
نام: حسن         لقب: عسکری
کنیه: ابو محمد         نام پدر: علی         نام مادر: سلیل

تاریخ تولد: جمعه 8 ربیع الثانی232 هجری
تاریخ شهادت: 8 ربیع االول260 هجری

محل دفن: سامرا، عراق
مدت امامت: 6 سال









فهرست

کاشبیشترمیدیدمش

سکههایگمشده

برادرپولدار،برادرفقیر

فقطپردهتکانمیخورد

کودکوفرشته

17

5

3

2

4

19

31

43

55



69

81

93

107

121

7

10

9

8

شیرهایگرسنه6

خلیفهوقاطرچموش

حاکمومردکشاورز

سفردرباران

رازهاییکچوب



میدیدمش کاشبیشتر

1





_ پسرم مواظب باش کسی تو نیاید.
احمد سرش را تکان داد و به پدرش نگاه کرد که با مرد مهربانی حرف می زد و از او می خواست که بروند 
کرد و از پدرش  به اتاق کناری. مرد که به نزدیک او رسید، لبخندی زد. بعد سر و صورت او را نوازش 

پرسید:  »اسم پسرت چیست؟«
_ احمد است سرورم!

_ خدا او را برایت حفظ کند.
احمد که دید پدرش خیلی خوشحال شده،  از مرد تشکر کرد. وقتی مرد به اتاق رفت،  پدرش برگشت 
یان یا نزدیکان خلیفه بود، زود به  گر از دربار و گفت: »احمد جان!  مراقب باش کسی نیاید. بخصوص ا

من خبر بده.«
احمد چشمانش را بست. صورتش هنوز بوی عطر دست مرد را می داد. عطر خوش بویی 

فکر  مرد  به  باز  احمد  رفتند،  دو  آن  وقتی  بود.  نکرده  احساس  را  بویش  حال  به  تا  که 
خلیفه  وزیر  پدرش  نمی کرد.  را  رفتار  این  دیگر  هیچ کس  با  پدرش  کرد. 
نگاه  قصر  حیاط  به  همان طور  احمد  بود. 
می کرد و حرف هایشان را از داخل اتاق 
که هر  نمی شنید. پدرش را دیده بود 
می زند،  حرف  مرد  وقت 



می کند  رفتار  جوری  و  می دهد  تکان  را  سرش  او 
که پیداست مرد مهمی است. فکر کرد شاید مرد 
یکی از نزدیکان خلیفه است که پدرش 
این قدر سرش را تکان می دهد 
و دست روی چشم می گذارد.
احمد بلند شد و به طرف پنجره رفت. 
اگر پنجره کمی باز بود می توانست 



حرف های آن دو را بشنود. ولی مرد خیلی آرام صحبت می کرد. فقط سخنان پدرش به گوش می رسید 
که با احترام با مرد حرف می زد. خیلی دوست داشت بفهمد مرد کیست. می خواست برود توی اتاق که 

. صدایی شنید. بعد یکی از نگهبانان آمد تو
بعد چند سرباز دیگر هم آمدند توی حیاط. احمد ترسید. به طرف در رفت و پدر را صدا زد. پدر به 

دوید. حیاط 
چند پرنده که روی درخت حیاط بودند پرواز کردند. شیهه ی اسبی شنیده شد. بعد یکی از سربازها را 

دید که با پدرش صحبت می کرد:
_ خلیفه به شکار می رفتند، گفتند که می خواهند بیایند به خانه ی شما.

_ ولی...
_ خلیفه خیلی مایل هستند که ظهر مهمان شما باشند.

_ قدمشان روی چشم، پس صبر کنید تا خانه را مرتب کنم.
_ خلیفه خسته هستند. به زودی می رسند.

اتاق  سوی  به  پدرش  بود.  نگران  که  دید  را  پدرش  احمد 
لرزان  صدای  شد.  اتاق  وارد  سرش  پشت  احمد  رفت. 

پدرش را شنید که با مرد می گفت: »مرا ببخشید سرورم.
 ݣݣݣݣهیچ ݣݣوقت خلیفه در این موقع روز به خانه ی من نیامده. 



می ترسم به شما آسیبی برساند...«
مرد لبخندی زد و گفت: »نگران نباشید، تا خدا نخواهد گرفتاری پیش نمی آید.«

_ برای اینکه با خلیفه رو در رو نشوید، بهتر است از راه کوچه ی پشتی به خانه بروید سرورم!
بعد خم شد و کفش های مرد را برداشت و به طرف دری برد که به حیاط پشتی وصل می شد. احمد 

. بعد زود برگشت و به طرف حیاط دوید. پدرش را دید که همراه مرد رفت تا دم در
خلیفه رسیده بود. چهره اش غبارآلود و خسته بود. وزیر جلو رفت. دستور داد کاسه ی شربتی برای 
خلیفه بیاورند. بعد که خلیفه از اسب پیاده شد، او را کمک کرد تا برای استراحت به ایوان بروند.

_ گویا کس دیگری قبل از ما اینجا بوده است.
_ نه سرورم! شما مهمان من هستید!

و کمک کرد که خلیفه به ایوان برود.
احمد به پدرش نگاه کرد و از آنها فاصله گرفت. اصًال رفتارش 
مثل قبل نبود. وقتی با مرد حرف می زد یا می رفت 
خم  حاال  ولی  داشت  آرامش  می آمد،  خیلی  و 
که  می کرد  ی  کار لحظه  هر  و  می شد  راست  و 

بود. گرفته  خنده اش  احمد 







گرفته بود. ولی حوصله  گنجشک ها را هدف  که داشت  گوشه ای نشسته بود و با تیرکمانی  احمد در 
نداشت. دوست داشت خلیفه زود به قصرش برود تا از پدرش درباره ی مرد بپرسد.

کسی که معلوم بود پدرش نمی خواهد خلیفه بفهمد کی در خانه ی آنها بوده است.
یک شده بود که خلیفه بیرون رفت و احمد پیش  به اصرار پدرش، ظهر خلیفه مهمان پدرش شد. هوا تار
پدرش دوید. پدرش را دید که گوشه ی اتاق نشسته بود و داشت چیزی می نوشت. صبر کرد تا پدرش 
نامه اش را تمام کند. پدر از او خواسته بود وقتی که نامه می نویسد مزاحمش نشود. وقتی پدرش سر بلند 

کرد، جلو رفت،  سالم کرد و گوشه ای نشست.
احمد به نوک قلم پدرش خیره شده بود که توی مرکب فرو می رفت و بعد خط زیبای پدرش را می دید که 

روی کاغذ نقش می بست. وقتی نامه تمام شد،  احمد پرسید: »پدرجان! آن مرد که بود؟«
_ می دانستم که خیلی دوست داری او را بشناسی. تا به حال او را ندیده بودی؟

! معلوم بود که خیلی او را دوست دارید. حتی بیشتر از خلیفه به او احترام می گذاشتید. _ نه پدر





پدرش خندید. از او خواست جلوتر برود. بعد دست او را گرفت و کنار خودش نشاند. به پنجره نگاه کرد.
گفت: »بله پسرم!  من او را  کشید و  آفتاب داشت غروب می کرد. پرنده ها توی باغ می خواندند. آهی 

خیلی دوست دارم. آخر او پسر پیامبر ماست.«
؟ _ پسر پیامبر

_ بله! او نواده ی پیامبر است. کسی که همه ی مردم سامرا دوستش دارند. او امام حسن عسکری بود.
_ یعنی از خلیفه مهم تر است. یعنی...

_ بله پسرم او مهم تر از خلیفه است. او شایسته  است که رهبر همه ی مسلمانان 
باشد.

_ پس چرا نیست؟
، دستی به موهای احمد کشید و آهسته گفت: »پسرم! همیشه آنکه بهتر  پدر

و خوب تر است که جای خودش قرار نمی گیرد. حسن بن علی یکی از بزرگ ترین 
ولی  دارم.  دوستش  هم  من  دارد.  یادی  ز طرف داران  او  خداست.  مردان 

که آدم ظالمی است او را دوست ندارد.« خلیفه 



_ پس چرا شما وزیر خلیفه شده اید؟
وزیر آهی کشید و با محبت گفت: »من هم دوست ندارم به این خلیفه ی ستمگر خدمت کنم ولی 

کنم.« کمک  که در قصر بمانم و به یاران او  موالیمان دستور داده است 
_ پس تو هم آدم خوبی هستی.

پدر خندید و می خواست چیزی بگوید که پسرش بیرون دوید. به سمت همان دری که امام از آن داخل 
کوچه شده بود.
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و  یخت، برخاست  ک ها را روی سکه ها ر که پول دار شود. وقتی خا اسماعیل خیلی دوست داشت 
ک  ک ها را صاف کرد و روی آنها را با خاشا اطراف را نگاه کرد. وقتی دید کسی نیست، با کف دست خا
پوشاند. مطمئن شد که کسی نمی فهمد او سکه هایش را کجا پنهان کرده است. یک لحظه حس کرد 

کسی نگاه می کند. بوی پسرش را حس کرد. صدا زد: »حارث! تویی؟«
حارث که پدرش را زیر نظر داشت، با ترس عقب رفت و پشت دیواری پنهان شد. پیرمرد وقتی جلو آمد 
و کسی را ندید، با خود گفت حتمًا خیاالتی شده است. حارث از کجا می دانست که او در این خانه ی 
خرابه است و دارد سکه هایش را مخفی می کند. خیلی گشته بود تا یک جای مناسب که هم نزدیک 
ک چال کرد،  خانه اش باشد و هم جای امنی باشد برای سکه هایش پیدا کند. وقتی سکه ها را زیر خا
لباس های کهنه اش را پوشید، کفش های پاره اش را به پا کرد و داخل کوچه شد. عصایش را برداشت و 

طوری به راه افتاد که هر کس می دیدش، فکر می کرد یک فقیر بیچاره و نادار است.
اسماعیل از چند کوچه گذشت و به سوی میدان بزرگ شهر رفت. وقتی دید کسی نیست، راهش را به 
طرف مسجد کج کرد. نزدیک ظهر بود و می دانست که مردم برای نماز به سوی مسجد خواهند آمد. 

بیرون از مسجد، گوشه ای نشست و منتظر ماند.
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لحظه ها به کندی می گذشت. امروز روز خوبی برایش نبود. می خواست بلند شود و به طرف دیگری 
برود که با دیدن امام حسن عسکری که همراه چند مرد می آمد چشمانش برق زد. فکر کرد از این بهتر 
نمی شود. می دانست که هر وقت او می آید، روزی او هم بیشتر می شود و مهم تر اینکه هر وقت پیش او 

کمکش می کرد. دست دراز می کرد، پیشوای شیعیان 
وقتی مردها به او نزدیک شدند، اسماعیل شروع به ناله و زاری کرد و کمک خواست.

_ به من فقیر و بیچاره کمک کنید. از آنچه خدا به شما بخشیده به من نادار انفاق کنید. خدا، صد در 
دنیا و هزار در آخرت به شما اجر بدهد.

وقتی امام حسن عسکری نزدیکش شد، اسماعیل خودش را روی زمین 
کشید و وسط کوچه دستش را دراز کرد و گفت: »تو مرد بزرگی هستی. 

