترد را خود هایاشک روسری، گوشه با مادر. شد بیشتر اش

 .بدهم شیر او به تا بده من
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 یسو به نهاد، مادر هایدست میان را قنداقه وقتی. کرد احساس خوبی به را مادر صدای در نشسته بغض جوان

 و نبهتری شما که گفته بارها پدر! مادر: گفت کرد،می نگاه حیاط دوردست به که حالی در و برگشت پنجره

 یارانش به پدر. شنیدم داشت، سینه در شما از که را رازی او زبان از خودم. هستید دوران زنان ترینپاک

 پدرم و جدم بودم، خواب کهحالی در. خریدم او الهام و خدا دستور به را کنیز این من سوگند خدا به: گفتمی

 روی بر خانم این صورت که دادند نشان من به را ابریشمی لوح یک بزرگواران آن. آمدند من نزد به( ع)علی

 .بود بسته نقش آن

 ینبهتر بانو این از! موسی ای: فرمودند پدرت به رو دو هر آنگاه: گفت پسر سخن امتداد در و کرد مکثی مادر

 وسیلهبه متعال خداوند که بگذار علی را نامش آمد، دنیا به او پسر فرزند هرگاه. شد خواهد متولد زمین روی فرد

 ...کندمی آشکار مردم میان در را مهربانی و عدالت او، دلسوزی و هدایت

 که وانج. گرفت پیش در را خود آهسته گفتن ذکر و کشید عمیقی نفس مادر. بود شیر نوشیدن مشغول نوزاد

 ؟دارد شما شیر به زیادی عالقه من مانند هم خواهرم! مادر راستی: گفت آرام کرد،می سیر عمیق ای اندیشه در

 نگاه شب مراسم برای خدمتکاران تالش به پنجره از که طور همان جوان. نگفت چیزی و کرد تبسمی مادر

 خواستید مادربزرگ از که بودید شده خسته من زیاد اشتهای از قدر آن شما که ام شنیده: داد ادامه کرد،می

 . بگیرد ای دایه من برای

 همان رد. بدهد شیر او به هم دیگرش سینه از خواستمی. بخواباند پایش دیگر سمت تا کرد بلند را نوزاد مادر

 متوانستنمی من و گرفتمی من از زیادی زمان تو به شیردادن بلکه. بودم نشده خسته من. نه: داد جواب حال

 . دهم انجام را عباداتم

 .گذشت سرعتی چه به حقیر، دنیای این! مادر: گفت لب زیر جوان

 کرده ازدواج و شده بزرگ خواهرت که بینیمی و زنیمی هم به چشم! پسرم است طور همین: داد جواب مادر

 من توست عروسی که امروز. رودمی هم ما عمر و گذردمی سرعت به دنیا. دهدمی شیر خود بچه به دارد و
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 این ن،م عزیز پسر و باشد گذشته سال پنج و بیست که شودنمی باورم. کردممی فکر همین به داشتم دقیقا

 .بیاورم بیرون صندوق از را پدرش دامادی لباس برایش که باشد شده بزرگ قدر

 همسری توانستم که کنممی شکر را خدا همه این با: داد ادامه مادر. کرد سکوت و کشید عمیقی نفس جوان

 لمد به مهرش دیدم، را او که اولی لحظه از من. است نظیر بی دختری سبیکه. کنم پیدا برایت تو شان در

 رچنده است، کرده زندگی ماریه اصالت با خانواده در او. باشد برایت خوبی همراه تواندمی او دارم یقین. نشست

 درک ار خوشبختی معنای تو کنار در او. است شبیه من به نیز سرنوشتش اما کرده، تجربه را بردگی من مانند

 ...باشد خودش و تو هایخوبی خالصه که آورد خواهد پسری برایت. کرد خواهد

 اسم این به امروز تا و نامید طاهره را شما پدرم: داد جواب و ماند خیره مسی های دیگ به همچنان جوان

 هم ماش باشید داشته دوست اگر. کنم صدا خیزران را سبیکه دارم، نظر در نیز من. است زده صدایتان برازنده

 .بشناسید نام این با را عروستان این از پس توانیدمی

 به رانگ مشاطه دیگر ساعتی تا راستی! زیبایی نام چه: گفت و نشاند گونه بر شادمانی سر از لبخندی مادر

 .شوی حاضر خود دامادی مراسم برای و بروی باید هم تو. رفت خواهند خیزران سراغ

××× 

 .کرد سالم و شد وارد جوان. خواندمی قرآن و بود نشسته سجاده میان عروس تازه

 جای از همسر مقابل خواستمی. کرد سالمی احترام با و شد جابجا خویش پاهای روی. آمد خود به عروس

 .برنخیزد که خواست او از و نشست رویش پیش جوان اما برخیزد،

 .نشدم آمدنتان متوجه اصال. ببخشید: گفت و کرد پاک را خود خیس چشمان چادر، گوشه با عروس

 یمانهصم آرامش بود، نشانده گونه بر که تبسمی. نهاد هم بر پلکی و شد خیره عروس الغر های دست به جوان،

 سالم تو به. آیممی مادرم نزد از من! خیزران: گفت شمرده شمرده گاه آن. ریخت فرو عروس قلب در را ای

 .بیاورد برایت ای هدیه خواهدمی گمانم به. بیاید دیدنت به امشب است مایل گفت و رساند زیادی
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 نارک در زندگی فرصت همین است؛ داده من به را دنیا هدیه گرانبهاترین مادرتان: گفت و زد لبخندی عروس

 کند؟ هدیه من به خواهدمی چیزی چه دیگر این از بیش! را شما

 ؟!نیستی دیدنش مشتاق یعنی پس: پرسید تبسم و مهربانی با جوان

 حکم من برای فقط نه شما مادر! نه: افتاد تقال به و زد هم روی مضطربانه را دستهایش. خورد ای یکه عروس

 که دارد خبر خودش خدا و. است مقصود و مراد من برای او گیرممی شاهد را خداوند که دارد؛ را مادرشوهر

 ...که بود این من منظور. هستم ایشان مالقات دلتنگ همیشه از بیش

 هایانسان همه که است زنی مادرم. دانممی: گفت خاست،برمی جای از کهحالی در و خندید آرامی به جوان

 همان به! خیزران. هستی شهر این زن ترینبرگزیده که تو به رسد چه. دارند را او با صحبتیهم آرزوی خوب،

. دارد دوستت جان سر از و کرده درک را ات معنوی مقامات و را تو نیز او هستی، مادرم مشتاق تو که اندازه

 .دیدم را تو دیدار شوق اش چهره در من

 خبر؟ چه خواهرتان از راستی: گفت کرد،می جمع را جانمازش که حالی در و کشید عمیقی نفس عروس

 .پیش روز چند همین. نبود خوش حالش دیدم را او که باری آخرین

 در دندان دارد. گذاشته سر پشت را سختی تب گفتمی مادرم. شده الغر: داد جواب و زد تکیه پشتی به جوان

 .دید خواهی را او امشب. آوردمی

 کهبل بگذارد؛ آن در را نمازش جا و چادر اینکه برای فقط نه. نشست کنارش و رفت صندوقچه طرف به عروس

 .بیاورد بیرون صندوق میان از را چیزی اینکه برای

 شش یوقت که است لباسی این: گفت شوق با همسرش به رو آورد، بیرون بقچه الی از را رنگ آبی لباس وقتی

. داشتم هنگ یادگار به را آن. بودم پوشیده یکبار فقط. خواهرتان همسن تقریبا. بودند کرده تنم را آن بودم ماهه

 .بودم او اندازه که بیفتم روزهایی یاد تا کنید خواهرتان تن را آن دارم دوست

 وز؟امر دوران یا بود بهتر تو برای روزها آن: پرسید متفکرانه و شد خیره آبی لباس صورتی گلهای به جوان
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 امروز و بردندمی سر به آشوب و رنج در من سرزمین مردم گرچه روزها آن: داد جواب و کشید آهی عروس

. تاس دیگری چیز کودکی صفای اما شده؛ تبدیل آرامش به عباسی خلیفه توسط کشورم هایشورش اگرچه

 .دماننمی باقی حسرتی انسان برای هرگز شدمی اگر که. برگشت گذشته به تواننمی هرگز که افسوس

 در او کلمات همراه به گویی جوان که بود آورده لب بر دل ته از و صمیمانه چنان را حرفهایش عروس تازه

 ایه غنچه و زدمی قدم محمدی گلهای از باغی میان داشت گویی. کردمی سیر آبی لباس صورتی گلهای میان

 .بوییدمی را خاطره

 هرهاش بر را پیشرفت و آبادانی توانسته حکومت ظاهر به اگرچه روزها این. توست با حق: گفت آرامی به ناگاه

 را پدرم دیروز. دید نخواهند را سعادت روی مردم هرگز باشد، حاشیه در خدا دین که زمانی تا اما کند، حاکم

 خوب من. شده سفید محاسنش اما نشده، وارد اشزندگی پنجم دهه به هنوز! است شده پیر چقدر که دیدم

 .است کرده پیر را او شود،می داشته روا مردم حق در که پنهانی ظلم و روزگار رنج که دانممی

 دیرتق تنهایی انگاری اصال. تنهاست خود پدران مانند پدرتان: گفت اندوهگین سکوتی از پس عروس تازه

 کرده یقتحق و اندیشیده بسیار زمینه این در. دارم خبر خوبی به اسالم تاریخ از من. است تاریخ بزرگ انسانهای

 مبادا .دریابید را او و بگذرید من حقوق و من از حتی. بگذارید تنها ای لحظه برای حتی را پدرتان نباید شما. ام

 مافتخار مایه و هستم راضی وجودم تمام با من. کند ایجاد پدرتان به شما توجه در مانعی مشترکمان زندگی

 . شود پدرتان آرامش فدای ام زندگی که است

 خداوند نزد پاداشت. توست ایمان منتهای این! اهلل سبحان: گفت لب زیر و شد خیره دوری نقطه به جوان

 .بود خواهد محفوظ

××× 

. پوشاندب را برادر دست کف گردی توانستمی فقط خواهر کوچک دستهای. بود شده خیره ظریفش انگشتان به

 .شدمی پنهان مشتش میان خواهر دستهای کرد،می مشت را دستش برادر وقتی کودکانه، بازی در که طوری به
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 شآغوش میان زنان نفس اکنون که آنقدر. بود دویده دنبالش و گرفته را برادر ردای گوشه ساله، دو دخترک

 به داد،می نوازش را او هایشانه که حالی در برادر. نداشت بازی ادامه برای رمقی دیگر کودک. بود شده رها

 ریدهب هایشنفس میان در. بود گرفته یاد را کلمات معنی تازگی به دخترک. کردمی نگاه ظریفش انگشتان

 ! خوبی خیلی تو! برادر: گفت بریده

 دانستمی جوان. رسیدمی گوش به حیاط میان از خانهِ صاحب با خدمتکار مردان احوالپرسی و سالم صدای

 ادهس اتاق به روز هر کوچکش دختر دیدن برای که دانستمی. شد خواهد وارد اتاق به پدر دیگر ایلحظه تا که

 .  زندمی سری او

 ورد به خدمتکاران حلقه شدمی راحتی به اتاق پنجره از. ایستاد خود پای روی و فشرد سینه به را دخترک  

 . است رسیده شهر به مشرق تجاری کاروان! موال: گفتمی یکی. کرد تماشا را خانه ارباب

 .شودمی خالی دارد انبارمان. بخریم آنها از را سال آذوقه توانیممی: دادمی ادامه دیگری

 .گفتمی ذکر لب زیر بود، زده زل ارباب چشمان به و ایستاده سینه به دست کهحالی در سیاه غالمی

 که کردمی عبور پنجره مرز از داشت اششادی صدای. زد بال بال برادر آغوش میان در پدر، دیدن با دخترک

 کرد رها پدر آغوش در را خود دخترک. شتافتند پدر سوی به دختر و مادر و شد باز در. آمد اتاق سوی به پدر

 .بس و بود دخترانه دلتنگی مفهومش که آورد زبان بر را کلماتی هم سر پشت و

 .کردیم تماشا را دلدادگی آیین ترین زالل خواهر، هیجان پر نگاه میان در و بود ایستاده پدر شانه به شانه جوان

 دشخو هنوز که زمانی. بیشتر هم شاید سال، پنجاه عمق به فکری. بود رفته فرو فکر در جوان مانند هم پدر

 خترید که بود داده بشارت یارانش به رو. بود داده خبر آینده از دخترک پدربزرگ که زمانی. بود نیامده دنیا به

 .زیست خواهد دنیا این در روزگاری بود، خواهد پسرم فرزند که دختری من، نسل از

 ىحرم خداوند: بود گفته خود یاران به او میالد از قبل که زمانی کرد؛می مرور را خویش پدر جمالت داشت پدر

 اما و. است کوفه آن و دارد حرمى( ع) على حضرت. است مدینه آن و دارد حرمى پیامبر. است مکه که دارد
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 از قم در من فرزندان از زنى. شود مى باز قم به آن درب سه بهشت درب هشت از که است کوچک کوفه قم،

 . شوندمى بهشت وارد من شیعیان همه او شفاعت به و است( ع)موسى دختر فاطمه اسمش که رودمى دنیا

 ت؛توس کوثر به انسان ترین شبیه این! خدایا. نواختمی را ملکوت آهنگ پسر و پدر جان در کلمات طنین

( ص)پیامبر که  دارم دختری خود خانه در من که است عجیب چقدر(! س)فاطمه متن از جوشیده ایچشمه

 ... دختر این و بود پدر ابیهای ام او. داشت خویش خانه در

 بی بروم، راه زمین روی توانمنمی من چرا وگرنه. آمیخته درهم کوثر رایحه با خداوند را تو سرشت! من فاطمه

 !من زیبای دخترک ای، داده دیگری معنای مرا زندگی که است سال دو. دریابم را نفسهایت شمیم آنکه

 شانه خویش ظریف انگشتهای با را پدر محاسن داشت برادر، و پدر عمیق هایاندیشه از فارغ اما دخترک... 

 .زدمی

 هب تا اند آمده دوری راه از دوستانم از ای عده. بروم باید: گفت پدر. کرد دعوت نشستن به را پسر و پدر مادر،

 .بمانند منتظر خواهدنمی دلم و رسندمی اینجا به کم کم. بدهم جواب سواالتشان

 هک بار هر. است حکومت کنترل تحت شدت به شما زندگی و خانه: گفت و شد خیره جوان نافذ نگاه به مادر،

 دردسرساز شما یاران برای حاکم هایجاسوس نکند. شوممی نگران من آید،می دیدارتان به دور راه از کسی

 !شوند

 عکس منتظر خود سکوت در هم دخترک حتی که بود آورده زبان بر را کلمات این ایدلشورگی چنان با مادر

 . ماند پدر العمل

 دوران اینکه در. باهلل اال قوه ال و حول ال: داد جواب و کشید دخترک موهای بر دستی آرام تبسمی با پدر

 قدم او مسیر در و داریم را خدا وقتی تا اما نیست؛ شکی است، دین حقیقت با حکومت دشمنی و اختناق

 .کرد خواهد حمایت حق اهل از خودش و است امور مدبر او زیرا. داد نخواهیم راه دل به هراسی داریم،برمی

 خروجی در طرف به را رویش و بوسید را دخترک پیشانی پدر
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 .بگیرد پدر آغوش از را دخترک تا رفت جلو مادر،. برگرداند

 و شدمی خارج اتاق از پدر پای به پا بلند، فکری در غرق جوان

 .دادمی تکان دست او برای دخترک

 متفکرانه همچنان و زده زانو اتاق در پدر روی به رو بعد لحظانی

 !فرزندم اندیشی،می چه به: پرسید و کرد تازه نفسی پدر،. کردمی سیر سکوت در

 (ص)پیامبر اینکه به کنممی فکر دارم: داد پاسخ و کرد مکثی جوان

  عارفانه، سلوک و وارستگی واالی مقام آن در چگونه

 است؟ داشته قلبش در را حسنین محبت

 چون پرسی،می این خاطر به: گفت پاسخ در و داد تکان سری پدر

 ای؟ دیده کوچکت خواهر به  نسبت را خاصی محبت من در

 خویش خویشتن در خودم من !پدر نه: داد جواب درنگ بی جوان

 در روز به روز که کنممی احساس خواهرم به را عجیبی دلبستگی

 هیچ کنممی احساس گاهی که طوری به شود؛می تشدید قلبم

 داشتنی دوست و لذتبخش برایم او دیدار اندازه به دنیا در چیزی

 .نیست

 ینا هم دلیلش. است مشترک تو و من میان که است رازی و است خوب خیلی این: گفت و کرد تبسمی پدر

 عصمت مرزهای به و دارد پیش در را تکامل مسیر او. دارد خود دنبال به را خداوند ویژه نگاه خواهرت که است

 مقام این شایستگی خواهرت جز زنی باشد، داشته کوثر، برای تکراری زمین باشد قرار اگر. شد خواهد نزدیک

 دعایم نباشم، شما میان در اگر حتی من که روزگاری. بود خواهی تو او کس همه که رسدمی روزگاری. ندارد را
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 وا تو، روزگار در که بدان و بگذار آزاد خواهرت به بیشتر عشق برای را وسیعت قلب. بود خواهد راهتان توشه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .داشت خواهد تو به تو را مقام نزدیکترین

××× 

 و بودند آمده پیش هفته که مسافرانی همان! خانم: گفت دخترک به رو زنان نفس و شد اتاق وارد خدمتکار

 . هستند در پشت دوباره االن گرفتید، را سواالتشان آنها از شما

 نم به را سواالتی آنها است، درست. دادی خبر من به که ممنون: گفت زیبایی مالحت با ساله شش دخترک

 .بدهم پدرم به تا دادند

. هستند بیرون خدمتکارها حتی خانه مردان! خانم: گفت و زد زانو دختر مقابل محترمانه جوان، خدمتکار

 این زا بیش تا برگردانیم مسافران این به را سواالت نیست بهتر. اند برنگشته سفر از هنوز که هم پدرتان

 .نشوند سرگردان

 !اند؟ شده سرگردان آنها مگر: گفت و زد لبخندی دخترک

 و بودند سفر در آقا و رفتند و آمدند دوبار که همین: داد جواب و کرد مرتب را اش عربی مقنعه خدمتکار،

 بگویم و برگردانم آنها به را سواالت بدهید اجازه لطفا پس! دیگر سرگردانی، یعنی ماند؛ ما دست در سواالتشان

 را شهر این آسوده خیال با حداقل طوری این. گردندبرمی کی که دانیمنمی ما و هستند سفر در هنوز آقا که

 . کنندمی ترک

 هک حالی در. برداشت چوبی صندوق میان از را برقعش و کرد مرتب را بلندش لباس. برخاست جای از دخترک

 سال شش االن من اما. هستند سفر در برادرم و پدرم: گفت شمرده شمرده کرد،می تنظیم پوشیه روی را آن

 چند به نتوانم من اگر. ام دیده آموزش را دینی علوم برادرم دست زیر و ام کرده زندگی آنها کنار که است

 !برسانم؟ یاری خدا دین و او به توانممی چگونه پس بدهم، جواب پدر دوستداران علمی سوال
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 در. دارد را کاری چه انجام قصد او دانستنمی. بود مانده خیره او دخترانه حجاب به باز نیمه دهان با خدمتکار

 .بخواهد چیزی یا بزند حرفی او تا ماند منتظر و داد تکیه دیوار به حیرانی اوج

 قابل زنان که حجابی با هم آن دارد؛برمی قدم خانه در سوی به درنگی، هیچ بی که دید را خردسال دختر اما

