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گریبان گیرش  که  ِی سختی  یه بابت بیمار آویزۀ گوش : سال شصت هجری بود. معاو
که داره َنَفس های آخر  ی توی بســترِ مرگ دســت و پا می زد. مطمئن بود  شــده بود بدجور
که بود زبونش رو چرخوند و ِهّن و هون ُکنان به اطرافیانش  رو می کشه. به هر جون کندنی 
کنید  گفت: دیگه زِوارم در رفته و آفتاب لب بوَمم! توی این َدم آخری، پسرم یزید رو خبر 

کنم. که می خوام براش وصیت  بیاد 
لی به منطقۀ خــوش آب و هوای حوران 

ّ
لی تل

ّ
که بــرای یل یه  به شــازده پســر قرتــِی معاو

ی زمیــن بگذار و  گه پیالۀ شــراب به دســت دار در اطــراف دمشــق رفتــه بــود خبــر دادن ا
که بابــات داره نَفس های آخرش رو می کشــه!  کاخ ســبز برســون  خیلــی زود خودت رو به 
گوشــش رســید به جای اینکه  یه به  که پی هرزگی رفته بود وقتی خبر بدحالِی معاو یزید 
که فرزند ســر  یه  خــودش رو َجلــدی برســونه، سانه ســانه به طرف دمشــق راه افتــاد. معاو
که نکنه پســرِک  به هوای خودش رو بهتر از هرکس دیگه ای می شــناخت، واهمه داشــت 
ک،  یگوش دیر برسه و اجل، مهلتش نده تا وصیتش رو بهش بگه. برای همین ضّحا باز
از  ک جلو اومد و بعد  کنه! ضّحا فرماندۀ محافظ های قصر رو صدا زد تا به اون وصیت 
یه تا ببینه خلیفۀ رو     به  موت،  گوشش رو چسبوند به دهان معاو ادای احترام، خم شد و 
، شــیپورچی قصر به محــض دیدن موکب  گیرودار چــه وصیتــی می خــواد بکنه! در همین 
کاخ هم با  کرد. جارچــی ویژۀ  همایونــِی ولیعهــد تــوی نّقاره دمید و اومــدن یزید رو اعام 
شــنیدن آهنــِگ مخصــوِص ورود ولیعهد، ســرش رو بــه داخل تاالر چرخونــد و با صدای 

گفت: جناب ولیعهد وارد می شوند!  ِکش دار و بلندی 
ک می گفت به محض شــنیدن صدای  گوش ضحا کــه پچ پچ ُکنان چیــزی به  یــه  معاو
کرد. چشــم های خودش رو ریز  جارچی مخصوص، ســرش رو برگردوند و حرفش رو قطع 
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ک و همۀ اون هایی  کــرد و بــه انتهای تاالر قصر دوخــت و منتظر ورود یزید موند. ضّحــا
یه جمع شــده بودنــد با ادای احترام، آهســته عقــب رفتند. یزید،  گرد بســتر معاو گردا کــه 
که رســید  یه  قدم هاش رو در مســیر تاالر تا بالین پدر بلندتر برداشــت. به باالی ســر معاو
گرفته باشه  تازه ای  با دیدِن یزید جاِن  گویی  که  یه  هنوز خلیفه، عمرش به دنیا بود. معاو
ی خم  که جلوتر بیــا! یزید جلو رفــت و مقدار با اشــارۀ انگشــِت دســت بــه یزید فهمونــد 
کرد تا ببینه بابا در واپسین لحظات زندگی چی می خواد بهش بگه.  گوشش رو تیز  شد. 
گفت: بگو ببینم  کرد و  که نَفس هاش به شــماره افتاده بود به ســختی رو به یزید  یه  معاو
که از این  کنی؟ یزید  ی  ی می خوای حکومت دار پســرجان! بعد از اینکه من ُمردم چطور
گفت: این  یه غافلگیر شده بود نگاهی به ُرخساِر پدر انداخت و ِمن ِمن کنان  حرف معاو
؟! عمر شــما طوالنی و ســاَیتون حاال حاالها باالی ســر مسلمون ها مستدام  چه حرفیه پدر
یــه با بی حوصلگی ادامه داد: تعارف تیکــه پاره نکن، جّدی دارم می گم! بعد  باشــه! معاو

