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                                                                                       قضا چون ز گردون فروهشت پر 

                                                                                          همه عاقالن کور گردند و کر  

« نظامی گنجوی »  

 

تعذیب شدیدی  محبوس بود و بسبباشعری ، در زندان حجاج ثقفی  سی ابن ابی برده ابن ابی مو بالل

. که بامر حجاج نسبت بوی روا می داشتند رنجور شده بود  

از مردن  بعد  وفات می یافتند  را که  که جسد هر یک از محبوسان در زندان حجاج رسم بود  چون

: و محرمانه باو گفت و زندانیان خود را خواست بخاندانش می سپردند، فکری بخاطر بالل رسید   
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و راپور   بنویس که در محبس وفات یافته اند مرا در زمره کسانی   هزار درهم از من بگیر و اسم ده

خاندانم تسلیم کنی من با تو عهد می کنم که از  به حجاج بده ، اگر اجازه داد که جنازهء مرا برای آنرا

نگذارم که او از حیات من مطلع گردد   که من یا حجاج زنده باشیم شوم و تا وقتی این مملکت خارج 

ترا از  شوم که تو هر دو ازین دیار فرار می کنیم و من متهد می نداد در آن صورت من و و اگر اجازه

. مال دنیا بی نیاز کنم  

. ده هزار درهم از بالل گرفت وخبر وفات بالل را به حجاج رسانید زندانبان قبول کرده و  

 لشیشود به فام نهیجنازه او معا نکهیتوانم قبل از ا یبرده را نم یاب حجاج گفت شخص مانند بالل بن 

و او از من جنازه  را گزارش دادم  هیرفتم و قض ریزندانبان نزد بالل برگشت و گفت نزد ام. کنم  میتسل

. کند نهیاست تا معا دهیترا طلب  

پس چه خواهی کرد؟ :دیبالل پرس  

: زندانبان گفت  

من می  زیرا اگر جنازه ترا نزد او نبرم خواهد دانست که   چاره ای ندارم  ترا بقتل برسانم جز اینکه 

. خواسته ام اورا فریب بدهم  

: نپذیرفت و گفت  و زاری کرد زندانبان بالل هر قدر تضرع   

! مرا خواهد کشت  اگر مطابق دستور امیر رفتار نکنم  

ویرا   و جنازهء ناچار رضا بقضا داد و وصیت نمود و نماز خواند و سپس زندانبان او راخپه کرد بالل

. بسپارند که به فامیلش   داد برد واو هم اجازه   نزد حجاج  
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... سلسه این حکایات آموزنده ادامه دار  
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ساعت 82سایت وزین    
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