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»ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﭘﺪرانﺗﺎن ،و ﻓﺮزﻧﺪانﺗﺎن ،و ﺑﺮادرانﺗﺎن و ھﻤﺴﺮانﺗﺎن ،و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪانﺗﺎن ،و
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ،و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎد آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان
دﻟﺨﻮش ھﺴﺘﯿﺪ ،در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ از اﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺟﮫﺎد در راه او ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن )ﻋﺬاب( ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎورد ،و اﻟﻠﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ا�؟ ﻗﺎل» :ﺣﺐ اﺪﻟﻧﻴﺎ و�ﺮا ِﻫﻴﺔ الﻤﻮ ِ
ﻗﻠﻮ�ِ�ﻢ الﻮﻫﻦ« .ﻗﺎلﻮا :وﻣﺎ الﻮﻫﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل ِ
]رواه اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود[.
»ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ از ھﺮ ﺳﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻏﺬاﺧﻮران ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻏﺬاﯾﺸﺎن ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.
اﺻﺤﺎب ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪادﻣﺎن در آن روز ﮐﻢ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و
روزی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ در آن روز زﯾﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻒ ھﺴﺘﯿﺪ،
ﻣﺜﻞ ﮐﻒ روی ﺳﯿﻞ .ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﺒﺖ ﺷﻤﺎ را از دلھﺎی دﺷﻤﻨﺎنﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ را در دلھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد«.
اﺻﺤﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ و ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﺮگ«.
اﮐﻨﻮن ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ،ﭼﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﻈﻠﻮمﺗﺮ از اﺳﻼم – ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
اﺳﻼم و ﺑﻄﻼن و اﻧﺤﺮاف ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن – ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ اﻣﺖ و ﻣﻠﺘﯽ ،ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ
ﺑﺰرگ ،ﻣﻈﻠﻮمﺗﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن – ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ – وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﻣﻌﺘﻘﺪات اﺳﻼم از ھﺮ ﺳﻮ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻗﺮار دارد و ﺧﺎک ،ﺟﺎن ،ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﺮ
ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ھﺮ ﮐﺲ و ﻧﺎﮐﺲ اﺳﺖ.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن از ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﯾﮫﻮدﯾﺖ( ،ﮐﺸﻤﯿﺮ از ﺳﻮی ھﻨﺪ
)ھﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ و ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ( ،اراﮐﺎن از ﻃﺮف ﺑﺮﻣﻪ )ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ( ،ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮف ﭼﯿﻦ
)ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس( ،ﺑﻮﺳﻨﯽ و ھﺮزﮔﻮﯾﻦ از ﺳﻮی ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺗﻮدﮐﺲ( ،ﭼﭽﻦ از
ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﻪ )ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺗﻮدﮐﺲ( و آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ
ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﺑﺪون آنھﺎ )ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ( ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و
ھﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺰدور و ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وا اﺳﻼﻣﺎ! اﯾﻨﮏ اﺳﻼم در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﺳﻼم ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﻧﻮر
ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎمآور اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ
از آن ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد دﯾﻨﺶ را ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﻣﻠﻞ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪھﺎی ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ  ١در
ﻋﺼﺮ ﻏﺮﺑﺖ دﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺮادران رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﭘﺲ از او  ٢و ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪان داﻧﺎ
و ﺗﻮاﻧﺎی راه ﺧﺪا در ﻋﺼﺮ روﻧﻖ راهھﺎی ﻃﺎﻏﻮت  ٣ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮدﻣﺎن
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪی داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﮐﺜﯿﺮ /
اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺑﺎﮐﺜﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺗﻮاﻧﺎ و ﻏﻮاﺻﯽ ﻣﺎھﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺑﺎر و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ
اﺳﻼم اﺳﺖ و دهھﺎ داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ – ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ – ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ُ َ
َ َ
َََ ْ َ َ
َ َ ُْ
اﻹ ْﺳﻼ ُم ﻏ ِﺮ�ﺒًﺎَ ،و َﺳﻴَ ُﻌﻮد ﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأ ﻏ ِﺮ�ﺒًﺎُ � ،ﻄﻮ� لِﻠﻐ َﺮ َ�ﺎ ِء« )ﻣﺴﻠﻢ(.
 -١اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﺪأ ِ
َ
َ
َ
َ
َْ َ َْ َ َ َ َُ َ
ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ َ ْ
ﷲ؟ ﻗﺎل» :أ�ﺘُ ْﻢ
 -٢اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚَ » :و ِددت �ﻧﺎ ﻗﺪ رأ�ﻨﺎ إِﺧﻮا�ﻨﺎ« ﻗﺎلﻮا :أ َولﺴﻨﺎ إِﺧﻮاﻧﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل ا ِ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ َ
ﻳﻦ ل ْﻢ ﻳَﺄﺗﻮا َ�ﻌ ُﺪ« )ﻣﺴﻠﻢ(.
اﺬﻟ
أﺻﺤ ِﺎﻲﺑ و ِ�ﺧﻮا�ﻨﺎ ِ
َ َ
َ
َ َ َ ُ ُّ ُ
َ َ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ َّ َ َ ِّ َ
ﺮﻀﻫ ْﻢ َﻣ ْﻦ
�ﻦ ﻟ َﻌ ُﺪ ِّو ِﻫ ْﻢ ﻗﺎ ِﻫ ِﺮ�ﻦ ﻻ ﻳ
ﻳﻦ ﻇﺎ ِﻫ ِﺮ
 -٣اﺷﺎره دارد ﺑﻪ َﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ ﺗﺰ ْال ﻃﺎﺋِﻔﺔ ِﻣ ْﻦ أﻣ ِﻲﺘ َ ﻰﻠﻋ اﺪﻟ ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ
ُ
َ َُ
ُ ْ
ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ِإﻻ ﻣﺎ أﺻﺎ�ﻬﻢ ِﻣﻦ ﻷو
ﷲ َوأ� َﻦ ﻫ ْﻢ؟
ﷲ َوﻫﻢ ﻛﺬلِﻚ« .ﻗﺎلﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل ا ِ
اء ﺣﻰﺘ ﻳﺄ ِ�ﻴﻬﻢ أم ُﺮ ا ِ
َْ َْ ْ
َ َ َْ َْ ْ
َ َْ
ﺖ الﻤﻘ ِﺪ ِس« )ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ(.
ﺖ الﻤﻘ ِﺪ ِس َوأ�ﻨ ِ
ﺎف �ﻴ ِ
ﻗﺎل» :ﺑِبﻴ ِ
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ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺧﻨﺜﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎی داﺧﻠﯽ را رﺳﻮا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم،
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﯿﮫﻦ اﺳﻼﻣﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد.
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ »ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ و ﭼﺸﯿﺪن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽھﺎ ،ﺗﻠﺨﯽھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺎھﺰادﮔﯽ و ﺑﺮدﮔﯽ در اﯾﺮان ،ھﻨﺪ،
ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن را در »ﻓﺎرﮐﺴﻮر« و ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در »ﻋﯿﻦ
ﺟﺎﻟﻮت« ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻘﺶ »ﮔﻠﻨﺎر« ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﯿﺰ دﺳﺖﺧﻮش ﺣﻮادث ﻣﯽﺷﻮد و
ﻋﺰت ﺷﺎھﺰادﮔﯽ و ذﻟﺖ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﻄﺮﻧﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﻓﺪای دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺻﺪاﯾﯽ آﺳﻤﺎنھﺎ را ﺑﻠﺮزاﻧﯿﺪ،
ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزن – ﻧﺎﮔﮫﺎن – ﻧﺎﻟﯿﺪ،
ز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﺪا ﻣﺮدم دﻣﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺠﺐ دﯾﺪﻧﺪ،
ﺻﺪا ﺑﺲ ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ،اﻣﺎ ﺑﻪ آھﻨﮕﯽ ﻏﻢآ ﮔﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﻻ ای زادﮔﺎﻧﻢ!
ﭘﯿﺮواﻧﻢ!
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻢ!
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻢ!
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﺻﺪاﯾﻢ،
ﻧﺎﻟﻪھﺎﯾﻢ،
ﻣﺮھﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮای زﺧﻢھﺎﯾﻢ،
دردھﺎﯾﻢ،
ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﯽﭼﮑﺪ از ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ،
اﺷﮏھﺎﯾﻢ،
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﭘﯿﺮواﻧﻢ!
زادﮔﺎﻧﻢ!
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻢ!
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻢ!
• ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎری ﺑﺮ ﺟﮫﺎن – ﯾﮏﺑﺎره – ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ،
ﻧﻔﺲھﺎ در درون ﺳﯿﻨﻪھﺎ زﻧﺪان و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ،
و ﭘﮋواک ﺻﺪا در آﺳﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ،
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدﻣﺎن در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﺑﻨﺪ
و دﻧﯿﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﻮر اﺳﺖ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن،
ﺧﻤﻮش و ﺳﺎﮐﺖ و آرام،
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺷﺪ ﻧﺎﺑﻮد
و دﻧﯿﺎ ﻏﺮق ﻏﻮﻏﺎ ﺷﺪ،
ﺟﮫﺎن ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪ،
و ﻟﺒﯿﮏ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از دور،
از ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﺼﯽ،
در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ،
ﺧﺮوﺷﯿﺪﻧﺪ،
ﺑﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺻﺪا و ﻧﺎﻟﻪ در ھﺮﺟﺎ!
ﺻﺪا و ﻧﺎﻟﻪ :ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ،
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟
ﻧﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﺪاﯾﺖ ﻗﻠﺐھﺎ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ،ﻧﻮا و ﻧﺎﻟﻪھﺎﯾﺖ ﺟﺎن و دل را ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺳﻮزد.
ﺟﻮاب آﻣﺪ ﺑﺴﯽ ﭘﺮﺳﻮز:
اﻻ ای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻦ!
اﻻ ای ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ!
ﻣﻦ اﺳﻼﻣﻢ،
ﻣﻦ اﺳﻼﻣﻢ،
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و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ادﯾﺎﻧﻢ،
ﻣﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور ﻋﺎﻟﻢ،
ھﻤﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ،
ﻣﻦ اﯾﻨﮏ در ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﮫﺎن ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺤﺼﻮرم.
ﭼﻪ در ﻏﺮﺑﻢ،
ﭼﻪ در ﺷﺮﻗﻢ،
ﭼﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﻢ،
ﭼﻪ در ﻏﺮب و در اﺟﺮاﻣﻢ،
ﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﻢ،
ﭼﻪ آن ﺟﺎﯾﻢ،
ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮل و زﻧﺪان اﺳﺖ،
و ﯾﺎ ھﻢ ﭼﻮب اﻋﺪام اﺳﺖ،
ز ﻣﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ دور از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﮫﯽ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻧﻤﺎز و روزهای ﺑﯽروح،
و ذﮐﺮی در ﻣﯿﺎن ﮐﻮه،
و ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ روی ﻗﺒﺮھﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ و ﺑﺲ،
و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ،ﺟﮫﺎدم ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ارھﺎب،
دﻓﺎﻋﻢ از ﺣﻘﻮق و ﺧﺎک و ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺣﺠﺎﺑﻢ ﻇﻠﻢ و اﺟﺤﺎف اﺳﺖ،
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه،
ﺳﺮان در ﺷﺮق ﻣﺰدورﻧﺪ،
ز دﯾﻦ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ دورﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻗﺎﻣﻮس ﺳﺮان در ﺷﺮق،
ﻧﻪ »اﻗﺼﯽ« ھﯿﺒﺘﯽ دارد،
ﻧﻪ »ﺳﯿﻨﺎ« ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد،
ﻧﻪ »ﮐﻌﺒﻪ« ﻗﺒﻠﻪی آنھﺎﺳﺖ،
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ﻧﻪ »اﻗﺼﯽ« ﻗﺒﻠﻪی اوﻟﯽ اﺳﺖ،
ﻓﻘﻂ آنھﺎ،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎه و ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ،
اﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪﭘﺎ ﮔﺮدد،
ﺷﮑﺴﺖ و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺑﺎر آرﻧﺪ،
اﮔﺮ ﺻﻠﺤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ،
ﺷﮑﺎر ﺣﻘﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﮔﺮدﻧﺪ،
• ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﻣﯽﺧﻮاھﺪ،
ﮐﻪ ﻣﺴﺦ و ﭘﻮچ و ﺑﺲ ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﮔﺮدم،
ز اﺻﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﮔﺮدم،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد،
»ﺻﻠﯿﺒﯽ« را ﺑﻪ دور ﮔﺮدن اﻧﺪازم،
و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺤﺮ »ﺳﺎﻣﺮی« ﮔﺮدم،
ﺟﮫﺎن ﻏﺮب،
ﺻﺪای ﻧﺒﺾ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ اذان را ﻣﺮده و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎی آن،
ﺻﺪای زﻧﮓ ﻧﺎﻗﻮس ﮐﻠﯿﺴﺎ را
ﺑﺴﯽ ﭘﺮ ﺟﻮش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ،
• و آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺤﻮ اﺳﻼم اﺳﺖ،
ﺗﻤﺎم ﮐﺎر و ﺑﺎرش ﻋﺮض اﻧﺪام اﺳﺖ،
ﻋﺪوی ارزش و اﺧﻼق و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ،
ﺳﺘﻤﮑﺎر اﺳﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ارھﺎب،
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮ دم،
ﺑﺮﯾﺰد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮن ھﺮ آن ﮐﺲ را

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻟﺖ ﻧﮕﺮداﻧﺪ ﺳﺮش را در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﺧﻢ،
رﺋﯿﺴﺶ ھﺮ زﻣﺎن ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺴﺎن،
ﻣﻨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯿﮫﺎن،
ھﺮ آن ﮐﺲ در ﺻﻒ ﻣﺎ ھﺴﺖ
از ﻣﺎ ھﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺴﺖ،
ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ و دﻟﺸﺎد اﺳﺖ،
ھﺮ آن ﮐﺲ در ﺻﻒ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎد اﺳﺖ،
• و اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﮓ و آﺗﺶ و ﺧﻮن و ﺳﺘﻢ
و ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد،
ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺪاد،
ﺑﺮﯾﺰد ﺧﻮن ﭘﺎک ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن را
زن و ﻣﺮد و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ و ﺧﻮن ﺧﺮدﺳﺎﻻن را
اﮔﺮ دﯾﺮوز در ﺻﺤﺮا،
ﻏﺬای آﺳﻤﺎﻧﯽ را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ،
و ﺑﺎ ﺧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﺳﺒﺰی ﻧﺎﭼﯿﺰ دل ﺑﺴﺘﻨﺪ،
ھﻤﯿﻨﮏ ﺟﺎی ﻧﺨﻞ ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺖ »ﻏﺮﻗﺪ« ﭘﺮ ﺧﺎر و ﺑﯽﺑﺎرﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺒﻠﻪی اوﻟﯽ،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن »ھﯿﮑﻞ« ﻣﻮھﻮم و ﻣﺰﻋﻮﻣﻨﺪ.
• ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﺎﻣﯽ ز اﺳﻼم اﺳﺖ،
ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ،
و در ھﺮ ﺟﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ،
ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ.
و ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم
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و ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ،
دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ را،
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرفھﺎ،
ﺑﺮای ﺻﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ،
ﯾﺎ ﺻﺮف ﻧﮫﺎر و ﺧﻮردن ﺷﺎم اﺳﺖ،
و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺳﺖ،
ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﺑﺲ اﻧﺒﻮه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺳﺴﺖ وﺿﻌﯿﻒ و ﻋﺎﺟﺰ و درﻣﺎﻧﺪه و زارﻧﺪ،
ﭼﻮن از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ،
ﭼﻮن دلھﺎﯾﺸﺎن در ﺑﻨﺪ دﻧﯿﺎ ھﺴﺖ،
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﯽ اﺳﺖ،
و ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
• در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﭼﺮا از ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ؟
ﭼﺮا در رزم ﻣﯽﻟﺮزﯾﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ؟
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺎ رھﺮوان راه ﻗﺮآﻧﯿﻢ؟
ﺳﭙﺲ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺎن،
ﺳﯿﻞ آﺳﺎ،
ﺟﺎن ﺑﻪ ﮐﻒ،
ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﺗﯿﺮ و ﺧﻨﺠﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ،
ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ،
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﻧﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ،
و ﻣﺮگ ﺳﺮخ را در داﻣﻦ اﻗﺼﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ،

وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ

و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮش ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺧﺪا رﻓﺘﻨﺪ،
ﭼﻪ ﭘﺎک و ﺑﺎ ﺻﻔﺎ رﻓﺘﻨﺪ،
• در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﮏ ﺷﻮق از دﯾﺪهی اﺳﻼم
ﺟﺎری ﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺘﮑﺪه از دور ﻧﻮری دﯾﺪ،
دو ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻮر ﺳﻮﯾﯽ دﯾﺪ،
ﮐﻪ در آن ﻣﮋدهی ﻓﺮدای روﺷﻦ ﺑﻮد،
و ﺑﺎﻧﮕﺶ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﻏﺮوب ارزش و اﺧﻼق ﺑﺎﻻ رﻓﺖ،
ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ:
ﻋﻠﯽ و ﺣﻤﺰه و ﻋﺒﺎس،
ﺳﻌﯿﺪ و ﺳﻌﺪ ﺑﻮ وﻗﺎص،
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﻌﻔﺮ،
زﺑﯿﺮ و ﻃﻠﺤﻪ و ﺑﻮذر،
ﻣﺜﻨﯽ ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ،ﺳﻠﻤﺎن،
اﺳﺎﻣﻪ ،ﻣﺼﻌﺐ و ﻋﺜﻤﺎن،
ﺣﺴﯿﻦ ھﯿﮫﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺧﻨﺪد،
ﺑﻼل آﻧﺠﺎ اﺣﺪ ﮔﻮﯾﺪ،
ﺻﮫﯿﺐ از »او« ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺪ،
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ای ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ ﻣﻦ!
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﺮ آﺷﻮب،
ﺷﻤﺎ اﺧﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﯿﺪ،
ﺑﺮادرھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎﯾﺎﻧﯿﺪ،
ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ،
ﻏﺮﯾﺐ و زار و ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺪ،
ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ ﻓﺮداﯾﯿﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﻗﺼﺎﯾﯿﺪ،
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺑﺎدا،
ﺳﻌﺎدت ھﻤﺮه و ھﻤﺮاھﺘﺎن ﺑﺎدا.
ﺷﺮوع ﺷﻌﺮ :ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام/٢٨ :ﺷﻌﺒﺎن١٤٢١/
ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻌﺮ :ﻣﺸﮫﺪ.١٣٨١/٧/٩ :
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﺎﻋﺪی رودی
ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ٨٦/٢/٢٨ :

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ
اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﺼﺮ« را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪﺗﺮﯾﻦ،
ﻋﺒﺮت اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ دوران اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد .ﺧﻮاﻧﻨﺪه در
اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪای ﭼﮑﺎﭼﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن – ﻣﻐﻮﻻن
از ﺷﺮق و ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن از ﻏﺮب – از ﺧﻮاب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ دﻓﺎع از
ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺮاثھﺎی دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ »ﻣﺼﺮ« ﭘﺮﭼﻢ دار اﯾﻦ ﺟﮫﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻣﺼﺮ« ﻣﯿﺮاث اﺳﻼم ﺑﺰرگ را در دو ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﺟﻨﮓ
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در »ﻓﺎرﺳﮑﻮر« و دﯾﮕﺮی ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ در »ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت«.
ﻗﮫﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ،ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ،ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺑﺮدﺑﺎری ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ،
وﻓﺎداری ،ﻓﺪاﮐﺎری ،اراده ،ﻋﺰم ،ﮐﺎرداﻧﯽ و اﺧﻼﺻﺶ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرزی ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﻠﺢ و
ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎ ﮔﻮاه ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرهھﺎی رود
ﻧﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻣﻌﺠﺰهھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ

ﻓﺼﻞ اول
در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮش ،ﺷﺎھﺰاده
ﻣﻤﺪود ،ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ »ﻏﺰﻧﻪ« ،ﺑﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﭘﺪرم را ﺑﯿﺎﻣﺮزد
و او را ﺑﺒﺨﺸﺪ! ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻐﻮل وﺣﺸﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﮐﻮهھﺎ و درهھﺎی »ﭼﯿﻦ« ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آنھﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﺪود ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺴﺎط ﺷﻄﺮﻧﺞ را
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :آری ﺳﺮورم! ﻋﻤﻮﯾﻢ از ﺷﻮراﻧﺪن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻐﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن او – ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮزدش – ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺼﺮ ﺧﻮد و دارای ﭘﮫﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،او ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﺸﻮرش
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﺪ ﺗﺎ اﻧﺒﻮه ﺳﺮﺑﺎزان و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﻼم وارد آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ رھﮕﺬر
ھﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﻮرش را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﺪ و ھﻢ ﺑﻪ دﯾﻨﺶ و اﺳﻼم
را در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺟﺎﻧﮑﺎھﯽ ﭼﮫﺮهاش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﻣﻤﺪود ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻋﻤﻮﯾﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮔﺮﻓﺖ؟ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ
ﻗﻠﻤﺮوش را از دﺳﺖ داد و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼم را آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﻃﻮﻓﺎنزای ﻣﻐﻮلھﺎی
ﻣﺸﺮک ﻗﺮار داد.
اﯾﻦ وﺣﺸﯽھﺎ وارد ھﺮ ﺷﮫﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آن را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ را ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻣﺮدان را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺷﮑﻢ
زﻧﺎن ﺑﺎردار را ﻣﯽدرﻧﺪ و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اداﻣﻪ دھﺪ ،ﻣﻤﺪود ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ
در ذھﻨﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،او ھﻢ ﺑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آنھﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد زﻧﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮارزمﺷﺎه،
ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮان ﺧﻮارزمﺷﺎه در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮارزمﺷﺎه ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ
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ﺷﮑﺴﺘﺶ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﺎ اﻣﻮال و ﺧﺰاﻧﻪھﺎﯾﺶ از »ری« ﺑﻪ »ﻏﺰﻧﻪ« ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻐﻮلھﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و در راه آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﻮال و ﺧﺰاﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻣﻘﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﮫﻨﺎی دﺳﺘﺶ ﺳﺘﺮد و آه ﺟﺎﻧﮑﺎھﯽ از ﻧﮫﺎد ﺑﺮآورد و
ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ در دﯾﻨﺎ ،ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮان
ﺧﻮارزمﺷﺎه ﮐﻪ رﻣﺰ ﻋﺰت و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺑﺎر ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻐﻮل ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ؟ ھﺮ
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ! دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ درد
ﻣﯽﺧﻮرد؟ ﺧﺪاﯾﺎ آنھﺎ اﻵن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آن وﺣﺸﯽھﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮐﺎش ﭘﺪرم آنھﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﺸﺖ ،ﯾﺎ آنھﺎ را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر
ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﻐﻮلھﺎ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ و ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار
ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﺪرم از ﻏﻢ آنھﺎ در ﺟﺰﯾﺮهی »آﺑﺴﮑﻮن« ﻣﺮد.
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ای ﻣﻤﺪود! آﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺮاﺳﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،وارد »ری«
ﺷﺪﻧﺪ» ،ھﻤﺪان« را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ» ،زﻧﺠﺎن« و »ﻗﺰوﯾﻦ« را ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار دادﻧﺪ
و »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان
ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽدارﻧﺪ ،آﯾﺎ اﻣﯿﺪواری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﻣﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮﯾﻢ و آﻧﺎن را از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن ﺑﺮاﻧﯿﻢ؟ ﭘﺪرم ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﺳﻮار در »ﺑﺨﺎرا« داﺷﺖ ،ﭘﻨﺠﺎه
ھﺰار در »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ« و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد .ﭘﺪرم ﺑﺎ
آن ﺷﺠﺎﻋﺖ ،دﻟﯿﺮی ،ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت! آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﮐﻪ از ھﺮ ﻧﻈﺮ از ﭘﺪرم
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮم ،ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ؟ واﻧﮕﮫﯽ ﻣﻐﻮلھﺎ روز ﺑﻪ روز ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮫﺮھﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﻤﺪود ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮارزمﺷﺎه ھﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ
وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ھﺴﺘﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺴﺖ دادن دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن
آنھﺎ از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﻠﺘﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮی ،ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﺪرت و آنھﺎ
دور ﻣﯽزد؛ ﯾﮏﺑﺎر ﭘﺪرت آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽداد و ﯾﮏﺑﺎر ھﻢ آنھﺎ او را ﻣﻐﻠﻮب
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﺰﯾﺮهی دور
اﻓﺘﺎدهای ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺪ؛ وﻟﯽ اھﺪاﻓﺶ ﻧﻤﺮد ،ﭼﻮن ﺗﻮ آنھﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ و
دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
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ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﻐﺪاد» ،ﻣﺼﺮ« و »ﺷﺎم« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻐﻮلھﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ روز ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ آوردهاﻧﺪ .ﭘﺪرم ﺑﺎرھﺎ از آﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد،
وﻟﯽ آنھﺎ ﺑﻪ دادش ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺨﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻐﻮلھﺎ ﭼﺸﯿﺪهاﯾﻢ ﻣﺰه ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺮ ﻣﻐﻮل را از
ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ آنھﺎ را
اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در »ﻣﺼﺮ« و »ﺷﺎم« ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺣﻤﻼت
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻄﺮ آنھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻄﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،آنھﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻮلھﺎ وﺣﺸﯽ و ﺑﯽرﺣﻤﻨﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ،آنھﺎ از ﺗﻌﺼﺐ
دﯾﻨﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ ،واﻧﮕﮫﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ دوران ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ و اﺳﺘﺎدش ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن دو ﻗﺪرت را در »ﻣﺼﺮ« و »ﺷﺎم« ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ و ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ھﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ رﻗﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! اﮔﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺧﺎﺋﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﮔﺮدن آﻧﺎن را ﻣﯽزدم و ﻣﺮز و
ﺑﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻟﻮث وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮدم و اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪرم را – ﮐﻪ از آﻧﺎن
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎریاش ﻧﺸﺘﺎﻓﺘﻨﺪ – از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺗﻮ ﺑﻪ آنھﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟ ﺣﺴﺎب آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا از ﭘﺪر
ﺷﮫﯿﺪت و ﺗﻮ در ﺷﺮق ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﺜﻞ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ و ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ در ﻏﺮب ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﺴﺎزد .ﭘﺲ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮرم ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺑﻪ آن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺸﻮرم و رو آوردن ﺑﻪ
ﻏﺮب؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪهی اﺳﻼم وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﮔﺮ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺑﺮوی و ﺻﺪھﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓ دورﺗﺮ ﺑﺎ آنھﺎ روﺑﺮو ﺷﻮی ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ
را ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮب و اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺪ ،ﮐﺸﻮرت ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺮﮔﺮدی و دوﺑﺎره آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯽ؛ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن
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ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺮاق و »ﺷﺎم« ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﺮق را
ﯾﮑﺴﺮه ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮارزمﺷﺎه را ﺗﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺗﻠﺨﯽ ﮐﺮد ،او ﻣﺮﺗﺐ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ
در ﻣﻐﺰش ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن رأی ﺧﻮد و رأی ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ
ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از رأی درﺳﺘﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،آنﻗﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ رأﯾﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارم ،از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ دﺳﺖ راﺳﺘﻢ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ھﺴﺘﯽ ،ﻣﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ.
 ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺟﺎن! ﻣﻦ ﭼﻮن اﻧﮕﺸﺘﺮ دﺳﺘﺖ در اﺧﺘﯿﺎرت ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﻢدر دﻓﺎع از ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ.
 ﺗﻮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ،ﺧﺪا ﭘﺪرم را ﺑﯿﺎﻣﺮزد!ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن رﺷﮏ ﻧﻤﯽﺑﺮم!
دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪاش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻤﺪود درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮش
ﺑﺮود ﺗﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد ،او ﻣﮫﺮهھﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ را در ﺻﻨﺪوق ﻃﻼﯾﯽ
ﺟﻮاھﺮﻧﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و آن را در ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از آﺑﻨﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺎج
ﻓﯿﻞ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﮫﺎد و از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و
اﺟﺎزهی اﻧﺼﺮاف ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد دوﺳﺘﺶ را ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﺑﺎغ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺼﺮ
او و ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﺪود و ﺧﺎﻧﻮادهاش در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﺪود ﺧﻮاﺳﺖ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺟﺎن! ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺧﻮاب اﺣﺘﯿﺎج داری ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺑﭙﺮدازی.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬار ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺑﺎغ ﺑﮕﺮدم ،ھﻮای ﭘﺎﮐﺶ را اﺳﺘﻨﺸﺎق
ﮐﻨﻢ و در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎغ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮم ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮص
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎه ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺑﺪ؟!
ﻣﻤﺪود دﺳﺖ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ او از ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﺮﻣﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽآﻣﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺼﺮھﺎﯾﺖ را از وﺟﻮدت ﺳﺮﺳﺒﺰ و آﺑﺎد ﻧﮕﮫﺪارد ﺳﺮورم!
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ داﻻن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن را ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ آنھﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻤﺪود وارد ﺑﺎغ ﮔﺸﺖ و در راھﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻦ
زرد ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
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ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮش ،ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
ﺷﻮھﺮش اﺣﻮاﻟﺶ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﻣﻤﺪود در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :او در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺎﯾﻪی ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 آری ...ﺧﺪا ﺑﻪ او و ھﻤﺴﺮم ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﺮ دو در ﻣﺎهﻧﮫﻢ ﺑﺎرداری ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﻢ را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدا ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎرت ﮐﻨﻢ
– إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 ﺳﻌﺎدت اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺷﻤﺎ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﺳﺮورم. ﺧﻮب دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺗﻮ رﺳﯿﺪﯾﻢ. ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺮت ﺑﺮﮔﺮدی ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﺎﻗﺼﺮم ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدی ﻣﻦ ھﻢ ﺗﺎ ﻗﺼﺮت ﺗﻮ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﺎف ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻤﺪود ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و از
ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻻن ﻗﺼﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮدار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﺪود! آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﺗﺎ ﻗﺼﺮت ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻤﺪود ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺐ را ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺑﺎغ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻤﺪود ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺼﺮش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ
آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ،راﺣﺘﯽ و آﺳﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﺮد و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺠﮫﺰ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﺎز و ﺑﺮگ
ﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺼﺎرھﺎ و ﺑﺮج و ﺑﺎروھﺎی ﺷﮫﺮھﺎی و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻠﻌﻪھﺎ و دژھﺎ در ﻃﻮل
ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻮد ،ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮش ﻣﻤﺪود ﻧﯿﺰ ﯾﺎر و ھﻤﮑﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ روز ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮش ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻤﺎن درﺑﺎر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد،
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﻢ وﯾﮋهاش را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ و
ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻌﺶ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! ﺗﻮ ﻣﻐﻮلھﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﯽ و آنھﺎ ﺗﻮ را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد و ﺑﻪ زودی در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﭘﺴﺮی
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻐﻮلھﺎ را در ھﻢ
ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻦ آنھﺎ را
ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزم؟
ﻣﻨﺠﻢ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ واھﻤﻪ دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮورم! ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﯽ و آنھﺎ ﺗﻮ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ ﻣﻤﺪود ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺠﻢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را
ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﻨﺠﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد! ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ از ّ
ﺳﺮ ﻏﯿﺐ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮ را آوردهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮋده دھﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯽ ،از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻢ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎﯾﺖ ﺑﺘﺮﺳﺪ.
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ﻣﻨﺠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺗﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ روی ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻏﻼم ﭘﺎدﺷﺎھﻢ،
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ راﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدھﻢ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ راﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ...ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻟﺐ راﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﺣﺎﻻ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد و ﺷﻮرع ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد و آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :او در ﺧﻼل
ھﻤﯿﻦ ھﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺷﮕﻔﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻤﺪود ﮐﺮد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻨﺠﻢ ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻤﺪود ﺑﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﻢ ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﺑﺎرداری ھﻤﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ وی ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ زن ﭘﺎدﺷﺎه
دﺧﺘﺮی آورد ﮔﺰﻧﺪی او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در »ﻏﺰﻧﻪ« از ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺮوﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮم ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﻢ آﺑﺴﺘﻦ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ از ﯾﮑﯽ از آن دو
زن ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻤﺪود درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن و ﮐﻒﺑﯿﻨﺎن و رﻣﺎﻻن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن دروغ ﭘﺮدازاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮار و وﯾﮋﮔﯽھﺎی آﻧﺎن
دارﻧﺪ ،ادﻋﺎی ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ و ﻣﮫﺎرت ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎ و
ﺗﺨﻤﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن درﺳﺖ از آب در ﻣﯽآﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﻀﻢ آن ،ﻣﻮ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺦ ﺷﺪ و از
ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪش ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺮاﺳﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮش ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ھﻤﺴﺮ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮی و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪاش را ﺑﻪ دل ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﺪای ﻧﮑﺮده
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدک – و اﮔﺮ ھﻢ ﺷﺪه ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ – ﺑﺮآﯾﺪ و از اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺧﻮارزﻣﺸﺎھﯿﺎن از ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺘﺮﺳﺪ .ﻣﻤﺪود از ﺣﺐ و ﺣﺮص
ﺑﯽاﻧﺪازهی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻮد و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد اﺑﺎﯾﯽ
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ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ او ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را از ذھﻨﺶ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و از
وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای رد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ
و ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﺎن در ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ او را از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن و
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز دارد و ﺷﺮوع ﺑﻪ آوردن ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ رد اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻤﻮد و ﺣﻮادﺛﯽ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎت و ﺣﺪس ﭘﺮدازیھﺎی ﻣﻨﺠﻤﺎن
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ – ﯾﮑﯽ از ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ –
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﻌﺘﺼﻢ وﻗﺘﯽ ﻋﺰﻣﺶ را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﻤﻮرﯾﻪ – ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی روم – ﺟﺰم
ﮐﺮد ،ﻣﻨﺠﻤﺶ او را از ﺣﺮﮐﺖ در آن روز ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و ﯾﺎد آور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرهی اﻗﺒﺎﻟﺶ
ﮐﻮر و ﻃﺎﻟﻌﺶ درﺧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و از ھﺰﯾﻤﺖ و ﺷﮑﺴﺖ وی ﺧﺒﺮ داد ،وﻟﯽ ارادهی
ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮد و ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺠﻢ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ھﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﻤﻮرﯾﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻋﻤﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را از اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺠﻢ و ﺗﺄﻣﻞ در آن ﺑﺎز داد ،ﭘﺲ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ از آن ﻣﺴﺮور ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﮋدهی ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ را در آن ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺮ او را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارش ﺑﻪ ﻏﻢ
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ ﯾﺎدآوری ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮ
او آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮش ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﺑﺰرگ ﻣﻐﻮل ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ
از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮﻣﻤﺪود در اھﺘﻤﺎم ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎی ﻣﻨﺠﻢ از ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻣﻨﺘﮫﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدن ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی .ھﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ زدودن
وﺳﻮﺳﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﺷﺐ
و روز او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﮐﺮده ،آن را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺟﮫﺎن
ﺧﺎﺗﻮن ﮔﻔﺖ و او را از ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎی ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪن ﭘﺴﺮی در ﺧﺎﻧﻪاش و ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮی از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﺎﺗﻮن ،ھﻤﺴﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﻨﺎک
اﺳﺖ .ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ ھﺮاس و ﺗﺮس ﺷﻮھﺮش ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺧﻼق ﺑﺮادرش را
ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻇﺎھﺮا ﭼﯿﺰی ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻧﯿﺎورد و ﻃﻮری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از اﯾﻦ
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ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاھﺮش را دوﺳﺖ دارد و او را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺎرد و
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪی ﺧﻮاھﺮزادهاش را ﺑﺨﻮاھﺪ.
از آن روز ھﻤﻮاره از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﺧﺘﺮی ارزاﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﺑﺮادرش
ﭘﺴﺮی ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد و ھﻨﻮز دو روز از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،از ھﻤﺴﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮی
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻣﻤﺪود از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،واﻗﻊ
ﺷﺪ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﮋدهی ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮ ﻣﻨﻘﻠﺐ و ﭼﮫﺮهاش ﺳﯿﺎه ﺷﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ و
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮاھﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮاھﺮش رﻓﺖ ﺗﺎ از
ﺳﻼﻣﺘﯽ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮزادی ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﻣﮑﯿﺪ
اﻓﺘﺎد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﮫﺮهاش را از ﺧﻮاھﺮش ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺧﻮاھﺮش در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت را ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ از ﺷﺪت اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮی ﮐﻪ
در ﺳﯿﻨﻪی ﺑﺮادرش ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ ﺑﮑﺎھﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﭼﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺬاب و ﮔﯿﺮا ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ در آن
ﻣﻮج ﻣﯽزد ،ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .ﺷﻮھﺮش ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺟﺎﻧﺐ او رﺷﺘﻪی ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! او ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ ،او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان
ﺧﻮارزمﺷﺎه رﻓﺘﻪ و اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ رﺧﺴﺎرهی ﻃﻔﻞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪی را ﺑﻪ زور ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻮل را
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﻣﻤﺪود ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ :در رﮐﺎب و ﺧﺪﻣﺖ داﯾﯽاش – إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را از ﻣﻦ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد.
 ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮزﻧﺪت ،اﻣﯿﺮ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯿﺖ را ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮﻣﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮد – إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
 ﻣﻨﺠﻢ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻐﻮل راﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﺪ.
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 ﻣﻨﺠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺖﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﯿﺐ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮورم! ﺑﻪﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽھﺎﯾﺶ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﭘﻮﭼﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮑﻦ.
اﻣﯿﺮﻣﻤﺪود ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺻﺤﺒﺖ را از ﻧﻮزادش ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﮐﻪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎرهی او ﺑﺎ ﻣﻤﺪود اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻌﺼﻮم و
ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﺗﮫﻤﺖ زده ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه و ﺧﺠﻞ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮاھﺮ ﺑﯿﻤﺎرش او را ﺑﺎ ﻧﮕﺎهھﺎی ﭘﺮ
ﻣﮫﺮ و ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪاش ﮐﻪ از زﺧﻢ ﺗﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮاھﺮ و
ﺷﻮھﺮش ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،روا داﺷﺘﻪ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﺶ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮات اﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﺳﻪی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻮﺳﻪی ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﻮاھﺮش زد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﻧﯿﺖ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ذھﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،از او ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او
ﻗﻮل ﻣﯽداد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﮔﺰﻧﺪی از ﺟﺎﻧﺐ او ﻧﻮزادش را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن ھﻢ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺑﺎ اﺷﮏھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﮫﻨﺎی ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد.
ﮔﺰارﺷﺎت واﺻﻠﻪ ﺧﺒﺮ او ورود ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﻣﺮو« و ھﺠﻮم ﺑﻪ »ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر« و ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم و اﺷﻐﺎل آن ﺷﮫﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف »ھﺮات« را ﻣﯽداد.
ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ
ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﺎزم ﻧﺒﺮد ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ھﺮات« ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن
ﻣﻐﻮلھﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺎﺧﺖ و ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺑﻪ درک واﺻﻞ ﮐﺮد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻐﻮل را ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺖ و آنھﺎ را از »ھﺮات« ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺒﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی »ﻃﺎﻟﻘﺎن« آنھﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن آن
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻌﺪ از »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻟﺸﮑﺮھﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽداﺷﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﻮاﯾﺶ را ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮده ،ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﺧﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺟﻨﮓ را از ﺗﻦ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ زدوده ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪی
ﮔﺮد آورد و ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎز
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ »ﻏﺰﻧﻪ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
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روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﻏﺰﻧﻪ« ﯾﮏ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺟﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﮐﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﯿﺮﻣﻤﺪود ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ
روان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ،او در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را ﭘﺲ داد و ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎ آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮات رﻓﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ داﻣﺎد ﺷﺠﺎع و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺶ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺶ را
ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن آن زﻣﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و آنھﺎ را
ﻏﺮق ھﺪاﯾﺎ ﮐﺮد و ﭘﺎداشھﺎی زﯾﺎدی را در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ آنھﺎ وﻋﺪه داد ،وﻟﯽ
زﺧﻢھﺎی ﻣﻤﺪود ﮐﺎری و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد و ﻣﮫﺎرت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد و ھﺮ روز
ﺣﺎﻟﺶ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از او ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻧﺰدش
ﻣﯽرﻓﺖ.
اﻣﯿﺮﻣﻤﺪود وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺿﺶ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺟﻠﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﺶ رﺳﯿﺪ ،ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﯿﺮﺧﻮارش را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺮﯾﺪهای ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺟﺎن! اﯾﻦ
ﺧﻮاھﺮت ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن و اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪت ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻮهﮔﯽ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﺘﯿﻤﯽ
ﺧﻮاھﺮ زادهات رﺣﻢ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﺎ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺧﻮاھﺮش ھﻢ ﮔﺮﯾﻪ را ﺳﺮ داد و ﻧﮕﺎهھﺎی ﮔﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم
ﻣﻤﺪود در ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﮐﻮدک ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪی آنھﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،رو
ﺑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ! ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ...ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺠﻨﮓ ...ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﻨﺠﻤﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﻦ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻨﺪ آﻣﺪ و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ روﺣﺶ ﺑﻪ
ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﻣﯿﺮﻣﻤﺪود ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺑﮫﺎر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در راه ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و ھﻤﺴﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮﺧﻮارش را ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روزی او را دﯾﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻄﯿﺮ ﺟﮫﺎد و ھﻤﺮاھﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ،ﺑﻪ او
اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ از دﯾﺪار ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﮫﺮﻣﻨﺪ ﮔﺮدد و ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎ و ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﺶ را وداع ﻣﯽﮔﻔﺖ دل ﮔﺮﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪار
و ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﮫﯿﻪ دﯾﺪه
اﺳﺖ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٢٣

وﻓﺎت ﻣﻤﺪود ﺑﺮای ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪھﺎی دوﻟﺘﺶ را از
دﺳﺖ داد؛ آری او ﺑﺮادری را از دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﺧﻼص و
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽاش اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،وزﯾﺮی را از دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ در ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻟﮕﺮم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ،از ﻓﺮاﻗﺶ ﺑﺎ ﺳﻮز و ﮔﺪاز ﺗﻤﺎم ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻧﯿﮑﯽھﺎ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ،ﯾﺎدش را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و
آنھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد و ﺑﺎل ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺸﻮد و
ﻣﺤﻤﻮد را ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽاش ﻣﯽﮐﺮد
و ﻃﺎﻗﺖ دوریاش را ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ او را از دﺳﺖ ﻣﺎدرش ﻣﯽرﺑﻮد و در آﻏﻮش
ﻣﯽﻓﺸﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﮐﻮدک ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﻣﮫﺮ و
ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻓﺰون ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺆاﻟﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽدوﯾﺪ و او را در آﻏﻮش
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺮق ﺑﻮﺳﻪاش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﺟﮫﺎد ﮐﻪ او را ھﻢ ﻣﺜﻞ
ﻣﺤﻤﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮاﻗﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ،اﯾﻦ دو ﮐﻮدک ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ
دو ﻣﺎدر ﺑﻪ آنھﺎ ﻏﺬا ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ دﺳﺖ ﻣﮫﺮ و
ﺷﻔﻘﺖ ﯾﮏ ﭘﺪر ﺳﺮﺷﺎن را ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺗﺎﻻرھﺎ و ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﺴﺖ و
ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﻣﺖھﺎ ﺻﺒﺢ زود آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
آنھﺎ ھﻢ ﺑﺮ روی ﭼﻤﻦھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن از ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻی
ﻗﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺑﺎغ ﺑﻮد آنھﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﺟﺬاﺑﺸﺎن
ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ و آﯾﻨﺪهی ﻣﺒﮫﻢﺷﺎن ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ آھﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﺧﻨﺪهی ﻣﺘﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دوﺑﺎره دﻧﺒﺎﻟﻪی
ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﮫﺎد زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮرد ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺎدرھﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ
ﺑﺮ ﻟﺐ و ﺳﺆال ﮔﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮج ﻣﯽزد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ...آﯾﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺎزه ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻮدک ﺑﯽﮔﻨﺎه دوﺷﺎدوش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﻧﺎز و
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی روزﮔﺎر و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟

٢٤

وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﭼﻪﻃﻮر از ﻣﮑﺮ زﻣﺎن و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮاﻧﻪی آن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دل ﺑﺒﻨﺪد و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊ ﺧﻮارزمﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﭘﯿﺮوزی ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ در ھﺮ ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ او
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﮫﺮھﺎی ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از وﺟﻮد آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪن
ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺰرگ ،ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ »دوﺳﺖ داری ﺟﻨﮓ در
ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟« ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﺷﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﺷﺎن را دﻓﻊ ﮐﺮده و از ﺣﻤﻼﺗﺸﺎن در اﻣﺎن
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﻮارزمﺷﺎه از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ و از او ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و
ﭘﺮھﯿﺒﺖﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در اﻏﻠﺐ درﮔﯿﺮیھﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯽﺷﻤﺎر ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ،ﺣﻤﻠﻪھﺎی ﺳﯿﻞآﺳﺎ و
اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ در ھﺮﺟﺎ ،ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪی ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ از ﭘﺲ آن ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ.
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر ،ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮهی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﻪ
درﺑﺎر ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن از ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻮﯾﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه
و ﻗﺸﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ و آن را ﺳﭙﺎه
اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺎم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ؛ آنھﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ از ﭼﻠﻪی ﮐﻤﺎن ﻣﯽﺟﮫﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﺷﮫﺮھﺎ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دروازهھﺎی »ﮐﺎﺑﻞ« رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ھﻢ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در اﺛﻨﺎی
ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ:
ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺳﭙﺎه اﻧﺘﻘﺎم را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺖ آﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺑﯽ درﯾﻐﺎﻧﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻐﻮلھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺪﯾﻮن ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻐﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ؛ ھﻤﻮ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺎھﺮاﻧﻪای ﺷﺪ .او ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ از ﺳﭙﺎه ﺟﺪا ﺷﺪ و از ﭘﺸﺖ ﮐﻮھﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﻮد ﺳﺮ
ﺑﺮآورد .ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﺳﯿﻞآﺳﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﻏﺎﻓﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺻﻔﻮفﺷﺎن در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و رو ﺑﻪ ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﮫﺎدﻧﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن رﺳﯿﺪ ،او از ﺧﺸﻢ ﭼﻮن ﻣﺎر زﺧﻢ ﺧﻮردهای
ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را ﮔﺮد آورد و ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮش را ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ
»ﻏﺰﻧﻪ« ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﭼﻨﺪ روزی در ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎرش ﻣﺘﺤﺼﻦ ﮔﺸﺖ .او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان
راﻧﺪن ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن را ﻧﺪارد و از اﻓﺘﺎدن ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش در دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ
وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﺑﺴﺖ و اﻣﻮال و ذﺧﺎﯾﺮش را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺑﻪ ﻃﺮف
»ھﻨﺪ« ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ھﻔﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮔﺎرد وﯾﮋهاش ھﻢ ﺑﺎ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن از
ﺗﻨﮕﻪی ﺧﯿﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ھﻨﻮز ﺑﻪ دﺷﺖ »ھﻨﺪ« ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن ﭼﻨﮕﯿﺰ از ﭘﺸﺖ
ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﯾﻮرش ﺑﺮد و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ،ﺑﺮ او ھﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺎ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﻓﺮادش ﺑﻪ ﻃﺮف رود ﺳﻨﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ
آن ﻃﺮف رود ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺣﺮم،
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،دﺷﻤﻦ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،او ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎﻧﺶ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎدرش – ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺧﻮارزم ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد – ﺧﻮاھﺮش ،ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن و ھﻤﺴﺮش ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻮد
ﺷﺪ ،آﻧﺎن وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ....ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮدت ﺑﮑﺶ و ﻣﺎ را از اﺳﺎرت و ﻧﻨﮓ ﻧﺠﺎت ده.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ذھﻦ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﭼﻮن او ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻦ آنھﺎ را ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا اﺳﯿﺮ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادش دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ آﻧﺎن را در رود ﺳﻨﺪ ﻏﺮق ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ راه ﻏﺮوب را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و آبھﺎی رود،
ﺳﺮﺧﯽ ﺷﻔﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ درﯾﺎﭼﻪ آﻧﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪ و او ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮏ ﺑﺎر و
ﻗﻠﺐ داغ دار آﻧﺎن را وداع ﻣﯽﮔﻔﺖ .١
 -١دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﺣﻤﯿﺪی )١٢٩٣-١٣٦٥ھـ  .ش (.از ﺷﺎﻋﺮان ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را در
ﺳﺮودهای زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »در اﻣﻮاج ھﻨﺪ« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪهای از آن را در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﮫـــﺎن ﻣﯽﮔﺸـــﺖ ﭘﺸـــﺖ ﮐﻮهﺳـــﺎران
ﺑــﻪ ﻣﻐــﺮب ﺳــﯿﻨﻪ ﻣــﺎﻻن ﻗــﺮص ﺧﻮرﺷــﯿﺪ
ﻓـــﺮو ﻣﯽرﯾﺨـــﺖ ﮔـــﺮدی زﻋﻔـــﺮان رﻧـــﮓ

ﺑــــــﻪ روی ﻧﯿﺰهھــــــﺎ و ﻧﯿــــــﺰه داران
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

دﺷﻤﻦ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺮد ،ﺣﺴﺮت
ﺑﺨﻮرد ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رود ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و او در ﻣﻘﺪﻣﻪی آنھﺎ
ﺧﻮد را ﺑﻪ رود اﻧﺪاﺧﺖ و آنھﺎ ھﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻪ رود ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و
ھﻨﻮز ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼﯾﻪ داران دﺷﻤﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺳﺎﺣﻞ رود اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎران ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن
ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ وﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻣﺮدان ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ
رؤﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ھﻤﮕﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪ و
ﻣﺸﻌﻞھﺎ در ﮔﺮداﮔﺮدش ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ را در رود ﻧﺪﯾﺪ ،ﻟﺬا ﻗﮫﻘﮫﻪی ﻣﺴﺘﺎﻧﻪای
ﻧﮫـــــﺎن ﻣﯽﮔﺸـــــﺖ روی روﺷـــــﻦ روز

ﺑـــﻪ زﯾـــﺮ داﻣـــﻦ ﺷـــﺐ در ﺳــــﯿﺎھﯽ

در آن ﺗﺎرﯾﮑـــﻪ ﺷـــﺐ ﻣﯽﮔﺸـــﺖ ﭘﻨﮫـــﺎن

ﻓـــــﺮوغ ﺧﺮﮔـــــﻪ ﺧـــــﻮارزم ﺷـــــﺎھﯽ

ﻣﯿــــــﺎن ﻣــــــﻮج ﻣﯽرﻗﺼــــــﯿﺪ در آب

ﺑـــﻪ رﻗـــﺺ ﻣـــﺮگ ،اﺧﮕﺮھـــﺎی اﻧﺒـــﻮه

ﺑــــﻪ رود ﺳــــﻨﺪ ﻣﯽﻏﻠﻄﯿــــﺪ در ھــــﻢ

ز اﻣـــﻮاج ﮔـــﺮان ﮐـــﻮه از ﭘـــﯽ ﮐــــﻮه

ﺧﺮوﺷـــﺎن ،ژرف ،ﺑـــﯽ ﭘﮫﻨـــﺎ ،ﮐـــﻒ آﻟـــﻮد

دل ﺷـــﺐ ﻣﯽدرﯾـــﺪ و ﭘـــﯿﺶ ﻣﯽرﻓـــﺖ

از اﯾــــﻦ ﺳــــﺪ روان ،در دﯾــــﺪهی ﺷــــﺎه

ز ھــﺮ ﻣــﻮﺟﯽ ھــﺰاران ﻧــﯿﺶ ﻣﯽرﻓــﺖ

ز رﺧﺴــــﺎرش ﻓــــﺮو ﻣﯽرﯾﺨــــﺖ اﺷــــﮑﯽ

ﺑﻨـــــﺎی زﻧـــــﺪﮔﯽ ﺑـــــﺮ آب ﻣﯽدﯾـــــﺪ

در آن ﺳــــﯿﻤﺎب ﮔــــﻮن اﻣــــﻮاج ﻟــــﺮزان

ﺧﯿـــﺎل ﺗــــﺎزهای در ﺧــــﻮاب ﻣﯽدﯾــــﺪ:

اﮔـــــﺮ اﻣﺸـــــﺐ زﻧـــــﺎن و ﮐﻮدﮐـــــﺎن را

زﺑـــــﯿﻢ ﻧـــــﺎم ﺑـــــﺪ در آب رﯾـــــﺰم

ﭼـــﻮ ﻓـــﺮدا ﺟﻨـــﮓ ﺑـــﺮ ﮐـــﺎﻣﻢ ﻧﮕـــﺮدد

ﺗــــــﻮاﻧﻢ ﮐــــــﺰ ره درﯾــــــﺎ ﮔﺮﯾــــــﺰم

ﺑـــﻪ ﯾـــﺎری ﺧـــﻮاھﻢ از آن ﺳـــﻮی درﯾـــﺎ

ﺳــــﻮاراﻧﯽ زره ﭘــــﻮش و ﮐﻤــــﺎن ﮔﯿــــﺮ

دﻣــﺎر از ﺟــﺎن اﯾــﻦ ﻏــﻮﻻن ﮐﺸــﻢ ﺳــﺨﺖ

ﺑﺴـــﻮزم ﺧﺎﻧﻤﺎنھﺎﺷـــﺎن ﺑـــﻪ ﺷﻤﺸـــﯿﺮ

ﺷـــﺒﯽ آﻣـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾـــﺪ ﻓـــﺪا ﮐـــﺮد

ﺑـــــﻪ راه ﻣﻤﻠﮑـــــﺖ ﻓﺮزﻧـــــﺪ و زن را

ﺑـــﻪ ﭘـــﯿﺶ دﺷـــﻤﻨﺎن اﺳـــﺘﺎد و ﺟﻨﮕﯿـــﺪ

رھﺎﻧــــﺪ از ﺑﻨــــﺪ اھــــﺮﯾﻤﻦ ،وﻃــــﻦ را

ﭘﺲ آﻧﮑﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن را ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺧﻮاﺳـﺖ

ﻧﮕـــﺎھﯽ ﺧﺸـــﻢ آ ﮔـــﯿﻦ در ھـــﻮا ﮐـــﺮد

ﺑــــﻪ آب دﯾــــﺪه اول دادﺷــــﺎن ﻏﺴــــﻞ

ﺳـــﭙﺲ در داﻣـــﻦ درﯾـــﺎ رھـــﺎ ﮐـــﺮد

ﺑﮕﯿـــﺮ ای ﻣـــﻮج ﺳـــﻨﮕﯿﻦ ﮐـــﻒ آﻟـــﻮد

زھـــﻢ واﮐـــﻦ دھـــﺎن ﺧﺸـــﻢ ،واﮐـــﻦ!

ﺑﺨــــﻮر ای اژدھــــﺎی زﻧــــﺪﮔﯽ ﺧــــﻮار

دوا ﮐـــﻦ درد ﺑـــﯽ درﻣـــﺎن ،دوا ﮐـــﻦ!

