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 تا اینجای داستان:
 

نقاااای هیاااره دسااات وشخصااایت برازناااده   ،اساااتاد بماااال الااادین بهااازاد شاااادمانم باااه بواااد از وقفاااه بوتاااانی دنبالاااه داساااتان
را باااه خواننااادجان ارجمناااد نشاااریه  وزیااان نریاناااا انمانساااتان نن یااان تقااادیم  علمااای و نرننسااای سااارزمین  ااار انتخاااار ماااا

میاادارمب بااارای تاااداعی ننااان خواننااادجان عزیاااز ایناااک بخااای نخااار ننهاااه قاااب   باااه نشااار رسااایده باااود وعوا ااا  درونااای 
 بمی رادزم به شرح دنباله  داستانو بازجو میکرد، تکرار نموده  بسوی بوه مختار در راه سفررا  بهزاد

 نخرین بخی ننهه تا حال جنشت:
بساااوی  یهناااد ای لحظاااهبواااد از  ،مولاااوم باااود باااه در رویاااای دوری نااارو رنتاااه ،نقاااای ساااالخورده خااااموی شااادببببب 

 احوالی دارید؟شاجردی دید و بدون مقدمه  رسید: از نیروزه بانو بدام 
 قاسم علی: مقصد شما شاندخت شهر بانوست؟ 

 بهزاد: بلی!
میشناسااایم، اماااا نیهسوناااه خباااری از ایشاااان  قاسااام: ببخشاااید ماااا ماااردم نااارات ایشاااانرا بناااام شااااندخت شاااهر باااانو  

 نداریم، نق  نمینقدر میدانم به مدتی در بابل مهمان ظهیر الدین بابر بودندب
باااه شااااندخت نیاااروزه  خااااموی باااود درمیاااان صاااحبت دویاااد و جفااات: بلااای و قتااایشااایا بایاااانی برخااای باااه تاااا حاااال 

یاااد  ءساااختند بااه بنااام بااای شااهر نرا راشخصاای خااویی بااای زیبااایی  ساارمای شااهر بااانو در باباال تشااری  داشااتند از 
باااای و باااای بنفشاااه اعماااار مهتاااا  میشاااودب سااا د امااار دادناااد تاااا دوباااای دیسااار در نزدیکااای ناااای باااای باااابر باااه نامهاااای 

شااود، امااا شاانیدم بااه عماار برایشااان نرصاات زیااادی ناادادب نمیاادانم بااه نن بالهااا بوااد از مرجشااان تکمیاال شااد یاااخیر؟ 
 بودب ای نرنیختهبه نرحال روانی شاد باد به بانوی 

تااا  ضااویفی جفاات: خاادایا بمکاام باان بااه و بااا نوازبهاازاد نناای بشااید و خاااموی شاادب دسااتی را باااالی قلاابی جناشاات 
 نفسی در رمقم باقی بماندب  رسیدن به بوه مختار

قاسااام باااه نجاااوای اساااتادی را شااانیده باااود باااا سراسااایمسی باااه شااایا بایاااانی جفااات: میتوانیاااد دوای تقویاااه اساااتاد را  
حالیکااه بااا  مهربااانی بنیااد؟ شاایا بایااانی بااه ساارعت بوتاال شیشااه داای را از جیاا  بشااید و بدساات قاساام علاای داد و در

 حال تان بهتر خواند شدبهللا انشا ،د میدید جفت: ل فا با تأنی سه جرعه نوی جان بنیدنسرانی بسوی بهزا
 استاد با دستان مرتوی سه جرعه سربشید و بسوی قاسم  تبسمی برد: تشویی نداشته بای من بهتر نستمب

ساااایده نااااردو سااااابت شاااادندب قاساااام بااااه خااااود جرکتاااای داد و رو بسااااوی بهاااازاد باااارد: اسااااتاد نیااااا  ر لحظااااه ایباااارای  
 میتوانم به هرارنتن به بوه مختار اینقدر برایتان مهم است؟

داری،  اااد باااه داساااتان زنااادجیم  یخاااوبی نساااتی و قلااام تواناااای نویساااند بهااازاد باااا صااادای متینااای جاااوا  داد: قاسااام تاااو 
اجاار نرصاات نوشااتن  یاادا نکااردی بوااد از ماارجم نناارا بااه دیسااران  جااوی بنااه و نمااان وری بااه ماان میسااویم بنااوید و