کار می خوای بکنی؟  گذاشتم چی  که برات  با این همه َدم و دستگاهی  از من 
گفت:  کشــید و  یش هاش  یه داره جّدی حرف می زنه دســتی به ر کــه دیــد معاو یــد  یز
از شــما نباشــه می خــوام مثــِل خلیفــۀ دوم، جنــاب  رو بخــوای پدرجــان! بهتــر  راســتش 
که اصًا توقع شــنیدن این حرف رو نداشــت  یه  کنم. معاو ی  عمر بن خطاب حکومت دار
گفت: می خــوای الگوی خــودت رو جنــاب عمر بن خطاب قرار بــدی؟! یزید  بــا تعجــب 
کــه از حرف یزید مبهوت شــده بود به  یه  جــواب داد: بلــه بابــا! مگه اشــکالی داره؟ معاو
کــم برام عجیبه! یزید پرســید: چــرا بابا؟  که نــداره! اما فقط یه  آرامی گفــت: نــه! اشــکالی 
گفت: راســتش رو بخوای من می خواســتم مثل جناب  یه  چــرا حرفم برات عجیبه؟ معاو
که  کنــم، اما نشــد یعنی راســتش رو بخوای نتونســتم! حاال مــن موندم  عثمــان حکومــت 
کنی! خیلی ســخته ! یزید  ی می خوای مثل جناب عمر بن خطاب حکومت  تــو چــه جور
گفت: به  یه حرف هاش رو آروم و شــمرده ادامه داد و  کت شــد و چیزی نگفت. معاو ســا
گوش  کن ببین چی دارم بهت می گم! این دم  که قراره خلیفه بشی، خوب  هر حال، حاال 
که حاال حاالها  کنی مطمئن باش  گوش   گه خوب  آخری می خوام نصیحتی بهت بکنم. ا
گه خدای نکــرده خرّیت به  وارث و میراث خــواِر تــاج و تخــِت خافــت خواهی بــود. اما ا
که فکرش رو بکنی  ی، شک نکن خیلی زودتر از اونی  خرج بدی و بخوای ِشلتاق بنداز

