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کیه او را به خواسته  هایش نزدیک کند. شاید که فرار از انطا

شاید...
در افکارش غرق بود که صدایش زدند.

ـ زکریا... جناب زکریا...
دورتر را پایید.

یکی از نوجوانان ِدیر، آنجا به دنبالش آمده بود.
گردی کـــه از همـــان روزهـــای اول آمدنش به دیر، شـــیفتۀ رفتـــار زکریا بـــود و تنها  شـــا

کســـی که زکریـــا میان آدم  هـــای دیر بـــه او اطمینـــان پیدا کـــرده بود.
زکریـــا علی  رغم اطمینانی که به او داشـــت، پیش از آن  کـــه او را ببیند، خودش را میان 
درختـــاِن کنـــاِر رود پنهـــان کرد تا بتواند از پشـــت ســـر بـــه او نزدیک شـــود، مبادا جای 

امن او را بشناســـد.
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زمان رفتن رسیده بود.

قرارتان با فاصلۀ زیادی از قلعه و کنار رود اورونتوس بود.
کیـــه، و ایـــن دیر را  فکـــر کـــردی شـــاید ایـــن آخریـــن باری باشـــد کـــه ایـــن شـــهر، انطا

. می   بینـــی
کیه شـــهری بـــا قدمت بســـیار در غربی  ترین قلمـــرو هارون، خلیفۀ عباســـی و دیر  انطا
کز تربیـــت رومیان که ســـال  ها بود بـــا دادن خراج به  کیـــه یکـــی از بزرگ  تریـــن مرا انطا
خلیفۀ مســـلمانان، علی  رغم درآمـــدن از قلمرو حکومت رومیان و تصاحب آن توســـط 

قوای هـــارون، بر آیین مســـیحی باقـــی مانده بود.
خاطـــرات بســـیاری از نوجوانـــی در آنجـــا داشـــتی. بـــه یـــاد آوردی کـــه از همـــان زمان 
کیه، چقدر این شـــهر جنـــگ میان رومیان و عباســـیان را به خود  ورودت بـــه دیر انطا
دیـــده و هنـــوز هم ایـــن ماجراهـــا ادامه دارد. هـــرازگاه پادشـــاهی رومی بـــه خیال پس 
گرفتـــن سرزمین  هایشـــان یـــا نپرداختـــن خـــراج، بـــه ســـرزمین  های مســـلمانان حملـــه 
می  کـــرد، امـــا در مقابـــل قـــدرت هـــارون عباســـی شکســـت می خـــورد و بـــا دادن خراج 

بیشـــتر پـــاِی پیشـــنهاد صلـــح او را امضا و مهـــر می   کرد.
امـــا بـــرای تـــو ایـــن درگیری  هـــا اصـــًا مهم نبـــود. دنیـــای تـــو، زکریـــای رومـــی، دنیای 

بود. آموختـــن 
مســـیر سرســـبز قلعه تا رود، تـــو را به دنیایی می برد که همیشـــه بـــه آن فکر می  کردی. 
چقـــدر پنهانی و به دور از چشـــم دیگر دانش  آموختگان دیر، شـــبانه و در تاریکی یا در 
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گشـــت وگذارهای روزانـــه، دربارۀ خاندان عباســـی و رهبرشـــان، هـــارون خوانده بودی 
و دربـــارۀ علویان و رهبرشـــان، علی  بن موســـی تا پدرانـــش که به علی پســـر ابوطالب و 
محمدبن عبـــداهللـ  رســـول خـــداـ  می  رســـید و دیـــن و آیین مســـلمانی. این دانســـته  ها 
گرفتن طبابت  باعـــث شـــده بود با همـــۀ ارادتی که به اســـتادانت در دیر، به خاطـــر فرا
از آن  هـــا داشـــتی، خود را متعلـــق به دنیایی بدانی کـــه به تو دنیایی بـــه غیر از ماندن 

و خدمت در دیـــر و آزادی را نوید می   داد.
کنار رود رسیدی. از آنجا به خوبی می  توانستی راه آمده و قلعه را از دور ببینی.

کوله  بارت تنها آموخته  هایت در این سال  ها بود و چند کتابی که خود نوشته بودی.
هنـــوز بـــاورت نمی  شـــد! آن  چـــه تـــو ســـال  ها در دیـــر آموختـــه  ای، برایت جای ســـؤال 
کنـــون پاســـخ هایت را در  کســـی نتوانســـته بـــود پاســـخی بـــه تـــو بدهـــد. ا داشـــت و 
گفته  هایـــی از جعفـــر بـــن صـــادق، از نـــوادگان محمدبن عبداهلل می شـــنیدی، کســـی 
گردان بســـیار و بنامی در علـــوم مختلف تربیت کـــرده بود که از شـــرق تا غرب  کـــه شـــا
همه جـــا بودند. این باعث شـــده بود فکر کنی چقدر دوســـت داری پیرو آیینی باشـــی 

گاه دارد. که پیشـــوایانی چنیـــن آ
شـــنیده بـــودی موســـی بن جعفر، به فرمان هـــارون خلیفۀ عباســـی مدتـــی را در زندان 
گردان  گذرانـــده وهمان جـــا او را با زهر مســـموم کرده  اند، بنابراین از مدت  ها قبل، شـــا
و دوســـتداران او کـــه ارادتی پنهانی به فرزندش، علی بن موســـی داشـــته  اند، از اوســـت 

کـــه می آموزند. تو هم دوســـت داشـــتی نادانســـته  هایت را در آنجا و نـــزد او بجویی.
کیه بود، وداع با تنها کســـی  گردت رســـید و حاال نوبت انجام آخرین کار تو در انطا شـــا
کـــه بـــه او اطمینان داشـــتی امـــا ترجیـــح دادی بی  آن  کـــه حتی بـــه او بگویـــی به کجا 

کیه را تـــرک کنی. خواهـــی رفـــت، انطا
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همه جا را گشتند.

شهر به شهر.
آبادی به آبادی.

راه و بیراهه.
تا رسیدند به مدینه.

کجـــا را بایـــد پـــی او می  گشـــتند؟ مثل همـــۀ راه  هایی که رفتـــه بودند و همـــۀ جاهایی 
گشـــته بودند؟ که 

خانه به خانه؟
فرمان خلیفه این بود.

ســـواران هارون هر چه بیشـــتر گشـــته بودند، کمتر از او نشـــان یافته بودنـــد. از همان 
دیـــر شـــروع کردند که زکریا در آنجا به شـــهرت رســـیده بـــود و حاال در مدینـــه بودند.

ســـرکرده به همۀ روزهایی که گذشـــته بود و پِی او گشـــته بود فکر کرد. هر جا رســـیده 
بودنـــد، شـــنیده بود که زکریـــا برای دیدار با علی بن موســـی همۀ شـــهرها را طی کرده تا 

خود را به اینجا و مدینه برســـاند.
گر زودتر به دیر رسیده بودند می  توانستند او را بی  زحمت بیابند، اما همان  فقط یک روز ا
یک روز شـــده بود هفته  ها و روزهای بســـیاری کـــه دیار به دیار پِی زکریا گشـــته بودند.

خسته بود از این جستجوِی بی  حاصل!
فکـــر کرد آن همه طبیـــب حاذق از همۀ ســـرزمین  های تحت فرمان خلیفـــه، از مدینه 
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و یثرب و شـــام و کوفه تا خود خراســـان و آن ســـو تـــا هند و چین، در دربـــار هارون و در 
طوس حاضر شـــده   اند، اما چرا این یکی را هارون خواســـته اســـت؟ چـــه دارد این زکریا 

که باید پی    جوی او باشـــند؟
بـــه خودش جـــواب داد؛ فرمان خلیفه هارون  الرشـــید را باید اجرا کنـــی، چون وچرایش 

با تو نیســـت.
بـــاز اندیشـــید آیـــا زکریـــا می  دانـــد کـــه هـــارون پی اوســـت؟ دلیـــل نیافتنـــش فـــرار او از 

اســـت؟ خلیفه  ســـواران 
گر بدانـــد دلیلی برای گریختن نیســـت. هارون  دوبـــاره بـــه خودش جـــواب داد؛ حتی ا

او را به طبابت خواســـته نه به اســـارت.
بـــه پاداشـــی که هارون بـــرای یافتن و آوردن زکریـــای رومی تعیین کرده بـــود فکر کرد. 
چقـــدر مـــی  ارزد ایـــن طبیب؟ بـــه انـــدازۀ همـــۀ روزهایی که در لشـــکر هـــارون خدمت 
کـــرده اســـت. به انـــدازۀ روزهـــای نیامـــدۀ عمرش. ایـــن پـــاداش آن قدر بـــزرگ بود که 
می  توانســـت بـــرای هفـــت نســـل بعد خـــودش هـــم میـــراث به جـــای بگـــذارد. دلش 
دوبـــاره قرص شـــد. خســـتگی روزهای رفتـــه از جانش رفـــت. رمق دوباره بـــه پاهایش 

برگشـــت. ســـرخوش شـــد از ســـودای گرفتن پاداش.
حـــاال در مدینـــه باید پـــی او را می  گرفت. حاال که می  دانســـت مقصد نهایـــی او اینجا و 
دیـــدار علی بن موســـی اســـت، باید بیـــش از همه مراقـــب خانه و محل های آمد و شـــد 

اوالد رســـول خدا می  شد.
فرمان داد.

در هر راه که به خانۀ علی بن موســـی ختم می  شـــود، باید ده ســـوار به مراقبه بایســـتند. 
بقیۀ ســـواران هم باید همۀ مدینه را از او سراغ بگیرند. و خود، بی    لباس سواران هارون 
و بی  آن  که کســـی بداند او سرکردۀ سواران اســـت، برای یافتن زکریا خودش را آماده کرد.

اما اینجا و در مدینه و با گذشت چند روز، هنوز هم خبری از زکریای رومی نبود.
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زادگاهـــم هالینوبلـــس. جایی که دوران کودکـــی  ام را در آنجا گذرانـــدم و »حران« نامی 
بود که مســـلمانان بر شـــهری که در آن متولد شـــده بودم گذاشـــته بودند.

چنـــد روز از ماندنـــم در حـــران می  گذشـــت و مـــن حـــاال یقین داشـــتم آن  چـــه در مورد 
ســـواران هارون شـــنیده  ام درســـت اســـت.

کیه را ترک کنم، برایم آورده بودند. خبرش را قبل از این  که دیر انطا
هارون خلیفۀ عباسی مرا خواسته بود.

بـــا خودم تا امـــروز که اینجایـــم هزار بار اندیشـــیده  ام که مگـــر زکریای رومـــی چه دارد 
کـــه بایـــد خلیفـــۀ بزرگی چـــون هارون بـــرای بردنـــم بـــه طـــوس، این همه ســـوار را به 
کیه بفرســـتد و خوشـــحال بودم بی  آن  که بدانم، زمان مناســـبی را بـــرای ترک دیر  انطا

کـــرده بودم. انتخاب 
وقتـــی شـــنیدم ســـواران هـــارون به دنبـــال من هســـتند و نیز حـــدس زدم که از مســـیر 
حرکتـــم به ســـوی مدینه برای دیدار با علی بن موســـی با خبر هســـتند، تصمیم گرفتم 
مســـیرم را عوض کنم تا آن  هـــا نتوانند مرا آن چنان که فکر می  کننـــد در مدینه بیابند.
بهتریـــن جـــا، زادگاهـــم بـــود کـــه می  توانســـتم بـــا خیالـــی آســـوده چنـــد روزی را آنجـــا 

بگذرانـــم و بـــه خاطـــر وجـــود خانـــواده  ام در امان باشـــم.
این شـــهر، حران، را همیشـــه دوست داشـــتم، نه تنها به خاطر پنبه و عسل معروفش، 
نه تنهـــا بـــه خاطر اینکـــه نزدیـــک رود بلیج اســـت، نه تنها بـــه خاطر دژ ســـنگی زیبا و 
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بزرگـــش و نـــه به خاطر خیلـــی چیزهای دیگر، بلکه چـــون حـــران را زادگاه چند پیامبر 
می  داننـــد و محـــل نماز ابراهیم در نزدیکی حران اســـت، برایم این چنین عزیز اســـت.
وقـــت رفتـــن از حـــران هم برایم رســـیده بـــود و با همۀ ارادتـــی که نادیده به پیشـــوای 
مســـلمانان، علی بن موســـی پیدا کـــرده بودم، خودم را بـــرای دیـــدار او در مدینه آماده 

کـــردم و حران را تـــرک گفتم.
برای رویارویی با هر حادثه   ای حاال آماده بودم.
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وفـــا منتظـــر برادر بـــود. بعد از ســـفری طوالنی کـــه به فرمان امامشـــان رفته بـــود، حاال 
بایـــد دوبـــاره مدینه را، بـــه نیت یافتـــن طبیبی رومی تـــرک می کرد.

علی بن شعیب به خانۀ خواهر رسید.
بـــه محـــض گرفتـــن پیغـــام او، علی  رغـــم همـــۀ خســـتگی، جامـــۀ ســـفر از تـــن بیرون 

نیـــاورده، راهـــی خانـــۀ خواهـــر شـــده بود.
صدای در بلند شد.

وفـــا به شـــتاب خـــودش را به در رســـاند. صـــدای در زدن بـــرادر را خوب می  شـــناخت. 
از همـــان کودکـــی، از همـــان زمـــان که بـــرادرش جای پـــدر بـــرای او بزرگی کـــرده بود، 
از همـــان زمـــان که او نگذاشـــته بـــود داغ یتیمی دختر کوچـــک خانه را، وفـــا را از پای 
بینـــدازد و ناامیـــد از زندگی کند، از همان زمان که بـــرادر، خواهرش را در عین کوچکی 
همیشـــه و پای همۀ درس  های امام و موال و مقتدایشـــان علی بن موســـی با خود برده 

گرداِن بنـــاِم موال بود. بـــود و حاال او، مثـــل برادر از شـــا
در را گشود.

علی بن شـــعیب، خســـته اما بـــا صورتی گشـــاده مثل همیشـــه، مقابلش ایســـتاده بود. 
مهربـــان و پدرانـــه آغـــوش گشـــود بـــرای خواهر و وفـــا خودش را بـــه یاد همۀ ســـالیان 

عمـــرش در آغـــوش بـــرادر رها کـــرد. َامن ترین جـــای دنیا!
علـــی، وفـــا را بوییـــد. بوی مادرشـــان را می  داد. بوی صفا و ســـادگی و مهـــر. خواهر را از 
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آغوشـــش جـــدا کـــرد تا او را ســـیر نگاه کند. چنـــد ماه می  شـــد او را ندیده بـــود اما خیال 
 کـــرد وفا به قدر چند ســـال پخته    تر شـــده اســـت. »تبـــارک  اهلل« گفت و بـــرای خواهرش 

»و إن َیکاد« خواند. چشم بد دور باد از این خانه.
وفا راه باز کرد تا برادر داخل خانه شود.

- بفرما... خستۀ سفر نباشی برادر جان.
علی حظ کرد از برادر گفتن وفا.

- بیـــا خواهرکـــم. پیغامت را که شـــنیدم، دانســـتم موضوع مهمی اســـت کـــه این  گونه 
مرا خواســـته  ای.

- بفرما تا برایت بگویم.
برادر که داخل حیاط شـــد، وفا در را بســـت   تا خودش را به برادر برســـاند، اما راه رفتن 

برادر او را بســـیار نگران کرد.
علی روی یک پایش فشار بیشتری می  آورد و بر پای دیگر می   لنگید.

گر همان درد کهنه باشـــد، نباید تا این حـــد بد راه برود، پس شـــاید در این  فکـــر کـــرد ا
ســـفر اتفاقی برایش افتاده است.

- اتفاقی افتاده؟
- چه اتفاقی؟

- بد راه می روید.
علی سعی کرد درست راه برود.

- چیـــزی نیســـت خواهر جان... گاه وبیـــگاه راه رفتن را همان درد کهنه برایم ســـخت 
است. کرده 

وفـــا امـــا دلیـــل درد کهنه را نمی  دانســـت و هر بار از برادر پرســـیده بـــود او از جواب فرار 
کـــرده بود. حـــاال هم از جواب بـــرادر فهمید کـــه او دلش نمی خواهـــد دراین باره حرفی 

بزند.
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رســـیدند به ســـایه  بان کوچکی کنار حیاط. ســـفرۀ کوچک پذیرایی از میهماِن خانه پهن 
بود.

- اینجا راحتید برادر جان؟
- شما صاحب  خانه  اید... هر کجا شما بگویید، همان  جا حرف   هایت را خواهم شنید.

وفـــا فهمیـــد که برادر دلواپس اســـت از اینکه او چنین با شـــتاب او را خواســـته اســـت. 
کـــه نشســـتند، اصِل حـــرف را گفت. همین 

- مأموریت تازه  ای داری از جانب موال.
- می   شنوم.

- بی  تردیـــد هنـــگام آمدن، کوچه  هـــای مدینه را دیـــدی که چگونه از ســـواران هارون 
پـــر شـــده اســـت. هر جـــا و هـــر محلـــه ســـرک می  کشـــی، می  بینـــی کســـی بـــه مراقبت 

ایســـتاده اســـت. نزدیـــک بـــه خانۀ مـــوال که دیگـــر یک نفـــر و دو نفر نیســـتند.
- دیدم خواهر جان. اتفاقی افتاده؟

- نمی  دانـــم، فقـــط از موال شـــنیدم که بـــرای یافتن همو که ســـواران هـــارون به دنبال 
او از خود ســـناباد تا دیری در روم رفته    اند و بعد خودشـــان را به مدینه رســـانده  اند، ما 

نیز باید همه جـــا را بگردیم.
- مـــوال نگـــران جـــان اویند؟ از دوســـتداران امام اســـت یا از دشـــمنان هارون الرشـــید؟ 

نمی   دانـــی چرا باید بـــه دنبالـــش بگردیم؟
- شـــنیده  ام طبیبی حاذق اســـت. گفتند ســـواران هارون پِی او هســـتند تا با خودشان 

بـــه خراســـان ببرند؛ امـــا او را نیافته  اند. گویا می خواســـته خودش را به امام برســـاند.
- پس از سواران هارون فراری است؟

- بله برادر جان!
- خـــدا کند او را زودتر از ســـرکرده و ســـوارانش بیابیم و خدا کند او بـــه ما اعتماد کند و 

بدانـــد از یاران موالییم و نه از ســـواران بی   نشـــاِن هارون.
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- موال از من خواستند به محض رسیدن تو، بگویم حرکت کنی.
- من آماده ام خواهرکم.

- خستگی سفر هنوز در جانت است.
- بـــه فرمـــان مـــوال و برای انجام خواســـتۀ ایشـــان کـــه پا پیـــش بگذاری، همـــۀ روزها 
و شـــب  هایت ُپربرکـــت می  گـــذرد. در همـــۀ لحظه  ها گویی خود ایشـــان با تو هســـتند. 
گـــر هـــم  نیـــرو می  گیـــری از حـــس حضـــور ایشـــان. حـــاال هـــم کـــه خواهـــرم را دیـــدم. ا

خســـتگی به جســـم داشـــتم، همه در سرخوشـــی دیـــدار تو از تنـــم رفت.
- ِکی آمادۀ انجام فرمان موالیی؟

- جـــاِن بـــرادر همین حاال. هـــر چه زودتر بـــرای یافتن او که اماممان خواســـته  اند باید 
راهی شـــوم. قبل از ســـواران هارون بایـــد او را بیابم.

وفـــا رفت تا توشـــۀ ســـفر را بـــرای بـــرادر آماده کنـــد. قبل از آمـــدن برادر همـــۀ مدینه را 
خـــودش گشـــته بود و می  دانســـت بایـــد آن طبیـــب رومی را بیـــرون از مدینـــه بیابند.
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فریادش در تمام قصر پیچید.
- بختیشوع کجایی؟

زبیده همســـر هـــارون راهروهـــای قصـــر را دوان دوان طی کـــرد تا به اتاقی کـــه هارون 
در آن بود رســـید.

نگهبانان در گشودند و او سراسیمه خودش را باالی سر هارون رساند.
هارون چنگ انداخت و لباس زبیده را کشید.
زبیده بی   اختیار کنار هارون بر زمین نشست.

- این موقِع شب، جبرئیل بختیشوع را صدا می زنی که چه؟
- درد کـــه امانـــت را ِبُبـــرد، بیماری که بر جســـم و جانـــت غلبه کند، چیـــزی جز فریاد 

نمی   توانـــد دردت را بـــه دیگـــران حالی کند.
- دردت را مـــن می  دانـــم. تو هم بدان درمانت دســـت هموســـت کـــه صدایش کردی. 

ع! بختیشو
- پـــس چـــرا نمی  آید؟ طبیـــب مخصوص هارون بـــودن یعنی اینکه مداوم و همیشـــه 
در قصر و در کنار او باشـــی، در ســـفرها، در جنگ  ها، در خوشـــی  ها و ناخوشی  ها... این 

بختیشـــوع معنای طبیب مخصوص را نمی داند؟
- از وقتـــی پدرش طبیب مخصوص خاندان عباســـی شـــد، آن  ها همـــواره در کار خود 
کنـــون در تمـــام بادی که  بهتریـــن بوده  انـــد. ایـــن را نه فقـــط درباریـــان می  دانند که ا
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تـــو خلیفـــه هســـتی، همـــه از خانـــدان بختیشـــوع به عنـــوان حاذق  تریـــن و زبده  ترین 
طبیبـــان یـــاد می  کننـــد، امـــا خلیفـــه فرامـــوش می  کند کـــه خـــود او را به حبـــس و بند 

اســـت. انداخته 
- به چه جرمی؟

- جرمش همین دردی است که شما می کشید.
- او بایی بر سرم آورده؟

- این بایی است که خودتان با دور کردن او از این قصر بر سر خودتان آوردید.
- چرا؟

- پاســـخ چرایـــش هم بـــاز حاِل ناخـــوش شماســـت. درد برایتان فراموشـــی بـــه همراه 
دارد.

- بگو آزادش کنند.
- فرمان خلیفه دو شود؟

- فرمان خلیفه ده شود هم، مهم نیست. بختیشوع را اینجا بیاورید.
هارون گفت و از هوش رفت.
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کیه را نمی  توانستی با این بیابان  ها که می  بینی مقایسه کنی. سرسبزی انطا
روزها بود که تنها در راه مدینه بودی و حاال چیزی نمانده بود به آنجا برسی.

در راه بســـیار شـــنیده بودی که ســـواران هارون بعـــد از روزهایی که گذشـــته هنوز پِی 
تـــو هســـتند و این باعث نگرانی بیشـــتر تو می   شـــد.

بـــا لبـــاس مبدل، با رویی پوشـــیده چونـــان مردان عرب از هر شـــهر می  گذشـــتی مبادا 
تـــو را بشناســـند و پیـــش از آن  که بتوانی علی بن موســـی را ببینـــی، تو را به نـــزد هارون 

. ند ببر
گر ســـواران هـــارون تو را می یافتنـــد، فاصلۀ  شـــنیده بـــودی هارون در طوس اســـت و ا
بســـیار طوس تـــا مدینه، باعث می  شـــد نتوانـــی آن  گونه که دلخواه توســـت بـــه دیدار 

پیشوای مســـلمانان بروی.
مانـــده بـــودی خـــودت را به مدینه برســـانی یا در همان اطـــراف مدتی را اتـــراق کنی تا 

کمی آرام شـــود. اوضاع 
فکر   کردی شـــاید ســـواران هارون از یافتنت ناامید شـــوند و خبر گم شـــدن تـــو را برای 

هـــارون ببرند و تـــو در امنیت به مدینه برســـی.
غاری یافتی.

بکر.
دورتر از مدینه.
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جایـــی کـــه می  توانســـتی هـــر رفت وآمـــدی را از آن منطقـــه به ســـوی مدینـــه، زیر نظر 
باشی. داشـــته 

میان ماندن در غار و رفتن به سوی مدینه چرتکه انداختی.
راه وبیراه را برای خودت امتیاز دادی.

کیـــه تجربه کرده بودی و ایـــن بهترین فرصت  تنهایـــی را در ایـــن روزهای فرار از انطا
بـــرای تو بود که فکر کنـــی و یادداشـــت  هایت را دوباره و چندبـــاره بخوانی.

تصمیمت را گرفتی.
ماندن را به رفتن ترجیح دادی و وارد غار شدی.

نمی  دانســـتی چنـــد روز دیگـــر بـــرای رفتن بـــه مدینـــه، منتظر خواهـــی ماند، امـــا بهتر 
دیـــدی کـــه صبر کنی. شـــاید تـــاِس ایـــن انتظـــار و ماندن در ایـــن غـــار، برایت خوش 

. بنشیند
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روزهای زیادی گذشـــته بود و علی بن شـــعیب همچنان برای یافتـــن همو که موالیش 
فرمان داده بود، اطراف مدینه را می  گشـــت.

حتی تا شهرهای دورتر نیز رفته بود و پِی  جوِی یافتن زکریا شده بود.
زکریـــا امـــا ســـعی کرده بـــود هر جایـــی که می  رســـد، نشـــانی از خـــود به جای نگـــذارد. 
ناشـــناخته به هـــر شـــهری و محله  ای قدم گذاشـــته بـــود، امـــا خیلی  ها می  توانســـتند 
فـــرق میان زکریـــای رومـــی را با یک عـــرب به خوبی تشـــخیص دهنـــد، هرچند لباس 

اعـــراب را پوشـــیده باشـــد و ســـعی کرده باشـــد به لهجـــۀ آن   ها صحبـــت کند.
علی بن شـــعیب بایـــد بـــه مدینـــه بازمی گشـــت و خبرهایی را کـــه گرفته بـــود به گوش 

موالیـــش علی بن موســـی می  رســـاند.
در راه کاروانی را دید که اتراق کرده بودند.

خســـتگی ســـفر و دوندگی  های یافتـــن زکریا در این مدت حســـابی بر او اثـــر کرده بود. 
می  خواســـت کـــه درد پاهایش را نادیـــده بگیرد، می  خواســـت به روی خـــودش نیاورد 
کـــه گاهـــی درد بی  امانـــش می  کنـــد، می  خواســـت تـــا نیافتن زکریـــای رومی همـــۀ درد 

جســـم و جانـــش را بی  خیال شـــود، امـــا امـــان از درد که این اجـــازه را بـــه او نمی   داد.
تصمیـــم گرفـــت همـــراه کاروانیانـــی کـــه دیده بـــود، قـــدری اســـتراحت کند. شـــاید که 

پرس وجـــو از اهالـــی کاروان هـــم از زکریـــا نشـــانی بـــه او می داد.
اما کسی او را از نزدیک ندیده بود و با او هم  کام نشده بود.
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فقـــط گفتنـــد کســـی را از دور دیده  انـــد کـــه تنها ســـفر می  کـــرده اســـت. دورتـــر از آن  که 
کاروانیـــان راه کـــج کننـــد و بخواهنـــد او را ببینـــد.

از آن فاصلۀ دور هم کســـی نمی  توانســـته تشخیص بدهد او کیســـت و اهل کدام دیار 
است.

کی او، از همـــان دور فهمیده بودند که جوان اســـت و کوله بار  فقـــط از راه رفتـــن و چاال
کوچکی بـــه همراه دارد.

نشانی ها می  توانست نشانی خود زکریا باشد.
علی برخاست.

پیـــش از آن  کـــه فرصت اســـتراحت بیابد یا بخواهد بـــا کاروانیان هم ســـفره و هم  لقمه 
شود.

اشتیاق یافتن زکریای رومی خستگی و درد را از جانش دور کرد.
اسبش را هی کرد و به سوی مسیری که کاروانیان گفته بودند، به سرعت تاخت.

صحرا را خوب می شناخت.
گر بادی بوزد، هر چه رد پاست، شنزار خواهد شست. ا

نتوانســـت ردی و نشـــانی از عبور کســـی در آن مسیر که به او نشـــان داده بودند بیابد، 
اما ناامید نشـــد و خواســـت که بـــاز هم بگردد.

درد دوباره به پایش حمله کرد.
بـــا اینکه بر اســـب نشســـته بـــود، اما درد چنـــگ انداخت بـــه جانـــش و او را بی طاقت 

. د کر
از اسب پایین آمد.

کنار حیوان بر زمین نشست.
پاهایش را برهنه کرد و دراز کرد بر شن های داغ.

داغی آن  قدر بر پایش نشست که نشانه  های درد را با خود برد.
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حـــس کـــرد کمـــی آرام شـــده اســـت، گرچـــه می  دانســـت درد دوبـــاره و خیلـــی زود بـــه 
آمد. خواهـــد  ســـراغش 

دوباره بر اسب سوار شد.
قبـــل از این  کـــه به ســـویی بتـــازد، با خودش محاســـبه کـــرد از زمانی کـــه کاروانیان آن 
مـــرد تنها را دیده  اند، چقدر می  توانســـته پای پیـــاده راه برود و حاال ممکن اســـت کجا 

باشد.
دایره ای بزرگ برای گشتن در نظر گرفت.

ک صحرا، هر جایی می  توانست  میان باال و پایین تپه  های شـــنی و میان خار و خاشـــا
آن مـــرد بـــرای اســـتراحت، آرام گرفتـــه باشـــد. پس بایـــد به تمـــام آن مســـاحتی که در 

ذهنـــش در نظر گرفته بود، ســـر می   زد.
تاخت.

این بار در جهت شرق از سویی که آمده بود، اسبش را هی کرد.
درست به سوی مدینه.
بر بلندای تپه   ای رسید.

حاال کاروان را از دور همانند لشکری از مورچه   ها می  دید.
گر کسی تنها با او در این فاصله بود، یقینًا قابل رؤیت نبود. بسیار دور شده بود و ا

همه جا را پایید.
هیـــچ نشـــانی از مـــرِد تنها در بیابان کـــه حدس می  زد همـــان زکریای رومی و گمشـــدۀ 

خودش باشـــد نیافت.
راه را این بار به سویی دیگر کج کرد و اسبش را به تاخت واداشت.

آفتاب داشت کامًا باال می   آمد.
چیزی به اذان ظهر نمانده بود.

گرمـــا در آن بیابان داشـــت بـــه اوج خودش می  رســـید و درد پاهای علی بن شـــعیب نیز 
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بـــه اوج خودش.
ســـابقه نداشـــت در ایـــن مـــدت، درد بـــا ایـــن فاصلۀ کـــم به ســـراغش بیایـــد، اما علی 
خـــوب می  دانســـت وقتی بـــه دنبال عـــاج درد نباشـــی، هـــر روز و هر لحظه بیشـــتر و 

بیشـــتر در جانت می  نشـــیند تا تـــو را از پـــای درآورد.
تاب و تحملش تمام شد.

دوبـــاره اســـب را نـــگاه داشـــت و پاییـــن آمـــد، اما قبـــل از این  که بـــر پاهایش بایســـتد، 
تعـــادل خـــود را از دســـت داد و بر زمیـــن افتاد.
پاهایش را گویی با سنگ آسیاب بسته بودند.

خروار شده بود از سنگینی.
گـــر توفان شـــنی هـــم برمی خاســـت و هـــر جنبـــده  ای را بـــا خـــود می   برد،  آن قـــدر کـــه ا

نمی  توانســـت زکریـــا را از جـــای خـــودش تـــکان دهد.
میخ شده بود بر زمین.

آه از نهادش برآمد.
خواست برخیزد.

تاش کرد.
افسار اسبش را گرفت و خودش را باال کشید.

توان ایستادن بر پا را نداشت.
دوباره زمین خورد.

سه باره.
چندباره.

اما دیگر نتوانست با این درد و این ناتوانی مقابله کند.
آخریـــن بـــار کـــه خـــودش را بـــاال کشـــید، ضعـــف از شـــدت درد بر جانـــش غلبـــه کرد و 

بی  آنکـــه چیـــزی حـــس کنـــد بـــر شـــن  های داغ صحـــرا، بـــه زمیـــن افتاد.
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دلواپســـم بـــرادر جـــان. بـــه من حـــق بده نگـــران تو و جانت باشـــم. کســـی نیســـت در 
گردان قدیمی و یـــاران باوفای موالیمان علی بن موســـی  ایـــن شـــهر که نداند تـــو از شـــا
هســـتی و این بـــرای من که خواهر کوچک تو هســـتم جای هـــراس و دل  نگرانی دارد.
نگرانی نه بابت دوســـتی با خاندان رســـول خدا که این تنها دســـتاوردی اســـت که در 
تمـــام زندگی داشـــته  ایم و داریم. تنها توشـــۀ آخرتمـــان همین وفاداری وفـــا و برادرش 

به موالیمـــان و پدرش اســـت، اما...
اما دیگر دلم داغ نمی خواهد.
دیگر دلم دوری نمی خواهد.

دیگر تاب و تحمل و توان فراق ندارم.
به من حق بده برادر جان که ناراحِت نبودن و بی  خبری از تو باشم.

به من حق بده علی جان!
به وفایت حق بده.

وفـــا از زمانـــی که بـــرادرش بـــرای آخرین بـــار مدینـــه را بـــرای یافتن آن طبیـــب رومی 
تـــرک کـــرده بود، دل شـــوره ای عجیب داشـــت. دل شـــوره ای کـــه او را تا گذشـــته  های 

نه چنـــدان دور امـــا تلـــخ و بِد عمـــرش می   برد.
تا آن زمان که خبِر تعقیب همسرش را به آن    ها دادند.

ک غضب و  مگـــر چنـــد وقت از وصال آن  ها گذشـــته بود که باید ســـایۀ شـــوم و هولنـــا
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کینـــۀ هـــارون و هارونیان بر خانـــۀ کوچک وفا و شـــوی تازه   اش ســـایه بیندازد؟
گردی او چه کرده بودند که باید از دشـــمنان  مگـــر آن  ها جز ارادت به موالیشـــان و شـــا

خلیفه و حکومت به حســـاب بیایند؟
مگر زندانی شـــدن پیشـــوای مسلمانان، موالیشـــان موســـی  بن جعفر برای تحت فشار 
گذاشـــتن دوســـتداران ایشـــان کفایت نبود که ســـرداران خلیفه مداوم به دنبـــال آزار و 

اذیـــت آن  ها بودند؟
مگرهای بسیاری از سرش گذشت.

داغ شـــویش هنـــوز تازه بـــود، هر چند وفا می  اندیشـــید این داغ تا ابد همـــراه او خواهد 
بـــود و هیـــچ گاه جای نبوِد همســـر جوانش را چیزی ُپـــر نخواهد کرد.

وفـــا دوســـت نداشـــت دوباره بـــه جرم دوســـتی با اوالد رســـول خـــدا بـــرادرش را هم در 
کـــرده مثل شـــویش بکشـــند و جنازۀ بی  جـــان او را  حبـــس و بنـــد ببینـــد، او را خدای  نا
جایـــی بیابنـــد، اما وقتی خبر گشـــتن به دنبـــال زکریـــای رومی همه جا پیچیـــده بود، 
وفـــا می  اندیشـــید مأمـــوران خلیفـــه ممکن اســـت حتی به بهانـــۀ یافتـــن آن طبیب به 
گردان ایشـــان نیـــز تعرض کنند و آن هـــا را آزار  جان دوســـتداران موالیش، به جان شـــا

کنند. و اذیـــت 
خلیفه با همۀ ارادت دروغین و دوســـتِی زیادی که به علی بن موســـی نشـــان می  داد و 
همراهی با دوســـتداران ایشـــان، همین چند وقت قبل پدر ایشان را به زندان انداخته 
بود. آن هم نه یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه... چند سال تا کینه  اش از عاقه  مندی 
مســـلمانان بـــه موســـی بن جعفر را تاب نیاورد و دســـتور مســـموم کردن ایشـــان را داد.
گردان ایشـــان و همـــۀ دشمنانشـــان و همـــۀ  همـــۀ یـــاران موســـی بن جعفر و همـــۀ شـــا
دوستداران خوِد خلیفه می  دانســـتند که به فرمان او موسی بن جعفر را شهید کرده  اند.
و وفا هم که داغ دیدۀ مرگ همســـرش به دســـت مأموران خلیفهـ  فقط به دلیل حمایت 
همسرش از موالیشان در زمان حیات ایشانـ  بود، داغدار شهادت موالیش هم شده بود.
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تنهـــا دل خوشـــی دوســـتداران موســـی بن جعفر، حضور و وجـــود علی بن موســـی فرزند 
ایشـــان بود کـــه حاال همه می  دانســـتند جانشـــین پدر اســـت و بـــه او اقتـــدا می کردند.

وفا همه را به یاد آورد و باز ترس به جانش نشست.
ایـــن رفتـــار دوگانۀ خلیفه را که گاه با مســـلمانان دوســـتدار موالیش و خـــود موال خوب 
بـــود و گاه بـــد، نمی  توانســـت در ذهـــن حاجـــی کنـــد، امـــا می  دانســـت به هیچ عنوان 

نمی  شـــود به خلیفـــه اعتماد کـــرد و از گزنـــد او در امان بود.
حاال حق داشت برای دیر برگشتن برادرش به مدینه نگران باشد.

کســـی را جـــز خوِد علی بن شـــعیب، برادرش، نداشـــت که پیـــِش او از دلواپســـِی نبودن 
بـــرادر بگوید. بـــه ناچار راه خانـــۀ موالیـــش را پیش گرفت.

امـــا مدینـــه و کوچه  هایش بـــرای یافتن زکریای رومـــی، امنیتی  تر از آن بـــود که بتوانی 
راحت بـــه دیدار مـــوال بروی.

هـــر چه بیشـــتر به خانۀ علی بن موســـی نزدیک می  شـــد، تعداد بیشـــتری از ســـواران و 
مأمـــوران هـــارون را می  دید که همه جـــا را زیر نظـــر دارند.

هر چه جلوتر رفت راه برای دیدار با موال سخت تر شد.
نمی دانست برود یا برگردد.

نمی  دانست به او اجازۀ رفتن به خانۀ موالیش را خواهند داد یا او را بازمی گردانند.
نمی  دانســـت او را بازمی  گرداننـــد یـــا به بهانۀ مشـــکوک بـــودن در اصرار بـــرای دیدار با 

علی بن موســـی او را بـــه دارالحکومـــه برای پرســـش و پاســـخ خواهند برد.
وفا هیچ نمی دانست.

اما باید می   رفت.
پس خودش را به نزدیک  ترین محله و کوچه به منزل موال رساند.

جایـــی و در پنـــاه دیـــواری آرام گرفـــت تـــا اوضـــاع را خوب بســـنجد و بعد بـــرای رفتن 
کند. اقـــدام 
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روزها شد هفته ها اما هنوز خبری از زکریای رومی نبود.
فکـــر کـــردی به غیـــِر یافتن آن مـــرد رومی و گرفتِن پـــاداش، چقدر در ایـــن مدت که با 
لباس مبدل در مدینه گشـــته  ای و کســـی نمی  داند تو ســـردار ســـواران هارون هســـتی، 
بـــرای گرفتن پـــاداش از خلیفه، علیه علویان و علی بن موســـی و دوســـتدارانش مدرک 
جمـــع کـــرده  ای. طوماری بلنـــد از کارهایی که برخاف رأی و نظر و خواســـت و دیدگاه 

خلیفه انجـــام می   دهند.
امـــا چیـــزی فکر تو را مشـــغول می  کند کـــه با آنچه می  بینـــی تفاوتی از زمین تا آســـمان 

دارد.
فکر رفتار خلیفه با علی بن موسی و دوستدارانش.

بـــه یـــاد مـــی  آوردی کـــه چگونـــه در زمـــان پـــدر او، موســـی بن جعفر، به فرمـــان خلیفه 
دوســـتداران و شـــیعیان را آزار و اذیـــت می  کردنـــد.

بـــه یـــاد مـــی  آوردی کـــه چـــه ســـال  های زیـــادی پیشـــوای علویان بـــه فرمـــان خلیفه 
هـــارون در حبـــس به شـــکنجه اســـیر بوده اســـت.

بـــه یـــاد مـــی  آوردی چگونه یـــاران او را بـــه هر بهانـــه  ای کـــه می  یافتنـــد و نمی   یافتند، 
شـــکنجه و آزار می  کردنـــد و می  کشـــتند.

و بـــاز بـــه یاد مـــی  آوردی کـــه هـــارون در آغاز حکومتـــش خواســـته بود برخـــاف رویه 
و سیاســـت پر از خشـــونت خلیفۀ درگذشـــته، هـــادی، در برابـــر علویان، بـــا همراهی و 
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مـــدارا، جبـــران مافات کند اما رفتار علویان و دوســـتداران موســـی بن جعفر باعث شـــد 
کـــه خلیفـــه هارون از مایمت و همـــدردی با آنان و امان دادن به آن  ها دســـت بردارد. 
وصل و صفای میان عباســـیان با علویان به درگیری و تشـــنج و اختاف تبدیل شـــود.
تـــا ابتـــدای خافـــت هـــارون، بـــه عقـــب بازگشـــتی و بـــاز رســـیدی بـــه امـــروز کـــه او با 
علی بن موســـی بـــه ظاهر رفتاری دیگـــر دارد. از زندان و حبس و بند خبری نیســـت اما 
هـــارون همیشـــه اوضاع را پیرامون ایشـــان رصـــد می  کند و نمی  خواهـــد ضربه  ای را که 

از جانـــب موســـی بن جعفر خورد، از جانـــب فرزندش نیـــز بخورد.
همـــۀ آنچه در ذهـــن داری را بیرون می  ریزی و ســـعی می  کنی تمرکـــزت را برای یافتن 
زکریـــا بیشـــتر کنی. پـــاداش یافتـــن آن طبیب رومی نقد اســـت و بیشـــتر از هـــر پاداش 
نســـیه بـــرای گزارش  هایـــی علیه علی بن موســـی به خلیفه، برای تو خوشـــایند اســـت.
هـــر چه گذشـــته، تنها پیـــام و فرمانـــی که از جانـــب خلیفه به تو و ســـوارانت رســـیده، 

پی  جویـــی بیشـــتر برای یافتـــن طبیب رومی اســـت.
قدم  زنـــان در کوچه پس کوچه هـــای مدینه می  گردی تا به نزدیک خانۀ علی بن موســـی 

می  رسی.
اوضاع بر وفق مراد است.

رفت وآمدها در کنترل مأموران توست.
زنی را نزدیک خانۀ علی بن موسی به کمین می  بینی.

مشکوِک رفتارش می    شوی.
با همان لباس مبدل او را می   پایی.

زن ساعتی را به انتظار همان جا می    ایستد.
تو نیز همچنان و از دور مراقب اویی.

زمان تغییر سواراِن مراقب و شیفت مأمورانت است.
مقابل خانۀ علی بن موسی برای لحظاتی خلوت می  شود.



31آبیها

زن را می  بینی که می  خواهد خودش را به دِر خانه برساند.
ج می  شـــود، می  فهمـــی او را پیش از این نیـــز در مدینه دیده  ای.  از پنـــاه دیـــوار که خار
حوصلـــه نـــداری پیگیر کارهای او باشـــی. همین که نگذارند او بـــه خانۀ موالیش برود 
برای تو کفایت اســـت. خودت را ســـریع به یکی از نگهبانان می  رســـانی و به او دســـتور 

می  دهی مانع رســـیدن آن زن به دِر خانه شـــود.
پیـــش از آنکـــه زن نزدیک شـــود، مأمور تو، به ســـرعت خـــودش را می   رســـاند و راه را بر 

می  بندد. او 
خودت را پیروز حس می کنی.

در ایـــن بی  خبـــری از زکریـــا، شـــادمانِی ایـــن نبـــرد پنهانی بـــرای تو آن  قدر هســـت که 
ســـاعتی را بـــه آن بیندیشـــی و بـــه خودت امتیـــاز دهی.
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هـــر روز برایم ســـالی اســـت در این بی  خبـــری از برادر، امـــا حاال احمد وشـــای کوفی در 
حیـــاط خانـــۀ مـــن، زیر همان ســـایه  بان کـــه آخرین بـــار بـــرادرم علی بر آن نشســـت و 
بی  آن  کـــه دمی بیاســـاید برای اجـــرای فرمان موال خانه   ام را ترک کرد، نشســـته اســـت.
یـــاد بـــرادرم می  افتـــم و اشـــِک جمع شـــده در چشـــمانم، بی  خواســـت و اراده  ام، راه 
گونه  هایـــم را پیـــش می  گیـــرد و ســـرازیِر صورتـــم می  شـــود. نمی  توانم خـــودم را کنترل 

کنـــم و صـــداِی گریـــه  ام بلند می  شـــود.
احمد، برادروار و مهربان از زیر سایه  بان بلند می  شود و نزدیکم می    آید.

تصویـــر او در چشـــماِن ُپراشـــِک مـــن مخدوش اســـت، امـــا می  فهمم دســـتمالی را به 
نشـــانۀ مهر بـــاال مـــی   آورد و مقابلـــم می  گیرد.

- صبر نشانۀ مؤمن است خواهر جان!
شنیدن خواهر از زبان او طاقتم را بیشتر طاق می  کند و من بلندتر گریه می   کنم.

باز به نشانۀ همدردی صدایش را می   شنوم.
- امـــا می گوینـــد گریه هم بـــرای هـــر درِد بی  درمانی دواســـت. گریه کن وفـــا. گریه کن 

تا ســـبک شوی.
دستمال را از او می   گیرم.

زمـــان را نمی  توانـــم محاســـبه کنم، اما وقتی آرام می  شـــوم کـــه مدتی گذشـــته و او زیر 
نـــور آفتـــاب، همچنان کنـــار من ایســـتاده و با من همـــدردی می کند.

آرام کـــه می  شـــوم، مرا به ســـایه  بان دعـــوت می  کند تا از دیـــدارش با مـــوال برایم بگوید 
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و از پیامی که برایم آورده اســـت.
حاال هر دو نشسته   ایم.

می   فهمم که در دل او هم آشوب است.
او دوست دیرین برادرم است.

از جوانی.
و حـــاال که مـــن در بی  خبـــری از برادر بی  تـــاب و بی  طاقت شـــده  ام، آمده تـــا به فرمان 

موال بـــرای یافتن بـــرادر مـــرا همراهی کند.
خوشحال می شوم.

آن  قدر که یادم می  رود لحظاتی قبل چطور بی  تابانه گریسته   ام.
- وفا باید خودت را آماده کنی.

- ِکی راه می افتیم؟
- هر وقت تو بخواهی.

- حتی همین امروز؟
- حتی همین امروز!

حرف تمام است. موالیم اجازه داده  اند با احمد وشای کوفی برای یافتِن برادرم راهی شوم.
خوشحالم از این  که او توانسته به دیدار موال برود و از من و دلواپسی   ام بگوید.

خوشـــحالم کـــه خبر ســـامتی مـــوال را برایـــم آورده و خوشـــحال  تر از این  کـــه موال همۀ 
دل شـــوره های مـــرا بی  آنکـــه ایشـــان را ببینم یـــا چیزی بگویـــم، می   دانســـته  اند.

می  دانـــم ایـــن بار بـــه کدام مقصـــد، علی مدینـــه را ترک کـــرده و این می   تواند مـــا را در 
یافتن او کمِک بســـیاری باشـــد.

احمـــد حتی به خـــودش اجازه نمی  دهد بـــرای گفتن خبِر رفتنمان بـــه خانه   اش برای 
برود. خداحافظی 

به فرستادن پیامی بسنده می  کند و منتظر آماده شدن من در حیاط می    ماند.
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این شـــب و روزهایی که گذشـــته، فریاد هارون را که بختیشـــوع، طبیب دربار عباســـی 
را بـــه درد فریاد زده، همـــۀ اهالی قصر خلیفه هارون، بارها و بارها شـــنیده   اند.

حـــاال خیلی  ها می  داننـــد خلیفه دردی دارد که از دســـت جبرئیل بختیشـــوع هم برای 
درمانش کاری ســـاخته نیست.

گاه هـــارون ســـر بر زمیـــن می  گذارد و چونـــان که با گاوآهنـــی بخواهد زمینی را شـــخم 
بزنـــد، سرتاســـر راهروهـــای قصـــر را چهار دســـت و پـــا طی می  کنـــد. بی  آن  کـــه فکر کند 

ممکـــن اســـت دیگرانی کـــه او را می بیننـــد، در مـــورد خلیفه فکرهای بـــد کنند.
گاه شـــب  ها را تـــا صبح در بســـتر نالـــه می  زند. چونان کـــودکان که در تب می  ســـوزند و 

پاشـــویه  های مادر هم در پایین آمدن تبشـــان فایـــده   ای ندارد.
گاهی هارون از زبیده می  خواهد دســـتش را بر پیشـــانی او بگذارد و ساعت  ها در همان 

حال بماند، بی  آن  که به امور قصر و ســـرزمین   های خافت عباســـیان بیندیشد.
گاهـــی بختیشـــوع را صـــدا می  زنـــد و دوبـــاره و ده بـــاره برایـــش از دردی می گویـــد کـــه 

مدت  هاســـت او را رهـــا نمی  کنـــد.
و گاه چنـــان می  خوابـــد کـــه گویـــی در ایـــن دنیا نیســـت و درد همـــراه جانـــش از بدن 

ج شـــده اســـت. خار
گاهی این  چنین.

گاهی   آن چنان.
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گاهی دیگرگونه و نه مثل هیچ باِر دیگر.
جبرئیل بختیشـــوع، با همـــۀ دانایی و توانایـــی موروثی  اش در طب، از شـــناختن این 
درد ناتـــوان مانـــده و نمی  داند برای مـــداوا، یا حتی لحظه    ای آرامـــش خلیفه چه کند.

آن  قدر به بیماری هارون اندیشیده که گاه خودش جای او درد می   کشد.
امان از درد و امان از بی  خبری و بی  دانشی برای مداوای آن درد.

هارون به قدر سالی در این هفته ها پیر شده است.
زبیده همســـرش تنها می  تواند در برخی امور مملکتی که از عهده  اش ســـاخته اســـت، 
کمـــک کمـــی بـــرای خلیفه باشـــد و دیگـــر همراهـــی و همدلی و همنشـــینی بـــا خلیفه، 

هیـــچ تأثیری چونـــان گذشـــته   ها در حال و روز خلیفـــه ندارد.
مأمـــون فرزنـــد ارشـــد در خراســـان اســـت و امیـــن بســـیار دورتـــر از پـــدر در بغـــداد، امـــا 

دهنـــد. انجـــام  نمی  تواننـــد  کاری  هـــارون  بیمـــاری  بـــرای  هیچ  کـــدام 
این بار زبیده بختیشوع را به خلوت خواسته است.

درســـت یکی از همـــان وقت  ها که خلیفه بـــه خوابی عمیق رفته و گویـــی درد را حس 
. نمی    کند

صداِی در که بلند می  شود، زبیده می  داند بختیشوع رسیده است.
- بیا داخل.

بختیشـــوع بـــه خلوت  خانۀ زبیده بـــرای اولین بار در تمام ســـال  هایی که در قصرهای 
هارون رفت وآمد داشـــته، وارد می  شـــود.

حریرهـــای رنگـــی پنجره  ها را پوشـــانده اســـت. فـــرش دســـتباف ایرانی فضـــای بزرگ 
اتـــاق را ُپـــر کرده و از هر گوشـــۀ دنیا شـــیئی زینتـــی در جای جای اتاق دیده می   شـــود.

صدای زبیده، جبرئیل بختیشوع را از نگاه به دیگر وسایل اتاق بازمی دارد.
- جبرئیل بختیشوع!

- بانوی قصر عباسی، در خدمتم.
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گاهی دادن از وضعیت هارون به من است. - خدمت به من آ
ح دهم؟ - چیزی که خودم نمی   دانم را چگونه برای شما شر

- از کدام نادانسته   ها حرف می  زنی طبیب؟
- از بیماری و درد خلیفه.

- با من صادقانه سخن بگو.
- طبیبـــان قســـم می  خورند جـــز به مـــداوای بیمار به هیـــچ نیندیشـــند. دروغ در این 

پیمـــان که با خـــود بســـته  اند، جایـــی ندارد.
- اما گمان من چیز دیگری است.

- حرفتان را بی   پرده بگویید.
- انتقام.

- انتقام از چه؟ انتقام از که؟
- هـــارون تـــو را رنجانده اســـت، همان گونه کـــه مرا بارها بـــا این  که همســـر او بوده   ام، 

دل  آزرده نموده اســـت.
- کار طبیب و بیمار، کار زن و شـــوهری، عشـــق و عاشـــقی، دلدادگی و دل ســـپردگی و 

دل شکســـتگی نیست.
- یعنی به حقیقت هیچ از بیماری و مداوای خلیفه نمی   دانی؟

- همین طور است. شما خیال دیگری کردید؟
- مـــداوم از مقابـــل دیدگانـــم آن روز می  گـــذرد کـــه خلیفه درد داشـــت و تـــو فقط نگاه 
کـــردی و هیـــچ نگفتی و خشـــم همراه بـــا درِد هارون باعث شـــد به تو دشـــنام بگوید. 
بـــه پـــدرت و به تمام خاندان بختیشـــوع و نه تنها تـــو را از خود راند که دســـتور زندانی 

کردن تـــو را نیز صـــادر کرد.
- من به دل نگرفتم.

- نمی  تواند حقیقت داشته باشد که تو حتی اندکی نرنجیده باشی.
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- زنـــان باردار به هنـــگام وضع حمل و به دنیا آوردن نوزادشـــان، بزرگ  ترین درد عالم 
را تجربـــه می  کننـــد و ممکن اســـت به هر کس حتـــی طبیب و مامـــا و نزدیکان خویش 
ناســـزا بگوینـــد، این نشـــاِن بی  مهـــری و بی  ادبـــی زن باردار نیســـت. کـــودکان هنگام 
خـــوردن داروی تلـــِخ طبیـــب ممکن اســـت بدخلقـــی کنند و ایـــن به معنای بیـــزاری از 
طبیـــب نیســـت و هزار مثال دیگر در باب طبیب و بیمار. مـــن از رفتار هارون به عنوان 
بیمار، در آن هنگام که از تشـــخیص بیماری او عاجز ماندم، کینه و ناراحتی نداشـــتم 
امـــا حقیقت این اســـت که روزهایی را کـــه در حبس گذراندم و گمـــان می  بردم خلیفه 
مداوا شـــده اســـت، در دلم گایه داشـــتم که چرا مرا در آن حال و روز نگاه داشـــته  اند، 
امـــا وقتـــی مـــرا از زندان بـــه قصر آوردنـــد و فهمیدم جنـــاب خلیفه، حتی به یـــاد ندارد 
که فرمان حبس مرا صادر کرده  اند، دانســـتم شـــدت درد در وجود ایشـــان آن  قدر زیاد 

اســـت که جای هیـــچ گایه   ای از این بیمار نیســـت.
- همـــۀ این  هـــا را کـــه گفتـــی می  پذیرم. هیچ دلیلـــی در این زمـــان بـــرای رِد ادعاهای 
شـــما نـــدارم، امـــا از شـــما می  خواهـــم هر کـــه را که الزم اســـت برای مـــداوا، اینجـــا و در 
خراســـان حاضـــر کنید. فرمان دهیـــد که فرمان آمـــدن طبیبان از جای جـــای عالم به 
اینجـــا، بی  شـــک فرمان خلیفـــۀ بیمـــار خواهد بـــود. پاداش شـــما به هنـــگام مداوای 
کنـــون در عمر خـــود دیده  ایـــد. ایـــن را زبیده،  خلیفـــه، بهتریـــن پاداشـــی اســـت کـــه تا

همســـر خلیفـــۀ عباســـی و بانـــوی قصر هارون به شـــما قـــول می دهد.
- اطاعت امر.

