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جايی که مردم زندگيشان  به سادگی .خ احمد در يکی از جزاير بحرين در جنوب خليج فارس زندگی می کرد شي
دم احمد جوان را به سوی اما اين کارهای مر .بخوانند آواز می گذشت وخيلی دوست داشتند دور هم جمع شوند و

  .تنها به گوشه ای می رفت و فکر می کرد. تبر عکس او را به فکر وا می داش. خود نمی کشيد
  .ندتمردم از فکر های او چيزی نمی دانس. طه ای خيره شده استيده بودند که بدون هيچ حرکت به نقبارها او را د

که خدايشان کسی بود که برايش نماز می خواندند  مردمی. ولی شيخ احمد در باره مردم خيلی فکر می کرد
  …کرد  شيخ احمد به گذشته ها فکر می .يغمبرشان کسی بود که سالی يک بار برايش عزاداری می کردندپو

. از زمانی که حضرت محمد در کوچه های مکه نغمه های الهی را زمزمه ميکرد. ن زمان گذشته است آچقدر از 
از زمانی که برده های مکه راه . نان را برادر يکديگر می خواندآانان را به هم داده و از زمانی که دستهای مسلم

به شنيدن  آنهاو در نخلست گشته صحرا شمشيرها را غالف کردهربادی های خود را در بيش گرفتند و اعراب سآ
داد که  ريهايی را میکه عطرحونسيمی . گفتند سخن می رنده هايی نشسته بودند که از نسيم بهشت موعودپزمزمه 
ن زمان چيز زيبايی آديگر کسی از  .سالها گذشته بود آنبه راستی خيلی از  ...اکی کبوتران را داشتند پو  آبزاللی 

که قلب سخت دالوران  آوردای زمزمه مناجاتی را به ياد نمی حتی در هيچ صبح زودی کسی صد. آوردبه ياد نمی 
  . عرب را به لرزه می انداخت

. در همه جا هر کس به راهی رفته بود .حمد می دانست فقط مردم جزيره او اينها را فراموش نکردندشيخ ا
ود کردنشان ترسی بامسلمانان به فرقه های مختلف تقسيم شده بودند و هر فرقه از بد نامی ديگران وحتی از ن

  .ی می کندزشت زندگ نداشت و با وجود اين کمتر کسی می دانست که در زمانه ای تاريک و
در  که را خداوند حضرت موسی و حضرت مسيح برای شيخ احمد خيلی عجيب بود که مردم فراموش کرده بودند

نان فرستاده بود و حضرت محمد در زمانی که هيچ کس نام خدا را به ياد نداشت آنين برای کمک چاين ی آنهازم
  .ه بودآورديام خداوند را برايشان پ

چيزی لطيف و افسانه ای :  ديد چيزهای عجيب می خوابحتی در . گذراند ا اين فکر میشيخ احمد همه روزه را ب
ها تکرار می شد واو خواب. خواند ی که او را به سوی خود میآسمانرسيد  آسمانن باالرفت وبه آکه شايد می شد از 

کسی . ..دتظر کسی بوشيخ احمد من .از ميان اين رويا ها راز گذشته ها را در می يافت رازی عجيب وخطرناک
رده بود و بود شايد چون به خدا التماس ک آسماناکی پشايد چون قلبش به . نمی داند چرا او به اين راز بی برده بود

يدا خواهد شد وتاريکی را از ميان خواهد پنوری  .نهان کرده بودپاو رازش را در تاريکی . .. شايد به دليل ديگری
   .او منتظر کسی بود .برد

هر کوچه هر درخت  .روز شيخ احمد از سرزمين کوچکش به طرف کربال راه افتاد کربال شهر عجيبی استيک 
که جان خود را فدای  پيغمبرداستانی از گذشته های دور داستانی از فرزندان : خرما هر ريگ داغ داستانی دارد 

ن داستان را زمزمه می کند داستانی که رنده که روی نخل های کربال می خواند ايپشايد هر .حقيقت و خوبی کردند 
قدرت وشهرت علمايی که فقط . مای اسالم بود لاما حاال کربال مرکز ع. ن را خيلی خوب می فهميدآشيخ احمد 

شيخ احمد . رنده ای که روی نخل ها می خواند نمی فهميدند پو هيچ رازی را از زبان  .خودشان را دوست داشتند
ن زمان هنوز چند آجنگيد وبه زمانی که امام حسين در اين شهر عجيب با سربازان يزيد  ...در کربال فکر می کرد 

شيخ احمد به راز گذشته ها فکر می کرد وبه حضرت محمد ... رت محمد نگذشته بود سال بيشتر از وفات حض
... زی کهن صحبت کرده بود روآبه روزی فکر می کرد که حضرت محمد به اشاره از ... ن می انديشيد آوقر

ن روز چون فلز گداخته شود و آن عظمت از هول آبه  آسمانروزی که فرشتگان به سوی عرش خدا باال روند و (
   .)روزی که مردم گمان می کنند بسيار دور است.کوهها متالشی گردند 
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نمی مردم ومجتهدين اگر چه راز حرفهای شيخ را .ن روز خيلی نزديک است آولی شيخ احمد می دانست که 
حتی خيلی .فهميدند احترام زيادی برای او قايل بودند ودسته دسته برای شرکت در کالس درس او حاضر می شدند 

 بيشتر در عالم افکار خود فرو می ، شد ولی احترام شيخ هر چه بيشتر می. کردند  ها به علم ودانش او حسادت می
رت محمد روزی را ضمگر نه اين که ح. جب می شد متع  به قدرت و شهرت آنهارفت و از رفتار مردم وعالقه 
شيخ .س چرا مردم اينقدر به دنيا توجه داشتند پت علی در نخلستان ها کار می کرد در راحتی زندگی نکرد و حضر

عده ای از شاگردانش به طرف ايران  اهاز کربال به همر. احمد به دنبال کسی می گشت که راز او را درک کند 
ولی در .کردند منظور شيخ احمد زيارت حرم حضرت امام رضا در مشهد است  ان او فکر میهمراه.حرکت کرد 

شيخ در دلش چيزی احساس . آمدمعلوم نبود چرا  ولی شيخ به طرف شيراز می . حقيقت شيخ به دنبال رازش بود 
او در مورد شيراز اطرافيان شيخ تعجب می کردند وقتی می ديدند . گشت  ن میآکرده بود و در شيرازبه دنبال 

می گفت باال خره روزی معنی حرف  آنهاشيخ احمد به  .همان گونه صحبت می کند که در مورد مکه حرف ميزند 
    . های مرا خواهيد فهميد و روزی که همه فرستادگان خدا انتظارش را داشتند خواهد رسيد 

اما  .اه از ايشان دعوت کرد به طهران بروند ايران فتحعلی ش پادشاهشهرت علم ودانش شيخ احمد به حدی رسيد که 
رداخت در پو دوباره به جستجو ی رازش بود رفتن به زيارت مشهد را بهانه قرار داد پشيخ احمد که همه جا در 

يعنی با کسی روبرو شد که ميتوانست راز بزرگ او را . شهر يزد بود که برای شيخ احمد اتفاق بزرگی افتاد 
سيد کاظم اگر چه هنوز خيلی جوان بود ولی علم و دانش و ايمان عجيبی . د کاظم رشتی بود اين شخص سي. بفهمد 

  . داشت به طوری که در اولين برخورد مورد توجه خاص شيخ احمد قرار گرفت و همدم و همراز او گرديد 
الس درس برای شيخ احمد در ک. وقتی عاقبت شيخ احمد به مشهد رسيد در حرم اما رضا دست به دعا بر داشت 

روزی که به زودی فرا می (رد ن روز بزرگ صحبت می کآشاگردانش که روز به روز بيشتر می شدند از 
که باد از به صدای بال هر کبو تر  به اوای هر اذانی . کنيد  آمادهن روز آمی گفت خود را برای  آنهاو به  ) رسيد

هر صبح که . ن روز آشايد خبری باشد از رسيدن .  به دقت گوش کنيد آوردی می ا نهاگلدسته های مسجد وير
کبوترانی که از روی گلدسته ها به  آوازاولين اشعه خورشيد بر گنبد طاليی حرم می افتاد شيخ احمد همراه با 

جب نگاه عبا احترام و گاهی با ت شاگردان شيخ احمد به او.اند و انتظار می کشيد وکشيدند دعا می خ بر می آسمان
  . تعجب از چيزهايی که نمی توانستند بفهمند از رازی که هميشه همدم شيخ احمد بود . د می کردن

  
 
   "ستاره جديد"

      
وقتی شيخ احمد به طهران رسيد عده بيشماری از بزرگان و دانشمندان به دستور فتحعلی شاه قاجار به استقبال او 

يام از چيزهايی که شيخ سالها انتظارشان پ .ی خوش داشتيامپنان نبود برای شيخ طهران آاما شيخ در بند . رفتند 
  .را می کشيد 

  . بايد در اين شهر اتفاقی عظيم افتاده باشد . می نگريست و به دنبال ستاره جديدی می گشت  آسمانشيخ حيران به 
 آسمانيدی را در يا ظهور ستاره جدآ ذن کدام مو. ود به گلدسته ها می برد وای اذانی خيال شيخ احمد را با خآهر 

ن عطر عجيب خبر آيک روز شايد نسيمی شايد رسولی شايد موذنی و شايد فرشته ای به شيخ از  ندا خواهد کرد؟
هيچ . ه بود آمددر گوشه ای از طهران در ميان خانواده يکی از وزرای مشهور ايران طفل کوچکی به دنيا  .داد

شيخ که ستارهء جديدش را در . ء اهللا  نام داشترت بهااين طفل حض.را نمی دانست  کس اهميت اين مو ضوع
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ولی نمی توانست و مجبور شد شهر محبوب خود را ترک . داشت هميشه در طهران بماند  آرزويافته بود  آسمان
ی طهران را وداع گفت و با سخت. ء جديد خود را محافظت فرمايد شيخ به در گاه خداوند مناجات کرد تا ستاره.کند 

از روزهای  آنهادر کر مانشاه عدهء زيادی در کالس او حاضر شدند و شيخ با . کرمانشاه به راه افتادبه طرف 
 آنهاولی از ميان . کنند  آمادهن روز آمی خواست خود را برای  آنهايش است صحبت می کرد و از پعظيمی که در 

ولی . در کرمانشاه مدت زيادی طول کشيد  اقامت شيخ احمد.فقط سيد کاظم سخنان شيخ را می فهميد و همدم او بود 
ديگر همهء درس هايش را داده بود و با همه از راز هايش صحبت کرده . بعد از چندی دو باره به کربال باز گشت 

خرين بار از کربال خارج شد و برای زيارت آبرای . دش و خدای خودش تنها باشد ن بود که با خوآ تحاال وق. بود 
سيد . سيد کاظم را جانشين خود معرفی کرد  قبل از خروج از کربال . مکه و مدينه به راه افتاد  خانه خدا به طرف

وقت را از دست مده و هر  :کاظم تقاضا کرد به اواجازه دهند که همراه ايشان به مکه برود ولی شيخ فرمودند 
م مردم را گرفته از ميان رده هائی را که جلوی چشپساعت را غنيمت بدان بايد شب و روز کوشش کنی تا 

از خدا . ن وقت نباشم آن ساعتی که من از خدا در خواست کرده ام که در آ. ساعت موعود نزديک است . برداری 
  .ها را تحمل کنيم ن روزآتوانيم شدت  چون ما نمی. ن روز مهيب نجات بخشد آاز سختيهای  می خواهم تو را هم

اک و منزه است پکسانی هستند که قلبها يشان از توجه به اين دنيا  آنها. دن روز معين شده انآکسان ديگری برای 
روز موعود خيلی نزديک . تشرد و او را تنها گذاپن وقت سيد کاظم را به خدا سآ. کند ک میکم آنهاوخداوند به 

  . بود
شايد به دليل اين که در  .ن روز سخت در دنيا نباشد آير شده بود و از خدا خواسته بود که در پشيخ احمد هم خيلی 

ل مرقد حضرت رسون دنيا کار مهمتر داشت در هشتاد و يک سالگی از اين دنيا رفت و قبرش در مدينه نزديک آ
 . عليه السالم است 

 
  
   "چوپان خواب"
 
 

   .د تنهای تنها در ميان دشمنانی که برای مخالفت با او از هيچ کاری کوتاهی نمی کردن. سيد کاظم تنهامانده بود
عده ای با حرف حق مخالفت همانطور که کسی نمی داند چرا هميشه . برای چه بود کسی نمی داند اين مخالفت ها

که از اما سيد کاظم با رازی . رده بود تا سيد را به قتل برساندک آمادهحتی يکی از اين مخالفان عده ای را . می کنند
همه کس نمی توانند ان : "ن حرفهای استادش را به ياد داشت خريآزنده بود و خوب  شيخ احمد به او رسيده بود

  هر قدر." مک می کند ک آنهاروز معين شده اند کسانی که خداوند به  آنکسان ديگری برای . روز را تحمل کنند 
 .                روز بزرگ را نزديکتر احساس می کرد  آنبدتر و سخت تر می شد سيد کاظم  اوضاع

س از مرگ پيی که هاآن. روز بزرگ می فرمود  آن ازيد وصيت استادش را عمل می کرد و با مردم سيد کاظم با
دوباره با کو شش سيد . ده بودند و دنبال مقام و شهرت خودشان رفته بودندشيخ احمد حرفهای او را فراموش کر

ين شخص مال نام ا. ستاد اصفهان فر کی از شا گردانش را بهبرای اين کار ي. ظم به ياد حرفهای شيخ احمد افتادندکا
ه آمدو فکر از بشرويهء خراسان بيرون  آرزواز او با دنيايی . ر شور بودپمال حسين جوانی عاشق و . حسين بود

مال حسين به دنبال  . هام کشيده است بارده ای جادويی از پ آنشهری که غبار گرم کوير هميشه بر روی . بود
دست کوير  ريا کدام فرشته ای مال حسين جوان را از دوآ. شت سر گذاشت پر را ها يش ريگ های داغ کويآرزو
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و هيچکس نمی ."روز خلق شده اند  آنکسان ديگری برای :"به سوی سيد کاظم کشانده بود ؟ شيخ احمد گفته بود 
 . کسان خواهد بود  آندانست که مال حسين يکی از

  .ق شيخ رساند بايغام سيد کاظم را به مريدان سپاد و در اصفهان مال حسين تنها و بدون هيچ از کربال براه افت
د کاظم نوشت و از او مجتهد بزرگ اصفهان نامه ای به سي. ک بود که دلها را تکان داد پاقدر ساده و آنحرفهای او 

وقتی  ولی. فدا کاريها و زحماتش تقدير کردسيد کاظم در نامه ای مفصل از مال حسين به خاطر . معذرت خواست
سيد کاظم مال حسين را به خدا  .ست که ديگر استادش را نخواهد ديدامه را خواند از راز کلمه ها داننمال حسين 

  .خداوند رسيدنش را وعده داده بود رده بود و از نزديکی روزی صحبت کرده بود کهپس
سال هم به همين  آن. ر می گشت سيد کاظم سالی يک بار به کاظمين مسافرت می کرد و کمی بعد دوباره به کربال ب

سيد کاظم . ت خرمايی بود خرو بروی در مسجد در. در بين راه به مسجدی رسيدند. شد خاطر از کربال خارج 
و خود را به سيد  آمدناگهان مرد عربی از مسجد بيرون .داد  ذن گوش میوءزير درخت ايستاده بود و به صدای م

انم و گوسفندانم را در اين پمن چو. يغامی دارم پشما را می کشم و برايتان سه روز است انتظار " : رساند و گفت
چه را به تو می گويم خوب به  آنديدم و به من فرمو دند  خوابشبی حضرت رسول را در . صحرا می چرانم 

به اينجا  يروان خودپدر همين جا بمان روز سوم يکی از فرزندان من با . ار زيرا اين امانت خداوند استپخاطر بس
نزد او برو و سالم مرا برسان و بگو . خت خرما نزديک مسجد خواهد ايستادو اول ظهر در زير در آمدخواهد 

س پس از سه روز از ورود به کربال وفات خواهی کرد و طو لی نمی کشد که پکه مرگ تو نزديک است  ده بادژم
او وعده داده است ظاهر خواهد شد سيد کاظم  از مرگ تو روز موعود فرا می رسد و کسی که خداوند به ظهور

دان سيد از اين شاگر ."رويای تو درست است :"ان فرمودند که پوقتی اين حرف را شنيد تبسم کرد و به چو
 "روز بزرگ فرا برسد؟ آنايا شما راضی نيستيد که من بروم و :"فرمودند  هاآنولی سيد به . موضوع غمگين شدند

و او را در حرم حضرت امام حسين  در کربال وفات کردسالگی   60سيد کاظم در سن .ان درست بود پچو خواب
رنده ای را که بر روی پحاال ديگر همه بايد راز . راز شيخ احمد را همه جا گفته بودسيد کاظم . ردند پبخاک س) ع(

  . دنبال مو عود بگردند  همه بايد در هر حرفی در هر سايه ای در هر حرکتی به .نخلهای کربال می خواند بفهمند
  .فرستادهء خدا بود و برای مردم از رازهای الهی صحبت می کرد  آمدکسی که می . حاال بايد همه منتظر باشند

و با او . ی را زمزمه می کردآسماندوباره از خداسخن می گفت دو باره در کو چه ها نغمه های  آمدکسی که می 
 .عود خيلی نزديک بودروز مو . شتو ريهای بهشتی به زمين بر می گعطر ح

 
 "شيراز"
 

ل اينکه هيچ مث. کاظم فقط خاطره ای مانده بودوقتی مال حسين خسته و غمگين به کربال رسيد از شيخ احمد و سيد 
نگفته بود که منتظر ستاره  آنهاروز بزرگ صحبتی نکرده بود و هيچ کس به  آنراز و از  آنوقت کسی با مردم از 

  . د همه چيز فراموش شده بودای جديد باشن
ن مال حسين دور او جمع شدند مال حسين می خواست بداند استادش در اخرين لحظه های آمدشاگردان شيخ وسيد با 
دقيقه . خداوند است االن در ميان شما استکس که فرستادهء  آن:"خرين حرف سيد اين بود آ. زندگی چه گفته است 

 . "به درگاه خداوند مناجات کنيداو رام ننشينيد و برای يافتن آای 
را می  آنهابايد . حاال ديگر مال حسين با شاگردان سيد که نشسته بودند و روزها را می شمردند کاری نداشت

سر پبرادر و . در اين سفر مال حسين تنها نبود. از کربال به راه افتاد. کويی گذاشت و می رفت به جايی به شهری 
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؟ کدام يا نشانی بهشت را می دانستآ؟ کدام فرشته ای به کجا بايد می رفتند. همراهش بودند هدايی او هم از بشروي
 ؟ که در باغ خداوند روييده بود؟ چه کسی راه را می دانست آورديا بوی گلی را می آ نسيمی

همراهانش براه  زا دو نفر با. بود آمادهحاال ديگر مال حسين  .ر داختندپد کوفه به دعا و مناجات جچند روز در مس
شيراز . حسين را به سوی شيراز می کشيدند شايد عطر بهشتی نارنجها يا شايد صدای بال فرشته ها مال.افتادند 

ی را داشت که از ميان آبطراوت . داد کو چه هايش درختانش جويبار هايش بوی بهشت می. بهشت شيخ احمد بود
 . دنيای درون دل کوه سخن می گفتاز و با زمزمه اش  آمدسنگهای کوهسار بيرون می 

چند ساعت در خارج شهر گردش کرد . هانش جدا شد و تنها به راه افتادوقتی به شيراز رسيدند مال حسين از همرا
مال  باناگهان اظطر. او می گفت که اتفاقی خواهد افتادبه  پنهانصدايی ی باشوری اظطر. احساس عجيبی داشت 

ب جوانی را ديد که عمامه سبزی بسر داشت و با صو رتی روشن و متبسم به با نهايت تعج. حسين فرو نشست
جوان به ...  شايد. شايد اين شخص از شاگردان سيد کاظم بود. شنايی نداشتآ مال حسين در شيراز. آمدسوی او می 

ه است آمدو يشباز اپکسی که مدتها منتظر ورود دوستش بوده است و حاال به  لدرست مث. گفت آمدمال حسين خوش 
 .  س همهء اين وقايع خواست خداستپ؟ رده بودپمگر نه اينکه او خود را به خدا س. مال حسين مات و متحير بود

