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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 
  

م 1087 جنوری   81: تاریخ نشر   

 
                                                                                      چه درین پرده نشانیش هست هر  

جانیش هست  قیمت  در خور تن    
«نظامی »   

    

کتب ترجمه نوشته اند ومعلوم نیست که تاچه پایه درست است ولی  اکثر نویسندگان  این حکایت را 

باشد بازهم نمی توان منکر نیروی حافظهء قوی قهرمان آن حماد هرقدر که مبالغه در آن بکار رفته 

ابوالقاسم حماد ابن ابی لیلی السابور یا میسرة بن مبارک بن عبید دیلمی کوفی جامع معلقات  )راویه 

. شد( هجری ۵۱۱ومتوفی در شصت سالگی بسال   

: گفته اند یک روز ولید بن یزید اموی از او پرسید  

یند؟چرا ترا راویه میگو  

:  او جواب داد( راویه صیغهء مبالغه از روایت است )     

برای اینکه قوهء حافظهء من بسیار قوی است ومن از هر شاعری که امیرالمؤمنین او را می شناسد 

و همچنان از کسانیکه نام آنها را شما نشینده اید، اشعاری  یا اسم اورا شنیده است ، شعر بیاد دارم و  
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! دیگر برای اینکه هر کس نزد من شعر بخواند من شاعر آنرا می شناسم از حفظ دارم و   

: ولید پرسید  

 چقدر شعر از بر داری؟

الفبأ صد   از حروف  یبر هر حرف  توانم یمن م است و اریبس  که من حفظ نموده ام یاشعار: گفت  

!است تیعصر جاهل یهمهء آنها از شعرا زیاز مقطعات است ون ریغ نیبزرگ انشاد کنم وا دهءیقص  

.ولید در صدد امتحان او برآمد وامر نمود که قصاید را انشاد کند  

یکی از معتمدان  واز مجلس بر خاست و  را ماللت دست داد قصیده انشاد نمود که ولید  حماد چندان 

بکار خود را بر او مؤکل نمود ویرا قسم داد که راست بگوید ونهایت دقت را در استماع شعر از حماد 

.برد  

حماد دوهزار ونهصد قصیده از قصاید عصر جاهلیت انشاد کرد ودر مقابل آن صد هزار درهم از ولید 

! جایزه گرفت   

  
 

  

*** 

.د سلسله این حکایات جالب و خواندنی ادامه دار  

www.24sahat.com 
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