زﻧــــﺎن ،ﭼــــﻮن ﮐﻮدﮐــــﺎن در آب دﯾﺪﻧــــﺪ

ﭼـــﻮ ﻣـــﻮی ﺧﻮﯾﺸـــﺘﻦ در آب رﻓﺘﻨـــﺪ

وزان درد ﮔــــﺮان ،ﺑــــﯽ ﮔﻔﺘــــﻪی ﺷــــﺎه

ﭼــــﻮ ﻣــــﺎھﯽ در دھــــﺎن آب رﻓﺘﻨــــﺪ

)ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﺻﺺ ) (١٠١-٩٧ﻣﺘﺮﺟﻢ(

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺳﺮداد ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن دﺷﺖ ﭘﮫﻨﺎور ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺷﻤﺸﯿﺮش در ھﻮا
ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺎن! اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم و ﮐﯿﻨﻪام ﻓﺮوﮐﺶ
ﮐﺮد و اﻧﺘﻘﺎﻣﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺸﻮﻧﺶ دﺳﺘﻮر ﺣﺮﮐﺖ داد و از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﮔﺮان ﭘﺎرهای از ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎ و ﻧﺒﺮد اﻣﻮاج ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﻧﺎمھﺎﯾﺸﺎن ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎی زﯾﺎد ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻟﺬا از ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﻮدﻧﺪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺶ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮﺣﺎل ﺷﻮد و ﺻﺪای ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ
از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺻﺪای ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ آنھﺎ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺻﺪاﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و دوﺑﺎره آن را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آنھﺎ را ﻣﺸﮑﻮک ﺳﺎﺧﺖ وﻋﺪهای
ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ:
 ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺮق ﺷﺪ ،ﭘﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از او ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد؟ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﮐﺮده و ﻏﺮق را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎه اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺣﺲ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺻﺪای ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮد و ھﻤﺎﻧﻨﺪ او آﻧﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی اﻓﺮاد ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر آن ﻣﺮد ،اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺖ؛ زﯾﺮا روﺣﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺟﮫﺎدﺷﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺰم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ از
ارادهی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهی ﺳﺎﺣﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻋﺪهای از آب ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ و از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز رﻣﻘﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ در رود ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪنﺷﺎن از رود ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻﮐﺲ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در آب ﻧﻤﺎﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺧﺎک ﻧﮫﺎده و ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﯾﺎران ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮھﺎی ﺑﯿﮫﻮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻣﯿﺪ و ﺟﺰ ﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻟﺨﺖ و ﭘﺎ
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ﺑﺮھﻨﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻟﺒﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺳﺮاغ ﭘﺎدﺷﺎھﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺪوه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺻﺪای ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻧﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از دﯾﺪار او ﻣﺄﯾﻮس
ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮﺗﺮ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
روﺳﺘﺎھﺎی اﻃﺮاف ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ھﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮگھﺎ و ﻣﯿﻮهھﺎی درﺧﺘﺎن و ﺷﮑﺎرھﺎی ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و از ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﻪ
آنھﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﯿﺎس
ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز او را در ﻧﻘﻄﻪی
دوری ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮج درﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﺮت ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮ
آﻧﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ و آنھﺎ ھﻢ از ﻧﺠﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﺎﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺸﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را
دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب دﺳﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺘﺎن
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از آﺑﺎدیھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
رﻓﺖ و ﻣﯿﺎن او و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رﺧﺪاد ﮐﻪ در آن ،ﭘﯿﺮوزی از آن او ﺑﻮد
و ﺳﻼح و ﺧﻮراﮐﺸﺎن را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺠﺎب ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﺗﺮس رھﯿﺪﻧﺪ و ﺿﻌﻔﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮو ﻣﺒﺪل ﺷﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی »ﻻھﻮر« ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ آن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در آن ﻣﻤﺎﻟﮏ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ دور »ﻻھﻮر« ﺣﺼﺎر
ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش آﻣﺪه
ﺑﻮد را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻨﮓھﺎ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﺪرش را در ذھﻨﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛
ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺪرش را از »ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ« ﺗﺎ دروازهھﺎی »ھﻨﺪ« وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن روی زﻣﯿﻦ از او ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮش در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺧﻢ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﻮلھﺎ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و اﺧﻼﺻﺶ را در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺳﺪی در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﻮاره ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ او ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮاﻷﻣﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و
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ﻗﺪرﺗﺶ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهای در درﯾﺎی ﺧﺰر
ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و دور از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪاش در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
ﺳﭙﺲ وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ و ﮐﺸﻮرش وﯾﺮان ﮔﺸﺖ و ﻗﺪرت او و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از ھﻢ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪﻃﻮر
ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ و وﻟﯽﻋﮫﺪش ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺪاﺷﺖ ،رﺑﻮده ﺷﺪ و ﺳﺮ از درﺑﺎر
ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻐﻮل ﺑﺮآورد و ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯾﺶ ذﺑﺢ ﮔﺸﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎھﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﻣﺎدر ﻧﺎزﻧﯿﻦ ،ھﻤﺴﺮ ،ﺧﻮاھﺮ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪھﺎ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ ،آن ھﻢ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪﻃﻮر دﺧﺘﺮش ﺟﮫﺎد و ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮش ﻣﺤﻤﻮد رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی از آنھﺎ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﻮاج ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ
از ھﻮل و ﺗﺮس آنھﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ دلﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل زارﺷﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ و آنھﺎ را
از ﻣﺎھﯿﺎن رود درﯾﻎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﺗﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﮏ و ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺗﻮ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺟﺎمھﺎی ﺗﻠﺦ و ﮔﻠﻮﮔﯿﺮ درد و ﺣﺴﺮت را ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺳﺮﮐﺸﺪ و
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در »ھﻨﺪ« ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺮاﯾﺶ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
زوال ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺧﺎﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ آن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﻣﺎرت را ﺑﻪ دوش
ﮐﺸﺪ؟ او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ او و ﺧﺎﻧﺪان اوﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺎل ﮐﻪ آرزوی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ آرزوﯾﺶ
در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮز و ﮔﺪاز ﺗﻤﺎم ﺑﺮای اھﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﮕﺮش در
ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن آنھﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دو ﮐﻮدک ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد
در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎﺗﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪان ھﻢ از او دور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ – زﯾﺮا
در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺠﺎور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺴﺖھﺎ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﺎﺗﻮن و ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺮگ ﯾﺎ اﺳﺎرت اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ذﺑﺢ دو ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺑﯽﮔﻨﺎھﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮھﺎی
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﻣﻐﻮلھﺎ ﯾﺎ ﻏﺮق آنھﺎ ھﻤﺮاھﺸﺎن در اﻣﻮاج رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺎﻃﻔﻪی
ﻣﺎدراﻧﻪی آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ و در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻄﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎدم
ھﻨﺪی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﮐﻪ از روزﮔﺎر ﺧﻮارزمﺷﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد
ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ ﺗﺎ آن دو را ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻧﺪاد و وﺣﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
از ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺮد.
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ آن روز ﺷﻮم از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎﺧﺮ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن را ﺑﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ھﻨﺪی ﺑﺪل ﮐﺮد آنھﺎ را ﺑﺮ
ﻗﺎﻃﺮی ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮐﻨﺎرهی رود را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ
وارد راهھﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺸﺖ و در ﺧﻢ درهھﺎ از ﻧﻈﺮھﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﺮدهی ﺳﯿﺎھﺶ را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻠﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻏﺎری در
داﻣﻨﻪی ﮐﻮھﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و ﻗﺎﻃﺮ را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﺑﺮ در ﻏﺎر ﺑﺴﺖ و
داﺧﻞ ﻏﺎر ﻓﺮش ﭘﮫﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ روی آن ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی آنھﺎ را دل ﮔﺮﻣﯽ
ﻣﯽداد ﺗﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻐﻮلھﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ و ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ و
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ھﻤﯿﻦﻃﻮر آنھﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاب ﺑﺮ آنھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و در ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و
او ھﻢ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.
روز ﺑﻌﺪ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺳﻮار ﮐﺮد و از داﻣﻨﻪی ﮐﻮه ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺳﯿﺪ،
ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﯿﺪ و ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم و ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم دﺷﻤﻦ
ﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در وﻗﺖ زوال ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
رود رﺳﯿﺪ ،در ﺳﺎﯾﻪی درﺧﺘﯽ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻗﺎﻃﺮ را آب داد ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
آب و ﻏﺬا داد و ھﻤﻮاره آنھﺎ را ﺑﺎ ﻗﺼﻪھﺎ و ﻟﻄﯿﻔﻪھﺎﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،آنھﺎ ھﻢ ﮔﻮش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ آنھﺎ را
ﻧﮕﮫﺪارد ،ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﻋﺼﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺸﺘﯽ ھﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ
ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﻋﺒﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻼﻣﺖ داد ،ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ،ﭘﺴﺮش و ﯾﮏ ﺗﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ زﺑﺎن ھﻨﺪی ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد و از او
ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ دو ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهی ﺷﺮﻗﯽ رود ﺑﺒﺮد و در ازای آن ﻣﺰد
ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﯿﺎد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و از ﻣﺰد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺸﺖ ،ﭘﺲ آنھﺎ را
در ﻗﺎﯾﻘﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ ...ﺻﯿﺎد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و از ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻃﺮ
ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ داد :آن را ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﯿﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮ ﻣﯽدارم.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ ﺗﺎ از ﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻃﺮ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎورد ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ھﻨﺪی ﺑﻪ دو ﮐﻮدک ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺴﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ آنھﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦاﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﯾﻖ
از اﺻﻞ و ﻧﺴﺐﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ،آﻧﮫﺎ ھﻢ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﯽ ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﺷﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﺎھﺪهی ﻣﺪاوم ﺣﻮادث
دلﺧﺮاش ،ﺗﺮس و اﺣﺘﯿﺎط را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺸﺎن ﮐﻪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل
ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ھﻔﺖ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﮐﺸﺘﯽ در ﻋﺮض درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ،اﻣﻮاج آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺑﭽﻪھﺎ
از ﺗﺮس ،ﻣﻈﻠﻮم و آرام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮد را ﺷﺠﺎع ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺳﺶ را از
ﺟﮫﺎد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،او دﺳﺘﺶ را دور ﮐﻤﺮ ﺟﮫﺎد ﺣﻠﻘﻪ داده ﺑﻮد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﺪ ،از روﺳﺘﺎﯾﺶ در »ھﻨﺪ« ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ ﺑﻪ »ﮐﺎﺑﻞ« و ازدواﺟﺶ در آﻧﺠﺎ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن اﯾﻦ دو ﺑﭽﻪ ،اﻣﺎ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﺮد ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زادﮔﺎھﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ آنھﺎ را در ﻣﯿﺎن اھﻞ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ رﺷﺘﻪی ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،او ھﻢ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ
داﻣﻨﮕﯿﺮش ﺷﺪ ،داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ،
ﺳﭙﺲ از روﺳﺘﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﻋﺎداﺗﺸﺎن در ﻋﺮوﺳﯽھﺎ و ﻏﺬاھﺎ و از ﮐﻮخ ،زن ،دﺧﺘﺮان
و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﺰرﻋﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺟﻮﺟﻪھﺎ ،ﺧﺮﮔﻮشھﺎ ،ﮔﺎو
ﺷﯿﺮدهاش ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش از آﻧﺎن ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻮﻃﯽ زﯾﺒﺎﯾﺶ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺮﻓﯽ را
ﺑﺸﻨﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ھﻢ از ﺷﻨﯿﺪن
ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺮس از وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎی ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ آنھﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮد،
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهی رود رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ از ﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻨﺪی و دو ﮐﻮدﮐﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﺪا
ﻧﮕﮫﺪار.
ﺳﻼﻣﻪ ھﻢ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ او داد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار داد آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد ،ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ھﻤﺴﺮم از ﮐﺎر اﻣﺮوزم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی ﺟﮫﺎد را ﺑﺮ روی ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و در ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ
ﻧﺸﺎﻧﺶ داده ﺑﻮد ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد از ﭘﯿﺎده روی ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺟﮫﺎد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ راه ﺑﺮود و ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪ و ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ روﺳﺘﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺷﺐ را در ﮐﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و
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ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﭽﻪھﺎ ﺧﺮﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ اﻻﻏﯽ از آن روﺳﺘﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ آن
دو را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از دھﯽ ﺑﻪ دھﯽ و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زادﮔﺎھﺶ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ »ﻻھﻮر«
رﺳﯿﺪ.
ﺑﭽﻪھﺎ در اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ – ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎدران ﻣﺮﺣﻮمﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ – در آن
روﺳﺘﺎ آرام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ در
رﻓﺎه و ﺷﺎدی آنھﺎ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﺮد و وﻗﺘﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻮدک را از
ﮐﺠﺎ آوردهای ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﺑﭽﻪی ﯾﺘﯿﻤﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن راھﺶ دﯾﺪه و آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ،ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ را ارﺿﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﺎﯾﺎت و ﻧﻘﻞ ﻗﺼﻪھﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی اﺻﻞ و ﻧﺴﺐﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻏﻠﺐﺷﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎھﺰادهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺳﯿﻤﺎی ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ،ﻃﺮاوت،
رﻓﺎھﯿﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ و آﺛﺎر ﻧﺠﺎﺑﺖ در ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد.
ﺑﯿﭽﺎره ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺑﭽﻪھﺎ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﮐﻪ از ﮐﺎر او در درﺑﺎر ﺧﻮارزمﺷﺎه و
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮارزمﺷﺎھﯿﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ راز را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ھﻨﻮز زﻣﺎﻧﯽ از ورود ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻪ آﺑﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺒﺎر
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ﻓﺮارش از »ﻏﺰﻧﻪ« ﺑﻪ ﻃﺮف ھﻨﺪ ،ھﺰﯾﻤﺖ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن و ﺑﻪ
رود اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮق ﺣﺮﻣﺶ از ﺗﺮس اﺳﺎرت ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺳﺎﮐﻨﺎن »ھﻨﺪ« رﺧﺪاد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف »ﻻھﻮر« ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪ .آنھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
»ﻻھﻮر« را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ھﺠﻮم ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺠﺎور در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺮس در دل ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ در آن ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺖ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺿﻌﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎد،
ﭼﻮن ﻣﺮدم ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺷﮏ ﺑﻪ او و دو ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ از ﺳﻼﻟﻪی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺰﻧﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎ
ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻻھﻮر« ﺑﮕﺮﯾﺰد.
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ھﻨﻮز در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار ﺑﻪ »ﻻھﻮر« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ھﺠﻮم ﺑﻪ روﺳﺘﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آنھﺎ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮد ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن دﺳﺘﻮر ﭘﺎدﺷﺎه از ھﺠﻮم ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،آنھﺎ ھﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهای را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه روان ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در
ﺑﯿﺮون روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ھﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در ﻣﯿﺎن
ﻋﺪهای از ﺳﻮاراﻧﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و رﮐﺎﺑﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻏﻼﻣﺖ و ﻏﻼم ﭘﺪرت در ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺬاری ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺳﺮورم!
ﭘﺎدﺷﺎه از اﺳﺐ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
ھﻨﻮز ﺣﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎ دوﯾﺪﻧﺪ و در آﻏﻮﺷﺶ ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﻓﺸﺮد و ھﻢدﯾﮕﺮ را ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎران ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺠﺎﺳﺖ و اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﭘﮫﻨﺎی ﺻﻮرﺗﺶ را ﺗﺮ ﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮم ﺟﮫﺎد ...ﭘﺴﺮم
ﻣﺤﻤﻮد ...ﺷﻤﺎ ھﻨﻮز زﻧﺪهاﯾﺪ ...اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ،دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ھﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪھﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﻮاران داد ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﻮار ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺒﺶ را
ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺳﻮار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﭘﺎس اﺣﺘﺮام ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺠﺎور ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﺧﺮاج ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ از او ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در
ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮد و زن ﺑﺎ ذوق و ﺷﻮق ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری و ﮐﺮاﻣﺘﺶ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎسﮔﺬاری ﮔﺸﻮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻏﻼم ﺗﻮﯾﯿﻢ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدت ﺑﺪان ،ﻣﺎ ھﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری
ﺧﺎﺿﺮﯾﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻤﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ،از او ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ از ﻣﻦ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯿﺦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و او را ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را
در ﮐﻮﭼﻪھﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻵن ﺑﻪ او اﺣﺘﯿﺎج دارم،
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺮا از ﺧﺒﺮھﺎﯾﺶ آ ﮔﺎه ﺳﺎزد ،ﻟﺬا اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ ھﻤﯿﻨﮏ او را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ھﻤﮕﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺸﻢ ﻗﺮﺑﺎن و او را از روی دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺮود آوردﻧﺪ ،اﺳﺒﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﻮ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮار ﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ اﻓﺮادش ﺑﻪ »ﻻھﻮر«
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ھﻮرا و زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﮐﺒﺶ از ﻧﻈﺮھﺎ ﻏﺎﯾﺐ
ﺷﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺠﺎور ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﻋﻼم ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ھﺠﻮم ﺑﻪ
آن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آنھﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ﻣﮋده ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ و
ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽھﺎ ﺷﺪ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺮدم آن دﯾﺎر ﮔﺸﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ،ﻗﻠﺐھﺎ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻮد و از ﺗﺮس وی ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در
»ﻻھﻮر« ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و از اﺣﺴﺎﻧﺶ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ھﺪاﯾﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻠﻌﺖ و اﻧﻌﺎم ﻣﯽداد و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،ﻃﺮاوت
ﺳﯿﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﻮﺳﺖ آن ﺷﺪ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ داد ،اﻣﯿﺪ در
دﻟﺶ ﺟﻮاﻧﻪ زد و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ در ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد دﻣﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ .دﯾﺪن آنھﺎ ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻔﺘﻪاش ﺑﻮد و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺶ
ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه و اﻣﯿﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد و اﺟﺪادش و اﻧﺘﻘﺎم از
ﻣﻐﻮلھﺎی ددﻣﻨﺶ در او ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و دﯾﺮﭘﺎی را ﺑﺮای
ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ارث ﮔﺬارد.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﯿﺪش را در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﺗﻼﺷﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎدآوری ﺻﺤﺒﺖھﺎی
ﻣﻨﺠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺤﻤﻮد – ﮐﻪ ھﻨﻮز در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺎی داﺷﺖ – ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﮫﻨﺎوری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ داد .اﯾﻨﮏ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ و وﻟﯿﻌﮫﺪش ،اﻣﯿﺮ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ از
ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮش ،ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی ﻻﯾﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای
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وﻇﯿﻔﻪی ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ از ﻏﺮق ﺷﺪن در رودﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی
دﺷﻤﻦ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دﯾﮕﺮ آن اﺣﺴﺎس ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد،
ﭘﺴﺮ ﻣﻤﺪود )ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ( ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻤﻮد را ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻪ از ﭘﺴﺮش ھﻢ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ؛ ﭼﻮن اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﻮد از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻤﺘﺎزی
ﭼﻮن روح ﺳﺒﮏ ،ذھﻦ درﺧﺸﺎن ،ﻧﻔﺲ واﻻ و ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﭼﮫﺮهی
ﺳﻔﯿﺪ ،ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎﯾﺶ در ھﺎﻟﻪی ﺷﻔﺎﻓﯽ از اﻧﺪوه ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ – ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ – ھﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای را در ھﻤﺎن وھﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺘﺶ را از او درﯾﻎ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮔﮫﻮاره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی زﯾﺒﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ وارث ﺗﺎج و ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﻮد ،ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ .او آن زﻣﺎن
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ روزی ھﻤﯿﻦ ﻧﻮزاد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﮕﺎﻧﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽاش در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺪاده ﺗﺎ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺑﺪی ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺶ دراز ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات دردﻧﺎک او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺣﻘﺎرت زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ،ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺘﺎﻋﺶ ،ﭘﻮﭼﯽ آﻣﺎل و آرزوھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رود و در ﻣﻮرد ﭘﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﺣﺮص
ﺑﯽﺣﺪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺨﻞ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮس از ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و ﺻﻼح وی ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ ھﻼﮐﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯿﺶ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮدش ﻗﻠﻤﺮو ﭘﮫﻨﺎور ﭘﺪرش را ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز
از ھﻢ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم آن ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی رؤﯾﺎی زودﮔﺬری
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﺲ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ و ﺣﺮص و اﺑﻘﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ او را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﻧﺒﺮد ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻗﺘﻞ ﻧﻮزادی ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ،
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺨﻮدی ﭘﺮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮزاد در آﯾﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪرش ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻧﺸﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﭘﺲ از
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮآﯾﺪ؟ آﯾﺎ از روزﮔﺎر ﺗﻌﮫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﮕﮫﺪارد ﺗﺎ ﭘﺲ از او
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺷﻮد؟ ﺷﮕﻔﺘﺎ! ﭼﻪﻗﺪر اﻧﺴﺎن ﻧﺎدان و ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ! ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و
ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ و ﺑﻼھﺎی ﻋﺒﺮت آﻣﯿﺰی ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮﺷﺎن ﺷﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ از آن ھﻤﻪ ﭘﻨﺪ
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و اﻧﺪرز ،درﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽاش ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻣﺎﯾﻪی ﻋﺒﺮت و
اﻧﺪرز دﯾﮕﺮان ﺷﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﻔﺒﺎر ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺠﺎزی و ﻣﺘﺎع ﻓﺎﻧﯽ ،ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد را ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺸﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺗﺨﺘﺶ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد و در اﯾﻦ
اﻓﮑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽزد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺻﺪای ﻗﺪمھﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﺮﯾﻌﯽ رﺷﺘﻪی اﻓﮑﺎرش را
ﺑﺮﯾﺪ .از ﺻﺪای ﭘﺎھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﮫﺎد ،ﭘﺲ ﺧﻮدش را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺎده
ﮐﺮد؛ ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻘﺎق دﯾﺪارﺷﺎن ھﺴﺖ و از ﺻﺒﺢ آنھﺎ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در
را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺟﮫﺎد را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻣﯽدود ،او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و روی ﺗﺨﺖ ﮐﻨﺎرش
ﻧﺸﺎﻧﺪ .از ﺷﮑﻔﺘﻦ ﺑﻐﺾ ﺟﮫﺎد در ﮔﻠﻮی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد .او را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻟﺤﻦ ﭘﺮﻣﮫﺮی ﮔﻔﺖ :ﻋﺰﯾﺰم ﺟﮫﺎد! ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ دﺧﺘﺮم؟
او ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪاش اداﻣﻪ داد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد.
 آﯾﺎ از ﭘﺸﺖ اﺳﺐ ﮐﻮﭼﮑﺖ اﻓﺘﺎدی؟ﺑﺎ ﺳﺮش اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ.
 آﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮ را زده؟ آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﺮوﺳﮏھﺎی ﺧﻮﺷﮑﻠﺖ را ﺷﮑﺴﺘﻪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺮﻓﯽ زده ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪی؟
ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺆالھﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و ھﻢﭼﻨﺎن ﺳﺮش را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﺮه دﺳﺘﺶ روی ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻮد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺪرش ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ؛
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دﺳﺘﺎﻧﺶ را روی ﺻﻮرﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰم! ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؟
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﺮ ﻧﺎب ﭘﺪری او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ آرام ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﺤﻤﻮد را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،او از ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و ھﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ.
ﭘﺪر از ﺣﺮﻓﺶ ﺧﻨﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﺎ
او ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﯽ؟
ﺟﮫﺎد ﮔﻔﺖ :او اﻣﺮوز ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز داﺷﺖ ،ﭼﻮن وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﯿﺮ ﺷﻮم.
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ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻨﺪهاش را ﺑﮕﯿﺮد؛ وﻟﯽ آﺛﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﺑﺮ ﭼﮫﺮهی ﺟﮫﺎد
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﭼﻮن او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﻪی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﺧﺘﺮش و اھﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﺶ اﺷﺘﺒﺎھﺶ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭼﺎﻧﻪای ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و اﺑﺮوﯾﯽ درھﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام و زﻧﮓدار ﮔﻔﺖ:
 از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش؛ او ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﻣﻐﻮلھﺎﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
 ﺑﻠﻪ او ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و آنھﺎ ھﺰاران ﻧﻔﺮ. راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اول ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ :آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻮرش ﺳﻮار ﻧﺸﺪ ،ﮐﻼه ﺧﻮدﻓﻮﻻدﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻨﮫﺎد ،زرهاش را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮاﻧﺶ را ﺣﻤﺎﯾﻞ ﻧﮑﺮد،
ﻧﯿﺰهی ﺑﻠﻨﺪش را ﺑﻪ دوش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﮐﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎوﯾﺨﺖ و ﺳﭙﺮش را ﺑﻪ
ﺑﺎزو ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ؟
 آری ،او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻼﺣﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ. آﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻦ داری ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﻮدم آنھﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮدم و در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدم. ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ،ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﺷﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﻧﯿﺰهاشﻧﯿﺰھﺎیﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زره و ﮐﻼه ﺧﻮدش او را از اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮھﺎ و ﺿﺮﺑﺎت
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎﻧﺶ آنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دورﻧﺪ ھﺪف ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ او ھﺠﻮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﺳﺒﺶ او را از آﻧﺎن ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاھﺪ داد و ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﺮدش ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
 وﻟﯽ او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ آنھﺎ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ از آنھﺎﺑﺮدارد ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ آنھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ و او ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺖ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ
از ﺗﻮ ﻧﮑﺮد؟
 از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﺳﺖ ...ﺑﻠﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺒﻮﺳﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر راﻧﮑﺮدم.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٣٩

 دﺧﺘﺮم ﺟﮫﺎد! ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدی ﮐﻪ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺖ ﺑﻮﺳﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اوﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ درﯾﻎ داﺷﺘﯽ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺖ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
 ﻣﻦ آن را ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺟﻨﮓ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺑﺮﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪی ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس رﺷﺎدتھﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺖ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ازاو ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از آن ﺑﻮﺳﻪی ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ آن ﺳﺮاﺳﺮ
ﻋﺰم ،اﯾﻤﺎن ،ﺛﺒﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﮐﺎرﮔﺮﺗﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن از
آن ﺳﻼحھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻓﮫﻤﯿﺪی ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﺮدی؟
 اﺷﺘﺒﺎھﻢ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮدد ،دو ﺑﺎر اورا ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮﺳﯿﺪ.
 اﯾﻦ ﮐﺎرت اﺳﺮاف ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارزش ﺑﻮﺳﻪھﺎﯾﺖ را ﻧﺰد او ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﻪھﺎﯾﺖ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ ﺟﮫﺎد! ﻣﻨﺘﮫﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻦ و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮود ﻧﮕﮫﺪار،
ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ آن دھﺎن ﻗﺸﻨﮕﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺪرت را ﺑﺒﻮس.
 ﺟﮫﺎد دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دور ﮔﺮدن ﭘﺪرش ﺣﻠﻘﻪ داد و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻨﺪهﺧﻮدش را ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺶ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ
ﺑﻮﺳﻪی ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮف.
ﺟﮫﺎد ﺧﻮدش را از آﻏﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم!
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪام ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ!
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف در دوﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪرش اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ھﻢ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﻓﺘﺎد ،او وارد راھﺮو ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درون ﺗﺎﻻر دوﯾﺪ و ﺧﻮدش را در ﭘﺸﺖ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮدهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮهھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش وارد ﺗﺎﻻر ﺷﺪ،
اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻔﮫﻤﺪ دﺧﺘﺮ ﻗﺸﻨﮕﺶ در ﮐﺪام ﻃﺮف ﺗﺎﻻر ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻔﮫﻤﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهھﺎ را ﺑﮕﺮدد و او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪای
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ او را از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎھﺶ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﺮف در ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮش آﻣﺪی ﻣﺤﻤﻮد ،ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ﻓﺮزﻧﺪم؟
ھﻨﻮز ﺳﺨﻨﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ در زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮدهھﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺶ ھﺠﻮم ﺑﺮد و او را از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺐ
ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ھﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮف.

٤٠

وا اﺳﻼﻣﺎ!

او ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻮﺳﻪھﺎﯾﻢ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرت .و از ﻧﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪن را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد و او ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد :ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺮا رھﺎ ﮐﻦ! وﻟﻢ ﮐﻦ!
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد :ھﺮﮔﺰ رھﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺑﺒﻮﺳﯽ.
دﺳﺖ آﺧﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺗﻦ داده و ﻃﺮف دﯾﮕﺮش را ھﻢ ﺑﻮﺳﯿﺪ ،او ھﻢ ﺳﺮش
را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻓﺸﺎر داد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف در رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭼﻮن
ھﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪ رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺪرش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻃﻮری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادی ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪه ،وﻟﯽ او ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه؟
ﭘﺪرش ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎھﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ
و اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪام ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺪ.
ﮐﻮدک ﻟﺤﻈﻪای ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ او ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺮ
او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ او را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و دﺳﺘﺶ را درﻣﯿﺎن ﻣﻮھﺎی ﻃﻼﯾﯽ و درﺧﺸﺎن دﺧﺘﺮش ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻋﺰﯾﺰم! ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش؛ ﭼﻮن ھﺮﮔﺰ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ اﻵن در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻼﻻﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن اول اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰد ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد و ﮐﻢﮐﻢ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ذھﻨﺶ ﻻﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد واﺿﻄﺮاب ﺑﺮ او
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ .او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮔﺮدش در اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮد
اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ ،او
دﺳﺖ دﺧﺘﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ از ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎعﻣﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ
ﺟﮫﺎد!
او ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ھﻢﭘﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ،اﻧﮕﺎر درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﯽروﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران و درﺑﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺦ
ﺳﻼﻣﻪ ھﻨﺪی را ﺻﺪا زد ،او از اﺗﺎﻗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺘﺎﻓﺖ و وﻗﺘﯽ
ﻧﺰدﯾﮑﺶ رﺳﯿﺪ ﺗﻌﻈﯿﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻧﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! او ھﻨﻮز از ﮔﺮدش ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
 آﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽاش ھﻢ ﺑﺎ او رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ او اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮد ،ﭼﻮن او ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺧﻮاھﺪﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﻟﺐھﺎی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎز ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ واﺿﻄﺮاﺑﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮهاش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟!
 ﺑﻠﻪ ﺳﺮورم! او – ﺧﺪا ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﺪ – ﺷﯿﻔﺘﻪی اﺳﺐﺳﻮاری اﺳﺖ و اﺻﻼ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او ھﺮ روز در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻣﯿﺮ از
ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻗﺼﺮ دﭼﺎر زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او از ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯽ
اﻧﺪازه ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺮدن او ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﻪ ،ﺑﺮو
و دﺳﺘﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن اﺳﺐ ﻣﻦ و اﺳﺐ دﺧﺘﺮم ﺟﮫﺎد را ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎعﻣﺎن ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف
وی ﻧﺸﻮد و ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای اﺳﺐ ﻣﺤﻤﻮد را از ﺑﯿﺮون ﻗﻠﻌﻪ
ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﻪ! ﺑﺮﮔﺮد ،ھﺎن! آن ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﮫﺎد ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﭘﺪرش ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون دوﯾﺪ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﻢ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﻓﺘﺎد ،آﻧﺎن اﺳﺐ ﺑﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮ آن
ﺳﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﺮﻋﺘﺶ را ﮐﻢ ﮐﺮد ،دﻣﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ،
ﺳﺮش را ﻓﺮود آورد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﯿﮫﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺮد ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻟﺠﺎﻣﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ وارﺳﯽ اﺳﺐ ﻧﻤﻮد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ وی ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
ﻣﺸﺎھﺪهی ﺧﻮن ﺑﺮ ﺻﻮرت و ﮔﺮدن و روی ﺷﺎﻧﻪی اﺳﺐ وﺣﺸﺖ ﮐﺮد و ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او از ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮت ﺷﺪه .اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ او را ﻗﻔﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻮان
اﺟﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از او ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد و
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﮫﺎد داﻣﻦ ﭘﺪرش را ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻐﺾ ﻗﺮﯾﺐ اﻻﻧﻔﺠﺎری
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺧﻔﻪاش ﮐﻨﺪ را ﻓﺮو ﻣﯽﺧﻮرد ...در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺳﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎن راه
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آھﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺮدی ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮد و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای در ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺑﻮد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد زﺧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﯽاش او را ﺑﺮ روی اﺳﺐ
ﺧﻮد ﻣﯽآورد ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﮐﻪ
ﺷﺪﻧﺶ ﻧﮕﺮدد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ او را از ﻟﺒﺎسھﺎی ﭘﺪرش ﺟﺪا ﮐﺮد اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و ﺟﯿﻎ و دادش آﻏﺎزﯾﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﺐ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،او ﮐﺎﻣﻼ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ
در وﺳﻂ راه ﺑﻪ اﺳﺐ رﺳﯿﺪ ،ﺑﭽﻪ را از دﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮس دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﮔﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﺗﻨﺪی ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺴﻮزد و وﺣﺸﺖ از ﯾﺎدش ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام آﻗﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد .از اﺳﺐ ﻓﺮود
آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﺰد و اﻣﯿﺮ زﺧﻤﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻤﺎم
ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ درﺑﺎنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﭘﺰﺷﮏ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻی
ﻗﺼﺮ رﻓﺖ و درﺑﺎنھﺎ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ دوﯾﺪﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه وارد ﺷﺪ و او را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻣﯿﺮ ﻣﺠﺮوح ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻀﺶ ھﺴﺖ ﺗﺎ از زﻧﺪه ﺑﻮدن او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﻮاﺳﺶ را ﺑﺮده ﺑﻮد
و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﻀﺶ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽزد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﺒﯿﺐ را دﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﻨﺎری رﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮای وی ﺑﺎز ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺮد در آوردن
ﻟﺒﺎسھﺎی رزﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻧﺒﻀﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ روی آﺗﺸﯽ ﮔﺮمﺗﺮ از اﺧﮕﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﻃﺒﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ،از
اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎظ ﻋﻀﻼت ﺻﻮرﺗﺶ درﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﯿﺐ ھﻢ در دادن ﺟﻮاب ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﮑﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ
زﯾﺎد او را ﺑﯿﮫﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه از درون ﺟﻌﺒﻪاش ﺷﯿﺸﻪی ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮخرﻧﮕﯽ
درآورد و ﭘﻨﺒﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ را آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺮد و ﺑﻪ دور ﺑﯿﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺸﯿﺪ و
اﻧﺪﮐﯽ ﮔﻼب ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﮐﻨﺎر زد ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﻄﺤﯽ و
ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﺣﺖ روی اﺑﺮوی
راﺳﺘﺶ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺧﻮﻧﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﭘﻮدر ﺳﻔﯿﺪی روی آن ﭘﺎﺷﯿﺪ و
ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺮ آن ﻧﮫﺎد و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﻔﯿﺪ روی آن ،ﺳﺮش را ﺑﺎﻧﺪ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاﻏﺖ ﻃﺒﯿﺐ ،اﻣﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آن در ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ؟ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ آن ﭘﺴﺖ ﻓﻄﺮتھﺎی ﺑﺰدل؟ از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ!
وﻗﺘﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﺮف زدﻧﺶ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ
او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ،ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺴﺮم ،ﻣﺤﻤﻮد؟ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ دﻟﺒﻨﺪم ،ﻣﺤﻤﻮد؟
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهاش ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮدی را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺧﺸﮏ و زﯾﺒﺎﯾﺶ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :داﯾﯽ ﺟﺎن! ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮویھﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﻪ ﮐﻤﮑﻢ آﻣﺪهای؟
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :آری ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎن! ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺖ آﻣﺪهام و
ھﻤﻪی ﻣﻐﻮلھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد اﻃﺮاﻓﺶ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺧﻮدش را وارﺳﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺸﯿﺮم
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﺳﺒﻢ ﮐﻮ؟
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ،ﻃﺒﯿﺐ ھﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻮاس اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ھﻨﻮز
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺣﻠﻘﻪی دﺳﺘﺶ را از ﮔﺮدن ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺸﻮد و او را ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮش ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ داری ،ﻟﺬا ﺧﻮب اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن را
ﺷﺮوع ﺧﻮھﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﻣﻼﻓﻪ را روی اﻣﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ھﻨﻮز ﺳﺮش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ آرام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﻠﮏھﺎﯾﺶ روی ھﻢ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺳﯿﺮون ،ﻣﺮﺑﯿﻤﺤﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﭘﻨﺎه آورد و ﻣﺎﺟﺮای اﻣﯿﺮ را از
اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ او در ﻧﮕﮫﺪاریاش ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی روا
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺮون ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ اﻣﯿﺮ ﯾﮏدﻧﺪه ،ﮐﻠﻪﺷﻖ و ﻋﺎﺷﻖ
اﺳﺐﺳﻮاری اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﺎزد و ﻣﯽﺗﺎزد و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ
ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی ﺑﺮﺳﺪ اﺳﺒﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﻣﯽراﻧﺪ و اﺻﻼ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ او از ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪی ﺑﭙﺮد و ﯾﺎ در ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺑﯿﻔﺘﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽﺗﺎزم ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﻢ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
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ﺑﻪ اﺳﺒﺶ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﺗﺎزد و ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ او ﮐﻨﺎر روم ﺗﺎ
ﺗﺎﺧﺘﻨﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎھﯽ از ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﯽﻣﮫﺎﺑﺎی او ﺑﺘﺮﺳﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺒﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺘﺎزم و
زﻣﺎم اﺳﺒﺶ را ﺑﮕﯿﺮم ،او را از روی زﯾﻨﺶ ﺑﺮﺑﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮ او ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ؛
ﭼﻮن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮا آﻣﺎج ﺿﺮﺑﺎت ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﻟﮕﺪش ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و آرام
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ دوﺑﺎره او را ﺑﺮ روی اﺳﺒﺶ ﺑﮕﺬارم .او اﻣﺮوز ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و
ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ وارد ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺒﺮد
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ آنھﺎ درﮔﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارم،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،اﺳﺒﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﮕﻞ
ﺷﺮﻗﯽ راﻧﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻨﺎن در آﻧﺠﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوم و ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻢ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﯿﺮرس درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد
و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻣﻦ ھﻢ در ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎدم ،ﮐﻤﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺮون آورد و ﺟﻌﺒﻪی
ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﯿﺮھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﮐﺮد و آنھﺎ را
ﺑﺮ ﭼﻠﻪی ﮐﻤﺎن ﻣﯽﻧﮫﺎد و ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎھﺮ آن را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﯿﺮ ﺻﻔﯿﺮﮐﺸﺎن ﺷﺎخ
و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ و ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،دو ﺟﻨﮕﺠﻮ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﯿﺮم ھﺪف ﻗﺮار دادم.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎس زاﺋﺪاﻟﻮﺻﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﮐﺮد و
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم در ﻧﺒﺮدی واﻗﻌﯽ ﻗﺮار دارم ،ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﯿﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮداﻧﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﮐﻤﺎﻧﺶ را آوﯾﺨﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ھﻢ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺰن ،ﭘﺲ ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺗﻨﻪی درﺧﺘﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزد و ﻣﻦ ھﻢ ﮐﺎر او را ﻣﯽﮐﺮدم و ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺎن
اداﻣﻪ دادﯾﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﻋﺮق از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش
ﻣﯽﺑﺎرد ،وﻟﯽ او ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ؛ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎدهام ﻧﮕﺎھﯽ از روی ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد :ﺑﺰن ای ﻣﺮد!
از ﮐﺎرش ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪﻃﻮر او را ﺑﺎز دارم ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﯿﻠﻪی ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻪ ذھﻨﻢ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻤﺎﺳﻪی زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺖ
ﻧﻤﻮدم ،او را دﯾﺪم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرم ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ و ﮔﺮم ﺷﺪ و ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺿﺮﺑﺎت
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ﭘﯽ در ﭘﯽ را وارد ﻣﯽآورد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدم :ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد! ﺳﺮورم ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،دارﻧﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮت ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪام ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﯿﺮ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﺷﻨﯿﺪ دﺳﺖ از ﺷﻤﺸﯿﺮ زدن ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﮫﺮهاش درﺧﺸﯿﺪ و ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺑﻪﺳﺎن ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮهی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ او ﺑﺎ اﺳﺒﺶ و اﺳﺒﺶ ﺑﺎ او ،ﺳﺮﻣﺴﺖ
از ﺑﺎدهی ﻏﺮور ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺘﺢ را ﻣﯽداد ،ﮔﻮﯾﺎ ﺣﯿﻮان درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮورش ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻓﺘﺤﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎزاد ﻏﺮور ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻐﺰ اﻣﯿﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و او
را ﻧﯿﺰ ﺻﯿﺪ دام ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ!
اﻣﯿﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻟﮕﺎم اﺳﺒﺶ اداﻣﻪ داد ،آن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ آن را رھﺎ
ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺐ ھﻢ ﺑﺮ روی دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺐ ھﻢ ﺑﺮ روی دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﯿﻨﻪاش را ﺟﻠﻮ ﻣﯽآورد و آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﭼﻮن ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎع درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﺎرش
ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎ اﺳﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺎﺧﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺘﯽ
ﺧﻮرده ﯾﺎ در ﮔﻮدال آﺑﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺎد زدم :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺳﺮورم! او
در ﻋﺮض ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ دور زدم و ﺧﻮدم را ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺑﺎز
رﺳﺎﻧﺪم ،او ھﻢ اﺳﺒﺶ را ﺗﺎﺧﺖ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺘﺎز! ﺑﺘﺎز! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺻﺪاﯾﺶ در ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺳﺐ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎد و از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﻢ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان؛ ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪم او ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﻣﻦ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ،ﮐﺎر ھﺮ روزهاش ﺑﺎ
ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ھﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻗﺪرت و ﻧﺸﺎط ،ﺗﺤﺮک و ﯾﻮرش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﻦ ﺧﻮدم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﺎدآورﯾﻢ
در ﻣﻮرد ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮدن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ وی ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﺸﻘﺖ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ او را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ھﻤﻮار ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﺑﺪﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺖ و آنﻗﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮم و او ھﻨﻮز در ﻋﻨﻔﻮان ﻧﯿﺮو و ﺟﻮﺷﺶ ﻧﺸﺎﻃﺶ ﺑﻮد؛ اﻧﮕﺎر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺗﺤﺮﮐﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮو ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺷﮕﻔﺘﯽام از اﺳﺐ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺳﺒﺶ
ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ وادی ﭘﮫﻨﺎور ،ﻓﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﻧﺪرون ﻧﺸﯿﺒﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد!
وﻗﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻖ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻞ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮی ﺳﺮم ﺳﯿﺦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ
ﻧﻤﻮدم و ﻓﺮﯾﺎد زدم ﮐﻪ زﻣﺎم اﺳﺐ را ﺑﮑﺸﺪ ،وﻟﯽ او ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ھﻢ ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮔﻮدال رﺳﯿﺪه ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
اﺳﺒﻢ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردم و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و در ﻟﺒﻪی ﭘﺮﺗﮕﺎه او را از
روی زﯾﻨﺶ رﺑﻮدم و ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻟﺠﺎم را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺸﯿﺪم ،اﺳﺐ ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮدش را
ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻄﯿﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺐ ﮐﻮﭼﮏ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎزاد ﺳﺮﻋﺘﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮد و
در آﻧﺠﺎ اﻓﺘﺎد و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎد و او را ﻧﺪﯾﺪم ﻣﮕﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ .ﭘﺲ از
زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪم و ﭼﻮن ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪم اﻣﯿﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻓﺘﺎده و ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺮد
ﺷﺪه و رﻧﮕﺶ رﻓﺘﻪ ،او را روی اﺳﺒﻢ ﻧﮫﺎدم و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردم.
ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﻪی ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ او
را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﺗﮑﯿﻪ داد و او را ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻮد ﺑﺮد ،او ھﻢ ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪام ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا در ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﻧﻤﺎ و ﻋﺬرم را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ده ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻋﻘﻮﺑﺖ او ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش! ﺳﺮورﻣﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ھﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد او اﻧﺠﺎم دادی ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻧﻌﺎم دھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮابآوری آورد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﺖ را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ روﯾﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮﺣﺎل از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ھﯿﭻ اﺛﺮی از آﻧﭽﻪ
دﯾﺮوز ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺰ ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ ای ﺷﮑﺴﺖ دھﻨﺪهی ﻣﻐﻮلھﺎ! ﻓﺮزﻧﺪم! ﺗﻮ آنھﺎ را ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺘﯽ دادی ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﯾﯽاش از او زد و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اداﻣﻪ
داد :اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪم! ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻧﺪﮔﯽات را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازی ،ﺗﻮ وﻗﺘﯽ
دﺷﻤﻨﺖ را در ﺟﻨﮕﻞ ﺷﮑﺴﺖ دادی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدت را ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻘﯿﺐ آنھﺎ ﻣﯽﮐﺮدی،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آراﺳﺘﻦ ﺳﭙﺎھﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺑﺮای ﺷﺒﯿﺨﻮن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﺷﻤﻦ ﺗﺪارﮐﺎت
ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﺮدی.
ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ دﺷﻤﻦ را از ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮاﻧﻢ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ھﻮس
اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣﺮزھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺰﻧﺪ.
 اﮔﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺷﻤﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺖ راﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﺑﭙﺮدازد و آنھﺎ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮ و ﺳﭙﺎه ﺗﻮﺳﺖ.
 ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﺮون ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و او ھﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﻧﻤﯽرود.
 در ﺣﻖ ﺳﯿﺮون ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮕﻮ ﮐﻪ او ﺗﺮﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ،ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ او را از دﯾﺪن ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ روﯾﺶ ھﺴﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد و
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺎﺷﯽ ،وﻟﯽ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮش ﻧﺪادی؟
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد در آن ﺳﻘﻮط ﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﺪﯾﻮن اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯽ.
ﻣﺤﻤﻮد وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و آﺛﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﭼﮫﺮهاش
ھﻮﯾﺪا ﺷﺪ و ﮔﻮﯾﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﺧﻮب ﺑﻮده ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ
او ﮔﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﯿﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و دﻟﺶ ﺑﻪ
ﺣﺎل وی ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺲ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ او را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮیات ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ
ﺗﺪﺑﯿﺮ را ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺷﻮی و اﻣﯿﺪم زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ و آرزوﯾﻢ را ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و ھﺮﮔﺰ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﺗﺎ
ﺑﺸﺮاﻓﺘﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪی ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪازی.
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ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎرﺣﺘﯽاش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮﻓﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره
ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﯽاﻧﺪازم.
 و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ. و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ. و اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮی در ﺟﻠﻮﯾﺖ دﯾﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ. و اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮی ﺟﻠﻮﯾﻢ دﯾﺪم ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ. و اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺒﺖ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺘﺎزی.ﻣﺤﻤﻮد ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﮐﺮد ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﺖ
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد:
 ﻣﮕﺮ در ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺒﻢ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺘﺎزم ،ﻣﮕﺮ در ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از روی ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻵن از ﺑﺎﺑﺖ
ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎﻋﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪم ،دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮی او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد دوﺳﺘﺶ ﺟﮫﺎد اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻮن از
دﯾﺮوز او را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺟﮫﺎد دﯾﺮوز آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ او ﺧﻮاب ﺑﻮده
و ﺟﮫﺎد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ او را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ.
از وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﺟﮫﺎد را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰﮐﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪی زﺧﻢھﺎی
ﻣﺤﻤﻮد او را ﺑﯽھﻮش ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان و ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد ،او ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻤﻮد را ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﺑﻮد – ﺑﺒﯿﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺎرش
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺰد ﺟﮫﺎد رﻓﺖ و او را
ﻧﺰد ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد آورد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :او از ﺷﺪت ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ او را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺟﮫﺎد ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﻣﺤﻤﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ دور ﺳﺮش ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد او را وﺣﺸﺖزده ﮐﺮد ،ﻧﮕﺎه اﺳﺘﻔﮫﺎم آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﺪرش اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭘﺪرش آھﺴﺘﻪ
در ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻐﻮلھﺎ زﺧﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺷﻤﺸﯿﺮش
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻤﻮد او را ﺷﮑﺴﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮش را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ
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ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻃﺒﯿﺐ ھﻢ زﺧﻢ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮدا
ﺧﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ ﭘﯿﺮوزیاش را ﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ.
آن ﺷﺐ ﺟﮫﺎد در ﻓﮑﺮ ﻣﺤﻤﻮد و زﺧﻢ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺑﻮد .او دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،او ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺪرش اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺮش را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،او از ﻗﺪرت دوﺳﺖ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺶ
ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺖ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮوزیاش ﺑﺮ
ﻣﻐﻮلھﺎ را از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮد.
او ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﯿﺎﻟﺶ را رھﺎ ﮐﺮد و ﻣﺤﻤﻮد را در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،او روی اﺳﺐ ﺑﻮرش ﺳﻮار ﺑﻮد و ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺘﺶ ﺑﺮق ﻣﯽزد و ﺑﻪ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ؛ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻐﻮلھﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮش ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺸﯿﺮ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ ،او ﺗﻮاﻧﺴﺖ
در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮد وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﻪ او ﯾﻮرش ﺑﺮد و ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮش ﻓﺮود آورد ﮐﻪ او
را ﭼﻮن ﺧﯿﺎرﺗﺮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺮوزﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ ھﺪﯾﻪای ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز از ﺟﻨﮓ ﺑﮕﺮدد او را ﺑﺒﻮﺳﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهاش وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اول
او را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ رأی را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮔﺮدد.
ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ رﻓﺖ و از ھﺮ ﮔﻠﯽ ﭼﻨﺪ
ﺷﺎﺧﻪ ﭼﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰش داد ﺗﺎ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻨﯿﺰک آنھﺎ را ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺮد و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ از ﺳﻨﺪس ﺳﺮخ ﮐﻪ ﺟﯿﺐھﺎ و ﮐﻨﺎرهھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻮارھﺎی ﻧﻘﺮهای ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺗﻦ او ﮐﺮد و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد و آنھﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮاری از ﺣﺮﯾﺮ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ روی
ﭘﺸﺘﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﻼه ھﻨﺪی ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد روی ﺳﺮش
ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻼل در ﺟﻠﻮ ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﮫﺎد دﺳﺘﻪ ﮔﻞ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺤﻤﻮد رﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪ
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ﺟﮫﺎد ھﻢ ﺳﺮش را ﺧﻢ ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪ و آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻪ ﮔﻞ را
ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﺪﯾﻪی ﻣﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ای ﺟﻨﮕﺠﻮی دﻻور!
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ﻣﺤﻤﻮد دﺳﺘﻪ ﮔﻞ را ﺑﻮﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ھﺪﯾﻪی زﯾﺒﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮم.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ھﺪﯾﻪی ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎد ﺟﺎن؟
ﺟﮫﺎد ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ھﺪﯾﻪای ﻧﺪاری ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻧﺮﻓﺘﯽ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﻮد! ﮐﺎش ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪم ،ﺗﺎ
ﺟﮫﺎد ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽداد.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ھﺮ دو ﮐﻮدک را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﻣﯽﻓﺸﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ دھﺎد ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ!

