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کسی که می نهد از حد خود قدم بیرون
کبوتریست که می آید از حرم بیرون
« صائب »

بهرامشاه غزنوی « پنجصدو دوازده ــ پنجصدوچهل وهفت» یکی از افراد خود را بوالیت غور
فرستاده بود و او بر مردم آنجا ستم می کرد ،یکنفر از غوریان که ستم بسیار دیده بود برای داد
خواهی بغزنه رفت و عرض حال خود را بیان کرد.
بهرامشاه امر نمود تا فرمان مفصلی نوشته شود که والی از ظلم بر رعیت خود داری نماید و فرمان
را به غوری سپردند.

صفحه »1 « :

هنگامی که فرمان بدست والی رسید امرکرد تا غوری را آنقدر بزنند که فرمانرا بخورد واین امر اجرا
شد.
بار دیگر شخص غوری راه غزنه را درپیش گرفت وخود را به بهرامشاه رسانید و سرگذشت خود را
بیان کرد.
بهرامشاه گفت تا فرمانی مشتمل بر تهدید و وعید بنویسند.
منشی کاغذی درازتر از فرمان اول برداشت تا حکم شاه را در آن بنویسد  .غوری چشمش بر کاغذ
افتاد و گفت:
از برای خدا ،فرمانرا برکاغذ کوچک بنویس که در وقت خوردن زحمت آن کمتر باشد.
بهرامشاه را از شنیدن این سخن خنده گرفت و غوری گفت:
جای گریه است نه جای خنده که نوکر تو بفرمان تو بی اعتنایی میکند و حکم ترا وقعی نمی نهد!
بهرامشاه بسیار متأثر شد و گفت:
راست گفتی  ،من با خدای خود عهد کردم تا انتقام این بی حرمتی را از آن ظالم نگیرم طعام لذیذ
نخورم و خواب خوش نکنم.
سپس برخاست وشمشیر بر کمر بست واسپ خود را خواست و روانه غور شد و گروهی امیران و
لشکریان را امر نمود تا از دنبال وی حرکت کنند و آوازه انداخت که برای شکار بکوهستان غور می
روم.
هنگامیکه به والیت غور رسید از طرف والی استقبال شد ولی همینکه چشم والی بر غوری داد خواه
افتاد  ،متوجه شد که مطلب چیست؟ از اسپ فرود آمد و رکاب شاه را بوسه داد ولی بهرامشاه گفت:
من عهد کرده ام که انتقام مظلوم را از ظالم بگیرم و این تملقها مرا از تصمیم من منصرف نخواهد
ساخت!
سپس به مجازات والی فرمان داد و شخص دیگری را بجای او بوالیت غور مقرر نمود!
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