کاروان همیشه جاری عصمت،
یگانه دختر
به شــکوه نام
ِ
ِ
حضرت معصومهh
این نوشته ،تقدیم میشود به:
دختران معصوم سرزمینم ایران

شــیههی ممتــد اســب ،خرمــن موهــای ســیندخت را از میــان
دس ـتهای کنیز بیرون کشــید .نیمی از موها بافته شــده و نیم دیگر
معلــق مانــده در میــان حریری بود که بر ســر انداخته و با شــتاب دور
سر میچرخاند.
صدای کنیز در کپر پیچید:
 شاهزاده! موهایتان! کار شما هنوز تمام نشده!سیندخت چینهای دامنش را باال گرفت.
 شــیهه را نشــنیدی مگر؟ ســمند دارد صدایــم میکند! بهگمانم اتفاقی افتاده!
کنیز نفســی را که در ســینه حبس کرده بود ،رها کرد و به گامهای
بلند و پرشــتاب سیندخت چشم دوخت .رفتنش را تا بیرون کپر و تا
رسیدن به سمند ،دنبال کرد.
چهلوســه روز میگذشــت از روزی کــه مــوال خلیــل ،دســت
سیندخت را در دستش گذاشت و گفت:
 جــان تــو و شــاهزاده! ایــن دختــر ،مصیبــت دیــده طوفــانیاغیــان او را از پــای درآورده چنــان تیمــارش کــن کــه بــه
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زندگــی برگــردد .او را اگــر زنــده کنــی ،آزادی .میتوانــی به
روم بــروی یا بــه هر نقطهی حجاز که دلت بخواهد .خرج
رفتنت هم بر عهدهی قبیله خواهد بود.
شــاهزاده َبــرات آزادی او بــود .بعــد از این قول و قــرار میان کنیز و
مــوال خلیــل ،جان او شــده بــود جان شــاهزاده .لحظــهای از او غفلت
نمیکرد و از هیچکاری برای راحتیاش دریغ نداشت.
دســتی که ســیندخت در میان موهای ســمند کشــید  ،نه دســت
نوازش ،که عالمت پرسشی دلجویانه بود.
 چه شنیدی مادیان من؟! باد بوی چه کسی را به مشامترسانده که اینچنین پریشان صدایم کردی؟
امتداد نگاه ســمند را دنبال کرد .چشــمش به ســرخی شفق افتاد
و آه کشــید« .کیارش! خورشــید َم ْرو را نگاه کن .سیندخت به سویت
خواهد آمد .حتی اگر پدرش در سینهی بیابان حجاز آرمیده باشد».
بیاختیار نم اشــک را روی گونههای خود دریافت .بیش از چهل
روز میشــد که در عزای پدر ،تمام غروبها را با اشــک سپری میکرد.
امروز اما حالتی دیگر داشــت .در چشــمهای سمند به جستوجویی
غر یــب برآمــده بــود .یقین داشــت که ســمندش او را بیجهــت از کپر
گواهــی خبری را مــیداد« .اما
بیرون نکشــانده اســت .دلــش از صبح
ِ

کیــارش از کجــا بدانــد کــه مــن کجــای دنیا هســتم؟ جز او چه کســی
میتواند برایم چشمهی خبر باشد؟!»
در چش ـمهای ســمند ،شــترانی را میدیــد کــه بــه قبیلــه نزدیــک
میشــدند .در زاللی چشــمها عمیق شــد .این بار نگاهی دقیقتر الزم
نبود؛ صدای زنگولهی شــتران بهوضوح شــنیده میشــد .از پشت تپه،
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کاروانی به او نزدیک میشد .هیجانزده سر برگرداند:
 ســمند! تو هم میبینی؟! کاروانــی به اینجا میآید .برایهمین صدایم کردی؟
زبانبسته چنان به کاروانی که امتدادش از پشت تپه بیرون زده بود،
خیره شــد که ســیندخت بیاختیار او را رها کرد و بهســوی خیمه موال
خلیل شتافت .بردهی سیاه مقابل او ایستاد و با صدایی بم گفت:
 ارباب نماز میخواند شاهزاده .باید اذن ورود بگیرم.ســیندخت لحظهای ایســتاد و ســر بهســوی تپهها برگرداند .خواب
نمیدید .بهراستی کاروانی در میان سرخی شفق به قبیله نزدیک میشد.
موال خلیل با دستهای فرتوت خود ،پردهی خیمه را باال زده بود.
 چــه شــده اســت ســیندخت؟! داخــل بیــا کــه اگــر هــمنمیآمــدی ،تــو را فــرا میخواندم .از صبح میخواســتم تو
را ببینم.
ســیندخت ،بــا گونههایی کــه از شــادمانی گل انداخته بــود ،وارد
خیمه شد و مقابل تخت حصیری موال خلیل بر زمین زانو زد.
 نیمســاعتی مانــده تــا کاروان در قبیلــهی مــا اتــراق کنــد.ســمند ،من را صدا کرد .زبان سمند را فقط من میدانم.
صدایم کرد و گفت وقت رفتن است.
موال خلیل سرفهای کرد.
ســمند تــو را نمیدانم اما بــه تعبیر رؤیــای صادقهی
 ز بــانِ
خــودم ایمــان دارم .دیشــب خوابــت را دیدم ســیندخت.
دروغ چرا؟ بگذار همه چیز را برایت بگویم.
سیندخت به رعشهی دستان پیرمرد زل زده بود.
9
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 همــه چیــز را میدانم مــوال خلیل .اینکه تصمیم داشــتیبعــد از چهلــم پــدرم ،از میــان پســرانت ،یکــی را بــرای
همسری برگزینم.
مــوال خلیــل این بار ســر بلند کرد و به نگاه مســتقیم ســیندخت
خیره شد.
 آری و اگر دیشب آن خواب را نمیدیدم ،امروز ،روز تعیینهمسر برای تو بود.
سیندخت دامن حریرش را دور تا دور خود مرتب کرد.
 کدام خواب؟! نکند به شیههی سمندم ربط داشته باشد.موال خلیل سرفه بلندتری کرد:
 از وقتــی ســمندت ،شیههکشــان ،خــود را بــه قبیلهی منرساند و خون روی یالهایش من را بر آن داشت تا پسرانم
را در پیاش روانهی کارزار با حرامیان کنم ،حال و هوایم
دگرگــون شــد .تــو را که غلتیــده در خون ،میــان کپر قبیله
نشــانم دادنــد ،با خــود اندیشــیدم باید بهجای پــدری که
یاغیان از تو گرفتند ،ســایهی ســرت باشم .نذرت کردم تا
بــه هــوش بیایی و بتوانی به زندگی ادامه دهی .چشــم که
گشودی و نگاه مصیبتبارت را که دیدم بر آن شدم تا تو
را برای همیشه در قبیلهام نگه دارم .تا آنکه کنیزی که به
خدمتــت گمارده بودم برایم خبر آورد که تو دختری عجم
از سرزمین پارس هستی و به آیین زرتشت. ...
صــدای شــیههی اســب ،بــار دیگــر ،نــگاه ســیندخت را بــه عقــب
بازگرداند:
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 بــه گمانم رســیدند .کاروانــی که من را با خــود خواهد بردامشــب باید اینجا اتراق کند .موال خلیل! امشــب من و
شما حرفهای زیادی با هم خواهیم داشت.
موالخلیل بردهی سیاهش را صدا کرد:
 به پسرانم یاسر و محمد و عمرو بگو که کاروان را میهمانسفرهی قبیله کنند.
پردهی خیمه وقتی از میان دســتهای برده رها شــد ،سیندخت
رشتهی کالم را به دست گرفت:
 آری ،در هــر صــورت شــما پــدری را در حــق مــن تمــامکردیــد .اما نه که قدرنشــناس باشــم ،که هرگــز خوبیهای
شــما و پســرانتان را فراموش نخواهم کرد .با این همه نقل
پیغمبــری زرتشــت و محمــد sنیســت .صحبــت دل
اســت موالخلیل! پــدرم میگفت« :دیــن ،دل میخواهد.
دل کــه نباشــد ،دیــن جــز کافــری نمــیآورد ».مــن الیــق
پسرانت نیستم؛ چه بر آیین محمد sباشم و چه بر دین
زرتشــت .الیــق نیســتم بهخاطر آنکــه دلم با من نیســت.
دل ســیندخت ،در کوههای نیشابور ،چشــمبهراه کیارش
مانده است .دل سیندخت در سرزمین َم ْرو ،هر آن در پی
َ
نفسهای کیارش ،سرگردان میتازد.
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سپیدهی صبح بود که سیندخت سرش را از آرامگاه پدر برداشت
و به چشمان موال خلیل خیره شد.
 اموال باقیماندهی پدرم ،بهای جان من است که قبیلهیشما نجاتش داد .هرچند...
بغــض کــرده بــود .میخواســت آنچــه را در دلــش مانــده ،بــر زبــان
بیــاورد .میخواســت بگوید همان روز اولی که بــه هوش آمد و دید که
اعــراب او را به زندگــی بازگرداندهاند ،تا چه انــدازه از عمری که دوباره
یافت ،بیزار شــد .میخواســت اعتراف کند به نفرتی که سالها بود از
مردان عرب در دل داشــت .قبل از آنکه چیزی بر زبان بیاورد ،ضمیر
روشن موال خلیل گفتوگوهای نهان او را دریافته بود.
 جان هیچ انسانی را انسانی نجات نمیدهد .این خدایتو بود که تو را به زندگی بازگرداند و از میان قافلهی تجاری
پدرت تنها به تو فرصت دوبارهای برای زیستن داد .من و
پســرانم جز به فرمان محمد sعمل نکردیم که او مردان
تکریم زنان فراخواند و میزان کرامت و بزرگواری مرد را
را به
ِ
در حرمتی که برای زنان قائل است ،تعیین فرمود.
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سیندخت چیزی نگفت .نه فقط در سخنان موال خلیل صداقت
مــوج م ـیزد ،در طــول روزهایــی کــه میــان این قبیلــه زندگی کــرده بود
چیزی جز رعایت حرمت زنان ندیده بود .برخالف آنچه کنیزش رافعه
از اعراب جاهلیت حکایت کرده بود؛ از قصهی تلخ زنده به گور کردن
دختران ،به جرم آنکه پسر زاده نشدهاند!
زنگولهی شترها سیندخت را از کنار قبر پدر بلند کرد.
 شــما و پســرانتان تا همیشــه مــن را مدیون خــود کردهاید.گمشــدهام را خواهــم یافــت و بــا او بــه زیــارت مــزار پــدرم
خواهم آمد .آن روز ،روزی اســت که بخشــی از ثروتم را به
این قبیله هدیه خواهم کرد تا شاید جبران مهربانیهایتان
در حق من باشد.
موال خلیل سرفه کرد.
 ســیندخت! تــو گمشــدهات را مییابــی و به این ســرزمینبازخواهــی گشــتّ .امــا اگــر روزی آمــدی کــه مــن نبــودم،
پسرانم ،برادرانت خواهند بود .به آنها ّ
وصیت خواهم کرد

که شــاهزادهی ایرانی را چونان خواهر خونی خود دوســت
داشته باشند و میزبانیاش کنند.
فجــر صــادق ،در کرانههــای بیابــان ،خــود را ظاهــر کــرده بــود.
ســیندخت ایســتاد و گوشــهی خا کــی دامانــش را تکانــد .حریر روی
سرش را جابهجا کرد و از همان گوشهی گورستان به قافلهی آمادهی
حرکت چشم دوخت.
 مــوال خلیــل! خوابــت را بــه مــن نگفتــی .چیــزی تــا رفتنمنمانــده .ســمندم کــه بتــازد ،همــهی ســخنانت را مــرور
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خواهــم کــرد .جای خوابی کــه برایم تعریف نکــردهای ،به
چه چیزی بیاندیشم؟
پیرمرد این بار خندید و عصایش را روی زمین حرکت داد.
 دخترم! خوابم را نگه داشته بودم تا بدرقهی سفرت کنم واالن زمانش رسیده .بیا تا خود را به کاروان َم ْرو میرسانیم
و دستت را در دست آنها میگذارم ،برایت تعریف کنم.
ســیندخت ،پابهپــای عصــای پیرمــرد ،رفتن آغــاز کــرد .لحظهای
ایستاد و سر برگرداند .به قبر پدر خیره شد و زیر لب گفت:
 برمیگردم پدر! بههمراه کیارش بازخواهم گشــت و برایتمقبرهای خواهم ســاخت که زرتشــتیان فارس تا ابد نام و
نشانت را داشته باشند.
صدای پیرمرد آرامتر از همیشه به گوشش رسید:
 میخواســتم طبــق رســم قبیلــه ،جوانــان را میــان میــدانانتخابــت بگذارم و شــاهینی در دســتهای تــو قرار دهم
تــا آزادش کنــی و روی شــانه هــر کــدام کــه نشســت ،تاج
همسری با تو را به او ببخشم.
صدای خندهی سیندخت در گوش پیرمرد پیچید.
 عجــب اســطورهآمیز! مــن اما هرگز بــه چنیــن انتخابی تننمیدادم موال خلیل! نهایتش این بود که جوان قبیلهات
شــاهینی داشــته باشــد ،نه ســیندخت را .دختر ســلطان
بهــادر ،خــودش انتخــاب میکنــد ،نــه شــاهینش! تمــام
هستی سلطان
سرزمین فارس است و یک سلطان بهادر.
ِ

بهــادر اســت و یک ســیندخت! چطور گمانــت رفت که
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سیندخت بدین سادگی شوهری برگزیند؟!
موال خلیل سر تکان داد.
 حق با توســت سیندخت و من این را دیر فهمیدم .وقتیفهمیدم که دیدم شاهین را میان جوانان قبیله رها کردهام
و او چرخی زد و روی شــانه هیچکدام ننشســت .تا آنکه
مقابل تو فرود آمد و آنقدر رامت شــد تا تو را بر خود ســوار
کرد و بهسوی شرق بال گشود .بعد از این رؤیای صادقه،
دانســتم که تو ماندنی نیســتی و دیــدم و دارم میبینم که
چگونه به نا گهان رفتنی شدی .باشد ،برو دخترم! برو اما
شــاهین بخت
این را بدرقهی راهت داشــته باش که تو را
ِ
بــا خــود میبرد .تــو به راهی مــیروی که نهایت نــدارد .به

راهی که تمامش حقیقت است .اما ...اما راستش خودم
حیران شدهام...
پیرمــرد درســت میگفــت اما گفتنــش را ادامــه نداد .حیــران بود و
نمیخواست این پریشانی را بر زبان بیاورد.
عمــرو روی در روی پــدر ایســتاد و مشــکی پــر از آب مقابــل
سیندخت گرفت.
راحلهی سفر شما را کاروان به عهده گرفته.
 شاهزاده! زاد و ِاما این مشک آب را از چشمهای در دل کوه پر کردهام .با
خود داشته باشید تا تشنگی بر شما راهی نیابد.
سیندخت مشک را در آغوش گرفت.
 به من گفتهاند که وقتی ســمندم با یالهای خونینش بهقبیله شما پناه آورده ،همین چهل روز پیش را میگویم،
16
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شــما اولیــن کســی بودهاید که شمشــیر از نیام کشــیده و
ســوار بر ســمندم به نجاتم شــتافتهاید .بعضــی ِدینها را
نمیشــود جبــران کــرد .بــه قول مــوال خلیــل« :اجرتــان با
خدای محمد »sو به زبان من پاداشــتان با اهورامزدا.
عمرو دست بر سینه گرفت و به رسم ادب سر خم کرد.
مردی میانسال خود را به جمع آنها رسانده و رو به موال خلیل کرد.
اربــاب قبیلــه! اهــل کاروان مــن ،قــدردان میزبانــی شــما
ِ
هســتند و خواســتهاند این کیسهی زر را به نشان سپاسی

از قریــش ،تقدیمتــان کننــد .اگــر در ســرزمین ایــران امری
باشد ،امانتدار شما خواهیم بود.
پســران قبیلــه ،یکییکــی ،دورتادور آنهــا حلقه زدنــد .موال خلیل
وزن استخوانهایش را روی عصا رها کرد و به مرد خیره شد.
 جانــم بــه فدای موالیم علی بن موســی . gهســتیام بهقربــان فرزنــدان موســی بن جعفــر . gچند مــاه قبل بود
کــه کاروان خواهرشــان از ایــن قبیله عبور کــرد .اکنون هم
شــما بهسوی موالیم در سفر هســتید .امانتی که دارم این
دختــر عجمی اســت که میخواهم دســتش را در دســت
گمشدهاش بگذارید .او باید به َم ْرو برسد؛ همان مقصدی
که شما در پیش دارید.
مــرد به ســیندخت نگاهی انداخت و چشــمانش را در دوردســت
بیابان ،به تماشایی بلند سپرد.
 چنین خواهد شــد و این امانت به یاری موالیم به مقصدخواهد رسید.
17
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یاسر با شانههای لرزان مقابل مرد زانو زد؛ طوری که سیندخت با

دهانی نیمهباز در تماشای او غرق شد.

