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بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا قاهر العدو، یا والی الولی، یا مظهر العجائب، یا مرتضی علی.

کهکشــان نیســتی داســتانی اســت براســاس زندگــی آیــت اهلل ســید علــی قاضــی طباطبایــی؛ وصــف 
شــوریده  حالی و شــیدایی جرقــه ای از قلــب خورشــید والیــت.

خوانندگان محترم باید چند نکتۀ حائز اهمیت را مدنظر داشته باشند:
کهکشـان نیسـتی فاقد اسـتانداردهای کامل رمان اسـت و نویسـنده به خاطر شـخصیت حسـاس 

و مهـم مرحـوم قاضـی متعهـد بـوده کـه از گزاره های مسـتند اسـتفاده کند.
نویســنده تمــام آنچــه چــه در کتــب، چــه از اســاتید و چــه سینه به ســینه شــنیده شــده را در ایــن 

کتــاب گــردآوری کــرده و بــه آن چینــش داســتانی داده اســت. 
پــر واضــح اســت کــه متعهــد بــودن بــه تاریــخ و ایضــًا اراده داشــتن بــر نوشــتن رمــان، نســبتا مشــکل 
کــه خــط  بــه نظــر می رســد. از ســوی دیگــر نمی تــوان گفــت کهکشــان نیســتی داســتان نیســت؛ چرا

داســتانی و المان هــای متعــدد رمــان در آن بــه چشــم می خــورد. 
غ بــودن از مولفــه هــای فنــی رمــان نویســی در کتــب لزومــا بــه معنــای عــدم  گفتــه نمانــد کــه فــار نا
اطــاع یــا توانایــی نویســندگان آن نســبت بــه ایــن اصــول نیســت، بلکــه در بعضــی مــوارد کتــاب بــه 
گاه  عنــوان مدخلــی بــرای خواننــده گان طراحــی مــی شــود کــه هــدف از کتابــت آن، خروجــی نفوســی آ
بــا انگیــزه هــای الهــی و توحیــدی باشــد کــه چارچــوب رمــان نویســی مصطلــح مطلقــا چنیــن امــوری 

را مــد نظــر نداشــته و نــدارد.
بــه تعبیــر دیگــر امیــد اســت در کهکشــان نیســتی فــرم کتــاب منطبــق بــر جوهــره ی حرکت انســانی 
ــا رمــان نویســی مرســوم هــم خوانــی نــدارد علــل مختلفــی  کله ی آن ب گــر شــا شــکل گرفتــه باشــد و ا
گفته نمانــد کــه ایــن کتــاب در صــدد هــم تــرازی یــا رقابــت بــا رمــان هایــی  موجــب آن شــده اســت.نا

کــه فــرم آن هــا بــا محتــوا و خروجــی آن نســبتی ندارد،نیســت.
بــرای آنکــه خواننــدۀ محتــرم بهتــر متوجــه باشــد کــه کــدام قســمت از داســتان براســاس واقعیــات 
کــه الزمــۀ  اســت،  کــدام بخــش خیال پردازی هــای ذهــن نویســنده  و  و مســتندات نوشــته شــده 

مقدمۀ نویسنده



ــل  ــع و مآخــِذ هرکــدام از فصل هــای کتــاب به تفصی ــان کتــاب، مناب ــم داســتانی اســت، در پای هــر قل
ذکــر شــده و تک تــک قســمت های مســتند آن فصــل، در آنجــا ذکــر شــده اســت. ایــن کار در بیــن 
نویســندگان رمــان عــرف نیســت؛ امــا به علــت حساســیت و اهمیتــی کــه شــخصیت مرحــوم قاضــی 
دارد، ایــن پــروژۀ مفصــل و طاقت فرســا در ایــن کتــاب بــه ســرانجام رســیده اســت. البتــه بایــد در نظــر 
ج از قواعــد ســلوکی و احواالتــی کــه بــزرگان و اهــل  داشــت بخش هایــی کــه خیال پــردازی اســت خــار

کله و قامــوس مکتــب نجــف نوشــته شــده اســت. ــر شــا معرفــت داشــته اند نبــوده و مبتنی ب
شــیوۀ روایــت کتــاب چنیــن اســت کــه در هــر فصــل داســتان را از زبــان گوینــده ای می شــنوید کــه 
شــما را بــا خــود بــه قلــب تاریــخ می بــرد و البتــه گاهــی داســتان از قــول دانــای کل روایتگــری می شــود. 
درواقــع می تــوان گفــت داســتان حیــات مرحــوم قاضــی از حــدود ٢٧ســالگی، سال به ســال ترســیم 

شــده و شــما هم نشــین افــکار و بیانــات بســیاری از عرفــای بــزرگ تاریــخ خواهیــد شــد.
ایــن کتــاب در ســال ١۴۴١ قمــری در نجــف اشــرف بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت و امیــدوارم 
خواننــدۀ عزیــز را هم آغــوش بــا مقــام والیــت، نورانیــت نجــف اشــرف و باطــن الهــِی اهــل معرفــت 
ــاب را  ــه کت ــار ک ــر ب ــاب ه ــتر از کت ــره وری بیش ــرای به ــور و ب ــن منظ ــرای ای ــم ب ــه می کن ــد. توصی نمای
دســت می گیریــد و می خواهیــد آن را ادامــه دهیــد ســورۀ حمــدی بــه روح مرحــوم قاضــی هدیــه کنیــد 

کــه او خــود متوجــه شــما خواهــد بــود.
هــر چنــد ایــن اثــر درخــور شــأن مرحــوم قاضــی نخواهــد بــود، امــا حقیــر در وهلــۀ اول از خداونــد 
متعــال و ســپس از وجــود مقــدس مولی الموحدیــن امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ ســپاس گزارم کــه توفیــق 

نوشــتن چنــد خطــی دربــارۀ ایــن مــرد الهــی را روزی ام فرمــود.
در آخــر بــا قلبــی شکســته و دســتی خالــی از خداونــد علی اعلــی طلــب می نمایــم کــه ایــن چنــد خــط 
ســیاهی بــر ســفیدی را مقبــول درگاه خــود و مایــۀ خنــکای قلــب ســلطان والیــت علــی؟ع؟ قــرار دهــد.

یا علی!
تو همان تجّلِی ایزدی، که فراز عرشی و الَمکان
خبری ز گردش چشم تو، حرکات گردِش آسمان
دهد آن فؤاد و لسان تو، ز فروغ لوح و قلم نشان
تو که رّد شمس ُکنی عیان، به یکی اشارۀ ابروان
دو ُمسّخر آمده ِمهر و َمه، هله بر هاِل تو یا علی

محمد هادی اصفهانی1
ربیع الثانی ١۴۴2، نجف اشرف

1. بـــرای ارتبـــاط بـــا نویســـنده و بیـــان نقطـــه نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود، از آدرس sholeye_toor@ در شـــبکه های 
نمایید. اســـتفاده  اجتماعـــی 



ک و تــداوم دهرهــا،  عاقبــت از میــان رســتخیِز هســتی ها، گردبــاِد تقدیرهــا، پیچــش افــا
مســافری کوچــک، امــا عظیــم را از مکنــوِن مکتــوِم عالــِم غیــب در آغــوش خویــش یافتــم؛ 
مســافری کــه ُنــه مــاه و ُنــه روز، صبــح و شــب در انتظــار به دنیــا آمدنــش بــودم. کودکــی کــه 

فریــاد قابله هــا و زنــان، خبــر از پســر بودنــش مــی داد.
پســرم را در آغــوش گرفتــم و در چشــمان ســیاه و گیرایــش هزارویــک حقیقــت نانوشــته را 

مشــاهده کــردم:
نوری که جبلت و خمیره اش را از آن خلق می کردند؛

آبی که طینتش را با آن شست وشو می دادند؛
نطفــه ای کــه از سلســۀ والیــت، جــاری و از صلــب پدرومــادری تبریــزی بــه هــم آمیختــه 

ک و پرنــور بــر جســمش دمیــده می شــد؛ بــود و روحــی کــه در رحمــی پــا
کــه پــرده از تقدیــِر شــگرف او از برابــر صفحــۀ  و انعکاســی از خویــش را در چشــمانی 

کنــار مــی زد. کــم  ادرا
ج لبخند بر لب هایش خودنمایی می کرد و پسرش  مادرش را دیدم که از به دنیا آمدن او، ُدر
را که هشتادویک سال بعد در هنگامۀ وفاتش کنار قبری عمیق در وادی السام می گریست.

