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دو ستاره

آن شب، آسمان زیبای مّکه شاهد نورافشانی 
دو ستاره بر پهندشت کویر و شانه های بلند 
نخلســتان ها بود. شــهر را جنب و جوشی 
عظیم دربرگرفته بود. »عبدالمطلّب« بر ســِر 
آن بود که برای پســرش ، همسری بیابد و 
»عبــدال« جوان که قامــت رعنا و چهره ی 
زیبایش، دختران سیه چشــم و زیبای مّکه 
را والــه و شــیدای خویش کرده بــود؛ به 
روزهایی می اندشــید که در کنار همسری 
جوان، فرزندانی را بر زانو نشانده و لبخندی 

از سِر مهر، نثار خانواده ی خود می کند.
هر یک از دوشــیزگان مّکــی، حاضر بود 
که همــه ی ثروت و دارایی خود را به پای 
عبدال نثار کند و او تنها دِل خود را به وی 
ببخشــد! رقابتی شــگفت در میان دختران 
مّکه بر ســر تصاحب عبدال درگرفته بود. 
شــاید هــر کــدام از آن ها به نحــوی می 
کوشــید تا خودی نشــان بدهد، گوشه ی 
چشــمی بنمایاند و جواِن برومند و دوست 
داشتنی عبدالمّطلب را از آِن خویش سازد!

در ایــن میان، »آمنه« دختر وهب، دوشــیزه 
ی صاحــب کمــال و جمــال نیز چشــم به 
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عبــدال داشــت. امّا نــه از امکانات ســایر 
رقیبان برخوردار بــود و نه هم چون آن ها 
بــی پروایی می کرد. شــیدایی او آمیزه یی 
از پاکدامنی و عّزت نفــس بود و همین او 
را وامی داشــت که همــواره در هاله یی از 
ُحجــب و حیا باشــد و مثل دیگــر دختران 

شهر، به خودنمایی نپردازد. 
پرنده ی بشــارت و شــادی در افق به پرواز 
درآمــد و همــای بخت بــر شــانه ی آمنه 
نشســت. عبدال، او را به همسری برگزید. 
اشک ها، دلشــوره ها و نگاه های حسرت 
بــار دوشــیزگانی کــه دل به مهــر عبدال 
جــوان ســپرده بودند، برای آنــان حاصلی 
دربرنداشت. زیرا سعادت و توفیق، از میان 
آن همه زیباروی شــهر، به گزینش نجابت 
و فرزانگــی آمده بــود. و جــواِن محبوِب 

دختران مکه، اینک از آِن آمنه شده بود!
آمنــه، در دل، احساســی وصف ناشــدنی 
داشــت. شــور و شــوق در چهــره اش به 
خوبی نمایان بود. از شــادمانی و خرسندی 
در پوســت نمی گنجید! با این همه، ّحسی 
مبهم؛ بــذری از دل نگرانی را در وجودش 

می پاشید!...
***

عبدال ، بار ســفر می بســت؛ حــال آن که 
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خود چشم به راه مســافر کوچک خویش 
بود. کاروانی برای تجارت به شــام راه می 
ســپرد و فرزند عبدالمّطلــب قصد همراهی 
داشــت. او گام به راه شــام داشت و دل در 
گــرو مّکه! شــاید با خود می اندیشــید که 
همســر جوانش دوری او را چگونه تحمل 

خواهد کرد. 
عبــدال، در حالی که کالهای بازرگانی و 
توشه ی سفر خود را آماده می کرد، چشم 
به آمنــه دوخت و در تاقی نــگاه آن دو، 
شــراره یی از شــوق و مهر و شادمانی، دل 

هاشان را روشن تر و گرم تر ساخت...
لحظــه یــی بعــد، عبــدال، آخریــن نگاه 
مهرآمیزش را به همســر جوانش انداخت. 
ســپس خداحافظی کرد و پای از آستانه ی 
در بیــرون نهاد. امّا قلب خود را در خانه جا 

گذاشت!
آمنه به بدرقه ی شــوهر شتافت. ظرف آبی 
را که در دســت داشت، پشــت سِر وی بر 
زمین پاشید و تا آن جا که عبدال دیده می 
شد ، با نگاه خود به دنبالش رفت و ناگهان 
دلتنگــی غریبی را همــراه با دل واپســی، 
در وجــود خود یافــت. آرام، آرام به اتاق 
بازگشــت و هنگامی که اندیشید یادگاری 
از عبدال در نبوِد او، با وی اســت، لبخندی 
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رضایت آمیز به لبانش نشست...
روزها و مــاه ها از پی هم می گذشــتند و 
دوری از عبــدال برای آمنه دشــوارتر می 
شد. تنها هنگامی که می اندیشید از عبدال، 
فرزنــدی در شــکم دارد، اندوهش اندکی 