- از امـــروز بـــرای هر طبیـــب حاذق که می  شناســـید پیکـــی روانه کنید. اصًا ســـوارانی 
را بـــرای آوردن آن هـــا بـــه طـــوس و قصر هارون بفرســـتید. هـــر چه ســـریع  تر باید برای 

مـــداوای هارون اقدام شـــود.
- کاش آنان که می   گویید بتوانند کاری کنند.

- به این مسئله شک دارید؟
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- بانوی دربار عباســـی! وقتی ســـرزمینی را نمی  شناســـی، وســـعت و اندازه و امکانات و 
مردمانـــش برایـــت بیگانه  انـــد، نمی  توانـــی بی  گدار بـــه آب بزنی و برای حملـــه به آنجا 
کنون نه بـــرای من  و تســـخیر آن ســـرزمین ناشـــناخته اقـــدام کنـــی. بیمـــاری خلیفـــه ا
کـــه گمانـــم این اســـت برای بیشـــتر اطباء حکـــم همین ناشـــناختگی خواهد بـــود. اما 

امیدوارم کســـی میـــان آنان پیدا شـــود که بتواند تشـــخیصی درســـت بدهد.
- می  دانـــم کـــه شـــما اســـتاِد طبیبـــان بســـیاری از قـــوم ایرانی و عـــرب بوده  اید. اســـم 
و آوازه و شـــهرت خانـــدان بختیشـــوع در آمـــوزش طـــب را همـــه می  داننـــد. مـــن هـــم 
می  دانـــم. امـــا امیـــد دارم طبیبانی بیابید که بتوانند به من و شـــما در مـــداوای خلیفه 

کنند. کمـــک 
- امید دارم.

کت شد. زبیده سا
چشـــم دوخت به کورســـوی نوری که از پشـــت پرده  های حریر در انتهای روز و هنگام 

غروب آفتاب به داخـــل اتاقش تابیده بود.
جبرئیل بختیشوع اجازۀ مرخصی خواست.

زبیـــده بی  آن  کـــه کامی بگوید و به اشـــارۀ دســـت، اذن رفتن بـــه او داد و او با هزار فکر 
بـــرای یافتـــن بهترین هم  کیشـــانش در طـــب، اتاق زبیـــده و راهروهای قصـــر را تا اتاق 

کرد. خودش طـــی 
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در بیابانی نه چندان دور از مدینه هستید.
تا چشم کار می کند شنزار است.

تپه   ها و گودی  ها.
هـــر بار که از شـــیب تپه  ای بـــاال می  روید، همۀ بیابان زیر پایتان اســـت و هـــر بار که به 

سراشـــیبی می  رســـید، گویی در گودالی از شن فرومی روید.
از دیـــروز کـــه راهـــی شـــده  اید، اطـــراف مدینـــه را وجب بـــه وجـــب گشـــته   اید، اما هیچ 

نشـــانی از علـــی نیافته  اید.
شب هنگام و ساعتی پس از غروب، احمد نزدیکت شد و گفت:

- از مدینـــه خیلی دور نیســـتیم. می  توانیم برگردیم تا شـــب را در خانـــه بمانی و صبح 
بعد از طلوع آفتاب و در روشـــنایی دوبـــاره بازگردیم.

اما تو دوست نداشتی حتی لحظه  ای را بی  خبر از برادر، در مدینه باشی.
گر به من باشـــد تمام شـــب  گـــر شـــما این  گونـــه صاح می  دانید، حرفی نیســـت، اما ا - ا

را نیز پِی علی خواهم شـــد.
حرفت را می   فهمد.

گـــر مســـیر را  - حـــق داری وفـــا. امـــا جســـتجو در شـــب حاصلـــی نخواهـــد داشـــت. ا
می  دانســـتیم و مقصدمـــان معلوم بود، شـــب را هم راه می  رفتیم، امـــا چون نمی  دانیم 
کجـــای صحـــرا را بایـــد بگردیم، گشـــتنمان حاصلـــی نخواهد داشـــت و فقـــط بیهوده 
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کرد. خود را خســـتۀ جســـتجو خواهیـــم 
تو هم حرف او را می فهمی.

اتراق در همان بیابان و در محلی مناسب را به بازگشتن به مدینه ترجیح می   دهید.
شب بیابان با همۀ زیبایی هایش از راه می  رسد.

آسمان صحرا پر از ستاره است.
مسیر ستاره   ها را دنبال می  کنی.

درخشـــش ســـتاره  ای نزدیـــک و روشـــن، در دلت امیـــدی بـــرای یافتن بـــرادرت علی، 
روشـــن می  کنـــد. بـــا همه زیبایی این شـــب و ســـکوت و آرامشـــی کـــه دارد، تو دوســـت 

داری هـــر چـــه زودتر هوا روشـــن شـــود تـــا باز به دنبـــال بـــرادر بگردید.
احمد وشای کوفی کمی دورتر از تو به مناجات نشسته است.

به دقت او را می   نگری.
چقدر نشانه  های نزدیک و شبیه به هم دارند، دوستداران موالیت.

بـــه یـــاد مـــی  آوری هر بـــار بـــا بـــرادر، مدینـــه را بـــه مقصـــدی و بـــرای مأموریتـــی ترک 
گفته  ایـــد، شـــب  ها، علـــی هماننـــد احمـــد، تـــا به صبـــح بـــه دلدادگی بـــا معبـــود، زمان 

اســـت. گذرانده 
شب بیداری در این بیابان و خلوتی خوش می  کیفد.

تو نیز با نگاه به ستارگان راز و نیازی آغاز می  کنی با خدا.
هـــر چه به صبـــح نزدیک  تر می  شـــوید، اشـــتیاق و اطمینان تـــو به یافتن برادر بیشـــتر 

. د می   شو
نماز صبح را همان  جا که ُاتراق کرده  اید می  خوانید.

چاشت خورده و نخورده باید راهی شوید.
تو دوست داری یافتن علی به فردا نرسد.

احمـــد وشـــای کوفی نیز بـــا ارادتی که بـــه موالیتـــان، علی بن موســـی دارد، می  داند که 
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مـــوال بی  دلیل او را عـــازم این جســـتجو نکرده  اند.
هنوز ســـاعتی از طلوع نگذشـــته و راه زیادی نرفته  اند که اســـب بـــرادر را در بیابان و از 

دور بر تپـــه    ای می  بینی.
تمام وجودت شور و شوق می  شود و از ته دل نام برادر را صدا می زنی.

- علی!
احمد نیز به سمت نگاه تو خیره می   شود.

درست مقابل شما و بر تپه  ای دورتر اسب علی ایستاده است.
اسبانتان را هی می  کنید تا همان راه کوتاه را هر چه سریع  تر طی کنید.

به حیوان می   رسید.
حیوان درســـت باالی تپه  ای شـــنی ایســـتاده که علی بن شعیب در شـــیب آن از هوش 

است. رفته 
گاه بـــه هوش آمده اما از شـــدت درد دوباره از هوش رفته اســـت و ســـنگینی پاها به او 

اجازه نداده اســـت قـــدم از قدم بردارد.
حاال دو سوار باالی تپه هستید.

علی درست پایین پایتان است.
همزمان دو سوار از اسب به زیر می   آیید.

ج کرده اما  صـــدای تاخت اســـبان و شـــیهۀ آن  ها، علـــی را از آن حال بی  هوشـــی، خـــار
درد اجـــازه نداده تـــکان بخورد.

خودت را در آغوش برادر رها می    کنی.
لحظۀ شیرینی که حتی به چشمان احمد اشک می   آورد.

برادرت نیز تو را در آغوش می   کشد.
پدرانه.

این روزهای رفته برای هر دو به سختی و طوالنی گذشته است.
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از شدت هیجان توان حرف زدن نداری.
علی آهسته اما با درد می گوید:

- دلواپسی ات را قربان شوم خواهرکم.
و شنیدن خواهر از دهان علی، جانی تازه به تو می   دهد.

- خواهر پیش   مرگتان شود و درد شما را نبیند.
- خدا نکند وفا جان. خوبی؟

- حاال که شـــما را یافته  ایم خوبم. چه شـــده  اید؟ چه بایی بر ســـر شـــما آمده؟ در این 
مانده   اید؟ چرا  بیابان 

علی دست بر پاهای دردمندش می کشد.
تو به رِد دستان برادر و به پاهایش خیره می  شوی.

- نباشم و درد شما را نبینم.
احمد وشا از این دلدادگی خواهر و برادر حظ می   کند.

سرخوش می شود از بزرگی این رابطه.
ســـرحال می  آیـــد بـــا دیـــدن خواهـــر و بـــرادر در کنار هـــم و صبر می  کند تا شـــما ســـیر و 

خـــوب همدیگـــر را ببینید.
از فرط هیجان و شادی، انگار یادت رفته همراه و همسفری داری.

رنگ به رخسارت برگشته و سرحال هستی.
صدای احمد تو را به خود می    آورد.

- تمام نشد این تعارفات خواهربرادری؟
بلند می   شوی.

- بفرماییـــد. علـــی برادر شـــما هم هســـت. از برادر به هـــم نزدیک  ترید که بـــرادری به 
حکم نســـب اســـت و دوســـتی به حکم شـــناخت و انتخاب. بفرمایید.

چند قدم دورتر می ایستی.
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حاال نوبت دو یار دیرین است که از حال هم باخبر شوند.
دست در گردن هم، با هم همانند جوانان به شور و شوق می خندند.

- سالمی علی؟
ک همین  گـــر ایـــن ســـنگینی پاهـــا نبـــود، می  توانســـتم پشـــتت را به کشـــتی به خـــا - ا

صحـــرا آشـــنا کنم.
- من تسلیمم برادر جان!

و دوباره هم را در آغوش می کشند.
احمد گفت:

- کاش بـــا ایـــن حـــال و بـــا ایـــن فاصلـــه از شـــهر در بیابـــان نمی  مانـــدی و بـــه مدینه 
بازمی   گشـــتی.

و از علی جواب شنید:
- می  توانی از موالیت مأموریتی داشته باشی و در اجرای آن کوتاهی کنی؟!

ـ یقیـــن داشـــته باش مـــوال خودشـــان نمی    خواهند تو با ایـــن حـــال و روز در صحرا و در 
مأموریـــت بمانـــی. دلیـــل فرســـتادن من همراه وفـــا بـــرای یافتن تو هم همین اســـت. 
بـــار اولت نیســـت کـــه بـــه مأموریت رفتـــه  ای، اما خـــود موال گویـــی می  دانســـتند حال 

خوشـــی نـــداری. بقیۀ برکات این ســـفر ســـه نفـــره را نیز بعـــد از این خواهیـــم فهمید.
تو گفتی:

- برادر جان! بگذارید شما را کمک کنم تا بر اسب بنشینید.
احمـــد هم معطل نکرد و به ســـرعت اســـب علی را از باالی تپه پاییـــن آورد و آماده کرد 

تا حیوان، ســـوارش را برای ادامۀ ســـفر همراهی کند.
علی به حقیقت یارای ایستادن نداشت.

شـــانه  های خواهـــر به فشـــار وزن بـــرادر را تحمـــل می  کرد و ایـــن را احمـــد از صورت تو 
خواند.
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به یاری شتافت تا علی را بر اسب نشاندید.
حاال دو سوار دیگر نیز بر اسبانتان بودید تا راهی مدینه شوید.

- برویم برادر جان؟
- خواهرکم اجازه می   دهی تا آن  سوتر برویم؟

- با این حال؟ برای چه؟
کاروانیانی نشـــانی مردی را به من دادند که به آن ســـو رفته اســـت. گـــر چه کمی از راه 
مدینه دور می  شـــویم و مقصد زکریای رومی بی  شـــک مدینه اســـت، اما شـــاید گمشدۀ 

ما همو باشـــد که نشـــانی او را دادند و بتوانیم او را بیابیم.
وفا هیچ نگفت.

احمد اما آهسته گفت:
- گفتم که برکت این سفر سه نفره و حکمت آن بعد از این معلوم خواهد شد.

گفت و هر سه به سمتی که علی نشان می  داد، حرکت کردید.
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یقین داری حال خلیفه هر روز از قبل بدتر شده است.
نشانی  های بیماری در او تغییر نکرده اما رفتار او بسیار ضدونقیض است.

روزی فرمان کشـــتار ســـادات طوس را داده اســـت و روزی دیگر با همان حال دردمند، 
توبه نامه خوانده اســـت.

هر روز رفتاری عجیب.
هر روز تصمیمی عجیب   تر.

اما تو فرمان زبیده، همسر هارون و بانوی دربار عباسیان را اجرا کرده   ای.
ســـواران بـــه هر ســـو می  رونـــد و نامه  هـــای دعوت تـــو را بـــرای بهترین طبیبـــان در هر 

گوشـــه از عالـــم می  برند.
تا رسیدن اطبا، روزهای سختی بر شما و خلیفه خواهد گذشت.

ایـــن دعوت از ســـوی تو به عنوان جبرئیل بختیشـــوع، از بزرگ تریـــن طبیبان خاندان 
بختیشـــوع، بی  شـــک بـــه منزلـــۀ فرمان خلیفـــه نخواهـــد بـــود و این باعث می  شـــود، 
طبیبـــان با خیالی آســـوده، برای دعوتی که شـــده  اند، همراه ســـوارانی کـــه از جانب تو 

آن  هـــا را همراهـــی می کنند، به ســـوی طـــوس حرکت کنند.
 همـــان جوان رومی که هفته  هاســـت ســـواران 

ّ
از همـــه بابـــت خیالت راحت اســـت، ِاال

هـــارون بـــه دنبـــال او هســـتند. در هنـــگام بـــه محبـــس بـــودِن تو و بـــا شـــنیدن آوازۀ 
اســـتادِی زکریـــای رومـــی در طبابـــت، هـــارون ســـوارانش را پی او فرســـتاده اســـت، اما 
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هنـــوز هیچ کـــس خبـــری از او ندارد. او همانند ســـوزنی اســـت در انبـــار کاه که یافتنش 
هنوز میســـر نشـــده است.
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بیابان تمامی ندارد.
وجـــب بـــه وجب صحرا را در شـــعاعی کـــه علی بن شـــعیب می  گوید گشـــته   اند اما هیچ 

نشـــانی از گمشده  شـــان نیافته  اند.
وفـــا بـــه برادر نـــگاه می  کنـــد. درد را در وجـــود او می  تواند حس کند، امـــا علی بی  توجه 

به درد مشـــتاقانه هنـــوز پِی  جوی زکریا در این صحراســـت.
از همـــان صبـــح که وفـــا و احمد، علـــی را یافتند تا همیـــن لحظه فقط بـــرای خواندن 
نمـــاز و خـــوردن لقمـــه  ای نان بـــه اســـتراحت ایســـتاده    اند، اما دوباره ســـوار بر اســـباِن 

کاویده   اند. خســـته، صحـــرا را 
به نزدیکی غاری در صحرا رسیده اند.

تپه  ای بلند که از باالی آن تا دوردست  ها به خوبی پیداست.
گهان درد به سراغ علی می   آید. نا

گاه از نهادش برمی   آید. فریادی ناخودآ
وفا خودش را به برادر می رساند.

احمد پیش از او به علی رسیده و او را از اسب پایین کشیده است.
- چه شده علی جان؟
- چیزی نیست احمد.

- بـــه خداونـــدی خدا که خوِد موال راضی نیســـتند تـــو با این وضعیت، به این گشـــتن 



آبیها 48

ادامـــه دهی. اجازه بده از همین جـــای راه بازگردیم.
اما علی باز هم مخالفت می   کند.

آن  قـــدر ایـــن چنـــد روزه درد بـــه ســـراغش آمـــده و بـــاز او را رها کـــرده که بـــه این حال 
عـــادت کرده اســـت.

وفا هم از اسب پایین آمده و حاال سِر برادر را بر زانو دارد و او را نوازش می   کند.
- هنوز هم لجوجی برادر.

علی می خندد.
احمد به دنبال او می  خندد و وفا چاره  ای جز همراهی آنان نمی   یابد.

خنده   های هر سه در بیابان می  پیچد.
درســـت نزدیـــک دهانۀ غار هســـتند امـــا آن  چنان بـــه علـــی و درد او فکـــر می کنند که 

اصـــًا غـــار را نمی  بینند.
همـــان غاری کـــه زکریای رومی به دلیل مشـــرف بودن بر تمام شـــنزارهای اطراف، آن 

را برای ماندن انتخاب کرده اســـت.
زکریا از صدای خنده   ها بیدار می  شود.

میـــان صداهـــا، زنگ صـــداِی خنده  هـــای وفا به او آرامشـــی می  دهد که مدت   هاســـت 
تجربه نکرده اســـت.

دوست دارد آن صداها تکرار شود و او بشنود.
گر کســـی بیـــرون غار هم  نزدیـــک دهانـــۀ غار می  آید اما بی ســـروصدا و به گونه ای که ا

باشـــد، نتواند او را ببیند.
سه نفر را می   بیند.
دو مرد و یک زن.

هـــر چه می  اندیشـــد نمی  تواند قبـــول کند که در میان ســـواران هارون، زنـــی به صحرا 
آمده باشد.



49آبیها

به دقت به حرف های آنان گوش می  دهد.
نام هر سه را حاال بی آن  که آن ها را بشناسد می  داند.

وفا.
احمد.

علی.
امـــا بایـــد هنوز هـــم آن  ها را زیـــر نظر بگیـــرد. نمی  توانـــد بی  گدار بـــه آب بزنـــد و از غار 
بیـــرون بیایـــد. هنـــوز اطمینان پیدا نکـــرده آن  ها از ســـوی خلیفه هارون بـــرای یافتن 

او نیامده باشـــند.
صدای وفا که آرام برادر را نوازش می  کند، دل نشین است.

- بهتری برادر جان؟
- خوبم خواهرکم. خوبم.

- کاش همان  گونـــه کـــه از کودکـــی هر آنچـــه را از موالیمان علی  بن موســـی آموخته  ای 
بـــه مـــن منتقـــل می  کـــردی، می  توانســـتی دردت را هم بـــه مـــن انتقال بدهـــی. تمام 

وجـــودم را درد شـــما ُپر می کرد و شـــما خالـــی از هر دردی می  شـــدید.
احمد می   خندد.

علی به شیطنتی کودکانه او را نگاه می   کند.
- آهای... به چه می خندی مرد؟

- تعارفات شما خواهر و برادر گویا تمامی ندارد.
- سؤالی می  پرسم. راستش را بگو.

- مؤمن و دروغ یک جا جمع نمی  شوند. بپرس علی بن شعیب.
- احمد وشـــای کوفی، بگو بدانم دوســـت داشـــتی درد مرا می  کشـــیدی اما به جایش 

خواهـــری بود تـــا تو را این  گونه نـــوازش کند و ناز تـــو را بخرد؟
احمد لحظه   ای فکر کرد.
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- نمی  توانم بگویم به عشق میان شما خواهر و برادر َرشک نبرده   ام.
- پس همان جا بایست و بخند و ما را به حال خودمان بگذار.

گـــر در مدینـــه بودیـــم و تو این حال را نداشـــتی، حاضر بودم ســـاعت  ها بنشـــینم و  - ا
ایـــن نـــاز بـــرادر و نـــاز خریـــدن خواهر را نـــگاه کنم، امـــا با این حـــال که تـــو داری، فکر 

می کنـــم هـــر چه زودتـــر به ســـوی مدینه حرکـــت کنیم بهتر اســـت.
وفا گفت:

- احمد وشـــای راســـت می  گوید برادر جان. چیزی تا شـــب نمانده اســـت. حیوان  های 
گر برویـــم، نمی  دانم به باز بودن دروازه می  رســـیم  بیچاره خســـته  اند. بـــه تاخت هم ا
یا مجبور خواهیم بود شـــب را همانند مســـافراِن دیررســـیده، بیـــرون دروازۀ مدینه به 

برسانیم. صبح 
علی فکر کرد.

دوست نداشت بی  یافتن زکریا بازگردد اما حق با احمد و وفا بود.
گر ادامه می  یافت، بی  شـــک آنان را از انجام مأموریتشـــان بازمی داشـــت  ایـــن حال او ا

و چیزی از ماندن در بیابان عایدشـــان نمی   شد.
- باشد. شما دو نفرید و من یک نفر. هر چه شما بگویید، همان باید بشود.

وفا گفت:
کثریت به آن  - نـــه بـــرادر جان. آن  چه درســـت اســـت را باید انجـــام دهیم نه آن  چـــه ا

فکـــر می کنند.
- درست هم همین است که شما می   گویید.

احمد گفت:
- تـــا لحظاتی به اســـتراحت، آرام  تر شـــوی، من اســـبان را آبی بدهم تا بـــرای رفتن به 

مدینه آماده شـــویم.
کم شد. لحظاتی سکوت بر صحرا حا
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زکریـــا دوســـت داشـــت باز هم آن ســـه نفر با هـــم حرف بزنند و او بیشـــتر دربـــارۀ آن  ها 
بفهمد و بیشـــتر زنـــِگ صدای وفا در گوشـــش طنیـــن بیندازد.

از حرف  هـــای آنـــان دریافته بود از دوســـتداران علی  بن موســـی هســـتند. دانســـته بود 
علی برادر وفاســـت و دردی در جســـم دارد.

با خود اندیشید بیرون برود تا آن   ها او را ببینند.
گر هم دربارۀ آن  ها اشـــتباه کرده باشـــد، با آن بیمار که همراهشـــان اســـت،  فکـــر کـــرد ا

گر از مأموران خلیفه باشـــند ـ نیفتد. او فرصـــت خواهـــد یافت بگریزد و به دامشـــان ـ ا
در سرش راه   های پیش رو را باال و پایین کرد.

همان  جا بماند تا آن  ها بروند.
گـــر چنین می  کـــرد و آنان از دوســـتداران و یاران همـــو بودند کـــه او این همه راه را  کـــه ا
تـــا نزدیک مدینـــه آمده، فرصت رســـیدن به خواســـته  اش را که دیدن علی بن موســـی 

است از دســـت داده است.
راه دیگر رفتن نزد آنان بود که خود دو حالت داشت.

یـــا بخـــت و اقبـــال همـــراه او بود و بـــه آن  چه می  خواســـت نزدیک می  شـــد و یـــا گرفتار 
آدم  هـــای هـــارون می  شـــد که خـــود نیز دو حالت داشـــت.

یا می  گریخت یا در بند آن  ها گرفتار می  شد.
خوبی در رفتن بیشتر از ماندن بود.

خودش را آماده کرد تا برای هر اتفاقی بیرون غار، فرصت انجام کار داشته باشد.
هنوز احمد با اسبان به خواهر و برادر نرسیده بود که زکریا از دهانۀ غار بیرون آمد.

درست در بلندی بود و حاال هر سه نفر او را دیدند.
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گفتند کسی را یافته  اند که رومی است و به مدینه وارد شده است.
با همان مشخصات زکریا.

ک و تر و فرز. جوان با جثه   ای متوسط اما چاال
سردار بی   آن  که ذره  ای درنگ کند، فرمان داد تا او را دستگیر کنند.

مـــرد رومی همـــراه کاروانی به مدینه رســـیده بود و هنوز ســـاعتی از ورودش نگذشـــته 
بود، توســـط ســـواران خلیفه و به دســـتور ســـردار بازداشـــت شده بود.

سردار به محلی که مرد رومی را در آنجا حبس کرده بودند رسید.
مرد، معترض از اینکه او را بی  دلیل بازداشت کرده  اند، مداوم سروصدا می کرد.

حرف   های او را کسی نمی  فهمید.
سردار کسی را خواست که حرف  های آنان را برای هم ترجمه کند.

تـــا آمـــدن مترجم فکـــر کرد ایـــن زکریـــای رومی عجـــب آدم زرنگـــی بـــوده و او بی  خبر 
اســـت. خـــودش را زده به نفهمـــی و انگار نه انـــگار چیزی از حرف  های ســـردار و علت 

دســـتگیری  اش شـــنیده یا می  داند.
فکـــر کـــرد این مرد با این رفتار پرخاشـــگرانه چـــه دارد که جناب خلیفـــه، هارون بزرگ 

مدت هاســـت به دنبال اوست.
فکر کرد پاداشی که تعیین شده با رفتار این مرد بسیار زیاد است گرچه ظاهر و لباس  های 
مرد نشـــان می  داد که او تاجری بزرگ اســـت و سواران که او را آورده بودند، گزارش کرده 
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بودند همراه کاروان او مال و اموال بســـیاری برای تجارت به مدینه وارد شـــده اســـت.
بـــاز ســـردار فکر کـــرد، هارون بـــا تاجری رومـــی کاری نـــدارد و یقینًا ایـــن همان طبیب 

رومی اســـت کـــه می  خواهـــد او را گمـــراه کند.
امـــا بیـــش از همـــۀ این  هـــا به پاداشـــی که از یافتـــن این مـــرد رومی نصیبش می   شـــد، 

می  کرد. فکـــر 

مترجم رسید.
هر چه سردار پرسید ترجمه کرد.

مرد رومی پاسخ داد.
هر چه مرد رومی گفت نیز برای سردار و به دقت ترجمه کرد.

هیچ چیز با فکرهای سردار جور درنمی  آمد.
این مرد، آن گمشده نبود که دنبالش بودند.

دوباره پرسید.
دوباره همان جواب   ها را یافت.

مـــدرک و دلیـــل برای حرف  هـــای مرد خواســـت و اهـــل کاروانی که همراهـــش بودند، 
گفته   هـــای او را تأییـــد کردند.

سردار یقین کرد زکریای رومی را نیافته   اند.
به همین سادگی.

و به همین دشواری.
گر با عجله، خبر پیدا شـــدن زکریـــای رومی را  ســـردار فکر کـــرد چه حماقتی می  کـــرده ا

بـــرای هارون می  فرســـتاده و بعـــد متوجه می   شـــده که این مرد زکریا نیســـت.
هراس از عقوبت خشم هارون تنش را لرزاند.

اما کاش این مرد، همان زکریای رومی بود.
سردار ماند و سودای پاداشی که هنوز نیامده از دستش داده بود.



آبیها54

17

هـــر ســـه حـــاال متحیـــر از حکمـــت ایـــن دردهـــا کـــه بـــه جـــان علـــی می  افتـــاد و از آن 
بی  هوشـــی او، از ایـــن ســـفر ســـه نفره بـــه فرمان مـــوال و از نزدیک شـــدن به ایـــن غار، 

هـــم را نـــگاه می   کردنـــد.
زکریا گفت:

- بـــاور کنیـــد دوســـت داشـــتم هفته  ها پیـــش از این خـــودم را بـــه مدینه برســـانم. اما 
تـــرس اجـــازه نمـــی    داد بی  فکر عمـــل کنم.

احمد گفت:
- بـــدان کـــه موالیمـــان هم، همان  قـــدر که تو نگـــران خودت بـــودی، برای تـــو نگران 

بوده  انـــد که مـــا را بـــرای یافتن تو فرســـتاده  اند.
آ  ن  ها برای زکریا از درد علی گفتند.

علی از روزها و جاهایی که به دنبال او گشته بود گفت.
وفا از گشتن در مدینه برای یافتن او به فرمان علی بن موسی حرف زد.

احمد هم از دلواپسی موالیش علی بن موسی، برای زکریای رومی حرف   ها زد.
زکریا گفت:

- بـــا حرف  هایـــی که شـــما زدید، متوجه شـــدم که موالیتـــان که ندیده، بـــرای من هم 
عزیـــز و بزرگ اســـت، می  دانســـته که مرا در این جســـتجوی ســـه نفـــره خواهید یافت، 
امـــا دلیـــل نگرانـــی ایشـــان را بـــرای دســـتگیری  ام توســـط مأمـــوران و ســـواران هارون 
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نمی  فهمـــم.
و باز احمد از علم موال گفت و این  که راز دل او را به یقین موال می   دانسته  اند.

رازی که شور و اشتیاق زکریا به دیدار ایشان است.
گـــر زکریا دســـتگیر شـــود، فرصت دیـــدار بـــا ایشـــان را نخواهد  مـــوال می  دانســـتند کـــه ا
داشـــت و چـــون از شـــور و اشـــتیاق او باخبـــر بودنـــد، فقـــط بـــرای این  کـــه یـــک نفر از 
دوستدارانشـــان بـــه زحمـــت نیفتد و بـــه خواســـته  اش در دیدار با ایشـــان برســـد، این 

چنیـــن مأموریتـــی را بـــه علی بن شـــعیب و وفـــا داده  انـــد.
دل زکریا ُپر از محبت علی بن موسی شده بود.

به لطف و مهر ایشان می   اندیشید.
فکـــر می  کرد پیشـــوایی که با قومی غیر از قوم و دوســـتداران و پیـــروان خودش چنین 

باشـــد، با آنان که رهرو راه اویند و پشت وپناهشـــان اســـت چگونـــه خواهد بود؟!
بـــه حـــال و روز احمـــد و علـــی و وفـــا َرشـــک ُبرد کـــه این  گونـــه پایبند حرف موالیشـــان 

هســـتند و یقینًا موالیشـــان دوســـتدار آن   ها.
گردان  در همـــان لحظـــات اول آشـــنایی، دانســـت کـــه آن  ها، هر ســـه، از یـــاران و شـــا

نزدیـــک علی بن موســـی هســـتند.
و آن  هـــا نیـــز در همان اولین دیـــدار دریافتند که زکریای جوان، علمـــی در طبابت دارد 
کـــه شـــهره در عالم اســـت و دلیل خواســـته شـــدنش از ســـوی هارون هـــم همین علم 

اوست.
علی دوســـت داشـــت هر چـــه زودتر به ســـوی مدینه حرکـــت کنند تـــا او بتواند گزارش 

یافتـــن گمشـــده را به موال برســـاند.
اما زکریا با همۀ اشتیاقش برای رسیدن به مدینه حرف دیگری داشت.
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اولین گروه از میهمانان رسیدند.

از نزدیک   ترین شهرها به طوس.
از نیشابور.

از هرات.
و بختیشوع خوشحال از این رسیدن  ها همه را به بهترین شکل استقبال کرد.

کـه  بـه صورتـی  را  بـود طبیبـان  داده  اجـازه  زبیـده  بـه خواهـش جبرئیـل بختیشـوع، 
دلخـواه اوسـت، یعنـی میهمانـان علمـی، اسـتقبال کننـد و ایـن جمـع شـدن را بـه غیـر 
نیـت اصلی  شـان کـه مـداوای خلیفـه هـارون اسـت، زمان و محلـی بدانند برای آشـنایی 
بهترین طبیبان عالم با هم و عاقۀ خاندان عباسی و خلیفه هارون به دانشمندان و 

دعـوت از آن  هـا بـرای برگـزاری مراسـمی کـه ردوبـدل اطاعـات علمـی اطباسـت.
پیشنهاد خوبی بود و زبیده آن را پذیرفته بود.

هیچ یـــک از اطرافیـــان هـــارون، از مشـــاوران و وزرای او بـــه خواهـــش بختیشـــوع و به 
فرمـــان زبیـــده، حق نداشـــتند محیط ایـــن گردهمایی را سیاســـی کنند یـــا دخالتی در 

نحـــوۀ مداوای خلیفه داشـــته باشـــند.
طبیبـــان خوشـــحال بودند از ایـــن گردهمایـــی، به خصوص وقتـــی می  فهمیدند برای 
دعوت از هم  کیشانشـــان، ســـوارانی به تمام شـــهرهای دور و نزدیک در ســـرزمین  های 

عباســـی و دیگر بـــاد دور، تا همۀ عالـــم رفته   اند.
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بختیشـــوع امـــا نـــه در اولیـــن دیدارها، کـــه بعـــد از چند گفتگـــو و محـــک زدن دانش 
اطبـــا، موضـــوع بیمـــاری خلیفه را با آنـــان در میان می  گذاشـــت تا آن  ها به مـــداوای او 
فکـــر کننـــد، اما هنـــوز و در همان چند روز نخســـت و چند میهماِن رســـیده، امیدی به 

شـــناخت درد هـــارون و یافتـــن راه درمان، پیدا نکـــرده بود.
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زکریا مخالف رفتن بود.
اصرار علی هم فایده ای نداشت.

آن  قدر روی حرفش محکم بود که علی ناچار حرف او و احمد و وفا را پذیرفت.
دلیلش هم خود علی بن شعیب بود.

زکریـــا در همـــان غار که بود از حرف  های آنان در مورد درد پای علی چیزهایی شـــنیده 
بـــود. بعـــد از آن  کـــه بیـــرون از غار هم آمـــده بود و با آن  ها آشـــنا شـــده بـــود، رفتارهای 

علـــی را در مقابلـــه با درد زیر نظـــر گرفته بود.
تشـــخیص بیمـــاری کار او بود که طبیبـــی جوان و حاذق اســـت و درمانش هم، زمانی 
می  خواســـت و دارویی که باید ســـاخته می  شـــد و آن مهم، در این فرصت کم و بدون 
امکانـــات در صحـــرا، میســـر نمی  شـــد، امـــا زکریا نمی  توانســـت به علـــی اجـــازۀ رفتن از 

آنجـــا را هم بدهد.
درد در پـــای علـــی بـــه جایی رســـیده بود که نشـــان مـــی  داد آن  قدر بیماری پیشـــرفت 
گر بیش از این بایســـتد، یـــا به حالتی ناصحیح روی اســـب بنشـــیند، برای  کـــرده کـــه ا

همیشـــه قـــدرت راه رفتن را از دســـت خواهد داد.
این را زکریا بی   پنها  ن کاری به آن  ها گفت.

و آن  قـــدر مصمـــم و محکـــم خواســـت تـــا همان  جـــا بماننـــد تـــا او حـــاال کـــه دارویـــی 
نمی  توانـــد تهیـــه کنـــد، بـــا انجـــام حرکاتـــی، هـــم درد را از وجـــود بیمـــار دور کند، هم 
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جلـــوی پیشـــرفت ایـــن بیمـــاری را بگیـــرد.
تنها وسایل درمان دست   های شفابخش زکریا بود.

علی به دستور طبیب، به پشت خوابید.
طبیب جوان هر بار یکی از پاهای علی را باال می   آورد.

از مـــچ شـــروع کرد و آن را در زوایای مختلف   چرخاند. ســـپس به نوبـــت هر یک از پاها 
را از زانـــو خـــم   کرد و باز آن را باال آورد. پاهای علی را راســـت کرد و با همۀ ســـنگینی  اش 

کف پای او را از سرانگشـــتان به ســـمت هیکل او فشار   داد.
خ شـــده  درد همۀ وجود علی را می  گرفت و باز بافاصله دور می  شـــد. صورت علی ســـر

بـــود. رد درد را حتی در نگاه و چشـــمان لرزانش می   توانســـت ببیند.
وفا همان گونه که طبیب به کارش مشغول بود، آهسته گفت:

- می   توانم سؤالی بپرسم.
زکریـــا هـــم کـــه شـــنیدن این صـــدا، گـــوش جانـــش را نـــوازش می  کـــرد، با تمـــام وجود 

داد. مثبـــت  جواب 
- علت این درد را می خواهم بدانم.

زکریا بیمار را نگاه کرد.
فهمیـــد که ایـــن درد کهنـــه رازهایی دارد که علی نخواســـته تـــا به امـــروز از آن چیزی 
بـــه خواهـــرش بگوید. اما دوســـت داشـــت به هر بهانه بـــا وفا حرف بزنـــد و صدایش را 

. د بشنو
گفت:

- چرا از برادرتان نمی  پرســـید؟ ایشـــان بی  شـــک می  دانند دلیل این دردها چیســـت و 
از چه زمان به سراغشـــان آمده اســـت.

وفا نگاهش را به چشمان برادر دوخت.
- وقتش نرسیده برادرجان؟
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- وقت چه خواهرکم؟
- وقت دانستن من.

- چه می خواهی بدانی.
- شـــنیدید کـــه از طبیب چه پرســـیدم اما باز به خود شـــما می  گویـــم؛ می خواهم علت 

درد را که سال  هاســـت پرســـیده  ام و شـــما از جواب دادن طفره رفته   اید، بدانم.
علی نگاهی به احمد کرد که او هم مشتاق دانستن بود.

حـــال که حدس می  زد طبیب رومـــی چیزهایی از دردش فهمیده، هم خواســـت برای 
خواهـــرش وفا و دوســـتش احمـــد رازش را بگوید و هـــم این طبیب جـــوان را علی  رغم 
این  کـــه در همـــان زمان کوتاه و با چنـــد حرکت ســـاده درد را از او دور کرده بود و قدرت 

او را در طبابـــت می   دانســـت، محک بزند.
گفت:

- جناب زکریا، شما بگو.
زکریـــا نیـــز باهوش  تـــر از آن بود که دلیل این شـــانه خالی کردن علـــی از دادن جواب و 

بـــر دوش او انداختن را نفهمد.
دوست داشت آن  ها از علم و توانایی او، به خصوص وفا، بیشتر بدانند.

معطل نکرد.
- ایـــن درد در اثـــر ضربه  هـــای طوالنی و ســـنگین و فشـــاری که بـــه پاها آمـــده، ایجاد 

شـــده است.
وفا و احمد، به علی نگاه کردند.

تأیید او با سرش، نشان از درستی حرف  های طبیب داشت.
زکریا ادامه داد:

- آن ســـنگینی و فشـــار، حاصل یک تصادف و یک اتفاق که گذراســـت نمی   توانســـته 
باشد.
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باز احمد و وفا تأیید صحت حرف  های طبیب را از چشمان علی گرفتند.
- ایـــن نشـــانه  ها کـــه گفتم فقـــط در اثر تکـــرار مداوم آن سنگینی  هاســـت و بی  شـــک 

چیـــزی جز شـــکنجه بر آن نـــام نمی  توانـــم بگذارم.
داغ دل وفا تازه شد با شنیدن این حرف.

یـــاد روزهایی افتاد که برادرش همراه همســـر شـــهیدش در حبس و بنـــد خلیفه گرفتار 
بوده  انـــد به جرم دوســـتی با اوالد رســـول خدا.

اما علی می   دانست این دردها کهنه  تر از آن است.
ســـال  ها قبـــل از ازدواج وفـــا و هنـــگام کودکـــی او، علـــی بـــاز هم شـــکنجه شـــده بود و 
ایـــن درد مربـــوط به همـــان زمان بود امـــا توان جوانـــی نمی  گذاشـــت درد جایی برای 
خودنمایـــی پیـــدا کند و حاال که چندین ســـال گذشـــته بود، درد خـــودش را به وضوح 

نشـــان می  داد.
زکریا از حال وفا دانست چیزی به غیر از درد برادر، دلش را آزرده است.

تردیـــد داشـــت میان پرســـیدن و دانســـتن خودش یـــا درد  دل  هـــا را بـــرای صاحبانش 
دانســـتن. محفوظ 

چیزی نگفت.
امـــا احمـــد حرف  هایی زد که به دانســـتن زکریـــا دربارۀ ایـــن خواهر و برادر و شـــناختن 

کرد. کمـــک  آن   ها 
گر بدانی به ناحق کشـــته  - وفـــا، خواهر جان! داغ عزیز ســـخت اســـت، بـــه خصوص ا
شـــده نـــه بـــه مرگـــی طبیعـــی. اما بـــدان جایگاه همســـر تو بی  شـــک بـــا خوبـــان و کنار 
رســـول خـــدا و فرزندانـــش خواهد بود. قدر و منزلت شـــهادت چیز کوچکی نیســـت که 

نصیـــب هر کســـی شـــود. تســـلیتم را بپذیر. خوشـــبختی تو آرزوی من هم هســـت.
علی نگاهش به خواهر بود.

شرم از حضور زکریا مانع گریستن او بود.
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علی حال خواهرش را خوب می   فهمید.
بعد احمد به علی نگاه کرد.

علی فهمید که احمد از دانســـتن این مســـئله چقدر ناراحت شـــده و از این  که در تمام 
ســـال  های دوستی  شـــان چیزی نگفته شـــرم کرد.

امـــا احمـــد بـــه دوستی  شـــان بیشـــتر بالیـــد. به داشـــتن علـــی که جـــای بـــرادرش بود 
کرد. افتخـــار 

و زکریا حاال چیزهای بیشتری از وفا می   دانست.
او همسرش را از دست داده بود.

ساعتی گذشت.
درمان کارساز بود.

درد از جان علی دور شده بود و او دیگر در پاهایش سنگینی حس نمی   کرد.
خواست برخیزد.

زکریا گفت:
- بهتر است ساعتی را در همین حال بمانید.

- غروب است برادر جان، نماز اول وقت را از دست خواهم داد.
زکریا به شوق عبادت و دلدادگی اندیشید. چه حال خوشی داشتند آن   ها.

زکریا گفت:
- نمی  توانیـــد بـــا همیـــن حـــال عبـــادت کنیـــد؟ محدودیتی در دین شـــما هســـت که 

نمی  گـــذارد در هـــر حـــال که هســـتید، بتوانیـــد مراســـمتان را به جـــای آورید.
حرف تمام بود.

احمد گفت:
- عبـــادت آدابـــی آســـان  تر از آن دارد کـــه مؤمـــن را بـــه ســـختی بینـــدازد. آب می  آورم 

همین  جـــا وضـــو بگیـــری، نمـــازت را نشســـته بخـــوان بـــرادر جان!
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و هر سه به عبادتی شیرین و دوست داشتنی در چشم زکریا، به نماز مشغول شدند.
این آشـــنایی بـــرای زکریا بهتریـــن اتفاق روزهای گذشـــته، پـــس از آن باتکلیفی برای 

رفتـــن به مدینه و خبر گشـــتن ســـواران هـــارون به دنبال خـــودش بود.
آرامش آن  ها به او هم آرامشی می  داد که لحظات را برایش لذت   بخش و شادی  آفرین 

می  کرد.
زکریا توصیه کرد شب را همان جا بمانند و طلوع آفتاب راهی مدینه شوند.



آبیها64

20

ســـواران هـــارون بعـــد از یافتن مـــردی که گمـــان می  کردند زکریـــای رومی اســـت، حاال 
بی   تاب  تـــر از گذشـــته برای یافتـــن اویند.

این را وقتی به دروازۀ شهر رسیدید از زبان مردم شنیدید.
نمی  دانســـتید چگونـــه در مدینـــه کوچه  ها را طی کنید تا کســـی متوجه زکریـــا در میان 

شـــما نشـــود و باز نمی  دانســـتید چگونه زکریا را به خانۀ علی بن موســـی برســـانید.
همان  جا بیرون دروازه برای مشورت ماندید.

زکریا روی پوشانده بود و حرفی نمی   زد.
علی و احمد آهســـته بـــا هم حرف می  زدند تـــا راه چاره  ای بجویند و تـــو همه چیز را به 

دقت زیر نظر داشـــتی.
راهی باید باشد.

فرصتی باید پیدا شود.
و شد.

وقت تغییر شیفت برای نگهبانان بهترین زمان رفتن به داخل شهر بود.
همهمـــۀ کاروانیان و ســـروصدای مأموران کمی اوضاع آنجا را نابســـامان می  کرد و این 

بهترین فرصت برای وارد شـــدن به شـــهر بود.
خیلی آهسته گفتی:

- زمانش نرسیده برادران؟
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آن  ها هم که همانند تو منتظر فرصت بودند، پاسخ دادند.
- تو با زکریا همراه شو.

- آن ها منتظر مردی تنها هستند.
- بگذار این  گونه فکر کنند که زن و شویی خسته و از راه رسیده   اید.

بـــا هـــزار دلهره توانســـتی کنار زکریا حرکـــت کنی و داخل مدینه شـــوی. راه بعـــد از این 
تا رســـیدن بـــه خانه زیاد ســـخت نبود.

نمی  توانستی حس زکریا را بفهمی، اما هیجان در رفتار او دیده می    شد.
هیجان از شناخته شدن دارد یا دلیل دیگری، این را هم نمی   دانستی.

همان  جـــا بیـــرون دروازه تصمیـــم گرفتید و ترجیـــح دادید قبل از رفتن به ســـوی خانۀ 
موال، ایشـــان را از یافتـــن زکریا مطلع کنید و دســـتور کار بگیرید.

با فاصله از تو و زکریا، علی و احمد وارد مدینه شدند.
قرار شما همان بیرون دروازه، خانۀ تو بود.

خستۀ این دو روز بیابان گردی بودی.
اما فکر کردی این طبیب جوان بســـیار خســـته  تر از توســـت. چندین روز اســـت که در 

صحراســـت. حتی بیشـــتر از برادرت علی که به دنبال او می گشـــته اســـت.
باز سایه  بان حیاط و فرش حصیری، میزبان میهمان خانه  ات بود.

هنوز آب از چاه نکشیده بودی تا گلوی میهمانت را تازه کنی که صدای در آمد.
زکریا وحشت کرد.

شـــاید کســـی شـــما را دیده و شناســـایی کرده باشـــد، اما تو صدای در زدن   های برادرت 
را خوب می  شـــناختی.

مطمئن و با لبخند گفتی:
- علی است. نگران نباشید.

به شتاب به سوی در رفتی و آن را گشودی.
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علی تنها وارد خانه شد و در را بست.
این بار تو هم همراه زکریا ترسیدی.

- اتفاقی افتاده؟ احمد وشای کجاست؟
علی اما آرام گفت:

- نترســـید، تـــا خانـــه  اش رفت که خبـــر آمدنش را بدهد و به ســـرعت خـــودش را به ما 
برساند.

تو تعارف کردی و برادر همنشین زکریای رومی در سایه  بان حیاط خانۀ تو شد.
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هنوز ساعتی نگذشته بود.
تازه صحبت میان علی و وفا با زکریا آغاز شده بود.

دیـــروز و در آن حالـــت درد کـــه علی داشـــت فرصتی بـــرای گفتگو نبود امـــا این لحظه 
و در آرامشـــی کـــه ســـایه  بان خانۀ وفا داشـــت، بهترین زمـــان برای حـــرف زدن بود.

زکریـــا دانســـت چقدر این خواهر و برادر با تمام خضوع و خشـــوعی کـــه دارند از دانش 
ُپرند.

زکریا دانست این خواهر و بردار چه رنج  ها که از خلیفه و مأمورانش نکشیده  اند.
زکریـــا بـــه تکرار دانســـت که چطور پـــدر علی بن موســـی را بعـــد از آن همه رنـــِج حبس، 

کرده   اند. مســـموم 
زکریا دانســـت علی بن موســـی باوجـــود محدودیت  هایی کـــه دارد، چگونـــه وظیفه  ای 
را کـــه از پدرش به او محول شـــده انجام می  دهد، بی  آن  که به کســـی آســـیبی برســـد و 

بســـیاری از کارهـــا را بـــه خاطر اوضـــاع، پنهانی و با تقیه انجـــام می    دهد.
زکریـــا دانســـت که میـــان فرزندان هـــارون از همین حاال کـــه او زنده اســـت و آن  ها را به 
جانشـــینی در ســـرزمین  های مختلـــف انتخـــاب کرده، کینـــه و اختافـــی عمیق وجود 

دارد.
زکریـــا دانســـت وفـــا بعد مـــرگ شـــوهرش، تنها بـــه آموختن نـــزد موالیـــش و خدمت به 

ایشـــان پرداختـــه و کینۀ هـــارون را در ســـینه دارد.
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زکریا دانست جایی آمده که اصل است.
زکریا دانســـت کـــه هر چـــه نیاموختـــه و نمی  دانـــد را در محضر علی بن موســـی خواهد 

آموخت.
زکریا دانست اسام عجب دینی است و مشتاق شد بیشتر و بیشتر از آن بداند.
زکریا خیلی چیزها در این گفتگوی کوتاه و در آن حیاط باصفا و پرمهر دانست.

امـــا صداهـــای در که به شـــدت و پشـــت ســـر هـــم زده می  شـــد، آن خلوت ســـه نفره و 
باصفـــا را بـــه هم زد.

هر سه ترسیدند.
علی آن ها را به آرامش خواند.

گـــر غریبـــه  ای بود، علـــی و زکریـــای رومی  وفـــا ترجیـــح داد خـــودش در را بـــاز کنـــد تا ا
فرصت فـــرار از بـــام خانه را داشـــته باشـــند.

زکریا نیم خیز پشت سایه بان پناه گرفت.
صدای در زدن   ها همچنان پشت هم شنیده می  شد.

وفا خودش را به نزدیک در رساند.
لحظه   ای ایستاد تا آرام شود. بعد پرسید:

- کیستی؟
- احمدم...

وفا در گشود و احمد سراسیمه وارد حیاط شد و در را پشت سرش بست.
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سردار یقین داشت این بار خبر درست است.
یـــاد همـــان دختـــر افتاد کـــه نزدیک خانۀ علی بن موســـی دیـــده بود. همو کـــه پنهانی 
می  خواســـت بـــه ماقات صاحب  خانـــه  ای برود که مأمـــوران او مدت  ها بـــود آنجا را در 

داشتند. محاصره 
حاال نامش را هم خوب می   دانست.

وفا بنت شعیب.
خواهر علی بن شعیب.

هر دو از یاران علی بن موسی و از دشمنان دیرین خلیفه هارون.
آن   ها را با هم و بیرون دروازه دیده بودند.

با مردی غریبه که روبنده داشته و کسی او را نشناخته است.
شنیده بود که احمد وشای کوفی هم همراه آن  ها بوده است.

ایـــن یقیـــن او را بـــه این  کـــه آن مـــرد غریبه همان اســـت که بـــه دنبال اویند بیشـــتر و 
می   کرد. بیشـــتر 

دوباره پرسید.
سپس، از نفر بعدی که این خبر را آورده بود پرسید.

از او هم دوباره و سه باره پرسید.
نمی  خواست این بار، مثل بار قبل رؤیایی بسازد و خراب شود.
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اما شـــواهد همه می  گفت آن که به مدینه وارد شـــده، با آن حـــال و آن چنان مخفیانه، 
یقینًا زکریای رومی اســـت.

نشانی خانۀ وفا و برادرش را یافت.
و نشانی خانۀ احمد وشای کوفی را.

فرصتی نبود که به این سه خانه به ترتیب بروند.
بـــرای هـــر خانـــه گروهـــی فرســـتاد تا همه چیـــز را کنتـــرل کننـــد و هر ســـه نفر را نـــزد او 

بیاورند.
میهمان غریبه در خانۀ هر یک نیز باید دستگیر می  شد.

فرمان داده شد و سواران به سرعت به سوی سه مقصد حرکت کردند.
ســـردار تا آمدن ســـواران می  توانســـت رؤیـــای گرفتن پاداش را در ســـرش بـــاال و پایین 

. کند
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احمد هراسان بود.
فکر می  کرد فرصتی نیست تا آنجا برای بقیه ماجرا را بگوید.

بـــه اصـــرار او، زکریا همراهش از بام خانه به ســـمت خانۀ علی بن موســـی حرکت کردند 
و وفـــا و بـــرادرش از دِر خانه بیرون رفتند تا مســـیر دیگری را طی کنند.

احمد فقط به وفا و علی گفت:
- مراقب باشـــید. ســـردار هـــارون فهمیده که مـــا زکریـــا را یافته   ایم و او همراه ماســـت. 
فرصتـــی زیـــادی نداریـــم تـــا او را به خانـــۀ موال برســـانیم. قرار مـــا کوچـــه نزدیک خانۀ 

. ال مو
احمـــد در تمـــام طـــول راه و طـــی کـــردن کوچه پس کوچه هـــای مدینـــه حواســـش بـــه 

همه چیـــز بـــود و همه جـــا را می  پاییـــد.
وفا و علی از آن سو خواستند برای به دام نیفتادن زکریا فکری کنند.

فرصـــت کم بود اما در راه ســـراغ چنـــد نفر از دوستانشـــان که از یـــاران دیرین موال هم 
بودنـــد رفتند و آن  هـــا را با خود همـــراه کردند.

رسیدند به محل قرارشان.
آنجا هم خیلی امن نبود و هر از گاهی مأموران هارون از آنجا عبور می کردند.

علی و وفا در راه با آنان که همراهشان شده بودند نقشه  ای کشیده بودند.
احمد و زکریا نقشه را شنیدند.
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گویا بهترین راه بود.
حـــاال وقـــت عمل کردن به نقشـــه  ای بود کـــه می  توانســـت زکریا را بی  آن  کـــه نگهبانان 

بـــرای او مزاحمتـــی ایجاد کنند به خانۀ علی بن موســـی برســـاند.
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سردار همان جا منتظر خبر ماند.
هر سه گروه با فاصله اما دست خالی بازگشتند.

خانۀ وفا را خالی یافته بودند.
در خانۀ احمد جز همسر و فرزندانش کسی نبود.

و اهل خانۀ علی هم چند روزی بود که از او بی  خبر بودند.
ســـردار لحظـــه  ای درنـــگ نکـــرد و یقین دانســـت مقصـــد آن  هـــا منزل علی بن موســـی 

بود. خواهـــد 
به سرعت فرمان رفتن به آن محله را داد.

حاال همۀ سواران به شتاب به سوی خانۀ علی بن موسی می  رفتند.
ســـردار فرصـــت را کـــم می  دانســـت و خودش همراه چند ســـوارش، بر اســـب به ســـوی 

آنجـــا تاختند.
هنـــوز بـــه کوچۀ خانـــۀ علی بن موســـی نرســـیده بودند که صـــدای همهمـــه و درگیری 

به گوششـــان رســـید.
وارد کوچه که شدند، دیدند بیرون خانۀ علی بن موسی، غوغایی به پاست.