 بــرادر! من هم امانتی دارم .امانت من و قبیلهام دلهاییاســت که از یک ســالونیم پیش در ماتم فرو رفته اســت.
از طرف ما به بانو بگو که بیشتر از یک ســال اســت که از
رفتــن کاروان برادرتان میگذرد .از روزی که مأمون ایشــان
را بهســوی خــود خوانــد ،برکت از ســرزمین مــا رفت .من و
برادرانم بارها نشســتیم و بیوفایی کوفیان را در عهد امام
حســین gمــرور کردیــم .نکنــد ایــن حاصــل کوتاهی ما
باشد که برادر شما را به تبعیدگاه مأمون بردند.
مردی که یاسر ،پیش پایش سر فرود آورده بود ،پلک بر هم نهاد و از
عمق جان ،آه کشــید .آهی جانســوز که ُهرم آن را سیندخت بهوضوح
در جان خود دریافت.
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خورشــید رو بــه غــروب بــود و قافلــه در میانــهی صحــرا بــه آبــادی
کوچکــی نزدیک میشــد .ســیندخت ،ســوار بــر ســمندش ،در انتهای
کاروان آرام میآمــد .آمدنــی کــه َیله ماندن ســرش را روی شــانه ،پنهان
داشــته بود .پلک بر هم نهاده و نشســته بر ســمند ،به خواب رفته بود.
خــواب ،او را در یکنواختــی صحــرا ربوده بود .خــواب رافعه را میدید؛
زن سبزهسیمای عرب که پدر بهعنوان کنیز برای سالروز تولدش به او
هدیه کرده بود .وقتی اخمهایش را در هم کشیده و گفته بود:
 پدر! تو که میدانی من از اعراب خوشم نمیآید!پدر لبخند زده و گفته بود:
 آری و بــه همیــن خاطر کنیــزی عرب به تــو هدیه میدهمتا معلم عربیات باشــد .تو باید در کنار او بر زبان اعراب
مســلط شــوی .از هرچــه بیــزاری ،خــود را در آن بیاویــز تــا
ریشهی نفرتت ،تو را از حقیقت باز ندارد.
َ
داشت رافعه را میدید که برایش سیبی پوست میکند .سیبی سرخ
و آبدار که اشتهای او را بهطرز مرموزی برانگیخته بود .رو به رافعه گفت:
 -پوســتش هم خــوردن دارد .این همه وســواس برای کندن
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پوست ،الزم نیست.
رافعــه خندیــد؛ طوری که ســفیدی دندانهایش در میان ســیاهی
پوست صورتش درخشید.
 بانو ســیندخت! باید پوستهها را کنار بزنی تا شهد سیبرا بهتر بنوشی.
همیــن لحظه صدای شــیههی ســمند در گوشــش پیچید .چشــم
گشود و سرش را بر شانه راست کرد .مردی جوان خود را به او رسانده بود.
 ساعتهاست که زیر آفتاب بر اسب نشستهاید .میتوانیدهمچون دیگر بانوان ،به کجاوهای روی شتری پناه ببرید.
سیندخت حریر روی صورتش را کنار زد و با ابروان در هم گرهشده،
به مرد چشم دوخت:
 بــرای ســمندم هــم کجــاوهای داری؟ اگــر او را هــم درکجــاوهای جــای دهــی ،همچــون زنــان دیگر زیر ســایهبان
خواهم رفت .هرچند این یک قافلهی خانوادگی اســت و
من را شوقی برای ورود به حریم دیگران نیست.
مرد شــگفتزده از او دور شــد .از خیرهسری دختر در همین یکی
دو روز همسفری ،چیزهایی شنیده بود اما اینک به چشم خود میدید
که او بهراســتی مردی اســت مقاوم در هیئت یک دختر ماهرو! شنیده
بــود کــه ایــن دختــر عجم کــه قبیلــهی مــوال خلیل به اســم شــاهزاده
میشناســندش ،بازماندهی کاروان شــبیخونزدهای است .زخمهای
بازو یــش همچنان روی پیراهن حریر ،با پارچهای کتانی بســته شــده
بود و مرد به چشم خود میدید که با این وجود ،دختر چگونه مردانه
اســب میرانــد و گاه تیــری در چلــه کمــان نهــاده و دل بــه شــکاری
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میسپارد.
آنچــه در زیبــاروی عجــم دیــده بــود ،هرگز حتــی درباره شــیرزنی از
قر یــش هــم تصــور نداشــت .هرچنــد از مقام زنــان برگزیــدهای در میان
قــوم خو یــش آ گاه بود؛ با این همه دلش در گرو عظمت بانویی بود که
ماهها قبل ،کاروانی به اراده او از مدینه راهی َم ْرو شده بود .همان دختر
واالمقــام عرب که سرســپردگی بزرگمــردان قبیله به او را به چشــم خود
دیده بود .همان بانویی که بعد از رفتنش آرام و قرار از زندگی او رفت.
رفتن بانو همزمان شده بود با زایمان همسرش .نوزاد که به زندگی جوان
پا نهاد ،همســر جوانش بیقرار شــد .شوق مادری را در فراق بانو از یاد
برده بود.
ماهها بود که التماسش میکرد تا او را به دیدار بانویش برساند و اینک
این مرد ،در کاروانی کوچک ،شــیفتگان فرزندان موســی بن جعفر  gرا
بهسوی سرزمین ْ
مرو همراهی میکرد.
مردی میانسال ،جوان را بهسوی خود خواند:
 َبلد این کاروان تو هستی! به رأی تو امشب را در این آبادیاتراق کنیم یا پیشتر برویم؟ خنکای صحرا رسیده است.
با وجود خستگی ،قدرت ادامه دادن راه را داریم.
جوان درنگی کرد و پاسخ داد:
 جنــاب عبــداهلل! من شــک دارم تا پیش از نیمهشــب ،بهآبادی بعدی برسیم.
عبداهلل افسار شتر را به دست جوان داد.
 بایــد بــه همســفران خبــر دهــم کــه تــا دقایقــی بعــد ،بــهمنزلگاه میرسیم.
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ســیندخت ســخنان آنهــا را شــنیده و چشــم بــر آبــادی پیش رو
دوختــه بــود .طعــم ســیب ســرخی کــه در خــواب ،رافعــه به دســتش
داده و هنوز نچشــیده بود ،تمام ذائقهاش را سرشــار کرده بود؛ سرشار
اشــتهایی بــرای جویــدن ســیبی آبدار! هوســی غریــب بود .شــاید هم
ریشهاش به دلتنگی بازمیگشت .دقایقی بود که در خود ،دلبستگی
عمیقی به رافعه کشــف کرده بود .بهراســتی ،کنیــزش نه فقط معلم،
کــه پیشــمرگ او شــده بود .یــادش آمد که خونــی که از پهلــوی رافعه
فــواره زده بــود ،چنان ســر ســیندخت را غرق کرد کــه حرامیان گمان
بردند او مرده است.
ســیندخت از تیــری که بر بازویش نشســته بود ،زخمی نشــد .این
خون رافعه بود که در هیاهوی کارزار راهزنان ،او را زنی غلتیده در خون
جلوه داد و باعث شد که نیمهجان در صحرا رهایش کنند و دشنهی
خالص را در قلبش فرو ننشــانند .همان دشنههای خالصی که شش
دزد ناجوانمرد بهیکباره بر پیکر پدر فرود آوردند و چون گوشتی سالخی
شده ،پیکر او را مقابل چشمان سیندخت بر تن صحرا دریدند.
حتی فرصتی نشد که سیندخت آخرین کالم پدر را بشنود و از او
وصیتــی برگیردّ .
ّ
وصیت؟! کســی فکرش را هــم نمیکرد که حتی یک
مرد کاروان تجاری از دست حرامیان جان زنده به در برد تا چه رسد به
ِ
ََ
ماهروی سیمینتنی چون سیندخت که نفسش به جان سلطان بهادر
َبند بود و از اندیشهی احدی ،حتی خودش هم ،نمیگذشت که قادر
باشد شبی را بدون پدر روی زمین به صبح برساند.
اینــک اما همین ســیندخت بــود که حدود دو مــاه از آن حادثهی
بــزرگ بیپدرشــدن ،زنده مانــده و زخمهای بازویش التیــام گرفته و در
22

فصل فیروزه

کاروانی از اعراب ،راهی سرزمین فارس بود.
صــدای زنگولــهی شــتران ،ایــن بــار خبــر از توقف کنار چشــمهی
کمرونق آبادی میداد .مردان ،شــتران را به ســینه خوابانده و کجاوهها
را بر زمین مینهادند.
سیندخت مشتی آب در دست گرفته و به دهان سمند نزدیک کرد.
 بنوش! تا تو ننوشــی ،ســیندخت را میلی برای فرونشاندنعطش نیست.
ُ
جملهاش را آهسته گفته بود اما اسب تا کنه آن را دریافت .وقتی
از میان دس ـتهای ســفید ســیندخت ،جرعههای آب را مینوشــید،
چشــم َبلد کاروان در تماشای او حیران مانده بود .با خود میاندیشید
چه عشــقی اســت که ایــن دختر به مادیــان خود دارد .هرچه اســب را
برانــداز کــرد ،ویژگــی خاصی در او نمیدید .اســبی ســفید بــا یالهای
بلند و پرپشــت و قامتی به نســبت بلند و کشــیده ،نه آنچنان جوان
کــه ســینه بیابانهــا را نتاختــه باشــد و نــه آنقــدر پیــر کــه امیــدی بــه
همسفریاش نرود! اما ندیده بود که سواری با مشت ،از لب چشمه ،به
مادیانش آب بدهد.

صدای اهلل اکبر ،نگاه َبلد کاروان را بهسوی صفوف نماز بازگرداند.

از لــب چشــمه در حالــی وضــو میســاخت کــه در زاللــی آب ،تصویر
ســیندخت و اســبش را تماشــا میکــرد .ســیندخت ســر بــاال گرفتــه و
صفــوف جماعــت را مینگریســت .طوری نگاه میکرد کــه گویی تا به
حال چنین صفوفی ندیده است.
َبلد ،این بار مستقیم به چشمان بستهی او خیره شد .سیندخت
دست بر سینه نهاده و با چشمان بسته زیر لب ذکری میخواند .ذکری
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د آشنا نیامد .اسب اما شیهه کشید؛
که حتی کلمهای از آن به گوش َبل 
شیههای از سر شوق .شوقی که تنها سیندخت معنایش را فهمید.
َبلد به نماز ایســتاد و ســیندخت کنار کجاوهای بر زمین نشست.
صف آخر را دوباره نگاه کرد .بانوانی میان چادرهایی بلند و پوششــی
َّ
موقر به نماز ایستاده بودند.
دســتی که بر شــانهاش خــورد ،آرام او را به خــود بازگرداند .صدای
زن جوان در گوشش نشست .سیندخت قبل از آنکه به چشمهای او
نگاه کند ،نگاهش در سیبی که در بشقاب حصیری بهسویش تعارف
شده بود ،محو ماند.
زن شمردهشمرده گفت:
 ســیب سرخی اســت که شاید پس از خستگی ساعتهاتاختن در صحرا ،قدری تسکینتان بخشد.
چشــمان ســیندخت در تماشــای بشــقاب حصیری حیران مانده
بــود .گو یــی در جــای خــود میخکــوب شــده باشــد .حتــی تــوان اینکه
دســتش را بهســوی ســیب ببرد ،در بازوی خــود نمیدیــد .حیرانیاش
آنگاه تشدید شد که به چشم خود در زاللی مهتاب میدید که پوست
سیب ،ماهرانه گرفته شده است .سیب بدون پوست!
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روزها به ســرعت از پی هم میگذشــت .کاروان ،سینه صحراها را
میشکافت و پیش میرفت.
سیندخت هنوز هم سقف کجاوهای را قبول نکرده و جز به سواری
بــر ســمندش ،بــا همســفری کاروان کنار نیامــده بود .دیگر کســی به او
اصراری نمیکرد .عبداهلل به همسفران سپرده بود که او را به حال خود
رها کنند تا زمانی که خودش تسلیم سختی راه شود .او اما سرسختانه
و نفوذناپذیر ،زیر تابش مستقیم خورشید ،ساعتها در امتداد کاروان
حرکت میکرد و به افقهای دور میاندیشــید .به اینکه پایان این راه،
ســرزمین َمـ ْـرو خواهد بود .ســرزمینی که ماههاســت کیــارش را در خود
جای داده است .خا کی که به نفسهای محبوبش آغشته است.
هــر بــار کــه بــه کیــارش میاندیشــید ،بغضــی تــازه در جانــش ســر
ً
یکــرد؛ بغضــی بــه رنــگ دلتنگی .راســتی اصــا دلتنگی تفســیر
بــاز م 
چیســت؟ چــرا همهی دلتنگیها بــا هم فرق دارند؟ دلــش آنگونه که
هــوای پــدر میکــرد ،بــرای رافعــه نمیتپیــد و آنچنــان که تنــگ رافعه
میشــد ،بهانهی کیــارش را نمیگرفت .عجیب بود .برای ســیندخت
عجیب بود که در تمام زندگیاش کمتر از یک ساعت را کنار کیارش
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ســپری کــرده و پــس از آن ،تمــام ثانیههایــش دلســپردگی بــه او باشــد.
همیشــه فکر میکرد اگر این قصه را در نوشــتهای میخواند یا حتی اگر
تهــای کتــاب مقــدس ،حرفــی از آن میدید ،بــاورش نمیکرد.
در گا 
میگفت شــاید این سخن از متن اوستا تفسیری دارد و تمثیلی است
که تنها بزرگان درکش میکنند .حتی برای خودش غریب مینمود که
چنین دلباختهی پسر فیروزهتراشی در نیشابور شده باشد که مرگ پدر
را تاب آورده و به شوق او چنین بهسوی َم ْرو میتازد.
ســیندخت ،بارهــا در میــان آب بــه خــود زل زده و بــه خویشــتن
خویش هشدار داده بود که «نکند جادویت کرده باشند! احوال دختر
ســلطان بهــادر با عقل بشــر جــور در نمیآیــد .دختری که شــاهزادگان
فــارس برایــش ســر و دســت میشــکنند و پــدرش مجبور اســت او را از
بزرگزادگان پوشیده بدارد تا جواب ردش به خواستگاری برایشان گران
نیاید ،چگونه است که چنین آوارهی کیارشی شده که از دار دنیا ،جز
ً
اتاقکی شــش متری برای تراش ســنگها ،آهی در بســاط ندارد .اصال
سیندخت در کیارش چه دیده که حاضر است تمام ثروت پدر یاش
را به بهای وصل او نذر آتشکده کند».
این جمالت ،نه فقط نجواهای خاموش ســیندخت در خلسهگاه
لحظههایــش بود که کمکم داشــت در نظرش بــه پیچیدهترین ّ
معماها
تبدیل میشد.
ّ
وقتــی در آخرین شــب قبیله این معما را بــه موال خلیل گفته بود،
پیرمرد تنها سرفهای کرده و جواب داده بود:
 سیندخت! این ّمعما نیست .این معجزهی عشق است!
از عشق ،زیاد شنیده و تصویر آن را بسیار دیده بود .عشق همانی
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بــود کــه ســالها در زندگــی پدر و مــادرش تماشــا کرده بود .ســالهای
کودکی ،قصه عشــق دهســالهی پدر و مادر را از زبان خدمتکاران خانه
شــنیده بــود .هــر بــار که بــه آتشــکده میرفــت ،موبد پیــر نگاهــی به او
میانداخت و آهسته میگفت:
 تو محصول عشقی پاک هستی و باید عاشق اهورامزدا بمانی.در کودکی معنای سخن موبد را نفهمید .تا روزی که در آستانهی
یازد هســالگی مــادرش را در بیمــاری عجیبی از دســت داد .در مراســم
تدفین مادر وقتی مردان آتشکده سلطان بهادر را تسال میدادند ،موبد
دســتی بر ســر ســیندخت کشــید و گفت« :عشــق ،مرتبه دارد .گاهی
شکلش دگرگون میشود اما نهایتش یکی است».
یک بار در مراسم سالگرد مادر ،برای آرامش او ،دو خدمتکار خانه
را که عاشــق هم شــده بودند ،به هم رســاند .از پدر خواست که آن دو
را نزد موبد ببرد و عقد ازدواجشان را در آیین اوستا جاری سازد .وقتی
اتاقکی از خانه را به آنها میداد تا در آن زندگی مشترکشــان را شــروع
کنند ،حال خود را شــبیه پرندهای میدید که دارد برای روزهای پیش
رویش آشیانه میسازد.
او بارهــا بــرای درک عشــق ،آشــیانهها ســاخته بــود .یــک بــار در
هندوســتان ،هزینــهی درمــان کودکــی را متقبل شــد که مــادرش جان
خود را برای زندهماندن او نذر بودا کرده بود .روزی که از ســفر تجاری
هندوســتان بازمیگشــت ،کــودک را در آغــوش مــادر دیــد که ســامتی
کاملش را به دست آورده بود .آن روز هم در میان سجدههای مادرانهی
زن ،طرحی دیگر از عشق را تماشا کرده بود.
اینک در میان تابش خورشید ،بیکرانهها را مینگریست و با خود
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میاندیشــید ،در قصهی خود و کیارش به دنبال چیســت؟ بهراستی
او در کیارش ،کدام مرتبهی عشــق را دیده و بهســوی کدام مرتبهاش
در حرکــت اســت؟ از کیارش چه میخواهد کــه در وجود مردی دیگر
نیست؟ چه رازی در کیارش هست که نگذاشت در رؤیای صادقهی
موال خلیل ،شاهین بر دوش مردی از قبیله او بنشیند؟
صدای زن جوان ،نگاه سیندخت را از افقهای دور به پایین بازگرداند:
 شاهزاده! این پارچهی نمناک را روی سر بیاندازید .آفتاببیابان بیرحم است .نگرانتان هستم.
ســیندخت در پاســخ مهربانــی او ،لبخنــدی زد و دســت دراز کرد
تــا پارچــه مرطــوب را از او بگیــرد .زن ،پارچــهی دیگــری از روی شــانه
برداشــت و بر ســر خود پهن کرد .به چشــمهای پرســشگر ســیندخت
خیره شد و آهسته گفت:
 از تکانهــای کجــاوه خســته شــدهام .اجــازه میدهــی بــرپشــت اسبت ســوار شــوم و قدری با هم ســخن بگوییم؟
میگویند« :سخن گفتن ،راه را کوتاه میکند».
سیندخت به یاد طعم سیبی افتاد که از دست او گرفته بود .سری
تکان داد و بازویش را گرفت تا او را بر پشت سمند سوار کند.
زن جوان همین که آرام گرفت ،لب به سخن گشود:
 اسمم خدیجه است .همسر بلد این کاروانم و داغدار نوزادســهماههای که چندی پیش از دســتش دادهام ،من هنوز
ً
آتشکده ندیدهام .تا به حال از حجاز بیرون نرفتهام .اصال
درســت بگویم جز برای سفر حج ،در همهی بیست سال
زندگــیام ،از مدینــه خــارج نشــدهام اما شــما گویا همهی
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دنیا را دیدهای شــاهزاده! معلوم اســت که انس غریبی با
سفر و بیابان داری.
سیندخت نفس عمیقی کشید.
 هر کس تنها فرزند بزرگترین تاجر فارس باشد و در کودکیمــادر را از دســت داده باشــد ،انس به پــدر از او یک تاجر
میسازد؛ یک دختر همیشه مسافر!
خدیجه آه کشید.
 ناراحتــت کــردم .خــدا روح پــدرت را شــاد کنــد .غــم ازدســتدادن پــدر را نمیفهمم ،چون هرگــز او را ندیدهام.
امــا بیمــادری را چــرا ،تجربــهاش کــردهام .تلــخ اســت.
آنقــدر کــه بیپناهــیات را بــا همــهی وجــود احســاس
میکنی ،آنقدر که دیگر شــوقی برای زندگی و ازدواج در
ً
خــود نمییابی .خصوصا که در پی این بیشــوقی ،مادر
شــوی و فرزند از دست دهی!
ســیندخت در جمــات خدیجــه توقفــی کــرد .ســکوتش بهحدی
طوالنــی شــد کــه در ســایهی آن توانســت خــود را مــرور کنــد .بــا خــود
اندیشــید« :پــس ایــن چه رازی اســت کــه من بعــد از پدر ،اشــتیاقم به
کیارش دوچندان شــده است؟ نکند چون بهدنبال پناهی هستم؟» از
این حس بیزار شد.
 سیندخت به پناه هیچ مردی جز پدر نیازی ندارد.ایــن جملــه را بلند بر زبــان آورده بود ،اما به زبان فارســی .خدیجه
معنی کلمات او را نفهمید .آب دهانش را فرو برد و گفت:
 چه خوب عربی میدانی .معلوم است که کنار عربزبانی29
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زیستهای اما من زبان تو را نمیفهمم.
سیندخت بر آن شد تا زن را به صحبت قبل بازگرداند.
 پس تو بدون هیچ شوقی ازدواج کردهای و مادر شدهای!خدیجه آه کشید.
 نه که اینطور باشــد اما جور دیگری هم نیســت .من بعداز مادرم ،تمام شــوقم برای زندگی ،بانویم بود .من عاشــق
بانویــم شــدهام و همــهی زندگــیام را بــرای خدمــت بــه او
میخواهــم .نمیدانــم میتوانــی ایــن راز را بفهمــی یــا نه؟
نمیدانم تا چه اندازه از حقیقت عشق آ گاهی!
سیندخت دستمال مرطوب را روی سرش جابهجا کرد.
 آ گاهــم ،امــا عشــق بــه بانــو را نمیفهمــم .خــود مــنخدمتکارانی داشتهام و از همه مهمتر ،معلم عربی که در
تمامی ســفرها همراهم بود .او به من دل ســپرده بود اما در
نظر من ،تنها یک خدمتکار بود .دلســپردگیاش بهحدی
بود که حتی خون او ،من را از مرگ حتمی نجات داد .با
ُ
ایــن همه ،من نتوانســتم کنه عشــق او را درک کنم .البته
بعــد از مرگــش ،دلــم برایــش تنــگ میشــود اما مثــل بقیه
دلتنگیهایی که برای عزیزانمان داریم.
خدیجه این بار با بغض گفت:
 خوشــا بــه حالــش! ای کاش من هم قربانی بانویم شــوم.ایــن برایــم مهم نیســت کــه او مــن را بیش از یــک ندیمه
نبینــد .بــا آنکــه قرابــت خانوادگــی ،پیوندی دیگــر میان
ماســت امــا من بــه همین انــدازه قانعم که خونــم به پای
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بانویم بر زمین بریزد.
ســیندخت از ســخن زن در فکــر فــرو رفــت .فکــر او نــه بــه رافعــه
برمیگشــت و نه به بانویی که خدیجه دربارهاش حرف میزد .اندیشه
ســیندخت در دوردســتهای َم ْ
ــرو گــم شــده بــود .بــا خــود اندیشــید:
«بهراســتی اگر آن چنانی که ســیندخت دلباختهی کیارش اســت ،او
از عشقش فارغ باشد ،آیا دیگر شوقی برای زندگی در این دنیای بیوفا
خواهد داشت؟»
اندوهــی ســنگین در دل خــود دریافتــه بــود .آنگونــه کــه دلــش
میخواســت دهانــهی ســمندش را بهســوی قبیلــهی مــوال خلیــل
بچرخاند و به همان کپر گلین بازگردد؛ به کنار مزار پدر و رافعه .دلش
میخواســت ســر بــر خا ک پدر نهــاده و بــرای او تمــام بیوفایی دنیا
را مو یــه کنــد .همانجــا بمانــد و تــا ابد کنیــز مقبرهی ســلطان بهادر
باشــد .نفســش در ســینه تنگ شــده بــود .خدیجــه ،فشــاری را که در
ســینهی ســیندخت بــود ،بهوضوح حس کــرد .بیآنکه بداند ریشــهی
این پریشانی به سخنان خود او بازمیگردد.
سیندخت در تماشای کرانههای افق ،بار دیگر از خویش میپرسید:
«بهراســتی اگر من عاشــق باشــم و کیارش فارغ ،آیا یارای زیســتن روی
زمین خواهم داشت؟»
شــاهینی در آسمان صحرا بال گشوده و در پرواز بود .سیندخت را
چنــان خشــمی نهانی در برگرفته بــود که بیدرنگ تیــری در چله کمان
نهاده و گلوی شاهین را نشانه گرفت .لحظهای بعد سقوط شاهین بود و
نگاه شگفتزدهی مردان کاروان! آنسو سیندخت بود و گفتوگویی در
شاهین بخت سیندخت!»
نهان خود« :کیارش اگر فارغ باشد ،لعنت به
ِ
31