ْجِم ِإذا َهوى « )نجم: ١(.
َ
١. »َو الّن

 ذی حجه 12۸5ق
سیدحسین قاضی طباطبایی
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فتنــه ای دیــدم کــه شــعله هایش تبریــز را به دســت قشــون های روس بــه آتــش می کشــید 
و جنگ هایــی جهانــی کــه ســرزمین های بســیاری را غــرق در ســیاب خــون می کــرد.

ــا ندایــی آســمانی می شــنیدم کــه در اعمــاق قلب هــای عارفــان، والدت ســیدالعرفا و  گوی
کــوه توحیــد را مــژده مــی داد و در مقابــل، خنــکای قلــِب مردمانــی بــود کــه از مــرگ پیشــوای 
می گفتنــد.  تکبیــر  هلهله کنــان  وجودشــان  پســتوی  در  بــرده،  گریبــان  در  ســر  صوفیــان 
شــرارۀ آتشفشــان عشــق کــه از ســمت ابدیــت بــه دامــن جوانــی افتــاد و دشــنه ای تشــنه در 
کوچه هــای تنــگ نجــف کــه در پــی بریــدِن ســر او بــود. اقیانوســی کــه ســه دریــا را َطبق َطبــق 
در خویــش نمایــان می ســاخت و جلــوه ای کــه تصویــِر فنــای فــی اهلل را در چشــمان طلبــه ای 
ســیاه چالۀ  و  می کردنــد  طــواف  خورشــیدی  گــرد  گردا کــه  ســتاره هایی  می کــرد؛  نقاشــی 

کینه هایــی کــه درصــدد مکیــدن درخشــش ها بــود.
پــدر شــدن، آن حقیقتــی اســت کــه فرصــت تجلــِی رؤیــت خویشــتن در چشــمانی دیگــر را بــه 
انســان می بخشــد. ترنــِم گوش نــواز الالــه االاهلِل گریه هایــش جانــم را مدهــوش خویــش می کــرد. 
ِک  خــا بــه  ساییده شــدن  خواهــِش  آیه هــای  مــن،  جوانــی  همچــون  چشــم هایش  امــا 
نجــف را تــاوت می کــرد؛ همــان تراوشــات، همــان نغمه هــا و همــان بهانه هــا، امــا در مقیاســی 

بی کــران کــه نظیــر آن را ندیــده بــودم.
نامش را »سید علی« گذاشتم تا مقصدش حقیقِت ُمسمایش باشد.

بــرق،  کودکانــه اش، چــون  بازی هــای  و  قــد می کشــید  در پیــش چشــمانم به ســرعت 
گریه هــای  بــه درنگ هــای حکیمانــه در َمدرس هــا و مجامــع علمــی تبریــز شــد.  تبدیــل 
ســحرگاه  سرمســتی های  و  شــبانه  اشــک های  بــه  توحیــد،  و  علــم  شــیرۀ  بــا  نــوزادی اش 
مبــدل گشــت. آن چهــرۀ معصــوم کودکانــه، بــه مــردی بــا محاســنی مشــکی رنگ و ابروانــی 

می گذاشــت. به نمایــش  را  نافــذ  اراده ای  کــه  شــد  تبدیــل  به هم پیوســته 
ســریع تر از تندبــاد و نابهنگام تــر از بــرادرش ســید احمــد، مــرد شــد و مــن می دانســتم کــه 

او امانتــی اســت رفتنــی بــه دامــن مولی الموحدیــن، علــی؟ع؟.
تــا توانســتم او را زبــده و آب دیــده پــرورش دادم تــا َپــِر کاهــی را بــه آن آســتان تقدیــم کــرده 

باشــم کــه جــز اندیشــۀ نیســتی در خاطــرش نگنجــد.
آری، مسافر من بسیار زودتر از زود جای وطن کرد….



کاســتی می گذاشــت. بیابانــی وســیع  بــه  کم کــم رو  آفتــاِب ســوزاِن بیابــان،  درخشــش 
کــه انتهــای آن  در پیــش چشــم می دیــدم؛ راهــی دراز در مســیر تبریــز بــه نجــف اشــرف 

کــرده بودنــد. کوه هایــی عظیــم قــد علــم 
خ و خورشــیدی کــه از زخــم تابــِش روزانــه در خــون  در پــِس کوه هــا، افــق به رنــگ ســر
کاروانیــان و نفس نفــس زدِن اســب ها و  نشســته بــود، دیــده می شــد. تنهــا صــدای پــای 

هــم می شکســت. در  را  بیابــان بی آب و علــف  آن  شــترها، ســکوت بی انتهــای 
مــن بــودم و درد پــای راه و هزار و یــک اندیشــۀ کوچــک و بــزرگ کــه درونــم را بــه شــلوغی 

کشــانده بــود.
در یــک دســتم افســار اســب بــود و در دســت دیگــر، تســبیح تربــِت یــادگار پــدر؛ پــدری 
کــه عمــری بــا نفس هــای قدســی اش روح مــرا آســمانی کــرد و میــراث دار جواهــِر نایــاِب تفکــِر 

بــزرگان نجــف و ســامرا بــود.
غ جانم در قفســـی حبس  آه کـــه چقـــدر طول کشـــید تـــا او به این ســـفر راضی شـــود. مـــر
شـــده بود که خود تجلی عشـــق و شـــور پدر برای هم جـــواری با امیرالمؤمنیـــن علی؟ع؟ در 

نجف اشـــرف بود.
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ــود  ــی را خ ــر قدس ــن طای ــق داد و ای ــدا او آب عش ــد را ابت ــرادرم احم ــن و ب ــود م ِک وج ــا خ
ــه آن ســرزمین اســرارآمیز کــرد. آمــادۀ پــرواز ب

گــر می گذشــت، او و تعالیــم و ظرایــف نگاهــش در اخــاص، بندگــی و والیــت،  هــزار ســال ا
از خمیــرۀ وجــودم رخــت برنمی بســت.

در ایــن اندیشــه ها بــودم کــه نگاهــم بــه دامنــۀ تپــه ای افتــاد. کاروان ســرایی قدیمــی امیــد 
بــرای اقامــت شــبانه را در دل زنــده می کــرد.

صدای کاروان ساالر آمد که فریاد می زد امشب را در کاروان سرای پیش رو اتراق می کنیم.
به راســتی ایــن مــن بــودم کــه تکاپویــی دامن گیــر را در وجــود خویــش احســاس می کــردم. 
مــن بــرای ایســتادن عــازم نگشــتم و بی تــاب و رنجــوِر رســیدن بــه آن دیــار شــگفت انگیز 
بــودم. تبریــز برایــم چــون قفــس بــود و آوار خســتگی ها و پژمردگی ها بر ســرم خراب شــده بود.