 برقع و پوشیه و چادر این چقدر که کردمی فکر خود با داشت خدمتکار. شناسندمی رسمیت به را آن عرب

 .است خانه خردسال دختر برازنده

 و آورد بیرون را هایی نوشته سیاهش، چادر زیر از. بود کرده سالم آنان به و ایستاده کاروان اهل مقابل دختر

 . تشماس هایسوال پاسخ این اما. هستند سفر در هنوز پدرم: گفت کودکانه صدایی با و گرفت آنها سوی به

 المیع مرد. شدمی افزوده آنان حیرت بر لحظه به لحظه. انداختند هانوشته به نگاهی زده، شگفت مسافر مردان

 .بود مانده میخکوب خود جای در نامه، پاسخ خطوط خواندن از که بود آنها میان

 جواب آنها شرعی ابهامات به آمیز وحی و دقیق چنین( ع)معصوم امام از غیر کسی که کند باور توانستنمی

 شتهنو پوستین کاغذ بر و گرفته آقا از را ها پاسخ نامعلوم راهی از کودک این شاید: گفت خود با. باشد داده

 رد و آوریممی خود با را نامه این بعدی سفر در اصال. شودمی آشکار حقیقت روزی باالخره باشد، هرچه. باشد

 ....دهیممی مطابقت ایشان نظرات با آقا حضور

 هآمیخت هم در شترها زنگوله صدای. پیوستمی بیابان به و شدمی خارج شهر از کم کم. افتاد راه به کاروان

 به: فتگ شتربانان از یکی رسیدند، هم به کاروان دو وقتی. شدمی نزدیک آنها به کوچکی کاروان روبرو از. بود

 .کنیم مالقات ایشان با بیایید. ماست آقای کاروان این نظرم

 داشت گبزر حقیقتی گویی. بود افتاده شمارش به ها ثانیه نبض که بود ای لحظه آقا، و مسافران مالقات لحظه

 آشنای خطوط به جوان گرفت، قرار آقا چشمان مقابل مکتوب نامه که همین. کردمی افشا عالمیان بر را خود

 .شد خیره آن

 ربراد. بود گرفته سرمشق او از را واژگان این تک تک خواهر. بود داده یاد خواهر به را نوشتن و خواندن خودش

 پوست روی که دیدمی را خواهر. بود گرفته پیش در ساله شش های لحظه تمام وسعت به خلوتی خود با
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 سواالت او از که دیدمی را خواهر. بگیرد را کارش ایرادهای که خواستمی برادر از و نوشتمی را کلمات چوب،

 . اندیشیدندنمی سرگرمی و بازی به جز او همسن کودکان که حالی در پرسید،می دینی و فلسفی

 تمام گفت مادر: گفتمی او به ناشدنی وصف شادی با و خواندمی بر از را قرآن برایش که دیدمی را خواهر

 ادمی را سوره این آیه به آیه نزول شان گویی؟می برایم تو را آیاتش تفسیر! برادر. ام خوانده درست را سوره

 !دهی؟می

 میان از که نگریستمی را خردسالش خواهر نورانی سیمای بلکه را، کاروان مسافران نه خود، مقابل در برادر

 یزهاییچ فقط من! برادر: گفتمی او به خطاب که شنیدمی را صدایش داشت گویی. بود گرفته تجلی نامه متن

 .پدربزرگ از پدر و ای آموخته پدر از خودت که چیزهایی همان. ای داده یادم تو که ام، نوشته را

 خانه به پیش روز چند: گفت مسافران از یکی. پرداخت مطالعه به و گرفت آنها از را سواالت حاوی نامه پدر،

 دست در است، شهرمان مردمان شرعی سواالت حاوی که را مکتوب صحیفه این که حالی در رفتیم، شما

 ما به خدمتکاران اما. بگیریم شما از را سواالتمان و ابهامات پاسخ و کنیم مالقات شما با داشتیم قصد. داشتیم

 زنان فسن خدمتکاری که گرفتیم پیش در را بازگشت راه ناامیدانه. بریدمی سر به سفر در شما که دادند خبر

 .مبرسانی ایشان به را آن آمدند، آقا اگر تا بدهید ما به را خود سواالت فرمایندمی خانم: گفت و کرد صدا را ما

 نگرفت برای امروز روز، چند از بعد. است خردسال دخترکی خانم، این دانستیمنمی ما: داد ادامه دیگر مسافری

 و درست ها پاسخ این آیا. دادند ما به را نامه این خانم خود بار این. کردیم مراجعه تان خانه به دوباره پاسخ

 است؟ هنوشت را جوابها این کسی چه شما نظر به است؟ استناد قابل

 را کلمات او، دقت به درست پدر. بود مانده خیره خواهر صمیمی اما ساده خط دست به فاصله همان از جوان

 .شدنمی دیده نامه در نقص یا اشتباه مورد یک حتی اما. کردمی بررسی

 مهفاط تکرار خواهرم. فرمودید درست شما! پدر: بگوید آهسته و بگذارد پدر گوش در سر آرام خواستمی برادر

 . است
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 به پدر را او نفسهای هرم که چرا. نیست کار این به نیازی هیچ پدر، و او مشترک عالم در که دانستمی اما

 .بود کرده شهود خواهر علمی نبوغ به نسبت را اش برادرانه شعف میزان و دریافته خوبی

 .بست را نامه اطمینان، و آرامی به جانها التهاب از فارغ همین برای

 ساندهر لب به را جانها او، پاسخ دانستن هیجان و بود مانده حبس سینه در یاران نفس که بست حالی در را نامه

 .بود

 مسافران کاروان به رو او، چشمان متن در کوتاه درنگی از پس و دوخت جوان شوق از پر چشمان به نگاهی پدر

 ...فدایش به پدرش. فدایش به پدرش. فدایش به پدرش: فرمود

××× 

 خود .بود شده پشیمان خدمتکار. بیابد دلش زخم بر مرهمی توانستنمی کس هیچ. لرزیدمی دختر های شانه

 رفح توانستمنمی و بود الل زبانم کاش ای. دادمنمی او به را خبر این و بودم مرده کاش ای: کردمی سرزنش را

 . بزنم

 خبر خردسال کودک یک به عاقل آدم کدام آخر: که زد نهیب جوان زن بر آمیز، عتاب میانسال خدمتکار

 دادی؟ تو که دهدمی را پدرش شدن زندانی

 دمآ هیچ: بریزد بیرون داشت دل در را آنچه و بشکند را سکوت قفل اینکه جز نداشت ای چاره جوان خدمتکار

 دتانخو بکنم؟ را اش مالحظه من که بود خردسال کودک یک فقط خانم این مگر اما. کندنمی را کار این عاقلی

 و است مسلط فقه در او. دهد می جواب شهر زنان سواالت به و نشیندمی پدرش مسند در که دانیدمی بهتر

 یریدستگ خبر دادن از مرا شما که نیست انصاف این. ماندمی شیرزنان به رفتارش. دارد تسلط قرآن علوم بر

 است لقاب زن یک و کامل انسان یک او زیرا. بگیرید خرده من بر که نیست انصاف این. کنید سرزنش پدرش

 !ساله شش دختر یک نه
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 بود دهش سالح خلع قدر آن. کرد نمی پیدا خانه خدمتکار توبیخ برای دلیلی دیگر میانسال زن و بود او با حق

 .نداشت بانویش سوی به رفتن و خدمتکاران اتاق ترک جز ای چاره که

 خدا !باش آرام! چشمم نور! دخترم: کند آرام را او که کردمی سعی و دادمی نوازش را دختر های شانه بانو

 داوندخ وقتی تا بزند ای صدمه پدرت به تواندنمی دیگری قدرت هیچ نه و هارون نه. توست پدر نگهبان و حافظ

 ...اوست نگهدار

 را این من. دارد فرق بار این !مادر: داد جواب حال همان در. گریستمی قبل از بلندتر مادر، آغوش میان دختر

 بیش ای بهانه هارون حج سفر. ندارد را پدرم تحمل تاب دیگر عباسی حکومت که کنممی درک خوبی به

. کند یزندان تا کرده دستگیر را پدرم او. کند دستگیر را پدرم حج، مراسم در تا آمده مکه به بغداد از او. نیست

 ...بگیرد شهر این سر از را پدرم سایه تا. کند کوتاه او از را مسلمانان دست تا

. بود هافتاد زندان به بارها پدرت هم این از پیش: گفت آلود بغض صدایی با و فشرد سینه به را دختر سر مادر،

. گرددبازمی خانه به او باشد، الهی مقدر اگر هم باز. نباش نگران پس. برگرداند ما به را او خداوند که دیدی تو اما

 روعش محله زنان با قرآنت جلسه دیگر ساعتی تا زیرا. کن پاک را هایتاشک! دلم عزیز دارم یقین را این من

 !الصابرین مع اهلل ان. شودمی

 به هک هستم آشنا صبر آیین با آنقدر. کنممی گریه مردم این خاطر به من! مادر: داد جواب و کشید آهی دختر

 چرا. است هدایت چراغ از ها انسان محرومیت من درد اما. نکنم تابی بی چنین این پدر، از خودم دوری خاطر

 به اناندیش ژرف تنها که تحریمی. است تحریم بزرگترین این بمانند؟ محروم خود رهبر و پیشوا از مردم باید

 . یابندمی راه آن کنه

 ت،داش قرار( ع)معصوم مقام توجه مورد اندازه بدان تا که زنی. بود مانده حیران دختر، بلند روح تحسین در مادر

 زبان بر او پاسخ در ای کلمه چه باید دانستنمی. بود مانده متحیر دخترش سرشت عظمت برابر در اینک

 . بیاورد
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( ع)ماما دردانه برای جوابی بتواند مگر کاوید؛می داشت، دسترس در که را کلماتی بطن یکی یکی داشت مادر

 از را وا و رسیدمی امدادی باید. یافت درمی بیشتر را خود درماندگی کرد،می تالش بیشتر هرچه اما. کند پیدا

 !دختر تنهایی همدم تنها. جوان رسیدن از بزرگتر امدادی چه و. دادمی نجات شگفت، برزخ این

 تاقا در درنگبی. کوبیدمی در بر که بود پسرش دستهای صدای این. کرد جدا زمین از را مادر در، کوبه صدای

 .بخواند مادرانه خلوت به را خویش آشفتگی دقایق منجی تا گشود را

 رها مهربانش آغوش در را خود و دویدنمی سویش به شوق با خواهر که بود باری اولین این. شد وارد جوان

 . کردنمی

 این در را او برادر، خواست،نمی دلش اصال. بود کرده غافلگیرش برادر رسیدن. خواستنمی را این اما خواهر

 . بیافزاید برادر دل غمهای بر خواستنمی دلش. ببیند پریشانی حالت

. ادهنه اندوه زانوی به سر که نگریستمی او به اتاق، گوشه در داشت و بود آمده برادر. بود شده دیر دیگر اما

 ! مادر مثل درست. نشست زمین بر خواهر مقابل و رفت جلو

 جدایی و دین آینده برای او بلکه. شودنمی خالصه پدر دوری در دخترش رنج که بگوید تا کرد تالش مادر

 . است اندوهگین خویش امام از مردم

 زانوی بر سر و بود شده خم زمین بر سجده حالت به دختر. بود کرده ساکت را او دختر های گریه هق هق اما

 یا شده بزرگ آنقدر دیگر تو! خواهرم: گفت آرامی به و نهاد او های شانه بر دستی برادر،. کردمی گریه برادر

 فرموده تعیین را آن خداوند که است مسیری دارد، پیش در پدر که راهی. کنیمی درک را حقایق همه که

 .باشیم خشنود و راضی خداوند رضای به باید ما پس. است

. خرسندم الهی تقدیر به هم من !برادر دانممی: داد جواب و کرد سیری برادر چشمان در. آورد باال را سرش دختر

 . گریستمی( ص)پیامبر سوگ در خویش االحزان بیت در( س)فاطمه که کنممی گریه دلیل همان به من
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 یتداع به. بنشیند خواهر روح در جاری ملکوت مرور به بار چندمین برای برادر تا بود کافی جمله یک همین

 . بود شنیده او مقام عظمت درباره پدر از آنچه

××× 

. کند برقرار آن میان را ها پنبه توازن و محکم را آن تا کردمی وارد لحاف میان را بزرگ های کوک خیزران،

 ذهنش میان عالم تمام که کردمی حرکت حالی در دستهایش. بود هم به نخل لیفهای بافتن مشغول دختر

 .خیزران اتاق در مگر بود جا همه گویی. شدمی مرور

 او همراه به که شد طوری این:.... گفتمی داشت خیزران. نشنید را او سخن ابتدای کلمات که بود همین برای

 .ام نرفته بقیع به که است وقت خیلی. برویم زیارت به هم با امروز حاضرم بخواهید شما اگر اما. نرفتم

 هارون زندان در پدرم که است بیشتر سال سه: گفت سپس. شد خیره خیزران به و آورد باال را سرش دختر

 ثلم نداشت؛ دوامی شهر این که دارم یقین من نبود، مدینه در برادرم اگر. روممی بقیع به او بدون من و است

 .بپذیرم را برادرم بدون دنیای توانمنمی اصال که من. من خود

 به عمیقی احساس هم برادرتان: گفت و کرد رد لحاف میان از را بزرگ سوزن. کشید عمیقی نفس خیزران

 .هست ما همه سر بر او سایه نیست، پدرتان اگر که شکر را خدا. ام کرده درک خوبی به را این من. دارد شما

 الاص. است راه به ما همه چشم. گرددبرمی زندگی و خانه این به باز و شودمی آزاد زودی به پدرتان اهلل شاء ان

 .آقاست برگشتن شمار لحظه مدینه تمام

 کردن زندانی بدون را خودش لرزان کرسی بتواند هارون که کنمنمی باور من اما: داد جواب آرامی به دختر

 هجایگا بر داندمی کسی هر از بهتر که است این خاطر به افتاده، جانش به که هراسی این. کند حفظ پدرم

. نیست کسی سزاوار( ع)امام معصوم مقام از غیر( ص)پیامبر خالفت که داندمی خوب خودش. نشسته غصبی

 ندارد، نگه خود های شکنجه زیر و زندان در را او تا همین برای. ترسدمی پدرم یاران عاشق دلهای از هارون

 .شدم مطمئن فرستاد، بصره زندان به را پدر که پیش سال سه همان را این من. گیردنمی قرار و آرام
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 یدمشن برادرتان از سخنی دیروز هم من! خانم شماست با حق: گفت دختر سخن تایید در و کرد مکثی خیزران

 یستن باور قابل برایم .کنممی فکر هارون عجیب منطق به دارم دیروز از. کندنمی جدا تفکر از مرا ای لحظه که

 ابرها به خطاب هارون زده؟ عجیبی حرف چه دارید خبر. باشد مزدور و طلب قدرت اندازه این به تا انسان که

 .بپردازید من به را مالیاتتان باید اما بروید، خواهیدمی که کجا هر به ابرها ای: است گفته

 نگفت؟ شما به چیزی بود؟ چه برادرم نظر: پرسید و کرد تاملی بود، شنیده آنچه در دختر

 اما. نه خاصی، مطلب: داد جواب حال همان در. کند مرتب را ها کوک تا کوبید لحاف روی را دستش خیزران

! خانم راستش. کندمی پنهان دل در را سنگینی غم کنممی احساس. بینممی متفکر بسیار را ایشان روزها این

 هم ااینه از زودتر خیلی حتی و اید رسیده کافی بلوغ به دیگر االن شما اما. کنم نگران را شما خواهمنمی من

 خبر آن از ما که داندمی چیزهایی برادرتان کنممی احساس من وجود این با. کردیدمی درک را چیز همه

 .ماست تصور حد از بیش هایش دانسته که شوممی مطمئن زند،می حرف حکومت سیاست از وقتی. نداریم

 میان که شما. بگذارد جریان در را شما که است این است مهم آنچه اما. نیست مهم نگوید، چیزی من به اگر

 حققت حال در که اموری همه از باید شما نظرم به. هستید برادرتان از بعد فرد ترین برگزیده پدرتان فرزندان

 جهایرن از را شما که شود مانع شما به برادرتان شدید عالقه که نگرانم این از من اما. باشید داشته خبر است

 .کند باخبر بزرگش

 لشد حرف تا داشت آن بر را او خیزران کلمات در طوالنی درنگی. ماند خیره نخل الیاف به و کشید آهی دختر

. بود نخواهد و نبوده من اسرار محرم و مونس شما اندازه به زنی هیچ مادرم از بعد !خیزران: بیاورد زبان بر را

 لبمق که بینممی اسراری برادرم نگاه کنه در من. دارم را احساس همین مدتهاست من که بگویم شما به باید

 این من تالش تمام. شد خواهد تفویض او به پدرم از بعد امامت امر که دارم یقین من. داردمی وا لرزه به را

 را دردی و رنج هیچ که است خداوند رضای تسلیم آنقدر او اما. بردارم برادرم دوش از باری بتوانم که است

 شما زا را ها حرف این که هم االن. باشم یارش و بشتانم تسکینش به بتوانم خاطرش به که کندنمی احساس

 در او. رضاست و تسلیم از عالمی برادرم دنیای زیرا. نیست ساخته من دست از دعا جز به کاری هیچ شنیدم،

 آید؟برمی دستم از کمکی چه عظیمی روح چنین برابر در من و. است محض تسلیم خداوند مقابل



21 
 

 انهحکیم سخنان این دارد که نبود باورکردنی برایش هم هنوز. کردمی فکر دختر سخنان به دقت به خیزران

 . شنودمی ساله نه دختری زبان از را

 کش بی. گرددبرنمی خونی علقه به فقط خواهرش به همسرم محبت و ارادت همه آن یقین به: گفتمی خود با

 هنوز. است کرده شهود خوبی به را آن برادرش که دارد تجلی معرفت، و معنا از ملکوتی دختر، این وجود در

 وا به همسرم که را معصومه لقب راز تا مانده خیلی. کنم درک را بیکران روح این بتوانم من تا مانده خیلی

 .دریابم داده؛

 اصال که حالی. کنممی پیدا عجیبی حال عاشورا غروب من. عاشوراست روز فردا! خیزران: گفت آهسته دختر

 رد دارم دوست. برویم بقیع به فردا امروز، جای به خواهممی تو از اما. کنم بازگو کسی برای را آن توانمنمی

 .کنم عزادارای( ع)اباعبداهلل جدم برای( س)زهرا مادرم االحزان بیت

 فردا. ماحت. باشد: گفت و انداخت او به نگاهی شد، طوالنی دختر سکوت وقتی. تکاند را لحاف و ایستاد خیزران

 .است( ع)حسین ماموریت پایان فردا. کرد خواهیم زنده را کربال مصیبت بقیع در

 رفح برایم کربال از وقتی برادرم !خیزران. شودمی آغاز( س)زینب ام عمه رسالت فردا از و: گفت لب زیر دختر

 درچق. شود همراه او با کند، سفر اراده برادرش وقت هر که بوده این بانو ازدواج شرط که بود گفته بارها زدمی

 به. میابمی تری تازه دریافتهای هربار و کنممی فکر مسئله این به ساعتها که من! نه؟ است، رازآمیز و عجیب

 .برافراشت( س)زینب ام عمه را آن دوم نیمه پرچم که داست نیمه دو عاشورا من نظر

 قطره ات دیگر جمله چند از بیشتر دانستمی. بود کرده کشف دختر کلمات میان را سنگینی بغض خیزران،