اساااتاد مککااای بااارد و اداماااه داد: از اینجاااا تاااا ساااید عبااادهللا مختاااار تقریباااا دو سااااعت راه ناصاااله اسااات،  بااانب جاااو بااااز
 ننوقت این داستان به  ایان برسدب امید میکنم به تا

 قاسم نقای: بفرمایید استاد! من سرا ا جوی استمب
 بسوی شاجردی برد وجفت: رو س د ،استاد بهزاد به منظره  ا را  نسریست 
راسااتی روزی اجاار بساای از تااو  رسااید بااه ماان از باادام تبااار ایاان دیااار اسااتم باارایی بسااو بااه بهاازاد نقاشاای بااود از  

 تبار عشق! نمین و بدب
 

 ادام  داستان:
 ،نجری شمسی ۸۴۷م ابق  ،می دی۱۴۵۸سال  - یی نفتاد و نفت سال 

 بر نراز ت ه نای شهر:
 

یکاای از ت ااه نااای نزدیااک  سرساابز و زیبااا بااه نظاار میرساایدب باار ناارازناارات ماننااد نمیشااه درنن نیمااه روز بهاااری 
ساااال داشااات و دیساااری بمااای نرباااه وتنومناااد بااااه ۱۷دو جاااوان، یکااای باریاااک و اللااار انااادام باااه درحاااادود  ،شاااهر
 سخت مشمول مولوم میشدندب بود، ساله۲۰یا  ۱۹شاید

از ریشاااه ناااای بتاااه ناااای وحشااای وبااار  نباتاااات و  ُ ااارسااااله بااااالی سااانسی نشساااته باااود و دساااتمال سااا یدی ۱۷جااوان  
هااوبی سااری شااده بااود   تختاابالاان ساا یدی بااه باار    ارهاابااا دقاات یکایااک ننااانرا باااالی  و جلبرجهااا در بناااری بااود

 میمالید و تبسمی از رضایت بر لبانی نقی میبستب
یاان نباتااات هااه رنسهااای جااوان اللاار اناادام رویاای را سااوی دوسااتی نمااود و جفاات: باادر الاادین بیااا ببااین بااه از میااان ا

 حتما استاد میرک از دیدن ننها بسیار خوشنود خواند شدب ،زیبای ارلوانی و بنفی را  یدا برده ام
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بااه درمیااان خااد و خاشاااک بااه دنبااال رناا  ت هندیسااجااوان نربااه از باااالی صااخره  جساات زد و خنااده بنااان جفاات: 
میااادانی باااه از جااارد  ،را  یااادا باارده امای  قیمتااایبوشااای بااان هیاازی بهتاااری  یااادا بناای، مکااال مااان باااه احجااار  ،اسااتی

 بمی نکر بن جنا  بمالدین بهزاد!  ،سادیده شده این سنسها رنسهای درخشانتری  یدا میشوند
بهااازاد: ل فاااا از ج هاااای بنایاااه نمیاااز دسااات بکااای، نااام احجاااار بریماااه و نااام نباتاااات درسااااختن رنسهاااا مهااام اساااتند، 

 میکنیبمربو  است به ه ور ننرا تولید یا استومال 
امااا نمیاادانم بااه هاارا نمیشااه اینقاادر جاادی  ،نهماام جنااا  نقااای نیلسااو  باادر الاادین درحالیکااه میخندیااد جااوا  داد: ماای

 رنسی به باشد در جنراستب زندجی به نر ،نستیب بوشی بن به بخندی و خوی باشی
نظااری را  هیااز لیاار عااادیبااه یااک   مکلاایبهاازاد باادون ننکااه بااه سااخنان دوسااتی تااوجهی بنااد بسااوی دشاات دیاادب 

باااه لشاااکر بزرجااای  باااه دوساااتی جفااات: بباااین مکلااای ای زدهصااادای نیجاااان  جلااا  بااارده باشاااد از جاااا بلناااد شاااد و باااا
 بدرالدین نیز بسوی دشت نساه برد و جفت: راست میسویی خدا وند خیر بند! بسوی نرات در حربت است!