چــه می کــردم؟! نــوری مــرا می کشــید و از خــود بی خــود می کــرد. چقــدر پــدر بــرای مــن 
زحمــت کشــید، چقــدر دوســت داشــت کنــارش باشــم و مســجد و محــراب تبریــز را آبــاد کنــم! 
هــرگاه بــه چهــره اش نــگاه می کــردم، صــورت امامقلــی نخجوانــی را در شــمایلش می دیــدم؛ 

مــردی ملکوتــی و اهــل مراقبــت از نْفــس کــه در بــازاِر تبریــز دکان برنج فروشــی داشــت. 
زورِق وجوِد پدر را او به دریای وارستگی و مجاهدات انداخته بود؛ اما در حقیقت، پدرم گوهر 
عاشقی اش را از سامرا و میرزای بزرگ و نَفس مسیحایی ما حسینقلی همدانی به یادگار داشت.

وقتــی پــدر قصــد عزیمــت از ســامرا و برگشــت بــه تبریــز را داشــت، میــرزا او را کنــار کشــیده و 
گفته بود: »ســید حســین، ســاعتی از شــبانه روز را برای تفکر در احوال خویشــتن کنار بگذار«.
و نفــس قاهــِر او، چنــان در پــدر اثــر گذاشــت کــه به جــای ســاعتی در روز، صبــح و شــام را 

بــه مراقبــت و نگاهبانــِی دروازه هــای دل ســپری می کــرد.
بــا صــدای شــیهه، افســار اســب در دســتانم کشــیده شــد و مــرا از ســیطرۀ افــکار بیــرون آورد. 
صورتــم را برگردانــدم و بــه بــاالی اســب نــگاه کــردم. چشــمانم با چشــمان همســرم، رخشــنده، 
کــرد. صابتــی عظیــم و قلبــی مصمــم در صورتــش پیــدا بــود. لبخنــد و آرامشــش  تاقــی 
اســتواری و انگیــزه ای بی مثــال را در ایــن ســفر و در ایــن راه به ارمغــان مــی آورد؛ امــا از آنجا کــه 
بــود. هویــدا  چهــره اش  از  خســتگی  آثــار  می کــرد،  مــادری  را  قدونیم قــد  دختر بچــۀ  ســه 

هــرگاه بــه ســیمای او نــگاه می کــردم، زنــی را می دیــدم کــه بــا آن مال ومنــال و جاه وجــاِل 
خانــواده اش، معاملــه ای بــزرگ بــا خــدا کــرده بــود و جهــادی طاقت فرســا در پیــش داشــت. او 
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راهــِی ســفری شــده بــود کــه ابتدایــش بیابــاِن بی انتهــای پیشــامدهای ســهمگین و انتهایــش 
دســت و پنجه نــرم کــردن بــا چنگال هــای قدرتمنــد فقــر و نــداری بــود. زیرچشــمی بــه پوشــیۀ 
تبریــزِی روی صورتــش نگاهــی انداختــم و نمی دانســتم کــه ایــن نســیِم وزان و ایــن رایحــۀ 

الهــی، دوران کوتاهــی را هم جــوار زندگــی پرفراز و نشــیب مــن اســت.
آه کــه روزگار عجیبــی در پیــش داشــتیم و نمی دانســتیم کــه بــا هفــت آســماِن عجایــب 
روبــه رو خواهیــم شــد. مــن جــواب بــه استســقای درون مــی دادم؛ عطشــی کــه بودونبــودم را 
مســتهلِک در خویــش کــرده بــود. نجــف برایــم آب بــود و زندگــی در آن حیــات و رهایــی از آن 

گدازندگی هــای جان ســوز.
تبریــز کــه بــودم، هرجــا می توانســتم و در هــر فراغتــی کــه برایــم ممکــن می شــد، دو رکعــت 
نمــاز می خوانــدم، دســت به ســوی آســمان بلنــد می کــردم و فراهــم شــدن ســفر بــه نجــف را 

از خداونــد می خواســتم.
ایــن اواخــر، پــدر مریــض و خانه نشــین شــده بــود و از ســوِز ســویدای دل مــن خبــر داشــت. 
به جــای او بــه مســجد مقبــرۀ تبریــز می رفتــم و مســئولیت وعــظ و خطابــه را انجــام مــی دادم؛ 
امــا از اینکــه امامــت نمــاز جماعــت را بــر عهــده بگیــرم، پرهیــز داشــتم و روز  و  شــب، در آرزوِی 

محبــوس در ســینه ام می ســوختم.
ــار علمــی ام را در تبریــز برداشــته  پــدر ســال ها بــه مــن ســخت می گرفــت و می خواســت ب
باشــم و ســپس عــازم عــراق شــوم. گویــا او خــود می دانســت کــه در ســرم اندیشــۀ جــای وطــن 
را می پرورانــم. مجبــور شــدم حاشــیه ای بــر کتــاب ارشــاد شــیخ مفیــد بنویســم تــا بــه او نشــان 
دهــم از نظــر علمــی بــه کرســی های عمیق تــر و گســترده تری از دروس حــوزوی احتیــاج دارم.
دســت مشــیت الهــی همراهــم شــده بــود کــه رخشــنده، خواهــر میــرزا باقرآقــای قاضــی را 
بــه همســری گرفتــم؛ دختــری کــه به غایــت از مال ومنــال و دارایــی دنیــوی بهــره داشــت. در 
اصــل بــه برکــت او و خانــواده و کاروانشــان بــود کــه روزی پــدر صدایــم زد و تقاضــای مــردم 
ح کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی مــرا بــا  بــرای روحانــی شــدن بــرای کارواِن عــازم نجــف را مطــر
هــزار امیــد و چشــمانی پرمهــر، بــا کاروانــی کــه عمــدۀ افــرادش را ثروتمنــدان تبریــز تشــکیل 

می دادنــد، به عنــوان روحانــی قافلــه، روانــۀ نجــف اشــرف کــرد….
صــدای فریــاد کاروان ســاالر بــرای اتــراق، بلندتــر از قبــل در آن صحــرای بی آب و علــف 

طنیــن انداخــت.
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به کاروان ســرا رســیدیم، دســتان رخشــنده و دخترانم را گرفتم و از اسب پیاده   شان کردم. 
چهره هــای ســوخته از نــور آفتابشــان دلــم را می ســوزاند؛ امــا بــاز هــم لبخنــد ملیــح رخشــنده، 
قــوِت راهــی بــود کــه در پیــش داشــتم. وارد کاروان ســرا شــدیم؛ کاروان ســرایی قدیمــی بــا 
در و دیــواری تکیــده و پرَتــرک کــه بــرای اســتراحت شــبانگاه و موقــت مناســب به نظــر می آمــد.

کــرد و اســب ها و شــترها را بــه  تــا وارد شــدیم، کاروان ســاالر مثــل همیشــه مــردم را رهــا 
ــار از ایــن کار او کافــه  ــازه و آب مقابلشــان گذاشــت. مــردم کــه هرب ــرد و علوفــۀ ت اصطبــل ب
گرســنه و  کاروان را  گفتنــد: »مــرد حســابی، اهــل  می شــدند، ایــن بــار به ســراغش رفتنــد و 

کــردی و آمــدی بــه اســب ها و شــترها آب می دهــی؟« تشــنه رهــا 
کاه را جلــوی اســب ها می گذاشــت، ســرش را  کــه خــم شــده بــود و ســطل  همان طــور 
گــر مــن بــه ایــن زبان بســته ها به خوبــی نرســم و تیمارشــان نکنــم،  گفــت: »ا برگردانــد و 
رســیدن بــه عــراق محــال اســت. بایــد بــه حیــوان برســی تــا تــو را بــه مقصــد برســاند. نتیجــه 

ایــن رســیدگی ها را بــه زودی خواهیــد دیــد!«
چشمانم برقی زد، گویا قوانین طریقت همه جا خود را به من نشان می داد.