عـــده  ای درگیـــر شـــده بودند و ســـواران هارون مشـــغول جدا کـــردن آنـــان و آرام کردن 
بودند. مهلکـــه  این 

از همان دور دانست چه اتفاقی افتاده است.
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قافیه را باخته بود.
فرصت را از دست داده بود.

ج کردن کســـی  خانـــۀ علی بن موســـی، خانۀ امـــن بود و وارد شـــدن بـــه آن خانه و خار
کـــه به آنجا وارد شـــده، بـــی  اذن و اجازۀ صاحـــِب خانـــه کاری غیرممکن بود.

چگونه می  توانست این  ها را به خلیفه هارون گزارش کند.
چگونه می  توانست بعد از این همه روزهاِی گذشته، دست خالی به طوس برود.

چگونـــه باید به خلیفه می  گفت چند تن از دوســـتداران علی بن موســـی فکر و نقشـــه و 
مأمـــوران او را دور زده  انـــد و با بلوایی ســـاختگی، زکریا را به آن خانۀ امن رســـانده   اند.

بـــاز در همـــان زمان کوتاه فکر کرد کاش همۀ این فکرها اشـــتباه باشـــد و این درگیری 
و بلوا ربطی به زکریای رومی نداشـــته باشـــد.

رسیدند به مهلکه.
بی  آن  که اقدام خاصی بکنند یکی یکی آدم  ها کم می  شدند و بلوا آرام   تر می  شد.

مأمـــوران بـــا دیـــدن ســـردار، بـــه ادب و احتـــرام کنـــاری ایســـتادند و آن چنـــد نفـــر از 
کننـــدگان کـــه مانـــده بودنـــد هـــم، فرصـــت فـــرار یافتنـــد. بلوا

دستگیری کسی کمکی به سردار نمی   کرد.
از اسب پایین آمد.

نگاه خشم   آلودش به چهرۀ تک تک مأمورانش بود.
- احمق   ها!

حتی نپرسید کسی وارد خانه شده یا نه.
حتی نخواست دلیل آن بلوا را بداند.

حتی نخواست کسی را از خودی و غیرخودی بازخواست کند.
دوســـت نداشـــت بیشـــتر از ایـــن فرصت را از دســـت بدهد و بـــا ســـواران بی   عرضه  اش 

بزند. ســـروکله 
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مقابل خانۀ علی بن موسی رفت.
لحظه   ای ایستاد تا آرام شود.

آهسته در زد.
کسی از درون خانه نزدیک شد.

خدمتکار علی بن موسی در را باز کرد.
- بفرمایید. امری داشتید؟

- به دنبال طبیب رومی اینجا آمده   ام.
-  اینجا باید باشد؟

- به من گفتند همین چند لحظه قبل وارد این خانه شده  اند.
- من همۀ میهمانان این خانه را نمی  شناسم. باید بپرسم.

- بگویید سردار خلیفه، برای دعوت ایشان شخصًا آمده است.
خدمتـــکار خواســـت تا درون خانـــه برود و جـــواب بیاورد و ســـردار همان جا ایســـتاد تا 

برگردد. او 
خشمش را کنترل می  کرد مبادا رفتار او باعث شود زکریا بیشتر بترسد و باز بگریزد.

می  دانســـت در آن محلـــه آن  قـــدر طرفـــداران علی بن موســـی زندگـــی می  کننـــد کـــه هر 
گرچـــه او پیروز میدان اســـت، به  اقدامـــی بـــه زور، تبدیـــل به جنگی خواهد شـــد کـــه ا

غیـــر خشـــم علویان، خشـــم خلیفـــه را نیز بـــه همراه خواهد داشـــت.
منتظر ماند تا خدمتکار برگردد.

خدمتکار که مقابلش رسید، آهسته گفت:
- موالیـــم فرمودنـــد ایشـــان به ایـــن خانه پنـــاه آورده  اند. شـــما فقط می  توانید ایشـــان 
را در همیـــن خانـــه ماقـــات کنیـــد و هـــر چـــه می  خواهیـــد، خود بـــه ایشـــان بگویید. 
پذیرفتـــن دعوت شـــما یا خلیفـــه و همراهی با شـــما، تصمیم خود ایشـــان خواهد بود.

سردار چاره  ای جز پذیرفتن گفتگو با زکریای رومی در خانۀ علی بن موسی نداشت.
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قبول کرد و اجازۀ ورود خواست.
به سوارانش به اشاره و نگاه فهماند که مراقب همه چیز در بیرون خانه باشند.

گمـــان نمی  کـــرد اهالـــی آن خانه بـــا این  که می  دانســـتند او ســـردار اصلی  ترین دشـــمن 
صاحـــِب خانـــه و آن  هاســـت بـــا او این  گونه بـــه ادب و مهر رفتـــار کنند.
او را به اتاقی راهنمایی کردند تا زکریای رومی برای ماقات با او بیاید.
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وفا گفت:
- نترســـید جنـــاب زکریا. اینجا خانۀ امن اســـت. کســـی حق ندارد و نمی   تواند به شـــما 

برساند. آسیبی 
دل زکریا در سینه گویی جای نمی   گرفت.

به شدت و تند می   زد.
نمی دانست چه باید بکند.

نمی  دانست در ماقات با سردار خلیفه چه جوابی باید بدهد.
تـــازه بعد از مدت  هـــا دوندگی و آواره بـــودن، به آن خانه که مرادش آنجا بود، رســـیده 

بود و دوســـت نداشـــت به آن زودی  ها از مدینه و این خانه دور شـــود.
امـــا اطمینـــان داشـــت کســـی اینجا بـــه ضـــرر او کاری نخواهد کـــرد. دلش را ســـپرد به 
حرف  هـــای وفـــا، آن حرف  هـــا را بـــا خـــود تکـــرار کـــرد و وارد اتاقی شـــد که ســـردار آنجا 

. د بو
وارد اتاق که شد سردار به نشانه ادب برخاست.

حتـــی به چهـــره هم می  توانســـت تفاوت این ســـردار را با آنانـــی بفهمد کـــه او پیش از 
ایـــن با آن ها هم ســـفر شـــده بود.

سردار سعی کرد در کمال آرامش و ادب با او حرف بزند.
کیه. - خوش آمدید جناب زکریای رومی، بزرِگ طبیبان انطا
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حـــرف یک خوشـــامدگویی ســـاده بـــود اما بـــرای زکریـــا معنـــای طعنه داشـــت که این 
کیه تا همین جـــا به دنبال او بـــوده و این نیافتن،  ســـردار کـــه مقابلش ایســـتاده از انطا
او را بســـیار خشـــمگین ســـاخته اســـت. اما او هم بـــه توصیۀ وفـــا آرام و خونســـرد رفتار 

. د کر
- شما میهمان من هستید. شما خوش آمدید سرداِر خلیفه. بفرمایید. من در خدمتم.
- دعوت  نامـــه  ای از قصـــر طـــوس و دربـــار هـــارون بزرگ، خلیفۀ عباســـیان را شـــهر به 
شـــهر برای شـــما آوردم اما هر جا که می  رفتم گویا دیر می  رســـیدم و دیداِر شـــما میســـر 
کنـــون که شـــما را یافته  ام خوشـــحال خواهم شـــد این دعـــوت را بپذیرید و  نمی  شـــد. ا

با من عازم خراســـان شـــوید.
زکریا نگاهش به رفتار و گوشش به حرف  های سردار بود.

- امـــا من برای مانـــدن به مدینه آمـــده  ام و تازه هم رســـیده  ام. نمی   توانم این دعوت 
بپذیرم. را 

سردار گفت و زکریا شنید.

زکریا گفت و سردار شنید.
ســـردار بـــا همـــۀ زبان  بازی  ها بـــه زکریا فهمانـــد این گونه دعـــوت کـــردن خلیفه، جای 

پذیـــرش یـــا رد دعـــوت را ندارد و بایـــد این فرمان اجرا شـــود.
ســـردار بـــه زکریـــا فهمانـــد کـــه همـــراه نشـــدن بـــا او جـــز دردســـر بـــرای آنـــان کـــه او  را 
بـــرای رســـیدن بـــه این خانـــه همراهـــی کرده  انـــد و شناســـایی شـــده   اند و حتـــی خوِد 

نـــدارد. صاحب  خانـــه چیـــزی 
سردار به او فهماند که دیر یا زود، به اختیار نشود، به زور او را با خود خواهد برد.

اما زکریا که از وفا همه چیز را فهمیده بود، برای رفتن شرطی گذاشت.
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زد.  خواهـــد  رقـــم  تـــو  بـــرای  سرنوشـــتی  این  چنیـــن  کیـــه  انطا از  فـــرار  نمی  دانســـتی 
نمی  دانســـتی هنوز از راه طوالنِی ســـفر به مدینه که مقصد و مقصود تو بود نرسیده  ای 

بایـــد آنجـــا را تـــرک کنی.
راه خراسان بسیار طوالنی  تر بود از راهی که تا آن روز طی کرده بودی.

امـــا ســـواران هـــارون در کمـــال ادب و احتـــرام، تـــو را همراهـــی می کردنـــد و هـــر آن  چه 
نیـــازت بـــود برایـــت فراهـــم می  کردند.

شـــرطت در آن اتاق و با ســـردار خلیفه، ماقات با علی بن موســـی بود. به ســـردار گفتی 
تازه رســـیده  ای و بـــرای همراهی با او چنـــد روز زمان می  خواهی تا به درســـتی صاحب 
کنون بعد از گذشـــت دو ســـه  کراه پذیرفته بود و ا آن خانـــه را ماقـــات کنی. ســـردار با ا

روز در راه خراسان بودی.
همۀ هوش و حواست به مدینه بود.

به ماقات با علی بن موسی.
به یاد آوردی که آن چند ساعت که نزد ایشان بوده  ای به قدر سال ها آموخته  ای.

به یادآوری همان چند ساعت، به قدر همۀ عمرت آرام بوده ای.
بـــه یـــاد می  آوری که دانســـته  ای بهتریـــن را در عالـــم یافته  ای و خوشـــحالی که به آن 
دست  نوشـــته  ها و کتاب  هـــا و حرف  هایـــی کـــه دربـــارۀ خانـــدان محمـــد و فرزندانـــش 

خوانـــدی و شـــنیدی اطمینـــان کـــردی و عازم مدینه شـــدی.
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خیلی خوشحالی.
حس خوبی داری.

از مدینـــه دور می  شـــوی اما حـــس می  کنی اقبالت بلنـــد بوده که به ســـامت به آنجا و 
آن روزهای خوب رســـیده  ای.

تمـــام هدفـــت این اســـت که بعـــد از ماقات با هـــارون در طـــوس، دوباره بـــه مدینه و 
نـــزد علی بن موســـی برگردی.

به مسلمانان و مسلمانی فکر می  کنی.
به فرداهایی که در انتظارت است.

و به حرفی که در آخرین ماقات، وفا به تو گفت.
پیامی از سوی موالیش برای تو آورده بود.

می  دانستی که تو را برای مداوای هارون به خراسان و طوس می    برند.
می  دانســـتی بـــا آن همه دانســـته  ها تـــو از بهترین طبیبان بـــرای درمان او هســـتی، اما 

وفـــا به تـــو پیامـــی داده بود که مـــدام به آن فکـــر می   کردی.
بـــه مرگ هارون که به گفتۀ علی بن موســـی نزدیک اســـت و کاری از تـــو برای مداوای 

او ساخته نیست.
از ایـــن حـــرف پریشـــان بـــودی و نمی  دانســـتی در صـــورت مـــداوا نشـــدن خلیفـــه چه 

عاقبتـــی در انتظار توســـت.
امـــا باز امیـــدوار بودی چون علی بن موســـی در آخرین دیـــدار با تو، امید دیـــدار دوباره 

به تـــو داده بودند.
عجب سرنوشت نامعلومی در انتظارت بود.
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به نیمۀ راه رسیده بودید.
نمی  دانســـتی بـــا این  که خـــودت را برای رفتن تا خراســـان آماده کـــرده   ای، چرا این  قدر 

دلت در مدینه است.
گویی جامانده   ای داشتی.

یادت آمد چه دوستان خوبی در آنجا یافته   ای.
یاد علی بن شعیب و احمد وشای کوفی.

یا ماقات با خود علی بن موسی و اهالی خانه  شان.
اما به غیر این  ها، چیزی در وجودت بود که تو را دلتنگ مدینه می کرد.

وفا!
یاد صدای او در همان غار که بودی و برای اولین بار شنیدی می   افتی.
یاد زنگ صدایش که به تو اطمینان داد کنار آن  ها در امان خواهی بود.

یاد آرامش او.
گفتۀ او. یاد دردهای نا

یاد مهربانی و میهمان نوازی او.
کنون چنین حسی را تجربه نکرده بودی. این همه سال از عمرت گذشته بود و تا

چیـــزی در وجـــودت می  خواســـت از همان  جا تـــا مدینه پـــرواز کنی، بـــرای یک لحظه 
دیـــدن وفا.
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می  اندیشـــی کاش می  توانســـتی بیشـــتر در مدینـــه بمانـــی و آن  چـــه تو را بـــه این حال 
کنی. کشـــانده، بیشـــتر تجربه 

طبیبی و درمان جسم را به خوبی می   دانی.
و گاهی درمان روح بیمار را.

و حاال روح تو بیمار عشق شده است.
کاش فرصت گفتن یافته بودی.

کنون به تو می اندیشید. کاش این احساس یک  طرفه نبود و وفا هم هم ا
کاش!

تمام راه را تا خراسان به مدینه فکر می  کنی و بیشتر از همه به وفا!
حس خوشایندی که دوست داری مداوم با تو همراه باشد.

عاشقی!
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به طوس رسیدیم.
بعـــد از گذشـــت روزهایـــی کـــه برایم بســـیار ســـخت و طوالنی طی شـــد. ســـخت چون 
حـــاال دلـــداده بودم به وفایـــی که در مدینـــه و فرســـنگ  ها دورتر از من بـــود، بی  آن  که 

کوچک تریـــن حرفـــی از ایـــن عاشـــقی و دلدادگی به او یـــا برادرش گفته باشـــم.
شـــاید کـــه خـــودم هـــم در راه خراســـان و بعـــد از خـــروج از مدینـــه فهمیـــده باشـــم که 

دلباختـــه شـــده  ام. امـــا هـــر چه بـــود ســـخت بـــود دوری از معشـــوق.
مستقیم مرا به قصر هارون بردند.

در سرسرای قصر هارون میهمانی برپا بود.
تعجب کردم.

با آن حال که از خلیفه شنیدم، چگونه میهمانی به پا کرده   اند!
فکر کردم شاید حال خلیفه خوب شده باشد.

فکـــر کـــردم بـــه زودی بـــه مدینـــه بـــاز خواهـــم گشـــت، اما بـــاز یـــاد آخرین حـــرف وفا 
افتـــادم. کاری از دســـت مـــن برای مـــداوای هـــارون ســـاخته نیســـت و او خواهد مرد.

پس این جشن نمی  توانست برای خوب شدن هارون باشد.
زبیده همسر خلیفه برای ماقات مرا خواست.

این اولین ماقات در قصر هارون با یکی از خانوادۀ خلفا بود.
زبیده بسیار رک و صریح حرفش را زد.
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- ایـــن میهمانـــی کـــه می  بینی برای ورود هم  کیشـــان توســـت. هـــر که نـــام و آوازه  اش 
را بـــه طبابت شـــنیده  ای از گوشـــه و کنـــار عالم جمع کـــرده  ام تا برای مـــداوای خلیفه 

فکـــری بکننـــد. اما تا بـــه امروز هیچ کـــدام نتوانســـته   اند کاری از پیـــش ببرند.
میان آنان برو.

آشـــنایی بـــا آنـــان برای تو کـــه طبیب جوانی هســـتی، غنیمت بزرگی اســـت امـــا به یاد 
داشـــته بـــاش کـــه نباید فرامـــوش کنی کـــه در ایـــن ماقات  هـــا از حال خلیفـــه هارون 
و تشـــخیص آن  هـــا هـــر چـــه می  توانـــی پرس وجـــو کنـــی و بدانی. حـــاِل هـــارون برای 
کنـــون در خوابی  ماقـــات و دیـــدار طبیب در این ســـاعت به نظرم مســـاعد نیامد. او ا
طوالنـــی و عمیـــق اســـت و گویـــی در این جهان نیســـت. امـــا درد که به ســـراغش آمد 
تـــو را خبر خواهم کرد. نخواســـتم فرصت حضـــور در این میهمانی را از دســـت بدهی.

به دست اشاره کرد.
نگهبانی دوان دوان از ما دور شد و پس از لحظاتی مردی نزدیک ما آمد.

زبیده گفت:
- جنـــاب جبرئیـــل بختیشـــوع. ایـــن شـــما و ایـــن همـــان میهمـــان کـــه مدت هاســـت 

منتظـــرش بودیـــم: زکریـــای رومـــی.
باورم نمی  شـــد بختیشـــوع بزرگ نام را که شـــهرت همۀ خاندانش در طبابت ورد زبان 
همـــۀ اســـتادان مـــن در ِدیر بـــود از نزدیـــک ببینم. همســـر خلیفه راســـت می  گفت که 

فرصـــت مغتنمی اســـت و باید قـــدر آن را بدانم.
آن   چنان مجذوب شده بودم که یادم رفت کجایم.

بختیشـــوع کـــه به ادب ســـر خـــم کرد و اجـــازۀ مرخصی خواســـت، یـــادم آمـــد در قصر 
هـــارون، خلیفه عباســـی و در خراســـان هســـتم.

زبیـــده اجـــازه داد و همـــراه بختیشـــوع به مجلـــس میهمانـــی هم   کیشـــانم در طبابت 
. فتم ر
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دنیایی که می  توانستم باز بیاموزم و خودم را محِک دانستن بزنم.
میهمانـــی باشـــکوهی بود و به یـــک گردهمایی برای طبیبان می  مانســـت و نشـــانی و 

حرفـــی از بیماری هارون نبـــود، مگر خودت می پرســـیدی.
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بـــرای دیـــدار مریـــض، تو را بـــر بالیـــن او برده  اند. همان  گونـــه که زبیده و بختیشـــوع و 
دیگـــر طبیبـــان گفته بودنـــد، حـــال و روز هارون اصًا خوش نیســـت.

گاه تب دارد و گاه هذیان می   گوید.
گاه سرخوش است و گاه هیچ حس و حال و نایی ندارد.

گاهی اشـــتهایش فراوان اســـت و بی  انـــدازه می  خورد و گاه آن چنان بی اشتهاســـت که 
ضعف همۀ وجـــودش را می  گیرد.

گاه چنـــان بی  هـــوش می  شـــود و ســـاعت  ها می  خوابـــد و گاه چنـــد شـــبانه روز خـــواب 
ندارد.

تـــو وقـــت می  خواهی تـــا برای درمـــان هـــارون از گیاهـــان، دارو بســـازی. چنـــد فرمان 
ســـاده برای پاشـــویه هنگام تـــب و تقویت به هنگام ضعف، تنها دســـتورهای توســـت 

تا آماده شـــدن دارویـــی که باید بســـازی.
اما چیزی را در این میان فهمیده  ای که بیشتر از جان هارون برایت اهمیت دارد.

در رفت وآمدهـــای بســـیاری کـــه در قصر به دلیل ســـکونتت در آنجـــا داری و به دلیل 
ماقـــات هـــر روزه و چندبـــارۀ خلیفـــه، از اوضـــاع قصـــر و رفت وآمدهـــا حـــاال چیزهایی 

می   دانـــی.
جســـتجو در قصـــر و دیـــدن معماری آنجـــا برایت تفریح اســـت و در هـــر بازدید، زندگی 

خلیفـــه را بـــا زندگی علی بن موســـی مقایســـه می   کنی.
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در یکـــی از همـــان گشـــت وگذارها در قصـــر، می  فهمی کســـی بـــه ماقـــات خلیفه آمده 
. ست ا

او همان کســـی اســـت کـــه آخرین بـــار موســـی بن جعفر، پـــدر علی بن موســـی زندانی او 
بـــوده و گفته  اند به دســـت همو مســـموم شـــده   اســـت.

یعنی تو حاال قاتل پدر مرادت را شناخته    ای.
بـــه ایـــن می  اندیشـــی که در ماقـــات با همۀ اطبـــای بزرگ عالـــم در قصـــر خلیفه و در 
چنـــد روز اول حضـــورت در قصر، کســـی را نیافتی که بیشـــتر از علی بن موســـی بداند و 

آن  چنـــان متواضـــع و فروتن و مردم  دار باشـــد.
گردی کوچک مدیون علی بن موســـی و دوســـتدار ایشانی و  می  اندیشـــی به عنوان شـــا

باید بـــرای انتقـــام کاری انجام دهی.
می  اندیشـــی بایـــد برای تافی مســـموم کردن پدر ایشـــان، تـــو انتقام خـــود را از هارون 
کنـــون به عنـــوان تنهـــا طبیـــِب  بگیـــری. می  دانـــی جانـــش در دســـت  های توســـت و ا

مانـــده در قصـــر خلیفـــه به عنوان میهمـــان، بر بالیـــن او رفت وآمـــد داری.
نقشه می کشی.

یک بار....
دو بار...

سه بار...
ده بار... اما باز نقشه  ای دیگر در سرت می  پرورانی تا جان خلیفه را بگیری.

باز یاد حرف وفا در آخرین ماقاتتان می  افتی.
هارون خود خواهد مرد.

پـــس این انتقام و کشـــتن هارون بیهـــوده خواهد بود و باید راه دیگـــری را برای انتقام 
بجویی.

در همیـــن افـــکاری کـــه تو را صـــدا می  زنند و برای ماقـــات با هارون به خلوت ایشـــان 
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بروی. باید 
مجال فکر کردن به این موضوع از تو گرفته می  شود و به خلوت هارون می   روی.

متعجب می   شوی.
حال هارون بهتر است و دلیلش داروها و درمان توست.

خوشحال می  شوی.
هارون تو را نزدیک خودش می   خواند.

ســـن و ســـال پـــدرت را دارد. یعنی آن  قدر پیر نیســـت که کهولت ســـن باعـــث آن همه 
کنون که ســـرحال اســـت  بیمـــاری شـــده باشـــد. ایـــن را دربارۀ ســـن و ســـال و حالش، ا

می فهمی. بهتـــر 
تو را کنار و نزدیک خودش می   نشاند.

از اینکه درد رهایش کرده خوشحال است.
- طبیب رومی!

- بله جناب خلیفه.
- خواستم اینجا بیایی و از من چیزی بخواهی.

- چه بخواهم؟
- هـــر چیـــز کـــه دوســـت داری. هر چیز کـــه به تـــو حالی خـــوش می   دهد، هـــر چیز که 

نیـــاز داری، هـــر چیز...
به فکر فرو می   روی.

تقاضا از خلیفه!
چه چیزی بخواهی که بتواند تو را راضی کند و به گفتن بَیرزد.

فکر می   کنی مرگ قاتل موسی بن جعفر را بخواهی.
امـــا می  دانی کـــه خیال خامـــی اســـت و به هیچ عنوان این امـــر اجابت نخواهد شـــد و 
بـــا ایـــن کار جان خودت و همۀ دوســـتداران فرزند ایشـــان و حتی خود علی بن موســـی 
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را نیـــز به خطـــر می  اندازی.
از خلیفه فرصت می    خواهی فکر کنی.

اما خلیفه برای تو پیشنهادی دارد.
- خوشحال می  شوم پیشنهاد شما را بشنوم.

- مرد جوان، شـــنیده  ام کسی را به همســـری انتخاب نکرده  ای و تنها زندگی می  کنی. 
بهتریـــِن دختـــران دربار را به نکاح تـــو درمی  آورم. آن وقت به مـــا نیز نزدیک  تر خواهی 

بود و برای همیشـــه می توانی اینجا بمانی.
دست می   زند.

دختری به کمال از هر لحاظ در صورت و قد و پوشش داخل خلوت شما می   آید.
دختـــر یکـــی از درباریـــان و نزدیکان خلیفـــه که به زیبایـــی در تمام دربار سرشـــناس و 

مشـــهور است.
شـــاید خواســـتۀ خیلی  ها وصلـــت با چنین دختـــر و چنین خانـــواده   ای باشـــد اما برای 

هر کس میســـر نشـــود.
شـــاید ایـــن همان گونه کـــه خلیفه گفـــت برای تـــو بهترین فرصت باشـــد و تـــو را برای 

همیشـــه بـــه دربـــار و امکانات خلیفـــه وصل کند.
شاید!

نـــه می  توانـــی بـــه هـــارون جـــواب رد بدهـــی و نـــه می  توانـــی موقعیـــت پیش آمـــده را 
کنـــی. به خوبـــی حاجـــی 

نـــگاه و رفتـــار هارون قـــدرت جواب منفـــی را از تو می  گیـــرد؛ اما تو که از این پیشـــنهاد 
زیـــاد بدت نیامده، از خلیفـــه فرصت می  خواهی تا قدری در باب این خواســـته خلیفه 

بیندیشی.
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خیالی آسوده دارد.
به امنیت رسیده است.

کیـــه را به فرار ترک کـــرد، گمان نمی  کرد روزی چنیـــن جایگاهی در  وقتـــی کـــه دیر انطا
دربار خلیفۀ عباســـیان داشته باشد.

طبیب مخصوص هارون عباسی بودن چیز کمی نیست.
او حاال جای خاندان بختیشوع را در دربار هارون گرفته است.

احترام تنها چیزی است که در قصر می   بیند.
کسی جرئت و جسارت ندارد که از انجام خواستۀ او سر باز زند.

هر زمان که بخواهد می   تواند به ماقاِت خلیفه برود.
خلیفۀ عباســـی بـــودن، یعنی حکومت بر نیمـــی از عالم و طبیب مخصـــوص او بودن 

یعنـــی قدرت مطلق نه تنهـــا در میان طبیبان کـــه میان بســـیاری از درباریان.
پیشـــنهاد خلیفـــه بـــرای ازدواج او با آن دختـــر، دغدغه و فکر هر روزۀ اوســـت. زیبایی 
دختـــر مثال زدنـــی اســـت. دختران رومی بـــه قد از او کـــم دارند. زیباتریـــن دختران که 
تـــا بـــه امروز دیـــده، پیـــش زیبایـــی او هیچ اند. چـــرا قبول نکنـــد که چنیـــن موقعیتی 

داشـــته باشد.
داماد نزدیک  ترین کس به خلیفه بودن نیز مزیت دیگر این وصلت است.

چقدر قدرتش بیشتر می   شود با این ازدواج.
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چه فرزندان زیبایی خواهد داشت.
هزار فکر.

و هزار راه که نمی    داند کدام را انتخاب کند.
در همین افکار هر شبش می گذرد.

تا آن شب.
آن شب هراس.

آن شب هول.
آن شب تیره بختی.

آن شب سپیدبختی.
آن شب هشیاری.

آن شب خودشناسی.
آن شب...

تازه خوابش برده که نگهبانی نزد او آمد.
زبیده همسر خلیفه او را به خلوت خواسته است.

راه را می  داند اما متعجب است که چرا او باید به خلوت همسر خلیفه برود.
به خلوت که می  رود، زبیده را می  بیند که با چشمانی خون بار نشسته است.

در، پشت سر او بسته می   شود.
صدای قفل شدن در را می   شنود.

ترس وجودش را می گیرد.
زبیده شیشه   ای در دست دارد.

نزدیک زکریا می شود.
شیشه را باال می   آورد.

زکریـــا می  بینـــد که داخل شیشـــه مایع غلیـــظ و تیره رنگی اســـت. زبیده به اشـــاره از او 
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می   خواهـــد شیشـــه را بگیرد.
زکریا شیشه را می   گیرد.

زبیده مثل همیشه نیست.
باز ترس به جان زکریا چنگ می   اندازد.

زبیده می گوید:
- این سم را به خورد خلیفه بده.

- سم؟!
- به جای نجات جان هارون الرشید باید او را می  کشتی.

- برای چه؟
- پســـرم امیـــن باید جانشـــین پـــدرش باشـــد و تا وقتـــی خلیفه هـــارون و مأمون پســـر 

دیگـــرش زنده  انـــد جان پســـر مـــن در خطر خواهـــد بود.
نمی دانی چه بگویی.

زبیده باز می   گوید:
- دوست داری داماد خلیفه شوی؟

- خلیفه؟ مگر هارون الرشید دختر دارند؟
- نه، دختر فرزندم امین.

- اما من فکر می  کردم او هنوز بسیار جوان است و فرزندی ندارد.
- می   توانی صبر کنی تا دخترش بزرگ شود.

- نمی   فهمم چه می  گویید و منظور شما چیست.
گر دختـــری از درباریان را بگیـــری مرا و خلیفۀ آینده را دشـــمن  - منظـــورم این اســـت ا

کـــرده   ای. خودت 
گیجی... سردرگمی... در هراسی...

زبیده شیشۀ سم را از دست تو می  گیرد. آن را باز می  کند و سر می   کشد.
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- حاال که قبول نمی  کنی، عقوبت کشتن همسر خلیفه را باید تحمل کنی.
زبیـــده در مقابلـــت خـــون بـــاال مـــی  آورد و تـــو هـــر چـــه بـــه در می  کوبـــی کســـی جواب 

نمی   دهـــد.
آن   قدر بر در می  کوبی تا در باز می  شود.

دختِر درباری بیرون در منتظر توست. با لباس عروسی و بزک کرده.
متعجبی. این بار بیشتر می   ترسی.

یک جنازه درون اتاق است و کسی بیرون اتاق تو را به حجله می   خواند.
می   گریزی.

دختر با لباس مخصوص عروسی به دنبال توست.
همچنـــان کـــه می  گریزی و در راهروهـــای قصر می  دوی، دخترکـــی کوچک را می  بینی 

که مقابلت نشســـته و راه را بر تو بســـته است.
نگاهش می   کنی.

نوپاست اما با تو سخن می گوید.
برنگرد، من عروس فرداهای تو هستم.

باز ترست بیشتر می    شود.
ایـــن بار از ســـویی دیگـــر می  گریزی. بی  آنکـــه بخواهی می  گویی »یا علی بن موســـی« و 

یک بـــاره از راهرویی در قصر به کوچۀ خانۀ ایشـــان می   رســـی.

در می  زنی و خدمتکار مهربان ایشان در به روی تو باز می کند.
داخل خانه می شوی و مقابل علی بن موسی می  نشینی.

- موال جان به دادم برسید. باتکلیفم با آنچه پشت سرم است.
فقـــط می  شـــنوی که علی بن موســـی می  گویند از پیشـــنهاد هـــارون حذر کـــن، خیر تو، 

مانـــدن در طوس و دربار نیســـت.
صداهـــای پشـــت ســـرت کـــه بـــه دنبـــال تـــو آمده  انـــد بـــا صـــدای علی بن موســـی دور 
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می  شـــود.
آرام می   شوی و سر بر زانوی ایشان می  گذاری.

سر که برمی   داری میان اتاقت در قصر هارونی.
رؤیایی که شـــبی ســـخت را برایت ســـاخت اما جواب هارون و باتکلیفی خودت را، در 

عشـــقی تازه کـــه به آن دختر دربـــاری پیدا کرده بودی، بـــه تو می   داد.
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بختیشـــوع بـــه این درمان و به این خوب شـــدن هارون مشـــکوک اســـت. بیماری  ای 
کـــه مدت  ها بـــه طول انجامیـــده و هر درمانـــی از دور کردن آن، از جـــان خلیفه، عاجز 
بـــوده و بی  نتیجـــه، حاال چطـــور چند داروی ســـادۀ گیاهـــی می  تواند به این ســـرعت، 

آن را از خلیفـــه دور کند.
چیزی این وسط گم است.

اصًا باید دید که این جوان رومی، طبیب است یا جادوگر!
ایـــن را چند نفـــر از طبیبان هم که هنوز در طوس بودند به اتفاق جبرئیل بختیشـــوع 

گفتند. زبیده  به 
زبیـــده هـــم نـــه از زبان آن  ها کـــه به روش خـــودش از خلیفـــه خواســـت باوجود خوب 

شـــدنش، زکریـــای رومـــی را بیازمایند.
اما چگونه؟

بـــاز بختیشـــوع و چنـــد طبیب برای مشـــورت دعـــوت شـــدند. بی   آن  که خلیفـــه بداند 
ایـــن خود آن  هـــا هســـتند که بـــه زکریا مشـــکوک اند.

خلیفه گفت:
- بختیشوع! جبرئیل بختیشوع باید مرا در انجام نیتی که دارم کمک کنی.

- فرمانبردارم جناب خلیفه.
- می  بینـــی کـــه حالـــم را ایـــن طبیـــب رومی بـــا داروهایـــش بهتر کـــرده اســـت اما من 



آبیها 96

می  خواهـــم قـــدرت او را در طـــب بدانـــم. راهـــی پیـــش رویـــم بگذار!
بختیشـــوع در دلـــش شـــادمان شـــد. بـــه چیـــزی کـــه می  اندیشـــید، حاال می   توانســـت 

کند. عمـــل 
گردانم می   گیرم. - چگونه آزمایشی؟ یک آزمون مثل آزمونی که از تمام شا

- سخت تر بختیشوع! بسیار سخت تر.
- به من برای مشورت با چند استاد دیگر در طبابت اجازه می   فرمایید؟

- اجـــازه داری بـــرای امتحـــان کـــردن دانایـــی زکریـــا و قـــدرت او در طـــب بـــا هـــر کـــه 
کنـــی. کنـــی، امـــا ســـخت  ترین آزمـــون را بایـــد برگـــزار  می  خواهـــی مشـــورت 

بختیشوع زمان می  خواهد و بعد از ساعتی با جواب برمی گردد.
بهترین راه و روش را برای آزمون انتخاب کرده   اند.

بـه فرمـان بختیشـوع، ظـروف هم شـکلی آمـاده می  کننـد. درسـت بـه یـک رنـگ و بـه 
انـدازه. یـک 

ادرار خلیفـــه بایـــد درون یکـــی از ایـــن کاســـه  ها کـــه نشـــانی دارد و فقـــط بختیشـــوع 
می  دانـــد قـــرار گیـــرد و بقیـــه بـــا ادرار بیمـــاران دیگـــر پر شـــود.

وسایل فراهم می   شود.
حاال زکریا را دعوت می   کنند.

زکریا بی  آن  که از ماجرا چیزی بداند در محل آزمون حاضر می   شود.
خلیفه او را پنهانی زیر نظر دارد.
بختیشوع نزدیک زکریا می   شود.

- مرا صدا زدید استاد بزرگ؟ امر کنید. در خدمتم.
- می  خواهـــم از تـــو چیـــزی بپرســـم که پدرم وقتـــی دانســـت طبیبی حاذق شـــده    ام از 

من پرســـید.
- ارادتـــم را بـــه خانـــدان بختیشـــوع می  دانیـــد. خوشـــحال خواهـــم شـــد پاســـخی به 
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گـــر در انـــدازۀ دانش من باشـــد. پرســـش پدرتـــان بدهـــم کـــه صحیح باشـــد. البتـــه ا
بختیشوع پرده ای را کنار زد.

بوی ادرار در هوا پیچید.
بیست کاسۀ هم شکل و هم اندازه ُپر شده بودند.

بختیشوع گفت:
- ســـاعتی فرصـــت داری باتوجه بـــه روزهایـــی کـــه بـــا بیمـــاری خلیفه دســـت وپنجه 
نـــرم کـــرده  ای و اطاعاتـــی که از بیمـــاری ایشـــان داری، ادرار خلیفـــه را از میان این  ها 

کنی. شناســـایی 
زکریا نگاه کرد.

نـــه می  توانســـت زیـــر بـــار ایـــن آزمـــون نـــرود که آنـــگاه تجربـــه و دانشـــش زیر ســـؤال 
می  رفـــت و نـــه می  دانســـت می  توانـــد ایـــن کار را بـــه درســـتی انجـــام دهـــد یـــا نـــه.

فرصت را نباید از دست می   داد.
هـــر چـــه از زمـــاِن در کاســـه مانـــدن ادرارها بیشـــتر می  گذشـــت، کمتر می   توانســـت به 

جـــواب آزمایش  هایـــی کـــه می  گیـــرد اعتمـــاد کند.
بختیشـــوع رفـــت و زکریـــا به خیالی که تنهاســـت شـــروع بـــه کار کرد، اما نمی  دانســـت 

هـــم بختیشـــوع و چنـــد طبیب دیگر و هـــم هارون و زبیـــده او را زیر نظـــر دارند.
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روزهـــای زیادی از رفتن زکریای رومی از مدینه گذشـــته بود. بیماری هارون و درگیری 
ســـرداران و ســـواران او باتوجه به حال او و دور بودنش از مدینه، قدری اوضاع را برای 

دوســـتداران علی بن موسی، موالی شـــیعیان بهتر کرده بود.
کاس  های درس ایشـــان راحت  تر برگزار می  شـــد، آنان که مشـــتاق دیدار با موالیشـــان 

بودند، آســـوده  تر به خانۀ ایشـــان رفت وآمـــد می   کردند.
علی بن موســـی در گفتـــن حرف  ها آزادتر بود و کســـی نمی   دانســـت این آرامش نســـبی 

تـــا کی دوام خواهد داشـــت.
وفا اما به یاد طبیب رومی بود.

در حیـــاط خانـــه  اش بودند. برادرش علی کـــه حاال به راحتی و بی  درد می  توانســـت راه 
برود، حرف زکریا را پیش کشـــید و این باعث خوشـــحالی وفا شـــد.

- می   بینی خواهر جان؟
- چه را می   بینم؟

- خوب شدن برادرت را. درست راه رفتن او را.
- می   بینم. جانم فدای برادر.
- این را مدیون زکریا هستیم.

گویش خواهم بود. - تا ابد دعا
- انگار درد اصًا در پایم هیچ گاه نبوده است.
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- خدا را شکر.
- دوســـت دارم آن طبیـــب جوان، دوبـــاره به مدینه بیاید و او را ببینـــم. بار اول آن قدر 
زود گذشـــت و با هـــراس همراه بود که نتوانســـتم به او خدمتی کنم، اما دوســـت دارم 

بـــار دیگر که او را دیدم، به دوســـتی بـــا او وقت بگذرانم.
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وفا از حرف  های علی بی    آن  که دلیلش را بداند خوشحال شد.
- مـــن هـــم از این  که او را بار دیگر ببینم خوشـــحال خواهم شـــد و بـــه او خواهم گفت 
تـــا آخـــر عمر وامـــدار او خواهم بود که تجربه و دانشـــش، به بهترین کســـی که در این 

عالـــم دارم کمک کرد تا درد از جانش دور شـــود.
خواهـــر و برادر از اوضـــاع آن روزهای مدینه برای هم گفتند، اما در هر ســـخنی، یادی 
از زکریـــای رومـــی نیز می  کردند و این نشـــانۀ دلبســـتگی بود که این خواهـــر و برادر به 

او پیدا کـــرده بودند.
وفـــا بـــار آخر که نام زکریا را شـــنید، تصویـــر خودش را در کاســـه  ای دید که بـــرای برادر 
از آب ُپـــر کـــرده بود. ســـرخی گونه  هایش را حس کـــرد و از روی برادر خجالت کشـــید.
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برای شنیدن جواب زکریا حاال همه حاضر بودند.
نمایشـــی ترتیـــب دادنـــد کـــه هـــارون از ماجرا چیـــزی نمی  دانـــد و بـــرای دیـــدار زکریا، 

شـــخصًا بـــه ســـراغ او آمده اســـت.
ورود خلیفـــه به آزمایشـــگاِه نه چنـــدان کوچک بختیشـــوع در قصر عباســـی، همزمان 

بود با رســـیدن بختیشـــوع و چند طبیـــب دیگر.
زکریـــا با دیـــدن خلیفه به خود بالیـــد که چگونه برای دیـــدار با او به آنجا آمده اســـت. 

کنون پایش را آنجا نگذاشـــته است. یقین داشـــت خلیفه تا
- خوش آمدید جناب خلیفه!

و خلیفه به اشارۀ سر پاسخ این خوشامد او را داده بود.
حاال که فرصت زکریا پایان یافته بود، همه منتظر جواب او بودند.

بختیشوع انتظار داشت زکریا پاسخ صحیح را نیافته باشد.
زکریـــا کـــه فهمیـــده بود ایـــن ماجرا بـــرای محک اوســـت و حس کـــرده بود کســـانی او 
را می  پاینـــد، جـــواب را یافتـــه بـــود، اما صبر کـــرده بود همه حاضر شـــوند و ظـــرف ادرار 

خلیفـــه را میـــان ظـــروف و ظرف دیگـــر را کناری گذاشـــته بود.
همه که حاضر شدند، بختیشوع با لبخند سراغ ظرفی رفت که زکریا کناری گذاشته بود.

آن را باال آورد.
- این انتخاب و شناسایی توست؟
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زکریا نگاه کرد.
بـــرق پیروزی را در چشـــمان طبیبـــان همراه بختیشـــوع و خود او می   توانســـت ببیند، 

اما نـــگاه خلیفه نگـــران بود.
زکریا ظرف را گرفت و دوباره روی میز میان ظروف دیگر گذاشت.

به آرامی گفت:
- نـــه... امـــا می  خواهـــم قبـــل از معرفی آن ظرف که شـــما از مـــن خواســـتید آن را پیدا 

کنـــم، بگویید آیـــا همۀ این طبیبـــان قادر بـــه یافتن جـــواب خواهند بود؟
پاسخ این سؤال را بختیشوع هم نمی  دانست.

توانایی کسی را این گونه محک نزده بود.
ایـــن آزمـــون، آزمونی بـــود که پـــدرش بـــرای اطرافیان خـــودش و خاندان بختیشـــوع 

می   کرد. برگـــزار 
کار ســـاده  ای نبـــود امـــا اینجا بـــرای عیارســـنجی دانایی زکریـــا جمع شـــده بودند و نه 

دیگری. کـــس 
بختیشوع گفت:

- نمی   دانم. اما برای من پاسخ شما بسیار اهمیت دارد.
زکریا ظرفی را که برای بختیشوع نشانه داشت باال آورد.

شناسایی او درست بود.
بختیشـــوع از فکـــر غلطـــی کـــه کـــرده بـــود ناراحت شـــد. دوســـت نداشـــت خلیفه که 
ح  نمی  دانســـت ایـــن آزمایش به پیشـــنهاد اوســـت و زبیده طـــور دیگری بـــرای او مطر

کـــرده، حاال هـــم بویـــی ببرد.
دست زد.

بلند و به تکرار.
به اشارۀ او طبیبان دیگر نیز دست زدند.
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خلیفه به وجد آمد و او هم برای زکریا کف کوبید.
آن  قـــدر شـــادمانی از ایـــن ماجـــرا و ســـربلندی زکریـــا بـــرای خلیفـــه اهمیت داشـــت که 

بافاصلـــه فرمـــان داد هدیـــه  ای ارزشـــمند بـــه زکریـــا بدهند.
حـــاال و بعـــد از ســـربلندی در ایـــن آزمون ســـخت، هـــارون ایـــن طبیب جـــوان رومی را 

بیشـــتر احترام می  کرد و بیشـــتر دوســـت داشـــت.
ایـــن برای بختیشـــوع و دیگران شـــاید جای خوشـــی نداشـــت اما دانســـتند با طبیبی 

حـــاذق و جـــوان روبه رو هســـتند که کاربلد اســـت.
حاال زکریا سکه  های بسیار داشت که نمی  دانست با آن  ها چه کند.

بعِد رؤیای آن شـــب و دیدار با علی بن موسی در خواب، تصمیم گرفت همۀ آن سکه ها را 
به ایشان تقدیم کند، اما باید تا خوب شدن هارون و زمان رفتنش به مدینه صبر می    کرد.

هارون به خاطر این پیروزِی زکریا فرمان داد تا جشنی برپا کنند.
حضـــور برخـــی زنـــان و دختـــران دربـــاری در قســـمتی از قصـــر و اجـــازۀ رفتـــن زکریا به 
آن قســـمت کـــه درباریـــان حضور داشـــتند، باعث شـــد او دوبـــاره دختـــری را ببیند که 
خلیفـــه بـــرای ازدواج بـــه او پیشـــنهاد کرد بـــود. رؤیای آن شـــب هر لحظه بـــا او بود و 

نمی   توانســـت نصیحـــت علی بن موســـی را از یـــاد ببـــرد.
دوســـت نداشـــت آنجا بماند و به بهانۀ دیدار با بختیشـــوع و کار مهمی که در مداوای 

خلیفـــه با او دارد آن جشـــن را ترک گفت.
ســـراغ بختیشـــوع را گرفـــت امـــا گفتنـــد او بـــرای آوردن طبیبی از دیـــار روم بـــه دروازۀ 

طـــوس رفته اســـت.
ناچار به اتاقش رفت.

دراز کشـــید و بـــه ماجراهای پیش آمـــده از لحظۀ ورودش تا به امـــروز به طوس و قصر 
کرد. فکر  هارون 

در همین افکار خوابید.
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]حاال در مدینه بودی و در خانۀ وفا.
روی دیدن وفا را نداشتی.
از او خجالت می    کشیدی.

شـــرمنده بودی که به یک پیشـــنهاد ســـاده از ســـوی هارون و بی  فکر، دل به دختری 
داده  ای کـــه فقـــط از او زیبایی دیده  ای و نـــه هیچ کمال دیگری.

اما وفا با تو این   گونه نبود.
به مهر و با همان صدای آهنگین با تو سخن گفت.

تو سکه  های زری را که از هارون هدیه گرفته بودی، به وفا نشان دادی و گفتی:
- این  ها را برای هدیه به علی بن موسی با خود از طوس به هزار زحمت آورده   ام.

گفتـــی کـــه هارون برای تو ســـوارانی گمـــارده تا هر جا کـــه می  خواهی، تو را به ســـامت 
گـــر آنـــان نبودند تا به حـــال راهزنان در این مســـیر طوالنی حتی ســـکه  ای  برســـانند و ا

هـــم برای تـــو باقی نگذاشـــته بودند تا بـــه علی بن موســـی هدیه کنی.
اما وفا با شنیدن این حرف رو برگرداند.

- ناراحت شدید؟
- بسیار.

- چیزی شده؟ از طوس خبری شنیده  اید؟ از دربار هارون و پیشنهاد او به من.
- مـــن از طـــوس و خراســـان و قصـــر هـــارون و آن  چه بر تو رفتـــه چیـــزی نمی  دانم، اما 
می  دانم ســـام تو بـــه موالیم هزار بـــار برایش بیش از این ســـکه  ها مـــی ارزد. موالیمان 

بـــه مال حرام حتـــی نگاه هـــم نمی    کنند.
حرف را تمام زده بود و تو پشـــیمان بودی از کشـــیدن این همه سکه در راهی طوالنی.[
صـــدای خنده  هـــای میهمانـــان در جشـــنی کـــه بـــه افتخـــار زکریـــا برپـــا شـــده بـــود اما 

خـــودش آن جشـــن را تـــرک گفتـــه بـــود، او را بیـــدار کـــرد.
خوشحال بود که در هر رؤیا، راه وبیراه را از موال و دوستدارانش می   یابد.
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زکریا خودش را به بختیشوع رساند.
احترام زیادی برای او قائل بود.

می  دانســـت کـــه او بزرگ  تریـــن و بهتریـــن   محـــل را بـــرای مـــداوای بیمـــاران در بغداد 
فراهـــم آورده اســـت.

جایی که پیش از آن در هیچ کجای عالم این چنین ساخته نشده بود: شفاخانه!
خواست از ارادتش به خاندان او بگوید.

خواســـت بگویـــد کـــه نه توانـــش را دارد و نه نیتـــی که جـــای او را بگیرد و بـــه زودی از 
طـــوس و دربـــار هـــارون، خلیفۀ عباســـی خواهد رفت.

خواست خیلی حرف ها بزند.
اما بختیشوع میهمان داشت و او نمی  خواست در مقابل دیگران حرفی بزند.

طبیبـــی رومـــی کـــه بـــه پاســـخ دعـــوت بختیشـــوع آمـــده بـــود امـــا بـــه دلیـــل بیماری 
نتوانســـته بـــود همزمـــان که دیگـــر طبیبان از هـــر جای عالـــم در طوس بودنـــد، آنجا 
باشـــد و حـــاال فرصتـــی یافته بود تا برای گفتن »ســـامت باشـــید« به خلیفه و تشـــکر از 

دعـــوت بختیشـــوع در طوس باشـــد.
بـــرای لحظـــه  ای طبیـــب رومـــی، زکریا را دیـــد که وارد شـــد اما بـــا دیدن آن  هـــا در کنار 
هـــم، عذر خواســـت و وقـــت دیگری را بـــرای ماقات با بختیشـــوع اعام کـــرد و رفت.

چقدر این جوان برای مرد رومی آشنا بود
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بـــه راحتی می  توانســـت تشـــخیص دهـــد که آن مـــرد، هم وطن اوســـت. می توانســـت 
امـــا نمی  دانســـت او را کجا دیده اســـت.

از محلـــی کـــه او زندگـــی می  کـــرد تـــا خراســـان فاصله بســـیار بـــود، اما یقین داشـــت آن 
جـــوان را جایـــی دیده اســـت.

بختیشـــوع کنجکاوانه پی  جوِی آشـــنایی مرد رومی با زکریا شـــد و بعد از چند پرســـش 
کیه به  و پاســـخ هـــر دو دانســـتند کـــه او همـــان زکریـــای رومی اســـت کـــه در دیـــر انطا
تحصیل مشـــغول بوده اســـت اما به دلیل هوش و ذکاوتی که داشـــته و تبحر و قدرت 

گیری   اش در طب، شـــهرت و آوازه  اش عالم  گیر شـــده اســـت. فرا
کیـه فـرار کـرده اسـت  بختیشـوع می  گویـد کـه زکریـا بـه دلیـل تـرس از هـارون از دیـر انطا
امـا حـاال کـه در دربار جایگاهی دارد، نظرش دربارۀ هارون خلیفۀ عباسـی، عوض شـده 

اسـت.
اما مرد رومی یقین دارد که این اصل ماجرای زکریا نیست.

کیه و بعد از فرار زکریا شنیده است. او چیزهای دیگری در انطا
بختیشـــوع دوســـت دارد اصل ماجرا را بداند و طبیب رومی پرده از راز فرار زکریا از دیر 

برمی   دارد. کیه  انطا
زکریـــا دل در گـــرو علویان و پیشـــوای آنان علی  بن موســـی دارد و برای دیـــدار با او، دیر 
را تـــرک کـــرده و حتی به کســـی چیزی نگفته اســـت، اما وقتی ســـواران هـــارون به دیر 
کیـــه رســـیده  اند و پی  جـــوی او شـــده  اند، اهالـــی دیـــر فهمیده  اند که او از ســـواران  انطا
هـــارون بی اطـــاع بوده و به خاطر آنـــان نگریخته، بلکه بعد از مدتـــی می  فهمند برای 

دیـــدار با پیشـــوای علویان به مدینه رفته اســـت.
بختیشوع می  ماند و رازی که برما کردنش جان زکریا را به خطر خواهد انداخت.

گاه اســـت و حـــاال دوســـتدار اوســـت،  امـــا او کـــه از دانـــش و توانایـــی زکریـــا در طـــب آ
او آســـیبی ببینـــد. نـــدارد  به هیچ وجـــه دوســـت 
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پـــس بایـــد قبـــل از این  کـــه درباریـــان از ارادت او بـــه علی بن موســـی و علویـــان چیزی 
بداننـــد، فکـــری بـــرای جـــان او بکند.

ســـردار ســـواران هـــارون کـــه زکریـــا را از مدینـــه آورده بـــود، بـــرای گرفتـــن پـــاداش و در 
ســـودای بهبـــودی خلیفه، چیـــزی از ماجراهای مدینه به درســـتی نگفتـــه بود، گر چه 
تمـــام گمـــان او این بود کـــه زکریا برای یافتن پاســـِخ پرســـش  هایش تا مدینـــه و خانۀ 

علی بن موســـی رفته اســـت.
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روزهایـــی در انتظار آدم هســـت کـــه هیچ فکرش را نمی  کند. سرنوشـــت بـــا آدم جدال 
می  کنـــد و او را به ســـمت و ســـویی دیگر، غیر آن  چه خواســـت خودش اســـت می  برد و 

آدم بایـــد بـــا همه چیز بجنگد تا به خواســـته    هایش برســـد.
مانـــدن در دربـــار هارون اصـــًا به میل تو نبود امـــا رفتن از آنجا هـــم، این   گونه به میل 

نبود. تو 
فکر کردی عجب سرنوشت غریبی داری.

فرار.
تعقیب و گریز.

هراس و دلهره.
مدتی است که این اتفاقات و حوادث دامان تو را گرفته و رهایت نمی   کند.

بختیشـــوع که ماجـــرای طبیب رومـــی را برای تو گفت، بـــه تو هشـــدار داد او در اولین 
ماقاتـــش بـــا خلیفه، همه چیـــز را درباره ات به هـــارون خواهد گفت و بختیشـــوع تنها 

کاری که می  توانســـت انجام دهـــد، تأخیر ایـــن دیدار بود.
اما تو به چیز بیشتری احتیاج داشتی.

باید هنگامی که خلیفه این حرف  ها را می  فهمید تو در قصر و حتی در طوس نبودی.
بختیشوع به راه  های گریز تو از قصر عباسی فکر کرد.

تو خودت پیشنهادی داشتی.
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بیرون بردن تو در پوست حیواناتی که برای آزمایش، به آزمایشگاه تو می   آوردند.
تو باید جای حیوان مرده را می گرفتی.

راه دیگـــری کـــه بتـــوان به ســـرعت، تـــو را از قصـــر دور کرد، وجود نداشـــت. بـــا حضور 
آن همـــه ســـوار و نگهبـــان در قصر هـــارون، فقـــط این راه بـــرای تو مانـــده بود.

