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نورالدینوشمسالدین



در روزگاران قدیم پادشاه عادل و بخشنده ای بر مصر فرمانروایی می کرد که 

هیچ کاری را بدون مشورت با وزیر دانشمندش  انجام نمی داد. سالیان سال آن 

دو نفر کنار هم مملکت را اداره می کردند تا اینکه یک روز صبح به پادشاه 

خبر دادند وزیر ُمرده. پادشاه خیلی غمگین شد. با خود فکر کرد دیگر هرگز 

وزیری به خوبِی او نخواهد داشت. مدتی که گذشت، دستور داد پسر بزرگ 

وزیر، شمس الدین و پسر کوچک او، نورالدین، را به حضورش بیاورند. به آن ها 

گفت: «می خواهم بدانید من هم به اندازه ی شما غمگینم و می دانم که هرگز 

نمی شود جای خالی پدرتان را پر کرد.»

مدتی  به جایی خیره شد و سکوت کرد. بعد رو کرد به پسران وزیر. گفت: 

پدرتان  که  دارید  را  مقامی  همان  من  پیش  بگویم  تا  خواستم  را  شما  «اما 

داشت. می خواهم از این به بعد به جای پدرتان وزارت مملکت را به عهده 

بگیرید.»

لبخند  انداختند.  نگاهی  هم  به  بودند،   شده  خیلی خوش حال  که  پسرها 

زدند و از پادشاه تشکر کردند. گفتند با جان ودل این مقام را قبول می کنند، 

هرچند می دانند هرگز نمی توانند جای پدرشان را پر کنند، اما تمام تالششان 

را می کنند تا پادشاه راضی باشد.



الدین و  الدین

کنند.  آماده  را  خودشان  و  بروند  خواست  آن ها  از  پادشاه 

شمس الدین و نورالدین تعظیم کردند و از کاخ که بیرون می رفتند، 

با هم قرار گذاشتند هرکدام به نوبت و یک هفته  در میان وزارت را به 

عهده بگیرند. از آن پس هروقت پادشاه به سفر می رفت، یکی از آن دو نفر 

را همراه خود می برد و مدت ها به همین منوال گذشت.

شبی که فردای آن روز پادشاه قصد داشت به سرزمینی سفر کند و نوبت 

شمس الدین بود که با او برود، دو برادر کنار هم نشستند و از خیلی چیزها 

با هم حرف زدند. تا اینکه شمس الدین به برادر کوچک ترش گفت: «می دانی 

چه آرزویی دارم؟»

«چه آرزویی؟»

«آرزو دارم هر دو نفرمان در یک شب ازدواج کنیم و زن هایمان هم در 

یک شب آبستن شوند و درست همان شبی که دختر من به دنیا می آید،  پسر 

تو هم به دنیا بیاید و ما آن دو نفر را به عقد هم دربیاوریم.»

چه  دخترت  مهر  برای  افتاد،  اتفاقی  چنین  اگر  «خوب،  گفت:  نورالدین 

می خواهی؟»

شمس الدین لحظه ای به فکر فرو رفت. بعد گفت: «سه هزار دینار زر و سه 

باغ و سه مزرعه می خواهم.»

نورالدین گفت: «ولی تو نباید هیچ چیزی از من بگیری، چون ما هر دو یک 

مقام داریم و هیچ کداممان از آن یکی بهتر نیست. اما این را بدان که مقام 

پسر من از دختر تو باالتر است، چون پسر است و پسرها هستند که نام پدر 

را زنده نگه می دارند.»

«شاید  گفت:  شمس الدین.  چشم های  توی  زد  زل  و  خاراند  را  چانه اش 

هم اصالً نخواهی دخترت را به پسر من بدهی. شنیده ای که می گویند اگر 

نخواستی با کسی معامله کنی، تا می توانی قیمت جنست را باال ببر.»

شمس الدین که عصبانی شده بود، گفت: «فکر نمی کردم تا این اندازه نادان 

باشی که خیال کنی مقام پسرت از دختر من باالتر است. درست است که ما 

هر دو وزارت مملکت را به عهده داریم،  اما تو هنوز نمی دانی که مقام من 

از تو باالتر است و من بودم که لطف کردم و گذاشتم تو هم به مقام وزارت 

باش دیگر هرگز  تو شنیدم، مطمئن  زبان  از  را  این حرف ها  برسی. حاال که 

دخترم را به پسر تو نمی دهم. حتی اگر خروارها زر و گوهر هم بدهی،  دیگر 

هرگز این کار را نمی کنم. و در ضمن می خواهم یک چیز دیگر را هم بدانی.»

بلند شد و ایستاد. گفت: «حیف که دارم با پادشاه به سفر می روم، وگرنه با 

این حرف هایی که از تو شنیدم، بالیی به سرت می آوردم تا هرگز فراموش نکنی 

با چه کسی طرفی. حاال هم مطمئن باش وقتی از سفر برگردم، نمی گذارم آب 

خوش از گلویت پایین برود.»

و  کرد  صبر  فردا  تا  نگفت.  چیزی  اما  بود،  شده  عصبانی  خیلی  نورالدین 

وقتی شنید پادشاه و شمس الدین رهسپار سفر شده اند، خورجینش را پر از 

زر و گوهر کرد و به خادم مخصوصش گفت اسبش را حاضر کند. وقتی خادم 

اسب را آورد، به نورالدین گفت: «من و غالمان حاضر می شویم که همراه 

شما بیاییم.»

نورالدین گفت: «الزم نیست کسی همراه من بیاید. فقط می خواهم از شهر 

بیرون بروم و کمی گردش کنم. خیلی زود برمی گردم.»

این را گفت و همان طور که به حرف های برادرش فکر می کرد، سوار اسب 

شد و به تاخت از آنجا رفت. مدتی بعد از مصر خارج شد و از بیابان راه شهر 

بلیس را در پیش گرفت. شب به آنجا رسید. از اسبش پیاده شد و غذایی خورد 

و تصمیم گرفت شب را همان جا به صبح برساند. این بود که اتاقی اجاره کرد، 

اما شِب بسیار بدی را گذارند،  چون یک لحظه هم نبود که به یاد حرف های 

بردارش نیفتد.

صبح خیلی زود از بلیس خارج شد و رفت تا به شهر قدس رسید. شب را 

افتاد و غروب به شهر حلب رسید. سه  باز راه  همان جا سپری کرد و صبح 
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