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،در ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﺶ در »ھﻨﺪ« ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪوهﺑﺎری را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ،
ﺧﺎﻃﺮات ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ھﻤﻮاره ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و دودﻣﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺪری ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ و آواره و ﺑﯽﮐﺲ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ؛ ھﻤﻮ ﮐﻪ
ﻗﺪرﺗﺶ ﭼﺸﻢھﺎ را ﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﺮد ،دلھﺎ را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و ﮔﻮشھﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ .ﺧﺎﻃﺮات
ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺪ و
ﻋﻈﻤﺖ و اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎی ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﻋﻤﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﻣﻐﻮلھﺎ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ درﺑﺎر ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻐﻮل ﺳﻮق داده ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮاوتﺑﺨﺶ ﻗﺼﺮھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎدر ﻣﮫﺮﺑﺎن و ھﻤﺴﺮ وﻓﺎدار و ﺧﻮاھﺮان دم ﺑﺨﺘﯽ
ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻏﺮق آنھﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮد .ﺗﻨﮫﺎ
دلﮔﺮﻣﯽ او دو ﻓﺮزﻧﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽاش ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﺑﻮد ،او ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت را ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،وارد دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻌﺼﻮمﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ھﻢﺑﺎزیﺷﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎده و رؤﯾﺎھﺎی ﭘﺎﮐﺸﺎن ھﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻏﻢھﺎ و دردھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺷﺌﻮن ﻣﻤﻠﮑﺖ داری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻟﺸﮑﺮش ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،او ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻻھﻮر« ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻼﺗﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ھﺠﻮم ﻣﯽآورد ،او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻧﺒﺎل اﺧﺒﺎر ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﻮد و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﻐﻮلھﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﺧﻮد و ﭘﺪرش را از دﺳﺖ آنھﺎ و دﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان و ﻣﺰدورانﺷﺎن آزاد ﺳﺎزد .ﻣﻐﻮلھﺎ ﭼﺸﻢ
ﻃﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ
ﭼﻪ ﻣﺮد ،ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت در ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﻣﻮال
را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻋﻤﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﯾﻢ و
اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﮫﺮھﺎی وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎن
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ﺳﺎل ﺟﺰﯾﻪی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎهﻃﻠﺐ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎل و روز ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،اﻣﻮر در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ھﻢ و ﻏﻤﺸﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﺑﻮد،
آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﻮال ﺗﺠﺎر را ﺳﻠﺐ و ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﺰ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ اھﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯽﺷﻤﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ را
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ او را در ﺟﺮﯾﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﻓﺴﺎد و ﻃﻐﯿﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ او ﮔﺰارش ﻣﯽدادﻧﺪ ،او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ را ﻣﯽدادﻧﺪ ،وﻋﺪهی ﺷﻮرش ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ–
در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ – را ﻣﯽدادﻧﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن در
ﻣﻤﺎﻟﮑﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓھﺎی دراز ﻣﺪت ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک اﺳﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ آن را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺰرﮔﺶ ،ﭘﮫﻠﻮان ازﺑﮏ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاد .او ﭘﮫﻠﻮان ازﺑﮏ را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺎرﺗﺶ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ در »ھﻨﺪ« ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،او اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺗﻦ را
ﺑﻪ ده دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای ھﺮ دﺳﺘﻪ اﻣﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
و از راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺗﺤﺮﮐﺸﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد دو ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،او ﻣﺪتھﺎ ﻣﺮدد ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
آن دو را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارد ﯾﺎ در »ھﻨﺪ« ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺮدن آنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮھﺎی
راه و ﺧﺴﺘﮕﯽھﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر و وﻗﺘﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آنھﺎ را وارد
ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد و ﭘﺪرش در ﭘﯿﺶ رو دارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
درﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
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ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎنﺷﺎن را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺣﻤﻼﺗﺸﺎن را ﺑﺎزدارﻧﺪهای و ھﯿﭻ ﭘﻨﺎهﮔﺎھﯽ از
آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد.
واﻧﮕﮫﯽ اﮔﺮ آنھﺎ را در »ھﻨﺪ«ﺑﮕﺬارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻗﺸﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
آن دو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوریاش را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺰ آن دو ﮐﺴﯽ در دﻧﯿﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آنھﺎ ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او را ﻧﺪارﻧﺪ ،او آنھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺪه ﺷﺪن اﻣﯿﺪش ﺷﺪهاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش از آنھﺎ روﺷﻦ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ دل ﺧﻮﺷﯽاش در زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪاش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ آن دو را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎمﺷﺎن در آن ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺮان »ھﻨﺪ« در ﻣﻤﻠﮑﺖ »ﻻھﻮر«،
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ »ﻻھﻮر« ﺑﺪوزد و از ﺿﻌﻒ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ در »ﻻھﻮر«
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ دھﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ »ﻻھﻮر« ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮداﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و دو ﺷﺎھﺰاده ﺑﻪ اﺳﺎرت آنھﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و
دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آنھﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺮ دو ﻧﻘﺸﻪ را ﺳﻨﺠﯿﺪ و ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﺑﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .او ﺗﺮﺟﯿﺢ داد آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ رأی را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ
و ﺑﻪ آن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آنھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب و اﮔﺮ
ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎل ﯾﺎرش ﻧﺸﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﯿﺎورد و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ او
دﭼﺎر ذﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻮد ،ﭼﻮن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش آنھﺎ
ﺑﺮ اﺳﺐﺳﻮاری و اﺳﺘﻔﺎدهی ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻼحھﺎی ﺟﻨﮕﯽ اھﻤﯿﺖ داده ﺑﻮد و آنھﺎ را ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﺨﺘﯽھﺎ ،ﻣﺸﻘﺖھﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮھﺎ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﺑﺎرھﺎ از او ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی اﺧﺒﺎر ﭘﺪرﺑﺰرگﺷﺎن ،ﺧﻮارزمﺷﺎه و اﺧﺒﺎر
درﮔﯿﺮیھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓھﺎی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮد درﺑﺎرهی ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﭘﺪرش ،اﻣﯿﺮ ﻣﻤﺪود ،در ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهھﺎن و
اﻣﯿﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،او اﺧﺒﺎر ﻧﺒﺮد »ھﺮات« را ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮد؛ ھﻤﺎن ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﭘﺪرش در آن ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎ آﻓﺮﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻮار و زﺑﻮن ﺳﺎﺧﺖ و
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دﺳﺖ آﺧﺮ ھﻢ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن زﺧﻢ در راه ﺧﺪا ﺷﮫﯿﺪ ﮔﺸﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ھﻢ
ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ او ھﻢ در آن ﻧﺒﺮدھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﻐﻮلھﺎ درسھﺎﯾﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﻮی ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺧﻮاھﯽ
ﺟﻨﮕﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪرت را از آنھﺎ ﺧﻮاھﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
ﺣﻖ ﭘﺪرﺑﺰرگ ،داﯾﯽ ،ﻣﺎدر ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﺑﻘﯿﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
وﺟﻮد او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد و ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺎن
ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او را درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽاش را ﻧﺸﺎن
دھﺪ و ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ وارد ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﺮ آنھﺎ
ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽداد ،دﻻورانﺷﺎن را از ﭘﺎی درﻣﯽآورد ،ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺷﮫﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ آزﯾﻦﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﺒﻞھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﮔﻞ و ﮔﻼب ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺟﮫﺎد ھﻢ در اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﻣﯽدﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ آرزوھﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽﺷﻮد و آﺗﺶ ﺣﻘﺪ،
ﮐﯿﻨﻪ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ از ﻣﻐﻮلھﺎ را ﮐﻤﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
درﺑﺎرهی ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽھﺎ و دﻻوریھﺎﯾﺶ در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
ﺣﺘﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﻢ ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺟﻨﮕﯽاش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺼﻮراﺗﺶ
ھﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽھﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد و از او ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی ﻻزم ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﺶ
دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازیھﺎ و ادﻋﺎھﺎﯾﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن و اﺳﺘﺮداد ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪﻧﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آنھﺎ
را در »ھﻨﺪ« ﺑﮕﺬارم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮم؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ آﻧﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺮان
ﻣﯽآﻣﺪ! ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺿﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ زور و اﮐﺮاه؟!
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .آنھﺎ ﺗﺎ رود ﺳﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺐھﺎ رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎ اﺳﺐ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻼ آنھﺎ را
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ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺳﻮی رود رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﻢ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دروازهی ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﮐﺎﺑﻞ«
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻓﺮادی را ﻧﺰد ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آنھﺎ را از
آﻣﺪﻧﺶ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،آنھﺎ از آﻣﺪﻧﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﺷﮫﺮ ﭘﺨﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮫﺮ و دار و دﺳﺘﻪاش ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و آنھﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪون ﻧﺒﺮد ﺑﺰرﮔﯽ وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﻐﻮلھﺎ و ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ او آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،آنھﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و از او ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد
و ﺷﮫﺮھﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺪون زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﻓﺘﺢ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﻪ دروازهھﺎی ﺷﮫﺮھﺎ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﺎﺋﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ »ﮐﺮﻣﺎن«
رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »اھﻮاز« رﻓﺖ و آن را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﮕﺎه »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در
آورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﺮان ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی و ﺳﯿﺮون در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﻮد از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در
ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ .او در رﮐﺎب داﯾﯽاش از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﯽرﻓﺖ .دروازهھﺎی ھﺮ
ﺷﮫﺮ ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﻞھﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل و دﯾﺪن آنھﺎ
ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و وﻟﯽﻋﮫﺪش ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﻟﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از داﯾﯽاش ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺲ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ،ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﮐﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ ،آنھﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ – إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ روال ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و روی ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮازمﺷﺎه و وﻟﯽﻋﮫﺪش ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻤﺪود ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮهی ﭘﺪرش را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ،
او در ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهای ﮐﻪ در آن ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮد رﻓﺖ و در ﮐﻨﺎر
ﻗﺒﺮش اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮای او ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻣﺮزش ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻞ
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اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺶ را داد و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ ،او
را در ﻗﻠﻌﻪی »ازدھﻦ« دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﯽ ﺑﺮ روی آراﻣﮕﺎھﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ ّﺑﻨﺎھﺎ و ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺰﺋﯿﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻣﻮال زﯾﺎدی را ﺻﺮف
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺶ ﻧﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .او
ھﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺳﭙﺎه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﺳﭙﺎه وﯾﮋهاش ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﭙﺎه »ﺧﻼص« ﮐﻪ از ھﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد و ﺣﺪود ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ﺟﻠﻮدار ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺻﺤﺮای ﻣﺮو ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻻن روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه ﺷﻌﻠﻪور
ﺷﺪ .ﺳﭙﺎه ﺧﻼص در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻏﻠﺒﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺻﻒھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ.
او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻮد .ﭘﺲ رو ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺳﻮار
ﺑﻮد و ﺷﻌﻠﻪای از ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﻮد! اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ آنھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯽ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺠﻨﮕﻢ .ﺗﻮ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮا
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ و اﺟﺎزه ﻧﺪه ﺗﻮ را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮫﺮهی ﻣﺤﻤﻮد روﺷﻦ ﺷﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ
داﯾﯽاش ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪ .ﺳﻠﻄﺎن از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﺎھﺰادهی ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﯽزد .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﮑﺎن داد و ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ وﺟﻮدﺷﺎن را ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر و
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮐﺮد و در دﻓﺎع از ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻐﻮل ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﻒھﺎی
ﻣﻐﻮلھﺎ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺪاھﺎﯾﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺪاﯾﯿﻢ! ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ!
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزدﻧﺪ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮار
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻃﻌﻤﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺟﻨﮕﺎوران ﺑﺨﺎراﯾﯽ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم »ﺑﺨﺎرا«
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و »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ« ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ از ﻋﻘﺐ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺷﺒﯿﺨﻮن زدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻐﻮلھﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ از آنھﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و دو ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺤﺮای ﻣﺮو ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺟﺴﺪھﺎی
ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ« و »ﺑﺨﺎرا« ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﺎری
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺷﻤﺎﺳﺖ .او از آﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻠﻌﺖ داد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮش ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﯿﺮان را ﮔﺮدن ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد او را ﺑﮑﺸﺪ .وﻗﺘﯽ او را آوردﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :داﯾﯽ ﺟﺎن! ﺗﻮ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن را ﺧﻮاھﯽ ﮐﺸﺖ .ﭘﺴﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ را ﻧﺪارد .ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر.
ﺣﺎﺿﺮان از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .او
را ﺑﮑﺶ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰﻧﯽ .ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺷﺎھﺰادهی ﻣﻐﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮش را دوﺑﺎر در
ھﻮا ﺣﺮﮐﺖ داد و ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ زد ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﺣﺎﺿﺮان ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت
ﺷﺎھﺰاده را ﺳﺘﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ داﯾﯽاش رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ او را ﮐﺸﺘﻢ!
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دھﺎد ای دﻻور!.
ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮود و ﺗﺎ
وﻟﯽﻋﮫﺪش و ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺮ ﻧﺒﺮد ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،وﻟﯽ او
در ﮐﺸﻮرش ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ﺑﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎم از ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﯾﮏ روز ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از او ﻣﯽآﯾﺪ و
اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ ﺑﺰرگ و ھﻮﻟﻨﺎک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در ﺻﺤﺮای »ﻣﺮو« دل ﺧﻮش
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن روز وﺣﺸﺘﻨﺎک آﻣﺎده ﺷﻮد ،وﻟﯽ او از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و
ﭘﯿﮏھﺎﯾﺶ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﭼﭙﺎول ،ﻏﺎرت،
ﻗﺘﻞ ،وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰی ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ،وﯾﺮاﻧﮕﺮی ،ﻓﺴﺎدﮔﺮی ،ﻃﻐﯿﺎن ﻣﻐﻮلھﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﺣﮑﺎم ﺧﺎﺋﻦ ،ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺰدور؛ وﯾﺮاﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻗﺤﻂ ،ﻧﺪاری و ﮐﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در
آن ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ،ﺗﺠﮫﯿﺰات ،اﺳﺐ ،اﺳﻠﺤﻪ و
دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﻐﻮل را ﺑﮕﯿﺮد و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
او ﭼﻨﺪﯾﻦ روز در ﻣﻮرد وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻌﻔﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﺗﻔﮑﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ،ﺧﻮارزمﺷﺎه ،ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ از داراﻟﺨﻼﻓﻪ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در »ﺷﺎم«
و »ﻣﺼﺮ«؛ ﭼﻮن آنھﺎ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از داراﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن
ﻧﺪارد ،در اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﭘﺪرش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪ و ھﯿﭻﯾﮏ از
اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﺑﻪ او ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدھﺎ و ﯾﺎریﺧﻮاھﯽھﺎی او ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﮑﺮده ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ از ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺒﺎ ھﻢ
ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ راه ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺪرش ﻧﺸﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻮشھﺎﯾﺸﺎن را از
ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﯾﺎدھﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺣﻤﻼت
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.
او از درون اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد آﻧﺎن ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮔﻮل
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﻮن از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﺪادﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ و راه
دﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮﯾﺶ ﻧﺒﻮد!
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در »ﺑﻐﺪاد« و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان »ﻣﺼﺮ« و »ﺷﺎم«
ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮح داد و از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را ﯾﺎری دھﻨﺪ و در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن و ﺣﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
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ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ او را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮏھﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﯿﮏھﺎ
دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﮫﺮهاش از ﺑﮫﺮهی ﭘﺪرش ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺒﻮد .ﺟﻼﻻ ﻟﺪﯾﻦ از آﻧﺎن
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و از روﮔﺮداﻧﯽ آﻧﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ ،آﻧﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﯿﺮات ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﺟﻮاب ﺗﻨﺪی ﺑﻪ او داده ﺑﻮد و در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :او آنﻗﺪر
ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻐﻮلھﺎی
وﺣﺸﯽ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﺧﺸﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﺮف
ھﺠﻮم ﺑﺒﺮد و دﻣﺎر از روزﮔﺎرش درآورد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻣﻐﻮلھﺎی وﺣﺸﯽ
ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ از آب در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی »ﺧﻼط« ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﮐﺸﺖ ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮد و روﺳﺘﺎھﺎﯾﺸﺎن را وﯾﺮان ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
»ﺣﺮان«» ،رھﺎ« و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﯾﻮرش ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ و اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
و ﻏﻨﺎﯾﻢ ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او آن ﺷﮫﺮھﺎ را ﻟﺮزاﻧﺪ،
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﭙﺎول ﮐﺮد و ﮐﺎری را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪاش اداﻣﻪ دھﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی »ﺷﺎم« را
وﯾﺮان ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او را
از ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دﺷﻤﻦ
ﺳﺮﺳﺨﺘﺶ ﺑﺮود ،اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﺎری ﮐﻪ در ﺣﻖ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎھﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺠﺎزات
ﮐﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎی ﻣﻐﻮلھﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدان ،اﺳﺎرت زﻧﺎن ،ﺑﺮدﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻏﺼﺐ و ﻏﺎرت اﻣﻮال و وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ،ﻃﺒﻖ ھﻮا و ھﻮﺳﺶ ﮐﻪ او را از
دﯾﺪن ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮر و ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪ .ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ و ھﺠﻮم ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ واداﺷﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ در ﺣﻘﺶ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻨﺎھﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻋﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﺎر و ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺣﺎل و ھﻮای دﯾﺪن دو ﻣﯿﻮهی دل
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و ﻣﻮﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽاش ،ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد را ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ آﻧﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺖ .او در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﮔﺸﺖ و ھﺮ راھﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﻮد ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دھﺎن ﺑﺎز
ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﻮد .دو ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖﺷﺎن ،ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی و
ﺳﯿﺮون ﻣﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را در ﻃﻠﺐ و ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ ھﯿﭻ اﺛﺮی از آﻧﺎن
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،روز ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺪ ﺳﯿﺮون ﻣﺮﺑﯽ را در ﭘﯿﭻ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪاش
ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻨﺠﺮھﺎ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻣﻐﺰش ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓھﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ
آن ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﮔﻨﺎهﮐﺎر ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﺧﻨﺠﺮ از ﭘﺎی در آورده ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از دو ﮐﻮه ﭘﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺰادهھﺎ ھﻤﺮاه دو
ﺧﺪﻣﺖﮐﺎرﺷﺎن رﺑﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﯿﺮون را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎﯾﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در اﻃﺮاف دو ﮐﻮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه آﻧﺎن
رﻓﺖ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ اﺛﺮی از آﻧﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ و ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ھﻼک ﺷﻮد .او دﺳﺖ از ﻏﺬا ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮی از آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ از
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ »ﺑﺨﺎرا« ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﻘﺎم
ﺣﻤﻠﻪی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪی ﻣﺮدم »ﺑﺨﺎرا« ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻐﻮل در ﺟﻨﮓ »ﻣﺮو« ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺳﺘﺎﻧﺪﻧﺪ و ھﻢاﮐﻨﻮن راھﯽ »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ«
ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺳﺮ
ﺑﺎز ﻣﯽزد و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻧﺰدﯾﮑﯽ راه را وﻋﺪه ﻣﯽداد و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ او را ﺑﻪ ﺷﺘﺎب
در رﻓﺘﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺎم ﺧﺸﻤﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد :ای ﺧﺎﺋﻦ! وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﺎﺋﻦ! آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را رھﺎ
ﮐﻨﻢ؟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮت را از ﺗﻨﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻢ از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﻢ ﺷﻮ.
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪاﺧﻼق ﺷﺪه ﺑﻮد .او دﭼﺎر ﺟﻨﻮن
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮادش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻏﺼﻪ و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر آورد ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﺷﺮاب روی آورد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪ و ھﻤﻮاره ﭘﯿﺎﻟﻪای
ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻟﻪای و ﺟﺎﻣﯽ در ﭘﯽ ﺟﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ھﻤﻮاره ﻣﺴﺖ ﺑﻮد.
او ﺷﺐ و روز ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد :ﻣﺤﻤﻮد! ﺟﮫﺎد! ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﺮا ﺗﻨﮫﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ...ای دزدان! ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻟﺘﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﮫﺎد و ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دادهاﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از
ﻣﻦ ﺑﺪزدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺮا ﺑﻪﺟﺎی آﻧﺎن
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ دو ﺑﭽﻪی ﺑﯽﮔﻨﺎھﻨﺪ؟ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه »ھﻨﺪ«،
»اﯾﺮان«» ،ﺧﺮاﺳﺎن« و »ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ« را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ او ﺑﮑﻨﯿﺪ ،او
را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪاش ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪش و ﯾﺎ او را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ
و دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺰد ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آن دو را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﻤﻠﻮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاھﺮ
ﺳﺎزم .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ .ای دﺷﻤﻨﺎن! ای
دوﺳﺘﺎن! ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪم را ﻧﺰدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ
ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ھﺴﺘﻢ؟! ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺑﯿﭽﺎرهام! ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ و ﻓﺮاریام!
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺪرم رﻓﺖ و او از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺮد .ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺮادران و ﻋﻤﻮھﺎﯾﻢ را
ﺳﺮﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﻋﻤﻪھﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ،ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺗﻮن
دﺧﺘﺮ ﺷﺎھﺎن ،ﻣﺎدر ﺷﺎھﺎن .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در دوران او زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،او ﮐﻪ ﻃﻼ
و ﻣﺮوارﯾﺪ را ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ،دور و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻣﻘﯿﻢ و ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد! ای
دزدان! ای دوﺳﺘﺎن! ای دﺷﻤﻨﺎن! ای ﺑﺰرﮔﻮاران! ای ﭘﺴﺘﺎن! آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﺶھﺎﯾﺶ ﺑﮫﺮهای ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺸﺘﯽ از ﻃﻼھﺎﯾﺶ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮﺑﯽ وی را درﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﮑﯽاش را ﯾﺎدآور ﺷﻮد و دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻮهی ﺑﯿﭽﺎرهی
ﻣﺼﯿﺒﺖزدهاش ﺑﺴﻮزد و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ را ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؟ ﻣﺎدرم – ﻣﺎدری
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﻏﺬاﯾﻢ داد و ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﺮد – ﺧﻮاھﺮ ﺗﻨﯽام – دﺧﺘﺮ ﻣﺎدر و ﭘﺪرم – و
ھﻤﺴﺮم – ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و او ﻧﯿﺰ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ –
ھﻤﮕﯽ را در ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در رود ﺳﻨﺪ ﻏﺮق ﮐﺮدم! آﯾﺎ اﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﮐﺴﯽ
ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﺴﻮزی و ﺗﺮﺣﻢ از ﻣﻦ دﯾﺪهاﯾﺪ؟ ای اﻧﺴﺎنھﺎی ﭘﺴﺖ و
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ! آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دادهاﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﻢ را از ﻣﻦ ﺑﺮﺑﺎﯾﯿﺪ؟ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ﺑﻪ
ﻋﺰاﯾﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺧﺸﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ و در ﻋﺬاب ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﯽ ھﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﺎھﻨﺸﺎه زﻣﯿﻦ ،ﺧﺎﻗﺎن
ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻐﻮلھﺎ و ﺷﮑﺴﺖ دھﻨﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﺎﻓﺮاﻧﻢ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را از دل ﺧﺎک و ﮐﻮهھﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،در ﭘﻨﺎھﮕﺎهھﺎ و ﺑﺮج و ﺑﺎروھﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮﺗﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاھﻢ آﻣﺪ و در ھﻤﻪی راهھﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آوﯾﺰان ﺷﻮﯾﺪ ،دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﻦ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾﺘﺎن را ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﻣﯿﻠﻪی داغ ﻣﯽﮐﺸﻢ ،ﮔﻮشھﺎ و ﺑﯿﻨﯽھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﯽﺑﺮم،
ﺷﮑﻢھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﯽدرم ،دل و رودهھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورم ،ﺳﺮﺗﺎن را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮده و ﺟﻠﻮی ﺳﮓھﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪازم! ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎﯾﺘﺎن
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺧﺎﻧﻪھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ را
زﻧﺪه ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،ای وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ای وای!
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روزﮔﺎر ﺳﯿﺎھﺶ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در ﮐﻮره راهھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد .او
ھﺮ روز وﻗﺘﺶ را در ﺗﻪ درهھﺎ و ﻧﻮک ﮐﻮهھﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻢ ﺷﺪهاش ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﮐﺮد .او دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری و ﺷﺮاب او را از ﭘﺎی در آورده ﺑﻮد .ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ آنﻗﺪر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﻪ او را ﻣﯽدﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ
ھﺮﮔﺰ از ﮔﺮﯾﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
او ھﻤﻮاره ﻣﯽﺧﻨﺪد .وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﮫﻮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد اﻓﺮادش
او را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻮش آﯾﺪ و دوﺑﺎره ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎ را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﺎﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد و ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮش از
ﻣﺴﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﻤﺎر ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺷﺐ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ھﺬﯾﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﻓﺮادش ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﺧﻮدش ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ ،ﺧﻮدش
را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده و ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد
ﺑﺨﺎراﯾﯽ! ای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺨﺎراﯾﯽ! ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام ھﺴﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺒﺮک ﺟﻮﯾﻢ.
 ﺗﻮ ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎروا ﺷﺪهای و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ درﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎدهام ﻋﺬاﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﻮد.
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-

-

-

-

٦٣

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی درﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﯿﭽﺎره و ﺑﻼ دﯾﺪهام ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺪرم از دﺳﺘﺶ رﻓﺖ و
از ﻏﻢ و اﻧﺪوه در ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺮد ،ﻣﻐﻮلھﺎ ،ﺑﺮادران و ﻋﻤﻮھﺎﯾﻢ را ﮔﺮدن زدﻧﺪ و
ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ...
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ای ﺣﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺢ و درﺳﺖﮐﺎر ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ زدهای؟
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ. ...
ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ؟! ﭘﺲ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ داری. ...
ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ای ﺟﻼل...
ای ﺟﻼل! ﭘﺪر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮزم ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮕﺬار ﺻﻮرﺗﺖ
را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺪرم ،ﺧﻮارزمﺷﺎه ھﺴﺘﯽ.
ﻣﻦ ﺧﻮارزم ﺷﺎه ھﺴﺘﻢ ای ﺟﻼل!
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺧﻮد ﭘﺪرم ھﺴﺘﯽ ...ﭘﺪر! ﭘﺪر!
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮ ،ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎن!
ﭼﺮا ﭘﺪر ﺟﺎن؟
ﻣﻦ ﭘﺪرت ﻧﯿﺴﺘﻢ!
ﭘﺪرم ﻧﯿﺴﺘﯽ! ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ اﻻن ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮارزمﺷﺎه ھﺴﺘﯽ؟
ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﮑﺶ ھﺴﺘﻢ.
ﭘﺲ ﺗﻮ ﭘﺪرم ھﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ از ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری؟
ﻣﻦ از اﻋﻤﺎل ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺰارم و اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاءت
ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ .آﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎی ﻣﺸﺮک ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﻨﮕﯿﺪی و ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﯽ؟
ھﺪﻓﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر ادب ﮐﺮدن ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻻن از آﻧﺎن ﯾﺎری
ﺟﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪم ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ از آﻧﺎن ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﯽ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻮب ،ﺣﺎل آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدی ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ
دﺳﺖ روی آن رﻋﯿﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ،ﻣﺮداﻧﺸﺎن را ﮐﺸﺘﯽ ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪ و
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ﻣﺰرﻋﻪھﺎﯾﺸﺎن را وﯾﺮان ﻧﻤﻮدی و ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺸﺎن را
ﮐﻨﯿﺰ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﯽ ...آﯾﺎ راﺿﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ
زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؟
 ای وای! ھﻤﯿﻦ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ آﻣﺪ ...ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد از ﻣﻦ رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ،درﯾﻐﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد!
 ﺳﺰاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ! ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ازﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدی ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
 آه ﺑﺮ ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد! آﻧﺎن ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺮاﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟
 ﺑﺮ آﻧﺎن اﺷﮏ ﻣﺮﯾﺰ ،ھﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺤﺮاف ﺗﻮ از راه ﺧﺪا از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. وﻟﯽ ﻣﻦ آﻧﺎن را دوﺳﺖ دارم و ﻃﺎﻗﺖ دوریﺷﺎن را ﻧﺪارم. ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ھﯿﭻ دردﺷﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺿﺮری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺸﺎنﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﺖ را ﺻﺮف ﺟﺴﺖوﺟﻮی آﻧﺎن ﻣﮑﻦ؛ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ آﻧﺎن را
ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
 ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ! ﻧﻪ ،ھﺮﮔﺰ ،ﻣﻦ آﻧﺎن را ﺧﻮاھﻢ دﯾﺪ ...ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎنﻣﯽﮔﺮدم و آﻧﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ...از ﻣﻦ دور ﺷﻮ ...ﻧﻪ ،ﺑﺮﮔﺮد ،ای ﺑﺨﺎراﯾﯽ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر! ﺑﺮﮔﺮد ...ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮو ،ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را
ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ  ...ﻣﺤﻤﻮد! ﺟﮫﺎد!
روزھﺎ ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺎﻟﺶ روز ﺑﻪ روز وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮادش از ﺑﮫﺒﻮدی او ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎﺳﻪی ﺻﺒﺮﺷﺎن ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ او ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺸﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺗﺎزهای از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن و
اﺷﻐﺎل ﺷﮫﺮھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی و ﮐﺸﺘﺎر ،ﻏﺎرت و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺗﺒﺮﯾﺰ« رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯽﺧﺮدی ﮐﻪ اﻣﯿﺪی
ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدیاش ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ او را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ؛ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن
از او ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ و دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻐﻮل روﺑﻪرو ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن را
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ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺟﺎﻧﺶ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زادﮔﺎھﺶ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .اﺧﺒﺎر ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ
و ﻧﺎﺑﻮدیاش ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﺸﮑﺮ و ﺑﯿﻤﺎری در ﻏﺮﺑﺖ را ﭼﻨﺪان ﻻزم و
ﺿﺮوری ﻧﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻨﺶ دﺳﺘﻮری اﮐﯿﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ھﻨﮕﺎم
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ وی ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺷﺨﺼﺎ او را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮده و اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را از وی
ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ.
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺴﺎن ﺳﯿﻠﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و در
ھﻤﻪﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آنھﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮگ در راه ﺣﻖ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪﺳﺎن دﯾﻮاری
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از روی ﺑﺪنھﺎی
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪهی آن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ،ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺪ اﺳﺘﻮار ،ﺗﻮﻓﺎن ھﺠﻮم ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ھﻤﻪی آن ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در آن
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وی ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن در ﺳﺮﻋﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ و
ﻣﮫﺎرت در ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﻃﻼع از اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﺷﻤﻦ ،ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از
ﻣﮫﺎرت ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﺪهی ﻣﻌﺪودی از اﻓﺮاد ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ھﺮ ﻃﻮر
ﺷﺪه اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺪاری
آب ﺑﺮ ﺳﺮش رﯾﺨﺘﻨﺪ و او را ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺠﺎﺗﺶ دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪش ﻣﯽﮐﺮد را درﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »آﻣﺪ« رﻓﺖ ،اﻣﺎ اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ او را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
او را زﻧﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ او از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻋﺪهای از آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از
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ﮔﺎرد وﯾﮋهاش از او دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد.
ﺳﻮاران ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او در ﺳﻮارﮐﺎری ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
آﻧﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد ،او ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ﻣﯿﺎﻓﺎرﻗﯿﻦ« رﺳﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪهی
ﭘﺎدﺷﺎھﺶ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮاران دﺷﻤﻦ در ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و اﺳﺒﺶ را ھﯽ ﮐﺮد و در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢ زدن از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ
و از ﮐﻮھﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﮐﺮدھﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ.
او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد
ﺟﺎی ﺑﺪه و ﺟﺎﯾﻢ را از دﺷﻤﻦ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪار و در ﻋﻮض ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ.
ﻣﺮد ﮐﺮد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ،ﻣﺮد ﮐﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد او را دﯾﺪ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ وارد آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و وﻗﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
آن ﮐﺮد ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﯿﺰهای ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ را ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ؟
زن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻮھﺮم ﺑﻪ او اﻣﺎن داده اﺳﺖ.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﻣﺎن ﻧﺪارد .او ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرم را ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از او
ﺑﻮد ،در »ﺧﻼط« ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ،او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ھﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ
ﻣﺮد ﮐﺮد ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﯿﺰهاش را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن
ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد .او ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ داد و ﻧﯿﺰه در دﯾﻮاری ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻮد ﻓﺮو رﻓﺖ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰه را از دﯾﻮار در آورد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺗﻮ را ﻧﺰد ﺑﺮادرت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺮادرم را ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﯽ ،ﻣﻦ ﺑﺎ دزدﯾﺪن ﺑﭽﻪھﺎﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎﻣﻢ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﺟﮕﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ دردﻧﺎکﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدش را ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻌﺎدﻟﺶ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد .ﻣﺮد ﮐﺮد از دﯾﺪن ﺣﯿﺮت ،ﻧﮕﺎه
ﺑﮫﺖزده و ﻟﺮزش ﻧﯿﺰه در دﺳﺘﺶ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ .ﺗﺮس وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﺮ
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ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻧﯿﺰه ﭘﺮدهی ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﺪرد .ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻏﻤﻨﺎک ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﺶ
رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :آن دو در ﭼﻨﮓ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎن ﻧﺪھﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽدھﻢ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮق ﻣﯽزد ﮔﻔﺖ :اﻣﺎﻧﺖ دادم.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه را از دﺳﺘﺖ ﻧﯿﻨﺪازی ﺣﺮﻓﺖ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در اﺛﻨﺎی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺰه ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و آن دو را ﻧﺰدم ﺑﯿﺎور ،ﻣﻦ ھﺮ
وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺎداﺷﺖ را ﻣﯽدھﻢ.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در رﻓﺖ ،او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰه از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ھﺠﻮم ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در اﻣﺎن دﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ای
ﺑﯿﭽﺎره! از دﺳﺘﺖ ﻓﺮار ﮐﺮدم ،ﻣﻦ دو ﮐﻮدﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺷﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻢ ،ﭘﺲ
ھﺮﮔﺰ ﻧﺰدت ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻠﻮ
ﺗﻠﻮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ اﻓﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ! ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد
ﻣﺜﻞ دو ﺑﺮده ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ!
ﻣﺮد ﮐﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﯿﺰه را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را در ﭘﮫﻠﻮی ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮو ﮐﺮد ،ﻧﯿﺰه در
ﻣﯿﺎن دﻧﺪهھﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد ﮐﺮد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻮارای وﺟﻮدت ای ﻣﺮد ﮐﺮد! ﺗﻮ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﺮدی ﺷﺪی
ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺷﻮد! ﻣﺮا ﺑﮑﺶ و از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻼﺻﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ھﯿﭻ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺰه را از ﻣﯿﺎن دﻧﺪهھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورد ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زود ﺑﺎش ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﻣﺮد ﮐﺮد ﻧﯿﺰه را در ﺳﯿﻨﻪی ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻮ را از زﻧﺪﮔﯽ آﺳﻮده ﮐﺮدم.
اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎری ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در رﻓﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺤﯽ را در
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﯽدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺶ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﺪ .او ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺑﺨﺎراﯾﯽ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر! ای ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺎراﯾﯽ! ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ و
از ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ درﮔﺬرد!

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ
آنھﺎ رﺑﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺷﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ھﻢﭼﻮن رازی ﻓﺎش ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن ﮔﻢ ﺷﺪنﺷﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزه،
دﺳﺘﻪای از آھﻮان ﯾﺎ ﮔﻮرﺧﺮان از ﮐﻨﺎرش ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و او ھﻢ ﻟﺸﮑﺮش را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادش دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺷﮑﺎر را ﺑﺮدارﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن
درﮔﺎھﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای او و
ﻟﺸﮑﺮش وﺟﻮد دارد ﻣﻄﻠﻌﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻗﻮل ﻣﯽداد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺻﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎر را رھﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﮐﻢﮐﻢ روی ﺧﻮاھﺮ زادهاش ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن ھﺮ وﻗﺖ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در »ھﻨﺪ« ﺑﻪ
ﺷﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ او ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﯽاش ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ھﻤﺮاه
ﺳﯿﺮون ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺧﺮﮔﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﻓﺎرغ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن روﺑﻪرو ﺷﻮد ،ﻋﺠﻠﻪاش در اﯾﻦ اﻣﺮ او را از
رھﺎ ﮐﺮدن ﻟﺸﮑﺮ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﻮن در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺰال رﻓﺖ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن رھﺎ
ﮐﺮد و آنھﺎ ھﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ »ﺧﻼط« آﻧﭽﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﭽﻪھﺎ و داراﯾﯽﺷﺎن
آورده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ،ﻧﺎﮔﻮار و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ھﻢ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
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ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺮش ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و او را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮش ﺟﺪا ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎﻧﺶ از او
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ او و ﮐﺸﺘﻨﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .آنھﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را دﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﭙﺎه در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ
اﻧﺘﮫﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ از ﻟﺸﮑﺮ دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادن از رﻓﯿﻘﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ او دل رﻓﯿﻘﺶ را
ﻧﻤﯽﺷﮑﺴﺖ و ﮔﻪﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽاش ﻋﻤﺪا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ او در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد و از او ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ و در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ھﻨﺪی و ﺳﯿﺮون ھﻤﺮاھﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﻮای آنھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ آنھﺎ را ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮف آنھﺎ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺎن در اﻧﺘﮫﺎی ﺳﭙﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮﮔﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻒھﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ رﻓﺖ ،ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و دو ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ھﻤﮕﯽ در ﭘﯿﭻ ﮐﻮه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ھﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻧﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﮕﮫﺒﺎن ھﻤﺮاه دو ﺷﺎھﺰاده ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺪون
ﺷﮏ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺷﺎھﺰاده از آنھﺎ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻟﺸﮑﺮ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﮐﺮدھﺎ
در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺸﺖ درﺧﺖھﺎ ﯾﺎ ﺗﭙﻪھﺎ ﭘﻨﮫﺎن
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻃﻮری ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ آنھﺎ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،آنھﺎ ﻣﺤﻤﻮد را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﻮه رﻓﺘﻪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺟﮫﺎد و دو ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،ﮐﻮه را دور زده و از راه ﺳﻨﮕﻼخ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺎﮔﮫﺎن آنھﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
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ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻤﻮد را ﻏﺎﭘﯿﺪ و او را از اﺳﺒﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد و دھﺎﻧﺶ را
ﺑﺴﺖ ،دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﮫﺎد را ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺎن ﮐﺎر را ﺑﺎ او ﮐﺮد و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ و
ﺳﯿﺮون را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ در ﻓﮑﺮ ﻓﺮار ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ
آنھﺎ و دو ﺷﺎھﺰاده را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
ﺳﯿﺮون ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ھﺮ دوﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دو
ﺷﺎھﺰاده ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺸﺎن
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ آن ﺳﻨﮓدﻻن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ،ھﻤﺮاه اﺳﯿﺮانﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .ﭘﺲ دو ﻧﻔﺮ از آنھﺎ دو ﻧﻮﺟﻮان را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻨﮕﻼخ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و دو اﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪی ﮐﻮه
دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺮون ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﭼﻨﮓ آﻧﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺰهاش ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ زد ﮐﻪ او را در ﺟﺎﯾﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،آﻧﺎن او را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺗﻨﺪی ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻮه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ،اﻓﺴﺎر اﺳﺒﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﮐﻮه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و درهھﺎی ﺗﻨﮓ و
ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﻮه ،ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﮐﺮدھﺎی ﺑﺪﺟﻨﺲ و زﯾﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت ﻗﺎﻓﻠﻪھﺎ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺪهای از ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺮدهھﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ،
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮدهھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﻋﺮاق» ،ﻣﺼﺮ« و »ﺷﺎم« ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯿﺶ در آن ﮐﻮه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ
ﮐﻮه آﻣﺪ ،دزدان ﻧﯿﺰ آن دو را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻢھﺎﯾﺸﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮان
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ دو ﺷﺎھﺰاده را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺨﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﻣﺮد
ﻣﺮدﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﺎﺟﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،ﭼﻮن او دوﺳﺖ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﻪ او اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
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ﻃﺮﯾﻘﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﻧﺶ ﻧﺸﺪ ،او ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮدش را راﺿﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻢ اﻵن ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮد.
وﻟﯽ او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
دردﺷﺎن ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاھﺶ و اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و آنھﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ،آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
اﺟﺎزهی اﯾﻦ ﮐﺎر را دادﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﯿﻠﯽ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﺳﺖ از ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و ھﻤﻮاره ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮاھﺮ زادهی
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و ﺟﮫﺎد دﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺨﺮد ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮ ﯾﮏ از دزدان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ و آنھﺎ ھﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺎ ﮐﺘﮏﮐﺎری ﺟﻮاب او را ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و
ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺰ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺷﮑﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﭼﮫﺮهاش زرد ﮔﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎد ،ﺷﯿﺦ ﺑﻪ دزدان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ آنھﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﺪی ﺑﺮدارﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دو ﺷﺎھﺰاده اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺎﺟﺮ .او اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و
ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا دادﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آ ﮐﻨﺪه از ﻧﺮﻣﯽ ،دﻟﺴﻮزی و ﻣﮫﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از
اﻧﺪوه و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﺷﺎھﺰادﮔﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽام! دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺟﯽ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﺳﻦ و
ﺳﺎل ھﺴﺘﯿﺪ و ھﻨﻮز ﻧﺮم و ﺷﮑﻨﻨﺪهاﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﻮش و ذﮐﺎوت
داده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮھﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ھﻢﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ و ﺑﯽﻗﺮاری ھﯿﭻ دردی را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺶ
ﻣﺮگ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﻣﺮی ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮای ﺳﺮورم ،ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ
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ﻣﻐﻮلھﺎ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰم! اﯾﻦ آدمرﺑﺎھﺎ ،ﺷﻤﺎ را رﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮده
ﻓﺮوش ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد او ھﺴﺘﯿﺪ ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ .او ﻗﺪر و ارزﺷﺘﺎن را ﻣﯽداﻧﺪ و از وﺟﻮد ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ و
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻣﯿﺮان و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آنھﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺧﻠﻔﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺧﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻗﺼﺮھﺎﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ
راﺣﺘﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺪ – إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ –
ﺳﺮورم ،ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ – إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ – وﻣﻦ اوﺿﺎع و
اﺣﻮاﻟﺘﺎن را ﺑﺮای او ﺧﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﺖ و او ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﻤﺎ ﻧﺰد او ﺑﺮﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺸﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
راﺣﺖﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ .ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ھﻤﻪ ﭘﻨﮫﺎن
ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺘﺎن دردﺳﺮھﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ھﯿﭻ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ راز ھﻢﭼﻨﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ او را
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺘﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰدﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ دزدان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﻢھﺎﯾﺘﺎن ،ﮐﺎرﻣﺎن را آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ دوﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎمھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﺳﻢ را ﻣﻮﻗﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد ،آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﺑﺮده ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﮔﻠﻨﺎر
ﺧﺪﻣﺖﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،دوﺑﺎره ﺷﺎھﺰاده ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻤﺪود و ﺷﺎھﺰاده ﺟﮫﺎد،
دﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﺎن در »ﻏﺰﻧﻪ« ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ آل ﺧﻮارزمﺷﺎه را ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮورم ،ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺳﺮورم ،ﻣﺤﻤﻮد! ﻣﮋدهی آن ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس را ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﺖ
داده ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داری ،ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺳﺨﺖ و درھﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽدھﯽ؟
ﺷﯿﺦ ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻣﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،وﻟﯽ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم.
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ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰن ﺳﺮورم! ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ و ﻣﻐﻮلھﺎ
را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﯽ داد و ﺳﺮورم ،ﺳﻠﻄﺎن ،در اﯾﻦ اﻣﺮ ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮم ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺟﮫﺎد ﻧﺰد داﯾﯽام ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﻐﻮلھﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ دھﻢ.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﻪی ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ ÷ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎور ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﺰﯾﺰ »ﻣﺼﺮ« ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ،دﻟﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ از ﺧﺎﻧﺪان
ﻧﺒﻮت ﺑﻮده و ﺗﻮ از ﺧﺎﻧﺪان اﻣﯿﺮان و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن .ای ﮐﺎش زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ادارهی اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ دارﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ از ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺪ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ آن دوران ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﻣﺮﺗﺐ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک
ﻣﯽﮐﺮد ،از درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺷﯿﺦ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻮ ھﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺮک ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا از دھﺎﻧﺖ ﺑﺸﻨﻮد ای ﺷﺎھﺰادهی ﮐﻮﭼﮑﻢ! ﻣﻦ ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺗﺎﺟﺮ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮیام ﺑﺨﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ زودی ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاھﻢ دﯾﺪ – إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ – و ﺑﻌﺪ از آن ھﺮﮔﺰ و ﺗﺎ دم ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک
ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮم و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﺖ و او را از زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺘﺎن
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻧﻮﺟﻮان را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﺸﻢ دزدان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﺎدآوری
ﮐﺮد ﺗﺎ در ذھﻨﺸﺎن ﺧﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را از
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮﺷﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و از دﺳﺘﻮرات ﺳﺮورﺷﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺧﻮش رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و آنھﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ؛ آن دو ھﻢ زدﻧﺪ زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
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ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳﺮ ﺷﯿﺦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ﮐﻤﯽ آرام ﮐﺮد و ﺳﺎﮐﺘﺸﺎن ﻧﻤﻮد،
ھﻤﺮاھﺸﺎن ﻧﺰد آن ﻗﻮم رﻓﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
ﺳﭙﺲ رو ﮐﺮد ﺑﻪ او و ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارت ﺑﺎﺷﻨﺪ و
آنھﺎ ھﻢ از دﺳﺘﻮراﺗﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﻮاﻇﺒﺸﺎن ﺑﺎش ،آنھﺎ ھﻨﻮز
ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ و ﭼﻨﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آنھﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ
دھﺎد.
آنھﺎ از دﯾﺪن ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ آرام و ﻧﺮم ﮔﺸﺘﻪ
و آن ھﯿﺒﺖ و ﻏﺮورش ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوھﺶ
ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺸﺘﻪ و آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺳﺮﮐﺸﯽ و
ﺟﺪاﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮورﺷﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ آنھﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﻗﺎﻃﺮش ﺑﺮد ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ و رو ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺖ ﺗﮑﺎن
دادﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
دزدان از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮود ،دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﺳﻮﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :از او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ھﯿﺰم ﺑﮑﺸﺪ .در آﺧﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاھﺪ او را ﺑﺨﺮد.
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ وارد زﻧﺪاﻧﺶ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮد ،آن ھﻢ ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪی ﺗﻠﺨﯽ ،ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪش ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎد روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮور ﺑﺰرﮔﺶ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮارزمﺷﺎه و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻮد ،اﻓﺘﺎد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد و آﺧﺮش ھﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺰرﮔﻮار آﻣﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺎھﺰاده ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮاری
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ درد و ﺣﺴﺮﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺰود اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر اﻣﯿﻦ و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ،از ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮ آنھﺎ و اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و آنھﺎ را در ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ راﺿﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
آنھﺎ از آن ھﯿﺒﺖ ،اﯾﻤﺎن و ﻋﺰﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ھﻤﭽﻮن ﺑﺮدﮔﺎن ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ او از ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و
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ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﮕﯽﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ ،آنھﺎ را آ ﮔﺎه
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ و
ﺑﻼ ﭼﻨﺪی ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭼﯿﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اوﻟﺸﺎن
ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺑﻠﻪ ،او از اھﺎﻧﺖ ارﺑﺎب و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی آﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪ .او از اﯾﻦﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و اﻃﺎﻋﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻨﻈﻮری ﺟﺰ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﭼﻪ اھﻤﯿﺘﯽ دارد،
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن آزادی و ﺷﺮﻓﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ و ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﻮد،
زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد دو ﺷﺎھﺰاده ﮐﻪ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﺮﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎخھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺪام در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از آنھﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮدﮔﯽ راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ذﻟﺖ ھﺴﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﺷﺎن در آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ و از
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاھﺎی ﺳﻔﺮه ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮﻧﺪ!
او ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ آﻧﺎن را راﺿﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺳﻠﻄﺎن
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ و رؤﯾﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺑﺎد ﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
داﺷﺖ .آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﮓ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و از ﻗﯿﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ آزاد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ
آن دو ﺷﺎھﺰاده از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﯿﭻﮔﺎه از ھﻢ
ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻃﺎﻗﺖ دوری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮده ﻓﺮوش رﻓﺘﻨﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ھﻢ و در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺑﺮده
ﻓﺮوﺷﺎن آن دو را از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ از ﺷﺮق ﺑﯿﻔﺘﺪ و دﯾﮕﺮی در
دﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﻐﺮب و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ
از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن را ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب دھﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ آنھﺎ از ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .آن دو ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮده ﻓﺮوشھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادری ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮل اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ
ﻃﺮف ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد و ﻧﻔﻌﯽ در آن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آن دو را ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ آن دو ﺑﺎ ھﻢ و در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ دل دردﻣﻨﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ،دردی ﺟﺎنﮐﺎه وﺟﻮدش را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛ آرزو داﺷﺖ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و او را از اﻧﺪوه و رﻧﺞ
ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺖ و ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺰد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺐ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ھﺬﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺻﺒﺢ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮی ﺑﯽﺟﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .او را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و روﯾﺶ ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی ﻣﺮد و وﻗﺘﯽ ﻣﺮد ﺑﻪ ذھﻨﺶ ھﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎ و
وﻟﯽﻧﻌﻤﺘﺶ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ وی در ھﻤﯿﻦ
ﮐﻮه ﺟﺎن ﺧﻮاھﺪ داد و ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ از او دﻓﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ آن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و دوﺳﺘﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺗﺎﺟﺮ ،ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﻪ »ﺣﻠﺐ« ﺑﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ اﻗﺎﻣﺖ
ﻧﻤﻮد .او ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ آﻧﺎن ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻧﻨﻤﻮد .آﻧﺎن را در
ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
در ﻃﻮل راه ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﺬا ﻣﯽداد و ﺑﺮای ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﺑﻪ آن دو
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ،درد دل و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﺼﻪھﺎ و ﻧﮑﺘﻪھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮﺷﺎن را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن دو ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﺿﻄﺮاب و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﺎن ﮐﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪهی ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﺶ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮدهی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل آن دو داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .او رﻓﺘﺎر
ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻨﯽ ﺑﺎ او داﺷﺖ و او را ﻣﯽزد و در ﻣﻨﺰل زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﻣﺜﻞ
آن دو آزاد ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا از رﻓﺘﺎر ﺗﺎﺟﺮ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮش
رﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﭙﺮس و
ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻧﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .او ھﻤﻮاره در ﺻﺪد
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای دارد و ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،دل آن دو ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﻗﺒﺠﺎق ﺑﻮر
ﮐﻪ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ از ﭼﺸﻤﺎن آﺑﯽاش ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﻗﻄﺰ ﺑﻪ دور از دﯾﺪﮔﺎن ارﺑﺎب ﺑﻪ
او ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻏﺬا و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽداد و آن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ درﺟﺎ
ھﻤﻪ را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .اﻣﺎ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل وی ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،وﻟﯽ از او ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎن دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﯽاش ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮕﺎهھﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﺑﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺎزار »ﺣﻠﺐ« ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪی ھﺮ ھﻔﺘﻪ
ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی »ﺷﺎم« ﺑﻪ »ﺣﻠﺐ« ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎزار در ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺎدرھﺎ و ﺧﯿﻤﻪھﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت و
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ﻏﻠﻪﺟﺎت اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﭘﺸﻤﯽ ،ﭘﻨﺒﻪای ،ﮐﺘﺎن و
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻇﺮوف ،ﭼﺮاغ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ادوﯾﻪ ﺟﺎت ،ﻋﻄﺮ،
روﻏﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهھﺎ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺳﺒﺎن و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎ
آﺧﺮ و ھﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﻏﻠﻪﺟﺎت ،ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ،ﺑﺎزار اﺳﺒﺎن
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ.
ﺻﺒﺢ روز ﭼﮫﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺟﺮ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﺑﺮدهاش ﺣﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ آﻧﺎن ﻧﻤﻮد و ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد ،ﻋﻄﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن زد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﺮد.
ﭘﯿﭙﺮس ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﺗﺎﺟﺮ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و او را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و او را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد.
ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﭘﺮ از ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺎه و رﻧﮓھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و روی ﺳﺮ ھﺮ دﺳﺘﻪ دﻻﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮوش آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .دﻻل ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﮐﻪ روی
ﺳﮑﻮ ﺑﺮود و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮزون ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺮده ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻠﺐ
ﺷﺪه و ﺑﺮده را ﺑﺨﺮﻧﺪ .دﻻلھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮫﺎرت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای از آنھﺎ از
ﺷﺎﻋﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﻄﻌﻪھﺎﯾﯽ در وﺻﻒ ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ و
آﻧﺎن در ھﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ،ﻗﻄﻌﻪای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﻻل،
ﯾﮏ ﺑﺮدهی ﺗﺮﮐﯽ ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ را روی ﺳﮑﻮ ﻧﮫﺎده و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﺪ:
ﺑﺨــــــــﺮ ،ﺑــــــــﺬار درﻧــــــــﮓ را
اﯾـــــــﻦ ﭘﺴـــــــﺮ ﻗﺸـــــــﻨﮓ را
ﭼـــــﻮن ﺑﺨـــــﺮی ﭘـــــﺲ ﻧـــــﺪی

ﻧﺒﯿﻨــــــــــــﯽ از او ﺑــــــــــــﺪی

ﻣﻄﯿـــــــﻊ و ﻓﺮﻣـــــــﺎن ﺑـــــــﺮه

از زر ﺳــــــــــــﺮخ ﺑﮫﺘــــــــــــﺮه

دﻻل دﯾﮕﺮ ﺑﺮدهای ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺑﯽ )ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﻧﻮﺑﻪ« در ﺳﻮدان( را روی ﺳﮑﻮ ﻧﮫﺎده و
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﺪ:
ﺟـــــﻮان ﺑـــــﻪ اﯾـــــﻦ ﺧـــــﻮﺑﯽ را
ﺑﺨـــــﺮ ﺗـــــﻮ اﯾـــــﻦ »ﻧـــــﻮﺑﯽ« را
ﻣﺜــــــــﻞ ﺷــــــــﺐ ﺳــــــــﯿﺎھﻪ

دﻧـــــــﺪوﻧﺶ ﻣﺜـــــــﻞ ﻣﺎھـــــــﻪ

ﺑــــــــــﺎزو و زورش ﺑﺒــــــــــﯿﻦ

ﻣﯽزﻧـــــﻪ ﭘﺸـــــﺖ ﺑـــــﺮ زﻣـــــﯿﻦ

از ھـــــــﺮ اﻧﮕﺸـــــــﺘﺶ ھﻨـــــــﺮ

ﻣﯽﺑــــــــــــﺎره ای ﺑــــــــــــﺮادر

ﺑـــــــــــــﺮای ﺧـــــــــــــﺎﻧﻮاده

ﻣــــــــــــــﻮرد اﻋﺘﻤــــــــــــــﺎده

ﺑﺒــــــــﺮ ﮐــــــــﻪ ﻣﺠﺎﻧﯿــــــــﻪ

ﻋﻨﺒــــــــــــــﺮ ﺣﺮاﺟﯿــــــــــــــﻪ

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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در ﮔﻮﺷﻪی دﯾﮕﺮی از ﺧﯿﻤﻪھﺎ ،دﻻﻟﯽ ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﺗﺮﮐﯽ زﯾﺒﺎرو را در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﺪ:
ﮔــــــــﻮﯾﯽ ز ﻧﺴــــــــﻞ ﻧــــــــﻮره
ﻣﺜـــــــﻞ ﭘـــــــﺮی و ﺣـــــــﻮره
آﻣـــــــﺪه اﺳـــــــﺖ از ﺑﮫﺸـــــــﺖ

ﻗﺸــــــﻨﮓ و ﻧﯿﮑــــــﻮ ﺳﺮﺷــــــﺖ

ﻧﮕــــﺎه ﮐﻨﯿــــﺪ ﺑــــﻪ اﯾــــﻦ ﻣــــﺎه

در ﺷــــــــﺐ ﺗــــــــﺎر و ﺳــــــــﯿﺎه

ﭼﺸــــﻤﻮ ﺑﺒــــﯿﻦ ﭼــــﻪ زﯾﺒﺎﺳــــﺖ

ﻗﺎﻣـــــﺖ و ﻗـــــﺪ ﭼـــــﻪ رﻋﻨﺎﺳـــــﺖ

ﺷــــــــﺎخ درﺧــــــــﺖ ﺑﺎﻧــــــــﻪ

ﺧﻮشﺑـــــــﻮ ﭼـــــــﻮ ﻋﻨﺒﺮاﻧـــــــﻪ

ﺑﺨــــﺮ ﺗــــﺎ ﺧﻮﺷــــﺒﺨﺖ ﺑﺸــــﯽ

ﭼــــﻮ ﺷــــﺎه ﺑــــﺮ ﺗﺨــــﺖ ﺑﺸــــﯽ

آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﻻل ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ روﻣﯽ ﺑﻮر را در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﺪ:
روﻣﯿــــــــﻪ زودﺗــــــــﺮ ﺑﺒــــــــﺮ
اﯾـــــــﻦ زﯾﺒـــــــﺎرو رو ﺑﺨـــــــﺮ
ﻣﻮھــــــﺎش ﻃﻼﯾـــــــﯽ رﻧﮕـــــــﻪ

ﺑـــــــﺮق ﻣﯽزﻧـــــــﻪ ،ﻗﺸـــــــﻨﮕﻪ

آب دھــــــﺎن ﭼــــــﻮن ﺷــــــﺮاب

ﭼﮫـــــﺮه ﭼـــــﻮ ﯾـــــﺎﻗﻮت ﻧـــــﺎب

رﻧـــــــﮓ ﭼﺸـــــــﺎش آﺑﯿـــــــﻪ

ﺧــــــــﺎﮐﯽ ﯾــــــــﺎ اﻓﻼﮐﯿــــــــﻪ؟

ﺑﺎرﯾﮑــــــــــــﻪ دور ﮐﻤــــــــــــﺮ

ﺗـــــــــﺎزه ﺑﺴـــــــــﺎن ﺳـــــــــﺤﺮ

وﻗﺘﯽ ﺑﺮده ﻓﺮوش آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻلھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،دﻻل آنھﺎ را ورﻧﺪاز ﮐﺮد و
دورﺷﺎن ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺗﺎ اوﺻﺎﻓﺸﺎن را ﺧﻮب ﺑﻔﮫﻤﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎمھﺎﯾﺸﺎن را در دﻓﺘﺮش ﺛﺒﺖ ﮐﺮد
و زﯾﺮ ھﺮ اﺳﻢ ﺻﻔﺖ ،ﺳﻦ ،اﺻﻞ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و
آﻧﺎن را روی ﺣﺼﯿﺮ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در او ﻧﺒﻮد.
او ﺑﺎ ﻧﮕﺎهھﺎی ﺗﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮدهای ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺪ ﭼﮫﺮه ﯾﺎ
ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺒﯿﺢ اﻟﺨﻠﻘﺖ ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻧﮕﺎهھﺎی
ﺗﻨﺪ و ﭘﯽ در ﭘﯽ دﻻل اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽداد .دﻻل ھﻢ اﺧﻢھﺎﯾﺶ را درھﻢ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ او را
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﭙﺮس زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺮای او در ﻣﯽآورد و اﺑﺮوھﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد.
ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬرد .آنھﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ دزدان آنھﺎ را رﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺮده ﻓﺮوش ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ھﻨﻮز ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮی ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻻل داده،
ھﻤﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از روز اول ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮش رﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد .اﺷﮏ در
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﮐﺎﺳﻪی ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را دزدﮐﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪی ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ از اﻇﮫﺎر ﺿﻌﻒ در ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ و اﯾﻦﮐﻪ از دوﺳﺖ ﺑﺎزیﮔﻮش و ﺧﻨﺪه
روﯾﺸﺎن ﮐﻢﺗﺮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،اﺷﮏھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪھﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،آن دو دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﯿﺰان و ﻏﻼﻣﺎن در ﻣﻌﺮض
ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻻ آﻧﺎن را ﭘﺸﺖ و رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮐﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪارد
ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﻪ روی ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ آن دو و ﭘﯿﭙﺮس رﺳﯿﺪ.
دﻻل اول ﭘﯿﭙﺮس را روی ﺳﮑﻮ ﻧﮫﺎد .ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را در آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻮرﺗﺶ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺳﺎقھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ،ﺳﯿﻨﻪی ﭘﮫﻦ و ﺑﺎزوھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .دﻻل ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ و ﭘﺸﺘﺶ ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺿـــــــــﺮر ﻧـــــــــﺪاره ﺑﺒـــــــــﺮ
اﯾـــــــﻦ ﻧﻮﺟـــــــﻮان را ﺑﺨـــــــﺮ
ﻣﺤـــــــــــﺎﻓﻆ ﺳـــــــــــﺮورش

ﻣــــــــــــﺪاﻓﻌﺶ ،ﯾــــــــــــﺎورش

دﺷـــــــــﻤﻦ از او ﮐﻨـــــــــﺪ دور

ھـــــــﻢ زور داره ھـــــــﻢ ﻏـــــــﺮور

آﯾﻨــــــــــﺪهاش درﺧﺸــــــــــﺎن

ﺟﻨﮕـــــــــــﺎوری ﻗﮫﺮﻣـــــــــــﺎن

ﺷــــــﺠﺎع و ﺑﯽﺑــــــﺎک و ﺗﯿــــــﺰ

ﭼـــــﻮ ﺷـــــﯿﺮ ﻣﯽزﻧـــــﺪ ﺧﯿـــــﺰ

ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮی ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و او را
ﺧﺮﯾﺪ و دﻻل ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﻧﻘﺮه از او ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮده ﻓﺮوش اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻻل دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺧﺮﯾﺪارش
اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰد دﻻﻟﯽ ﻧﺼﻒ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد – ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر – ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .دﻻل از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :او را ﺑﺮدار ...ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دھﺎد ،ﻣﻮاﻇﺐ اﯾﻦ ﺑﭽﻪی ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺎش ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﭘﯿﭙﺮس ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ،وﻟﯽ از ﺣﺮﮐﺎت و ارﺷﺎدات
دﺳﺖ و آھﻨﮓ ﺻﺪای دﻻل ﻣﻨﻈﻮرش را ﻓﮫﻤﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﺮور روی ﺳﮑﻮ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻏﺮور از ﺳﮑﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف آﻗﺎی ﺟﺪﯾﺪش رﻓﺖ .او
ﻃﻮری ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ زﻣﯿﻦ را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﭙﺮس آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ دو ﮐﻮدک ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد،

