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 198 ..................................................................................................................................................................................................  پادشاهى آيين چوبينه بهرام گرفتن

 198 .................................................................................................................................................................  چوبينه بهرام كار از را هرمزد برزين، خرّاد دادن آگه

 199 ......................................................................................  خويش خواهر ، گُرديه را او دادن پند و خود پادشاهى از سرداران با بهرام نمودن سگالش

 202 ........................................................................................................................................................................................... پرويز خسرو نام به بهرام زدن درم ميخ

 203 ....................................................................................................................................... پدر پيش از پرويز خسرو گريختن و هرمزد نزد بهرام نوشتن نامه

 204 ..................................................................................................................................... او شدن كشته و بهرام جنگ به را گشسپ آيين هرمزد، فرستادن

 206 .............................................................................................................................................................................................. را هرمزد بندوى، و گستهم كردن كور

 207 ...................................................................................................................................................................... پرويز خسرو

 207 .................................................................................................................................................................................................................................................  داستان آغاز

 207 ......................................................................................................................................................................... او خواستن پدر پوزش و خسرو نشستن تخت بر

 208............................................................................................... پرويز خسرو جنگ به كشيدن سپاه و هرمزد شدن كور از چوبينه بهرام شدن آگاهى

 210 .......................................................................................................................................................................... همديگر به چوبينه بهرام با پرويز خسرو رسيدن

 215 ........................................................................................................................................................................................... را -بهرام - خود برادر گرديه، دادن پند

 216 ........................................................................................................................................................................ خود موبدان و سپهداران با پرويز خسرو سگالش

 217 ................................................................................................................................ پرويز خسرو گريختن و خسرو سپاه بر چوبينه بهرام كردن شبيخون

 218 .............................................................................................................................................................. - هرمزد - او پدر شدن كشته و روم به خسرو گريختن

 220 ...................................................................................................................................................................................................................................  روم به خسرو رفتن

 221 ........................................................................................................................................................  چوبينه بهرام پيش را بندوى -سياوش پسر -بهرام بردن

 222 ........................................................................................................................................ را او نشاندن تخت بر و پادشاهى بهر از بهرام و ايرانيان لشسگا

 223 ............................................................................................................................................................................................................  چوبينه بهرام نشستن تخت بر

 224 .................................................................................................................................................................................................................  بهرام بند از بندوى گريختن

 225 ...............................................................................................................  آينده كار از ترسا پارساى دادن آگاهى و بيابان راه به روم سوى خسرو رفتن

 226 ...............................................................................................................................................................................................................  روم سرزمين به خسرو آمدن

 227 ......................................................................................................................................................................... پرويز خسرو به را بودنى ترسا، پارساى بازگفتن

 228 ........................................................................................................................................................................................  روم قيصر به پرويز خسرو فرستادن نامه

 229 ..................................................................................................................................................................................................................... قيصر از خسرو نامه پاسخ

 231 ................................................................................................................................................................................... بار ديگر پرويز، خسرو به قيصر نوشتن نامه
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 232 .............................................................................................................................................................. قيصر نزد فرستادن و پرويز خسرو نوشتن نامه پيمان

 233 ...........................................................................................................................................................................  ايرانيان كردن آزمايش و روميان ساختن جادو

 234 ................................................................................................................................................................................................  هندوان كيش بر خرّاد كردن گزارش

 235 .......................................................................................................................................................................... پرويز خسرو نزد دختر و سپاه قيصر، فرستادن

 236 ......................................................................................................................................................................................  آذرآبادگان سوى به خسرو كشيدن سپاه

 237 ................................................................................................................  ايران سرداران به نوشتن نامه و خسرو بازگشتن از نهچوبي بهرام شدن آگاه

 238 .................................................................................................................. را روميان دادن شكست و پرويز خسرو جنگ به چوبينه بهرام راندن سپاه

 240 ..............................................................................................................................................................................................  چوبينه بهرام با خسرو پهلوانان جنگ

 242 ...............................................................................................................................................  بهرام شدن كشته و چوبينه بهرام با پرويز خسرو سوم جنگ

 243 .........................................................................................................................................  چين خاقان نزد رسيدن و خسرو پيش از چوبينه بهرام ريختنگ

 244 ......................................................................................................................................................... قيصر نامه پاسخ و پيروزى به قيصر به پرويز خسرو نامه

 245 .........................................................................................................................................  ميانشان در مريم كردن آشتى و بندوى بر نياتوس گرفتن خشم

 246 .....................................................................................................................................................................  روم قيصر نزد ايران از روميان و نياتوس بازگشتن

 247 ..............................................................................................................................................................................................  خويش فرزند مردن از دوسىفر زارى

 247 .................................................................................................................................................................................................  چين خاقان با چوبينه بهرام داستان

 248 ..................................................................................................................................................................................  چوبينه بهرام دست به مقاتوره شدن كشته

 249 ..................................................................................................................................................................................................................... را خاقان دختر دد، كشتن

 250 ................................................................................................................................................................................  چوبينه بهرام دست بر كپى شير شدن كشته

 251 .............................................................................................................................................  خاقان به نوشتن نامه و بهرام كار از پرويز وخسر يافتن آگاهى

 252 .....................................................................................................................................................................................................................  چين خاقان آراستن سپاه

 252 ......................................................................................... را چوبينه بهرام كشتن از او كردن چاره و خاقان نزد به را برزين خرّاد خسرو، فرستادن

 254 ..................................................................................................................................................................  چوبينه بهرام نزد به را قلون برزين، خرّاد فرستادن

 255 .......................................................................................................................................................................................  قلون دست به چوبينه بهرام شدن هكشت

 257........................................................................ را خرّاد پرويز، خسرو نواختن و قلون مان و خان كردن تباه و بهرام مرگ از خاقان يافتن آگاهى

 257.........................................................................................................................................................  آن پاسخ و - بهرام خواهر - گرديه به خاقان نوشتن نامه

 258 ................................................................................................................................................................. مرو از گريختن و خويش پهلوانان با گرديه سگالش

 259 ................................................................................................................................................ را او گرديه كشتن و گرديه پس از را تُورگ اقان،خ فرستادن

 260 ...................................................................................................................................................................... - هرمزد - پدرش خون به را بندوى خسرو، كشتن

 260 ..................................................................................................................................................... را گرديه او خواستن و پرويز خسرو از گستهم سرپيچيدن

 261 .................................................................................................................................  گردوى و پرويز خسرو چاره به گردويه دست به گستهم شدن كشته

 262 .................................................................................................................................................... را او پرويز، خسرو خواستن و خسرو به گرديه نوشتن نامه

 263 ................................................................................................................................................................................................... پرويز خسرو نزد گرديه نمودن هنر

 264 ..........................................................................................................................................................................................................  رى شهر شدن ويران انگيزه در

 265 ..............................................................................................................................  ايران مرزهاى به فرستادن سپاه و خود پادشاهى خسرو، كردن بخش

 266 .................................................................................................................................................................................................... مرغوا به خسرو پسر شيرويه زادن

 266 ............................................................................................................................ ] ع[  مسيح دار او خواستن و قيصر پاسخ و قيصر به خسرو نبشتن نامه

 268 ......................................................................................................................................................................................................... پرويز خسرو از قيصر نامه پاسخ

 269 ............................................................................................................................................................................................................ شيرين و پرويز خسرو داستان
 269 .......................................................................................................................................................................................................................................  داستان آغاز
 269 ................................................................................................................................... خود شبستان به فرستادنش و شيرين ديدن و شكار به خسرو رفتن
 270 ............................................................................................................................................................................................................ را خسرو بزرگان، دادن پند

 271 ............................................................................................................................................................ را شيروى خسرو، نكرد بند و را مريم شيرين، كشتن
 271 ................................................................................................................................................................................................... را ديس تاك خسرو ساختن داستان

 273 ............................................................................................................................................................................................................................ رامشگر باربد داستان

 274 ............................................................................................................................................................................................................. را مداين ايوان خسرو ساختن

 275............................................................................................................................................................................................................ پرويز خسرو بزرگى اندر گفتار

 276 ................................................................................................................................................................................. او سپاه پاسىناس و خسرو كردن بيدادى در

 276 ........................................................................................................................................................ بند از شيرويه كردن رها و خسرو از ايران سپاه برگشتن

 278 .................................................................................................................................................................................................... بند از را شيرويه سران، كردن رها

 279 ................................................................................................................................................................................................................  سپاه كار از خسرو شدن آگه

 280...................................................................................................................................................................  شيرويه پسرش دست به پرويز خسرو شدن گرفتار

 282 ................................................................................................................................................................ پرويز پسر كواذ

 282 ................................................................................................................................................................................................................................................  داستان آغاز
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 284 .............................................................................................................................................................................................. را كواذ پرويز، خسرو فرستادن پاسخ

 288 ............................................................................................................................................................................................................................. خسرو بر باربد شيون

 290 ................................................................................................................................  شيرويه شدن كشته و -پرويز خسرو زن - شيرين با شيرويه داستان

 292 ........................................................................................................................................................  شيروى پسر اردشير

 292 ........................................................................................................................................  سرداران به كردن اندرز و شيروى پسر اردشير نشستن تخت بر

 294 ...................................................................................................................................................................... گراز فرآيين

 294 ...................................................................................................................................................................................................................................... گراز ستدن تخت

 295 ..................................................................................................................................................................................... گراز شهران دست به فرآيين شدن كشته

 296 ......................................................................................................................................................................  دخت پوران

 296 .................................................................................................................................................................................................. بود ماه شش دخت پوران پادشاهى

 297 ........................................................................................................................................................................ دخت آزرم
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 298 .............................................................................................................................................................................. زاد فرّخ

 298 .............................................................................................................................................................................................................. بود ماه يك زاد فرّخ پادشاهى

 299 ............................................................................................................................................................................. يزدگرد

 299 .................................................................................................................................................................................................... بود سال شانزده يزدگرد پادشاهى

 299 ................................................................................................................................ او جنگ به را رستم يزدگرد، فرستادن و ايران به وقّاص سعد تاختن
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 312 ............................................................................................................................................................................................................  سورى ىماهو نشستن تخت بر
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 315 ........................................................................................................................................................  مهشاهنا انجام تاريخ
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   نيكوكار اردشير
  بود سال دوازده نيكوكار اردشير پادشاهى

  ايران سرداران بر كردن اندرز و اردشير نشستن تخت بر

 زرين تخت آن پاى در را ايشان و فراخواند خود نزد به را ايرانيان بيĤراست، را پير شاپور تخت و بنشست تخت بر شاه اردشير چون
 بجز هيچ من از گردد، رام من كام به گيتى اگر. برسد گزندى كس هيچ به آسمان گردش از خواهم نمى من كه بدانيد: گفت آنگاه. بنشاند
 فرزندش كه زيرا  سپرد من به تنها را گيتى برادرم. ساخت خواهيم جهنده گيتى اين با ما نسازد، ما با گيتى كه هم اگر. ديد نخواهيد آرامش

 .بشست بدسگاالن از را زمين كه رستيمف مى آفرين شاپور جان بر ما. بود خردسال

 با كه همچنان -را سپاهيان و گنج و تاج اين من شود، ارجمند او نزد در تخت و تاج و گردد برومند - شاپور پسر - شاپور چون پس
 يك نيز شمايان. باشم مى او كارگزار شاهى، اين در و هستم پدرش از يادگارى شاپور فرزند براى من. سپرد  خواهم بدو -ببستم پيمان شاپورشاه

 تن رنجهاى آن همه ديگر درگذريد، گيتى اين از چون پس. بگذشت ما بر و خورديم كه بدانيد چنان را روزگار كار. بكوشيد دادگرى در سره
 .گردد مى باد همچون

 تاج آن و نگرفت خراج و ساو و باژ هيچكس از. ببخشيد و بخورد خواست، مى چندانكه و داشت راست را گيتى سال ده پس آن از اردشير
 . بودند آسان تن ازو همه كه بخواندند نيكوكار رو آن از را او. داشت نگاه رايگان به را تخت و

 بسته شاپور با كه پيمانى از دالور اردشير سان بدين و. سپرد بدو را كيانى خجسته كاله آن شد، تخت و تاج سزاوار شاپور چون سرانجام
  .بداشت نگاه را خويش اندازه مردانگى با و نپيچيد سر بود،
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   اردشير پسر شاپور

  بود ماه چهار و سال پنج اردشير پسر شاپور پادشاهى

 . شدند دژم نيز چندى و گشتند شاد كار آن از ايرانيان از بسيارى بنشست، خود  اَودر جاى به شاپور چون

. نباشد فروغى ما نزد به را او ديگر بگويد، دروغ كه كسى هر كه بدانيد الشگر،سگ و كارآزموده موبدان اى و نامور خردمندان اى: گفت پس
 گياه پس. يافت نخواهى خود دوستدار را فرومايگان هرگز. ماند خواهد جاى بر بزرگى كه است خردمندى با و نباشد خردمندى آزمايى، دروغ
 . بزند هگواژ كسى بر نبايد هرگز باشد، خردمند كه كسى. مكار باغ در هرزه

 را خويش آبروى انجمن، پيش در گويد، مى سخن بسيار كه مردى كه زيرا. كرد زهرآگين را خود روان نبايد و بود نگهدار را زبان بايد
 تا پس. است درد از پر پيوسته آزمند مرد دل. نگردد كهن هرگز دانش  كه زيرا  بشنو ازو تو گفت، سخن دانشمندى مرد اگر ليك. كاهد مى
 چهار هر كه است گوهر چهار از خردمند مرد سرشت كه بدان. مكن دوستى انديش ناپاك مرد با نيز و آزما دروغ با. مگرد آز گرد به وانىت مى

 :است مرد سزاوار گوهر

 است كسى سديگر. باشد نهاد يك و يكدل كه است بايسته آزاده مرد بر كه آن ديگر. باشد داد و شرم با بايد هنر پر مرد كه اين نخست
 مرد دل. نجويد نام زدن الف با و دانشى بى از و نگويد گزافه سخن كه اين چهارم. بپسندد را روزگار بخشش و سازد پيشه روى ميانه همواره كه
 بهشت نيز ىگيت آن در و بود خواهد زشت نام را او گيتى اين در و نباشد شاد هرگز فرومايه مردم دل. باشد گيتى دو هر انديشه در كه بايد راد
 اين با و برگزيد را ميانه راه كه كسى ليك. ماند نخواهد گيتى در بپراكند، گزاف به و اندازه از بيش را خواسته كه الفزنى مرد. يافت نخواهد را

 گيهاندار، يزدان. بادا بيدار شمايان بخت همواره و باد شما يار آفرين گيهان پروردگار. بود خواهد ستوده گسترانيد، آفرين نيز خويش تن بر كار
 بر يزدان از و برخاستند او پيش از بزرگان بگفت، را سخنان اين شاپور چون. ماند نخواهد هيچكس براى بزرگى تخت كه زيرا  باشد ما فريادرس

 .بخواستند آفرين او

 .رفت نخچيرگاه به شاه روزى بگذشت، او پادشاهى از ماه چهار و سال پنج چون

 مى از جام سه بيĤسود، و بخورد چيزى شاه چون. بزدند بندى پشه خوابگاه، بر سپس. گشت شكارى سگهاى و يوز و باز از پر جا همه
 .گشتند پراكنده او پيش از رفت، خواب به شهريار آن چون نيز يارانش. رفت خواب به انديشه از پر و بخورد خسروانى

 بلند شهريار آن سر بر و بِكَند جاى از را بند پشه آن چوب پس. ندارد ياد به ار آن مانند به كسى كه برخاست دشت از بادى چنان ناگهان
 .سپرد ديگرى به را كيانى كاله و بمرد جنگاور شاه شاپور سان بدين و. بزد

  گنج به نازى چه و كين به يازى چه                 مرنج و بباز و بناز و بساز

  مجوى را جهان راز و جوى رهن       گوى تيره ازين اينست تو بهر كه

 مگرد رازش گرد مكن پژوهش             درد ز بپيچى يابى باز گر كه
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   شاپور پسر بهرام

  بود سال چهارده شاپور پسر بهرام پادشاهى

 آن بر چون. داشت نگاه را پدر سوگ چندى شايسته و خردمند شاه بهرام. بود بهرام نام به خردسال و خردمند پسر يك را شاپورشاه
 از پاك ايزد. داد نخواهد دست از را گنج آن بيĤكند، گنج دادگرى با كه شاهى هر كه بدانيد: گفت بنشست، شاهنشاهى تخت و بزرگى جايگاه

 هاندارگي يزدان ليك. ايم فزاينده هم و كاهنده هم كه هستيم بندگانى ما و است يزدان آن از دانش همه. بادا دود از پر بدانديش دل و خشنود ما
 .كاهد مى نه و گردد مى افزوده نه او پادشاهى و است راستكار و دادگر

 اندازه هر كه بدان. باشد شاه اگر بويژه  ببندد سختى به را خود گنج در كه نبايد باشد، دانا و بيدار و خردمند و توانا بخشش در كه كسى
 .بگراى يزدان به بديها و نيكى از ، مانَد بجاى ىنيك تو براى كه بخواهى چون. نيابد پايانى ببخشى، سخن گنج از

 .يافت خواهى پاداش به را خرّم بهشت بشناسى، يزدان از را زشتيها و خوبى همه اگر

 كه دارم را آن اميد پاك يزدان از من. ماند خواهى بينوا خود، دل آرزوى آن چنگال در برگزينى، را خود دل آرزوى گيتى در اگر ليك
 گنج بيدادگرى، با كه باشد  آن از بهتر كنيم، دادگرى گيتى در اگر كه بدانيد. بدارد افروز گيتى و پيروز مرا گيهاندار آورم، تيره خاك به سر چون

 .رسيد خواهد دشمن به ما گنج اين و ماند خواهد اينجا در ما رنج گمان بى كه زيرا. بيĤكنيم

 مكار توانى تا بدى تخم تو            يادگار ما ز ماند نيك و بد

 آن براى از كهتران دل و بود بيمار ديرگاهى. گشت خميده و ناالن نازان، سرو آن بگذشت، بهرام پادشاهى از سال چهارده چون سرانجام 
. بود ىكامجو و سرافراز جوانى كه داشت يزدگرد نام به كوچكترى برادر ليك. داشت دختر تنها و نبود پسرى هيچ را بهرام. بود انديشه از پر

 شاه آن سان بدين و داد يزدگرد به را تاج و تخت و شاهى مهر و سپاه و گنج آنگاه. آيند او نزد به سپاهيان همه و يزدگرد تا بفرمود بهرام پس
 . درگذشت گيتى اين از]  پادشاهيش[ از سال چهارده گذشت از پس جوان

 خرد و  پِتَت راه پس. گذرد مى ناگهان به نيز تو روزگار كه بدان. برانى سخن باده از خواهى مى چند تا كهن، ساله سه و شست مرد اى
 و كند مى شكافى مو سخن، در او كه زيرا. گردد سود برايش سخن، و مايه ، خرد و باشد خشنود اش بنده اين از گيهاندار  يزدان كه باشد. برگزين

 همه از سرش كه شمشيرزنى شاهنشاه فرّ به و پيرى روزگار به را كار اين سرودن، روش گونه اين با اگر پس. بافد مى تاريكى در را سخنان اين
 نام و كام كه زيرا. باد شادكام ازو شاهى تخت. برافرازد ماه به او تخت سر و باد شاهنشاه كام به روزگار. نباشد شگفت ، آورد بسر است، برتر

 .بدوست

 .بادا تختش فراز بر بخشش افسر و باد نيك محمودشاه، پادشاهى و بخت. بادا كوتاه بدخواهش دست و باد رهنمون را او دانش، و بزرگى



13 
 

   ربزهكا يزدگرد
  بود سال يك و بيست بزهكار يزدگرد پادشاهى

 يزدگرد نشستن تخت بر

 به پس. بود شاد برادرش اندوهبار مرگ آن براى از و نهاد سر بر را برادر كاله و آورد گرد را سپاهيان گشت، پادشاه گيتى بر يزدگرد چون
 من. سازيد خندان و شاد ما داد از را خود دل و كنيد نيايش را يزدان داريد، داد از اى بهره كه شمايان از كسانى همه: گفت شهر نامداران آن

 افزون را او جاه هرجا در ما. بيĤرامد كاستى و كژّى از بجويد، راستى ما از كه كسى هر. بيازند دست بدى به بدكاران كه گذاشت نخواهم
 و باشد آهو تن بر را او كه كسى. پرداخت خواهيم  سگالش به دل بيدار خردمندان با تنها. سازيم مى بيرون دل از را آز و كينه و كنيم مى

 و كوشيم مى ما كند، گردنفرازى خواسته و چيز براى از بخواهد يا و آورد ستم بيچارگان بر و باشد چيره روانش بر خواهى فزون و جويى برترى
 را هندى دشنه گردنش گردد، تيز ما بر و نپرهيزد ما خشم از كه كسى. كرد خواهيم افزون را درويشان نازش ليك. سازيم مى بيرون را او نيروى
 .كنيد خود ىبرا جوشنى همچون را خرد رزم، اين در و سازيد روشن ما فرمان به را خود چشم پس. گشت خواهد خاك در تنش و ديد خواهد

 . شد شمشير و گوپال به اميدشان ديگر كه زيرا گشت، لرزان بيد همچون كسى هر تن او سخنان شنيدن با

 همه و شدند خوار او نزد در خردمندان. بكاست مهرش و شد فزون او برترى و بزرگى گشت، راست گيتى بر يزدگرد پادشاهى چون
 يزدگرد، تاريك جان. گشت باد همچون هنر پر دانشمندان و خردمند و پهلوان و كنارنگ او براى ديگر. نهاد كنارى به را شاهى آيينهاى
 بسيار را گناهان كيفر. نبود پايگاهى او نزد در را هيچكس. نداد پاسخ آرزويى هيچ به ديگر و گشت سترده جانش از داد و مهر. شد ناراستكار

 . كرد مى زود

 او با سرزمين آن از هرگز كه ببستند پيمان يكديگر با همگى بودند، او افسر و اختر و فزاينده و دستور او درگاه بر كه كسانى همه پس
 زينهار به كه كسانى يا و فرستادگان آمدن از دستور چون. شدند جان بى و پيچان شاهنشاه، آن بيم از آنها همه سان بدين و. نگويند سخنى
 به را شما كه گفت مى بدو و داد مى راه نرم آواى و گرم گفتار و شرم با را فرستاده و شتافت مى رهاكا به زود يافت، مى آگهى بودند، آمده خواهى

 .نمودم بدو خواستيد، مى شما كه آنچه هر من ليك. نيست ديدار راه هيچ شاه نزد

 يزدگرد پسر بهرام زادن

 ماه از روز نخستين در و هشتم سال آغاز در. بودند هافتاد سختى و رنج در ازو موبدان همه بگذشت، يزدگرد شاهى از سال هفت چون
 كودك آن از و ناميد بهرام را او پدرش. بيĤمد يزدگرد براى كودكى  مروا و اخترى نيك به گردد، مى پديدار گيتى در كيش خورشيد كه فروردين
 سر كه هوشى و فرّ با و ور مايه مرد همچون داشت، شنيدن ارزش ايشان گفتار و بودند درگاهش در كه شناسانى ستاره همه به پس. شد شادكام
 ايشان. آيند او پيش به تا بفرمود بود، نهاده لگام نيز آسمان بر خود دانش با كه هوشيار نام به اى پارسى مرد نيز و بود سروش نامش و هندوان

 بجستند، را او نهان اختر چون. بجستند راه نيز رومى زيگ از و بديدند ياب ستاره در را كودك آن اختر و آمدند نزدش به راهجوى و هوشيار نيز
 .كرد خواهد پادشاهى كشور هفت بر كه بود خواهد پارسا و شاددل پادشاهى و شد بخواهد شهريار گيتى در او كه ديدند

 گرد گونه هر از را خود دانش ما كه بدان: گفتند شاه يزدگرد به و رفتند شهريار نزد به كنار در يابها ستاره و زيگ با شناسان ستاره آن پس
 كشور هفت بر و گشت خواهد باآفرين و گرانمايه شاهى او. دارد مهر كودك اين به آسمان كه دريافتيم چنان سپهر شمار از سرانجام. آورديم
 .دببخشي شاهوار گوهرهاى آنها به و شد شاد ايشان گفتار شنيدن از شهريار يزدگرد. راند خواهد فرمان زمين روى

 تا كردند سگالش گونه همه يكديگر با و نشستند يكديگر كنار در شاه پاك دستور و موبدان و خردمندان برفتند، بارگاه آن از ايشان چون
 و زير را سرزمين همه و داشت خواهد را پدرش خوى كه اين يا  شد خواهد دادگر شاهى و گرفت نخواهد را پدر خوى كودك اين آيا كه ببينند

 با موبدان آن همه پس. بود خواهد روان روشن و شاد گيتى در خودش نه و بود خواهند شاد پهلوانان و موبدان نه هم باز و ساخت اهدخو زبر
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 زير به گيتى همه كه اينك. است بدور سرزنشى هر از منش پر كودك اين كه همانا: گفتند او به و آمدند شاه نزد به نيكخواهى و دلى گشاده
 آرامش در كشور آن دانايانش از و باشد دانش آنجا در كه كن جستجو را كشورى و بنگر پس خواهى، مى باژ كشورى هر از و است تو فرمان
 .گردد شاد او فرمان از گيتى و بيĤموزد را هنرها ايشان از خرّم شاه اين تا برگزين هايى دايه كودك اين براى ايشان مايگان پر ميان از پس. باشد

 چين و هند و روم سوى به را كسانى سان بدين و آورد گرد كشور سراسر از را فرستادگانى بشنيد، موبدان از را سخنان نآ يزدگرد چون
 پروراننده تا برفتند سو هر به فرستادگان. ببيند را ايشان كار تا رفت تازيان سوى به نيز نامدارى فرستاده. بفرستاد آباد سرزمينهاى ديگر و

 بارگاه به كشور هر از بسيارى پِى نيك خردمندان و كارآزموده موبدان پس. بجويند بهرام براى هوشى تيز و اخترپژوه و رپذي دانش و سخنگوى
 منذر و نعمان ديگر، سوى از. بساخت جايگاهى ايشان بر برزنى هر در و بنواخت را آنها و بپرسيد بسيار ايشان از يزدگرد. بيĤمدند شاه يزدگرد

 از يك هر. بيĤمدند نامور يزدگرد پيش به همگى آمدند، گرد پارس در بزرگان آن چون. برفتند عرب نامور داران نيزه از ارىبسي همراه به نيز
 تابنده فرزند كه يافت خواهد روزگارى چنين بزرگان، از كسى چه كه براستى. ايم شتافته بدينجا شاه فرمان به و بندگانيم ما: گفتند مى ايشان
 و شناس ستاره تا گرفته پارسى و هندى و رومى از ما همه سازد؟ پاك تيرگيها از را دلش و بيĤموزد دانش را او و بگيرد بر در را گيتى شاه

 اينك. بود خواهيم راهنماى دانش به را او پيوسته و هستيم او پاى خاك سره يك كاردان، و سخنگوى و بسياردان فرزانه و هندسى مردمان
 شاه. ايم زنده شاه براى تنها گيتى در و ايم بنده همگى ما: گفت شاه به منذر هنگام همان در. پسندى مى و يابى مى مندسود را كسى چه تا بنگر
 دانايان و هستيم افكن اسپ و پهلوان و سوار ما كه بدان. باشيم مى او رمه همچون ما و است شبانى چون او كه زيرا. داند مى را ما هنرهاى همه

 اسپى و است شاه مهر از پر روانمان ليك. ندارد اى بهره نيز هندسه از و نيست شناس ستاره ما از هيچيك. دهيم مى شكست يرون اين با نيز را
 .ستاييم مى را او بزرگى و ايم بنده او فرزند پيش به همگى. داريم زير در تازى

 را او كردن، پرورش و نعمان و منذر به را بهرام پسرش يزدگرد، سپردن

 بدو را مايه پر بهرام سرانجام و بنگريست كار آن فرجام در و ساخت همراه هم با را خرد و روان بشنيد، منذر از را سخن اين يزدگرد چون
 آن ايوان از پس. بيĤوردند سزاوار اسپانى يمن شاه آن براى و برافراختند آسمان به را سرش و بيĤوردند شاهوار اى جامه او براى تا بفرمود و داد
 بازارگاه همه. بودند دايگان و كنيزان از بيشمارى جا همه شهريار، درگاه تا بازارگاه از. گذشت كجاوه و شتر و اسپ سره يك دشت، تا گيتى شاه
 .بودند ببسته آذين شاه درگاه پيش تا دروازه از را

 سواران نخست درآمد، خود آرامشگاه به ونچ. رفتند او پيشواز به زنان و مردان همه رسيد، يمن سرزمين به گونه بدين منذر چون
 از دهگان دو و تازى دو را، ايشان نژاده زنان از تن چهار آنگاه. برگزيد سايگان گران و توانگران و مايگان پر و تازيان و دهگانان از فراوانى برگزيده

 .ببندند بهرام دايگى به كمر تا برگزيد كيان، نژاد

 خود كنار در ناز با را او و بازكردند شير از دشوارى به را او شد، سير شير از بهرام چون. بپروردند را هرامب سال چهار دايگان آن سان بدين
 يك من از سرافراز، مهتر اى: گفت بدو بهرام. بود همراه بزرگى و مهترى با انديشه آن كه گفت منذر به سخنى شد، ساله هفت چون. بداشتند
 اى: گفت بدو شنيد، چنين كه منذر. رسيد فرا من آموختن دانش هنگام اكنون كه زيرا  بسپار دانا هنگيانفر به مرا. مساز شيرخواره كودك

 بازى به ايوان در كه گذاشت نخواهم ديگر رسد، فرا تو آموختن  دانش و فرهنگ هنگام چون. است نيĤمده فرهنگ به نيازى را تو هنوز سرافراز،
 يالى و بر و است اندك من زندگى ساليان اگر. مساز اى بيكاره خردسال من از تو: گفت بدو بهرام يكل. كنى سرافرازى بازى با و بپردازى
 .دارم كه خردمندى ولى ندارم، پهلوانان همچون

 هك دانى نمى آيا. نيست يكى تو انديشه با من نهاد و باشد مى كمتر من از تو خرد ولى است، من از بيش تو زندگانى ساليان چه اگر ليك
 و بشويى خود دل از را انديشه اگر تو ليك است؟ بايسته كه گزيند برمى را كارى همان نخست داند، مى خود براى را كارى هنگام كه كسى هر

 آنچه هر كه بايد پس. است بهتر ايشان تن از مردمان سر. داشت نخواهد بارى هيچ بيگاه كار كه بدان بجويى، را كار اين بيگاه و چندى از پس
 .بيĤموزى من به است، پادشاه سزاوار كه ار

  جست فرجام آغاز كز آن خنك            نخست آيد دانش راستى سر

 .بخواند را يزدان نام لب زير به و بمانْد خيره گفتارش از كرد، نگاه بدو كه منذر 
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 تا آورد بدانجا بودند، سورستان در كه را روىآب با موبد سه تا بفرستاد سورستان سوى به شترى بر سوار را سركشى رهنمون درنگ بى پس
 چوگان همراه به است، دالفروز كارى كه را باز و يوز با شكار نيز ديگرى و سازد پاك تيرگى از را او دل و بيĤموزد دبيرى بهرام به ايشان از يكى

 كار از كه سخنى هر نيز سديگر و بيĤموزد دوب را پهلوانان ميان در گردنفرازى و سوارى و دشمن برابر در شمشيرزنى و كمان و تير و
 دانشى هر از آمدند، منذر پيش به موبدان آن چون. بگويد خسرونژاد بهرام آن به دارد، ياد به گيتى كارآگاهان گفتار و كردار و شاهنشاهان
 .سپرد ايشان به را شاهزاده نيز منذر. بزدند داستانهايى

 به هوشيارانه و آموخت مى را آن رسيد، مى گوشش به كه هنرى هر. بداد را مردى داد هنر، در كه گشت چنان خسرونژاد بهرام پس آن از
 و يوز با شكار و چوگان و فرهنگ در را او ديگر. گرديد خورشيدفش و دالور پهلوانى شد، ساله دوازده نامور بهرام  چون. گرويد مى فرهنگ سوى

. بازگردان خود جاى به را هنرمندان اين انديش، پاك اى: گفت منذر به پس. نبود نيازى موبدان آن به آوردگاه در افكندن اسپ و تاختن و باز
 اين اسپان: گفت منذر به شاه بهرام سپس. برفتند منذر درگاه از شادى با آنها سان بدين و داد بسيار پيشكشهايى ايشان از يك هر به نيز منذر
 درم. بگويند را آمد خوش مرا كه كدام هر ارزش آنگاه آورند، چشم پيش به را سرنيزه نوك و تازندب من پيش در تا بگو و بخواه را داران نيزه

 .دهم بديشان تا خواهم مى نيز بسيارى

 از خواهى مى اگر. دارم تو با دل نيز خودم و است تو نزد در من اسپان دار گله نامجوى، و هنر پر شاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه منذر
 .باشى كامروا گيتى در ساله همه نيكنام، اى: گفت بهرام ليك. بود نخواهد اى سختى و رنج هيچ مرا بخرى، اسپى تازيان

 سازم، پايدار تك در بدانگونه را او چون پس. ببينم بيم بى و پايدار را او بتازم، نشيب در او با چون كه گزينم برمى را اسپى آن من كه بدان
 و برو: كه بفرمود نعمان به شنيد، چنين كه منذر. آورد زور تندى به او بر كه نشايد نباشد، آزموده چهارپا آن اگر آنگاه. مبتازان را او ديگر روز در
 اسپان از اسپ سد و برفت تيز نعمان پس. دارند نبرده اسپانى كداميك تا ببين و بگرد را وران نيزه دشت همه. برگزين را اسپانى دار، گله از

 باد همچون كه اسپى هر. بگشت آنجا در و پيچيد راست و چپ به چندى و بيĤمد دشت به بديد، را آنها بهرام چون. بيĤورد و زيدبرگ جنگاوران
 را برى گشاده و بادپا رنگ سرخ اسپ اسپان، آن ميان از بهرام سرانجام. گشت مى بر بى او زير در شد، مى سوار آن بر بهرام چون تاخت، مى

 آتش نعلش از و بود درآمده دريا از كه بود نهنگى همچون گويى كه برگزيد ديگر داغى از نيز را سياه دم و يال رخس اسپ يك. برگزيد
 اين بهرام. بداد بودند، بيĤورده كوفه سرزمين در اى بيشه از كه را ارزش با اسپان آن بهاى نيز منذر. چكيد مى خون آللگونش بر از و افروخت مى
 گزند بدو بادى هيچ از تا داشت مى نگاه  سيبى تازه همچون را بهرام نيز منذر. پذيرفت منذر از -بودند فروزان آذرگشسپى بسان كه -را اسپ دو

 . نرسد

 انديشناك مرا نيز دمى و دارى مى نگاه بهانه بى چنين اين مرا تو روان، روشن و هوشيار مرد اى: گفت منذر به جوان بهرام روزى
 رامش با رادمرد تن ليك  گردد مى زرد اندوه، از مرد رخسار. نباشد نهانى را آن كه نيابى گيتى در را دلى هيچ كه بدان ليك. گذارى نمى
 چه و دار تاج چه -جوان مرد. است آدمى فريادرس دردى هر در زن كه زيرا. افزاست رامش كه است خوبرخ زن يك تن تنها اين و. فزايد مى

 پنج تا بفرماى پس. باشد مى نيكى به جوان راهنماى كه است زن اين و است برپاى زن به نيز يزدان كيش. گيرد مى آرام كه است زن با -پهلوان
 آرام دلم اندكى تا ببينم فرزندى هم شايد و برگزينم را آنها از تن دو يكى شايد تا آورند من پيش به را خورشيدفش و زيب با كنيزك شش
 مرد به و بكرد آفرين او بر بشنيد، جوان بهرام از را سخن اين كه منذر. بمانم ستوده انجمنى هر در و باشد خشنود من از نيز پروردگار و گيرد

 آن ميان از بهرام. بيĤورد كامرانى شايسته و دآلرام رومى كنيزك چهل و رفت فروش برده مرد كلبه سوى به شتاب به تا بفرمود اى پوينده
 بودند، فرّهى و زيبايى و كام سره يك و بود سهى سرو چون بااليشان و پيلسته بسان استخوانشان و گل همچون پوستشان كه را تن دو گلرخان
 .بود گيسو كمند و سروباال و يمن اگست همچون رخى الله ديگرى و بود چنگزن يكى بودند، ستاره همچون كه كنيزى دو آن از. برگزيد

  .گشت بدخشان نگين همچون رخسارش و كرد  آفرين و بخنديد كار اين از بهرام. بداد را بهايشان بپسنديد، را ايشان چون نيز منذر
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 شكار در چنگزن كنيزك با بهرام داستان

 آن همراه به انجمن بى و تنها روزى. پرداخت مى شكار به هم گاهى و چوگان به گاهى و نبود ميدان و گوى بجز كارى هيچ را بهرام
 به داشت، لب بر را او نام هميشه و بود بهرام همكام و دآلرام و بيچاده همچون رخسارش رنگ و هآزاد نامش كه رومى چنگزن كنيزك

 پاى جا دو. تاخت مى آن با نشيب و فراز در و بيĤويخت آن از پا جاى چهار و بيĤراست ديبا با را شترى پشت شكار روز آن در. رفت نخچيرگاه
 تركش زير در اى مهره و كمانى -داشت اى بهره دانشى هر از كه -دالور بهرام. بودند آگينگوهر يك هر و سيمين ديگر دو و زرين شتر آن

 و كنم زه به را كمان من چون ماهرو، اى: گفت كنيز آزاده به خندان ديد، چنين كه جوانمرد بهرام. آمد او پيش به آهو جفت دو ناگهان. داشت
 نبرد آهو با مردان شيرمرد، اى: گفت آزاده. پير آن همتاى و است جوان ماده، آهوى كه نگرب بيافكنم؟ را آهو كدام خواهى مى برآورم، شست به

 سپس. گردد پير نرّه آن همچون تو تير با ماده آن تا گردان نرّ خود تير با را ماده آهوى آن بخوانم، فروز گيتى را تو كه خواهى مى اگر تو. نجويند
 پس. نهد دوش بر خوارى به را خود گوش تا بيانداز او گوش به را مهره آن بگريزد، تو با جنگ از آهو چون و برانگيزان جاى از تيز را خود شتر
 ازو را سخن اين كه گور بهرام .دوز بهم را دوشش و پا و سر پيكان با تو آنگاه آورد، دوش به را پايش بخارد، مهره آن براى از گوشش چون

 براى از دوپيكانه تير يك خود تركش در. كرد بپا شورى آرميده دشت آن در و كرد زه به را كمان پس. تاداف كهن هاى گفته آن ياد به بشنيد،
 كنيزك. برگرفت سر از دوپيكانه تير آن با را نرّ آهوى آن شاخهاى سپهبد بهرام نهاد، گريز به روى آهو آن چون پس. داشت دشت آن در شكار
 تير دو آهو ماده آن سر بر بهرام آنگاه. شد اى ماده همچون گشت، سياه شاخها آن بى سرش كه آهو نرّه آن سان بدين. بود مانده شگفت در بدو
 و بتاخت ديگر جفت سوى به را شتر سپس. شد آللگون خون در او بر و گشت ماده آهوى آن سر بر شاخ بجاى پيكان دو آن و بزد همانگونه به

 گوش سرو و نهاد كمان در خدنگى تير بهرام پس. بخارانيد را خود گوش درنگ بى آهو. افكند آهوان آن از يكى گوش به كمان خَم از را اى مهره
 آزاده شد؟ چه را تو ماهروى، اى: گفت او به ديد، چنين كه بهرام .بسوخت آهو آن بر كنيز آزاده دل كه چنان  بدوخت بهم يكجا را آهو پاى و

 او و بزد دست سخن، اين شنيدن با بهرام. است ديوانگى خوى مردانگى، بجاى را تو. نيست مردانگى ناي: گفت شاه به و بباريد ديدگان از اشك
 اى: گفت بدو و نشاند خون در را او چنگ و دست و بر و براند چهره ماه كنيز روى بر را شتر آن آنگاه .كرد نگونسار زمين روى بر زين از را

 آن چون پس. آورم ننگ خويش نژاد بر زخم، اين با كه بود نمانده چيزى بيĤورى؟ ما بر كستش همه اين بايست مى چرا ، خرد بى چنگزن
 . نبرد شكار به خود با را كنيزى هيچ بهرام ديگر پس آن از بمرد، شتر پاى زير در كنيزك

  شكارگاه در بهرام نمودن هنر

 پشت كه بديد را شيرى بلندى كوه روى بر. رفت نخچيرگاه به سرافراز سپاهى همراه به و شكارى باز و يوز با بهرام ديگر، هفته در
 و روى بر شير كه  بدوخت شير آن پشت به آنسان را گورخر دل و براند آن در تيرى و كرد زه به را كمان گوشه پس. دريد مى را گورخرى
 منذر. رفتند نخچيرگاه به بهرام با تازى نامور مردم از بسيارى همراه به نيز منذر و نعمان ديگر هفته در باز .گشت خون از پر آن زير در گورخر

 شترى همچون يك هر كه ديدند شترمرغ از اى گله جايى در هنگام همان در. بنماياند ايشان به را خود زور و سوارى گور بهرام كه خواست مى
 سپس. بزد كمر بر خدنگ تير چهار و بماليد دست در ار كمان و بتاخت دمان باد همچون بديد، را شترمرغها آن گور بهرام چون. دويدند مى رها
 تير روى بر تيز تيرهاى آن از يك هر كه بزد را تيرها آن چنان بهرام سان بدين و. آورد بسر آنها بر را روزگار تا براند كمان در را آنها همه

 ديگر تير از هم سوزنى اندازه به تيرها آن از هيچيك. دزن مى تير چنين اين نخجيرگاه مرد كه براستى. بشكافت را آن پر و آمد فرود ديگرى
 جوى پرخاش داران نيزه آن همه و منذر. بديدند بود، موى يك همچون كه را بهرام زخم و برفتند نامداران آن همه پس. نبود باالتر يا و تر پايين

 باريك و خميده تو ماه كه مبادا. شادمانم تو به است، شاد خود بار به كه گلبنى همچون من شهريار، اى: گفت بدو منذر و بخواندند آفرين او بر
  .دشو سست كمرگاهت يا و گردد

 زخم تا بفرمود گشتند، انجمن او درگاه بر ايشان چون. بجست يمن از را فراوانى نگارگران رسيد، خود ايوان به چون هنگام همان در منذر
 گشاده برى با و شگفت زخم آن با بلند، شترى بر سوار دوش و يال همان با و بهرام چون سوارى سان بدين و. بنگارند پرند روى بر را بهرام تير
 .شد تازه پرند، روى بر سياه كرف با تير زخم و دشت آن و شترمرغ و گورخر و شير و آهو و كمان مهره آن نيز و زور و چربدستى و

 گرد نامه آن بر سپاهيان همه رسيد، يزدگرد نزد به فرستاده چون. فرستاد اناير شهريار نزديك به سوارى دست به را نگار آن منذر آنگاه
 .بتاختند شهريار پيش به بكرد، آشكار را هنرهايش بهرام چون سپس. بخواندند آفرين بهرام بر و ماندند فرو آن ديدن از نامداران همه. آمدند
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 يزدگرد پدرش نزد نعمان با بهرام آمدن

 مانم، مى دير تو نزد به كه چند هر: گفت منذر به شير بهرام پس. بكرد را - خودكام خورشيد آن -بهرام وىآرز ديد، چنين كه پدرش
 يزدگرد براى يمن سرزمين از و برآراست را كار بود، بايسته كه چنان منذر. انگيزد برمى دلم آن براى از و ام يافته را پدر روى ديدار آرزوى

 نيز نعمان. ببردند پيشكش بود، عدن در آن كان كه هرچه و يمانى تيغهاى و  برد همچون اى مايه پر چيز هر و ستام زرين تازى اسپان شهريار،
 .زدند داستانهايى شاهان از پيوسته رسيدند، استخر شهر به تا گونه بدين. برفت شاه بهرام همراه به داشت، بسيار جاه پدرش نزد در كه

 پيشواز به درگاه از دل بيدار خردمندان و موبدان همه رسيد، آگهى ايران شاه به راه در تازى نعمان و فرزند آمدن از چون ديگر، سوى از
 او از پس. رفت فرو شگفتى در او ديدار و فرهنگ و باال و كار آن از بديد، دور از گردگاه و شاخ و فرّ آن با را بهرام ايران شاه چون. رفتند او

 كاخى بود، سزاوار كه چنان بهرام براى و بداد برزن در جايى را نعمان. بساخت جايگاهى برايش خود نزديك در و بنواخت را او و بپرسيد فراوان
 چون. خارانيد نمى نيز را خود سر و بود او پرستنده پدر، پيش در روز و شب نيز بهرام. بفرستاد برايش اى شايسته كنيزان و بندگان و برگزيد
. بنشاند شاهى تخت بر خود روبروى و بخواند را او و بفرستاد را كسى شبانه نيز شاه. كرد بازگشت آهنگ بود، اناير شاه نزد در ماه يك نعمان
 را فرهنگ و خرد اين من. باشد مى من نزد در كار اين براى از شما پاداش ليك. ديد بسيار رنج آزاده، بهرام پروردن با منذر: گفت بدو آنگاه

 را نعمان پس. توست راه به چشم پدرت و اى مانده بارگاه اين در كه است ديرى نيز تو. بينم مى خرد سوى به را او آهنگ كه زيرا  پسنديدم
 و رنگ و گستردنى از چيز گونه همه و بنده و ستام سيمين و زرين گرانمايه اسپ ده و ايران شهريار نامه همراه به شاه گنج از دينار هزار پنجاه
 نيز يارانش به و كرد بسيار بخشش شادى از ايران شاه. بسپرد نعمان و منذر به و ببرد را آنها همه - بود يزدگرد گنجور هك -مهران. بدادند بوى
 گشته آزاد او فرزند كار از اكنون ديگر كه - يمن شاه -منذر براى باشد، شاه يك خور در كه چنان نيز اى نامه يزدگرد. بداد پيشكش اندازه، به

 اى نامه منذر براى نيز گور بهرام ديگر، سوى از. هستم سرافراز پسرى چنين به و دهم مى پاداش را كار اين من: گفت نامه آن در و بنوشت بود،
. كند نگاه كهتر سوى به گونه بدين كه نبود اين شاه نزد به آمدن از من اميد. است شور و تباه اينجا در من كار كه بدان: گفت نامه در و نوشت

 و راه آن از داشت، نهان در كه را آنچه بهرام آنگاه. باشد شاد درم به دلم كه هستم كهترى و چاكر همچون نه و هستم فرزند نه ااينج در من
 .بگفت نعمان به گيتى شاه بد آيين

 به و ببوسيد را نامه نآ منذر. بداد بدو را گيتى شاه نامه و آمد نامدار منذر پيش به برفت، ايران شهريار درگاه از گونه بدين نعمان چون
. گفت سخن منذر با بهرام كار از چندى نهانى نعمان سپس. بيافزود آفرينى آفرين، آن بر و نمود شادمانى پيشكشها آن ديدن از و نهاد سر روى
 در. بنوشت فرّخ پندهايى با اى نامه آن پاسخ در درنگ بى پس. گشت زرير زردى به نامدار آن رخسار بخواند، منذر پيش در را نامه آن دبير چون
 .نپيچى پدر راه از سر كه باش هوش به نامور، مهتر اى: گفت بهرام به نامه

 داشته خرد كه بايد مرد و گذرد مى بزرگان از شكيبايى با بديها كه بدان. باش پرستنده را او خردمندى، با و خرسند، شاه، بد و نيك به
 .باشد

  پاى هيچ او راى با نداريم         راى است چنين را روان سپهر

 چهر آژنگ و جنگ از پر را دلى            سپهر دارد مهر از پر را دلى

 چريد ببايد چراند چون چنان             آفريد چنان گيتى جهاندار

 هيچ زيرا ندارى، رنج به را خود تا باش آگاه پس. فرستم مى برايت آيد، مى تو كار به شاهوار گوهر و دينار از كه آنچه هر پس اين از من 
 پرده، درون در و تو راهنماى كه هم را كنيزى آن. فرستادم برايت بشار آيين به دينار هزار ده از گنجى اكنون. نيارزد تو رنج به اى آكنده گنج

 سخت ايران شهريار بر هيچ ديگر ،بردى بكار را دينارها اين كه گاه هر. سازد روشن را تاريكت جان تا فرستادم تو نزديك به بود، تو دلگشاى
 آن توانى نمى تو كه بدان. باش ستاينده و پرستنده بسيار پس. فرستاد خواهم پادشاهى اين از برايت چيز گونه همه ديگر بار كه زيرا  مگير
 نزد به تازى دوستدار و دل بينا و سخنگوى سوار ده با هميانها و برده همراه به را نامه آن منذر آنگاه. كنى جدا گيتى شاه آن از را بد خوى
 پس آن از. گشت باد همچون دلش بر دردها آن همه ديگر و شد شاد كار آن از خردمند بهرام رسيدند، او نزديك به چون. بفرستاد شاه بهرام

 .پرداخت مى پرستش به -عرب شاه -منذر پند به شب و روز پيوسته
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 منذر نزد هب او آمدن باز و را بهرام يزدگرد، كردن بند

 گشت اندوهگين دلش ايستادن همه آن از كشيد، ديرگاه تا او ايستادن چون. بود ايستاده بپا شاه يزدگرد پيش در بزمگاه در بهرام روزى
 .آمد او بر خواب و خستگى و

 بر تندى بانگ خشم از ،نهاده برهم را چشمانش كه بديد را او پدرش چون ناگهان. نهاد برهم را چشمانش بود، ايستاده كه همچنان پس
 او كه زيرا  بازگرد و كن زندانى خانه در را او. نبيند را كمر و كاله پس اين از ديگر كه كن چنان و ببر را او: كه بفرمود دژخيم به و بزد او

 كه سده جشن و نوروز روز زبج  نديد را پدر روى و بود ايوان در تنها خسته  جگرى با سال آن سراسر در بهرام. نيست شاهى تخت اين زيبنده
 .رفت شاه پيش به ديگر هايى رده ميان در او

 را او ايران شاهنشاه بيĤمد، طينوش چون. فرستاد ايران شاه نزد به برده و هميان و روم باژ با را رومى طينوش روم قيصر ديگر، سوى از
 ايران شاه كه بدان كامروا، و بيدار مرد اى: كه فرستاد پيامى ينوشط سوى به بهرام هنگام همان در. بساخت سزاوار جايگاهى برايش و بنواخت

 تو به مرا شايد تا كن خواهشگرى او نزد به تو اينك. گشتم دور ازو گناه بى چنين اين و گشت آزرده بودم، او كهتر كه من از چيزى براى از
 طينوش چون. است بهتر نيز پدرم و مادر از منذر من، براى كه چرا .بفرستد دايگانم سوى به مرا و گردد درخشان ام پژمرده بخت اين و ببخشد

 آماده و ببخشيد تهيدستان به بسيارى چيزهاى پس. شد شاد و گشت آزاد بند آن از دل آزرده بهرام. برآورد را بهرام كام بشنيد، را بهرام پيام
 از ديگر كه سپاسگزاريم را يزدان: گفت يارانش به. براند باد همچون را خود سپاه تيره شبى در و فراخواند را خود زيردستان. گشت آنجا از رفتن
 .يافتيم زينهار هراس از و رفتيم اينجا

 .آمدند او پيشواز به كودك و مرد و زن شد، نزديك يمن سرزمين به بهرام چون

. گشت تاريك روز سپاهيان، آن گَرد از شد، نزديك بهرام به منذر چون. برفتند او پيش به نيز انديش پاكيزه داران نيزه آن و منذر و نعمان
 بهرام از و بگريست او گفتار شنيدن از چندى منذر. بگفت سخن او با خود رنج و درد آن از بهرام و شدند پياده اسپ از مرد آزاده دو آن پس

 خود شوم اختر از او كه مبادا: گفت بهرام. ببيند ار خود كردار اين كيفر كه ترسم مى آيد نمى خرد راه به هرگز كه چيست شاه اختر آيا: پرسيد
 پس آن از .بكرد بود، كرده نيكى او به كنون تا آنچه از بيش و آورد فرود بود، آن از پيش كه جايى همان در را بهرام منذر، سپس. كند ياد نيز

 .نبود كارزار كوشش و بخشش يا و ميدان و بزم بجز كارى هيچ را بهرام

 را او آبى، اسپ كشتن و توس هب يزدگرد آمدن

 از. آمد بسر اخترش براى از يزدگرد شادى و اندوه ديگر پس آن از. دشت در فرّخ پسر و بود ايوان در پدر و بگذشت نيز اين بر چندى
 كه ببينند و كنند نگاه او اختر به يك هر تا بفرمود اخترشناسان به پس. آورد گرد كشورى هر از را موبدان و شد انديشه از پر خود شاهى براى
 آنجا در شهريار رخسار كه بود خواهد كجا در رسد، فرا او مرگ چون و شد خواهد تيره او سر كجا و بود خواهد هنگامى چه گيتى در او مرگ

 اينجا از شاه د،شو بد ايران شاهنشاه بخت چون كه بدان ليك. كند ياد مرگ از گيتى شاه كه مبادا: گفت بدو شناس ستاره شد؟ خواهد پژمرده
 او ليك. بود خواهد آنجا در او مرگ و رود مى توس ديدن براى شادى با و آورد مى فراز را كوس و نفير و سپاه و رفت خواهد سو چشمه سوى به
 زرد خورشيد و ينبرز خرّاد به بشنيد، ازو را سخن اين كه ايران شاه. است ايزدى پرده در راز اين كه زيرا  آمد نخواهد ياد به دانش اين را

 .ديد نخواهم خود چشم به را سو چشمه خشم، نه و شادى هنگام به نه هرگز، من: كه خورد سوگند

 سو هر از پس. شد روان خون يزدگرد بينى از روزى. آمد جوش به شاه خون ريختن براى از روزگار سرانجام و بگذشت اين بر نيز ماه سه
 روان او بينى از خون سرشك، همچون باز ديگر هفته در بستند، مى دارو با را آن هفته يك پزشكان چون. بيĤمدند او راهنمايى به پزشكانى

 كه بدان  ليك. گريزم مى مرگ چنگ از من كه گفتى مى و بگشتى پروردگار راه از تو شهريار، اى: گفت يزدگرد به ديد، چنين كه موبد. شد مى
 خاك آن بر زارى با و كنى نيايش پاك يزدان پيش در آنجا در و بروى سو چشمه سوى به شهد هرا از روانى تخت در كه است اين تو كار چاره
 كجاست؟ در مرگم كه ببينم تا آمدم تو پيش به اكنون هستم، ناتوانى بنده كه من راست، و دادگر داور اى: كه بگويى پروردگار به و بگردى گرم
 درياى سوى به و بيĤورد روان تخت و كجاوه سيسد پس. بيافت سودمند دردش براى را چاره آن و بپسنديد بشنيد، را سخن اين ايران شاه چون
 تخت درون از رسيد، سو چشمه نزديكى به چون. رفت مى خون بينيش از گاهگاهى و تاخت مى روان تخت درون در روز و شب. شد روان شهد
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 كنار در و نيĤمد خون بينيش از چندى پس. بكرد ياد را دهش نيكى يزدان و شتگذا سر بر آب آن از اندكى پس. بديد را دريا و آمد بيرون روان
 بايد چرا ديگر پس. بود خودت خرد و آيين اين: گفت خود به و كرد برترى و منى گرفت، آرام گونه بدين چون. بيĤسود و بخفت رهنمونش

 تيهگاهى با بلندى و سپيد اسپ ناگهان كرد، گردنكشى سان بدين و ديد خويشتن از را نيكى آن همه شاه چون بنشينم؟ اينجا در اين از بيش
 ژيان، شير همچون بود، شده كشيده پايش پايين تا كه دمى و بلند يالى و سياه سمهايى و چشمان و خايه و كوتاه لنگى و گورخر بسان گرد
 پس. آوريد گرد اسپ اين بر را سپاهيان: گفت بزرگان به ديد، چنين كه يزدگرد. آمد بيرون دريا از شيركش و افكن كفك و خشم از پر و دمان

 .بشتافتند اسپ آن سوى به درازى و پيچان كمند و زين با تاز كرّه دو و چوپان

  راه به را اژدها آن آورد كه            شاه جهاندار، راز دانست چه

 به شادى با خودش و برداشت را لگام و زين درنگ بى و  برآشفت ديد، چنين كه ايران شهريار. ماندند فرو اسپ برابر در سپاهيان و چوپان 
 نهادن زين هنگام به و بگرفت شاه از را لگام. نجنبيد جاى از هيچ كه شد رام خود برجاى چنان سپيد اسپ آن ناگهان. رفت اسپ آن نزديك

 را دمش تا رفت او پشت به يزدگرد پس. نجنبيد خود جاى از نهنگ آن باز بكشيد، هم را زين دوال و نهاد آن بر را زين شاه چون. بود رام نيز
 سر آن ديگر كه بزد يزدگرد سر بر لگدى چنان پايش دو با و بغرّيد و گشت خروشان بود، سنگ بسان سمهايش كه اسپ آن ناگاه كه ببندد نيز
 .آمد خاك بر افسرش و

 گرد هفت هشد بر زين تو جويى چه       يزدگرد شد خاك و آمد خاك ز

 بها نيارد او پرستيدن               رها نيابى او گردش از چو

  ماه گردنده و خورشيد خداوند          پناه كن بدو و گراى يزدان به

 تنش ديگر و رفت آب درون به و آمد الژوردين چشمه آن به گَرد همچون شتابان آبى اسپ آن شد، كشته گونه بدين يزدگرد چون 
 اين شاه، اى: كه برآمد كوس همچون خروشى سپاه ميان از ناگاه. است نديده گيتى در اى شگفتى چنين كسى هرگز كه براستى. گشت ناپديد
 تهيگاه ميان و سينه موبد، سپس. بريختند خود سر بر خاك و دريدند تن بر را خود  هاى جامه همگى پس.  آورد توس به را تو كه بود تو مرگ

 گاسونه در و نهاد سرش بر مشك از افسرى و بپوشانيد ديبا با را او روشن بر و بيĤكند مشك و كافور با را همه و بكاويد را يزدگرد سر مغز و
 .رفت پارس سوى به سان بدين تاجور آن و. بگذاشت ساگ از روانى تخت در هم را گاسونه آن و نهاد زرين

  رنج به زو ديگرى شادمان، يكى            سپنج سراى رسم است چنين

 گزند از بترس يابى آرام چو           بلند سپهر از خاك تيره اين در

  نيست جام از به باشى، خورده نان چو          نيست رام جهان تو با و رامى تو

  دستگاه دين به را كسى باشد چو             گناه از بهست دين پرستيدن

  تخت به را خسرو بزرگان، نشاندن

 يزدگرد روان روشن دستور و هوشيار پهلوانان و موبدان و كنارنگ همچون ايران، بزرگان همه نهادند، دخمه در را گيتى هريارش آن چون
 كارن و - كشت مى هم را پيلى اسپ، بر سوار كه -گستهم همچون گيتى و ايران دالوران و بزرگان. آمدند گرد يزدگرد دخمه كنار در و پارس در

 گرد شهر آن در داشت، مى خوار را ايشان يزدگرد كه كسانى همه و گرزبان افكن اسپ پيروز و مرزبان آرش و ميالد و -گشسپ پسر -پهلوان
 كسى بيĤفريده، را گيتى پروردگار كه هنگام آن از كه براستى جوان، و پير نامداران اى: گفت بديشان -گويا دبير آن -گشسپ پس. آمدند

 تر ناپاك شاهى كسى. دانست نمى كهتران از خود گنج و انديشه كردن نهان و رنج و درد و كشتن بجز هيچ او .است نديده گونه بدين شهريارى
. بس و بناليم يزدان به او خاك از و خواهيم نمى شاهى به دودمان اين از را كسى هيچ پس. است نشنيده هم پيشين پهلوانان از و نديده او از

 بر را بيدادگر پس. گويد مى سخن منذر از هم پيوسته و است يزدگرد پيوند و انديشه و دل و مغز همان از و اوست فرزند كه هم سرافراز بهرام
 بدين و. نخواهيم شاهنشاهى به دودمان اين از را كسى هرگز: كه بخوردند سختى سوگندهاى ايران سران آن همه آنگاه. نخواهيم شاهى تخت
 .بخواستند ديگرى شهريار و ستندبرخا جاى از و ببستند پيمان اين بر سان
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 و بيورد همچون سپاه پهلوانان و شاه االن همچون كسانى شد، پراكنده بزرگان ميان در گيتى شاه آن مرگ آگهى چون ديگر، سوى از
 :كه گفتند يك هر كاله، زرين شكنان

 پر گيتى سراسر شد، گم تخت از شاه آن چون گونه بدين و. باشد مى من براى چيز همه ماهى، بخش تا خاك از و است من آن از شاهى
 سخنهايى باره اين در و آمدند گرد پارس در كار اين براى از ايران در روان روشن پهلوانان و موبدان و خردمندان  همه پس. گشت آشوب از

 آشوب و ببندد كمر زرين تخت اين به كه بينيم نمى را دادگرى بخشنده هيچ است؟ شاهى تخت اين سزاوار كسى چه تا ببينيم بايد: كه بگفتند
 .است گشته شهريار بى مرغزارى همچون گيتى. نشاند فرو را روزگار

 بشمار نيازان بى از سرزمين آن در كه بود سرافراز دودمانى از و خسرو نام به شادكام و روشندل و جوانمرد مردى پير هنگام آن در
 .گشتند انجمن او بر سپاهيان سو هر از و ردندسپ بدو را تاج و تخت پهلوانان آن پس. رفت مى

  پدرش مردن از گور بهرام يافتن آگاهى

 و بمرد - شاهان سرافراز آن -پدرت. گردانيد شور را شاهى تخت آن بخت روزگار، كه بدان: كه رسيد آگهى گور بهرام به هنگام همان در
 .ببرد خود با را شاهى نام

 خود همچون و او فرزند نيز بهرام كه زيرا  خواهيم نمى شاهى به دودمان اين از را كسى هرگز ما كه بخوردند سوگند نيز سپاهيان همه
 .اند خوانده شاه را او و اند نشانده تخت بر خسرو نام به را مردى ايشان نيز اينك. است يافته پوست و مغز كه بوده پدر همان آب از و اوست

 . بِكَند را خود رخسار و گشت تمندمس پدرش مرگ از دلش شنيد، چنين كه بهرام

 جديد، ماه آغاز در بگذرانيد، پدر سوگ در را ماه يك بهرام چون. بود برخاسته مرد و زن و موبدان خروش يمن سرزمين در هفته دو
 درد آن از و ريستندگ او همراه به زارى با و برفتند بهرام پيش به همگى يمن، تازيان از بيشى كما و منذر و نعمان پس. بيĤراست را تخت

 ترياك براى از و ايم آمده خاك در شدن نهان براى گيتى در ما همه كه بدان هنر، پر و بلند شهريار اى: گفتند و بگشودند زبان سپس. بسوختند
 .ايم نيĤمده گيتى اين به درمان و

 داد مرگ و بينم ستم چون رهش            بزاد مادر ز كو كسى بميرد

 همواره ليك  شد آيين بى و تند شهريار، يزدگرد چه اگر و گشت تاريك و تيره چنين اين ما روزگار كه اكنون: گفت منذر به گور بهرام 
 سواران دشت اين از پس آن از و گسلد مى نيز فرّهى ديگر شود، گسسته ما دودمان اين از شاهنشاهى نام اگر اينك. بود دشت اين دوستدار

 .ساخت خواهند تنگ تازيان بر را ااينج و آورد برخواهند خاك

 .كنيد يارى كار اين در مرا و كنيد سوگوارى پدرم مرگ براى از و باشيد هوشيار پس

 دشت اين در من شكار هنگام و است من روزگار ديگر اين اكنون: گفت بدو. داد مردانه پاسخى بشنيد، بهرام از را سخن اين منذر چون
 مردانگى با منذر كه آنچه بر نيز نامداران آن همه. بنگر كار اين به و باش دستبند و تاج با پيوسته و نشينب تخت بر تو پس. است رسيده فرا

 آور فراهم سپاهى جوان شيران آن از و برو: كه بفرمود نعمان به منذر. شدند تاختن آماده و برخاستند بهرام پيش از و گشتند همداستان بگفت،
. است سپاه و گنج و نام با شاه كدامين كه بدهم نشان ايرانيان به من تا بيĤور اينجا به غسانيان و شيبانيان از زاركار شايسته پهلوان هزار ده و

 همه سان بدين و. آورند پاى زير به را كشور آن سراسر و بتازند تا بفرمود و بيĤورد وران نيزه و داران تيغ از گران سپاهى شنيد، چنين كه نعمان
 آن در هيچكس و بردند بردگى به را خردسال كودكان و زنان همه. ماند فرو اسپان سم همه آن زير به زمين تيسفون، تا نشورستا راه آن

 .نبود مردمان آن ياور رنجها،

 و هند و ترك و چين و روم سرزمينهاى به. گشت سوختن و تاراج از پر گيتى همه شد، بيكار شاهنشاهى تخت آن چون ديگر، سوى از
 اين شنيدن با همگى پس. باشد شاهنشاهى زيبنده كه نيست هيچكسى ديگر و گشت تهى شاه از ايران تخت: كه رسيد آگهى نيز زمين مكران
 .افراختند گردن شاهنشاهى به و يازيد دست ايران به كسى هر. پرداختند بيدادگرى و تاراج به و كردند ايران به تاختن آماده را خود سخن،
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  آن پاسخ و منذر به يانايران نوشتن نامه

 يكديگر پيش در آمدند، ستوه به رنج آن از چون سرانجام ليك. شتافتند چاره سوى به همگى يافتند، آگهى كارها آن از ايرانيان چون
 را جان و دل و اختس اى چاره بايد اينك پس. بگذشت اندازه از]  وران نيزه[  دشت سواران و هند و روم با كار اين ديگر اكنون: گفتند و نشستند

 منذر نزديك به تا بود سخنگوى و بزرگ دبيرى و جوانوى نامش كه بجستند را دلى بينا و آزاده و سخنگوى فرستاده آنگاه. بپرداخت رنج اين از
 مكران و ايران نگهدار تو. تاس آمده نياز تو نام به را گيتى اكنون سرافراز، اى: كه بگويد منذر به و بشنود را او گفتار و گويد سخن او با و برود

 خود با ما. شد  جرَب پر بسان خون از زمين ايران گشت، شاه و تاج بى ايران تخت اين چون كه بدان. دليرانى پشتيبان هرجا در و هستى
 از را هرجا در آويختن و تنريخ خون و تاراج اكنون. ديديم تو از را مرز اين ارجمندى كه زيرا  بود خواهى سرزمين اين نگهدار تو كه گفتيم مى
 آنچه و آيد مى تو پيش به فرستاده اينك. ترسى نمى سرزنش و نفرين از اكنون ولى. نبودى بدكنش چنين اين اين از پيش تو. بينيم مى تو خود
 .گويد مى تو به شنيده، كارداران از كه را سخنانى و ديده كه

 - عرب شاه آن - منذر. بداد را نامه و بگفت منذر به را ايرانيان سخنان آن و آمد نورا نيزه دشت سوى به سران آن پيش از دانا جوانوى
 به كه را آنچه. بگوى شاهنشاه با را سخنان اين راهجوى، خردمند اى: گفت بدو تنها و نداد پاسخى هيچ باره آن در ليك بشنيد، را او سخنان

 .گرداند راهنمايى را تو تا بگوى شاه بهرام به گفتى، من

 او بر را يزدان نام بديد، را بهرام دل بينا و دانا جوانوى چون. فرستاد شاه بهرام درگاه به جوانوى همراه به را نامداران از يكى منذر پس
 جوانوى آن. آمد مى مشك بوى مويش از و چكيد مى مى او روى از گويى. رفت فرو شگفتى در دوش و يال و باال برز آن ديدن از و بخواند
 چشم و مانده خيره او ديدن از جوانوى كه بدانست بهرام چون. كرد فراموش را پيام آن همه و گشت هوش و دانش بى بهرام، ديدن از وىسخنگ

: كه پرسيد او از بهرام شد، شاه بهرام روى در رو جوانوى چون. بنشاند تخت بر خوبى با و بنواخت را او و بپرسيد بسيار او از گشته، تيره دلش و
 و بگفت را سخنان آن همه جوانوى. بيابى ما از گنج با بردى، كه رنجى اين ميوه پس اين از اى؟ گشته رنجه اينجا تا را ايران راه اين رو چه از

 منذر كنزدي به را او تا بفرستاد جوانوى همراه به را خردمندى شنيد، چنين كه بهرام. بكرد ياد او براى بود، آورده كه را پيامى و بداد را نامه
. بده درستى به را پاسخش و بشنو را پيامش و آورده پيامى چه كه بنگر سپس. بنويس فرّخ سخنانى با را نامه آن پاسخ تو: كه بگويد بدو و ببرد
 نيد،بش را جوانوى سخنان -بينا مرد آن -منذر چون. برشكفت او انديشه از منذر رخسار. بگفت را سخنان آن و آمد منذر نزد به جوانوى پس
 و بدادى كه را پيامى آن همه من. ديد خواهد را آن كيفر كرد، بد كه كسى هر كه بدان خرد، پر اى: گفت جوانوى به و بداد را نامه آن پاسخ

 دهبيهو كسى چه و بكرد را بد اين نخست كسى چه: كه بگوى]  ايران بزرگان آن به[  اينك. شنيدم برساندى، نامداران آن سوى از كه را درودى
 بيرون به سوراخ از را مار چون كه بدانيد. باشد مى اينجا در -است سپاه و شكوه و فرّ با كه - گور بهرام شاهنشاه اكنون بجست؟ را پيكار اين

 روى وىجوان اكنون. رسيد نمى ايرانيان به شكستى هيچ بودم، سگالشگر كار اين در من اگر. ايد كشيده خون در را خود دامان كه همانا بكشانيد،
 جوانوى چون نه؟ يا هست بخت و پيروزى و بزرگى و شاهى تخت شايسته بهرام آيا كه بپرسيد ازو پس. بشنيد ازو سخنانى و ديد را شاهنشاه

 شد ورد ايرانيان سر از خرد اگر هستى، نياز بى كسى هر از دانايى در كه سرافرازى اى: گفت بدو. بكرد روشنى چاره بشنيد، منذر از را سخن اين
 با كه است تو بر كه بدان: بگويم تو با شنوى، مى را سخنم اگر پس. هستم كهن نامجويى اكنون من شدند، كشته آزادگان آن از بسيارى و

 كه بدان شنيدى، را ايرانيان سخنان كه اينك. بخراميد ايران به شكارى باز و يوز با و فروز گيتى شاهان بسان و شادى به پهلوان بهرام شاهنشاه
 و برو ايران به پيچى، نمى سرزنشى از و دارى مى دور بد كردار از را خود منش و هستى خردمند كه تو پس. رسيد نخواهد زيانى تو به رفتن از

 وانهر آباد سرزمين آن از شادى با را او و داد بدو پيشكشهايى بشنيد، جوانوى از را سخنان اين منذر چون. بگوى ايشان به است، سزاوار آنچه
 .بساخت

 او نزد به ايرانيان رفتن و جهرم در گور بهرام آمدن

 براى تازى كارزار شايسته دار نيزه هزار سى منذر پس. گفتند سخن يكديگر با و بنشستند انجمن از بدور سگالشگرى با شاه بهرام و منذر
 .ساخت باد از پر را نامداران آن سر و كرد آباد گونه بدين را سپاه آن همه و بداد دينار را ايشان و برگزيد بهرام

 آن از شنيدند، چنين كه ايران بزرگان. ساخت آگاه منذر تاختن آن از را ايشان رسيد، ايران دليران نزد به جوانوى چون ديگر، سوى از
 چون سو، ديگر از. بازگرداند بزم و شادى به را رزم آن شايد تا خواستند يزدان از و رفتند برزين پاك آتش پيش به و گشتند اندوهگين كار
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 گرد او بر سپاهيان سو هر از و بزد آنجا در را خود سراپرده نيز شاه بهرام. كشانيد آب بى دشت آن به را خود سپاه رسيد، جهرم نزديكى به منذر
 با سپاهيان چون كه بگوى دى،كشاني جهرم به يمن سرزمين از را سپاهيان گونه اين كه اكنون سگالشگر، اى: گفت منذر به بهرام پس. آمدند

 به ايشان چون و بخوان فرا خود نزد به را بزرگان تو: گفت بدو منذر پردازيم؟ گفتگو به ايشان با كه اين يا آوريم جنگ شوند، روياروى يكديگر
 تيزى تو گويد، سخن تيزى با كسى چون ليك. بگوى سخن ايشان با نيز خودت و بشنو را آنها سخنهاى سپس. بيĤراى را خوان آيند، تو پيش
 بسازيم را آن چاره شديم، آگاه كار آن از چون آنگاه بخوانند؟ گيتى  شاه را كسى چه خواهند مى و چيست نهانشان كه ببينيم و بجوييم تا. مكن

 دشت اين من آنگاه بيĤورند، پلنگ خوى و بپيچند سر و بسازند جنگ خواهى كينه با كه هم اگر. كنيم پنهان را خود كينه باشد، آسان كار اگر و
 و فرهنگ و انديشه و خردمندى و مهر و باال برز اين با را تو چهره ايشان چون كه كنم مى گمان چنين من ليك. سازم مى دريا همچون را جهرم

 گمراه اگر ولى. استخو نخواهند بخت زيبندگى و تاجورى و شاهى تخت براى تو بجز را كسى هيچ ديگر ببينند، تو سنگ و دانش و شكيبايى
 پر ابروهاى ديگر آنگاه. ساخت خواهم بپا رستاخيزى گيتى در سوارانم و تيز شمشير اين با من بگيرند، تو از را شاهى تخت كه بخواهند و شوند
 سديگر و ببينند را من راه و آيين آن ديگر و بيشمار سپاهيان اين نخست چون كه بدان پس. بادا تو برخىِ من جان و تن. ديد خواهى مرا اخم
 تخت زيبنده و تاج شايسته كه زيرا  خواند نخواهند شاه تو بجز را هيچكس ديگر ماست، يار دادگر ايزد و باشد مى ما كار ريختن خون كه را اين

 .بردميد شادى از دلش و بخنديد بشنيد، منذر از را سخنان اين كه شاه بهرام. هستى

 شدن پذيره آماده و بساختند دانشمندان از انجمنى آنجا در ايران بزرگان و خردمندان از گروههايى ،برآورد سر كوه تيغ از خورشيد چون
 آيين به نشستنگاهى گيتى شاه آن بر سان بدين و گذاشتند سرش بر را ارزشمند تاج آن و بنشاندند پيلسته تخت بر را بهرام. گشتند

 تازى بزرگان همه سراپرده آن پيرامون. دست در تيغى با نعمان نيز ديگر سوى در و ستبنش منذر بهرام، سوى يك در. بيĤراستند شاهنشاهان
 آواى به را ايشان و برداشتند را پرده تا بفرمود بهرام. بيĤمد سراپرده آن دهليز به بود، انديش پاك كه هر نيز ايرانيان از. بودند ايستاده برپاى
 و باشى جاويد: كه گفتند بلند آواى به بديدند، را زيبا تخت و تاج آن و رسيدند شاه بهرام نزديك به ايرانيان آن چون. خواندند درون به بلند

 بهرام سپس. بساخت ايشان بر اندازه به پايگاهى و بنواخت را آنها و پرسيد ايشان از شاهنشاه بهرام آنگاه. باد دور تو از بدى دست هميشه
 ديگر پس. باشم شاه كه بايد نيز من و اند بوده پادشاه همگى من پدر بر پدر كه بدانيد سالخورده، و كارآزموده سران و بزرگان اى: گفت بديشان
 .مكن شكيبا ديدن زيان بر را ما: گفتند بلند آواى به ايرانيان آن ليك چيست؟ براى كار اين در شما انديشه

 آه و پيچش با روز و شب و هستيم دود و درد و داغ از پر تو اندودم اين از كه زيرا. خواهيم نمى شاهى به را تو ما از هيچيك كه بدان
 با سگالش بى چرا پس خواهيد، نمى مرا اگر اينك. باشد پادشاه تواند مى كسى هر دل بر دل آرزوى آرى: گفت شنيد، چنين كه بهرام. باشيم مى
 شاهى و باش ما با نيز تو اينك. خسرونژاد نه و بگريزد تواند مى ركهت نه دادگرى، راه از كه بدان :گفت موبد ايد؟ نشانده من جاى به را كسى من
 .بخوانند آفرين او بر همه كه برگزين ما براى را

 آن از يكى و بنوشتند را كمر و تاج و تخت فروزنده نامور سد نام. بجويند ايران از را شهريارى كه كردند سپرى كار اين در روز سه پس
 او اگر كه براستى و. بود نامها آغاز در بهرام نام هم باز. رسيدند نام پنجاه به نام سد آن از چون. بود دآلرام پادشاهى هك بود بهرام نام هم نام سد

 .نو شاه هم و بود تاجور هم كه زيرا. بود رو پيش بهرام نام هم باز نوشتند، را تن سى نام نام، پنجاه آن از چون. بود داد جست، مى را پدر جاى

 شاهى سخن گونه بدين چون. شد شهريار بهرام تن، چهار آن ميان از هم باز و بنوشتند را تن چهار نام نام، سى آن از موبدان آن سرانجام
 .خواهيم نمى شاهى به را خودكامه و سبكسار و دلير بهرام ما: گفتند ايران ساالن كهن همه گرفت، باال بهرام

 كه بدانم خواهم مى من: گفت ايرانيان به ديد، چنين كه منذر. گشت تيز آن از كسى هر دل و شد بپا خروشى سران آن ميان در ناگاه
 از كه را پارسيانى همه شنيدند، منذر از را سخن اين كه ايران بزرگان هستيد؟ روان خسته و درد پر چنين اين جوان شاه اين از چرا شمايان
. بود برجاى پايش و بريده دستش را ديگرى. بود بريده را آنها از يكى پاى و دست دو ديزدگر. آوردند گرد دشت آن بر بودند، آزرده دل يزدگرد،
 از نعمان. بود كرده دور تنش از دوش دو را يكى. بود  گشته روان بى تنى همچون كس آن و بريده را زبانش و گوش دو و دست دو را ديگر كسى
 نيز بهرام. گشت خشمگين بديد، چنين كه منذر. بود كَنده جاى از را چشمش ود آهن، بند با را ديگرى. گشت شگفت در آزردگان آن ديدن
 :گفت پدرش خاك به و شد اندوهگين كار آن از سخت

 ايشان بر را بد اين كه بدان: گفت بهرام به منذر آنگاه بسوختى؟ آتش به را روانم چنين اين و بدوختى را شاديت چشم چرا شوربخت، اى
 .نباشد پسنديده شهريار بر كندى كه زيرا بده، هم را پاسخشان شنيدى، را سخنانشان كه اينك. نهفتن نشاند
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  پادشاهى به خود شايستگى از ايرانيان با بهرام گفتن سخن

 من اگر و است بدتر هم اين از كار و بود راست گفتيد، آنچه همه كاركرده، و كارآزموده سران و بزرگان اى: گفت ايشان به بهرام پس
 در كه زيرا. بود گشته تيره پدرم از من باريك انديشه و ام ديده گونه اين از نيز من كه بدانيد. باشم كرده درخور كارى كنم، نكوهش را پدرم
 كه باشيد آگاه. شد رها او دام از من خسته كام و برهانيد او دست از مرا طينوش آورد، بخشايش من بر يزدان چون ليك. بودم زندانى او ايوان
 اگر كه چرا  بدارند را او خوى مردم كه مباد هرگز. نديدم شاه از نوازشى هرگز كه زيرا ساختم، خويش پناه را منذر سرزمين دشت رو آن از من

 تا من. است برخوردار خرد از پيوسته من روان و بداد خرد مرا كه سپاسگزارم را يزدان من اينك. گشت خواهد گم مردمى راه شود، چنين
 از را خود دل و جان ما بكرد، مردم با]  بدى از[  شاه يزدگرد كه آنچه هر تا باشد رهنمون خوبى به مرا كه ام خواسته مى يزدان از ميشهه كنون

 زيردستان دل كام به من و باشند من رمه بسان زيردستانم و باشم شبانى همچون من و بجوييم داد و آسانى تن پيوسته و بشوييم گناهان آن
 و فرومايگى. ندارد هنرى هرگز بيدادگر شاه و هست هنر و خرد و فرهنگ و منش مرا كه بدانيد. كنم زندگانى پرستان يزدان آيين به و خود
 از. است من آن از نيكخواهى و خردمندى و شاهى و اند بوده شاه همگى من پدر بر پدر. گريست بايد بيدادگر بر و است بيچارگى از كژّى
 سوى از. باشند مى خرد و كيش به من راهنماى و هستند من نياكان پدر، بر پدر پير، و برنا شهرياران آن همه اردشير، تا -مبهرا پسر -شاپور
 هر و بزم و رزم در را مردان از هيچيك. نيرو و مردانگى و سوارى هم و هست بزرگى و خرد و هنر هم مرا. هستم شاه شميران نبيره نيز مادر
 و داشت خواهم آباد دادگرى با را گيتى سراسر پس. شاهدوست نامدارانى هم و هست نهفته آكنده گنجهاى هم مرا. شمارم مىن مرد ديگرى كار

 اين و بيĤوريم را شاهنشاهى تخت اينك. خورم مى سوگند نيز يزدان به و بندم مى پيمانى شما با راه اين در. باشيد شاد داد از همگى نيز شمايان
 تخت سوى دو در را ژيان شير دو آن و گذاريم آنها ميان در را تاج اين و بيĤوريم بيشه از ژيان شير دو سپس. نهيم آن روى بر را گرانمايه تاج

 دو آن ميان در و گذارد خود سر بر و بردارد پيلسته تخت روى از را نامبردار تاج آن و برود باشد، داشته شاهى آرزوى كه كسى هر آنگاه. ببنديم
 سر گفتم كه سخنى اين از اگر ليك. باشد پارسا و دادگر كه اگر  نخواهيم پادشاه به را او بجز نيز ما پس. بنشيند شاهى تخت وىر بر شير

 همچون سواران سرنيزه همه ديگر باشد، رو پيش من همچون كسى كه جايى در كه بدانيد پس  برگزينيد را ناشايست گردنكش يك و بپيچيد
 را گريز هرگز كه بود خواهد  اى تازى پهلوانان اين و تيز شمشير و گرز و منذر و من با شمايان كار و سر ديگر. بود دخواه هرزه گياه و خار
. دهيد پاسخ فرّخ اى انديشه با نيز شمايان پس. گفتم را سخنانم من اينك. آورد برخواهيم گَرد شما شاهنشاه از ما هنگام آن در. شناسند نمى

 .رفت سراپرده به و برخاست و بگفت را اين بهرام،

 فرّه اين كه همانا: گفتند همگى شنيد، را دانا شاه آن گفتار ايران در كه كسى و موبد و خردمند هر. گشتند سرآسيمه او گفتار از همه
 آنچه اكنون. بداريم شاد داد از را خود دل كه باشد سزاوار نيز ما و است داد گويد، مى آنچه هر. باشد نمى نابخردى و كژّى راه از و است ايزدى

 باره در ما از دادگر پروردگار بدرند، نيز را او خود نرّ شيران اگر كه بدانيد بگفت، آنها ميان در كيانى تاج و تخت آن و ژيان شير باره در او كه
 فرّ با اگر ليك. شد خواهيم شاد ما بميرد، هم اگر پس. نهاد را انديشه اين خودش و گفت را سخن اين خودش چون. پرسيد نخواهد او خون

 .خواست نخواهيم شهريارى به او بجز را هيچكس نيز ما بردارد، را تاج و بگذرد شيرها آن ميان از فريدون

  شيران ميان از گور بهرام برداشتن تاج

 آن باره در و فراخواند خود نزد به را ايرانيان و بفرستاد را كسى آنگاه. بنشست تخت بر و بيĤمد شاه بهرام فردا بامداد و بگذشت شب آن
 خود دالورى و مردانگى با كه اگر خردمندان، همه از داناتر شاه اى: گفتند بلند آواى به موبدان پس. براند فراوانى سخنان ايشان با گذشته روز
 و فرزانگان آن به شنيد، چنين كه بهرام گردد؟ كم كاستى و كژّى تا كرد خواهى راستى و دادگرى چگونه كرد؟ خواهى چه برسى، شاهى به

 سزاوار كه كسى هر به. بكاهم جستجو و بيدادگرى از و بيفزايم گفتن سخن بر را بخشش هنگام آن در من كه بدانيد: گفت مردان و نامداران
 تا كه كسانى به. باشم شاد داد از دهم، زينهار را ايشان چون و داشت خواهم نگاه داد و خرد با را كهتران. بخشم مى را سرزمينى باشد، شاهى
 بند در را  ايشان كنند، گناه هم باز اگر ليك  بدهم پند نخست گناهكاران به. ببخشم چيزهايى ام، نهاده كه گنجى از اند، مانده تهيدست كنون
 روان و دارم نگاه يكى خود زبان با را خود دل. ببخشم دالفروزى را خردمندان و بدهم روزى است، نياز كه هنگام همان در را سپاهيان. آورم
 تهيدستان به را چيزها آن باشد، نداشته هم خويشاوندى هيچ و بماند چيز اندازه از بيش ازو و بميرد كه كسى. بگردانم تاريكى و كژّى از را خود
 را دل آرزوى پشت انديشه با و ردازمپ سگالش به كاردانان با تنها. بندم نمى سپنجى سراى اين در را دلم و آورم نمى خود گنج به و بخشم مى

 به سخن همواره و بدهم را او داد بخواهد، داد من از كه كسى هر. پرسم مى خود دستور از باره آن در بكنم، اى تازه كار بخواهم چون. بشكنم
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 خرد و باشد مى گواه پاك يزدان گفتم كه آنچه به كه بدانيد پس. است سزاوار شهرياران بر كه چنان دهم، كيفر بدى با را بدكاران. بگويم راستى
 .فرمانرواست زبانم بر

 تو خواست و فرمان به و ايم بنده ما: گفتند بلند آواى به همگى شنيدند، چنين كه كارآزموده بزرگان و خردمندان و موبد موبدان آن
 گفتم كه آنچه از من خرد و جان هرگز بگذرد، كار اين بر نيز سال سد اگر كه بدانيد راهنماى، خردمندان اى: گفت شاه بهرام پس. ايم سرافكنده
 بيدار خردمندان و بزرگان و موبدان. بود خواهم شوربخت ديگر و بيزارم تخت و تاج و ريگ مرده اين از گويى كنم چنين اگر زيرا. پيچيد نخواهد

 يكديگر با بلند آواى به پس. رفتند درمان سوى به هكارانگنا آن همه و شدند پشيمان خود گذشته گفتار از شنيدند، ازو را سخن اين كه دل
 داد از را او ايزد كه براستى. نيست او از پاكتر نژاد، و خرد و گفتار و مردانگى در گيتى در هيچكس. است سزاوارتر او بر شاهى كه همانا: گفتند

 هيچ اگر ليك. پرداخت خواهيم شادى و خوردن به پس اين از و ديد اهيمخو نيكى او از تنها نيز ما. باشد بد او از كارى كه مبادا. است بيĤفريده
 پس. نيست او همتاى يال و شاخ و باال برز اين به گيتى در هيچكس كه بدانيم بايد گذاريم، كنار به را خرد و بيĤوريم خشم خود گفتار اين در
  بود؟ خواهد تربر بهرام از گيتى در كسى چه ديگر بيĤورد، چنگ به را تخت خودش اگر

: گفتند بهرام به همگى پس. بود خواهيم برابر خاك مشت يك با او پيش در ما و بود نخواهد باكى هيچ ايرانيان از را او ديگر پس آن از
 نژاد از -خسرو چون كسى. دانستند نمى را تو انديشه و دانش و گفتار و هنرها كنون تا مردم. است پسنديده شاهى به را تو ما جان فرهمند، اى

 به سوگند براى از و هستيم او بند و سوگند زير در ما همه اكنون كه بدان ليك بخوانديم؟ آفرين او بر شاهى به ما كه بود كسى چه -  پشين
 و باشند دشا بهرام به گروهى. شد خواهد ويران جنگ در سرزمين اين همه باشد، ايران شاه پس اين از او اگر كه براستى. باشيم مى او گزند زير

 بهانه اينك. بود خواهد تو فرمان زير در گيتى پس آن از و باشد مى داد راه و است بهتر بودن تو پيمان بر چه اگر. بگروند خسرو به ديگر نيمى
 .نجويد بزرگى كسى ديگر پس آن از. بس و است جنگ شير همان ما

 نژادى فرّخ شاه چون كه بود چنان راد شاهان آيين هنگام آن در. شتگ همداستان ايشان با بود، گفته خود كه چيزى همان بر بهرام پس
 تخت بر را شاه او آنگاه. برد مى خود همراه به نيز را دل بينا خردمند سه و رفت مى او پيش به موبد موبدان برسد، فرمانروايى به خواست مى تازه
 را كيانى كاله آن و برد مى شاه نزديك به -بود آن از شاهى فرّ و آيين و بزي كه -را زر تاج سپس. كرد مى آفرين شاهى تخت آن بر و نشاند مى
 به را آنها همه شهريار برد، مى بشار كه كسى هر پس آن از آنگاه. ماليد مى شاه بر بر شادى با را خود رخسار دو و گذاشت مى سرش بر

 زنجير به را آنها كه داشت جنگى شير دو پهلوان گستهم. رفتند دشت هب و سپردند موبد به را تخت و تاج هنگام آن در پس. داد مى خواهندگان
. گشتند بيهوشان همچون ترس از شيران كشندگان و ببردند كشان كشان نيز را جنگى شيران آن. سپرد موبد به را آنها و بيĤمد پس. بود بسته
 كار كه ببينند تا نگريستند مى تخت و تاج آن بر همه. بنهادند لستهپي تخت آن گوشه بر را تاج و ببستند پيلسته تخت پايه به را آنها آنگاه

 در تاجى كه بديد را ژيان شير دو آن خسرو چون. رفتند شيران كنار به و دشت به خون از پر دلى با خسرو و بهرام پس. شد خواهد چگونه
 در و پيرم من كه اين ديگر و. بجست را شاهى تاج كه شد كسى سزاوار كار آغاز همان از تاج: گفت موبدان آن به بود، شده نهاده ايشان ميان
. گردد گام پيش كار اين به دارد كه اى تندرستى و برنايى با او كه است بايسته پس. است جوان او ليك. هستم ناتوان ژيان، شير چنگال برابر
 بودند، مانده شگفت در بدو همه كه بهرام پس. نداريم نهان ار راست گفتار ما و است روا گويى مى آنچه آرى،: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 شيران جنگ اين به را تو كسى چه آيا پارسا، و بادانش و خردمند پادشاه اى: گفت بدو موبد هنگام همان در. گرفت دست در گاوسارى گرز
 .مساز تباه سرى خيره با را تنت و مده دست از ادشاهىپ براى از را جانت داشت؟ خواهد تاج از بيشتر چيزى چه تو براى شاهى آيا فرمايد؟ مى

 .خواهى مى را اين خودت و هستيم گناه بى كار اين در همگى ما كه بدان

 هماورد كه هستم من اين ليك. نداريد گناهى هيچ كار اين در ديگران هم و تو هم كيش، پژوهنده اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 نيز شاه بهرام. بشوى گناه از را دلت رفتى، چون و ببر پناه يزدان به پس: گفت بدو موبد. خريدارم را دليران با جنگ و باشم مى شيران نرّه اين

 را او جوى پرخاش شيران آن چون. برفت گاوروى گرز آن با آنگاه. گرديد پاك دلش و گشت پشيمان گناهان از و گفت موبد كه كرد همچنان
 از را روشنايى همه كه بزد سرش بر گرزى پهلوان بهرام ليك. آمد بلند شهريار آن پيش به و بگسست را خود ندب و زنجير زود يكى بديدند،

 .بريخت آن بر بر چشمانش از خون كه بزد سرش بر چنان را گرز و آمد ديگر شير پيش به سپس. ببرد چشمانش

 شاه اى: گفت و برد نماز را او و رفت بهرام پيش به ديد، چنين كه خسرو. نهاد سر بر را دالفروز تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر آنگاه
 به را تو و هستيم تو بنده همگان ما و شاهى تو. بادا بنده تو پيش در گيتى پهلوانان همه و باد فرخنده شاهى، تخت بر تو نشست گردنفراز،
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 آفرين نو تاج آن بر و افشاندند گوهر بهرام بر بزرگان همه آنگاه. است گمراهان نماينده او كه زيرا بريم، مى پناه يزدان به. ايم فزاينده خوبى
 . بخواندند

 .بود ماه آذر هفدهم روز در جشن اين. برآمد خروش نيز گيتى سراسر از

 آسمان بر ار زاغ پر نه و است پديدار مرغزار و دشت و دريا نه كه بباريد برفى چنان سياه ابر از و گشت تيره ماه و برآمد ابرى اكنون
 از ترس و تيره روزگار اين با اينك. نيست پديدار چيزى هيچ نيز جو كردن درو هنگام تا و است نمانده جو و هيزم و نمكسود هيچ. بينم مى

 .است گشته پيلسته از كوهى همچون برف از نيز زمين خراج،

 پند توان نمى آن از بيش چيز هيچ از كه بگويم شگفتى ستاندا اكنون.  رسانَد يارى دوستى كه اين مگر  آورده نشيب در سر كارها همه
 .گرفت
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  گور بهرام

  بود سال سه و شست گور بهرام پادشاهى

. پرداخت بيننده و بيدار و گيهاندار آفريننده پرستش به پس. بخواند آفرين او بر شاهى به نيز خورشيد بنشست، تخت بر گور بهرام چون
 كسى از را تخت و تاج اين من كه بدانيد: گفت آنگاه. رهنماى ده روزى آن و خرد و داد خداوند كمترى، و افزونى و برترى و پيروزى خداوند آن

 و كنيد نازِش بدو تنها نيز شمايان. اويم سپاسگزار ها نيكويى براى از و هستم هراس در ازو و اميدوارم بدو پس. است آفريده را بخت كه يافتم
 و باد فرخنده شاه بر تاج اين. ببستيم بندگى كمر ما: كه گفتند و بگشودند زبان شنيدند، چنين كه ايرانيان. نشكنيد را او پيمان تا بكوشيد
 كه سركشانى اى: گفت بهرام افشاندند، گوهر او پيش در همگى و بخواندند آفرين او بر كه اين از پس آنگاه. بادا  زنده او بخت و دل هميشه
 بد، روزگار از را شمايان نيز من. اوست سزاوار تنها پرستش و است يكى ايزد و ايم بنده همگى ما كه بدانيد ايد، ديده را روزگار بد و نيك نشان
 او بر ديگر بار و برخاستند او پيش از بگفت، را سخنان اين بهرام چون. رسد دشمن به نيازتان كه كرد نخواهم كارى و داشت خواهم بيم بى

 .گذراندند گفتگو به را تيره بش آن و بكردند آفرين

 آن به بهرام پس. يافتند بار او پيش به نيز ايرانيان و بنشست تخت بر آرامش با شاه بهرام بنمود، آسمان بر را خود روى خورشيد چون
 بگفت اين.  كَنيم مى دل آن زا و نازيم نمى گيتى اين به ليك  كنيم مى رامش و گراييم مى يزدان به ما اختران، نيك و نامداران اى: گفت مهتران

 ما. كرد نهان نبايد را پرستش آيين: گفت نشست، تخت بر بهرام چون روز سديگر به. بيĤراستند را او كيانى بارگاه و بخواستند را پهلوانان اسپ و
 هيچ بد و نيك از را ما و. تاخيزرس هم و هست دوزخ و بهشت هم. دهيم مى آشنايى كار اين به را خود روان و دهيم مى گواهى يزدان هستى به

 تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر چون چهارم روز به. مشماريد دانا و كيش بر را او نگرايد، شمار روز به كه را كسى هر پس. نيست گريزى
 سراى اين خواستار نه. باشم مىن شاد گنج از هستم، شادمان خود مردم از كه اندازه آن نيز دم يك من كه بدانيد: گفت نهاد، سر بر را پسنديده
 و بپرهيزيد آز از پس. باشد مى جاويد ديگر سراى و است گذر راه گيتى، اين كه زيرا. خواهم مى را رنج و درد با درگذشت نه و هستم سپنجى

 .كوشيد همخوا برايش باشم، داشته توان تا و نيستم شاد كسى رنج از هرگز من كه بدانيد: گفت پنجم روز به. مخوريد اندوه

  نكشت نيك تخم جز كه آن خنك            بهشت خرّم بجوييم كوشش به

 .بيĤورم شكستى زيردست مردم به بخواهم كه مباد هرگز: گفت ششم روز به 

 و خردمند بزرگان اى: گفت نشست، تخت بر چون  هفتم روز به. سازم مى هراسان را بدانديشان و كنم مى آسان تن دشمن از را سپاهيان
 پدرم از كه آن از بيش نسازد، گرمى به من با كه كسى هر. بود خواهم خردمندان يار و كنم مى زفتى زفت، مردم با كه بدانيد كارآزموده، و بيدار
 تخت بر شاه بهرام چون هشتم روز به. بچشد نبايد دردى و رنج و اندوه هيچ برگزيند، مرا فرمان كه هر ليك. ديد خواهد من از ديد، بدى

: كه بگو نامه در و بنويس داد و مهر با اى نامه كشورى نامدار و مهتر هر نزد به: گفت بدو آنگاه. بخوانند او نزد به را جوانوى تا بفرمود بنشست،
 داد و مهر و شكوه و فرّ با. باشد مى گريزان كاستى و كژّى از و است راستكار و بخشايشگر شاه او. بنشست تخت بر شادى به بهرام كه بدانيد
 فرّخم پدر تخت بر دادگر تهمورس آيين به من. پذيرم مى را او ببرد، فرمان من از كه را كسى هر پس. پرستد مى را پاك دادار تنها و است

 نيز را نشمايا و گردم برتر نيز خود نياكان از دادگرى در. كرد خواهم راستى همه با ليك ببينم، بسيار كاستى ديگران از چه اگر پس. بنشستم
 آن -پيشين زردشت كيش پس. گذرم نمى خود نياكان راه از و هستم پيامبر زردشت كيش آن بر من كه بدانيد. باشم رهنمون كار اين به

 . داشت خواهيم را -راستگوى پيامبر ابراهيم

 مردم خوشا. پادشاهيد نيز فرزندان و زنان بر و باشيد مى كيش نگهدار و مرز نگهبان و هستيد پادشاه خود سرزمين بر يك هر نيز شمايان
 پادشاهان همه بر ما درود. مانند مى رنج در تهيدستان كه اندوزيهاست گنج اين با كه زيرا  آكند نخواهم خود گنج در را زر من. پارسا و زيرك

 خردمندان و موبدان سان بدين و. بخواست باآفرينى نفرستادگا بهرام و نهادند ها نامه آن بر را بهرام نگين مهر آنگاه. مهربانند كه آنان بويژه  باد
 .برفتند ها نامه آن همراه به دلى بينا سواران و
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  ايرانيان به مانده باژ بخشيدن و را نعمان و منذر گور، بهرام كردن پدرود

 منذر نزديك به آمد، مى ستوه به نايشا از پيوسته بهرام كه گروهى آن كرد، پاك ديدگان از را خواب و دميد كوه بر آفتاب چون ديگر روز
 بوديم گشته چنان يزدگرد بدكردارى آن از نامداران ما كه بدان. ببخشايد را ما گناه تا كن خواهشگرى شاه بهرام نزد در تو: گفتند بدو و رفتند

. بود درد از پر و سرد نيز بهرام از دلمان كه بود او آزار و درد و بيدادگرى از و او زشت گفتار و كردار همه آن از. بود زده يخ دلمان در خون كه
 .كرد نرم را او و گفت سخن گرمى به او با و رفت شاه بهرام نزد به شنيد، چنين كه منذر

 را شاهنشاهى ايوان سپس. ببخشيد را آنها بود، دادگر و نژاده شاهى او چون ليك بودند، كرده گناه بسيار ايشان چه اگر نيز بهرام
 .رفتند او پيش به بزرگان ههم و بيĤراست

 ديگر گروه يك ديگر، روز به. بخواستند را رامشگران و رود و مى و بنشاندند بودند، شايسته كه را كسانى و بيĤراستند خوانى هرجا در
 بزرگان آن به بهرام. بود ردو گيتى شاه آن كاخ از اندوه و بود سور و مى و جشن روز سه سان بدين و. نيĤمدند ستوه به خوردن از دمى و برفتند
 كين مردان آن و]  وران نيزه[ آباد دشت آن بر شنيدند، چنين كه مهتران همه. كردند] ها نيكى[  چه او با زاده پاك منذر و نعمان كه بگفت
 .بخواندند آفرين

 . سپرد منذر و نعمان به را همه و Ĥوردبي رنگ و بوى گونه همه و گبر و ستام و اسپ و دينار و ديبا و بگشود را گنج در شاه بهرام سپس

 بسيار پيشكشهاى نيز تازيان  آن به. نبود بخششى چنان توان را هيچكس كه براستى. برشمرد ايشان براى را آنها همه و برفت نيز جوانوى
 تخت آن بر و بنواخت را او و ادد خسرو به و بيĤورد پهلوانى جامه و اسپ و شاهوار جامه سپس. برفتند شاه ايوان از شادى با همگى و بداد

 را او بهرام. بود زبان يك و يكدل او با و بهرام كوچكتر و جوان برادر نامدار نرسى. پرداخت نرسى به خسرو از پس شاهنشاه. بنشاند فرخنده
 سپاهيان و بداد را سپاهيان زىِرو و بگشود گنج در و سپرد نرسى به را سپاه همه سان بدين و. باشد آيين به كشورش تا كرد سپاهيانش پهلوان

. بيĤيند پذير مردم شاه آن نزد به -بود روزگار آن داناى و گنجور كه -بيدار جوانوى همراه به دبير گشسپ تا بفرمود سپس. گشتند شاد دينار از
 بار سه و نود و رفتند ديوان به دانا اندبير. بكشند دست بودند، نپرداخته هنوز و پرداختند مى بايست مى ايرانيان كه آنچه از تا بفرمود آنگاه

 . نهاد آتش بر را ديوان]  كراسه[ و ببخشيد را آنها همه نيز شاه بهرام. است ايران در درم هزار هزاران كه ديدند و شمردند

 سده جشن و نوروز ايوان و آتشكده به و بخواندند بسيار آفرين او بر همگى شدند، آگه نيز كار اين از چون. بودند شاد بدو ايران مردم همه
 .بخواندند آفرين بهرام به و افشاندند مشك آتش بر و برفتند

. آوردند گرد شهر يك در و بيافتند بود، رانده يزدگرد كه را كسانى همه و بگردند گيتى گرد به تا بفرستاد را كارآگاهانى بهرام سپس
 بهرام آوازه كه مرزبانانى و موبدان و خردمندان. ببخشيد ايشان به هميانهايى راههم به را كشور يك و فرستاد شاهوار جامه مهترى هر به سپس

. بيĤورد روى موبد موبدان سوى به است دادخواه كه هر تا بفرمود بهرام. بيĤمدند او درگاه به رويى تازه و دلى گشاده با همگى شنيدند، بدانسان را
 و اندوه از شاه، بيدار زيردستان اى: كه بزند جار چنين تا بايستانيد خود درگاه بر را چىجار يك آمد، بجاى گيتى در فرمانش گونه بدين چون
 و نگهدار كه زيرا. بس و ببريد پناه يزدان به تنها  گيتى از. است آباد او داد به زمين كه كنيد آفرين كسى بر تنها پس اين از و باشيد دور گناه