برقعــش را بــر صــورت تنظیم کــرد و قدمی پیــش نهاد .بــار دیگر از
کاروانساالر پرسید:
 حتی دیشب هم؟! شما مطمئنید که شاهزاده دیشب همنخوابید؟
عبداهلل زیلو را تکاند و به شعلههای رو به افول چراغ اشاره کرد.
 پابهپــای ایــن آتــش بیــدار بودم و چشــمم به تپهها بــود تا ازدســتبرد راهزنان غفلت نکرده باشــیم .آن دختر مغرور هم
روی تپــه کناری نشســته و ســر بــر زانو گرفته بود .اســبش را
کنــار تپه خوابانده بود و تا صبح ،گاهی ســر بــاال میآورد و
به ماه زل میزد .شــب ّاولش نبود؛ این ســه ماهی که با ما
همراه شده ،خیلی از شبهای بیابان حالش چنین است.
خدیجــه امــا بــه حرفهای مــرد قانع نشــد .خوب میدانســت که
تقو یــم دگرگونــی حــال ســیندخت ،بــه همــان گفتوگــوی روی اســب
ً
بازمیگــردد .اصــا بــرای همیــن بــود کــه پــس از آن ،دیگــر بــا خدیجــه
همکالم نشد .گویی از او فرار میکرد.
خدیجه در سخنان مرد درنگی کرد .از همان نقطه ،انتهای کاروان
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را نــگاه کــرد .ســیندخت ،روی زیلویــی کنار اســبش ،چــون تمام این
مــدت ســه ماهــه ،آرام و رها نشســته و به نقطــهی گنگــی زل زده بود.
ظرف غذایش همچنان دستنخورده بود و کوزهی معجونش پر!
ّ
اندوه نشســته در قلب ســیندخت بهحدی بود که ســنگینی آن در
سینه خدیجه هم حلول کرد .چارهای ندید .نمیدانست کدام سخنش
او را آزرده و به چنین پریشــانیای واداشــته اســت .پس از آن روز ،کسی
او را کنار ســفرهی غذا ندید؛ گویی اشتهایش را بهیکباره از دست داده
باشد .خدیجه نمیتوانست او را در این حال ببیند و آرام باشد .رو به
کاروانساالر کرد.
ُ
 میخواهم به کجاوه اممسعود بروم .حواستان به شاهزاده باشد.ُ
وقتــی پــرده کجاوه را کنار زد ،اممســعود را در ســجده دید .پرده را
انداخت و روبهرویش نشست .پیرزن سر از سجده برداشت و سالمش
را پاسخ داد .خدیجه آه کشید و گفت:
ُ
 اممســعود! شــما بیش از همهی ما در خاندان رسول خداکنیــزی کردهایــد .جای مــادری که نــدارم ،کمکــم کنید.
چه کنم تا این دختر آتشپرست ،حال قبل از دیدار ما را
بازیابد؟ چه کنم تا از این گوشهگیری درآید؟
پیرزن از پردهی کجاوه بیرون را نگریست.
 بانویــم میفرمــود« :گاه الزم اســت کــه انســان بــا خــودشخلوتی داشــته باشــد؛ هرچند طوالنی ».شــاید الزم اســت
سکوت و انزوای او بیش از این ادامه یابد.
خدیجه سرش را میان دستهایش فشرد و با کالفگیگفت:
 دلیلش من هســتم .اگر من نبودم ،چنین سکوتش بر من34
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گران نمیآمد.
پیرزن لبخندی محو بر چهرهی پر از چروک خود نشاند.
 ا گــر دلیلــش تو هســتی ،پــس بر تو مبــارک باد .صبــر کن وبگــذار تــا خــود را مــرور کنــد .هرچنــد ایــن مــرور ،تلــخ و
عذابآور باشد.
خدیجه پاهایش را در هم مچاله کرد و ســر بر زانو نهاد .به نقطهی
گنگی زل زد و گفت:
 کاش میدانســتم کــه مســیر عشــق یــک مســلمان بــا یــکًُ
آتشپرســت چه فرقی دارد؟ اصال اممســعود! من و شــما که
دلباختهی بانویمان هستیم ،آیا میتوانیم همان مفهوم عشق
را درک کنیم که دختران و پسران دنیا بدان مبتال میشوند؟
پیرزن صلواتی فرستاد و گفت:
 نمیدانم باید چه جوابی بدهم .سختترین سؤاالت را نزدمــن پیــرزن آوردهای ،خدیجــه! کاش پیــش از اینکه روزگار
بین ما و بانویمان جدایی بیاندازد ،این ّ
معما را نزدش برده

بودیم .راه دیگری هم هست .باید صبر کنی تا به ْ
مرو برسیم
و در محضرش این راز سربهمهر را جویا شویم.
پیرزن این را که گفت ،چیزی از خاطرش گذشــت .دســتهایش
را بر صورت کشید و با صدایی آرام خندید.
 یادشبهخیــر .در خانــهی جعفربنمحمــد gکــه بــودم،یکبار مشــتاق شــدم تا مثل امروز تو ،از عشــق چیزهایی
بفهمــم .در پی یک حدیث قدســی بود کــه این خیال به
ســرم زد .اینکــه خداونــد فرمــوده بــود« :آنکه مــن را طلب
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کند ،من را مییابد و آنکه من را یافت ،من را میشناسد
و آنکــه مــن را شــناخت ،مــن را دوســت مــیدارد و آنکه
مــن را دوســت داشــت ،به مــن عشــق مــیورزد و آنکه به
من عشــق ورزید ،من نیز به او عشــق مــیورزم و آنکه من
بــه او عشــق ورزیــدم ،او را میکشــم و آنکه را من بکشــم،
خونبهــای او بــر مــن واجــب اســت و آنکــه خونبهایــش
بــر من واجب شــد ،پــس خود مــن خونبهای او هســتم».
آن انــدازه در پــی فهم عشــق برآمــدم که روزگارم شــده بود
عشــق .گفته بودند از مجاز شــروع میشــود و انتهایش به
حقیقت راه میبرد .گفتهها برایم کافی نبود ،باید با وجود
خــودم درکــش میکــردم .چندین بــار از بانویمــان حمیده
ً
دربــارهاش ســخنها شــنیدم .اصــا همــان ســخنها بــود
کــه مــن را پایبنــد خانهی موســیبنجعفر gکــرد اما اگر
بخواهــم بر زبان بیاورم ،عاجزم خدیجه! باور کن عاجزم.
تنهــا راهت این اســت که ســراغ بانویمان بــروی و از زبان
خودش بشنوی!
شرمی مقدس در جان زن حلول کرد.
 من ...من ...نه به گمانم هر چیزی را نباید پرسید.پیرزن متفکرانه سر تکان داد.
 هــر چیــزی را نباید از هر کســی پرســید اما شایســته اســتزیباترین ســؤال عالم ،یعنی عشق را از دختری جویا شوی
که در ششســالگی به دشوارترین ســؤاالت شیعیان پاسخ
فقهی میداد.
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پیرزن به روزگاری نهچندان دور اشــاره کرده بود؛ به حدود بیســت
سال قبل .زمانی که امام کاظم gدر بیرون از منزل بود و شیعیانی از
ُ
راه دور ،پرسشهای خود را نزد ایشان آورده بودند .همین اممسعود بود
کــه بــا دیگر خدمتکاران خانه ،خبر آمدن آنها را به گوش بانو رســاند.
بانوی خردسال از آنها خواسته بود که پرسشها را نزدش بیاورند.
یــک هفتــه گذشــت و بــار دیگــر شــیعیان بــرای گرفتــن پاســخ
ُ
پرسشهایشــان به خانهی امام gمراجعه کردند .اممسعود بهخوبی
بهخاطر داشت لحظهای را که حجابش را مرتب کرد و به بانو گفت:
 ایــن بیچارههــا دو بــار آمدنــد و رفتنــد و آقا در ســفر بودندً
و پرسشهایشــان در دســت ما مانــد! لطفا اجــازه بدهید
پرســشها را به آنها برگردانم و بگویم که آقا هنوز در سفر
هستند و ما نمیدانیم کی برمیگردند .اینگونه حداقل با
خیال آسوده این شهر را ترک میکنند.
درســت همان موقع بود که بانو از جا برخاســت ،لباس بلندش را
مرتب کرد و برقعش را از میان صندوق چوبی برداشت .درحالیکه آن
ّ
را روی پوشــیه تنظیم میکرد ،به تکلم نهانی در جان خویش مشــغول
بود ،شــاید داشــت با نفس خود زمزمه میکرد« :پدرم و برادرم در ســفر
هســتند اما من االن شــش ســال اســت که کنار آنها زندگی کردهام و
نزد برادرم علوم دینی را آموزش دیدهام .اگر من نتوانم به چند پرســش
علمی دوستداران پدر جواب بدهم ،پس چگونه میتوانم به او و دین
خدا یاری برسانم؟!»
خدمتــکاران بــا دهــان نیمهبــاز ،بــه حجــاب دخترانــهی او خیره
مانده بودند.
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دختــر مقابل اهل کاروان ایســتاده و به آنان ســام کــرده بود .از زیر
چادر ســیاهش ،نوشــتههایی را بیرون آورد و بهســوی آنها گرفت و با
صدایی کودکانه گفت:
 پدرم هنوز در سفر هستند اما این پاسخ پرسشهای شماست.مــردان مســافر ،شــگفتزده ،نگاهــی بــه نوشــتهها انداختنــد.
لحظهبهلحظــه بــر حیرت آنــان افزوده میشــد .مرد عالمــی میان آنها
بود که از خواندن پاسخها میخکوب مانده بود .نمیتوانست باور کند
که کســی غیر از امام معصوم ،gچنیــن دقیق و وحیآمیز به ابهامات
شرعی آنها جواب داده باشد .با خود گفت« :شاید این کودک ،از راهی
نامعلوم ،پاسخها را از آقا گرفته و بر کاغذ پوستین نوشته باشد .هرچه باشد،
ً
باالخره روزی حقیقت آشکار میشود .اصال در سفر بعدی این نامه را با خود
میآوریم و در حضور آقا ،با نظرات ایشان مطابقت میدهیم».
کاروان بــه راه افتــاد .کمکــم از شــهر خــارج میشــد و بــه بیابــان
میپیوســت .صــدای زنگولــهی شــترها در هــم آمیختــه بــود .از روبهرو
کاروان کوچکــی بــه آنهــا نزدیــک میشــد .وقتــی دو کاروان بــه هــم
رسیدند ،یکی از شتربانان گفت:
کاروان آقــای ماســت .بیاییــد بــا ایشــان
 بــه نظــرم ایــنِ
مالقات کنیم.
لحظهی دیدار مســافران و امام ،لحظهای بود که نبض ثانیهها به
شــمارش افتــاده بود .گویی حقیقتی بزرگ داشــت خــود را بر عالمیان
افشا میکرد .همین که نامه مقابل چشمان امام هفتم gقرار گرفت،
جوان به خطوط آشــنای آن خیره شــد .خودش خواندن و نوشتن را به
خواهر ،یاد داده بود .خواهر تکتک این واژگان را از او سرمشــق گرفته
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بــود .بــرادر بــا خود خلوتــی به وســعت تمــام لحظههای ششســاله در
پیــش گرفتــه بود .خواهر را میدید که روی پوســت چــوب ،کلمات را
مینوشــت و از برادر میخواســت که ایرادهای کارش را بگیرد .خواهر
را میدید که از او سؤاالت فلسفی و دینی میکرد و کودکان همسن او،
جز به بازی و سرگرمی نمیاندیشیدند .خواهر را میدید که برایش قرآن
را از بر میخواند و با شادی وصفناشدنی به او میگوید:
 مادر گفت که تمام سوره را درست خواندهام .برادر! تفسیرآیاتــش را تــو برایم میگویی؟ شــأن نزول آیات این ســوره را
یادم میدهی؟!
بــرادر در مقابــل خود ،نه مســافران کاروان را ،بلکه ســیمای نورانی
ّ
خواهر خردســالش را مینگریســت کــه از میان متن نامــه تجلی گرفته
بــود .گویی داشــت صدایش را میشــنید کــه خطاب بــه او میگفت:
«برادر! من فقط چیزهایی را نوشتهام که تو یادم دادهای .همان چیزهایی
که خودت از پدر آموختهای و پدر از پدربزرگ».
پدر ،نامهی پرسشها را از آنها گرفت و خواند .یکی از مسافران گفت:
 چنــد روز پیــش ،بــه خانــهی شــما رفتیــم .صحیفــهیپرسشهای شرعی مردمان شهرمان را در دست داشتیم.
قصد داشــتیم با شــما مالقــات کنیم و پاســخ ابهامات و
ســؤاالتمان را از شــما بگیریــم امــا خدمتــکاران بــه ما خبر
دادند که شما در سفر بهسر میبرید .ناامیدانه راه بازگشت
را در پیــش گرفتیــم کــه خدمتکاری نفسزنــان ما را صدا
کــرد و گفــت« :خانــم میفرماینــد پرســشها خــود را به ما
بدهید تا اگر آقا آمدند ،آن را به ایشان برسانیم».
39

فصل فیروزه

مسافری دیگر ادامه داد:
 ما نمیدانستیم این خانم ،دخترکی خردسال است .بعداز چنــد روز ،امــروز برای گرفتن پاســخ دوباره بــه خانهتان
مراجعه کردیم .این بار ،خود خانم این نامه را به ما دادند.
آیا این پاســخها درســت و مستند است؟ به نظر شما چه
کسی این جوابها را نوشته است؟
جــوان ،از همــان فاصله به دســتخط ســاده امــا پرمفهــوم خواهر
خیره مانده بود .پدر ،درســت به دقت او ،کلمات را بررســی میکرد اما
حتی یک مورد اشتباه یا نقص در نامه دیده نمیشد.
برادر میخواســت آهســته در گوش پدر بگوید« :پدر! شما درست
فرمودید؛ خواهرم تکرار فاطمه hاســت ».اما میدانســت که در عالم
مشترک او و پدر ،به این کار نیازی نیست؛ چرا که پدر ُهرم نفسهای
َ
عف برادرانهاش را به نبوغ علمی خواهر
او را بهخوبی دریافته و میزان ش ِ
شهود کرده بود .برای همین فارغ از التهاب جانها ،به آرامی و اطمینان
نامــه را بســت .نامــه را در حالی بســت که نفس یاران در ســینه حبس
مانده بود و هیجان دانستن پاسخ ،جانها را به لب رسانده بود.
پدر نگاهی به چشــمان پر از شــوق جوان دوخت و پس از درنگی
کوتاه در متن چشمان او ،رو به کاروان مسافران فرمود:
 -پدرش به فدایش .پدرش به فدایش .پدرش به فدایش...

 .1محمد محمدی اشتهاردی ،حضرت معصومه hفاطمه دوم ،ص  .۸۳اقتباس از
کتاب کریمة اهل بیت ،تألیف علی اکبر مهدی پور ،ص  63و .64
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توقف ناگهانی شترها با فریاد سیندخت در هم آمیخته بود:
 نه ...سمند من ...سمندم...خدیجه شاید اولین زنی بود که سر از کجاوه بیرون آورد و انتهای
قافلــه را نگریســت .ســیندخت را میدیــد کــه چونــان دختربچــهای
خردســال ،پا بر زمین میکوبد و به اســب نیمهجانش التماس میکند
کــه برخیــزد .از همــان فاصله ،اشــک را بــر پهنای صورت ســیندخت
دریافت .باشــتاب پردهی کجاوه را باال زد و کوشــید تا از همان ارتفاع
راهی برای پیاده شدن پیدا کند.
مردان قافله ،دور ســیندخت و ســمندش را گرفتــه بودند .دیگر
خدیجــه راهــی بــرای تماشــای ســیندخت نداشــت .بایــد شــتاب
میکــرد .پر یــدن ،تنهــا راهــی بــود کــه میتوانســت او را بهموقــع در
حلقــه مــردان وارد کنــد .نفسزنــان کنار ســیندخت بر زمیــن زانو زد.
کف ســفیدرنگی از دهان اســب بیرون زده بودَ .بلد کاروان ،دســتی بر
پوزهی حیوان کشید و متفکرانه گفت:
ً
 قبال هم دیده بودم .این بیابان را تنها شتران تاب میآورند.اما راه دارد ،زنده میماند.
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سیندخت مکثی کرد و ناگهان دو دستش را زیر حریر دور گردنش
بــرد .درنگی کرد و ســپس با هیجان دســت راســتش را بیرون کشــید.
گردنبندی درخشان را نشان داد .آن را مقابل چشمان َبلد گرفت.
 الماس اصل اســت .پدرم در ازای ســه کاروان بار ابریشم،آن را برایم خریده است .میتوانی قبیلهات را با فروش آن
احیا کنی یا مزرعهای چند هکتاری داشــته باشــی .جان
سمندم در قبالش! جان سمندم تا رسیدن به َمرو!

َبلد شرمسارانه نگاهی به مردان کاروان انداخت.
 مقصــود مــن این نبــود .به ّنیت چنین ســودی این کاروانرا همراهــی نکــردم! بــرای مــن ،رســیدن بــه َم ْ
ــرو و زیــارت
موالیمان باالترین سود عالم است.
عبداهلل پلکی بر هم نهاد و سر تکان داد .سیندخت پوزهبند سمند
را گشود.
 در ســفرهای پدرم ،ارابهای برای سمندم داشتم و او ،تنهاچند منزل یکبار به من ســواری میداد .ارابهای داشــت
کــه بــه شــتری وصــل بــود و ســمندم در آن کجاوهنشــینی
میکــرد .در آبــادی بعــدی برایش کجاوهای بســازید تا من
هم کنارش باشم.
ایــن را گفــت و مشــتی آب بــر صورت اســب پاشــید .اســب چون
ماهی غلتیده بر خا ک ،دهانش را باز و بسته میکرد.
خدیجه دستی بر شانه سیندخت نهاد.
 -به کجاوهی من بیا .تا آبادی چیزی نمانده.

