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 شيخ احمد احسائي

 

جايي كه مردم  .خ احمد در يكي از جزاير بحرين در جنوب خليج فارس زندگي مي كردشي    
كارهاي  اما اين .بخوانند آواز خيلي دوست داشتند دور هم جمع شوند و زندگيشان به سادگي مي گذشت و

تنها به گوشه اي مي رفت . تبر عكس او را به فكر وا مي داش. مردم احمد جوان را به سوي خود نمي كشيد
مردم از فكر هاي او . طه اي خيره شده استيده بودند كه بدون هيچ حركت به نقبارها او را د .و فكر مي كرد

مردمي كه خدايشان كسي بود كه برايش . كردولي شيخ احمد در باره مردم خيلي فكر مي  .ندتچيزي نمي دانس
شيخ احمد به گذشته ها  .يغمبرشان كسي بود كه سالي يك بار برايش عزاداري مي كردندپ نماز مي خواندند و

  …كرد  فكر مي
از زماني كه حضرت محمد در كوچه هاي مكه نغمه هاي الهي را . ن زمان گذشته استچقدر از آ

از زماني كه . نان را برادر يكديگر مي خواندآدستهاي مسلمانان را به هم داده و از زماني كه . كرد زمزمه مي
و در  گشته صحرا شمشيرها را غالف كردهريش گرفتند و اعراب سپبادي هاي خود را در برده هاي مكه راه آ

كه مي نسي. گفتند سخن مي رنده هايي نشسته بودند كه از نسيم بهشت موعودبه شنيدن زمزمه پ نهاانخلست
 .سالها گذشته بود آنبه راستي خيلي از  ...اكي كبوتران را داشتند پو  آبداد كه زاللي  حوريهايي را مي عطر

اي زمزمه مناجاتي را حتي در هيچ صبح زودي كسي صد. آوردآن زمان چيز زيبايي به ياد نمي يگر كسي از د
  . داختكه قلب سخت دالوران عرب را به لرزه مي ان آوردبه ياد نمي 

در همه جا هر كس به راهي رفته  .شيخ احمد مي دانست فقط مردم جزيره او اينها را فراموش نكردند
ود كردنشان باحتي از ن مسلمانان به فرقه هاي مختلف تقسيم شده بودند و هر فرقه از بد نامي ديگران و. بود

  .زشت زندگي مي كند يك وترسي نداشت و با وجود اين كمتر كسي مي دانست كه در زمانه اي تار
خداوند حضرت موسي و حضرت  براي شيخ احمد خيلي عجيب بود كه مردم فراموش كرده بودند

نان فرستاده بود و حضرت محمد در زماني كه هيچ كس نام آنين براي كمك چاين ي نهاادر زم كه را مسيح
  .ه بودآورديام خداوند را برايشان پخدا را به ياد نداشت 
چيزي : ديد چيزهاي عجيب مي خوابحتي در . گذراند همه روزه را با اين فكر ميشيخ احمد 

 ي كه او را به سوي خود ميآسمانرسيد  آسمانبه  رفت و ن باالآلطيف و افسانه اي كه شايد مي شد از 
 .اكاو از ميان اين رويا ها راز گذشته ها را در مي يافت رازي عجيب وخطرن ها تكرار مي شد وخواب. خواند

 آسماناكي پشايد چون قلبش به . ي برده بودپكسي نمي داند چرا او به اين راز ... دشيخ احمد منتظر كسي بو



2 

 

 .نهان كرده بودپاو رازش را در تاريكي ... رده بود و شايد به دليل ديگري شايد چون به خدا التماس ك ؛بود
   .تظر كسي بوداو من .تاريكي را از ميان خواهد برد يدا خواهد شد وپنوري 

هر كوچه  .كربال شهر عجيبي است .يك روز شيخ احمد از سرزمين كوچكش به طرف كربال راه افتاد
كه جان  پيغمبرداستاني از گذشته هاي دور داستاني از فرزندان : خت خرما هر ريگ داغ داستاني داردهر در

كربال مي خواند اين داستان را زمزمه رنده كه روي نخل هاي پشايد هر  .خود را فداي حقيقت و خوبي كردند
علمايي . ماي اسالم بودلاما حاال كربال مركز ع. ن را خيلي خوب مي فهميدآمي كند داستاني كه شيخ احمد 

روي نخل ها مي رنده اي كه پو هيچ رازي را از زبان  شهرت خودشان را دوست داشتند قدرت وكه فقط 
به زماني كه امام حسين در اين شهر عجيب با ... فكر مي كرد  شيخ احمد در كربال. خواند نمي فهميدند

شيخ احمد به ... رت محمد نگذشته بود ن زمان هنوز چند سال بيشتر از وفات حضآجنگيد وسربازان يزيد 
به روزي فكر مي كرد كه حضرت ... آن مي انديشيد قر به حضرت محمد و راز گذشته ها فكر مي كرد و

روزي كه فرشتگان به سوي عرش خدا باال روند و (... صحبت كرده بود روزي كه آنمحمد به اشاره از 
روزي كه مردم گمان مي  .گداخته شود و كوهها متالشي گردندن روز چون فلز آن عظمت از هول آبه  آسمان

   .)كنند بسيار دور است

راز حرفهاي مجتهدين اگر چه  مردم و .ن روز خيلي نزديك استآولي شيخ احمد مي دانست كه 
كت در كالس درس او حاضر دسته دسته براي شر شيخ را نمي فهميدند احترام زيادي براي او قايل بودند و

بيشتر  ،شد ولي احترام شيخ هر چه بيشتر مي. كردند دانش او حسادت مي حتي خيلي ها به علم و. مي شدند
مگر نه اين . متعجب مي شد  ه قدرت و شهرتب آنهارفت و از رفتار مردم وعالقه  در عالم افكار خود فرو مي

مردم س چرا ت علي در نخلستان ها كار مي كرد پرت محمد روزي را در راحتي زندگي نكرد و حضركه حض
عده  اهاز كربال به همر. كسي مي گشت كه راز او را درك كندشيخ احمد به دنبال  .اينقدر به دنيا توجه داشتند

ت حرم كردند منظور شيخ احمد زيار همراهان او فكر مي .ردحركت ك اي از شاگردانش به طرف ايران
ولي شيخ به  .معلوم نبود چرا. ولي در حقيقت شيخ به دنبال رازش بود .حضرت امام رضا در مشهد است

اطرافيان شيخ  .گشت ن ميآبه دنبال  شيخ در دلش چيزي احساس كرده بود و در شيراز .آمدطرف شيراز مي 
 .وقتي مي ديدند او در مورد شيراز همان گونه صحبت مي كند كه در مورد مكه حرف ميزند تعجب مي كردند

مي گفت باالخره روزي معني حرف هاي مرا خواهيد فهميد و روزي كه همه فرستادگان  آنهاشيخ احمد به 
    . خدا انتظارش را داشتند خواهد رسيد

ز ايشان دعوت كرد به يران فتحعلي شاه اا پادشاهدانش شيخ احمد به حدي رسيد كه  شهرت علم و
و دوباره به ي رازش بود رفتن به زيارت مشهد را بهانه قرار داد پاما شيخ احمد كه همه جا در  .طهران بروند
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يعني با كسي روبرو شد كه . براي شيخ احمد اتفاق بزرگي افتاددر شهر يزد بود كه  .رداختپجستجو 
سيد كاظم اگر چه هنوز خيلي جوان بود . اين شخص سيد كاظم رشتي بود .ميتوانست راز بزرگ او را بفهمد

ولي علم و دانش و ايمان عجيبي داشت به طوري كه در اولين برخورد مورد توجه خاص شيخ احمد قرار 
  . گرفت و همدم و همراز او گرديد

حمد در كالس شيخ ا. وقتي عاقبت شيخ احمد به مشهد رسيد در حرم اما رضا دست به دعا بر داشت
روزي كه به زودي (رد ن روز بزرگ صحبت مي كآدرس براي شاگردانش كه روز به روز بيشتر مي شدند از 

كه واي هر اذاني آبه صداي بال هر كبوتر به . كنيد آمادهن روز آمي گفت خود را براي  آنهاو به  )فرا مي رسيد
هر . ن روزآشايد خبري باشد از رسيدن . كنيدبه دقت گوش  آوردي مي ا نهاباد از گلدسته هاي مسجد وير

كبوتراني كه از روي  آوازصبح كه اولين اشعه خورشيد بر گنبد طاليي حرم مي افتاد شيخ احمد همراه با 
با احترام و  شاگردان شيخ احمد به او .اند و انتظار مي كشيدوكشيدند دعا مي خ بر مي آسمانگلدسته ها به 

تعجب از چيزهايي كه نمي توانستند بفهمند از رازي كه هميشه همدم شيخ . دنده مي كرجب نگاعگاهي با ت
  . احمد بود 

  
 

  ستاره جديد
  

ي شاه قاجار عده بيشماري از بزرگان و دانشمندان به دستور فتحعل ،وقتي شيخ احمد به طهران رسيد
شيخ  يام از چيزهايي كهپ .داشتيامي خوش پنان نبود براي شيخ طهران آاما شيخ در بند . به استقبال او رفتند

بايد در . ت و به دنبال ستاره جديدي مي گشتمي نگريس آسمانشيخ حيران به  .سالها انتظارشان را مي كشيد
  .اين شهر اتفاقي عظيم افتاده باشد

يا ظهور ستاره جديدي آ ذنمؤكدام . ود به گلدسته ها مي بردواي اذاني خيال شيخ احمد را با خآهر 
ن آذني و شايد فرشته اي به شيخ از ؤيك روز شايد نسيمي شايد رسولي شايد م ندا خواهد كرد؟ مانآسرا در 

در گوشه اي از طهران در ميان خانواده يكي از وزراي مشهور ايران طفل كوچكي به دنيا  .عطر عجيب خبر داد
ة شيخ كه ستار. نام داشتء اهللا  اين طفل حضرت بها .را نمي دانست عضوهيچ كس اهميت اين مو. ه بودآمد

بور شد شهر ولي نمي توانست و مج. داشت هميشه در طهران بماند آرزويافته بود  آسمانجديدش را در 
با . جديد خود را محافظت فرمايد ةشيخ به در گاه خداوند مناجات كرد تا ستار .محبوب خود را ترك كند

زيادي در كالس او حاضر  ةدر كرمانشاه عد. تادي طهران را وداع گفت و به طرف كرمانشاه به راه افسخت
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مي خواست خود را براي  آنهايش است صحبت مي كرد و از پاز روزهاي عظيمي كه در  آنهاشدند و شيخ با 
اقامت شيخ  .فقط سيد كاظم سخنان شيخ را مي فهميد و همدم او بود آنهاولي از ميان . كنند آمادهن روز آ

درس  ةديگر هم. گشتزولي بعد از چندي دوباره به كربال با. ي طول كشيداحمد در كرمانشاه مدت زياد
دش و خداي خودش آن بود كه با خو تحاال وق. هايش صحبت كرده بودايش را داده بود و با همه از رازه

ل قب. خرين بار از كربال خارج شد و براي زيارت خانه خدا به طرف مكه و مدينه به راه افتادآبراي . تنها باشد
سيد كاظم تقاضا كرد به اواجازه دهند كه همراه . سيد كاظم را جانشين خود معرفي كرد از خروج از كربال

وقت را از دست مده و هر ساعت را غنيمت بدان بايد شب و روز  :ايشان به مكه برود ولي شيخ فرمودند
ن آ. اعت موعود نزديك استس. ي را كه جلوي چشم مردم را گرفته از ميان بردارييرده هاپكوشش كني تا 

ن آاز سختيهاي  از خدا مي خواهم تو را هم. ن وقت نباشمآكرده ام كه در  درخواستساعتي كه من از خدا 
  .ها را تحمل كنيمآن روزتوانيم شدت  چون ما نمي. روز مهيب نجات بخشد

اك و په به اين دنيا كساني هستند كه قلبهايشان از توج آنها. آن روز معين شده اندكسان ديگري براي 
روز . تشرد و او را تنها گذاپن وقت سيد كاظم را به خدا سآ. كند ك ميكم آنهاخداوند به  منزه است و

  . موعود خيلي نزديك بود
شايد به . دن روز سخت در دنيا نباشآير شده بود و از خدا خواسته بود كه در پشيخ احمد هم خيلي   

در هشتاد و يك سالگي از اين دنيا رفت و قبرش در مدينه نزديك  .تر داشتن دنيا كار مهمآدليل اين كه در 
 .ل عليه السالم استمرقد حضرت رسو

  
 

  چوپان خواب
 

تنهاي تنها در ميان دشمناني كه براي مخالفت با او از هيچ كاري كوتاهي . سيد كاظم تنهامانده بود
  .نمي كردند

عده اي با مانطور كه كسي نمي داند چرا هميشه ه. براي چه بود كسي نمي داند اين مخالفت ها
اما . رده بود تا سيد را به قتل برساندك آمادهحتي يكي از اين مخالفان عده اي را . حرف حق مخالفت مي كنند

حرفهاي استادش را به ياد  خرينآزنده بود و خوب كه از شيخ احمد به او رسيده بود سيد كاظم با رازي 
روز معين شده اند كساني كه  آنكسان ديگري براي . ن روز را تحمل كنندآانند همه كس نمي تو«: داشت
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وز بزرگ را نزديكتر ر آنبدتر و سخت تر مي شد سيد كاظم  اوضاع  هر قدر .»مك مي كندك آنهاخداوند به 
 .احساس مي كرد

س پيي كه هاآن. روز بزرگ مي فرمود آن ازسيد كاظم بايد وصيت استادش را عمل مي كرد و با مردم 
دوباره با . ده بودند و دنبال مقام و شهرت خودشان رفته بودنداز مرگ شيخ احمد حرفهاي او را فراموش كر

. ستادكي از شاگردانش را به اصفهان فربراي اين كار ي. ظم به ياد حرفهاي شيخ احمد افتادندكوشش سيد كا
 ةو فكر از بشروي آرزواز او با دنيايي . ر بودپر شومال حسين جواني عاشق و . ين شخص مال حسين بودنام ا

. هام كشيده استبارده اي جادويي از پ آنشهري كه غبار گرم كوير هميشه بر روي . ه بودآمدخراسان بيرون 
يا كدام فرشته اي مال حسين جوان آ. شت سر گذاشتپهايش ريگ هاي داغ كوير را آرزومال حسين به دنبال 

روز خلق  آنكسان ديگري براي «: وي سيد كاظم كشانده بود؟ شيخ احمد گفته بودكوير به سدست  ررا از دو
 .كسان خواهد بود آن و هيچكس نمي دانست كه مال حسين يكي از» .شده اند

ق شيخ بايغام سيد كاظم را به مريدان سپمال حسين تنها و بدون هيچ از كربال براه افتاد و در اصفهان 
د كاظم مجتهد بزرگ اصفهان نامه اي به سي. ك بود كه دلها را تكان دادده و پاقدر ساآنحرفهاي او  .رساند

فدا كاريها و زحماتش سيد كاظم در نامه اي مفصل از مال حسين به خاطر . نوشت و از او معذرت خواست
سيد  .ست كه ديگر استادش را نخواهد ديدامه را خواند از راز كلمه ها داننولي وقتي مال حسين . تقدير كرد

خداوند رسيدنش را وعده  رده بود و از نزديكي روزي صحبت كرده بود كهپمال حسين را به خدا س ،كاظم
  .داده بود

 آن. مي گشت سيد كاظم سالي يك بار به كاظمين مسافرت مي كرد و كمي بعد دوباره به كربال بر
ت خروبروي در مسجد در .در بين راه به مسجدي رسيدند. شدسال هم به همين خاطر از كربال خارج 

ناگهان مرد عربي از مسجد  .داد ذن گوش ميؤسيد كاظم زير درخت ايستاده بود و به صداي م. خرمايي بود
من . يغامي دارمپسه روز است انتظار شما را مي كشم و برايتان « :و خود را به سيد رساند و گفت آمدبيرون 

 آنديدم و به من فرمودند  خوابشبي حضرت رسول را در . انم و گوسفندانم را در اين صحرا مي چرانمپچو
در همين جا بمان روز سوم يكي از . پار زيرا اين امانت خداوند استچه را به تو مي گويم خوب به خاطر بس

. خت خرما نزديك مسجد خواهد ايستادو اول ظهر در زير در آمديروان خود به اينجا خواهد پفرزندان من با 
س از سه روز از ورود به كربال وفات پكه مرگ تو نزديك است  ده بادژم مرا برسان و بگو منزد او برو و سال

س از مرگ تو روز موعود فرا مي رسد و كسي كه خداوند به ظهور او پخواهي كرد و طولي نمي كشد كه 
 :ودند كهان فرمپسيد كاظم وقتي اين حرف را شنيد تبسم كرد و به چو .»ظاهر خواهد شد ،وعده داده است
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ايا شما « :فرمودند هاآنولي سيد به . دان سيد از اين موضوع غمگين شدندشاگر .»روياي تو درست است«
 »روز بزرگ فرا برسد؟ آنراضي نيستيد كه من بروم و 

و او را در حرم حضرت  در كربال وفات كردسالگي  60 سيد كاظم در سن. ان درست بودپچو خواب
رنده پحاال ديگر همه بايد راز . راز شيخ احمد را همه جا گفته بودسيد كاظم . دردنپبخاك س) ع(امام حسين 

همه بايد در هر حرفي در هر سايه اي در هر حركتي به  .اي را كه بر روي نخلهاي كربال مي خواند بفهمند
م از رازهاي مردخدا بود و براي  ةفرستاد آمدكسي كه مي . حاال بايد همه منتظر باشند .عود بگردنددنبال مو

ي آسمانسخن مي گفت دوباره در كوچه ها نغمه هاي  دوباره از خدا آمدكسي كه مي  .الهي صحبت مي كرد
 .عود خيلي نزديك بودروز مو. وريهاي بهشتي به زمين برمي گشتو با او عطر ح را زمزمه مي كرد

  
 

 شيراز

 

. كاظم فقط خاطره اي مانده بود وقتي مال حسين خسته و غمگين به كربال رسيد از شيخ احمد و سيد
نگفته  آنهاروز بزرگ صحبتي نكرده بود و هيچ كس به  آنراز و از  آنل اينكه هيچ وقت كسي با مردم از مث

  . بود كه منتظر ستاره اي جديد باشند همه چيز فراموش شده بود
ند استادش در ن مال حسين دور او جمع شدند مال حسين مي خواست بداآمدسيد با  شاگردان شيخ و

ن خداوند است اآل ةكس كه فرستاد آن« :خرين حرف سيد اين بودآ. خرين لحظه هاي زندگي چه گفته استآ
 ».به درگاه خداوند مناجات كنيدرام ننشينيد و براي يافتن او آدقيقه اي . در ميان شما است

بايد . ند كاري نداشتحاال ديگر مال حسين با شاگردان سيد كه نشسته بودند و روزها را مي شمرد
در اين سفر مال حسين تنها . از كربال به راه افتاد. كويي ،به شهري ،را مي گذاشت و مي رفت به جايي آنها
آيا نشاني ؟ كدام فرشته اي به كجا بايد مي رفتند. ه همراهش بودندسر دايي او هم از بشرويپبرادر و . نبود

كه در باغ خداوند روييده بود؟ چه كسي راه را  آوردي را مي يا بوي گلآ ؟ كدام نسيميبهشت را مي دانست
 ؟ مي دانست

 از دو نفر با. بود آمادهحاال ديگر مال حسين  .پرداختندد كوفه به دعا و مناجات جچند روز در مس
حسين را به سوي شيراز  شايد عطر بهشتي نارنجها يا شايد صداي بال فرشته ها مال .همراهانش براه افتادند

. داد بوي بهشت مي ،جويبارهايش ،درختانش ،كوچه هايش. شيراز بهشت شيخ احمد بود. كشيدند مي
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از دنياي درون دل كوه سخن و با زمزمه اش  آمدي را داشت كه از ميان سنگهاي كوهسار بيرون مي آبطراوت 
 .مي گفت

چند ساعت در خارج . هانش جدا شد و تنها به راه افتادوقتي به شيراز رسيدند مال حسين از همرا
او مي گفت كه اتفاقي خواهد به  پنهانصدايي  ،يباطرضشوري ا. احساس عجيبي داشت .شهر گردش كرد

با نهايت تعجب جواني را ديد كه عمامه سبزي بسر داشت و . مال حسين فرو نشست باطرضناگهان ا. افتاد
شايد اين شخص از . نايي نداشتآش مال حسين در شيراز. آمدبا صورتي روشن و متبسم به سوي او مي 

كسي كه مدتها منتظر  لدرست مث. گفت آمدجوان به مال حسين خوش ...  شايد. كاظم بود شاگردان سيد
مگر نه اينكه او خود را . مال حسين مات و متحير بود .ه استآمديشباز او پورود دوستش بوده است و حاال به 

