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  کهزنوي ـغلطان محمود ــت جالب سـکایـح
   ران غالم داشتمحمود غزنوي که هزا میگفت

  : دوستان عزیزوخواننده گان محترم 
که یک پادشاه عادل  ،  علم پرور وملت یه میگویند که جناب سلطان محمود غزنوي برعالو

داشت  که  عین حال بسیار شوق وعالقه خاصی به شکار نمودن حیوانات همودردوست بوده 
د شکار چیان دیگر خود زده وبا تعدا آنجنابشکار بسر دریکی از روز هاي تا بستانی هواي

ان را مخاطب شکار چیدر آن محل سلطان  که جناب .بطرف دامنه هاي کوه وصحرا رفتند 
؟                                                                                  .فرمودند که برادران امروز ما وشما در اینجا شکارآهو مینمایم  مگر بیک شرط قرار داده 

 

  
د یئبگو و مدارینرا به سروجان قبول همه بیک زبان گفتند که اي سلطان عادل ما هرشرط تا

  .از چه قرار است تاهمه بدانم که شرط شما 
همان  پس درآنصورت فرار کرد که اگرامروز آهو ازبیش هر شکارچیجناب سلطان فرمودند

  .به عقب آهو رفته و آنراشکارکرده و بیاورد  خود مکلف بوده تا به تنهائیمجبور و شخص
هر کدام از شکار  جنابآن دستورنظرکه  جناب سلطان را لبیک گفتند همه شکارچیان شرط

بزرگ  که از عقب یک سنگ  نگدشته بود دیريو گرفتند قرار خود چیان در جا هاي معینه
شان ای هو نسبتا بزرگترمعلوم شده که به اصطالح همهآجوره ک ی سروکلهدامنه کوه آنجا 

لف کوشش مخت اززاویه هاي  هاآننمودن  دبمنظور صیچیان  شکارم کداخوش شدند وهر
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   .هاي شایانی مینمودند 
تیري  جناب  سلطان محموداز کمان خطا خورده ودرجائی اساس  لحظه ايدر همان  هک

 فرارنموده و  محمود ازکنار شخص سلطان ها آهو همان  که قضا وقدراصابت کرده  دیگري

 سلطان  جناب اما .فراري بروند  آن  آهو خواستند تا به عقبمیان دیگر    شکارچی درحالیکه 
ما وشما شرط  اینکه قبآل بخاطرکی حق ندارد یکه دوستان  فرمودندشده ومانع  محمودایشان را

هو را صید نکنم همان آ یکی از من تا بروید وبطرف شهر حاال شماو. گذاشته وفیصله نمودیم  
   . یروم به شهر نم

به عقب   عام وتام چین نموده وبه سرعترا قم شاسپ یکه داشترباغرو سلطان محمود جناب
اول  در قدم غایب شده  وباخود گفت کهجناب آناز نظر  آنآهوخره بال کهتاخت هو میآ

  .سیرآب کرده وبعدا به عقب شکارآهوبروم خوب  دراینجا اسپ خود را

  
بخاطر پالیدن آهو به چهار طرف خود نگاه مینمود که ناگاه زمانیکه سلطان  :به هر صورت 
ازروي زمین دانه هاي  که آنهمبیک شخص سیاه پوشی افتاده  درکنار دریا چشم موصوف

وآنرا دوباره در بین  میکندنوشته چیزي  درروي آن خویشه تباقلم دست داش تیکررا برداشته و
   .دیئآب دریا پرتاب مینما

بوده که  وتماشائی بسیار جالبمحمود دیدن چنین صحنه براي شخص سلطان   در حالیکه
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دم سیاه پوش سلطان فرمودند که اي آ معلیکبعد ازاداي سالم  وپیش رفته  آنجنابباالخره 
دریا پرتاپ به نرا دوباره ما درروي تیکر چیزي نوشته کرده وآکه شاسرارهست  این چه