 دل از را آز و كينه و كنيم بسيارى نيكوييهاى او بر نيز ما نپيچد، ما پيمان و راه از سر و برگزيده را ما فرمان كه كسى هر. هموست فريادرس
 باشد، ما دل كام به روزگار و دهد نيرو را ما كردگار اگر. آويخت درخواهد ما پادافره به كه همانا بگريزد، داد از كه كسى هر ليك. سازيم بيرون

 آن در. برفتند راهجوى دلى با و گشتند شادان او گفتار به ايران مردم همه سان بدين و. بستاييد را ما نيز شمايان و بيفزاييم نيز نيكيها اين بر
 گوى و چوگان و ميدان و اسپ يا و شكار و بزم پيوسته نيز بهرام كار. بكاست اندوه و شد فزون شادى گشت، راست بهرام پادشاهى كه هنگام

  .بود
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  آبكش لنبك با گور بهرام داستان

: گفت بدو و برفت دست در دستوارى با مردى پير هنگام همان در. برفت شير شكار براى از دلير پهلوان چند همراه به شاه بهرام روزى
 .بينواست ديگرى و بانوا ايشان از يكى كه هستند مرد دو ما شهر اين در كه بدان پرست، يزدان شاه اى

 كه بهرام. است نواز ميهمان و آزاده و گفتار خوش آبكشى نيز لنبك. است زر و سيم با بسيار و بدنژاد و فريبنده و جهود مردى براهام
 نژاده، و نامور پادشاه اى: گفت پارسايان آن از يكى هستند؟ كسانى چه گويد مى مرد پير اين كه اينها آيا: كه پرسيد مهتران آن از شنيد، چنين
 جستجوى به را ديگر نيم و پردازد مى آب نگاهدارى به روز از نيمى. است گفتار خوش و نواز ميهمان و جوانمرد آبكشى لنبك، اين كه بدان

 براهام آن ليك. بماند اش خانه در چيزى هيچ كه خواهد نمى و دارد نمى نگاه فردا براى امروز از را چيزى هيچ. گذراند مى خود براى ميهمان
 او نان هيچكس ليك  دارد چيز گونه همه و ديبا گستردنيهاى و دينار گنج و درم چه اگر. نهفتن نشايد را او زفتى كه است زفت جهودى بر، بى
 بزن جار بازارگاه پيش در و برو: كه بفرمود جارچى به شنيد، چنين كه شاه بهرام. است خشم از پر ميهمان ديدن از هميشه و نديده چشم به را
 .بود نخواهد خوش را او رد،بخ آب آبكش لنبك اين از كه كسى هر: كه

 را در و شتافت لنبك خانه سوى به باد همچون و شد سوار خود تيز اسپ بر آنگاه. بماند همانجا در شد، زرد آفتاب كه هنگامى تا بهرام
 خانه اين در امشب رام اگر اينك. ماندم باز راه از گشت، تيره شب چون كه هستم ايران سپاه سركشان از يكى من: گفت بلند آواى به و بكوبيد
 به زود سوار، اى: گفت بدو و گشت شاد او دمساز و خوب گفتار و آوا آن شنيدن از لنبك. باشد فرّهى و مردمى سراسر كارى بدهى، درنگ
 چنين كه شاه بهرام. بوديد ماه همچون سرم بر شما همگى و بود مى بهتر بودند، هم ديگر تن ده تو با اگر. بادا خشنود تو از شهريار كه آى درون
 در بهرام چون آنگاه. نهاد گردنش بر اى رشته و بماليد چيزى با شادى به را تنش و بداشت نگاه را اسپ نيز لنبك و آمد فرود اسپ از شنيد،
 بدو و بيĤورد مبهرا نزد به و بكرد خوراك براى اى چاره گونه همه ديگر و آورد او پيش به خوب شترنج يك و بدويد لنبك بنشست، لنبك خانه
 .بيĤورد مى جام يك شادمانى با درنگ بى ميزبان شد، خورده خوراك چون. بخور چيزى و بگذار زمين بر را مهره ديگر گرانمايه، مرد اى: گفت

 لنبك. دبگشو چشم لنبك آواى از بامداد و بخفت آنجا در را شب آن. ماند شگفت در او رويى تازه و چرب گفتار و جشن آن از ايران شاه
 خواهى آنچه هر. بيĤورم خواهى، مى نيز يارى اگر و باش من ميهمان باز هم را امروز يك پس. بود بينوا تو چهارپاى ديشب: گفت گور بهرام به

 بهرام نچو.[ندارم چندانى كار امروز من: گفت آبكش آن به شنيد، چنين كه شهريار. بگذران شادى به من با را امروز يك تو ليك. آورد خواهيم
 تن از را پيراهنش و گشت اندوهگين لنبك. نشد پديدار آبكش براى خريدارى هيچ ليك. بكشيد آب مشك چند و برفت لنبك] بمانْد آنجا در

 و آمد خانه به پس. بخريد كشك و گوشت آنها فروش با و برد بازار به را پيراهن آن آنگاه. بپوشيد را ها آبكش آن از يكى آن بجاى و كرد  بيرون
 با را تيره شب آن بهرام. بيĤراستند ديگر بزمى و بخواستند مى بخوردند، را خوراك چون. بپخت خوراكى ميهمان براى از و. كرد بار اى كالوشه
 .پرداخت ميگسارى به آبكش لنبك

 را امروز يك. باشى آزاد كوشش و وهاند و رنج از و شاد پيوسته شبها و روز: گفت بدو و شتافت بهرام نزديك به لنبك رسيد، فرا روز چون
 شادى به نيز روز سديگر به كه مباد آرى،: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. اى بخشيده چيزى و جان كه بدان چنان خود با و باش من با هم

 و برد بازار به را خود آبكشى زاراب و مشك لنبك آنگاه. باشى بختيار و دل بيدار: گفت و كرد آفرين او بر سخن اين شنيدن با آبكش. نگذرانيم
 فراهم در مرا تو اكنون: گفت بدو و شتافت بهرام نزد به شادمان و بخريد بايست مى آنچه سپس. بسپرد توانگرى مرد نزد گروگان به را آنها

 بر و ببريد و بگرفت ازو را گوشت آن زود شنيد، چنين كه بهرام. يابد مى پرورش كه است خوراك از مرد كه زيرا  كن يارى خوراكيها اين آوردن
 را خواب جاى بخوردند، نيز مى چون پس. بردند نام شاهنشاه از نخست و گرفتند دست در مى جام شد، خورده خوراك چون. بپخت آتش

 و آمد او نزد به زبانمي. گشت بيدار خواب از گور بهرام شد، درخشان خورشيد چون چهارم روز به. كرد روشن اى شماله بهرام بالين بر و بساخت
 .نيستى آسان تن خانه اين در گمان بى و اى بوده تاريك و تنگ خانه اين در نامدار، اى: گفت

 او بر گفتار اين شنيدن با شاه بهرام. بمانى بينوا خانه اين در را هفته دو خواهد، مى نيز دلت و باشى نمى هراسان ايران شاه از اگر ليك
 بدان اينك. بكرديم ياد  گيتى شاهان از و بوديم شادى به خانه اين در روز سه ما. كنى زندگانى خرّم و شادان را سال و ماه: گفت و كرد آفرين

 افزون را آن چون و آورد خواهد بار تو براى ميزبانى اين و گردد روشن ات انديشه و دل آن براى از كه گفت خواهم سخن تو از جايى در من كه
 را روز آن. رفت نخچيرگاه به خانه آن از شادان و نهاد خود اسپ بر زين و بيĤمد گَرد همچون شتابان بهرام آنگاه. دهد مى نيز افسر و تخت كنى،

 .بازگشت سپاهيانش نزد به سپس و پرداخت شكار به كوه بر شب تا
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  جهودى براهام با گور بهرام داستان

 شكار از ايران شهريار كه هنگام آن من كه بدان: گفت بدو و بزد را در و تشتاف براهام خانه سوى به خود سپاه پيش از بهرام آنگاه
 ميهمان خانه اين در را امشب اگر كه بدان. يابم نمى را شاه سپاه و دانم نمى را راه من و رسيده فرا شب نيز اكنون و ماندم جدا ازو گشت، بازمى
 شنيد، چنين كه براهام. بگفت بود، بشنيده نامدار آن از را آنچه و رفت براهام نزد به براهام كار پيش. ديد نخواهد رنجى من از كس هيچ باشم،
 .گردى ميهمان توانى نمى اينجا در: كه بگوى را او و مرنج هيچ كار اين از: گفت

 تو از تنها. بگذرم اينجا از من نباشد روا كه بگوى او به: گفت بدو بهرام. نيست جايى اينجا در را تو: كه بگفت بهرام به و بيĤمد فرستاده
 به باز بشنيد، را بهرام سخنان كه كار پيش. بيفتى رنج در هم چيزى هيچ براى از كه خواهم نمى و باشم تو ميهمان را امشب يك كه خواهم مى
 را او و برو درنگ بى: گفت امبراه ليك. گويد مى سخن باره اين در بسيار و گذاشت نخواهد اينجا از امشب سوار اين: گفت بدو و دويد براهام نزد

 سخن اين و برفت كار پيش. خوابد مى زمين بر برهنه و گرسنه را شب و است درويش جهودى نيز براهام و است تنگ جايگاهى اينجا كه بگوى
 ديگر چيزى و خانه هيچ و مخواب مى در اين كنار در پس نرسد، رنجى را تو تا نگردم تو ميهمان خانه اين در اگر: گفت بهرام. بگفت بهرام به را

 تو از  چيزى و آيد مى كسى و خوابى مى در اين پيش در تو. دارى مى رنجه مرا دارى كم كم نبرده، سوار اى: گفت براهام. خواهم نمى هم
 گشت، رنگ و برگ ىب كارها همه و شد تنگ من بر چنين اين روزگار كه اينك پس. داشت خواهى رنج در بسيار آن براى از مرا آنگاه. دزدد مى
 .بيا خانه درون به

 اين اگر كه بدان. ندارم اى نساجامه و آبچين هيچ نيز مرگم براى كه زيرا  نخواهى من از چيزى هيچ كه ببندى پيمان من با بايد ليك
 .ىببر دشت به را خاكش و بروبى را او سرگين پگاه بايد بشكند، را خانه خشت يا و بيافكند آبى يا سرگين تو اسپ

 .بدهى بايد گشت، بيدار خواب از چون هم را پخته خشت آن تاوان

 از بهرام آنگاه. سازم مى گروگان نيز را خويش سر رنجها اين براى از و بندم مى پيمان كار اين به تو با: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 و نهاد خود بالين بجاى را زين و بگسترد خود زير به را زين نمد سپس. كشيد بيرون نيام از تيغ و ببست لگام با را اسپ و آمد فرود اسپ
 .نشست خوردن به و بيĤورد خوان و ببست پشت از را خانه در براهام ديگر، سوى از. بخوابيد بود، شده كشيده زمين روى بر پايش دو كه آنسان

 .بسپار ياد به را آن بشنوى، من از را داستان اين چون سوار، اى: گفت بهرام به آنگاه

 .نگرد مى تنها باشد، نداشته چون و خورد مى دارد، كه كسى هر گيتى در كه بدان

 از پس. بديدم خويش ديده به را شنيده اين اكنون ليك. بودم شنيده باستان گفته از را داستان اين من: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
. بسپار گوش كهن داستان اين به رنجديده، سوار اى: كه خروشيد و گشت شادمان مى خوردن از و بيĤورد مى بخورد، را خوراك چون جهود آن،
  گردد مى خشك نيز لبش ندارد، كه كسى ليك. است جوشنى همچون او نزد در درم و است روشن دلش داراست، كه كس آن هر كه بدان
 ياد را آن كه بايد و بود شگفت بسيار ديدم، آنچه: گفت بدو سخن اين شنيدن با بهرام. گشتى شب نيمه اين در بودى گرسنه كه تو كه چنان
 .نيك جام اين و ميگسار خوشا پس بيابى، نيك سرانجامى جام، اين از تو اگر كه بدان ليك. بگيرم

 - را نزي بود، نخورده هيچ كه اسپى آن بر و برفت پس. گشت  گريزان خواب از گور بهرام برآورد، را خود دشنه كوه فراز از خورشيد چون
 سرگين كه گفتى تو. نيستى پايدار خودت گفتار بر هماناكه سوار، اى: گفت و بيĤمد براهام هنگام همان در. بنهاد - بود او خشك بالين همان كه
 چنين كه بهرام. هستم رنج در باشد، بيدادگر كه ميهمانى از من كه زيرا  ببر و بروب گفتى آنچه اكنون پس.  رفت خواهم جارو با را اسپ اين

 من: گفت براهام ليك. ببرد دشت به تو خانه اين از تيزى با را سرگين اين او و دهم زر بدو من تا بيĤور را خود نوكر و برو: گفت بدو شنيد،
. بخوانم بيدادگر ار تو من نبايد كه زيرا  مگذار پاى زير به كژّى با كردى، كه را پيمانى تو. بريزد مغاك در و بروبد را خاك اين كه ندارم را كسى
 .بكرد اى تازه انديشه بشنيد، ازو را سخن اين كه بهرام

 در خاكها آن با و كرد پاك آن با را سرگين و آورد بيرون را آن پس. بود خوشبوى و مشك از پر پرند از دستارى اش، موزه درون را او
 پارسا، اى: گفت براهام به بود، مانده شگفت در كار اين از كه بهرام. اشتبرد را آن و برفت شتاب به دستار آن ديدن با براهام. بيانداخت گودالى
 .كرد خواهد سرافراز مهتران همه بر و ساخت خواهد نياز بى گيتى اين از را تو بشنود، تو رادى اين از پادشاه اگر كه بدان
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 را لنبك براهام، خواسته گور، بهرام بخشيدن

 و نرفت خواب به ها انديشه آن در را شب آن. بپرداخت كار آن براى درمانى به را شب آن همه و آمد شخوي ايوان به و برفت آنجا از بهرام
 كش به دستهايى با آبكش لنبك تا بفرمود آنگاه. بداد بار را سپاهيان همه نهاد، سر بر تاج چون پگاه. نگفت هيچكس به را راز آن و بخنديد

 را دلى پاك مرد و بنشاندند را او بيĤمد، بارگاه به براهام چون. بردند بدانجا نيز را -بدنام بدانديش دجهو آن - براهام. آيد او پيش به ، كرده
 كه آنچه هر و برو براهام خانه به تيز. نكنى داد بجز هيچ كه  باش هوشيار و ببر خود همراه به را اسپانى و برو: گفت مرد آن به بهرام. بخواندند
 .بيĤور اينجا به و بنه اسپان اين بر يافتى،

 و بود آكندنى و افكندنى و گستردنى و پوشيدنى از كاروانى سرا آن در. بود دينار و ديبا از پر خانه همه. رفت جهود خانه به دل پاك مرد
 را آنها شمار موبد .بود افسر و هميان و گوهر گونه همه و ياكند و درشت مرواريد از پر جا همه. نبود زمين روى بر جايى هيچ كاال همه آن از

. براند را كاروان آن دلشادى با آنگاه.  مانْد مى چيزهايى هم باز و كردند مى بار آنها بر پيوسته و بخواست جهرم دشت از شتر هزار پس. ندانست
 هنوز و نيست بيشتر اينها زا گوهر نيز تو گنج در كه بدان: كه بگفت شاه به را اين و برفت بينا مرد رسيد، گوش به بارگاه از دراى بانگ چون

 بدست همه آن جهود مرد آن كه بيانديشيد دل آزمندى آن به و ماند شگفت در كار آن از ايران شاه. است بمانده آنجا در نيز خروار دويست
 .نبخشيد سودى هيچ برايش آنها نبود، روزى را او چون ليك آورد،

. برفت گنج آن با لنبك سان بدين و. بداد آبكش آن به ديگر چيزهاى و گستردنى و درم و زر شتر بار سد آنها ميان از شاه بهرام پس
 از همه اين بايد چرا زيسته؟ اندازه چه پيغمبرت كه گويى مى چند اى، گشته خاك همچون كمى در كه اى: گفت بدو و فراخواند را براهام سپس
 ندارد، كه هر و خورد مى بيشتر دارد كه كسى هر: كه گفت سخن من با هنك داستانهاى آن از و آمد من پيش به سوار آن بگريى؟ بيشى براى
 آن از فرومايه مرد آن با شاه بهرام آنگاه. ببين را آبكش آن خوردن ديگر پس اين از و بكش خوردن از را خود دست اكنون پس. پژمرد مى

 اين از بيش كه زيرا  كن خويش سرمايه را اين: گفت بدو و دادب درم چهار ناپاكدل آن به سپس و راند سخنها خشت و زربفت دستار و سرگين
 و بداد تهيدستان به بود آنجا در كه را آنچه همه بهرام پس. است بس آزاديت تنها تو براى و است تهيدستان براى تو درم. نيست سزاوار تو براى
 .برفت آنجا از خروشان جهود مرد آن. ندبود آن سزاوار بيگانگان كه زيرا  بداد تاراج به بود خانه در كه را هرچه

 مهربنداد با گور بهرام داستان

 از پر اى بيشه راه ميان در. خراميد دشت سوى به و شد سوار رو تيز اسپى بر شكارى باز و يوز با پس. كرد شكار آهنگ بهرام روزى
 پس. نديد آن در چهارپايى و مردم هيچ ليك  بود هشتب همچون سبز جايى. بود نيكبخت مردمى جايگاه]  گويى[  كه آمد او پيش به درخت
 .است دليران و شيران جاى بيشه اين كه همانا: گفت

 بهرام پس. يافت شمشير را آن چاره تنها و ديد شيرى بيشه آن در ناگهان. بنگريست اندكى هرجا در و بگشت بيشه آن درون شاه بهرام
 ماده شير. بسوخت او بر ماده شير دل و بدوخت دلش به را پهلويش كه بزد او بر تيرى و كرد زه به را كمان و بزد شير نرّه آن بر بانگى دلير

 .ماند فرو كارزار از جنگى دد آن ديگر كه بزد آن بر تيغى چنان سوار بهرام ليك. برآورد چنگ و بغرّيد و كرد بهرام آهنگ

 .آمد بيرون هبيش از مهربنداد نام به سخنى شيرين مرد پير هنگام همان در

 شاه پيش به چون. داشت بيشه آن در نشست كه بود پرست يزدان و دهگان مردى بود، گشته شاد بهرام شمشير زخم آن از كه مهربنداد
 دهگانم مردى من كه بدان انديش، پاك اى. بادا كامت به روزگار اختر نامدار، مهتر اى: گفت بدو و برد نماز را او و كرد آفرين او بر رسيد، ايران
 اين ايزد اكنون. بودم گشته بددل و مستمند شيران، آن براى از ليك. دارم نيز گوسپندانى و خر و گاو و است من آن از سراى و جاى اين كه
 درختان و برّه آيد، بكار كه اندازه هر اينجا در. بيĤورم انگبين و مى و شير برايت تا بنشين ما بيشه اين در چندى پس. برآورد تو دست به را كار

 .هست دار سايه و بارآور

 .بنگريست را بيشه آن جاى همه و آمد فرود اسپ از شنيد، چنين كه شاه بهرام
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 او پيش به رامشگرانى همراه به را بزرگان از تن چند و برفت نيز مهربنداد. بود جوان مردان براى جايى و روان آب از پر و سبز زمينش
. نهادند پيش در را شنبليد  گل و نبيذ جامهاى بخوردند، خوراك چون. بيĤمد دست در زرين جامى با و بكشت ىبسيار فربه گوسپندان و آورد
: گفت بهرام به گشت، شاد مى از مهربنداد چون. بسازد آرام خوان آن بر را او تا بكوشيد و بداد بهرام به جامى و بخورد مى جامى مهربنداد پس
 چنين كه شايد آرى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. هستى -چهارده شب ماه همان -ايران شاه مانند سخت تو كه بدان ، پِى نيك پهلوان اى

 نه و يابد مى فزونى هرگز نه كه اى آفريننده همان. آفريند مى خواهد، مى كه همانگونه و است ما چهره نگارنده پادشاه] پروردگار[  كه زيرا  باشد
 اسپ بر و برخاست جايگاه آن از و بگفت اين بهرام،. دادم تو به را جايگاه و بيشه اين پس هستم، شاه ماننده اندازه ينا تا من اگر ليك. كاستى
 كنار در شادى با. نخوابيد و برد بسر بتان آن كنار در را شب آن همه و برفت خود زرين شبستان به آنگاه. خراميد ايوان به مست و شد سوار

 .براند داستانى نهگو هر و بود دوستان

 را مى او كردن ناروا و كبروى با گور بهرام داستان

 بيĤمد بزرگى مرد هنگام همان در. رفتند او پيش به شادى به نيز سپاه بزرگان. بخواست مى بامداد همان از بنشست، تخت بر چون آنگاه
 و بنواخت بديد، را او ايران شاه چون. بود شاهنشاهى سزاوار گل هاى دسته و گالبى و سيب از شتر بارهاى. بيĤورد ده از ميوه چندى او براى و

 از كبروى چون. بود كبروى پهلوى به. بود آمده بدانجا خوشبو گلهاى و ميوه با كه بزرگ آن نام. بساخت جايگاهى برايش پهلوانان ميان در
 دست بزرگان پيش در. افتاد شور به جام آن براى از دلش ناگاه پس. دبدي مى از پر بلور جامى بشد، خرّم جشنگاه، و نامداران آن و شاه ديدار
 شاهنشاه روى به را نبيذ جام اين است، كبروى نامم كه من: گفت و بگرفت شاهنشاه ياد به و جست برپاى و برداشت را جام آن و كرد دراز
 پيش در سان بدين مى جام هفت من كه بدانيد: گفت كبروى. دبو مى من پنج جام آن در .سركشيد را مى جام آن دم يك در آنگاه. خورم مى
 و بگفت اين كبروى،. شنيد نخواهد من از مستى سرِ از خروشى هيچكس و خرامم مى ده سوى به هوشيارى با سپس و خورم مى انجمن اين

 او تن در مى آن كه داند مى كسى چه كه براستى. رفت بيرون شاه دستورى به آنگاه. برآورد گَرد پرستان مى آن از و بخورد هم ديگر جام هفت
 از و برانگيخت گروه ميان از را خود اسپ شد، گرم مرد آن سينه در مى چون. آمد دشت به خرّم شهر آن از سان بدين كبروى گشت؟ چگونه
 از خوابگاه آن در را او چشم دو و بيĤمد كوه از سياه كالغى ناگاه. بخوابيد و آمد فرود اسپ از اى سايه جاى در آنگاه. بتاخت كوه سوى به هامون
 و كَنده سر از را چشمش دو سياه زاغ كه ديدند. بيافتند مرده كوه، پيش در را او تاختند، مى او پس از كه گروه آن ديگر، سوى از.  بِكَند جاى

 چون سو، ديگر از. شدند جوشان جام، و بزم آن براى از و گشتند خروشان او بر بدانگونه او ديدن از كهترانش. بود ايستاده كنارش در نيز اسپش
 بِكَنده مستى براى از را كبروى روشن چشم مرغزار، پيش در كالغى كه بدان: گفت و آمد او نزد به نيكخواهى برخاست، خود خوابگاه از بهرام
 برآمد خروش او درگاه از هنگام همان در پس. شد درد از پر كبروى كار انديشه از و گشت زرد سخن، اين شنيدن با گيتى شهريار رخسار. است
 .است ناروا ور، پيشه چه و پهلوان چه همه، براى مى پس اين از كه بدانيد هوش، و فرّ با نامداران اى: كه

 را مى گور، بهرام ساختن روا و شير با گر موزه كودك داستان

 را شاهان باستان نامه ميگسارى، بجاى آراست، مى را بزم چون نيز شاه خود .داشتند مى ناروا را مى همه و بگذشت گونه بدين سال يك
 خود همسرى به را هنر پر و توانگر و نامدار زن يك گرى موزه جوان پسر روزى كه اين تا. نبود مى از بويى و رنگ  هيچ او بزم در و خواند مى

 .نشد دسترس سخت كار بدان را او ليك. درآورد

 بدو و كشانيد خانه آن به را جوانش پسر بود، داشته پنهان نبيذ اندكى كه مادر روزى. گريست مى زارى به او بخت براى از پيوسته مادرش
 باشد، نمد سستى به كه كلنگى كه چرا. بشكنى را تنگ مهر آن امشب كه شايد و گردى شادكام و ترس بى تا بخور جام هفت اين از: گفت
 سخت پوستش و پِى كه براستى آن خوردن با و بخورد مى آن از جام هشت هفت شنيد، چنين كه گر موزه پسر.  بكَنَد را سنگ كان تواند نمى
 مادرش سوى به يافته راه و شاد دلى با خود خانه از سپس. كرد سوراخ را خانه در و بيĤمد پس. كرد گستاخ را جوانمرد ، مى جامهاى آن. شد

 .برفت

 به و مست ها باده آن از هنوز كه پسر آن. آمد راه آن به و شد رها بند از شاه شيرهاى جايگاه از شير يك هنگام همان در ديگر، سوى از
 .گرفت دست در را شير گوش و كرد دراز را خود دست و گشت سوار غرّان شير آن بر و برفت تيز بود، توانا كارى هر



32 
 

 از ديگر دست در كمندى و دست يك در زنجيرى با كه نيز شيربان. بود سير بود، سوار آن روى بر پسر كه هنگام آن در شده رها شير
 درگاه به پس. بود گشته سوار خرى بر گويى و بود سوار شير آن پشت بر دليرى با كه ديد را گرى موزه ناگهان بود، روان شتاب به شير پس
 از شاه. بگفت شاه براى بود، ديده خود چشم به همانگاه در ليك نشنيده، آن مانند به هنگام آن تا هرگز كه را شگفتى آن و شتافت شاه بهرام

 رسد؟ مى كسى چه به گر موزه اين نژاد كه بنگر: گفت موبد به آنگاه. فراخواند خود نزد به را خردمندان و موبدان و ماند شگفت در آن شنيدن
 در و بجستند را او راز نيز ايشان. است پهلوانان سزاوار تنها دليرى ناي كه زيرا. بزند سر ازو كارى چنين كه رواست باشد، زاده پهلوان او اگر پس
 دوان مادر كشيد، درازا به مادرش با باره اين در سخن چون. گردد افزوده هنرش آن بر و بدانند را او نژاد مگر تا گفتند سخن مادرش با باره آن
 جوان اين كه بدان. كنى زندگانى شادان باشد، برجاى روزگار تا: گفت و كرد ينآفر شهريار بر نخست. بگشود او بر را راز آن و رفت شاه نزد به

 را راز آن هيچكس و بدادم نبيذ جام سه نهانى را او من پس. بود ناتوان كار آن در ليك درآورد، خود همسرى به و برگزيد را زنى نارسيده،
 گر موزه دو، هر پدرش، و او نياى كه بدانيد و. شد استخوان همچون و دبرآور سر نمد آن و گشت آللگون رخسارش درنگ بى ناگهان. ندانست

 اين شاه كه دانست مى كسى چه كه براستى. نبود نبيذ جام سه آن بجز هيچ او نژاد. است نبوده پيشه آن از برتر نژادى هيچ را او و اند بوده
 ديگر اكنون: گفت موبد به شاه بهرام آنگاه. نهفتن نشايد را داستان اين كه همانا: گفت و بخنديد زن پير آن كار از شاه شنيد؟ خواهد را سخن
 .پرداخت خوردن مى به بايد و باشد مى روا نبيذ

 سياه كالغى راه در ايد، خفته كه آنگاه كه چندان نه ، نيĤورد زير به را شما شير و گرديد سوار شير نرّه بر كه بخوريد مى چندان ليك
 ميخوارى در و بخوريد مى اندازه به همگان كمر، زرين پهلوانان اى: كه برآمد شاه درگاه از خروشى هماندم پس.  بركَند ىمست از را چشمانتان

 . نگردد زبون تنتان تا بخوابيد گردد، رهنمون شادى به را شما مى چون آنگاه. بنگريد خود فرجام و انجام به

  كردنش بادآ باز و را ده گور، بهرام موبد كردن ويران

 موبد آن راست، سوى در و بود -هرمز -او دستور چپش سوى در. آمد شكار دشت سوى به سپاهيانش همراه به شاه بهرام ديگر روز پگاه
 در كه شكارى بازهاى و شاهين و يوز و سگ با را دراز روز آن. گفتند مى فريدون و جم از داستانهايى بهرام براى  راه آن در دو هر. انديش پاك
 .نديد آهويى يا و گورخر پاى جاى جايى هيچ در بهرام رسيد، آسمان ميان به تابان خورشيد چون. براندند بودند، روان ايشان پيش

 .بازگشت نخچيرگاه آن از دل تنگ و دژم تابان، خورشيد زياد تابش آن براى از پس

 از بسيارى پس. بود اندوهى بى و آرامش جايگاه و خرّم و آباد جايى. دبدي چهارپايان و مردم و خانه و سبزه از پر جايى راهش سر در ناگاه
 مردم از هيچيك ليك. آيد فرود ده آن در تا خواست بود، خشمگين بسيار كه شاه. آمدند سپاه پيش و راه سر به ايشان ديدن براى ده آن مردم
 ايشان در خوبى به ديگر و گشت دل تنگ مردمان آن از ديد، چنين كه شاه. بود ببسته را خران آن پاى زمين گويى. نكردند آفرين او بر ده آن

 .بادا كَرف نيز آنها جوى آب و باد نخچير و دام و دد كنام كه همانا بداخترى جاى چنين: گفت موبد به و ننگريست

 بشنويد را شاه پيام اينك: گفت و واندبخ را ده آن مهتر و برفت ده آن سوى به پس. است شاه فرمان آن كه دانست شنيد، چنين كه موبد
 .نپيچيد سر او گفتار از هيچ و

 همه و بسازد خوبى شهر ، ده اين از كه كرد آن آهنگ و آمد خوش را شاه بهرام چهارپاى، و مردم و ميوه از پر سبز جاى اين كه بدانيد
 و كهتران همه كه بايد اينك. ببرند فرمان هيچكس از كه نبايد و تندهس مهتر ، ده اين كودكان و زنان پس اين از. گرداند مهتر نيز را شمايان
 شنيدن با. روند مى شمار به ده اين كدخداى همگى و مهترانند از ، ده اين كودكان و مردان و زنان همه. آيند گرد جا يك در ده اين مهتران

 ده آن جوانان چون پس. آمدند گرد جاى يك در مهتران و كهتران و مردان و زنان همه و برآمد ده آن مردم از شادى به خروشى سخن اين
 ده آن در گونه بدين چون. ساختند روان خون جوى هرجا در و درآويختند يكديگر به همه و ببريدند را ده آن مهتر سر ناگهان گشتند، ناترس

 .برفت ميان از ايشان چيزهاى ديگر و كشاورزى ابزار همه. ماندند نجاآ در ناتوان پيران تنها و نهادند آن از گريز به روى همه شد، بپا رستاخيزى

 فرا بهار و بگذشت كار اين بر سال يك چون .شدند آب بى جويهايش و گشتند خشك درختانش و نهاد ويرانى به روى ده آن سراسر
. نديد برپا را جايى هيچ ديگر كرد، نگاه چون ليك. رسيدب خرّم و آباد جاى آن به و رفت سو آن به شكار براى از ايران شهريار ديگر بار رسيد،

 يزدان از و گشت زرد كار آن ديدن از شاه بهرام رخسار. بود گشته تهى چهارپا و مردم از سرزمين آن همه و ويران سراها، و خشك درختان،
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 و گردان آباد ما گنج از را آن و برو تيز اينك. گردد ويران خوبى ده چنين كه است دريغ روزبه، اى: گفت موبد به پس. شد درد از پر و بترسيد
 .نبينند رنجى هيچ پس اين از كه بكن چنان

 سرانجام كه اين تا شتافت ديگر برزنى سوى به برزنى هر از. خراميد ويران جاى آن به شاهنشاه پيش از شتاب به شنيد، چنين كه موبد
 چنين كسى چه كه برگوى سالخورده، خواجه اى: گفت بدو و بنشاند خود نزديك و بنواخت ار او و آمد فرود اسپ از پس. بيافت را بيكارى پير

 :گفت مرد پير ساخت؟ ويران را آبادى جاى

 مهتر همگى شمايان: گفت ما به و بيĤمد -بود بر بى نامداران آن از كه -خردى بى موبد ناگهان. بكرد گذر ما سرزمين بر شهريار روزگارى
 چوب و كشتن و تاراج و آشوب از پر ده اين بگفت، را سخن اين همينكه ليك. نشماريد چيزى به ديگر را كس هيچ تا باشيد هوش به و هستيد
 بايد ما بر و گشته بد سخت اينجا كار همه ديگر اكنون. گردد تازه او بر سختى و رنج و اندوه و نباشد او يار آن از بيش يزدان كه باشد. گشت

 آنجا كه هست جايى در مهتر: گفت مرد پير كيست؟ شما مهتر: كه پرسيد ازو و گشت درد از پر مرد پير سخنان آن نيدنش از روزبه. گريست
 شاه، گنج از. باش سر بر افسرى همچون كار هر در و ده اين مهتر تو اينك: گفت بدو شنيد، چنين كه روزبه. بدهد بار گياهان تخم و باشد آباد

 .بخواه ما از نيز بار و خر و اوگ و تخم و بخواه دينار

 زيرا مكن، نفرين پير موبد آن به ديگر ليك. هستى آنها مهتر تو و كهترانند ايشان همه. بكش را او يافتى، بيكار ده اين در كه را كسى هر
 كه مرد پير .فرستم مى برايت شاه درگاه از بايد كه چندان هر بخواهى، نيز يارانى اگر.  نرانْد زبان بر خود دل آرزوى سرِ از را سخن اين او كه
 .شد آزاد ديرينه اندوه آن از ديگر و گشت شاد بشنيد، را سخن اين

 همه و بخواستند خر و گاو خود همسايگان از. پرداخت زمين كردن آباد به و بيĤورد آبگير سوى به را مردم و رفت خانه سوى به درنگ بى
 .بيĤراستند را دشت آن

 .بكاشتند درخت چندين هرجا در و بكوشيد سختى به زمينداران ههمرا به مرد پير

 بودند، گريخته آنجا از كه كسانى همه ديگر، سوى از. گشت شاد آن از ايشان همه دل شد، آباد و كاشته گونه بدين زمين يك چون
 همه و نهادند روى ده سوى به همگى. رسيد ىآگه پير كدخداى آن رنج از نيز و آنجا آبادى از را ايشان چون ليك. گريستند مى خون پيوسته
 درختى جايى در كس هر. گشت مى افزوده كشاورزى زمينهاى آن بر پيوسته نيز گوسپند و خر و گاو و مرغ. بكردند آباد را جويها و برزنها

 و كشت آن از و بيĤراست ار ده آن همه سال يك گذشت از پس كدخدا سان بدين. گشت بهشت همچون ويران جاى آن گونه بدين و بكاشت
 .شد برآورده كامش كار،

 دو هر چون. برفت شكار دشت آن سوى به -داشت نام روزبه كه -موبدش آن همراه به ايران شهريار برسيد، راه از خرّم بهار ديگر بار چون
 ده همه و برآورده سر آن در بلند كاخهاى. بديد پاچهار و كشاورزى زمينهاى از پر را جا همه و كرد نگاه تابان گور بهرام رسيدند، ده نزديك به
 و ميش. بود گشته پر شنبليد و الله گلهاى از نيز دشت آن سراسر و بود شده سبز جوى و گندم كشتزارهاى و آب و باغ و گوسپند و گاو از پر
 سبز، ده آن كه كردى چه روزبه، اى: گفت موبد نآ به ديد، چنين كه بهرام. بود گشته بهشت همچون سرزمين آن سراسر و پراكنده كوه بر برّه
 بدو موبد بساختى؟ نخست روز همچون ديگر بار را آن كه كردى چه اكنون و شدند؟ پراكنده آن چهارپايان و مردم و گشت ويران سره يك

 شاد آن از ايران شاه دل و شد آباد كه بود انديشه يك با هم باز و گشت ويران كه بود من سخن يك با تنها كهن شارستان آن كه بدان: گفت
 با. بترسيدم كهتران و مهتران نكوهش از و گيهان كردگار از من ليك. درآور پاى از گنج دينار با را سبز جاى اين: كه بفرمود من به شاه. گشت
 سرزمين باشند، كدخداى دو شهر،  يك در چون همانسان به. برآورد گَرد دو هر از ناگاه كرد، انديشه گونه دو دل، يك چون كه انديشيدم خود

 پيران به و برفتم من پس. گردد مى خيره آن ديدن از خردمند مرد كنند، كارى يكسان به تن دو اگر كه براستى و. ماند نخواهد برجاى ايشان
 خود براى همگى كيش، وايانپيش و مزدوران و كنيزان و كودكان و زنان. نيست مهتر شما بر كسى هيچ پس اين از مردمان اى: كه بگفتم ده

 آن كه بود من گفتار همين با و آمد پاى زير به ده كدخداى آن سر گشتند، مهتر بودند، كهتر كه كسانى آن چون سان بدين و. هستند مهتر
 با و سخنگوى و خردمند مرد پير. نمودم ايشان به ديگرگونه راهى و برفتم آورد، بخشايش ايشان بر شاه چون سپس. گشت ويران پاك جاى
 تنها چون پس. بساخت شاد را زيردستان دل كار، اين با و بكرد آباد را ويرانيها آن و بكوشيد نيز او و بكردم ده آن مهتر را راهنمايى و دانش



34 
 

 آنها بر را ايزدى در آن، از پس ليك. نمودم بدى ايشان به نهانى آغاز، در من. بكاست كژّى و گشت افزوده خوبى شد، ايشان مهتر تن يك
 .بگشودم

 بكار برندش بر جايگه بر چون              شاهوار گوهر از بهتر سخن

  روان باشد رنج بى كه خواهى چو             پهلوان زبان، بايد، شاه خرد،

 . زه: گفت بشنيد، را سخن اين شاه بهرام چون. بادا آباد گمراهى و كژّى از و شاد جاودانه شاه، دل 

 شاهوارى جامه برايش و ببخشيد بين پيش و هنر پر مرد آن به زرد دينار هميان يك آنگاه. هستى تاج سزاوار تو كه براستى روزبه، اى
 .برافراختند ابر به را سرش و بيĤراستند

  خواهران چهار با گور بهرام داستان

 به سپاهيان با و بمانَد نخچيرگاه آن در را ماه يك تا رفت شكار به بزرگان و موبدان همراه به -گيتى شهريار آن -بهرام ديگر هفته
 گشته سياه جا همه كه هنگام شب رسيد، پايان به ايشان شكار چون. بكردند شكار دشت و كوه نخچيرهاى از بيشمار پس. بپردازد ميگسارى

 همان در. گفتند مى سخن شاهان از برايش و اندندر مى او كنار در نيز سپاه بزرگان. آمد شهر سوى به سپاهيانش همراه به شادمانى با بهرام بود،
 بنگريست روشنايى آن به شاهنشاه. بديد -افروخت مى]  سده[  جشن براى ماه بهمن در خودش كه آنچه مانند به - درخشان آتشى دور از هنگام

 سوى آن در. بودند نشسته آن كنار در اكندهپر ، ده آن بزرگ مردان كه ديد آسيابى ، ده آن پيش در. آمد پديد خرّم دهى آن سوى يك در و
 پيوسته و بودند نشانده را رامشگرى هرجا در و داشتند سر بر گل از افسرى يك هر. بودند بساخته بزرگى جشنگاه دختران همه هم آتش
 رامش با آسياب، در نزديك در. دبودن داده تاب موهايى با و زبان چرب و بوى مشك و ماهروى همگى. خواندند مى خسرو رزم باره در هايى چامه
 در. بودند گشته مست نيمه مى و شادى از و داشتند دست در گلها دسته آن از يك هر و بودند ساخته گلهايى دسته و كشيده نخ به را گلها

 سپهر و است مهر و چهر و كوهش و فرّ با كه خوريم مى شاه بهرام ياد به را اين: گفت ايشان از يكى و بيĤمد خروشى جشنگاه آن از هنگام همان
 بهرام را او كه اينروست از و كند مى شكار گورخر و شير تنها. آيد مى مشك بوى مويش از و چكد مى مى او روى از گويى. برپاست بدو نيز گردان

 .خوانند مى گور

 دشت آن سراسر. بنگريست كران تا كران از را جا همه رسيد،  دختران آن نزديكى به چون. برفت بدانسو بشنيد، را ايشان آواز كه شاه بهرام
 گور بهرام دست در را آن و بيĤورد بلور جامى ميگسار. بيĤوردند او نزد به ميخواره و مى ميگساران، تا بفرمود پس. يافت ماهرويان آن از پر را

 دستبند با و آمدند بيرون ايشان ميان از سوسنك و ابنازي و مشكنك و مشكناز نامهاى به بودند، نامدار كه دختران آن از تن چهار سپس. نهاد
 دلش در ايشان ديدن از كه گور بهرام. بخواندند چامه كام و دانش با شاه بهرام آن براى و رفتند شاه پيش به باالبلند و بهار همچون رخسارى و

 يكى ايد؟ برافروخته را آتش اين چه براى از و هستيد ىكس چه دختران شما كه برگوييد گلرخان، اى: كه بپرسيد تن چهار هر از شد، بپا شورى
 شكار به كوه اين دامان در كه است پير آسيابانى ما پدر كه بدان هستى، شهريار ماننده بسيار چيز هر به كه سروباال سوار اى: گفت ايشان از

 خود شكار از يارانش با آسيابان هنگام همان در. آيد مى است، شده خيره تيرگى آن از ديدگانش و گشته تيره شب كه نيز اكنون هم. پردازد مى
 جام بود، رسيده راه از كه پير آن به كه بفرمود شاه. بماليد خاك بر او پيش در را خود رخسار و بترسيد بديد، را بهرام چون. بازگشت كوه بر

 مرد پير است؟ ايشان كردن شوهر هنگام كه زيرا  اى داشته اهنگ خود كنار در را خورشيدروى چهار اين چگونه تو: گفت بدو آنگاه. بدهند زرينى
 و دوشيزه هنوز ليك اند، رسيده سال اين به گرچه. نيست جفتى هيچ را من دختران اين كه بدان: گفت و كرد آفرين او بر شنيد، چنين كه

 من به را دختر چهار اين: گفت بدو سخن اين شنيدن با هرامب. نيست ديگر چيز گونه هر يا و سيم و زر از اى بهره هيچ را ايشان ليك. اند پاكيزه
 ليك. خر و گاو و سراى و سيم نه و است زمين و جامه نه را ما كه بدان سوار، اى: گفت بدو مرد پير. مدار نگاه را دخترانت اين از بيش و بده

. هستند تو پاى زير خاك و كنيز و تو جفت تن چهار هر: گفت بدو شنيد، چنين كه پيروز. نيست نياز ايشان از چيزى به مرا: گفت او به بهرام
 .بپسنديد هستند، كه همانگونه و بديد هنر يا آهو به را ايشان تو چشم

 آن تا بفرمود سپاه نوكران به و برخاست جاى از و بگفت را اين آنگاه. پذيرفتم ايشان پرورنده پدر از را دختر چهار اين من: گفت بهرام
 .بگذشت دشت از سپاه شب آن سراسر و بيĤمدند دشت به بهرام سپاهيان پس. ببرند شاه شبستان به را بتان
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 و باال برز اين با و ماه همچون كه نامدارى اين آيا گفت خود زن به و بيانديشيد تيره شب آن در و ماند شگفت در كار آن از آسيابان
 و مى و بنشست رامشگر دختران اين آواز شنيدن به و بديد را آتش دور از او: گفت زنش رسيد؟ اينجا به چگونه تيره شب اين در بود، دستگاه

 اين كه بدان: گفت زن بد؟ يا بود خواهد نيك كار، اين فرجام آيا كه بگوى مرا زن، اى: گفت زن به شنيد، چنين كه آسيابان. بيĤورد رامشگرانى
 روى بر او. نبود دلش بر يادى هيچ نيز خواسته و چيز از و نپرسيد ايشان نژاد از هيچ بديد، را ايشان چون مرد آن كه زيرا  بود ايزدى كارى
. نبيند نيز چين در ايشان مانند به بتانى شمنى هيچ كه براستى و. نبود شاه دختر يا دينار يافتن انديشه در و جست مى را ماهرويى تنها زمين
 .براندند راستان و بدنژادان از داستان گونه همه گشت، روشن چراغى همچون جا همه و برآمد سياهى پشت از خورشيد تا گونه بدين

 سبز درخت شاخ آن و آمد بالينت به بخت تيره شب آن در ديشب بهروز، پهلوان اى: گفت پير آن به و بيĤمد ده مهتر رسيد، فرا روز چون
 تو دختران اكنون و آمد بدانسو پس. بديد را آتش و جشن آن و دكر نگاه كه آمد مى نخچيرگاه دشت از شاه بهرام ديشب. نشست ببار برايت
 .بودى آراسته شاه براى راستى، و روى و موى آن با را دخترانت كه همانا. باشند مى او پرده پس در آرامش به و هستند او جفت

 اندوه ديگر پس. داد تو به نيز را پاك ينسرزم اين. كنند مى ياد تو از كشورى هر در پس اين از و است تو داماد شاهنشاه بهرام اينك
 تو آن از فرمان كه چرا  بفرماى دارى، كه فرمانى هر. هستيم تو چاكران و كهتر همگى ما اكنون. گشت دور تو از ترس و اندوه كه زيرا مخور،
 .باشد مى تو براى پيمان و هستيم تو كهتران همگى ما و است

 كه بدانيد: گفت ايشان به ده مهتر آنگاه. بخواندند را يزدان نام پيوسته يك هر و ماندند خيره دوب سخنان اين شنيدن با زنش و آسيابان
 .بيĤورد ايشان براى شوهرى چهارم آسمان از ايشان، موى و روى اين

 را جمشيد گنج گور، بهرام يافتن

 باد همچون دست در اى دستواره با مهترپرستى مرد مهنگا همان در. آمد نخچيرگاه به سپاه ويژگان و موبد همراه به بهرام ديگر هفته
 را گيتى شاه روى تو كه زيرا  بگوى خواهى مى هرچه: گفت بدو موبد كجاست؟ در سپاهيان اين ميان در شاه بهرام آيا: كه پرسيد و بيĤمد دمان

 شاه نزد به را جوينده و گوينده و دانشمند ردم آن پس. گويم نمى سخن سپاهيان با نبينم، را شاه روى تا من: گفت مرد ليك. ديد نخواهى
. بنگرى من گفتار به بايد شاه، اى: گفت بدو مرد آنگاه. براند بيرون به سپاه ميان از را خود رنگ سرخ اسپ شنيد، چنين كه گور بهرام. بردند
 .هستم سراى و كشت و زمين اين دارنده و باشم مى كدخداى و دهگان سرزمين اين در من كه بدان

 خروش ناگاه. شد سوراخى زمينهايم، از يكى ميان در گشت، تند و بسيار آب آن چون كه اين تا رسانم مى آب خويش زمين به پيوسته
. نماياند مى راه گنجى به خروش اين كه باش آگاه. آمد مى سنج آواى پيوسته آب آن از. بخروشيدم جان ترس از كه رسيد گوشم به شگفتى
 از را گراز و كارگر چندين تا بفرمود پس. ديد آب و سبزه از پر را دشت آن همه و كشانيد بدانسو را خود سپاهيان د،شني چنين كه بهرام

 .بزدند سايبانى كشتزارها آن روى بر و آمد فرود اسپ از بلند شاه آن آنگاه. بيĤورند دور راههاى

 .زاندندبسو آتش هرجا در و برافروختند شماله پهلوانان رسيد، فرا كه شب

 سپاهيان همچون و برفتند كارگرانى سو هر از بزدود، بنفش آسمان آن از زنگار و برآورد آسمان درياى از را خود درفش خورشيد چون
 آمدند، ستوه به كندن از مردان آن سرانجام چون. شد گودال از پر هموار، جاى آن سراسر. بپرداختند زمين كندن به سره يك و بگشتند انجمن

 را آنجا كه كارگرانى. بودند برآورده بهشت بسان كه بود سارو و پخته خشت از شده ساخته  اى خانه. شد پديدار كوه همچون جايى خاك يرز از
. رفت آن درون به كيش پيشوايان از ديگر يكى با بديد، را آن موبد چون. شد پديدار آن در جاى دور، از كه بزدند تبر آن بر چندان كندند، مى

 و زبرجد نيز آخور آن درون. بودند برآورده نيز زرين آخورى و بساخته زر از گاوميش دو بود، ياز چندين آن باالى كه بديدند دراز و پهن اى خانه
 .بودند بريخته و درآميخته سرخ ياكند

 مرواريد نيز گالبى هر ميان در و گالبى و سيب و انار از پر شكمشان و بود تهى - بودند كش گردونه گاوهاى بسان كه -گاوها آن ميان
 .بود آب هاى چكه بسان خوشاب
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 نرّ طاووسهاى و تذروها. بود بلور يا ياكند از چشمانى با گورخرهايى و شير از پر آنها پيرامون. بودند ساخته ياكند از نيز را گاوان چشم
 برخيز: گفت گيتى شاه آن به شتاب با و رفت شاه نزد به بديد، را آنجا شاه دستور چون. بودند بساخته گوهر از چشمهايى و سينه با نيز زرينى

 كه كسى هر: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. داشت را آن كليد آسمان تنها كه شد پديدار گوهر از پر اى خانه. افتاد چنگمان به گنجها همه كه
 موبد است؟ آكنده كس كدامين روزگار در را آن و است آن بر كسى چه نام كه بنگر اينك. نويسد مى آن روى به را خود نام باشد، گنجى را او

 جمشيد نام گاو، بر كه ديدم و كردم نگاه من: گفت گيتى شاه به پس. بديد را جمشيد نام گاو، آن روى بر و بيĤمد سخن، اين شنيدن با موبدان
 .است شده نوشته شاه

 جمشيد كه را گنجى اين بايد چرا داناترى، خردمندان، همه از كارى هر در كه اى و موبدان سر اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه بهرام
 كه آنچه هر اينك. مباد پادشاهى براى آيد، بدست داد و شمشير راه از بجز كه گنجى هر. سازم خود گنج را آن نيز من بنهاد، اين از پيش

 .آيد شكستى ما بر كار اين از مبادا تا بده تهيدستان به هست،

 اين با كه زيرا  برسد من سپاهيان به اين از اى بهره هيچ نبايد. آكنيم مى گنج شمشير و داد با كه بدان بجوييم، نامى كه بايد ما اگر
 كودكان و بيوه زنان و بفروشيد سيم و زر به را گوهرها و بشماريد كيان آيين به را ها خواسته اين همه .نيست تنگ برايمان زمين ما مردانگى

 را آنها همه سپس. آوريد گرد آباديها و ويرانه از اند، گسسته دل خويش كام و آرام جاى از و گشته تهيدست كه را نامدارى مردم و پدر بى
 .برسد مزدى شاه جمشيد روان به كار اين از تا ببخشيد را دينار و درم گنجهاى آن و بشماريد

 چرا باشم، تندرست و جوان كه هنگامى تا من. ببخشيد بنمود، را راه و جستب سپاه ميان از را شاه كه كسى آن به را گنج آن از دهم يك
 تن سپاهيانم با بخواهم چون من. مباد گيتى از شادى به اميدى هيچ را او بگيرد، نساجامه جمشيد از كه كسى هر بجويم؟ را جمشيد گنج بايد
 . نشناسم را گريز و نگيرم فريب هرگز تيز شمشير و شبديز اسپ اين با نم. آورم مى بدست گنج و نام چين و تور از و آورم مى رنج به را خود

 يك براى و بيĤورد را كشورش پهلوانان آنگاه. بود آورده گرد خود كوشش و رنج با را آن كه رفت خود گنج سوى به آنجا از بهرام سپس
 .بداد درم سپاهيان به سال

 و شاد بدانسان گور بهرام چون. بنوشيد درخشان مى بلور، جام در و بيĤراست را هرنگارگو ايوان و بساخت بزمگاهى بهار آن در آن، از پس
 :گفت يارانش به گشت، خرّم

 -كواذ كي تا گرفته - بود آفريدون يادگار كه -نامدار نوذر تا هوشنگ از كه ببيند ايد، بشنيده بزرگان تخت از نشانهايى كه سركشانى اى
 بسر ايشان روزگار چون ؟ بخوانْد ايشان بر داد به آفرينى كسى چه و مانْد برجاى گيتى در بزرگان آن از كداميك -نهاد سر بر را بزرگى تاج كه

. شد مى ستايش ديگرى و بودند بيزار ايشان از يكى از. نبود را ديگرى و بود منش را ايشان از يكى.  مانْد يادگار به سخن تنها بزرگان آن از آمد،
 دل دينار براى از يا و ببرم را رفتگان آن رنج بايد چرا. نگذرانيم بد به را گيتى كه باشد سزاوار پس. گذريم مى يكديگر پِى از همگى بدينشان
 .يازم نمى دست نيز گنج سوى به و نازم نمى تاج به و بندم نمى سپنجى سراى اين به دل من. بگشايم

 خورد غم راچ مردم خردمند            بگذرد همى شادى به روزى چو

 همان در. مبادا من گنج و افسر و سر پس آن از ديگر بنالد، من رنج از من درباريان و دهگانان و زيردستان و كهتران از يكى كه گاه هر
 هترم اى: گفت و خاست برپاى بشنيد، را بهرام آواى چون بود، بگذشته او زندگانى از سال چهار و شست و سد كه ماهيار نام به پيرى هنگام
 تو همچون شاهى گيتى در كسى كه براستى ليك. ايم يافته هايى آگهى كم و بيش نامداران، ديگر و فريدون و جم از ما راستكار، و دادگر

 تو روان از اى روشنايى چنان برخيزد، دريا از كه اى كوهه همچون و درياست پهناى به دلت. هستى مهتران فرّ و كهتران اميد تو. است نشنيده
. بپراكندى گيتى در بود، نديده آن همچون مهتران و كهتران از هيچكس كه را گنجى چنان آن تو. بكاست دانايان دل در را خرد كه خاستبر
 است؟ گيتى كجاى در آن كه ندانست كس هيچ ديگر پس آن از ليك. خواندند مى گاوان گنج را آن راندند، سخن گنج آن از چون جم هنگام به
 كه همانا. آمد ننگ سپنجى سراى اين از را تو كه زيرا ننگريستى، گنج آن به بيافتى، را آن چون تو ولى اژدهاست؟ دم در يا ستا خاك به آيا

 شاهى كمر و تاج هرگز .بخشيدى درويشان به زرين گاو آن با را گوهرها آن همه تو. بيند نمى را گوهر همه آن دريا درون در نيز جانور ديده
 .نباشد پايانى را آن و گردد سياه سخن اين از كه خسروان نامه بسيار چه. بادا شاد نيز تو بخت و باشى پيروز و آباد .مباد تو بى
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 او شاگرد و بازارگانى با گور بهرام داستان

 شكار از نرمى به سپهبد بهرام شد، گرم خورشيد تابش از دشت چون. رفت شكار به تير و تركش با بود، دژم كه بهرام روزى ديگر هفته
 به پس. نديد را هيچكس و كرد نگاه سو هر به. رسيد بازرگانى كاخ سوى به برفت، بيابان راه از چندى چون. نهاد روى خود ايوان به و برگشت
 و بگشت و دآور فرود اسپ از را او شنيد، چنين كه بازرگان. ديد نخواهى رنجى هيچ ما از كه بدان و بساز خويش ميهمان را ما: گفت بازرگان
 ليك. بيĤور بريان بادام مغز با كهنه پنير اندكى: گفت بدو و داد  بازرگان به درم چند بود، ناالن شكم درد از كه بهرام. بگزيد برايش را جايى

 را خوان و بيĤورد را گرم بريان مرغ يك و برفت نرمى به ميزبان رسيد، فرا شب چون. نيĤورد بود، گفته بهرام آنچه نداشت، بادام مغز كه بازرگان
 زيرا  بدادم نيز درم و خواستم كهنه پنير خواهش با تو از من: گفت بازرگان آن به ديد، چنين كه پهلوان بهرام. نهاد بهرام پيش در و بيĤراست

 را تو روان تا ندارى ردخ كه براستى خرد، بى اى: گفت بدو سخن اين شنيدن با بازرگان. نيĤوردى را آن تو ليك. بودم ناالن شكم درد از كه
 پنير آرزوى ديگر بشنيد، ازو را سخن اين كه بهرام. نباشد شرم آيين خواهى فزون ديگر بيĤوردم، را گرم و بريان مرغ اين كه اكنون. بپروراند

 هنگام چون. نكرد ياد ازرگانب بر بود، بگذشته كه آنچه از ديگر و بخورد را خوراك و گشت پشيمان خويش گفته آن از و نهاد كنارى به را كهنه
 .نگفت بازرگان به چيزى هيچ ديگر و بخوابيد رسيد، فرا نيز خواب

 اى: گفت مى شاگردش به پيوسته توانگر بازرگان آن گشت، ناپديد شب كرفگون چادر و بردميد آسمان جوشان درياى از خورشيد چون
 كه بايست نمى تيره شب آن در مرا بود، ارزان مرغ اين اگر بكردى؟ ستم گونه ينا و بخريدى درم يك از بيش ارزش به مرغى چرا ناكاردان، مرد
 چنين كه شاگرد. بود شير و انگبين شيرينى به من با او امروز خريدى، مى پنير اندكى دانگ يك با او براى اگر. كنم كارزار آنگونه سوار آن با

 و باشيد من ميهمان دو هر سوار، اين و تو. ام خريده خويش درم از را مرغ اين من هك بدان چنان تو و است تن يك اين: گفت بازرگان به شنيد،
 .مكن كارزار من با مرغ اين براى از

 را او كه شاگرد. برود خود شاهى ايوان به و بنهد زين آن بر تا رفت خود راهوار اسپ آن پيش به برخاست، خوش خواب از بهرام چون
 برفت جوان. ماند فرو شگفتى در او  بخت از و بنشست او تخت بر و برفت شنيد، چنين كه شاه. باش جفت من با وزامر و بيا تو: گفت بدو بديد،

 او كه زيرا. بيĤور نرم نان با را كهنه پنير و كن گرم و بريان را بادامها مغز. مايست گرامى، اى :گفت خود استاد به و بيĤورد مرغ تخم دويست و
 مرغ تخم ديشب تو سوار، اى: گفت بدو و آمد بهرام نزد به شاگرد آن آنگاه. بيĤراى خوانى و ببر را نان اكنون پس. واستبخ را آرزوها اين ديشب
 و شكر و رفت بازار به خريد براى و بگفت اين شاگرد،. برسد كم كم نيز ديگر خوردنيهاى تا بيĤوريم گرمى به را آرزوها اين اكنون .بودى خواسته

 آن سان بدين و. برد خانه به شتاب پر دلى با گالب، و مشك و لركيماس و مى همراه به را آنها و بيĤرايد را خوان تا بجست برّه و مرغ و بادام
 .بيĤورد نغزى خوراكهاى با را خوان مغز پاكيزه منش پر جوان

 كه اين تا بخوردند پى در پى را مى هاىجام آن سپس .بداد شاه بهرام به را آن نخست و ببرد مى از پر جامى شد، خورده خوراك چون
 كه اين تا بپردازيد ميگسارى به اينجا در شمايان پس. است گشته خواستار را ما شاه بهرام: گفت ميزبان آن به بهرام آنگاه. شدند خرّم و شاد

 به و آمد گلشن سوى به ميگسارى آن از ىشاد با و نهاد زين آن بر و بماليد را خود شبديز اسپ بهرام سپس. نجنبيد اينجاى از و شويد مست
 گفتى بدو و بدوختى را شاگردت چشم و بفروختى دانگى به مرا ديشب تو. مكوش افزونى به همه اين فروش، افزون مرد اى: گفت بازرگان آن
 .شتافت خود شاهى كاخ ىسو به و بگفت بازرگان به را اين بهرام،. نهادى اژدها دم در مرا و خريدى آن ارزش از افزون مرغى تو كه

 بازرگان آن كه بفرمود بار ساالر به و بنشست پيلسته تخت بر ايران شاه بنمود، آسمان تخت بر را خود تاج خورشيد و رسيد فرا روز چون
 در و بنواخت را او د،بدي را شاگرد آن شاه بهرام چون. بود دژم ديگرى و شاد ايشان از يكى. بيĤورد همراهش به نيز را شاگرد و شود خواستار را

 بازرگان به بهرام آنگاه. گشت تابان ماه همچون آن ديدن از او تاريك جان و بردند او نزد به هميانى سپس. بنشاند شادى به مهتران آن كنار
 به او تو چيز و ستهخوا با تا بده او به درم شست نيز بار دو ماه هر در. بدان شاگرد اين بنده را خود هستى، زنده كه هنگام آن تا: گفت

 كه دانست خواهد كجا چه از نبيند، را گيتى كار كه شاهى: گفت موبد به شاه آن از پس. سازد خندان را اش آزاده  دل و بپردازد نوازى ميهمان
 شناخت؟ خواهد نيكان از را بدان چگونه و مهترند مردم از كداميك

 گير ياد سخن يك بخردى اگر            پذير دانش خردمند اى كنون

  خرّمى كند كم تو ز همانا             مردمى اگر ايچ مكن بخيلى
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  پاليزبان زن با او داستان و را اژدها گور، بهرام كشتن

 الله و گشت بهشت همچون خاك و رسيد فرا بهار كه اين تا بگذرانيد رامشگران و جام و روشن مى با مهتران كنار در را چندى شاه بهرام
 رده ها سبزه پاى هرجا در و بتاختند سخت زمينهاى بر آهو و گورخر. شد شير و مى همچون جويها آب و نخچير از پر زمينها همه .روييد

 گورخر شكار هنگام ديگر: كه گفتند گور بهرام شاه به پس. شد انار گل بسان مى خُمها درون و گشت مشكدم از پر جويباران همه. بركشيدند
 ماه يك و رفت توران سوى به اينجا از و بيĤورد گردنفراز شاهين و چرغ و باز و يوز و برگزيد را سپاه سواران از تن هزار بايد: فتگ بهرام. شد دير
 شكار با دالور بزرگان آن. ديد بوى و رنگ از پر را جا همه و رفت توران سوى به نخچيرجوى شاه آن سان بدين و. گذراند شكار به آنجا در را

 .داشت دست در مى از جامى پيوسته بهرام و بگذراندند كارها آن در روز دو. كردند تهى آهو و كوهى ميش و گورخر از را جا همه خود

 و برافراخت را خود درخشان تاج خورشيد و بگريخت روز آمدن بيم از تيره شب و گشت فروزان فروز، گيتى خورشيد چون روز سديگر به
 به كه بديد شيرى نرّه همچون اژدهايى ناگهان ليك. رفت شكار به نيز دلير شهريار شد، پيلسته سپيدى به دريا و كوه و گشت زرد زمين

 بر خدنگى تير و كرد زه به را كمان درنگ بى شاه بهرام پس. بود او سينه بر زنان همچون نيز پستان دو و بود سرش بر موى خودش درازاى
 سراسر و بركشيد اى دشنه و آمد فرود اسپ از آنگاه. ريخت فرو او سينه از زهر و خوناب و بزد او سر انمي بر نيز ديگرى تير. بزد اژدها آن سينه
 .بدريد را اژدها آن سينه

 .بود افسرده زهر و خون آن درون را او و برده فرو را جوانى مرد اژدها آن كه ديد

 به پيچان و سرگشته همچنان پس. گشت تار بهرام چشم اژدها، زهر نآ از هنگام همان در. بگريست او بر بسيار مرده، آن ديدن با بهرام
 .آمد نياز آب و خواب به را او كه اين تا برفت راه

 بديد، را بهرام زن، چون. داشت دوش بر سبويى كه بديد را زنى آنجا در. رسيد سرايى در پيش به و دشت آن در آبادى جاى به سرانجام
 .بپوشيد ازو را خود روى

 تو نبرده، سوار اى: گفت بدو شنيد، چنين كه زن بگذرم؟ رنج با بايد كه اين يا سازيد مى خويش ميهمان اينجا در مرا آيا: گفت بدو بهرام
 و خواند پيش را خود شوهر و برفت ميزبان زن و راند خانه در را اسپ شنيد، زن از را پاسخ اين كه بهرام. بدان خود خانه همچون را خانه اين
 بالين و بگسترد را بوريايى و بِرُفت را خانه و برفت زن خود سپس. بمال پشمين جوال با را او اسپ ندارى، شانه چون و بيĤور كاه: تگف بدو

 كسى كه گاه هر نادان پير اين: كه گفت ناسزا خود شوى به پنهانى و بيĤورد نيز آب و برفت انبار آب سوى به و بكرد آفرين بهرام بر آنگاه. بنهاد
 .كنم مى پرستارى نيز سپاه يك از من ليك  نيست زنان كار كار، اين گرچه و بمانَد برپاى همچنان بيند، خود سراى در را

 خانه در بر همچنان نيز مرد پير. بنشست بوريا آن بر و بشست را خود رخسار و برفت -بود گشته ناتندرست اژدها آن از كه - شاه بهرام
 زير به را خود رخسار و بخوابيد ناالن و بخورد آن از اندكى بهرام. بگذاشت ماست و نان و سركه و تره آن بر و ردبيĤو خوان زن. بود ايستاده
 زيرا  بكشى اى برّه سوار اين براى بايد تو روى، ناشسته زشت اى: گفت خود شوهر به زن شد، بيدار خواب از چون. ساخت نهان اش چينى دستار

 چرا: گفت زن به شنيد، چنين كه فرومايه شوهر.  مانَد مى شاه بهرام به تنها و دارد را ماه فرّ و كيان شكوه و است يارانشهر نژاد از و بزرگ او كه
 اين و بكشتى هم را برّه چون اينك. ريسى مى دوك ديگر زنان همچون شبها نه و دارى نان و هيزم و نمكسود نه تو بگويى؟ سخن همه اين بايد
  بگفت گونه بدين شوهر. آمد خواهد پيش دمانى باد و گرما يا زمستان زمانى گمان بى رسيد؟ خواهد چه كار اين از را تو ،برفت و بخورد سوار
 كشته بره سان بدين چون. شد كشته سوار آن براى از و زن آن گفتار به برّه آن سرانجام و نشنيد را او سخن بود، سگالشگر و نيك كه زن ليك
 بريان پاى يك و جويبار تره و مرغ تخم آن بر و آورد شهريار پيش به خوان آنگاه. بپخت ترينه ديگى در و بيĤورد سوخته نيم هيزم و آتش شد،
 سنجد كمى و مى پر كدوى يك زن رسيد، فرا كه شب. بود ناتندرست و خواب بى بخورد، خوراك بهرام چون. بنهاد بود، پخته كه را آنچه و برّه

 را دل اندوه دمى و بخورم  مى تو گفتار شنيدن به تا بگوى من با كهن داستانى سخن، كم زن اى: گفت زن آن به ديد، نچني كه شاه. بيĤورد
 سخن ازو كه باشد نيكو آرى: گفت سخن كم زن هستى؟ مند گله ازو كه اين يا است خشنودى شاه اين از را تو آيا كه بگوى اينك. بشكنم
 .بيند نمى خوبى و داد او از كسى و است چنين اين: گفت بدو بهرام. اوست از كار هر فرجام و آغاز كه زيرا گوييم،

 از شاه ديوان كارداران و سواران گذر راه هميشه .است فراوانى سراهاى و كسان ده اين در كه بدان انديش، پاك اى: گفت منش پر زن
 چه اگر  سازد ناخوش كس آن دل بر را روزگار درم شش پنج براى از تا شدكو مى و نهد مى دزدى نام كسى بر ايشان از يكى گاهى. اينجاست
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 كه بدان اينك. يازد مى دست بدو بيهوده و برد مى آلودگى به را تنى پاك زن نام كه اين يا و. ديد خواهد بسيار رنج كار آن از خودش سرانجام
 .رسد مى رنجهايى چنين شاه از را ما

 يزدان شاه آن پس. شد بد كارگزار آن كارهاى براى از او نام كه انديشيد خود با و گشت انديشناك سخن اين شنيدن از ايران شهريار
 آن سراسر. شود پيدا گزند از داد و مهر تا كنم مى تندى و درشتى روز چند پس اين از. ندارد هراسى دادگر از هيچكس: گفت دل در شناس
 دريد را شب مشكبوى چادر خورشيد چون. بود گشته جفت ستم با دلش و نرفت خواب به و پيچيد مى خود به تيره انديشه آن در بهرام را شب

 و بيافكن آب در تخمى گونه همه و بيĤور را آتش و كاره هر ديگ: گفت بدو و آمد شوهر پيش به زن ساخت، نمودار آسمان بر را خود روى و
 .مگير آسان را كاره هر ديگر اين كار تو بدوشم، را گاو شير من كه هنگام آن تا. بتابد آن به آفتاب نبايد كه بدان

 .نهاد آن پيش در فراوانى گياهان و بيĤورد خود چراگاه از را گاو و برفت زن آنگاه

 اندوه از ميزبان جوان زن آن دل. ديد تهى شير از را گاو پستان ليك. جفت و يار بى خداوند نام به: گفت و ماليد پستانش به دست سپس
 از: گفت بدو شنيد، چنين كه شوهر. گشت ستمكار و بپيچيد نهانى گيتى شاه دل ديشب كه بدان كدخداى، اى: گفت شوهرش به و گشت يرپ

 شاهى كه گاه هر. نيست بيهوده من گفتگوى اين كه بدان گرانمايه، شوهر اى: گفت زن ليك افكنى؟ مى بد اختر چرا گويى؟ مى سخن چه
 و  جِهمرز. بويد نمى مشك درون نيز نافه و گردد مى خشك پستانها درون در شير و تابد نمى آسمان از بايد مى كه چنان نيز ماه شود، بيدادگر
 خردان بى برابر از خردمندان و خورد مى را مردم دشت درون در گرگ. گردند مى خارا سنگ همچون نرم دلهاى و شود مى آشكار دورويى

 بدتر آبشخورش نه و شد پيش از كمتر گاو اين چراگاه نه اكنون. گردد مى تباه مرغان زير در تخم شود، دادگربي شاهى كه گاه هر. گريزند مى
 .گرديد كرف سياهى به رنگش و شد خشك پستانش در شير چنين اين ليك. گشت

 و توانا كامكار اى: گفت يزدان هب و گشت پشيمان اش انديشه آن از زود بشنيد، را زن سخنان - گيتى شاه آن -بهرام چون هنگام همان در
 فرّخ زن آن گفت، را سخن اين بهرام كه هماندم. مباد برايم شاهى تخت اين پس بپيچد، دادگرى از من دل هرگز پس اين از اگر روزگار، دارنده

 زن. بباريد شير گاو پستان از ناگهان .بيĤور بيرون را خود شير: گفت و بماليد گاو پستان به دست خداوند نام به ديگر بار پرست يزدان و پاك و
 به سپس. نبود هنرى چنين را او گرنه و ساختى، دادگر را بيدادگر تو كه همانا دستگير، اى: گفت پروردگار درگاه به ديد، چنين كه ميزبان

 :گفت شوهرش

 .آورد بخشايش ما بر آفرين گيهان دانيز كه زيرا  باش شاد و خندان كار اين از نيز تو. شد دادگر ديگر بار بيدادگر آن كه بدان

 در نيز شوهرش و رفت مهمان نزديك به انديش پاك زن بپرداختند، كار آن از مرد و زن و شد پخته كاره هر ديگ آن در شير چون
 زن آن با سپس و بخورد رباشي  آن از اندكى شاه. بود نيز زيربا كه اگر بود مى نيكو چه. بنهاد آن بر شيربا اى كاسه و ببرد را خوان او سر پشت
 هيچ نبايد كه بدان و بيĤويز درختى بلند و بزرگ شاخه بر بگذرند، آن پيش از مردم كه جايى در و ببر خانه درگاه به را تازيانه اين: گفت پايمرد
 درختى از را شاه تازيانه آن و دويد ابدانج زن. كن نگاه تازيانه اين به پيوسته و آيد مى راه از كسى چه تا ببين سپس. رسد بدان باد از گزندى

 از همه. بكرد آفرين بهرام بر بديد، را تازيانه آن كه كسى هر. برسيدند راه از بيشمارى سپاهيان كه اين تا كرد نگاه بدان چندى و بيĤويخت
 كسى اين كه همانا: گفتند ديدند، چنين كه شوهر و زن آن. بردند مى نماز را آن و رفتند مى دراز تازيانه آن پيش به و گشتند مى پياده اسپ
 و بزرگ شاه اى: گفتند و دويدند شاه نزد به پياده شرم، از پر دو هر پس. است شاهى تخت خور در تنها اى چهره چنين و نيست شاه بجز

 اى آگاهى هيچ را ما. بود پاليزبان رىشوه و بينوا زنى. بودند تو ميزبان درويشانى خانه، اين در كه بدان موبدى، موبدان، همه بر كه اى خردمند،
 .بكوشيم بود، بايسته كه چنان نتوانستيم و آيد مى ميهمانى به بينوا سرزمين اين به او چون كسى كه دانستيم نمى و نبود شاه از

 تنها و بمان اينجا در و كنم پاليزبانى پس اين از ديگر پس. دادم تو به را ده و سرزمين اين روزبه، اى: گفت او به شنيد، چنين كه بهرام
 ايوان به و برفت بينوا ده آن از شهريار سان بدين و. شد سوار خود بادپاى اسپ بر و برفت سراى آن از خندان و بگفت اين بهرام،. كن ميزبانى

  .بيĤمد خود گوهرنگار
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  دهگان برزين دختران خواستن و نخچير به گور بهرام رفتن

 هر با و برفتند او همراه به شكار براى از نيز ايران بزرگان از سوار سيسد. شد بيرون شكار ابزار همراه به و يانشسپاه با شاه روز سديگر به
 نيز شتر ده. بودند نهاده آنها بر زر از پاهايى جا و پاالنها و بيĤراسته ديبا با را شتر ده. شدند همراه شكار ابزار با ريدك سيسد سواران آن از يك

 بودند نهاده نيل رنگ به اى پيروزه تخت آنها بر كه بود پيل هفت نيز آنها پيش در. بودند بيĤراسته ديبا با را تخت و بردند مى را شاه نشستنگاه
 براى زا. بود ستام زرين]  اسپانى بر سوار[ و زن تيغ ريدك سى نيز ايشان از يك هر با. بود گور بهرام شاه نشستنگاه و بلور و زر از هايش پايه كه

 همراه به هم گردنفراز شاهين و چرغ دويست و باز شست و سد. بود استر سد - داشتند سر بر گوهرنگارى افسرهاى همگى كه -نيز رامشگران
 الژوردين روى بر درخشان زر زردى به نوكى و خون از پر جام دو سرخى به چشمانى و سياه چنگالى با سياه مرغى آنها پس در. بود بازداران

 با تخت يك مرغ، اين بجز خاقان. بود فرستاده شاه براى خاقان را آن و خواندند مى طغرى را او و بود گرامى بسيار شاه چشم در كه بود آن
 و چينى ناياب و گرانبها چيزهاى از شتر بار سيسد و گوشواره شش و سى و دستبند چهل و زبرجدنگار زرين گردنبند يك و بيچاده از تاجى
 .ببردند فروز گيتى شاه آن با يوز بيست و سد نيز بازداران پشت در. بود فرستاده نيز ياكند نگين سيسد

 .بودند بيافكنده آنها بر زر زنجير و بيĤراسته گوهر با را يوزها گردنبند

 .برگذشت نيز اورمزد ستاره از تاجش كه بيĤمد دشت به چنان گونه بدين شاهنشاه

 چون. رفت مى دريا آن به مروا به بار يك سال هفت هر شاه بهرام. نهادند روى دريا آب سوى به دند،بو شكار جستجوى در كه كسانى همه
 آسمان به -نبود شكيبا هيچ كه فرمانروا مرغ آن - طغرى و بزد تبيره پس. ديد مرغان از پر را دريا آن شاهنشاه رسيد، دريا نزديك به سپاهش

 چنگ به دالمنى پريد، آسمان به طغرى كه هنگام آن در. بود زبون مرغ، آن چنگال در -كرد مى شكار نيز را پلنگ خودش كه - كلنگ. پريد
 مرغ آن پريدن از شاه دل. گشت دوان او پس از نيز بازدار و بپريد شود، رها كمان از كه تيرى همچون. گشت ناپديد آسمان در ناگهان و آورد
 .بتاخت او پس از  آن زنگ آواى به و شد تنگ

 ديگر كه زيرا بتاخت، تن چند با تنها شاه. بود برآورده سر باغ آن گوشه از كاخى كه شد پديدار او پيش به فراخى باغ هنگام نآ در
 پير كه بود آبگيرى گلستان، ميان در و بديد تندى مرغزار باغ آن پس در رفت، باغ آن درون به گور بهرام چون. بودند نخچيرگاه در سپاهيان

 كنارش در پيلسته سپيدى به نيز دختر سه. بود خواسته و بنده از پر باغ همه و بودند بيĤراسته ديبا با را زمينش. بود نشسته آن لب بر مردى
 جامى يك هر و بودند گيسو كمند و ابرو كمان و باالبلند و بود بهار همچون رخسارشان. بودند نهاده سر بر پيروزه از تاجى يك هر و نشسته

 .شتنددا دست در بلور

 .شد تيره دلش نيز طغرى كار براى از و گشت خيره چشمانش ايشان ديدن از كرد، نگاه ايشان به گور بهرام چون

 .گشت شنبليد گل زردى به ترس از رخسارش بديد، را او توانگر دهگان آن چون

 را زمين و برفت شاه پيش به آبگير لب از دبا همچون برزين. شد ناشاد دلش شاه ديدن از كه بود برزين نام به خردمند پيرى دهگان، آن
 سوار دويست با من سرزمين اين در كه نيست سخن اين گفتن ياراى مرا. بادا دلت كام به روزگار خورشيدچهر، شاه اى: گفت و داد بوسه

 از طغرى امروز: گفت برزين به نيد،ش چنين كه گيتى شاه. آمد برخواهد ماه به برزين بخت سر گردد، شاد باغ اين از شاه اگر كه همانا. بايست
 كه سياهى مرغ اكنون من: گفت شاه به برزين. بتاختم زنگش آواى به آن پس از و شد تنگ شكارى مرغ اين براى از دلم و گشت نهان ما پيش
 و بنشست گردو درخت آن بر و بيĤمد كه بديدم بود، شده بسته آن بر نيز زرينى زنگ و بود زرير زردى به نوكش و چنگ و كرف همچون تنش
 بنده. بنگر را گردو درخت آن سراسر و برو: گفت بندگان از يكى به درنگ بى سخن، اين شنيدن با شاه. آيد مى دست به تو بخت به اينك هم

 چون. گيرد مى را آن بازدار اكنون و است برآويخته شاخى به طغرى كه بدان بادا، شاد گيتى شاه همواره: گفت بلند آواى به و برفت باد همچون
 داران، تاج همه و فرخنده تو بر ميزبان اين پِى ندارى، جفتى و يار هيچ زمين روى بر كه شاهى اى: گفت پير آن شد، پديدار طغرى سان بدين
 .بخواه كام يافتى، دل آرام چون و بنوش جامى شادى اين براى از اكنون. باد ات بنده
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 و گنجور و دستور هنگام همان در. گشت شادمان كار آن ديدن با پير و آمد فرود آبگير آن لب بر شنيد، چنين كه گيتى شاهنشاه
. بداد گور بهرام دست به و بيĤورد بلور جام سپس. برد نام گيتى شاه از نخست و بيĤورد جام و سرخ مى برزين پس. برسيدند نيز شاه اسپداران

 .بنهاد خُمى جاى هر در و برگشت شادان ديد، چنين كه برزين. بخورد بيشتر نيز جام كشه هانداز از و بگرفت بديد، را نبيذ جام آن شاه چون

 آن از گردنكشى و است آمده باغ اين به كه است شاه بهرام اين هنرمند، كهتران اى: گفت دختران آن به برزين بشد، مست بهرام چون
 نهاده سر بر گوهر از كالههايى كه دختر سه هر پس. بيĤور چنگ ماهروى، خترد اى نيز تو. بخوان چامه و بشتاب گوى، چامه اين. نيست سپاه

 شاهنشاه. بپرداخت آواز به -بود شكن اندوه و آواز خوش كه - سديگر و نوازى چنگ به ديگرى و پايكوبى به يكى و رفتند شاه نزديك به بودند،
 زندگانى شادمانى اين به تو با كه هستند كسى چه دختران اينها: گفت برزين به پس. گشت شادكام و كرد تهى باده از را جام ايشان آواز به نيز
 ديگرى و گوى چامه يكى كه -دلبر و پسنديده دختران آن كه بدان. مبيناد تو بى را روزگار كسى هرگز شهريار، اى: گفت برزين كنند؟ مى

 و باغ و دينار و درم از چيز همه مرا و ندارم كم چيزى هيچ من اه،ش اى. هستند من دختران -پردازد مى پايكوبى به هم سديگر و است چنگزن
 .دارم بيند، مى را آنها شهريار، كه همينگونه و خرّم بهار بسان نيز دختر سه. هست زمين

 از را دل همگى شنيدند، چنين كه بتان آن. بگوى را شاه چامه و بپرداز را دل ماهروى، اى: گفت گوى چامه دختر آن به برزين آنگاه
 آسمان بر ماه به تنها كه براستى ماهروى، شاه اى: گفت شاهنشاه به گوى چامه آن نخست. برساختند را چنگ و چامه و كردند تهى اندوه

 خوشا. نازد مى تو به شاهى تاج و تخت و است ساگ بسان بااليت و ماه همچون ديدارت. باشى مى شاهى تخت سزاوار تنها و هستى ماننده
 به تا تو تاج فرّه و باشند مى ستبر بازوانت و است تنگ ببر، همچون ميانت. بيابد تو موى از بويى كه آن خوشا و ببيند را تو روى گاهپ كه كسى

 شكار پلنگ، و شير و است ابر مانند به دستت و دريا چون دلت. خندد مى شادى به تو مهر از دل و است گلنار همچون ات چهره. آيد برمى ابر
 و بازو اين با را تو كمند كه سپاهى. گردد مى شير همچون آب تو دادگرى از. شكافى مى نيز را موى خود تير پيكان با. باشند مى تو كمند

 بلور جام آن بشنيد، را چامه اين گور بهرام چون. درد مى هم از جنگاورانش مغز و دل هم باز باشد، نيز گران سپاهى چه اگر ببيند، تو زورمندى
 نخواهى من از بهتر دامادى هيچ تو كه بدان اى، چشيده گيتى از بسيارى گرم و سرد كه سرافراز مرد اى: گفت برزين به و بخورد را سنگ گران
 .باشد شهرياران پهلوان و انجمن بزرگ كه يافت

 .برافراز كيوان به را خود افسر كار اين با و بده من به را دخترت سه هر پس

 چه بود؟ گيتى در سخن اين گفتن ياراى را كسى چه .بادا شاد تو به ميگسار و مى اين شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه برزين
 و اورنگ و فرّ و تخت و تاج آن و باشم تو شاهنشاهى تخت پرستنده تا پذيرى مى بنده يك بسان مرا تو اگر اينك دارد؟ را كار اين زهره كسى
 دور از را ماهروى سه اين كه شاه. باشند مى اى بنده همچون تو پاى پيش در و هستند تو كنيز نيز دخترم سه اين پس كنم، پرستش را تو بخت
 و ساگ باالى به دختران اين كه بدان. گويم مى گيتى شهريار به هستند، نهان در كه آنچه و را ايشان نيك و بد من اكنون ليك. بپسنديد بديد،

 و افكندنى و گستردنى و پوشيدنى از شتر بار دويست ايشان براى نيز من ايوان در. هستند تاج زيبنده و تخت سزاوار و پيلسته سپيدى به
 .هست -باشند مى شاد بدان سخت دختران كه -نيز تخت و تاج و گردنبند و دستبند. است پراكندنى

 رامش سوى به مى جام با خودت و بماند همانجا تا بگذار و ساز نهان خودت براى دارى، كه هرچه: گفت بدو و بخنديد برزين كار از بهرام
 ايشان سه هر و دادم تو به شاه هوشنگ و گيومرت آيين به را ماه همچون دختر سه اين من پس: گفت بدو شنيد، چنين  كه پير برزين. بگراى
 .باشند مى زنده تو براى و هستند تو پاى خاك

 نيز بانوانش بر را آنها و بپسنديد بديد، را ايشان شاه چون. داشتند نام شنبليد و فرانك مه ديگر دختر دو و بود آفريد ماه بزرگ دختر نام
 رومى نوكر شست نشستند، كجاوه در بت سه هر چون.  بيĤورد سپاه ميان از زرين روان تخت چهار نامداران از يكى تا بفرمود پس. برگزيد
 آنجا در نيز شاه. برفتند شاه زرين شبستان به ماهروى سه آن سان بدين و. خواندند مى آفرين نهاآ بر و راندند مى بتان آن گرد به ايشان و بيĤورد

 و بود تازيانه همان سپاهيان، براى شاه نشانه تنها. بيĤراست را او درگاه و ببرد را شاه تازيانه بندگان، از يكى آنگاه. شد تر مست كه اين تا بود
 چون و گشت مست تا بود آنجا در نيز بهرام. برد مى نماز را آن و رفت مى آن پيش به دوان ديد، مى را انهتازي آن دراز هاى رشته كسى چون
 بخورد بسيار و بماند آنجا در هفته يك و بيĤمد خود آگين شاهبوى خانه آن و زرين شبستان سوى به و نشست كجاوه در شد، خرّم گونه بدين

 .بشنيد و بگفت و ببخشيد و
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  گوهرفروش دختر خواستن و نخچير به گور بهرام نمودن هنر

 .آمد شكار دشت به سوار هزار و] موبد[  روزبه همراه به شاه بهرام هشتم روز به

 بود بهار گاه. بكرد ياد را پيروزگر يزدان و كرد زه به را كمان گوشه دو و بكشيد تركش از را كيانى كمان و بديد گورخر از پر را دشت همه
 در همچنان بهرام. بود گشته آللگون زمين روى خونشان از و كَند مى پوست ديگرى از يك هر. بودند جفت جستجوى به جا همه گورخران و

 .برآشفت مستى از ديگرى نرّ گورخر يك كه اين تا بود آنجا

 آن چون بود، كرده زه به را كمان كه گىجن بهرام. آورد زير به را اى ماده شد، پيروز ديگرى بر دلير نرّ گورخر دو آن از يكى سرانجام چون
 دل. بدوخت بهم را ماده و نرّ و كرد گذر آن بر تير پر و پيكان كه بزد نرّ گورخر آن پشت بر تيرى چنان و گشت شادمان و بخنديد بديد، را

 همه و دور تو فرّ از بد چشم: گفت و بكرد آفرين شهريار آن بر بديد، را زخم آن سپاهيان از كه كسى هر. گشت برافروخته زخم آن از سپاه
 .پهلوان هم و شاهى هم كه زيرا  هستى همتا بى روزگار اين در مردانگى اين با تو. بادا سور روزگارانت

 پس. بديد ژيان شير دو بيشه، آن پيش به و شد پديدار اى بيشه راه ميان در. برانگيخت آنجا از را خود شبرنگ اسپ شاه بهرام سپس
 .كرد گذر خاك تا تير پر و پيكان و گشت چاك اش سينه كه بزد شير سينه و بر به تيرى چنان و كرد زه به را كمان

 :گفت سپس. ببست گردرانش با را آن بر و رفت ماده شير پيش به تيز بهرام آنگاه

 زمين، نامور شهريار اى: كه گفتند و واندندبخ آفرين او بر همگى ديدند، چنين كه سپاهيانش. نبود تيز نيز پيكانش و بود پر بى تير، اين
 كوه پِى پس بيافكنى، را شير يك پر بى تير با چون. است نشنيده و نديده شاهنشاهان تخت بر تو مانند به شاهى گيتى در هيچكس كه براستى

 . كَنى برمى بن از هم را خارا

 همان در. بود بگريخته گزند بيم از شبانشان كه بديدند گوسپند از پر اى بيشه پس. براند مرغزار آن در سپاهش نيكخواهان همراه به شاه
 بدين جايى در كسى چه را گوسپندان اين: گفت بدو بهرام. بديد را بهرام -نداشت آرامى هيچ ددان آن بيم از كه -شبان سر يك هنگام

 .آوردم دشت به كوه از را گوهرفروش گوسپندان اين ديشب. يمآ مى مرغزار بدين من تنها گيتى از نامدار، اى: گفت شبان سر دارد؟ ناسودمندى

 دختر يك تنها ليك. است زيور و سيم و زر و نامور گوهر خروارها را او. ندارد گزند از بيمى هيچ هرگز گوسپندان اين توانگر دارنده
. است نديده بدانسان  مردى پير كسى كه همانا. دگير مى نبيذ دختر آن دست از تنها و است شكن بر شكن و داده تاب زلفانش كه دارد چنگزن
 زر آوردن بدست براى كوششى هيچ گيتى شاهنشاه آن كه زيرا بود؟ مانده او براى دستگاه اين كجا نبود، شاه بهرام دادگرى اگر كه براستى

 كه بكشت را ددان آن كسى چه كه گويى نمى من به آيا سوار، و پهلوان و خردمند و دلير نامدار اى اينك. نيست بيدادگر نيز موبدش و كند نمى
 آن چون كه بود يار هفت با سرافراز سوارى. گشتند تباه دليرى مرد تير پيكان از شير دو هر اين: گفت بدو بهرام باد؟ پشتيبانش گيهان خداوند
 اينجا از: گفت شبان سر. كن پديدار و شانمپو ما بر را آن راه كجاست؟ گوهرفروش آن ايوان كه برگوى اكنون. برفت بكشت، را جنگى شيران

 بپوشد، سياه پرند روزگار و رسد فرا شب چون. است شاه بهرام كاخ نزديك در و آيد مى شهر به آن آواز كه آيد مى پيشت به تازه دهى بروى، كه
 .شنيد خواهى را نوش و چنگ آواى كنى، درنگ اندكى اگر آنگاه. آيد مى جشن به توانگر مرد اين

 در. شد آرزو از پر سرش و گشت جدا سپاهيانش و دستور از و. بخواست شاهوارى جامه و باال اسپ يك بشنيد، را سخن اين بهرام ونچ
 گفتارش به همگى پس. كوبد مى را گوهرفروش آن خانه در و رود مى ده آن به ايران شاه اكنون: گفت مهتران آن به] موبد[  روزبه هنگام همان
 به يا و خود زرين شبستان به آنجا از را او سپس. نهد مى زر تاج سرش بر گمان بى و خواهد مى پدرش از را دختر آن كه ببينيد و بسپاريد گوش

 بر ليك. است شبستان سد از بيش را او. گيرد مى جفت ازو تيره شب در يابد، نمى سيرى زنان با آميزش از هيچ كه او. برد مى برزين شبستان
 بر گرانى افسرهاى همگى كه است شمرده را دختران از تن سى و نهسد شاه، ايوان در نوكر اكنون. باشد چنين كه نيست يدهپسند شاهنشاه

 . دهد مى شبستان براى را روم باژ و خواهد مى باژ سرزمينى هر از پيوسته. باشند مى توانگر و دارند سر

 آميزش از ليك. بدوزد بهم را گورخر دو تير، يك با كه نبينند او زور و باال به را سىك هيچ. او آراى بزم رخسار و باال و دوش و بر اين دريغ
 سست تنش و سازد مى الژوردين و زرد را رخسار و تاريك را خود ديدگان. شود مى سست بدتنان، همچون بزودى و گردد مى تباه زنان با

 جوان، راست باالى زنان، كار از. سازد مى نااميد گيتى اين از را مرد وى،م سپيدى و شود مى سپيد مرد موى كه است زنان بوى از. گردد مى
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 خون همچون آن كنى، آميزش بار يك از بيش ماه يك در اگر پس. خيزد برمى هم ديگر سختيهاى و رنج گونه چندين و گردد مى خميده
 از و يابد مى كاهش تن ديگر كنى، افزون را آن چون گرنه و. است يافتن فرزند براى از تنها خردمند، جوان يك براى نيز همين و. باشد ريختن

 .برفتند شاه ايوان به گفتند مى سخن كه همچنان گونه بدين و. گردد مى خون بى مرد، تن سستى، آن

 فروشگوهر خانه سوى به تيره شب آن در اسپش براى نوكر يك همراه به تنها گور بهرام كرد، گم آسمان بر را خود راه خورشيد چون
 و خواست بار و بكوبيد را در رسيد، كه بدانجا. بتاخت بازرگان خانه و چنگ آواى آن سوى به درنگ بى رسيد، گوشش به چنگ آواى چون. رفت

: گفت بدو بهرام چيست؟ براى از تيره شب اين در زدن در اين كيست؟: گفت گوهرفروش مهربان كنيز. بخواست يارى نيز خورشيد خداوند از
 در اگر را زرين ستام و اسپ اين اكنون. بازماندم ازو ناگهان من و بلنگيد من زير در اسپم ليك. بيĤمد نخچيرگاه دشت سوى به ايران اهش پگاه
 اگر كه گويد مى و خواهد مى جايى ما از مردى: كه گفت دهگان مرد به و بيĤمد شنيد، چنين كه كنيزك. دزدد مى من از كسى بگذارم، كوى
 .دزدند مى زرينش ستام با را اسپم نم،بما بيرون

 به پسر، اى: گفت بهرام به و بگشود را در و برفت دوان كنيزك پس اى؟ نديده ميهمانى اينجا در تو مگر. بگشاى را در: گفت بدو مرد
 .آى درون

 به را بنده تو كه همانا دادگر، كتاىي خداوند اى: گفت است، بايستاده كنيزى آن گوشه هر در كه بديد و رفت خانه درون به كه شاه بهرام
 من كردار و كارها همه .باشد من كيش گردنكشى، و آز كه مبادا و گردد من آيين دادگرى، بجز هيچ كه مباد پس. راهنمايى خوبى سوى

 زيردستان همه و گردد روشن من ياد مرگ، از پس شود، افزون من داد و دانش اگر كه براستى. بادا شاد من به نيز زيردستانم دل و باد دادگرى
 ديد، را او كه دهگان. بديد را نامور دختر آن رسيد، ايوان باالى شاهنشاه، چون. بپردازند ميگسارى و نوازى چنگ به گوهرفروش اين همچون من

 و بنهاد بالش و بيفكند نهالى هآنگا. باد كَنده بدسگاالنت دل و فرخنده تو بر شب: گفت بدو و آورد فرود سر و آمد بهرام پيش به و خاست برپاى
 ريدك براى. ببندد را او اسپ تا گفت نيز بندگان از يكى به و نهاد آن بر بسيارى خوردنيهاى و بيĤورد خوانى زود سپس. گشت شاد او ديدار از

 .بپرداختند برايش را ديگرى جاى و بيĤوردند خوانى نيز بهرام

 كاخ اين در تو مهربان، پهلوان اى: گفت بهرام به و بيĤراست پوزش به را لب و بنشست شاه يكنزد به و بنهادند زيرگاهى نيز ميزبان براى
 خسروى باده از چون آنگاه و گيريم بدست مى جام بايد شد، خورده نيز خوراك چون و بنشين من كنار در اكنون. هستى ميزبان خودت من

 :گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. بتازى شاه نزد به بايد شدى، بيدار خوش خواب از چون پگاه و بيĤسايى بايد گشتى، مست

 دل كه زيرا گشت، ناسپاس يزدان به نبايد كه همانا يابد؟ مى رويى تازه اين به ميزبانى كسى چه اى، تيره شب چنين در كه براستى
 .باشد هراس از پر ناسپاسان

 آرام و كام و رامش و مى جام شد، شسته ميهمان دستان چون. ببرد تشت و آفتابه -بود گشته خيره ميهمان ديدار از كه -كنيزك آنگاه
 سپس. بشست گالب و مشك با را آن و بخورد و برگرفت جامى دهگان نخست. بيĤورد شنبليد گل و سرخ مى و نبيذ جام نيز كنيزك. بخواست

 شاه بهرام به را تو و ببندم پيمان تو با مى جام اين با اكنون هم تا چيست؟ ميخواره اين نام آيا: گفت بدو و داد بهرام به را دآلرام جام آن
 و كردن درنگ براى از اينجا من كه بدان. است سوار گشسپ نامم: گفت و بخنديد بسيار او سخن اين شنيدن از ايران شهريار. سازم گروگان

 هم. آورد مى آسمان به را سرم من دختر اين: گفت بدو د،شني چنين كه ميزبان. آمدم كه بود چنگ آواى شنيدن براى .ام نيĤمده ميگسارى
 :گفت سهى سرو آن به ميزبان پس. بود آرزو اندوهگسار، دآلرام آن نام. شكن اندوه و گوى چامه هم و است زن چنگ و ميگسار

 اى: گفت بهرام به و آمد هپادشا نزد به خراميد مى يمانى اگست بسان كه زن چنگ. بيا گشسپ پيش به رنگ و بوى با و بردار را چنگ
 بر سياه شبان. بدان گنجورت و ميزبان را پدرم و خود سور خانه را خانه اين. هستى شهريار ماننده سخت چيز هر در تو كه همانا گزيده، سوار

 شب اين در ماهيار تا بخوان ىا چامه برايم درنگ بى و بردار را چنگ و بنشين: گفت بدو ميزبان. باد برتر نيز بارنده ابر از سرت و فرخنده تو
 .سازد گروگان ميهمان اين پيش به را خود روان و گردد جوان

. گشت سمنبوى وى از خانه همه شد، بلند چنگ ساز آواى چون و درگرفت را مغان خروش نخست و برگرفت را چنگ زن چنگ زن
 چهره گرد به كافور سپيدى به موهايى. هستى جويبار بل بر سهى سرو همچون تو: گفت و پرداخت -ماهيار -پدرش گويى چامه به دختر

 همچون تو. باد پرورده دانش، به روانت و آزرده تو بدانديش هميشه. است آزرمجوى دلت و گرمگوى زبانت و دارى خود سرخ گل همچون
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 را خود سپاهيان جنگ در كه شاهى مانند به تو كه براستى. باشم مى تو كنيز همچون -آرزوست نامم كه -من و هستى خوى آزاده فريدون
 و اختر بلند شاهفش اى: گفت بدو و آمد ميهمان سوى به چنگ و چامه با بگفت، را اينها دختر، چون. گشتى شاد ميهمان ديدن از ببيند، چيره
 ميان در كه چرا. باشد بس برايش بنگرد، تو روى به اگر است، نديده را - ستوده و دآلرام سوار آن -بهرام كه كسى همانا كش، كينه و يكدل

 نرّه چون دلت. باشد شده خرامان تذروى چون كه است سروى بسان بااليت و كوهى ميش همچون ميانت. هستى ماننده او به تنها سپاهيان
 .افكنى مى كروه دو تا را خشت آورد، هنگام به و است پيل ژنده مانند به تنت و شير

 خاك آرزو اين تن اينك. آورى درمى پاى از نيز را بيستون كوه و باشد مى اسپ ران بسان نتبازوا و است گلنار همچون درست رخسارت
 داد بدو را خود دختر ماهيار سان بدين و. هستى او همسر تو اكنون: گفت شنيد، چنين كه پدر. ندارد كين .بادا تو براى زندگانى همه و تو پاى

 .درآورد خود همسرى به را او نيز گور بهرام و

. برفت خود سراى سوى به نيز آرزو. بيĤويخت ماهيار درگاه از را شاه تازيانه بهرام، ريدك آنگاه. گشت درست كارها رسيد، فرا روز چون
 را كسى و ببند را درها: گفت ريدك به. گرفت ساختن را سوار گشسپ كار و آمد ديگر جايى به ماهيار ديگر، سوى از. بودند خفته آنجا در همه
 و بيĤور يخ و فوگان او براى گردد، بيدار خواب از سوار گشسپ چون آنگاه. آورند خوان بر نيك و پروار اى برّه كه بايد. بتازان گوسپندان سوى به
 مى جامهاى آن نوشيدن از من كه بدان. باشد بويا او خواب جايگاه كه كن كارى و ببر بدانجا نيز گالب و كافور از پر جامى. بمان او پيش در

 .برگزيد را خواب و آسانى تن و كشيد سر بر را چادر و بگفت را اين گوهرفروش، مرد پير. هستم خسته بسيار ديشب

 تازيانه آن از نشانى و بيĤمدند كشان ژوپين و سپرداران گشت، درخشان پيلسته بسان زمين و بنمود را خود تاج تابنده خورشيد چون
 شناخت، مى را تازيانه آن كه كسى هر. آمدند گرد ماهيار خانه درگاه بر گشتند، مى انجمن شاه اهدرگ بر كه همچنان سپاهيان پس. بجستند

 را مرد پير و بيĤمد بديد، وران ژوپين و سپرداران از را گران سپاه آن ماهيار خانه دربان چون هنگام همان در. برد مى نماز آن پيش در و رفت مى
 :گفت بدو و بكرد بيدار بود، فتهر خواب به ناب مى آن نوشيدن از كه

 مرد دل. است گشته ميهمانت تو بينواى خانه اين در گيتى شاه كه زيرا  نيست خواب هنگام ديگر اكنون. بگشاى دست و برخيز
 آنگاه ويى؟ج مى اينجا در كجا از را شهريار و گويى مى را سخن اين چه براى از: گفت بدو و آمد جوش به دربان گفتار شنيدن از گوهرفروش

.  نيĤورد زبان بر خردمند و كهن مرد را سخنى چنين: گفت و گشت برآشفته و جست برپاى خروشان دربان، سخن اين براى از مست ماهيار
 تو درگاه بر سپاهى چندان اكنون كه بدان پس كرد؟ ايران شاه زمين، روى بر را تو كسى چه آيا كارآزموده، مرد اى: گفت بدو ريدك  ليك

 فرا هنگام به كه ديدم من. برد مى نماز را كهنه پالس آن رسد، مى درگاه پيش به كه كس هر. نيابى راه بگذرى، بخواهى اگر كه اند يستادهبا
 آن جاى هر بر كه را زربافتى تازيانه و بيĤمد گشسپ ريدك بود، نگشته پديدار فروز گيتى خورشيد روشنايى هنوز كه آنگاه و روز رسيدن

 براى از چنين اين و مكن سستى و برساز را كار اكنون. بيĤويخت است، ما گذرگاه كه سو آن در و ما درگاه پيش از بود، شده بافته گوهرهايى
 .مباش ناتندرست ، مى آن

 نيز دخترم و گشتم مست شاهنشاه، پيش در ديشب من چرا: گفت خود با و بپيچيد خود بر بشنيد، دربان از را سخنان اين مرد پير چون
 گوهرفروش خانه سوى به ديشب كه كسى آن كه بدان خوى، آزاده ماه اى: گفت بدو و آمد آرزو سراى سوى به آنگاه پرداخت؟ ميگسارى به

 سه و بگذار سر بر افسرى ديشب همچونه و بپوش رومى ديباى و برخيز اكنون. بتاخت بدينسو نخچيرگاه دشت از كه بود بهرام شاهنشاه آمد،
 روبروى به تنها و بگذار سينه بر را خود دست دو هر ديدى، را خورشيدفش شاه آن رخسار چون. ببرد بشار به شهريار، براى شاهوار سرخ ياكند
 آيم، نمى اكنون من. بگوى سخن شرم و نرمى به وى با بپرسد، تو از چون آنگاه. بدان خود تن و روان همچون را او و نكن نگاه بدو و بنگر خود
 كه همانا. نشستم كنارش در خوان بر او همتاى همچون ديشب زيرا. بنشاند كنارش در مرا خود، ريدك بجاى و بخواند مرا هك اين مگر

 .آيد گناه جوان و پير به ، مى از كه براستى. گشتم گستاخ شاه بر نيز ميگسارى هنگام به. باد شكسته تنم استخوان

