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 خون شیر شد مدتی این مثنوی تأخیرشد   مهلتی بائیست تا  
 )حضرت موالنا جالل الدین بلخی(

 

 .ابراز پوزش از مکث کوتاهیکه در نشر این نوشته نظر به گرفتاری های شخصی اینجانب پدید آمدبا  
 

 تا اینجای داستان: 
 

 

 در بخشهههههای گ شههههته شههههرر دادیههههم کههههه هههههرات مرکههههز امپراتههههوری وسههههی  تیمههههوری بدسههههت ابوسهههه ید گشههههوده شههههد و 
عالوالدولهههه نههواده ملکهههه گوهرشههاد بهههی م فرمههانروایی ایههن سهههلدنت مقتههدر بدسهههت او افتههاد. دردهههی ایههن حملهههه  بههزر  

ابههراهیم میههرزا در برابههر ابوسهه ید دلیرانههه مقاومههت نمههود   بههه هالکههت رسههید و ملکههه خههود نیههز جههام شهههادت نوشههید.
ولهههی کسهههی نمیدانسهههت کهههه آیههها درآن شهههام اه پرهیهههاهوی فهههتت ههههرات زنهههده اسهههت و یههها بدسهههت عسهههاکر ابوسههه ید بهههه 

دره ای بهههود کهههه موالنههها ولهههی   ولهههی یکهههی از اسهههتادان مسهههلم هنهههر هالکهههت رسهههیده. شهههب تاریههها و پهههر از مخههها
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صههورتن اری هههرات بههه نههزد رور   میههر  نقههاش پههدر خوانههده  کمههال الههدین بهههزاد آمههد تهها  شههم دیههد خههودار بههرای 
هههر مخهههادره بهههاز گهههو نمایهههد کمهههال الهههدین بههههزاد کهههه سهههخت از وقهههای  نهههاگوار فهههتت ههههرات  بخصهههو   .او  از آنشهههب  پم

کهههه بایهههد تمهههام هنرمنهههدان و اههههل دانهههش و فرهنههه  بهههه رسهههم  کهههه گوهرشهههاد دل یهههر بهههود پیشهههنهاد کهههرد شههههادت مل
اعتهههرار در برابهههر ابوسههه ید سهههفا  و خهههون آشهههام تهههر  دیهههار کننهههد  امههها اسهههتاد ولهههی موالنههها ولهههی    نهههین پاسههه  

 داد:
 انصهههاری  موسهههی ایهههن شهههم  فهههروزان هنهههروادب را بزرگهههانی  هههون خواجهههه م هههین الهههدین  شهههتی  خواجهههه عبهههد  

مصههههور  جنیههههد  زیههههن الههههدین م مههههارو امیههههر خلیههههل افروختههههه انههههد و برماسههههت کههههه همیشههههه افروختههههه اش ن هههههداریم  
 فرزندم اینست وظیفۀ ما نه ستیزه جویی و تر  دیار.

 

 ابراز تهنیت یا انزجار 
 

تخههت نشسههته بههود  هنههوز آثههار درد در  هههره  ۀلبهههن ههام بههود و ابوسهه ید دراتههار مجلههل ار  شههاهی هههرات بههر  شههب
اش مهههوی میهههزد  دبیبهههی در کنهههارش دیهههده میشهههد کهههه بههها احتیهههاد زخمههههای بهههازو و پهلهههویش را مهههداوا میکهههرد. سهههلدان  
جدیهههد ههههرات درحالیکهههه از شهههدت درد لهههب بهههه دنهههدان می زیهههد  بههها دسهههت  ههه  مشهههت محکمهههی  بهههر لبهههه  تخهههت کوبیهههد. 

باریکههه بههه پوسههتم سههوزن   ینی گفههت: جنههاب دبیههب بهها مههن مههدارا کههن هههرسههپر رو بههه دبیههب نمههود و بهها آواز خشههم
 میزنی درد داقت فرسایی بر سراپای وجودم مستولی میشود. 

 دبیهههب بهههرای لحظهههه  خهههاموش مانهههد و بههها صهههدای مرت شهههی جهههواب داد: زخمههههای ناشهههی ازضهههربات شمشهههیرعموما  
ی بههاز هههزاران اهههزخمی میشههوند. بههر عههالوه بسههیار کشههنده انههد و بایههد  بهها دقههت دوختههه شههوند ورنههه باعههث خههونریز

و از حضهههور سهههلدان اسهههتد عههها دارم کهههه ایهههن درد مهههوقتی را تحمهههل بنماینهههد تههها  مهههرر را باعهههث می ردنهههد  ازینهههر
 کامال صحت یاب گردند. عمرسلدان دراز باد!