مال حسين هنگام ورود به . يدند و غالمی حبشی در را باز کردبه خانه ای رس. مال حسين همراه جوان براه افتاد
قدر نآ.ها راه می رفت ابرگويی بر . الم ديگری سير می کرداينکه در ع مثل. خانه احساس خوشحالی شديد داشت
تازه خورشيد . مهمان نوازيهای صاحبخانه چيزی نمی توانست بگويد جوابخود را فراموش کرده بود که در 

، صدای اذان  آمدو وقتی مال حسين به خود . غروب کرده بود که آن جوان بزرگوار با مال حسين به گفتگو نشستند
زيرا به . مال حسين مسحور و از خود بی خبر بود. لدسته های دوردست به گوش می رسيدوی گصبح از ر

 آنجامحبوب و مقصود سيد کاظم . و در آن خانه بود آنجاراز شيخ  احمد . بزرگترين شاديهای دنيا دست يافته بود
حاال او . اينک ظاهر شده بود)  که خداوند او را می فرستد( کس  آن. و مال حسين همۀ اينها را فهميده بود. بود

از . بودند و مال حسين نمی دانست چه وقت و چه هنگام  است خوابهنوز همه . را می شناخت" حضرت اعلی"
شما : حضرت اعلی به او  فرمودند. حالش به کلی دگرگون شده بود. بوددنيا بی خبر ، همه چيز را فراموش کرده 

يعنی . نفر به من مومن شوند 18بايد ". بابال باب" و شما " اهللا باب"من . يداول کسی هستيد که به من مومن شده ا
شما با هيچکس از ماجرای امشب چيزی . مرا بشناسند از اسم و رسم من آگاه کند بايد را آنهابدون آن که کسی 

  .نگوييد و مرا به  هيچ کس معرفی نکنيد
بهشت . نبال کسی نمی گشت همه چيز در آن خانه بودديگر به د. آمدمال حسين از منزل حضرت  اعلی بيرون 

آحساس می کرد . دل مالحسين آرام گرفته بود. بود آنجاراز همۀ سخنان شيخ احمد و سيد کاظم . بود آنجاموعود 
مال حسين در خود قدرت عجيبی احساس . بودند خوابهنوز هم همه . ش نور شديدی خيره مانده استبتاچشمش از 
دنيا، دنيای . روشن شده استای اهل عالم بيدار شويد ديگر همه جا :" خواست فرياد بر آرد دلش می. می کرد
مالحسين از کوچه های تنگ و پيچ در پيچ می گذشت ." آن کس که انتظارش را داشتيد در ميان شماست. ديگريست

  .بيدار شوند ديگر وقت آن بود که همه. تازه را به خانه ها می برد ایو مثل باد بهاری بوی گل ه
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  "حروف حی"
  

ان مال حسين سخن. شاگردان سيد کاظم وارد شده بودندديگری از  ۀوقتی مال حسين نزد همراهانش باز گشت ، عد
و  آرامشچند روز گذشت ، . ه بودندآمدهم به دنبال مقصود و راز سخنان سيد کاظم  آنها .اثر خود را کرده بود

نهمه شور و شوق داشت ديگر به دنبال آچرا مال حسين که . به تعجب وا داشته بودنش را اطمينان مال حسين همراها
عاقبت مال علی . ن چنان خوشحال ديده بودندآ؟ مال حسين را کمتر رام و مطمئن بودآنقدر آ؟ چرا چيزی نمی گشت

مال ؟ ه بودندآمدحسين به دنبال مال  آنجامگر نه اينکه او و همراهانش تا . بسطامی اين مطلب را از او سوال کرد
بايد خودشان . ن مطلب را از همه پنهان نگه داردبه او فرموده بودند اي. حسين از حضرت اعلی چيزی نگفت

مطمئن باش تا من جانم را در راه کسی که :"علی را می يافتند و می شناختند فقط به مال علی گفت احضرت 
ن حضرت است که در اينجا باقی مانده آم و اين به دستور خود منظور و محبوب ما است فدا نکنم ، آرام نمی نشين

  ."اگر خدا بخواهد تو هم به حضور آن حضرت خواهی رسيد . ام ولی بيش از اين چيزی نمی توانم بگويم
پس حقيقت در اين . پس مال حسين همه چيز را می داند ،مال علی بسطامی از حرفهای مال حسين به فکر فرو رفت 

آيا اليق آن خواهد بود که جزو . ن بود، مظطرب بود حال عجيبی داشتغمگي ،علی خوشحال بود  جا است مال
 آنهاآيا او هم جزو . روز تعين شده اند آنم گفته بود که اشخاص ديگری برای ن حضرت باشد ؟ سيد کاظآپيروان 

به دنبال آن . وری مشاهده کردن خوابشب سوم در عالم . گوشه ای به دعا و مناجات پرداخت خواهد بود؟ تنها در
نيمه ء شب بود ولی ديگر . از شدت خوشحالی بيدار شد .حضرت اعلی يافت مقابلبراه افتاد و ناگهان خود را در 

ل مال ثحاال او هم م. گرفت آغوشخود را به اطاق مال حسين رسانيد و او را در . برای او تمام شده بود خواب
غالم . ال حسين به منزل حضرت اعلی رفتندبا م بافردا صبح موقع طلوع آفت .حضرت اعلی را شناخته بود حسين

 .دبه انتظار ايستاده بوحضرت اعلی دم در 
  .آمديک شب حضرت اعلی فرمودند هفده نفر تا به حال مومن شده اند يک نفر مانده است که فردا خواهد 

او تازه از راه رسيده . رفتند جوانی را ديدفردا عصر موقعی که مالحسين به همراهی حضرت اعلی به منزل می 
او هم مانند بقيه به دنبال کسی . گرفت و از حالش پرسيد آغوشمال حسين را در . بود و از شاگردان سيد کاظم بود

و جوان مال حسين بنا به دستوری که به او داده بو دند ، چيزی نگفت . گشت که برای نجات بشر ظاهر می شد یم
:" جوان اين دعوت را نپذريفت و در حالی که به حضرت اعلی اشاره می کرد گفت. حت دعوت کردرا برای استرا

مال حسين با ." چرا حقيقت را از من پنهان می کنی؟ اين بزرگوار همان کسی است که من به دنبالش می گردم
اين جوان که در آن نام . ما منتظر او بوديم.تعجب نکن : فرمودند. تعجب مطلب را به حضرت اعلی عرض کرد

ن او تعداد آمدبا . ناميدند" قدوس" سال داشت مال محمد علی بارفروش بود که حضرت اعلی او را  22موقع 
  .ناميدند" حروف حی" نفر رسيد و حضرت اعلی ايشان را  18ند به آوردکسانی که ايمان 

می کنم تا با من در  باکی از آن ها را انتخند يآوردنفر به من ايمان  18حضرت اعلی فرموده  بودند بعد از اين که 
بود و به زودی امر  آمادهحال همه چيز . امر خداوند را آشکار خواهيم کرد آنجاسفر مکه و کوفه همراه باشد در 

 .خداوند آشکار می شد
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  "شب تاريک"
  

موذن در  صدای کهگاهی صبح های زود  . روزهای خوشی بود" حروف حی"  ه آن روزها برای مال حسين و بقي
ساکت و آرام می نشستند و . کوچه های پر پيچ و خم شيراز می پيچيد ، خود را به منزل حضرت اعلی می رساندند

هايی که در پيش بود صحبت می فرمودند، و از کار آنهاحضرت اعلی برای . به سخنان ايشان گوش می دادند
همه جا مثل سايه به دنبال حضرت اعلی بودند و به " حروف حی ." برايشان از رازهای خداوند سخن می گفتند

حضرت اعلی مال . تا اينکه روز خدا حافظی رسيد. خوبی می دانستند اين روزهای خوش زياد دوام نخواهد داشت 
. تروز فدا کاری و خدمت رسيده اس. نزديک است که از هم جدا شويم : حسين را احضار فرمودند و به او گفتند 

ل بارانی که زمين را سرسبز می کند، بر دل های مردمان بباريد و قلوب را از نعمت های خداوند شما بايد مث
و مأ موريت مال حسين معين  بايد همه بدانند آن کس که سال هل منتظرش بوده اند ظاهر شده است. سرسبز کنيد

ام خداوند را در همه جا اعالن می به خراسان مسافرت می کرد و پي آنجااو بايد به طهران می رفت و از . شده بود
  .نمود
که برای اعالن امر خداوند از  یلين کسی هستتو او: را احضار کردند و به او فرمودند" مال علی بسطامی " بعد 

ايستادگی کنی و از هيچ چيز و  آنهاهمۀ  مقابلاما بايد در . سختی های بسيار زيادی در پيش داری .ما جدا می شوی
  . د و ترا به سوی خود خو اهد خوانده خود راه ندهی و بدانی که خداوند تو را دوست دارهيچ کس ترسی ب

فرستادند ودر موقع خداحافظی دند و هر کدام را به طرفی را احضار فرمو" حروف حی "ی بقيۀ نگاه حضرت اعلآ
هستيد که در شب تاريک بر  آتشیشما مثل . هستيد شما حامل پيام خداوند ،  ای ياران عزيز من:"نها فرمودند به آ

بايد مردم نور خداوند را در شما  .دل تاريکی ها به سوی خود بخواند ن شود و مردمان را ازشقلۀ کوهی بلند رو
را شنيده ايد به گوش مردم  آنچهاينک پراکنده شويد و . ثر خوبی و پاکی بسويتان جلب شوندمشاهده کنند ودر ا

شده و برای شما پيام خداوند را آورده سی را که سالها درمنتظرش بوديد ظاهر بگوئيد ک آنهابه . سانيدجهان بر
روی زمين بهشت برين  ه ام به شما بگويم که به زودی کسی ظاهر خواهد شد که از وجود او تمامآمدمن . است

ه فتح و طمئن باشيد کبه نام خداوند قيام کنيد و م. کنيد آمادهشما بايد راه را برای روز ظهور مهيا و . خواهد گرديد
   . "پيروزی با شما خواهد بود

              گرفتار دشمنان  آنهابعضی از . فی رفتند رپراکنده شدند و هر کدام به ط" ی حروف ح"به اين ترتيب 
ولی هر چه بود شعله هائی که بايد در شب تاريک . ان را در راه ايمانشان فدا کردندخونخوارگرديدند و جان خود ش

سراسر ايران از نور آن ر فراز کوهی بلند روشن می شد برافروخته گرديد و هنوز مدت کو تاهی نگذشته بود که ب
اما . و به طرف نجف و کربال براه افتادخارج شد مال علی بسطامی به امر حضرت اعلی از شيراز . روشن شد

بودند که  یاين ها همان کسان. تی بسيار افتادو در سخ م و بی ايمان گرديدچيزی نگذشته بود که گرفتار مردمان ظال
  .حاضر نمی شدند حرف راستی را از زبان کسی بشنوند و دلشان نمی خواست قدرت و مقامشان را از دست بدهند 

اما حاال مال . دبيايد و برايشان از کسی که انتظارش را می کشيدند حرف بزن آسمانای از  مردم منتظر بودند فرشته
کنند که مال علی از بهشت نمی دانستند که مال علی به پاکی فرشته ها بود و نمی توانستند باور  آنها. ده بوآمدعلی 

مال علی بهشت را ديده بود او در سخنان حضرت اعلی بهشت را پيدا کرده . اما حقيقت داشت. ه استآمدخداوند 
   . بود و به اندازۀ فرشته ها مهربان بود و همه را دوست داشت 



9 
 

، ديگر خبری از  اما بعد از مدتی. بردند دعاقبت مال علی را دستگير کردند و به بغدا. نجف اتفاقات زيادی افتاددر 
حضرت  ، همين قدر معلوم است که او اولين کسی بود که در ديار غربت و درراه محبوبش. او به کسی نرسيد

   .جان خود را فدا کرد ، اعلی
  
  "خانۀتاريک"
  

اين خانه يک باغچۀ کوچک و چند . مشهور است" يۀ باب" به  ای قديمی مشهد خانه ای هست کهدر يکی از محله ه
جلوی راهرو همه . ند پله به راهروئی می رسيم و بعد اطاقی هستچف راست حيات پس از رط. درخت دارد

  .اريخ بزرگی دارد اطاق کوچکی است ولی ت. می کنند ورند و با احترام در اطاق را بازآکفشهايشان را بيرون می 
اق مال اين اط:" د نمی گوي" اينجا کجاست ؟ :" اگر روی پله های جلوی راهرو بنشينيد و از راهنمايان بپرسيد 

از همان جا می توانيد "ن اطاق روبرو حضرت قدوس مدتی زندگی می فرمو دند آحسين بشرويه ای است و در 
قدوس و مال حسين مناجات  جنابکسی دارد به ياد . د بشنويد می رس صدای مناجاتی را که از داخل اطاق به گوش

و رفت کسانی بود که حضرت اعلی را  آمدمی خواند ، به ياد سالها پيش از اين ، به ياد روزی که اين خانه مرکز 
 ...د وی همان پله ها نشست و فکر کرشود رمی . جان خود را در اين راه فدا کرده اند آنهاشناخته بودند و خيلی از
  .  آوردو سالها قبل را به خاطر

تی می يافت از هر جا در راه فرص. وقتی مال حسين از حضرت اعلی جدا شد ، به طرف طهران به راه افتاد
کسانی که قلب پاک  .حضرت اعلی صحبت می کرد و به هر جا که پا می گذاشت از پيام خداوند سخن می گفت

اتفاقاتی در پيش بود و . شت ی گجزو مو منين م آنهااو پيروی می کردند و نام  داشتند و منتظر پيام خداوند بودند از
ند از علما يا دانشمندان و يا از آوردخيلی از کسانی که ايمان می . فداکاری همه مومنين الزم می شد به زودی

  .زندگيشان خوب نيست شاگردان شيخ احمد و سيد کاظم بودند ، ولی بسياری از مردم عادی بودند که فهميده بودند 
   .حضرت اعلی در قلبشان اثر می کرد مردمی که در دلشان به محبت خدا احتياج داشتند و تعاليم

مال حسين يکی از آثار حضرت . ن موقع در طهران بودندآحضرت بهاء اهللا . عاقبت مال حسين به طهران رسيد 
که اين کلمات از ن را بشناسد شک نخواهد کرد آس قرحضرت بهاء اهللا فرمودند هر ک. ن فرستاداعلی را برای ايشا
خود را در  زيرا ماموريت. رسيد بی نهايت مسرور وخوشحال شد اين پيام که به مال حسين. طرف خداوند است

  . ايران منتشر می گرديدبا کمک حضرت بهاء اهللا بزودی امر حضرت اعلی در سراسر . م داده بودآنجاطهران 
نقدر حرارت داشت که هر جا پا می آ که در دل او بود آتشیدر خراسان . اسان براه افتاد حسين به طرف خرمال
مشهور شد توقف " يه باب"مال حسين در مشهد در خانه ای که بعدها به . ذاشت عده ای به دورش جمع می شدندگ

از اينجا . انده بودرا به سوی خود کش آنهامحل اجتماع کسانی شد که حرارت وجود مال حسين " يه باب"کرد و 
  . وچک شروع می شودک داستان آن خانۀ 

  
  "صحرا"
  

از بوشهر سوار کشتی شدند و دو . به طرف مکه براه افتادندقدوس از شيراز  جناباما حضرت اعلی به همراهی 
رام حرکت می کرد و گاهگاهی دچار طوفان می شد ، هيچکس نمی دانست چه آماه در راه بودند کشتی خيلی 
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 آرامشقدوس در نهايت  جنابولی در اين ميان حضرت اعلی و . همه از زندگی قطع اميد می کردند د شد وخواه
  . به سفر ادامه می دادند

حتی وقتی به جده رسيدند ، از جده تا مکه مهار شتری را که . قدوس همه جا به خدمت حضرت اعلی مشغول بود
ان داشت از عظمت حضرت اگر صحرا زب. ه راه می پيمودن سوار بودند به دست داشت و پيادآبر  بابحضرت 

نماز بودند که ناگهان  ی مشغولآبيک روز در کنار چاه . نی و خضوع قدوس داستان ها می گفتتاعلی و فرو
ن بود برداشت و فرار آضرت اعلی در يات و الواح حآينی را که روی زمين قرار داشت و جخور آمدعربی پيش 

ثار بوسيلۀ او به جايی خواهد رفت که وسيلۀ آولی حضرت اعلی فرمو دند اين دنبال کنند ، خواستند او را . کرد
ه اين کار به خواست در دست نيست ، از اين موضوع غمگين نباشيد ، زيرا ک آنجابه  آنهاديگری برای فرستادن 

 . خدا بوده است
مدينه پر از داستان های . نه توجه فرمودنداز مکه به مدي باب، حضرت  از اينکه زيارت خانۀ خدا تمام شد بعد

مدينه هنوز . اينجا حضرت محمد سال ها زندگی کرده بودند و ايشان را در همان  جا به خاک سپرده اند. خدايی بود
مدفون  آنجاه محلی بود که شيخ احمد احسايی در نمدي. داستان جانبازی های دوستان حضرت محمد را به ياد داشت

می دانستند چه اتفاقاتی در  آنهامثل اينکه . می گفتند آمدی خوش لثل اين بود که شهدا به حضرت اعدر راه م. بود
التماس می کردند که در اين جا بمانيد زيرا دشمنان شما در انتظارتان هستند و از هيچ  بابپيش است و به حضرت 

:  می فرمودند جوابحضرت اعلی  پستی کوتاهی نخواهند کرد، اما اينجا دست کسی به شما نخواهد رسيد و
و قطره  آمدمسرور باشيد زيرا من و قدوس بزودی جان خود را فدا خواهيم کرد و نزدشما خواهيم . خوشحال باشيد

و تمام مردم دنيا در  آمددرخت خداوند به عمل خواهد  آنهاهای خون ما دانه هايی هستند که وقتی کاشته شوند از 
  .دزير سايۀ آن جمع خواهند ش

  .قدوس افسانه های صحرا را می شنيد و خوشحال و مسرور به دنبال محبوبش به پيش می رفت
از اينجا روزهای سخت شروع می . قدوس دوباره به بوشهر وارد شدند جنابماه حضرت اعلی و ) 9(بعد از نه 

و ." يگر را نخواهيم ديدموقع جدا شدن ما رسيده است ديگر در اين دنيا همد:" حضرت اعلی به قدوس فرمودند. شد
  .در شيراز حادثۀ بسيار غم انگيزی در انتظار او بود. قدوس تنها به طرف شيراز به راه افتاد 

  
   "روزهای سخت"
  

قدوس ، با همه کس دربارۀ  جنابه بود و آورده حضرت اعلی ايمان بمال صادق مقدس ، که توسط مال حسين 
برای مردم کوتاه فکری که هرگز اين سخنان را نمی فهميدند ،  آنهاحرف های . ظهور جديد صحبت می کردند

قدوس و ظهور حضرت اعلی به حسين خان آجودان باشی  جنابيلی سخت بود ، به همين دليل وقتی خبر ورود خ
  .س و مال علی اکبر اردستانی را دستگير کنند و نزد او ببرندوکه حاکم فارس بود رسيد، دستور داد مال صادق و قد

حسين خان را با نهايت  جواب آنها. خان ايمان خودشان را پنهان کنند ی اينان کسانی نبودند که از ترس حسينول
ند آوردمقدس را بيرون  قلباس مال صاد. رفتار کنند آنهاشجاعت دادند و حسين خان دستور داد به بدترين وضع با 

ن آرا سوراخ کرده مهار نمودند و با  آنهاو بينی را سوزاندند  آنهاو صدها ضربه شالق زدند و بعد از آن ريش 
خوب به ياد داشتند که  آنها. همۀ شکنجه ها را تحمل کردند و هيچ نگفتند  آنها. وضعيت غم انگيز در شهر گردانند 

ول خدا و مسلمانان چه سالها قبل دشمنان حضرت مسيح با او وپيروانش چه کردند و دشمنان حضرت محمد با رس
بنا برين با نهايت خوشحالی دردها را تحمل کردند و می دانستند که اين مردم از روی نادانی چنين . دند ورفتاری نم
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گفتند که اگر به شيراز بر  آنهاکردند و به ز اين شکنجه ها هر سه نفر را از شيراز بيرون بعد ا. رفتار می کنند
نکرد و عدهای سوار را به دنبال حضرت اعلی فرستاد  حسين خان به اين هم اکتفا. گرديد به دار آويخته خواهيد شد

