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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۱۱/۱۸

اسحق نگار گر

حکایتی ازبهارستان جامی
ت جمهوری داشت میگفت که گویا آن دسته به
سن ظنی نسبت به یکی ازدسته های کاندی ِد ریاس ِ
یکی ازدوستان که ُح ِ
مردم وعده داده است که اگرمردم رای بدهند آن دستـــــه اینبار عدالت عمر(رض) را درافغانستان پیاده خواهد کرد.
رهبران امروزآن نفس بی آالیش عمر(رض) را ندارند تا به اینان صولت وعظمت اورا
من به دلیل اینکه میدانستم
ِ
بدهد زهرخندی زدم که چندان مور ِد پسند آن دوست قرارنگرفت ودلی ِل زهرخندم را پُرسید .من که ادمی ازجر و
سخ میدهم .حکایت
بحث گریزان استم سکوت کردم واینک با نق ِل حکایتی
ازبهارستان حضرت جامی بدان دوست پا ُ
ِ
حاکم بصره به صد
پیش اوتظلم کردکه
ت خالف ِ
عمر(رض) دروق ِ
ت خود درمدینهٔ منوره دیواری گل میکرد یهودیې ِ
ِ
هزار درم ازمن متاعی خریده است ودرادای ثمن(قیمت) آن تعلل میکند .فرمود که کاغذ پاره ای داری؟ گفت نی؛
ت شکایت بپرهیزیا
سفالی برداشت وبرآنجا نوشت که شکایت کنندگان ازتو بی حسابند وشکرگزاران نایاب .ازموجبا ِ
از مسن ِد حکومت برخیز .ودرآخرنوشت که کتبه عمر بن الخطاب .نه برآن ُمهری زد ونه بران طغرایې رقم کرد اما
حاکم بصره داد
ت سیاست ازوی درخاطرها نشسته بود که چون یهودی آن سفال را به
ت عدالت وهیب ِ
چندان صول ِ
ِ
ووی سوار بود ازاسپ فرود امد وزمین ببوسید ووجه یهودی را تمام ادا کرد ووی سوارایستاده بود .قطعه:

َبود شاه را ّ
عز وسیاست
چو ن َ
چو ریزد شیر را دندان وناخن

ت ُگستاخان ذلیـلی
َکشَد ازدس ِ
روبهان لنگ سلّی
خورد از
َ
ِ

(بهارستان جامی روض ٔه سوم ص  ۴۲و)۴۳
ت ظلم را کوتاه کرده بود وآنکه
آری عمر(رض) نفسی الوده نداشت وبه همین دلیل صولت وعظمتی داشت که دس ِ
نفس بی آالیش
نفس بی االیش اوراداشته باشدکــــــه آن ِ
میخواهد عدالت اورا درجامعهٔ امروزی پیاده کند نُ ُخست باید ِ
ت عمر(رض) را بدهد واین کار ازرهبران امروزی که مجبورند واسیر دامهای قدرت وواسطه
بـــــــه اوصولت وعظم ِ
ریش مردم که پیش ازمردم بر ریش خویش میخندد.
ساخته نیست واگرکسی این ادعا را میکندنه تنها بر ِ
نگارگر ۱۶نومبر ۲۰۱۹برمنگهم
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