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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ

وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﯿﻦ.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ...

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮن اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در راه
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻘﺪس از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
ﻧﻤﻮده و ﻟﺬتﻫﺎی زودﮔﺬر ﻣﺎدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ زودﮔﺬر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺜﺎر و
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت را ﺑﺮدﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺼﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری دو ﺗﻦ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻗﺮاردادن آﻧﺎن آﯾﻨﺪهی
ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد رﻗﻢ زﻧﻨﺪ ،روﺣﺸﺎن ﺷﺎد و راﻫﺸﺎن ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد.
از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺻﻼح ﮔﺮدد.
ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﯿﻤﻮری

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ:
ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺣﯽ ﺷﻔﺎف ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺮدﯾﻢ،
ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﮔﺸﻮدهﺷﺪن آﻓﺎق ﻣﻌﺮﻓﺖ در اذﻫﺎن ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه آن ﺑﺮادران ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺮﺷﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮه ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﺎد و ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و روﺣﺶ ﻣﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ..ﭘﺲ ﻣﺠﻠﺲ درس
ﮔﻠﺰاری از ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و از آن ﺑﻬﺮهﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ روح ﭘﺮﻓﯿﺾ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و
ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ ،ﻫﻤﺎن دو ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻ ﮐﻪ ارزشﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ را در وﺟﻮد آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ.

أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﻣﺪﻓﻮن ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﻔﻘﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﻏﺒﺎر زﻣﺎن را
از آﻧﻬﺎ ﺑﺰداﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاق و درﺧﺸﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺎن را از ﻧﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮد روﺷﻦ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ
)اﻣﺜﺎل :ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺟﺬﯾﻢ اﻟﺠﻤﺤﻲ آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و دﻧﯿﺎ را از اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺪﯾﺪه ،ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﻤﻠﻮ از
اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻇﻬﻮر در ﻋﺼﺮ
ﻧﻮر را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ – ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ – دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻏﺒﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ را از
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺰداﯾﺪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و رﻫﺒﺮان ﻏﺮب دارﻧﺪ
و اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎوات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ...وﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻮل
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل درﺧﺸﻨﺪهای ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دﻟﯿﺮ اﺳﻼم در
ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﯿﺰان ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
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از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم را راﺿﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﻨﺎ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮد آن ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات اﺳﺖ.
آن ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در روی زﻣﯿﻦ ﮐﺎخ »اﺣﺴﺎن« را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل و ﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوز.
ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﻒ و از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی ﺑﻮد ،او ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺟﺬﯾﻢ
اﻟﺠﻤﺤﻲ ﻧﯿﺰ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻋﺎدﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮازه اﺻﻮل و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ را از دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ آن ﮐﺎخ ﻋﻈﯿﻢ »اﺣﺴﺎن« ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﻧﻮر اﺳﻼم ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ!.
آن ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ،ﭼﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن
ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺪان اﺣﺴﺎن و ﻓﺪاﮐﺎری
در راه اﺳﻼم ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯽ در زﻣﯿﻦ
ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺪاق زﻧﺪهی اﯾﻦ آﯾﺔ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺷﻮد:
َّ ۡ
و�ِۦ َول ِۡل ُم ۡؤ ِمن َ
﴿ َو ِ�ِ ٱلعِ َّزةُ َول َِر ُس ِ
ِ�﴾ ]اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن.[۸ :
»ﻋﺰت از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل او و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ«.

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺷﻪ راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در راه ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻮل اﺳﻼم و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ دﺳﺘﻮراﺗﺶ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ادﻋﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺑﺰرﮔﺎن
آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون را ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
دﻣﺸﻖ ۲۵ :ﺻﻔﺮ  ۱۴۰۰ﻫ  .ق .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۳ﮐﺎﻧﻮن دوم  ۱۹۸۰م
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺼﯽ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪل
در ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و دراز ﺳﺎل ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺻﻨﻌﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻤﻦ را ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ ﺑﺎ دو ﺗﻦ از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺣﺒﺸﻪ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  -در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮافﻗﺼﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﯿﺮوز ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺴﺖ و ﺟﻔﺖ در را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد و ﺳﻪ
ﻧﻔﺮی در ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﮔﻮﺷﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻨﺎن را در ﮔﻮش ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ ﺟﻼد
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﺟﻦﻫﺎی ﺷﺮور ﻫﻢ واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از
ﻣﺸﺎورهی اﯾﺸﺎن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن دروﻏﮕﻮی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ؛ ﺗﺎ آن ﺟﻼد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮس و ﻫﺮاس در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻮرش ﯾﺎ ﻫﻮاداری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺳﺮ دارﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای ﭼﻮن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از دﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺑﺎذان ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﻟﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ
ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻮد
ﻋﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت و ﺳﻨﮓ دﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ از دﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
اﺳﻼم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺳﺒﺎب ﻓﺮار ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آن ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
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ارﺗﺪاد از دﯾﻦ اﺳﻼم و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﮐﺬاب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻤﻦ و
اﻃﺮاﻓﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ روز ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و َﺟ ّﻮ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻤﻦ
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺳﺎزد.
ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﯿﺰ از ﯾﻤﻦ
ﻓﺮار ﻧﻤﻮد و در ﻣﺤﻞ ﻣﺂرب ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﻀﺮﻣﻮت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎی »ﻋﮏ« و »ﺻﻨﻌﺎ« ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎر اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ در ﮐﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرت او در
ﯾﻤﻦ و اﻃﺮاﻓﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺮو او ﺗﺎ اﺣﺴﺎ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺷﺎرﺟﻪ،
ﺣﻀﺮﻣﻮت ،ﻋﺪن و ﻃﺎﺋﻒ اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺧﺸﻢ آن ﻇﺎﻟﻢ ﺷﯿﺎد ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﭼﻨﺎن ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم او را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ او را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭼﯿﺰی از او
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻫﻢ درﮔﻮﺷﯽ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز
ﺳﺨﻦ از ﻟﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﻗﻠﺐﺷﺎن ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺮﺷﺎن
از ﺗﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺟﺮأت ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟!.
و اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادرش اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮادری او ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻼﻣﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
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اﺣﯿﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻇﺎﻟﻢ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،دﯾﻦ

»ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ.

در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺿﻌﯿﺖ اﻣﻮر
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد
ﺑﺮادری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺪ راﻫﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ و اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎر و ﻫﻤﮑﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮﯾﮏ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و او
را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻮد ﮐﺬاب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺎ
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد.
ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ،آﺧﺮاﻻﻣﺮ از دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻮد اﺣﺴﺎس
ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ »ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث« را  -ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻮد را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد  -دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ،و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﻞ
ﺣﺒﺸﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪهﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﯿﺲ ﻫﻢ اﻣﻮر ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از
اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد
درآوردﻧﺪ.
*

*

*

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا
دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪتﻫﺎ ذﻫﻨﺶ را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺟﺮأت اﻇﻬﺎر آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
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ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروﻏﯿﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﺬاب رﺳﯿﺪ ،او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻗﯿﺲ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻗﯿﺲ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎذب واﻗﻊ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﭘﻮچ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﭼﻮن ﻏﯿﺮ از ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ راه دﯾﮕﺮی
را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ دﺟﺎل ﮐﺎذب ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ راه وارد ﺷﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و
ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ در ﻧﻈﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ!.
و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﻣﺮگ
را از ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد از ﻧﺰد او ﺧﺎرج ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﮐﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﻫﻨﻮز واﻗﻌﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺎﺻﺪ
اﺳﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﺳﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دامﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻣﻼﯾﻢ
و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺷﯿﻮا از او ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽﮐﺮده و از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻋﻼﻣﺘﻬﺎی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در
ﭼﻬﺮه اﺳﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،و او دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺮأت ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻌﺮوف »اﺑﻨﺎء«
 ﮐﻪ ﮐﺴﺮی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺣﺒﺸﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد  -ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﭽﮑﺲاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﺶ را در ﯾﻤﻦ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﺪ.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از ﻃﺮف اﺳﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮابﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ
ُ
»ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻗﻮم ذی زور ،ﻗﻮم ﻣﺮان ،ﻗﻮم ذی ﮐﻼع و ﻗﻮم ﻇﻠﯿﻢ« ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ً
ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺎده ﺷﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ
و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺪاﮐﺎری و
ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی واﻫﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده و
از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده
ﺷﻮد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟! اﯾﻨﮏ ﻣﺮدم در ﻟﺒﻪی اﻧﻔﺠﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ً
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻮد ﮐﺬاب رﺳﯿﺪ ،او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻇﺐ
اوﺿﺎع ﺑﻮد و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل از ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻋﺪهی
زﯾﺎدی از ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﺨﻠﺺ ﺧﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺬﺣﺞ و ﻫﻤﺪان اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﺰء ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﻨﺎرش ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای او ﺟﺎﻧﺒﺎزی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
*