سوارها هنوز از شيراز دور نشده بودند که با . کنند و با زنجير به شيراز ببرند دستگير يابندتا هر جا که ايشان را ب
دنبال او حرکت می  جوانی بر خورد کردند که شال سبزی به کمر و عمامۀ کوچکی به سر داشت و غالم سياهی در

کسی :" آن جوان خنديد و گفت . برای کار مهمی می رويم : به کجا می رويد ؟ گفتند : پرسيد  آنها جوان از. د کر
رئيس سواران از اين همه شجاعت متعجب ." ام که همراه شما به شيراز بيايم  آمادهکه به دنبالش هستيد من هستم و 

ه سوار بدنبالش می گردند با آن همه صراحت و زيرا هرگز انتظار نداشت کسی که اين هم. و سرگردان شد 
ای :" حضرت اعلی را بوسيد و گفت  اسب بابی اختيار از اسب پياده شد و رک. شجاعت خود را معرفی کند 

ستی است حسين خان مرد ستمکار و پ. و به شيراز نياييد از شما خواهش می کنم از اينجا برويد، فرزند پيغمبر خدا 
ولی من . اين محبت خداوند از تو راضی باشدبه خاطر : دند حضرت به او فرمو" .هد کردو شما را اذيت خوا

ترسی ندارم خدا پناه من است ، خدا يار و ياور من است و تا زمانی که خدا نخواهد کسی نمی تواند به من آزاری 
به اين ترتيب حضرت  .کسی شما را سرزنش نخواهد کرد. ضرم که من را نزد حسين خان ببريدحاال حا. ندبرسا

حتی به دستور او سيلی محکمی به . حسين خان با ايشان بسيار بی ادبانه رفتار کرد. اعلی را نزد حسين خان بردند
صورت حضرت اعلی زدند به طوريکه عمامه از سر مبارکشان افتاد ولی امام جمعه که مردی مهربان و خوش 

شت و نيز در خواست کرد که ايشان به منزل دايی خود تشريف قلبی بود عمامه را برداشت و بر سر مبارک گذا
  . ببرند و در امان باشند و حسين خان بناچار موافقت نمود

وقتی از حضور حضرت از طرفی مال حسين و عدۀ ديگری از مومنين که روز به روز تعدادشان بيشتر می شد ، 
ند به طور پراکنده حرکت لب توجه نکنجبرای اينکه  ولی. اعلی در شيراز آگاه شدند به طرف شيراز براه افتادند

مال حسين اولين کسی بود که به شيراز رسيد و حضرت اعلی يک شب بطوری که هيچ کس متوجه . می کردند
  . ودش نشود او را به حضور پذيرفتندور
  
  "آبصدای "
  

ست و به بيانات مبارک نش مال حسين شبها به مالقات حضرت اعلی می رفت و تا طلوع صبح در خدمت ايشان می
يد شادمانی مال حسين با طلوع خورشيد، خورش. لحظۀ مالقاتها يک عمر ارزش داشت برای او هر. گوش می داد

 اصحابروز به روزبه تعداد . و به انتظار شب می نشست آمداز منزل حضرت اعلی بيرون می . غروب می کرد
؟ چرا خانه و و اتش می زدند آبچرا خودشان را به . ندآمدی افه می شد و از همه جا به شيراز مضحضرت اعلی ا

شايد فرشته ای بايشان قصۀ . يشان می بردابرکردند؟ شايد نسيمی عطر گلهای شيراز را  زندگی خود را رها می
سالها ؟ تشنه بودند و  ندآمدولی چرا می . د جانشان را در اين راه فدا کنندمی دانستند که باي. ی گفتظهور جديد را م

صدای چشمه های  ، آبصدای . زمزمۀ جويبار بهشتی را می شنيدند، و حاال  انتظار روز موعود را کشيده بودند
تا در کوه احد در راه دنبال حضرت محمد کشانده بود  هصحرا را ب باهمان صدايی که اعر آمدجاری از شيرازمی 

مناجات و تالوت قران گوش  آوازکشيد تا بنشينند و به پيغمبر می را پشت خانۀ  آنهاهمان صدايی که . خدا بجنگند
  . و راه شيراز را در پيش می گرفتندمی کردند  اهر چه داشتند ره آنهاو .  آمدحاال اين صدا از شيراز می . هند د

. مردم نادان ظهور جديد را مخالف ديانت اسالم می دانستند . و و آشوب روز به روز بيشتر می شددر شيراز هياه
و کار به اندازه ای . تش اين آشوب دامن می زدندآبر مای نادانی هم که مقام و قدرت خود را در خطر می ديدند لع
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را به اصفهان  اصحابو بقيۀ  رت اعلی سخت شد که به مال حسين امر فرمودند از شيراز به خراسان برودضبه ح
عدۀ زيادی از  .ر ايران باالتر می گرفتبه روز د ت اعلی روزرولی با اين همه شهرت امر حض. فرستادند

اين موضوع حتی محمد شاه قاجارسلطان . ن حضرت مومن شده بودندآ مشهورترين علما و دانشمندان اسالم به امر
ی را که يکی از علمای مشهور و مورد اعتمادش بود برای تحقيق با، و او سيد يحيی دار ايران را به فکر وا داشت

ن حضرت آه و جزو فداييان آوردعد از مدت کوتاهی شنيد که سيد يحيی به حضرت اعلی ايمان ب .به شيراز فرستاد 
ر راه حضرت بعدها در نيريز با نهايت شجاعت د ،وحيد شهرت يافتند  جنابی که به باسيد يحيی دار. شده است

   . اعلی به شهادت رسيدند
 آمادهبود که مقدمات همۀ کارها را  نبرای اي. اندع به اين ترتيب باقی نخواهد محضرت اعلی می دانستند که وض

به خانمشان دلداری می دادند که اگر . دارايی و منزل خودشان را به مادر و خانومشان واگذار کردند .فرمودند
حتی به ايشان فرمودند من جان خودم را در راه . ، و به خدا اميدوار باشند غمگين و ناراحت نشوند آمداتفاقی پيش 

حسين . خواست خداوند است آمدپيش خواهد  آنچهوند فدا خواهم کرد، شما بايد صبر داشته باشيد و بدانيد که خدا 
به اين دليل . خان حاکم فارس هميشه سعی داشت بهانه ای پيدا کند و حضرت اعلی را مورد آزار و اذيت قرار دهد 

د، به داروغه دستور داد با عده ای از مامورين شبی که به او خبر دادند جمعی در منزل حضرت اعلی جمع شده ان
داخل شده هر که در منزل است دستگيرنمايند مخفيانه خودشان را به منزل حضرت اعلی برسانند و بطور ناگهانی 

و پيروانش را خواهد کشت تا ديگر کسی جرات نکند در شيراز از اين  بابو نزد او ببرند و قسم خورد که سيد 
جز حضرت اعلی و دايی . وقتی داخل منزل مبارک شدند . م داد آنجاروغه دستور حسين خان را دا. حرفها بزند 

حضرت اعلی و سيد کاظم زنجانی را گرفتند و هر چه کاغذ و . ايشان و سيد کاظم زنجانی کس ديگری را نيافتند 
د، ديدند هياهوی عجيبی به راه اما وقتی به بازار رسيدن. نوشته در منزل بود برداشتند، تا نزد حسين خان ببرند

وت می بردند، آباز هر طرف ت. مثل اينکه بالی بزرگی نازل شده بود . افتاده است و صدای ناله و فرياد بلند است 
شيوع " وبا"معلوم شد به طور ناگهانی مرض . وت عده ای زن و مرد گريه و زاری می کردند آبو به دنبال هر ت

  .مردم خانه هايشان را رها کرده به طرفی می گريختند . د صد نفر را کشته است يافته است و يک شبه در حدو
داروغه خيلی ترسيد، تصميم گرفت حضرت اعلی را به . از شيراز گريخته بود " وبا"حتی حسين خان از ترس 

ش وبا گرفته ولی وقتی به منزل رسيد با نهايت وحشت فهميد که تنها پسر. برسد منزل خودش ببرد تا دستور حسين 
بی اختيار خودش را به پای حضرت اعلی انداخت دامن مبارک را گرفت و با گريه و . و در حال مرگ است 

حضرت اعلی که او را انچنان . زاری از ايشان خواست که از گناهان او بگذردند و فرزندش را نجات دهند 
نامه ای به حسين خان نوشت و  داروغه فورًا.  مرگ نجات يافت آوازپشيمان ديدند از گناهش در گذشتند و فرزند 

حسين خان در . او را نصيحت کرد که از خدا بترس و به خود و خانواده ات رحم کن و دست از اين رفتار بردار 
مدتی نگذشت که حسين خان مورد خشم . دارند بروند  زاد کنند تا هر جا که ميلآرت اعلی را نوشت که حض جواب

اما حضرت . ا بدبختی و فالکت روزگار گذرانيدو تا اخر عمر ب .از حکومت شيراز بر کنار شد شاه قرار گرفت، و
و خانم و مادرشان را به ايشان سپرده . اعلی از منزل داروغه به دايی شان پيغام دادند که از شيراز می روند

 .  خداحافظی کردند 
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  "درخت نارنج"
  

از آن . ند دنجانی به طرف اصفهان به راه افتابهمراهی سيد کاظم ز حضرت اعلی شيراز را پشت سر گذاشتند و
ديگر هيچ وقت در تاريکی شبها و در هنگام سحر . پس ديگر هيچ وقت شيراز صدای حضرت اعلی را نمی شنيد 

 آنهاشاهد عبور مومنينی نبود که خود را به منزل حضرت اعلی می رساندند تا دور از چشم دشمنانی که به خون 
  .  ن خاطره را فراموش نخواهد کردآولی شيراز هرگز . حضرت گوش دهند مناجات آن  آوازشنه بودند، به ت

ه های باريکی گذشت که چبايد از کو آنجاه برای رسيدن ب. اگر روزی به شيراز رفتيد، در شيراز خانه ای هست 
ز اينجا ا. ديوارها و درها نگاه کنيد  ، وچه هان خانه ها بايستيد به کآبيرون . بوی گذشته ها را دارند  هنوز رنگ و

اين حيات کوچک وزيبا خانۀ . پشت در حياطی است . اين در عبور می فرمودند  زحضرت اعلی می گذشتند وا
است که ی بان درخت نارنج سبز و شادآض کوچکی است و کنار ووسط حيات ح. مبارک حضرت اعلی است 

 آنجات اعلی با خانمشان در رستان را برايتان خواهد گفت که حضخانه همۀ دا اين. روی باغچه سايه انداخته است 
جايی که . پا گذاشت  آنجابرايتان از شبی تعريف خواهد کرد که مال حسين برای اولين بار به . زندگی می فرمودند 

مال حسين در نشسته بودند و  آنجا، حاال چراغی روشن است ايشان درست هم ن شب حضرت اعلی نشسته بودندآ
اين خانه برايتان از روزهای خوشی تعريف خواهد کرد که پيروان حضرت اعلی مثل پروانه . شان نشسته بود مقابل

از خدا صحبت می فرمودند، و  آنهاخدمت می کردند و حضرت اعلی برا ی  ،  دور وجود نورانی ايشان جمع شده
وزهايی که رفته بودند، ر آنجابرای هميشه از کرد که حضرت اعلی از روزهای غم انگيزی صحبت خواهد 

  .  بود چه بی احترامی ها کرده بودند  بابن خانه وهر چيز که متعلق به حضرت آمردمان نادان نسبت به 
اگر يک روز صبح . ن خانه همه چيز را به خاطر دارد آان خيلی گذشته است ولی هنوز حاال ديگر از اين داست

ات بخوانيد، نسيمی که برگهای درخت نارنج حضرت اعلی را تکان می دهد برايتان همۀ رفتيد، مناج آنجازود به 
  . آن قصه ها را خواهد گفت 

  
  "اصفهان"
  

منوچهر خان معتمدالدوله حاکم اصفهان به امام جمعۀ اصفهان دستور داد که از حضرت اعلی استقبال کند و از 
با احترام بسيار  م جمعه و مردم اصفهان نسبت به حضرت اعلیاما. منزل خودش به گرمی پذيرايی نمايدايشان در 

قدرت و پاکدامنی و تا ثيرات ايشان به اندازه ای در اصفهان شهرت يافته بود که مردم دسته دسته . رفتار می کردند
گزارش اين . ای حل مشکالت خود از ايشان کمک می طلبيدند ربرای زيارت به منزل امام جمعه می رفتند و ب

ت حضرت او ترسيد که محبوبي. وزيرمحمد شاه رسيد  ، آغاسیم به طهران و به گوش حاجی ميرزا تفاقات کم کا
به اين دليل نامه ای به امام جمعه . د و اين مطلب قدرت و شهرت او را از بين ببرد نشاه نيز اثر ک لاعلی در د

منوچهر خان، که نسبت . ه بود سرزنش نمود نوشت و او را به  خاطر اينکه با حضرت اعلی به محبت رفتار کرد
ولی . وقتی از اين جريان آگاه شد ايشان را به منزل خودش منتقل نمود به حضرت اعلی فوق العاده محبت داشت، 

برای اينکه کسی مزاحم ايشان نشود، طوری وانمود کرد که ايشان را به طهران فرستاده است او حتی از حضرت 
حضرت اعلی . ازه دهند تمام ثروت و دارايی خودش را در راه اعالن امر ايشان خرج کند اعلی تقاضا کرد که اج

ولی ارادۀ خداوند اين است که امر . من از تو بسيار راضی هستم و خداوند پاداش ترا خواهد داد : به او فرمودند 
   .ها خودش را با مظلوميت و فداکاری پيروانش اعالن کند نه با کمک پادشاهان و حاکم 
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قبل از مرگ همۀ دارايی خود را به حضرت . هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که که منوچهر خان از دنيا رفت 
اعلی بخشيد ولی جانشين او گرگين خان وصيت او را عمل نکرد و به  دستور محمد شاه حضرت اعلی را همراه 

  . ا ايشان در نهايت احترام رفتار کنند محمد شاه دستور داده بود که ب. عده ای سرباز به  طهران فرستاد 
در راه همۀ سواران با . با مامورين دولت از اصفهان به طرف طهران حرکت فرمودند  بابنيمۀ شب حضرت 

حضرت اعلی سه شب بنا به ارادۀ . ايشان با کمال احترام رفتار می کردند و بر طبق دستور ايشان عمل می نمودند 
در دامنۀ کوهی سر سبز برای . رسيدند " کلين "عد دوبار به راه افتادند، تا به قريۀ در کاشان توقف نمودند و ب
پرندگان و صدای  آوازاطراف چادر درختان سر سبز و خرم سر برافراشته بودند و . حضرت اعلی چادر زدند 

ای از محمد شاه  در اين محل دو هفته توقف نمودند، تا اينکه نامه. چشمه ساران از هر طرف به گوش می رسيد 
او در اين نامه ذکر کرده بود اگر چه نهايت اشتياق را به مالقات شما داشتم ولی چون سفری در پيش دارم، . رسيد 

ذيرايی نمايند تا پدستور دادم که شما را به ماکو ببرند و با نهايت احترام از شما . اين مالقات به تاخير می افتد 
چون او به . باعث صدور اين حکم بود  آغاسیحاجی ميرزا . شما مالقات کنم  اينکه پس از مراجعت از سفر با

ب گفتار ايشان گردد وين موضوع ترس داشت که محمد شاه پس از مالقات با حضرت اعلی شيفته و مجذاشدت از 
انتها را به شاه اما او نمی دانست با اين کار بزرگترين خي. د ورو به اين ترتيب مقام و قدرت او از دستش بيرون بيا

با مامورين به طرف تبريز براه افتادند حاال خبر ظهور جديد در همۀ ايران  باباما حضرت .و به کشورش می کند 
در راه خود را به  آنهابسياری از . ه بودندآوردپيچيده بود و در هر گوشه و کنار عده ای به حضرت اعلی ايمان 

حتی عده ای از مردم . کنند  ثابتی و فداکاری خود را به ايشان حضرت اعلی می رساندند، تا مراتب جانباز
بودند خود را به حضرت اعلی رساندند و گفتند که االن همۀ  خوابزنجان در نيمۀ شبی که همۀ مامورين در 

 ايم و هر دستوری که بفرماييد اجرا آمادههستند و ما برای همراهی شما به هر جا که بخواهيد  خوابنگهبانان در 
اطمينان دادند که  آنهافرمودند که با مامورين به ماکو خواهند رفت و به  آنهاولی حضرت اعلی به . يم کرد هخوا

وقتی خبر ورود حضرت . م دهند آنجانبايد کاری بر خالف خواست خداوند  آنهااينها همه خواست خداوند است و 
مامورين جديدی که برای . يشان از شهر خارج شدند اعلی به پيروانشان در تبريز رسيد برای استقبال و زيارت ا

ولی از اين ميان جوانی . خودشانرا به حضرت اعلی برسانند  آنهاشده بودند اجازه نمی دادند که  بانی انتخانگهب
را گرفت و گريه کنان التماس کرد تا به او اجازه  آنهادامن يکی از . خودش را به محافظين حضرت اعلی رسانيد 

همين که حضرت اعلی را ديد از . مامورين که حال او را ديدند اجازه دادند . ضرت اعلی را زيارت کند دهند ح
گرفتند و  آغوشی از اسب پياده شدند او را در حضرت اعل. اسب ايشان به خاک افتاد  مقابلشادی فرياد کشيد و در 

   .اشکهايش را پاک کردند 
وگر نه مثل اين جوان ساعتها می دويدند و التماس می کردند ، مثل ند خواب بودن روزگار در آمثل اينکه مردم 

پا می گذاشتند که شايد يک لحظه حضرت ند و مثل مال حسين شهرها را زير قدوس هفته ها پياده راه می رفت جناب
  .اعلی را مالقات کنند و بعد جان خود را در راه ايشان فدا سازند 

فکر می کرد فرستادن  آغاسیحاجی ميرزا . بود بنام علی خان ماکوئی  ن زمان رييس قلعۀ ماکو مردیآدر 
، سبب خواهد شد که پيروان حضرت اعلی  حضرت اعلی به قلعۀ ماکو که يکی از دورافتاده ترين نقاط ايران بود

و نمی اما او نمی دانست که خداوند امر خود را حفظ خواهد کرد . بکلی پراکنده شوند و امر ايشان فراموش گردد
که از تش هزاران نفر را آافروخته اند و اين  آتشیاعلی بر دورترين تپه های ايران  دانست که پيروان حضرت

و هيچکس نخواهد  آمددسته دسته خواهند  آنها. به سوی خود خوانده است ه اند ، آمدتاريکی جهل و نادانی بتنگ 
ن حرارتی که در زمان حضرت محمد قلب سخت و سنگ را بگيرد نه سربازان ونه کوه، و هما آنهاتوانست جلوی 
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وحشی را نرم می کرد، قلب علی خان ماکوئی را نيز نرم خواهد نمود و اين چيزی بود که به زودی اتفاق  بااعر
   . می افتاد 

  
  "قلعۀماکو"
  

رج محکم و چهار طرف قلعه به چهار ب. قلعۀ ماکو در شمال غربی آذربايجان برروی قلۀ کوهی ساخته شده بود 
نگهبانی قلعه را دو نگهبان و چهار سگ بعهده . م قلعه می شد رودخانۀ ارس را ديدبلند می رسيد و از پشت با

برادرش در خدمت حضرت  تنها سيد حسين يزدی و. ه را نداشتهيچکس حق ورود به قلع آنهاداشتند و غير از 
بها در تاريکی مطلق فرو می رفت و هيچ محل زندگی حضرت اعلی اطاقی بود از خشت که ش. اعلی بودند

  .برای روشنايی در اختيار نداشتند چراغی
و قلب حضرت اعلی در اين قلعۀ متروک قدم می زدند و زمزمۀ مناجاتشان در ميان کوه ها و دره ها می پيچيد 

ور صدای بال آاد ی احساس می کردند و برايشان يبه اين صدا محبت عجيبنسبت  آنها. مردم ماکو را تکان می داد 
هر چه می گذشت عظمت و بزرگواری حضرت اعلی بيشتر . های بهشتی ديده بودندخوابفرشته هايی بود که در 