 .شد بيدار روان روشن شاه: گفت و دبيĤم شتابان اى بنده ناگهان هنگام، همان در

 .بشست را خود تن و سر و آمد باغ به برخاست، خواب از تندرستى با شاه چون

. بخواست مى جامى ميگسار، از و بازگشت خويش نشستنگاه به يزدان به اميد از پر دلى با و رفت خورشيد پيش به كنان نيايش آنگاه
. برود او پيش به -بود آرزويش در پيوسته كه -آرزو تا بفرمود سپس. بازگردند راه آن از تا بفرمود بيافت، آگهى كهترانش و سپاهيان از چون
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: گفت بدو و گشت دلشاد و بخنديد ديد، چنين كه شاه. داد بوسه را زمين و گشت خم و رفت او پيش به گوشواره و تاج و بشار و مى با نيز آرزو
 ديگران براى زنان بشار و است بس من براى تو چنگ و چامه همان كه بدان كردى؟ رها و ساختى مست مرا داشتى؟ كجا در ديگر را اينها
 گشتيم، مست ما كه ديشب: گفت شاه آنگاه. بيĤور هم باز بگفتى، چامه در شاه رزم و سرنيزه زخم و نخچيرگاه از ديشب كه آنچه اكنون. است

 آن پيش به كرده، كش به دستهايى با پدر. بخواند را پدرش و بماند خيره شاه دل از ،بشنيد را سخن اين دختر چون رفت؟ كجا به گوهرفروش
 بر تو نام هرجا در و تو كام به گيتى ساله همه موبد، و پهلوان اى سترگ، و بزرگ و خردمند شاه اى: گفت بدو و بيĤمد خورشيدفش شاهنشاه

 .بادا تاج

 ليك پندارى، مى ديوانه مرا تو كه كنم مى گمان چنين من. برگزيند خاموشى بجز هيچ نبايد خورد، مى بيهوشى داروى كه كسى براستى،
 بر خرد بى اى بنده من. سازى درخشان مرا ماه كار، اين با و ببخشايى را گناهم كه باشد سزاوار پس. بود نادانيم از من گناهكارى آن كه بدان
 .شمارد نمى مردمان از مرا شاهنشاه و هستم تو درگاه

 بدخوى و اندوهگين ، مى خوردن با كه هر. گيرد نمى دل به چيزى مست مرد از باشد، خردمند كه كسى: گفت بدو شنيد، چنين كه اهش
 را سمن در الله چامه همان زن چنگ تا بخواه پوزش اكنون. نديدم بدخويى تو از مستى هنگام به من ليك. بپردازد ميگسارى به نبايد گردد،
 خوان و ببوسيد را زمين گفتار، اين شنيدن با هوشيار ماهيار. نخوريم نيĤمده، هنوز كه را روزى اندوه و بخوريم مى آن شنيدن با نيز ما و بگويد
 از كه نيز آرزو. آورد درون به بودند، ايستاده سراى در بر كه را بزرگانى آن همه انديش، پاكيزه مرد آن سان بدين و. برآراست را كارها و بيĤورد

 گرد ماه تابش از و بپوشيد را خود سياه جامه آسمان كه اين تا بود آنجا در و برفت خود سراى به بود، آورده رخسار به چين بيگانگان، آن دندي
 آن و اردبرد را چنگ تا بفرمود ماهروى آن به و بنشاند زر زيرگاه آن بر را او و بخواند را آرزو شد، خورده خوراك چون. گشتند پديدار ها ستاره ،

 .بخواند بود، فرموده آن از پيش شاه كه را اى چامه

 شكن سپاه و پيروز شاه تو. رود مى و سازد مى رها را بيشه تو نام شنيدن با نيز شير كه همانا دلير، شهريار اى: كه خواند چنين آرزو
 كه سپاهى. ندارد را تو چهره آسمان بر نيز ماه و يستن تو باالى به زمين روى بر شاهى هيچ. است سمن ميان در الله همچون تو روى و هستى

 چون هنگام همان در. شناخت نخواهند باز نشيب از را بلندى و درد مى ترس از مغزشان و دل ببينند، را تو آورد و كاله جنگ، هنگام به
 چهل و كجاوه پس. برگزيدند جايى ، ده آن در او راىب از و آمد پادشاه نزد به موبد روزبه شدند، خرّم باده از و گشت پيوسته ايشان مى جامهاى

 گونه بدين و. گشت تازه ايشان ديدار از سرزمين آن همه و بيĤورد - بود روم درياى همچون رخسارشان كه - را رومى دلگسل و ماهروى كنيز
 .برفت شاه شبستان به -بود نهاده سر بر گوهر از كالهى كه -آرزو

  خاركن مرد و كديور وردفرشيد با گور بهرام داستان

 آن نزد و خود شبستان سوى به گفت، مى سخن كه همچنان و بيĤمد بزرگ آن ديوان از روزبه همراه به شادى و دلى گشاده با شاهنشاه
 بى و راه همه از.  بمانَد دشت آن در ماه يك تا آمد نخچيرگاه دشت سوى به فردا پگاه و بخفت بهرام را شب آن. براند خويش سمنبوى بتان
 خواب دشت، آن بر را هيچكس. ساختند تهى نخچيرها از را دشت يك كردند كه شكارى با و بزدند تاژها و سراپرده و گذشتند سپاهيانش راه،
 .بودند سرگرم تنبور و چنگ و شكار گوشت و مى به پيوسته و نيĤمد چشم به

 كه كسى هر و رفتند بدانجا شهر آن از نيز بسيارى مردم .بسوختند هم با را خشك و تر هيزمهاى و برافروختند آتش بيابان آن سراسر در
 و خواهندگان. خريدند مى درم چهار به را گورخرى و آهو ده بازرگانان. بپرداخت سپاهيان با فروش و خريد به آنجا در داشت، نياز دينار به

 خويش ميهمانان و خردسال فرزندان نزد و خود خانه به را آنها از وارهاخر كه يافتند مى را مرغان و نخچير بريان گوشت چندان نيز تهيدستان
 .بردند مى

 آن گَرد از. بيĤورد نخچيرگاه آن از را خود سپاه پس. كرد زنان با خوابيدن آهنگ و آمد شتاب را بهرام بگذشت، كار اين بر ماه يك چون
 .شد نمى ديده راه سوار، همه

 پديدار راه سر بر بازارگاه و كوى و برزن از پر شارستانى هنگام همان در. گشت الژوردين روز، رخسار كه ناي تا رفتند مى شتابان سپاهيان
 كه اين تا برفت و شد روان او جستجوى به پس كجاست ده اين مهتر آيا: كه بپرسيد آنگاه. آيند فرود آنجا در تا بفرمود سپاهيانش به بهرام. شد



46 
 

 ميان در است؟ كرده ويران را اينجا كسى چه آيا: كه پرسيد ازو بهرام. برد نماز را او و بيĤمد خانه آن خداوند. دبدي دراز و پهن و شكسته درى
 نه اينجا در مرا. باشد مى من راهنماى بد، بخت كه همانا و است من سراى اين: گفت خانه خداوند چيست؟ براى از ويرانى جاى چنين ، ده اين
 آفرين از بهتر نفرين خانه، اين بر كه براستى. ببين نيز را سرايم اكنون ديدى، كه مرا. نيرو و مردانگى و دانش نه و هست پوششى و خر و گاو

 سرگين از پر خانه همه. گشت سست شاه پاى و دست خانه آن ديدن از. بديد را سراى آن و آمد فرود اسپ از شنيد، چنين كه بهرام. باشد
 اى: گفت مرد. بيĤور من نشستن براى از چيزى پرست، مهمان مرد اى: گفت مرد آن به بهرام. بود آنجا در نيز ىبلند گاه و تاك و بود گوسپند
 كه باشد سزاوار پس. نيست اى گستردنى و پوشيدنى و خوردنى و افكندنى هيچ مرا كه بدان خندى؟ مى خود ميزبان اين به بيهوده چرا مرزبان،

: گفت مرد ليك. بنشينم آن بر اندكى تا بيĤور بالشى پس: گفت بدو بهرام. بينواست كارها همه اينجا در كه رازي  بجويى اى خانه ديگر جايى در
 چنين: گفت بدو سخن اين شنيدن با مرد. بيĤور نانى و گرم شير پس: گفت بهرام. دارى مرغ شير آرزوى كه همانا. نيست سرگرمى جاى اينجا
. است بهتر نان از جانم چه اگر و بود جان تنم در داشتم، نانى اگر كه بدان. كن زندگانى شادمان پس. تىرف و خوردى نيز را آنها كه كن گمان
 :گفت مرد بيفكند؟ را سرگينها اين و آمد تو خانه به كسى چه پس ندارى، گوسپندى اگر: گفت بدو بهرام

 مانى مى شوربختى نزد در رو چه از. باشد داشته پالسى كه برگزين را اى خانه و برو. گشت خيره گفتارت از من سر و شد تيره شب ديگر
 خانه اين ليك. رسد تو به دزدان از گزندى هيچ كه نبايد دارى، زر از اسپى پاى جا و تيغ كه تو سازد؟ مى درختان برگ از را خود بستر شب كه

 و بده جايى خود سراى در مرا امشب يك تو. نبود زيرم در وناكن برد، مى مرا شمشير دزد اگر: گفت بهرام. است شيران و دزدان گذرگاه ويران،
: گفت را او شاه،. نگردد ميهمان ما خانه در هيچكس كه بدان و مرنج كار اين از: گفت بدو خانه خداوند. نخواهم ديگرى چيز هيچ من كه بدان
 بدو خانه خداوند ليك. ببخشاى من بر پس خواهم، مى سردى آب كه اكنون رادمرد، اى ايستى؟ مى من پيش در بيهوده چرا خردمند، پير اى

 .بردار خودت با و بخور خواهى مى هرچه و برو بدانجا اى؟ نديده است، دورتر نيز پرتاب تير دو از كه را آبگير اين مگر: گفت

 بزرگى، اگر تو: گفت بدو بهرام اى؟ نديده است، كارافتاده از كه را تهيدستى مرد پير كنون تا گويا جويى؟ مى چه بينوا خانه اين در ديگر
 نه و دارم پوششى و زمين نه و است فرشيدورد نامم: گفت بدو مرد چيست؟ نامت كه برگوى اكنون. مكن جنگ آب براى از سپاهى يك با پس
 تا آورد سر من بر را روزگار اين پروردگار كه باشد: گفت خانه خداوند آيى؟ برنمى آرامى و نان جستجوى به رو چه از: گفت بهرام. خوراك و آب
 تهى سراى اين به چه براى از مباد، برايت مهترى و بزرگى هرگز كه تو. كنم ستايش آن براى از را يزدان و ببينم تو بى را خانه ايوان مگر

 و بيĤمد راه به و ديدبخن پير آن كار از بهرام. بگريخت او آواى از شهريار كه بگريست زارى به چندان و بگفت اين فرشيدورد، درآمدى؟
 سرگرم تبر با مردى كه گشت پديدار راهش سر بر خارستانى آمد، بيرون به نامور شارستان آن از چون .آمدند مى او پس از نيز سپاهيانش
 كسى چه ستانشار اين در كه برگوى خارستان، دشمن اى: گفت بدو و رفت او نزد به سپاهيانش ميان از بديد، را او كه شهريار. بود خاركَنى

 .است خورد و خواب بى و آزمند مردى كه فرشيدورد: گفت خاركن مرد است؟ مهتر

 تنش بر را او كه همانا. دارد بسيارى دينار آكنده گنجهاى زمين زير به. است اندازه همين به نيز او اسپ و اشتر و دارد گوسپند هزار سد
 .پوست نه و باد مغز نه

 بفروشد، زر به را خود كشتزارهاى اگر. اى بنه و يار نه و دارد خويشاوندى و فرزند نه و است برهنه كالبدش و گرسنه شكمش پيوسته
 .شد خواهد گوهر از پر اش خانه

 تن بر و است نداشته هم با جامه دو هرگز. خورد مى پنير و ارزن نان تنها خودش ليك. خورد مى و جوشاند مى شير در را گوشت شبانش
 و گوسپند هاى گله كه دانى نمى آيا دانى، مى را گوسپندانش شمار كه تو: گفت خاركن آن به شنيد، چنين كه شهريار. ورزد مى ستم نيز خود

 چند بهرام. است درد از پر او گزند از من دل كه بدان. نيست دور چندان اينجا از راه، مرد اى: گفت خاركن هستند؟ كجا در او شتران و اسپان
 از - بود دالفروز و دلير سوارى كه -بهروز نام به دانايى مرد تا بفرمود سپس. شد خواهى ارجمند ديگر اكنون: گفت بدو و داد خاركن آن به دينار
 بداند، درستى به را شمارش كه هم را پرهيزگارى دبير. بفرستاد نامور آن با و برگزيد را كارآمد و شايسته سوار سد آنگاه. بيĤيد سپاهيان ميان

 بدان و بده نشان ايشان به را راه آن پس. كن درو زر و برو اينجا از ديگر اكنون ليك. جستى مى خار كنون تا: گفت خاركن آن به پسس. بيĤورد
: گفت و بداد گرانمايه اسپى - بود دالفروز نام به توانا و نيرومند مردى كه - خاركن آن به بهرام. بود خواهد تو آن از ها خواسته آن يك سد كه
 آنجا در. بيĤورد دشت و كوه به را سپاهيان آن گشت، افروز گيتى خورشيدى همچون كار آن شادى از كه دالفروز. بتازى باد همچون كه بايد



47 
 

 هزار دوازه دبير، آن. بود ساربان يك كاروان، هر براى كه بود دشت آن بر نيز شتر كاروان ده. دانست نمى را آنها شمار كسى كه بود گوسپندانى
 .بودند كنده خويش سمهاى با را بيابان آن سراسر كه نوشت هزار بيست نيز را شتران و اسپان شمار. بنوشت را شيرده و زنى شخم گاو

 دشت آن همه. بود كوهسار آن بر كشك و گرفته آب ماستهاى نيز شتر بار هزار سيسد. بودند كرده پر گاو روغن با نيز را بسيارى خُمهاى
 .بود راگاهچ بيابان، و كوه و

 آن بر سپس. بكرد آفرين پروردگار و پيروز كردگار بر نخست نامه آن در و بنوشت گور بهرام شاهنشاه نزد به اى نامه ديد، چنين كه بهروز
 دادگرى كه همانا. شادند تو از مهتران و كهتران همه گيتى، شهريار اى: گفت و بكرد آفرين ساخت، كوتاه رنجها از را مردم دست كه شاهنشاه

 شاه دل و باشد اندازه به كه است بهتر گيتى كارهاى همه ليك و. يابد مى را گنجها اين او كه است تو خاموشى اين از و گذرد مى نيز اندازه از تو
 را او امن مهتران و كهتران ميان در و گيتى در هيچكس كه فرشيدورد نام به گمنام يك اكنون. گردد تازه كارها، بودن اندازه به اين از

 خودش ليك بگسترد، گيتى در را خود خواسته چنين اين نيست، سپاسگزار چيز هيچ براى از و را يزدان نه و شناسد مى را شاه نه و شناخت نمى
 گناه من براى مرا تيز گفتار اين ليك. بس و ماند مى بيداد به تنها شاه دادگرى اين كه براستى پس. است بنشسته نهان اندوهگين و تهيدست

 اين بر و بخوانديم نيز را بيگانه دبيران ما. شد خواهد آراسته سال سديگر به بيĤكنى، را گنجها اين از گنج يك تنها بخواهى اگر كه بدان. مدان
 .بنشانديم البرز كوه

 نيز زمين درون او رگوه و زر: كه گفت ما به گوينده مرد آن. شد خم نويسندگان پشت و است نيĤمده پديد گنجها آن شمار هنوز ولى
 و باد ايران شاه بر من درود. فرمايد مى چه مرا شاه كه ببينم تا ام دوخته راه به را ديدگانم و نشسته كوهسار اين بر من اكنون. اينهاست از بيش

 .ببرد شاه نزديك به را نامه آن تا بيĤورد را اى فرستاده بهروز آنگاه. بمانى زنده همواره

 پس. كرد اخم از پر را مشكين ابروهاى و آورد ديدگان به اشك و گشت دژم. بيافتاد شورى دلش در بخواند، را نامه آن گور بهرام چون
 آفرين پروردگار و پيروز خداوند آن كردگار، بر نخست. نويساند بهروز براى اى نامه و رفت او پيش به چينى پرند و رومى خامه با دبير تا بفرمود
 .شاهنشاهى ديهيم و فرّهى و دانايى خداوند. بكرد

 را گنجها اين مرد، آن كه بدان ليك. دادم مى مالش زود را مرد اين بودم، مى دادگر اگر من كه نوشتى تو: گفت بهروز به نامه آن در آنگاه
 هراسى هيچ و بود سپاسنا مردى او كه بود آن تنها. است نبوده رهنمون بدى سوى به هم را كسى و نيĤورده بدست ريختن خون و دزدى راه از
 دشت، آن بر. است بكاسته اينها شدن افزون براى از را خود جان و دل و بوده ها خواسته اين بر پاسبانى تنها كنون تا او. نداشت دل در يزدان از

 به پوشاكى و خوراك آن از اگر است، برابر سنگ با گوهر نيز زمين زير به و. باشند ناسودمند و بيكار چون  است يكسان گرگ با گوسپند بودن
 فريدون نه گيتى در ديگر اكنون. بنديم نمى دل سپنجى سراى اين به و نسازيم خود گنج براى بنيادى رنج، اين از نيز ما اينك. نيĤيد دست

 داريم؟ ياد به را كسى چه اننامدار اين بجز. نيستند ديگر نيز كواذ كي و شاه كاووس. پديدارند بزرگان ميان از تور و سلم و ايرج نه و پيداست
 .بود ناجوانمرد و نبود دادگر -بود درد از پر ازو دلها كه -نيز پدرم

 و ببخش و آور گرد را ها خواسته آن همه تو پس. نيست پيكارى هيچ خداوند با اين براى از و نيستند بزرگان اين از هيچيك ديگر اينك
 .مبر دست نيز آنها از مويى به

 بيكار كه پيرانى يا و گذرد مى بدى به روزگارشان پيوسته كه اين يا و دارند مى پنهان را خود نياز كه كسانى به را ها خواسته اين همه
 كه وامدارانى به و است بمانده آه و درد با اكنون و بخورده داشته، هرچه كه كسى هر به نيز و اند شده خوار گرانمايگان، چشم پيش در و گشته
 شوهر بى زنان و هستند سيم و زر بى كه اى مرده پدر كودكان به يا و نيست يار را او كسى كه بازرگانى به و ندارند آن پرداخت براى دينارى هيچ

 كرده نهان دينارهاى آن و بازگرد شهر سوى به برفتى كه آنهايى با سپس. برافروز گشته، كاسته روانش كه را او جان كار، اين با و ببخش بيكار و
 نهان خاك زير در بايد را همه كه چرا  است برابر خاك با گوهر و دينار او براى كه همانا. نگردد دردمند تا بگذار پير همان براى را دفرشيدور

  .شد روان فرستاده و نهادند نامه آن بر را شاه مهر آنگاه. بادا تو كار پرهيز و دادگرى و تو يار روزگار،. سازد
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  شيران كشتن و گاهنخچير به گور بهرام رفتن

 افشانى گل درخت زير به و ببردند را پيروزه تخت او فرمان به. بيĤورد باغ به را شاهنشاهى تخت تا بفرمود ريدك به بهرام آن، از پس
. است خرّم مردم، به روزگار كه همانا: گفت سگالشگر به شهريار آنگاه. برفتند پاليز آن به رامشگران و مهتران و ببردند نيز جام و مى. نهادند
 پاك را ديوانها مرگ،. رفت خواهيم دخمه درون به تنها هم باز باشيم، شده نيز توانگر و سرافراز بسيار چه اگر درگذريم، گيتى اين از چون
 .آورد مى زير به را ايوانها و كاخ و سازد مى

 ببرد نيكى نام خويشتن ابا            بمرد كو هر درويش ز و شاه ز

 بمرد او با رنج همه او مرد چو           برد هرچه همه رنجش زيانست

  است كس ديگر بهر كمر و تاج كه         است بس بماند ستايش گيتى به

  نگزايدت خورده اين كه خواهى چو                   بايدت راستى و آزارى بى

 .رانيدمگذ شادمانى به را روزها بسيار و رسيد هشت و سى به من سال اكنون 

 خود اميد بايد ديگر گردد، سپيد سر در مويى تار چون و. آيد مى دلش به مرگ روز اندوه ديگر برسد، چهل به جوانى زندگانى سال چون
 سال دو تا اكنون از پس،. نباشد نيك كافور، چون موى بر نهادن تاج ديگر گرفت، آهو بود، مشك همچون كه مويى چون. گسست شادى از را

 نخواهم ناسپاس او كردار از و روم مى يزدان پيشگاه به و پوشم مى پالس ديگر شود، خميده گردنم اندكى چون و پردازم مى بازى و بزم به ديگر
 .ببردم ها بهره شاهى تاج اين از و بگذراندم شادى به را بسيارى روزگار. بود

 و بينم مى بيچاده رنگ به را سيب رخسار. باشد تهى مى از ينزر جام نبايد هست، گالبى و سيب و انار و گل همه اين كه اينك ليك
 و است گرم نه هوا. باشد مى  اندوهگسارى همچون سرخ مى و است بويا و برومند بهارى. است گشته پلنگ پشت همچون ابر همه اين با آسمان

 دشت آن در تا برويم جز سوى به شكار براى بايد بپوشيم، خز جامه ما و رسد فرا مهرگان چون پس. است الژوردين آبها و تازه زمين و  سرد نه
 ببر همچون رنگش و نرّ شير بسان دلش و گردد مى ستبر گورخر، گردن ديگر اكنون. بماند يادگار به گيتى در كه سازيم بپا نخچيرگاهى چنان
 تاختن از نيز دمى و است كمان و تير و گورخر جاى آنجا كه زيرا  ببريم دراز راه آن به را باز و شاهين و چرغ و يوز و سگ بايد پس. شود مى

 نيز شير جايگاه آن در. است گشته نيزه يك درازاى به ام، ديده جز پيش در من كه بيابانى آن در گز درختان باالى اكنون. آسود نخواهم
 .يافت خواهيم

 شاه سوى به جنگجوى سپاهى كشور، هر از. گشت سپاهى از پر جا همه و برآمد شهريور ابر كه اين تا بود خود ايوان در سان بدين بهرام
 همه آنگاه. بيĤورد شكار دشت آن به شمشيرزن سوار هزار ده و برگزيد ايشان ميان از بدانند، شكار كه را گردنكشانى بهرام. نهادند روى ايران

 گونه بدين سپاهيان و بنهند چرخهايى چاهها آن بر تا بكندند يىچاهها چهارپايان، آخور و تاژ و خرگاه و سراپرده نزديك در و برفتند زيردستان
 .رسيد شكارگاه به تا برفت سپاه پس از ويژگانش با نيز شاه. بيابند آب

 :گفت پس. ديد شور پر شيران از پر را بيشه همه و گورخر از پر را بيابان آن سراسر

 .است خاك بر سيارىب شيران پاى جاى كه زيرا  پردازيم مى ميگسارى به را امشب

 را شيرانى آن خود شمشير با نخست شود، درخشان فروز، گيتى خورشيد تاج چون آنگاه. كنيم مى ميگسارى رسد، فرا روز تا اكنون پس
 .پردازيم مى گورخر شكار به گردد، تهى شير از بيشه آن چون آنگاه و افكنيم مى زمين بر هستند، دلير اژدهايى همچون كه

 و سير و بخورده را گورخرى كه شيرى هنگام همان در. برفتند بيشه سوى به سپاهيانش و شاه فردا بامداد و بگذراندند آنجا در را شب آن
 جنگ به شمشير با ليك دارم، نيرو و كمان و تير من چه اگر: گفت يارانش به ديد، چنين كه پهلوان بهرام. خراميد بيرون به بود، گشته دالور
 اژدها همچون اسپ آن شير چون. شد سوار نبرد اسپ آن بر و بپوشيد بود، كرده تر كه را پشمينى  جامه پس. نخوانند نادلير امر تا روم مى شير
 تيز شمشير و بزد اسپ بر را خود پاى پاشنه بهرام ليك. بزند او اسپ سر به تا خواست و برآورد باال از را خود دست دو و خاست برپاى بديد، را
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 دل و ساخت نيم دو به را شير ميان تا سر از بهرام. گرفت پيش در را آنجا از گريز راه زود ديد، چنين كه شير جفت. آورد فرود شير سر بر را
 .كرد بيم از پر را شيران نرّه

 در. ساخت داج تن از را نرّ شير سر و برد آن گردن بر اى دشنه شاه ليك. بيĤمد اش بچه و جفت همراه به دلير و غرّان ديگرى شير پس
 هايشان بچه با شيرهايى از پر بيشه اين همه. ندارى خود تن بر مهرى هيچ كه همانا خورشيدچهر، شاه اى: گفت شاه به يكى هنگام همان
 اين باالى. دارند زير در هايى بچه شيران مهرگان در كه زيرا  بود هوشيار شير، براى از بايد اكنون پس. خورند مى شير اكنون ها بچه و هست
 ديگر پس. گردد نمى تهى شيران از كه هم گيتى. بگيرى شير آن از توانى مى بخواهى، نيز را سال يك سراسر اگر و است پرسنگ سه نيز بيشه
 . نجست را شيران با جنگ بجز هيچ بنشست، تخت بر شاه كه نخست همان از دارى؟ مى رنج در را خويش تن چنين اين چرا

 شنيد، چنين كه شاه جنگى؟ مى شيران با چرا ديگر پس. اى آمده گورخران جنگ به نيز تو و توست آن از گيتى و ىشهريار ديگر اكنون
 آور نام كمان و تير با گردنكش سواران روزگار، در كه بدان ليك. گورخران و تير و بود خواهم من ديگر فردا پگاه خردمند، پير اى: گفت بدو

 :گفت بدو سخنان، اين شنيدن با موبد. گيريم بدست شمشير و گوپال كه بايد بدهيم، را مردى داد بخواهيم اگر. اند نگشته

 گلشن در تو نشست و دور، تو فرّ از بد چشم.  مانْد نمى چين و روم در تختى و تاج هيچ بودند، كارزار در تو همچون سوار ده اگر براستى
 .بادا سور

 تو بى شاهى نگين و كاله: گفتند و بخواندند آفرين او بر سپاهيان. آمد سراپرده به سپاه پهلوانان و موبد همراه به بيشه آن از شاه آنگاه
 .بشست خوى از را خود خسروانى دشت و يال آن و رفت خرگاه به بهرام بازگشت، سپاه چون سپس. مبادا

 . بپراكند ابريشمى اى بافته نو خرگاه آن بر و برفت نيز بهرام خردمند كار پيش

 آرايش با را آنها و نهادند زرين خوان ها سراپرده همه بر و بريختند مشك شاه خوابگاه بر و بنهادند گالب و مشك و كافور آن، از سپ
 ميگسارى چهره پرى تا بفرمود گور بهرام شاه شد، خورده خوراك چون. نهاد خوان بر ديگرى خوردنيهاى و برّه نيز خوانساالر. بيĤراستند چينى
 از نيز مردان پير كه هستيم پادشاه اردشير آن كهتر باشيم، سزاوار اگر ما: گفت آنگاه. دهد دادگر شهريار آن دست به و بيĤورد بزرگى وربل جام
 اين آمد، ايران به روم از اسكندر كه هنگام آن در ليك. بخوانيد گيتى شاه خوان، و خرد و بزم و رزم در را او تنها پس. شدند برنا او بخت

 كينه از پر گيتى همه و او نفرين از پر شاهان لب نيز اكنون. بكشت را شهرياران از تن شش و سى تندى و ناجوانمردى با و شد ويران رزمينس
 نيكويى بجز هيچ مهتران، و كهتران ميان در من از كه مباد هرگز پس. كنند مى نفرين نيز او بر كنند، مى آفرين آفريدون بر كه همچنان. اوست

 .رزندس

 ابركوه شهر در: كه بگويد و بخروشد و بگردد راه بى و راه در و سپاهيان گرد به تا بيĤوريد را نامدارى آواز خوش و سخنگوى جارچى اينك
 زير هب را پايش دو و كنم مى سياه را رويش بيازد، دست كسى پست و ناچيز خاشاك يا و خز و ديبا و زر و گوهر به ناسزاوار به كسى اگر  جز و

 را پاك يزدان خاك، روى بر سان بدين تا فرستم مى آذرگشسپ آتشكده پيش به كشان كشان اينجا از سوار دو همراه به را او و بندم مى اسپ
 بر كه اين يا براند كشتزارى بر را خود اسپ كسى اگر يا. بازگردانم بدو گرفته، كسى از كه را هرچه آنگاه. كند نيايش آتش آن پيش در
 و جز شهرهاى مردم و شهر بازرگانان آنگاه. اندازم زندان به سال يك را او نه، يا و باشد سرافراز سواران از يكى خواه كند، آهنگ دارى وهمي

 .شد چين بازار همچون بار همه آن از بيابان آن و برفتند شهريار سپاه آن نزديك به ابركوه

  گوران نخچير به بهرام نمودن هنر

 شاه بهرام و بودند كرده زه به را كمانها همگى سپاهيان. برفت گورخر شكار سوى به شاه بيافروخت، را خود تاج خورشيد چون ديگر روز
 پيكانش تا بزند تهيگاه بر تنها را تير كه بايد بگشايد، شست و بمالد دست به را كمان كه كسى هر: گفت آنها به تاخت، مى ايشان پس از كه نيز
 با كمانى و تير چنين آيا كه ببين و بنگر نامدار سپاه اين به شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه پهلوانان آن از يكى. آيد بيرون آن سينه از

 تو چون كه همانا. بادا جاويد افسرت و سر كه برآيد، تو از تنها كار اين كه اين مگر هست؟ گمان، نيكى يا و بدانديش خواه ايشان، از كداميك
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 كمان و تير بر دستهايشان و داشت خواهند شرم تو باالى و برز و خسروانى يال آن از سپاهيان همه ديگر گيرى، دست در گرز و يرشمش و تير
 .نيست كسى بهرام ديگر بگيرد، ازو را بهرام زور يزدان چون و است ايزدى نيرويى اين: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. شود سست

 چنان و بگشود شست رسيد، آن هنگام چون و برانگيخت جاى از را خود شبديز اسپ شد، نزديك گورى رّهن به گور بهرام چون آنگاه
 رفتند آن نزديك به كمر زرين پهلوانان پس. افتاد زمين بر درنگ بى گورخر. بدوخت بهم تهيگاهش با را آن سينه كه بزد نرّ گورخر آن بر تيرى

. نبيند بد روزگار چشمت هرگز شهريار، اى: گفت بدو سپاه پهلوان. بخواندند آفرين شاه بهرام بر مگىه و ماندند شگفتى در زخم آن ديدن از و
 تير اين: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. است كمتر نيز خرسواران از هنرمان و ايم نشسته خر بر گويى همگى و هستى سوار تو تنها كه براستى

 آنگاه. نباشد خوارتر ازو گيتى در هيچكس نيست، او ياور و پشتيبان گيهاندار كه كسى هر. است من يار پيروزگر يزدان كه زيرا  نيست من
 .گشت پرّانى هماى يكباره به اسپ آن گويى كه برانگيخت جاى از را اسپ آن چنان بهرام

 . بود مانده او و رفته او از پيش اش بچه كه آمد او پيش به اى ماده گورخر هنگام، همان در

 نزديك به شمشيرزن كهتران و سرافراز مهتران آن چون. گشت نيم دو به ناپايدار گور آن كه بزد آن ميان به تيغى چنان سوار هرامب پس
 هرگز پس. است ماننده آسمان ماه به تنها شاه اين كه براستى: گفتند خردمندان همه بديدند، گور ماده آن بر را زخمى چنان و رسيدند او

 آن و بتاختند او پس از سپاهيان آن آنگاه. اوست شمشير و پيكان زير به آسمان و او پاى زير به گيتى مهتران همه سر. مبيناد را او بد، چشم
 نهاده داغ آنها بر كه گورخرهايى از گله سيسد گوش در و بسازند زر از هايى آويزه تا بفرمود شاه بهرام سپس. ساختند تهى گورخران از را بيابان
 اين در: گفت و بگشت سپاه گرد به نيز مردى. ساخت رها كام و شادى و نام براى از را آنها سان بدين و. بيافكنند بودند، رها كه اين يا و شده
 و اديب جز و ابركوه نامداران آنگاه. بدهند ايشان به رايگان به را اينها همه بايد. بفروشد بازرگانان به را گورخرى كه نبايد نيز تن يك دشت پهن
. باشند داشته را آن پرداخت توان چه اگر  نخواهند ساو و باژ ايشان از كه بفرمود و بپذيرفت ايشان از را آنها شاه و ببردند شاه براى بسيارى خز
 .گشتند افسر و تخت با نيز بسيارى و شدند توانگر شاه بخشش از آوردند، مى فراهم نانى كوشش با كه كسانى و تهيدستان همه

 در او بارگاه بيشتر هنگام اين در. بودند شاد ازو سپاهيان و شهر مردم همه و بماند آنجا در هفته يك و آمد شهر به نخچيرگاه آن زا شاه
 و رفت مى جويى درويش و خردمند و آواز خوش گوينده رفت، ميدان در خود بارگاه به شاه چون. رفتند مى او نزد به پياده سپاهيان و بود ميدان

 به است، نرسيده اى بهره ما گنج از را او كه اين يا و نخفته را شب ما رنج از كه كسى هر. ببريد پناه يزدان به بندگان از دادخواهان، اى: گفت مى
 هك كسى يا و باشند مى ناتندرست و جوان يا و هستند سست و بيكار و پير كه كسانى همه. كند نو را شما روزگار شهريار شايد تا خرامد ميدان
 را خود دستى تنگ مادرانشان و گيرند نمى چيزى توانگران از كه پدرى بى كودكان يا و است، آمده ستوه به وامخواهان بد از و است وامدار
 نايشا چيزهاى به دستيابى آهنگ كارداران از يكى ليك اند مانده برجاى اينجا در ازو خردسال كودكان و بمرده كه توانگرى يا و دارند مى پنهان

 بدكيش جان و سازم مى توانگر را تهيدست من كه زيرا نداريد راز به من از را سخنانى چنين  نيست خداى از ترس و شرم دلش در و كند مى را
 بر ندهز بيĤزرده، را آزادى مرد كه را بيدادگرى و پردازم مى است، اندوه از پر دلش آن براى از و ندارد درم كه را كسى وام و آورم مى كيش به را

 .گشتند توانگر نيازمندان، همه و گشودند را گنج در سپس. كنم مى دار

 بهرام. رفتند او پيش به همگى بيگانگان و خويشان و گردنكشان پس. رفت بغداد سوى به يافته خرد و شاد دلى با نخچيرگاه آن از بهرام
 چنگ و چامه بتان. بيĤوردند مشك و مى كنيزان و بپيراستند را زرين تانشبس آنگاه. رفت دآلراى كاخ به خودش و بازگردند سپاهيان تا بفرمود

 گرد سرايى در را شب هر. داد مى درود را آسمان گيتى سرود، و ناى و رود بانگ و مى همه آن از .كردند تهى بيگانگان از را ايوان و برساختند
 .بود گشوده را گنج در شب و روز و بود شادمان دلى با هشا هفته دو گونه بدين و. ندارد نژند را خود دل شاه تا آمدند

. ببخشيد درم گنج از نيز بتان آن به و گشود را خرّاد شبستان آنجا در. نهاد سر بر را كيانى تاج آن و آمد استخر شهر به و بداد درم سپس
 كار آن از و كرد زمزمه خشم از لب زير و گشت گينخشم بسيار ديد، پيلسته تخت و تاج بى را زرين شبستان زنان از برخى چون ايران شاه

 و رى گنج از دينار خروار يك اكنون هم ليك. داد خواهم ايشان به را آن بيĤورند، را خزر و روم باژ چون: گفت و گزيد را لب و برآشفت روزبه
 و بخواستند باژ كشورى هر از ديگر بار پس. نيست ايران شاه سزاوار و است ويران بدينگونه، شبستانى كه زيرا].  بدهم آنها به تا[ بخواه اصفهان
 ميگسارى و شكار به تنها شادى با و بگذرانيد گيتى در نبرد و ننگ و رنج و رزم بى را چندى شاه بهرام سان بدين و. بيĤراستند ديبا به را زمين

 .بپرداخت



51 
 

 ازو ايرانيان خواستن زينهار و ايران به چين خاقان كشيدن سپاه

 را كس هيچ و بس و دارد بازى به دل تنها بهرام: كه رسيد آگهى آباد كشورهاى ديگر و چين و ترك و روم و هند سرزمينهاى به جامسران
 .هست مرزهايش در مرزبانى نه و دارد راه بر بانى ديده و نگاهبان نه. شمارد نمى چيزى به گيتى در

 و چين از سپاهى بشنيد، را سخنان اين چين خاقان چون هنگام همان در. داند مىن را آن نهان و آشكار و گذراند مى بازى به را گيتى
 . تاخت ايران سوى به و برگرفت را روم سراسر سپاهيان قيصر نيز ديگر سوى از. نهاد روى ايران سوى به و بداد درم را ايشان و برگزيد ختن

 نامداران و روان پيش و پيران همه است، رانده ايران به و آورده گرد ختن و چين از را سپاهى خاقان كه رسيد آگهى ايران به روم از چون
 :كه بگفتند شاه به درشتى سخنان و بيĤمدند گور بهرام پيش به شور و پيكار و خشم از پر نو

 و گنج اين. دارد گآهن بزم و بازى به تو دل است، گرم رزم به شهرياران همه سر كه هنگامى در. كرد پشت تو به فروزانت بخت كه همانا
 همو -گيتى دادار كه بدانيد: گفت راهنماى موبدان آن به شنيد، چنين كه شاه. هستند خوار تو چشم پيش در تاج و تخت و زمين ايران و سپاه
 .دارم مى نگاه گرگ چنگال از را ايران من بزرگ، پادشاه آن پيروزى به پس. باشد مى من ياور -است برتر خردمندان همه دانش از او دانش كه

 آن ديده و پرداخت بازى به همانگونه به هم باز بهرام ليك. گردانم مى كشور از را رنج و درد اين گنج، و شمشير و سپاه و بخت به
 از و بود ربيدا شاه بهرام دل هنگام همان در ولى. پيچد مى شهريار اين از پارسا مردم دل كه براستى: گفتند مى همه. بود خون از پر ازو سركشان

 بيم از پر او كار از ايران مردم همه. دانست نمى را او راز گيتى در هيچكس و ساخت مى را سپاه كار پنهانى و بود انديشه از پر آگهى آن براى
 .دگرفتن خوار را كدخدايى و تن ديگر و شدند نااميد شهريار آن از همگى. بود گشته نيم دو به دلشان انديشه همه آن از و بودند

 هر و بود دستور و پهلوان كه -گستهم شنيد، چنين كه شاه. آمد ايران درون به چين از سپاهى: كه رسيد آگهى شاه بهرام به سرانجام
 - رى شاه و گيالن شاه و اندمان و رهام و خزروان و بهراميان پيروز و بهرام و فرهاد مهربرزين و خرّاد مهرپيروز و -بود سور همچون برايش رزمى

 خود پيش به را چهر آژنگ رادبرزين و برزمهر كارن و - بود برپاى بدو زابلستان كه -آزماى رزم دادبرزين و -كردند مى پايمردى جنگ گاه به هك
 برادر به نيز را تاج و تخت. برگزيد را كارزار شايسته و خردمند ايرانى هزار شش سپس. گفت سخن چين خاقان باره در ايشان با چندى و خواند

 .بدارد نگاه را سپاهيانش و گنج تا ، مهر و داد هم و بود كيش و فرّ را او هم كه بداد -آزادچهر نرسى -خردمندش

 . براند آذرآبادگان سوى به آنجا از را سپاه بهرام آنگاه

 جنگ از شاه بهرام كه پنداشتند چنين مهتران و كهتران همه نبرد، خود با پارس از فراوانى سپاهيان جنگ آن براى شاه بهرام چون
 باد چون اى فرستاده قيصر سوى از بود، نهاده روى آتشكده سوى به بهرام كه هنگام همان در. نهاد آذرگشسپ آتشكده سوى به رو و بگريخت

 او از تا آمدند بدمو موبدان پيش به سپاهيان پس. برگزيد گرانمايه جايى برايش بود، سزاوار كه چنان و آورد فرود كاخى در را او نرسى. بيĤمد
 همچون چرا پس بخشد، نمى گنج ما به چون. بشوريد ما بر بخت و كرد رها را تخت بهرام: كه گفتند مى همه. بگيرند آگهى شاه بهرام باره در

 يك هر يان،سپاه و شهريان سان بدين و. شناسد نمى را خود جوانى ارج و افشاند برمى را خود جان جاى هر در آكند؟ نمى گنج ديگر شاهان
 چين خاقان نزديك به ايران از را باآفرينى مرد كه نهادند آن بر همگى شد، بسيار گفتارها آن گونه بدين چون. بجستند را مهترى راه پراكنده،
. ماند برجاى اناير سرزمين گشته، آواره آنجا از شاه كه اكنون مگر تا بيانديشند اى چاره تاختن و تاراج و بدى هر سرزدن از پيش تا بفرستند

 ما. بپوشانم سپاهيان و پيالن با را زمين روى همه و بخواهم زينهار چين شاه از من كه نيست اين كار چاره: گفت شنيد، چنين كه نرسى ليك
 نااميدى نشانه كه اين برفت، اندك سپاهى با شاه بهرام اگر. آورند برمى گَرد نيز آتش از هايشان دشنه با كه است مردانى و گنج و افزار جنگ را

 .نيست

 .رسيد خواهد بد كنيد، بد انديشه چون گشت، بد چنين اين هايتان انديشه چون كه بدانيد پس

 چون نباشد؟ اندوهگين ما دل نبرده، خود با اينجا از سپاهى]  چندان[  بهرام كه هنگامى در چگونه: گفتند شنيدند، چنين كه ايرانيان
 در سرى خيره با را ما و نمانند برجاى نيز نرسى و سپاهيان. ماند نخواهد ما سرزمين اين در بويى و رنگ هيچ رديگ آيد، ايران جنگ به خاقان

 و دانش با و خردمند موبدى ايرانيان آنگاه. نگردد گسسته اينجا از ما پاى و بماند ما جاى تا بسازيم اى چاره بايد پس. كوبيد خواهند پاى زير
 آغاز در و بنوشتند چين شهريار سوى به وار بنده اى نامه ايرانيان، سوى از سپس. ببندد چاره آن به كمر تا برگزيدند را هماى نام به انديش پاك
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 باژ و آفرين و پوزش همراه به باشد، زمين ايران در كه را هرچه. ايم نهاده تو خواست و فرمان به سر كه هستيم بندگانى ما كه بدان: گفتند نامه
 .نداريم را تركان با جنگ توان كه زيرا  فرستيم مى تنزد به ساو و

 پيام آن شنيدن از توران شاه دل. بداد بدو را بزرگان آن پيام و آمد خاقان نزد به ايران از انديش پاكيزه نامدارانى همراه به خجسته هماى
 شنيدن با. گفت سخن گرانمايه خاقان آن براى برفت، يرانا از شتابان سپاهيانش با كه اين و شاه بهرام تيز جنبش آن از هماى آنگاه. گشت شاد
 روزگار و نهاديم زين گردنده چرخ بر ديگر كه بدانيد: گفت تركان به چين خاقان پس. بشكفت گل همچون خاقان جان و دل ديگر سخن، آن
 دينار و درم فرستاده آن به خاقان آورد؟ تبدس جنگ بى را ايران درنگ، و هوش و خرد اين با ما بجز كسى چه كه براستى. گشت ما كام به

 .باد يار پاكان جان با خرد: گفت و بنوشت را نامه آن پاسخ آنگاه. بداد ديگرى بسيار چيزهاى و چينى

 و رنگ و خرد و دادگرى با بيĤيم، مرو به سپاهيانم با من چون پس. گشتم همداستان بگفت، راستان فرستاده اين كه آنچه بر نيز من
 سرزمين آن از ايران باژ كه اين تا مانيم مى آنجا در سپس. گردانم روان جويها در آب با را شير و بسازم تذرو پر همچون را گيتى روى ،بوى

 .برسد شمايان به سپاهيانم از رنجى هيچ خواهم نمى كه زيرا روم نمى تر پيش آن از و آيم مى مرو به پس. برسد شيران و دليران

 آن گَرد از جا همه. درآورد مرو به را خود سپاه نيز خاقان بگفت، بود، شنيده و ديده خاقان از آنچه و رسيد ايران به زانتا فرستاده چون
 مرو، شهر در تنبور و چنگ بانگ همه آن از. نبود بهرام ياد به هيچكس و پرداخت خوردن به شد، آسوده چون آنگاه. شد سياه سواران

 مى و شكار به شب و روز. بود نگماشته بانى ديده و نگاهبان هيچ و ساخته رها دشت آن بر را سپاهيانش خاقان. دنبو آرام و خواب را هيچكسى
 .بود خشم از پر دلش آن آمدن دير از و بود دوخته چشم ايرانيان باژ رسيدن به تنها. بود ناترس جنگ كار از و بود سرگرم چنگ و نى و  بزم و

  چين نخاقا بر گور بهرام تاختن

. گذرانيد نمى ميگسارى و بزم به را روز و بود گماشته كارآگاهانى روز و شب. بود نگهدار دشمن از را سپاه و بيدار بهرام، ديگر، سوى از
 به يك، هر همراه به اسپ دو با و اى بنه هيچ بى را خود سپاهيان است، مرو در چند سپاهيانى با خاقان كه رسيد آگهى شاه بهرام به چون

 به اردبيل راه از و گشت سرازير كوه از سيلى مانند به آنگاه. بتاخت راه در رومى كالهخود و جوشن با باد همچون روز و شب و آورد آذرگشسپ
 يابانب و كوه بر روز و شب گونه بدين و. بود راهنماى او پيش در پارسايان از يكى و رفت شهرنسا به گرگان از و گرگان به نيز آمل از و آمد آمل

 بدانگونه نيز پرّان تذرو كه آمد فرود شهر نزديك به چنان شاه بهرام. را پاسبانانى تيره شب در و بود گماشته را بانانى ديده روز در. برفت بيراهه و
 و شب و باشد مى نكشميه در شكار انديشه در و است دور بزرگان، كار از خاقان: گفت بدو و بيĤمد كارآگاهان از يكى هنگام همان در. پرد نمى
 .اوست دستور اهريمن روز،

 و سپاهيان و خودش چون و بيĤسود جايگاه آن در را روز يك پس. شد باد او تن بر رنجها آن همه و گشت شاد شنيد، چنين كه بهرام
 درفش رنگ از پر چشمها و نفير ناله از پر گوشها. آمد كشميهن به برآورد، سر كوه از فروز گيتى خورشيد چون روز هنگام به بيĤسودند، اسپان

 . باريد ژاله ابر، از گويى و بدريد نيز شير گوش آواز آن از. شد آواز از پر سپاهيان و شاه گوش و برآمد خروش و هياهو نخچيرگاه آن از. بود

 . آمد گرفتار خزروان دست به شد، بيدار نخچير آن از ديگر كه خاقان. باريد مى خون ماه از گويى كه شد چنان خون از آوردگاه دشت  آن

 .آمد مرو به كشميهن از سپهبد بهرام آنگاه. ببستند اسپان زين پشت بر و گرفتند نيز را چين نامداران آن از تن سيسد

 از شتاب به بهرام. بكشتند را بسيارى و نماند جنگجوى چينيان آن از چندان مرو در ديگر. تاختند مى كوهى ميش همچون بادپاى اسپان
 .برفت او پشت از نيز پارسى كارن. برفت گونه بدين پرسنگ سى و تاخت بودند، گريخته كه كسانى سپ

 سرافراز چين بر پيروزى آن از بهرام چون. ببخشيد سپاهيانش به را كسان آن چيزهاى آمد، نخچيرگاه به و برگشت بهرام چون سرانجام
 .بداد را بد و نيك بر توانايى و است ماه و آفتاب ندهدار كه همو  دانست يزدان از را كامكارى آن همه گشت،
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  توران و ايران مرز بر گور بهرام برآوردن ميل

. كرد بخارا رزم آهنگ دلش و برگزيد نرمى بر را ستيز روانش ديگر گشتند، آسوده جنگى چهارپايان و شاه چون. بيĤسود مرو در گور بهرام
 ريگزار و آموى رود از كه بود گذشته شب از پاس يك. بكرد ستانى گيتى آهنگ بازيها، و شكار آن از ديگر و رفت آموى به شبانروز يك در پس
 به سپاهيان آن گَرد از جا همه بيانداخت، را شب الژوردين پيراهن آن و ساخت زرد را جا همه خورشيد و رسيد فرا روز چون. بگذشت فرب

 نيز ستاره كار، آن بيم از. كشيدند آتش به را زمينهايش و زدند برهم را تركان سپاه همه. بگذشت  مرغ و ماى از شاه و گشت چرغ پر سياهى
 از پر و خاكسار و خوارى به و پياده ترك جوان گذاران دشنه و پيران و روان پيش همه پس. جوييد مى راه پسر بر پدر و جست مى را ماه دامان
 :گفتند و رفتند بهرام پيش به دل خون

 را گناهان بى سر خون تو ليك شد، بيزار شاه پيمان از و گشت گناهكار خاقان اگر مهترى، گيتى آزادگان بر كه اختر بلند و رگبز شاه اى
 ما سازى؟ مى جدا تن از را نامداران سر ديگر چرا پس. باشد روا بخواهى، باژ ما از اگر اينك. نباشد پسنديده نامداران بر ستيز كه زيرا  مريز

 .باشيم مى تو افكندگان از رزم در و هستيم تو بندگان زن و ردم از همگى

 .بدوخت خرد دست با را خود خشم چشم و بسوخت ايشان بر شاه بهرام دل

 دل آورد، مهر ايشان بر شاه سان بدين چون. شد انديشه پر و بازداشت ريختن خون از را ايران پهلوانان دست پرست يزدان شاه آن پس
 كار اين در شاه بهرام چون. بدهد بدو گران باژى سال هر كه بپذيرفت و رفت شاه پيش به ايشان مهتران مهتر. گرفت آرام ،آشفته مردان آن

 آمد فرب شهر به خنده پر لبانى و اخم بى رخسارى با و برگشت آنجا از سپس. بگرفت نيز گروگان تركان آن از باژ، گرفتن از پس گشت، كامروا
 بجز هيچكس ديگر تا بساخت ميلى گچ و سنگ با آنجا در. بخواند خود نزد به را چين مهتران و نراند را سپاهيان و بيĤسود آنجا در هفته يك و
 خردمند مردى كه شمر نام به را سپاهيان از يكى بهرام آنگاه. باشد ميانجى راه آن در نيز جيحون و نيĤيد ايران به خلج و ترك از شاه، فرمان با
 بر را زرين تاج و بگشود دست و ببست ميان به كمر بنشست، سيمين تخت بر شمر چون. بكرد شاه زمين، توران در بود، نام و امك و گوهر با و

 .گشتند شاد بدو نيز توران مردم همه. نهاد سر

  ايرانيان و -نرسى -برادرش نزد گور بهرام نامه

 آغاز در. بنوشت نرسى به سپاه كار و تركان پيكار آن باره در اى نامه ،شد تهى انديشه از شاه دل و گشت ساخته زمين توران كار چون
 پيمان به كوچكى و بزرگى كه همو. ماه و بهرام و كيهان خداوند دستگاه، و پيروزى خداوند آن گيهان، كردگار بر بنده اين آفرين: گفت نامه

 پرنيان روى بر ايران بزرگان براى نيز و زمين ايران در برادرم براى را اى نامه چين مرز از. باشد مى او فرمان زير به سرنوشت همه و اوست
 .بنوشتم

 به را خود چهره گردش، آن از آسمان گويى كه بود سپاه چندان. بشنود جويان جنگ اين از بايد نديد، خاقان با را ما رزم كه كسى هر
 در -بود گشته بيزار ازو روزگار ديگر كه -خاقان. شد نگون بيدادگر آن تخت سر و گشت خون درياى همچون سرزمين آن همه. بود آلوده كرف
 نرم خاقان سركشان آنها همه گردن. آورم مى خون پر ديدگانى و خسته جگرى با اسپ، بر بسته و بند در را او اكنون. آمد گرفتار رزم هنگام
 شتران آنگاه. آيم مى نامه اين پس از نيكخواهان دل كام به سپاهيانم با خودم اينك. شد گرم خون از پر دلهايشان و چرب زبانشان و گشت
 .ببردند را نامه آن و برفتند جاى از غرّان باد همچون افكن كفك و بادپاى

 به خروشى و برفتند او پيش به او پهلوان خويشاوندان و موبدان موبد. بردميد شادى از پادشاه آن دل رسيد، نرسى نزديك به نامه چون
 موبد نزد خواهى پوزش به خردمند، و راهجوى همگى پس. بود پيچان شاه شرم از گناهشان آن براى از نامداران دل. برآمد راناي از شادى
 اندك، سپاهيان آن با كه كرد مى گمان كسى چه. سازد مى دور پروردگار راه از را مردم دل ديو، فرمان و كژ انديشه كه همانا: گفتند و رفتند
 پاسخ بخواهى چون اينك. گذرد مى نيز خردمندان و دانايان انديشه و گمان از كه است اى شگفتى اين كه براستى بگشايد؟ را آسمان در يزدان

.  آورد بخشايش ما بر نامبردار شاه آن كه شايد ليك زد، سر بزرگان از گناهانى چه اگر تا بنويسى بايد نيز را ما پوزش اين بدهى، را نامه آن
 :گفت و پذيرفت شنيد، چنين كه نرسى
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 و ساخت پديدار نامه آن در را زشت و خوب و بنوشت را نامه آن پاسخ زود پس. سازم بيرون شاه دل از را كينه تا كنم مى چنين اين
. گرفتند خود هپنا را چين خاقان شدند، نااميد نامبردار شاه از چون كه بود گنج و فرزند و سرزمين و رنج و درد پِى از ايرانيان كه بدان: گفت
 كه همانا ببخشد، را ايشان پيروز شاهنشاه اگر اكنون. برگزيدند شاه بر را ديگر كسى نه و كين و رنج از نه و بود دشمنى از نه ايشان كار اين
 از شاه. بگشود او بر را رازها همه و ببرد را نامه آن و رفت گيتى شاه سوى به برزمهر نام به موبدى آنگاه. ساخت خواهد روز را آنها تيره شب

 و باژ با غرچه موبدان و بخارى و بلخى و ختلى و چغانى خردمندان همه پس. شد دود بى ديگر تيز، آتش آن و گشت خشنود او گفتار شنيدن
 .رفتند مى او درگاه به ساو و باژ با سال هر داشتند، توانايى كه هم كسانى همه. گشتند پرست آتش كنان، نيايش دست، به برسم

  زمين ايران به گور بهرام بازگشتن

 آذرآبادگان سوى به آزادگانش و نامداران همراه به بساخت، را سده و نوروز جشن جاى و آتشكده]  زمين توران[در بهرام سان بدين چون
 كه -استخر شهر سوى به آتشكده آن از و ببخشيد بسيارى چيزهاى موبدان آن به شاه بهرام. رفتند آتش پيش به كنان پرستش و رفت

 ارزش به آنها از يك هر بود دينارهايى و درمها از پر گاوميش پوست شست و سد و هزار پيالن، پشت بر. خراميد - نازيدند مى بدان شاهنشاهان
 .است خوانده پيداوسى پهلوى، به را آن نام پارسى، موبد و بود دينار پنج

 هر يا و بديد كه را ويرانى پل هر راه، ميان در آنگاه. كرد پر سيم با را آنها درون شادى به و بگسترد نيز اديم پوست از مشكهايى
 به بسيارى درم نيز.  نرسانْد رنجى هيچكس به كار آن براى از و سازند آباد گنج آن از تا بفرمود بشنيد، كاردانان از كه ويرانى كاروانسراى
 را سيم ، كرستون با سديگر. نبود دژم بخشش، براى از نيز روز يك و ببخشيد ند،آورد مى بدست نانى بسيار كوشش با كه كسانى و تهيدستان
 و كردند نمى ياد ازو توانگران كه اى نژاده به پنجم بود، افتاده كار از ديگر كه پيرى هر به چهارم. بداد پدر بى كودكان و بيوه زنان به و بسنجيد

 هاى بهره آن. بكرد نگاه نيكى به جا همه در پيوسته و ببخشيد گنجى ساخت، مى پنهان را خويش تهيدستى و آمده درازى راه از كه هر به ششم
. بيĤورد او براى را چين خاقان تاج تا بفرمود كيش پاك موبد به آنگاه. نيانديشيد اندوزى گنج به هيچ و گذاشت سپاهيان براى تنها نيز را جنگى
 . بيĤراستند گوهرها و زر آن با را آتشكده ديوار و بكندند آن از بودند، نشانده تاج آن در كه را گوهرهايى پس

 چون. آمدند او پيشواز به ايران دالوران و مهتران آن همه .برفت - بود آنجا در رهنمونى با نرسى كه -تيسفون سوى به آنجا از شاه بهرام
 نماز را شاه سرفراز، موبد آن و بزرگان ديگر همراه به و شد پياده اسپ از بديد، را سپاهى همه آن و دالفروز درفش و شاه تاج و سر آن نرسى
 پيش به گوهرهايى با بزرگان. بنشست زر تخت بر و بيĤمد و گرفت دست در را او دست آنگاه. گردد سوار اسپ بر تا بفرمود نرسى به بهرام. برد
 .ودندگش نيز را زندانها در و ببخشيد نيازمندان به گنجى آنجا در بهرام. رفتند او

 بزرگان براى و كرد دور را اندوه و رنج كشورى هر از بهرام. شد آزاد اندوه از اندوهگينان دل و گشت داد و رامش از پر روزگار سان بدين و
 .بيافتند شاهوارى جامه بشتافتند، جشن آن به كه كسانى همه و ساخت بپا جشنى

 خود كارداران به گور بهرام نوشتن اندرزنامه

 ، مهر و شادمانى با بگشاد، چهره و بخورد مى شاه بهرام چون. بنشاندند پيش در را نويسنده و بساختند خردمندان از بزمى روز سديگر به
 مردمى و ساخت خود دل بر اى پيرايه همچون را خرد و بشست دانش با را خود روان كه كسى آن بر آفرين: گفت نامه آغاز در. بنويساند اى نامه
 دل از را بدخويى و كيفر كه كسى. بساخت دانايان با و بجست خرد و بشناخت يزدان از تنها را ها نيكويى همه كه آن. كرد خويش تن مايه را

 هر كه بدانيد. نگردد بدخوى هرگز و يافت خواهد نيكويى دادگرى، از كه داند مى كه آن. بساخت خود راهنماى را خرد كار، هر در و كرد دور
 بر خوارى به و گردد مى كشته كه اين يا و گشت خواهد اش بهره دار و چاه بنالد، من جنگاور و سرافراز سواران و كارداران مست از كه كسى
 و نمانده  هيچكس براى گيتى كه زيرا. بسازيد اندوه بى و شاه را اندوهگينان دل و كنيد كم را رنجها تا بكوشيد پس. شود مى افكنده خاك

 سپاه همه آن كه چرا  هستم راستى براى اى بهانه و گفتار اين بر اى نمونه من خود اينك. بجوييد دادگرى و آزارى بى نهات پس. ماند نخواهد
 نامدارى. گشتند نيكخواه بدخواهان، آن همه سرانجام و برفتم اينجا از اندك سپاهى با تنها من ليك. بكرد نامدار انجمن اين و من آهنگ
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 و كرد پيروز مرا كه بود پاك يزدان اين. گرديد نگونسار تركان تخت سر و شد گفتار من دست به - نگين و تاج با اهش آن -چين خاقان همچون
 .باشم داشته دادگرى بجز اى انديشه كه مبادا و مباد من پيشه بندگى، بجز هيچ پس. آمد خاك به دشمنان سر

 . خواست نخواهم خراجى زيردستانم، يا و همتايانم از چه هيچكس، از گيتى در سال هفت تا پس اين از

 بدى از يادى و كنند رفتار داد و آيين به زيردستانشان با نيز ايشان كه نوشتيم پهلوى به اى نامه نيز اى خودكامه و كاردار هر سوى به
 و خواسته كه را اى نژاده هر نيز. سازيم ردهبرآو را آرزويشان تا بفرستيد ما نزد به نيابند، شادى روزگار، از كه را شهر تهيدستان همه نام .نكنند
 و بپردازيد ما گنج از باشند، مى فرّهى بى و ارج بى جا هر در و تهيدستند كه را وامدارانى وام. بسازيد نياز بى ما گنج با داده، دست از را چيز

 با و كنيد شادمانى ما پيمان اين به نيز شمايان. بدارد گاهن كيش آيين به را ما دل همچنان تا بخواهيد يزدان از. بنويسيد ديوانها در را نامشان
 كودكانش دارد، را آن شايستگى و توانايى كه كسى هر. باشند مى كردگار بنده نيز ايشان كه زيرا نداريد، خوار را بندگان. نماييد مهربانى كهتران

 و داريد نگاه دور كسان چيزهاى از را خود دست. گردانيد خود سر افسر را خرد و سازيد توانگر دانش با را خود روان. بسپارد فرهنگيان به را
 و ببنديد پيمان و ببريد پناه يزدان به.  بركَنيد را بد پيوند بنيان و مشكنيد را ما پيمان و بكوشيد گفتم  آنچه بر. باشيد پرست يزدان و آزار بى

 چيزى ناچيزى، و كهترى از كه كسى هر. مجوييد را توانگران و بزرگان بويژه و انهمسايگ آزار هرگز. سازيد گروگان پروردگار مهر به را روان
 نياز بى كه شمايان از كه هر. گردد برمى كهترى سوى به زود برترى آن كه زيرا  مخوانيد بزرگ را است بگذشته كهترى اندازه از و آورده بدست
 .ندارد باز تهيدستان از را چيزى است،

 به كار آن شود، دور پسند از كه كارى هر كه بدانيد .مشكنيد را خواهندگان و تهيدستان پشت و دل و بكنيد نيكى و گراييد پاكان به
 .باشد شده سرشته مردمى با او پود و تار كه كس آن بر دادار درود پس. گردد مى نزديك گزند

 دل آن گيتى، شاه از: نوشت نامه آغاز سر در و نهاد مشك رد را خامه سر دبير بنوشتند، درخشان پرند بر را اندرزها اين سان بدين چون
 و دانا جنگاور سران و فرمانبران و مرزبانان سوى به گور بهرام بخشنده شاهنشاه زور، و فرّ و بخشايش خداوند زشت، و خوب داننده و دادگرى
 همه برسيد، كشور هر مهتران و نامداران نزد به نامه ناي چون. برفتند سو هر به رهنمون و نامه آن با پيكهايى و سواران آنگاه. خردمند

 آن بر و رفتند دشت به هايشان خانه از كشور هر در كودك و مرد و زن پس. است شناس يزدان شاهى شاه، اين كه سپاس را يزدان: گفتند مى
 نيم و خوردن به را روز از نيمى سان بدين و. وردندبيĤ را رامشگران و ساز و مى و بپرداختند خوردن به سپس و بخواندند آفرين دادگر شهريار
 با و ببخشيد و بخوريد داريد، چيزى كه كسانى همه: كه خاست برمى خروشى شاه درگاه پيش در بامداد هر. گذراندند مى كردن كار به را ديگر
 به يا و انار گل سرخى به روشن و كهنه باده من سه و سنجيده درم پنج ما گنج از است، نيازمند كه هم كسى هر. بنهيد سپاسى ما بر كار اين

 به را سرخ بيد از افسرى كه شد چنان كار. گشت ميخواران آواز از پر كوى و شهر و نهادند روى رامش به گيتى همه گونه بدين. بگيرد زر  زردى
 آب و گشت جوان شادى از پيران دل. دش نمى دژم نيز هيچكس و خريدند مى درم يك به را نرگس گل شاخه يك و خواستند مى دينار دو

 .بكرد ياد را گيهاندار پروردگار ديد، شاد بدانگونه را گيتى همه كه نيز شاه. شد شير ها، چشمه درون

 را قيصر فرستاده خويش، تخت پيش خواندن و خراسان به را -نرسى -خود برادر گور بهرام فرستادن

 و. كن شاد را ما زيردستان دل و آباد را آنجا و برو خراسان به كاله و نگين با اينجا از پس. مداد تو به را خراسان: گفت نرسى به شاه روزى
 پيچان بپيچد، خود به خزان باد از كه اى برهنه مرد همچون سرانجام كرد، بدى پدرمان اگر كه بدان. نكنى دادگرى بجز هيچ تا باش هوش به

 بزرگى تخت و باد پناهت يزدان،: گفت بدو آنگاه. بدادند بدو گرانمايه گنجى و بيĤراستند اهوارش اى جامه او براى تا بفرمود بهرام سپس. گشت
 .كرد درنگ رفتن در هفته دو بود، آورده چنگ به را خراسان آسانى، تن با كه نرسى. بادا برافراخته خورشيد به تا تو

 او پيش به خردمند چند همراه به موبدان موبد تا بفرمود ،گشت تهى انديشه از شاه دل ديگر و بگذشت هفته يك و برفت نرسى چون
 اى: گفت موبد است؟ اى پايه چه تا او خرد و كيست فرستاده آن كه بگوى اينك. كشيد دراز به قيصر فرستاده كار ديگر: گفت بدو پس. برود
 افالطون كه است كسى. است نرم آواى و خوب گفتن خنس و شرم با و خردمند مردى پير فرستاده آن كه بدان. باشى جاويد ايزدى فرّه با شاه

 خيره سرزمين اين در ديگر اكنون ليك بيĤمد، روم از كه بود منشى پر مرد. باشد مى نژاده و بادانش و خردمند مردى و است بوده استادش
 .است گشته



56 
 

 همچون نيز كهترانش همه. است دهش نى زردى به رخسارش و سست تنش و گشته پژمرده بپژمرد، ماه دى در كه مارى همچون
 چيزى به سرزمين اين در را هيچكس و نگرد مى ما به تندى و كندى با ديگر. آيند ايشان پيش به سگى شكار، روز به كه اند گشته ميشهايى

 .شمارد نمى

 روزگار و گردانيد پيروز مرا كه بود رگيهاندا اين كه بدان .ببخشد زور و ديهيم و فرّ مرا يزدان،: گفت موبد به شنيد، چنين كه گور بهرام
 .كرد روز مرا بخت تيره

 اكنون او. رسد مى -نهاد سرش بر تاج فريدون كه -سلم به نژادش و است بزرگ مردى سرزمين، آن فرمانده و دارنده آن روم، شاهنشاه
 تا خوانيم مى فرا بار هنگام به را او فرستاده آن نيز ما اينك پس. نيĤمد اينجا به ديوانگى با چين خاقان همچون كه كرد فرزانگى و مردمى
 رزم يكى. نيستم نياز بى مردم، از گيتى در من كه همانا. گردانم برمى بدانجا خوبى به را او سپس. آيد بكار كه گويد مى سخنى چه كه ببينيم

. بساخت نامداران با كه كسى خوشا براستى. بشناسم آن زا را اين ارج بايد من پس. آورد مى زرين كاله و بزم ديگرى. آورد مى سپاه و جويد مى
 پس. گويد مى را سخن بهترين زبانت هميشه. بزى شادان است، برجاى روزگار تا: گفت و بكرد آفرين او بر مهربانى با شنيد، چنين كه موبد

 .باشى مهتر مهتران، بر همواره

  ايران موبدان با رومى فرستاده پاسخ و پرسش

 تخت كنار در را او و خواند پيش را فرستاده آن سپهبد، بهرام برآمد، آسمان از آفتاب زبانه و بنمود را خود تاج خورشيد چون ديگر، روز
 تخت كنار در و بيĤمد افكنده زير به سرى و كرده كش به دستهايى با يادگير و بادانش و سخنگوى داناى پير آن. بنشاند خود نامور پيلسته
  سرزمين اين در كه است ديرگاهى تو: گفت بدو و بنشاند خود تخت نزديك را او و بنواخت را او و بپرسيد او از بهرام. بنشست زانو دو به شاهى
 از ديگر اينجا در تو بودن ليك. شد تازه تو به من روزگار اكنون. ساخت سرگرم خود به و بازداشت تو از مرا كه بود خاقان رزم اين. اى مانده
 .دهم مى پاسخ تو به بگويى، كه آنچه هر اينك پس ،بگذشت اندازه

 .مباد تو بى زمان، و زمين: گفت و كرد آفرين او بر شنيد، چنين كه پير فرستاده

 تو. است تاريك بدانديش، روزگار ليك. است نزديكتر يزدان به خردمند مرد و برد مى رامش نيز خردمند گفتار از خردمند پادشاه كه همانا
 همانا. باشد مى گوهر گفتارت، و است ترازويى همچون زبانت. هستى بهتر ايشان از و شاه هم و بزرگ هم كه زيرا  مهترى گيتى، انمهتر همه بر
 بر و دارى پاك اى انديشه هم و خرد هم. هست فرّه و خرد و هوش و دانش پيروزگر، شاهان آيين به را تو. سنجد نمى زر با را گوهر كسى كه

 از اينك. باشم مى چاكر نيز شاه بهرام چاكران پيش در ليك هستم، قيصر فرستاده چه اگر من كه بدان. باشى مى كدخداى ،هوشمندان همه
 تو دانايان از را چيز هفت تا بفرمود من به قيصر كه اين ديگر. باد جاويد تاج، و تخت و سر اين: كه رسانم مى درود شاه بهرام به قيصر سوى
 خردمندان همراه به موبدان موبد تا بفرمود شاه پس. است بيشتر سخنگوى آبروى زيرا بگوى را سخنانت: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. بپرسم

 .آيد ايشان پيش به

 در. بكشيد آه بپرسد، خواهد مى رومى پرسنده مرد آن كه هستند چيزهايى چه چيز، هفت آن آيا كه انديشه اين در چندى شاه بهرام
. بگفت موبد به را قيصر سخنان و بگشود لب سخنگوى آن پس. بيĤمد بودند، توانا دانشى هر در كه دانايانى همه همراه به موبد هنگام همان
 و است فراوان نامش كه چيست آن است؟ خوار كسى چه چيست؟ بيكران ، زِبر زير، بيرون، اندرون، كه برگوى رهنمون، اى: گفت بدو آنگاه

 .مپيچ سر دانش راه از و مكن شتاب: گفت فرزانه مرد آن به شنيد، چنين كه موبد ؟باشد مى جا همه در فرمانش

 و است يكى پاسخش گفتى، برون و درون باره در كه آنچه. بسپار گوش را سخنانت آن همه پاسخ اكنون هوشيار، اى: گفت بدو سپس
 راه از بخواهى چون كه است ايزد نيز بيكران آن. فرمانرواست دانيز فرمان نيز زبر. هوا اندرون، و است آسمان برون،. باشد مى اندك آن سخن
. رسيد خواهد بد گردد، دلير يزدان، به كه كسى به همانا. است زير در دوزخ و باشد مى بهشت زبر،. بود خواهد بد بگروى، دانش راه به يزدان
 را خرد يكى. سازد مى كامروا را پارسا مرد كه است خرد و باشد ىم خردمند كامرواست، هرجا در و است بسيار نامش كه آن نامور، پير اى ديگر
 را خرد نيز آورى زبان. ماند مى برجاى ناراستكارى و درد تنها گردد، دور آدمى از خرد چون كه براستى. راستكارى ديگرى و خوانَد مى مهر

 خردمند - مانَد مى استوار نزدشان در سخن كه -را رازداران يا و انبردبار نيز گاهى. داند مى زيركى را آن اخترى، بلند و خواند مى راستى
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 خرد كه زيرا  مدان خرد از برتر را چيز هيچ تو ليك. گذرد مى نيز ها اندازه از نامش و است پراكنده چنين اين ، خرد نام گونه بدين و. خوانند مى
 داند، مى خوار را آن خردمند، كه آن ديگر. جويد مى بيند، نمى را آن ما چشمان كه -را گيتى پنهان راز كه است خرد اين. نيكوييهاست همه سرِ

 نيز و نيست، راه بدو را هيچكس كه بيكرانى بلند آسمان بر ستاره شمار تو. نداند آسمان بر را آن شمار دانايى هيچ كه است درخشان ستاره
 اى پس. شمارى مى آسمان بر را ستاره تو ليك. ماند مى زده شگفت آن در ببيند، را تيرى پرتاب چون هوش تيز. گيرى مى خوار را روزگار گردش
 .باشد مى فراخ آفرين، گيهان راز كه همانا پس باشد، اين جز پاسخ اگر ولى. دانم مى را اينها من چيست؟ خوارتر اين از كاردان،

 زيرا مخواه، يزدان از اين از بيش ديگر شاه، اى: گفت بهرام به و گزيد فرمان و ببوسيد را زمين بشنيد، را پاسخها اين قيصر، داناى چون
. ندارد ياد به تو همچون را شاهى هيچ گيتى و نژادى فرّخ بزرگان پسند تو. باشد مى پيمانت زير به سركشان سر و تو فرمان به گيتى سراسر كه
 .هستند سرافكنده او دانايى برابر در و اويند بنده ان،فرزانگ همه و است دانشمندتر خردمندان، و موبدان همه از نيز دستورت آن

 آن به ديگرى بسيار چيزهاى و اسپ و جامه و هميان ده پس. شد افزوده روشنايى دلش در و گشت شاد بشنيد، را سخنان اين كه بهرام
 .رفت خانه سوى به شهريار درگاه از نيز نامدار قيصر فرستاده و داد خود موبد

 را قيصر فرستاده گور، امبهر كردن پدرود

 پر و خردمند موبد آن همراه به قيصر فرستاده نشست، زرين تخت بر شاهنشاه و رسيد فرا روز و بنشست آسمان تخت بر خورشيد چون
 هوشيار مرد اى: گفت فرستاده آن به شاه بهرام موبد پس. بگفتند سخنانى گونه همه و رفتند شاهنشاه پيش به شادى با و آمدند درگاه به هنر
 از آدمى و دانى مى سودمند گيتى در را كارى چه و باشد؟ مى چه گريست، آن كننده بر بايد كه كارى زيانبارترين گيتى در كه برگوى همتا، بى

 تن كه چرا .باشد توانا و بزرگ آن براى از هميشه و شود دانا كه است آن] كار سودمندترين:[ گفت فرستاده گردد؟ مى بلند سر آن دادن انجام
 شنيده من از را درست پاسخ كه شايد و زدى داستان نادان و دانا از تو. باشد نمى سزاوار اى نيكى هيچ به و است خوارتر نيز گل از نادان مرد

 دانش با را سخنها پسنديده، مرد اى: گفت فرستاده.  مبر خشكى به را ماهى و بيانديش خوب و بنگر نيكى به: گفت بدو موبد آنگاه. باشى
 كه چرا بيانديش،: گفت بدو موبد. گردد مى افزون دانش با آبرو كه زيرا. بگوى پس دانى، مى ديگر اى گونه به را اين اگر تو ليك. كرد ياد توان مى

 شاد ، بدان مرگ هب اگر ليك. بود خواهد زيانبارتر او مرگ است، آزارتر بى گيتى در كه كسى هر كه بدان. شود مى فرهمند انديشيدن، با سخن
 در را خرد پس. زيان آن، از و بود خواهد سودمندى اين از. است مرگ براى از تنشان شوند، مى زاده كه هنگام همان از بدكاران و رواست باشى،
 .كن ميانجى ميانه اين

 ايران باد فرخنده: گفت و كرد نآفري شاه بر و بخنديد پس. بپسنديد و يافت سودمند را موبد سخنان شنيد، چنين كه رومى فرستاده
 قيصر از اگر پس. هستى برتر موبدان همه از و دانشمندانى افسر گيتى در تو. نشيند مى آن شاهنشاهى تخت بر بهرام همچون كسى كه زمين

 گلهاى تازگى به دلش و تگش شاد او گفتار شنيدن از ايران شهريار. است پادشاه  خردمندان همه بر تو دستور كه چرا باشد، روا بخواهى، باژ
 شاهبوى به را خورشيد روى و گشت پديدار مشكبويش چادر و برآورد را خود سياه درفش شب، و برفت شاه پيش از فرستاده آنگاه. شد بهارى
. گشت بيدار ابخو از نيز گيتى شاه و شد پديدار آفتاب. ساخت بيدار خواب از را خفتگان نبود، شكيبا شب، بودن بر كه آسمان ليك. بيĤلود
 او پيش به را فرستاده آن و بيĤراستند شاهوارى جامه تا بفرمود شاه بهرام آنگاه. بگشود بار در بار، ساالر بنشست، زر تخت بر شهريار چون

 .بود افزونتر نيز مرد پير آن انديشه از كه ببردند او براى خوشبوى و مشك و گوهر و ديبا و ستام و اسپ و دينار و زر و سيم چندان و خواندند

 داد از سرداران با بهرام گفتن سخن

 از انجمنى با سگالشگر موبد تا بفرمود پس. گشت پيچان سپاهيان كار براى از دلش بپرداخت، رومى فرستاده كار از شاه بهرام چون
 و اسپ و تخت و تاج و كشور را گرانمايگان آن و ببخشيد پرخاشخر پهلوانان آن به را زمين روى سراسر بهرام آنگاه. آيد او پيش به نامداران

 پر خردمندان اى: گفت موبدان آن به سپس. ساخت دور خود از چيز، ندادن و سرد گفتار با بود، بيدادگر كه را كسى هر ليك. بداد كاله و نگين
 دستشان و بود ناز و آرام به تنشان كه شاهانى بسيار چه. داريد ياد به را دادگر و بيدادگر شاهان و بزرگان كردار گونه همه شما دل، پاك و هنر
 كوشش را كسى و بودند برده بدى به دست همه. بود نيم دو به ترس از مردان نيك دل و بيم از پر بدانديشان از گيتى. بود گشته دراز بدى به
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 دل و نبود پادشاه ، بچه و زن بر هيچكس. دبو گشته پست اندازه از بيش مردم جان و دل و بودند گرفته پيش در را ديوان راه. نبود ايزدى
 .بود گشته بيرون دلها از خديو گيهان پروردگار از ترس و گسترده جا همه در ديو چنگال. بود اندوه از پر پارسا مردم

 پديدار دشاهپا از راستى و كژّى و است پادشاه گردن به تنها خردمندانه كوشش و دانش در و بدى دست و ها نيكويى سر كه بدانيد پس
 زنگار او روشن دل كه چرا نشويد، زده شگفت او كردار از چندان شمايان ليك. نبود پرست يزدان و پاك يازيد، بيداد به دست پدرم اگر. گردد مى

 آب با را خود رهتي جان و بجست را ايشان راه همانسان به نيز من پدر بجستند؟ را ديو راه كه كردند چه شاه كاووس و جم كه ببيند. بود گرفته
 برجاى بد نام تنها ازو و برفت او اكنون. شدند كشته او تندى براى از بسيارى و گشتند پيچان زيردستانش همه سرانجام كه اين تا. نشست خرد
 او تخت بر ما كه كنونا. بپيچد كين آن براى از روانش كه مبادا و باد آفرين او جان بر ما از ليك. يابد نمى كسى از آفرينى هيچ و. بس و ماند

 زيردستانم با تا بدهد نيرويى نهان و آشكار در مرا كه خواهم مى گيهان كردگار از پيوسته. يافت خواهد راه بهشت به نيز او گمان بى نشستيم،
. نگيرد را دامانم اى ستمديده هيچ ديگر شود، خاك در تنم و درگذرم گيتى اين از چون كه چرا. سازم سارا مشك را سياه خاك و كنم نرمى

 .بشوييد كاستيها از را دلتان و بپوشيد راستى چادر گونه بدين نيز شمايان

 نژاد رومى و تازى و دهقان ز       نزاد مادر ز كس را مرگ جز كه

 او چنگ از گردن كسى پيچد نه             او آهنگ شيرست كردار به

 نگذرد اژدها تن دامش ز            بشكرد را درنده شير همين

 بينم؟ نمى گيتى در ايشان از نشانى هيچ كه گردنكشان و سواران و فرّخ بزرگان آن كجايند شاهنشاهان؟ تاج سر آن كجاست ديگر اكنون 
 خاك همچون را او ديگر كرد، نهان نساجامه زير به رخسار كه كسى هر بود؟ شاد ايشان از بزرگان جان كه گيتى چهرگان پرى آن كجايند

 و نژاد و تخت و تاج به و بداد را فرّه كه دادار يزدان به سوگند. نگذرانيم بدكردارى با را گيتى و بيازيم دست نيكى و پاكى به همگى پس. نبدا
 همخوا دار به را گردنش كه نسوزانم، آتش در را تنش اگر بجويد، زيانى كجا هر در نيز خاك مشتى اندازه به ما كارداران از يكى اگر كه گوهر

 خود گنج از دينارى را تهيدست آن، تاوان به بدزدد، تهيدستى از را پالسى دزدى باشد، گذشته شب از پاس چند كه هنگامى به اگر يا. آويخت
 هيچ و بدهم مايه پر اسپى آن، تاوان به ببرند، رمه ميان از را گوسپندى سرد، و تيره شبى در اگر يا. بشويم رنج از را اندوهگساران دل و ببخشم
 را او فرزند و فرستم مى درم خود، گنج از او سال يك براى گردد، زخمى سواران از يكى دشمنم، با كارزار هنگام به چون. ننهم او بر نيز سپاسى

 .دارم نمى دژم نيز

 آتش و آب به دست هيچكس سپاس، يزدان هيربدان بجز. است جاويد شناس نيكى او كه زيرا باشيد، سپاسگزار را دادار همگى پس
 چشم به و گشت بيكار پيرى از گاوى اگر پس. است ننگ]  كشاورزى[  زمين روى بر گاو كشتن كه زيرا مريزيد، را زن شخم گاوان خون. ميازيد
 .شد خواهد بيرون زمين از فرّهى شود، چنين اگر زيرا  گردد كشته گاو آن كه نبايد شد، خوار خود دارنده

. نباشد نيكو پرست، باده پير كه زيرا  نگرديد مست پيرى هنگام به. مشكنيد را جوان مردمان دل و بنشينيد سگالش به ايرانيان با همگى
 اگر و خواست نخواهم خراج زيردستانم از هرگز من كه بدانيد. نجوييد سور و جشن دشمن، با جنگ هنگام به و باشيد بدور ديو انديشه از

 تا كرديم دادگرى او پاداش به ما بود، بدكنش -يزدگرد -پدرم اگر. بود خواهم بيزار پيلسته تخت اين از و پروردگار از كه همانا كنم، چنين
 است بهتر كه بدانيد و مباشيد گناهكار يزدان، به هرگز نيز شمايان. بنمايد راه بهشت سوى به دوزخ از را او و ببخشايد را او گناه كردگار شايد

 كردار از را دلتان همگى. مخوريد را فردا اندوه ديگر گردد، خشنود ما از دادگر يزدان چون پس. شويد گيتى اين از رفتن آماده پيرى هنگام به
 .كنيد آتشكده آهنگ آزادى با و سازيد خوش ما

 از پر هوش تيز دانش پر شاه آن براى از را خود ديدگان همگان نگريستند، آن در نيك و شنيدند را شاه گفتار نامداران آن همه چون
  .خواندند زمين پادشاه را او و بكردند آفرين او بر خروشان و ساختند اشك
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 هند شاه شنگل نزديك به نامه گور، بهرام نوشتن

 از سختى و رنج و شد بيم بى بدانديش، از گيتى كه همانا راستكار، و دادگر داور اى: گفت و خاست برپاى شاه خردمند دستور آنگاه
 آشوب در دزدانش با را چين سرزمين تا هندوستان از و است بپيچيده داد از روانش كه است هندى نامور شنگل تنها كلي. بگذشت ما سرزمين

. است هند نگاهبان تنها شنگل و هستى شاه تو. شود انديشه كار اين در كه است سزاوار اينك. يازد مى ايران به بدى دست پيوسته و داشته نگاه
 .بيĤيد ما بر اى بدى نبايد كه بدان و بازجوى را كار اين و بيانديش اكنون بخواهد؟ باژ سند و چين از بايد چرا ديگر پس

 نهانى را كار اين چاره من: گفت پس. شد بيشه سياهى به چشمش پيش در گيتى و گشت انديشه از پر بشنيد، را سخن اين كه شاه
 .ببينم را او شاهى تخت و آيين و سپاه تا روم مى يىتنها به. نگويم سخن باره اين در گيتى در هيچكس با و بسازم

 .نگويم سخنى نيز ايران آزادگان از هيچيك به و روم مى او پيش به فرستادگان بسان

 بود، نياز كه ديگرى كس هر و دبير با بهرام پاك دستور پس. بنويس شنگل به كين و مهر از پر اى نامه كيش، پاك موبد اى تو اينك
 آفرين و خوبى و خرد و پند از پر اى نامه شاه بهرام آنگاه. ببردند را خامه و مشك و كاغذ و براندند سخن يكديگر با كار كم و بيش از و برفتند
 و است جفت چيز همه كه همانا. نيست و هست خداوند آن. بجست آفرين كه باد كس آن بر يزدان آفرين: گفت نامه آغاز در. بفرمود خداى
 فروزنده ، خرد. نيست خرد از فزونتر چيز هيچ دهد، مى تاجوران يا مردمان به گيتى در او كه چيزهايى همه ميان در. است يكى ايزد تنها

 آب از كه زيرا  نشد پشيمان برگزيد، را نيكى كه هر و نگذرانَد بدكردارى با را گيتى شد، شاد خرد از كه كسى هر. است مهتران و كهتران
 كه است آن خرد نشانه نخستين. شود دچار سختى و رنج به كسى كه مباد پس. رهاند مى سختى و رنج از را مرد ، خرد .نوشد نمى بد دانش،
 را نيك و بد خردمند،. است نامداران زيور و شهرياران افسر خرد. بجويد را گيتى ، خرد چشم با بايد كه بداند و بترسد بد از همواره آدمى
 اگر. نشانى مى خون به را خود روان پيوسته و شناسى نمى را خود اندازه تو ليك. پيچد مى سر بدكردارى از و كوشد مى دادگرى به و شناسد مى
 پديدار كاستى سو هر از و شود مى كم راستى كنى، شاهى تو چون ديگر پس باشم، مى زشتى و خوبى بهانه و هستم روزگار اين دار تاج من
 اى بنده ما شاهان پيش در نيز پدرت و بود ما پرستنده تو نياى. نباشد شاهان آيين بدانديشان، با ساختن چنين اين و تاختن كه بدان. گردد مى
 نگاه بيĤمد، زمين ايران به چين از كه چين خاقان روزگار به اكنون. برسد دير هندوستان باژ كه نبودند همداستان كار اين بر ما از هيچيك. بود
 تو كيش و فرّه و بخشش و آيين اينك. رفت تاراج به بود، آورده اينجا به كه هم را آنچه همه و گشت پيچان خود دارىبدكر آن از سرانجام. كن
 من دليران برابر در پايدارى توان را تو و هست يكدلى و آراسته سپاهيان و خواسته و افزار جنگ مرا كه بدان. بينم مى همانگونه به نيز را

 اكنون. ببرى دريا پيش به را خود جوى خواهى مى و اى افتاده گمان در خويش نيروى به تو. نيست هند در آرايى سپاه هيچ كه زيرا  باشد نمى
 كه باد كس آن جان بر ما درود. ببند جنگ به كمر يا و بفرست باژ يا پس. فرستادم تو سوى به را آزاده و دانشمند و سخنگوى اى فرستاده من

 آن آغاز سر در نامه نويسنده گشت، خشك نسيم از مشك و رسيد پايان به نامه چون آنگاه. باشد تنش پود و ارت همچون خردمندى و دادگرى
 بوم، و مرز نگهدارنده و سپهدار آن بيافت، يزدگرد از را كيانى تاج ماه خرداد پنجم و بيست در كه پرست يزدان شاه بهرام بزرگ، شاه از: نوشت

 .سند سرزمين تا قنّوج درياى از هند، سپهدار شنگل نزد به روم و سقالب باژ ستاننده

 خود نامه با هندوستان به گور بهرام رفتن

 كار از را سپاهيان از هيچكس و برآراست برود، شكار به خواهد مى گويى كه چنان را خود كار. نهاد نامه روى بر را شاه مهر بهرام، چون
 جادوستان آن آب لب از و رسيد هندوستان به كه اين تا بيĤمد گونه بدين. برد همراه به خود با را نامداران از تن چند تنها و نساخت آگاه خود
 و سواران و افزار جنگ همه آن با بود، برآورده آسمان به سر كه را او بارگاه و سراپرده و در آن و رسيد شنگل ايوان نزديك به چون. بگذشت نيز

 و نوكران و داران پرده به پس. گشت انديشناك و زده شگفت بشنيد، و بديد را كارناى و زنگ خروش آن و دبودن بايستاده او درگاه بر كه پيالن
 شهريار پيش به درنگ بى شنيد، چنين كه بار ساالر. است آمده بارگاه اين به اى فرستاده پيروز، شاه بهرام نزد از كه بدانيد: گفت او كارگزاران

 .بيĤوردند درگاه از ارجمندى با را او و برداشتند را پرده تا بفرمود شنگل. دويد

 بنشسته ناز تخت آن بر تاج با كه ديد را او رسيد، شنگل نزديك به چون. بود بلور از آن بام كه ديد جايى. رفت پيش خرامان گور بهرام
 آن جاى هر در و بود زر از اش جامه و سيم از رشدستا. بود بنشسته آن بر زور و فّر با شاه شنگل و بود بلور از زرين تخت آن هاى پايه. بود
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 و نشسته او نزديك در راهنمايى. بود نهاده سر بر گوهر از كالهى و نشسته زيرگاهى بر كه ديد نيز را برادرش. بودند نشانده گوهر گونه چندين
 زبان زود آنگاه. ببود او پيش در درازى زمان و برد نماز را او و رفت تخت پيش به شاه بهرام پس. بود ايستاده برپاى تخت پيش در پسرش
 شاه چون. است شده نوشته پرند روى بر پهلوى به كه دارم هند شاه براى اى نامه پرست يزدان بهرام بزرگ، شاه سوى از من: گفت و بگشود
 و بگشود بند از را لب بنشست، كه بهرام. بخوانند درگاه از نيز را يارانش و بنشانند زرين زيرگاهى بر را او تا بفرمود بشنيد، را بهرام آواى هند
 از سخن اين گوينده كه برگوى،: گفت بدو شنگل. بگشايم زبان بدهى، فرمان چون مباد، تو بى بهترى و مهترى كه بلند، شهريار اى: گفت

 .بيابد آفرين روزگار،

 با كه است بزرگ شاه نيكو، و سرافراز آن. است نزاده مادر از ىگيت در شاه بهرام مانند به هيچكس كه بدان خسرونژاد، شاه اى: گفت بهرام
 گيرد، بدست شمشير رزم در چون .گردند مى او شكار شيران نخچير، هنگام به و هستند او باژدار بزرگان، همه. گشت پادزهر نيز زهر او دادگرى

 .است خوار چشمش پيش در دينار گنج و است بهارى ابر بسان بخشش هنگام به. گردد مى خون درياى همچون بيابان ديگر

 .رسانم مى هند شاه سوى به پرند روى بر پهلوى به اى نامه او سوى از اينك

  بهرام نامه به شنگل دادن پاسخ

 ند،بخوا او براى را نامه ، فرّخ دبير چون ليك. گشت خواستار را نامه و بماند شگفتى در نامدار آن از بشنيد، را بهرام سخنان شنگل چون
 بزرگى خود از تو شاه اين كه بدان. مكن تندى و مشتاب گفتار به سخن، چيره مرد اى: گفت بهرام به پس. شد زرير زردى به تاجور آن رخسار

 باژ هندوستان از كه كند آن آهنگ رنج به كشور سپردن و شهر و گنج با خواه و سپاهيان با خواه او. نمايد مى چنين نيز تو راه و نمايد مى
 بسان ايشان يا و هستم دالمنى چون من و هستند پرنده كلنگ همچون شاهان همه كه بدان. بود نخواهم همداستان كار اين بر من بخواهد،
 دانايان كه نابكارى سخن گفتن از است بهتر هنر كه باش آگاه. رود نمى آسمان يا و ستاره جنگ به كسى. باشم مى دريا مانند به من و خاكند

 زبان شاهى، از شما بهره تنها. شهر و كشور نه و است رسيده بهره دانش و مردانگى نه شاهى، از را شما. بشمارند خوار را تو آن شنيدن با
 .اند نبرده دست بدان هرگز نياكانم كه است نهفته گنجهاى من زمينهاى سراسر در ليك. باشد مى

 .كشيد پيالن با بر سوار يدبا را آن كليد كه است زره و برگستوان گنج هم اينها بجز

. شود مى خوار تو چشم پيش در نيز ستاره ديگر  كه بگويم را جوشن و تيغ شمار بخواهم اگر. باشد داشته را آن توان پيل ژنده اگر هم آن
 كوه و گوهر. خوانند مى شهريار مرا هندوان از تن]  ميليون يك[هزار هزار. ندارد مرا تخت و پيالن ژنده و سپاهيان زير در پايدارى توان نيز زمين

 تازه گياه و مشك و داربوى و شاهبوى چشمه از پر ما سرزمين همه. دارد راست من به را خود پشت گيتى همه اكنون و است من آن از دريا و
 و دريا و كوه از پر نيز اينجا نزمي. اند بسته من فرمان به كمر همگى زر تاج با شاه هشتاد. است گوهر و سيم و زر و دردمند مردم داروى و كافور
 من زيردست چين درياى و سقالب تا آنجا از نيز و زمين ايران تا قنّوج از بزرگان همه. ندارد را بدينجا يافتن راه توان نيز ديو و است چاه

 و ستايند مى مرا تاج همه. آورند ىم زبان بر مرا نام تنها ختن و چين و هند در پاسبانان. باشند مى من درگاه پرستنده بيچارگى با و هستند
 شمشير با كه دارم شيردل پسرى او از و خواند مى آفرين من بر گيتى در كه است چين فغفور دختر شبستانم در. افزايند مى را خود پرستندگى

 مرا نامدار، سپاهى هزار سيسد. است نكرده يادى سرزمين اين از هيچكس كواذ كي تا كاووس هنگام از كه بدان. ستاند مى دل نيز كوه از خود
 من پيش به هند در همگى و نيست رازى من با را ايشان از هيچيك كه هستند من خويشان از نيز تن دويست و هزار و خوانند مى شهريار

 داشت آيينى چنين اى آزاده هيچ اگر كه باش آگاه. گزند مى دندان به خود چنگ ايشان، آواى از جنگ هنگام به نيز بيشه شيران و ايستند مى
 .شد مى گر مويه تو بر پيراهنت ديگر و ساختم مى جدا تن از را سرت اكنون هم من كشت، مى را اى فرستاده تندى با كه

 اگر: بگوى او به كه گفت من به من شاه. مكار را تندى تخم پس هستى، مهتر اگر تو دار، تاج اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 من درگاه خردمندان از يكى از خردمندى در ايشان اگر آنگاه. بيĤور خود درگاه از را سخن چيره داناى دو و مجوى را ديوان اهر هستى، خردمند
 گراينده و جنگاور مردان از سوار سد گرنه و. باشد نمى خوار خردمند، نزد در سخن كه چرا. نيست كارى هيچ تو سرزمين با مرا ديگر بگذرند،

 .خواست نخواهيم باژ تو سرزمين از ديگر گردد، پديدار تو ارزش و مردانگى چون پس. كنند كارزار ما از تن يك با تا برگزين ار هندوستان گرز
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  نمودن هنر و شنگل بارگاه در گور بهرام گرفتن كُشتى

 .نيست همراه مردمى با تو چاره: گفت بهرام به بشنيد، را سخنان اين شنگل چون

 هرچه و بپرداختند او براى را خرّمى ايوان پس گويى؟ مى ناسودمندى سخنان چنين چرا. بگشاى بند و بيا فرود اينجا در چندى اينك
 .بساختند آن در بود، نياز

. بيĤراست ايوان در بزمى شاه فرمان به نيكخواه ريدك رسيد، آسمان اوج بر فروز گيتى خورشيد تاج چون. بيĤسود آنجا در نيمروز تا بهرام
. باشد مى سخنگوى مردى و است ايران از شاه فرستاده كه زيرا بخوان، نيز را او: گفت و بفرمود را كسى بنهادند، خوان شنگل، پيش در چون

 خوردن به سخنى هيچ بى و بنشست خوان بر و بيĤمد تيز بهرام. بنشان دليران خوان بر و بيĤور همينگونه به هستند، او با كه نيز را كسانى
 .بيĤوردند مى و ساز نوازنده و بيĤراستند بزمى بخوردند، خوراك چون. پرداخت

 .آمد مى مشك بوى خوردنيها آن از و بودند بنهاده زربافتى گستردنيهاى

 كُشتى به تا بفرمود زورآزمايان از تن دو به شنگل گشتند، اندوه بى نابوده كار انديشه از و شدند خرّم باده، نوشيدن از بزرگان چون
 .بيĤوردند زور يكديگر بر پيچان و گرازان و ببستند ميانهايشان بر لُنگى و برفتند نيز شايسته و جوان مرد دو. بپردازند

 بفرماى اكنون شهريار، اى: گفت شنگل به پس. گشت افكنده مغزش در شورى سركشيد، را نبيذ بلورين جام بهرام هنگام همان در چون
 به را ايشان اگر و برخيز: گفت بدو و بخنديد شنيد، چنين كه شنگل. نگردم مست و بپردازم كُشتى به ىزورمند با تا بندم ميان به لُنگ من تا

 را  ايشان از يك هر ميان و ساخت خم را خود راست باالى مردانگى با و خاست برپاى سخن اين شنيدن با بهرام. بريز را آنها خون آوردى، زير
 آن از كه شنگل. برفت رخسارش از رنگ و بشكست استخوانش كه زد زمين بر را او چنان بتازد، انىژي گورخر به كه شيرى همچون بگرفت، كه
 آنگاه. دانست برتر نيز مرد چهل از را او و راند مى زبان بر را يزدان نام هندى زبان به پيوسته بود، مانده شگفت در بهرام دوش و يال و باال برز

 پير و برنا كرد، تن بر را خود مشكين پرند آسمان و رسيد فرا شب چون و برفتند گوهرنگار ايوان آن از گشتند، مست خوشگوار مى از چون
 .نهادند سر خواب سوى به پرخاشخر پهلوانان آن چه و شاه چه همگى، و برداشتند خوردن از دست

 بدست چوگان و شد سوار اسپى بر دوانهن شاه بنمود، آسمان بر را خود روى فروزنده خورشيد و گشت زرين شب، مشكبوى چادر چون
 سوار اسپ بر تا بفرمود بهرام به سپس و بتاخت خود دل آرزوى به آنجا در چندى شنگل. ببردند شاه با نيز را كمان و تير. خراميد ميدان به

 :گفت بدو بهرام. گيرد دست در را كيانى كمند و گردد

 دهد؟ مى فرمان چه خوى آزاده شاه آن اكنون. كنند مى چوگان و تير آرزوى همگى كه هستند من با بسيارى سواران ايران، از شهريار، اى
 بهرام. بگشاى شست و كن زه به را كمان و بيفراز دست هستى، يال و شاخ با كه تو. باشد مى سوارى ستون كمان و تير گمان بى: گفت شنگل
 و ميدان سواران آن همه. شكست هم در را نشانه آن تير چوبه يك با و بگشود تشس و بنهاد آن در خدنگى تير و كرد زه به را كمان نيز پهلوان
 .بكردند آفرين او بر كار اين ديدن با كين مردان

  ايوان از را او داشتن باز و بهرام بر شنگل بردن گمان

 چه و هندى چه فرستادگان، به كمان و تير و زور و فرّ اين كه انديشيد خود با و شد گمان در بهرام كار از ديد، چنين كه شنگل ليك
 هند شاه پس. است سزاوار بخوانيم، هم شاه برادر را او اگر. باشد مى مهتران از يا و است شاه خويشاوند يا  پس. نيست ماننده ايرانى چه و ترك

 زور و كيانى فرّ اين با زيرا هستى، شاه رادرب كمان، و تير و زور و كوشش اين با تو گمان بى هنر، پر و نژاده مهتر اى: گفت بهرام به و بخنديد
 و هستم شاه نه من كه بدان. مخوان ديگرگونه را فرستادگان هند، شاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. باشى دليرى نامدار بايد تنها شيران

. باشم نمى نيز فرزانه و پژوه دانش و هستم ايران از هبيگان مردى من. باشد گناه بخوانى، نيز او برادر مرا اگر و باشم مى يزدگرد دودمان از نه
 تو با هنوز ما زيرا  مكن تندى: گفت بدو شنگل. گردد خشمگين من بر شاه كه نبايد و است دور راه كه زيرا  بازگردان اينجا از مرا اينك

 .بنوش خام يا پخته مى و بمان ما كنار در و ساز رامآ را خود دل پس. نباشد نيك بزودى رفتن زيرا  گيرى شتاب رفتن در نبايد. داريم سخنانى
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 .براند سخن بهرام باره در او با چندى و خواند پيش را خود دستور شنگل آنگاه

 دل بر كارى چنين كه همانا نيست، او پهلوانان از يا و بهرام خويشاوند مرد اين اگر دارم، نهانى سخنى تو با: گفت خود فرزانه آن به سپس
 از پر دلش من گفتار از بگويم، بدو من اگر زيرا. مرو قنّوج از و بايست اينجا در: كه بگوى او به فريب و زبانى چرب با پس. باشد شگفت نرادمردا

 آبروى: كه بگوى نيكى به را او. بگوى سخن است سزاوار كه چنان وى با پس. بود خواهد نيكوتر او براى بگويى، تو چون ليك. گشت خواهد بيم
 در تو ارزش زيرا. بود خواهد تو آن از سرزمين اين در جاى خوشترين بمانى، او نزد در اكنون اگر پس. است گشته افزوده هند شاه پيش در تو

 قنّوج از نيكبختى هيچ كه بدان. داد خواهد تو به بيĤيد جويبارش از گلها نسيم و باشد بهار هميشه كه را جايى. است بسيار هندوان شاه پيش
 مرد، دل ديگر باشد، درم چون كه همانا. بود خواهد برايت نيز درم گنج و ديبا و گوهر. دهند مى بار درختانش بار دو سال در كه چرا. گذرد نمى
 دانى، مى كه ايشان از سخنانى هر گونه بدين و. نوازد مى را تو و خندد مى بيند، مى را ات چهره چون دارد، تو به كه مهرى از نيز شاه. نباشد دژم
 اين در كه باشد. گردد مى شادكام دلم نامش، شنيدن با زيرا. بپرس را او نام بگفتى، را اينها چون آنگاه. بگوى بدو گشتى، روياروى او با چون

 .سازيم مى ارزش با سرزمين اين مهتر و سپاه ساالر زود را او نيز ما. شود افزوده ما ارزش بر او فرّ از و بماند و گردد رام ما سرزمين

 زيرا بپرسيد، را بهرام نام سپس. بنمود راه را او و بگفت بدو را سخنان آن و آمد بهرام پيش به شنيد، چنين كه هند شاه كارآزموده دستور
 پاسخى چه كه انديشيد خود با و گشت ديگرگون رخسارش رنگ بشنيد، را او سخنان بهرام چون. نبود درست پاسخش هنوز نام دانستن بى كه
 شاه از گنج براى از هم باز بيابم، نيز بسيار رنج چه اگر من كه بدان. مكن زرد كشور دو در مرا روى سخنگوى، مرد اى: گفت سرانجام. دهدب