کاهش می یافت!
آمنه، همسر جوان و فداکار عبدال، دلتنگ 
از دوری شوی خویش، روزها را سپری می 
کرد، گاه هم با خود می اندیشــید که نکند 
عبدال... امّا این اندیشه را نیمه تمام رها می 
کرد و به سراغ تدارک مراسم استقبال، در 

ذهن و دل خویش می رفت.
مدتی بعد، به آمنه ی چشم به راه، خبر دادند 
که کاروانی در حال بازگشت به مّکه است. 
بی قراری اش فزونی یافت و به ســرعت به 
دیدار عبدالمطلّب شــتافت. آن گاه همراه 
وی و گروهی از مردم، به بیرون شهر رفت 
تا به پیشواز عزیز خود بشتابد. شوق دیدار، 
توأم بــا نوعی دل نگرانی در ســیمای پدر 
پیــر عبدال و عروس جوانش به چشــم می 
خورد. اندک انــدک پیش درآمد کاروان 
از دور پدیدار شد. دست ها، سایه بان چشم 
ها می شد و دل ها با اشتیاق در سینه ها می 
تپید. هر کسی در جستجوی مسافر خویش 
بــود. کاروان هر لحظــه نزدیک و نزدیک 
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تر می شــد. دست ها در هم گره می خورد 
و آغوش ها به روی یکدیگر گشــوده می 
شــد... مردم، مسافران خویش را پس از ماه 
ها دوری در بغل می فشردند. اشک شوق، 

به سرعت بر پهنای گونه ها می دوید. 
عبدالمطلّب و آمنه، پیوسته سر می کشیدند 
و بــه کاروانیان می نگریســتند. امّا اثری از 
عبــدال نمــی یافتنــد. آمنه، نگــران و دل 
پریشــان، نگاه معنی داری بــه عبدالمطلّب 
انداخت. آهی از دل بــرآورد و قطره های 
اشــک، آرام بر گونــه اش فــرو لغزیدند. 
عبدالمطلّــب عروس خــود را دلداری داد 
و گامی پیش نهاد. آشــنایی را در کاروان 
ُجست و ســراغ عبدال را از او گرفت. آن 
مرد گفت: »در مدینــه، او را دیدم. مریض 
احوال بود. ممکن است بیماری اش شّدت 

یافته باشد و...«
عبدالمطلّــب ، توضیحــات دیگــر مرد را 
نشــنید! بی درنــگ »حارث« پســر بزرگ 
خویش را به مدینه فرستاد تا عبدال را بیابد 

و با خود بیاورد.
حــارث، شــتابان به مدینه رفــت و جویای 
عبــدال شــد. گفتنــد در خانــه ی یکی از 
بستگان بستری شــده است. به آن جا رفت 
و با شنیدن خبری، دلش فرو ریخت. اشک 
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هایش روان شــد و گام هایش لرزید . به او 
گفته بودند کــه عبدال رخت از این جهان 
برکشیده و به ســوی پروردگار خویش پر 

کشیده است!
حارث، اندوه ناک و دل خســته بازگشت 
و گران بــارِی کوه عظیمــی از اندوه را بر 
دل های پدر خویش و همسر عبدال وانهاد 
و اشــک همه ی کســانی که عبدال را می 

شناختند، همانند رودی روان ساخت!
دل هــا را اندوهی گــران دربرگرفت. آمنه 

هم با خود اندیشید: 
»آه! آن احســاس مرموز، خبــر از این روز 
می داد. وای بر من! عبدال! همســر نازنینم! 
چرا در آغاز راه، مرا تنها گذاشــتی؟ کاش 
مرا هم با خــودت برده بودی! ای روزگار! 
چگونه راضی شدی مرا به سوگ بنشانی؟ 
همســرم! عبــدال! اگــر دو مــاه دیگر می 
ماندی، شکفتن غنچه ی زندگی مان را می 
دیدی. اگر دو مــاه دیگر دوام می آوردی 
، اّولین ثمــره ی ازدواج خودت را بر زانو، 
می نشاندی و بر روی همچون گلش، خنده 

می زدی. امّا افسوس...«
آمنــه، ضّجه می زد و می نالید. او پژمرده و 
پرپر شــده بود و اطرافیان تاش می کردند 

تا آرامش را به وی بازگردانند.
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 طلوع یک خورشید