 دارم.که دی رتحمل دیدن رویت را ن اینجا برو ابوس ید جواب داد : خوب! زود  کارت را خال  کن و از 
دبیهههب بههها دسهههتمال بهههزر  سهههپید رن هههی بهههازو و پهلهههوی سهههلدان را بسهههت و درحالیکهههه از تهههرر میلرزیهههد گفهههت:  

 هر ه سلدان امر بفرمایند درست است  اما تا دو هفته دی ر مجبورم دوباره به عیادت تان بیایم. 
 سلدان ابو س ید: درست است ف ال مرا تنها ب  ار!

 ت ظیمی کرد واز اتار خاری شد. دبیب درحالیکه به عقب میرفت 
ابوسهه ید نفههر راحتههی کشههید و بههه  ل راکهههای مجلههل کههای نظههر دوخههت. تبسههمی برلبههانش نقههش بسههت ودر زیههر لههب 

 گفت: باالخره بخت با من رو کرد وبر تخت سلدنت تیمور که حقم بود تکیه دادم.
 .آورده شده بود جلوه  خاصی داشتمندیکه از روم  پرده های ابریشمین کای در زیر نور فانور های شکوه 

 درینوقت صدای ظریفی به گوش ابوس ید آمد:
 سالم پدر! 

سههههلدان ابوسهههه ید روبرگردانههههد و دیههههد دختههههرش فیههههروزه بههههانو در نهایههههت زیبههههایی در کنههههار درب ایسههههتاده و بسههههویش 
 ن رد.  می

ر خوشههحالم کههه بههه دیههدنم زیبههای پههدر داخههل شههو  قههد ۀفرشههتابههو سهه ید بهها صههدای محبههت آمیههز و هیجههان زده  گفههت: 
زنهههدم باشهههی کهههه بهههرای تهنیهههت گهههویی بهههه نهههزدم فرآمهههد ی  امههها  هههرا درینوقهههت شهههب  حتمههها میخواسهههتی کهههه نخسهههتین 

بیهههایی  میهههدانم کهههه مهههادرت و دی هههر اعضهههای خهههانواده  سهههلدنتی در قصهههر تخهههت سهههفر اسهههتند  لهههیکن  هههه شهههادمانم کهههه 
 م آمده.زیبا و عزیزتر از جانم اولین کسیست که به سراک ۀفیروز

 ابو س ید دستش را بسوی فیروزه دراز کرد و گفت:بیا دخترم که سخت از دیدنت خوشحال استم.
 اما فیروزه از جایش تکانی نخورد و سر بزیر اف ند. 
سههههلدان جدیههههد هههههرات بسههههوی دختههههرش رفههههت ودسههههتان ظریههههر اورا بهههها دسههههت  ههههپش کههههه زخمههههی نبههههود گرفههههت.  

 افزود:ای  زدهن هیجان درحالیکه اورا به وسد اتار میبرد با لح
ببههین کههه در نههور درخشههان ایههن  ل راکههها و قنههدیل ههها  قههدر زیبهها  دختههرم خههودرا دریههن آئینههه بههزر  تماشهها کههن و

 من  شاهدخت شهربانو دارد و بر. ۀفیروزم لوم میشوی  وهلل که شایست ی  این قصر زیبا را فقد 
امههها فیهههروزه دسهههتش را بهههه شهههدت پهههر کشهههید و بههها لحهههن جهههدی و مالمهههت بهههاری گفهههت: کفایهههت میکنهههد پهههدر  بهههه قهههدر  

 کافی از حادثه ایکه واق  شده دل یر استم   لدفا از این بیشتر متأثرم نسازید.
ابوسههه ید بههها ت جهههب بسهههوی دختهههرش ن ریسهههت و فیهههروزه بهههانو ادامهههه داد: بهههر خهههالر فقهههد شایسهههتکی ایهههن کهههای و 

نت تیمهههوری را بهههانوی بهههزر   ملکهههه گوهرشهههاد داشهههت وبهههر. او بهههود کهههه بدسهههت خهههویش ایهههن قصهههر و کهههای سهههلد
 نه من و نه شما!  پهناور را آباد نموده های دی ر این دیار

 دهههور   ابوسههه ید هنهههوزهم کهههرر ت جهههب بهههود کهههه فیهههروزه بهههانو بههها لحهههن مالمهههت بهههاری بهههه سهههخنانش ادامهههه داد: پهههدر
 انوی بزرگواری را بدهید  نین ب توانستید که امر قتل 
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 پدر ن اه میکرد افزود: ۀ زددیدگان حیرت  فیروزه درحالیکه با  شمان پر نفو ش به
فکهههر کهههرده ایههد کهههه بههها اینکهههار تهههان بهههرای ابههد در دیهههدگا ه تهههاری  محکهههوم میشهههوید و همهههه  ه ایلحظههههآیههها بهههرای   پههدر
الی علههههم و هنههههر وفرهنهههه  نمههههوده  را بههههه حیههههث قاتههههل ملکههههه فرهیختههههه ایکههههه تمههههام عمههههرش را صههههرر اعههههت شههههما