 گم را خود راه برخاستن آن در فرجام به بپيچد، سر خود شاه از كه كسى هر. است اين بجز ما آيين و راه و كيش. پيچيد نخواهم روى ايران
 بدو زمانه پشت كه -جور تا فريدون آن. گذشت خواهد ما بر روزگار نيك و بد كه چرا. نجويد فزونى باشد، خردمند كه هر پس. كرد خواهد
 را خودكامه و جوان بهرام آن خودت تو كه آن ديگر كواذ؟ كي و خسرو كى شاه و خسرونژاد بزرگان آن كجايند كجاست؟ اكنون -گشت راست

 اين خاك و گذاشت نخواهد جاى بر را هندوستان سرزمين و آورد خواهد بسر من بر را روزگار بپيچم، سر او فرمان از من چون كه شناسى مى
 كه بدان پرسى، مى نامم از اگر اينك. ببيند مرا و گردم باز پيروزگر شاه آن درگاه به من كه بهتر همان پس. كشاند خواهد ايران به را جادوستان

 .ام مانده بيگانه شهر اين در كه است ديرى من كه زيرا. برسان شنگل به را پاسخم همه پس. خوانند مى برزوى مرا مادرم و پدر هم و شاه هم

 پاسخ اين شنيدن با هند شاه روى. بگفت او به بود، شنيده كه را آنچه همه و رفت شنگل نزد به بشنيد، را بهرام پاسخ كه هند شاه دستور
 .آورم بسر فروز گيتى پهلوان اين بر را روزگار تا سازم مى اى چاره اكنون من :گفت و گشت اخم از پر

 را گرگ او كشتن و گرگ با بهرام جنگ

 از پر تيز كركس و بيشه آن از نيز نرّ شير او ترس از. بود بسته نيز باد بر را راه آن بلندى كه بود بزرگ گرگى هند شاه سرزمين آن در
 مرد اى: گفت بهرام به شنگل پس. بود شده كر او آواى از گوشها و بودند خروشان او براى از سرزمين آن همه. گريخت مى آنجا آسمان

 به بايد اينك. درد مى نيز را پلنگ پوست و شير دل كه باشد مى نهنگ بسان گرگى آنجا در. برآيد تو دست به كار اين كه همانا پسنديده،
 در را تو كنى، چنين اگر. بيĤسايد گرگ آن از سرزمين اين تو، فرّ به كه باشد پيروزگر، مرد اى. بسازى تيرباران را او و بروى گرگ آن نزديك

 كه انديش پاكيزه بهرام. كرد خواهند آفرين تو بر چين و هند كشور در همه جاودان تا. بود خواهد بسيار جاه بوده، ايران در كه همچنان من نزد
. سازم فرو خون در را تنش يزدان نيروى به ببينم، را گرگ آن چون من كه بدان. آيد بدانجا من با ماىراهن يك كه بايد: گفت بدو شنيد، چنين
 .كرد همراه بهرام با دانست، مى را گرگ آن نشيمن جاى كه راهنمايى نيز شنگل

 به خرامان بهرام بنمود، بهرام هب را گرگ آن جاى راهنما چون. برفت گرگ بيشه آن به نيكدل بهرام همراه به خون پر دلى با راهنما آن
 همگى بديدند، را او زور و پوزه آن چون ليك. بودند بسته گرگ آن با پيكار به كمر بهرام سر پشت در نيز ايرانيان از تن چند. شتافت بيشه آن
 اى اينك. است نكرده جنگ گنگ كوه اب كنون تا هيچكس كه بدان. گذشت خواهى نيز مردانگى از ديگر كار، اين با تو شاه، اين: گفتند بهرام به

 آگه كار اين از من شاه چون پس. نيست شاه سوى از گرگ با جنگ دستور مرا كه بگوى شنگل به ليك هستى، دلير جنگ در چه اگر شاه،
 ديگر پس سازد، خاك رد هندوستان در مرا بايد پاك يزدان اگر: گفت ايشان به شنيد، چنين كه بهرام. برد خواهد ميان از مرا جاه همه گرد،

 پنداشت، مى ناچيز را خود روان گويى كه جوان بهرام آنگاه. نيابد راه كار اين به انديشه كه همانا بود؟ خواهد ديگر جايى در من مرگ چگونه
 گرفته دست در را كيانى كمان آن كه همچنان پس. شتافت گرگ نزديك به نهاده مرگ به دلى و خشم پر سرى با و دمان و كرد زه به را كمان
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 كه بدانست بهرام چون. گشت اندوهگين سرانجام كه بباريد تير گرگ آن بر پيوسته چنان تگرگ همچون و برآورد تركش از خدنگى تير بود،
 را ما كه جفت و يار بى خداوند نام به: گفت و ساخت جدا تن از را گرگ سر و كشيد بيرون اى دشنه كمان، بجاى آمد، بسر گرگ روزگار ديگر
 به بيشه آن از كشى گردونه گاوهاى با را گرگ آن سر تا بفرمود بهرام آنگاه. تابد مى او فرمان به آسمان در خورشيد و بداد زورى و فرّ چنين
 بنشست، تخت بر هند مايه پر شاه آن چون پس. بيĤراست ديبا با را سور ايوان بديد، دور از شنگل و ببردند آنجا از را سر آن چون. ببرند بيرون
: گفتند و رفتند بهرام نزد به بشارهايى با مهتران همه. بكردند آفرين او بر چين دليران و هند بزرگان همه و بنشاندند تخت پيش در نيز را بهرام
 و اندوهگين گاه و دبو روى تازه و شادمان بهرام از گاهى نيز شنگل. باشد تو سزاوار كه نيست كردارى توان را كس هيچ كه براستى نامدار، اى
 .دژم

 را اژدها گور، بهرام كشتن

 ازو و كشيد مى در خويش دم به نيز را پيل ژنده و برد مى بسر دريا ميان در گاه و آفتاب و خشكى در گاهى كه بود اژدهايى هند در
 گاهى شيرمرد فرستاده اين از من كه دبداني: گفت خود هوش تيز رازداران و ياران آن به شنگل پس. خاست برمى نيل درياى همچون اى كوهه

 سوى به ما نزد از او اگر ليك. بود مى من پشتيبان شد، مى قنّوج در من سپاه سپهساالر و مانْد مى اينجا در او اگر. هستم درد از پر گاه و شادمان
 سرزمين اين در بويى و رنگ هيچ ديگر باشد، داشته نيز كهترى چنين و باشد مهتر بهرام چون. گردد مى ويران قنّوج بهرام، از ديگر برود، ايران

 كه بفرستم اژدها آن نزديك به را او تا  خواهم مى. بكردم ديگر اى چاره اكنون و گذراندم او كار ساختن به را ديشب سراسر من. ماند نخواهد ما
 نخواهم نكوهش آن براى از من ديگر] شود شتهك جنگ آن در و[برود اژدها جنگ به او چون پس. يافت نخواهد رهايى آن چنگ از گمان بى
 ايران از را تو دادآفرين يزدان كه همانا: گفت بدو و راند سخن دليران باره در بسيار او با و خواند خود پيش به را بهرام و بگفت اين شنگل،. شد

 آغاز چه اگر كه است پيش در رنج و درد از پر كارى اينك. بشويى بدى از را هندوستان است، سزاوار نامداران بر كه چنان تا آورد اينجا به زمين
 جاى به من خشنودى به و مكن درنگ اينجا در هيچ ديگر بكردى، نيز را كار اين چون پس. بود خواهد گنج فرجامش ليك است، رنج با آن

 نخواهم تو فرمان از سر نيز دم يك من كه بدان .بگذرم تو خواست از كه نباشد اين راه،: گفت شنگل به شنيد، چنين كه شاه بهرام. بازگرد خود
 هم كه باشد مى اژدهايى ما سرزمين در كه است ما براى سختى و رنج اين اينك: گفت بدو شنگل. باشد بد روزگار، گردش كه اين مگر پيچيد،

 سازى، تهى ازو را هند كشور و بسازى اى چاره كه بتوانى اگر پس. دهد مى شكست نيز را  آهنج دم نهنگ و گذرد مى دريا از هم و خشكى از
 پيشكشهاى از بسيارى باژ، آن همراه به و بود خواهند همداستان كار اين با نيز ما سرزمين همه و برد خواهى ايران به را هندوستان باژ ديگر

 و شاه هند در كه پادشاهى اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. برد خواهى خود همراه به ديگر چيزهاى گونه همه و تيغ و داربوى از را هندى
 بايد پس كجاست؟ در او نشيمن كه دانم نمى ليك .بريد خواهم خاك از را اژدها آن پىِ دادار، پاك يزدان فرمان به من كه بدان هستى، فرمانروا

 .بدهد نشان بهرام به را دهااژ آن تا بفرستاد بهرام همراه به را راهجويى سخن، اين شنيدن با شنگل. بنمايى من به را آن راه

 تن آن با را اژدها تاريكى، آن در و رسيد دريا پيش به كه اين تا بتاخت ايران بزرگان از گذار دشنه سوار سى و او همراه به نيز نامور بهرام
 بهرام به و گشتند خروشان و جوشان سخت اژدها آن ديدن از ايران بزرگان. گشت مى افروخته آتش چشمش از كه بديد خشم و پيچش و

 ليك. مكن شاد سرزمين اين در را دشمنت و مده باد به را زمين ايران بد، اين با. مدان پيشين گرگ آن همچون را اين تو شهريار، اى: گفتند
 فزونى آن نه دانگى،مر با ديگر پس. باشد اژدها اين دست به من مرگ اگر. سپرد دادار به بايد تنها را جان: گفت ايرانيان آن به پهلوان بهرام
 راست و چپ از آنگاه. بود بداده شير و زهر را آن پيكان كه برگزيد تيرى و كرد زه به را كمان و بگفت اين بهرام،. يابد مى كاستى نه و گيرد مى
 آن سر بر اى چوبه چار ديگر. تگش برافروخته آن زهر از خاور همه. بدوخت پوالدين پيكان با را اژدها دهان و بباريد تير از بارانى اژدها آن بر

 زود بهرام پس. شست مى را خاك همچنان زهرش و خون و گشت سست تير آن از اژدها تن سرانجام. ريخت فرو آن بر از زهر با خون كه بزد
 .بيانداخت زمين بر ار جانش بى تن و بزد را آن گردن تبرزين، و تيغ با و بدريد را اژدها آن دل تندى با و بركشيد را خود آبگون زهر تيغ

 بر دادار آفرين: كه برآمد خروشى هندوستان سراسر از .گشت سرافراز بسيار او نزد در بهرام ديگر بديد، را اژدها آن سر شاه شنگل چون
 شهريار تنها يال، و اخش و باال و برز اين با كه همانا. سازد مى كارزار نيز اژدها با كه شود مى زاده آن خاك بر سوارى چنين كه باد زمين ايران

 .اوست همتاى
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 را هندوستان شاه دختر گور، بهرام گرفتن زنى به

 و خويشان و فرزانگان رسيد، فرا شب چون پس. داشت درد از پر دلى و بود زرد او كار از شنگل رخسار و بودند شاد بهرام كار از همه
 در خواهد نمى روى هيچ به دستگاه و زور و شاخ اين با است، شاه بهرام رستادهف كه مردى اين: گفت ايشان به و آورد خود نزد به را بيگانگان

 سست مرا سپاهيان برود، دليران شاه نزديك به و ايران به ما نزد از او اگر اينك. نپذيرفت او ليك بكردم، اى چاره گونه هر من. باشد اينجا
 آن نهانى خواهم مى پس. گشت خواهد سرافراز من دشمن كار، اين با. نيست سوارى هيچ هندوستان در كه گفت خواهد و خواند خواهد

 چنين كه فرزانه شناسيد؟ مى اين براى راهى چه و بينيد مى چگونه را كار اين شمايان اكنون. كنم جدا تنش از سر و سازم تباه را فرستاده
 هرگز. باشد دانشى بى و كژّى نشانِ بكشى، را شهرياران ستادهفر اگر كه بدان. مدار رنجه را خود دل گونه اين شهريار، اى: گفت بدو شنيد،
 فرستاده اين. بود خواهد نامى زشت مهتران، پيش در كه زيرا  مگرد كارى چنين پيرامون هرگز نيز تو پس. است نكرده اى انديشه چنين كسى

 هيچكس و بيĤيند اينجا به شاه بهرام همچون دارى تاج ههمرا به ايران از سپاهى درنگ بى كنى، چنين اگر و است گرامى مردمش نزد در سپهبد
 .باشد نمى او رنج آن پاداش كشتنش و است اژدها آن چنگ از ما رهاننده او. بشويى نيكى از دست نبايد پس. ماند نخواهيم اينجا در ديگر ما از

 .مرگ نه ،بيفزاى تنش بر را زندگانى نيز تو پس. بكشت ما سرزمين اين در را گرگ و اژدها او

 و دستور از بدور را او و بفرستاد شاه بهرام نزد به را كسى فردا بامداد و بگذشت شب آن. شد خيره فرزانگان آن گفتار شنيدن از شنگل
 ودخ دختر خواهم مى. مگرد بيشى گرد به ديگر شدى، توانگر كه اينك دآلراى، مرد اى: گفت بدو و خواند خود نزد به انجمنى هيچ و سگالشگر

 .بدهم سپهساالرى و شهريارى هندوستان، در را تو تا مرو اينجا از و بمان من پيش به ديگر بكردم، را كار اين چون پس. دهم تو به را

 چون و نيست جنگى هيچ سخن اين با مرا: گفت دل در و بيانديشيد نبرد و ننگ و نژاد و تخت به و ماند فرو سخن آن شنيدن از بهرام
 كه است ديرى كه زيرا  ببينم را زمين ايران خاك و بيابم را خود جان كار اين با شايد كه اين ديگر و. نباشد ننگ مرا باشد، نم زن پدر شنگل

 برايم ليك. سازم مى خود جان آرايش را تو گفتار و پذيرم مى را تو فرمان: گفت شنگل به پس. است افتاده روباه دام به شير و ايم مانده اينجا در
 .بخوانم آفرين آن بر ببينم، را او چون كه برگزين را ترىدخ آن

 نگار و رنگ و بوى و آرايش با ، خرّم بهار بسان دختر سه آنگاه. بيĤراست چينى پرند با را ايوان و شد شاد او گفتار شنيدن با هند شاه
 را ماهرويان آن از يكى و بديد را ايشان و رفت ايوان به تيز بهرام. بيĤراى ايشان ديدار با را دلت و برو: گفت گور بهرام به شنگل سپس. بيĤمدند
 او به را -دود بى شماله و سهى سرو آن - سپينود نيز شنگل. بود سپينود نامش و كام و خرد و ناز و شرم از پر و خرّم بهار همچون كه برگزيد

 درم ايشان به و بيĤورد نيز را -خودكامه و زيب با سواران آن -بهرام رانيا آن از پس. بداد ماهرخ آن به نيز را خود گنج ترين مايه پر كليد و داد
 نزد به شادى با و خرامان قنّوج نامداران همه و بيĤراست هم را گوهرنگار ايوان آن. بداد چيز گونه همه و كافور و داربوى و شاهبوى و دينار و

 .بود بلور جام در روشن مى همچون گور بهرام شاه پيش در نيز سپينود. رداختندپ ميگسارى به خرّمى به هفته يك و بيĤمدند بارگاه آن در شاه

  آن پاسخ و گور بهرام به چين فغفور نامه

 گويى و آمده شنگل نزديك به زمين ايران از فرهمند و فرستاده مردى كه رسيد آگهى كار اين از چين فغفور به چون ديگر سوى از
 نزد به اى نامه چين دستگاه با فغفورِ است، داده او به -سايد مى ماه بر افسرش كه -را دخترانش از يكى يزن شنگل و است زاده پهلوان شاهى
 به خود يار سى همراه به كه پارسى فرستاده آن نزد به بزرگان تاج و نامداران سر آن گيتى، شهريار از: نوشت نامه آغاز سر در. نوشت بهرام
 از نيز و رسيد آگهى ما به هرجا در پايمرديت و مردانگى و خردمندى آن و - فرّهى با نامور مرد آن - تو از كه انبد: گفت آنگاه. است آمده قنّوج
 خال يك ارزش هندوستان، سراسر و است ما پيوند كه را دخترى شنگل. يابد نمى رهايى تيزت شمشير از نيز نامدار اژدهاى و گرگ كه اين

 اين در خواهى كه چند هر تا و بيا اينجا به و بردار رنج اكنون. بردى آسمان به را خود سر فرمانروا شاه اين با فتنيا پيوند با تو. داد تو به اوست،
 به اينجا از كه بخواهى چون آنگاه. گردانيم خود روان براى جوشنى همچون را تو خرد و سازيم روشن تو ديدار به را چشممان تا بمان سرزمين

 اينجا از خواسته و شاهوار جامه و آراستگى و شادى با نامدارانت و خود هنگام آن در. بمان اينجا در كه نگويم زهرگ بازگردى، خود جاى
 و مكن درنگ اينجا به آمدن در هيچ ديگر. نباشد ننگ من نزد به آمدن را تو ندارم، ايران شاه با جنگ سر هيچ من چون پس. رفت خواهيد

 .نمان اينجا در ،بازگردى ايران به كه بخواهى چون



65 
 

 در درختى نامه، آن پاسخ نوشتن با و بخواند خود نزد به را اى نويسنده پس. بيافتاد دلش در شورى رسيد، گور بهرام به نامه آن چون
 نوشته ات نامه آغاز سر در تو. نديد را چين كشور بجز هيچ تو چشمان كه همانا. رسيد من نزد به ات نامه: گفت نامه آغاز در. بكاشت كينه پاليز
 .بزرگان تاج و سرافراز آن گيتى، شهريار از: بودى

 او بجز و بس و است گور بهرام تنها شاهنشاه كه زيرا  نخوانم كهن را تو بزرگى اين من. گفتى كه است آن بجز كار كه بدان ليك
 پيروزگر شاه را او من. ندارد ياد او نژاد و فرّ و دانش و مردانگى به پادشاهى هيچكس. شناسيم نمى شاهنشاه روزگار اين در را هيچكس

 از آنها همه كه بدان پس ام، برده رنجها هندوستان در و ام كرده من گفتى كه كارهاى آن ديگر. دانم مى سزاوارتر ديگر شاهان همه از و خوانم مى
 .بود نام و شكوه و فرّ با كه بود شاه بهرام اختر

  كس به را ژيان شير ندارند              بس و است ايرانيان نزد هنر

  سپاس اختر از ندارند نيكى به            شناس يزدان و يكدالنند همه

 كه است بزرگ پادشاهى شنگل كه بدان پس. گرفتم را پيشگاه اين مردانگى با من و داد من به را دخترش هند، شاه گفتى كه آن ديگر 
 .داد من به را خود شايسته فرزند ديد، سزاوار را من با يافتن پيوند چون وا. راند مى ميش از را گرگ خود مردانگى با

 چين به و فرستاد هند به مرا ايران شاه كه بدان پس. باشم راهنماى را تو نيكويى هر در من تا بيا اينجا به و برخيز گفتى كه آن ديگر
 با و آراسته را تو كه نوشتى كه آن ديگر. بود نخواهد همداستان من با ايران شاه بيĤيم، آنجا به اگر پس. آمد خواهم آن چينى پرند براى از تنها

 و دارم سپاس بخشش در بهرام از تنها. ساخت نياز بى كسان چيزهاى به كردن دراز دست از مرا يزدان كه بدان پس. فرستم مى ايران به خواسته
 شاه اى پس نمودى، فزونتر بود، كه آنچه از را هنرهايم و ستودى همه آن رام كه آن چهارم. كنم مى نيايش آن براى از پاس سه در شب و روز

 تو بر نداند، را شمارش نيز آسمان كه يزدان بيشمار درودهاى. گفت خواهم نيز زمين ايران شاه به و پذيرفتم تو از گفتى كه را آنها همه چين،
 .بفرستاد چين شاه سوى به ار آن و بنهاد نامه آن بر را خود نگين مهر بهرام آنگاه. باد

  شنگل دختر با هندوستان از گور بهرام گريختن

 به چشم و بود گريان او مهر از روز و شب و دانست مى گيتى شاه همچون را او ديگر زنش بساخت، شنگل دختر با چندى بهرام چون
 نشسته هم كنار در شادى با سپينود و شاه بهرام روزى. گشت تاهكو او بد گمانهاى همه ديگر شد، آگاه او مهر از كه شنگل. بود دوخته او چهره
 چنان پس. بگويم تو با را رازى خواهم مى اكنون. هستى من نيكخواه كه دانم: گفت سپينود به شاه بهرام پس گفتند، مى سخن جا همه از و بودند
 ليك. برد خواهم خود با هم را تو باشى، همداستان كار اين با يزن تو اگر و بروم هندوستان از خواهم مى كه بدان. بماند نهان سخن آن كه كن

 اگر پس. باشد مى من ياور نيز گيتى كردگار و است بهتر بينى، مى كه اين از ايران در من كار كه باش آگاه. بداند را كار اين نبايد هيچكس
 زانو به تو تخت پيش در نيز پدرت و خواند خواهند بانو را تو راناي جاى همه در گردد، راهنماى خوبى اين به را تو ، خرد و كنى رفتن آهنگ
 .مگرد دانش راه از و بجوى بهترى سرافراز، مرد اى: گفت شنيد، چنين كه سپينود. نشست خواهد

 بود خندان همواره شوى كزو            بود آن جهان از زنان بهين

 .پيچيد نخواهم تو كار از سر شود، پيچان تو گفتار از نيز پاكم جان اگر كه بدان 

 اى چاره باشد، يار مرا بخت اگر تخت، سزاوار اى: گفت سپينود. مگوى سخن هيچكس با راز اين از و بساز اى چاره پس: گفت بدو بهرام
 .كند مى بپا سور بيشه آن در پدرم كه است جشنگاهى نيست، دور اينجا از چندان كه جايى در كه بدان. بسازم

 قنّوج در آنجا و است راه پرسنگ بيست بت آن پيش و بيشه آن تا آن اينجا از. نشانند مى آنجا در را بتى و شمارند مى فرّخ را اآنج كه زيرا
 پس. نباشد راه بيشه آن به را ديگرى هيچكس و روند مى جشنگاه بدان سپاهيان و شاه تنها. باشد مى سواران سور و گورخر شكار براى جايگاهى

 روز در چون و باش شكيبا ديگر روز پنج تا امروز از اينك. باشى نو تو و باد كهن جشن اين هميشه .بكن اى چاره چنين بروى، ىخواه مى اگر
 كه اكنون پس: گفت زن به شنيد، چنين كه بهرام. شو رفتن آماده برود، بيرون به شهر از شهريار و گردد پديدار فروز گيتى خورشيد تاج پنجم

 .مگوى سخن نيز كس هيچ با و بشو آماده ايم، نهاده روى اهر اين به دو هر
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 آن به كه برخاست شنگل چون. رفتند بدانجا گرانمايگان آن همه و شد بپا ديگر جشنى جشنگاه آن در كه اين تا بود همچنان بهرام
 داند مى شاه خود. مدار رنجه من براى از را دلت هيچ شهريار، اى: كه گويد مى پوزش با و است گشته بيمار برزوى: گفت بهرام زن برود، دشت

. باشد جشن ياد به بيمارى با نبايد او كه براستى: گفت شنيد، چنين كه شنگل. گردند مى دژم همه باشد، ناتندرست جشنگاه در كسى چون كه
 .نهاد روى جشنگاه آن سوى به و برفت قنّوج از شنگل پگاه آنگاه

 در گرزى و نهاده فتراك به كمندى با و بپوشيد گبر بهرام. رسيد فرا رفتن هنگام نيك، يار اى :گفت بهرام به زن شد، تيره شب چون
 راه ميان در. رسيد دريا پيش  به كه اين تا براند و بخواند را يزدان نام لب زير به پيوسته و كرد سوار نيز را سپينود و گشت سوار اسپ بر دست

 .بودند دلير شكىخ و آب در كه بديد را ايران بازرگانان

 آن نيز يارانش از و نبرد نماز او پيش به تا بفرمود و بگزيد دندان به را خود لب شاهنشاه ،] بشناخت و[ بديد را بهرام روى بازرگان چون
 بدان. ديد خواهيم دگزن بردنت نماز از و بود خواهيم سودمند تو خاموشى از ما كه زيرا. ببند را لب: گفت بازرگان آن به و داشت راز به را سخن

 شمايان زبان بايد پس. داشت گشاده را دستان و بسته را لبها بايد اينك. شود روان ايران در خون از دريايى گردد، آشكار هند در راز اين اگر كه
 را او راز و نپيچيم سر شاه امبهر راه از هرگز ما: كه بگوييد و بخوريد سوگند بايد. بيابم باز را خود شاهى تخت تا ببندم سخت سوگندهاى با را

 زينهار به شما نزد در من راز: گفت ايشان به گشت، پرداخته كار آن از ايران شاه دل و بخوردند سوگند بازرگانان سان بدين چون. داريم نگاه
 و تاخت خواهند ايران به ىسپاهيان سو هر از گردد، تهى من از ايران تخت اگر كه باشيد آگاه و بدانيد خويش جان همچون را آن پس. است
 .تاج و تخت و سپاه و دهگان نه و ماند مى شاه و بازرگان نه ديگر

 اين اگر كه همانا. بادا تنت آرايش شاهى، و جوانى و باد تو برخىِ بزرگان جان: گفتند بدو گريان ديدند، بدانگونه را او گفتار كه بازرگانان
 اين كه ايران شاه بود؟ خواهد اى انديشه چنين ياراى را كسى چه پس. شد خواهد روان خون از ىدرياي ما كشور در گردد، گشوده تو راز گنج

 .ديد خفته را ايرانيان همه و رسيد دريا پيش به كه اين تا بتاخت آنجا از و بكرد آفرين كيش پاكيزه نامداران آن بر بشنيد، ايشان از را سخنان

 خشكى به گرفت، تابيدن فروز گيتى خورشيد و رسيد فرا روز چون آنگاه. بنشاند ناوچه آن در را سپينود و بيĤورد اى ناوچه و كشتى پس
 .رسيدند

 او شناختن و گور بهرام پس شنگل تاختن

 نيكخواه آن از را سخن آن شنگل چون. سازد آگاه ايشان رفتن از را او تا رفت هند شاه پيش به تازان قنّوج از سوارى ديگر، سوى از
 دريا از خشم با و گشت اندوهگين پس. بديد را پهلوان بهرام و سپينود و رسيد دريا پيش به تا بيĤمد جشنگاه  آن از آتش مچونه بشنيد،
 و بروى ايران سوى به من از نهان تا بگذشتى دريا از شيرى همچون فريبكار دلير مرد اين با تو چشم، شوخ بد اى: گفت خود فرزند به و بگذشت

 بدنشان، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. ببينى مرا ژوپين زخم برفتى، من بالين از ناگاه كه اكنون ليك. شوى ويرانه به رّمخ بهشت اين از
 خودت. باشم مى ميگسار و باده با گويى كه هستم همچنان كه ديدى و بيĤزمودى كارزار در مرا كه تو بتاختى؟ اسپ بيهوشان همچون چرا
 باشم، پارسى دشنه با و دار زره يار سى اين همراه به من چون پس. هستند كمتر هم سوار يك از من پيش در نيز هندى هزار سد كه دانى مى

. نهفت توان نمى را او مردانگى و دليرى و گويد مى راست او كه بدانست شنگل. نگذارم زنده نيز را تن يك و گردانم خون از پر را هندوان ديده
 آنچه و ساختم خود سر افسر همچون و داشتم تر گرامى هم ديدگانم از را تو و بيافكندم را خود پيوند و خويش و فرزند من: گفت بدو پس
 را اين كجا آيا ولى. برگزيدى راستكارى بجاى را ناراستكارى. آمد پديد كاستى تو از زد، سر راستى من از چه اگر ليك. دادم تو به خواستى مى

 و گشته دالورى سوار همچون اكنون پنداشتم، مى خود خردمند فرزند را او كه كسى بينم مى كه گويم چه تو به اكنون اى؟ شنيده آن پاداش
 تو. است نه گفتنِ او خواست آرى، بگويد چون و نيست راستكار هرگز پارسى مرد دل كه براستى. است شده كامكار ديگر كه برد مى گمان

 .آورد جنگ اش پروراننده و دايه بر گشت، چنگ تيز و برآورد دندان چون ليك. كرد خون را دايگانش دل كه بودى شيرى بچه همچون

 هنگام آن در بخوانى؟ بدساز و بدانديش مرا توانست خواهى چگونه ديگر پس بشناسى، مرا چون تو: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 و سپهدار آن توران، و ايران شاهنشاه من كه بدان اينك. خواند نخواهى بدكنش و بددل مرا و نباشد سرزنشى هيچ رفتن اين براى از مرا ديگر
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 خواهم خود پدر بجاى ايران در را تو. ساخت خواهم جدا تن از را بدسگاالنت سر و كرد خواهم نيكى تو به پس اين از و هستم دليران پشتيبان
 .گشت خواهد بانوان سر افسر و بود خواهد ينزم خاور شماله نيز دخترت. آزرد نخواهم نيز باژ دادن براى از و داشت

 پوزش به و بتاخت سپاه همه آن پيش از را خود اسپ و برداشت سر از را خود هندى دستار و ماند شگفت در او گفتار شنيدن از شنگل
 گشته شادكام بهرام ديدار زا كه شنگل. بخواست پوزش هايش گفته آن براى از و گرفت بر در شادى با را ايران شاهنشاه سپس. آمد شاه نزد
 من انديشه و كردار: كه اين و گفت سخن شنگل با ايران باره در و بگشود او بر را راز آن نيز بهرام. بيĤورد نيز مى جام و بيĤراست خوان بود،

 دو آن سان بدين و. بيĤراستند پوزش به را زبانها و برخاستند و بخوردند مى چندى آنگاه. بود رهنمون داستان اين به مرا كسى چه و بود چگونه
 و شكنيم نمى را راستى دل پس اين از: گفتند و بدادند مهر و راستكارى دست يكديگر با - بودند پرست يزدان ديگرى و پرست بت يكى كه - شاه
 در را سپينود شنگل آنگاه. شنيد اهيمخو را خردمندان سخنان تنها و بود خواهيم راستكار يكديگر با جاودان تا.  كَنيم برمى بن از را كژّى بيخ

 و خشكى سوى به يكى و ريختند بيرون به دلها از را كينه و كردند پشت يكديگر به شتاب پر و شادان دلى با سپس. كرد پدرود را او و برگرفت
 . شدند روان دريا سوى به ديگرى

 را گور بهرام شاه ايرانيان، شدن پذيره

 و درم كران تا كران از و ببستند آذين را شهر و راه همه بيĤمد، قنّوج از سپاهيانش با ايران شاه كه رسيد هىآگ ايران به چون سو، ديگر از
 پدرش آمدن از كه نيز يزدگرد. نهادند  روى سو آن به شادى با و شاهجوى روانى و شاهگوى زبانى با همگى. بريختند لركيماس و دينار و مشك
 .آورد گرد را پراكنده سپاهيان همه شد، آگاه

 خاك بر را خود روى و شد پياده اسپ از بديد، را او بهرام، فرزند چون. رفتند او پيشواز به نيز خردمندان همه و موبدان موبد و نرسى
 با اهنشاهش كه اين شادى از مردم دل. بيĤمدند شادمان دلى و گَرد از پر رخسارى با همانگونه به نيز موبد موبدان و -نرسى -برادرش. بماليد
 به را خود جان و تن كه -بهرام سان بدين. شد تازه بهارى، گلهاى بسان بازگشت، شاهنشاهيش تخت سوى به خود بخت و فرّ از خرّم دلى

 .بيĤسود شد، سيمين سپرى مانند به ماه و گشت سياه جا همه و رسيد فرا شب چون و آمد خويش ايوان به بود، سپرده يزدان

 و بنشست زرين تخت بر سخنى هيچ بى ايران شاهنشاه شد، پديدار فروز گيتى خورشيد آن و بدريد را شب پيراهن و رسيد فرا روز چون
 نخست. بيĤراست اى پاكيزه گفتار به را زبان و خاست برپاى تخت بر شاه آنگاه. رفتند او پيش به سران و خردمندان و مهتران همه پس. بداد بار
 او و بترسيد -نهان و آشكار شناسنده آن -گيهان كردگار از همگى: گفت و بساخت آزاد خرد وام از را گردن و كرد ادي آفرين گيهان پروردگار از
 پس. بداد را دستگاه و پيروزى كه هموست و است ماه و تابان خورشيد خداوند او كه زيرا. كنيد نيايش او پيشگاه به تيره شب در و ستايش را
. پيچد مى كاستى و كژّى از دل ديگر باشد، راستى و دهش و داد چون كه همانا. مگردد زشت و بد كار گرد به بيابد، را بهشت خواهد مى كه هر
 نيكويى و سازيد بيرون دلها از را ترس همگى. مباشيد بيمناك ما از باشيد، داشته نيز سيم گنج و زر كوه چه اگر شما از هيچيك پس اين از

 بخت و يزدان از تنها را آن بداديم، تخت و تاج كه كسى هر به. است برابر ما چشم پيش در نژاد دهگان مرد با اورزكش دادگرى، هنگام به. كنيد
 نيكبختى سوى به را شمايان و كرد خواهم نيكويى بيشتر هم اين از گردد، روشن خندان بخت از دلم و باشد يزدان خواست اگر اينك. بشناسيد
 .گردند پراكنده انجمن كه خواهم نمى و كرد نخواهم گنج آكندن ىبرا كوششى. شد خواهم رهنمون

 سواران و خويشاوندان و كارداران و سپاهيان از  كسى اگر. باشد شاد مرگ از پس روانم تا بنهم گنجى خود دادگرى از تا دارم آن آهنگ
 پس. باشد آورده ستم خويش تن بر كار اين با كه همانا است، داشته نهان را كژّى آن و نگفته سخنى من با آن از و ديده رنجهايى من جنگى

 ديگرى آرزوى شمايان كه شايد ليك. آمد خواهم بر دادخواهى به يزدان پيش در ساخت، نهان ابر چادر زير در را ماه كه كسى چنين از من
 .دارد ديگرگون خويى كسى هر كه همانا. بيانديشيد ديگر اى گونه به و باشيد داشته

 .گردانيم تازه نيز را شما كهن آرزوى آن شايد تا بگوييد سخن من با تاخىگس با پس

 بر را بزرگى كاله و بنشست تخت بر شادى با و بگفت اين بهرام،. بيĤراييد را خود جان پندها اين با و بسپاريد من فرمان به گوش همگى
 .نهاد سر
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 باشد، بخت پيروز و دانا شاه، چون كه براستى. مبادا تو بى شاهى نگين و كاله: گفتند و خواندند آفرين او بر شنيدند، چنين كه بزرگان
. نژاد هم و هست بزرگى هم را تو. است فزونتر نيز شاهنشاهى تخت از فرّهى و مردانگى و دانش ليك. نازد مى او به تخت و تاج و كشور

 مردان آزاد نزد در هم و يزدان پيش در هم -پير و برنا از - ما همه بر تو كردن آفرين اكنون. ندارد ياد به گيتى در تو مانند به شاهى هيچكس
. باد همراهت بخت و تو يار دادار، خداوند. آورى برمى خاك از نيز را مردگان سر خود پاك گفتار و بخشش و دادگرى با كه همانا. است بايسته
 .برفتند شاه تخت پيش از رامش با نيكبخت و فرزانه بزرگان آن آنگاه

 تهيدستان به بسيارى گوهر و زر آنجا در. بيĤمد آذرگشسپ آتشكده سوى به و گشته سوار اسپ بر سپاهيانش همراه به آن از پس نيز هشا
 شاه، بهرام و بيĤمد دست در برسم و باژ با زردشت آتش آن پيشواى سپس. بداد بيشتر نيز ساخت، نهان ازو را خود نياز كه كسى هر به و داد

. گشت دور ازو خاك و زنگار و گوهر سان بدين و بشست پاك آب و كيش با را او. بيĤموخت بدو را راه و آيين و كيش و برد او نزد به را سپينود
 .ببخشيد بسيار درم همه به و بگشود را زندانها در آن، از پس

 گور بهرام نزد پادشاه هفت با شنگل آمدن

 يك پس. افتاد سر در خوى آزاده شاه آن و دخترش و ايران ديدار آرزوى را او شد، آگه دخترش و شاه كار از شنگل بدانسان چون
 همچون نيز ايران شاه. بدارد يادگار به خود نزد در را آن تا خواست نويى پيمان ايران شهريار از و بفرستاد را هندى آزاده و سخنگوى فرستاده
 به فرستاده چون. بيĤورد شنگل براى شاه سوى از پهلوى به اى نامه فرستاده آن سان بدين و. بنوشت نويى پيمان بهشت، باغ در تابان خورشيد

 به شاه هفت آنگاه. ساخت نهان خود چينى خويشان از را كار آن و كرد هندوستان از رفتن آهنگ بديد، را آن قنّوج سپهدار و رسيد شنگل نزد
 نامدار شاه ديگر و جويگان تخت و فرّ با شاه ديگرى و سند شاه يكى و كابل اهش يكى شاه هفت آن. بروند ايران به او با تا آمدند شنگل درگاه
 با يك هر و دراى و زنگ و پيالن ژنده با همگى. بودند مولتان جاه و فرّ با شاه و كشمير دستگاه با شاه و جندل پهلوان و كامكار شاه و سندل

 كه پيالنى و نرّ طاووس پر از هندى سايبان و زر و سيم و گوهر و گوشواره و دگردنبن با و دار تاج و نامجوى همگى و سر فراز بر سايبانى
 ديگر كه بودند برده ايران شاه براى بشار و پيشكش چندان. تابيد مى گروهى چند از سپاه آن. شدند روان بود، گشته آراسته ديبا با پشتشان

 .براند ايستگاه به ايستگاه شاه هفت آن با شاه شنگل سان بدين و. گشت خوار ايران شهريار چشم پيش در دينار

 و برخاستند نيز شهرها همه بزرگان. شد بيرون به شهر از و بيĤراست سپاهى يافت، آگهى ايشان آمدن از ايران شاه چون ديگر، سوى از
 .بيĤمد نهروان تا داشت، بيدار بختى و پير خردى كه ايران شاهنشاه. گشتند ايشان گشتن پذيره آماده

 را يكديگر درود و پوزش با و آمدند فرود اسپ از و رسيدند يكديگر پيش به فرّ و تاج با و سرفراز و نيكساز و گرانمايه شاه دو آن سرانجام
 با بودند، رسيده هم به كه كشور دو شاه دو. بودند گشته گفتگوى از پر همگى و شده پياده اسپانشان از سو هر در نيز سپاهيان. برگرفتند در

 .گشتند سوار اسپ بر سپاهيانشان همراه به دو هر آنگاه و بگفتند سخن گونه همه يكديگر

 بودند زده پرتاب تيرهاى بر كه را بريانى مرغهاى و ها برّه و نهاد خسروآيين جامهاى آنها بر و بگذاشت زرين تختهاى ايوانها در شاه بهرام
 آواى كران تا كران از. بيĤورد را رامشگران و مى و بيĤراست نگار و رنگ و بوى از پر و اهوارش بزمى بخوردند، خوراك چون سپس. بگذارد آنجا در

 و بلور باده جامهاى از پر جا همه. بود گشته بهشت همچون سراى و تخت و كاخ آن و بودند ايستاده پاى بر كنيزان. رسيد مى گوش به چامه
 ماند فرو شگفتى در كاخ آن ديدن از شنگل. داشتند پاى به گوهرنگار هاى موزه و سر بر زرين ىافسرها ميگساران. بود زرين هاى كاسه و تبوكها

 ايران شاه به پنهانى آنگاه آيد؟ مى مشك بوى دوستان از پيوسته كه بوستان، يا است بهشت ايران آيا: كه انديشيد خود با خوردن مى هنگام به و
 آن همراه به نامدار شنگل. ببرند ماهرويش دختر نزديك به را پدر آن تا بفرمود سپاه نوكران به نيز شاه امبهر. بساز دخترم با ديدار راه مرا: گفت

 است، نهاده سر بر بيچاده از تاجى و نشسته پيلسته تخت بر كه ديد را دخترش چون. بديد نوبهارى همچون را ديگر سراى و برفت نوكران
. بگريست پدر بر نيز خوبروى دختر. بگريست داشت، بدو كه مهرى از زارى به و نهاد رخسارش بر را خود رخسار و داد اى بوسه او سر بر و بيĤمد
 كاخ آن از ديگر. تو براى است بهشتى اين كه همانا: گفت سپينود به بود، مانده شگفتى در نشستنگاه و ايوان و كاخ آن ديدن از كه شنگل آنگاه
 ياراى را كسى كه هايى جامه و گوهر و برده تا گرفته تاج و هميان از بود، آورده كه را پيشكشهايى آن همه سپس. شدى رها زشت جاى و بد

 به آنجا از شنگل سپس. گشت نوبهارى بسان خرّم ايوان آن ديگر و داد سپينود به ايران شهريار پيشكش همراه به نبود، آنها براى ارزشى نهادن
 مشك چادر. برگزيد را خوابگاهى و برفت شنگل شدند، خرّم نبيذ نوشيدن از بزرگان چون. كرد مى نگاه را ايوان آن پيوسته و رفت شاه نزديك
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 كرده كش به دستهايى با كنيزان و رفتند خوش خواب به ها ميخواره گشت، پلنگ پشت بسان آن بر ستاره و شد پديدار كه شب رنگ
 .بايستادند

 دشت آن بر را زرد ياكند و بيانداخت را شب الژوردين چادر و آمد پديد خوانى، مى خورشيد را آن كه زردى جام كه اين تا بود چنين اين
 آن در گردنفراز شاهين و چرغ و باز و يوز با را ماه يك. ببرد خود با نيز را هندوستان شاهنشاه و رفت شكار به پهلوان شاه بهرام آنگاه. بگسترانيد

 ديگر ماه آغاز در. نديد اندوهى و درد ايشان از هيچيك و نداشتند دژم را خود دل نيز دمى و انيدندگذر آهو و گورخر شكار به نخچيرگاه دشت
 ميدان در نيز روز يك و نبود دور ايران شاه از دمى جشن، و شكار در شاه شنگل گونه بدين و. بشتافتند بزم و باده سوى به و بازگشتند آنجا از
 .نگشت دور شاه از زدن گوى و بزم و

  هندوستان به ايران از شنگل بازگشتن

 و خامه و آمد خويش دختر پيش به كمان و تير ميدان از پس،. كرد رفتن آهنگ هندوان شاه سرانجام و بگذشت اين بر درازى روزگار
 .بخواست سياه مشك و كاغذ

 :نوشت پيمان آن آغاز در. بنوشت پهلوى بسان داد از پر پيمانى هندى به آنگاه

 سپينود من. بازگشت ديو سوى به كاستى و كژّى ديگر و بگسترد را راستى و پاكى و بشست نژندى از را گيتى كه باد كسى آن رب آفرين
 سپنجى سراى اين از من چون پس. بادا بنده او پيش در بزرگان همه و زنده جاودانه شاهنشاه. سپردم بدو و درآوردم شاه بهرام همسرى به را

 و تخت و كاخ و كشور و گنج. مبريد آتش پيش به را خود مرده تن و مگذريد تاجور آن فرمان از هرگز. بود خواهد قنّوج راى شاه، بهرام درگذرم،
 نيز آن از پس ماه دو. داد سپينود به بود، نوشته پرند روى بر هندى به كه را هند گشادنامه آن شنگل آنگاه. بسپاريد شاه بهرام به نيز مرا تاج

 او با نيز شاه بهرام. بگيرد را انديشش فرخنده نامداران و خود بازگشت دستور ازو تا بفرستاد شاه نزد به را مهترى سپس. بود اناير در شنگل
 و تخت و زر و سيم و گوهر و دينار از زمين، ايران از را بسيارى چيزهاى تا بفرمود موبد به پس. بازگردد هندوستان به شنگل كه شد همداستان

 گونه بدين و. بيĤراست چينى ديباى و اسپان اندازه، به نيز او ياران براى. برگزيند شنگل براى بيشمار نو هاى جامه و ديبا و كمر و غتي و تاج
 هبسند بود، داده كه پيشكشهايى آن بر هم باز بهرام. براند آنها با ايستگاه سه تا نيز خودش و كرد روانه خشنودى و شادى با را ايشان شاه بهرام
 .بداد گياه چهارپايان، براى هندوستان مرز تا و نكرد

  دهگانان به خراج گور، بهرام بخشيدن

 پس. گشت زرد رخسارش و درد از پر دلش و بيانديشيد بد روز و مرگ به و بنشست تخت بر آرامش با بازگشت، راه آن از شاه، بهرام چون
 كه زيرا. بشمارد را ها جامه و گوهر و زر و بنگرد را گنجها تا خواست مى. روند پيشش به -بود او دستور كه - سرافراز موبد آن و دبير تا بفرمود
. كنى زندگانى را سال بيست سه تو: كه بود گفته شناس ستاره. بود برآشفته گفتارش شنيدن از بهرام كه بود گفته سخنى او به شناس ستاره
 در و بگذرانم شادى به گيتى در را سال بيست: گفت مى خود با پس آن از همواره بهرام. گريست تو مرگ بر بايد سال بيست چهارمين به آنگاه

. بيابد من از اى توشه كسى هر تا كنم كارى و باشد ويران اى گوشه هيچ كه نگذارم و بپردازم گيتى در بخشش و دادگرى به ديگر سال بيست
 سال سه شمار  ليك. بود گفته سال سه و شست شناس، ستاره. باشد راهنماى مرا مگر تا بايستم برپاى يزدان پيش در نيز سال بيست سديگر در
 . بود نهان آن

  باشد رنج بى و پرهيزگار كه كسى خوشا پس. ديد بسيارى رنج شناس ستاره گفتار شنيدن از ليك داشت، گنج خروارها چه اگر بهرام
 .باشد شهريار كه كسى بويژه

 چون. ببرد رنج دستور پيش در گنجها آن شمردن براى از درازى روزگار و رفت گنج سوى به بشنيد، را شاه بهرام فرمان گنجور چون
 نيازى چيز هيچ به را تو سال، سه و بيست تا كه همانا: گفت بدو و آمد شهريار پيش به انديشه پر بدانست، را آنها شمار شاه دستور سرانجام
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 سوى از يا خودت نامدار كشور از كه فرستادگانى به بخشيدن و نامدار سپاهيان اين به دادن درم و بخشيدن و خوردن براى را آنها شمار. نيĤيد
 .است خواسته و زر و سيم از پر و آراسته سال سه و بيست تا كارهايى چنين براى تو گنج كه دانستم و بكردم بيĤيند، تو نزد به شاهان ديگر

 كه زيرا شد، كوتاه داورى ديگر: گفت بدو پس. نخورد نرسيده، هنوز كه را روزى اندوه انش،د با و بكرد اى انديشه شنيد، چنين كه بهرام
. نگرديم خميده انديشه، از را امروز نيز ما است، نيĤمده هنوز نيز فردا و برفت ديروز چون پس. است روز سه گيتى كه يابى درمى بنگرى، چون
 مهترى و كهتر هيچ از تا بفرمود بهرام آنگاه. خواست نخواهيم خراج گيتى از پس اين از يگرد باشد، تخت و تاج و بخشيدنى همه اين را ما چون
 پيكار، از كه چرا نجويد، بد پيكار كس هيچ و سازند بيدار خواب از را خفتگان تا گماشت را مردانى شهرى هر در سپس. نخواهند خراج گيتى در

 نبايد: گفت و داد خرد پر موبدان آن به را گنج گستردنيهاى و پوشيدنى و خوردنى از بود، ستهباي كه آنچه هر بهرام. آمد نخواهد بدى بجز هيچ
 .مخواهيد كسى از چيزى هيچ و باشيد دلير و ميانجى مردم سخنهاى ميان در. سازيد نهان من از را بدى و نيك هيچ كه

 .بسازيد كوتاه بدها از را گمانم و كنيد آگه كارها بد و نيك از مرا

 آگه كارها از چون خردمندان آن پس. نماند نهان گيتى در بدى و نيك هيچ و گشتند پراكنده گيتى سراسر در موبدان آن گونه بدين
 و گشته كاسته مردمان مغز در خرد بيكارى، و خواسته و دادگرى همه آن از: كه گفتند و فرستادند شاه سوى به هايى نامه كشورى هر از شدند،

 و موبد به و است بسته خواسته و چيز يافتن به تنها جوانان دل. دانند نمى را بزرگان ارج ديگر جوانان گيتى، در ريختن خون و نگج بسيارىِ از
 دادگر كاردار كشورى هر از پس. شد خسته ريختن خون همه آن از شاه دل رسيد، شاه به بسيارى هاى نامه گونه بدين چون. انديشند نمى شاه
 شش در تا ببخشيد آنها به گنج از بسيار ايشان، گستردن و بخشيدن و خوراك و پوشش براى و برگزيد بود، سزاوار كه چنان را دانشمندى و

 باز ماه شش در و گرفتند مردم از ماه شش در را سيم آن. نهادند خراج نام سيم، آن بر و بخواهند درم زيردستان آن از و بيĤرايند را ديوان ماه
 كه بدان: نوشتند شاه به كارآگاهان سپس. نباشند رهنمون بدكردارى به و نريزند خون بيكار مردم تا بكردند آن براى از را هچار اين. دادند
 كه بود فزونى و بيشى از سان بدين و افتاد سرش در جنگ آهنگ داد، نمى خراج و داشت درم كه كسى هر زيرا. يافت زينهار دادگرى از گيتى
 هر از پس. بيافتاد شورى دلش در كار آن براى از بخواند، را نامه اين كه گور بهرام. گشتند جوى پرخاش و آزار پر و هادندن روى كژّى به مردم

 يزدان فرمان بيĤورند، كژّى دادگرى در يا و بريزند خون كه كسانى همه بر: كه بفرمود و برگزيد بود، سزاوار كه چنان دادگرى مرزبانان كشورى
 .گردد جوى چاره كسى هر تا برانيد را

 از و بنوشت بودند، پراكنده گيتى در كه كارآگاهانى و راستگويان آن سوى به اى نامه ايران شهريار پس. بگذشت اين بر درازى روزگار
 اين از كه بدان: كه نوشتند پاسخش در آورد؟ مى گزند ما پادشاهى اين به و است ناسودمند چيزى چه گيتى در اكنون آيا: كه پرسيد ايشان
 كه است كشاورزى با مردم ليك. است رفته ميان از كشاورزى انديشه ديگر. گردد نمى راه و آيين گرد به هيچكس ديگر شاه، دادگرى همه

: نوشت نايشا پاسخ در شنيد، چنين كه بهرام. است روييده  هرزه گياه كشتزارها از و بينيم مى پراكنده را زنى شخم گاوان اكنون. يابند مى ارزش
 را او پردازد، مى كشاورزى به كه كسى همانا. بيĤسايد كشاورزى از كسى نبايد كشد، مى باال فروز گيتى خورشيد كه نيمروز هنگام تا كه بدانيد
 كشاورزى از كه مردمى از هرگز پس. است آرايش و كامرانى و خوردن يا آسايش و خواب براى روز ديگر نيمه آنگاه. است بسيار ارزش

 براى گاو و تخم كه كسانى با ليك. گريست بايد نيز دانشان بى بر و آنهاست دانشى بى از ايشان بيكارى كه چرا  نجوييد ارزشى آسايند، ىم
 كه زيانى اگر. نباشد رنج در ندارى براى از هيچكس تا بدهيد برگى و ساز ايشان به ما گنج از و مكنيد رفتار زفتى و تندى با ندارند، كشاورزى

 جايى در گر ولى. نيست هوا بر چيرگى ياراى را كسى كه چرا نيست، اى چاره هيچ پس  باشد بوده هوا بدى براى از است، رسيده كشتزارى به
 سرزمين در خواه گيتى، جاى هر در اگر يا. بدهيد ما گنج از را آن تاوان شمايان ببرد، ميان از را كشتزارها سبزى و بپوشاند را زمينها ملخ
 اگر. مخواهيد آنها از چيزى هيچ باشد، نشده كشاورزى آن بر كه باشد گورستانى زمينى بر كه اين يا باشد ويران راهى مهتران، يا مايگانفرو
 .كردند روان سو هر به فرستادگانى و بنهادند آن بر را شاه مهر آنگاه. سازم بگور زنده را او بستاند، آنها از پشيزى نيز من ويژه كارگزاران از يكى
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  هندوستان از را لوريان گور، بهرام خواندن

 در كسى چه آيا: كه پرسيد موبدان از نامه آن در و ببخشيد ها جامه تهيدستان به و بفرستاد اى نامه موبدى هر سوى به آن از پس بهرام
 پس. شويد رهنمون روشنى سوى به را دلم و زيدسا آگاه گيتى كارهاى همه از مرا باشد؟ مى گنج بى و تهيدست كه كيست است؟ رنج بى گيتى

 ليك. است گشته پيوسته آفرين هرجا در و بينيم مى آباد را زمين روى سراسر: كه رسيد پاسخ بهرام براى خردمندى و نامدار و موبد هر سوى از
 :گويند مى و نالند مى بد روزگار از و شهريار از همواره تهيدستان

 .پردازند مى ميگسارى به رامشگران آواز شنيدن به سر بر گل از افسرى با توانگران

 را خود دل و جان بدانگونه توانگران ولى. خورند مى مى ، گُل و ساز بى تهيدستان،. شمارد نمى چيزى به كسى را تهيدستان ما ليك
 .پرورانند مى

 از تن هزار ده. برس ما فرياد به شاه، اى: گفت و رستادف شنگل نزديك به را اى فرستاده و بخنديد بسيار نامه آن خواندن از شاه بهرام
 هر به و بگشودند ايشان بر را راه تا بفرمود رسيدند، ايران شاه نزديك به لوريان چون. بفرست ما نزد به و برگزين را نواز بربت مرد و زن لوريان

 خر و گاو با تا سپردند آنها به گندم خروار هزار نيز كارگزاران. ختبسا برزگرانى لوريان، آن از سان بدين و بداد خر يك و گاو يك ايشان از يك
 .كنند كهترى و رامشگرى تهيدستان براى رايگان به نيز. بيĤورند بار به و بكارند نيز را گندمها آن و بزنند شخم

: گفت ايشان به ديد، چنين كه شاه .آمدند شاه پيش به زرد رخسارى با سال يك سر و بخوردند را گندمها و گاوها آن و برفتند لوريان
 .نبود شمايان كار كشاورزى

 . بگذاريد چنگ و رود سازهاى با را خود بنه اند، مانده كه خرانى آن بر اكنون

 راهها در روز و شب و هستند همراه گرگ و سگ با و گردند مى گيتى گرد به جويانه چاره پيوسته كه است بهرام گفتار از لوريان اينك
 .كنند مى دزدى

 گور بهرام روزگار شدن سپرى

 خردمندى موبد همراه به بهرام دستور نو سال آغاز در. نبود او همتاى روزگار در هيچكس و بگذراند را سال سه و شست بهرام سان بدين
 كه بهرام دهى؟ مى فرمانى چه كه ببينيم تا آمديم اكنون. گشت تهى بزرگان شاه گنج ديگر كه بدان: گفتند و رفتند او  پيش به بود، او دبير كه

 اين. آورد پديد را گَردان چرخ اين كه همو واگذاريد، آن آفريننده به را گيتى. گشتيم نياز بى كار اين از زيرا مسازيد، بيشى: گفت شنيد، چنين
 بيشمارى سپاهيان فردا بامداد. بخفت شب آن بهرام. بود خواهد راهنما نيكى سوى به را تو و من و ماند مى برجاى يزدان و گذرد مى نيز روزگار

 به را خود تاج بزرگان آن پيش در شاه بهرام. رفت شاه پيش به -يزدگرد - بهرام پسر و آوردند گرد بايست مى كه را گروهى و آمدند درگاهش به
 آن از و بپرداخت را آنجا و بيانداخت را تاج و كرد ايزد پرستش آهنگ ديگر خودش. داد بدو شاهى دستبند و گردنبند و پيلسته تخت همراه

 خود با و گشت بيم از پر شاه موبد دل شد، نمايان آفتاب و رسيد فرا كه روز. كرد خواب آهنگ شد، تيره شب چون. گرفت شتاب گيتى، كار
 فسرده دهانش در كف بديد، را او چون ليك. آمد پدرش نزد به يزدگرد پس است؟ گزيده دورى كه شايد. خيزد برنمى خواب از گيتى شاه: گفت
 .است بداده جان زربفت ديباى آن بر و شده پژمرده رخسارش رنگ كه ديد را پدرش. گشت

 مسوز فزونى آز به را دل تو          روز بود تا بود اين و است چنين

  برگ نيست ساختن ترا ايدر هم           مرگ ز آهن و سنگ دل بترسد

  نگزايدت كه خواهى چو گذشته                   بايدت مردمى و آزارى بى

 . درگذشت گرز و يال آن با شاه بهرام سان بدين و 
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 و بشوى گناهان از را روانش خدايا پس. بود نخواهد و نبوده او همچون شاهى هرگز. نباشد ايوان در او مانند  به برزى و دست هيچ ديگر
 و كبود هاى جامه همگى نيز سپاهيان و بداشت را پدر سوگ روز چهل يزدگرد. بدار دور ازو ار بدى همواره و ساز نور از پر بهشت در را روانش
 كنم مى نو را او دادگرى و بخشش آن من ليك. ببرد خود با گيتى از را بخشش گويى رفت، دخمه در پهلوان شاهنشاه آن چون. بپوشيدند سياه

 آن و كيانى فرّه آن دريغ. ديد نخواهند او مانند به شاهى هرگز نيز تاج و تخت و كيوان و يدناه و ماه و خورشيد. شود ياد بدى به ازو كه مبادا و
 درگذشت چنان سرانجام ليك. گرفت مى ساو و باژ چين و روم از بود آراسته بدو پيلسته تخت. گرز و دست و بلند اختر آن دريغ. برز و چهره

 آورد؟ برايش سودى چه تاب و جنگ و ىمردانگ همه آن. درگذرد آب و نان بى درويش يك كه

  اندكيست درد و داغ برو هميدون         يكيست رفتن به او با توشه كم چو

 دراز نمانى پادشاهى در چو                 ناز و پادشاهى همى بايد چه

  گوش بماليد جهانش فراوان          هوش و دين با درويش مرد خنك

  نيك سرانجام هم ازو بماند        نيك نام جهان زين بگذرد چون كه

  اى شهره بود يزدان نزديك به                  اى بهره بود را او گيتى بدان

  رخت ناكام فرستاده دوزخ به      بخت برگشته و خوار بود من چون نه

  مست برسان دو هر از سراسيمه                 بدست دنيا نه عقبى اميد نه

 .بگويم را يزدگرد شاهى ، آورد گرد را خود انديشه مغزم اگر اكنون 
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 گور بهرام پسر يزدگرد

  بود سال هجده گور بهرام پسر يزدگرد پادشاهى

 و بنشستند او پيش در بزرگان و ساالرفش خردمندان و موبدان پس. آورد گرد را پراكنده سپاهيان گشت، پادشاه گيتى بر يزدگرد چون
 نيز خواه كينه از بيĤسود، كردن گناه از كه كسى هر كه بدانيد: گفت نخست. ببست را بدى دست و رنج در و بنشست نزري تخت بر نيز شاه

 نياز و گداز و آز مردمان، براى رشك كه زيرا. يابد مى دردش آن پزشك را ديو تنها دارد، مى تيره رشك، با را خود دل كه هر. يافت زينهار
 و است خرد برادر نرمى،. مساز دردمند بدان نيز را ديگرى كس هيچ پسندى، نمى كه را چيزى هر. باشد مى مگينىسه ساز كينه ديو و آورد مى
 در باشى، بردبار و دهش نيكى چون كه بدان. نشكنى را دلش تا مزن سرش بر را آن كنى، مى نيكى كسى بر اگر. باشد مى دانش افسر ، خرد
 و كژّى كه بسازم راستى از اى نامه چنان گرداند، كامكار گيتى بر و دهد يارى مرا پيروز، بخت اگر كاين. نگردى خوار خردمندان چشم پيش

 .نپذيرد كاستى

 هر به را بيشمارى سپاهيان. بود شاد روزگار به نيز او و بود شاد بدو روزگار. داشت نگاه دادگرى با را گيتى چندى يزدگرد سان بدين و
 . بداشت نگاه دشمن از را گيتى پيوسته و بفرستاد سو

 تخت پيش در و بخواند خود نزد به را دانايان و بزرگان پس. بناليد و گشت تيره افسرش بگذشت، او شاهى از سال هجده چون كه اين تا
 هر و نگرد نمى انمايگانگر تاج به هيچ. را پروردگار نه و شناسد مى را پرورده نه ناپايدار، روزگار اين كه بدانيد: گفت و بنشاند زانو به زرين

 گنج و سپاه با را شاهى نگين و كاله پس. است آمده شكست نيرويم به و آمده بسر نيز من روزگار اكنون. كند مى شكار را آن بيابد، كه شكارى
 و است يال و فرّ با پيروز چه اگر. سازيد خود جان آرامش را ما فرمان و ببريد فرمان و سپاريد گوش ما به همگى. سپردم هرمز به زمين ايران و

 آن از هفته يك و بگفت اين يزدگرد،. يابم مى شايستگى و شرم و خردمندى و آهستگى هرمز از ليك. باشد مى بزرگتر هرمز از نيز سال چند
 .بگريست او بر شاهى تخت چندى.  درگذشت  سرانجام و بزيست پس

  سپنج جاى ز رفتن ببايدت           پنج و بيست اگر بمانى صد اگر

 پايدار ورا نخوانى گر سزد           شمار در همى كايد چيز آن هر
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 يزدگرد پسر هرمزد

  بود ماه يك و سال يك يزدگرد پسر هرمزد پادشاهى

 پيروز برادرش او، تاج ستدن و هرمزد نشستن تخت بر

 به رشك اشك پيوسته و بود گشته خشم سره يك زپيرو گويى نهاد، سر بر را كيانى زرين تاج آن و بنشست پدر تخت بر هرمزد چون
 نام به كام و گنج و سپاه با و چغانى شاهى هيتال، شاه. رفت هيتال شاه سوى به بزرگان از تن چند و گنج و سپاه با ناگهان پس. آورد مى ديده

 به را شاهى تاج پدرم ليك. بوديم شاهى تخت دهزيبن فرزندانى دو هر برادرم و من كه بدان نيكخواه، اى: گفت فغانيش به پيروز. بود فغانيش
 هم نيرو و بزرگى و افزار جنگ و گنج بدهى، سپاهيانى مرا چون اينك. بمرد كرد، را كار اين همينكه بود، بيدادگر چون و سپرد كوچكترم برادر
 سوى به راهى و سپارم مى تو به سپاهيانى من هك بدان. بنشيند او بجاى پادشاه پسر كه باشد روا آرى: گفت بدو شنيد، چنين كه چغانى. دارم
 بدو پيروز. باشند من براى هم باز -دارم يزدگرد  سوى از را آنها گشادنامه كه - گرد ويسه و ترمذ شهرهاى كه پيمان اين به نمايانم، مى تو به داد

 بدو را هيتاليان از نامدار شمشيرزن سپاهى هزار سى سان ينبد و. باشد مى تو سزاوار اينها از بيش پادشاهى و هستند تو آن از اينها آرى،: گفت
 .داد

 . برآويخت شهريار هرمزد با و گشت تاريك نيز آسمان آنها گَرد از كه بيĤورد سپاهى چنان شاه پيروز

 و بگرفت دست در را دستش و برفت تيز پس. برگزيد را او پيوند و مهر دلش بديد، را برادر روى پيروز چون. آمد گرفتار هرمزد سرانجام
 .گردد سوار اسپ بر تا بفرمود

. است شناس يزدان دانا، مرد: گفت بدو ديد، چنين كه هرمزد. بخواند او بر را خود پيمان و فرمان آن و بفرستاد خود ايوان به را او آنگاه
 . بادا پيروز - پيروز -برادرم بخت. بگرفت من از را تخت و تاج برادرم كه سپاس را يزدان پس
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   يزدگرد پسر پيروز
  بود ماه چهار و سال يازده يزدگرد پسر پيروز پادشاهى

  ايران زمين بر افتادن سال هفت خشكى و پيروز نشستن تخت بر

 كيانى تخت بر پرست يزدان شاهان بسان و بيĤمد پس .گشت آزاد انديشه از روانش ديگر شد، شاد دلش هرمزد سوى از پيروز چون
 به را كهتران تا باشد دراز زندگانيم كه خواهم مى نياز بى داور از همواره نژاده، و هنر پر موبدان اى: گفت بزرگان به خود اهىش آغاز در. بنشست
. باشد مى خوار هميشه سبكسر مرد و است مردمى سرِ بردبارى، كه همانا. باشم بهروز و خردمند بسيار و  مهتران به را مهتران و بدارم كهتران
 پر مردانگيش و دليرى و او فرّه زبانيش، چرب و باشد مى آرايشى همچون بخشش خردمند، مرد براى. است خرد ستون بخشايش و دادگرى
 فرّ از فرّى هيچ كه چرا. ماند نخواهد جاويد نيز خردمند ولى. نگردد برخوردار بزرگى تخت از هرگز نباشد، خرد را او كه نامورى هر ليك. اوست

 خاك اين بر جاودان هيچكس. سپرد ديگرى به را كيانى تخت و بمرد سرانجام برآمد، ماه به تاجش چون هم جمشيد. ستني برتر جمشيد
 .بس و ببريد پناه يزدان به تنها بدى هر از پس. ماند نخواهد

 آن از و گشت خشك هوا ديگر سال به ليك. پرداخت شاهى به بدى هر از بدور و پند و خردمندى و دادگرى با يكسال گونه بدين پيروز
 خاك خشكى به هوا. نبود شادمان خشكى، آن براى از هيچكس و بود همانگونه نيز ديگر سال دو در. شد مشك سياهى به جويها آب تنگى،
 .نبود زمين روى بر نيز پايى جاى هيچ ديگر بودند، مرده كه چهارپايانى و مردم همه آن از. شد ترياك بسان جويها آب و گشت

 و كهتران به داشت، نهان شهرى هر در كه را انبارهايى .برداشت گيتى از را گزيت و خراج بديد، را اى شگفتى چنين كه ايران شاهشاهن
 گنج و بگيريد دينار شاه پيروز از آن برابر در و بپراكنيد داريد، جاش هرچه توانگر، نامداران اى: كه برآمد خروشى شاه درگاه از. ببخشيد مهتران

 خوردنى، براى از مردمان جانهاى كه چرا  بفروشد خواهد مى كه نرخى هر به دارد، گوسپندى و گاو يا جاش نهان، در كه كسى هر. نيدبيĤك
. بگشايند نيازمندان روى به را انبارها گيتى در تا بفرستاد اى خودكامه و كاردار هر سوى به هايى نامه شتابان شاه پيروز آنگاه. است گشته بينوا
 :گفت ايشان به نامه آن در

. ريخت خواهم است، گرفته خوار را يزدان كار كه را انباردارى آن خون بميرد، نان يافتن براى از زن، و مرد و پير و برنا از كه كسى هر
 جوش، و درد و زارى و مويه همه آن از. كردند بلند نيايش دست و آمدند دشت به و ساختند رها را خود هاى خانه مردم تا بفرمود سپس
 مهتران، و كهتران از هيچيك سال هفت تا گونه بدين. بخواستند زينهار يزدان از دهار، و دشت و كوه از همگى. آمد برمى آسمان به تا خروش
 مرواريد بسان بارانى خشك، خاك آن بر پيوسته ديگر و برآمد باآفرينى ابر هشتم، سال ماه فروردين در كه اين تا. نديدند گيتى در اى سبزى

 .آمد مى مشك بوى بوستانها از و باريد مى

 .شد رها بدگمان بد از روزگار ديگر. بود گشته پديدار آسمان بر كمان رنگين و بود ژاله از پر گل هاى بوته

  تورانيان با پيروز جنگ

 پيروزرام را آن و بساخت ارستانىش آنگاه. بنشست شاهى تخت بر آرامش با گشت، رها تنگى روزگار آن از شاه پيروز گونه بدين چون
 آن و بود كام و آرام و شادى جاى كه بساخت نيز ديگرى شارستان پيروز. باشد مى پِى فرّخ شاهان آرامشگاه كه است رى شهر همان اين. ناميد

 .دارد آهنگ آن به روم از قيصر و خوانى مى اردبيل را شهر اين اكنون. نهاد نام پيروز بادان را

 آن در. شد تركان با جنگ آماده و بداد درم خود نامدار سپاه به بساخت، شاد را خردمندان دل و كرد آباد سره يك را رزمينهاس اين چون
 -نيز بالش. براند باد همچون را سپاهيان شاه پيروز پشت از -پيروز برومند و خردمند و پاك فرزند -كواذ و بود سپاه آن رو پيش هرمزد جنگ،

: كه بفرمود سرخاب نام به نامدار پارسيان از يكى به پيروز آنگاه. بنشست تخت بر ايران در شادى به - بود پيروز داد و فرّ با و كوچكتر پسر كه
 .باش بالش پيش در پاكيزه دستور همچون و بمان اينجا در
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 سرانجام. بجويند پيكار خوشنواز با تا راند مى ساز و گنج و سپاه آن با. كشيد تركان با جنگ سوى به را خود سپاهيان پيروز سان بدين
 هيچيك تا بود نوشته را شاهنشاهان پيمان آن بر و برآورده نشان براى از را بلند جوتره آن پهلوان شاه بهرام كه رسيد جايى به اوژن شير پيروز

 سپاهيان آن به بديد، - بود بساخته ايران شاه كه -را نشان آن كه پيروز. نروند سو آن به رود از و نگذرند نشان اين از ايرانيان و تركان از
 رود پيش در را آن چون. نباشد رنج در هيتاليان از كسى ديگر تا برآورم اى جوتره خود گنج و شمشير با همينگونه به من: گفت خود گردنكش

. بساخت خود زور و فرّ و دانايى و مردانگى با گور بهرام را اين كه گفت خواهم و. شد خواهند من فرمان به سر بزرگان همه ديگر بسازم،  تَرَك
 .نگذارم برجاى ترك و هيتال ميان در خوشنواز از نشانى جا هيچ در سان بدين

 پيروز با خوشنواز نامه

 و جنگ و بشكست را گور بهرام پيمان و بگذشت جيحون از سپاهيانش همراه به شاه پيروز كه بشنيد خاقان فرزند چون ديگر، سوى از
 شهريار آن بر را دادار آفرين نامه آغاز در. بنويساند پيروز براى اى نامه و خواند پيش را اى كارآزموده دبير خوشنواز شد، تازه سرزمين اين رب شور
 شاهان آن - تو نياكان آيين كه زيرا. نخوانم خسرونژاد پهلوانى، به را تو دادگر، شاهان پيمان آن براى از من كه بدان: گفت آنگاه. بخواند زمين
 كنم شكنى پيمان بايد ناچار به نيز من افكنى، مى خاك بر را بزرگان نشان و شكنى مى را آزادگان پيمان كه اكنون. نبود چنين -برگزيده و پاك

 سوار يك. ادبفرست نامه آن همراه به نيز بسيارى پيشكشهاى و بساخت آگاه كار هر از را پيروز نامه، آن در خوشنواز. بيازم شمشير به دست و
 .ببرد شاه پيروز براى را خوشنواز نامه آن سرفراز، و سخنگوى

 كه بگوى را او و برو مايه بى مرد آن نزديك به و برخيز :گفت فرستاده به و برآشفت نامور شاه آن از بخواند، را نامه آن شاه پيروز چون
. توست آن از دشت و پستى و بلندى سراسر و جيحون رود لب تا اكنون. دبفرستا شما براى را تَرَك رود پيشِ تا سرزمينهاى گشادنامه بهرام
 .بماند ديرى زمين روى بر خوشنواز سايه كه گذارم نمى و آورم مى را سرافراز پهلوانان و جنگاوران از گران سپاهى اينك من پس

 شاه آن از او با چندى و بكرد ياد او براى بود، دهبشني كه را سخنانى آن همه و آمد خوشنواز پيش به باد بسان شنيد، چنين كه فرستاده
 .گفت سخن سرفراز گردنكش

 مرز ما ميان در جيحون كه بود شده نوشته آن در آورد گرد را خود پراكنده سپاهيان بخواند، را نامه و بشنيد را گفتار آن خوشنواز چون
 سخن چربى به او با و برو پيروز نزديك به: گفت بدو و برگزيد سپاه ميان از را آبرويى با زبان چرب دل بينا مرد آنگاه. كرد نيزه سر بر باشد، مى

 در تابانى خورشيد همچون و كرده سرنيزه به را -راهنمايت و اختر بلند آن -تو نياى فرمان آن من: كه بگوى را او. بشنو را پاسخش و بگوى
 بدان. بخواند كيش بى شاه را تو و آورد نفرين تو بر و كند آفرين من بر بنگرد، دادگر آن گشادنامه به كه خردمندى هر تا بيĤورم سپاهيان پيش
. بپيچد شاهنشاهان فرمان از سر و بجويد بيداد گيتى در كسى كه نپسندند هيچيك گيتى، زيردست مردم نه و پرستان يزدان نه و يزدان نه كه

 سپاهيانت با چنين اين تو كه است گواه گيهاندار يزدان كار، اين بر. است نهادهن سر بر تاج شاه بهرام مردانگى و دادگرى به هيچكس كه همانا
 اى بهره نيز نيك اختر از و بود نخواهى پيروزگر جنگ اين در كه باش آگاه ليك. جويى مى مرا با جنگ بيدادگرى با و اى كرده مرا آهنگ

 .بس و بود خواهد يزدان من يار تنها گجن اين در و فرستاد نخواهم را كسى نيز پس اين از. يافت نخواهى

 شاه آن بخواند، را خوشنواز نامه آن پيروز چون. بكرد ياد او براى را سخنان آن و آمد پيروز پيش به گَرد همچون شتابان فرستاده آنگاه
 تو بگذارى، پيش به گام يك چاچ هرش از اگر كه بدان. نگويد سخن همه اين كارآزموده و كهن مرد: گفت فرستاده به و شد خشم از پر گردنفراز

 .گفت خواهم درود خويش سرنيزه نوك با را

 از ترسى هيچ پيروز نزد در من كه بدان: گفت و براند او با فراوانى سخنان پنهانى و آمد خوشنواز پيش به سخنان اين شنيدن با فرستاده
 .رود نمى يزدان فرمان به هيچ و يدجو مى جنگ و كينه پيوسته. نيست او راهنماى نيز هيچكس و نديدم خدا

 هستى، خاك و باد آفريننده كه تو همانا پاك، و دادگر داور اى: گفت و برد نماز را خداوند و برد پناه يزدان به شنيد، چنين كه خوشنواز
 روى از را او پِى پس. جويد مى مشيرش با را بزرگى و گويد مى بيداد سخنان همواره. ندارد بهرام از برتر هنرى هيچ بيدادگر پيروز كه دانى مى

 بيست پهناى و كمند يك درازاى به  اى كَنده سپاهيان پيرامون خوشنواز آنگاه. دل و دانش  نه و باد نيرو نه را او پس اين از ديگر و بركَن بزمين
 .براند سمرقند شهر از را خود سپاهيان و بخواند را يزدان نام شد، كرده كارها اين چون سپس. بپوشانيد را آن سر و بِكَند رش
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  شدن كشته و چاه به پيروز افتادن

 هر از. براند باد همچون سپاهيانش همراه به سرگشته شاه پيروز ديگر سوى از و بيĤمد كَنده نزديك به بيم از پر دلى با خوشنواز اينسو از
 در آب همچون خون كه بشد تيربارانى چنان سو دو هر از. گشت آبنوس سياهى به سپاهيان گَرد از آسمان و برآمد كوس و نفير بانگ سپاه دو

 او پيش باز تركان سپهدار رسيد، خوشنواز نزديكى به و براند رومى كالهخود و گرز با پهلوان شاه پيروز چون هنگام همان در. رفت مى جويها
 و بزرگان آن از تن چند با تاخت، مى اندكى سپاهيان همراه به كه شاه پيروز ناگهان. بيĤمد بسيارى سپاه او پس از و بنمود پشت بدو و بازگشت
 .بيافتاد كَنده آن در جويان پيكار و نژاد فرّخ شاهان و بزرگان ديگر و فرّخ كواذ و -نرسى -برادرش همچون نبرد روز شيران

 ايشان بخت بر شاهى تخت. آورد ونبير آن از بود، زنده كه را كسى هر و بيĤمد كَنده نزديك به آنجا از شاد دلى با خوشنواز پس
 . نبود زنده كواذ بجز هيچكس شاهان آن از و بود شكسته - تخت و تاج با نامداران سر آن -شاه پيروز پشت و سر. گريست مى

 و سپاه آن و براند را خود رزمساز سپاهيان دل، كام با ديد  چنين كه نيز سرافراز خوشنواز. رفت باد بر سپاه و پادشاهى آن سان بدين و
 .داد تاراج به را ايران بنه

 با هم برخى. ساختند برده و آورده بند در نيز را ايرانيان از تن چند. را آن چپ سوى نه و ديد را ايران سپاه راست سوى نه كسى ديگر
 .است تيره خاك زفت، مرد دل يار تنها كه چرا كند، زفتى نبايد شاه كه براستى. بودند شده افكنده تيره خاك آن بر تير

 شهريار با چه و زيردست با چه            ناپايدار چرخ اين آيد چنين

 خرد ستون ار بيهشست اگر            پرورد خود كه را آن بپيچاند

  بس و باد راستى از توشه ترا           كس جاويد خاك برين نماند

 از هيچ و ببستند آهن با را كواذ پاى گشتند، نياز بى ديگر خواسته، همه آن از نيز سپاهيان و بگذشت كَنده آن پيش از خوشنواز چون 
 .نكردند ياد او نژاد و تخت

 شهرياران آن براى از دردناك خروشى كشور سراسر از رسيد، آگهى شاه پيروز رزم و كَنده آن كار از ايران سپاه به چون ديگر سوى از
 .بريخت تخت بر اندوه خاك و بِكَند سر از را خود شاهانه موهاى و آمد فرود زرين تخت از بالش. برآمد مرد آزاد

 .كردند مى مويه همگى كودك، و مرد و زن و بودند بادرد ايران در شهريان و سپاهيان

 .زدند مى زخم را خود رخسار و كندند مى سر از موى شاهجوى، و شاهگوى همه

 .برانند بدانسو زمين ايران از ونهچگ تا بودند نشسته انديشه به اندوهگين مهتر، و كهتر
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  پيروز پسر بالش
  بود روز شش و ماه يك و سال پنج پيروز پسر بالش پادشاهى

 را ايرانيان بالش، كردن اندرز

 و آمدند او پيش به خردمندان و موبدان موبد و سپاهيان بنشست، سوگ به خراش پر رخسارى و گَرد از پر سرى با را ماه يك بالش چون
 تخت بر بالش چون. بيافشاندند او بر بسيارى گوهر و زر و بنشاندند شاهى تخت آن بر را او و بگفتند او به آميزى پند و سودمند سخنان

 خواهيد بزرگى من نزد بسازيد، روشن مرا تاريك كار چون كه بدانيد. بجوييد خواهند، مى دانايان كه را آنچه خردمندان، اى: گفت بنشست،
 او نخست بخواند، شاه همتاى را خود كه بخواهد و باشد بدسگال كه كسى هر. نپيچيد سر ما فرمان از تا بكوشيد كرداران نيك شما همه. يافت

 .دهيم پند را

 و بيخ و شكنيم مى را بيدادگر مرد دل بنالد، ما درگاه سپاهيان از ما زيردستان از يكى كه گاه هر. بريزيم را خونش نپذيرد، چون ليك
 گاه و است زهر همچون گاهى پادشاه كه زيرا  مباشيد گستاخ باشد، پارسا كه پادشاهى بويژه پادشاه، با هرگز.  كَنيم برمى بن از ار او شاخ

 و بخواه پوزش تو ، آورد خشم شاه چون. برو او تخت پيش به گشاده رويى با همواره و بجوى را شاه خشنودى تنها گيتى در تو. پادزهر همچون
. هستى كس ترين نادان هنگام آن كه بدان گشتم، تواناترين و داناترين دانشى، هر در ديگر بگويى كه گاه هر. بخوان آفرين او دادگرى و بيداد به

 براستى. يافت خواهيد گنج دانا، شاهان از ببنديد، كار به مرا سودمند سخنان و پندها اين اگر كه بدانيد. مشو بدگمان خويش تن بر هرگز پس
 .نديدم رنج در دانش از را يچكسه كه

 

 دلهايى و خشنودى با و سپردند يزدان به را او جان و تن آنگاه. بخواندند آفرين او بر و ماندند فرو او دانايى از شنيدند، چنين كه مهتران
 .برفتند او ايوان از سپس. باد جاويد پادشاهى چنين :گفتند و ستودند را او ، مهر از پر

 خوشنواز به فراىسو نوشتن نامه

. باشد جوان بالش نيكخواه و تاج و تخت نگاهبان تا برگزيد را خردمند پهلوانى رفت، مى جنگ آن سوى به پيروز كه هنگامى آن در
 نمرزبا و شيراز شهر از دل سپهبد و افراز گردن و كارآزموده مردى او. شد كار آن شايسته -بود انديش پاكيزه بزرگان از يكى كه - سوفراى
 و بباريد ديدگان از اشك رسيد، آگهى راهنما و خرد بى پيروز كار از سوفراى به هنگام آن در چون. بود زابلستان و غزنين و بست و كابلستان

 بالش آيا: گفت مى پيوسته سوفراى. بنشستند شاه سوگ در ماه يك و برداشتند سر از كاله پهلوانان همه. دريد خود تن بر را پهلوانى جامه
 خودش شد، دود از پر شاهى تاج سر و گشت سود بى ديگر كار آن كه بدانست چون پس بخواهد؟ را شهريار آن كينه تواند مى چگونه جوان

 سوفراى. آمدند گرد او بر دار كينه و رزمجوى زن تيغ هزار چندين و برخاست  دشت از سپاهيان گَرد. بزد كوس و آورد گرد را پراكنده سپاهيان
 روان روشن و بيدار و خردمند و زبان شيرين اى فرستاده آنگاه. بساخت شاد را ور كينه مردم آن دل و بكرد آباد و بداد درم را هيانسپا نيز

 كي و خسرو كى و جمشيد از بسيارى پندهاى نامه آن در. بنوشت درد و داغ از پر اى نامه زرد، رخسارى و خون از پر ديدگانى با و بخواست
 را آن بايد كسى هر كه است دردى اين كه زيرا. مباش اندوهگين مرگ اين از تو شاه، اى: گفت بدو و فرستاد بالش نزد به سپس. ردك ياد كواذ

 به من اكنون. ستم ديگرى، و خوانَد مى داد را مرگ اين يكى. گرديم مى باز دم به و آييم مى باد از. برگزيد نام و شكيبايى بايد پس. بچشد
 .نالند مى شاه پيروز خون كينه از آسمان بر نيز ماه و خورشيد كه زيرا. روم مى كارزار به كينه آن براى از ايران، يارشهر دستورى

. بيĤمد مرو سوى به زابلستان از و بيĤراست تذرو پر همچون را سپاهيان. شد روان سو آن از گريان نيز سوفراى برفت، اينسو از كه فرستاده
 سوى به اى نامه. سازى بپاى رستاخيزى خود خامه سر با بايد كه برخيز: گفت نامه نويسنده به و برگزيد را اى آهسته و دل بيدار مرد آنگاه

]  بزودى[ و ساختى گناهكار يزدان، پيش در را خود تن كار، اين با كه همانا ديوساز، خرد بى روباه اى: كه بگوى آن در و بنويس خوشنواز
 -شاه پيروز. ديد خواهى را ناراستكارى تيغ دود اكنون بكرد؟ كردى، تو كه را كارى كسى چه ناراستكار، اى. شد خواهد گر مويه تو بر پيراهنت
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 همچون برخاست، كوس آواى كه آنگاه چرا. نگردد نهان هرگز كه بساختى گيتى در نويى كينه و بكشتى گناهى هيچ بى را -شاه بهرام نبيره آن
. بود اى بنده همچون بهرام پيش در نيز پدرت و بود زنده كه بود ايران شاهى خاندان اين براى از تو نياى تى؟نرف او پيش به چاپلوسى سگ
 به رزمگاه آن از كه را هايى خواسته و بنديان آن همه. گذاشت نخواهم برجاى هيتاليان از بويى و رنگ هيچ و آمدم مرو به جويانه كينه من اينك
 و خويشان يا و فرزند براى را گيتى ديگر. آورد خواهم مرو به را زمين توران خاك و خواست بازخواهم تو از كين شمشير با آوردى، دست

 تباه سپاهيانم پاى زير به. كنم مى روان خون از دريايى كشورت از و سازم مى جدا تنت از سر يزدان فرمان به. گذاشت  نخواهم تو پروردگان
 .بود خواهد دادخواه زداني به نيز پيروز روان و گشت خواهى

 نامه آنگاه. نبرد نماز را او و آمد او تخت پيش به و رسيد خوشنواز نزد به آشفته و برفت سوفراى نامه آن با دالورى شير همچون فرستاده
 .داد بدو را سوفراى

 پنهان است، آن در زشت و خوب هرچه: گفت بدو و داد اى نويسنده به را نامه و كرد تهى سپاهيان از را آنجاى ديد چنين كه خوشنواز
 سوفراى سخن پر نامه آن از آزماى جنگ خوشنواز. است تير و گرز و تيغ از پر نامه اين: گفت مهتر آن به بخواند، را نامه كه دبير مرد. بگوى

 هر زيرا. بترسيم وزگارر گردش و كردگار از كه بايد: گفت نخست. بنوشت را زشت و خوب سخنان آن همه پاسخ درنگ بى پس. شد شكسته
 آن گشادنامه آن نيز و پند از پر اى نامه پيروز، براى من. است نگذاشته پاى زير به را شاهان پيمان هرگز است، بوده پرست يزدان كه كسى

 .بود خوار او چشم پيش در كهن روزگار انديشه و سخنان آن همه ليك. بفرستادم را بلند شهريار

 ما آرزوى به اين و گشت آشفته پيروز بر اختر شدند، روياروى هم با سپاهيان و برآمدم جويى چاره به نيز من و گشت ور كينه او چون پس
 اين آفرين گيهان پروردگار پس. نبود شاد هم روز يك جوانى، هنگام همان از بشكست، را دادگر شاهان پيمان چون. شد كشته تو شاه كه نبود
 در آورد، پاى زير به را راستى سر و بشكند را نياكان پيمان كه كسى هر كه بدان اينك. بگرفت را پايش مين،ز كه گويى و نپسنديد ازو را كار
 و است آراسته برايت آنها بيĤيى، هم تو اگر پس. شود شكسته استخوانهايش همه و افتد كَنده درون به و گردد پيروز همچون نبرد، دشت آن

 .دان نشده كاسته نيز جنگاورانم و گنج

 همه پس. بگشود دشنام به زبان بخواند، را نامه پهلوان، آن چون. بيĤمد سوفراى سوى به هفته يك در و بتاخت نامه آن با فرستاده
 به و. بكرد گم آسمان بر را خود راه نيز خورشيد كه آورد كشميهن به سپاه چندان سوفراى. بشنيدند ميدان از را  كوس آواى و گاودم خروش

 .پنداشتند خود خانه همچون را راه آن همه و بگذشتند نيز رود از گونه اين

 خوشنواز با سوفراى رزم

 .شد جنگ آماده و آمد دشت به رسيد، آگهى خوشنواز به ايشان آمدن از چون

 راه سپاه، وانپهل شد، تيره شب چون. برفت باد همچون كينه از پر دلى با سوفراى ديگر، سوى از. برگزيد رزمگاهى و رفت بيكند به پس
 فرياد پيوسته پس و پيش و دور از. شد جويان پرخاش آواى از پر جا همه و شدند بيرون نگاهبانانى سو دو هر از و ببست آسوده پيالن با را

 .رسيد مى گوش به زنگ بانگ و پاسبانان

 به و برافراختند را بزرگى درفش سپاه ود پس. گشت سپيد بلور بسان دشت و در و شد پديدار خورشيد تيغ كه اين تا بود گونه بدين
 بر خون از آبگيرى و گشت كركس دم بسان تير پرهاى همه آن از آسمان. بدريد نيز اژدها جگر پرخاشخر، پهلوانان آن آواى از. آمدند جنگ
 به نيز سپاهيان و بجنبيد پاهس دل از سوفراى پس. بود برگشته بخت كشتگان از انبوهى كردى، مى نگاه كه سو هر در. شد روان زمين روى
 سر بر چوبى چنان سوفراى ناگهان. آمد او نزديك به و بجنبيد دست در كين تيغ با نيز خوشنواز ديگر، سوى از. درآمدند جاى از تندى

 نشيب سوى به ىبلند آن از را خود اسپ و بجست سوفراى كنار از ديد، چنين كه خوشنواز. برآمد خود جاى از آسمان گويى كه بزد خوشنواز
 و بتاخت او پس از جانگزاى اى نيزه با دمان، باد همچون سوفراى ليك. بنمود پشت او با جنگ به گشت، سخت روزگارش كه بديد چون و راند

 و رسيد دژ كهن پيش به تا بتاخت همچنان خوشنواز. شدند  كشته تير و شمشير با هم ايشان از بسيارى و آورد بند در را نامداران آن از بسيارى
 برده و اسپ و كمر و افزار جنگ از پر اى آراسته باغ همچون دشت همه. بديد زخمى و كشته از پر را راه آن سراسر كرد، نگاه آن باالى از چون

 .شد برپاى زالبر كوه همچون انبوهى خواسته همه آن از سان بدين و. برد مى سوفراى سوى به را آنها كسى هر و بود كاله و سرنيزه و ستام و
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 دل كام به روزگار امروز: گفت سپاهيان به و نكرد نگاه تركان هاى خواسته و چيزها آن به و ببخشيد سپاهيان به را آنها همه نيز سوفراى
 دژ نآ به شير همچون ايران، شاهنشاه كين به بايد. نشست دشت اين بر بيهوده نبايد ديگر شود، پديدار آسمان بر خورشيد چون پس. گشت ما

 . بخواندند آفرين زمين روى نامور پهلوان آن بر سخنان اين شنيدن با سپاهيانش همه. بتازيم

 سوى از هنگام همان در. نشست اسپ بر سوفراى و برآمد سراپرده از تبيره بانگ گشت، پديدار آسمان بر خورشيد تاج زيور چون
 و رنج بجز اى بهره هيچ ريختن خون و پيكار و جنگ از كه همانا: گفت و آمد - گردنفراز ساالر آن - سوفراى نزديك به اى فرستاده خوشنواز،
 .نيĤيد آويختن

 بازجويى، را خردمندى راه اگر پس. فرستيم مى دوزخ به را خود روان كار، اين با كه هستيم جوان و پهلوان و خردمند مرد دو دو، هر ما
 آن چون. آمد بسر او بر ماه و سال كه بود او اختر سوى از اين. نشد كشته بيهوده اهش پيروز و بود ايزدى كارى كار، اين كه دانست خواهى
 كه كسى خوشا پس. بگذشت ما بر بود، كه هرچه سرنوشت، اكنون. برگزيد انگبين بر را كبست كار، آن با و گشت گناهكار بشكست، را پيمان

 كه تخت و تاج و افزار جنگ و اسپ و نابسوده گوهرهاى و سيم و زر از بود، كه هايى خواسته و بنديان آن همه من اينك. نگشت درشتى گرد به
 به و ايران سوى به پيروزى با تا فرستم مى شاه ساالر سوى به را همه سپاهيان، چيزهاى از چه و شاه گنج از چه بگذاشت،  دشت آن بر پيروز
 و ببخشيد ما به را چين و ترك سرزمين شاهنشاه، آن. مپيچ گردن بهرام پيمان از هم تو و نكنم ايران آهنگ نيز من. بروى دليران شاه آن نزد

 .باشد مى تو آن از نيز ايران و است من آن از اكنون

 رزمخواه خوشنواز از كه آنچه: گفت فرستاده به ايشان پيش در و بيĤورد سراپرده به را سپاهيان بشنيد، را خوشنواز پيام سوفراى چون
 چه را كار اين اكنون: گفت سپاهيانش به سوفراى سپس. بگفت را پنهان و آشكار سخنان همه و بيĤمد نيز خوشنواز ستادهفر. بگوى بشنيدى،

 .بيانديش آشتى اين براى خواهى مى كه اى چاره هر و توست آن از فرمان: گفتند بدو شنيدند، چنين كه سپاهيان بينيد؟ مى اى چاره

 ما براى اين بجز راهى امروز: گفت سركشان آن به سوفراى پس. هستى ما مهتر و ساالر و شاه تو و اندد نمى بهتر تو از هيچكس ايران در
 همراه به - است پيروز فرزند كه -كواذ كي كه زيرا. ببريم ايران به را سپاه اين درنگ بى و نخواهيم را ايشان با جنگ پس اين از كه نيست
 دراز ما بر سود بى كار اين كنيم، جنگ خوشنواز با اگر پس. باشد مى ايشان دست در سپاه بزرگان زا پير و برنا چند و موبد موبدان اردشير
 و دل نبود، ميانه اين در كواذ اگر. كشت خواهند اند، آورده بند در ايران از كه را اردشير و كواذ همچون كسانى نيز ايشان و گشت خواهد
 ميان از رستاخيز تا كه شد خواهد دليران براى ننگى چنان رسد، بد تركان، سوى از را كواذ اگر ليك. كرد نمى موبد آن از يادى هيچ مغزمان

 كه باشد. مباد او بى پادشاهى كه زيرا. ببينيم را كواذ روى ديگر بار شايد تا جوييم مى آشتى و دهيم مى پاسخ خوبى به را فرستاده اينك. نرود
 .ببينيم ديگر بار نيز را بند در پيران و نبرنايا آن همه و موبد موبدان اردشير آن

 .است چنين كيش و آيين و پيمان كه براستى: گفتند و بخواندند آفرين او بر همگى شنيدند، چنين كه سپاهيان

. بس و بود ايزدى كارى اين كه همانا: گفت بدو. گفت سخن او با زبانى شيرين با و خواند خود نزد به را فرستاده پهلوان، سوفراى آنگاه
 به اند، آمده بند در ايران بزرگان ميان از كه را موبد اردشير و كواذ شمايان، اكنون. گويد نمى سخن كسى با آن از انديشد، مى بد گيتى كه آنگاه
 ديگرى چيز گونه هر و تاج و دينار از خواسته هرچه ديگر. بفرستيد من سوى به ارجمندى با اند، گشته بند در پاى كه ديگرى كس هر همراه

 جيحون از دهم روز به. هستيم پرست يزدان و نياز بى ما كه زيرا. نيازيم دست كشتن و تاراج به نيز ما تا بفرستيد من نزد به است، شما نزد در
 برفتى، چون و بسپار گوش گفتم، تو به آنچه همه به: گفت فرستاده به سوفراى سپس. گذاريم نمى خاك اين بر پاى ديگر هرگز و گذريم مى
 .بشمار او براى را همه

 بند همانگاه و گشت شاد شنيد، چنين كه خوشنواز. بگفت او براى بود، شنيده كه را آنچه و بازگشت خوشنواز سوى به درنگ بى فرستاده
 نبرد دشت آن خاك از هك هم را هايى خواسته آن همه. برداشت بودند، آمده بند در ايران از كه كسانى ديگر و موبد موبدان اردشير و كواذ از

 سوى به انديش پاكيزه مرد يك دست به بود، پراكنده سپاهيان ميان در هرچه و شاه پيروز تخت و تاج آن همراه به و آورد گرد بود، يافته
  .بفرستاد سوفراى
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  زمين ايران به كواذ بازگشتن

 خود هاى سراپرده از بزرگان همه پس. گشتند شاد بديدند، را پير و برنا بنديان ديگر و موبد موبدان اردشير و كواذ روى سپاهيان چون
 نيز سپهبد سوفراى. كردند بلند آسمان سوى به دست بديدند، گزند بى ارجمندان، ديگر آن با را شاهنشاه پسر آن كه اين  براى از و آمدند بيرون

 .بگذشت جيحون از شادى و پيروزى با موبد دانموب و كواذ كي همراه به و گشت سوار اسپ بر و فروهشت را سراپرده درنگ بى

 كه اين و ساز نيرنگ مرد آن چاره و خوشنواز با سوفراى پيكار و جنگ آن از نيز و باآفرين و پِى نيك مهتر آن از چون ديگر، سوى از
 ديگر و موبد موبدان اردشير همراه هب را او سوفراى، و گشت رها بند از نيز كواذ پاى و بازگشت جنگ از شادى و پيروزى با سوفراى سرانجام
 دشت و آب اين سراسر بر ايران سپاهيان اينك و بگذشت جيحون از نيز اكنون و بيĤورد آنجا از بودند، آورده بند در ايران از كه كسانى

 آماده و برخاستند فرزانه نبزرگا همه. شد مى كر آن شنيدن از گوش گويى كه برآمد ايران از خروشى چنان رسيد، آگهى ايران به باشند، مى
 .بنشيند آن بر پهلوان سوفراى همراه به كواذ تا بنهاد زرينى تخت بالش آنگاه. گشتند پيشواز

 كواذ روى بالش چون. برفت ايشان پيشواز به بودند، او نزد در كه سپاهيانى و بزرگان همراه به شاه بالش آمد، شهر درون به سوفراى چون
 و آزرده دلى با پس. بخورد بسيار افسوس چين و هيتال كار آن از و برگرفت در را او بديد، -بود گشته رها بند از شادى و پيروزى با كه -را

 به چندان كه كردند بپا جشنى. بيĤوردند را رامشگران و رود و مى و بيĤراستند را خوان تا بفرمود بالش. آمدند شاه ايوان به راه آن از خواه نيك
 رزم سرود بربت، نواختن هنگام به و ستود را سوفراى پيوسته گو چامه. بودند خوى آزاده پيروز درد و انديشه در كه چرا  نبود ايشان آرزوى
 همه پس. بودند بازگشته او دست به زمين ايران همه و بودند گشته شاد ازو كه زيرا بود، دوخته چشم سوفراى به بزرگان همه. بخواند را توران
 .ساختند آزاد انديشه از را خود روان و كردند شاد پهلوان آن به را خود دل داشتند، دل در كينه خوشنواز از كه كسانى

 .بگذشت گونه بدين سال چهار و گشت همتا بى گيتى در خود كار اين با سوفراى

 .آراست مى خود خواست به را گيتى و شد مى خواست، مى او كه چيزى آن تنها

 نيكان از را بدان و دانى نمى شاهى تو: گفت بالش به. گردانيد تهى بالش از را شاهى تخت چربى با شد، پراكنده گيتى در او فرمان چون
 پادشاهى اين براى و است داناتر تو از كار اين در كواذ ليك. پندارى مى بازى را آن و كنى مى پادشاهى نيازى بى و كژّى راه از. شناسى بازنمى

 و درد و كوشش بى كه كسى همانا: گفت و رفت خود ايوان به نيافت، را خود درگاه از سوفراى راندن ياراى كه آنجا از بالش. باشد مى سزاوارتر
 . ديد نخواهد رنجى نيز پادشاهى از باشد، نفرين
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  پيروز پسر كواذ
  بود سال چهل پيروز پسر كواذ پادشاهى

  بزرگان با كردن اندرز و كواذ نشستن تخت بر

. رفت تيسفون سوى به - نازيدند مى بدان گردنكشان كه - استخر شهر از نهاد، سر بر را بزرگى كاله و بنشست تخت بر رّخف كواذ چون
 گشوده من سوى به راه همواره سياه، شب و سپيد روز در را شما. مداريد نهان من از را چيزى هيچ: گفت بنشست، پيروزه تخت بر آنجا در چون
 را او راستان، سرِ ، آورد بخشايش خشم، هنگام به چون. نخواهد كژّى و بيĤرايد راست گفتار به را خود زبان كه است بزرگ كسى همانا. است

 اگر كه بدان. يافت خواهد را بزرگان آفرين داد، آن براى از و گذاشت خواهد گيتى در را خويش خشنودى تخت كار اين با. خواند مى رهنمون
 نيز جوى پيكار بزودى كژّى آن براى از بگويد، كژّ پادشاهى كه گاه هر. كنند آفرين تو بر كهتران و مهتران ،دارى بدور كينه از را خود دل

 پر دانا كه گاه هر. نيĤيد بار به او دانش باشد، آزمند دانايى مرد چون. داد پاسخ درستى به آنگاه و شنيد را سخنى بايد نخست. گشت خواهد
 تهيدست چون. است تر فرومايه نيز تهيدست از باشد، اندك او بخشايش كه توانگرى. بود خواهد سرابى ونهمچ او براى دانش باشد، شتاب
 و است خرد ستون بردبارى،. نگويد را ديگران آهوى داند، مى را خود تن آهوى كسى اگر. ماند مى ديوانگى به كارى چنين جويد، برترى نادانى
 تن خواهى مى اگر. گردى توانگر انديشى پاك و يكدلى با بشوى، خرسند خداوند داد به چون. فتدا خوارى به تن كنى، تيزى كارى در چون
 و برد مى نيز خود ديگر سراى براى را آن بهره باشد، بخشنده كه كسى. است بهتر نيز گنج از آز بى مرد تن كه بدان بدارى، دور رنج از را خود
 چنين كه مهتران همه. مگذارنيد بدى با را جهنده گيتى و بيازيد دست نيكى به همگى پس. مرد نخواهد هرگز نامش بميرد، تنش چون

 .بيافشاندند زبرجد تاجش بر و بخواندند آفرين او بر شنيدند،

. آمد ىبرنم گيتى در كارى كواذ از و رانْد مى فرمان گيتى بر سوفراى رو آن از. بود اندك بسيار شاهى از او بهره و ساله شانزده جوانى كواذ
 از پر گيتى همه و خرد و فرمان نه و بود موبدى نه را كواذ. نشاند نمى شاه پيش به نيز را هيچكس و راند مى را او كارهاى همه پهلوان سوفراى
   .بود سوفراى دستور

 را سوفراى او، كشتن و سوفراى از را كواذ ايرانيان، كردن بدگمان

 ازو تا بيĤمد تاجور آن نزد به سوفراى پس. گشت الله سرخى به جام درون باده آن و شد ساله يك و بيست كواذ كه اين تا بود چنين اين
 سان بدين. كرد شيراز آهنگ و بزد كوس و گشت آماده سپاهيانش همراه به سپهبد سوفراى آنگاه. بگيرد را خود جاى به بازگشت دستور

 آن تاج تنها شاهنشاهى از و بودند گشته او بندگان همچون پارس همه. برفت ودخ شهر سوى به شادان بود، شده كامروا گونه همه كه سوفراى
 در زشتى به من از كسى اگر نيز اينك. بخواندم آفرين او بر شاهى به و بنشاندم تخت بر را شاه كه بودم من اين: گفت مى همواره. نداشت را

 كشور هر در مهترى و نامدار هر از پيوسته سوفراى گونه بدين. راند مى دخو پيش از و گويد مى سرد سخنانى را او شاه گويد، سخن شاه پيش
 .جست مى باژ

 او آن از ايران سپاه و گنج و ندارد نام بجز هيچ شاه :گفتند مى همه. رسيد آگهى شيراز در داد و بيداد كار آن از كواذ كي به سرانجام
 كردند ياد او پيش به را سخنان اين كواذ رازداران پس. است گشته سوفراى بنده گيتى همه و نيست كارى هيچ در او خواست و فرمان. نيست

 را او رنج اين بايد پس. است تر آكنده نيز تو گنج از سوفراى گنج اى؟ كرده بسنده آن نام به تنها پادشاهى از چرا بلند، شهريار اى: گفتند را او و
 بد گفتار آن براى از كواذ كي دل سرانجام. اند شده او پرستنده بزرگان، همه و اند گشته او بنده همچون پارس همه كه بدان. برداشت گيتى از

 از نيز او بفرستم، او سوى به سپاهيانى من اگر: گفت مى پيوسته ليك. نكرد يادى هيچ سوفراى رنجهاى همه آن از دلش ديگر و گشت گمراه
 آن همه .ببينم ازو بسيارى رنجهاى و درد بايد سازم، دشمن خود با را او همچون كسى چون پس. گردد مى رزمخواه و پيچد مى سر من

