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                                                                                         چون یار دال میان بآزاِر تو بست

                                                                                  گفتم که مگر دل همه در کاِر تو بست

                                                                             آن عشوه که در جهان ازاو کس نخرید

                                                                                     آورد و به نرخ نیک درباِر تو بست
«سمائی مروزی»   

 

پسرش اسمعیل که در غزنین بود بجای پدر (  ۶۸۳ – ۶۳۳) بعد از وفات امیر ناصر الدین سبکتگین 

.نشست و خود را جانشین سبکتگین خواند، خطبه و سکه بنام خود کرد  

سلطان محمود که در آن هنگام بلقب سیف الدوله یاد میشد در بلخ بود وهنگامی که از فوت سبکتگین 

پدر من  که ولیعهد   داد  به برادر فرستاد و پیام نامهء   و بعد از آن هفت بعزای او نشست  شد  آگاه 
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ن هم در عوض دارد ، بهتر است که حکومت غزنین را بمن بسپاری تا م تعلق  هستم و غزنین بمن 

. ونواحی آن منصوب کنم  بلخ  ترا بحکمرانی  

داد و اسمعیل مغلوب و گرفتار شد وسلطان  اسمعیل قبول نکرد و میان هردو برادر جنگ سختی رخ 

.چند روزی او را بخوبی پذیرائی کرد وبمراحم و نوازش خود امیدوار ساخت  

: یکروز از اوپرسید  

ا من چه میکردی ودر بارهء من چه اندیشه داشتی؟اگر من بدست تو گرفتار میشدم تو ب  

: اسمعیل جواب داد  

مطلوب تو از اسباب عیش  و و آنچه مراد  ترا بقلعه بفرستم   که اگر بر تو ظفر یافتم نیت من آن بود 

! و عشرت باشد برایت مهیا بسازم  

سپرد و   انسلطان بعد از شنیدن این سخن چیزی نگفت و پس از چند روز اسمعیل را بوالی جوزج

واز وی  ویرا بقلعه ای دور دست ببرند  فرمان داد تا همانطور که او در بارهء سلطان می اندیشیده 

.نشاط هرچه بکار او باشد برایش آماده کنند واز غالم وکنیز و اسباب عیش و نگهداری کنند   

**** 

...دسلسله این حکایات جالب و خواندنی ادامه دار  

:ناشر   

ساعت 22سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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