 اشتد آن بر را خیزران بود، نهفته دختر متفکرانه نگاه در که ای غریبانه اندوه. است نمانده باقی او اشک های

 خواستم برادرتان از قبل مدتی اتفاقا! خانم: گفت اتاق پنجره به رو همین برای. دهد تغییر را او صحبت فضای تا

 هم آن ؛شد خواهد انجام سفر این بخورد رقم چنین تقدیر اگر که فرمودند ایشان و ببرد کربال زیارت به مرا که

 ... و بخوانیم عاشورا زیارت( ع)اباعبداهلل موالیمان قبر کنار هم با شما و من. بکنید را فکرش. شما حضور با

 . بود شکسته را گلویش در زندانی بغض سکوت،. لرزیدمی دختر های شانه بار این 
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 علی و اباعبداهلل یا علیک السالم: گفت حماسه از آهنگی میان در و کشید چشمانش روی را لباسش آستین

 . بفنائک حلت التی االرواح

××× 

 ار آنها رفتن پرده، حریرهای در نسیم وزش میان از. شوند خارج خانه در از یکی یکی پدر یاران تا کرد صبر

 داردی در آیا! داشتند؟برمی قدم شکسته و خسته چنین این چرا اما!.. دلیر و جثه قوی مردانی. کردمی تماشا

  کردند؟می ترک را خود امام خانه اندوهگین و مایوس چنین این که بودند شنیده چه برادر

 پدر ارانی شانه روی که سنگینی بار. بروم برادر نزد باید: گفت خود با و کرد مکثی خانه سرد سکوت در دختر

 . بزنم حرف برادر با باید من. افتاده اتفاقی که است آن گواه بود،

 ذکری. داشت زبان بر را صلوات ذکر لب زیر کرد،می ترک برادر علمی حجره سوی به را خود اتاق که زمانی

 .گیردمی آرام بدان شرایطی هر در برادر دانستمی که

 است عجیب. بود طوالنی امروز جلسه چقدر: گفت کرد،می همراهی پدر حجره سوی به را دختر که خدمتکاری

 .گذشته چه برادرتان مجلس در دانستممی کاش. داشتند اشکبار چشمانی کردند،می ترک را خانه وقتی

 دلش رفهایح و بگشاید را بحث سر باید چگونه اینکه و اندیشیدمی برادر با مالقات به تنها. نگفت چیزی دختر

 . بگوید او به را

 تدانسمی خوب آنکه با. کوبید در بر آرامی به خواهر. بود افکنده زیر به سر و نشسته سجاده میان در برادر

 ناآش قدر این در، بر انگشتانش آهنگ صدای اگر حتی که. نیست کار این به نیازی آمدنش، از اطالع برای

 .است داده خبر را آمدنش شده، جاری برادر خلوت ملکوت در که هایش نفس هرم نباشد؛

 پیش قدمی برادر. کرد توقف برادر نگاه در و گشود را در دختر. داد ورود اذن و برخاست سجاده میان از برادر

 خوش: گفت زد،می موج سنگین غمی آن در که تبسمی با و کرد اشاره پدر حصیری زیلوی سوی به. نهاد

 .دارم تو با زیادی حرفهای که بنشین بیا! خواهرم آمدی
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 شده ثقیل قلبم. اند گذاشته ام سینه قفسه روی را سنگی کوهی انگار! برادر: گفت و کشید عمیقی نفس دختر

 گبزر رنجی در شما و افتاده اتفاقی کنممی احساس. گرددبرمی شما به علتش. پیچیده آن در مرموز دردی و

 .کنید شریک خود اندوه در مرا تا ام آمده. بریدمی سر به

. بود هشد شرمنده برادر لطف این از خواهر. بنشیند زیلو بر آسوده خواهر تا داد تکیه دیوار به را پشتی برادر

. ندک حفظ پشتی تا را اش فاصله او با خلوتش پایان تا برادر حرمت پاس به که سپرد ذهنش به همین برای

 واهرخ ای، بوده شریک من شادمانی و اندوه در همیشه تو: گفت آرام لحنی با و نشست زمین بر او مقابل برادر

 رفتهگ قرار آن بر خداوند اراده آنکه جز بدارم؛ پوشیده شما از را آن من و بیفتد اتفاقی شودمی مگر! من کوچک

 . کردممی بازگو تو با را دلم غم و آمدممی دیدنت به من آمدی،نمی من نزد هم اکنون اگر حتی اما باشد؟

 رانخیز البته. ام آموخته شما و مادر پدر، از را سیاسی دانش !برادر: گشود صحبت سر قبل، از تر آسوده دختر

 قدرت از همواره عباسی خلفای که دانممی من. است بوده برایم خوبی همصحبت موضوع این در همیشه هم

 ها؛سال این طول در پدر شدن زندانی دلیل که دانممی من. اند بوده هراسناک مردم میان در پدر معنوی نفوذ و

 اخیر، سال چند این در که دارم خبر من. بس و بوده مسلمانان نزد در پدر مقبول جایگاه از حکومت ترس

 سالما جهان که است قرن دو نزدیک االن و گرفته صورت آن اهل به خالفت بازگرداندن برای مختلفی قیامهای

 پدر صبر برای اگر حتی ساله چهار زندان شما نظر به آیا ها حرف این همه با اما. است درگیر موضوع این با

 ت؟اس نشده طوالنی عباسیان زندان در پدر اسارت شما نظر به! نیست؟ بس هارون ترس برای نباشد؛ کافی

. ردمک صحبت فدک درباره هارون و پدر گفتگوی از برایت که بود پیش سال دو: داد جواب و کشید آهی برادر

 !نکرده؟ قبول پدر و بگیرد پس را فدک تا کرده اصرار پدر به هارون که گفتم هست یادت

 بود، کرده فکر آن به روز هر که را موضوعی توانستمی مگر اصال. داشت خاطر به را گفتگو آن خوبی به دختر

 ببرد؟ یاد از

 هاینک به مشروط پدر خلیفه، زیاد اصرار از پس گفتید که هست یادم خوب !برادر آری: داد پاسخ درنگ بی

 تا خواست پدر از که هنگامی و. شد گرفتن پس به حاضر بازگرداند، او به حدودش تمامی با را فدک هارون
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 به سوّمش حدّ و سمرقند به دیگرش حدّ رسد؛می عدن به آن حدّ یک: فرمود پدر کند، تعیین را فدک حدود

 . است خزر و ارمینیه تا دریا کناره چهارمش حدّ و افریقیه

  ماند؟مى باقى چیز چه ما براى پس: گفت و برآشفت سخت سخن این شنیدن از هارون که گفتید شما

 .ردک نخواهى مسترد ما به را آن کنم، تعیین را فدک حدود اگر دانستممى من که دهدمی جوابش پدر وقت آن

 متصمی به تبدیل پدر به هارون عمیق کینه که بود روز همان از درست !خواهرم: گفت و داد تکان سری برادر

 . شد او قتل برای جدی

 ندانز از تر سنگین ای مبارزه به هارون یعنی،: گفت شمرده شمرده و کرد تاملی برادر اسرارآمیز نگاه در خواهر

 !دارد؟ را پدر جان قصد او یعنی. اندیشدمی

 داشت کم کم. ریخت فرو دختر قلب شد، نهاده هم روی خواهر، سخن تایید عالمت به برادر پلکهای وقتی

 هب را چیز همه که کند التماسش و بیاندازد پایش به را خود خواستمی. کردمی درک را برادر دل های نگفته

 . بگوید او

 حکومت که خفقانی جو سالها، این تمام در! خواهرم: خواند سکوت به را او برادر، دلنشین صدای طنین اما

 پدر که نکن گمان. بود شده خانه این از مردم محرومیت موجب بود، کرده تحمیل یارانش و پدر بر هارون

. بردمی سر به حکومت خانگی حصر در واقع در هم خودش خانه در پدر. نه. است بوده هارون زندانی سال چهار

 وزر و شب هارون های جاسوس. کنند تردد خانه این به توانستندنمی جانشان ترس از پدر شیعیان از خیلی

 ...بغداد زندان در پدر که االن همین حتی. دارند و داشتند نظر زیر را آن آمدهای و رفت و خانه این

 را خواهر قلب های رشته ناگهانی، سکوت همین درست. گذاشت ناتمام را خود سخن بقیه و کرد سکوت برادر

 آماده بزرگ خبری شنیدن برای را او دارد برادر که دادمی گواهی دلش و بود ریخته فرو قلبش. زد گره هم در

 .کندمی
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 برای آیا: گفت محزون صدایی با و شد خیره حجره کاهگلی سقف به. کرد قفل هم در را دستهایش خواهر

 بدهید؟ را خبری من به خواهیدمی شما! برادر؟ افتاده اتفاقی پدرمان

 ندک مسموم را پدرمان که گرفته دستور هارون از شاهک بن سندی: داد جواب آهسته و افکند زیر به سر برادر

 ار پدر و خوانده زندان به را شیعه بزرگان از ای عده پدر، زندانبان پیش روز چند همین. برساند شهادت به و

 برای اقیاتف اگر که کنند امضاء گواهی خواسته آنها از و داده نشان آنها به بود، کرده منتقل مناسبی اتاق به که

 در یرنج و شکنجه هیچ پدر که بدهند شهادت خواسته شیعیان از. ندارد مسئولیتی هیچ هارون بیفتد، پدر

 .است مرده طبیعی مرگ به و ندیده زندان

 .تاس تر عظیم خبری مقدمه اینها که دانستمی. بزند حدس را برادر بعدی جمالت توانستمی خوبی به خواهر

 داپی دست خود هدف به هارون باالخره پس: گفت بکاهد، او رنج از و کند تر¬ساده برادر بر را کار آنکه برای

 !است؟ درست برد،می سر به بیماری بستر در و است مسموم پدر اکنون! برادر! کرد

 به. کرد تر نزدیک برادر به را خود خواهر. کردمی تشدید را خواهر قلب های تپش برادر، سهمگین سکوت

 بری؟یم پدر دیدار به مرا! برادر برویم؟ بغداد به ما شودمی آیا: پرسید لرزان صدایی با و شد خیره برادر چشمان

 بروید؟ دیدارش به پدر یاران با ندارید قصد آیا چه؟ خودتان اصال

 واهرخ پریشان و پرسشگر نگاه به اکنون اما. بود رفته زندان در پدر دیدار به بار چندین سالها این در برادر

 های شعله میان در. زد زانو قبله به رو سجاده میان. برخاست جای از بلند، سکوتی از پس. بود شده خیره

 رقد آن. یابدمی راه بدان امام یک تنها که شهودی بلندای به ای سجده. نهاد سجده به سر خواهر، دل سرکش

 متن در و بود رفته. بود رفته خود از دقایقی. یافت معلق زمان، و زمین در را خود خواهر که وسیع و بلند

 هیچ دلش و بود رفته. کردمی شهود اش ساله پنج و پنجاه عمر در را پدر سلوک اتاق، سقف کاهگلهای

 . دبو بسته دل دورتر رفتنهای به و بود رفته. خواستنمی تهی و تشویش پر عالم این به را برگشتنی
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 ورمحص عالم به را او خورد، اش شانه بر که برادر مهربان دست ناگاه به عارفانه، و دلنشین سیر این از پس اما

 او زدن از من. نیست بیمار و مسموم دیگر پدر! خواهرم: او روحانی صدای طنین به سپس و. برگرداند دنیایش

 . کرد عروج خدا سوی به پدر. گردمبازمی

 اب. بود بسته دخیل برادر خیس مژگان به را دلش بند بند خواهر. بود زده حلقه برادر چشمان میان در اشک

 هب زیرا. کنممی باور االن اما. کرد نخواهم باور را پدرم مرگ هرگز کردممی فکر همیشه: گفت صدا ترین لرزان

 در هک بینممی دارم. هستید امامم و موال که من، برادر فقط نه شما اکنون که بینممی دارم خورشید، روشنی

 اولین هک بدهید را افتخار این من به! برادرم. است شده تفویض شما به پدر از امامت امر اسرارانگیز، لحظات این

 .باشم شما امامت با کننده بیعت

 حتی. کردنمی احساس را خویش صورت روی اشک سیل که بود مانده غرق اشتیاقی جذبه چنان در خواهر

 .شد مسح برادر سرانگشت بر اشکش غلتان های گلوله که هنگام آن

××× 

 شهادت از عدب. نهاده میانسالی به پا تازگی به مادر. اند رسانده را خبر داشتند، تردد بانو اتاق به که خدمتکارانی

 وا لبهای بر را خنده دیگر کسی و برده فرو سرد سکوتی در سر مادر حکومت، زندان در هم آن پدر، غریبانه

 .است ندیده

 و نشاط به قبل از بیش نوجوانی دوران در آنکه با. باشد مادر داغدار قلب مونس تا کرده تالش بارها دختر

 .باشد خانه اهل های غم گاه تکیه خود او، که خورد رقم طوری روزگار اما دارد، نیاز خانه سرزندگی

 ردهپ و گفته سخن یارانش و پدر نابودی برای حکومت پی در پی های دسیسه از دختر، با خود خلوت در مادر

 آن بر تاییدی مهر پدر، سکوت که قیامهایی. برداشته اسالمی سرزمینهای مختلف نقاط در شیعیان قیامهای از

 و هتقی در ناگزیر به را او زمانه جبر اما. است نداشته یارانش آزادیخواهی های نهضت با مخالفتی هرگز و بوده

 .بود داشته نگه محصور صبر و سکوت

 . شدمی پیرتر بود، گذشته پدر بر که دردناکی روزگار مرور با روز هر مادر
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 برخ. کند پیدا را زنان شرعی سواالت پاسخ تا کوشیدمی و کردمی تامل قرآن آیات در اتاق، گوشه در دختر

 بودند؟ واقفیه فرقه از که مطمئنید شما: پرسید حیرت با. بود کشیده بیرون خود از هم را او خدمتکار

 خوبی به هم شوهرم. بودم دیده را آنها از یکی هم قبال من! خانم بله: داد جواب دختر و مادر به رو خدمتکار زن

 در ساعتی. هاشم بن حسین و سِراج، احمدبن حمزه، اَبی بن علی بودند؛ آمده هم با سه هر. شناسدمی را آنها

 رایب که گفت او. است داشته تردد اتاق به شان پذیرایی برای خودم همسر. داشتند جلسه او با( ع)امام اتاق

: اند دهپرسی صراحت به و نشسته ،(ع)علی پسرتان روبروی. بودند آمده ایشان جانشینی انکار و امام با مذاکره

 .است رفته دنیا از( ع)کاظم امام پدرم که دادند پاسخ امام و شد؟ چه شما پدر

: دپرسیدن پیش از تر قاطعانه شنیدند، را آقا مثبت جواب که هنگامی و مرگ؟ با آیا چگونه؟: دادند ادامه آنها

 است؟ کرده وصیت کسی چه به صورت این در پس

 امامت رموز و اسرار از پرده افراد، این تهی ظرفیت برابر در برادرم آیا: بود افتاده شماره به خواهر نفسهای

 است؟ کرده اختیار سکوت یا گفته را حقیقت و برداشته

 کرانهمن آنها و. اند کرده وصیت من به پدرم که فرمودند امام: شد خواهر تشویش برای پاسخی خدمتکار کلمات

 شمایید؟ است، واجب خداوند جانب از او اطاعت که امامی آن پس: دادند جواب

 ومتحک دشمنی و اختناق همه این میان در که کردمی دعا لب زیر. کشید عمیق نفسی و نهاد هم بر پلک مادر

 تفرقه آتش بر هیزمی و بردارند خود عناد و لجاجت از دست منحرف های فرقه این حداقل پسرش، امامت با

 .نیفزایند زمانه

 مرد سه آن اعتراض کند،می تایید را حقیقت این امام وقتی: رسیدمی گوش به طور همان خدمتکار صدای

 .نیدک قیام هارون برابر در باید.... است داده قدرت شما به خداوند و هستید امام شما اگر پس که شودمی بلند

 من بگویم، هارون به و روم بغداد به دارید انتظار آیا قدرتی؟ چه !شما بر وای که داده جواب روشنگرانه امام

 چارد شما که بود جهت این به گفتم شما به آنچه. نیست این من وظیفه که خدا به. هستم االطاعه واجب امام

 .اید شده تفرقه
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 هیچ که اید کرده ظاهر را چیزی خودتان شما اما که کرده قطع را ایشان کالم جسورانه حمزه ابی ابن علی

 .کرد نمی علنی شما پدران از یک

 یعلن را امری چه برادرم بوده؟ چه منظورش: پرسید خدمتکار از کوتاه مکثی از پس و شد خیره مادر به دختر

 کرد؟می نباید که کرده

 خدا هب. نیست چنین. نه: بفرماید قاطعانه امام تا شده باعث واهی جویی بهانه همین دقیقا: داد جواب خدمتکار

 بیم را دخو نزدیک اقوام تا داد دستور او به خدا وقتی آورد؛ زبان به نیز( ص)پیامبر پدرانم، بهترین که سوگند

 .شمایم بر خدا فرستاده من: گفت ها آن به و کرد دعوت را خود خاندان از نفر چهل او و دهد

 امام جز را امام تدفین امور که داریم روایت شما پدران از ما که دهندمی ادامه انکار و عناد همان با آنها سپس

 .شود نمی متولی

 بوده این جمله این از منظورشان عمق. اند آورده زبان بر را دلشان حرف آنها. دانممی: گفت دختر به رو مادر

 و بودی مدینه در تو حالیکه در. دادیمی انجام( ع)کاظم امام مورد در را امور این باید بودی امام تو اگر که

 .بغداد در پدرت

 یاآ که اند فرموده جوابشان در امام زیرا. بوده همین قطعا منظورشان. بله: گفت و کرد تازه نفسی خدمتکار

 داد؟ انجام کسی چه را او امور و بود؟ امام( ع)علی بن حسین

 چگونه؟: فرموده امام سپس. است داده انجام را پدر تدفین مراسم( ع)سجاد امام که این به کردند اعتراف آنان

 !مخفیانه: دادند جواب آنها و. بود اسیر عبیداهلل دست در که او

 هد،د انجام را پدر کارهای و بیاید کربال به توانست( ع)حسین بن علی اگر که فرمود صراحت به امام آنگاه

 ...شود پدر کار متولی و برساند بغداد به را خود تواندمی نیز امر این صاحب

 را این. بود موفق بانویش به آن انتقال در اما کند، درک را( ع)امام کالم کنه توانستنمی آنکه با خدمتکار

 . دادمی بشارت او به بود، نشسته دختر لبهای بر که تبسمی
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 کنار را خود دختر. رسیدمی گوش به مردانه خداحافظی صدای خانه حیاط از کرد، ترک را اتاق که زمانی

 .کرد تماشا را عرب مرد سه شدن دور حریری پرده و چوبی های مشبک میان از و رساند پنجره

 سپری ها مشقت همین با هم پدرت و پدربزرگ روزگار! دخترم شوم،می پیر دارم من: گفتمی داشت مادر

. دکنن ایجاد مانع بندگان میان در حق نور انتشار مقابل تا دارند ماموریت زمین در شیطان یاران همواره. شد

 هک کاری. است امامت نور از آنها کردن محروم کرد، ایجاد انسانها تعالی مسیر در شودمی که سدی بزرگترین

 .گرفته پیش در را آن توان تمام با هارون

 شما! مادر: داد جواب کرد،می مرتب سر روی را آن که حالی در و برداشت را چادرش صندوق میان از دختر

. زنمب حرف او با قدری و بروم برادر نزد خواهممی. اید کرده آگاه اسالم سیاسی موقعیت از مرا خوبی به همیشه