 از سپاهيانى با تا ندارم رزمخواهى هيچ ايران در نيز من. دانست نخواهند را او پنهانى فريب اين و آورد خواهند ياد به را او]  نيك[ كردارهاى
 نيز آسمان با كه هست بندگانى و ساالر را تو زيرا. ميانديش هيچ اين براى از: گفت كواذ به شنيد، چنين كه فرزانه. برود او سوى به اينجا
 .درد مى هم از بدكنش سوفراى دل ديگر بيĤيد، رازى شاپور چون كه بدان. جنگند مى
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 همچون تا بفرمود اى كارآزموده مرد به درنگ بى پس. بگرفت آهو و بشست دلش از را هنرها و گرفت نيرويى شنيد، چنين كه ايران شاه
 به رى از درنگ بى را او و برود رازى شاپور نزديك به پنهانى رود، مى شكار به گويى كه چنان مردم چشم پيش در و گردد سوار اسپ بر باد

 .دآم رى به خزان باد همچون شتاب به و اسپه دو كواذ، كي فرمان به شنيد، چنين كه فرستاده. گرداند سوار اسپ بر و بخواند درگاه سوى

 وى پيش به نيز را سرافراز سوار آن و بداد رازى شاپور به و بگرفت ازو را شهريار نامه و بپرسيد ازو بديد، را او رازى شاپور ساالربار چون
 پس. ودنب سوفرا براى نهان و آشكار در او بجز دشمنى هيچ گيتى در كه زيرا. بخنديد بخواند، را كواذ كي نامه آن نژاد مهرك شاپور چون. برد

 .براند تيسفون سوى به را خود سپاه شتاب به و بخواند خود نزد به را فرمانبران بشنيد، را فرمان آن چون

: گفت بدو و بنشاند پيروزه تخت كنار در و بنواخت بديد، را او كه شاه. بگشودند راه درنگ بى آورد، شاه نزديك به را خود سپاه شاپور چون
 است سوفرا براى تنها شاهى هاى بهره همه. است پيچيده گيتى در بيهوده به من شاهى آوازه و ندارم اى بهره هيچ ىشاه تاج اين از من كه بدان

 كه براستى. شود پيچان تنم روزى سرانجام است، من گردن به كه بيدادى و داد اين براى از كه دانم .بينم مى را آن نام تنها شاهنشاهى از من و
 رنجه كار اين براى از را دلت شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاپور .بود بيدادگر سوفراى اين از بهتر بود، مى شاه ايران، در برادرم اگر
 تهى گنج و رنج تنها شاهنشاهى از من بهره: كه بگويى و بنويسى درشتى به او براى اى نامه بايد پس. توست نژاد و نام و فرّ تو پشتيبان .مدار
 اينك باشم؟ ناالن بايد كى به تا تو كردار از. بخوانى شاه مرا كه خواهم نمى پس اين از ديگر پس. گردم مى گناهكار من و خواهى ىم باژ تو. است

 :گفت شاه به شاپور آنگاه. فرستادم نزدت به را پهلوانى

 سخنى خشم با جز او پيش در ديگر وم،بر او سوى به جويم جنگ سپاهيان اين با نيز من و بنويسى او به اى نامه چنين چون كه بدان
 به كه را سخنانى آن شاپور. بنشاندند شاپور نزديكى در و بخواندند را نامه نويسنده پس. زند هم بر چشم او كه گذاشت نخواهم و گفت نخواهم

 روى بر را شاه مهر چون. بنوشت را هنام و براند كاغذ بر باد همچون را خود پيچان خامه نويسنده آنگاه. بگفت نيز نويسنده آن به گفت، شاه
 سوى به جوى پرخاش نامداران آن همراه به سپس. برگزيد نيز را شهريار سپاه نامداران از تن چند و بيĤورد راه به را سپاهيانش شاپور نهاد، نامه
 .نهاد روى شيراز شهر

 به برگزيده وران جوشن و سواران از گران سپاهى با و وردبيĤ را خود سپاهيان درنگ بى شد، آگه سخن آن از سوفراى چون ديگر، سوى از
 بدها و نيك باره در فراوان بنشست، سوفراى با كه شاپور. آمدند فرود اسپ از گردنفراز دو آن رسيدند، يكديگر پيش به چون. شتافت او پيشواز
 بخواند، را نامه سوفراى چون. گشت روان تيره و بپژمرد بخواند، را نامه آن كه پهلوان سوفراى. داد بدو را شهريار نامه شاپور آنگاه. براندند سخن
 تو. آورم بند در را تو تا بفرمود و بناليد بزرگان پيش در تو از بسيار گيتى شاه كه بدان. داشت نهان را سخنى نبايد ديگر اكنون: گفت شاپور
 .شناسى مى را خودكامه شاهنشاه آن و خواندى را نامه آن خودت

 به سپاهيانم با و ببردم شاه براى از را سختيها و رنج آن كه شناسد مى مرا گيتى شهريار: گفت بدو شنيد، چنين كه پهلوان سوفراى
 و پيروزيها ايران سپاه پهلوان و شاه نزد در مرا. آيد وى بر گزندى هيچ كه نگذاشتم و ساختم رها بند از را او مردانگى با و برفتم زابلستان
 پس. خواهم نمى زمانى هيچ تو از نيز من باشد، من پرخاش به تو كردن رنجه و نهادن بند كارها، آن براى از من پاداش اگر ليك. دبو تواناييها

 آن در و ام خورده جگر خون همه آن من كه كند نمى شرم سپاهيانش و يزدان از او. كرد نخواهد مستمند مرا او بند كه بدان و ببند را پايم
 بدهم سر يا و آورم برون ابر از را آفتاب رزم، در و نبيند تيغ بجز هيچ دستم كه بودم خورده يزدان به سختى سوگند بود، بند در شاه كه هنگام

 ناسودمند سخنان همين من پاداش و هستم بند سزاوار پس فرموده، بند مرا او اگر اكنون. آورم زير به تخت از را خوشنواز سر مردانگى، با يا
 .بدان اى پيرايه همچون مرد پاى بر را بند اين و مپيچ سر او فرمان از هيچ يزن تو. است

. بيĤورد كواذ پيش به پارس از را سوفراى سان بدين و .شد اسپ بر سوار و بزد رويين ناى و ببست را سوفرا پاى شنيد، چنين كه شاپور
 را سوفراى چيزهاى همه تا بفرمود آنگاه. ببرند ناهوشمندان نزديك در و زندان به را او تا بفرمود و نكرد يادى هيچ او گذشته كارهاى آن از كواذ

. پرداخت سگالش به سوفراى باره در موبد با كواذ بگذشت، هفته يك چون. بيĤورند تيسفون سوى به شيراز از درود، و كشت و رنج و گنج از
 كه بهتر همان پس. هستند سوفراى يار ما درباريان و دهگانان و تانزيردس و سپاهيان و تيسفون همه كه بدان: گفت شاه به رهنمون آن پس

 سردار آن[ از و بگرويد] نو سردار آن[  به بشنيد، موبد از را سخن اين شاه چون. گردد برگشته بدخواهش سر و شود كشته گيتى شاه دشمن
 .كنند نپيچا او بر را دودمانش و دل و بكشند را سوفراى تا بفرمود. گشت بيزار]  كهن
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 را برادرش جاماسپ، نشاندن تخت بر و را كواذ ايرانيان، كردن بند

 مويه همگى كودك، و مرد و زن و برآمد ايران از دردناك خروشى آمد، بسر تن پيل سوفراى آن روزگار كه رسيد آگهى ايرانيان به چون
 .بكرد نبرد آهنگ كسى هر و برخاست گَرد و برآشفت زمين ايران. بگشودند نفرين به زبان ايرانيان همه و كردند

 كواذ از نامى هيچ و شدند يكى هم با شهرى و سپاهى. مباد ايران در كواذ شاهى تخت ديگر درگذشت، سوفرا چون: گفتند مى همه
 ايوان از كشان كشان و بكشتند بود، بدگوى شاه، پيش در كه را كسى و برفتند شاه ايوان به بدگوى آن از درد از پر و فريادخواه همگى. نبردند
 بنشاندند و برگزيدند را او سان بدين. بود بپرورانيده ناز با را او كواذ و بود كواذ سرافراز و كهتر برادر كه بجستند را جاماسپ نشان سپس. ببردند

 بودند، آورده بند در كه را كواذ آن از پس. دنكردن او نژاد و فرّ از يادى هيچ و ببستند آهن با را كواذ پاى آنگاه. بخواندند آفرين او بر شاهى به و
 گزندى هيچ پرست يزدان و آزار بى رزمهر ليك. بخواهد گيتى شاه آن درد با را سوفراى كينه مهربان آن تا سپردند رزمهر بنام آزار بى جوانى به
 مانده شگفتى در او كار از كه شاه. كرد نمى ياد وا پيش به هيچ كينه آن از و كرد مى پرستش را او كواذ پيش در پيوسته و رساند نمى شاه به

 يابم، رهايى بند اين از اگر ولى. بكرد آشوب پر مرا اختر كه بود من بدخواه آن: گفت مى و خواست مى پوزش پيوسته و بياموخت مردمى ازو بود،
 شنيد، چنين كه رزمهر. ساخت خواهم روشن ديدارت هب را چشمم و داشت برخواهم دل از را تو آزار. بود خواهم سودمند  اى بدى هر از را تو
 بدان. بخورد بسيارى درد و اندوه او مرگ از پسرش نكرد، بكند، بايست مى آنچه پدرم اگر. مدار رنجه باره اين از را روانت شهريار، اى: گفت بدو
 .نشكنم را تو مهر هرگز كه بندم مى پيمان تو با سوگندى با بخواهى چون و هستم بنده يك بسان تو پيش در من كه

  هيتاليان نزد گرفتن پناه و كواذ گريختن

 نخواهم نهان تو از را خويش انديشه من: گفت و بگشود او بر راز شد، شاد ، خرد پر آن گفتار از و گشت ترس بى ازو كواذ جان چون
 به را آنها افتد، نياز مردم آن به را ما كه گاه هر و شنود نمى مرا آواى نيز تن يك اينها بجز و است گشاده تن پنج بر من راز كه بدان. ساخت
. شد خواهى برخوردار بسيار من از كه بدان چنان بردارى، من پاى از را بند اين اگر اينك. گشاييم مى ايشان بر را راز و خوانيم مى خود پيش
 انديشه از خسته و راهجوى و رفتند دشت به شهر از تيره شب آن در پس. برداشت او پاى از را بند زود شنيد، چنين كه انديش پاكيزه رزمهر

 . نهادند روى هيتال سرزمين سوى به

 مهتر و دهگان خانه در و رسيدند اى مايه پر ده به آنجا در. تاختند اهواز به گَرد همچون شتاب به سرگشته مرد هفت آن گونه بدين
. بود او سر بر مشك از كالهى همچون سياهش گيسوان كه داشت ماه همچون دخترى دهگان. دبماندن آنجا در چندى و آمدند فرود ده نامبردار

 راز و برو. دارم تو با نهانى سخنى: گفت رزمهر به و بيĤمد هماندم پس. گشت ناپديد مغزش از خرد بديد، را دختر آن روى جوان كواذ كي چون
 .گردد من جفت ماهروى اين شايد تا بگوى دهگان اين پيش به مرا

 اهواز كدخداى تا بيĤورم پاكى همسر او براى من نيست، جفتى را خوب دختر اين اگر: گفت دهگان به و برفت تيز شنيد، چنين كه رزمهر
 و توست آن از فرمان دارى، او براى شايسته همسرى اگر. ندارد جفتى خوب دختر اين: گفت رزمهر به شنيد، چنين كه گرانمايه دهگان. گردى

 را او ناگهان چون كه باد تو جفت ماهروى اين: گفت بدو و آمد كواذ نزد به نيز خردمند رزمهر .بده خواهد، مى را او كه كسى آن به را دختر ناي
 يك نهات او همراه به. بنشاند دالورش زانوان روى بر و خواند خود پيش به را روى پرى آن كواذ آنگاه. بپسنديدى را او بود، كه همانگونه بديدى،

 خواهد روزى زيرا  بدار نگاه را نگين اين: گفت و داد بدو را انگشترى آن پس. دانست نمى را آن نگين ارزش هيچكس كه بس و بود انگشترى
 باره در و رفت هيتاليان شاه پيش به هشتم روز به.  بمانْد ماهروى آن براى از ده آن در را هفته يك كواذ .گردم خواستار تو از را اين كه رسيد

 :گفت بدو شنيد، چنين كه هيتاليان شاه. براند سخن ببستند، بدى به كمر همگى و بكردند او با ايرانيان كه آنچه از و بگفت سخنها او با گذشته

 باز را تاج و گنج اگر كه سپارم مى نامدارى سپاهيان تو به پيمان اين با من اكنون. افتاد نياز روز اين به را تو كه بود خوشنواز بد از همانا
 از هرگز ما كه بدان: گفت زبردست آن به خندان شنيد، چنين كه كواذ. تو براى از ايران و باشد من آن از آن تاج و تخت و گنج و چغانى بيابى،

 شاه. بدارم نگاه را آن كه نيست چيزى كه چغانى. فرستم مى برايت نيز بيشمارى سپاهيان بخواهى چون و كرد نخواهيم يادى سرزمين آن
 ميان از را پهلوان و نامدار و شمشيرزن سوار هزار سى كواذ. بداد بدو بسيارى افزار جنگ و سواران و سپاهيان شنيد، چنين كه نيز هيتاليان

 .گشت آواز از پر ازو گيتى سراسر و رفت اهواز سوى به هيتاليان سرزمين از و بپذيرفت ايشان
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 كواذ نشستن تخت بر و انوشيروان وخسر زادن و هيتال از كواذ بازگشتن

 اين: گفتند و بردند مژده كواذ پيش به همگى پس. ديد مردمان از پر را كوى همه رسيد، دهگان آن خانه نزديكى به كواذ ديگر بار چون
 را او درنگ بى و تگش شادكام بشنيد، را سخن اين كواذ چون. بزاد ماه همچون پسرى شب در تو همسر كه بدان. باد فرخنده شاه، بر پسر

 آفريدون از من نژاد: گفت دهگان رسد؟ مى كسى چه به تو نژاد كه برگوى نيكبخت، اى: كه بپرسيد دهگان از كواذ آنگاه. كردند نام خسرو
 روزى آن از وا گفتار شنيدن با كواذ. است گفته من به من نياى هم و پدرم هم را اين و آورد بيرون ضحاك دودمان از را شاهى كه است پهلوان

 خون از پر ايرانيان درد از كه دلى با و بنشاند آن در را خود جفت و بيĤراست اى كجاوه آنگاه. گشت شادتر هم گذاشت سر بر را كيانى تاج كه
 . آورد تيسفون سوى به را خود سپاه بود،

 شاه دو آن ميان در كار اين كه همانا: گفتند و دنشستن سگالش به يكديگر با سالخورده و نامور خردمندان همه ايران در ديگر، سوى از
 كواذ پيش به بايد پس. بريزند را بسيارى خونهاى و بيĤيند سرزمين اين به چين و روم از سپاهيانى اكنون. گشت خواهد دراز ما بر گردنفراز
 به آويختن و ريختن خون و تاراج از ما مگر تا بگريد او پيش در تا آوريم مى نيز را ساله ده جاماسپ. نكند يادى سخنها آن از شايد تا بخراميم
 شرمى بى با و شد خسته تو از مردمان دل اگر خسرونژاد، شاه اى: گفتند و برفتند كواذ كي پيش به همگى بزرگان آن سان بدين. گريزيم سويى
 روانى با و خاك از پر و پياده همگى آنگاه. است دشاهپا گيتى سراسر بر گيتى شاه كه زيرا  بكن خواهى مى آنچه هر اكنون بشستند، را ها ديده
 . ببخشيد نيز را جاماسپ و نريخت را ايشان خون و ببخشود را بزرگان آن گناه ديد، چنين كه شاه. بدويدند او پيش در تيره

 همه كواذ. گشت او ندهپرست جاماسپ و بنشست كيانى تخت بر و بيĤمد كواذ سپس. بخواندند آفرين او بر كار اين ديدن با بزرگان
 خواسته و داد از پر گيتى و گشت آراسته كواذ براى شاهى آن سان بدين. بنشاند خود پيش در را او و بسپرد رزمهر به را خود پادشاهى كارهاى

 .شد

 ايران رهاىكا همه سپس. سپرد فرهنگيان به را برومند و تازه شاخ آن شد، سترگى و دلير كودك و گشت بزرگ - خسرو -فرزندش چون
 دو. بساخت خارستانى همچون را سرزمين آن و آورد روم به سپاهى آن از پس. برافراشت آسمان به را خود بزرگى كاله و بساخت را توران و

 . بنهاد ايشان بر را خود كيش و بيĤموخت زند آنجا مردمان به نيز كواذ. بخواستند زينهار او از فارقين و هنديا شارستان

 آن در بسيارى زيان و سود و افكند پِى - بود كيان جايگاه كه -را مداين. بنهاد آنجا در هم را سده جشن و نوروز يينهاىآ و آتشكده
 حلوان را آن تازيان اكنون كه ناميد اران را شارستان آن و برآورد آنجا در بيمارستانى و بساخت پارس تا اهواز از نيز شارستان يك. بپراكند

 .شد خواب و آرام جايگاه زمين سراسر و بگشودند آبى پر رودهاى جاهر در. خوانند مى

  مزدك كيش كواذ، پذيرفتن

 . بيĤمد مزدك نام به كام و خرد و بادانش و سخنگوى مردى روزگار، آن در

 . سپرد گوش بدو دالور كواذ كه بود فروش دانش و گرانمايه مردى

 از ابر. شد نايافت مهتران و كهتران ميان در خوردنى خشكسالى، پِى از هنگام همان رد. گشت او گنجور و دستور شاهنشاه، نزد در مزدك
. كردند مى ياد نان و آب از تنها كواذ كي درگاه در پيوسته گيتى بزرگان همه. نديد ايران در را باران و برف كسى ديگر و گشت ناپديد آسمان
 پرهيزگار، شاه اى: گفت و دويد شهريار پيش به خودش آنگاه. گشت خواهد رهنمون ميدا به را شما شاه،: گفت ايشان به ديد، چنين كه مزدك
 مزدك. كن تازه من پيش در گفتن سخن با را خود آبروى و بگوى را سخنت: گفت بدو كواذ. بدهى پاسخ مرا تا پرسم مى سخنى تو از اكنون
 آن از مارگزيده مرد آن و است ديگر كسى نزد در پادزهر ليك شود، يرونب تنش از جان كه است نزديك و گزيده مار را او كه است كسى: گفت

: گفت بدو شنيد، چنين كه شهريار چيست؟ دارد، ترياك سنگ، درم بيست كه مردى آن سزاى گويى مى تو اينك. يابد نمى اى بهره ترياك
 .بكشند را او مارگزيده، آن خون براى از بايد بيابند، را او چون و است خونى دار، ترياك مرد اين كه همانا

 شهريار از باره هر در من كه بدانيد: گفت ايشان به و آمد دادخواهان آن نزديك به و برخاست شاه پيش از سخن، اين شنيدن با مزدك
 مزدك چون. بازگشتند ازگد و سخن پر دلى با پگاه و برفتند نيز ايشان. كنم راهنمايى داد سوى به را شما فردا بامداد تا بمانيد اينك. بپرسيدم
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 تو و گفتم سخنى را تو ، فرّ و زور با و بيدار و سخنگوى و پيروزگر شاه اى: گفت و دويد ايران شاه سوى به درگاه از بديد، دور از را پهلوانان آن
 كواذ. بگويم تو پيش به را خنمس دهى، مى دستور مرا اگر رهنمون، اى اينك. بگشودى رويم به را اى بسته در خود پاسخ با و بدادى مرا پاسخ
 به و است سخت بندى در كه كسى نامور، شهريار اى: گفت مزدك. است سودمند من براى گفتار كه زيرا  مبند را لب و برگوى: گفت بدو

 و داشت نان كه كسى آن ركيف كه بگويد من به پادشاه بميرد، تا بازگيرند نيز را خوراك همان ازو ليك گذراند، مى را روزگار نانى با و بيچارگى
 كرده گناهى كه آن بى كه چرا. بود خواهد مسكين تنش: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه باشد؟ مى چه ساخت، رها خوارى به را بند در اين

 .اوست گردن به خونى باشد،

 به همگى: گفت مردمان انبوه نآ به و رفت درگاه به و بيĤمد كواذ پيش از خرامان و داد بوسه را زمين سخن، اين شنيدن با مزدك
 آن از همگى تا داد تاراج به بود، شهر در كه را آنچه هر مزدك سان بدين و. بگيريد بهره آن از و برويد است،  نهان آنجاها در گندم كه جاهايى

 .نبودند خرسند اندك گندم به ديگر و ادندد تاراج به كواذ انبار از يا و شهر انبارهاى از چه را گندمها همه و دويدند گرسنگان همه. بيابند بهره

 مزدك به آن گناه و بكردند تاراج را شاه انبار كه بدان: گفتند و رفتند گيتى بيدار شاه آن نزديك به ديدند، چنين كارآگاهان چون
 باشى جاويد: گفت مزدك. راند خنس او با انبار تاراج باره در چندى و خواند خود پيش به را سخنگوى مزدك شنيد، چنين كه كواذ. گردد بازمى

 و مار آن باره در گيتى شاه به من. بگفتم مردم با اندك اندك بشنيدم، شهريار از كه سخنى هر من كه بدان بسازى، يار خود گفتار با را خرد و
 زهر آن براى از مارگزيده مرد اگر: هك داد پاسخ خواه ترياك و دار ترياك آن باره در بنده اين به شاه. بگفتم دارد، ترياك كه كسى آن و زهر

 .كرد نخواهد بازخواست ازو كسى بريزد، را دار ترياك مرد خون كسى اگر هنگام آن در نيابد، اى بهره دار ترياك مرد آن از و بميرد

 اى. خواهد ىم بهره ترياك از كه نيست سيرى هنگام به و است پادزهر همچون او براى نان شد، گرسنه كسى چون كه باش آگاه پس
 جان كه بود آسوده انبارهاى اين و بمردند گرسنه شكمهاى با بسيارى مردم. آيد نمى بكار انبارها در گندم كه دانى باشى، دادگر اگر شهريار،
 .بگرفت را ايشان

 گفتار از پر را او جان و دل و بشنيد پاسخ و بپرسيد ازو سپس. شد تيز داد گفتار آن از مغزش و گشت دل تنگ او گفتار شنيدن از كواذ
 سرانجام. بگذشت اندازه از سخنها و شد مى گفته كژّى به مزدك، گفتار در بودند، گفته دادگر سران و موبدان و پيامبران كه را آنچه. بديد

 ديگرى بر نبايد يچكسه. برابرند تهيدستان با توانگران: گفت مى مزدك. شدند گمراه كسان بسيارى و گشتند انجمن مزدك بر فراوانى سپاهيان
. است بد و ناروا خواهى فزون و باشد راست خواسته و چيز با بايد گيتى. باشد مى آن پود بسان تهيدست و است تار همچون توانگر. باشد برتر
. شد خواهد پيدا غاكم از بلندى آن با و گسترانم مى را پاك كيش اين من. است برابر توانگر با تهيدست و باشد مى بخشيدنى چيز و خانه و زن
 با -كودك چه و پير چه - تهيدستان سان بدين و. بود خواهد او راه آن بر ايزد نفرين باشد،  ديگرى كيش بر كيش، اين بر بجز كه كسى هر

 .داد مى تهيدستان به و ستد مى توانگران از نيز مزدك. شدند يكى مزدك

 با را او و درآمد او كيش به بشنيد، را سخنان آن چون بود، شاد او گفتار به گيتى رد كه نيز كواذ. بودند مانده فرو او كار در خردمندان
 به آوردند، مى فراهم نانى خود كوشش با كه كسانى و تهيدستان آنگاه كجاست؟ موبد كه ندانستند ديگر .بنشاند خود راست سوى در آرامى
 تهيدستان به داشتند، كه آنچه هر نيز توانگران. نبود ازو جويى كين ياراى را هيچكس و گشت تازه گيتى سراسر در او كيش. برفتند او پيش
 . سپردند مى

 را او كشتن و را مزدك خسرو، آويختن

 درگاه بر گيتى در ما دل پاك زيردستان و ما كيش پرستندگان از بسيارى اكنون: گفت و آمد شاه نزديك به خانه از مزدك پگاه روزى
: گفت مايه پر شاه آن به مزدك ليك. بداد بار را ايشان تا بفرمود بار ساالر به شنيد، چنين كه كواذ. آورم فرود را ايشان يىبفرما اگر و اند ايستاده
 .گنجند نمى شاه پيش در سپاهى همه اين و است تنگ اينجا

 آمدند دشت به مزدكى هزار سه آنگاه. رندبب دشت به شاهى ايوان از را او تخت تا بفرمود كواذ. كند نگاه را ايشان و برود دشت به شاه پس
 .رفتند شهريار پيش به شادان و
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 ما كيش بر كه باشد روا او بر كجا ليك. نيست ما كيش بر خسرو كه بدان آفرين، و دانش از برتر اى: گفت زمين شاه آن به مزدك پس
 كين و رشك آنها و پيچاند مى راستى راه از را آدمى چيز، پنج تنها كه باش آگاه. بپيچد سر بد راه آن از تا بگيرى ازو اى نوشته بايد پس نباشد؟

 و زن ما براى چيز پنج اين از. گردد مى پديدار برايت نيز پروردگار راه باشى، چيره ديو پنج اين بر اگر تو. باشند مى آز چيرگى و نياز و خشم و
 خواسته و زن بايد نرسد، بهى كيش اين به زيانى كه بخواهى چون پس. است كاسته گيتى در بهى كيش كه اينهاست براى از و هست خواسته

 را خردمندان سر اينها براى از ديو گونه بدين و. گردد مى همراه نيز كين و خشم با و اينهاست براى از نياز و آز و رشك. نهاد ميان در را
 .نهاد ميان در را دو اين بايد پس. پيچاند مى

 خسرو هنگام همان در. بود مانده شگفتى در او به ايران شاه. بگرفت دست در را خسرو دست گفت، را سخنان اين چون مزدك آنگاه
 ياد در چه خسرو كين از: گفت مزدك به خندان كواذ. بتابيد ازو را خود چشم تندى با و آورد بيرون مزدك دست از خشم با را خود دست نامور

 بهى كيش بجز ديگرى راه هيچ كه بدان: گفت خسرو به شنيد، چنين كه شاه. باشد نمى استر راه و ما كيش بر او: گفت بدو مزدك دارى؟
 در راستى گردد، پديدار كاستى و كژّى چون پس. است كژّ سره يك گمان اين كه بگويم بيابم، زمانى چون: گفت بدو خسرو ليك. باشد نمى
 .درخشيد خواهد تو پيش

 شاه به را همه ششم ماه در و ماه، پنج: گفت خسرو خواهى؟ مى زمان فروز گيتى شاه از روز چند آيا: گفت بدو شنيد، چنين كه مزدك
 .برفت خود ايوان به گردنفراز شاه آن و بازگشتند آنجا از و نهادند اين بر پس. گفت بازخواهم

 پير هرمزد درگاه به تا برفت اردشير خرّه سوى به كسى. بفرستاد را كسانى بديد، فريادرسى و دانا آن در كه هرجا به خسرو ديگر، سوى از
 براى و بنشستند هم كنار در كهن و خردمند پژوهان دانش آن همه آنگاه. آمد درگاه به استخر شهر از خود يار سى با نيز پارسى مهرآذر. برود

 من كه روزگارى  آن اكنون: گفت و ردبك ياد مزدك از و آمد كواذ نزد به بشنيد، را ايشان سخنان خسرو چون. بگفتند سخن گونه همه خسرو
 او كه را پاكى كيش اين نيز من و يافت خواهد كاستى زردشت كيش باشد، او آن از راستى اگر پس. رسيد فرا شوم، خواستار را بهى كيش

 بجاى كه بايد و بماند گيتى در اوستا و زند نبايد ديگر گردد، ناراست فريدون راه چون كه همانا. برگزينم و بپذيرم خود جان با است، برگزيده
 او كيش و راه از تو پس نجويد، را يزدان پاك راه و بگويد كژّى او اگر اينك. نباشد او بجز گيتى در راهنمايى هيچ و باشد مزدك سخنان آنها
 برجاى ايشان از تن يك پوست و مغز كه مباد. بده من به او كيش پيروان همراه به را او آنگاه. بيافكن دور به را او ناخرّم آيين اين و شو بيزار
 نگاه را خويش راست پيمان آن و رفت خود ايوان به آنجا از و بكرد گواه سخنان اين بر را بهزاد و بندوى و فراهين و خرّاد و رزمهر سپس. بماند

 .بداشت

 بزرگان، و موبدان همراه به -گيتى شاه فرزند آن -خسرو گشت، پيلسته از دريايى بسان زمين و بنمود را خود تاج خورشيد پگاه چون
 اى: گفت مزدك به گروه آن پيش در و گشود سخن به زبان و آمد كواذ كي سوى به دآلراى موبد پس. آمدند شاه ايوان به راهجوى و سخنگوى

 و كيست پدرش كه داند مى جاك از پسر شود، چنين اگر پس. نهادى ميان در را خواسته و زن و بساختى گيتى در نويى كيش پژوه، دانش مرد
 و كرد خواهد كهترى كسى چه ديگر نباشند، پديدار مهتران از كهتران و باشند برابر گيتى در مردم چون بشناسد؟ را پسرش چگونه نيز پدر

 كه آن از چيزش و جاى بميرد، كه كسى شود، برابر كارگر با شاه چون بود؟ خواهد كارگر تو و من براى كسى چه ساخت؟ مهترى توان چگونه
 چه گردند، كدخدا همه چون. رسد ايران به بدى اين كه نبايد ليك. شد خواهد ويران سره يك گيتى سخن، اين براى از كه بدان بود؟ خواهد
 نگفته را سخن اين كنون تا كيش آورندگان از هيچيك بود؟ خواهد كسى چه گنجور باشند، داشته گنج همه اگر بود؟ خواهد مزدور كسى

 .برى مى دوزخ سوى به را مردمان و دانى نمى بد را بد كارهاى پيوسته. بودى داشته نهان را ديوانگى اين تو ليك. ستا

 آن همه. گشت آزار از پر آن براى از كيش بى مزدك دل و شد يار را او نيز گرانمايه خسرو. برآشفت بشنيد، را موبد آن گفتار كواذ چون
 ديد، چنين كه شاه. مباد نامور بارگاه اين در پس. است ساخته تباه را يزدان كيش او. باشد شاه پيش در مزدك كه مباد ديگر: گفتند انجمن
 اين با: گفت بدو و سپرد خسرو به پيروانش از تن هزار سه همراه به را مزدك و گشت درد از پر كرده آن از سرش و شد بيزار كيش آن از ديگر
 باغ آن پيرامون در و برفت خسرو. بود بلند ديوارهاى با باغى خسرو درگاه آن در. مگوى سخنى زدكم از ديگر و بكن خواهى مى هرچه
. بود باال به رو پاهايشان و شد آكنده سختى به زير در سرشان كه چنان بكاشت ها كَنده آن در درخت بسان را مزدك پيروان و بِكَند هايى كَنده
 .بداد بار برايت اكنون بكاشتى، روزگار اين در كه تخمى آن زيرا برو، گرانمايه باغ آن نزديك به ناهوشيار، اى: گفت مزدك به خسرو آنگاه

 .است شنيده پيشين كارداران از نه و ديده نه هيچكس كه ديد خواهى درختانى آنجا در



88 
 

 او از خروشى ناگاه بديد، را آنها كه هنگام همان در ليك. ببيند چمن بر درختانى تا بگشود را باغ در و برفت شنيد، چنين كه مزدك
 و زنده را كيش بى و بخت نگون مزدك آنگاه. بيĤويزند آن از پيچانى كمند و برآورند بلندى دار تا بفرمود خسرو پس. برفت تنش از هوش و برآمد

 اى كارآزموده و خردمند پير از من .مگير را مزدك راه هرگز هستى، باهوش اگر تو. بكشت تير از بارانى با را او سپس. كرد دار بر نگونسار
 را كرف تا بفرمود شنيد، چنين كه شاه. بخواست او تاج و شاهى همراه به را دخترش شاه، از مزدك اين كه شنيدم، هم ديگرگون سخنانى

 .بيانداختند آن در نگونسار را مزدك و بگداختند

 .گشتند ترس بى خود آراسته گنجهاى و فرزند و زن و خواسته از بزرگان سان بدين

 موبدان به شاهوارى هاى جامه و ببخشيد تهيدستان به بسيارى چيزهاى. كرد مى نفرين را مزدك پيوسته و ببود شرم با چندى نيز كواذ
 و تنشس مى سگالش به او با همواره پس آن از. آورد ببار گوهر شاخش كه شد شاد خسرو از چنان كار، آن براى از شهريار كواذ. بداد آتشكده

 .شنيد مى پدرش گفت، مى خسرو آنچه هر

 را او دادن، انوشيروان نام بزرگان، و را خسرو كواذ، كردن جانشين

 در. بنوشت پرند روى بر اى نامه دلپذيرى و شايستگى با پس. يافت را دلش به مرگ روز اندوه بگذشت، كواذ شاهى از سال چهل چون
. شد خواهد نهان و آشكار در گويد، آنچه هر گمان بى كه پروردگارى. بكرد آفرين -بداد را هنر و دخر و كيش كه -دادگرى يزدان به نامه آغاز

 پند بجز هيچ ببيند، را كواذ نوشته اين كه كسى هر اينك. نشد خوار هرگز برگزيد، را او كه كسى هر و است نديده را او پادشاهى آغاز هيچكس
 آن از يزدان كه باشد. بود خواهد نيكبخت او من، مرگ از پس و بسپردم خسرو به را شاهى سزاوار تتخ اين من كه بدانيد. مگيرد ياد را دانا
 گفتار از هرگز نيز شمايان. بجستم را زيردستان و خردمندان و موبدان مهر كار اين با من. گردد دود از پر بدسگاالنش دل و باشد خشنود پسر
 . بگذاشت موبد برزين رام پيش در را آن و بنهاد زرين مهر نامه، آن بر كواذ سپس. كنيدبيĤ گنج و باشيد شاد ازو و مپيچيد سر او

 .نبود شاد مرگ، از هم پيرى روزگار آن در ليك درگذشت برسيد، هشتاد به كواذ زندگى ساليان چون سان بدين و

  چيست كه داند كه كارش فرجام كه      كيست خشنود مرگ از در گيتى به

  بوى و رنگ و آسانى و رنج آن شد          ازوى ماند مردرى هانج و نماند

  تهى دست به بايد رفت مى كه                بهى يابد كه آوريدن گرد ز

 تاج و زرين تخت يك و بساختند شاهنشاهى اى دخمه آنگاه. بيĤوردند مى و كافور و مشك و گل و بيĤراستند ديبا با را كواذ تن پس 
 .بببستند را آنجا راه جاودان تا و نهادند زر تخت روى بر را شاه آن و بگذاشتند آنجا در نيز بزرگى

 ناگزير انجامدت فرجام كه           پير گردون ز ايمن تو باشى چه

 و آمدند گرد ايران نامور خردمندان و موبدان و بزرگان همه سپس. بنهاد پيشگاه بر را كيانى نامه آن بپرداخت، شاه سوگ از موبد چون 
 بر خسرو چون. بنشاندند فرّخش پدر آيين به و فرّ و زيب و آبروى و جاه با و شادى به را كواذ جانشين و بخواندند را نامه انجمن، آن پيش در
 ميش و گشت تازه او شاهى از گيتى. شد او فرمان به زمين و زمان و بكردند آفرين او بر شاهى به و بخواندند نو شاه را او بنشست، نو تخت آن
 شاهى تخت بر جاودان شاه، اين: گفتند و بخواندند آفرين او بر و شدند شادان درخشان تخت آن از همگان. بخورد آب جوى، از گرگ كنار در
 كه چرا بخواند، روان نوشين را او خسرو، كيش و نامور دانش و آيين و داد و خوبى همه آن براى از آنگاه. بادا برتر نيز جمشيد فرّ از او فرّ و باد
 . بختش هم و بود جوان اش چهره هم

 .كنم مى ياد خسرو از پس اين از رسيد، پايان به كواذ كي نامه كه اكنون
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  سراينده ناليدن پيرى از

 شد؟ بيم از پر روشنت دل چرا زيب، و فرّ و شادمانى همه آن با گشتى؟ مستمند چنين اين كه رسيد چه را تو دآلراى، بلند سرو اى
 از چنين اين اكنون ليك. بودم شادان بودم، نگشته كهن و پير كه هنگام آن تا من كه بدان: گفت پرسشگر آن به شنيد، چنين كه سروبن
 ، آورد زير به كه را كس هر و دارد را شير چنگ و اژدها دم كه چرا  مجنگ او با هرگز و بپرهيز نيز تو پس. ام گشته سست سالگى شست نيروى

 برگ و سازد مى خميده را دآلراى سرو. مرگ ديگر، دست به و دارد رنج دست، يك به. را گرگ زور هم و دارد را تندر آواى هم. سازد پايمالش
 بند در رو تيز پاى. دارد همراه  به گرانى رنجهاى آن از پس و سازد مى لركيماس زردى به را ارغوان گل. كند مى شاهبوى سياهى به را ياسمن

 .آورد خميدگى به روى آزاد، سرو آن و گرفت سستى اكنون نيز من خوشاب مرواريد آن. شود مى خوار ازو ارجمند، تن و گردد مى ستهب

 ما روزگار و شد درد از پر اندوه بى و شاد دل. دارند اشك رنج، و سستى از پيوسته و گشت خروشان من دژم نرگس همچون چشمان آن
 .خوانند مى پير را او نيز و آورد مى شتاب مرگ گردند، مى سير شير از مردم كه هنگام آن به. گشت ناجوانمرد گونه بدين

 كارهاى همه در پس. ماند نخواهى جوان ديگر رسيدى، سال شست به چون نيز تو و رسيد هشت و چهل به انوشيروان شاهى روزگار
 .سازم روشن را دلت خواهى، فزون انديشه با و بجوى را سرانجام خود،
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  انوشيروان خسرو

  بود سال هشت و چهل انوشيروان خسرو پادشاهى

 را ايران سرداران انوشيروان، كردن اندرز

 كنار در شاه چون. گشتند انجمن او پيش به گيتى بزرگان نهاد، سر بر را دالفروز تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر خسرو چون
 نام و ننگ و بد و نيك كه بادا سپهر كردگار مهر و آفرين از پر ما دل: گفت و بكرد ياد را دهش نيكى دادار و برگشود زبان بنشست، سگالشگران

 يك و گذريم نمى او فرمان و خواست از پس. ازوست زور و فرّ و تابد مى آسمان از او فرمان به خورشيد. هستيم شادكام و مستمند ازو و ازوست
 كه كسى هر ليك. بود خواهد شاد داد، آن از نيز خودش ، آورد دل در داد بزرگى، تخت بر كه كسى ره. پوييم نمى او فرمان با بجز نيز را دم

 باشد، پادشاه پيشه دادگرى اگر. داد خواهيم پاسخ آن به بخواهيد، ما از كه هرچه پس اين از. كند بد خود تن بر سرانجام بيĤورد، بد انديشه
 گشت؟ خواهد چگونه روزگار فردا كه داند مى كسى چه زيرا  ميافكن فردا به امروز از را كارى هيچ .شد خواهند شاد داد، آن از همه گمان بى

 گزند و درد و بيمارى به يافتى، زورمند را تنت كه گاه هر. نيĤيد كار به را تو بچينى، گل آن از فردا چون باشد، برومند امروز كه گلستانى
 سستى كارى در كه گاه هر. هستيم باد برابر در برگى همچون مرگ، برابر در ما كه چرا  بكن ياد يزن را مرگ روز زندگى، هنگام به. بيانديش

 و بيكار مرد. نيست پزشكى هيچ را او كه بود خواهد دردمندى شود، چيره كسى دل بر رشك چون. اى كرده ناتندرستى آهنگ كه همانا بكنى،
 بخواهى كه كارى در. باشد مى باريكتر نيز راستى سوى به و است تر تاريك كژّى سوى به تو راه. نماند كسى نزد در آبرويى هيچ را بسيارگوى

 از گفتن كژّ سخن. يافت نخواهى فروغى روزگار از گردد، يار دروغ، با زبانت اگر. باشد بد بيĤورى، آن در سستى و كندى اگر كنى، دستى پيش
 .گريست بايد بيچارگان بر كه همانا و است بيچارگى

 بخواهد، فزونى اينها بر اگر. نياز بى نيز خوردنى از و باشد خردمند و تندرست و ترس بى دشمن، از نخست بايد برخيزد، خواب از شاه چون
 دخو خرد به را كژّى اگر ليك. بود خواهد آرايش و خوبى از پر نيز گيتى باشد، بخشايش و داد با شاهى اگر بود، خواهد آز و رنج و درد ديگر آن
 آگاه و بدانيد شنيديد، مرا بلند آواى اين و هستيد انجمن اين در كه كسانى همه. خون آبش، و بود خواهد كبست خوراكش ديگر دهد، راه

 را كارها نيك و بد ليك  ايم بگزيده را خود راه ، خرد و داد با و ايم ديده بسيارى داران تاج ما چه اگر. باشد شمايان يار بخت، همواره و باشيد
 كار اين دستور، و نيابد بار ولى بيĤيد، بارگاه اين به بايسته كارى براى از كسى كه بود نخواهم همداستان كار اين با هرگز. بشنويم دستور از بايد
. بنگرند آبرو به بايد نيز ايشان داشت، نخواهم دريغ خود سپاهيان نبرده سواران و درگاه كارداران از را دادن روزى چون. بدارد نهان من از را

 .نپذيرد كاستى دادگريشان هرگز و كنند راستى و مردمى همواره بايد

. يافت خواهد نرم گفتار و گنج ما از باشد، شرمگين و خردمند اى پرستنده اگر ببندد، ميان به كمر ما بارگاه اين در كه ايرانيان از يك هر
 ناجوانمردان اندوه نبايد ديگر و ديد خواهد كرده، كه را بدى كار آن كيفر و نبوده پرستايزد و خردمند كه همانا كند، بيداد زيردستى اگر ليك

 و باشد مى پادشاه پادشاهان، همه بر او كه زيرا. باشيد نداشته ترسى هيچ ما از و بداريد  پاك يزدان فرمان به را خود دل شمايان. بخوريم را
 هر انديشه از و داور داوران، همه بر و است گيهاندار. است داد سوى به ما راهنماى و ماه و خورشيد تاج فروزنده. فرمانرواست و پيروز و گيهاندار

 هر. ازوست تنها ما بخشندگى و دادگرى. بيĤراست مهر به را ما دل و جان و بيĤفريد را آسمان و زمين و زمان كه اوست. باشد مى برتر كسى
 و باشد مى پرستش در تو ياريگر و شاهى بلند تخت و تاج نگهدار. اوست خود ساخته همه نشيب، و فراز و شادمانى و اندوه از هست، كه آنچه
 پيمان زير به تنها پرستش و او فرمان به سره يك تندرستى. بدوخت را دشمن چشم و دل خود فرمان به و برافروخت ما مهر از را شمايان دل

  .بكردند آفرين او بر هم باز و برخاستند خود جاى از پس. بودند مانده شگفت در زوا همه بگفت، را سخنان اين انوشيروان چون. اوست
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 را خراج كردن چاره و بهر چهار به را پادشاهى خسرو، بخشيدن

 ادآب شهرهاى از پر بخش چهار به را گيتى سپس. براند سخن گيتى باره در ايشان با و بخواند خود نزد به را دانايان شاهنشاه، آن از پس
 تا ارمينيه و آذرآبادگان و -بزرگان جايگاه آن -اصفهان و قم ديگر بخش. كرد شاد بدو را نامداران دل كه بود خراسان بخش نخستين. بكرد
 با روم سرزمين و عراق چهارم بخش و بود باختر تا خاور از خزر، سرزمين و اهواز و پارس بخش سديگر. بود گيل سرزمين و اردبيل شهر پيش
 .بود آباد زمينهاى و ادشاهىپ آن

 اين با و ببخشيد اى آكنده گنجهاى آوردند، مى فراهم نانى تن، رنج و كوشش با كه كسانى و تهيدستان همه به سرزمينها اين در سپس
 از همگى بود، بيشتر چه و كمتر ازو ايشان جاه چه بودند، او از پيش كه شاهانى همه انوشيروان، از پيش تا. بخواندند آفرين او بر همگى كار،

 بود آن بر و كرد يك ده را بهره اين بيĤمد، كواذ چون. بود شاه آن از كه بود يك چهار يا يك سه بهره، اين و گرفتند مى بهره كشاورزى زمينهاى
 از بسيار دريا اين در نيز تو پس. نداد درنگ كار آن بر را او روزگار ليك. بسازد مهتران همچون را كهتران تا بكوشد و كند كمتر نيز يك ده از كه

 .مشو ترس بى نهنگ

 انجمن او درگاه بر دل بيدار موبدان و بزرگان و خردمندان همه. ببخشيد نيز را يك ده خراج آن بنشست، پيلسته تخت بر خسرو چون
 كه كسى هر به. نباشد دژم دهگان، ديگر تا ادندنه درم يك به گزيتى و بكرد اندازه را آنها نهادن ريسمان با و ببخشيد را زمينها خسرو و گشتند

 آن و نمانْد ناكشته زمينى هيچ ديگر. نگذاشتند خوار آن، براى از را زمينها و بدادند شاهنشاه گنج از نداشت، كشاورزى براى چهارپايى يا تخم
 هر كه دارى ميوه درختان ديگر و گردو و زيتون از. نهادند درم شش را خرماستانها و بارور انگور درختان گزيت. شد پراكنده كهن آيينهاى
 .نبود رنجى هيچ ديگر سال تا اين بجز و رسيد مى شاه گنج به درم يك نشستند، مى بار به مهرگان

 دهگانى به ليك بودند، توانگر كه كسانى از سال هر در كارگزاران. خواست نمى باژى هيچ رسد، مى ماه خرداد در كه خوردنيهايى از كسى
 را باژها اين. كرد نمى ستم كشاورزان بر كس هيچ. گرفتند مى درم چهار تا ده از ديدند، نمى را كشاورزى رنج و اندوه هيچ و پرداختند ىنم

 .بردند مى شهريار ديوان به بار يك ماه چهار هر در كارگزاران

 دست در ها روزنامه آن از يكى. سپردند مى موبد به روز هر روزنامه سه در و شمردند مى را خراجها و گزيت همه شهريار ديوان در دبيران
 آن تا بود آن براى نيز سديگر و بفرستند كشورها در مهترى و كاردار هر سوى به كه بود آن براى ديگرى. بود آن نگاهبان دستور و بود گنجور

 .بشمارند را باژها و سرانه گزيت و ببرند موبد نزد به را

 . بود او فرمان به كشاورزى و خراج و باژ كارهاى همه

 و كرد داد از پر را گيتى جاى همه سان بدين و. نماند نهان او از كارها بد و نيك تا بود بپراكنده گيتى سراسر در را كارآگاهانى انوشيروان
 .آمدند آبشخور به هم كنار در گرگ و ميش و بخفتند دشت بر هم كنار در بزرگ و خُرد. بساخت آباد را ويرانيها همه

  خويش كارداران به انوشيروان نوشتن نامه

 بزرگ، شاهنشاه از: گفت نامه آغاز در. پسنديد خواهى بشنوى، من از را آن چون كه بنويساند پهلوى به اى نامه انوشيروان آن، از پس
 بر را بزرگى تاج روز آن در كواذ درخت از برومند شاخ آن و داد بدو را تخت و تاج اين يزدان ماه، خرداد بيستم روز در كه پرست يزدان خسرو

 همراه نژاد با هنر اگر كه همانا. باد درود اندازه بى ما سوى از را شما. شاهى تاج و فرّ سايه پرستندگان آن خراج، و باژ كارداران سوى به نهاد، سر
 سپاسگزار كه بشناس دل بينا و خردمند را كسى. مكني ستايش را آفرين گيهان پروردگار بگشاييم، لب چون سخن آغاز در. باشد برتر گردد
 را او نخست دهد، سرفرازى را او يزدان، كه كسى هر. باشد مى آشكار ما نزد در رازى هر و است نياز بى ما از او كه بداند و باشد گيتى دادگر

 هم با كهتر و شاه يزدان، پيش در. باشد مى برتر رى،برت هر از جاودان تا و است داور نيز خودش و بفرمود دادگرى به مرا او. ببخشد نيازى بى
 گواه اين بر نيز مور پِى نژند، تيره خاك اين تا خورشيد از و بلند آسمان تا زمين ژرفاى از. نيست كارى كردن، بندگى بجز را كس هيچ و برابرند
 اگر كه بدانيد. آورد مى كاستى و كژّى كه است ديو آن كه چرا ،است داده فرمان راستى به تنها را ما. باشد مى پادشاه او و بندگانيم ما كه است
 گشاده را خود چهره كارى هر در و گزيد برمى را مهر و دادگرى تنها من دل نبود، كاخ و ميدان و باغ اين بجز هيچ من براى فراخ گيتى اين در
 هيچ كه نبايد ديگر داد، من به را تيره خاك تا درخشنده خورشيد زا و باختر تا خاور از زمين، سراسر شاهى پاك، يزدان كه اكنون. داشتم مى
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 گرگ چنگ از گوسپندى هيچ ديگر باشد، خرد كم شبان يك بزرگ، دشتى در اگر. آوريم چهره به اخم كارى در يا و كنيم مهر و داد بجز
 و خوشاب مرواريد و درم كه بازرگانانى يا و ما درباريان و دهگانان و زيردستان بر شب و روز و آب و خشكى در كه نبايد. ماند نخواهد برجاى
 بوده گونه بدين كار ما نژاد اين در كنون تا. برسد ايشان به ستمى و بتابد مهر و داد به جز آسمان خورشيد برند، مى خشكى و دريا بر مشك
 و خراج اين تاج، و تخت براى از ما اينك. است بوده يكى اننه و آشكار و نبوده گيتى در خوبى و داد بجز هيچ و يافته تاج پدر از پسر و است
 با نيز تن يك ديگر بيĤورند، -باد فرخنده اورمزدتان كه - شما نزد به را نامه اين كه آن از پس چون پس. بنهاديم زمين روى بر را گزيت

 اين با بكارد، بدى تخم چون تا سازم نيم دو به اره با را او ميان بداد، را فرّ و ديهيم اين كه يزدان به سوگند بگذرد، درم يك اين از بيدادگرى
 بهره يك ماه چهار هر در. مپيچيد سر فرّخ كيش و آيين اين از هرگز و بنهيد خود پيش به را نامه و آيين اين پس. ببيند را كردگار پادافره كار،
 و برف يا و تابد مى سخت زمينهاى به خورشيد بسيار گرماى يا و رسيده بدان ملخ زيان كه جاهايى از ليك. بخواهيد باآفرين و داد با را اينها از
 گنج از و نخواهيد باژى هيچ گشته، دژم خشكى، از خرّمى دشت و نباريده نوروز در بارانى يا و رسانيده گزندى كشتزارها آن به بلند آسمان باد
 نبوده خويشاوندى هيچ را او و مرده آن دارنده كه زمينى مبادا. ببخشيد پراكنند، مى كه تخمى نيز و برند مى كه رنجى مزد براى كشاورزان به ما

 ويران من سرزمين بر زمينى كه ببيند و آورد دست به را اى بهانه چنين من دشمن اگر و است ايران شاه سايه در آن كه زيرا. شود ويران است،
 .آورد دخواه ننگ ما گنج بر تابد، نمى آن بر من پر سايه و است

 .است ساخته نياز بى گنج از را ما يزدان كه چرا  برداريد گنج از است، نياز آنچه

. كرد خواهم دار بر زنده را او باشد، كه جايى هر در و زيردست چه و باشد سرفراز چه بگيرد، خوار را دشوار كار اين كارگزارى اگر پس
 فريفتند مى را خرد سرى خيره با. بود سواران آن اسپ پيش به گيتى و بود كارداران آن از كارها نيك و بد و داشتند ديگرى آيين پيشين شاهان

 دينار به چشم كه خواهم نمى هرگز و هستند دهگانان سپاهيانم، و است من دادگرى من گنج ليك. يافتند نمى آرامش هيچ اندوزى گنج در و
 مرا تخت و تاج و كشور كه است دشمنى با جنگ از تر گرامى نژاده مردمان ارج داشتن نگاه و گيتى در دادگرى من نزد در. باشم داشته

 اين از باشند، راه و آيين و مهر و داد با كه كسانى تنها و نيابد راه ما بارگاه اين به بفروشد، زر به را مردمان  كه سهپبدى كه بدانيد. جويد مى
 در او كار ديگر گردد، پديدار دروغ ايشان از تن يك گفتار از و گردند انجمن موبد ايوان در من بيدار كارداران اگر. يافت خواهند ارج ما بارگاه
 بود يزدان راه جوياى كه كسى هر. است يكى ناراستكار مردم با پلنگ من نزد در و بود نخواهد مهرى هيچ بيدادگران به مرا. نگيرد فروغ ما نزد
 تخمى آن پاداش به نيز يزدان پيش در و گردد ارجمند موبدان، نزد در و يابد بلندى ما بارگاه ناي در بشست، را خود تيره جان ، خرد آب با و

 گوشت از ما خوراك چون. بيزاريم گردد، كاسته مردم نفرين به روانمان آن براى از كه اى خواسته آن از ما. بيابد را خرّم بهشت كاشته، كه
 داشته شرم نه و باشد چنين كه شهريارى از نيز پلنگ كه براستى پس. بود خواهد ايشان ستپو از نيز پرورشمان گمان بى باشد، تهيدستان

 .است بهتر كيش، آيين نه و باشد

  كاستى در خيره كوبيم چه            راستى در ما بر گشادست

 بود نخواهد ارجمند ما بارگاه اين در گردي رسد، آگهى ما به ورزد، مى داد ديگران ديدگان پيش در و كند مى بد نهان، در كه كسى از اگر 
 باشى، دادگر اگر كه بدان شهريار، اى. باشد داد و مهر از پودش و تار كه كس آن بر ما و يزدان درود پس. بود خواهد ناپسند نيز يزدان نزد در و

 .كنند آفرين - شد آباد ازو زمين كه -شاه آن بر همگان جاودان تا كه بگذارى گيتى در يادگارى

  دادنش لشگر ديوان و -خسرو موبد -بابك داستان

 و مردانگى در و دادگرتر -باد جوان جاودان، تا روانش  كه -انوشيروان از داشتند، بسيار سپاه و گنج كه تختى و تاج با شاهان از هيچيك
 .نبودند هنرتر پر فرزانگى،

 و بلند جاى شاه، درگاه پيش در تا بفرمود و داد بدو را لشگر ديوان پس. دبو بابك نام به شادكام و دل بينا و هوشيار موبدى را انوشيروان
 خروشى بابك ايوان از سپس. بنشست آن بر و بگسترد آن بر شاهوار بوبى آنگاه. بيĤرايد بود، بلندتر نيز كاخ درگاه تيغ از سرش كه را فراخى
 و گرديد سوار اسپ بر خواهيد، مى درم شهريار از كه كسانى همه آزماى، نگج نامداران اى: كه برآمد خروش. نهادند گوش آن به همگى و برآمد

 و بيĤمدند بابك ديوان به همگى شنيدند، چنين كه سپاهيان. بخراميد شاه درگاه به گاوسار گرز و زره با و بگذاريد سر بر آهنين كالهخودهاى
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 سوار اسپ بر ايوان آن در پس. نديد را خسرو تاج سر و درفش گريست،بن سپاهيان به بابك چون. گشت سياه سپاهى، همه آن گَرد از آسمان
 .بازگردند تا بفرمود نيز ايشان به و شد

 همگى ايران، سپاه گرزداران اى: كه برآمد خروشى شاه درگاه از بنمود، را خود چهره تابنده خورشيد چون روزى. بگذشت اين بر چندى
. برآمد ابر به تا سپاهيان گَرد و برفتند گبر و كالهخود و نيزه با نيز سپاهيان. برويد بابك درگاه به دىارجمن به و كمند و كمان و افزار جنگ با

 .بازگرديد شادى و پيروزى و داد و مهر با همگى امروز: گفت نبود، پديدار شاه خسرو شكوه و فرّ چون و بنگريست را سپاه سراسر بابك

 ما بارگاه اين از كارزار جوشن و كالهخود با سپاه از نيز سوار يك كه مبادا هوش، و فرّ با اراننامد اى: كه برآمد خروش روز سديگر به
 چون ديگر، سوى از. باشد شرم يا ترس از سخن نبايد ديگر ديوان اين به آمدن براى كه بدانيد. باشد نشده نوشته لشگر ديوان در او نام و بگذرد
 .برافراشت را خود بزرگى درفش و بخواست كالهخود و گبر و بخنديد بشنيد، بابك ديوان از را خروش آن و بنهاد گوش شاهنشاه خسرو

 و دست در گاوپيكرى گرز با بود، بزده آن بر فراوانى گرههاى و كرده تن بر رومى زره و نهاده سر بر آهن از كالهى كه شاه خسرو پس
 و بيفشرد ران و برانگيخت جاى از را خود اسپ ميان، بر زرين كمرى و زين بر ىكمند و بازو به كمانى و بود زده كمر به كه خدنگ تير چهار
 را شاهنشاه آن ديد، چنين كه بابك. بنمود بابك به را خود سوارى و افزار جنگ و بتاخت راست و چپ به چندى و برآورد گردن به را گران گرز

 چنين و بيĤراستى داد با را كشور روى كه همانا. باشد مند بهره فرهنگ از روانت و باشى جاويد شاه، اى: گفت بدو پس. بپسنديد و يافت فرهمند
 ديگر بار يك و نپيچى داد از را خود روى كه باشد سزاوار ليك بود، خواهد دليرى بنده، از سخن اين چه اگر. داريم ياد به تو از تنها را دادى
 به را خود اسپ آذرگشسپ، بسان ديگر بار شنيد، چنين كه خسرو. بپيچى راست به را اسپ رخ است، سزاوار تو همچون خردمندى از كه چنان
 .بخواند بدو فراوان را آفرين گيهان پروردگار و بماند خيره و كرد نگاه او در بابك. برانگيخت راست و چپ

 هم كه -انوشيروان. بيĤوريد را -مورنا شهريار و گيتى سوار اين -جويان جنگ سر اسپ: كه بخروشيد و بيفزود شاه روزىِ بر درم يك پس
 .بخنديد او كار از فراوان - بود جوان بختش هم و بود جوان شاهى خودش

 در تنها گشتم، سترگ بنده، منِ كه امروز بزرگ، شهريار اى: گفت بدو بيĤمد، او ايوان در شاه پيش به و برخاست شاه ديوان از بابك چون
 .بجست را درستى كه كسى خوشا. نگيرد ياد به من از اى درشتى هيچ شاه كه است سزاوار. بود داد و راستى دلم

 كار، اين با كه همانا آورى، خويش تن بر ترسى اگر كه بدان. مگرد راستى راه از هرگز تو هوشيار، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه
 به آيا كه انديشيدم خود با و بگشت خود انديشه سوى به دلم و شد بيشتر من پيش در تو ارزش تو، كار اين با. باشى شكسته را راستى دل

 هرگز شاهى كاله و نگين شهريار، اى: گفت مايه پر -شاه آن به سخن اين شنيدن با بابك آورد؟ برخواهيم گَرد آوردگاه از چگونه جنگ، هنگام
 .است نديده ايران در تو همچون رخى و دست نگارى پيكر هيچ. نبيند تو مانند به

 . باشد گزند بى تنت و شاد دلت و گردد تو كام به بلند سپهر

 اين. بماند يادگار به راستى بجز هيچ شهريار، از كه نبايد گيتى در. گردد مى جوان نيز پير ما دادگرى با كه همانا: گفت موبد به انوشيروان
. آسود و خورد بايد پس آرميد، نخواهيم هميشه براى گيتى اين در چون چيست؟ براى از سپنجى سراى اين در بستن روان و گنج و آز و رنج
 كه هستند اهريمنانى من پيرامون در كه انديشيدم مى خود با. داشتم مى نهان در را سخن اين ليك. بودم انديشه پر گيتى كار از پيوسته من

 شد خواهند انجمن كه است گنج با تنها سپاهيان اهم،بخو رزم براى را سپاهيانى سو هر از من اگر گفتم مى دل در. باشند مى من شاهى دشمن
 همواره.  بريد آرزو اين از دل بايد پس برسد، بد تهيدستان، به گنج اين براى از بايد كه اگر گفتم مى آنگاه. رسيد خواهد رنج من به گنج آن از و

 خودكامگان و نامداران و دل بيدار خردمندان و پهلوانان سوى به هايى نامه كشيد، درازا به ام انديشه اين چون و داشتم خويش دل در را راز اين
 ميدان به افزار جنگ با را او است، بپرورانيده كهترى براى را پسرش و دارد خرد و هوش كه كسى هر: كه گفتم آن در و بنوشتم كشور هر

 دشمن با كمان و تير و شمشير و گرز با بتوانند بايد و ندانند را نبرد چگونگى نشيبها و فراز در كه نبايد. بجويد آبرو ما نزديك تا بفرستيد
 به و برفت كشورى هر سوى به لشگر ديوان مهتر پس. است ناخوش سخت هم باز باشد، نيز آرش فرزند چه اگر هنر، بى جوان كه چرا. بكوشند
 تا بيĤراستم مردانم اين با را گيتى روى كه شد چنان كار اكنون. بكرد درنگ آنجا در روز چهل و ببرد افزار جنگ و درم مهترى، هر نزديك
 شاه از را سخنان اين كه موبد. است بيشتر پيشين شاهان از ، خرد و دانش هم و افزار جنگ هم مرا،. آمد خواهد من جنگ به كسى چه ببينم

  .بخواند آفرين او تخت و تاج بر بشنيد،



94 
 

  انوشيروان فرهنگ و داد در

 ناپديد تيره شب زلفان و گشت پديدار خورشيد شنبليد گل توده و بگشود را باغ در آسمان و بنمود را خود ندهتاب چهره خورشيد چون
 جويد، مى داد سوى به راه كه كس هر: كه برآمد شاه درگاه از خروشى پس. بنشست تخت بر جوان بختى و خرّم و شاد دلى با انوشيروان شد،
 آنگاه. نهادند روى او درگاه به بودند، داد جوياى گيتى در كه كسانى همه پس. بيĤيد -گيتى دالفروز و خجسته شاه اين -انوشيروان درگاه به

 دستگير سراى دو هر در و راهنماى هم و است دارنده هم او كه زيرا. مداريد خود يار پاك، يزدان بجز را كسى هرگز: گفت بلند آواى به شهريار
. مبنديد فرو گفتار از لب پس. است گشوده كسى هر روى به روز و شب بارگاه اين كه بدانيد و مترسيد ما تاج و تخت اين از. باشد مى مردمان

 راه همواره نخچيرگاه، دشت در شكار يا و چوگان سرگرم كه اين يا و باشيم سگالش سرگرم آهستگى به يا و انجمن با ميگسارى هنگام به چه
 و بيابند را خود آرزوى همه كه باشد. نداريد باز بارگاه اين از ما ناز و رنج و بيدارى و خواب نگامه در را هيچكس. است گشوده ما پيش به شما
 دلى با كسى كه مبادا. ببرم ميان از را اى ستمديده رنج كه شد خواهد روشن و شاد هنگام آن در دلم. نخوابد من از تافته روى نيز تن يك

 را چيز همه گيهان كردگار كه باشيد آگاه. آمد خواهد گزند من بر او درد از كه زيرا. بخوابد من كاران پيش و سپاهيان يا و كارداران از دردمند
 و سيم هيچ شمايان از. است رانده ما ديوان در موبد كه خراجى و باژ كار از باشد مانده نهان در نيز اندكى سخن چه اگر  پرسيد خواهد من از

 .مخوابيد من بيم از پر دلى با پس اين از پس. خواست نخواهند زرى

 اين. باد شاهنشاهى تاج و فرّهى با همواره انوشيروان: گفتند همگى. برفت خورشيد تا كه برآمد خروشى ايوان آن از سخن، اين شنيدن با
 .برفتند او پيش از خرّمى و شادى با همه آنگاه. مباد تو بى نامور و خسروانى تاج و تخت

 خرّم بهشت بسان گيتى. بباريد ابر از بايست، مى كه هنگام آن در باران. ديدند نمى دژم گيتى در را هيچكس. دش بهشتى باغ بسان زمين
 پس. شد ماه بسان مرغزار و گشت خورشيد همچون باغ و شد درخشان چراغى مانند به پاليز و دشت و در. بكاشت الله بوستانها در ابر و گشت

 تابنده ماه مانند به را زمين خود سپاهيان و دادگرى با انوشيروان و گشت رومى پرند همچون ايران روى: كه رسيد آگهى هند و روم به
 آبروى با و افروز گيتى و شاد دلى و افزار جنگ با سپاهيان آن همه .داند نمى را سپاهيان آن شمار نامور شهريار خود بجز هيچكس. بيĤراست
 .شد تيره انوشيروان، كار از روانشان و گشت خيره شورك هر شاهان دل آگهى، اين شنيدن با. هستند

 و بيĤوردند هميان و برده بسيارى و شدند كهتر را او همگى و بدادند ساو و باژ را او نديدند، را او برابر در پايدارى توان خود در چون پس
 هميان همه آن از انوشيروان بارگاه سان بدين و. برفتند گيتى شاه آن درگاه به گران ساو و باژ با و گشتند روان زرين كاله و گرز با فرستادگان

 .بود مهر به ايران شاه با پيوسته روزگار و بگذشت نيز اين بر چندى. شد آراسته بهشتى همچون بارخواهان و برده و

  خويش پادشاهى گرد انوشيروان گشتن در

 گشاده را نهان كارهاى و بگردد خرّم گيتى آن گرد به و بجنبد جاى از سرزمين آن در اندكى تا كرد آن آهنگ خردمند خسرو آنگاه
 سپرهاى و كمرها و زر و سيم و سپاهيان پيكر همه آن از. بودند مانده خيره بدو نيز خورشيد و ماه. براند را خود سپاه و بزد كوس پس. سازد
 سوى به ساسان آيين به را سپاه آسانى، تن با گونه بدين انوشيروان.  نمانْد گوهر و خوشاب مرواريد و زر ديگر كانى هيچ در گويى ، زرين

 زد مى جار جارچى خاست، برمى كارناى ناله چون و زد مى دشت در را تاژها و سراپرده گذشت، مى كه آبادى سرزمين هر در. كشانيد خراسان
 بدين. نداريد نزار انديشه، با را خود جان و مخوابيد شهريار از ترس با هرگز دارد؟ نهان در گزندى ما از كسى چه گيتى، شاه زيردستان اى: كه

 .كشانيد گرگان به بزرگان تخت و تاج آن با را سپاه گونه

 .باشد داشته نژاد و خرد و هنر بايد شاه و نيĤيد پديد كاستى دادگرى، از كه بدان

 و بود بيشه دشت، و در آن سراسر. رسيدند بدانجا كه بود بلبل آواز هنگام به و رفتند آمل و سارى به گرگان از سپاهيانش و انوشيروان
 .بود انديشه از پر ايران شاه دل

 پس. بديد نخچير و آب و سنبل گل و بنگريست را ها بيشه و كوه باالى و برفت كوه باالى به دشت از رنگى زرد تازى اسپ بر سوار پس
 چنين با را گيتى. هستى راه نماينده و گشاينده و ماه و خورشيد آفريننده تو كه همانا ز،پيرو و گيهاندار پروردگار اى و داور كردگار اى: گفت
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 بود همينها براى از. فرستاد خواهد دوزخ به را خود روان بپرستد، را تو بجز كه كسى براستى. نيست پيدا آسمان از زمين كه بيĤفريدى خرّمى
 . بساخت گوشه اين در را خويش نشستنگاه پرست، يزدان فريدون كه

 جاى چنين در گذشتند، نمى اينجا از تركان اگر كه بدان دادگر، اى: گفت بدو شنيد، را شاه سخن اين كه اى گوينده هنگام، همان در
 را خود گردن كه نداريم را آن ياراى تاختن، و تاراج و كشتن همه اين براى از اكنون ليك. نبود تهى رامش از ما دل هرگز ، اى فرّهى با و ور مايه

 راه اين از تنها بيĤيد، ايران سپاه به خواهد مى كه گزندى هر اكنون. گذارند نمى برجاى چهارپايان و مردم و پرنده از را چيز هيچ تركان. برافرازيم
 پس. دهند مى را خود سر رايگان به بازرگانان و دهگانان اينك. بود خوارزم از تركان گذر راه و بشد بسيارى رزم و كوشش اين از پيش. است
 خواهد افزايش و كاست نخواهد تو گنج كار، اين با كه بدان و ببند را ايشان راه و بگردان ما از را بد اين اى، آورده اينجا به را سپاهيانت تو چون
 .است ما بر بخشايش جاى اكنون كه براستى. يافت

 شايسته ديگر آمده، پيش دشوار كار اين كه اكنون: گفت خود دستور به و بباريد ديدگان از اشك بشنيد، را دادخواه آن گفتار شاه چون
 دژم دهگان، و باشيم شاد ما كه پسندد نمى ما بر را ستم اين گيهاندار پروردگار. بپرورانيم خود براى را تاج يا و بيĤساييم و بخوريم كه نيست
 كه -روان آبهاى و نخچير و گاو همه اين با -هستند كاخ و ميدان و باغ خور در كه -فراخ دشتهاى و كوه اين كه گذاشت نخواهيم پس. باشد
. نباشد سزاوار مردانگى و فرزانگى و خرد و شاهى از كار اين. كنند ويران را زمين ايران و سازند ويران را -گردد مى تازه ديدنشان از آدمى روان
 :كه بفرمود خود دستور به انوشيروان پس. ندخوا نخواهد آفرين ما بر هيچكس باشد، ويران زمين ايران چون

 ژرفاى از باشد، كمند ده درازاى به بااليش و پهن آن بن كه بارويى گچ، و سنگ با و برگزين روم و هند از را استاد و بين ژرف مردمان
 را گنج و افتد رنج به نبايد نيز هيچكس راه ناي در. نيĤيد ايران به دشمن از گزندى ديگر بندى، چنين ساختن با كه شايد. برآور آفتاب به تا آب

 كار آن به را پيرى موبد انوشيروان سان بدين. بيابند باد از گزندى هيچ نژاده و دهگان و كشاورز مردم كه نبايد. بده بخواهند، هرچه و بگشاى
 . بنهادند آن بر نيز آهن از بزرگى در و بساخت ديوارى بيابان، پيش در و گماشت

 سپاهيان بيافت، زينهار كار اين از چون و بنشاند نگاهبانانى كشور سراسر بر انوشيروان آنگاه. گشت ترس بى گرگ رنج از رمه سرانجام
 .براند دشت آن از را خود

 را گيالنيان و بلوچيان و االنان خسرو، دادن سزا

 ايران روى كه است ننگ اين: گفت ايرانيان به پس .ديدب بيكار و ويران سرزمينى آنجا در. برفت االنان سوى به دريا آن از انوشيروان
 - را دانايى و سخنگوى فرستاده انوشيروان آنگاه. بگويد سخن باره اين در نيز دشمن تا گرديم همداستان كار اين با كه نبايد. باشد ويران زمين،

 :گفت بدو و برگزيد سپاه ميان از -بود سزاوار كه همچنان

 خسرو از را ما كه ايد گفته نهان و آشكار در كه ام شنيده كارآگاهان گفتار از من: كه بگوى سپاهيان و مرزبان اين هب و برو اينجا از پگاه
 .بزديم تاژ و تخت و سراپرده و آمديم شما نزد به ما اكنون پس. است برابر ما نزد در خاك مشتى با ايران و نيست باكى هيچ

 .باشند مى كمند و گرز و تير با نيز سپاهيان و است بلند كوههايى با فراخ بيابانى اينجا

 .باشد مى شمايان زمين و كوه آن بوم و بر و شماست نخيز جاى دهار و در اين همه

 .باشيم نمى خانه اين از سپهبد و سپاهى و هستيم بيگانه جويانى جنگ ما ليك

 انجمن سگالشگران و فرزانگان و بزرگان با شنيدند چنين كه االنى سپاهيان. بداد را ايران ساالر پيام و برفت انوشيروان فرستاده آنگاه
 جامه هيچ و بود بيم در آنها از پيوسته ايران مرز. بود كم ايشان مردى آزاد انديشه و بود ايشان پيشه تاختن، كه بودند سپاهيانى ايشان. گشتند

 .گذاردند نمى برجاى را چهارپايى و كودك و مرد و نز ديگر رسيدند، مى دشت به چون. گذاشتند نمى كسى براى زرى و سيم و

 انوشيروان نام از دلشان و گشت تيره شنيدنش از نامداران آن رخسار بگفت، ايشان براى را -گيتى شاه آن -انوشيروان پيام فرستاده چون
 و پيران و برفتند او سوى به بسيار گرانمايه ناسپا و زر و سيم و جامه و برده و گران ساو و باژ با ايشان دالوران و بزرگان پس. شد خيره



96 
 

 به نيازى را او باشد، يار دالور، با خرد چون كه براستى. شدند ناالن گذشته كار از و بيĤمدند انوشيروان پيش به آنها پذيران دانش و سخنگويان
 پر دلى و اشك پر ديدگانى با همگى رسيدند، شهريار سراپرده پيش به بشارها و پيشكش آن با سان بدين چون. آمد نخواهد پوزش و شرم
 كه آنچه هر برابر در تا بفرمود و ببخشود را ايشان گذشته گناهان آن همه ديد، چنين كه ايران بيدار شاه. بغلتيدند خاك بر خروشان خون،
 بسازند  بلندى باروى نيز پيرامونش در و باشد كشاورزى جاى درونش كه برآورند شارستانى زود است، گشته شيران و پلنگان كنام و شده ويران

 شاه كه همچنان و هستيم گوشوارى با بندگان ما: گفتند نامور شهريار آن به سخن اين شنيدن با ايشان. نيĤيد دشمن از گزندى هيچ ديگر تا
 .آورد برخواهيم نامورى جايگاه و بارو بفرمود،

 آمدند او پيش فرمان به همگى هندوستان در. بماند آنجا در چندى و رفت هندوستان به و براند آنجا از را خود سپاهيان انوشيروان آنگاه
 دلهايى با همگى هند بزرگان. بود پيل و اسپ و پيشكش و درم جا همه كروه، دو تا هند درياى از. گشتند جوى چاره خود جان براى يك هر و

 آنجا از شاد دلى با سپس. بساخت پايگاهى ايشان بر اندازه به و بنواخت را آنها و بپرسيد ايشان از خسرو. آمدند شاه پيش به نيكخواه و زدوده
 .شد سپاه و پيل و اسپ از پر جا همه. بازگشت

 در آب و پردازند مى تاختن و تاراج و كشتن به جا همه در و گشت تباه بلوچان از گيتى كه رسيد آگهى بدو رفت، مى شاه كه همچنان
. بيĤميخت خرّمى با را اندوه و گشت اندوهگين آگهى اين شنيدن از شاه انوشيروان دل. است بيشتر اين از تباهى نيز گيالن در. اندازند مى زمينها

 بدو شنيد، چنين كه گوينده. باشيم نمى بسنده خود سرزمين با ليك. گشت پرند همچون ما شمشير ترس از هند و االنان: گفت ايرانيان به
 از ارجمند اردشير. است بوده گنج پراكندن براى از و رنج با بوده تا نيز سرزمين آن. نيست خار رنج بى پاليز، در گلى هيچ شهريار، اى: گفت
 سرانجام. نبخشيد سودى ايشان با جنگى و پيكار و رنج و بند و رنگ و افسون هيچ ليك. بكوشيد پير كاردانان آن با همه آن بلوچان كار براى
 .بپوشيد آن از چشم اردشير ليك بود، يرناگز كارى آن چه اگر نيز

. بگشت آن پيرامون خود گروه با رسيد، بلند كوه آن نزديك به چون. براند بلوچان سوى به و برآشفت دهگان آن گفتار شنيدن از شاه
 گرد به جارچى پس. بود  سپاهى ملخ، و مور بسان سخت، زمينهاى روى تا كوه دامان همه بر. ببستند نيز باد بر را راه كه آمد گرد سپاهى چنان
 نبايد اندك، چه و انبوه چه دارانشان، تيغ و مردان از چه و خُرد چه بيابيد، كه را كوچيان از كه هر: كه بخروشيد دشت و كوه در و بگشت سپاه
 مرد و زن از ايشان، از هيچيك ديگر و ببستند را راه پياده و سوار شدند، آگه شاه خشم از سپاهيان چون. يابند رهايى نيز ايشان از تن يك كه

 ديگر. برداشتند ميان از را كوچ كردن ستم گونه بدين و بگذراندند شمشير دم از را همه. نماند برجاى اندك، چه و بسيار چه كودك، و جنگى
 نگاهبانى هيچ و بودند رها ايشان ىكوهها بر ها گله كه شد چنان كار. نماند نهان و آشكار در بلوچى هيچ و يافت زينهار ايشان رنج از گيتى

 و كوه به و ساختند رها آنجا در خوارى به را خود رنجهاى آن ايشان همه. نبود گوسپندان پس از شبانى هيچ بلند كوه و دشت آن بر. نداشتند
 .گزيدند خانه آنجا در و رفتند دهار

 بود سپاهى جا همه كوه تيغ تا دريا از. بود آمده پديد رنجى ديلم، و لگي از كه زيرا كشيد، گيالن سوى به را خود سپاه آنجا از انوشيروان
 چنان سان بدين. بماند برجاى بزرگ و كوچك از هيچكس كه نبايد اينجا در: گفت انوشيروان پس. بود گروه از پر زمين و درفش از پر آسمان و

 و كشتن بسيارىِ از. بشست خون با را زمين آن روى كشتن، همه آن با .برفت نيز ماه و خورشيد از روشنايى كه بپراكند گيالن گرد به سپاهى
 همراه به پيش، در خردسال كودكان و پس از زنان و ببستند را خود دستهاى همگى سرانجام. برآمد مرد و زن از ناله و خروش سوختن، و تاراج
 .آمدند شهريار يشپ به بر دريده و خاكسار و خروشان گيالن، خردمند و هوشيار جنگاوران همه

 شاه شايد تا بازگشتيم خود بد كردار آن از ديگر ما كه بدان: گفتند و گشتند انجمن بارگاه آن در زخمى تنى و بسته دستهايى با همگى
 سرهاى زا اى توده شاه چون مگر تا بريم مى را سرهايمان خود دست با پس است، گشته آزرده گيالن از شاه دل اگر ليك. گردد خشنود ما از

 و گشت نهان دلش در گذشته بشنيد، را ايشان آواى آنگونه گيتى شاه و بيĤمد  بارگاه از خروش همه آن چون. شود خشنود دلش ببيند، را بريده
 در نيز پهلوان يك. نگيرد پيش در را بد راه كسى پس آن از ديگر تا بخواست گروگان به را ديلم و گيل از تن دويست پس. ببخشيد ايشان بر

 .براند آنجا از را خود سپاهيان انوشيروان شد، بايسته كارها چون آنگاه.  بمانْد ايشان پيش
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  روم قيصر كردن بيداد از تازى منذر خواستن فرياد

 از و شد ديدارپ دور از وران، نيزه از بيكران سپاهى ناگهان راه ميان در. برفت مداين سوى به بيكرانى و بيشمار سپاه با گيالن از انوشيروان
 شاه نزديك به منذر چون. است عرب منذر اين كه بدان: گفت و شد پياده اسپ از و بيĤمد گَرد همچون شتابان سوارى نيرومند، سپاه آن ميان
: گفت بدو و ندرا سخن قيصر و روم از و بگشود زبان كارآزموده منذر. بپرسيد او از و گشت شاد او ديدار از شاه. بگشودند راه مهتران همه آمد،
 قيصر، اگر ليك پردازند؟ مى سوارى به سواران دشت در و كنند مى شهريارى روميان چرا پس هستى، دليران پشت و نگهدار و ايران شاه تو اگر
 .شوند سر بى سرافرازان، كه بود خواهد سزاوار ديگر باشد، شاه

 كه برگزيد سپاهيان ميان از را آورى زبان پس. برآشفت افرازد، برمى را خود كاله چنين اين قيصر كه اين و منذر گفتار آن از ايران شاه
 اين از مغزت ندارى، خرد اگر تو: كه بگوى قيصر به. مياساى جايى هيچ در و برو روم به اينجا از: گفت بدو آنگاه بشنود، را خسرو گفتار

  دست اينك. است بس بيابى داد منذر از اگر تو. سازد مى بريان را آن بتازد، گورخرى به جنگى شير اگر كه بدان. برد خواهد كيفر ات انديشه
 .بجويى سرزمين كه باشد روا بيافتى، چون آنگاه بشناس، راست از را خود چپ

 گذارم نمى و باشد سزاوار من از كه كنم مى كارى باشم، مى مهتر و سرافراز گيتى در و هستم كشورها و سرزمين بخشنده من چون اكنون
 .بوزد منذر بر نيز بادى كه

 بخش تا گاو از چيز همه و است من آن از پادشاهى آن كه آن ديگر. ببين را خود نهانى هم بار يك يازى، مى دست تازيان به كين با چون
 .شد خواهد موم همچون تو پوالد تيغ بفرستم، روم به سپاهى من اگر و باشد مى من براى از ماهى

 آن از و پيچيد سر داد از مايه بى قيصر ليك. بداد را او پيام و آمد قيصر نزد به انوشيروان پيش از باد سانب شنيد، چنين كه فرستاده
 نالد، مى بيهوده چنين اين منذر اگر. كن باور باشد، خور در كه را آنچه تنها ، خرد كم منذر آن از: گفت بدو فريب با و ديد دور را نشيب بلندى،
 در]  خون از[  دريايى و سازم يكسان خاك با را آنجا بنالد، وران نيزه دشت سراسر در كسى اگر پس. شد خواهد بيشتر او رنج كار، اين با كه همانا
 .گردانم روان دشت آن

 نآ از خسرو. كرد ياد او بر بود، بشنيده كه را سخنانى آن همه و آمد انوشيروان پيش به گَرد همچون بشنيد، را قيصر پيام فرستاده چون
 و جنگ و جستن گيتى و فرمان كه دهم مى نشان او به من اكنون. نيست يار قيصر مغز با خرد كه همانا: گفت خود دستور به و برآشفت كار

 شد خواهد آن از تر پشيمان تاختن و تاراج و كشتن و افرازى گردن و خواهى فزون آن براى از قيصر پس اين از. باشد مى كسى چه آن از پيمان
 آواى پس. آمدند گرد سو هر از سپاهيان و بزدند ناى تا بفرمود انوشيروان آنگاه.  آورد آتش زير به شب در را خود دست دو هر مستى ردم كه

 نامدار سپاه آن ميان از شمشيرزن سوار هزار سى انوشيروان. شد آبنوس سياهى به كوه و گشت كرفگون زمين و برخاست درگاه از كوس
 آتش سرزمين آن از كه ببر روم به را جويان جنگ از سپاهى چنان نيز وران نيزه دشت از: كه بفرمود و سپرد منذر به را گران هسپا آن و برگزيد
 با را زبانى چرب فرستاده اكنون نيز ما. برابرند من پيش در خاك مشتى با روميان كه بدان و باش نداشته باكى هيچ روميان و روم از .برآورند

 .فرستيم مى قيصر نزديك به اى نامه

 . پسنديم مى چنين هم ما كه چرا  بماند قيصر براى نيز روم و نرسد گزندى تو به ديگر پس اين از كه باشد

 او پاسخ و روم قيصر نزديك انوشيروان فرستادن نامه

 و نژاد فرّخ شاه آن انوشيروان، از: نويساند نامه آغاز در. بفرمود قيصر به اى نامه و بخواست خود بارگاه از را اى نويسنده شاه انوشيروان آنگاه
 بجست يزدان راه از تنها را گرانمايگى هم باز انوشيروان. آباد سرزمين آن نگاهبان روم، سرافراز قيصر به كواذ كي]  نام[  كننده زنده و ستان گيتى

 آسمان خواست از گذشتن ياراى را كسى چه كه براستى. بكرد ينآفر دستگاه و پيروزى و گردنده ماه و خورشيد خداوند بر نامه آغاز همان در و
 ميشى اگر ليك. مكن جنگ تازيان با هيچ ديگر و باشى مى روم شاه تنها پس هستى، قيصر اگر تو اينك.  مهر و داد يا بجويد جنگ خواه  است

 را تو تخت و گنج و سپاه بفرستى، منذر سوى به را يانىسپاه اگر. ديد خواهى آن از بزرگى رنج كه دانى مى خودت بجويى، گرگ چنگال از را
 نگاه همچنان را پيمان آن كه بخواهى چون پس. ديد خواهد سرزنش ما از شمشير با گردد، منش پر كه زيردستى هر. گذاشت نخواهم برايت
 و ديهيم خداوند درود. آورد خواهم پاى زير هب را تو تخت و سر بگذرى، سخن اين از اگر ولى. نيزمگذار سرزمين آن از رش يك در گام بدارى،
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 - را روانى روشن و پهلوان و كارآزموده و زبان چيره سوار و نهادند نامه آن بر را شاه مهر سپس. نجويد شور بيدادگرى با كه باد كسى آن بر زور
 .برگزيدند بارگاه آن از -بود بايسته كه چنان

. بكرد ياد او براى را خسرو هاى خواسته همه و بداد را نامه و بكرد آفرين او بر و بيĤمد نامدار قيصر پيش به شهريار نامه آن با فرستاده
 و اخم از پر را خود ابروهاى خسرو، گفتار شنيدن از سرافراز مرد آن. بماند شگفتى در و بپيچيد بخواند، را نامه و بشنيد را او سخنان قيصر چون

 سر چون نامه آغاز در. ساخت پديدار آن در را زشت و خوب و بنويساند را نامه پاسخ و خواند پيش ار نويسنده پس. بساخت زرد را رخسارش
 در را يكى. باشد مى ازو مهر و آرام و پرخاش و است آسمان اين نگارنده كه پروردگارى آن بر. بكرد آفرين كردگار بر گشت، قار سياهى به خامه
 به اورمزد ستاره سر و تو]  فرمان[ زير به آسمان اگر. گرداند مى بسته كمر او پيش در است، بهتر تاجور آن از كه را كسى و كند مى تاجور گيتى
 من ليك هستى، شهريار تو اگر اينك. ندادند باژ كيان نژاد به هرگز نژادان رومى كه ببين و بنگر خود ديوان در پس باشد، مى تو شمشير زير

 من اين اكنون بپذيرم؟ خود بر را فسوس همه اين كوس، آواى و پيل پِى بيم از بايد چرا پس. باشم مى يانىسپاه و افسر و سر با و نيستم كهتر
 چه ايران با اسكندر كه اى شنيده خودت است؟ روم پرخاش برابر در پايدارى توان را كسى چه. خواست خواهم ساو و باژ شمايان از كه هستم
 .آوريم برمى گَرد وران نيزه دشت سراسر از ما اكنون. نشد نهفته اسكندرى تيغ آن كه انبد. بود ما از مرد آزاده شاه آن. كرد

 از نه و است خورشيد آفريده نه جويد، مى را خود كام گيتى در تنها و شمارد نمى چيزى به را بزرگان از هيچيك كه نيز انوشيروان
 چليپا و مسيح: گفت بنهاد، نامه آن بر را خود مهر چون سپس. نداد فرستاده به پاسخى هيچ تندى از قيصر آنگاه. است ستانده كليدى آسمان،

 براى را قيصر سخنان آن و آمد ايران شاه پيش به باد همچون دژم، نيز خودش و نگفت هيچ ديد، دژم را قيصر پاسخ آن كه فرستاده. باد تو يار
 .بكرد ياد او

  روم قيصر جنگ به انوشيروان كشيدن سپاه

 در چندى و بخواند خود پيش به را خردمندان و موبدان همه پس. برآشفت روزگار گردش با بخواند، را قيصر نامه آن ايران يارشهر چون
 .پرداخت گفتگو به شكن سپاه پهلوانان و سگالشگران با كار آن براى از روز سه. براند سخن ايشان با نامه آن باره

 .براند قيصر با جنگ سوى به را خود اهسپ كه كرد آن آهنگ چهارم روز به سرانجام

 بدين. جست مى را جنگ آن كه بود راستى پِى از و نبود درنگ كار، آن براى از را انوشيروان ديگر. برآمد درگاه از كوس و نفير ناله پس
 از دريايى به آسمان چهره گويى كه برآمد گَردى چنان سپاهيان آن از. بكرد ياد را دهش نيكى يزدان و برنهاد بنه و برگرفت را سپاهيان سان
 بر و نبود نيز پشّه جاى زمين، روى بر. شد آللگون پرنيان]  درفشهاى[ از سره يك آسمان و گشت نعل از پوشيده زمين روى. شد اندوده كرف

 موزه و تاج و كاويانى درفش با اهش انوشيروان. شد نيل درياى همچون زمين پيالن، گَرد و سواران جوش آن از.  نمانْد هم باد براى راه آسمان،
 تا نيز سان بدين و بودند روان شاه پشت و پس از ايرانيان. رفت مى كروه دو تا آوايشان و بود سپاه پيش در پيل و كوس. رفت مى زرين

 .برفتند آذرآبادگان

. بباريد ديدگان از اشك و بگرفت برسم ه،پاكيز دستور از و شد پياده اسپ از دور از افتاد، آذرگشسپ آتشكده به انوشيروان چشم چون
 هيربد و رد. بخواند را آنها بلند آواى به موبد و بگذاشتند آن بر را اوستا و زند نامه و بنهادند زراندود تختى. رفت آتشكده درون به باژ با پس

 .بغلتيدند خاك بر و كرده چاك را پيراهنهايشان دامان

 از و بكرد ستايش و نيايش را آفرين گيهان پروردگار شد، تر نزديك انوشيروان چون. بخواندند آفرين مهزمز با و افشاندند گوهر بزرگان همه
 آن پيش در سپس. ببخشيد چيزهايى تهيدستان به نيز و پرستندگان آن به آنگاه. بخواست را داد سوى به دلش راهنمايى و نيرو و پيروزى او

 پس. براند اى بايسته سخنان او با و خواند خود پيش به را خردمند دبير انوشيروان. بركشيدند  رده سو هر از سپاهيان و بزد اى سراپرده آتشكده
 شما همه. باشيد دشمن از گيتى نگاهدار و بيدار و ترسان همگى: گفت ايشان به آن در و بفرمود زمين ايران مزربانان سوى به باآفرين اى نامه

 مرا درفش كسى تا. نيابد راه شما به دشمن تا بداريد نگاه سپاهيانى است، نياز چندانكه و بجوييد داد ودخ زيردستان با پهلوانان و كنارنگان
 .بخوابد ترس بى كه نبايد نبيند،
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 به ببردند، فرمان ازو كه پهلوانان همه. شد پراكنده سرزمين آن سراسر در كار آن آگهى رفت، روم سوى به آتشكده آن از انوشيروان چون
 فرود كه سرزمينى هر در. بيĤمدند شهريار آن پيش به بشار و پيشكش با بسيارى مهتران. شد ناپديد ايشان پاى زير به زمين و آمدند وا پيش
 از تن هزار شب هر و نديد گيتى از شكار و بزم بجز هيچ براند، را خود سپاه كه سو هر در. آمد مى درودهايى و پيامها او براى سو هر از آمد، مى
 پسر - شيروى او سپهدار. بداد درم سپاهيان به و گشت رزم آماده رسيد، روم نزديك به سرانجام چون. آمدند مى شهريار آن بزم به لوانانپه

 راست سوى در نيز پيروز. بكرد ياد او دل بر بسيارى پندهاى و داد فرهاد به نيز را سپاه چپ سوى. بود آرام و خرد با جنگ در كه بود -بهرام
 كارآزمودگان انوشيروان سپس. بايستاد سپاه دل در - بود دالور گاه كينه در كه - هم مهران. گرفت جاى سپاه بنه پيش در گشسپ و تادايس

 سخن داد و بيداد از بسيار او با و كرد سپاه رو پيش هم را - خرّاد پسر -هرمزد. بداد نيكو اندرزهاى و پند بسيار را ايشان و فراخواند را سپاه
 و بيكران سپاه اين از تن يك اگر: گفت سپاهيان آن به انوشيروان. نماند نهان در او از سخنى هيچ تا برفتند سو هر به نيز سپاه كارآگاهان. گفت

 اين اي و برساند رنجى دارند، گنجى كه بزرگانى يا و تهيدست مردمان به يا بكند كارى من خواست بى و بگذرد من راه از دالوران و مايگان پر از
 سوگند سرزند، ازو كه ناپسندى كار هر يا و كند آهنگ دارى ميوه بر يا بجنبد خود جاى از سپاه پيش از يا و بكوبد پاى زير به را كشتزارى كه
 ابر به تارهس همچون بايد گرنه و سازم نيم دو به تيغ با را او ميان كه خورشيد و بهرام و كيوان خداوند آن بداد، زور و ديهيم كه يزدانى  به

 آن راست سوى در گاه و سپاه چپ سوى در گاهى. هستم بنه و سپاه و پيل نگاهبان و سپاه دل در و سپاه رو پيش من كه بدانيد. برآيد
 ياد همه براى را خسرو سخنان آن شيرزاد نام به جارچى يك سپس. نجويم خواب و آرام رزم، هنگام به دريا، در چه و خشكى در چه. باشم مى

 اگر كه است چنين شاه فرمان كه بدانيد بيكرانه، سپاه اى: كه خروشيد بگذشت، كه خرگاهى و تاژ هر پيش از و بگشت سپاه گرد به. كردب
 پند به هم باز شاه انوشيروان ليك. بريزند تيره خاك آن بر را خونش يزدان فرمان به بنگرد، سياه خاك سوى به خرد و داد و مهر به جز كسى

 رها خوارى به را بد و نيك و داشت آگهى گيتى كار از. كرد مى نگاه را كارها بد و نيك و گشت مى سپاه گرد به روز و شب و نشد رام رچىجا آن
 كمرى و كمان و كاله و كمند و زر و سيم ازو هم اگر. گذاشت مى دخمه در جا همان در را او مرد، مى راه آن در سپاهيان از كسى اگر. كرد نمى

 جنگى كه هرجا در. بودند مانده شگفتى در انوشيروان بزرگى آن از گيتى همه. نهاد مى خاك در مرده آن با نيك، و بد از بود هرچه ماند، مى زبا
 راه داد سوى به دشمن اگر پس. برود دشمن نزد جويى چاره به تا خواست مى را راستگويى فرستاده درنگ، و هوش و خرد با آمد، مى پيش
 و رفت مى جنگ به دالور نهنگى همچون خشمى با نيز او جستند، مى جنگ اگر ليك. كرد نمى ستم ايشان به نيز خردمند شاه آن ت،ياف مى
 خشك و برتر كه شد خورشيدى همچون شاه خرد. جست مى شمشير و داد با را گيتى او گونه بدين و. داد مى تاراج به را سرزمين آن همه
 از را خود بلند فروغ. است برابر جوى آب با خوشاب مرواريد و بوى و رنگ و خاك او براى. دارد نمى دريغ هيچكس از را خود روشنايى و تابد مى

 خويش پر زير در پيوسته را گيتى و بود خورشيد از نيز ايران شاهنشاه فرّ و مايه. بس و هست او بخشنده دالفروز تنها و پوشاند نمى هيچكس
 با روز يك از بيش آمدند، مى او پيش به نيز شير و پيل اگر. بود آن براى از او سرافرازى و بود بازى همچون بخشش و جنگ او براى. داشت
 .جنگيد نمى ايشان

 پيروزگر شهريار آن زندان در خوارى به يا و شدند مى كشته يا درنگ بى آمدند، مى او سپاه پيش به جنگ گبر و كالهخود با كه سپاهى هر
 .مدندآ مى بند در

  روم سرزمين در انوشيروان گرفتن دژها

 مردم از پر و برآورده آسمان به سر كه ديد شارستانى آنجا در. رسيد بود، شوراب نامش كه شارستانى آن به تا بيĤمد چنين اين انوشيروان
 را راهى هيچ رسيدند، دژ آن پيرامون نوشيروانا سپاهيان چون. بودند برآورده آب ژرفاى از و بساخته خارا سنگ از را بارو آن. بود افزار جنگ و
 رستاخيزى دژ سوى هر از. آمد زير به جاثليق باروى آن سرانجام و بساخت بلكن آن بر سو چهار از ديد، چنين كه انوشيروان. نيافتند آن به

 گَرد و سواران خروش هرجا در. شد يكسان دشت با بارو آن بگشت، آسمان گنبد از تابان خورشيد چون. نديدند گريزى راه هيچ ديگر و برآمد
. بود افتاده ديگرى جاى در نيز آنها سر بى تنهاى و بود تن بى پاهاى و سر از پر دژ آن سراسر. خاست برمى ماه تا آتش و دود و بود سپاهيان
 و كردند بار پيل بر را خود گنجهاى ايشان رانتوانگ همه و آمد برتر نيز زنان تبيره زخم از زنانشان خروش و ايشان خواهى زينهار فرياد سرانجام
 .نيĤورد بخشايش آنها دينارهاى و گنج آن براى از چه و بزم هنگام به چه ايشان، از هيچكس بر انوشيروان ليك. برخاست زينهار ناله و خروش

 دژ آن نام و بود توانگر مردى نگاهبانش و آنجا در قيصر گنجهاى كه آمد پديد ديگر دژى راه ميان در. براند آنجا از را خود سپاه سپس
 و كرد نگاه آن به بيدار شاه آن كه بودند نرسيده دژ آن به انوشيروان سپاهيان هنوز. رسيد بد آن به خسرو از سرانجام ليك. بود روم آرايش
 آتش به را دژ و شهر آن و گرفتند را بارو آن خود مردانگى با شنيدند، چنين كه سپاه  سران. كنند تيرباران را آن تگرگ همچون تا بفرمود
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 سپاهيانش همه به و داد تاراج به را قيصر گنجهاى همه انوشيروان. نگذاشتند برجاى نيز را خارى يا و جاندار يك سرزمين، آن بر. كشيدند
 و برآمد خروش زن و مرد و كودك از. گرفتند پيش در گريز راه ايشان همه كه كرد بپا شارستان آن در رستاخيزى چنان. ببخشيد تاج و هميان
 اين و گنج و گنجور و دستور روم در كه بدان: گفتند و بيĤمدند گرانمايه شاه آن پيش به دادخواه و ناالن و گشتند انجمن برنا و پير از همگى

 ديگر تا بفرمود شنيد، چنين كه نانوشيروا. خواهيم مى زينهار خود جان به و پرستيم مى را تو تاج فرّ ما اينك. توست آن از همه رنج و رزم
 .ببخشيد ايشان بر نيز بسيارى چيزهاى و نكشتند را كسى

  انطاكيه و قالينيوس گرفتن و رومى فرفوريوس با انوشيروان كردن رزم

 راه از اينك هم و بفرستاده را سپاهيانى قيصر: گفت و بيĤمد كسى هنگام همان در. براند روم آرايش دژ آن از را خود سپاهيان انوشيروان
 آماده همگى تا گفت سپاهيان به بود، شنيده را آنچه بيĤمدند، وران جوشن و داران نيزه از گران سپاه آن كه بشنيد انوشيروان چون. رسيدند
 كه بدان: گفت و آمد گيتى شاه آن نزديك به كارآگاهان از يكى سپس. برآمد كارناى ناله و خروش و برفتند آهن كوه مانند به همه پس. باشند
 سوار و سترگ پهلوان ايشان پيش در و بفرستاده هستند، گرگ چون رزمجويانى همگى كه را خود پهلوانان و نامداران از سپاهى قيصر

 شد، گفته بيدار شاه آن پيش در سخن اين كه هنگام همين در درست. خوانند مى فرفوريوس رومى به را او كه است كوس و نفير با سرافرازى
 آماده  اين از پيش از ما كه زيرا. نيست نهان ما از كار اين: گفت بدو و بخنديد ديد، چنين كه گيتى شهريار. گشت پديدار دور از سپاهيان دگَر

 .ايم نبوده دور رزم انديشه از هرگز و ايم بوده جنگ

 سپاهى. شد بسته نيز باد راه كه آمد سپاه پيش به سپاهى چنان. بركشيدند رده تا بفرمود بود، آورده لب بر كف كه شاه انوشيروان آنگاه
 داده آب خون به را خود تيغهاى و بسته جنگ به كمر سختى به همگى كه كيان و فرزانگان و بزرگان و شمشيرزن و سرافراز پهلوانان از نامور
. نكردند درنگ بگيرد، را شكارى باال از پلنگى كه انىزم آن از بيشتر سپاهيان آن. گشتند انجمن بريدند، مى نيز را ابر تيغهايشان آن با و بودند
 از نگونسار كوسى و دريده درفشى با نيز فرفوريوس. برگشتند جنگ از خسته نيز روميان ديگر و بود رومى كشتگان از انبوهى سو هر در ديگر
 از را دشت و در و بتاختند روميان پس زا آورد، چنگ به دشت در را كوهى ميش يك كه پلنگى همچون ايران سواران ليك. شد خسته جنگ
 .كردند تهى ايشان

 كشانيد دشت به را سپاه انوشيروان. برفتند آنجا از دست در دشنه و گرز و نيزه و افزار جنگ با سپاهيانش همراه به انوشيروان آن از پس
 آن پيرامون و بود برتر نيز دالمن پر از بارو آن سر. ندندخوا مى قالينيوس را آن كه بديد كوس و نفير و سپاه از پر و برآورده دژى آنجا در و

 آن در جوى پرخاش و نامدار روميان از بزرگى سپاه. بود كاخ و پاليز و ميدان و ايوان از پر و فراخ شارستانى. بودند بساخته آب از پر اى كَنده
 و تير پيوسته و بكردند جنگ ها دروازه پاى در پس. بود گشته سياه نسپاهيا آن گَرد از جا همه و بود آن پرسنگى دو در سپاهيانش با شاه. بود

 نيز كوس آواى كه برآمد قالينيوس از خروشى چنان سرانجام. يافتند مى راه آن درون به بيشترى سپاهيان دم هر. انداختند آن درون به قاروره
 آن همه و نماند برجاى نيز دژ باروى آن از اندكى شد، الژوردين نآسما از نيمى و برگشت زرد تابنده خورشيد چون. شد ناچيز آن برابر در

 تاريكى اين در و برويد بيرون به شهر اين از همگى ايران، سپاه نامداران اى: كه برآمد خروشى شاه درگاه از پس. شد يكسان خاك با شارستان
 ناله به لب رنج از نيز تن يك و برسد من گوش به هياهويى و تنكش و تاراج يا پيرى مرد و زن بانگ تاريك شب اين در اگر. درآييد دشت به

 را زنگار و برآمد خرچنگ بخش از آفتاب تيغ چون آنگاه. ديد خواهيد كاه از پر اند، آمده فرياد به ازو كه را كسى آن پوست درنگ بى بگشايد،
 خسرو درگاه به دژ و شارستان آن گرانمايه زنان و مردان همه و برآمد شاه درگاه از تبيره بانگ ساخت، پاك ديدگان از را خواب و بفرسود
 :گفتند و آمدند

 كه رسيد فرا آن هنگام ديگر پس. شدند زخمى و كشته گناهى بى با همه و نمانْد نامدارى و سوار هيچ شارستان اين در ديگر كه بدان
 چنان شارستان باروى و دژ آن ديگر اكنون. درآورند بردگى به را نمردا پير و خردسال كودك و زن كه نباشد دادگرى اين.  آورد بخشايش شاه
 چنين كه شاه باشيم؟ مى چه براى از قالينيوس اين در و هستيم كسى چه ما شد، گناهكار قيصر اگر. است ماننده خارستان به تنها كه شد