 رهمهاااای  رنشاااهای سااایاه ودیدناااد باااه لشاااکری باااا دباااا هشااامان حیااارت زده  وناااردو جاااوان باااه بناااار ت اااه خزیدناااد 
ساارر رناا  بااا ساااز و باار  نااراوان بسااوی شااهر ناارات درحااال حرباات اسااتندب قااوای  یاااده نظااام بااا نیاازه نااای بلنااد 

جنسجویااااان سااااواربار بااااا شمشاااایر نااااای  عریااااان و   یمایااااد و و جامهااااای اسااااتوار  هنااااای بیابااااان را بااااه تناااادی ماااای
سااایانرن  شمشااایری را هناااد باااار در ناااوا تکاااان داد  ه بشااایده در  ااای شاااان رواننااادب ماااردی باااا زره رتیرناااای باااه ز

  یی راندندب نای بزر  را به  و سربازانیکه در قل  لشکر موقوییت داشتند قلوه بوبها و منجنیق
باااادر الاااادین نریاااااد بشااااید : ناااارات در محاصااااره اسااااتب زود بااااای ازاینجااااا ناااارار بناااایم و ایاااان خبااااررا بااااه ا اااا   

 دیسران برسانیمب
شاااانرا باااه جاااردن نویختناااد و ساااوار بااار اسااا ان از ت اااه  اااایین شااادندب باااه سااارعت از بوهاااه  هرمااایناااردو  براقهاااای  

سااا ها بااازمین جهیدناااد و داخااال بارجااااه نقاشااای شااادندب ااز ؛ناااای شاااهر جنشاااتند و باااه تاخااات داخااال باااای مصااا  جردیدناااد
 خ ا ان و نقاشان در داخل بارجاه مشمول  بارنای روزمره بودند ب

 میرک بجا ست ؟ بدر الدین نریاد زد : استاد 
 خ ا ی جوا  داد: دربارجاه رن  سازی با موالنا ولی هللا ولی در حال تربی  رنسها استندب 

 بدر الدین و بهزاد بدون تأخیر بسوی بارجاه رنسسازی دویدندب
در نضاااای تاریاااک بارجااااه نااار دو اساااتاد مشااامول نزماااایی رنسهاااا بودنااادب میااارک ناااوک قلااام نیااای را باااا هااااقو تااارای 

رنسااای را باااه از شااانسر  و مرجاااان تربیااا  بااارده ام نزماااایی  ،سااات موالناااا ولااای داد: ل فاااا باااا ایااان قلااامبااارد و بد
 بنیدب

 هللا درترای قلم هه دست رسای داریدبءموالنا ولی بسوی میرک دید و جفت: ما شا 
 ااادر بماااان سااااز باااودیم و درتااارای باااردن هاااو  و باااانسد از باااودبی   میااارک خندیاااد و جاااوا  داد: نخااار از  ااادر

 .دت برده امعا
ناجهاااان بهااازاد و بااادر الااادین از در داخااال شااادند و باااا صااادای نیجاااان زده دااای از رسااایدن لشاااکر بزرجااای باااه  اااای 

 دیوار نای شهر ا    دادندب
 موالنا ولی بسوی جوانان دید و رسید: جفتید درنشهای سیاه و سرر رن  داشتندب 
 بهزاد جوا  داد: بلی نمین ور استب 
 .نکر میکنم به شهزاده ابو سوید در حال حمله به نرات است ،د بمک بندموالنا ولی : خداون 

 

او هسوناااه اینکاااار را  ؛اباااو ساااوید از عماااو زاده جاااان سااال ان نقیاااد شاااانرر میرزاسااات ،میااارک:  قابااال توجااا  اسااات  
 خواند برد؟

 م راب سبیرا وارث حقیقی ام را وری تیموری میشمارد، نه ملکه جونرشاد  موالنا ولی: برای اینکه خود
بوهاااک بارجااااه را شاااسانت وبااار مرتباااان بااازر    دریهااااماااا ناجاااه تیاااری  بخااااموی ماندناااد ای لحظاااهنماااه بااارای 

یشاااه دااای اصاااا بااات باااردب  ارهاااه ناااای شیشاااه و رنااا  مرجاااانی باااه نرساااو  اشاااید و هاااون ق ااارات خاااون جااارم بااار ش
 بالن نای خ ا ی شده نشستب

موالناااا ولااای از دریهاااه باااه باااای نسااااه بااارد و  بدرینسااااه صااادای نیاااانوی اسااا ها و ساااربازان از بااارون بساااوی رساااید 
وارد  نسهباناااانیاز محاااانظین و ای عاااده اااا باااا  الدولاااه لاارق در سااا ح و ساااوار بااار اسااا  باااد ءدیااد باااه شاااهزاده عااا 

 محو ه  مص  جردیدهب 
 ستانی به توقی  شانبمیرک و موالنا ولی به بای شتانتند و بهزاد و دو