بـــا رؤیایـــی کـــه دیـــده بـــودی، می  دانســـتی علی بن موســـی از تـــو ســـکه  های هـــارون 
را نخواهنـــد پذیرفـــت و می  اندیشـــیدی کـــه این ســـکه  ها که برای ایشـــان خوشـــایند 
نیســـت و ناپســـند است برای تو هم باید همین  گونه باشـــد. به اصرار و در برابر زحمتی 
ج کردنت از قصر می  کشـــیدند، ســـکه  ها را به  که بختیشـــوع و دســـتیارانش برای خـــار
گر کســـی از ایـــن ماجرا بویـــی می  برد، گرفتن جـــان آن  ها  آن  هـــا بخشـــیدی، هر چند ا

کمتریـــن مجازاتشـــان بـــود و ســـکه  ها در برابر این با کوچک   ترین ارزشـــی نداشـــت.
شـــب موقع خـــروج حیوانات مـــرده و متعفن بـــه بیرون از آزمایشـــگاه بختیشـــوع بود. 

محل دفـــن حیوانات نیز در راه نیشـــابور قرار داشـــت.
به پیشنهاد بختیشوع تصمیم گرفتی به نیشابور بروی.

شهری بزرگ که یافتن تو در آن کار ساده   ای نبود.
از ســـویی قـــرار بر این شـــد، بختیشـــوع اوضـــاع را طوری وانمـــود کند و جلـــوه دهد که 
همـــه فکـــر کننـــد تو به ســـوی هـــرات گریختـــه  ای. درســـت در جهت خاف مســـیر تو 

نیشـــابور. به طرف 
دیگر دوست نداشتی از ماجراهای قصر و هارون چیزی به خاطر بیاوری.

مدینـــه هم برای تـــو امن نبود، ممکن بود ســـواران هـــارون برای یافتن تـــو باتوجه به 
اینکـــه حـــاال ارادت تو را به پیشـــوای علویان می   دانســـتند، تا مدینه دوبـــاره بتازند.

تصمیمـــت را در میـــان همان حیوانـــات متعفن و روی گاری هنگامـــی که قصر هارون 
را تـــرک می   کـــردی، گرفتی.

جایی به جز مدینه و طوس.
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کیه و هر جایی که ممکن است حدس بزنند تو آنجا باشی. به جز انطا
و شـــغلی بـــه غیـــر از طبابت که ممکن اســـت تو را به خاطـــر تبحر و دانایـــی  ات دوباره 

شـــهره کند و باز همه تو را بشناســـند و رســـوای دانایی ات شـــوی.
نیشابور پیشنهاد خوبی بود.

چند روز نخستیِن رسیدن به آنجا، همه جا را رصد کردی.
کاخ بـــزرگ هارون را در نیشـــابور دیدی که قصر طوس در برابـــر آن به کلبه  ای فقیرانه 

می  مانســـت. آوازۀ کاخ او را در بغداد هم شنیده بودی.
خوشـــحال بـــودی که هـــارون بیمارتر از آن اســـت کـــه به فکـــر عزیمت به نیشـــابور و 

زندگـــی در آن قصر باشـــد.
همه جا را برای خواب و کار و زندگِی نو گشتی.

مدرسۀ علمیۀ نیشابور!
ایـــن همـــان مـــکان بود که تـــو بـــه زندگـــی در جایی شـــبیه به ایـــن عادت داشـــتی و 

می  توانســـتی در آنجـــا چیزهایـــی بـــه غیـــر از طـــب بیاموزی.
آموختن دغدغه و عاقۀ تو بود.

گردان در این مدرسۀ  چند پرســـش و پاســـخ کوتاه با استادی که مســـئول گزینش شـــا
علمیـــه بـــود، کفایت بـــود تا توانایی تـــو را در درس و بحث بفهمند و ســـطح تو را برای 
درس خوانـــدن تعییـــن کننـــد. گـــر چه تو به چند پرســـش پاســـخی نادرســـت البته به 

عمد دادی. دوســـت نداشـــتی از همان ابتدا انگشـــت نما باشی.
فقه... این چیزی بود که در نیشابور برای آموختنش در آن مدرسه ماندی.

استاد فاضل، استاد تو بود در فقه.
چند ماهی از ماندن تو در نیشابور می  گذشت و هیچ کس، سراغی از تو نگرفته بود.

خوشحال بودی که کسی تو را نیافته است.
زندگـــی در مدرســـه بـــا آن  چـــه در مدتی کوتـــاه و در قصر هـــارون تجربه کردی، بســـیار 
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فـــرق داشـــت، اما تو بـــه ایـــن زندگی عادت داشـــتی.
دختر نابینای استادت، جیران، جوانی بود که آرزوی دوباره دیدن داشت.

او چشمانش را در اثر حادثه   ای از دست داده بود.
قســـمی کـــه طبیبـــان در مداوای بیمـــاران با خـــود می  خوردند باعث شـــد تـــو بی  آنکه 

حرفـــی به اســـتاد و دختـــرش بگویی برای مـــداوای او اقـــدام کنی.
در اولیـــن ســـاعات روزهـــا به باغ  هـــا و کوه  های سرســـبز اطـــراف نیشـــابور می  رفتی و از 

میـــان آن همه گیـــاه، چیزهایـــی جمـــع  آوری می  کردی.
بـــا گیاهـــان، داروهایی می  ســـاختی و بی  آن که کســـی بفهمـــد آن را در داخل ظرفی که 

دخترک هر شـــب چشـــمانش را با مـــواد داخل آن می   شســـت می  ریختی.
بعـــد از اســـتادت فاضل شـــنیدی چند طبیـــب در نیشـــابور، او را از بهبـــودی دخترش 
ناامیـــد کـــرده بودند. هیچ جای بازگشـــتی نبـــود، اما بـــرای اینکه دختر ناامید نشـــود، 
آب در ظرفـــی ریختـــه بودنـــد و از فاضـــل خواســـته بودنـــد بـــا دارونمایی بـــه دخترش 

بدهد. امیـــد  جیران 
روزها از شروع مداوای دختر توسط تو می  گذشت.

حـــاال جیـــران بی  آن کـــه تـــو را ببیند، بـــه رفت وآمـــد تو همـــراه پـــدرش خو گرفتـــه بود. 
کســـی بـــا دختری کـــور چنیـــن مهربان رفتـــار نمی   کـــرد که تو می  کـــردی. و ایـــن باعث 

شـــده بود او نادیده، شـــیفتۀ تو باشـــد.
کم کـــم نـــور بـــه چشـــمان دختـــر باز  می  گشـــت. هـــر روز چنـــد نوبـــت بـــرای لحظاتـــی 

چیزهایـــی تـــار می  دیـــد و ایـــن از نظـــر تـــو شـــروع بهبـــودی کامـــل بـــود.
و زمان زیادی نگذشت که سوی چشمان جیران بازگشت.

تو خوشـــحال بودی از این مداوای پنهانی و اســـتادت خوشـــحال  تر از تو و جیران که 
گویـــی دنیا را به او بخشـــیده بودند، از همه خوشـــحال  تر بود.

اما با آمدن سو به چشمان جیران، کار تو سخت شد.
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گردان پدرش بودند و بســـیاری از آن  ها  حاال او جوانان بســـیاری را می شـــناخت که شـــا
که حاال جیران را بینا و ســـرحال می  دیدند، دوســـت داشـــتند داماد استادشـــان باشند، 
امـــا جیـــران به یـــاد روزهای نابینایـــی و تنهایـــی، فقط به فکـــر محبتی بود کـــه تو در 

آن زمان بـــه او می   کردی.
جیران شیفته و دلباختۀ تو شده بود.

امـــا تـــو کـــه فقط در فکـــر آموختـــن بودی و دوســـت نداشـــتی کســـی دربارۀ تـــو چیزی 
بدانـــد، همیشـــه از رویارویـــی بـــا او فـــرار می  کردی.

اما از استادت چگونه می   خواستی بگریزی؟
اســـتاد فاضـــل بـــه خواهش دختـــرش حاال بـــه اصـــرار از تو می   خواســـت بـــه وصلت با 

بیندیشـــی. دخترش 
او فکـــر می  کـــرد تـــو مســـلمان  زاده  ای از اهالـــی یثرب هســـتی اما کســـی را نـــداری. فکر 
می کـــرد مانـــدن تـــو در نیشـــابور، هـــم بـــرای آموختـــن علـــم تا هـــر پایه و ســـطحی که 
بخواهـــی، کمکـــت خواهد بـــود و هـــم وصلت با دختر اســـتاد خیـــال تـــو و دخترش را 

بـــرای فرداهایشـــان راحـــت خواهـــد کرد.
دوست نداشتی به این مسئله فکر کنی.

گر بـــه وفا نمی   رســـیدی، نه  نـــه جیـــران برای تو می  توانســـت جـــای وفا باشـــد، حتی ا
ماندن در نیشـــابور خواســـتۀ تو بود.

تو انتظار رسیدن به مدینه را می  کشیدی و در مدینه کسانی انتظار رسیدن تو را.
روزهـــا گذشـــت و وقتـــی اصـــرار اســـتادت بـــه جایـــی رســـید کـــه حـــس کـــردی دیگـــر 

گرفتـــی. دیگـــری  تصمیـــم  کنـــی،  قانـــع  را  او  نمی  توانـــی 
درست همان حال و روز مدت  ها قبل.

فرار.
آوارگی.
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اما این بار نیت کردی به سوی مدینه حرکت کنی.
گر نیت  بـــا خودت می اندیشـــی بـــا آن همه کرامت وجـــودی کـــه علی بن موســـی دارد، ا

کنـــد و بخواهد، تـــو به ســـامت و بی   هیچ دردســـری به مدینه خواهی رســـید.
پس شـــبانه و بی  خبر از اســـتادت فاضل و دخترش جیران و بی هیچ نشـــانی از جایی 
کـــه مـــی  روی، مدرســـۀ علمیه را ترک کـــردی، اما برای اینکه کســـی منتظرت نباشـــد و 

پی تو نگردد، یادداشـــت کوچکی برای اســـتادت گذاشـــتی.
گرد بود و خداحافظی از او و  بخشـــش از ســـوی اســـتاد تنها خواســـتۀ تو به عنوان شـــا

دختـــرش آخریـــن چیزی کـــه از تو در خاطر اســـتاد فاضـــل و جیران باقـــی می   ماند.
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خبرها خیلی زود دهان به دهان می   گردد.
هیچ چیز پنهان نمی   ماند.

امـــا خـــدا کند وقتی قرار اســـت از تو خبری بشـــنوند، به شـــادمانی و خوبی تـــو در خبر، 
لعـــن و نفرین نکنند و به ناخوشـــی و ناامیدی تو در خبر، شـــاد نشـــوند.

اما خبرها دربارۀ هارون حتی برای مردم ایران، این گونه بود.
من در راه مدینه بودم.

ایـــن بـــار نیتم ایـــن بود بی  هیـــچ وقفه بـــه ســـوی مدینه حرکـــت کنم. یقین داشـــتم 
فـــردا و فرداهـــای مـــن در مدینه رقم خواهـــد خورد. آینـــده برای من در مدینه شـــکل 

می    گرفـــت.
دوست نداشتم به چیزی جز در خدمِت علی بن موسی بودن فکر کنم.

آییـــن مســـلمانی را در همیـــن مدت کـــه میان آن هـــا بودم، آموختـــم و آمادگـــی این را 
داشـــتم کـــه به اشـــارۀ علی بن موســـی از آیین مســـیحی بـــه مســـلمانی درآیم.

از هر فرصتی برای دانستن استفاده می   کردم.
حاال به نیمۀ راه مدینه رسیده بودم.

ایرانیان مردمانی میهمان   نواز و دوست  داشتنی بودند.
طرفـــدار حق و حقیقت و بســـیاری از آنـــان باوجود حضور هـــارون، به عنوان خلیفه   در 

سرتاســـر ایران، شـــیعه بودند و دل در گرو علی بن موســـی داشتند.
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ایـــن بـــرای من که فقط به رســـیدن به مدینـــه و خدمت به موالی وفا کـــه حاال موالی 
مـــن هم بود فکـــر می  کـــردم، امتیاز بزرگی بـــود کـــه راه را بی   خطر ســـواران هارون طی 

. کنم
به کوه   هایی رسیده بودم در فارس.

در عراق عجم.
به یک آبادی کوچک رسیدم.

شادمانی مردم آبادی، توجه مرا به خودش جلب کرد.
هر که را می دیدم، دیگری را در آغوش می  کشید و تبریک می گفت.

دلیل این همه شادمانی را نمی   توانستم بفهمم.
فکـــر کـــردم وصلتی در اینجا اتفاق افتاده اســـت، اما این چگونـــه وصلتی بود که تمام 

مردم در آن سهم داشتند.
شاید به دنیا آمدن نوزادی باشد، اما این هم، این گونه شادمانی کردن نداشت.

از کسی پرسیدم.
چیزی گفت که ماتم برد.

خشکم زد.
حیران ماندم.

نه می  توانستم باور کنم و نه دوست داشتم آن چه شنیدم حقیقت نداشته باشد.
کاش این خبر درست بود.

از محله   ای گذشتم و از کس دیگری پرسیدم.
آن محله هم به همین دلیل شادمانی می   کردند.

به خلوت احتیاج داشتم.
خودم را به بیرون آبادی رساندم.

درست بر باالی کوهی با دامنه  ای سرسبز ایستاده بودم.
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کیه می   انداخت. جایی که مرا یاد انطا
خبر را در سرم باال و پایین کردم.

مرگ هارون!
سال هشتصدونه میادی.

ماه جمادی اآلخر از ماه  های قمری.
این روز و تاریخ را باید ثبت کرد.

کـــه از طـــوس  کـــه دیگـــر درمان  هـــای آن طبیـــب رومـــی  از زبـــان مـــردم می  شـــنیدم 
گریختـــه، جـــواب نداده اســـت. کمربنـــد حریر هم باعث نشـــده کـــه هـــارون درد را در 

شـــکمش حـــس نکند.
گاه بودند، پس خبرشـــان هم می   توانســـت  وقتـــی این  قـــدر دقیق از معالجـــات مـــن آ

درســـت باشد.
یاد آخرین حرف وفا در مدینه افتادم.

هارون خواهد مرد و از دست تو هم برای او کاری برنخواهد آمد.
دیگـــران  آنچـــه  در  ایشـــان  پیش  بینـــی  و  رســـیدی  علی بن موســـی  دانـــش  بـــه  بـــاز 

ننـــد. نمی   دا
بی  شک این ارتباطی است میان خالق با بندگان برگزیده و خوبش.

دوســـت داشـــتی همراه این خبـــر به مدینه می  رســـیدی و بـــه موالیت خبر درگذشـــت 
کنون به مدینه  هـــارون را مـــی  دادی. اما راه برای تو بســـیار بود و این خبر بی   شـــک تا

هم رســـیده بود.
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گردان موالیت، علی بن موسی. هفته ها گذشته و تو حاال در مدینه  ای، در کیش شا
چنـــد روزی از رســـیدن تـــو بـــه مدینـــه گذشـــته و آنجا نیـــز همـــه از درگذشـــت هارون 
خوشـــحال اند. ســـال ها قبل، فرمان مســـموم کردن پـــدر پیشوایشـــان را او داده بود و 

حـــاال خودش بـــا تحمـــل دردی غریب جـــان ســـپرده بود.
درد او را تو به چشمانت دیده بودی.

نمی   توانستی آن را برای کسی توصیف کنی.
فقط از حال هارون در ماقات  هایی هر روزه که با او داشتی می   گفتی.

از وضعیت دربار عباسی.
از اینکـــه میـــان هـــارون به عنـــوان خلیفه و همســـرش زبیده بـــرای تعیین جانشـــین، 

همیشـــه بگومگو بوده اســـت.
هارون ســـال  ها قبل هنگامی که پســـرش امین نوجوانی بیشـــتر نبوده و ســـن و ســـالی 
نداشـــته اســـت، او را ولیعهد خود قـــرار داده، اما تحت تأثیر همســـرش زبیـــده و برخی 
دیگـــر از نزدیکانـــش. آن  ها باعث شـــده بودند که هارون پســـر کوچک ترش را به جای 
مأمـــون بـــه ولیعهـــدی انتخـــاب کند. چند ســـال بعد هـــم بـــا فرزند دیگـــرش، مأمون 
به عنـــوان ولیعهـــد بعـــد از امین بیعت کـــرده بـــود و او را اســـتاندار خراســـان و همدان 
تـــا انتهـــای مشـــرق ســـرزمین  های عباســـی نموده بـــود. چند ســـال بعـــد نیز بـــا فرزند 
دیگـــرش، قاســـم برای بعد از مأمون بیعـــت گرفته بود. به او لقـــب »مؤتمن« داده بود 
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و او را اســـتاندار نواحـــی غرب حکومتش در همســـایگی رومیان ســـاخته بود.
هـــارون امـــا با وجود بیمـــاری، نگران حکومت عباســـی بعد از خودش بود. چند ســـال 
قبـــل از مرگـــش، وقتی بـــه حج رفته بود، امیـــن و مأمون را نیز با خود همـــراه کرده بود 
و از هـــر دو بـــرای اجرای تعهداتشـــان در والیتعهـــدی پیمان گرفته بود و نســـخه  ای از 
آن را بـــر دیـــوار کعبه آویخته بود. اما وقتی مرگ به ســـراغش آمد، دیگر نمی  توانســـت 

دخالتی در درگیری  های فرزندانش داشـــته باشـــد.
همان گونـــه کـــه خبر مرگ هارون تا مدینه رســـید، خبـــر درگیری دو بـــرادر، یعنی امین 
و مأمـــون نیـــز بعـــد از مدتی دهـــان به دهان، همه جا گشـــته بـــود و به مدینه رســـیده 

بود.
گردان علی بن موسی  حاال تو، وفا و علی بن شعیب و احمد وشای کوفی و بسیاری از شا

جمع بودید.
ده ســـال از امامت موالیتان در جانشـــینی از پدر در زمان حکومت هارون، به ســـختی 

و در اختناق و تقیه گذشـــته بود.
حاال با مرگ هارون همه امید دارند حال و روز و اوضاع بهتری داشته باشند.

تو با اقتدا به موالی شیعیان می خواهی مسلمان شوی.
موالیـــت تو را شـــبی به خانـــه دعوت می  کند و تو کراماتی از ایشـــان می  بینی که بســـیار 
تحـــت تأثیر قـــرار می  گیری. شـــناخت تـــو هر لحظـــه از موالیت بیشـــتر می  شـــود. تو تا 

گذشـــته  ها می رو ی. تـــا زمان ابـــاغ و رســـیدن ردای امامت که از آســـمان می   آید.
روح تو، زکریای رومی، دستخوش تاطمی غریب و سهمگین می    شود.

آن قـــدر خوشـــحالی که برای دانســـتن خیلـــی چیزها انتخاب شـــده  ای و حـــاال نگاه تو 
حتـــی به علم و طبابت با گذشـــته بســـیار متفاوت اســـت.

بـــرای موالیـــت از علم ایشـــان دربـــارۀ پیش  بینی مرگ هـــارون می  گویی کـــه آن روزها 
به این شـــکل بـــاورش نداشـــتی. اعترافی کـــه تو را ســـبک می  کند و بـــا گفتن حقیقت 
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مـــوال نزدیک  تر می  شـــوی. به 
تـــو لحظه به لحظـــه بهبودی خلیفۀ درگذشـــته، مردی چهل وچند ســـاله را دیده  ا  ی و 
اصـــًا گمـــان نمی  کرده  ای که حـــال او دوباره و پـــس از تحمل آن همـــه درد و بهبودی 

نســـبی، دوباره خراب شـــود.
پیش بینـــی موالیـــت علی بن موســـی، تمـــام عالـــم طبابت و دانســـته    های تـــو را بر هم 

می  ریـــزد و زیـــر ســـؤال می  برد.
گردان نزدیک  ایمـــان در وجـــود تو جایـــی دیگر می  گیـــرد و حـــاال مثل بســـیاری از شـــا
مـــوال، آمادۀ دانســـتن چیزهایی هســـتی که هر کـــس گنجایش و ظرفیت شـــنیدن آن 

ندارد. را 
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دلت دیگر طاقت ندارد که صبر کنی.
باید که حرف  های دلت را به دوست خوبت علی  بن شعیب بگویی.

قرار شما بیرون مدینه است.
نزدیک همان غار که اولین بار همدیگر را ماقات کردید.

علـــی دلیل ایـــن قول و قـــرار را آن هم در بیابـــان نمی  داند. اما تو می  دانـــی که در آنجا 
بهتـــر می  توانـــی بـــا یـــادآوری اولین بـــار که صـــدای وفـــا را شـــنیدی و آن زنـــگ صدا، 

حرف  هـــای دلـــت را بـــرای بـــرادر او کـــه حاال جـــای برادر تـــو هم هســـت، بگویی.
حاال دو مرد سوار بر اسب در بیابان راه می روید.

تو از گذشته  هایت می  گویی و علی فکر می کند این یک یاد  آوری درونی است.
او هم از گذشتۀ خودش و خواهرش می گوید.

علـــی می گوید که چقدر دوســـت داشـــته باز تو به مدینه   بازگردی و او دســـت دوســـتی 
برایـــت دراز کنـــد و هم  پیمان شـــوید در ارادت به موالیتان.

تو هم از عاقه ات برای رسیدن به مدینه می  گویی.
اما علی چیزی دیگر می  گوید که تو اصًا انتظارش را نداری.

او از خواهرش وفا می  گوید و این که او هم همانند علی منتظر برگشتن تو بوده است.
پس این حس و حال که تو داشتی یک  طرفه نبوده است.

بـــا شـــناختی که حـــاال علی از تو و رابطـــه  ات با موالیتـــان دارد، بعید می   دانـــی با ازدواج 
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کند. تو و خواهـــرش مخالفتی 
مقدمه  چینی  های طوالنی را کنار می گذاری و اصل حرف را به او می    گویی.

- می  خواهم به غامی تا آخر عمر کنار خواهرتان وفا باشم. می   پذیرید؟
علی می خندد.

متعجبی.
معنای رفتار او را نمی فهمی.

امـــا وقتـــی زبـــان باز می  کنـــد، می  فهمـــی ایـــن خنده  ها هماننـــد خنده    هایی اســـت که 
احمـــد به او و خواهرش داشـــته اســـت.

- غامی؟! این گونه تعارفات را از ایرانی  ها آموخته  ای؟
خنده  های او تو را به خنده می  اندازد و او را همراهی می  کنی.

می  شـــود،  تمـــام  خنده  هـــا  وقتـــی  امـــا  گرفتـــه  ای  را  »بلـــه«  جـــواب  می  کنـــی  گمـــان 
می   گویـــد: مصمـــم  و  می  کنـــد  نـــگاه  تـــو  صـــورت  بـــه  دقـــت  بـــه  علی بن شـــعیب 

- سرنوشـــت وفـــا چیزی نیســـت کـــه من دربـــارۀ آن تصمیـــم بگیـــرم. بعد از خـــود او، 
اجـــازه از مـــوال بـــرای او مهم   تـــر خواهـــد بود.

حرف و حجت تمام است.
رضایت موال، رضایت وفا.
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بـــاورت نمی  شـــود در ایـــن مدت کوتـــاه به انـــدازۀ همۀ نوجوانـــی و جوانـــی در حران و 
کیـــه، حادثـــه دیده باشـــی و تجربه اندوخته باشـــی. انطا

عشق!
کری کـــه بـــا وجـــود موالیت  واژه  ای کـــه چنـــد بـــار تجربـــه  اش کـــردی امـــا خـــدا را شـــا

علی بن موســـی، راه را از بیراهـــه شـــناختی و بـــه خطـــا نرفتـــی.
حاال منتظری تا برادِر وفا بیاید.

اذن بدهد تا دو دلدار به هم برسند.
کـــه دوستشـــان داری و  کنـــار مردمانـــی  روزگار خوشـــی. روزگار وصـــل. روزگار مانـــدن 

گرد او می    دانـــی فرارســـیده اســـت. کـــه خـــودت را کوچک  تریـــن شـــا موالیـــت 
فکـــر می کنـــی مثل همین نماز شـــکر را که در کنـــار وفا خواندی، هر روز بـــه تکرار تمام 

روزهـــای عمـــرت بخوانی و متبرک کنی دانســـته   هایت را به این شـــکرگزاری.
صدایی از بیرون می   آید.

می شنوی:
- موالیمان خود برای خواندن خطبه خواهند آمد.

زندگی   تان متبرک و روزگارتان مبارک خواهد بود.
هلهله و شادی خانۀ وفا را ُپر می کند.

نورباران حضور موالیتان رضاست این خانه.
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علی بن شعیب، برادرانه، پدرانه و رفیقانه خواهر را در آغوش می کشد.
دستان وفا را در دست تو می گذارد و آهسته می گوید:

شادمانی میهمان همیشۀ این خانه باد!
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چقدر زود گذشـــت این چند ســـال و چقـــدر درگیری دو برادر برای رســـیدن به خافت 
بـــه نفـــع مردم تمام شـــد. هـــر چند امیـــن در تمام این ســـال  ها رفتـــاری بدتـــر از پدر با 
شـــیعیان داشـــت. امـــا حاال وقتی خبر کشـــته شـــدن امین را توســـط برادر می  شـــنویم، 

همه خوشـــحال می  شـــویم.
اما این خوشحالی دوامی ندارد.

خبر خافت مأمون جای خود، اما تصمیمی که گرفته بود، خبر خوشی نبود.
نمی  دانستیم این خبر که شنیده  ایم کی به اجرا درخواهد آمد.

کســـی دوســـت نداشـــت چیـــزی را در ســـرش از ایـــن خبر بـــاال و پاییـــن کنـــد. این خبر 
یعنـــی فـــراق و دوری و جبـــر. این خبـــر بـــا آزار و اذیتی که هـــارون و امین بر مـــردم روا 

می  داشـــتند تفاوتـــی چنـــدان ندارد.
مأمـــون می  خواهـــد موالیمـــان علی بن موســـی را بـــرای والیتعهـــدی تـــا خراســـان و مرو 

. د ببر
کاش این گونه نباشد.
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چرا شـــادمانی دوام ندارد. چرا خوشـــی برایت دائمی نیســـت؟ چرا مداوم باید تشویش 
گردی آرام بگیری  همراهت باشـــد؟ چه قدر دربه دری کشـــیدی تا کنار موالیت به شـــا
گردان موالیت اســـت باز هـــم بیاموزی. اما بـــاز فتنه  ای  و در کنـــار وفـــا که او هم از شـــا

راه است. نو در 
نیرنگ خاندان عباسی گویا تمامی ندارد.

خسته   ای.

گله   مندی.
آشفته   ای.

حال وفا اما گونه   ای دیگر است.
چیزهایـــی می  دانـــد کـــه تـــو نمی  دانـــی و آشـــفتگی و خســـتگِی او هـــزار بار از تو بیشـــتر 

. ست ا
در را که باز می کند از درون خانه بیرون می   آیی.

تکیه بر در روی زمین تا می   شود.
از خانه تا در حیاط آهسته به سویش می    آیی.

انگار تو را نمی   بیند.
قدم محکم   تر برمی  داری.

اما صدای گام   هایت را نمی  شنود.
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سرش را میان دست  ها گرفته. گاه به آسمان می  نگرد و گاه سر بر زمین می   گذارد.
چرخشی از سر کافگی.

نزدیکش رسیده    ای، اما او هنوز وجودت را حس نکرده.
صدایش می زنی.

- وفا!
صدایت را هم نمی   شنود.

بلندتر می   گویی.
- وفا جان!

سر بر زمین دارد که صدایت را می   شنود.
سربلند می   کند و خیره به چشمان تو می  نگرد.
دریای خون است چشمان درشت و لرزان وفا.

- چه شده بانوی خوب خانه؟
وفا فقط فریاد می زند:

  1- یتیمی!
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زکریا در دشت ایستاده بو کشید. انگارنه انگار در مدینه همه اشک ریزان اند.
بـــوی مســـت کنندۀ بهار در هوای مدینـــه بود. حس بوییدن و نگاه کردن داشـــت. اول 

از دور دید و بعد عقیق وار نزدیکش شـــد. عمارتی ســـرپا بود، خالی از ســـکنه.
داخل شـــد. وه! چه خوش به دل می نشســـت. عمارتی از جنس چوب، درســـت مانند 

عقیقی در دل صحرا می درخشـــید.
هوا پر بود از بوی عود و ُکندر.

زکریـــا مانـــده بود کـــه این عمارت از آِن کیســـت. از همـــه یادش رفت و در خانه ســـرک 
. کشید

عود روی آتش، دود می افشاند و دیگی در حال رنگ دانه جوشاندن بود.
نشست.

ل ها 
ُ

مطمئـــن شـــد که آن مطبخ از آِن طبیبی  اســـت؛ حکیمی که خوب بـــوی کافور و گ
را می شناســـد و تمیز می دهد.

رایحـــه، پـــر از رایحـــه شـــد. هر جـــا، در هر ظرفـــی، رایحه ای پنهـــان بود. بو کشـــید. بو 
گاه شـــدید و غلیـــظ بود و گاه نـــرم و لطیـــف. گاه خوش بو بود و گاه بســـیار بدبو، چون 

فاصلـــه ای بین انگبیـــن و تاپاله.
انگشـــت در کـــوزه ای زد. عســـل بود. شـــگفت زده از تلخی عســـل شـــد. تلخ امـــا بی بو. 

مگـــر می شـــود تلخـــی این چنین بی بو باشـــد؛ امـــا سرشـــار از مزه.
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تلخ، تلخ.
صدای پا را شـــنید. قد راســـت کرد. زنی داخل شـــد، خوش قامت و کشـــیده، باالبلند اما 
بی صـــورت. انگار پلنگی چنگ زده باشـــد و گوشـــت صورت را ناخن کشـــیده و بلعیده 
خ. چشـــم ها در  ِخ ســـر باشـــد. فقط ســـرخی ُلخم گوشـــت روی صورت نمایان بود، ســـر

کاســـه خانه گودی نشســـته بود، بی رنگ.
زن چاقویش را کشید.

زکریا گفت:
-  طبیبم خانم، راهزن نیستم.

شنید:
-  طبیـــب برای جذام؟! شـــوی مـــن در اهواز، میان جذام خانۀ »ســـانیان« اســـت، من 
گر راســـت می گویی و طبیب هســـتی، بـــرو به آن ها  اینجـــا دوا می ســـازم برای آن هـــا. ا

برس.
-  این عمارت از آِن توست؟

-  روزگاری برای خودم خاتونی بودم. پدرم من را نازدانه بار آورده بود. شـــویم عاشـــق 
علی بن موســـی الرضا شـــد. آن قدر عاشـــق بود که وقتی برای ایشـــان قـــرآن می خواند، 
صـــوت قرآنـــش دلـــم را تا ثریا می ُبـــرد. وقت تفتیـــش عقایـــد مأمـــون، او را گرفتند و در 
جذام خانـــه انداختنـــد و مـــن ماندم در ایـــن عمـــارت. می دانی چرا آن هـــا این عمارت 
را از مـــن نگرفتنـــد؟! چـــون از جـــذام می ترســـند. می داننـــد کـــه یـــک جذامـــی در این 
عمـــارت، خانـــه کرده اســـت. حـــاال کـــه فهمیدی، بگـــو از کـــدام تیـــره ای؟ خوش خواه 

علی بن موســـی هســـتی یا بدخواهش؟
دیـــدن  شـــوق  بـــه  کیـــه.  انطا در  بـــودم،  عیســـوی  طبیبـــی  روزگاری  مـــن  -  بانـــو، 

شـــد. موطنـــم  یافتـــم،  بلـــد  اینجـــا  در  و  گریختـــم  علی بن موســـی 
-  علی بن موسی را به مرو برده اند. تو اینجا به دنبال چه پرسه می زنی؟!
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ســـرما در جـــان زکریـــا نشســـت. یاد وفـــا افتاد. مبـــادا قضاوت شـــود. مبادا گمـــان کنند 
گریختـــه اســـت؛ امـــا دانش زن بـــرای طبابـــت بیمـــاران جذامـــی اش، رؤیایـــی بود که 

دســـت یافتنی شـــده بـــود. گفت:
- این عودها و بخورات به چه کار می آید؟ نامشان چیست؟ به من بیاموزان.

شنید:
گر اهـــل درمان هســـتی، شـــویم را درمـــان کن.  -  نـــام آن هـــا بـــه کار تـــو نمی آیـــد. امـــا ا
نمی گذارنـــد نـــزدش بروم. او در کاروان ســـرایی نزدیک اهواز اســـت به نام »ســـانیان«. 
خـــدا تو را برای من فرســـتاده اســـت. عمری اســـت که زخـــم خود را درمـــان نمی کنم تا 

بتوانم نســـخۀ شـــفایی برای جـــذام او بیابم و در امان باشـــم.
حیرانی تمام وجود زکریا را گرفت. گفت:

- چه عشقی داری بانو!
زن شـــروع بـــه گفتـــن رازها کـــرد و زکریـــا با همـــۀ دانش طبابتـــش، در کار نســـخه های 

درمانگـــر زن، چـــون کودکی شـــد تـــا بیاموزد.
در آن عمارت چوبی زمان رفت. زکریا تا به خود آمد و دانست، روزها گذشته بود.
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44
وفـــا مـــی دود، هـــق می زند، مـــی رود، چنـــان چابـــک، آن قدر که انـــگار یک َپـــری دارد 
می َپـــرد. از جایـــی بـــه جایی می رســـد. تـــا می شـــود، بی طاقـــت می افتـــد. برمی خیزد. 

بـــرادرش، علـــی را می بینـــد، عزادارانـــه ایســـتاده؛ اما زکریا کنار او نیســـت. می پرســـد:
-  زکریا کجاست؟

-  با ما نبود.
لحنـــش بـــه غریبه هـــا می ماَنـــد. انـــگار اصـــًا زکریـــا را نمی شناســـد. چـــرا برایـــش مهم 

کجاست؟ او  نیســـت 
وفا می گوید:

-  حاال چه وقت مرافعه است؟
-  کدام مرافعه؟ االن که او اینجا نیست. چه به تو بگویم وفا جان که او کجاست.

سؤال پشت سؤال توی ذهن وفا نقش می بندد؛ اما از آن میان، تنها می پرسد:
-  زن ها داخل هستند؟

می شنود:
-  بله. به دلدارِی خواهر علی بن موسی آمده اند.

وفـــا داخل می شـــود، انگار فقـــط اینجا بوی مدینـــه را دارد. زن ها روبـــه روی هم مویه 
می کننـــد. داغ رفتن بـــرادری را روی چهرۀ خانم و بانویشـــان می بینند. 

- آخ بی بی جان!
نزدیک تر می رود. بغضش می ترکد:
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ـــم. می دانم 
ُ

- خانـــم، بی بـــی جان، فاطمـــه معصومه جان، ســـام! َغمت َکم، َغمت گ
م نمی شـــود تـــا ابد، شـــاید تســـادادن شـــما از ما 

ُ
کـــه خـــوب می دانیـــد کـــه این غـــم گ

برنیایـــد. بااین حـــال، زبان اســـت دیگـــر، می چرخد. همین بـــه دهانم آمـــد. کنارتانم، 
خادمتانـــم. بگذارید تـــا زنده ام، کنارتان باشـــم.

همه از هق هق بازماندند.
این آغازی بود که وفا آن را رقم زد: حرف َکنده شدن از هم و ماندن کنار بانو.

خانـــه زیـــر نگاه بانـــو معصومـــه چرخید. همـــه را دیـــد. همۀ آن هایـــی که به بـــاور، به 
تعـــارف، یا از ســـِر تکلیف کنـــارش بودند، برای تســـا، برای دلگرمی، برخـــی در ظاهر و 

برخـــی از عمق وجـــود، اما همـــه نظاره گر.
مگـــر تنهایی چیســـت؟ در جمع باشـــی و آن که جانت با اوســـت نباشـــد، غـــم تنهایی 

مثـــل خوره می خـــورَدت.
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ُپل. آری، باید از خودش پلی بسازد برای رسیدن به برادر.
-  برادرم، رضای من، تسایم ِده.

همه زار زدند؛ اما حلقه ی نزدیک به بانو، منتظر باقِی کام بی بی بودند. شنیدند:
- بـــا همـــۀ خاندان مـــن در مدینـــه خداحافظی کنیـــد. آن ها کـــه می مانند، بـــه بدرقۀ 
مـــا بیاینـــد؛ امـــا آن ها کـــه می آینـــد، بداننـــد راه ســـخت اســـت، جـــان دادن دارد. عطر 
گـــر می خواهید ببوییـــد، نه در تعارف، نه در اشـــک، قـــول می خواهد  موســـی الرضا را ا
از ســـِر جان دادن. من به شـــوق و عشـــق و شـــوِر دیدن بـــرادرم به مرو مـــی روم. برادرم 
احمدبن موســـی هـــم در میانمـــان هســـت. از دو راه می رویـــم. محـــارِم مـــن، بـــا مـــن 

خواهنـــد بود و زنـــان. بـــرادرم احمدبن موســـی با باقـــِی مـــردان خواهند رفت.
وفا دست بانو را بوسید. شنید:

-  فرصـــت داریـــد بـــا هـــر کســـی کـــه می خواهیـــد خداحافظـــی کنیـــد. ایـــن راه شـــاید 
باشـــد. بی برگشـــت 

حرف را که فاطمه معصومه زد و همه شنیدند، برخاست و رفت.
همـــۀ زن هـــا مانده بودند. از نگاه به یکدیگر شـــرم داشـــتند. حرف جـــان و جان کندن 
اســـت. حرف عشـــق اســـت. فرق اســـت میان اینکه در مدینه باشـــی یا در َسفِر آخرت، 
بـــه زیارت و طواف علی بن موســـی بروی. باالخره هر کدام، شـــویی داشـــتند و فرزندی 
و خانه ای و کوخی و مالی. مگر می شـــود؟ جان خوش اســـت، جان را سامت داشـــتن 
خوش تر. نمی شـــود که انســـان همیشـــه ناخوش احوال باشـــد. نمی شـــود که همیشه 
شـــاق بخوری؛ چون دوســـتدار علی بن موســـی هســـتی. خب، او خواهرش اســـت. ما 

که خواهرش نیســـتیم. ما دوســـتدارش هستیم.
عقل.

عقل حسابگر.
همه باید عقل هایشـــان را در خانه های خودشـــان می ُجســـتند. یکی یکی برخاســـتند. 
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اول یکـــی، بعد دو تا، بعـــد همه. فقط چند نفِر محـــدود ماندند.
وفـــا برخاســـت. از خانۀ بی بی بیـــرون آمد. کنـــار در، برادرش علی، همچنان ایســـتاده 

بـــود، بی ُمدعا. وفا پرســـید:
-  زکریا نیامد؟!

-  از کجا باید بیاید؟
جوابی نداشت. گفت:

-  من با بی بی معصومه می روم.
-  ما هم با برادر ایشان، احمدبن موسی می رویم.

-  می خواهم طاق بگیرم!
نگِی حرف یا حتی دلیلی.

ُ
وفا درجا گفت، بی هیچ ُلکنتی، بی گ

علـــی نگاهـــش بـــه زمیـــن نشســـت؛ زن هـــا داشـــتند از خانـــۀ بی بی معصومـــه بیـــرون 
می آمدنـــد، گاه بـــا ِپچ پـــچ، گاه بـــا ســـکوت.

حـــرف را درشـــت زده بود و به فکر خودش، درســـت. نکند برای زکریا خبـــر ببرند و او را 
آتشـــی کنند. در آتش ماندن را، وفـــا خوب می فهمید.

گناه زکریا چیست؟!
مگر همه یک جور و یک شکل هستند؟

مگر همه باید به یک شکل عاشق، ولّیِ خود باشند؟
عـــده ای عقـــب هســـتند. آن ها کـــه عاشـــق اند، در جلو می ایســـتند، بعضی در وســـط، 

میانـــه، وای از میانـــه! وای از اینکـــه در میانـــه بمانی!
گـــر جلو باشـــی، دســـت آن را کـــه عقب افتـــاده، می توانی بگیـــری و بیـــاوری اش جلو.  ا
جلـــو ببـــری اش. حرف بزنـــی با او. نصیحـــت و وصیتش کنی؛ اما آن که وســـط اســـت، 

هیچ وقـــت نـــه می خواهـــد عقب بمانـــد، نه جلـــو برود.
وفا خودش و زکریا و احوالشان را با خود می کاوید. شنید:
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-  تو که این قدر زکریا را می خواهی، چرا دل دل می کنی خواهر؟!
گفت:

-  چون می دانم هم دانه ام نیست.
-  از کجا می دانی خواهر جان؟!

م کرده، به عمد رفته است.
ُ

-  از گم شدنش. به عمد خود را گ
-  در عشقت شک کرده ای؟!

-  برای فرداهایم، برای ماندن کنار بی بی معصومه، دیگر همراه نمی خواهم.
هـــوا در میـــان حرف هایشـــان  نشســـت. نه علی حرفی داشـــت، نـــه وفا که بایســـتد به 

ســـخن گفتن. وفـــا رفت داخـــل خانه و علـــی ماند.
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45 
زکریا شـــتابان و سراســـیمه خود را مقابل خانه رســـانده بود. دســـت را محکم و اســـتوار 
بـــاال آورد، گویـــی می خواهـــد ضربـــه ای محکـــم بـــه در بزند؛ اما سســـت شـــد. بـــا خود 

اندیشید:
- مگـــر می شـــود این در را کوباند؟ مگر می شـــود صـــدای آن را به ناآرامـــی درآورد؟ این 

چه بی ِخَردی اســـت کـــه در پیش گرفتم!
دســـت، پاییـــن آمـــد. کلـــوِن در را بیـــن انگشـــتانش گرفت، بلنـــدش کرد و ســـِر جایش 
نشـــاند. میـــاِن در، آرام باز شـــد. می توانســـت داخل شـــود؛ امـــا به رســـم ادب و آن گونه 

کـــه در ایـــن دیار آموختـــه بود، بـــا صدای بلند ســـام کامـــل گفت.
پاسخی نیامد.

دوباره:
- الساُم علیک.

صدایی ضخیم، اما زنانه از داخل حیاط گفت:
-  کیستی؟ 

-  زکریای طبیب هستم. به دنبال همسرم، وفا آمده ام. 
- دیر آمده ای  طبیب!

- آمـــدن یـــا نیامـــدن بـــا طبیـــب نیســـت.  بیمـــارم ســـخت عاج بـــود، باید بـــر بالینش 
می مانـــدم. وفـــا را بگوییـــد بیاید. 

-  آن قدر دیر آمده ای که حتی صدای وفایت را نیز نمی شناسی! 
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در، بیشتر باز شد.
زکریا تازه صاحب صدا را شناخت، وفای خودش بود. گفت:

-  با مردی که بیش از شانزده روز در خانه نبوده است، از دِر مزاح وارد می شوی! 
انتظار لبخندی هرچند خشک بر لبان وفا داشت؛ اما دریغ، حتی از نگاهی به او.

پرسید:
کت.  -  به خانه ات نمی آیی؟ بی تو تاریک است و سا

وفا گفت:
-  می دانستی چه بایی بر سر ما آمده است و باز دیر آمدی. 

لحظه ای پیش، در خانه، از کنیزت، سلما، شنیدم چه شده است.
وفا باز به حرف آمد:

- خب،  چه شده است؟ 
زکریـــا خســـته تر از آن بـــود کـــه در مقابل در به ســـخن بایســـتد، برای خاصـــی زودتر، 

: گفت
-  موال علی بن موسی را به اجبار برده اند، مگر غیر از این پیش آمده؟!

َنفس گرم وفا از آهی عمیق به زکریا نشست.
-  در همیـــن کام کوتاه، خاصه اش کردی. درســـت مانند زمانی کـــه بر بالین بیمارت 
مـــی روی و بـــه او خبر مـــرگ زودهنگامش را می دهـــی. طبیب رومی، ایـــن حرف برای 

ما ســـنگین تر از این کام کوتاه اســـت. 
زکریا پریشان و برافروخته شد.

- چرا بیرون نمی آیی؟ آمدم بگویم که »بازگشته ام، بازگرد« همین. 
پشـــتش را بـــه وفـــا کـــرد و خواســـت از خانه دور شـــود. کوبنـــده، همچون ضربـــه ای از 

پشـــت بر ســـرش، شنید:
-  نمی آیم دیگر. طاقم را می خواهم!
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زکریـــا درجا ایســـتاد. چه می شـــنید، آن هم از وفـــا. زندگی آن دو که حتـــی لحظه ای به 
گهـــان آوار جدایی می خواهد  خشـــم و اندوه و اختاف نگذشـــته، چگونه اســـت کـــه نا

بر آن فـــرود آید؟!
از وفا شنید:

-  این گونه خودت آسوده خواهی شد. 
-  حـــرف خانـــه را جز در خانه نباید گفت و شـــنید. من نیز نشـــنیدم چـــه می گویی. به 

خانـــه بیا. تمام. 
قدمی دیگر دور شد. صدا همان، ضخامت پشِت در را دوباره به خود گرفت.

-  همین جـــا تمامـــش کـــن. نبـــودی، شکســـته ام. ظـــرف شکســـته را بـــه خانـــه ات نبر 
طبیـــب حـــاذق رومی.

زکریا دیگر تاب نیاورد و به شتاب مقابل در بازگشت و ایستاد.
-  این چه رســـم اســـت زِن مؤمِن مســـلمان؟! در آیین گذشـــته ام این گونـــه ندیدم که 
کنـــون از تـــو می بینـــم. مـــادرم، پـــدرم را بـــزرگ می داشـــت و در مقابلش حتی ســـرباال  ا
نمـــی آورد. حال کجا هســـتند پدران و اجداد مـــن که ببینند فرزندشـــان در مقابل زنی 
قـــرار گرفتـــه که بعـــد از مدت هـــا دوری از خانـــه، به جای تیمـــار شـــوهرش، از جدایی 

ســـخن می گویـــد. حتی به زبـــان آوردنـــش نیز مکـــدرم می کند!
صـــدای زکریـــا بایـــد آرام می گرفت در مقابـــل خانۀ حضـــرت معصومه؛ پس وفـــا آرام تر 

به پاســـخ آمد:
- حرمت این خانه را نگه دار. 

گـــر در ایـــن خانـــه بمانـــی و این گونـــه بـــا شـــویت ســـخن بگویـــی، دیگـــر برایـــم  - ا
حرمـــت نـــدارد، هرچنـــد کـــه خانـــه ای از بنی هاشـــم باشـــد، هرچند کـــه خانـــۀ خواهر 

علی بن موســـی باشـــد. 
وفا ملتمسانه رو به شوَیش کرد:
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-  بگذار بمانم. 
زکریـــا برافروختـــه، بـــا فریـــادی در گلـــو، دندان هایـــی فشـــرده بـــر هم کـــه صـــدا را آرام 

می کـــرد، گفـــت:
-  وفـــا، بـــه خانـــه ات بیـــا. هـــر چـــه می خواهی می شـــنوم. تمـــام کـــن این بازیگوشـــِی 

کودکانـــه را. 
پشت به خانه داد و با قدم های بلند دور شد.

بـــا هـــر قـــدم کـــه دور می شـــد، تردیـــد بـــر دلـــش حفـــره ای می شـــد و صدایـــی در آن 
می پیچیـــد کـــه آیـــا وفـــا بـــه خانـــه برمی گـــردد!
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ُســـرَخک بـــاور نمی کرد چنیـــن نزدیک بـــه ُمخده و تخـــت مأمون، خلیفۀ مســـلمانان 
بنشـــیند و خلیفـــه او را کنـــار خود بنشـــاند و حکـــم حکومت بـــر روم را بـــه او بدهد. در 
دلـــش قنـــد آب می شـــد. کـــدام قنـــد؟ حلـــوای نـــاب، حبه حبـــه انگـــور یاقوتـــی! اصًا 

گفت: کیه بـــود.  باقلـــوای انطا
کم نهاوند کجا، نشستن بر تخت روم کجا! - حا

شنید:
-  می خواهـــم پـــای هیچ یـــک از یـــاران علی بن موســـی بـــه َمرو نرســـد. طـــوری آن ها را 
ِبُکـــش که انگار راهزنی راه را بر آن ها بســـته اســـت. مهمانی امشـــب برای ســـورچرانی 
کوش می خواهم. گرگ  و َاطَعمـــه و َاشـــَربه فراهم نشـــده؛ مـــن قاتِل ناشـــناس و کوشـــا
بـــاش و بـــه َرمه بزن و فرار کن. در روم به تخت بنشـــین. راه و چاه با خودت. رقیبانت 
بســـیار هســـتند. هر کس که زودتر و بهتر، کار را تمام کند زودتـــر و بلندمرتبه تر خواهد 

 . نشست
ُسرَخک باز قند در دلش آب شد، طاِی قند.

- بگو هزار هزار را بُکش، مگر کاری دارد؟!
باز تا حلقش پر از شیرینی بود، دهان گشود، گفت:

-  یا امیر، من در خدمت هستم. 
شنید:

46   
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-  خدمـــت همـــان اســـت کـــه گفتم ُســـرَخک. نـــه به کســـی حرفـــی می زنی، نـــه برای 
کم مدینه  خودت اســـم درســـت می کنی. بُکش و برو تا به روم برســـی. مکتوب بـــه حا
می نویســـم و ُحکـــِم اخراج همۀ خانـــدان علی بن موســـی را می دهم، بی آنکـــه نامی از 
تـــو ببـــرم. به روم بتـــاز یا به هـــر جایی کـــه می توانی راه را بـــر آن ها ببنـــدی. باید مثل 
باد شـــوی، مثل باران و برف، ســـوز بر سرشـــان ببـــاری. هر چه که تو برای من بیشـــتر 

بیـــاوری، باالتر می روی. 
ُسرَخک همۀ حرف ها را شنید. گفت:

خ ها خواهد شد.  خ ترین ُسر -  زمیِن زیر پای ُسرَخک به ِاذن شما ُسر
شنید:

-  تنها، فرمان را اجرا کن. وعده به خرمن نده. 
خلیفه، مأمون، حرفش را زد و برخاست.

ُســـرَخک اندیشـــید: حکمًا این فرمان یک مســـابقه اســـت میان همۀ مـــردان نزدیک 
گر عقب بماند،  بـــه خلیفه؛ پس بایـــد به تاخت برود، جلوتـــر، زودتر از همه بتازد؛ امـــا ا

فرمـــان حکمرانـــی روم باد هوا خواهد شـــد، هرچند که وعده اش را هم داده باشـــد.
از کاخ بیـــرون آمـــد. در ســـرش هوا، هوای شـــراب و شـــور و خوشـــی بـــود. در هوای باغ 
قصـــر چرخید تا باد به ســـرش بخورد، تا مســـتی و شـــادی بـــا هم بپرند و عقـــل بیاید.

کنار حوض بزرگ نشست. ماه در حوض بود. به آسمان خیره شد، ُپرستاره بود.
بـــاورش نمی شـــد از یک ســـو علی بن موســـی، ولیعهـــد خلیفه بشـــود و از ســـویی دیگر، 

خلیفـــه حکم ُکشـــتار خانـــدان او را به ســـرخک بدهد.
جـــای چیـــزی َلنگ بـــود. باید رازهای بیشـــتری را می دانســـت. چه کســـانی مثل او به 
این مهمانی کشـــتار دعوت شـــده اند؟ به آن ها چه َجزیه ای داده شـــده اســـت؟ از کجا 

مثل او، بـــرای حکمرانی روم، آدم های دیگری هم نباشـــند؟
صورتـــش را شســـت. مـــاه در آب چنـــد تکه شـــد، تکه تکه، چـــه ُقرص َقمـــری بود این 
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مـــاه که حـــاال تکه شـــده بود.
صـــدای پاهـــا آمـــد. عقـــب ســـرش را نگاه کـــرد. جلـــودی بـــود، مـــرد کشـــتارهای زیاد. 
کـــه علی بن موســـی را بـــا  کـــی  ک می گفتنـــد و می خندیدنـــد؛ ضحا بـــا رجاء بن ضحـــا

لشـــکرش از مدینـــه بـــه مـــرو آورده بود.
هر دو لب حوض ایستادند و ُسرَخک را نگاه کردند.

-  روی می شوری َمردِک َمست؟ 
-  می شنگی؟ 

یکی این را گفت و یکی آن را.
-  مانده ای که چه؟ 

ُسرَخک برخاست. گفت:
-  رویم را می شویم. 

جلودی گفت:
-  برو مردک!

ک فقط تلخند زد، گفت: رجاء بن ضحا
 -  چه کارش داری؟ فقط می دانم از این سفره، لقمه ای برای این سگ نمی گذاریم. 

گفتند و رفتند.
ُســـرَخک فهمیـــد کـــه این جنـــگ، بی نقشـــه، آخـــرش باخت اســـت. حس شـــومی در 
وجـــودش جـــا گرفـــت. خلیفه بـــه او گفتـــه بود این یـــک راز اســـت و این ها چه ســـاده 
راز مگـــو را از خلوت خانـــۀ مأمـــون، در بـــاغ عمارت او، جلوی ســـرخک برمـــا می کنند.

معنا برایش گم بود.
دیگـــر جـــای مانـــدن نبـــود، بایـــد نـــزد زن جادویـــی می رفت کـــه می شـــناخت. خوب 

می دانســـت پیـــرزال و دختـــرش بهتـــر می تواننـــد طالـــع و تـــاس او را بخوانند.
از بـــاغ بیـــرون رفـــت، لنگ لنگان، کوفتـــه، َدم صبح، کوچه هـــای مرو را طی کـــرد تا دِر 
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خانۀ جادوگر کهن ســـال رســـید، غبارگرفته، بســـته، دیواِر کلوخی و ریختـــه، َمثل ها باز 
بـــه ذهنش آمد:

- از دیوار شکسته حذر کن، از زن سلیطه و از سگ درنده.
دید سه تاس در ذهنش با هم آمده. پشت دِر خانه ایستاد و در زد.

ک و جلودی جلـــوی روَیش بودند و دیوار شکســـته  ســـگ های درنده ای چـــون ضحا
هـــم که عیـــان بـــود و کنارش ایســـتاده بود، زن ســـلیطه هم کـــه داشـــت دِر خانه اش 
را مـــی زد. وجـــودش تابه تا شـــد، غـــرق بی عـــاری. وقتی بـــا خلیفه بنشـــینی و این طور 

گرفتـــار ایـــن حال چرک  َشـــوی که ندانـــی چه کنی و چـــه نکنی، نوبر اســـت.
دیگ چه ُکنم چه ُکنمش ســـِر بار بود. دلش می جوشـــید. حالش به زنانی می مانســـت 
که در دلشـــان رخت می شـــورند. ضعف کرده بود. تاشـــده از مستِی شـــب و شادی خبر 

حکمرانـــی بـــود تا دمی بعد کـــه رقیبان بر او تاختنـــد و او را به هیچ گرفتند.
در را کوبید دوباره.