 .خداست اين وقايع خواست ةپس هم؟ پرده بودبه خدا س
مال حسين . يدند و غالمي حبشي در را باز كردبه خانه اي رس. مال حسين همراه جوان براه افتاد

ها  ابرگويي بر . اينكه در عالم ديگري سير مي كرد مثل. هنگام ورود به خانه احساس خوشحالي شديد داشت
صاحبخانه چيزي نمي توانست  مهمان نوازيهاي جوابقدر خود را فراموش كرده بود كه در نآ .راه مي رفت

و وقتي مال . تازه خورشيد غروب كرده بود كه آن جوان بزرگوار با مال حسين به گفتگو نشستند. بگويد
مال حسين مسحور . لدسته هاي دوردست به گوش مي رسيد، صداي اذان صبح از روي گآمدحسين به خود 

  .و در آن خانه بود آنجاراز شيخ  احمد . دست يافته بودزيرا به بزرگترين شاديهاي دنيا . و از خود بي خبر بود
كه خداوند او را مي كس  آن. و مال حسين همة اينها را فهميده بود. بود آنجامحبوب و مقصود سيد كاظم  

بودند و مال حسين  خوابهنوز همه . را مي شناخت »حضرت اعلي«حاال او . اينك ظاهر شده بود ،فرستد
حالش به كلي . بوداز دنيا بي خبر، همه چيز را فراموش كرده . چه هنگام استنمي دانست چه وقت و 

 »اهللا باب«من . شما اول كسي هستيد كه به من مومن شده ايد: حضرت اعلي به او فرمودند. دگرگون شده بود
ن آگاه كند از اسم و رسم م را آنهايعني بدون آن كه كسي . نفر به من مومن شوند 18بايد . »بابال باب«و شما 

  .شما با هيچكس از ماجراي امشب چيزي نگوييد و مرا به  هيچ كس معرفي نكنيد. مرا بشناسند بايد
همه چيز در آن خانه  .ديگر به دنبال كسي نمي گشت. آمدمال حسين از منزل حضرت  اعلي بيرون 

. حسين آرام گرفته بود مال دل. بود آنجاراز همة سخنان شيخ احمد و سيد كاظم . بود آنجابهشت موعود . بود
مال حسين در . بودند خوابهنوز هم همه . ش نور شديدي خيره مانده استبتاحساس مي كرد چشمش از ا

اي اهل عالم بيدار شويد ديگر همه جا « :دلش مي خواست فرياد بر آرد. خود قدرت عجيبي احساس مي كرد
مالحسين از  ».ش را داشتيد در ميان شماستآن كس كه انتظار. دنيا، دنياي ديگريست. روشن شده است
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ديگر . تازه را به خانه ها مي برد ايكوچه هاي تنگ و پيچ در پيچ مي گذشت و مثل باد بهاري بوي گل ه
  .وقت آن بود كه همه بيدار شوند

  
  

  حروف حي
  

. شاگردان سيد كاظم وارد شده بودندديگري از  ة، عدي مال حسين نزد همراهانش باز گشتوقت
چند روز . ه بودندآمدهم به دنبال مقصود و راز سخنان سيد كاظم  آنها .ان مال حسين اثر خود را كرده بودخنس

نهمه شور و آچرا مال حسين كه . نش را به تعجب وا داشته بودو اطمينان مال حسين همراها آرامش، گذشت
آن چنان مال حسين را كمتر  ؟آرام و مطمئن بودنقدر آ؟ چرا چيزي نمي گشتشوق داشت ديگر به دنبال 

مگر نه اينكه او و همراهانش تا . عاقبت مال علي بسطامي اين مطلب را از او سوال كرد. خوشحال ديده بودند
ن مطلب به او فرموده بودند اي. مال حسين از حضرت اعلي چيزي نگفت؟ ه بودندآمدبه دنبال مال حسين  آنجا

 :فقط به مال علي گفت .علي را مي يافتند و مي شناختندان حضرت بايد خودشا. را از همه پنهان نگه دارد
، آرام نمي نشينم و اين به ه منظور و محبوب ما است فدا نكنممطمئن باش تا من جانم را در راه كسي ك«

اگر خدا . ن حضرت است كه در اينجا باقي مانده ام ولي بيش از اين چيزي نمي توانم بگويمآدستور خود 
  ».هم به حضور آن حضرت خواهي رسيدو بخواهد ت

پس . پس مال حسين همه چيز را مي داند ،مال علي بسطامي از حرفهاي مال حسين به فكر فرو رفت
آيا اليق آن . حال عجيبي داشت .طرب بودضن بود، مغمگي ،مال علي خوشحال بود .حقيقت در اين جا است

ن يفته بود كه اشخاص ديگري براي آن روز تعيم گ؟ سيد كاظدن حضرت باشآخواهد بود كه جزو پيروان 
شب سوم در عالم . گوشه اي به دعا و مناجات پرداخت خواهد بود؟ تنها در آنهاآيا او هم جزو . شده اند
از شدت . حضرت اعلي يافت مقابلبه دنبال آن براه افتاد و ناگهان خود را در . نوري مشاهده كرد خواب

مال حسين رسانيد  اتاقخود را به . براي او تمام شده بود خوابد ولي ديگر شب بو ةنيم. خوشحالي بيدار شد
فردا صبح موقع طلوع . حضرت اعلي را شناخته بود ل مال حسينثحاال او هم م. گرفت آغوشو او را در 

 .به انتظار ايستاده بودغالم حضرت اعلي دم در . ال حسين به منزل حضرت اعلي رفتندبا م باآفت
من شده اند يك نفر مانده است كه فردا ؤاعلي فرمودند هفده نفر تا به حال م يك شب حضرت

او . جواني را ديد ،فردا عصر موقعي كه مالحسين به همراهي حضرت اعلي به منزل مي رفتند .آمدخواهد 
هم  او. گرفت و از حالش پرسيد آغوشمال حسين را در . تازه از راه رسيده بود و از شاگردان سيد كاظم بود
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بنا به دستوري كه به او داده  مال حسين. گشت كه براي نجات بشر ظاهر مي شد يمانند بقيه به دنبال كسي م
فت و در حالي كه به ريجوان اين دعوت را نپذ. و جوان را براي استراحت دعوت كرددند، چيزي نگفت بو

ن بزرگوار همان كسي است كه چرا حقيقت را از من پنهان مي كني؟ اي« :حضرت اعلي اشاره مي كرد گفت
ما  .تعجب نكن: فرمودند. مال حسين با تعجب مطلب را به حضرت اعلي عرض كرد ».من به دنبالش مي گردم

سال داشت مال محمد علي بارفروش بود كه حضرت اعلي  22نام اين جوان كه در آن موقع . منتظر او بوديم
نفر رسيد و حضرت اعلي ايشان را  18ند به آوردكه ايمان ن او تعداد كساني آمدبا . ناميدند »قدوس«او را 

  .ناميدند »حروف حي«
مي  باند يكي از آن ها را انتخآوردنفر به من ايمان  18حضرت اعلي فرموده  بودند بعد از اين كه 

 آمادهحال همه چيز . امر خداوند را آشكار خواهيم كرد آنجادر  .كنم تا با من در سفر مكه و كوفه همراه باشد
 .بود و به زودي امر خداوند آشكار مي شد

  
  

  شب تاريك
  

 گاهي صبح هاي زود  كه. روزهاي خوشي بود »حروف حي«ه آن روزها براي مال حسين و بقي
ساكت . موذن در كوچه هاي پر پيچ و خم شيراز مي پيچيد، خود را به منزل حضرت اعلي مي رساندند صداي

هايي كه در پيش بود از كار آنهاحضرت اعلي براي . شان گوش مي دادندو آرام مي نشستند و به سخنان اي
همه جا مثل سايه به دنبال  »حروف حي« .صحبت مي فرمودند، و برايشان از رازهاي خداوند سخن مي گفتند

تا اينكه روز . حضرت اعلي بودند و به خوبي مي دانستند اين روزهاي خوش زياد دوام نخواهد داشت
نزديك است كه از هم جدا : حضرت اعلي مال حسين را احضار فرمودند و به او گفتند . دخداحافظي رسي

شما بايد مثل باراني كه زمين را سرسبز مي كند، بر دل هاي . تروز فداكاري و خدمت رسيده اس. شويم
نتظرش بوده م اهبايد همه بدانند آن كس كه سال. مردمان بباريد و قلوب را از نعمت هاي خداوند سرسبز كنيد

به خراسان  آنجااو بايد به طهران مي رفت و از . و مأموريت مال حسين معين شده بود اند ظاهر شده است
  .مسافرت مي كرد و پيام خداوند را در همه جا اعالن مي نمود

كه براي اعالن امر  يلين كسي هستتو او: را احضار كردند و به او فرمودند »مال علي بسطامي«بعد 
ايستادگي كني  آنهاهمة  مقابلاما بايد در . سختي هاي بسيار زيادي در پيش داري .از ما جدا مي شوي خداوند
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د و ترا به سوي خود و از هيچ چيز و هيچ كس ترسي به خود راه ندهي و بداني كه خداوند تو را دوست دار
  . خو اهد خواند

فرستادند ودر موقع دام را به طرفي دند و هر كرا احضار فرمو »حروف حي«ي بقية نگاه حضرت اعلآ
هستيد كه در  آتشيشما مثل . هستيد شما حامل پيام خداوند، اي ياران عزيز من« :نها فرمودندخداحافظي به آ

بايد مردم نور  .دل تاريكي ها به سوي خود بخواند ن شود و مردمان را ازششب تاريك بر قلة كوهي بلند رو
را  آنچهاينك پراكنده شويد و . ثر خوبي و پاكي بسويتان جلب شونددر ا وخداوند را در شما مشاهده كنند 
شده و براي منتظرش بوديد ظاهر  سالهابگوئيد كسي را كه  آنهابه . سانيدشنيده ايد به گوش مردم جهان بر

او  ه ام به شما بگويم كه به زودي كسي ظاهر خواهد شد كه از وجودآمدمن . شما پيام خداوند را آورده است
به نام خداوند . كنيد آمادهشما بايد راه را براي روز ظهور مهيا و . روي زمين بهشت برين خواهد گرديد تمام

  ».ه فتح و پيروزي با شما خواهد بودقيام كنيد و مطمئن باشيد ك
گرفتار دشمنان  آنهابعضي از . في رفتندپراكنده شدند و هر كدام به طر »يحروف ح«به اين ترتيب 

ولي هر چه بود شعله هائي كه بايد در شب . ان را در راه ايمانشان فدا كردندگرديدند و جان خودش ارخونخو
سراسر ايران برافروخته گرديد و هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه  ،تاريك بر فراز كوهي بلند روشن مي شد

و به طرف نجف و كربال براه خارج شد مال علي بسطامي به امر حضرت اعلي از شيراز . از نور آن روشن شد
اين ها همان . م و بي ايمان گرديد و در سختي بسيار افتاداما چيزي نگذشته بود كه گرفتار مردمان ظال. افتاد
بودند كه حاضر نمي شدند حرف راستي را از زبان كسي بشنوند و دلشان نمي خواست قدرت و  يكسان

  .مقامشان را از دست بدهند
. دبيايد و برايشان از كسي كه انتظارش را مي كشيدند حرف بزن آسماناي از  رشتهمردم منتظر بودند ف

كنند كه نمي دانستند كه مال علي به پاكي فرشته ها بود و نمي توانستند باور  آنها. ه بودآمداما حاال مال علي 
ر سخنان حضرت مال علي بهشت را ديده بود او د. اما حقيقت داشت. ه استآمدمال علي از بهشت خداوند 

  .مهربان بود و همه را دوست داشتاعلي بهشت را پيدا كرده بود و به اندازة فرشته ها 
، اما بعد از مدتي. بردند دعاقبت مال علي را دستگير كردند و به بغدا. در نجف اتفاقات زيادي افتاد

راه  در ديار غربت و در همين قدر معلوم است كه او اولين كسي بود كه. ديگر خبري از او به كسي نرسيد
  .جان خود را فدا كرد ،حضرت اعلي ،محبوبش
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  تاريك خانة
  

اين خانه يك باغچة . مشهور است »هيباب«به  در يكي از محله هاي قديمي مشهد خانه اي هست كه
. ي هستاتاقند پله به راهروئي مي رسيم و بعد چپس از  ط،ف راست حيارط. كوچك و چند درخت دارد

كوچكي است ولي  اتاق. مي كنند را باز اتاقورند و با احترام در آهرو همه كفشهايشان را بيرون مي جلوي را
  .تاريخ بزرگي دارد

 اتاقاين « :دنمي گوي »؟اينجا كجاست« :اگر روي پله هاي جلوي راهرو بنشينيد و از راهنمايان بپرسيد
از همان جا مي . »تي زندگي مي فرمودندروبرو حضرت قدوس مد اتاقن مال حسين بشرويه اي است و در آ

قدوس و مال  جنابكسي دارد به ياد . بشنويد ،مي رسد به گوش اتاقتوانيد صداي مناجاتي را كه از داخل 
و رفت كساني بود كه  آمدخواند، به ياد سالها پيش از اين، به ياد روزي كه اين خانه مركز  حسين مناجات مي

وي همان پله شود رمي . جان خود را در اين راه فدا كرده اند آنها خيلي از حضرت اعلي را شناخته بودند و
  .آورد و سالها قبل را به خاطر ...ها نشست و فكر كرد 

تي مي هر جا در راه فرص. وقتي مال حسين از حضرت اعلي جدا شد، به طرف طهران به راه افتاد
كساني  .ذاشت از پيام خداوند سخن مي گفتيافت از حضرت اعلي صحبت مي كرد و به هر جا كه پا مي گ

. شتي گمنين مجزو مو آنهااز او پيروي مي كردند و نام  ،كه قلب پاك داشتند و منتظر پيام خداوند بودند
ند از آوردخيلي از كساني كه ايمان مي . فداكاري همه مومنين الزم مي شد اتفاقاتي در پيش بود و به زودي

شاگردان شيخ احمد و سيد كاظم بودند، ولي بسياري از مردم عادي بودند كه  علما يا دانشمندان و يا از
حضرت  مردمي كه در دلشان به محبت خدا احتياج داشتند و تعاليم .فهميده بودند زندگيشان خوب نيست

  .اعلي در قلبشان اثر مي كرد
ال حسين يكي از آثار م. آن موقع در طهران بودندحضرت بهاء اهللا . عاقبت مال حسين به طهران رسيد

كه ن را بشناسد شك نخواهد كرد آحضرت بهاء اهللا فرمودند هر كس قر. ن فرستادحضرت اعلي را براي ايشا
زيرا . رسيد بي نهايت مسرور وخوشحال شد اين پيام كه به مال حسين. اين كلمات از طرف خداوند است

ايران هاء اهللا بزودي امر حضرت اعلي در سراسر با كمك حضرت ب. م داده بودنجااخود را در طهران  ماموريت
  . منتشر مي گرديد

نقدر حرارت داشت كه هر آ كه در دل او بود آتشيدر خراسان .  حسين به طرف خراسان براه افتادمال
 »يهباب«مال حسين در مشهد در خانه اي كه بعدها به . ذاشت عده اي به دورش جمع مي شدندجا پا مي گ
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را به سوي خود  آنهامحل اجتماع كساني شد كه حرارت وجود مال حسين  »يهباب«رد و مشهور شد توقف ك
  .كوچك شروع مي شوداز اينجا داستان آن خانة . كشانده بود

  
  

  صحرا
  

از بوشهر سوار كشتي . به طرف مكه براه افتادندقدوس از شيراز  جناباما حضرت اعلي به همراهي 
رام حركت مي كرد و گاهگاهي دچار طوفان مي شد، هيچكس آخيلي  كشتي .شدند و دو ماه در راه بودند

 جنابولي در اين ميان حضرت اعلي و . همه از زندگي قطع اميد مي كردند نمي دانست چه خواهد شد و
  . به سفر ادامه مي دادند آرامشقدوس در نهايت 

ز جده تا مكه مهار ، احتي وقتي به جده رسيدند. غول بودقدوس همه جا به خدمت حضرت اعلي مش
ان داشت از اگر صحرا زب. ن سوار بودند به دست داشت و پياده راه مي پيمودآبر  بابشتري را كه حضرت 

نماز  ي مشغولآبيك روز در كنار چاه . ني و خضوع قدوس داستان ها مي گفتتعظمت حضرت اعلي و فرو
ضرت اعلي در آن يات و الواح حداشت و آ يني را كه روي زمين قرارجخور .آمدبودند كه ناگهان عربي پيش 

ثار بوسيلة او به جايي ولي حضرت اعلي فرمودند اين آخواستند او را دنبال كنند، . بود برداشت و فرار كرد
زيرا  ؛از اين موضوع غمگين نباشيد .در دست نيست آنجابه  آنهاخواهد رفت كه وسيلة ديگري براي فرستادن 

 .وده استه اين كار به خواست خدا بك
مدينه پر از . از مكه به مدينه توجه فرمودند باباز اينكه زيارت خانة خدا تمام شد، حضرت بعد 

اينجا حضرت محمد سال ها زندگي كرده بودند و ايشان را در همان  جا به خاك . داستان هاي خدايي بود
ه محلي بود كه شيخ نمدي. داشت مدينه هنوز داستان جانبازي هاي دوستان حضرت محمد را به ياد. سپرده اند

مثل . مي گفتند آمدي خوش لمثل اين بود كه شهدا به حضرت اع ،در راه. مدفون بود آنجااحمد احسايي در 
التماس مي كردند كه در اين جا بمانيد  بابمي دانستند چه اتفاقاتي در پيش است و به حضرت  آنهااينكه 

اما اينجا دست كسي به شما  ؛ز هيچ پستي كوتاهي نخواهند كردزيرا دشمنان شما در انتظارتان هستند و ا
زيرا من و قدوس بزودي  .مسرور باشيد. خوشحال باشيد: مي فرمودند جوابنخواهد رسيد و حضرت اعلي 

و قطره هاي خون ما دانه هايي هستند كه وقتي كاشته  آمدشما خواهيم  جان خود را فدا خواهيم كرد و نزد
قدوس  .دو تمام مردم دنيا در زير ساية آن جمع خواهند ش آمدت خداوند به عمل خواهد درخ آنهاشوند از 

  .افسانه هاي صحرا را مي شنيد و خوشحال و مسرور به دنبال محبوبش به پيش مي رفت
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از اينجا روزهاي سخت . قدوس دوباره به بوشهر وارد شدند جنابماه حضرت اعلي و ) 9(بعد از نه 
اين دنيا همديگر  ديگر در .موقع جدا شدن ما رسيده است« :اعلي به قدوس فرمودند حضرت. شروع مي شد
  .در شيراز حادثة بسيار غم انگيزي در انتظار او بود. تنها به طرف شيراز به راه افتاد و قدوس ».را نخواهيم ديد

  
  

  روزهاي سخت
  

، با همه قدوس جناب ه بود وآورده حضرت اعلي ايمان بمال صادق مقدس، كه توسط مال حسين 
كوتاه فكري كه هرگز اين سخنان را  براي مردمِ آنهاحرف هاي . كس دربارة ظهور جديد صحبت مي كردند

قدوس و ظهور حضرت اعلي به  جناببه همين دليل وقتي خبر ورود  ؛يلي سخت بودنمي فهميدند، خ
س و مال علي اكبر اردستاني وو قد حسين خان آجودان باشي كه حاكم فارس بود رسيد، دستور داد مال صادق

  .را دستگير كنند و نزد او ببرند
حسين خان  جواب آنها. خان ايمان خودشان را پنهان كنند ولي اينان كساني نبودند كه از ترس حسين

 لباس مال صادق. رفتار كنند آنهارا با نهايت شجاعت دادند و حسين خان دستور داد به بدترين وضع با 
را سوراخ  آنهارا سوزاندند و بيني  آنهاند و صدها ضربه شالق زدند و بعد از آن ريش آوردون مقدس را بير

همة شكنجه ها را تحمل كردند و هيچ  آنها. ن وضعيت غم انگيز در شهر گردانندكرده مهار نمودند و با آ
چه كردند و دشمنان خوب به ياد داشتند كه سالها قبل دشمنان حضرت مسيح با او وپيروانش  آنها. نگفتند

ين با نهايت خوشحالي دردها را تحمل ابنابر. دندول خدا و مسلمانان چه رفتاري نموحضرت محمد با رس
هر سه نفر را از  ،ز اين شكنجه هابعد ا. رفتار مي كنندكردند و مي دانستند كه اين مردم از روي ناداني چنين 

