


نویسنده : سید سعید هاشمی
تصویرساز  جلد: محمد امیر گروسیان
طراح گرافیک : احسان جعفر پیشه

ویراستار: سمیه دقاغیان
مدیر تولید: سید احمد حسینی بهارانچی

ناشر:  مهرستان

سرشناسه:هاشمی،سیدسعید، ۱۳۵۳ -   
عنوانونامپديدآور:فرماندهگندمخوار/نویسندهسیدسعیدهاشمی؛
تصویرسازمحمدامیرگروسیان؛ویراستارسمیهدقاغیان.
مشخصاتنشر:اصفهان:مهرستان، ۱۴۰۰.  
مشخصاتظاهری:۳۴8ص.
شابک:978-622-776۳-۰6-۵  
وضعیتفهرستنویسی:فیپا
موضوع:داستانهایفارسی--قرن۱۴
2۰thcentury -- Persianfictionموضوع:
موضوع:واقعهکربال،6۱ق--داستان
Fiction -- 68۰ ,Karbala,Battleof,Karbala,Iraq:موضوع
شناسهافزوده:گروسیان،محمدامیر،۱۳7۳ - ،تصویرگر
ردهبندیکنگره: PIR8299   
ردهبندیدیویی: ۱/62فا8    
شمارهکتابشناسیملی:8۴۵۰۱69 

تا رنـمــا

رایانــامه

چـــاپ : اول، 1400                 
شمارگـان : 2000 جلـد

قیمت : 70.000  تومان
نشانی: اصفهان، خیابان مسجـــد سیــد، 

خیابان آیت اهلل زاهد،کوچه 15 ، پالک 33
کد پستی: 6955137 813
سامانه: 62100100 300079

شماره تماس: 32368755 - 031
09370012900                              



فــــرماندۀ      گنـــــدم خوار

نویسنده :
سید سعید هاشمی



ــۀ ســنتی و  ــم در محل ــاه ســال 1353 در شــهر ق در بهمن م

قدیمــی جویشــور بــه دنیــا آمــدم. مــردم جویشــور قمی هــای 

اصیــل بودنــد؛ امــا مــن قمــی نبــودم. پــدر و مــادرم متعلــق 

بــه روســتای خنجیــن از توابــع فراهــان بودنــد. پــدرم روحانی 

و اتاقــش در خانــۀ کوچکمــان پــر از کتــاب بــود. کتاب هــای 

پــدرم، اولیــن کتاب هایــی بودنــد کــه خوانــدم و اولیــن 

ــان  ــاده خوش بی ــه فوق الع ــدرم ک ــان پ ــم از زب ــا را ه قصه ه

ــرا  ــدرم م ــای پ ــا و قصه ه ــنیدم. کتاب ه ــود، ش ــو ب و بذله گ

بــه ســمت قصه نویســی کشــاند و البتــه مجله هــای دهــۀ 

شــصت هــم بی تأثیــر نبودنــد. در هفده ســالگی در تحریریــۀ 

مجلــۀ ســالم بچه هــا مشــغول بــه کار شــدم. اولیــن کتابــم 

ــوان گریه هــا و  ــا عن را انتشــارات مدرســه، در ســال 1375 ب

یاکریم هــا چــاپ کــرد. کار مــن آش ُشــله قلمــکار اســت؛ هم 

طنــز کار می کنــم، هــم شــعر، هــم رمــان... . البته ایــن روزها 

بیشــتر روی تاریــخ اســالم بــرای نوجوانــان متمرکــز شــده ام.

سید سعید هاشمی



فصل اول
آن روز، بیرون کوفه، کنار لشکرم بودم. لشکر داشت آماده می شد. من 

در خیمه ام نشسته بودم و لشکر قدرتمند 4هزارنفره ام را نگاه می کردم. 

جنگ  به  بود  مأمور کرده  مرا  شود،  برکنار  اینکه  از  قبل  نُعمان بن بشیر، 

ایران را تصرف کرده  از  ایران قیام و قسمتی  بروم. دیلمیان در  دیلمیان 

بودند. نعمان بن بشیر که تا چند وقت پیشش حاکم کوفه بود، به من گفته 

بود اگر دیلمیان را شکست بدهم، می توانم به ری بروم و حکومت ری را 

به دست بگیرم. 

ری، سرزمین بزرگ و حاصلخیزی بود. نعمت و برکت زیادی داشت. من 

قبالً ری را دیده بودم. زمانی که پدرم امیر کوفه بود، یک بار برای آرام کردن 

شورشی که در آنجا روی داده بود، به ری رفتیم. ری، آب وهوای خوبی داشت 

و خیلی بهتر از کوفه و مدینه بود. آرزویم بود که روزی امیر ری شوم. امیری 

ری، یعنی امیری تمام ایران. 

نعمان بن بشیر با یزید مشورت کرده بود و یزید موافقت کرده بود که من 

به ایران بروم و بشوم امیر ری. تنها کار مفید نعمان در زمان امارتش بر کوفه، 
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همین بود. دیگر کار به دردبخوری نکرد. خودم را در چند قدمی ری می دیدم. 

دیلمیان آدم های جنگ آوری بودند؛ اما نه به حّدی که بتوانند بر من و یارانم 

پیروز شوند. من برای درست کردن این لشکر، روز و شب فکر کرده بودم و 

افراد زیادی را به لشکرم آورده بودم. این لشکر، لشکر بزرگی بود و پهلوانان 

و فرماندهان معروف زیادی داشت. 

در خیمۀ گرمی که خورشید داشت آن را به آتش می کشید، نشسته 

بودم و داشتم در قصری که در خیالم در ری ساخته بودم، قدم می زدم که 

یک دفعه پیکی وارد خیمه شد. تعظیم کرد و گفت: »امیر به سالمت باد! 

حاکم کوفه، جناب عبیداهلل بن زیاد، پیغامی برای شما فرستاده اند.« و بعد، 

نامه ای را که یک تّکه چرِم لوله شده بود، به دستم داد. به چشم های پیک 

نگاه کردم. آتش از چشم هایش می بارید. آتش چشم هایش انگار اخبار بدی 

برای من داشت. یک لحظه نفسم بند آمد. گفتم: »بله! من هم شنیده ام 

که جناب نعمان بن بشیر جایشان را به امیر عبیداهلل داده اند. پیغام عبیداهلل 

چیست؟«

خندید. خنده ای زشت و نفرت انگیز! دندان های سیاه و یکی درمیانش 

نمایان شد. گفت: »اگر امیر نامه را باز کنند، از پیغام امیر مطلع خواهند 

شد.«

این خنده و این حرفش، بیشتر مرا به فکر فروبرد. احساس کردم اخبار 

ناخوشایندی در راه است. احساس کردم دستی می خواهد مرا از حکومت 

ری جدا کند. نامه را با بی میلی و کمی اضطراب باز کردم. عبیداهلل نوشته بود 

هرچه سریع تر به حضور او در کاخش در کوفه بروم.

نامه را پرت کردم گوشه ای و گفتم: »من عازم ایران هستم. دیگر فرصتی 
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ندارم تا به حضور عبیداهلل برسم.«

پیک گفت: »امر عبیداهلل است و اجرایش الزم است! به هر حاف، شما 

امیر لشکر هستید و صالح کار خودتان را بهتر می دانید!«

بلند شدم. کمی در خیمۀ آتش گرفته قدم زدم. اعصابم به  هم ریخته 

بود. دوست نداشتم به حضور عبیداهلل بروم؛ اما چارۀ دیگری هم نبود. 

سپاه من زیرنظر حاکم کوفه بود. حاال که نعمان بن بشیر برکنار شده بود 

و یزید، عبیداهلل را به حکومت کوفه گمارده بود، باید از عبیداهلل اطاعت 

می کردم. به سرنوشت خودم خندیدم. چاره ای هم نداشتم. حکومت ری 

این چیز ها را هم داشت.

سوار اسب شدم و به تاخت، به کوفه رفتم. عبیداهلل در کاخ ُخَنک و 

اعیانی اش نشسته بود. داراالِمارۀ کوفه، واقعًا اعیانی بود. این کاخ را اولین 

حاکم کوفه، یعنی پدر من ساخته بود. کوفه شهری جدید بود که به فرمان 

خلیفۀ دوم ساخته شده بود تا سپاه اسالم در آنجا حضور داشته باشد و 

بتواند به راحتی مراقب ایران باشد. قبالً هم به این کاخ آمده بودم. عبیداهلل 

که روی تخت راحتش لم داده بود و غالِم سیاِه گُنده ای داشت با بادبزن 

بادش می زد، با دیدن من از جا بلند شد و با خنده به طرف من آمد. مرا در 

آغوش گرفت و گفت: »برادرم...! ابن  سعد...! چقدر دلم برایت تنگ شده 

بود!«

من قبالً هم عبیداهلل را دیده بودم؛ اما برای بار اوف بود که داشتم چنین 

خندۀ عمیقی از او می دیدم. عبیداهلل آدمی اخمو و جّدی بود. با هیچ کس 

هم شوخی نداشت.

حّس ششم من می گفت که این خنده و آغوش او حکایت دیگری 
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دارد. می خواهد حرف مهمی به من بزند و این طوری مثالً دارد دف مرا به 

دست می آورد. گفتم: »امر فرموده بودید خدمت برسم.«

خندید و به سمت تختش رفت. از روی میز جلوی تختش، جام شراب 

را برداشت و پیاله ای شراب برای من ریخت. شراب را به طرف من گرفت و 

گفت: »بیا، بخور! خستگی ات درمی رود!«

مشروب  من  امیر!  جناب  »ممنونم  و گفتم:  زدم  پس  را  دستش 

نمی خورم.«

بیشتر خندید و گفت: »آه! راست می گویی! فراموش کرده بودم که تو 

فرزند سعِد وّقاص هستی. او یار وفادار پیامبر بود. مگر می شود که فرزند 

سعد، لب به نوشیدنی حرام بزند؟!«

میزش  روی  را  پیاله  سرکشید.  یک نفس  را  مشروب  و  را گفت  این 

گذاشت و گفت: »آیا شنیده ای که حسین بن علی به سمت کوفه در حرکت 

است؟«

با شنیدن این جمله، انگار یک نفر دنیا را دودستی بلند کرد و کوبید توی 

سر من. تقریبًا فهمیدم که می خواهد چه بگوید. حرفی نزدم و با نگرانی، 

نگاهش کردم. گفت: »حسین از فرمان امیرالمؤمنین یزید سرپیچی کرده 

است. او با امیرالمؤمنین بیعت نکرده و در کار حکومت اخالف ایجاد کرده 

است. جمعی از شیعیانش از او تبعیت کرده اند. بیم آن می رود که تعداد 

یارانش بیشتر شوند و کار اسالم به مشکل بخورد. باید جلوی او را گرفت.«

- اما حسین که قصد جنگ ندارد!

به زودی  اما  ندارد؛  و طرف داری  یار  ندارد، چون  االن قصد جنگ  بله!   -

یارانش زیاد می شوند و فکر های خطرناک به سرش خواهد زد. کسی که با 
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رهبر اسالم بیعت نکرده باشد، می تواند هزار خیانت بکند.

- خب، جلویش را بگیرید!

عبیداهلل زد زیر خنده.

- توی این سرزمین های به هم ریخته و آشفته، تنها کسی که می تواند در 

مقابل او بایستد، فقط پسر سعد ابی وقاص است.

دقیقًا تمام دنیا روی سرم آوار شد. احساس کردم زیر آوار ها دارم دست وپا 

می زنم و نمی توانم خودم را بیرون بکشم. گفتم: »اما...! اما...! من که...، 

مگر امیرالمؤمنین با رفتن من به ایران موافقت نکرده است؟ ما هنوز 

حرکت نکرده ایم. دیلمیان برای حکومت اسالم خطرناک هستند و من باید 

برای حل وفصل این موضوع به ایران بروم. شما می توانید یک فرماندۀ دیگر 

پیدا کنید تا به جنگ حسین بن علی برود.«

عبیداهلل جلو آمد و با مهربانی و لبخند، دست روی شانۀ من گذاشت.

- می دانم...! می دانم...! تو االن لشکری آماده کرده ای و باید به مقابله با 

دیلمیان بروی. حکومت ری هم منتظر توست؛ اما من دقیقًا به خاطر 

همین تو را انتخاب کرده ام. تو تنها کسی هستی که یک لشکر آماده و 

تازه نفس داری. 4هزار نفر در کنارت هستند. خودت بگو...، من چه کسی 

را بهتر از تو می توانم پیدا کنم؟

حتی در خیالم هم نمی توانستم تصور کنم که به جنگ با پیامبرزاده ای بروم. 

حسین آدم کمی نبود. تمام سرزمین های اسالمی او را می شناختند و به او 

احترام می گذاشتند. مگر می شد خودم را تا قیامت بدنام کنم؟ تازه، پدر 

من و پدر حسین باهم نان ونمک خورده بودند. خلیفۀ دوم به هر دو نفرشان 

اعتماد داشت و آن ها را در شورای خالفت قرار داده بود. من از کوچکی 
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با حسین هم بازی بودم... . تصمیم گرفتم حرف آخرم را بزنم و خیاف او و 

خودم را راحت کنم. 

- با عرض معذرت و شرمندگی من نمی توانم!

عبیداهلل زد زیر خنده.

- ابن سعد...! ابن سعد...! به این راحتی تصمیم نگیر! تو فرماندۀ بزرگ و 

سرشناسی هستی. نباید زود تصمیم بگیری! من به تو چند روز مهلت 

می دهم. به خانه ات برو و خوب فکر کن. بعد از چند روز بیا و به هر 

نتیجه ای رسیدی، به من بگو. من مطمئن هستم اگر خوب فکر کنی، 

پیشنهاد مرا می پذیری.

- اما امیر...!

- این قدر در کار خیر، اما نیاور! من که گفتم...! االن جواب نمی خواهم. برو 

به خانه ات و خوب فکر کن.

- اما من فرصتی ندارم. من عازم ری هستم.

- وف کن ری را! ری دیر نمی شود. حاال امروز نشد، یک هفتۀ دیگر! در کار 

ری عجله ای نیست. کار اسالم مهم تر است. برو دیگر!

تعظیم کردم و از حضور امیر مرخص شدم. وقتی سوار اسب بودم، آن قدر 

حواسم پرت بود که نزدیک بود از طرف دیگر اسب به زمین بیفتم. دیگر 

باید به خانه می رفتم و تا فردا فکر  نمی توانستم به سمت لشکرم بروم. 

می کردم.

وقتی وارد خانه شدم، همسرم با دیدن من تعجب کرد. بچه  ها دورم جمع 

شدند. همسرم گفت: »ُعَمر! اینجا چه کار می کنی؟ مگر به ایران نرفته بودی؟!«

را  جنگ جویانم  ادای  تا  می خواستند  نیزه  و  شمشیر  من،  از  بچه  ها 
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درآورند. حوصلۀ هیچ کدامشان را نداشتم. رفتم توی اتاق و خسته و کسل 

افتادم روی زمین. همسرم با پیاله ای شربت آمد باالی سرم.

- ُعَمر چه شده؟! چرا این قدر َپَکری؟! مگر به جنگ نرفته بودی؟! ما منتظر 

بودیم بیایی و ما را با خود به ری ببری! من کُّلی برای بچه ها از کاخ تو در 

ری تعریف کرده ام. َحفص کجاست؟ چرا پسرم را نیاورده ای؟ او را چه کار 

کردی؟ اتفاقی افتاده؟

سرش داد زدم.

- بس کن زن! چقدر حرف می زنی! َسَرم را بُردی! بگذار نفسی تازه کنم، بعد 

وّراجی کن!

همسرم اوف تعجب کرد؛ اما بعد، برای اینکه دلم را به دست بیاورد، خنده ای 

کرد و گفت: »بیا شربت بخور عمر. بخور، جگرت تازه شود!«

شربت را گرفتم و سرکشیدم. همسر زیبایم با مهربانی نگاهم کرد و 

گفت: »ُعَمر، نگفتی حفص کجاست.«

بابا! حفص، صحیح و سالم در لشکر  »نترس  بی حوصلگی گفتم:  با 

است. بیرون کوفه منتظر من هستند.«

- پس تو چرا برگشته ای؟

بچه ها در حیاط، سروصدا می کردند و از سروکوف اسبم باال می رفتند. 

- اوف برو آن وروجک ها را ساکت کن، بعد بیا باالی سر من وراجی کن!

همسرم از همان  جا داد زد: »بچه ها ساکت باشید! پدرتان خسته است. 

می خواهد استراحت کند.«

بعد دست بر پیشانی ام کشید و عرقم را پاک کرد.

- ُعَمر، بگو چه شده؟ چرا این قدر ِکِسلی؟
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- اََهه...! سرم را بُردی زن! چه می خواهی از جانم؟ پسرِ زیاد به من پیشنهاد 

کرده بروم با حسین بجنگم.

یک لحظه ماتش برد. با چشم های از حدقه درآمده نگاهم کرد.

- راست می گویی؟!

- مگر مرض دارم که به تو دروغ بگویم؟

- برای چه؟! مگر حسین چه کار کرده؟!

- کاری نکرده. دارد به سمت کوفه می آید. پسر زیاد از او ترسیده. خاک بر 

سرش کنند که از یک پیرمرد و چهار تا اعضای خانواده اش می ترسد!

- این ها را وف کن! بگو کاخ ری چه شد؟

- می بینی که هنوز نه به بار است و نه به دار! فعالً باید ببینم جواب این 

مرتیکۀ بی پدر را چه بدهم.

جاریه زد زیر خنده.

- ِهه...! بی پدر؟! چرا بی پدر؟!

- بی پدر است دیگر! معلوم نیست پدرش کیست؟ همۀ کوفه می دانند 

این مرتیکۀ  که هم خودش حرام زاده است و هم پدرش، زیاد. حاال 

حرام زاده می خواهد مرا به جنگ با پسر پیامبر بفرستد.

جاریه دوباره با خنده گفت: »وای ُعَمر...، تو چه جواب دادی؟ اگر جوابت 

مثبت باشد، برادرم روزگارت را سیاه می کند.«

عصبانیتم بیشتر شد. هروقت اسم برادرش را می آورد، عصبی می شدم. 

داد زدم.

- برادرت غلط می کند! مگر جرئت دارد به پسر سعد حرفی بزند؟ تو هنوز 

مرا نشناخته ای و نمی دانی که من کیستم. من پسر سردار بزرگ عرب 
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هستم. پدرم ایران را فتح کرد و فیل های ایران را شکست داد.

این را گفتم؛ اما بعد، خودم رفتم در فکر. اصالً فکر اینجایش را نکرده 

بودم که اگر بخواهم با حسین بجنگم، باید جواب مختار را هم بدهم. 

مختار لعنتی، برادر جاریه بود و آن قدر علی و فرزندانش را دوست داشت 

که همیشه سر این موضوع دعوایمان بود؛ اما من، اغلب، کوتاه می آمدم؛ 

چون نمی خواستم زن زیبایم ناراحت شود. البته خدا را شکر، فعالً در زندان 

بود و خیاف من راحت! عبیداهلل از مختار متنفر بود و مختار حاالحاال ها 

نمی توانست طعم آزادی را بچشد.

تا شب، دراز کشیدم و فکر کردم. هرچه فکر می کردم، می دیدم این کار 

برای من نتیجه ای ندارد. عبیداهلل، فرماندهان زیادی داشت که می توانست 

آن ها را به مقابله با حسین بن علی بفرستد. چرا من؟! چرا من باید اسم 

خودم و پدرم را خراب می کردم؟! من فرزند سردار قادسیه بودم. نباید 

را خراب  بود، خودم  دنیا  به خاطر  این حرف های سیاسی که همه اش  با 

می کردم. یک دفعه یاد روزی افتادم که علی آن جملۀ عجیب و وحشتناک 

را به من گفت، همان  روز که خلیفۀ دوم، عمر، خنجر خورده و در بستر مرگ 

افتاده بود. خلیفۀ دوم، شش نفر از بهترین یارانش را صدا کرد و گفت: »از 

بین خودتان یک نفر را به عنوان جانشین من و خلیفۀ بعدی انتخاب کنید.«

من آن روز، پدرم را کشیدم کنار و گفتم: »پدر، االن بهترین موقعیت 

است که شما خلیفه شوید! سعی کنید نظر پنج نفر دیگر را جلب کنید و 

رأی آن ها را بگیرید.« پدرم نگاهی به من کرد و به فکر فرورفت. بعد، سر 

بلند کرد و گفت: »چرا من؟!«

پیامبر هم  یاران  بین  از قریش که هستید، در  از شما؟  بهتر  - چه کسی 
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هفتمین نفری هستید که اسالم را پذیرفته اید، سردار پیروز جنگ ایران 

هم هستید، خلیفۀ اوف و دوم هم که به شما اعتماد داشتند. دیگر چه 

کم دارید؟

پدرم قبل از این موضوع هم حرف خالفتش را پیش کشیده بود و گاهی 

از  می گفت که من برای خالفت از همۀ این ها الیق تر هستم؛ اما کسی 

من حمایت نمی کند. حاال بهترین فرصت بود که من و پدرم به آرزویمان 

برسیم؛ اما نمی دانم در شورای شش نفره چه پیش آمد که عثمان به عنوان 

خلیفۀ سوم برگزیده شد. پدرم وقتی از جلسه بیرون آمد، خیلی ناراحت بود. 

همان روز ها یادم است علی مرا دید و نگاه عجیبی به من انداخت. 

بعد گفت: »روزی را می بینم که به تو می گویند بین بهشت و جهنم، یکی 

را انتخاب کن و تو جهنم را انتخاب می کنی!«1 من با تعجب و وحشت 

نگاهش کردم. او گفت و رد شد؛ اما من معنای حرفش را نفهمیدم. نکند 

منظورش همین روز ها بود؟ اما من االن عقل سالمی دارم و می دانم که 

نباید جنگ با حسین را انتخاب کنم. ماجرا همین نبود. یک روز هم علی 

در روز های آخر عمرش به منبر رفت و گفت: »از من سؤاف کنید، هرچه را 

که نمی دانید!« پدرم که خیلی از علی بدش می آمد، جلوی جمعیت خندۀ 

تمسخرآمیزی کرد و گفت: »بگو مو های سر من چند تاست؟«

پدرم خیلی به علی حسودی می کرد. این را من از رفتارش می فهمیدم. 

گاهی هم پیش ما، پشت سر علی حرف می زد و از او بد می گفت. حق هم 

داشت. خالفت، حق پدر من بود؛ اما علی آن را غصب کرده بود. من به 

پدرم حق می دادم. پدرم وقتی این حرف را به علی زد، چند نفر با صدای 

1 . عزالدین ابوالحسن ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج4، ص242.
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بلند و با لحنی تمسخرآمیز خندیدند. علی گفت: »به خدا قسم، پیامبر مرا 

از این سؤاف تو باخبر کرده بود! بر هریک از مو های سر و ریش تو شیطانی 
نشسته است.«1

علی خیلی حرف بدی به پدرم زد و پدرم جلوی جمع، خیلی خجالت کشید. 

بودند، ساکت  پدرم خندیده  با سؤاف  اصالً سرخ شد. کسانی هم که 

شدند و سرشان را زیر انداختند. مگر پدر من چه پرسیده بود؟! فقط 

می خواست تعداد مو های سرش را بداند. این بد است؟!

علی آن روز در جواب پدرم کمی حرف زد و بعد گفت: »در خانۀ تو 
بزغاله ای  است که فرزندم حسین را خواهد کشت.«2

وقتی این حرف را زد، پدرم مثل مجسمه ساکت و منگ شد. همه 

برگشتند و مرا که پیش پدرم نشسته بودم، نگاه کردند. من خودم هم 

تعجب کردم. اصالً به من چه؟ چرا در دعوای علی و پدرم، علی پای مرا 

پدرم  داشت.  زیادی وجود  بزغاله  های  پدرم  خانۀ  در  البته  وسط کشید؟ 

فرزندان زیادی داشت. من، خواهران و برادران ناتنی بسیاری داشتم که همه 

باهم در خانه ای بزرگ زندگی می کردیم؛ اما آن شب، همه برگشتند و مرا 

نگاه کردند. این حرف علی، همیشه در یاد من بود و من با خودم می گفتم 

مگر می شود من که در کودکی هم بازی حسین بودم او را به قتل برسانم. 

همیشه فکر می کردم علی این جمله را فقط برای کوچک کردن پدرم گفت؛ 

اما مردم حرفش را جّدی گرفتند. یک  روز که وارد مسجد شدم، چند نفر 

در مسجد دور هم نشسته بودند. تا مرا دیدند، یکی شان آرام به بقیه گفت: 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج9، ص635.

2 . محمدبن محمدبن نُعمان )شیخ مفید(، االرشاد، ج1.
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»قاتل حسین بن علی آمد.«1

به  رد  جواب  گرفتم  قاطعانه  تصمیم  آمد،  یادم  که  حرف ها  این 

عبیداهلل بن زیاد بدهم. باالخره او هم آدم بود. می دانست عذر موّجه دارم 

و نمی توانم با حسین درگیر شوم. پیش خودم گفتم: »می روم به عبیداهلل 

حرف آخرم را می زنم، حتی اگر بخواهد سر مرا بُبرد. الکی که نیست! مرتیکه، 

اگر تو با حسین مشکل داری، خودت برو با او بجنگ! به من چه؟ مگر من 

آبرویم را از سر راه پیدا کرده ام؟«

با این فکر ها کمی راحت شدم و آرام آرام خوابم برد. 

1 . همان، ج2.