صدای پا شنید و در روی پاشنه چرخید.
خودش بود: پیرزال گوژپشت و همه کارۀ جادویی.

گفت:
 -  من ُسرَخکم، از نهاوند آمده ام. 

شنید:
 -  بیا تو ُسرَخک. 

داخل شد.
در ناله وار بسته شد.

داالنـــی ســـیاه، تاریک و تاربســـته،  پـــر از عنکبوت و خزنـــده، النۀ جغد بـــود و بوی نا و 
نـــم می داد. روبـــه رو حجره ای بود َپســـتووار.

پیرزال سر خم کرد و در را باز کرد.
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ُسرَخک هم قامت شکست. پیه سوزی روشن روی کرسیچه بود.
پیرزال نشست.

زن جادویی خبرۀ کارش بود.
ُسرَخک در مرز اینکه زن او را شناخته یا نشناخته، بال بال می زد. گفت:

-  من را به یاد می آوری پیرزال؟ 
شنید:

-  خـــر کـــه عـــر بزند، صاحبـــش بایـــد او را با ســـیخونکی به تشـــر، آرام کنـــد؛ خفه خون 
 . بگیر
گفت:

 -   چطور در یادت مانده ام پیِر سگ؟! 
شنید:

 -   همان طور تو من را به یاد داری.
سرخک بور شد. شنید:

کـــم نهاونـــد شـــوی، با اشـــرفی ســـراغم آمـــدی تـــا طالعت را  - وقتـــی می خواســـتی حا
بخوانـــم. حـــاال چـــه می خواهی بدهـــی تا طالعـــت را بخوانـــم؟ اینجا خانۀ طلســـمات 
اســـت ُســـرَخک، مزد من را خودت تعییـــن کن. چانه نمی زنم. هرچـــه خودت بگویی، 

قبول.  می گویـــم 
چشم در چشم ُسرَخک ماند.

ُسرَخک پیرزن جادویی را نگاه کرد. باید در تله اش می انداخت، گفت:
 - به کجا باید بروم؟ 
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زرداب  بـــه  پیه ســـوز،  نـــور  زیـــر  کثیفـــش،  لثه هـــای  بی دنـــدان.  خندیـــد،  پیـــرزال 
مـــی داد. بـــو  نفســـش  مانـــده،  آب  روی  کـــف  مثـــل  می مانســـت. 

سرخک شنید:
کیه بروی.   - باید به انطا

گفت:
کیه؟! دیوانه هستی تو؟   -   انطا

شنید:
کیـــه برو، آنجـــا در ِدیر  - دیوانـــه تو هســـتی کـــه می خواهی بـــه مدینه بـــروی. به انطا

راهباِن هـــوادار مأمـــون، گنجی خواهـــی یافت. بی نیازی ات آنجاســـت.
گفت:

 -   باور کنم؟ 
شنید:

 -   اشرفی بگذار روی سینی، مزدم را می خواهم. 
تا خواســـت ُســـرَخک پاُ شـــل کنـــد و بزند بیـــرون، پیرزال پیه ســـوز را با فوتـــی خاموش 

کرد.
تاریکی.

در َدم ُسرَخک از هوش رفت.
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در میان حیاط خانه قدم می زنی.

بـــوی طعامـــی که ســـلما، کلفـــت خانه، بر ســـفره گذاشـــته اســـت، حتی فکـــرت را یک 
لحظـــه به آن ســـو نمی برد که بروی، بنشـــینی و آســـوده، دور از بیمارانـــت، لقمه ای بر 
دهـــان بگـــذاری. تمام این مـــدت، در خانه هایی بـــوده ای که غذایشـــان بوی مرگ و 
ضعـــف و بیمـــاری به خود گرفته بـــود. از گلویت، بـــا زور پایین می رفـــت و فقط آن قدر 

می خـــوردی کـــه بتوانی به کار خـــود ادامه بدهی، نه اینکه دل ســـیر شـــوی.
ســـفرۀ بی وفـــا صفـــا نـــدارد. حرف هایت را بـــا وفا مـــرور می کنی. شـــاید بهتر بـــود کمی 
آرام تـــر، کمـــی مهرجویانه تـــر با او ســـخن می گفتـــی تا بدانـــی دلیل ایـــن دل َکندگی او، 
گاه چیســـت. مگر جـــز این اســـت که بـــا بیمارانـــت به عطوفت ســـخن  آن هـــم بـــه نـــا
می گویـــی تـــا دردشـــان را بی واهمه و هـــول با تـــو بگویند؟ وفـــا را نمی توانســـتی حتی 
در جایـــگاه یـــک بیمار ببینی تا شـــاید ســـِر درد دلش باز شـــود؟! خوی رومـــی با خوی 

عرب فـــرق دارد.
به ســـراغ در مـــی روی تـــا دوباره خـــودت را به خانۀ خواهر علی بن موســـی برســـانی. اما 
مگـــر غـــرور مردانـــه ات می گذارد؟ حـــرف را تمـــام گفتـــه ای، دســـتور را داده ای. پدرت 

: می گفت
-  مرد یعنی پادشاه خانۀ خویش .

از خودت می پرسی: اینکه همان خوی عربی است؛ پس تو مرد رومی چه داری؟
گر زنی نباشـــد، ســـرزمین خانـــه عجیب خالی می شـــود، کویری برهوت و خشـــک که  ا
گویـــی آتـــش، تمام گیاهـــان و جانورانش را ســـوزانده اســـت. این ســـوز، ایـــن آتش، از 
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کجـــا به خانـــه ات، به ســـرزمینت، هجـــوم آورده اســـت کـــه این گونه وفایـــت را بی وفا 
کرده؟!

به آسمان چشم می دوزی.
خورشیدی دیگر نیست و ماه آمده است، با آن دایرۀ سردش، یخ.

بیمارت را به خوردن یخ سفارش کردی. بیماری معده اش را داغ کرده بود. گفتی:
- یخ بخور.

از برادرش شنیدی:
ک و شن و حرارت. - یخ از کجا بیاوریم طبیب؟ اینجا مدینه است و بیابان و خا

کیه افتادی. اســـتادت گفتـــه بود که بـــرای این مرض،  بـــه یـــاد طبابت هایـــت در انطا
کیه بـــود. زمســـتانش زمســـتان بـــود و آب در بیرون از  یـــخ خوب اســـت. اما آنجـــا انطا
منزل، به بلوری شـــفاف بدل می شـــد که آن را حتی در تابســـتان نیز در یخچال های 

زیِر زمیـــن نگه می داشـــتند. گفتی:
 -   آبی خنک از چاه یا چشمه به او بدهید. کفایت است. 

چشـــم از مـــاه برمـــی داری. از ذهـــن به عیـــِن خانـــه برمی گردی، اینجا، ســـر ســـفره. با 
صـــدای بلنـــد، از خودت می پرســـی:

گر نیاید، چه کنم؟! -  ا
می شنوی:

 -   آمدم. 
صدای وفاست. چقدر تفاوت دارد صدای وفا در آن خانه و صدای وفا در خانۀ تو.

ســـر برمی گردانـــی. تمام قـــد، بـــا لبخندی غمگین، پشـــت  ســـرت ایســـتاده اســـت. به 
خـــودت نهیـــب می زنی تا خوش حالـــی ات را از آمدنـــش پنهان کنی. بایـــد ناراحتی ات 

دریابد. را 
می شنوی:
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 -   بانـــو فرمودنـــد ُحرمت شـــوهر را باید همچـــون ُحرمـــت عزیزترین عزیـــزان خدا نگه 
داشـــت و فرمانـــش را به گـــوش گرفت. بانـــو با همه ســـخن می گفت؛ امـــا گویی با من 

به نجوا نشســـته بود؛ پـــس آمدم. 
حاال می توانستی بوی طعام را از داخل خانه به مشام راه بدهی.

صدای سلما را می شنوی که با خوش حالی تو و بانویش را بر سفره دعوت می کند.
می اندیشـــی: آرامـــش ســـلما بی دلیـــل نبود. زن هـــا چه خـــوب یکدیگر را می شناســـند. 
ای کاش بـــه مـــن نیـــز می گفتی ســـلما که بانویـــت خواهد آمـــد. شـــاید آرام می ماندم. 
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ُســـرَخک بـــه هـــوش آمد. نفهمید کجاســـت، فقط فهمید در ســـرداب اســـت. ســـرداب 
کـــه نـــه، به انـــدازۀ قدش در آب بـــود، قدآب بود آنجا. فقط ســـرش بیـــرون از آب بود و 

ســـیاهی آجرهای دیـــوارۀ ســـرداب را می دید.
پیـــرزال بـــر بلندی نشســـته بـــود. بادیه بادیـــه از بشـــکه ای ســـیاه آب می ریخت میان 

آب هایـــی که آنجـــا بود.
ُسرَخک فریاد زد:

 -   چه در آب می ریزی نانجیب؟ 
شنید:

 -   تـــو ُمرده ای دیگر ُســـرَخک، ُمـــرده ای. هیچ اشـــرفی با خودت نداشـــتی. الف زرگری 
زدی. حـــاال ایـــن هم تافـــی من با تـــو. می میری!

ُسرَخک می خواست بداند چه کسی او را به این سرداب آورده است، پرسید:
 -   چطور من را به اینجا آوردی؟

شنید:
 -   چه فرقی می کند؟

گفت:
 -   فرق دارد. تو زور و بنیه نداری. 

گهـــان تنش شـــروع به ســـوختن کـــرد. خارش و ســـوختن با هـــم آمدند. چنـــان نعره  نا
کشـــید کـــه دهانـــش پر از آب شـــد. آبـــی تلخ و شـــور، طعـــم آب، گزنـــده بـــود، درون و 
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بیرونش  ســـوخت. اشـــک  ریخـــت، گفت:
 -   تیزاب در آب می ریزی؟ 

شنید:
 - مخلوطی از زهراب و تیزاب را با هم به خوردت می دهم. 

به التماس افتاد:
 -   غلط کردم. غلط کردم!

فقط شنید:
 -   بیرون بیاوریدش. 

از هوش رفت.
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زکریا لبخند وفا را که در خانه می دید، گمان می کرد دلی شاد دارد.
دو روز از آمـــدن وفـــا بـــه خانـــه گذشـــته بـــود کـــه ســـلما هنـــگام خـــروج زکریـــا از خانه، 
هنگامـــی کـــه دیگـــر در را گشـــوده بـــود و یک پایـــش را از حیـــاط بیرون گذاشـــته بود، 

: گفت
 -   ارباب، می خواهم سخنی به شما بگویم. 

زکریا در اندیشـــۀ کودکی بود که خبر داده بودند پایش را عقرب گزیده اســـت و شـــتاب 
داشـــت به بالینش برود، گفت:

 - باید بروم. پای   کودکی را عقرب گزیده ، منتظرم است. 
سلما گفت:

 -   از حال بانو می خواهم بگویم، مگر شما طبیب نیستید؟! 
زکریا پا سست کرد:

 -   بانو که خوب است. مگر خنده اش را نمی بینی؟
سلما قدمی پیش گذاشت و گفت:

 -   می ترسم غم، عقده ای شود در گلویش و دور از جانش، دل بترکاند. 
زکریا گفت:

 -   مگر چه شده است؟
شنید:

 -  مدام می گرید.
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تازه زکریا داشت می فهمید چه در قلِب خانه اش می گذرد. گفت:
-  وقتی برگشتم، با او سخن می گویم. 

ســـلما قـــدم عقـــب گذاشـــت، راه برای رفتـــن باز شـــد. زکریـــا رفت؛ امـــا اندیشـــۀ وفا در 
ماند. ســـرش 

کـــودک را مـــداوا کـــرد و زهر را بیرون کشـــید و پـــا را بســـت. در تمام این مـــدت، غم وفا 
همچـــون زهـــر بر دلش نشســـته بود.

به ســـرعت بـــه خانـــه بازگشـــت. وارد خانه که شـــد، وفـــا را در حال چســـباندن خمیر بر 
دیـــوار تنـــور دید. لبخنـــدی بر چهـــرۀ وفا نشســـت و لقمه ای نـــان به طـــرف او گرفت. 
زکریـــا بر ســـکوی کنار تنور نشســـت. دلش گرم شـــد و لقمۀ نـــان را به دهان گذاشـــت. 

گفت: وفا 
 -   زود آمدی، مدینه بیمار ندارد دیگر؟! 

زکریـــا در دل گفت: »بیمار همیشـــه هســـت، مارها و عقرب ها مـــدام می گزند و مردمان 
را بـــر زمیـــن می زننـــد، تیفـــوس و ســـفلیس و وبا در میـــان بادیه نشـــین ها مـــدام ظاهر 
می شـــود و ریشه شـــان را می خشـــکاند؛ اما خـــدا نکند غم و افســـردگی بـــر دامان خانۀ 

بنشیند.« طبیب 
وفا گفت:

 -   نمی گویی چرا زود به خانه بازگشتی؟
کـــه مقابـــل خانـــۀ خواهـــر  کـــرد تـــا ماننـــد زمانـــی  زکریـــا حـــرف را در دهانـــش مز مـــزه 

تـــب دار ســـخن نگویـــد. و  تنـــد  بـــود،  رفتـــه  علی بن موســـی 
سرانجام لقمۀ نان را فروداد و گفت:

 -   کنـــار تنور نشســـتن و خمیـــرزدن و نان پختن را چرا به ســـلما نمی ســـپاری؟ تو بانوی 
خانۀ طبیب ُپرآوازه ی شـــهر هستی.

شنید:
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 -  خـــود خواســـتم که کنـــار تنـــور بنشـــینم. وقتی خمیـــر را بر تنـــور می گـــذارم و منتظر 
ُپختنـــش می شـــوم، آرام تر هســـتم.

گفت:
 -  مگر پیشامدی وجود دارد که ناآرامت کرده؟

وفا خمیری را برداشت، در دست گرداند، پهنش کرد و به تنور زد.
 -   خودت نمی دانی؟

 -  گمـــان می کردم آن گفت وگو پایان یافته اســـت؛ اما گویا زخمی کهنه و ناســـور شـــده 
است.

 - همه چیـــز را زخـــم و بیمـــاری می بینی. من بیمار نیســـتم، از روز نخســـت که پایت را 
به این شـــهر گذاشـــتی، شـــاهد ُالفت ما با این خانـــدان بوده ای.

- امـــا  تـــو دیگر شـــوی داری. ایـــن را از خودتـــان آموخته ام کـــه زن تـــا در خانۀ پدرش 
اســـت، اختیـــارش دســـت پدر اســـت و زمانی کـــه به خانه شـــوی مـــی رود، با او.

وفا نانی که پخته بود، از تنور بیرون آورد و بر نان های دیگر گذاشت.
زکریا شنید:

 -   تمـــام برکـــت زندگـــی ما، از همان زمـــان که به دنیا آمـــده ام تا کنون، از دوســـتِی این 
خاندان اســـت. از همـــان زمان که حـــرف زدن آموختـــه ام، به جای پدر و مـــادر گفتن، 
گر نـــام خود را از یـــاد ببریم،  بـــه مـــن آموخته انـــد که بگویم علـــی، بگویم فاطمـــه. ما ا

نام ایشـــان را از یـــاد نمی بریم. 
زکریا از کنار تنور برخاست.

 -   مـــن نیـــز در بزرگـــی و عظمـــت این خاندان شـــکی نـــدارم. به تـــو نیز از همـــان ابتدا 
ِاذن داده ام کـــه به خانۀ بنی هاشـــم رفت و آمد داشـــته باشـــی. دیگر چـــه می خواهی؟ 
وفـــا خمیر دیگری در دســـت چرخاند و بر تنـــور زد؛ اما خمیر از دیواره جدا شـــد و روی 

زغال هـــای گداخته افتاد.
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وفـــا خم شـــد تـــا خمیـــر را بـــردارد. زکریا شـــانه اش را گرفت. خواســـت خـــودش این کار 
را انجـــام دهد. دســـت که داخـــل ُبـــرد، از هجوم حـــرارت زغال ها، به عقب نشســـت.

وفا نگاهش کرد. خم شد و خمیر را درآورد.
زکریا گفت:

 -   چـــه می خواهـــی، چه شـــادت می کنـــد وفا. تـــاب دیدن غم تـــو را نـــدارم، هرچند که 
بـــه رو نیـــاوری و در دل پنهان کنی. 

وفا خمیری را که از تنور درآورده بود نگریست. زغالی قرمز به آن چسبیده بود.
- من داغ تر از این آتشم!

زغال را به آرامی از آن جدا کرد و مانند تکه چوبی سرد، کناری گذاشت.
 -   توان کمی دارم زکریا. 

 -  برای چه؟
 - از همســـر تـــو بودن بســـیار شـــادمانم؛ طبیـــب هســـتی و مباهات هر دختری اســـت 
کـــه همســـر تو باشـــد؛ اما خادمـــی و خدمت بـــه بانوی مدینـــه، تنهافضیلتی  اســـت که 
در دنیـــا می خواهـــم. ایـــن دو بـــار بر شـــانه ام ســـنگینی می کند. یکـــی از آن هـــا را تو از 

شـــانه ام بردار.
زکریا در دل لرزید. گفت:

 - تو را آســـان به دست نیاوردم وفا. بهترین و زیباترین زن را در قصر هارون پیشکشم 
کردنـــد، بـــه نیم تار مویـــت هم آن را نمـــی دادم. چـــرا این گونه ســـخن می گویی و این 

را از مـــن می خواهی؟
اشک وفا روی خمیر افتاد.

زکریا گفت:
 -   می خواهـــی خـــون دل بـــه خوردمـــان بدهی؟! جز آنچـــه قبل به من گفتـــی، هر چه 
می خواهـــی بکن. بدانم تو همســـرم هســـتی، برایم کفایت اســـت. می توانـــی هر زمان 
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که می خواهـــی، به خانه ایشـــان بروی. 
وفا بغض در گلو داشت. گفت:

 -   دیگر خانه ای در بین نخواهد بود؛ می خواهند به مرو بروند. 
 -  شنیده بودم، باور نمی کردم، سفر از مدینه تا مرو برای یک زن؟!

 - چند روز دیگر، موعد حرکت است.
 -  آوارگی، سفر، خطر، راهزن، دشمن، خسته ام از تمام این ها.

 -  برای همین می گویم که... .
 -  با تو پیوند زناشـــویی در مدینه بســـتم که بمانم، در یکجا بمانم، ســـکنی و ســـکون 

کنون چگونه می خواهی آواره شوم؟ داشـــته باشـــم، ا
 -  من از تو چیزی جز آنچه گفتم نمی خواهم. طاقم بدهی، آسوده می شوی.

 -  نمی شود. تو باید در خانه ات بمانی.
گـــر بماند، جز  زکریـــا گفـــت و از وفا دور شـــد. حاال مانـــده بود چه کند. می دانســـت وفا ا

گر برود، دیگـــر او را نخواهد دید. غـــم در خانـــه اش، روحی نخواهد مانـــد و ا
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ُســـرَخک دوبـــاره به هوش آمـــد. روی تختگاهـــی افتاده بـــود. پیرزال داشـــت چربش 
پرســـید: می کرد. 

 -   چه کردی با من؟ 
شنید:

 - وقتـــی بی اشـــرفی بـــه خانـــۀ مـــن می آیـــی، خـــودم بایـــد مـــزد خرحمالـــی ام را از تـــو 
بســـتانم. حـــاال بـــرو. راز را می دانـــی، مـــزد هـــم نـــدادی. 

در َدم، َمـــردی زنگـــی داخل شـــد و ســـرخک را لخت وعور، کشان کشـــان، نعـــش وار با 
خـــود به ُپشـــَتش انداخت و ُبرد در کوچه. جماعت شـــروع به ســـنگ زدن به او کردند. 

پیـــرزال میان جماعـــت می خندید.
سرخک جانش را به در ُبرد. گریخت به صحرا، بی  ُتنبان و َتن پوش!

کی  رده خود می کشـــید. ســـوخته، ُمرتعش، تنها، با هـــر َخس و خا
ُ

چـــه حقارتـــی را به گ
کـــه به تنـــش می خورد، آخ می گفت و آه می کشـــید و نعره می زد. جایـــی در پناه تپه ای 

گرفت. آرام 
کیه می رساند. پیرزال رازش را گفته بود. حاال سرخک باید خود را به انطا

پیـــرزال بـــه او گفتـــه بود که هیچ اشـــرفی با خود ندارد. پس کیســـه اشـــرفی هایش چه 
ک، در میان باشـــد؟ با  شـــد؟ نکنـــد پـــای آن دو مرد رقیـــب، جلـــودی و رجاء بن ضحـــا

غرید: خود 
- جانـــت را می گیرم پیرزال، می کشـــمت، بد می کشـــمت. نمی گذارم بدنـــام و بی نامم 
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. کنی
خواســـت تـــا دمی بیاســـاید. هنوز چشـــم بـــر هم نگذاشـــته بود کـــه هیبت ســـیاهی را 
از دور دیـــد. تاخـــت تا به او رســـید. انـــگار که رد ُســـرَخک را زده باشـــد. بی هیچ حرفی 

کمنـــد انداخـــت به جفت پایـــش. در بنـــد افتاد.
سوار، ُسرَخک را کشید و ُبرد.

کـــد، او را  ک ســـخت، لخت وعور، کشـــیده می شـــد تا مقابـــل برکه ای را ســـرخک بر خا
در آب انداخـــت. َســـر کـــه درآورد، پیرزال جادویـــی و دخترش و غامی زنگی ایســـتاده 

کنار هم. بودنـــد، 
جـــان بـــه لـــب شـــد ُســـرَخک. این همـــه بـــا از ایـــن پیـــرزال برنمی آمد. هـــان خودش 

. ست ا
ُسرَخک را کشیدند بیرون. لب برکه، جامۀ نو، طعام و روغن مالی و بخور.

به حال آمد.
پیرزال گفت:

کیـــه می رویم. می شـــویم یک قافلـــه. دختر مـــن را به زنی بســـتان.   -   بـــا هـــم بـــه انطا
شـــرط من این اســـت؛ وگرنـــه می کشـــمت، همین جا. 

ُســـرَخک چشـــم بر هم گذاشـــت. خودش را به پیرزال ســـپرد. راه دیگری نبود. دوباره 
از حـــال رفـــت. بیـــدار که شـــد، زیر کرســـیچه در حجـــرۀ ســـیاه زن جادویی بـــود. بوی 

ک گوشـــت، شـــامه اش را نواخت. بخـــور، بوی خورا
دختـــر پیـــرزال می خرامیـــد، می آمـــد و می رفـــت و در حلقـــش آش می ریخـــت، ولـــرم و 

. قیق ر
در چشـــم های دختر خیره ماند. داشـــت وحشی می شـــد. در َدم جهید و دست هایش 
را دور گـــردن دختـــر حلقـــه کـــرد؛ اما دختـــر به جای تـــرس و شـــیون، با ِمقـــراِض روی 
کرســـیچه، دســـت های ُســـرَخک را از گردنـــش کند. رد مقراض بر دســـتش نشســـت و 
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می ریخت. خـــون 
دختر خندید و گفت:

 -   فکر کردی گوسفندی ُمردنی هستم؟ 
ُسرَخک در تلۀ بدی افتاده بود. مداوم می باخت.

غام زنگی و پیرزال داخل آمدند.
دختـــر بی آنکـــه حرفی بزند، دســـت ُســـرَخک را َمرَهـــم زد و با کرباس، کف دســـت او را 

بســـت و در کنارش زیر کرســـیچه نشست.
انگار که بارگاهی شده بود همان حجره دودزده و کپکی پیرزال.

غام زنگی نقشه ای را پهن کرد.
کیه بود. ُسرَخک نگاه کرد، نقشۀ انطا

ک گفت: ک داخل شدند. آمدند و نشستند. ضحا در تکانی خورد، جلودی و ضحا
 -   تنها خوری نداریم. 

چون حلقه ای کنار هم بودند.
حدسش درست درآمد، پیرزال آدِم آن هاست. گفت:

 -   من به شما شغال ها باج نمی دهم. 
شنید:

 - بمیـــر ُســـرَخک. خلیفـــه بـــا مـــا خلیفـــه اســـت. مـــا کنـــار هـــم خلیفـــه را می ســـازیم، 
یکی یکـــی، دو تـــا دو تـــا، چنـــد تـــا چنـــد تا. بـــا هم که هســـتیم، ســـهم می بریم. ســـهم 

همـــه هـــم نوبتی اســـت. 
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ُسرَخک باز هم شنید:
 - خانـــدان علی بن موســـی از دو راه می رونـــد. مـــن و رجـــاء هر کدام از یک ســـو بر آن ها 
کیه مـــی روی تا آن  خواهیـــم تاخـــت. این یک نقشـــۀ جنگی اســـت. تـــو به طـــرف انطا
مســـیر را بروبـــی. در میـــان راِه بازگشـــت، مـــا را خواهـــی دیـــد. ســـهممان را می دهـــی و 

می روی. 
راه برای ُسرَخک ساده شد؛ اما چراهایی برایش ماند. پرسید:

کیه بروید.   - چرا به من لطف می کنید؟ خودتان هم می توانید به انطا
شنید:

 -   لطف نیست. باید کنار هم باشیم. هر کدام سهمی داریم. 
انگار حرف تمام بود.
پیرزال دهان باز کرد:

 -   با هم می رویم، من و تو و دخترم که شوی او هستی و این غام زنگی. 
چشم های ُسرَخک دوباره سنگین شد، دوباره به خواب رفت.

ایـــن مرتبه کـــه به هوش آمـــد، در گرمخانه بـــود. رد زخم ها و ســـوزش ها رفتـــه بود. از 
گرمخانـــه بیـــرون آمد. دختر پیـــرزال با جامه ای نـــو، منتظرش ایســـتاده بود. گفت:

 - جامۀ دامادی برایت آورده ام. 
ُسرَخک به َبنِد دختر جادویی افتاد.
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از بالین بیماری در آن ســـوی مدینه خارج شـــدم. کوچه ها را یکی  پس از دیگری می آمدم. 
کودکان در حال بازی و شـــادمان دویدن بودند، آن چنان قهقهه می زدند که گویی در دنیا 
هیچ درد و رنجی وجود ندارد. یکی از آن ها خنده اش عجیب بلند بود و سرخوشانه. بیشتر 
از کودکان دیگر جســـت وخیز می کرد. به چهره اش خیره شدم. در روز، بیش از بیست بیمار 
را ماقـــات می کردم و به خاطر ســـپردن تمـــام آن ها، برایم کاری دشـــوار بود؛ امـــا آن کودک 
را خـــوب بـــه خاطر داشـــتم. برای مداوایش که رفتـــم، مادرش آن قدر بلنـــد گریه می کرد که 
نمی توانستم صدای پدر کودک را بشنوم. خواستم یا از حجره بیرون برود یا ساکت بماند.

پدر گفت:
 -   بـــا هم سن و ســـال های خـــودش بـــه بـــاغ  رفتـــه بـــود. وقتی بـــه خانه آمد، چشـــمش 
قرمـــز بود. مادرش با کمی آب چشـــمش را ُشســـت. صبـــح که بیـــدارش کردیم، گفت: 

»چرا هنوز شـــب اســـت! «
چشـــم کـــودک آن چنـــان خشـــک و بی فـــروغ بود کـــه گمان کـــردم هیـــچ گاه نمی دیده 

اســـت. گفتم:
 -   دستش را به گیاه یا آبی سمی زده و بینایی اش را از دست داده. 

پدر کودک شمشیرش را کشید و باالی سرم نگه داشت، فریاد زد:
یـــاران علی بن موســـی هســـتی،  از  کـــه   -   تـــو طبیـــب نیســـتی. همـــان اول دانســـتم 

ُکشـــت.  کنـــی. تـــو را خواهـــم  می خواهـــی مـــا را نابـــود 
دیگـــر به تجربـــه می دانســـتم همـــۀ بیمـــاران دوســـت دارنـــد حرف هـــای خوشـــایند 
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بشـــنوند، از بهبـــودی، از اینکـــه بیمـــاری مهلکی ندارنـــد؛ اما من طبیبـــم و نمی توانم 
جـــز حقیقـــت جســـِم آن ها چیـــزی بگویـــم. گفتم:

 - آنچه می بینم، می گویم. با کشتن من، پسرت خوب نمی شود. 
زن نـــاالن پیش دوید، شمشـــیر شـــوهرش را کنار زد. دوایی برای چشـــم پســـرک دادم 

تـــا دردش را کم کند. دیگر کاری از دســـتم ســـاخته نبود.
 حـــاال ایـــن همـــان کـــودک بـــود کـــه می دویـــد و بـــازی می کـــرد. جلـــو رفتـــم و مقابلش 
نشســـتم. چشـــم هایش زیبـــا بـــود و روشـــن، بی آنکـــه از آن بی فروغـــی و کم ســـویی 

باشـــد. پرســـیدم: خبری 
 -   تو فرزند عمران بن  ثابت هستی؟ 

با سر، پاسخم  را داد.
-  مگر نابینا نبودی؟!

صدایی از پشت  سر شنیدم:
 - از کودکم چه می خواهی؟ 

مادرش بود که به طرفم می آمد. مقابلم که رسید، مرا شناخت. گفتم:
 -   چگونه چشم کودکت خوب شد؟ چه به او دادی؟ 

 -   از تـــو کـــه ناامید شـــدم، به ســـراغ زنی رفتم که قابله اســـت. پســـرم را کـــه دید، گفت 
از او نیـــز کاری برنمی آیـــد؛ امـــا در میان بنی هاشـــم کســـی را می شناســـد کـــه می تواند 
بینایـــی  فرزنـــدم را برگردانـــد. نشـــانی کـــه داد، مـــن هـــم شـــناختم، علی بن موســـی را 
می گفـــت. بـــه خانـــۀ او رفتم. دانـــه ای خرما به فرزندم داد و شـــاید باور نکنـــی که فردا 

صبح خورشـــید را توی چشـــم پســـرم دیدم.
حـــرف زن که تمام شـــد، حیرت زده به ســـوی خانه بازگشـــتم. چشـــم های پســـرک کور 

بود. یقین داشـــتم. امـــا حاال...؟
وفا حق داشت این گونه موالیش را ستایش کند!
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دو روز از آخریـــن بـــاری کـــه وفا به خانـــۀ بانوی مدینـــه رفته بود، می گذشـــت. هر چه 
ســـلما می گفت:

 -   بانـــو، نرفتن و ندیدن ایشـــان کـــه دردی را دوا نمی کند، الاقل تا زمانـــی که مدینه را 
تـــرک نکرده اند، خـــود را از دیدار ایشـــان محروم نکنید. 

وفا گفته بود:
 -   نمی توانـــم ســـلما، دیدن ایشـــان درحالی کـــه برای رفتن آمـــاده می شـــوند، در توانم 
نیســـت. چگونـــه ببینـــم کـــه بانویـــم، عزیزتریـــِن عزیزانـــم، بـــار کـــوچ می بنـــدد. دل 

می ترکانـــم!
سلما دیگر حرفی نزده بود و به کارهایش سر، گرم کرده بود.

شـــب هنگام بـــود کـــه زکریـــا پـــا بـــه خانه گذاشـــت. وفـــا ماننـــد هـــر روز و هر شـــب، به 
اســـتقبال شـــویش رفت؛ امـــا آن کـــه می دید زکریایـــی نبود کـــه صبح بدرقـــه اش کرده 

بود؛ پریشـــان بـــود، ابـــرو  ِگِره کـــرده و درخودپیچیـــده. گفت:
 -   چه شده است طبیب مدینه، رنگ بیمارانت را گرفته ای؟

زکریا بی هیچ حرف پیش، بی گفتن چرا، آرام و مطمئن گفت:
 -   هنوز هم می خواهی با بانو فاطمۀ معصومه همراه شوی؟ 

با شنیدن نام بانو، اشک در چشم های وفا حلقه شد.
چـــه  نمی دانـــی  خـــودت  به راســـتی  بگیـــری؟!  را  وفابودنـــم  آزمـــون   -   می خواهـــی 

هـــم؟  می خوا
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 -   می رویـــم. چرایـــش را نپـــرس. نپـــرس کـــه زکریـــای یکجانشـــین، چگونه بار ســـفر را 
می خواهـــد بـــر دوش کشـــد، نپـــرس که امـــروز چه دیـــدم و چه شـــنیدم، نپـــرس. فقط 
بـــدان کـــه در خیالـــم خـــود را یگانه طبیب مدینـــه می دانســـتم و درمان بیماران شـــهر 

پیامبـــر را بـــر ذمۀ خـــود می پنداشـــتم، بیهوده بـــود. برویم. 
وفـــا ِاذن رفتـــن را گرفتـــه بود. همراهـــی زکریا با او نیـــز پاقرص َترش کرده بـــود. این پا و 
آن پـــا کرد. خورشـــید رفته بود و مدتی از شـــب نیز گذشـــته بـــود. زکریا بی قـــراری اش را 

گفت: برای رفتن دیـــد. 
 -   از جانـــب خـــودم، تمـــام وظایـــف زناشـــویی را بـــر تـــو بخشـــیدم. همین قـــدر کـــه در 
کنـــون می توانی بروی.  گوشـــه ای از دلـــت جایی داشـــته باشـــم، برایم کفایت اســـت. ا

زمـــان حرکـــت را از علی می پرســـم. 
وفا سراسیمه خود را برای رفتن آماده کرد.

سلما با مجمعۀ شام وارد حجره شد.
وفا آن را گرفت. در مقابل زکریا گذاشت. گفت:

 -   شام را با هم می خوریم، درست مانند یک زن و شوی. 
زکریـــا ســـرش را بـــاال آورد. تازه وفا چشـــم های مملو از اشـــک زکریـــا را دید. ُپر از عشـــق 

بود.
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 ُســـرَخک در تلـــه افتاده بود. هیچ جا نمی توانســـت برود. در حصـــار زن جادویی بود و 

دختـــرش که حاال زنش بـــود و غامی زنگی.
چنـــد مـــرد ُمزدبگیر جلـــو می رفتند و شـــترها و قاطرهـــا را راه می بردند. حـــس کرد باید 
جایی خودش بشـــود و شـــر این هـــا را بَکند. نگاه کرد بـــه ُمزدبگیران. همۀ اشـــرفی ها 
و طاهـــا پیـــش زن جادویـــی بـــود، بر شـــتران یا قاطـــران. هیـــچ از خودش نداشـــت. 

کوهســـتان را نگریســـت، دره ای عمیق پایین پایشـــان بود.
َمـــِد مـــاه بـــود. آشـــفته دلی بـــا او بـــود و بقیه یـــا چـــرت می زدند یا قـــدم برمی داشـــتند. 
نمی دانســـت به چـــه واهمه ای شـــب رفتن را انتخاب کرده بودند. شـــتری پـــا لغزاند و 
چیـــزی به ســـقوطش نمانـــد. همه او را به راه کشـــیدند. پیـــرزال و دختـــر و غام زنگی 
هشـــیار شـــدند. تمام کاروان را کوه و صخـــره محاصره کرده بود. انـــگار وقتش بود که 
ُســـرَخک خودش را نشـــان بدهـــد و از ایـــن زبونی و اســـیری و شـــریکِی بی انتخاب به 

بیاید. در 
هـــر چـــه پاییـــن دره را کاویـــد، جز ســـیاهی ندید. چـــون دهـــان اژدها می مانســـت که 
منتظـــر بلعیـــدن اســـت. همه بـــا احتیـــاط قـــدم برمی داشـــتند و هیچ یک به ُســـرَخک 

چشـــم نداشـــتند؛ آرام برخاســـت. بی تـــکان، خاموش، پشـــت بـــه زن جادویی.
فقـــط یـــک ضربه کافی بود تا او را به حلِق تاریکی بفرســـتد. ضربـــه را زد و زن جادویی 

با جیغی میـــان دره افتاد.
تا کســـی بـــه خودش بیایـــد، دختر و غـــام زنگـــی را هم بـــا ضربه هایی بـــه داخل دره 
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انداخت.
صدای سه فریاد کم  و کمتر شد تا به ناپیدایی رسید.

ُمزدبگیران وحشت زده ُسرَخک را نگاه کردند.
گفت:

 -   با شما کاری ندارم. 
یکی شان فریاد زد:

 -   ُمزد ما را چه کسی می دهد؟ 
کم نهاوندم و فرمانروای روم می شوم.   -   من، ُسرَخک، حا

پیش رفتند و راه رو به پایین شد.
ُســـرَخک حـــاال فرمانـــروای کاروان بـــود بـــا صندوقچـــه ای پر از اشـــرفی، نفـــس راحتی 

کشـــید. چشـــم به آســـمان، قدم برمی داشـــت.
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 برادِر وفا، علی، کنار زکریا آمد.

 - در ایـــن محـــل، کاروان محمدبن موســـی از کاروان فاطمـــۀ معصومه جدا می شـــود. 
من و تـــو باید بـــا کاروان محمدبن موســـی برویم. 

گفت و رفت.
زکریا ماند و چندین ســـؤال که از خود می پرســـید: »دلیل جدایی دو کاروان چیســـت؟ 
تکلیـــف وفا چه می شـــود، با ما می آیـــد یا با آن ها مـــی رود؟ حتمًا می خواهـــد با کاروان 

آن ها برود، مـــن چه کنم؟«
سؤال ها از سرش می گذشتند و پاسخی برایشان نمی یافت.

زنـــی را دیـــد که بـــا روبنـــده به طرفش می آیـــد. گمان کـــرد بیمار  اســـت و بـــرای گرفتن 
دوا به ســـوی او می آیـــد؛ اما نـــه، راه رفتنش را شـــناخت. وفا بود که به ســـویش می آمد. 

حاال می توانســـت پاســـخ پرســـش  هایش را بگیرد.
وفا مقابل زکریا ایستاد.

چشـــم در چشـــم یکدیگر دوختنـــد. در این مدتـــی کـــه در راه بودند، زکریا تنهـــا از دور 
وفـــا را دیـــده بود. تمـــاِم اطراف کجـــاوۀ خواهِر علی بن موســـی را محارم ایشـــان گرفته 

بودنـــد و وفـــا نیز هرازگاهـــی فقط در میـــان آن ها و کنـــار بانویش دیده می شـــد.
زکریا دهان باز کرد تا بپرسد؛ وفا از او پیشی گرفت. گفت:

 -   کمی از کاروان دور شویم. 
هـــر دو آرام از کاروان فاصلـــه گرفتنـــد. دیگـــر نه ســـایبانی بود و نـــه تکیه گاهی. آفتاب 
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تیـــز بر ســـر و بدنشـــان می تابید. وفا پشـــت به کاروان ایســـتاد و روبندۀ خـــود را باال زد. 
زکریا همســـرش را دیـــد و دل تنگی اش کمـــی آرام گرفت.

وفا گفت:
 - شنیده ای که قرار است دور شویم از هم؟ 

زکریا می خواست سخنی بگوید که ماندن وفا را کمی طوالنی تر کند. گفت:
 - نفهمیدم علی چه می گوید. 

بـــه وفـــا می نگریســـت و چهـــره اش را در ذهـــن، در دل و در روحش می نشـــاند، گویی 
شـــربتی گـــوارا را بعـــد از تشـــنگِی طوالنـــی و ســـختی، بـــه کام می ریزد. با ســـخن وفا به 

آمد، شـــنید: خود 
کنون دو کاروان در حال جداشدن از یکدیگرند. ما نیز از هم جدا می شویم.  -   ا

دهان باز کرد تا چیزی بگوید؛ اما وفا ادامه داد:
 -   در کاروان بانویم، تنها محارم ایشان می مانند. 

زکریا گفت:
 -  من برای با تو بودن آمده ام. 

 -  می دانی که من نیز به این جدایی بی توجه نیستم؛ اما حتمًا حکمتی دارد. 
 -  راهِی این ســـفر ســـخت شـــدن حکمـــت دارد، این جدایـــی حکمـــت دارد، همه چیز 

حکمـــت دارد؛ اما مـــِن طبیب ایـــن حکمت هـــا را نمی فهمم.
گر نمی فهمی، چگونه راضی شدی به آمدنمان؟  -  ا

زکریـــا آنچـــه دلیـــل موافقتـــش بـــود  گفـــت. گفـــت کـــه چگونـــه کودکـــی بـــه دســـتان 
گفـــت: و  اســـت  یافتـــه  شـــفا  علی بن موســـی 

 -  آن شـــهر، طبیبـــی حاذق دارد. راهی شـــدن را بـــر ماندن، برتر دیدم، بـــه امید درمان 
بیمارانـــی کـــه خواهم دید، بیمارانی که از مدینه فرســـخ ها دور هســـتند. 

فریادی برخاســـت کـــه هم کاروانیاِن بانـــو فاطمۀ معصومـــه را فرامی خواند بـــرای آغاز 
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حرکت.
وفا دست زکریا را گرفت.

 -   ایـــن دســـت ها را در راه شـــفای بیمـــاران بـــه کار گیـــر، بانویـــم همیشـــه می گویـــد که 
بیمـــاری تنهـــا در جســـم نیســـت، روح نیـــز بیمـــار می شـــود. طبیب هـــر دو باش. 

اشک هر دو بر دستان گره شده شان افتاد.
وفا دست ُشل کرد و زکریا دست کشید.

زکریـــا دورشـــدن وفـــا را دید. دیـــد که میـــان کاروان بنی هاشـــم رفت و کنـــار نگینی قرار 
گرفـــت کـــه در رکاب در دل کاروان جلـــو می رفت. از خود پرســـید: »نبـــود و ندیدن وفا 

را چگونه تـــاب آورم؟ !«
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کاروان ساالر فریاد زد:

گر جان خود را دوست دارید.   -  به آن کاروان سرا نزدیک نشوید، ا
کنون در کـــدام منزِل میـــان راه ســـکنی گزیده اســـت و چه  زکریـــا بـــه یاد وفـــا بود کـــه ا
می کند. دل شـــوره داشـــت از اینکـــه راهزنان به آن هـــا حمله کنند. بـــا آن توطئه هایی 
کـــه مأمـــون در ســـر دارد و تمـــام آن هـــا را در میـــان راه، از علـــی شـــنیده بـــود، حتمـــًا 
بـــرای کاروان خواهـــر علی بن موســـی، بـــا آن تعـــداد از محارمـــی که همراهـــش بود نیز 

توطئـــه ای می چیـــد. از علی پرســـید:
 - چرا کاروان ساالر ما را از رفتن به آن کاروان سرا منع کرد؟

 -   هیـــچ انســـان ســـالم و تندرســـتی جرئـــت نزدیک شـــدن بـــه آن کاروان ســـرا را ندارد؛ 
کن شـــده اند.  تعـــداد زیـــادی جذامـــی در آنجا ســـا

 -   نام آنجا چیست؟ 
 -   به چه کار تو می آید؟ جذام درمان ندارد. 

 -   نامش کاروانسرای سانیان است؟ 
علی یکه خورد.

 - تو از کجا می دانی؟ مگر به این کاروان سرا آمده ای؟
زکریا بر اســـبش نشســـت و به تاخت طرف کاروان ســـرای ســـانیان رفت. از پشـــت ســـر 

صـــدای علی را می شـــنید:
 - کجا می روی زکریا؟ ما به منزل بعدی می رویم. چه می کنی؟ 
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زکریا بی نگاه به پشـــت  ســـر خود، اســـب را می تازانـــد. یاد آن زن نیک خـــو برایش زنده 
شـــد، همان که هفته ای در خانـــه اش علم درمان جـــذام را آموخته بود.

علی تاب نیاورد و به دنبال زکریا رفت.
مـــردی که عمـــرش را در بیابان و نبرد و اســـب تازی گذرانده اســـت، به راحتی می تواند 
مقابـــل اســـب طبیبی را ســـد کنـــد و او را از ادامۀ راه منع کنـــد. زکریا در میـــان گردوغباِر 

گهانی دو اســـب در مقابل یکدیگر، دهان بـــاز کرد و گفت: به هوارفتـــه از ایســـتادن نا
 -   بگذار به سانیان بروم. باید بروم. 

علـــی دســـتی بر گردن عرق کردۀ اســـبش کشـــید تـــا بعـــد از آن تاخِت ســـریع، کمی آرام 
گیـــرد و در یـــک جـــا بماند و بـــه او فرصت حـــرف زدن بدهد. زکریا شـــنید:

 - می خواهـــی بـــه بیماری آنان مبتا شـــوی؟ می دانـــی خواهرم چقدر به من ســـفارش 
کـــرد که چشـــم از تو برنـــدارم و نگذارم که بـــا طبابت خود، جانت را بـــه خطر بیندازی. 

-باید بروم. عهد کرده ام.
شنید:

 -  با که عهد کردی، چه می گویی؟
- آن زمـــان کـــه موالیمـــان، علی بن موســـی، از مدینه رفـــت و من نتوانســـتم بدرقه اش 
کنـــم، در پـــی یافتن درمانی بـــرای اینان بودم.  زنی کـــه جذام صورتـــش را از بین برده 
بـــود، درمـــان جذامیـــان را به من آموخته اســـت، فقط به این امید که بیایم و شـــویش 

کنم. درمان  را 
علی خود را کنار کشید. زکریا شنید:

 -   طبیـــب هســـتی و خـــودت بهتـــر می دانی چـــه کنـــی. مـــا از راه بهبهان و شوشـــتر به 
گر نیافتمـــت یا درمانت  شـــیراز می رویم. در شـــیراز منتظـــرت می مانم. به هـــر دلیلی، ا
بـــه طـــول انجامیـــد، وعدۀ دیدار مـــا در نیشـــابور تا هر دو بـــا هم به پابـــوس موالیمان 

برویم. 
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هر دو از اسب پایین آمدند و یکدیگر را در آغوش کشیدند. زکریا گفت:
- در سفر، هر جدایی بویی از فراق همیشگی می دهد.

علـــی برای زکریـــا بوی وفا را داشـــت. دلش بیش ازپیـــش یاد وفا کرد. علی بازگشـــت و 
زکریا به طرف کاروان ســـرای ســـانیان رفت.

تعـــداد زیـــادی بیمـــار جذامـــی در ســـانیان محبـــوس بودنـــد، حبســـی بی نگهبـــان و 
مراقب. خروج از کاروان ســـرای ســـانیان، برایشـــان برابر بود با سنگباران شـــدن توسط 

مردم روســـتاهای اطـــراف که طـــرف دار مأمـــون بودند.
زکریـــا مشـــتاق بـــود همســـر آن زن نیک خـــو را کـــه در اطراف مدینـــه دیده بـــود، بیابد 
و از دلدادگـــی او، بـــه شـــوَیش بگویـــد. بگویـــد کـــه آن زن، خـــودش را در خانـــه حبس 
کـــرده تا بتواند برای بهبودی شـــویش درمانـــی بیابد و به گمانش یافتـــه بود. بی آنکه 
آن درمـــان را بـــرای خـــود به کار گیرد، مشـــتاق بـــود ببینـــد آن درمان می توانـــد به کار 

شـــویش بیایـــد یا نه.
روی خود را پوشـــاند و وارد ســـانیان شـــد. بـــوی درد، بوی مرگ همه جـــا پیچیده بود. 

کســـتر لباس ها برمی خاســـت. دود از جنازه های ســـوخته و خا
هیچ کاروان سراداری یا خدمتکاری یا غامی را در آنجا ندید.

در تک تـــک حجره هـــا، انســـان هایی خفتـــه یـــا در حـــال نالیـــدن، بـــه انتظـــار مـــرگ 
بودند. نشســـته 

در میان کاروان سرا ایستاد.
جذامیان با وحشت و تردید به او خیره شدند و اندک اندک اطراف او را گرفتند.

از اســـب پاییـــن آمـــد. پـــا را کـــه بـــر زمیـــن گذاشـــت، به نظـــرش نرم تـــر از زمیـــن یـــک 
کاروانســـرای خشـــک آمد. به زیر پایش نگریســـت. بر جنـــازه ای درهم پیچیده افتاده 

بود.
انســـانی قدخمیـــده کـــه از چهـــرۀ نیم گوشـــت و نیم اســـتخوانش معلوم نمی شـــد مرد 
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اســـت یـــا زن، به طـــرف زکریا آمـــد و بـــا صدایی گرفتـــه گفت:
 -   تـــازه ُمـــرده اســـت. ما مـــردگان خـــود را در این میـــدان رهـــا نمی کنیم کـــه غریبه ای 

همچـــون تـــو پا بـــر آن بگذارد. بـــه چـــه کار آمده ای؟ 
کت بماند و خوب موقعیت را بســـنجد،  زکریـــا از روی جنـــازه کنار رفت. ترجیح داد ســـا

بعـــد دهـــان باز کند تا ســـخنی که برایـــش گران تمام شـــود، نگوید.
بیمار دیگری کنارش آمد. زکریا شنید:

 -   غریبـــه، خـــوش نداریم شـــخصی میانمـــان بیایـــد و روی خود بپوشـــاند؛ هـــر که به 
ج نیســـت: یا از عباســـیان اســـت و برای آزارمـــان آمده و  ســـانیان بیایـــد، از دو گروه خار
روی می پوشـــاند، یـــا جذامی اســـت همچـــون ما که دیگـــر در این محـــل، روی خود را 

نباید بپوشـــاند. حـــال تو از کـــدام گروهی؟ 
زکریا گفت:

 -   هیچ کدام، برای کاری دیگر آمدم. 
شنید:

 -   جاسوسی؟
حرف جذامی تمام نشـــده بود که باران ســـنگ ها به ســـر و بدن زکریا نشســـت. خود را 
پشـــت اســـب پنهان کرد؛ اما ســـنگی درشـــت بر ســـرش خورد و زمین افتاد. کاروان سرا 

به بازی و تشـــویش درافتاده بود که شـــنید:
 -   نزنید، مگر او چه کرده است با شما؟ نزنید. 

چشم های زکریا دیگر جایی را ندید.
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بانـــوی مـــن،  معصومـــه جـــان، ســـفر طوالنـــی اســـت و داغ دوری از بـــرادر، بی تابتـــان 
کـــرده اســـت. کاش می توانســـتم هـــر چـــه دارم بدهـــم و نبینم کـــه این گونـــه بی تاب 
شـــده اید. کاش می توانســـتم ســـخنی بگویم تا شـــما را از این حال دربیاورم. کاش راه 

نزدیک تـــری بـــود کـــه ایـــن چشـــم انتظاری را پایان می بخشـــید.
اما چه سود که هر چه وفا بخواهد، در همان آرزو می ماَند و قدری جلوتر نمی رود.

خ  گرمـــای بیابان هـــای کوفـــه آدمکش اســـت بانو. خـــدا کند هر چـــه زودتـــر از این برز
بیـــرون برویم.

هـــر قدمـــی کـــه به ســـوی موســـی الرضا برمی داریم، خـــون مـــی دود بـــه رگ و پی تان. 
خـــوب می فهمـــم چقدر مشـــتاق و شـــیدای دیـــدار برادرتان هســـتید.

کشـــیر و عســـل. قدری  بانـــو جـــان، فدایتان شـــوم، شـــربتی خنک مهیا کـــرده ام، از خا
بنوشـــید. شـــاید حالتـــان را بهتر کنـــد و قلب مـــن را آرام تر.
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ک کار  ُســـرَخک بایـــد خـــود را به مأمون نشـــان می داد، قبـــل از اینکه جلـــودی و ضحا

او را خـــراب کنند.
شـــنیده بـــود خواهـــر علی بن موســـی بـــا کاروانـــی، می خواهد به دیـــدار بـــرادرش برود؛ 

ایـــن فرصـــت خوبی بـــود برای ابـــراز ارادت بـــه مأمون.
بـــه ســـراغ قبیله ای رفـــت که می دانســـت شـــعوبیه هســـتند و از حکومت عباســـیان و 

علویـــان و هـــر چـــه عرب اســـت، دل خوشـــی ندارند. بـــه رئیس قبیلـــه گفت:
کنون که فرصت است، بشتابید.   -   مگر جز این است که از اعراب بیزارید؟! ا

بزرگ قبیله گفت:
 -   عباســـیان و امویـــان مـــا را موالیان خود می خوانند. پیشـــینۀ کهن مـــا در جای جای 

ک نهفته اســـت. اعـــراب هیچ برتری بر مـــا ندارند. ایـــن خا
 -   کافـــی اســـت. بایـــد بشـــتابیم و انتقـــام خـــود را بگیریم و بـــه آن اعراب کـــه آمده اند، 

بفهمانیـــم ایـــن ســـرزمین جای آمدن هر کســـی نیســـت. 
بزرگ قبیله به ُسرَخک نگریست، گفت:

ک نشـــاندن اعراب   -   دانســـتم کـــه از نهاونـــد آمـــدی؛ امـــا بـــه چه دلیـــل در پـــی به خا
؟  هستی

ُسرَخک نمی خواست چرایی کارش را فاش کند. گفت:
 -   کاروانی از نزدیک شـــما خواهد گذشـــت کـــه در آن، اقوام و خویشـــان ولیعهد مأمون 

عباســـی حضور دارند. 
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 - از آمدنشـــان بـــه این ســـو مطلـــع بـــودم؛ اما چگونه بـــا آن ها مبـــارزه کنیـــم؟ بهترین 
شمشـــیرزنان و دالوران را در اختیـــار داریـــم، بااین حـــال، تعـــداد ما کم اســـت. 

-   همیشه برای پیروزی در نبرد، نیاز به شمشیرکشیدن نیست. 
بعد شیشه ای کوچک در دست گرفت و آن را به بزرگ قبیله نشان داد.

 -   زهر به آن ها بخورانیم؟! 
ُسرَخک گفت:

 -   مردانتـــان نرونـــد. زنانتـــان را بـــرای اســـتقبال از آن هـــا بفرســـتید و در پیاله های آب 
و شـــیر آن هـــا، از این زهـــر بچکانیـــد. هر یک قطـــره اش، بـــرای از بین بـــردن صد مرد 

کافی اســـت. 
بزرگ قبیله پذیرفت.