بااا نواز متیناای جفاات:  ،الدولااه بااا زره ساایمسون و ساایمای مصاامم بااا شااکونمندی خاصاای باار اساا  نشسااته بااود ءعاا 
ام را اااوری نااارات دوختاااه و ابناااون باااا  ه وریکاااه میدانیاااد ابوساااوید  سااار میاااران از سالهاسااات باااه هشااام  مااا  بااا

اسااتب امااا مااا نماااده جاای تمااام باارای دنااا  از ناارات و ساال نت  زادجااان خااود بشاایده تمااام تیاا  باار رر عمااو بیشاارمی
داریااام و نناااوز ملکاااه جونرشااااد را باااه حیاااث نرماااانروای ایااان ام را اااوری میشاااماریمب میااادانم باااه  شاااما نماااه ی خاااوی
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ماااادر موناااوی نااارات نساااتیدب ازینااارو الزم دیااادم باااه  ،دانشاااوران و انااال ننااار و ساااخن از ونااااداران ملکاااه بااازر 
محاااانظین ار  شاااانی نااارات را نظااار باااه صاااوابدید خااااتون بااازر  بااارای محانظااات شاااما  و انساااران  از ای هعاااد

 میدانم به ابو سوید از برده  زشتی  یشمان خواند شدب ،بسمارمب راحت باشید و ترسی به دل راه ندنید
را بساااویی  ای یهرمااا  بساااتمیااارک نسریساااتب درحالیکاااه  اساااتاد ی بساااوالدولاااه بااارای لحظاااه  ساااکوت بااارد و  ءعااا 

 اار انمیاات ماااسرق بایسنمریساات بااه تمااام نقاشااای نااا و خ ااا ی نااای نن در زیااار   مجموعاایکاارد جفاات: ایااان  اایی م
یساناااه یادجاااار  ااادرم اسااات ازنن باااه خاااوبی نسهاااداری بنیااادب مااان باااه  ،شاااهریار بایسااانمر باااه  ایاااه تکمیااال رسااایده نظااار

 جهان با قیست یا خیر؟   جن  میروم و نمیدانم به حیاتم درین
 مب عمر شهریار دراز بادباست با اخ ص تمام جوا  داد: من در خدمتنروی میرک روح هللا 

 الدوله: حق با ماست و ما  یروز میشویم ! ابنون باید برویم به تمام لشکریان در انتظار ما نستندب  ءع 
ایااان اکااار ارزشااامند را درجاااای محفاااوظی جابجاااا بااان  تاااا  میااارک بتاااا  را بدسااات بهااازاد داد و جفااات: بااارو واساااتاد 
 دست خیانت بدان دراز نکند!بسی 

 به استاد به وی س رده بود درزیر جنبد بزر  مدرسه  نهان بندب  راای جنجینهبهزاد به داخل شتانت تا 
از لشااکریان بااه توقیاا  شااهزاده روان شاادند و  ای عاادهعاا  الدولااه باار اساا   نهیباای زد بااه سااوی در  بااای تاخاات، 

 مص   اییدندب بایدر ننرستان نراتبخشی برای حفاظت 

 :مر  یا زندجی
باسااا ل ناااای ن  باااه سااا انیان در قلواااه  اختیاااار الااادین یاااا ار  شاااانی نااارات شاااور ونیجاااان بزرجااای مساااتولی باااودب 

خاااموی  بااود، دویدنااد تااا نتشاای رابااه منجنیااق نااای  نتاای انساان لشااکر ابااو سااوید باار انروختااه سراساایمه ماای نرسااو
ق اااور ار  لشاااکر دشااامن را ناااد  قااارار بااارا ناااای دنااااع  تیربشاااهای  ناااراز ازاز نسهباناااان قصااار ای عااادهبننااادب 

لدولاااه ساااوار بااار اسااا  و باااا شمشااایر باااران باااا رشاااادت ءاع داده  وبرخااای نااام عساااابر زخمااای را بااادوی میکشااایدندب 
 به نرسو میشتانت و سربازان را نرمان میدادب

در اکااار ضاااربات ساااهمسین قلواااه  در  ق اااور لربااای نورد و ناجهاااان صااادای مهیبااای دا اختیاااار الااادین را بلااارزه در 
ولاای سااربازان  ،بااه داخاال قلوااه ساارازیر شاادند یبوبهااای دشاامن بااه زمااین انتااادب عسااابر ابوسااوید هااون ساایل مااواج