بطوری که هر روز قبل از کار خودشان را به قلعه می رساندند تا به هر ترتيب . در قلب مردم ماکو اثر می کرد 
  .صدای مبارکشان را بشنوندکنند و  شده از دور يا نزديک حضرت اعلی را زيارت

در اول با خشونت و . علی خان حاکم هر چه سعی می کرد از اين رفتار مردم جلو گيری کند نمی توانست 
ند اجازه نمی داد در ماکو توقف کنند و اين آمدن می سختگيری به پيروان حضرت اعلی که برای زيارت ايشا

در قلعه را زدند علی خان با عجله و پريشان  آبل از طلوع آفتيک روز صبح قب ...رفتار ادامه داشت تا اين که 
ديگر کوچکترين . با نهايت ادب دم در ايستاده بود . ر حضرت اعلی بيايد ووارد شد و اجازه خواست تا به حض
و زانو هايش می . سرگردان و مبهوت به نظر می رسيد . ی در او نبود گاثری از غرور و خشونت هميش

خداوند اراده کرده بود که او به . حضرت اعلی تعظيم کرد و خود را به پای مبارک انداخت  مقابل در. لرزيدند 
   . از آنروز به بعد رفتار علی خان به کلی تغيير کرد . عظمت حضرت اعلی پی ببرد 

در های قلعه را باز کردند، هر کس می خواست می توانست بدون مانع به حضور حضرت اعلی برسد پيروان 
وعده داده  آنهااين قلعۀ دور افتاده بهشتی بود که به . ند آمدحضرت اعلی دسته دسته از گوشه و کنار ايران می 

و می رفتند تا پيام خداوند .ند وبعد از چند روز با قلبی پر از اميد و شادمانی قلعه را ترک  ميکردند آمدمی . بودند 
ستان و پاييز از بات. شه و کنار ايران خبر ظهور جديد را می شنيدند گورا به ديگران برسانند و به اين ترتيب مردم 

در  آببطوريکه در موقع وضو قطرات . دازه سرد بود نن سال هوای ماکو بيش از اآزمستان . پی هم می گذشتند 
  . صورت مبارک حضرت اعلی منجمد می شد

ديگر هيچ چيز نمی توانست . زيارت کند  را بابمال حسين در خراسان بود که شنيد می تواند در ماکو حضرت 
به راه افتاد تصميم داشت همۀ راهی را که بين او . مانع حرکت او بشود بايد همه چيز را می گذاشت و می رفت 

ند و می رفتند و مال حسين آمدروزها می . در شاد بود که خستگی نمی فهميدآنق. بش بود با پای پياده طی کند ومحبو
و می و باران زمستان می گذشت و به دنبال قلعۀ ماک کوهها را پشت سر می گذاشت از ميان برف پياده صحراها و

به پايين قلعۀ ماکو رسيد حضرت اعلی دم قلعه ايستاده بودند چشم مال حسين  بافتآگشت ، اول نوروز موقع طلوع 
کشيدند و دستش را  آغوشو را در حضرت اعلی ا. ر تعظيم کرد و در جای خود ايستادکه به ايشان افتاد بی اختيا

مال حسين ماهها راه پيموده بود و حاال زير پايش دشت . در دست خود گرفتند و او را به طرف اطاق خود بردند 



16 
 

همۀ دنيای . رسيده است  آسمانولی او حس می کرد که به . بود و پشت آن، کوههای ديگر و شهر های ديگر بودند 
  . نوروز آن سال شادترين نوروزهای مال حسين بود.  ن قلعه بودآيان ديوارهای م ن کوه و درآمال حسين روی 

  
  "قلعۀچهريق"
  

رج شده، پای پياده به طرف مازندران به راه اصبح روز نهم عيد نوروز مال حسين به امر حضرت اعلی از ماکو خ
و دنيا را دچار و فداکاری تت عاافتاد حضرت اعلی به او فرمودند به زودی موقعی خواهد رسيد که داستان شج

  . و ماموريتهای بسيار مهمی به عهدۀ تو فرار خواهد گرفتتعجب خواهد ساخت 
 آوردمال حسين هنوز در نيمۀ راه بود که خبر انتقال حضرت اعلی از ماکو به چهريق  شنيد و روزی را به خاطر 

عه بودند و يک مرتبه به رود ارس که از لراف قکه حضرت اعلی در پشت بام قلعۀ ماکو مشغول تماشای مناظر اط
ساحل است که حافظ در شعر اين همان  ه، اشاره کرده به مال حسين فرمودند ک پشت بام قلعه به خوبی معلوم بود

  :ن اشاره کرده و گفته آخود به 
  

  نفسن وادی و مشکين کن آبوسه زن بر خاک                 ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس       
  

لی در قلعۀ ماکو به وقتی خبر محبوبيت حضرت اع .ن جا منتقل خواهند کردبعد فرمودند به زودی ما را از اي
  .  ال دهندقاد ايشانرا از ماکو به چهريق انتدستور د" رسيد، از شدت ناراحتی فورا آغاسیحاجی  ميرزا 

وفتی کنار دهکدۀ چهريق . يجان قرار داردی آذرباچهريق منطقه ای است کوهستانی و سرد سير که در شمال غرب
و صدای کالغ ها را می .ها باال رفته است ابربايستيد و به باال نگاه کنيد، کوهی را می بينيد که يکه و تنها تا دل 

درست در روی کوه زمينی مسطح وجود دارد  .ها محو می شوندابرو ميان  يندآويد که از پشت تيغۀ کوه باال می شن
شايد رودخانه ای که در پای کوه می پيچيد داستان آن قلعۀ . است مانده ز يک قلعۀ محکم قديمی هنوز باقیو آثاری ا

ک کوه بود و وقديمی را با خودش به دور دستها برده باشد چون حاال همه داستان آن قلعه را که روزگاری در ن
ه ها نشست و کالغی را ديد که از باروی خرمی شود . دانند می را ن باقی مانده استآه هايی از باحاال فقط خر

حتی می شود فکر که اين . م خانه های دهکدۀ چهريق می نشيندروی کوه بلند می شود و چند متر پايين تر روی با
حاجی ميرزا . ای که زندان حضرت اعلی بوده است ن قلعه می نشسته است ، قلعهآن روزها هم روی ديوار آکالغ 
ولی هنوز مدت کوتاهی . متروک ديگر همه چيز تمام خواهد شد  ن قلعۀ دور افتادهآکه در  ه بودتصور کرد آغاسی

نگذشته بود که محبت حضرت اعلی در قلب مردم جهريق اثر کرد و درهای قلعه به روی کسانی که دسته دسته به 
ايشان جا نبود و حاال ديگر به قدری زياد می شد که در چهريق بر آنها، باز شد گاهی تعداد  ندآمدحضور ايشان می 

می  آغاسیخبرهايی که هر روزبه ميرزا . شهرت و محبوبيت حضرت اعلی از مرزهای ايران هم گذشته بود 
 .ايران بر روی کوه زندانی کرده بود  اطاو حضرت اعلی را در دورترين نق. نگران کرده بود رسيد به کلی او را 

شديدترين دستور را در مورد ايشان صادر کرده بود و حاال می ديد ن کار هر کس نبود و آجايی که رسيدن به 
ن را از آکه شعله های  آتشی. روشن کرده است آتشیچهريق  هاين است که در شبی تاريک روی قلعدرست مثل 

و اين برای او باور کردنی نبود، ولی با اين همه هيچ وقت نفهميد که اين به .شود ديد  دورترين نقاط ايران می
می کردند و خود را  ، ی خشک و پر از خار را طی کردهها ناباشايد از کسانی که با پای پياده بي. خاطر چيست 

م غرور ماد اگر از علی خان حاکم ماکو که تشاي. گفتند  سيد به او میررنجور به چهريق می رساندند می پ تشنه و
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علی مثل غالمی دست به سينه می ايستاد می حضرت ا مقابلو تعصب و قدرت خود را فراموش کرده بود و در 
پرسيد به او می گفت و شايد اگر نامه هايی را که از حضرت اعلی به او رسيده بود می خواند خودش می فهميد و 

ها و  زيرا که با خداوند دشمنی کرده بود و خداوند با همۀ دشمنیاگر می فهميد به بيچارگی خودش می گريست 
حيرت زده و متعجب دستور می داد که  آغاسیا پيش می برد و در اين ميان حاجی ميرزا مخالفتهای او امرش ر

صدر اعظم می خواست کار را .يک روز دستور رسيد که حضرت اعلی را به تبريز ببرند . بيشتر سخت بگيرند 
ای ايشان را باطل يک سره کند به علمايی که در تبريز بودند، دستور داده بود حضرت اعلی را محاکمه کنند و ادع

   .اعالم نمايند 
يک روز که . ضائی رسيدند، حاکم رضائی دستور داد با احترام بسيار با ايشان رفتار نمايند روقتی در وسط راه به 

به اين دليل دستور داد . می خواستند به حمام تشريف ببرند، حاکم تصميم گرفت ايشانرا امتحان کند  بابحضرت 
عدۀ بسياری در . ن سوار شود برای ايشان حاضر کنندآا که هيچ  کس نمی توانست بر رکه اسب بسيار سرکشی 

حضرت اعلی اسب را . ن اسب سوار می شوند آبر  بابحضرت  رميدان شهر جمع شده بودند تا ببينند چطو
ود که بعد اين موضوع چنان مردم را متعجب نم. به راه افتاد آرامشنوازش کردند و سوار شدند و اسب با نهايت 

  . حمام را به عنوان تبرک بردند  آباز خروج حضرت اعلی از حمام هجوم کرده و تمام 
ۀ محبوبيت حضرت اعلی را شنيده بودند می خواستند ايشان آوازمردم که همه جا . در تبريز هم هنگامۀ عجيبی بود 

توقف حضرت اعلی را در خارج هجوم جمعيت به اندازه ای بود که حکومت دستور داد محل . را زيارت کنند 
  . شهر تعيين کنند 

ن شهر بودند آتبريز محل اقامت ناصر الدين ميرزا وليعهد بود و بسياری از علمای اسالم از جمله محمد ممقانی در 
وقتی حضرت اعلی را از ميان انبوه . خاتمه دهند " باب"تصميم داشتند در مجلسی با حضور وليعهد بکار  آنهاو 

چنان نشسته بودند که جايی برای  داخل مجلس راهنمايی کردند مجلس پر بود و حضار گرداگرد مجلس جمعيت به
حضرت اعلی مستقيم به طرف باالی مجلس رفتند و در جايی که برای وليعهد در نظر گرفته . ن حضرت نبود آ

اگر ذره . حيرت فرو بردهت مبارک به حدی بود که حاضرين را در بهت و باعظمت و . شده بود جلوس فرمودند 
از جای خود بر می خاستند و در  ، يدبايينۀ وجودشان می تآمقدس صورت ملکوتی حضرت اعلی در  ای از انوار

، شايد قدری از زشتی عملی  کسی که هزاران نفر جان خود را فدايش کرده بودند دست به سينه می ايستادند مقابل
را غبار قدرت و شهوت ينۀ دلهايشان آند کاسته می شد ولی افسوس که بودخداوند مرتکب شده  فرستادۀ مقابلکه در 

  . پوشانده بود
من همان کسی هستم که هزار :" ن مجلس و در حضور وليعهد به صدای بلند فرمودند آ ن روز درآحضرت اعلی 

 مقابلکه در  آنهاو " .هستيد و چون نام او را می شنويد با احترام از جای خود بلند می شويد  شسال است منتظر ا
کنند و چون  ثابت، اول کوشيدند تا به نظر خود خالف اين ادعا را  عظمت اين ادعا و شجاعت متحير مانده بودند

دانش حضرت اعلی خود را کوچک يافتند زبان به اهانت و بی حرمتی گشو دند و حضرت  و دريای علم مقابلدر 
تالوت فرموده در نهايت وقار از جای بر خاستند و جلسه را ترک يه ای از قران مجيد آاعلی که چنان ديدند 

  .  فرمودند 
نگاه مال محمد آ. چنين شجاعتی را انتظار نداشت  چند لحظه سکوت مجلس را فرا گرفت، هيچ يک از حاضرين

د نمود و اگر که بايد از اين شخص بر حذر بود او با اين قدرت بيان تمام ملت را گمراه خواه آوردممقانی فرياد بر
بعضی می گفتند بايد برای کسی که . او را نگيريد طولی نمی کشد که همۀ مردم شهر دعوتش را قبول خواهند کرد 

يعهد اين رای را لولی و. در حضوروليعهد بدون اجازه از جلسه خارج می شود تنبيه بسيار شديدی در نظر گرفت 
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مامورين و فراشان . نزل شيخ االسالم برده و مجازات کنند نپذيرفت و عاقبت تصميم گرفتند آن حضرت را به م
حضرت . به ناچار شيخ االسالم خود اين کار را به عهده گرفت . حکومتی از اين کار سرباز زدند و راضی نشدند 

در آن روز همه زشتی کار او را احساس . اعلی را به منزل خود برد و پاهای مبارک ايشان را چوبکاری کرد 
در حاليکه . شيخ االسالم در همان سال به بيماری شديدی دچار شد و با تحمل درد و رنج بسيار در گذشت . کردند 

  . ماجرای مجلس وليعهد در همه جا پيچيده بود حضرت اعلی را به چهريق برگرداندند 
  
  "بدشت"
  

پيچيد و در دور دست های  جاده ای که به چهريق می رسيد از باالی کوه مثل ماری سفيد در دامن کوه و دشت می
ند ناپديد می شد اين آمدها به رنگ هم در می ابرکم رنگتر می شدند و درخت ها و و افق جائی که کوهها کم رنگ 

ن آهايی می گذشت که از  ها می رسيد و همه جا از ميان دشتها و کوه ادیآبجاده تا چشم می ديد ادامه داشت تا به 
ست ها د ن قلۀ کوه جز فرشتهآفکر کرده بود روی  آغاسیحاجی ميرزا . می رسيد جز همهمۀ باد صدائی به گوش ن

اعلی به ۀ ظهور حضرت آوازولی درست در همان روزهای سخت و غمگين . کسی به حضرت اعلی نخواهد رسيد
نات ، بيا ماکو و چهريق زندانی بود عهسيد حسين يزدی که همراه حضرت اعلی در قل. همه جای ايران رسيده بود

را به يکی از پيروان آن حضرت می داد پيروانی که از هيچ  آنهاو الواح ايشان را بر روی کاغذ می نوشت و 
ن کاغذ را به صاحبش آهی ماه ها پياده راه ميرفتند تا روزها و گا آنها. و شکنجه ای نمی ترسيدند عذابخطر و 
که قاصد يا در گوشۀ زندان و يا در ميان ميدان جان خود دليل بر اين بود اگر آن لوح به مقصد نمی رسيد . برسانند 

ولی . ن را در جای امنی پنهان می کردند آن چند نسخه می نوشتند و آرسيد از روی يولی اگر م. را فدا کرده است 
ن وقت بود که سخت ترين آ. اين خطر بود که روزی و يا نيمه شبی به منزلشان بريزند و آن را پيدا کنند  هميشه
ولی با همۀ اينها آثار حضرت اعلی دست به دست و . می شدند  آمادهها را تحمل می کردند و برای مرگ  عذاب

همۀ  مقابلقدرت ميداد تا در  آنهاو به  .می بخشيد آرامشسينه به سينه می گشت و به پيروان ان حضرت تسکين و 
شان در دورترين نقاط پيام خداوند را به اصحابی اگر چه حضرت اعلی زندانی بودند  ول. اين ظلم ها مقاومت کنند 
 آتشیشما مثل : روز خداحافظی در شيراز حضرت اعلی به حروف حی فرموده بودند . گوش مردم می رساندند 

هستيد که در شب تاريک بر فراز کوه بلندی افروخته گردد بايد مردم با نور شما راه خداوند را پيدا کنند و حاال اين 
  . افروخته تر می شده لحظه آتش لحظه ب

  . رحضرت اعلی به طرف مازندران می رفت، جائی که با سرنوشت او ارتباط عجيبی داشت ومال حسين به دست
شيراز محاکمه کرده بودند و پس از  راز روزی که ايشان را د. ن بودند در اين موقع حضرت قدوس هم در مازندرا

در اين مدت مسافرتها کرده بودند و همه جا خبر . دند ، خيلی گذشته بود ها از شهر اخراج نمو بدترين بی احترامی
در مازندران بود که بار ديگر مال حسين به حضور حضرت قدوس رسيد و . ظهور جديد را به مردم رسانيده بودند 

در ايران کمی بعد لوحی از حضرت اعلی رسيد که در آن به پيروانشان . به طرف خراسان برود  آنجاقرار شد ار 
  . باشند آمادهدستور فرموده بودند هر جا که هستند به طرف خراسان حرکت کنند و برای جانبازی 

  .به زودی امر خداوند برای همه آشکار می شد و اين واضح بود که دشمنان خوبی و حقيقت ساکت نمی نشستند 
ستور ددر پی . يدند نخداوند را می ش ولی بايد همۀ چيزهايی که پنهان بود آشکار می شد و همه بی پرده پيام

طرف خراسان به راه از گوشه و کنار دست از کار و زندگی و خانواده کشيدند و به  اصحابحضرت اعلی 
  . قدوس نيز وارد خراسان شدند و مشهد را مرکز اقدامات خود قرار دادند  جنابپس از مال حسين . افتادند 
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حسين به قدری زياد بود که سبب  مال جناببه منزل  آنهاو رفت  آمد. ی شد افزوده م اصحابروز به روز بر تعداد 
  .بهمين دليل تصميم گرفتند از مال حسين بخواهند که مدتی از شهر خارج شوند . رانی حکومت شده بود گن

 از مشهد اصحابحضرت قدوس به مال حسين فرمودند تقاضای حکومت را قبول کنند و خودشان هم با عده ای از 
  . خارج شدند 

   حضرت قدوس در محلی به نام . حضرت طاهره نيز به دنبال همان دستور حضرت اعلی در راه خراسان بودند 
در  اصحاببه اين ترتيب با حضور عدۀ زيادی از . ء اهللا و حضرت طاهره رسيدندبه حضرت بها" بدشت"
روشن شد اين بود  اصحابمع بزرگ برا ی مهمترين مطلبی که در اين مج. مجمع بزرگی تشکيل گرديد " بدشت"

  . ق می دانستند تفاوت داشت بادر س آنچهه اند، پيامی که با آوردکه حضرت اعلی پيامی جديد از طرف خداوند 
در محلی به نام نياال مورد حملۀ شديد به طرف مازندران به راه افتادند  اصحابوقتی اجتماع بدشت تمام شد و 

را کافر می دانستند و به اين ترتيب اجتماعشان ا نهآمی که بدون فکر و فقط به تحريک علما مردم قرار گرفتند، مرد
حضرت بهاءاهللا به همراهی حضرت طاهره به نور تشريف بردند و حضرت قدوس در منزل يکی . پراکنده گرديد 

  . از مجتهدين ساری زندانی شد ند 
  
  "جاده"
  

 نی را می شنود که در ميابدامی گذرد وقتی صدای پرنده های شاکسی که از ميان دشت ها و جنگلهای شمال 
و  داردکهای سفيد می دون ههايی را می بيند که که بی خيال به دنبال دست درختها بازی می کنند وقتی کره اسب

: است  وقتی از ميان شاليزارهای خيال انگيز سبز می گذرد می تواند به داستانی فکر کند که در اينجا اتفاق افتاده
  . داستانی که هيچ وقت فراموش نخواهد شد 

و سکون اتفاق افتاده باشد در  آرامشن همه شور و هياهو در جايی به اين آبا  چطور می شود باور کرد  داستانی
و همراه با نسيم و پرنده ها دشت .ی ندارد باجايی که حتی وقتی برگی از درخت می افتد برای رسيدن به زمين شت

قلعه ای که از همين جادۀ خيال انگيز بدان راه می ولی داستان قلعۀ شيخ طبرسی حقيقت دارد، . ی کند را سير م
  . رسيده است  آنجاو مال حسين هم از همين جاده به  يابند