م که نصیب دختر مینماینوشته و هستمکه من قلم زن  گفت سیاه پوش شخص  ؟.دیئمینما
  . و حاال شما هم کدام گفتنی دارید ویا خیر  پسر فالنی النی باف
چه من بکدام ب جناب سلطان محمود فرمودند که اي قلم زن نصیب دختر یکدانه ونازدانه 

  پادشاه روي زمین خواهد بود؟
دوباره و ن چیزي نوشت ودر روي آ برداشتهتیکر را دانه زمین یک  خص قلم زن از رويش

جناب سلطان محمود فرمودند که اي قلم دریا پرتاپ نموده که لحظه اي بعد  آنرا دربین آب
  ؟.زن تودر باره عروسی دخترم چه نوشته کرده وآنرا دربین آب انداختید

ود به که نصیب دختر سلطان محمگفت که من درروي همان تیکر نوشتم  شخص قلم زن  
  ؟ باشدخاص  زغالم حبشی اش ایا

عصبی شده وگفت که اي آدم احمق چه گفتید دوباره گپ تانرا سلطان محمود سخت جناب 
دست داشته ام  هو روده هاي شمارا با همین شمشیرهمان آ شکار تکرار کنید که به عوض

    .میکشم ویا نی 
که درهمان لحظه بقدرت  ه ومتوجه شدهدزمانیکه آنجناب دست خودرا به قبضه شمشیراش بر

که ب شده وهرقدریکه به چار طرف خود نگاه نموده یااز نظراش غ شخص قلم زن خداوند ج
  . نبود در آنمحل موجود هم  کود هاي تیکر هماناثار وعالیم  حتی

سخت ناراحت شده وبا غالم  حبشی اش جناب سلطان محمود ازشنیدن نام  !خــالصــه اینـکه 
همه  درحالیکهش شتافته بطرف قصر پادشاهی ا دوباره عالم پریشانی وقهاروغضبیک 
   . ن منتظر آوردن شکارآهو بودند صیادا

دستور داده که تا همین لحظه  شته وبه جالد سنش مقام خویش راسآ در چوکیآنجناب 
در حالیکه تماما حاضرین دربار از دستور  .شید را پیدا نموده وبک غالم حبشی اش زشخص ایا

 تاالرمشاورآنجناب وارد اثنأ وزیرعاجزمانده بودند که در همین  وکشتن غالم حبشیعاجل 
ولی نمیدانم که گپ از  بودم  تانشده وگفت که اي پادشاه عادل ما همه منتظرآوردن شکار 
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  . چه قرار است که دفعتآحکم اعدام آن غالم حبشی تانرا صادر نموده اید 
 حکایتوحاضرین تاالر  گذارشات را به شخص وزیر سلطان محمود ازاول تا به آخرتمامأ 

 که اي پادشاه عادل یک ندچنین ابراز نظر نموده وگفت انشنموده ودرمقابل آن وزیر دانشمند
  ؟ .میباشد تان چه  حبشیغالم نصورت گناه آدم احمق یک گپ زده ورفت پس درآ

وبه  ازدیدن ان غالم حبشی بکلی متنفرشدهسلطان محمود فرمودند که اي وزیر حاال دیگرمن 
  .ي نداشته وندارم یگرغیراز کشتن کدام چاره د

دارم و پیشنهاد مورد یک  ایناگر اعتراض نداشته باشید من درپادشاه عادل  ايوزیرگفت که 
  . میخواهم که آنرا خدمت تان ارائه کنم 
  ؟ .بدانم که نظر شما  در مورد چیست ید تا ئبگو سلطان محمود فرمودند که بسیار خوب 

  :وزیر گفت که اي پادشاه عادل 
فدائی ترهست همین بشما  ا غالمان شما یگانه کسیکههستم درجمع تمامتاجایکه من درجریان  

جب و یا مرتکب کدام پس درآنصورت بدون مو.  میباشدخاص  زسیاه حبشی شما ایاغالم 
  ؟ نمود خواهد ها تبصره اعضاي کابینه شما چهدرحصه د ویئنرا اعدام مینماجرم چرا شما آ