حسين خان به اين . يراز بر گرديد به دار آويخته خواهيد شدگفتند كه اگر به ش آنهاكردند و به شيراز بيرون 
كنند و با  دستگير يابنداي سوار را به دنبال حضرت اعلي فرستاد تا هر جا كه ايشان را ب هم اكتفا نكرد و عده
سوارها هنوز از شيراز دور نشده بودند كه با جواني بر خورد كردند كه شال سبزي به . زنجير به شيراز ببرند

به كجا : پرسيد آنهاجوان از . دنبال او حركت مي كرد كمر و عمامة كوچكي به سر داشت و غالم سياهي در
كسي كه به دنبالش هستيد من هستم و « :آن جوان خنديد و گفت. براي كار مهمي مي رويم: مي رويد؟ گفتند

زيرا هرگز . متعجب و سرگردان شدرئيس سواران از اين همه شجاعت  ».ام كه همراه شما به شيراز بيايم آماده
. انتظار نداشت كسي كه اين همه سوار بدنبالش مي گردند با آن همه صراحت و شجاعت خود را معرفي كند

از شما ، اي فرزند پيغمبر خدا« :حضرت اعلي را بوسيد و گفتاسب  بابي اختيار از اسب پياده شد و رك
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ستي است و شما را اذيت حسين خان مرد ستمكار و پ. ييدو به شيراز نيا خواهش مي كنم از اينجا برويد
 .ولي من ترسي ندارم. اين محبت خداوند از تو راضي باشدبه خاطر : دندحضرت به او فرمو .»خواهد كرد

. ند، خدا يار و ياور من است و تا زماني كه خدا نخواهد كسي نمي تواند به من آزاري برساخدا پناه من است
به اين ترتيب حضرت اعلي . كسي شما را سرزنش نخواهد كرد. را نزد حسين خان ببريد ضرم كه منحاال حا

حتي به دستور او سيلي محكمي به . حسين خان با ايشان بسيار بي ادبانه رفتار كرد. را نزد حسين خان بردند
ربان و خوش ولي امام جمعه كه مردي مه ؛صورت حضرت اعلي زدند به طوريكه عمامه از سر مباركشان افتاد

كرد كه ايشان به منزل دايي خود  درخواستقلبي بود عمامه را برداشت و بر سر مبارك گذاشت و نيز 
  .و حسين خان بناچار موافقت نمود تشريف ببرند و در امان باشند

وقتي از حضور ، روز به روز تعدادشان بيشتر مي شداز طرفي مال حسين و عدة ديگري از مومنين كه 
به طور  ،ندلب توجه نكنجولي براي اينكه . به طرف شيراز براه افتادند ،در شيراز آگاه شدند حضرت اعلي

مال حسين اولين كسي بود كه به شيراز رسيد و حضرت اعلي يك شب بطوري كه . پراكنده حركت مي كردند
  .او را به حضور پذيرفتند ،ودش نشودهيچ كس متوجه ور

  
  

  آبصداي 
  

ست و به قات حضرت اعلي مي رفت و تا طلوع صبح در خدمت ايشان مي نشمال حسين شبها به مال
يد با طلوع خورشيد، خورش. لحظة مالقاتها يك عمر ارزش داشت براي او هر. بيانات مبارك گوش مي داد

روز به . و به انتظار شب مي نشست آمداز منزل حضرت اعلي بيرون مي . شادماني مال حسين غروب مي كرد
 آبچرا خودشان را به . ندآمدافه مي شد و از همه جا به شيراز مي حضرت اعلي اض اصحاباد به تعد، روز
ايشان مي بركردند؟ شايد نسيمي عطر گلهاي شيراز را  ؟ چرا خانه و زندگي خود را رها ميتش مي زدندآو 
ا در اين راه فدا د جانشان رمي دانستند كه باي. ي گفتايشان قصة ظهور جديد را مه شايد فرشته اي ب. برد
زمزمة جويبار بهشتي ؟ تشنه بودند و سالها انتظار روز موعود را كشيده بودند و حاال ندآمدولي چرا مي . كنند

 هصحرا را ب باهمان صدايي كه اعر .آمدمي  صداي چشمه هاي جاري از شيراز ،آبصداي . را مي شنيدند
را پشت خانة  آنهاهمان صدايي كه . خدا بجنگندتا در كوه احد در راه دنبال حضرت محمد كشانده بود 

و  آمدحاال اين صدا از شيراز مي . هندمناجات و تالوت قران گوش د آوازپيغمبر مي كشيد تا بنشينند و به 
  .و راه شيراز را در پيش مي گرفتندمي كردند  هر چه داشتند رها آنها
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ادان ظهور جديد را مخالف ديانت اسالم مردم ن. و و آشوب روز به روز بيشتر مي شددر شيراز هياه
بر آتش اين آشوب دامن مي  ،ماي ناداني هم كه مقام و قدرت خود را در خطر مي ديدندلع. مي دانستند

و  رت اعلي سخت شد كه به مال حسين امر فرمودند از شيراز به خراسان برودضو كار به اندازه اي به ح. زدند
به روز در ايران باالتر مي  ت اعلي روزولي با اين همه شهرت امر حضر. درا به اصفهان فرستادن اصحاببقية 

اين موضوع . آن حضرت مومن شده بودند عدة زيادي از مشهورترين علما و دانشمندان اسالم به امر .گرفت
و ي را كه يكي از علماي مشهور بارا به فكر وا داشت و او سيد يحيي دار ،سلطان ايران،حتي محمد شاه قاجار

بعد از مدت كوتاهي شنيد كه سيد يحيي به حضرت اعلي  .براي تحقيق به شيراز فرستاد ،مورد اعتمادش بود
بعدها  وحيد شهرت يافتند، جنابي كه به باسيد يحيي دار. ه و جزو فداييان آن حضرت شده استآوردايمان 

  .ر راه حضرت اعلي به شهادت رسيدنددر نيريز با نهايت شجاعت د
بود كه مقدمات همة  نبراي اي. ع به اين ترتيب باقي نخواهد ماندي مي دانستند كه وضحضرت اعل

به خانمشان دلداري مي . مشان واگذار كردندو منزل خودشان را به مادر و خان دارايي .فرمودند آمادهكارها را 
به ايشان فرمودند من حتي . غمگين و ناراحت نشوند و به خدا اميدوار باشند آمددادند كه اگر اتفاقي پيش 

 آمدپيش خواهد  آنچهشما بايد صبر داشته باشيد و بدانيد كه  .جان خودم را در راه خداوند فدا خواهم كرد
حسين خان حاكم فارس هميشه سعي داشت بهانه اي پيدا كند و حضرت اعلي را . خواست خداوند است

ر دادند جمعي در منزل حضرت اعلي جمع شده به اين دليل شبي كه به او خب. مورد آزار و اذيت قرار دهد
اند، به داروغه دستور داد با عده اي از مامورين مخفيانه خودشان را به منزل حضرت اعلي برسانند و بطور 

و پيروانش  بابنمايند و نزد او ببرند و قسم خورد كه سيد  دستگير ،داخل شده هر كه در منزل استناگهاني 
م نجااداروغه دستور حسين خان را . ي جرات نكند در شيراز از اين حرفها بزندرا خواهد كشت تا ديگر كس

كاظم زنجاني كس ديگري را جز حضرت اعلي و دايي ايشان و سيد  ،وقتي داخل منزل مبارك شدند. داد
تا نزد  برداشتند ،حضرت اعلي و سيد كاظم زنجاني را گرفتند و هر چه كاغذ و نوشته در منزل بود. نيافتند

ست و صداي ناله و فرياد اما وقتي به بازار رسيدند، ديدند هياهوي عجيبي به راه افتاده ا. حسين خان ببرند
وت عده اي باو به دنبال هر ت وت مي بردندبااز هر طرف ت. مثل اينكه بالي بزرگي نازل شده بود. بلند است

شبه در  شيوع يافته است و يك »وبا«معلوم شد به طور ناگهاني مرض . زن و مرد گريه و زاري مي كردند
  .را رها كرده به طرفي مي گريختندمردم خانه هايشان . حدود صد نفر را كشته است

تصميم گرفت حضرت  .داروغه خيلي ترسيد. از شيراز گريخته بود »وبا«حتي حسين خان از ترس 
با نهايت وحشت فهميد كه تنها  ،ولي وقتي به منزل رسيد. برسداعلي را به منزل خودش ببرد تا دستور حسين 

بي اختيار خودش را به پاي حضرت اعلي انداخت دامن مبارك را . پسرش وبا گرفته و در حال مرگ است



16 

 

حضرت اعلي . ند و فرزندش را نجات دهنديشان خواست كه از گناهان او بگذرگرفت و با گريه و زاري از ا
نامه اي به  داروغه فوراً. مرگ نجات يافت از واتند و فرزند از گناهش در گذش ،انچنان پشيمان ديدندآكه او را

حسين خان نوشت و او را نصيحت كرد كه از خدا بترس و به خود و خانواده ات رحم كن و دست از اين 
مدتي . دارند بروند رت اعلي را آزاد كنند تا هر جا كه ميلنوشت كه حض جوابحسين خان در . رفتار بردار

ا بدبختي خر عمر بآو تا  ان مورد خشم شاه قرار گرفت و از حكومت شيراز بر كنار شدحسين خنگذشت كه 
و  پيغام دادند كه از شيراز مي رونداما حضرت اعلي از منزل داروغه به دايي شان . و فالكت روزگار گذرانيد

 .داحافظي كردندخانم و مادرشان را به ايشان سپرده خ
  
  

  درخت نارنج
  

نجاني به طرف اصفهان به راه ا پشت سر گذاشتند و بهمراهي سيد كاظم زحضرت اعلي شيراز ر
ديگر هيچ وقت در تاريكي شبها . از آن پس ديگر هيچ وقت شيراز صداي حضرت اعلي را نمي شنيد. ندافتاد

و در هنگام سحر شاهد عبور مومنيني نبود كه خود را به منزل حضرت اعلي مي رساندند تا دور از چشم 
ولي شيراز هرگز آن خاطره را . حضرت گوش دهندمناجات آن  آوازتشنه بودند، به  آنهاكه به خون دشمناني 

  .فراموش نخواهد كرد
ه هاي باريكي بايد از كوچ آنجاه براي رسيدن ب. راز رفتيد، در شيراز خانه اي هستاگر روزي به شي
، ديوارها و درها نگاه به كوچه ها .ايستيدن خانه ها ببيرون آ. بوي گذشته ها را دارند گذشت كه هنوز رنگ و

 طاين حيا. پشت در حياطي است. اين در عبور مي فرمودند زا ز اينجا حضرت اعلي مي گذشتند وا. كنيد
ن درخت نارنج ض كوچكي است و كنار آووسط حيات ح. زيبا خانة مبارك حضرت اعلي است كوچك و

ستان را برايتان خواهد گفت كه اين خانه همة دا. استاست كه روي باغچه سايه انداخته ي باسبز و شاد
برايتان از شبي تعريف خواهد كرد كه مال حسين براي . زندگي مي فرمودند آنجاحضرت اعلي با خانمشان در 

ايشان  .ن شب حضرت اعلي نشسته بودند، حاال چراغي روشن استجايي كه آ. پا گذاشت آنجااولين بار به 
اين خانه برايتان از روزهاي خوشي تعريف . شان نشسته بودمقابلدند و مال حسين در نشسته بو نجاادرست هم

خدمت مي كردند و  ،دور وجود نوراني ايشان جمع شده ،خواهد كرد كه پيروان حضرت اعلي مثل پروانه
كرد كه و از روزهاي غم انگيزي صحبت خواهد  ؛از خدا صحبت مي فرمودند آنهاحضرت اعلي براي 
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هر چيز كه  ن خانه ووزهايي كه مردمان نادان نسبت به آر ؛رفته بودند آنجالي براي هميشه از حضرت اع
  .چه بي احترامي ها كرده بودند ،بود بابمتعلق به حضرت 

اگر يك . نه همه چيز را به خاطر داردن خاولي هنوز آ ؛ان خيلي گذشته استحاال ديگر از اين داست
نسيمي كه برگهاي درخت نارنج حضرت اعلي را تكان مي  .اجات بخوانيدرفتيد، من آنجاروز صبح زود به 

  .ان همة آن قصه ها را خواهد گفتبرايت ،دهد
  

  
  اصفهان

  
به امام جمعة اصفهان دستور داد كه از حضرت اعلي  ،حاكم اصفهان ،منوچهر خان معتمدالدوله

مام جمعه و مردم اصفهان نسبت به حضرت ا. منزل خودش به گرمي پذيرايي نمايداستقبال كند و از ايشان در 
ثيرات ايشان به اندازه اي در اصفهان شهرت يافته أقدرت و پاكدامني و ت. با احترام بسيار رفتار مي كردند اعلي

اي حل مشكالت خود از ايشان كمك ربود كه مردم دسته دسته براي زيارت به منزل امام جمعه مي رفتند و ب
او . رسيد ،وزيرمحمد شاه ،آغاسيم به طهران و به گوش حاجي ميرزا تفاقات كم كگزارش اين ا. مي طلبيدند

به . د و اين مطلب قدرت و شهرت او را از بين ببردت حضرت اعلي در دل شاه نيز اثر كنترسيد كه محبوبي
بود اين دليل نامه اي به امام جمعه نوشت و او را به  خاطر اينكه با حضرت اعلي به محبت رفتار كرده 

وقتي از اين جريان آگاه منوچهر خان، كه نسبت به حضرت اعلي فوق العاده محبت داشت، . سرزنش نمود
ولي براي اينكه كسي مزاحم ايشان نشود، طوري وانمود كرد كه . ايشان را به منزل خودش منتقل نمود ،شد

ه دهند تمام ثروت و دارايي او حتي از حضرت اعلي تقاضا كرد كه اجاز .ايشان را به طهران فرستاده است
من از تو بسيار راضي هستم و : حضرت اعلي به او فرمودند. خودش را در راه اعالن امر ايشان خرج كند

ولي ارادة خداوند اين است كه امر خودش را با مظلوميت و فداكاري پيروانش . خداوند پاداش ترا خواهد داد
  .نه با كمك پادشاهان و حاكم ها ؛اعالن كند

همة دارايي خود را به  ،قبل از مرگ. هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه كه منوچهر خان از دنيا رفت
وصيت او را عمل نكرد و به  دستور محمد شاه حضرت  ،گرگين خان ،ولي جانشين او ؛حضرت اعلي بخشيد

ان در نهايت احترام رفتار شمحمد شاه دستور داده بود كه با اي. اعلي را همراه عده اي سرباز به  طهران فرستاد
  .كنند
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در راه همة . با مامورين دولت از اصفهان به طرف طهران حركت فرمودند بابنيمة شب حضرت 
حضرت بنا به ارادة . مي نمودند سواران با ايشان با كمال احترام رفتار مي كردند و بر طبق دستور ايشان عمل

در دامنة كوهي . رسيدند »كلين«به راه افتادند تا به قرية  هرسه شب در كاشان توقف نمودند و بعد دوبا ،اعلي
 آوازدرختان سر سبز و خرم سر برافراشته بودند و  ،اطراف چادر. سبز براي حضرت اعلي چادر زدندسر

اينكه  تا در اين محل دو هفته توقف نمودند .پرندگان و صداي چشمه ساران از هر طرف به گوش مي رسيد
ولي  ؛او در اين نامه ذكر كرده بود اگر چه نهايت اشتياق را به مالقات شما داشتم. شاه رسيدنامه اي از محمد 

دستور دادم كه شما را به ماكو ببرند و با نهايت . خير مي افتدأچون سفري در پيش دارم، اين مالقات به ت
باعث  آغاسيحاجي ميرزا . نمذيرايي نمايند تا اينكه پس از مراجعت از سفر با شما مالقات كپاحترام از شما 

ين موضوع ترس داشت كه محمد شاه پس از مالقات با حضرت اچون او به شدت از . صدور اين حكم بود
اما او  ؛دوراز دستش بيرون بيا را ب گفتار ايشان گردد و به اين ترتيب مقام و قدرت اوواعلي شيفته و مجذ

با مامورين به  باباما حضرت  .شاه و به كشورش مي كندبزرگترين خيانتها را به  ،نمي دانست با اين كار
حاال خبر ظهور جديد در همة ايران پيچيده بود و در هر گوشه و كنار عده اي به  .طرف تبريز براه افتادند

خود را به حضرت اعلي مي رساندند تا مراتب  ،در راه آنهابسياري از . ه بودندآوردحضرت اعلي ايمان 
حتي عده اي از مردم زنجان در نيمة شبي كه همة مامورين . كنند ثابتخود را به ايشان  جانبازي و فداكاري

هستند و ما براي  خوابن همة نگهبانان در خود را به حضرت اعلي رساندند و گفتند كه اآل ،بودند خوابدر 
ولي حضرت . رديم كهاجرا خوا ،ايم و هر دستوري كه بفرماييد آماده ،همراهي شما به هر جا كه بخواهيد

اطمينان دادند كه اينها همه خواست  آنهافرمودند كه با مامورين به ماكو خواهند رفت و به  آنهااعلي به 
وقتي خبر ورود حضرت اعلي به . م دهندنجاانبايد كاري بر خالف خواست خداوند  آنهاخداوند است و 

مامورين جديدي كه براي . ر خارج شدندبراي استقبال و زيارت ايشان از شه ،پيروانشان در تبريز رسيد
ولي از اين ميان  ؛خودشانرا به حضرت اعلي برسانند آنهااجازه نمي دادند كه  ،شده بودند باني انتخانگهب

را گرفت و گريه كنان التماس كرد تا  آنهادامن يكي از . جواني خودش را به محافظين حضرت اعلي رسانيد
همين كه حضرت . مامورين كه حال او را ديدند اجازه دادند. زيارت كندبه او اجازه دهند حضرت اعلي را 

او  .ي از اسب پياده شدندحضرت اعل. اسب ايشان به خاك افتاد مقابلاعلي را ديد از شادي فرياد كشيد و در 
  .گرفتند و اشكهايش را پاك كردند آغوشرا در 

تها مي دويدند و التماس مي جوان ساع نه مثل اينوگرخواب بودند ن روزگار در مثل اينكه مردم آ
پا مي گذاشتند كه شايد ند و مثل مال حسين شهرها را زير قدوس هفته ها پياده راه مي رفت جنابمثل  .كردند

  .خود را در راه ايشان فدا سازند يك لحظه حضرت اعلي را مالقات كنند و بعد جان
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فكر مي كرد  آغاسيحاجي ميرزا . اكوئين زمان رييس قلعة ماكو مردي بود بنام علي خان مدر آ
فرستادن حضرت اعلي به قلعة ماكو كه يكي از دورافتاده ترين نقاط ايران بود، سبب خواهد شد كه پيروان 

اما او نمي دانست كه خداوند امر خود را حفظ . حضرت اعلي بكلي پراكنده شوند و امر ايشان فراموش گردد
تش آافروخته اند و اين  آتشي ،اعلي بر دورترين تپه هاي ايران حضرت خواهد كرد و نمي دانست كه پيروان

دسته دسته خواهند  آنها. به سوي خود خوانده استه اند، آمدكه از تاريكي جهل و ناداني بتنگ هزاران نفر را 
نه كوه و همان حرارتي كه در زمان  نه سربازان و ؛را بگيرد آنهاكس نخواهد توانست جلوي  و هيچ آمد

وحشي را نرم مي كرد، قلب علي خان ماكوئي را نيز نرم خواهد  باحضرت محمد قلب سخت و سنگ اعر
  .بود كه به زودي اتفاق مي افتادنمود و اين چيزي 

  
  

  ماكو قلعة
  

چهار طرف قلعه به چهار . روي قلة كوهي ساخته شده بود قلعة ماكو در شمال غربي آذربايجان بر
نگهباني قلعه را دو نگهبان و . م قلعه مي شد رودخانة ارس را ديدو از پشت بابرج محكم و بلند مي رسيد 

 تنها سيد حسين يزدي و. ه را نداشتهيچكس حق ورود به قلع آنهاچهار سگ بعهده داشتند و غير از 
ي بود از خشت كه شبها در تاريكي اتاقمحل زندگي حضرت اعلي . برادرش در خدمت حضرت اعلي بودند

  .براي روشنايي در اختيار نداشتند مي رفت و هيچ چراغيمطلق فرو 
حضرت اعلي در اين قلعة متروك قدم مي زدند و زمزمة مناجاتشان در ميان كوه ها و دره ها مي 

ي احساس مي كردند و برايشان به اين صدا محبت عجيبنسبت  آنها. و قلب مردم ماكو را تكان مي دادپيچيد 
هر چه مي گذشت عظمت و بزرگواري . هاي بهشتي ديده بودندخوابي بود كه در ور صداي بال فرشته هايآياد