 .است من ولی و امام او زیرا چیست؟ ما رسالت شرایط این در بدانم خواهممی

 مالقات به را او خواهرانه دلتنگی دانستمی خوبی به مادر که حالی در. شد دور اتاق از و گفت را این دختر

 فرو فکر در و نشسته خود مخصوص جایگاه بر او هنوز شد، برادر حجره وارد خواهر وقتی. است کشانده برادر

 . بود رفته

 احساس خویش کالبد در تازه جانی خواهر، مهربان و آرام سیمای دیدن با برادر. کرد سالم و شد وارد خواهر

 وجل خود نیاندازد، زحمت به را برادر آنکه برای خواهر. نهاد پیش قدمی چند استقبالش به و برخاست. کرد

 ماش امامت در هم هنوز واقفیه فرقه ام شنیده: گفت شمرده شمرده گاه آن. نشست برادر جایگاه مقابل و رفت

 نکردید؟ تمام آنان بر را حجت امروز آیا. دهندمی انتشار را شبهاتی مردم میان و دارند تردید

 به بگویم چه من. بود شده تمام مردمان بر غدیر روز همان از حجت !خواهرم: داد پاسخ و کرد مکثی برادر

 بپذیرند؟ خواهندنمی ولی چیست حقیقت دانندمی که افرادی

 مردم هیگمرا به مربوط به من نگرانی. نیستم معاند افراد از دسته این هدایت نگران من: گفت نگرانی با خواهر

 . بمانند باز حقیقت راه از مردم آنان، شبهات و تبلیغات تاثیر تحت ترسممی. است
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 متوجه را امت زنان تا کنیدمی را تالشتان تمام دارید شما اما! خواهرم دانممی: فرمود و داد تکان سر برادر

 صلا توانندمی و دارند تاثیرگذار و مهم نقشی هایشان خانواده در زنان،. نیست کمی کار این و کنید حقیقت

 که نیست این از بیشتر چیزی زمان این در شما رسالت. کنند تثبیت آینده نسل میان در را والیت و امامت

 .کوشایید آن در وجه باالترین به بینممی دارم من

 تمام که نیست کافی من برای این. اندیشممی این از فراتر نقشی به من اما! برادر: گفت و کشید آهی خواهر

 مانده ناشناخته مردم میان در شما الهی حقیقت و شما همچنان که حالی در کنم تالش وقف را هایم ثانیه

 .کنم بسنده زنان تعلیم و آموزش امور اداره به تنها و ببینم رنجی چنین در را شما توانمنمی من. است

 ار این خدا اگر اما: فرمود و نشاند چهره بر تبسمی بود، دریافته خوبی به را خواهر تقالی منتهای که برادر

 ایرض به و هستم پروردگارم امر تسلیم من. شما هم و من هم. باشیم راضی او خواسته به باید باشد، خواسته

 .است دوران از من خرسندی معیار تنها این. خشنودم او

 ویشخ ملکوت منتهای عارفانه، چنان آن برادر. کردنمی پیدا گفتن برای حرفی هیچ دیگر. کرد سکوت خواهر

 . ساخت نهادینه او قلب در را آرامش همیشه برای که بود کرده عرضه او بر را

 زا بخشی که دانیمی را این حتما: برهاند سهمگین سکوت این از را خواهر تا بود گشوده سخن به لب برادر

 اما شده معین آن مصارف محل آنکه با. است مانده باقی پدر کارگزاران دست در شیعیان شرعی وجوهات

 هزار ادهفت اکنون. کنندمی انکار را پدر شهادت که حد بدان تا. است برانگیخته را برخی طمع دنیا مال وسوسه

 .است مانده باقی بَطائِنی حمزه أبى ابن نزد دینار هزار سی و قندى زیاد دست در دینار

 تهنداش خیری هرکس برای( ع)کاظم امام رحلت انکار اینکه یعنی جمالت این معنی که دانستمی خوب خواهر

 هواداشت را آنان انگیزه همین پس. داشت خواهد سود دینار صدهزار النفس ضعیف کارگزار دو این برای باشد

 .کنند توقف خدا ولی هفتمین امامت در آزمندانه تا

 چند همین. است پدر و من یاران از عبدالرحمن بن یونس :دادمی سیر حقایق در را خواهر برادر، صدای طنین

 بطائنى و زیاد تا شده باعث او کار همین. کرده تایید مرا والیت و پدر شهادت و فراخوانده را مردم پیش روز
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 و برآمدند تطمیعش صدد در عاجزانه و خوانده خود سوی به را او. ببینند خطر در سختی به را خود شرایط

 خواهیم تو به دینار هزار ده هستى، مال طالب اگر چیست؟ مردم جمع در ها سخن این از تو هدف که گفتند

 .برداری هایت افشاگری از دست تا بخشید

 عالم فرد بر شد، ظاهر هابدعت گاه هر که ام شنیده روایتی( ع)هدایت ائمه از که است گفته پاسخ در او اما

 ....شد خواهد سلب او از ایمان نور نکرد، را کار این اگر و. کند آشکار را خود دانسته که است واجب

 تهدای را مردم خداوند. بود خواهد خود دین پاسبان خودش خداوند بدانی که. بگیری آرام تو که گفتم را اینها

 !نده راه زاللت دل به را اندوهی هیچ داریمبرمی قدم حق مسیر در که زمانی تا! خواهر نباش نگران. کرد خواهد

 یرونب اش سینه از کبوترانه خواهر قلب که بود، آورده زبان بر را کلمات این مهربان و صمیمانه چنان آن برادر

 لشد. نیاد بیرون آن از هرگز و بسازد ای آشیانه برادر قلب های الیه ترین درونی در خواستمی دلش. بود زده

 یها ثانیه نثار را اشتیاقش دریای از ای جرعه تا گشود لب. ماندمی محو. شدمی گم برادر وجود در خواستمی

 !شما فدای به جانم! من موالی: گفت آرامی به و گشود لب. کند اتاق

 خواهر اما. خواندمی خود آغوش به را خواهر بود، کرده حلول برادر صبور اما دیده رنج سیمای بر که تبسمی

 آن در را خدا بوی و کند رها برادر سینه در مهابا بی را خود کودکی روزهای مثل که آمدمی شرمش نوجوان،

 مطمئن پناهگاه آن هرم در آسودن ای لحظه خواست،می هستی از که چیزی تنها دلش وجود این با. بجوید

 در ار اشتیاقش تمامی و بگذارد خود موالی سینه بر  -نه که -برادر سینه بر را سرش خواستمی دلش. بود

 و ردک بسنده برادر مهربان نگاه تماشای به تنها. آمدمی شرمش اما. بریزد پایش به امان بی های اشک زاللی

 !من ولی فدایت به جانم! برادر فدایت به جانم: گفت لب زیر

××× 

 وصیخص صورت به را سواالتشان یکی یکی شد، تمام که قرآن تفسیر. بودند مانده باقی جلسه در زن چهار

 . داشتند مشترک پرسشی که بودند مانده زن چهار فقط حاال. رفتند و گرفتند جواب و پرسیدند
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 انبرایم سوالی وقتی اما. هستیم شیعه و داریم قبول را امامت امر ما: کرد چینی مقدمه به شروع میانسال زن

 سوال نای از را ما اینکه از راستش. باشد اعتقادمان سستی نشان بیاوریم زبان بر اگر ترسیممی آیدمی پیش

 .نگرانیم کنید، سرزنش

 چیزی. ندارد اشکالی هیچ پرسیدن! خواهرانم نه،: داد جواب و شد جا به جا کمی خود جای در جوان، دختر

 ذهنتان که سوالی هر به حاضرم من. است عناد روی از جدل و شبهه ایجاد است، نکوهش مورد اسالم در که

 ممادر خانه در عرب زنان که بپرسید گونه همان. بپرسید آسوده خیالی با پس. بدهم جواب کرده، مشغول را

 .بودند راحت آنها که باشید آسوده قدر همان. آوردندمی زبان بر را خود سواالت و یافته حضور( س)فاطمه

 اثیرت تحت چنان را او دختر، کلمات جذبه. بگیرد دست در درستی به را کالم رشته توانستنمی میانسال زن

 . بود آمده شرمش داشت، ذهن در که پرسشی از که بود، داده قرار

 کانت سری کرد، نگاهی زنان سایر به دیگر زن. شود خالی دیگری برای میدان تا شد باعث او طوالنی سکوت

 هلوحان ساده عقاید که زنندمی طعنه ما به خانه در است چندی ما همسران: گفت بقیه از نمایندگی به و داد

 .کنیممی پیروی والیت از کورکورانه، داریم ما که معتقدند آنها. داریم

 مردم عقاید در عباسیان نفوذ دوره که دانستمی. داشت خبر خوبی به مردم اعتقادی فضای از جوان دختر

 .کند تثبیت را خود های پایه مردم، در والیت به باور تضعیف با تا است آن بر حکومت و است

 همین برای. است گرفته شدت مباحثی چنین ها، خانه از بسیاری در که بود دریافته خوبی به هم این از پیش

 دانند؟می لوح ساده را شما چه برای همسرانتان: گفت دهد، رخ حاالتش در تغییری کمترین آنکه بی

 وجود یامام دیگر پدرتان از بعد و نیست امام شما برادر که گویندمی آنها... استغفرهلل... گویندمی: داد جواب زن

 .ندارد

 کندمی ثابت که داریم محکمی دالیلی و احادیث خدا( ص)پیامبر از ما اما: داد جواب و کرد مکثی جوان دختر

 نآ در آیا. ام داده توضیح برایتان قرآن تفسیر جلسات طی را دالیل آن من. است اشتباه همسرانتان حرف
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 کنم ابتث برایتان را حقیقت این قرآن، آیات به استناد با خواهیدمی اید؟ نشده قانع یا نداشتید حضور جلسات

 کنید؟ دفاع دین ناموس از هایتان خانه در پر دست با تا

. یمدانمی را پیامبر دالیل ما. اید داده اطالعات ما به کافی اندازه به شما. نیست کار این به نیازی: گفت زن

 .ندارد وجود انکارش برای راهی که واقعیتی. است دیگری چیز مسئله اما. آگاهند آن از هم همسرانمان

 زارشآ پیش از بیش دانایی این رنج و دانستمی چیست؟ واقعیت از زنان منظور که دانستمی خوبی به دختر

 .دادمی

 .بردند فرو سکوت در سر نیز آنها اما. دهند ادامه خود سخنان به قبل از تر آسوده زنان تا کرد سکوت قدری

 ردهک توقف پدرم امامت در که واقفیه مکتب روسای از یکی که بود دیروز همین: گفت و کرد بلند سر دختر

 هب غرور از سرشار لحنی با او. کرد دیدار برادرم با و آمد اینجا به شوند،نمی گو لبیک را برادرم والیت و اند

 همدمی شهادت من اما: گفت شنید، را برادرم مثبت پاسخ وقتی هستى؟ خدا حجّت و امام تو آیا: گفت برادرم

 .نیستی امام تو که کنممی ثابت و

 کنی؟ انکار شده، تفویض خداوند سوی از که را من امامت توانیمی دلیلی چه به که فرمود برادرم

 استناد آن به همسرانتان که دلیلی همان. شماریدمی واقعیت را آن شما که آورد زبان بر را دلیلی همان مرد

 فرموده( ع)صادق جعفر امام چون: گفت مرد. دانندمی لوح ساده برادرم، والیت پذیرش خاطر به را شما و کرده

 !ندارید پسر فرزند هنوز سنّى موقعیّت این در شما که حالی در بود، نخواهد عقیم خدا حجّت که است

 هک تصرفی و معنوی قدرت بر تکیه با برادرم اما: داد ادامه جوان دختر. افکندند زیر به سر شرم، شدت از زنها

 داراى زودى همین به که این بر دهممى قرار شاهد را متعال خداوند من: فرمود قاطعانه دارد، معنا عالم در

 ... شد خواهم پسرى فرزند

  کند؟نمی کفایت را شما تان، ولی بشارت این آیا شما، اما و



33 
 

 ها ایمان آن در که است ای مرحله همان اینجا: گفت جوان دختر. نگفتند چیزی و کردند نگاهی هم به ها زن

 ...وگرنه بود؛ خواهد کافی برایتان بشارت این باشید، داشته ایمان امامت به اگر. شودمی آزموده

 ینا مسئله اما. مخالفیم آنها با و ایم ایستاده همسرانمان برابر در که داریم ایمان ما! خانم: گفت زنها از یکی

 سن هب پا که حالی در ندارند، پسری هنوز اما اند، کرده ازدواج که است سال سالیان ایشان کی؟ دیگر که است

 شانای که بدهیم اطمینان را دیگران توانیممی چگونه باشیم، شده قانع هم خودمان اگر حتی ما. اند گذاشته

 . آیدنمی شمار به دیگران برای سندی ایشان بشارت! داشت؟ خواهند امامت در جانشینی خود، از بعد

 زبان بر داشت، دل در که را سخنانی ازدحام و بگشاید لب خواستمی. شد خیره دوری نقطه به جوان دختر

 هب نیازی هیچ امام که بفهماند جاهل انسانهای این به و بزند فریاد را برادر حقیقت خواستمی. کند جاری

 رو طفق نه و برافرازد خانه این در سر بر را برادر حقیقت از حمایت بیرق پروا بی خواستمی. ندارد آنها تایید

 . ندارد یکس تایید و باور به نیازی کمترین برادرم والیت که کند اثبات بشریت همه برای که مدینه مردم به

 غیرت. خواهرانه غیرتی. غیورانه خشمی. بود کرده نفوذ خواهر قلب های الیه در عشق با آمیخته خشمی

 !خویش ولی به نسبت خواهری غیرت. والیتمدارانه غیرتی... نه... نه. برادر به نسبت خواهری

 چیزی تنها. نبود مهم چندان دختر برای موضوع این دیگر! منکرانه؟ یا مریدانه برخاستند؛ خود جای از زنها 

 .شد خواهند خود بزرگ اشتباه متوجه مردم که روزی و بود برادر بشارت تحقق داشت اهمیت برایش که

 اتاق در دختر صدای حال همان در. گرفتند پیش در را خروج راه و کرده تنظیم خود صورت بر را هابرقع زنان

 ...هواالبتر شانئک ان. وانحر لربک فصل. الکوثر اعطیناک انا: شد جاری

××× 

 راه سرعت این به حال به تا. بود نکرده طی را خیزران منزل تا خود اتاق فاصله شتاب، این به هرگز حال به تا

 انکن هروله جوان، دختر. بس و بود هروله عین این. مانستنمی رفتن راه به ها، قدم این اصال. نه. بود نرفته

 هگوش جوان، دختر. بود رفته و داده مادر دست به را نوزاد قنداقه قابله. بود رسانده خیزران بالین به را خود

. کرد سالم دختر به و گشود چشم آرامی به خیزران. بگیرد آغوش در را قنداقه تا زد کنار را خیزران لحاف
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 سختی به خیزران. گفت تبریک او به را فرزندش تولد و بوسید را خیزران پیشانی شد، خم. زد لبخندی دختر

 به هک کرد توصیه و برگرداند قبل حالت به را او دختر. بنشیند خود جای در تا کوشید و کرد تازه نفسی

 خیزران. شد خیره او بسته هایچشم به و گرفت آغوش در را نوزاد آنگاه. باشد آرام و دهد ادامه استراحت

 رایب روزی عاقبت که داشتم یقین من. بودم انتظارش چشم که است سال بیست حدود: گفت شمرده شمرده

. دشمی افزوده( ع)امام یاران ناامیدی بر روز هر و بود رفته باال سنم آنکه با. آورد خواهم دنیا به پسری( ع)امام

 .یافت خواهد تحقق زود یا دیر برادرتان بشارت که داشتم یقین من اما

 سرشپ تا. بیاید دیدارتان به برادرم تا منتظرم: گفت و کرد مسح آرامی به را نوزاد کوچک دستهای جوان، دختر

 .بگوید اذان گوشش در و بگیرد آغوش در را

 کنزدی خیزران دهان به را آب پیاله خدمتکار برخیزد، جای از دختر آنکه از پیش. کرد طلب آب قدری خیزران

 .بنوشد آب تا شد خیز نیم خیزران. کرد

 . گفتمی ذکر لب زیر و مانده خیره خویش برادرزاده نورانی چهره به همچنان دختر

 مینه فقط. گذشت چه نوزاد با خودش میان اتاق خلوت در و گذشتند شتابی چه با دقایق که ندانست دختر

 .کندمی تالوت قرآن و گویدمی اذان او گوش در دارد و رسانده نوزادش به را خود برادر که دید قدر

 نوزاد به خود بستر در خیزران. کرد طلب شیردادن برای را کودک خیزران گرفت، برادر دست از را قنداقه وقتی

 . کردمی جستجو را الهی اسرار برادر، شعف از پر چشمان متن در خواهر و دادمی شیر اش نورانی

 ندتانفرز توانستم من و بخشید تحقق را شما بشارت امروز که سپاس را خداوند: گفت و زد زانو برادر کنار آرام

 .گذاشت خواهید چه را پسر این نام برادر راستی. بگیرم آغوش در را

 ماما زبان از تا بود پرسیده شاید اما اینک. دارد خبر آینده امامان اسامی از خواهر که دانستمی خوبی به برادر

 تعالی حق: فرمود بود، پدرانه فراوان شوق گویای که تبسمی با رو این از. بشنود را او از پس امام نام خود،

 خداوند مریم بن عیسی مثل و شکافدمی را دریاها عمران بن موسی چون هم که کرد عطا من به فرزندی
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( ص)محمد داده، مژده پیامبر که چنان آن را نامش. شده آفریده مطهر و طاهر او و گردانیده مقدس را مادرش

 (.ع)بیت اهل سخاوت مظهر و است جواداالئمه که نهممی

 !جواداالئمه! جواد!... محمد !محمد: کرد تکرار لب زیر خواهر

 در ادربر اینکه. کردمی سیر ژرف ای اندیشه در اتاق گوشه خواهر !شکر نماز ایستاد؛ نماز به قبله به رو برادر

 .است بوده راضی و بردبار چیز همه برابر در و نهاده سر پشت را هایی نشیب و فراز چه کوتاه، مدت این

 دستهای به و برگرداند برادر سوی به را سرش. آمد خود به شد، تعارف جوان دختر مقابل که گرم شیر ظرف

 . شد خیره کرد،می تعارف خرما و شیر او به که مهربانش

 دبای من. بنشینید شما! برادر ممنونم: گفت برادر به آهسته. دیدمی عمیق خواب در را مادرش و نوزاد خواهر،

 .کنم پذیرایی شما از

 .جواد پسرم قدوم یمن به ای ولیمه. بدهیم ولیمه باید: داد جواب و نشست گلیم روی بر خواهر کنار برادر

 بر اشم که رنجهایی به و کردممی فکر پدر از بعد وقایع به داشتم! برادر: داد جواب و نوشید شیر قدری خواهر

 مجبِّره، مجسِّمه، مشبِّهه، چون منحرفی های فرقه های بازمانده هم هنوز. کردید صبوری و کشیدید دوش

 خیل به دینی فقهای از برخی. دارد وجود اسالمی جامعه در رأی و استحسان قیاس، جریانهای و مفوِّضه

 ندا انداخته جا مردم میان در عباسیان. کنندمی حمایت عباسی جور دستگاه از و پیوسته حکومت طرفدارانِ

 یند آنان. هستند مسند این صاحب آنها و رسیده ارث آنها به پیامبر عموی عباس، طریق از خالفت مسئله که