سیندخت مکثی کرد و روی برگرداند .التماسآمیز به چشمان َبلد
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خیره شدَ .بلد گردنبند را مقابل صورت او گرفت.
 ما را به حق همســایه و همســفر توصیه کردهاند .ســامتیتو و َ
اســبت حقی اســت بر گردن ما .من مزد خود را پیش
از این گرفتهام.
این را که گفت ،بلندطبعانه گردنبند را روی بازوی دختر رها کرد.
ســیندخت او را دید که بههمراه عبداهلل میرود تا تختهحصیری برای
بلندکردن اسب بیاورد .رفتنش را نگریست و صدا بلند کرد:
 تجارتخانهی پدرم در نیشــابور ،صدهــا برابر این الماسارزش دارد .من را با مال دنیا کاری نیســت .من اســبم را
میخواهم .همه داراییام نذر سالمتی اسبم.
کاروانساالر کنار اسب بر زمین زانو زد.
 دختــرم! نــذرت از ِآن همکیشــانت .مگــر حکم امــام ما رانشنیدهای؟
دختر بهخاطر آورد .همین چند ماه قبل بود که اردشیرخان ،با پدر
دربارهی ّ
وصیت ثروتمند نیشــابور صحبت میکرد .مرد زرتشتیای که

ّ
وصیت کرده بود اموالش میان فقرا تقسیم شود .اردشیرخان گفت:

 کار ندارم که فرزند پیغمبرشــان را در کربال کشــتهاند .کارندارم به اینکه زمانی دختران خود را زندهبهگور میکردند.
کار ندارم به اینکه مسلمانی نمیکنند اما ولیعهد مأمون و
حکمی که صادر کرده ،من را سخت تکان داده سلطان
بهادر! راســتش ســالها بود که چنین جوانمردی و چنین
دین جوانمردانهای ندیده بودم.
سیندخت در آن لحظه داشت با دانههای انار میان ظرف بازی
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میکــرد .در ذهنــش خاطــرهی کیــارش مرور میشــد و نمیتوانســت
روی حرفهــای اردشــیرخان تمرکــز کنــد .امــا صــدای پــدر او را بــه
گفتوگو بازگرداند:
 حق داری .من هم خیلی منقلب شدم .زمانی که قاضینیشــابور ،امــوال بــرادر مــا را طبــق ّ
وصیتــش میــان فقــرای
مسلمان تقســیم کرد ،رنجیدم .میخواستم معادل ثروت
تقسیمشــده ،مالم را میان فقرای زرتشتی قسمت کنم اما
قبل از ارادهی من ،حکم ولیعهد مأمون در شهر پیچید.
ســیندخت میدانســت پدر دارد از کدام حکــم و کدام روز حرف
میزنــد .آن روز ،روزی بــود کــه بــه دیــدار کیــارش رفته بود .بــه بهانهی
تراشیدن سنگی فیروزه که میخواست از آن انگشتری بسازد .بههمراه
ســمند رفتــه بود و نزدیک مغازهی شــش متری کیارش ،اســبش را رها
کرده و وارد شده بود.
کیارش از پشــت ابزارهایش ســر بلند کرده و ســام او را پاســخ گفته
بود.ســیندخت بیآنکــه در انتظــار دعــوت او بماند ،بر کرســی چوبی
نشســت .کیارش داشت روی سنگی ســفید ،نوشتهای حک میکرد؛
ســنگی بــزرگ که توج ه ســیندخت را بهســوی خود خوانــد .بی اختیار
ازجا برخاست و قدمی به میز کار کیارش نزدیک شد و گفت:
 سفارش جدید است؟ پس فرصتی برای سفارش من ندارید؟این را گفته بود تا میزان دلبســتگی پسر را محک بزند .کیارش اما
بهناگاه دســت و پایش را گم کرد .ســرش را باال آورد و با نگاه نافذش،
در عمق چشمان سیندخت درنگی کرد.
 اینطور نیست دختر سلطان بهادر! سفارش شما برای من44
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در اولویــت خواهد بود .این کاری اســت برای دل خودم.
عبارتی اســت که میخواهم بر ســنگی قیمتی حک کنم
همانگونه که در جانم حک شده است .میخواهم آن را
به کسی هدیه کنم که در نظرم تمام مفهوم عشق است!
جملهی آخر را آهستهتر گفته بود.
ســیندخت بــه تصویر واژههای عربی خیره شــد .تنهــا چند واژه را
«حصــن ...اهلل ...شــروط »...ســنگ فیــروزه را مقابل
توانســت ببینــدِ :
کیارش بر میز نهاد و کیسهای زر کنارش گذاشت.
 کیــارش! رویــش کلمهی عشــق را حک کــن .بهترین ذکرعالم است .نظر تو چیست؟
کیــارش بــه ســرفه افتــاد .ســیندخت از اینکــه ســرخی صــورت و
لــرزش دس ـتهای او را میدیــد ،شــادمان شــد؛ آنقدر شــاد که دلش
میخواســت همهی دنیا در این ثانیهها متوقف شود اما بساط شادی
او را ورود ناگهانــی صاحبــکار کیــارش بــه هــم زد .دم در ایســتاد و بــه
سیندخت سالم کرد:
 سالم من را به سلطان بهادر برسانید .پیکی میفرستادیدخودمان به خدمت میرسیدیم.
ســیندخت کــه حضــور او را ناخوشــایند میدانســت ،بهزحمــت
لبخنــدی محــو بــه او تحویــل داد و نگاهــش را بــه ســنگ زیــر دســت
کیارش بازگرداند.
صاحبکار ،روی نیمکت رنگورو رفتهی دم در نشست و گفت:
 قاضی نیشــابور امــوال ارباب را طبق ّوصیــت ،بین فقرای
مســلمان تقســیم کرده اما حکم جدیدی رسیده .ولیعهد
45

فصل فیروزه

مأمــون ،همانــی کــه مدتــی قبــل بــه نیشــابور آمــده بــود،
اسمش ...اسمش چه بود؟
کیارش زیر لب گفت:
 علی بن موسی!gصاحبکار انگشــت ســبابهاش را بهســوی او گرفــت و پیروزمندانه
آن را تکان داد.

 آری! علــی بــن موســی .gپســر موســی بــن جعفــرgبااینکــه در دربــار حکومت مأمون به کرســی قدرت تکیه
داده ،حــق را یــادش نرفتــه .خیلــی اســت .خیلــی اســت
کــه آدم بــه اوج برســد و پنــدار نیک و گفتار نیــک و کردار
نیک را فراموش نکند .ایشان حکم کرده که ّ
وصیت یک
زرتشــتی در حق همکیشــانش جاری است .ایشان دستور
داده کــه بایــد بــه میــزان ثروتــی که برادر زرتشــتی مــا بدان
ّ
وصیت کرده ،از بیتالمال مســلمانان به فقرای زرتشــتی
نیشــابور ،میــراث برســد .1قــرار اســت مأمــوران حکومــت،
فهرســت فقــرای زرتشــتی را از مــا بگیرد؛ از من یا ســلطان
بهادر.
ســیندخت ،دســتی دیگر بر پوزهی اســب کشــید و با سرانگشــت
کف دهان او را از روی لبهای متورمش پاک کرد.
خدیجه سر در گوش او فرو برد:
 بهتــر اســت برویــم .بقیــهی کار ،مردانــه اســت .کمتــر از.1عیون أخبار الرضا ،ج  ،۲ص  ،۱۸ح  .۳۴ر .ک :کافی ،ج  ،۷ص  ،۱۶ح ۱؛ استبصار،
ج  ،۴ص ۱۲۹؛ کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،۴ص .۲۰۱
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ســاعتی دیگر به آبادی میرســیم .من یقین دارم که حال
اسبت خوب خوب میشود.
ســیندخت تمام غرورش را میان کف دهان ســمند جا گذاشت.
آرام از جا برخاست و حصیری را که برای بلندکردن سمند پهن شده
بــود ،نگریســت .وقتــی از تــاش مــردان مطمئــن شــد ،شانهبهشــانهی
خدیجه بهسوی کجاوه قدم برداشت.
 جز تو کسی دیگر هم در کجاوه خواهد بود؟خدیجه سر تکان داد.
 نــه؛ یعنی در واقع به کجاوهی من نمیرویم .محمل از ِآنُ
اممسعود است اما تا هر وقت بخواهی میتوانیم با هم تنها
باشیم.
سیندخت نفس عمیقی کشید.
 فقط تا یک ساعت دیگر که به آبادی برسیم و برای حملاســبم ارابهای درست شود .بعد از آن خودم کنار سمندم
خواهــم بــود .آنقدر تیمارش میکنم تــا دوباره با من میان
دشــتهای نیشابور همسفر شــود .آنقدر که دوباره با هم
به شکار برویم.
خدیجه چیزی نگفت .با کمک دو مرد ،شــتر بر ســینه نشســت و
هر دو سوار شدند.
سیندخت پرده را کنار زد.
 ســفر در کجــاوه چقــدر دلگیــر اســت! از تماشــای بیابــانمحرومت میکند.
خدیجه سری جنباند.
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 عــادت کردهایم شــاهزاده! چهار ماه میشــود .بیابانهایحجــاز را پشــت ســر نهادهایــم .ایــن کویر ایــران را هم طی
خواهیم کرد.
سیندخت دستهایش را دور گردن برد و گردنبندش را بر آن آویخت.
 کویــر کــه میگویــی من را به یاد ایســاتیس 1و آتشــکدهاشمیانــدازی .ایــن بیابــان را کــه تــا انتهای جنوب شــرقش
بــروی به آنجا میرســی .زادگاه مــن ،زادگاه پدر و مادرم.
اما بعد از مادرم ،خانه بر من و پدر تنگ شــد .شــهر بر ما
ســنگینی کرد .جای خالیاش ما را به زانو آورد .تا اینکه
بــه دعوت دوســتان پــدر ،راهی نیشــابور شــدیم و تجارت
سنگهای فیروزه و یاقوت...
خدیجه از اینکه توانســته بود قفل ســکوت ســیندخت را بشــکند،
ســر از پا نمیشــناخت .بیدرنگ جعبهای را گشود و قدری خرما میان
بشقاب حصیری ریخت .آن را بهسوی مهمانش گرفت و لبخند زد.
 خیلی ضعیف شدهای شاهزاده! برای آنکه بتوانی اسبترا تیمــار کنــی ،ابتــدا بایــد به خودت برســی .جســمی که
سالم نباشد ،مجالی برای رسیدن به دل ندارد.
سیندخت داشت میدید که خدیجه باز هم دارد َسمت و سوی
ســخن را بــه عشــق میکشــاند .ایــن بــار اما بــه گریــزی نمیاندیشــید.
دلش میخواســت نا گفتههای چند ماههاش را برای خدیجه بازگوید.
 .1نــام باســتانی شــهر یــزد کــه در مســیر ســفر امــام رضــا( gبــه َمـ ْـرو ،قــرار گرفتــه بــود و امــامg
چنــد روز در آن اقامــت فرمودنــد.
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دان ههــای خرما را نگریســت و اندیشــید که چرا؟ چــرا میخواهد با زن
جوان همصحبت شــود و راز کیارشــش را به او بگوید؟ چرا میخواهد
َ
ســخنش در اولین
پــرده از اســرار دلــش در برابــر خدیجهای بــردارد که
دیدارشان ،مدتها او را در خود فرو شکسته بود؟!
خرمایی در دهان نهاد و به روی او لبخند زد.
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خدیجه دستمال را خیس کرد و فشرد .آن را به طرف او گرفت.
 سیندخت! انگاری که حالش بهتر شده .نگاه کن! رنگو رویش از صبح خیلی بهتر است .دهانش هم دیگر کف
سفید نمیکند.
سیندخت با شادمانی ،دستمال را روی پوزه اسب کشید.
 ایــن ارابــه کار را بر او راحت کــرد .بیشتر راه را طی کردهایماما از اینجا به بعد ،کمک بزرگی برای سمندم خواهد بود.
ارابه تکانی خورد و خدیجه به گوشهای پرت شد .نشست و خود
را مرتب کرد.
 ســنگ بزرگی بــود .اگر هنوز طفلم را بــاردار بودم ،ضربهیسختی برایش میشد.
ایــن را گفــت و بغــض کــرد .ســیندخت پرسشــگرانه به چشــمان
خیس او خیره شد.
 چه شد که از دستش دادی؟خدیجه در میان لرزش صدایش لب به گفتن گشود:
 -مــاه آخــر بارداری بر من ســخت گذشــت .از خانــه بیرون
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نمیآمدم .وقتی پســرم به دنیا آمد ،خواســتم قنداقهاش را
نزد بانویم ببرم تا در گوشــش اذان بگوید؛ غافل از اینکه،
بانویم مدینه را ترک کرده .دو هفته بعد از رفتنش ،شنیدم
که در پی دعوتنامهی برادرشان ،بهسوی ْ
مرو ،کاروانی از
برادران و بســتگان را همســفر کردهاند .همســرم که خوب
میدانســت جدایــی مــن از بانویــم ،مــن را از پــا درخواهد
آورد  ،به همه ســپرده بود که این موضوع را از من پوشــیده
بدارند تا اینکه روز تولد پســرم از جریان آ گاه شــدم .آغاز
دلتنگــی مــن از همــان روز رقم خــورد .افســردگی آنچنان
در من عمیق شــد که دیگر چیــزی در دنیا آرامم نمیکرد.
حتی خندههای پسرم برایم معنا نداشت .تا آنکه در تبی
ســوزان ،نیمهشــب از دستم رفت .همسرم دید که زخمی
عمیــق ،در کنــار افســردگی فــراق بــه جانــم افتــاده ،دلش
بــه رحم آمد و به من بشــارت ســفر بهســوی بانویــم را داد.
نا گفتــه نمانــد کــه خودش نیــز دل در گرو موالیمــان و بانو
خوبی او عشــق من بــه بانویم را باور
دارد امــا هیچکــس به
ِ
نکرده است.

ســیندخت مکثی کرد و به او زل زد .لحظات در ســکوت ســپری
شد تا اینکه سیندخت قفل خاموشی را شکست:
 وقتی ســخن از عشــق میان دختر و پسری باشد ،به حکمغریزه میتوان آن را درک کرد؛ اما من نمیتوانم عشق میان
دو زن را بفهمم .با عقل آدم جور در نمیآید خدیجه!
خدیجه لبخندی زد.
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 قرار نیســت عشــق با عقل جور دربیاید شاهزاده! اما حاالکه حرف از غریزه زدی باید بدانی عشق من به بانویم ،به
حکم فطرت است؛ به حکم والیت.
ســیندخت دســتی در یالهای اســب کشــید .اســب گویی سر بر
زانوی او نهاده و تشنهی نوازشش بود .به سردی سر تکان داد و گفت:
 فطــرت ...والیــت ...نمی َفهممــت خدیجــه! مــن فقــط
عشق را میفهمم .عشق یعنی همان تالقی نگاه کیارش
و مــن ،زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در تجارتخانــهی
پــدرم دیدمــش! زمانــی کــه بــه دســتور صاحبــکارش،
صندو قهــای فیــروزه را مقابــل پــدرم و اردشــیر خــان
میگذاشــت تــا کیفیــت کارش را بــه بــاور آنها برســاند.
آنهــا پســندیدند؛ آنهــا ســنگهای کیــارش را ،و مــن
شیشــهی چشــمانش را .دنیایــی از راز در نگاهــش مــوج
م ـیزد .انــگاری شــاهزادهی قصههایی بود کــه مادرم در
ً
کودکــی برایــم گفتــه بــود .انــگاری اصــا خــود اهورامــزدا
بــود .پا کــیاش تنهــا تصویــر اهورامــزدا را مقابــل ذهنــم
جــاری میکــرد .نمیدانم چه شــد .همه چیز در کســری
از ثانیــه اتفــاق افتــاد .تالقــی نگاهــش ،خالصــهی همــه
دلدادگیهــای عالــم بــود .ســیندخت هرگــز تــا پیــش از
آن عشــق را در وجــود خــود حــس نکــرده بود؛ نــه در برابر
شــاهزادگان فــارس و نه در مقابل پســران رقبــای پدرش.
ً
اصــا مگــر عشــق دســت خــود آدم اســت؟! نگو هســت
کــه من باورم نمیشــود .باورم نمیشــود چــون بارها پدرم
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از مــن خواســته بود که کســی را بــرای همســری برگزینم.
بارهــا بــه من التمــاس کرده بود کــه تا جوان هســتم به او
ایــن فرصــت را بدهم که قصری از عشــق بــرای زندگیام
بســازد .هر وقت این را میگفت با خودم میگفتم شــاید
میخواهد من ازدواج کنم تا او هم بتواند به بهانهی تنها
شــدنش ،به زندگی خود سروســامانی بدهد .این فکر که
از خیالــم میگذشــت ،از همــهی پســرانی که خواســتارم
بودند ،بیزار میشدم.
ســیندخت میگفــت و خدیجه گوش میداد .لحظهای ســکوت
کرد .روی برگرداند و پردهی حصیری اتاقک را کنار زد.
 این صحرا برایم آشناست .انگاری بارهای فیروزه کیارشرا پیشتر از این سرزمین عبور دادهام.
خدیجه سر تکان داد.
 همســرم دیشــب میگفت که ما تا چند روز دیگر به ســاوهمیرسیم.
ســیندخت کالم قبلــی خــود را رها کــرد و با کنجکاوی تــازهای از
او پرسید:
 خدیجــه! بانویــت بــرای تو چــه کاری کرده که ایــن اندازهخود را مدیون او میدانی؟
خدیجه بار دیگر دستمال را میان ظرف آب فرو برد.
کیارش برای تو چه کاری کرده؟!ّ
ند وجود سیندخت را به لرزه واداشت .تصور اینکه
سؤالش َبند َب ِ
ســؤالش را بــا چنیــن پرســش خانهبراندازی ،پاســخ گوید از اندیشــه او
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نگذشته بود.
ســکوتی عمیــق لحظههــای ســیندخت را درهــم نوردیــد .میــان
همان سکوت بود که خدیجه داشت همه چیز را مرور میکرد .اینکه
نمیتواند مبدأ تاریخی برای دل خود پیدا کند .که «هنوز من نبودم که
تو در دلم نشستی »...آری .سالها بود که مونس خلسههای او ،خیال
داشــتن شــگفت شده بود .سالها بود که در قلبش جایی
این دوست
ِ
بــرای عشــق ورزیدنی جز بــه بانویش پیدا نمیکرد .دلــش نهانخانهی

محبت او شــده بود و این راز را نمیتوانســت به کســی بگوید .پرسش
تازهی سیندخت ،او را از خلوت خویش بیرون کشید.
 گفتم غریزه و گفتی فطرت! پس با هم قیاس نکن .بانویترا با کیارش من مقایسه نکن .حاال این را پاسخ بده که به
حکم همان فطرتی که گفتی ،چه چیزی دربارهی بانویت
تو را شاد میکند؟ نهایت خرسندیات در چیست؟
خدیجه دستمال را روی پوزه اسب رها کرد و با گوشهی دامانش،
رطوبت انگشتانش را واگرفت.
 همهی خرســندی من در شــادمانی اوســت .شاید باورتنشــود کــه من تــا چه اندازه مشــتاق این ســفر شــدم وقتی
دیــدم کــه او چگونــه بیقــرار شــده اســت .شــنیدم وقتــی
دعوتنامهی برادرشان به دست ایشان رسید ،انگاری که
همهی عالم را بهیکباره به پایش ریخته باشند .برادرانش
را بهســوی خود خوانده و نامه را نشــان داده و عزم خود را
برای سفر به َم ْرو اعالم کرده بود.
مــن وقتــی خبر را شــنیدم ،رعشــه بــر جانــم افتاد .بــه همان
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اندازه که از شــادمانیاش سرمست شدم ،از این ترسیدم
که بانویم کنار عشق جاودان خود ماندگار شود و دیگر به
مدینه برنگردد .برای همین بود که تمام َمهرم را بر همسرم
حالل کردم تا من را یکبار دیگر به بانویم برساند.
پلکــی بــر هم نهاد .همــان ثانیهی کوتاه برایش کافــی بود تا تمامی
َ
دقایــق تــب را مــرور کند؛ تبــی کــه او را اســیر اندرونی خانه کــرده بود.
ُ
اممسعود پرستار یاش میکرد .وقتی چشم گشود ،چونان کودکی ،خود
را بر بازوی مادرانهی پیرزن آویخت.
 سوگندت میدهم به موالیمان ،کاری کن که هرچه زودترراهی ْ
مرو شــویم .من بدون دیــدار بانویم خواهم مرد .یک
بار مردهام؛ در مویههایی که هنگام وداع امام gدر سفر
به طوس داشــتهایم ،مردهام .نگذار دوباره بمیرم ...نگذار
بانو من را تنها بگذارد...
ُ
یــادش آمــد کــه اممســعود چگونــه او را در آغــوش گرفــت و
شانهبهشانهاش گریست.
 دعا کن خدیجه! تو مادری داغدیدهای و اجری بینهایتنــزد خداوند داری .خدا را در برابر اجر صبرت ســوگند ده
که کاروان کوچک ما شکل بگیرد و راهی شویم .دعا کن
ما نیز مانند بانویمان ،دعوتنامه امام را دریافت کنیم.
سیندخت با تعجب پرسید:
ی خدیجه!
 دعوتنامهی امام؟! پیش از این هم گفته بود امــا بانویتــان بــا ایــن همــه شــوق ،بــرای چــه همــان ابتــدا
بههمراه برادر به سفر ْ
مرو نرفت؟
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خدیجــه مانــده بــود کــه چگونه بــرای دختــر آتشپرســت ،قصهی
ّ
مظلومیــت موالیــش را بازگویــد .دســتهایش را در هم قفــل کرد .خود
را عقبتر کشــید و ســرش را بر ستون ارابه تکیه داد .گویی به دورترین
نقطهی دنیا خیره شده بود.
 یک سال از رفتن برادر ایشان میگذشت اما نه رفتنی که بهً
ارادهی خود ایشــان باشد .مأمون را که حتما میشناسی.
او از وجــود عشــقی که در دل من و انســانهایی مثل من
بود ،هراس داشــت .این عشــق ،این فطرت ،تاج و تخت
مأمــون را بــه خطــر میانداخــت .او از ایــن میترســید کــه
بــرادر بانو ،در مدینه ،پایگاهی میان مردم بیابد و روزی بر
حکومت نابهحق او بشورد .ترس ،مأمون را بر آن داشت تا
به زور ،موالی ما را به َم ْرو فراخواند و به زور ،والیتعهدی
را به او پیشنهاد دهد.
دختــر یــادش آمــد کــه در تجارتخانــهی پــدر ،همــهی اینهــا
را از ز بــان مشــتریان شــنیده بــود .همــان روزهایــی کــه قــرار بــود کــه
علیبنموس ـیالرضا gبــه نیشــابور بیایــد .یــادش آمــد روز رســیدن
ایشان به نیشابور ،چه قیامتی در شهر به پا شده بود .قیامتی که حتی
ســمند را هم بیقرار کرده بود .دید که زبانبســته چطور شیههکشــان
خود را به دروازه شــهر میرســاند و از دستور سیندخت َت ُّ
مرد میکند.
دیده بود که آن روز اســبش هم از او فرمان نمیبرد.
در میــان جمعیــت پیــش از همه ،چشــمش به کیــارش افتاد .بار
دومــی بود کــه او را میدید .کیارش در صفوف ابتدایی ایســتاده بود و
مانند ســایر قلمبهدســتها ،یادداشــت میکرد .او داشت سخنان ابن
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موسی gرا روی پوستی نازک مینوشت.
ســیندخت نــه تنهــا کیارش ،کــه در آن روز هزاران مــرد کاتب را در
حال نگارش حدیث میدید .با گوشهای خودش میشنید صدایی را
که حال و هوای شهر را زیر و رو کرده بود« :کلمه ال اله اال اهلل حصنی»...1
رافعــه ،معنــای تمامــی واژگان را یــادش داده بــود .بــه خاطــر آورد که
توانســت در همــان بــار اول ،معنــای ســخن علــی ابــن موســی gرا
بهخو بــی بفهمــد؛ اینکه او خود را شــرطی برای در امان ماندن معرفی
کرده بود.
ســیندخت سوار بر ســمند ،مردان قلمبهدســت را تماشا میکرد.
از میــان هــزاران مــرد ،توقــف چشــمانش تنهــا در دســتهای پســر
ُ
فیروزهتراش بود .بهانهای یافته بود که فردا بیخبر به مغازهی او برود و
از او بخواهد که یادداشتش را به او نشان دهد؛ اما نه! این هم بهانهی
خوبی نبود .تصمیم گرفت برود و سر صحبت بگشاید و از او بپرسد:
«پسر آتشپرست نیشابوری را چه به ثبت سخن امام شیعیان؟! کدام
َ
موبد به تو یاد داده که میان صفوف مسلمانها ،حدیث شیعه بر کاغذ
ثبت کنی؟»
سیندخت تصمیم گرفت که با عتاب برود .آری ...باید در مقام
عتاب برمیآمد و خشــم او را برمیانگیخت تا بهتر بتواند ِس ّــر ضمیر او
را دریابد .پدر به او آموخته بود که باطن مردان را در خشمشان بجوید.