خودشان را به قلعه مي  ،بطوري كه هر روز قبل از كار. شتر در قلب مردم ماكو اثر مي كردحضرت اعلي بي
  .كنند و صداي مباركشان را بشنوند رساندند تا به هر ترتيب شده از دور يا نزديك حضرت اعلي را زيارت

در اول با . علي خان حاكم هر چه سعي مي كرد از اين رفتار مردم جلو گيري كند نمي توانست
در ماكو توقف  اجازه نمي داد ،ندآمدن مي خشونت و سختگيري به پيروان حضرت اعلي كه براي زيارت ايشا

علي خان با  .ا زدنددر قلعه ر بايك روز صبح قبل از طلوع آفت... رفتار ادامه داشت تا اين كه كنند و اين 
. با نهايت ادب دم در ايستاده بود. ر حضرت اعلي بيايدوعجله و پريشان وارد شد و اجازه خواست تا به حض

سرگردان و مبهوت به نظر مي رسيد و زانو . ي در او نبودگديگر كوچكترين اثري از غرور و خشونت هميش



20 

 

خداوند اراده كرده . ود را به پاي مبارك انداخترد و خحضرت اعلي تعظيم ك مقابلدر . هايش مي لرزيدند
  .فتار علي خان به كلي تغيير كرداز آنروز به بعد ر. بود كه او به عظمت حضرت اعلي پي ببرد

هر كس مي خواست مي توانست بدون مانع به حضور حضرت اعلي  .درهاي قلعه را باز كردند
اين قلعة دور افتاده بهشتي بود كه به . ندآمدايران مي پيروان حضرت اعلي دسته دسته از گوشه و كنار  .برسد
و مي  بعد از چند روز با قلبي پر از اميد و شادماني قلعه را ترك  ميكردند ند وآمدمي . وعده داده بودند آنها

يران خبر ظهور جديد را مي گوشه و كنار ارفتند تا پيام خداوند را به ديگران برسانند و به اين ترتيب مردم 
بطوريكه  ؛دازه سرد بودنن سال هواي ماكو بيش از اآزمستان . ستان و پاييز از پي هم مي گذشتندبات. نيدندش

  .ي شددر صورت مبارك حضرت اعلي منجمد م آبقطرات  ،در موقع وضو
ديگر هيچ چيز . را زيارت كند بابمال حسين در خراسان بود كه شنيد مي تواند در ماكو حضرت 

تصميم داشت همة  .به راه افتاد. بايد همه چيز را مي گذاشت و مي رفت .حركت او بشود نمي توانست مانع
روزها مي . آنقدر شاد بود كه خستگي نمي فهميد. بش بود با پاي پياده طي كندمحبو راهي را كه بين او و

باران زمستان  و از ميان برف .ند و مي رفتند و مال حسين پياده صحراها و كوهها را پشت سر مي گذاشتآمد
حضرت  .به پايين قلعة ماكو رسيد بافتاول نوروز موقع طلوع آ .و مي گشتمي گذشت و به دنبال قلعة ماك

. ر تعظيم كرد و در جاي خود ايستادچشم مال حسين كه به ايشان افتاد بي اختيا .اعلي دم قلعه ايستاده بودند
. خود بردند اتاقو او را به طرف ود گرفتند كشيدند و دستش را در دست خ آغوشحضرت اعلي او را در 

مال حسين ماهها راه پيموده بود و حاال زير پايش دشت بود و پشت آن، كوههاي ديگر و شهر هاي ديگر 
ميان  ن كوه و درآهمة دنياي مال حسين روي . رسيده است آسمانولي او حس مي كرد كه به . بودند

  .هاي مال حسين بود دترين نوروزنوروز آن سال شا. ن قلعه بودديوارهاي آ
  
  

  چهريق قلعة
  

پاي پياده به طرف  ،رج شدهاصبح روز نهم عيد نوروز مال حسين به امر حضرت اعلي از ماكو خ
ت و اعحضرت اعلي به او فرمودند به زودي موقعي خواهد رسيد كه داستان شج .مازندران به راه افتاد

  .رار خواهد گرفتقتو  ةو ماموريتهاي بسيار مهمي به عهد و دنيا را دچار تعجب خواهد ساختفداكاري ت
از ماكو به چهريق شنيد و روزي را  را مال حسين هنوز در نيمة راه بود كه خبر انتقال حضرت اعلي

عه بودند و يك مرتبه راف قلكه حضرت اعلي در پشت بام قلعة ماكو مشغول تماشاي مناظر اط آوردبه خاطر 
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ساحل اين همان  ه، اشاره كرده به مال حسين فرمودند كبام قلعه به خوبي معلوم بود به رود ارس كه از پشت
  :ن اشاره كرده و گفته است كه حافظ در شعر خود به آ

  
  ن وادي و مشكين كن نفسبوسه زن بر خاك آ                  اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس       

  
لي در قلعة وقتي خبر محبوبيت حضرت اع .ا منتقل خواهند كردن جبعد فرمودند به زودي ما را از اي

  .دهند الرا از ماكو به چهريق انتق اد ايشاندستور د فوراً ،رسيد، از شدت ناراحتي آغاسيماكو به حاجي  ميرزا 
تي كنار قو. ي آذربايجان قرار داردسير كه در شمال غربريق منطقه اي است كوهستاني و سردچه

و  ها باال رفته استابريستيد و به باال نگاه كنيد، كوهي را مي بينيد كه يكه و تنها تا دل دهكدة چهريق با
درست در روي  .ها محو مي شوندابرو ميان  يندويد كه از پشت تيغة كوه باال مي آصداي كالغ ها را مي شن

شايد رودخانه اي كه . است مانده زميني مسطح وجود دارد و آثاري از يك قلعة محكم قديمي هنوز باقي ،كوه
چون حاال همه داستان آن  .در پاي كوه مي پيچيد داستان آن قلعة قديمي را با خودش به دور دستها برده باشد

مي شود روي . دانند مي ،ن باقي مانده استه هايي از آباك كوه بود و حاال فقط خروقلعه را كه روزگاري در ن
م خانه هاي دهكدة ي كوه بلند مي شود و چند متر پايين تر روي باه ها نشست و كالغي را ديد كه از روباخر

 ؛ن قلعه مي نشسته استكه اين كالغ آن روزها هم روي ديوار آ كرد حتي مي شود فكر. چهريق مي نشيند
 ه بود كه در آن قلعة دور افتادهتصور كرد آغاسيحاجي ميرزا . اي كه زندان حضرت اعلي بوده است قلعه

ولي هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه محبت حضرت اعلي در . مه چيز تمام خواهد شدمتروك ديگر ه
 .ند، باز شدآمدهريق اثر كرد و درهاي قلعه به روي كساني كه دسته دسته به حضور ايشان مي چقلب مردم 

ت به قدري زياد مي شد كه در چهريق برايشان جا نبود و حاال ديگر شهرت و محبوبي آنهاگاهي تعداد 
به كلي او را  ،مي رسيد آغاسيبه ميرزا  خبرهايي كه هر روز. حضرت اعلي از مرزهاي ايران هم گذشته بود

جايي كه رسيدن به  .ايران بر روي كوه زنداني كرده بود اطاو حضرت اعلي را در دورترين نق. نگران كرده بود
اين ه بود و حاال مي ديد درست مثل ن كار هر كس نبود و شديدترين دستور را در مورد ايشان صادر كردآ

ن را از دورترين آكه شعله هاي  آتشي. است كه در شبي تاريك روي قلعه چهريق آتشي روشن كرده است
وقت نفهميد كه اين به خاطر  هيچ ،ولي با اين همه ؛و اين براي او باور كردني نبود شود ديد نقاط ايران مي

 مي كردند و خود را تشنه و ي خشك و پر از خار را طيها نابابي ،شايد از كساني كه با پاي پياده. چيست
م غرور و د اگر از علي خان حاكم ماكو كه تماشاي. گفتند سيد به او ميمي پر ،رنجور به چهريق مي رساندند

 ،حضرت اعلي مثل غالمي دست به سينه مي ايستاد مقابلتعصب و قدرت خود را فراموش كرده بود و در 
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خودش  ،ه او مي گفت و شايد اگر نامه هايي را كه از حضرت اعلي به او رسيده بود مي خواندمي پرسيد ب
زيرا كه با خداوند دشمني كرده بود و خداوند با مي فهميد و اگر مي فهميد به بيچارگي خودش مي گريست 

حيرت زده و  آغاسيامرش را پيش مي برد و در اين ميان حاجي ميرزا  ،ها و مخالفتهاي او همة دشمني
 .كه حضرت اعلي را به تبريز ببرند يك روز دستور رسيد. متعجب دستور مي داد كه بيشتر سخت بگيرند

به علمايي كه در تبريز بودند، دستور داده بود حضرت اعلي را  .صدر اعظم مي خواست كار را يك سره كند
  .محاكمه كنند و ادعاي ايشان را باطل اعالم نمايند

. ضائي رسيدند، حاكم رضائي دستور داد با احترام بسيار با ايشان رفتار نمايندراه به وقتي در وسط ر
به . را امتحان كند مي خواستند به حمام تشريف ببرند، حاكم تصميم گرفت ايشان بابيك روز كه حضرت 

يشان براي ا ،ن سوار شودا كه هيچ  كس نمي توانست بر آاين دليل دستور داد كه اسب بسيار سركشي ر
ن اسب سوار مي بر آ بابحضرت  رعدة بسياري در ميدان شهر جمع شده بودند تا ببينند چطو. حاضر كنند

اين موضوع . به راه افتاد آرامشحضرت اعلي اسب را نوازش كردند و سوار شدند و اسب با نهايت . شوند
حمام را به عنوان  آبتمام  چنان مردم را متعجب نمود كه بعد از خروج حضرت اعلي از حمام هجوم كرده و

  .تبرك بردند
مي  ،ة محبوبيت حضرت اعلي را شنيده بودندآوازمردم كه همه جا . در تبريز هم هنگامة عجيبي بود

هجوم جمعيت به اندازه اي بود كه حكومت دستور داد محل توقف حضرت . خواستند ايشان را زيارت كنند
  . اعلي را در خارج شهر تعيين كنند

حل اقامت ناصر الدين ميرزا وليعهد بود و بسياري از علماي اسالم از جمله محمد ممقاني در تبريز م
وقتي حضرت اعلي . خاتمه دهند »باب«تصميم داشتند در مجلسي با حضور وليعهد بكار  آنهان شهر بودند و آ

چنان  د مجلسمجلس پر بود و حضار گرداگر ،را از ميان انبوه جمعيت به داخل مجلس راهنمايي كردند
حضرت اعلي مستقيم به طرف باالي مجلس رفتند و در جايي . ن حضرت نبودنشسته بودند كه جايي براي آ

هت مبارك به حدي بود كه حاضرين را باعظمت و . كه براي وليعهد در نظر گرفته شده بود جلوس فرمودند
يينة وجودشان مي رت اعلي در آمقدس صورت ملكوتي حض اگر ذره اي از انوار. حيرت فرو برددر بهت و 

كسي كه هزاران نفر جان خود را فدايش كرده بودند دست به  مقابلاز جاي خود بر مي خاستند و در  يد،بات
كاسته مي  ،ندخداوند مرتكب شده بود فرستادة مقابلشايد قدري از زشتي عملي كه در  ،سينه مي ايستادند

  .قدرت و شهوت پوشانده بودرا غبار ينة دلهايشان ولي افسوس كه آ ؛شد
كسي من همان « :ن مجلس و در حضور وليعهد به صداي بلند فرمودندحضرت اعلي آن روز در آ

 »شويدهستيد و چون نام او را مي شنويد با احترام از جاي خود بلند مي  شهستم كه هزار سال است منتظر
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د، اول كوشيدند تا به نظر خود خالف اين عظمت اين ادعا و شجاعت متحير مانده بودن مقابلكه در  آنهاو 
نت زبان به اها ،دانش حضرت اعلي خود را كوچك يافتند و درياي علم مقابلكنند و چون در  ثابتادعا را 

در نهايت وقار  ،يه اي از قران مجيد تالوت فرمودهآ ،دند و حضرت اعلي كه چنان ديدندو بي حرمتي گشو
  .رمودنداز جاي برخاستند و جلسه را ترك ف

نگاه آ. چنين شجاعتي را انتظار نداشت هيچ يك از حاضرين .چند لحظه سكوت مجلس را فرا گرفت
تمام ملت را گمراه  ،او با اين قدرت بيان .كه بايد از اين شخص بر حذر بود آوردمال محمد ممقاني فرياد بر

بعضي مي . را قبول خواهند كرد طولي نمي كشد كه همة مردم شهر دعوتش ،خواهد نمود و اگر او را نگيريد
تنبيه بسيار شديدي در نظر  ،بدون اجازه از جلسه خارج مي شود ،وليعهد گفتند بايد براي كسي كه در حضور

شيخ االسالم برده و  ي را نپذيرفت و عاقبت تصميم گرفتند آن حضرت را به منزلأيعهد اين رلولي و. گرفت
به ناچار شيخ االسالم خود . باز زدند و راضي نشدند از اين كار سر مامورين و فراشان حكومتي. مجازات كنند

در آن . ارك ايشان را چوبكاري كردحضرت اعلي را به منزل خود برد و پاهاي مب. اين كار را به عهده گرفت
با تحمل شيخ االسالم در همان سال به بيماري شديدي دچار شد و . همه زشتي كار او را احساس كردند روز
حضرت اعلي را به  ،كه ماجراي مجلس وليعهد در همه جا پيچيده بود در حالي. و رنج بسيار درگذشت درد

  .چهريق برگرداندند
  
  

  بدشت
  

جاده اي كه به چهريق مي رسيد از باالي كوه مثل ماري سفيد در دامن كوه و دشت مي پيچيد و در 
ها به رنگ هم در مي ابردند و درخت ها و تر مي ش كم رنگو جائي كه كوهها كم رنگ  ،دور دست هاي افق

ها مي رسيد و همه جا از ميان دشتها  اديآباين جاده تا چشم مي ديد ادامه داشت تا به  .ناپديد مي شد ،ندآمد
فكر كرده  آغاسيحاجي ميرزا . صدائي به گوش نمي رسيد ،ن جز همهمة بادهايي مي گذشت كه از آ و كوه

ولي درست در همان روزهاي . ست كسي به حضرت اعلي نخواهد رسيدها د تهجز فرش ،ن قلة كوهبود روي آ
سيد حسين يزدي كه همراه . اعلي به همه جاي ايران رسيده بودة ظهور حضرت آواز ،سخت و غمگين

را  آنهاماكو و چهريق زنداني بود، بيانات و الواح ايشان را بر روي كاغذ مي نوشت و  عهحضرت اعلي در قل
 آنها. و شكنجه اي نمي ترسيدند عذابپيرواني كه از هيچ خطر و  .پيروان آن حضرت مي دادبه يكي از 
 ،اگر آن لوح به مقصد نمي رسيد. ن كاغذ را به صاحبش برسانندهي ماه ها پياده راه ميرفتند تا آروزها و گا
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 يولي اگر م. كرده استجان خود را فدا  ،دليل بر اين بود كه قاصد يا در گوشة زندان و يا در ميان ميدان
اين خطر بود كه  ولي هميشه. ن را در جاي امني پنهان مي كردنداز روي آن چند نسخه مي نوشتند و آ ،رسيد

ها را تحمل مي  عذابن وقت بود كه سخت ترين آ. روزي و يا نيمه شبي به منزلشان بريزند و آن را پيدا كنند
آثار حضرت اعلي دست به دست و سينه به سينه مي  ،ها ة اينولي با هم. مي شدند آمادهكردند و براي مرگ 
همة اين ظلم  مقابلداد تا در  قدرت مي آنهاو به مي بخشيد  آرامشتسكين و  ،ن حضرتآگشت و به پيروان 
شان در دورترين نقاط پيام خداوند را به اصحابولي  ؛اگر چه حضرت اعلي زنداني بودند. ها مقاومت كنند

شما مثل : روز خداحافظي در شيراز حضرت اعلي به حروف حي فرموده بودند. اندندگوش مردم مي رس
هستيد كه در شب تاريك بر فراز كوه بلندي افروخته گردد بايد مردم با نور شما راه خداوند را پيدا  آتشي

  .افروخته تر مي شدكنند و حاال اين آتش لحظه به لحظه 
با سرنوشت او ارتباط  جائي كه .ازندران مي رفتحضرت اعلي به طرف م رمال حسين به دستو

شيراز محاكمه  از روزي كه ايشان را در. ن بودنددر اين موقع حضرت قدوس هم در مازندرا. عجيبي داشت
در اين مدت مسافرتها . ها از شهر اخراج نمودند، خيلي گذشته بود كرده بودند و پس از بدترين بي احترامي

در مازندران بود كه بار ديگر مال حسين به . ر جديد را به مردم رسانيده بودندظهو كرده بودند و همه جا خبر
لوحي از حضرت اعلي  ،كمي بعد. به طرف خراسان برود آنجا زحضور حضرت قدوس رسيد و قرار شد ا

و رسيد كه در آن به پيروانشان در ايران دستور فرموده بودند هر جا كه هستند به طرف خراسان حركت كنند 
  . باشند آمادهبراي جانبازي 

به زودي امر خداوند براي همه آشكار مي شد و اين واضح بود كه دشمنان خوبي و حقيقت ساكت 
. نيدندولي بايد همة چيزهايي كه پنهان بود آشكار مي شد و همه بي پرده پيام خداوند را مي ش؛ نمي نشستند

طرف ت از كار و زندگي و خانواده كشيدند و به از گوشه و كنار دس اصحاب ،ستور حضرت اعليدر پي د
قدوس نيز وارد خراسان شدند و مشهد را مركز اقدامات  جناب ،پس از مال حسين. خراسان به راه افتادند

حسين به  مال جناببه منزل  آنهاو رفت  آمد. افزوده مي شد اصحابروز به روز بر تعداد  .خود قرار دادند
بهمين دليل تصميم گرفتند از مال حسين بخواهند كه . اني حكومت شده بودرقدري زياد بود كه سبب نگ
حضرت قدوس به مال حسين فرمودند تقاضاي حكومت را قبول كنند و خودشان  .مدتي از شهر خارج شوند

  .از مشهد خارج شدند اصحابهم با عده اي از 
حضرت قدوس در . ودندحضرت اعلي در راه خراسان ب حضرت طاهره نيز به دنبال همان دستورِ

به اين ترتيب با حضور عدة زيادي از . ء اهللا و حضرت طاهره رسيدندبه حضرت بها ،»بدشت« محلي به نام 
 اصحابمهمترين مطلبي كه در اين مجمع بزرگ براي . مجمع بزرگي تشكيل گرديد »بدشت«در  اصحاب
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ق مي بادر س آنچهپيامي كه با  ؛ه انددآوراين بود كه حضرت اعلي پيامي جديد از طرف خداوند  ،روشن شد
  .تفاوت داشت ،دانستند

در محلي به نام نياال مورد  ،به طرف مازندران به راه افتادند اصحابوقتي اجتماع بدشت تمام شد و 
ن را كافر مي دانستند و به ايا نهآ ،مردمي كه بدون فكر و فقط به تحريك علما ؛حملة شديد مردم قرار گرفتند

حضرت بهاءاهللا به همراهي حضرت طاهره به نور تشريف بردند و حضرت . تماعشان پراكنده گرديدترتيب اج
  .ساري زنداني شدندقدوس در منزل يكي از مجتهدين 

  
  

  جاده
  

ي را مي شنود بداكسي كه از ميان دشت ها و جنگلهاي شمال مي گذرد وقتي صداي پرنده هاي شا
اردكهاي  ههايي را مي بيند كه كه بي خيال به دنبال دست ي كره اسبوقت ،درختها بازي مي كنند نكه در ميا

ند كه در مي تواند به داستاني فكر ك ،و وقتي از ميان شاليزارهاي خيال انگيز سبز مي گذرد دسفيد مي دون
  .ي كه هيچ وقت فراموش نخواهد شدداستان: اينجا اتفاق افتاده است

و سكون اتفاق  آرامشمه شور و هياهو در جايي به اين ن هبا آ چطور مي شود باور كرد داستاني
و همراه با  ي نداردبابراي رسيدن به زمين شت ،در جايي كه حتي وقتي برگي از درخت مي افتد ؛افتاده باشد

قلعه اي كه از همين جادة ولي داستان قلعة شيخ طبرسي حقيقت دارد، . نسيم و پرنده ها دشت را سير مي كند
  .رسيده است آنجاو مال حسين هم از همين جاده به  يابندان راه مي خيال انگيز بد

 وعدة بيشتري به دور ا ،كه مي گذشت زيرا هر روز. رج شودامال حسين بهتر مي ديد كه از مشهد خ
جمع مي شدند و اين موجب ناراحتي و حسادت علمائي شده بود كه در مشهد بودند و گمان مي كردند كه 