َکرم هستی...« از خاندان 
را  مارمولک  این  من  »سرورم  گفت:  امام  همراهان  از  یکی 

انداخته...« وضع  این  به  را  خودش  می شناسم. 
_ به خدا من فقیر و بیچاره ام و چیزی برای خوردن ندارم. تو 

خدا... را 





امام عسکری؛ رو به اسماعیل کرد و گفت: »سوگند دروغ مخور مرد. تو دویست سکه ی طال داری...«
_ دویست سکه! بگو نمی خواهی به من کمک کنی. اما پدرت از این بزرگوارتر بود.

امام تبسمی کرد و گفت: »این برای این نیست که نخواهم به تو کمکی کنم.«
اسماعیل باز شروع به التماس و خواهش کرد: »به سر و وضع من بیچاره نگاه کنید.«

کت شد. امام به یکی از همراهانش اشاره کرد و او جلو  اما وقتی دید امام یکی از یارانش را صدا زد، سا
دوید و کیسه ای را به امام داد. چشمان اسماعیل درخشید.

اسماعیل می خواست باز ناله و زاری کند که امام کیسه ی سکه را به او داد و گفت: »اما بدان روزی که 
نیاز داشته باشی سکه هایی را که پنهان کرده ای نخواهی یافت.«

اسماعیل با نگرانی به اطرافش نگاه کرد. و بعد، لبخندی زد و گفت: »پسر رسول خدا شوخی می کنید؟ 
امیدوارم که هیچ کس نیازمند دیگران نشود.«
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اسماعیل از امام تشکر کرد و لنگان لنگان به سمت 
خرابه رفت و صدای مردم را می شنید که می  گفتند: 

گدای سمجی است، این مرد!« »چه 
_ دارد دروغ می گوید سرورم!

_ مشکلی نیست. اما روزی که به سکه هایش نیاز داشته باشد آن روز 
چیزی پیدا نخواهد کرد.

صدای امام او را ترساند. فکر کرد باید جای سکه هایش را عوض کند 
ولی چه کسی می دانست که او سکه هایش را کجا پنهان کرده است.
وقتی همه رفتند، آهسته در کیسه را باز کرد. چشمانش درخشید. پر 
از سکه بود و برق می زد. اگر چند روز خودش را می کشت نمی توانست 
کنار همان  کرد بهتر است این سکه ها را  کند. فکر  گدایی  این همه سکه 
سکه هایی که پنهان کرده، چال کند و خیال خودش را راحت کند تا کسی نتواند سکه هایش را بدزدد. 
کارم خیلی خوب بود. شاید تا غروب یک عالمه  گفت: »شروع  یادی بود. با خودش  تا غروب وقت ز
سکه ی  دیگر به دست بیاورم.« کیسه را به کمرش بست و عصایش را برداشت و به طرف مسجد به راه 

افتاد.
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روزها گذشت. اسماعیل هر روز لباس هایش را عوض می کرد و عصای چوبی اش را برمی داشت و سر و 
ک مالی  می کرد و به گدایی می رفت. این کار هر روزش بود. صورتش را خا

ک پنهان می کرد. بی خبر که پسرش هر روز مراقب  او هر چه سکه جمع می کرد می آورد و زیر خا
او است.

گفت: »من بیچاره از صبح تا  کتک زد و  کرد و او را  یک روز اسماعیل با پسرش دعوا 
کنم و تو بخوری و بخوابی؟« کار  غروب بروم 

و بعد او را از خانه بیرون کرد و گفت که دیگر به خانه برنگردد. حارث تا شب توی 
کوچه سرگردان بود. نمی دانست چه کند. تصمیم گرفت از آن شهر برود و به بغداد 
ک پنهان کرده  سفر کند. اما پولی نداشت. به یاد سکه هایی افتاد که پدرش زیر خا

ک بیرون آورد و راه سفر در پیش گرفت. بود. شبانه رفت و سکه ها را از زیر خا
اسماعیل  می رسید.  راه  از  زمستان  و  می شد  بارانی  و  سرد  هوا  می گذشت.  روزها 

بود. ناراحت  هم  همسرش  برود.  بازار  و  کوچه  به  نمی توانست  و  بود  شده  مریض 
ک پنهان کرده بود، بردارد. دستان الغرش توان  یک روز رفت تا پول هایی را که زیر خا
ک ها را کنار می زد از سکه هایش  نداشت. زمین را به سختی کند. اما هر چه بیشتر خا

باز  کرده است.  کرد اشتباه  نیافت. فکر  کند ولی چیزی  را  باز هم زمین  نبود!  خبری 
گودال دیگری کند، باز چیزی پیدا نکرد. برگشت و دست به تنه نخلی گرفت. نشانی همان 
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نخل بود. خوب که نگاه کرد رنگ پارچه ای که سکه ها در آن بود شناخت. 
کسی جای سکه های مرا می دانسته است؟« به یاد  گفت: »چه  با خودش 
پسرش افتاد. یک روز حس کرده بود که سایه ی او را دیده است. کار خودش 
ک ها  بود. وگرنه چطور غیبش می زد و دیگر از او خبری نمی شد. روی خا
کرد.  گریه  گذاشت و شروع به  زانو زد و سرش را روی زمین 
به یاد حرف های امام افتاد. باز هم گریه کرد. اما گریه 

سودی نداشت.



3

فقیر ،برادر پولدار برادر



نمی برد.  خوابش  بود.  ناراحت  خالد 
سکه های نازش را برداشته بودند. یک 
کیسه پر از سکه. با آن می توانست یک 
باغ بزرگ بخرد. به طرف خدمتکارش 
رفت. از ناراحتی صورتش سرخ شده 
بود. فریاد زد: »پس چه کسی آن همه 

سکه ی طال را برداشته.«



_ هیچ کس جز برادرتان به اتاق شما نیامده است.
ید این کار را کرده است؟ _ یعنی ز

خالد با ناراحتی از خدمتکارش خواست که برود برادرش را بیاورد. 
ید زندگی خوبی نداشت. فقیر و نادار بود. همیشه پیش او می آمد  ز
و کمک می خواست ولی او می گفت که مگر خودت دست و پا 

کن. کن. تالش  کار  نداری. برو 
خالد دوباره تمام گوشه و کنار اتاق را جست وجو کرد. حتی زیر حصیرها و فرش ها را گشت. سکه های 

ید باشد. طالیش پول کمی نبود. ششصد سکه! باور نمی کرد کار ز
ید  ید بیاید، ولی خدمتکارش آمد و گفت که ز لحظه ها به کندی می گذشت. منتظر بود هر چه زودتر ز
گفته است که من پول ها را برداشته ام و قصد هم ندارم پس بدهم. خالد از عصبانیت فریاد زد و گفت: 

»باشد،  خواهیم دید.«
یکی می رفت. خالد در این فکر بود که چه کار کند. توی اتاق راه می رفت  غروب شده بود و هوا رو به تار

و با خودش حرف می زد:
ع( بروم. _ بهتر است نزد موالیمان امام حسن عسکری)

ید به حرف ایشان گوش می کرد و پول ها را پس می داد. نه بهتر بود به دربار می رفت و به رئیس  شاید ز
ع(. نگهبانان سامرا شکایت می کرد. مانده بود کجا برود. او و برادرش شیعه بودند و از یاران امام عسکری)
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خالد تا صبح خوابش نبرد. روز بعد تصمیم گرفت به دربار برود تا از برادرش شکایت کند. وقتی او 
به زندان می افتاد دیگر هوس نمی کرد سکه های او را بردارد. باید او را تنبیه می کرد. لباس هایش را 
پوشید و به طرف دارالحکومه به راه افتاد. اما دو دل بود. راهش را به سویی کج کرد که گنبدهای 

بزرگ قصر از البه الی درختان خرما دیده می شدند.
خالد از میان سربازها گذشت. اسب سفیدی کنار در بود و هوا را بو می کشید. اسب با ارزش و 
خوبی بود. با آن همه سکه می توانست یک گله از این اسب ها بخرد. به طرف پله ها می رفت که 

گرفت. سربازی جلویش را 
_ کجا با این عجله.

_ نزد فرمانده ی نگهبانان می روم. شکایت دارم.
سرباز خندید و گفت: »جناب فرمانده دارند نرد بازی می کنند. گفته کسی مزاحمشان نشود.«

زمین.  روی  بود  کشیده  قد  سایه اش  که  رفت  نخلی  طرف  به  بگوید  چیزی  اینکه  بدون  خالد 
کوتاه تر  کنار دیوار ایستاده بودند. سایه ی نخل  یادی  گوشه ای نشست و منتظر ماند. عده ی ز
می شد و جمعیت بیشتر می شدند. هر کس می آمد سربازها راهش نمی دادند. نزدیک ظهر شده 

بود و فرمانده هنوز سرگرم بازی بود.
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خالد آرام و قرار نداشت. می رفت و می آمد و با خودش حرف می زد. رئیس نگهبان ها به جای اینکه کار 
یادی به خانه هایشان برگشتند. اما خالد  مردم را راه بیندازد به فکر سرگرمی و بازی خودش بود. عده ی ز

با ناامیدی منتظر بود. سایه ی نخل کوتاه  و کوتاه تر می شد.
گاه فریاد فرمانده از آن بیرون می زد و گاه خنده ی بلندش  خالد به پنجره ای نگاه می کرد که هر چند 

گاه با ناراحتی فریاد می زد. می آمد و 
کنار دیواری نشست. نزدیک ظهر شده بود ولی فرمانده هنوز داشت بازی می کرد.  خالد 
کنار بزند و خودش را به فرمانده  خالد دیگر طاقت نداشت. برخاست تا برود و سرباز را 

برساند ولی ترسید. سربازها ممکن بود او را بگیرند و به زندان بیندازند. فکر کرد کاش اول 
نزد امام می رفتم. شاید او می توانست کاری کند. ولی برادرش پرروتر از این بود. نه باید او 

می داد. گوشمالی  را 
چشمانش  که  بود  سیاهی  مرد  آمد.  طرفش  به  میان سالی  مرد  که  بود  فکر  همین  در 

می درخشید. مرد به طرف او آمد. احساس می کرد او را می شناسد ولی نمی دانست او را 
گفت: »شما خالد هستید؟« ایستاد و  کنارش  کجا دیده است. مرد 

خالد سری تکان داد. این مرد سیاه از کجا او را می شناخت؟ سر و وضعش که به 
یان نمی خورد. لباس سفیدی به تن کرده بود و دور سرش یک پارچه ی آبی با  دربار

خط های سفید بسته بود. خالد گفت: »من شما را نمی شناسم.«





_ سرورم با شما کار دارند.
_ سرورت؟

ع( با شما کار دارند. گفتند که هم اکنون نزدشان بیایید. _ آری! امام عسکری)
ع( است. برای آخرین بار به پنجره   که این مرد یکی از خدمتکارهای امام عسکری) خالد به یاد آورد 
کرد. هنوز صدای خنده ی فرمانده می آمد. چاره ای نداشت. همراه خدمتکار امام به راه افتاد.  نگاه 
کت ماند. از راسته ی  همان طور که از بازار می گذشتند، می خواست بپرسد امام با او چه کار دارد،  ولی سا

یک و طوالنی را پشت سر گذاشتند تا به خانه ی امام رسیدند. ماهی فروشان گذشتند، کوچه ای بار
آفتاب همه جا را گرم کرده بود. خالد جلوی در ایستاد. خدمتکار رفت و برگشت.

