د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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بهیچ کار نیایم گرم تو نپسندی
وگر قبول کنی کار کار ما باشد
« سعدی »

سید جالل الدین عضد  ،شاعر معروف قرن هشتم  ،از سادات یزد بود و پدرش سید عضد در دستگاه
ملوک آل مظفر رتبهء امارت داشت.
یکروز امیر مبارزالدین دمحم بن مظفر (  ) ۳۵۷ – ۳۱۷بهمراهی سید عضد پدر سید جالل الدین
بمکتبی که سید جالل در آن مشغول تحصیل بود وارد شد و سید جالل را دید که چیزی می نویسد و از
چهرهء او آثار فراست و هوشیاری پدیدار است .

صفحه »1 « :

از مکتب دار پرسید :
این پسر کیست ؟
جواب داد :
از امیر سید عضد است !
پرسید :
ازین کودکان کدام یکی بهتر از دیگران می نویسند ؟
معلم جواب داد :
آنکس که قلمتراشش تیز تر است !
گفت :
هرکس که پدرش متمول تر می باشد .
پرسید :
پدر کدام یکی متمول تر از دیگران است ؟
مکتب دار جواب داد :
همانکس که پدرش بدربار شاه  ،رتبهء امارت دارد !
دمحم مظفر  ،معلم را آفرین گفت وبطرف سید جالل نظر افگنده گفت :
چیزی بنویس تا خط ترا ببینم !
سید جالل قلم وکاغذ را بکار انداخت و این قطعه را فی الدیهه سرود ونوشت وبرای امیر مبارزالدین
داد .
چار چیز است که در سنگ اگر جمع شود
لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارائی
پاکی طینت و اصل گهر و استعداد
تربیت کردن مهر از فلک مینایی
در من این هر سه صفت هست ولی میباید
تربیت از تو که خورشید جهان آرائی
امیر از حسن خط و فصاحت طبع او در تعجب شد و سید عضد را گفت :
این پسر آیندهء خوبی در پیش رو دارد زنهار در تربیت او تقصیر روا مدار !
سپاس ده هزار دینار به سید عضد بخشید تا در تربیت سید جالل الدین صرف کند.
****
سلسله این حکایات جالب و خواندنی ادامه دارد...
ناشر :
سایت وزین  22ساعت
موسس و مسوول :
دمحم مهدی « بشیر »
www.24sahat.com
 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی
صفحه »2 « :

