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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٣١
  

 موالنا و شمس
   

 . شمس تبريزی را به خانه اش دعوت کرد روزی موالنا ،: می گويند 

آيا برای : ه کرد از او پرسيد رفت و پس از اين که وسائل پذيرايی ميزبانش را مشاھدبلخیجالل الدين ۀ شمس به خان

 من شراب فراھم نموده ای؟ 

 ! مگر تو شراب خوارھستی؟: موالنا حيرت زده پرسيد

 . بلی: شمس پاسخ داد

 !! ولی من از اين موضوع اطالع نداشتم: موالنا

 . ـ حال که فھميدی برای من شراب مھيا کن

 ! ـ در اين موقع شب، شراب از کجا گير بياورم؟

 . از خدمتکارانت بگو برود و تھيه کندـ به يکی 

 .  با اين کار آبرو و حيثيتم بين خدام از بين خواھد رفت- 

 .  پس خودت برو و شراب خريداری کن- 

 !  نصاری نشين بروم و شراب بخرم؟ۀشناسند، چگونه به محل  در اين شھر ھمه مرا می-

 توانم غذا بخورم،   کنی چون من شب ھا بدون شراب نه می راحتی مرا ھم فراھمۀـ اگر به من ارادت داری بايد وسيل

 . نه صحبت کنم و نه بخوابم

کند و به  مولوی به دليل ارادتی که به شمس دارد خرقه ای به دوش می اندازد، شيشه ای بزرگ زير آن پنھان می

 .  نصاری نشين راه می افتدۀسمت محل

کرد اما ھمين که وارد آنجا شد مردم حيرت  مولوی کنجکاوی نمی مذکور کسی نسبت به ۀتا قبل از ورود او به محل

 . کردند و به تعقيب وی پرداختند

آنھا ديدند که مولوی داخل ميکده ای شد و شيشه ای شراب خريداری کرد و پس از پنھان نمودن آن از ميکده خارج 

  .شد

جا، در قفايش به راه افتادند و لحظه به لحظه  مسيحيان خارج نشده بود که گروھی از مسلمانان ساکن آنۀھنوز از محل
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بر تعدادشان افزوده شد تا اين که مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم ھمه روزه در آن به 

 . رسيد، می کردندءاو اقتدا

 که ھر روز شيخ جالالدين! ای مردم: "در اين حال يکی از رقيبان مولوی که در جمعيت حضور داشت فرياد زد

 ." نصاری نشين رفته و شراب خريداری نموده استۀکنيد به محل  میءھنگام نماز به او اقتدا

 .چشم مردم به شيشه افتاد. آن مرد اين را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشيد

کنيد، اکنون شراب خريداری نموده و با خود به   میءکند و به او اقتدا اين منافق که ادعای زھد می: "مرد ادامه داد

 !"برد خانه می

سپس بر صورت جالالدين رومی آب دھان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش 

  .افتاد

پيدا زمانی که مردم اين صحنه را ديدند و به ويژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاھده نمودند يقين 

کردند که مولوی يک عمر آنھا را با لباس زھد و تقوای دروغين فريب داده و درنتيجه خود را آماده کردند که به او 

 .حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند

کنيد که به مردی متدين و فقيه تھمت  شرم نمی! ای مردم بی حيا: "در اين ھنگام شمس از راه رسيد و فرياد زد

  "کند  بينيد حاوی سرکه است زيرا که ھرروز با غذای خود تناول می زنيد، اين شيشه که می یشرابخواری م

 "اين سرکه نيست بلکه شراب است: "رقيب مولوی فرياد زد

مردم از جمله آن رقيب قدری از محتويات شيشه ريخت و بر ۀ شمس در شيشه را باز کرد و در کف دست ھم

 .ی جز سرکه نيستھمگان ثابت شد که درون شيشه چيز

رقيب مولوی بر سر خود کوبيد و خود را به پای مولوی انداخت، ديگران ھم دست ھای او را بوسيدند و متفرق 

  .شدند

برای چه امشب مرا دچار اين فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حيثيتم چوب : آنگاه مولوی از شمس پرسيد

 حراج بزنم؟

کردی که احترام يک  نازی جز يک سراب نيست، تو فکر می نی آنچه که به آن میبرای اين که بدا: شمس گفت

آن از بين رفت و ۀ مشت عوام برای تو سرمايه ايست ابدی، در حالی که خود ديدی، با تصور يک شيشه شراب ھم

 .رساندند آب دھان به صورتت انداختند و بر فرقت کوبيدند و چه بسا تو را به قتل می

پس به چيزی متکی باش که با مرور زمان و . تو ھمين بود که امشب ديدی و در يک لحظه بر باد رفتۀ اين سرماي

 .تغيير اوضاع از بين نرود
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