_ امام در اتاق منتظر شما هستند.
خالد وقتی وارد شد، سالم کرد و گوشه ای نشست. در اتاق کسی نبود. امام با مهربانی صدایش زدند 
و حالش را پرسیدند. خالد که هنوز ناراحت بود به سختی تبسمی کرد و فقط گفت که حالش خوب 

است.
ید پرسیدند. خالد جابه جا شد ولی باز هم حرفی نزد. صدای امام در اتاق پیچید. امام از حال برادرش ز
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_ دیشب تصمیم گرفته بودی که نزد ما بیایی ولی صبح نظرت تغییر کرد.
خالد با شگفتی به امام نگاه کرد. او با کسی در این باره حرف نزده بود. سر بلند کرد تا چیزی بگوید. امام 

با اشاره دست از او خواستند که به حرف هایش گوش کند.
_ نگران نباش. برو به خانه. سکه هایت را آورده اند!

خالد باور نمی کرد ولی می دانست امام دروغ نمی گویند. ایشان فرزند پیامبر بودند و از خیلی چیزها خبر 
ید برادرم...« و نتوانست ادامه دهد. داشتند. لب باز کرد و گفت: »ولی سرورم ز

امام برخاستند و به طرف او آمدند، دست روی شانه اش گذاشتند و با مهربانی گفتند: »از برادرت نزد 
این از خدا بی خبران ستمگر شکایت نکن. او فقیر و نادار است ولی مرد خوبی است. شاید به خاطر 
نیازی که داشته به ناچار این کار را کرده است. به برادرت نیکی کن. از مالت به او ببخش و کمکش 

کن.«
خالد بلند شد. می خواست خم شود و دست امام را ببوسد ولی امام گفتند که بهتر است عجله کند. 
وقتی می خواست از اتاق بیرون برود حرف های امام را شنید که می گفتند: »اگر دوست نداری خودت 

چیزی به برادرت بدهی او را پیش ما بفرست تا نیازش را برآورده کنیم.«
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ید برادر او  اشک در چشمان خالد جمع شده بود. ز
یاد شده است.  بود. فکر کرد فاصله اش با او چقدر ز
ید را نمی داشت، پول بدون برادر چه  کرد اگر ز فکر 
و  بودند  ایستاده  پنجره  در قاب  امام  وارد حیاط شد.  ارزشی داشت. 

لبخندی بر لب داشتند.
خالد خداحافظی کرد و پا در کوچه گذاشت. احساس خوبی داشت. 
را بیشتر  او  را ببیند. احساس می کرد  ید  دوست داشت زود برادرش ز
را  او  فرمانده  اگر  افتاد.  صبح  یاد  به  ناراحتی  با  دارد.  دوست  قبل  از 
می گرفت و زندانی می کرد، وای نه!  پول که برادر نمی شود هر چند فقیر 

باشد.



4

فقطپردهتکانمیخورد
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سربازی سر کوچه ایستاده بود. سرباز دیگری کنار در بود. فرمانده کمی دورتر سوار اسب بود و مراقب 
همه جا بود. همه می خواستند بدانند که جانشین امام چه کسی است. این دستور خلیفه بود. فرمانده 
رو به سربازی که فقط چشمانش دیده می شد کرد و گفت: »هیچ کس بدون اجازه نباید وارد این خانه 

شود.«
نزدیکان  تو هم مراقب باش. هیچ کس جز  زد: »های،  ماهان!   فریاد  و  را تکان داد  افسار اسبش  بعد 

شود.« وارد  نمی تواند  حسن بن علی 
که سربازها در  که پشت خانه جاری بود؛ جایی  را تکان داد و به سوی رودی رفت  بعد افسار اسب 

بودند. استراحت  حال  در  نخل ها  سایه ی 
فرمانده که رفت، یعقوب سبدش را برداشت و به سوی در رفت. خیلی وقت بود کنج دیوار نشسته بود 
تا فرمانده برود. خیلی نگران حال امام بود. از وقتی امام بیمار شده بودند رفت و آمد سربازها بیشتر شده 
بود. به هر بهانه ای می آمدند و نمی گذاشتند کسی به خانه ی امام برود. به خصوص این روزها که بیماری 
امام شدت یافته بود. یعقوب خیلی نگران بود. همه ی دوستان و یاران امام ناراحت و نگران بودند. اگر 

امام از دنیا می رفتند آنها باید چه می کردند؟ امام هنوز جانشین خودشان را تعیین نکرده بودند.
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یعقوب سبدش را که پر از خیار بود به سر گذاشت و به سوی در رفت. خیارها بوی خوشی می دادند. به 
سوی در رفت. یعقوب خیاری به سرباز تعارف کرد و در جواب او که می گفت اینجا چه کار دارد گفت: 
»شنیده ام که حال حسن عسکری خوش نیست. او همسایه ی ماست. فکر کردم مقداری از خیارهای 

مزرعه ام را برایش بیاورم.«
یخت و گفت: »خیارهای ترد و خوش  مزه ای است.« بعد مشتی خیار برداشت و توی دستان سرباز ر

سرباز نگاهی به اطراف کرد. کسی در کوچه نبود. نگاهش به خیارها بود. یعقوب چند خیار دیگر به او 
داد و به طرف در رفت.

_ تا فرمانده برنگشته زود بیا.
یعقوب سرش را تکان داد. این تنها راهی بود که می توانست نزد امام برود. یاران امام از یعقوب خواسته 

بودند که بپرسد بعد از ایشان از چه کسی باید پیروی کنند.
یعقوب با دیدن خدمتکار امام سالم کرد. سبد خیار را به او داد و حال امام را پرسید. خدمتکار به زمین 

چشم دوخت. یعقوب آهی کشید و به طرف اتاق امام رفت. وارد که شد، سالم کرد. در گوشه ی 
اتاق، امام استراحت می کردند. امام جواب او را دادند. چشمان یعقوب غرق اشک شد. 

هرگز امام را چنین الغر و پریده رنگ ندیده بود. امام از او خواستند که جلوتر برود.
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»سرورم!  گفت:  بعد  و  کرد  صبر  کمی  یعقوب 
هستند. جا  همه  خلیفه  سربازهای 

کسی جرئت ندارد به خانه ی شما بیاید.«
امام تبسمی کردند و گفتند: »خدا صبرکنندگان 

را دوست دارد.«
کت نشسته بود و به امام نگاه می کرد  یعقوب سا
که از پنجره به بیرون چشم دوخته بودند. یعقوب 
رد نگاه امام را گرفت. چند کبوتر در آسمان دیده 

می شدند.
یعقوب با نگرانی جلوتر رفت و آهسته 
حال  نگران  شیعیان  »سرورم!  گفت: 
خدای  اگر  نمی دانند  هستند.  شما 
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کرده شما میان ما نباشید چه کار باید  نا
» ؟ بکنیم

امام تبسمی کردند. بعد به سوی پرده ای 
که پشت سرشان بود اشاره کردند و کسی 
کنار  پرده  بعد  لحظه ای  زدند.  صدا  را 
خیلی  آمد.  اتاق  به  کودکی  رفت. 
شبیه امام بود. یعقوب تعجب کرد. 
تا به حال کودکی را در خانه ی امام 
که  خندانی  کودک  بود.  ندیده 
گونه ی  روی  کوچک  خال  یک 

بود. راستش 
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کنار ایشان نشست.  کودک به طرف امام رفت و  کرد.  کودک از جا برخاست. سالم  یعقوب با دیدن 
امام با مهربانی دست کوچک او را گرفتند و او را روی پاهایشان نشاندند و در آغوش گرفتند و گفتند: 

»برای چه نگرانی؟«
وقتی دیدند یعقوب چیزی نمی گوید، کودک را بوسیدند و گفتند: »این رهبر شماست!«

یعقوب چشمانش را بست و باز کرد. امام موهای نرم و لطیف پسرشان را نوازش کردند. کودک خندید. با 
، کودک را در آغوش  آمدن او اتاق را بوی عطری خوشایند پر کرده بود. یعقوب نمی دانست چه باید بگوید. پدر
گرفت و چیزی آهسته به او گفت. کودک سرش را تکان داد. لبخندی زد و برخاست و به سوی پرده رفت.
یعقوب تبسمی کرد. پس بی خود نبود که خلیفه همه جا سرباز گذاشته بود تا جانشین امام را پیدا کند.
یعقوب سر چرخاند تا کودک را باز ببیند ولی فقط پرده تکان می خورد. پسر امام رفته بود. یعقوب آهی 

کشید. امام گفتند: »یعقوب، بلند شو اتاق را نگاه کن.«
یعقوب که منتظر همین حرف امام بود، بلند شد و به سوی پرده رفت. این اتاق آخرین اتاق خانه بود و 
می دانست که راهی به بیرون ندارد. وقتی پرده را کنار زد، دید خالی است. بوی خوشی از اتاق می آمد. 
کرد. اتاق خالی خالی بود. با  را نگاه  کنار آن  گوشه و  را ندید.  کسی  را مالید. ولی  یعقوب چشمانش 
که فرزند امام به آنجا رفته بود. می خواست از امام بپرسد: »فرزند شما کجا  چشمان خودش دیده بود 
رفت.« که امام لبخندی زدند و گفتند که نگران نباشد. بعد از او خواست به یاران خبر دهد که پس از 

. ایشان، این پسر امام است که باید به حرف هایش گوش دهند نه کس دیگر
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_ سرورم این اتاق راه دیگری ندارد. پس...
_ بیش از این سؤال نکن، یعقوب!

امام رفت. نشست.  به سوی  و  برخاست  بود.  از اشک  پر  یعقوب  چشمان 
»سرورم!« گفت:  آهسته  بود.  داغ  امام  دست  بوسید.  را  ایشان  دست 

امام دست او را با مهربانی فشار دادند و گفتند که نگران نباشد و از شیعیان بخواهد 
که صبر کنند.

چیزی  سربازها  نباید  بروند.  زودتر  که  خواستند  او  از  امام  رفت.  در  طرف  به  یعقوب 
امام  کرد.  نگاه  امام  چهره ی  به  دیگر  بار  یک  و  ایستاد  در  کنار  یعقوب  می فهمیدند. 

بودند. بسته  را  چشمانشان 





کسی  کرد حاال بهتر می تواند نفس بکشد. احساس می کرد  بیرون رفت. احساس 
وقتی  بروند.  نزدشان  کنند  پرواز  آسمان ها  به  امام  نکرده  خدای  اگر  که  هست 
می خواست بیرون برود خدمتکار امام صدایش زد. سبد خالی را به او داد. یعقوب 
با قدم تند به طرف در رفت. باید به یاران نزدیک امام می گفت که چه دیده است. 
ولی امام از او خواسته بود تا در دنیاست این راز را به کسی نگوید. او نگران بود. همه 

جا پر از جاسوسان خلیفه بود. نباید احتیاط را از دست می داد.