 .بگذاشت ايشان پيش در نيز بسيارى هاى خواسته و اچيزه انوشيروان. شد رها گناه بى و گناهكار و آورد بخشايش روميان آن بر شنيد،

 به هنگام همان در. بستند بار پيلها بر و ببردند خود با ديدند، كارزار سزاوار كه هم را كسى هر و براند آنجا از تيز را خود سپاه سپس
 كار آن در روز سه ايران شاه. بود رومى دليران زا بيكران سپاهى شهر آن در. برسيد راه از سپاه و پيل با ايران شاه كه رسيد آگهى انطاكيه
 و زن براى از همگى نيز روم سواران. بيĤمدند كوه از ايران سپاه دلير گروههاى چهارم روز به. نيازد جنگ به دست بيدادگرى با تا كرد درنگ
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 فروزان فروز گيتى خورشيد چون روز رسديگ به. شد كرده سخت جنگ سه روز دو در. رفتند ايشان جنگ به خود سرزمين و گنج و فرزند
 پاى جاى. درآمدند شهر آن به ايران سپاهيان همه پس. نديدند آن در را رومى سواران از هيچيك ديگر و شد گشوده آباد سرزمين آن گشت،

 سان بدين و. بدادند شاه وشيروانان به را گنجها آن بودند، قيصر گنجور كه كسانى و روم افسر و تخت با بزرگان همه. نبود زمين روى بر گذاشتن
 آنها شاه انوشيروان و نهادند پيالن پشت بر را قيصر گنجهاى و بزرگان سپس. آورد چنگ به را گنجها اين ديد، كه رنجهايى آن از پس انوشيروان

 .بفرستاد مداين سوى به را

 ار رومى بنديان درين نشاندن و انطاكيه مانند به شهرى انوشيروان، كردن آباد

 .بديد درخشانتر نيز آسمان از را زمينش بگرديد، شهر آن گرد به ايران شاه چون

 مشك از سره يك خاكش نوبهار؟ يا است انطاكيه اين آيا: گفت موبدان به پس. شد مى جوان پيرى هر روان، آب و ميدان و باغ همه آن از
 كه كسى براستى. است آفتاب مانند به آسمانش و آسمان همچون زمينش. باشد مى گالب از آبش و ياكند از درختانش و است زر از خشتش و

 .بنگرد تازه سرزمين اين به بايد است، نديده را خرّم بهشت

 .بادا آباد روم سرزمين همه كه همانا

 آبهاى و باغ و ميدان و كاخ و گلشن از پر و درخشان چراغ همچون كه بساختند آنجا در انطاكيه بسان شهرى تا بفرمود انوشيروان سپس
 از پر بهشتى و خرّم بهارى همچون خسرو زيب شهر آن سرانجام چون. نهادند خسرو زيب را آن نام شادكام و روشندل بزرگان آنگاه. باشد روان
 آن در شادى به را ايشان و بردارند بند بودند، زخمى يا و آورده گران بند در روم شهرهاى از كه كسانى آن از تا بفرمود بشد، نگار و بوى و رنگ
 همگان كام به و آن نام سزاوار جايى تا بساختيم سراى و بوستان و گلشن اين با را نو جايگاه اين ما: گفت انوشيروان آنگاه. بنشاندند نو شهر
 .باشد

 نيز باد بر راه يىگو بازارگاه و كوى و برزن همه آن از. شد آراسته بهشتى همچون زمين. ببخشيد بسيارى هاى خواسته دهگان به سپس
 قالينيوس شهر در من خانه دهليز پيش در كه بدان بيدادگر، شاه اى: گفت بدو و آمد شاه پيش به سخنى پر گر موزه هنگام همان در. بود بسته

 انوشيروان. باشد نمى توت درخت من خانه درگاه پيش در كه زيرا نيست سودى هيچ مرا خسرو زيب شهر اين از اكنون ليك. بود توتى درخت
 .بكاشتند شاداب درخت چند شوربخت آن خانه پيش در تا بفرمود شنيد، چنين كه

 از هستند، آن در كه بيگانگانى و خسرو زيب شهر اين: گفت و داد بدو را سپاه و گنج و فرمان و برگزيد را ترسايى مرد ايران شاه سپس
 هر كه بدان و مكن زفتى هرگز و بگشاى بخشش به دست. باش فرزند ونهمچ گاه و پدر گاهى و باش برومند درختى بسان پس. توست آن

 . براند انطاكيه از را خود سپاه و بساخت آنجا نگاهبان را ترسا آن ايران شاه سان بدين و. بكنى اندازه به بايد را كارى

  انوشيروان از روم قيصر جستن آشتى

 و پيالن و تخت با خسرو شاه كه بدان: گفت بدو و بساخت آگاه را قيصر بود، مدهآ قالينيوس سر بر كه آنچه از فرفوريوس ديگر، سوى از
 خواند خود پيش به را فرزانه بزرگان بپيچيد، خويش گفتار آن از ديگر كه قيصر. آيد مى ستوه به ايشان از نيز كوه و دريا كه بيĤمده سپاه چندان

 در پايدارى  ياراى را تو: گفت بدو موبد. بنشست سگالش به ايشان با پاس سه شب و روز بود، گشته هراس از پر انوشيروان از دلش كه آنجا از و
 شنيد، چنين كه قيصر. ساخت خواهند ويران را قيصران ساخته سرزمين اين و آورد برخواهند را خاك آباد، سرزمين اين از. نباشد خسرو با رزم

 از را خود خرد و روان كه را نژاد پاك و بادانش و سخنگوى فرزانگان از تن شست پس. شد تيره انوشيروان از اش انديشه و گشت خيره دلش
 رو پيش بود، پير خردى با و جوان پهلوانى كه نيز دانا مهراس. بفرستاد ايران شاه نزد پيامبرى به را گرانمايگان آن و برگزيد بودند، زدوده گَرد

 .ببرد خود همراه به چيز هر از بيشمارى گنجهاى و شد ايشان

 و گران ساژ و باژ همراه به خود، گذشته گفتارهاى آن از پشيمانى با و بسيار نيكوى سخنهاى و پند و البه با را آنها قيصر سان بدين و
 يدارپد بد بندهاى آن كليد ديگر بشنيد، را قيصر سخنان آن مهراس چون. ساخت روان انوشيروان نزد به خود دالوران و خويشان از گروگانهايى

 .شد
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 خسرو نزد به مهراس چون. رسيدند انوشيروان نزديك به بودند، كرده راست و تيز الماس، همچون كه روانهايى و زبانها با ايشان همگى
 را گيتى شهريار، اى: گفت خسرو به پس. آورد مى بيرون ستاره خود آستين از راستى و تيزى آن با گويى. بكرد آفرين او بر رومى زبان به رسيد،
 اين ديگر نباشد، قيصر كه گاه هر نيز روم در. است فرّهى بى و ارزش بى و تهى ايران و هستى روم در اكنون تو. مدان ارجمندى اين با همواره

 كه رستاخيزى اين اگر اينك. رفت خواهد نيز نيكويى برود، ميان از مردم چون و است مردم از سودمنديها همه. نيارزد نيز پشّه يك به سرزمين
 از آدمى روشن روان كه چرا. بيĤوردم را روم گنجهاى همه نيز من پس كاهد، مى را دانش و شرم كه است اى خواسته همان براى از اى، بپاكرده

 .است بهتر سرزمين و گنج

 آن و بپذيرفت ، برده و زر هميان از بود، آورده كه را هرچه و گشت بهارى باغ خرّمى به دلش بشنيد، ازو را سخن اين ايران شهريار چون
 همه اگر كه بدان .جوست جنگ پرور، سخن مرد براستى ، خرد روشن مرد اى: گفت مهراس به سپس. بكرد بسيار نيكويى و بستود را فرستادگان

 از پر گاو پوست ده روم قيصر ساله همه كه نهادند آن بر پس. بود خواهى تر سنگين سرافراز، سرزمين آن از تو هم باز شود، زر نيز روم خاك
 ايشان از چيزى و نگردند يمن پيرامون هرگز نيز سپاهيانش و بفرستد ايران شهريار نزد به بشارهايى و پيشكش همراه به ساو و باژ براى را دينار

 .نخواهند

 شاه و برخاست جايگاه آن از وسك آواى و نفير ناله سپس .بيĤوردند كمر و نگين و كاله و بيĤراستند شاهوار جامه فرستاده آن براى آنگاه
 تخت و تاج و برده و هميان و سپاه و افزار جنگ چندان نيز خود همراه به. بماند آنجا در چندى و آمد شام به و براند را خود سپاه ايران بيدار

 پسر -شيروى به را آنجا كرد، را سرزمين آن از رفتن آهنگ چون آنگاه. شد خميده درم گنجهاى و پيالن همه آن نزد به زمين پشت كه بيĤورد
 آن بر و ببوسيد را زمين روى شنيد، چنين كه شيروى. نكن سستى كار اين در شب و روز و بخواه قيصر از را باژ اين: گفت بدو و بسپرد -بهرام

 .نگردد زرد كيانى، درخت اين هرگز و باشى بخت بيدار و پيروزگر: گفت و بخواند آفرين شهريار

 . آورد ارمن سوى به را درفش و سپاهيان انوشيروان و برآمد تبيره بانگ شاه درگاه از آن از پس

 ترسا زنى و -انوشيروان پسر -نوشزاد داستان

 به و دارد شمشير دست يك به. رود مى گونه بدين آسمان بر نيز آفتاب. بود ازو گيتى اميد و بيم كه بود خورشيدى همچون خسرو شاه
 و بود چنين اين نيز خسرونژاد شاه اين. آورد مى چشم به خشم بخشش، گاه به نه و آورد مى بخشايش خشم، هنگام به نه.  مهر ديگر، دست
 و پوشيدن و گزيدن همسر برابر در را پرست يزدان دل پاك مرد چه و زيردست چه و شاه چه كه بدان. بود بيĤراسته خود دادگرى با را گيتى
 مشكينى و كمند گيسوان با و باال بلند اگر بويژه. بود خواهد گنجى همچون باشد، سگالشگر و پارسا اگر زن. نباشد اى چاره هيچ خواب و خورد

 به كه داشت ماهروى و سروباال سان بدين زنى نيز ايران شاه. باشد نرم آواى با و زبان چرب و شرمگين و هوشيار و خردمند و پاى تا فروهشته
 شاه. بود تر تابنده نيز آسمان ناهيد از كه بيĤمد خورشيدچهر كودكى را او سرانجام. بود گفتگوى از پر او داردي از شهر همه و بود مسيحا كيش
 هنرمند پسرى و بباليد سهى سرو همچون نوشزاد. بوزد او بر بادى تند هيچ نگذاشت كه بپرورانيد ناز با را او چنان و ناميد نوشزاد را او نيز نامور

 را اوستا و زند بشناخت، را زردشت و مسيح و عزير و بدانست را بهشت و دوزخ راه ديگر كه رسيد سالى به چون ليك. شد شاهنشاهى زيبنده و
 .درآمد مادر كيش به پدر كيش از و بشست مسيحا كيش آب با را خود رخسار و نپذيرفت

 .بود مانده شگفتى در بدو روزگار

 و جنديشاپور در كه -را او فرخنده ايوان و كاخ در. آمد بار خار تنها گل آن از كه گشت دل تنگ ازو چنان كار، اين ديدن با ايران شهريار
 آن براى از بازگشت، روم از شاه و بگذشت چندى چون. بساختند زندانيش ديگر بسيارى همراه به آنجا در و ببستند -بود باختر و ايران از بدور

 نوشزاد سوى به كسى هنگام همان در پس. نداد بار خود پيش به را كسى ديگر كه شد ماندهدر چنان سستى از و گشت ناالن راه رنج و جنبش
 نامش هرگز كه -نوشزاد. سپرد ديگرى به را پادشاهى روزگار، و بمرد بيدار خسرو شاه. شد تيره شاهنشاهى فرّ آن كه بدان: كه برد آگهى
 .است تيره نژادش شود، شاد دادگرى شاه مرگ از كه سىك هر براستى. شد شاد پدر مرگ آگهى شنيدن از - مباد نوشين

 ممير تو من، مرگ از شادى گر كه              پير مرد يكى زد داستان بدين

  يكيست تر، پس چه باشد پيش از چه     نيست چاره خود مرگ از كه دانى چو
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  پيراسته كار ايزدش با كه               كاسته روان نباشد آن مرگ ز

 كه براستى ليك. آيد ببار مشك بوى كه نباشد شايسته كبست بيخ از. خوانيم مى خرد بى يا ستمكار بگذرد، پدر راه از كه را پسرى ناهما 
 داد از سر كه باش هوش به پس .گويم مى داستانى نوشزاد از من اكنون. بازگرديم بكاشت، آغاز در پاليزبان يزدان كه سرشتى آن از بايد چرا

 را او تخت و تاج و بپيچد سر او راه از پسرش بايد چرا پس. بود خسرو كانون، آن كه همانا بود، كانونى هيچ را روزگار اگر كه دانب. نپيچى
 يادگارى چنين تا خواستم بيĤراستم، را دهگان گفتار اين چون. بشنو من از تو و گويم مى برايت را داستان اين همه من اينك پسر، اى بجويد؟

 باشم، مى جاويد نام جوياى كار اين با و هستم سخن اين گوينده كه من بر مرگم از پس كه باد كسى آن بر آفرين پس.  بمانَد جاىبر من از
 باشد، دادگر دشمن كه كسى هر: كه گفت بود، بگذشته هم سال بيست و سد از او زندگانى ساليان كه پارسى اى گوينده كه بدان. كند آفرين
 .است اهريمن و نيست مردمان زا نژادش كه همانا

 نوشزاد زدن پا بر آشوب و انوشيروان شدن بيمار

 در شد، تهى خسروانى درخت آن از شاهى تخت كه بشنيد خسرو فرزند چون. است نوشزاد از آمد، ياد به باستان گفته از كه داستان اين
 آن همه نوشزاد. بود بسته انوشيروان زندان در بود، ديوانه كه كسى ره هنگام آن در. گشتند انجمن او بر سپاهيانى سو هر از و بگشود را كاخ

 سواران همراه به -سكوبا چه و جاثليق چه -را شهر ترسايان همه. بودند گشته زده شگفت او كارهاى از شهر همه. ساخت آزاد را ديوانگان
 سان بدين و. داد بدو بسيارى خواسته داشت، شاه از اى ستهآرا گنجهاى كه نيز مادرش. بكرد انجمن خود پيش به بسيارى زن تيغ و گردنكش

 و باژ شوشتر و اهواز از. بود گفتگوى او باره در جا همه. بگرفت را خود پيرامون شهرهاى و آمد گرد او پيش به كارزار شايسته دار نيزه هزار سى
 گويى كه چنان ليك بنوشت، خودش به اى نامه تاريكش انديشه آن با خودش آنگاه. نبود او برابر در پايدارى توان را مردى هيچ و بگرفت ساو
 گناهكاران از پر نوشزاد از شهر همه. هستى ما كيش هم و آواز هم و جنديشاپور مهتر تو: گفت نامه آن در و رسيده بدو قيصر سوى از نامه آن
   .گشت بيدار برگشتگان، بخت سر و شد

 به را سوارى درنگ بى شنيد، چنين كه مداين نگاهبان .رسيد آگهى مداين به بود، زده سر خسرو دفرزن از كه كارى اين از هنگام همان در
 باره در كه را آنچه و آمد انوشيروان نزديك به روان آب بسان فرستاده: بگفت بدو بود، بشنيده باره آن در نهان در آنچه هر و بفرستاد شاه سوى

 .بداد را نامه و بگفت بود، شنيده نوشزاد كارهاى

 آنگاه. بنشست راز به سرافراز موبد با چندى پس.  بمانْد خيره و گشت اندوهگين كار آن از بخواند، را نامه و بشنيد را او سخنان شاه چون
 بكرد آفرين ارىپروردگ بر نخست .بنويساند درد و داغ از پر اى نامه سرد، آه از پر لبى و اخم از پر رخسارى با و برود او پيش به دبير تا بفرمود

 دم گَرد از و پيل پشت تا ناچيز خاشاك از. تخت و تاج و فرّ فروزنده ماه، و كيوان و خورشيد نگارنده آن بيĤفريد، را زمين و زمان و آسمان كه
 پايانى هرگز را شاهيشپاد و است بيكران فرمانش. هستند يزدان فرمان زير به همگى باز بروند، نيز سندان ميان به چه اگر نيز نيل رود تا مور

 گشتند، انجمن نوشزاد با كه را شكنى زندان گناهكاران آن نيز و زد سر فرزندم از كه را گزندى همه آن ناپسند، نامه اين از. بود نخواهد
 خسرو از كسى، هر سرانجام زيرا.  نمانَد گيتى در فراوان كه باشد سزاوار باشد، داشته را روزى چنين ديدن چشم كسى اگر براستى. بدانستم
 .است مرگ تنها زادن هنگام از نوشزاد، تا گرفته

  مرگ منقار و چنگ از نيست رها            كرگ و شير تا مور و پشّه پى

  خويش كار اندازه بپيمايد         خويش راز كند گشاده گر زمين

 بود سواران خون ز پر برش               بود داران تاج از پر كنارش

  پيراهنش پاك خوبرخ از پر                  دامنش بود دانا مرد از پر

  مرگ پيكان و پرّ بگذرد برو       ترگ چه بر سرت بر نهى افسر چه

 . ماند نخواهد شاد من مرگ از بسيار نيز پسرم و ماند نخواهد سراى اين در كسى كه است آن سخن 

 به كه باشد سزاوار آنگاه يابند، رهايى بد روز از خودشان اگر انديشند، مى خسرو مرگ به نهات و اند شده يار نوشزاد با كه گروهى آن اينك
 و بازگشت ما از نوشزاد سر اگر اينك. انديشند مى دادگر شاهان مرگ به كه. هستند بدنژادان تنها اين كه اين ديگر. باشند شاد ديگران مرگ
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 گيتى در شهريارى هيچ باشد، من سر بر تاج كه هنگامى تا ليك. ماند نخواهد پايدار او بر سخن اين كه بداند شد، يار او با ديو چنين اين
 تاج گشت، مى تهى خسرو از شاهى تخت اگر. گردد تباه بيهوده ما نزد در او پايگاه آگهى، اين براى از كه نبايد پس. نباشد من همچون

 ما نيست، پاك ما فرزند كيش چه اگر ولى. بود بدانديشش جان سزاوار و او كيش رخو در برفت، كنون تا آنچه. رسيد مى نوشزاد به شاهنشاهى
 او با كه هم كسانى آن همه. نيارزند چيزى به ما پيش در كرد، تباه او كه هم را هايى خواسته آن. نيست دل در آن براى از ترسى و انديشه را

 اين همه بينى مى كه چنان پس. باشند نمى زيردستى اين سزاوار و بدنژادند و اربدك و بدانديش كردند، پاك ما شرم از را خود دل و بساختند
 كه است گيهان داور از من باك و ترس كه بدان ليك. مكن بد ايشان كردار براى از را دلت نيز تو و است ناچيز و خوار ما پيش در كارها

 و فرّهى و پيروزى اين او. باشد گشته ناسپاس شناس، نيكى يزدان آن نزد در من جان كار، اين با كه مبادا. باشد مى برتر برتران، همه از دانشش
 آب چكّه يك كه اين نه مگر ولى. بودم مى نيايش در پيوسته بايد بود، مى نيايش او دهش اين سزاى اگر. داد من به را شاهنشاهى تاج و فزونى

 آمده من بر من خود از رنج اين كه ترسم مى پس گشت؟ مى دشمن شد، اربيد چون و بيافت خواب و آرام ديگرى جاى در و رفت من پشت از
 شكستى من بر كار اين از باشد، يار مرا بخت، هنوز اگر. انديشم نمى كارى چنين به نيز من نباشد، گيهاندار خشم هنگام اگر اكنون. باشد

 او به قيصر از كه اى نامه آن براى از ليك. هستند زار و رخوا من چشم پيش در همگى گشتند، انجمن او با كه هم كسانى آن. آمد نخواهد
 .باشد مى او خويشاوند و كيش هم و آواز هم كه زيرا. گشت تيره آب اين رسيد،

 پدرش كين به و بگيرد را پدر كيش كه است نيك پسرى آن. نگرد نمى خود نياكان كيش به باشد، كوتاه او خرد كه كسى هر براستى
 او دشنام و است ما اندام و خون و پِى از او كه چرا. گشود او دشنام به لب نبايد بپيچد، داد از سر خرد بى پسر اين اگر كه بدان. نيازد دست

 او و گشت دشوار كار هم اگر. بكن درنگ و نرمى ميانه آن در ولى  بشو جنگ آماده و بيĤراى را خود سپاه تو اينك. باشد مى ما دشنام همچون
 روييده، آزاد سرو آن از كه را آنچه خاك بايد .بازگردد گناهش از شايد تا است بهتر كشتنش از او گرفتن كه چرا. مكن تندى وت آمد، جنگ به
 بپيچد، ناز بالين از را خود سر و آورد پستى به نيز را بلند سرو آن كار، اين با و بگيرد خوار را خود ارجمند تن آن اگر ليك. بشويى خرد آب با
 ديگر آنگاه. كرد جدا هرزه گياهان از را آن كه نباشد شايسته كند، خوارى آرزوى گرامى كه گاه هر زيرا. مدار باز ازو را شمشير و گرز گردي تو

 از نيز تو بجويد، خاك بر را خود سر خون خودش چون پس. كند مى كارزار گيتى شاه با و گشته خوار اكنون كه بود خواهد ارجمندى تنها
 تباهى و گشته نژند و خوار و زار كه بوده اى گرامى پيچد، مى ما تاج از سر و شتابد مى قيصر كيش سوى به  پيوسته كه او. مترس هيچ او كشتن

 شاد پدرش مرگ به كه كسى هر: كه است گفته - پوش پشمينه و باهوش پرستار آن -مهرنوش كه همانا. است برگزيده خود سرنوشت براى را
 .مباد ندگانىز رامش را او گشت،

  جوى به آيد اندر آب آتش، با كه              مجوى روشنايى تيرگى بى تو

  بس و است برين زمانه رسم كه              كس رنج بى ديد اى آسانى نه

  پوستى گه و يابى مغز گه كه            دوستى مكن گردان چرخ با تو

  روى بنمود چو ربودن دبخواه          بوى و رنگ او كردار ز جويى چه

 بلند برآرد گردان گردون كه             گزند و بيم و رنج بود گه بدان

 ترسا كه سپاهيانش از يك هر. مدان بازى و باد بجز هيچ پيچند، مى داد از سر همه اين و هستند نوشزاد با كه هم را سپاهيانى آن تو 
 دژم آن از كسى زنى، دم تيزى به چون كه است چنين اين مسيحا كيش. پيچند مى سر نچني اين كه آنهاست كيش براى از كه همانا هستند،

 بدخواهان و بدآموزان و پراكندگان از آنها كه اين ديگر. شد خواهد آنها بهره چليپا سرانجام و باشند نمى]  ع[  مسيح خود راه بر ايشان. گردد مى
 اين هرگز بگرفتى، جنگ آن در را نوشزاد اگر ليك. است برابر باد با شان انديشه و ندارد دل در ترس ايشان از تن يك. هستند رسانان آزار و

 و يابد آزار تنش كه نبايد. شود آزرده اندوه اين به دلش نبايد ديگر كند، جدا ناراستى آن از را دلش اگر كه چرا. مگوى او به را سخنان
 ايوان همان كه است آن بهتر پس. آورد خواهند بسر خود بر را روزگار نهان در ما روى هپوشيد زنان شود، چنين اگر زيرا. گردد چاك پيراهنش
 كه نبايد ليك است، گشته دچار خوارى اين به ارجمندى آن از او چه اگر. مبند او به سره يك نيز را گنج در. گردد پيروانش و او زندان خودش

 مرزبانان آن گردى، پيروز او بر چون. ارزد نمى چيزى به سخنها آن زيرا. بداريد دريغ ازو هيچ را گستردنى و افكندنى و خوردنى و پوشيدنى
. بسپارى نهنگ كام به را او باشد روا است، پادشاه دشمن كه كسى هر كه چرا. كن  نيم دو به دشنه با را ميانشان شدند، يكى او با كه را ايرانى
 آزمايش تنها تو براى پس. اند برده ياد از را ما هاى نيكويى ايشان. است ناراستكار اهريمن ژادن از كه همانا است، ما دشمن دل در كه هر او بجز
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 لب نگرند، مى را كار اين كه هم مردم از يك هر اگر. بودند هراسان ما پادافره از و بودند ما پارسايان از اين از پيش ايشان همه. باشد بس نوشزاد
 كه مباش همداستان كار اين با تو پس. بگويند دشنام را ما كه داشتند آن آهنگ نوشزاد به دشنام آن با كه بدان گشودند، نوشزاد دشنام به

 كه كسى هر. باشد مى گواه كار اين بر ما دل و است ما پشت از هم باز ليك  شد هنر بى نوشزاد، چه اگر كه چرا. بگويد سخن چنين ما بدخواه
 تن كه باشد روزگارى جوياى كه كسى .كن داغ مردم پيش در را همگى و مباد دهان و زبان را او كرد، بيداد او بر و جنبانيد نوشزاد بد به زبان

 پسر فرّ كه زيرا. نباشد پادشاهى اين در كه رواست ، آورد كار به را اهريمنى كيش و بدانديشى و دشمنى و كژّى او آنگاه و گردد پست شهريار
 . است ما تاج همچون

 را نوشزاد پيروز، دادن پند و نوشزاد با برزين امر ساختن جنگ

 و بگفت بود، شنيده خسرو شاه از كه را آنچه رسيد، برزين رام پيش به چون. شد روان فرستاده و نهادند نامه آن بر را شاه مهر آنگاه
 تهى مغز از را او شرم و شود جنگ آماده و يĤرايدب سپاهى بايد كه بگفت او به بود، بفرموده نوشزاد براى كه هم را فرمانى و بداد را نامه سپس
 از كوس  آواى خيزد، برمى خروس خروش كه هنگام آن در بشنيد، نيز را فرستاده سخنان و بخواند را نامه -كهن مرد آن -برزين رام چون. سازد
 نيز نوشزاد. رسيد آگهى كار آن از نوشزاد به ديگر، سوى از .شتافت جنگ سوى به مداين از بزرگ سپاهى با برزين رام پس. برخاست او درگاه

 در سپهدار شماس همراه به بودند، آباد سرزمين آن در كه روم بطريقان و جاثليقان همه. بداد روزى ايشان به و بكرد انجمن را خود سپاهيان
 از بجنبد، باد از كه دريايى همچون انشسپاهي و برآمد خروش نوشزاد درگاه از. بودند شسته خون به دست سپاهيانش همه. شدند روان پيش
 .راندند دشت سوى به شهر از زهر و كينه از پر دلى و چنگ از پر سرى با همگى. جنبيدند جاى

 سنگ دل گران، گرزهاى گراييدن و سران خون و سواران گَرد از. بركشيد رده و بزد رويين ناى بديد، را سپاه آن گَرد برزين رام چون
 با روم جاثليقان از سپاهى. نهاد سر بر رومى كالهخودى سپاه، دل در نوشزاد. نديد را تابان خورشيد روى كسى ديگر و دريد مى هم از نيز خارا
 پهلوانان از يكى پس. بود گشته خروشان آن سر بر نيز آسمان و شده جوشان خاك، مگر گويى. نبود پيدا اسپانشان سم زير به زمين كه بود او

 از زيرا مكن، رزم شهريار سپاه اين با. نپيچى داد از سر كه باشد سزاوار نامور، نوشزاد اى: كه خروشيد و بيĤمد دليرانه شير، پيروز نام به دار زره
 .پيچيدى سر تهمورسى و هوشنگ راه از و گيومرتى كيش از تو. شد خواهى پشيمان كارزار اين

 كيش، آورندگان ميان از نيز تو پس .شد كشته پيچيد، سر يزدان كيش از چون خودش...] استغفرا[  فريبنده مسيح آن كه بدان ليك
 اى شنيده خودت يافت؟ مى دست او بر جهود يك چگونه تابيد، مى او بر يزدان فرّ اگر. نتوانست نيز را خودش كار كه مجوى را كسى آن كيش

 تو نزد با. افرازى برمى آسمان به را سرت و سازى مى جنگ او نچو كسى با اكنون تو  ليك. كرد چه قيصر و روم با -مرد آزاد آن - پدرت كه
 راه و آيين بر كارى چنين گردد؟ او تخت جوياى پسرش و باشد زنده پدرى چگونه. است گشته خيره چنين اين تاريكت جان و بينم نمى

 و تاج و سر اين دريغ. است نادرست او از تو جستن رزم اكنون ولى. باشد روا بجويى، تاج چون ديگر آنگاه درگذرد، گيتى از او اگر. بود نخواهد
 اى. ندارى را خسرو شاه برابر در پايدارى ياراى باشى، نيز دمنده ببر و شير اگر كه بدان. دهى باد به را آن خواهى مى اكنون كه نژادى و نام

 اين و يال و بر و پاى همچون را نگارى اى، نگارنده هيچ. باشد شده نگاريده كه نديدم نيز شاهان ايوان بر تو همچون رخى و دست من شهريار،
 تيره را فروز گيتى تاج اين و مسوزان را خسرو جان كودكى، اين با پس. نديد تو چون شهريارى نيز روزگار. نديد تو گوپال و جنگ شورش چنين
 گزندى تو به ناكرده، خداى اگر كه باش آگاه. بخواه زينهار شاه از و بيافكن خاك روى بر را رومى كالهخود و گرز اين و شو پياده اسپ از. مكن
 كه بدان و مكار را زفتى تخم گيتى در پيوسته پس. گردد مى گريان رويت از نيز خورشيد و شود مى بريان تو براى از شهريار دل رسد،
 خواهد يادت به بسيار پيروز پندهاى اين بگروى، ىدالور و تندى به و بپيچى سر من راه از اگر ليك. نباشد پسنديده شهريار بر جويى ستيزه

 .كشيد خواهى سرد آه جگر، از فراوان و آمد

 پهلوانان سرافراز و شاه فرزند كه من چون كسى از .است باد از پر سرت كه همانا فرتوت، پير اى: گفت بدو شنيد، چنين كه نوشزاد
 و فرّه از نيز من پس. است مسيحا كيش بر كه گرايد مى مادرم سوى به دلم و يدبا نمى خسرو كيش مرا. بخواهم زينهار كه مخواه باشم، مى

 سوى به پاك كه بود مسيح اين. شد گشته ازو كه نبود گيهاندار پروردگار فرّ اين شد، كشته كيش دارنده مسيحاى اگر كه بدان. نگردم او كيش
 را آن كه است زهرى مرگ زيرا نيست، باكى چندان شوم، كشته اگر من نيز اينك. برگزيد تيره خاك اين بر را بلندى و بازگشت پاك يزدان
 .باشد نمى ترياكى هيچ
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 نوشزاد شدن كشته و نوشزاد با برزين رام رزم

 و برفتند سپاه پهلوانان پس. بپوشانيد تيرها پر با را آسمان و بباريد تير از بارانى بگفت، پير پيروز پيش در را سخن اين نوشزاد چون
 .برآمد كارناى و كوس وشخر

 هيچ ديگر. بتاخت ايران شاه سپاه چپ سوى به و بيĤمد آذرگشسپ بسان و برانگيخت جاى از را خود اسپ آتش همچون سپهبد نوشزاد
 مچونه تا بفرمود و گشت خشمگين ديد، چنين كه برزين رام. بكشت را سپاه پهلوانان از بسيارى نوشزاد.  نمانْد سپاه آن پيش در پهلوانى
 تنى با و گَرد همچون شتابان پس. بيفتاد پيروز پندهاى آن ياد به بسيار و شد زخمى جنگ آن در نوشزاد سرانجام. كنند تيرباران بهارى تگرگ
 و دبنالي پس. است شوم و زار و خوار پدر، با جنگ كه همانا: گفت روم دليران آن به و آمد سپاه دل به زرد درد، از رخسارى و تير از زخمى
. بيĤورد بسيارى ستمهاى من بر دژم روزگار اين كه بدان: گفت بدو. بگفت او با داشت، دل در هرچه و خواند خود پيش به را اسقف گريان،
 شدبا. آمد بسر او بر داد و بيداد روز و برفت گيتى اين از نوشزاد: كه بگوى را او و بفرست مادرم سوى به را سوارى آمد، خاك بر سرم كه اكنون

 جاندارى هيچ كه براستى. بود اين تيره، روزگار اين از من بهره. است چنين سپنجى سراى آيين كه زيرا. مدارى رنجه را خود دل من از تو كه
 بدتر من از نيز پدرم و نيست دود از پر كشتن اين از من دل كه بدان. مخور مرا اندوه مرد، خواهى نيز تو اگر پس. شود نمى زاده مرگ براى بجز
 .باشد نمى خشنود كار اين از و است

 تير با كه زيرا  بايد نمى خوشبوى و مشك و كافور هيچ مرا. بساز برايم مسيحا آيين به گورى. مبر بسيار رنج و مساز تخت و دخمه برايم
 . درگذشت -نامور دل رشي آن -نوشزاد سان بدين و. نهاد بر را لبها و بگفت اين نوشزاد،. درگذشتم  گيتى اين از و گشتم زخمى

 به فريادكنان شد، كشته او كه بشنيد چون نيز پهلوان برزين رام. گشتند پراكنده سو هر در شدند، آگه شاه آن مرگ از سپاهيان چون
 سر رومى سكوباى و بيفتاده خوارى به و كشته كه ديدند را او. نبردند چيزى و نبودند شاد و نكشتند رزمگاه آن بر را كسى ديگر. دويد او بالين

 اندرزهاى از آيا: كه پرسيد اسقف از و شد جوش و درد از پر نيز برزين رام دل و گشت خروش پر ازو رزمگاه همه پس. است گرفته بر در را او
 تا بفرمود ،ديد زخمى تير با را خود تن چون او. ببيند برهنه را سرش نبايد مادرش بجز هيچكس كه اين: گفت اسقف دارى؟ ياد به چه نوشزاد
 را خود بخت چون. بپوشد را سرش و بسازد نساجامه و گور برايش مسيحا آيين به مادرش اكنون و نسازند برايش خوشبوى و مشك و ستودان

 بر شزادنو كه اين بجز است، يكى مسيحا جان با او جان اينك. نيĤورند او براى تختى و رومى ديباى و افسر هيچ تا بفرمود ديد، تاريك بندگان از
 . نشد كشته دار

 و دلير شهريار آن چون. برآمد خروش شهر در زنى و مرد هر از و بزدند زخم كار آن براى از را خود رخسار شهر ترسايان همه آن از پس
 روى بر پرسنگ سه تا و برداشتند دشت آن از را او گاسونه و گشتند انجمن شهر مردم همه درگذشت، انوشيروان شاه ديده و دل و جوان

 او بر بازار و كوى مردم همه و آمد بيرون پرده پشت از برهنه. آمد خاك به افسرش و سر شد، آگاه كار آن از مادرش چون. ببردند دستهايشان
 و يĤمدب باد از نوشزاد سان بدين و. سپردند خاك به را نوشزاد و بريختند سر بر خاك همگى و بزدند او گرد به اى سراپرده پس. گشتند انجمن
 .گشتند بريان شاه دل درد آن از و شدند گريان جنديشاپور همه. شد باد بر ناگهان

 دراز نمانى ايدر كه دانى چو            آز بند در خيره همى پيچى چه

  مبوى خيره به دارد زهر گلش       مجوى را جهان چندين و جوى گذر

  كاستى آورد خدا خشم كه              راستى از و دين از سر مگردان

  تيمارتش برز دلت بر مزن             بازكش غم ز دل شوى ايمن چو

  گناه از مدان را خرّمى دل به              خواه زرد مى جامى هست گرت

  سخن مغز مپندار گزافه           مكن مستى و جوى طرب و نشاط

  است ولى خواهش به محشر روز ترا            است على مهر هيچ دلت در گر و

 تاجش سر هست، او ستودن جاى دلها همه در كه ستايش جوياى محمود شاه. بادا ياد به را او من گفتار همه و شاد جهان، شهريار دل 
 .باد ازو نيكى به تن ناز مرا پس شنيد، را سخنانم اين او چون. باشد مى فروزان او فرّ از خورشيد هميشه و است سپهر ستون
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 بزرگمهر داستان

 بزرگمهر آمدن درگاه به و انوشيروان ديدن خواب

. بدان پيامبرى از اى بهره را آن و نشمارى بيهوده را خواب ديگر كه باش هوش به. گشاييم مى تر تازه اى چهره بزرگمهر سخنان در اكنون
 .بينند مى آب در آتشى همچون دهد، رخ بايد كه را آنچه همه خواب، در روشن روانهاى. ببيند را آن درخشنده روانى با گيتى شاه اگر بويژه

. روييد خسروانى درخت يك او تخت پيش از كه ديد خواب در. بود بخفته جوان بختى و بيدار و پير خردى با شاه انوشيروان شبى
 نشسته او با نيز دندان تيز گراز يك ، ناز و آرام تخت همان بر ليك. بخواست را رامشگران و ساز و مى و گشت شاد  درخت آن ديدن از شاهنشاه

 .خواست مى مى انوشيروان، جام در و پرداخت مى خوردن مى به و بود

 بر دژم بود، گشته اندوه از پر دلش خواب آن از كه خسرو برخاست، سو هر از چكاوك خروش و برآورد سر گاو بخش از خورشيد چون
 آن به بود، ديده خواب در كه را آنچه شاه انوشيروان آنگاه. بنشاندند تخت كنار در و دندبخوان را خردمندان و خوابگزاران پس. بنشست تخت

 او بر ديگر شود، خستو خود نادانى به كه كسى هر همانا. نگفتند هيچ دانستند، نمى چيزى خواب آن از كه خوابگزاران. بگفت راهنماى موبدان
 سو هر به را خردمندى و دل بيدار موبدان پس. شتافت چاره سوى به انديشه پر دلى با ت،نياف پاسخى دانايان آن از شاه چون. نباشد نكوهشى
 داشته دانشى گونه همه كه را دانايى خوابگزار گيتى در تا بود درم هزار ده هميان هر در كه بداد ايشان از يك هر به نيز هميان يك و بفرستاد

 نيز گيتى شاه از و دهند بدو را هميان آن و بيابند آورد، بيرون نهان بند از را نهفته نسخ آن و بگزارد نيز را گيتى شاه آن خواب و باشد
 هر به دانا بسيار و هوشيار سواران و كاردان موبدان آن گونه بدين و. گشت اميدوار بسيار ايشان برگشتن به انوشيروان پس. بنهند او بر سپاسى

 .شدند روان سو

 و تندى با كه بديد اوستا و زند با موبدى آنجا در. بگشت را مرو سراسر و آمد مرو به خسرو درگاه از ادسروآز نام به خردمندان آن از يكى
 بزرگمهر را او و بود اوستا و زند آموختن سرگرم مهربانى با او كنار در نيز مهتر كودكى. آموخت مى كودكان به را زند بلند، بانگ و خشم
 به رسيد، بدانجا كه موبد. است پژوهندگان دودمان از گويى كه بود چنان و شد مى  ديده بيشتر ديگر هاى هبچ از كودك آن دانش. خواندند مى

 من يار زند اين تنها دانش هر در كه چرا. نيست من كار اين: گفت استاد آن ليك. بپرسيد او از شاه خواب آن باره در و رفت استاد آن پيش
 .بگويم توانم نمى چيزى خودم از اين از بيشتر و آموزم مى كودكان به را اين و است

 من كار خوابگزارى اين: گفت خود استاد به و برافروخت چهره و سپرد گوش بدو بشنيد، موبد از را سخن اين كه بزرگمهر هنگام همان در
. بداند او كه شايد خردمند، اى: گفت ستادا به شنيد، چنين كه فرستاده. كن درست را خود نامه اين تو: گفت و زد بانگى او بر استاد ليك. است
 كودك اين بخت كه شايد. آيد مى بكار او براى كه نيست مرد جامه اين كه همانا دانى؟ مى چه روزگار گردش از تو. مگرد خوارى گرد به پس

 بزرگمهر ولى. بگوى دانى، مى آنچه: گفت دوب و گشت اندوهگين بزرگمهر كار از استاد. است آموخته بخت از كه تو، از نه را اينها و گشته فروزان
 .بنشاند خود تخت پيش در مرا او و باشم شاه پيش در كه اين مگر گويم نمى را سخن اين من: گفت

 گل هاى بوته زير به كه تذروى همچون دو هر و داد بدو بود، نياز كه ديگرى چيز هر و درم و اسپ سخن، اين شنيدن با فرستاده
. بود آب آنجا در كه رسيدند جايى به كه اين تا گفتند مى سخن او فرّ و فرمان و تاج و تخت و شاه از راه در. برفتند مرو از ديگريك با خرامد، مى

 .آمدند فرود درختى زير در بود، خوابيدن و خوردن هنگام چون

 بود، همراهش راه آن در كه گرانمايه ردم آن ليك. بكشيد چهره روى به را چادرى و بخفت سايه در بزرگمهر بخوردند، چيزى چون پس
 .بود تاب و تب از پر دانشمند كودك آن از دلش و آمد نمى ديدگانش به خواب دل، انديشه از و بود بيدار هنوز

 سخت را او پاى تا سر از و كشيد كنارى به خفته كودك آن روى از را چادر آن كه بديد سپيد و سياه خالهاى با مارى هنگام همان در
 همچون كه نيز مار آن. شد بيدار خواب از كودك رفت، درخت باالى به سياه مار آن چون. رفت درخت برگ سوى به او پيش از سپس و ببوييد

 يزدان نام بسيار و بماند شگفتى در ديد، چنين كه فرستاده. گشت ناپديد درخت باريك  شاخ آن روى بر بديد، را او جنبيدن چون بود، اژدهايى
 . رسيد خواهد بزرگى از بلندى پايگاه به هوشمند كودك اين كه همانا: گفت دل در و بخواند او بر را
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 را خسرو خواب بزرگمهر، گزاريدن

 كه همانا انوشيروان، شاه اى: گفت بدو و شتافت خسرو تخت كنار به كودك پيش از فرستاده. آمدند شاه نزديك به خرامان دو آن آنگاه
 بگردد، گلستان در كه تذروى همچون را جا همه و رفتم مرو به شاهى درگاه از من كه بدان. بود بيدار جوانت بخت آن ليك بودى، خفته تو

 به بود، شنيده بزرگمهر لب از كه را سخنى آن آزادسرو آنگاه. بشتافتم تيز و بيĤوردم خود با را او و بيافتم فرهنگيان از كودكى سرانجام. بگشتم
 . بگفت شاه براى بود ديده سياه مار آن از هك اى شگفتى آن همراه

 انوشيروان از را سخن آن كودك چون. براند سخن او با خواب آن باره در چندى و خواند خود پيش به را او شنيد، چنين كه خسرو شاه
 كرده آرايش زنان جامه با را خود كه است جوانى مرد تو شبستان بتان ميان در كه بدان: گفت و گشت گويا زبانش و سخن از پر سرش بشنيد،
 آن از تا بگذرند تو پيش از زنان آن تا بفرماى آنگاه. نيابد آگاهى ما انديشه اين از كسى تا كن تهى بيگانگان از را جايگاه اين اينك پس. است

 را  شاهنشاهى كاخ در و كرد تهى انگانبيگ از را خود ايوان شاه سخن، اين شنيدن با آيد؟ شير بالين به توانسته چگونه كه بپرسيم دلير ناسزاى
 خسرو پيش به نرمى به و نگار و بوى و رنگ از پر همگى - شرم و ناز با بوى سمن خوبان آن - شهريار آن شبستان زنان پس. ببست سخت
. نيست سزاوار اين: تگف بدو خوابگزار ولى. برآشفت ژيان شير همچون ديد، چنين كه خسرو. نديدند ميانشان در را مردى هيچ ليك. برفتند
 را آنها ديگر بار اينك. كرد گزارش گونه همه را آن بايد پس اى، ديده درست را خوابت اگر شاه، اى. است زنان اين ميان در ريدكى كه بدان
 شرم: گفت ايشان به پس. بيĤورند را بتان آن همه زود تا بفرمود نوكران به انوشيروان. كن نگاه ژرفى به را كارشان و بگذران خود پيش از برهنه

 ريدكى ميانشان در ناگهان. بگذشتند شاه پيش از ديگر بار ، پنداشتند مى بيهوده را خواب آن كه زنان. بگذريد و شويد برهنه و بگذاريد كنار را
 كه بود كنيزك هفتاد سراى آن در. بود گشته نااميد شيرينش جان از دلش و لرزيد مى بيد بسان تنش كه شد پديدار كيانى چهره با و سروباال

 كه پدرش خانه در. بود پيلسته سپيدى به رخسارش و سروباال كه بود چاچ مهتر دختر ايشان از يكى. بود آزاد سرو همچون ايشان از يك هر تن
 چنين كه شاه. دبو او پيش در اى بنده همچون رفت، مى كه هرجا به پس آن از ديگر و گشت مهربان بدو مشكبوى و پيكر سمن ريدكى بود،
 بدو زن است؟ بپرورده انوشيروان شبستان ميان در را گزندى پر و جوان و دلير بنده چنين كسى چه كيست؟ مرد اين آيا: كه پرسيد ازو ديد،
 نرسيده اى بدى هيچ من تن بر او از و است يكى مادرمان ليك جداست، ما پدر. باشد مى كهتر من از و است مادر يك از من با جوان اين: گفت
 اى بهانه چنين كه بود مهرجوى شاه آن ترس از ماهروى آن. نبود بدو كردن نگاه ياراى را او شاه، شرم از زيرا پوشيده، جامه چنين اين و است
 .آورد

 مانده تىشگف در جوان دو آن كار از كه او. گشت چركين اندوه، آتش از دلش پس. باشد مى كژّ او سخنان آن كه بدانست انوشيروان ولى
 .سازى نهان خاك در بايد را دو هر اين: گفت دژخيم به سپس. برآشفت و كرد زخم از پر را خود ابروهاى بود،

 .نجويد گناه كسى ديگر تا آويخت دار به شاه شبستان در و ببرد شاه انوشيروان پرده پس به را جوان دو آن نيز دژخيم

 شاد را دلش سان بدين و بداد پوشش و اسپ و هميان بود، گشته زده شگفت دانشش زا كه خوابگزار آن به كار آن از پس انوشيروان
 . بنوشتند شاه ديوان در راهنماى موبدان نام كنار در را بزرگمهر نام گونه بدين. بساخت

 از پر خسرو شاه دل. شد شادمان بدو سخت شاه دل و بود فزايش به رو بختش همواره. بنمود چهره بدو روزگار و گشت فروزنده كارش
 مرد هفتاد خوابيدن و خوردن و داشت مى نگاه خود درگاه در دانشى هر از را خردمندانى و موبدان همواره. بود آباد دانش، به مغزش و دل و داد

 را خود دل و واستخ مى نويى سخنان موبدى هر از شد، مى آزاد كارزار و ميگسارى و دهش و داد و كار از كه گاه هر. بود او درگاه در سخنگوى
 و شناسان ستاره و نامور موبدان آن از بود آمده او دربار به تازه هنگام آن در كه خوبچهر و زيرك و سراينده بزرگمهر. آراست مى دانش به

 در و نبود اهآگ او چون ستارگان راز از هيچكس. گشت سرافراز فرزانگان، آن بر و بگذشت ايشان همه از سرانجام و بيĤموخت دانش خردمندان
  .بود او نيك انديشه و آرايش و انديشى چاره از سخن جا همه در. بود نمانده پس كسى از نيز پزشكى
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 بزرگمهر گفتن پند و موبدان با انوشيروان بزم

 بيدار موبدان پس. نيدبخوا اينجا به را يادگيرى و باهوش و سراينده و پذير دانش و دانا موبدان: كه بفرمود و بنهاد خوان انوشيروان روزى
 مى با را خود روشن جان و بخواستند مى جام شد، خورده خوراك چون. برفتند او پيش به بودند، جسته دانشى هر به راه كه خردمندانى و دل

 :گفت دانايان آن به بيدار شاه سپس. بيĤراستند

 كه ايشان از يك هر پس. برد خواهم رامش ازو بگويد، مرا ونچ دارد، دانشى دلش در كه كسى هر. كنيد آشكار را خود نهان دانش اكنون
 .بگشودند زبان -بود دانايان خواستار كه -شهريار پيش در بودند، توانا و دلير گفتن در و دانا

 و دادگر داور اى: گفت و خاست برپاى و كرد آفرينى بديد، دانشها در را شاه كردن نگاه آن و بشنيد را ايشان سخنان آن بزرگمهر چون
 من چه اگر بگشايد، سخن به لب تا دهى مى فرمان بنده اين به اگر اينك. بادا روشن تو تاج فرّ از آسمان و تو پيلسته تخت بنده زمين، راست،

 .بگشايد زبان انوشيروان پيش در كه نباشد نكوهش دانا بر كه همانا. بگويم سخنى ليك هستم، پايه كمترين داراى دانش در و مايه بى

 گفتار با و گشت پادشاه خود زبان بر سخن اين شنيدن با جوان بزرگمهر بماند؟ نهان در دانش بايد چرا: گفت و نگريست دانا آن به خسرو
 .افتاد موبدان آن دل به بندهايى او پندهاى و خوب گفتار آن از. بيافزود را انجمن آن روشنايى خود

 بسيار  چم با ولى كوتاه سخنانى كه است روان روشن كسى همانا: گفت سپس و گرفت ستودن را يزدان بگشود، لب از بند چون نخست
 مردمان نزد در سخنگوى گردد، بسيار بيهوده گفتار چون پس. دريابد نيز دير و بگويد فراوان سخنان باشد، شتاب از پر  مغزش كه كسى. بگويد
 خواستار بسيارى بود، مى پايدار ما روزگار اگر. هستيم برگذر نيز ما و است سپنج تىگي كه زيرا  مخور را بيشى اندوه و بجوى هنر. شود مى خوار
 ايزدى دانش راستى، برترين. ندارد پيكار سر تو با اين براى از نيز دانش و نيست بهتر مردمى از كارى هيچ گيتى در كه بدان. بودند مى گيتى
 كسى هر دل. گريست بايد كژّى و تاريكى از و است راستى از مردم روشنى همه. است بد نترسى، او از چون شناختى، را او كه آنگاه و است
 از را خود تن هرگز. بيĤميزى او با بايد هست، كسى هر خور در كه چنان تو پس. باشد مى ديگرگون يك هر خوى و است خود آرزوهاى بنده
 و دروغ را او سستى، از و اوست نيروى از مرد راستى. بود خواهد تن نجر و جان اندوه آن كه زيرا  مكن رنجه شود، نمى يافت كه چيزى براى

 پس. است توانگر نباشد، آزمند كه هر. نيست بهتر خاموشى از تو براى اى پيرايه هيچ ندارد، اى مايه دانش از جانت اگر. رسيد خواهد كاستى
 است دوستى از بهتر باشد، تو جان دشمن دانا اگر. باشد مى جان فسرا همچون خرد و است خرد برادر نرمى،. نيست او يار آز، كه كسى خوشا

 خواهى دانايان از را سخن بشوى، فروتن آموختن، در چون. شد توانگر آورد، بند در را اندوه و آز و گشت خرسند كه كسى هر. باشد نادان كه
 .شنيد

 .شتگ نخواهد چيره كارى بر شد، سر خيره گفتارش در كسى انديشه اگر ليك

 كه چنان دارى، اى آراسته اسپان و زر و سيم و خواسته چون. گردد مى خاموش گفتار از زبانش كند، فراموش را دانش كه كسى هر
 دور دشمنان از كه خردمندى. دارى نگاه خود چنگ در آز با كه اين نه و بپراكنى اندازه از بيرون را آنها بايد نه. بكن هزينه را آنها است، بايسته

 خواهد دود تو بهره تنها آتش آن از زيرا نيست، سودى آن در كه مگوى را سخنى هرگز. گردد مى مزدورى همچون برايش دشمن تن ديگر ،شد
 فروتن باشد، توانا و بزرگ دانش، در و دانا كه شاهى. سازى آهن درون را آب توانست نخواهى زيرا ميانديش، نيست، شدنى كه كارى به. بود

 آزار و بدى و افزايد مى را داور  يزدان پرستيدن كسى چنين. گذشت خواهد روزگار بد از بشناسد، را كردگار آفرينش كه كسى ره. بود خواهد
 كه زيرا بگراييم، يزدان به پس. آزارد نمى بيĤزارد، نبايد كه را كسى و پرهيزد مى بكند، نبايد كه هرچه از. سازد مى بيرون خود دل از را ديو

 .هموست پروردگار، و ده روزى

 رسيده بزرگى پايگاه چنان به جوانى مرد كه اين از انجمن آن همه. گشتند روى گشاده بزرگمهر، خوب گفتار آن شنيدن از فرزانگان آن
 آن آغاز در را ربزرگمه نام تا بفرمود و بخواند خود پيش به را سرافراز دهان روزى و ماند خيره او در نيز خسرو شاه. بودند مانده زده شگفت بود،

 شاهنشاه پيش از همگان پس. گشت آسمان بر تابنده خورشيد همچون بزرگان آن ميان در بزرگمهر بخت سان بدين و. بنويسند كراسه
 و دل يزهپاك كه -نيز جوان بزرگمهر .بپرسيدند او از هم باز ديدند، يار ، خرد با را دلش و مغز چون و بكردند آفرين او بر ديگر بار و برخاستند

 چون ما و است شبان همچون او زيرا. سرپيچيد دادگر خسرو از انديشه روى از نبايد كه همانا: گفت و بگشود زبان باز - بود روان روشن
 .است بلند آسمان بسان او باشيم، زمين مانند به ما اگر يا. باشيم مى گوسپندان
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 شاد او شادى به بايد بدهيم، را روزگار داد كه بخواهيم چون. بپيچيم سر او انفرم و راه از يا بگذريم او پيمان از كه نيست شايسته پس
 .مشو دلير او بر كند، گرامى را تو چون. بداريم نهان را رازهايش و بگسترانيم گيتى در را او هنرهاى و باشيم

. خواند خواهيم اندك و سست را مغزش و يرهخ را دلش بگيرد، سبك را شاه فرمان نيز كوه اگر. بترسد آتش از نيز شير نرّ دل كه زيرا
 از كه هر ليك. باشد مى خندان و شاد همواره شاه از خردمند و است يزدان فرّه تاجور، سر. است شاه از تخت و تاج و چاه و بند و بد و نيك همه
 شد نيرو به او از پيران روان بشنيدند، را وانج مرد گفتار آن انجمن چون. نيست آباد دانش، از مغزش و دل و است اهريمن از نباشد، شاد شاه،

 .گشتند پراكنده او بر آفرين از پر دهانى و زبان با همگى و

  موبدان و بزرگمهر با انوشيروان شاه دوم بزم

 و بپرداخت گيتى كار از دل بشنود، را دانايان گفتار تا خواست چون پس. گشت دانايان خواستار ايران شهريار روشن دل باز ديگر هفته در
 يا و سال كهن كارآزمودگان و روان روشن فرزانگان آن با نيز سرافراز و جوان بزرگمهر. برفتند او پيش به بودند، شاه درگاه سزاوار كه دانايانى همه
 روى -بود ادمانش بدو خسرو كه -بزرگمهر سوى به همگى رسيدند، شاه بلند تخت نزديك به هوشمند و دانا فرزانگان آن چون. شد روان جوان
 چگونه و چيست كار اين سرانجام آيا: گفت و بپرسيد  بوِش و سرنوشت باره در بزرگمهر از بود، تر فرزانه كه ايشان ميان از يكى آنگاه. كردند
 به او روزى آب و است تار و تنگ او بر روزى راه ليك. كند مى كار روز و شب اى جوينده و جوان مرد كه است چنان: گفت بزرگمهر است؟

 آيين. افشانند مى گل او بر درختان پيوسته و است خفته بخت تخت بر هنرى بى يك ديگر سوى از. است روان جوى در كندى و آهستگى
 .است آفريده چنين را روزگار اختر دانا پروردگار و گيهاندار و بگذرى سرنوشت و بخت از توانى نمى كوشش با و است چنين بوِش و سرنوشت

 .شد خواهد مند بهره نيكش كردار از باشد، تر كوشنده كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ فزونى و بيشى سزاوار كسى چه آيا: گفت ىديگر

 شايستگى و رادى و بخشندگى و آهستگى: گفت بزرگمهر كيست؟ سزاوار گيتى در نيكويى و است نيكوتر ما از چيزى چه: گفت ديگرى
 .چيزهاست نيكوترين

 به و جويد مى را گيتى خود كوشش با. گشايد مى بخشش به دست كه نيست پاداش براى از و دارد مى خميده را خود نگرد فروتن مرد
 .خرامد مى خود همراهان با هنگام

 .بگرداند را خود كيش و آيين ببيند، را خود آهوى چون كه كسى: گفت بزرگمهر چيست؟ خردمند مرد هنر جنگ، هنگام: گفت ديگرى

 به. برد مى رامش زندگى در باشد، بردبار دلش خردمند اگر: گفت بزرگمهر باشد؟ كمتر تن رنج تا كرد چه بايد زندگانى در: دپرسي ديگرى
 .نباشد نابردبار و تيز سرش و ببخشد را ديگران گناه شد، كامكار كه گاه هر و ببندد را كاستى و كژّى در و كند راستى ستد، و داد هنگام

 پس از هرگز نيكخويى و بخشندگى با كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ نگاهبان خود تن بر كسى چه مردمان يانم در: پرسيد ديگرى
 .نگراييد سستى به ديد، بد فزونى، از چون كه كسى نيز و. نرفت خود دل آرزوى

 دو سال هر در و آورد مى ارب آدمى براى گيتى دو هر در كه است دو آن از كداميك و نيكخويى يا است نيكوتر بخشش آيا: گفت ديگرى
 گرفته، چيزى او از كه كسى سر بر اگر ليك. بيĤرايد بخشش با را جانش بخواهد، او از كسى كه آن بى كه هر :گفت بزرگمهر دارد؟ بهار بار

 .بدان بازرگان را بخشنده آن ، بنهد سپاسى

 است، آن سزاوار كه كسى با كه اى بخشنده مرد: گفت بزرگمهر باشد؟ مى مرد پيرايه و است گرانمايه نيكوييها از كداميك: گفت ديگرى
 آن ، بنشانَد نيز مشك به را ناسزاوارى كس اگر ليك. گشت نخواهد نژند زندگانى، پاليز در هرگز و باليد خواهد بلند سرو همچون كند، نيكويى
 .رويد نمى گل خشك، خار از كه چرا  نبويد

 بيĤوريم؟ نيك فرجام و نام آغاز، همان از تا كنيم چه پس. نيست رنج و درد بى خردمندى هيچ سپنجى، سراى اين در: گفت ديگرى
 .مپسند نيز دشمنت بر پسندى، نمى خود بر كه را چيز هر. بدان خود تن همچون را گيتى همه و باش دور  گناهان از و برو: گفت بزرگمهر
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 چون پس. نيست خرد خور در انديشه، بجز چيز هيچ: گفت بزرگمهر آن؟ از يشب يا و كوشيد اندازه به بايد كه گويى مى آيا: گفت ديگرى
 .بكوش آن به آمد، پيش برايت كارى چون ببينى، بار برى، مى كه رنجى از كه بخواهى

 و ترس هم و اميد هم كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ ستايش سزاوار كسى چه پس گريست، بايد نكوهيده مرد بر اگر: گفت ديگرى
 .است بسيار پاك يزدان به شبيم

 بزرگمهر است؟ خوشتر كسى چه روز ناپايدار، روزگار اين در آيا گذرد، مى نيز آسمان از سرت كه خرد روشن مرد اى: گفت ديگرى
 .كند ياد داد از همواره نيز او كه باشد سزاوار پس. دهد مى خوبى به را او داد نيز روزگار شد، نياز بى و ترس بى كه كسى هر: گفت سخنگوى

 شرم بى مردم و باشد بردبار كه كسى هر: گفت بزرگمهر بود؟ خواهيم شادكام آن از كه است گيتى در دانش كدامين آن: پرسيد ديگرى
 .بپوشد چشم گناهكار گناهان از بجوشد، خشم از مغزش كه گاه هر كه كسى نيز و. شوند خوار او نزد در

 دست از كه را آنچه اندوه و باشد خردمند كه را كسى آن :گفت بزرگمهر پسندد؟ مى را چيزى هچ خردمند آيا هوشمند، اى: گفت ديگرى
 از باد، از بيد همچون را، خود اميد كه كسى ديگر و. نبندد ترس و درد و اندوه به دل بسپارد، خاك به را ارجمندى اگر و خورد نمى داده،

 . ببرد نابودنيها

 شهريار، بر چيز چهار كه گويد مى خردمند: گفت بزرگمهر گردد؟ مى تيره آن از پارسا دل و است بد ،پادشاه بر چيزى چه: گفت ديگرى
 به را خردمند مرد انديشه نبرد، گاه به كه آن سديگر. نباشد بخشنده كه آن ديگر. بترسد دشمن از جنگ هنگام به كه آن يكى: باشد مى آهو
 .نجويد كارها در خوابى و آرام هيچ و باشد داشته شتاب پر سرى كه آن چهارم و نهد كنار

 نيز خرد و گوييم مى راستى به را اين: گفت بزرگمهر شوند؟ مى نكوهش چه براى از آزادگان و است؟ آهو بى كسى چه: كه پرسيد ديگرى
 را پارسايى دل و بستن پادشاه بر كام و منش جستن، فروغ بيداد و كژّى راه از گرانمايگان، به بستن دروغ و افسون. است گواه سخن اين بر

 .باشد مى جوى ستيزه و نكوهشگر و جوى برترى مرد هاى نشانه آزردن، بيهوده

 آن بهتر پس. باشد راستگوى كه آن: گفت بزرگمهر است؟ سودمند او براى خويها از كداميك نباشد، گزند جوياى كه كسى: گفت ديگرى
 .ندارد روا را دل آرزوى براى از خرد كردن دور و خروشيدن نرم، آواى هنگام به و شرمانه بى گفتن سخن خردمند، مرد كه است

 بهره ازو نيز خويشاوندانش و پروراند مى را خود جان انديشى چاره با و است گزند بى گيتى در كسى چه: پرسيد ديگرى هوشمند
 بدو و سپاسگزارى او از كه ماه و خورشيد و شب و روز خداوند نآ. جست يزدان پيش در را كارها آغاز همان از بايد: گفت بزرگمهر يابند؟ مى
. بست آن بر سختى به را آز و رنج در و بپرورانيد ناز با را خود تن و سپرد گيتى شاه فرمان به را خود دل نهان، و آشكار در بايد. برى مى پناه
. واگذاشت نادانان به نبايد را گيتى كه زيرا سپرد، فرهنگيان به بايد را خردسال فرزند. بخشيد بسيار تهيدستان به و داشت نگاه را مردمان بايد
 .بنوازد را او بايد نيز پدرش باشد، پذير فرمان پسرى چون

 از پس و است گرامى جان، همچون پدر نزد در فرّخ پسر :گفت بزرگمهر دارد؟ پدر نزد جايگاهى چه راستكار فرزند آيا: پرسيد ديگرى
 .خواند مى پسر را او راهنما كه روست آن از و داشت خواهد نگاه زنده را نامش پدر، مرگ

 گرامى كه است خواسته و چيز با مردم: گفت بزرگمهر دانى؟ مى چه دارد، مى آراسته را مرد دل كه چيز و خواسته از: پرسيد ديگرى
 را خواسته چون ليك. گردد مى پديدار آن نيك خوى سى،بر خود آرزوى به خواسته با اگر پس. باشد مى خوار است، چيز بى كه هر و شوند مى
 .بود خواهد برابر سنگ با شاهوار گوهر ديگر نگيرى، بكار

 ترس بى او از پرهيزگار مردم كه شهريارى آن: گفت بزرگمهر خوانى؟ مى سودمند را بلند نام و تاج با شاهان از كداميك: گفت ديگرى
 .بيĤسايد او شاهى تخت زير به زمين و گردند هراسان بدكار مردم آوايش از و باشند

 و بخت به كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ رنج از پر و تهيدست گيتى، در كسى چه شوند؟ مى توانگر چيزى چه با مردم: گفت ديگرى
 چيزى هيچ گيتى در كه ناهما. است رنج از پر نيست، او يار بخت، كه هر ليك. است توانگر باشد، خرسند خواسته او براى خداوند كه سرنوشتى

 .بخواندند آفرين او بر همزبان همه و ماندند فرو بزرگمهر برابر در شنيدند، چنين كه نامداران. باشد نمى بدتر آز، از
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  موبدان و بزرگمهر با انوشيروان سوم بزم

 نزد به بودند، توانا دانش، و گفتار در و دانا كه را كسانى و بنشست پيروزه تخت بر شاه هشتم روز پگاه بگذشت، اين بر هفته يك چون
 :گفت بزرگمهر به پس. نپسنديد چندان او ليك گفت، سخن شاه پيش در اى گونه به كسى هر. بخواند خود

. گفت سخن او نزد در دانشى گونه هر از و بگشود زبان شنيد، چنين كه دانا و سخنگوى بزرگمهر. بگشاى شرم چادر از را خود چهره
 :گفت آنگاه. بادا پيروز پرهيزگار و دانا و توانا و نامدار و شيراوژن دار تاج سر: گفت و بكرد آفرين يارشهر بر نخست

. باشى داشته خرد بايد گردد، فزون دانشت كه بخواهى چون. گردند مى بلندپايه كه است گزند راه از سرپيچى با تنها مردمان كه بدان
 .است نامجويى آغاز دليرى

 .ماند مى كام بى گيتى در باشد، بددل كه هر. است سير بددل، مرد از گارروز كه همانا

 چون ليك. دهد ميوه بايد شود، سبز شاخى چون و باشى داشته هنر بايد جويى، مى بزرگى اگر. شود مى كامروا نگردد، بددل چون ليك
 داستان باره اين در شهريارى .است خوار و ناپسند هنر، بى هرگو كه چرا. دهى پاسخ گوهر از كه نباشد شايسته بپرسند، هنر باره در پرسشگران

 گردد مى توانگر كه است بخشش با شهريار،. جويد نمى آتش از را آب كسى زيرا. مگوى سخن آن رنگ از ديگر ندارد، بويى گلى اگر كه است زده
 .كن پيدا را راستى آن خود كردار با هستى، خوب گفتار در هنر جوياى اگر. شوى نمى نامدار نهفته گنج با و

 چون كه بدان. است راستكارى درخت همچون گيتى در خرد. پروراند مى خرد با را او آسمان و است فروتن دارد، خرد كه كسى هر
 نيك پاداش چندان زيرا مده، انجام كسى چشم به نمودن براى را نيك كار. شوى هراسان بورزى، آز چون ليك. گردى آسان تن باشى، خرسند
 .باشد بردبار كه كسى خوشا پس. است دالن گشاده يار بخت،. يافت نخواهى

 :باشد داشته هنرهايى خود، ناميدن برتر براى بايد بجويد، برترى كه كسى هر

 بد و نيك باره در ازو تا باشى داشته يارى بايد كارها در كه اين سديگر. باشى داشته درستى به آزمايش ديگر و فرهنگ و خرد نخست
. گردى بلند بكوشى، تن به چون باشى، زورمند اگر كه اين پنجم. بشويى كاستى و كژّى از را آن و باشد راست دلت بايد چهارم. بپرسى كارها
 .گشت خواهد نااميد كوشنده باشد، اندازه از بيش كوشش اگر ولى. ساخت نخواهد بند در را آرزوها نكند، كوششى زورمند تن چون ليك

 بود نخواهد شگفت باشد، داشته را خوى هفت نادان چون ليك. ديد نخواهى رنجى هرگز چيز پنج اين از و است چيز پنج دانا مرد خوى
 هنوز كه چيزى از نه كه آن ديگر. خورد نمى داده دست از كه را چيزى اندوه دارد، خرد كه كسى هر كه اين نخست. باشد رنج در همواره اگر

 كه گويد نمى و ندارد اميد است، ناشدنى كه آنچه به كه آن سديگر. شود آزرده و اندوهگين دهد، دست از را چيز آن اگر هن و گردد شاد نيافته،
 برايش اى سختى گونه همه اگر پنجم. شود هراسان هم نابودنيها از گردد، آسان تن بدى و رنج از چون چهارم. آورد مى بار بيد، درخت شاخ
 :بگفتيم كه نادان خوى هفت آن اينك. گردد نمى سست و رود مى پيش به آيد، پيش

 و مزد هيچ بگشايد، نيست، سزاوار كه كسى بر را خود گنج در چون كه آن ديگر. شود خشمگين كسى بر گناهى هيچ بى كه آن يكى
 در را خود سخن و بگويد كسى هر با را خود راز چهارم. نشناسد را خود تن و شود ناسپاس يزدان، به كه اين سديگر. يافت نخواهد پاداشى

 بيابد زينهار است، نااستوار و سست كه چيزى از كه اين ششم. سازد دچار گزند و درد به را خود تن ناسودمند گفتار با پنجم. بگستراند جا همه
 .بجويد فروغ شرمى بى با و كند ستيزه دروغ با كه آن هفتم و. بجويد پرنيان خار، بار از و

 خواهد آرامش در دلش خاموشى، آن براى از باشد، خاموش انجمن ميان در مرد چون. نيابد گزند پند، از كسى كه بدان د،بلن شهريار اى
 .يابد مى هوش و خرد دلت هم و يافت خواهد بهره آن از تنت هم بسپارى، گوش دانا گوينده به چون. بود

 با آيد، بار به اى، دانسته آنچه كه بخواهى چون. باشد مى تاج همچون شاهى تخت بر سخن زيرا  مكن فراموش اى، شنيده كه را سخنانى
. بكش بيرون نيام از شمشيرى همچون را خود زبان شود، گسترده جا همه در نامت كه بخواهى چون. بگشاى گوهر از بند خود گفتن سخن
 دروغ گرد به هرگز تا باش هوش به پس. گيرد مى فروغ دانش با آدمى دل و جان. گردد مى زيردست نيز زبردست بنشينى، نادان مرد با چون

 همچنان و شد خواهى توانگر دانايان گفتار شنيدن با. مكن تندى او با و بگويد را سخنش تا بگذار بگشويد، سخن به زبان كسى چون. مگردى
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 با را دانش چون زيرا. آيد پيش برايت يىسختيها چه اگر بجوى، را نيازى بى راه دانش با. گفت خواهى سخن نيز خودت شنوى، مى ازو كه
. بست خواهد را كاستى در سو هر از باشد، راست دلش با آدمى زبان چون. گشت خواهد رهنمون آسمان سوى به را تو آورى، بدست سختى

 مباد ناتوان آموختن، از هرگز شاه انوشيروان دل

 سازد؟ مى رها روزگار رنج از را او و دهد مى روشنايى را مرد كه است گيتى در نغزى و زيبا چيز چه آيا: كه پرسيد هوشى تيز موبد آنگاه
 .شد خواهد برخوردار گيتى دو هر از بيابد، خرد كه كسى هر: گفت بزرگمهر

 دانا كسى چون و است بهتر چيز همه از دانش: گفت بزرگمهر نباشد؟ -است ايزدى روشن و شاهوار جامه كه - خرد را او اگر: گفت موبد
 .بود خواهد مهتر بزرگان، همه بر باشد،

 خوار را خود سر بايد پهلوان مرد برابر در: گفت بزرگمهر نشست؟ آب اين با را خود روان هرگز و نجست را دانش راه اگر: گفت موبد
 و شاد جاودان تا و شد خواهد ىگرام پادشاه، دل بر ، آورد خاك بر را دشمن سر نبرد، روز در كه دارد را اين توانايى كسى چنين اگر. شمرد

 .بود خواهد فرمانروا

 مرگ، كه است آن بهتر ديگر پس: گفت بزرگمهر كيش؟ و آيين نه و پژوهد دانش نه و باشد نداشته اى بهره نيز اين از اگر: گفت موبد
 .نهد او سر بر تيره كالهخودى

 برويم؟ آن سايه زير به يا گرديم برخوردار همگان كارد، مى بهارى باغ در دانا كه دارى ميوه درخت آن بار از تا كنيم چه: گفت موبد
 ندرد، كسى تن بر را پوست خود گفتار با چون. گشت خواهد رنجور روانش دارد، بسته بد سخن از را خود زبان كه كسى هر: گفت بزرگمهر
 .رددگ يكسان دشمن، و دوست با و شود آسان دشوارش، كارهاى همه و بود خواهد همه دوست

 از پر كه است درختى بسان بد كردار كه بدان: گفت بزرگمهر است؟ ارجمند و بزرگ بگردد، گريز راه از كه كسى آيا: گفت موبد باز
. باشند مى رنج در مردم كه است زبان براى از كه باش آگاه. شنيد نخواهد درشتى چندان بگويد، نرم سخن كسى زبان اگر. باشد مى بد هاى ميوه
 ديگر. است شاهى تخت پيش در نشستن سزاوار باشد، شاهدوست و سخن كم كه مردى. بسنج را خود سخن خواهى، نمى را رنج اين چون پس
 آنها از دانايى با و باشد توانا بديها بر كه اين سديگر. باشد گريزان بگريزد، دام از كه ددى و مرغ همچون نيĤمده، هنوز كه بديهايى از كه آن

 برابر در. نشمارد را نيĤمده روزهاى و بگذرد ازو نيكى كه نگذارد. نيĤزارد بيĤزارد، نبايد كه را كسى و نيازد دست كرد، نبايد كه ارىك به. بپرهيزد
 كه اى شادى به خردمند. ببرد بسر دوست كنار در هستند، هم با كه پرى و تير همچون پيوسته و باشد هوشيارتر نيز نخچير از دشمن،

 هيچ گيتى در زيرا. ببخش شادى را تنت رنج، و كوشش با و كن دور را تنبلى و آسانى تن پس. ورزد نمى آزى چندان باشد، وهاند سرانجامش
 باره اين در. بادا جوان بختش و شاه همواره او و باد زنده انوشيروان به گيتى. يافت نخواهد گنجى باشد، تنبل كه كسى و نيست رنج بى سودى
 .گشت بيدار خفته، مردم دل و شد بسيار سخن

 خرّمى با همگى و بستودند بسيار نيز را گيتى شاه و بخواندند آفرين او بر شنيدند، چنين كه كنارنگان و دل بيدار خردمندان و موبدان
 .برفتند

  موبدان و بزرگمهر با انوشيروان چهارم بزم

 آن از سپس. بخرامند او ايوان به خردمندان و موبدان تا بفرمود ت،گش آزاد سپاهيان كار از شاه چون روزى. بگذشت نيز اين بر هفته دو
 دانش اندازه به يك هر چون. بپرسيد اخترى نيك سرانجام و دالورى و تاج و شاهى و داد و فرهنگ و آرامش و تيزى و نژاد و تن باره در موبدان

 .ساز آشكار را سخنت درخشنده گوهر: فتگ بزرگمهر به نيافت، رامشى آنها شنيدن از انوشيروان و گفتند سخن خود

 و فرّ و تخت و تاج و دانش و دادگرى به شاهى هيچ گيتى در كه بدان مهر، پاك و روشندل شاه اى: گفت و كرد آفرين شاه بر بزرگمهر
 برترى و بلندى و بترسد زداني از داورى هنگام به و باشد پرهيزگار شهريارى كه است نيكو چه. است ننهاده سر بر تاج تو بخت و خرد و چهره
 .بيانديشد كردگار پسند بجز هيچ كه نبايد. سازد فرمانروا خود دل آرزوى بر را خرد خشم، هنگام به كه است بايسته پادشاه بر. نجويد
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 با و آزرمجوى دلش و راستگوى زبانش همواره. بجويد خود نيكى پاداش به را بهشت كار، اين با و بداند يزدان از را زشتيها و خوبيها همه
 و روشندل و سخنگوى بايد شاه. باشد نمى راستى از بهتر گوهرى هيچ نيز شاه براى نيست بهتر راستى از كارى هيچ گيتى در. باشد آبروى
 تاج هنگام آن در تنها. بيابد شكست جايى از نبايد است، شاه زيردست كه كسى. بدارد مهتران با را مهتران و كهتران با را كهتران و باشد دادگر
 نگاه را درگاه كار بايد. ماند خواهد فرّهى با باشد، داشته آگاهى  دانشى هر از شاه چون. باشند ارجمند نزدش در دانايان كه شد خواهد بلند شاه
 كه را كسى بايد شاه. آيد گزند شاه به كار آن از شايد زيرا بخوابد، شاه از دردمندى با هيچكس كه نبايد. سازد زهرآگين را دشمن كام و دارد

 چه و گناهكار چه كه را كسى هر بايد. نيĤيند ستوه به كس آن از آزاران بى تا سازد دور گروه ميان از باشد، مى كيفر و پادافره سزاوار و بدنژاد
 باشد، شوم و شرم بى و بدكنش كس آن اگر ليك. سازد رها كرده، ياد اوستا و زند در كه آنچه و يزدان فرمان به باشد، مى شاه زندان در گناه بى
 .نبرد مردم خانه سوى به را تباهى تا ببرد ميان از را او بايد

 ديو بديهاى از گيتى شستن نهان، و آشكار در او كار و شاد داد، و كيش از همواره پردازد، مى شاهى به گيتى در كه هنگامى تا بايد شاه
 دل باشى، هوشيار دشمن، كار در خردمندى با چون. آسود خواهند درد از دادخواهان ديگر اشد،ب داشته فرهنگى با سپاهيان شاه چون. باشد

 هر. برآورى مردانت با است، نياز كه هنگامى در را پادشاهى هاى رخنه همه درگيرد، نبردى كه اين از پيش بايد پس. آيد برمى جاى از دشمن
 آب در را خود چهره همچون افزودن فرزند به را خود مهر. رسيد خواهد نيز تخت و تاج بر نكوهش آن شود، نكوهيده شاه آن براى از كه چيز

 خود رنجهاى ديگر و بگشايد او بر را خود گنج در و برافروزد دانش و فرهنگ آموختن با را خود فرزند دل شاه، كه باشد سزاوار پس. است ديدن
 تنگ او بر را خواسته و نيرو ليك. آورى راه به شرم با را او بايد و شكست را او دل نبايد يازد، بيداد به دست شاه بچه كه گاه هر. نيĤورد ياد به را

 بماند، چندى اگر زيرا  كن جدا بوستان از را او پس. بود خواهد بوستان در هرزه گياهى همچون ديگر او بيابى، دشمنى دلش در اگر ولى. بدارى
 و بدنژاد دستور از كه بدان. سپارد گوش بدگوى سخن به نبايد باشد، هوش و فرّ با شاهى چون. گردد آهو از پر او از شاهى باغ همه و يابد نيرو
 بايد. مبر فرمان او از بگويد، بد دادگرى از نادان چون پس. شنيد را نادان سخن نبايد. رسيد خواهد تباهى شاهى تخت و تاج به بد گفتار از

 ها گفته اين پارسا چون .آورد مى كاستى ديو، زيرا نيست، زيبنده راستى بجز هيچ شاه بر. كرد پاك كژّى از را خود دل و آراست راستى همواره
 به شاهى تخت و تاج. بماند پايدار او بر شاهى تخت و كند آفرين شهريار بر شاهى تاج. ساخت خواهد فرمانروا خويش دل بر را خرد بشنود، را

 هنريافته جان باشد، برجاى روزگار تا. بماند يادگار به نيك نام او از بگذرد، ناپايدار روزگار اين هرچه. گردد دناامي بخت از بدانديش و بنازد شاه
 .بماناد جوان انوشيروان،

 .شد تيره دانايان آن هاى انديشه و گشتند خيره بزرگمهر گفتار شنيدن از انجمن آن

 ديدگان به اشك پندها آن از و ساخت خوشاب مرواريد از پر را دهانش و يافزودب بزرگمهر روزى بر بشنيد، را سخنان آن انوشيروان چون
 .برفتند زمين شاه آن ايوان از آفرين از پر لبى با انجمن آن همه سپس. آورد

  موبدان و بزرگمهر با انوشيروان شاه پنجم بزم

 ديباى با را گيتى و بيانداخت را شب الژوردين چادر و گشت فروزان فروز گيتى خورشيد چون هشتم روز به. بگذشت نيز اين بر هفته يك
 دبير يزدگرد و شاپور و - خردمندان و موبدان بزرگ -اردشير و گويندگان و خردمند پيران و موبدان با ايران شاهنشاه بيĤراست، خود زرد

 نهان در خود با را دانش اين كسى چه: گفت ناياندا آن به گيتى شاه پس. بيĤمد شاه انوشيروان كنار به نيز جوان و سراينده بزرگمهر. بنشست
 بگشود زبان خردمندان آن ميان از بشنيد، را سخن اين موبدان موبد چون شود؟ آهو بى نيز شاهى تخت و بگيرد نيرو يزدان كيش آن از كه دارد

 مرگ، از پس بگشايد، نيز گنج از بند خود ىدادگر كنار در چون نيز. شود مى درخشان تخت، و تاج و فرّ شاه، دادگرى از كه همانا: گفت و
 در و بشويد دروغ از را خود زبان كه اين ديگر. است پاشيدن براى از نيز گنج و آيد مى دست به بخشيدن از بلند نام زيرا. ماند خواهد بلند نامش
 نبايد نامور شاه سر كه آن چهارم. شد خواهد استهآر او تاج با روزگار باشد، بخشايش و دادگرى با كه شاهى سديگر. نجويد فروغ كژّى با گيتى

 باشد راستى به گويد، مى كه سخنى هر همواره. نگردد  كهن گيتى، در نامش كه بگويد سخن چنان كه آن پنجم. شود جوشان گناهكار كهتر از
. باشد چنان نيز خود تخت رستندگانپ با ورزد، مى مهر خويش بخت بر كه همچنان كه اين ششم. نپيچد سر خود آيين از كارى هيچ در و

 از نالد، مى بخت از بسيار كه كسى هر كه بدان. نگردد سير آموختن از دلش هرگز باشد، توانا گفتن سخن در زبانش و دانا چه اگر كه آن هفتم
 كه كسى هر ليك. پروراند مى رجامف هم و نام هم آدمى براى ، خرد كه زيرا مكن، جدا خرد از را خود دل هرگز شاه اى. است گشته رها خرد
 .است اندك دانشش و پست او منش. ندارم همتايى هيچ دانش در كه هستم كسى آن من گويد



115 
 

. باشد زشت شاه، بر برانگيختن، جاى از را دل سخنى، اندك با و ريختن خون كه بدان پذير، دانش و دانا شاه اى: گفت دبير يزدگرد آنگاه
 گاه هر. سازد مى تيز را خود دل نادانى، از و ستيزد مى نيز خردمند با و يازد مى كارى به دست اى انديشه هيچ بى گردد، سبكسر شهريارى چون
 .آمد نخواهد نغزى كار هيچ او گفتار از باشد، مغز تيز داورى اگر. گردد مى يار روانش با ديو شود، آز از پر گيتى شاه دل كه

 خاك در كه بهتر همان باشد، زفت و تنگ دلش كه توانگرى نيز و نترسد ننگ از و بترسد دخو جان از جنگ هنگام به كه جويى جنگ
 مرد اگر. سوخت خواهد آتش در جانش مرگ از پس برود، كژّ راه به پيرى چون. باشد نمى زيبنده جويى برترى مهتر، بر و تهيدست بر. شود
 .مباد زبان و روان را او پس. ماند نخواهد جوان و تندرست نيز روانش و شد خواهد سير ازو روزگار باشد، سست كار در جوان

 كه بكن كارى. باد تو كام به روزگار خورشيدچهر، شاه اى: گفت بيĤراست، دانش با را خود مغز و شنيد را نغز سخنان آن بزرگمهر چون
 از نه. ندارد شكوهى هيچكس نزد در كه آن براى از نالد، ىم نادان از نيز كوه و سنگ دل. بپروراند دانش به را خود روان دارد، خرد كه كسى هر
 آن يكى. باشد مى تر نكوهيده پژوهان، دانش نزد و است نكوهيده مردمان، نزد در. شناسد مى باز ننگ از را نام نه و داند مى را آن فرجام كارى آغاز
 رنج از سر كه جويى جنگ نيز و نگشايد بخشش به دست و كند نگاهبانى خود گنج از سپهبدى كه آن ديگر دو. باشد دروغگو داورى كه

 .بپيچد

 از را گزند تواند مى چگونه باشد، دردمند خودش تن كه پزشكى چهارم. نترسد گناه از ببيند، خوشى كارى از چون كه دانشمندى سديگر
 خواب و آرام را او كه اى فرومايه ششم. بنازند ،ندارند ارزش پشيزى كه ارزش بى چيزهاى به كه تهيدستى مردم پنجم بدارد؟ دور خود بيمار
 و آيد خشم به كه خردمندى هفتم. نهد مى سپاس سرت بر آن براى از بوزد، تو بر نوشينى باد اگر ليك آيد، مى دريغ دريا روشن آب و مردم

 پشيمان بدش كردار از بيابد، خرد چون هنر بى دل. بسپارد تنبل به را كارى كه كسى هشتم. بدوزد ديگرى خواسته و چيز به چشم پيوسته
 انوشيروان دل. آويزد مى دل آرزوى به افتد، نيستان در يا و ببيند گوگرد كه آتشى همچون خرد بى مردم دل كه بدان نيكخو، اى ليك. گردد مى
 .بادا بنده او پيش در گيتى سران و زنده شاه،

  موبدان و بزرگمهر با انوشيروان ششم بزم

. بنشست زر تخت بر و بيĤمد زرين كمر و تاج و دستبند با خودش و بيĤرايند را بارگاه تا بفرمود پس. بگذرانيد اين از پس را تههف يك شاه
. گرفتند جاى پيرامونش نيز بزرگمهر و خردمندان. نشستند ديگرش سوى در نيز دبير يزدگرد و او سوى يك در - بود او دستور كه -موبدى
 كه گنجى سازى؟ نهان گردند، مى بلند آن از ارج بى مردم و است سودمند جان براى كه را سخنانى گوهر بايد چرا: گفت هربزرگم به شاه آنگاه
 .بخشد مى خرّمى را مغز آن شنيدن و يابد نمى كاستى اش گوينده براى

 زود باشد، كم چون و رساند مى ندگز تو به آن بيشى كه چيست آن هستى، نامورتر نيز آسمان از كه اى: گفت بزرگمهر به موبد پس
 بيشتر را خود نيك كردار چون نيز. گردد مى پرورده روانت و شوى مى آسان تن بخورى، كمتر چون كه آن: گفت بزرگمهر دهد؟ مى فزونى برايت
 .گرفت خواهى پيشى همĤوردانت از سازى،

 هستند؟ نياز بى آن از هم و دارند را آن هم كه است كدام مردمان دل براى آهو سه آن يادگير، و گوينده مرد اى: گفت دبير يزدگرد آنگاه
. بكاود نهان در را خود جان و تن چون نيست، آهو بى گيتى در هيچكس كه بدان. بشويى آهوجويى از را خود دل بايد نخست: گفت بزرگمهر
 تا كوشد مى كه دورويى و چين سخن مرد سديگر و بگريد تو بر باشى، كهتر كه آن ديگر و بيĤورد رشك تو بر باشى مهتر تو چون كه آن نخست

 را سخن يك سراسر كه كسى هر. شود مى دور ايشان از جاه و فرّ نگويند، سخن خود جاى در سخنگوى مردم چون. برانگيزد گَرد نيز آب از
 خشمگين دهد، دست از را چيزى چون و دوزد نمى چشم چيزى به خردمند مرد. گرويد خواهد آن به نه و دانست خواهد را گفتار آن نه نشنود،

 .گردد نمى

 آرزو آن. نيست آبرو بى نهان، چه و آشكار چه گيتى، در هيچكس كه همانا خردمندان، دانش از برتر اى: كه پرسيد موبدان موبد سپس
 بزرگمهر باشد؟ مى گزند و رنج و درد با هرا كدام و است سودمند راه كدامين تو براى كه بگوى اكنون. است خواسته و نيرو يافتن براى از نيز

 .باشد مى خردمندى و نيكوكارى راه ديگرى و بدى و باكى بى از پر راهى يك. باشى داشته را كدام آرزوى تو تا است، پيش در راه دو: گفت
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 جامه خرد. باشد مى تو ونرهنم كه است خرد اين راه، اين در ليك. است باك و ترس با و دراز راهى خاك، به گيتى از بازگشتن راه
 گيتى در نيز كسى نيست، او يار خرد كه تنومندى باشد؟ مى شاهوار جامه اين سزاوار كسى چه كه بنگر پس. است خردمند ايزدى و شاهوار

 چون. باشد مى گواه گفتار ينا بر ايزد و است جان جانِ ، خرد زيرا  بود خواهد روا نباشد، نيز جان نباشد، خرد كه آنگاه اگر. باشد نمى خريدارش
 او به چون. بود خواهد برجاى نيز هميشه و هست كه بگراى يزدان به نخست دانش در. شود مى جنگ سزاوار بيĤموزد، را دانش بنياد مرد

 فرمان و اىگر پاكى به پوشيدن و خوردن در همواره. رسيد خواهى شتافتى، مى سويش به كه جايى همان به و يابى مى را دل كام بگروى،
 ميان از آبرويت آن، نام از كه برگزين را آن ها پيشه از. مياز دست زفت مردم گنج و دست به يافتى، نياز چيزى به روزى اگر. بدار برپاى را يزدان
 .نرود

 و برگزين خاموشى انجمن، پيش در كنند، آفرين تو بر همگان بخواهى چون. باشد تو يار سختيها در كه ساز بلند را خود دوستى كسى با
 كه زيرا  را دينار گنج نه بگير، اندازه را سخن همواره. اى سوزانده را خود جگر آموختنش در و اى آموخته كه بگوى را همان بگويى، سخن چون
 .كن تير بسان را خود زبان و كمان همچون را خرد و ببر بكار هوشيارانه را زبانت گفتن، سخن هنگام به. است خوار دانشمند، مرد براى گنج

 آرامش و خرد بايد تو بركشد، رده تو پيش در دشمن چون. بدار نگاه دشمن از را خود تن و باش هوشيار آيد، پيش برايت رزمى چون
 .شد خواهى پيروز كنى، دستى پيش اگر كه بدان. بسازى زرد را خود روى ترس، از نبايد ببينى، خود روبروى را همرزمى كه آنگاه. برگزينى

 .ببين هوشيارانه را خود همĤورد افزار جنگ و باش هوش به تازى، مى اسپ بر كه هنگام آن در. گردد مى پست سرت كنى، سستى چون ليك

 ديگر نبود، خود دشمن برابر در پايدارى توان را تو اگر ولى. برگزين نبرد براى را يارانى هوشيارى با و برمگرد او از تو گردد، تيز او چون
. رساند گزندى تو به خوراك نبايد كه بدان و باش نگاهدار را خود تن خوردن، در همچنين. بازآور را خود هوش رزم، از برگشتن با و مكوش او با

 هنوز كه بخور چندان و مخور بسيار و پيوسته. گردد مى فزون زورت بخورى، كم اگر كه باش آگاه و داشت خواهد گزند برايت زيرا مخور، افزون
 را يزدان چون. شنيد نخواهد آفرين كسى از هرگز مست كه زيرا  رساند شادمانى را تو كه بنوش چندان نيز مى. باشى داشته خوراك زوىآر هم

 هر. بپرست و كن ياد بسيار را آفرين گيهان پروردگار. بود خواهى آن ديده مانند به تو و تن همچون گيتى و شد خواهى پسنديده بپرستى،
 پاك يزدان راه پس  اى سرشته خاك با كه هستى آبى و باد تو كه بدان. برگزين را ميانه راه كارى هر در و بده انجام خودش نگامه به را كارى

 يزدان و بشناس را سود و بگراى نيكى به. باش نو تو است، كهن گيتى، اين اگر و مكن كمتر خوردن از را يزدان پرستش هرگز. مكن فراموش را
 .بياز دست نيكى به هستى، خردمند اگر و نگرد بدى گرد به هرگز. اشب سپاسگزار را

 خرد ديگر پس آن از زيرا مبر، خرد و انديشه پيش به را خود دل آرزوى. كند نيكى نهان و آشكار در كه است تر ستوده گيتى در كسى آن
 .مپيچ سر آموزگار از آيد، بار به تتن رنج كه بخواهى چون و بيĤموز دبيرى فرزندت به. نگريست نخواهد تو سوى به

 و هاست پيشه ارجمندترين دبيرى. گرداند مى بخت سزاوار است، ناسزاوار كه را كسى و رساند مى بزرگى تخت به را جوان دبيرى، كه بدان
 بدارد، را خويش تن چون پس. ستنش خواهد پادشاه كنار در ناگزير به باشد، انديشه و دستگاه با دبير چون. گردد مى بلند آن از سرافكنده مرد
 .يافت خواهد شاه از نيز اى اندازه بى گنج

 به و برگزيند است، تر كوتاه كه را آنهايى ، سخنان از بايد. بگويد بهتر هم را سخن هر چم بايد. بداند را نويسى زيبا و گفتار شيوايى گاه هر
 .بنويسد شيوه ترين دلخواه

 تازه و پاكيزه و راستكار و راستگوى و دانش با و شكيبا و پارسا و پادشاه سازنده و هوشيار و سخن ادگيرندهي و بردبار و خردمند بايد دبير
 .يافت خواهد جاى پادشاه نزد به گمان بى برود، پادشاه نزد به هنرها اين با گاه هر پس. نگويد بد نيز زبانش و باشد روى

 و بيĤراى او براى نو پايگاهى و برو: گفت موبد به پس. شد تازه بهارى گلهاى همچون شدل بشنيد، بزرگمهر از را سخنان اين شهريار چون
 .گردد مى تازه آدمى دل او گفتار از كه زيرا  بيĤور او سزاوار شاهوارى جامه و درم
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  موبدان و بزرگمهر با انوشيروان هفتم بزم

 و دبير يزدگرد و ساوه و دل بيدار خردمندان و موبدان و بنشست ستهپيل تخت بر و نهاد سر بر تاج شاه بگذشت، اين بر روز هفت چون
 با هرگز و بگوى دانى مى من از راستى هرچه. بنماى راه و بيĤراى را دل: گفت بزرگمهر به شاه آنگاه. بنشستند او پيش در نيز هوش تيز بهمن
 و پوشيده و بگو سبك را سخنهايت ليك پرستيد؟ و داشت نگاه بايد چگونه مرا پيمان و راه و فرمان كه بگوى. مجوى آبروى بزرگان، از كژّى
 در ديگران به را آنها شوند، آگاه تو سخنان از سران اين چون كه بدان. مساز خام بوى، و رنگ با آميختن با را گفتارت و مگوى سخن بسته
 .گفت خواهند گيتى

 خود كيش راه را زمين شهريار پرستيدن خردمند كه همانا آسمان، نالژوردي گنبد از برتر اى: گفت بيدار شاه آن به بزرگمهر پس
 دلى. پرستد مى را اهريمن روانش است، پادشاه دشمن كه كسى هر. ساخت دلتنگ را شاه يا و كرد درنگ شاهان فرمان در نبايد پس. داند مى
. دهد مى پايگاه او كنيم، نيكى ما چون و است گيتى آرامش شاه، كه بدان. بماند برايش پوستى و مغز ديگر كه نبايد نيست، شاه دوستدار كه

 چهره. مپسند او جاى به نيز را فرزندت. بياميزد گناه و كين به دست كسى نبايد است، دسترس بدى به هم و نيكى به هم را ما چون پس
 بخت كه زيرا نرسد، بدى تو به او فرّ از. نيابد راه سرزمين آن به نياز باشد، آن در شاه مهر كه شهرى هر. بدان خود جان همچون را او دآلراى

 تا بكوش يابى، بهره او نيكى از چون. باشد مى شاه چهره بر يزدان فرّ كه چرا است، خندان شاه، از گيتى دل. پروراند مى نيكويى همواره شاه
 چون. پيچيد خواهد روى تو از بخت درنگ بى كه نبدا بپيچى، سر شاه از خود خواست و انديشه روى از اگر. بسپارى فرمانش به گوش هميشه

 همواره كه بدان ببيند، رنج خود شاه از اى پرستنده اگر. مگرد بدكنش گشتى، دور او از كه هم گاه هر. مشو منش پر سازد، نزديك خود به را تو
 را شاه راز و كند مى آفرين يزدان بر شناس يزدان مرد .كنى كندى نبرد در يا و گردى سير كار از كه نبايد. بود خواهد گنج و ناز رنج، همراه به
 .گويد نمى نيز ماه و خورشيد به و دارد مى نگاه خود دل در

 افشاند، نمى بار تخت و تاج بر كه درختى آن گل. كند مى زارى و گله خويش تن از گويى كه همانا كند، سستى شاه فرمان در كه هر
 دروغ كه كسى هر. سازى مى كمتر شاه نزد در را آبرويت كار، اين با كه زيرا مگوى، بد او پيش در شاه ندانخويشاو از هرگز. بود خواهد نكوهيده

 هر تنها بپرسد، چيزى تو از اگر. نگويى پادشاه به نيست، خرد خور در كه را سخنى تا بكوشى بايد. نگيرد فروغى شاهان نزد در گويد، بسيار
 است، بشنيده نهان و آشكار در گوش كه آنچه از بسيار دانشها گيتى در زيرا  مبر را خود آبروى گفتن، بسيار سخن با و بگوى دانى مى كه آنچه
 گيتى در باشد، خندان او براى از شاه لب كه كسى و ماند خواهد دردمند روانش همواره بسازد، خوار را او گيتى، شاه كه كسى. باشند مى بيشتر

 هر كه چرا. باشى هم ديرينى پرستنده چه اگر  مكن خراميدگى و نازرفتارى آن براى از هرگز بنوازد، را تو شاه، كه گاه هر. بود خواهد ارجمند
 .است نياز بى تو از شاه كه بدان هم باز باشد، دراز تو پرستش چند

 هيچ و بخواه پوزش گردد، دژم تو با چيزى براى از شاه گاه هر. پرستيد خواهد را او تو، همچون گمان بى همان بپروراند، را ديگر كسى اگر
 از ديگر بتابى، شاه از را خود دل اندكى كه گاه هر. مبر شاه پيش به را خود برهنه دل پس نيست، آگاه گناه آن از دلت اگر و مگوى سخنى
 پس آن از ديگر كنى، چنين اگر كه بدان. دبين مى را تو تيره روان و كژّ دل و نهان خود فرّه با او كه چرا  منماى او به را خود روى و برو او پيش

 دريانوردى همچون درگاه پرستنده كه بدان دريايى همچون را پادشاه درگاه. شنيد نخواهى نيز را او گرم گفتار و يافت نخواهى نيكويى او از
 آن بايد بگذرد، دريا آن از اهدبخو خردمند چون پس. است آن بادبان همچون خردش و لنگر بسان سخنش. باشد مى كشتى آن هنرش كه است
 .نگذارد گام شاه درگاه به كه باشد سزاوار ندارد، خرد كه كسى هر ليك. ببرد بكار است، دار سايه هم و دار مايه هم كه را خرد بادبان

 ليك است، سوزان شم،خ هنگام به آتش چه اگر كه چرا. باشد خشنود او درگاه پرستنده بايد باشد، نيز آتش كوه پادشاه، اگر كه بدان
 ماه و درياست همچون شاه كار. است گزاينده زهرى همچون گاه و برى مى بهره انگبين و شير ازو گاهى. گردد مى فروزان باشد، خشنود چون
 خردش و باد زنده انوشيروان، به گيتى. مرواريد برخى و آوردند مى دست به ريگ دريا آن از برخى نيز مردم. تابد مى او فرمان به آسمان از نيز
 .باشد مى كشور آرايش خوبى هر در و است سر گيتى شهرياران همه بر كه چرا  بادا جوان بختش و بيدار و پير

 بگويد كه بود چنان ،» زِه «گفت مى گاه هر كه بود چنان شهريار بخشش. گشت زنده او ديدار به دلش بشنيد، را او گفتار خسرو چون
 هزار ده نيز هميان هر در. درم گنج از هميان چهل بگويد كه بود چنان گفت، مى نيز »زهازه «،»زه «گفتن كنار در هك گاه هر و. هميان چهار
 پيش به را هميانها]  درم هزار چهارسد[  آن همه نيز او خورشيدچهر گنجور پس. گفت »زهازه «،»زه «كنار در شاهنشاه هنگام آن در. بود درم

 . بيĤورد بزرگمهر
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  انوشيروان دستور مهبود داستان

 گمان در را خود دل اى، آموخته كه دانشى با و مياساى  آموختن از نيز دمى هرگز. آورم مى ميان به دستور مهبود داستان از سخن اكنون
 نغزى بازى وزگار،ر هنگام، همان در درست بپرداختم، را خرد وامِ و بيĤموختم بايست، مى آنچه هر ديگر كه بگويى گاه هر كه بدان. ميافكن

 .نشاند مى آموزگارى پيش در را تو و سازد مى

 بر تاج پيلسته تخت بر خسرو همچون پادشاهى هيچ كه گويد موبد: بشنو است، بخوانده باستان گفته از دهگان كه را داستانى اين اكنون
 دانش با را خود دل و آموخت مى دانش دانايان، از. ندارد ياد به دادگرى و پرهيز و بزم و رزم در را او همچون شاهى هيچكس و ننهاد سر

 در هرگز نيز تو آموخت، مى دانش چنين اين او چون پس. آراست مى دانش با را خود دل همواره و بود موبدان با خوابش و خورد. افروخت برمى
 گفتار از را داستان اين چون اينك. هستى نادان گشتم، توانا آرزويى هر بر و شدم دانا ديگر بگويى كه گاه هر كه بدان. مكن سستى آموختن
 :كه بكرد ياد انوشيروان از برايم را سخن اين بپرسيدم، كهن روزگار باره در او از چون. گير ياد به بشنوى، پير و گوينده دهگان

. جست مى نيكنامى تنها گيتى از و داشت درست اى انديشه و خرد پر دلى كه بود دل بيدار و پاك گنجورى و دستور را انوشيروان
 دو را او. بود مهبود بود، نغز گفتارهاى از پر دلش و روان كه مغزى پاك آن نام. داشت جاى و راه خسرو نزد به و بود نيكوانديش و نيكوخوى

 برسم يا و پرداخت مى زمزم به]  خوردن خوراك از پيش[  شاهنشاه كه گاه هر. بودند شهريار پرستنده همواره كه بود خرّم بهار همچون فرزند
 دو و بود او خانه در پادشاه آشپزخانه. بود ترس بى فرزندش دو آن از و او از تنها و خورد مى چيزى كه بود مهبود دست از تنها خواست، مى

 .ريختند مى اشك و ندبرد مى رشك بدو مهبود كار از بزرگان شاه، درگاه در ليك. آوردند مى پادشاه پيش به را خوراك نامور پارساى آن فرزند

 اشك فرزندش دو و مهبود از همواره زروان. بود او درگاه و بزم فروزنده و شاه دار پرده كه بود زروان نام به سال كهن نامورى ايشان از يكى
 را شاه جان ايشان، از يىبدگو با تا يافت نمى راهى هيچ ليك. كند تيزى پارسا آن كار در پادشاه كه كند كارى تا بود آن بر پيوسته و ريخت مى
 خود به بيم شرم، بى مرد آن كردار و گفتار براى از هرگز ولى  بود آگاه درگاه در بدخواهى چنان بودن از نيز خردمند مهبود. سازد آزار پر او از
 چون. درآميخت او تاريك جان با و ساخت زياد او نزد به را خود آمد و رفت و بخواست درم سود، براى زروان از جهودى مرد روزى. نداد راه

