
 

 

 

 فرید سیاوش

واژه کم در درونم مثنوی درد دیدم  آوردند؛ یشخو نگهبانانبر سر چه رجال برجسته  شنیدموقتی 

قاموس از  واژه شرم  دیدم؛ است شده آویزان ایزار بند شانزیر  رهبران سرِ شنیدموقتی  ه است.آورد

 زنده زنده؛ دیدم دسفیر صلح ویزای جنگ می فروش شنیدموقتی  .است شده یشرمیده و فرار بیان

 دیدم  ؛خوابنده اند زیر یک لحافرا آیینه مصاف داده و حق و باطل  شنیدم. وقتی را شدنمشهید 

چهار  ۀچهار میخ معادل دیدم ل می کند؛بی آب گَ (ع و غ) وقتی شنیدم دروغِ .ن عدالت راشد خاکستر

لرزیدن دیدم شنیدم و؛ شط می زننددیدم چه گلهایی بر بستر خون وقتی  .را وطنم نشدمجهوله 

 را. خدا اشک ودا ملکوت خ

عکه )پیاز  قدیمی روایت  هنم بیرق آنذ ،شکایت می برند  ملل خانه ایبه  از شیطان وقتی شنیدم که

 :را بلند کرد در مکه(

مقدار زیادی پیاز به  (ی امروزیاز عکه)عکا ابوهریره از جانب معاویه حاکم مکه بود، مردی آنگاهیکه

از او چیزی نخرید، پیازفروش بیچاره مکه آورده بود تا بفروشد. اما بازار پیاز در مکه کساد بود و کسی 

 با خود اندیشید که با این وضع کسادی بازار چه کنم؟

 



 

 

سرانجام تصمیم گرفت تا به نزد ابوهریره حاکم شهر برود و شرح حال خویش را بگوید، چون پیش 

 :ابوهریره رسید گفت

 توانی یک ثوابی بکنی؟ ـ ای ابوهریره، آیا می

 ـ چه ثوابی؟

شود و نایاب است و مردم اینجا  ن هستم، چون شنیده بودم که در مکه پیاز پیدا نمیـ من یک مسلما

پیاز خریدم و به مکه آوردم، اما  از عکه التجاره داشتم همه را  هم به پیاز نیاز دارند، لذا من هرچه مال

خرد و پیازها در حال  گیرد و کسی از من چیزی نمی بینم که کسی سراغ پیاز را هم نمی اکنون می  هم

 .از بین رفتن است. حاال شما کمک کنید و اموال یک مسلمانی را از تلف شدن نجات دهید

ه که فرا رسید، همه پیازها را در یک جای ابوهریره گفت: بسیار خوب، روز جمعه آینده، موقع نماز جمع

 .معینی بگذارید و آماده فروش باش

 .مرد به دستور ابوهریره عمل کرد و تا روز جمعه به انتظار نشست

روز جمعه که شد هنگامی که مردم به نماز جمعه حاضر گردیدند، ابوهریره گفت: ای مردم، من از 

هر که پیاز عکه را در مکه بخورد، بهشت بر او واجب حبیب خودم، رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: 

 .شود می

چون مردم این کالم را از ابوهریره شنیدند، ازدحام کردند و در ظرف مدت کوتاهی تمام پیازها را 

 .خریدند

 



 

 

 دیدای ملل چه کسانی و به فتوای چه کسی و به کدام روا هنمی دانم پیاز غنی را در غلغله خان

 ی و وطن این مسلمان را کی نجات خواهد داد؟زندگ خواهند خرید؟

پیاز  بازار بحران؛ ابوهریره قرن بیست و یکم برای طالبان و آمریکا مهندسان پاکستان، وانگلیس  مگر

 .!؟خواند شد افغانستان

 ؛  جان غنی

 کشت نگذارد کالغ هتا تو از بغداد بیرق آوری      در کالت

می پرداخت بلکه با سه  درجه یادو  و یکدرجه  های به معادله نه  خیام زنده میشد و اینبارعمرکاش 

مدت که  معلوم میکردو  بی مجهول را برای ما ترسیم می کردمعلوم  ۀمعادلراه حل هندسی  اشکال

از ما را و دسایس حوادث  ؛به قول رسانه ها .چند قرن استدور خورشید  بهافغانستان ستاره  گردش

. اما تا تون پرتاب کرده استوپل تر از سیارهآنطرفریخ و از لحاظ جغرافیایی لحاظ تاریخی به ماقبل تا

 .جیده استنگردش ما را نسمدت  ،حال کسی

 

 