ه پا می شی! 
ّ
کل از تخِت خافت،  و  از دستت رها می شه  شیرازۀ حکومت 

یــه، هــراس بــه دلــش افتاده بــود با هــول و َوال  کــه بگی نگــی از حرف هــای معاو یــد  یز
َتِه دلم رو خالی می کنی! چی می خوای بگی  ی  که با این جور حرف زدن دار گفت: شــما 
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گفت: برای بقای حکومتت سعی  یه نگاهش رو به یزید دوخت و آهسته  پدرجان؟ معاو
یشــۀ تو  کــن مــردم دار باشــی! به ویژه هــوای مردم حجاز رو داشــته بــاش! اون ها اصل و ر
کن باهاشون راه بیای و مهربون  هســتند. در خصوص اهالی عراق هم بهت بگم، ســعی 
! یزید با تعجب پرســید: نادیده  که می شــه خطاهاشــون رو نادیده بگیر باشــی! تا جایی 
گفت: آره پســرم نادیده  کــرد و  یه حرف هــای یزید رو قطع  کــه چــی؟ معاو بگیــرم؟! یعنــی 
گه بقــای تاج و تخت رو می خوای، خطای توده های مردم  ! یــه موقع خامی نکنی ! ا بگیــر
! ســعی  کــن از همه بیشــتر هوای مــردم پایتخت رو داشــته  باشــی! مردم  رو نادیــده بگیــر
گــه بــا مــردم پایتخت خــوب تا ُکنی، به ایــن زودی ها قدرتــت به خطر  دمشــق رو می گــم. ا
نمیفته! دمشــقی ها چشــم های تو هســتند. یه نکتۀ مهم دیگه هم بهت بگم. اونم اینکه 
مبادا آقازاده های دمشقی رو برای مدت طوالنی به َممالِک دیگه بفرستی! یزید با تعجب 
که عوض  گفــت: آداب و رســوم و فرهنگشــون  یه  پرســید: چــرا؟ مگــه چی می شــه؟ معاو
بشــه حکومــت به خطــر میفته! از طرف افکار عمومی، ســین جیم می شــی و باید به این 
و اون جــواب پــس بدی! عشــق و حالش رو آقایون بردند ســر کوفتش رو تو باید بشــنوی! 
که دســت از پا خطــا نکنند! یزید ســرش رو از پدر  کــه مراقب چهــار نفر باش  اینــم بگــم 
کنار بســتر  گوشــه و  که  برگردوند و زیر چشــمی، نگاهی به بادمجون دور قاب چین هایی 
یه و  یه، بافاصله ایســتاده بودند انداخت و ســپس ســرش رو برگردوند به طرف معاو معاو
گفت:  کشــید و  یه نَفس عمیقی  کدوم چهار نفــر رو می گی؟ معاو ی پرســید:  کنجکاو بــا 
گوشــۀ چشــمی هــم بــه عبدالرحمــان، آقازادۀ  مواظــب عبــداهلل، فرزنــد خلیفــۀ دوم باش! 
! ُاه ُاه! دور از جونت خیلی آدم عوضی و  خلیفــۀ اول داشــته بــاش! و اما عبداهلل  بن  زبیــر
از همه مواظِب حسین بن علی  باش! چهارچشمی باید  اّما بیشتر  و  آب زیر کاهی هست. 

گفتم!  ِکی  بّپایی! ازشون غفلت نکن! ببین  رو  این چهار نفر 
کرد به پدر و  یه، نگران به نظر می رســید رو  که بگی نگی بابت هشــدارهای معاو یزید 
کنم؟  کار  ه گنــده چی 

ّ
کل گفــت: تــا به حاال فکــرش رو نکرده بودم. من بــا این آقازاده های 

که  گفت: آروم باش! تو  کرد بهش و  که شاهِد نگرانی توی چشم های یزید بود، رو  یه  معاو
کن ببین چی می گم. عبداهلل پسر عمر  گوش  هنوز هیچی نشده خودت رو باختی! خوب 
ک خودشــه و مشــغول عبادته! به این زودی ها هم فکر نمی کنم باهات  فعًا ســرش تو ال
ی داشــته باشــه! حال و حوصلۀ دنباِل حکومت رفتن و این جور دردســرها رو نداره!  کار
که بدوِن زحمت بیفته به دســتش!  مگــر اینکــه تــاج و تخت، براش لقمۀ آماده ای باشــه 
خیلی الزم نیســت نگران پســرِ عمر باشــی. البته حواســت باشــه! و اما عبدالرحمان  بن  
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! این هــم خیلی جایگاه و مقبولّیــِت اجتماعی نداره! بعید می دونم برات شــاخ  ابی بکــر
، حکومت براش بــدون زحمت و ُهلو بپر  بشــه! مگــه اینکه اون هــم مثل عبداهلل  بن  عمر
که خیلی مارموز و آب زیرکاهه عبداهلل  بن  زبیره! باید شیش ُدنِگ  گلو باشه! و اما اونی  تو 
گه الزم باشه به  کمین می شینه! ا گرسنه توی بیشه زار به  حواست بهش باشه! عینهو شیر 
که چشم  شکل روباه در میاد تا فریبت بده! یه وقت می بینی خدای نکرده توی بزنگاهی 
ی  ی سرت هوار می شه! خیلی مراقب این ولد چموِش زبیر باش! بدجور ازش برداشتی رو
گه خواست  کن! اما ا کرد نگذار ُنُطق بکشه! تیکه پاره اش  گه دست از پا خطا  دغل کاره! ا

