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حــدود ســاعت هفت صبــح با تعــداد زیــادی از همراهــان و ماشــینها،
بهســوی خیبر حرکــت کردیم .جمعــی از همراهان هم به مکــه رفته بودند.
صبحانه را که همراه برداشــته بودند ،در کنار جــاده ،نزدیکی خیبر خوردیم.
مســیر بدی نیســت .در جــاده تبوک که جــاده معمولی اســت .تا حــدود 50
کیلومتر از مدینه ،درکنار جاده ،روســتاها و نخلستانهایی وجود دارد ،تقریباً
متصل به هم که از آب چاه استفاده میکنند و بقیه راه تا نزدیک خیبر بیابان
است و تک درختانی مثمر و بوتههایی از گیاهان گرمسیری دارد.
خیبربااینکهمجموعاًبیشاز100هزارنفرجمعیتندارد،استانداریدارد.
 40هــزار نفــر در شــهر و بقیــه در روســتاها زندگــی میکننــد .مســتقیماً وارد
شــهرداری شــدیم .اســتاندارو رئیــس دســتگاه قضایی و شــهردار اســتقبال
کردند .در سالن شهرداری ،معارفه بهعمل آمد.
شــهردار ،خیــر مقــدم از روی نوشــته خواند که جالــب بود؛ بــه فتح خیبر
توســط پیغمبر(ص) اشــاره کــرد و نقش برجســته علی(ع) در فتــح خیبر را
تصریح کرد .مســأله اعالن پیغمبر(ص) در مــورد دادن پرچم رزم به فردی
که آن صفات ممتاز را دارد و مرتضی علی(ع) با درد چشم و مشخص شدن
علی و ســپس فتــح قلعه مرحب کــه بزرگتریــن دژ یهود بوده اســت؛ برای
حضار جالب افتاد .او را تحســین کردیم .هدیــهای دادند :یک تابلو از تصویر
پنج قلعه قدیمی خیبر.
ســپس بــه محــل قلعــه در شــمال شــهر رفتیــم کــه در درهای قــرارداد.
منطقهای مسکونی با خانههای گلی و چوبی که مسکونی نیست و نخلستانی
سرســبز با قطعات ملکی کوچک که با دیوار کشــیهای گلی از هم جدا شــده
بهصورت غیر منظم و هریک با سهمی از چشمههای آب.
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دو چشــمه آب را دیدیــم؛ یکی از آنها بهنام «چشــمه علی» که جوشــش
آب از ســه نقطه در کف آن مشــهود اســت و تعدادی ماهی هم در آب وجود
داشــت .از آب نوشــیدیم؛ شــیرین اســت و خوشــگوار .گفتند از صدر اســام
تاکنــون الینقطــع آب داده اســت و آبش به دو طرف شــمال و جنوب جریان
دارد؛ البتــه خیلی کم آب اســت و مواقع بارندگی زیاد میشــود .ظاهراًمنبع
آب از کوه غربی چشمه است.
قلعــه مرحــب در محاصــره نخلســتان اســت ،بــا ســنگ و خــاک و گل،
بهصــورت تپــه بلنــدی درآمــده و بــاالی آن تعــدادی اتــاق در دو ســه طبقه
اســت و بــا گل و چــوب ســاخته شــده .گفتنــد ،بارهــا خــراب شــده -آخریــن
بــار در زمــان عثمانی هــا -و ســپس بازســازی کردهانــد .دیوارههای ســنگی
هــم داشــت کــه احتمــال میدادنــد از قدیــم مانــده باشــد .چاهــی هــم در
بــاالی قلعــه اســت کــه تــا ســطح زمیــن نخلســتانها حفــر شــده کــه آب
بر میداشتهاند و دیوارههای سنگی دارد.
در خاک آنجا فســفر وجود دارد که باعث سرسبزی درختان است .آثاری
از در بزرگ قلعه نیســت که علی(ع) برای عبور مسلمانان از آن در بهعنوان
پــل اســتفاده کردند .در آنجــا از وضع و محــل قریه فدک پرســیدیم .گفتند،
در  70کیلومتری شــرق خیبر اســت و راه ماشــین رو از آن ســو نــدارد و باید از
راه مدینــه به حایل در غرب فدک رفت که حــدود  40کیلومتر از جاده اصلی
فاصله داد .پیگیری و ســؤال زیاد ما در مورد فدک ،آنها را حســاس کرده بود.
توضیح دادیم که بهخاطر مسأله مهم تاریخی و اختالفی بین شیعه و خلفا
است.
آقای[علی]شــمس اردکانی که از همراهان است ،از سوی اتاق بازرگانی
گفت ،در بین خودشــان این مســأله مــورد صحبت بود .یکــی از آنها ،برای
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