5

کودکوفرشته





یکی می رفت. ابراهیم کنار در ایستاد. عمویش گفت: »حتمًا  همه ی شهر پر از سرباز است.  هوا رو به تار
بهتر است از نخلستان بروی. عجله کن عموجان!«

کنار او ایستاده بود. موهایش  گفت. فاطمه  گرفت و آهسته به او چیزی  ابراهیم پسرش را در آغوش 
آشفته بود. همسرش موهای او را نوازش می کرد. اشک، گونه ی خدیجه را خیس کرده بود. وقتی ابراهیم 

برخاست، پرسید: »ما را به که می سپاری ابراهیم.«
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ابراهیم نگاهی به آسمان کرد و آهی کشید. خدیجه صورتش را برگرداند. شیهه ی اسبی بلند شد. عمو 
گریه ی فاطمه دخترش بلند شد. ابراهیم به طرف فاطمه رفت و  گرفت.  جلو آمد و بازوی ابراهیم را 
گونه اش را بوسید. از جیبش خرمایی درآورد و به او داد و با خنده گفت: »بابا به سفر می رود. چرا گریه 

می کنی؟ می خواهم برایت سوغاتی بیاورم.«
کم خودش به راه افتاده. قصد جان تو را کرده اند. _ بلند شو عموجان! خالد می گفت که حا

گرفت.  که به اتاق رفته بود با همیانی از سکه برگشت و به ابراهیم داد. شوهرش سکه ها را  خدیجه 
گفت: »وقتی من نباشم شما به این بیشتر نیاز  قدمی رفت و برگشت. سکه ها را به همسرش داد و 

ید.« دار
یک شده بود. به سوی اسطبل رفت  کامًال  تار گذاشت. هوا  که دید، پا در حیاط  نگرانی عمویش را 
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گفت:  که به طرف در رفته بود با ناراحتی برگشت و با نگرانی  که صدای هیاهویی شنید. عمویش 
، من می دانم چطور با سربازها حرف بزنم.« کن ابراهیم. تو برو »سربازها آمدند. از راه پشت بام فرار 

طرف  به  و  پوشاند  را  صورتش  کوچه.  توی  پرید  و  رفت  باال  دیوار  از  رفت.  اسطبل  طرف  به  ابراهیم 
نخلستان دوید. هر چند لحظه می ایستاد و به پشت سرش نگاه می کرد. تا به نخلستان رسید از ترس 

شد. نیمه جان 
ید. ابراهیم پشت نخلی ایستاد. خیلی نگران  شب از راه رسیده بود و باد سردی از میان نخل ها می وز
بود. نگران حال خانواده اش بود. معلوم نبود سربازان چه بالیی سر آنها می آوردند. کاش می توانست 

بفهمد در خانه اش چه خبر است.
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عمویش گفته بود که باید از شهر فرار کند. ولی خیلی دلش می خواست قبل از فرار به خانه ی رهبرش 
ع( برود و خداحافظی کند. اما تا صبح باید صبر می کرد. امام حسن عسکری)

به  گاه  و  می خواند  نماز  گاه  بود.  بیدار  صبح  تا  نخل ها  میان  ابراهیم  می گذشت.  کندی  به  شب 
ستاره ها نگاه می کرد. نور سحر که بر نخلستان تابید، برخاست. خروس ها با بانگ خود خبر از نماز 

می دادند. صبح 
به سوی رود رفت. سر و صورتش را شست. وضو گرفت و آهسته به سوی کوچه ای رفت که به مسجد 

می رسید. می توانست بعد از نماز به خانه ی امام برود. در میان جمعیت کسی او را نمی شناخت.
مردم گروه گروه برای نماز به مسجد می رفتند. به سوی مردانی رفت که با هم حرف می زدند و داخل 
کوچه ی مسجد می پیچیدند. چند سرباز جلو مسجد با نیزه هایی در دست ایستاده بودند. تعدادشان 

بیشتر شده بود. از جلوشان گذشت و داخل مسجد شد.
بعد از نماز برخاست و از میان جمعیت بیرون رفت. فکر کرد این طور شناخته نمی شود. به طرف 
کی است. مأموران و جاسوسان خلیفه همه جا بودند،  خانه ی امام راه کج کرد. می دانست کار خطرنا
 به خصوص اطراف خانه ی امام، ولی باید می رفت. نمی توانست بدون دیدن امام،  شهر سامرا را ترک 

کند.
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هنوز خورشید سر نزده بود. کسی توی کوچه ها نبود جز دو سرباز که گوشه ای چرت می زدند. به طرف 
در رفت. آهسته کوبه را به دست گرفت و چند بار به در کوبید. می دانست که امام بعد از نماز صبح تا 

طلوع خورشید بیدار و مشغول عبادت است.
لحظه ها به سختی می گذشت.

_ چه کسی هستی؟
_ ابراهیم هستم. کار مهمی با حضرت دارم.

را  ابراهیم  که  پیرمرد  شد.  نمایان  چهارچوب  از  گندمگون  پیرمردی  چهره ی  بعد  شد.  باز  کمی   ، در
آمده؟« پیش  »مشکلی  گفت:  و  انداخت  ابرو  در  گره  دیدنش  با  می شناخت 

ابراهیم نگاهی به پشت سرش کرد. سربازها نبودند. از خدمتکار امام خواست در را ببندد و اگر کسی 
سراغ او را گرفت چیزی نگوید. خدمتکار که ترسیده بود با دلهره نگاهی به کوچه انداخت. 
وقتی دید کسی نیست در را بست و او را به سوی اتاقی راهنمایی کرد و گفت صبر کند تا 

از امام اجازه بگیرد.
ابراهیم توی اتاق نشسته بود و فکر می کرد که صدای خدمتکار او را به خود آورد. برخاست 
و همراه او به طرف اتاقی رفت که تازه نور خورشید به آن تابیده بود. صدای امام به گوشش 

رسید که با کسی با مهربانی حرف می زدند. صدای خنده ی کودکی می آمد.
ابراهیم سالم کرد. اجازه گرفت و داخل شد و گوشه ای نشست. باور نمی کرد که در این 
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صبح زود کودکی در اتاق امام باشد. می خواست لب باز کند که کودک با صدای شیرینی او را صدا زد 
و گفت که الزم نیست دیگر فرار کنی ابراهیم.

ابراهیم با شگفتی به امام نگاه کرد. اولین باری بود که در خانه ی امام،  کودک را می دید. کودک از کجا 
اسم او را می دانست و از کجا فهمیده بود که او فرار کرده است و یک شب را با نگرانی به صبح رسانده 

است؟
امام وقتی شگفتی او را دیدند، لبخند زدند. ابراهیم گفت: »سرورم این کودک کیست که از آنچه بر من 

گذشته خبر دارد؟«
، جانشین من است، ابراهیم.« امام رو به کودک کردند و با مهربانی گفتند: »این پسر

پسر امام به آرامی به پرتوهای نوری که از پنجره می تابید نگاه کرد و گفت: »الزم نیست دیگر فرار کنی، 
ابراهیم. خداوند شر آنها را از تو دور خواهد کرد.«

خانه اش  کوچه ی  وارد  سربازها  که  است  شنیده  خودش  گوش های  با  بگوید  می خواست  ابراهیم 
کم دیگر زنده نیست که بخواهد  شده اند، که کودک گفت دیگر به سراغش نخواهند آمد. گفت که حا

آسیبی به تو برساند.
،  جانشین من از جانب خداست،  امام وقتی نگرانی ابراهیم را دیدند، به طرفش رفتند و گفتند: »این پسر
ابراهیم. به حرف او گوش کن.« بعد از او خواستند که با آرامش و بدون نگرانی به خانه اش باز گردد.
ولی ابراهیم هنوز نگران بود. جرئت نمی کرد از خانه ی امام بیرون برود. آفتاب بر همه جا تابیده بود. امام 
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از خدمتکارشان خواستند برای او غذا بیاورد. با خنده گفتند می دانند شب گذشته چیزی نخورده 
است. وقتی ابراهیم صبحانه اش را خورد، برخاست و از امام تشکر کرد و بیرون رفت.

احساس می کرد کوچه ها بوی تازگی می دهد. احساس دیگری داشت. ولی هنوز ته دلش نگران بود. اما 
حرف های امام به او آرامش می داد. هنوز فکرش به کودکی بود که در خانه ی امام دیده بود. کودکی که 
برای اولین بار دیده بودش. کسی که امام می گفت او جانشین و رهبر شیعیان خواهد بود. در فکر بود 
یخت. کسی از میان جمعیت صدایش می زد.  ݢر ݢ ݢ ید. دلش فرو ݢ که صدایی شنید. یک لحظه تنش لرز
ولی صدا آشنا بود. کمی صبر کرد. عمویش بود. او را در آغوش گرفت و گفت: »چه خوب شد که از 

شهر بیرون نرفتی.«
_ مگر چه شده؟

_ مگر خبر نداری؟
ابراهیم لبخندی زد.

کم را بکشد. قرار است او را فردا بر  _ پس تو هم می دانی که دیشب پیک خلیفه رسیده تا حا
دار کنند. ابراهیم تو از کجا می دانستی. این خبر را...

کرد. چشمانش را بست و چیزی نگفت. عمویش  ابراهیم فقط تبسمی 
مچ او را گرفت و گفت: »باید زود به خانه ات برگردی. همسر و فرزندانت 

خیلی نگرانت هستند.«



_ اول باید به بازار بروم.
؟ _ بازار

_ به فاطمه قول داده ام برایش سوغاتی ببرم.
عمویش چند سکه ای از جیب درآورد و به او داد و گفت: »با کدام سکه؟ تو که...«
افتادند.  راه  به  بازار  سوی  به  هم  با  و  گرفت  را  سکه ها  ابراهیم 
و عبدال�ل  برای فاطمه  و بعد  ابراهیم مقداری شیرینی خرید 
افتادند. راه  به  خانه  سوی  به  شتابان  و  خرید  هدیه هایی 
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شیرهایگرسنه





ید پیش شیرهای گرسنه!  نباید قطره ای از خونش بر زمین بچکد. _ او را بینداز
خلیفه با ناراحتی توی قصر قدم می زد و فریاد می کشید.

_ این بار حسن بن علی نباید زنده بماند.
_ سرورم شما باید...

_ همان که گفتم. می خواهم زنده زنده طعمه ی شیرهای درنده و گرسنه شود.
فرمان،  فرمان خلیفه بود. نحریر در فکر بود. چند روزی بود که شیرها را غذا نداده بودند. نحریر به سوی 
یکی تو  زندان به راه افتاد. نحریر به زندان که رسید، سراغ امام حسن عسکری را گرفت. از راهروی تار
یکی بود که فقط از سقف نور کمی می تابید. امام را دید که سر به سجده  رفت. آن سوی زندان، اتاق تار

داشت و نماز می خواند. صبر کرد که نماز امام تمام شود. بعد از سربازها خواست او را 
به باغ حیوانات بیاورند. امام که سر بلند کرد چهره اش خیس اشک بود. اما نگاه 
نافذی داشت. نحریر یک لحظه به فکر فرو رفت. خلیفه هر وقت می خواست 
کند دستور می داد او را پیش شیرهای  یکی از مخالفان سرسختش را مجازات 
درنده بیندازند. نحریر به خانه اش رفت. همسرش وقتی ناراحتی اش را دید پرسید 
که چه شده و او جواب داد: »امروز خلیفه دستور داده که حسن بن علی را پیش 

شیرها بیندازم تا او را بخورند!«
_ و تو می خواهی این بال را سر فرزند رسول خدا بیاوری؟!



کت بود و به دیوار نگاه می کرد. همسرش که زن مهربانی بود از او خواست این کار را نکند ولی  نحریر سا
نحریر گفت که اگر چنین نکند خلیفه خود او را طعمه ی شیرها می کند! 