راه بیا.  کنه باهاش  باهات صلح 
کســی نیســت  بزنم  کلمه درباره اش باهات حرف  که می خوام دو  اما اون چهارمی  و 
کن ببین چی می گم. یادت باشه مراقبت و مواجه شدن  گوش  جز حسین بن علی. خوب 
که از جانب حســین، متوجِه تاج و تخت می شــه ظرافت های خاص خودش  با خطری 
که حســین با بقیه فرق می کنه! به هزار  کنی! یادت باشــه  رو داره! نکنه یه موقع حماقت 
که باید باهاش زیرکانه  و یک دلیل، حسین بن علی، شخصّیِت محبوب و بانفوذی داره 
کنــی. مهاِر آِل  علی ِقلق داره! خوش زبانی الزم داره! هرچی باشــه حســین، خودش  رفتــار 
کبــر هم نوۀ عّمه جانت، ُاّم شــیبه هســتش. به هر حــال باید در  عموزادتــه و پســرش علی ا
انظار عمومی ماحظۀ حسین رو بکنی! تا جایی که راه داره پیوند خویشاوندی رو رعایت 
گفت: آخه بابا! راپورتچی ها  کشید و  یش هاش  کن! باهاش مهربون باش! یزید دستی به ر
که زیرزیرکی مکاتباتی بین حسین و اهالی عراق رد و بدل می شه!  ُاُوردند  از مدینه خبر 
ی چشم های خودش رو بست. کمی  که نَفس هاش به شماره افتاده بود مقدار یه  معاو
که باید مواظب حســین باشــی. اما خیلی  گفت: البته  کرد و  گذشــت چشــم ها رو باز  که 
کردم که متوجه مراوداتش  نگران نباش! نامۀ محترمانه ای به حسین نوشتم و بهش گوشزد 
گفتم به من  که حواســش جمع باشــه! بهــش  کردم  گوشــزد  بــا اهالی عراق هســتیم. بهش 
کنن. اما حسین  که عراقی ها می خوان تو رو به پیکار با من تشویق و دعوت  گزارش شده 
که این ها شــایعات هســت و من قصد  کــرد و طّی نامه ای برام نوشــت  در جــواب، انــکار 

رو ندارم.  تو  با  ستیزه جویی 
گفت: اما بابا!  یه  که دستپاچگی توی رفتارش َعیان بود با شتاب زدگی به معاو یزید 
که با من هم این جور  کجا معلوم  که قصد ستیزه جویی با شما رو نداره، از  حسین نوشته 
گه حسین رو به  گفت: به هر حال پســرم! ا کرد و  یه حرف های یزید رو قطع  باشــه؟! معاو
ُاُورده باشــی! همۀ حرفم اینه  که شــیر دّرنده ای رو به هیجان در  ی مثل اینه  هیجان بیار
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ی و تا نصف شب با زن ها  گزک به دست حسین نده! چیه ِهی علنی، شراب می خور که 
َالواتی می کنی؟ ُخب! خبرهاش به مدینه و مکه می رسه دیگه! هر غلطی می خوای بکنی 

کن!  بکن! اما ظاهر رو حفظ 
که ســکته زده باشــه یکهویی  ی  بــون ُاُورد انــگار یــه تــا ایــن جملــۀ آخــری رو به ز معاو
کــه از لب و لوچۀ آویزونش پیدا  کرد. یزید  کرد و جان به جان آفرین تســلیم  هــّن و هوّنــی 
بود غمگین به نظر می رســه خم شــد و به پیشــونی بی جان پدر بوســه ای زد و چشم های 
یه  ی معاو که رو یه رو با دســت بســت. بعد َشــمد یا همون روانداز ابریشــمی  نیمه باِز معاو
ی پاهاش ایســتاد و  یه و بلند شــد رو کشــید تــا باالی ســر جنــازۀ معاو انداختــه بودنــد رو 
که غــم از نگاهش پیدا  گفت. یزید  ک جلو اومد و تســلیت  ک رو صــدا زد. ضحا ضحــا
کفن پدرم رو بردار و به مسجد جامع برو و خبر وفات  گفت:  کرد و  ک نگاه  بود به ضّحا

