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                                                                              زال با رستِم گرد: دانی که چه گفت  

                                                                                   شمرد  حقیر و بیچاره  نتوان  دشمن

         «سعدی » 

  
 

حرکت   بقصد تسخیر ماوراءالنهر با لشکری گران   سلجوقی آلب ارسالن  «  يهجر ۵۶۴»   سال در

واقع  که در کنار آب  بقلعه ای  گذشت ، عده ای از غالمان سلطان  جیحون از آب  وهنگامی که   نمود

! نزد آلب ارسالن بردند کرده و داشت گرفتار  کوتوال قلعه را که یوسف نام بود هجوم برده   
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رد وبدل شد و باالخره سلطان در غضب شده امر نمود تا او را   میان سلطان و کوتوال مذکور سخنانی

.کرده بسپاست برسانند  از دربار خارج  

آورده بطرف  بود، بیرون  در ساق موزه پنهان کرده  که دست از جان شسته بود کاردی را که یوسف

مغرور   که به تیراندازی خود  برسانند، سلطان را بقتل  او  می خواستند کرد ، غالمان  سلطان حمله 

و دست   کرد  به یوسف منع  را از تعرض  غالمان بود هیچوقت تیرش از هدف منحرف نشده  و  بود

را   خود  فرصت یافته  ویوسف  تیر خطا شد  داد و رها کرد ولی یری در چلهء آن جایت بکمان برده 

. تمام شد  حیاتش را برید و این بی احتیاطی بقیمت جان سلطان کارد رشتهء  باو رسانید و بضرب  

فرار   و یوسف که و هراس شده روی بگریز نهادند  چار بیم  این حال د  سلطان از مشاهدهء غالمان

در آن اثنا جامع فراش . برهاند و جان خود را از خطر که از آنجا خارج شود  صدد برآمدآنانرا دید در 

در دست داشت بر فرق   عقب سر با میخکوبی که و از  بانجا رسید  رئیس فراشان بود  نیشاپوری که

. نمود را هالک  یوسف نواخت و او     

*** 

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

:ناشر   

 

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   
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