*

*

١٤

ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪل

اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ :ﻓﯿﺮوز ،دازوﯾﻪ ،ﺟﺸﻨﺶ و ﻗﯿﺲ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و اوﺿﺎع را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ؟ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ
را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ و ﮐﺎری ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻮد اﺗﺨﺎذ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،رو در رو ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻧﻬﺎ ﺷﻮد ،و ﻣﺪﻋﯽ دروﻏﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯿﺶ را
وارد ﺳﺎزد ،و ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم ﮔﺮدد و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮد ،و اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻓﯿﺮوز ﺟﺸﻨﺶ را ﻧﺰد آزاد زن اﺳﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ
و اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ او را در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﻮد ﯾﻤﻦ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد اﻣﯿﺮش »ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺑﺎذان« را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،و زﻧﺶ آزاد را ﺑﻪ
ﻧﮑﺎح ﺧﻮد درآورد ،او زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم را از دم ﺗﯿﻎ
ﮔﺬراﻧﺪ.
ﺟﺸﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ آزاد ﻧﺰد او رﻓﺖ و در ﻣﻮرد اﺳﻮد و اﻋﻤﺎل
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮش ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺑﺎذان و ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن اﻗﻮاﻣﺶ و
آﻟﻮدهﻧﻤﻮدن داﻣﻦ ﭘﺎک زﻧﺎن ﺑﺎ او ﻧﻈﺮﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﺳﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ را ﺑﺪﺗﺮ از او در ﻧﻈﺮم ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺪا را
ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻣﺤﺮﻣﺎت دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ اﻃﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ آزاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ راهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار
دﻫﺪ.
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ﺟﺸﻨﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ
رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺳﺎزد.
ﻫﻨﻮز ﺟﺸﻨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﯿﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺶ ﺑﺎ آزاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ اﺳﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد ،او ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم اﺳﻮد در ﻣﻮرد اﺣﻀﺎر ﻗﯿﺲ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺘﺎبزدهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ اﺳﻮد
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﯿﺲ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﻮد رﻓﺖ ،او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺳﭙﺮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺧﺸﻢ از ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ،
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاش ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم را
از ﺷﺮ اﺳﻮد راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ او
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻗﺐ
اوﺿﺎع ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻮد ﻓﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﯿﺲ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺻﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ او روﺷﻦ ﮔﺮدد،
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﮏ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد آزاد درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آزاد
ﺑﻪ اﯾﻦ زودی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺸﺎی راز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻠﺐ او ﭘﺮ از ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻮد ﺑﻮد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ )ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺑﺎذان( را از او ﺑﮕﯿﺮد
و ﺧﻮد و ﻣﺮدم را از ﺷﺮ اﯾﻦ ﻇﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻗﯿﺲ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،اﻓﮑﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻣﻮاﺟﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻣﻐﺰش را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺨﺮهای ﻋﻈﯿﻢ در ﮔﻮﺷﻪای از
درﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت اﻣﻮاج ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آن ﺻﺨﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﮐﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه و ﯾﻮرﺷﯽ
ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ.
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ﻗﯿﺲ ﮐﻪ ﻏﺮق اﻓﮑﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﻧﮕﻔﺘﯽ؟!.
و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮاب داده ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ
او اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﮔﺮ دﺳﺖ ﻗﯿﺲ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯽ او ﮔﺮدﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪای ﻗﺎﻃﻊ او را ﺗﮑﺎن داد ،اﻣﺎ او ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و
ﭼﻮن ﻏﯿﺮ از ﺣﯿﻠﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﭼﺎرهای دﯾﮕﺮ را ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ  -و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻠﻪ از
ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد  -ﻟﺬا ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺮمﮐﺮدن ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺎه اﺳﻮد ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ:
از ﺣﻖ ﺑﻪ دور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻼک ﺷﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﯾﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ!! و ﺑﺎز اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ داری ﻣﺮا دﺳﺘﻮر ده ...ﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ...زﯾﺮا ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮم!!.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﻨﺎن در او اﺛﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻞ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و
ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻟﻔﺎﻓﻪای از ﺧﻨﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺧﻮد و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻗﯿﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ای ﻗﯿﺲ! ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺪاﻗﺖ اﯾﻤﺎﻧﺖ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﺗﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ...و ﭼﯿﺰی
از ﻏﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻗﯿﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ از
ﻣﻨﺰل اﺳﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ.
آری! اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه و ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺸﺖ در ﻧﺮﺳﯿﺪه ،دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮش ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره اﯾﻦ دﺟﺎل ﺳﻔﺎک از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﯿﺲ از ﮐﻨﺎر آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن او ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﺰار و ﯾﮏ
ﺟﻮر ﻓﮑﺮ در ﻣﻮرد او ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎزداﺷﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺷﻼﻗﺶ زدﻧﺪ؟...
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺲ اﻓﺘﺎد و او را ﺳﺎﻟﻢ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آری ،ﻗﯿﺲ ...ﺧﻮدش ...ﻗﯿﺲ ﺳﺰاوار ﺗﺒﺮﯾﮏ
و ﺗﻬﻨﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ او را دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
او ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ »ﮐﺎرﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ« ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
راﻫﺶ اداﻣﻪ داد ،ﻗﺪمﻫﺎ را ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ )ﻓﯿﺮوز ،دازوﯾﻪ و ﺟﺸﻨﺶ( ﺧﺎﻣﻮش
و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ...ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ در ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ رﺷﺘﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﭘﺎره ﮔﺸﺖ.
آری! اﺳﻮد و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺳﻨﮕﺪل و ﺑﯽرﺣﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام او از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺎوﻫﺎ و ﺷﺘﺮﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺻﺪ ﮔﺎو
و ﺷﺘﺮ را ﮐﺸﺖ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
در ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺮای ﮔﺎو ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻓﯿﺮوز! آﯾﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺰهاش را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﮑﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺮوز اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ،
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻏﻀﺒﻨﺎک اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻢ...
ﻓﯿﺮوز ﭼﺎرهای ﺟﺰ آرامﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺎو ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﺮم و
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺸﻢ اﺳﻮد را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ﺷﻌﻠﻪورش را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده را
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رد ﮐﺮد ...اﺧﻼﺻﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﺑﺮاز ﮐﺮد و ﺑﻪ ازدواج او ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ آزاد
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدی ،ﻣﺎ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﻀﻠﯿﺖ دادی ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻤﯽﺑﻮدی ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ آزاد را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﯿﺪم .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت در ﺣﻖ ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی
ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮ آﺑﺎد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻮد ﮐﺬاب ﭼﻨﺎن ﻗﻬﻘﻬﻪای ﺳﺮ داد ﮐﻪ ﺧﻮد او و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از آن
ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺪمزدن ﻧﻤﻮد ،ﻗﺪمﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم او را ﻣﻮرد
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺮم ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ او
ﮔﺮدد ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ذره ذرات ﺧﺎک ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش
ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﻣﺎ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذرات ﺧﺎک ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال او را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺰای آﻧﻬﺎ را داده و در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪﺷﺎن ﮐﺮد.
ﺑﺮای ارﺿﺎء ﻏﺮورش در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﺷﺘﺮﻫﺎی
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه داد و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﯿﺮوز ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﺪ ﻓﯿﺮوز را اﮐﺮام ﻧﻤﻮد و او را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﺎن راه ﻣﯽرﻓﺖ،
ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﯽزد ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﺳﻮد ﮐﻪ
از ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻓﯿﺮوز و اﻋﻤﺎل او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻮد رو
ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮدا او و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﻧﺰد اﺳﻮد رﻓﺖ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ را
ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ ،او ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺳﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ
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ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰد اﺳﻮد رﻓﺖ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻣﺮش اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه
اﻧﺼﺮاف ﺧﻮاﺳﺖ و اﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد.
ً
ﻓﯿﺮوز ﻓﻮرا ﻧﺰد دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،او ﺷﺨﺼﯽ را ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻗﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ اﺳﻮد وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ او ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺸﻨﺶ ﻧﺰد آزاد رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ او اﻃﻼع دﻫﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮرد
اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آزاد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﺳﻮد ﮐﺬاب ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﻗﺼﺮ را
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻗﺼﺮ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد .آزاد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﺸﻨﺶ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از او ﻓﻮت ﻧﺸﻮد ،ﮔﻮﯾﺎ
آن ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .آری ،آری ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آزاد ﺳﮑﻮت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ:
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻠﺴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺑﻤﻮازات ﭘﺸﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ از ﻓﻼن ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎ ﻓﻼن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ آن را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﺪ.
زن در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺸﻨﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﮔﺮﻫﯽ
از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،ﮔﻮﺷﺶ را ﺗﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را
درﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد ،زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف از ﺳﺨﻨﺎن او ﻓﻮت ﻣﯽﺷﺪ .آزاد
ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ در آن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﭼﺮاﻏﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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آری! ﮔﺮه ﻣﻌﻤﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺳﻮراخ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ راهﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻤﻞ ﺳﻼح از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺣﻤﻞ ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن دﯾﻮار را ﺷﮑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺮاغ و اﺳﻠﺤﻪ را آزاد ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای او آﺳﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻞ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺸﻨﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ داﺷﺖ از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ اﺳﻮد او را دﯾﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺿﺮﺑﻪای ﺣﻮاﻟﻪ ﺳﺮش
ﻧﻤﻮد و او را ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ او را ﺑﮑﺸﺪ ،آزاد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻓﺮﯾﺎدی
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻮد ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد .او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ آﻣﺪه
و ﺗﻮ ﺑﺎ او اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
اﺳﻮد ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺸﻨﺶ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﺴﭙﺎرد ﻧﺪﯾﺪ ،آزاد ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺟﺸﻨﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪای ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و
ﻧﺰد دوﺳﺘﺎﻧﺶ رﻓﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺖ :ﻧﺠﺎت ...ﻧﺠﺎت ...ﻓﺮار ...ﻓﺮار...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن دوﺳﺘﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ و ﺳﺨﻨﺎن او آﻧﻬﺎ را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،او اﺻﺮار در ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﺮار داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮدش را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﺟﺸﻨﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﺮوز ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد:
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راﻫﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻓﺮار وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮوﺧﺖ ،ﻓﻘﻂ راه
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آرزوﻫﺎی دﯾﺮوز ،واﻗﻌﯿﺎت اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا آﻧﭽﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺟﻠﻮی روی
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن
ﻣﺼﯿﺒﺖزده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ؟ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻏﯿﺮت و ﺷﻬﺎﻣﺖ در وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﺟﺸﻨﺶ را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و
ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آن زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ آﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ )آزاد( را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎری در دﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮگ دﻏﻞ ﺑﺎز رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،دوﺑﺎره اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ،
آﻧﻬﺎ ﻏﺮق در ﺗﻔﮑﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ در ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ،
ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻮد و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
درب را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺸﺎن را ﭘﺸﺖ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺎﻣﻪ
را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد:
»ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد«.
ﺟﺸﻨﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آزاد اﺳﻮد را ﻗﺎﻃﻊ ﮐﺮده و ﻓﮑﺮ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﻫﺪف ﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎه ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺰد
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آزاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ راﺿﯽﮐﺮدن اﺳﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در ذﻫﻦ اﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه )ﺳﻮراخﮐﺮدن دﯾﻮار و واردﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت( اﺟﺮا ﺷﻮد .ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺪوﻫﯽ در ﭼﻬﺮه ﻓﯿﺮوز ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺮواﻧﺶ را در ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،دوﺳﺘﺎن
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻓﮑﺮش را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﺸﻨﺶ ﻓﺮﯾﺎد زد :ﺗﻮ را ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﯿﺮوز؟ دازوﯾﻪ ﺟﻮاب او را داد و ﮔﻔﺖ :او در ﻣﻮرد ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ درﻧﺪه ﮐﺬاب
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺲ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮاﻧﺠﺎم دردﻧﺎک داﻣﺎدش او را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻓﯿﺮوز
ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎﺋﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران ...ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ در راه اﺳﺖ .دازوﯾﻪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻓﯿﺮوز ﺟﻮاب داد :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ دارای ﺟﺪاره داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺳﻮراخ ﮐﻨﯽ؟ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ
ﺣﺎدﺛﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ .آری! ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﻮد دارای ﺟﺪاره و دﯾﻮارهﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺑﻮد و از داﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮد ،و اﻣﮑﺎن ﺳﻮراخﮐﺮدن آن از ﺑﯿﺮون ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؛ واﻧﮕﻬﯽ ،ﭼﺮا آزاد ﺑﺎ آن ﻫﻮش و
ذﮐﺎوﺗﺶ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻗﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺼﺮ را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺮدﻧﻪای ﭘﺮ ﭘﯿﺞ و ﺧﻢ در ﺳﺮ راﻫﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﺎخ آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻓﺮو رﯾﺰد و ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد،
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪ در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز
ﻣﻬﻠﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻋﺮق ﺳﺮدی ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽﺷﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺷﻮم و ﻧﺎﻣﺒﺎرک
ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺒﻞ از
آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺘﺮش را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،ﻻﯾﻪ و ﺟﺪار داﺧﻠﯽ را ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :ﻓﯿﺮوز! ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
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ﻓﯿﺮوز ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺼﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻫﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ وارد ﺧﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را از ﺑﯿﺮون ﺳﻮراخ
ﻣﯽﮐﺮد ،او ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ دﯾﻮار را ﮐﻨﺪ ،آزاد ﻫﻢ در ﺧﺎرج ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮕﺮدد.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻓﯿﺮوز ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﺰد آزاد ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،او
ﺟﻠﻮ اﻓﺮاد داﺧﻞ ﻗﺼﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮔﺸﺖ ،ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ
اﺳﻮد ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ او را ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ.
اﺳﻮد ﻓﯿﺮوز را ﻧﺰد آزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ ،اﺛﺎر ﺧﺸﻢ در ﭼﻬﺮهاش
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،آزاد ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻓﯿﺮوز ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﺳﻮد ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺬاب و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺧﻮرد ،و ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ
ً
ﻓﻮرا از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ او را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﻨﺪ ،ﻓﯿﺮوز ﻫﻢ آﻫﺴﺘﻪ و
آرام ﺧﻮدش را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
*