ولي مال حسين در خيال ديگري بود و براي . را از دستشان بگيرد آنهامال حسين مي خواهد مقام و شهرت 
چرا مردم نبايد اين را . ردبه زنداني قلعة چهريق فكر مي كاو فقط . اين چيزها كوچكترين ارزشي قائل نبود

در دورترين  ،مي فهميدند؟ چرا نبايد مي دانستند كسي كه جز خوبي و دوستي براي بشر چيزي نمي خواهد
باز هم همديگر را . مانندب؟ او را زنداني كرده اند تا مردم همچنان بدبخت و پريشان ها زنداني است قلعه

 آنچهاو فقط مي پرسيد مگر  .حسين فقط اين را مي گفت مال. دشمن بدانند و از هم نفرت داشته باشند
ن است ز آمگر ج؟ استن است كه حضرت محمد براي مردم مي خوه چهريق مي خواهد غير از آزنداني قلع

حرفي  آن جان خود را در صحراي كربال فدا كرد؟ مگر حرف او جز ،كه حضرت امام حسين به خاطر همين
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كه همين ها حضرت  آورد؟ ولي مال حسين به ياد مي هاي شهر ندا مي كندذن از گلدسته ؤاست كه هر روز م
ه به جنگ امام كمگر كسي . صليب زده بودند و همين ها حضرت محمد را ديوانه خوانده بودند مسيح را بر

 وستان او بايد ازو درستادة خدا در چهريق زنداني بود مين علماي نادان نبود؟ حاال هم فهحسين رفته بود از 
  .شهر مي رفتند

او و دوستانش . حضرت اعلي به او وعده داده بود. بل مي دانستقمال حسين همة اينها را از 
. يش را داشتآرزوجانبازي ها در پيش داشتند و حاال مال حسين با خوشحالي به دنبال چيزي مي رفت كه 

 .بر گشت نيست ،ر اين راهگفت كه د آنهابه  ،وقتي دوستان و پيروانش خواستند با او همراه شوند ،براي همين
رود كه  و اين كافي بود كه همه بدانند كه او به راهي مي. فته بود مي خواهم به كربال برومال حسين گ

  .دوستانش او را رها نكردند ،اين حرفها هاما با هم ؛حضرت امام حسين رفته است
مبارك ايشان را  هشد و عماممال حسين هنوز در مشهد بود كه شخصي از طرف حضرت اعلي وارد 

ايشان را بر سر  عمامهحضرت اعلي فرمودند كه « :و گفت آوردكه براي مال حسين فرستاده بودند به همراه 
وس به طرف مازندران قد جنابو پيشاپيش خود برافراشته براي همراهي  مقابلبگذاريد و پرچم سياه را در 

از مشهد خارج شدند  اصحابهمراهي دويست و دو نفر از  مال حسين به جناببه اين ترتيب . »حركت كنيد
خبر ظهور جديد را به مردم مي دادند  ،به هر جا كه مي رسيدند ،در بين راه. راه مازندران را در پيش گرفتندو 

رچم پ اين همان. دنبال پرچم سياه راه مي افتادند اي از مردم به ايشان مي پيوستند و به و در هر نقطه اي عده
شنيده بودند وقتي امام غايب ظاهر شود  آنهازيرا همة . ه ساليان دراز انتظارش را داشتنداهي بود كسي

  .كرد پرچمهاي  سياه از خراسان حركت خواهند
زيرا اگرچه محمد شاه . خبر مرگ محمد شاه را شنيدند و اين شروع وقايع ديگري بود ،در ميان راه

مالقات با حضرت اعلي خودداري كرد و ايشان را به ماكو و چهريق از  ،اسيغدر اثر بدگويي حاجي ميرزا آ
ها احترام  مي نمي شناخت و نسبت به آ ،ه بودندآوردايمان  يو اكثر كساني را كه به حضرت اعلولي ا ؛فرستاد

ولي حاال وضعيت طور ديگري مي شد و هر  ؛چندان موافقتي نداشت ،گذاشت و با دشمنان آن حضرت هم
  .خواست مي كردكس هرچه مي 

سختي هاي زيادي « :گفت آنهامال حسين در ميان راه بار ديگر دوستانش را دور هم جمع كرد و به 
را  آنهاهر كس از شما كه طاقت تحمل . كه تحملش براي همه كس ممكن نيست سختي هايي. در پيش داريم

من و عدة زيادي از . مسافرت نكندخود بازگردد و با ما در خود نمي بيند، بهتر است از همين جا به منزل 
هر كس از شما كه مي خواهد مي تواند از همين جا راه خود را در پيش . شما در راه خداوند فدا خواهيم شد

در اثر اين صحبت  .»زيرا در آينده ديگر براي هيچ كس راه فراري باقي نخواهد ماند .ترك كند بگيرد و ما را
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جدا شدند و به اين ترتيب همة  آنهااز  ،سختي ها را در خود نمي ديدند ها بعضي از همراهان كه تحمل اين
حضرت اعلي، ،جز فداكاري و جانبازي در راه محبوبشان  ،كساني كه به دنبال پرچم سياه در حركت بودند

مي دانستند كه فقط از اين راه خواهند توانست در قلب هاي سنگ مردم اثر  آنها. ي ديگري نداشتندآرزو
  .نبودند پيام خداوند را بشنوند رمردمي كه حاض ؛كنند

پير مردي كه يك عمر با . وداسي غم انگيز نبغمرگ محمد شاه براي هيچ كس بيشتر از حاجي ميرزا آ
تنها مانده  بود و  ،حاال با مرگ محمد شاه. ودي كشانده بودباايران را به سوي ن ،، بي لياقتي و ظلمخشونت

را به مقام و شهرت رسانده بود، از او بيزار و متنفر  آنهاي كساني كه خودش حت .ديگر هيچ كس را نداشت
او كه آن همه بر ضد  .دش خوب مي دانست كه ديگر جايي براي او وجود نداردوبراي همين خ. بودند

مرگ محمد شاه را شنيد با دست كوشيد تا قدرت و شهرتش را محفوظ بدارد، همينكه خبر  بابحضرت 
  .منامي جان سپردگرار گذاشت و مدت ها در بدر بود تا اينكه در گوشة تيره روزي، بدبختي و خالي پا به ف

  
  

  كاروان
                                                                                                                                                  

دهكده  ،ه اي و يا انبوه درختانپشت تپمال حسين وهمراهانش به راه خود ادامه مي دادند تا اينكه از 
به مردم ده خبر ورود غريبه ها را  ،شد و هياهوي مرغ و خروس ها كه از ميان جاده مي گريختند يدا ميپاي 

مزرعه ها  بافتكه تمام روز را زير آ آنهابراي . تندمردم با تعجب و حيرت به اين كاروان مي نگريس .مي داد
بود كه شور و  آن تر اززندگي محدود ،مي گذراندند و غروب كنار ميدان ده به انتظار شب مي نشستند

هي مال حسين گا. بفهمند ،دكه به دنبال علم سياه به طرف نقطه اي نا معلوم مي رفتنهياهوي اين جمع را 
رويم كه شما سالها انتظارش را كشيده ايد و  ما براي كمك به كسي مي« :ن مي گفتاز هدف كاروا آنهابراي 

  ».او زندگي و بهشت را براي ما معني خواهد كرد
ير مرداني  پولي برخي وقتي لبهاي خندان  ؛مال حسين مي گفت چيزي نمي فهميدند آنچهبعضي از 

دوش مي كشيدند و دوان دوان به دنبال كاروان مي  ديدند كه زير باران به سختي تمام وسائل خود را به را مي
مان نگاه دارد كه مردي افتاده را اين چنين مسرور و شادپيرتواند  يا ميچه چيزي آ. ند به خود مي لرزيدندرفت

بايد در دل . ؟ حتما بايد خبري باشدكنجه و مرگ به انتظارش نشسته استش ،نسوي جادهفراموش كند در آ
با اهل ده خداحافظي مي كردند و  ،هم بارشان را مي بستند آنهاآن وقت . شدپنهان با تشيآاين كاروان عجيب 

  .آمداين فرصت ديگر هرگز به دست نمي  .به راه مي افتادند



28 

 

برخي مي . دارندخيال جنگ  آنهابعضي مي گفتند . حاال ديگر همه جا صحبت از اين كاروان بود
اين خبرها به مال حسين مي رسيد تبسم مي كرد و بعد از نماز كه  ولي وقتي. گفتند به دنبال ثروت مي روند

مي گفت كه  آنهاو به  برايشان از محبت حضرت اعلي صحبت مي كرد ،همراهانش به دور هم جمع مي شدند
  .و حقيقت كوچكترين ارزشي ندارد ايمان به خدا مقابلدر  ،در او است آنچهاين دنيا و 

بيش از همه  »سعيد العلما«و يارانش به بار فروش رسيد،  وقتي خبر نزديك شدن مال حسين
مال حسين را مالقات كرده بود و چون شيفتة مقام و ثروت و قدرت خود بود  خشمناك و ناراحت شد او قبالً

. مردم به آن حرفها گوش مي كنند سخنان مال حسين در قلبش اثر نكرده بود و حاال نمي توانست ببيند
مردم عمامة خود  مقابلدر  .شهر انداخت و همه را دعوت كرد كه در مسجد حاضر شوند اين جارچي درابربن

دارند و به مقدسات ما كه دشمنان ما مي خواهند اسالم را از ميان بر آوردرا به زمين زد و ناله و فرياد بر
مة شما واجب بر ه. ر خواهند شد و همه را خواهند كشتوارد شه ،را نگيريد آنهااگر جلوي . توهين كنند

ند به دمردم كه حرفهاي او را شني .دشمنان خدا و پيغمبر بايستيد مقابلاست كه شمشير به دست بگيريد و در 
پس هر كدام اسلحه  .ه اندآمد آنهاند و فكر كردند كه مال حسين و همراهانش براي قتل و غارت آمدهيجان 

  .ندآمداي به دست گرفتند و از بار فروش بيرون 
يك روز بعد از . آرام آرام به بار فروش نزديك مي شدند ،ن و همراهانش بي خبر از همه جامال حسي

ندازند تا مردم اان بيبانماز صبح مال حسين به يارانش اعالن كرد كه هر چه از مال دنيا با خود دارند در ميان بي
نكه خيال تصرف اموال ديگران ه آه برسد بچتي قائل نيستند، تا حتي براي اموال خودشان اهمي آنهابفهمند كه 

  .داشته باشندرا 
مالحسين  .ندآمدمال حسين و همراهانش به انبوه مردم رسيدند كه از شهر مي  ،بيرون شهر بار فروش

در . ي ندهيد و توجه نكنيد و به راهتان ادامه دهيدجوابدستور داد هر چه مي گويند و هر چه مي كنند شما 
به شهادت  ،اندازي نمودند و شش نفر از همراهان مال حسين به زمين افتادهاين بين از طرف دشمن تير 

با وجود اين مال حسين اجازة دفاع نداد تا اينكه گلوله اي به سينة سيد يزدي خورد و او كه از . رسيدند
ه زمين راه طي نموده بود ب يكسره پياده آنجا و از مشهد تا بههمراهان بسيار مهربان و عزيز مال حسين بود 

خداوندا تو شاهدي كه اين مردم با بندگان تو چگونه « :گفتنمود و  آسمانمال حسين روي خود را به . افتاد
رفتار مي كنند، بندگاني كه جز ايمان و اطاعت از تو كاري نكرده اند و همة سختي ها را به خاطر محبت 

دشمن از خود دفاع كنيم  هلكه در هنگام حم اجازه فرموده اي تو به ما. رستادة تو بر خود قبول نموده اندف
  ».ه تو از خود دفاع مي كنيماينك با اجاز
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اين اولين واقعه اي بود كه . و به مهاجمين حمله برد آوردآنگاه شمشير خود را از غالف بيرون 
 صلةكه در فا ولي با وجود اين چنان شهامت و شجاعتي از خود نشان داد. حسين با آن روبرو مي شدمال

خود را به نزديكي منزل سعيد العلما رسانيد و فرياد  ،مال حسين به تاخت. كوتاهي مهاجمين پراكنده شدند
مردان  بيرون بيا تا مبارزه ،ادار كرده اياي مرد ترسو كه مردم اين شهر را به دشمني و مبارزه با ما و« :آوردبر

چرا به اين « :از خودشان پرسيده بودند آنهايد شا. د مال حسين مردم را ساكت كردفريا. »خدا را تماشا كني
يا حضرت رسول به آ« :مي پرسيد آنهااز  نمال حسي. »بدي نديده بوديم آنهاما كه از كاروان حمله كرديم؟ 

دين و خدا پرستي ديده  ي مخالفلشما فرموده است كه با مهمانان خود چنين رفتار كنيد؟ مگر از ما عم
ما را به خاك و خون كشيديد؟ آيا اين رفتاري است كه از طرف پيغمبر خدا به آن  پس چرا همراهان... بوديد 

  .بعضي شكست خورده پراكنده شدند مردم بعضي سرافكنده و »ماموريد؟
 ،چون وقت نماز شد. اقامت كنند آنجاتا مدتي در  و همراهانش وارد سبزه ميدان شدندمال حسين 

جواني با نهايت  »است از جان خود بگذرد و روي بام اذان بگويد؟آيا كسي از شما حاضر « :مال حسين گفت
يك نفر  اًفور. ود گلوله اي او را به خاك انداختولي همين كه اولين جملة اذان را ادا نم .آمدخوشحالي پيش 

وقت نفر سوم به پشت  آن .او هم چند جمله اي بيشتر نخوانده بود كه به زمين افتاد. ديگر جاي او را گرفت
كرد  ثابتمال حسين با اين كار به دشمان . ولي او هم با گلوله اي به خاك افتاد .بام رفت و اذان را تمام كرد

سرا را باز كردند و  وقت در كاروان آن. كه خدا را بكلي فراموش كرده اند و نام پيغمبر از يادشان رفته است
هوا تاريك نشده از آن جمعيت كسي در ميدان  هنوز. به مهاجمين حمله نمودند »يا صاحب الزمان«با فرياد 

  .د كشته ها در ميدان افتاده بودباقي نمانده بود و فقط اجسا
ند تا آمدتا اينكه يك روز عده اي از بزرگان شهر به كاروان سرا . اين وضعيت چند روز ادامه داشت

ا كوچكترين دشمني با شما گفتند م آنها. را به گرمي پذيرفت آنهامال حسين . با مال حسين صحبت كنند
 صالح شما ،هآمدولي حاال كه اين وضعيت پيش . ه به تحريك سعيد العلما بوده استآمدپيش  آنچهنداريم و 

  .در اين است كه از اينجا برويد
به هيچ وجه قصد حمله و مبارزه با مردم اين شهر را نداشته ايم و  اداد كه م جواب آنهامال حسين به 

تنها چيزي . ه ما را مجبور به اقامت كرده استآمدولي وضعيتي كه پيش . اينجا اقامت كنيم نمي خواستيم در
مي  آنچهالريجاني قسم ياد كرد كه ما  نخا عباس قلي .زاري نرساندآكه مي خواهيم اين است كه كسي به ما 

ود را به نام خسرو و حتي براي اينكه در راه به شما لطمه وارد نشود يكي از افراد خحقيقت است  ،گوييم
سعيد العلما كه از اين . تا به سالمتي از اينجا خارج شويدهمراه شما مي كنم قاديكالئي با صد نفر سوار 

چنان چه در وسط راه دستور « :نيمه شب خسرو قاديكالئي را نزد خويش خواند و گفت ،جريان اگاه شده بود
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دين كرده اي كه دشمنان خداوند را از بين برده اي و دهي سوارانت به اين گروه حمله كنند، هم خدمتي به 
جان خود  آنهاسه نفر  .اينان مسلمانند و خدا شناس« :خسرو گفت. »به تو خواهد رسيد آنهاهم مال و ثروت 

گناهش را  .بكن ،هر چه مي گويم .اين تشخيص با من است« :سعيد العلما گفت .»را فداي اذان گفتن كردند
  ».ممن به عهده مي گير

خسرو  .همراهانش از بار فروش خارج شدند گذشته بود كه مال حسين و بادو ساعت از طلوع آفت
ندند و بقية امال حسين و خسرو با هم اسب مي ر. را از راه جنگل مي برد تا بهتر به هدفش موفق گردد آنها

بودند تا  آمادهپيمودند و راه مي  آنهاپ و راست چند و سواران خسرو از طرف آمدمي  آنهااز دنبال  اصحاب
سربازان به  ،وارد جنگل شدند اصحاببه محض اينكه . امرش را اجرا نمايند ،هر وقت كه خسرو اشاره كند

در . دستور توقف داد ،مال حسين كه چنين ديد. زيادي را به قتل رسانيدند هو عد دخسرو حمله كردن هاشار
بايد  ،گر مي خواهيد به سالمت از اين جنگل خارج شويداين موقع خسرو به مال حسين پيغام فرستاد كه ا

هسته خود را به خسرو رسانيد و ناگهان خنجر آكه چنين ديد  اصحابيكي از  .شمشير خود را به من بدهيد
كشيده و » يا صاحب الزمان«هم يك صدا فرياد  اصحاببقية . خسرو را از كمرش كشيد و به شكمش فرو برد

وقتي عاقبت آن شب تاريك . را متواري كردند ور شدند و بعد از لحظة كوتاهي آنانبه سربازان خسرو حمله 
داستان زيبايي در پيش  آنهاجائي كه براي . به مقبرة شيخ طبرسي رسيده بودند آنها ،و پر حادثه به پايان رسيد

  .داشت
  
  

  قلعه
  

ايستاد و به صداي يك در ميان درختان جنگل تاريك تر به نظر مي رسيد سوار يك لحظه رشب تا
. ود و از مرغ هاي شب هم خبري نبودب خوابجنگل در . الي شاخه ها مي گذشت گوش دادبنسيمي كه از ال

صدائي مثل بهم خوردن بال كبوتران همراه با نسيم  »...بايد نزديك شده باشم آه دارم مي شنوم « :فكر كرد
سوار به آرامي به دنبال صدا به . ندمي خواند گان جنگل الالييگوئي براي پرند. شب مي وزيد و مي گذشت

به دل تاريكي . حاال ديگر درختي نبود ؛كمتر و كمتر .احساس مي كرد درختها دارند كمتر مي شوند. راه افتاد
سوار باال را . بود آسمانمثل اينكه صدا از . جات مي خواندكسي منا. صدا خيلي نزديك شده بود. خيره شد
در  .»نگهبان است كه زمزمه مي كند«:فكر كرد. كسي حركت مي كرد ،تمام مي شد سمانآجائي كه  ؛نگاه كرد

ه بود خبر آمد. آمددل تاريكي قلعه با نگهباني كه روي ديوارش زمزمه مي كرد به نظرش مثل بام بهشت مي 
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طبرسي  خادم مقبرة .»؟ندلعه اي ساخته اچطور به اين زودي چنين ق« :قدوس را به قلعه بدهد جنابورود 
ديد حضرت امام حسين با  خوابدر . عجيبي ديد خوابشب قبل از ورود مال حسين و يارانش به آن نقطه 

بعد از مدتي . به جنگ با دشمنان خود پرداختند آنجاو دو نفر از يارانش به مقبرة شيخ وارد شدند و در  هفتاد
مال حسين و يارانش  ،اي آن شبفرد. جنگ مشغول شدندند و همراه آنان به آوردحضرت رسول تشريف 

حاال كساني كه جز خوبي و محبت براي مردم چيزي نمي خواستند، در  .خسته و پريشان به مقبره رسيدند
جنگل را به خوبي نمي شناختند و  آنها. براي مال حسين چاره اي نمانده بود. بودند ميان جنگل گرفتار شده

  .ا چاره ماندن و دفاع كردن بودتنه. ددر پشت هر درخت جنگل كسي به كمين نشسته بو
قلعه . اين جا قلعه اي ساخته مي شد .مال حسين روي زمين تا جائيكه بايد جزو قلعه باشد خط كشيد

قلعه اي كه بر روي آن . اي كه داستان جانبازي و عشق را براي هميشه در دل جنگل مازندران حفظ كند
خداوند به انتظار  اصحاب ،و در ميان ديوارهاي بلند آن ه بودقلعه تمام شد .ا زمزمه كنندهاي الهي رآواز

  .كنند ثابتبه انتظار روزي كه وفا داريشان را  ؛نشسته بودند
كه بر فراز كوهي روشن  آتشيبه حضرت اعلي قول داده بودند كه در دل شب تاريك مانند  آنها

چشمان حضرت اعلي در قلعة  ...و حاالند نبسوي خود دعوت ك ،شود، كساني را كه منتظر ظهور الهي هستند
ن جنگل مازندران سر بر ماكو در جستجوي آتش به دور دستها دوخته شده بود بزودي شعله هاي آتش از ميا