 و نيرنگ و افسون نيز و گيتى شهريار و درگاه آن باره در او با نهانى روزى شد، خسروى كاخ آن پرستنده و پروا بى شاه، دار پرده با گونه بدين
: گفت و بگشود او براى را خود راز بشنيد، را افسونش راز و بنگريست جهود مرد آن گفتار به كه زروان. بگفت سخن بدخويى و كژّ كردار و جادو
 در كه رسيده جايى به او بزرگى زيرا ببرى، ميان از را مهبود و بسازى جادويى بايد. مساز آشكار ديگر كسى پيش در من بجز را سخن اين

 گونه بدين و. خورد مى كخورا مهبود فرزندان دست از تنها نيز شاه. بس و است انوشيروان خود گويى و شمارد نمى چيزى به را هيچكس گيتى
 براى از: گفت زروان به شنيد، چنين كه جهود مرد. بوسد مى را دامانش دم هر نيز آسمان كه است گشته منش پر چنان شاه نوازش از مهبود

 بنگر و ببوى را ردنيهاخو آن و برو پس. آورند مى برايش خوراكهايى چه كه ببين گيرد، دست در برسم شاه كه آنگاه. بخورى اندوه نبايد كار اين
 زنده را مهبود نه تو پس آن از ديگر. ببينم دور از را شير كه بود خواهد بس همين تنها من براى كه بدان. هست آنها ميان در شير هيچ آيا كه

 تر تازه او ديدار از دلش يد،بشن ازو گفتارى چنين كه زروان. بريزد درنگ بى بخورد، شير آن از نيز سنگ و روى اگر. را پسرانش نه و ديد خواهى
 همواره بدآموز آن و  بگذشت چندى گونه بدين. نبود او بى رازش و شادى و خوردن و رفت مى شاه درگاه به مهبود آن با همواره ديگر پس. شد
 .رفت مى شاه درگاه به

 خسرو شاه چون كه بود انديش پاك زنى امور،ن مهبود آن پرده پس در. خراميدند مى شاه نزد به شادى با بامداد هر مهبود فرزند دو آن
 را آنها روى زربافت دستارى با و نهاد مى خوان بر بودند، نشانده گوهر آنها بر كه رود كاسه سه و آراست مى زرينى خوان خواست، مى خوراك

 جاى و خورد مى شاه و رسيد مى بلند شاه آن نزد به ارجمند آن فرزند دو دست از گالب و شير و انگبين از خوراكهايى سان بدين و. پوشانيد مى
 نهاده سر بر را آن بود، استوار او نزد در خوراك كه كارى پيش و بردند مى انوشيروان نزد به را خوان جوان، دو آن روزى. آراست مى را خواب

 پرنيان چادر اين شاه، انوشيروان درستكار اى: تگف جوان مرد آن به خندان و كرد نگاه دار پرده زروان رسيد، شاه كاخ دهليز به خوان چون. بود
 زود شنيد، چنين كه جوان آيد؟ مى آن از خوشى بوى چنين كه دارد رنگى چه كه ببينم تا بردار خورد، مى آن از شاه كه خوراكى روى از را

 بارساالر زروان به بديد، را خوراكها آن رنگ چون و بيĤمد او پس از نيز جهود مرد و كرد نگاه آن به دور از زروان. بگشود را خوراك آن روى
 .نشست بار به كاشتى، كه درختى آن: گفت
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 آزاد شاه آن به و برفت خوان پس از گَرد همچون شتابان نيز زروان. ببردند انوشيروان نزد به را خوان بيدار و خردمند جوان دو آن آنگاه
 خندان بخت آسمان، زيرا. مبر خوردن به دست بخورد، تو از پيش خوراك اين از ندكىا كسى كه آن بى تو دادگر، و اختر نيك شاه اى: گفت مرد
 چون. ببرد بهره زهر اين از دشمنت تا بگذار پس. است بيĤميخته زهر با را شير تو آشپز ليك. است روشن تو ميدان و تخت از گيتى و تو

 آن هنگام آن در. بود ايشان مهربان و خردمند مادر خوراك آن آشپز. كرد نگاه نجوا دو آن به روشنى با بشنيد، او از را سخن اين شاه انوشيروان
 در دو هر. خورد ايشان به تيرى گويى بخوردند، شير و انگبين آن از همينكه ليك  شدند كار آن آماده درنگ بى خود راستى و پاكى از جوان دو

 .بدادند جان انوشيروان پيش

 از و آورند آسمان بر خاك مهبود خانه از تا بفرمود  پس. گشت شنبليد گل زردى به رخسارش و برآشفت ديد، چنين گيتى شاه چون
 مهبود ايوان در را هيچكس گونه بدين. سازيد جدا تن از خاك آن بر را آشپزش و مهبود سر بايد: گفت .باشند نداشته باك هم كس هيچ

 نيز زروان. داد تاراج به را آراسته گنجهاى و كودك و زن و ها خواسته آن همه نوشيروانا. نماندند گيتى در بسيار نيز او خويشان از و نگذاشتند
 خود چهره راستى و بگذشت اين بر چندى .برافراخت بلند ابر به را سرش و گشت ارجمند نزدش در جهود مرد و رسيد خود كام به كار آن در
 .بود ساخته نهان شاه از را

  آن دو هر شدن كشته و ودىيه و زروان افسون شدن آشكارا

 در. بگذرانند او تخت پيش از بردند، مى شكار به كه را اسپانى تا بفرمود پس. كرد را گرگان نخچيرگاه به رفتن آهنگ گيتى شاه روزى
 گشت برافروخته شاه رخسار تازى اسپان آن ديدن با. افتاد مهبود داغ به چشمش اسپ دو روى ناگهان كرد، مى نگاه آنها به كه اسپانى آن ميان

 براستى :گفت و بكرد ياد را مهبود دل، داغ با و بباريد ديدگان از اشك درد با بسيار. بسوخت او بر جانش داشت، مهبود به كه مهرى براى از و
 هيچكس كه همانا بجست؟ كاستى راه جانش راستى، و دوستدارى همه آن با مهبود چرا ببرد؟ راه از را آبروى و جاه با مرد آن فريبكار، ديو چرا
 سوى به سپاهيانش همراه به دل داغ آن با انوشيروان سپس .داند نمى بود، آشكار كه را آنچه نهان درستى آن گيهان يكتاى خداوند بجز

 .آراست مى را خود دل ايشان گفتار شنيدن با و پرسيد مى سخنانى كس هر از راه ميان در. برفت نخچيرگاه

 به شاه دستور و زروان و دبيران آنجا در روزى. بكرد كوتاه را خود راه ها افسانه شنيدن با و ساخت همراه خود با ار بسيارى سرايندگان
 از را خود دل: گفت موبد به بشنيد، را سخنان آن كه شهريار. برفت سخن گزند پر اهريمن و جادو و بند و افسون از چندى و برفتند شاه پيش
 با خرد و باشى جاويد: گفت بدو زروان ليك. مجوى شگفتى جادو و نيرنگ از و بگوى سخن كيش و يزدان از نهات. مدار رنجه نيرنگ براى

 خوراكى در شير اگر كه چنان. داند نمى جادوگر مرد بجز هيچكس را آن ولى. هست بگويند، سخن جادو از هرچه كه بدان. باشد يار گفتارت
 شد تازه برايش كهن روزگار آن ناگهان بشنيد، را سخن اين انوشيروان چون. بگرداند زهر كردن، نگاه با نهات دور از را آن تواند مى جادوگر باشد،

 از روانش. براند را خود راهوار اسپ و بماند خاموش و كرد نگاه زروان به پس. بركشيد جگر از سردى آه و افتاد پسرش دو و مهبود ياد به و
 چه روزگار آن در ناسازگار مرد اين آيا دانم نمى: گفت مى خود با. بود مهبود دشمن زروان كه انديشيد مى خود با و بود گشته دود از پر انديشه

 پر را ما مغز و دل و سازد آشكار ما بر را كار اين كردگار، كه باشد برگشت؟ چنان آن دودمان آن روزگار و شد كشته ما دست به مهبود كه كرد
 و اندوه و درد از پر دلى با گونه بدين انوشيروان. بينم مى آلوده نيز را زروان سخن و باشم مى درد از پر كهن زگاررو آن از زيرا. كند نرمى از

 را آنجا بيĤمد، سراپرده به كه زروان. بزدند جويبارى لب بر را سراپرده رسيدند، ايستگاهى به چون .برفت اشك پر ديدگانى و اخم از پر رخسارى
 در زروان از سپس. است دلپذير من براى سخنان اين كه بدان: گفت و راند سخن شير و انگبين و جادو باره در شاه پس. تندساخ تهى بيگانه از

 خسرو. شد پديدار زروان گناهكارى ديگر. گويد مى پاسخ لرزان لرز زروان كه ديد ناگهان شدند؟ تباه فرزندانش چرا كه اين و بپرسيد مهبود باره
. گردد مى بد بد، يار براى از نيك دل و آورد مى بد كار تنها كژّى زيرا. مجوى كژّ راه و مكن گرى چاره و بگوى راست :گفت وبد ديد، چنين كه

 را خود تن و افكند جهود مرد آن گردن به را گناهان همه ليك. بساخت آشكار را نهفته كار آن و گفت شاه به را راست سخنان آن همه زروان
 به دود بسان شتابان و اسپه دو را سوارى سپس. ساخت بند در را او پاى درنگ بى شنيد، چنين كه ايران بلند شهريار. ساخت دود و درد از پر
 من با است؟ بوده چگونه كار اين آيا: كه بپرسيد ازو گرمى به بلند شاه آمد، بلند بارگاه آن به جهود چون. بفرستاد ساز نيرنگ جهود آن نزد

 نهان در بدو زروان كه را آنچه آنگاه. سازد آشكار را نيرنگ آن راز تا بخواست زينهار شاه از ديد، چنين كه جهود. نگوى دروغى هيچ و بگوى
 آن بار ديگر و بخواند خود نزد به را مرزبانان و موبدان و خردمندان و بماند خيره بشنيد، را سخنان آن انوشيروان چون. بگفت شاه به بود، گفته

 مرد. بيĤويزند دار از را پيچانى كمند و برآورند را بلند دار دو تا بفرمود سرانجام. شد خواستار را سخن آن خردمندان، آن پيش در ردادگ شهريار
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 جهود مرد و دار يك به را زروان تندى با دژخيم سپس. نگريستند مى كار اين به سپاهيان همه و بزد شاه بارگاه پيش در را دارها آن نيز دژخيم
 .بدادند شير نيرنگ آن براى از را خود سرهاى دو آن چنين اين و. بباريد آنها بر تير و سنگ از بارانى و برآويخت ديگر دار به را

 رسد بد گمان بى بدكنش بر كه            بد به سپردن نبايد را جهان

 مرد سه و روى پوشيده دختر يك سرانجام. يابدب تندرست را ايشان از كسى شايد تا بود مهبود خويشان جستجوى در چندى شاه آنگاه 
 مهبود براى از شاه روان همواره پس آن از. بداد ايشان به را جهود مرد آن و زروان گنجهاى همه و بيافت دودمان آن از را نامجوى گرانمايه

 او گناه يزدان شايد تا داشت آفرين از پر يوستهپ نيز را زبانش و ببخشيد تهيدستان به بسيارى چيزهاى. گريست مى روز تا تيره شب و بود بريان
 .نخوانند دادگر را او ستمگران او، كار آن با و ببخشايد را

  دست هيچ بد كردار به نيازد       پرست يزدان پاك بود كو كسى

 بود هراسان جان ازو فرجام به           بود آسان كردن بد چند اگر

 شود آشكارا نهان، نماند            شود خارا سنگ بددلى اگر

 تو راز هم روز كند گشاده              تو آواز است نرم چند اگر

  نهان در كنى نيكى كه به همان              جهان مردم راز نگه ندارد

  سراى دو هر به يابى بهره ازو         راى پاكيزه و باشى رنج بى چو

 را سورسان شارستان انوشيروان ساختن

 از نامت درگذرى، گيتى اين از چون باشى، دادگر اگر كه بدان شهريار، اى. ستود را خرد بايد آمد، بسر جهود مرد و زروان كار كه اكنون
 كه بدان سازد، خود پيشه را راستى دلت اگر. آورد نخواهد نفرين و گور بجز هيچ خويش تن براى بيدادگر شاه ليك. ماند خواهد يادگار به تو

 مرگ از پس كه چنان. باشد فرمانروا تو بر خرد بايد كنند، ستايش را تو مرگ از پس كه بخواهى چون تاجور، اى. اى آراسته تو را گيتى
 در بزرگ و خُرد. نخواست بزرگى از آفرين بجز هيچ هرگز شد، راست او براى گيتى كه آنگاه از. شد جوان او دادگرى من گفتار با نيز انوشيروان

 گردنها]  آرامش از.[ بخواستند تاج بر را او نام و گشتند او كهتر مهتران، همه. آمدند آبشخور به هم كنار در گرگ و ميش و تندبخف هم با دشت
 توان را هيچكس .رسيد گوش به رامش آواى تنها و بيĤسود دشنه و گوپال از دوشها. بگشودند جوشن گره پهلوانان و بيĤسود زره بند از را

. برفت ميدان و شكار به پيوسته و گرفت آسان را دشواريها همه نيز شاه. شد روان سويش به ساو و باژ سو هر از و نبود شاه آن ربراب در پايدارى
. بود آن باالى پرسنگ دو از بيش كه بساخت شارستانى روم راه در انوشيروان .برد بسر ميگسار و مى با همواره و بنشست گوهرنگار ايوان آن در
 در آنها از خسرو كه بود آن مانند به شهر چند روم در. بود مرغزار ديگرش سوى در و رود سويش يك در و بود باغ و ميدان و كاخ آن در

 گوهرنگار ايوان يك آن در كه بساخت كاخى. نبود ناپسند گيتى در هيچكس نزد كه برآورد بلندى كاخهاى آن در. گرفت بهره شهر آن ساختن
 كه را هند و روم استادان همه. برآورد ساگ و پيلسته و آبنوس از نيز گنبدى. بود گوناگون گوهرهاى و زر و سيم از بامهايش همه و بود

 كار به آنجا در و آورد گرد شارستان آن در را سيستان و ايران فروز گيتى كاردانان همه نيز و داشتند، ياد به نيز خويش استادان از هنرهايى
 آن ساختن كار از چون سپس. داد جاى شارستان آن در بود، آورده خود با جاها ديگر و روم و بربر از نيز كه را بردگانى همه. ساخت سرگرم

 و كوچ از كه را گروگانهايى و بيĤراست دارى ميوه درختان و برومند زمينهاى و كشتزار سو هر در. بساختند روستا پيرامونش در شدند، آزاد شهر
 هر. ساخت بيگانگان جايگاه را شارستان آن همه سان بدين. بساخت اى خانه يك هر براى و داد جاى آنجا در بود، بيĤورده جاها ديگر و گيالن
 و سرفراز يكى و يزدان پرستنده و بازرگان يا و كشاورز ديگرى و ور پيشه يكى. گماشت ياريشان به را كارگرانى و بداد كارى نيز را ايشان از يك

 را آن آنگاه. شد نمى ديده آن در نيز زشت جاى يك كه بيĤراست بهشت همچون چنان را شارستان آن روانانوشي. شد زيردست ديگرى
 . نبود كردن آباد و دادگرى بجز هيچ نهان، چه و آشكار چه انوشيروان، دل در. يابند مى كام كه است سور و جشن در كه زيرا. ناميد سورسان

 سپرد را ديگرى او تاج همان                   ببرد شاهى ز را او چو زمانه

   كس به نماند پستى و بلندى    بس و است فريب سر يك كه دان چنان

 .برگير گوپال آيد، پيش برايت رزم چون و بپرداز هيتال و خاقان جنگ به اكنون 
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  هيتاليان با چين خاقان رزم داستان

 كه همانا: گفت مايه پر و پير دهگان. گير ياد شنيدى، او از هرچه و گويد مى چه چين خاقان و هيتال و شاه از باآفرين سخنگوى كه بنگر
. نبود چين خاقان مانند به كسى خسرو، بجز نژاد، و گنج و جنگاوران داشتن براى از بزرگان و داد و فرّ با نامداران از هيچكس گيتى سراسر در

 هنگام آن در. بود چاچ سوى آن در  گلزريون در تاج و گنج و سپاه با سپهدار آن. خواندند مى آفرين داد به او بر جيحون رود لب تا چين همه
 نيز خردمند خاقان بود، شده پراكنده گيتى سراسر بزرگان ميان در خسرو شاهنشاهى آيين و بزرگى و فرّهى و دانايى و مردانگى سخن كه

 آنگاه. نشست سگالش به آشنايى آن آغاز براى خردمندان و نموبدا و سگالشگران با چندى پس. شد ايران شهريار با دوستى خواهان
 چيزهاى و نگين و تيغ و تاج و تخت و چين ديباى و چينى اسپان از پس،. بيĤراست باشد، شهريار يادگارى سزاوار كه بيشمارى پيشكشهاى

 با نيز را شتر ده و بيĤورد بشار براى از چينى دينار هزار سى تا بفرمود خود گنجور به سپس. كرد بار شتر سد گونه هر از چينى، شگفت و ناياب
 دبير تا بفرمود و باشد كارآزموده و خردمند كه بجست بزرگان ميان از هم را سخنگويى مرد. بساخت همراه پيشكشها آن با و كرد بار درم گنج
 .بنوشتند ايران شاه سوى به آفرين هزار سد با پرند، روى بر چين ارژنگ بسان اى نامه چين خاقان سوى از آنگاه. آيد او پيش به

 هيتال شاه برابر در جيحون تا سغد از سپاهى. بود گوپال و تير از پر هنگام آن در راه آن سراسر و بود هيتال سوى به فرستاده آن گذر راه
 ايران شاه براى پيشكشها آن فرستادن و چين خاقان كار از غاتفر چون. بود ايشان ساالر غاتفر نام به نامبردار پهلوانى كه بودند بركشيده رده

 شاه اگر. آمد ما سر بر بد اختر، از كه همانا: گفت و براند ايشان با را سخنان آن همه و بخواند خود پيش به را سپاه كارآزمودگان شد، آگاه زمين
 بايد پس. گشت خواهد ويران سو دو از ما شهر و شد خواهد هراس ما بهره دوستى، اين از گردند، يار و بسازند يكديگر با چين خاقان و ايران
 سپاه ميان از بود، سزاوار كه چنان را سرافراز جنگاوران و ناموران از يكى غاتفر آنگاه. ببريم ميان از را فرستاده آن و گرديم آماده تاختن براى

 .ساخت جدا تن از نيز را فرستاده آن سر و داد تاراج به را آراسته اسپان و شتران و ها خواسته آن همه او دست به و برگزيد

 .بگريخت چينى پهلوانان آن از سوار يك تنها

 سوى به را خود سپاهيان پس. شد كين از پر سرش و درد از پر دلش رسيد، آگهى چين خاقان به كار آن از چون ديگر، سوى از
. نپرداخت خواب و آرام به ديگر نيز افراسياب و ارجاسپ خويشان از تن يك و شدند همراه او با ختن و چين نامداران همه. براند قجغارباشى

 آسمان به دود آب، از كه بود فنج نام به مردى چين خاقان سپهدار. برفتند گلزريون از خون از پر سرهايى و خشم از پر دلهايى با همگى
 .آورد برمى

 .درآمد گل رنگ به گلزريون آب چاچ، شهر در سواران جوشش آن از

 آموى و شكنان و بلخ از. گشت ناپديد گيتى از نيز آفتاب كه برگزيد هيتاليان از سپاه چندان شد، آگاه چين خاقان كار آن از غاتفر ونچ
 زمينهاى و ريگ و بيابان و كوه از. آورد گرد سپاهيانى سو هر و گرد ويسه و ترمذ و ختالن از. بخواست درم گنج و سپاه و افزار جنگ زم و

 .بجوشيد ملخ و مور همچون اهسپ سخت،

 و نيزه همه آن از و كرد انجمن مرغ و ماى پيش در را خود سپاهيان. باريد مى تيغ آسمان از گويى بگذشت، تَرَك رود از خاقان چون
 با غاتفر. بود لگوپا و گرز از پر - هيتال شاه لشگرگاه -بخارا. گشت چرخ پر سياهى به خورشيد گوناگون،  درفشهاى درخشش و بنفش تيغهاى
 بادى. ببستند نيز باد بر را راه تنگى، از و آمدند جنگ به سپاهيانى سو هر از. شد بيرون بود، آورده گرد هيتال از كوه همچون كه سپاهى

 زبان آهن يىگو. بود گران گرزهاى گراييدن و سران تيغهاى درخشش سو هر در. برفت نيز ماه و خورشيد از روشنايى سياه ابر آن از و برخاست
 .بودند آسمان ترزفان گرزها و داشت

 چه با بخت و شد خواهد چه رزمگاه آن كار ببينند تا بودند اشك از پر رخسارى با مرد و زن و كودك و گشتند انجمن سغدى و كشانى
 ايشان خون از سنگ و خاك و بود نكشتگا از اى توده هرجا در. بودند روياروى يكديگر با رزمجوى سپاهيان آن هفته يك. بود خواهد يار كسى

 سوى به گَرد آن هشتم روز به سرانجام. گشت خاك از پر نيز پرّان دالمن چشم و شد نهان گَرد همه آن زير به آفتاب. بود گشته رنگ ارغوانى
 كه نيز ايشان از كسى هر و نشد درست سالها تا كه آمد هيتاليان بر شكستى چنان. گشت سياه الژوردين، شبى بسان جا همه و بگشت غاتفر
 همانا: گفتند مى همه. بود بسته و كشته از پر سرزمين آن همه و بودند افتاده زخميان سو هر در. بخواند را يزدان نام پيوسته دل در ماند، زنده
 .ايم نديده درنگى با جنگ چنين كنون تا كه
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 .بود بدور بدى و نيك انديشه هر از دلشان و نبودند مردمان از سپاه آن كه براستى

 چنگهايشان. گذاشتند مى كوه بر تير و داشتند اژدها چهره همگى. شناختند نمى تيغ و گرز و نيزه و شمشير از گريزى راه هيچ گويى
 و ودب خار تنها اسپان خوراك. برنداشتند زين نيز اسپ يك روى از ليك بخفتند، برفها روى بر. شد نمى سير رزم از دلشان و بود پلنگ بسان
 و خورد هيچكس. بود انداختن آتش در را خود تن و تاختن و جستن ايشان كار شب سراسر. بودند بيدار همگى و خوابيد نمى سوارى هيچ

 خاقان برابر در ما: گفتند هيتال كودكان و زنان و مردان همه سرانجام. برود ايشان جنگ به توانست مى ديو تنها كه شايد. دانست نمى خواب
 و بسپارد بدو را هيتال سرزمين و ببندد كمر خسرو فرمان به و ببرد فرمان بايد غاتفر يا. رفت زمين ايران  به بايد و نداريم پايدارى انتو چين
 شاد انوشيروان به كه گزينيم برمى خوشنواز دودمان از را ديگرى سرافراز جنگاور ما نكند، چنين اگر كه اين يا و كند فراموش را گوپال و گرز
 بخشش و شكوه و فرّ با كه زيرا كنند، مى آفرين انوشيروان بر گيتى همه. گردد جوان او به ما پير بخت و بگويد او به را چين خاقان كار و باشد

 آن توز كينه مردان و هيتال بزرگان همه پس. ندارد را او برابر در پايدارى توان كس هيچ و بنهاده قيصر بر را ساو و باژ آن و است راستى و خرد و
 .بخواندند آفرين شاهى به -بود سپاه و گنج با كه -فغانيش نام به خردمندى و دادگر و بخشش با و جوان و نژاد فرّخ چغانى پهلوانى بر

  ايشان جنگ به كشيدن سپاه و هيتاليان كار از انوشيروان شدن آگاه

 شاه آن و بيĤمد ايشان بر خاقان از كه شكستى و انجمن آن پهلوانان و هيتال كار و سترگ و نامدار خاقان از ايران بزرگ شاه به پس
 جاى آنگاه. بنشست انديشه از پر بيدار، كارآگاهان گفتار شنيدن از گيتى شاه آن. رسيد آگهى بنشست، نو تخت آن بر نو بخت با كه چغانى
 رفتند شاه پيش به راهنماى خردمندان و دبير يزدگرد و شاپور و موبدان موبد اردشير با شاهدوست پهلوانان همه و بيĤراست ايوان در را نشست

 ناسودمندى و بد سخنان و يافتم ناپسندى آگهى كه بدانيد كارآزموده، خردمندان اى: گفت ايشان به خسرو سپس. بنشستند او تخت كنار در و
 يك سراسر و گشتند انجمن ختن و چين و ترك و چاچ از بيشمارى سپاه. شنيدم زمين توران مرزبانان و چين خاقان و ترك و هيتال باره در

 و كشته ايشان از گروه دو و خورد شكست هيتال سرانجام. برنداشتند اسپان پشت از زين هرگز و بودند كين شمشير و كالهخود با را هفته
 هيچ كه براستى. باشد آمده شكست ند،داشت گوپال و تيغ جا همه و بودند نامدارى آن با كه هيتال سپاه بر كه است شگفت. گشتند زخمى

 شور از پر آنگونه هيتاليان سرزمين چون. آورد نمى شكست سپاه آن بر نيز روزگار داشت، خرد و هوش غاتفر اگر. مباد انديش سست سپهبدى
 و گنج و سپاه آن با سرافراز خاقان اكنون. بخواندند آفرين او بر همگى و بنشاندند شاهى نو آيينى به و بجستند گور بهرام نژاد از را كسى شد،
 بر كه اى پيروزى اين با خاقان. بينند مى خواب به را ايران سرزمين تنها افرسياب و ارجاسپ خويشان همه و است نشسته چاچ اينسوى در تاج

 .دارد مى برتر نيز خورشيد از را خود سر ديگر يافته، نيز غاتفر سپاه

 آن از -دارند راست آن از را خود پشت چينيان كه -كشانى سرزمين. نباشيم همداستان خاقان كار اين با كه باشد سزاوار ما پس
 را كار اين اكنون. اند سپرده آنها به را خود گنج و سرزمين و تن و هستند رنج در ايشان از چينيان زيردستان همه ليك. است من پادشاهى
 و كردند آفرين او بر و برخاستند جاى از همگى شنيدند، چنين كه دانا بزرگان زيم؟سا چه چين خاقان و تركان با بايد و بينيد مى چگونه
 آيد، ايشان بر كه اى بدى هر پس. باشند مى سرزمين اين دشمنان و دورو اهريمنانى هيتال سرزمين همه بين، پيش و اختر نيك شاه اى: گفتند

 چنان كه -مرد آزاد شاه پيروز آن خون ريختن بجز ايشان از دردى و كينه هيچ گرا. است سزاوار نيكو گفتار نيز شاه بر ليك. هستند سزاوارش
 .نخيزد داد بيداد، از هرگز كه همانا. باشند شاد نيز روز يك كه مبادا همان براى پس  نبود بكشتند، ناگهان به -بود گيتى چراغ كه را شهريارى

 افراسياب، خويشان از بدانديش آن كه باشد سزاوار پس. دارد دل به را كهن كينه بدكنش، بر سرانجام و است چنين اين دادگر پادافره
 .بدارد اشك از پر را ديدگانش

 هيچ نيز غاتفر سپاه و هيتال از. بترسى او از اگر نباشد شگفت پس. است شده دلير گشته، پيروز ايشان بر خاقان كه اكنون كه اين ديگر
 كار روشن روانى با و ميانديش نيز است، بنشسته آب سوى آن در كه خاقانى و افراسياب و ارجاسپ يشانخو به. مخور را ايشان اندوه و مكن ياد

 اين از  خودت تو. بپروراند خرد كه كسى خوشا. گيرد مى فروغ تو از خرد و روان و باشى مى گردنفراز شاهى گيتى بر تو كه همانا. بساز را ايشان
 بخت و خرد و شكوه و فرّ با كه چرا توست، زيبنده تنها تخت و تاج گيتى در. ندارى سگالشگر و فرزانه به نيازى و هستى داناتر بزرگ انجمن
 پيوسته ديگر ببينند، شاه بى را ايران سرزمين گاه هر كه چرا. شد خواهد هراسان ايران پادشاهى برود، خراسان سوى به شاه اگر اينك. هستى

 نه و نهاده پاى ايران خاك بر كسى نه اكنون ليك. ماند نخواهد ايران سرزمين و گرفت خواهند كينه ايرانيان از و آيند ايران به روم از سپاهيانى
 .گشت خواهد رام او برابر در نيز دريا نهنگ كه همانا. دارد جنگ و كين آهنگ شاه هم باز اگر همه اين با. است كرده ياد بد به پادشاهى اين از
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. هست اى انديشه چه خردمندان آن دل در كه بدانست بشنيد، كارزار و پرخاش و آشتى باره در را ايرانيان نانسخ آن گيتى شهريار چون
. سپاسگزارم دارم، هراس او از گيتى دو در كه را ايزدى: گفت پس. بودند كرده خوى ناز و بزم به همگى و نبود رزم آرزوى را ايشان از هيچيك

 از چنين اين كه است بزمگاه و آسايش براى از شمايان سر. كردند فراموش را نبرد گَرد ديگر خوراك، و خواب و آسايش پِى از شيران كه همانا
 نيروى به پس. پرداخت خواهد بزم به ديگر بار رزم از پس و شد خواهد آسان تن ، آورد رزم كه هر كه بدانيد ليك. است گشته گران رزمگاه
 اين و خوانم مى خود پيش به سپاهى نيز كشور هر از و كشانم مى خراسان سوى به را سپاهيان. گرديم نرفت آماده همگى ماه آغاز در يزدان
 نه و كنند آفرين ايران سرزمين بر هيتاليان كه خواهم مى نه ديگر. بست خواهيم كوس مست، پيالن پشت بر پهلوانان و نامداران اين با چنين
 .سازم مى نو كشورى دهش و داد با و كنم مى پاك بدان از را گيتى. چين خاقان

 فرمانت به روزگار داد، و فرّ با پيروز شاه اى: كه گفتند و بخواندند آفرين او بر پوزش با و ماندند فرو شاه سخنان شنيدن از نامداران همه
 سستى ما از بدهد، كارزار فرمان شهريار كه گاه هر. ايم نهاده سر تو خواست و فرمان به و هستيم تو بنده نامداران، ما همه كه بدان. بادا شاد

 .پرداخت سگالش به نو ماه آغاز تا سان بدين و. گشتند انجمن دليران همه و بنشست سگالشگر با شاه سپس. ديد نخواهد

 بسان زمين برآورد، سر كوه از خورشيد درخشان چراغ چون. برآمد شاه درگاه از خروشى و بديدند شاه چهره بر را ماه نو، ماه آغاز در
 سپاهيان. ببستند پيل بر كوس و برآمد نفير ناله و خروش پس. نهادند شب الژوردين چادر بر را زرد ياكند از جامى گويى. شد زرينى جناغ

 .شدند روان زنان تبيره و آمدند لشگرگاه به پيوسته

 شاه كه بدانيد: كه نوشتند هايى نامه كشور هر مهتران و راننامدا سوى به و آمدند درگاه به سگالشگر و موبد اردشير با دبير يزدگرد آنگاه
 خاقان به ليك. مپردازيد آسايش به و گرديد او يار و كنيد كهترى او برابر در كه است بايسته شمايان بر پس .برفت افزار جنگ و سپاهيان با

 .ننوشتند اى نامه هيچ فغانيش و چين

  نچي خاقان جنگ براى انوشيروان كشيدن سپاه

 و شد تيره زمين سپاهيانش گَرد از. گشت دريا مانند به درست زمين روى آنها از كه براند مداين از سپاهى چنان انوشيروان گونه بدين
 .گشت خيره ديدنش از ديدگان

 از نيز آفتاب كه كشانيد گرگان سوى به سپاهى چنان .داشت جاى سپاه آن دل در شاه درفش و بود سپاهى جا همه كوه، تا كوه از زمين
 به سپاهيانش با گرگان در شاه كه هنگام آن در .بگشت مرغزار و كوه در و بيĤسود شكار براى از گرگان در چندى خسرو. شد ناپديد گيتى

 .بود گشته دريا مانند به سغد سراسر افراسياب و ارجاسپ خويشان از. بود سغد در خاقان بود، نشسته سگالش

 دشت و ايران سوى به را سپاهيانم اينجا از. آيد مى ستوه به من تخت و سپاهيان زير به نيز زمين كه اناهم: گفت مى پيوسته خاقان
 از هيچيك ديگر كه گذارم نمى و آورم درمى خود كيش به نيز را سواران دشت تازيان و آورم مى چين به را ايران  خاك همه و كشانم مى سواران
 جنبيدن از كه اين تا بگذرانيد گفتگوها اين با را چندى سپاه و آبروى با خاقانِ. باشند داشته بخت و وركش و شاهى آيين و تخت و تاج ايشان
 آگهى، اين شنيدن با. شد آگاه دريا تا دريا از شده كشيده سپاهيان و دستگاه آن و پيروز بخت آن از و رسيد آگهى بدو فرّهى آن با ايران شاه

 سپهدار آنگاه. گشتند انجمن او پيش در سپاه بزرگان و بنشست سگالشگران با انديشه از پر پس. شد هكوتا رزمش آهنگ و بپيچيد خاقان
 بگسترانيده كشور سراسر بر را خود سپاهيان و رسيده گرگان به خسرو كه ام شنيده. شمرد ناچيز توان نمى را آگهى اين: گفت دستور به خاقان
 من كاله پر زير به گيتى همه و هستند جيحون تا چين از من سپاهيان كه اكنون. ندارد سر رد خرد و نيست آگاه هيچ نيز ما از و است
 او بجز كه كند مى گمان چنين انوشيروان. شد خواهد پوشيده ما آبروى آتش كنيم، درنگ اگر زيرا. بروم او پيش به جنگ براى بايد باشد، مى
 آگاه من از بروم، او رزم به چينى سواران با چنين اين من چون اكنون ليك. باشد نمى او بجز روزگار اين در نيز شاهى هيچ و نيست راهى هيچ

 .شد خواهد

 و پادشاهى و مكن ايران شاه با رزم آهنگ تو زمين، شهريار اى: گفت چين خاقان به شنيد، چنين كه انجمن آن خردمند مردان از يكى
 با شاهى هيچ زيرا. گردد تيره شان انديشه و دل كه اين مگر جويند، نمى را انوشيروان جاه ،شاهان از هيچيك كه بدان .مده باد بر را سپاهيانت

 و تاج دارنده. خواهد مى باژ گنج، از پر و آباد جاى هر و روم و هند از پيوسته. ندارد را او چهره آسمان، بر نيز ماه و است ننشسته تخت بر او فرّ
 .است تبخ پيروز و بيدار شاهى و تخت زيبنده
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 كار دو اكنون بيند؟ مى چگونه را كار اين خردمند آيا :گفت كاردان آن به و بكرد شايسته اى انديشه بشنيد، را موبد سخن اين كه خاقان
 زا كارى هيچ رسيد، نخواهد رنج بجز اى بهره هيچ خسرو با رزم از كه اينك. باشيم خاموش بيهوده نيست شايسته  كه است آمده پيش ناگزير به

 خوراك دادن با بايد پس. بود نخواهد گستردنى و خوراك و پوشش هيچ ديگر جنگ هنگام به دينار، با كه همانا. بود نخواهد بهتر گنج پراكندن
 خواهد آسان تن بگيرد، ناچيز و خوار را درم چون شود، هراسان بد از كه كسى هر كه براستى. يابيم زينهار ازو گستردنى و نغز پوشيدنيهاى و

 .شد

  انوشيروان نزد به چين خاقان نامه

 با اى نامه چينى سخندان آن پس. برگزيد بشنوند، و بگويند سخن ايرانيان زبان به بتوانند كه را سپاه سخنگويان از تن ده خاقان آنگاه
 آگاه ايشان آمدن از خسرو چون. شدند روان ايران شهريار سوى به سخن پر دهانهايى با نيز خردمند سوار ده آن و بنوشت چينى آيين به آفرين
 به بشار و پيشكشها و نامه با فرستاده ده آن. آوردند درگاه به شادى با را ايشان و برداشتند را پرده تا بفرمود و بيĤراست را شاهنشاهى ايوان شد،
 پيام و نهادند زمين بر سر او پيش در ستادگانفر. بپرسيد خاقان باره در و بنشاند و بنواخت بديد، را ايشان شاه چون. برفتند شهريار پيش
 آن خواندن به جوان و دبير يزدگرد پس. بنهادند دبير پيش در بود، شده نوشته پرند روى بر چينى به كه را اى نامه آن و بدادند را چين خاقان

 و سپاه و گنج و سرافرازى ديگر. بود خوانده زمين نايرا شاه بر را دادار آفرين نامه آغاز در. گشتند شگفت در نامه آن از انجمن همه. پرداخت
 بخواهم، كه آن بى و خواند مى آفرين من بر تنها گيتى در چين فغفور كه بدان: بود گفته سديگر. بود نموده شاه به را خود بزرگى و افزار جنگ

 ايران شاه سوى به اينها از پيشتر كه پيشكشهايى نآ باره در سپس. جويند نمى را ما خواست بجز هيچ نيز سپاهيانش و داد من به را دخترش
 غاتفر از را تاج و گنج تا برفتم چاچ شهر از كه بود كينه آن براى از من: كه اين و گفت سخن بگرفتند، را آنها راه ميان در هيتاليان و فرستاد
 شاه فرزانگى و شرم و خردمندى و مردانگى و پيروزى نآ از چون آنگاه .گشت آللگون خون، از جيحون آب كه برفتم گلزريون از چنان. بگيرم
 .جويم مى را گيتى شهريار آن با دوستى نهان در پيوسته من كه بدان. بخوانديم آفرين رسيد، آگهى ماچين و چين به ايران

 بسيار را ايشان و بساختند جايگاهى فرستادگان آن براى بشنيد، را او شايستگى و مردانگى و بزرگى و گفتار و نامه آن انوشيروان چون
 بدين. خواند مى خود پيش به را فرستادگان آن ايران شهريار آراستند، مى مى و خوان ميگساران، كه گاه هر ديگر پس آن از. بنواختند و ستودند

. شد تيره آسمان سوارانش گَرد از. بساخت دشت در بارگاهى شاه روزى. گذراندند شكار و بزم به ايران شاه نزد در را ماه يك فرستادگان گونه
 زرين شمشيرهاى و ستام زرين باالى اسپ سيسد. بيĤمدند شاه نزد به و بارگاه آن به سپر زرين گيل و بلوچ مردان و كمر زرين مرزبانان همه
 تخت و بيĤراسته ديبا با ار پيل پشت. بودند سرشته زر به را آنها همه گويى ، خشت و ژوپين و تيغ درخشش همه آن از. ببردند نيز نيام

 گذار نيزه سواران دشت از همگى. شد مى كر مردم گوش و بود جوش از پر آسمان و خروش از پر زمين. بودند نهاده آن بر نيل همچون اى پيروزه
 داد نشان چينيان آن به ايران شاه گونه بدين و. آمدند بدانجا نيز آبادى سرزمين هر و روم و هند و بردع فرستادگان. برفتند شهريار آن پيش به
 در جنگى سواران و بساختند آوردگاهى دشت، آن در. باشد مى كسى چه براى ماهى پشت تا خورشيد از گيتى همه و كيست براى از شاهى كه
 آنجا در كمان و تير و تيغ و گوپال با چندى گردنكشان آن. گشت افزار جنگ از پر زمين و سواران گَرد و جوشن از پر آسمان. بتاختند آن

 آن ديدن از فرستادگان. داشتند جاى سواران آن ديگر سوى در و پيادگان سو يك در و بود داران نيزه و وران ژوپين از پر دشت آن همه. بگشتند
 نيز گنجور. بيĤورد تدش به را خويش افزار جنگ تا بفرمود گنجور به شهريار آنگاه. گشتند شگفت در شاه آواز و نام و چهره و افزار جنگ و سپاه

 ليك. بكرد زورآزمايى و بيĤمد برى گشاده پهلوان. بگشايد را جوشن آن گره كسى تا بفرمود شاه سپس. بيĤورد را شاه زره و كالهخود و جوشن
 هيچيك. نداشت را شبرداشتن توان شاه خود يال و بر بجز كس هيچ نيز را او گوپال و گبر و كالهخود آن. بردارد جاى از را شاه جوشن نتوانست

 .نبود او جويى جنگ به نيز نامداران از هيچيك و نبود كمانكش او همچون سپاهيان از

 خيره او باالى ديدن از انجمن همه. برفت آوردگاه به راهوار اسپى بر سوار و دست در گاوپيكرى گرز با مست پيلى همچون شاه پس
 رنج به اسپان سم زير به زمين و بردند پيش را سنج زنان تبيره. برخاست پيالن پشت از دراى چرنگ و برآمد كارناى ناله و خروش. گشتند
 آفرين او بر و نهادند زمين بر سر همگى ديدند، چنين كه پرستندگان. پيچيد مى راست و چپ به برگستوان و كالهخود آن با شاهنشاه. افتاد

: گفتند يكديگر به پنهانى كار، اين ديدن با فرستادگان. برفتند او با نيز بزرگان همه و برفت ايوان به دشت آن از گيتى شاه آن سپس. بخواندند
 به شهريار كه را هنرهايى اين بايد اكنون .نماياند مى سپاه پهلوانان به را خود سرنيزه و پيچد مى رخ و جويد مى هنر گردنفراز شاه اين كه همانا

 با و سپردند مى ياد به را كار آن سخن رفتند، مى خود شاه نزد به فرستادگان آن از يك هر چون پس .بداريم يادگار به او از دل، در بنمود، ما
 .است نديده انوشيروان مانند به شاهى جوانى و پير هيچ چشم كه براستى: گفتند مى و بردند مى خود
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  انوشيروان از چين خاقان نامه پاسخ

 پهلوى به خسروانى اى نامه كاغذ، روى بر نامه نويسنده پس. بروند او پيش به موبدان موبد اردشير همراه به دبير تا بفرمود شاه آنگاه
: گفت و كرد آفرين بيĤفريد، را مهر و ژرفى و بلندى و آسمان كه دادگرى آن بر نامه آغاز در بشست، شاهبوى به را خامه رخسار چون. بنوشت

 زمين روى بر او بى نيز مور پِى و گذرد مى او فرمان به تنها دم. باشد مى گواه او توانايى بر خرد و است پادشاه او و هستيم بنده همگان ما
 بدى به كمر آنگونه گفتى كه هيتاليانى آن از هيچيك كه بدان. برساند چين خاقان سوى به را ما آفرين مگر تا خواستم يزدان از. گذرد نمى

 كه نبايد باشد، داشته هم شير مانند به زورى بدكنشى اگر كه براستى. نيافتند رهايى ما دام از بريختند، خونها بيهوده و بيدادگرى با و ببستند
 آن و سپاهيانت و گنج باره در كه سخنانى آن ديگر. گشتى پيروز ايشان با جنگ در تو گرفتند، پلنگ راه ايشان چون پس. گردد دلير يزدان، به

 كنون تا تو كه همانا. زند داستان بزرگى از گونه اين كسى كه نيست همداستان كار اين با خردمند كه بدان بگفتى، تاج و تخت و فغفور نيروى
 و سپاه و گنج كه بگويى كسى با بايد را سخنانى چنين. نمايد مى انگيز شگفت برايت چاچ سرزمين چنين اين كه اى نديده بزرگى تاج و تخت
 از نيز كوه و دانم نمى آب هم را چين درياى من كه اند شنيده اند، نديده كه هم كسانى و اند يدهد مرا گيتى بزرگان ليك. باشد نديده رنج و رزم

 ما با دوستى كه آن سديگر. است من رنج از باشد، خاك و آب كه جايى هر و است زمين سراسر در من گنجهاى. گردد مى شتاب پر من آرامش
 بزم بر را رزم كسى هرگز كه چرا. نيست رزم آهنگ نيز مرا كه بدان دارى، آشتى و بزم نگآه و بيĤراستى را دلت ما پيوند با و بخواستى را

 نجويد درنگ جستن، رزم هنگام به و باشد كرده خو جنگ به كه اين بويژه. جويد نمى نبرد نامبردار مرد با هرگز خردمند كه آن ديگر و نگزيند
 چون آنگاه. بماناد روشن نگينت و تاج همواره و باد تو يار آفرين، گيهان پروردگار. نخواهد رىآموزگا نبرد، گاه به و باشد ديده بسيارى كارزار و

 به را فرستادگان آن و بيĤراستند شاهوارى هاى جامه كيان آيين به پس. بيĤراست را خسروى تخت و تاج آن نهادند، نامه روى بر را شاه مهر
 ايوان از كنان ستايش و خوبى به فرستادگان آن و بگفت ايشان به نامه آن همراه به نيز داشت دل در كه پيامى هر ايران شاه. خواندند او پيش
 .برفتند شاه

 او تخت پيش به رهنمون و ساخت تهى را آنجا كارآزموده  خاقان رسيدند، چين خاقان پيش به آفرين از پر زبانهايى با فرستادگان چون
 و ديدار و گفتار و خرد و دانش و هوشيارى از نخست. براند فراوانى سخنان خسرو باره در و خواند خود پيش به را فرستادگان همه سپس. آمد

 سپاهيان و بيداد و دادگرى از نيز و دارد كاله و نگين ايشان از كسى چه و هستند تن چند سپاهيانش كه اين باره در سپس و بپرسيد او باالى
 به را او تو شهريار، اى: گفت خاقان به. كرد ياد او پيش به بود، ديده كه را آنچه همه و بگشود بانز فرستاده. بپرسيد تاجش و گنج و كشور و

 او مانند به را شهريارى هيچ شكار، و رزم و بزم و ايوان در هرگز بوديم، روى تازه و دلشاد او نزد در ما كه روزگارى اين در. مدان زيردستى آن
 راستكارى آسمان بنشيند، تخت بر كه آنگاه. باشد مى نيل درياى چون بخشايشگرش دست و پيل بسان شزور و سرو همچون بااليش. نديديم
 .گردد مى پتياره نهنگ برود، آوردگاه به چون و است

 خود نرم گفتار و آواز با بپردازد، ميگسارى به اگر ليك. شود مى رام نيز شير آوايش از كه غرّد مى چنان ابر همچون گردد، تيز كه گاه هر
. باشند مى او تاج پرستنده و او سپاهيان ايران مردم همه. زيباست درختى بارور شاخه و خجسته سروشى همچون شاهى تخت آن بر. برد مى دل

. دباشن مى فرّ و زيب با كارانش پيش همه و كمر زرين گرزدارانش همه. گنجد نمى نيز گيتى در سپاهيانش بسازد، دشت در را خود بارگاه چون
 گردد، نيز آهن كوه دشمنش اگر. داند نمى را او پيلسته تخت پايه و گردنبند و دستبند و تاج و تخت و پيالن شمار دادگر كردگار بجز هيچكس

 .برود او كارزار به و گردد تيز بايد شود سير روزگار از كسى اگر براستى. شد خواهد سوزن نوك همچون او خشم برابر در

  انوشيروان به خويش دختر دادن هبار در خاقان نامه

 آن از مغزش و شد بيم از پر سخنها آن از دلش. گشت شنبليد گل زردى به رخسارش و بپژمرد بشنيد، را سخنان آن چين خاقان چون
 .گرديد نيم دو به انديشه همه

 اكنون نبايد باشد؟ مى چه كار اين چاره و هرا كه بگوييد خردمندان، اى: گفت نامدار انجمن آن به و بنشست سگالشگران با درد از پر پس
: گفت خاقان سرانجام. براندند سخن و بكردند انديشه گونه همه شنيدند، چنين كه موبدان. شود ننگين ما نام ايم، گشته پيروز جنگ آن در كه

. گرديم خويشاوند ايران شاه با تا بكوشيم و نيمك بيشى كار، اين در خود انديشه با و بفرستيم ايران شاه نزديك به را پهلوانى كه است اين چاره
 گونه بدين و كنيم مى ايران شاهنشاه نام به را ايشان از يكى پس. باشند مى بانوان تارك افسر كه هستند بسيارى دختران ما پرده پس در
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 ديگر پس آن از. گشت نخواهد رهنمون بد به را او كسى ديگر بيابيم، خونى پيوند او با چون آنگاه. سازيم مى كوتاه او كار از را خود انديشه
 .بود خواهد بازى همچون جنگى هر ديگر بگذرى، او كار از چون و بود خواهد او به سرافرازى و نازِش

 كه را سپاه بزرگان از تن سه خاقان پس. است همين چاره: گفتند بلند آواى به همگى و بپسنديدند را خاقان انديشه آن خردمندان
 يا گوهر بماند؟ نهان در گوهر بايد چرا كه براستى: گفت و بگشود نيز را دينار گنج در و برگزيد بشنوند، پاسخ و گويند سخن خوبى به بتوانند
 .بودند نديده را آن مانند گيتى مهتران و كهتران از هيچيك كه بساخت پيشكشهايى چنان پس. آهنگ و بزم و بخشش براى يا و آبروست براى

. بكرد آفرين پروردگار و دانا و توانا كردگار بر نخست .براند او با داشت، دل در كه سخنى هر و خواند خود پيش به را كارآزموده دبير آنگاه
 و. جويد نمى كاستى داد در و خواهد نمى راستى بجز هيچ اش بنده از كه همو. دستگاه و پيروزى خداوند ماه، و خورشيد و كيوان خداوند آن

. است بيافته بخت و كام پيروزگر، پروردگار از كه همو. تخت و تاج و دانايى و كالهخود و گوپال و شمشير دارنده آن ايران، شاه بر يزدان درود
 آن چون. باشند بلند و بزرگ هم بسيار چه اگر  بود خواهند ارجمند مردم به مردم كه بداند انديشه و فرهنگ با و خردمند نژاد خسرو شاه آن

 و تاج و بخت و خردمندى و دادگرى و شاه از همه آن و رسيدند من بارگاه به بارگاه آن از - بودند من خويشان از كه -من خردمند فرستادگان
 و نيست تر گرامى آدمى دل خون از چيزى هيچ براستى كه بدان. باشيم او پر سايه در تا كرديم را آن آرزوى گفتند، سخن او سرافرازى و تخت
 از و بپسندد باشد، تر شايسته و زيباتر و تر آهسته كه را ما دامن پاك دختران از يكى ايران شاه اگر اينك. است آدمى دل همچون خردمند فرزند

 پس. شد خواهد افزون ايران بر گيتى آفرين ما براى از و بود نخواهد جدا چين از نيز ايران و بود خواهد سودمند برايش كار اين بخواهد، ما
 خويشاوندانش از كه -را زبان چرب و گرانمايه مرد سه خاقان آنگاه. ببردند دستور پيش به مهر با را آن بپيچيدند، را چينى پرند مهنا آن چون
 .برفتند ايران بلند شاه نزديك به بلند بارگاه آن از نامه آن همراه به ايشان و برگزيد -بودند

 و چين ديباى همه آن از. كردند بشار او پيش در -بود دينار هزار سى كه - را انهمي سه رسيدند، ايران شاه پيش به فرستادگان چون
 بارگاهى شاه دستور پس. بخواندند آفرين چينى زبان به بنشاندند، را فرستادگان چون. شد درخشانتر نيز آسمان از زمين سيمينه، و زرينه
 بر ياكند از تاجى و بنشست پيروزه تخت بر ايران شاه برآورد، سر كوه از هتابند خورشيد چون. بگذشت اين بر شب يك. بيĤراست ايشان سزاوار

 پيش در و بيĤوريد شده، نوشته پرند روى بر كه را اى نامه آن :گفت سپس بنشستند، كنارش در نامور خردمندان و موبدان تا بفرمود و بنهاد سر
 انجمن آن همه بخواند، ايران شاه براى را نامه آن چون. خراميد شاه پيش به يردب يزدگرد و بنشستند آن پيرامون در نامداران همه. بنهيد دبير
 ستودند را شهريار پرهيزگار، سرافرازان آن همه شد، پيدا چين خاقان گفتار از كه آفرين و پوزش و خوبى همه آن ديدن با. بماندند شگفتى در
. بنشست تخت بر جاه و خرد و نرمى و چربى و شكوه و فرّ و پيروزى اين با شاهى چنين كه بريم مى پناه بدو و سپاسگزاريم را يزدان: گفتند و

 كهتر تو پيش در دشمنان همه كه بدان. باشد مى پرست مهمان ماهى بسان بزم گاه به و است مست پيلى ژنده همچون رزم هنگام به كه شاهى
 .بود تاج و گنج با بسيار خاقان كه چرا  بود چاچ سپاه ينا از ما بيم همه كنون تا. باشند كهترى سزاوار اگر هم آن هستند،

 بايد دارد، خرد پهلوانان، از كه كسى هر كه همانا .جويد مى راه شاه نزديك به و گشته نيكخواه ايران، شاهنشاه فرّ به خاقان اكنون ليك
 اين در نبايد ديگر پس. شد او با پيوند جوياى ندارد، را يرانا پادشاه برابر در پايدارى توان كه بدانست خاقان چون. بپرورد راستى و آسانى تن
 .باشند مى او پناه در مهتران همه و هستند او سپاه همگى بخارا تا چين از. ندارد ننگ او با پيوند از هيچكس زيرا  كرد درنگ كار

 او پيش به را فرستادگان آن و كردند تهى بيگانگان از را ايوان بشنيد، را دل بيدار موبدان و بزرگان و خردمندان آن گفتار ايران شاه چون
 آن ايران شاه چون. بدادند را خاقان پيام نرمى به نيز ايشان. بنشاند خود تخت نزديك در و بنواخت بسيار را آنان نيز ايران شاهنشاه. آوردند
 ما با فرزندش با خواهد مى. است آفرين و دانش با و بزرگ ،چين خاقان كه همانا: گفت بشنيد، چينى پهلوانان آن از نرم آواى با را گرم سخنان
 فرخى انديشه اينك نيز ما. بنگرد كارها در خرد چشم با بايد دارد، خرد روانش كه كسى هر پس. بشويد را دوستى رخسار و بجويد پيوند
 همه تا فرستيم مى را خردمندى ما. برگزيند را دختر ينبهتر خود دل از بايد چين خاقان اكنون. گوييم مى پاسخ است، گفته آنچه هر و نهيم مى

 آيا و اند بوده كسانى چه مادرش و پدر آيا كه ببيند و برگزيند باشد، تر گرامى چين، خاقان نزد در و تر نامى كه را دخترى و بنگرد را او شبستان
 شنيدند، چنين كه فرستادگان. گفت سخن يافتن پيوند از بايد هد،د انجام كرديم، ياد كه را آنچه چون آنگاه نه؟ يا است بوده شاهان از نژادش

 خسرو از را آن هم باز باشد، نيز گهربار  ابرى اگر او شبستان و است شاد ايران شاه از چين خاقان كه بدان: گفتند و كردند آفرين ايران شاه بر
 آن ديدار از پرده پس در را خود روى خاقان رويان پوشيده بيĤيد چين خاقان نزديك به تا برگزين را فرزانگان از يكى پس. داشت نخواهد دريغ
 .گشت تازه برايش كهن روزگار بشنيد، ايشان از را سخن اين ايران شاهنشاه چون. نپوشند كس
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  خاقان دختر ديدن براى را ستاد مهران انوشيروان، فرستادن

 با را نامه آن پاسخ تا بفرمود سپس. براند فراوانى سخنان خاقان باره در او با و بخواند خود پيش به را نامه نويسنده ايران شاهنشاه آنگاه
 بر او و برپاست او فرمان به گيتى كه همانا: گفت و بكرد آفرين پروردگار و پيروز و گيهاندار كردگار بر نخست. بنويسد اى برگزيده فرّخ سخنان

 به را او نخواهد، نيكى كسى بر هم اگر. آورد برمى آسمان به پستى از و كند مى جمندار بخواهد، كه را كسى هر. باشد مى راهنما بد و نيك
 ازو را اميد و بيم كه گاه هر. افتاد خواهم هراس در او از كنم، بد را خود دل اگر و سپاسگزارم ازو بد و نيك هر در. سازد مى دچار بد روزگار
 آنچه هر و رسيدند من نزد به چين خاقان سوى از گفتار خوب و باآفرين فرستادگان اين. باشد جاى بر دلم و جان كه خواهم نمى ديگر بگسلم،

 او روى پوشيده فرزند با بويژه و او با پيوند از من دل. بشنيدم بگفتند، پيوند آن از نيز و دارد نهان در خاقان كه پاكى دختران آن باره در كه
 شما به من با پيوند فرجام و آغاز با مرا راز همه و آيد مى او. فرستادم نزدتان به داشته، بلند را جانش ، خرد كه را هوشمندى اينك. شد شاد
 چون. بپيچيد را آن و بيĤراست را كاغذ بنوشت، را نامه نويسنده چون. بادا گرم ما به پشتت و شاد دلت و شرم از پر جانت هميشه. گويد مى

 كه بيĤراست  شاهوارى هاى جامه چنان فرستادگان آن براى ايران شاه سپس. بنهادند آن بر كمش از مهرى شد، خشك كاغذ روى بر خامه اشك
 برگزيد ايرانى شايسته و سخنگوى و نامور سوار سد همراه به را ستاد مهران نام به رادى و خردمند پير آنگاه. ماندند شگفتى در آن از سپاه همه

 را خرد و باشى داشته آزرمجوى دلى و چربگوى زبانى و روان بايد كه بدان. شو روان مهر و ادد و پيروزى و شادى با: گفت ستاد مهران به و
 .بدارى خود راهنماى

 پس در. بدهند فريب زر و زيب و چهره آرايش با را تو نبايد كه باش آگاه. ببين درستى به را نيك و بد و كن نگاه را او شبستان نخست
 و است داد و شرم با ايشان از كداميك تا بنگر. باشد شهريار پدرش چه اگر  آيد نمى ما كار به كنيززاده. است افسر و باال برز با دختر يك او پرده

 ازو گيتى باشد، نژاده كسى اگر. باشد مى باآفرين خاقان آن پدرش و است چين سرافراز فغفور نبيره و رسد مى خاتون به مادر سوى از نژادش
 .گردد مى شاد نيز خودش و شود مى شاد

 فروز گيتى تخت پيش از ماه ششم روز در فرخندگى با و بكرد آفرين تخت و تاج آن بر بسيار بشنيد، شاه از را سخن اين ستاد مهران چون
 زمين د،رسي چين خاقان نزديك به كه ستاد مهران. فرستاد راه در او پيشواز به را سپاهيانى رسيد، آگهى خاقان به او آمدن از چون. برفت شاه
 گشته انديشه از پر كار آن از مغزش كه خاقان آنگاه. بساخت ور مايه جايگاهى برايش و بنواخت بديد، را او خاقان چون. بكرد آفرين و ببوسيد را

 شاه، شيروانانو اين كه بدان: گفت خاتون به و بكرد ياد سپاهيانش و گنج از و بگفت را انوشيروان سخنان و برفت خاتون شبستان سوى به بود،
 تنها پرده پس در من. گردد افزوده او نزد در ما آبروى كار، اين با تا بدهم بدو را دخترى خواهم مى اينك. است جوان بختى با و بيدار جوانى

 كه مهرى از من ليك. اند خواسته من از را او بزرگان، از بسيارى و ندارد او مانند به اى چهره هيچكس. است بانوان تارك افسر كه دارم دختر يك
 انوشيروان به را ايشان از يكى پس. دارم دل بيدار بندگان و كنيزان از نيز دختر چهار. ندارم را او چهره از برداشتن چشم آرزوى هرگز دارم، بدو
. گرفت نخواهد گيتى در ار تو جاى هيچكس تو خرد اين با: گفت بدو شنيد، چنين كه خاتون. بيĤسايم گفتگو و جنگ اين از ديگر تا سپارم مى
 .بخوابيدند و بگذشت اين بر شب يك

 .بداد را نامه و آمد خاقان تخت پيش به ستاد مهران برآمد، كوه از آفتاب چون

 كليد سپس. بخنديد برگزيند، را دخترش بهترين كه اين و بود خواسته انوشيروان كه پيمانى آن از بخواند، را نامه آن چين خاقان چون
 شبستان به ستاد مهران همراه به بودند، خاقان استواران از كه ريدكى چهار آنگاه. ببينى نهان در را كسى چه تا برو: گفت و داد او به ار شبستان
 .برفتند آن درون به و بگشود را سرا آن در ستاد مهران. برفتند

 همچون شبستان آن. است نديده نيز ماه و خورشيد و ارهست ديد، خواهى اكنون تو كه را كسى آن كه بدان: گفتند ستاد مهران به ريدكان
 ايشان ميان از تنها. بودند بنشسته تخت بر زير در گنجى و سر بر تاجى با چهره پرى پنج. بود خواسته و خورشيد و ماه از پر و آراسته بهشتى
. بود سرش بر مشك از كالهى همچون گيسوانش و داشت تن بر بدى جامه. نداشت گوهر و گردنبند و دستبند و افسر كه بود خاتون دختر
 .نداشت بود، بيĤفريده كردگار كه آنچه بجز آرايشى هيچ اش چهره

 آن از هيچيك چهره بنگريست، بدو ستاد مهران چون. بود فروزان او ديدار از تخت و باشد آن سر بر نو ماهى كه بود سروى همچون
 فريب آرايش و زيب با را او خواهند مى و هستند دور داد از خاتون و خاقان كه بدانست راد و لد بينا ستاد مهران. نديد او همچون را دختران
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 و تاج بى كه را دخترى اين من ليك. است فراوان تخت و تاج و دستبند ايران شاه نزد در: گفت ريدك آن به و گشت خشمگين پس. دهند
 به چين ديباى براى از و ام آمده دختر بهترين برگزيدن براى از رنج همه اين با من. است افزايش در دختر اين كه چرا. برگزيدم است، آرايش
 خرد و زيب و فرّ با كه مهترانى اين. گويى نمى دلپذيرى سخن هيچ هماناكه پير، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه خاتون. ام نيĤمده اينجا

 كنارى به دانند مى را شهريار پرستيدن و است بهار چون رخسارشان و سرو همچون بااليشان و اند گشته افروز دل و رسيده جايى به و هستند
 از سر خاقان اگر: گفت بدو ستاد مهران ليك. نيست انديش نيك كه همانا پس گزينى؟ برمى است، نرسيده جايى به هنوز كه را كودكى و نهى مى
 هيچ و بنشسته ساگ تخت بر كه پسندم مى را دخترى اين تنها من كه بدان. واندخ نمى انديش ناپاك پير مرا گيتى، شاه كه داند مى نپيچد، داد
 .گردم مى باز اينجا از بدهند، فرمان چون نپسندند، را انديشه اين مهتران اگر ولى. ندارد تاجى و گردنبند و زيور

 .گشت شگفت در او كردار و انديشه آن از بشنيد، را او گفتار چين خاقان چون

. بنشست سگالشگران و خردمندان با و كرد تهى همگان از را ايوان پس. است نغز كار شايسته و بزرگ مغز، پاكيزه پير آن كه بدانست
 نگاه اختر در موبد. بجويند را آسمان شمار تا بفرمود ايشان به خاقان. برفتند او پيش به دست در رومى زيگهاى با بزرگ شناسان ستاره آنگاه
 خواهد خوبى به كار اين كه زيرا. مدار رنجه بد به را دلت هرگز شهريار، اى: گفت سرانجام. بجست را شاه آن پيوند و خاقان كردار و كرد

 خواهد شاهى تخت زيبنده فرزندى شاه انوشيروان و خاقان دختر اين از و است چنين اين سودمند اختر گردش و بلند آسمان خواست. گذشت
 .كنند آفرين او بر چين هنر پر ازانسرافر و ايران مردم همه كه آمد

  انوشيروان نزد ستاد مهران همراه را دختر چين، خاقان فرستادن

 .بخنديد نيز خورشيدفش خاتون و گشت خوش دلش بشنيد، چنين خاقان چون

 كه خاتون فرزند آن ارهب در بايست مى هرچه و بنشاندند خود پيش به را فرستاده كردند، پاك ها چاره آن از را خود دل گونه بدين چون
 .گفتند بگويند، بود، نهان

 آن به بود، خاتون از نژادش كه را دخترش آن نيز خاقان. بپذيرفت پدرش از ايران پيروزگر شاهنشاه نام به را دختر آن ستاد مهران
 گونه همه از پر آراسته گنج يك تا بفرمود خاقان سپس. بيĤمدند شهريار پيش به بشار با و شادى به كنيزان آنگاه. بپذيرفت او و بداد ميانجى
 بر گوهر گونه چندين كه زر و هندى داربوى از ديگر تخت يك و پيلسته تخت و پيروزه روان تخت و تاج و گردنبند و گوهر و دينار از خواسته،

 ديباى تاى چهل و چين ديباى از بارهايى با شتر سد و زين با اسپ سد و شاهوار افسر يك تختها آن از يك هر با و بود شده بافته آن
 در چينى آيين به درفشهايى با و اسپ بر سوار ريدك سيسد و گستردنى از بارهايى با شتر سد با بود، شده كشيده زبرجد آنها بر كه گون زربافت
 شمشها آن درون و شده بافته نآ در زر و سيم شمشهاى كه بنهند پيل كوهه بر را تختى تا بفرمود بخت پيروز خاقان آن آنگاه. بيĤورند دست

 آسمان به دشت از و داشتند برمى جاى از را آن بايد مرد سد كه بيĤوردند چين ديباى از نيز درخشان درفش يك. باشد نابسوده گوهرهاى
 كنيز سيسد با را خود فرزند چين خاقان گونه بدين. بنهاد گوهر گونه همه را آن درون و بيĤراست ديبا با هم را زر از روانى تخت. افراشتند برمى

 ايشان پيش در شاد دلى با نيز نوكر چهل. شدند روان ايشان با نيز سپاهى. بفرستاد ها خواسته آن همراه به راهجوى و شاد دلى با ماهروى،
 .برفتند

 به نگار و بوى و رنگ و آرايش از پر اى نامه و آمد او پيش به پرند و گالب و مشك با دبير شد، آزاد كارها آن از چين خاقان چون آنگاه
 .بنوشت ايران شهريار سوى

 كه بدان. شود مى كشيده بدانسو نيز بندگان روش و راه بسازد، سرنوشتى هر كه همو. بستود را بيننده و بيدار و گيهاندار آفريننده نخست
 از من كه هنگامى همان از كه چرا. است نبوده دختر اين پِى از تنها او با يافتن پيوند و هست افسرى همچون من براى گيتى شاهنشاه

 سراسر در كه همانا. بجستم را شاه آن با پيوند براى راهى بشنيدم، شاه شكوه و بزرگى و فرّ آن باره در دل بيدار موبدان و بزرگان و خردمندان
 و كيش و دانش و دادگرى و تاج و تخت و شكوه و فرّ و دستگاه و پيروزى و مردانگى اين با را او. نبندد كمر او همچون دادگرى شاه هيچ  گيتى
 .پروراند مى پاك يزدان ، خرد
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 اى بنده همچون آيد، ايران شهريار پرده پس به چون تا بفرمودم او به و فرستادم خسرو شاه سوى به خودم آيين به را خود ديدگان اينك
 آن بر آنگاه. بادا تو ستون دانش، و بزرگى و تو رهنمون ، خرد و بخت. بيĤموزد را او فرهنگ و آيين و بگيرد خرد شاه، فرهنگ و فرّ از و باشد
 .بنهادند مهر بود، شده نوشته چينى مشك با كه نامه

 از كسى كه ندارد ياد به هيچكس كه بيĤراست شاهوارى جامه چنان نيز ستاد مهران براى. بكرد آفرين و داد فرستاده به را نامه آن خاقان
 خود سپس. بداد مشك و دينار از پيشكشهايى نيز ستاد مهران ياران به. باشد داده اى فرستاده به را آن مانند به نهان، و آشكار در يتى،گ بزرگان
 در خاقان. بگريست خون و رسيد جيحون رود لب به كه اين تا شد روان آراسته پيالن و سواران و ها خواسته آن و دخترش همراه به خاقان
 .گشت دردمند فرزند، براى از و بازگشت خون از پر دلى با آنگاه. رسيدند خشكى به و بگذشتند رود از ايشان كه اين تا اندبم همانجا

 آفرين چين ساالر و ايران شاه بر همه. بداد اى مژدگانى و پيشكش كسى هر رسيد، آگهى ايران به ستاد مهران از چون ديگر، سوى از
 شاه دختر آن بر و ببستند آذين راهها و شهرها همه در. بپرداختند ايشان دوستدارى و ميزبانى به بشار و پيشكش با و شاد دلى با و بخواندند

 و آذين همه آن از رسيدند، گرگان و بسطام به تا گونه بدين. بود تذرو پر بسان زمين جا همه مرو و آموى از بيابان راه سراسر در. بريختند درم
 آن راه سر بر ايوانها از كودكان و زنان و مردان همه. نديد را آسمان زمين، گويى گذشت، مى سپاه آن كه راهى سر بر و دشت و شهر در گنبد
. گشت نفير و كوس ناله از پر جا همه و برآميختند خلوق از تشتهايى. بريختند شاهبوى و مشك و درم آنها بر باال از و گشتند انجمن چين بت
 بر خوابى و آرام جاى هيچ تنبور، و چنگ و ناى ناله همه آن از. بودند بريخته درم و شكر پاها زير به و بود مى و مشك از پر اسپان يالهاى همه
 .نبود زمين

 و بود آن بر گرد ماهى كه ديد سروى. بكرد نگاه را روان تخت آن درون خسرو رسيد، شاه شبستان درون به بت آن سرانجام چون
 در افسون با گوهر، و زر با گره بر گره زنجيرى، همچون مشكينش گيسوان. بود شده نهاده ماه آن بر شاهبوى زا كالهى همچون گيسوانش
 از را ماهروى آن و برگزيد او سزاوار جايى سپس. بخواند او بر را يزدان نام فراوان و ماند خيره او ديدن از شاه انوشيروان. بود شده بافته يكديگر

 .تندبيĤراس شاهى تخت براى

  تيسفون سوى انوشيروان كشيدن سپاه و خاقان بازگشتن

 چاچ و سمرقند و سغد رسيد، آگهى او فرزند با پيوند براى از شاه خرّمى و شادمانى آن و زمين ايران شاه و ايران از چين خاقان به چون
 آن بر جا هر در همگى و گشتند آسوده جوان و پير و گشت نو انوشيروان، دادگرى از گيتى. فرستاد قجغارباشى به را خود تاج و ساخت تهى را

 خسرو شاه براى را دادگرى اين تو زمان، و جاى كردگار اى: گفتند مى و بودند برداشته آسمان به دست همه. بخواندند آفرين زمين ايران شاه
 در كه اوست شكوه و فرّ از زيرا. بدار او فرمان زير به را گيتى و باش نگاهدار بد از را او جان و تن. بگردان جانش از را روزگار بد و بدار نگاه

 از خواب و خورد. نديد روى گشاده را خاقان كسى ديگر رسيد، گرگان به شكار براى او كه هنگام آن. است گشته دور بدى گيتى، نهان و آشكار
 كارزار و كوشش ديگر جا هيچ در و شد پراكنده ترك هزار سيسد. برنداشت خود اسپ روى از را زين سوارى هيچ و گشت دور چين سواران

 برز و فرّ با ژيان شير آن سان بدين. نماندند چينى مهتران و كهتران از هيچيك اينجا در. كردند مى زه به بايست نمى را كمانى هيچ ديگر. نبود
 همانا: گفتند و گشتند انجمن ختن و چاچ تا آموى از بزرگان سپس. بود او تخت همراه بخت و او نام با شاه اختر كه زيرا. شتافت شكار به كيان
 و چغانى در. بود جغد آرامگاه و ويران بسيار سغد و سمرقند تا گرفته تَرَك و چاچ از كاخ و ايوان و ميدان و باغ از پر و فراخ شهرهاى اين كه

 و بيداد از. داريم ياد به اندوه و درد با زم و آموى و خوارزم و بخارا در را بسيارى. بود گشته تلخ و تاريك همگان بر روزگار بلخ و ختالن و بامى
 سپس. بيĤسود گفتگو از گيتى همه و گشتيم رها افراسياب از بيĤمد، خسرو كى كه آنگاه. نبود خواب و آرام جاى را كس هيچ افراسياب رنج

 درنگ جاى ارجاسپ ديگر آمد، او جنگ به ايران از گشتاسپ چون ليك. گشت گزند و درد از پر سرزمينها اين شد، زورمند ارجاسپ چون
 آنگاه. گشت درد از پر سرزمينها آن همه شد، سپهدار نرسى چون پس آن از. بيĤسود -مباد يارش آسمان هرگز كه - او كردار از گيتى. نديد
 .نشناخت خود پاى از سر نرسى ديگر بگرفت، را او جاى -هرمزد پسر -شاپور چون

 بدى به دست بگرفت، يزدگرد از را گيتى خاقان چون سپس. شد بسته بد از اهريمنى دست و آمد ترسى بى و داد سوى به گيتى همه
 ميان از زشت و بد كارهاى و شد بهشت همچون گيتى بهرام، دادگرى از. گشت شور و درد از پر ازو خاقان و بيĤمد گور بهرام شاه ليك. يازيد
 هرگز بيدادگرش خويشان و -او فرزند - فغانيش ديگر پس. كرد گداز و سوز و ستم از پر را گيتى وازخوشن چون كسى پيروز هنگام به. برفت
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 آن سر همچون خسرو شاه و است تن همچون گيتى همه. بيافزود ما ارزش بر كار اين با و بپذيرفت را ما سرزمين خسرو شاه اكنون. مباد
 .بينيم نمى ريختنى خون و رنج هيچ و بينيم مى دادگرى جا همه در كنونا كه چرا  بماناد اينجا در جاودان تا پس. باشد مى

 سگالشگران و بسياردان و هوشيار و پاك خردمندان و كاردان موبدان سو هر از. گشتند انجمن گلزريون در ختن و ترك و هيتال از آنگاه
 انوشيروان نزديك به زبان يك و يكدل همگى چون. آيند اهش نزد به پيشكشهايى با كه ديدند چنان سپاهيان همه و رفتند او نزديك ترك،
 اى: گفتند و بخواندند آفرين را شاه و نهادند زمين بر سر همه. ببستند نيز پشّه و مور بر را راه كه شد چنان شاه درگاه ايشان انبوه از آمدند،
 دشت در نيز پلنگ تن بر را پوست و افرازيم مى سر] تو براى[  يمانافزارها جنگ با همگى. ايم زنده گيتى در تو فرمان به و هستيم بنده ما شاه،
 .يافتند رهايى روزگار بد از آنها سان بدين و بپذيرفت را ايشان بشارهاى هم ايران شاهنشاه. دريم مى

 به بار ساالر گشت، شنودخ پهلوانان آن از ايران شهريار چون .بودند او پس در نيز نو جنگاوران از سپاهى و بود ايشان رو پيش فغانيش
 .بساخت جايگاهى ايشان بر برزنى هر در و بنواخت را آنها و بپرسيد بسيار ايشان از شاه و آمد درگاه

 روزگار، گردش از برتر اى: گفت و بكرد ستايش را كردگار پيوسته و آمد خاك به خود نشست جايگاه از پرست يزدان شاهنشاه آن سپس
 كاله پس آن از ديگر يابد، آگهى من از كه كس هر تا باش راهنما مرا بد و نيك هر در تو پس. دادى خرد و فرهنگ و فرّ مرا كه بودى تو اين

 به نيز آب ماهى و كوه مرغ باشم، خفته من كه آنگاه و نباشد من با كارزار ياراى را هيچكس و گردند كهتر من برابر در همه و نجويد را بزرگى
 خوار برگزينى، تو كه را كسى هر كه براستى. كهترند من برابر در گيتى مهتران همه و هستند من پاسبان دد، و دام همه اكنون. بروند خواب
. نخوابد من از آزرده روانى با گيتى در نيز مور شايد تا بدهى نيرويى چنان مرا كه باشد پس. باشد نمى گيهان گيهاندار تو جز كس هيچ و نيست

 است؟ چنين اين گيتى در شاه كدامين كه بنگر. بگريست يزدان پيش در فراوان انوشيروان گونه بدين و

  پيروزى با زمين ايران به انوشيروان آمدن باز

 شاه پس. برآمد درگاه از كوس آواى و نفير خروش. گشتند رفتن آماده سپاهيانش نشست، تخت بر و بيĤمد نماز جايگاه از انوشيروان چون
 و اسپان و گوهر و درم گنج و كمر و تاج و ديبا و دينار از چيز همه. نهاد بر بنه و بكرد سوار را خود سپاهيان و بكرد ياد را دهش نيكى يزدان
 گونه بدين چون. بنشستند زين روى بر آرا دل بندگان و ريدكان همه. كردند سوار را رويان پوشيده و پيلسته تخت و پيروزه روان تخت و تاج
 و  مرْوا به. بود ايشان پيش در نيز چينى آراى بت آن و بفرستاد تيسفون سوى به را همه ايران شاه گشتند، آراسته بارها و اسپان و كارها همه

. گرديد روان نژاد خاقان شبستان آن همراه به - موبدان سر آن - ستاد مهران. گرفتند جاى نوكران دختر، آن پيرامون در و برفتند  روانى روشن با
 .نماندند آنجا در نيز سپاهيان از تن يك و برفت تيسفون سوى به بنه و گنج آن همه سان بدين

 و گيالن از سپاهيانى. بيĤمد او پيش به سپاهى كشور هر از آنجا در. بيĤمد آذرآبادگان سوى به ويژه ايرانيان و پهلوانان با شاه خود آنگاه
 كه اين و آنها ديدن از ايران بزرگ شهريار. برفتند شهريار سراپرده پيش به شارب و پيشكش با كوچ گذاران دشنه و سروچ دشت و كوه و ديلمان
 كه بود خسرو شاه فرّ به ليك. بود دود و داغ از پر كوچيان از ايران همواره اين از پيش تا. شد شاد بود، گشته كوتاه ميش از گرگ چنگ ديگر
 آب و نان هيچكس از. آزردند نمى را كشتزارى هيچ گذشتند، مى كه شهرى هر از شاه سپاهيان. گشت تر ديگرگونه روزگار مهر و آيين
 جا همه. بنگريست دشت و هامون به جا هر در و بگشت گيتى گرد به انوشيروان سان بدين. آراستند مى راه در را خود خواب جاى و جستند نمى

 .بديد گوسپند و گاو از پر را دشت و در و كشتزار، از پر را

 فرزند چندين اى خانه هر در و يافت برومند را آن كرد، نگاه خسرو چون بودند، نديده كشاورزى آن بر هيچگاه و نبود آباد هرگز كه زمينى
 .بودند كرده خم سر بار، همه آن از بخت، بيدار شاه آن فرّ به درختان هاى شاخه. بديد

 بشارى چنان. رسيد راه از رومى گوهرهاى و رومى ديباى و زر و سيم و جامه و پيشكش با قيصر فرستاده بگذشت، اين بر روزگارى چون
 را سال سه ساو و باژ و كرده دينار از پر را گاو پوست ده. بود نيĤمده روم از باژى چنان هرگز و بپوشانيد را زمين سراسر كه بود آورده خود با

 و بنشاندند پيش در را فرستاده آن پس. بود نوشته ايران نامور شهريار ىبرا كه بود قيصر سوى از اى نامه بشارها آن همراه به. بودند فرستاده
 بيشترى چيزهاى پس اين از هم باز است فرستاده كه آنچه از كه بود گفته و داده بسيارى گرم پيامهاى نامه آن در قيصر. بخواندند را نامه

 سوى به و گشت سوار اسپ بر و آمد زير به تخت از خودش سپس. فرستادب خود گنج سوى به و بپذيرفت را آنها همه ايران  شاه. فرستاد خواهد
 زمزمه و بگرفت دست در برسم پس. آمد فرود اسپ از و بباريد ديدگان از اشك بديد، را پرستشگاه آن دور از چون. برفت آذرگشسپ آتشكده
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 آن گنجور به بود، برده خود با كه را بسيارى گوهرهاى و رز آن همه و بپرداخت آفرين گيهان پروردگار ستايش و نيايش به آتش پيش در كنان
 برفتند آتش پيش به كنان نيايش و شدند توانگر ازو موبدان آن همه كه چنان ببخشيد، گوهر و جامه و زر و سيم نيز موبدان به. بسپرد آتشكده

 كوه همچون سپاهيانش همه آن از زمين. بيĤمد تيسفون سوى هب آنجا از انوشيروان سپس. بخواندند آفرين زمين دادگر شهريار آن بر زمزمه با و
 بپراكند، مردم ميان در كه خواسته همه آن از. داد مى تهيدستان به بسيارى زر و سيم رسيد، مى كه شهرى هر به دادگر شاه آن. گشت بيستون

 بت آن نيز ستاد مهران. براند - بود گنجهايش كليد كه -مداين سوى به را خود سپاهيان آنجا از آنگاه. گشت آراسته درم و گنج با كشور همه
 .براند پيش به استاد چهل با را چين

  انوشيروان آيين از گيتى مردمان يافتن آرام اندر

 بهشتى همچون خوبى و دادگرى از و گشت خواسته از پر گيتى همه بنشست، خود تخت بر و بيĤمد نيكبخت و خرامان خسرو چون
 ديگر. ببستند را بدى دستان گويى و شد نو ايزدى فرّه از گيتى. بيĤسودند ريختن خون بيدادگرى، با هرجا در و آويختن از شاهان. شد آراسته

 كسى اگر. آمدند راه به تاريكى و كژّى از و درآمدند شاه فرمان به همگى. دانست نمى را بدى سوى به يازيدن دست يا تاختن و تاراج هيچكس
 كه دينارى و ديبا به هنگام شب يا و روشن روز در شاه دادگرى و  ترس از بدانديشى هيچ. گريخت مى آن از دزد ريخت، مى هم راه سر بر را درم
 نامداران سوى از. شد خواسته از پر سره يك دشت و در و گشت آراسته بهشتى همچون گيتى همه. كرد نمى نگاه باشد، ريخته آب و خشكى بر
 . برسيد هايى نامه ديگرى كشور هر و سقالب و چين تركان و بازرگانان زا نيز و كشور هر مهتران و

 از خشتش و شاهبوى از خاكش همه و شد خرّم بهشتى بسان ايران هندى، بويهاى و رومى آرايش و چينى پرند و مشك نامه همه آن از
 پزشك و رنج از مردم. باريد مى گالب آسمان از ارانب بجاى گويى. نهادند روى ايران به و برآسودند گفتگو و درد از گيتى همه. گشت زر

 گل از پر سراى و بام و دشت و در. نبود دژم باران، از كشاورزى هيچ و بباريد گلها بر بايست، مى كه هنگام همان در درست باران. بودند بيĤسوده
 را زبانها ايران در. بود گشته پروين ستاره مانند به گلها پاليز در و شده دريا بسان رودها همه. گشت چهارپاى و سبزه از پر گيتى همه و بود

 .بيافروختند دانش به را خود روانهاى و بيĤموختند

 .گرفتند ستايش شاه بر ديگرى سرزمين هر و روم و ترك و چين و هند بازرگانان

 و ارجمند، خردمندان، و موبدان. بود شاه درگاه گويندگان از بود، آگاه دانشى از كه كسى هر. شدند فربه گياه همه آن از چهارپايان
 .بودند ترسان گزند، بيم از بدانديشان

 در را بدى نيز تن يك گيتى، شاه زيردستان اى: كه خاست مى بر درگاه از خروشى آراست، مى را گيتى خورشيد و رسيد مى فرا روز چون
 خواستار ما از را شمايان مزد تا بگوييد ما بار ساالر به همگى. يافت خواهد گنج خود اندازه به است، ديده رنج كار، از كه كسى هر. نداريد نهان
 خواهد ما گنج از را او وام ما گنجور كه زيرا. افتد رنج در تهيدست آن كه نبايد بخواهد، درم تهيدستى مرد از و بيĤيد وامخواهى اگر. شود

 كشته تير و بلند دار با يا و افتاد خواهد بند و چاه به يا بيĤيد،  شاه اهدرگ به دشمنش چون كند، نگاه ديگرى زن به كه كسى هر. پرداخت
 آن بر را اسپ آن خون كند، گله ما درگاه به]  كشتزارش روى بر اسپ آن رفتن براى از[  دهگان و بيابند رها را اسپى جايى در اگر. شد خواهد
 آذر آتشكده پيش به پوزش براى بايد و ماند خواهد پياده نيز آن سوار. برد دخواه ديده، گزند كه كسى هم را گوشتش و ريخت خواهند كشتزار
 شاه. نيست اين همچون گناهى هيچ كه بدانيد پس. ساخت خواهند ويران را ايوانش و شد خواهد پاك لشگر ديوان از هم نامش. برود گشسپ

 .خواست نخواهد ار راستان بجز كس هيچ خود درگاه در و بود نخواهد همداستان كار اين بر

  .باشد ما درگاه در كه مبادا پسندد، نمى را ما راه اين كه كسى هر پس
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 را انوشيروان بزرگمهر، دادن پند

 و بنشست شاه تخت كنار در بزرگمهر آنگاه. گفت سخن خندان و بگشود چهره و بداد بار را دانا بزرگان و بنشست شادى با شاه روزى
 من كه بدان نيابد، تو از سخنى آهوجويى هيچ كه رويى تازه داور اى: گفت بدو. گشت خرّم بهار بسان شاه دل كه كردب شهريار بر آفرينى چنان

 بديدم. بخواند را آن شهريار بگذرد، اين بر روزگارى چون شايد تا سپردم گنجور به و بنوشتم خسروانى كاغذ و كراسه بر پهلوى به چند سخنانى
 زمين و گيرد دست در را خود جان رزم، هنگام به و برخيزد بزم تخت از مرد اگر كه بدان. بگشايد راز به لب خواهد مىن ديرساز روزگار اين كه
 كاخ و ميدان و باغ و گلشن و بپردازد آبادانى به و شود پادشاه گيتى سراسر بر آنگاه و گردد ترس بى اهريمنان، رنج از و سازد پاك دشمنان از را

 شود، آراسته ايوانش و كاخ و بيĤورد بدست خواسته و سپاه بگذراند، آرزوها با را بسيارى روزگار و آورد گرد فرزند و بنهد گنج و برآورد بسيارى
 بيشتر سال سد از زندگانيش اينها همه با آورد، فراز بسيار، سيم و زر و گنج و تاج سوى هر از او باشند، رنج در تهيدستان كه اين با ليك

 و ماند خواهد هميشه براى فرزند نه. ماند مى دشمن براى  گنجهايش همه آن و شود مى بر بى رنجهايش آن همه شود، خاك چون و بود نخواهد
 يادگار به ازو نيك نام تنها بگذرد، اين بر روزگارى چون و كرد نخواهد يادى او از هيچكس ديگر. سپاه و گنج و شاهى ايوان و تاج و تخت نه

 .ماند خواهد

  كس به نماند باشد هرچه دگر         بس جاويد چيزست دو گيتى به

  ريك و جهانست تا كهن نگردد            نيك گفتار و نغز گفتن سخن

  پاك گفتار و نام تبه نگردد      خاك و آب ز و باد از و خورشيد ز

 پرهيزگار و شرم با مرد خنك            روزگار گردش بود سان برين

 كيش آيين و فرهنگ اين كه زيرا برگزين، را سودمندى و آزارى بى. بدارد شرم آن از روانت كه مكن گناهى توانى مى تا يار،شهر اى پس 
 روشن دل گونه بدين بزرگمهر چون. نگردند كهن هرگز كه كنم مى گمان چنين كه ماند مى يادگار به سخن چندين من از اينك. باشد مى

 .شد خواستار ازو بسيارى سخنان انوشيروان بگشود، را شهريار

 راه از را او اهريمن و باشد گناه بى كه كسى: گفت بزرگمهر دارد؟ سرد آه بى و شاد دلى كه است فرّخ مرد كدامين آن: پرسيد انوشيروان
 .است نبرده

 دو هر فرّهى كه چرا است، بهترين يزدان، فرمان: گفت بزرگمهر. بپرسيد گيهان پروردگار راه نيز و ديو راه و كژّى باره در انوشيروان آنگاه
 تن بر شرم و پاكى پيراهن گيتى در كه برترمنشى مرد خوشا. باشد مى پرستنده مرد دشمن زيرا است، بدترين آهرمن، راه ليك. اوست به گيتى
 كاستى و كژّى راه به و ندما مى برايش راستى و رادى. بود خواهد آسان زندگانيش همه باشد، تنش نگاهبان جانش چون پس. است كرده

 دشمن كه زيرا مشنو، سخنى منش افسون مرد از پس،. راند نمى دل آرزوى راه به را خود روان هرگز باشد، خردمند كه كسى. رفت نخواهد
 يزدان از كه ناسبش فرومايه را كسى بگذرى، كه اين از. بماند درد از پر سرا اين در نگردد، خستو ديگر سراى به چون. بود خواهد روشن جان
 هم دانشمندى از و داند نمى -باشد دانش كه -را جانش بهره هم و دارد مى دريغ خود تن بر را  تنش بهره هم. ندارد دل در هراسى پاك
 .شنود نمى

 .تاس تواناتر آرزويى هر بر و داناتر كه كسى :گفت بزرگمهر هستند؟ مهتران اندازه به كهتران از كداميك آيا: پرسيد خسرو

 كسى از بيهوده و نسازد جدا يزدان راه از را خود دل ديو، فرمان به هرگز كه كسى: گفت بزرگمهر داناست؟ كسى چه: پرسيد خسرو شاه
 به را آدمى خرد و جان و دارند شير همچون نيرويى كه هستند اهريمن ده كه بدان. است خرد و روان دشمن كند چنين اگر زيرا. نبرد فرمان

 .آورند مى زير

 و زورمند ديو دو نياز و آز: گفت بزرگمهر بگريد؟ بايد آنها براى از خرد كه كدامند ديو ده آن آيا: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو
 يزدان از نبودن سپاسگزار و كشى ناپاك و دورويى و چينى سخن و كين و ننگ و رشك و خشم هم ديگر ديوهاى آن و. هستند گردنفراز

 .باشند مى
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 و ستمكار ديوى آز، كه بدان: گفت بزرگمهر آنهاست؟ زورمندترين گزند، پر و شوم اهريمن ده اين از كداميك كه بگو اينك: گفت خسرو
 با و كور درد، و اندوه از را او همواره كه است ديوى آن نياز ديو. دارد خواهى فزون آهنگ همواره و نبينند خشنود را او هرگز كه است ديرساز
 ببيند، گزند بى روزگار، در كه را كسى هر. باشد مى پزشك بى دردمندى كه است رشك ديو بگذرى، كه اينها از شاه، اى. بينند مى زرد ىرخسار
. تابد نمى مردمان از را خود چشم خشم، هنگام به و باشد مى خشم و جوش از پر كه است ننگ ديگر ديو. گردد مى دردمند آن براى از جانش
 زبان بر فروغى با سخن هرگز و داند نمى دروغ بجز هيچ كه است چين سخن ديو ديگر ديو. است اخم از پر اى چهره با و خشمگين ديوى
 پيوند كه كوشند مى و افكنند مى كين و جنگ تن دو ميان همواره و اند بريده خدا از ترس از را دلهايشان دورو و چين سخن ديوهاى. راند نمى
 و نيك و است اندك او نزد در خرد و شرم و باشد نمى شناس نيكى و خردمند كه است ناسپاس و دانش بى ديو ديگر ديو .بشكنند را تن دو ميان

 .باشد مى يكى چشمش پيش در بد

 تدس تا است داده بنده به چيزى چه گيهان پروردگار كند، مى كارزار آدمى دل با ديو كه اينك: كه پرسيد دانا بزرگمهر از شهريار آنگاه
 است ديوان شمشير برابر در جوشنى همچون خرد. گذرد مى نيز اهريمنان كردار از خرد دست كه بدان: گفت بزرگمهر سازد؟ كوتاه كار از را ديو
 باد، جانت رهنمون خرد پس. پروراند مى دانش به را خود روان و سپارد مى ياد به را گذشته سخنان خرد. باشد مى روشن آن به دانا جان و دل و

 به نيكخوى مرد دل بر گيتى و داشت نخواهد بيمى هيچ ديو از دل ديگر باشد، آدمى در نيك خوى هم اگر. است پيش در دراز راهى كه زيرا
 خردمند كه بدان. است رهنمون شادى به را دل كه گويم مى سخن اميد از اكنون. رود نمى دل آرزوهاى راه به كسى چنين و گذرد مى خوشى
 .كمان راه نه گيرد، مى را تير راه و انديشد نمى بد كار به نيز دم يك. بيند نمى شادى بجز هيچ روزگار از اميدوار

 همه و نيانديشد و ننگرد درم به و نيĤورد رنج به را خود تن آن براى از هرگز و نيازد گنج به دست باشد، خشنود كه كسى هر ديگر
 سرشتى هيچ او گوهر در و پيچد نمى يزدان فرمان از سر هرگز و پرستد مى را يزدان تنها كه سىك هر ديگر .گذشت خواهد خوشى به روزگارش

 .فروخت نخواهد چيز هيچ به را يزدان راه و است گونه اين نيز پرهيزگر مرد. نيست بدى از

 هر از خرد راه گمان بى: گفت زرگمهرب باشد؟ مى رهنمون نيكى سوى به را مرد و است شاه كداميك گفتى، كه اينها از: پرسيد انوشيروان
 از خشنودى را گوهر استوارترين گوهرها، همه از. ماند خواهند آبرو با آن براى از همواره مردم و است چنين نيز نيكو خوى. گذرد مى دانشى
 كه زيرا است، رنج در گوهرها اين همه از آز. آسايد مى رنج از اميدوار و است ترين شايسته و ترين آهسته اميد، آنها ميان در. دانم مى روزگار
 .يابد نمى سيرى گنج از هيچگاه

 گناه بى تنش و نگردد گمراه كه كسى هر: گفت بزرگمهر گردد؟ مى بزرگ آن براى از جوينده مرد كه است هنر كدامين آن: پرسيد شاه
 .را نام كام، از و دياب مى را خود فرجام آغاز، همان از. كام هم و يابد مى نام هم گيتى در باشد،

 كه بدان و. برگزين را گرم گفتار و نرم آواى: گفت بزرگمهر گيرم؟ پيش در را راهها اين از كداميك من: پرسيد نامبردار و پهلوان شاه
 .گذرد مى نيز هنر از خرد گمان بى كه چرا. جست نخواهد فزونى اينها بر خرد بجز چيز هيچ

 همه بر خردمند مرد و است بهتر همه از دانش: گفت بزرگمهر است؟ بهتر مردم براى فرهنگ كدامين: پرسيد دانا بزرگمهر از شاه سپس
 .دارد مى بدور رنج از را خود تن و يازد نمى گنج به تندى با هرگز دانا كه زيرا. باشد مى مهتر مهتران،

 روان دشمن بد كردار كه بدان: گفت بزرگمهر يافت؟ واهدخ نيرو دشمن آن چگونه آيا: كه اين و بپرسيد دشمن نيروى باره در شاه آنگاه
 .باشد مى خرد و روشن

 آرايش فرهنگ، كه چرا. است فزونتر نيز گوهر از فرهنگ :گفت بزرگمهر گوهر؟ يا است بهتر فرهنگ آيا: پرسيد دانا بزرگمهر از دادگر شاه
 .ماند مى تندرست فرهنگ، با آدمى روان و است سست و زار و خوار هنر بى گوهر. باشد مى آسان گوهر از گفتن سخن ليك. است جان

 تا گويم مى را اينها همه اكنون من: گفت بزرگمهر ستود؟ بايد تن بر را هنرهايى چه و زدود؟ جان از بايد را چيزى چه: پرسيد انوشيروان
 شگفت در خود از كه هنرمندى .باشد مى دور بدى و ديشهان از و است ايزدى شاهوار جامه همچون خرد كه بدان .بسپارى ياد به را آنها شايد
 و آيين و دانش و بخشش هنرمند، اگر. باشند نمى خوار خردمند چشم پيش در درستكار منش خوش مردم. گرفت ياد ازو هنرى نبايد بماند،

 .يافت خواهد كاستى او بد خوى آورد، گرد راستى و افزونى و بزرگى و نژاد با را داد
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 يابد؟ مى تخت و تاج شاه كه است چگونه و بخت با يا آيد مى بدست كوشش با بزرگى آيا نيكخوى، و نامور مرد اى: پرسيد خسرو سپس
. است نهان جان، و پيدا تن، ليك. باشند مى جفت و يار كه جان و تن همانند درست هستند، جفت و يار يكديگر با هنر و بخت: گفت بزرگمهر

 نيك، بخت كه اين مگر آيد، نمى بدست كوشش با بزرگى ليك. كند مى] سودمند[  كوشش او كالبد باشد، ششجو در كسى بيدار بخت اگر
 .باشد آن راهنماى

 ياد به دارد بيننده كه خوابى چو          باد و فسانست گيتى كه ديگر و

  خشم و درد اگر ديد، نيكويى اگر            چشم به نبيند گردد بيدار چو

 هم نيكنام و دادگر اگر بيابد، زور بخت، از و بيĤرايد را خود تخت كه شاهى: گفت بزرگمهر است؟ ستوده كسى چه آيا: پرسيد شاه باز 
 .شد خواهد كامروا خود كردار و گفتار از باشد،

 بهشت نه و بيابد كام نه كه زشت تهيدست: گفت بزرگمهر است؟ ناسودمند و بدروزگار و مستمند كسى چه گيتى در: پرسيد انوشيروان
 .را خرّم

 زرد را خود روى بد، كردار براى از كه دانايى مرد: گفت بزرگمهر بگريد؟ درد از بايد همواره و است بدبخت كسى چه: پرسيد انوشيروان
 .بدارد

 .ندارد مهرى ار،روزگ كار اين بر كه كسى آن: گفت بزرگمهر نيست؟ افزونى و بيشى آرزومند و است خرسند كسى چه: پرسيد انوشيروان

 .باشد تر آهسته كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ ترين شايسته ما براى كسى چه: پرسيد انوشيروان

 آهوجوى با گفتگوى از سر كسى چه تا بنگر: گفت بزرگمهر .گريست بايد تيز مردم بر كه همانا است؟ آهسته كسى چه: پرسيد انوشيروان
 .است شايستگى و انديشه و خردمندى و آهستگى و شرم كسى چنين نزد در كه بدان پيچد؟ مى

 شنواتر دانش به گوشش دو و باشد كوشاتر كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ اميدوار مردمان، ميان در كسى چه: پرسيد ازو نامور شهريار
 .باشد

 كه آنچه بجز. باشند مى مغز بى و كژّ هك هستند ها آگهى بسيار: گفت بزرگمهر. بپرسيد نهان در بد و نيك آگاهى باره در ازو گيتى شهريار
 .است جايى چگونه آنجا كه دانم نمى من و اند گفته ديگر سراى باره در

 .بود خواهد پاى بر شاه دادگرى از آباد جاى: گفت بزرگمهر داريم؟ آن از اى بهره چه ما و است كدام آباد شهر آيا: پرسيد خسرو

 افزوده آدمى آبروى دانشمند، مرد از كه همانا است؟ هوشيارتر و تر پسنديده و بيدارتر مرد نكدامي گيتى در كه بگوى مرا: پرسيد خسرو
 .باشد يادگير و باهوش آزمايش، با كه پيرى داناى: گفت بزرگمهر. گردد مى

 داشته يمس و زر كه كسى آن: گفت بزرگمهر دارد؟ مى راست شادى با را خود پشت كسى چه و كيست؟ براى از رامش: پرسيد خسرو
 .باشد نداشته بيمى هيچ ليك باشد،

 و رشك و نياز كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ پسنديده كسى هر نزد در كسى چه و شويم؟ مى ستايش چيز چه به ما: پرسيد انوشيروان
 .بود خواهد پسنديده گيتى در بماند، نهان او رشك و كين چون بپوشاند، را آز و ننگ

 بخت از كه اين با كه كسى: گفت بزرگمهر دارد؟ سر بر شكيبايى از كالهى كسى چه: كه اين و بپرسيد يباشك مرد باره در شاه آنگاه
 به دست باشد، گشته نزديك پايان به روزگارش و باشد پير كه اين با كه كسى آن نيز و. باشد خورشيد همچون رخسارش ليك گردد، نااميد
 .بزند بزرگى كار

 تخت از كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ گشته سير خود جان از اندوه، آن براى از و است بيشتر كسى چه دل اندوه: پرسيد انوشيروان
 .گردد نااميد نيز بخت از و بيفتاده بزرگى
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 .ندارد فرزندى كه توانگرى نيز و نيست خردمند كه كسى: گفت بزرگمهر دارد؟ دردمند دلى ما از كسى چه: پرسيد بلند شهريار

 با مرد كسى چنين: گفت بزرگمهر. باشد نشسته اندوه به رسد، بدو گزندى هيچ كه اين بى كه بپرسيد مستمندى دل آن ارهب در شاه آنگاه
 .باشد گشته چيره او بر نادانى كه است پارسايى و دانش

 تند و نژند و بيفتد بزرگ كارى از كه كسى: گفت بزرگمهر است؟ نااميدترين دارد، بسيار توانايى كه اين با كسى چه: پرسيد انوشيروان
 .بماند

 بخشايش و مهر سزاوار است، آرايش و نام بى كه اين با كه شناسى مى را كسى چه بخت، جوان و بينا مرد اى: پرسيد شاه انوشيروان
 .گناهكار تهيدست مرد: گفت بزرگمهر باشد؟ مى

 تيره كاله آن مرگ، روز به چون كه پادشاهى آن: فتگ بزرگمهر است؟ پشيمان گذشته از كسى چه كه بگوى راست: گفت انوشيروان
 بسيارى ناسپاسان كه كسى ديگر و. سازد مى هراس پر را خود دل بوده، ناسپاس يزدان، به جانش كه اين از و شود مى پشيمان نهد، بر را مرگ

 .باشند مى او نزد در

 همگان دل بر و است گزند بى آن از آدمى تن كه چيست آن اى، هبافت يكديگر در را هنرها همه كه اى يافته خرد اى: پرسيد انوشيروان
 به درد از آدمى روزى كه گاه هر پس. جويد نمى شادمانى بجز دل ديگر باشد، درست آدمى تن چون كه بدان: گفت بزرگمهر باشد؟ مى ارجمند
 .باشد مى تندرستى آرزويش تنها افتد، سستى

 براى مرد آرزوهاى همه باشد، سرافرازى چون: گفت بزرگمهر است؟ آرزوها همه از بيشتر زوآر كدامين نيكخو، اى: پرسيد انوشيروان
 .جست نبايد هيچ دل كام بجز ديگر گردد، همراه نيازى بى با تندرستى چون و. است نيازى بى

 آن يكى. داند مى گونه سه را اين راهجوى خردمند كه بدان: گفت بزرگمهر است؟ فزونتر مرد دل بر انديشه كدامين: پرسيد انوشيروان
 پادشاه سديگر. بترسد فريبكار دوست كار براى از كه كسى ديگر. برسد بد تنش بر گناهى هيچ بى مگر كه انديشد مى بد روز به كه كسى

 گيتى و باشد وزگارشآم او يار و گردد خردمند مرد، كه بود خواهد نيكويى روزگار چه كه براستى پس. نشناسد پارسا از را بيكار كه بيدادگرى
 .نيابى روزگار از اين از افزونتر هنرى هيچ كه همانا. باشد دادگر پادشاه، و روشن

 و ياد كه بگراى كيشى به شاه، اى: گفت بزرگمهر. باشد دور آن از كاستى و بدى كه بپرسيد كيشى و راستى باره در او از انوشيروان آنگاه
 يزدان فرمان به گوش و ترسند مى  گيهان پروردگار از همگى و هستند دور ديو و كژّى راه از آن وانپير كه كيشى .نگسلد آن از خداوند نام

