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                                                                               بمیان  آید  گر محک تجربه  خوش بود

 تاسیه روی شود هرکه در او غش باشد

 « حافظ »

اول   قرن  معروف شعراء  و از جملهء   قبیلهء قیس  که یکی از بزرگان  الجعدی عبدهللا بن الحشرج 

.جواد و کریم و مهمان نواز بود هجری و شخصی    

میکرد و اگر   و در بارهء او بدگوئی می ورزید   عبدهللا حسده ب  نسبت همواره   که عمی داشت  پسر

سروده بود  که در هجو عبدهللا  را  و اشعاری می گردانید  می آمد او را از راه  برای عبدهللا   مهمانی

:قرائت میکرد و می گفت  
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:خیری نزد او نیست هیچ  دروغگوی است و عبدهللا مردی   

:سرود  ای عبدهللا رسانیدند و او ابیات ذیل را بهمین مناسبتمطلب را بر این   

و بغض  لی  اشناعه  اطل حمل  

!فانظر من تظر  وعش ماشئت  

ارتجیه     نفع     بیدیک    فما  

صد ودلک الخطب الکبیر وغیر  

عتنی  سار  شعری   تر ان  الم  

الیسیر  بیتک  حول  و شعرک  

عنی  اعرضت  ابصر تنی  ادا  

تدور   قبلی   من  مسالش  کان  

ضرر می بیند ؟  کسی زندگی کن و ببین چه   بار دشمنی و بغض مرا بردار و هر طور میخواهی  

از تو دیده نشده  نفعی یافت نمی شود که بتوان آنرا امید داشت و کار مهمی در زندگی  نزد تو هیچ 

.است  

در اطراف  و شعر تو حتی  دست بدست می گردد  که شعر من  نشده و ندیده یی   آیا برای تو محقق

!خانه ات سیر نمی کند   

!ندگردش می ک آفتاب از طرف من  اینکه  مرا می بینی روی از من بر می گردانی مثل  تو وقتی که   

*** 

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

:ناشر   

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   

www.24sahat.com 

 

 

بازگشت به صفحه اصلیـــ       www.said-afghani.org 

http://www.24sahat.com/
http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