گــر در ایــن دنیــا می خواهــی روح را بــه مقصــد  کــِب بــدن و ســوار بــر آن اســت. ا روح، را
برســانی، بایــد بــدن را تیمــار کنــی تــا زمین گیــر نشــود و تــو را از راه بازنــدارد.

لبخنــدی بــه کاروان  ســاالر زدم. او را اســتادی بــزرگ و دل ســوز در تیمــار شــترها و اســب ها 
یافتــه بــودم….

هوا رو به تاریکی می رفت.
گرفتــن در مــداری  ِک آفتاب خــوردۀ صحــرا و قــرار  ســکوِت ُپرطنیــِن بیابــان، بــوی خــا

کــرده بــود. نزدیک تــر بــه شــهر آرزوهــا، طــراوت روحــم را دوچنــدان 
ماه کم کم هویدا می شد و ستاره ها به دورش گرد آمده بودند.

وضویی ساختم و در سجادۀ دشت، به نماز ایستادم….



چــه مهتابــی، مــاه چــه درخششــی داشــت! از دریچــۀ اتاقــک کاروان ســرایی در نزدیکــی 
ــوازش مــی داد. ــم را ن ــور مهتــاب صورت بین الحرمیــن ن

کربــا و سیدالشــهدا و علمــدارش را زیــارت  کــه  هنــوز خســتۀ راه بــودم. بــاورم نمی شــد 
ــا! ــز کج ــا و تبری ــا کج ــا، کرب ــن کج ــم. م ــرده باش ک

کربــا عــازم دیــار ســلطان نجــف می شــدیم؛ ســفری  از  از ٨١ روز،  فــردا غــروب، پــس 
کــردن از مرزهــای دولــت  گــذر  کــه بــرای خــروج از مــرز ایــران، مجبــور بــه  پرفراز و نشــیب 
عثمانــی شــدیم. طبــع شــاعری ســید علــی بــه دادمــان رســید؛ آنجــا در مــرز شــعری ســرود و 

اجــازۀ وارد شــدن بــه دولــت عثمانــی را صــادر کردنــد.
بــه ســید علــی و دخترهــا نــگاه می کــردم کــه دو رو بــرش روی زمیــن خوابیــده بودنــد. حــاِل 
او را نمی فهمیــدم؛ خوشــحال بــود کــه بــه مــراد دلــش می رســید، امــا چــرا غصــه داشــت؟ چــرا 

مضطــرب بــود؟ چــرا آدم هــا نمی تواننــد یکپارچــه خوشــحال باشــند؟
مدتــی طوالنــی اشــتیاق نجــف بی تابــش کــرده بــود. در خــودش بــود و وقت و بی وقــت 
در حــال توســل. هرجــا می توانســت، نمــازی می خوانــد و بــرای رســیدن بــه مــرادش دســت 

به ســوی آســمان دراز می کــرد.

َحكيم« )عنکبوت: ٢۶(. 
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حاال که نزدیک به چهارده فرسخی نجف بودیم، باز هم آثار غصه را در چهره اش می دیدم!
من عازم و همراهش شدم تا در این سفر کنارش باشم. مراقب دخترها بودم تا سید علی 
به کارهایش برســد. اهل کاروان از او توقع داشــتند، ســؤال می پرســیدند و طلب زیارت دوره 
و مقتل خوانــی می کردنــد. کاش کمــی بــه حــال خــود رهایــش می کردنــد؛ همیشــه بــه خلــوت 
کــه می رفــت و تنهــا می شــد، خــودش را جمع و جــور می کــرد و انــگار دوبــاره خــود را می ســاخت.
یــاد روز خواســتگاری افتــادم؛ لبخنــد شــیرینش از پیــش چشــمانم محــو نمی شــد. مــردی 
کســتِر عشــق نهفتــه اســت. کم کــم دلــم  کــه نمی دانســتم در پیچ وتــاب روحــش آتــِش زیــر خا
ک ســید علــی برای  بــرای تبریــز تنــگ شــده بــود، امــا همیشــه بــرق نــگاه محبت آمیــز و نهــاد پا
گــر  مانــدن در کنــارش ُمجابــم می کــرد. مردهــا مثــل کودکان انــد بایــد کنارشــان باشــی. حتــی ا
کنــارش آرام بــودم. بنــا بــود از دنیــا و دارایی هایــم دســت بکشــم، او را می خواســتم و در 
به خود که آمدم، دیدم مادر سه دختر و همسر مردی شده ام که اهل علم و عبادت بود.
کــم نداشــت، اهــل فکــر و ذکــر و درس و تقــوا بــود و از همــه مهم تــر، مــن را  او چیــزی 
دوســت می داشــت و در محبــت کــردن کــم نمی گذاشــت. دیگــر چــه می خواســتم؟! مهــر و 

ــود. محبــت مــردی کــه آرزوی دلــش نجــف ب
محبــت خــوب اســت؛ امــا تــا آدمــش کــه باشــد. زمانــی دلــی تــو را دوســت دارد کــه قــد 
ل و  کــه زال خواســته هایش به انــدازۀ همیــن دنیاســت و زمانــی قلبــی دوســت دار توســت 
ــه  ــی را ب ــود. هرکس ــم ب ــراوش آن مه ــأ ت ــق و منش ــدأ عش ــن مب ــرای م ــت. ب ــده اس ــمانی ش آس
دل راه نــداده بــودم و منتظــر کســی بــودم کــه خداونــد او را برایــم بخواهــد، تــا اینکــه قضــای 

روزگار دســتانم را در دســت ســید علــی گذاشــت.
با خودم عهد بســته بودم کمک کارش باشــم. کنارش بمانم، هرچند در راه تصمیماتش 

کی و محبــت چه می خواهد؟ آواره شــوم. مگــر یــک زن از مــردش جز عشــق و پا
نفس عمیقی کشیدم و به گنبد حرم سیدالشهدا؟ع؟چشم دوختم.

ک کربــا چــه بهــت آور بــود؛ از ســویی انــگار وســط بهشــت نشســته ای و از ســوی دیگــر،  خــا
انگار کوه غم روی دوش هایت سنگینی می کند. اما شنیده بودم نجف طور دیگری است؛ 
سبک و آرام. انگار در خانۀ پدری ات نشسته ای و در خنکای نسیم محبت، آرام می شوی.

