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                                                                                  شکر  یابی  که  گرایدون  ز دشمن

                                                                                     گمان بر که زهر است هرگز مخور
« بوشکور بلخی»    

متوجه  هرات   عده ای از اطرافیان او خاطر ویرا بطرف(  ۶۸۶ – ۶۶۶) زمان اباقا خان مغولی  در

. ویران کند  نموده به او مشورت دادند که لکشر به هرات بفرستد و این شهر را  

(  ۶۸۶مقتول در ) دیوان جوینی  چند تن از ارباب حل و عقد و از آنجمله خواجه شمس الدین صاحب

:این رای را نپسندیده گفتند  
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هرات امکان  در آن دیار باشد تسخیر و تخریب(  ۶۷۶ – ۶۶۶)وقتی که ملک شمس الدین کرت  تا

شده باینجا بیاید و چند   خارج از هرات  تا  را دعوت کنیم ندارد ، بهتر آنست که ملک شمس الدین 

بعمل خواهیم   کار که مصلحت باشد کنیم ، آنوقت هر و بعد از آن گرفتار  روزی هم او را امان دهیم

.آورد  

، خواجه شمس  خان ، این رای را پسندید و قرار شد که نامه ای برای ملک شمس الدین بفرستند اباقا

:فرستاد  شمس الدین ملک  ر باین ابیات بود بعنوانالدین صاحب دیوان نامه ای که مصد  

                                                                         فروغ ملک ، ملک شمس دین دمحم کرت

صحرا در پیش راه  و  رمیدند  همگی   

                                                                                من رسید بر دل  ز هجرت  که  مشقتی 

جانی و   انسی   فهم   نرسد  آن  بکنه   

                                                                                که در آن هردو کون در ناید بچشم من 

انسانی  کجل   هست  تو  موکب  غبار    

                                                                            تو الحق بین   باریک   روشن  ز رای 

برخوانی  چنان سزد که چواین شوقنامه  

                                                                                عزمت آتش   انگیزی  بر  پای  باد  ز 

که هست بنشانی غباری  حزم  آب  به   

                                                                                ضعیف چه رنجها که رسد بردل غمین 

نرنجانی قدم  سو  بدین   هیچ  تو  اگر     

                                                                                ز روی زمانه بر خیزد که  چه فتنه ها 

!بگردانی او  از  عزم  اگر  نعوذ باهلل    

وقتی که این مکتوب به ملک شمس الدین رسید ، نامه ای در جواب آن نوشت که بعضی از کلمات آن 

.چنین است  

عزیز صاحب  سالها بنماز و روزه و استمداد و دریوزه ، این محب مخلص خواسته تا باز لقاء»   

زید قدره ببیند و غمان نو و  الحق والدین اعظم و دستور اعدل اکرم مبارک روی میمون قدم شمس

«:کهن باز گوید ، فاما  

                                                                           من چو دوست بسپار نشست  با دشمن» 

نشست  بار   دگر   نشایدم    دوست   با  

                                                                          زهر آمیخت  با  که  عسل  پرهیز از آن

«مار نشست  که با  بگریز از آن مگس  

:و این رباعی را نیز در آن نامه نوشته بود  



 

   »3 » : صفحه   

                                                                                گیرد   کناری    خردمند   که  به  آن» 

گیرد  حصاری    قلعهء    گوشهء   یا      

                                                                           می بوسد   بتان   لعل  و  می خورد  می

« گیرد    قراری     شوریده    عالم   تا    

:بود  ودر آخر آن نوشته  

.«  العزیزدمحم میرسد آنچه صواب باشد با تمام رساند انشاءهللا وحده : چند روز ، فرزند   درین»      

*** 

...دآموزنده ادامه داسلسله این حکایات   

 

:ناشر   

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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