*

*

در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺧﺮ ﺷﺐ ﻓﯿﺮوز و دوﺳﺘﺎﻧﺶ دﯾﻮار را ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده و وارد ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺧﻤﺮه ﭼﺮاﻏﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر آن ﭼﻨﺪ ﺳﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻫﺮﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﯿﺮوز ﻫﻢ در ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﻼح و در
دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﺮاغ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮادران ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروﻏﯿﻦ در آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺮ و ﭘﻒ زﯾﺎدی را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﯿﺮوز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﺟﺎل در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،از ﺷﮑﺎف در ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻮد و دﯾﺪ ﮐﻪ زن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻫﺴﺘﻪ در را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺮوز ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺳﻮد آﻣﺪ ،در ﺟﻠﻮی اﺳﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﯾﻮرش ﺑﺮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .روی ﻟﺤﺎﻓﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻓﯿﺮوز؟ ﺧﻮن در رﮔﻬﺎی ﻓﯿﺮوز ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﺘﺤﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
اﯾﺴﺘﺎد ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس اﻓﮑﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ از ذﻫﻨﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدد ﺳﺒﺐ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮد و زن ﺷﻮد ،ﺑﺎ
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و ﺳﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺮﺑﻪی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ
وارد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺬاب ﺧﺎﺗﻤﻪ داد .ﻓﯿﺮوز ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او ﭘﺮﯾﺪ ،زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او ﮔﺬاﺷﺖ
ً
و ﺿﺮﺑﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﺪن او وارد ﻧﻤﻮد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
آزاد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرش را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .آزاد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺮه ﺷﺪه و ﭘﺮده ﻣﺮگ ﺑﺮ
روی دﺟﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﻓﯿﺮوز رو ﺑﻪ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
او را ﮐﺸﺘﻢ ،ﺗﻮ را از ﺷﺮ او راﺣﺖ ﮐﺮدم.
و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ رﺳﺎﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز داﺧﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪی ﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ
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ﺻﺪای ﮔﺎو ﻧﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮش را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن داﺧﻞ ﻗﺼﺮ رﺳﯿﺪ،
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ در رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ را
از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ
ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺻﺪا ،ﺻﺪای ﭼﯿﺴﺖ؟
آزاد ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺟﻮاب داد:
ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاب راﺿﯽ
ً
ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن داﺋﻤﺎ ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ،
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺮ ﺟﺎی اول ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ و وﺣﯿﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
ﻓﯿﺮوز و ﻫﻢﺳﻨﮕﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اذان ﺻﺒﺢ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ ﭘﻨﺎﮔﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﺎ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ و ﻫﻢﻓﮑﺮاﻧﺸﺎن در ﺧﺎرج ﻗﺼﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﻔﺎر و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﯿﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ اذانﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﻮد.
ﻧﻮای اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ در ﻓﻀﺎی ﻗﺼﺮ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺎ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺷﺪ ،ﻧﻔﺲﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺼﻮد اذان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﯿﺮوز در اداﻣﻪ اذان اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد:

»وأﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وأن ﻋﯿﻬﻠﻪ ﮐﺬاب« .١

ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهﺷﺪه اﺳﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروﻏﯿﻦ را از ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم
اﻧﺪاﺧﺖ.
 -١ﻋﯿﻬﻠﻪ ﻧﺎم اﺳﻮد ﮐﺬاب ﺑﻮد.
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ﻫﻤﮕﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن
دﺟﺎل ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﻋﺪهای از زﻧﺎن و ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮدﻧﺪ،
ﻓﯿﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺻﻨﻌﺎء اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻫﺮﮐﺲ از اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
روز ﺷﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزان دﺟﺎل ﻣﻘﺘﻮل ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺸﺎن را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻫﻞ
ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از زﻧﺎن وﮐﻮدﮐﺎن
را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ و آزادی اﺳﯿﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوان دﺟﺎل ﻣﻘﺘﻮل در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺎ و ﻧﺠﺮان آواره و ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﻣﺎﻣﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎ آﻣﺪ ،ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده،
ﺷﺐ و روز ،ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺎ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد .او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮد و ﻣﮋده را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﺳﺒﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﺳﺮﻋﺘﺶ از
ﺑﺮق ﻫﻢ ﺗﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺧﺒﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی روﺣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و دﯾﮕﺮان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﻣﻄﯿﻊﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ در ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﯿﺪه دم ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز و ﻫﻢرزﻣﺎﻧﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﺟﺎل در آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﺮﯾﺎن
اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز و ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﻮرد اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اذان ﻓﯿﺮوز در ﺷﻬﺮ ﯾﻤﻦ و ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ »أﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ

وأن ﻋﯿﻬﻠﻪ ﮐﺬاب« و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮ اﺳﻮد ﺟﻠﻮ ﻣﺮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻓﺎرغ ﺷﺪ رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
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»اﻣﺸﺐ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﺰرﮔﻮار از ﺧﺎﻧﻮادهای ﺷﺮﯾﻒ او را

ُ
ﮐﺸﺖ« .1

ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻧﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﮐﺸﺘﻪ
ّ
ﺷﺪه؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز راه اﺳﺖ .و آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا وﺟﻮد دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺒﺮ از ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﻣﺮدم ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ َﭘﺮس و ﺟﻮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ و ﺟﻮابﺷﺎن را از زﺑﺎن
ﺻﺎدق اﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ:
»ﺑﻨﺪه ﻧﯿﮏ و ﭘﺎرﺳﺎی ﺧﺪا ،ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ« .2
*

*

*

رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮏ از ﺻﻨﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺪت ۲۰روز ﺑﻄﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻗﺎﺻﺪ
ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﮋده ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﮋدهرﺳﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﮋده ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او دﻟﯿﻞ و ادﻋﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺳﺖ ،زﯾﺮا او ﺧﺒﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای را
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﺻﻨﻌﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻤﻦ ،ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ آن را
دﻫﻦ ﺑﻪ دﻫﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺪوﻫﺒﺎر ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را ﻧﺪارد از اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻮان رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻧﺪارد..
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -١ﮔﺰﯾﺪه ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۲۵۹
 -٢ﮔﺰﯾﺪه ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۲۵۹
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٢٨

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
روزﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ...اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

ّ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
*

*

*

ﻋﻤﺮ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ ﻓﯿﺮوز را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﯿﺮوز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه از
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
وارد ﺷﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺰاﺣﻢ او ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زودﺗﺮ از او وارد ﺷﻮد،
ﻓﯿﺮوز ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل او ﺷﻮد؟! واﻧﮕﻬﯽ ،او دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﯿﺮوز از ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ او را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده و ﺗﺤﻘﯿﺮش ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت آن ﺟﻮان ﮐﻮﺑﯿﺪ،
ﺿﺮﺑﻪای ﻣﺤﮑﻢ از دﺳﺖ ﻣﺮدی ﻗﻮی .ﺧﻮن از ﭼﻬﺮه ﺟﻮان ﺟﺎری ﺷﺪ ،ﺟﻮان ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎم ،راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از واردﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮنآﻟﻮد ﻧﺪﯾﺪ .ﺑﺮای
او ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،او اﺳﻼم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼم را
ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﺑﺮده و آﻗﺎ ارﺑﺎب و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ،
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮنآﻟﻮد ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ وارد ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺗﻮ را ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب داد :ﻓﯿﺮوز ،او ﻫﻤﯿﻨﮏ ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ.
»ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز اﺟﺎزه ورود داد و او داﺧﻞ ﺷﺪ« .1
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ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده و ﻋﺎدی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺋﯿﺲ و ﺑﺰرگ و دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن
اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﯿﺮی و رﻋﯿﺘﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ ْ َ َ َ ٍّ َ َ
َّ ْ
ﻰﻠﻋ أَ ْﻋ َ
ﺠ ِ ٍّ
ﺎﺘﻟﻘ َﻮى«.
� ِإﻻ ِﺑ
»ﻻ ﻓﻀﻞ ِﻟﻌﺮ ِ�
»ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ ﻫﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﻮی در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق و
وﻇﺎﺋﻒ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﺮدو ﻃﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار داد،
ﻣﺘﻬﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﮐﺎرش را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮد:
»ای اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ داﺷﺘﯿﻢ ..ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ او ..ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ورود دادﯾﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﺪادﯾﺪ ..او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ ﻣﺮا ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ وارد ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ« .1
آری ،او ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ..ﻧﻪ
دروغ ﮔﻔﺖ و ﻧﻪ ﮐﻠﮏ زد..
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن
و ﺿﺮرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﮔﺮ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮد را در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﻔﺎق در وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻓﯿﺮوز ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺷﺶﮔﺎﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺖ را
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻗﻠﯿﻞ دﻧﯿﺎ ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺪک ﺑﻪ
ً
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .آری ،اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،
اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻌﺮوف »اﺑﻨﺎء« از ﺳﻼﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎناﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﯾﻤﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﺮور و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ را از
ﻧﯿﺎﮐﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦﺷﺪن آن ﺑﻪ اﯾﻦ زودﯾﻬﺎ ﮐﺎر
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ارﺑﺎب و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺴﺎوات را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ً
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﺎﻣﻼ از وﺟﻮدﺷﺎن دور ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 او ﺑﻪ دﻋﻮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ودﻋﻮت ﺧﻠﯿﻔﻪ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان را ﮐﺴﯽ دﻋﻮت ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ او ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺳﻔﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
 ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهﺑﺮای او ﻫﻤﺮاﻫﺶ وارد ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از او وارد
ﺷﻮد.
ﮔﻮﯾﺎ ﻓﯿﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن را ﻏﺮور ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از وﺟﻮدش رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﺳﯿﻠﯽزدن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻮان را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ذﻫﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ رای دادﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪ،
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﮑﻢ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد:
»ﻗﺼﺎص« .1
آری ﻗﺼﺎص ،ﻗﺼﺎﺻﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم )ﻓﯿﺮوز( ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ )ﻧﻮﺟﻮان
ﻗﺮﯾﺸﯽ( اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻮد ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ او
زده اﺳﺖ.
ﻓﯿﺮوز ﺣﮑﻢ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺶ را درک ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ راﻫﯽ ﻏﯿﺮ
ً
از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﻗﺎﺿﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﺟﻮاب
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺪون درﻧﮓ اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد:
»ﺣﺘﻤﺎ«.
ﻓﯿﺮوز ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻣﻬﻠﺖ
ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻣﯿﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ،
او ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و از دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮود آورد ،ﻫﺮﮐﺲ و در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺛﺎر ﺗﻌﺼﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد ،ﺣﮑﻢ و رأی دادﮔﺎه را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ زاﻧﻮ زد.
ﺟﻮان از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﮑﻢ
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺎدل را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﻨﺪ ،او ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از اﺟﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزدارد .ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺟﻮان دﺳﺘﺶ را روی ﺻﻮرت اﻣﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
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ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮو آورد ،ﺻﺪای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل ﮐﻪ ﭘﺮده ﺳﮑﻮت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ را درﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ای ﺟﻮان ،ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮓ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ« .1
ﺟﻮان ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺸﻨﻮد ،او ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻋﺎدل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺘﻘﻀﺎی ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮان ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ رأﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
و آن ﺣﮑﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﻔﻪ دادﮔﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،اﺟﺮا ﻧﺸﻮد .ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد.
آری ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﺷﻮار و ﺣﺴﺎس در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻌﺼﺐ و ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ َﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﻮﻧﺪ و ذرهای از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ِﺑﺴﺎن ﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﭘﺸﺖ آن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

آری ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺑﺖ ﻋﺪاﻟﺖ آزاد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺷﺎﻣﺢ اﺣﺴﺎن رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
را از
ِ

اﺳﻼم ﮐﺎﺧﺶ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺎخ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﮔﺰﯾﺪه ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
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اﮔﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻮان ﻫﻤﺮاهﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
در ﺣﺪود ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
اﻇﻬﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
درآورده اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻻﯾﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در
ﺑﺎرهاش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ً

»ﻣﺎ ﺳﻠﻜﺖ ﻃﺮ�ﻘﺎ إﻻ وﺳﻠﻚ الﺸﻴﻄﺎن ﻏ� ﺳبﻴﻠﻚ«.
»در ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﮕﺬاری ﺷﯿﻄﺎن آن را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود«.
از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ در ﻣﺘﻮﻗﻒﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮان از اﺟﺮای ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻢ
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﻦ
اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮدی را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ آن را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و راه را ﺑﺮای
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد ﺗﺎ راه ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ دﺳﺖ ﺑﺮدارد.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»در اﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﮐﺬاب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﻓﯿﺮوز
دﯾﻠﻤﯽ او را ﮐﺸﺖ« .1
ﻋﻤﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮد ،ﭼﺸﻢﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ
ﺟﻮان ﮐﺮد ﺑﺎ روﺷﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪی ﺑﺎزﻫﻢ از او ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﯿﺮی؟« .2