غروب از راه می رسید. نحریر به باغ حیوانات درنده رفت. نعره ی شیرها دیوانه  کننده بود. کسی جرئت 
نداشت به شیرها نزدیک شود. او منتظر سرباز بود. می رفت و می آمد. وقتی فکر می کرد که شیرها چطور 
ید. بسیاری از کسانی که در قفس شیرها افتاده بودند فقط  به شکار خود حمله می کنند بدنش می لرز

توانسته بودند یک فریاد بزنند.
نحریر به سوی در باغ رفت. سربازها آمدند و حسن بن علی را آوردند. 
امام الغر و نحیف شده بودند و آهسته قدم برمی داشتند. غرش شیرها 

بلند شده بود.
نحریر به امام نزدیک شد و گفت: » شیرهای گرسنه منتظرت هستند. 

نکند می ترسی؟«
کردند. نحریر سرش را پایین انداخت. ولی به  امام نگاهی به نحریر 
سربازها گفت که ایشان را به سوی قفس ببرند. امام گفت که خودش 
می رود. سرباز در یکی از قفس ها را که چهار شیر در آن می چرخیدند 
کرد. امام به طرف پله های سنگی  گرسنگی  نعره می زدند باز  و از 
رفت. شیرها یال هایشان را تکان می دادند. امام آهسته پا روی پل 







سنگی گذاشت. و زیر لب دعایی خواند. بعد از پله ها پایین رفت. شیرها که نعره می زدند صدایشان 
را پایین آوردند و چرخی زدند.

 امام جلوتر رفتند. شیری که از همه بزرگ تر بود یال هایش را تکان داد و به سوی امام آمد. امام دستشان 
را دراز کردند و بر سر شیر کشیدند. شیر زانو زد و بعد گردنش را به پای امام کشید. شیرهای دیگر هم 

دست هایشان را دراز کردند و روی زمین خوابیدند. بعد پوزه ی خود را به پای امام کشیدند.
نحریر که از ترس نمی توانست نفس بکشد، گفت: »نکند به این شیرها غذا داده اید؟«

_ نه، سه روز است که چیزی نخورده اند. شما دستور داده بودید که گرسنه نگهشان دارم.
_ پس چرا کاری نمی کنند؟

نگهبان بدون آنکه حرف بزند با شگفتی به شیرها نگاه می کرد که دور امام می چرخیدند و لباس 
او را می بوییدند. و امام بر سر آنها دست می کشید و نوازش شان می کرد.



نحریر نمی توانست صبر کند. فکر کرد شیرها حتمًا سیر هستند. رو به نگهبان شیرها کرد و پرسید: »از 
کی غذا نخورده اند؟...«

_ از هفته ی پیش که خلیفه دستور دادند، این شیرها را گرسنه نگه داشته ایم.
نحریر دستور داد سربازها بروند. نمی دانست چه کار کند. صبح همسرش گفته بود که آزاری به مرد 
خوب خدا نرسانند ولی او خندیده بود و حاال شیرها دور امام زانو زده بودند و مثل گوسفند،  سرهایشان 

را روی دست گذاشته بودند.
فکر کرد بهتر است تا فردا صبر کنند. حتمًا شیرها گرسنه می شدند و حسن بن علی را می خوردند. از 
یک  سربازها خواست که به قصر برگردند. برای آخرین بار به شیرها نگاه کرد و اندیشید: »وقتی هوا تار

شود او را خواهند خورد.«  و به خانه اش رفت.
صبح زود نحریر از خواب بیدار شد. هنوز خورشید بیرون نیامده بود که به طرف قفس  شیرها رفت. 
باور نمی کرد. امام وسط قفس داشتند نماز می خواندند و شیرها کنارشان زانو زده بودند و نگاهشان 

می کردند.
نحریر با خودش گفت که نباید صبر کند. باید هر چه زودتر به خلیفه خبر دهد. نباید کسی از این 

موضوع باخبر می شد.
نحریر با شتاب به طرف قصر خلیفه تاخت. اگر مردم می شنیدند که یک روز و یک شب 

حسن بن علی در قفس شیرها بوده است و شیرها به او آسیبی نرسانده اند همه  طرف دارش 
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می شدند.
خورشید تازه طلوع کرده بود که نحریر به قصر رسید. به سرعت خودش را به خلیفه رساند. خلیفه هنوز 

خواب بود. وقتی خلیفه بیدار شد و با نگرانی او را دید پرسید: »تمام شد؟«
_ نه!  مشکل مهمی پیش  آمده است، قربان!

_ یارانش فراری اش دادند؟
_ کاش این طور می شد، قربان!

کند. نحریر با  که ماجرا را برایش تعریف  که طاقت نداشت، به طرف نحریر رفت و فریاد زد  خلیفه 
صدای لرزانی آنچه را دیده بود گفت. و خلیفه نعره کشید که: »باید خودم با چشمانم ببینم.« بعد سوار 

اسب شد و همراه سربازها به طرف باغی که قفس شیرها در آن نگهداری می شد به راه افتاد.
ید. وقتی امام را دید که آرام نشسته است و یال شیرها را نوازش می کند از ترس  دست و پای خلیفه می لرز
رنگش پرید. جلو رفت. از نگهبان قفس خواست امام را بیرون بیاورد. نگهبان پیش رفت. اما جرئت 
که به راه افتاد شیرها با ناامیدی غرش  کرد بیرون بیاید. امام  نداشت نزدیک تر برود. از امام خواهش 
کردند و تا نزدیک در همراهش رفتند. امام نگاهی به آنها کردند و چیزی گفتند. شیرها آهسته برگشتند.

ید. امام از زیر شاخه های درختی  نور خورشید به شاخه های درختان می تابید و نسیم خنکی می وز
گذشتند. خلیفه که باور نمی کرد پیش آمد و با صدای لرزانی گفت: »پسر رسول خدا مرا ببخشید!« بعد 

از ایشان خواست که به قصر بروند، ولی امام گفتند که می خواهند به خانه شان بروند.
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خلیفه ایستاده بود و امام را نگاه می کرد که دور می شد. خلیفه دستور 
داد چند نفر امام را تا خانه شان همراهی کنند. بعد رو به نحریر کرد 
و گفت: »هیچ کس نباید از این موضوع باخبر شود.« بعد سوار اسب 

شد و به طرف قصرش به راه افتاد.



7

خلیفهوقاطرچموش





کسی سوارش شود. قاطر سیاه و قشنگی بود. فقط  قاطر می دوید. جفتک می انداخت و نمی  گذاشت 
گوش ها و دمش سفید بود. خلیفه خیلی دوست داشت تا سوارش شود و توی قصر دور بزند و بعد همراه 
درباریان توی شهر گشتی بزند. حیف که کسی نمی توانست به قاطر نزدیک شود، چه برسد که سوارش شود.
خلیفه، جایزه ی خوبی قرار داده بود تا شاید کسی بتواند قاطرش را رام کند، ولی هیچ کس نتوانسته بود به 

قاطر نزدیک شود چه برسد که رویش زین بگذارد و یا افسار به پوزه اش ببندد.
خلیفه هر وقت به باغ قصر می رفت، آرزو می کرد کاش فقط یک لحظه می توانست 

کسی به طرف قاطر  سوار قاطرش شود و چرخی بزند. اما بی فایده بود. هر وقت 
می رفت حیوان دهانش را باز می کرد و دندان های سفید و محکم و تیزش را 

نشان می داد یا برمی گشت و لگد می انداخت.
یک روز خلیفه توی باغش نشسته بود و فکر می کرد که چطور قاطرش را رام کند 

که یک دفعه به یاد امام حسن  عسکری پیشوای شیعیان افتاد. کسی که می گفت 
فرزند پیامبر خداست و یارانش خیلی دوستش داشتند. رو به وزیرش کرد و با خنده 

گفت: »تو فکر می کنی هیچ کس نیست بتواند سوار قاطر ما شود؟«
_ وقتی شما نتوانید، هیچ کس دیگر نمی تواند خلیفه ی بزرگ!

خلیفه حبه انگوری برداشت و توی دهانش گذاشت و گفت: »فکر نمی کنی 
وقت خوبی است تا امام حسن عسکری که ادعا می کند فرزند پیامبر است 



این کار را بکند تا اگر نتواند آبرویش برود؟«وزیر خندید و سر تکان داد و گفت: »فکر خیلی خوبی است. 
سرورم! نقشه ی ماهرانه ای است. بهترین تربیت کنندگان اسب و قاطر در قصر شما هستند و نتوانسته اند 

این کار را بکنند. فکر کنم امام حسن عسکری هم نتواند. اگر به قاطر نزدیک شود حتمًا...«
کت شود. بعد دستور داد تا بروند و رهبر شیعیان را به قصر بیاورند. خلیفه دستش را بلند کرد تا وزیر سا

قاطر به درختی بسته شده بود. خلیفه روی تخت نشسته بود و منتظر بود.
آفتاب باال آمد. وسط آسمان رسید. سایه ی درختان بلند شده بود که سربازی رسید. خم شد و سالم کرد 

و بعد خبر داد که امام حسن عسکری آمده است.
ع( را دید،  خندید و گفت:  »خوش آمدی،  عموزاده!« بعد  خلیفه برخاست. وقتی امام حسن عسکری)
بیاورند.  کنار حوض  را  که تختش  بود  داده  برد. دستور  به سوی تخت خود  و  گرفت  را  ایشان  دست 
گفت:  کرد و  امام  به  رو  امام نشستند، خلیفه  بودند. وقتی  بزرگان قصر همه جمع شده  و  فرماندهان 
که روزه اند. گفتند  که پذیرایی شوند. امام  که شما پیش ما باشید.« بعد دستور داد  »دوست داشتیم 
لحظات می گذشت. سایه ی درخت ها بلندتر می شد. خلیفه گفت: »راستی به تازگی قاطری خریده ایم 
پاالن رویش بگذارد و  و  نزدیکش شود  کسی نمی تواند  که نمی توانیم سوارش شویم. یعنی  ولی حیف 
کرد و گفت: »شاید شما بتوانید مهار به پوزه اش  کت شد و به قاطر اشاره  افسارش بزند.« لحظه ای سا

هم...« شاید  بزنید. 
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امام برخاستند و کمی جلو رفتند. قاطر خره ای کشید. لگد پراند و بعد شیهه کشید و بعد سم بر زمین 
کوبید.

امام بدون ترس جلو و جلوتر رفتند. قاطر با دیدن امام گوش هایش را تکان داد و شیهه ای کشید. امام زیر 
لب چیزی گفتند و باز هم جلوتر رفتند و آهسته حیوان را صدا زدند و دست دراز کردند. قاطر گردنش را 
کج کرد. خلیفه فکر کرد االن است که قاطر دست ایشان را گاز بگیرد ولی امام جلوتر رفتند و دستشان را 

پشت حیوان گذاشتند و آهسته او را نوازش کردند.
ید، دست امام را بویید. خلیفه باور نمی کرد. امام افسار را برداشتند و به پوزه ی قاطر  قاطر می لرز
یسمانی را که با آن حیوان بسته شده بود باز کردند و به راه  مهار زدند و آهسته جلو رفتند و ر

افتادند. قاطر پشت سر امام به راه افتاد.
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گوش  نزدیک  را  سرش  وزیر  کرد.  وزیرش  به  نگاهی  ناراحتی  با  بود  شده  گشاد  چشمانش  که  خلیفه 
خلیفه برد و گفت: »سرورم بگویید روی حیوان پاالن بگذارند. این حیوان وحشی است. حتمًا مقاومت 

می کند.«
ید و محکم ببندید. شما خیلی  خلیفه خندید و گفت: »اگر ممکن است آن زین را پشت قاطر بگذار

ماهر هستید.«
امام سری تکان دادند و گوش های قاطر را نوازش کردند. همان طور که زیر لب حیوان را صدا می زدند، 

رفتند و زین را برداشتند، نام خدا را بر زبان آوردند و زین را پشت قاطر گذاشتند و آن را بستند.
کار است. هر حیوانی  گفت: »سرورم این اول  که وزیر  خلیفه بلند شد. می خواست به طرف امام برود 

که سوار شود.« وقت سواری دادن دیوانه می شود. از او بخواهید 
خلیفه به طرف قاطر رفت و قاطر دندان های سفید و تیزش را نشان داد. امام از او خواستند که نزدیک 

نشود.
خلیفه به امام گفت: »کارت خیلی خوب بود پسرعمو جان!  می توانی سوارش شوی؟«

امام گفتند که باشد برای بعد. ولی خلیفه اصرار کرد. امام قاطر را کنار درختی بردند. بعد پایشان را روی 
تنه ی نخلی گذاشتند و مثل یک سوارکار ماهر سوار شدند.
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، ایشان را  قاطر کمی دور خودش چرخید و از این سو به آن سو رفت. خلیفه فکر کرد االن است که قاطر
به زمین بکوبد و آبرویشان را ببرد.