  .مي كشيد
به  اصحابصد نفر از . آن شب خبر رسيده بود كه حضرت قدوس به زودي به قلعه خواهند رسيد

شمع در دستهاي دو  آنهاهر يك از . ز قلعه خارج شدندباز حضرت قدوس اهمراهي مال حسين براي پيش
  .خود گرفته بودند

. نورها آرام جمع مي شدند و دايره اي روشن مي ساختند. از نور در ميان جنگل پيش مي رفت راهي
را با  آنهازمزمة  ،نسيم. قدوس در ميان حلقه اي از دوستان خداوند ايستاده بودند جنابچند لحظه بعد 

  .سپردند تا جاودانه تكرار كنند اين آهنگ روحاني را به خاطر مي ،مق جنگل مي برد و درختهاخودش به ع
عزيز ترين دوستان حضرت . شده بود آمادهوقتي حضرت قدوس به قلعه وارد شدند، ديگر همه چيز 

دند مي فهميمردم به زودي . عمل كننده بودند تا در كنار هم به عهدي كه با محبوبشان بسته بودند آمداعلي 
صداهاي  دمي شنون آنهاچيزهاي ديگري هست و غير از صدايي كه  ،مي بينند آنهادارند و  آنها آنچهغير از كه 

ديگري هست، صداهايي به پاكي صداي حضرت موسي وقتي كه بني اسرائيل را به سرزمين مقدس مي 
ه پاكي حضرت محمد وقتي براي و ب ي خبر مي دادآسمانبه پاكي صداي حضرت مسيح وقتي از پدر  ،خواند
  .وحشي صحرا از بهشت سخن مي گفت بااعر
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از . ا نخواهيد كردپيد ادنبال قلعة شيخ طبرسي بگرديد آنر حاال وقتي به جنگل مازندران برويد و به
ديوار بلندي ساخته بودند، از  آنجاخط كشيده بود و دوستانش در  جايي كه روزي مال حسين روي زمين

جايي كه از اسب فرو افتاده و چشم هاي  ،جات خوانده و به انتظار حضرت قدوس نشسته بودندجايي كه منا
  .فقط مقبرة شيخ طبرسي باقي است. محبتشان براي هميشه بسته شده بود، چيزي باقي نمانده است پر

به مقبرة  آنرا برداريد و. ن زمان باقي مانده باشدوبي پيدا كنيد كه از آشايد تكه سنگ يا آجري و يا چ
ي بشنويد، به همان آوازدرختان  هشايد در همهم. اه كنيد و به صداي جنگل گوش دهيدنگشيخ طبرسي 

  .هاي قلعه به قلب جنگل برده بودزيبايي و لطافت مناجاتي كه آن روزها زمزمه اش را نسيم از ميان ديوار
  
  

  شبيخون
  

جنگل حكومت مي كرد و صداي زوزة  زمستان سرد بر سراسر . درخت ها لباس سفيد پوشيده بودند
حلقه اي از سواران  قلعه با ديوارهاي بلندش در ميان .شيهة اسبان را در ميان درختان محو مي نمود ، باد

  .محاصره شده بود و هيچ راهي به آن باقي نبود
براي . خسته ولي خوشحال با ياد حضرت اعلي به سخنان حضرت قدوس گوش مي دادند اصحاب

مي كردند توجهي  آنچه، به سنگربندي هايشان و به و رفت دشمن آمدبه . نگي و سرما معني نداشتگرس آنها
  .خوش بود آمدهرچه پيش مي . نداشتند

سعيد . ه بود تا كار قلعه را يكسره نمايدآمدقلي ميرزا با لشكر خود و به فرمان شاه  شاهزاده مهدي
يز ديگري اهميت نمي دادند، ناصرالدين شاه را از وجود و كساني كه جز به مقام و قدرت خود به چ االعلم

شاه گمان مي كرد عده اي ياغي براي مبارزه با او . حضرت اعلي در قلعة شيخ طبرسي ترسانده بودند اصحاب
او حضرت اعلي را در تبريز مالقات . ن تخت سلطنت در جنگل مازندران جمع شده اندآوردو براي به دست 

شنيده بود و كساني را ديده بود كه تا  آنهاحضرت اعلي و فداكاري هاي  نر مورد پيرواكرده بود و بارها د
در جنگل  بابايستاده بودند و حاال به او مي گفتند پيروان  ،قلعة ماكو زندانيِ محبت پاي جان به خاطرِ

شايد اگر لحظه  .دگفته ها را باور مي كر و او اين مازندران جمع شده اند و در هواي تاج و تخت او هستند
ود كرده باسته و ن، گروه گروه سربازان او را در هم شك باب اصحاباي فكر كرده بود كه چگونه عدة كمي از 

. بول مي كرد كه در اين دنيا جز قدرت و زور، ارادة خداوند نيز وجود داردقبودند، به ياد خداوند مي افتاد و 
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ولي . ود مي كردباتمام قدرت و عظمتش را در لحظه اي ن اراده اي كه اگر مي خواست ناصرالدين شاه و
  .خداوند چنين نخواست زيرا هر چيز بايد به آرامي پيش مي رفت تا نقشة خداوند عملي مي گرديد

به اندازه اي  اصحابولي قدرت و هيبت  ،محاصره شده بود ناگرچه قلعة شيخ طبرسي در ميان دشم
در ميان  »يا صاحب الزمان«با فرياد  اصحابگوش مي رسيد و  بود كه چون صداي باز شدن در قلعه به

هنوز مدت كمي بود كه عبداهللا خان تركمن با . دروازة قلعه نمودار مي شدند، سربازان پا به فرار مي گذاشتند
دوازده هزار سوار خود شكست خورده و كشته شده بود و سوارانش گريخته بودند تا عظمت و قدرت سپاه 

ه بود تا كاري را كه او نتوانسته بود، آمدراي مردم تعريف كنند و حاال شاهزاده مهدي قلي ميرزا خداوند را ب
قلعه را از هر طرف محاصره كرده بودند و به تكميل تجهيزات خود مشغول  ،سواران شاهزاده. م دهدنجاا

  .شاهزاده تصميم داشت در يك حمله كار قلعه را تمام كند. بودند
ل همة راه را گرفته بود و راه رفتن گ برف و. بود كه چشم جايي را نمي ديداريك آن شب به قدري ت

براي اين كه . به آرامي داخل جنگل شدند اصحابدر تاريكي شب در قلعه باز شد و  .از هميشه سخت تر بود
امي راه مي پيراهن بلند سفيد پوشيده بودند و آستين ها را باال زده به آر ،در تاريكي همديگر را بشناسند

ولي سربازان شاهزاده كه انتظار حمله اي  .و صداي سم اسبان در روي يخ ها به خوبي شنيده مي شد پيمودند
قلعه  اصحاب »يا صاحب الزمان«بر خاستند كه فرياد  خوابفقط وقتي وحشت زده و هراسان از  را نداشتند،

  .را باالي سر خود شنيدند
شاهزاده مهدي قلي ميرزا از . به قلب سپاه دشمن زدند اباصحقدوس پيشاپيش  جنابمالحسين و 

هر  .ديگر از لشكر شاهزاده چيزي باقي نمانده بود. گريخته و پا برهنه فرار كرد اتاقترس جان از پنجرة عقب 
حضرت قدوس در ميان سربازان به جنگ مشغول . كس از طرفي مي گريخت و از هر سو گلوله مي باريد

يكي از  گلوله ها به دهان حضرت قدوس . بازان در حال عقب نشيني شليك كردندبودند كه ناگهان سر
از اسب پياده شد و خود را به مال حسين كه در آن نزديكي مي جنگيد . ت كرد و ايشان را زخمي نمودبااص

  .حضرت قدوس رسانيد و شمشير ايشان را در دست ديگرش گرفته و به دشمن حمله نمود
زان به كلي عقب نشسته فرار كردند و مال حسين حضرت قدوس را به قلعه چيزي نگذشت كه سربا

  .رسانيد
حضرت قدوس كه  .از زخمي شدن حضرت قدوس بيش از اندازه ناراحت و غم زده بودند اصحاب

پيغام دادند كه اگرچه بدن من  اصحابچنين ديدند، چون نمي توانستند صحبت كنند به وسيلة نامه اي به 
ه آمدبر سر ما  آنچهزيرا . ي روحم بسيار مسرور است و از عهدة شكر خداوند بر نمي آيمناراحت است ول
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با غم خود خوشحالي من را از بين نبريد و شاد و  ،اگر مرا دوست داريد. است در راه خداوند بوده است
  .ه داشتولي داستان قلعه هنوز ادام ؛تمام شد هتاريك با هم با طلوع خورشيد آن شب. ار باشيدزگشكر

  
  

  شب آخر
  

تعداد آن ها را نمي . دوباره قلعه را محاصره كرده بودند. بان قلعه خبر هاي ناگواري داشتهنگ
  .مي شد فهميد كه خيلي زيادند آمداما از صداها و رفت و  ؛دانست

براي جبران شكست  ،شاهزاده مهدي قلي ميرزا كه پا برهنه از پنجرة اتاقش به بيرون گريخته بود
اين بار سپاهي عظيم را به سرداري عباس  ،قلعه خورده بود اصحابن كه در شبيخون آن شب تاريك از ننگي

شاه و صدر اعظم باور نمي كردند كه . قلي خان الريجاني و سليمان خان افشار به جنگل مازندران فرستاد
: ميرزا مي گفت يقلشاهزاده مهدي . ست خورده باشندشك باب اصحابسپاه عظيم شاهزاده از عدة كمي از 

قدرتي كه آن ها را به جنگ   .آن ها با همه فرق داشتند .ن شب تاريك ديدم باور كردني نبودكه در آ آنچه
  .ولي اين حرف ها براي ناصرالدين شاه معني نداشت ؛چيز ديگري است ،دار مي كنداو

ترتيب رسيدن به قلب  به اين. رديف سنگر كندند) 9( قلعه نه مقابلبه دستور عباس قلي خان در  
  .سپاه محال به نظر مي رسيد

آن روز عصر مال حسين از هميشه . در قلعه به زودي آذوقه تمام مي شد و كار به دشواري مي كشيد 
ن به مازندران آمدمنظور ما از : صحبت مي فرمود اصحابدر ميان قلعه قدم مي زد و براي . خوشحال تر بود

بايد خود را به خداوند بسپاريم و . عش رسيدهحال موق. ه حضرت اعلي فدا كنيماين بود كه جان خود را در را
ما  يجانباز ،ر براي پيشرفت امر خداونداگ. همان صحيح و خوب است ،او براي ما مي خواهد آنچهبدانيم 

ي به مال حسين گوش م اصحاب. ستا بختي هاگترين خوشو اين براي ما بزر الزم باشد، در اختيار او هستيم
براي  آبمثل صداي  آنهاسخنان مال حسين براي . زيرا او اولين كسي بود كه حضرت اعلي را شناخت. دادند

  .اميد و شادماني مي داد آنهاهمه چيز زندگي را برايشان از نو مي ساخت و به . ، آرام بخش بودتشنگان
قدوس قدم مي زد و حضرت  اتاق مقابلگاهي در پاي برج يا در . يدخوابمال حسين آن شب هيچ ن

نيمة شب برخاست و كمر خود را باز كرد و دوباره آن را محكم . اهي مي نشست و به فكر فرو مي رفتگ
امشب به قصد شهادت سوار خواهم « :داد جواب  .»امشب شال خود را محكم بستيد؟«: كسي پرسيد. بست
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با حضرت قدوس وداع نمود و  ،دز جاي برخاست و با چشم هاي اشك آلوا ،ه صبح ماندهبسه ساعت  .»شد
  ».است يا من بيرون بيايد آمادههركس براي جانبازي « :به دوستانش فرمود

در قلعه به آرامي روي پاشنه چرخيد و دوستان مالحسين در حالي كه پارچة سفيد بلندي به گردن 
يراهه مي رفتند تا دشمن از به آرامي و از ب. انداخته بودند، با شمشيرهاي برهنه در ميان دروازه آشكار شدند

و به دنبال آن صداي گلوله ها  »سياهي كيستي؟« :كمي بعد نگهباني در تاريكي فرياد زد. حركتشان آگاه نشود
  .بلند شد

ها يكي بعد از ديگري خالي مي ضرت اعلي به پيش مي رفتند و سنگرنعره زنان با نام ح اصحاب
تش مي زدند و آخود را به  اصحاب. را روشن مي كردند خانه هاي دشمن مي سوختند و صحنة جنگ. شدند

مرگ يا زندگي ما در دست خداست و فقط «: گفته بود آنهامال حسين به . سربازان را به عقب مي راندند
هم  باس قلي خان الريجاني كه درع. ر ترسي در كار نبودديگ .»يم شد كه خداوند اراده كندزماني كشته خواه

ه الي شاخ و برگ درختان ب باور نمي كرد به تاريكي جنگل گريخته بود و از ال شكستن سنگر هايش را
 .بلند بود آسمانتش به دود و آ. ي درختان پناه مي بردندسربازان نيز به دنبال او به تاريك. اندازي مي كردتير

ا مي ست رو به همه جشمشير به د مالحسين. گلوله مثل باران بر سر مالحسين و دوستانش مي ريخت
اسب وحشت . اي اسبش به ريسمان يكي از چادرها پيچيدپگهان و سپاهيان را فراري مي داد كه ناگذاشت 

. مال حسين مي كوشيد اسب خود را آزاد نمايد كه ناگهان گلوله اي در سينه اش نشست .زده در جاي ايستاد
رزويش مي زودي به آ به. شمان خود را بستمال حسين روي اسبش خم شد و چ. زخم خيلي شديد بود

به راه ماكو . لحظه فقط  به هنگامي فكر مي كرد كه حضرت اعلي را بيرون شهر شيراز ديده بوددر آن  .رسيد
به . راهي كه پياده رفته بود و لحظه اي كه بر روي قلة كوه ماكو به حضرت اعلي رسيده بود ؛فكر مي كرد

ديگر در اين دنيا هم را « :را پيش بيني فرموده بودند براي او اين روز. آخرين سخنان ايشان مي انديشيد
ه اينكه به قولش عمل كرده بود؟ حال نفكر مي كرد آيا حضرت اعلي از او راضي هستند؟ مگر . »نخواهيم ديد

را كه در جنگل مازندران روشن بود، مي ديدند و بعد از مدت ها به ياد خداوند مي  آتشيهمة مردم ايران 
و از پشت آن ها  دبراي او ديوارهاي قلعه فرو مي ريختن. سين صداي بال فرشته ها را مي شنيدمال ح .افتادند

  .دوستي جنگل را پر مي كرد آوازو  ا همة زيبايي هايش سر بر مي كشيدبهشت ب
اورا به اتاق حضرت قدوس بردند و آن ها را . ا به قلعه برگرداندند بي هوش بودوقتي مالحسين ر

شد، براي  باز اتاقفقط وقتي در  .هيچ كس ندانست حضرت قدوس به مال حسين چه فرمودند. تنها گذاشتند
حضرت « :سوالش را دانسته بود جواببدون شك . هاي مال حسين نشسته بودهميشه تبسمي بر روي لب 

  ».اعلي از او راضي بودند
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  بعد از مال حسين
  

نسيمي كه از روي . به نظر مي رسيدند سناكادر سكوت و تاريكي نيمه شب ديوارهاي بلند قلعه هر
به  صدايي شبيه نالة پرندگان را با خود به عمق جنگل مي برد و ،درخت هاي نيم سوختة جنگل مي گذشت

  .ئي غمگين بر روي شاخه ها شيون مي كنندنظر مي رسيد هزاران پرندة نامر
ن وقت آ...  و گوش داد...  اديك لحظه ايست. سياهي از پشت ديوار قلعه به طرف انبوه درختان پيچيد

تا جايي كه عباس قلي خان . چهار فرسخ راه بود. صداي پايش روي برگ هاي سوخته دور شد و دور شد
به . چه بايد كرد؟ باوركردني نبود. الريجاني با سربازانش شكست خورده و سرگردان به انتظار نشسته بودند

ه است و آمدوقتي به عباس قلي خان خبر دادند كسي  و رسيد اين قلعه هرگز تسليم نخواهد شد نظر مي
نامه را باز كرد ولي هنوز تا به آخر نخوانده بود كه از . براي او از قلعه نامه اي دارد، با عجله او را پذيرفت

نامه خبر از كشته شدن مالحسين . در تمام عمرش اين اندازه خوشحال و متعجب نبود . تعجب فريادي كشيد
در قلعه  بابكشته شده بود و پيروان ، كه فريادش پشت سپاهيان او را به لرزه مي انداخت كسي. مي داد

خبر براي او بزرگترين فتح ها اين . با يك حمله كار قلعه را تمام كردو شايد مي شد  گرسنه و تشنه بودند
 باا محمد باقر با شتآن روز ميرز. دفت و همه او را فاتح خواهند نامياز شاه درجه و خلعت خواهد گر. بود

حضرت  .قلعه را محاصره كرده اند ،خودش را به اتاق حضرت قدوس رسانيد و اطالع داد كه سربازان دشمن
 دداده است و به ميرزا محم آنهاخبر وفات مالحسين را به  قدوس فرمودند شخص خائني كه در قلعه است،

بفهماند كه اگر مالحسين به شهادت  آنهاج شود و به از قلعه خار ،اصحابباقر مأموريت دادند با هجده نفر از 
  .ولي خداوند دوستانش را ياري مي نمايد ،رسيده است

با فرياد يا صاحب الزمان از قلعه بيرون تاختند و به ميان سپاه  اصحابميرزا محمد باقر پيشاپيش 
همين كه فرار سربازانش را  عباس قلي خان كه بعد از مالحسين انتظار چنين حمله اي را نداشت. دشمن زدند

و پاي پياده خود را به شاهزاده مهدي قلي ميرزا رسانيد تا  خود را از اسب به زمين انداخت و فرار كرد ،ديد
يد به هر با .اي به طهران نوشت و كمك خواست شاهزاده نامه. داستان شكست ننگينش را تعريف نمايد

  .ترتيب بود كار قلعه را تمام مي كرد
پرندگان كه روي ديوار هاي قلعه مي  آوازبهار همراه . نگ و روي خود را عوض مي كردجنگل ر

به نظر مي رسيد همه . ، عطر شكوفه هاي درختان جنگل را به خود گرفته بودو نسيم آمدبه قلعه مي  ،نشستند
  .چيز به زودي تغيير خواهد كرد
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صحبت از حمله اي كه  و ش فكر نمي كردكسي به شاهزاده مهدي قلي ميرزا و سواران. رام بودآ قلعه
ند و آمدغمگين بودند، حضرت قدوس پهلويشان مي  اصحابهر وقت . م مي گرفت نبودنجاابه زودي 

  .جنگل را پر مي كرد آنهاشادي  آوازآن وقت بود كه صداي مناجات و . برايشان صحبت مي كردند
خودشان را  اصحابي توانستند باور كنند كه چه طور م ،سواراني كه در ميان درختان پناه گرفته بودند

گوشت اسب ها تمام شده بود . علف ها را مي جوشانند و مي خوردند .با خوردن علف خشك سير مي كنند
با وجود اين هر . از شدت گرسنگي خودشان را با خوردن چرم زين اسب ها سر پا نگه مي داشتند اصحابو 

و باز بيشتر و  ي شدند كه عقب مي نشستندمچنان شديد روبه رو با دفاعي  ،وقت دشمنان حمله مي كردند
كاري از پيش  ،حتي توپخانة مهدي قلي ميرزا كه قلعه را زير باران گلوله مي گرفت. بيشتر كمك مي خواستند

  .آوردو جز شكست چيزي به بار نمي  نمي برد
يوار قلعه مي خواست با او كسي از پاي د. را صدا كردند) يمال مهدي كن( يك روز نگهبانان قلعه

پيراهن .  آمدمال مهدي روي ديوار قلعه . ه بود و برايش خبرهايي داشتآمداو از شهر مال مهدي . صحبت كند
با «: سوال كرد. بود و دستمال سفيدي به دستش داشتسفيد بلندي پوشيده و شمشيرش را روي پيراهن بسته 

 ،پسر كوچك مال مهدي كه آن همه دوستش داشت. دي بودنددر شهر همه منتظر مال مه .»من چه كار داري؟
ولي در قلعه مهم ترين كار در  ،يك لحظه تبسمي شيرين روي لب هايش نشست. پرست بودتنها و بي سر

چه طور مي شد آن را گذاشت و به ديگران . كاري كه از طرف خداوند به آن ها سپرده شده بود ؛پيش بود
در آن . اوند مي جنگيد و در قلبش جز محبت خدا چيز ديگري جا نداشتاو به خاطر محبت خد. پرداخت

