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نوردانه، ِکرم  شـب تاب، مثل هر شـب روی باالترین شــاخه ی درخــت کاج  4
آن دورها را نشـان داد و بـه مـاه گفـت: »بـاز هـم از داستان های  نشــست. 

امام گنبِد طال برایم می گویی؟«
ماه با چشـم هایش خـندید و گفـت: »باز هم؟ بگذار ببیـنم کدام داستان 

را هنوز نگفته ام...«



5 همان وقت باد شدیدی وزید. ابرها جلوی ماه را گرفتند و برف تندی بارید. 
آن قدر دانـه های برف را تماشا کرد تا خوابش  نوردانه زیر شـاخه  پناه بُرد و 

برد.
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یک دفـعه نوردانه از خواب پــریــد.

آدم های زیادی با هم حرف می زدند. زیر درخــت کاج، 
یکی شـان گفـت: »راه حـرم امام را گم کـرده ایم. مجـبوریم همین  جا صبر 

کنیم تا صبح شود.«
یکی دیگر گفت: »اِی وای! با این همه برف و سرما، چطور زنده بمانیم؟«

نوردانه به نور خودش نگاه کرد و گفت: »اِی کاش می توانستم کمکشان کنم!«  
از زیر شـاخه بیــرون پریـد و صــدا کرد: »ماه جان! ماه جان! مسافرهـای 

امام رضا راهشان را گم کرده اند! این طوری از سرما یخ می زنند!«
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گفــت:  کشـید و  آه  ابـرها  از پشـت  ماه 

که من هـم نمی تـوانم راه را برایشـان  »حـیف 
امام خیلی  ولی  نمی گذارند.  ابـرها  کنم!  روشـن 

آن ها کمک می کنند.«  مهربان اند. حتماً به 
آخه چطوری؟« نوردانه پرسید: »

ماه گفت: »این را اصالً نمی دانم. باید دعا کنیم 
و صبر کنیم تا ببینم چه می شود.«



مسـافرها لرزان لرزان زیر درخت خوابشان برد.
نـوردانه هم فکری کرد و رفت دوستانش را صـدا کند. وقتی با آن ها برگشـت، 

فریاد کشید: »مسافرها پا شدند! دوباره راه افتادند!«
آن دورها را نشان داد و گفت: »گلدسته ها هم روشن   بعد 

آخه چطور این طور شد؟« شدند! 
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نوردانـه و دوسـتانش دنبـال مسـافر ها پر کشـیدند تـا راه را یک ذرّه روشـن 
آن دورهـا می آیند.  آن وقـت دیدنـد کـه چنـد نفر، چـراغ بـه دسـت، از  کننـد. 
یکی شـان بـه مسـافرها گفـت: »مـن امام رضـا را توی خواب دیدم. دسـتور 
کنیـم و بیاییـم دنبالتـان. ولـی شـما چطـور  گلدسـته ها را روشـن  دادنـد 

فهمیدیـد کـه بایـد راه بیفتید؟«
آمدند  آمد و با لبخند گفت: »امام به خواب من هم  یکی از مسافرها جلو 

و خبر دادند. ما را از یخ زدن نجات دادند.«
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نوردانه گفـت: »خدا را شکر!
چه جالب که امام این طوری کمکشان کرده اند!«
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آن وقت باالی درخت کاج برگشت و با شادی صدا کرد: »ماه جان! ماه جان! 
آن دو خواب را برای  امشـب من می خواهـم برایت قّصه  بگویم!« و داسـتان 

ماه تعریف کرد.
ماه از پشـت ابرهـا سـرک کشـید. با چشـم هایش خـندید و گفـت: »دیدی 

گفتم امام خیلی مهربان اند و مهمان هاشان را رها نمی کنند؟«
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برای بزرگ  ترها:

خالصـه ی اصـل ماجرای کرامـت

یکی از خدمتگزاران حرم امام رضا؟ع؟ تعریف کرد: 
در شبی که نوبت خدمت من بود، ناگاه در خواب دیدم که در حرم مطهر باز شد. حضرت 
آمدند و به من فرمودند: »برخیز و بگو مشعلی فروزان باالی  امام رضـا؟ع؟ از حرم بیرون 
گلدسته ببرند، زیرا جماعتی از اعراب بحرین به زیارت من می آیند و اکنون در اطراف »ُطُرق« 
)در اطراف مشـهد( بر اثر بارش بـرف راه را گــم کـرده اند. برو به میـرزا شـاه نقی متولی بگو 
آنان حرکت کنند.«  مشعل ها را روشن کند و با گروهــی از خادمان برای نجــات و راهنمایی 
از خواب پریدم. مسـئول خــدام را از خواب بیدار کردم و ماجرا را برایــش گفتم. او نیز با 
آمدیم. برف به شدت می بارید. مشعلدار را خبر کردیم  شگفتی برخاست و با یکدیگر بیرون 
آنگاه با عده ای از خداِم حرم به خانه ی متولی رفتیم  و او مشعلی روی گلدسته روشن کرد. 

و ماجرا را برایش گفتیم. سپس با گروهی مشـعلدار به طرف طرق حرکت کردیم. 
آنان در هوای سرد و برفی میان بیابان گویی منتظر ما بودند.  نزدیک طرق به زوار رسیدیم. 
آمدیم. امشب گرفتار برف شدیم و دیگر  گفتند: ما برای زیـارت حضرت رضا؟ع؟ از بحــرین 
آماده ی مــرگ شدیم. از مرکب ها  نتوانســتیم مســیر را تشخیص دهیم. از شدت سـرما، 
اهل علم در میان ما، همین که  آمدیم و همه یک جا جمع شدیم. مردی صالح و  فرود 
چشمش به خواب رفت، حضرت رضا؟ع؟ را در خواب زیارت کرد که به او فرمود: »برخیز! 
کنید.«  به طرف مشـعل  حرکت  کنند. شما  مناره  روشن  باالی  را  داده ام مشعلی  دستور 

همه برخاستیم و به طرف مشعل  حرکت کردیم که ناگاه شما را دیدیم.«    
)محدث نوری، دار السالم، ص 3۲3، نشر دارالبالغه، بیروت، ۱38۵(
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