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مگر سیل آمد از دریای مقصود
که شد پای حریفان گوهر امود
»امیر خسرو دهلوی «

ابومنصور عماره بن دمحم ( یا احمد یا محمود ) مروزی شاعر معروف قرن چهارم هجری که در فاصله
( ) ۴۰۴ – ۵۹۳وفات یافته است در مرو ساکن بود و اشعار خود را از آن شهر به شهرهای دیگر
میفرستاد .
وقتی این رباعی را یا « بعبارت بهتر دوبیتی را » در مدح سلطان محمود غزنوی سروده بود :

صفحه »1 « :

بفنشه داد مرا لعبت بنفشه قبای
بنفشه بوی شد از بوی آن بنفشه سرای
بنفشه هست و نبیذ بنفشه بوی خوریم
بیاد همت محمود شاه بار خدای
و دوبیتی مذکور را برای یکی از غالمات سطان که باوی آشنا بود فرستاد و سفارش کرد که آنرا در
هنگامی که وقت سطان خوش باشد بعرض برساند .
غالم فرصت نگاه میداشت تا اینکه در یکی از بزم های سلطان بحث از شعر و شاعران بمیان آمد و
هرکس بمناسبت مطلب رباعی یا دوبیتی می خواند  .غالم مذکور هم آن دوبیت را بدست سلطان داد .
سلطان هیت گوینده را جویا شد  ،گفتند :
شاعریست در مرو که اسمش عماره است  .سلطان امر کرد تا بعامل مرو حوالهء بنویسند که دوهزار
دینار برای عماره بدهد واگر عماره وفات کرده باشد بوارث او بدهند .
وز یر سلطان  ،یا این امر را فراموش کرد یا فکر می کرد که سلطان فراموش کرده باشد ،از آنرو در
نوشتن برات تعلل نمود .
غالم یکروز بحضور وزیر رفت و راجع به حواله درخواست نمود که نوشته شود .
وزیر گفت :
باید درین خصوص از سلطان کسب تکلیف کنم .
غالم قضیه را به حضور سلطان حکایت کرد .
سلطان وزیر را احضار نمود و پرسید :
آن براتی که گفته بودم برای عمار شاعر صادر شود چطور شد؟
وزیر گفت :
چون امر صدور آن در حال غیر طبیعی صادر شده بود من آنرا معطل کردم .
سلطان امر نمود تا دو هزار دینار از خزینه گرفته بر اشتران بار کنند و باتفاق چند نفر از مالزمان
بمرو برده بسپارند.
این امر بی درنگ اجرا شد.
****
سلسه این حکایات آموزنده ادامه دار ...
ناشر :
سایت وزین  12ساعت
موسس و مسوول :
دمحم مهدی « بشیر »
www.24sahat.com
 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی

صفحه »2 « :