هیچ وقــت گمــان نمی کــردم کــه نجــف بــرای مــن آخریــن مقصــد باشــد و دیگــر تبریــز را 
نخواهــم دیــد.
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در ایــن فکرهــا غوطــه ور بــودم کــه صــدای ســید علــی آمــد: »رخشنده ســادات! بیــداری؟ 
نخوابیــدی؟«

کــردم. نــور مهتــاب روی صورتــش افتــاده  صورتــم را به ســویش برگردانــدم و نگاهــش 
بــود. گفتــم: »خــواب بــودم، امــا بیــدار شــدم؛ کمــی دل شــوره دارم!«

از روی گلیمـــی کـــه خوابیـــده بـــود، کمـــی تـــکان خـــورد و گفـــت: »چـــرا عزیـــز مـــن؟ چرا 
داری؟« دل شـــوره 

کــردم و بــا  کــه همــان غصــۀ همیشــگی در آن نمایــان بــود، نگاهــی  بــه چشــم هایش 
گفتــم: »ســید علــی!« مکثــی معنــادار 

در حالی کــه دســت بــه چشــمانش می کشــید و آنهــا را کــه از ایــن ســفر طوالنــی در حــال 
بســته شــدن بــود بــاز نگــه می داشــت، نیم خیــز شــد و گفــت: »چیــزی شــده رخشــنده؟«

می خواســتم حرفــم را نزنــم، امــا دلــم انــگار از زبانــم پیشــی گرفتــه بــود؛ به آرامــی گفتــم: 
»تــو مگــر دلــت نمی خواســت بــه ایــن ســفر بیاییــم؟ مگــر صبــح و شــبت بــه ایــن نگذشــته 
بــود کــه عــازم زیــارت حــرم مولی الموحدیــن باشــی؟ پــس چــرا هنــوز دلــت غمگیــن اســت؟ 

چــرا کــم حــرف می زنــی؟ چــرا غصــه دار و مضطربــی؟«
ســید علــی نگاهــم کــرد و آرام نشســت. تأللــؤ نــور مــاه در چشــمانش، بیش از پیــش ُپرفــروغ 
کت مانــد. دوبــاره ســرش را بــاال گرفــت و نگاهــم  شــده بــود. ســرش را زیــر انداخــت و مدتــی ســا
کــرد. چشــم هایش پــر از اشــک شــده بــود. از اینکــه بیشــتر غصــه دارش کــرده بــودم، نگــران 

شــدم و گفتــم: »ســید علــی! مــن نمی خواســتم ناراحتــت کنــم و…«
گفــت:  و  گرفــت  در دســتش  را  و دســتم  کــرد  دراز  را  آمــد، دســتانش  به ســمتم  دیــدم 
»رخشــنده! راســتش از وقتــی عــازم ایــن ســفر شــده ایم، هرقــدر از تبریــز دور می شــدیم، انــگار 
کــه در بیابــان و  بــه آنچــه عمــری آن را می خواســتم نزدیک تــر می شــویم؛ گویــا هــر قــدم 

صحــرا برمی داشــتیم، بــرای مــن نزدیــک شــدن و رســیدن بــه آرزویــم بــود.«
اخم هایــم را در هــم کــردم و گفتــم: »مــن کــه همیــن را می گویــم، پــس چــرا ناراحتــی؟ چــرا 

غصه داری؟«
کمــی صورتــش را چرخانــد، بــه قــرص مــاه نظــری انداخــت و گفــت: »شــنیده ای می گوینــد 

ــد؟« ــیده درک می کنن ــق های به عشق رس ــا را عاش ــن ترس ه بزرگ تری
ک دیدنــش  متوجــه بــودم می خواهــد چــه بگویــد؛ امــا دلــم تــاِب غمگیــن و اندوهنــا
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را نداشــت، پــس بــا خنــده گفتــم: »بــرای همیــن اســت کــه تــو ترســوترین آدم روی زمیــن 
کــه دیگــر کارت تمــام اســت.« هســتی؛ چــون بــه مــن رســیده ای و پیداســت 

لبخنــد ملیحــی زد، دســتانم را بیشــتر فشــار داد و گفــت: »تــو کــه جــای خــود داری؛ امــا 
کــم. رســیدنمان بــه عــراق، برایــم حکــم ماهــی تشــنه لبی را دارد کــه بــه  مــن شــیفتۀ ایــن خا

اقیانــوس افتــاده اســت.«
بــه روی خــودم نیــاوردم کــه می خواهــد حــرف را عــوض نکنــد و بــه گفت وگویــش ادامــه 
دهــد. صدایــم را صــاف کــردم و گفتــم: »خــب مــا کــه آمده ایــم، دیگــر نبایــد غصــه دار باشــی!«

کــرد و در حالی کــه نگاهــش را می دزدیــد، گفــت: »رخشــنده!  ک  اشــِک چشــمانش را پــا
ــر  گ ــم. ا ــا بمان ــن ج ــم همی ــردم، می خواه ــز برگ ــه تبری ــم ب ــم و نمی خواه ــر نمی توان ــن دیگ م

برگــردم، تلــف می شــوم.«
متحیــر نگاهــش کــردم. نمی دانســتم چنیــن قصــدی دارد. بیشــتر فکــر می کــردم بناســت 
زیارتــی کنیــم و برگردیــم تبریــز. بــا ایــن احــوال، تــاش کــردم زنــی باشــم کــه مــردش را تنهــا 
نمی گــذارد و می کوشــد بــه او بفهمانــد کــه هرجــا باشــد، همــراه او خواهــد مانــد. بــرای همیــن 
بــا اینکــه گوشــۀ چشــمم تــر شــده بــود و فکــر خانــواده و تبریــز در ســرم خلجــان می کــرد، 
گفتــم: »ســید علــی! تــو هرجــا باشــی، مــن کنــارت هســتم، مراقــب بچه هایــت می مانــم و بــا 
ــدِر ثروتمنــد  ــِر پ ــر الزم باشــد کــه دخت گ تمــام وجــود از درکنار تو بــودن راضــی هســتم؛ حتــی ا

تبریــزی بودنــم را فرامــوش کنــم.«
ســید علــی کــه انــگار خــون تــازه در رگ هایــش جــاری شــده بــود، نگاهــم کــرد و بــا اشــِک 
گفــت: »خــدا تــو را بــرای مــن نگــه دارد رخشــنده.  خوشــحالی، پــس از ســکوتی طوالنــی 

نمی دانــی چــه آرامشــی بــه قلبــم دادی و تــا چــه انــدازه خوشــحالم کــردی، امــا…«
کت شد. دوباره سا

- اما چه؟
- امــا هنــوز نگــران پــدرم هســتم، پــدر راضــی نمی شــود در نجــف بمانــم؛ او فعــًا فقــط مــن 
ــه بــه عــراق فرســتاده و به گمانــم هنــوز آن اعتمــادی را کــه بــرای  ــِی قافل را به عنــوان روحان

نجــف مانــدن الزم اســت بــه مــن نــدارد؛ درمانــده شــده ام و نمی دانــم بایــد چــه کنــم. 
دلم گواهی می داد که امیرالمؤمنین علی؟ع؟خود، این ســـید جوان را طلب کرده و این 
آتش را به دلش انداخته اســـت؛ از این رو، ســـرم را به ســـوی حرم سیدالشـــهدا؟ع؟برگرداندم 
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و بـــا اشـــارۀ دســـتم رو به حـــرم با اعتمـــاِد کامل گفتـــم: »از این آقـــا می خواهیـــم همه چیز را 
برایمان درســـت کند.«

ــازه ای در جانــش دمیــده شــده بــود؛ نگاهــم کــرد، صورتــش را نزدیــک آورد  انــگار روح ت
ــم.« ــکر می کن ــدا را ش ــو دارم، خ ــل ت ــری مث ــه همس ــت: »از اینک ــید و گف ــانی ام را بوس و پیش

خ شــده ام را بــا دســتم پوشــاندم و نگاهــش کــردم کــه می گفــت: »هیچ چیــز  گونه هــای سر
نمی توانــم بگویــم، جــز اینکــه زنــی هســتی کــه مــردت بــا تمــام وجــودش دوســتت دارد و از 