 .1فرازی از حدیث سلسله الذهب که امام رضا gدر مسیر سفر خود به طوس ،آن را
میان اجتماع مردم نیشابور بیان فرمودند .معنای آن این است که کلمه ال اله اال اهلل
پناهگاه خدا است که هرکس در آن وارد شود از عذاب ایمن میشود ...این پناهگاه
شرایطی دارد و من یکی از آن شروط هستم.
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آری ،بهتر از این نمیشد .باید همین صبح فردا به مغازهی او میرفت
و عتابآمیــز به خشــمش وامیداشــت و در تالقی نگاهــش ،بازجویی
ً
دو بــارهای در چشــمانش میکــرد تــا بداند آیا واقعا عشــق اتفــاق افتاده
است یا نه!
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نیمههای شــب بود که نجوایی آرام در گوش ســیندخت ،او را از
خواب بیدار کرد .چشم گشود و فراوانی ستارههای پراکنده در آسمان
مدهوشــش کرد .لحظهای در تماشای آنها محو ماند و سپس امتداد
نجوا را در پیش گرفت.
از جــای برخاســت و دامانــش را بــه دنبــال کشــاند .از کنــار بســتر
حصیری ســمندش رد شــد و پاورچینپاورچین بهسوی خیمهای قدم
برداشت .قصدش نه خیمه بود و نه رسیدن؛ تنها به صدا میاندیشید.
صدا او را مسحور کرده و بهدنبال خود میکشاند .سیندخت ،سربهزیر،
چونان رامشدهای بهدنبال نجوا میشتافت .درست کنار عمود خیمه
بر زمین زانو زد .صدای آرام زنی را با همه وجودش دریافت:
  ...و به روزی که مادر از فرزند میگریزد...1داشــت نجــوای عربی زنی را میشــنید که تا کنون هرگز شــبیه آن
موسیقی را به گوش خود استماع نکرده بود .دستهایش را روی زمین
ستون کرد و سر به زیر انداخت .با احترامی که در برابر کلمات گاتها
 .1اشاره دارد به آیات  34تا  37سوره عبس.
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ادا میکرد ،به همان حرمت ،اهورامزدا را ستود:
 تو خدای یگانهای هستی که هم من را و هم سایر مسافراناین کاروان را آفریدهای!
این را نه که بر زبان بیاورد ،که با الیههای قلبش ســرود .اشــک بر
پهنای صورتش جاری شده بود .همین چند لحظه قبل بود که داشت
خواب کیارش را میدید .کیارش با ابزاری تیز ،دل سنگ را میتراشید
آهنگ تراشی که از حرکت دستهای
و واژهای روی آن حک میکرد.
ِ
کیارش در فضا پیچیده بود ،قلب ســیندخت را به لرزه وا میداشت.
اکنــون داشــت امتــداد همــان آهنــگ را از کنــار خیمــه میشــنید .در
خواب به چشمهای روشن او زل زد و پرسید:
 چه مینویسی کیارش؟و کیــارش تنهــا نگاهــش کــرده و لبخنــد زده بــود .لبخنــدش او را
نزدیکتر خواند و ســیندخت دید که روی ســنگی ســفید ،درســت به
بزرگی ســنگی که در فیروزهتراشــی نیشابور زیر دستش دیده بود ،حک
کرده است« :یا عشق!»
وقتــی در روشــنای نــور ،عبــارت حکشــده روی ســنگ ســفید را
خواند ،هیجانی در جانش پیچید که نتوانســت تاب بیاورد .ســکوت
کرد .تمام اتاق شــش متری به ســکوت تبدیل شد اما نا گاه طنین آرام
زنان ـهای در خوابش پیچید .طنین همین صدایی که اینک در خیمه
جاری است .نفسهایش به شماره افتاد .اتصال خواب و بیداری ،او
را در خود غرق کرده بود .آیا کیارش و مغازه شش متریاش ،لحظهای
پیش در این بیابان دائر بودند؟ در این منزلگاه شبانهی کاروان؟!
نفس عمیقی کشــید .بهنا گاه دســتی را بر شــانه خود دریافت .سر
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غرق اشک خدیجه را زیر نور مهتاب دریافت.
برگرداند و چشمان ِ
 -شاهزاده! بیدار شدید؟!

ســیندخت ســرش را بــر شــانهی زن عــرب رهــا کــرد و بیاختیــار
هقهق گریست .خدیجه بازویش را فشرد و آرام پرسید:
ُ
چه چیزی شما را به خیمهی اممسعود کشانده؟سیندخت در میان آغوش خدیجه ،نالهای از دل برآورد و گفت:
 نمیدانم چشمان کیارش بود یا طنین این واژهها؟سر از شانهی خدیجه جدا کرد .شانههایش را فشرد و به چشمانش
خیره شد.
 صــدا از روزی ســخن گفــت کــه مــادر از فرزنــد میگریزد.اگر این روز راســت باشد ،یعنی کیارش هم از من خواهد
گریخت؟ این کدام روز است ،خدیجه؟ کدام خبر است
که تا این اندازه دلم را آتش زده است؟
خدیجه دست به بازوی او آویخت.
 قیامت ،شــاهزاده! روزی که همه در پیشگاه خداوند برایحسابرسی به اعمالمان حاضر خواهیم شد .روزی که بیش
از همیشه به تهی بودن زندگی دنیا ایمان خواهیم آورد.
سیندخت زیر لب گفت:
 اوســتا نیــز بشــارت چنیــن روزی را بــه ما داده اســت اماهرگز نیاندیشــیده بودم کــه مادرم از من فرار خواهد کرد.
اگــر مــادرم کــه تــا آن انــدازه دلباختــهی مــن بــود از مــن
بگریــزد ،پــس نبایــد از کیــارش انتظــار داشــته باشــم که
همراهیام کند.
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مکثی کرد و با همان لحن آهسته سر در گوش خدیجه فرو برد:
 بگــو کــه ایــن تنهــا یک تمثیل اســت .بگــو که ایــن اتفاقنخواهد افتاد!
خدیجه پلک بر هم نهاد و سر تکان داد.
 اما این سخن خداوند در قرآن است .رخ خواهد داد.ســیندخت خود را عقب کشید .پریشان شد .از جای برخاست
و چنــد قــدم عقــب رفــت .ســپس روی برگردانــد و از او دور شــد .در
خوابگاه خود زیر آســمان نشســت و ســر بــر زانو گرفت و بــا خود نجوا
کــرد« :کیــارش از مــن میگریــزد؟ پــس معجــزهی عشــق بــه چــه کارم
میآیــد؟ موال خلیل! عشــق بــه چــه کار آدم میآید اگــر نهایتش ،روز
حسابی است که در آن معشوق از انسان میگریزد و هیچ سودی به
او نمیرســاند؟ ...پوچبودن دنیا و آنچه در آن اســت را قبول میکنم
اما باید این را هم پذیرفت که حتی عشــق هم پوچ اســت؟ پس من
برای چه باید بهســوی کیارش بشتابم؟»
اســب ،ســر از حصیــر بلنــد کــرد و بــه او خیــره شــد .ســیندخت
دلجویانه و بغضآلود دستی بر سر او کشید.
 بخواب ســمندم! بخواب که اگر اینها راست بگویند ،توهم به کارم نخواهی آمد...
ســر در زانــو فرو برد و آه کشــید .ثانیههای نیمهشــب بــه کندی در
گــذر بــود .خدیجــه بــا پیالــهای از معجــون ،کنار ســیندخت بــر زمین
نشست .پیاله را بهسویش گرفت و بازویش را فشرد.
 شاهزاده! بنوش تا جانی بگیری.چشــمان ســیندخت به گودی نشســته بود .ســر از زانو برداشــت و
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پیاله را گرفت.
 میدانی ربط کیارش با بانوی تو چیست؟خدیجه چیزی نگفت .سیندخت ادامه داد:
 اول خیال میکردم ربطش به این اســت که هر دو به رموزعشــق مربوطانــد .وقتــی دربــارهی غریــزه و فطرت ســخن
گفتــی ،فهمیــدم بایــد بیشتــر تأمل کنــم .اکنــون میتوانم
ربطــش را بفهمــم .تــو از رازی خبــر نــداری .یعنــی خــودم
هــم وقتــی فهمیــدم که دیر شــده بــود .موال خلیــل به من
نگفــت که برای چــه من را با کاروان شــما همراه میکند.
میتوانست قانعم کند که مدتی صبر کنم تا قافلهای دیگر
از قبیلهاش بگذرد؛ اما نکرد.
یــادش آمــد که موال خلیل بعد از گفتوگو بــا عبداهلل ،هیجانزده
سیندخت را صدا کرده و گفته بود:
 مبارکت باشد! شاهینت آمده است .این کاروان تو را به َمروْمیرساند .خوشا به حالت دختر .چه بخت بلندی داری!
اما نگفته بود که این کاروان به دیدار موالی هشتم gمیرود.
سیندخت همان لحن تلخ را به خود گرفته بود:
 هیچکدامتــان بــه من نگفته بودید که مقصدتان رســیدنبــه همان مردی اســت که کیــارش را از من گرفته! من اگر
میدانســتم ،همســفرتان نمیشــدم .مــن اگــر خبر داشــتم
کــه نهایــت ایــن کاروان رســیدن به مردی اســت کــه تمام
رویاهایم را از من گرفت ...نه ...نه ...به اهورامزدا سوگند
که همراهتان نمیشدم!
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خدیجه با دهان نیمهباز به او خیره مانده بود.
 ســبحاناهلل! شــاهزاده! از چــه مــردی ســخن میگویــی؟!مــوالی ما آرزوی هیچکــس را از او نمیگیرد .ربط کیارش
شــما بــا موالی ما چیســت که شــما را به چنیــن قضاوت
بیرحمانهای کشــانده اســت؟ ســوگند میخورم اگر آنچه
گفتهای راســت باشــد ،بانویم اولین کســی خواهد بود که
برایت احقاق حق کند.
ســیندخت بــه پیاله زل زد .آن را میان دســتش چرخانــد و به ماه
خیره شد.
 از بانویت انتظاری ندارم ،روزی که موالیت به نیشابور آمدو کیــارش او را دیــد ،همهی سرنوشــت من بر هم ریخت.
بار اولی که دیده بودمش ،عشــق با همه تجلیاش در هر
دوی مــا آغاز شــد اما پس از توقف کیــارش کنار دروازهی
نیشــابور و شــنیدن کالم موالیت ،کیــارش موجود دیگری
شــد .موجودی که گویی از کهکشانی دیگر به زمین آمده
است.
بعــد از دروازهی نیشــابور را بــه خاطــر آورد؛ روزی
ســیندخت ،روز ِ
کــه بــا عتــاب به مغــازه کیــارش پا نهــاد .کیــارش از جای برخاســت و
احترامــش کرد .ســیندخت طعنهآمیــز به کاغذی کــه روی میز او بود،
اشاره کرد و گفت:
 با شــوق شــیعیان حدیث مینوشتی؛ از موبدان خستهاییا از اهورامزدا؟!
کیارش لبهایش را روی هم فشرد .خشکی گلویش را سیندخت
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هم دریافت .آهی کشید و گفت:
 تشنهام؛ جرعهای از حقیقت سیرابم خواهد کرد.ســیندخت در جــای خــود میخکوب شــده بــود .نمیدانســت در
پاســخ کوبندهترین جملهای که انتظار شــنیدنش را نداشت ،چه باید
بگوید .چند قدم عقب رفت و بر نیمکت فرسوده نشست .کیارش سر
به زیر افکند و با لحنی دلجویانه گفت:
 دختــر ســلطان بهادر! کاش از نزدیــک او را میدیدید .منده ســال پیــش او را دیده بودم .ده ســال پیش در مدینه،
در سفری که بههمراه اربابم برای فروش سنگهایمان رفته
بودیــم .او را در مســجدالحرام دیــدم .گنجــهای از ســنگ
بــر دوش داشــتم .اربابــم مقابل او ایســتاده بــود و دربارهی
ســنگها ســخن میگفــت .غالمــش قدمــی پیــش نهاد و
گنجــه را از دوشــم برگرفــت .لبخندی زد و کیســهای پر از
درهم بهسویم گرفت و با مهربانی به من گفت« :موالیمان
بــه ما آموختــه که مزد کارگر را تا زمانی که عرقش خشــک
نشده ،باید پرداخت».

صدای کیارش در نیمهشب بیابان همچنان در گوش سیندخت
طنین داشت .خدیجه گوش به سخنان پراکنده او سپرده بود.
 نگفتــی کهکشــانی شــدن کیارش چــه ربطی بــه دروازهینیشابور داشت ،شاهزاده؟!
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ُ
خدیجه سطل آب را کناری کشید و رو به اممسعود سر تکان داد.
 پاشــویه فایــدهای ندارد ،خانــم! تبش خیلی باالســت .بهنظرم باید گیاه جوشــانده بــه او بخورانیم .تا آبادی بعدی
خیلی مانده؟

ُ
اممسعود ،بادبزنی را روی پیشانی سیندخت تکان داد.
 دارد هذیــان میگویــد ،دختر بیچاره! نزدیک ظهر اســتو طبــق آنچــه جنــاب عبــداهلل گفتهانــد ،چیزی تا ســاوه
نمانــده .بایــد دوام بیــاورد .خدیجــه! بــاز هــم دســتمال
مرطوب به من بده.
خدیجه بیش از همیشه نگران به نظر میرسید .حرکت آرام شترها،
گاهب ـهگاه ،کجــاوه را تکان مــیداد؛ تکانی گهوارهای کــه خواب عمیق
ُ
سیندخت را آسودهتر جلوه میداد .اممسعود اما خوب میدانست که
شدت تب تا چه اندازه جان سیندخت را به خطر انداخته است.
ُ
خدیجه کوزه را به دست اممسعود داد و پای بستر سیندخت زانو
زد .دستی بر پیشانیاش نهاد و زیر لب گفت:
ُ
 -خیلی داغ اســت .میترسم اممسعود! تا حاال ندیده بودم
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پریشانی،کسی را به بستر تب بیاندازد.
بهــای ســیندخت تــکان خــورد« :کیــارش ...حصنــی ...ابــن
ل 
موسی»...
ُ
کلمات او گرچه در نظر اممسعود و خدیجه به هذیان میمانست
اما حقیقتی ورای آن جاری بود .این را ســاعتی بعد ،وقتی تب فروکش
کرد ،میشد فهمید .وقتی چشم گشود و در بستر نشست .آهی کشید و
به چشمهای خدیجه زل زد.
 عشق کیارش ،به ابن موسای شما غریزی بود یا فطری؟ُ
خدیجــه بــه چشــمان مدهوش اممســعود پنــاه برد و ســکوت کرد.