باااه عقااا  زدنااادب بواااد از  ای انااادازهالدولاااه باااا مردانسااای مقاومااات بردناااد و قاااوای مهااااجم را تاااا  ءتحااات نرماااان عااا 
 میان دو  ر  در جرنتب سخت ر زار شدب جنسیقوای سواره نظام ابوسوید وارد با ،نبرد سختی

الدولاااه جفااات: ای  ءجنسیاااد، خ اااا  باااه عااا  ابوساااوید باااه بااار اسااا  باااراق سااایانرنسی ساااوار باااود و باااا مهاااارت مااای 
را در  شااات  تاااا هناااد خاااود ،ههااال ساااال تماااام  ااادرم را از حاااق قاااانونی ای محاااروم سااااختننمردیکاااه  !شاااانرر ه  ناااواد

  ی؟میکنلشکریانت  نهان 
 

درحالیکاااه باااا نفااارت نریااااد میکشاااید انااازود: بیاباااه مرداناااه وار باااانم مصاااا  دنااایم و مولاااوم نماااایم باااه وارث حقیقااای  
 از مردی درخود داری بیا و در برابر من ایستادجی بن! ای شمهتاا و تخت تیموربزر  بیست؟ اجر 

 

الدولااااه نیااااز بااااا شااااهامت و  ءابااااو سااااوید درحالیکااااه شمساااایری را در نااااوا جااااوالن  میااااداد بااااه  اااایی تاخاااات و عاااا 
 و با خشم نریاد زد: مردانسی بر اس ی نهیبی زد و بسوی ابو سوید شتانت

 را از نرزند یک شهزاده  جبون ونراری  نهان نمیکندب ای نرزند میران!  بدانکه نواده  شانرر نیهساه خود 
و   لضاااااض و تیماااااوری باااااا لااااای  شاااااهزادساااااربازان نااااار دو  ااااار  بااااادور سردارانشاااااان حلقاااااه زدناااااد وناااااردو 

 نویختندب درباشمشیرنای نخته بجان نم 
جاااه قصاار بااه سااکوی شاارقی بااار شااتانت واز نااراز نن جایسااااه  تاان از نشاایمن بااهجاااه ملکااه جااونر شاااد زره  دریاان

ناااراد از دسااات دادن عزیزتااارین بسااای  نویختاااه اساااتب زاناااوانی از بلناااد دیاااد باااه نرزناااد دلبناااد ی باااا اباااو ساااوید در
الدولااه و ندیمااه نااایی بااه از دنبااالی بااه سااکوی باااار  ءضااوفی را بااه نمساار عاا سسااتی جرناات، ولاای بوشااید بااه 

 نمده بودند  نهان بندب
هشااامانی را بسااات و در زیااار  ،ملکاااه باااه دیاااوار برناااده تکیاااه داد و درحالیکاااه دساااتی را بااااالی قلااابی جناشاااته باااود

لیکاااه میدانساااتم باااه او لااا  جفااات : خااادایا مااارا بااابخی باااه ایااان نرزناااد عزیااازم را باااه سااا اه سااااالری برجزیااادم، درحا
اساات تااا رزمناادجیب خاادایا میاادانم بااه ایاان تقصاایر منساات بااه از خودبامااه جاای  هااون  اادری بیشااتر اناال علاام و نناار

درحالیکااه ناار نرزنااد ایاان ساارزمین میتوانساات ایاان وظیفااه  ،تنهااا بااه او بااه ازخااون و ر  خااودم بااود اعتماااد بااردم
 را انجام دند

 اد درد نلودی  اورا تکان دادبننوز هشمانی را باز نکرده بود به نری
 و و میخوانااااد بااااه میاااادان جناااا  بشااااتابد !!الدولااااهءع  !!الدولهءالدولااااه نریاااااد میکشااااد:ع  ءدیااااد بااااه نمساااارع  
 میشوندببمیدان جن  ولی ندیمه نا دستانی را محکم جرنته اند و مان  رنتنی  سوید: ل فا رنایم بنید!!می
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الدولااه بااا تاان خااونین از اساا  باازمین انتیااده اساات و ابوسااوید سااوار باار  ءملکااه بااه  ااایین نسریساات و دیااد بااه عاا  
 اس  باالی سری ایستاده و نریاد میزند: نیا مرد دیسری درین شهر است به در برابرم ایستادجی بند؟

برناااده محکاااام   بتااااردساااته از  را سااایانی جرنااات و حالااات سااارجیهی باااارایی  یااادا شاااد، اماااا دو هشااامان جونرشااااد
 نیانتدب جرنتب تا بزمین