تــو راضــی اســت.«
ــار از همیشــه شــیرین تر بــود.  ــم آب می شــد، ایــن ب قنــدی کــه همیشــه از کامــش در دل
نگاهــش کــردم؛ بلنــد شــد، عمامــه اش را بــر ســر گذاشــت، قبایــش را پوشــید و بــا طمأنینــه ای 
دیدنی، به ســوی بارگاه قمر بنی هاشــم؟ع؟به راه افتاد تا او را واســطه کند که ســاالر شــهیدان 
ــد… ــی گردان ــی؟ع؟را راض ــن عل ــب مولی الموحدی ــرف قل ــف اش ــان در نج ــرای باقی ماندنم ب

 



کــه  ســید علــی در آخریــن روز هــای بیست و هفت ســالگی اش عــازم ســفری شــده بــود 
خــود نمی دانســت قدم هــا و مجاهداتــش در بســتر تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد. او تبریــز 
و خانــواده اش را دوســت داشــت، امــا روِح ناآرامــش قــراری بیــش از ایــن طلــب می کــرد. 
کــم  به دنبــال رســیدن بــه حقایقــی واالتــر از روزمرگی هــای زندگــی طلبــه ای عــادی بــود. 
ک مکتب خانه هــا، حوزه هــا و مســاجد تبریــز را خــورده بــود. درس نخوانــده و ســال ها خــا

تبریــزی، صاحــب  نّیــر  نــزد  را  ادبیاتــش  پایــۀ  و  پــدر خوانــده  را پیــش  کشــاف  تفســیر 
مثنــوی آتشــکده، محکــم کــرده بــود. بــرای مقدمــات علــوم حــوزوی، توشــه های زیــادی از 
درس میــرزا موســی تبریــزی و میــرزا محمدعلــی قراچه داغــی برداشــته و محضــر امامقلــی 

کــرده بــود. نخجوانــی، اســتاد پــدرش را مــدت کوتاهــی درک 
امامقلـــی خود، شـــوریده ای بود در ابتدای جوانی، در دام عشـــق مجـــازی گرفتار آمده 
بـــود. روزی در میـــان راه، در حالی کـــه سراســـیمه می رفتـــه و در حـــال فکر و خیـــال بوده، 
صاحب دلـــی دســـت بـــر شـــانه اش می نهـــد و بـــه او می گویـــد: »ایـــن راه عشـــق نیســـت و 
عشـــقی که به آن مبتایی، عشـــق حقیقی نیســـت! عشـــق، عشق خداســـت و باید عاشق 

پرودگار شـــد.« 

َتِقياِن« )الرحمان: ١٩(.
ْ
َبْحَرْيِن َیل

ْ
َج ال ۴. »َمَر

 ١292-١٣١١ق
شمس تبریزی
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بــا تصــرف باطنــی آن پیــر، برقــی سراســِر وجــود امامقلــی را گرفتــه و در همــان لحظــه، 
عشــقش را بــه عشــقی الهــی و حقیقــی تبدیــل کــرده بــود.1

کــه از آن عالقــۀ مجــازی، اثــری در وجــودش باقــی  1. پــس از آن، امامقلــی آواره و در بــه در عشــق الهــی می شــود، تاآنجا
کــه دوبــاره آن صاحــب دل را مشــاهده می کنــد و از او طلــب چــاره می نمایــد و  نمی مانــد. در همیــن ســرگردانی ها بــوده 
کار تــو درســت می شــود.« کــه  کنــی، آنجاســت  او در پاســخش می گویــد: »بایــد بــه مکــۀ مکرمــه بــروی و در آنجــا اقامــت 

امامقلــی بــا حیــرت و رنجــوری، عاشــقانه عــازم مکــۀ مکرمــه می گــردد و مقیــم ســرزمین وحــی می شــود. پــس از گذشــت 
ــا اینکــه پــس  ســالیان، طلــب و غلیــاِن بیش از پیــش عشــق، او را لبریــز و در بــه در می کنــد، امــا بــه مقصــود نمی رســد، ت
گفتــه می شــود: »بایــد بــه مشــهد مقــدس و خدمــت علی بن موســی الرضــا؟ع؟ مشــرف شــوی و در  از چهــار ســال بــه او 

کارت خواهــی رســید.« آنجــا بــه چــارۀ 
امامقلــی ایــن مســیر طوالنــی را ایــن بــار بــا دلــی شکســته طــی می کنــد و رحــل اقامــت در ارض اقــدس و جــوار ســلطان 
امــام هشــتم  زیــارت  و  بــه توســل  روز  و  مــاه پی در پــی، شــب  الرضــا؟ع؟ می افکنــد. ســه  اباالحســن علی بن موســی 
گفتــه  ، ســه مرتبــه در بیــداری بــه او  می گذرانــد و بــاز برایــش فتحــی حاصــل نمی شــود، تــا اینکــه پــس از توســالت بســیار

می شــود: »بایــد بــه قزویــن و نــزد آقــا ســید قریــش قزوینــی بــروی، مطلــوب تــو آنجاســت.«
امامقلــی تــا آن روز هیــچ گاه اســم ســید قریــش قزوینــی را نشــنیده بــود و اصــاًل نمی دانســت او کیســت. عــازم قزویــن 
کــه ســید قریــش از علمــای سرشــناس و معــروف شــهر قزویــن  می شــود، در آنجــا پرس و جــو می کنــد و متوجــه می شــود 
کــردن  ــه اش محــل برطــرف  کــه حلقــۀ درس و بحــث چشــمگیری داشــته و خان ــوده  اســت. ســید قریــش از علمایــی ب
اختالفــات و واســطه گری بــرای حــل درگیری هــای بیــن مــردم بــوده اســت. امامقلــی به ســرعت بــه منــزل او مــی رود؛ 
کارُکشــته،  کــه مــن به دنبــال مــردی اهــل معرفــت،  ــا اتاق هایــی پرشــمار و تو در تــو. بــا خــود می اندیشــد  منزلــی بــزرگ ب
کــه مــدام ســرگرم دنیــای مــردم اســت و  زاهــد و بی هــوا می گشــتم، پــس چــرا مــن را بــه چنیــن انســانی ارجــاع داده انــد 
خبــری از عزلــت و خلــوت در احــوال او مشــاهده نمی شــود؟ امــا تنهــا ســید قریــِش حاضــر در قزویــن، همــان عالــم بــود. 
بــا دلــی ناامیــد تــا ظهــر و زمــان رفتــن مــردم، در خانــۀ ســید قریــش می نشــیند و وقتــی کــه همــۀ مــردم متفــرق می شــوند، 
کنــد، امــا در همــان لحظــات، ســید قریــش از طبقــۀ بــاال او را صــدا  کــه خانــه را تــرک  او هــم ناامیدانــه از جــا برمی خیــزد 

کــه بــه طبقــۀ فوقانــی بــرود. می زنــد و بــه او  اشــاره می کنــد 
امامقلــی بــاال مــی رود. ســید قریــش او را از غرفه هایــی تو در تــو بــه اتاقــی می بــرد و بــه او رخصــت نشســتن می دهــد. 
ــود او  ــه می ش ــی متوج ــه امامقل ک ــد  ــخنانی می گوی ــد، س ــزی بگوی ــی چی ــه امامقل ــدون اینک ــه و ب ــش بی مقدم ــید قری س
از تمــام جزئیــات زندگــی اش باخبــر اســت. ســید در ادامــه، بــه او دســتوراتی می دهــد و بــه او می گویــد: »بایــد بــه ایــن 

کنــی و ان شــاء اهلل مقصــد حاصــل اســت.«  دســتورات عمــل 
، اقامــت در آنجــا و مشــغول شــدن بــه کســب وکار در بــازار را بــه او می دهــد.  درنهایــت، ســید فرمــان عزیمــت بــه تبریــز
کــرده بــود و دویســت تومــان پــول بــه  کــه از یک هفتــه پیــش بــرای امامقلــی آمــاده  ســپس لباســی از جنــس لبــاس تجــار 