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دﻻل
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن دو را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ازدﺣﺎم ﻣﺮدم زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺮد
ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎﯾﯽ از »دﻣﺸﻖ« ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه در ﭼﮫﺮهاش ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎی
ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮ و رﯾﺸﺶ ﺑﺮ وﻗﺎر و ھﯿﺒﺘﺶ ﻣﯽاﻓﺰود .او ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن آﻣﺪه
ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪھﺎی ھﻤﻪی دﻻلھﺎ ﺳﺮ زده و ﺑﺮدﮔﺎن را وراﻧﺪاز ﮐﺮده ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪای را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺧﻮب ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪی دﻻل ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺎﻓﻆ واﺳﻄﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر اﻓﺘﺎد ﻗﻠﺒﺶ ﻃﭙﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﻄﻠﻮﺑﻢ را ﯾﺎﻓﺘﻢ.
او ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮓ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن دو ﮐﻮدک ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮ زد ،ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آنھﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎهھﺎ
را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺎه دﻻل را ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺸﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ را ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن دو را ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺖ .او ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن
ﻋﺮﺿﻪی آنھﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ.
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ و ﻧﮕﺎهھﺎی او از ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎهھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدهھﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺣﺮفھﺎی ﻣﻮزون و ﻧﮑﺎت
ﻟﻄﯿﻒ دﻻل ﻓﺼﯿﺢ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺷﺪﻧﺪ.
آن دو ھﺮ از ﮔﺎھﯽ دزدﮐﯽ اﺷﮏ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن از ﻧﮕﺎه
ﺷﯿﺦ ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ آنھﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺒﻮد .در اﺑﺘﺪا از ﻧﮕﺎھﺶ ﻧﮕﺮان
ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ آنھﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از ﻣﺮدم ﭘﻨﮫﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎھﺪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری آنھﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﮔﻮﯾﺎی ﭼﮫﺮهاش و ﻣﮫﺮ ﺳﺮﺷﺎر ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﮕﺎهھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎهھﺎی ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .ﻣﺮد اﺣﺴﺎس آﻧﺎن را ﻓﮫﻤﯿﺪ و ﺷﺎدی در ﭼﮫﺮهاش ھﻮﯾﺪا ﺷﺪ و اﮔﺮ
ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و آن دو را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاق ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺣﺴﺎس آن دو در ﻣﻮردش ﺷﺒﯿﻪ
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

اﺣﺴﺎس او ﺑﻮد .آنھﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او دوﺳﺘﺸﺎن اﺳﺖ و از راز ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺷﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ
اﺳﺖ و آﻣﺪه ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻧﺠﺎت دھﺪ .از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﭘﺪرﺷﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ او را دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺳﻼﻣﻪی ھﻨﺪی ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه ﻧﺪاد از ﮐﻮه در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آن دو ھﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ اﻓﮑﺎر را در ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آنﻗﺪر ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﻀﻤﯿﺮ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن دو ﺑﺎ ﺑﯽﺻﺒﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد آنھﺎ را ﻣﯽﺧﺮد و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ .آنھﺎ
ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﯿﺪن رازش ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺨﺮد و از آن ﺑﺎزار ﮐﻪ
ﮐﺮاﻣﺖﺷﺎن را ﺟﺮﯾﺤﻪ دار و آﻧﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺒﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﭘﯿﭙﺮس ،دﻻل دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪن دو ﮐﻮدک ازدﺣﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن دو ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﻮﻧﺸﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻮد .دﻻل در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .او
ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ارزشﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺣﻠﻘﻪاش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺣﯿﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ را
ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﭼﻮن ھﻨﻮز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻗﻄﺰ
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽاش را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و روی ﺳﮑﻮ رﻓﺖ .دﻻل ھﻢ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮد .ﺻﻮرت
ﻗﻄﺰ از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺧﻮن از آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎر زد:
ﺑﮫﺘـــــــــــﺮه از ﺳـــــــــــﯿﻢ و زر
اﯾـــــــﻦ ﻧﻮﺟـــــــﻮان را ﺑﺨـــــــﺮ
از ﻇـــــــــــﺎھﺮش ﻧﻤﺎﯾـــــــــــﺎن

ﺑـــــــﻮده ز ﻧﺴـــــــﻞ ﺷـــــــﺎھﺎن

ﺣﯿـــــــﺎ و ﺷـــــــﺮﻣﺶ ﺑﺒـــــــﯿﻦ

ﺻـــــــﺎدق و ﻧﯿـــــــﮏ و اﻣـــــــﯿﻦ

ھـــــﻮش زﯾـــــﺎد ،ﻋﻤـــــﺮ ﮐـــــﻢ

ﺑﺴــــــــﺎن ﻗﻄــــــــﺮه و ﯾــــــــﻢ

ﺷــــــــــﺠﺎﻋﺘﺶ ﺑﯽﻧﻈﯿــــــــــﺮ

ﺑﯽﺑﺎﮐــــــــﻪ ﻣﺎﻧﻨــــــــﺪ ﺷــــــــﯿﺮ

اﻣﯿــــــــﺪ ﺑــــــــﯽ ﭘﺴــــــــﺮھﺎ

ﺑــــــــﻪ ﺳــــــــﻮی او ﻧﻈﺮھــــــــﺎ

داﯾــــــﻢ ﺑــــــﻪ ﻓﮑــــــﺮ ﮐــــــﺎره

ﺑﺎﻋــــــــــــــﺚ اﻓﺘﺨــــــــــــــﺎره

اﮔــــــــﺮ ﻧﺒــــــــﻮدی ﻧﯿــــــــﺎز

ﮐــــﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧــــﺖ اﯾــــﻦ »اﯾــــﺎز«

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٨٣

ھﻨﻮز دﻻل ﺣﺮفھﺎﯾﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻧﺶ ھﺠﻮم
آوردﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ در ﺻﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺑﻮد .آنھﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ دﻣﺸﻘﯽ ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد .دﻻل ھﻢ او را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ دﻣﺸﻘﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داد و ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ .ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف آﻗﺎی ﺟﺪﯾﺪش رﻓﺖ و
ﻧﺰدﯾﮑﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻧﯿﺎرود.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ .ﻗﻄﺰ
ﻧﻔﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺪھﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .دﻻل ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪاد و دﺳﺖ ﮔﻠﻨﺎر را ﮔﺮﻓﺖ و روی ﺳﮑﻮ ﺑﺮد و ﺗﻮﺟﻪ آن دو و ﺑﻘﯿﻪی
ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .ﮔﻮﻧﻪھﺎی ﮔﻠﻨﺎر ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﻄﺰ و آﻗﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺨﺮد و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﭼﻨﮓ ﺑﯿﺎورد .اھﺘﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺮ دﻻل ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اھﺘﻤﺎم ﺷﯿﺦ دﻣﺸﻘﯽ،
او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﺮ ﺷﯿﺦ دﻣﺸﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﺟﺎر زدن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪھﺪ ،وﻟﯽ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ را ﺑﺮ ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺎﺳﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎر زد:
اﮔــــــﻪ ﺑﮕــــــﯽ ﮔــــــﻞ ﮐﻤــــــﻪ
ﻗﻄــــــــــﺮهای از ﺷـــــــــــﺒﻨﻤﻪ
ﻣــــــﺎه ﺷــــــﺒﻪ ،ﭼــــــﻮ ﻧــــــﻮره

ﺗــــــــﻮ ﮔــــــــﻮﯾﯽ از ﺑﻠــــــــﻮره

از ﺳـــــــــــﯿﻢ و زر ﺑﮫﺘـــــــــــﺮه

ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑــــــــﺎ ارزشﺗــــــــﺮه

زﯾﺒــــــــــــﺎ و ﺑﯽﻧﻈﯿــــــــــــﺮه

ﻧــــــــــــﺎزکﺗﺮ از ﺣﺮﯾــــــــــــﺮه

دﺧﺘــــــــــــﺮ ﺧﺴــــــــــــﺮواﻧﻪ

ﺷـــــــﯿﺮﯾﻦ و ﺧـــــــﻮش زﺑﺎﻧـــــــﻪ

اﮔـــــــﻪ وزﻧـــــــﺶ ﺑـــــــﺪی زر

ﻧﻤــــــﯽ ﮐﻨــــــﯽ ﺗــــــﻮ ﺿــــــﺮر

ﺑﺮﻧـــــــﺪه اﺳـــــــﺖ ﺧﺮﯾـــــــﺪار

ﺑــــــــﻪ او ﮐﻨــــــــﺪ اﻓﺘﺨــــــــﺎر

ﻣﺮدم در ﺧﺮﯾﺪﻧﺶ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮد دﻣﺸﻘﯽ ﻣﺰاﯾﺪه را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر رﺳﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮود و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ او را
ﺑﺮای رﻗﯿﺒﺶ ﮐﻪ ده دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮد رھﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ اﻧﺪاﺧﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش درھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و از ﺷﺪت اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ھﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ،اﺷﮏھﺎی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از او ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ از دوﺳﺘﺶ

٨٤

وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺟﺪا ﻧﺸﻮد .دل ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﯾﮏﺑﺎره ﭼﮫﻞ
دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮد ﺗﺎ راه را ﺑﺮ رﻗﯿﺒﺶ ﺑﺒﻨﺪد .رﻗﯿﺐ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ
را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﺮد .وﻗﺘﯽ دﻻل اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ دﻣﺸﻘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺷﯿﺢ دﻣﺸﻘﯽ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر ﺑﺮای ﮔﻠﻨﺎر ﺑﻪ دﻻل داد و ھﺮ دو را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮد .آنھﺎ از ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
آنھﺎ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،در ﻣﺤﻠﻪی ﻗﺼﺎﻋﯿﻦ »دﻣﺸﻖ«
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﮐﺎخ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎغ ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن ﺗﺎک ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﺳﯿﺐ و
زﯾﺘﻮن ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎن و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر »دﻣﺸﻖ« ﺑﻮد.
اﻣﻼک ﺑﺰرگ و زﻣﯿﻦھﺎی ﭘﮫﻨﺎوری از ﭘﺪراﻧﺶ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد .او ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و
ﺻﺪﻗﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪﺟﺰ ﯾﮏ
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺧﺮج ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮫﺬﯾﺒﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﺶ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد و ﺟﺎﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﭘﺪر ،ﻓﺎﺳﺪ ،ﺷﺮابﺧﻮار ،ﻗﻤﺎرﺑﺎز و ھﻤﻨﺸﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﻓﺎﺳﺪ و
دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎر آﻣﺪ .ﭘﺪرش ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺪه او را از اﯾﻦ راه ﺑﺎز دارد ،وﻟﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ھﺮ روز ﺳﺮﮐﺶﺗﺮ و ﻋﺎﺻﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺪر از اﺻﻼﺣﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺸﺖ.
ﭘﺲ او را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﺎدرش و ﺷﻔﺎﻋﺖ وی ﻧﺒﻮد او را از ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮد ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد را از
ﻧﻨﮓ او راﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﭘﺴﺮ او را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای ﺳﺎﻟﻢ و
ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺑﺨﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ او اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮد و
در او ﻧﯿﮑﯽ و درﺳﺘﯽای را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺴﺮش ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺮده
ﻓﺮوﺷﺎن دﻧﺒﺎل ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﮔﻢﺷﺪهاش را در ﻗﻄﺰ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﯽدرﻧﮓ او را ﺧﺮﯾﺪ .ﭼﻮن ﻧﯿﮑﯽ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی را در ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ
ﮔﻠﻨﺎر را دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﺗﺎ او را ھﻢ ﺑﺨﺮد و ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد و او و ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮش ﺑﺎ وی
اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻓﺮاﺳﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮد در ﻣﻮرد دو ﮐﻮدک درﺳﺖ در آﻣﺪ و ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ روز
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼص و ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺪﯾﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد ،او ھﻢ آنھﺎ را دوﺳﺖ
داﺷﺖ و ﻗﺪرﺷﺎن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آنھﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﮐﺴﯽ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ آن دو ﯾﺎد دھﺪ و آن دو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺎوت و
ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ را در ﻣﺪت اﯾﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در آن ﻣﮫﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

٨٦
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در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺧﻮنرﯾﺰ در زادﮔﺎھﺶ و اﯾﻦﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﺸﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﺷﺮ
اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ھﻼﮐﺖ ،ﻧﺎﺑﻮدی ،اﻧﺘﻘﺎم و ﻋﺬاب را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت داد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻮهھﺎی اﮐﺮاد ﺑﻪ آﻧﺎن
رﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﮔﺶ دلﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﮑﺮی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ اﺷﺮف
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﺪهای ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن او و ﭘﺪرش ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻠﻮ
ﺣﻤﻠﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در »دﻣﺸﻖ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮدم
وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و ﺧﻮارزمﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آن دو
آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏﺷﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و ﺧﻮاھﺮ
زادهاش در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎخھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﺰرﮔﺸﺎن و ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎن و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر از ﻣﺮگ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﯿﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻣﯿﺪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ در
ﺑﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دلﮔﺮﻣﯽ آنھﺎ ﺷﺪ و اﻧﺪوھﺸﺎن را ﮐﻢﺗﺮ
ﮐﺮد ،ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن آﻗﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻏﻢ و ﻏﺼﻪی
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﭘﯽ ھﻢ آﻣﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﺳﺎل
از ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،آنھﺎ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ رﺷﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻄﺰ ﻣﺮدی و ﮔﻠﻨﺎر زﻧﯽ ﺷﺪ .اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد
و از ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ رﺳﯿﺪ .اﺣﺴﺎس
ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آﻧﺎن را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎی ﺑﻌﺪ از آن را از ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺒﺮد و دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﺑﻮﺳﺘﺎن ،ﻧﮫﺮ ،ﮔﻞ ،ﻏﻨﭽﻪ و ﭘﺮﺗﻮھﺎﯾﯽ از ﻧﻮر و وزشھﺎﯾﯽ از ﻧﺴﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ
روزھﺎﯾﺶ اﺻﯿﻞ و ھﻤﻪی ﺷﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻮد!

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٨٧

ﺳﺮورﺷﺎن ،ﺷﯿﺦ و ھﻤﺴﺮش از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺎک و ﻃﺎھﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آن را
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن دو را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه
دادﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻠﺞ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﺑﺪ آن دو را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ھﻢ درآورﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ آﯾﻨﺪهی آن دو را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک و داراﯾﯽاش
را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ﺑﻤﯿﺮد ،آزادﻧﺪ.
در ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺒﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ
ھﻢ ﻣﯽزد و زھﺮ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﭘﺴﺖ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻗﻄﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺪرش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﭘﺪر ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺧﺰاﻧﻪ و ادارهی اﻣﻮال و اﻣﻼک را
ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ،ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﻄﺰ ﺻﺪﻗﺎت و ﻧﻔﻘﺎت ﺷﯿﺦ را در ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﮐﺎخ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﺧﺮجھﺎی ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران و
ﺑﺮدﮔﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻤﺎم دﯾﻨﺎرھﺎ و درھﻢھﺎ در دﺳﺖ او ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﺮان آﻣﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽاش را از دﺳﺖ ﺑﺮدهی ﭘﺪرش ﺑﮕﯿﺮد و
ﮐﯿﻨﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ولﺧﺮﺟﯽھﺎ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ
ﭘﻮل ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﭘﺪرش ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺮریاش ﺑﻪ
او ﺑﺪھﺪ و ﻗﻄﺰ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺎل ﺳﺮورم اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
اﻣﺎﻧﺖدارم و در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .از ﭘﺪرت اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮ ،اﮔﺮ اﺟﺎزه داد ھﺮﭼﻪ
ﺑﺨﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ.
او ﻗﻄﺰ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻄﺰ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽداد.
ﮔﻠﻨﺎر ﻧﯿﺰ از آزار و اذﯾﺖھﺎﯾﺶ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻣﯽﺷﺪ
و ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮم ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻋﺮق ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺳﺮخ
ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﺎدرش او را ﺳﺮزﻧﺶ و
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر ھﻤﺴﺮ ﻗﻄﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﻮد ﻣﻘﺮریاش را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و او را از ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮت و ﮐﯿﻨﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﺷﺪ .ﻗﻄﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان
ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل وی ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و آزارھﺎﯾﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﭘﺪرش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ اذﯾﺖ ﻧﺸﻮد و ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮدد و ھﻤﻮاره او را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ از ﺷﺮابﺧﻮاری و ﻓﺴﺎد ﺑﺮدارد ﯾﺎ آن را ﮐﻢﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او

٨٨

وا اﺳﻼﻣﺎ!

وﻋﺪه ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از او راﺿﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺮریاش را زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯿﻨﻪی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺴﻮرﺗﺮ و ﺳﺮﮐﺶﺗﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﺣﺎﻟﺶ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺴﺮش ﻣﻮﺳﯽ .او از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺪر
ھﻤﻪﮐﺎره ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ اﻣﻮال و اﻣﻼﮐﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .از ﻗﻄﺰ اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را ﺧﻮار و زﺑﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻠﻨﺎر را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ھﺮﮐﺎری او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻓﺎت ﭘﺪرش ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﭘﺎ را از
ﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﺎﻟﮕﺎﻧﺶ در ﮐﺎخ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺪﻣﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺎدرش از او ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮد .او
ﮔﻮش ﻧﮑﺮد و ﻣﺎدرش را دﺷﻨﺎم داد و وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را
ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ رﺳﯿﺪ و او را دور ﮐﺮد و در را ﺑﻪ روی او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺴﺖ .او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺎدرش را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد و ﯾﮏﺑﺎر ﭘﺪرش را
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاب او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را
از ﭘﺎی درآورد.
ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ،ﺗﻘﻮا ،ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهﮔﺎن ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻓﻘﺪاﻧﺶ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮش ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر ﭘﺪر دﻟﺴﻮز و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮش اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ و
ﺷﮑﻨﺠﻪی آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ و زﺑﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺳﺮور
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪی ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮ ﻋﺰادارش ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺳﮑﻮت ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻋﺰاداری ﺳﭙﺮی ﺷﻮد و ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎخ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و آرام ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺮورﺷﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪه و ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﺳﻮء ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و آنھﺎ وﺻﯿﺖ ﭘﺪرش را در ﻣﻮرد آزادی ﻗﻄﺰ و ﮔﻠﻨﺎر و اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
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وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ اﺑﻄﺎل وﺻﯿﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آنھﺎ در ﻗﯿﺪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ را آورد .ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢ زدن ﺗﻤﺎم آﻣﺎل و
آرزوھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد ﺷﻮد و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮورﺷﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻮن
اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺎﺳﻖ و ﻇﺎﻟﻤﯽ در آﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را آزار و
اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮزن ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺮده از ﮐﺎرش ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و او را ﻟﻌﻦ
و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن دﻟﺪاری ﻣﯽداد ﮐﻪ از آن دو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﺰﻧﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه داد ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﮫﻢ او ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎدرش ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ
وی ﺷﻮد و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ داری و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﮐﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﯽ .ﮔﻠﻨﺎر
از او ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﯿﺮزن از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ و
ﺑﺎﻧﻮی اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ اﯾﻦ ﮐﺎخ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم و ﻗﻄﺰ ﺑﺮدهات ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺟﻮاب او ﺳﮑﻮت و اﻋﺮاض ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و از رﺿﺎﯾﺘﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ ،آﺗﺶ ﺧﺸﻤﺶ ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ
و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ او را از ﻗﻄﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آنھﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﻧﺰد وﺻﯽ ﭘﺪرش
رﻓﺖ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن او و ﻣﺎدرش اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ او ﻗﻮل ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺧﻮشرﻓﺘﺎری ﮐﺮده و از او
اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ اﻣﺮ ﻓﺮوش ﮔﻠﻨﺎر ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار ﮐﺮد و دﻻﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰک ﺑﯿﺎورد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻗﺮار داده
ﺑﻮد ،وﺻﯽ ھﻢ ﮐﻨﯿﺰک را ﺑﻪ دﻻل ﻓﺮوﺧﺖ و دﻻل او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻓﺮوﺧﺖ.
ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﯽ از ﻓﺮوش ﮔﻠﻨﺎر ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﺷﺪ .وﺻﯽ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد و اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ او ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از دﺳﺖ او ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی را راﺿﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺮزن ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ و او را ﭘﺲ ﺑﺪھﺪ،
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وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺷﺮط ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ او را ﭘﺲ ﻧﺪھﺪ و او ھﻢ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰش را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،وﺻﯽ ھﻢ ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮔﻠﻨﺎر ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪش ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ را ﭼﺴﺒﯿﺪ و از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ او را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻦ! ﻣﺮا ﺑﮑﺶ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪه .ﭘﯿﺮزن او را ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪاش ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﮔﻠﻨﺎر! ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺗﻮ را از دﺧﺘﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﮕﻪ دارم ،وﻟﯽ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﻢ .آنھﺎ ﺑﺪون اﻃﻼﻋﻢ ﺗﻮ را ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﺪا ﭘﺴﺮم را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪﻗﺪر ﻣﺮا ﻋﺬاب و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﮐﺎش ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدم و او را
ﻧﻤﯽزاﯾﯿﺪم! ﯾﺎ ﮐﺎش او را ﺳﻘﻂ ﻣﯽﮐﺮدم! اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﺎق دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد ﺗﺎ ﻣﺮا
ﻧﺰد ﭘﺪرش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪا را دارم .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺪا را دارم!
ﻗﻄﺰ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ .وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ دﻻل
و دار و دﺳﺘﻪاش ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﺷﮑﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ھﻤﺎن ﻃﻮر اﯾﺴﺘﺎد ،ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از
ﺳﻨﮓ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮔﻠﻨﺎر آنھﺎ را دﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ آنھﺎ را ﻧﺪارد،
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺧﻮرد رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻗﻄﺰ رﻓﺖ و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ھﻢ دﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻏﻮش ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﺳﻪھﺎی وداع را رد و ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮﻣﺎی آﺗﺶ ﻋﺸﻖ و
ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﺗﺄﺳﻒ را در آن ﺑﻮﺳﻪھﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
ﻧﻔﺲھﺎ و اﺷﮏھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺮاﻣﻮنﺷﺎن را از ﯾﺎد ﺑﺮده و در ﻋﺸﻖ و
ﻣﺴﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯽ آنھﺎ را از ﻋﺎﻟﻤﺸﺎن ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺪت و ﺣﺴﺮت ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد :از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ای ﺧﺎﺋﻦھﺎ! او را رھﺎ ﮐﻦ ای ﺑﺮدهی ﭘﺴﺖ
ﻓﻄﺮت!
ﻗﻄﺰ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،وﻟﯽ او ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و آب
دھﺎﻧﺶ را ﻓﺮو ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ وی ﺑﻪ دردت ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺗﻮ دوﺑﺎره او
را ﻧﺨﻮاھﯽ دﯾﺪ.
ﻗﻄﺰ دﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش را ﮔﺮﻓﺖ و از ﮔﺮدﻧﺶ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﺳﭙﺎرم ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪام! ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرم ای ﮔﻠﻨﺎر! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮت ﺧﻮد
ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٩١

ﮔﻠﻨﺎر ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از او دور ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرم ای
ﻣﺤﻤﻮد! ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺎرم ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ! ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ رﻓﺖ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ زدن ﺑﺮ ﺳﺮش و آن را از اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺧﯿﺲ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺮزن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎ دھﻦ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻄﺰ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻧﮫﺎد و او
را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺲ اﺳﺖ ﮔﻠﻨﺎر! ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ و ﻣﺮدم را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﺬار و اﻃﻤﯿﻨﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﻻل اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :او را ﺑﺮدار ﻣﺮد و ﻧﮕﺬار ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﯿﮫﻮده ﺗﻠﻒ ﺷﻮد.
دﻻل ھﻢ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﭼﺸﻤﺎن ﮔﻠﻨﺎر ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﻗﻄﺰ ھﻤﺎنﻃﻮر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﺎدات اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد
و او ھﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﭘﯽ دﻻل و دار و دﺳﺘﻪاش رﻓﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻗﻄﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ و دﺳﺘﺶ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻦ! ای ﺑﺎﻧﻮی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر! ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﮐﺮدی
و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارد.
ﭘﯿﺮزن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺎد ﭘﺴﺮم! ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﺴﺮم ھﺴﺘﯽ .اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺗﻮ را آزاد ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﺮوی.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻦ! ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﺰاﺣﻤﻢ ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺻﺒﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ او ﮔﺰﻧﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻮ
ﺷﻮد.
ﭘﯿﺮزن ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺳﯽ از ﺗﻮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮم ،اﮔﺮ او را ﺑﮑﺸﯽ ﻣﺮا
از دﺳﺘﺶ راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻻﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﯽ
ﮐﺮد ،ﮔﺰﻧﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﻗﻄﺰ از ﺧﺎﻧﻢ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش رﻓﺖ .او ﺷﯿﺨﯽ
ﺻﺎﻟﺢ و در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن »دﻣﺸﻖ« ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻦ زﻋﯿﻢ ﺑﻮد ،او در
ﮐﺎﺧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎخ ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .ﻗﻄﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ او ﺳﺮ ﻣﯽزد ،آنھﺎ
ﺑﺎ ھﻢ روی ﯾﮏ ﺳﮑﻮی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺘﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و در ورودی
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ﺑﺎغ اﺑﻦ زﻋﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﺰ ﺑﺎ او درد دل ﻣﯽﮐﺮد ،از رﻧﺞھﺎﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و درﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد .از ھﺮ دری ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺣﺎج
ﻋﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﻣﮫﺮ ﻣﯽورزﯾﺪ و او را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﻗﻮی و
ﺣﺪس ﺻﺎدﻗﺶ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﮫﺮهی زﯾﺒﺎ و رﻓﺘﺎر ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ رازی
دارد ﮐﻪ از ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺮده از روی راز دوﺳﺖ
ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺮدارد ،وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮔﻤﺎﻧﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .او
ﺣﺮفھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺻﺤﺒﺖھﺎ از زﯾﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻨﺎر ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﮫﻤﯽ از اﺻﻞ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد.
او ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ روی ﺳﮑﻮ را ﻓﺮش ﮐﺮد و درﮔﺬﺷﺖ آﻗﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ وی ﭘﺮداﺧﺖ .ﻗﻄﺰ از آزار و اذﯾﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش و ﻓﺮاق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر ﺑﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
دﯾﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او دﻟﺪاری و اﻣﯿﺪ داد.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻼﻗﯽ از در وارد ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﻧﮕﺎه
ﺧﺸﻢآ ﮔﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﺮد؟ ﺑﺮو ﺑﻪ ﮐﺎخ و ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎﯾﺖ ﺑﺮس.
ﻗﻄﺰ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد و ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺧﺸﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ و ﺷﻼق را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ آن را در ھﻮا ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون آورد.
ﻗﻄﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﻼق ﻣﯽزﻧﻢ .ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ای
ﻣﺴﺖ ﺷﺮابﺧﻮار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻨﯽ را ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﻃﺮهی ﭘﺪرت از
زدن ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻗﻄﺰ زد ،ﭼﮫﺮهی ﻗﻄﺰ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺮ از ﺗﺮس ﺷﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﻄﺰ ،ﭘﺪر و
ﺟﺪش را ﺳﻠﺐ و ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﺮد از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ .ﻗﻄﺰ ھﻤﺎنﻃﻮر در ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺷﻼق ﻣﻮﺳﯽ در دﺳﺘﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن؛ دل ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﺶ ﻣﯽزد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦﻗﺪر ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﻗﻄﺰ! ﭼﺮا اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰی؟ آﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ آرام ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺰدل و ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٩٣

ﻗﻄﺰ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را
ﺑﺒﺨﺸﺪ ،آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﺪر و ﺟﺪم را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺪر و ﺟﺪم از ﭘﺪر و ﺟﺪش ﺑﮫﺘﺮﻧﺪ.
ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻄﺰ! ﺧﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻮ ھﺰار ﺑﺎر از او ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ ﭘﺪر و ﺟﺪت از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺑﮫﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮف اﺳﻼم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ ﺷﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻪ آنھﺎ
ﺟﺪ اﻧﺪر ﺟﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﮏ دارد اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﻗﻄﺰ ﮔﺮان
آﻣﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎج ﻋﻠﯽ! آﯾﺎ اﺳﻢ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﺮد ﻧﺸﻨﯿﺪهای؟
 آری ،در دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﮫﺎن ﺧﺎﺗﻮن ،ﺧﻮاھﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻢ و ﭘﺪرم ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ،ﺷﺎھﺰادهﻣﻤﺪود اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﻢ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ ،دزداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا رﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﻗﻄﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،آنھﺎ
ﻣﺮا ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ – ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﮫﺮهی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ درﺧﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻓﺮاﺳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻤﺎﻧﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻮ
درﺳﺖ درآﻣﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺗﻮ را
دﯾﺪم ،دﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮدهای ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ از روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی .وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را آزﻣﻮدم و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ رازی را از ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﭘﺲ ﺣﺪس زدم ﺗﻮ
ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ اﻣﯿﺮی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎر او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از آن روز ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﮐﻪ رازت را ﺑﻔﮫﻤﻢ ،ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻮرد اﺻﻠﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدم،
ﺗﻮ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،وﻟﯽ ﻣﻦ دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه ھﺴﺘﯽ.
ﻗﻄﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ را ﻓﮫﻤﯿﺪی؟
 ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﮫﻤﯿﺪم. -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ! ﭼﻪ ﻃﻮر ﻓﮫﻤﯿﺪی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ؟
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

 وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﯾﺎ اﻣﯿﺮان ھﺴﺘﯽ ﺷﺮوعﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻗﺼﻪھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ در ﭼﮫﺮهات در
ھﻨﮕﺎم ذﮐﺮ ﻧﺎم ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﯾﺎ اﻣﯿﺮان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ .وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﭼﮫﺮه و
ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻟﺐھﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم
ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ داری و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ھﺴﺘﯽ.
ﻗﻄﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮد را از ھﻮش و ذﮐﺎوت ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺣﺎﻻ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﯿﻔﺘﻪی اﺧﺒﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻮدی و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﺮدی .ﻗﻄﺰ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره در ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ
ﮔﺮﯾﻪ آﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺑﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ رأﯾﯽ ھﺴﺘﯽ .آنھﺎ وﺻﯿﺖ ﺳﺮورم را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزادﯾﻢ و
آزادی ﻣﺤﺒﻮﺑﻪام ،ﮔﻠﻨﺎر ،ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه
و او را ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮی ﻣﺼﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﮔﻠﻨﺎر دﺧﺘﺮ داﯾﯽام ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ھﻢدﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ و از ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪﺟﺰ
اﻣﺮوز از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺧﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﮔﺮﻓﺖ در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻠﻨﺎری ﮐﻪ راﺣﺖ ﺟﺎن و ﻣﺮھﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی
زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮد ،در آن ﮐﺎخ ﻧﯿﺴﺖ؟! ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﭘﺴﺖ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آزادی و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽام را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا آزار داد؟! اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ
ﺟﮫﻨﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮان دﯾﺪﻧﺶ را ﻧﺪارم .ﭘﺲ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮم؟! ﭼﺮا
اﯾﻦھﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﺮا آزاد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟! آﯾﺎ در زﻣﯿﻦ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دادم را از اﯾﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﮕﯿﺮد؟! ﭼﺮا ﺳﺎﮐﺘﯽ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ؟! ﺣﺮف ﺑﺰن.
ﺑﮕﻮ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت
ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ در ﭘﯽ ﭼﺎره ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای دوﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ
ﺑﺎﻧﻮﯾﺖ در آن ﮐﺎخ اﺳﺖ ،او ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد و ﺗﻮ را ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ھﺮﮔﺰ
راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪی و ﮔﺰﻧﺪی از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،او ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد ،ﻗﺪرم را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد و
ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه داده ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﺟﺰ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آزادم

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺣﻮل و ﻗﻮهای ﻧﺪارد و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﺳﺖ ﭘﺴﺮش اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎﻟﮑﻢ ﺷﻮد و از
ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و در اھﺎﻧﺖ و ﻋﺬاب دادن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه،
ﻣﺮا ﺧﻼص ﮐﻦ!
 ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺧﻼص ﮐﻨﺎد ﭘﺴﺮم! ﺑﺮ ﺧﻮدت آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮ ای ﻗﻄﺰ! ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦﮔﺮﻓﺘﺎری راھﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢدردی ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﻣﻦ دلﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽدھﯽ .ھﻢدردیو دلﮔﺮﻣﯽ دردم را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راھﯽ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ در آن
ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺎش.
 ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻋﺬاب ﻓﮑﺮی ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎراھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
 ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪای در ﺳﺮ داری؟ داﺳﺘﺎن ﺗﻮ را ﺑﺮای اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻓﺮزﻧﺪانﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪارت ﻣﯽﺷﻮد .او و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ
ارﺳﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ در ﺟﮫﺎدش ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺧﯿﻠﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ و
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮدی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ و
ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺳﻮزد و
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ از او ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از آنھﺎ ﺑﺨﺮد و ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪانﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮورم ،اﺑﻦزﻋﯿﻢ ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮی و او
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ از او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 ھﻤﯿﻦﮐﻪ در ﮐﻨﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم! وﻟﯽ ﻣﻦﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد او ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮم ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد
ﻣﺮا ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
 ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻔﮫﻤﺪ ،ﺳﺮورم ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻮ را از وﺻﯽﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﺻﯽ در اﺟﺎﺑﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش و
از ﭼﯿﺰی ﻧﺘﺮس ،ﭼﻮن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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 ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دھﺎد ﺣﺎج ﻋﻠﯽ! ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻠﻢ را ﺣﻞ ﮐﺮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ رادر روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﺎد.
ﻗﻄﺰ از ﺟﺎﯾﺶ در روی ﺳﮑﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬار ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺑﺮوم و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﭙﺮدازم،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﮐﺮدم ،ﻓﺮدا ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ – إنﺷﺎءاﻟﻠﻪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ھﻨﻮز ﺳﻪ روز ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی
دوﺳﺘﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم اﺟﺮا ﮐﺮد و ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ آﻗﺎی اﺑﻦ زﻋﯿﻢ در آﻣﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺳﯽ و آزار ،اذﯾﺖھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮھﺎی وی راﺣﺖ ﺷﺪ و ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ از زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .او ﺑﺎ اﺷﮏ و ﺣﺴﺮت اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد
ھﻤﻪی ﺳﺨﺘﯽھﺎ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ دﻟﺶ ﺗﺎﺑﯿﺪ و آن را ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻮر ﮐﺮد و ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﻏﻢ ،اﻧﺪوه و ﯾﺄس ﮔﻮﺷﻪھﺎی دﻟﺶ
را ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﺸﺎط ،ﻟﺒﺨﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .او در اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﮔﻠﻨﺎر در آراﻣﺶ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮور ﻣﮫﺮﺑﺎن و ھﻤﺴﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻟﺬت اﻣﻨﯿﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺳﺘﻘﺮار را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از آن در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮاﺿﻄﺮاب ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮ
آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺟﻨﮓھﺎ و ﯾﻮرشھﺎ آن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺻﺒﺢ و ﺷﺎﻣﺶ ﭘﺮ از ﺣﻮادث
ﻧﺎﮔﻮار و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮑﯽ
او ،ﺗﻠﺨﯽ ﯾﺘﯿﻤﯽ و ذﻟﺖ ﺑﺮدﮔﯽ و درد ﻏﺮﺑﺖ و آوارﮔﯽ را از ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺮد و زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ،آرام و راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ ﺷﺪ
ﻧﻌﻤﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.
ﻗﻄﺰ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،روزی را ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺶ از ﺳﻔﺮ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ وارد ﮐﺎخ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻼم داد ،ﮔﻠﻨﺎر را آﻧﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﺘﺎق
دﯾﺪارش ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺟﻠﻮ آﯾﻨﻪ ﻣﻮھﺎی
ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪش را ﮐﻪ روی ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮش
را در آﯾﻨﻪ دﯾﺪ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن
ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﻗﻄﺰ ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﭘﺎورﭼﯿﻦ وارد اﺗﺎﻗﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪ دﯾﺪ و
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر ھﻢ او را دﯾﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ او از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ و روﯾﺶ را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻗﻄﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد .ﻗﻄﺰ از او ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺎﮐﺖ

٩٨

وا اﺳﻼﻣﺎ!

اﯾﺴﺘﺎد ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ّ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﻔﮫﻤﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎدی و ﺳﺮور او را ﺻﺪا ﻣﯽزد ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻠﻨﺎر! ﻣﻦ از ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.
ﺗﻌﺠﺒﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ آرام و ﺑﺎوﻗﺎر ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮی ،ﻧﻪ ﻟﺐھﺎی ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ رؤﯾﺎﯾﯽاش ،ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﯽ.
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻤﺎرش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﻣﻌﻨﯽھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آنھﺎ را در دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮج ﻣﯽزد ،ﮔﻮﯾﯽ ھﻢ او را ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ھﻢ او
را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﺮد؛ ھﻢ ﺑﺎ او اﻧﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ھﻢ از او دور ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﺮد و ھﻢ ﺑﻪ او ﺷﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ھﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﭙﺲ
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهاش را ﺑﻪ ﻃﺮف آﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎﯾﺶ اداﻣﻪ داد،
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﻗﻄﺰ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه وارد
ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ،او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی از
او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺗﺎقھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺣﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و از دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﮫﻦ ھﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﺰ اﺣﺴﺎس
ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺗﺮس ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در آن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ .او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﮐﺎخ وارد ﺷﻮد و او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهای؟ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ آن ﮔﻠﻨﺎر ﮐﻮﭼﮏ ،دﺧﺘﺮ داﯾﯽاش ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ھﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﺎک »ﻻھﻮر« ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را رﺑﻮدﻧﺪ و  ...ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ زﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﺨﺘﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ھﯿﭻ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺒﻮد .ﻧﮕﺎھﺶ از ﮔﺮدن
ﮐﺸﯿﺪهاش ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب ﻧﻘﺮهای ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎ و ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﺎرﯾﮑﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﺪی ﺳﺎقھﺎ و ﻧﺮﻣﯽ ﭘﺎھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،دﻟﮫﺮه او را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ،
ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف در رﻓﺖ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد آھﺴﺘﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
اﯾﻦ روز ﺟﺪاﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺎھﺰادهی ﺑﺮده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ روز ﯾﮏ دوره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ و دورهی دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ھﻨﻮز آن روز را واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد.
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ﭼﻨﺪ روزی از اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺰ در ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﺪﯾﺪش و راﺣﺖ ﺷﺪﻧﺶ از آزار و
اذﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاق ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد و ﺟﺎﻧﺶ در ﺣﺴﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪاش ﺳﻮﺧﺖ و رﻧﮕﺶ زرد ،ﺟﺴﻤﺶ ﻻﻏﺮ و ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ از ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ و
ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﺑﯽ ورم ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻮﺳﯽ ،درد ﻓﺮاق را از ﯾﺎدش ﺑﺮده ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و در ﺧﺎﻧﻪی آﻗﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺑﺰرﮔﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاق ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪ .آری ،وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر دو ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ او ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ را از ﯾﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و دل را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد.
دل آﻗﺎی اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮدهاش اﻣﯿﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ او ﻧﯿﮑﯽ
ﻧﻤﻮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ او را از ﻏﻢ و اﻧﺪوھﺶ ﺑﯿﺮون آورد .او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم! دﯾﮕﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی زﯾﺒﺎروﯾﺖ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺲ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﯽ ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﻣﺜﻞ او و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از او را ﺑﻪ ازدواﺟﺖ درﺧﻮاھﻢ آورد.
اﻣﺎ ﻗﻄﺰ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام ﺟﻮاب ﻣﯽداد :ﻧﻪ ﺳﺮورم! ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﻏﯿﺮ از او ازدواج ﮐﻨﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از او زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .او دﺧﺘﺮ داﯾﯽام اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺰرگ
ﺷﺪهاﯾﻢ و از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﯾﻢ.
آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﻗﻄﺰ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ازدواج
ﺷﺎھﺰادهای ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ درآورﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدت و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﻮاﻧﯽات ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ او را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮی ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖﮐﺎرش ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻗﻄﺰ و از ﯾﺎد ﺑﺮدن ﻏﻢ و اﻧﺪوھﺶ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺳﺮورش در ﻣﻮرد دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش ﻧﺪاﺷﺖ و از ھﯿﭻ راه و وﺳﯿﻠﻪای
ﺑﺮای آرام ﻧﻤﻮدن و ھﻢدردی ﺑﺎ وی درﯾﻎ ﻧﮑﺮد .ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺳﺨﻦ ،ﺧﻮش
رﻓﺘﺎر و ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ آن ﺑﻮد .او ھﻤﻮاره ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ
ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮد ،ﺑﻪ او دﻟﺪاری ﻣﯽداد ،او را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮاﯾﺶ داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮ و ﺑﺎغ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﻐﻮﻃﻪ« ﻣﯽرﻓﺖ ،او را ﺑﻪ
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ازدﺣﺎم ﺑﺎزارھﺎ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﻮار ﻏﻢ و اﻧﺪوه
ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ روزﮔﺎر ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎزد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺮدهی ﺟﻮان ﺟﺬﺑﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد .او ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض را در اوﻗﺎﺗﺶ ادا ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻮاﻓﻞ را
ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮫﺮ ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺷﯿﺦ ﻋﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم .او ﺷﯿﻔﺘﻪی درسھﺎی ﺷﯿﺦ
ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درس را ھﻢ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد .او ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺤﻀﺮ او ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ
اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت و ﮔﻮش ﻓﺮادادن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﺮورش
اﺑﻦزﻋﯿﻢ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ھﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.
آﻗﺎی اﺑﻦزﻋﯿﻢ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎوران اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم و از دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ او ﺑﻮد ،ﺑﻪ
وی اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﺑﻪ او ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺟﺎن و
ﻣﺎل او را در دﻋﻮﺗﺶ ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ او ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ
اوﻟﯽاﻻﻣﺮ و ﻇﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻔﻮذ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﭘﺎﯾﺪاری،
اﺧﻼص ،ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺻﻼح او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﻔﺖ و
زھﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﺶھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از ﺑﻘﯿﻪی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﺑﻦزﻋﯿﻢ از او ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻗﻠﺐھﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی او ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻣﺎل ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺷﯿﺦ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ.
آﻗﺎی اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﻣﺜﺎل و اﻟﮕﻮی اﻧﺴﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﮐﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را در ﻣﺎﻟﺶ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد .او ﺑﺮ ﻓﻘﺮاء ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و
ﯾﺘﯿﻤﺎن اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ و وﻃﻨﺶ ﺣﻘﯽ ﺑﺮﮔﺮدن او دارﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ادا ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ آزادی دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﮔﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ در دﯾﻦ
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .اﮔﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ
ﺑﻪ وﻃﻨﺶ وارد ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ و ﺗﺨﻔﯿﻒ آن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﺧﻄﺮی آن را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از آن داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
»دﻣﺸﻖ« ھﻢ و ﻏﻤﯽ ﺟﺰ ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ و ارﺿﺎء و اﺷﺒﺎع ﺷﮫﻮت و ﻟﺬتھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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او ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم را اﻟﮕﻮی درﺳﺘﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺶ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه دﯾﻦ و
وﻃﻨﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد در واﻗﻊ ﻋﻠﻤﺎ وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎزداﺷﺘﻦﺷﺎن از راه ﺷﺮ و ﺑﺪی ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و در راه ﺧﺪا از ﺳﺮزﻧﺶ ھﯿﭻ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ دﯾﻨﺶ
ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻋﻠﻤﺶ را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﺖ
و وﻃﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و آﯾﺎت اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﮐﺎﻻھﺎی ﻓﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ
ﻧﻤﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺑﻦزﻋﯿﻢ او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺎ او ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺒﺶ در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﺶ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﻮا ﺑﺎ او
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در دوران او ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ،ﮐﺎری ﺟﺰ ﻣﺎل اﻧﺪوزی و
ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﺎم و ﺳﺮدﻣﺪاران و ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺑﺎ روزﮔﺎر
را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ روز ﺷﯿﺦ ﺑﺮای دﯾﺪار اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش آﻣﺪ .اﺑﻦ زﻋﯿﻢ او را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺖ و از آﻣﺪن او اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲﺷﺎن ﮔﺮم ﺷﺪ ،ﻗﻄﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮﺑﺖ
ﮔﻼب ﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ او را دﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎری او را در ﺟﻠﺴﻪی درس دﯾﺪهام.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺟﻮاب داد :او ﺑﺮدهی ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ  /ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ او را ﺧﺮﯾﺪهام
و او ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد و در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ارﺷﺎدات ﺗﻮ ﮔﻮش ﻓﺮا
ﻣﯽدھﺪ.
ﺷﯿﺦ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﻗﻄﺰ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ :او ﺟﻮان ﺻﺎﻟﺢ و
درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،او ﺻﺎﻟﺢ و از اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ ...وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽاش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﭘﺲ داد .او از ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺛﻨﺎی ﺷﯿﺦ ﺧﺠﺎﻟﺖ
زده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺑﻦزﻋﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺑﺮدهاش ﺑﺮای ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮارش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
او از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ دزدان او
و دﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن را دزدﯾﺪه و در ﺑﺎزار »ﺣﻠﺐ« ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ آن دو را
ﺧﺮﯾﺪه ﺗﺎ آﺧﺮ داﺳﺘﺎن.
ﺷﯿﺦ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
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»ﺑﮕﻮ :ﺑﺎراﻟﮫﺎ! ای دارﻧﺪه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و )ھﺴﺘﯽ( ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ )و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ( ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،و از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ )و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ( را ﻣﯽﮔﯿﺮی ،و ھﺮ ﮐﺲ
را ﺑﺨﻮاھﯽ ﻋﺰت ﻣﯽدھﯽ ،و ھﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﯽ ﺧﻮار ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ھﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ،

ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ«.
و ﻟﺤﻈﻪای ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﭽﺎره ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن او را
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺪیھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯿﺎﻣﺮزد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻐﺰﺷﯽ را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ از ﻣﺠﺎھﺪان اﺑﺮار ﺑﻮد.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را ﺧﺮﯾﺪهام ﺗﺎ آزادش ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او و ﺗﺮﺳﻢ از
ﺗﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راهھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ او ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل او را آزاد ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دھﺎد ای اﺑﻦزﻋﯿﻢ! ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدهای ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﮕﻪ داری ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺻﺪاﯾﺶ ﻧﻤﯽزﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻨﻢ او
را ﺑﺒﯿﻨﻢ؟
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ھﻤﺮاه ﻗﻄﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و او را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺑﺮد .ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ
ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و دﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و او را ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ھﻤﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،او ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻮ ﺧﻮاھﺮزادهاش ھﺴﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ داری ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .او از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻣﺠﺎھﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او ﺗﻮ را آزاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻗﻄﺰ دﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن وی ﮔﺮﯾﻪ آﻟﻮد ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺮده و ﺑﻨﺪهی اﺣﺴﺎن ﺳﺮورم ،اﺑﻦزﻋﯿﻢ ھﺴﺘﻢ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا آزاد ﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ از ﺷﺮف ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری ﺑﻪ او ﻣﺤﺮوم ﺷﻮم.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺴﺮم ھﺴﺘﯽ ای ﻗﻄﺰ! ﻣﺎ ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاران دﯾﻦ و اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ھﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻗﻄﺰ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
درﺳﺶ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،او را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در
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راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺶ ،اﺑﻦزﻋﯿﻢ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺶ را ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﭘﯿﻐﺎﻣﺶ را ﺑﺎ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ،ﻧﯿﮏ رأﯾﯽ ،ﺧﺼﺎل
ﻣﺮداﻧﮕﯽ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﮫﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و او را اﻣﯿﻦ اﺳﺮارﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ھﺮ
ﮐﺪام از آنھﺎ ھﺮ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻟﻔﻈﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
دﻣﺸﻖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی »ﺷﺎم« و ﺑﻘﯿﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ او اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﺰ در ﻃﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﻮد از
اوﺿﺎع ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ھﺮﯾﮏ
از آﻧﺎن در دﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﯿﺦ و ﯾﺎراﻧﺶ و اھﺪاﻓﺸﺎن از
وﺣﺪت ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رھﺒﺮان و ﺳﺮدﻣﺪاران اﺳﻼم
ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در »ﺷﺎم« ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﻮرشھﺎی ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﻪ از ﺷﺮق آﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن دراز ﻧﮑﺮده ﯾﺎ از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی و ﺑﺮﭼﯿﺪن اﻣﯿﺮان و ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻼش ﺷﻮد .ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮب ،اﻣﯿﺮ »ﻣﺼﺮ« در رأس ﮔﺮوه اول و
ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻣﯿﺮ »دﻣﺸﻖ« در رأس ﮔﺮوه دوم ﺑﻮد و
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ« دوﺳﺘﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه »دﻣﺸﻖ« دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده و او را ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و او را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
»ﺷﺎم« از ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ،ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺰرگ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم »ﺷﺎم« را ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻣﯽداد و ﺟﻮابھﺎی
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب را ﮐﻪ ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم آ ﮔﺎه ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ او را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺗﺮس ﺷﻮرش ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﻋﺰم را ﺑﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ »ﺷﺎم« ﺟﺰم ﻧﻤﻮد و ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻢ داﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،او دﺳﺖ
ﺑﻪ ھﺠﻮم ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻣﯿﺮان »ﺣﻤﺺ« و »ﺣﻠﺐ« درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد و در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از او و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن »ﻣﺼﺮ« ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻗﻠﻌﻪی »ﺻﻔﺪ« و »ﺳﻘﯿﻒ« و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن و »ﺻﯿﺪا« و »ﻃﺒﺮﯾﻪ« و ﺗﻮاﺑﻊ
آنھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﺮد .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« و ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﻠﺤﻪ و ﻟﻮازم ﺟﻨﮕﯽ از دﻣﺸﻘﯿﺎن را داد.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪای ﺟﺪی ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﻧﻮﺷﺖ و او را ﺑﻪ
ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﺟﮫﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد و ﻏﻀﺐ اﻟﮫﯽ و اﻧﺘﻘﺎم و ﻋﺬاﺑﺶ را در ﺻﻮرت ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری
در ﺣﺮﮐﺖ ،اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ اھﺪاﻓﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ او وﻋﺪه داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺗﻘﺼﯿﺮ در واﺟﺒﺎت و وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽاش ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺮﮔﺮدن او
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و او را ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺧﺴﺎرت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﺸﺪار داد .از آن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺦ ﺟﻠﺴﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان و ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد و ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪ را در آﻧﺎن
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪی ﺟﮫﺎد در راه وﻃﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺷﯿﺦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم از در ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻄﯿﺐ وارد و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ .ﭼﺸﻢھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ھﻤﮕﺎن ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه روی
ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا را ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درود ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺳﭙﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺎد و ﻓﻀﺎﺋﻞ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻋﻼﯾﺶ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و دﻋﻮت اﺳﻼم را
در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را وارﺛﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ راه آن اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺸﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ و
دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدن آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
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ﺧﯿﺮات و ﻧﻌﻤﺖھﺎی آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و آﺧﺮ
اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اوﻟﺶ اﺻﻼح ﺷﺪ ،اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد و اول آن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا
اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم از اوﻟﯽاﻻﻣﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮﺗﺸﺎن را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و واﺟﺒﺎت اوﻟﯽاﻻﻣﺮ از ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای دﯾﻦ و اھﻞ دﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮر و دﻓﺎع از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﺟﺎن و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ اﻣﯿﺮی ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را در ﻣﻌﺮض اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﮐﺎﻓﺮان ﻗﺮار دھﺪ ،ذﻣﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از او ﭘﺎک ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖﺷﺎن را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ روا
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎریاش دھﻨﺪ؛ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ ﯾﺎریاش ﻣﯽدھﻨﺪ و ﯾﺎری دادن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ او از ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی وی از ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن
دﺷﻤﻨﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﺰت دﯾﻦ و ﻏﺮور اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
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»و آﻧﭽﻪ از ﻧﯿﺮو در ﺗﻮان دارﯾﺪ؛ ﺑﺮای )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ( آنھﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ ،و )ھﻤﭽﻨﯿﻦ( از اﺳﺒﺎن
ﺑﺴﺘﻪ )ی ورزﯾﺪه ،ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ( ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن دﺷﻤﻦ اﻟﻠﻪ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و
)ھﻤﭽﻨﯿﻦ( دﺷﻤﻨﺎن دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آنھﺎ را ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺧﺪا آنھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
)ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ( و ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در راه اﻟﻠﻪ ﺧﺮ ج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ) ،ﭘﺎداﺷﺶ( ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺗﺠﮫﯿﺰ اﺳﻠﺤﻪ و ﻟﻮازم ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﮫﺎد ﺑﺎ اﺳﺐ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎوﮔﺎن در
درﯾﺎ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻗﺪرت را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺼﺪاق
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻷ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ۡ
﴿ َو ِ�ِ ٱلعِ َّزةُ َول َِر ُس ِ
و�ِۦ﴾ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن.[٨ :
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»ﻋﺰت از ِآن اﻟﻠﻪ ،و ﻓﺮﺳﺘﺎدة او و ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و رﺧﺼﺖ و
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
او ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ را ﮐﻪ ﻓﺘﻮاھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و آﯾﺎت اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و از ﮔﻔﺘﻦ آﺷﮑﺎرای ﺳﺨﻦ ﺣﻖ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﯿﻢ و ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪای ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ:
َّ
ُ
﴿ َو َمن َ� َت َول ُهم ّمِن� ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٥١ :