 میشناسند  پدر آیا این پادشاهی ارزش آنرا داشت که به  نین عملی دست زدید.
ابوسههه ید درحالیکهههه از خشهههم میلرزیهههد بهههاالی دختهههرش فریهههاد زد: خهههاموش شهههو دختهههر بهههی حیههها کهههه مهههرا سهههخت از  

 خود آزرده ساختی.
ابوسهه ید پشهههت بههه دختههرش نمههود و بههها  صههدای خشههم ین پههدر در تهههاالر پی یههد وفیههروزه بههرای لحظهههه  سههکوت کههرد. 

 صدای گرفته  گفت:
مهههن فکهههر میکهههردم کهههه بهههرای ابهههراز تهنیهههت و تبریههها نهههزدم آمهههده ئهههی  امههها ندانسهههتم کهههه بهههرای سرزنشهههم  قهههدم رنجهههه 

بزرگههی را کههه بتههو داشههتم  نههین بههدهی! وای بههر عجیههب اسههت. هی  ههاه فکههر نمیکههردم کههه پههاداش دوسههتی . کههرده ئههی
 من که ترا اینقدر دوست داشتم و ون جانم میپرستیدم.

 شاه کضب زده دوباره رو به دخترش کرد و فریاد زد:  
 آخر تو کیستی که به خود حر میدهی که با  نین لحن گستاخانه  با من صحبت کنی 

پاسهه  داد: مههن وجههدان گمشههده ات اسههتم پههدر کههه دوبههاره بههه فیههروزه بهها شههجاعت سههر برافراشههت وبهها صههدای متینههی   
مهههن بهههه نهههزد مهههردی  آمهههده ام کهههه زمهههانی پهههدر مهربهههان و آدم علهههم دوسهههت و هنهههر پهههروری بهههود و  سهههراکت آمهههده ام.

بههرایم درر محبهههت  و صههفا میهههداد. پهههدر بیههاد بیهههار کهههه بمههن  هههه می فتههی  م هههر ایهههن تههو نبهههودی کهههه همههواره بهههه مهههن 
رام ب ههه ار و بههها ضههه یفان مهربهههان بهههاش. آیههها ایهههن حهههر قهههدرت دلبهههی و سهههلده جهههویی  هههه می فتهههی بهههه بزرگهههان احتههه

  یزیست که ترا  نین مدهوش می کرور ساخته و از خود بی انه ات نموده 
فیهههروزه دسهههت پهههدر را گرفهههت و بسهههوی آئینهههه کشهههاند. در حالیکهههه اشههها در  شهههمان زیبهههایش حلقهههه زده بهههود گفهههت: 

شهههزاده ابههو س یدیسههت  ۀ هههره ن ههاه کههن و بمههن ب ههو کههه آیهها ایههن  هههره خشههم ین را در آئینهه یکبههار خههود پههدر لدفهها  
 که من میشناسم 

ه آئینههه کههرد و سههر بزیههر اف نههد. صههدای فیههروزه بههه گوشههش دنههین انههداخت کههه می فههت: پههدر رحههم بههابوسهه ید نظههری  
ی ات را ببیننهههد. کهههن و ایهههن نقهههاب کضهههبنا  خودکهههام ی هههها و ظلهههم را از ری بهههردار تههها مهههردم بتواننهههد  ههههره انسهههان

هنهههوز ههههم بسهههیار دیهههر نشهههده و میتهههوانی بههها عهههدل و انصهههار کهههه خاصهههه  مهههردان بهههزر  روزگهههار اسهههت جای هههاهی در 
 ابوس ید از آئینه دورشد و با لحن گرفته  گفت:  تاری  این سرزمین باستانی برایت دست و پا کنی.

ر را لدفههها فرامهههوش نکهههن! ب هههو از مهههن دی هههر اجهههازه نهههداری کهههه مهههرا تهههو خدهههاب کنهههی  رعایهههت ادب و احتهههرام  پهههد 
  ه میخواهی 

ازپهههدرم   قصراسهههت ۀدرسهههردابخانفیهههروزه بههها صهههدای آرامهههی جهههواب داد: میهههدانم کهههه هنهههوز جسهههد ملکهههه گوهرشهههاد 
بههها خهههود اندیشهههید و  ای لحظههههایهههن امیهههد را دارم تههها اجهههازه تهههدفین و نوشهههتن سهههن  مهههزارش را بمهههن بدهنهههد.  ابوسههه ید 

 گفت:
د آنکههه مراسههم بزرگههی بههرایش ن یههری و بههرای مههدتی کسههی اجههازه رفههتن بههر مههزارش را منظههور اسههت امهها بههه شههر

