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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                                         که خدا در دو جهان پاس تو دارد یخواه

که در پاس دل خسته دالن کوش زنهار  

یجام»  »  

 

روز  کیداشت ،   ییفرمانروا زدیکه در  خواجه حافظ  بن مظفر ممدوح  بن مظفر بن دمحم   ییحی شاه

سخن از  یشد و در اثنا ییرایو از طرف او پذ دیرس یدر شکارگاه از مالزمان خود دور افتاد و بدهقان

:دیدهقان پرس  

ند؟کن یبا مردم چگونه رفتار م ندیآ یم اتیگرفتن مال یبرا نجایکه با وانید  عملهء  

. کرده اریبس تیشکا اتیمال نیشناخت در جواب از مظالم مأمور ینم رایکه و دهقان  
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:گفت ییحیشاه   

 یکه برا  درخواست کنم  تا من از شاه ییایبآنجا ب دیاقامت نموده است و تو با در فالن موضع  پادشاه

! یائیو ب ی، فراموش نکن دیصادر نما یدر خراج ، حکم فیاز تو و تخف یرفع تعد  

 

:گفت دهقان  

! نخواهم آمد هرگز  

 

: دهفان گفت.  دیرا پرس امدنیسبب ن ییحی شاه  

بدوزد و به سخن تو  نیبر زم دهی، او د یکه تو زبان بدرخواست بگشائ یترسم وقت یم نکهیا یبرا

! گوش ندهد و ترا نزد من شرمنده بسازد  

 

: گفت ییحی شاه  

! توانم بکنم که حاجت تو روا شود یتصرف مدر مزاج پادشاه آن قدر نفوذ و  من  

 نیاگر چن  که  بود  به مالزمان گفته  شیاز پ ییحیبه دربار شتافت و چون شاه  ، دهقان  گرید روز

                                                .بحضور بردند   دهقان را  او را بار دهند ،  بدربار آمد یشخص

            .  مضطرب شد. است  یروزید  و او را شناخت که همان مهمان  افتاد ییحینظر او بر شاه 

اوبدهند آنگاه خطاب بدهقان  یبرسم انعام برا یان ومبلغیمال از  یامر کرد تا نشان معاف ییحیشاه 

:گفت  

.نساخت نزد تو شرمنده   مرا قبول کرد و مرا  اندخت و سخن نیبرزم  دهیهللا که پادشاه د الحمد   

 

 

**** 

ادامه دارد اتیحکا نیا سلسله  

:ناشر   

ساعت 12سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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