ولي كار او عظيم تر از آن بود كه ديگران از  ؛لحظه هزاران نفر به زندگي و خانوادة خودشان پرداخته بودند
هيچ چيز در اين دنيا نمي . آثار عظمت و قدرت از چشم ها و نگاه مال مهدي آشكار بود. عهده اش بر آيند

كه  كاري. كرده بود بااو فداكاري در راه خداوند را انتخ. توانست مال مهدي را از تصميمي كه گرفته باز دارد
ممكن بود هر لحظه مواليش او . ي گشتم بر مال مهدي بايد به قلعه. ديگران حتي فكرش را هم نكرده بودند

خدا « :يمان تكان خورده بود، فرياد زدقدرت امرد كه از اين همه . تاين را به مرد گف. را صدا كند و او نباشد
خدا من را ياري كرده است وگرنه چه طور مي توانستم از آن دهكدة « :مال مهدي تبسم كرد .»تو را ياري كند

  ».كوچك و آن زندگي غم انگيز آزاد شوم و حاال در اين قلعه باشم
كرده بودند، شنيدند و پشتشان  صداي مال مهدي را حتي سربازان كه آن پايين پشت درخت ها كمين

  .لرزيد
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  سكوت
  

فكر مي كرد قلعه را . حاال اين را شاهزاده مهدي قلي ميرزا هم فهميده بود. ديگر جنگ فايده نداشت
اين ها چطور . جادو كرده اند وگرنه بدون آذوقه و بدون غذا چه طور مي شد اين همه وقت مقاومت كرد

با لباسهاي سفيد بلندشان و با صورتهاي خندان و شاد مثل اين  ،باز مي شدوقتي دروازة قلعه . مردمي بودند
به گلوله هايي كه بر سرشان مي ريخت و شمشيرهايي . و به پيشواز عزيزي مي رفتند بود كه پرواز مي كردند

چرا يك لحظه صداي مناجاتشان قطع نمي . اهميتي نمي دادند ،در پشت درختان انتظارشان را مي كشيدكه 
وقتي گلوله مي خوردند و از اسب مي . مي ترسيد ،با سربازانش نگاه مي كرد آنهاشد؟ وقتي شاهزاده به جنگ 

ولي . را جادو كرده اند آنهاسعيد العلما گفته بود . مي رفتند خوابمثل اينكه به . فرياد نمي كردند ،افتادند
  .فايده نداشت چطور؟ ديگر جنگ

حضرت . شاهزاده مي خواست صلح كند. آمده به قلعه يك روز صبح شخصي از طرف شاهزاد
شاهزاده مي گفت تصميم گرفته است اختالفات را . را براي صحبت با او فرستادند اصحابدو نفر از  ،قدوس

كند، قراني را كه پهلويش  ثابتجنگ و خونريزي چه فايده دارد و براي اينكه حرفش را  ناي. حل كند
 باشاهزاده به كت. غامي نوشتپي شة يكي از صفحات آن براي حضرت قدوسبرداشت و در گو ،گذاشته بود
سم ياد كرد كه جز آشتي و دوستي مقصودي ق ،ه استآوردن و پيغمبري كه آن را از طرف خدا مقدس قرآ
 آنهاو جنگ را فراموش كنند و مطمئن باشند كه كسي با خواست تا از قلعه خارج شوند  اصحابندارد و از 
؟ آيا او به همان حضرت محمدي قسم رزا از خدا و پيغمبر چه خبر داشتمهدي قلي مي. د داشتكاري نخواه

؟ ؟ يا به كسي كه خودش مي شناختمي خورد كه در صحراي عربستان برادري و محبت را آموخته بود
ندگي ستيد و به خاطر آن ز، پولي كه آنرا مي پرمي خورد و خداي او پول بود شاهزاده به خداي خودش قسم

  .مي كرد
نام پيغمبر . ي جنگيدندقلعه به خاطر خدا م اصحابولي . حضرت قدوس همة اينها را مي دانستند

د كه مردم خدا را به ياد مل كرده بودنو همة آن سختيها را به خاطر اين تحخدا و قرآن برايشان مقدس بود 
از قلعه بيرون خواهيم رفت « :رمودندحضرت قدوس ف .بياورند و حاال شاهزاده به خدا و قرآن قسم مي خورد

به خاطر حفظ جان خودشان نمي جنگيده  آنهاشاهزاده بايد مي فهميد كه  .»و خودمان را به خدا خواهيم سپرد
  .اند
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سوار بر اسب  اصحابحضرت قدوس پيشاپيش . عصر آن روز براي آخرين بار دروازة قلعه باز شد
حتي پرنده هاي   .قلعه ساكت و خاموش بود. ده پيش راندنداز قلعه خارج شدند و به طرف اردوي شاهزا

  .جنگل هم به احترام اين سكوت آرام گرفته بودند
آن شب را حضرت قدوس در چادر مخصوصي كه به دستور شاهزاده برايشان بر پا شده بود، 

ه از حضرت صبح روز بعد شاهزاد. در اطراف چادر ايشان به استراحت پرداختند اصحابگذراندند و بقية 
فرمودند مهدي قلي  اصحابحضرت قدوس در موقع حركت به . قدوس دعوت نمود كه به لشكرگاه او بروند

الزم است همه در . ميرزا به قسم خود عمل نخواهد كرد و هنوز اتفاقات و سختي هاي بسياري در پيش است
  .دي قلي ميرزا حركت كردندگاه مهبه طرف لشكر اصحابآن شب متفرق شوند و خودشان همراه عده اي از 

آن ها را  ،را جدا از حضرت قدوس يافتند اصحابسواران شاهزاده كه منتظر فرصت بودند همينكه 
شاهزاده به قسم و مهر و . همة راه ها بسته بود و دفاع امكان نداشت. محاصره كرده و گلوله باران كردند

ه شاه گزارش مي داد كه چگونه دليرانه دشمنان خدا و حاال ب. خود بر روي قرآن تا اين حد وفادار بود اءامض
  .ود كرده استباپيغمبر را ن

يي آنهاسربازان شاهزاده بي رحمانه به  .بر زمين مي ريختند اصحاباز همه طرف گلوله مي باريد و 
اين  به .حمله مي كردند و كساني را كه هنوز زنده بودند به شهادت مي رساندند ،كه بر زمين افتاده بودند

  .ترتيب كار قلعه تمام مي شد
سواران قلعة خالي . ي خودشان رسيده بودند و حاال دوباره پيش مال حسين مي رفتندآرزوبه  اصحاب

ه اي از آن بادرها و دروازه ها را سوختند و جز خر. ديوارهاي قلعه را فرو ريختند. و خاموش را غارت كردند
  .باقي نگذاشتند

شاهزاده مي خواست حضرت . با ايشان بودند اسير و زنداني شدند حضرت قدوس  و عده اي كه
جز چند نفر به دست  اصحابلي بقية و ؛براي او خيلي ارزش داشت ،ندانياين ز. قدوس را به بار فروش ببرد

  .سربازان وحشي شاهزاده قتل عام شدند
 ر جاي قلعه مانده بودة خاكي كه دشاهزاده وقتي به تپ. صداي گلوله ها قطع شد و جنگل آرام گرفت

در قلعه روشن  اصحابكه  آتشي. ولي خيلي دير شده بود. فكر كرد كه داستان قلعه تمام شد ،نگاه مي كرد
همراه سربازان به شهر ها رفته بود و قصة محبت آن ها را مادرها همراه الاليي براي بچه هايشان  ،كرده بودند
يك تپة ديگر بلند مي شد و در دل شب تاريك مردمان خسته به زودي شعله هاي آتش از روي . مي خواندند

  .و تنها را به سوي خدا مي خواند
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  خاك مقدس
  

غمگين و پريشان انتظار  اصحاب. ر ماتم فرو رفته بوددلعة چهريق ق. خبرهاي غم انگيزي رسيده بود
ميل نمي  آبا و نه روز بود كه حضرت اعلي به هيچ كس اجازة تشرف نمي دادند وحتي غذ. مي كشيدند

  .ده بود حضرت اعلي گريسته بودندوقتي آن خبرها رسي .فرمودند
مال حسين با آن همه دوستي و صفا به . با وفاي حضرت اعلي را قتل و عام كرده بودند اصحاب

حضرت قدوس را با سر و پاي برهنه در ميان كوچه و بازار  ،مالشهادت رسيده بود و به تحريك سعيد الع
ودند و مردم با كارد تبر به آن حضرت هجوم كرده و بدن مباركش را پاره پاره كرده بودند و به اين گردانده ب

حضرت قدوس در وسط ميدان در حالي كه از هر . يشان را در ميان آتش انداخته بودندجسد ا ،كفايت نكرده
اي كاش مادرم « :ه بودند كهاي مردم نادان دعا كردبه مناجات پرداخته و بر ،طرف مورد شكنجه و آزار بودند

  .تان غم انگيز بسيار گريسته بودندو حضرت اعلي از شنيدن اين داس ».و جشن دامادي مرا مي ديداينجا بود 
، مربوط به مال حسين بود و در آن محبت ،حضرت اعلي لوحي نازل فرمودند ،وقتي بعد از شش ماه

زندگيشان در ضرت اعلي مي دانستند كه ديگر چيزي از ح .داري او و دوستانش را ستوده بودندفداكاري و وفا
ديگر هيچ كس نمي توانست جلوي پيشرفت امر . م شده بودنجااوظيفة ايشان بود  آنچه. اين دنيا نمانده است

خون مال حسين و قدوس و هزاران نفر از دوستان حضرت اعلي كه بر زمين ريخته شده بود، . خدا را بگيرد
خواستند و امر خداوند را به پيش مي بردند و  مي و به زودي از هر طرف كساني بر به زمين قدرت مي داد

امر خداوند با سرعت بيشتري به پيش مي  ،هر چه دشمنان ايشان بيشتر به دشمني و مخالفت مي پرداختند
  .رفت

ة دستور فرمودند به جنگل مازندران برود و قلع »سياح«شان به نام اصحابحضرت اعلي به يكي از 
 ،ن ريخته استآشيخ طبرسي را از طرف ايشان زيارت كند و خاك مقدسي را كه خون شهداي قلعه بر روي 

 اصحاببه او امر فرمودند وقتي به آن زمين مقدس رسيدي كفش هاي خود را بيرون بياور و به احترام . ببوسد
آنگاه از او خواستند  .ن را زيارت نمامدفن مقدس آنا ،را بلند بگو و با كمال احترام آنهانام  .قلعه تعظيم كن

  .ن را براي ايشان به چهريق ببردمشتي از خاك مدفن حضرت قدوس و مال حسي
همان امري . را در راه امر خداوند فدا كردند قلعه جان خود اصحابحضرت قدوس و مال حسين و 

كرد و اين تازه اول فدا  كه مسيح به خاطر آن بر صليب رفت و حضرت امام حسين به خاطر آن جان خود را
  .ن آتش بايد همه جا را روشن كندهنوز هم خيلي ها بايد جانبازي كنند و اي. داستان بود
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شد، كساني كه فكر مقام و شهرت و مال و قدرت  هر قدر بر شهرت امر حضرت اعلي اضافه مي
چه مي  آنهارفتند تكليف مي پذي ،را حضرت اعلي فرموده بودند آنچهاگر مردم  .بودند بيشتر مي ترسيدند

اساس دشمني را تبليغ مي كردند و به زندگي مشتي مردم نادان حكومت  ،شد؟ كساني كه با استفاده از نام خدا
ود بابايد به كلي ن باب اصحاب. باقي بود آنهاتنها يك راه براي . بايد براي خودشان فكري مي كردند ،داشتند

 اصحابقدرت و فداكاري . تر مي گرفتايشان روز به روز باال اصحابدشمني با حضرت اعلي و . مي شدند
عة شيخ طبرسي چنان دشمنان حضرت اعلي را به وحشت انداخته بود كه هرگز به فكرشان نمي رسيد اگر لق

ولي به جاي اين . شرفت باز دارديتوانست آنرا از پهيچ كس نخواهد  ،نيروي الهي باشد ،آن نيرو و قدرت
  .ي ديگري بودنهااحضرت اعلي مي دانستند و اين شروع داست اصحابدر از بين بردن  راه عالج را ،فكر

  
  

  هفت شهيد
  

هر چند وقت يكبار سر و صداي شومي كه از عمق كوچه . ترس و وحشت كوچه ها را پر كرده بود
 با شيون ومردم وحشت زده به دنبال صداي گرية بچه ها كه . خبر از مرگ و كشتار مي داد ،آمداي بيرون مي 

كشيده مي شدند و گرداگرد آن منظرة ترسناك  ،زاري زنان و صداي پاي اسبها و عربدة سربازان همراه بود
و گاهي با چشمان اشك آلود به كسي كه سرهايشان را به هم مي چسباندند . بهت زده و حيران مي ايستادند

بچه ها همراه باد از روي پشت بام ها خيره مي شدند و هق هق گرية  ،خون آلود روي خاكها كشيده مي شد
  .يها مي گشتندباببه كوچة ديگري مي رفت و جمعيت در كوچة ديگري به دنبال 

آرام آرام به پايتخت مي رسيد و به  ،بود هصبه هاي دور شروع شدقشورش و آشوبي كه از شهرها و 
يها بايد باب آنهااز نظر . خواندندپيروان حضرت اعلي را كافر مي  علما،. زودي دوباره به شهرها برمي گشت
نمي توانست با علما صدر اعظم . كاري ساخته نبود ،اگر مي خواست ،كشته مي شدند و از دست حكومت

تنها راه  آنهاعام  رسانده بود و او فكر مي كرد قتليها در قلعة شيخ طبرسي او را تباباكاري فد .مخالفت كند
به خداوند پناه مي بردند و منتظر  ،ن گلة گرگان خونخوار و گرسنهپيروان حضرت اعلي در ميا .است آرامش

  ؟مگر ايشان در زندان نبودند. به حضرت اعلي فكر مي كردند آنها. مي ماندند
تنها  .مالقات كند آنهابا صدر اعظم مي خواست  .يها دستگير شده بودندبابدر طهران عده اي از 

برق شمشير جالدان و عربدة مردم خونخوار  ؛حرفشان بر مي گشتندي صدر اعظم اين بود كه زندانيها از آرزو
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و حرفهايش را  باب ؛سرشان را پايين مي انداختند و بدنبال زندگي خودشان مي رفتند ؛را مي ترساند آنها
  .تاده اش از خاطره ها محو مي شدفراموش مي كردند و نام او در زندان دور اف

من از شما تقاضا مي كنم طوري رفتار « :اميدوار بود اعظم هنوز صدر ،ندآوردوقتي اولين زنداني را 
به فرزند  شما سيد هستيد و من دوست ندارم. فتخار به پايان برسانيداكنيد كه بقية زندگي خود را با شرف و 

بد بگوييد، از كشته شدن  باباگر حاضر شويد از عقيدة خود برگرديد و يك كلمه به . پيغمبر خدا اذيتي برسد
ظر مي رسيد و صدايش چقدر دور صدر اعظم چقدر كوچك به ن. نداني تبسم كردز .»نجات خواهيد يافت

فراموش كرده بود دارد با دايي حضرت اعلي صحبت . او نفهميده بود اين حرفها را به چه كسي مي زند. بود
. ايمان داشت نيشاو بيشتر از هر كسي به امي شناخت  يكسي كه حضرت اعلي را بهتر از هر كس. مي كند

قدوس را به حضور حضرت  جنابكسي كه مال حسين و  .كسي كه شاهد بزرگ شدن حضرت اعلي بود
حاال نوبت صدر اعظم بود كه . ه بودآمدكسي كه تازه از چهريق و از زيارت حضرت اعلي  .اعلي برده بود

ي من فقط آرزو« :ست شنيده بودآيا در. نمي شد اين را باور كرد .بصورت زنداني خيره شده بود. گوش كند
صدر اعظم  .»را در راه حضرت اعلي فدا مي سازدمي خواهم اولين كسي باشم كه جانش . يك چيز است

  .ره كرد كه او را ببريد و بكشيدفقط اشا .ساكت ايستاد و كلمه اي نگفت
به جسد خون آلود ند و چشمش آوردبود وقتي او را به ميدان » ميرزا قربانعلي بارفروشي«زنداني دوم 
روي آن جسد انداخت و به جالد فريادي زد و خود را به  ،افتاد ،دايي حضرت اعلي، يلحاج ميرزا سيد ع

قربانعلي به صدر اعظم . »زيرا كه نمي توانم از رفيقم دور باشم. بيا و مرا با يك ضربت به قتل برسان« :گفت
اي راه خويش قربانعلي از روز اول مرا در دفتر شهدزيرا كه محبوبم  ؛در كشتن من ترديد مكن« :گفته بود

و قربانعلي  ».او را ببريد وگرنه جادويش در من اثر خواهد كرد« :صدر اعظم با ترس گفته بود .»ناميده است
ه قدرت و اثري چجادو در قلبهاي پاك اثر مي كند و تو هرگز نمي تواني بفهمي كه جادوي الهي « :گفته بود

  ».دارد
وقتي در ميدان چشمش به جسد دوستانش افتاد از جيب  .بود »حاجي مال اسماعيل قمي«وم زنداني س

ورد و بقيه را به جالد داد و ن شيريني مقداري ختا شيريني بخرد و از آ، به جالد داد آوردخود مبلغي بيرون 
بلند كرد  آسمانبه  و بعد سر» .نزديك بيا و مرا بكش زيرا سي سال است كه انتظار امروز را مي كشم« :گفت

سيد حسين مجتهد «زنداني چهارم  .»نثار جان مرا در راه خود قبول كن ؛خدايا اگر چه اليق نيستم« :و گفت
برويد و به مجتهدين اين شهر بگوئيد مجلسي فراهم كنند تا من «سيد حسين ندا مي داد كه . بود »ترشيزي

د و او آرام به زمين نسيد حسين را با يك خنجر داد جواب .»كنم ثابترا برايشان  باب تحقيقت ظهور حضر
  .تيددر غل
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را وارد ميدان  »محمد حسين مراغه اي«و» سيد مرتضي زنجاني« و »حاج محمد تقي كرماني«وقتي 
سه . كس تا آنروز چنين صحنه اي نديده بود هيچ . ن و همهمة مردم به اوج رسيده بودزاري و شيو ،كردند

وقتي جالدان هر سه را . هم سبقت مي گرفتند و هر كدام مي خواست نفر اول باشد زنداني در كشته شدن بر
داستان جانبازي اين هفت نفر به زودي به همه . با هم به شهادت رسانيدند، مردم متحير از ميدان گريختند

ت و جاي ايران مي رفت و به صورت افسانه اي از عشق و ايمان پيروان حضرت اعلي سينه به سينه مي گش
مي شدند تا مثل آن هفت نفر  آمادهو صدها نفر ديگر نفر به حضرت اعلي فكر مي كردند  آنوقت صدها

  .فتجانبازي كنند و به اين ترتيب داستان ادامه مي يا
  
  

  نيريز
  

به زمين مي رسيد، خط سفيد مي پيچيد و باز مي شد و مثل ماري  آسماندشت جايي كه  ردر كنا
است، به لكه هاي سياهي ختم مي ك كه از دنبال آن به هوا بر مي خستون باريك خا وآرام به جلو مي خزيد 

همراه با پرواز آرام الشخورها به  ،صداي زنگ شترها .ندآمدمي  وو به جل شد كه برفراز آن مي چرخيدند
  .يز دشت حالتي از وحشت داده بودغروب غم انگ

به الشخورهايي مي نگريست كه كاروان را ته بود و با وحشت سنش ندشت ساكت به تماشاي كاروا
چك به زده كوپنجاه شتر زن ها و بچه ها را با آن صورتهاي غم . يها را به شيراز مي بردندباب .بدرقه مي كردند

استان وحشتناكشان را د ،بچه ها با پاهاي كوچكشان به جلو مي رفتند تا ساليان سال. دنبال خود مي كشيدند
ي ها را سر نيزه ها كرده بودند بابآن همه خون و حاال سرهاي  ،آن همه كشتار. ف كنندبراي مردم شيراز تعري

 .آمدبجلو مي  ،كاروان با صدائي كه به گرية فرشته ها مي ماند. را مي بردند تا در شيراز جشن بگيرند آنهاو 
ا، امروز، همين بچه هدرست مثل  اين كاروان را جاي ديگر ديده بود، ،اين صحنه را ديده بود قبالً آسمان

داستان نيريز زياد طول نكشيده . اين آخر داستان بود. در صحراي كربال ديده بودهمين زنها، همين نيزه ها را 
او از طرف محمد شاه ماموريت . از همين راه به شيراز رفته بود »سيد يحيي وحيد« جنابچند سال قبل . بود

