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                                                                                      باز گونه طبع ، فلک نیا ستیچ 

                                                                                          زشت و گاه، ملک ستیوید گاه

«یطبر ثیابول»    

بود که در   دهیرس(  ۸۴۴ – ۸۰۴) معروف سالجقه  ریخواجه نظام الملک وز یاز عراق برا یا نامه

عده از  کی در آن اثنا   دندیچریدو کوه م انیخواجه در م یکه اسپان عرب بودند   داده اطالع  یآن بو

 یهمگاسپان  بال آنها  یو از صدا شدند  داریپد در آن موضع   آن ریمانند عقاب و غ بزرگ  پرندگان 

 یآب  که  بود  شده  واقع  یبزرگ یتنگ  آنان یرسو شیدر پ یول  گرفتند شیو راه صحرا در پ  دندیرم

از آنها را  یو برخ افتادند  نیتصادم نموده از باال به پائ گریکدیب ، اسپها  گذشتیآن م  انیاز م اریبس

.دیرس یم به پنجصد  شده  عیاسپان ضا آب برد و شمارهء  از آنها را  یدست و پا شکست و بعض  
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در چشمانش حلقه زد و   و سپس اشک  خاموش شد مذکر چند لحظه  نامهء  بعد از مطالعهء  خواجه

.در آمد هیبگر  

مال  نقدریبر تلف شدن ا  که خواجه نظام الملک با آنهمه ثروت و اقتدار چگونه متعجب شدند حاضران

:گفتند او پرداختند و تیاز آنرو به تسل ؟  کندیم هیگر  

:است یشدن  عیبهر حال ضا  ایعمر خواجه جهان باد مال دن یبقا  

:گفت شانیدر جواب ا خواجه  

که من ، در   نستیو آن ا  دارد گریسبب د بلکه  ستیمال ن  تلف شدن یمن برا  هءی، گر دینکن اشتباه

بود چهار  ناریسه د  من عبارت از  نهءینقد روزگار بودم  و تمام  شانیتنگدست و پر اریحال بس لیاوا

اسپ در همان  نبخراسان روم ، اتفاقآ آ نیدادم که با آن از غزن یاسپ یقرض کردم و آنرا به بها گرید

خاطر  یبرا  که آنروز افتادم  ادیب  نامه نیاز خواندن ا  امروز شدم  نیغمگ تینها  یروز مرد و من ب

اسپ  پنجصد   شدن  عیاز ضا یول  اندوهناک شده بودم  نداشت  متیق شتریب ناریاز هفت د  که  یاسپ

آن  سهءیمقا ازبود که  یفرح و مسرت من از شدت  یاشکبار  نیا افتین  بخاطرم راه یمالل  چوجهیبه

.شد یدو حال بر من مستول  

*** 

...دآموزنده ادامه داسلسله این حکایات   
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