 کرده ترویج چنان مردم میان ابزار، همین با و گرفته کار به مردم فریب برای پوششی و وسیله عنوان به را خدا

 و انتقاد مورد را او خاندان و امام که دارند اجازه و هستند مردم بر حکومت امر در خداوند برگزیده که اند

 .دهند قرار حسابرسی

 داشت خواهر. خواند لب زیر ذکری حال همان در. نهاد دهان در را آن و برداشت ظرف میان از رطبی دانه برادر

 تیوق تا چهارسال، مدت تا شدید مجبور حاکم سیاسی فضای خاطر به تنها پدر، شهادت از پس شما: گفتمی

 من. دارم خاطر به خوبی به را چیزها این من. بدارید پنهان مردم از را خود امامت امر بودم، ساله چهارده من
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 خشم آنها بر هارون وقتی همین برای. کنممی فکر بیت اهل و شما حق در برمکیان های دشمنی به روز هر

 با ماش ارتباط و شما امامت راه سر بر بزرگی مانع که دانستممی زیرا. بودم خوشحال کرد، نابودشان و گرفت

 است امامی چه این که رسیدمی گوشم به سو هر از مردم زبانهای زخم هم آن از بعد. است شده برداشته مردم

 د،جوا که دارم یقین من !برادر! باشد؟ جانشینش که ندارد پسری فرزند هنوز و شودمی ساله پنجاه دارد که

 خواهد گسترش عالم در را خدا دین که شد خواهد بزرگمردی او. شماست یاران و شما صبوری همه آن اجر

 . بود خواهد ما زندگی روشنایی فصل قدومش که دارم یقین. داد

 اما: داد جواب و کرد تبسمی. شد خیره خواهر مشتاق چشمان به و نهاد خود ظرف کنار را خرما هسته برادر

 دانفرزن گمراهی برای ابلیس زیرا. داشت خواهد ادامه ابدیت تا حق با باطل اهل دشمنی که است این حقیقت

 برایش هاآسمان اهل و شد خواهد کشته ستم و جور به کودک این! خواهرم آری،. است خورده سوگند آدم،

 زندگی از ای بهره او قتل از بعد آنها کرد؛ خواهد غضب او قاتل و دشمن بر متعال خدای کرد، خواهند گریه

 .شد خواهند واصل الهی عذاب به زودی به و برد نخواهند

 .کشید بیرون خود مدهوشی خلسه از را خواهر حتی که کرد؛ بیدار خواب از را مادر فقط نه نوزاد، گریه صدای

 .بود زده رقم برایش را آن برادر که ای عارفانه خلسه از

××× 

 !است داده تکیه او سلطنت تخت بر و کشته را خود برادر مامون

 در مقدس؛ نقطه این در حتی. شدمی پخش مردم میان دهان به دهان برزن و کوی هر در که بود خبری این

 (!ص)پیامبر حرم

 دارم خبر من که جایی تا: گفت خواهر به رو و زد زانو پیامبر مزار کنار دختر، وفادار برادران از یکی جعفر

 که ودب این دلیلش گمانم به. بود نیاورده زبان بر خود والیتعهدی برای مامون از نامی پیش سال چند تا هارون

 .بگیرد دست در را آنان امورات روزی مامون چون ای کنیززاده که دانستندنمی خود شان در اطرافیانش
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 در بسیاری شورشهای و بحران با عمرش روزهای واپسین در هارون اما: داد جواب آرام و فرستاد صلواتی دختر

 کفایتی بی و سیستان در خارجی حمزه شورش ماوراءالنهر، در لیث بن رافع شورش. شد مواجه ایران شرق

 وا مستمر تالش وجود این با. بود بریده را هارون امان که بود مشکالتی خراسان حکومت در عیسی بن علی

 مجبور که جایی تا. داشت ادامه مأمون به اش توجّه بذل نیز و فرزندانش امپراتوری در امنیت برقراری برای

 . شود خراسان عازم مأمون همراه به شرق، در امنیت بازگرداندن برای شد

 ظریفش انگشتان با خواهر. شد شستشو مشغول و ریخت( ص)پیامبر مزار سنگ روی را گوارایی آب جعفر

 از هک کسی عزیزترین یاد در است نوازشی زیباترین این که دانستمی خود و کردمی لمس را سنگ شکاف

 . است کرده حلول جانش در زندگی ابتدای

 جان بر لحظه هر من. بس و است هارون فساد و ظلم امتداد مامون، !خواهرجان: گفت حال همان در جعفر

 .بود برداشته خود راه سر از را ایشان هارون نبود، الهی امدادهای اگر که دارم یقین. بیمناکم برادرمان

 بدرقه را خیرت دعای خودت(! ص)اهلل رسول یا: داد جواب و کشید صورت بر تبرک حالت به را دستش خواهر

 . بماند امان در هارون شر از برادرم تا شد باعث دعایت که طور همان. کن برادرم راه

 اباصلت، چون دانستمی. زندمی حرف دعا کدام از دانستمی. دریافت را خواهر کلمات مفهوم روشنی به جعفر

 مجلس به الرشید هارون سوی از ای فرستاده که را روزی ماجرای بود کرده تعریف برایش برادر وفادار غالم

 .بروید محضرشان به شما اند داده دستور خلیفه که آورد پیغام و شد وارد برادر

 لتاباص. افتدمی راه به هارون فرستاده دنبال به ملکوتی اقتداری با و برخاسته جای از آرامش با( ع)امام آنگاه

 امر برای جز مرا او! اباصلت ای: فرمایدمی یقین از عالمی در او به رو ایشان اما شود، امام رفتن مانع خواهدمی

. دده انجام من حق در دارممی ناپسند را آنچه توانست نخواهد سوگند خدا به ولی است؛ نکرده احضار ناگواری

 . شد خواهد من جان حفظ موجب که دارم خود همراه را( ص)خدا رسول جدم دعای زیرا
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 ایستد،می هارون پوشالی تخت مقابل وقتی. دارد لب بر را دعا آن که شودمی وارد حالی در هارون دربار در امام

 ادهد دستور! ابوالحسن ای: گویدمی او به رو اختیار بی هارون و آینددرمی لرزه به معنا عالم در قصر های ستون

 . کنید برآورده را خود خانواده نیازهای شما تا بپردازند شما به درهم هزار یکصد ایم

 حیرانی مقابل در هارون کندمی ترک را قصر امام که زمانی و مانندمی خیره هارون به زده حیرت مجلس اهل

 خدا چه آن و کرد اراده دیگری چیز پروردگار و بودم دیگری چیز خواهان من: کندمی اعتراف دربارش، اهل

 .شود همان بخواهد

 عفرج اینکه نه. بردنمی راهی بدان جعفر که مناجاتی. خواندمی ذکری و نهدمی پیامبر قبر بر پیشانی خواهر

 قویت در او که. اند آمده فائق خود علمی ابهامات به او محضر در زمان دانشمندان بزرگترین که. باشد آدمی کم

 هرخوا حریم. نیست راهی بدان را او که است ریدیگ حریم اینجا اما. است برده راه یقین مراتب باالترین به

 دگیرمی فاصله قبر از قدری جعفر. است آن مخاطب( ص)خدا رسول تنها که دعایی. برادر برای دعایی و است

 .کند مناجات خدا پیامبر با پیش از تر آسوده خواهر تا

. دبو پیچیده( ص)پیامبر حرم در هارون مرگ خبر که را پیش سال چند کندمی مرور و ایستدمی دورتر کمی

 طعق هارون از طبیب وقتی اینکه به. دادمی گوش راویان حرفهای به و بود ایستاده ستون همین کنار درست او

 رسیده افر که مرگى برابر در دفاع قدرت دارویش و طبابت با طبیب که معنا این با گفته شعری او کرده، امید

 !میرد؟مى کرد،مى درمان را آن گذشته در که بیمارى همان با خودش چرا پس دارد قدرت اگر ندارد،

 نداد پایان برای که دیده را هارون خود چشم به که گفتمی بود، آمده ایران بالد از که تاجران از دیگر یکی

 حیوان زانوى ناگهان اما. گشته ظاهر مردم میان و شده چهارپایی بر سوار مرگش، درباره مردم های شایعه به

 .گویندمى راست پراکنان شایعه که کنید پیاده مرا: گفته و گرفته نامبارک فال به را این هارون و شده سست

 مدید خودم هم من: بود گفته تاجر حرف ادامه در بود، آمده( ص)اهلل رسول قبر زیارت برای که دیگری مسافر

 نهمی کنار در: گفت و کرد انتخاب را یکى آنها میان از او و بیاورند برایش هایىکفن داد سفارش هارون که

 لَکَهَ*  مَالِیَهْ عَنِّى أَغْنَى مَا: خواند را آیات این و کرد قبر در نگاهى سپس. کنید آماده من براى قبرى بسترم
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 و مال هک گشایممى حقیقت این به زبان و گذشته کار از کارم که هستم مجرمى من که یعنی. سُلْطَانِیَهْ عَنِّى

 لما تنها نه نرسید، دادم به است من بیچارگى روز که امروز و نکرد برطرف من از را خدا عذاب از چیزى ثروتم

 ستمد از و شد نابود نیز سلطنتم و قدرت بلکه نگشود، برایم را گرهى و نکرد حل من از را مشکلى ثروتم و

 .رفت

 داد المیس( ص)پیامبر مزار به دیگر بار سینه به دست جعفر،. بود شده نزدیک جعفر به برقع و پوشیه با خواهر

 دارید؟ هم بقیع قصد آیا. کندمی طلوع خورشید دارد کم کم: گفت خواهر به رو و

 .بروم بقیع زیارت به ایشان با خواهدمی دلم. بازگردد حج سفر از برادرم تا منتظرم: داد جواب خواهر

 . داشتبرمی قدم ها کوچه در آرام او دنبال به خواهر و گرفت پیش در را خانه راه جعفر

××× 

 کیی ناشدنی وصف اشتیاقی با جوان دختر. پرسیدمی را خود سواالت و زدمی ورق را ها صحیفه خردسال، پسر

 . دادمی جواب خود برادرزاده پرسشهای به یکی

 کند؟می فرق هم با مردم میان رایج های سکه چرا: پرسید پسرک

 کنند تغییر است ممکن حکومت سیاست تغییر و زمان گذر با ها سکه: داد جواب و زد لبخندی جوان عمه

 در المث. کندمی جمع را آنها حکومت و شودمی ساقط اعتبار از قبلی های سکه بیاید، جدیدی سکه وقتی ولی

 حذف ها سکه و ها خطبه از مامون نام که بود 591 سال. بود شما تولد سال درست. بله. بود شما تولد سال

 .نشست آن جای امین فرزند موسی نام و شد

 وجود هب اختالفاتی خالفت برای هارون پسر دو میان اینکه. داده توضیح برایم را جریانش پدرم. بله: گفت پسر

 .نشست سلطنت کرسی بر خود و کشت را برادرش مامون که آنجا تا آمده

 خالفتش مرکز عنوان به را مرو اکنون او! برادر فرزند است طور همین: گفت کوتاه درنگی از پس جوان دختر

 حفظ را ودخ غصبی مسند بتواند تا کرده استفاده سهل بن فضل مانند ایرانی نخبگان و مشاوران از و برگزیده
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 به را آنها اعتماد و مردم رضایت تا است آن بر و زده کنار سیاست صحنه از را اعراب رسمی طور به او. کند

 .کند جلب خود سوی

 به آن قاب میان از و رساند چوبی پنجره مقابل را خود پسرک. زد هم بر را عمه و پسر خلوت در کوبه صدای

 . گشود را خانه در خدمتکار. کرد نگاه خانه در

 از انجو دختر که کشید طول ای اندازه به توقف این. شد متوقف غریبه مردی تماشای در پسر نگاه ناگاه به

 لباس که مردی. دید محافظ دو با را مردی حیاط میان در نیز او. آمد کودک سوی به و برخاست خود جای

 اب اینها: پرسید کنجکاوانه لب زیر و دوخت عمه چشمان به را نگاهش پسر. داشت تن بر را حکومت رسمی

 ...پدرم با نکند دارند؟ کار چه ما خانه

! دکنی صبر: داشت نگه را او راهش سر بر مانعی چون اما عمه صدای. افتاد راه به در سوی به درنگ بی آنگاه 

 .رفت خواهیم پدرتان دیدار به هم با آنها رفتن از بعد. کنند مالقات آنها با تنهایی به پدرتان بگذارید

 تحمل پدر مجلس به را حکومت ماموران ورود و بایستد خود جای در توانستمی سختی به خردسال کودک

 سراغ به هارون ماموران که گفتید روزی از برایم هست یادتان: گفت و گرفت را عمه دستهای آسیمگی با. کند

 یدتوانمی پس. اید کشیده زیادی های رنج پدرتان دوری در شما. بردند بصره زندان به را او و آمدند پدربزرگ

 .کنم تحمل مامون زندان در را پدرم اسارت توانمنمی هم روز یک حتی من. کنید درک مرا حال

 تواندب خواستمی دلش. کردمی سیر عظیم سکوتی در و بود مانده خیره پسر اشکبار و زالل نگاه به تنها عمه

 ودخ برادرزاده به تواندنمی. نیست مقدور برایش که دانستمی اما بیاورد، زبان بر گذشتمی دلش در را آنچه

 یک اگر وت که بگوید او به توانستنمی. نیست پدرت دلباخته من، اندازه به دنیا این در کس هیچ که بفهماند

 .آورمنمی طاقت را برادرم دوری هم لحظه یک حتی من نداری؛ تاب را مامون زندان در پدرت اسارت روز

 مدهوش عالم این در بشری هر از بیش اش؛ برادرزاده که داشت خبر کسی هر از بهتر را این چون توانست؛نمی

 سبتن را خود مرز بی عشق کسی، چنین مقابل در توانستنمی پس. است پدر بیکران علقه و معنوی مقامات
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 ماموران و گذشت ساعتی تا برد پناه خویش شمارانه ثانیه سکوت به قدر آن همین برای. بزند فریاد او پدر به

 . کردند ترک را خانه حکومت

 به و انداخت سر بر را چادرش جوان دختر کردند،می بدرقه در پای تا را آنها خدمتکاران، که ای لحظه درست

 .کرد حرکت امام حجره سوی به برادرزاده همراه

 هاینفس در، چارچوب در خواهر. بوسید را او روی و کشید پسرش سر بر دستی امام. شدند وارد هم با دو هر

 . نشیندب مکاشفه به گذشته، فضا این در پیش دقایقی را آنچه آن، هرم در تا کردمی جستجو. کاویدمی را برادر

 .بود شتافته حادثه افشای به زد،می موج برادر نگاه در که اندوهی زیرا. نبود نیازی کار این به اما

 رفط از آیا بودند؟ آمده کجا از بودند؟ که اینها !پدرجان: بود پرسیده و گرفته دست در را پدر دست پسرک

 بودند؟ آورده پیغامی شما برای حکومت

 زرگب مردی که خردسال؛ پسر یک نه را او. بود کرده شهود را بیکرانی دانش پسر، نافذ چشمان میان در پدر،

 از ای فرستاده. آری: داد جواب آرام و دوخت خواهر ملتمسانه نگاه به را نگاهش. بود دریافته دالور یاری و

 !مامون سوی

 نم باشند، خوانده را شما هرکجا به! پدر: گفت اندوهگین و فشرد خود انگشتان میان در را پدر ردای پسرک،

 بروید؟ زندان به پدربزرگ مانند هم شما است قرار آیا! پدر. آیممی هم

 همراه هب پسرک گویی. بود آورده زبان بر پسرک خواند،می خواهر ساکت نگاه میان در برادر که را سواالتی تمام

 .بکشد دوش بر امام برای را او چشمان ترجمه رسالت تا بود آمده پدر اتاق به خود عمه

 و زندان به مرا مامون. دارد فرق هم با پدرم و من زمانی شرایط! پدر عزیز نه: داد جواب و داد تکان سری پدر

 .بروم مرو به خواسته من از. کرده دعوت خود سوی به مرا او. فرستدنمی سیاهچال
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 رسیده؟ فرا موعود هنگامه آیا! من خدای. کوه یک انفجار چون صدایی. پیچید خواهر قلب در هولناکی صدای

 سفری کاروان باید آیا شد؟ خواهم همراه او با ،(س)زینب مان عمه مانند به هم من و است برادرم سفر زمان آیا

 ...رسیده؟ فرا دور سرزمینی در برادرم غربت زمان آیا بگیرد؟ شکل دیگر کربالیی برای

 ؟!پدرجان دادید، جوابی چه شما: پرسید قراری بی با و داد تکان را پدر ردای خردسال پسر

 ریشانیپ به پاسخی برای که او، جواب در فقط نه و کشید او سرخ های گونه بر دستی. زد زانو پسر مقابل پدر،

 زا بعد که حکومتی از من. کنم ترک را مدینه نیستم حاضر من گفتم او به. نکردم قبول: فرمود خواهر های

 .پذیرمنمی مرو به سفر برای را او دعوت و نیست کاری مامون با مرا. ام شسته دست شد، فراموش غدیر

 ار سرش اما خواهر. افکند پدر آغوش در را خود و کرد آزاد بود، کرده حبس سینه در مدتی که را نفسش پسر

 اب آیا. نگذشته هم خود برادر خون از هدفش به رسیدن برای مامون! برادر: گفت آهسته و داد تکیه دیوار به

 !داشت؟ برخواهد سرتان از دست اید، داده شما که ای منفی پاسخ

 .بود مانده خیره خواهر اشکبار نگاه به و چسبانده سینه به را فرزندش سر برادر،

××× 

 . بود افکنده سایه مدینه های کوچه تمام بر سکوت. خواب در خانه اهل و بود شب هاینیمه

 از ارغف ساعتی و باشم تنها شما با که خواهدمی آسمان زیر خلوتی دلم! برادر: بود گفته پیش روز چند همین

 .کنم نجوا شما با عالم غم

 .ودب برگزیده مدینه نخلستان در خواهر شیدایی خلسه برای را امشب داشت، خبر او رنج منتهای از که برادر و

 !گوشم سراپا من که بزن حرف! خواهرم بزن حرف: فرمود آرام و داد تکیه نخل درخت به مهتاب نور زیر

 چه من! برادر: گفت و دوخت چشم آسمان های ستاره به. خورد فرو را خویش گلوی در نشسته بغض خواهر

 کنم؟
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 محج بر نخلستان سکوت. ریخت فرو برادر دل در را تالطم از جهانی ساده، کلمه چند همین جمله، یک همین

 تشیآ تا گشود لب. بیاورد تاب را برادر خسته نفسهای هرم این از بیش نتوانست خواهر. افزودمی دقایق اندوه

 نمامو که دانستممی ابتدا از من! برادرم: شود مرهمی بود، افروخته برادر جان بر پیشینش کلمات با که را

 محاسبات کرده؛ بررسی را چیز همه او. کندمی مجبور هجرت این به را شما که دانستممی. آیدنمی کوتاه

 مه بتواند تا. نیست نیازمند خود کنار در شما حضور اندازه به چیز هیچ به که برده پی و داده انجام دقیقی

 از او که بود محال. دهد قرار خود کنترل تحت را شما هم و کند جلب را ایران شیعیان خصوصا و مردم اعتماد

 من. نیدک ترک را مدینه که مجبورید شما. بروید باید شما. بپوشد چشم استثنایی ظرفیت این و فرصت این

 .دارم رضایت مسئله این به هم

 و شد خیره مهتاب چشمه به. رسید ماه قرص به تا کرد دنبال نخلستان آسمان در را خواهر نگاه رد برادر