ُســـرَخک و زنـــان قبیله بـــه راه افتادند تا خود را بـــه کاروان فاطمۀ معصومه برســـانند. 
هنـــوز فاصلـــه ای تا آن هـــا مانده بـــود که صـــدای تاخت و تـــاز و فریاد و جنـــگ و نبرد 
شـــنیدند. ُســـرَخک به زنان دســـتور داد کـــه پای صخـــره ای کوچک بماننـــد و خود از 
آن باال رفت. جنگی ســـخت را شـــاهد بود که گروهـــی ُپرتعداد و ســـیاه پوش بر کاروان 

هجوم بـــرده بودند.
مـــردان کاروان را می دیـــد کـــه یکـــی پـــس از دیگـــری، بـــر زمیـــن می افتادنـــد و کشـــته 
گهـــان از دور، ســـوارانی را دید  می شـــدند و زنـــان در گوشـــه ای پنـــاه گرفتـــه بودنـــد. نا
کـــه به تاخـــت به طـــرف مـــکان نبـــرد می آمدنـــد. مـــردی را کـــه جلـــودار ســـواران بـــود، 
ج، از خانـــدان ســـعد بـــود کـــه از بـــزرگان قـــم محســـوب  می شـــناخت: موســـی بن خزر
می شـــد. مـــردی که هیچ گاه حاضر نشـــده بـــود با تمـــام وعده هایی که ُســـرَخک به او 

داده بـــود، دســـت از علویان بـــردارد.
با هجوم مردان قمی، سیاه پوشان گریختند.

ک کار را تمام کرده بودند؛ اما هنوز  ُســـرَخک برافروخته شـــد. دانســـت جلودی و ضحا
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کاروان زنده بود. بزرگ 
مـــردان قمـــی به جمع کردن بدن های بی جان بنی هاشـــم مشـــغول شـــدند. ســـرخک 

به ســـرعت پاییـــن آمد و ســـراغ زن های قبیلـــه رفت، گفت:
 -   مردی نمانده اســـت در کاروان، بر ســـر خود بزنید و شـــیون کنید و از این شـــیر و آب 
بـــه زن هـــا بدهید. یادتان نـــرود، ابتدا به زن ها بنوشـــانید، داغ داربـــودن آن ها را بهانه 
کنیـــد بـــرای عطشان بودنشـــان. برخیزید و بروید و بنوشـــانید. بگویید از قم هســـتید، 

مبـــادا نامی از قبیلۀ خـــود بیاورید. 
زن هـــا کـــه رفتند، ُســـرَخک به بـــاالی صخره بازگشـــت و آن هـــا را پاییـــد: زن ها چنان 
می نالیدنـــد که گویی فرزنـــدان خود را در جنگ از دســـت داده اند! کارشـــان بی نقص 
بـــود؛ امـــا زن هـــای کاروان و مـــردان قمـــی، میلی به نوشـــیدن شـــیر یا آب نداشـــتند و 
فقـــط تعداد اندکی از آنان، بـــرای احترام به میهمان نوازی زنان، جرعه ای نوشـــیدند.
کیه پیش  ُســـرَخک کار خود را تمام شـــده دانســـت و همان جـــا راهش را به طـــرف انطا

گرفت.
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زکریـــای مـــن، ای طبیـــب رومی، نبـــودی ببینـــی بیابان ســـاوه، در ســـال ۲۰۱ هجری، 
عاشـــورایی دیگـــر بـــه خـــود دیـــد. مـــردم ســـیاه جامه بـــا شمشـــیرهای آخته به ســـوی 

کاروان مـــا، کاروان بانـــو معصومـــه حمله ور شـــدند.
گاه همچـــون اشـــباح همه جـــا را دربرگرفتنـــد. چکاچک  آن قـــدر زیـــاد بودند کـــه به نـــا
شمشـــیرها به آســـمان رفت. مردان هاشـــمی به مصافشـــان رفتند، بـــی ذره ای هراس 

از جـــان خویـــش. گویـــی مدت ها آمـــاده چنیـــن جان فشـــانی بودند.
گر نبود، اهل مدینه پاســـخ دندان شـــکنی  دریغ که فرســـخ ها راه تا مدینه فاصله بود. ا

به مهاجمان می دادند. غریـــب بودیم زکریا، غریب.
گـــر غریـــب نبودیـــم، آن گونـــه یـــک به صـــد و همچـــون شـــغاالن کـــه شـــیری را دوره  ا
می کننـــد، بـــه مردانمـــان هجـــوم نمی آوردنـــد و از یکدیگر جدایشـــان نمی کردنـــد و بر 

جانشـــان شمشـــیر نمی نشـــاندند.
دیگـــر مـــردی از هاشـــمیانم در میـــان میـــدان زنـــده نمانده بـــود که سیاه پوشـــان قدم 
به ســـوی ما برداشـــتند. شمشـــیری یافتم و در دســـت گرفتـــم. آری، وفایت شمشـــیر در 
دســـت گرفته بود و شده بود ســـپر بای بانوی خویش. شهادتین می گفتم که سوارانی 
از جانـــب قـــم به تاخت آمدند و غبار سیاه پوشـــان را تاراندند. آمدند و مـــن زنده ماندم.
ک ها فروکش کرد. با اسب هایشان مقابل چشم های ما سدی ساختند تا بانویمان،  خا
فاطمـــۀ معصومه، چشـــمش به بدن های پاره پـــارۀ مردان نیفتد. اما بانـــو دید. من نیز 
خ که بیش از هر زمان، بی تاب دیدن برادر بود.  دیدم از چشـــم ایشـــان. چشم های سر



177 آبیها

59
-  غریبه، چرا بی مهابا میان آن دل شکستگان و زخم َبَدنان وارد شدی؟ 

علی بن مهزیـــار اهـــوازی بود کـــه می گفت. صدای گرم و گیرایی داشـــت و دلســـوزی در 
مـــوج می زد. کلمه به کلمه اش 

زکریـــا چشـــم ها را آرام باز کرد. نور، چشـــمش را آزرد و درد ســـرش را بیشـــتر کـــرد. به یاد 
آورد آخریـــن مرتبـــه در میـــان کاروان ســـرا بوده اســـت و ســـنگی از آن میان، بر ســـرش 
نشســـته اســـت، پس باید انســـانی بـــا چهـــره ای جذام گونـــه و گوشـــت هایی برآمده، بر 
بالینـــش حضور داشـــته باشـــد؛ امـــا دید که مـــردی جوان که تـــازه بیست ســـالگی را رد 

کرده با کاســـۀ آبی، کنارش نشســـته اســـت.
پرسید:

 -   کیستی؟ 
شنید:

ک ما پا گذاشـــته ای. تـــو این درماندگان را هراســـانده ای. از من می پرســـی   -   تـــو به خا
 ! کیستم

زکریا دســـت را ســـتون بدن کرد تا برخیزد. دوباره زمین و آســـمان جایگاهشان دگرگون 
شـــد و بر زمین افتاد. شنید:

 -   ســـنگی سنگین بر ســـرت زدند. از غریبه هایی همچون تو، بســـیار نیرنگ دیده اند، 
آن قـــدر که تـــاب فریب دیگـــری را نمی آورند. حال بگو به چـــه کار آمده بودی؟ 

 -   من طبیبم. مگر آن ها بیمار نیستند؟! تو چرا میان آن ها هستی؟!
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جوان کاسۀ آب را به طرف دهان زکریا برد.
 -   ایـــن گندمـــزار کـــه در آن هســـتی، متعلـــق بـــه من اســـت. هـــر روز بـــرای آن هـــا نان 
می بـــرم، گندمـــش را بـــا دســـتان خـــودم، از همیـــن زمیـــن درو می کنم و توی آســـیاب 

می ریـــزم.
زکریا پرسید:

 -   نامت چیست؟ 
- دانستنش چه سودی به حال تو دارد؟

 -   کنجکاوی ذات من است، برای دانستن همه چیز. 
 -  برای کنجکاوی به این جذام خانه آمده ای؟

 -  مواخذه ام می کنی؟
 - مـــن نیـــز چـــون تو کنجـــکاو بودم و بســـیار جســـت وجو می کـــردم. می گشـــتم و انگار 
تشـــنه تر می شـــدم تـــا اینکـــه  علی بن موســـی بـــه اینجـــا آمـــد و چهـــار روز مانـــد. همان 

چهـــار روز بـــرای همۀ عمـــرم کافی بـــود. تنها او عطشـــم را فرونشـــاند. 
زکریا درمانده نشست، گفت:

 -   می خواســـتم به اینان کمک کنم؛ اما در پاســـخ ِمهرم، ســـرم را شکســـتند. باز خواهم 
گشـــت و بـــه کاروانم می پیوندم و رنج تنهاســـفرکردن را از خـــود می رهانم. اینان جذام 

را بر درمـــان ترجیح می دهند. 
شنید:

 -   هیـــچ انســـانی بیمـــاری را بر ســـامت ترجیح نمی دهـــد، مگر بیماری در راهی باشـــد 
که ارزشـــش را داشـــته باشد. 

زکریا برخاست، به اطراف نگریست. گفت:
 -   اسبم کجاست؟ 

شنید:
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 -   گمـــان کردنـــد جاســـوس مأمـــون هســـتی. خون خـــودت و گوشـــت اســـبت را حال 
کردنـــد. آن دود کـــه از کاروان ســـرا برخاســـته، دود کبـــاب اســـب توســـت. 

 -   چـــه با اســـب، چـــه بی اســـب، خواهـــم رفـــت و دیگر هیـــچ گاه پا بـــه آن کاروان ســـرا 
نمی گـــذارم. 

 -   چه زود از درمان شوی آن زِن نیک خو پشیمان شدی. 
زکریا مردد شد. شنید:

 -   هـــر دو هماننـــد یکدیگریـــم: تو نیـــز از نصرانی هـــا و ِدیرنشـــین ها، خود را بـــه دامان 
علی بن موســـی رســـانده ای. مـــن نیـــز این گونـــه ام؛ تـــو نیـــز نمی دانســـتی کـــدام راه، از 
بیراه جداســـت، مـــن نیز این گونـــه ام؛ اما تو ِعلمت را کـــم یافتی و خـــود را در حفره ای 
عمیـــق ُجســـتی بی َرهنما؛ درحالی که می توانســـتی خـــود را به حرکـــت واداری و به نور 

برسی. 
 -  باید چه می کردم که نکردم؟

 -  بـــا چشـــمان ســـرت دیدی و چشـــمان دلـــت را بســـتی. ِعلـــم در کنارت بـــود، دانش 
گر می توانـــی این بیمـــاران را درمان  کنـــون ا را می توانســـتی دریابـــی؛ امـــا نخواســـتی. ا
کنـــی، به سراغشـــان بـــرو؛ وگرنـــه همـــان تصمیمی که بـــرای رفتـــن گرفتـــه ای، نیکوتر 

. ست ا
زکریا حرف حق می شنید، راست و درست. گفت:

- نامت را نگفتی؟
- علی بن مهزیارم.

 دست بر شانۀ علی گذاشت و گفت:
-  برویم. 
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-  وفا، آماده ای برای رفتن؟

 - بانویم از دنیا رفته است، من دیگر زندگی را برای چه بخواهم؟!
 -  برای زکریا، او هنوز منتظر توست.

 -  زکریا، زکریا، زکریا.
 - عاشقش هستی که این گونه نامش را تکرار می کنی. انکار نکن.

 -  عشق چیست؟ دیده ای؟ چشیده ای؟
ک و دنیـــا می ُبرند، خاصه   -  مـــن نمی دانـــم؛ اما دیده ام کـــه عده ای از خـــواب و خورا
می شـــوند در انســـانی دیگر. تمام خواسته شـــان در دنیا، خاصه می شـــود در لبخند و 

رضایـــت آن دیگـــری. اما تنها دیده ام. خود نمی دانم عشـــق چیســـت.
ک نشین. گر می دانستی، انسان می شدی و خا  -  ا

 -  آیا عشق بود که به شما دستور داد از آن شربت بنوشید؟
 -  آری، عشق بود،  عشق.

- مگـــر ندیدید که آن سیاه پوشـــان چه بر ســـرتان آوردند، گمان نبردید که آن شـــربت 
باشد؟! زهرآلود  نیز 

 -  خـــودت حتمـــًا آنجا بـــودی و دیدی. گروهـــی زن با جام هـــای مملو از نوشـــیدنی، از 
بیابـــان ســـر درآوردند. مردان قمی خواســـتند از نزدیک شدنشـــان جلوگیـــری کنند؛ اما 
زن هـــا شـــیون کردند و خـــود را به کشته شـــدگان رســـاندند و همچون فرزندُمـــردگان بر 
ســـر کوفتند. بعد جام ها را به دســـت مـــا دادند. بانویم جرعه ای برای شکسته نشـــدن 
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دل آن پیرزن نوشـــید، من نیز از پی ایشـــان نوشـــیدم.
  -  وفا جان، آماده ای برای رفتن؟

 -  یعنی تمام شد؟ زهر کار خودش را کرد؟ کاری که از شمشیر برنیامد؟!
گر نمی شد که خدا من را نمی فرستاد.  -  ا

 -  زکریـــا چه می شـــود، راه را پیـــدا می کند؟ بیابان هـــای فراوانی در میان راه اوســـت، او 
نرسد. گزندی  را 

گر بخواهی، می توانی.  -  می خواهی بمانی و زکریای خود را دوباره ببینی؟ ا
کنون فقـــط نگران   -  زکریـــا را زمانـــی می خواســـتم ببینـــم که بانویـــم را نیز می دیـــدم. ا

هستم. او 
گر پاسخ سؤالم را بدهی، خیالت آسوده می شود.  -  ا

 -  چه سؤالی؟
 -  آیا زکریای تو به موالیش علی بن موسی ارادت دارد؟

کیه را ترک نمی کرد تا خود را به مدینه برساند. گر ارادتش نبود که انطا  -  آری، ا
کنون   -  پـــس خیالـــت آســـوده باشـــد. مـــوال خـــوب می دانند چگونـــه راهبـــری کننـــد. ا

آماده ای؟
 - چه  باید کنم؟

 -  هیچ. سبک شو، بی قید و رها. هر چه دل بستگی است، بگذار برای دنیا بماند.
 - بیش از هر وقت دیگر  آماده ام.

- بانو معصومه نیز آمده اند.
- چگونه؟ بگذار بنشینم. نمی توانم در مقابل بانویم در بستر باشم.

 - به احترام ایشان برخیز و با من بیا. وقت رفتن است.
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کیه شـــد. جز بغداد، شـــهری به آن زیبایی ندیده بود، شـــهری ُپر از  ُســـرَخک وارد انطا

کلیســـا و کاخ و هزاران خانه و بی شـــمار کاروان سرا.
از چند نفری پرسید:

کیه کجاست؟  کم انطا  -   کاخ حا
با اشاره به او نشان دادند.

غبـــار و خســـتگی راه در او بـــود؛ امـــا زمـــان را بیـــش از ایـــن نمی توانســـت هـــدر دهد. 
مشـــتاق دیـــدن زر و ســـیم بود، فـــراوان.

بـــه کاخ رســـید. نگهبانـــان مقابـــل او را گرفتنـــد. حکمـــی را کـــه از مأمون بـــرای گرفتن 
جزیـــه گرفتـــه بود، به آن هـــا نشـــان داد و خـــود را معرفی کـــرد. نگهبانان کنـــار رفتند.
ُســـرَخک خـــود را بـــرای گرفتن ســـکه های فـــراوان آمـــاده کرده بـــود، حتـــی در راه، به 
کاروان ســـراها نگریســـته بـــود تا ببیند آن ها شـــتر و اســـب، به انـــدازۀ کافی بـــرای بردن 

جزیـــه دارند یـــا خیر.
دربانی وارد کاخ شـــد تا برای ُســـرَخک ِاذن ورود بگیرد. ُسرَخک منتظر آمدن نگهبان 
کم بر تخـــت نشســـته بـــود و وزرا اطـــراف تاالر و  نشـــد و پـــا بـــه تـــاالر کاخ گذاشـــت. حا

گرد آن ایســـتاده بودند. نگهبانـــان گردا
گهانی ُسرَخک، نگهبان ها مقابلش سد شدند و دست به شمشیر بردند. با ورود نا

کم فریاد کشید: حا
 -   چه کسی به تو اجازۀ ورود داد، مرد عباسی؟ 
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ُسرَخک گفت:
 -   تمـــام ایـــن دیار و ســـرزمین و بیش از نیم جهان برای خلیفۀ مســـلمانان اســـت. چه 

کســـی برای ورود بـــه خانه خود ِاذن و اجـــازه می گیرد؟! 
از یکی شنید:

 -   مرد گستاخی هستی. 
ُســـرَخک به طرف او قدم برداشـــت، نگهبانان جلویش را گرفتند. ُسرَخک شمشیرهای 

گفت: کنار زد.  آنان را 
گر خراشـــی بر بدن من وارد شـــود، ســـپاه چند صدهزار نفری خلیفـــه، یک جنبنده   -   ا
کمتان ســـخن  را در ایـــن شـــهر زنـــده نمی گـــذارد. خلـــوت کنید و بیـــرون برویـــد، با حا

بیرون.  دارم، 
همـــه بـــا تعجب بـــه ُســـرَخک می نگریســـتند، تا بـــه آن روز، مـــردی چنین گســـتاخ در 

کیه ندیـــده بودند.  کـــم انطا مقابـــل حا
کم گفت: کم بودند. حا سربازها و وزرا منتظر دستور حا

 -   همـــه می دانیـــد کـــه مـــن به دنبـــال ریختـــن خون نیســـتم و جنـــگ را جـــز ویرانی و 
ج شـــوید تا ببینـــم او چه می گویـــد و چه می خواهد.  هدررفتـــن خون ها نمی دانم. خار
کم  کم اشـــاره کرد تا از تختش پاییـــن بیاید. حا همـــه که بیرون رفتند، ُســـرَخک به حا
با ســـنگینی از تخت خود برخاســـت و آرام به طرف ُســـرَخک قدم برداشـــت. ُســـرَخک 

کم خواند. ُســـرَخک گفت: حکم را بـــه او داد. حا
 -   جزیه ها را بر شتر و اسب بار بزنید. فردا می روم. 

شنید:
 -   شتاب داری مرد عباسی! جزیه ای به تو نمی دهم. 

ُسرَخک براق شد. شنید:
کم اســـت کـــه از جنگ خوشـــش نیایـــد؟! جنگی که دوســـت ها   - به راســـتی کـــدام حا
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را از دشـــمنان جـــدا می ســـازد و مـــردم را آن قـــدر فقیـــر می کند کـــه می توانـــی به راحتی 
گـــر جنگ روی  بر آن ها اســـتوار شـــوی. خون اســـت کـــه حکومت را محکـــم می کند. ا
کمه می کنـــد. بااین حـــال، برای تو  دهـــد، خـــوب می دانم کـــه خلیفه ات تو را نیـــز محا
گر قرار اســـت پنج  پیشـــنهاد بهتری از جزیه دارم که دردســـرت نیـــز کمتر خواهد بود. ا
شـــتر را بـــرای جزیـــه ببری، بـــا پیشـــنهاد من، می توانـــی پنجاه شـــتر ببـــری و همه نیز 

بـــرای خودت باشـــد، نه خلیفـــۀ احمقت. 
 -   به اندازۀ قدرتت دهان باز کن. من به خلیفۀ خود خیانت نمی کنم. 

 -   مگر من از تو خواستم به او خیانت کنی؟ تنها پیشنهادی برایت دارم. 
گر خاف میل مسلمانان باشد، نمی پذیرم.   - می شنوم؛ اما بدان ا

 -   کودکـــی دارم کـــه مدت هاســـت در بســـتر بیمـــاری افتـــاده و مـــو و ناخنـــی در بدن او 
نمی رویـــد. اســـتخوان هایش نـــرم اســـت، طبیبـــی به نـــام زکریا به دیار شـــما آمـــده، او 
را برایـــم بیـــاور. پیـــک من از مدینـــه تا اهـــواز او را دنبال کرده اســـت؛ اما بیـــش از این 
نمی دانـــد. او را بیـــاور و جزیـــه و هدیـــۀ چنـــد برابـــری خـــود را بگیر. به همیـــن راحتی. 

ُســـرَخک اندیشـــید کـــه حتمـــًا آن طبیـــب همچـــون زائـــران و مشـــتاقان دیگـــر دیـــدار 
گـــر هنوز زنده باشـــد، کار ســـختی  علی بن موســـی بـــه مرو رفته اســـت. پـــس یافتنش ا

. نیست
پذیرفت.

کم گرفت و از کاخ بیرون آمد. حکم مأمون را از دست حا
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از همـــان ابتـــدا کـــه با علی بن مهزیار وارد کاروانســـرا شـــدی، شـــروع به دیـــدن بیماران 
کردی. عده ای از آنان، بیماری شـــان به اســـتخوان رســـیده بود و دیگر کاری از دســـت 
هیچ کـــس برنمی آمـــد، عـــده ای دیگـــر تازه بـــه بیمـــاری دچار شـــده بودنـــد و عده ای 
نیمـــی از بدنشـــان گرفتـــار شـــده بـــود. آن هـــا را بـــه حجره هـــای مختلـــف کاروان ســـرا 

کـــه تمام شـــد، گفتی: فرســـتادی. تفکیک 
 -   یک حجره را خالی بگذارید. 

علی پرسید:
 -   به چه دلیل؟ 

گفتی:
 -   آن حجره برای امید است. 

نگذاشتی پسر مهزیار بیشتر بپرسد، گفتی:
 - به زودی خواهی فهمید. 

جـــز اندکی، خواب به چشـــم راه ندادی؛ در شـــبانه روز مدام گیاهان را می جوشـــاندی 
ک جذامیان می کردی. شـــوی آن زن را نیز یافتی، اســـماعیل  و دارو می ســـاختی و خورا
را، مردی که جذام هنوز نتوانســـته بود چشـــمان زیبایش را از بیـــن ببرد. در حجره ای 
قـــرارش دادی کـــه جذام بر نیمی از بدن بیماران چیره شـــده بود و نیـــم دیگر در حال 

بود. بهبودی 
زهیـــر، اولیـــن جذامـــی بود که بعـــد از هفـــت روز از آن حجـــره رفت. زخم هـــای بدنش 
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خشـــک شـــده بـــود و دیگـــر زخمـــی جدیـــد ریشـــه نمی دوانـــد. او را بـــه حجـــرۀ خالـــی 
فرســـتادی. علی بن مهزیـــار بـــا دیـــدن اولین نفری که بـــه آن حجره رفت بـــه تو گفت:

 -   چرا او را در این حجره جای دادی؟ 
گفتی:

 - ایـــن حجـــره محلـــی خواهد بـــود که تمام بیمـــاران به آن چشـــم خواهنـــد دوخت و 
امیدشـــان به بهبـــودی را از دســـت نخواهنـــد داد. اینجا حجرۀ امید اســـت. 

دو مـــرد و یک زن دیگـــر را نیز به آنجا فرســـتادی؛ اما خودت خوب می دانســـتی تمام 
این افـــراد از بیمارانی بودنـــد که تازه به جذام مبتا شـــده اند.

ج کند تا  بـــه علی بن مهزیـــار گفتـــه بـــودی که مرده هـــا را مخفیانـــه از کاروان ســـرا خـــار
بیمـــاران دیگر مأیـــوس و دل مرده نشـــوند.

هـــر چه می دانســـتی و هر چه از طـــب رومی و ایرانی و شـــرق دور آموخته بودی انجام 
دادی، داروهایـــت روی عده ای کارگر افتاد و پاســـخ داد و عائم بهبود ظاهر شـــد؛ اما 
جذام گوشـــت عده ای دیگر را روز به روز بیشـــتر می بلعید و گســـترش می یافت. یکی از 
آن افراد، اســـماعیل، شـــوهر آن زن بود. دلیلش را نمی دانســـتی؛ تاشت را برای یافتن 

کردی. بیشتر  پاسخ 
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زکریـــا با خـــود خلوت کـــرد. تنها اندکی پـــس از غروب آفتـــاب بود که اســـماعیل، جان 
داد. برخـــاف تصـــوری که داشـــت، جـــذام اســـتخوان هایش را نیـــز بیمار کـــرده بود و 

دیگر داروهـــای طبیب، اثری نداشـــت.
تردید از تشخیص اشتباه به جانش افتاده بود:

- از کجا معلوم مرگش را جلو نینداخته باشم؟
مانـــده بـــود، چـــه کنـــد. در آن مـــدت، به خوبـــی فهمیده بـــود کـــه بیمـــار نمی خوابد، 
درد دارد. خـــواب بـــرای آن هاســـت کـــه دردی ندارنـــد. آن هـــا که ســـالم اند، شـــب که 
می شـــود، به دنبـــال لقمـــه ای نـــان هســـتند که بخورنـــد و بعـــد از آن، بســـتری نرم که 
بـــر آن بیاســـایند و فـــردا به روز خـــوش دیگری پای بگذارنـــد. اما دردمنـــدان این گونه 
نیســـتند. نمی داننـــد بیماری اجـــازه می دهد فـــردا را ببینند یا خیر. زکریـــا نیز همچون 
آنـــان بیـــدار می مانـــد. درد به جانـــش افتاده بود. مانده بود که شـــفا باشـــد برایشـــان، 
مرهمی باشـــد بر دردشـــان؛ اما نتوانســـته بـــود و همان طور که پیـــش از او، یک به یک 

ک می گذاشـــتند، مرگشـــان ادامه داشـــت. ســـر بر خا
دودل بـــود. آیـــا ماندنـــش بعدازاین، ســـودی خواهد داشـــت؟ تعدادی از آن هـــا به او 
ایمـــان آورده بودنـــد و داروهایش را معجزه می پنداشـــتند؛ معجزه ای که شـــاید بتواند 
مقابـــل گرگ درنـــده و خورندۀ جـــذام را بگیرد. پس بیـــدار ماند. درد کشـــیدن آن ها را 

نگریســـت و خـــود نیز بـــه یاد وفا، بـــه یاد دوری از اقوام و خویشـــان درد کشـــید.
آفتـــاب در حـــال طلـــوع بود که دیگـــر ناله ای نشـــنید، فهمید کـــه همـــه خوابیده اند و 
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وقـــت رفتن اســـت. خنکای شـــب بـــر دلش نشســـت و پاهایـــش را محکم کـــرد. باری 
و اســـبابی بـــرای جمع کردن نداشـــت. آنچه هم داشـــت، نمی خواســـت با خـــود ببرد؛ 
پس از ســـال ها طبابت، خوب می دانســـت که ُبـــردن باری از میـــان جذامیان، امکان 

انتقال بیمـــاری را افزایـــش می دهد.
آرام از کاروان ســـرا بیـــرون آمـــد. راه رفـــت. رفت و پشـــت  ســـر خـــود را نیز نـــگاه نکرد. از 
میـــان قبرهایی گذشـــت که جنازۀ بیمـــاران را در آنجا دفن می کردنـــد. قبری تازه دید. 

به یقیـــن برای اســـماعیل بود.
گـــر آن زن خبر مرگ شـــویش را می شـــنید، چه می کـــرد؟ به حتم او نیز دیگـــر جذام را  ا

تاب نمی آورد.
زکریـــا فاتحه ای بـــرای همه خوانـــد و راهش را ادامـــه داد. از تپۀ کوچکی گذشـــت و با 
اســـبی آمادۀ ســـفر روبه رو شـــد، درســـت شـــبیه همان اســـبش که کبابش کرده بودند.

به طـــرف اســـب رفـــت. افســـارش بـــه تخـــت ســـنگی محکـــم شـــده بـــود تـــا نگریـــزد. 
کجاســـت؟ صاحبـــش 

بـــه اطـــراف چشـــم گرداند. هیچ کس را ندید. به اســـب دســـت کشـــید. تمـــام عضات 
بدنش زیر دســـت زکریا لرزید. در ســـرش گذشـــت که ســـفر با پای پیاده بســـیار دشـــوار 

کنون پیـــاده نبود. گـــر اســـبش را نگرفته بودند و به ســـیخ نمی کشـــیدند، ا اســـت، ا
به وســـایل روی اســـب نگریســـت. همه زاد و توشه ســـفر مهیا بود: آب، یک َمشک ُپر، 

ک به انـــدازۀ هفت روز. خورا
دســـتی بـــه زین اســـب کشـــید و بیـــش از این، نمانـــد و به راهش بـــا پای پیـــاده ادامه 

داد. صدایـــی او را به خود آورد، شـــنید:
 -   برادر، رسم مسلمانی، بی وداع رفتن نیست. 

صـــدای علی بن مهزیـــار بـــود کـــه بـــر جانـــش نشســـت. دو روز بود کـــه به کاروان ســـرا 
نیامـــده بـــود. زکریا پشـــت بـــه او گفت:
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 -   مـــرا عفو کـــن، ناتوان بـــودم از معجزه. این بیمـــاران، معجزه نیاز دارنـــد، نه طبیب. 
طبیب راهگشایشـــان نیست. 

شنید:
 -   معجزه؟! معجزه مگر چیست جز امید و ایمانی که برایشان ساختی؟

-   امیـــِد بی ثمـــر بـــه چـــه کارشـــان می آیـــد، آن هـــم امیـــدی کـــه پـــس ازآن، مـــرگ بـــه 
انتظارشـــان نشســـته باشـــد! عذابـــم را بیـــش از ایـــن نکـــن علـــی  جـــان، بگـــذار بروم.

شنید:
 - مـــن مقابلت نایســـتادم. پشـــت ســـرت هســـتم.  بـــرو، تو عادت کـــرده ای بـــه رفتن و 

گذاشـــتن دیگـــران، بی آنکـــه به پشـــت ســـرت نگاهـــی بیندازی. جا
زکریـــا رو برگردانـــد و بـــه مهزیـــار خیره شـــد، چشـــم در چشـــم هـــم. نگاه ها بـــا یکدیگر 

گفتند. زکریـــا در چشـــمش  خواند: ســـخن 
- چقدر ضعیف بودی زکریا!

و با چشمش فهماند:
گر کســـی نتواند یک کوه را بردارد،  ج از توانم برداشـــتمش و ا - ســـنگ بزرگی بود. خار

بـــه او ضعیف نمی گویند.
گر نتوان برداشـــت، می توان در میان آن حفره ای ایجاد کرد و به آن ســـویش  - کوه را ا
گر عاشـــِق رســـیدن باشـــی؛ وگرنه همان پشـــت  گر عاشـــِق رفتن باشـــی، ا رفت، البته ا

کوه می مانی و می پوســـی.
زکریا بر زمین چشم دوخت. شنید:

علی بن موســـی،  علـــی،  وفـــا،  هســـتی:  کدام یـــک  دیـــدار  بی تـــاب   -  نمی دانـــم 
احمد بن موســـی یا همه شـــان یا هیچ کدامشـــان؟! اما زمانـــی که دیدم اســـب را با خود 
نبـــردی، در درســـتی تـــو یقین کـــردم. بگو چـــرا؟ تو که اســـبت را بـــه زور گرفتـــه بودند، 
جـــواب زور را بایـــد بـــا زور می دادی. اســـِب بی صاحِب میـــان بیابان را برمی داشـــتی و 
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گر می کـــردی به تـــو ُخرده  َمرکـــب خـــود می ســـاختی، چرا ایـــن کار را نکـــردی زکریـــا؟ ا
نمی گرفتنـــد. در راه مانـــده بـــودی و ضعیـــف. اســـب را چـــرا نبردی؟! 

گفت:
-خواســـتم بردارم، حتی به اندامش دســـت کشـــیدم تا مطمئن شوم ســـالم است؛ اما 
چشـــمم به افســـاری افتاد که به ســـنگ بســـته شـــده بود. به صاحبـــش در آن لحظه 
کـــه اســـب را به ســـنگ می بســـت، فکـــر کردم. بـــه امیدی کـــه با آن گـــره زده بـــود، به 
گر  امیـــدی که نشـــان مـــی داد می خواهـــد بازگـــردد و اســـبش را در جای اولـــش بیابد. ا

آن را بـــاز می کـــردم، بنـــد امید آن مرد را می گشـــودم.
شنید:

گهان رفتنـــت  -آفریـــن بـــر تـــو طبیـــب، امـــا کاش بنـــد امیـــد آن بیمـــاران را نیـــز بـــا نا
می یابنـــد. مأیوس تـــر  را  خـــود  آنـــان  این گونـــه  نمی گشـــودی. 

 -  چـــه کنـــم؟ تـــوان نگاه کـــردن بـــه آن هـــا را نـــدارم، آن هـــم درحالی کـــه می خواهـــم 
کنم. ترکشـــان 

گـــر می خواهـــی بروی، بـــا آن بـــرو؛ اما دلـــت را نیز با   -  ایـــن اســـب را بـــرای تـــو آوردم. ا
خـــودت ببـــر. اینجا میـــان انســـان هایی که بـــه آن ها امید شـــفا و بهبـــودی داده ای و 
تنها دلدادۀ علی بن موســـی هســـتند و جرمشـــان نیز همین اســـت، دل خـــود را مگذار. 

بروی. می توانـــی 
زکریا سکوت کرد.

مهزیار دست بر شانۀ او زد. گفت:
 -  اندکـــی دیگر بمـــان، به یکی از آن ها که حالش وخیم نیســـت، طبابـــت جذامیان را 
بیامـــوز. بعد برو. خـــود می دانم که ماندن بـــرای تو که چشـــم انتظاران فراوانی داری، 

مشـــکل اســـت.  با امید بازگرد، با ایمان.
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64
در بیابـــان تشـــنه و بی پنـــاه قدم برمـــی داری. عطش توانت را گرفته اســـت. هراســـان 

اطرافـــت را می نگـــری، به امیـــد یافتن آب.
قـــدم برمـــی داری. درختی در دوردســـت می بینی. می دانی ســـراب اســـت، یقین داری 
ســـراب اســـت؛ اما تشـــنگی این حرف ها را نمی فهمد. قدم به آن ســـو راســـت می کنی و 

مـــی روی تا به نزدیکش می رســـی.
می فهمی سراب نبوده و درختی تنومند و بلند است، َده برابر قد خودت.

نمی دانی این چنین درختی در میان آن بیابان بی آب چگونه روییده است؟
بـــه تنـــۀ  محکمـــش دســـت می کشـــی. دســـتت خون آلـــود می شـــود. پـــای درخـــت را 

می بینـــی، از خـــون مرطـــوب اســـت.
ســـرت را باال می بـــری، به نـــوک شـــاخه های درخت نـــگاه می کنی، میوه اش ســـرهای 
انســـان اســـت. ســـرهایی که هـــر کـــدام از یک شـــاخه، بیـــرون آمده اند، با چشـــم های 

. بسته
ســـرها را می شناســـی. ســـرهای بنی هاشـــم اســـت و افـــرادی کـــه هم ســـفرت بودند در 

کاروان.
فریاد می زنی، آشوبی بلند و مدام.

صدا در گلویت می شکند؛ سِر وفا را دیده ای.
از هول و هراس نمی دانی چه کنی.

سر وفایت بر شاخه ای روییده است.
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دست می اندازی بر شاخه ای تا خودت را به سر همسرت برسانی.
پـــا را کـــه بر شـــاخه می گذاری، صـــدای ناله بلند می شـــود، گویی پا بر دســـت انســـانی 

نهاده ای.
بی توجه باال می روی.

به سر وفا می رسی.
سر در نوک شاخه است و شاخه باریک.

دست دراز می کنی که آن را بچینی.
دستت نمی رسد. می نالی، مجروح.

اسم وفا را زمزمه می کنی.
چشم های وفا باز می شود. لبخند بر صورتش می نشیند.

وحشت زده پا عقب می کشی. می شنوی:
 -   میوه هـــای این درخت چیدنی نیســـت، خون به پایش بریزی، ســـر از شـــاخه هایش 

جاویدان.  سری  درمی آوری، 
فریاد می زنی، فریادی که به ضجه می ماند. 
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65
سیلی محکمی به گوش زکریا زده شد.

چشم باز کرد.
مـــردی بـــا صورتی پوشـــیده که تنها چشـــمانش دیده می شـــد، باالی ســـرش ایســـتاده 

بود.
دیگری را نمی دید، همان که مرِد صورت پوشیده با او سخن می گفت:

 -   اربـــاب، ســـرها را مـــی آوردم، برایـــم راحت تـــر بـــود. آخر ایـــن بدن های بی فایـــده، به 
چه کارتـــان می آیـــد؟ شـــما اینجـــا ســـر را جـــدا می کنیـــد، مـــن همان جـــا جـــدا می کردم 

 . یگر د
زکریا از آن مرد دیگر شنید:

 -   آن قـــدر در آوردِن ســـر، حـــرص می زنـــی کـــه می ترســـم ســـر سوســـمارها را هـــم برایم 
بیـــاوری و پـــول طلب کنـــی. آخر، ســـر پیک مأمـــون به چـــه کارم می آمد کـــه آوردی؟! 
می دانـــی چقدر غرامـــت برایش داده ام؟ بگـــذار و برو، خود می دانم بـــا آن ها چه کنم. 

مرد روپوشیده به طرف زکریا آمد و کنار گوشش گفت:
-  مهربـــان اســـت. اول آن قـــدر شـــکنجه ات می کنـــد تـــا از حـــال بـــروی، بعد ســـرت را 

می ُبـــرد؛ نگـــران نبـــاش، مرگـــت را نمی فهمـــی. 
زکریـــا خواســـت دســـت وپایش را تکان دهـــد، فهمید از پشـــت، دســـت وپایش را به هم 
بســـته اند. چهـــرۀ مـــردی را می دید که بـــه بیابانی هـــا نمی ماند، چهره ای سایه نشـــین 

کســـتری، مرد گفت: و ســـفید، با ریشـــی بلند و خا
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-  من جلودی ام، تو کیستی؟ 
زکریـــا بـــا خـــود اندیشـــید کـــه در بیابـــان می رفـــت و به فاصلـــۀ دو روز از کاروان ســـرای 
ســـانیان دور شـــده بـــود. می خواســـتند او را بدرقـــه کننـــد؛ اما نگذاشـــته بـــود. آخرین 
ســـفارش هایش را در همان کاروان ســـرا به فرید که جانشینش شـــده بود، آموخته بود.

جلودی لگدی به شکم زکریا زد و با فریاد گفت:
- پرسیدم کیستی؟ 

نفس در سینۀ زکریا ماند. با سختی گفت:
-  مسافرم. 

جلودی به سربازی که کنارش ایستاده بود، گفت:
-  دستش را باز کنید تا بنشیند، نمی شنوم چه می گوید. 

دســـت زکریا را از پایش جدا کردند. خشـــک شـــده بود و درد می کرد. حاال می توانســـت 
جلـــودی را بـــا بیش از صد ســـربازش ببیند. لبـــاس جنگجویان عباســـی را به تن کرده 

بودند.
جلودی گفت:

-  آن قـــدر نمی توانـــم وقـــت صـــرف تو کنـــم. کیســـتی و از کدام دیـــار آمده ای؟ پاســـخ 
ندهـــی، ســـرت را می زنـــم. نیت کـــردم که تنهـــا روزی هفت َتـــن از دشـــمنان مأمون را 
بکشـــم؛ زیرا مأمون هفتمین خلیفۀ عباســـی اســـت و امروز این هفت نفر را سر زده ام. 

زکریـــا به جهتی نـــگاه کرد کـــه جلودی اشـــاره می کرد. هفت ســـر نبود، بیـــش از هفتاد 
ســـر بر ســـکوهای اطـــراف چادر آویخته شـــده بود. به یـــاد درختی افتاد کـــه در خواب 

دیده بـــود. گفت:
-  به چه دلیل می خواهی سرم را بزنی؟ 

-  ســـرانجام زبـــان باز کـــردی. نمی دانـــم این ســـرها با هر که بـــه اینجـــا می آورندش، 
چـــه می کنـــد که زبانش باز می شـــود. تـــو را خواهم کشـــت، به همان دلیل کـــه آ ن ها را 
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کشـــتم. همه تان بـــه مرو می روید، غیر از این اســـت؟ تک به تـــک، گروه به گروه، آن قدر 
زیاد هســـتید که شـــکارچیان را از کشـــتن آهو و گوزن و پلنگ نهی کردم و فقط گفته ام 
برایم مســـافران شـــیعه را شـــکار کنید، مســـافرانی که به سوی علی بن موســـی می روند. 

 -  من به مرو نمی روم، به شیراز می روم.
 -  به شیراز می روی که بعد خودت را به مرو برسانی.

جلودی اشاره کرد که دست و پای زکریا را دوباره ببندند.
زکریا در جای خود جنبید و فریاد زیاد:

-  التمـــاس می کنـــم. مـــن به مـــرو نمـــی روم. با مـــرو کاری نـــدارم. من طبیب هســـتم، 
زکریـــای طبیـــب. همه مـــن را می شناســـند. 

جلودی با شمشیر برهنه باالی سرش آمد، گفت:
-  گـــزاف و دروغ نگـــو. نگـــذار عهـــدم را بشـــکنم و بیـــش از هفت نفر را ســـر بزنـــم. آرام 

بگیـــر. فـــردا کار تـــو را تمام خواهـــم کرد. 
-  اشتباه می کنی، بی گناهی را می خواهی سر بزنی. 

گـــر راســـت می گویـــی کـــه بی گناهـــی و از علویان نیســـتی، به علی بن موســـی ناســـزا  - ا
بگـــو و جـــدش، علی و فاطمه را بـــه بدنامی یاد کن. به تو هدیـــۀ فراوانی هم می دهم. 

شـــما علویان علی را همچون پیامبـــر می دانید. 
زکریـــا مانـــد با این آزمون ســـخت، جز خوبی و نیکی از علی بن موســـی ندیـــده بود و جز 
کرامت و بزرگواری و خیر از جدشـــان، علی و فاطمه نشـــنیده بود. چگونه می توانســـت 

آن ها را بـــه بدنامی یاد کند؟
کـــه جلـــودی مطمئـــن شـــود زکریـــا علـــوی و دلـــدادۀ  کافـــی بـــود  لحظـــه ای مکـــث 
کـــه ســـوار دیگـــری بـــا روی پوشـــیده  علی بن موســـی اســـت. خواســـت حرفـــی بزنـــد 
آمـــد. مـــردی را همچـــون الشـــۀ حیوانی بی جـــان، پشـــت اســـبش انداخته بود. ســـواِر 
روپوشـــیده، از اســـب پایین آمد و بی ســـام، مردی را از پشـــت اســـب پاییـــن انداخت.
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مرد با دست وپای بسته، در کنار زکریا، با صورت به زمین افتاد.
جلـــودی همچـــون کاری معمول و روزمره، کیســـه ای ســـکه مقابل مرد چهره پوشـــیده 

انداخـــت. مرد بر اســـبش نشســـت و رفت. جلـــودی گفت:
به انـــدازۀ  کاری  هیـــچ  می خواننـــد.  علـــوی  عمیـــد  را  تـــو  همـــه  -  می شناســـمت، 
به خدمت گرفتـــن شـــکارچیان، بـــرای به دام انداختن مســـافران، کار عاقانـــه ای نبود. 
مـــرد دست وپابســـته و زکریـــا کنـــار یکدیگـــر بودند و منتظـــر فـــردا، فردایی کـــه خود را 

می دیدند. قربانـــی 
اندک انـــدک، خـــواب زکریا را بـــا خود برد. ضربۀ آن شـــکارچی که با چماقش بر ســـرش 
کوبانـــده بـــود و خســـتگی ایـــن چند مـــدت، بیش از تـــوان زکریا بـــود، هر چنـــد لحظه 
پلک هایـــش پاییـــن می آمـــد و از حال می رفت. نیمه های شـــب بود که احســـاس کرد، 

دســـتش تکان می خـــوَرد. ســـرش را برگرداند. به عمیـــد علوی گفت:
-  چه می کنی؟ 

عمید گفت:
-  آرام باش، دستت را باز می کنم. تو نیز دستم را باز کن تا بگریزیم. 

-  چگونه از میان این جماعت سرباز برویم؟ ما را خواهند کشت. 
-  چه فرق می کند؟ بگذار تاش خود را کنیم. 

عمید که پشـــت زکریا بود، دســـت او را باز کرد و زکریا دســـت او را. نگهبانان با چشـــمی 
نیمه بـــاز گاهی از چـــرت می پریدنـــد و آن دو را نگاه می کردند.

زکریـــا تـــازه فهمید که مدتی از شـــب گذشـــته اســـت و او تمام این مـــدت را خواب بوده 
است.

دست ها و پاهایشان را که باز کردند، عمید پرسید:
-  جنگ می دانی؟ 

-  من طبیب هستم. 
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-  گریختن و دویدن را که می دانی! 
زکریا، آرام با سر، حرف او را پاسخ گفت.

ســـربازاِن جلودی دورتـــادور آن دو را گرفته بودند، بی تـــکان دادن یکی، بیرون رفتن از 
آن دایرۀ محاصره امکان نداشـــت.

عمید گفت:
-  یـــک تـــن از مـــا نیز بتوانـــد خـــود را برهاند، غنیمت اســـت. بی شـــک فردا مســـافران 

دیگـــری می آورنـــد و گردن همـــۀ مـــا را خواهند زد. 
هر دو به یکدیگر نگاه کردند، یک نفر باید قربانی دیگری می شد.

زکریا در اندیشۀ دیدار وفا فرورفت.
عمید گفت:

-  من نگهبانان را سرگرم می کنم، تو بگریز. فقط عهدی را از تو می خواهم. 
زکریا در برابر کســـی که می خواســـت جانـــش را برای او بدهد، چه می توانســـت بگوید، 

جز اینکه عهـــد او را بپذیرد.
عمید گفت:

-  ســـام عمیـــد علـــوی را بـــه امـــام و مقتدایـــم علی بن موســـی الرضا برســـان و بگـــو که 
عمیـــد آمـــد، آمد تـــا در پای شـــما جان نثـــار کند؛ امـــا راهزنـــان در میـــان راه، جانش را 

گرفتنـــد. بگو کـــه می خواســـتم خونم را بـــه پایشـــان بریزم. 
حرف عمید، زکریا را دوباره یاد خواب وفا انداخت.

-  خون به پایش بریزی، سر از شاخه هایش درمی آوری. 
عمیـــد بـــه زکریا اشـــاره کرد کـــه طناب ها را بر دســـت و پای خـــود نگه دارد تـــا نگهبان 
گمـــان کند که او بســـته اســـت. هنگامی کـــه نگهبانان بـــا عمید به جنـــگ پرداختند، 

فرصت را از دســـت ندهـــد و بگریزد.
و چنین شد.
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عمیـــد بـــه نگهبانـــی هجوم بـــرد و شمشـــیرش را برداشـــت و گردنـــش را زد. نگهبانان 
دیگـــر برخاســـتند و بر او هجـــوم بردند.

زکریا خود را بر زمین کشید تا از نور شعله های آتش دور شود و به تاریکی برود.
در تاریکی برخاست. صدای نبرد عمید را می شنید که از میان آن فریادها می گفت:

-  عهدمان را از خاطر نبر. 
در تاریکی شب دوید.

دوید.



199 آبیها

66
کیـــه را می یافـــت و بـــا او به دنبـــال  کـــم انطا بایـــد ابتـــدا در اهـــواز، مأمـــور و پیـــک حا
زکریـــا می رفـــت؛ امـــا قبـــل از رســـیدن بـــه اهـــواز، فهمید کـــه طبیبی بـــه نام زکریـــا، در 
کنون به قصـــد دیدار  کاروان ســـرای جذامیـــان بیمـــاران را معالجـــه می کـــرده اســـت و ا

علی بن موســـی به طـــرف شـــیراز رفتـــه اســـت.
کـــم نگشـــت و خـــود، بی اتـــاف وقت راهی شـــیراز شـــد. در  دیگـــر به دنبـــال پیـــک حا

بیابـــان بـــود که مـــردی صورت پوشـــیده بـــر او هجوم آورد. ُســـرَخک ایســـتاد.
مرد با ُچماقی به او حمله ور شد.

ُسرَخک فریاد زد:
گر راهزنی، افرادت کجا هستند؟  -  ا

دو شکارچی چشم در چشم یکدیگر دوختند، مرد گفت:
کنون انســـان شـــکار  - تنهـــا بـــه شـــکار مـــی روم. روباه و گـــرگ و شـــغال می گرفتم؛ اما ا

 . می کنم
ُســـرَخک بـــا او به مقابله پرداخت، شمشـــیر به طـــرف او زد اما مرد خود را کنار کشـــید و 

با ُچماق خود بر ســـر ُســـرَخک زد و ُســـرَخک بر زمین افتاد.
بـــه خود که آمد، دســـت وپایش را از پشـــت بســـته بودند. ســـیلِی محکمی به گوشـــش 

خـــورد. چهره ای آشـــنا مقابل صورتش بود. شـــنید:
-  به خود بیا ُسرَخک، منم جلودی. دست وپایش را باز کنید؛ از خودمان است. 

ُسرَخک نفسی آسوده کشید، دست وپایش را که باز کردند بر زانو نشست.
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جلودی گفت:
- از تدبیرهای خودم خشـــنود می شـــوم؛ خوب اســـت به آن ها گفتم که از آوردن ســـر 
گـــر چند ماه قبل می آمدی، ســـرت  دســـت بردارند و شـــکارها را برای خـــودم بیاورند. ا

را برایـــم می آوردند. 
ُسرَخک گفت:

-  بـــه هیچ جنبنـــده ای رحم نمی کنی. آخرَســـر گمان می کنم ســـِر موران بیابـــان را نیز 
برای مأمون بفرســـتی. برای خود دکان بـــاز کرده ای؟!

جلودی بلند خندید، قهقهه زد. گفت:
-  در این بیابان چه می کردی؟ 

ُســـرَخک مانـــد ماجـــرای زکریا را بـــه او بگوید یـــا خیر. از طرفی نمی خواســـت شـــریکی 
بـــرای خـــودش اضافه کند؛ امـــا از طرف دیگـــر باید می فهمید که زکریا شـــکار او شـــده 

اســـت یـــا خیر. نصف جزیـــه بهتـــر از هیِچ آن بـــود. گفت:
گـــر طبیبی را برایش  کم آنجـــا هدایای زیادی می دهد، ا کیـــه رفته بودم. حا -  بـــه انطا

بیابم. 
-نام طبیب چیست؟
 -  زکریا، طبیب رومی.

 -  او را شکار کرده ام.
کیه  کم انطا  -  اشـــتباه کـــردی، آنچه تا کنـــون به دســـت آورده ای، نیمی از پـــاداش حا

. نیست
 - او گریخت.

ُســـرَخک از جان خود بیـــم کرد؛ اما جلودی مـــردی نبود که بخواهد یکـــی از مأموران 
مأمون را بکشـــد. می دانســـت که خون ُســـرَخک جز دردســـر برایش ندارد. هر دو باید 

برای یافتن زکریای طبیب دســـت به دســـت یکدیگـــر می دادند.
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دیدمش.

می دانستم که او را دوباره خواهم دید.
نمی دانـــم چـــرا؛ امـــا دیـــدار او را بـــه انتظـــار نشســـته بـــودم تـــا اینکـــه آن روز، هنـــگام 

دیدمـــش! علی بن موســـی  حدیـــث  خوانـــدن 
پـــس از عبـــور مـــوال، بارهـــا و بارهـــا، کامشـــان را بـــرای مســـافران، در کاروان ســـراهای 
 اهلل ِحصنـــی... « امـــا آن روز با دیـــدن او، این 

ّ
نیشـــابور خوانـــده بـــودم: » َکِلَمـــُة ال الـــَه اال

حدیـــث رنگـــی دیگر داشـــت.
شـــده بود مـــردی چروکیده و قدخمیـــده. بیش از چهار ســـال از رفتنش نمی گذشـــت، 
بااین حال، گویی چهل ســـال بر او گذشـــته بود. لباس هایش فرســـوده بود، چهره اش 
را آفتـــاب ســـوزانده بـــود، در حـــدی کـــه الیه های پوســـت صورتـــش، همچون پاشـــنۀ 
پـــای بیابان گـــردان شـــده بود. در میان جمعیت نشســـته بـــود، از برق چشـــمانش او را 

شـــناختم: زکریای طبیب.
هنـــوز به پایان حدیث مانده بود که از میان جمعیت برخاســـت تا دور شـــود. فهمیدم 
می خواهـــد بگریزد؛ اما با او ســـخن داشـــتم. آمده بـــود و بی هیچ ردی رفتـــه بود و دل 

جیرانـــم را نیز با خـــودش برده بود.
گردان که کنارم ایستاده بود، او را نشان دادم تا دنبالش برود. به یکی از شا

به سرعت دنبالش رفت.
حدیـــث را کـــه تمام کـــردم، از میان جمعیت به ســـرعت بیرون رفتم. پا را از کاروان ســـرا 
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گردم را دیدم. کنار زکریا ایســـتاده اســـت. زکریا گفت: که بیرون گذاشـــتم، شـــا
-  فهمیدم در پی ام فرستادی. ماندم تا مامتم کنی. 

گردم اشاره کردم برود. وقتی رفت، به زکریا گفتم: به شا
-  چه به روز خود آورده ای؟ این وضع پریشان چیست؟

بـــر زمین نشســـت، زیـــر بازویـــش را گرفتم و بلنـــدش کردم، اســـتخوان بود و پوســـت. 
گفت: آرام 

-  بیـــش از بیســـت شـــبانه روز اســـت ماننـــد ســـارقان و راهزنـــان از بی راهه هـــا آمدم تا 
شـــکار نشوم. 

او را از ســـخن گفتن، باز داشـــتم. خوب می دانســـتم چه بر ســـر زائران علی بن موســـی 
می آورنـــد. با یکدیگر بر ســـکوی مقابـــل یکی از حجره های کاروان ســـرا نشســـتیم. به 
کاروان ســـرادار اشـــاره کردم طعام و آب بیـــاورد. زکریا از راهزنان و جلـــودی و آنچه بر او 
گذشـــته بـــود، گفـــت. از اینکه هر لحظـــه منتظر جادی بوده اســـت که ســـر او را قطع 

. کند
لقمه نانی و تکه گوشتی و ظرف آبی، مقابل زکریا گذاشتند.

نان را با ولع به دست گرفت، گفت:
-  گمان می کردم بوی نان را فراموش کرده ام. 