 -١ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
 -٢ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
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ﺟﻮان وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪ و دﯾﺪ زﻣﺎم ﮐﺎر از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻔﻮ ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺬﺷﺖ و اﺣﺴﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا آﮔﺎه ﻧﻤﻮدی او را ﻣﻌﺎف ﮐﺮدم« .1
ﻓﯿﺮوز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻔﻮ را ﺷﻨﯿﺪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ..او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد..
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاﻓﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺪون اﺟﺒﺎر اﯾﻦ ﺟﻮان ،ﻣﻦ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ؟« .2
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ آری ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻖدار رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ ﻓﯿﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازهای راﺣﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻨﺶ اﺻﻼ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺟﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﻧﺮﺳﺪ ،او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ  -ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش  -روی ﭘﺎﻫﺎی ﻓﻠﺞﺷﺪه اﯾﻦ ﻋﺪل َﻣﻨﺤﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ روی آن ﮐﺎخ اﺣﺴﺎن را ﮐﻪ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻘﺪس
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ دارد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﺳﺐ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺳﯽ ﻫﺮاز
درﻫﻢ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش  -ای اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  -ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮم و اﺳﺒﻢ و ﺳﯽ ﻫﺰار درﻫﻢ از
ﻣﺎﻟﻢ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪم« .1
 -١ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
 -٢ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
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و از ﺑﻠﻨﺪای ﻗﻠﻪ اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎدل و ﺑﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎن ،از آن دور دﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎخ
اﺳﺘﻮار ﻋﺪل ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی ﺑﺮ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ راﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺣﻘﺶ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺗﻮان ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺣﺴﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪل اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ اﺣﺴﺎنﮐﻨﻨﺪه را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ از
ﺑﺮﮐﺎت اﺣﺴﺎن و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی اﺳﻼم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق رو ﺑﻪ ﺟﻮان اﺣﺴﺎنﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺳﻮق داده ﺷﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدد:
»ای ﺑﺮادر ﻗﺮﯾﺸﯽ! ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺖ ﻫﻢ ﭘﺎداش و اﺟﺮ آﺧﺮت را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدی و ﻫﻢ

از ﭘﺎداش دﻧﯿﻮی ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻧﺪی« .2

ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده
اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﭘﺎداﺷﯽ اﺳﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ :ﭘﺎداش در دﻧﯿﺎ -
ﭘﺎداش در آﺧﺮت.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧﻤﺎز اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻬﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َ َ َ ًَ َ َ َ َ َ ﱠ
َ ﱠَ َ
ﱡ َْ َ َ َ ً َ
اب اﻟﻨ ِﺎر «.
اﻵﺧ ﺮ ِة ﺣ ﺴ ﻨ ﺔ و ِﻗ ﻨ ﺎ ﻋ ﺬ
»ر ﺑ ﻨ ﺎ ِآﺗ ﻨ ﺎ ِﻓ ﻲ اﻟﺪ ﻧ ﯿ ﺎ ﺣ ﺴ ﻨ ﺔ و ِﻓ ﻲ ِ
 -١ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
 -٢ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .۵۵۹
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»ﺧﺪاﯾﺎ! در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﺴﻨﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ و در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﺴﻨﻪ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ ،و ﻣﺎ را از ﻋﺬاب آﺗﺶ دور ﺑﺪار«.
*

*

*

ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﻇﻠﻢ
ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ,رﯾﮕﺰار ﻣﮑﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻃﻨﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و در ﻣﺤﻞ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ
ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎک ﮔﺮاﻧﻘﺪرش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮد.
او در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،اﺷﮏﻫﺎی زﯾﺎدی رﯾﺨﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﺎک ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و
رﯾﮕﺴﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ زودی آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﺎ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺳﺮﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺟﻮان ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی راه را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﮐﺮد و از ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽاش

دل َﺑﺮﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﺊ ﻣﺎدی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ

ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ آزادی اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺪﮔﯽ روﺣﯽ و آزادی ﻋﻘﯿﺪه و آزادی ﻋﺒﺎدی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺣﯿﺎت و ﻫﺴﺘﯽ اﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ آرام و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﻫﻤﻪی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽﻫﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ را
ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﻣﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻟﺒﺎس ﻏﻢ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﭼﻬﺮهاش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
او ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽاش ﮐﻪ آزادی در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد ،رﺳﻮل
ﺧﯿﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ وﻋﺪهی دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻃﻦ ،آن
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ﻫﻢ وﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺳﻮی دوﺳﺘﺎﻧﺶ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮادران ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺋﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﺎ ﺷﺮک و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اﻧﺘﺤﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
ﭼﻪ ﻟﺤﻈﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد و دﺷﺖ و
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻪ روزﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
دوﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
*

*

*

ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا روﺷﻦ ﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ و ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از دﯾﺪن ﺑﺮادران ﻣﻬﺎﺟﺮش ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد او ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺮادر از راه رﺳﯿﺪه ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎد ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺮادری ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﺘﮕﺎن ،دوﺳﺘﺎن و زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺑﯽدرد ﺳﺮش را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮای آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻃﭙﯿﺪ اﺳﺖ ،روی آورد ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮادران ﺟﺪﯾﺪ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﺪردی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس
ﻏﺮﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ او را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮادران ﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻋﻮض
ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او
ﭼﯿﺰی را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
آری ،او ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را در راه ﺧﺪا و ﺑﺮای رﺿﺎی او ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
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او ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺧﺬﯾﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪش را ﺑﺎ
ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﻓﺮاوان و در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد
و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از ارﺷﺎدات ﻧﺒﻮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﺮﺑﺎر و از درﯾﺎی
زﻻل ﻧﺒﻮی ﺳﯿﺮاب ﮔﺸﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻮض آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از
ورود ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم از او ﻓﻮت ﺷﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی آن
ﺷﺘﺎﻓﺖ ،او ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺶ را در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا آﻣﺎده ﻣﺒﺎرزه و ﺷﻬﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻫﻤﻪ
ﻏﺰوهﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺮداﻧﻪوار ﺑﺮای اﻋﻼی ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ زد ،در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻏﺰوات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزی از او ﻓﻮت ﻧﮕﺮدد.
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت
و ﺗﻘﺮب اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد .رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺲﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای در او ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش را در راه
ﺟﻬﺎد و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ  -ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای آن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ در
اﯾﻦ راه ﮔﺬارد و ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮد  -ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ...
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻓﺎدارﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم او را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ راه
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ راه ﺟﻬﺎد و ﻧﺸﺮ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ،ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ ،و ﭘﯿﺎم ﺣﻖ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻤﺎنآوردن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب و ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ
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و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪه از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آری ،ﺑﺮاﺳﺎس
اﺧﻼق واﻻی ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﻫﻤﻔﮑﺮان ﻣﺆﻣﻦ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎرش ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻋﻈﻤﺖ در وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺑﻮد و ﻣﻈﻬﺮ اﻧﻮاع ﺧﯿﺮات و ﺑﺮﮐﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻓﺘﺢ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و آﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖآوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ؟ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و روز را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺷﯿﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره اﻧﮕﺸﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮار و ﺑﯽارزش و از ﻗﻠﻮب آﻧﺎن ﺑﻪ دور اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻗﻠﺐﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و از دﻧﯿﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آن ﺗﻨﻬﺎ
در ﺣﺪ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﺸﮑﺮ رﺣﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮده و
ﻗﻠﺐﻫﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا آزاد
ﮔﺮداﻧﻨﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه در ﺷﻤﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
*

*

*

ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎد اﻧﺪﮐﯽ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﺮوﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﯿﺪه و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ )اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺺ( ﻣﻨﺼﻮب
ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرود ،او ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،او ﻓﺮدی ﻣﺘﻘﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر اﺳﺖ ،و از
روز ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در اداره اﻣﻮر ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺳﺮش را
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ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دوﺧﺖ و ﭼﻬﺮهاش را ﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ای ﻋﻤﺮ ..ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﻧﺪاز« .1
اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻓﺮو رﻓﺖ...
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﻓﺘﻨﻪ دﻧﯿﺎ و
اﺷﯿﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه آن ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ ،ﻣﯿﺪان ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮل و ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ اﻓﺘﺎدن ﻣﺮدم در ورﻃﻪ ﻫﻼﮐﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و اﻣﺜﺎل او ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،او رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﺪی و ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺮﮔﺰ» !...ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد« .2
ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻌﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺮزﻧﺶ دارد داﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ دوش ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ« .3
ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪ در ﻗﻠﺐ ﺳﻌﯿﺪ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻌﯿﺪ و اﻣﺜﺎل او در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ
از ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺿﺎﯾﻊﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻻﯾﻖﺗﺮ از او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ

 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۹
 -٢ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۹
 -٣ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۹
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ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﻌﺖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر وی ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ او را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮده ﭼﺎرهای
از ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﻮر ،ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﺪ.
»ﻫﺎن! ای ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻮ را اﻣﯿﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﯽ ﻗﺮار دادهام ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ را
ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﯽ و ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﻨﯽ و ﻣﺎل ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪی آﻧﻬﺎ را در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ« .1
ﻋﻤﺮ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﻋﺪهای از اﻧﺼﺎر را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﮕﺮداﻧﺪهام« .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده ،ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﻮی و زﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯿﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ وﺻﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ( ﮐﻪ ﻫﺮ اﻣﯿﺮی را ﺑﻪ آن
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﻮرد ﺳﻌﯿﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ واﻟﯿﺎﻧﺶ را از ﻏﺮقﺷﺪن
در ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ .اﯾﻦ ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﺎ
ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﺮ اﺳﺐﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻨﺪم از
آردش ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮد:

ً
ًّ
ً
ﻧﻘﻴﺎ وﻻ ﺗﻠبﺴﻮا رﻗﻴﻘﺎ« .2
»ﻻ ﺗﺮ�ﺒﻮا ﺑﺮذوﻧﺎ وﻻ ﺗﺄ�ﻠﻮا
»اﺳﺐ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﻮار ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ  -ﮐﻪ از ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد  -ﻧﺨﻮرﯾﺪ

و ﻟﺒﺎس ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ«.