 نهمی. ماندنمی مخفی ادراکتان و چشم از چیزی دارید، شما که نبوغی و بینش با !خواهرم است درست: فرمود

 کارآش خویشانم برای را خویش الهی ماموریت روزها همین. هستم سفر این به مجبور من. گفتی که است طور

 .است من برای بزرگی آرامش کردی، اعالم را خود رضایت اینکه اما. کرد خواهم

. منباش راضی که بود قرار مگر. فهممنمی را منظورتان: گفت و کرد درنگی برادر، آخر کلمات در لختی دختر

 خراسان و مرو هیچ، که ایران... شمایید من وجود همه وقتی!... نباشم راضی شما همراهی به توانممی مگر اصال

 .یافت خواهید خود کنار در گونه زینب مرا بروید، که عالم هرکجای است؛ سهل که

 لیلد بود، نتوانسته هم هنوز. کاویدمی را برادر کلمات بطن بار، چندمین برای دختر که بود باری اولین این

 هب هرگز او بود؟ چه برادر منظور! من خدای: بود شده برپا درونش در هیاهویی. دریابد را رضایت کلمه گفتن

 این هدف بی است ممکن چطور کند؛نمی قطع را کسی سخن هرگز که او. آوردنمی زبان بر را ای واژه سهو

 دریابم؟ را آن نیستم قادر من که است کار در هدفی چه پس باشد؟ زده را حرف

 خود ماندن و من رفتن به باید شما! خواهرم: پایان بی التهابی آغاز و بود خواهر تشویش پایان برادر صدای

 !باشید راضی
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 . یافتنمی ای کلمه هیچ روح در پاسخ برای رمقی خواهر. شد آوار سرش بر یکباره به مدینه های کوه بزرگترین

 .نشاند زمین بر را او آرام آرام و شد سست پاهایش

 نمببی مبادا !ایزمانه زن ترین شیرزن تو! شجاعتی و صبر مظهر تو! جان خواهر شده چه: زد زانو او مقابل برادر

 !باشد درآورده پای از را تو چیزی که

 گویی ماا کند؛ پیدا ای کلمه برادر، پاسخ در تا کردمی تالش. بود گرفته جریان مژگانش رود از اختیار بی اشک،

 .گریختندمی اشطوفانی ذهن از ها واژه

 است یهمان ما رسالت. نیست بیش گذرگاهی دنیا: فرمود طمانینه از طنینی با و نهاد او شانه بر دستی برادر

 !باش خرسند پروردگار رضای به پس. است راضی بدان خداوند که

 شهر، نای در کاری شما بدون من که بگوید ملکوتی منطق چنین با کسی چنین به توانستمی چگونه خواهر

 برای را زندگی نباشید، که شما. داشته تپیدن شما حضور موسیقی با من قلب ضربان. ندارم دنیا این در کاری

  !بخواهم؟ چه

 مرا که اییدنی به نفرین که بازگوید برادر برای را شبش نیمه خلسه اشکهای تفسیر توانستمی چگونه خواهر

 .بگیرد سرم از را شما سایه که ای زمانه بر لعنت. کند دور شما از

 سرخ اشک، سیل میان در که ای چهره. کردمی تماشا را خواهر اشکهای گاه سجده مهتاب نور میان در برادر

 .را جدایی سنگین مرثیه. سرودمی را هستی مرثیه ترین

 آن مفهوم به بروم، سفر این به خود بیت اهل با اگر: باشد خواهر ملتهب سکوت بر تسکینی مگر تا گشود لب

 یک این دانیدمی خوب که شما اما. خرسندم بدان و پذیرفته را مامون عهدی والیت خود رضایت با که است

 ندی دشمنان های دسیسه که دارم ماموریت من. الهی دین با عباسی حکومت سیاسی جنگ یک. است نبرد

 ستا این مامون پلید های توطئه کردن خنثی راه تنها اکنون. کنم خنثی است، مقدور که ای وسیله هر به را

 تاریخ دل رد حقیقت این باید. شود ثبت حاکم دستگاه اجباری تبعید یک عنوان به تشیع تاریخ در سفرم که
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 قرار بشریت دست در باطل و حق مرزهای شناخت برای روشنی همیشه چراغ عنوان به تا بماند محفوظ دین

 است سهمگین و سخت قدر آن مدینه وطنم از جدایی جواد، فرزندم از دوری شما، از دوری من برای. گیرد

 است، آن افشای و حقیقت حفظ راه تنها این که کنممی فکر این به وقتی اما. بیاورم زبان بر را آن توانمنمی که

 سلیمت نیز من است، خرسند بدان پروردگارم که است راهی و است الهی تقدیر این که اندیشممی این به وقتی

 .خرممی جان به را رنجها و دردها همه و شوممی

 عوسی شهر. کند نازل وسیع؛ شهری سر بر را ویرانی تا آمده که طوفانی شدت به. لرزیدمی خواهر های شانه

 .شستمی را اش مقنعه سیاه حریر اشک سیالب. بود ریخته فرو طوفان تسخیر در خواهر قلب

××× 

 همه. بودند کرده پر را خویش امام خانه هاشمی زنان. بودند نشسته اندرونی هایسالن و هااتاق دور تا دور

 .بنشینند مرثیه به را جدایی دردناک های لحظه( ع)امام خداحافظی مراسم در تا بودند آمده خویشان

 همان. بود دوخته عاشورا عزاداری برای قبل سال چند که سیاهی لباس همان. بود کرده تن به عزا رخت خواهر

. داشتمی پا به مرثیه مجلس( ع)اباعبداهلل جدش مصیبت در و کردمی تن به را آن محرم ماه ساله هر که

 انقبرست در و کردمی تن به را آن رفت،می بقیع به بار هر که همان. بود پوشیده مادرش رحلت روز در که همان

 .جستمی را( س)زهرا مادرش مزار مدینه خاموش

. ستهنش کبودی به چشمانش که گریسته قدر آن. خوانده نوحه برادر، بدرقه مجلس در و کرده تن به عزا لباس

 . نهاده خشکی به رو چشمانش چشمه که ریخته اشک قدر آن

 به. اندیشیدمی مدینه دوردست فرداهای به داشت قلبش عظیم اندوه و خود اشکهای زاللی میان در خواهر

 واقع در مامون که دانستمی خوب خواهر. است میزبان را( ع)هشتم امام دیگر ساعتی تا تنها که ایمدینه

 .بردمی اسارت به را برادر

( ع)امام حضور به وابسته را خود حکومت دوام عباسی خلیفه که کردمی درک سیاستمداری هر از تر بالغ را این

 با خواستمی. کند تثبیت والیت به مردم عالقه و نام بر را حکومتش های پایه خواستمی مامون. است یافته
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 صرع تحلیلگران تمامی از بهتر نظیرشبی بصیرت با خواهر آری؛. کند حکومت خلق بر عصمت خاندان اعتبار

 قشهن این پشت هافرسنگ تا توانستمی خوبی به او. بود دریافته را مامون های دسیسه و ها حیله بطن خود،

 . کند تماشا را سیاستمدارانه

. دهد قرار خود حکومت تعالی برای نردبانی را والیت به مردم ارادت و( ع)بیت اهل نام که بود کرده اراده مامون

 بصیرت تیررس از که نبود چیزی عباس آل مزوّرانه و پوچ سیاست! عبثی رذالت چه !شومی دسیسه چه و

 .بماند پنهان خواهر

 در ود،ب رفته( ص)پیامبر حرم به خدا رسول قبر با وداع برای برادر که لحظاتی به. اندیشیدمی دیروز به خواهر

 . کردمی همراهی را او مامون، مامور سجستانی، که حالی

 ":بود داده سالم غریبانه( ص)النبیین خاتم مزار به رو و آورده جای به را مغرب نماز برادر که ای لحظه به

 "(!ص)اهلل رسول یا علیک السالم

 و ترف بار چند. نبود وداع طاقت را او گویی که چنان آن. بود برگشته و رفته خدا رسول حرم کنار تا بار چند

 توانستنمی و دیدمی را او غریبانه حاالت مامون فرستاده. کردمی نگاهش پریشان و حیران( ع)اش جواداالئمه

 لمینمس خلیفه که ببرد جایی به خود با را امام تا بود آمده. کند پیدا سفر ماهیت با رفتار آن میان ارتباطی

 را یپریشان و اندوه همه این دلیل اینک اما. بازگرداند او به را( ع)بیت اهل شده تضییع حق تا بود آمده. باشد

 زالل اام. نماید اعالم دیگر بار او با را خود همسفری و بگوید تبریک( ع)امام به تا آمد جلو عاقبت. فهمید نمی

 .کرد سرگردان پیش از بیش را او درخشید،می امام گونه بر که هایی اشک

 تاس غربت شهر سوى به حرکتم!... کن نگاه مرا خوب: ساخت جاری زبان بر گونه این را خود اندوه تفسیر امام

 دفن هارون قبر کنار در و سپارم،می جان غربت در و روممی بزرگوارم جدّ جوار از من. جا همان در هم مرگم و

 .شوممی

 حزونم صدایی با و سترد گونه از را خود پیوسته اشکهای خواهر. بازگرداند خود به را او زنان، بلند گریه صدای

 که. نماییم بدرقه را ایشان مرثیه و ماتم و اشک با و کنیم پا به عزا مجلس که اند فرموده امام! خواهرانم: گفت
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 یفهخل سوی به و کندمی ترک را مدینه دارد برادرم. آمدنمی پیش این از غیر فرمودند،نمی را این هم اگر حتی

. یردبگ دست در را حکومت اداره و رفته مرو به برادرم که داده دستور. داده تکیه غصبی مسند بر که رودمی ای

 زا شیعیان محرومیت برای است ای دسیسه تنها این. نیست بیش ای توطئه این که دانیدمی شما همه اما

. کرد رد را مامون دعوت و پیشنهاد برادرم. ما امام لحظه به لحظه کنترل و اسارت برای ای دسیسه. امامشان

 پوششی در مامون. شودمی تبعید دارد او. رودنمی سفر به برادرم. ساخت مجبور و کرد تهدید را او مامون اما

 است بصیرت و بیداری ما از یک هر رسالت اینک که بدانید و باشید آگاه پس. است کرده اسیر را برادرم زیبا

 .افشاگری و

 .نهاد پا زنان مجلس به امام و پیچید فضا در صلوات صدای کم کم. شد تبدیل آتشین هایی ضجه به ها ناله

  .کردمی مرور را حرم اهل با( ع)اباعبداهلل وداع و نهاده دیوار بر سر خواهر. زدند حلقه امام دور مویه و ناله با زنها

 شهادت! من شیعیان و هاشمی زنان. برادرزادگانم و خواهرزادگان و خواهران: بود پیچیده خانه در برادر صدای

 اندانمخ و عیال و اهل بدون من. نیست رفتن برای تمایلی کمترین مرا و ام شده مجبور سفر این به که دهممی

 فرس این از مرا زیرا. نمایید پا به عزا مجلس سرم پشت و کنید بدرقه هایتاناشک با مرا. روممی سفر این به

 .شد خواهم کشته وطن از دور و غربت در من. نیست بازگشتی هیچ

 با هک زنانی همه جای به و بیاندازد برادر پای به را خود و برخیزد خواستمی. کشید زبانه خواهر جگر بر آتش

 هک اندکی یاران بگذار !بمان !نرو !برادرم: که کند التماسش اند، سپرده گوش کالمش به توفنده های ضجه

 گذارب. سازند رنگین مامون ماموران خون از را مدینه زمین و کشیده بیرون نیام از را شمشیرها اند، مانده برایت

 یرومی... مگذار تنها را حرمت اهل. بسازیم برایت عاشورایی جا همین و کنیم برپا دوباره کربالیی جا همین

 کند؟ تکیه کسی چه به مدینه تو از بعد سپاری؟می کسی چه به خود، از بعد را ما اما

 زالل نگاه در اختیار بی هایشچشم. خواند باال به را سرش بود، شده نازل هایشپلک بر که نگاهی سنگینی

 را شدل آتش میزان و بود شنیده وضوح به برادر، را نهانش نجوای تمام گویی. شد گرفتار. کرد تالقی برادر

 .بود کرده لمس
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 و نهخا این از خداوند اراده به من. العظیم العلی باهلل اال قوه ال و الحول: فرمود و شد خیره دوری نقطه به برادر

 همان به را شما من و. بدارم زنده را آن حقیقت و کنم احیا را دین امر تا روممی غربت سوی به وطنم و شهر

 .هستم رضایش تسلیم که سپارممی خدایی

××× 

 خواهممی. نیایید من با شما: گفت زن دو به رو دختر! زن دو و دختر. بودند ایستاده زن سه نخلستان، میانه در

 . باشم تنها

! دنگیری فاصله ما از کنیممی خواهش. کنیم محافظت شما از که داریم ماموریت ما !خانم: داد جواب زنها از یکی

 .باشیم شما وفادار خدمتکاران که ایم داده قول خیزران بانویمان به ما

 تنها خواهممی فقط. هستم جا همین من. نباشید نگران: گفت و شد خیره بیابان دوردست به جوان دختر

 .باشم

 بر ار خویش تازیانه باد،. برداشت بیابان سوی به قدمی دختر. گرفتند فاصله دختر از قدری خدمتکار زن دو

 .زد زانو زمین بر نخلی کنار دختر. دادمی تکان را دختر چادر گوشه و نواختمی هانخل برگ و شاخ

 رب اشکهایش. انداخت زیر به را سرش. شد خیز نیم خاک روی و داد قرار بدن وزن برای ستونی را دستهایش

 هک است روز چهار و بیست و ماه هفت که باش شاهد! نخلستان ای: گفت لب زیر لرزان صدایی با. چکید خاک

 تنهایی محرم ای! نخلستان ای. ام نیاورده زبان بر را ام دلتنگی و ام کرده حبس چشمانم میان در را اندوهم

 . گفت( ع)علی که گونه همان گویممی را رازم تو با. برسان من به برادرم از خبری(! ع)علی جدم

 قتو آن. برسانند خیزران گوش به و دریافته را او اندوه حجم خدمتکار زنان ترسیدمی. بود کرده بغض دختر

 های شانه لرزش تا کوشید. افزودمی دردشان بر باشد، برداشته برادر بیت اهل دوش از باری آنکه جای به

 .دوخت چشم بیابان به و داد تکیه بزرگ نخل به. کند مهار را خویش

 !پیش روز چهار و بیست و ماه 7! برادر رفتن روز. داشت طنین گوشش در شترها زنگوله صدای هنوز
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 را کائنات مگر تا. وادارد شرم به را جدایی تقویم مگر تا شمردمی را روزها. شمردمی را روزها خواهرانه دختر،

 .شود کاسته ها فاصله از چیزی که امید بدان شمردمی را روزها. کند محکوم را زمانه و بخواند داوری به

 شمارش. بس و بود دلتنگی انبوه درد از کاستن بود، نکرده که کاری تنها فرسا طاقت روزهای این گذر اما

 . تر تازه را اش عاشقانه دلتنگی و کردمی تر فرسوده را دختر لحظه لحظه روزها،

 یرهخ بیابان دور های جاده به نخلستان در ساعتها. است نخورده رقم برایش صبر جز ای چاره که دانستمی اما

 ورد دیدگانش مقابل از ای لحظه که بود منسجمی تصویر گویی برادر، رفتن روز. کرد مویه نخلها با و ماند

 . شدنمی

 در رس که ما !چه؟ یعنی: گفتندمی یکدیگر به حیرت با که بود جاری مردم صدای همچنان ها، ثانیه طنین در

 بیت اهل حق خواهدمی و شده بیدار وجدانش برادرکش، مامون اینکه !این؟ از بهتر چیزی چه. آوریمنمی

 در ار اسالمی حکومت و رفته مرو به( ع)رضا حضرت که این از بهتر چیزی چه. برگرداند آنها به را( ص)پیامبر

 خانواده چرا !چیست؟ برای ماتم و سوگ و گریه همه این کنند؟می چنین او خانواده چرا اما. بگیرد دست

  کنند؟می بدرقه ناله و ضجه و اشک با را ایشان( ع)امام

 که ودب سالیانی عباسیان دوگانه سیاست. افتدمی اتفاق باید که بود چیزی همان این. بودند شده گیج مردم

 نهات بود، گرفته پیش در را آن امام که ای مبارزه اما. بود کرده طلب عافیت و برده فرو غفلت زنگار در را مردم

 . کردمی شکوفا مردم یک به یک ذهن در را سوال های عالمت که بود راهی

 پاسخ را او های اندیشه پژواک کائنات گویی. دادمی گوش را حماسه روایت نخلها، سکوت میان در دختر

 حقیقت افشای و بمانید مدینه در امام، بزرگ ماموریت این در شما که است چنین این تقدیر. آری: دادندمی

 نعزیزتری( ع)امام چرا اینکه به. شود ختم شما به سوال های عالمت همه تا بمانید باید. بگیرید پیش در را

 ...است سیاسی تبعید یک این. نیست سفر یک این پس. نبرده سفر این به خود با را کسانش

 صدا را او زن بار، دومین برای. نشیند را خدمتکار صدای که بود شده غرق خود رمزآمیز خلسه در چنان دختر

 ...مبازگردانی خانه به را شما هوا تاریکی از قبل تا اند داده دستور خیزران بانویمان. شودمی غروب دارد !خانم: زد
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 رد صبح تا را او و بروند که کند امر آنها به خواستمی دلش. برگرداند خدمتکاران سوی به را نگاهش دختر

( ع)جواداالئمه پریشانی و دارد دنبال به را خیزران رنج کار، این که دانستمی اما. کنند رها غریبانه خلوت این

 . سپردمی بازگشت به تن و خاستبرمی باید پس. را

 یجگ سرش ناگاه به اما. ایستاد. برخیزد تا کرد عمود درخت تنه بر را آن و سپرد راستش دست به را خود وزن

 . رفت

 رامآ را او و گرفته را بانو طرف دو زن دو. افتادمی زمین بر گرفت،نمی را بازویش زیر خدمتکار اگر که طوری

 هک ما بر وای ؟!خانم شده چه !ما بر وای: گفت و کوبید خود صورت به محکم آنها از یکی. نشاندند نخل کنار

 چه! بانو. بخشید نخواهیم را خود ما شود، کم شما سر از مویی تار. نبودیم خویش امام برای خوبی امانتدار

 نیست؟ خوب حالتان !شده؟

 .داد دختر دست به و ریخت پیاله در بود، آورده همراه به که کوچکی مشک از آب قدری دیگر زن

 شما ساعت چند این های گریه و امروز روی پیاده به مربوط شما، جسمانی ضعف این: گفت آرامی به سپس

 برادرتان کنید باور. اید افتاده خوراک و خواب از شما برادرتان رفتن روز از. دارم خبر شما خوراک از من. نیست

 .دهید آزار را خود اندازه این شما که نیستند راضی هم

 . نباشید نگران. است خوب حالم من: داد جواب آرام طنینی با و کرد تازه نفسی دختر

. کنیدن چنین خودتان با برادرتان جان به را شما !خانم: گفت ملتمسانه و زد زانو زمین بر دختر مقابل دیگر زن

 ماا. تپدمی ایشان برای چقدر قلبتان و نبوده نزدیک( ع)امام به شما اندازه به کس هیچ که دانیممی ما همه

 وبارهد شما و گذردمی زمان باالخره. باشید سیر دنیا از اندازه این به تا ایشان دوری در که شودنمی دلیل این

 !خانم ارد،د بسیار پایین و باال دنیا. باشد داشته ادامه ابد تا حکومت این که نیست قرار. بود خواهید هم کنار در

 اما کند؛ پنهان همه از را خود درد تا کردمی تالش بسیار آنکه با. بود شده روزی هر دختر برای حرفها این

 و ایستاد دختر. کند رسوا خانه اهل نزد را او تا بود کافی داشت، تموج چشمانش در که غمی درجه کمترین
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 را مریم رهسو تفسیر جواداالئمه با باید امشب. برویم بیایید: گفت لب زیر سپس. شد خیره خورشید غروب به

 .کنیم مرور

××× 

 خود پاورچین و آهسته. بود کرده را پدر حجره هوای دلش. بود آورده جا به را شب نماز و شده بیدار خواب از

 .برادر درس مجلس سالها و بود پدر یاران مالقات محفل روزگاری که رساند ای حجره به را

 نجرهپ روزنه از تنها اتاق. نشست قبله به رو او گاه سجده در مهتاب نور کمک به و زد زل برادر خالی جایگاه به

 . بود کافی برادر خاطرات شهود برای نور، اندازه همین ولی داشت راه مهتاب به

 دیده را برادر خواب که دانستمی قدر همین. نیامد یادش آن از چیزی کرد، فکر چه هر که بود دیده خوابی

 مربوط برادر به آنکه جز شعفی هیچ و است زده جوانه دلش در غریبی شعف که داشت خبر قدر همین. است

 .ندارد معنا او برای باشد،

 یدارب شبانه خواب از خرسندی و نشاط با اندازه این به تا وقت هیچ برادر سفر بعد از که بود مطمئن قدر همین

 . است نشده

 ناسازگاری سر او با دقایق چقدر و گذشت دیر چقدر سال یک اینکه. رفت فرو فکر به برادر گاه سجده در

 آورده کجا از را هجران سال یک تحمل قدرت خودش و کشید ها چه یوسفش فراق در یعقوب اینکه. داشتند

 دعای از یرغ آیا ببخشد؟ او به را طاقت این توانستمی کشیده، قلبش بر برادر که دستی جز به چیزی آیا. است

 شد؟می پیدا امکان عالم در او پناه بی دل تسکین برای تجویزی هیچ برادر،

 از کسی خواستمی دلش و کاویدمی را سال یک این در رفته های ثانیه بطن برادر، گاه سجده در خواهر

 . داشت خواهد تداوم فراق دقایق این کی تا که بدهد خبر او به جهان فراسوی

 برادر، یاد حجره به را او توانست سختی به خانه، خروس صدای که بود شده غرق خویش افکار در چنان

 . بازگرداند
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 انساکن میان در التهابی و آمد برخواهند جستجویش به خدمتکاران دیگر دمی تا که اندیشید و آمد خود به

 .گرفت پیش در را خویش اتاق راه همین برای. شد خواهد پا به خانه

 ،کرد باز که را در. آمد او دیدار به خیزران اتاق، به رسیدنش با همزمان زیرا. رسید موقع به که شد خوب چه و

 بود؟ خواهد روزی چه امروز که اندیشیدمی موضوع این به خود پرسشگرانه نگاه با اما. داد سالمی تعجب با

 !افتاده اتفاقی نکند. بیاید دیدارم به زودی این به صبح خیزران نداشت سابقه

 زده خود دست به ایشان را لباس این کوکهای. کند رحمت را مادرتان خدا: گفت و داد تکیه پشتی بر خیزران

 نگامه دیشب ببخشید. بدهم شما به را برادرتان های پیراهن از یکی بودید خواسته من از پیش روز چند. است

 مزاحم نخواستم و بود خاموش اتاقتان چراغ اما بفرستم؛ برایتان دیشب همان خواستممی. افتاد یادم خواب

 .بشوم استراحتتان

 وسفشی پیراهن یعقوب، مثل درست کشید؛ چشمانش بر و بویید را آن. چسباند سینه به را برادر لباس خواهر،

 .را

 نزدیک شما فرج کنممی احساس من. دارم عجیبی حس(! س)فاطمه کند آرام را قلبتان خدا: گفت خیزران

 فرجی مفهومش که الهامی. کردم دریافت آمیز وحی الهامی وترم، نماز قنوت میان در پیش شب چند. است

 .رسید خواهد شما به خوبی خبرهای زودی به دارم یقین من. بود شما امر در

. ازپرو یک مانند حسی. دارم دگرگون حالی صبح از من راستش: گفت و گرفت آغوش در را پیراهن جوان دختر

 که است این عالم این در من آرزوی تنها زیرا. خرسندم و خوشحال بدان باشد؛ عمرم پایان مفهومش اگر که

 خواهش. خواهممی برادرم مرگ رسیدن از قبل را مرگ من. نکشم نفس زمین این بر برادرم بدون روزی

 رهمس هم که هستید زمانه زن ترین مقدس شما !بانو کنید آرزو من برای را این نمازهایتان قنوت در کنممی

 مادرم از هم این از پیش البته. است مستجاب شما دعای دارم یقین. بود خواهید امام مادر هم و اید بوده امام

 .بقضائک رضا الهی: گفت جمله یک تنها او و بودم خواسته خودم حق در را دعا همین
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 ایرض به هم من البته: داد ادامه دختر. بود مانده خیره دختر چشمان برق به برانگیز تامل سکوتی در خیزران

 ایدش دانمنمی... اما. بیاورم تاب را برادرم دوری سال یک بتوانم بود محال نبودم، اگر که هستم راضی خداوند

 ...است بهتر هم

 ظرف که خدمتکاری خاطر به نه و. خیزران ممتد نگاه سنگینی خاطر به نه. داد دست از را کلمات سررشته

 .انداخت را صبحانه سفره و آورد اتاق به را شیر و نان

 بوی غریبی؛ اوج در اما. بود غریب برایش که صدایی. در کوبه صدای خاطر به داد؛ کف از را کلمات رشته

 در ار خانه درِ تصویر حریری، های پرده میان از تا شتافت پنجره سوی به درنگ بی. دادمی بشارت را آشنایی

 .دهد جای تماشایش قاب

 گفت؛ چیزی که مردی. داشت چهره بر سفر غبار که شدمی دیده در پشت مردی. کرد باز را در خدمتکار مرد

 دمتکارخ تا کند صبر توانستنمی. درآمد پرواز به تن کالبد از روحش مرغ بشنود، را صدایش بانو آنکه بی اما

 زنان نفس و انداخت سر بر را چادر شتاب با خودش. دارد کار او با کسی که دهد پیغام و بیاید اندرونی سوی به

 !ببین خودت و بیا حیاط به من با !خیزران خورد،می رقم دارد کارم گشایش: گفت خیزران به رو

 قدمهای دنبال به و برخاست جای از اختیار بی خیزران که بود، آورده زبان بر صمیمانه را دعوت این آنقدر

 ردخت به چشمش که همین. بود رسیده ایوان به تازه خدمتکار مرد. گرفت پیش در را حیاط راه دختر مشتاق

 خودتان است مایل. است آورده ای نامه شما برای و آمده ایران از قاصدی! من بانوی: گفت و کرد سالمی افتاد،

 .ببیند را

 ار نامه و کرده سرخم قاصد. رساند قاصد به را او و شد طی دختر قدمهای زیر ایوان راه چگونه ندانست کسی

 شما به باید که دارم محرمانه ای نامه و هستم برادرتان خصوصی مامور: بود گفته و گرفته بانو سوی به

 .شوم مرخص بدهید، اجازه اگر اکنون. رساندممی

 دستهایی با دختر. بود آورده سوغات به خود با نیز را او نفسهای هرم گویی. دادمی را برادر بوی چقدر پیک،

 چشم به لرزان دستهای همین حتی وجودش، سراپای گویی اینک اما. بود گرفته او دست از را نامه لرزان
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 رنج که ای نامه. برادر نامه خطوط خواندن برای دیدمی چشمی را اش هستی تمام دختر. بود شده تبدیل

 .بود شده عظیم تسکینی برایش را هجران یکساله

××× 

 به چشمش. داشتبرمی سفر برای را لباسها آزادترین باید. کردمی نگاه را لباسهایش و گشوده را صندوقچه

 کردمی صحبت خانه خدمتکاران برای و پوشیدمی فطر عید هنگام سال هر که همانی. افتاد مادر بلند پیراهن

 . بود گذشته مادر تلخ مرگ از زیادی های ماه. بود شده تنگ مادر برای دلش. دادمی عیدی آنها به و

 کرد،می احساس هم هنوز اما. را مادر هم و بود داده دست از پدر هم. بود کرده تجربه را چیز همه دختر

 تازه رد،ک تن به که را لباس. است بوده برادر فراق روزگار از بیشتر خیلی پدر و مادر مصیبت تحمل در طاقتش

 فضعی چقدر سال، یک این در دختر. باشند اش سالمتی نگران که اند داشته حق چقدر اطرافیان که فهمید

 . بود کرده خرد را استخوانهایش و کرده آب را تنش گوشت هجران بار گویی. بود شده

 .اند آمده مه برادرزادگانتان و برادران. ایم انداخته را سفره !خانم: گفت و کوبید در بر سرانگشتانش با خدمتکار

 ندچ که افتاد حجی سفر یاد به حال همان در. شد مشغول سفر لباسهای کردن جمع به و کرد تشکری دختر

 هر سفر رد که بود کرده تاکید و برداشته را سفر لباسهای که بود مادر این روز آن. بود رفته برادر با پیش سال

 آخرت برای هک سبکبارانی حال به خوشا و: بود گفته برادر سپس. است بیشتر آسودگی باشد، کمتر بار قدر چه

 .اند نیندوخته تقوی توشه جز

 .نواختمی را دختر مهربان دستهای با ها وداع آخرین آهنگ خانه، اشیاء سکوت گویی

 بزیس ظرف چند خدمتکار. بودند نشسته خواهر انتظار در سفره دور تا دور برادران اندرونی، پذیرایی سالن در

 خاطر هب نه این و. شدمی انداخته خانه این در نباید سبزی بدون سفره که بود سال یک. چید سفره میان تازه

 بزیس بدون سفره بر گاه هیچ برادر زیرا. گذاشتمی سفره بر برادر یاد به را سبزی خواهر. بود سبزی خواص

 آیند؟نمی چرا خانم: پرسیدند خدمتکار به رو برادران.  نشستنمی
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 .بپوشند مناسب لباس مهمانی برای بودند رفته. رسندمی االن: داد جواب خدمتکار

 ائلمس این به توجهی کمترین ،(ع)امام سفر از بعد خواهر، که دانستندمی خوب آنها. کردند نگاه هم به برادرها

 ...پس. هستیم او محارم ما همه چه؟ برای مناسب لباس پس. نیست خاصی روز که هم امروز. نداشته

 به کس هیچ زیرا. کردمی حبس خود سکوت میان در را آن درنگبی رسید،می ذهنش به حدسی هرکسی

 .باشد تواندمی چه بانو محارم و برادران همه آمدن هم گرد و ناگهانی دعوت این دلیل دانستنمی درستی

 سیاحوالپر و سالم. نشست خود جایگاه در و نهاد داخل به پا برازنده لباسی با جوان دختر و شد باز در باالخره

 مشاهد او چشمان در را نشاط و شادی برق یکسال از پس همه که آورد فراهم را فرصتی برادران یکایک با او

 .افزودمی برادران حیرانی شدت بر که بود چیزی همان درست این و. کنند

. شود صادر( ع)رضا امام سوی از او دختران از یک هر ازدواج اذن که کرده وصیت پدرشان که دانستندمی همه

 یا هداشت مخالفتی او ازدواج با برادر که است دلیل این به نه مانده، مجرد جوانشان خواهر سالها این در اینکه و

 ماندن جردم فلسفه خوبی به برادران. باشد برگزیده را تجرد شیوه و گرفته پیش در رهبانیت مسلک دختر، خود

 داشته آگاهی روشنی به خود خواهر کماالت از که بودند زیسته ای خانه در زیرا. کردندمی درک را خود خواهر

 هک بود حدی به حکومت اختناق شرایط داشت، وجود کفوی هم اگر سویی از. شناختندنمی برایش کفوی و

 . دیدمی خود در را عباسیان مخالف خانه ترین سیاسی به تقرب جرات کسی کمتر

 ذهن از که چیزی تنها. کردنمی فکر ازدواج برای او تصمیم احتمال یا خواهر تجرد به کسی اما لحظه آن در

 است؟ رسیده او به برادر از خبری چه آیا که بود این گذشتمی همه

 بی چنین این امری چه برای را ما !عزیزم خواهر: آورد زبان بر همه جای به را حیرت و التهاب همه این هارون

 .بینیممی مسرور و خوشحال چنین این را شما که افتاده اتفاقی آیا اید؟ کرده دعوت مهمانی به ناگهانی و مقدمه

 به بودید، من جای به اگر هم شما. دارم شما همه برای خوبی خبر! برادرانم: داد جواب و کرد تبسمی خواهر

 کرده دریافت برادرمان از ای نامه امروز من. شدیدمی زده هیجان و مدهوش من از بیش بسا چه و اندازه همین
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 یک هر. برادرم دیدار به. روممی طوس به من. ام شده دعوت مرو به من. اند خوانده خود سوی به مرا ایشان. ام

 .شد خواهد ایران راهی هفته همین من کاروان. شوید همسفر من با توانیدمی باشید مایل که شما از

! خواهر: شکست هم در را سکوت قفل آنها از یکی. شدند خیره هم به زده شگفت هاشمی، جسم قوی مردان

 تیمهل عجله؟ و شتاب همه این با چرا. شویم مهیا سفر برای بتوانیم ما که نیست ای کافی زمان هفته یک

 .کنیم فراهم را سفر مقدمات و داده سامان و سر را مان زندگی امور تا بدهید

 ماا. کنم صبوری این از بیش توانستممی کاش ای: گفت و شد خیره سفره کنار هایسبزی به جوان دختر

. برسیم موالیمان نزد به تا گیردمی ما از زمان ها ماه خود خودی به سفر این که دانیدمی خودتان. توانمنمی

. کند ترک را مدینه باید روزها همین من کوچک کاروان. کنم سفر مقدمات صرف هم را زمانی توانمنمی من

 .شودمی راهی االن همین گفتممی باید کنم، تشریح برایتان را دلم اشتیاق میزان خواستممی اگر که

 رابرب در مقاومت تاب کس هیچ که بود زده را حرفش صالبتی چنان با خواهر. شد جاری اتاق در عمیق سکوتی

 . نداشت را آن

 رادرانب. است گشته فراهم کار مقدمات چگونه و شده درازی این به سفری مهیای چگونه که ندانست کس هیچ

 و دبندنمی شترها پشت بر را سفر وسایل دارند که دیدندمی خواهر کوچک کاروان میان در را خود یکی یکی

 زنگوله آهنگ میان در داشت مدینه های کوچه که بود کرده طلوع تازه خورشید. چینندمی آن بر را ها محمل

 .شدمی گم اسبها شیهه و شترها

 پرده میان از خواهر. کردندمی بدرقه خویش مشتاق و آمیز حیرت های نگاه با را خواهر کاروان مدینه مردم

 خداحافظ! هاخوبی رسول ای خداحافظ: زدمی حرف او با لب زیر و بود شده خیره( ص)پیامبر حرم به محمل

 که ریسف آخرین. باشد موالیم و من فراق حدیث پایان سفر، این که کن دعا برایم! انبیاء مظلومیت عصاره ای

 و یاورمب جای به را برادرم والیت حق بتوانم که کن دعا برایم. نشینممی محملی بر و پیمایممی را زمین او بی

 .بردارم او خسته دوش از باری

××× 
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 .نواختمی را خاموش هراسی آهنگ صحرا، میانه در باد زوزه صدای. بود کرده منزل بیابان در کاروان و بود شب

 .کردندمی یاری را او دیگر برادران و بود گرفته عهده بر را کاروان مدیریت هارون،

 امورش به و بودند او مالزم خدمتکار دو. بود کرده اقامت بود، شده برپا آتش نزدیکی که چادری در خواهر

 ملکوت مکاشفه به نمازش محراب در اینک و پرسیده خود برادران از را قبله جهت خواهر. کردندمی رسیدگی

 .بود بسته قامت

 ه،گذشت چه عاشورا سفر در ام عمه سر بر که اندیشید خود با. ماند باقی تشهد حالت در داد، سالم که را نماز

 قافله یانم در وقتی. کربال دوم نیمه در گذشته چه او بر. شدمی تر نزدیک بال سرزمین به لجظه به لحظه وقتی

 یوقت. گرفتمی قرار مالمت مورد خبر، بی مردم سنگین نگاه زیر و شدمی وارد شهرها به منزل به منزل اسرا

 . بود سرگردان شهرها میان در جدایش تن از سر با اسارت زنجیر و غل میان اما بود، آمده برادر پای به پا

 قایقح تفسیر که شد تداعی نظرش در برادر مهربان سیمای چکید، چادرش گوشه بر دختر اشک قطرات وقتی

 اب را او برادر و بردمی سر به زندان در پدر که بود اش سالگی هفت عاشورای روز. گفتمی برایش را عاشورا

 هزد هاحرف( س)زینب شان عمه رموز و کربال اسرار از برایش دین، بزرگان آرامگاه میان در. برد بقیع به خود

 .کردمی احساس خود جان در را حقیقتش طنین سالها گذر وجود با هم هنوز که حرفهایی. بود

 تهآهس بانویش به رو و زد زانو سجاده کنار خدمتکار شد، فراهم که شام بساط. گذشتمی سفر آغاز از هاهفته

 .پذیریدمی شما آیا. کنند میل شما حضور در را شام که مایلند برادرانتان: گفت

 و شهر او همراهی برای و شسته دست معاش اشتغاالت و زندگی از که را برادرانی خواسته توانستمی مگر

 !بگذارد؟ پاسخ بی اند، شده رکابش به پا و گفته ترک را خود خانه

 .آیممی االن. آری: گفت و کرد تبسمی

 سو هر را سرش کاروانساالر جستجوی در اختیاربی کرد،می ترک برادران قرارگاه سوی به را چادرش وقتی

 هاساعت که سواالتی. بپرسد سواالتی او از خواستمی دلش اما نداشت؛ محرمیت او با که کسی تنها. چرخاند

 .  بود کرده پر را ذهنش فضای
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 . بودند شام سفره چیدن مشغول برادران. نشست کنارش و رساند خواهر به را خود جعفر

 هب سفر در شما کاروان که است بیشتر ماه سه: گفت و کرد نزدیک خواهر صورت به را سرش آرامی به جعفر

 در یمدت رسیدیم که شهری اولین به مثال کنید؟ استراحت قدری خواهیدمی ندارید؟ مشکلی آیا. بردمی سر

 کنید؟ اقامت آن

 شد؛می کاش ای که بودم اندیشه این در امشب من اتفاقا: داد جواب و شد خیره برادر دلسوز نگاه به خواهر

 چقدر انهشب هایتوقف این راستی به. ببریم بهره رفتن برای دقایق تمام از شدمی کاش ای. نکنیم اتراق شبها

 . کندمی فکر مقصدش و هدف به انسان وقتی فرساست، طاقت

 شم؟با داشته صحبتی کاروانساالر با شام، از بعد توانممی: داد ادامه خواهر. رفت فرو فکر در سختی به جعفر

 بهاش که بدهید دستور ایشان به خواهیدمی یا آمده؟ پیش مشکلی آیا اما. حتما: گفت و داد تکان سری جعفر