کت مانـــدم و به باقی مســـافران نگریســـتم تا زکریا بی شـــرم، آن چنان که دوســـت  ســـا
بخورد. دارد، 

ســـر کـــه برگردانـــدم، َمجمعه خالی شـــده بـــود و زکریـــا بر پشـــت افتاده بـــود و خرناس 
ک.  می کشـــید. فهمیدم دو چیز از او مدت هاســـت دریغ شـــده: آســـودگِی خواب و خورا
چند ســـکه به کاروان ســـرادار دادم تا به زکریا کاری نداشـــته باشـــد و بگذارد شـــبی آرام 
را بگذرانـــد و خـــود به خانه رفتم. تنها نمی دانســـتم به جیـــران، آمدن دوبـــاره زکریا را 

خبر بدهم یـــا خیر؟
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مگـــر تکراری می شـــود آمـــدن مردی صورت پوشـــیده بـــا خنجری برهنه در دســـت که 

بر ســـینه ات می نشـــیند و می خواهد ســـرت را از بـــدن جدا کند؟
زکریـــا برمی خیـــزد. ســـر بـــاال می بـــرد و هراســـان به دنبـــال ســـتاره ای در بـــاالی ســـرش 
می گـــردد، همان ســـتاره هایی که در شـــب های گذشـــته، با آن ها راه خـــود را می یافت. 
ســـتاره ای نمی بینـــد. اطـــراف را نـــگاه می کنـــد. داخـــل حجـــره ای محفـــوظ و در امان 
اســـت و کاســـه ای آب گـــوارا در کنـــارش. می نوشـــد تا گلویش تازه شـــود و هـــول خواب 

را از خاطـــر ببرد.
چگونـــه  کـــه  مـــی آورد  خاطـــر  بـــه  اندک انـــدک  و  می کنـــد  فکـــر  خـــودش  بـــا  مدتـــی 
بیابان به بیابـــان، کوه به کـــوه آمـــده اســـت و خـــود را به نیشـــابور رســـانده؛ شـــهری که 
وعده گاهـــش بـــا علـــی بود؛ امـــا آن کـــه او را تیمار کـــرد، آن کـــه او را همچـــون عزیزان و 

کـــه بود؟ کـــرد،  کرام  اقـــوام خـــود ا
همان بزرگی که به راحتی و حتی بی خداحافظی، او را گذاشت و رفت.

زکریـــا نمی توانســـت بماند. با خود محاســـبه کرد بعـــد از دو ماه، حتمًا علـــی به نزدیک 
گر بیرون از شـــهر منتظر او می ماند، بهتر بود. نیشـــابور رســـیده اســـت. ا

آســـمان هنـــوز تاریک بود، برخاســـت تا از حجره بیـــرون برود. بعـــد از مدت ها، خوابی 
گر فاضـــل او را نمی شـــناخت، حتمًا  آرام را در محلـــی امـــن گذرانـــده بـــود. بااین حال، ا
گر می مانـــد، باید  همان جـــا می مانـــد و نیـــروی ازدســـت رفته اش را بـــاز می یافت؛ امـــا ا
پاســـخ فاضـــل را مـــی داد. باید می شـــنید کـــه بعد از رفتـــن او، چه بر ســـر جیـــران آمده 
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اســـت. بایـــد می گفـــت دلدادگـــی را چـــه زود از خاطر بـــرده و چقدر بی رحمانـــه آنچه از 
آن خـــود کرده بـــود، وانهاده و رفته اســـت.

ج شد و به طرف دِر کاروان سرا رفت. صدای ناله ای آمد. برخاست، از حجره خار
طبابـــت و صـــدای ناله، مرددش کرد. در گوشـــش پیچید شـــخصی او را به نام زکریای 
طبیـــب صـــدا می زند، نه زکریای مذبوح. بازگشـــتش برابـــر بود با روبه رویـــی با فاضل؛ 

اما بـــا آن ناله چه می کـــرد، با آن اســـم زکریای طبیب؟
شـــماتت را پذیرفـــت و ُمهر تأییدی بـــر نامش زد. عمید وقتی فهمید او طبیب اســـت، 

بر خـــود ترجیحش داده بود. بـــه خودش گفت:
- مگر زکریای طبیب، بیماران را به حال خود می گذارد؟!

به سوی حجره ای رفت که صدای ناله از آن می آمد. دِر حجره را به صدا درآورد.
پیرزنی پاسخش داد.

داخل رفت.
زنی ســـال خورده، چروکیده و فرســـوده و ناتوان، گوشـــه ای از حجره، به خود پیچیده 

بـــود. با همان صـــدای ناالنش گفت:
-  چه می خواهی مرد؟ 

زکریای طبیب گفت:
- من طبیبم.   صدای ناله  شنیدم.

پیرزن کناری نشســـت و زکریا دید پســـری جوان پشـــت او دراز کشـــیده اســـت. فهمید 
ناله ها از آن اوســـت، نـــه پیرزن.

ج شـــدن از حجره. حـــاال قدم هایش را بزرگ برمی داشـــت  دارو و مداوایـــی ســـریع و خار
ج  ج شـــود. خورشـــید دیگر طلوع کرده بـــود. از دروازه خار تا ســـریع تر از کاروان ســـرا خار

می شـــد و انتظار دیدن فاضل را از روبه رو داشـــت که صدایی را از پشـــت  ســـر شـــنید:
- دوباره می خواهی بی خداحافظی بروی؟ 
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نمی توانست برگردد و چشم به چشم او بدوزد. گفت:
-  شرم از دیدن روی شما دارم. 

-  چشـــمش را شـــفا دادی و دیدگانـــش را بـــاز کردی؛ امـــا دلش را کور کردی، بســـتی و 
رفتـــی. مگر تو طبیـــب نبودی؟! 

-  مـــن همان طبیِب چشـــم بـــودم. خود دلـــی بیمار داشـــتم و دارم. باید بـــه وعده ای 
کـــه داده بـــودم می رســـیدم؛ بـــه مدینـــه رفتـــم و آنجـــا طبابت کـــردم. چشـــم انتظارم 

چشـــم انتظار.  بودند، 
-  نمی دانـــم بـــه تـــو چـــه بگویم کـــه بفهمی عشـــق نیـــز ودیعـــۀ خداوند اســـت، مانند 

ظرفـــی بلـــور که به دســـت انســـان می دهنـــد، خواه مســـت باشـــی و خواه هوشـــیار. 
-  مست بودم و شکستمش، می دانم. داشتم می رفتم که شماتت شما را نشنوم. 

گر بخواهد طبیبی دل خســـته را شـــماتت  نگ و غافل از دنیا برود، ا
ُ

-  فاضـــل، کـــور و گ
کنـــد. آمـــدم کـــه بگویم بمـــان، نیشـــابور بیمـــاران چشـــم انتظاری دارد. آن هـــا را با آن 
دســـت شـــفادهنده ات مـــداوا کن، بعد بـــه راهت بـــرو. نمی پرســـم از کجا آمـــدی و به 
کجـــا می روی، فقـــط بیمارانی که مســـافرند، تیمار کـــن. آن ها زائران دیار یار هســـتند. 
زکریـــا نمی توانســـت خواســـتۀ فاضـــل را زمیـــن بگـــذارد، از طرفـــی نیـــز بایـــد همان جا 

منتظـــر آمـــدن خبـــری از وفـــا یـــا علـــی می ماند.
پذیرفـــت و در ســـکوت، همراه فاضل، به داخل کاروان ســـرا بازگشـــت. او در پیش بود 

زکریا در پس. و 
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ای کاش بینایی ام را برنمی گرداندی تا ببینمت. الاقل کاش اولین کســـی که چشـــمم 

بـــه او می خورد، تـــو نبودی. کاش همان جیـــران کور می ماندم.
اصًا نمی دانم چرا آمدی و چرا رفتی و چرا دوباره آمده ای!

پـــدرم از سرگشـــتگی ات می گفـــت، از اینکـــه یـــک طبیب رومـــی بعد از دل بســـتگی به 
علی بن موســـی مجبور به آمدن و مداوای هارون شـــده اســـت، از اینکـــه آنجا نیز تاِب 

مانـــدن نداشـــته و گریخته اســـت، بی هدایایی که بـــه او داده اند.
گفت طبیب تاب ماندن نداشته است؛ اما نگفت چرا باید از نیشابور می رفتی.

باید به کجا می رفتی و چه کسی در انتظارت بود؟
مـــن مانـــدم. با چشـــمی کـــه حاال دنیـــا را می دیـــد و می توانســـت بـــه مردم نـــگاه کند، 
می توانســـت وقتی طعامـــی در مقابلش می گذراند، بدون جســـت وجو کـــردن و در پی 
ظـــرف دست کشـــیدن، به راحتـــی آن را نگاه کند، لقمـــه را در ظرف بگـــذارد و به دهان 

گاه رفتنت چه بایـــد می کردم؟ ببـــرد. امـــا دل چه می شـــود؟ بـــا نا
چشم خود را باز یافته بودم؛ اما دل را از کف داده بودم، باید چه می کردم؟

پـــدرم، اســـتاد فاضـــل، فقیـــه بـــزرگ و عاِلـــم نیشـــابور، هـــر روز خبـــر دلدادگـــی یکی از 
گرادنش را برایـــم مـــی آورد، مـــن را می خواســـتند. شـــا

امـــا چـــرا پیـــش از بهبـــودی ام ســـراغم نیامدنـــد؟ آن زمـــان نیز مـــن دختر بـــودم، آن 
زمـــان نیز دل داشـــتم، آن زمان نیز پدرم اســـتاد فاضـــل بود؛ اما آن هـــا نابینایی ام را و 

کورمـــال کورمـــال راه رفتنـــم را می دیدند.
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حتمًا با خودشان می گفتند:
- همســـری اختیـــار کنیـــم کـــه الاقل بتوانـــد نان در تنـــور خانه مـــان بزند، گوشـــتی در 
دیـــگ جوشـــانمان بینـــدازد. همســـری که ما دســـتش را بگیریـــم و به مســـتراح ببریم، 

کارمـــان می آید؟ چه بـــه 
نیامدنـــد و فقط نابینایـــی ام را دیدند. حاال چگونه می توانســـتم به خواستگاری شـــان 
جـــواب بدهـــم، چگونه می توانســـتم بـــه پـــدرم بگویم کـــه نمی خواهـــم، نمی خواهم 

آن هایـــی که کـــوری ام را تـــاب نیاورده اند؟
گر واقعًا آن طور که اســـتاد فاضلشـــان می گوید و تعریفشـــان را می کند،  گر مرد بودند، ا ا
کنون،  دلـــداده ام بودنـــد، باید همان زمان قدمی پیش می گذاشـــتند و می آمدنـــد، نه ا

دیگر. هیچ گاه  نه 
زکریا، چشمان سرم را نور بخشیدی؛ اما دلم را کور کردی.

گـــر یک بار دیگـــر تو را ببینـــم، در همان روزی کـــه برای مداوایم بـــه خانه مان  شـــاید ا
آمدی، دســـتت را بگیرم و التماســـت کنـــم که بگذاری جیران در همـــان حالش بماند. 

بماند و نداند که چشـــم و دیـــدن، چقدر می تواند دل را بخشـــکاند.
گویـــی با باز شـــدن چشـــمم، دِر عطری را بـــاز کرده اند، عطری که هوا نخـــورده بود. با 
کنده شـــد. خواســـت فقط تو ببویی، امـــا زکریا، تو  دیـــدن تو، هوا را دید و خواســـت و پرا

گهان رفتی. دیگـــر نبودی که ببویی، نبـــودی و نا
ای کاش بینایی ام را برنمی گرداندی زکریا.

در آن روز کـــه علی بن موســـی در حال گذر از شـــهر مـــا بود، با خود کلنجـــار می رفتم به 
دیدارش بـــروم یا خیر.

بعد از چهار سال، می خواستم پا از خانه بیرون بگذارم.
پدرم، استاد فاضل، شِب قبلش، از آمدن ایشان خبر داده بود.

تو پایـــی برای بیرون رفتن برایم نگذاشـــته بـــودی زکریا، دلی برای قدم گذاشـــتن میان 
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مردم، مردمی که حتی بعد از بیناشـــدنم نیز هیچ شـــوقی برای دیدنشـــان نداشـــتم.
اما این بار فرق می کرد.

تمـــام مـــردم شـــهر رفته بودنـــد؛ حتی از شـــهرها و روســـتاهای اطـــراف نیز به نیشـــابور 
آمـــده بودنـــد. دیگر حتی یـــک حجرۀ خالی در کاروان ســـراهای شـــهر وجود نداشـــت. 
مـــردم دِر خانه هـــای خـــود را باز گذاشـــته بودند تـــا مســـافرانی که به شـــوق دیدن آن 

کن شـــوند و به انتظار بنشـــینند. عزیـــز آمـــده بودند، آنجا ســـا
تمام این شوق و شوِر دیدن را من فقط شنیده بودم، از تعریف های پدرم.

دل را به دریای جمعیت زدم.
قطره قطره مشتاق، دریای شوق شده بود اطراف نیشابور.

خوش حـــال بـــودم که کســـی مـــن را نمی بیند. همـــه در نگاه ها و قدم هایشـــان شـــوق 
دیـــدار شـــخصی دیگر بود.

کـــه  ســـبک رفتـــم. جمعیـــت مـــن را بـــا خـــودش بـــه قدمـــگاه می بـــرد، بـــه محلـــی 
بگویـــد. ســـخن  برایشـــان  می خواســـت  علی بن موســـی 

آن قـــدر جمعیـــت بـــود کـــه تنهـــا شـــعاع نـــور ایشـــان را می دیـــدم؛ امـــا صـــدا را خـــوب 
می شـــنیدم:

 -  کلمـــۀ »ال الـــه اال اهلل« حصـــار امن خداســـت. هر کـــه در آن وارد شـــود، از عذاب ایمن 
اســـت، منتها شرط و شـــروطی دارد.

کت بودم. شنیدم: من هم، چون دیگران، چون همه سا
- و  من آن شرط هستم. 

درحالی کـــه بـــه خانه باز می گشـــتم، حدیث را تکـــرار می کردم. دلم با نور دیگری آشـــنا 
شـــده بود؛ اما نمی فهمیدم آن کار، آن شـــرط چیســـت و چه باید کرد.

کنون به کاروان ســـراها می روم تـــا به زائران خدمـــت کنم، امید  هنـــوز هم نمی دانـــم. ا
دارم پاســـخم را آنجا بیابم. 
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یک روز بیشـــتر طول نکشـــید که اســـتاد فاضل حجره ای در کاروان ســـرا بـــرای زکریای 
طبیـــب آمـــاده کـــرد. مـــردم نیشـــابور و مســـافران می آمدنـــد و زکریـــا بـــا آن هـــا ســـخن 
می گفـــت و داروهایشـــان را مـــی داد. روز چهـــارم بـــود که پســـر بچه ای وارد کاروان ســـرا 

شـــد و فریاد زد:
-  طبیب کجاست؟ طبیب؟

زکریا از حجره اش بیرون آمد.
کودک نفس نفس می زد از شدت تنددویدن.

زکریا گفت:
-  من طبیبم، چه شده است؟

- در باغمـــان مـــردی را یافتـــم. گمـــان کردم ُمرده اســـت؛ امـــا پدرم می گویـــد که نفس 
می کشـــد.  او مرا به دنبال تو فرســـتاده اســـت.

زکریـــا همـــراه پســـربچه به بـــاغ رفت، باغی سرســـبز مملـــو از درخـــت. به میـــان باغ که 
رســـید، پدر منتظرشـــان بود، دســـت زکریا را گرفت و بی معطلی باالی ســـر َمرد مجروح 

برد.
زکریـــا مـــات و خیره به او نگاه کـــرد، به مردی که همچون ســـایه ای باریک و ســـوخته 

و معـــوج از علی، بـــرادر وفا بود.
پـــای علـــی به شـــدت زخـــم شمشـــیر داشـــت و در شـــانه اش حفـــره ای از نیـــزه بـــود و 
ســـرش نیـــز شکســـته. با پارچـــه  زخم ها را بســـته بودنـــد؛ اما زکریـــا بوی تعفـــن چرک را 
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می توانســـت از زیـــر همـــان پارچه پیچ هـــای کهنه نیـــز استشـــمام کند. به مـــرد گفت:
- رواندازی بزرگ بیاور تا او را به کاروان سرا ببریم. 

علی را بر پارچه ای بزرگ قرار دادند، یک طرفش را زکریا گرفت و طرف دیگر را مرد.
همـــراه مـــرِد باغـــدار به طرف کاروان ســـرا رفتنـــد، درحالی کـــه زکریا با خود می اندیشـــید 
چه بر ســـر علی آمده اســـت؟ آیا تنها او به این محل رســـیده؟ با ســـربازان و شکارچیان 

جلـــودی چه کرده؟
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علـــی را کـــه دیـــدم، گویـــی کابوســـم شـــروع شـــد. از کشـــته شـــدنت گفـــت؛ امـــا دیگـــر 

عفونت هـــا و زخم هـــای بدنـــش اجـــازه نـــداد بیشـــتر بگویـــد.
بگویـــد، از تـــو بگوید که روزهـــا در انتظار دیـــدارت مانده بودم. تنها گفـــت در نزدیکی 
شـــهری به نام قم کشـــته شـــده ای. این خبر کوتاه بـــرای دل تنگی ام کافـــی نبود وفا، 

برای پاســـخ ســـؤال هایم کافی نبود امـــا چاره ای نبود جـــز مداوای ســـریع تر برادرت.
یـــادت هســـت در آن بیابان، پاییـــن غاری کـــه در نزدیکی مدینه خـــود را پنهان کرده 
بودم چگونه دلواپس پای برادرت بودی. خوب اســـت که آن روز در حجره کاروانســـرا 
نبودی هنگامی که داشـــتم اره به اســـتخوان ســـاق پایش می کشـــیدم. اره می کشیدم 
کـــه عفونـــت را جدا کنم،  عفونتی که داشـــت ذره ذره اما ســـریع او را در خود فرومی ُبرد. 
آن قـــدر بی حـــال و بی هـــوش بـــر زمیـــن خوابیده بـــود کـــه هیـــچ از درد نمی فهمید اما 

مـــن چه. من که می دانســـتم پـــای عزیزتریـــن، عزیز وفایـــم را قطع می کنم.
عفونت ها و چرک ها زورشان از من بیشتر بود. دعا، تنها برایمان مانده بود.

اســـتاد فاضـــل، همچون نماز باران در میان کاروانســـرا مردم را اطـــراف خود جمع کرد. 
همـــه دســـت بـــه دامان آســـمان بردند اما من دســـتم به دامان دانشـــم بـــود و آن ها را 

نـــگاه می کردم.
استاد فاضل گفت:

 -  به ما نمی پیوندی طبیب؟! 
بهانـــه ای آوردم و باالی ســـر برادرت بازگشـــتم اما خـــود گمان می کردم کـــه نمی توانم 



آبیها 212

دســـت به دامان چیزی غیر از دانشـــم شـــوم. در دل بـــه آن ها گفتم:
 -  شما از راه خود بروید و من نیز از راه خودم تا مداوا شود این بیمار. 

پیـــش از طلـــوع آفتـــاب بـــود کـــه علـــی نفس هایـــش بـــه شـــماره افتـــاد. وفـــا، چقـــدر 
خـــوب بـــود کـــه در آن لحظات ســـخت نبـــودی. شـــاید هم بـــودی و بـــرادرت را یاری 

می رســـاندی کـــه آن گونـــه آرام بـــود.
در تمـــام طـــول طبابتـــم، بیمـــاری عفونی، بـــه آن آرامـــی ندیده بـــودم. هر چـــه من و 
اســـتاد فاضـــل بی تابـــی می کردیـــم و مـــن ضمـــاد می گذاشـــتم و اســـتادفاضل دعـــا 

می خوانـــد او آرام و عمیـــق نفـــس می کشـــید.
نفس آخر.
بی تکان.

گویی سفر را بر پای معشوقش به پایان رسانده بود.
من ویران.

طبابتم نه به کار تو آمده بود و نه به کار برادرت.
زکریایی که طبیب بود به هیچ کار نمی آمد.

رفتم.
عقلم پایش شکسته بود.

شکستم.
ویران و تهی.

بیابان بود وفا که من را به خود می خواند. صداها برایم نجوا بود و گنگ.
 -  طبیب کجا می روی؟! 

 -  طبیب چرا خود را بر زمین می کشی؟! 
 -  طبیب جامه ی خود را ندران. 

بیابان بود وفا، آغوشی بی هیچ سرپناه.
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مرگ نیکوترین اتفاقی بود که در این مدت برایم روی داده است.

خـــدا می داند برای رســـیدن به نیشـــابور چه بـــر من گذشـــت. آمدم به تـــو بگویم که بر 
بالینـــم بی تابـــی نکن زکریا. قرارمان این بود که در نیشـــابور یکدیگـــر را ببینیم و هر دو 
یـــا هر ســـه یا همـــۀ دو کاروان، به پابوس حضرتـــش برویم؛ اما تنها من مانـــدم و آمدم.

زکریـــا، ســـه روز و ســـه شـــب دیـــدم کـــه چگونـــه بـــر بالینـــم همچون بـــرادری دلســـوز 
پرســـتاری ام را کـــردی مـــی دادی و مراقبم بودی؛ اما از تو می خواهـــم که بی تابی خود 

را وانهـــی و خـــود را بیابی.
می خواســـتم بـــه تو بگویـــم بـــر کاروان احمدبن موســـی چه گذشـــت، بگویم ســـربازان 
بـــر ســـرمان آوردنـــد، بگویـــم چگونـــه مجـــروح و  جلـــودی و پیـــروان شـــعوبیه چـــه 
زخم خـــورده از دســـت آن هـــا گریختـــم، اما هیچ کـــدام را نتوانســـتم بگویـــم. تمام این 

مـــدت،  در خوابـــی عمیـــق بـــودم و انتظـــار ملک المـــوت را می کشـــیدم.
وقتـــی به شـــیراز نیامـــدی، با خـــود گفتم حتمـــًا طبابت طول کشـــیده؛ پـــس به طرف 
قم رفتم. شـــنیده بـــودم کـــه کاروان بانو فاطمۀ معصومه به آن ســـو مـــی رود. در آنجا، 
فهمیـــدم وفـــا را دیگـــر نخواهم دید، دانســـتم بـــا حیله ای دیگـــر، آن ها را به شـــهادت 

رسانده اند.
بی تابی نکن زکریا، ســـفر من تمام شـــده اســـت؛ اما تـــو همچنان باید به ســـفر خویش 

ادامـــه بدهی، باید بـــروی و در نیمۀ راه نمانی.
برخیز و پریشانی را رها کن!
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-  کجا می روی؟ نیمه های شب است. 

استاد فاضل بود که می پرسید.
جیران درحالی که روبندۀ خود را می بست، گفت:

-  نمی توانم شما را در این حال ببینم پدر جان. به دنبال طبیب می روم. 
استاد فاضل سرفه سخت و خشکی کرد و با ته ماندۀ نفسش گفت:

-  به دنبال زکریا؟ 
جیران بی آنکه برگردد و چهرۀ بیمار و رنگ پریدۀ پدرش را نگاه کند، گفت:

-  طبیبی از او حاذق تر نمی شناسم. 
-  می دانی کجاست؟ 

جیران سکوت کرد و فاضل هم.
جیران در را گشود.

اســـتاد فاضـــل خواســـت حرفی بزنـــد؛ اما نفســـش به شـــماره افتـــاد، جیران بـــه بالین 
پـــدرش بازگشـــت و جرعـــه ای آب به او نوشـــاند. فاضـــل گفت:

-  در کاروان سرا نیست. 
-  می دانم پدر؛ اما نمی خواهم بدانم چرا. 

گـــر می خواهـــی به دنبالـــش بروی، بایـــد بدانـــی به دنبال چه کســـی   -  بایـــد بدانـــی. ا
می روی.

 - می ترسم. گاهی ندانستن حقیقت، بهتر است.
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 - ندانســـتن  حقیقت بـــرای خفتن خوب اســـت؛ اما تو بیـــداری و می خواهـــی بیداری 
را بیابی. جز این اســـت؟!

کت مانـــد و پدر از آمـــدن علی گفـــت، بـــرادِر همســـر زکریا. از خبری شـــوم  جیـــران ســـا
گفـــت که علی آورده بود. از کشته شـــدن مظلومانـــۀ وفا، از شـــیدایی و ویرانِی زکریا که 
قـــد خم کـــرد و زیر بار این خبر شکســـت و ویرانـــه اش را به بیابان ُبرد. کـــدام بیابان؟ 
کســـی نمی دانـــد، هـــر روز به ســـویی، امـــا اطـــراف نیشـــابور پرســـه می زنـــد، بی هدف، 

دایـــره وار دور خـــودش می گردد.
جیران گفت:

کنون طبیب است، فقط همین. باید به بالین شما بیاورمش.  -  زکریا برای من ا
-  اشـــتباه نکـــن دخترم، انســـان ها به کار و پیشـــۀ خود شـــناخته نمی شـــوند؛ انســـان 
گـــر آن گوهر را از او بگیرند، وســـیله  اســـت، همچون  را انســـان بودنش معنـــا می کنـــد. ا

داســـی و بیلـــی و کلنگی. 
استاد فاضل گفت و به سرفه افتاد. خون در کنار دهانش ظاهر شد.

جیران ترسید.
کنون وقت این سخنان نیست. به دنبالش می روم.  -  سخن نگو پدر، ا

ج شـــد. در کوچه باغ هـــای نیشـــابور پرنده پـــر نمی زند نه حتی انســـانی.  از خانـــه خـــار
ســـگ ها در گوشـــه وکنار پرســـه می زدند. جیران که می گذشـــت، به او خیره می شدند؛ 

امـــا نـــه حمله ای بود و نه پارســـی. گویی بوی شـــجاعت جیـــران را می فهمیدند.
جیـــران از دروازۀ شـــهر گذشـــت. از باغ ها دور شـــد. تاریکی، شـــبی بی مهتـــاب، کجای 

این بیابـــان را بجوید در پـــی زکریا؟
نـــام زکریـــا را بـــا صدایی بلند فریاد می زد. پاســـخی نمی شـــنید. راه رفت و فریـــاد  زد. به 
خـــود کـــه آمد، خواســـت به طرف شـــهر بازگـــردد. آن قـــدر دور شـــده بود کـــه نفهمید از 

کدام ســـوی بازگردد.
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حاال زکریا را با صدای دیگری می خواند:
گر طبابتت را فراموش کـــرده ای، مردانگی خود  - زکریـــا. زکریـــا، کجایی؟ گم شـــده ام. ا

را کـــه از خاطر نبرده ای. زنی تنها در بیابان آواره شـــده اســـت. می فهمی؟
با خود نجوا کرد:

گر باشـــد، حتمًا پاســـخ می دهد. امـــا باز صدایـــی نیامد، حتی زمزمـــه ای، نجوایی،  - ا
هیچ! فریادی، 

گهان پایـــش به چیزی گرفت  جیـــران به راهش ادامـــه داد. حتمًا شـــهر را می یافت. نا
و بـــر زمیـــن افتاد. بازگشـــت تا ببینـــد چه بوده که او را این گونه ســـرنگون کرده اســـت. 
خیـــره شـــد. گمان کـــرد درختی قطع شـــده اســـت که ریشـــه اش بیـــرون آمـــده و پایش 
به آن گرفته اســـت. نزدیک تر شـــد، انســـان بود. انســـانی همچون همـــان تنۀ درخت 

قطع شـــده. از ترس حاضرشـــدن اجنـــه در آن بیابان، بســـم اهلل  گفت.
جســـم تـــکان نخـــورد، نزدیک تر رفت. او را شـــناخت. مـــردی ریش بلنـــد، قدخمیده و 
ژولیـــده و پریشـــان. زکریـــا بـــود، زکریـــای طبیب، طبیـــب رومی معـــروف کـــه او را مداوا 
کنـــون به تنـــۀ بریدۀ درختـــی می ماْند که در بیابان رها شـــده اســـت و  کـــرده بـــود؛ اما ا

تمـــام شـــاخ و برگ هایـــش را در اجـــاق خانه ها ســـوزانده اند.
گفت:

-  زکریا تویی؟ خوب شـــد تو را یافتم، خدا را شـــکر. پدرم بیمار اســـت، در بســـتر افتاده، 
کم.  از جانش بیمنا

زکریا فقط سکوت کرد.
جیران گفت:

-  نفسش همچون مسلوالن تنگ است، هنگام سرفه خون باال می آورد. 
زکریا و سکوت.

ملتمسانه گفت:
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گر به دادش نرسی، از دنیا می رود.  -  استاد فاضل، بزرگ و فقیه نیشابور است. ا
زکریا و سکوت.

فریاد زد:
-  گم شده ام. از این بیابان در هراسم. برخیز و من را تا شهر همراهی کن. 

زکریا و نگاه به زمین.
جیران دست جلو ُبرد و شانه های زکریا را تکان داد تا ببیند زنده است یا خشکیده.

زکریا سر باال آورد، در چشم هایش قطرات اشک موج می زد.
-  پس زنده ای، پس می شنوی چه می گویم، پس نُمرده ای.

سکوت کرد و در کنار زکریا نشست. هر دو به آسمان خیره شدند. جیران گفت:
-  راه بازگشـــت را گـــم کـــرده ام. بایـــد همین جـــا بمانـــم تـــا صبـــح شـــود و ببینـــم کدام 
گر اتفاقی برای پدرم بیفتد، بر گردن توســـت.  ســـوی نیشـــابور اســـت؛ اما زکریا، بدان ا
مـــن به دنبـــال تو آمـــده ام. پدرم گفـــت که به دنبـــال تو آمدن، ســـودی نـــدارد؛ اما من 
کنـــون انســـانی به ایـــن ویرانی ندیـــده بـــودم، آن چنان که هـــزاران معمار نیز  آمـــدم. تا
نمی تواننـــد آبـــادش کننـــد. کم عذابـــم نـــداده ای زکریـــا، ای کاش با آمدنـــت،  جبران 

می کردی.
زکریا و سکوت.
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-  پـــدر، زکریا نیامـــد و من نیز راه بازگشـــت را گم کردم. تا صبح معطل طلوع خورشـــید 

کنـــون چه کنم؟  بودم. ا
بیماری پدر از یک ســـو و پریشـــان حالی زکریا از ســـویی دیگر، بر جیران فشـــار می آورد. 
دختـــری عاشـــق، تنها مانـــده در میـــان دو بیمار کـــه یکی رنجـــور از بیماری جســـم و 

دیگری رنجور از شـــکاف روح.
فاضل گفت:

-  آن کســـی کـــه در قدمـــگاه حدیثش را شـــنیدی،  فقـــط او می تواند عاجـــی برای درد 
ما بدهـــد، فقط او. 

جیران گفت:
گر بدانم بهبود می یابی، تا چین هم خواهم رفت، چه رسد به مرو!  -  ا

گر در شفادادن او شک به دل داری، نرو.  -  ا
جیران برخاست و خود را برای رفتن به مرو آماده  کرد.

سفری دور، آن هم به تنهایی.
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بـــاری ندارد که بخواهد اســـبی داشـــته باشـــد. جیران تنهـــا دلی و پایی بـــرای رفتن به 

مرو بـــا خود همراه کرده اســـت.
بـــه کاروان ســـرایی پـــا گذاشـــت کـــه در آن، کاروان هـــا مـــدام به ســـوی مـــرو می رونـــد؛ 
مخصوصـــًا از زمانـــی کـــه برای رفتـــن، هدفی بـــرای خود گذاشـــته اند: دیدار آقایشـــان 

علی بن موســـی الرضا.
جیـــران بـــا کمـــی نـــان و آب وارد کاروان ســـرا شـــد. بـــا آن کوله بـــار اندک، به مســـافران 
نمی ماْنـــد. هر کـــس او را می دید، گمـــان می کرد به بدرقۀ مســـافری دیگر آمده اســـت.
به ســـراغ کاروان ســـاالر رفـــت. در آن مدتی کـــه همراه پدرش به کاروان ســـراهای شـــهر 
گونـــی را شـــناخته بود،  می رفـــت و زائـــران را رســـیدگی می کـــرد، کاروان ســـاالرهای گونا
کاروان ســـاالرهایی که راه های مختلفی را مانند راه خانه شـــان به خوبی می شـــناختند؛ 
امـــا در میـــان آن هـــا، عماِد ســـاربان زبانزد تمـــام مردم بود. همه می دانســـتند کـــه او از 

همـــۀ ســـاربانان کار و راه خود را بهتـــر می داند.
جیران به سراغ عماد رفت و پرسید:

 -  به مرو می روی؟ 
عماد به جیران خیره شد و گفت:

 -  دختر استاد فاضل هستی؟ مدتی  است استاد را در کاروان سرا نمی بینم.
جیـــران صـــدای او را بســـیار مردانـــه شـــنید، صدایی کـــه از فریادهـــا و هدایـــت فراوان 

گفت: کاروان حکایـــت داشـــت. 
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 -  پدرم بیمار است. برای شفای او به مرو می روم. 
عماد دستش را کاسۀ دعا کرد و رو به آسمان گرفت، گفت:

 -  پدرت بر گردن ما بسیار حق دارد. قدمت برای کاروان ما پربرکت. همراه ما شو. 
 -  کی حرکت می کنید؟ 

عماد به اسب ها و قاطرها اشاره کرد و گفت:
 -  پیش از ظهر، راهی خواهیم شد. در حجره ای منتظر حرکت باش. 

جیـــران از عمـــاد دور شـــد و مقابـــل حجره ای نشســـت و بســـتن بارها را بـــر چهارپایان 
نگریســـت. زنـــی کنارش آمـــد و گفت:

 -  دختر جان، تو می توانی عماد را راضی کنی که من نیز با کاروان شـــما به مرو بیایم؟
جیـــران به ســـرتاپای زن نگاه کرد. به زنـــان بیابانی نمی ماْنـــد و لباس های کم وبیش 

فاخـــری بر تن کرده بود. پرســـید:
 -  برای چه اجازه نمی دهد؟

 -  نمی دانم، می گوید برایش دردسر می شوم. مگر تو تنها نیستی؟ من نیز تنهایم. 
 -  نامت چیست؟ 

 - نعیمـــه. بایـــد به مـــرو بروم، مادرم در نیشـــابور اســـت و بیمار، برای عیـــادت او آمده 
کنـــون می خواهم به خانـــه ام بازگردم.  بـــودم. ا

جیـــران برخاســـت و به ســـراغ عمـــاد رفت کـــه داشـــت کارگرانـــش را برای راهی شـــدن 
آمـــاده می کـــرد. می دانســـت کـــه می توانـــد او را بـــرای همراه کـــردن نعیمه راضـــی کند.

 -  عماِد ساربان، آن زن همراه من می آید، به او اجازه بدهید. 
عماد گفت:

 -  آن زن را می شناسی؟ 
کنون می خواهد به خانه اش در مرو برود.   -  مادرش بیمار بوده و به این شـــهر آمده. ا

 -  از او ســـؤال هایی پرســـیدم. همـــه اهالـــی نیشـــابور را می شناســـم. نام مـــادرش را که 
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گفـــت، نشـــناختمش. مطمئنـــم دروغ می گوید. 
گـــر دروغ گفته اســـت، حتمًا دلیلـــی دارد و نمی خواهد راســـتش را بگوید. او یک زن   -  ا

اســـت و نمی تواند آســـیبی به ما برساند. 
عماد سرش را تکان داد و گفت:

گـــر شـــخصی غیـــر از اســـتاد فاضل یا دختـــرش چنین چیـــزی از من می خواســـتند،   -  ا
نمی پذیرفتـــم. همراهمان شـــود. 

جیران با خوش حالی به طرف نعیمه بازگشت.
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میـــت را لگـــدزدن، میـــت را دست   بســـتن، میت را پشـــت اســـب بســـتن. میـــت را روی 

زمیـــن و خـــار بیابان کشـــیدن. چـــه تفاوتی برایـــت دارد؟
او حس نمی کند.

زکریا میت بود، وقتی جلودی و ُسرَخک به او دست یافتند.
جلودی او را شناخت. ُسرَخک تا به آن روز زکریای طبیب را ندیده بود.

جلودی هنگامی که دست زکریا را می بست، گفت:
-  گمـــان کـــردی می توانی بگریـــزی؟ آن یکی هم پیمانـــت را آن چنـــان زجرُکش کردم 

که فریـــادش تا عـــرش می رفت.
جلودی دید زکریا هیچ رفتار و اعتراضی ندارد، به ُسرَخک گفت:

-  او بـــا یکـــی از دوســـتانش در پـــی فـــرار بودند. دوســـتش خـــود را قربانی این انســـان 
گرفتـــم، دســـتور دادم دســـت وپایش را بـــه ســـنگ های  کـــرد. وقتـــی او را  بی عرضـــه 
بزرگـــی ببندنـــد. همان طـــور رو به آفتـــاب گذاشـــتمش. مورچه ها و حشـــرات به داخل 
زخم هایـــش رفتنـــد، دو روز تمام طول کشـــید تا جـــان داد. دو روز تمام طول کشـــید تا 

حشـــرات به قلبش وارد شـــوند و بچـــه کنند.
به زکریا گفت:

-  می خواهی تو را نیز به آن سرنوشت دچار کنم؟ 
ُسرَخک، جلودی را کنار کشید و گفت:

-  مطمئنـــی این همان طبیب اســـت؟ بـــه مجانیـــن می ماَند. می بینی هیچ پاســـخی 
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نمی دهد!
-  وانمـــود می کنـــد، مـــدام وانمـــود می کنـــد. باِخردتر از این حرف هاســـت کـــه بخواهد 
به راحتـــی بـــا مـــا راهـــی شـــود. او را بـــا خـــود می بریـــم، در طـــول راه، زمان کافـــی برای 

حـــرف زدن دارد. 
آن ها سواره و زکریا پیاده، پشت سرشان می رفت.

شب بود که دیگر مجبور به ماندن شدند. هنوز از نیشابور دور نشده بودند.
دو گـــرگ مراقب یکدیگر بودند که طعمۀ دیگری نشـــوند، هر دو منتظر به خواب رفتن 

دیگری، از ترس بلعیده شـــدن. سرانجام جلودی خوابید و پس از آن ُسرَخک.
زکریـــا بـــه تکه ســـنگی تکیـــه داد و بـــه آســـمان خیـــره شـــد. اشـــکی برای جاری شـــدن 
نداشـــت، خشـــک شـــده بود، روح و جســـم. در دل خوش حال بود که ســـرانجام آن ها 
گهان دســـتی از پشـــت  ســـر  او را خواهند ُکشـــت و از داِغ فراق و غم رها می شـــود؛ اما نا

گفت: گرفـــت،  دهانش را 
کت باش. من زهیر هستم، همان که در سانیان مداوایش کردی.  -  سا

زهیـــر، زکریـــا را بـــه پشـــت ســـنگ کشـــید. حتـــی او نیـــز بـــا دیـــدن آن مـــرد ریش بلند و 
پریشـــان متعجـــب شـــده بـــود، گفت:

-  چه کردی با خودت طبیب؟
دســـت و پـــای زکریـــا که باز شـــد، ُســـرَخک و جلـــودی با شمشـــیرهای آخته باالی ســـر 

آن هـــا آمدند.
زهیر به سرعت شمشیر کشید و با آنان به نبرد پرداخت.

زکریا تنها دستور زهیر را برای گریختن اطاعت کرد.
-  بگریز، بگریز، من مقابل آن ها می ایستم. 

دوباره به بیابان رفت، سرگردان تر از گذشته.
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وحشـــت و هراس بازگشـــت به دنیـــاِی تاریـــِک نابینایی قبل، تمام وجـــودت را احاطه 

کرده اســـت جیـــران. پاهایت متورم شـــده اند.
هیـــچ گاه گمـــان نمی کردی که ســـفر طعمی چنیـــن تلخ و ُکَشـــنده همراه خود داشـــته 
باشـــد. از ســـختی اش شـــنیده بـــودی، از اینکـــه گرگ ها ممکن اســـت بـــه قافله حمله 
کننـــد یا راهزنان، راه را بر شـــما ببندند؛ اما تا شـــب هنگام فرانرســـید و پایـــت را آن گونه 

زخم آلـــود و ُپرتـــاول ندیدی، راه را بـــاور نکردی.
بی تفـــاوت ماندی و نعیمه ضمادی بر آن نهاد تا تاول ها آرام گیرند و بزرگ تر نشـــوند.

اما چشمت چه شده بود؟
پایت به سنگی خورد، نعیمه گفت:

 -  مراقب باش، مگر چشمت نمی بیند؟
گفتی:

 -  نمی بیند، تار می بیند و رو به تاریکی  است. 
مقابلت ایستاد. چهره اش را در مه غلیظی می دیدی. گفتی:

 -  مدام الیه های مقابل چشمم بیشتر می شود. 
دستت را گرفتن و تا شب، پاورچین و آرام کنار یکدیگر راه رفتید.

بـــا خودت می اندیشـــی چقدر خوب اســـت همسفرداشـــتن، چقدر خوب اســـت کســـی 
پابه پایـــت بیایـــد و دســـتت را بگیرد و ایـــن خوبی آن زمانی بیشـــتر خـــود می نماید که 
چشمانت نیز چیزی نبیند و سنگ های بیابان فراوان، در مقابل راهت سبز شده باشد.
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نعیمه شـــب هنگام، همچون خواهری دلســـوز باالی ســـرت می نشـــیند. ســـرت را روی 
زانویـــش می گـــذارد و موهایـــت را نـــوازش می کنـــد، نوازشـــی مادرانـــه، خواهرانـــه. چه 
خـــوش می کیفد ایـــن نوازش ها و می خراشـــد جـــای خالی آن هـــا را در کنـــارت. خراش 
کـــه می افتـــد بـــر دلـــت، زبانت بـــاز می شـــود. از تنهایـــی ات می گویـــی، از بی مـــادری و 
بی خواهـــری ات، از وبایـــی کـــه چیزی نمانـــده بود ریشـــۀ همه تان را خشـــک کند، وبا 
چـــه بد می خشـــکاند و تمام بـــدن را خالی از آب می کنـــد. از تو آب چشـــمت را گرفت و 

کرد. آن چشـــمه را خشک 
نعیمـــه می شـــنود و تنهـــا پاســـخش نـــوازش موهـــای مشـــکی ات اســـت. گاهـــی ُهـــرم 
َنَفســـش را بـــر موهایـــت حس می کنـــی. ادامـــه می دهـــی و از زکریا می گویـــی، از مردی 
گهـــان بـــه نیشـــابور آمـــد، گویـــی اینکـــه آمـــده بود چشـــم های تـــو را شـــفا دهد،  کـــه نا

چشـــمه ای را دوبـــاره احیـــا کنـــد و قلبـــی را بلرزانـــد و بـــه همان قـــدر بی پـــروا برود.
نعیمـــه دارویی بر چشـــمانت گذاشـــت. خوابـــت برد. خواب هـــا می آمدنـــد و می رفتند. 

زکریـــا در همۀ آن ها بـــود، در همه.
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هـــر چـــه بود، هـــر چـــه لنگان رفتن بود، ســـرانجام مـــرو در مقابـــل جیران قـــرار گرفت، 
کـــم آن با تمام قدرت خواســـته  شـــهری بـــا مناره هـــا و کاخ های فراوان، شـــهری که حا
بـــود آن را زیبا و دل فریب نشـــان دهد؛ اما از پس آن برنیامده بود، زیورآالت فرســـوده.

جیران از نعیمه پرسید:
کمان کجای شهر می نشینند. می خواهم به دیدار علی بن موسی بروم.   -  حا

نعیمه دستش را گرفت، گفت:
ک و آلودگـــی راه را نیز   -  هنـــوز چشـــم هایت برای تنهایـــی راه رفتن بـــه کار نمی آید. خا
به همـــراه خـــود داری. خانـــۀ مـــن در نزدیکـــی خانۀ همان کســـی اســـت کـــه نامش را 
کنـــون همراه من  بـــردی. او را نمی شناســـم؛ اما غامانـــم حتمًا می تواننـــد بیابندش. ا

بـــه خانـــه ام بیا و کمی اســـتراحت کـــن. فردا بـــه دیدار ایشـــان می رویم. 
جیران با همان سوی کم چشمش، عماد را دید که به طرف آن ها می آید، گفت:

 -  سام بر عماد ساربان، خوب ما را به مقصد رساندی. 
 -  طعنه می زنی دختر استاد فاضل؟ 

جیران پایش را نشان داد و چشمش را، گفت:
 -  با این ها چه کنم؟

عماد گفت:
کـــه قـــدم  کـــه راه نمی رفتـــی و در ســـایه ها   -  ســـفر همیـــن اســـت دیگـــر. بـــر ابرهـــا 
ک و بـــاد و بیابـــان. وظیفـــه ام بـــود که تـــو را به مرو  نمی گذاشـــتی. آفتـــاب اســـت و خـــا
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برســـانم. ایـــن نیـــز مـــرو، هـــر چـــه می خواهـــی بکـــن و هـــر جـــا می خواهـــی برو.
نعیمه گفت:

 -  معلـــوم اســـت کـــه هـــر چه بخواهـــد، انجـــام می دهـــد. او را بـــه خانۀ خـــود می برم و 
تیمـــارش می کنـــم. خوب اســـت او دختر اســـتاد و فقیه شـــهر شماســـت؛ وگرنـــه معلوم 

نیســـت چه بایـــی ســـرش می آوردید. 
 -  زن جســـوری هســـتی. دور از شـــأن خـــود می دانـــم که با تـــو هم کام شـــوم. جیران، 

کاری داشـــتی بـــه کاروان ســـرا بیا. مـــن در خدمت دختر اســـتاد فاضل هســـتم. 
عماد حرفش را زد و از آن ها دور شد.

جیـــران در دلـــش شـــوری افتـــاد. تـــا عمـــاد همراهشـــان بـــود، اســـتواری در دل خـــود 
می دیـــد؛ امـــا بـــا رفتـــن او، انـــگار پشـــتوانۀ خـــود را از دســـت داده بـــود.

نعیمه گفت:
 -  هیچ نگران نباش. خانۀ من نزدیک است. 

هر دو به داخل شهر رفتند. جیران به خوبی نمی دید و همه چیز برایش تار بود. چند کوچه را 
گذراندند تا سرانجام مقابل دری بزرگ و زیبا رسیدند. نعیمه در زد و غامی آن را باز کرد و گفت:

 -  نعیمه تو هستی؟ چه محکم در می زنی. 
 - همراه خود میهمانی دارم، کنار برو و به دیگران نیز خبر را برسان. 

غـــام، لبخنـــد خـــود را از صورتـــش محو کـــرد، تعظیم کـــرد و از آن ها دور شـــد. جیران 
باغـــی را مقابـــل خود دیـــد، انســـان هایی محـــو و َدر َهم. نعیمـــه دســـت او را تا داخل 

خانـــه گرفت. جیـــران گفت:
 -  باید بروم، دیگر نمی خواهم بمانم. 

 -  شربتی برای تو آورده اند، بنوش و استراحت کن؛ سپس برو. 
جیران جام را از نعیمه گرفت، نوشید.

شربت گویی خواب را به بدن او داخل کرد. سر بر زمین گذاشت.



آبیها228

79
جیـــران اســـت و تاریکی. نمی تواند چشـــم خود را بـــاز کند یا باز می کنـــد و هیچ چیز جز 
ســـیاهی نمی بینـــد. قـــدم که برمـــی دارد، به دیـــوار می خـــورد. عقب که مـــی رود، دیوار 

اســـت. کنارش دیوار اســـت، محبوس در جعبـــه ای به اندازۀ خـــودش. فریاد می زند:
 -  نعیمه، نجاتم بده. نعیمه کجایی؟

گفت وگویی می شنود. صدای یکی را می شناسد. نعیمه است که می گوید:
 -  آوردم، دختر دیگری در کاروان نبود. 

مرد می گوید:
 -  او که بیمار است، تاول پاهایش را ندیدی؟

 -  بر شـــانه هایم که نمی توانســـتم حملش کنم، راه رفته اســـت. مدتی اســـتراحت کند، 
پاهایش نیز خوب می شـــود. 

 -  شـــکار خوبـــی بـــه چنگ نیـــاوردی، دختـــری کـــه آن مرتبـــه آوردی، خوب بـــود. اما 
خـــب، ایـــن هـــم از هیچ بهتر اســـت.

 -  بگذار از خواب بیدار شـــود و چشـــم های زیبا و حرف زدن متینـــش را ببین. آن زمان 
را بگو. نظر خود 

 -  مگر چقدر به او داروی خواب آور خوراندی؟
کنون به هوش می آید.  -  ا

چنـــد ضربه به صـــورت جیران زده شـــد و او چشـــم هایش را باز کرد. انـــگار جعبه ای را 
کـــه در آن محبوس بوده، شکســـته و بیرون آمده اســـت.
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نور سرش را به درد آورد.
در حجره ای مجلل، بر تختی افتاده بود، گفت:

 -  چه کردید با من؟
مرد باالی سرش آمد. لبخند  زد. دو طرف صورتش چین افتاد. گفت:

 -  من َلیث هستم: َلیث طاساز. به هوش آمدی؟! 
جیران سیلی محکمی به َلیث زد.

َلیث دستش را بر صورت گرفت و فریاد زد:
 -  وحشی، دختر نیشابوری وحشی، من تو را در خانه ام تیمار کرده ام، تو سیلی ام می زنی؟ 

جیران در تکاپوی نشستن بود؛ ولی سرش گیج رفت و خانه به دور سرش چرخید.
َلیث گفت:

 -  حیـــف که تـــو را برای مهمانـــی و خوش گذرانی های بزرگان می خواهـــم؛ وگرنه آن قدر 
با شـــاق بـــه جانت می افتادم که رام شـــوی، همان طور که نعیمـــه را رام کردم. 

برخاست و در حال بیرون رفتن از حجره، به نعیمه گفت:
 -  خـــودت درســـتش کن، بـــه او بفهمان کـــه دیگر لگد نینـــدازد، بگو کنیزکان وحشـــی 

چه عاقبتـــی دارند. 
نعیمـــه کنـــار جیران نشســـت، خواســـت دســـت نـــوازش به ســـر او بکشـــد؛ امـــا جیران 

دســـت او را محکـــم گرفـــت و فشـــرد، گفت:
کنون بایـــد به دیدار   - تـــو را زنـــی خوب و نیک می دانســـتم، بـــا من چه کردی؟ مـــن ا

می رفتم.  علی بن موســـی 
نعیمه به سختی دست خود را از دست جیران بیرون کشید.

 -  مـــن کنیـــز او هســـتم، هـــر چـــه بگویـــد، انجـــام می دهم. تـــو نیز کنیـــز او شـــده ای؛ 
دهانـــت را ببنـــد و فقـــط َچشـــم گفتن را بیامـــوز. 

 -  به تو اطمینان کردم که پا در خانه ات گذاشتم. از من چه می خواهی؟ 
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 -  آن پیرمـــرد را که دیدی، ارباب من اســـت. بـــرای او دخترکان زیبـــا را فراهم می کنم. 
تـــو را خواهـــد فروخـــت. رفتـــن را فرامـــوش کـــن، آن بیمـــاران را نیـــز از خاطر ِبَبـــر. َلیث 
به ظاهر طاســـاز اســـت؛ امـــا کار دیگـــرش فراهم کـــردن کنیـــزکان زیبارو بـــرای بزرگان 

اســـت. بـــه قول خـــودش، طاســـازی می کنـــد، چه با فلـــز و چه با انســـان. 
جیـــران تـــکان خـــورد تا از تخـــت پاییـــن بیاید. نعیمـــه با ضربـــه ای به ســـینه، او را به 

تخـــت بازگرداند.
 -  اربـــاب گفـــت دو قطـــره از آن دارو بـــرای بیهوشـــی کافی اســـت و ســـه قطره تـــو را به 
خوابـــی عمیـــق می بَرد و چهـــار قطره تو را می کشـــد. من چهار قطره ریختـــم تا راحتت 
کنـــم، خـــودم نیز راحت شـــوم؛ اما نمی دانـــم چرا زنده مانـــدی! حاال آرام بـــاش و برایم 

دردســـر تازه ای فراهـــم نکن و مجبـــورم نکن دســـت وپایت را ببندم. 
نعیمه گفت و از حجره بیرون رفت.

جیـــران شـــنید کـــه او بـــا چوبـــی پشـــِت در را محکـــم می کنـــد. بـــه ســـفرش فکـــر کرد، 
بـــه لحظـــه ای که بـــا نعیمـــه از دردهای دلـــش گفته بـــود. خـــود را ابلهی دانســـت که 
کاری  کـــرده. جـــز مامـــت خـــود و اشـــک ریختن  بـــه غریبـــه ای ناشـــناس اطمینـــان 

نمی توانســـت انجـــام دهـــد.
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 -  لقمه ای بخور. این گونه تنها خود را از بین خواهی برد. 

بوی مرغ کباب شده تمام اتاق را ُپر کرده بود.
جیران، بی حال بر جای خود نشست. دهانش به سختی باز می شد، گفت:

 -  در دنیایی که شما می خواهید برای من بسازید، بهتر است بمیرم. 
نعیمه گفت:

 -  خـــوش بـــه حالـــت، ای کاش مـــن نیـــز می توانســـتم خـــود را این گونـــه از دســـت او 
 . نم ها بر

َلیث وارد اتاق شد. با شتاب به نعیمه گفت:
 -  دســـت و دهانـــش را ببنـــد. جمهـــور می خواهد بـــه اینجا بیایـــد. نباید صدایـــی از او 

ج شـــود.  خار
نعیمـــه طنابـــی به دســـت گرفـــت. جیـــران توانی نداشـــت کـــه او را از این کار بـــازدارد. 
بی حـــال خـــود را بر تخـــت رها کرد. بیـــش از هفت روز گرســـنگی، توانی بـــرای او باقی 
نگذاشـــته بـــود. نعیمه ابتدا دســـت او را به تخت بســـت و ســـپس با پارچـــه ای دهان 

او را محکـــم کرد.
مدتی گذشت. شنید که َلیث می گوید:

 -  جنـــاب جمهـــور، مـــا را مفتخـــر کردیـــد کـــه آمدیـــد. دســـتور می دادیـــد، خـــودم بـــه 
می آمـــدم.  دیدارتـــان 

جمهور گفت:
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 -  نمی دانم چه کردی که از هر بزرگی نشـــان طاســـاز زبردســـتی را می پرســـم، نام تو را 
می آورنـــد. خود آمـــدم تا کار تو را ببینم و ســـفارش خلیفه را بدهم. 