الدولاااه باااا  ءدریااان ننساااام در  شااارقی قلواااه اختیاااارا لااادین بااااز شاااد و میااارزا ابااارانیم  سااار رزمجاااو و تنومناااد عااا 
جنسجویاااان نوشااانجی و رزم نوران اترساااکنی وارد میااادان باااارزار شااادندب میااارزا ابااارانیم وقتااای تااان خاااونین  ااادر را 

لدولاااه بااااقی نماناااده باااودب ای رمقااای درتااان عآدر نلاااوی جرنااات ولااا او رابااارزمین دیاااد از اسااا  نااارود نماااد و انتیاااده 
در حالیکااه از شاادت لضاا  بااه لاارزه انتاااده بااود جفاات: ماار  باارمن بااه بوااد از ماار   اادر بااه اینجااا رساایدمب ساا د 

 روبه ابوسوید برد و نریاد زد: بدان به از دست من جان سالم بدر نخوانی برد!
شااااید درحاااود بیسااات ساااال داشااات باااا سااارعت  ابوساااوید باااا تمساااخر نیشاااخندی زد ولااای میااارزا ابااارانیم جاااوان باااه

عجیبااای بساااوی قاتااال  ااادر دویاااد وتاااا ابوساااوید بخاااود بیاباااد هناااان باااا نیااازه باااه  هلاااویی بوبیاااد باااه از اسااا  بااازمینی 
 ساا د هنااد ضااربه دیساار باار و ناارود نورد، ولااای نسهبانااان ابوسااوید اورا بااه هااابکی از زیاار ضااربات بشاااند ،انسنااد

انتقاااال دادنااادب درحالیکاااه  ،داشااات کوی بااارا ملاااک باااه درلااار  قلواااه قااارارمیااارزا ابااارانیم نجاااات دادناااد و باااه سااا ه  
 نبرد خونینی درمیدان بزر  قلوه اختیارالدین روان بود، سربازانی به تیمار زخمهای ابوسوید  رداختندب

 شهامت داری به  ا خیز و بامن برزم!ای  نرهمیرزا ابرانیم سوار بر اس  بهر نریاد میکشید: اجر 
از جااا برخاساات و جفاات: بایااد نر ااوری بااه شااده ایاان نباارد را بااه  یااروزی برسااانیمب برویااد  ساار سااختیابوسااوید بااا 

 وزندانیانی رابه از ننرستان مص  اسیر جرنته اید به اینجا بیاوریدب
ابوساااوید، درحااادود صاااد مااارد سااا انیان درحالیکاااه میاااراز ابااارانیم نناااوز ابوساااوید را باااه جنااا  تااان باااتن می لبیاااد، 

بااارا ملااک نوردناااد ودرحالیکااه یکایاااک شاااانرا ساانس  نجیاار بساااته بودنااد بشاااان بشااان باااه ساااکوی لااال و زدر رابااه 
دادناادب اسااتاد میاارک، موالنااا ولاای، بهاازاد و دوسااتی بدرالاادین  بااا نااوک نیاازه تهدیااد میکردنااد دربنااار دیااواری قاارار

 از جمله اسیران بودندبنیز 
اناااداخت و دیااد بااه ملکاااه جونرشاااد بااایسم  بهاازاد بااا ناااراد، نخساات بااه میااادان جناا  وسااا د بااه ساامت مقابااال نظاار 

را برساااار ا نسااااه میاااادارد میاااادان نباااارد را نظاااااره  درسااااکوی مرتفاااا  مقاباااال ایسااااتاده و در حالیکااااه بااااا زحماااات خااااود
 میکندب

محکااام بااارنن   ضااارب ااایی نماااد و هناااد  باااهجااای بزرباااا نمااااره یکااای از جارهیاااان  ،دبااار ای ابوساااوید باااا دسااات اشااااره
ارالااادین  ناااین اناااداخت و جاااارهی باااا نواز بلناااد نریااااد بااارد: نماااه صااابر نضاااای قلواااه اختی بوناااتب صااادای نمااااره در

 بازجو میکنندبشخصا  بنید به شهریار ما سل ان ابوسوید نرمایشاتی دارند به 
نماااه بساااوی ابوساااوید دیدناااد، ابوساااوید جاااامی باااه  ااایی جناشااات و باااا وصااا  دردیکاااه در بااادن داشااات باصااادای بلناااد 

