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 یتی ازبهارستان جامحکای
 
 

آن دسته به   یکی ازدوستان که ُحسِن ظنی نسبت به یکی ازدسته های کاندیِد ریاسِت جمهوری داشت میگفت که گویا
آن دستـــــه اینبار عدالت عمر)رض( را درافغانستان پیاده خواهد کرد.  مردم وعده داده است که اگرمردم رای بدهند

به اینان صولت وعظمت اورا   تا  دندارن را   امروزآن نفس بی آالیش عمر)رض(من به دلیل اینکه میدانستم رهبرانِ 
من که ادمی ازجر و   پُرسید. آن دوست قرارنگرفت ودلیِل زهرخندم را پسند بدهد زهرخندی زدم که چندان موردِ 

 تضرت جامی بدان دوست پاُسخ میدهم. حکایحبحث گریزان استم سکوت کردم واینک با نقِل حکایتی ازبهارستاِن 
یهودیې پیِش اوتظلم کردکه حاکِم بصره به صد  درمدینهٔ منوره دیواری گل میکرد دروقِت خالفِت خود عمر)رض(

فرمود که کاغذ پاره ای داری؟ گفت نی؛  هزار درم ازمن متاعی خریده است ودرادای ثمن)قیمت( آن تعلل میکند.
شکرگزاران نایاب. ازموجباِت شکایت بپرهیزیا سفالی برداشت وبرآنجا نوشت که شکایت کنندگان ازتو بی حسابند و

ودرآخرنوشت که کتبه عمر بن الخطاب. نه برآن ُمهری زد ونه بران طغرایې رقم کرد اما   از مسنِد حکومت برخیز.
چندان صولِت عدالت وهیبِت سیاست ازوی درخاطرها نشسته بود که چون یهودی آن سفال را به حاکِم بصره داد  

 :پ فرود امد وزمین ببوسید ووجه یهودی را تمام ادا کرد ووی سوارایستاده بود. قطعهووی سوار بود ازاس
 

 َکَشد ازدسِت ُگستاخان ذلیـلی   چو نَبَود شاه را عّز وسیاست 
 خوَرد از روبهاِن لنگ سلّی    چو ریزد شیر را دندان وناخن 

 
 ( ۴۳و  ۴۲بهارستان جامی روضهٔ سوم ص )

 
ت وبه همین دلیل صولت وعظمتی داشت که دسِت ظلم را کوتاه کرده بود وآنکه آری عمر)رض( نفسی الوده نداش

نفِس بی االیش اوراداشته باشدکــــــه آن نفِس بی آالیش  میخواهد عدالت اورا درجامعهٔ امروزی پیاده کند نُُخست باید
اسیر دامهای قدرت وواسطه  بـــــــه اوصولت وعظمِت عمر)رض( را بدهد واین کار ازرهبران امروزی که مجبورند و

 .میکندنه تنها بر ریِش مردم که پیش ازمردم بر ریش خویش میخندد را ادعاساخته نیست واگرکسی این 
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