ُ
اممســعود دســتهایش را بــاال بــرد و خــدا را شــکر کرد .شــکرش برای
این بود که ســیندخت از بســتر تب برخاسته بود اما در نظر خدیجه او
داشت خدا را سپاس میگفت ،به این دلیل که دختر آتشپرست ،در
موال و نام او توقف کرده است.
سیندخت پرسشگرانه به خدیجه خیره مانده بود؛ در انتظار جوابی
ُ
که تب ابهاماتش را فرو بنشاند .به جای او ،اممسعود لب گشود:
 تنهــا بنــدگان برگزیــده خداوند طعم عشــق را میچشــند.همین را بدانی و باور کنی ،در قاعده عشق کافی است.
سیندخت سر در خویش فرو برد و سپس با صدایی رسا ادامه داد:
 کافی نیســت .قاعدهی عشــق من و کیارش آنگاه به همخورد که او بر ســنگی ،حدیث موالیتان را نوشــت و آن را
برایم فرستاد؛ میان جعبهای بزرگ که رویش را با پارچهای
ابریشــمی پوشــانده بود .وقتی پیکش صندوق سنگین را
میان اتاقم نهاد ،حتی پدرم نپرسید که این هدیه از سوی
70

فصل فیروزه

کیست و چه خوب شد که نپرسید؛ زیرا وقتی نوشتههای
روی ســنگ را دیدم ،دانســتم که کیارش از آیین زرتشت
روی خواهد گرداند.
آغاز مبارزهی سیندخت با دلش به همان روز بازمیگشت .روزی
کــه هدیــه کیــارش را دیــد و عبــارت روی آن را خوانــد .عبــارت همان
حدیثی بود که کنار دروازه نیشابور شنیده بود.
دیروقت بود وگرنه همان شب سوار بر سمندش خود را به مغازهی
سنگتراشی میرساند و عتابش میکرد که «برای دختر سلطان بهادر،
سنگنوشتهای از حدیث علیبنموسی gمیفرستی؟!»
آن شــب دیر وقت بــود و صبح فردا دیرتر .صبحــی که برای دیدار
کیارش به اندازهی فرسنگها دیر شده بود؛ دیر و دور!
کیــارش رفتــه بــود .ایــن را نه فقــط صاحبــکارش وقتی کــه صورت
برافروخت ـهی ســیندخت را دید گفت ،که حتی اردشــیرخان هم به پدر
خبر داده بود که نابغهی فیروزهتراش ،شبانه به بیابان زده و نامهای روی
میز کارش به جا گذاشته که به بردگی ولیعهد مأمون شتافته است.
پشت سر هم او را نفرین میکرد و شماتت.
صاحبکار ِ
 جوان احمق! آبت کم بود یا نانت؟ به تازگی نامت بر سرز بــان تاجران افتــاده و تراش فیروزههایــت در اقصی نقاط
پشت پا به بخت خودت زدی و در
غرب ،مشتری یافتهِ .
پی درباریان رفتی که چه شود؟
اردشیرخان اما تحسینش کرده بود.
 از همــان اول دیــدم کــه اقبال بلندی دارد ســلطان بهادر!این جوان نور اهورامزدا را در وجودش داشت .از زرتشت و
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مسلمان ،کسی در نیشابور نیست که بدش را دیده باشد.
ایــن پســر همهی وجــودش خیر بــود .گرچه شــاید من و تو
مشتریهایمان را از دست بدهیم اما او تصمیم اشتباهی
ً
نمیگیــرد .من کــه قبال هم گفته بودم کــه ولیعهد مأمون،
جوانمرد است.
ســیندخت ،پــدر را دیــد کــه مدهوشــانه در برابر جمالت پیوســته
اردشــیرخان ســکوت کــرده اســت .ســکوت پــدر را نمیدانســت امــا
خاموشی خودش ،سراسر تأیید سخنان اردشیرخان بود.
از آن روز سیندخت بود و غروبهای نیشابور که سوار بر سمند مقابل
مغازه شش متری توقفی میکرد و به میز خالی کیارش چشم میدوخت.
اولیــن قافلــهی تاجــران کــه از اندلــس رســیدند و فیروزههــای
شخــورده را نپســندیدند ،ســیندخت گــرد نارضایتــی را بر ســیمای
ترا 
پــدر دیــد .برای او امــا تجارت و زیان حاصل از رفتــن کیارش معنایی
نداشــت .در نظــر او تنها میــز خالی کیارش بود که عرصــهی زندگی را
برایش تنگ کرده بود .در اتاق خود به سنگ سفید تراشخورده چشم
میدوخــت و بــا خــود میاندیشــید« :چــرا آخریــن کارش در نیشــابور،
فرســتادن این ســنگ بــرای من بوده اســت؟ کیارش میخواســت چه
چیزی را به من بگوید؟ آیا با فرســتادن این ســنگ ،از من خواســته که
منتظــرش بمانم؟ آیا خواســته بــه من بفهماند که این عشــق همچنان
دوسویه است و باقی خواهد ماند؟! این ِحصن و شرط و ...چه ربطی
به عشق من و کیارش دارد؟»
ُ
ســیندخت بــه چشــمان اممســعود زل زد .اشــکی بــر گونــهی خود
دریافــت .پلکــی زد و دوبــاره بــه اتاق خــود در تجارتخانهی نیشــابور
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بازگشــت .بارهــا تصمیــم گرفتــه بــود کــه شــبانه مســیر َم ْ
ــرو را در پیش
بگیــرد .بــرود و جواب همهی ّ
معماهایش را در دیدار کیارش بازجوید.
بارها خواسته بود بیخبر برود اما هربار ،دلش برای پدر سوخته بود.
حتی یک بار نیمهشب ،دزدانه دهانهی سمند را بهسوی کوههای
اطــراف نیشــابور کشــاند و در کوچههــای خالــی شــهر بهســوی دروازه
تاخت .کمتر از فرسنگی از شهر دور نشده بود که صدای پدر را با گوش
جانش شنید؛ شنید که صدایش میکند و آب میخواهد .نتوانست.
افســار ســمند را کشــید .بازگشــت و در راه خود را مالمت کرد« :هر بار
کســی پدر را ســرزنش کرد که پســری برای میراثداری خود ندارد ،این
ســلطان بهادر بود که ســرفرازانه پاسخشان داده بود« :من دختری دارم
که وفایش من را از حس احتیاج به هر پسری بینیاز ساخته است».
ایــن کجایــش بــه وفــای دخترانــه میماند که نیمهشــب پــدر را در
ً
تجارتخانه رها کنم و بهسوی کیارشی بتازم که اصال نمیدانم تا چه
اندازه خواهان من است؟ کیارشی که پشت پا به تمام هنر و سرمایه و
اعتبارش زده و بهدنبال ولیعهد مأمون سر به بیابان نهاده.
ً
اصال از کجا معلوم ،آن چنان که صاحبکارش میگفت ،به طمع
دربار به َم ْرو نرفته باشــد؟ از کجا معلوم که ســودای فیروزهتراشــی برای
زنان حرمسرا و اهل دربار او را از نیشابور نرانده باشد؟!»
صدای خدیجه با آهنگی از اندوه در هم آمیخته بود:
 مــن نمیدانــم میــان کیــارش تــو و مــوالی مــا چه گذشــتهشاهزاده .نمیدانم چه قول و قراری در کار بوده اما این را
ایمان دارم که علی بن موسی gکیارش را از تو نگرفته.
یقین دارم که او قاعدهی عشــق میان تو و کیارشــت را بر
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هم نزده است.
سیندخت سر بر چوبهی محمل نهاد.
 ثابت کن! برایم حجتی بیاور ،از هر کسی که میخواهی؛چــه از زرتشــت مــن و چــه از محمــد .sبه هــر زبانی که
میخواهی؛ چه عربی خودت و چه پارسی من!

ُ
اممســعود ،برقعــش را بــر صورت انداخت و ســر از پــردهی محمل
بیرون برد .کسی را صدا کرد .گویی قصد رفتن از کجاوه کرده بود.
خدیجــه از کــوزه ،معجونی دیگر در پیاله ریخت و به ســیندخت
تعارف کرد.
 بنــوش شــاهزاده! حالــت کــه خــوب شــود ،حرفهــایبیشتری با تو خواهم داشت.
سیندخت نوشید و با گوشهی آستین ،دهانش را به آرامی پاک کرد.
 حالم خوب اســت .ســخنی اگر هســت االن بگو .اگر همنیست ،وعدهی بیهوده نده.
خدیجه دستهایش را در هم گره کرد.
 هســت .تو چیزی از موالی من نمیدانی ،جز چند لحظهتوقــف کنــار دروازهی نیشــابور و عبارتــی کــه کیــارش بــر
سنگی سفید تراشید.
سیندخت سرسختانه ابروانش را در هم گره کرد.
 میدانــم .چیزهای بیشتری میدانم .خودت گفتهای کههنگام خروج از وطن ،به خواهران و زنان قبیلهاش امر کرد
کــه برایــش گریه کنند .گفتهای که مأمــون به زور و تهدید
او را بــر کرســی والیتعهــدی نشــاند .او نیــز تنهــا در ازای
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ّ
مســئولیت را قبول کرد ،شــرایطی که دست
شــرایطی این
مأمون را بسته بود.
خدیجه سر تکان داد.
 آری ،ولی اینها تنها قطرهای از دریاســت .همهی اینهادر برابر آنچه باید بدانی ،هیچ است .آیا از مناظرهای که
میان موالی ما با بزرگ دین شما روی داد ،باخبری؟
سیندخت روی برگرداند.
 طــوری حــرف میزنــی کــه انــگاری همــه چیــز را دربارهیزرتشت و اوستا میدانی!
خدیجه نفسش را در سینه حبس کرد.
ً
 باشد .پس اگر اینطور است ،بگو بدانم اصال دلیلت برایپیامبری زرتشت چیست؟
سیندخت خندهی تلخی کرد.
 سؤالی از روز روشنتر میکنی! خب معلوم است که. ...ُ
خدیجه از البهالی پرده ،پیاده شدن اممسعود را تماشا کرد.
 ایــن همانی اســت کــه چندی پیــش ،موالی مــن از عا ِلمدین شما پرسیده است.
ســیندخت مکثی کــرد .منتظر بود تا کنیز ســخنش را ادامه دهد.
نمیخواست این را افشا کند اما بهراستی کنجکاو شده بود .خدیجه
لب گشود و مناظرهی امام رضا را برایش شرح داد:
گفــت کــه امــام رو بــه ِه ِربذ بــزرگ پرســیده اســت« :دلیل توبــر پیامبــری زرتشــت چیســت؟» و هربــذ پاســخ داده« :او
معجزاتــی آورده کــه قبــل از او کســی نیــاورده اســتّ .
البته
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مــا خــود او را ندیدهایــم ولــی اخبــاری از گذشــتگان مــا در
دست است که او چیزهایی را که دیگران حالل نکردهاند
بــر ما حالل کرد؛ لذا از او پیــروی میکنیم ».موالیم با ِه ِربذ
احتجــاج کــرده و پرســید « :مگر نه این اســت کــه بهخاطر
اخبــاری که به شــما رســیده از او پیــروی میکنید؟» وقتی
دانشــمند زرتشــتی ســخن امام را تأیید کرده ،امام فرموده:
«سایر ّامتهای گذشته نیز چنیناند؛ اخباری از معجزات

پیامبران و معجزات موســی ،gعیسی gو ّ
محمدs
به دستشــان رســیده اســت .حال عذر شــما در بیایمانی
بــه این پیامبران چیســت؟ درحالیکه تنهــا بهخاطر اخبار
متعــدد و اطمینانآور از اینکه زرتشــت معجزاتــی آورد که
دیگران نیاوردند ،به او ایمان آوردید».
ســیندخت شــنید که ِه ِربذ پاســخی بــرای امام نیافته و ســکوت
کرده است 1.اکنون این شاهزاده فارس بود که در برابر کنیز عربُ ،مهر
خاموشی بر لب زده بود و در اندیشهای دور فرو میرفت.

.1طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج ،ج  ،۲ص .۴۲۴
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شــترها در سینهی صحرا ،روزهای طاقتفرسای سفر را پشت سر
مینهادند .خدیجه گوشهی لباس سیندخت را کوک میزد.

 ا گــر برازنــدهات نیســت ،در منزل ســاوه بــه بــازار ّخیاطان
برویــم .کوکهــای مــن حریــر دامنــت را ناخوشــایند کــرده
است.

ســیندخت آن چنان در اندیشــههای پریشان خود سیر میکرد که
واژههــای او را نمیشــنید .میــان کجــاوه کنــار خدیجه نشســته بود اما
پایی در َم ْرو داشــت و قدمی در کینهای که از علی بن موســی gبه
دل گرفته بود .سر بلند کرد و بیمقدمه از خدیجه پرسید:
 چــه شــد که بانویت اراده کــرد دل به بیابان بدهد و راهیدیدار برادر شود؟
خدیجه ،حیرتزده ،سکوت کرد .لحظههای درنگ را در این فکر
سپری کرد که چرا سیندخت از یاد برده که پاسخ این سؤال نکرده را
مدتی پیش به او گفته اســت .قبل از آنکه چیزی بگوید ،ســیندخت
دست راستش را باال برد و آرام بر پیشانی خود زد.
 -آری! همه را گفتهای! نمیدانم چرا لحظهای فراموشم شد.
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سیندخت بیاراده سؤال میکرد .آنچه میپرسید در نظر خدیجه
نشــان از پریشانی دنیای درونش داشت ،برای همین صبورانه جوابش
را میداد؛ حتی پاســخ ســؤاالت تکرار یاش را .نا گاه آشــوبی در دلش
برپا شد .مکثی کرد و گفت:
 میشود من هم دربارهی رافعه از تو بپرسم؟سیندخت ،در کوتاهترین زمان به روزگار پیشین بازگشت؛ به رافعه
و خاطرههایش .سری جنباند و خدیجه پرسید:
 برایــم بگــو وقتــی جانــش را قربانی تــو میکرد ،چــه حالتیداشت .آیا لبخندی روی لبش بود؟
ســیندخت آه کشــید .روی بالش جابهجا و از میان شــکاف پرده
به بیرون خیره شد.
 سخنی با من نگفت؛ نه لحظهای که داشت جان میدادو نــه قبــل از آن .تنهــا وقتی خونهای پهلویش روی ســرم
میریخــت ،توانســتم آخریــن نفســش را بشــنوم .آخریــن
نفسش طنین یک ایثار داشت .انگاری حسی میان مادر
و فرزند .گویا از اینکه کنارش هســتم ،شادمان بود .شاید
ً
هم از دشــنهی حرامیان ترســیده بود ...اصال نمیدانم...
رهایم کن خدیجه ،این چیســت که میپرســی؟ دانستن
حال رافعه به چه کارت میآید؟!
ســیندخت عبــداهلل را میدیــد کــه قافلــهی کوچــک را از میــان
تپهها عبور میداد تا به منزلگاه ســاوه برســد .بهنا گاه صدای شــیونی
از آنســوی تپــه بــه گــوش رســید .صــدای شــیون ،چــون خنجــری در
قلــب دقایــق فرو رفت .آهنــگ زنگولهها در هم پیچیــد؛ گویی حتی
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چهارپایــان هم اندوه را دریافته بودند.
ســیندخت در میان هیاهوی نا گهانی کاروان ،شــیههی سمندش
را دریافت .هولی بر جانش افتاد .عبداهلل را دید که سراســیمه بر ســر و
صــورت خــود میزند .مردی که با عبداهلل ســخن گفته بود  ،کنار چند
زن که خود را بر زمین انداخته بودند ،میگریست.
سیندخت در میان پریشانی خدیجه پردهی محمل را انداخت و
از همان ارتفاع ،به تنهایی از مرکب پیاده شــد .داشــت صدای نالهی
زنان را میشنید« :نفرین به آنان که به کاروان اهل بیت gشبیخون
زدند و خون فرزندان موســی بن جعفــر gرا بر زمین ریختند ».همین
یــک جملــه کافی بود تا صدای فریاد خدیجــه و مویههای اهل کاروان
در هم بیامیزد.
مأموریت دستنشاندههای حکومت ،همین چند هفته پیش به
نتیجــه رســیده بود .ســیندخت شــنید کــه حرامیان سیاســی ،چنان
بــه کاروان حملــه کردهانــد کــه هــراس مأمــون از رســیدن قافلــهی
دلــدادگان ،در دل صحــرا دفن شــود .ســیندخت داشــت میشــنید
که چگونه اس ـبها تاختهاند و رقص شمشــیرهای تشــنه را به نمایش
گذاشــتهاند .چگونــه اســبها و شــترها بــه هــم تاختهانــد و کربالیــی
کوچک را در خا ک ساوه به بار نشاندهاند .اسبها تاخته و شمشیرها
در رقص خون ســیر کردهاند و محصول خود را بر زمین رها کرده و دور

شــدهاند .در حالی دور شــدهاند که پیکر فرزندان موسی بن جعفرg
بر خاک صحرا در جوی خون شناور مانده بودند.
عبــداهلل بــر زمین زانــو زده بــود« :از بانویم ...از بانویــم بگویید ...آیا
حضــرت معصومــه hرا نیز از دم شمشــیر گذراندنــد؟» زنی که خا ک
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صحرا را بر سر میپاشید مویهکنان جواب داد:
 بانویمان را شمشیر از پای درنیاورد.نــه عبــداهلل و نــه هیچکس دیگــر معنــای ســخن زن را نفهمید .آیا
معنیاش این بود که بانو زنده مانده است؟ اگر چنین است ،پس این
همه مویه چرا راهی برای تسکین ندارد؟
پیش از آنکه عبداهلل در میان نگاههای گریان اهل کاروان چیزی
بپرسد ،سیندخت قدمی پیش نهاد و روی خا کهای گرم زانو زد.
 پس چه چیزی بانوی شما را از پای درآورده؟لحظ ـهای ســکوت میــان اهــل کاروان برقــرار شــد .زنــان عــزادار،
شــیونی ممتــد را در پیــش گرفتــه و ســر بهســویی برگرداندنــد .کســی
نتوانســت پاســخ ســیندخت را بــر زبــان بیــاورد ،جز همان مــردی که
دخترانــش را به صبر میخواند.
 بانویمان به قم رفتند و در آنجا ماندگار شدهاند.عبــداهلل جانــی تازه گرفت .بهگونهای که دیگــر لحظهای صبر را به
صالح کاروان ندید.
 بــرادران برخیزیــد! خواهــران بــر محملهــا بنشــینید! تــا قمچیزی نمانده .همین امشب به قم میرسیم .شاید قسمت
این بوده که مسیر قم تا ْ
مرو را در خدمت بانو باشیم.
این را گفت و شتر را به حرکت واداشت.
لحظ ـهای پــس از ســکوت مــرد و عیالــش ،بهنا گاه شــیونی تــازه از
آنها برخاست .اهل کاروان یکییکی به محملها برگشتند و به امید
رسیدن به قم ،لحظهها را غنیمت یافتند.
ســیندخت بیاختیــار بــه یــاد حملــهی راهزنــان افتــاد .یــادش
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آمد از آن روز تلخ که زمین ،کشــتزار ســروهای بلندی شــده بود که
یکییکــی بــر خــا ک بیابــان میافتادنــد ،امــا ا گــر آن روز تــن تاجــران
مقصــد شمشــیرها بــود ،چنــدی پیــش در ایــن صحــرا ،آمیــزش

شمشــیرهای برهنه با گوشــت و پوســت فرزندان موسیبنجعفر g
ســیل خونــی بــه راه انداختــه بــود؛ در آنــی و کمتــر از آنی! در چشــم
برهمزدنــی ،مهاجمــان حکومتــی حرمت قافلهی مســافران َم ْرو را در
هــم شکســته بودنــد .اســبهای جنگــی ،خرامانخرامــان از میدان
پیروزی ناجوانمردانه دور شــدند و ســواران ،پیروزمندانه از شــهدای
کاروان فاصلــه گرفتند.
خدیجه همچنان مویه میکرد:
 مگــر چنــد روز از صفــر گذشــته بــود؟ پــس ایــن چــهربیعاالولــی بــود کــه کاروان بانویــم را بــه عــزای محــرم و
صفر بازگردانده؟!
سیندخت زخمی تازه در جان خود یافت .از چند منزل پیش،
نفسهای ســمندش به شــماره افتاده بود .از صبح چشــم نگشــوده
و خســبیده بــر ارابــه ،چونــان ماهی رو ی خــا ک جــاندادن را تمرین
میکرد .ســیندخت بیاختیار بهســوی سمندش شــتافت .میدو ید
ممتــد اســبش شــهود میکرد .ســمند
و اوج حادثــه را میــان ســکون
ِ
دیگر نفس نمیکشــید.
مرگ اســب بیمار ،نفس را در ســینهی ســیندخت به اســتخوانی
گلوگیر تبدیل کرد .به ســرفه افتاد؛ ســرفهای سرشار از اشک ،مویهای
بــه رنــگ پایــان دنیــا .دنیــا در نظــرش تمــام شــده بــود« .ســیندخت
بدون ســمند چه امیدی به زیســتن داشــته باشــد؟ کدام اســب ،جز
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ســمندش ،الیــق اســت کــه او را بــه ســرزمین کیــارش برســاند؟!» آه
کشــید و با زانو بر زمین افتاد .صدای مویهی زنان در هیاهوی بیابان
گم شده بود.
دست بر پهلو گرفت و به سختی از جای برخاست.
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کاروان در شوقی آمیخته با زخم به شهر قم وارد شد.
میــان کاروانســرا پیرمــردی مشــغول نعل کردن اســب بــود .عبداهلل
کاروانش را سکنی داد و با شتاب بهسوی او شتافت.
 ســام بــر تــو ابوهانــی! دیروقتــی اســت کــه بــه مدینــهبازنگشتهای!
پیرمــرد ســرش را بــاال آورد و بــه نــگاه امیــدوار عبــداهلل خیره شــد.
ایستاد و دستی بر کمر گرفت.
 ســبحاناهلل! بــرادر! مدینــه بــی امــام ،نفس را بــر من تنگمیکنــد .امان از مصیبتهایی که یکبهیک بر شــیعیان
وارد میشود .به خدا پناه میبرم از این همه بال!
ســیندخت ،رهــا از مســافران ،بهدنبــال عبــداهلل به پیرمــرد نزدیک
یشــد .لهج ـهی عربی او شــباهت زیادی به لهجهی رافعه داشــت.
م 
شــاید ایــن کنجــکاوی او را بهســوی پیرمــرد کشــانده بود .کنار اســب
ایستاد و به یاد سمندش ،دستی بر یالهای آن کشید.
پیرمرد ،به سیندخت نگاهی انداخت و رو به عبداهلل کرد و گفت:
 از ْمرو آمدهام .خدمت موالیمان بودم .وقتی خبر حادثهی
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سناباد را شنیدند ،بار دیگر مصیبت بر ایشان زنده شد.
عبداهلل کنجکاوانه پرسید:
 سناباد؟! کدام مصیبت؟ابوهانی آه کشید.