نیاااا  ،برتااااا و تخااات تیماااوری زده دااایتکیاااه ای ملکاااه ممااارور باااه باااه للااا  ای جونرشااااد! جفااات: بشااانو  یورساااای
متفکااارین درباااارت باااه باااه قاااول خاااودت بزرجتااارین  ننرمنااادان وومااار  مهمتااارین میااادانی باااه نماااین لحظاااه زنااادجی 

نیااا حیااات ایاان ب شااان دردساات ماان اساات و بایااک اشاااره ماان نمااه از بااین میرونااد ناارات اسااتند بااا شاااجردان  جنیجیناا
 و خودخوانی نایت ادامه میدنی؟ سرسختیانمیتی دارد یا ننوز نم به  مردمان برایت

جونرشاااااد بااااا زحماااات قااااد راساااات باااارد و رسااااید: بیسمااااان بااااه ایاااان مردمااااان بزرجتاااارین جنجینااااه ناااارات وحاصاااال 
اما ،روان شااااادم اعلیحضاااارت شااااانرر میاااارزا و نرزنااااد م شااااهزاده بایسنمراسااااتند زحمااااات شااااباروزی ماااان، شااااونر

 نی؟بسو به از من هه میخوا
واجااازاری سااال نت تیماااوری را باااه شاااخص ، ومولومااادار راابوساااوید: تسااالیمی بااا  قیاااد و شااار  خاااودت و نظامیانااات  

ام نیهکسااای  ،میااادانی باااه مااان ناااواده مساااتقیم تیماااور بورجاااان اساااتم !مااان باااه وارث واقوااای ایااان ام را اااوری اساااتم
جمنااامی بااودی بااه شااانرر تاارا بااه  ناارات، بااادلید یااا قناادنار؟ تااو دختاار نمیدانااد بااه تااو ازبجااا نمااده داای؟ از لااور،

 ورنه نیهکد ترا نمیشناختب رساند زنی جرنت و به این مقام
نکااار میکااانم احترامیکاااه ماااردمم بااارایم  جاااوا   داد: قاااد برانراشااات و ،ملکاااه ساااالخورده باااا وجاااود  یاااری وضاااو  تااان

ناااه  باااه خا رملکاااه رشاااد و ارتقاااای علااام و ننااار بشااایده ام  دارناااد، باااه  ااااد زحماتیسااات باااه درراه نباااادی سااارزمینم و
باااه ماااردم از ننهاااا نفااارت دارناااد و تااااریا از نناااان باااه نکاااونی یااااد میکناااد، هاااه نرقااای  اساااتند نرمانرویاااانیب باااودنم

میکنااد بااه ماان از بجاااا اسااتم نمااه مااا انساااان اسااتیم حقیقاات نماااین اساات وباادب ایاان را جفااات ودوباااره حالاات ضاااو  
 بر او مستولی شدب 

 ابوسوید:  د ننوز نم تسلیم نمیشوید؟ 
ماااا  !تاااو درحاااال شکسااات نساااتی ، ااایی از ننکاااه ملکاااه جاااوابی دناااد میااارزا ابااارانیم نریااااد زد: ندم جساااتار و بااای حیاااا 

 تسلیم شویم؟هرا 
 :خو  است  د نظاره بنیدب اسا داد ابوسوید با خونسردی
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 درد عبرتی به این خیره سران بده! س د با صدای رع  نوری جفت:  والد بیا و  
بااا  بااارون شاااد و در ازمیاااان ساااربازان مااارد  ااااد و قاااوی نیکلااای باااه سااایمای وحشاااتنابی داشااات باااا تیااا  برانااای  

راناااادب رناااا  از ی  اااایرا بااااه  یکایااااک ننرمناااادان اساااایر را ازنظاااار جنرانیااااد، ناجااااه دساااات بدرالاااادین را جرناااات و او
 سااار جاااوان  ریاااد و زاناااوانی باااه لااارزه انتاااادب باااا صااادای مرتوشااای جفااات: قسااام میخاااورم باااه مااان نااای  جناااانی   ههااار
نقیاااری مااای نیااام، ل فاااا مااارا رناااا   خاااانوادبنیاااد!  ااادر و ماااادرم در انتظاااارم اساااتند و از  باااه حاااالم رحاااما  ل فااا ،نااادارم
 بنید!