از هیچ سو، آوایی برنمی آمد. شب، پرده ی 
سیاهش را بر روی جهان و مردمان کشیده 
بود. شاید تنها صدایی که از دوردست ها به 
گوش می رســید، فریاد مرغ حق بود. کلبه 
ها آرام، همه جا ســاکت و مردم در خواب 

ناز بودند. 
عبدالمطلّــب در مّکــه و در کنــار حجــر 
اســماعیل، تن به خواب سپرده بود. او گاه 
از ایــن پهلو به آن پهلــو درمی غلتید و گاه 
به پشــت می خوابید. آرام و قرار نداشــت. 
ناگهان از خواب پرید و در تارکی این سو 
و آن ســو را کاوید. غرِق عرق شده بود و 
به شــدت می لرزید. خوابــی دیده بود که 
وی را به شّدت هیجان زده کرده بود. برای 
دقایقــی چند نتوانســت از جای خود تکان 

بخورد.
اندکی بعد، ســپاه ســپیدی بر لشکر سیاهی 
پیروز می شــد. صبح در راه بود. سپیده که 
زد، عبدالمطلّب دستی به زانو گرفت، بلند 
شــد و به راه افتاد. امّا همچنــان از خودبی 
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خود بــود. او دل به خواب غریبی که دیده 
بود ســپرده و درباره ی تعبیر آن اندیشه می 
کرد. در راه که مــی رفت با کاهنی روبرو 
شــد. کاهن که پریشان-حالی و تغییر را در 
قیافه و سیمای عبدالمطلّب دید، از او پرسد: 
-  بــزرِگ عرب را پریشــان مــی بینم! آیا 
اتّفاقــی افتاده اســت که ایــن گونه رنگت 

پریده و بدنت می لرزد؟
عبدالمطلّب سری تکان داد، آب دهانش را 

فرو برد و گفت:
-  بله. خواب دیده ام. خوابی بسیار شگفت 

انگیز، کاهن.             
-  تعریــف کن تا بدانــم آن رویا چه بوده 

است!
- دیدم به ناگاه درختی از پشــت من روید 
و چندان رشــد کرد و بالنده و بلند شد که 
ســر به آســمان می ســایید . آن چنان که 
گویی شــاخه هایش تمامی مشرق و مغرب 
را فراگرفت. بعد، نگاه کردم و دیدم چنان 
نوری از آن درخت می تابد که ده ها برابر 
نور خورشید است. آن گاه عرب و عجم را 
در برابر آن درخت، به حالت سجده دیدم. 
لحظه بــه لحظه نور و روشــنی آن افزایش 
می یافــت و عظمتش فــزون می-گرفت. 
گروهی از مردم قریش اراده کردند که آن 
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درخت را برَکنَند ، امّا همین که نزدیک آن 
رســیدند؛ جوانی را مشاهده کردم که آنان 
را می گرفت، پشــت شــان را می شکست 
و دیده های شــان را بیــرون می-آورد! در 
آن هنگام خواستم شاخه یی از آن درخت 
برگیــرم ولی همین که دســت بلند کردم، 
آن جوان مــرا صدا زد و گفــت: »بهره ی 
آن درخــت، مال گروهی اســت که بدان 
درآویخته اند...« و این جا بود که هراسان، 
دیده گشــودم و فهمیدم که این همه را در 
خــواب دیده ام. و اینــک همچنان که می 

بینی آثار آن رویا در وجودم باقی است. 
کاهن ، وقتی که این ماجرا را شــنید، رنگ 
از چهــره اش پرید و درحالی که با دســت 
به شانه ی عبدالمطلّب می زد، گفت: »اگر 
راست گفته باشی، باید مژده ی به تو بدهم. 
زیرا از نســل تو، فرزندی زاده خواهد شد 
کــه به پیامبری می رســد و شــرق و غرب 
عالــم را بــه تصرف خوش درمــی آورد.« 
آن گاه کاهن در حالی که چشــم در چشم 
عبدالمطلّب دوخته بود، گفت: »تاش کن 
تــا آن جوانی که او را یــاری می کرد، تو 