امام یال های قاطر را نوازش کردند.
صدای مالیم امام،  قاطر را آرام کرد. حیوان گوش هایش را تکان داد و کمی به جلو و عقب رفت. گویی 

نمی خواست راه برود. امام با کف دست به گردن قاطر زدند و پاهایشان را تکان دادند.
قاطر چاره ای نداشت. به سختی سم هایش را بلند کرد و به راه افتاد. امام با مهارت افسار را تکان دادند. 

قاطر به سوی داالنی رفت که درختانش زمین را سایه  کرده بودند.
قاطر  می زدند.  صدا  را  حیوان  و  می دادند  تکان  را  افسار  مهارت  با  امام  می رفت.  راه  آرام  اول    ، قاطر

می گشت. قصر  باغ  دور  و  می کوبید  زمین  بر  سم  تندتر  لحظه به لحظه 
خلیفه که باور نمی کرد، همان طور که امام به او نزدیک می شدند، پرسید: »چه جور حیوانی است؟«

_ حیوان خوش رکاب و رهواری است. خیلی خوب راه می رود!
خلیفه می خواست بگوید بیا پایین تا من هم سوار شوم. ولی ترسید. اگر رهبر شیعیان پیاده می شد و او 
نمی توانست سوار شود یا قاطر او را سواری نمی داد آبرویش می رفت. قاطر را خیلی دوست داشت ولی 

می ترسید که نتواند سوارش شود. گفت: »این قاطر را دوست داری؟«
_ حیوان سر به راه و خوبی است.
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_ پس مال تو باشد.
امام سوار بر قاطر به طرف در قصر رفت. خلیفه که خیلی ناراحت شده بود رفتن 
رهبر مخالفانش را می دید که حاال سوار بهترین مرکب او شده بود و از قصر بیرون 

می رفت. خیلی ناراحت بود ولی نمی توانست چیزی بگوید.
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زنگوله های شترها دلنگ و دلنگ می کردند و کاروان به سامرا نزدیک می شد. سیف، ناراحت و غمگین 
بود. آیا کسی پیدا می شد که کمکش کند؟ آهی کشید. با هزار امید از مصر راه افتاده بود تا به این شهر 
دورافتاده برسد. حاال دیوارهای سامرا از دور دیده می شد. کسی را نمی شناخت. در فکر بود که وقتی به 

کاخ رسید به چه کسی شکایت کند. هم سفرش پرسید: »خیلی در فکر هستی سیف.«
سیف به مزرعه ای نگاه کرد که سرسبز بود و بوته های خیار و هندوانه اش پر از گل بود. لبخندی زد و گفت: 

»چه زمین آبادی!«
_ آری!

و بعد،  آهی کشید.
_ از چه ناراحتی؟

کم جدید پا در مصر گذاشته است روزگار ما هم سیاه و تیره و تار شده  ! از وقتی که این حا _ چه بگویم برادر
است.

. آمده ای برای شکایت. _ پس بگو
_ در مصر که کسی نیست به حرف ما گوش کند.

و با حسرت گفت: »من باید اکنون کنار مزرعه ام بودم و آن را 
وجین می کردم.«

_ فکر کرده ای کسی اینجا به حرفت گوش می کند.



سیف به نخل های بلند نگاه کرد. قافله ی شتر از میان نیزار گذشت و به سوی رود پر از آب رفت.
_ یعنی این همه راه را بیخود و بی جهت آمده ام؟

عبدال�ل سرفه ای کرد و گفت: »خب،  امشب کجا می خواهی بمانی و بعد چطور می خواهی شکایت به 
کسی را می شناسی؟« دربار خلیفه ببری. 

_ نه. اما شاید دربار خلیفه برای تازه واردان جایی داشته باشد.
عبدال�ل خندید و گفت: »بهتر است به حرف من گوش کنی. من آشنایی در سامرا دارم. بهتر است امشب 

نزد او بمانیم شاید بتواند کمکت کند.«
شیهه  اسب ها  بود.  مانده  یادی  ز راه  سامرا  تا  هنوز  نگفت.  چیزی  می رسید  نظر  به  ناراحت  که  سیف 
می کشیدند و شترها با گردن های درازشان در جاده که البه الی نیزار کج و راست می شد پیش می رفتند.

یکی می رفت. سربازها کنار دروازه ایستاده بودند و مراقب همه  غروب بود که به سامرا رسیدند. هوا رو به تار
بودند. کاروانی که از مصر می آمد آرام و خسته وارد شهر شد.

هوا تاریک شده بود. سیف نمی دانست چه کند. باید زودتر به مصر باز می گشت. همسر و تنها فرزندش را 
رها کرده بود تا به این شهر بیاید و به خلیفه شکایت کند. ولی حاال هم سفرش او را به شک انداخته بود. 
اگر کسی به حرف هایش گوش نمی کرد و یا زندانی اش می کردند چه می شد؟ وقتی اصرار عبدال�ل را دید 
خورجینش را برداشت و همراه او به سوی محله ای رفت که مرد می گفت عموزاده اش در آن زندگی می کند.

غروب سامرا شلوغ بود. گویی همه عجله داشتند. می خواستند زودتر به خانه بروند. سیف همراه عبدال�ل 
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گذشتند. مسجد را با آن مناره های بلند و مارپیچش پشت سر  کنار بازار  کرد. از  کج  راهش را 
گذاشتند و از روی چند پل چوبی گذشتند. خیمه ی شب بر همه جا سایه انداخته بود که به 

مقصد رسیدند.
شب،  سیف همه اش در فکر بود که نزد چه کسی برود. صبح زود برخاست و به سوی قصر 

کنار  ید. سیف  خلیفه به راه افتاد. سامرا شهری خوش آب و هوا بود. نسیم لطیفی می وز
وقتی  می دادند.  آب  را  خود  اسب های  داشتند  که  کرد  نگاه  سربازهایی  به  و  ایستاد  رود 

! می خواهم با خلیفه  سربازها به راه افتادند به دنبال آنها رفت و به یکی از آنها گفت: »برادر
کنم.« صحبت 

سرباز چاق خندید و گفت: »می خواهی چه کنی؟ لباست با مردم سامرا فرق دارد. 
شاید مسافری؟ خب می خواهی به خلیفه چه بگویی؟«

کت شد. سیف سا
_ خوب نگفتی به خلیفه چه می خواهی بگویی؟ حتمًا  یکی از مردان خلیفه به تو 

کرده است. ستم 
، زمین مرا به ستم گرفته است. کم مصر _ چه مرد دانایی هستی. حا
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سرباز قهقهه زد. افسار کشید. اسب روی پاهایش بلند شد و دور خودش چرخید. سرباز دیگر گفت: »بهتر 
است به مصر برگردی.« و بعد شالقی به اسبش زد و با سرعت دور شدند.

سیف که فکر نمی کرد سربازها این طور جواب بدهند به راهش ادامه داد. وقتی به قصر رسید که آفتاب همه 
جا را روشن و گرم کرده بود. آهسته نزدیک دروازه رفت. نگهبانی که نیزه اش می درخشید، از او خواست که 

دور شود. سیف با مهربانی گفت: »برای کار مهمی از مصر آمده ام. باید خلیفه را ببینم. من شکایت...«
_ دور شو مردک مزاحم...

سیف گوشه ای ایستاد و با خودش گفت آن قدر اینجا می مانم تا خلیفه بیرون بیاید یا وزیر پیدایش شود.
. سیف هر وقت که پیش می رفت سربازها او را دور می کردند. نزدیک ظهر بود. سواری آمد و رفت تو

غروب از راه می رسید ولی او هنوز نتوانسته بود که حرف هایش را به کسی بزند. خیلی ناراحت بود. جایی 
هم نداشت برود. به یاد حرف مرد مهربانی افتاد که شب را در خانه اش به سر برده بود. مرد از او خواسته 

بود که شب برگردد.
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یک شده بود به خانه ی عموزاده ی عبدال�ل رسید. سیف با قدم هایی لرزان به راه افتاد. وقتی همه جا تار
شب از ناراحتی نمی توانست شام بخورد. عموزاده ی عبدال�ل گفت: »فکر نمی کنم بتوانی به دربار راه پیدا 

!« بعد از او خواست شام بخورد و ادامه داد: »اما من فکر بهتری دارم.« کنی برادر
سیف با شگفتی به مرد نگاه کرد. می خواست بپرسد چه کاری می تواند انجام دهد که مرد گفت: »خلیفه 

یان مردم فاسدی هستند. فکر نمی کنم به حرف های تو گوش کنند چه برسد که کمکت کنند...« و دربار
_ یعنی هیچ کس نیست که به فریاد یک مظلوم برسد.

_ چرا هست. ولی نه در دربار خالفت.
_ پس کجا؟

، نزد موالی ما حسن بن علی در محله ی عسکر بروی.« مرد گفت: »بهتر است فردا به جای دربار
_ پسر رسول خدا را می گویی؟

کرد. او یاری دهنده ی نیازمندان است. هر چه  کمک خواهد  _ آری! حسن بن علی را می گویم. او به تو 
گفت انجام بده که خیر و صالح تو در آن است.

سیف که مشتاق بود زودتر امام را ببیند تا صبح خواب به چشمانش راه نیافت.
 صبح به سوی نشانی جایی که مرد گفته بود رفت. در فکر بود که نکند این مرد هم نتواند کمکی به او 
بکند. اگر نمی توانست زمینش را بگیرد روزگار سختی در انتظارش بود. تنها دارایی اش همان زمین بود 

کم خلیفه به زور از او گرفته بود. که حا
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سیف با نگرانی پا در خانه ی امام گذاشت. حیاط ساده و صمیمی بود. بوی عطری 
ید. به سوی اتاقی رفت که چند نفر آنجا  هوا را خوش بو کرده بود. نسیم خنکی می وز
گوشه ای نشست. وقتی اتاق خلوت شد، جلو  کرد و  نشسته بودند. وارد شد و سالم 
گلویش را  گرفته است. بغض  کم ظالم زمینش را  که چگونه حا گفت  رفت و به امام 

بود. گرفته 
امام سر بلند کردند. به مرد مصری نگاه کردند و گفتند که جای نگرانی نیست. بعد 
ادامه دادند: »زمینت به تو باز گردانده می شود. نیازی نیست که نزد خلیفه بروی. بهتر 
است به شهر و دیار خودت باز گردی و نزد همان مرد بروی و او را از خداوند بترسانی.«



حرف های امام جوری بود که به سیف آرامش داد. کسی تا به حال این گونه با او سخن نگفته بود. امام از 
او خواست که زودتر به مصر باز گردد.