جمع می شدند  وزيرا هر روزکه می گذشت عدۀ بيشتری به دور ا. مال حسين بهتر می ديد که از مشهد خرج شود 
و اين موجب ناراحتی و حسادت علمائی شده بود که در مشهد بودند و گمان می کردند که مال حسين می خواهد مقام 

ولی مال حسين در خيال ديگری بود و برای اين چيزها کوچکترين ارزشی . را از دستشان بگيرد  آنهاو شهرت 
چرا مردم نبايد اين را می فهميدند ؟ چرا نبايد می دانستند . کرد  او فقط به زندانی قلعۀ چهريق فکر می. قائل نبود 

کسی که جز خوبی و دوستی برای بشر چيزی نمی خواهد در دورترين قلعه ها زندانی است ؟ او را زندانی کرده 
مال . د باز هم همديگر را دشمن بدانند و از هم نفرت داشته باشن. مانند باند تا مردم همچنان بد بخت و پريشان 

ن است که حضرت آچهريق می خواهد غير از  هزندانی قلع آنچهحسين فقط اين را می گفت او فقط می پرسيد مگر 
ن است که حضرت امام حسين به خاطر همين جان خود را در صحرای آز مگر جمحمد برای مردم می خواست ؟ 

؟ ولی مال سته های شهر ندا می کند دلحرفی است که هر روز موذن از گ آنکربال فدا کرد ؟ مگر حرف او جز
و همين ها حضرت محمد را ديوانه . که همين ها حضرت مسيح را برصليب زده بودند  آوردحسين به ياد می 

مين علمای نادان نبود ؟ حاال هم فرستادۀ خدا در هه به جنگ امام حسين رفته بود از کمگر کسی . خوانده بودند 
   . او بايد از شهر می رفتند  و دوستان.چهريق زندانی بود 
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او و دوستانش جانبازی ها در پيش . حضرت اعلی به او وعده داده بود . بل می دانست قمال حسين همۀ اينها را از 
برای همين وقتی دوستان و . يش را داشت آرزوداشتند و حاال مال حسين با خوشحالی به دنبال چيزی می رفت که 

فته بود می خواهم به گر اين راه بر گشت نيست مال حسين گفت که د آنهااه شوند به پيروانش خواستند با او همر
 هاما با هم. و اين کافی بود که همه بدانند که او به راهی می رود که حضرت امام حسين رفته است . کربال بروم 

  .اين حرفها دوستانش او را رها نکردند 
مبارک ايشان را که برای مال  هحضرت اعلی وارد شد و عمام مال حسين هنوز در مشهد بود که شخصی از طرف

ايشان را بر سر بگذاريد و پرچم  عمامهحضرت اعلی فرمودند که :"و گفت  آوردحسين فرستاده بودند به همراه 
  . "قدوس به طرف مازندران حرکت کنيد  جنابو پيشاپيش خود برافراشته برای همراهی  مقابلسياه را در 
از مشهد خارج شدند و راه مازندران را در  اصحابمال حسين به همراهی دويست و دو نفر از  جنابب به اين ترتي

  . پيش گرفتند 
در بين راه به هر جا که می رسيدند خبر ظهور جديد را به مردم می دادند و در هر نقطه ای عدهای از مردم به 

رچم سياهی بود که ساليان دراز انتظارش را پ اين همان. ايشان می پيوستند و به دنبال پرچم سياه راه می افتادند 
   .کرد شنيده بودند وقتی امام غايب ظاهر شود پرچمهای  سياه از خراسان حرکت خواهند آنهازيرا همۀ . داشتند 

زيرا اگرچه محمد شاه در اثر بدگويی . در ميان راه خبر مرگ محمد شاه را شنيدند و اين شروع وقايع ديگری بود
و اکثر جی ميرزا آقاسی از مالقات با حضرت اعلی خود داری کرد و ايشان را به ماکو و چهريق فرستاد ، ولی احا

ها احترام  می گذاشت و با دشمنان آن نه بودند می شناخت و نسبت به آآوردايمان کسانی را که به حضرت اعل 
  .و هر کس هرچه می خواست می کردحضرت هم چندان موافقتی نداشت ولی حاال وضعيت طور ديگری می شد 

. سختی های زيادی در پيش داريم:" گفت آنهامال حسين در ميان راه بار ديگر دوستانش را دور هم جمع کرد و به 
،  را در خود نمی بيند آنهاهر کس از شما که طاقت تحمل . سختی هايی که تحملش برای همه کس ممکن نيست 

من و عدۀ زيادی از شما در راه خداوند فدا . د بازگردد و با ما مسافرت نکند بهتر است از همين جا به منزل خو
ترک کند زيرا  هر کس از شما که می خواهد می تواند از همين جا راه خود را در پيش بگيرد و ما را. خواهيم شد

مراهان که تحمل در اثر اين صحبت ها بعضی از ه." در آينده ديگر برای هيچ کس راه فراری باقی نخواهد ماند
جدا شدند و به اين ترتيب همۀ کسانی که به دنبال پرچم سياه در حرکت  آنهااين سختی ها را در خود نمی ديدند  از 

می دانستند که فقط  آنها. ی ديگری نداشتندآرزوبودند  جز فداکاری و جانبازی در راه محبوبشان حضرت اعلی ، 
  .نبودند پيام خداوند را بشنوند رسنگ مردم اثر کنند، مردمی که حاضاز اين راه خواهند توانست در قلب های 

پير مردی که يک عمر با خشونت ، . مرگ محمد شاه برای هيچ کس بيشتر از حاجی ميرزا آقاسی غم انگيز نبود
چ کس را حاال با مرگ محمد شاه تنها مانده  بود و ديگر هي. ودی کشانده بودبابی لياقتی و ظلم ايران را به سوی ن

دش وبرای همين خ. را به مقام و شهرت رسانده بود ، از او بيزار و متنفر بودند آنهانداشت حتی کسانی که خودش 
کوشيد تا قدرت و   باباو که آن همه بر ضد حضرت .خوب می دانست که ديگر جايی برای او وجود ندارد

ا دست خالی پا به فرار گذاشت و مدت ها در بدر مرگ محمد شاه را شنيد بشهرتش را محفوظ بدارد ، همينکه خبر 
   .بود تا اينکه در گوشۀ تيره روزی ، بدبختی و کمنامی جان سپرد
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  "کاروان"
                                                                                                                                                               

 يدا میپه ای و يا  انبوه درختان دهکده ای پشت تپمال حسين وهمرا هانش به راه خود ادامه می دادند ، تا اينکه از 
شد و هياهوی مرغ و خروس ها که از ميان جاده می گريختند به مردم ده خبر ورود غريبه ها را می داد مردم با 

مزرعه ها می گذراندند و  بافتآکه تمام روز را زير  آنهابرای .رت به اين کاروان می نگريستند تعجب و حي
که به بود که شور و هيا هوی اين جمع را  آنغروب کنار ميدان ده به انتظار شب می نشستند زندگی محدود تر از

:" از هدف کاروان می گفت  آنهان برای هی مال حسيگا .د بفهمنددنبال علم سياه به طرف نقطه ای نا معلوم می رفتن
ما برای کمک به کسی ميرويم که شما سالها انتظارش را کشيده ايد و او زندگی و بهشت را برای ما معنی خواهد 

  ."کرد 
ديدند که  ير مردانی  را میپمال حسين می گفت چيزی نمی فهميدند ولی برخی وقتی لبهای خندان  آنچهبعضی از 

ند به خود می ختی تمام وسائل خود را به دوش می کشيدند و دوان دوان به د نبال کاروان می رفتزير باران به س
نسوی آمان نگاه دارد که فراموش کند در مردی افتاده را اين چنين مسرور و شاديرپيا ميتواند آچه چيزی . لرزيدند 

پنهان  آتشیيد در دل اين کاروان عجيب با. جاده شکنجه و مرگ به انتظارش نشسته است ؟ حتما بايد خبری باشد 
هم بارشان را می بستند با اهل ده خداحافظی می  آنهاآن وقت . پنهان باشد آتشیبايد در دل اين کاروان عجيب . شدبا

  .آمدکردند و به راه می افتادند اين فرصت ديگر هرگز به دست نمی 
برخی می گفتند به دنبال . دارند خيال جنگ  آنهاد بعضی می گفتن. حاال ديگر همه جا صحبت از اين کاروان بود

ولی وقتی اين خبرها به مال حسين می رسيد تبسم می کرد و بعد از نماز که همراهانش به دور . ثروت می روند 
در او  آنچهمی گفت که اين دنيا و  آنهاو به .هم جمع می شدند برايشان از محبت حضرت اعلی صحبت می کرد 

  . يمان به خدا و حقيقت کوچکترين ارزشی ندارد ا مقابلاست در 
بيش از همه خشمناک و ناراحت " سعيد العلما "وقتی خبر نزديک شدن مال حسين و يارانش به بار فروش رسيد، 

مال حسين را مالقات کرده بود و چون شيفتۀ مقام و ثروت و قدرت خود بود سخنان مال حسين در قلبش " شد او قبال
اين جارچی در شهر انداخت و همه ابربن. و حاال نمی توانست ببيند مردم به آن حرفها گوش می کنند  اثر نکرده بود

که  آوردمردم عمامۀ خود را به زمين زد و ناله و فرياد بر مقابلدر .را دعوت کرد که در مسجد حاضر شوند 
را نگيريد وارد شهر  آنهااگر جلوی . ند دشمنان ما می خواهند اسالم را از ميان بردارند و به مقدسات ما توهين کن

دشمنان خدا و  مقابلبر همۀ شما واجب است که شمشير به دست بگيريد و در . خواهند شد و همه را خواهند کشت 
ند و فکر کردند که مال حسين و همراهانش برای قتل و آمدند به هيجان دمردم که حرفهای او را شنيپيغمبر بايستيد 

   . ند آمداند پس هر کدام اسلحه ای به دست گرفتند و از بار فروش بيرون ه آمد آنهاغارت 
يک روز بعد از نماز صبح . مال حسين و همراهانش بی خبر از همه جا آرام آرام به بار فروش نزديک می شدند 

 آنهامردم بفهمند که  ندازند تااان بيبامال حسين به يارانش اعالن کرد که هر چه از مال دنيا با خود دارند در ميان بي
  .  داشته باشندنکه خيال تصرف اموال ديگران را آتی قائل نيستند ، تا جه برسد به حتی برای اموال خودشان اهمي

مالحسين دستور داد . ند آمدبيرون شهر بار فروش مال حسين و همراهانش به انبوه مردم رسيدند که از شهر می 
در اين بين از طرف . ی ندهيد و توجه نکنيد و به راهتان ادامه دهيد جوابا هر چه می گويند و هر چه می کنند شم

با وجود اين مال . دشمن تير اندازی نمودند و شش نفر از همراهان مال حسين به زمين افتاده به شهادت رسيدند 
مهربان و عزيز مال  حسين اجازۀ دفاع نداد تا اينکه گلوله ای به سينۀ سيد يزدی خورد و او که از همراهان بسيار

 آسمانمال حسين روی خود را به . يکسره پياده راه طی نموده بود به زمين افتاد  آنجا و از مشهد تا بهحسين بود 
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خداوندا تو شاهدی که اين مردم با بندگان تو چگونه رفتار می کنند، بندگانی که جز ايمان و اطاعت :" نمود و گفت 
اجازه  تو به ما. رستادۀ تو بر خود قبول نموده اندختی ها را به خاطر محبت فاز تو کاری نکرده اند و همۀ س

  " .تو از خود دفاع می کنيم  هدشمن از خود دفاع کنيم اينک با اجاز هلفرموده ای که در هنگام حم
ين با آن اين اولين واقعه ای بود که مال حس. و به مهاجمين حمله برد  آوردآنگاه شمشير خود را از غالف بيرون 

ولی با وجود اين چنان شهامت و شجاعتی از خود نشان دادکه در فاصلۀ کوتاهی مهاجمين پراکنده . روبرو می شد 
ای مرد ترسو که مردم :" آوردمال حسين به تاخت خود را به نزديکی منزل سعيد العلما رسانيد و فرياد بر. شدند 

د مال فريا." مردان خدا را تماشا کنی  های بيرون بيا تا مبارز ادار کردهاين شهر را به دشمنی و مبارزه با ما و
 آنهاما که از چرا به اين کاروان حمله کرديم ؟ :" از خودشان پرسيده بودند  آنهاشايد . حسين مردم را ساکت کرد 

ن خود چنين يا حضرت رسول به شما فرموده است که با مهماناآ:" می پرسيد  آنهااز  نمال حسي."بدی نديده بوديم 
پس چرا همراهان ما را به خاک و خون  ...دين و خدا پرستی ديده بوديد  ی مخالفلرفتار کنيد ؟ مگر از ما عم

مردم بعضی سرافکنده و بعضی شکست " کشيديد ؟ آيا اين رفتاری است که از طرف پيغمبر خدا به آن ماموريد ؟ 
  . خورده پراکنده شدند 

چون وقت نماز شد مال حسين . اقامت کنند  آنجاتا مدتی در .بزه ميدان شدند مال حسين و همراهانش وارد س
جوانی با نهايت خوشحالی پيش " آيا کسی از شما حاضر است از جان خود بگذرد و روی بام اذان بگويد؟ :"گفت 
يگر جای او را فورا يک نفر د. ولی همين که اولين جملۀ اذان را ادا نمود گلوله ای او را به خاک انداخت  آمد

وقت نفر سوم به پشت بام رفت و اذان را تمام آن.او هم چند جمله ای بيشتر نخوانده بود که به زمين افتاد . گرفت 
کرد که خدا را بکلی فراموش  ثابتمال حسين با اين کار به دشمان . ولی او هم با گلوله ای به خاک افتاد . کرد 

به " يا صاحب الزمان "آنوقت در کاروان سرا را باز کردند و با فرياد . ته است کرده اند و نام پيغمبر از يادشان رف
هنوز هوا تاريک نشده از آن جمعيت کسی در ميدان باقی نمانده بود و فقط اجساد کشته ها . مهاجمين حمله نمو دند 

   . در ميدان افتاده بود 
ند تا با مال حسين آمداز بزرگان شهر به کاروان سرا تا اينکه يک روز عده ای . اين وضعيت چند روز ادامه داشت 

ه آمدپيش  آنچهگفتند ما کوچکترين دشمنی با شما نداريم و  آنها. را به گرمی پذيرفت  آنهامال حسين . صحبت کنند 
   .ه صالح شما در اين است که از اينجا برويد آمدولی حاال که اين وضعيت پيش . به تحريک سعيد العلما بوده است 

به هيچ وجه قصد حمله و مبارزه با مردم اين شهر را نداشته ايم و نمی خواستيم  ادا د که م جواب آنهامال حسين به 
تنها چيزی که می خواهيم اين . ه ما را مجبور به اقامت کرده است آمدولی وضعيتی که پيش . در اينجا اقامت کنيم 
و .می گوييم حقيقت است  آنچهالريجانی قسم ياد کرد که ما  نخا عباس قلی. زاری نرساند آاست که کسی به ما 

حتی برای اينکه در راه به شما لطمه وارد نشود يکی از افراد خود را به نام خسرو قاديکالئی با صد نفر سوار 
خسرو سعيد العلما که از اين جريان اگاه شده بود نيمه شب . همراه شما می کنم تا به سالمتی از اينجا خارج شويد 

چنان چه در وسط راه دستور دهی سوارانت به اين گروه حمله کنند، هم :"قاديکالئی را نزد خويش خواند و گفت 
خسرو ."به تو خواهد رسيد  آنهاخدمتی به دين کرده ای که دشمنان خداوند را از بين برده ای و هم مال و ثروت 

اين :" سعيد العلما گفت . " را فدای اذان گفتن کردند  جان خود آنهااينان مسلمانند و خدا شناس سه نفر :"گفت 
  ."تشخيص با من است هر چه می گويم بکن  گناهش را من به عهده می گيرم 

را از راه  آنهاخسرو .گذشته بود که مال حسين و همراهانش از بار فروش خارج شدند  آبدو ساعت از طلوع آفت
 آنهااز دنبال  اصحابندند و بقيۀ امال حسين و خسرو با هم اسب می ر. جنگل می برد تا بهتر به هدفش موفق گردد 

بودند تا هر وقت که خسرو اشاره  آمادهراه می پيمودند و  آنهاند و سواران خسرو از طرف جپ و راست آمدمی 
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 هعد و.خسرو حمله کردند  هوارد جنگل شدند سربازان به اشار اصحاببه محض اينکه . کند امرش را اجرا نمايند 
در اين موقع خسرو به مال حسين پيغام . مال حسين که چنين ديد دستور توقف داد . زيادی را به قتل رسانيدند 

 اصحابيکی از .فرستاد که اگر می خواهيد به سالمت از اين جنگل خارج شويد بايد شمشير خود را به من بدهيد 
بقيۀ . ر خسرو را از کمرش کشيد و به شکمش فرو برد هسته خود را به خسرو رسانيد و ناگهان خنجآکه چنين ديد 

کشيده و به سربازان خسرو حمله ور شدند و بعد از لحظۀ کوتاهی "يا صاحب الزمان "هم يک صدا فرياد  اصحاب
به مقبرۀ شيخ طبرسی رسيده  آنهاوقتی عاقبت آن شب تاريک و پر حادثه به پايان رسيد . آنانرا متواری کردند 

  . داستان زيبايی در پيش داشت  آنهای که برای جائ. بودند 
  
  "قلعه"
  

يک در ميان درختان جنگل تاريک تر به نظر می رسيد سوار يک لحظه ايستاد و به صدای نسيمی که از رشب تا
بايد :"فکر کرد . بود و از مرغ های شب هم خبری نبود  خوابجنگل در . الی شاخه ها می گذشت گوش داد بآل

صدائی مثل بهم خوردن بال کبوتران همراه با نسيم شب می وزيد و می ..." شم آه دارم می شنوم نزديک شده با
احساس می . سوار به آرامی به دنبال صدا به راه افتاد . ند گان جنگل الاليی می خواندگوئی برای پرند. گذشت 

صدا خيلی . دل تاريکی خيره شد به . کمتر و کمتر حاال ديگر درختی نبود .کرد درختها دارند کمتر می شوند 
 آسمانسوار باال را نگاه کرد جائی که . بود  آسمانمثل اينکه صدا از . کسی منا جات می خواند . نزديک شده بود 

در دل تاريکی قلعه با نگهبانی ." نگهبان است که زمزمه می کند :" فکر کرد . کسی حرکت می کرد  ،تمام می شد 
قدوس را به قلعه  جنابه بود خبر ورود آمد.  آمدکرد به نظرش مثل بام بهشت می  که روی ديوارش زمزمه می

خادم مقبرۀ طبرسی شب قبل از ورود مال حسين و يارانش " ؟عه ای ساخته اند لچطور به اين زودی چنين ق:" بدهد 
به مقبرۀ شيخ وارد  ديد حضرت امام حسين با هفتادو دو نفر از يارانش خوابدر . عجيبی ديد  خواببه آن نقطه 

ند و همراه آنان به آوردبعد از مدتی حضرت رسول تشريف . به جنگ با  دشمنان خود پرداختند  آنجاو در .شدند 
حاال کسانی که جز .فردای آن شب مال حسين و يارانش خسته و پريشان به مقبره رسيدند . جنگ مشغول شدند 

برای مال حسين چاره ای نمانده . بودند  ميان جنگل گرفتار شده خوبی و محبت برای مردم چيزی نمی خواستند، در
تنها چاره ماندن . جنگل را به خوبی نمی شناختند و در پشت هر درخت جنگل کسی به کمين نشسته بود  آنها. بود 

  .  و دفاع کردن بود 
قلعه ای که داستان . می شد مال حسين روی زمين تا جائيکه بايد جزو قلعه باشد خط کشيد اين جا قلعه ای ساخته 

های الهی را آوازقلعه ای که بر روی آن . جانبازی و عشق را برای هميشه در دل جنگل مازندران حفظ کند 
  . زمزمه کنند 

خداوند به انتظار نشسته بودند به انتظار روزی که وفا  اصحابقلعه تمام شده بود، و در ميان ديوارهای بلند آن 
  . ندکن ثابتداريشان را 

که بر فراز کوهی روشن شود، کسانی را که  آتشیبه حضرت اعلی قول داده بودند که در دل شب تاريک مانند  آنها
چشمان حضرت اعلی در قلعۀ ماکو در جستجوی آتش  ...و حاال. بسوی خود دعوت کند منتظر ظهور الهی هستند 