باشی!...«
*** 
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تا آن لحظه، هرگاه برای درگذشــت شوی 
خویش دل  تنگی می کرد، با به یاد آوردن 
تنها یادگار او و به امید دیدار دلبند خویش، 
خود را تسلّی می داد... و اکنون زمان موعود 
فرا رســیده بود. انتظار آمنه رو به پایان بود. 
اینک او در بســتر زایمان قرار داشت. درد 
و دانه های درشــت عرق، ســیمای وی را 
پوشانده بود. ناگهان - درست در زمانی که 
شــّدت درد، آمنه را دربرگرفته بود- عطر 
مخصوصی فضای خانــه اش را پُر کرد. او 
صداهایی ناآشــنا را می شنید. این صداها، 
صدای بال زدن فرشتگان بود که از بهشت 
آمده بودند. چند بانوی بهشت بر بالین آمنه 
نشســتند و چــون تعّجب و حیــرت وی را 
دیدند، گفتند: »دلتنــگ و نگران نباش. ما 

آمده ام تا به تو کمک کنیم.«
خورشــید که به خانه های گلین سام داد، 
چشم های آمنه از شادی پُر از اشک شد و 

صدای هلهله در زمین و آسمان پیچید. 
نوزاد آمنه، پسرکی ملیح و زیباروی بود که 
ناف بریده و ختنه شــده قــدم به دنیا نهاد و 
نوری تابان از وجود مبارکش ســاطع شد، 
آن گونــه کــه زمین و آســمان را روشــن 

ساخت. 
در همان هنگام، موبدان سرآســیمه شدند. 
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زیرا آتشــکده ی فارس که همواره روشن 
بــود، به خاموشــی گراییــد! بُت پرســتان 
هراســان شــدند. چه آن که همه ی بت ها 
سرنگون شده و به رو درافتادند! انوشیروان 
، شــاه ایران، خواب های وحشتناکی دید! 
ایوان کسری شکست و چهارده کنگره ی 

آن فروریخت و دریاچه ی ساوه خشکید!
همان شــب، عربــی بیابانــی ، در حالی که 
دستی بر محاسن ســفید خویش می کشید 
و با دست دیگرش مهار شتر خود را گرفته 
بود، وارد مکه شــد و این شعر را با صدایی 

بلند خواند: 
دیشب مکه در خواب بود،

و ندید که در آسمان چه نورافشانی و ستاره 
بارانی بود!

انگار ستارگان از سقف آسمان َکنده شده 
بودند. 

ماه که آن همه بال بود، چگونه پایین آمد؟
...مکه در خواب بواد و ندید!

چه بسیار رازهایی که در طبیعت هست،
گاه و بی گاه چهره می نمایانند،

امّا نه به همه کس!
مّکه دیشب گلباران شده بود. 

گل هاش همه ستاره بودند!
شــاعر عرب با شادمانی شــعر می خواند و 
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زمین و زمان با و همنوایی داشــتند. شــاعر 
هستی نیز زیباترین شعرش را سروده بود!

قنداقــه ی نــوزاد را کــه بــه دســت های 
عبدالمطلّــب ســپردند، بــرق شــاد را در 
چشــم هایش دیدند. کــودک، لبخند ملح 
و شــیرینی نثــار پدربــزرگ خــود کرد و 
عبدالمطلّب متقاباً چهــره  زیبا و کوچک 

نوه اش را بوسه-باران کرد. 
عبدالمطلّب، یــادگار فرزندش را »محّمد« 
نامید و در هفتمین روز ولدتش گوسفندی 
را بــه عنــوان »عقیقــه« ذبح کــرد و یک 

میهمانی بزرگ ترتیب داد. 
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در آغوش صحرا

در آن روزگار، رســم بــر ایــن بــود کــه 
بــزرگان، فرزندان خود را به دایه بســپارند 
. دایه ها معمولً در بیرون شــهرها زندگی 
مــی کردند، تا کودکان را در آب و هوای 
پاک و سالم صحرا پرورش دهند. در چنین 
محیطی رشــد و نمّو بچه هــا کامل تر می 
شد و اســتخوان بندی محکم تری پیدا می 
کردند. ضمن این که از بیماری هایی نظیر 
وبا، که در شهر مّکه شایع بود، در امان می 
ماندند و زبــان عربی را هــم در منطقه یی 

دست نخورده فرا می گرفتند.
یــک روز کــه آمنــه بــا کــودِک از راه 
رســیده اش در اتــاق نشســته بــود، برادر 
شــوهرش،ابوطالب، برایش مژده آورد که 
دایه ی خوبــی برای برادرزاده ی خود پیدا 
کرده اســت. او »حلیمه« را برای این مّهم، 
در نظــر گرفته بــود. زیــرا در آن زمان، از 
میــان همه ی دایه هــا، آن ها که از قبیله ی 
بنی سعد بودند، شهرت بیشتری داشتند ، و 

حلیمه از همین قبیله بود. 
بعدها، این دایه ی سعادتمند، نقل کرده بود 


