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                                                                           چیست چوب را آب فرو می نبرد دانی 

 شرمش آید ز فرو بردن پروردهء خویش

« صائب   » 

  

                                                                           :این حکایت را هم اصمعی نقل کرده است

شخصی با تجربه  مردی از دودمان بنی امیه که در مجلس خلیفه هارون الرشید بودم پیر: میگوید  وی

مشورت مینمود وارد مجلس شد و  و رای صائب بود و خلیفه در اکثر کارها باوی و صاحب فکر سلیم 

:برداشته بود در همان اوقات هارون برامکه را از میان   

                                                                                                       :هارون از او پرسید

ما ؟ آیا بنی امیه در کار جهانداری بهتر عمل میکردند یا  
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!شما :پیرمرد در جواب گفت  

                                                            هارون او را سوگند داد که بدون مجامله سخن بگوید؟

:پیرمرد گفت  

هرگز بدست خود  می نشانیدند  در جهانداری اینست که بنی امیه هر وقت نهالی  شما و بنی امیه فرق

.شما بخالف ایشان عمل میکنید  ولی آنرا ریشهء کن نمیساختند    

:مرد چنین گفت خواست ، پیر  هارون توضیح  

ساخته بود  برجان و مال مردم مسلط  و بیست سال او را را تربیت کرده   روان حجاجم بن  عبدالملک

خودش بود از کار برکنار  پروردهء  دست  سبب اینکه هم او را به  و با اینکه قلبآ از او متنفر بود باز

          .   بود بعزل او راضی نشد  آنکه دشمن حجاج نیز با نکرد و پس از وی ولید بن عبدالملک 

باشند  لیاقت  وصاحب   با کفایت هرقدر که  شما هستند   تربیت یافته خود  را که اشخاصی   شما  اما

اشخاصیکه هرگز با ایشان  و کار آنانرا با   بین میبرید  می شوند از  واقع  شما خشم   مورد همینکه 

بارور  و  کهن  که درختی  باندازهء   تاره  که از نهال و گمان می کنید   میسپارید نیستند  قابل مقایسه

.نید بهره مند شوید در حالیکه این فکر درست نیستمیتوا ،شده است   

         :تاز مجلس بیرون رفت خلیفه بمن گف هارون خاموش شد و آن پیر مرد هم بعد از چند لحظه

گفت ؟ شنیدی که این مرد جهاندیده  ای اصمعی   

                                                                                                                     :من گفتم

!یا امیرالمؤمنین او پیر و خرف شده است و نمیداند که چه میگوید  

:هارون گفت  

نوشته   با آب زر  بایستی  که  بود نمیگذاری این سخنی   فرق و باطل  که میان حق  تو هستی  خرف

ایشان بدانگونه که واقع شد  شود و من اگر این سخن را پیش از استیصال بر امکه می شنیدم هرگز با

.رفتار نمی کردم  

***                                                                                                                    

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

:ناشر   

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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