ــۀ تبریــز می کنــد.  امامقلــی می دهــد و او را روان
امامقلــی در بــازار تبریــز مشــغول بــه کســب و کار می شــود و مراتــب تهذیــب نفــس و طــی طریــق را بــا  اشــارات ســید قریــش 
کــه آنچــه در رســیدن بــه مــدارج بلنــد معنــوی بــه او وعــده داده بودنــد، در خــارج تحقــق می یابد. ســپری می کنــد، تاآنجا

کــه ســید قریــش عالقــۀ وصف ناپذیــری بــه امامقلــی داشــته، شــب های جمعــه نمــاز مغــرب را  بیــن مریــدان معــروف بــود 
، نــزد امامقلــی می خوانــده و دوبــاره صبــح جمعــه بــا طــی االرض، نمــاز صبــح را در قزویــن  در قزویــن و نمــاز عشــا را در تبریــز

برپــا می کــرده اســت. 
پــس از حضــور امامقلــی در تبریــز و بهره هــای فراوانــش از دســتورات و وجــود روحانــِی ســید قریــش، ســید حســین 

قاضــی، پــدر ســید علــی، از محضــر امامقلــی بهره هــای فــراوان می بــرد.
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وقتــی ســید علــی نیــز اســتعداد بهــره وری از او را می یابــد، پــدر بــه او می گویــد خدمــت 
امامقلــی نخجوانــی برســد و مدتــی در محضــر او رفت و آمــد کنــد. پــدر بــه او توصیــه می کنــد 
کــه در محضــر امامقلــی همچــون کســی باشــد کــه زیــر درختــی نشســته و بــدون تــکان دادن 
کت باشــد  گــر او ســخنی نگفــت، ســید علــی هــم ســا درخــت، منتظــر افتــادن میــوۀ آن اســت؛ ا

و جریــان فیــض را بــه عهــدۀ او بگــذارد.
بــوده  آقامحمــد بیدآبــادی، آن اعجوبــۀ عصــر  تربیتــِی  گردان مکتــب  از شــا امامقلــی 
اســت. ایــن خــط درخشــان نــور، سینه به ســینه از اســاتیدی کارکشــته و بــزرگ بــر جــان ســید 
علــی جــاری شــد. وقتــی او بــه مکتــب تربیتــی نجــف ملحــق گشــت، همچــون دو دریــا کــه بــه 

هــم آمیختــه باشــند، وجــود او را از هــر ســو جامــع و ورزیــده بــار آوردنــد.
قامــوس معنــوی و بنیــان وجــودِی ســید علــی در تبریــز، بــا تعالیــم خالصانــۀ امامقلــی و 
پــدرش، ســید حســین، شــکل گرفــت و کم کــم آتــش نجــف اشــرف بــه دلــش افتــاد و عاقبــت 

قصــد عزیمــت بــه ســرزمین خورشــید، دلــش را بی تــاب کــرد.
آری، ســید علــی وقتــی عــازِم دیــار ســلطان هفــت عالــم می شــد، جوانــی بــود اســتاددیده، 
ک برای فتح قله های علم و معنویت و حقایقی عظیم تر در خودشناسی و  راه رفته و عطشنا
معرفت اهلل. تبریز کوچک تر از آن بود که از عهدۀ آن استعداد و آن تاطم امواج حق جو برآید.
کســی فکــر نمی کــرد کــه صفحــات تاریــخ بــه مســیحاِی انفــاس آســمانی او ورق خواهــد 
خــورد و خیــل عظیمــی از اولیــای الهــی بــا درخشــش او راه بــه َمکَمــن توحیــد خواهنــد ُبــرد.

ســید علــی از تبریــز عــازم نجــف اشــرف شــده بــود و کســی جــز صاحــب والیــت نمی دانســت 
و  تابیــدن  بــرای  و  آمــده  بــرون  خویــش  مأمــن  از  تبریــزی  شــمس الحق  بــار،  ایــن  کــه 

گشــته اســت….  به آتش کشــیدن قلــب هــزاران مولــوی، عــازم شــهری دگــر 
ذاتــی و صفاتــی و مجــازی و حقیقت
عاشق تو و معشوق تو و قاتل و مقتول

زمانــی و  مکانــی  و  نهانــی  و  پیــدا 
صیــاد تــو و صیــد تــو و تیــر و کمانــی1

1. امامقلی نخجوانی.



گــذرگاه  کنــار  در  گوشــه ای  می کشــیدم؛  را  انتظــارش  و  بــودم  نشســته  آنجــا  مــن  و   …
بــودم. ســپرده  قدم هایــش  صــدای  بــه  گــوش  وادی الســام 

گام به گام که از تبریز عازِم نجف شده بود، با او بودم!
و حال که وارد این شهر می شد، سنگینی توشۀ تقدیرش را بیش از پیش لمس می کردم.

زیِر دستان استادان خبیری پرورش یافته بود؛ اما مسیری طوالنی در پیش داشت…
طالعی بس عظیم در سریرت و سرنوشتش مشاهده می کردم.

از اعمــاق دل می دانســتم کــه بناســت برهــه ای کوتــاه، به دســت مــن از گل و الی دنیــا 
پیشــانِی  بــر  کــه  بلنــدی  مقــام  بــه  کنــد.  حرکــت  حقیقــت  و  طریقــت  الیه هــای  به ســمت 
تقدیــرش نقــش بســته بــود، غبطــه می خــوردم؛ امــا چــاره ای نداشــتم، مجبــور بــودم در مقــام 

ــاورم. ــار بی ــور ب ــرم و او را صب ــخت بگی ــه او س ــتادی ب اس
راه او تفــاوت مهمــی بــا خانقــاه و مریــدان و صوفیــاِن ملعــون داشــت؛ مســیِر او، مســیِر 
جامعیــت و فقاهــت و تعبــد بــود. گویــا خمیــرۀ او را به گونــه ای شــکل داده بودنــد کــه قــرار بــود 

از صــدر اســام تــا آن دم، عارفــی بــه جامعیــت او نیامــده باشــد.
از بین هزاران هزار، به نظر می آمد که او لیاقت جاروکشی صحن و سرای امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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را پیـدا کـرده بـود؛ امـا هنوزبه آن قله های خلوصی که در تقدیـر آینده اش آن ها را فتح می کرد، 
نرسیده بود. راه ُپرپیچ و خمی بر جبین باطنش نقش بسته بود. هنوز کامل و زبده نشده بود.