کن!  رو به همه اعام  خلیفه 
از مقابل دیدگان خلیفه دور شد. طولی  گفت و فی الفور  ک، بله قرباِن بلندی  ضحا
کفن به دست وارد مسجد جامع دمشق شد و از البه الی جمعیتی  ک،  که ضّحا نکشید 
گذشــت و بــر فراز منبر نشســت.  ، داخِل مســجد جمع شــده بودند  کــه بــرای نمــاز ظهــر
که  ی  ک نگاهــی بــه جمعیــت حاضر در مســجد انداخت و بــا صدایی رســا طور ضّحــا
یه، بنده ای از بندگان خدا بود. خداوند  کرد: آهای اهالی دمشق! معاو همه بشنوند اعام 
ایشون رو چند صباحی پادشاه این امت قرار داده بود. او ساعتی پیش، به اجل طبیعی 
ک با دســت،  از دنیــا رفــت. صــدای همهمــۀ حاضرین در صحن مســجد پیچید. ضحا
گفت:  یه رو باال برد و  کفن معاو کت باشید! سپس  گفت: سا کرد و  اشاره ای به جمعیت 
یه رو به دست دارم. تا ساعتی دیگه پیکر خلیفۀ مرحوم، تشییع و در  لباس آخرت معاو
کی دوست داره می تونه در تشییع جنازه شرکت  قبرســتان باب الصغیر دفن می شــه. هر 
گفت و از مسجد خارج شد. خیلی زود، در و دیوار شهر دمشق در  ک این رو  کنه! ضحا
گوش می رسید.  کوی و برزنی صدای شیون و ناله به  ماتم خلیفه، سیاه پوش شد. سر هر 
یــه طی تشــریفاِت  که جنــازۀ معاو گفتــه بــود ســاعتی نکشــید  ک  کــه ضحــا ی  همون طــور

از قبرستان باب الصغیر دفن شد. گوشه ای  البته بدون حضور یزید در  باشکوهی، 
ۀ یزید از دور پیدا شد. معلوم نبود به 

ّ
کل که سر و  یه نگذشته بود  ساعتی از دفن معاو

ی رفته بود. چندتا آدم الت و لوِت چشم سرِخ  گور کدوم   ، جای شرکت در مراسم دفن پدر
که قیافه هاشون بیشتر به عرق خورها می خورد همراهش بودند. دمشقی هم 
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به شــکِل   ، از جنس خز و  ، چیزی شــبیه عمامه  به نشــانۀ عزای پدر : یزید  بوی خون 
که خودشون رو  گذاشته بود. خلیفه، همراه دار و دستۀ اراذل و اوباش  ی سر  زننده ای رو
شــبیه قوم یأجوج و مأجوج در ُاُورده بودند، وارد قبرســتان باب الصغیر شد و یک راست 
گــور باباش حواله  یه! پــس از اینکه خدا می دونه فاتحــه ای نیم بند به  رفــت ســر قبــر معاو
یخت و از جاش بلند شد. به محض برخاستِن یزید، رفقای  کرد یا نه، اشک مختصری ر
که قبــًا برای  الت و لوتــش هــم، بلنــد شــدند و همگــی به ســوی خیمــه و خرگاه ســبزی 
ابتدا نیم نگاهی به  از ورود به خیمۀ سبز  راه افتادند. یزیدشاه پس  یه بود به  ُجلوس معاو
که باالی مجلس  ی صندلی ای  یمبوهای داخل چادر انداخت و یک راست رفت رو َزلم ز
گوشــه ای البه الی  گذاشــته بودنــد نشســت. رفقــای بی بند و بــاِر یزید هــم هرکدوم  بــراش 
ی توی  ، دســت به ســینه ایســتاده بودند. مردم هــم، قطار جمعیت، شــبیه آدم های ُقلدر
یه، به یزید سرســامتی و بابت خلیفه شــدنش  صفــی واحــد میومــدن و بابت فوت معاو
که تموم شــد یزید  ی های این شــکلی  کــرم نوکرم گویی و پاچه خوار یــک می گفتــن. چا تبر
گفت: آهای اهالی  که اون جا ایستاده بودند نگاهی انداخت و  بلند شد و رو به مردمی 
که توی  شــام! ما همگی اهل حق و یاوراِن دین هســتیم! خدا به شــما خیر و برکت بده 