 حرامیان به باقیماندهی کاروان دختر موسی بن جعفر gدر سناباد حمله کردند و همه را از دم شمشیر گذراندند.
ســیندخت ،بیآنکــه خــود دلیلــش را بدانــد ،کنجکاو شــده بود.
میخواست بداند آیا بانو ...آنچه را او خواهان دانستنش بود ،عبداهلل
با پریشانی پرسید .اینک پیرمرد شگفتزده به او خیره مانده بود.
 چــه میگویــی عبــداهلل! میپرســی بانــو از ســناباد بــه مــروًْ
رسید؟ مگر اصال بانو از قم عبور کرد؟!
عبداهلل کمی آســوده شــد .تــا اینکه صــدای شــیون خدیجه ،بند
دل ســیندخت را از هــم گسســت .خدیجــه خــود را بر دیــوار کاهگلی
ایوان میزد و بانویش را صدا میکرد .سیندخت ،شگفتزده بهسوی
ُ
او شــتافت .اممســعود بر ســر و ســینهی خود میکوبید و از عمق جان
ضجه میزد .سیندخت شانه خدیجه را فشرد.
 چه شده؟! چه شنیدهای؟!خدیجه خود را در آغوش سیندخت رها کرد.
 بانویم ...بانویم. ...آنســو ،پیرمــرد که میکوشــید عبداهلل را به آرامــش بخواند ،لب به
گفتن گشوده بود:
 بعد از حمله ِی راهزنان ،خبر به ســرعت به گوش شــیعیانســاوه رســید .یکییکــی ،هرولهکنــان و بــر سروســینهزنان،
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کاروان شکستهی بانو شتافتند .میآمدند تا مرهمی
بهسوی
ِ
کنندگان
بر زخمهای بیدرمان اهل کاروان باشند و تشییع
ِ
اجســاد شــهیدان .شــیعیان ســاوه بــر پیکــر شــهیدان نمــاز
خواندند و در تدفین آنها ،مصیبتدیدگان را یاری دادند.
ی که دید برای
خــدا میدانــد بر بانویمان چه گذشــت ،وقت 
رســیدن به برادر  ،چه برادرها از دست داده .زنان ساوه دور
ّ
بانو حلقه زده و هر یک بر آن بودند تا تسلیی برای جانش
بیابند .شــنیدهام لحظهها در سوگ و ماتم و مرثیه سپری
شد تا آفتاب رو به زوال نهاد .برادر ،خود را به بانو رساند تا
از او کسب تکلیف کند« :خواهرم! مردم ساوه مشتاقاند
کــه به شهرشــان وارد شــوید و مدتــی در آنجا بیاســایید تا
عزای شــهیدانمان برپا شــود و توانی برای ادامه راه بیابیم.
نظر شما چیست؟ چه امری میفرمایید خواهر؟!»
ســکوت بانــو ،نــگاه بــرادر را بهســوی او خوانــده بــود« .آیــا
ایــن خواهــر مــن اســت یــا آتشــکدهای ســوزان؟!» بــرادر
چنان آتشــی در گونههای ســرخ خواهر ،مشــتعل میدید
کــه بیدرنــگ رو بــه زنان ســاوه و خدمتــکاران فریــاد زد:
«خواهــرم را دریابیــد ».صــدای بــرادر امــام gچنــان
طوفانــی را در خــود نهفتــه بــود کــه زنــان بهیکبــاره زیــر
شانههای بانو را گرفته و دورش حلقه زدند .خدمتکاری
که هرم تن بانو را لمس کرده بود ،مضطربانه گفت« :حال
بانوی ما وخیم اســت .آبی بیاورید!»
عظیم
نگرانی
شــیعیان دور بانو حلقه زدند .مردم ســاوه در
ِ
ِ
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خود به دستوپا افتاده بودند.
قطــرهی آبی که بر صورت بانو پاشــیده شــد ،برای لحظاتی
او را به هوش آورد .آرام پلکی زد و پرســید« :منزل بعدی
ُ
کجاســت؟» همین یک پرسش کافی بود تا همگان کنه
اشــتیاق خواهر را برای ادامه ســفر دریابند .در این میان
پیرمــردی نورانی از مردم ســاوه جــواب داد« :بیبیجان!
ای دختــر موســیبنجعفر  ! gبعد از شــهر ما ســاوه به
قم میرسید».
بانــو نیمخیــز شــد .بــه دوردســت بیابــان چشــم دوخــت .در
همان حال ،آرام و مشتاق زیر لب ذکری میخواند؛ ذکری
کــه هیچکــس بــه شــنیدن آن راهــی نبــرد .تنها چیــزی که
همگان شــنیدند ،پرسش دیگری بود که بانو آن را بر زبان
آورده بود« :فاصلهی اینجا تا قم چند فرســنگ اســت؟»
پیرمرد جواب داد« :بانو! ده فرسنگ دیگر تا قم مانده».
سیندخت داشت بانو را میدید که با چه تقالیی بازوی خویش را
سپر قامت خود کرد و کوشید تا از زمین برخیزد .چادرش را بر صورت
محکم کرد و رو به بازماندگان زخمی خود گفت:
 مــن را بــه قــم ببریــد .کاروان را بــه قم برســانید؛ زیــرا من ازپدرم ،امام کاظم ،gشنیدم که فرمود« :قم مرکز شیعیان
ما خواهد بود».
وقتــی بــا همــان حال دگرگــون و بیمــار بر محمــل نشســت ،زنان و
مردان ساوه به التماسش نشستند و گفتند:
 بانوی ما! شما را سوگند به عشقی که در قلبمان داریم ،در86
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شــهر ما بمانید .میدانیم که ســاوه برای شــما مبارک نبود.
میدانیــم کــه خون عزیزانتــان بر خاک ما ریخته شــده ،اما
شــما بزرگی کنیــد و مدتی کنار ما بمانید .ما دلســوختهی
نشانی مزار گمشدهی
امام هفتم gهستیم .شما برای ما،
ِ
مادرتان فاطمه hهستید .مدتی نزد ما بمانید و شهرمان را
به برکت حضور خودتان ّ
مزین کنید .خواهش میکنیم بانو!

در حق ما این لطف بزرگ را روا دارید. ...
بانو با دستهای لرزان ،سر از محمل بیرون آورد و فرمود:
 مــن بایــد بــه قم بــروم .شــما را به خــدای بــزرگ و بیهمتامیسپارم.
پیرمرد آهی کشید و دست تسال بر شانهی عبداهلل نهاد.
 برخیــز بــرادر! زیــارت اولی اســت که به خا کبوســی دخترموسیبنجعفرّ g
مشرف میشوی.
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ُ
زن رو به اممسعود ،قصهی هفتهها پیش را مرور میکرد:
 کاروان بــه قــم نزدیک شــده و خبر به گوش خاندان ســعدرسیده بود.

ُ
اممســعود ،برخالف ســیندخت ،بهخوبی میدانســت که آلسعد
از شــیفتگان والیــت و از محبــان اهــل بیــت bبــه شــمار میرفــت.
کارنام ـهی ایــن خانــدان پــر بــود از جانفشــانی و عشــقورزی در مســیر
خاندان پیامبر sو علی.g
زن ادامه داد:
 مردمــی را دیــدم کــه سراســیمه از هر گوشــهی قم بهســویبیابــان میدویدنــد .گویــی رســتاخیزی در قــم به پا شــده
بود .آلســعد بر هم پیشی میجستند تا خود را به محضر
بانویشان برسانند؛ به محضر شبیهترین مردم به موالیشان
امام رضا ! gمیآمدند تا به یاد موال gبا بانو همکالم
شوند و از دریای انفاس او جرعهای بنوشند .اما بهراستی
آیا این شور و شادمانی  ،این اشتیاق بیحد ،میتوانست
مرهمی بر زخم دلهای اهل قافله باشد؟
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موســیبنخزرج از بزرگان قبیلهی سعد بود و از معروفترین
شــیعیان قــم .جلو آمد و تمامی شــور و هیجــان خویش را
از مالقات بانو در گرفتن افســار شــتر تجلی داد .شتر را به
حرکت درآورد و رو به بانو گفت« :آمدهام تا شما را به منزل
خود در قم ببرم .ما میزبان قافلهی شما خواهیم بود .این
افتخار را به ما عنایت کنید بانو! بر من منت نهید و رویم
را زمین نیندازید».
بانو به آرامی لب گشــود و در منتهای بیماری طاقتفرسای
خــود رو بــه موســی فرمــود« :خــدا بــه شــما محبــان والیت
جزای خیر عطا کند ».این جمله در منطق مردم قم یعنی
پذیــرش دعــوت آلســعد و در نظر موســی یعنــی منتهای
سعادت.
قافلــه به آرامی تپههای ســنگی را پشــت ســر میگذاشــت و
دلهــای تپندهای را کــه در امتــداد کاروان بانو در حرکت
بود ،به قم پیوند میداد.
بانو به خانهی موسیبنخزرج وارد شده بود .زنان و دختران
دور او را گرفتــه بودنــد و چــون نگینــی در حلقهی شــوق
َ
خود ،حضورش را میســتودند و به او ت ُّبرک میجســتند.
آرامشــی در قــم نشســته بود کــه هر رهگــذری آن را درون
خــود احســاس میکــرد؛ حتی کســی که خبــر از ورود بانو
به شهر نداشت.
ُ
ســیندخت روبــهروی اتاقکــی ایســتاد کــه خدیجــه و اممســعود
بــدان وارد شــده بودند .چیــزی پای او را از ورود بازمیداشــت .دقایقی
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بعد ،خدیجه با چشــمانی غرق اشــک بهســویش برگشــت .کنــار او بر
تختهسنگی نشست و آرام گفت:
 اینجــا محلــی اســت که بانــوی ما بعد از شــهادت اهلقافلــهاش ،بــه مــدت هفــده روز در آن عبــادت کــرده.
تمامــش نــور اســت و بانوی مــا سرچشــمهی نــور .چیزی
مانع ورود تو نیست.
سیندخت مکثی کرد و آهسته زیر لب گفت:
 بانوی شــما هم عاشــق بوده؛ عشــقی فطری .عشــق من وکیارش ریشه در غریزه دارد .عشق بانویتان حقیقت بود و
دلدادگی من مجازی بیش نیست.
خدیجه شانهی او را فشرد.
 عشــق مرتبه دارد .مجاز ،آغاز راه اســت .نگران نباش! توهم روزی به حقیقت خواهی رسید.
سیندخت آرامتر از قبل زمزمه کرد:
 میخواهم رازی را به تو بگویم ،خدیجه .راستش مهری دردلم نشسته ،خودم هم نمیدانم چرا .اما شاید کار فطرت
ُ
باشــد .شــاید آنطوری که اممســعود میگفت ،بخشــی از
مهر بانویتان بر دلم نشســته! با آنکه هرگز
حقیقت باشــدِ .
او را ندیدهام ،اما از لحظهای که به حریم او نزدیک شدم،

گویــی مثل مادرم ...نــه  ...نه ...خیلــی نزدیکتر ...مثل
کیــارش ...بــاز هم نــه ...مثل هیچکــس ...مثل هیچکس
دیگر دوستش دارم اما خودم هم نمیدانم چرا و چگونه؟!
حیرانیام هر لحظه بیشتر میشود .یعنی عشق فطری هم
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دســت خود آدم نیســت؟ یعنی دلیلــی نمیخواهد یا من
دلیلش را نمیدانم؟!
خدیجه ،میان نور لرزان شمع ،لبخندی زد و گفت:
 عشــق موهبتی خدایی است که تنها بر اساس ظرفیتیکــه خــودت بــرای روحــت رقــم زدهای ،اتفــاق میافتد.
ّ
دلیلش خودت هســتی .در جســتوجوی علتی نباش.
عشــق ،خــود باالتریــن دلیل و راهنماســت بــر مقصدی
در
کــه جــز ســعادت نیســت .مبارکت باشــد که عشــقِ ،
خانــهی قلبت را کوبیده اســت .پاســخ بــه فطرت ،آغاز
رستگاری است.
سیندخت بهناگاه یاد سخنان موبد در آتشکدهی ایساتیس افتاد.
در ســفر هفدهســالگیاش به زادگاه ،وقتی او را در هیئت دختری بالغ
دید ،بشارتش داد:
در هر
 رســتگاری تو در عشــق اســت ســیندخت! و عشق ِقلبی را نمیکوبد .مواظب باش آن چنان زندگی کنی که

در خانهی قلبت را بکوبد.
عشق ِ

ســاعتی بعد در دل شب ،میان کاروانســرا ،خدیجه روسریاش را
از ســر باز کرد و روی بالش گســترد .دســتی پیش برد تا حریر روی ســر
سیندخت را باز کند.
 راحت باش دختر! نامحرمی به حریم ما وارد نخواهد شد.ما در پناه والیت هستیم.
ســیندخت میان بستر نشست .دستهایش را دور زانو حلقه کرد
و سر بر آن نهاد.
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 در حریــم والیــت بــه کاروان بانویتان حملــه کردند و همهرا از دم تیــغ گذراندنــد .در حریــم والیت برادرانش کشــته
شدند.
خدیجه ملحفه را روی پای خود کشید و کنار سیندخت به دیوار
تکیه داد.
 مهم این است که ما قدم از راه حق برنخواهیم داشت وَّ
بهخاطر خداوند بر ُمقدرات صبوری خواهیم کرد.
سیندخت میان نور لرزان فانوس به چشمهای خدیجه زل زد.
 تــو عاشــقش بــودی امــا وقتــی دیــدی کــه او را از دســتدادهای ،از پــای درنیامــدی .میبینــم کــه زنــدهای و قــرار
اســت به زندگــیات ادامه دهی .بدون بانویــت ...آیا این
با عشق سازگار است؟
خدیجه کنار پنجره ایستاد و از البهالی پردهی اتاق به ستارههای
دوردست خیره شد.
 عشق من به بانو ،ریشه در عشق به خداوند دارد؛ ریشه درعشقی ازلی .بانویم را بهخاطر وجود جسمانیاش دوست
نداشتم که فنا و فراقش ،عشق را از من بگیرد .عشق من
به بانویم ،ریشه در روحانیت او دارد که ابدی خواهد بود.
از دســتدادن جســمانیت بانویم ،تقدیر پروردگارم بوده و
من بر آن راضی هستم.
ســیندخت ســرش را روی زانــو جابهجــا کــرد و در فکــر فــرو رفــت.
یــاد روزهــای اول رفتــن کیــارش افتــاد .در تجارتخانــهی پــدر ،ســراپا
گوش بود تا کســی ســخنی از کیارش بر زبان آورد .تمام حواســش را به
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اخباری که از َم ْرو و ولیعهد و حکومت میرســید ،ســپرده بود .یکبار
کــه اردشــیرخان تصمیم کیــارش را برای رفتــن به دربار ســتود ،تاجری
از بغــداد مالمتــش کرد که این تقدیر کیارش بــوده ،چیزی که خداوند
برایش رقم زده است؛ از این رو شایستهی چنین تحسینی نیست .پدر
پادرمیانی کرده و گفته بود:
َ
ّ
َ
ّ
فویضیه تــا تجارتخانه من هم
 دعــوای کالمــی جبریه و تکشــیده شــده! رها کنید این حرفها را! جوان بینظیری
بــود کــه رفتــن را بــر مانــدن ترجیــح داد .اینکــه قصــدش
خدمــت در دربــار باشــد یــا هرچیــز دیگــر ،چه تأثیــری در
قیمت سنگها و بازار فیروزه خواهد داشت؟
ســیندخت بــا اینکــه حــق را بــه پــدر مــیداد ،امــا دلــش از نــگاه
بیتفاوت او به کیارش گرفت .طوری دلگیر شــد که همان روز ســر به
دروازه نیشــابور نهــاد .غــروب را در تپههای خارج از شــهر ،با تماشــای
ســرخی شــفق گذرانــد و کوشــید تــا دلــش را بــه رفتــن راضــی کنــد.
میخواست در پی کیارش برود تا بداند آیا بهراستی او در پی تقدیرش
رفته و سیندخت و عشق آتشینش را نادیده انگاشته یا اینکه عشق به
علیبنموسی gاو را دیوانهی رفتن کرده است.
اینک اما فارغ از مقدرات و رضا ،تنها داشــت به مســئلهی عشــق
میاندیشید؛ به اینکه اگر کیارش آنچنان که درون سیندخت گواهی
م ـیداد ،در پــی عشــق بــه آن حصن اســتوار به َم ْ
ــرو رفته باشــد ،بدین
معناســت کــه او فطــرت را دریافتــه و غریــزه را زیــر پا نهاده اســت؟ آیا
معنایش این اســت که کیارش با رفتن خود ،عشــق نهان میان خود و
سیندخت را قربانی عشق به امام شیعیان کرده است؟
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خدیجه دستی بر شانه سیندخت نهاد و دلجویانه آن را فشرد.
 به چه میاندیشی؟ دنیا بیاعتبارتر از آن است که حالترا برایش دگرگون کنی .تنها راه ســعادت این اســت که به
رضای خداوند دل بســپاری و تســلیم باشی .موالی ما به
َ
ما آموخته که مؤمن باید مانند مردهای در دســت غ ّســال
باشد .در برابر ارادهی خداوند سر تسلیم و صبر فرود آورده
و تنها به امداد و خیر او دل بسپارد.
سیندخت سر تکان داد و گفت:
 موبــدی در آتشــکده همیــن ســخن را بــه مــن آموخــت اماانســان نمیتواند تســلیم باشد .انســان تا وقتی اراده دارد،
تسلیم شدن را نمیپذیرد.
خدیجه نفس عمیقی کشید.
 اینطور نیست! آیا میدانی در لحظهی جاندادن بر انسانچــه میگــذرد؟ در آنــی و کمتــر از آنــی ،تمــام زندگانیاش
از مقابــل چشــمانش عبــور میکند و به یقین میرســد که
چقدر بیهوده اندوه دنیا را خورده و فرصتهای بندگی را
چه مفت و بیحاصل از دست داده است.
سیندخت دستی میان موهای خود کشید و آنها را عقب زد.
 -از ایــن ســخنان بگذریــم کــه در تجارتخانــهی پــدرم،
ســاعتها این بحثهای بیحاصــل را میان مردان تاجر
و عابــر شــنیدهام .بــه مــن بگو که بــا این مهری کــه بر دلم
نشسته چه کنم؟
خدیجه دست او را در دست فشرد.
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 پاســخت را دادم ســیندخت! مبارکت باشد؛ و این یعنیبسماهلل ...یعنی آیین مهر را پاس بدار.
ســیندخت آب دهانــش را فــرو بــرد و بــه شــعلههای لرزان شــمع
چشم دوخت.
 امــا مــن یــک آتشپرســتم و مهر آیین زرتشــت را تــا ابد درســینه خواهم داشــت .چطور در این دل ،مهــر بانویی که
به اسالم زاده و زیسته ،پاس داشتنی است؟
خدیجه تبسمی کرد.
 ســبحاناهلل! چه میگویی دختر! در دین ما هیچ اکراهینیســت .کسی اسالمش را بر کســی تحمیل نخواهد کرد.
من تنها به تو راه را نشان دادم .راه این است که آیین مهر
َ
را با تمام درونت و با همهی سیر انفسیات دریابی.
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ســیندخت پارچــهی روی زخــم بازویــش را محکم کرد و بهســوی
عبادتــگاه قدم برداشــت .ســپیدهی صبح بود و خدیجه ،ســیندخت
را بهدنبــال خــود میبرد .در چارچوب در ایســتاد و بــه بانویی که میان
محراب به نماز ایستاده بود ،اشاره کرد و گفت:
 او کنار بانویمان بوده و همه چیز را دیده.زن روی برگرداند و سیندخت ،تصویر خدیجه را در پنجاهسالگی
تصور کرد .به گمانش زن شباهت زیادی به خدیجه داشت.
زن اشکهایش را با گوشهی چادر سترد و لب گشود:
 شــهادت برادرانــش در کاروان ،گوش ـهای از رنجهایــیاســت کــه در زندگــی کشــیده .بانــوی مــا از وقتی چشــم
گشــود ،در محاصــرهی سیاســی بــود .پــدرش ســالهای
ســال در زندانهــای هــارون گرفتار بود و ســپس برادرش
به تبعید مأمون درآمد .هنوز هم این ســتمها ادامه دارد.
صبــح هفدهمیــن روز بیت ّ
النــور بــود و مــن در خانــهام
بــه امــور زندگی رســیدگی میکردم کــه بهنا گاه ،شــیون از
سراســر قم برپا شــد .حال بانویم چنــد روزی بود که بدتر
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شده بود .میدانســتم طبیبان قطع امید کرده و گفتهاند
ّ
مســمومیتی شدید
که درمانی برای بیماری ایشــان که اثر
اســت ،وجــود نــدارد .1بانــو در محــراب عبادتــش با مرگ
دســتوپنجه نــرم میکــرد .دردی در اســتخوانهایش
رسوخ کرده بود که ّ
شمهای از آن برای کسی درکشدنی
نیســت .وقتی شــیون را شنیدم ،دســت بر زانو گرفته و با
تمام توان کوشیدم تا از جای برخیزم .به خود نهیب زدم
که «مرگ بر من اگر بانویم در بســتر احتضار درد بکشــد و
من جان در بدن داشــته باشم».
سیندخت لحن او را بیش از همیشه شبیه صدای رافعه دریافته
بــود .صداقــت نهفتــه در کلماتــش ،قلــب ســیندخت را دوچنــدان
مشتاق کرده بود.
بهدنبال پیرزن بهسوی صحن عبادتگاه به راه افتاد؛ قدم برداشتنی
که هر لحظهاش به فروریختن آوار شباهت داشت .سیندخت صدای
ریزش ستونهای قلبش را در نهانخانهی جانش دریافته بود.
صدای زن همچنان بغضآلود به گوش میرسید:
 در چارچــوب اتاق ایســتادم و دزدانه بســتر را نــگاه کردم.بانــو رو بــه قبلــه بــه ســقف اتــاق خیــره شــده بــود .گویــی
 .1در منابــع ،اختالف تاریخی در خصوص علت وفات یا شــهادت حضرت معصومهh
به قدری زیاد و پراکنده اســت که نمیتوان قولی را بر قول دیگر به صورت قطعی ّ
حجت
شــمرد و آن را برتــری داد .مبنــای نویســنده در ایــن اثــر ،پذیرش قول شــهادت بانــو ،هم بر
اســاس اعتبــار برخــی از منابــع و هم از شــواهد امــر و مقام عصمت حضرت که در مســیر
والیت جان دادهاند ،میباشد.