هفت دریا آتش و هفت آسمان مجاهده در پیش داشت.
کســی باید او را بیش از پیش به آتش می کشــید. امان از عشــق و شــاق های گدازانش…. 
حقیقــِت عشــق، او را از تبریــز به ســوی خویــش فراخوانــده و چنگال هــای آتشــینش را بیــرون 
کمیــت خویــش کنــد  کشــیده بــود. بــا تمــام وجــود می خواســت جــان ایــن جــوان را مســّخر حا
ــودم. ــده ب ــون ندی ــن مجن ــق را این چنی ــچ گاه عش ــان، هی ــا آن زم ــم، ت ــن در دوران حیات و م

را به تمامــی نصیــب هرکــس نمی کنــد.  گــون اســت و عشــق، خــود  گونا تقدیــر آدم هــا 
کمتــر از کــم و شــاید یک بــار بــود کــه می دیــدم این چنیــن فــروزان و منتظــر در انتظــار کســی 

ــوزاند. ــش بس ــش خوی ــا او را در آت ــتاده ت ایس
عشــق چــه اشــک ها کــه در ایــن راه از عاشــقان بــر زمیــن نچکانــده و هزارهــزار شــیدا که به 
ک و خــون نکشــیده؛ امــا رخصــت وصــول بــه قله هــای خویــش را تمنایــی دســت نیافتنی  خا

جلــوه داده بــود.
ســیدعلی نمی دانســت کــه گام در ســرزمین نیســتی ها و آغــوش عریــاِن محبــت گذاشــته 
ــرک تبریــزی برخاســته بــود  اســت. ایــن بــار، جنــاب عشــق؟ع؟ گــدازان بــه اســتقبال ایــن ُت

کستر نشســتۀ او به تماشــا بنشــیند. و می خواســت سرتاســر وجــود خــود را در هســتِی به خا
ک کاروانــش را می دیــدم کــه بــه شــهر عجایــب نزدیــک می شــد. آخریــن  از دور، گرد و خــا
مقصــد آنهــا مســیِر کنــاِر گــذرگاِه وادی الســام و دیــوارۀ شــهر بــود کــه بــه بــاب شــیخ طوســِی 
حــرم مطهــر ختــم می شــد. کاروانــی از تجــار و ثروتمنــدان تبریــزی کــه ســید علــی بــه اســتقباِل 

زندگــِی پیــِش رویــش، دل از تمــام آنهــا و داشته هایشــان تهــی کــرده بــود.
چشــم بــر زمیــِن آســمانِی وادی الســام دوختــه و گوشــه ای در خلــوت، بــه تاقــِی نخســتین 

نــگاه او بــا حریــم الهوتــِی مولی الموحدیــن؟ع؟ فکــر می کــردم.
نخســتین نقطــه ای را کــه گنبــِد درخشــان دیــده می شــد، به  عنــوان کمیــن گاِه ربودنــش 
ک کاروان فزونی گرفت، باألخره قافله ســاالر را پیش روی آنها دیدم. انتخاب کردم. گرد و خا

چشمم در پِی سید علی بود؛ او را می شناختم، نشانم داده بودند.
ــزرگ، چشــم و ابرویــی  ــه بلنــد، جثــه ای وســط، عمامــه ای ســیاه و ب ــاه و ن ــه کوت قــدی ن

ــی. ــه مقاصــد عال ــرای رســیدن ب ــر از عطــش ب مشــکی و چهــره ای پ
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ــا هــزاران  ــر از راه رســید و خــودش کــه گوی ــا ســه دخت رخشــنده، همســرش، روی اســب ب
ــودم.  ــده ب ــه دی ــمایل ک ــان ش ــا هم ــمش؛ ب ــت می شناس ــال اس س

بــا خــود اندیشــیدم خداونــد رحمــاِن رحیــم چــه می کنــد بــرای تربیــت اولیــای خــودش؛ 
درویشی گریخته از خانقاه و صوفیان را در به در و مأموِر گذر دادن و راهنمایِی جوانی کرده 
اســت کــه در آینــده ای نزدیــک، خورشــیدی عظیــم برای اهــل طریقت و فقاهــت خواهد بود.

از بلنــدای عاقبتــش، در خویــش احســاس شــرمندگی و شکســتگی کــردم؛ امــا رســالتی را 
به یــاد آوردم کــه بــرای تربیــت ایــن جــوان برعهــده ام بــود: رســاندن او بــه دامــان عالمــی کــه 
باید مدتی را نزد او می گذراند و پس از او، تلمذش بر آســتان دو ســتارۀ بی بدیل آســماِن فنا.

کشـیدم و چشـمانم را بـه او دوختـم. وقتـی بـه نخسـتین نقطـۀ تاقـِی  ابروانـم را در هـم 
چشمانش با گلدسته ها و حرم نزدیک شد، دیدم که مات و مبهوت افسار اسب را کشید و ایستاد.

چــه پیونــدی بــا روحــش داشــتم! انعکاس تکلمــش بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در نهان خانۀ 
هســتی ام می شــنیدم؛ قطره هــای المــاس بــود کــه از چشــمانش ســرازیر می گشــت.

لــب مکــّررا می گفــت:  زیــر  کــرد.  به پــا  امــواج والیــت  از  ارتعاشــی  صدایــش در وجــودم 
»الســام علیــك یــا أباالحســن یــا أمیــر المؤمنیــن و رحمــة اهلل و برکاتــه«.

گــر  گاه می شــد. ا خــودش نمی دانســت کــه چــه خوشــامدی بــه او می گوینــد. نبایــد هــم آ
می دانســت که خودشــان او را خواســته اند، الیه های حجاب خودخواهی اش َکدرتر می شــد.

همیـن کـه پاسـخ مـوال را نشـنید و همیـن کـه در حجـاب باقـی مانـد، باعـث غلیـان بیشـتر 
دلـش شـد و ترنمـی باطنـی بـا تکـراری به وسـعت هسـتی در دلـش طنیـن انداخـت: »یـا علـی! 
رسـم بـر ایـن اسـت کـه صاحب خانـه، مهمـان را سـه روز نگـه مـی دارد؛ امـا مـن می خواهـم تـا 

آخـر عمـر مهمـان تو باشـم«.
 چــه طوفانــی در گلســتان دلــش بــر پــا بــود! عطــش و تاقــی اش بــا دریــای بیکــراِن حقایق 

ل می درخشــید! چــه نســیمی از ســوی والیــت، گیســوانش را نــوازش مــی داد! چــه زال
مــن شــاهد ایــن تاقــِی عاشــقانه بــودم و بــا تمــام وجــود دانســتم کــه امیــر ُملــک وجــود، 

خــود، او را فراخوانــده اســت و خواســته بــرای همیشــه میزبــان او باشــد.
ک وادی الســام نگاهــی کــرد.  ســید علــی بــه اشــک های روان و چکیــده اش بــه روی خــا

ک وادی الســام طــراوت گرفــت، روشــن شــد و بــه رفیــق ابــدی اش لبخنــدی زد. خــا
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ســید علــی بــه ســاحل ســرزمین فنــا وارد شــد و گام هــای اســتوارش را به ســوی سرنوشــتی 
بی بدیــل برداشــت.

و مــن در آن نقطــه، بــرای آغــاز رســالتم دانــه ای را در دلــش کاشــتم کــه ماقاتمــان در 
آینــده ای نزدیــک را رقــم مــی زد….

و إّنــي قدمــت إلــی هــذه المدینــة و وفــدت ضیفــًا علیــك و العــادة فــي الضیــوف أن یبقــوا 
ثاثــة أیــام؛ لکنــي ســأبقی فیهــا بقیــة أیــام حیاتــي إن شــاء اهلل تعالــی.

فطاب لنا حتی أقمنا بها عشرًا  و ردنا بها إن المقام ثاثة 
بل عمرًا إن شاء اهلل ...1

کــه ســه روز  ــر شــما وارد شــدم و عــادت مهمان هــا ایــن اســت  ــا مــن بــه ایــن شــهر آمــدم و به عنــوان مهمــان ب 1. همان
بماننــد، امــا مــن می خواهــم بقیــۀ عمــرم را در ایــن شــهر بگذرانــم، إن شــاء اهلل.

گر ده روز هم در آنجا اقامت کنیم.  ما به آنجا وارد شدیم، همانا اقامت در آنجا سه روز است؛ پس برای ما گوارا باد، حتی ا
: بلکــه تمــام عمــر ان شــاءاهلل )شــعری کــه ســید علــی در بــدو ورود بــه نجــف اشــرف ســروده اســت همــراه  تعلیقیــه بــر شــعر

بــا تعلیقیــۀ او(.