»و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنھﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ«.
و ﺳﻪ ﺑﺎر آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺴﺖ.
در ﺧﻄﺒﻪی دوم اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻋﺰت اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﭘﯿﺮوزی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،دﻋﺎ ﮐﺮد و ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﺮای ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ دﻋﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﯾﺎری و دﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺼﺮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﺦ ﺧﻄﺒﻪاش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در
ﺧﻄﺒﻪاش اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و
واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ اﺑﮫﺎم و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺻﺪای ﺷﯿﺦ
را در ھﻨﮕﺎم ﺗﻼوت ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻟﺮزش ﯾﺎ اﺿﻄﺮاﺑﯽ -اﻧﮕﺎر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی
ﻣﻨﺒﺮ ھﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ -ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮش از ﺗﻦ ﺟﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن آن ﺧﻄﺒﻪی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎن رﻋﺪی در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در درون آن ﻧﻤﺎزﮔﺬاران ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و دلھﺎﯾﺸﺎن در ﭼﻪ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺮدم درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻄﺒﻪی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد از ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﻤﺮش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺪھﺪ .ھﻤﻪی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در وﺟﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻋﺠﺎب ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖ
ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺮت زده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺪرت دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﺶ ،ﻋﺪهای از ﺻﺤﺒﺖھﺎی
ﺳﻠﯿﺲ و ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاش ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از دﻟﯿﺮی و ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ ﺑﻪ
وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ھﻤﻪی ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﺪهای ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ ،ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده و داراﯾﯽاش را ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را از اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺰل ﮐﺮده و ﯾﺎراﻧﺶ را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ اﻣﺎ ھﻤﻪ از اﯾﻦﮐﻪ او از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻄﺒﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺄﺳﻒ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
در آن روز ،ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در »دﻣﺸﻖ« ﻧﺒﻮد .اﺧﺒﺎر ﺷﯿﺦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و او
دﺳﺘﻮر ﻋﺰل وی از ﺧﻄﺎﺑﻪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺶ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
»دﻣﺸﻖ« ﺑﺎز ﮔﺮدد و در ﻣﻮرد او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﯾﺎران ﺷﯿﺦ ﻣﺸﻮرت ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر و ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﺶ از دﺳﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب را دادﻧﺪ و ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮارش را
ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺳﺮ ﺑﺎز زد .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ھﻤﭽﻨﺎن
زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ .آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ
را دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻧﻪ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮم و اﯾﻦ ﺷﺮوع ﺟﮫﺎد اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﻣﻦ
ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﺪان دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮم آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪام و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺑﺮان را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﭘﯿﺮوان او ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ آزادی او را ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ در ﺻﻮرت
رد ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﯿﺦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﮐﺎﻓﺮ را ﭘﺎﮐﺴﺎزی و دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮاﻧﯿﺪ و
اﺟﺮﺗﺎن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﺪ.
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از آن ﭘﺲ روزی ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
»دﻣﺸﻖ« ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎران اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و در روز روﺷﻦ ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ را ﺗﺮور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻣﮑﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﺮﮐﺲ از
ﻓﺮﻧﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪاش ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ او
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﺎن را ﺑﺎ او ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و او و
دﺷﻤﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ« را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .او ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرش را
ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ آزاد ﮐﺮدن اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،اﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم را از ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪاش و ﻓﺘﻮا و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺦ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی از راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی وی در
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ آﻧﺎن را ﺑﺴﯿﺎر آزرده و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﻗﺎی اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﻗﻄﺰ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﻗﻄﺰ ﻧﯿﺰ آن را
ﻣﺎھﺮاﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ و در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮد .آﻧﺎن از اﯾﻦ راه ﺣﻞ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻄﺰ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ در اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺰ آراﯾﺶﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آراﺳﺘﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪاش آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﺮد .وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺗﻨﮫﺎ از ﺻﺪاﯾﺶ ﻓﮫﻤﯿﺪ
ﮐﻪ ﻗﻄﺰ اﺳﺖ و از دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪ .ﻗﻄﺰ اﺧﺒﺎر آﻗﺎﯾﺶ اﺑﻦزﻋﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﯾﺎران
ﺷﯿﺦ و ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﯿﺦ ﻗﺮار داد و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮوان او ﺗﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات وی دﺳﺖ از ﺗﺮور ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دھﻨﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺮس ﺑﺮ ﻣﻦ ،دﺳﺖ از ﻓﺮﯾﻀﻪی اﻟﮫﯽ در دﻓﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮑﺸﻨﺪ.
ﻗﻄﺰ آراﯾﺶﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮد و راﺑﻂ ﻣﯿﺎن او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد و او
را از ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﮐﺎرھﺎ و اﺧﺒﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻮرات و ارﺷﺎدات وی را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ راه از ﻗﺘﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪن ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ واھﻤﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ و ﺳﻠﻤﺎﻧﯽاش در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺑﺎ او ﮔﺮم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﺨﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
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ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ درﺑﺎرهی او و ﭘﺪرش ﺧﻮارزمﺷﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺖ،
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻄﺰ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی »ھﻨﺪ« و
ﺧﺮاﺳﺎن و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ داﯾﯽاش ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ
داﺷﺖ ،ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد .در اﺛﻨﺎء ﺻﺤﺒﺖھﺎ ،داﺳﺘﺎن آن ﻣﻨﺠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻐﻮلھﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی ﻣﯽدھﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺠﻢ
ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد :اﯾﻦھﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اﺷﺘﺒﺎه از آب در
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎ از ﻣﻨﺠﻤﯽ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن از
ﻏﯿﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻏﯿﺐ را ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﺦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﭼﮫﺮهی ﻗﻄﺰ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺄﻟﻪی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ
ﭘﺴﺮم! او از روی ھﻮی و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺮع ﺷﻮد و از اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ در ﺧﻮد
اﺣﺴﺎس ﺣﺮج ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ اﻣﯿﺪت را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ ،ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦھﺎ
ﺗﺨﻤﯿﻦھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اﺷﺘﺒﺎه و ﮔﺎھﯽ درﺳﺖ از آب در ﻣﯽآﯾﺪ ...ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ
ﺷﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟! ﭘﺲ ﺧﻮش ﺑﺎش ﭘﺴﺮم!
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰهی دروﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻤﺎن آوردهام و
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺣﮑﺎﻣﺶ ھﺴﺘﻢ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺧﯿﺮ او دﻋﺎ ﮐﺮد.
روزی ﻗﻄﺰ ﺑﺎ ﭼﮫﺮهای درﺧﺸﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﺮ او ﻇﺎھﺮ ﺑﻮد
و ﺑﻮی ﺧﻮش از ﺳﺮ و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻧﺰد ﺷﯿﺦ آﻣﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،آﯾﺎ دﯾﺸﺐ ازدواج ﮐﺮدهای؟
ﺟﻮان ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺳﺮورم ،ﺷﯿﺦ! ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ
دﺧﺘﺮ داﯾﯽام ﮔﻠﻨﺎر ازدواج ﻧﮑﻨﻢ ،اﻣﺎ دﯾﺸﺐ در ﺧﻮاﺑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج را دﯾﺪم .آﻗﺎﯾﻢ را از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻤﺎم ﮐﻦ و ﺧﻮدت را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺴﺎز،
ﻣﻦ ھﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﻣﺪهام.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدهای و ﺳﺮورت ﻣﺸﻮرت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ
ﺧﻮاﺑﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ.
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ﻗﻠﺐ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد و ﻟﺮزﺷﯽ ﺗﻨﺶ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺑﺶ
ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ﺷﯿﺦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ او ،وی را ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دﯾﺸﺐ ﺧﻮاب از ﺳﺮم ﭘﺮﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ
داد ،ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ و وﺗﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪوﻧﺪ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاﺑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ راھﻢ را
در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﯽ آب و ﻋﻠﻔﯽ ﮔﻢ ﮐﺮدهام .روی ﺻﺨﺮهای ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ،
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﺳﻮاران آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آنھﺎ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ و
ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮھﺎﯾﯽ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﻪ
ﯾﺎراﻧﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .از اﺳﺒﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪام زد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ ای ﻣﺤﻤﻮد! از اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ«
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮو ،ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﯽ.
از اﯾﻦﮐﻪ اﺳﻤﻢ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ از او ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﮫﻠﺖ ﺳﺆال را ﻧﺪاد و ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﺳﻮار ﺷﺪ و رﻓﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدم :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
وای ﺑﺮﺗﻮ ،او ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﺎﮔﮫﺎن درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺮدی ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم از
ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪم .از ﻓﺮط ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﺰد آﻗﺎﯾﻢ رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ او در ﺣﺎل وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد ،ﺻﺒﺮ
ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ وﺿﻮﯾﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .ﻧﺰد ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش رﻓﺘﻢ و او ھﻢ ﺧﻮاب ﺑﻮد .او را از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮاب ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج را دﯾﺪم .او از ﺑﺴﺘﺮش
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اول ﺑﺮای
ﺳﺮورم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺰد او ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ.
او ھﻤﺮاه ﻣﻦ آﻣﺪ و آﻗﺎ را درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از وﺿﻮﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ دﯾﺪﯾﻢ ،او از آﻣﺪن ﻣﺎ
ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ،ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :او در ﺧﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
آﻗﺎﯾﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﺮﭼﻪ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدم .او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺎرت داد و ﮔﻔﺖ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و او

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١١١

ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﻄﺮھﺎﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺰد ﺳﺮورﻣﺎن ﺷﯿﺦ رﻓﺘﯽ ﺧﻮاﺑﺖ
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ در ﺗﻌﺒﯿﺮش ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻟﺤﻈﻪای در ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ھﻨﻮز در ﻓﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻐﻮلھﺎ ھﺴﺘﯽ ای ﻗﻄﺰ! ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﺰدت آﻣﺪ و ﺑﺸﺎرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮ داد.
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ«
ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﯽ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﺮا دﯾﺪه؛ زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻦ در ﻧﻤﯽآورد.
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رؤﯾﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ« ﺷﺪی،
ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻄﺰ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ داﺷﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﻮاﺑﯽ را ﺑﺮای
ﺷﯿﺦ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! اﮔﺮ دﻧﯿﺎ را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯽ ،ﺳﯿﻢ و زر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدادم؛ اﻣﺎ ﻣﻦ در ھﻤﻪی اﻣﻮر ﭘﺎدﺷﺎھﯽام ﺑﻪ رأی
ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدم ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺮﭘﺎی ﻣﯽدارم ،ﻋﺪل را در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ و ﺳﻨﺖ ﺟﮫﺎد
ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ از ﺟﻮاب ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻪﺳﺎن ﻣﺎه ﻧﻮراﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ راﺳﺘﮕﻮ و درﺳﺘﮑﺎری ای ﻗﻄﺰ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را داری.
ﭘﺲ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! رؤﯾﺎی ﺑﻨﺪهات ،ﻗﻄﺰ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺶ،
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ رؤﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت ﯾﻮﺳﻒ  -ﺑﺮ او و ﭘﺪراﻧﺶ ﺳﻼم  -ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮدی.
ھﻨﻮز ﺷﯿﺦ دﻋﺎﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﻗﻄﺰ ﺟﺎری ﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ اول
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪاش ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و
ﺻﺪای ھﻖھﻖ ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد دﻧﺪهھﺎﯾﺶ ﺑﺸﮑﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻧﺰدﯾﮑﺶ آﻣﺪ و
دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﻪاش را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﺟﻮان ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻐﺾآﻟﻮد ﺟﻮاب داد :ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم
ﺳﺮورم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﯾﺖ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺤﺒﻮﺑﻪام ﮔﻠﻨﺎر اﻓﺘﺎدم و
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او را دوﺑﺎره ﻧﺒﯿﻨﻢ ،دوﺳﺖ دارم ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﻢ.
دل ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﺶ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و دوﺑﺎره
دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ در ﺳﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﺑﻨﺪهی ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ
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ﮐﻪ – در ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ – ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﺪﻣﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺘﺖ را ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﮐﻦ و
ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج او را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮐﻪ او را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺮﺳﺎن.
ھﻨﻮز ﺷﯿﺦ دﻋﺎﯾﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﮏ ﺟﻮان ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﺳﻮزش ﻗﻠﺒﺶ
آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﮐﺮد:
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ او را ﺧﻮاھﻢ دﯾﺪ و ﺑﺎ او ازدواج ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
ﭘﯿﺮوان ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﻮر او را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ادای ﻓﺮﯾﻀﻪی اﻟﮫﯽ در دﻓﻊ ﺑﺎﻃﻞ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮور ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
»دﻣﺸﻖ« ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،اﻓﺮادی را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوھﺶ
را ﻧﮕﯿﺮد او را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺷﯿﺦ از آﻧﺎن رو ﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :آﯾﺎ ﻓﺮدی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؟
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﺗﺎ او را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻃﺮد
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮش در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و اﺑﻦزﻋﯿﻢ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺟﺮﯾﻤﻪی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻣﻼﮐﺶ را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرت
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ او را آزاد ﮐﺮد ،او ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ﮔﺮاﯾﺶ دارد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ،ﻋﺪهای را زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮔﺮوھﯽ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و اﻣﻮال ﻋﺪهای
را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮد.
روز ﺧﺮو ج ﺷﯿﺦ و ﺧﺎﻧﻮادهاش از »دﻣﺸﻖ« ﯾﮏ روز دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد .اھﺎﻟﯽ »دﻣﺸﻖ« ﺑﺎ
اﺷﮏ و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ او وداع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﺪ او »ﻣﺼﺮ« ﺑﻮد ،در راه ﺑﻪ »ﮐﺮک« رﻓﺖ و ﭼﻨﺪ
روزی ﻧﺰد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺶ ،ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ داوود ،اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪاش را ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم وارد »ﻣﺼﺮ« ﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و
ﺧﻄﺎﺑﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮو را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮد و ﻗﻀﺎوت »ﻣﺼﺮ« و ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮد .ﺷﯿﺦ ﻋﺮﺻﻪھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽاش ﺑﺠﻨﮕﺪ.
اﺗﻔﺎق ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ داوود ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﮔﻮش ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
در »دﻣﺸﻖ« رﺳﯿﺪ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا او را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده و او را ﻧﮑﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ در
زﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﯾﺎراﻧﺶ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ و راﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و اوﺿﺎع و اﺣﻮال »دﻣﺸﻖ« آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در دلھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن »دﻣﺸﻖ« ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮده ،ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﺮ از اﺧﮕﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎدی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺳﺮخ و ﺳﻮزان اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آراﻣﺶ او ﺑﻪ
درازا ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ اﺗﻔﺎق ﺣﺎﮐﻢ »ﮐﺮک« ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ ﺣﺎﮐﻢ »ﻣﺼﺮ« آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
آﻗﺎی اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ دوﺳﺖ و اﺳﺘﺎدش ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم از »دﻣﺸﻖ« ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﺸﯿﺮهی ﺑﺰرﮔﺶ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ او ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﺦ در ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ »ﮐﺮک« و ﺣﺎﮐﻢ »ﻣﺼﺮ« در ﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
»ﻣﺼﺮ« و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب از او ﺑﺎﻋﺚ دلﮔﺮﻣﯽ اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺷﺪ؛ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ در »دﻣﺸﻖ« ﺑﻪ او اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﺦ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
ﻗﻄﺰ ﮐﻤﺘﺮ از آﻗﺎﯾﺶ از ﻓﺮاق ﺷﯿﺦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮد ،او ﺣﺴﺮت روزھﺎی ﺧﻮﺷﯽ را
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در زﻧﺪان ﺑﻮد و او در ﻟﺒﺎس ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺷﯿﺦ و اﻧﺼﺎرش را ﺑﻪ
ھﻢدﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .او در اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺧﻠﻮت ﮐﺮد و از ﻓﯿﻮﺿﺎت و اﺳﺮار ﺷﯿﺦ
ﺑﮫﺮﻣﻨﺪ ﺷﺪ و از اﻧﻮارش ﺑﻪ او داد ،از روح ﺧﻮد در او دﻣﯿﺪ و از ﻋﻠﻢ وﺳﯿﻌﺶ ﺑﻪ او
آﻣﻮﺧﺖ و او ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖ ،ﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﺼﯿﺮت دﯾﻨﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﯿﻔﺘﻪی ﺟﮫﺎد در راه
ﺧﺪا ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﮫﺮهای از ﺷﯿﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﻘﻂ آن دو دﻋﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﺦ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ
اﯾﻦ دﻋﺎ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺧﻮاب ﺑﻨﺪهات ﻗﻄﺰ را ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮﻣﺎ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺑﻨﺪه و رﺳﻮﻟﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ – ﻋﻠﯿﻪ وﻋﻠﯽ آﺑﺎﺋﻪ اﻟﺴﻼم – ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮﻣﻮدی .دﻋﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ :ﺧﺪاﯾﺎ! در ﺳﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﺑﻨﺪهی ﺻﺎﻟﺢ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺘﺖ را ﺑﺮای او ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدان و ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ج او را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮﺳﺎن .ﻗﻄﺰ اﯾﻦ دو دﻋﺎ را ازﺑﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ آنھﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز آنھﺎ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ از
دﻋﺎی دوم ﮐﻠﻤﻪی ﺻﺎﻟﺢ را ﺣﺬف ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺷﯿﺦ را
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺻﺤﻨﻪی دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ ،ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و اﺧﻼﺻﺶ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ،ﯾﻘﯿﻦ و اﯾﻤﺎﻧﺶ در اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ وﻗﺘﯽ دﻋﺎ از دھﺎن ﺷﯿﺦ
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ﺧﺎرج ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮدهھﺎی آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺖﮔﺎﻧﻪ را درﯾﺪﻧﺪ و ﭘﮋواک آن در
ﻓﻀﺎی ﻋﺮش ﭘﯿﭽﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﻋﺎی ﺷﯿﺦ ﺣﺎل ﻗﻄﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻓﺮداﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺰد ﺧﻮدش
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر اﺳﺖ؟
او از ﺷﯿﺦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ دوام ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ،اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻌﻤﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻤﺎﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﺿﻤﯿﺮ
ﻓﺮداﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪﺟﺎ آورد ﺗﺎ
ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش اﺳﺖ و اﻣﯿﺪش را دارد ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ و اﺳﺎس ﺷﮑﺮ ﺗﻘﻮاﺳﺖ و
ﻣﻼک ﺗﻘﻮا ،ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاﺳﺖ :ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻧﻔﺲ از ﮔﻨﺎھﺎن و دور
ﻧﻤﻮدن آن از ﺷﮫﻮتھﺎ و ﺟﮫﺎد دﺷﻤﻦ ﺑﺎ راﻧﺪﻧﺶ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
اﯾﻨﮏ ﻣﯿﺪان ﺟﮫﺎد در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه »دﻣﺸﻖ« ﺑﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎن
ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
و رﺳﻮﻟﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ دو ﮐﺎر ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .او ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺟﺮ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
ﭘﺎک ھﺠﻮم ﺑﯿﺎورد ،ﭘﺲ ﭼﺮا دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﮫﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ در روز
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪای دارد؟
ﻗﻄﺰ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم!
ای ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ ﻣﻦ! ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاری و ﻣﺮا ﻧﺨﺮﯾﺪهای و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﮕﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪای ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم و ﻣﻦ دﯾﺪهام ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دو اﻣﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ در
ﯾﮑﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻮﺳﺖ و در دﯾﮕﺮی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دھﯽ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
»ﻣﺼﺮ« ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺲ دھﻢ ،ﭼﻮن در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﻧﯿﺰه ﻣﮫﺎرت دارم و اﺳﺐ ﺳﻮاری و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻠﺪم ،داﯾﯽام  /از ھﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﻨﻮن
ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﮐﻪ از ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺑﺮدهاش ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻗﻄﺰ! ای ﻧﻮهی ﺧﻮارزمﺷﺎه! ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺧﻮن ﺟﮫﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در رگھﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﯽ
ﮐﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺿﺮرش ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ،از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪﻋﻪ
و ﻧﯿﺮﻧﮓ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺰم و ارادهی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﻮد در راه رﺿﺎی ﺧﺪا و ﺧﺪﻣﺖ
دﯾﻨﺶ را داری ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﻢ ﮔﻮش ﮐﻦ و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ھﺴﺘﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ﺳﭙﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻗﺮار داری ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰن ﮐﻪ ﺳﭙﺎه
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﺳﭙﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﭙﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎﻓﺮﺷﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﺳﭙﺎه ﺟﺪا
ﺷﻮ و ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺨﻠﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ و ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ او
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرد.
ﻗﻄﺰ ﮐﻪ از رأی درﺳﺖ آﻗﺎﯾﺶ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :رأی ،رأی ﺗﻮﺳﺖ ﺳﺮورم! ﻣﻦ
ﺑﺮدهات ھﺴﺘﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ را اﺟﺮا ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺴﺮم ھﺴﺘﯽ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺎﯾﻪی اﻓﺘﺨﺎرم ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش اﯾﻦ راز را ﮐﺴﯽ ﻧﻔﮫﻤﺪ ﭘﺴﺮم! ﭼﻮن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺎﺳﻮس
دارد.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﺳﺮورم! ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدهاش ﻣﺜﺎﻟﯽ در رازداری ﺑﺰﻧﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻧﻈﺮت
درﺑﺎرهی دوﺳﺘﺖ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ راز ﻧﮕﻪ دار و اﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺰ ﺟﻮاب دھﺪ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ را از او ھﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه دار و ﺑﺪان ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺖ رازت را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺘﺖ آن را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرم را ﻓﮫﻤﯿﺪی
ای ﻗﻄﺰ؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﺳﺮورم! ﻓﮫﻤﯿﺪم ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪم و ﺧﺪا را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ
اﮔﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد اﯾﻦ راز را ﺑﺮای ھﯿﭻﮐﺲ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ از »ﺣﻤﺺ« و »ﺣﻠﺐ« ﺑﻪ او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽاش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﯾﺎریاش
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ از »دﻣﺸﻖ« ﺧﺎرج ﺷﺪ و رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ رود
»ﻋﻮﺟﺎ« رﺳﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر رود ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺧﺒﺮ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ داوود ﻗﺒﻞ از او ﺑﻪ
»ﺑﻠﻘﺎ« رﻓﺘﻪ ﺗﺎ راه را ﺑﺮ او ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« ﮐﻪ در راه »ﺷﺎم« ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺻﺎﻟﺢ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪﮐﺸﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ »ﮐﺮک« ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎرھﺎﯾﺶ را ﻣﺼﺎدره ﮐﺮد و
ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ روﺣﯿﻪی ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ
»ﻋﻮﺟﺎ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻗﻄﺰ و ﮔﺮوھﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮی و ﺧﺮوج ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺢ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﺗﻞ اﻟﻌﺠﻮل« رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽاش از
ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ.
ﻃﻼﯾﻪ و ﺟﻠﻮداران ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« آﻣﺪﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ ،او ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار داد و ﺳﺮﺑﺎزان »ﺣﻤﺺ« و »ﺣﻠﺐ«
را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﭙﺎه »دﻣﺸﻖ« در ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ
ھﻢ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽاش ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﺳﭙﺎه
»ﻣﺼﺮ« ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی از آن آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« دﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داده و ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺻﺮ داوود رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی
ﮐﻤﮑﯽ از »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮﺳﺪ .ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ
ﺻﺪاﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﭙﺎه ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ:
ای اھﻞ ﺷﺎم! ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی! ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮف!
ﺳﺮﺑﺎزان »ﺷﺎم« ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪا آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪی آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره آن ﺻﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای اھﻞ ﺷﺎم! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ .ﻣﺼﺮﯾﺎن
آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ،
ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﺎن »ﺷﺎم« و »ﻣﺼﺮ« ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ .ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ!
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ھﻨﻮز ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮون ﺟﺴﺖ و ﮔﺮوھﺶ
ﺑﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺻﻔﻮف »ﻣﺼﺮ« ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﯿﺎن از ﺻﻒھﺎﯾﺸﺎن در ﻗﻠﺐ
و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺗﻔﺎﻟﻪھﺎی ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن در اﺑﺘﺪا ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺻﺮهی آنھﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻗﻄﺰ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺎﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﮐﺮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺻﻒھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و
در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادران ﺷﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنھﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﺳﭙﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺳﯿﺮان ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮادران ﺷﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« رﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ »ﻏﺰه«
ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ »ﻣﺼﺮ« ﺑﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯽ ھﻢ ﺑﻪ »ﮐﺮک« ﻧﺰد ﻧﺎﺻﺮ داوود رﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﻄﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ
ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺮادران ﺷﺎﻣﯽاش از او ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺛﺮی از او ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .درﺑﺎرهی او از ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﯿﭻﮐﺲ او را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺣﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ او از ﺳﭙﺎه ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ او را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،آنھﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺑﻦزﻋﯿﻢ وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺻﺪای ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻣﺨﻠﺺ ﻣﺎ را ﺧﻮھﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻧﺎم آن ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮕﻔﺖ.
ھﺮﯾﮏ در ﻣﻮرد او ﻧﻈﺮی داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ او روح ﯾﮑﯽ از
ﻣﺠﺎھﺪان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او روح ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻦزﻋﯿﻢ آنھﺎ
را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ روح ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ آنھﺎ
اﺳﻤﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ آنھﺎ اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن ﺑﺎ اﺑﻦزﻋﯿﻢ را از ھﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١١٩

ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮﺳﺪ و دوﺳﺘﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
درهھﺎی ﮔﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ آن ﻋﺪه ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪی آنھﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﻓﺮار ﻧﺎﺻﺮ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ و
ﺑﻪ اﺳﺒﺶ ﻣﮫﻤﯿﺰی زد و ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ از ﭼﻠﻪی ﮐﻤﺎن ﻣﯽﺟﮫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺗﺎﺧﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ دور ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﮐﺮک« ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ
داوود رﻓﺖ و ﻣﮋدهی ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽاش را ﺑﻪ او داد .ﻧﺎﺻﺮ
او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ او ﺧﻠﻌﺖ داد .ﻧﺎﺻﺮ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ او
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آنھﺎ او را ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﻧﺰد ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و از دروازهی ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻟﺨﺘﯽ ﻣﺮدد ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﺮود ،اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﺮای دﯾﺪن »ﻣﺼﺮ« زﯾﺎد ﺷﺪه و ﻋﺸﻘﺶ در دﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد »ﻣﺼﺮ« وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮود ﻗﻮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ آﻗﺎﯾﺶ اﺑﻦزﻋﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون
اﺟﺎزهاش ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮود ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدهای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ،
اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺤﺒﺖ آﻗﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ او را ﺑﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮی ﻧﮕﯿﺮد ،ﭘﺲ ﻟﮕﺎم اﺳﺒﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف »دﻣﺸﻖ« ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.
اﺑﻦزﻋﯿﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮدهاش ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺳﺘﻮد .ﻗﻄﺰ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺳﺮورم ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ را در ﻣﻦ ﮐﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻗﻪاش را در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ او اﺑﺮاز ﮐﺮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﮏ
ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب درآﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺨﺶ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻗﺶ ﺑﺮای او ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آزادیاش را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﻗﻄﺰ از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ھﻤﺮاھﺶ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن »ﻣﺼﺮ« ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻠﮏ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ )ﺑﺮدﮔﺎن(
او درآﯾﺪ.
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اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرش را ﻓﮫﻤﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ذھﻦ ﺑﺮدهی ﺟﻮاﻧﺶ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد و در رؤﯾﺎی ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟﯽ در »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .او ھﻨﻮز ﺧﻮاب
ﺑﺰرﮔﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را در او ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ آرزوﯾﺶ را در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ آورده ﺳﺎزد؛ دﻋﺎی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آرزوی ﺑﺰرﮔﺶ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاش در رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮐﻪ ذھﻨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و اﺑﻦزﻋﯿﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﻗﻮی و اﻣﯿﻦ ﺑﻪ آرزوھﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺼﻠﺖھﺎﯾﯽ
دارد ﮐﻪ او را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﻄﺰ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﺷﺪ .آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﮏھﺎی داغ ﺑﺎ او وداع ﮔﻔﺖ
و ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ھﺮﭼﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ درھﻢ آﻣﯿﺨﺖ .اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖﮐﺎر
اﻣﯿﻨﺶ ،ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش را ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در راه ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در »ﻣﺼﺮ« او را ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ
دوﺳﺘﺶ ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻃﻮر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دو دوﺳﺖ از ﻣﺤﻠﻪی ﻗﺼﺎﻋﯿﻦ در »دﻣﺸﻖ« ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻄﺰ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎخ آﻗﺎﯾﺶ ،اﺑﻦ زﻋﯿﻢ و ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﮑﻮن و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ
ﺑﻮد و در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ از آن ﮐﺎخ ﺧﺎﻃﺮهای ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر داﺷﺖ ،اﻧﺪاﺧﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از
دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎغھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻏﻮﻃﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﺰ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد :ﭼﻪﻗﺪر از ﻣﺎ دوری ای »دﻣﺸﻖ« و ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ای »ﻣﺼﺮ«!

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺪت ﮐﻤﯽﻧﺰد
او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ او را ﺑﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﺨﺸﻮد ،ﻗﻄﺰ در اﺑﺘﺪا ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ آورده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮدهای ﻣﺜﻞ او ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد ،وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ اﻣﯿﺮ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و از
ﻣﻘﺮﺑﺎن او ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﻧﻔﻮذ زﯾﺎد وی ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آراﻣﺸﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد،
ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ و اﺧﻼﺻﺶ ﺑﻪ او زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺠﺎﻋﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪاﻗﺘﺶ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻤﻮد .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪی اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ،ﻣﺮدان اﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺮوان
ﻣﺨﻠﺺ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ و ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرﺗﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ و
ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﻧﺰد ﺳﺮورش ،ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .آﻧﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ از اﺳﺘﺎدﺷﺎن ،ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ
اﯾﻮب ،ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﺑﺮدهھﺎی زﯾﺎدی ﺧﺮﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
اﯾﻮﺑﯽ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮهی »روﺿﻪ« ﮐﺎخھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ و
آﻧﺎن را ﻏﺮق ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﺮﮐﺲ از ﺑﺮادران ﯾﺎ ﻋﻤﻮزادﮔﺎﻧﺶ از اﻣﯿﺮان ﺧﺎﻧﺪان اﯾﻮﺑﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺮد،
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و
ﭘﺮورش ﭘﯿﺮوان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮان
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﺑﺮدهھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﻮک و ﺑﺮده – ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آن ﻋﺼﺮ – را ﺧﺸﺪاﺷﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺪام ﺧﺸﺪاش ﺑﺮادرش ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ھﻤﮑﺎر و ھﻤﺮاه او و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن آنھﺎ
ھﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﻠﺖھﺎ و ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﻄﺰ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﻣﺼﺮ« در ﭘﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ راه و ﭼﺎرهای ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ در
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﺴﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن آﻗﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﺷﯿﺦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ او و ﮔﻠﻨﺎر را در
ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺦ دﯾﺪه اﺳﺖ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﻠﻨﺎر را دﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ از او در

١٢٢

وا اﺳﻼﻣﺎ!

»ﻣﺼﺮ« ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ از آنھﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در ﻗﺎھﺮه ﺳﺮی ﺑﺰﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از
او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او ھﺮﮔﺎه ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺟﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن
ﻣﯽرﻓﺖ و از ﺗﺎﺟﺮان درﺑﺎرهی ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﻨﺎر ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﯿﭻﮐﺲ او را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮھﺎی ﺳﺮش ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻧﯿﺮو و ﻧﺸﺎط ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد از ﮐﻨﺎرش رد ﺷﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش
ﺗﻌﺪادی ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،او ﺟﺎ ﺧﻮرد؛ ﭼﻮن
ﭘﯿﺮﻣﺮد وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮫﺮهاش در
ذھﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ آﻣﺪ و او را ﺑﺎ اﺳﻤﺶ ﺻﺪا زد .ﻗﻄﺰ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ای
ﻗﻄﺰ؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورم ،ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮد آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؛ ﭼﻮن روزﮔﺎر ﻗﯿﺎﻓﻪام را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﮐﺮدھﺎ و ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن »ﺣﻠﺐ« را ﺑﻪ ﯾﺎد داری؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻄﺰ ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را از دزدان در ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﮐﺮدھﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد و در
»ﺣﻠﺐ« ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻤﺎن ﺑﺮده ﻓﺮوش اﺳﺖ .ﻗﻄﺰ ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﯽ و ﺷﻮق ﺑﺎ او دﺳﺖ داد و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺑﻌﺪ
از ﺟﺪاﯾﯽ آنھﺎ در »ﺣﻠﺐ« ﺑﻪ روزﺷﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﺮده ﻓﺮوش در ﺿﻤﻦ ﺳﺆالھﺎﯾﺶ از
او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻵن در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻣﯿﺮان و ﻣﻠﻮک اﺳﺖ؟
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺮ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ .او اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﺶ
را ﻧﺰد اﺳﺘﺎدش ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ؟ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮﺑﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺮده ﻓﺮوش ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺑﺎ آھﻨﮕﯽ اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ دارد؛
ﭼﻮن ھﺮﮐﺲ را ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻌﺪھﺎ دارای ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن
ﻋﺪهای از اﻣﯿﺮان و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنھﺎ زﯾﺮ دﺳﺖ او ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺟﺰو ارﮐﺎن
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻗﺒﺠﺎﻗﯽ ﺑﻮرت ،ﭘﯿﭙﺮس را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآوری ،ھﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﺷﻘﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن؟
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ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﭼﺸﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه او در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻗﻠﺐ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﭙﺮس؟ ﭘﯿﭙﺮس ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد
دارم .او اﻵن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﺎﺟﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮدهای؟ آﯾﺎ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ او اﮐﻨﻮن
ﺧﺸﺪاش و ھﻤﮑﺎر اﺳﺘﺎدت اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺟﻨﮕﺠﻮ زﯾﺮ دﺳﺘﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻗﻄﺰ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ،ﺗﺎﺟﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ آن دو ﺑﺎ
ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ و ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :او از ﺗﻮ ﺟﻠﻮ زده ای ﻗﻄﺰ!
ﻣﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ وﻟﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺸﻮ ،در آﯾﻨﺪه ﻣﺜﻞ او و ﺑﮫﺘﺮ از او ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در ﺧﺸﺪاﺷﯿﻪی اﺳﺘﺎدم ﻧﺪﯾﺪهام.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ او را دﯾﺪهای وﻟﯽ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای ،اﮐﻨﻮن او ﺟﻮان ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ
ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﺳﺘﺎدت ﺑﭙﺮس ،از او در ﻣﻮرد رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻨﺪﻗﺪاری ﺳﺆال
ﮐﻦ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺳﺮاغ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ ﻋﻄﺎر را در ﺑﺎزار ﻋﻄﺎران ﺑﮕﯿﺮ.
ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ او را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد :ﻣﻌﺬرت
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺗﻮ در ﻣﻮرد دوﺳﺘﻢ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی ،وﻟﯽ از دوﺳﺖ دﯾﮕﺮم ﮔﻠﻨﺎر
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدی ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ؟ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪام
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﮐﺎخھﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن ﺣﺎﯾﻞ اﺳﺖ! آﯾﺎ او ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰد آن ﺳﺮﺷﻨﺎس دﻣﺸﻘﯽ
ﻧﺒﻮد؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ آنھﺎ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺼﺮ« ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﭘﺴﺮم! ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن او ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﻄﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ او را ﻧﮕﻪ دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی اﺳﺘﺎدش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در ﻣﻮرد رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻨﺪﻗﺪاری از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺳﺘﺎدش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :رھﺎﯾﺶ ﮐﻦ ،او از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺟﻤﺪار اﺳﺖ.
ﻗﻄﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ و ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی دﺷﻤﻨﯽ و رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ از ﭘﯿﭙﺮس ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺷﺘﻪی ﺳﺨﻦ را ﻋﻮض ﮐﺮد.
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ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻨﺪﻗﺪاری ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﯾﮏ روز او را
دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﻗﻄﺎی ﺟﻤﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﮐﻨﺪ،
ﭘﯿﭙﺮس او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪی ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ ھﺴﺘﻢ ﭘﯿﭙﺮس .ﻣﻦ ﻗﻄﺰ ھﺴﺘﻢ.
ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﺰ ﻧﺪارم .ﺑﺮو ﺷﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪای.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺮده ﻓﺮوش ﺣﻠﺒﯽ
ﺑﻮدی؟ ھﻤﺎن ﮐﻪ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻏﺬاھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽداد؟
ﭘﯿﭙﺮس داد ﮐﺸﯿﺪ :ﻗﻄﺰ! ﺗﻮ ﻗﻄﺰ ھﺴﺘﯽ!
ﺳﭙﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آن ﺧﻮاھﺮ ﮐﻮﭼﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﮔﻠﻨﺎر را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟
ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﮔﻠﻨﺎر او اﻻن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻗﻄﺰ آه ﺟﺎنﺳﻮزی ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :او ﺧﻮاھﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ اﺳﺖ،
در »دﻣﺸﻖ« ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﺰ؟ آﯾﺎ او را دوﺳﺖ داری؟
ﻗﻄﺰ ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ او را دوﺳﺖ دارم ،ﻣﻦ ﮔﻠﻨﺎر را دوﺳﺖ دارم ،آﯾﺎ او را در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪهای ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪی ﭘﯿﭙﺮس؟
ﭘﯿﭙﺮس دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﻄﺰ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺎم ﮔﻠﻨﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهام
و اﮔﺮ او را ﻣﯽدﯾﺪم او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﻵن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ
ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :زﯾﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﻗﻄﺰ! ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن زﯾﺒﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﻠﻨﺎر را دوﺳﺖ ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از او را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ.
ﭘﯿﭙﺮس ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﺑﮕﺬار ﮐﻨﺎر ،ﺷﺎد ﺑﺎش دوﺳﺖ
ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎ دهھﺎ ﮐﻨﯿﺰک زﯾﺒﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ھﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
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اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﭼﻮن دوﺳﺖ دارم ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و
ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم.
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎدم اﻣﯿﺮ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ھﺴﺘﻢ.
ﻃﺮاوت و ﻧﺸﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﭼﮫﺮهی ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﻗﻄﺰ ﻋﻠﺖ آن را
ﻓﮫﻤﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﻮ دﺷﻤﻦ دوﺳﺘﻢ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺣﻤﻖ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﺮﺳﻢ و ﮔﺮﻧﻪ او را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از او ﻧﯿﺴﺘﻢ ای ﻗﻄﺰ!
او ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺮدهی ﺟﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻔﺎوتھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺰاﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺶ ،ﻗﻄﺰ ،اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت وﯾﮋهاش را
ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ھﻤﺮاه او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻗﻄﺰ ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻣﯽﺑﺮد و ﺟﻮابھﺎ را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺰد درﺑﺎرﯾﺎن و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﮐﺎخ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﭘﺲ آزاداﻧﻪ و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در داﻻنھﺎ و
راھﺮوھﺎی ﻗﺼﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز ﮐﻪ از ﻗﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و از داﻻﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺣﺠﻠﻪی ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮة اﻟﺪر ،ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮب و ھﻤﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺸﺮف ﺑﺮ آن ﺑﻮد،
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﻠﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد ،او ﻟﺨﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﺮدارد ،وﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و آن را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد .ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﮐﻪ از ﻗﺼﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﮔﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد ،او
ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮری دارد .از درون ﺑﺎ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰان و زﻧﺎﻧﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﺗﯽ ھﺴﺖ ،واﻧﮕﮫﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ و درﺳﺘﯽ او ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ را اﻧﺪاﺧﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻨﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺷﺠﺮة اﻟﺪر آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد اﻧﺪاﻣﺶ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن را از ﺧﻮد دور ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
ﺑﻪ آن ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد.
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ﭼﻨﺪ روز و ﺷﺐ ﻗﻄﺰ در ﻓﮑﺮ آن ﮔﻞ ﺑﻮد و ھﺰار ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل در ﻣﻮردش ﻧﻤﻮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﺪاﺷﯿﻪی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ،
وﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺸﺎی رازی از اﺳﺮار ﮐﺎخ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روزی
ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،روز ﻣﻮﻋﻮد آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ دﻟﯽ ﺗﭙﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮس،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺮ رﻓﺖ .اﻓﮑﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ذھﻨﺶ را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﮔﻠﯽ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎده و ﺗﻌﺎدﻟﺶ را از دﺳﺖ داد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دور ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آﻧﺠﺎ
دور ﺷﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﺟﯿﺐ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن
آﺷﻔﺘﻪاش آن را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺎمھﺎی ﻟﺮزان و ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﭘﻠﻪھﺎی ﻗﻠﻌﻪی ﺑﺰرگ ﻓﺮود آﻣﺪ و
اﮔﺮ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ،
ﻧﺒﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﺮق از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد و ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﻋﺮق ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ او را در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽدﯾﺪ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ در ﻏﺮﻓﻪاش ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪ و ﭘﯿﺮاھﻨﺶ را دور داد ﮐﻪ ﻋﺮقھﺎی ﺳﯿﻨﻪای را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ در ﺟﯿﺒﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آن ﺣﺮف ﺑﮑﺸﺪ و رازش را ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ از ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺎزیﮔﻮش ﻗﺼﺮ آن را اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ او
ﻋﺸﻖﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .آن را ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از آن ﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻓﺮد ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ،ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه و از ﮐﻨﯿﺰان ﻗﺼﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در
ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﮔﻞ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ،ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻞ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻏﻢآ ﮔﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻟﺒﺨﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در دﻟﺶ
زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر در روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﺎﺑﻠﺲ زده ﺑﻮد ،او از ﺧﻮدش ﺷﮕﻔﺖزده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ
ھﻤﻮاره ﻓﮑﺮش ﺑﻪ او ﻣﺸﻐﻮل و ﺗﺼﻮرش در ذھﻨﺶ ﺑﻮده و آن ھﻤﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و
ﮐﻮﭼﻪھﺎی ﻗﺎھﺮه ﭘﺮﺳﻪ زده و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦھﺎی ﮐﺎخھﺎ و ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهھﺎ
و روزﻧﻪھﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺶ را در آن ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻧﺎﺗﻮان ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺮدﻧﺶ دردﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻞ را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را اﯾﻦ رو و آن رو ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮد،
ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ او ﻗﮫﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوری وی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ او ھﺠﻮم آورد و ﺷﻮﻗﺶ زﯾﺎد ﺷﺪ،
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ذھﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ ،از ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دﯾﻮارھﺎی اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪی ﺑﺰرگ دو آرزوی ﺑﺰرگ
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎﺷﺪ :ﭘﺎدﺷﺎھﯽ »ﻣﺼﺮ« و ﮔﻠﻨﺎر؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺗﻮھﻢ ﮔﺬرا ﺷﺪه و دل ﺑﻪ آن ﺧﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰک ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ از ﮐﻨﯿﺰان ﻗﺼﺮ آن را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮهاش ﺑﺮدارد و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺑﯽزﺑﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻟﻮ دھﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺠﯿﺪه و آرام ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ای ﻗﻄﺰ! ﭼﻮن ﺗﻮ در ﺑﯿﺸﻪی ﺷﯿﺮ ھﺴﺘﯽ!
اﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻄﺰ ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻠﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ – ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ – زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻣﯽاﻧﺪزد ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،او را دلﮔﺮم و آرام ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮔﻞ ﭼﮫﺎرم ھﻢ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ ،او را دﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ھﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ
زدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و او ھﻢ راھﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮ وﻗﺖ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽرﻓﺖ او را ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ دﻧﯿﺎ را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ در دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ و اﺷﺘﯿﺎق او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺘﯽ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم آن ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﻋﺸﻖ ،ﮐﺸﺶھﺎی اﺷﺘﯿﺎق و
ھﺎﻟﻪھﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را در دﻟﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارد؛ دﻧﺒﺎل دوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪاش را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و او را در ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪوه دوﺳﺘﺶ را
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻧﺰد دوﺳﺘﺶ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻨﺪﻗﺪاری رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش
ﮔﻠﻨﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و او را در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﺎن و ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺣﺠﻠﻪی ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر دﯾﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺎﺟﺮا را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪان اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاد ،ﮔﻮﯾﺎ
زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰک از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﻠﻨﺪی در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮاﯾﺖ
ﮔﻠﯽ ﺑﯿﻨﺪازد ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﯽ دارد؟
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ﭘﯿﭙﺮس او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد و او را از ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪن ﮐﻨﯿﺰان ﮐﺎخ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻏﯿﺮت دارد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﯿﺰان
دﯾﮕﺮ زﯾﺎدﻧﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺮدن رأﯾﺶ در ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
او در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻗﻄﺰ دﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺶ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺸﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﻧﺎن زﯾﺒﺎ در ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﻓﺮق
دارﻧﺪ ،ﺳﻮدی ﻧﺪارد.
او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎدش ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺷﯿﺦ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺷﯿﺦ از
ﻣﻨﺼﺒﺶ در ﻗﻀﺎوت اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪﺟﺰ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮو ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺎﺟﺮا از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ،وزﯾﺮ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻏﺮﻓﻪای در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و از دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
اﯾﻦ ﮐﺎرش را رد ﮐﺮد و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻧﮑﺮد ،ﺷﯿﺦ از او ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﺎن از او ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ھﻢ
ﺑﺮای دﯾﻨﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪی در ﺣﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ و ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ رﻓﺖ و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺮاب ﮐﺮد و ھﺮﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ
رﯾﺨﺖ ،ﺳﭙﺲ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت وزﯾﺮ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده و ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﺧﻮد را از ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﻋﺰل ﻧﻤﻮد و اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﺳﻠﻄﺎن را ﮐﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻋﺪل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن
داﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﻧﮕﻮﯾﺪ.
او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت »دﻣﺸﻖ« ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را ﮔﻔﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در »ﻣﺼﺮ« ﺳﺎﮐﺖ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎ روی ﺣﺴﺎب دﯾﻨﺶ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ از
»دﻣﺸﻖ« ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت ھﻨﮕﻔﺖ و ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﺮوھﯽ از ﺣﺴﻮدان ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب از او ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪی ﺧﻄﺒﺎ در ﺧﻄﺒﻪ از او
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن دﻋﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن آﻧﺎن را ﻧﺎاﻣﯿﺪ

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١٢٩

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﻋﺎی ﮐﻮﭼﮏ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ دراز
دﯾﮕﺮان .ﻣﻦ او را از ﻗﻀﺎوت ﻋﺰل ﻧﮑﺮدهام ،او ﺧﻮد را ﻋﺰل ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﮔﺮدد او را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﻪ ﺟﺰ او ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﭼﺸﻤﻢ را ﭘﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ!
ﻗﻄﺰ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﺷﯿﺨﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻔﺮهی دﻟﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ رﻓﺖ ،ﺷﯿﺦ از دﯾﺪﻧﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ او
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻧﺰدش ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎدش ﻧﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻋﻮض ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ او وﻋﺪه داد ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در اﯾﻦ اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﺪ و او را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻗﻄﺰ ﺑﺎ دﻟﯽ ﺧﺸﻨﻮد و ﻧﻔﺴﯽ آرام از ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺦ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎه
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد ،در ھﻔﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز
آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽرﻓﺖ او را ﻧﻤﯽدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﭼﯿﻦھﺎ از ﮐﺎر آن دو ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آرام ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻨﯿﺰان
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از آﻧﭽﻪ در ﺧﻔﺎ ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻨﺎر و ﺑﺮدهی اﻣﯿﺮ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد درﺳﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﭼﯿﻨﺎن را دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮐﻨﯿﺰﮐﺶ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺶ را
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽدھﺪ .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺟﻮاب او را داد و ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ و ﻣﻮﻧﺲ دوران ﺑﭽﮕﯽ دﻟﯿﻠﺶ را اراﺋﻪ دھﺪ و
اﮔﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽآورد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻮش داده اﺳﺖ؟
ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻄﺰ را ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺶ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﯿﻮر و در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺧﺸﻤﺶ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را اﺟﺮا ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺑﺮدهی ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر او را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
وارد آن ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از آن آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﮫﻮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺑﺮدهی ﻣﻈﻠﻮم ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ داﯾﯽ و ﻣﻮﻧﺲ دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﺶ را اراﺋﻪ دھﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ
در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻮش داده اﺳﺖ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن دو ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎهھﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪھﺎی ﭘﺎک و ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪی آﻧﺎن
ﺣﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و از دﯾﺪن ھﻢ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ،آن دو ﺧﻮب ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻣﯿﺪی در
دلھﺎﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﺷﺪ و آﻧﺎن را دلﮔﺮم ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻓﺮﺟﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﺰ ھﻢﭼﻨﺎن در ﺧﺪﻣﺖ
آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد او ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد و ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
ﻗﺼﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﺷﻌﻠﻪای از ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﺸﺎط ﺑﻮد ،از ﮐﺎر ﻣﺪاوم و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻋﻤﺮان ﮐﺸﻮرش آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﯿﭻﯾﮏ از اﺳﻼﻓﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهی او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﺎخ ،ﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را از دﺳﺖ داد و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« ﺑﺮود ﺗﺎ از ھﻮای آﻧﺠﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮد و ﺧﻮب ﺷﻮد.
ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر و درﺑﺎرﯾﺎن و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﻣﻮﮐﺐ ﺷﺎھﯽ از »ﻣﺼﺮ« دور ﻣﯽﺷﺪ ﻗﻄﺰ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺖ؟ ﻣﻮﮐﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی ﻗﻄﺰ را ﺑﻪ
ﺷﮫﺮی ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽھﺎ را در ﮐﺎﺧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎخ آﻗﺎﯾﺶ اﺑﻦزﻋﯿﻢ
ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ .آﯾﺎ ﮔﻠﻨﺎر او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ اﺷﮏآﻟﻮد از ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی ھﻮدﺟﺶ
ﺑﻪ آن ﻗﺼﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎخ دﯾﮕﺮی در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ او
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش را در ﮐﺎخ ﭘﺪرش آزار ﻣﯽداد ،آن ﮐﺎخ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻼت و ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی آﻧﺎن در
»ﺷﺎم« را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺎﻣﺖ وی در
»دﻣﺸﻖ« ﺑﻪ دور از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺑﻪ
»ﻣﺼﺮ« ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﻮﯾﺲ ﻧﮫﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ او ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎنھﺎی ﺑﺰرگ و ﻟﺸﮑﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺨﺼﺎ
ﺣﻤﻠﻪای ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١٣١

وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ھﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم از ﻋﺰﻟﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ و
رھﺒﺮی ﺣﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺎن را از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ و
ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
»ﻣﺼﺮ« ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل درﻣﺎن ﺧﻮد
اﺳﺖ ،اﺷﻐﺎل ﻧﺸﻮد ،او در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :اﺳﻼم در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﻣﻪاش را ﺧﻮاﻧﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ او را ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ روان ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮدﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﺧﯽ در »اﺷﻤﻮن ﻃﻨﺎح« )اﺷﻤﻮن رﻣﺎن( رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ »دﻣﯿﺎط« را ﭘﺮ از اﺳﻠﺤﻪ و آذوﻗﻪ ﮐﺮد و آن
را ﺑﺮای دﻓﺎع آﻣﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺒﺶ در ﻗﺎھﺮه دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﺎزد و
»ﻣﺼﺮ« را ﻣﺠﮫﺰ ﮐﻨﺪ .او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﻪ »دﻣﯿﺎط« ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهاش،
اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ اﻟﺸﯿﻮخ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ.
ﻧﺎوﮔﺎنھﺎی ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺳﯿﺪ و ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺳﻮاﺣﻞ »ﺷﺎم« ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ،آنھﺎ روﺑﻪروی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در درﯾﺎ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ زد ،ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس
از ﺣﻤﻠﻪی ﻓﺮﻧﮓ و ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﮏ ﺣﺴﺮت ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﻮد
ﮐﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در دﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﮫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را در ﺧﺸﮑﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﺎدری ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و زد و ﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ر خ داد ،ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزان را
از »دﻣﯿﺎط« ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ و اھﺎﻟﯽ »دﻣﯿﺎط« وﺣﺸﺖزده ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺨﺘﯽھﺎی زﯾﺎد ﺑﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ »اﺷﻤﻮن« رﻓﺘﻨﺪ و ھﯿﭻﮐﺲ در ﺷﮫﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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ﺻﺒﺢ ،ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و آﻻت ﺟﻨﮕﯽ ،اﺳﻠﺤﻪ ،ذﺧﺎﯾﺮ
آذوﻗﻪ ،اﻣﻮال و ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑﺪون ھﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ! آﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻧﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻣﻨﺼﻮره« را ﺻﺎدر ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﻧﺎو ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ آﺗﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف
درﯾﺎی ﮐﻮﭼﮏ رﻓﺖ و در ﻗﺼﺮ »ﻣﻨﺼﻮره« ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻧﯿﻞ ﺑﻮد ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ را ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺼﻮره ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزارھﺎ را
راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و دﯾﻮاری را ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ
ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺎھﺪان داوﻃﻠﺐ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺟﮫﺎد در
راه ﺧﺪا و وﻃﻦ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ھﺮ ﻃﺮف آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎﯾﯽ از اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﻪ
ﻧﺸﯿﻦ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺟﻨﮓھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺟﻞ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﻦ و وﻃﻦ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،او ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺷﺠﺮةاﻟﺪر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ،ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرﻧﺪ .او دهھﺰار اﻣﻀﺎ ﺑﺮ روی ورقھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت از آنھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺴﺮ و وﻟﯽﻋﮫﺪش ،ﺗﻮرانﺷﺎه ،از ﺣﺼﻦ »ﮐﯿﻔﺎ« ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را
ﯾﺎری دھﺪ و ھﺴﺘﻪی دﯾﻨﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ھﻤﺴﺮ
و ﭘﺰﺷﮑﺶ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ھﻤﺴﺮ ﺑﺰرگ و دوﺳﺖ
ﻣﺨﻠﺼﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻠﻮ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻏﻢ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ
و وﺻﯿﺖ ﺷﻮھﺮش را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ھﯿﺒﺖ آﻧﺎن در دل دﺷﻤﻨﺎن ،از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد .او ﭘﯿﮑﺮ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ
ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ او را ﻏﺴﻞ دھﺪ و ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﺪ و اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ و ﻃﻮاﺷﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ را اﺣﻀﺎر
ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ آنھﺎ داد و ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻓﺮﻧﮓ ،ﺧﺒﺮ
ﻣﺮﮔﺶ را ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪارﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در اردوﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻘﺮر
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از او و ﭘﺴﺮش ،ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮران ﺷﺎه ،اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪی »ﮐﯿﻔﺎ« ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪ از وی و اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه و ﮔﺮداﻧﻨﺪهی
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ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻤﻌﺎ و ﻃﺎﻋﺘﺎ و ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺴﻢ اﻃﺎﻋﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺧﻮردﻧﺪ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر و ﺻﺪور اواﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎﻻر ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻔﺮه ھﺮ روز ﭘﮫﻦ ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﯿﺮان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و او
ھﻤﻮاره ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻪ زودی ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ رﺳﯿﺪ و روﺣﯿﻪی آنھﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ و ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده از
»دﻣﯿﺎط« ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در »ﻓﺎرﺳﮑﻮر« ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﺸﺎن در رود ﻧﯿﻞ در
ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ﺷﺮﻣﺴﺎح« و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ »ﺑﺮﻣﻮن« رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
آﻧﺎن ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و واﻗﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
»ﻣﻨﺼﻮره« ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و درﯾﺎی اﺷﻤﻮم )درﯾﺎی ﮐﻮﭼﮏ( در ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار
داﺷﺖ ،آﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دورﺷﺎن ﺧﻨﺪق ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دورﺷﺎن
ﺣﺼﺎری ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و روﯾﺶ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اردوﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ھﺪف
ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن در رود ﻧﯿﻞ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻣﻨﺼﻮره« ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮق »ﻣﻨﺼﻮره« ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از آنھﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ )ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻃﻠﺨﺎ( اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻋﺪهای از اﻣﯿﺮان اﯾﻮﺑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺻﺮ داوود و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﮓ از درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ و روزی
ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﮐﺸﺘﻪ و اﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﺑﺎ رﺑﻮدن
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آنھﺎ ﺑﻪ اردوﮔﺎھﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﯾﻨﮑﻪ از وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آنھﺎ ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای رﺑﻮدن ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ اﺑﺘﮑﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ھﻢ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ ھﻨﺪواﻧﻪای را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﺳﺮش را داﺧﻞ آن ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ آب
اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮﻧﮓ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﻨﺪواﻧﻪای در روی
آب اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ داﺧﻞ آب ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪ و او را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داد.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

دو ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ درﯾﺎی
ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻧﮓ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﻨﺖ دارﺗﻮا و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺑﺮادر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺴﻮر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی اردوﮔﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی آن روز را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﯿﺮ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ،در آن روز در ﺣﻤﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻤﮏ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ دھﺸﺖزده از ﺣﻤﺎم
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﺳﺒﺶ را ﺳﻮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر ﺣﺮﮐﺖ را
ﺑﺪھﺪ .ﺑﻪﺟﺰ ﻋﺪهای از ﺑﺮدﮔﺎﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺖ و ﺳﭙﺎھﺶ روﺑﻪرو ﺷﻮد،
آنھﺎ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ و او ﺗﻨﮫﺎ
اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻋﺪهای از آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و از ھﺮ ﻃﺮف ﻃﻌﻤﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ را ﮐﺸﺘﻨﺪ روﺣﯿﻪی آﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻨﺖ ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﺑﺎدهی ﭘﯿﺮوزی در ﮐﻮﭼﻪھﺎی »ﻣﻨﺼﻮره« ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ ،اھﺎﻟﯽ
»ﻣﻨﺼﻮره« ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﯽ از ﺳﻨﮓ ،آﺟﺮ و ﺗﯿﺮ از آﻧﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ
ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﺎن
رﺳﯿﺪ .ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺼﺎر و ﻗﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﮐﻪ در ﺻﺪد ورود ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮ
ﺷﻤﺎر اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮ ﺷﻮر را ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدن و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺼﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺮ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﺎن ھﻨﻮز از ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ و
ﺟﺴﻮراﻧﻪای را در ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻤﮏ! ﮐﻤﮏ! را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺐھﺎ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺼﺪر ﺻﺪا ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ،
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎخ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺻﺪای ﺷﯿﻮن و ﻧﺎﻟﻪی زﻧﺎن ﮐﺎخ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
ﻓﺮﻧﮓ وارد ﺣﺼﺎر ﺷﺪه و در ﻣﯿﺪان ﻗﺼﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺮدﮔﺎﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺰ و ﺑﻘﯿﻪی ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺟﻠﻮ ورودی ﮐﺎخ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺣﺼﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻓﺮﻧﮓ ورودی ﺣﺼﺎر را
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﭙﺮس ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس را در دلھﺎﯾﺸﺎن
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮوھﺶ ﺣﻤﻠﻪی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و در ﺻﺪد ورود
ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﻮد .در ﻣﯿﺪان ﻗﺼﺮ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺳﺮﮔﺮم و
از ﻗﺼﺮ دور ﮐﻨﺪ ،آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ او
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺿﺮﺑﻪی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز را وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﻃﻮری ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻨﺖ از اﺳﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺰ دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻢﮐﻢ ﮐﻨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ را از ورودی ﮐﺎخ و از اﻓﺮادش دور ﺳﺎﺧﺖ .ھﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮادش
ﻧﯿﺰ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﭘﺲ آن دو را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﮐﻢﮐﻢ از ورودی ﮐﺎخ دور و ﺑﻪ ورودی ﺣﺼﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،از
آن ﻃﺮف ،ﭘﯿﭙﺮس ھﻢ ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و در
ﺻﺪد ورود ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺖ او را دﯾﺪ و از ورود ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪ و از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺟﻮان ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ او را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ورودی ﺣﺼﺎر رﻓﺖ .ﭘﯿﭙﺮس در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ از ﺧﺎرج در ﺻﺪد ورود ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود آنھﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﮐﻨﺖ ﺿﺮﺑﻪای ﻗﻮی ﺣﻮاﻟﻪی ﭘﯿﭙﺮس ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺟﻠﻮش را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮش را ﺑﻪ ھﻮا ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﺷﮑﺴﺖ و
ﮐﻨﺖ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪی دوم را ﺑﻪ او ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺿﺮﺑﻪای دﺳﺘﺶ را از ﺑﺎزو ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و دﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد! ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﻪ درز ﮐﻼه ﺧﻮد در ﮔﺮدﻧﺶ زد ﮐﻪ ﻧﻮک ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺣﻠﻘﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮐﻨﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎد ،ﻗﻄﺰ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ و ﭘﯿﭙﺮس و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﺣﺼﺎر را ھﻞ دادﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺷﺪ و اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﺳﺮﺑﺎزان وارد ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻨﺖ ،ﺗﺮس ﺑﺮ ﺟﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و ورودی ﮐﺎخ را رھﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻃﺮف ورودی ﺣﺼﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﭙﺮس
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز داﺧﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺘﺎن
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮار ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻊ ﺟﻠﻮ ﮐﺎخ ﭘﺮ
از ﺟﺜﻪھﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،زﻧﺎن ﮐﺎخ دﺳﺖ از ﺟﯿﻎ و
داد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻧﻔﺲھﺎ در ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺣﺒﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺑﺎﻟﮑﻦھﺎ ﮐﺎخ ﺑﻪ ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ
در ﻣﯿﺪان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮوج ﺣﺼﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن
دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮔﺒﺮھﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺪون ﺗﺮس و دﻟﮫﺮه در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی اﺳﺐ
ﺳﻮاری در ﻣﯿﺪان ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ آراﻣﺶ از او ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و آﯾﻨﺪهی آﻧﺎن در دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﺳﺖ .در آن ﻣﯿﺎن ﮐﻨﯿﺰی زﯾﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﮑﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ آنھﺎ ﺑﻪ
ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ آن ﺑﺮدهی ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﯿﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و او را از ورودی ﮐﺎخ دور ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد .ھﺮﮔﺎه ﮐﻨﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ
او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﻮان ﺿﺮﺑﻪاش را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮد دﺳﺘﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ »ﻣﺼﺮ« او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮد .او ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﺟﺴﻮر آن ﺑﺮدهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
اﯾﺒﮏ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﮫﻤﯿﺪن راز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺳﻮال ﻧﺒﻮد.
ﮐﻨﯿﺰان ﮐﺎر ﮔﻠﻨﺎر را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره او را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻠﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺟﻨﮕﺠﻮ ھﻤﺎن ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ .ﮐﻨﯿﺰان ﺑﻪ او
ﺣﺴﺎدت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن از آنھﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻧﺰد ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،آنھﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮب اوﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن در آن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭼﺮا ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪای – اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ – ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺎری از ﺗﺎرھﺎی ﻋﻨﮑﺒﻮت وﺻﻞ اﺳﺖ و
دﺳﺖﺧﻮش ﺑﺎدھﺎی ﺗﻨﺪ در روز ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ آری ،اﯾﻦ ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺎدت زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز و دﺷﻤﻨﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻻت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻣﯿﺪان ﻗﺼﺮ را ﺑﺎ ﺟﺴﺪھﺎی ﮐﺸﺘﻪھﺎ و ﺷﺠﺮةاﻟﺪر و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده و ﭘﯿﺮوزی را ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
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ﺟﻨﮓ در ﺷﻤﺎل »ﻣﻨﺼﻮره« و ﮐﻮﭼﻪھﺎﯾﺶ ﻣﯽروﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادرش ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﯿﺪان
ﻗﺼﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،وارد ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺷﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻞ ﺟﺪﻟﯿﻪ را
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎ و ﺑﺮجھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﯾﺶ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد،
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ
از روی آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ھﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪاش رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺧﺒﺮی را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮت اﺳﻼم در دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ در راه ﺧﺪا و
دﻓﺎع از »ﻣﺼﺮ« آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺻﻒھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﺎن ﺳﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎد ھﻮا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه آوردﻧﺪ و
اﮔﺮ ﺷﺐ دو ﺳﭙﺎه را از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را از دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺠﺎت دھﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮهھﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ را درﻧﻮردﯾﺪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« رﺳﯿﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش ،ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﺪ .آذوﻗﻪی ﻓﺮﻧﮕﯽھﺎ از اردوﮔﺎھﺸﺎن در »دﻣﯿﺎط« و از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺷﺎن را
ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺘﺮ ﺑﻪ درﯾﺎی
ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دو درﯾﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ در ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺑﺎری ﻓﺮﻧﮓ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﻓﺮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪ از ﮐﻤﯿﻦﮔﺎھﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ زد و ﺧﻮرد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺮ از آذوﻗﻪ را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺰار ﻧﻔﺮ از
دﺷﻤﻦ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﻄﻊ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ »دﻣﯿﺎط« از دﺷﻤﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را در دﻟﺸﺎن
اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻧﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوت داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮار ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن در ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﺧﺸﻢ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ،
ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻃﻌﻤﻪی ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد و دﺳﺖھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و اردوﮔﺎھﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی

١٣٨

وا اﺳﻼﻣﺎ!