 دهد؟ ادامه سفر به بیابان در

 مرو سوی به را موالیمان که مسیری بدانم خواهممی! برادر. نه: داد جواب و شد خیره ماه کامل قرص به خواهر

 اند؟ برده طوس به دیگری راه از را ایشان یا بوده همین کشانده،

 مامون دربار به مسیر کدام از را موالیمان دانیدمی شما! برادر: گفت هارون به رو و زد زل ماه به ای لحظه جعفر

 هستیم؟ آن در ما که اند کرده طی را راه همین آیا اند؟ رسانده

 ،خرمشهر بصره، مدینه، از خروج از بعد امام مسیر که ام شنیده کاروانساالران از من: گفت و کرد مکثی هارون

 مقصد به تا بردند سر به سفر در ها ماه ما مانند هم ایشان. است بوده خراسان و نیشابور، یزد، فارس، اهواز،

 . رسیدند

 به گذاشت،می دهان در را آن حالی در. برگرفت نان ای لقمه و برد سفره به دست برادران اصرار به خواهر

 به ادربر کنار در و پدر سایه زیر که یادگیری شیرین روزهای به. کردمی فکر بود، آموخته برادر از که اذکاری
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 راچ خبریم؟بی آن از ما که شده چیزی آیا: پرسید خواهر به رو آهسته جعفر. کردند گذر هم پی از برق سرعت

 !خواهر؟ کنیدنمی میل را غذایتان

 . شد دیگر ای لقمه گرفتن مشغول و نگفت چیزی خواهر

 سوالی دلیل بی شما: گفت و نشست خواهر کنار هارون آوردند؛ روی سفره کردن جمع به برادران وقتی

 بود؟ چه ،کردید سوال را برادر سفر مسیر اینکه دلیل بگویید و کنید اعتماد من به شودمی! خواهر پرسید،نمی

! برادر: داد جواب و شد خیره بود، بیابان های فاصله ترین دوردست گواه که رو پیش سیاه نقاط به خواهر

 به ار ما تا باشد داشته وجود نزدیکتری و بر میان راه باید کردم گمان. برسیم برادر به زودتر هرچه خواهممی

 . برساند مان ولی

 الس یک بتوانید شما کردیمنمی گمان هم ما. کنممی درک را حالتان: گفت متفکرانه و داد تکان سری هارون

 دامک هیچ اصال. پدرتان هم و اند بوده بزرگتان برادر هم پدر، شهادت زمان از ایشان. بیاورید تاب را برادر دوری

 من. شمچ. کنیم درک را حالتان اینکه به رسد چه کنیم، تصور را ایشان و شما میان قلبی علقه توانیمنمی ما

 ماش به و فهمممی خوبی به را شما دل تابیبی من. برسیم مقصد به زودتر هرچه که کنممی را تالشم تمام

 . دهممی حق

. کردمی حمل خود قلب روی را هایش نگفته سنگین حجم که گشتمی باز خود گاه خیمه به حالی در خواهر

 رس به حالی چه در برادرم راستی به اندیشید خود با. بود شده تنگ برادر با همصحبتی برای دلش چقدر

 محرم که بگیرد انس آنقدر نفسهایش ملکوت و او با توانسته مرو سرزمین آیا شب، نیمه این دل در برد؟می

 باشد؟ اسرارش

 شدمی کاش ای: گفت دل در و شد خیره نور آن امتداد به دختر. کرد گذر سرعت به آسمان میان از شهابی

 و زد پلکی شدمی کاش ای. رسید مقصد به و پیمود هم در زدنی برهم چشم در را ها فاصله شهاب این مانند

 .دید خویش محبوب کنار در را خود

×××  
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 از بیش که دیده خود چشم به خودش گفتمی: کندمی تعریف خواهر برای مو به مو شنیده را آنچه هارون

 را مامون ما، موالی گفتمی. اند کرده ثبت را برادر الذهب سلسله حدیث نیشابور در دست به قلم هزار دوازده

 هدیع والیت شرطی به که فرموده امام. کرده تعیین عهدی والیت پذیرش برای که شرایطی با آورده تنگ به

 .نکند دخالت ها نصب و عزل و حکومت امور از یک هیچ در که پذیردمی را

 برای است ای جبهه برادر شروط از یک هر که دانستمی خوبی به نظیرش بی سیاسی بینش آن با خواهر

 یک از شبی. دارد فاصله فرسنگها جسمش با بانو قلب که است سال یک از بیش. مامون های دسیسه با مقابله

 اقامت رحل طوس در قلبش تمامیت که حالی در گذراندمی روزگار مدینه در خود جسم با که است سال

 هر کاروان سرعت اما. دهند عبور ها بیابان متن از را او کوچک کاروان تا برآنند سفر روزهای اینک. گزیده

 .بگیرد پیشی خواهر قلب پرنده از تواندنمی هم باز باشد، زیاد هم چقدر

 داده شارتب آشنایی شمیم بلکه بانو؛ برادران تنها نه و خدمتکار، فقط نه را این. نمانده چندانی فاصله ساوه تا

 .   بود

 هگذشت به و شودمی له شتران و اسب سم زیر صحرا منجمد سکوت. تازدمی پیش به ساوه حوالی در کاروان 

 .پیونددمی ها

 دایص ناگاه به. برسند ساوه منزلگاه به تا دهندمی عبور ها تپه میان از را خواهر کوچک قافله برادرانش و هارون

 .رسدمی گوش به تپه سوی آن از اسبی شیهه

 .دارد نهفته خود در را ها حادثه ترین شوم شیهه صدای. رودمی فرو دقایق قلب در خنجری چون شیهه، صدای

 عمق هم چهارپایان حتی گویی. پیچدمی هم در ها زنگوله آهنگ

  آغازی طبل شترها، نظر در اسبها شیهه گویی! اند دریافته را خطر

 .تن به تن جنگی. پایان بی نبردی برای است
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 است همین برای. باشد دریافته جانش در را خطر هول دیگر برادران از بیش باید و است کاروان امیر هارون

 که

 و گرداندبرمی ها تپه سوی به سر سراسیمه

 .کاودمی را صحرا زوایای همه

 و تازندمی بانو کوچک کاروان طرف به سو هر از رحم بی سواران یکی یکی وقتی کاوش؛ به نیازی چه اما

 چرخانند؟می هوا در را خود برهنه شمشیرهای

 حکومت های نشانده دست ماموریت همان این. زده شبیخون بیت اهل کاروان به حکومت. است زده شبیخون

 .شود دفن صحرا دل در دلدادگان قافله رسیدن از مامون هراس تا کنند حمله کاروان به چنان که بود

 الییکرب تا تازندمی هم به شترها و ها اسب. بگذارند نمایش به را تشنه شمشیرهای رقص تا تازندمی ها اسب

 لمحصو اینک و اند کرده سیر خون رقص در شمشیرها و تاخته ها اسب. بنشیند بار به ساوه خاک در کوچک

 . شوندمی دور و کرده رها زمین بر را خود

 .اند افتاده بیابان خاک بر یکی یکی که است بلندی سروهای کشتزار زمین

 و آنی در! بود کرده متولد را خون سیل ،(ع)جعفر بن موسی فرزندان پوست و گوشت با شمشیرها آمیزش

 !آنی از کمتر

 .بودند شکسته هم در را طوس مسافران قافله حرمت حکومتی؛ مهاجمان زدنی، هم بر چشم در

 شهدای از پیروزمندانه سواران، و شدندمی دور ناجوانمردانه پیروزی میدان از خرامان خرامان جنگی اسبهای

 .گرفتندمی فاصله کاروان

 یاالول ربیع چه این پس. شدمی استشمام بیابان در محرم رایحه هم هنوز بود؟ گذشته صفر از روز چند مگر

 !بود؟ بازگردانده صفر و محرم عزای به را خواهر کاروان که بود
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 کاروان سوی به زنان سینه و سر بر کنان، هروله یکی یکی. بود رسیده ساوه شیعیان گوش به سرعت به خبر

 اجساد انکنندگ تشییع و باشند کاروان اهل درمان بی زخمهای بر مرهمی تا آمدندمی. شتافتندمی بانو شکسته

 .شهیدان

 .دادند یاری را دیدگان مصیبت آنها، تدفین در و خوانده نماز شهیدان پیکر بر ساوه شیعیان

 او با نجوای به شکافت، را هارون سینه که شمشیری بلندای به سکوتی در و زده زانو قبری کنار در خواهر

 اشتهد دست در مرا شتر زمام که بودی تو این پیش، ساعتی تا !هارون !برادر: کردمی زمزمه لب زیر. بود نشسته

 هاییبرادر چه برادرم، به رسیدن راه در. دادیمی من به را بعدی منزلگاه به رسیدن بشارت مهربانت چشمان با و

 !شدند کشیده خون و خاک به که برادرزادگانی چه. دادم دست از که

 .بیابند جانش برای تسالیی تا بودند برآن یک هر و زده حلقه بانو دور ساوه زنان

 .داشت داغدیده خواهر به دیگر نگاهی دشمنان خیل از بازمانده زنی میان این در

. ذشتگمی شهدا قبور سر بر بازماندگان سوگواری از ساعتی. شدندمی سپری مرثیه و ماتم و سوگ در ها لحظه

 مردم !خواهرم: کند تکلیف کسب او از تا رساند خواهر به را خود برادران از یکی. بود نهاده زوال به رو آفتاب

 برای یتوان و شود برپا شهیدانمان عزای تا بیاسایید آنجا در مدتی و شوید وارد شهرشان به که مشتاقند ساوه

 !خواهر؟ فرماییدمی امری چه چیست؟ شما نظر. بیابیم راه ادامه

 !سوزان؟ ای آتشکده یا است من خواهر این آیا. بود خوانده او سوی به را برادر نگاه خواهر، سکوت

 خدمتکاران، و ساوه زنان به رو درنگبی که دید،می مشتعل خواهر سرخ های گونه در را آتشی چنان برادر،

 . دریابید را خواهرم: زد فریاد

 هحلق دورش و گرفته را او های شانه زیر زنان. یافت بیهوش را او که بود نرسیده بانویش به خدمتکار هنوز

 .زدند

 !بیاورید آبی. است وخیم ما بانوی حال: گفت مضطربانه بود، کرده لمس را بانو تن هرم که خدمتکار
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 . بودند افتاده پا و دست به خود، عظیم نگرانی در ساوه مردم. زدند حلقه بانو دور شیعیان

 عدیب منزل: پرسید و زد پلکی آرام. آورد هوش به را او لحظاتی برای شد، پاشیده بانو صورت بر که آبی قطره

 کجاست؟

 یپیرمرد میان این در. دریابند سفر ادامه برای را خواهر اشتیاق کنه همگان تا بود کافی پرسش یک همین

 .رسیدمی قم به ساوه، ما شهر از بعد(! ع)جعفر بن موسی دختر ای! جان بی بی: داد جواب ساوه مردم از نورانی

 ذکری. خواندمی ذکری لب زیر مشتاق و آرام حال همان در. دوخت چشم بیابان دوردست به. شد خیز نیم بانو

 بر ار آن بانو که بود دیگری پرسش شنیدند همگان که چیزی تنها. نبرد راهی آن شنیدن به کس، هیچ که

 است؟ فرسنگ چند قم تا اینجا فاصله: بود آورده زبان

 .مانده قم تا دیگر فرسنگ ده! بانو: داد جواب پیرمرد

 رتصو بر را چادرش. برخیزد زمین از تا کوشید و کرد خود قامت سپر را خویش بازوی توان تمام با جوان دختر

 امام مپدر از من زیرا. برسانید قم به را کاروان. ببرید قم به مرا: گفت خود زخمی بازماندگان به رو و کرد محکم

 .بود خواهد ما شیعیان مرکز قم فرمود که شنیدم( ع)کاظم

! ما یبانو: که نشستند التماسش به ساوه مردان و زنان نشست، محمل بر بیمار و دگرگون حال همان با وقتی

. دنبو مبارک شما برای ساوه که دانیممی. بمانید ما شهر در داریم، قلبمان در که عشقی به سوگند را شما

 وختهدلس ما. بمانید ما کنار مدتی و کنید بزرگی شما اما. شده ریخته ما خاک بر عزیزانتان خون که دانیممی

 و بمانید ما نزد در مدتی. هستید( س)فاطمه مادرتان گمشده مزار نشانی ما برای شما. هستیم( ع)هفتم امام

 ...دبداری روا را بزرگ لطف این ما حق در !بانو کنیممی خواهش. کنید مزین خودتان حضور برکت به را شهرمان

 متاه بی و بزرگ خدای به را شما. بروم قم به باید من: فرمود و آورد بیرون محمل از سر لرزان، دستهای با بانو

 .سپارممی

××× 
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 تن به میزخ حتی اگر که مسافرانی با. تاختمی قم سوی به بانو، شکسته هم در قافله بیابان، گذرگاه میان در

 در اریخت طول در که بود کاروانی ترین شکسته این. بودند داشته نهان دل در سنگینی جراحتهای نداشتند،

 .بود کرده سیر قم کویرستان دل

 اهل محبان از و والیت شیفتگان از سعد آل. بود رسیده سعد خاندان گوش به خبر و شده نزدیک قم به کاروان

( ص)پیامبر خاندان مسیر در ورزی عشق و جانفشانی از بود پر خاندان این کارنامه. رفتمی شمار به( ع)بیت

 (.ع)علی و

 آل. ودب شده پا به قم در ای تازه رستاخیز گویی. دویدندمی بیابان سوی به قم گوشه هر از سراسیمه اکنون

 والیشانم به مردم ترین شبیه محضر به. برسانند بانویشان محضر به را خود تا جستندمی پیشی هم بر سعد

 (! ع)رضا امام

 یاآ راستی به اما. بنوشند ای جرعه او انفاس دریای از و شوند کالم هم( س)بانو با( ع)موال یاد به تا آمدندمی

  باشد؟ قافله اهل دلهای زخم بر مرهمی توانستمی حدبی اشتیاق این شادمانی، و شور این

 هیجان و شور تمامی و آمد جلو. قم شیعیان ترین معروف از و بود سعد قبیله بزرگان از خزرج بن موسی

 انوب به رو آورد،درمی حرکت به را شتر که حالی در. داد تجلی شتر افسار گرفتن در بانو مالقات از را خویش

 تعنای ما به را افتخار این. بود خواهیم شما قافله میزبان ما. ببرم قم در خود منزل به را شما تا ام آمده: گفت

 !نیاندازید زمین را رویم و نهید منت من بر! بانو کنید

 محبان شما به خدا: فرمود موسی به رو خود فرسای طاقت بیماری منتهای در و گشود لب آرامی به بانو اما

 .کند عطا خیر جزای والیت، خاندان

 .سعادت منتهای یعنی موسی نظر در و سعد آل دعوت پذیرش یعنی قم، مردم منطق در جمله این

 در بانو کاروان امتداد در که را ای تپنده های دل و گذاشتمی سر پشت را سنگی های تپه آرامی به قافله

 .دادمی پیوند قم به بود، حرکت
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 خود شوق حلقه در نگینی چون و گرفته را او دور دختران، و زنان. شد وارد خزرج بن موسی خانه به بانو

 احساس خود درون در را آن رهگذری هر که بود نشسته قم در آرامشی. جستندمی تبرک او به و ستودندمی

 . نداشت شهر به بانو ورود از خبر که کسی حتی کرد؛می

 حلیلت به رو او جسمانی حال روز به روز! النور بیت نام به اتاقی. گرفت نظر در خود عبادت برای را اتاقی بانو

 . نهادمی

 خستگی و برادرانشان شهادت حادثه به بانو بیماری دلیل که دادندمی امیدواری را خود اطرافیان، از برخی

 . گرددبرمی طوالنی سفری

 وجود ت،اس شدید مسمویتی اثر که ایشان بیماری برای درمانی که شدند معتقد و کرده امید قطع طبیبان اما 

 . ندارد

 .کردمی نرم پنجه و دست مرگ، با خویش عبادت محراب در خود، النور بیت در بانو که بود روزی هفدهمین

 .بازگوید کسی برای را آن از ای شمه توانستنمی که بود کرده رسوخ استخوانهایش در دردی

 . بود رسیده بیماری و بستر روز هفدهمین

 را ها ردهپ اگر. کردمی شهود را برادر حضور حائلی هیچ بی گویی. بود شده خیره اتاق سقف به قبله به رو بانو

! برادر: نددریاب را او غریبانه تکلم توانستندمی داشتند حضور بسترش بر که آنانی همه بود، رفتن کنار مجال

 رقم نچنی تقدیر اما شتافتم. بشتابم سویت به که کردی دعوتم و نوشتی نامه برایم. رسید نخواهم اما آمدم

 این رد من ماموریت. کنم نجوا تو با را عالم دردهای و بگذارم وسیعت سینه بر را سرم دیگر بار که بود نخورده

 رضای و خواست از بعد گاه هیچ که ام آموخته تو از. برادر نه... خداوند کاش ای اما رسد؛می پایان به خاک

 تاس این مرگ ترین سخت برایم. بود خواهم خداوند امر تسلیم من. نگذارم باقی کاش ای برای جایی خداوند،

 .سرخوشم بدان هم من دارد، دوست را این مشترکمان پروردگار که آنجا از اما. باشم تو گرم دستهای از دور که

 !من ولی ای آه! موال ای آه! برادر ای آه. خرسندم و راضی بدان هم من
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 نخواهدباز بیمارش تن به دیگر کرده، شهود لحظه یک به الهوت مراتب باالترین تا را اتاق سقف که روحی مرغ

 و زنان های مویه از رها. ها حسرت و دردها از رها بود؛ کرده آغاز قم آسمان در را بیکرانه سفری بانو. گشت

 . بارش حسرت اشکهای و خزرج بن موسی مردانه های ضجه از رها. زدندمی خود سینه و سر بر که مردانی

 و آسیمه مردمان از رها. کردندمی تشییع بابالن باغ سوی به را او تابوت که ای شکسته های شانه از رها

 .دویدندمی شهر گوشه هر از او جنازه دنبال که مستاقی

 هب را( ع)جعفر بن موسی دختر جنازه و رفتمی قبر میان محرمی باید. بود شده نزدیک دفن محل به تابوت

 .سپردمی خاک آغوش

 نبابال باغ سوی به روبرو، بیابان میان از سوارها. شدند پدیدار دور از دار نقاب سوارهای زدنی، هم بر چشم در 

 .شدند پیاده اسب از مردمان شده مسخ هاینگاه میان در سوارها. تاختندمی

 در خواهر. بود دریافته را برادر نفسهای هرم خواهر. شدند قبر وارد و گرفته تحویل مردم از را جنازه سوارها

 داوندخ رضای شوق به تنها که هجرانی های لحظه بلندای به سالمی. دادمی سالم برادر بر فرشتگان تموج میان

 . بود کرده تحمل

 دل الهوتیان زالل موسیقی به بهشت، درجات باالترین در خواهر و خواندمی تلقین خواهر گوش در برادر

 . بود سپرده

 موالیش حق افشای برای برادر، حقیقت تداوم برای خواهر و سپرد خاک آغوش به را خواهر خسته جسم برادر،

 تبهش پاداش تفسیرش که سالمی. کرد جاودانه سالمی قم بر عرش زاویه همان از تاریخ، غفلت زنگارهای در

 سالم رایحه. دارد امتداد نجیبان شهر در معطرش شمیم قرنهاست که سالمی. بود خواهد کویش زائر هر بر

 . داشت خواهد اهتزاز در تعالی افقهای سوی به را قم پرچم ابدیت تا که است رازی همان طه، آل مریم
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