تر میدانم اما  خوب سلطان محمود فرمودند که اي وزیر من این موضوع را از شما کرده   
   ؟چاره چیست

به نظر  در دنیا هیچ کدام کاري نیست که چاره نداشته باشد و اي پادشاه عادل گفت کهوزیر 
م که خواب دیده اکه دیشب  دیئش بگورا نزد تان طلب نموده وبرای ین غالم حبشمن شما آ

  . نیستآن قادرتعبیرکسی دیگري به به جزازخودت 
 نظرشخص وزیر مشاورخویشرا تائید نموده و پیشنهاد و جناب سلطان محمود :خالصه اینکه 

 حاضرشده ایشان غالم حبشی که لحظه اي بعد. داده که غالم حبشی حاضر دارید  دستور
 جناب سلطان .امروخدمت است برایم چه و مهربان عادل  پادشاهوگفت که جانم فدایت اي 

برایم آفتاب را ورام که اگرمفرمودند که من دیشب یک خواب بسیارخوبی دیده  محمود
را از قید غالمی و برعالوه یکه تنصف کره زمین میشوم  حکمرواينصورت من درآ دبیاوری

خواب  رتعبی همچنان میدهم و خوبی همدر یکی از قلمروهایم برایت مقام و  یسازمخود آزاد م
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  .عملی کرده نمیتواند  مرا به جز ازخودت کسی دیگر
خواب شما به قیمت جانم تمام  تعبیرغالم حبشی اش گفت که اي پادشاه عادل واگر بدانم که 

  .وحاال امر فرمائید که من چکنم . میشود من در حصه دریغ نخواهم نمود هم 
آهو نوشت که اي غالم سیاه  فورآ قلم دان را طلب نموده ودر پوستمحمود سلطان  جناب 

من شمارا براي همیشه ازغالمی  دبیا وری برایم فتاب راخاص اگر تودراینجا مور آ زایحبشی ا
 که ندفرمودو داده  غالم حبشی اش بدست نموده وامضا مور آ آنرا که بعد. مینمایم زادخود آ

قواي موظفین  نمائید وهمچنان اگر از طرف حکم من انحراففرمان یا از اگرو اي غالم حبشی
حکم نمودم  در آنصورتدر اینجا دیده شوید بعد از سپري شدن یک هفته دي سرحپولیس 

  . که شما را در همان محل اعدام نمایند 
وازجانب دیگر باالي خزانه دار خویش دستور داده که به تعداد هفت صد دانه سکه هاي طال  

   .صوف بدهید نیزبخاطر خرچ وخوراك مو
بیابان هاي گرم و دریک مدت طوالنی بعد از سپري شدن آن غالم بیچاره  :خالصه اینکه 

دانست که کجا برود تا اینکه از شدت گرمی ازقدرت راه رفتن سوزان و خارمغالن نمی
بازمانده که درهمان لحظه با دل افسرده وشکسته خود بطرف عالم باال نگاه نموده وگفت که 

ر مورده ام حاال بمنظور گرفتن ماندم ونا فرمانی بادارم را هم نکمن بکلی عاجز  ج خداوندا
خودت در قدرت ازکه جز یددر حصه مرا کمک کن الهی. وامضاي آفتاب من درکجا بروم 

  . نیست نبوده وهم  این کار نیا کسی دیگري قادرد
که من بخاطر نجات دادن ازحلقه غالمی تا همین لحظه  استبشما بهترمعلوم  ج خداوندا

نافرمانی شخص بادارم را نکرده ام که دراین دشت سوزان جزذات پاك خودت کسی 
تیري دوعایش به هدف خورده  عاجز هانه جمالت باگفتن چنین  که ندارمد شایرادیگري 

  . ش شدن ا فتاده وبیهو درهمان محل بروي زمی یش ازدست تشنگوخود
 صوابـــــــــــاالــم بـلــــواهللا اع
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