گذاشتید! یه، سنگ  تموم  ی پدرم معاو کسپار خا
که داشــت این حرف ها رو با زبانی شــاعرانه و رمانتیــک بلغور می کرد یکهویی  یزید 
مواجه شد با سوت و کف عده ای از هواداران! آدم هایی که حسابی از شنیدن حرف های 
گوش  کنار جمعیــت به  گوشــه و  کیف شــده بــودن. صــدای هلهله و ولولــه از  یــد خــر  یز
گهان جوگیر شد و حرف عجیبی به زبان  که خوشحال به نظر می رسید نا می رسید. یزید 
کرد. حرفی برخاف خواســته و وصیت پدر در واپســین لحظات زندگی. ســخنی  ی  جار
گفت: به زودی بین  کــه بوی خون مــی داد! یزید نگاِه مغرورانه ای به جمعیت انداخت و 
که بین سرزمیِن  یا دیدم  گذشته در عالم رؤ شام و عراق جنگ شدیدی در می گیره! شب 
ی شــده! عراقی ها اون ور رودخانــه و ما این ور  شــام و عــراق رودخانــه ای از خون تازه جار
 ، گیرودار که نشــد. توی این  کنم نشــد  کردم تا بتونم از رودخانه عبور  ی  کار رودخانــه! هــر 
کنم به  یاد از دور پیدا شد. همین که متوجه شد من نمی تونم از آب عبور  ۀ ابن  ز

ّ
کل سر و 

ُبرد اون ور رودخانه! و  گرفت  کمکم اومد و دستم رو 
که به این جا رسید یکهویی یه نفر از الی جمعیت فریاد زد: زنده باد  حرف های یزید 
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کیه، شروع  کی به  که حالیشون نبود چی به چیه و  یاد! مردمی هم  یاد! زنده باد ابن ز ابن ز
کم کم موج شــعارها چرخید  یاد! اما  کشــیدن و تکرار عبارِت زنده بــاد ابن ز کــردن بــه هورا 
با تو هستیم!  به سمت یزید و همه یک صدا فریاد می زدند: یزیدشاه! یزیدشاه! ما همه 
یــاد زد: اعلی حضرتا! قَدر  یکــی از بادمجــون  دور  قاب چین ها از البــه الی جمعیت فر
یم. رگِ  خوابشــون توی  ُقدرتــا! قــوی شــوکتا! ما تجربــۀ جنگ با عراقی هــا در صفین رو دار
کنید.  کافیه فقط امر  که ما همگی پا به رکاِب شــمائیم.  دســتمونه! اصًا نگران نباشــید 
که شاعر مســلک و احساســی بود به محض اینکه حرف های مرد شــامی رو شــنید،  یزید 
یه هم به  که پشــتم رو خالــی نمی کنید! پــدرم معاو گفــت: مطمئــن بودم  بــه ذوق اومــد و 
گه  یه بهترین آدم توی عرب بود، ا گه معاو یه بشــه! ا که تونست معاو پشــت گرمی شــما بود 
کماالت بود واهلل به برکِت وجود مردمانی چون شما بود! خلیفۀ  مردم دار و باسخاوت و با
مرحوم، شــما رو خوب شــناخته بود. شــما هم اون رو خوب شناختید و وفادارش بودید! 
کــه خلیفۀ فقید بــه جوار رحمت خــدا رفته، بیایید بــاز هم با هم باشــیم و راه  حــاال هــم 