»دﻣﯿﺎط« ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻧﺎوﮔﺎﻧﺸﺎن ھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ در ﭘﯽ آنھﺎ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﻣﺼﺮ« ﭘﺮورش داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
»ﻓﺎرﺳﮑﻮر« رﺳﯿﺪﻧﺪ از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ و اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺗﻞ ﻣﻨﯿﻪ ،ﻣﻨﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﻮه ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﺗﺎ از ﻣﺮگ در اﻣﺎن
ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن رﺣﻢ ﮐﺮده ﮐﺴﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا در
اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
او از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﻠﺐ اﻣﺎن ﮐﺮد و آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪ.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد! ﺟﺴﺪھﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﺑﺪه و ای آﺳﻤﺎن! ﻣﺮگ ﺑﺲ
اﺳﺖ ،ﻓﻮران ﺧﻮن آرام ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﻮدی ﭘﯿﺮوزی ﻟﻨﮕﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :دور ﺑﺎد ﻗﻮم ﻇﺎﻟﻢ!

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﮋده ﺑﻪ »ﻗﺎھﺮه« رﺳﯿﺪ ،ﺷﮫﺮ را آذﯾﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻞھﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ،ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺼﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮران ﺷﺎه ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎ ﻧﯿﺎورد و ﻗﺪر
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ دﯾﻦ را ﺣﻔﻆ و دلھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺧﻨﮏ و ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ »ﻣﺼﺮ« را
در ﺟﮫﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺟﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻣﯿﺮان ،ﺑﺰرﮔﺎن و
ﻋﻘﻼ ﻧﻤﻮد ،او از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﭘﺪرش ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،اﻋﺮاض
ﮐﺮد و ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﻣﻨﺼﺐھﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزهی ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﯽداد و در ﺷﺮاب و ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺑﺮای زن ﭘﺪرش،
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر – ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ و در ﻏﯿﺎﺑﺶ اﻣﻮر را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد و زﻣﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ او داد – ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻣﻮال و ﺟﻮاھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ و ﻧﺪاﺷﺖ را از او
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد و او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﮑﯽ ﺷﻮھﺮ و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﭘﺪرش را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺘﻠﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻔﺮ و اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺮدم از او و ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش ﻣﺸﻮق آﻧﺎن در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرﮔﺎھﺶ در »ﻓﺎرﺳﮑﻮر« ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ دادش ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ و اﺗﻔﺎق اﻋﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و اھﻞ ﺷﻮرا ﺑﺮ ارﯾﮑﻪی
ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻼت در
ﻣﻨﺒﺮھﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺠﺎب ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،ﻣﻠﮑﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﺣﺎﻓﻆ دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ ،ام ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻌﺼﻤﯿﻪ ،ھﻤﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ...را ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺪار.
ﻟﻮﯾﯽ ﻧﮫﻢ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﻣﻨﺼﻮره« آورده ﺷﺪ .در ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و ﻃﻮاﺷﯽ ﺻﺒﯿﺢ ﻣﻌﻈﻤﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او ﺷﺪ ،ﺑﺮادراﻧﺶ
ﭼﺎرﻟﺰ و اﻟﻔﻮﻧﺲ ھﻤﺮاه ﺑﻘﯿﻪی اﺳﺮا در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

١٤٠

وا اﺳﻼﻣﺎ!

وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از ﮐﺎرھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آزاد
»ﻣﺼﺮ« و ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »دﻣﯿﺎط« ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺼﻒ ﻓﺪﯾﻪی ﺧﻮد آزاد ﺷﻮد.
ﭘﺮﭼﻢ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮ روی ﺑﺮج و ﺑﺎروھﺎی »دﻣﯿﺎط« ﺑﻪ اھﺘﺰاز درآﻣﺪ و ﮐﻠﻤﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ
دوﺑﺎره در ﻣﻨﺎرهھﺎﯾﺶ ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﺪ و ﺷﮫﺎدت ﺣﻖ در آﺳﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﯿﺮ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪاش )ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار دﯾﻨﺎر( آزاد ﺷﺪ و ﻧﺰد ھﻤﺴﺮ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪاش ﺑﻪ
»دﻣﯿﺎط« رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﮋدهی ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ و ﺑﺪاﻗﺒﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ و ﻣﺎرﮔﺮﯾﺖ او را
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﮐﺮد و او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ!
ھﻢ ﻋﺬاب آنھﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ھﻢ ﺳﺮزﻧﺶ ﺗﻮ را ،ﺑﯿﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
»دﻣﯿﺎط« در ﻣﯿﺎن اﺷﮏ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺎھﺪ ﺣﺮﮐﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻟﻮﯾﯽ ﻧﮫﻢ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ
ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﯽھﺎ آﻧﺎن را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﺎﮐﺶ آرﻣﯿﺪﻧﺪ ،دور ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﻋﺮ »ﻣﺼﺮ« در ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده ﻓﺮﯾﺎد زد:
ﮔﻤﺎﻧــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺮدم ﺿــﻌﯿﻔﻨﺪ و ﭘــﻮچ
ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« آﻣﺪی ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳـﻠﻄﺎن ﺷـﻮی
ﺷﮑﺴﺖ ﺧـﻮردی و ﺗﯿـﺮه ﺷـﺪ روزﮔـﺎر

وﻟـــﯽ دﯾـــﺮ آﻣـــﺪ ﺗـــﻮ را ﻓﮑـــﺮ ﮐـــﻮچ

دﻟﯿـــــﺮان و ﺟﻨﮕﺎوراﻧـــــﺖ ھﻤـــــﻪ

ﺑــﻪ ﺗــﺪﺑﯿﺮ ﺗــﻮ ﺧﻔﺘــﻪ در زﯾــﺮ ﺧــﺎک

اﮔــﺮ ﺑــﺎر دﯾﮕــﺮ ﺑﯿــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ »ﻣﺼــﺮ«

ﺧــﻼص از ﺷــﻤﺎ ﮔــﺮدد ﻋﯿﺴــﺎی ﭘــﺎک

در ﺧﺎﻧــــﻪ اﺑــــﻦ ﻟﻘﻤــــﺎن ھﻨــــﻮز

ﺑــــﻪ روی ﺷــــﻤﺎ ﺑــــﺎز ای ﺷــــﮫﺮﯾﺎر

ﻏــﻞ و ﺑﻨــﺪ و زﻧﺠﯿــﺮ آﻣــﺎده اﺳــﺖ

»ﺻـــﺒﯿﺢ« ﻧﮕﮫﺒـــﺎن ﺑـــﻪ دﻧﺒـــﺎل ﮐـــﺎر

ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻧﻔﻮذش را در دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داد و از روزی ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮﺑﯽ در دﻓﺎع
از ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در »ﻣﻨﺼﻮره« ﭘﺲ داد ،از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ رﻓﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﺷﺠﺮةاﻟﺪر
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .روزی ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او و ﺑﺮدﮔﺎﻧﺶ دﺷﻤﻦ را از درب
ﻗﺼﺮ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺻﺤﻦ ﺣﯿﺎط
ﻗﺼﺮ را ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﺴﺪ ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از او
راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ او را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺮﺑﺎزان را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ ،داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﮫﺎﻣﺘﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از وی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺧﺪﻣﺘﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رﻗﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﻨﺼﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ و ﺳﺰاوارﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،در رأس ھﻤﻪی آﻧﺎن اﻣﯿﺮ
ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺟﻤﺪار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻨﺪﻗﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﺎن در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺟﺮأت اﻇﮫﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ﺻﻼح را درآن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ و ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻠﮑﻪی ﺑﺰرگ ،ﺷﺠﺮة اﻟﺪر ،ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ را اداره ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهاش،
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ،وزرای ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻮھﺮش در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﮫﻢ ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﻣﺼﺮ« ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ
داﺷﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رو ﺑﻪ راه و ھﻤﻮار ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ »ﻣﺼﺮ« ﺑﻮد اوﺿﺎع
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﻠﮏ ﺗﻮرانﺷﺎه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ »ﺷﺎم« رﺳﯿﺪ ،اﻣﯿﺮان و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دودﻣﺎن اﯾﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﺮو »ﻣﺼﺮ« اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن
ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه »ﺣﻠﺐ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« آﻣﺪ و ﭘﺎدﺷﺎھﺶ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﮑﺮده ،اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪش ،ﻣﻠﮏ
ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮران ﺷﺎه ،اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻗﺎﺗﻞ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﻪ »ﻗﺎھﺮه« رﺳﯿﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ھﻤﻪ ﺟﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﻣﯿﺮان – ﻏﯿﺮ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ – ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و او را وارث ﺷﺮﻋﯽ
آل اﯾﻮب داﻧﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ اﻃﻼع ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اوﺿﺎع وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪ .او ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن
ﮐﺎرﺷﺎن را رد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع
دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدی را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .ﻣﻠﮑﻪ ھﻢ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
رﺋﯿﺲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ او ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ و او را ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﻣﻠﻘﺐ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺮده را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ او را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او روی ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
رو ﺑﻪ راه ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎر ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ،درﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی
ﺗﺮس اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ از ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ و
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ﭘﯿﺮواﻧﺶ در »ﻣﺼﺮ« و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ .اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ،آﻧﺎن را ﻣﺘﺤﺪ و
ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن دﺳﺖ از رﻗﺎﺑﺖھﺎ و دﺷﻤﻨﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮدن دﻋﻮتﮔﺮان و ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﺎﺻﺮ و
اﺣﺴﺎس رﻓﻊ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ آبھﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ،دوﺑﺎره ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ زﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﺰرگ آنھﺎ ،ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ھﺠﻮم ﺑﻪ
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﻪ ﺟﺮأت درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ آﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺮھﻢ زدن ﮐﺎرھﺎی ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
اﻣﯿﺮی از ﺧﺎﻧﺪان اﯾﻮﺑﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﯿﺮی ﮐﻪ ھﻤﻪ او را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺟﻠﻮی ادﻋﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ
در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﺎدﺷﺎھﯽ »ﻣﺼﺮ« و وراﺛﺖ دوﻟﺖ اﯾﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ
رأی ،ﻣﺮدم و اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن دﻟﯿﻠﺶ ﻗﻮی ﺑﻮد ،ﭘﺲ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻨﺎ آن را اﻋﻼن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﻤﻠﻮک و ﺑﺮده ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﺧﺎﻧﺪان اﯾﻮﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪای را از ﺧﺎﻧﺪان
اﯾﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه را ﯾﺪک ﺑﮑﺸﺪ و آنھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎم او دﻧﯿﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﻌﻮد را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﺳﺎل
داﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و اﺳﻢ ھﺮ دو ﺑﺮ اﻣﻀﺎھﺎ و ﻓﺮﻣﺎنھﺎ و
ﺳﮑﻪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ھﺮ دو ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮھﺎ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
دو ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﺮف و ﻣﻌﺰ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺮﭼﻢھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺰ ﺟﻠﻮ ﺑﻮد و
اﺷﺮف ﺑﻌﺪ از وی و اﻣﯿﺮان ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺮده را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ھﻤﻪی اﻣﻮر در دﺳﺖ او
ﺑﻮد ،ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ آرام ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭼﻮن
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ھﻤﻪی اﻣﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﺶ و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر
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ﮐﺸﻮر ﺑﺮای او و دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪی ﺑﻘﯿﻪی ﺣﺴﺎبھﺎ و ﺑﻪ زاﻧﻮ
درآوردن او را ﺑﻪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی ﭼﻪ در ﺳﺮ دارد و در ﺻﺪد ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اوﺳﺖ،
ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎزدارد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای »دﻣﺸﻖ« ﮐﻪ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺎھﺮه ﮔﺮد آورده ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻗﻄﺎی ﺑﺎ دو ھﺰار ﺳﻮاره
ﺑﻪ »ﻏﺰه« رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪ و آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ
»ﻣﺼﺮ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ و زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪم.
وﻟﯽ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﻣﺜﻞ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ و ھﯿﭻﯾﮏ از اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ زﯾﺎد و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ دھﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻨﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻨﻮز از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺮان ﻧﻔﻮذ
داﺷﺖ؛ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﯽداد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻤﺎد دارد و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺧﺸﻢ او ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدن
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﻗﺪرت را دوﺳﺖ
دارد و ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺴﻠﻂ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮد.
او ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ زن اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼص او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﻤﯽﺷﻮرد و ﮐﺎرھﺎ را از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآورد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ؛
ﭼﻮن او از ھﻤﻪی اﻣﯿﺮان ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدارﺗﺮ ﺑﻮد و از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش اﺧﻼص داﺷﺖ
و ﭘﯿﺮوان و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ او وادارد و از ﺳﻠﻄﻪی او
ﺧﺎرج ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎزش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از او ﺑﻪ وی اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ھﻤﻪی ﻣﮫﺮش را ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺎ آنھﺎ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ او را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ
و ﺑﺨﻮاھﺪ ﻗﺪرت را از دﺳﺖ وی ﺑﮕﯿﺮد از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .او آﻧﺎن را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او ﺑﮫﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ
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ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻘﺎم آﻧﺎن را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﻗﺪرت ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻪ از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﺪارد.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻟﺬا از ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻮدن وی ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ او را
ﺧﺸﻨﻮد و راﺿﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎری ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت او اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺰد او و
ﻣﺮدم ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪرت و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ او را دوﺳﺖ
داﺷﺖ و ﺑﻪ او ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺲ رﯾﺎﺳﺖ و ﺗﺤﮑﻤﺶ را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد
و در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از او و ﺧﻀﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺴﺎس
ﻟﺬت ﻣﯽﻧﻤﻮد .او آنﻗﺪر ﺑﺎ ﻋﻔﺖ و ﺑﺎﺣﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد و
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺣﺸﻤﺖ و وﻗﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮھﺮش زﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮورش ﻣﺤﺎل ﻣﯽدﯾﺪ.
ﮐﺸﻒ ﻋﺸﻖ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد ،آن را اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،وﻟﯽ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده
و آن را دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻧﺸﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﻗﺪرت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﻮد .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮدد.
آری ،او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺮان ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ھﻨﻮز آنﻗﺪر
ﭘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ازدواج را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯿﻮهﮔﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ او ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﯿﻄﺮهاش ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻔﻮذ او ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ در دﺳﺖ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از رﻗﯿﺒﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪش آن را از ﭼﻨﮕﺶ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآورد و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط وی ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽرود؟ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺮان
ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺪت اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﮓ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺪامﯾﮏ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی وی دراز ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اول او دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی وی دراز ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آرزو ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ و
از ﻋﺸﻖ او ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮد؟
ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ،اﺧﻼص داﺷﺖ .اﺳﺘﺎدش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﮫﻢ را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد ،اﺳﺘﺎدش ھﻢ ﻣﺜﻞ او
دﯾﻨﺪار و ﭘﺎکداﻣﻦ ﺑﻮد؛ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ و ﻋﻔﺘﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﻮار
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ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎدش و ﮔﺮدآوری ﻃﺮﻓﺪاران و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف او از ھﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﺮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدش رﻗﯿﺒﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دارد ﮐﻪ
ھﻤﻮاره او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎی او
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﻗﻄﺎی در ﮐﺜﺮت ﺧﺸﺪاﺷﯿﻪ و ﻃﺮﻓﺪار از اﺳﺘﺎدش ﺟﻠﻮﺗﺮ و
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺴﻮر ﺑﻮد و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﭘﺮ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﺴﻮر ﺑﻮد ،اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺟﺰ ﭘﯿﭙﺮس
ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﻗﻄﺰ دﯾﺪ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎدش ﺑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر  -ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد -واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،واﻧﮕﮫﯽ ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺮان ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد دﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و او از اﺳﺘﺎدش رو ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺳﻘﻮﻃﺶ ﺷﻮد.
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎی اﺳﺘﺎدش در ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ازدواج ﮐﻨﺪ ،او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدش ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻋﺎﺷﻘﺶ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺎدش ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن او ﻋﺎﺷﻖ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ّ
ﺳﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری از ﺷﺠﺮةاﻟﺪر را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﯾﮏ
روز ﻧﺰدش رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﺰد ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽرود ،ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
او ازدواج ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮدهی وﻓﺎدار از اﺳﺘﺎدش ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺮدم درﺑﺎرهی اﺳﺘﺎدش ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺣﺮفھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺎور ﻧﮑﻦ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮدهی ﺷﻤﺎ ﺗﻮان
ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎد ﭘﺎک داﻣﻨﺶ ﻧﺪارد.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرش را ﻓﮫﻤﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮐﺎر دارﯾﻢ؟
ﺑﮕﺬار ھﺮﭼﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺮورم ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ دارد ،ﭘﺲ ﭼﺮا از او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻤﻨﺪم؟
ھﻢ و ّ
ﻗﻄﺰ ﺟﻮاب داد :اﮔﺮ ﺑﺮده ّ
ﻏﻢ ﺳﺮورش را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ در ﺧﻮر اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﺮورش ﻧﯿﺴﺖ؟
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ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺑﺮدهاش ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،او اﺣﺴﺎس
آراﻣﺶ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ رؤﯾﺎ در دروﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺴﻨﺪد؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﻮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ﻣﻦ ﺑﺮدهی ﺷﻮھﺮش ھﺴﺘﻢ ای ﻗﻄﺰ! ﻣﮕﺮ او ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ واﻧﮕﮫﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪاﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ،وﻟﯽ آﯾﺎ او
راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ؟
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻗﻄﺰ اﻓﺰود :ﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﺎ اﻗﻄﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻨﺪه از ﭼﮫﺮهی ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ و اﺧﻢ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
اﯾﻦ را از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪهای؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﭙﺮس ﺷﻨﯿﺪهام ،او ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻓﺎش ﺳﺎزم.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺷﺮم زﺑﺎﻧﻢ را ﻗﻔﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 اﮔﺮ ﺳﺮورم ﺑﺨﻮاھﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ و ﻣﻦ زﺑﺎﻧﻢ را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﻢ. ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺗﻮ را ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟ ﺑﻠﻪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در دﻟﺖ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ. ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ؟ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ راﺿﯽﻧﺒﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﺑﻪ او ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ای
ﻗﻄﺰ! ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﯿﺰﮐﺶ ،ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﺒﯿﻨﯽ!
ﻗﻄﺰ ﺗﺒﺴﻢﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ و
اﻧﮑﺎر ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﺑﯿﻨﺪازم ،ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺮورم اﯾﻦ ﻧﮕﺎه را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺘﻢ زﯾﺎد ﺑﺪاﻧﺪ ،آه ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ،ﻣﻠﮑﻪ در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١٤٧

ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﺮا ﻃﻠﺒﯿﺪ و از ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﻦ در روزی ﮐﻪ ﮐﻨﺖ دارﺗﻮا را ﮐﺸﺘﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰک را دوﺳﺖ داری؟
ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮔﻠﻨﺎر ﺟﻠﻮﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را
ﺑﺪھﻢ ،ﺻﺪای ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد آورد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ازدواج ھﻢ درآورم؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻠﮑﻪ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﮫﺘﺮ.
ﻣﻠﮑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﮕﺬار ﻋﺰاداری ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺳﺮورم! ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﺰﯾﻪی ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ!
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،او از ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺑﺮدهی ﺟﻮاﻧﺶ ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺰﯾﻪی ﺳﻠﻄﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻠﮑﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدت ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ او
ازدواج ﮐﻦ و ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻏﻢ دراز ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻏﺮق ﺧﻨﺪه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش ﺑﺪھﯽ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﻄﺰ از دوﺳﺘﺶ ﭘﯿﭙﺮس ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻧﺒﻮد ،در واﻗﻊ اﻗﻄﺎی ﻧﺰد
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر رﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،او ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﻮر ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
زﺑﺎﻧﺶ از ﺷﺮم ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ھﯿﺒﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪاش در ازدواج ﺑﺎ او ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺮﯾﺢ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺟﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ در ﻣﻮرد ازدواج ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ »دﻣﺸﻖ« ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و از ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﮫﺪﯾﺪش در ﻣﻮرد
»ﻣﺼﺮ« و ﺧﻮدش آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮد .اﻗﻄﺎی ﺑﺎ ا ﯾﻦ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻋﺪهی ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،ﭘﺲ آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ّ
ھﻢ و ﻏ ّﻢاش را ﻣﺘﻮﺟﻪ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ از ﻃﺮف اﺳﺘﺎدش ﻧﺰد ﺷﺠﺮةاﻟﺪر رﻓﺖ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی
ﺳﺮورش را در ازدواج ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺎﯾﻪ در ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎد! اﺳﺘﺎدم ﻣﺮا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ
وﻋﺪهات را ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ازدواج ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزی و دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
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ﮐﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﮐﻨﯿﺰﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،او ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﻮ
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه دھﯽ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻠﮑﻪ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪای
آراﻣﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺳﺮورت ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دھﻢ؟
ﻗﻄﺰ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪاش را ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻀﻤﻮن
ﺣﺮفھﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦﺗﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮب ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر دوم ﻣﻠﮑﻪی ﻋﺰﯾﺰ:
ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪی؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﮐﺎر دوم ھﺮ دو ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﮫﺮهی ﻣﻠﮑﻪ از ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮐﻒ زد و ﺑﺮاﯾﺶ در ﻟﯿﻮان ﻃﻼﯾﯽ آب
آوردﻧﺪ و او ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،رو ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺳﺘﺎدت ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮ دروازهھﺎی »ﻣﺼﺮ«
ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮور ﻋﺰﯾﺰم! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ و ﺧﻼف
وﻋﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻗﻄﺰ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮ دروازهھﺎی »ﻣﺼﺮ«
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ در ﮐﺎخ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺧﻢ و ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎر! ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ و از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ از ﺣﺮفھﺎی ﻗﻄﺰ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮدهاش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻠﮑﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖھﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ از ﭼﮫﺮهی ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و
ھﻤﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺘﺎدش را دوﺳﺖ دارد و ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺮاز ﮐﺮد و ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ او را دوﺳﺖ داری؟
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.
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ﻗﻄﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﺗﻮ او را دوﺳﺖ داری ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ او
ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﺮود و ﺑﻪ ارﺳﺎل
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز را
ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻧﯿﺎورد.
ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻣﺼﺮ« از دﺳﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﺪهای از
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻮﺑﯽ در »ﺷﺎم« از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺑﻖ »دﻣﺸﻖ« ،زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻤﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺳﺎز و ﺑﺮﮔﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮی او ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و در »رﻣﻞ« ﻣﯿﺎن »ﺧﺸﺒﯽ« و »ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ« ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮد و ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه
رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﺟﺪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎھﺮه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در آن ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ھﻨﻮز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺎﺻﺮ و ﻓﺮارش ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« و ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ رﺳﯿﺪ ،ﺷﮫﺮ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل او آذﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻨﺪ ،او ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن اﺳﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﮐﺐ از ﮐﻨﺎر ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻮب ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﺤﺮی دور ﺻﺎﻟﺢ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ :ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ! ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯽ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺰ وارد ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﻣﻮﺳﯽ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﻪ
او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ .ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﻓﺮﯾﺎد زد :ھﺮ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺗﻮ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ در ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﺸﻨﻮد.
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪای زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ ﺑﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه »دﻣﺸﻖ« ﺑﻮد – ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺠﺎھﺪش را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و
ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﻣﻌﺰ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺸﺘﻨﺶ را داد .ﻗﻄﺰ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﻣﻌﺰ در ﻗﺘﻠﺶ ﻣﺮدد اﺳﺖ،
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻠﺶ
را ﺻﺎدر ﮐﺮد و او را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺰای ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و وﻃﻨﺶ رﺳﯿﺪ.
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ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ھﻢ ﻣﺮﺗﺐ از ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهاش وﻓﺎ ﮐﻨﺪ .او
رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻧﺰد او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻠﮑﻪ ھﻢ ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻣﯽداد ،ﭘﯿﭙﺮس ھﻢ ﻣﻨﺎﻗﺐ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،دﻻوری ،ﮐﺜﺮت و
ﻗﺪرت ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺣﻮادث و دﻻوریھﺎﯾﺶ را در ﺟﻨﮓھﺎ و
ﺗﺄﺛﯿﺮش در ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای »ﻣﺼﺮ« در ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .زﺑﺎن ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮫﺎرت
داﺷﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﺶ آنﻗﺪر ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻠﮑﻪ را ﻣﯽﺑﺮد و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﺻﺪای ﭼﮑﺎﭼﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ و ﻧﯿﺰهھﺎ ،وزش ﺗﯿﺮھﺎ،
ﺷﯿﮫﻪی اﺳﺒﺎن و ﻧﻌﺮهھﺎی دﻻوران را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻒھﺎی ﺧﻮدی و
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺻﻒھﺎی دﺷﻤﻦ و ﺣﻤﻠﻪی ﺳﻮاران ﺧﻮدی و ﻓﺮار و ھﺰﯾﻤﺖ ﺳﻮاران دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ و ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی دﻻور ﺑﻪﺳﺎن ﺷﯿﺮ ﻣﯽﻏﺮد ،ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮد ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺐ ھﻢ ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ و او را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺘﺶ و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن
در ﭼﭗ و راﺳﺘﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭘﯿﭙﺮس ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﺳﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ھﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪی ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دل ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮ دل
ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ .ﭘﯿﭙﺮس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﻤﯽآورد ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﻨﺪ؟ و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد دﻻوریھﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﺮورش در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ او
را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآورد ،ﻧﭙﺮدازد؟
وﻟﯽ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻣﻨﺎﻗﺐ و اوﺻﺎف اﺳﺘﺎدش ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﻘﻂ اﺷﺎرهای ﺑﻪ دﯾﻦ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،اﻣﺎﻧﺖ ،اﺧﻼص و وﻓﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪاش ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد و
ﺿﻤﯿﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﺪای ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺷﻮر و ﺷﻮق
دﻟﺶ را ﺑﻪ او ﻣﯽﺷﻨﻮاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻠﮑﻪ را در ﭼﺸﻢ ﺳﺮورش
زﯾﺒﺎ ،ﭘﺎک و درﺑﺮدارﻧﺪهی ﻣﺤﺎﺳﻦ و ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ ﻏﺮق
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺎدش ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ﮔﻠﻨﺎر را
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺠﺮةاﻟﺪر روی ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و او
ﻋﺸﻖ ،ﺗﻠﺨﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻪ
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ﺑﻪﺳﺎن آب ﺑﺮای ﺗﺸﻨﻪی ﺟﮕﺮﺳﻮز ﺑﻮد .ﻣﻠﮑﻪ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ھﺮ از
ﮔﺎھﯽ دزداﻧﻪ آھﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻏﺮور ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮدهی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن
اﻇﮫﺎر ﺿﻌﻒ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ و ﺣﻔﻆ آراﻣﺸﺶ را داﺷﺖ وﮔﺮﻧﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ
ﺳﺮازﯾﺮ و ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ.
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰان ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و اﯾﻦ دو ﭘﯿﺎم رﺳﺎن رﻗﯿﺐ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﺪامﯾﮏ دل ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮورش ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽآﻣﺪ در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ھﻢ
ﮔﺰارش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺗﺎﻻر ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﻧﻔﺲھﺎ را در ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
ﮐﻨﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻪای ﻃﺮﻓﺪار ﻗﻄﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﮔﻠﻨﺎر ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻗﺪر و ﺷﺄن ﻗﻄﺰ و اﺳﺘﺎدش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآوردﻧﺪ
و در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺪر و ﺷﺄن ﭘﯿﭙﺮس و ﺳﺮورش ﻏﻠﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮔﻠﻨﺎر در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ و رﻗﯿﺐ او اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻞ آنھﺎ ﭘﺸﺖ در ﮔﻮش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽداد ،دور از آنھﺎ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﻗﻄﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ دﻟﺶ ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ و
ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﯾﮏ روز ﮐﻪ از ﺷﮑﺎف ﭘﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﭙﺮس – ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
او ھﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺒﺠﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ﭼﺸﻢآﺑﯽ ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن »ﺣﻠﺐ« اﺳﺖ – ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺮ ﻗﻄﺰ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺎ اﻗﻄﺎی ازدواج ﮐﺮده و
ﻣﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ازدواج ﭘﯿﭙﺮس در آورده اﺳﺖ .ﮔﻠﻨﺎر ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ھﻤﺎنﺟﺎ
ﺑﯿﮫﻮش ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪاش ﺑﺮود و ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻨﺪازد ،از آن ﭘﺲ ﮔﻠﻨﺎر ﭘﯿﭙﺮس را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽداد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮفھﺎی ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﻗﻄﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن اﺷﮏھﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺷﻮد.
ﯾﮏ روز ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﻠﮑﻪی ﺑﺰرگ! ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﯾﺒﺎروﯾﯽ ﮐﻪ
از آب رود ﻧﯿﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ! ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ آن ﻋﺸﻖ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
آن را درﺧﻮد ﺟﺎی دھﺪ ،وﻟﯽ ﺳﯿﻨﻪی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده آن را در ﺧﻮد ﺟﺎی
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داده درﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻢ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﺎﻧﻢ زﯾﺒﺎﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﺳﺘﺎدم آن ﻗﻠﺐ
ﺗﭙﻨﺪهی ﺑﺰرﮔﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎرﯾﺖ داده و ﻣﻦ زﺑﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻮﭼﮑﻢ را ﺑﻪ او ﻋﺎرﯾﺖ دادهام و
ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻢ ھﺮ اﻧﺪازه در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻣﺎھﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدن روان ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آن ﻗﻠﺐ رؤﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی آب ﻣﻨﻘﺎر ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ
از درﯾﺎ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ.
ﺳﺮورم ﻣﻠﮑﻪ! ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﯾﺒﺎروﯾﯽ ﮐﻪ از آب ﻧﯿﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ! اﮔﺮ اﺳﺘﺎدم آﺗﺶ
ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺗﻮ آﺗﺸﯽ ﺑﻮدی ﮐﻪ او آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺗﻮ ﺑﺘﺶ ﺑﻮدی ﮐﻪ
رو ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﻤﻮد .وﻟﯽ او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ا ﯾﻤﺎن و راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﻌﺒﻪ و ﻧﻤﺎز اوﯾﯽ و
ﺗﻮ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻘﺮب او ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ!
ﺳﺮورم ﻣﻠﮑﻪ! ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﯾﺒﺎروﯾﯽ ﮐﻪ از آب ﻧﯿﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ زده ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻮرش زد ،ﻣﺜﻞ ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ ﮐﻪ
در آن ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﭼﺮاغ در ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺣﺒﺎب درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺳﺘﺎرهی
ﻓﺮوزان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮاغ از درﺧﺖ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﮕﺎر روﻏﻦ آن ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮر ﺧﺪا ﮐﻪ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن روﺷﻦ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ ﭼﯿﺴﺖ!
ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ،ﯾﮏ ﺷﺎھﺰاده ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ ﺷﺎھﺰادهی دﺧﺘﺮ را ﻣﺜﺎل زده اﺳﺖ .اﯾﻦ دو،
ﭘﺴﺮ داﯾﯽ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪی ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ آﻧﺎن را از ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
دزدان اﻧﺪاﺧﺖ ،آﻧﺎن را در ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﺳﺮوری
ﺻﺎﻟﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،او آنھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه داد ﺗﺎ آزادﺷﺎن ﮐﻨﺪ و آن
دو را ﺑﻪ ازدواج ھﻢ درآورد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ وﻋﺪهاش وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،درﮔﺬﺷﺖ .ھﺮ ﯾﮏ از
آن دو را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻓﺘﺎد ،آنھﺎ
ﻣﺪتھﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ در ﺷﻮق دﯾﺪار ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮏ ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ھﻢ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ھﻤﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽﺷﺎن زﻧﺪه ﺷﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ داﻧﻪ را آﻓﺮﯾﺪ و ﻧﺴﯿﻢ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺷﺮﺣﺶ ھﺴﺘﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﻋﺸﻖ آن ﺷﺎھﺰادهی ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺷﺎھﺰادهی دﺧﺘﺮ اﺳﺖ!
ﺟﻮاب ﻣﻠﮑﻪی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ھﺮ دو ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ھﻤﭽﻨﺎن
در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ازدواج ﻓﮑﺮ ﻧﺨﻮاھﻢ
ﮐﺮد .اﻗﻄﺎی ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
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ﻧﺎﺻﺮ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ رھﺒﺮی ﮐﺮد .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ رﻗﯿﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺷﺮف
ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺻﺮ رھﺴﭙﺎر ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮدهی اﻣﯿﻨﺶ
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن او و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﮐﻪ ﺗﺎ اردن ھﻤﺮاه ﻏﺰه ،ﻗﺪس ،ﻧﺎﺑﻠﺲ و ھﻤﻪی ﺳﺎﺣﻞ ازآن ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
آن از ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺎﻧﻪی ﻧﺎﺻﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن از ازدواج ﺑﮕﺮﯾﺰد و
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪای در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺰرگ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهای ﻣﺒﮫﻢ ﺑﻪ آن
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و آن دو دﻻور رﻗﯿﺐ را
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن آن دو ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ از
ﮐﺪامﯾﮏ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و آﯾﻨﺪهاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﺮد ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ اوﻟﯽ او را دوﺳﺖ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ از ﻗﻮت و
دﻻوری دوﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ دﻟﺶ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﺶ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ را ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد ﮐﺎر اﯾﺒﮏ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ
ﺑﯿﻨﺪازد و آﺗﺶ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﺎن را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز را
زودﺗﺮ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺳﺘﺎدت ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ازدواج ﮐﻨﻢ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻋﺰل ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﻠﮏ اﺷﺮف و اﺳﺘﻘﻼل
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺪتھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،او دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش ﺑﺎ وﺟﻮد او اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻗﻄﺎی ﺣﻖ
ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرﺗﺶ و دﺧﺎﻟﺖ در ﺷﺌﻮﻧﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺷﺪ و
ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺰ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ »ﻣﺼﺮ« را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎم اﺷﺮف از
ﺧﻄﺒﻪھﺎ ﺣﺬف ﺷﺪ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﻗﻠﻌﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﺮا او را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭼﺮا او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،او ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰاﯾﺶ زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
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اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺑﺮ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﮔﺮان آﻣﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺖ ﺟﺪﯾﺖ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .او ﻃﺮﻓﺪاران و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد
و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻮرش ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮده و در روﺷﻨﯽ روز ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از او ﺣﺮف ﺷﻨﻮی داﺷﺘﻪ
و ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﺸﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرد و
ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺑﺮ او ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ھﻨﻮز از ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺘﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪش در وﻓﺎی ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ھﻨﻮز
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ ﻗﺼﺮش رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و وﻋﺪهھﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪهای
ﻣﯽآورد و ﺑﺮداﺷﺖ او آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد.
اﻗﻄﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮرش و ﻧﺎاﻣﻨﯽ را در
ﮐﺸﻮر داﻣﻦ زﻧﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ در ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺸﻮر ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﻗﻄﺎی را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﻗﻄﺎی ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﻓﺴﺎدﮔﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن اﻣﻮال زﻧﺎن و ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﺑﻪ
زور ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺠﺎوز و ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وارد ﺣﻤﺎمھﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺎن را ﺑﻪ زور ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﻄﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :زور ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،از ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﺗﺠﺎوزات
آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ در اﺑﺘﺪا در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻗﻄﺎی ﺑﺮآﻣﺪ ،ﭘﺲ اﻣﻮال را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ
ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﻌﻪی اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﺑﻪ او داد و ﻣﻨﺸﻮری در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ از
اﯾﻦ رھﮕﺬر از ﺷﺮ او و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻗﻄﺎی اﯾﻦ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺰ
ﻧﻤﻮد و ﻃﻤﻌﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪش ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ او ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن دو ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و زﮐﺎوﺗﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ روزی ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﮐﺎرش را ﯾﮑﺴﺮه ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﭼﻮن ﻣﺮدم از
ﻓﺴﺎدﮔﺮی ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﻗﺪرت
ﻣﺮدم و ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رؤﺳﺎ و ﺣﮑﺎم را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
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ﮔﺮﻓﺖ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ازدواج را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ اﺑﻼغ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و ﻋﺠﻠﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
ﻣﺮدم ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ازدواج ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﻠﻌﻪ ،ﻗﺎھﺮه
و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی »ﻣﺼﺮ« آذﯾﻦﺑﻨﺪی ﺷﺪ ،ﻃﺒﻞھﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ،ﭘﺮﭼﻢھﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ھﯿﺌﺖھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ زن و ﻣﺮد از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ازدواﺟﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﻗﻄﺎی در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،او دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪش از ھﻢ ﻓﺮو
ﭘﺎﺷﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر او را ﮔﻮل ﻣﯽزده و وﻋﺪهھﺎی ﭘﻮچ ﻣﯽداده اﺳﺖ .دﻟﺶ
ﭘﺮ از ﮐﯿﻨﻪی ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از او اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
اﯾﻦ راه ﺳﺮش را ﮐﻪ روی ﮔﺮدﻧﺶ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .او ﻃﺮﻓﺪاران و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ او درآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ داد و ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن از ھﯿﭻ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﯾﺎ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﺮﻓﺶ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ و ھﻤﻪ
ﺟﻠﻮی ﮐﺎخ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ و دﯾﮕﺮان ﻧﺰد او ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺰ در ﺣﻀﻮرش ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺪھﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
او ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﺮد و از او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﺠﺎزات او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﮐﻪ از ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﺑﻮد در ﺟﺎﯾﺶ اﻗﺎﻣﺖ دھﺪ ،او
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺰرگ وﺻﻠﺖ
اﻣﯿﺮ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ،اﻣﯿﺮ »ﺣﻤﺎه« در ھﻤﻪﺟﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،دﺧﺘﺮ
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ را در ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﯿﺎورﻧﺪ
و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ در دﺳﺖ اوﺳﺖ.
اﻗﻄﺎی ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ رﻓﺖ و او را از وﺻﻠﺘﺶ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ اﻣﯿﺮ »ﺣﻤﺎه« آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺷﺎھﺰادهی ﻋﺮوس در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﻟﺨﺘﯽ ﭼﮫﺮهاش درھﻢ رﻓﺖ،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
اﻗﻄﺎی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ او از ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﮑﻨﺶ در ﻗﻠﻌﻪی
ﺟﺒﻞ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﺧﺎﻧﺪان ارﺑﺎب و ﺳﺮورش ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ.
ﻣﻌﺰ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .وﻗﺘﯽ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻄﺮ را
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺪی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺷﺎھﺰادهی ﻋﺮوس در راه
اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻗﻄﺎی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ اﻗﻄﺎی ﺑﺰﻧﺪ ،او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﻄﺎی از اﯾﻦ ﮐﺎر ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدن او و
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻋﺰت و ﻏﺮور وی اﺳﺖ؛ ﭼﻮن او ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر
ھﻢ از رﻗﺎﺑﺖ اﻗﻄﺎی ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق وی و اﻗﺘﺪار ﺧﻮاھﯽ و ﺗﮏروی وی
ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺶ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﺧﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮادش ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻗﻄﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ و
رﺿﺎﯾﺘﺶ را از ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﺷﻮھﺮش ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ در
ﮔﻮش دوﺳﺘﺶ ﭘﯿﭙﺮس زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺮای
ﺷﺎھﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد .او روز در
ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان و ﺧﺪم و ﺣﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﺧﯽ دﯾﮕﺮ در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﺮاغھﺎی آن ﮐﺎخ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻗﻄﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺎھﺰادهی ﻋﺮوس ﺑﯿﺎﯾﺪ او در
ﮐﺎخ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻧﻨﮓ ذﻟﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﮐﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﻄﺎی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد او ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺮده ﺷﻮھﺮش را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ وﻋﺪهام
وﻓﺎ ﮐﻨﻢ و ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻮ در آورم ،وﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰم در
ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ
از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﺶ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻗﻄﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﮔﺮ او را از ﺷﺮش ﺧﻼص ﮐﻨﺪ وﻋﺪهاش را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،او ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ
وﻋﺪهاش را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ
اﻗﻄﺎی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺮﯾﻪی ﮔﻠﻨﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻠﻨﺎر از
آن ﺑﺎ ارزشﺗﺮ اﺳﺖ ،واﻧﮕﮫﯽ ﻇﻠﻢ اﻗﻄﺎی و ﺗﺠﺎوز او ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻓﺴﺎدﮔﺮی ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در
ﮐﺸﻮر ﺧﻮﻧﺶ را ﻣﺒﺎح ﮐﺮده و ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ
اﺳﺘﺎدش اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﻄﺎی از وﺟﻮد ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد.
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ و اﺳﺘﺎدش ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺘﻞ اﻗﻄﺎی را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد،
آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی را ﺑﺮای دﯾﺪار ﻣﻌﺰ در ﻗﻠﻌﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
داﻻن ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﻄﺰ ﺑﯿﺎﯾﺪ و او را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻌﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ
و ﻃﺮﻓﺪاران را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک او را
ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از ﻋﮫﺪهی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻢ.
ﻣﻌﺰ ﮔﻔﺖ :او ﻗﻮی و ﺧﺸﻦ اﺳﺖ ای ﻗﻄﺰ! از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ و اﮔﺮ از
دﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد ،ھﻤﻪی ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﺰ او را راﺿﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﻌﺰ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و او ﺑﮫﺎدر و ﺳﻨﺠﺮ ﻏﺘﻤﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﻗﻄﺰ و ﭘﯿﭙﺮس ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺑﺮود دﯾﮕﺮی را ھﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز ﭘﯿﭙﺮس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺮود ،ﻗﻄﺰ را ھﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﮑﺎر ﻓﺮدای آن روز دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﻗﻄﺰ ﻓﮫﻤﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﺳﺮان ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﻗﻄﺰ ﻓﺮﺻﺖ را
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪی ﺗﺮور اﻗﻄﺎی در ﻏﯿﺎب آﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ،او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﭘﯿﭙﺮس اﻋﻼم ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺎﻟﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ از ﺧﺮوج ﭘﯿﭙﺮس و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ،ﻧﺰد اﺳﺘﺎدش رﻓﺖ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ،ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺎ او
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ ،اﻗﻄﺎی از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ھﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ از او ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ھﻢ ﮐﺎﺧﺶ در ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و
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ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺰ ﻧﺮود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﺪاد ،آﻧﺎن ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪای در ﺳﺮ دارد ،ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﭙﺮس و ﻗﻼوون اﻟﻔﯽ و ﺳﻨﻘﺮ اﺷﻘﺮ از ﺷﮑﺎر
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻢ
ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدم.
اﻗﻄﺎی ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮوی و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ وارد ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺘﻮنھﺎ رﺳﯿﺪ
دروازه ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﺶ اﺟﺎزهی ورود ﻧﺪادﻧﺪ ،او ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد،
دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﻗﺒﻀﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﮫﺎد ،وﻟﯽ ﻏﺮورش ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد ،در داﻻن ﺑﻪ ﻗﻄﺰ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را دﯾﺪ ﺑﺎ
ﻟﺤﻨﯽ آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ و در را ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ و در را ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
آن دو از ﮐﻨﺎرش رد ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﺰ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺎ او در داﻻن
ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻋﯿﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ.
اﻗﻄﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺒﻀﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﻣﯽﻓﺸﺮد ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﯽ ای ﺑﺮدهی ﮐﺜﯿﻒ؟
ﻗﻄﺰ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﮐﺸﻮر را از
ﻟﻮث وﺟﻮدت ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻗﻄﺎی ﺧﺮوﺷﯿﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﯾﮏ دﺳﺘﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی
زﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻗﻄﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻗﻄﺰ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﮫﯿﺐ زد :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮدهی ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ او را ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﺮده از ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻌﺰ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
آن دو ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻄﺰ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﮫﻤﮕﯿﻨﺶ را رد ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺪف ﻗﻄﺰ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﺧﻤﺶ ﻧﯿﺮوﯾﺶ را ﺗﺤﻠﯿﻞ دھﺪ و اﻗﻄﺎی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :ای ﻣﻠﻌﻮن! ﺑﺎﯾﺴﺖ.
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽداد :ای ﺷﻮھﺮ ﺷﺎھﺰاده! ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻦ.
ﺧﻮن زﯾﺎدی از ﺑﺪن اﻗﻄﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺖ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و
ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮ روی زاﻧﻮھﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزد.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١٥٩

ﻗﻄﺰ روﺑﻪروﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،او ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﻪای ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
ﭘﯿﭙﺮس! ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ.
ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻏﺮﻓﻪاش و ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ از دﻓﺘﺮش ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی ﺑﺸﻨﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻐﺮور! آﯾﺎ ﺷﺎھﺰاده ﺑﻪ دردت ﺧﻮرد.
وﻗﺘﯽ اﻗﻄﺎی ﺻﺪای ﻣﻠﮑﻪ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای ﺧﺎﺋﻦ و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺰ ،اﺳﺘﺎدﺷﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﭙﺮس و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ در ﺷﮑﺎرﮔﺎه رﺳﯿﺪ ،آﻧﺎن ھﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻔﺘﺼﺪ ﺳﻮار ھﻤﺮاه ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺟﻠﻮی ﻗﻠﻌﻪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻌﺰ ﺳﺮ اﻗﻄﺎی را در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﺋﯿﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ.
آﻧﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺰ آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮاس در وﺟﻮدﺷﺎن اﻓﺘﺎد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻗﺎھﺮه را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻐﯿﺚ در »ﮐﺮک« ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ در
»دﻣﺸﻖ« ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای در »ﻏﻮر«» ،ﺑﻠﻘﺎ« و »ﻗﺪس« ﺑﻪ راھﺰﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﭘﯿﭙﺮس از آن روز ﻣﯽﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﻃﺮﻓﺪاران اﻗﻄﺎی از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و
رؤﺳﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺖ و ﺑﻘﯿﻪ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﺮدم از ﺗﺠﺎوز و
ﻓﺴﺎدﮔﺮی آﻧﺎن راﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻗﻄﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ
ﻗﻄﺰ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻮد .ﻣﺮدم از ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻻوری ﻗﻄﺰ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و در ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﺑﺰرگ ﻣﯽﻧﻤﻮد و از آن زﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ او را ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ھﻢ ﻓﻀﻞ ﺑﺮدهی
ﺷﺠﺎع و اﻣﯿﻨﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ،ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ اﻓﺰود و او را آزاد ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺼﺐ
ﻧﺎﺋﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را ﺑﻪ او داد؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﻼص و ﻓﺪاﮐﺎری ﻗﻄﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ھﻢ ﻓﻀﻞ اﯾﻦ ﺑﺮدهی ﺷﺠﺎع را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ،او ﺑﻪ وﻋﺪهاش
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﻪ وی داد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن دو را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ھﻢ درآورد ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد ،ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﮔﻠﻨﺎر را آراﯾﺶ ﮐﺮد و او را ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺎﺋﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،
ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮد.
ﻋﺮوﺳﯽ در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ از ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ
ازدواج ﺑﺮدهی وﻓﺎدارش آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﮑﻪ از ھﯿﺌﺖھﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ازدواج
ﮐﻨﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آھﻨﮓھﺎی ﭼﻨﮓ و ﻋﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﻃﺒﻞھﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖھﺎی رﻗﺺ
آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻢھﺎی ﭼﺮاغ ﺑﯽ ﻓﺮوغ ﮔﺸﺖ .ﺧﺪﻣﺖﮐﺎران ﺧﻮانھﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﺎدی و ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺮدهھﺎی ﺟﻨﺎح
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و دو ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﺪاری آ ﮐﻨﺪه از ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،اﺷﮏھﺎی ﺷﺎدی ﺟﺎری ﺷﺪ و دو دل ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﮔﺸﺖ و ﻧﺠﻮا آرامﺗﺮ ﺷﺪ و ﮔﻨﺎھﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮور
ﺷﺪ و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻔﻮ ﺑﺮ ھﻤﻪی آﻧﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪﺳﺎن داﻧﻪھﺎی
ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
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دوری ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﯿﺪاری ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد از ﻧﻌﻤﺖ وﺻﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ ،ﺧﻮاب آراﻣﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭼﺸﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ و در آﻏﻮش ﭘﻠﮏھﺎ
ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ آن دو ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺸﻖ ﺳﻮﻣﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎﯾﻪی ﻋﻨﺎﯾﺖ و
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رؤﯾﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دھﺎن ﻣﺮد
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ در آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﮔﺸﺖ و روح دو زن ﮐﻪ در رود ﺳﻨﺪ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ،
آرام ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ آن دو ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﺎخ »ﻏﺰﻧﻪ« ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺎدرانﺷﺎن آرزوی دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ روزی را ﺑﺮاﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
آﻏﻮش ھﻢاﻧﺪ.
اﯾﻦ زوج ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﺪﺗﯽ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎخھﺎی ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮوران
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﻪی ﻏﺪار ﺑﺨﯿﻞﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه دھﺪ دو ﮐﺎخ
در آن ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺟﺸﻦھﺎ و ﻋﺰاھﺎ ﺑﻮده ،در ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد و ﺻﻔﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻢ
زد ،ﻃﺮاوﺗﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آراﻣﺶ از آن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ.
ﻣﻌﺰ ھﻨﻮز از دﺳﺖ اﻗﻄﺎی و ﮔﺮوھﺶ ﺧﻼص ﻧﺸﺪه و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد و ھﻤﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر و ﻋﻼﻗﻪاش
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ادﻋﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﺮ وی ﮔﺮان آﻣﺪ .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر
ھﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ھﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻌﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن او ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎن او ﻗﺎﺑﻞ رد ﻧﺒﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽاش ،ام ﻋﻠﯽ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺰد او ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
آﯾﻨﺪهی ﭘﺴﺮش و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﻮرش ﺟﮫﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺼﺮ« اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از او ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ ھﻮوﯾﺶ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را از ﻧﺎﺣﯿﻪی او ﻣﻮرد
ﺗﮫﺪﯾﺪ و رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽدﯾﺪ ،رﺷﮏ ﺑﺮد.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ھﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪھﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ
ﻗﻠﺒﺶ در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ و ﺣﻖ ﺧﻮدش در ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺶ از دﺳﺖ رود .او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ دو ﺣﻖ و ﻋﺪم ﺳﺴﺘﯽ در اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ھﺮﭼﻪ
ﻗﺪر ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای دﻓﺎ ع از ﺣﻘﻮﻗﺶ ﻧﻘﺸﻪای
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رﯾﺨﺖ ﺗﺎ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اول ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از ھﻤﺴﺮ
دﯾﮕﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﮫﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن او را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﻼﻗﺶ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﺣﻖ دوﻣﺶ :ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺑﻮد .او ﻋﺪهای از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن
واﮔﺬار ﮐﺮد و ﻣﺮدان ،ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﭘﯿﺮوان ﺷﻮھﺮش را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و زﻣﺎم اﻣﻮر را از
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،اوﺿﺎع ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذش ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ و ھﻤﻪی اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﻗﺮار
ﻧﻤﯽداد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺳﺨﺖ آﻣﺪ و دﻟﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﺎدر ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺳﻌﯽ
در ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺶ را داﺷﺖ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ،ﭘﺲ دوری و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن او و ﻣﻠﮑﻪ زﯾﺎد
ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪ از او ﮔﺰﻧﺪی ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و
در ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻟﻠﻮق ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ام ﻋﻠﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،رﻓﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻃﻮل روز
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ اﻟﺠﺒﻞ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ
در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻼﺻﯽ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از
اﻣﻮر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺎن آن دو اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ دوﯾﺸﺎن در اﯾﻦ راه از ﯾﮏ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را از دﺷﻤﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺧﻮد،
ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ دوﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪر و
ﻣﻨﺰﻟﺖﺷﺎن را ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻮﺑﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﯾﮑﯽ از رازداراﻧﺶ را ﺑﺎ
ھﺪﯾﻪای ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ »دﻣﺸﻖ« ﻓﺮﺳﺘﺎد و ھﻤﺮاه او ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ازدواج ﺑﺎ او را ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ »ﻣﺼﺮ« و ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ
ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺑﺎﺷﺪ و
ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮاھﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ،ﭘﺴﺮ
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ اﻣﯿﺮ »ﺣﻤﺎه« ،ﻋﺮوس دﺷﻤﻨﺶ اﻗﻄﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪش درﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎھﺰادهی ﺣﻤﻮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺎﻣﺰدش را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺰد ﻣﻠﮏ رﺣﯿﻢ
ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻟﺆﻟﺆ ،اﻣﯿﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از دﺧﺘﺮش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد .ﻣﻠﮏ رﺣﯿﻢ
درﺧﻮاﺳﺘﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ او را از ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ و
از ارﺗﺒﺎط ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ وی ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ او را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
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ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﻌﺰ از دﺧﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺰ
از ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ دوری و ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن آن دو
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﺛﺮی از دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮد .ﺷﺠﺮةاﻟﺪر
اﺣﺘﯿﺎط را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰﮐﺶ ﮔﻠﻨﺎر دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻗﻠﻌﻪاش ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﮑﻨﺪ .او ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ،ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺧﯽ ﺧﺎرج از ﻗﻠﻌﻪ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻄﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﺣﯿﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎدش ﺑﻪ او ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش و او ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
اﺳﺘﺎدش را از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
در ﮐﺎرھﺎ ﺗﺄﻧﯽ و دﻗﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ھﻢ
ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﺷﻮد ،ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﺳﺘﺎدش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﮫﺖ
ﻃﻼق ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ آﺷﮑﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد
و ﯾﮑﻪ ﺗﺎزیھﺎﯾﺶ در ﮐﺎرھﺎ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وی ،ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﻄﺰ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺳﮑﻮت ﻧﺪاﺷﺖ و وﻗﺘﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺒﻪی ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﻋﺬر
اﺳﺘﺎدش در ﻧﻈﺮش ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪ و در ﭘﻨﮫﺎن او را ﯾﺎری ﻣﯽداد و ﻇﺎھﺮا دوﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او و ھﻤﺴﺮش اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر از ارادهی ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن او از ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﻪ دار اﻟﻮزارت و
ﺟﺪﯾﺖ وی در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آ ﮔﺎه ﺷﺪ .ﭘﺲ او ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻗﺒﻞ
از اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺗﺴﻠﻂ او ﺧﺎرج ﺷﻮد ،از او ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰدش
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از آﻧﭽﻪ در ﺣﻘﺶ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦﮐﻪ او
ﻣﺸﺘﺎق آﺷﺘﯽ ﺑﺎ وی ﺑﻮده و ﺷﺮط ﻃﻼق ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ او و ﻏﯿﺮﺗﺶ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﺶ را ھﻢ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ .اﮐﻨﻮن او
ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ زﯾﺎدهروی ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آنھﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ و
او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل وی ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺴﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ وی و روزﮔﺎر
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ ،آری ھﻨﻮز ﻋﺸﻖ ﻣﻠﮑﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ھﻤﻪ ﻃﻤﻊﮐﺎری و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻃﻠﺒﯽ ،در ﻗﻠﺒﺶ زﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﺮزﻧﺪه
ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای را ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ و آﺷﺘﯽ ﻧﺰدش ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ

١٦٤

وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او آﺷﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و آن ﺷﺐ را ﻧﺰدش
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم را در ﺣﻀﻮر ﻣﻤﻠﻮﮐﺶ ﻧﺎﯾﺐ
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻄﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ و اﺳﺘﺎدش را از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺷﺐ در
ﻗﻠﻌﻪ و ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ ﺑﺪی دارد ،وﻟﯽ
اﺳﺘﺎدش ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﻄﺰ اﺻﺮار ﮐﺮد ،ﻣﻌﺰ ﺑﻪ او ﭘﺮﺧﺎش ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ را از
دﯾﺪار ھﻤﺴﺮت ﮔﻠﻨﺎر ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدم آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدی؟
ﻗﻄﺰ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻌﺰ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
دوﺳﺖ ﻣﻦ! ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻢ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻢ.
ﻗﻄﺰ ﭼﮫﺮه در ھﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ھﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻘﺪﯾﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺣﻤﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺪﻣﺖﮐﺎران
ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﺷﺐ ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮدی در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد و ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺰ را داد ،ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﻌﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎخ رﻓﺘﻨﺪ
و ﺧﺎدﻣﺎن و زﻧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و از آنھﺎ اﻋﺘﺮاف ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺠﺮةاﻟﺪر را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮجھﺎی ﻗﻠﻌﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ اﯾﺒﮏ ﮐﻪ
 ١٥ﺳﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻄﺎن در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﻟﻘﺐ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر
را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،در ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و
ادارهی دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع آرام ﮔﺮﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﺮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر را ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او
ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ و دمﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آنﻗﺪر او را زدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد و ﺟﺴﺪش را از
روی دﯾﻮار ﻗﻠﻌﻪ داﺧﻞ ﺧﻨﺪق اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﺎک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﮑﻪی ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﺎھﺪ ،ھﻤﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ،ام ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺠﺮةاﻟﺪر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﭙﺮس و ھﻤﺮاھﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺶ ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ آﻧﺎن را
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و اﻣﻮال زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻠﻌﺖ داد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در »دﻣﺸﻖ« اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺶ ﺟﮫﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺰ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
»ﻣﺼﺮ« از او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﻮاره آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪی آﻧﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداد ،وﻟﯽ آﻧﺎن را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﻀﺎی ﺻﻠﺢ اول ﻣﯿﺎن او و ﻣﻠﮏ
ﻣﻌﺰ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﻧﺪھﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻧﺎن »دﻣﺸﻖ« را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻐﯿﺚ در »ﮐﺮک« ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺰد او اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺶ ﺟﮫﺖ ﺟﻨﮓ »ﻣﺼﺮ« ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ او را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻠﮏ ﻣﻐﯿﺚ در اﺑﺘﺪا ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪ و ﻟﺸﮑﺮی ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ٧٠٠ﺳﻮار ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒ
اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و دو ﻟﺸﮑﺮ در »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« ﺑﺎ ھﻢ
روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻐﯿﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ »ﮐﺮک« ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﺷﮑﺴﺖ در
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﮔﺮان آﻣﺪ ،او ﺑﻪ ﺧﻮدش اﻣﯿﺪ داده ﺑﻮد ﮐﻪ وارد »ﻣﺼﺮ« ﺷﻮد و آن را
از ﻣﻌﺰ ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺘﻘﺎم رﺋﯿﺴﺶ ،اﻗﻄﺎی را از او وﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه دوﺳﺘﺶ ﻗﻄﺰ ﮐﻪ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻣﻐﯿﺚ در »ﮐﺮک« رﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﮫﺮی او ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻐﯿﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ او ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ،او و
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﭙﺮس ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر،
ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺰ ،ﻋﺰم و ارادهاش ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ
ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او اﻣﺎن و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ او اﻣﺎن داد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺧﻮرد .ﭘﯿﭙﺮس ﻧﺰد ﻧﺎﺻﺮ رﻓﺖ و ﻧﺎﺻﺮ او را ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﻄﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﯿﺶ از دوران ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﺎﻏﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ھﻼﮐﻮ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در اﯾﺮان ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ﺑﻐﺪاد« ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و
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ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و وﯾﺮان ﮐﺮدن
ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ھﻤﻪی ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻧﻪھﺎی »ﺑﻐﺪاد« ﺑﻮد ،درون دﺟﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ از آن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺐھﺎﯾﺸﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﺎن ﭼﮫﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮی اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ھﻼﮐﻮ
ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺣﺪودا ﺑﻪ
دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ!
اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪی اﺳﻔﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،در ھﻤﻪ
ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن،
ﻗﻠﺐھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان را ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از
آﻧﺎن ﺑﺮ دﯾﻨﺶ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﺸﺮک داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ روی ﮔﺮداﻧﺪه و از ﻣﺮگ اﻋﺮاض ﮐﺮده و ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن زر و زﯾﻮر زودﮔﺬر و
ﮐﺎﻻی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهی دﻧﯿﺎ ھﺮاﺳﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه و آﻧﺎن
را ﺑﺮ دﯾﻦ ،اﻣﺖ و وﻃﻨﺶ ﯾﺎری ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﯿﺮ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻟﺆﻟﺆ ،اﻣﯿﺮ »ﻣﻮﺻﻞ« از ﻣﻐﻮلھﺎ
ﺗﺮﺳﯿﺪ و آﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺠﺎھﺪش در »ارﺑﻞ« ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ
اﻣﯿﺮ »دﻣﺸﻖ« ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ دھﻨﺪهی ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ،ھﺪاﯾﺎﯾﯽ را ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮش ،ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﺰ
ﻧﺰد ﻣﻐﻮلھﺎی ﯾﺎﻏﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ او در ﺗﺼﺮف »ﻣﺼﺮ« و ﺑﯿﺮون آوردن آن از ﭼﻨﮓ
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در »ﻣﺼﺮ«  -ﮐﻪ در »ﻓﺎرﺳﮑﻮ« از اﺳﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد و
ﻟﻮﯾﯽ ﻧﮫﻢ را در ﺧﺎﻧﻪی اﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و او را ﺑﺎ ﺧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ –
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺒﺎر آﺳﻤﺎن او را ﺑﺮای ﺟﺒﺎر زﻣﯿﻦ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ از ﺷﻮھﺮ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﻮد ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ّ
ھﻢ و ﻏ ّﻢاش اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﺰرﮔﻮارش را از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد – اﯾﻦ ﺣﻖ او ﺑﻮد – و
اﻧﺘﻘﺎم اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد – ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ دﯾﻦ و ﻣﻠﺘﺶ ﺑﻮد.
ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪی »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﻮلھﺎ در
»ﺑﻐﺪاد« رخ داده ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺠﻮم ھﻼﮐﻮ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪ و ﺧﺎﻃﺮات داﯾﯽاش ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺧﻮارزمﺷﺎه و ﺟﮫﺎدﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﺎﻏﻮت ﺳﺘﻤﮕﺮ ،ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن را ﯾﺎد
آور ﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و دودﻣﺎنﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
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ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﺷﺪ و زﺑﺎنزد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﮔﺸﺘﻨﺪ .او ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ و
ﺑﺰرﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮهی ﺧﻮارزمﺷﺎه اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را از ﻧﻮهی ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و رؤﯾﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ .آﯾﺎ او اﻣﺮوز ﺣﺎﮐﻢ »ﻣﺼﺮ« ،ﻣﺪﺑﺮ دوﻟﺖ آن و
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪهی اﻣﻮرش ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ.
ﺗﺮس از ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎ ازدﯾﺎد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ،دﯾﺎرﺑﮑﺮ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺷﺎم« ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ«
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .آﻧﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن آن
ﻣﻮ ﺑﺮ ﺑﺪن راﺳﺖ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ،ﮔﻮشھﺎ ﺳﺮخ و دلھﺎ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﺑﺖ آنھﺎ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و
اﯾﻦﺑﺎر در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ وھﯿﭻ ﻟﺸﮑﺮی ﺗﻮان
ﻣﻘﺎوﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن را ﻧﺪارد و ھﯿﭻ ﻗﻠﻌﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻋﺪهای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﯾﺎ ﯾﻤﻦ
ھﺠﺮت ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻼک و داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮدان آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
آﻧﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از آن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن را در راه ﺧﺪا و دﯾﻦ ﺧﺪا ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ درﺑﺎرهی
آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻗﻄﺰ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮﭼﮏ و اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪی او و ﻗﻄﺰ را ﺑﻪ
ھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ھﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی
ﺧﺮوس ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎدرش ھﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻮد و اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم از او ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم از آن زﻣﺎن ﻗﻄﺰ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ
از او ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﻗﻄﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻠﻊ ﭘﺴﺮ اﺳﺘﺎد و وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﻣﻌﺰ را داﺷﺖ ،او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد و دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺼﻮر ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ
دھﺪ ،وﻟﯽ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ در
ﮐﺎرھﺎ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯿﺎن وﻓﺎداری ﺑﻪ اﺳﺘﺎد
ﻓﻮت ﺷﺪه و »ﻣﺼﺮ« ﺟﺎوﯾﺪان ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اول اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
»ﻣﺼﺮ« و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و در ﻣﻮرد دوم اﻣﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ آن و
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺲ ﻋﺰﻣﺶ را ﺑﺮ ﺧﻠﻊ ﻣﻨﺼﻮر ﺟﺰم ﻧﻤﻮد.
در آن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ،اﻣﯿﺮ »دﻣﺸﻖ« ﭘﺲ از ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از ﭘﺬﯾﺮش
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ھﻼﮐﻮ دو ﭘﯿﮏ ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن »ﻣﺼﺮ« ،ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺠﻮم ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن
ھﻼﮐﻮ ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .ﻗﻄﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺮد و ﺟﻠﺴﻪای در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﻠﮏ
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،آﻧﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻐﻮلھﺎ و وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن و دﻓﻊ
ﺷﺮﺷﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن اﺳﻼم را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺎر ﺑﻪ
وﺿﻮح ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎن و ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال وﺧﯿﻢ ﭘﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺧﺮدﻣﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ
ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف ﻧﮑﻨﻨﺪ و ھﺪف و ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .او ﺑﺪون
ھﯿﭻ واھﻤﻪای اﯾﻦ رأی را اﺑﺮاز ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻀﺎر از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن و اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﻗﻄﺰ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺿﺮر و
زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﻮد و ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺘﺨﻮش آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﻌﺰی و
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر
ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،از ھﻤﻪ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﻠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻨﺠﺮ ﻏﺘﻤﯽ و ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ
ﺑﮫﺎدر و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻌﺰی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ
ﻗﻄﺰ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺎر درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﻄﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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وﻋﺪهای ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻏﻠﺒﺸﺎن از اﻣﯿﺮان و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻄﺰ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را
ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽاش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و از آن ﭘﺲ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ
ھﻤﻮاره ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﺘﻦ اﻣﯿﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﺎر را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﻣﻨﺼﻮر و ﺑﺮادرش ﻗﺎﻗﺎن و
ﻣﺎدرﺷﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و در ﺑﺮج ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺳﻠﻄﺎن »ﻣﺼﺮ«
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻟﻘﺐ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .وﻗﺘﯽ
اﻣﯿﺮان از ﺷﮑﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و از ﮐﺎر ﻧﺎﺋﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﺼﻮر و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻗﻄﺰ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﮫﺎﻧﻪی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ از »ﺷﺎم« ﺑﻪ ﺳﻮی
»ﻣﺼﺮ« و ﺗﺮس از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﺎﺻﺮ ،اﻣﯿﺮ »دﻣﺸﻖ« ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ھﺪﻓﻢ ﻓﻘﻂ اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ را ﺷﮑﺴﺖ دھﯿﻢ ھﻤﻪی اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﺗﺎ
ھﺮﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻦ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
و ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ آزاد ﺳﺎزد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد.
ھﻤﻪی اﻣﯿﺮان ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد،
دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ
ﻣﻈﻔﺮ ﮔﺮان آﻣﺪ و ﺳﻔﯿﺮ ﺷﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از اﻣﯿﺮت ﺷﺮم
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ از او ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ! اﮔﺮ از اﺳﻼم ﺑﮫﺮهای ﻧﺒﺮده ﭘﺲ ﻣﺮوﺗﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!
ﺳﻔﯿﺮ ﺧﺸﻢ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده ،ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت و رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﯾﺎ او ﺑﺮﺧﻮد و دﯾﻨﺶ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺎ و اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﻦ و
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اﯾﻤﺎن آن را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! اﮔﺮ دﺳﺖ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪارد ﻣﯽروم و
ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﻮلھﺎ او را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﭘﯿﭙﺮس در »ﻏﺰه« ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺶ و اﻋﻼﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽاش اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ رﻧﺞھﺎﯾﺶ از ﻗﺒﯿﻞ ذﻟﺖ ،ﻏﺮﺑﺖ ،ﻋﺬاب و
آوارﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻐﺰﺷﺶ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و
ﺧﺪﻣﺘﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ ﯾﺎر و ﯾﺎورش در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪاش را ﺧﻮاﻧﺪ ،دﻟﺶ ﻧﺮم ﺷﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽام ﻧﺰدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﭘﺎﺳﺨﯽ ﭘﺮ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و وﻋﺪهھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او داد.
ﭘﯿﭙﺮس »ﻏﺰه« را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ﻗﺎھﺮه« رﺳﯿﺪ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮازش رﻓﺖ ،او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و او را در دار اﻟﻮزارت ﻣﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮد و »ﻗﻠﯿﻮب« و ﺗﻮاﺑﻊ آن را ﺑﻪ
او واﮔﺬار ﮐﺮد .از آن ﭘﺲ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﺎ او
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﻮد و از ﺗﺮس اﻓﮑﺎرش ،در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺧﻮشرﻓﺘﺎری ﺑﺎ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎور اﻗﻄﺎی ﭼﻪ ﺣﻘﺪ و ﮐﯿﻨﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
دارد .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﻨﻪ را از دﻟﺶ ﺑﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﭘﯿﭙﺮس
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﯾﺎر و ﯾﺎورش ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪهای از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎرھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﭙﺮس را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﺗﺎ در
ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و
دوﺳﺘﻢ ﭘﯿﭙﺮس را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻗﺪرت و ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزم.
ﭘﯿﭙﺮس در اﺑﺘﺪای اﻗﺎﻣﺘﺶ در »ﻣﺼﺮ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ اﻇﮫﺎر ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﻧﻤﻮده
و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﮫﺖ ﺧﺪﻣﺖ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ او اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﻧﯿﮑﯽ ﻣﻈﻔﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﯾﺎد ﺑﺮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪھﺎﯾﺶ
ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻗﻄﺎی ،ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر از دﺳﺘﺸﺎن
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﻌﺰی ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺎد ﺷﺪ ،او را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻈﻔﺮ
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ﺷﻮراﻧﺪﻧﺪ .ﮐﯿﻨﻪی وی را در دل اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﻧﻈﺮش
ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻠﻮ دادﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم رﺋﯿﺲﺷﺎن ﻓﺎرساﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی را ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی دروﻧﯽ ﭘﯿﭙﺮس ھﻤﺨﻮان ﺑﻮد ،وﻟﯽ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ
ﺟﮫﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﭙﺮس ،ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ در ﻓﮑﺮ ﺗﮫﯿﻪی اﻣﻮال ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮی،
ﮔﺴﺘﺮش ﻟﺸﮑﺮ و ﻣﺠﮫﺰ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و اﺑﺰار آﻻت ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻊ آوری ذﺧﺎﯾﺮ و
ﺧﻮراک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﺮ اﻣﺖ و اﻣﻼک آﻧﺎن ﺟﮫﺖ ﺟﻤﻊآوری ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .ﺟﻠﺴﻪای را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎ ،ﻗﻀﺎت ،اﻣﯿﺮان ،وزﯾﺮان و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در رأس آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ در ﺟﺎﯾﺰ
ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ﺟﮫﺖ اﻧﻔﺎق آن ﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ،از ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺘﻮا ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ از ﻓﺘﻮا دادن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ ﭼﻮن از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺟﻮاز آن ﺧﺸﻢ
آﺣﺎد ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺸﻤﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن را
ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن ﻓﺘﻮا ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻓﺘﻮاﯾﺶ را اﻋﻼم داﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﻪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺘﻮا در وﺟﻮب ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال و اﻣﻼک اﻣﯿﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ آﻧﺎن در ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال اﻣﯿﺮان ﺑﺪون اﯾﺠﺎد آﺷﻮبﮔﺮی و اﺧﻼلﮔﺮی ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪای را در ﮐﺸﻮر داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺸﮑﻼت و دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ داراﯾﯽ و ﺛﺮوت اﻣﯿﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح داد و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﺪارا ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺘﻮای ﺟﻮاز
ﮔﺮﻓﺘﻦ داراﯾﯽھﺎی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎی اﻣﯿﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم راﺿﯽ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ از ﻓﺘﻮاﯾﻢ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﯾﺎد آوری و ﮔﻮﺷﺰد
ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻀﺎر در دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ھﯿﭻ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺣﻠﻘﻪ زد و ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم رﻓﺖ
و ﺳﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ و »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دھﺎد ،ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﺣﻖ از
ﺳﺮزﻧﺶ ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺖ ﮔﺮی ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺰد اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎد و در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﺎ او
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .ﭘﯿﭙﺮس در اﺑﺘﺪا از ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ او ھﺸﺪار داد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ و ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن روﺑﻪرو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺪﻓﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ
ﻣﻈﻔﺮ را وادار ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻓﺘﻮای اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دﯾﻨﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﻮد و ﻣﺮدم را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺸﻮراﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﻣﻈﻔﺮ از ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﻓﺘﻮاھﺎﯾﺶ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮده و
او را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رأی اوﻟﻢ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ وﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻼﮐﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻣﯿﺮان را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺧﻠﻊ
ﮐﺮده و ﭘﯿﭙﺮس را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻗﺮار دھﻨﺪ .او ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ھﺸﺪار داد ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮ ھﻤﻪی اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎﯾﺸﺎن
را از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ھﻢﺳﻄﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻠﯽ
در ﺷﺮاﻓﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﯾﺎریﺷﺎن
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
اﻣﯿﺮان ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای روزی ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﻼﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ،آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﺪت زﯾﺎدی را
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ وی در ھﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﻓﺘﻮا ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرود ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻈﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،او اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﭙﺮس! در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ و وﻃﻨﺖ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،ﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ و ﻣﻠﺖ دارﯾﻢ .ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﻣﻐﻮلھﺎی وﺣﺸﯽ ﺑﻪ »ﺷﺎم« ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺎ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮوی آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ
»ﺑﻐﺪاد« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﻢ و دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ ﺑﺪھﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﻤﻊ ،ھﻮا ،ھﻮس ،ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ و دﺷﻤﻨﯽھﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را از اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﭙﺮس! ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺖ اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت را رد ﻣﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻦ و ﺑﺪان ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ آب ﺧﻮردن ﺑﻮد ،وﻟﯽ درﯾﻐﺎ از ﻣﺮدی
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ در راھﯽ ﻏﯿﺮ از راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮای آن روزی ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻧﮕﻪ دارم ﺗﺎ در آن روز ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺗﺮی از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ در ﭼﮫﺮهاش ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ! آﯾﺎ
ﻣﺮا ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﭘﯿﺮوان ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﯾﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺖ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻢ و اﮔﺮ
درهای ﻣﻤﻠﻮ از ﯾﺎران ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ و ّ
ﺷﺮ ﺗﻮ را از
ﻣﻦ دور ﺳﺎزد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻮل و ﻗﻮهی ﻣﻦ از
اوﺳﺖ و او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.
ﭘﯿﭙﺮس ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﺳﻠﻄﺎن اداﻣﻪ داد :ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی ،زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده و
ﭘﮫﻨﺎور ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را راﻧﺪ و ﺑﺎ آن ھﻤﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ .دﺳﺘﺖ را ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ
ﯾﺎری دراز ﮐﺮدی و ﻣﻦ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ،ﻋﺬرت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺗﻮ ھﯿﭻ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ و از اﻣﻮال اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ از
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﻢ؟
ﭘﯿﭙﺮس ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺸﻤﺶ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺷﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻢ.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

 اﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻧﻈﺮم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻮض ﮐﺮدی ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم در ﺻﻮرتﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﺖ در ﻗﺒﺎل دﯾﻦ و اﻣﺖ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮش ﮔﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ.
 ﭼﻪ ﮐﺎری از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دھﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦﺑﺮود؟
 دﺳﺘﺖ را دراز ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﮫﺪ ﺑﺒﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮت ﺑﺎﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺛﺮوت و داراﯾﯽھﺎی اﻣﺖ ﺳﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﺶ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
وﺟﻪ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﺷﺮاﻓﺖ و دﯾﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﮫﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ دوش ﺑﻪ دوﺷﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم،ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮی ﯾﺎ در دﻓﺎع از ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،اﻣﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدی ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ و آﻧﺎن ﮐﺎری ﻧﺪارم ،ﻧﻪ ﺗﻮ را
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﯾﺎری ﻣﯽدھﻢ و ﻧﻪ آﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ.
ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ او دﺳﺖ ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﻨﮕﯽ و در ﻣﻮرد اﻣﯿﺮان ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺑﺎ
آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﭙﺮس ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺮان را وادار ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ وزﯾﺮش ،ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﻦ رﻓﯿﻊ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
او از اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ھﻤﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﮕﯽ ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ،اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد :اﻣﯿﺮان ،ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎی ﻣﻠﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه ﮔﺸﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﯿﺰﯾﻪی دﺧﺘﺮش ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﻮاھﺮات و ﻣﺮوارﯾﺪھﺎﺳﺖ و آﻓﺘﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﯽرود ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ ﻧﻘﺮه اﺳﺖ.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺶ ھﻤﺴﺮش را ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺟﻮاھﺮات ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻠﺖ

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮدﺑﺎر و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آن ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و اﺳﺒﺎب اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن دﺷﻤﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻦ ،ﺷﺮف ،ﻧﺎﻣﻮس و ﺛﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ
ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮد و ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﺎرهای
ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ از ﺛﺮوت اﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ – ﮔﺮوه اﻣﯿﺮان – از داراﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ،
دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﻢ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاھﺮات و ﻏﯿﺮه را ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز و اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ .آن وﻗﺖ اﮔﺮ آنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد از
داراﯾﯽ و ﺛﺮوت ﻋﻮام ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهام ﺗﺎ ﻣﺮا در اﺟﺮای
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ و ﺳﭙﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺖ ﯾﺎری دھﯿﺪ ﺗﺎ از
ﺳﺘﻢھﺎﯾﻤﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺎزم ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از او ﺧﺮﺳﻨﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺎن ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را در روز دﯾﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﯿﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ آﻧﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ
ﭘﯿﭙﺮس ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﭙﺮس ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺪﻻل و ﺳﺨﻨﻮری را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ و ﺷﯿﻮا دارد ،ﭘﺲ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺘﺶ
ﻗﻮیﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
آﻧﺎن ﻋﺬرش را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺷﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻣﯿﺮان ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺛﺮوت و داراﯾﯽھﺎﯾﻤﺎن را از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮی ﺳﺮورم؟
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎجﺗﺎن ﮐﻪ از ﻣﺎل اﻣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ ،از
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ داراﯾﯽھﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ اﻣﻮال از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﻣﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آنھﺎ رااز ﮐﺠﺎ آوردهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ از راه ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ھﺮ راه ﮐﺴﺐ
ﺷﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ؟
 ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺮورم! آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدتﺳﻠﻄﺎن »ﻣﺼﺮ« ﺑﺎﺷﯽ و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد؟
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

 ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﺮد؛ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺖ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺨﺎرجﺷﻤﺎ از داراﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺘﺎن – ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ
ﺷﺮاﻓﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﻧﺎﻣﻮسﺗﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و
از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهام را ﺑﻪ
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ھﻢ زﯾﻮر آﻻت ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺎ – ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد – ﮐﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻗﺮار دادهام و
ﺳﮫﻢ ﻣﻦ ھﻢ از ﺳﮫﻢ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺻﺤﻨﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﺷﻤﺎ اﺑﺰار و ﻗﺪرت
ﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪﻃﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻗﺪرﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺮف ﺑﺰن ،زود ﺑﺎش.
او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﭘﯿﭙﺮس ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﺧﻮدش از آن ﺳﺎﻟﻢ و در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﭙﺮس ﮔﺸﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ او در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻈﺮﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻮاب داد :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﯽدھﻢ ،ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ اﻵن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﺸﺖ دری
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن از آن وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮد و ﺗﻌﺪادی از ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﯿﭙﺮس را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺮش
را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ و او اﻵن در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ در اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدھﺪ.
ھﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :ﭘﯿﭙﺮس ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ورودش ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن او را
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﯿﭙﺮس وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﺳﻪای از ﺧﻮن او را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ :ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮوﺧﺘﯽ ،ﭘﯿﭙﺮس!

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﭘﯿﭙﺮس ﺟﻮاب داد :ھﺮﮔﺰ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪام ،ﻣﻦ
ﻣﺴﺆول ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻮدﺗﺎن آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪام ﺗﺎ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺠﻨﮕﻢ و ﺑﺎ او ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻠﯿﻪ او ﯾﺎری ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ او را
ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آزاد ھﺴﺘﯿﺪ ھﺮﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﺘﺎن
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ!
آﻧﺎن ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :ﻣﺎ از ﺳﻠﻄﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ اﻣﻮال و اﻣﻼکﻣﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دربھﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ھﻤﮕﯽ ﺳﺮ ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﺎن از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدھﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺑﻪ زور از
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮم ،ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ آنھﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﯿﺪ! ﺳﭙﺲ دﺳﺖ دوﺳﺘﺶ
ﭘﯿﭙﺮس را ﮔﺮﻓﺖ و از ورودی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﺎن ،ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدش را ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﺰاﻧﻪھﺎ و ﺣﻤﻞ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در
آن اﺳﺖ ،آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ ﮔﺮوھﯽ را ﻣﺴﺆول ﺧﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻼﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮی ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻋﻼﻣﺖ داد و آﻧﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﺷﺎن را
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از درھﺎی ﺳﺎﻟﻦ را ﮔﺸﻮده دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزان
رؤﺳﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻠﻄﺎن اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ از
داراﯾﯽھﺎی اﻣﯿﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ داراﯾﯽھﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و زﮐﺎﺗﺶ را از ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺳﺘﻮر اﺧﺬ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ دو ﻣﺎھﻪی اﻣﻼک و زﻣﯿﻦھﺎی اﺟﺎرهای و ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ
دﯾﻨﺎر ﺗﻮﺳﻂ ھﺮﯾﮏ از اھﺎﻟﯽ »ﻣﺼﺮ« ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آن را دارد ،را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
اﯾﻦ رھﮕﺬر ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار دﯾﻨﺎر در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪ.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎرغ آﻣﺪ ،وزﯾﺮش ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﯿﻊ و اﺗﺎﺑﮑﺶ،
اﻗﻄﺎی ﻣﺴﺘﻌﺮب را ﻣﺴﺆول ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ،ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﺼﺮی ،ﻋﺮبھﺎ و ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن و ھﺰﯾﻨﻪی اﻣﻮال در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن
داد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰار آﻻت ﺟﻨﮕﯽ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﺮده و اﺳﺐھﺎی ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻗﺎﻃﺮان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺘﺮان
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و ﺧﻮب را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻧﻤﻮد؛ او ﻋﺪهای از ﺧﻄﯿﺐھﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و آﻧﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی ﻓﻀﺎﯾﻠﺶ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .آﻧﺎن
ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ و وﯾﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺑﻐﺪاد« آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮن و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎ و ﭼﭙﺎول ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﻧﺎﻣﻮس ،اﻧﮫﺪام ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﺸﺘﻦ
ﺷﯿﺮﺧﻮاران ،ﭘﯿﺮان ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ،و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻔﺼﻼ ﺷﺮح
ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ،واﻋﻈﺎﻧﯽ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در
راه ﺧﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﻤﺎﺳﻪی رﺑﺎﻧﯽ و وﻃﻨﯽ را در دلھﺎﯾﺸﺎن ﺷﻌﻠﻪورﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ،ﺣﻔﻆ دو ﺳﻮرهی اﻧﻔﺎل و ﺗﻮﺑﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺒﺮھﺎ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺳﺘﺎھﺎ ،آﯾﺎت ﻗﺘﺎل
ﺗﻼوت و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ آﯾﺎت را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »ﺷﺎم« و »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم وﻗﺘﺶ
را ﺟﮫﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﭘﯿﮏ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ده و اﻧﺪی ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺸﺎن ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﻣﺮداﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ورودیھﺎ و ﺧﺮوﺟﯽھﺎی ﻗﻠﻌﻪھﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت
ﺷﮫﺮھﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪای از ھﻼﮐﻮ ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ آوردﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ واﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوھﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن را ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎ
و ھﻤﺮاھﯽ اﯾﺸﺎن ﺟﮫﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﻤﻮد.
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آﻧﺎن از اﯾﻦ آزادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻧﺪ .در ھﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮجھﺎی ﻗﻠﻌﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺪرتھﺎ
و اﻃﻼع از دژھﺎ ،دﯾﻮارھﺎ و دروازهھﺎ ﺳﺮاﻏﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آﻧﺎن را در ﺑﺮﺟﯽ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻐﻮﻟﯽ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و در ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎخھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و روزی او را در ﻗﺴﻤﺖ
زﻧﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰان ﻗﺼﺮ ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺷﮑﻠﺶ اﺑﺮاز
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .او را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و او دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺮان ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﻼﮐﻮ را ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ از ّ
ﺷﺮش در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دوﺳﺘﯽاش را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺟﺰﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم ھﺠﻮم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻪ زراﻋﺖ و ﻧﺴﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﻨﺪی و ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺳﺖ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﭼﮫﺮهاش
ﺳﺮخ ﮔﺸﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن از آن ﻓﻮاره زﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺸﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
َ
َ َّ ٰ ُ ۡ ُ ْ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ
� ۡز�ة عن ي ٖد َوهم �ٰغِ ُرون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ[٢٩ :
ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ح� �عطوا ٱ ِ
»ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ« درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاری و ﺧﻔﺖ ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ ﭘﺲ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺰرگ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻓﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮش را از او رﺑﻮد و آن را روی زاﻧﻮﯾﺶ ﺷﮑﺴﺖ
و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آن را ﺟﻠﻮی ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﺶ از ﮐﺸﺘﻦ
ﺑﺎ آن ﺑﺘﺮﺳﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﺮت ﺷﻮد.
او دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﭘﯿﮏھﺎ را ﻧﺰدش ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دادهام ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ .آﻧﺎن را ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدان،
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﺎن را ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮھﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﻻن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف دم ﺷﺘﺮھﺎ ﺑﻮد،
ﺑﻪﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .او را در ﮐﺠﺎوهای ﺑﻪ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ

١٨٠

وا اﺳﻼﻣﺎ!

آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﺎراﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻐﻮل را ﻧﯿﺰ آزاد ﻧﮑﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ او را
در ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﺶ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻞھﺎ از ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺮاﻣﻮنﺷﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و از ﺷﺎدی ﮐﻒ ﻣﯽزدﻧﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺒﺎن در زﯾﺮ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﮏھﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ،
وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮی دروازهی زوﯾﻠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ دوﻣﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﻮﻣﯽ را ﺟﻠﻮی دروازهی ﻧﺼﺮ و
ﭼﮫﺎرﻣﯽ را در رﯾﺪاﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮدن زدﻧﺪ و
ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ دروازهی زوﯾﻠﻪ آوﯾﺰان ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن ،ﻋﺼﺮ آن روز ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن در ﻣﯿﺪان
رﯾﺪاﻧﯿﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﺎدری ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .او روی ﯾﮏ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﮫﻢ و اﻣﯿﺮان و وزرا ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮاران ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺠﺰا ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ھﺮ دﺳﺘﻪ اﻣﯿﺮ آن دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﺨﺼﻮص و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ رژه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ھﺮ دﺳﺘﻪای
ﮐﻪ رد ﻣﯽﺷﺪ اﻣﯿﺮ آن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ادای اﺣﺘﺮام ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد و ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺶ دﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ﺳﭙﺲ ﮔﺮدان ﭘﯿﺎده ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﯿﺪان را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﺎن ﮔﺮوه ﻣﻨﺠﻨﯿﻖداران ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ را ﺑﺮ ﭼﺮخھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻃﺮان ﻗﻮی و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪی ھﺠﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪھﺎی زرد آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮدﺳﺘﻪھﺎی اﻣﯿﺮان ﺑﺎ اﺳﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ و ھﻔﺖ دور
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دور آﺧﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ از اﺳﺐھﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﯿﻤﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ آﻧﺎن دﺳﺖ داد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ
ﺳﻔﯿﺪش ﺷﺪ و در ﺣﺮاﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﺳﻮاران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮه ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد :زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻠﻄﺎن! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮش را
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺎد! ﻋﻤﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎد! ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازهھﺎی ﻗﻠﻌﻪ
رﺳﯿﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻐﻮل را ﻧﺰدش ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﭘﯿﮏ ﻣﻐﻮل
را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ آزاد ﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺪرتھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻣﺎ را
ﮐﻪ دﯾﺪهای ﺑﻪ ﺳﺮور ﻟﻌﻨﺘﯽات ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺮدان »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪﺳﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ دﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮورت ﺑﮕﻮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان را ﻧﺰد ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن آﻣﺪﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،او را
ﭘﺎدﺷﺎھﺘﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وزﯾﺮش ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻓﯿﻊ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﮫﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺑﻪ آن
ﭘﯿﮏ ﻣﻐﻮل ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ از او ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و او را ﺑﻪ
ﻣﺮز ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ اﻣﯿﺪ آن اﻣﯿﺮان دردﺳﺮ ﺳﺎز را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻼﮐﻮ
ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻈﻔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺼﺮی و ﻣﺨﺎرج ﻻزم ﺟﮫﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻐﻮل ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا از آﻧﺎن ،ﺟﺒﮫﻪی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .او از ﻋﺪم ﯾﺎری و
روﮔﺮداﻧﯽ آﻧﺎن از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮل و ﺗﻤﺎﯾﻞﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻼﮐﻮ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و
ﺧﻀﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮐﺎﻣﻼ آ ﮔﺎه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن
ﺟﺪﯾﺘﺶ را در ﻋﺰم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺟﮫﺖ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و اﯾﻦﮐﻪ او ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را از دﺳﺖ
آﻧﺎن ﻧﺠﺎت دھﺪ و از ﻟﻮث وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ و او ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« را دژ ﺟﻠﻮﯾﯽ
»ﻣﺼﺮ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪن »ﺷﺎم« در ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻐﻮل را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او ھﯿﭻ ﻃﻤﻌﯽ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ »ﺷﺎم« ﻧﺪارد و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ رھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻘﺼﻮدش
ﯾﺎری اﯾﺸﺎن در ﺣﻔﻆ »ﺷﺎم« از ﺳﻘﻮط در ﭼﻨﮕﺎل آن ﮐﺎﻓﺮان ﻓﺎﺟﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﺎﻣﻪھﺎیاش آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻋﻠﯽرﻏﻢ رھﺎ ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﺶ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ھﯿﭻﯾﮏ از آﻧﺎن اﺟﺎزهی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ را ﻧﺨﻮاھﺪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادران
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ دھﺪ .ﻣﺜﺎل او و آﻧﺎن و ﻣﻐﻮل ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ و
ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .او در ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺸﻮرش را
ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﻣﯿﺮان »ﺷﺎم« ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻐﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ داد و
ھﺮ ﯾﮏ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺮود ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺳﺒﺎب آﺳﺎﯾﺶ و اﺣﺘﺮام او ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه
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ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻐﻮلھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺸﯿﺮان ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﮐﺸﻮر و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﺪهای از ﻣﺮدم »ﺷﺎم« ﻣﻘﯿﻢ در »ﻣﺼﺮ« را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ھﻤﻮﻃﻨﺎنﺷﺎن را از ﺗﺪاﺑﯿﺮ
و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺟﮫﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﻐﻮلھﺎ و ﺑﯿﺮون
راﻧﺪﻧﺸﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼم ،اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﺷﺎم« ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﺮاه او ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻠﻄﺎن آﻧﺎن را ﺑﺰرگ داﺷﺖ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و در اﻣﻮر ﻣﮫﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن را در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﮫﺎد در راه اﺳﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽداد و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮد و ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار داد .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری در دﻧﯿﺎ و ﺧﻮاری در
آﺧﺮت را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻼﮐﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن او را در
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎری ﻣﯽداد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ در ﻃﯽ ده ﻣﺎه از ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻃﻌﻢ راﺣﺘﯽ را ﻧﭽﺸﯿﺪ ،او ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮاب،
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﺮت ﮐﻮﺗﺎه اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﺎﻋﺖھﺎ زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ھﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را در ﻣﯿﺎن
ﺗﻮﻓﺎن ﻓﺘﻨﻪھﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش را ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ آﺷﻮبﮔﺮ و اﺧﻼلﮔﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،دﺳﺖ ﻣﻔﺴﺪان دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
دﺳﺘﯽ ﭘﺮﺗﻮان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻓﺴﺎر ﺳﺮﮐﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﮕﺎه دارد ،اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را اﺻﻼح
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﺪهای از آﻧﺎن ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺎ ﻋﺪهی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺪی و ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .او
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﭙﺎه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ ،ذﺧﯿﺮه
و ﺧﻮراک ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﻮال ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد .او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐھﺎی وﺣﺸﺖزده از آﻣﺪن ﻣﻐﻮلھﺎ را آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺪ و ﻋﺰم و اراده
را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎری آﻧﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻧﺒﻮده و ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن دﻋﻮت
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ در وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺪﻣﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻔﺎت وﯾﮋهای ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ،ﻋﺰﻣﯽ درﺧﺸﺎن ،ارادهای
آھﻨﯿﻦ ،اﯾﻤﺎﻧﯽ راﺳﺘﯿﻦ و ﻋﻘﯿﺪهای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ و ﻃﺮدﺷﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان از اﻧﺠﺎم آن در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد و روﺣﯿﻪی ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﻣﺮگ در راه
دﻓﺎع از دﯾﻦ و وﻃﻦ را در آن دﻣﯿﺪ و از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ از آﺗﺶ ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺟﻨﮓ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻠﺐھﺎی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ،ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﻐﻮل
ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻣﻤﻠﻮ از آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎزد و اﻋﺘﻤﺎد و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی »ﻣﺼﺮ«
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻣﻐﻮل ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮد اﯾﺸﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم«  -ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد – در آن ﺑﮑﺎرد.
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

در اﯾﻦ راه ،ھﻤﺴﺮ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪاش ،ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﻧﯿﺰ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﭘﯿﻤﻮدن
اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖ و ﻧﺎھﻤﻮار او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﺷﺐھﺎ را ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش ﺑﯿﺪار
ھﻢ و ّ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در ّ
ﻏﻢھﺎ و دردھﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺶ
ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎﯾﺶ را در ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪن از دﺳﺖ اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻏﯿﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﺎق ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
راھﺶ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﯽزدود .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﺪﯾﺖ در ﮐﺎر
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه آب و ﻧﺎﻧﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻏﺬا ﻣﯽداد و اﮔﺮ در
ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺷﺐ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و او را ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ
ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .او ھﻤﻮاره ﻗﻠﺒﺶ را ﻣﻤﻠﻮ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺖ زده اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﯾﻘﯿﻨﺶ اﻓﺰون و اﯾﻤﺎﻧﺶ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .او ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮدم ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻢ آرام ﮔﯿﺮد.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ھﺪف ﺗﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮی.
او ﺟﻮاب ﻣﯽداد :ﻣﻦ از آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ در ﭘﺸﺖ ﺳﭙﺎه و در ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ و دور از ﺗﯿﺮھﺎ و ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ
ﻣﺎﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در دﺳﺘﺎنﺷﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﻮی؟
ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺒﻢ ھﺮﮔﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ،
ﻣﺤﻤﻮد! ﯾﺎدت ﻣﯽآﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺒﺎنﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﮔﺎھﯽ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﺎھﯽ ﻣﻦ؟
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ او را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﯾﺎدم
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺟﮫﺎد! ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن روزھﺎی ﺧﻮش و ﺧﺮم را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮم؟
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دھﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮهی اﻟﮫﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد ،اﻣﺎ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف »ﻣﺼﺮ« زودﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺻﻮل ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ »ﻏﺰه« و »اﻟﺨﻠﯿﻞ«
ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدان را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ و زﻧﺎن و ﺑﭽﻪھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ،

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١٨٥

ﺑﺎزارھﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮده ،اﻣﻮال را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده و ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ را ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺰﻣﺶ را در ﺷﺘﺎب ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ و ﺧﺮوج
ﺟﺰم ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ روزی را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در »ﻗﺎھﺮه« و
دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﮐﺸﻮر »ﻣﺼﺮ« ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری دﯾﻦ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﺪای ﺑﺰرگ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و در
زﻣﺎﻧﻪای ﻏﯿﺮ از زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،در دورهای از دورهھﺎی ﺻﺪر اﺳﻼم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ دﻋﻮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد
ﻣﯽروﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻓﺮان را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ و واﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن دﺳﺖ از ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮاب ﺧﻮاران از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﺷﺪ و در ھﻤﻪی ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و راهھﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑﺎنھﺎ ﺑﻮد!
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزان را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﺎن را
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
او ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« رﺳﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪی ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ اﻣﯿﺮان را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ھﻤﺮاه او ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﺲ درﺑﺎرهی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫﺎﻧﻪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﺪﺗﯽ
زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻨﺪ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد :اﯾﻦ رأی ﺿﻌﯿﻒ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺪ و ﺑﯽﺟﺎﺳﺖ!
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﮔﺮدنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﻮال ﻣﺮدم ﮐﻠﻔﺖ ﺷﺪه،
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ! ای اﻣﯿﺮان ﺑﺪ! آﯾﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﺪ؟ ای
اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن! ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻣﻮال ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و از ﺟﮫﺎد ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﺪ!
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﭼﻪﻗﺪر اﻣﺸﺐ ﺷﺒﯿﻪ دﯾﺸﺐ اﺳﺖ و ﭼﻪﻗﺪر ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻋﮫﺪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج ھﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ َ َ ُ ْ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ُّ ْ َ ُ ُ َّ ٗ َ َ
َ
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ِ
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ْ
َ َ
ُ ُ َّ َ ٗ َ َ ْ َ َ ُ
ُ
ٱ ۡ� ُع ُدوا ْ َم َع ٱ ۡل َ�ٰعِد َ
ِين ٤٦ل ۡو خ َر ُجوا �ِي�م َّما َزادو� ۡم إِ� خ َبا� َو� ۡوض ُعوا خِ�ٰل� ۡم
ُ َ ُ ۡ ۡ َ
ُ ۡ َ َّ ٰ ُ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ َ ُ َّ
َ
َ� ۡبغون� ُم ٱلفِت َنة َو�ِي�م س�عون لهمۗ وٱ� عل
ِيم ۢ ب ِٱل�ٰل ِ ِم�] ﴾٤٧اﻟﺘﻮﺑﺔ[٤٧-٤٦ :

»و اﮔﺮ آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ )ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ( ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎز و ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای آن آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ اﻟﻠﻪ از ﺣﺮﮐﺖ آنھﺎ ﮐﺮاھﺖ داﺷﺖ ،ﻟﺬا آنھﺎ را )از ﺣﺮﮐﺖ( ﺑﺎزداﺷﺖ ،و ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« .اﮔﺮ )آنھﺎ( ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﺰ ﻓﺴﺎد )و
ﺗﺒﺎھﯽ( ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽاﻓﺰودﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻓﺮادی )ﺿﻌﯿﻒ اﻻﯾﻤﺎن( ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ )ﺳﺨﻨﺎن( آنھﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ ،و اﻟﻠﻪ
)ﻧﺴﺒﺖ( ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران داﻧﺎﺳﺖ«.

ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻣﯽروم ،ﭘﺲ
ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش
ﺑﺎزﮔﺮدد ،ھﯿﭻ ﺗﺄﺳﻔﯽ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ!
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮔﻮﺷﻪای ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮان
ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊﺷﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺐ» ،ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﯿﻤﻪھﺎ و ﭼﺎدرھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺧﯿﻤﻪی ﺳﻠﻄﺎن
در وﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺷﺘﺮان و ﻗﺎﻃﺮان ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺪارﮐﺎت ،ذﺧﺎﯾﺮ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن
در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺆول رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻠﮏ
ﻣﻈﻔﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ دورﺗﺮ از اردوﮔﺎه ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
»ﺷﺎم« ﺑﻮد ﺗﺎ از آﻣﺪن ﺟﻠﻮداران ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و اردوﮔﺎه ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮد.
در ﺟﻠﻮی ﺧﯿﻤﻪی ﺳﻠﻄﺎن ،ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﻣﺮدان و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺎدرھﺎی اﻣﯿﺮان و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را در ﺧﻂ

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﺷﺎم« ﻗﺮا داﺷﺖ ،ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﮔﺬرﮔﺎھﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪی ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺮوھﯽ از ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ھﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ اﻣﯿﺮان اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر از آن را ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺧﯿﻤﻪی ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ،اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ،وزﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻓﯿﻊ و اﺗﺎﺑﮏ اﻗﻄﺎی
ﻣﺴﺘﻌﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ،ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪهی ﺷﺎﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن در ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻈﺮش را
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،او ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽداد و ﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی آنھﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﺰﻣﺶ را ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﺟﺰم
ﻣﯽﮐﺮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ رأی ھﻤﮕﯽ آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رأی او .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس و دﯾﮕﺮان
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ
ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .آﻧﺎن از وی ﺗﺸﮑﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪاش رﻓﺖ ﺟﺰ
اﺗﺎﺑﮑﺶ ،اﻣﯿﺮ اﻗﻄﺎی ﻣﺴﺘﻌﺮب ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻠﻄﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت
ﺳﻠﻄﺎن از ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری اﻣﯿﺮان در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﺷﻮاری ﺑﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و
آﻧﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ،اﺧﺘﻼف ،ﻋﺠﺰ و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ دوﺷﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ راﻧﺪن دﺷﻤﻨﺎن وﺣﺸﯽ از وﻃﻦ و
ﻧﺠﺎت و رھﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼم از ﭼﻨﮕﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮد.
اﺗﺎﺑﮏ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آرام ﺑﺎش ﺳﺮورم! ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺰم و ارادهی ﺷﻤﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و اﻋﺮاض
آﻧﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده و آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و از دﺳﺘﻮراﺗﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺒﻮر ﺑﺎش ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮدﺑﺎر و ﺷﮑﯿﺒﺎ ھﺴﺘﯽ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ در ھﻨﮕﺎم ﻗﺪرت و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ در
ھﻨﮕﺎم دﺷﻮاری و ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ از ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺣﯿﻠﻪ و
ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﺟﻮاﺑﻢ را ﺑﺪه ،ﻧﻈﺮت درﺑﺎرهی اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻗﻄﺎی ﮔﻔﺖ :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻦ درﺑﺎرهی او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﯿﺮان در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ؟
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اﺗﺎﺑﮏ ﺟﻮاب داد :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮورم! ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ او از روز
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻋﺼﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮده و
ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪه ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﮑﻮﺗﺶ ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده ای اﻗﻄﺎی!
اﺗﺎﺑﮏ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺳﺮورم از ﺳﮑﻮﺗﺶ راﺿﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺗﺶ راﺿﯽ ﺷﺪم ،اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ راه
درﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪﻃﻮر آﻧﺎن را از ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ از دﺳﺘﻮراﺗﻢ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ و
ﮔﻮﺷﺶ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ اﻗﻄﺎی آﯾﺎ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﯿﭙﺮس
و اﯾﻦ ﺑﯽﻃﺮﻓﯿﺶ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺮأت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟
اﻗﻄﺎی ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎن! اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﻗﻄﺎی ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﭙﺮس اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ھﯿﺠﺎن و ﻋﻼﻗﻪی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی وی در
ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻮدهام ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﭘﯿﺮوزی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ اﺗﺎﺑﮑﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و او ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮاب ﺳﺒﮑﯽ در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﻓﺮو رﻓﺖ و اﺗﺎﺑﮑﺶ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﭘﺎرهای از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﻠﻄﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و اﺗﺎﺑﮑﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و
ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺪھﺪ .ھﻤﻪی ﺣﺎﺿﺮان در اردوﮔﺎه از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺸﺘﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪی اﻣﯿﺮان
ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺳﻠﻄﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ او ھﯿﭻ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاد و ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺮاه اﻓﺮادش ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﻮم! وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮان ﺑﮫﺎﻧﻪﺟﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻠﻄﺎن را دﯾﺪﻧﺪ از ﺧﻮد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ھﻤﺮاه او ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮﺑﺎزان در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻟﺸﮑﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﺧﺒﺎری از ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﭘﯿﭙﺮس و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
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اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ »ﻏﺰه« ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺰرگ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن اﺳﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و »ﻏﺰه« را در اﺧﺘﯿﺎر وی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﯾﮏ روز در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﻣﯿﺮان و ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﯽ از ﺣﺮﯾﺮ ﺳﯿﺎه ﮐﻪ
ﭼﮫﺮهاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪون آن ﻣﯿﺎن او و اﻣﯿﺮان ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ او
ﭘﯿﻮﺳﺖ .دو ﮐﻨﯿﺰک ﺣﺒﺸﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ و ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ از او
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺸﺖ ﭼﺎدر ﺳﻠﻄﺎن
ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ او ﺳﺮ ﻣﯽزد.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻋﮑﺎ« در اﺷﻐﺎل ﻓﺮﻧﮓ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن در ھﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﻪ راه را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺑﺒﻨﺪد .او ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ ﺑﻪ »ﻋﮑﺎ« از راه ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﻼع از آﻣﺪن ﺳﻠﻄﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶھﺎ و ھﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺖ ﺑﺪی ﻧﺪارد و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎن از او ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﺑﺮاز اﺧﻼص و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻻوراﻧﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺸﺎن ھﻤﺮاه او ﺑﺮوﻧﺪ .اﻣﺎ او از اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻟﺸﮑﺮش اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺪارد .ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ﻗﺴﻢ داد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ او
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ او و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻮار ﯾﺎ ﭘﯿﺎدهای از ﻋﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮود و
ﻗﺼﺪ آزار و اذﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ.
ﻓﺮﻧﮓ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده و اﺗﺤﺎدﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﺎن از »ﻏﺰه«
را دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و راه دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎ آﻧﺎن در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪھﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺸﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن
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ﺷﺮط ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﺮجھﺎی اﺳﺘﻮار ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻋﮑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽﺷﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﯿﻠﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ،ﻋﮑﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر دور از آﻧﺠﺎ اردو زد .او اﻣﯿﺮان،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻟﺸﮑﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺸﺘﺎر ،ﺑﺮدهﮐﺸﯽ و آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد
ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ.
ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻐﻮل و ﯾﺎری اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﻧﺎن را در ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺟﮫﺎد از ﻋﻘﺎب و ﻣﺠﺎزات اﻟﮫﯽ ﺑﯿﻢ داد.
ھﻤﻪی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ درﺳﺘﯽ و ﺗﻼش در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و
ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﭙﺮس از ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻧﺎن
رﻓﺖ .ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ھﺪﻓﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮدن آﻧﺎن و ﻋﺪم درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش اداﻣﻪ داد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در »ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت« ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻐﻮل آﻣﺪن ﺳﭙﺎه »ﻣﺼﺮ« را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﮔﺮدانھﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮش از »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« ﺑﻪ »ﻏﺰه« و از »ﻏﺰه« ﺑﻪ »ﻋﮑﺎ« و از »ﻋﮑﺎ« ﺑﻪ
»ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت« اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد:
ﮐﻤــــــــــــﺎن و ﺷﻤﺸــــــــــــﯿﺮ
ﺑـــــــــﺎ ﻧﯿـــــــــﺰه و ﺗﯿـــــــــﺮ
ﻣﯽﺷــــــــــــﻮﯾﻢ درﮔﯿــــــــــــﺮ

ﺑـــــــــﺎ دﺷـــــــــﻤﻦ ﭘﯿـــــــــﺮ

ﻣــــــــﯽدرﯾﻢ ﭼــــــــﻮ ﺷــــــــﯿﺮ

ﻣـــــــــــــﯽﮐﻨﯿﻢ اﺳـــــــــــــﯿﺮ

دﺷـــــــــــــﻤﻦ ﻏـــــــــــــﺪار

ﻣﻐـــــــــــــﻮل و ﺗﺎﺗـــــــــــــﺎر

ﻣــــــــــــــﺎ ﻗﮫﺮﻣــــــــــــــﺎﻧﯿﻢ

ﺟﻨﮕـــــــــــــــــــــــــــﺎوراﻧﯿﻢ

ﺷــــــــــــــﯿﺮ ژﯾــــــــــــــﺎﻧﯿﻢ

ﺑﺒـــــــــــــــﺮ ﺑﯿـــــــــــــــﺎﻧﯿﻢ

ﺑــــــــــــــﺎد ﺧــــــــــــــﺰاﻧﯿﻢ

از ﺧـــــــــــــﻮد ﺑـــــــــــــﺮاﻧﯿﻢ

دﺷـــــــــــــﻤﻦ ﻏـــــــــــــﺪار

ﻣﻐـــــــــــــﻮل و ﺗﺎﺗـــــــــــــﺎر

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﺐ آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد .ﺳﻠﻄﺎن و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻢ
ارﺗﻔﺎع اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻤﯽ آن ﻃﺮفﺗﺮ ،در ﻃﻮل ﺷﺐ ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﻐﻮل در ﺣﺎل
ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روز ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﻮدن
ﻓﺮدا ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ .آن ﺷﺐ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮش ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﺻﺮف
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎزان ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﺸﺎن ،ﺻﺪور اواﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و ﺗﻔﮑﺮ
در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاب ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ،روی
ﺻﻨﺪﻟﯽاش ﺧﻮاﺑﯿﺪ و دراز ﻧﮑﺸﯿﺪ.
او ﻣﺮﺗﺐ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﭽﻪ از آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ داﺷﺖ ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪی ھﻤﺴﺮش ﻣﯽزد و اﺣﻮاﻟﺶ را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ.
ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﺎ آ ﮔﺎه ﺷﺪن از ﺧﺒﺮ ﻓﻮت ﺑﺮادرش ﻣﻨﮑﻮﺧﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل» ،ﺣﻠﺐ« را ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﮐﺸﻮرش ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺰرﮔﺶ ،ﮐﺘﺒﻐﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
»ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس رﺳﯿﺪ و
از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻄﺎن »ﻣﺼﺮ« ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ و اﻧﺒﻮھﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺖ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺳﭙﯿﺪهدم ﺳﺮ زد ،دو ﺳﭙﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو
ﮔﺮوه ﺧﻮدش را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻﯾﮏ از دو ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶﻗﺪم ﻧﺸﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺸﺎن ،ﮐﺘﺒﻐﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن را درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﺧﻄﯿﺒﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮھﺎ ﺑﺮای
ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺘﺒﻐﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در آن وﻗﺖ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ
رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،اﻣﯿﺮ ﺑﮫﺎدر ﻣﻌﺰی در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺧﻮد در ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه
ﺑﻮد و ﻋﺪهای از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﻣﻐﻮل
ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﻮد ،ﺳﻠﻄﺎن او را ﻣﻤﻠﻮﮐﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و
ﺷﺨﺼﯽ را ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻦ ﺑﻪ وی ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ او ﺑﻮد و ﯾﮏ
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وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﻟﺤﻈﻪ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺮﮐﯽ و ﺑﺎ ھﻮﺷﯽاش از او ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل ھﺴﺘﯽ و اﻓﺮاد ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ھﻤﯿﺸﻪ او را ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻐﻮل ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ او ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ دو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﻐﻮلھﺎ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را در ھﻢ ﻣﯽدرﯾﺪ ،ﻋﺪهای را زﺧﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﺪهای را ﻣﯽﮐﺸﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادش
دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ داد ،ﭘﺲ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻔﻮف ﺟﻠﻮﯾﯽ ھﺮ دو
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ھﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﺖ وﮐﺸﺘﺎر در ھﺮ دو ﺳﭙﺎه ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﭼﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ در ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ دﻟﯽ ﺑﺎز ﻧﺒﺮد را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪن ھﺠﻮم
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ،ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ از آﻧﺎن وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر
ﺷﺠﺎﻋﺖ و وﺣﺸﯽﮔﺮیھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .او ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ و اﻓﺮادش را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﻣﻐﻮل در ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺳﻠﻄﺎن و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﺑﻮد و از
ﺳﻠﻄﺎن اﺟﺎزهی ﻧﺒﺮد ﺧﻮاﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻐﻮل! ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﻐﻮلھﺎ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ
از ﭼﻨﮕﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﻟﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺮﺣﺒﺎ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل! ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻪﺳﺎن ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﻮف ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راه را ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ از ﺷﺠﺎﻋﺖ و
دﻻوریاش ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ :ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل! ﻣﺮﺣﺒﺎ
ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل!
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﻐﻮل ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﻠﻄﺎن در ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻮاران در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻄﺎن دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ھﻢ و ّ
ّ
ﻏﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮش از ﻣﮑﺮ و ﺗﺮور ﺑﻮد .او ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ از ﺗﭙﻪای
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺤﻨﻪی ﻧﺒﺮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﺳﻠﻄﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ دﯾﺪن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺣﯿﺮت زده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .در ھﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻐﻮلھﺎ را ﮐﺸﺖ،
ﺳﭙﺲ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﺳﻮاران ﻣﻐﻮل ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎن ﺗﯿﺮی ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﻠﻄﺎن ھﺠﻮم آوردﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﯿﺮان و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮدهی ﻣﻐﻮل از ﭘﺸﺖ ﻧﯿﺰهای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ،ﻧﯿﺰه ﺑﻪ او اﺻﺎﺑﺖ
ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ اﺳﺒﺶ ﺧﻮرد .ﺳﻠﻄﺎن از اﺳﺐ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و دو ﺳﻮار ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ،
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از آن دو دور ﺳﺎزد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻮار ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و
ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ را زد و ﺳﻮار ﻣﻐﻮل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار دﯾﮕﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﻮاری ﻧﻘﺎبدار او را از ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ .آﻧﺎن دو
ﺿﺮﺑﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮ رد و ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ دو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﻮار ﻧﻘﺎبدار ﻓﺮﯾﺎد زد :ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﻣﻦ زودﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ
رﻓﺘﻢ!
اﯾﻦ ﺳﻮار ﻧﻘﺎبدار ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺮ آن ﺑﭽﻪی ﻣﻐﻮل را از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﻮاران ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ و ﺳﻮاری را ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﮑﺎف ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺳﭙﺎه را ﺑﺴﺘﻨﺪ
و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻﮐﺲ اﺟﺎزهی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺪای آن ﺳﻮار ﻧﻘﺎبدار را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد ،ﺑﻪ ﺷﮏ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ رﻓﺖ و
ﻧﻘﺎب را از ﭼﮫﺮهاش ﺑﺮداﺷﺖ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر را دﯾﺪ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺟﺎن ﻣﯽداد .او ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﯿﭙﺮس ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ در ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .در ﮐﻨﺎر در اﺗﺎﺑﮑﺶ اﻗﻄﺎی را دﯾﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺮس ،ﻣﻠﮑﻪ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮو و ﻃﺒﯿﺐ و دو ﮐﻨﯿﺰک را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎور.
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اﻗﻄﺎی رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎورد .ﺳﻠﻄﺎن او را در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ھﻤﺴﺮم!
وای ﻋﺰﯾﺰم!
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه و
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﻮ واﺣﺒﯿﺒﺘﺎه! )وای ﻋﺰﯾﺰم!( ﺑﮕﻮ وا
اﺳﻼﻣﺎه! )وای اﺳﻼﻣﻢ!( و ﭘﺲ از ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و ورود دو ﮐﻨﯿﺰک ﺣﺒﺸﯽ
ﮐﻪ وﺣﺸﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻮد ،روﺣﺶ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش زد و اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ھﻤﺴﺮ ﺷﮫﯿﺪش را
ھﻤﺮاه ﻃﺒﯿﺐ و دو ﮐﻨﯿﺰک ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ او را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .او از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و
ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ رﻓﺖ.
ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪﺳﺎن آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن
ھﯿﺰم ﺧﺸﮏ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺳﻒ و ﺧﺸﻤﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮده و اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس را ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! دﻻوری و
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮ ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻔﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ آﺗﺶ ﺣﻤﺎﺳﻪ در آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻐﻮلھﺎ – ﭘﺲ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﻏﯿﺎب ﺳﻠﻄﺎن و ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺶ – ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﯿﺮ ﺑﮫﺎدر ﺑﻮد،
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪﺳﺎن ﺧﻂ ﮐﺠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻟﺸﮑﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﯿﭙﺮس ﻣﻘﺪﻣﻪاش و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺘﮫﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه
دﺳﺖﺧﻮش ﺣﻤﻼت ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﻣﻐﻮلھﺎ ﮔﺸﺖ .آﻧﺎن ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن در ﻗﻠﺐ
ﺳﭙﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﮫﺖ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و آنﻗﺪر آﻧﺠﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻮازی ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪی ﻣﻨﻔﺮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ،ﺳﻠﻄﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶروی ﮐﺮد و ﮐﻼه ﺧﻮدش را در آورد
و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﯾﺎد زد :وا اﺳﻼﻣﺎ! و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد و
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪای ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﺪا در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺪان
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ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن ﻣﻐﻮل ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﻠﻄﺎن ،ﮐﺘﺒﻐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻐﻮلھﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﻓﺮود
ﻣﯽآورد و ھﺮﮔﺎه اﺳﺒﺶ ھﻼک ﻣﯽﺷﺪ ،اﺳﺐ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ آن ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﺶ را ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﻮر دھﺪ.
در آن ﮔﯿﺮ و دار ،اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ھﻤﻪی
ﻓﺸﺎرھﺎ اﺟﺎزهی ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداد ،ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮی ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺮش در دﺳﺘﺎن اوﺳﺖ ،آﻧﺎن ﺑﻪﺳﺎن ﮐﻮهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و اﺳﺘﻮار ﭘﺎﯾﺪاری
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﺎر در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و دﺷﻤﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻢ اﺳﺒﺎن از روی
اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﺧﻮدی و دﺷﻤﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﺻﻒ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان دﻻور دﺷﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ و از ﭘﺸﺖ آﻧﺎن را ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺘﺎﺑﺎن از
ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﻨﻄﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و. ...
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺰار ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،از
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﯾﺎراﻧﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ھﻢزﻣﺎن اﻓﺮاد ﺷﺠﺎع و دﻟﯿﺮ
دﺷﻤﻦ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ او و
اﺳﺒﺶ را ﺗﮑﻪ ﻣﯽﮐﺮد او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد! ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺐ ﺑﺎ
ﺗﻨﻪی ﺑﯽﺳﺮ ﺳﻮار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ! ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻓﺮاد ﺷﺠﺎع و ﺟﺴﻮرش ﻣﯽﺳﭙﺮد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻘﯿﻪ را رھﺎ ﮐﻦ ،اﯾﻦ ﺳﻮار را ﺑﮑﺶ.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﭘﯿﭙﺮس ،دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻤﺖ
راﺳﺘﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ داﺷﺖ،
ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﭙﺮس از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﻗﺪرت ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ دﺳﺘﻮر ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻧﺘﺸﺎر در ﻏﺮب را ﺻﺎدر ﮐﺮد و
ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﺠﻮﻣﺶ اداﻣﻪ دھﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی آﻧﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ در ﻏﺮب اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪی آﻧﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮد و
آھﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد واﺳﻼﻣﺎ! ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻗﻠﺐ
ﺳﭙﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺑﺎﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود و ﺑﺮ ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮد .او ﺑﺎ ھﻮش و
ذﮐﺎوﺗﺶ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻐﻮلھﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و از ﻗﻠﺐ
ﺳﭙﺎه ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪای از ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﻣﯽﺗﺎزد و ﺻﻔﻮﻓﺸﺎن را در
ھﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﺻﺖ را ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه
ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻣﯿﺎن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻧﯿﻤﻪی دﯾﮕﺮ ﻗﻠﺐ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی را ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ھﺠﻮم ﺑﯿﺎورد ،ﺳﭙﺲ در ﻏﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪی
ﺷﻤﺎﻟﯽاش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﮐﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدش را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻼﻟﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ دﺷﻤﻦ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ و از آن ﭘﺲ ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز
دﺷﻤﻦ ﺗﻨﮓ و ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺳﺮی ﺑﺮھﻨﻪ و ﭼﮫﺮهای ﺳﺮخ و ﻣﻮھﺎﯾﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎرهای آﺗﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دود ﺳﯿﺎھﯽ از آن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﺻﻔﻮف را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزد،
ھﺮﮔﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮش ﮐﺞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و اوﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻوران دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽزد ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ.
او ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻮد و ھﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
زﺧﻤﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻔﯽ او ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺼﺶ ﺳﺨﺖ آﻣﺪ ،ﭘﺲ
ﻋﺪهای از دﻟﯿﺮان ﺑﯽﺑﺎک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﺑﻼی
ﺳﻄﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﮔﺮد ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﺮﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی او
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﻋﺪهی زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﭼﻮن راھﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط و
ﺣﺬر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻧﯿﺰهای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﻓﺴﺎر
اﺳﺒﺶ را ﮐﺸﯿﺪ و اﺳﺐ روی دو ﭘﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی اﺳﺐ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد،
ﺳﻠﻄﺎن از روی اﺳﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :در راه ﺧﺪا ای دوﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ! ﺳﻠﻄﺎن درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ اﺳﺐ ﺑﯿﺎورﯾﺪ! ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی
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ﭘﯿﺎده ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺖ از اﺳﺒﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﻤﺎن ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮم.
او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺐ ﻧﺠﯿﺒﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ و او ﺳﻮار
ﺑﺮ اﺳﺐ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺸﮑﺮش در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ و ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮد .او ﺷﺨﺼﯽ را ﺟﮫﺖ اﻃﻼع اﻣﯿﺮ ﺑﮫﺎدر از ﺗﺼﻤﯿﻢ وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ دﺷﻤﻦ ﻧﺰدش ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﯿﺮ ﺑﮫﺎدر ﺑﻪ اﻓﺮادش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق و در
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
وﺳﯿﻊﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪ و ﻧﺒﺮد در دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﺒﻐﺎ ﺑﻪﺳﺎن ﺳﮕﯽ ھﺎر ﭘﺎرس ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺨﻠﺼﺶ ﺳﭙﺮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ و اﻃﺮاف
او ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎف و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه در
ﺣﺮﮐﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺘﺒﻐﺎ او را دﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از دﻻوراﻧﺶ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺴﻮزی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺖ :رھﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ او را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ! ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدم او را ﺑﮑﺸﻢ!
وﻗﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﻣﯿﺮ ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ آﻗﻮش ﺷﻤﺴﯽ – ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ – داوﻃﻠﺐ ﺷﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ
ﮔﺸﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻐﻮل ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﯾﻮرش ﺑﺮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻓﺮﯾﺎدزد :ﺳﺮورم! ﻣﻦ دﺳﺖ ﺗﻮأم ،دﺷﻤﻦ ﺧﺪا را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻢ! او ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪی آن ﻃﻐﯿﺎنﮔﺮ ﻓﺮود آورد و دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺘﺒﻐﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﺑﻪ او
ﺿﺮﺑﻪ زد و او را از روی اﺳﺒﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺮ آﻗﻮش در آن ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺰهاش را
در ﮔﺮدن او ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ از روی اﺳﺒﺶ اﻓﺘﺎد ،ﻃﻐﯿﺎنﮔﺮ ﻧﯿﺰ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺳﺮﻧﯿﺰه در ﺣﻠﻘﺶ و دﺳﺘﻪی آن در دﺳﺖ آﻗﻮش ﺑﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .اﻣﯿﺮ آﻗﻮش
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی دﺷﻤﻦ او را ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﺳﻠﻄﺎن و
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اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺒﻐﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ و ھﻤﮕﯽ ﯾﮏﺻﺪا
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻐﻮلھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺷﺪ و ﻧﺎآراﻣﯽ و
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺻﻔﻮفﺷﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻢﮐﻢ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺻﻒھﺎی ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺳﭙﺎه دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﺷﻤﻦ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﻠﺐ
ﺳﭙﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎری دھﻨﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ دو داﯾﺮه ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ھﯿﭻ راه ﻓﺮاری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﺜﻪھﺎ و ﺑﺪنھﺎی ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهی آﻧﺎن ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺳﭙﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﭙﻪی
ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎراﻧﯽ از ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮود ﻣﯽآوردﻧﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺗﭙﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﻮه ﺗﯿﺮھﺎی
ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻧﺎن را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﭼﮫﺮهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﺎدی و ﺑﺸﺎرت اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮫﺮھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﻮلھﺎ ،ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺟﻨﮓھﺎی آن دوران ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺳﺠﺪهی ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪﺟﺎی آورد و
ﺳﺠﺪهاش را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم رﯾﺸﺶ را ﺧﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮآورد و ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺳﻼم داد ،ﺳﭙﺲ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﺷﺪ و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! زﺑﺎﻧﻢ از ﺗﺸﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺟﺰ و
ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎداش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در راه ﺧﺪا ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺪهی ﮐﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ ۡ ۡ َ َ ُ
﴿إِن تن�وا ٱ� ي
ن��م َو�ثبِت أقدام� ۡم] ﴾٧ﻣﺤﻤﺪ[٧ :

وا اﺳﻼﻣﺎ!

١٩٩

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! اﮔﺮ )دﯾﻦ( اﻟﻠﻪ را ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ) ،اﻟﻠﻪ( ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﮔﺎمھﺎﯾﺘﺎن را )ﺛﺎﺑﺖ و( اﺳﺘﻮار ﻣﯽدارد«.
َ َ َ َ َ َ ۡ َ ٗ َ َ َ ۢ ۡ َّ َ َّ ُ َ َ َّ
َ ّ
ل�ٰ� َ
�ن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[٢٤٩:
﴿�م مِن ف ِئةٖ قل ِيل ٍة غلبت ف ِئة كثِ�ة �ِإِذ ِن ٱ� ِۗ وٱ� مع ٱ ِ ِ

»ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎران

اﺳﺖ«.
ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﻐﺮور ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت و
ﺟﻼﻟﺶ ﺧﺎﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ او ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
دﻋﺎھﺎی ﺑﺮادرانﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮھﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ روز
ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن از ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﮫﺎد ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺷﺪه و
ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ زﻣﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را از ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼم ﺑﺮاﻧﯿﺪ و آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادرانﺗﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻤﺎن و ﺧﯿﺮ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ درود و
رﺣﻤﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت و ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﭘﯿﺮوزی و ﺑﻘﺎ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ در راه او ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﻪ درود و ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﺻﺎدق ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد اوﺳﺖ را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﺪهاش ،ﻗﻄﺰ ﺑﻮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داد!
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮﻧﺶ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد!
ﺧﺪا او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد!
ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﺎن اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
َ
ُ َ
ََ َۡ
� َس َ َّ
ِين قُتلُوا ْ � َسبيل ٱ َّ�ِ أ ۡم َ�ٰتَۢ� بَ ۡل أ ۡح َيا ٓ ٌء ع َ
� ٱ َّ� َ
﴿و�
ِند َر ّ� ِ ِه ۡم يُ ۡر َزقون١٦٩
ۚ
ِ ِ
ِ ِ
ّ ۡ َ ۡ ۡ ََّ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ
َ ۡ
َ َ
ِ� ب َما ٓ َءاتَٮ ٰ ُه ُم ٱ َّ ُ
� مِن فضلِهِۦ و�ستب ِ�ون ب ِٱ�ِين لم يل
حقوا ب ِ ِهم مِن خلفِ ِهم ��
فرِح ِ
َ ٌ َ َۡ ۡ َ ُ ۡ َۡ ُ َ
خ ۡوف علي ِهم َو� هم � َزنون] ﴾١٧٠آل ﻋﻤﺮان[١٧٠-١٦٩ :
»و ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در راه اﻟﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺮده ﻣﭙﻨﺪار ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺰد
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن روزی داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻟﻠﻪ از ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهاﺳﺖ،
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮش وﻗﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﯽ ﺑﺮ آنھﺎﺳﺖ و

ﻧﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از »ﺷﺎم« ھﻤﺮاه دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،او ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﻧﺎم ﺷﮫﺮ ،ﺷﻐﻞ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را
از ھﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮش را در ﻣﻮرد ﻣﻐﻮلھﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،اﮔﺮ از ﺟﻮاﺑﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﮫﺎﻧﻪای از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﺒﺎر ،اﮐﺮاه ﯾﺎ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﺗﺎ او را ﮔﺮدن ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﺷﺘﯽ ﮐﺎرش را
ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و او را ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽداد و ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ او را از ﺣﮑﻢ اﺻﻠﯽاش ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﻗﺘﻞ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﺶ وی ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ او را ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮش
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از آل اﯾﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر داد او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،او را درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮد ،آوردﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﻘﺶ او را
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺖ و دﯾﻦ
ھﻤﮑﺎری و دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﻃﺒﺮﯾﻪ« ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎوی
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﻮدی دﺷﻤﻦ و وﻋﺪهی دﯾﺪارﺷﺎن ﺟﮫﺖ اﺟﺮای ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ
در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﯾﺎران و ﻃﺮﻓﺪاران دﻣﺸﻘﯽ
ﻣﻐﻮلھﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود و آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
او ﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺳﺮور اوﻟﺶ ،اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮﻣﻪی
»دﻣﺸﻖ« ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺑﻦزﻋﯿﻢ اﺧﺒﺎر ﻗﻄﺰ را از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎدﻣﺶ،
ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش» ،دﻣﺸﻖ« را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ او ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ
ﻣﯽﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﺎرت ﻧﺒﻮی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﻄﺰ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺴﺖ و او ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﮔﺮﯾﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهاش ،ﻗﻄﺰ را واﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻗﺮار داد.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٢٠١

اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﭘﺲ از آن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد و او را از اوﺿﺎع و اﺣﻮال »دﻣﺸﻖ«
و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،اﻣﯿﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آﻧﺎن در دﺷﻤﻨﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ
ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« و ﭘﺎﮐﺴﺎزی
آﻧﺠﺎ از ﻟﻮث ﻣﻐﻮلھﺎ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ دروازهھﺎی
»دﻣﺸﻖ« رﺳﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ زد ،آﻗﺎی اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن از دﯾﺪار
دوﺑﺎرهی او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ .آﻧﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن
ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن در ھﻤﺎنﺟﺎ ﻋﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻘﺮا و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺠﺎور را ﻧﯿﺰ ﻏﺬا داد و ﺑﻪ اﺑﻦزﻋﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮد و او ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ
ﻓﻄﺮ را در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪﭘﺎ داﺷﺖ و ھﺮ دوﯾﺸﺎن از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ای
ﮐﺎش ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در آن روز ﺣﻀﻮر ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽداد.
ﺳﻠﻄﺎن وارد »دﻣﺸﻖ« ﺷﺪ ،اھﺎﻟﯽ »دﻣﺸﻖ« از ورودش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮ
را آذﯾﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺒﻞ و ﭘﺮﭼﻢ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺶ ﮔﻞ و رﯾﺤﺎن
ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪی »دﻣﺸﻖ« ﻓﺮود آﻣﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ »دﻣﺸﻖ« ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﻧﺠﺎم داد ،ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺮای راﻧﺪن
ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﻐﻮلھﺎ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ و ﺑﺎ دژ
ﺑﺰرﮔﺸﺎن در »ﺣﻤﺺ« ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر و اﺳﺎرت
اﻧﺒﻮھﯽ از آﻧﺎن» ،ﺣﻤﺺ« را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮﯾﺶ درآورد .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از راه ﺳﺎﺣﻞ
ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﻣﯽرﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭻﮐﺲ از دﺳﺖﺷﺎن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدر ﻧﺒﺮد.
واﻗﻌﻪی »ﺣﻤﺺ« ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﻐﻮلھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از آن از »ﺣﻠﺐ«
و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط »ﺷﺎم« ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،ھﻤﻪی ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺧﺒﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎه و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی آﻧﺎن ،ﮐﺘﺒﻐﺎ ،ﺑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ ﮐﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ آﻣﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﯿﭻﯾﮏ از
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎر و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮑﺸﺖ ،ﺧﺸﻤﺶ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن ﯾﺎری داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای ﺧﯿﺎﻧﺖﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ھﻮﻻﮐﻮ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻔﺎﻋﺖ وی را ﻧﺰد ﺷﻮھﺮش ﻧﻤﻮد و او
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زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﺪﯾﻮن زن ﮐﺎﻓﺮی ﺑﻮد! آن ﯾﺎﻏﯽ ﻣﻐﻮل ھﻤﺎن روز ھﻤﺮاه ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻤﻠﻪی ﻧﮕﻮ واﺣﺒﯿﺒﺘﺎه! )وای ﻋﺰﯾﺰم!( ﺑﮕﻮ واﺳﻼﻣﺎه! )وای
اﺳﻼﻣﻢ!( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوھﺶ را ﺑﺮ ھﻤﺴﺮ ﺷﮫﯿﺪش ﺑﺎز دارد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻐﻮل ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺳﻮز ﻏﻢ و
اﻧﺪوھﺶ را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد و ﭘﺲ از واﻗﻌﻪی »ﺣﻤﺺ« و ﻓﺮار ﺑﻘﯿﻪی ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن،
ﺧﻄﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ رﻓﻊ ﺷﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد و زﻣﺎم اﻣﻮر را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ،آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺳﭙﺮد؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی او
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .او اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ از دﺳﺖ دادن ھﻤﺴﺮش ،ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬارد .او ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .او اﮐﻨﻮن ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن
ﮔﻠﻨﺎر ،ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽاش را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻏﻢ و اﻧﺪوھﯽ ﮐﻪ در
درون ﺣﺒﺲ و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎزه ﺷﺪ؛ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﯾﺎرای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن را ﻧﺪاﺷﺖ و از
ﺗﺤﻤﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻨﺎن اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﮏھﺎﯾﺶ زﺧﻤﯽ
و آزرده ﮔﺮدﯾﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﮔﺸﺖ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ وﺳﻌﺖ در ﺑﺮاﺑﺮش
ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪ و ﻟﺤﻈﺎت ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ﮔﻠﻨﺎر را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر او را ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺮد و ﭼﻪﻃﻮر آن ﺟﻤﻼت را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﮐﻠﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮتﺷﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ
ﮔﻠﻨﺎر در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« او را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و در ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺮدم از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ و ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻞ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﺮﭼﻢ و رﯾﺨﺘﻦ
ﮔﻞ و رﯾﺤﺎن در ﻣﺴﯿﺮش ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و او ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﻤﺪم و ﻣﻮﻧﺴﯽ ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ھﻢ و ّ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﯿﺮﻧﮓّ ،
ﻏﻢ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯿﺎن
ﺣﺴﺎدت ﺣﺴﻮدان و ﻃﻤﻊﮐﺎران ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد؟ او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮوز – ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ
ﻧﯿﺮو و ﺳﺴﺘﯽ اراده – ﯾﺎرای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﮐﺸﯽ اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ،ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
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و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم را دارد؟ آﯾﺎ زﻣﺎم اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اوﺿﺎع
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻓﺴﺎد و آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﺮدد ،دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ اﻣﻮال اﻣﺖ و
ﺧﯿﺮات و ﺑﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر دراز ﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاھﺮات ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﻐﻮلھﺎ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮش ﺷﻮد؟ او دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ و اﺟﺒﺎر ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮلھﺎ
آﻣﺪﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﺷﺪت و ﻧﯿﺰ ھﺮ ﺑﺎر ﺷﺎھﺪ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ،ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ او را ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﺮای رد ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ارادهھﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻔﺲھﺎ ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
او در دﻧﯿﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽھﺎی اﯾﻦ راه را ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن و
راﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﻪی ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻣﺴﯿﺮش را ھﻤﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﮐﻨﻮن آن اﻣﯿﺪ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ او ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮔﻠﻨﺎری ﮐﻪ در ﻏﻢ و ﻏﺼﻪھﺎ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ
ﺷﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺰداﯾﺪ ،ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی را از او دور ﺳﺎﺧﺘﻪ و
اﻣﯿﺪ و آرزو را در ﻗﻠﺒﺶ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺠﺪ را در دﻟﺶ ﺑﯿﻔﺮوزد؟ اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻠﻨﺎر ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ دارد؟ او ﺑﺪون آن ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺷﺐھﺎ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮش ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭼﻪ در ﭘﯽ ﻣﺠﺪ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن
ﮔﻠﻨﺎری ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻘﯿﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﻮلھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮد؟
اﮐﻨﻮن او اﻧﺘﻘﺎم آﻧﺎن و اﺳﻼم را از ﻣﻐﻮلھﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ؟ ﭼﻪﻗﺪر دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭘﺴﺖ و ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهی واﻗﻌﯽاش را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و
ﻓﺮﯾﺐ زرق و ﺑﺮق و ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻓﺎﻧﯽاش را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،آﺳﺎن اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﻤﺎﻟﺶ ﻧﻘﺼﺎن و ھﺮ ﻓﺎﯾﺪهاش زﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.
اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﺑﺮ آن ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد و آن را ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ،آن ارادهی
آھﻨﯿﻦ را درﻣﺎﻧﺪه ،آن ھﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز را ﺑﯽﭘﺮ و ﺑﺎل و آن ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺋﺐ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﭘﺲ
از آن ھﻤﻪ ﻗﺪرت و ﺧﺮد ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﻪی
زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺪﺗﺶ را ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
روزھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی زﻧﺪﮔﯽاش را در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﻪی ﺷﮫﯿﺪش در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه راﺳﺘﯿﻦ،
ﻧﺰد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٢٠٥

اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،در واﻗﻌﻪی »ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت« از اﺳﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ »ﺑﺪر«» ،اﺣﺪ«» ،ﻗﺎدﺳﯿﻪ«» ،ﯾﺮﻣﻮک«،
»ﺣﻄﯿﻦ« و »ﻓﺎرﺳﮑﻮ« اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ او از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و از
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮد و از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺮدی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪهاش ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﺷﺎن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻪ او واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ روزھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و او در ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ھﻤﺎن دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﯾﺎریﮔﺮش در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ
ﻣﻐﻮلھﺎ ﭼﺸﻤﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺖ ،آری ،اﻣﯿﺮ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﭙﺮس .ﺳﻠﻄﺎن او را – ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪی
ﻣﮑﺮ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ – در اﯾﻦ اﻣﺮ از ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ
دﯾﺪ و او را ﺟﮫﺖ ﺳﻮق دادن ﻣﺮدم ،وا داﺷﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻘﺎی
ﻗﺪرت و ﻋﺰﺗﺸﺎن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ھﯿﺒﺖ اﺳﻼم در دل دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺼﺮ« ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﭘﻨﺎھﮕﺎه
و ﻣﻈﮫﺮ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن زﻣﺎن را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻓﺘﻨﻪ ،ﺷﻮرش و
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺮان ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﺮدم ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪارد ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﻣﻌﺰیھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رواﺑﻂ ﺧﺸﺪاﺷﯽ و دوﺳﺘﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﺳﺰاوارﺗﺮ و ﻣﻘﺪمﺗﺮ از ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﻣﻠﮏ
ﻣﻈﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﺪ .آﻧﺎن ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن اﻣﯿﺮان ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ در زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺣﻖ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺷﺪهﺷﺎن ﻧﺰد
ﺳﻠﻄﺎن و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،روی آوردن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در اﺟﺒﺎر وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و او را ﯾﺎری
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس اﻣﺎرت »ﺣﻠﺐ« و ﺗﻮاﺑﻊ آن را از ﺳﻠﻄﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده و ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
او وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺮای وﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﮫﺪ ﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﻧﯿﺎﺑﺖ »ﺣﻠﺐ« را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن »ﺷﺎم« داد.

٢٠٦

وا اﺳﻼﻣﺎ!

وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ از دﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و
ﮐﯿﻨﻪاش را ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻻوری وی در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و ﺗﻌﻘﯿﺒﺸﺎن ﺗﺎ دوردﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ
و از رﻗﺎﺑﺖ وی در ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم از او ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﮐﺮده و او را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪاش را ﺑﺮ او و
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ – ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم«  -ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
دھﺪ.
دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﭘﯿﭙﺮس ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ او ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﯿﺎﺑﺖ »ﺣﻠﺐ« واﻗﻌﺎ ﻗﺼﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن را داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آﻧﺠﺎ اﻋﻼن
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺼﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
اﺷﺒﺎع ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی »ﺷﺎم« ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ و ﻧﻔﻮذ او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺼﺮ« ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد .او اﻣﺎرت
»ﺣﻠﺐ« را ﺑﯽھﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دور ﺑﻮدن از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺟﮫﺖ ﺷﻮرش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ او ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺷﻮراﻧﺪن
اﻣﯿﺮان در »ﻣﺼﺮ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد .او ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرش را ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ،او را در ﮐﻨﺎرش ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪارد ،او را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺰﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﭘﯿﭙﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او از ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮد و ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ او را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد؛ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ راز را ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه آن را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻓﺸﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ رخ دھﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ،از اﻣﯿﺮان ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ و ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﯿﻨﻪی
ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ دﻟﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﻮدی او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮلھﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اوﺳﺖ و
اﺳﺘﺎنھﺎﯾﺶ را ﺑﺪون ھﯿﭻ وﻋﺪه ﯾﺎ ﻗﺮاردادی ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮔﻮﺷﻪای از آﻧﭽﻪ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادهای ،اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﭙﺮدن اﻣﺎرت ﯾﮏ ﺷﮫﺮ در دوردﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﺎم ،ﮐﻪ ﺗﻮ از او درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدی و او ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺗﻮ درﯾﻎ ﻣﯽورزد؟! آﯾﺎ ذﻟﺖ و ﺑﯽﻣﮫﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ھﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ در »ﺷﺎم«
ﺑﻪ ﻣﺎ داده را ﻧﺨﻮر ،ﭼﻮن او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺳﺮت را زﯾﺮ آب ﺑﮑﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻼک را از ﻣﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺸﻤﺶ را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ آﻣﺪ و او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ وﻋﺪهاش و ﺑﺨﺸﯿﺪن »ﺣﻠﺐ« ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻐﻮلھﺎ و
راﻧﺪن آﻧﺎن از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ دھﻤﺶ زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﭙﺮس! ﻣﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻮ را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎرت از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزم ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ را
ﺑﺮ »ﺣﻠﺐ« ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﻢ ،در آن دور دﺳﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮری و اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﺎﯾﯽ و در
ﺻﺪد اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻘﯿﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ آﯾﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ،ﻣﻦ ﺗﻮ را آزﻣﻮدهام ای ﭘﯿﭙﺮس! ﭘﺲ اھﺪاف و ﻧﻮاﯾﺎی ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ!
ﭘﯿﭙﺮس ﻧﮕﺮان و آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮده از آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد از آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ دارد ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽاش را ﺑﺮوز ﻧﺪاد و
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﮑﻨﻢ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﻮرم.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺲ ﺗﻮ اﻣﺎره ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺖ و راھﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﺸﮑﻨﯽ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻣﺎرت »ﺣﻠﺐ« را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪھﯽ ﭘﺲ ﭼﺮا آن را
ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه دادی؟
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه دادم ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ آن دﯾﺪم و
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدھﻢ.
 ﭘﺲ اﻣﺎرت »دﻣﺸﻖ« را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ از »ﺣﻠﺐ« ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« از ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ »ﺷﺎم« را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرد؟
ﭘﯿﭙﺮس درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﺸﻢ در ﭼﮫﺮهاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ھﺪﻓﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ
و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﻦ ،ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
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ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻨﺪهی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻣﻦ! ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮم ﻋﺼﯿﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از ﻣﻦ دور ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد؟! ای ﭘﯿﭙﺮس! ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ
ﺗﻮ ﺗﻨﺪﺧﻮ ھﺴﺘﯽ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و اﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﯿﺮی
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﮑﻮش ﺗﺎ آن را در ﺟﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ و ﺑﺪان
ﮐﻪ ھﺪﻓﻢ از ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﺖ و
دﯾﻨﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪھﯽ ،ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮی ،ﭘﺲ اﮔﺮ ھﻮی و
ھﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻘﻮاﯾﺖ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ادارهی اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﭼﻪ راھﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮد؟
ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از
دﺳﺖ دادن ﺣﻘﻮﻗﻢ را ﺗﺤﻤﻞ ﺑﮑﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ای ﭘﯿﭙﺮس! ﭼﻮن در واﻗﻊ ﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را داری ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ھﻮی و ھﻮﺳﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎن ﮐﻨﯽ،
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را رھﺎ ﮐﻦ ،ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را رھﺒﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﮔﻮش ﮐﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
»ﺣﻠﺐ« ﯾﺎ »دﻣﺸﻖ« را از ﺗﻮ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﻣﻦ دور
ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ در »ﻣﺼﺮ« ﻧﯿﺎز دارم ،ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻠﮑﻪ ﭼﻪﻗﺪر
ﻣﺮا ﻣﺼﯿﺒﺖ زده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪام در ﻗﺒﺎل رﻋﯿﺖ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺼﻢ را ﺑﭙﻮﺷﯽ و ﮐﻮﺗﺎھﯽام را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﯽ.
ﭘﯿﭙﺮس در ﺟﻮاب ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﻪ ﭼﮫﺮهاش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﺶ را ﺑﻔﮫﻤﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،اﻧﺪوه ،اﺧﻼص
و درﺳﺘﯽ را ﻧﺪﯾﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیاش ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ و اﺗﺎﺑﮏ و ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪی آﻧﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارم ،ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ
دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ،اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از اﻧﺴﺎن ﻟﺠﻮج و ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ادارهی
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ و دور دﺳﺖ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟

وا اﺳﻼﻣﺎ!
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ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ھﻨﻮز ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ داری ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ
ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ از آن و ﺣﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ از »دﻣﺸﻖ« را ﺑﺮای ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ دارم؟!
ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﻗﺼﺒﻪی »ﻗﻠﯿﻮب« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی؟
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﭙﺮس! ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آن ،آن
ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ اﺳﺖ ،ﻗﻠﻌﻪی...
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺣﺮﻓﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮد .ﻟﺤﻈﻪای ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ،
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺶ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﭙﺮس ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎش دوﺳﺖ ﻣﻦ! ﭼﻮن ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺪارم.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس از ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ ،اﻓﺮادش ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ دﯾﺪارش رﻓﺘﻨﺪ و او را ﻏﻤﮕﯿﻦﺗﺮ و ﺣﯿﺮت زدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ دﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺆال و ﺟﻮاب در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺳﻠﻄﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و آﻧﺎن ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﺠﺎ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺳﻠﻄﺎن آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ داﺷﺖ را ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺖ:
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ اﻗﻄﺎی در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ،
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺗﻤﺴﺨﺮ در ﺑﺮاﺑﺮت ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ.
ﭘﯿﭙﺮس در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ او ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺪﺗﯽ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﯾﻦ ﺑﯽﻓﮑﺮی و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺘﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﭙﺮس درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﺎن ﮐﺎﺳﻪای از ﺧﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ او را ﻧﺰد
ھﻤﺴﺮش ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ! ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت دھﯿﺪ!
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﭙﺮس! ﺗﻮ زود دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،از او ﺑﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺎ را در ﭼﻨﮓ ﺳﻠﻄﺎن رھﺎ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ!
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﮔﻔﺖ :ای وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! ﺷﻤﺎ را در ﭼﻨﮓ او رھﺎ ﮐﻨﻢ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ او ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم؟
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آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ در ھﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ اﻗﻄﺎی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﯾﺎد ﮐﺮدی ،اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ را
ﺷﮑﺴﺘﯽ و ﻧﺰد او رﻓﺘﯽ و از او اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯽ و او ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺒﻪی »ﻗﻠﯿﻮب« را ﺑﻪ ﺗﻮ داد ،ﻣﺎ
از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ و او ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﺪ؟!
ﭘﯿﭙﺮس ﻓﺮﯾﺎد زد :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!
ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺰیھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آﻧﺎن را از دوﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن در اﻣﻼک ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ از رﻓﯿﻘﺸﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺎ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ را
ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮض ﮐﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﺮورﺷﺎن را
ﺑﺮﯾﺪﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎر آﻧﺎن را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای ای ﭘﯿﭙﺮس ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺳﺮ اﻗﻄﺎی را ﺟﻠﻮی ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻣﺎ ھﻔﺘﺼﺪ ﺳﻮار ﺑﻮدﯾﻢ و از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ؟
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﻄﺎی ﻣﺴﺘﻌﺮب را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ؛
ﭼﻮن او ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ و راه ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺮ ﻣﺎ ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺪارﯾﻢ؛ ﭼﻮن او ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺺ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده و از ﻣﻌﺰیھﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت درﺑﺎرهی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﮑﺎن ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ھﻤﮕﯽ
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن او را از ﭘﺎی درآورﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺰیھﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫﺎدر و
اﻣﯿﺮ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﮑﺘﻮب ﺟﻮﮐﻨﺪار ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺰیھﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ آن دو ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽھﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،دﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ دوﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،آﻧﺎن
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻧﺎﯾﺒﺎن و واﻟﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺷﺎم« و ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪهی ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و
اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎدره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﺰم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮ« را
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ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد و ﺧﻠﻌﺘﯽ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.
درﺑﺎرهی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ارﺛﯿﻪی
ﭘﺪریاش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﯾﺒﺶ در »دﻣﺸﻖ« دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و اﺧﺒﺎر ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او
ﻣﺮده اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮش رﻓﺖ و از ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮد.
او ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻮﻻﯾﺶ ،اﺑﻦزﻋﯿﻢ »دﻣﺸﻖ« را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ھﻤﺮاه
ﺳﺮﺑﺎزان و اﻣﯿﺮان ﻣﻌﺰی و ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس در ﻃﻮل راه ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ،ﺑﺎ
او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و او را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﻧﻤﻮد و رﺿﺎﯾﺘﺶ را از وی اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده و دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻨﯽ از »ﺣﻠﺐ« و »دﻣﺸﻖ« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺳﺨﻨﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭘﯿﭙﺮس ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﻦ ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ در »ﻣﺼﺮ« ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ﺳﻠﻄﺎن ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ از »ﻏﺮاﺑﯽ« ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
»ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« رﺳﯿﺪ .اﺗﺎﺑﮑﺶ ،اﻗﻄﺎی ﻣﺴﺘﻌﺮب ھﻤﺮاه ﺳﺮﺑﺎزان و اﮐﺜﺮ اﻣﯿﺮان ﭘﯿﺶ از او ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﻻر ﺳﻠﻄﺎن را ﺟﮫﺖ اﻗﺎﻣﺘﺶ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﺎن
ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ وﺣﺸﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن
ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و اﺳﺒﺶ را در ﭘﯽ ﺧﺮﮔﻮش ھﯽ ﮐﺮد .او در آن
ﻟﺤﻈﻪ در ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺧﺮﮔﻮش ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﯾﯿﻼقھﺎی »ھﻨﺪ« ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .او
آنﻗﺪر اﺳﺒﺶ را ﺗﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﺖ رﺳﯿﺪ و ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﭙﺮس و ﺷﺶ اﻣﯿﺮ دﯾﮕﺮ او را
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن رو ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺷﮑﺎر ﺧﺮﮔﻮش
را دوﺳﺖ دارﯾﺪ؟
ﭘﯿﭙﺮس ﺟﻮاب داد :ﺳﺮورم! ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺎر ﺧﺮﮔﻮش را دوﺳﺖ ﻧﺪارم،
وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را در دﺷﺖ ﭘﯿﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺖ آﻣﺪﯾﻢ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮم ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺳﯽ از دﺷﻤﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ دور ﺷﺪهام ،زود
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
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ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ﺳﺮورم! ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
و آن ﮐﻨﯿﺰک ﻣﻐﻮل را ﮐﻪ دﯾﺮوز درﺑﺎرهاش ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪهام.
ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﯽ،
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدار.
ﭘﯿﭙﺮس از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد واز اﺳﺐ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺶ را ﺑﺒﻮﺳﺪ،
ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد ،او دﺳﺘﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ – ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻣﯿﺎن او و دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮان ﺑﻮد – ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ زد ،دﯾﮕﺮی او را ﮔﺮﻓﺖ و از اﺳﺒﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ ﺑﺎ
ﺗﯿﺮی ﺳﯿﻨﻪاش را ﺷﮑﺎﻓﺖ.
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺳﻠﻄﺎن ھﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺣﺴﺒﯽ اﻟﻠﻪ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﮐﯿﻞ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﭙﺮس! آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﯽ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﭙﺮس اﺟﺎزهی ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﮐﺎرش را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاد ،آﻧﺎن ﺑﺮ او
ﺑﺎﻧﮓ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ ،ﺑﮕﺬار ﮐﺎرش را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺳﺮ ﺑﺎز زد .اﻣﯿﺮان دوﺑﺎره ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :ﺑﮕﺬار ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن دﯾﮕﺮان،
ﮐﺎرش را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،او از اﯾﻦ زﺧﻢھﺎﯾﺶ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﭘﯿﭙﺮس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﻨﻈﻮرش را روﺷﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯽھﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻮاران ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی آﺧﺘﻪ آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن اﻓﺮاد وﯾﮋهی ﺳﻠﻄﺎن و ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ اﻣﯿﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ!
ﺳﻠﻄﺎن از ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺸﺎن ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﯿﺮان ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای دﻓﺎع آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻮاران ﺑﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺻﺪای ﺳﻠﻄﺎن آﻧﺎن را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﭙﺮس را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ! او ﺳﻠﻄﺎن
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪام ،ﭘﺲ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!
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ﺳﻮاران ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺮورم! آﻧﺎن ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ آﻧﺎن را رھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻄﺎنﺗﺎن ﭘﯿﭙﺮس ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﻦ او را ﺑﺨﺸﯿﺪم ،ﭘﺲ از او اﻃﺎﻋﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺗﺎﺑﮏ ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮاران از ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺮتزده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﯿﭙﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺧﻮدش را
روی ﺳﻠﻄﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳﺮ و دﺳﺘﺎﻧﺶ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺳﺮورم! ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ﺳﺮورم! ای وای ﺑﺮ ﻣﻦ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻢ! ﺷﮑﺴﺖ دھﻨﺪهی
ﻣﻐﻮلھﺎ را ﮐﺸﺘﻢ! دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽام را ﮐﺸﺘﻢ!
در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ او ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎلھﺎ و ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮﻧﺶ را
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﭙﺮس ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﺶ اﻣﯿﺮ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد :ای وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! ای
ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر! اﻣﯿﺮان از او دور ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮﯾﺎد زد :ﭘﯿﭙﺮس! ﭘﯿﭙﺮس! رھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻦ،
ﻣﻦ ﺗﻮ و آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪم ،ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ را ﺣﻼل ﮐﺮدم ،از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮم ،ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم،
ﮔﻠﻨﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﭙﺮس ﺑﯿﺎ.
ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﻮﻧﻢ را ﺣﻼل ﺷﻤﺮدی ﭘﯿﭙﺮس؟
ﭘﯿﭙﺮس درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺳﺮورم! ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ،ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪﻃﻮر درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه دادهام ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ! ﻣﮕﺮ ﻣﻦ
ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ داد؟
ﭘﯿﭙﺮس ﮔﻔﺖ :ای وای! ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ.
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻢ را ﻣﺒﺎح ﻧﮑﺮده ﺑﻮدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮدت را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺠﻨﮓ .اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﺮد و از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدش ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آن را از
روﺣﺶ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺰﯾﺰم! ای اﺳﻼﻣﻢ!

٢١٤

وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﺳﭙﺲ ﺳﺮش ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﻤﺎﻟﯿﮑﺶ
ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن او را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻨﺶ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﭙﺮس ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﯿﺪ در ﺟﻠﻮ و ﺷﺶ اﻣﯿﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﻠﻮی در اﺗﺎﺑﮏ
اﻗﻄﺎی ﻣﺴﺘﻌﺮب را دﯾﺪﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮگ ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آن ھﻔﺖ
اﻣﯿﺮ و وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﭘﯿﭙﺮس را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﯿﺎﻧﺖ آن اﻣﯿﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺰرگ در اوج ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮ اﻗﻄﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
آﻣﺪ ،وﻟﯽ از وﺻﯿﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ .ﭼﻪﻃﻮر ﺳﻠﻄﺎن او را از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﻓﺮاد وﯾﮋه ﺳﻠﻄﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ او ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﯿﭙﺮس
ھﻤﺮاه ﺷﺶ اﻣﯿﺮ در ﻗﺘﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وی از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ.
اﺗﺎﺑﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺰیھﺎ ﺟﮫﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ دوﺳﺖﺷﺎن
ﺷﻮرش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﭙﺮس و اﻓﺮادش را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽداد ،اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ او را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ او وﺻﯿﺖ ﺳﻠﻄﺎن را ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن را اﺟﺮا ﮐﺮده و از ﭘﯿﭙﺮس
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﺶ ﻣﺆاﺧﺬه و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ دوﺳﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﻮاھﺪ زد ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽاش را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺎداﺷﺶ از ﺟﺎﻧﺐ وی ﻗﺘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﭙﺮس و ﺷﺶ اﻣﯿﺮ آﻣﺪﻧﺪ اﺗﺎﺑﮏ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﺮد .اﻣﯿﺮان ﻣﻌﺰی و ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ
ﺳﻠﻄﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮان ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺗﺎﺑﮏ اﻗﻄﺎی ﺑﻪ آن ھﻔﺖ اﻣﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎن ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
از ﺷﻤﺎ او را ﮐﺸﺖ؟
ھﻤﮕﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﻘﺸﻪی اﻗﻄﺎی ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
آن ﺷﺶ اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،از ﺧﺸﻢ ﭘﯿﭙﺮس ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن او آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎل از اﺗﺎﺑﮏ اﻗﻄﺎی ﻧﯿﺰ ھﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٢١٥

اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ آھﻨﮕﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﮐﺸﺘﻤﺶ!
اﺗﺎﺑﮏ ﻧﮕﺎھﯽ اﺷﮏﺑﺎر و ﻣﻼﻣﺖﮔﺮ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﺮو و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺳﺮورم.
ﭘﯿﭙﺮس ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺎﺑﮏ را از ﻣﻼﻣﺘﺶ درﯾﺎﻓﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮ
رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫﺖزده ﺑﻮد و از ﺟﺎری ﺷﺪن اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا دوﺳﺘﻢ ﻣﻈﻔﺮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ وﺻﯿﺘﺶ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﻣﻠﮏ ﻗﺎھﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .او دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد و اﺗﺎﺑﮏ ﺑﺎ
او دﺳﺖ داده و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از او ﺷﺶ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎرج از ﺗﺎﻻر ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻗﺎھﺮ ،ﭘﯿﭙﺮس وارد »ﻗﺎھﺮه« ﺷﺪ ،در واﻗﻊ »ﻗﺎھﺮه« را ﺑﺮای ﻗﺪوم ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ
آزﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺮ ﻣﻠﮏ
ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻓﺮود آﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻓﺮود آﯾﯽ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪی ﺟﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﺒﺖ ﺷﻮم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻟﻘﺒﺶ را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ
ﻇﺎھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻓﻮت ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ و آﻣﺪن ﭘﯿﭙﺮس ﺑﻪﺟﺎی او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ دلھﺎ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ او ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن از ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،وﻟﯽ دلھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽاش رﺣﻢ ﮐﻨﺎد ،اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﻼم را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﻪ
ﻋﻈﻤﺘﯽ! ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪی ﭘﯿﭙﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭙﺮس را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ
از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﺴﯽ ﻋﮫﺪه دار اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻼح و ﻋﺪل ﺑﺎ
او ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ!

٢١٦

وا اﺳﻼﻣﺎ!

ﻣﻠﮏ ﻇﺎھﺮ ﭘﯿﭙﺮس ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ
ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از او راﺿﯽ
ﺷﺪﻧﺪ؟ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :او ﺣﻖ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،اﻣﯿﺮان و ﺑﺮدﮔﺎﻧﺶ وﺿﻊ ﮐﺮده ،ﺣﺬف ﻧﻨﻤﻮد.
ﻣﻠﮏ ﻇﺎھﺮ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ دوﺳﺖ و ﺳﻠﻔﺶ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد و ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد او ﺑﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را از ﻣﻐﻮلھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺧﻮار و
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ »ﻣﺼﺮ« را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در دوران ﺧﻮد ،از آن ﯾﮏ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﯾﮏ روز ﻣﻠﮏ ﻇﺎھﺮ ﭘﯿﭙﺮس در ھﻨﮕﺎم زﯾﺮو رو ﮐﺮدن اوراق ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ:
ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﺸﺴﺘﻨﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺼﺮ« ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ
در آن ﻋﺰﻣﺖ را ﺑﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺷﮫﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرت اﻣﯿﺮ ﻣﻤﺪود ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻮد ،ﺟﺰم ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی ،وﻟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺷﻮرش اﻣﯿﺮان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ – در ﺻﻮرت آ ﮔﺎھﯽ
از اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﺘﺖ – از اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و از ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ .ﻣﻦ ھﻢ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺎﯾﻪی ﻋﺒﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺼﻠﺖھﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻤﺪود ،ﺧﻮاھﺮ زادهی ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻦ ﺧﻮارزمﺷﺎه ھﺴﺘﯽ و زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ دﺧﺘﺮ داﯾﯽات ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ھﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ھﻤﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺘﺖ ﺗﻮ را ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و
ﻋﺎدلﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﺘﻪای و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻼم و درود ﻣﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار اﻣﯿﻨﺖ ،ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻓﺮاش ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺷﯿﺨﻤﺎن ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم و رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در »دﻣﺸﻖ« در اﺑﺘﺪای ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ٦٥٨ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارت اﺑﻦزﻋﯿﻢ.

وا اﺳﻼﻣﺎ!

٢١٧

وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻇﺎھﺮ ﭘﯿﭙﺮس اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ دو ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﺑﺰرگ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ
ﮔﺸﺖ و در ﻣﯿﺎن رﯾﺸﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .او ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد :رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ای دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ،ﻗﻄﺰ! ﭘﯿﺮوی از راه ﺗﻮ ﭼﻪﻗﺪر ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ! ﭘﺲ از
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادهای رﺳﯿﺪهام.
ﭘﺎﯾﺎن
اﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٣٨٥
ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ

