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                                                                      جهان  گرم   است  بازار  مکافات  عمل  در

بود هر روز ، روز محشر است نایگر ب دهید  

 « صائب »

  

از  خواستیبود و م را بزندان انداخته   برادر خود القاهر باهلل «   ۲۲۲ – ۵۲۹» یباهلل عباس مقتدر

.بردارد  انیم  

االستاد که  ونسیچابک سوار و سلحشور بود و با  یو شخص زیاز مالزمان قاهر که از مردم تبر یکی

.ندیشده بود که مقتدر را ترور کنند و القاهر را به خالفت منصوب نما مانیاز طرفداران قاهر بود هم پ  
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 ییمردم از هنر نما یشهر برا دانیکه قبال طرح کرده بود در م مذکور بر طبق نقشهءـ  یزیتبر کروزی

.بتماشا آمده بودند یریکث تیو جمع دادیم شیخود نما یها  

 شیو محافظان خو سبب مردم  نیخواست که بهتر تماشا کند از یو م حاضر بود  دانیدر م زین مقتدر

 متیفرصت را غن یزیدوخته بود که ناگهان مرد تبر دانیرا از اطراف خود دور کرد وچشم بعرصهء م

 کهیربطو مقتدر نواخت   نهءیکه بدست داشت بر س  زهءیو با ن دیمقتدر دوان کیدانسته ، اسپ را نزد

. خارج شد یسر آن از پشت و کی  

گرفت تا قاهر را  شیو به شتاب هرچه تمامتر راه زندان را در پ ختیبعد از آن اسپ را بر انگ یزیتبر

آن سه شنبه بازار ست مانند چهار شنبه بازار  یکه معن )«  سوق الثالثا »به  ینجات دهد اتفاقآ گذر و

و باعث  دیآن به اسپ رس بیوجود داشت که آس یدر رهگذار و یپشتهء خار  افتاد ،( عصر ما  یها

پرداخت و همانطور که  دنیدر بازار بدو  بر پشت او نشسته بود، یزیآن شد و همچنان که تبر دانیرم

و  ختیکه گر اورها شد  یرپایافتاد و اسپ از ز یزیبر حلق تبر  یاز دکان قصاب یناگهان قالب  دیدویم

. «  ۰۲۲شوال  ۲۲ » .  شد  زانیاز قالب مذکور آو یزیتبر  

 یپا ریو همان خار ها را در ز دندیو او را به آن حالت د دندیهمان وقت منسوبان مقتدر بآنجا رس در

: او گذاشته آتش زدند  

مقتدرآ یئیش یکل یهللا عل وکان   

*** 

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

 

:ناشر   

ساعت 52سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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