98

فصل فیروزه

بیهیــچ حائلی حضور برادر را شــهود میکــرد .اگر پردهها
را مجال کنار رفتن بود  ،همهی آنانی که بر بسترش حضور
ّ
داشــتند ،میتوانستند تکلم غریبانه او را دریابند .اما من
در میان ســکوت آخرین لحظاتش ،توانستم نجوای دلش
را در خلســهی جــاندادن درک کنــم .انــگاری داشــت بــا
بــرادر ســخن میگفــت« :بــرادر! آمدم امــا نخواهم رســید.
برایــم نامــه نوشــتی و دعوتم کردی که بهســویت بشــتابم.
شــتافتم اما تقدیر چنین رقم نخورده بود که بار دیگر سرم
را بر سینهی وسیعت بگذارم و دردهای عالم را با تو نجوا
کنــم .مأموریــت مــن در ایــن خا ک بــه پایان میرســد؛ اما
ای کاش خداونــد ...نه برادر! از تــو آموختهام که هیچگاه
بعــد از خواســت و رضای خداوند ،جایی بــرای هیچ ای
کاشــی باقــی نگذارم .من تســلیم امر خداونــد خواهم بود.
برایــم ســختترین مرگ این اســت که دور از دســتهای
گــرم تو باشــم .امــا از آنجــا که پــروردگار مشــترکمان این را
دوست دارد ،من هم بدان سرخوشم .من هم بدان راضی
و خرسندم .آه ای برادر! آه ای موال! آه ای ولی من!»
ســیندخت داشــت لحظهی جــاندادن بانو را تصــور میکرد .مرغ
روحی که سقف اتاق را تا باالترین مراتب الهوت به یک لحظه شهود
کرده  ،دیگر به تن بیمارش باز نخواهد گشت .بانو سفری بیکرانه را در
آســمان قــم آغاز کرده بــود؛ رها از دردها و حســرتها .رها از مویههای
زنــان و مردانــی کــه بــر ســر و ســینه خــود میزدنــد ،رهــا از ّ
ضجههــای
ُ
مردان ـهی موس ـیبنخزرج و اشــکهای حســرتبار اممســعود و فارغ از
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نالههای خاموش ســیندخت ،رها از شــانههای شکستهای که تابوت
او را بهسوی باغ بابالن تشییع کردند ،رها از مردمان آسیمه و مشتاقی
که دنبال جنازهی او از هر گوشهی شهر دویدند.
زن از تشییع حرف میزد:
 تابــوت به محل دفن نزدیک شــده بود .باید محرمی میانقبــر میرفــت و جنــازهی دختــر موســیبنجعفر gرا بــه
آغــوش خــا ک میســپرد .در چشــم برهمزدنی ،ســوارهای
نقــابدار از دور پدیــدار شــدند .آنهــا از میــان بیابــان
روبهرو بهســوی باغ بابالن میتاختنــد ،در میان نگاههای
مسخشــدهی مردمان ،از اسب پیاده شــدند و جنازه را از
مردم تحویل گرفته و وارد قبر شدند.
ســیندخت بــا خود فکر کرد شــاید خواهــرُ ،هرم نفسهــای برادر را
دریافتــه بــود .خواهــر در میــان َت ُّ
موج فرشــتگان بــر برادر ســام میداد؛
سالمی به بلندای لحظههای هجرانی که تنها به شوق رضای خداوند
تحمل کرده بود .برادر در گوش بانو تلقین میخواند و بانو در باالترین
درجات بهشت به موسیقی زالل الهوتیان دل سپرده بود.
زن گفت:
 من در گوشهی آرامگاه ایستاده بودم و سوار را مینگریستم.سیندخت پلک بر هم نهاد و سوار را تصور کرد .او را گویی در متن
اوســتا شــهود کرده بود .انگاری که بارها ،در میــان گاتها ،تصویرش
را بــه چشــم خود دیــده بود .ســوار در نظر او بوی صمیمیترین آشــنا را
میداد .تمام شامهاش سرشار از بوی اهورامزدا شده بود.
ســیندخت در پــی ســخنان زن ،روبــهروی عبادتــگاه بغــض کــرد
100

فصل فیروزه

و بــر زمین نشســت« .دیگــر کیــارش را فراموش کن ســیندخت! همان
کاری کــه او کــرد ،آن هنگام که فطرت را دریافت .همان چیزی که او
خواســت .نه سمندی برای جســتوجوی او مانده و نه غریزهای برای
خواستن پسر فیروزهتراش!»
سیندخت بر خود نهیب زد« :باید بمانی و برای بانو ،رافعه باشی.
باید کنیز بانویی باشی که آیین مهر را در حقیقتی فطری بر قلبت نازل
کرده است».
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روزهــای توقــف ســیندخت در حوالــی بیتالنــور بــه کنــدی
میگذشــت .حــال خود را همان احــوال ِکرمی در پیلــه میدید؛ ِکرمی
کــه در تنهایــی خود بر دور خویش میتند تا پناهگاهی داشــته باشــد.
دنیای سیندخت در آن روزها تنها به یک نقطه تمرکز داشت؛ به آیین
مهر! به رسم دلدادگی! به قاعدهی عشق!
هفت ههــا در مرثیه و مصیبت اهل بیت ســپری شــده بود .خدیجه
بقچهی سفر میبست.

 بایــد برویــم .مقصــد ما َم ْرو بوده اســت .هنوز فرســنگهاراه تــا رســیدن به ســرزمین طــوس باقی اســت .باید خود
را بــه امام برســانیم .ما بازماندگان بانو هســتیم .بیتردید
موالیمان از دیدار ما خرســند خواهند شد.

سیندخت با گوشهی روسریاش بازی میکرد.
 مقصــد مــن هــم َم ْــرو بــود .از ابتــدا شــرط مــوال خلیــل و
امانتــش به کاروان شــما ،همین بود که ســیندخت را به
َم ْرو برسانید.
خدیجــه در کلمــات لــرزان ســیندخت مکثــی کرد .نمیدانســت
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مقصودش از این حرفها چیست.
برخــاف آنچــه تصــور کــرده بــود ،ســیندخت لحنــی از گالیــه در
واژگانش نداشت.
 میخواهــم بمانم؛ آنقدر تا به حقیقت برســم .آنچنان تاُ
کنه عشق را دریابم .عشق یعنی همان چیزی که کیارش
دریافت کرده است!
خدیجه گره دوم بقچهاش را نبست .انگشتانش در هم قفل شد.
سر بلند کرد و به چشمان مصمم سیندخت خیره شد.
 امانــت بــر دوش ماســت .تــو را به َم ْــرو میرســانیم .تردید
نکن .برخیز و وســایلت را بردار .این حریر ســیاه را هم از
تن بیرون بیاور.
سیندخت بقچهی خدیجه را جلو کشید و گره دوم را محکم کرد.
 ســیندخت از ســر احســاس تصمیــم نمیگیــرد کــه اگــراحساســی در کار باشــد ،بایــد پیــش از شــما قــم را تــرک
میکردم و به نیشابور میرفتم و کاروانی از مردان تاجر به
راه میانداختــم و راهی َم ْرو میشــدم .ســیندخت اینک
دل احساسیام،
از سر فطرت با شما سخن میگوید .نه ِ
جان فطرتم ماندنی شــده اســت .میخواهــم در کنار
کــه ِ
عبادتگاه بانویتان ســر به خلســههای درون بنهم .آنقدر
صحرا را تماشــا کنم تا چشــمانم به شــهود عشق گشوده
شــود .میخواهم آن اندازه ثانیههای تنهایی و اندیشــه را
کنار نفسهای بانویتان سپری کنم تا ّ
شمهای از حقیقت
او در جانم بنشیند ...اگر این تصمیم من اشتباه است،
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بگذار اشتباه کنم.
خدیجــه تنهــا توانســته بود به حرکت لبهای ســیندخت نگاه
کنــد؛ بیهیچ پاســخی ،بــدو ن هیچ قدرتی بــرای منصرفکردن او.
حتــی وقتــی کنــار مــزار بانویش آخریــن وداع را مویــه میکــرد ،تنها
توانســت خواهرانــه دختــر آتشپرســت را بــه بانویــش بســپارد و زیــر
لب بگوید:
 این شــاهزادهی سرکش ،رام من نمیشود بانو! حقیقتیدر ســخنش دیــدم که نتوانســتم با او مجادلــه کنم .کار
خود شماســت بانو! خودتان او را به ســرانجام برسانید.
ُ
این آخرین سفارش خدیجه به بانو بود .او و اممسعود و عبداهلل به
زنان قم ســپرده بودند که ســیندخت را چون دختر خود پاسبانی کنند
و پناهش باشند.

ســیندخت در بدرقــهی کاروان َم ْ
ــرو ،کنــار کجــاوهی خدیجــه

ایســتاده بــود و برایــش دســت تــکان مــیداد .کاروان از بــاغ بابــان و
عبادتگاه دور میشــد و حجم وســیعی از حماســه را در صحرای قم
به یادگار میگذاشت.
ســیندخت را حزنی غریب در برگرفت .تماشــای دور شــدن قافله
در سپیدهگاه قم ،زخمهای دلش را به یکباره تازه کرد .بر زمین زانو زد.
دس ـتهایش را بر خا ک صحرا عمود کرد و گم شــدن شــتران را میان
پیچ تپهها به تماشا نشست.
زنی از قبیلهی موســیبنخزرج که از جاروی عبادتگاه فارغ شــده
بود کنار سیندخت ایستاد.

 خانم! عبادتگاه را ُرفتهام .آفتاب روز رنجآور است .سقف105
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عبادتگاه میتواند سایبانتان باشد.
ســیندخت داشت کلمات فارســی زن را در ذهن مرور میکرد.
بــه خــود آمــد و دیــد کــه مدتهاســت به خــا ک ایــران بازگشــته اما
گویی وطنش جای دیگری اســت .حریرش را تا پیشانی جلو کشید
و از جــای برخاســت .رو ی ّتپــهای نشســت و طــوری که زن بشــنود
صدا بلند کرد:
جســارت نشســتن در عبادتــگاه بانــو نیســت .زیر
 مــن راِ
آفتــاب آنقــدر اهورامزدایــم را صــدا خواهم کرد تــا من را
الیقش کند.
روزها از پی هم میگذشت و دختر هر روز از روز قبل تکیدهتر میشد.
شــب بــود و مجلــس عــزای جعفربنموســی  gدر میــان قبیلــه
بر پــا .ســیندخت حریر ســیاهش را بر ســر انداختــه و روی تپه به ماه
زل زده بــود .از شــاهزادهای پرنشــاط کــه هــر جمعــی را بــه هیاهــو وا
میداشــت ،اینک تنها دختری ســیاهپوش و عزادار باقی مانده بود.
آن چنــان در قــرص کامــل مــاه محــو مانده بــود که صدای شــیههی
اسب را نشنید.
ا ســب زمانــی کنــار او رام شــد که ســوارش پیــش از او در خود
توقف کرده بود .ســیندخت اما چشــم از تماشــای ماه برنداشــت.
ســوار همچنان در جای خود میخکوب مانده بود .شــیههی ممتد
ا ســب ،تنهــا بــرای لحظــهای نــگاه ســیندخت را از مــاه وا گرفــت.
آنسو مویهی مردان و زنان قم در هم آمیخته بود .شب اندوهنا ک
قبیلــه در بــاغ بابــان ادامــه داشــت .ســیندخت همنوا بــا مویهها،
رو ی تپــه ،در تماشــای مــاه میگریســت و بــا خویش نجــوا میکرد:
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«عجــب عا لــم غریبــی دارد عشــق فطــری! آه کــه عشــق کیــارش
چقــدر مــن را از حقیقت غافل کرده بود .شــاید آنطور که خدیجه
میگفــت ،اول بانویــم آییــن مهر را بنا نهاده باشــد ...شــاید او اول
عشــق خــود را در قلــب مــن دمیده باشــد ...ا گر غیر از این باشــد،
ســیندخت در اینجــا چــه میکنــد؟ من را چــه با تپههــای کویری
قــم ،وقتــی زیباتریــن باغهــای نیشــابور در انتظــارم اســت؟! مــن را
چــه بــا این همــه تنهایی و اشــک ،وقتی میتوانم ســر بر ْ
مــرو نهم و
کیــارش را بجویم؟! افســوس که وســعت عشــق بانــو ،دیگر پای من
را از قم جدا نخواهد کرد .اما با این همه ،این چه راز ی است که
هنوز هم در جانم اشــتیاق کیارش را احساس میکنم؟! شاید این
نشــان آن با شــد که هنوز به کنه عشــق بانو راه نبردهام».
لحظهای در برق چشــمان اســب درنگ کــرد و دوباره نگاهش
را بــه متــن مــاه بازگردانــد .ســوار بــا نفسهــای بر یــده بــه او خیــره
مانــده بود .ســیندخت صدای بر یــدهاش را حتی برای بار دوم هم
نتوانســت بشنود:
 دختر سلطان بهادر!سوار از اسب پایین آمد .مقابل سیندخت زانو زد .سر به زیر افکند
و آرام گفت:
 پس بشارت موالیم بیحکمت نبوده است! روبهرو یتایســتادهام و تو دیگر من را نمیبینی سیندخت .کدام
افق بر تو گشــوده شــده که دیگر کیارش برایت معنایی
ندارد؟!
ســیندخت نــگاه از مــاه برگرفــت و یکبــاره از جــای برخاســت.
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نفسهایش در یک لحظه از هم گسست.
 کیــارش! بگــو کــه خواب میبینــم .بگو که همــهی اینهاتنها یک رؤیای شیرین است و من ساعتی دیگر از خواب
بیــدار میشــوم و جز حســرت دیدارت ،چیــزی برایم باقی
نخواهد ماند.
کیارش افسار اسبش را رها کرد و درست مقابل سیندخت ،چونان
زائری در آتشکده سر به سجده نهاد.
 تــو بیــداری ســیندخت! شــاید امــا کیــارش در خــوابباشــد .تــو بیداری ...آن اندازه کــه بیدار یات را موالیم
در یافتــه اســت.وقتی خبــر شــهادت خواهرشــان را بــه
ایشــان دادنــد فرمــود« :هرکس خواهــرم را در قــم زیارت
کند بهشــت بر او واجب میشود».
ســیندخت چندین بار کلمات او را کاوید .گویی مهری نهفته را
در دل خود شهود کرده بود.
 پس درســت است که موال خبر شهادت بانو را شنیده!وقتــی خبــر را شــنید ،در دربــار حکومــت بــود یــا در
عبادتگاه خود؟
کیارش سر باال آورد و گفت:
 در مسجد بودیم؛ من و دیگر شیعیانش!ســیندخت نگاهــش را از مــاه برگرفــت و بــه چشــمهای کیــارش
دوخت .درست در مقابلش بر زمین نشست و گفت:
 تو و دیگر شیعیانش؟!کیــارش پلــک بــر هــم نهــاد .شــاید از ســنگینی نــگاه ســیندخت
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میترســید .شــاید هم از عتاب تلخش که لب بگشاید و بگوید« :پس
از اهورامزدا دســت شســتی ،پســر فیروزهتراش!» اما بار دیگر که چشــم
گشــود ،جز تبســمی دلجویانه در چشمان ســیندخت چیزی ندید .در
کالمش اما همه چیز بود:
 کیــارش! تــو برای بهشــت بــه زیارت بانویــم آمدی و مندر اینجا خود بهشــت را دارم .مهری در جانم نشســته
بهشــت جانم
کــه نمیدانم اســمش چیســت .مهری که
ِ
شده است.
کیارش شــانهاش را راســت کرد و به زالل چشــمهای ســیندخت
پناه برد.
 این مهر دو سالی میشود که بهشت من هم شده است.ِحصنــی کــه موالیــم کنار دروازهی نیشــابور مــن را و تمام
انســانهای عالم را تا ابدیت بدان بشــارت داد ،بهشــت
من است .تو را میفهمم سیندخت .اما من برای بهشت
خــود بــه قــم نیامــدم .بــه طمــع بشــارتی کــه موالیــم داده
بــود نیامدم ...من تنها به اشــارتش ســر بر کویرســتان قم
نهادهام .آمدهام تا با اشــارات موالیم از بشــارات بهشــت
تنهــا تو را با خود ببرم!
ســیندخت ایــن بار بــه پهنای صورت میگریســت و اشــک چون
گویی غلتان بر گونههایش میلغزید:
 چــه میگویــی کیــارش! امــام تو و اشــارات به مــن؟! رهبرشیعیان و اشارت به دختری آتشپرست؟!
کلمات دلنشین کیارش در نیمهشب صحرا جریان داشت:
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 غالمش اباصلت من را به ازدواج تشــویق کرد که هماناّ
ســنت محمــد  sاســت و تکمیلکننــدهی دیــن .به او
گفتــم« :محبوبــی دارم کــه امیــدی به وصالــش نمیرود
و جــز او را برای زندگی دنیا نمیخواهم ».پرســید« :چرا
امیدی نمیرود؟» و گفتمش که «او شــاهزادهای اســت
و مــن گدایــی بیــش نیســتم ».اباصلــت چیــزی نگفــت
امــا صبــح فــردا وقتی بــه دیدارش رفتــم ،تبســمی کرد و
گفــت« :کیــارش! عشــق ،شــاهزاده و گدا نمیشناســد.
عشــق تو در انتظار توســت .و کسی که خواهر امام را در
قم زیارت کند »...اباصلت چرا شب پیش این سخن
را نگفته بود؟ این نگفتن برای من یک نشــانه بود؛ یک
اشــاره! اشــارتی و بشــارتی از موالیــم .مــن اینگونــه بــه
خــود قبوالندم که بهشــت من در دیدار خواهرشــان رقم
خواهد خورد .هرچند باوری در من نبود که تو را در قم
ببینم .ســیندخت کجا و قم کجا؟! اما حتی ا گر اینک
هــم از مــن روی برگردانــی ،باز هــم تنها بــه همین دیدار
دوبارهات تا ّ
ابدیــت قانع خواهم بود.
ســیندخت ایــن بــار بــا صورتی غرق در اشــک بــه ماه خیره شــد.
نگاهش را بهسوی باغ بابالن برگرداند و لب گشود:
 چه زود قضاوت کردم کیارش! این مهر بیریشــه نیست.ایــن عشــق بیدلیــل نبــوده اســت .ریشــهاش در بزرگــی
معشوق است.
کیارش تبسمی کرد.
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 موالیم به من آموخته که ریشهاش هم در بزرگی محبوباســت و هم در فطرتی که برای عشــق زاللش کنیم .باید
ســنگ سینه را تراشید و از آن آینه ساخت.
ســیندخت بــه سوســوی چراغهــا در حوالــی مزار بانو خیره شــد و
ز یــر لــب زمزمه کرد« :مــوال خلیل! ِحصــن بانویم را دریافتــمَ .
امانتت
به مقصد رسید».
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