
 

   »1 » : صفحه   

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 
 

 م 5029  مارچ  52 : تاریخ نشر 
  

 

 
                                                                                بیاموز عشق  ای شیخ برو مسئلهء 

 هرچند که این مسئله آموختنی نیست

 « مشتاق »

 

 بعشق( ۱۱۲یا  ۱۲۲)شاعر معروف عرب متوفی بسال  «  ابواسحق اسمعیل بن قاسم»   بوالعتاهیها

بنام عتبه   وی نیز  بیشتر تغزالت شعری کنیزک مهدی عباسی شهرت یافته بود و «  عتبه »ومحبت 

                                                                                                                       .است

داشت و هر سال در  یفروش  سفال شهءی، پ مصروف بود یحال که بشغل شعر و شاعر نیدر ع یو

. فرستاد یسروده بود بدربار م فهیرا که در مدح خل یراشعا«  مهرگان »و « نوروز» روز   



 

   »2 » : صفحه   

 فهیخل یبرا گذاشت  و نیسفال یودر ظرف نوشت  یرا سرود و بر پارچهء معطر تیدوب نی، ا یوقت

: فرستاد  

                                                                                         من الدنیا معلقه بشیئی  نفسی 

                                                                                         یکفیها   المهدی  والقائم  هللا 

                                                                                           یطمعنی منها ثم  انی االیأس 

 فیها احتقارک بالدنیا و مافیها

.کرده است که خدا وخلیفه می توانند آنرا کفایت کننددنیا تعلق خاطر پیدا نفس من به چیزی از: یعنی   

مرا برای  ، که دنیا و مافیها را ناچیز می شمارد همت بلند خلیفه؛ من از بدست آوردن آن نومیدم ولی 

. تحصیل آن تطمیع می نماید   

مذکور  زکیبود کن دهیمحبت او را به عتبه شن فهیعتبه بود و چون خل«  ایاز دن یزیچ» مقصودش از 

                                                                                                        . دیبخش یرا بو

                         :  آغاز نمود و گفت یوزار ونیمطبع شد ، ش فهیکه عتبه از بخشش خل یهنگام

که از راه  یسفالفروش یو مرا به مرد زشت رو یمرا فراموش کرد یمؤمنان ، خدمت ها ریام یا

                                                                                   ؟یدیخورد بخش ینان م یشاعر

منصرف شد و امر کرد تا همان ظرف  هیابوالعتاه یبر عتبه رحم آورد واز فرستادن او بسو فهیخل

                                                             . برسانند هیرا از پول نقد پر کنند وبابوالعتاه نیسفال

                                    : رفت و گفت فهیونزد گماشتگان خل افتیاطالع  فهیامر خل از هیابوالعتاه

. دیپر کن ناریظرف مرا از د دیبوده و با نارید: از پول نقد  فهیخل قصد  

                                                                                                    :قبول نکرده گفتند آنان

مبدل  ناریکند در آنصورت درهم ها را بد ناریبدادن د  حیتصر فهیاگر خل و میکن یآنرا از درهم پر م ما 

                                                                                                                 .مینمائ یم

 ناریکرد و مطالبهء د یرجوع م فهیواو هر روز به گماشتگان خل دیطول کش کسالیاختالف ، مدت  نیا

                                                                                     . کردند ینمود وآنها قبول نم یم

وقت   کسالیبود،  یاگر در عشق خود صادق م یعاشق درغگو نیا   : و گفت دیخبر به عتبه رس نیا

.کرد یصرف ومرا فراموش نم ناریدرهم بد لیخود را در کار تبد   

**** 

... سلسه این حکایات آموزنده ادامه دار  

:ناشر   

ساعت 52سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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