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 سبب رنجش دلدار نمیدانم چیست
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بهمرسانیده   که  و قدرت بسیاری  بسبب نفوذ  بود ،  مأمون وزیر  که   ذولریاستین  سهل بن   فضل

بردارد و  از میان   بطور نهانی  او را و مأمون در صدد برآمد که  مورد خشم خلیفه واقع گردید  بود، 

موسی ابن نصر ادیب ،  که عبدالعزیز طائی ،   خویش و خواص ،  پنج نفر از محرمان راز را با   این

و البته  مشورت کرد   و با ایشان  در میان نهاد بودند  صباح خادم   نصر و خلف بن  علی بن سعید ، 

.راز او را فاش نکنند نمود که  وصیت  

بمأمون نوشت   نامهء گله آمیز و  مطلع شد فضل از قضیه   که  بود  بیشتر از یک روز نگذشته هنوز

. کرد  برطرف را ظن سؤ از فضل دلجوئی نمود و قضیه را تکذیب کرد و  و مأمون هم  
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در صدد  بود  مقصود خود رسیده  مأمون که با قتل او به و سرخس کشته شد چندی بعد فضل در حمام

فضل رسانیده بودند؟ یکی از آن پنج نفر به  را کدام  و ناگفتنی  ن راز مخفیبر آمد که معلوم کند آ آن   

شدن   کشته بعد از  .نیامد و عاقبت هر پنج نفر را بقتل رسانید   بدستش  سررشتهء آن  کوشید هرقدر

و ابراهیم هم  بن عباس گفته بود   بکاتب خود ابراهیم  آنها معلوم شد که عبدالعزیز طائی این سخن را

ولی ابراهیم   ابراهیم را نیز بدنبال آن پنج نفر بفرستد  که  قصد نمود  و مأمون داد، از آنر  بفضل خبر

 و از داشت  نام   که هشام بخطیب بغداد   بیرون آمده  خود اختفاء   چندی از محل بعد از  پنهان شد و

! کند نزد مأمون شفاعت بشمار میرفت پناه برد واز او التماس کرد که   خلیفه  مقربان  

معذرت خواست ولی قبول نشد و بدون حصول مقصود باز   رفت و از طرف ابراهیم  أمونخطیب نزد م

                                                                                                                    .گشت

از آن   داد که ابراهیم  مالقات با خلیفه چه شد ؟ و خطیب جوابی مبهم ابراهیم از او پرسید که نتیجهء 

 :                                                                                 چیست و باو گفت دریافت که حال 

بعد از شنیدن  سمع وی برسان ، هرحکمی کهب میگویم  این حکایت را که   برو و دیگر نزد خلیفه  بار

!بود مورد قبول من خواهد  این حکایت صادر میشود   

                                                          :خطیب پرسید که حکایت کدام است؟ وابراهیم جواب داد

آشی از کاسه   قطرهء نزد او میگذاشت  خوانساالر کسری ، طعام  آورده اند که وقتی  کتب تواریخ  در

خوانساالر را سیاست کنند ، خوانساالر   شیروان ریخت و او در غضب شد و فرمان داد تا بر لباس انو

و انو شیروان   کرد بر سر انوشیروان خالی  همان کاسه را   بود ، باقیماندهء  که دست از جان شسته

مرتکب  سبب   ا از آنر  که این عمل  او سبب را پرسید، خوانساالر جواب داد بود از که متعجب شده 

قدیمی   خدمتگار  از یک که  کوچکی  خطای  در مقابل  و نگویند که   ندانند  ترا ظالم  مردم که شدم 

و از  نداشتم   گناهی اول در مرتبهء   قطرهء آش در ریختن  من  خون او را ریخت و بود   صادر شده

را گناهکار بداند تا همه کس م تو ریختم  ولی اکنون کاسه را بعمد بر سر  کار را نکردم  روی قصد آن

!نشوی  و تو بدنام   

من  گناه  تنها  که می گویم   من هم  بخشود ،  و خوانساالر را  خوش آمد  سخن را ازین   انوشیروان

زیرا او بر من حق داشت   بودم آگاه ساختم از سخنی که شنیده  همین است که استاد و مخدوم خود را 

من آنرا فاش  بود تا   بمن رازی نگفته  خلیفه  برای اینکه  نخواهد بود  مالمتی  و در این عمل بر من

و اکنون امیرالمؤمنین   را دیده است  سزای خود  نمود خلیفه را افشا  راز باشم ، عبدالعزیز که   کرده

!که مرا می بخشد یا نه اختیار دارد   

.سر تقصیر ابراهیم در گذشت حکایت را بمأمون بیان کرد ، مأمون از  پس از آنکه خطیب ، این  
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