 را رنا بنید!  او ،باری نیست را به جن  زورمندان او ن حال دید نریاد زد:ابهزاد به دوستی را بد 
بهااازاد باااه  ایاااان نرسااایده باااود باااه نریااااد دردنااااک بدرالااادین درنضاااا  ناااین اناااداختب بهااازاد در مقابااال   جملااانناااوز 

دسااات بریاااده ای ناااوران  هشااامانی دیاااد باااه بدرالااادین، بهتااارین دوساااتی باااه زماااین انتااااده اسااات، خاااون نراوانااای از دو
 ،ددمیزند و هشمانی ننسته ننسته بیفروی میسر

 ،نواز دردناااابی جفااات: باااه  ااادر وماااادرم بساااو باااه مااان جناااانی نداشاااتم بدرالااادین در حالیکاااه بساااوی بهااازاد میدیاااد باااا
 س د نفسی از درد بشید و برای ابد خاموی شدب

وجودتاااان  از انساااانیت در یتااار اساااتید و باااویت بهااازاد بالضااا  نریااااد زد: شاااما ناااا از درناااده تااارین حیواناااات نااام  سااا
 نیست!

 یااری بسااوی بهاازاد دیااد و  اسااا داد: بیااا جوانااک بااه حاااال نوباات توساات! امااا ننااوز دسااتی  جاار  ااوالد جاا د هااون 
باااه دسااات بهااازاد نرسااایده باااود باااه ملکاااه جونرشااااد از بااااالی برناااده باااار باااا صااادای نمراناااه و تأکیرناااابی نریااااد زد: 

 ر  ادشانی من برزمین بریزدبدست نسهدار به نمیخوانم خون بیسنانان به نمه نرزندان من استند به خا 
سااا د رویااای را باااه ساااوی ابوساااوید بااارد وجفااات: ایااان  ادشاااانی راباااه بخاااون بیسناناااان نلااااز بااارده دااای برایااات  

متفکاااارین، عرنااااا و  ،تبریااااک میسااااویم، امااااا شاااارای ی باااارای تساااالیمی خااااود دارم و نن اینساااات بااااه تمااااام ننرمناااادان
بیسنااانی جزناادی نرسااانیب ابوسااوید نرامااوی نکاان بااه شاااعران ایاان دیااار را نمااین ابنااون رنااا بناای وبااه ناای  ناارد 

 این توهد را در برابر خداوند و مردم برایم میدنی ونمیتوانی ازنن سر یهی بنیب
باااه نکااار نااارو رنااات بساااوی نسهباناااانی نظاااری انسناااد و جفااات: تماااام اسااایران را رناااا بنیاااد  ای لحظاااهابوساااوید بااارای 

و بسااوی ملکااه دیااد و دوام داد: ابنااون نوباات توساات تااا بااه بااه بااه ساا متی بااه خانااه نااای خااود بروناادب مککاای باارد 
 عسابرت بسویی به س ح خودرا بر زمین بسزارندب

ملکااه سااالخورده بااا نواز ملوبانااه داای صاادا بااردب بااه تمااام جنسجویااان تحاات نرمااان خااود اماار میکاانم بااه ساا ح نااای  
سااااوید اسااااتب ایاااان را جفاااات خااااودرا باااار زمااااین بسزارنااااد و از جناااا  دساااات بکشااااندب نرمااااانروای شااااما  ابنااااون ابو

ولااای ابااارانیم میااارزا باااه از خشااام میلرزیاااد باااا صااادای خشااامسینی نریااااد زد:  ؛وخواسااات بساااوی قصاااری روان شاااود
 من این نیصله را قبول ندارمب یاین تصمیم شماست ول

 ملکه جونرشاد: ابرانیم میرزا برایت اجازه نمیدنم به برخ   ننهه من عهد برده ام عمل بنیب  
را باااه قاتااال  ااادرم  رزا باااا لضااا   اساااا داد: درسااات اسااات  اااد مااان ازینجاااا میاااروم هاااون نمیتاااوانم خاااودابااارانیم میااا
 تسلیم بنمب

ملکاااه جاااوابی نسفااات و ازبااااالی برناااده دیاااد باااه  ابااارانیم میااارزا باااا صاااد نفااار از ساااوارانی از محو اااه قصااار بااارون 
نمسااار جااادت در  ن باااه جونرشااااد،میروناااد و نمهناااین شااانید باااه اباااو ساااوید بااااالیی نریااااد میزناااد: ابااارانیم اینااارا بااادا

 اجر بوهکترین حربتی بر علیه من و یا در تخری  من بنی اورا خوانم بشتب ،اسارت منست
 

 (ادامه دارد)

 

 