 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۹
 -٢ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۸
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ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ و
َ
ﻻزم اﺳﺖ .ﻟﻬﺬا ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»دروازه ﻣﻨﺰلﺗﺎن را ﺑﻪ روی ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ« .1
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ،ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه از ﺷﻤﺎ ﺳﺮ زد ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ« .2
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎرت را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﺶ از ﻓﺮدی
ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﻣﯽﭘﺰﯾﺮد ،زﯾﺮا ﻧﻔﺲ او ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و
آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎر و ﺑﻨﺪﯾﻠﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎزه ﻋﺮوﺳﺶ را ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺷﺪه
ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از او ﺑﺮای رﻓﺘﻦ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ او ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽرود و اﺻﺮار دارد ﮐﻪ واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﭘﯿﺎده ﺑﺪرﻗﻪاش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﮐﺮام و ﺗﻮاﺿﯿﻊ ،ﺑﻪ ﻫﺮ واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻻت آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ .آری ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮ
دروازهﻫﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ واﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﺮ
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻧﺪ:
»ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﺑﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻣﻮالﺷﺎن ﻣﺴﻠﻂ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و اﺟﺮای

 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۸
 -٢ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۸

٤٤

ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪل

ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺣﻞ آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ« .1
ﻋﻤﺮ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ دراز ﮐﺮد ،آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ داد ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻤﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ :در اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺧﻮد از آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺗﻮ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد .ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪه ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ
اﺳﺖ« .2
ﺳﻌﯿﺪ ﮐﯿﺴﻪ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺘﺮش را ﺳﻮار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ او را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻪ »ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ از
ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮ« .3
ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎرهای ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا را از زﺑﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮد .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻔﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﭼﻮن رزق و ﻫﺪﯾﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ« .4

 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۸
 -٢ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۸
 -٣ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۴۸
 -٤ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۳۲۳
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ﺳﻌﯿﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ،او ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺪون ﻃﻤﻊ و
ً
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﺖ ﮐﻼم
ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻧﮑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﺮ  رو ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ً
»آﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهای؟« .1
ﻋﻤﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :آری.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﺳﺘﻮر ﻻزم اﻷﺟﺮا اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻏﯿﺮ از اﺟﺮای آن ﭼﺎرهای ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ دﺳﺘﺶ را دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮل را ﺑﮕﯿﺮد و در ﺧﺮﺟﯿﻦ ﺑﮕﺬارد.
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ وداع رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﮕﺮد ،اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ و رﺧﺴﺎر و
ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻋﻠﺖ اﺷﮏرﯾﺨﺘﻨﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا از او ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ؟ ﯾﺎ
ﮐﺎر و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﺮای آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟
ﻫﯿﭽﮑﺲ راز آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺺ ﺷﺨﺼﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ،زﯾﺮا ﺣﻤﺺ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر از اﻣﯿﺮان و
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد ،ﮐﻮﻓﻪ ﺻﻐﺮی ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ در ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اداره اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺷﯿﻮه
ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب دﺷﻮاری در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
در اﻧﺘﻈﺎرش اﺳﺖ.
 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۳۲۳
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ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبرﺳﯽ آورده
ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺮج و
ﻣﺮج ﮐﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از دﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ و
آﮔﺎه ﻫﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﺳﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای او اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ اﻣﻮر ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﺶ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت
را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز در روزﻫﺎی اول ازدواﺟﺶ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
اوﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻮر اداری و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺮ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺪارد.
ﺗﺎزهﻋﺮوس ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﺴﺮش در اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،راه ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﻏﺮق در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،رؤﯾﺎی ﻗﺼﺮ ﺑﻠﻨﺪی را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮواﻧﺪ
ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﻮﮐﺮﻫﺎ و ﮐﻠﻔﺘﻬﺎ در رﻓﺖ و آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻔﺮﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ در آن ﭼﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻮاع ﻓﺮشﻫﺎی ﻧﺮم و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻓﮑﺮ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻃﻮل راه ﻫﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﯿﺴﻪ دﯾﻨﺎرﻫﺎ دراز
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﻤﺲﻧﻤﻮدن آن دﻟﺶ را آراﻣﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دﯾﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ارﺿﺎء ﻏﺮور و
رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
*

*

*

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزهﻋﺮوس در ﻣﻨﺰل ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻧﻘﺸﻪاش در ﻣﻮرد ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮش و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش )واﻟﯽ ﺣﻤﺺ( اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﮔﺬﺷﺖ.
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ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ روی ﻟﺐﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪای  -در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ او را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻤﺶ رﺑﻮده
ﺑﻮد  -ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮش ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯽ آرامﺗﺮ
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه» ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻢ؟« .1
زن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﻮری در ﻧﻈﺮش ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺸﺖ
ﮐﻪ رﻓﺎه وآﺳﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ از ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺳﻌﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ ،آن وﻗﺖ از ﻓﺎﯾﺪهی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ً
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه و آﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ زن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻮرا
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮﻫﺮش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮد.
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮات اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ زودی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ روش از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر وارد ﺑﻮد ،او از ﺿﺮر ﺗﺠﺎرت و ﺿﺎﯾﻊﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪن
آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ.
ً
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﺮ
ً
اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺎﯾﺪه اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻮرا
ً
ﺟﻮاب داد :آری ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
ﺗﺎزهﻋﺮوس :ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﻢ.
ﺳﻌﯿﺪ :ﭘﻮلﻫﺎ را ﺑﯿﺎور.

 -١ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ .۲۴۴
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ﺳﻌﯿﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮل را از ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرود ،ﻣﻘﺪاری از آن را ﺧﻮار و
ﺑﺎر ﻣﯽﺧﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻓﻘﺮا ،ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻣﯽرود ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ده دﯾﻨﺎر،
ﺑﻪ آن ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺴﺖ دﯾﻨﺎر ،ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮی ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎر ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ً
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،او ﮐﺎﻣﻼ آرام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
از ﻣﺎر ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
روزﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و زن ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آرزوی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ ﻓﺎﯾﺪه را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ً
زﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه در زن
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻓﺎﯾﺪه از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻟﻮازم و اﺛﺎﺛﯿﻪای ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
اﺳﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ زودی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
داﻣﻨﮕﯿﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ ،زن اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺷﻮﻫﺮ راه ﺳﮑﻮت را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و درﺧﻮاﺳﺘﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺻﺮار زن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻼن ﭼﯿﺰ و ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺰد

آن ﻣﺮد ﺑﺮوی و ﺑﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯽ« .1

ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﺮدﺑﺎری زن را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﻮن او از ﻓﺎﯾﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻃﺎﻗﺖ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺄﺧﯿﺮ را ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺰل و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آن از ﻗﺒﯿﻞ
ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺷﺎک و ...ﺗﺄﺧﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ
 -١ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ .۲۴۴
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ﺳﺘﻮه ﻣﯽآورد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻫﺰار دﯾﻨﺎر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن را ﻣﯽداﻧﺪ در
ﻣﻨﺰل ﺣﻀﻮر دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را رﻫﺎ ﮐﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ آزارش ﻣﺪه .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺮدد اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺮده از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﺸﮑﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺻﺪﻗﻪ داده اﺳﺖ« .1
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای زن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آرزوﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ او ﺑﺎد
ﻫﻮا ﮔﺸﺖ ،در ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﻐﺎن ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای از
دﺳﺖرﻓﺘﻦ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد .ﺷﻮﻫﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﺷﯿﻮن و زاری زن ﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﻮﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و از ﺷﺪت آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﮏ روز ﺳﻌﯿﺪ وارد ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺷﻮد،
ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺴﺮش را در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻬﺮهاش را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض از او
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ او ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺧﺮت و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻟﺬتﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»آرام ﮔﯿﺮ ای زن! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ زودیﻫﺎ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﻮم و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ« .2

 -١ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ .۲۴۴
 -٢ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ .۲۴۴

٥٠

ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪل

و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺑﺎ ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﺑﺮ او ﻧﺎز ﻧﮑﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﯽزﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﺮاز
ﻣﯽدارد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﯽ در آﺳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد زﻣﯿﻦ را روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﻮر ﭼﻬﺮهاش از روﺷﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،روﺳﺮی ﺳﺮش از دﻧﯿﺎ و ﻣﺎ
ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ از ﺗﺮک آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺟﺪاﯾﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ« .1
زن ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن راه ﺳﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮازم
ﻣﻨﺰل و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻧﯿﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ را و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎدهاش ﺑﺴﺎزد.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺘﺨﺎب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺷﮏﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ وارﺳﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﻮﻫﺮ از ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪن زن و دﺧﺎﻟﺖﻧﮑﺮدن در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ و اﺻﺮارﻧﮑﺮدن ﺑﺮ
ﺧﺮﯾﺪ اﺷﯿﺎء ﻣﻨﺰل ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر و اداره
اﻣﻮر ﻣﺮدم و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
او و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﺷﺎم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺷﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ؟«.
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ :زﯾﺮا ﻣﻦ ﻓﺮدی از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ ،ﺑﺎ
ﻣﺼﯿﺒﺖدﯾﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﻢ« .2
 -١ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ .۲۴۴
 -٢ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ .۲۴۴
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ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺣﺪ ﻫﻤﺪردی ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ را در راه اﺻﻼح و
ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻮر ﻣﺮدم و اوﺿﺎع ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮد.
»وﻗﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﻘﺪاری از آن را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﻨﺰل
و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﻮد ..ﻫﻤﺴﺮش از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺟﻮاب ﻣﯽداد :آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺳﭙﺮدم« .1
زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آن را در راه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ،ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و رﻓﻊ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖزدﮔﺎن و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﻗﺮض داده اﺳﺖ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﺻﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻏﯿﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی او را از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ آزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺛﻤﺮرﺳﺎﻧﺪن درﺧﺖ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮو ﮔﺬارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎارزش و ﮔﺮاﻧﻘﺪر ،ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﺮﭼﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﻓﺪا ﺳﺎزد.
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺪاﺷﺪن او و ﺧﺎﻧﻮادهاش در اﯾﻦ راه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﯾﻨﺪ و
او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯽ«.
ﺟﻮاب ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ:
»ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ اﺣﺪی
از ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﯿﻢ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺮآورد آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ روﺷﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
ﻣﯿﺪان اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ﺧﻮد را از ﮔﺮوه ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺣﺴﺎبرﺳﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺳﺒﮏﺑﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪادﯾﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دروازه
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .1
*