    . گل مازندران سر بر می کشيد به دور دستها دوخته شده بود بزودی شعله های آتش از ميان جن
به همراهی مال  اصحابصد نفر از . آن شب خبر رسيده بود که حضرت قدوس به زودی به قلعه خواهند رسيد 

  . دو شمع در دستهای خود گرفته بودند  آنهاهر يک از . باز حضرت قدوس از قلعه خارج شدندحسين برای پيش
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چند لحظه . نورها آرام جمع می شدند و دايره ای روشن می ساختند . راهی از نور در ميان جنگل پيش می رفت 
را با خودش به عمق جنگل  آنهانسيم زمزمۀ . قدوس در ميان حلقه ای از دوستان خداوند ايستاده بودند  جناببعد 

  . می برد و درختها اين آهنگ روحانی را به خاطر می سپردند تا جاودانه تکرار کنند 
ه آمدعزيز ترين دوستان حضرت اعلی . شده بود  آمادهبه قلعه وارد شدند، ديگر همه چيز  وقتی حضرت قدوس

 آنچهغير از دند که مردم به زودی می فهمي. عمل کنند بودند تا در کنار هم به عهدی که با محبوبشان بسته بودند 
،  صداهای ديگری هست دنونمی ش آنهامی بينند چيزهای ديگری هست و غير از صدايی که  آنهادارند و  آنها

به پاکی صدای  ، صداهايی به پاکی صدای حضرت موسی وقتی که بنی اسرائيل را به سرزمين مقدس می خواند
وحشی صحرا از  بای خبر می داد ، و به پاکی حضرت محمد وقتی برای اعرآسمانحضرت مسيح وقتی از پدر 

  .  بهشت سخن می گفت 
از جايی که . ا نخواهيد کرد پيد ادنبال قلعۀ شيخ طبرسی بگرديد آنر رويد و بهحاال وقتی به جنگل مازندران ب
ديوار بلندی ساخته بودند، از جايی که مناجات  آنجاخط کشيده بود و دوستانش در  روزی مال حسين روی زمين

برای هميشه  جايی که از اسب فرو افتاده و چشم های پرمحبتشان خوانده و به انتظار حضرت قدوس نشسته بودند
  . فقط مقبرۀ شيخ طبرسی باقی است.  بسته شده بود، چيزی باقی نمانده است

آنرا برداريد و به مقبرۀ شيخ طبرسی . ن زمان باقی مانده باشد آوبی پيدا کنيد که از شايد تکه سنگ يا آجری و يا چ
، به همان زيبايی و لطافت مناجاتی ی بشنويدآوازدرختان  هشايد در همهم. نگاه کنيد و به صدای جنگل گوش دهيد 

  . که آن روزها زمزمه اش را نسيم از ميان ديوارهای قلعه به قلب جنگل برده بود 
  
  "شبيخون"
  

شيهۀ  ، زمستان سرد بر سراسر جنگل حکومت می کرد و صدای زوزۀ  باد. درخت ها لباس سفيد پوشيده بودند
ا ديوارهای بلندش در ميان  حلقه ای از سواران محاصره شده بود و قلعه ب. اسبان را در ميان درختان محو می نمود

  .هيچ راهی به آن باقی نبود
گرسنگی و  آنهابرای . خسته ولی خوشحال با ياد حضرت اعلی به سخنان حضرت قدوس گوش می دادند اصحاب

هرچه پيش . هی نداشتندمی کردند توج آنچه، به سنگربندی هايشان و به و رفت دشمن  آمدبه . سرما معنی نداشت
  .خوش بود آمدمی 

سعيد العلمإ و کسانی که . ه بود تا کار قلعه را يکسره نمايدآمدشاهزاده مهديقلی ميرزا با لشکر خود و به فرمان شاه 
حضرت اعلی در  اصحابجز به مقام و قدرت خود به چيز ديگری اهميت نمی دادند ، ناصرالدين شاه را از وجود 

ن تخت آوردشاه گمان می کرد عده ای ياغی برای مبارزه با او و برای به دست . ی ترسانده بودندقلعۀ شيخ طبرس
 ناو حضرت اعلی را در تبريز مالقات کرده بود و بارها در مورد پيروا. سلطنت در جنگل مازندران جمع شده اند

جان به خاطر محبت زندانی قلعۀ ماکو شنيده بود و کسانی را ديده بود که تا پای  آنهاحضرت اعلی و فداکاری های 
 در جنگل مازندران جمع شده اند و در هوای تاج و تخت او هستند بابايستاده بودند و حاال به او می گفتند پيروان 

، گروه  باب اصحابگفته ها را باور می کرد شايد اگر لحظه ای فکر کرده بود که چگونه عدۀ کمی از  و او اين
بول می کرد که در اين دنيا جز قود کرده بودند، به ياد خداوند می افتاد و باسته و ندر هم شک گروه سربازان او را

اراده ای که اگر می خواست ناصرالدين شاه و تمام قدرت و عظمتش . قدرت و زور، ارادۀ خداوند نيز وجود دارد
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ه آرامی پيش می رفت تا نقشۀ خداوند ولی خداوند چنين نخواست زيرا هر چيز بايد ب. ود می کردبارا در لحظه ای ن
  .عملی می گرديد

به اندازه ای بود که چون  اصحابمحاصره شده بود ولی قدرت و هيبت  ناگرچه قلعۀ شيخ طبرسی در ميان دشم
در ميان دروازۀ قلعه نمودار ) يا صاحب الزمان ( با فرياد  اصحابصدای باز شدن در قلعه به گوش می رسيد و 

هنوز مدت کمی بود که عبداهللا خان ترکمن با دوازده هزار سوار خود . زان پا به فرار می گذاشتندمی شدند، سربا
شکست خورده و کشته شده بود و سوارانش گريخته بودند تا عظمت و قدرت سپاه خداوند را برای مردم تعريف 

سواران شاهزاده قلعه . م دهدنجااد  ، ه بود تا کاری را که او نتوانسته بوآمدکنند و حاال شاهزاده مهدی قلی ميرزا 
شاهزاده تصميم داشت در يک حمله . را از هر طرف محاصره کرده بودند و به تکميل تجهيزات خود مشغول بودند

  .کار قلعه را تمام کند
ل همۀ راه را گرفته بود و راه رفتن از هميشه ِگ ف وبر. بود که چشم جايی را نمی ديدآن شب به قدری تاريک 

برای اين که در تاريکی . به آرامی داخل جنگل شدند اصحابدر تاريکی شب در قلعه باز شد و .ت تر بودسخ
و صدای سم  همديگر را بشناسند پيراهن بلند سفيد پوشيده بودند و آستين ها را باال زده به آرامی راه می پيمودند

که انتظار حمله ای را نداشتند ،فقط وقتی اسبان در روی يخ ها به خوبی شنيده می شد ولی سربازان شاهزاده 
  .قلعه را باالی سر خود شنيدند اصحاب) يا صاحب الزمان ( بر خاستند که فرياد  خوابوحشت زده و هراسان از 

شاهزاده مهدی قلی ميرزا از ترس جان از . به قلب سپاه دشمن زدند اصحابقدوس پيشاپيش  جنابمالحسين و 
هر کس  از طرفی .ديگر از لشکر شاهزاده چيزی باقی نمانده بود. پا برهنه فرار کردپنجرۀ عقب اطاق گريخته و 

حضرت قدوس در ميان سربازان به جنگ مشغول بودند که ناگهان . می گريخت و از هر سو گلوله می باريد
را  ت کرد و ايشانآبيکی از  گلوله ها به دهان حضرت قدوس اص. سربازان در حال عقب نشينی شليک کردند

از اسب پياده شد و خود را به حضرت قدوس رسانيد و مال حسين که در آن نزديکی می جنگيد . زخمی نمود
  .شمشير ايشان را در دست ديگرش گرفته و به دشمن حمله نمود

  .چيزی نگذشت که سربازان به کلی عقب نشسته فرار کردند و مال حسين حضرت قدوس را به قلعه رسانيد
،  دن حضرت قدوس بيش از اندازه ناراحت و غم زده بودند حضرت قدوس که چنين ديدنداز زخمی ش اصحاب

پيغام دادند که اگرچه بدن من ناراحت است ولی روحم  اصحابچون نمی توانستند صحبت کنند به وسيلۀ نامه ای به 
. راه خداوند بوده استه است در آمدبر سر ما  آنچهزيرا . بسيار مسرور است و از عهدۀ شکر خداوند بر نمی آيم

با طلوع خورشيد آن شب . اگر مرا دوست داريد با غم خود خوشحالی من را از بين نبريد و شاد و شکر گذار باشيد
  .تاريک با همۀ تمام شد ولی داستان قلعه هنوز ادامه داشت

  
  "شب آخر"
  

داد آن ها را نمی دانست اما از صداها تع. دوباره قلعه را محاصره کرده بودند. نگبان قلعه خبر های ناگواری داشت
  .می شد فهميد که خيلی زيادند آمدو رفت و 

شاهزاده مهدی قلی ميرزا که پا برهنه از پنجرۀ اتاقش به بيرون گريخته بود برای جبران شکست ننگين که در 
لی خان الريجانی قلعه خورده بود اين بار سپاهی عظيم را به سرداری عباس ق اصحابشبيخون  آن شب تاريک از 

شاه و صدر اعظم باور نمی کردند که سپاه عظيم شاهزاده از عدۀ . و سليمان خان افشار به جنگل مازندران فرستاد
که در آن شب تاريک ديدم  آنچه: ميرزا می گفت  یشاهزاده مهدی قل. ست خورده باشندشک باب اصحابکمی از 
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دار می کند چيز ديگری است ولی اين ادرتی که آن ها را به جنگ  وق .باور کردنی نبود، آن ها با همه فرق داشتند
  .حرف ها برای ناصرالدين شاه معنی نداشت

به اين ترتيب رسيدن به قلب سپاه محال به نظر . رديف سنگر کندند) 9(قلعه نه مقابلبه دستور عباس قلی خان در  
  .می رسيد

آ ن روز عصر مال حسين از هميشه خوشحال تر . اری می کشيددر قلعه به زودی آذوقه تمام می شد و کار به دشو 
ن به مازندران اين بود که جان آمدمنظور ما از : صحبت می فرمود اصحابدر ميان قلعه قدم می زد و برای . بود

ما او برای  آنچهبايد خود را به خداوند بسپاريم و بدانيم . عش رسيدهحال موق. خود را در راه حضرت اعلی فدا کنيم
  ما الزم باشد ، در اختيار او هستيم یر برای پيشرفت امر خداوند جانبازاگ. می خواهد همان صحيح و خوب است

زيرا او اولين کسی بود که . به مال حسين گوش می دادند اصحاب. و اين برای ما بزرگترين خوش بختی هاست
همه چيز . رای تشنگان ، آرام بخش بودب آبمثل صدای  آنهاسخنان مال حسين برای . حضرت اعلی را شناخت

  .اميد و شادمانی می داد آنهازندگی را برايشان از نو می ساخت و به 
اطاق حضرت قدوس قدم می زد و گاهی می نشست  مقابلگاهی در پای برج يا در . يدخوابمال حسين آن شب هيچ ن
: " کسی پرسيد. وباره آن را محکم بستنيمۀ شب برخاست و کمر خود را باز کرد و د. و به فکر فرو می رفت 

سه ساعت يه صبح مانده ."  امشب به قصد شهادت سوار خواهم شد:" داد جواب"  امشب شال خود را محکم بستيد؟
هرکس برای :" ز جای برخاست و با چشم های اشک آلود با حضرت قدوس وداع نمود و به دوستانش فرمود ا

  .يداست يا من بيرون بيا آمادهجانبازی 
در قلعه به آرامی روی پاشنه چرخيد و دوستان مالحسين در حالی که پارچۀ سفيد بلندی به گردن انداخته بودند، با 

. به آرامی و از بيراهه می رفتند تا دشمن از حرکتشان آگاه نشود. شمشيرهای برهنه در ميان دروازه آشکار شدند
  .و به دنبال آن صدای گلوله ها بلند شد" تی؟سياهی کيس:" کمی بعد نگهبانی در تاريکی فرياد زد

خانه های . نعره زنان با نام حضرت اعلی به پيش می رفتند و سنگر ها يکی بعد از ديگری خالی می شدند اصحاب
تش می زدند و سربازان را به عقب آخود را به  اصحاب. دشمن می سوختند و صحنۀ جنگ را روشن می کردند

يم شد که مرگ يا زندگی ما در دست خداست و فقط زمانی کشته خواه: " گفته بود آنهامال حسين به . می راندند
عباس قلی خان الريجانی که در هم شکستن سنگر هايش را باور نمی . ر ترسی در کار نبودگدي. " خداوند اراده کند

سربازان نيز به دنبال . د ه الی شاخ و برگ درختان تير اندازی می کرب کرد به تاريکی جنگل گريخته بود و از ال
بلند بود گلوله مثل باران بر سر مالحسين و دوستانش  آسمانتش به آدود و . ی درختان پناه می بردند او به تاريک
ای پمالحسين شمشير به دشست رو به همه جا می گذاشت و سپاهيان را فراری می داد که نا گهان . می ريخت

اسب وحشت زده در جای ايستاد مال حسين می کوشيد اسب خود را آزاد .  داسبش به ريسمان يکی از چادرها پيچي
شمان خود مال حسين روی اسبش خم شد و چ. زخم خيلی شديد بود . نمايد که ناگهان گلوله ای در سينه اش نشست

لحظه فقط  به هنگامی فکر می کرد که حضرت اعلی را بيرون رزويش می رسيد در آن به زودی به آ. را بست
به را ه ماکو فکر می کرد، راهی که پياده رفته بود و لحظه ای که بر روی قلۀ کوه ماکو به . شهر شيراز ديده بود

:" برای او اين روز را پيش بينی فرموده بودند. به آخرين سخنان ايشان می انديشيد . حضرت اعلی رسيده بود
ت اعلی از او راضی هستند؟ مگر به اينکه به قولش فکر می کرد آيا حضر. ديگر در اين دنيا هم را نخواهيم ديد

را که در جنگل مازندران روشن بود ، می ديدند و بعد از مدت ها به  آتشیعمل کرده بود؟ حال همۀ مردم ايران 
و از  دبرای او ديوارهای قلعه فرو می ريختن. مال حسين صدای بال فرشته ها را می شنيد .ياد خداوند می افتادند

  .دوستی جنگل را پر می کرد آوازو . ها بهشت با همۀ زيبايی هايش سر بر می کشيدپشت آن 
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. اورا به اتاق حضرت قدوس بردند و آن ها را تنها گذاشتند. وقتی مالحسين را به قلعه برگرداندند بی هوش بود 
شه تبسمی بر شد، برای همي فقط وقتی در اطاق باز.هيچ کس ندانست حضرت قدوس به مال حسين چه فرمودند

 ."حضرت اعلی از او راضی بودند:"سوالش را دانسته بود جواببدون شک . های مال حسين نشسته بودروی لب 
  
  "بعد از مال حسين "
  

نسيمی که از روی درخت های . سناک به نظر می رسيدندادر سکوت و تاريکی نيمه شب ديوارهای بلند قلعه هر
به نظر می رسيد  نالۀ پرندگان را با خود به عمق جنگل می برد ونيم سوختۀ جنگل می گذشت صدايی شبيه 

  .ئی غمگين بر روی شاخه ها شيون می کنندهزاران پرندۀ نامر
ن وقت صدای پايش آ...  و گوش داد...  يک لحظه ايستاد. سياهی از پشت ديوار قلعه به طرف انبوه درختان پيچيد

تا جايی که عباس قلی خان الريجانی با . رسخ راه بودچهار ف. روی برگ های سوخته دور شد و دور شد
رسيد اين  به نظر می. چه بايد کرد؟ باورکردنی نبود. سربازانش شکست خورده و سرگردان به انتظار نشسته بودند

ه است و برای او از قلعه نامه ای دارد ، آمدو وقتی به عباس قلی خان خبر دادند کسی  قلعه هرگز تسليم نخواهد شد
در تمام عمرش . نامه را باز کرد ولی هنوز تا به آخر نخوانده بود که از تعجب فريادی کشيد. ا عجله او را پذيرفتب

کسی که فريادش پشت سپاهيان او را . نامه خبر از کشته شدن مالحسين می داد. اين اندازه خوشحال و متعجب نبود 
با يک حمله کار قلعه و شايد می شد  لعه گرسنه و تشنه بودنددر ق باببه لرزه می انداخت  کشته شده بود و پيروان 

از شاه درجه و خلعت خواهد گرفت و همه او را فاتح خواهند . خبر برای او بزرگترين فتح ها بوداين . را تمام کرد
شمن خودش را به اتاق حضرت قدوس رسانيد و اطالع داد که سربازان د باآن روز ميرزا محمد باقر با شت. ناميد 

 آنهاحضرت قدوس فرمودند شخص خائنی که در قلعه است ،خبر وفات مالحسين را به .قلعه را محاصره کرده اند 
بفهماند که اگر  آنهااز قلعه خارج شود و به  اصحابباقر مأموريت دادند با هجده نفر از  دداده است و به ميرزا محم

  .ياری می نمايدمالحسين به شهادت رسيده است ولی خداوند دوستانش را 
. با فرياد يا صاحب الزمان از قلعه بيرون تاختند و به ميان سپاه دشمن زدند اصحابميرزا محمد باقر پيشاپيش 

عباس قلی خان که بعد از مالحسين انتظار چنين حمله ای را نداشت همين که فرار سربازانش را ديد خود را از 
خود را به شاهزاده مهدی قلی ميرزا رسانيد تا داستان شکست ننگينش اسب به زمين انداخت و فرار کردو پای پياده 

يد به هر ترتيب بود کار قلعه را تمام می اای به طهران نوشت و کمک خواست ب شاهزاده نامه. را تعريف نمايد
  .کرد

به قلعه پرندگان که روی ديوار های قلعه می نشستند  آوازبهار همراه . جنگل رنگ و روی خود را عوض می کرد
به نظر می رسيد همه چيز به زودی تغيير . و نسيم ، عطر شکوفه های درختان جنگل را به خود گرفته بود آمدمی 

  .خواهد کرد
م نجااکسی به شاهزاده مهدی قلی ميرزا و سوارانش فکر نمی کردوصحبت از حمله ای که به زودی . رام بودآ قلعه

. ند و برايشان صحبت می کردند آمدد، حضرت قدوس پهلويشان می غمگين بودن اصحابهر وقت . می گرفت نبود
  .جنگل را پر می کرد آنهاشادی  آوازآن وقت بود که صدای مناجات و 

خودشان را با خوردن  اصحابسوارانی که در ميان درختان پناه گرفته بودند چه طور می توانستند باور کنند که 
از شدت  اصحابگوشت اسب ها تمام شده بود و . نند و می خوردندعلف ها را می جوشا.علف خشک سير می کنند

با وجود اين هر وقت دشمنان حمله می . گرسنگی خودشان را با خوردن چرم زين اسب ها سر پا نگه می داشتند
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حتی . و باز بيشتر و بيشتر کمک می خواستند ی شدند که عقب می نشستندمکردند با دفاعی چنان شديد روبه رو 
ۀ مهدی قلی ميرزا که قلعه را زير باران گلوله می گرفت کاری از پيش نمی بردو جز شکست چيزی به بار توپخان
  .آوردنمی 

. کسی از پای ديوار قلعه می خواست با او صحبت کند. را صدا کردند)  مال مهدی کندی(  يک روز نگهبانان قلعه
پيراهن سفيد بلندی پوشيده .  آمدهدی روی ديوار قلعه مال م. ه بود و برايش خبرهايی داشتآمداو از شهر مال مهدی 

در " با من چه کار داری؟: " سوال کرد. و شمشيرش را روی پيراهن بسته بود و دستمال سفيدی به دستش داشت 
يک . پسر کوچک مال مهدی که آن همه دوستش داشت تنها و بی سر پرست بود. شهر همه منتظر مال مهدی بودند 

رين روی لب هايش نشست ولی در قلعه مهم ترين کار در پيش بود، کاری که از طرف خداوند به لحظه تبسمی شي
او به خاطر محبت خداوند می جنگيد . چه طور می شد آن را گذاشت و به ديگران پرداخت. آن ها سپرده شده بود 

خانوادۀ خودشان پرداخته  در آن لحظه هزاران نفر به زندگی و. و در قلبش جز محبت خدا چيز ديگری جا نداشت
آثار عظمت و قدرت از چشم ها و نگاه مال . بودند ولی کار او عظيم تر از آن بود که ديگران از عهده اش بر آيند

او فداکاری در . هيچ چيز در اين دنيا نمی توانست مال مهدی را از تصميمی که گرفته باز دارد. مهدی آشکار بود
               رب هعلق هب دياب یدهم الم .دندوب هدرکن مه ار شرکف یتح نارگيد هک کاری. ودکرده ب باراه خداوند را انتخ

 مرد که از اين همه قدرت . تاين را به مرد گف. ممکن بود هر لحظه مواليش او را صدا کند و او نباشد. می گشت
خدا من را ياری کرده است وگرنه :" ردمال مهدی تبسم ک." خدا تو را ياری کند:" يمان تکان خورده بود، فرياد زدا

  ."چه طور می توانستم از آن دهکدۀ کوچک و آن زندگی غم انگيز آزاد شوم و حاال در اين قلعه باشم
  .صدای مال مهدی را حتی سربازان که آن پايين پشت درخت ها کمين کرده بودند ، شنيدند و پشتشان لرزيد

  
  "سکوت"
  

فکر می کرد قلعه را جادو کرده . اين را شاهزاده مهدی قلی ميرزا هم فهميده بود  حاال. ديگر جنگ فايده نداشت 
وقتی . اين ها چطور مردمی بودند . اند وگرنه بدون آذوقه و بدون غذا چه طور می شد اين همه وقت مقاومت کرد 

و .بود که پرواز می کردند دروازۀ قلعه باز می شد با لباسهای سفيد بلندشان و با صورتهای خندان و شاد مثل اين 
به گلوله هايی که بر سرشان می ريخت و شمشيرهايی در پشت درختان انتظارشان . به پيشواز عزيزی می رفتند 

با  آنهاچرا يک لحظه صدای مناجاتشان قطع نمی شد ؟ وقتی شاهزاده به جنگ . را می کشيد اهميتی نمی دادند 
مثل اينکه به . گلوله می خوردند و از اسب می افتادند فرياد نمی کردند  وقتی. سربازانش نگاه می کرد می ترسيد 

  .  فايده نداشت  ولی چطور؟ ديگر جنگ. را جادو کرده اند  آنهاسعيد العلما گفته بود . می رفتند  خواب
حضرت قدوس دو نفر از . شاهزاده می خواست صلح کند .  آمديک روز صبح شخصی از طرف شاهزاده به قلعه 

جنگ و  ناي. شاهزاده می گفت تصميم گرفته است اختالفات را حل کند . را برای صحبت با او فرستادند  اصحاب
کند، قرانی را که پهلويش گذاشته بود برداشت و در گوشۀ  ثابتخونريزی چه فايده دارد و برای اينکه حرفش را 

ن و پيغمبری که آن را از آمقدس قر باشاهزاده به کت. غامی نوشت يپ يکی از صفحات آن برای حضرت قدوس
خواست تا از قلعه خارج  اصحابسم ياد کرد که جز آشتی و دوستی مقصودی ندارد و از قه است آوردطرف خدا 

مهدی قلی ميرزا از خدا و . کاری نخواهد داشت  آنهاو جنگ را فراموش کنند و مطمئن باشند که کسی با شوند 
ه همان حضرت محمدی قسم می خورد که در صحرای عربستان برادری و محبت پيغمبر چه خبر داشت ؟ آيا او ب
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؟ شاهزاده به خدای خودش قسم می خورد و خدای او پول بود ، را آموخته بود ؟ يا به کسی که خودش می شناخت 
                                                                                         . پولی که آنرا می پرستيد و به خاطر آن زندگی می کرد

ن آنام پيغمبر خدا و قر. ی جنگيدند قلعه به خاطر خدا م اصحابولی . حضرت قدوس همۀ اينها را می دانستند 
د که مردم خدا را به ياد بياورند و حاال نده بودمل کرو همۀ آن سختيها را به خاطر اين تحبرايشان مقدس بود 

از قلعه بيرون خواهيم رفت و خودمان را به خدا :" حضرت قدوس فرمودند.شاهزاده به خدا و قرآن قسم می خورد
  .به خاطر حفظ جان خودشان نمی جنگيده اند آنهاشا هزاده بايد می فهميد که ." خواهيم سپرد

سوار بر اسب از قلعه خارج  اصحابحضرت قدوس پيشاپيش . ار دروازۀ قلعه باز شدعصر آن روز برای آخرين ب
حتی پرنده های  جنگل هم به احترام اين .قلعه ساکت و خاموش بود. شدند و به طرف اردوی شاهزاده پيش راندند

  .سکوت آرام گرفته بودند
بر پا شده بود، گذراندند و بقيۀ آن شب را حضرت قدوس در چادر مخصوصی که به دستور شاهزاده برايشان 

صبح روز بعد شاهزاده از حضرت قدوس دعوت نمود که . در اطراف چادر ايشان به استراحت پرداختند اصحاب
فرمودند مهدی قلی ميرزا به قسم خود عمل  اصحابحضرت قدوس در موقع حرکت به . به لشکرگاه او بروند

الزم است همه در آن شب متفرق شوند و . ری در پيش استنخواهد کرد و هنوز اتفاقات و سختی های بسيا
  .به طرف لشکر گاه مهدی قلی ميرزا حرکت کردند اصحابخودشان همراه عده ای از 

آن ها را محاصره کرده را جدا از حضرت قدوس يافتند  اصحابسواران شاهزاده که منتظر فرصت بودند همينکه 
شاهزاده به قسم و مهر و امضإ خود بر روی قرآن . ود و دفاع امکان نداشتهمۀ راه ها بسته ب. و گلوله باران کردند
  .ود کرده استباحاال به شاه گزارش می داد که چگونه دليرانه دشمنان خدا و پيغمبر را ن. تا اين حد وفادار بود

ی که بر زمين يآنهابر زمين می ريختند سربازان شاهزاده بی رحمانه به  اصحاباز همه طرف گلوله می باريد و 
افتاده بودند حمله می کردند و کسانی را که هنوز زنده بودند به شهادت می رساندند به اين ترتيب کار قلعه تمام می 

  .شد
سواران قلعۀ خالی و خاموش را . ی خودشان رسيده بودند و حاال دوباره پيش مال حسين می رفتندآرزوبه  اصحاب

  .ه ای از آن باقی نگذاشتندبادرها و دروازه ها را سوختند و  جز خر. ريختند ديوار های قلعه را فرو. غارت کردند
شاهزاده می خواست حضرت قدوس را به بار . حضرت قدوس  و عده ای که با ايشان بودند اسير و زندانی شدند

حشی جز چند نفر به دست سربازان و اصحابلی بقيۀ و. ندانی برای او خيلی ارزش داشتاين ز. فروش ببرد
  .شاهزاده قتل عام شدند

شاهزاده وقتی به تپۀ خاکی که در جای قلعه مانده بود، نگاه می کرد . صدای گلوله ها قطع شد و جنگل آرام گرفت
در قلعه روشن کرده بودند همراه  اصحابکه  آتشی. ولی خيلی دير شده بود . فکر کرد که داستان قلعه تمام شد

به زودی . قصۀ محبت آن ها را مادرها همراه الاليی برای بچه هايشان می خواندندسربازان به شهر ها رفته بود و 
شعله های آتش از روی يک تپۀ ديگر بلند می شد و در دل شب تاريک مردمان خسته و تنها را به سوی خدا می 

  .خواند
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  "خاک مقدس"
  

غمگين و پريشان انتظار می  حاباص. ر ماتم فرو رفته بود دلعۀ چهريق ق. خبرهای غم انگيزی رسيده بود 
  .ميل نمی فرمودند  آبنه روز بود که حضرت اعلی به هيچ کس اجازۀ تشرف نمی دادند وحتی غذا و . کشيدند 

  . وقتی آن خبرها رسيده بود حضرت اعلی گريسته بودند 
به شهادت رسيده مال حسين با آن همه دوستی و صفا . با وفای حضرت اعلی را قتل و عام کرده بودند  اصحاب

و به تحريک سعيد العما حضرت قدوس را با سر و پای برهنه در ميان کوچه و بازار گردانده بودند و مردم . بود 
با کارد تبر به آن حضرت هجوم کرده و بدن مبارکش را پاره پاره کرده بودند و به اين کفايت نکرده جسد اتيشان 

وس در وسط ميدان در حالی که از هر طرف مورد شکنجه و آزار حضرت قد. را در ميان آتش انداخته بودند 
و جشن دامادی مرا می ای کاش مادرم اينجا بود :"بودند به مناجات پرداخته و برای مردم نادان دعا کرده بودند که 

   .و حضرت اعلی از شنيدن اين داستان غم انگيز بسيار گريسته بودند . " ديد 
اعلی لوحی نازل فرمودند مربوط به مال حسين بود و در آن محبت ، فداکاری و وفا  وقتی بعد از شش ماه حضرت

حضرت اعلی می دانستند که ديگر چيزی از زندگيشان در اين دنيا نمانده . داری او و دوستانش را ستوده بودند 
خون . خدا را بگيرد  ديگر هيچ کس نمی توانست جلوی پيشرفت امر. م شده بود آنجاوظيفۀ ايشان بود  آنچه. است 

مال حسين و قدوس و هزاران نفر از دوستان حضرت اعلی که بر زمين ريخته شده بود، به زمين قدرت می داد و 
به زودی از هر طرف کسانی برميخواستند و امر خداوند را به پيش می بردند و هر چه دشمنان ايشان بيشتر به 

  . سرعت بيشتری به پيش می رفت  امر خداوند با ، دشمنی و مخالفت می پرداختند
دستور فرمودند به جنگل مازندران برود و قلعۀ شيخ طبرسی " سياح "شان به نام اصحابحضرت اعلی به يکی از 

به او امر . را از طرف ايشان زيارت کند و خاک مقدسی را که خون شهدای قلعه بر روی ان ريخته است ببوسد 
قلعه تعظيم کن نام  اصحابدی کفش های خود را بيرون بياور و به احترام فرمودند وقتی به آن زمين مقدس رسي

را بلند بگو و با کمال احترام مدفن مقدس آنان را زيارت نما آنگاه از او خواستند مشتی از خاک مدفن حضرت  آنها
  . قدوس و مال حسين را برای ايشان به چهريق ببرد 

همان امری که مسيح به . ود را در راه امر خداوند فدا کردند قلعه جان خ اصحابحضرت قدوس و مال حسين و 
 .کرد و اين تازه اول داستان بود خاطر آن بر صليب رفت و حضرت امام حسين به خاطر آن جان خود را فدا 

  . هنوز هم خيلی ها بايد جانبازی کنند و اين آتش بايد همه جا را روشن کند 
شد، کسانی که فکر مقام و شهرت و مال و قدرت بودند بيشتر می  ه میهر قدر بر شهرت امر حضرت اعلی اضاف

چه می شد ؟ کسانی که با استفاده از  آنهارا حضرت اعلی فرموده بودند می پذيرفتند تکليف  آنچهترسيدند اگر مردم 
شان فکری نام خدا اساس دشمنی را تبليغ می کردند و به زندگی مشتی مردم نادان حکومت داشتند بايد برای خود

دشمنی با حضرت اعلی و . ود می شدند بابايد به کلی ن باب اصحاب. باقی بود  آنهاتنها يک راه برای . می کردند 
عۀ شيخ طبرسی چنان دشمنان حضرت لق اصحابقدرت و فداکاری . ايشان روز به روز باال تر می گرفت  اصحاب

رسيد اگر آن نيرو و قدرت نيروی الهی باشد هيچ کس اعلی را به وحشت انداخته بود که هرگز به فکرشان نمی 
حضرت  اصحابولی به جای اين فکر راه عالج را در از بين بردن . نخواهد توانست آنرا از پبش رفت باز دارد 

  .ی ديگری بود نهاااعلی می دانستند و اين شروع داست
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  "هفت شهيد"
  

بار سر و صدای شومی که از عمق کوچه ای بيرون می هر چند وقت يک. ترس و وحشت کوچه ها را پر کرده بود 
مردم وحشت زده به دنبال صدای گريۀ بچه ها که با شيون وزاری زنان و . خبر از مرگ و کشتار می داد  آمد

صدای پای اسبها و عربدۀ سربازان همراه بود کشيده می شدند و گرداگرد آن منظرۀ ترسناک بهت زده و حيران 
و گاهی با چشمان اشک آلود به کسی که خون آلود روی خاکها ايشان را به هم می چسباندند سره. می ايستادند 

کشيده می شد خيره می شدند و هق هق گريۀ بچه ها همراه باد از روی پشت بام ها به کوچۀ ديگری می رفت و 
  . يها می گشتند بابجمعيت در کوچۀ ديگری به دنبال 
بود آرام آرام به پايتخت می رسيد و به زودی دوباره  ههای دور شروع شد صبهقشورش و آشوبی که از شهرها و 

يها بايد کشته می شدند و باب آنهااز نظر . پيروان حضرت اعلی را کافر می خواندند ، علما. به شهرها برمی گشت 
  . از دست حکومت اگر می خواست کاری ساخته نبود 

يها در قلعۀ شيخ طبرسی او را ترسانده بود و او فکر می بابکاری ادنمی توانست با علما مخالفت کند فصدر اعظم 
  . است  آرامشتنها راه  آنهاکرد قتل و عام 

به  آنها. پيروان حضرت اعلی در ميان گلۀ گرگان خونخوار و گرسنه به خداوند پناه می بردند و منتظر می ماندند 
   مگر ايشان در زندان نبودند ؟. حضرت اعلی فکر می کردند 

ی صدر اعظم آرزومالقات کند تنها  آنهابا يها دستگير شده بودند  صدر اعظم می خواست بابدر طهران عده ای از 
را می ترساند،  آنهااين بود که زندانيها از حرفشان بر می گشتند برق شمشير جالدان و عربدۀ مردم خونخوار 

و حرفهايش را فراموش می کردند و نام او  بابتند، سرشان را پايين می انداختند و بدنبال زندگی خودشان می رف
  . در زندان دور افتاده اش از خاطره ها محو می شد 

من از شما تقاضا می کنم طوری رفتار کنيد که :"صدر اعظم هنوز اميدوار بود  ، ندآوردوقتی اولين زندانی را 
ستيد و من دوست ندارم به فرزند پيغمبر خدا شما سيد ه. بقيۀ زندگی خود را با شرف و لفتخار به پايان برسانيد 

بد بگوييد، از کشته شدن نجات خواهيد  باباگر حاضر شويد از عقيدۀ خود برگرديد و يک کلمه به . اذيتی برسد 
او نفهميده بود . صدر اعظم چقدر کوچک به نظر می رسيد و صدايش چقدر دور بود . ندانی تبسم کرد ز. " يافت 

کسی که . فراموش کرده بود دارد با دايی حضرت اعلی صحبت می کند . ه کسی می زند اين حرفها را به چ
کسی که شاهد بزرگ . ايمان داشت  نو بيشتر از هر کسی به ايشامی شناخت  یحضرت اعلی را بهتر از هر کس

از قدوس را به حضور حضرت اعلی برده بود کسی که تازه  جنابشدن حضرت اعلی بود کسی که مال حسين و 
بصورت زندانی خيره شده . حاال نوبت صدر اعظم بود که گوش کند . ه بود آمدچهريق و از زيارت حضرت اعلی 

می خواهم اولين کسی باشم . ی من فقط يک چيز است آرزو:" آيا درست شنيده بود . بود نمی شد اين را باور کرد 
ت ايستاد و کلمه ای نگفت فقط اشاره کرد که صدر اعظم ساک. " که جانش را در راه حضرت اعلی فدا می سازد 

  . او را ببريد و بکشيد 
ند و چشمش به جسد خون آلود حاج ميرزا آوردبود وقتی او را به ميدان "ميرزا قربانعلی بارفروشی " زندانی دوم 

و مرا با يک بيا :" سيد عتی دايی حضرت اعلی افتاد فريادی زد و خود را به روی آن جسد انداخت و به جالد گفت 
در کشتن من :"قربانعلی به صدر اعظم گفته بود . زيرا که نمی توانم از رفيقم دور باشم . ضربت به قتل برسان 

صدر اعظم با ." ترديد مکن زيرا که محبوبم از روز اول مرا در دفتر شهدای راه خويش قربانعلی ناميده است 
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جادو در قلبهای پاک :"و قربانعلی گفته بود ." ن اثر خواهد کرد او را ببريد وگرنه جادويش در م:" ترس گفته بود 
  . " اثر می کند و تو هرگز نمی توانی بفهمی که جادوی الهی جه قدرت و اثری دارد

بود وقتی در ميدان چشمش به جسد دوستانش افتاد از جيب خود مبلغی " حاجی مال اسماعيل قمی " زندانی سوم 
نزديک بيا :"ن شيرينی مقداری خورد و بقيه را به جالد داد و گفت تا شيرينی بخرد و از آ، به جالد داد آوردبيرون 

خدايا اگر چه :"بلند کرد و گفت  آسمانو بعد سر به ."و مرا بکش زيرا سی سال است که انتظار امروز را می کشم 
سيد حسين ندا . بود " جتهد ترشيزی سيد حسين م" زندانی چهارم ." اليق نيستم نثار جان مرا در راه خود قبول کن 

را برايشان  باببرويد و به مجتهدين اين شهر بگوئيد مجلسی فراهم کنند تا من حقيقت ظهور حضر " می داد که 
       .                                                  ند و او آرام به زمين در غلطيد سيد حسين را با يک خنجر داد جواب." کنم  ثابت

را وارد ميدان کردند زاری " محمد حسين مراغه ای "و"سيد مرتضی زنجانی "و" حاج محمد تقی کرمانی "وقتی 
سه زندانی در کشته . کس تا آنروز چنين صحنه ای نديده بود  هيچ . و شيون و همهمۀ مردم به اوج رسيده بود 

وقتی جالدان هر سه را با هم به شهادت . قت می گرفتند و هر کدام می خواست نفر اول باشد شدن بر هم سب
داستان جانبازی اين هفت نفر به زودی به همه جای ايران می رفت و به . رسانيدند، مردم متحير از ميدان گريختند 

آنوقت صدها نفر به حضرت صورت افسانه ای از عشق و ايمان پيروان حضرت اعلی سينه به سينه می گشت و 
می شدند تا مثل آن هفت نفر جانبازی کنند و به اين ترتيب داستان  آمادهو صدها نفر ديگر .اعلی فکر می کردند 

  .  ادامه می يافت 
  
  "نيريز"
  

به زمين می رسيد، خط سفيد می پيچيد و باز می شد و مثل ماری آرام به جلو می  آسماندشت جايی که  ردر کنا
و ستون باريک خاک که از دنبال آن به هوا بر می خواست، به لکه های سياهی ختم می شد که برفراز آن  خزيد

ند صدای زنگ شترها همراه با پرواز آرام الشخورها به غروب غم انگيز دشت آمدمی  وو به جل.می چرخيدند
  . حالتی از وحشت داده بود 

به الشخورهايی می نگريست که کاروان را بدرقه می کردند دشت ساکت به تماشای کاروا نشته بود و با وحشت 
چک به دنبال خود می وک هدزپنجاه شتر زن ها و بچه ها را با آن صورتهای غم . يها را به شيراز می بردند باب

استان وحشتناکشان را برای مردم شيراز دبچه ها با پاهای کوچکشان به جلو می رفتند تا ساليان سال . کشيدند 
را می بردند تا  آنهای ها را سر نيزه ها کرده بودند و بابآن همه کشتار آن همه خون و حاال سرهای . ف کنند تعري

اين صحنه را  قبًال آسمان. آمدکاروان با صدائی که به گريۀ فرشته ها می ماند بجلو می . در شيراز جشن بگيرند 
 امروز، همين بچه ها، همين زنها، همين نيزه ها را در درست مثل  ، اين کاروان را جای ديگر ديده بود ، ديده بود

سيد " جنابچند سال قبل . داستان نيريز زياد طول نکشيده بود. اين آخر داستان بود . در صحرای کربال ديده بود 
او از طرف محمد شاه ماموريت داشت تا با حضرت اعلی مالقات . از همين راه به شيراز رفته بود " يحيی وحيد 

علم و  مقابلدر  بابسيد يحيی با خودش فکر می کرد که . و نظر خود را راجع به ايشان برای شاه بنويسد  کند
حتی سواالت خويش . دانش او مقاومت نخواهد کرد ولی وقتی به حضور حضرت اعلی رسيد، همه چيز را ياد برد 

و محمد ." گرويده  بابحيی به پيروان سيد ي" حسين خان حاکم ظالم فارس به طهران نوشت که . را فراموش کرد 
او سخنی  هکه هر کس به خود اجازه دهد دربارمقام سيد يحيی بسيار بلند است و شايسته نيست "داد  جوابشاه 

  . بگويد 
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به هر جا می رسيد صحبت از ظهور جديد می کرد و تنها . تغيير يافت " سيد يحيی وحيد "از آن زمان زندگی 
تصميم گرفت به قلعۀ . خدمت به امر حضرت اعلی فدا کند جانش را در راه خداوند وبه خاطريش اين بود که آرزو

 ولی وقتی به طهران رسيد فهميد که اين کار ممکن نيست. شيخ طبرسی برود و به مال حسين و يارانش بپيوندد 
  .سيد از پيام خداوند سخن گفت جا روحيد بار ديگر براه افتاد و بهر .زيرا راههای قلعه را از هر طرف بسته بودند 

کم کم داستان از جان گذشتگی وحيد در همه جا پيچيد و ديگر همه دانستند که او يکی از پيروان جان نثار حضرت 
عده ای از علما که به وحيد به خاطر شهرت و محبوبيتش در بين مردم .ل قبول نبود بااعلی است و اين برای همه ق

  . مردم پرداختند آن وقت وحيد در شهر يزد بود حسادت می کردند به تحريک 
حکومت يزد به تحريک علما به آزار پيروان  .طرف به وحيد و يارانش سخت می شد به اين ترتيب کار از هر

. مبارزه باال گرفت  هبه دفاع از خود برخاستند و دامن وحيد پرداخت پيروان وحيد که اوضاع را چنين ديدند
و به همراهی چند نفر از ياران خود يزد را . به خروج از يزد گرفتند وحيد تصميم  جناب مهاجمين عقب نشستند و

  . به طرف نيريز ترک گفتند 
حضرت اعلی را شناخته  آنها. ند آمدوحيد را می شناختند به استقبال ايشان  جنابعدۀ زيادی از مردم نيريزکه 

  .  ه بودند آوردوحيد از مواليشان خبر  بودند و پيام خداوند در قلبشان اثر کرده بود و حاال
مردم دستور حاکم را شنيدند ولی کسی . حاکم نيريز خبر فرستاد هر کس از وحيد اطاعت کند به قتل خواهد رسيد 

حاکم که از بی اعتنائی مردم نسبت به دستورش ترسيده بود به جمع . بقيۀ داستان را می شد حدس زد . اعتنا نکرد 
خواجه پناهنده شدند و جنگ در  هخود را در خطر می ديدند به قلعپيروان حضرت اعلی که .  آوری قوا پرداخت

قوای دشمن هر بار . داستان قلعۀشيخ طبرسی با همان شجاعت ها و همان فداکاريها دوباره تکرار می شد .گرفت 
قلعه همچنان مقاومت می با شکستی سخت تر به عقب می نشستند و جای خود را به قوای تازه نفس می دادند و 

 ببه کتا. همان حيله ای که در قلعۀ شيخ طبرسی بکار بسته بودند ن بار هم تنها راه برای دشمن حيله بود ، آبکرد 
وحيد اگر چه حيلۀ  جنابو . کاری نخواهند داشت  آنهامقدس قرآن قسم ياد کردند که اگر از قلعه خارج شوند به 

د دستور فرمودند از قلعه خارج شوند زيرا که از اين پس کار دشمن با خدا بود ، را می دانست به پيروان خو آنها
و بعد داستان کشتار و قتل عام قلعۀ شيخ طبرسی تکرار شده و وحيد . خدائی که وحيد و يارانش بنام او می جنگيدند 

 . کردند  ثابتو يارانش محبت خود را با خونشان 
 
 "انيس"
 

نامه داستان نيريز را . الر قدم می زد و نامه را در ميان انگشتان می فشردايشان در ميان تصدراعظم متفکر و پر
اين بار نيز مانند قلعۀ شيخ طبرسی و مثل همۀ " ی هاباب."شکست . برای صدر اعظم تعريف می کرد، شکست 

ها را قتل عام کرده ی بابنامه خبر از شکست قلعه می داد . جاهای ديگر تا آخرين قطرۀ خون جنگيده بودند
زنده است " باب"را در جای ديگر خواهيم ديد تا  آنهاهنوز تمام نشده به زودی :" صدر اعظم فرياد می کشيد.بودند

زنده است اين آتش در دل پيروانش زبانه خواهد کشيد و از ما " باب"تا ..پيروانش با همين قدرت خواهند جنگيد
  ".است بابسيد محمد علی " تنها راه ، کشتن . کاری ساخته نيست 

کدام کبوتر تيز بالی آيا پيام او را به . در دورترين نقطۀ ايران در چهريق در آن قلعۀ متروک زندانی بود باب
پيروانش می رسانيد؟ کدام نسيمی آيا صدای او را به نيريز می برد و به وحيد و يارانش قدرت می بخشيد؟ آتش 

با شديدترين شکنجه ها کشته  ی ها بابهر روز ده ها نفر از . ر خود گرفته بودهمۀ ايران را د بابمحبت پيروان 
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را می گرفتند و به اين ترتيب روز به  آنهامی شدند و هنوز خون آن ها بر زمين خشک نشده کسان ديگری جای 
نستند نوری که دل را محل جلوۀ نور خداوند می دا" باب" افزوده می شد، کسانی که  باب" فدائيان " روز به تعداد 

" صدر اعظم گفته بود تنها راه خاموش کردن اين نور قتل. را روشن می کرد و جسمشان را به آتش می کشيد آنها
  .است" باب

جاده گذشتند و دروازۀ  قلعۀ چهريق بر روی پاشنه چرخيد ، قلعۀ ساکت و تاريک  باوقتی سربازها از پيچ و ت
اين مسافرت آخرين مسافرت بود ، . کشيد و حضرت اعلی آمادۀ  حرکت بودند مدت ها بود که انتظار آن ها را می

مال باقر از . حضرت اعلی مدت ها قبل الواح و آثار خودشان را جمع آوری فرموده و به مال باقر سپرده بودند
چهريق با . به اين ترتيب پيروان حضرت اعلی فهميده بودند که به زودی  اتفاق مهمی خواهد افتاد. حروف حی بود

از آن پس قلعۀ متروک ديگر صدای مناجات حضرت اعلی را نمی شنيد و  حضرت اعلی خدا حافظی می کرد
ند ، قلعه را مرده و بی روح آمدی زيارت مواليشان از کوه باال می آرزوکسانی که با پاهای ورم کرده و خونين به 

گذشته بود بوسه  آنهاهايی که پای محبوبشان بر  زايران خسته به سنگ. همه جا سکوت بود و سکوت. می يافتند
سربازان حضرت اعلی را به . در آن پايين ميدان جانبازی انتظارشان را می کشيد . ندآمدمی زدند و پايين می 

  .تبريز می بردند
در تبريز بود که انيس ندای حضرت . در تبريز به انتظار مواليش روزشماری می کرد) انيس(محمد علی زنوزی 

از آن پس  ديگر راحت نيافت چهريق او را به طرف خود می . را   شنيد و آثار مبارک روح در جسمش دميد باب
ی مالقات محبوبش را داشت بايد به جهريق می رفت و سرش را ير آستان حضرت اعلی می گذاشت و آرزو.کشيد 

  .بر نمی داشت تا جانبازی او را قبول می فرمودند
، که يکی از علمای تبريز بود ، وقتی از قصد او ) سيد علی زنوزی(يق شد اما نا پدريش آمادۀ مسافرت به چهر

فکر کرده بودند که او ديوانه است ولی او تنها کسی بود که فهميده بود دنيا . اطالع يافت او را در منزل زندانی کرد
چه زمانی . يی را نخواهد يافتهرگز چنين فرصت گرانبها ديگر چنان روزی را نخواهد ديد و ديگر هرگز کسی 

آيا ديگر کسی خواهد توانست خود را به پای حضت اعلی بيندازد ؟ چه کسانی ديگر آن صورت ملکوتی را خواهند 
  ی را خواهند شنيد؟آسمانديد و آن صدای 

يگر بی د. روزها می گذشت و انيس غم زده و بيمار به دنبال راهی می گشت تا اينکه يک روز او را آرام يافتند
خدا را شکر کردند که او دست از ديوانگی برداشته است به گمان . ی نمی کرد و بيش از اندازه خوشحال بود بات

ايد مجتهد بزرگی راه پدر را پيش می گرفت و کسی چه می دانست ش. حاال ديگر به کار و زندگی می پرداخت آنها
ها نبود شبی که از شدت يأس و اندوه ساعت ها  ز اينولی خوشحالی انيس ا. بزرگی می رسيد می شد و به مقام

ای خدای من عجز و زاری و بی قراری :" ی هميشگی اش را تکرار کرد آرزوگريسته بود، به مناجات نشست و 
فرما خدايا اين تاريکی که بر قلبم سايه انداخته است به سرور و مرا ببين و بر بيچارگی و افتادگی من ترحمی 

  ."اشادی تبديل فرم
در عالم رويا صدای ملکوتی محبوبش را .  و مدهوش بر زمين افتاد آوردآن شب شدت غم و اندوه او را از پای در 

خود را به پای ايشان انداخت و . به او تبسم  فرمودند. شنيد که او را ندا می فرمود و حضرت اعلی را زيارت کرد 
خوش باش و شادی کن به زودی در اين شهر و در : رمودنددستش را گرفته بلند فرمودند و ف. سر به سجده نهاد

ا من جام شهادت ب. نمودم باانتظار مردم مرا به دار می آويزند من تو را برای مصاحبت خودم در اين امر انتخ
مناجات او به . ت و خود را در دريای شادی ياف ، آمدانيس سراسيمه به هوش . مر حتمی استاخواهی نوشيد اين 

  .دده بوچهيق رسي
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  "شهادت "
  

." و هر کس که با اوست به دار بياويزيد باببه مجرد رسيدن نامه سيد :" دوروشن ب دستور صدر اعظم کامالً  
را به اتمام رسانيده و به خيال خود به " باب"صدر اعظم ميخواست قبل از آن که وارد ماه رمضان شوند کار 

  .اوند بپردازدآسودگی در  ماه رمضان به روزه داری و عبادت خد
قا سيد حسين يزدی به طرف سربازخانۀ تبريز آفراشباشی به دنبال اجرای دستور رفت و فوراً حضرت اعلی را با 

  .حرکت دادند
به نزديکی سربازخانه رسيده بودند که . ه بودندآمدهمه جا پر بود از جمعيت که با چشمانی حيرت زده برای تماشا 

حضرت  مقابلبا سروپای برهنه دوان دوان خود را به ايشان رسانيد و در ) يسان(آقا ميرزا محمد علی زنوزی 
انيس دامن حضرت اعلی را گرفته و . مردم سرگشته و حيران به اين منظره می نگريستند . اعلی به خاک افتاد

  نمی برند؟ را به سوی ميدان شهادت" باب"مردم هيچ نمی فهميدند، مگر.نمود مرا از خود جدا نسازيد  یالتماس م
  .پس اين جوان چه می گويد؟ او خود را به کشتن خواهد داد

ه از بيرون شهر قشنک شيراز و از شب مالقات حضرت اعلی با مال حسين شروع شده بود حاال به آن کداستانی 
  .سربازخانۀ کثيف و تاريک رسيده بود و به خيا ل صدر اعظم فردا به پايان می رسيد

روزی که حضرت اعلی را با سر و پای برهنه به منزل . ز شوم و تاريک گذشته است حاال سال ها از آن رو
از آن روز شومی که صدها نفر از  ، علمای تبريز برده بودند و آن ها پيشاپيش حکم قتل ايشان را نوشته بودند

. نه آويخته بودندروی پشت بام ها به نظاره ايستاده بودند و حضرت اعلی را به همراهی انيس به ديوار سرباز خا
سربازان سام خان . او را طوری ببندند که سرش بر روی سينۀ حضرت اعلی   قرار گيردانيس خواسته بود 

را ديده بودند " انيس" مسيحی در سه صف شليک کرده بودند و وقتی دود باروت تفنگ ها فرو نشسته بود جماعت 
ين يزدی مشغول صحبت يافته بودند و سام خان مسيحی که پايين دار ايستاده است و حضرت اعلی را با سيد حس

آقا جان بيک خمسه  .ت به نظاره ايستاده بودنديعکرده بود و در تمام اين احوال جمسربازان خود را از ميدان خارج 
 مقابلبسته بودند و باز هم انيس سر خود را در  باای داوطلب شده بود و بار ديگر حضرت اعلی و انيس را با طن

 آنهامقدس حضرت اعلی سپر نموده بود و در تمام اين احوال جماعت به نظاره ايستاده بودند و خيلی از  سينۀ
ای مردم اگر به عرفان من نائل می شديد هر آينه به اين جوان که :" سخنان حضرت اعلی را شنيده بودند که 

بلی . د را در سبيل الهی فدا می کرديدمقامش اجل و اعظم از اکثر شماست تأسی می جستيد و به نهايت اشتياق خو
  ."روزی خواهد رسيد که به حقيقت ظهور من پی خواهيد برد ليکن در آن هنگام ديگر من در بين شما نخواهم بود

زيرا اگر . ه سنگ بدل نموده بودبود و شايد جادويی قلب هايشان را را بسته ب آنهاشايد دستی گوش ها و چشم ها ی 
يد در ميان صدای صد ها گلوله ای که به سوی سينۀ مقدس حضرت اعلی شليک می شد شيهۀ گوش ها يشان می شن

به اسبان ياران امام حسين در صحرای کربال می شنيدند و اگر چشم هايشان می ديد مظلوميت مسيح را بر صليب 
رگز کسی شهری ه.صدای رگبار گلوله ها که فرو نشست سکوتی وحشتناک همه جا را فرا گرفت.ندآوردخاطر می 

اين بار خيلی از گلوله ها به هدف نشسته بود، به . بدان گونه تيره و خلوت نديده بود و خورشيد را بدان گونه سرد
  .ه بودآوردسينه ای که برای همۀ مردمد می تپيد و دستی که گرمی محبت را برای دنيا به ارمغان 

بيايد و با  آنهابرای نجات  آسمانبنشينند، به انتظار کسی که از جمعيت با سرهای پايين افتاده می رفتند تا به انتظار 
ست و آن چه که آنان بايد ها آسمانهم اکنون در " انيس" نمی دانستند که یلواو عدل و ايمان به زمين بازگردد 

  .منتظرش باشند فقط عدل اوست
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را با دل راحت روزه می گرفت و  کشيد و آن سال یوقتی صدر اعظم اين خبر را می شنيد شايد به راحتی نفسی م
فکر می کرد همه چيز تمام شده است ولی آيا صدای پای مال حسين و حروف حی در کوچه های باريک شهر 

می رفتند محو خواهد شد؟ چگونه جنگل مازندران صدای  یشيراز که در تاريکی شب ها به حضور حضرت اعل
اموشی خواهد سپرد؟ و کدام چوپان در دشت های نيريز قلعۀ شيخ طبرسی را به دست فر اصحابزمزمۀ مناجات 

  غريو ياران وحيد را نخواهد شنيد؟
د بايش رسيده بود خونش با خون حضرت اعلی و جسمش با جسم ايشان در آميخته بود و برای آرزوانيس ديگر به 

ق بيرون شهر انداخته يان غم زده و دل خون نيمه شب آن دو جسد مبارک را که در خندباب. انيس حضرت اعلی بود
  .را در صندوق قرار داده سال ها از چشم دشمنان پنهان داشتند آنهابودند تا طعمۀ حيوانات وحشی شوند، ربودند و 

  
  "مقام اعلی "

  
  

حاال سالهای بسياری از آن زمان گذشته است، که زائرين 
ی آرزوخسته و خاک آلود با دلهای پر از شوق و شور به 

راه قلعۀ ماکو و چهريق را در پيش می  مالقات محبوبشان
زيبا و  گرفتند تا در آن قلعۀ متروک بر فراز کوه ، چهرۀ

ديگر قلعه ای در کار . بينند ب ای حضرت اعلی رآسمان
سنگی يا خشتی از  آنجاشايد بشود اينجا يا . نيست 

قلعه ای که در تاريکی ژرف . ديوارهای قديمی قلعه يافت 
ياه بر قلۀکوه نشسته بود و تاريکی شبها مانند هيو الئی س

شبهايش چنان بود که حضرت اعلی در توقيعی فرموده بودند در تاريکی شب در اطاق مبارک حتی يک چراغ 
  . نيست 

کو و چهريق که حاال سکوت و تاريکی آن ياد آور شبهای زندگی حضرت اعلی هستند، کوهيست خيلی دورتر از ما
ختان سرسبز و گلهای سرخ قصری با شکوه بنا شده است با گنبدی از طال که شبها و بر فراز آن کوه در ميان در

ی ديدار حضرت اعلی از گوشه و آرزومثل خورشيدی می درخشد و هر روز و هر شب صدها نفر زائر که به 
 داخل يک اطاق پر از گل و نور ، آستان مقدس حضرت اعلی را میه اند، زير آن گنبد طاليی آمدکنار جهان 

  . بوسند و برای مردم دنيا دعا می کنند 
همه جا درختان سبز بياد سيادت حضرت اعلی و همه جا گلهای سرخ ياد آور خون مبارک . اينجا مقام اعلی است 
  . ياری نمايد آبخاک ريخت تا درخت محبت را  هستان در سرباز خانۀ تبريز ببااست که در ان ظهر ت

مبارک را که در بيرون شهر انداخته بودند تا طعمۀ حيوانات وحشی  در شب دوم شهادت حضرت اعلی اجساد
شوند ربودند و از آن شب تا پنجاه سال هر مدت در گوشه ای از ايران پنهان ساختند و بالخره به امر حضرت 

  . انيس را به حيفا منتقل نمودند  جنابعبدالبها اجساد مبارک حضرت اعلی و و 
. امر حضرت عبدالبها به وسيلۀاحيای رنگاون تهيه شده بود با کشتی به حيفا رسيد  مدتی بعد صندوق مرمری که به

   سال بعد از شهادت حضرت اعلی حضرت عبدالبها امر فرمودند صندوق  60هجری يعنی  1327نوروز سال 
يک چراغ  در تاريکی شب در حالی که فقط. مر را که به همين منظور ساخته شده بود به محل معين انتقال دهند مر
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مبارک حضرت حضرت عبد البها عرش . روشن بود همۀ احبا ساکت و آرام به اين منظرۀ روحانی می نگريستند 
آنگاه تاج را از سر مبارک برداشتند کفشهای مبارک را . اعلی و انيس را بدست خود در صندوق مرمر نهادند 

موهای نقره . هنوز سرش باز بود خم شدند  ند، عبا را از دوش برداشتند و روی صندوق مرمر کهآوردبيرون 
پيشانی مبارک را بکنارۀ صندوق . مانند حضرت عبد البها در اطراف سر و صورتشان پريشان و در حرکت بود 

  . که حاضر بودند بگريه افتادند  آنها هکردند بطوری گريه شديد بود که همچوبی گذاشتند و بلند بلند گريه 
در . يدند و در دريای اندوه غوطه ور بودند آن شب لوحی از قلم مبارک نازل شد ابخوحضرت عبد البها آن شب ن

  :آن لوح می فرمايند 
  

  هواهللا
  

ت کبری اينکه هيکل مطهرمنور مقدس ای ياران الهی بشار  
اعدا و فدا بعد از آنکه شصت سال از تسلط حضرت اعلی روحی له ال

و قرار  سکون" داآبخوف از اهل بغضا همواره از جائی نقل شد و 
با کمال  هی در يوم نيروز در نهايت احتفالآبنيافت به فضل جمال 

مقدس در جبل کرمل در مقام اعلی در صندوق جالل و خمال 
  ....استقراريافت 