رو ادامه بدیم. یه  معاو
کــرد اندر  کــه فرصــت رو بــرای اســتحکام تــاج و تخــت، ُمغتنــم می دید شــروع  یــد  یز
کرد  ! هــی وراجی  کی بگو گفتــن و اراجیــف بافتن! حــاال نگو  ی  ی َور یــه َدر فضایــل معاو
که قاطــی جمعیت یکی  کــه بابــام ِال بــود و ِبل بــود! هی می گفــت و هی می گفــت. نگو 
ی یکــی از رفقای ُحجــر بن َعدی بــود. همون  یــه نشســته. انــگار از زخم خورده هــای معاو
کشــته بود! چشمتون  یه اون رو به همراه بچه هاش، به جرم علی دوســتی  که معاو ُحجری 
گهان این آقا، توی اون شلوغی،  که یزید در حال فک زدن بود نا روز بد نبینه! همین طور 
گفت: آهای آدم شارالتان دودوزه  کرد به یزید و  با شجاعت تمام، از جاش بلند شد و رو 

یاوه می گی؟!   ِانقده  ! چرا  باز
ی  کــه داره این جور کیه  جمعیــت، سرِشــون رو بــه طرف صــدا برگردوندنــد تا ببیننــد 
که تحمل شنیدن  جسورانه و گستاخانه با خلیفه حرف می زنه؟! دور و بری های یزید هم 
تا بلکه بتونند صدای مرد معترض  صدای مخالف رو نداشتند به َورجه وورجه افتادند 
ی از جونش ســیر شــده بود، با صدای  که انگار کنند. مرد جیگردار  رو یه جورهایی خفه 
ی به ناف بابات  ی دار که چپ و راست، رگبار گفت: آهای یزید! این صفاتی رو  بلندی 

گور ُشده ات!  گور به  بابای  و اون  تو  می بندی صفات پیغمبر خدا و اهل بیتشه، نه 
کار بــرد، یکی  گور شــده رو به  گــور به  مــرد معتــرض، به محــض اینکــه عبــارِت بابای 
! یکی دیگه با  از حکومتی هــا بــا صــدای بلنــدی داد زد: بگیرید این خائِن حروم لقمــه رو



8

گونی! تعدادی از ســربازهای حکومتی  گفت: این پدر ســوخته رو بکنید توی  عصبانیت 
که از َوجناتش پیدا بود آدم تیز  یورش بردند تا بلکه بتونند مرد معترض رو بگیرند. اما مرد 
ُکاهش پس معرکه است، توی چشم به هم زدنی ِفلنگ  گه بمونه  و ُبزی هستش، تا دید ا
، یکی از نوکرهای  گیر گیروا کرد. در این ها گور  گم و  رو بست و خودش رو قاطی جمعیت 
گفت: قبلۀ  گوش در رفتۀ یزید بلند شد و با صدای  نخراشیده  و نتراشیده اش  سیبیل بنا
عالم به سامت باد! به حرف های یه آدم آشوب گرِ عوضی اهمّیت ندید. شما جانشین 
شایستۀ خلیفۀ مرحوم هستید. خداوند، َردای خافت رو به قّد شما دوخته و بس! بعد 

آقازادتون هستیم.  از شما هم نوکر 
کشید و دستور داد تا  یش و سیبیل هاش  که راضی به نظر می رسید دستی به ر یزید 
ی  کیسۀ طا هدیه بدند! مجلس همین جور که حضور داشتند نفری یه  به همۀ اون هایی 
، خودش رو بااحترام به یزید رســوند  ک، فرماندۀ محافظاِن قصر که ضحا پیــش می رفــت 
ل یزید شــکفته 

ُ
گ ل از 

ُ
گ که  کــرد. یکهویی همه دیدنــد  گــوش خلیفــه چیــزی پچ پچ  و دم 

شــد. انگار دنیا رو بهش دادند! خیلي هیجان زده از جا بلند شــد و مجلس رو با عجله 
کرد. ترک 