جیران از همان پشـــت در، برق شـــوق را در چشـــم َلیث دید. در چند روزی که خانۀ او 
بـــود، تعظیم هایش را بـــرای اربابان قدرت و ثروت دیده بود. ســـفارش گرفتن از خلیفه 

یعنی ســـکه های فراوان به دست آوردن.
صدای پرلرزش و ملتهب َلیث را شنید که می گفت:

 -  باعث افتخارم اســـت کـــه بتوانم هدیه ای به خلیفۀ مســـلمانان بدهـــم، چه چیزی 
می خواهنـــد؟ گردن آویزی الماس نشـــان می خواهند برای همســـر خود یـــا تاجی برای 

خود ســـفارش می دهنـــد؟ تاجی که هم تراز شـــاهان ایران قدیم و روم باشـــد. 
 -  گزافـــه نگـــو طاســـاز، مأمـــون خلیفۀ مســـلمانان اســـت، نه پادشـــاه. ایشـــان عمامۀ 

عربـــی بـــر ســـر می گذارند.
 -  پس چه می خواهند؟ امر بفرمایید.

 -  کتیبه.
ح ها   -  کتیبـــه برای چـــه؟ نام خاندان خود را می خواهند ســـفارش دهنـــد؟ بهترین طر

را بـــرای ایـــن کار دارم. بهترین طا و جواهـــرات را به کار می گیرم.
 - می گذاری حرفم را تمام کنم؟

کت شد. لیث سا
 -  علی  بن  موســـی در مجلســـی که بزرگان حضور داشـــتند، فرمودند: »دوســـت هر کس 
عقـــل او و دشـــمنش جهل اوســـت.« جناب خلیفـــه می خواهند این ســـخن گران قدر، 

کتیبه ای از طا شـــود. 
جیران شنید که َلیث، محکم دست خود را بر هم  زد و از شوق گفت:

 -  بگذاریـــد نمونه ای برایتان بیـــاورم که حدیثی از پیامبر را به ســـفارش جناب هارون 
ســـاختم؛ اما عمرشـــان کفاف نداد و روی دستم ماند. 
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جیـــران خـــود را بر تخـــت جنباند تا صدایـــی به گوش جمهور برســـاند؛ امـــا هیچ اثری 
از تکان هایـــش به جـــا نماند.

شنید جمهور گفت:
 -  خوب است. برای گرفتن کتیبه سه روز دیگر خواهم آمد. 

جمهـــور رفـــت. انگار تنها امیـــد جیران بود کـــه از آن خانه رفت، تنها کســـی که نامی از 
علی بن موســـی آورده بود و می توانســـت او را رها کند. چشـــم هایش را بر هم گذاشـــت 

گریست. و 
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ک گوشـــت بـــه داخل اتـــاق آمـــد. مجمع را  نعیمـــه بـــا مجمعـــی مملـــو از میـــوه و خورا
ج شـــود. جیران  روبـــه روی جیـــران گذاشـــت. پشـــتش را به جیران کـــرد تا از اتـــاق خار

: گفت
 -  بمان و کمکم کن تا بخورم. 

نعیمه با لبخند بازگشت و به طرف جیران رفت، گفت:
 -  آفریـــن دختـــر، ایـــن کار خـــوب اســـت. خـــودت را برای چـــه از بیـــن ببـــری. این نیز 

زندگـــی اســـت دیگر. 
همان طور که به حرف زدن ادامه می داد، جیران را بلند کرد.

هنگامی که جیران توانست کنار مجمع بنشیند، گفت:
 - به شرطی غذا می خورم که آزادم کنی.

گر بخواهم   -  چگونـــه چنین حرفـــی می زنی؟ خودت خوب دیده ای و شـــنیده ای که ا
حتـــی فکر آزادکردن تـــو را در ذهن بیاورم، َلیث چه بایی بر ســـرم مـــی آورد. من به جز 

َلیث کســـی را نمی شناسم و ندارم. 
جیران دست نعیمه را گرفت و گفت:  

- مـــن خواهـــر تو می شـــوم، مـــن همه کس تـــو می شـــوم، پدرم ثـــروت زیـــادی دارد که 
می توانیـــم بـــا یکدیگـــر به راحتی زندگـــی کنیم. مگر خـــودت نگفتی کـــه از این زندگی 
خســـته شـــده ای. چه فرصتـــی بهتر از ایـــن می توانی بیابـــی که هم ثـــروت فراوانی به 
دســـت آوری، هـــم خانـــواده ای برای خود داشـــته باشـــی؟ همـــۀ مردم نیشـــابور من و 

پدرم را می شناســـند. 
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نعیمه به فکر فرورفت، گفت:
 -  چند سکه می دهی؟ فریبم که نمی دهی؟ 

جیران با خود اندیشید که با فریبکار، صادق بودن، جهالت است. گفت:
گـــر راه دیگری  گر خواســـتی با مـــن بمـــان و ا  -  هـــزار ســـکۀ طـــا بـــه تـــو خواهـــم داد. ا

یافتـــی، می توانـــی مـــن را تـــرک کنی. 
نعیمه مجمع را مقابل جیران گذاشت و گفت:

 - لقمه ای بر دهان بگذار. نمی خواهم خواهرم را از دست بدهم. 
جیران شادمانه تکه های گوشت را بر دهان گذاشت.

نعیمه گفت:
کـــه آمـــاده بـــودی،   -  مدتـــی بایـــد خـــوب بخـــوری و دوبـــاره جـــان بگیـــری. زمانـــی 
شـــب هنگام به اتاقت می آیم. می توانیـــم هنگامی که َلیث در خواب اســـت بگریزیم. 

مـــن راه های فـــرار ایـــن خانـــه را به خوبـــی می دانم. 
جیران سر تکان داد و با دهان ُپر گفت:

 -  از ابتدا می دانستم که تو مانند َلیث، َپست و زبون نیستی. 
جیران و نعیمه با لبخند به یکدیگر نگریستند.
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دو روز، مـــدام بـــه خودت رســـیده ای، میوه های رنگارنگ خـــورده ای و غذاهای چرب 
و شـــیرین تـــا قوای ازدســـت رفته ات را بـــرای گریختـــن از چنگ َلیث بازیابـــی. پیش از 

غـــروب آفتاب، هنگامی کـــه نعیمه عصرانـــه ات را آورد، گفتی:
 -  امشب دیگر برویم. آماده ام. 

نعیمه به صورتت خیره شد و با لبخند گفت:
 -  از ســـرخِی گونه هایت مشخص اســـت که برای راهی شـــدن توان کافی داری. باشد، 

من نیز آماده می شـــوم. نیمه های شـــب به ســـراغت می آیم. 
از خوش حالـــی در پوســـت خـــود نمی گنجیـــدی. تـــا رهاشـــدنت از خانـــۀ َلیـــث، زمان 
زیـــادی نمانده بود. خواب به چشـــمت نمی آمـــد. بر تخت خود نشســـتی و به دیوارها 
نگریســـتی، بـــه تمام آن اتاق گفتی: »شـــما را رها می کنم، امیـــدوارم هیچ زمان دیگری 

شـــما را نبینم. چه بـــد دیوار و تختی بودید شـــما! «
ســـرانجام در بـــاز شـــد. مقابل در ایســـتادی، بـــا لباس هایی کـــه برای ســـفر و گریختن 

بودنـــد؛ امـــا در مقابلت به جـــای نعیمه، َلیـــث را دیدی.
پس پـــس رفتـــی و بـــر تخت نشســـتی. نعیمـــه از پشـــت َلیث بیـــرون آمد، بـــا لبخندی 

صورت. بر  زشـــت 
از َلیث شنیدی:

 -  تو دختر ابلهی هستی. به گمانت نعیمه تو را بر من ترجیح می دهد؟ 
برخاســـتی و بـــا دســـت به ســـینۀ َلیـــث زدی تا به طـــرف نعیمه حملـــه کنی. َلیـــث تو را 
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مهـــار کرد و بـــر جای خود نشـــاند.
از نعیمه شنیدی:

 -  خود می دانم که پدرت اســـتاد فاضل اســـت و تمام زندگی اش بیش از پنجاه ســـکۀ 
طا نیز نمی شـــود، می خواســـتی من را فریب بدهی؟

گریستی.
از َلیث شنیدی:

 -  در این دو روز، خوب به خودت رسیده ای. فردا تو را خواهم فروخت. 
ج شدند. نعیمه و َلیث از اتاق خار

بـــر تخـــت افتـــادی و فریـــاد زدی. در میـــان فریاد هـــای خـــود، بـــه یـــاد ســـخن پدرت 
کـــه گفت: افتـــادی 

 -  تنها به خدا توکل کن و امیدی به هیچ کس غیر از او نداشته باش. 
بیش ازپیش گریستی. با تمام وجود از دلت فریاد زدی:
 -  خدایا تنها پناهم تویی، من را از این اسارت رها کن. 
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جمهور به َلیث گفت:

کنـــون که بـــه پایان   -  قرارمـــان ایـــن بـــود که تـــا امروز ســـاخت کتیبـــه را تمـــام کنی. ا
نرســـیده اســـت، از تـــو غرامـــت می خواهم. 

َلیث با نگرانی پاسخ داد:
 -  سه روز برای ساخت کتیبه ای زیبا زمان کمی بود. 

جمهور با عصبانیت فریاد زد:
 -  سفارش خلیفه را به شخص دیگری می دهم. 

 -  غرامت چیست؟ 
 -  کنیز نیشابوری ات را می خواهم. 

َلیث هراسان به طرف در رفت و گفت:
 -  نعیمه، جیران را بیاور. 

گهان حرفی یادش آمد و مقابل جمهور ایستاد. نا
 - از کجا مطلع ُشدید که کنیزی نیشابوری دارم؟

جمهور با عصایش آرام به سینۀ َلیث زد.
 -  مگر امروز نمی خواستی آن را به ماِهد رومی پیشکش کنی؟ 

لیث خواست دهان باز کند که جمهور عصایش را مقابل دهان او گرفت.
 -  دیگر نپرس و دهانت را ببند. فهمیده ام که چگونه ثروتمندان را از خود راضی کرده ای 
کـــه تمـــام آن ها نشـــان تو را بـــه من داده انـــد. دهانت را ببنـــد و فقط آن دختـــر را بیاور. 
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نعیمه درحالی که جیران هل می داد، وارد اتاق شد.
جمهور پرسید:

 -  تو از نیشابور آمده ای؟ 
جیران بی آنکه سر باال بیاورد، حرف جمهور را تأیید کرد.

َلیث دهان باز کرد که سخنی بگوید، پیش از آن جمهور گفت:
 -  تـــا دو روز دیگـــر کتیبه را به دســـتم نرســـانی، ســـربازان مأمـــون تو را به بنـــد خواهند 

کشـــید. تمام .
به جیران گفت:

 -  دختر نیشابوری، همراهم بیا. 
جیـــران نگاهی بـــه نعیمه و نگاهی به َلیـــث انداخت. بیش از یک مـــاه در خانۀ آن ها 

کنون داشـــت با غریبۀ دیگری می رفت، از قفســـی به قفســـی. محبوس بود و ا
ج شـــد و جیران نیز پشـــت  ســـر او. کوچه را که دیـــد، بی معطلی دوید  جمهـــور از در خار

تـــا رها شـــود از این بند جدید. جمهـــور فریاد زد:
 -  به کدام سو می روی، مگر نمی خواهی به دیدار موالیمان علی بن موسی بروی؟

نام علی بن موسی پاهای جیران را بر زمین محکم کرد. بوی معجزه را می توانست احساس کند.
جمهور کنارش آمد و گفت:

 -  ایشـــان من را ســـراغ تو فرســـتاده اســـت. نمی دانم که هســـتی و چـــه می خواهی؛ اما 
هر کســـی این چنیـــن لیاقتی پیدا نمی کند که ایشـــان به سراغشـــان بفرســـتد. 

جیران اشـــک شـــد در کوچه. کوچه روشـــن شـــد بـــا نام علی بن موســـی و جیـــران دیگر 
ندانســـت ایـــن ســـبک بالی را از کجـــا آورده اســـت و چگونـــه شـــادمان همـــراه جمهور 
مـــی رود. دعایش را مســـتجاب می دید. خدا صدای هق هقش را شـــنیده بود و دســـت 

خـــود را در زمیـــن تـــکان داده و غبـــار را از روی او تکانده بود.
حاال وقت دیدن بود، شفاف تر از زمانی که زکریا بینایش کرده بود.
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مـــردم، متعجـــب جیران را نگاه می کردنـــد که همچون زنان بـــزرگ حکومت، در میان 

ســـربازان بنی عباس حفاظت می شـــود و پا در نیشـــابور می گذارد.
از دروازه که گذشـــتند، جیران به عماد بن سعید که فرمانده سواراِن جمهور بود، گفت:
 -  شـــما را ســـپاس می گویم که بســـیار شـــرافتمندانه همراهی ام کردید. این شهر زادگاه 

گر تشـــریف بیاورید، پذیرای شـــما باشـــیم.  من اســـت، در خانه بضاعتی داریم که ا
عماد گفت:

کنون به مرو باز می گردیم.   -  وظیفۀ ما به سامت رساندن شما به مقصد بود. ا
ج شد. گفت، تعظیم کرد و همراه سواران دیگر از دروازه گذشت و از شهر خار

جیران به خانه آمد. پدر نبود، هراسان به کاروان سرا رفت.
گرفتگـــی در  کاروان ســـرا، حدیـــث سلســـلة الذهب را می خوانـــد، بی آنکـــه  پـــدر میـــان 

باشـــد. صدایش 
حدیـــث که تمام شـــد، جیران به ســـراغ پدرش رفـــت. دختر و پدر یکدیگـــر را در آغوش 

فشـــردند، جیران که بار غم را از چشـــم فرونشـــاند، گفت:
 - گمـــان کـــردم به خاطر آن حادثـــه که برایـــم روی داد، آن قدر تأخیر کردم که شـــما را 

از دست دادم. 
استاد فاضل گفت:

 -  مرگ و زندگی دســـت اوســـت، هـــر زمان بخواهـــد می دهد و گاهی دیگر می ســـتاند. 
خود نیـــز گمان نمی کردم به ســـامت از بســـتر برخیزم. 
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به خانه بازگشتند.
اســـتاد فاضـــل از خوابـــی خـــوش گفـــت کـــه در آن علی بن موســـی را دیـــده بـــود که امر 

می کننـــد به خوانـــدن حدیـــث در میان کاروان ســـرا.
- به ایشان عرض کردم که ناتوانم و بیمار.

فرمودند:
 -  ما می گوییم برو و بخوان. 

از خـــواب کـــه برخاســـتم، بی معطلی به کاروان ســـرا رفتم و حدیث خوانـــدم. بیماری را 
دیگـــر در اطراف خـــود نمی دیدم.

جیران گفت:
 -  پـــس مـــن را بی دوا و دارو به ســـراغ پـــدر بازگردانـــدن، بی حکمت نبود. در مـــرو بر اثر 
حوادثـــی کـــه برایتان خواهم گفت، در منـــزل جمهور بودم، وزیر مأمـــون. به من گفت 
کـــه به نیشـــابور بازگـــردم، هر چـــه گفتم برای پـــدرم دارویـــی می خواهـــم، لبخند زد و 

حدیثـــی از موالیمـــان علی بن موســـی خواند و گفـــت که به نیشـــابور بازگردم. 
استاد فاضل سراپا گوش شد تا حدیث موالیش را بشنود.

جیران گفت:
 - موال فرمودند: »شـــیعیان ما کســـانی هســـتند که تســـلیم امرونهی ما باشـــند، گفتار ما 
را ســـرلوحۀ زندگـــی در عمـــل و گفتار خود قرار دهند، مخالف دشـــمنان ما باشـــند و هر 

که چنین نباشـــد، از ما نیســـت.«
استاد فاضل اشک ریزان گفت:

 -  من شـــفای خود را یافته ام. این داروی طبیب رومی اســـت. این دارو را به او برسان. 
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جیـــران پا را که از دروازۀ شـــهر بیرون گذاشـــت، در هر مســـیری که قدم برمی داشـــت، 

حدیـــث امـــام را بلنـــد می خواند. به امیـــد اینکه زکریا حدیـــث را بشـــنود و بهبود یابد.
بـــه دوراهی رســـید که یک ســـویش به باغ های سرســـبز می رفت و ســـوی دیگـــر به راه 
شـــهری دیگـــر و بیابـــان. با آنکـــه مرتبۀ قبـــل زکریـــا را در بیابـــان یافته بـــود، به دلش 
گذشـــت کـــه راه بـــاغ را در پیش گیـــرد. به باغ ســـیبی رســـید. حدیث را با صدایی رســـا 

گفـــت و زکریـــا را صدا زد.
پاسخی نیامد.

بـــه راهـــش ادامـــه داد. صـــدای نالـــه و گریـــه ای شـــنید، به طـــرف صـــدا رفـــت، آنچه 
می دیـــد، گمانـــش را هـــم نمی کـــرد: زکریـــا عـــاوه بـــر پریشـــان حالی، خون آلـــود بـــود، 

به خاطـــر زخم هـــا و شـــاق هایی کـــه بـــر جانـــش نشســـته بـــود.
و حال زکریا گریه بود و ناله،

گریه و ناله،
و تمام.

حدیـــث برای دیگـــران حدیث بود؛ اما برای زکریا آبی بود بر آتشـــی کـــه او را دربرگرفته 
بـــود و همچون تکه یخـــی ذوبش می کرد.

آتـــش که فروکش کرد، زکریا توانســـت یاد وفـــا و حرف او را زنده کنـــد، همان حرفی که 
در آن خـــواب، به او گفته بود:

 -  خون به پایش بریزی، سر از شاخه هایش درمی آوری، سری جاویدان. 
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جیران گفت:
 -  از جمهور شـــنیدم که ُســـرَخک باافتخار از کشـــتار کاروانیان حضرت معصومه سخن 

گفته اســـت و در خفا از مأمـــون مرحمتی فراوان گرفته. 
زکریا زمزمه  کرد:

- ُسرَخک، ُسرَخک، ُسرَخک.
ایـــن نـــام را از دهان آن دو نفر شـــنیده بود که در اطراف نیشـــابور، او را در بند کشـــیده 
بودنـــد. یکـــی از آن هـــا ُســـرَخک بود، همـــان مردی کـــه نامردانه او را به پشـــت اســـب 

بســـته بود و می کشـــید، همـــان نامردمانی که او را بـــه اســـارت درآورده بودند.
گر همـــان روز  حـــاال می دانســـت که خـــون وفایـــش را چه کســـی ریخته اســـت، شـــاید ا
می دانســـت، آن طور شـــیداوار همراه آن ها نشده بود و انتقام سختی از آن ها می کشید.

زکریا گفت:
 -  ابتـــدا بایـــد به دیـــدار موالیم بروم و ســـفر نیمه تمام خود و وفا و علـــی و عمید را تمام 
کنـــم و پیغام همـــۀ آن هایی را که پیامی به من داده اند، به ایشـــان برســـانم. آنگاه به 

خون خواهی اش دنبال ُســـرَخک می روم. 
 -  عجلـــه می کنـــی زکریا، مدام باعجلـــه تصمیم می گیری، ابتدا ســـفر خـــود را به اتمام 
برســـان. ســـپس از ایشـــان بخواه و بپرس چه کنی. انســـانی که موال و سرپرســـت دارد، 

ابتـــدا باید حـــال خود را بـــه او عرضه کند. 
زکریا سکوت کرد و به اندیشه فرورفت.

خواست برخیزد، پاهایش توان نداشت و به زمین افتاد.
جیران گفت:

 -  هنوز نمی توانی راهی شوی، مدتی باید استراحت کنی تا توان خود را بازیابی. 
زکریا شرمگین به جیران نگریست.

جیران زیبا شده بود. 
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 دو اسب، دو سوار و غباری که به هوا می رفت.

تاختـــن را بـــا یکدیگـــر آغـــاز کردنـــد، حتـــی اسب هایشـــان بـــا یکدیگـــر نفـــس راســـت 
بـــود. گذشـــته روی داده  آنچـــه در  از  بـــود و ســـخن گفتن  اســـتراحت  می کردنـــد. 

جیران گفت:
 -  پیاده این راه را رفته ام، با پای اسب رفتن، چه آسوده تر است! 

زکریا چشـــم به پای اســـب دوخت. صدای اره بر اســـتخوان در گوشـــش پیچید، برای 
گفت: فرار از آن 

 -  بـــه تمـــام تاول هایی که در راه، بـــر پایت نشـــاندی مدیونم. تاروپود گســـیخته ام را 
بـــه یکدیگر بافتی، با ســـفرت. 

جیران از َمشک، پیاله ای آب ریخت و به دست زکریا داد. گفت:
گـــر مرهـــم او بـــر دلـــم نمی نشســـت، به انـــدازۀ تمـــام  گـــر دیـــدار موالیمـــان نبـــود، ا  -  ا

ســـختی هایم، از تـــو دور شـــده بـــودم. اســـیری ســـخت اســـت زکریـــا، ســـخت. 
زکریـــا پیالـــه را جرعه جرعـــه نوشـــید، خواســـت بگوید: »ســـپاس وفـــا« اما جیـــران را در 

کرد: مقابلـــش دید. زمزمـــه 
 -  این نیز آزمونی سخت است. 

و گفت:
کنون   -  مـــن نیـــز اســـیر بـــودم. تـــو زندانبانـــت را می دیـــدی و من نمی دیـــدم. حـــاال و ا
هـــر دو آزاد هســـتیم، می توانیـــم بـــه پابـــوس موالیمـــان رضا برویـــم. می دانـــم که این 
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شـــفایافتن بی دلیـــل نیســـت. حکمـــًا تدبیـــری در آن اندیشـــه شـــده اســـت کـــه خـــود 
نمی دانـــم. برویـــم، بی تابـــم. 

دو سوار بودند و دو اسب و غباری که در بیاباِن میان نیشابور و مرو به هوا می رفت.
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زکریـــا دروازۀ مـــرو را که دید به یاد ســـال های گذشـــته افتاد. زمانی که همـــراه فرمانده 
مأمـــون، بـــرای مـــداوای هـــارون بـــه این شـــهر پا گذاشـــته بـــود. دیـــدار نیم مانـــده با 
علی بن موســـی را به خاطـــر آورد. دیداری کـــه تنها نیم روزی به طـــول انجامیده بود و 
ســـپس با راهی شدن با فرماندۀ هارون، به ســـرعت تمام شده بود و خداحافظی با وفا.
کنون نیز، بـــا یاد وفا این  از ایـــن دروازه چندیـــن ســـال قبل، با یاد وفا گذر کـــرده بود. ا

کار را انجام می داد.
جیران گفت:

 -  شـــهر بســـیار آشـــفته اســـت. ســـربازها را نگاه کن که چگونه سراســـیمه به این ســـو و 
می روند.  آن ســـو 

زکریا گفت:
 -  اینجا مرو است، تکاپو الزمه اش است. 

پیرزنی به آن ها گفت:
 -  در شـــهر چـــه می کنیـــد، آن هـــم بـــا اســـب. پنهان شـــوید که مأمـــون بســـیار ناراحت 

اســـت. پنهان شـــوید. 
جیران گفت:

 -  به خانۀ جمهور برویم. 
هر دو به سرعت به سوی خانۀ جمهور رفتند.

جمهور در خانه نبود؛ اما کنیزش، جیران را شناخت و آن ها را درون خانه پناه داد.
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جیران از او پرسید:
 -  چه شده است؟ در شهر آشوبی روی داده؟

 - مأمـــون از زیـــادی زائـــران علی بن موســـی، به تنـــگ آمده اســـت. هر مســـافری را که 
می بینـــد، به بند می کشـــد. 

زکریا گفت:
 -  این پســـر، از پدر نیز دیوانه تر اســـت. خـــودش امام را با زور به بـــارگاه خود می خواند 

و ســـپس از زائرانش شکایت می کند! 
جمهـــور وارد خانه شـــد. زکریا وزیری شایســـته و ســـال خورده را در مقابـــل خویش دید. 

گفت: به طرفش رفـــت و 
 -  خوش حالم که شـــما را از نزدیک ماقات می کنم. از ذکاوت و سیاســـت شـــما بســـیار 

شنیده ام. 
جمهور دست او را فشرد و با لبخندی غمگین گفت:

 -  مـــن نیـــز از دیـــدن زکریای طبیـــب خرســـندم. ای کاش در زمانی مناســـب تر شـــما را 
کنـــون بود.  ماقـــات می کـــردم که شـــادمانی ام بیـــش از ا

جیـــران در کنار آن ها ایســـتاد. لرزش را در صـــدای جمهور ناباورانه دید، لرزشـــی که در 
دیدار گذشته شـــان وجود نداشـــت، موهایش نیز به ســـپیدی نشســـته بـــود، گویی در 

ایـــن مدت به جـــای رفت وآمـــد در کاخ مأمون، به میان آســـیاب رفته اســـت.
زکریا پرسید:

خ داده است؟  - آیا اتفاقی در مرو ر
جمهور آن ها را به نشستن خواند. جیران گفت:

 -  جناب جمهور، چه شده است؟ 
جمهـــور نفســـی عمیـــق در ســـینه اش حبس کـــرد تـــا بتواند از پـــِس آن، ســـخنش را بر 

گفت: زبـــان آورد. 
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 -  بـــوی هجـــرِت دوبـــاره می آیـــد. گویا یکجامانـــدن در تقدیـــر موالیم، رضـــا و خاندان 
ایشـــان نوشته نشـــده است. 

زکریا سر به زیر انداخت و در خود فرورفت؛ برخاست و گفت:
 -  به دیدار ایشان برویم. 

جمهور دست او را گرفت و در جایش نشاند.
 -  مأمـــون از تمـــام دیدارهـــا منعشـــان کـــرده اســـت. او پس از قتـــل بـــرادرش امین، به 
تمـــام اطرافیانش گمـــان بد می برد و در خیـــال خود، همه را توطئه گر و دسیســـه چین 
می دانـــد. بـــرای اینکه موال به خیال خـــودش، توطئه ای را رهبری نکنـــد و در راه به او 

ســـوء قصد نشـــود، تمام دیدارها با ایشـــان را منع کرده اســـت. 
جیران به زکریا نگریست.

زکریـــا دوباره یکجاماندن را در سرنوشـــت خـــود دید، انتظار، در غار نشســـتن و منتظر 
ماندن.

این بار عجیب برایش سخت آمد.
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ُسرَخک آمد، به شبحی می ماند انگار.

رد پـــای زکریـــا را بوییده بود تا خانۀ اســـتاد فاضل. در آنجا ســـراغ زکریا را گرفت. حریف 
گردانش او  دیگر شـــخصی معمولی و دست وپابســـته نبود. با فریاد اســـتاد فاضل، شـــا
را احاطـــه کرده بودند و ُســـرَخک تنها توانســـت بفهمـــد که دخترش جیـــران و زکریا به 

مـــرو آمده اند.
کشان کشـــان خود را رســـاند بـــه مرو. َلیث طاســـاز یار دیرینـــه اش بود. بی ســـکه و زور 
گر به زبان خوش، کیســـه اش را از  کاری نمی توانســـت از پیـــش برد. با خود اندیشـــید ا
ســـکه های زر مملـــو کرد که کاری شایســـته انجام داده اســـت و لیاقت ادامـــۀ زندگی را 

گر کیســـه را خالی نگه داشـــت، او را از بند دنیـــا رها می کند. خواهـــد داشـــت و ا
وارد قصـــر َلیث شـــد. نعیمه به اســـتقبالش آمـــد. مرتبه های قبل، نعیمـــه بارها ندایی 
عشـــوه گرانه داده بود کـــه می خواهد کنیـــزِی او را انجام دهد، نه کنیـــزی َلیث را. این 

مرتبـــه نیز گربه وار و ملوس خوشـــامد گفت.
ُسرَخک گفت:

 -  اربابت کجاست؟ 
 -  می شود با من نیز سخن بگویی. من نیز انسانم، نه پری! 

ُسرَخک خسته از راه و شکست خورده در برابر گرفتن زکریا، غرید:
 -  تو پری نیســـتی، شـــیطانی و ابلیـــس زاده. من تـــو را پرورانده ام، خـــوب می دانم چه 

 . هستی



آبیها 250

نعیمه کنار آمد و دست تعارف را برای نشستن ُسرَخک بر مخده دراز کرد، گفت:
گـــر آماده   -  اربـــاب بـــه کارگاه رفته انـــد. سفارشـــی بســـیار مهـــم دریافـــت کرده انـــد که ا
نکننـــد، ســـر خود را در ســـیاه چال از دســـت خواهنـــد داد یـــا بدنش آذین دروازۀ شـــهر 

خواهد شـــد. 
ُسرَخک ظرف میوه را مقابل خود کشید.

 -  او همیشه سفارش های مهم می گیرد. این مرتبه سفارش از کیست؟ 
نعیمه کنار ُسرَخک نشست و آرام کنار گوشش گفت:

 -  از جناب مأمون، از خود مأمون. 
ُسرَخک سرش را عقب کشید و به نعیمه خیره شد.

 -  اربابـــت دم ُکُلفـــت شـــده! از مأمون ســـفارش می گیرد. حـــاال خود مأمـــون می خواهد 
کند؟ ســـر او را جدا 

نعیمه سیبی برداشت و به دست ُسرَخک داد.
 -  خیـــر، جمهور او را ترســـانده اســـت. حتی بـــرای اینکـــه کار را به موقـــع تحویل نداد، 

گرفت.  غرامت هـــم 
ُسرَخک لبخند زد:

 -  خـــوب اســـت، از او هـــر چـــه غرامـــت بگیرند، کم اســـت. خوب اســـت تـــو را نگرفته؛  
وگرنـــه چه کســـی مـــن را به ایـــن قصـــر راه می داد. 

 -  از مـــن بهتـــر را بـــا خودش برد. دختـــری زیبا و بلندباال، اهل نیشـــابور. خـــدا می داند 
چـــه زحمت ها بـــرای یافتـــن و به چنگ آوردنش کشـــیده بودم.

سیب در گلوی ُسرَخک ماند، خفه گفت:
 -  دختر نیشابوری؟ نامش چه بود؟ پدرش که بود؟ برای چه آمده بود؟ اکنون کجاست؟
 -  یا خودت را می ُکشـــی با این ســـؤال کردن هایت یا من را. چه شـــده اســـت، به دنبال 

دختری از نیشابور بوده ای؟
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ُسرَخک خنجر را از شال دور کمرش درآورد و مقابل صورت نعیمه گرفت.
 -  سؤالم را پاسخ بگو. 

 -  آرام، می گویـــم. نامـــش جیـــران بـــود و پـــدرش آن طـــور کـــه می گفت: اســـتاد فاضل. 
بـــرای دیـــدار علی بن موســـی آمـــده بـــود. جمهـــور او را به جای غرامـــت گرفت.

چـــه زود بـــه خواســـته اش رســـیده بـــود. در تمـــام راه مـــرو، با خـــود اندیشـــیده بود که 
چگونـــه ســـراغ زکریـــا را بگیـــرد. حاال بـــا آمدن به خانـــۀ َلیث، جیـــران و همـــراه او یعنی 
گر خودشـــان را نـــه، الاقـــل ردی از آن ها یافتـــه بود که  زکریـــا را به آســـانی یافتـــه بـــود. ا

می توانســـت بـــا ادامـــۀ آن به راحتـــی آن هـــا را بیابد.
ُسرَخک خنجر را زیر گلوی نعیمه فشار داد و گفت:

 -  هر چه سکه در خانه داری، برایم بیاور. 
نعیمه با چشمانی گشادشده از ترس، گفت:

 -  از طاســـاز می خواهی ســـرقت کنی؟ عقلت کم شـــده اســـت؟ او تو را خواهد ُکشـــت، 
کرد. ســـرت را جدا خواهد 

 -  او حتی نمی تواند بندی از انگشتان من را قطع کند. سکه ها را بیاور. 
صدای فریادی از پشت سر آمد:

 -  حاال خواهی دید. 
ُســـرَخک به ســـرعت خود را از زیر ســـایۀ تیز و بران شمشـــیر َلیث بیرون کشید. شمشیر 
بـــه هدف نیم کردن ُســـرَخک آمده بود؛ اما بر ســـینۀ نعیمه نشســـت و آن را شـــکافت. 
همچنان َلیث از این اشتباهش، در شگفت بود که خنجر ُسرَخک بر شکم او نشست.
ُســـرَخک در میـــان بـــود و نعیمـــه در یک ســـو و َلیث در ســـویی دیگر. شمشـــیر َلیث در 

ســـینۀ نعیمه و خنجر ُســـرَخک در شـــکم َلیث.
ُسرَخک از قصر او رفت. گویی نیامده بود و آن دو، بر سر اختافی، یکدیگر را دریده بودند.
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بی تاب می شوی. عطر و بوی موال را در تمام مرو احساس می کنی، همان بویی که در 
مدینه شـــاهدش بودی. درست اســـت که دژخیمان مأمون مدام، همچون حیوانات، 
شـــهر را آلـــوده می کنند تا این عطر، جایی به مشـــام نرســـد؛ اما علویانـــی همچون تو، 
ایـــن عطـــر را از میان هـــزاران بوی مانـــداب، به خوبی می شناســـند و تمیـــز می دهند.
ج شـــدن  بـــا جیـــران همراه شـــده ای. او نیـــز بی تاب تـــر از توســـت. جمهور پیش از خار
ک اســـت و احتمال دســـتگیری  شـــما از خانـــه اش، بســـیار گفت کـــه کوچه هـــا خطرنا

زیـــاد؛ امـــا گوِشـــتان را عشـــق ُپر کرده بـــود. پا، پـــای ماندن نبـــود، رفتـــن می طلبید.
هـــر دو، راهـــی ماقـــات با امام خـــود ُشـــدید و کوچه هـــا را سرک کشـــان و مراقب پیش 
رفتیـــد. حـــاال پشـــت دِر خانـــۀ امـــام بودیـــد. تنها چند قـــدِم دیگـــر راه بود تـــا دیدنش. 
گویـــی وفـــا را می توانســـتی ببینـــی. مگر جـــز این بود کـــه وفا نیز بـــا پای دلـــش به راه 

ادامـــه داده بـــود و خـــود را به پابوس ایشـــان رســـانده بود؟!
دل، تنها آن تکه گوشـــت نیســـت که در ســـینه می تپـــد. دل راه می رود، پـــرواز می کند، 

گر واقعًا دل باشـــد. اوج می گیـــرد،  با می کشـــد و خود را به معشـــوق می رســـد، ا
دِل وفـــا، دل بـــود و تـــو ای زکریـــای طبیـــب، ای طبیـــب مشـــهور رومی، ایـــن را خوب 
می دانـــی. پـــس این نـــگاه تو نیســـت که بـــر این در دوخته شـــده اســـت، ایـــن دل تو 
کی که  ک کوچه بیفکنـــد، خا نیســـت که در ســـینه می کوبـــد و می خواهد خـــود را بر خا

قدمگاه ایشـــان بوده اســـت؛ ایـــن دل، دِل وفای توســـت.
که در  اشـــک راه خـــود را بـــر صورتتـــان باز کـــرده اســـت. از جان خود بیـــم نـــداری؛ چرا
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بیابان های اطراف نیشـــابور، هنگامی کـــه مجنون وار دور خویـــش می چرخیدی، آن 
جـــان را به دور انداخته ای. تپه های اطراف نیشـــابور برایت حکم صفـــا و مروه را پیدا 
خ داد و کودک ســـیراب شـــد  کرده بود و یاد وفا، کودکی بود در انتظار آب. معجزه ای ر
کردن  و تـــو جـــاِن َبدلِی خـــود را در آنجا دفـــن کردی و جانـــی دوباره یافتی. اینـــک فدا

جـــان تـــازه ات، مقابل این خانه، پیشکشـــی بیـــش نبود، اما جـــان امام چه؟
جـــان امام که نمی توانســـت برای خواســـتن تـــو هدر بـــرود. جانی که تمـــام جهانیان، 

همچـــون حاجیـــاِن دور کعبـــه، آن را طواف می کننـــد. کعبه تنها برای تو نیســـت.
پشت دیوار ماندی. جیران نیز ماند.

صدای سربازی آمد. وقت رفتن بود، به شتاب.
رفتید.

تاریکی دوباره پنهانتان کرد.
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ُســـرَخک پشـــت دیوار خانۀ جمهور ایســـتاده بود. خوب می دانســـت که جمهور از آن 
وزیرهایـــی اســـت که دیدن افـــرادی همچون او را خـــوش ندارد. همان طور که ســـرک 
گهان دســـتی بر شـــانه اش خورد. همان  می کشـــید تـــا آمدن زکریا یا جیـــران را ببیند، نا

که انتظارش را نداشـــت. بود 
جمهور گفت:

 -  چه شده است؟ کشیِک ما را می دهی ُسرَخک؟! 
برای ُسرَخک لحظه ای مکث کافی بود تا دروغی بدیع بسازد. گفت:

 -  کشـــیک چیســـت جناب جمهور بزرگ؟! چه کســـی بـــه خودش جرئـــت می دهد که 
بی خبـــر به شـــما و خانه تـــان نظر بیندازد؟ من مراقب شـــما هســـتم. 

گر نمی شناختمت و ُکشتارهایت را ندیده و نشنیده بودم، شاید باور می کردم.   -  ا
 -  بـــاور بفرماییـــد وزیـــر بـــزرگ. مطلع شـــدم که گروهی از نیشـــابور قصد کشـــتن شـــما 
و آسیب رســـاندن بـــه حضـــرت مأمـــون را دارنـــد. بخواهیـــد، آن هـــا را بـــه شـــما معرفی 

می کنـــم. 
 -  نامشان چیست و برای چه می خواهند من را بکشند؟

ُسرَخک جمهور را به کنار دیوار کشاند و آرام گفت:
 -  گروهـــی بـــزرگ هســـتند که خـــود را پیـــرو علی بن موســـی می داننـــد. می گوینـــد باید 
مأمون را بکشـــیم تا خافت به ایشـــان برســـد. ابتدا می خواهند به شـــما نزدیک شوند 

و از طریـــق شـــما، خود را به مأمون برســـانند. 
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 -  چه کسانی؟
 -  یـــک مـــرد و یک زن. نـــام مرد زکریاســـت و خـــود را در همۀ شـــهرها، طبیـــب معرفی 
می کنـــد. زن نیـــز جیران نـــام دارد. او دروغ گویی ماهر اســـت. آن دو را بـــه من تحویل 

دهیـــد، خـــود می دانم چـــه بایی سرشـــان بیاورم.
 -  این گونـــه کـــه تـــو می گویـــی، آن هـــا گـــروه بزرگی هســـتند. بهتر اســـت خود بـــا آن ها 

ســـخن بگویم.
ک است. شما را خواهند ُکشت.  -  خطرنا

 -  مـــن در خانـــه محافظـــان فراوانـــی دارم. بـــا آن هـــا کـــه ســـخن گفتـــم، بـــه تـــو خبر 
گـــر بفهمند تعقیبشـــان می کنـــی، جان  کنـــون از ایـــن اطراف دور شـــو که ا می دهـــم. ا

مـــن را نیـــز بـــه خطـــر می انـــدازی. حتمًا دور شـــو.
ُســـرَخک مانـــد چه بگوید. بـــر خودش لعنت فرســـتاد که چـــرا حرفی از گـــروه به میان 
آورده اســـت. رفتـــِن جمهـــور را بـــه داخـــل خانـــه اش نگریســـت. خواســـت بمانـــد کـــه 

محافظـــی بیـــرون آمـــد و او را بـــه رفتن امـــر کرد.
راه دیگری نداشت جز دورشدن از آن خانه.
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زکریـــا و جیـــران از دیـــداری نیمه تمـــام بـــه خانـــۀ جمهـــور بازگشـــتند؛ اما جمهـــور، آن 
جمهـــوری نبـــود کـــه پیش از رفتـــن، بـــا او خداحافظی کرده بودند. بســـیار پریشـــان و 

مضطـــرب، در میـــان اتـــاق راه می رفـــت. بـــا دیـــدن آن دو گفت:
 -  مـــن را ببخشـــید. می دانـــم این رســـم میهمان نـــوازی نیســـت؛ اما برایتان دو اســـب 

ج شـــوید.  راهـــوار فراهـــم کرده ام که به ســـرعت از شـــهر خار
زکریا گفت:

 -  چه پیش آمده است؟ 
جیران گفت:

 -  نگران چه هستید جناب جمهور؟
جمهور لحظه ای در جای خود ایستاد تا بتواند بی تشویش حرفش را بزند.

 -  یکی از نوکرهای خون خواِر مأمون در پی تان است. 
زکریا بر تخت نشست، پرسید:

 - کیست او که می گویی؟ 
شنید:

 -  چـــه تفاوتی دارد؟ او شـــما را خواهد ُکشـــت یا به اســـارت خواهد برد. بایـــد بگریزید. 
بـــه او گفتم هر زمان بیایید، شـــما را تحویلـــش خواهم داد.

جیران پرسید:
 - او ُسرَخک نبود؟ 
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جمهور پاسخ داد:
 - از کجا می دانی؟

زکریا گفت:
 -  او مدت هاســـت کـــه بـــه دنبـــال مـــن اســـت. در اطـــراف نیشـــابور نیـــز من را بـــه بند 

بود.  کشـــیده 
جمهور کنار زکریا آمد.

 - پس  تا دیر نشده است بروید. او به حیوانات بیشتر می ماَند تا انسان. 
زکریا برخاست.

ک و خون کشـــیده اســـت. از او   -  فـــرار کافی  اســـت. ســـرخک زائـــران بســـیاری را به خا
نمی گریـــزم. هنوز موالیـــم را زیارت نکرده ام. این ســـفر بی دیدن ایشـــان پایـــان ندارد. 

جمهور نگاهی به آن دو کرد.
 -  پس چه می کنید؟ به او گفته ام که تحویلتان می دهم. 

زکریا دست بر شانۀ جمهور گذاشت.
 - مرا  تحویل بده؛ اما نه آن گونه که او می خواهد.
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یک شـــب مانـــدن در بی خبری، برایت به اندازۀ صد شـــب طوالنی شـــد؛ امـــا زمانی که 

غـــام جمهور آمد و بـــه تو گفت:
 -  ُسرَخک، اربابم زکریا را دست بسته به بیابان برده است.

گفتی:
 -  آن زن چه شد؟ او را نیز آورده است؟

پـــس از بایـــی کـــه آن زن جادویـــی بـــر ســـرت آورده بـــود، همـــواره از همـــۀ زن هـــا و 
بیـــکار  آزاد باشـــد،  گـــر جیـــران  ا کـــه  بـــودی. می دانســـتی  حیله هایشـــان در هـــراس 

نمی نشـــیند و بـــرای نجـــات زکریـــا اقدامـــی انجـــام می دهـــد.
از غام شنیدی:

 - من  او را هنگام گریز ُکشتم. اربابم منتظر است. می آیی یا بروم؟ 
به ســـرعت شمشـــیر را به خـــودت آویختـــی و از کاروان ســـرا بیرون آمدی. خورشـــید در 
مـــرز بیرون آمـــدن بـــود؛ اما هنـــوز چشـــمت نمی توانســـت به راحتـــی اطـــراف را ببیند. 
می ترســـیدی از نقشـــه ای و از ضربـــه ای کـــه غـــام از پشـــت  ســـر بـــه تـــو وارد کند، کم 
ضربـــه از پشـــت به دیگـــران نزده بـــودی و نمی خواســـتی خـــود نیز این گونـــه غافلگیر 

گفتی: شـــوی. 
 -  تو جلو برو، من پشت  سرت می آیم. 

غـــام آن قـــدر در رفتن شـــتاب کـــرد که فرصـــت نیافتی چند نفـــر را اجیر کنی تـــا از دور 
مراقبـــت باشـــند. هر چه در بیابـــاِن نیمه تاریک بیشـــتر فرومی رفتید، این اشـــتباه را با 
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خـــودت بیشـــتر مـــرور می کردی؛ امـــا اطمینان داشـــتی کـــه جمهـــور کاری نمی کند که 
جان مأمـــور ویژه و همـــراز خلیفه اش بـــه خطر بیفتد.

از شهر دور شده بودی و میان بیابان بودی و غامی همراه تو. دلت لرزید. گفتی:
 -  بیش از این نمی آیم. کجا رفته اند؟ چرا در این بیابان قرار گذاشته  است؟ 

شنیدی:
 -  آن تپۀ کوچک را می بینی؟ پشت آن هستند. چند قدم دیگر نیز بیا. 

گفتی:
 -  بگو بیایند. من نمی آیم. 

فریاد زد:
 -  ارباب، ُسرَخک را آوردم. 

دیـــدی و از خوش حالـــی نمی دانســـتی چه کنی. جمهور طنابی در دســـت داشـــت که 
کنون خورشـــید همه چیز را خوب نشـــان  ســـر دیگـــرش دور زکریا پیچانده شـــده بود. ا

مـــی داد. پیـــش آمدنـــد. ترس را کنار گذاشـــتی و تو نیـــز پیش رفتی. با شـــادی گفتی:
 -  آفریـــن بـــر تو ای برادر جمهـــور. هیچ گاه تصـــور نمی کردم این مقـــدار بتوانم روی تو 

کنم. آفرین بر تو! حســـاب 
دســـتت را بـــاال آوردی تـــا ســـیلِی آبـــداری به زکریـــا بزنی، آن هـــم به یـــاد گریختنش در 

اطـــراف نیشـــابور، بـــه یاد بایـــی که بر ســـر جلـــودی آورده بود.
جمهور میان او و تو ایستاد. شنیدی:

 - آوردمش تا خودم از او بشـــنوم که رئیســـش کیســـت و از چه کســـی دســـتور می گیرد. 
تـــا نگوید، بایی ســـرش نمی آوریم. 

دیدی حریف جمهور و غامش نمی شوی. گفتی:
 -  غامت را بگو برود. خودمان با زکریا سخن می گوییم. 

 -  بودن یا نبودن او چه تفاوتی دارد؟ مگر اینکه نقشه ای در سر داشته باشی.
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گر نقشـــه ای در ســـر داشـــتم، چرا جان تـــو را نجـــات بدهم؟ می گذاشـــتم این ها تو   -  ا
بکشند.  را 

جمهور را دیدی که با یک اشـــاره، غامش را به طرف شـــهر فرســـتاد. کمی باید منتظر 
می ماندی تا خوب دور شـــود.

حاال وقتش بود. شمشیرت را کشیدی و مقابل جمهور گرفتی.
تـــو  بـــه  می کـــرد،  نگاهـــت  مجنـــون وار  نیشـــابور  اطـــراف  در  کـــه  همان طـــور  زکریـــا 

بـــود. کت  ســـا و  می نگریســـت 
از جمهور شنیدی:

 -  چه می کنی ُسرَخک؟ مگر نگفتی فقط می خواهی توطئه ای را خنثی کنی؟
ک  گر صدها نفر همچـــون تو و آن خلیفـــۀ ملعونت، به خا  -  توطئـــه دیگـــر چیســـت؟! ا
و خون کشـــیده شـــوند، برایـــم هیچ اهمیت نـــدارد. من ایـــن طبیـــب را می خواهم که 
همچـــون کلیـــد گنج می مانـــد. تو چقدر ابله و ســـاده دل هســـتی که حرف هـــای من را 

بـــاور کردی. به گمانـــت تو را نجـــات می دهم؟! 
 - می دانستم چه انسان پست و زبونی هستی. 

از پشت سرت صدایی زنانه شنیدی:
 -  شمشیرت را بینداز ُسرَخک. 

ایـــن بـــار نیز زنی تـــو را به زانو انداخت. خواســـتی ســـر برگردانـــی و با او به نبـــرد درآیی 
کـــه دیدی طناب گوشـــه ای افتـــاده و زکریا نیز شمشـــیری در دســـت دارد، جمهور هم 
شمشـــیری به ســـویت نشـــانه رفتـــه و غام نیـــز از دور به طرفتان می آید. ســـه شمشـــیِر 

برهنه به ســـویت و یک شمشـــیر ُکشـــنده در راه رســـیدن بـــه تو بود.
از جمهور شنیدی:

 -  شمشیرت را زمین بینداز َمرد زیرک. 
گفتی:
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 -  بازی خوبی بود. گویا وقت مردن من نیز رسیده است. 
از جمهور دوباره شنیدی:

 -  بـــوی خـــون می دهـــی. آن وقـــت آمـــده ای و می گویـــی کـــه می خواهـــی جـــان من را 
ک  گـــر ســـفارش ایـــن طبیب رومـــی نبـــود، همین جا ســـرت را بـــر خا نجـــات بدهـــی؟ ا

می انداختـــم. 
گفتی:

 -  آخرش همین اســـت. بســـیار کشـــته ام و می دانســـتم خود نیز کشته می شـــوم، اما نه 
زودی.  این  به 

زکریا پیش آمد، در چشمانش ذکاوت را خواندی، نه جنون را. شنیدی:
 -  یـــک مـــرگ برای تو بســـیار کوچـــک و اندک اســـت. نه به خاطـــر وفایم، نـــه به خاطر 
آن عزیزانـــی کـــه در بیابـــان ســـاوه بـــه خـــون نشـــاندی و خرســـند شـــدی، خیـــر. تنها 
به خاطـــر خواهـــری تو را مجـــازات می کنم کـــه در آرزوی دیـــدار بـــرادرش، از مدینه به 

مرو، بار ســـفر بســـته بود. 
همه چیـــز مقابل چشـــمت آمد: کاســـه هایی که زهـــر در آن ها موج می زد و عطشـــی که 
گر آن راهزنان ســـاوه نتوانســـتند  به دنبـــال ازبین بـــردن آن بـــودی و زهـــر نوشـــاندی. ا
خواهـــر امـــام غریب را بکشـــند، تـــو با آن زهـــر، خـــوب توانســـتی کاِر ناتمام آنـــان را به 

پایان برســـانی.
ُسرَخک، ُسرَخک می بینی کیسه ای را که به طرفت می آورند؟

- کیسه برای چیست؟
از جیران می شنوی:

 -  داخلش را برایت پر از خارهای بیابانی کرده ایم. َتنت کمی نوازش الزم دارد. 
از زکریا می شنوی:

 -  آب جذام با َخراش ها بهتر به بدنت می نشیند. 
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جمهور می گوید:
 -  دیگر نمی توانی به هیچ جایی پا بگذاری، به خصوص دربار خلیفه. 

و خندۀ غام را می بینی و دندان های سفیدش را:
 -  خارها خوب خراشت خواهند داد. 

آب را بر تنت ریختند.
همچون گربه ها در کیسه، دست وپا زدی تا از نفس افتادی.

شـــنیدی که هر ســـه بر اســـب های خود نشســـتند. ســـر از کیســـه بیرون آوردی. خارها 
هنـــوز در تنت بودند و آن آب جذام راه کشـــیده بود زیر پوســـت و گوشـــتت.

سه سوار را نگاه کردی که آسوده از تو دور شدند.
ُسرَخک، دیگر تمام شدی، تمام.
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93
آقای من، موالی من،

این چه رسم است که هر جا پا می گذارم، تنها می توانم پابوس قدم شما باشم.
آقـــای مـــن، از مدینـــه بـــه اهواز رفتـــم و قـــدم شـــما را دیـــدم. علی بن مهزیاِر دلـــداده را 

کردم. زیـــارت 
از اهواز به شیراز رفتم و از آنجا به قدمگاه شما، در نیشابور رسیدم.

کنـــون کـــه به مـــرو رســـیده ام، می شـــنوم که به  مـــدام در قدمگاه هـــای شـــما بـــودم و ا
رفته اید. طـــوس 

موالی من، این هجران کی به اتمام می رسد؟
گاهیـــد و می دانید بـــا کدام کام شـــفایمان  شـــما کـــه از فاصله هـــای دور، به حـــال ما آ

دهیـــد، چـــرا نمی گذارید چشـــم بـــه دیدارتان روشـــن کنم و تکلیـــف بجویم؟!
گر بدانم در طوس به زیارتتان مفتخر می شوم، با پا که هیچ، با سر می آیم. ا

اما جمهور آمد و کتابی به دستم داد.
مـــوالی مـــن، ایـــن کامی غیر از قرآن اســـت، اما برتر از ســـخن هر انســـانی اســـت که پا 

دارد. زمین  بر 
باری ســـنگین بر دوشـــم نهادید که شـــانه های ضعیفم را بـــه لرزه درآورده اســـت. من 

در کجـــای ایـــن جهان قرار گرفتـــه ام و این کتاب شـــما در کجای آن!
بـــه جمهـــور گفتـــم کـــه دیـــدار شـــما آرزوی مـــن اســـت، پاســـخم داد کـــه شـــما بارهـــا 
فرموده اید این ســـفر، ســـفری بی بازگشـــت بوده اســـت، آن هـــم از ابتدایـــش، از همان 
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مدینـــه که آغاز شـــده اســـت.
همـــه می گفتنـــد کـــه مدینه را شـــیون و ناله ُپر کـــرده بود، زمانـــی که پـــا در راه نهادید. 
عـــده ای گفتنـــد هنگام راهی شـــدِن مســـافر و بدرقـــه اش، گریه عاقبت خوشـــی را رقم 
نمی زند. شـــما در پاسخشـــان فرمودید: »گریســـتن پشـــت مســـافری که امید بازگشـــت 
دارد، خوش عاقبـــت نیســـت؛ امـــا مســـافرت مـــن بی بازگشـــت خواهـــد بـــود.« مدینـــه 

ســـرتاپایش اشـــک و اندوه شد.
گـــر در آییـــن خودتـــان نیاموختـــه بـــودم کـــه خداونـــد بـــه قلم قســـم خورده اســـت و  ا
جایـــگاه کتـــاب آن چنان رفیع اســـت کـــه معجزۀ پیامبر ایـــن دین نیز کتابی آســـمانی 
اســـت، آنچه بـــه دســـتم رســـانده اید، وامی نهادم و شـــتابان به ســـوی شـــما می آمدم.
کنـــون بـــه امر شـــما ســـر می گـــذارم و راه بازگشـــت را در پیـــش می گیرم.  مـــوالی مـــن، ا

خداونـــد خود خـــوب می دانـــد کـــه دل همراه شـــما دارم.
نیشـــابور را محـــل زندگـــی خـــودم قـــرار خواهـــم داد و بیمـــاران و زائران شـــما را درمان 
خواهـــم کـــرد، آن هـــم بـــر اســـاس راهنمایی هایی کـــه در کتابتـــان برایم نگاشـــته اید.
کیـــه به دنبالش آمـــده بـــودم. معرفِت  حـــاال گمشـــده ام را یافتـــه ام؛ همـــان کـــه از انطا

کامـــل شـــما هســـتید کـــه در کتابـــی جاودانـــه، آن را به مـــن امانت ســـپرده اید! 

تمام
سعید تشکری

تابستان۹۸