سیف بلند شد و بیرون آمد و راه مصر را در پیش گرفت.
روزها و شب ها در راه بود. کاروان آرام پیش می رفت ولی سیف عجله داشت. وقتی به مصر رسید،  قبل از 

کم به راه افتاد. آنکه به خانه اش برود به طرف خانه  ی حا
کم وقتی او را دید با مهربانی او را کنار خود خواند و گفت: »کجا رفته بودی مرد؟ چقدر  نزدیک ظهر بود. حا
دنبال تو گشتم. هیچ کس نمی دانست کجا رفته ای. از روزی که رفته ای نامه ای به من رسیده که تو را پیدا 

ݢگردانم.« ݢ ݢ کنم و زمینت را به تو باز     ݢ
سیف با شنیدن این سخنان شروع به گریه کرد.

_ مگر خوشحال نیستی، مرد!
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امام  و به آسمان آبی چشم دوخت. به فکر  کرد  ک  را پا سیف اشک هایش 
بود. کاش بیشتر نزدشان مانده بود. هیچ فکر نمی کرد که روزی زمینش را به او باز 

گردانند. برخاست و بیرون رفت. احساس خوشایندی داشت. احساس خیلی خوبی داشت. 
که االن در آسمان پرواز  بود  کاش مثل همان پرنده ای  برود.  بار دیگر به سامرا  کاش می توانست یک 
می کرد. آن وقت اوج می گرفت و با سرعت پیش می رفت و خودش را به آن شهر دور می رساند. دلش 

برای امام تنگ شده بود.



9

باران در سفر





پیرمرد همراه پسر کوچکش آهسته قدم برمی داشتند و توی جاده به سمتی می رفتند که پدر می گفت 
شهری آباد در آن سوی صحرا قرار دارد. پاهای کوچک محمد دیگر توان نداشت. خسته بود. چند روزی 

بود که همراه پدر راه می رفت. همه جا درختان خشک شده بودند.
دو سه سالی می شد که خشک سالی دشت و صحرا را فرا گرفته بود. ابرهای سفید می آمدند و تند از برابر 
کستری و سیاه در آسمان آبی کمتر دیده می شدند. چشمه ها و رودها  خورشید می گذشتند. ابرهای خا
کم آب و علف ها و درختان پژمرده شده بودند. برای گوسفندها و شترها رمقی باقی نمانده بود. در این 
میان محمد و پدر پیرش از همه ناامیدتر سوار تنها شترشان شده بودند و قدم توی جاده گذاشته بودند.
توی راه شترشان از ناتوانی آخرین نفس هایش را کشیده و مرده بود. پاهای محمد زخم شده بود. از صبح 
ݢآب است. بعد  که به راه افتاده بودند، پدر گفته بود این بار به سوی شهری آباد می رویم که کنار رودی پر  ݢ
کمک می کند. حتی  که بدون اینکه نیازمندان را بشناسد به آنها  که مردی را می شناسد  گفته بود  هم 
حاضر است هر چه در خانه دارد با آنها نصف کند. محمد فکر کرده بود پدر پیرش شوخی می کند و 
می خواهد او را دل داری بدهد. فقط لبخندی زده بود و همراه پدر به راه افتاده بود. هر وقت که خیلی 

خسته و ناامید می شد پدر با حرف های شیرینش او را امیدوار می کرد و می گفت به زودی 
به خانه ای خواهند رسید که به آنها غذا خواهند داد.
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گرم و سوزان بود. محمد آرام قدم برمی داشت. فکر می کرد این راه  از صبح که به راه افتاده بودند، هوا 
تمامی ندارد و هرگز به یک شهر و آبادی نمی رسد. چه به یک شهر آباد که یک مرد بخواهد کمکشان 

کند و به آنها غذا بدهد.
پیرمرد به دور اشاره کرد و گفت:  »دیدی راست گفتم؟ آنجا را ببین. یک نخلستان آباد است.«

کرد  کار می کرد صحرا بود ولی ته بیابان گویی چیزی می درخشید. فکر  کرد. تا چشم  محمد سر بلند 
کت شد. سراب است. می خواست چیزی بگوید ولی سا

هر چه جلوتر می رفتند سیاهی بهتر دیده می شد. وقتی خورشید به وسط آسمان رسید به نخلستان 
رسیدند. برگ های درختان زرد شده بود ولی نخل ها پر از خرمای نارس بودند. آواز پرنده ها برای اولین 
که بیرون رفتند، محمد با دیدن  گوش محمد می رسید. از نخلستان  که بعد از مدت ها به  باری بود 
رودی بزرگ تعجب کرد. باور نمی کرد. پیرمرد خندید و گفت: »من که به تو گفته بودم. اینجا شهر بزرگ 
سامراست. شهری که خیلی بزرگ است. شهری آباد که پر از بازار است. بازارهایی که دکان هایش پر از 

میوه و غذاست.«
یم... _ ولی ما که پولی ندار
_ صبر داشته باش پسرم.

بعد کنار رود رفتند. از میان نی های بلند گذشتند و لبه ی رود نشستند.
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محمد پاهای لختش را توی آب فرو برد و شست. بعد مشتی آب به صورتش 
پاشید و چشمانش را بست. وقتی کمی خنک شد مشتانش را پر از آب کرد و 

نوشید. نوشید و نوشید.
! _ کمتر بنوش که دلت به درد می آید پسر

دلش  خیلی  می شد.  دیده  نی ها  پشت  که  شد  خیره  عمارت هایی  و  خانه ها  به  و  شد  بلند  محمد 
بروند. به شهر  زودتر  می خواست 

پدرش که بلند شد، عصای او را گرفت و کمک کرد تا لیز نخورد. بعد همراه او به سوی شهر به راه افتاد.
بوی غذا در بازار شهر پیچیده بود. محمد فکر کرد اگر اجازه دهند همه ی غذاهای توی بازار را یکجا 

ایستاد. می خورد. جلوی دکان حلوافروشی 
! _ کی می رسیم، پدر

_ می رسیم. پشت مسجد است.
_ مگر تو او را می شناسی؟

_ چند سال قبل یک بار به دیدنش آمده ام. امیدوارم ما را به یاد داشته باشد.
پیرمرد به سوی مسجد رفت. بعد راهش را کج کرد و یک راست به طرف کوچه ای پیش رفت که چند 

اسب کنار دری بسته شده بودند.
پاهای محمد دیگر توان نداشت. خیلی دوست داشت پدرش یکی از همین خانه ها را در بزند. وقتی 
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پدرش جلوی دری ایستاد،  نفس راحتی کشید. چند نفر از خانه بیرون آمدند. پدر دست او را گرفت و 
. رفتند تو

یک خانه ی بزرگ با چند نخل بزرگ. نخل هایی که خوشه های خرمایش برق می زدند. کمی دورتر اسبی 
سرش را از اسطبل بیرون آورده بود. توی حیاط سرگردان بودند که مردی جلو آمد و پرسید: »با چه کسی 

ید؟« کار دار
_ آقا هستند؟

که راهی طوالنی  کفشی به پا نداشت. معلوم بود  کرد. پسرک  کی آنها نگاه  گرد و خا مرد به سر و پای 
آمده اند. با مهربانی گفت: »آقا توی اتاق هستند. مهمان دارند. البته شما هم می توانید تشریف ببرید. 

گرسنه است.« که پسرتان خسته و  کنید. معلوم است  کمی استراحت  که  ولی بهتر است 
یم. یم. کار مهمی دار _ نه! عجله دار
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محمد می خواست بگوید که شکمش قار و قور می کند که پدرش به سوی اتاقی رفت که پنجره اش باز 
کنار پدرش نشست.  بود و صدای چند مرد از آنجا می آمد. خیلی دلش غذا می خواست. توی اتاق 
چند نفر با مردی صحبت می کردند. مرد گاهی سرش را بلند می کرد و حرف هایی می زد. صدای مالیم 
بودند چیزهایی  اتاق  توی  که  بودند. مردهایی  کت  او حرف می زد همه سا و مهربانی داشت. وقتی 

می پرسیدند که محمد نمی فهمید. همه ی فکر او به بوی غذایی بود که از پنجره می آمد.
مردها یکی یکی صحبت می کردند و برمی خاستند و بیرون می رفتند. محمد خیلی منتظر بود ولی 
پدرش هیچ حرف نمی زد. گویا الل شده بود. بعد هم برخاست و به او اشاره کرد که بلند شود. بیرون که 

رفتند محمد با نگرانی پرسید: »پدر چرا چیزی نگفتید؟«
پدر آهسته گفت: »خجالت کشیدم.« همان طور که به طرف در می رفتند ادامه داد: »البته او خود بهتر 

می داند که ما چه می خواهیم.«
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محمد با تعجب گفت: »از کجا می داند؟« و بعد، فکر کرد راه طوالنی و خسته کننده پدر پیرش را بیمار 
کرده است. تا پدر چیزی نمی گفت چطور مرد می فهیمد که آنها برای چه آمده اند. ایستاد و به در نگاه 
کرد. محمد احساس کرد که نمی تواند از بوی آبگوشت دل بکند. ولی باز به دنبال پدرش به راه افتاد. 
پدرش دیگر مثل همیشه قدم بر نمی داشت. در فکر بود که چرا پدر چیزی نگفته است که صدایی 

شنید. صدای همان مردی بود که وقتی داخل حیاط رفته بودند، راهنمایی شان کرده بود.
که اشک در  کجا؟« وقتی دید  گفت: »با این عجله  محمد ایستاد. مرد وقتی به آنها رسید، با خنده 

گفتند این سکه ها را به شما بدهم.« گفت: »آقا سالم رساندند و  چشمان پیرمرد جمع شده است 
چشمان محمد درخشید. پدرش گریه می کرد. می خواست چیزی بگوید که مرد ادامه داد: »آقا گفتند 
با دویست تای دیگرش  با دویست سکه اش لباس مناسبی بخرید.  را بگیرید.  که این پانصد سکه 

کنید. بقیه هم خرجی  راهتان تا به خانه برسید.« مرکبی تهیه 
یخت. بعد دست هایش  محمد به چهره ی مرد خیره شده بود. شانه های پدر تکان می خورد. اشک می ر

را باال برد و دعا کرد و از خدا خواست که رهبر شیعیان را حفظ کند.
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مرد، نگاهی به پدر محمد انداخت و گفت: »اصًال این همه شتاب برای چیست؟ 
فکر می کنم خیلی خسته شده اید. من یک غذای خوش مزه پخته ام. می توانید 

امروز ناهار مهمان آقا باشید. بعد هر کجا خواستید بروید.«
بعد دست محمد را گرفت و او را به سوی حیاط برد. محمد پدر پیرش را دید که 
با شوق همراه او می آمد. اما هنوز در فکر حرف های پدرش بود که گفته بود آقا اگر بخواهد می داند 

که برای چه آمده ایم.