 .نداشته باشد. تبسمی برروی فیروزه نقش بست و درحالیکه دستهای پدر را میفشرد گفت: سپاس زارم
 ابوس ید بسوی دخترش دید و بالحن گرفته  گفت: اگر قبول نمیکردم  ی میشد  

و یههها آنقهههدر اصهههرار میورزیهههدم    اب داد : درانصهههورت هرگهههز رویمهههرا نمیدیهههدفیهههروزه ن هههاهی بهههه پهههدر نمهههود وجهههو
تهها بدسههت پههدر کشههته میشههدم. ابوسهه ید درحالیکههه دسههتی بههه ریشههش میکشههید گفههت: میههدانی کههه هنههوز هههم سههخت از تههو 

 آزرده ا ستم   اما  ون زمانی دوستت داشتم خواهشت را پ یرفتم.
صههمیمیت بهههود. پهههدر یقهههین داشههته باشهههید کهههه هر ههه می هههویم بهههه نفههه   فیههروزه: مهههن هر هههه گفههتم از نهایهههت اخهههال  و 

 آنانیکه از روی تملر هرحرر تانرا تصدیر میکنند در حقیقت دشمنان شما استند.  شماست
شهههاهدخت جهههوان لحظهههه سهههکوت کهههرد و افهههزود: اگهههر امهههر بازگشهههایی مدرسهههه و هنرسهههتان ههههرات را بدهیهههد بسهههیار  

 ممنون می ردم.
یی باسهههه  داد: هنههههوز بههههرای بازگشههههایی مدرسههههه و هنرسههههتان هههههرات بسههههیار زود اسههههت  امهههها بوسهههه ید بهههها لحههههن جههههدا 

 درمورد فکری خواهم کرد.
ابوسههه ید بسهههوی دختهههرش ن ریسهههت و ادامهههه داد: بجهههز از  نهههد نفهههر از م تمهههدین دربهههارم نمیخهههواهم احهههدی خبرشهههود 

ایههن موضهههوال کهههامال سهههری بمانهههد کههه توسههههمی در مراسهههم تهههدفین و تهیههه سهههن  سهههر قبهههر گوهرشههاد داشهههته ئهههی. بایهههد 
 فهمیدی.

یمهههی کوتهههاهی کهههرد واز ظت کسهههی ازایهههن موضهههوال مدلههه  نخواههههد شهههد. سهههپر  فیهههروزه: ادمینهههان داشهههته باشهههید ههههی 
 اتار خاری شد.



  

 

 

 4از 4

زیهههر لهههب گفهههت: خهههدایا احسهههار گنهههاه  هههه حهههر آزار دهنهههده ایسهههت   وقتهههی فیهههروزه از دهلیهههز قصهههر می  شهههت در  
 وا میدارد .  که انجام داده عمل نیکیحتی  انسان را از آشکار ساختن 

جوانیکههههه یکههههی از ندیمههههه هههههای فیههههروزه بههههود  انتظههههار ش را میکشههههید   بهههها دیههههدن فیههههروزه  دختههههردر وسههههد دهلیههههز 
 بسویش رفت و پرسید: شاهدخت شهربانو آیا جناب سلدان ابوس ید به خواهش تان جواب مثبت دادند 

فیهههروزه سهههر را بهههه عالمهههت تأییهههد تکهههان داد و گفهههت: بلهههی موافقهههت کردنهههد ولهههی فرمودنهههد کهههه سههههم یری مهههن و  
 شخ  سلدان در مراسم تدفین ملکه گوهرشاد بی م باید سری بماند. 

 دختر جوان با ت جب:  را 
راسهههم تهههدفین م فیهههروزه: فهمیهههدم کهههه برایهههت ت جهههب آوراسهههت  امههها میهههدانم پهههدرم ازخهههور  اسهههتهزای مهههردم میخواههههد

ملکههه بههی سههرو صههدا انجههام یابههد   زیههرا همههه خواهنههد گفههت اگرخههانواده سههلدنتی جدیههد ملکههه گوهرشههاد را بهها  نههین 
 را کشتند  ازینرو باید یا  حرر از زبانت بیرون ن ردد. عزتی دفن مینماید پر  را او

 دختر جوان: میدانم از درر من بکلی خادر جم  باشید.
وقتهههی فیهههروزه از قصهههر خهههاری شهههد  ابوسههه ید کهههرر در تفکهههر بسهههوی آئینهههه رفهههت  بههها دقهههت بهههه آئینهههه ن ریسهههت و 

واق هههی منسهههت و یههها  ۀ ههههردرحالیکهههه دسهههتی بهههه رو میکشهههید  در زیرلهههب گفهههت: آیههها ایهههن  ههههره خشهههم ین وم هههرور 
 ری گ اشته ام  نقابیست که خود بر

 
 (ادامه دارد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