*

*

روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ...ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﺳﻌﯿﺪ و اﻫﻞ ﺣﻤﺺ رﯾﺸﻪدار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﮔﻢ ﺷﺪه و ﻣﻘﺼﻮدش را در وﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯿﺪ را
ﭘﺪری ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد .درآﻣﺪ
ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ دارد.
او ﺑﺮای ادای اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﻓﺮو ﮔﺬارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺷﺒﺎن و ﻣﺴﺌﻮل رﻋﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا در ﭘﯿﺸﮕﺎه
اﻟﻬﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﯿﻔﺘﻪ او ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺪهای
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪﺷﺎن واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از
اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﺎن آﻣﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﺣﻤﺺ و اﻃﺮاف آن زﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺘﻨﻪ و اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺮﮐﺰ اراذل و آﺷﻮبﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از آزار و اذﯾﺖ اﯾﻦ ﯾﺎ آن در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ،
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش زدﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﺺ ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻣﺮدم در ﺑﺎرهی اﻣﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و آﺷﻮبﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮش
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را دﻟﯿﻞ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ از اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا راﻫﯽ
آﺳﺎنﺗﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و آﺷﻮبﮔﺮان ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ در ﻫﺮﺻﻮرت ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪل واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
ﻫﻤﮕﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ و در ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،روش ﮐﺎر او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دو ﻃﺮف ﺟﺮﯾﺎن را در ﯾﮏ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪاش را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﻃﻌﺶ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ او ﭼﻘﺪر ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ را در ﻣﻮرد اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
»اﻣﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮدهﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽرود؟ آﯾﺎ
در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ دروازه ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﭘﺴﺖ
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آﻧﻬﺎ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺎزات،
ﻣﻌﺰول ﻧﻤﻮده و ﺣﮑﻢ ﻋﺰلﺷﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ« .1
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ در ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ آﻏﺎز
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»ای ﻣﺮدم ﺣﻤﺺ! اﺳﺘﺎﻧﺪارﺗﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ؟« .2
ای ﻣﺮدم ﺣﻤﺺ! اﺳﺘﺎﻧﺪارﺗﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ؟ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻔﺮ اول ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺎ ﺣﺼﻪای از روز ﻧﮕﺬرد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ«.
ﺟﻮاب اﺻﻮﻟﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ! ﭼﻘﺪر
ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ!.
ً
ﻗﺎﺿﯽ ﻓﻮرا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﻗﺺ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
آری ،اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺑﺎﻻ آﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﻣﯿﺰان داوری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺰان ﻗﻀﺎوت
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻآﻣﺪن روز از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد .ﭼﻪ
ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار آن ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﯾﺎ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب و ادای ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازد .آﯾﺎ ﺳﭙﺮیﮐﺮدن اﯾﻦ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۱۶۶
 -٢ﺳﯿﺎق اﺑﻦ ﻗﺼﻪ از ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺻﻔﺤﻪ  ۲۴۵ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا از او ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺒﺢ زود ﻧﺰدﺷﺎن
ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺑﯽﻣﻬﺮی
روا ﻣﯽدارﻧﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺻﺒﺢ زود ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ
ّ
ّ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮ او ﺣﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ و او ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد؟ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﻫﻞ ﺣﻤﺺ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺧﻮد اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻓﺎﺣﺶ را روا دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻠﺰمﻧﻤﻮدن واﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺪل ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ّ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟«.
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد:
»واﻟﯽ در ﺷﺐ ﺟﻮاب ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ«.
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد:
»اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«.

آری ...اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ّرد ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع

ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ او
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
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آﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﻪی روز ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ً
ﺑﺎﺷﺪ؟ ...آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻮد
و ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،و ﻋﺒﺎدت او ﮔﺮدد ،و اﻣﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ او از ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﺳﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﯿﭽﺎره
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﺮ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهای آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻫﺮﮐﺲ
در ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ ﮔﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪه در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟«.
ﺷﺎﮐﯽ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ روز را ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و در آن روز ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ«.
ﻓﻘﻂ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ روز اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮل روزاﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺟﻨﺲ واﻟﯽ از ﻓﻮﻻد ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ﻻ اﻗﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم اﺳﺖ،
زﯾﺮا او ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس و ﺗﻮاﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﻮرا رأی ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ واﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﺎﮐﯽ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺰرگ«.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ...واﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺣﻖ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش را زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ و اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم را اداﻣﻪ داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﮕﺮ ﭼﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟«.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻓﺮﯾﺎد از ﺟﻔﺎی ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﺪل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮگ در ﻟﺒﺎس ﻣﯿﺶ از
ﻋﺪل ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺎدل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ را ﮐﻪ
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺧﻮدش دور ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺿﺮری از ﺑﯿﻬﻮشﺷﺪن واﻟﯽ -
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ  -ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .آﯾﺎ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮاﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در اﺛﻨﺎء
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ و آن وﻗﺖ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر
وﺟﻮب ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﻮشآﻣﺪن اﻣﯿﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر! ﭼﻪ ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﺻﺮارﺷﺎن ﺑﺮ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ،ﺗﻤﺮد و آﺷﻮب
اﺳﺖ؟
ً
ﻋﻤﺮ ﻋﻼﻗﻪاش را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و رأی ﻋﻤﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﻀﺎر واﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ او در ﻗﻔﺲ اﺗﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
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ً
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻮرا اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺰ

ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه را رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ و از ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪد
و ﺳﯿﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﯿﺪ را در ذﻫﻨﺶ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺮت ﺷﺨﺼﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و
َ
ﻓﻀﻼی ﺻﺤﺎﺑﻪ .ﺳﯿﺮت ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ از ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﻋﻤﺮش را در راه ﺟﻬﺎد
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮش را اﺣﺴﺎن ،وارﺳﺘﮕﯽ ،ﻋﺒﺎدت ،ﺗﻘﻮی و
ﺗﺮس از ﺧﺪا درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺮت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و
ﻏﻤﺨﻮار آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،ﻫﻤﺪردی و ﻋﻄﻮﻓﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﻬﺎ دراز ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﺧﻮدش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ درﺳﺖ از آب درآﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰت را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎرﯾﺶ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮاری اﺳﺖ! ﻋﺪاﻟﺖ
ﻋﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮﯾﯽ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮدی از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮد ﻗﺎﻧﻮن را زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،اﻣﺎ وﻗﺖ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻬﻢ ﻫﻨﻮز دﻓﺎﻋﯿﺎﺗﺶ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا داده ﺷﻮد و
ﻧﻈﺮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺷﺮوع ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺮش را ﺑﻪ
ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽدوزد ،ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
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دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد
ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﺎر اﻟﻬﺎ! اﻣﺮوز ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﺳﻌﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺮ«.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او در وﺟﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
اﺣﺴﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را راﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮏ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ از ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎﺗﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺣﻀﺎر ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ادﻋﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»از او ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟«.
ﻧﻔﺮ اول در ﮐﻨﺎر واﻟﯽ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺶ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺟﺮأت
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﺑﮕﺬرد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ واﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و از ﺧﻮدش
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺮاد دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻬﻤﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ً
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﻬﻤﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻢ ﺣﻘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ
زود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ و
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺎﻗﺺ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﮐﯽ
ً
و ﻣﺘﻬﻢ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر واﻟﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻫﻢﻧﻈﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﺑﯿﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺧﺎدﻣﯽ ﻧﺪارم و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آرد را ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن
ﺧﻤﯿﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎن را ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﮕﺎه وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮم«.

ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪل

٦٠

ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻏﻤﮕﯿﻦ و درﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻟﯽ ﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن در ﻫﺮاس
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری واﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﯽﺑﻮد اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ واﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ .آری،
زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد:
ﻟﻮﻻ اﺷﺘﻌﺎل اﻟﻨﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎورت

ﻣﺎ ﮐﺎن ﯾﻌﺮف ﻃﯿﺐ ﻋﺮف اﻟﻌﻮد

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ آﺗﺶ در ﮐﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ »ﻋﻮد« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ«.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎﮐﯿﺎن از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد را
ً
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،او اﮐﻨﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪﻟﯽﺟﺎت و ﻧﺎﺳﺮهﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮازوی آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻫﯿﺖ
آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
»دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟«.
ﻧﻔﺮ دوﻣﯽ در ﺑﯿﺎن ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ﻣﺘﺮدد ﻣﯽﺷﻮد ...وﻗﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن را در ذﻫﻨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻄﻼن ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ او
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺷﺐ ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ« ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از او
ﻣﯽﺧﻮﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺗﻬﺎم اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟«.
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ﺳﻌﯿﺪ در ﮐﻤﺎل ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و آن را ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
در وﺟﻮد ﯾﮏ واﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﻋﺬر ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ »ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ«.
و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ روز را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص
دادهام«.
ﭼﻪ ﻋﺬر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدهی اﺗﻬﺎم را از ﺣﻘﯿﻘﺖ زاﺋﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان روز و
ﻋﺒﺎدتﮔﺬاران ﺷﺐ ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او اﮔﺮ وﻗﺘﺶ را در روز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﺎارزش
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﻓﺮﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﺣﻖ دارﻧﺪ،
ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﮑﯽ
را در ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮده و از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺘﻬﻢ از اﺛﺮ ﺗﻬﻤﺖ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رو ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟«.
ﺷﺎﮐﯽ ﺳﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،او ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ دو ﻧﻔﺮ اول ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ او ﺧﻼص ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ او ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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»در ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ روز را ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از
آن اوﺳﺖ ،آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺋﺖ واﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻬﺎﻣﺎت اﺛﺒﺎت
ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺗﻬﺎﻣﯽ داﻣﻦﮔﯿﺮ او ﺷﻮد؟
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ داری؟«.
اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﯿﺰ واﻟﯽ اﺗﻬﺎم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺎه ﯾﮏ روز ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺬری دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﮏ روزهاش را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻻزﻣﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»ﺧﺎدﻣﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارم ﮐﻪ آن را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻢ،
ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏﺷﺪن آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم
ﻣﯽروم«.
وه! ﭼﻪ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ
در ﻗﻔﺲ اﺗﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ وﻗﺖ دری ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ آن
را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اوج ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،او در ﻣﻘﯿﺎس
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺨﻪای از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ! و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮده
َ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارد .ﻣﮕﺮ ﻋ ﻤﺮ و اﻣﺜﺎل او ...ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی اﺳﻼم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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از اﯾﻦ ﻗﻠﻪی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﻓﺮﯾﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ّ
ﻫﺮﮐﺲ دوﺳﺖ دارد ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و زﻧﺠﯿﺮ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎک ﻃﯿﻨﺖ ﺑﺒﻨﺪد و
دوﺑﺎره او را در ﻗﻔﺲ اﺗﻬﺎم ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺮدم ﺻﺪای ﻋﻤﺮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از او دارﯾﺪ؟«.
از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪای ﺷﺎﮐﯽ ﻟﺠﻮﺟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻋﻤﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻗﻔﺲ اﺗﻬﺎم ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﺪاﻟﺖ آزاد ﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻋﺪاﻟﺘﯽ! ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ.!
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ داری؟«.
ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪش را ﺑﯿﺮون آورد ...ﮐﻠﯿﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ...ﻋﺪاﻟﺖ
ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آن دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻠﯿﺪ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ...دﺳﺘﺶ
ﻣﯽﻟﺮزد ،اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺟﻠﻮش را ﺑﮕﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪاﯾﺶ در ﮔﻠﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»روز اﻋﺪام ﺧﺒﯿﺐ اﻧﺼﺎری در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﭘﺎره
ﭘﺎره ﮐﺮده و او را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮد؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﺎری ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ﯾﺎ
ﻣﺤﻤﺪ!« ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد ،ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ!!.
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اﺷﮏﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ )ﻣﺘﻬﻢ( ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﻪاش ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
از ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﺣﺎدﺛﻪ
دردﻧﺎک را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﻮاس از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ واﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻮﺷﺶ را از دﺳﺖ داده و رﻧﮕﺶ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮ او ﺗﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﻠﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ از ﯾﺎﻗﻮت و ﻣﺮوارﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ واﻟﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎک ﻃﯿﻨﺖ را ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اوج ﻋﺰت ﺳﺨﻨﺶ را اداﻣﻪ
داده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻫﺮ وﻗﺖ آن روز و ﮐﻤﮏﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺒﯿﺐ را – ﭼﻮن در آن وﻗﺖ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدم و ﺑﻪ
ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ – ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﻢ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻫﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺎری ﻣﯽﺷﻮد«.
*

*

*

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﺎﮐﯿﺎن و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ
ﺳﻌﯿﺪ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر اﺳﻼم و ﺷﻬﺎدت
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ داده ﺷﻮد.
ﻧﺸﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﯿﺮ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ آﺷﻮبﮔﺮان ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺮاﻓﺖ ﻋﺎﻟﯽ را از درﺟﻪ ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
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ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺄس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﺮد«.
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش »ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ« زﯾﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎ
ﭘﺎداش ﻧﻘﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﯾﻨﺎرﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻮرت را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪه«.
ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮد«.
زن ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس دادﮔﺎه
ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺘﻬﺰاء ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ در
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
زن ﻫﺪف ﺷﻮﻫﺮ را درک ﻧﻤﻮد ،ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ« ﺑﻪ
ﻫﺮﮐﺲ ﺷﻤﺎ ﺻﻼح ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺪه.
ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮدی ﻣﻄﻤﻌﻦ از ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭘﻮلﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و در
ﮐﯿﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ را ﺑﻪ ﻓﻼن زن ﺑﯿﻮه ﺑﺪه ..اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﻓﻼن ﯾﺘﯿﻢ ..اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺴﮑﯿﻦ و ...و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دﯾﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
در آن وﻗﺖ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺮش رﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪ دﯾﻨﺎر را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ را
ﺧﺮج ﮐﻦ« ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
»ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺎدﻣﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی؟ آن ﭘﻮلﻫﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ؟«
ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽرﺳﺪ:
»ﺑﻪ زودی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ«.
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در ﺟﻠﺴﻪای آرام و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﯿﺪ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ای ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ«.
ﻋﻤﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ:
»آری ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ«.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اول آن ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺘﺮس و از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻧﺘﺮس.
دوم آن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ و ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم آن ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ دو ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﮑﻦ ،زﯾﺮا ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و
از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮی.
ﭼﻬﺎرم آن ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در ﻣﺎه ذی ﺣﺠﻪ ﺷﺮوع ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ آن ﮐﻪ ﺧﻮدت و ﻗﻀﺎوﺗﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺳﭙﺮده ،ﭼﻪ دور اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪه.
ﺷﺸﻢ آن ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮدت و ﺧﺎﻧﻮادهات دوﺳﺖ داری ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ
ﺑﺪار ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهات ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪی ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﭙﺴﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎنﮐﻨﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،در راه ﺧﺪا از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﯿﭻ
ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮی ﻣﺘﺮس.
ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻬﺎ را دارد؟«
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮاب داد:
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»ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻦ او وﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ« .1
*

*

*

ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره اﻣﺮوز درﺧﺸﯿﺪ ،ﻧﻮرش را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ُ
اﯾﻦ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن در ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪن اﺳﺖ ،او ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﺑﻎ زﻣﺎن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻋﻤﺮ
اﻣﺜﺎل او ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
آه! ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .آه ﮐﻪ ﻣﺪت وﻻﯾﺖ او ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻤﺮ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﺠﺮی او را ﺑﻪ ِﺳ َﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺣﻤﺺ ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﺠﺮی او را ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯿﺶ
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﻣﯽﮔﺬارد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎه اﻗﺘﺪا
ﺷﻮد ،ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﻼم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻟﮑﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻓﻀﯿﻠﺖ و ارزش آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺪای ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن او ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﺰاوار اﻓﺮادی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﻣﺠﺪ و و ﺑﺰرﮔﯽ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -١ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺟﻠﺪ  ،۴ﺻﻔﺤﻪ .۳۹۰
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ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﺜﺎل اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا زﺑﺎن
ﻣﺮدم ﻗﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﻋﺪاﻟﺖ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و در ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﺌﻮری »ﻋﺪل ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد« ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺌﻮری
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻓﮑﺎر ﻓﻼﺳﻔﻪ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﯿﭻ
ً
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن آن را ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﺌﻮری »ﻋﺪل ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ« ﻫﻤﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ وﺳﯿﺎه ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﻮده،
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ّ
ﺗﻮان اﺟﺮای آن را داﺷﺘﻪ و از ﺣﻘﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ
ً
ﺗﺌﻮری ﻋﺪل ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﻋﻤﻼ آن را ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری و ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﻋﺪل ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ً
اﻓﺮادی آن را ﻋﻤﻼ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
� � َب ُهۥ
﴿مِن ٱلمؤ ِمن ِ� رِجال صدقوا ما �هدوا ٱ� عليهِ� ف ِمنهم من ق
ُ ْ َ ٗ
َوم ِۡن ُهم َّمن يَ َ
نت ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلوا � ۡبدِي� ] ﴾٢٣اﻷﺣﺰاب.[۲۳ :

»ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ،

و ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺪهای
ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﻨﺪ و ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ«.

٦٩

ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﻇﻠﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﺑﺎد.
*

*

*