سيد يحيي با خودش . ا راجع به ايشان براي شاه بنويسدود رداشت تا با حضرت اعلي مالقات كند و نظر خ
ولي وقتي به حضور حضرت اعلي  ؛علم و دانش او مقاومت نخواهد كرد مقابلدر  بابفكر مي كرد كه 

به طهران  ،حاكم ظالم فارس ،حسين خان. حتي سواالت خويش را فراموش كرد. ياد برداز رسيد، همه چيز را 
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مقام سيد يحيي بسيار بلند است و «داد  جوابو محمد شاه  ».گرويده بابپيروان  سيد يحيي به«نوشت كه 
  ».ويداو سخني بگ كه هر كس به خود اجازه دهد دربارهشايسته نيست 

صحبت از ظهور جديد مي  ،به هر جا مي رسيد. تغيير يافت »سيد يحيي وحيد«از آن زمان زندگي 
 .خدمت به امر حضرت اعلي فدا كندبه خاطر ر راه خداوند ويش اين بود كه جانش را دآرزوكرد و تنها 

فهميد  ،ولي وقتي به طهران رسيد. و به مال حسين و يارانش بپيوندد تصميم گرفت به قلعة شيخ طبرسي برود
جا رسيد وحيد بار ديگر براه افتاد و بهر .زيرا راههاي قلعه را از هر طرف بسته بودند ؛كه اين كار ممكن نيست

  .ام خداوند سخن گفتاز پي
كم كم داستان از جان گذشتگي وحيد در همه جا پيچيد و ديگر همه دانستند كه او يكي از پيروان 

عده اي از علما كه به وحيد به خاطر شهرت و  .ل قبول نبودباجان نثار حضرت اعلي است و اين براي همه ق
  .آن وقت وحيد در شهر يزد بود .ختندبه تحريك مردم پردا ،محبوبيتش در بين مردم حسادت مي كردند

حكومت يزد به تحريك علما به  .طرف به وحيد و يارانش سخت مي شد به اين ترتيب كار از هر
مبارزه  به دفاع از خود برخاستند و دامنه ،آزار پيروان وحيد پرداخت پيروان وحيد كه اوضاع را چنين ديدند

به خروج از يزد گرفتند و به همراهي چند نفر از تصميم  وحيد جنابمهاجمين عقب نشستند و . باال گرفت
  .يزد را به طرف نيريز ترك گفتند ،ياران خود

حضرت اعلي  آنها. ندآمدبه استقبال ايشان  ،وحيد را مي شناختند جنابعدة زيادي از مردم نيريزكه 
  .ه بودندآورديشان خبر را شناخته بودند و پيام خداوند در قلبشان اثر كرده بود و حاال وحيد از موال

مردم دستور حاكم را . حاكم نيريز خبر فرستاد هر كس از وحيد اطاعت كند به قتل خواهد رسيد
حاكم كه از بي اعتنائي مردم نسبت به . بقية داستان را مي شد حدس زد. ولي كسي اعتنا نكرد ؛شنيدند

به  ،ي كه خود را در خطر مي ديدندپيروان حضرت اعل. به جمع آوري قوا پرداخت ،دستورش ترسيده بود
شيخ طبرسي با همان شجاعت ها و همان فداكاريها  داستان قلعة .خواجه پناهنده شدند و جنگ در گرفت قلعه

قواي دشمن هر بار با شكستي سخت تر به عقب مي نشستند و جاي خود را به قواي . دوباره تكرار مي شد
همان حيله تنها راه براي دشمن حيله بود،  ،ن بار هماي .مي كرد تازه نفس مي دادند و قلعه همچنان مقاومت
مقدس قرآن قسم ياد كردند كه اگر از قلعه خارج شوند  ببه كتا. اي كه در قلعة شيخ طبرسي بكار بسته بودند

را مي دانست به پيروان خود دستور فرمودند از  آنهاوحيد اگر چه حيلة  جنابكاري نخواهند داشت و  آنهابه 
و د و يارانش بنام او مي جنگيدند خدائي كه وحي ؛زيرا كه از اين پس كار دشمن با خدا بود ؛قلعه خارج شوند

 ثابتبعد داستان كشتار و قتل عام قلعة شيخ طبرسي تكرار شده و وحيد و يارانش محبت خود را با خونشان 
 .كردند



45 

 

 انيس

 

نامه داستان . نامه را در ميان انگشتان مي فشرد الر قدم مي زد ويشان در ميان تااعظم متفكر و پر صدر
اين بار نيز مانند قلعة شيخ طبرسي و  »ي هاباب« .شكست ،نيريز را براي صدر اعظم تعريف مي كرد، شكست

ي ها را قتل باب .نامه خبر از شكست قلعه مي داد. تا آخرين قطرة خون جنگيده بودند ،مثل همة جاهاي ديگر
را در جاي ديگر خواهيم ديد تا  آنهاهنوز تمام نشده به زودي « :اعظم فرياد مي كشيد صدر .عام كرده بودند

اين آتش در دل پيروانش  ،زنده است »باب«تا  ..پيروانش با همين قدرت خواهند جنگيد ،زنده است »باب«
  .»است بابسيد محمد علي «تنها راه، كشتن . هد كشيد و از ما كاري ساخته نيستزبانه خوا

كدام كبوتر تيزبالي آيا پيام او . زنداني بود ،در آن قلعة متروك ،در دورترين نقطة ايران در چهريق باب
را به پيروانش مي رسانيد؟ كدام نسيمي آيا صداي او را به نيريز مي برد و به وحيد و يارانش قدرت مي 

با شديدترين  ي ها بابها نفر از هر روز ده . همة ايران را در خود گرفته بود باببخشيد؟ آتش محبت پيروان 
را مي گرفتند و  آنهاكسان ديگري جاي  ،شكنجه ها كشته مي شدند و هنوز خون آن ها بر زمين خشك نشده

را محل جلوة نور خداوند  »باب«كساني كه  ؛افزوده مي شد باب »فدائيان«به اين ترتيب روز به روز به تعداد 
صدر اعظم گفته بود تنها . ن مي كرد و جسمشان را به آتش مي كشيدرا روش آنهانوري كه دل  ؛مي دانستند

  .است »باب« راه خاموش كردن اين نور قتل
جاده گذشتند و دروازة  قلعة چهريق بر روي پاشنه چرخيد، قلعة ساكت  باوقتي سربازها از پيچ و ت

اين مسافرت آخرين . بودندو تاريك مدت ها بود كه انتظار آن ها را مي كشيد و حضرت اعلي آمادة حركت 
حضرت اعلي مدت ها قبل الواح و آثار خودشان را جمع آوري فرموده و به مال باقر سپرده  .مسافرت بود

به اين ترتيب پيروان حضرت اعلي فهميده بودند كه به زودي  اتفاق مهمي . مال باقر از حروف حي بود. بودند
از آن پس قلعة متروك ديگر صداي مناجات  .ي كردچهريق با حضرت اعلي خداحافظي م. خواهد افتاد

ي زيارت مواليشان از كوه باال آرزوحضرت اعلي را نمي شنيد و كساني كه با پاهاي ورم كرده و خونين به 
زايران خسته به سنگ هايي كه . همه جا سكوت بود و سكوت. ند، قلعه را مرده و بي روح مي يافتندآمدمي 

ان جانبازي انتظارشان را در آن پايين ميد. ندآمدشته بود بوسه مي زدند و پايين مي گذ آنهاپاي محبوبشان بر 
  .سربازان حضرت اعلي را به تبريز مي بردند. مي كشيد

در تبريز بود كه انيس . در تبريز به انتظار مواليش روزشماري مي كرد) انيس(محمد علي زنوزي 
چهريق او را  .از آن پس  ديگر راحت نيافت. سمش دميدرا شنيد و آثار مبارك روح در ج بابنداي حضرت 
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ر آستان بهريق مي رفت و سرش را چي مالقات محبوبش را داشت بايد به آرزو .به طرف خود مي كشيد
  .حضرت اعلي مي گذاشت و بر نمي داشت تا جانبازي او را قبول مي فرمودند

، كه يكي از علماي تبريز بود، وقتي از )سيد علي زنوزي(پدريش اما نا .آمادة مسافرت به چهريق شد
ولي او تنها كسي بود كه  ؛فكر كرده بودند كه او ديوانه است. او را در منزل زنداني كرد ،قصد او اطالع يافت

هرگز چنين فرصت گرانبهايي را  فهميده بود دنيا ديگر چنان روزي را نخواهد ديد و ديگر هرگز كسي
ت اعلي بيندازد؟ چه كساني رر كسي خواهد توانست خود را به پاي حضچه زماني آيا ديگ. نخواهد يافت

  ي را خواهند شنيد؟آسمانديگر آن صورت ملكوتي را خواهند ديد و آن صداي 
. روزها مي گذشت و انيس غم زده و بيمار به دنبال راهي مي گشت تا اينكه يك روز او را آرام يافتند

خدا را شكر كردند كه او دست از ديوانگي برداشته . خوشحال بود ي نمي كرد و بيش از اندازهباديگر بي ت
راه پدر را پيش مي گرفت و كسي چه مي . حاال ديگر به كار و زندگي مي پرداخت آنهابه گمان  .است

شبي كه  .ها نبود ولي خوشحالي انيس از اين. بزرگي مي رسيد ايد مجتهد بزرگي مي شد و به مقامدانست ش
اي « :ي هميشگي اش را تكرار كردآرزوندوه ساعت ها گريسته بود، به مناجات نشست و از شدت يأس و ا

خدايا اين تاريكي كه  .فرماعجز و زاري و بي قراري مرا ببين و بر بيچارگي و افتادگي من ترحمي  ،خداي من
  ».بر قلبم سايه انداخته است به سرور و شادي تبديل فرما

صداي  ،در عالم رويا .و مدهوش بر زمين افتاد آورداز پاي در او را  ،شدت غم و اندوه ،آن شب
خود را . به او تبسم  فرمودند. اعلي را زيارت كرد ملكوتي محبوبش را شنيد كه او را ندا مي فرمود و حضرت

خوش باش و شادي كن : بلند فرمودند و فرمودند ،دستش را گرفته. به پاي ايشان انداخت و سر به سجده نهاد
من تو را براي مصاحبت خودم در اين امر  .دي در اين شهر و در انتظار مردم مرا به دار مي آويزندبه زو
و خود  ،آمدانيس سراسيمه به هوش . مر حتمي استاين ا .ا من جام شهادت خواهي نوشيدب. نمودم باانتخ

  .ديق رسيده بورمناجات او به چه. ترا در درياي شادي ياف
  
  

  شهادت
  

و هر كس كه با اوست به دار  باببه مجرد رسيدن نامه سيد « :دوظم كامال ً روشن بدستور صدر اع
را به اتمام رسانيده و به  »باب«كار  ،خواست قبل از آن كه وارد ماه رمضان شوند صدر اعظم مي .»بياويزيد

  .به آسودگي در ماه رمضان به روزه داري و عبادت خداوند بپردازد ،خيال خود
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قا سيد حسين يزدي به طرف آحضرت اعلي را با  نبال اجراي دستور رفت و فوراًبه دفراشباشي 
  .سربازخانة تبريز حركت دادند

به نزديكي سربازخانه . ه بودندآمدهمه جا پر بود از جمعيت كه با چشماني حيرت زده براي تماشا 
دوان خود را به ايشان رسانيد و پاي برهنه دوان  و با سر) انيس(رسيده بودند كه آقا ميرزا محمد علي زنوزي 

انيس دامن حضرت . مردم سرگشته و حيران به اين منظره مي نگريستند. حضرت اعلي به خاك افتاد مقابلدر 
را به سوي  »باب« مگر ؛مردم هيچ نمي فهميدند. نمود مرا از خود جدا نسازيد ياعلي را گرفته و التماس م
  .مي گويد؟ او خود را به كشتن خواهد داد پس اين جوان چه ميدان شهادت نمي برند؟

شيراز و از شب مالقات حضرت اعلي با مال حسين شروع شده بود  گه از بيرون شهر قشنكداستاني 
  .حاال به آن سربازخانة كثيف و تاريك رسيده بود و به خيال صدر اعظم فردا به پايان مي رسيد

وزي كه حضرت اعلي را با سر و پاي برهنه به ر. از آن روز شوم و تاريك گذشته استحاال سال ها 
از آن روز شومي كه صدها  ؛حكم قتل ايشان را نوشته بودند ،منزل علماي تبريز برده بودند و آن ها پيشاپيش

نفر از روي پشت بام ها به نظاره ايستاده بودند و حضرت اعلي را به همراهي انيس به ديوار سرباز خانه 
سربازان . او را طوري ببندند كه سرش بر روي سينة حضرت اعلي قرار گيردسته بود انيس خوا. آويخته بودند

سام خان مسيحي در سه صف شليك كرده بودند و وقتي دود باروت تفنگ ها فرو نشسته بود جماعت 
را ديده بودند كه پايين دار ايستاده است و حضرت اعلي را با سيد حسين يزدي مشغول صحبت يافته  »انيس«

ت به نظاره جمعي ،كرده بود و در تمام اين احوالند و سام خان مسيحي سربازان خود را از ميدان خارج بود
بسته  باآقا جان بيك خمسه اي داوطلب شده بود و بار ديگر حضرت اعلي و انيس را با طن .ايستاده بودند

بود و در تمام اين احوال سينة مقدس حضرت اعلي سپر نموده  مقابلبودند و باز هم انيس سر خود را در 
اي مردم اگر به « :سخنان حضرت اعلي را شنيده بودند كه آنهاجماعت به نظاره ايستاده بودند و خيلي از 

تأسي مي جستيد و  ،هر آينه به اين جوان كه مقامش اجل و اعظم از اكثر شماست ،عرفان من نائل مي شديد
بلي روزي خواهد رسيد كه به حقيقت ظهور من پي . كرديد خود را در سبيل الهي فدا مي ،به نهايت اشتياق

  ».ليكن در آن هنگام ديگر من در بين شما نخواهم بود ؛خواهيد برد
بدل  ه سنگود و شايد جادويي قلب هايشان را برا بسته ب آنهاشايد دستي گوش ها و چشم هاي 

له اي كه به سوي سينة مقدس حضرت در ميان صداي صدها گلو ،يشان مي شنيدزيرا اگر گوش ها. نموده بود
در صحراي كربال مي شنيدند و اگر چشم هايشان مي  را شيهة اسبان ياران امام حسين ،اعلي شليك مي شد

سكوتي  ،صداي رگبار گلوله ها كه فرو نشست .ندآوردبه خاطر مي مظلوميت مسيح را بر صليب  ،ديد
گونه تيره و خلوت نديده بود و خورشيد را بدان  هرگز كسي شهري بدان .وحشتناك همه جا را فرا گرفت
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مي تپيد و دستي كه  ي همة مردمبه سينه اي كه برا ؛اين بار خيلي از گلوله ها به هدف نشسته بود. گونه سرد
  .ه بودآوردگرمي محبت را براي دنيا به ارمغان 

براي نجات  آسمانكسي كه از  جمعيت با سرهاي پايين افتاده مي رفتند تا به انتظار بنشينند، به انتظار
ست و آن ها آسمانهم اكنون در  »انيس« نمي دانستند كه ولي ؛بيايد و با او عدل و ايمان به زمين بازگردد آنها

  .چه كه آنان بايد منتظرش باشند فقط عدل اوست
كشيد و آن سال را با دل راحت  يوقتي صدر اعظم اين خبر را مي شنيد شايد به راحتي نفسي م

ولي آيا صداي پاي مال حسين و حروف حي در  ؛وزه مي گرفت و فكر مي كرد همه چيز تمام شده استر
مي رفتند محو خواهد شد؟  يكوچه هاي باريك شهر شيراز كه در تاريكي شب ها به حضور حضرت اعل

پرد؟ قلعة شيخ طبرسي را به دست فراموشي خواهد س اصحابصداي زمزمة مناجات  ،چگونه جنگل مازندران
  و كدام چوپان در دشت هاي نيريز غريو ياران وحيد را نخواهد شنيد؟

خونش با خون حضرت اعلي و جسمش با جسم ايشان در  .يش رسيده بودآرزوانيس ديگر به 
يان غم زده و دل خون نيمه شب آن دو جسد مبارك را كه باب. انيس حضرت اعلي بود ،دباآميخته بود و براي 

را در صندوق قرار داده  آنهاانداخته بودند تا طعمة حيوانات وحشي شوند، ربودند و  در خندق بيرون شهر
  .سال ها از چشم دشمنان پنهان داشتند

  
  

  مقام اعلي
  

حاال سالهاي بسياري از آن زمان گذشته 
است، كه زائرين خسته و خاك آلود با دلهاي پر از 

ي مالقات محبوبشان راه قلعة آرزوشوق و شور به 
تا در آن و و چهريق را در پيش مي گرفتند ماك

ي آسمانزيبا و  ، چهرةقلعة متروك بر فراز كوه
سنگي يا خشتي از ديوارهاي  آنجاشايد بشود اينجا يا . ر كار نيستديگر قلعه اي د. بينندبا حضرت اعلي ر

نشسته بود و تاريكي كوه  قلعه اي كه در تاريكي ژرف شبها مانند هيو الئي سياه بر قلة. قديمي قلعه يافت
مبارك حتي يك چراغ  اتاقدر شبهايش چنان بود كه حضرت اعلي در توقيعي فرموده بودند در تاريكي شب 

  .نيست
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كو و چهريق كه حاال سكوت و تاريكي آن ياد آور شبهاي زندگي حضرت اعلي خيلي دورتر از ما
قصري با شكوه بنا شده است با  ،ي سرخهستند، كوهيست و بر فراز آن كوه در ميان درختان سرسبز و گلها

ي ديدار آرزوگنبدي از طال كه شبها مثل خورشيدي مي درخشد و هر روز و هر شب صدها نفر زائر كه به 
، آستان پر از گل و نور اتاقداخل يك ه اند، زير آن گنبد طاليي آمدحضرت اعلي از گوشه و كنار جهان 

  .م دنيا دعا مي كنندو براي مرد مقدس حضرت اعلي را مي بوسند
ياد  ،بياد سيادت حضرت اعلي و همه جا گلهاي سرخ ،همه جا درختان سبز. اينجا مقام اعلي است
ياري آبخاك ريخت تا درخت محبت را  هستان در سرباز خانة تبريز ببان ظهر تآآور خون مبارك است كه در 

  .نمايد
رون شهر انداخته بودند تا طعمة اجساد مبارك را كه در بي ،در شب دوم شهادت حضرت اعلي

هر مدت در گوشه اي از ايران پنهان ساختند و  ،ربودند و از آن شب تا پنجاه سال ،حيوانات وحشي شوند
  .انيس را به حيفا منتقل نمودند جناباجساد مبارك حضرت اعلي و و  ء،بالخره به امر حضرت عبدالبها

با  ،اي رنگاون تهيه شده بودباح به وسيلة ءبهاصندوق مرمري كه به امر حضرت عبدال ،مدتي بعد
 ءحضرت عبدالبها ،سال بعد از شهادت حضرت اعلي 60هجري يعني  1327نوروز سال . كشتي به حيفا رسيد
در تاريكي شب . به محل معين انتقال دهند ،مر را كه به همين منظور ساخته شده بودمر امر فرمودند صندوق

حضرت  .همة احبا ساكت و آرام به اين منظرة روحاني مي نگريستند ،ن بوددر حالي كه فقط يك چراغ روش
آنگاه تاج را از سر . مبارك حضرت اعلي و انيس را بدست خود در صندوق مرمر نهادندعرش  ء،البهاعبد

ند، عبا را از دوش برداشتند و روي صندوق مرمر كه هنوز آوردكفشهاي مبارك را بيرون  ،مبارك برداشتند
در اطراف سر و صورتشان پريشان و در حركت  ءالبهاموهاي نقره مانند حضرت عبد. از بود خم شدندسرش ب

بطوري گريه شديد بود كه همه  ؛كردندپيشاني مبارك را بكنارة صندوق چوبي گذاشتند و بلند بلند گريه . بود
  .كه حاضر بودند بگريه افتادند آنها

آن شب لوحي از قلم مبارك  .رياي اندوه غوطه ور بودنديدند و در دخوابآن شب ن ءحضرت عبدالبها
  :در آن لوح مي فرمايند. نازل شد
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  هواهللا
  

ر منو ركل مطهينكه هيت كبري ااران الهي بشارياي   
فدا بعد از آنكه شصت سال از حضرت اعلي روحي له الس مقد
اعدا و خوف از اهل بغضا همواره از جائي نقل شد و ط تسلّ
روز در يوم نيهي در بأافت به فضل جمال يو قرار ن كونس داًبأ

در جبل كرمل در مقام با كمال جالل و خمال  ت احتفالينها
  ....افت يس استقرارمقداعلي در صندوق 