10

رازهاییکچوب



. آهای! مواظب باشید. _ بروید کنار
یاد بود که قاطر زیر آن دیده نمی شد. فقط گوش های سیاه قاطر بود که از میان  مشک های آب آن قدر ز
مشک های پر از آب بیرون زده بود. خطی از آب پشت سر قاطر کشیده می شد و قاطر که ترسیده بود 

کوچه می دوید. هراسان توی 
آب فروش فریاد می زد و از مردم می خواست از جلوی قاطر کنار بروند. از روبه رو مردی می آمد. سقا باز 

فریاد زد تا مرد کنار برود.
از آن طرف، داوود با عجله به طرف بازار روغن فروش ها می رفت. چوبی توی دستش بود. چوب کلفت 
گرد بود. با این همه سبک بود. از وقتی امام چوب را به او داده بودند تا آن را به دکان روغن فروش  و 
برساند، همه اش در فکر چوب بود. امام سفارش کرده بودند که مواظب چوب باشد. برای چندمین بار 
نگاهی به چوب تراشیده و دراز کرد که سفید بود و خط قهوه ای رنگی روی آن دیده می شد. فکر کرد 
مگر این چوب چه رازی دارد که امام آن را داده است که پنهانی به دکان روغن فروش ببرد. امام از 

او خواسته بودند کسی چیزی نفهمد.
. _ های مرد برو کنار

داوود تا سر بلند کرد، قاطر را دید که از ته کوچه به سرعت 
که  بود  یاد  ز آن قدر  حیوان  بار  می آمد.  او  طرف  به 
جایی را نمی دید. آب فروش فریاد می کشید و از مردم 



می خواست عقب بروند. مشک های پر از 
بود. کج شده  آب روی قاطر 

 ، داوود نگاهی به اطراف کرد. چند سرباز
ایستاده  بعدی  کوچه ی  جلوی   دورتر 
قاه قاه  و  می دادند  نشان  را  قاطر  بودند. 
می خندیدند. داوود با شتاب جلو رفت 
کوچه ی  به  را  خودش  بتواند  شاید  تا 
سربازها  هم  پشت سرش  برساند.  بعدی 
بودند. امام گفته بود تا می تواند به سربازها 
نزدیک نشود. قاطر داشت به او می رسید. 
که  چوبی  با  کرد  فکر  نبود.  راهی  هیچ 
در دست دارد قاطر را بزند تا عقب برود. 
زد.  قاطر  پهلوی  به  و  کرد  بلند  را  چوب 
که ناراحت و عصبانی بود فریاد زد  سقا 
هیچ  داوود  برود.  کنار  خواست  او  از  و 
و  کرد  بلند  را  نداشت. چوبش  فراری  راه 





. قاطر چرخید و مشک ها به دیوار مالیده شد. در یکی از مشک ها باز شد و آبش  دوباره زد به گردن قاطر
کوچه. توی  یخت  ر

». آب فروش با ناراحتی و خشم گفت: » دیوانه! مگر نگفتم برو کنار
بار این زبان بسته  که  با این همه مشکی  کرده ای!  بار این زبان بسته  که این همه  _ خودت دیوانه ای 

شوم. له  بود  نزدیک  کرده ای 
داوود نمی توانست تکان بخورد. داوود چوب را بلند کرد و دوباره به قاطر زد تا کمی از دیوار فاصله بگیرد. 
به سختی خود را نجات داد. وقتی قاطر و صاحبش دور شدند، دید چوب توی دستش شکاف برداشته 
است. تعجب کرد. ضربه ی آرامی زده بود. کناری ایستاد و آن را در آفتاب گرفت. با دیدن نامه هایی که 

توی چوب بود نفسش بند آمد. داخل چوب خالی و پر از نامه بود. نفسش بند آمد. 
یک باره به یاد حرف های امام افتاد که از او خواسته بودند بیشتر از جانش مواظب 

چوب باشد و زود آن را به دکان مرد روغن فروش برساند و برگردد.
کوچه  ته  از  نبود. فقط پیرمردی  کوچه  کرد. سربازی توی  به اطراف  داوود نگاهی 
عصا می زد و نزدیک می شد. فوری چوب را توی آستین گشادش پنهان کرد. رنگش 
که  افتاد. می دانست مدتی است  راه  به  بازار  به طرف  و  کرد  بود. سرفه ای  پریده 
سربازان خلیفه به دنبال یاران امام هستند. آنها می خواستند بدانند که امام حسن 

ع( با چه کسانی رابطه دارد. عسکری)



داوود راهش را کج کرد. خیلی نگران بود. فکر کرد که برگردد. کمی ایستاد و بعد به راه افتاد. احساس 
یکی رفت  می کرد همه نگاهش می کنند. سعی می کرد از جایی برود که سربازها نباشند. از کوچه ی بار
و بعد پیچید توی کوچه ی بزرگی که به سوی بازار می  رفت. مناره ی بلند مسجد آن سوی خیابان دیده 
می شد. می خواست از خیابان بگذرد که چند سرباز را دید که بازوهای مردی را بسته بودند و روی زمین 
می کشیدند. سرباز چاقی با شالقش به او می زد. مرد ناله می کرد و کمک می خواست ولی کسی جرئت 

نداشت جلو برود و به مرد کمک کند.
داوود لحظه ای ایستاد. فکر کرد اگر چوب بیفتد بیچاره می شود. وقتی سربازها رفتند با عجله از آنجا 
یک بود. یک راست به طرف بازار رفت.  گذشت و خودش را به کوچه ی سرپوشیده ای رساند که کمی تار
که وسط بازار دکان داشت. نباید اسم او را می پرسید. همان طور  باید چوب را به روغن فروشی می داد 
که جلو می رفت نگاه می کرد و نشانه ای را که خادم امام گفته بود در نظر 
که  یشی بلند و سفید! درست ته بازار بود  می آورد. پیرمردی ساده با ر

پیرمرد را دید.
ایستاد. چند سرباز از روبه رو می آمدند. داخل مغازه رفت و سالم 

را داد. با مهربانی جوابش  کرد. پیرمرد 
_ شما عثمان بن سعید هستید؟

اصًال   را  او  گویی  که  کرد  نگاهش  جوری  پیرمرد 



جوانی  زن  به  را  روغن  کاسه ای  بعد  نمی شناسد. 
داد.

یتون یا  _ بفرمایید چه روغنی می خواهید؟ روغن ز
کنجد؟ روغن 

دهان داوود خشک شده بود. وقتی دکان خلوت 
هستم...« موالیم  فرستاده ی  »من  گفت:  شد 

_ آهسته تر سخن بگویید. چه آورده اید؟
داوود آستینش را نشان داد. چشمان عثمان 

آمد  قدبلندی  و  چهارشانه  مرد  درخشید. 
گفت  پیرمرد  خواست.  روغن  دکان.  توی 

رفت  مرد  وقتی  ندارد.  روغنی  چنین  که 
به  را  داوود  و  انداخت  را  دکان  پرده ی 
»چه  گفت:  و  برد  پستوخانه  سوی 
حسن بن علی  موالیمان  از  پیغامی 

آورده ای؟«
داوود چوب شکسته را از آستین بیرون 





آورد و به پیرمرد داد. عثمان آن را بوسید. نگاهی به شکاف چوب کرد و گفت: »بهتر است زودتر از اینجا 
بروید.«

بعد مشکی از روغن پر کرد و به او داد و گفت: »این را به خدمتکار سرورم بدهید.«
داوود بیرون آمد. وقتی دید کسی جلو دکان نیست پا در راهرو گذاشت و با سرعت به راه افتاد. به سوی 
راسته ی ماهی فروشان که کنار رود بزرگ دجله بود رفت و بعد راهش را کج کرد و به طرف محله ای رفت 
که خانه ی امام در آن بود. فکر نمی کرد که امام برای رساندن چند نامه این قدر احتیاط کند. نگاهی به 
روغن ها کرد که درش بسته بود. چه معلوم که داخل این ظرف هم پیغامی برای امام نباشد. با سرعت 

بیشتری به راهش ادامه داد.
داوود با قدم های تند از جلو مسجد گذشت. دیگر نگرانی چند لحظه پیش را نداشت. ولی 
کنار رود دجله ایستاد و نفس عمیقی کشید.  دوست داشت زودتر خود را به امام برساند. 
احساس می کرد کار بزرگی را انجام داده است. وقتی به خانه ی امام رسید و روغن  ها را به 

کردی داوود؟« کار را  گفت: »چرا این  گویی نگران است  که  خادم امام داد، خادم 
_ چه کاری؟

_ سرورم می گفت که با چوب به قاطر زده ای.
که جلو پنجره ایستاده بودند و حیاط را نگاه  کرد. یک لحظه امام را دید  داوود نگاهی به اتاق 

می کردند.
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 احساس کرد که امام منتظر او هستند. حضرت گفته بودند که زود برود و بدون اینکه به کسی چیزی 
بگوید چوب را به دکان برساند و برگردد.

به اتاق رفت و سالم کرد. امام که در آفتاب ایستاده بودند، گفتند: »چرا قاطر را زدی و چوب را شکستی؟«
گفت: »سرورم! من نمی دانستم چه چیزی  کرد و با نگرانی  کمی صبر  داوود 

توی آن است وگرنه بیشتر احتیاط می کردم.«
گفتند:  کردند. چهره شان دوست داشتنی تر شده بود. با آرامش  امام سر بلند 
»کاری نکن که نیاز داشته باشی معذرت بخواهی. دیگر چنین کاری نکن.«

داوود جلو رفت. دست امام را گرفت و گفت: »مرا ببخشید.«
و  سربازان  که  می گویند  این  برای  را  این  گفت  مهربانی  با  امام 
نام  می خواهند  و  هستند  جا  همه  خلیفه  جاسوسان 
احتیاط  بیشتر  باید  همین  برای  بدانند.  را  وی  یاران 

. کنند



وقتی حرف امام تمام شد، داوود از اتاق بیرون آمد. در سایه ی نخل 
ایستاد. فکر کرد اگر نامه ها به دست سربازان می افتاد نمی توانست 

خودش را ببخشد.



زندگی امام حسن عسکری )ع( در یک نگاه

یازدهمین امام شیعیان، حضرت امام حسن عسکری)ع( است. پدر ایشان امام علی النقی)ع(، 
معروف به امام هادی است و مادرش زنی بزرگوار، مؤمن و پاکدامن به نام سلیل. امام عسکری 
در روز جمعه هشتم ربیع الثانی سال 232 هجری در شهر مدینه متولد شد. آن حضرت در 
جوانی، یعنی 28 سالگی و در هشتم ربیع االول سال 260 هجری به دست خلیفه ی عباسی و 

در شهر سامرا به شهادت رسید. مدت امامت آن حضرت 6 سال بود.
امام حسن عسکری)ع( از کودکی همراه پدر بود و از ایشان درس دین و زندگی آموخت. 
زمانی که به دستور خلیفه ی عباسی امام هادی را از مدینه به سامرا تبعید کردند، امام حسن 
عسکری که کودک چند ساله ای بود، همراه پدر به سامرا رفت و در محله ی عسکر که یک دژ 

نظامی بود، زندگی کرد.
امام عسکری 23 ساله بود که پدرش امام هادی به شهادت رسید. از آن زمان امام عسکری رهبر 
و پیشوای مسلمان ها بود و تحت شرایط بسیار سختی مردم را هدایت می کرد. خلیفه این را 
نمی خواست. این بود که بعد از مدت کوتاهی که از امامت آن حضرت می گذشت، در سال 260 
هجری مأموران خلیفه آن حضرت را به شهادت رساندند. در آن زمان پسر کوچک امام، یعنی 

حضرت مهدی)عج( 5 ساله بود. محل دفن امام عسکری، کنار مرقد پدرش در سامراست.