 .نفروشد را خود كيش ايشان از هيچيك و اند نهاده

 تىگي در و است بخت پيروز ايشان از كداميك آيا: گفت و است روان پارسايان بر فرمانشان كه بپرسيد پادشاهان باره در انوشيروان سپس
 .باشد داشته هنر و انديشه و شرم و خرد و باشد دادگر كه كسى آن: گفت بزرگمهر باشد؟ مى تخت سزاوار

. نيكوست دادگرى و جوانمردى دوست، از: گفت بزرگمهر. بپرسيد باشند، سخن هم و همسايه كه كهنى دوستان باره در انوشيروان
 .باشد فريادرس و يار سختيها هنگام به و نخواهد بد تو بر كه دوستى

 جدايى دلگسل بجز هيچكس باشد، نيكدل كه كسى از كه بدان: گفت بزرگمهر هستند؟ بيشتر كسى چه رنگ يك دوستان: پرسيد خسرو
 .باشد تر سازنده و كردارتر نيك و تر نوازنده كه كسى ديگر. خواهد نمى

 كسى ديگر و. كنند سرزنش بسيار را او كه برترمنشى مرد :فتگ بزرگمهر است؟ بيشتر كسى چه بدانديشان و دشمنان: پرسيد انوشيروان
 .باشد نمى بخشايشگر و دارد بسته دستى و اخم از پر رخسار و درشت آواى كه

 دوستى در كه انبازى و يار مرد: گفت بزرگمهر گريست؟ خواهد جدايى درد از و است آدمى دوست جاودان تا كسى چه: پرسيد انوشيروان
 .ترسد نمى هم درد از و سوزد نمى و كاهد نمى
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 جدا نيك يار از كه است نيك كردار آن: گفت بزرگمهر يافت؟ نخواهد كاستى و ماند خواهد جاودانه كه چيست آن: پرسيد انوشيروان
 .ماند نخواهد

 آرزوهايش بر كه داناست جان آن: گفت بزرگمهر باشد؟ مى افسر كسى هر تارك بر و است روشنتر همه از كسى چه: پرسيد انوشيروان
 .باشد مى توانا

 مرد دل ديگرى و بخشنده شاه دست يكى: گفت بزرگمهر است؟ افزونتر نيز آسمان از چيزى چه پهناى مهربان، اى: گفت انوشيروان
 .پرست يزدان

 به را گنج هرگز شاه،پاد اى: گفت بزرگمهر گردد؟ سرافراز آن براى از و باشد هوشيارتر چيزى چه در بايد خردمند: پرسيد انوشيروان
 .باشى افكنده آب در خشك خشت گويى كه همانا كنى، ناسپاسان با كارى چنين  چون زيرا. مده ناپارسايان

 همچون دلت هميشه شهريار، اى: گفت بزرگمهر شود؟ مى كم گنج، به مردم آز آن، براى از كه است رنجى چه آن: پرسيد انوشيروان
 .خواست نخواهد را گنج و زندگانى و تن ديگر رنج، آن از كه است بدخوى شاه ندهپرست آن كه بدان. باشد نوبهار

 روزگار، كارهاى همه كه بدان: گفت بزرگمهر ديد؟ نتوان چيزى برتر آن از كه اى ديده شگفتى چيز چه كنون تا آيا: پرسيد انوشيروان
 بخشش، در و شناسد نمى راست از را چپش دست ليك. است رسيده آسمان به كالهش و شده توانگر بسيار كه بينى مى را مردى. است شگفت
 رهنمون سختى به را او روزگار ولى  گويد سخن ستارگان چون و چند باره در كه دارد را آن دانش نيز ديگر كسى. داند نمى كاستى از را فزونى
 .باشد مى شوربخشى تنها او بهره و است

 .گناه سنگ: گفت بزرگمهر اسى؟شن مى چه را چيز ترين سنگين: پرسيد شاه

 بزرگمهر خواند؟ مى بدكنش را آن كننده كسى هر و است تر سرزنش با و تر ننگين همه از گفتارى يا و كار كدامين: پرسيد انوشيروان
 آواى و شرم كه نىزنا بيĤيد، دريغش و كند تنگى خود پوشاك و خوراك در كه توانگرى گناه، بى مردم با كردن ستيزه شاه، سوى از زفتى: گفت
 و زشت و رنگ بى مردمان، بر هم و شهريار بر هم كه گفتن دروغ و كنند مى بلندى كه دستانى تنگ سازند، مى تندى كه نيكمردانى ندارند، نرم

 .است خوار

 سازد؟ مى روشن آن با را روان و دارد مى خود براى جوشنى همچون را آن دانا مرد كه است نيكى كدامين گيتى در آيا: پرسيد انوشيروان
 سپاسگزار را يزدان كه شناسى نيكى دانشمند مرد ديگر. يابد نمى آفرين بجز هيچ گيتى از كوشاست، خود كيش براى كه مردى: گفت بزرگمهر

 .است

 خوار بايد را كسى چه و باشد مى بهتر فرمايش كدامين است؟ بدتر كارهايى چه و بهتر كارهايى چه كهتران يا و شاه براى: پرسيد خسرو
 گناهكاران از را خود خشم كه اين: گفت بزرگمهر بپردازيم؟ كارهايى چه به است بهتر و داريم باز كارهايى چه از را خود دست بايد گذاشت؟

 همچون روانش گردد، اميدوار و سازد رها را كين كه كسى. نكوشى بد كار به توانى مى تا و بدارى بيدار را خود روان كه آن ديگر. بدارى نگاه
 .باش دور گناه از و ساز رها را خوشى آن ليك  يابى مى خوشى گناه، كار در چه اگر. تابيد خواهد خورشيد

 شطرنج از بايد رسيد، پايان به دلگير كار اين چون اينك. يافتم رهايى شاه و بزرگمهر كار از كه سپاسگزارم را ماه و خورشيد خداوند
 .برانم سخن
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  شطرنج داستان

  انوشيروان نزد را شطرنج هند، راى فرستادن اندر

 و سپاهيان از پر كاخش همه. بيĤويخت را تاج و بيĤراست رومى ديباى با را خود پيلسته و ساگ تخت شاه روزى: كه گفت چنين موبد
 سواران و بان سايه و پيل با هند شاه تادهفرس: كه بشنيد بيدار كارآگاهان از هنگام همان در. بود ديگر جاى هر و بامى و بلخ مرزبانان و موبدان
 . يابد راه ايران شهريار نزد به خواهد مى و بيĤمده شتر بار هزار و سندى

 .بفرستاد ايشان پيشواز به را سپاهى چندين بشنيد، را سخن اين بيدار شاه چون

. ستود را آفرين گيهان پروردگار و بكرد نيايش نبزرگا  آيين به بيĤمد، ايران بزرگ شهريار پيش به سترگ و نامدار فرستاده آن چون
 آن بر گوهر گونه چندين و بيĤراسته زر با را هندى بان سايه آن. كرد بشار او پيش به گوشواره و پيل و بان سايه با را بسيارى گوهرهاى سپس
 و تر داربوى و شاهبوى و مشك و زر و سيم فراوان بارها آن در. بيĤورد شاه نزد به را همه و بگشود را بارها آن سر بارگاه در فرستاده. بودند بافته
 پيروز ساالر. بنهادند شاه تخت پيش در را همه پس. بود آمد مى بدست ماى و قنّوج از كه چيز هر و هندى جوهردار تيغهاى و الماس و ياكند
 .بفرستاد خود گنج به را آنها همه و كرد نگاه بود، برده رنجها آنها براى از هند راى كه چيزهايى آن به ايران بخت

 از و ساخته را شطرنجى بسيار رنج با هند راى. بيĤورد بود، شده نوشته پرند روى بر انوشيروان براى هند راى كه را اى نامه فرستاده، سپس
 .بود كرده تهى گنجى آن براى

 دانشمندان، همه تا بفرماى اينك. باشى جاى بر نيز تو شد،با روزگار تا: كه داد پيام انوشيروان براى راى سوى از هندى فرستاده آن پس
 كه اين و بدانند نيز را مهره هر نام. آورد بجاى بايد چگونه را نغز بازى اين كه ببينند تا بيانديشند گونه هر و نهند خود پيش در را شطرنج اين
 نغز بازى اين اگر كه بدان. بدانند را شاه و فرزين رفتار و اسپ و رخ و سپاه و پيل و پياده است؟ كدام يك هر خانه و راند بايد چگونه را يك هر
 اگر ليك. فرستاد خواهيم بارگاه آن به خوبى به بفرموده، ايران شاه كه را ساوى و باژ آن نيز ما و بود خواهند سر دانايان همه بر بدانند، را

 بخواهند ساو و باژ ما سرزمين اين از نبايد ديگر نيست، ما دانش برابر در پايدارى نتوا را ايشان چون آيند، ستوه به دانش اين از ايران نامداران
 .است نامبردار چيزهاى همه از بهتر دانش كه زيرا. بدهى باژ ما به كه بپذيرى بايد نيز تو و

 شاه نزديك را شطرنج آنگاه. بكرد ياد او براى را سخنان آن همه نيز فرستاده و سپرد سخنگوى مرد آن به را خود گوش و دل خسرو
 . بود ساگ از و سياه ديگر  اى دسته و پيلسته از سپيد مهره دسته يك تخته آن روى بر. كرد نگاه ها مهره آن به چندى انوشيروان. بنهادند

 كه بدان شهريار، اى: گفت فرستاده. بپرسيد نيك تخته آن و ها مهره آن پيكر باره در فرستاده آن از ديد، چنين كه ايران بخت بيدار شاه
 و خواهم مى زمان هفته يك: گفت بدو انوشيروان. ديد خواهى كارزار براى را رزمگاه آرايش و راه و آيين همه آن در يابى، راه بازى اين به چون

 .بساختند فرستاده آن براى جايگاهى و بپرداختند را خرّمى ايوان آنگاه. داد خواهيم انجام را بازى اين روشن روانى با هشتم روز به

 اندازه از بيش كدام هر. بنهادند خود پيش در را شطرنج تخته آن و رفتند شاه نزديك به همگى راهنماى، موبدان و خردمندان سپس
. سازد آشكار را بازى آن راه نتوانست هيچكس سرانجام ليك. بشنيدند و بپرسيدند يكديگر از و بجستند را آن راه گونه همه و كردند نگاه بدان
 .برفتند اخمگين هايى چهره با همگى پس

 پادشاه اى: گفت خسرو به ديد، بد را رنج آن فرجام و آغاز و يافت ناكام و تند كار، براى از را شاه چون. آمد شاه پيش به بزرگمهر آنگاه
 .گيرم مى خود راهنماى را دخر راه، اين در و آورم مى بجاى را نغز بازى اين من كه بدان فرمانروا، و بيدار و گيهاندار

 . باشى تندرست و روان روشن. توست كار تنها سخن اين كه همانا: گفت بدو. شنيد چنين كه شاه

 خردمندان و ما شاهى تخت و درگاه و موبدان بر اين و ندارد نيز را راه اين جوينده مرد يك ايران شاه كه گويد مى قنّوج راى اكنون
 .بود خواهد زشتى شكست
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 بداند تا براند راست و چپ به را ها مهره و بجست را بازى آن پيوسته. بگشود چهره و بنشست انديشه از پر و بيĤورد را شطرنج آن گمهربزر
 .كجاست يك هر جاى كه

 تخته اين در بخت، پيروز شاه اى: گفت بدو و شتافت  ايران شاه سوى به ايوان از بيافت، را بازى آن راه چون شبانروز يك از پس سرانجام
 به كنند نگاه ما به كه كسانى همراه به را راى فرستاده اكنون. بدانستم خوبى به را بازى آن همه گيتى شاه بلند بخت به و كردم نگاه مشكين

 پِى نيك را او و شد شاد او گفتار شنيدن از شهريار. است رزمگاه يك درست گويى كه چرا ببيند، را آن بايد شاهنشاه نخست. بخوان خود پيش
 .آيند او پيش به نامور خردمندان و موبدان تا بفرمود سپس. بخواند بهروز و

 كه خورشيدچهر راى موبد اى: گفت بدو بزرگمهر آنگاه. بنشاند خود نامور بارگاه كنار در را او و بخواند خود پيش به نيز را راى فرستاده
 را پيلسته و ساگ هاى مهره اين گفت من به فرخنده راى: گفت فرستاده گفت؟ چه تو با ها رهمه اين باره در تو شاه آيا باشد، تو يا خرد همواره

 نغز بازى اين اگر كه بگوى و بنشان آنجا در نيز را گروهى و بگذار سگالشگر موبدان پيش در را اين كه بگوى را او و ببر ايران شاه تخت پيش به
 نه گردد، مى ارجمند كه است دانش با شهريار، كه چرا. فرستاد خواهيم ساو و باژ و برده و هميان مباشي داشته توان كه جايى تا آورند، بجاى را
 و باژ ما از ايران شاه نبايد ديگر نيĤورند، بجاى را اين و باشند نداشته روشنى انديشه فرزانگانش و شاه اگر ليك. بلند تخت و مردان و گنج با

 ما نزديك به بيشترى باژ ببيند، را ما باريك انديشه و دل هنگام آن در ايران شاه چون. آيد دريغش را ادان جان داشتن رنجه و بخواهد گنج
 .فرستاد خواهد

 دل پاك خردمندان اى: گفت خردمندان و موبدان آن به و نهاد ايران بخت بيدار شاه تخت كنار در و بيĤورد را شطرنج آن بزرگمهر آنگاه
. است نهاده سپاه دل در را شاه جاى و بيĤراسته رزمگاهى دانا آن كه بدانيد. بسپاريد گوش هوشيارش ساالر انديشه و وا گفتار به همگى نامور، و

 رزم، آن به را او و ايستاده شاه كنار در نيز هوشيار دستور. هستند رزمخواه پيش، در پيادگان و اند بركشيده رده راست و چپ از سپاهيان
 پا به كه هستند جنگى اسپان آنها از برتر. اند آورده روى يكديگر با جنگ به همگنان و اند بيĤراسته را جنگى نپيال سو دو در. راهنماست

 . جويند مى پرخاش  راست و چپ دست به و گشته روياروى يكديگر با سوى دو از. اند نشانده ايشان بر انديش پاكيزه دو و اند ايستاده

 .بماندند شگفتى در انجمن همه براند، هگون بدين را سپاه آن بزرگمهر چون

 . ماند فرو بخت بيدار مرد آن كار در و گشت اندوهگين سخت هند فرستاده

 نيز هندى كاردانان از و بود نديده را شطرنج تخته اين هرگز بزرگمهر: كه انديشيد دل در و شد زده شگفت كار آن از جادوگر مرد
 او جاى گيتى در هيچكس كه همانا آمد؟ فراز او براى انديشه اين چگونه پس. نگفتم ها مهره اين باره در سخنى هيچ او با نيز من. بود نشنيده

 جامه برايش و بنواخت را او و گشت دلشاد ازو. باشد كرده روى بدو بخت گويى كه شد چنان بزرگمهر كار از نيز خسرو. گرفت نخواهد را
 بدو كرده زين اسپى و ديبا هميان يك همراه به را آن و بكردند شاهوار گوهرهاى از پر را امج يك تا بفرمود سپس. بساخت سزاوارترى شاهوار

 .بكرد بسيار آفرين و داد

 هند به را او انوشيروان، فرستادن و را نرد بزرگمهر، ساختن

 .بنهاد خود پيش در پرگارى و تخته و برفت خود آرامشگاه به دانا بزرگمهر آنگاه

 نويى نغز بازى و كند اى تازه انديشه تا خواست مى .كرد بيشه سياهى به ها انديشه آن از را خود دل و رفت فرو رىبسيا انديشه در پس
 نگاه گردد، مى باريكتر آن در انديشه كه جاها ترين تاريك در پس. باشند نديده را آن همچون و گردند شگفتى در ديدنش از فرزانگان كه بسازد
 و افسون با سرانجام كرد، يار خود روشن دل با را خرد چون. آورد رنج در بسيار را خود روان و بنگريست هندوان يشهاند و شطرنج آن به. كرد

 سپاه دو. بيĤراست را كارزار سو دو از و بساخت رزمگاهى شطرنج، بسان آنگاه. بسازند ساگ و پيلسته از مهره دو تا بفرمود. بنهاد را نرد انديشه،
 دو هر كه بودند آن در نيكخوى و گرانمايه شاه دو و سوى چهار در لشگرگاهى و بود تاريك زمينش. بكرد بخش هشت بر را شهرگير و رزمجوى

 آنها پيش در و بودند بيĤراسته را جنگ تندى با سو دو از سپاهيان ايشان فرمان به. كرد نمى ستم ديگرى بر يكى و كردند مى رفتار هم با
 را ديگر سپاه از تن يك سپاه، آن از تن دو كه گاه هر. كردند مى رزم دشت در گاه و كوه در گاهى و گذشتند مى يگريكد بر پيوسته. گشتند مى
 . آيد كسى چه بر شكست كه اين تا بودند گشته انجمن سو دو از سپاهيان گونه بدين و. آمد مى شكست تن يك آن بر گرفتند، مى تنهايى به
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 سپاهيان جنگ و شاهان نيروى آن همه و بكرد ياد او براى را آن همه و رفت شاه پيش به و بيĤراست را دنر بزرگمهر گفتم، كه سان بدين
 روان، روشن مرد اى: گفت مى بزرگمهر به پيوسته. بنشاند انديشه به را خرد و ماند خيره كار آن از ايران شاه دل. داد نشان شاه به يكى يكى را

 .باشد جوان نيز روزگارت و باشى جوان

 از گرفتند، مى ايران و مكران و هيتال و چين و روم از كه باژى با را آنها سپس. بيĤورد شتر هزار دو تا بفرمود ساربان به ايران شهريار آنگاه
 . برفت شهريار درگاه از كاروان آن و كردند بار شاهنشاه گنج

 دانشمندانه سخنان و بخواند خود پيش به را راى فرستاده د،ش آزاد كار آن از شاه دل و گشت ساخته شتر بارهاى گونه بدين چون
 .براند او با فراوانى

. برد پناه يزدان به سترگ ديو از و بكرد بزرگى آفرين نامه آغاز در. بنوشت راى براى خرد و هوش و رامش و دانش از پر اى نامه سپس
 شطرنج تخته آن و بان سايه و پيالن و انجمن آن همراه به تو سگالشگر فرستاده آن سند، پيش تا قنّوج درياى از هند، نامور شاه اى: گفت آنگاه

 موبد. بيĤراستيم دانش با را خود روان و بخواستيم زمانى هندى داناى آن از. آورديم بجاى را فرمانش و بشنيديم نيز را راى پيام. برسيد
 .آورد بجاى را ازىب آن سرانجام و پژوهيد را اين بسيار ما سگالشگر و انديش نيك

. آورد مى قنّوج در بلند راى آن نزد به بديديم، يادگارى سزاوار كه را اى پسنديده چيزهاى از شتر بار هزار دو هوشمند، موبد اين اكنون
 كه هستند راوانىف انديش پاك برهمنان كه همانا. آورد مى بجاى را بازى اين كسى چه كه ببينيم تا بنهاديم شطرنج بجاى نيز را نرد كه بدان
 خود گنج به بيĤورده، او براى رنج با فرستاده اين كه را آنچه همه هنگام آن در نيز هند راى و آورد خواهند بجاى خود دانش با را بازى اين

 بار اندازه همين به كه دببند پيمان قنوج راى بايد آورند، بجاى را بازى اين نتوانند و بكوشند راهنمايانش همراه به راى اگر ليك. فرستاد خواهد
 .است اين بر ما پيمان پس. فرستد باز ما سوى به ما بارهاى اين همراه به شتر

 پيش از بارها و نامه و نرد تخته آن همراه به و انديشه از پر دلى با بزرگمهر گرفت، درخشيدن آسمان بر خورشيد و رسيد فرا روز چون
 آن و بستود فراوان را او پهلوى زبان به پس. بديد را او بخت و افسر و سر آن و آمد او تخت پيش به رسيد، راى نزديك به چون. برفت ايران شاه
 باره در راهنماى آن چون ليك. بشكفت گل همچون آن شنيدن از هندى راى رخسار. بگفت او با را شاهنشاه پيام و بداد بدو را خسروانى نامه
 :گفت راند، سخن اناير شاه راهنماى موبدان آن و شطرنج بازى

 را آن راى چون و كرده ياد را چيز همه نامه آن در نيز اكنون و بساخت آن بجاى را نرد بديد، را شطرنج دانا بزرگمهر چون كه بدان
 .گشت زرد نرد، و شطرنج باره در او گفتار شنيدن با راى رخسار. بپيچد داد از سر نبايد بخواند،

  بازى ردن چاره هند، دانندگان ناشناختن

 راى. بيĤوردند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند خرّمى ايوان. بداد فرستاده آن به اى شايسته جاى و بيĤمد نامور بزرگان از يكى آنگاه
 . بخواست  زمان روز هفت هند

 هوش تيز نامداران آن همه هفته يك آن در. بنهاد ايشان پيش در را نرد آن و آورد گرد كشور از را شايسته دبيران و دانشمند مردان پس
 سر هيچكس كه بدان: گفت راى به موبد هشتم روز در سرانجام ليك. شدند بازى آن راز يافتن جوياى نبرد و ننگ و نام و رشك با جوان و پير
 و اندوه از پر روانش و گشت دژم سخن، آن شنيدن از راى دل. گردد خردمندان اين يار ، خرد كه اين مگر شناسد، نمى آن پاى از را بازى اين

 .شد اخم از پر ابروانش

 و كنيم درنگ اينجا در كه نفرمود ما به ايران شاه: گفت بدو و آمد راى پيش به اخم از پر اى چهره و آرزو از پر دلى با بزرگمهر نهم روز به
 چون. شدند خستو خويش نادانى به و رفتند كنارى به همگى شنيدند، چنين كه هند داناى بزرگان. گردد تنگ ما براى شاه دل كه نبايد

 همه و بگسترد خود پيش در را نرد تخته آن بزرگمهر آنگاه. بگشودند چهره موبدان همه و بنشست بشنيد، ايشان از را سخن اين بزرگمهر
 آن و سگالشگران و راى. بداد نشان ايشان هب تخته آن بر را شاه فرمان و رزم آرايش و جنگى سپاهيان و سپهدار. بكرد ياد را ها مهره آن گردش
 بزرگمهر از كه دانشى هر از راى. ناميدند كيش پاك موبد را او و بخواندند آفرين او بر مهتران همه و گشتند خيره ازو همگى نامدار انجمن
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 براى از تنها دانا و سخنگوى مرد اين دانش كه همانا: كه برآمد خروشى خوانندگان و پژوهان دانش و دانايان آن از پس،. بيافت پاسخ بپرسيد،
 .نيست نرد و شطرنج و بازى

 مرواريد و جامه و زر و كافور و شاهبوى و داربوى از را ساله يك باژ. بكردند بار آنها بر را قنّوج باژ و بيĤورد شتر هزار دو هند راى آنگاه
 بزرگمهر به خود گنج از پاى، تا سر از اى جامه همراه به افسرى هند راى پسس. بفرستاد ايران شاه درگاه سوى به و آورد فراهم گوهر و خوشاب

 باژ آن  همراه به بود، آورده بزرگمهر كه را شترى هزار دو آن سان بدين و. ببخشيد فراوانى چيزهاى نيز يارانش به و كرد بسيار آفرين را او و داد
 كه نيز بزرگمهر. نبود بيشتر آن از اى خواسته هيچ و بود نديده را آن مانند به كنون تا هيچكس كه بود كاروانى چنان. سپرد او به پيشكشها و

 آن در هند راى. شد روان قنّوج از -بود شده نوشته پرند روى بر هندى به كه -هند شاه نامه همراه به و شاد دلى با بود، برافراخته آسمان به سر
 نشنيده هرگز نيز موبدان از و نديده انوشيروان همچون شاهى هيچكس كه دهند مى گواهى شبزرگان و هند راى كه بدان: كه بود نوشته نامه
 سست يا و ترس از را گواهى اين كه بدان نيز و. اوست دانش گنجور آسمان، كه همانا و است نديده دانشمندتر هيچكس نيز او دستور از. است

 با بازى آن براى كه هم را آنچه. فرستاد خواهيم باز بخواهى، هم بيشتر اگر و اديمفرست تو پيش به را ساله يك باژ اينك. دهيم نمى انديشى
 . فرستاديم بايست، مى هرچه نهاديم، پيمان يكديگر

 همه تا بفرمود و گشت شاد آن شنيدن از رسيد، آگهى ايران شاه به شادمانى و كامرانى با دانا بزرگمهر آمدن از چون ديگر، سوى از
 شهريار آن پيروزى به و ارجمندى چنان با بزرگمهر سان بدين و. برفتند او پيشواز به بيشمارى بزرگان و گشتند آماده سپاه و شهر نامداران

 آن رنج و هند راى باره در و گرفت بر در را او و بكرد آفرين او بر سخت ايران شهريار آمد، شاه تخت نزديك و ايوان به چون. رسيد شهر به بلند
 پيش در و بيĤورد را بخت پيروز راى نامه آن سپس و بگفت بود، داده رخ آسمان مهر و بيدار بخت آن از كه را آنچه نيز بزرگمهر. بپرسيد راه

 .بنهاد شاه تخت

 و شدان از هم انجمن، آن همه بخواند، را هند راى نامه آن يزدگرد چون. آيد پذير دانش شاه آن پيش به دبير يزدگرد تا بفرمود انوشيروان
 و هستم شناس يزدان و خردمند كه سپاسگزارم را يزدان: گفت خسرو پس. ماندند شگفت در خورشيدچهر شاه آن بخت از هم و بزرگمهر خرد
 .اند آكنده من مهر به را خود جان و دل و هستند اى بنده  همچون من تخت و تاج پيش در بزرگان همه

 .پردازيم مى شطرنج و طلحند داستان به اكنون. اوست از دستگاه و وزىپير كه سپاسگزاريم را ماه و خورشيد خداوند

  داستان آغاز شطرنج شدن پيدا و طلحند و گو داستان

 نامش كه بود جمهور نام به ساز و سپاه و گنج با و سرافراز مردى هند در: كه گفت چنين او بگير، ياد پير و فرزانه شاهوى از را سخن اين
 در را گيتى مردانگى با كه بود هندوان روان روشن و بينا و خردمند پادشاه او. بود گشته آورتر نام نيز فور از مردانگى در و پيچيده جا هر در

 و گنج و تاج را جمهور. خواندند مى آفرين او بر بزرگان همه و بود او آن از چين مرز تا كشمير از. بود او نشستنگاه سندلى شهر و گرفته دست
 ازو درباريان، از چه و شهرى چه زيردستانش، همه. بود آبروى و دانش با و سرافراز و جوى فرهنگ و هنرمند مردى و بود كاله و نگين و سپاه
 نو شاه آن پدر، چون. بزاد او براى ماه همچون پسرى شبى كه داشت گزند بى و بادانش و هنرمند و هوشمند و شايسته زنى جمهور، .بودند شاد
 .ناميدند گو را او تا بفرمود بديد، را

 داد از پر پادشاهى آن گونه بدين و بمرد و كرد اندرز خود كدبانوى آن به و گشت بيمار شهريار جمهور ناگهان كه نگذشت اين بر چندى
 و گَرد از پر رجمهو اندوه از سران همه سرهاى. نبود بستن كمر و تاج و شاهى تخت شايسته بود، خردسال كه رو آن از گو ليك. سپرد گو به را

 و مرد و زن و شهرى و سپاهى همه پس. بود او ياد از پر گيتى همه او دادگرى و خوردن و بخشش همه آن براى از. بود درد از پر دلشان
 اگر. شناسد نمى را تاج و تخت و خشم و دادگرى و سپاه خردسال كودك اين كه همانا: گفتند و بنشستند سگالش به و گشتند انجمن كودك
 .شد خواهد گزند از پر پادشاهى اين همه نباشد، بلندى شهريار

 كار آن همه پس. بود سرگرم بت پرستش به دنبر در كه بود ماى نام به شاهى تخت شايسته و خردمند و نامور برادرى را شاه جمهور
 دنبر از نيز سرافراز ماى. بخواندند آفرين او بر شاهى به چين تا كشمير بزرگان همه و نهادند روى دنبر به سندل از شاه جستجوى در آزمودگان

 را گو مادر بنشست، شاهى تخت بر ماى چون. پرداخت بخشش و دادگرى به و نهاد سر بر را جمهور تاج و بنشست نيكان تخت آن بر و بيĤمد
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 را او نام پادشاه. بزاد پسرى و گرديد آبستن نامور ماى از چهره پرى آن. بپرورد و بداشت خود جان همچون را او و درآورد خود همسرى به
 در ليك. شد يال و فرّ با و دالور پهلوانى و گشت ساله هفت گو شد، ساله دو طلحند چون. بساخت فرزند مهر از پر را خود روان و نهاد طلحند
 ديگرى به را گيتى و بمرد زارى به ت،بگذش ماى بيمارى از هفته دو چون. شد اندوه و درد از پر او همسر دل و گشت بيمار ماى هنگام همان
 .سپرد

 و سپاهيان همه ديگر ماه آغاز در. بنشستند شاه آن سوگ به ماه يك و گشتند بريان و گريان و خوار ماى، دل درد از سندلى مردم همه
 همسر كه زنى اين كه همانا: تگف سگالشگر به فرزانگان از يكى. بگفتند سخن گونه همه و بيĤمدند شهر خردمندان و پهلوانان و نامداران
 راستى و داد براى او كه براستى. بود دادجوى و خواست مى راستى شوهر دو اين از پيوسته و كرد مى دورى بد كردار از همواره بود، جمهور
 به شنيدند، چنين كه منانج آن همه. باشد ما شهريار - است مانده يادگار به مهتران آن از كه -زن اين كه بهتر همان پس. است شده  ساخته
 كارى اين كه بدان و بگير را خود فرزند دو تخت ناگزير به و بيا: گفت بدو و برفت پاك زن آن نزد به اى فرستاده پس. گشتند رام او گفتار

 و دستور و دآلرام و آموزگار تو هم باز نيز آن از پس. بده بدو را سپاه و گنج و بزرگى شود، شاهى تخت سزاوار فرزندت چون و است فزاينده
 .باش يارش

 .بيĤراست را تخت و بيافروخت را تاج ايشان گفتار به نيكبخت زن آن سان بدين

 و هنرمند و انديش پاكيزه موبد دو آنگاه. گشت شاد بدو پادشاهى همه و كرد افزون را دادگرى و خوبى و پرهيز نشست، شاهى به چون
 شاد آنها ديدار به همواره و نبود جدا ايشان از نيز دم يك ليك. سپرد ايشان به را خود خردمند و نژاد رمهت فرزند دو آن و برگزيد را كارآزموده

 .بود

 خود پارساى مادر آن پيش به ديگرى از جدا يك هر دم به دم شدند، توانا دانشى هر در و گشتند دانا و نيرومند فرزند دو آن چون
 :كه پرسيدند مى او از و رفتند مى

 و هنر شما از كداميك با كه ببينم بايد: گفت مى پسر دو هر به مادر باشد؟ مى تر بايسته و برتر دل، به و است تر شايسته ما از كداميك آيا
. باشيد داشته داد و پرهيز و شرم و خرد بايد است، شاهى نژادتان شما دو هر چون. يابم مى آفرين جوياى و چرب زبانى و كيش و پرهيز و خرد

 و تخت و كشور اين شاهى آيا: كه پرسيد مى و راند مى سخن او با باره اين در و رفت مى مادر نزد تنهايى به پسران آن از يكى كه گاه هر يكل
 پسر به. توست آن از بخت و انديشه و خردمندى و شاهى تخت كه بدان: گفت مى پسر آن به مادر است؟ فرزند دو ما از كداميك براى از تاج

 .كرد مى شاد بخت و نام و سپاه و گنج و شاهى تخت به را يك هر دل و گفت مى سخن همينگونه تنهايى به هم ديگر

 .گشت ايشان راهنماى بدآموزى رسيدند، مردى به پسر دو هر سرانجام چون

 نيكمردان دل و گشت نيم دو هب ايشان براى از سپاهيان و شهر همه. برآشوفتند گنج و تاج براى از و افتادند رنج به رشك از دو هر پس
 .شد بيم از پر

  تخت بهر از طلحند و گو كردن گفتگوى

 شكيباتر بد و نيك بر و تر زيبنده ما از كسى چه آيا: گفتند و برفتند مادر نزديك به خروشان شدند، جوشان بدآموز، گفتار از دو هر چون
 همه از سپس. بجوييد را كار فرجام كام و آرامش با و بنشينيد سگالشگر و كدلني موبدى با بايد نخست شمايان: گفت بديشان فرزانه زن است؟
 جوياى كه كسى. كرد تندى و گرمى چنين اين كارى در نيست خوب كه چرا. بپرسيد باره اين در رهنمون و خردمندان و شهر برگزيده بزرگان

 تباهى و اندوه از پر را گيتى همه رسد، پادشاهى به بيدادگر چون ليك. باشد داشته سپاه و گنج و انديشه و خرد بايد باشد، شاهى تخت و تاج
 .برنگزين را ميانه راه پرسش، اين به پاسخ براى: گفت مادر به شنيد، چنين كه فرزانه گو. ساخت خواهد

 كهترى او براى پس آن از نيز من. بسپار طلحند به را تاج و تخت و مكن دروغ آهنگ هيچ و بگوى گيرد، نمى فروغ من از كشور اگر
 با ديگر تا بگوى بدو پس باشم، مى نيز دالور جمهور پشت از و هستم مهتر او از خرد به هم و سال به هم من، اگر ليك. بود خواهم نيكخواه

 .نگيرد سخت چنين اين تخت و تاج براى از را كار دانشى، بى
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 .برانى سخن اندازه به بايد كه بدان و مكن تندى: گفت گو به شنيد، چنين كه مادر

 .بدارد گشاده را دستش دو و بسته را ميان بايد بنشيند، شاهى تخت بر كه كسى هر

 .بدارد نگاه را آبرو بهره و باشد هوشيار نيز دشمن با جنگ در. بگذراند را خردمندى راه دانش با و دارد نگاه بدى از را خود پاك جان

  ماه و خورشيد خداوند بپرسد            سپاه و شهر بيداد ز و داد ز

  دژم بماند دوزخ به روانش               ستم يابد شاه از پشّه اگر

 باريكتر موى از بايد دلى            تر تاريك تيره شب از جهان

 بها نيارد كژّى كه بداند         رها را تن و جان كند بد از كه

. است خاك و خشت از همه بستر سرانجام كه بدانيد. بود خواهند شاد او داد از گيتى همه گذارد، سر بر تاج دادگرى، تخت بر شاه چون
 ماى پس. سپرد خود كهتر برادر به را گيتى و بمرد هنگام بى ليك. بود دور بد كردار از اش انديشه كه بود شاهى جمهور، دودمان، اين از

 نيز ماى. آمدند او پيش به شاه جوياى و خون از پر دلى با سندلى مردم همه و مدبيĤ دنبر از -بود انديش پاك و دل بينا و جوان كه -سرافراز
 سخنى هر تا درآمدم او همسرى به بخواست، مرا چون. بگشود را خود بخشنده دست دو و ببست را ميان و بنشست شاهى تخت آن بر و بيĤمد

 و تاج و سرافرازى براى از كه بكن را كارى همان باشى، مى برتر ، خرد به هم و سال به هم و هستى مهتر برادر تو كه اكنون پس. بماند نهان در
 خون گنج، و تاج براى از. شد خواهد كين و درد از پر من از ديگرى برگزينم، را شمايان از يكى من اگر ليك. ندارى رنج به را خود جان گنج،
 .ماند نخواهد كسى براى سپنجى سراى اين كه چرا مريزيد، را خود

. كنى مى داورى گو پِى از همواره مهترى، اين با: گفت مادر به پس. نشد سودمند برايش او گفتار بشنيد، را مادر پندهاى آن طلحند چون
 هستند كسان بسيارى سپاهيان ميان و شهر اين در. نيست بهتر باشد، بزرگتر كه كسى هر ليك است، بزرگتر من از سال به برادرم اگر كه بدان
 .است آسمان كركس اندازه به زندگانيشان يانسال كه

 دل پيوسته من اينك. نسپرد كسى به را بزرگى تخت بمرد، جوانى روزگار در پدرم اگر. جويند نمى گنج و سپاه و تاج و تخت هرگز ليك
 .كنم مگ را پدر نام هرگز من كه مباد ولى. بكنى شاه را او كه هستى آن بر و بينم مى گو سوى به گراينده را تو

 همانا پس باشم، بيĤراسته خود دل بر و خواسته يزدان از را آرزو اين هرگز من اگر: گفت و بخورد سختى سوگند شنيد، چنين كه مادر
 بخواهد، كه كسى به تنها زيرا. مشو تيز سرنوشت با و مكن نيكى بجز گمانى هيچ من سخن اين از. هستم بيزار آسمان الژوردين گنبد از كه

 سودمند تو براى من پند اگر ليك. بدادم دانستم، مى كه پندى هر من. نگروى ديگر كسى به يزدان به جز تا باش هوش به پس. دهد مى نيكويى
 خود پيش به را خردمندان همه مادر، سپس. بسازيد خود  جان رامش را پندها اين و بكنيد را كار همان و است بهتر كارى چه تا بنگريد نيست،
 در را نهان گنجهاى همه و بيĤورد را بودند، پارسا و دانش با كه پادشاهى دو آن گنج در كليد و بگفت ايشان پيش به را پندها آن مهه و بخواند
 .بخواست را دو آن خواست و كام كار، اين با و ببخشيد فرزند دو آن به را آنها همه سپس. بكرد آشكار بزرگان و كارآزمودگان آن پيش

 آن -پدرت ليك. بود سرافرازتر ماى از خرد و سال به چندى جمهور كه اى شنيده خودت نيكدل، مرد اى: گفت دطلحن به گو سپس
 هيچ آيا كه بنگر پس. نجست مهترى مهتران، بر هيچ و نيĤمد ننگش كردن كهترى از و نكرد را او تخت آرزوى هرگز - نيكخوى گرانمايه
 گشت؟ شاد بيداد، از تو دل چرا پس. است نگفته داد به جز سخنى مادرمان كه براستى ندم؟بب كمر كهتر پيش در من كه پسندد مى دادگرى

 فرمان و خواست به ديگر بشنويم، را فرزانگان آن سخن چون و بخوانيم سپاه ميان از را كارآزمودگان و خردمندان و بزرگان از تن چند ما اينك
 گفتار به تنها و شنويم نمى نادان يا و دانا پهلوانان از سخنى هيچ پس اين از ديگر: كه نهادند آن بر جوان دو هر سرانجام. بگرويم ايشان

 نخست از كه[  راهنماى فرزانه دو آن پس. برافروختيم فرهنگ فروغ به را دلهايمان و آموختيم دانش كه بود ايشان از زيرا. گرويم مى فرهنگيان
 كه هم كسى آن. گردد سندلى شاه گو كه خواست مى گو فرزانه آموزگار. برفت سخن گونه ههم ميانشان در و بيĤمدند] بودند ايشان آموزگار
 مهتر دو هر سرانجام كردند، ستيزه يكديگر با گونه بدين چون.] گردد شاه طلحند كه خواست مى[ بود، فرزانگان خردمندترينِ و طلحند استاد
 يك هر راست دست بر نيز دالور فرزانه دو آن از يك هر. بنشستند آنها بر بخت پيروز دو آن و بنهادند ايوان در تخت دو و گرفتند دل در كينه

. بنشاندند ايوان راست و چپ در و بخواندند نيز را گرانمايگان سپس. بخواستند گيتى از اى بهره يك هر گونه بدين و نشستند پسر دو آن از
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 خويشتن بر را كسى چه داريد، ياد به را پدرشان آيين كه اى نامه دو اين از آيا مردان، و سرافرازان اى: گفتند و بگشودند زبان فرزانگان آن آنگاه
 جوان شاه دو. ماندند فرو كار آن در دل بيدار خردمندان و بزرگان و موبدان آن دانيد؟ مى پارسا را جوان دو اين از كداميك و خواهيد مى پادشاه

 برخواهد شور و جنگ كار، آن از كه دانست مى سپاهى هم و شهرى هم پس. بودند نشسته تخت دو بر شوربخت فرزانه دو آن گفته براى از
 و خاست برپاى و برآورد سر انجمن آن ميان از يكى پس. ماند خواهند بيم و رنج در خردمندان و شد خواهد نيم دو به پادشاهى همه و خاست

 انجمنى فردا آمد؟ خواهد بكار ايشان از كداميك كه بگوييم شهريار دو و دستور دو اين برابر در توانيم مى چگونه ما: گفت بلند آواى به
 با و دژم همگى آنگاه. بيابند كام شهرياران اين شايد تا فرستيم مى را خود پيام يكى يكى سپس و گوييم مى سخن ديگرى با يك هر و سازيم مى

 و گشت رنج با كارى اين كه همانا: گفتند يكديگر با و برفتند كردند، مى زمزمه لب زير هب اندوه از كه چنان و اندوه از پر روانى و آه از پر دهانى
 آن پس. باشند تختشان پيش در نيز بدخواه دستور دو كه بوديم نديده هم روبروى را شاه دو هرگز كنون تا ما. شد بيرون كارآزمودگان دست از

 .بگذراندند اخم از پر اى چهره با را شب

 و گشت آواز از پر سندلى شهر سراسر. برفتند داشتند، اى بهره كار آن از كه كسانى و شهر بزرگان همه برآورد، سر كوه از دخورشي چون
 از زبانهايشان سرانجام. بود راهنماى طلحند، سوى به ديگرى و خواست مى شاهى به را گو پهلوانان از يكى. بگفت سخن خود آرزوى به كس هر
 .كرد گو به دشنام از پر را خود زبان و بفرستاد پيامى طلحند سوى به يكى. نگشتند همراه يكديگر با ليك. آمد وهست به گفتار همه آن

[  نيكخواهى براى از سندلى كشور سان بدين. دارم نمى دريغ شاه از را خود جان من: گفت او به و رفت گو سوى به تيغ و گرز با ديگرى
 .شد آشوب از پر طلحند بددلى و] گو

  بجاى نماند گردد دو فرمان چو          سراى يك در كه گويد خردمند

 طلحند و گو ساختن جنگ

 جوش به آن براى از دلها كه شده خروشى چنان از پر شهر و گشته رو پيش تن يك برزن هر در: كه رسيد آگهى گو و طلحند به پس
 آن از شنيدند، چنين كه دو آن. بدارند روا را كار اين نبايد شاهان ليك. كرد خواهند ويران خود دل آرزوى براى از را شهر همه و است آمده
 .بداشتند خود از پاسدارى براى پاسبانانى روز و شب و گشتند هراس پر آگهى

 سرانجام. ندبگشود يكديگر با گفتگو به زبان جنگ، از پر سرى و اخم از پر رويى با و برفتند پهلوانى و سپاه هيچ بى جوان شاه دو آن روزى
 اندازه از ما سخن ديگر كه چرا. مكن را كارها اين برادر، اى: گفت طلحند به و گشت خروشان و آمد جوش به ها گفته آن از نامبردار گو

 او ىبرا ماى بود، زنده جمهور، كه آنگاه كه اى شنيده خودت. ندارند روا را آن فرزانگان كه مجوى را چيزى سرى خيره با و بيهوده. بگذشت
 از گيتى. بدهند خردسال كودك يك به توانستند نمى را شاهى تخت ليك. بماندم ازو زارى و خردسالى با من و بمرد او. بود اى بنده همچون

 به - بود تن و جان همچون او براى كه - را برادرش انجمن، آن سرانجام پس. نبود او جاى جستن ياراى را هيچكس و بود خوبى از پر او خرد
 پيشين شاهان آيين به نيز ما تا بيا اينك. كرد نمى نگاه ماى به هيچكس بودم، تخت سزاوار هنگام آن در من اگر كه بدان. بخواستند ىشاه

 پس. باشم مى شاهى تخت سزاوار كه دانى مى خودت و هستم مهتر تو از پدرم به هم و سال به هم من،. بشنويم فرزانگان از را بد و نيك و برويم
 تا هيچكس كه بدان. است بس: گفت بدو شنيد، چنين كه طلحند. مساز گفتگو از پر را كشور سراسر و مجوى را شاهى تخت و مكن ناسزا
 و پادشاهى اين نيز پس اين از. بيافتم بر بكاشت، او كه تخمى از و يافتم پدرم از را تخت و تاج اين من. است نجسته را بزرگى افسون، با كنون
 .بجوى رزم خواهى، مى را تخت اگر. مگوى سخن ماى و جمهور از همه اين. داشت خواهم نگاه شمشير با را سپاه و گنج

 خواستار را طلحند گروهى و نهادند روى شاه دو آن درگاه به جنگجوى شهريان و سپاهيان همه. بيĤمدند جنگ از پر سران آن همه آنگاه
 چرا. بيĤراست را جنگ كه بود طلحند نخست. نبود شهر آن در جايى هيچ ديگر و برآمد روشخ شاه دو هر درگاه از. را گو ديگر گروهى و شدند

 .بداد جوشن و كالهخود سپاهيان همه به و بگشود پدر گنجهاى در پس. كرد نمى جنگ در درنگى هيچ دليرى سرِ از كه

 كداميك و شد خواهد چگونه روزگار گردش آيا: كه دانديشيدن مى خود با و شد نيم دو به خردمند مردان دل و گشت بيم از پر شهر همه
 .بيĤمد سپاهيانى سو هر از پيوسته و شدند آگاه شاه دو آن از كشور همه سان بدين كشيد؟ برخواهد را مهتر دو آن از

 .بشست ريختن خون به را خود چنگ و بپوشيد جوشن كه بود طلحند اين نخست
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 كوهه بر و بيĤراستند را پيالن پشت و برخاستند جاى از تيزى آن با. بفرستاد درود پدرش جان بر و بيĤورد كالهخود و گبر نيز گو آنگاه
 گونه بدين جوان شاه دو آن. بود كارناى ناله از پر گوشها و زرين دراى و زنگ از پر چشمها. جست مى جنگ نيز زمين گويى. بنهادند زين آنها
 گَرد از چشمها و گشت خيره رزمگاه آن در نيز آسمان. بودند نهاده پيش در خود روان بيشى، و خواهى فزون براى از همه و آمدند لشگرگاه به

 گشته كوه سره يك زمين گويى كه بودند بيĤراسته چنان را سپاهيان راست و چپ. برآمد كوس آواى و نفير خروش سو دو از. شد تيره سپاهيان
 ببرپيكر يكى كه بودند برافراشته درخشانى درفش يك هر و بودند پيل پشت بر نيز سرافراز اهش دو آن و بركشيدند رده كروه دو تا سپاه دو. بود
 .بودند گرفته جاى كارزار شايسته سپرداران و دار نيزه پيادگان نيز ايشان پيش در. بود پيكر هماى ديگرى و

 را طلحند گو، دادن پند

. بود نيزه و خون از پر دشت همه و خاك از پر دهانها. ديد  جنگى گپلن پشت همچون را آسمان نگريست، جنگ دشت آن به گو چون
 طلحند پيش به: گفت بدو و برگزيد بود، مهتران آن رو پيش كه را سخنگويى مرد پس. بدوخت را او آز لب ، خرد و بسوخت طلحند بر دلش
 .گردى آويخته سراى آن در آن براى از تو شود، ريخته كينه اين اىبر از كه خونى هر زيرا. مجوى را برادر با جنگ بيداد، با كه بگوى را او و برو

 از كه چرا. بماند يادگار به نكوهش گيتى در ما از كارزار اين براى از كه نبايد. مشو فريفته بدگوى گفتار به و بسپار گوش را گو پند پس
 دل و بپرهيز ريختن خون سرى خيره و بيداد با و آويختن و رزم اين از پس،. گردد مى شيران و پلنگان كنام و شود مى ويران هند كشور كار، اين
 .ساز رها خرد وام از نيز را خود گردن و كن شاد آشتى اين با مرا

 و سازيم مى مهربان را خود جان همگى نيز ما. بود خواهد تو آن از بخواهى كه سرزمينى هر چين، مرز تا سرزمين اين از كه پيمان اين به
 .كنيم مى افسر خويش سر بر را تو

 .ارزد نمى رنج همه اين به تاج و تخت اين كه چرا بخشيم، مى گنجى بسان را شاهى

 تو از رفتى، ديگر سراى به چون هم و سازند نكوهش تو بر گيتى اين در هم بجويى، را مردمان اين پراكندن و بيداد و جنگ اگر ليك
 توان را بيداد كه چرا مكن، بيداد آهنگ برادر، اى. اى گشته گمراه گمان بى كه همانا س،بتر ماه و خورشيد خداوند از پس،. شود پژوهش
 .نباشد داد برابر در پايدارى

. مجوى بهانه جنگ در همه اين: كه بگوى گو به: گفت بدو طلحند بداد، را او آميز پند پيام آن و برفت طلحند پيش به گو فرستاده چون
 همه كنى، دليران با جنگ آهنگ چون كه همانا. هستى ما دودمان از پوستى نه و مغز نه تو. دوستى براى نه و خواهم مى برادرى به نه را تو من
 يزدان، پيش در كه هستى تو اين. باشند مى تو يار شوم، روز اين در و هستند تو نزد به بدسگاالن همه. كرد خواهى ويران را پادشاهى اين

 من و كرد خواهند نفرين را تو شود، ريخته كينه اين در كه خونهايى اين براى از پس اين از. هستى بدخوى و دنژادب و بدنام كه زيرا گناهكارى،
 و است من آن از شاهى و گنج و توانايى كه بدان ببخشيم، را پيلسته تخت و تاج و ارزش با سرزمين اين گفتى كه اين ديگر. بود خواهم باآفرين

 كنى، يارى و ببخشى سرزمينى مرا كه بخواهى و كنى شهريارى تو كه گاه هر ليك. باشد مى  من براى از ماهى تپش تا خورشيد از چيز همه
 و ژوپين و تير همه اين از آسمان و بركشانيدم رده را سپاهيانم اكنون. بيافكنم چشم تخت و تاج آن بر يا و باشد تنم در جان كه نخواهم ديگر
 را سپاهش همه و كنم مى افشان سر آوردگاه اين در. شناخت نخواهد پاى از را خود سر گو ديگر اينك. ديدگر زربافت ديباى همچون پيكان

 گَرد سپاهيانش و آوريم مى بسته دست را گو اكنون. آيد سير جنگ از نيز جنگى پلنگ كه آورم مى جنگ به سپاهى چنان. سازم مى خروشان
 .نپوشد كارزار جوشن شهريار، چه و دهبن چه هيچكس، ديگر تا. ديد خواهند را شكست

  گشت اندوهگين پاسخ آن شنيدن با گو دل. كرد ياد او پيش به را همه و آمد گو نزد به بشنيد، را طلحند پاسخ خردمند فرستاده چون
 بدو و براند فراوانى سخنان او با طلحند پاسخ باره در و خواند خود پيش به را فرزانه آن انديشه، از پر پس. نديد دانشى هيچ را طلحند كه چرا

. باشند مى دردمند دلها و روانها و است تن بى سرهاى و خون از پر دشت همه زيرا بگوى، من به را كار اين چاره جوى، فرهنگ مرد اى: گفت
. نيست نياز آموزگارى هيچ ندپ به را تو شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه فرزانه. رسد بد ما به جنگ اين براى از سرانجام كه نبايد پس
 را او و بفرست او نزد به را خوبگويى و دانش با و سرافراز فرستاده و مكن درشتى برادر، با جنگ در كه گويم مى را تو پرسى، مى من از اگر ليك
 .گردد رام جنگ اين در شايد تا بده پيام
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 دينار براى از ديگر باشد، تو آن از شاهى انگشترى و تاج چون. برگزين گنج بر را برادرت جان و بده بدو را خود رنج نابرده گنجهاى همه
 هيچيك سپهر بر گردنده اختر هفت از. آمد خواهد بسر بزودى او روزگار كه ديدم و كردم نگاه آسمان گردش در من كه بدان. مكن جنگ او با
 و اسپ از هرچه  شاهى تاج و تخت و مهر بجز. بگيرى تنگ او بر را ارك نبايد پس. شد خواهد تباه جنگ دشت اين در او. نديدم مهربان او به را

 .باشى مى داناتر سپهرى كار در و هستى اختر نيك و شهريار خودت تو همه اين با. نمانى رنج در جانش براى از تا بده بدو بخواهد، گنج

 را زبانى چرب و اختر نيك مرد گريست، مى برادر درد از كه همچنان پس. بكرد نويى انديشه بشنيد، فرزانه آن از را سخن اين شاه چون
 از پر روانش و سوز در تنش و مستمند جانش و دردمند دلش. است رنج و درد از پر گو كه بگوى را او و برو طلحند سوى به: گفت بدو و برگزيد
 آن از اكنون تو. بگردانى برادرت با جنگ از روى و بيĤورد مهر و هوش دلت به كارزار اين در كه خواهد مى دادگر كردگار از گو اينك. است گزند
 اگر تو كه بدان شد؟ خواهد چه بيداد كار اين فرجام كه اين و بپرس اختران و روزگار گردش از فريبد، مى را تاريكت جان تو نزد در كه اى فرزانه
 شاه از. باشد مى فريبكار مردم از پر گيتى همه و است مندش از پر ما گرداگرد. گذشت نخواهى آسمان گردش از ليك جنگاورى، و تند چه

 اين سوى از هم. ترسم مى زمين ايران شيران چنگ از و آنها از آوريم، كينه و جنگ چون پس. است تنگ ما بر كار نيز چين فغفور و كشمير
 رزمگاهى چنين تخت و تاج براى از گو و لحندط كه بينند مى چون آيا. بود خواهيم نكوهيده جوى پرخاش نامداران سوى از هم و گروه سه

 پس اند؟ نبوده پاك پدرانشان و نيستند همنژاد مگر طلحند و گو آيا كه گفت خواهند ايشان بود؟ چه براى از كه گفت، خواهند چه اند، ساخته
 مرا تاريك جان آيى، من نزديك به سپاه يانم از اگر اكنون يازند؟ مى دست يكديگر خويشاوندان خون به ناپاكدل راهنمايى گفتار براى از چرا

 از آنگاه. باشى رنج در كه گذاشت نخواهم و بخشيد خواهم تو به را گنج و اسپان و ديبا و دينار از چيز همه نيز من. ساخت خواهى درخشان
 آرزوى نيز مرا و نيست ننگى هترتم برادر از را تو. يافت خواهى شاهى دستبند و پيلسته تخت و تاج و مهر همراه به را كشورى من دست
 .شد خواهى پشيمان سرانجام نشنوى، مرا پندهاى همه اگر كه بدان ليك. باشد نمى جستن جنگ

 و گنج و شاهى آن باره در نيز و بود گفته او به گو كه را آنچه و بيĤمد روان تيره طلحند نزديك به روان آب همچون شتاب به فرستاده
 را برادر گفتار بود، كار در ديگر رازى را آسمان كه رو آن از بشنيد، را او بيدار انديشه و خردمندانه گفتار طلحند چون. بگفت او به دينار

 .بادا سوخته هيربدى آتش در تنت و باد بريده بدى شمشير به زبانت. پردازى مى  جويى چاره به همواره تو: كه بگوى گو به: گفت پس. نپذيرفت

 اين ميان در تو دهى؟ مى من به را شاهى و گنج چگونه تو. بينم نمى آنها در جويى چاره بجز هيچ ليك شنيدم، را تو خام گفتار آن همه
 .نيستى كسى بزرگ، انجمن

 اين كه بسرآمده تو روزگار كه همانا. باشد مى من براى از ماهى پشت تا خورشيد از چيز همه و است من آن از شاهى و گنج و توانايى
 را جنگ و آور گرد را سپاهيانت پس. اند بايستاده آوردگاه در كروه دو تا چنين اين پيالن و سپاهيان. اى آورده سر در درازى هاى هانديش چنين
 .گردد شب تيرگى به روزگارت كه ببينى من از نيرويى چنان اكنون دارى؟ مى درنگ همه اين چه براى از پس اى، آمده رزم به تو. بيĤراى

 را تو نيكبختان و هستى دور تخت و تاج و انديشه از. دانى نمى فريب و بند و افسون بجز هيچ آمده، تو پيش به گزند اى ديده كه اينك
 .خوانند نمى دانشمند

 آن پيوسته رسيد، فرا تيره شب تا سان بدين. بكرد ياد او براى را طلحند گفتار همه و آمد گو پيش به آه از پر لبانى با فرستاده آنگاه
 دشت آن گرد به نگاهبان و بساختند سپاه پيرامون اى كَنده و آمدند فرود رزمگاه آن در سرانجام. بود روان آن سوى به اين سوى از ستادهفر

 .بگذشت شب آن كه اين تا بگرديد،

 طلحند و گو جنگ

 بگسترانيد، آسمان الژوردين گنبد بر و بيĤورد زردى چادر خورشيد، و شد دريا همچون زمين و برآورد سر شير بخش از آفتاب چون
 سرافراز شاه دو آن و گرفتند جاى راست و چپ در سپاهيان. شد پديدار نو شاه دو درفش و برآمد سراپرده دو از كوس آواى و كارناى خروش

 سپاه رو پيش به بلند آواى هب كه بفرمود خود فرزانه به گو پس. ايستادند كنارشان در نيز فرزانه دستور دو آن و بايستادند سپاه دل در نيز
 هيچ كه نبايد و نگذاريد پيش به پاى نيز پهلوانان از تن يك ليك. كشيد بيرون را بنفش تيغهاى و داريد پاى بر را درفشها همگى: كه بگويد
 سپاهيانش اين با ندطلح كه ببينم من تا. نيست خردمند كند، تيزى و تندى جنگ، روز در كه كسى هر زيرا .بجنبد خود جاى از اى پياده

 از اكنون. باشد نمى پاك يزدان خواست به جز چيز هيچ تيره خاك تا گرفته درخشنده خورشيد از كه همانا. خراميد خواهد آوردگاه به چگونه
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 خواسته به ستيابىد براى از. نپذيرفت ليك. بداديم مهر سرِ از بسيارى پندهاى را طلحند. سازد روشن مرا روزگار كه دارم اميد چنين كردگار
 چون براند، طلحند سپاه دل به را خود اسپ تيزى با ما سپاه ميان از نامدارى اگر. يافت خواهيد اى آراسته گنجهاى كه چرا مريزيد، خون

 چنين كه گو يانسپاه. برويد كنان نيايش و بسته كمر ژيان، پيل آن پيش در بايد همگى .رساند گزندى او بر كه نبايد بيابد، نبرد در را طلحند
 .سازيم مى خويش جان آرايش را تو انديشه و بريم مى فرمان تو از: كه خروشيدند همگى شنيدند،

 همگى پس. شد خواهيم پيروز باشد، ما يار نيك اختر اگر شاهى، تخت پاسبانان اى: گفت سپاهيانش پيش در طلحند ديگر سوى از
 درشتى به سخنى او با يا و بكشيد را او نبايد بيابيد، را گو چون ليك. بكشيد را دشمن و بريدب پناه يزدان به و كشيد بيرون را كينه تيغهاى
 .آوريد من پيش به و ببنديد را دستش دو و بگيريد مست پيل آن كوهه از را او. بگوييد

 دريا و كوه چنان گران، گرزهاى نگراييد و سران گَرد و اسپان آواى از ديگر. برخاست سراپرده دهليز از كارناى خروش هنگام همان در
 پيكانهاى بسيارىِ از .شناخت نمى پاى از سر هيچكس تبر چكاچاك و فرياد همه آن آز. بود بازگشته روان سپهر گويى كه گشت آوا از پر

 شاه دو آن چون. فتر سنگ زير به دستها و سر و شد روان زمين روى بر خون از دريايى. گشت دور آفتاب تير، بر دالمنهاى پر و درخشان
 آزار از را خود جان و مياز برادر جنگ به دست و شو دور من ژوپين باد پيش از: كه خروشيدند يكديگر به دو هر براندند، سپاه دل از شاهزاده

 كارزار پيرامون گذار دشنه پهلوانان .بود گشته خون درياى همچون زمين سراسر و گفتند مى يكديگر با گونه بدين پيوسته دو آن. بدار نگاه من
 اندازه از ايشان آويختن بگشت، آسمان گنبد از خورشيد تا گونه بدين. شد روان مغز و خون از  جويى جوى، پرخاش شاه دو آن زخم از. بگشتند
 نورزيد كينه او به ديگر بخواهد، زينهار ما از كه كسى هر نو، پهلوانان و جنگسازان اى: كه خروشيد بلند آواى به دشت آن در گو پس. بگذشت

 آن در نيز بسيارى و بخواستند زينهار پهلوانان آن از بسيارى گونه بدين. نكند درنگ اينجا در ديگر بماند تنها چون و بترسد جنگ از برادرم تا
 بر سان بدين حندطل چون. شد رمه بى نيز شبان و گشت شبان بى رمه، و گشتند پراكنده طلحند سپاهيان همه سرانجام .شدند كشته كارزار
 كه ببين. بنگر خود ديوان و ايوان به و برو خود ايوان به برادر، اى: گفت بدو و بخواند بلند آواى به را او بار چندين گو بماند، تنها پيل پشت

 اين از كه باش سپاسگزار را او باشى زنده تا و بشناس يزدان از را خوب كارهاى همه پس. بينى نمى زنده را نامدار زن تيغ انجمن اين از بسيارى
 .نيست اينجا در درنگ و انديشه هنگام ديگر كه بدان. آمدى بيرون زنده جنگ دشت

 سو هر از و آمد مرغ به آوردگاه دشت آن از پس .بباريد ديدگان از اشك و گشت پيچان ننگ آن از بشنيد، را گو آواى طلحند چون
 كسى هر براى. آورد گرد شاد و كام با و آباد سپاهى گونه بدين. بداد را سپاهيان روزى و بگشود را گنج در طلحند. آمدند او پيش به سپاهيان

 نزد به پيامى طلحند شد، آزاد اندوه از جويش جنگ دل و گشتند آباد سپاهيان گونه بدين چون. بيĤراست شاهوارى، جامه ديد، سزاوار كه هم
 و شد خواهى سوخته آتش در ناگهان كه بدان باشى، مى پاليز در هرزه گياهى همچون ىشاه تخت روى بر كه اى: گفت را او و فرستاد گو

 .مبند افسون زنّار با را خود دل ليك گشتى، رها من گزند از كه پندارى مى چنين اكنون. گردد مى خيره چشمهايت و آزرده روانت

 آن به و گشت اندوهگين سخنان آن براى از دلش .بشست دربرا مهر از را خود روان ديگر بشنيد، را طلحند درشت پيام آن گو چون
 پژوهان، دانش از هم تو. اى مانده يادگار به شاهى تخت اين بر پدرت از تو شهريار، اى: گفت بدو فرزانه. ببين را شگفتى اين: گفت خود فرزانه
 ماه و گردنده خورشيد كار از كه گفتم نيز شاه به را اين و مدان مى درستى به من كه بدان .باشى مى تواناتر داران، تاج از هم و هستى داناتر

. گردد برنمى جنگ از و آسايد نمى نغلتد، تيره خاك اين بر مار همچون و نگردد نابود كه هنگامى تا نامور طلحند آن كه ام دانسته درخشنده
 او كوشش همه. بپيوند او با و بجوى را او آزرم و مگوى سخن درشتى با او پاسخ در تو پس. است جستن درنگ تنها جنگ اين در تو چاره ليك
 ما بيĤورد، جنگ او اگر .باش نداشته كارى او با ديگر پس. است خواسته برايش ايزد كه اوست سرنوشت اين كه بدان ولى. است بد كار براى تنها
 به فراوانى سخنان و بخواند خود پيش به را فرستاده سپهبد گو پس .هستيم درنگ با ما و است شتاب با او زيرا رفت، نخواهيم او جنگ به

 نامور پدرت هم تو، و نيست شهريار زيبنده درشتى كه چرا. مجوى تندى و درشتى همه اين: كه بگوى برادرم به و برو: گفت بدو و براند خوبى
 كه دارم را اين آرزوى كه رو آن از ليك. هستى دور من پيوند و پندها اين از تو كه دانم مى درستى به. باشى مى نامدار خودت هم و است بوده
 و آسانى راه از را تو سر كه بود بد دستور آن كه بدان. گويم مى تو به خواهد، مى را آن جانم و دارم دل در كه سخنى هر باشى، نيكخو و نامور تو

 مردان و گنج از هرچه تا بيا آشتى سوى به پس. است ادب و افسون سره يك گيتى كه زيرا مگوى، داد بجز سخنى هيچ برادر، اى. بپيچيد خرد
 شاد تو جان از كه كسى آن مباد. نيست داد بجز هيچ من دل در كه ببيند تو بدانديش روان كار، اين با و بفرستم تو پيش به باشند، شاهدوست

 . نباشد
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 جنگ بجز اى انديشه هيچ اگر ليك. بشنود را سخن اين خودكامه مهتر آن كه باشد بگفتم، پيام اين در انديشيدم مى آنچه من اينك
 دريا پيش به و بگذرانيم آباد سرزمين اين از را سپاهيان آن و بسازم  جنگ براى سپاهى اكنون نيز من كنى، نمى پيوند و خوبى آهنگ و ندارى
 كه كسى هر تا بيافكنيم كَنده آن در شتاب به را دريا آب سپس. ببنديم جويان جنگ اين بر را راه و بسازيم اى كَنده سپاه پيرامون آنگاه. ببريم

 را سپاهيان همه. ريخت نخواهيم خون تنگ جاى آن در گرديم، پيروز جنگ در اگر نيز ما. باشد نداشته كَنده آن از گريزى راه خورد، شكست
 .ببريم تير و شمشير به دست ديگر كه مباد و سازيم مى دستگير

 بشنيد، را گو پيام طلحند چون. بكرد ياد او براى را گو سخنان آن همه و برگشت طلحند پيش به باد ونهمچ شنيد، چنين كه فرستاده
 و بگشود ايشان بر را رازها و بگفت ايشان به را گو پاسخ همه آنگاه. بنشانند سزاوارتر جايى در و بخوانند او پيش به را سپاه روان پيش تا بفرمود

 تا بسازيم بايد اى چاره چه و انديشيد مى چه بجنگيم، دريا پيش در تا بيانديشيده گو كه نويى جنگ اين ارهب در شمايان: گفت سپاهيان به
 يكسان كوه و دريا پيش در جنگ من براى ديگر نپيچيد، جنگ از سر هيچيك و باشيد من با شما همه اگر كه بدانيد آوريم؟ بجاى را او انديشه
 از باشد، بزرگ نام جوياى كه شمايان از يك هر كه باشيد آگاه. ترسيد نخواهد روباه آواز از پلنگ باشيد، نم يار جنگ اين در اگر. بود خواهد
. باشد شادكام او به دشمنش ليك بماند، زنده كه است آن از بهتر شود، كشته نامدارى با جو جنگ اگر. يافت خواهد بزرگ شادكامى گيتى
 از كند، تندى سودمندى، براى از جنگ اين در كه كسى هر. گردد شناخته دشت آن در گرگ از ميش كه گشت نزديك بزرگ روزگار آن ديگر
 فرمان چون پس. كنند مى آفرين ما بر شهر هر در چين، درياى پيش تا كشمير از. يافت خواهد آراسته اسپان و ريدك و بسيار هاى خواسته من
 در و نهادند خاك بر را خود روى همگى شنيدند، چنين كه مهتران. بخشيد خواهم مسپاهيان به را شهرها همه شود، من آن از تخت و تاج و

 .ديد خواهى را روزگار گردش اكنون پس. شهريارى تو و هستيم نامجوى ما: گفتند او پاسخ

  پيل پشت بر طلحند مردن و طلحند و گو كردن رزم ديگر بار

 دريا سوى به را سپاهيانش گونه بدين طلحند. آمد جوش به سپاهيان نآ براى از كشور همه و برآمد خروش طلحند درگاه از پس
 اى كَنده پيرامونشان در آنگاه. آمدند فرود هم روبروى بودند، خواه كينه يكديگر با كه شاه دو آن. شد پديدار گو سپاه نيز ديگر سوى از. كشانيد

 و راست سوى. آوردند لب بر كف همگى سواران و بركشيدند رده هم روبروى سپاه دو پس. بيانداختند آب آن در شد، ژرف چون و بساختند
 در را خود جاى و بنهادند زين پيالن پشت بر كين، و درد از پر گرانمايه، شاه دو آن. كشانيدند دريا نزديك را سپاه بنه و بيĤراستند را سپاه چپ
 گَرد از هوا. گشت بنفش آسمان، و سياه زمين، پرنيانى، درفشهاى و زهني همه آن از. بيĤراستند را خويش سپاهيان يك هر و بساختند سپاه دل

 زخمهاى آن از. خروشيد مى خون درون نهنگ و جوشيد مى دريا گويى كوس آواى و نفير ناليدن همه آن از. شد آبنوس سياهى به سپاهيان
 الله خاك، در و باريد مى تيغ آسمان، گويى. نديد را ديگرى كسى كه شد چنان ديگر و برآمد دريا از سرخى ابر تيغ، و گوپال و تبرزين

 آن از. بماند خيره چشمان و شد پوشيده تيره گَردى از جا همه. گشت پديدار رستاخيزى و بگذشت نيز آسمان از فرياد و خروش. كاشت مى
 گل از پر خون از اسپان نعل همه و دل و جگر و مغز از پر دشت همه. نداشت گذشتن توان نيز كركس گشتند، افكنده آنجا در كه كشته همه
 سپاهيان و خاست برمى كوهه دريا از پيوسته. بودند گشته نگونسار بريده سرهايى با ديگر گروهى و افتاده كَنده درون خون از پر گروهى .بود

 به طلحند و گشت طلحند سوى به باد همان ناگهان. يافت نيل درياى بسان را زمين همه. كرد نگاه پيل پشت از طلحند. آمدند مى گروه گروه
 همه و بمرد ناگاه و بخفت زرين زين آن روى بر پس. گريز راه نه و ديد آرامش نه تيز، شمشير و خورشيد و باد آن از. گشت آرزومند نان و آب

 .سپرد گو به را هند كشور

  خشم و درد از پر دل بود كمى ز       چشم دو مردم نهادست بيشى به

  گزين شادمانى همه گيتى ز            اين نه دانا پير اى ماند آن نه

  رنج به نيرزد گيتى گنج همه              گنج رنج از بفزايد چند اگر

 طلحند جستجوى به را جا همه كروه كروه تا بفرستاد را سوارى پس. نديد را نو سپهدار درفش آن ديگر بنگريست، سپاه دل از گو چون 
 كه شايد. نيست نبرد جوياى ديگر كه رفت كجا بود، بنفش آن براى از سواران روى و درخشان آلل همچون كه درفشى آن كه ندببي و بگردد
 ديد گفتگوى از پر را او سپاه دل همه. نديد را نامداران سر آن درفش ليك. بنگريست را جا همه و بيĤمد سوار است؟ ساخته تيره گَرد مرا چشم

 شنيد، چنين كه سپهبد گو. كرد ياد او نزد به را همه و بازگشت گو پيش به گَرد همچون پس. بيافت شاه جستجوى در را سپاه سواران همه و
 او سراپاى ديد، پژمرده درد از را سپاهش رخسار و يافت مرده را -طلحند - برادرش چون. برفت پياده كروه دو تا گريان و آمد فرود پيل پشت از
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 زارى به پيوسته و بنشست كنارش در نژند و سوگوار و بكند را خود گوشت خروشان پس. نديد زخمى را او تن جاى هيچ ليك بنگريست، را
 گزندى تو بر هيچكس گرنه و  بكشت را تو كه بود بد اختر گردش اين كه همانا. برفتى درد از پر و خسته روانى با نبرده، جوان اى: گفت مى

 ليك. دادم تو به بسيارى پندهاى چرب زبانى با. شد بينوا مادرت دل و برفتى اينك و گشتى گمراه كه بود آموزگاران گفتار براى از. نيĤورد
 .نيĤمد سودمند برايت پندهايم

 سپس. نو شاه اى: گفت مى زارى به و بغلتيد گو پيش در خروشان ديد، مرده را طلحند و رسيد آنجا به گو فرزانه چون هنگام همان در
 بايد اينك. بود سرنوشت اين و بگذشت كار اين سوگوارى؟ و زارى اين از سود چه بلند، شهريار اى: گفت گو به و بيĤراست پند به را لب فرزانه

 و خورشيد و بهرام و كيوان كار از را سرنوشت اين همه من. است نشده كشته تو دست  به طلحند كه باشى سپاسگزار را آفرين كيهان پروردگار
 و گشت باد همچون طلحند كار ديگر اكنون.  آورد بسر خود بر را روزگار سرانجام كه بپيچد رزم در چندان جوان اين كه بودم هگفت شاه به ماه
 با و كن آرام نيز را ما دل و بياب آرامش پس. دارند چشم تو به همگى خشم و درد از پر سپاهيان همه اين. درگذشت تيزى و نادانى براى از

 و گردد مى كاسته سپاه نزد در شاه آبروى ببينند، پياده و گريان و درد از پر را پادشاه سپاهيان، اگر زيرا. ساز كامروا را ردخ خود، دل آرامش
 .گردد مى تباه آن بر نيز باد يك گَرد نشستن از كه است گالبى جام همچون شاه كه بدان. شوند مى گستاخ او بر فرومايگان

 رزمگاه اين در ديگر نيز تن يك شاه، پهلوانان و نامداران اى: كه برآمد سپاه از بلندى خروش پس. شنيدب را دانا آن پند خردمند گو
 و هستيد من زينهار در سره يك همگى كه بدانيد. كنيد آفرين و بسازيد بايد همه. نيست جدا سپاه اين از سپاه آن ديگر اكنون زيرا. نباشيد
 در را طلحند سپس. بگريست دل خون و بخواند خود پيش به را دانايان گو آنگاه .ايد مانده يادگار به من براى منش پر طلحند آن از شمايان
 با را آن روى و بكردند خشك مشك و كافور و كرف و دبق با را گاسونه تنگ سر و بنهاد ساگ چوب و پيروزه و زر و پيلسته از تنگى گاسونه
 درنگ فراوان ايستگاهها و راه در و براند آنجا از تيز را خود سپاهيان گو. درگذشت هند نامور بردارنام آن سان بدين و. بپوشانيدند سندى ديباى
 .نكرد

 او بهر از كردن سوگ و پسر مرگ از طلحند مادر يافتن آگاهى

 و داشت راه آن در بانى ديده هميشه. شد دور مادرشان از خواب و خورد و آرام برگزيدند، را نبرد جاى شاه دو آن كه هنگامى آن در
 باال از گو درفش كه ديد. بنگريست گاه ديده آن از دل بينا بان ديده برخاست، راه آن از سپاه گَرد سرانجام چون. گذرانيد مى  تلخى به را روزگار
 .ببينند را طلحند پيل و تاج شايد تا كرد نگاه كروه دو از بان ديده. بگسترانيد كشور همه بر را سپاهيانش و گشت پديدار

 كوه سوى اين به سپاه: كه بگويد گو و طلحند مادر به تا بفرستاد گاه ديده آن از را سوارى پس. نشد پديدار سپاه آن ميان از طلحند ليك
 .موزه زرينه نامداران آن نه و است پيدا درفشش و پيل و طلحند نه ولى. بيĤمد بودند، او با كه كسانى همه همراه به گو و آمد

 و شد تيره شاهنشاهى فرّ آن ديگر: كه رسيد آگهى بدو چون سپس. زد ديوار به را سرش فراوان و بگريست خون شنيد، چنين هك مادر
 و بدريد را هايش جامه همه و دويد طلحند ايوان به بود، خون از پر كه سرى با مادر سپرد، گو به را شاهى تخت و بمرد زين روى بر طلحند
 هندوان آيين به تا برافروخت بلندى آتش سپس. بسوخت را بزرگى تخت و تاج و كشيد آتش به را گنج و ايوان آن گاهآن. بكند را خود رخسار

 برگرفت در تنگ را او و. بيĤمد و برانگيخت جاى از را خود روى تيز اسپ آن رسيد، آگهى گو به مادر كار اين از چون. بسوزاند آن در را خود تن
 من نه. هستيم گناه بى كارزار اين از ما كه بدان و بسپار گوش سخنم به مهربان، مادر اى: كه كرد خواهش او از ستگري مى خون كه همچنان و
 .نكشتيم را او هيچكدام يارانم، نه و

 كه دبو بد اختر گردش اين كه بدان اينك. گويد سخن درشتى به او با بتواند كه كرد نمى گمان هرگز نيز انجمن آن پهلوانان از هيچيك
 از را برادرت كه اين براى از نيكدالن. آمد خواهد سرزنش تو بر روزگار از كه باش آگاه بدكنش، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه مادر. بكشت را او

 شآرام اكنون. گردى بدگمان من بر كه نيست شايسته مهربان، اى: گفت بدو گو ليك. خواند نخواهند نيكبخت را تو بكشتى، تخت و تاج پِى
 چنين كسى چه و بود رزمجوى آن پيش به رفتن ياراى را كسى چه براستى. بدهم نشان تو به را سپاهيان و شاه كار و رزمگاه آن من تا بياب

 و تاج و تخت و مهر هرگز ديگر پس اين از كه بيĤفريد را آسمان و روز و شب و خورشيد و ماه كه دادارى به سوگند داشت؟ سر در اى انديشه
 با خودت آنگاه. سازم نرمى از پر تندى، اين از را دلت و گردانم آشكار برايت را سخن اين كه اين مگر ديد، نخواهند مرا تيغ، و گرز و اسپ
 .نشد كشته هيچكس دست به او كه ديد خواهى روانى روشن
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  ترگ پوالد به بپوشد جان اگر            مرگ ز رهايى گيتى به يابد كه

 نشمرد نفس يك كسى مردى به           پژمرد فرو نرخشا شمع اين چو

 كار اين با و سوزانم مى آتش به را خود تن كه دارنده دادار به سوگند نگردى، رام هم باز بنمايانم، تو به را كار اين كه هنگام آن اگر پس 
 خود دليرى آتش در را بااليى و برز چنان ،جوان آن كه آمد دريغش  بشنيد را گو سخنان آن مادر چون .سازم مى شاد را بدانديش جان

 دل گردد، آشكار من براى كار اين چون كه باشد. بمرد پيل پشت بر چگونه شاه طلحند كه بده نشان من به را راه اين: گفت بدو پس. بسوزاند
 با كه را آنچه پس. بخواند خود پيش به را كارآزموده فرزانه آن و رفت خود ايوان به درد از پر شنيد، چنين كه گو .شود نرمى از پر آتشم پر

 همه ما: گفت بدو نيكخو فرزانه. بنشستند سگالش به گروه از بدور فرزانه مرد آن همراه به گو آنگاه. بگفت او با بود، بگفته آتش پيش در مادرش
 رزمگاه و كَنده و دريا آن باره در ايشان با و بخوانيم جااين به ماى و مرغ و دنبر و كشمير از جا، هر از را پير و برنا راهجوى و هوش تيز نامداران
 .بگوييم سخن

 طلحند در ما بهر از ساختن شطرنج باز

 آن با شاه. بيĤمدند نامور بارگاه آن و شاه درگاه به همگى نيز ايشان. بفرستاد بود موبدى كه جايى به سو، هر به را سواران گو سان بدين
 همه. بود چگونه رزمگاه آن در سپاهيان و شاه پيكار كه ساخت روشن ايشان براى فرزانه آن سپس. بنشست روان روشن و دانا بزرگان و هندوان

 هيچ نيز يكديگر با و نخوابيدند را تيره شب آن سخنان آن شنيدن با ايشان. بگفت هوشان تيز  آن براى آبگير و كَنده و دريا آن باره در را
 ميان از نيكخو و گرانمايه مرد دو و بخواستند آبنوسى كارآزمودگان آن برخاست، ميدان از كوس آواى و رسيد فرا روز چون .نگفتند سخنى
 خانه سد تخته آن روى بر. بودند گشته روياروى آن در سپاهيان كه بساختند رزمگاه و كَنده آن همانند سو چهار اى تخته آبنوس آن از ايشان

 .دهند نشان آن روى بر ار شهريار و سپاه خراميدن كه نگاريدند

 ها مهره آن همه پيكر. بايستادند رده دو در نيز سواران و پيادگان. بساختند پيلسته و ساگ از تاج و فرّ با سرافراز شاه دو و سپاه دو سپس
 با ديگرى و جنبان و تيز يكى كه بساختند جنگ آيين به درست تازانند، مى اسپ سپاه بر كه جويانى جنگ و شاه دستور و پيالن و اسپان از را

 آن از كه داشتند جاى پيل دو سو دو از نيز شاه دست كنار در. بود او سوى يك در نيكخواهى فرزانه و داشت جاى سپاه دل در شاه. بود درنگ
 دو هم شتران آن پهلوى دو. بنشاندند آنها بر را انديش پاكيزه دو و كردند پاى بر شتر دو نيز پيالن كنار در. گشت نيل رنگ به آسمان پيالن
. بودند آورده لب بر كف جگر خون از رده، دو سوى دو در نيز جنگجوى رخ دو. بجويند پرخاش نبرد روز در كه بايستادند مرد دو و اسپ

 به جنگ براى از خانه يك از بيش و بود شاه كنار در پيوسته نيز فرزانه. رفتند مى پس و پيش به تنها بودند، فريادرس جنگ آن در كه پيادگان
 آوردگاه آن در خانه سه تا جوشان و شتابان نيز شتر. ديد مى كروه دو تا را رزمگاه همه و رفت مى خانه سه تا سرافراز پيل. رفت نمى پيش
 هر. تاخت مى رزمگاه همه در او و رفت نمى رخ پيش خواهى كينه به هيچكس. بود راه بى آن خانه يك و بود خانه سه نيز اسپ رفتن. رفت مى
 بدو بلند آواى به ديد، مى نبرد در را شاه كسى چون. كرد نمى بيش و كم را خود رفتن هيچكس و تاختند مى خود ميدان در آنها از يك
 رب را راه سپاه و پيل و فرزين و اسپ و رخ سپس. شد مى تنگ او بر جاى  كه اين تا رفت مى برتر خويش خانه از شاه. شو دور شاه، اى: گفت مى
 .ببستند شاه

 راه كَنده و آب با پس و پيش و راست و چپ از و بودند آورده ابروان به اخم كه ديد را سپاهيان و بنگريست سوى چهار آن سراسر به شاه
 .گشت رها روزگار اين از چنين اين و شد مات تشنگى و رنج از شاه سرانجام. بودند بسته او بر را

 بازى آن به پيوسته شاه طلحند درد از خون پر دلى با مادر. بود طلحند كار نماياندن شطرنج، آن از -نيكخوى آزاده شاه آن - گو آرزوى
 براى از جانش و بود شطرنج به اش انديشه و كام همه. بود دوخته چشم شطرنج بازى آن به و نشسته خشم و درد از پر روز، و شب. كرد مى نگاه

 بسر روزگارش كه اين تا نخوابيد، و نخورد هيچ گونه بدين. بود شطرنج دردش، آن پزشك تنها و ستگري مى خون هميشه. بود رنج از پر طلحند
 . آمد

 شاد گاه بوى غمگين گاه كزو           نهاد را جهان كار است چنين

 .است بمانده يادگار به مردمان براى روزگار آن از شطرنج تخته اين و آمد بسر بشنيدم، باستان گفته از كه همچنان داستان اين اكنون 
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  دمنه و كليله داستان

  هندوستان از را دمنه و كليله برزوى آوردن اندر گفتار

 هر از انوشيروان: گفت چه -بماناد جوان پيوسته نامش كه -انوشيروان شاهنشاه كار از بگشود، نهفت از راز كه آنگاه برزين شادان كه بنگر
 نامورى مهتر ايشان ميان در. بيĤرايد آور نام خوابگزاران و دالوران و سخنگويان و پزشكان آن با را خود هدرگا تا خواست مى را موبدانى دانشى،

 .بود آوازه پر گيتى در و داشت بهره دانشى هر از كه بود برزوى نام به پير و سخنجوى و سراينده پزشكى. بود افسر سرى هر بر كه بود

 از اى كراسه در امروز من يادگير، و پژوه دانش و پذير دانش شاه اى: گفت و آمد ايران نامور هريارش آن پيش به بار هنگام به برزوى روزى
 و آورد گرد را آن راهنما چون كه است رومى پرند همچون درخشان گياهى هند كوه در كه بود نوشته آن در كه ديدم روانى روشن با هندوان
 دستورى به من اكنون. گفت خواهد سخن درنگ بى مرده، گمان بى بپاشى، مرده بر را آن اگر گاهآن آورد، بجاى آن بر را خود دانش و بيĤميزد
 كه براستى. آورم بجاى را شگفتى اين شايد تا گردانم خود راهنماى نيز را بسيارى دانشمندان و بپيمايم آسانى به را دشوار راه اين ايران شهريار

 آن كه اين مگر بود، نخواهد اين: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. باشد مى پادشاه گيتى بر انوشيروان كه چرا  رواست گردد، زنده مرده، تن اگر
. بخواه يارى نيز بيدار بخت از و بخوان خويش يارى به كار اين در را هندى پرستان بت و ببر هند راى پيش به مرا نامه اين اكنون. بيĤزماييم را

 كه زيرا ببر، راى نزديك به بايد مى هرچه. باشد گفته اين نهان در رازى بايد كه چرا. شد خواهند شگفت در گيتى همه نو كار اين از كه بدان
 پرند و خز و ديبا و دينار از شتر بار سيسد بود، شاهان خور در كه چيزهايى و بگشود گنج در انوشيروان آنگاه. بگيرى راهنمايى ازو بايد گمان بى
 .بفرستاد هند راى براى برزوى همراه به و بيĤراست شبوىخو و مشك و افسر و مهر و

 اى: گفت بخواند، را ايران شاه نامه راى چون. بگشود او پيش در را بارها سر و بداد را نامه و آمد راى پيش به انوشيروان بارگاه از برزوى
 .است يكى خسرو با ما پادشاهى و سپاه و تن و باشد نمى جدا خسرو از من گنج كه بدان انديش، پاكيزه مرد

. برآورد خاك از را مردگان گرانمايه، شاه آن اگر نباشد شگفت او دستگاه و بخت روشنى آن و شاه اورنگ و فرّ و دادگرى آن با كه براستى
 خواهند تو با انديشه اين براى از ام مايه پر گنجور و گنج نيز و من پرست بت فرخنده دستور همراه به هستند،  كوه در كه برهمنانى همه اينك
 در بود، بايسته كه چنان نامور جايى برزوى براى آنگاه. باشد مى تو بيش و كم در من بزرگى و است تو پيش در هندوستان نيك و بد. بود

 و قنّوج رگانبز و موبدان با را شب آن برزوى. بفرستاد گستردنى و نغز پوششهاى و خوردنى و افكندنى او براى راى و بيĤراستند راى نزديك
 .بگذرانيد خردمندان

 و بخواند خود نزد به را دانشمندان و دانا پزشكان راى گشت، پديدار فروز گيتى خورشيد شماله آن و برآورد سر كوه از درخشان روز چون
. برفتند او پيش به بودند، وانات پزشكى كار در كه كسانى همه و دانايان آن پس. بشنوند را سخنانش همه و بروند دانا برزوى پيش به تا بفرمود
 را كوهساران آن همه پياده راهنماى، دانشمندان آن با برزوى. برفتند او با نيز پزشكان گروه آن نهاد، روى كوه سوى به برزوى چون آنگاه

 مرده بر و بسود هم با را تر و خشك گياهان آن از گونه همه و برگزيد ديد، كه اى درخشنده و پژمرده و خشك و تر گياهان گونه همه و بپيمود
. نداد بار او رنج ولى گذاشت، پاى زير به را كوهها آن همه. آمد سست كيميا آن كه همانا. نشد زنده گياهان، آن از نيز مرده يك ليك. بپاشيد
 آن و راه رنج آن براى از و نامداران و شاه برابر در شرمسارى از دلش. است جاويد فرمانرواى و ايزد و زنده هميشه پادشاه آن كار آن كه بدانست
 چيزى بيهوده چرا سنگدل و دانش بى مرد آن: گفت خود با و شد دل تنگ نوشته آن براى از. گشت جوشان بود، آورده خود با كه هايى خواسته

 . آورد ببار زشت گفتار و رنج كه نوشت باد بر

 نيز انجمن اين از كه شناسيد مى داناتر خودتان از را كسى چه آيا توده،س و كارديده خردمندان اى: گفت خردمندان آن به برزوى سپس
 از دانش در و است مهتر ما از خرد به هم و سال به هم كه هست كهن دانايى اينجا در: گفتند پاسخش در انجمن آن همه افرازد؟ مى بر سر
 اين ايد، برده كنون تا كه رنجهايى اين بر پس روان، روشن نامداران اى: گفت هندوان آن به شنيد، چنين كه برزوى. باشد مى بهتر مهتران همه
 از پر دلى با انجمن آن سان بدين. باشد يار كار، اين در مرا پير و دانا سخنگوى آن شايد تا گرديد رهنمون او سوى به مرا و بيافزاييد راهم

 باره در و بكرد ياد او براى را خود رنجهاى آن همه رسيد، او نزد به نگوىسخ برزوى چون. بردند او نزد را برزوى گفتگوى، از پر لبى و انديشه
 .راند سخن او با شنيد، كاردانان از كه سخنانى و آمد پديد كه اى نوشته آن
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 از و يافتيم آگهى نوشته آن از نيز ما كه بدان: گفت و بكرد ياد برزوى نزد دانشى هر از و بگشود سخن به لب شنيد، چنين كه دانا پير
 و بدان سخن همچون را گياه آن پس. بشنوى ديگرى سخن بايد ناچار به ننشست، بار به رنج همه آن چون ليك. بشتافتيم تيز آرزو اين براى
 .دباش مى رامش بى جايى هر در نادان كه زيرا. است دانش بى مرد مانند به نيز مرده تن. باشد مى گروه از بدور همواره كه كوه همچون را دانش

 را آن نيكخواهان كه هست اى كراسه شاه گنج در كه بدان اينك. رنجبردار پاينده مرد خوشا پس. باشد مى زنده دانش به مرد تن گمان بى
 به كه -را آن چون اكنون. كوه آن مانند به دانش و است كليله همچون گياه آن آمدند، ستوه به نادانى از مردم چون پس. خوانند مى كليله
 .يافت خواهى بجويى، شاه گنج در -راهنماست نشدا سوى

 را راه آن آتش همچون و كرد آفرين او بر پس. شد باد چشمش پيش در رنجها آن همه و گشت شاد او از بشنيد، را سخن اين كه برزوى
 .برفت شاه نزد به و بپيمود

 ارج با اى كراسه شاه گنج در كام، گسترده راى اى. باشى ىبرجا نيز تو باشد، جاى بر هند تا: گفت و آمد راى پيش به كنان نيايش برزوى
. بس و است كليله همين راز، راه به گياه آن. راهنماست دانش و خرد سوى به را آدمى و نامند مى كليله هندى به را آن كه هست شده مهر و

 بر و گشت دژم آرزو آن براى از راى جان. سپارد من به گنج از را آن تا بدهد فرمان خود گنجور به و گردد من فريادرس هند داور مگر اينك
 بخواهد، مرا روان و تن انوشيروان شاه اگر ليك. است نجسته ما از را اين كسى هرگز كنون تا نخست روزگار از: گفت برزوى به و بپيچيد خود

 كسى را آن كه نگويند ما دشمنان تا بخوانى ما پيش در را آن كه باشد ليك. داشت نخواهيم دريغ او از زيردست، چه و سرافراز  چه باشد، هرچه
 آن با كارى گويى، مى آنچه از بيش من شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه برزوى. بدان و بخوان را آن همه گونه بدين. است نوشته ديگر
 .ندارم

 آن خواند، مى بامداد هر تا كه را كتاب آن از درى هر. داختپر مى آن خواندن به راهنما كنار در برزوى و بيĤورد را كليله راى گنجور آنگاه
 از در يك پنهانى نوشت، مى نامه -گيتى شاه آن -انوشيروان به چون آنگاه. خواند نمى بسپارد، ياد به بتواند كه آن از بيشتر و سپرد مى ياد به را

 و بود تندرست و دلشاد برزوى گونه بدين. رسيد انوشيروان نزد به هندوان هنام آن همه كه بود او چاره اين با. نوشت مى نامه آن در نيز را كليله
 دانش درياى آن كه بدان: بود نوشته آن در شاه كه رسيد او پاسخ در اى نامه انوشيروان سوى از سرانجام. شست مى دانش با را خود روشن جان
 .رسيد ما نزد به

 جامه يك و بنواخت را او راى بگشود، سخن آن به لب چون. بگيرد بازگشت دستور تا آمد راى نزديك به ايوان از ديد، چنين كه برزوى
 بدو نيز جوهردار هندى تيغ و هندى دستار و شاهوار گوهر پر گردنبند يك و گوشواره دو و ارزش با دستبند دو و بساخت برايش هندى شاهوار

 .شد روان قنّوج از شادى با بود، گرفته ياد را بسيارى دانشهاى كه برزوى سان بدين. بداد

 اين نيز و بگفت او به بود شنيده و ديده راى از كه آنچه و برفت شاه آن نزديك به كنان نيايش رسيد، انوشيروان بارگاه به برزوى چون
. كرد زنده مرا روان كليله كه براستى پسنديده، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. آمد پديد دانش گياه، آن بجاى سرانجام كه را سخن
 و گوهر راست، و چپ از آنجا در. آمد گنج سوى به يافته خرد برزوى. برگزين است، بايسته كه هرچه و بگير گنجور از را گنج كليد تو اكنون
 .نخواست شاه جامه بجز هيچ و نرساند بسيارى رنج گنجور آن به برزوى ليك. بود  درم

 كه شهريار. برد نماز را او و كرد آفرين او بر رسيد، او تخت نزديك به چون. خراميد خسرو درگاه به و بپوشيد را گرانمايه جامه آن آنگاه
 رنج كه كسى براى گنج كه همانا برفتى؟ بردارى، گنج از شاهوارى گوهر و هميان هيچ كه اين بى چرا رنجديده، اى: گفت برزوى به ديد، چنين
 و بخت به ديگر بيافت، را شاه پوشش كه كسى هر كه بدان است، برتر نيز آسمان از تاجت كه اى: گفت شاه به برزوى. است سزاوار باشد، ديده
 از دوستان رخسار و شود تنگ و تاريك دلشان ببينند، شهريار جامه اين با مرا بدسگاالن، و ناسازگاران چون كه آن ديگر. يافت راه بزرگى تخت
 برد، برزوى كه رنجى اين بر بزرگمهر كه دارم آرزو. بماند يادگار به گيتى در من از تا دارم آرزويى ريارشه از اكنون. گردد رنگ و آب با آن ديدن
 دانايان از بردم كه رنجى آن من مگر از پس تا كند ياد من از آن در نخستين در پيروزگر شهريار فرمان به و بنويسد را نامه اين و بگشايد چهره
 بزرگمهر به شاه آنگاه. هست تو رنج آن سزاوار ليك است، پايگاه اين از برتر و بزرگ آرزويى اين: گفت بدو يد،شن چنين كه شاه. نگردد نهان
 .كرد نهان نبايد را آرزو اين: گفت
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 تننوش زمان آن در زيرا ، بنوشتند پهلوى به را خسروانى نامه آن گونه بدين.  راند سخن برزوى از در يك نامه، آن آغاز در بزرگمهر پس
 زبان به راندن سخن سرانجام. كرد نمى نگاه بدان ناسزاوارى هيچ و بود شاه گنج در همچنان ارج با نامه آن. نبود ديگر اى گونه به پهلوى بجز
. بود بسته كمر دانشى هر به و داشت كيان انديشه و موبدان دل مأمون. ساخت ديگرگونه را روزگار كرد، تازه را گيتى مأمون چون. شد تازى
 . شد برگردانده -شنوى مى را  آن امروز كه همچنان -تازى به پهلوى از كليله كه بود او هنگام در پس

 او سخن گنجور كه - الفضل ابو - او گرانمايه دستور پس. رسيد روزگار آن فرمانروايى به نصر كه هنگامى تا بود تازى به پس آن از كليله
. گشت او راهنماى خرد و كرد آن آهنگ بشنيد، را آن چون پس آن از. شد كوتاه ستيزه ديگر و دبگفتن سخن درى پارسى به تا بفرمود بود،

. بخواندند رودكى بر را نامه آن و بنشاندند خود پيش در را اى گزارنده پس. بماند گيتى در يادگارى او از تا خواست مى نهان و آشكار در همواره
 . است دانان سخن آرايش كه بسفت را خوشابى مرواريد چنين و يوستبپ را پراكنده نامه آن نيز گويا مرد آن

 شود، پيوسته چون ليك آورد، مى پراكندگى پراكنده، گفتار كه همانا. بود خواهد بخشايش جاى او بر باشد، نادان اش خواننده اگر ليك
 خرّم محمود شاه از آدمى دل شد، مى گم بدنژادان راه اگر همانا .بادا بنده او پيش در زمين و زمان و زنده جاودان تا شاه. آكند مى را مغز و جان
 . گشت مى

  درنگ روزگار از تو دورى كه            تنگ ايچ مدار را دل انديشه از

  نهيب با گهى نشاطى در گهى            نشيب در گهى فرازى در گهى

  نيست يدام راه را تو بودن به            نيست جاويد نيز يكى دو ازين

  فرمودنش بند و بزرگمهر بر انوشيروان گرفتن خشم

 خسرو روزى. آورد فرود نژندش خاك بر برد، بلند ابر به تا را او كه كسى همان. آمد بسر روزگارش چگونه كه بنگر بزرگمهر كار به اكنون
 بزرگمهر. گشت درمانده او و شدند پراكنده كوهى اىميشه ليك. بتاخت آهو و كوهى ميش پِى از دشت در. شد بيرون مداين از شكار براى از

 و آب و گياه و درخت آن در و رسيدند مرغزارى به دشت از چون. راند مى شاه با پرستش براى از هم و داشت شاه به كه مهرى براى از هم نيز،
 .بيĤسايد آنجا در گرم راه آن از تا آمد زير به اسپ از نرمى به شاه ديدند، سايه

 .بس و ماند او با خوبرخ بزرگمهر تنها و نديد خود با را پرستندگان از يچيكه ليك

 .بگذاشت مهربان بزرگمهر آن كنار بر را سرش و بخوابيد گاه سايه آن در شهريار پس

 بالين آن نزديك به بخت از و گشت باز شاه بازوى از سخت بازوبند آن ناگهان. بود گوهر از پر بازوبندى دانا، شاه آن بازوى به هميشه
 . بيافتاد

 آن همه و كرد پاره را گوهرها آن بند بديد، را بازوبند آن چون. پريد شاه بالين پيش به و آمد فرود ابر از سياهى مرغ هنگام همان در
 .گشت ناپديد چشمها از و پريد او بالين از آنگاه. بخورد يكى يكى را خوشاب مرواريد و زرد كند يا گوهرهاى

 فريب گاه و رنج روزگار و آورد نشيب به رو او كار ديگر كه بدانست. ماند فرو روزگار كار در و گشت دژم كار آن از ديد، چنين كه بزرگمهر
 از نيز را آشنايى هيچ و نديد را گوهر آن و كرد نگاه بازويش به گزد، مى دندان به لب چنان آن كه بديد را او و شد بيدار شاه چون. رسيد فرا

 تو به كسى چه سگ، اى: گفت بدو پس. است ربوده ازو را آن شتابان بود، خواب در او كه هنگام آن در بزرگمهر كه كرد گمان. نيافت نسپاهيا
 . نيستم بهمن و اورمزد]  آرامى و شكيبايى به[  من نهفت؟ توان مى را سرشت پااليش كه گفت

 كار از بزرگمهر. نديد سرد آه بجز هيچ بزرگمهر از ليك. بگفت ناسزا چندى گونه بدين شاه. است شده سرشته آتش و باد و خاك از تنم
 از پر مرغزار آن گرداگرد .بماند خاموش ترس از خردمند آن پس. بديد زود بسيار را نشيب نشانه زيرا بپژمرد، خود جاى بر روزگار و شاه

 آن سراسر در. ننگريست هيچكس به رسيد كاخ در پيش تا و شد وارس اسپ بر خشم با خسرو پس. بود مرغزار آن ميان شهريار و بود سپاهيان
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 بزرگمهر تا بفرمود آنگاه. كرد زمزمه خشم از لب زير به چندى و آمد فرود اسپ از رسيد، كاخ به چون و نگفت سخنى هيچ دانا بزرگمهر با راه
 .سازند زندانى كاخ آن در را

 انوشيروان نوكران از بزرگمهر دلير و جوان خويشان از يكى. بديد را روزگار اخم پر هچهر و گشت زندانى كاخ آن در بزرگمهر سان بدين
 او: كه پرسيد خورشيدچهر شاه پرورده آن از بزرگمهر روزى. بود گستاخ شاه با گفتن سخن در و گذرانيد مى كاخ آن در را روز و شب و بود شاه
 روى من سوى به بدى با چنان انوشيروان امروز موبدان، سر اى: گفت بدو ريدك. بكوشى بيشتر راه اين در تا بيĤموز كنى؟ مى پرستش چگونه را

 آن برفت، خوان پيش از شاه چون ليك. بريختم او دست بر را روشن آب بود، خودم آيين كه همچنان من. آمد بسر روزگارم ديگر گفتم كه كرد
 دانشمند بزرگمهر. بيفتاد دستم از و گشت سست من دست در آفتابه آن، براى از و شد تند من با ديد، چنين كه شاه. بريختم زمين بر را آب
 بر آرامى به و بيĤورد  گرم آب جوان مرد. بريز نيز من دست بر ريزى، مى او دست بر كه همچنان و بيĤور آب و برخيز: گفت بدو شنيد، چنين كه

 مى خوش بوى با را لب او چون و مجوى تندى او با هيچ دست، شستن امهنگ به بار اين: گفت او به بزرگمهر. بريخت دانا آن دست روى
 كه همچنان بنهاد، تشت ديگر بار چون. گشت انديشه از پر سخن اين شنيدن از ريدك دل. بريز آب او دست بر نرمى به همچنان تو بيĤاليد،
 كه گفت تو به كسى چه مهر، فزاينده اى: گفت بدو ديد، چنين كه شاه. ريخت شتاب پر نه و نرم چندان نه را آب بود، گفته او به دانا بزرگمهر

 را او و برو دانا آن پيش به: گفت بدو انوشيروان. ببيند من از را كار اين شاه تا گشت راهنما دانش اين به مرا بزرگمهر: گفت مرد كنى؟ گونه اين
 خال پيش به روان خسته و تند بشنيد، را سخن اين كه ريدك رگزيدى؟ب را كمترى اين برترى، و آبروى آن و نامور جاه آن با چرا كه بگوى
 بهتر بسيار نهان و آشكار در گيتى، شاه آن جاى از من جاى: گفت او پاسخ در بزرگمهر. گفت او با بود، شنيده شاه از كه را آنچه و دويد خود
 فراوان پاسخ، آن شنيدن از شاه. گفت سخن شاه براى بزرگمهر ارروزگ باره در بسيار و بداد را پاسخ آن و بازگشت شاه نزد به ريدك. است

 فرستاده گذراند؟ مى چگونه را خود روزگار خرد كم آن آيا: پرسيد كار پيش آن از ديگر بار. فرمود بند تاريكى چاه در را بزرگمهر و برآشفت
 .است آسانتر شاه روز از من روز: گفت واهنيكخ آن به بزرگمهر. بگفت او به را سخنان آن و آمد بزرگمهر پيش به گريان

 پس. گشت پلنگى همچون و برآشفت پاسخ آن شنيدن از شاه. بكرد ياد شاه نزد به را پاسخ آن همه و برگشت باد همچون فرستاده
 روز، نه بزرگمهر گونه بدين .بپوشانند آهنين بندهاى با نيز را آن سر و بگذارند ميخ و پيكان پيرامونش و بسازند آهن از تنگى تنور تا بفرمود

 او پيش به مرا پيام: گفت كار پيش آن به انوشيروان بار چهارمين. بود شتاب از پر دلش و سختى از پر تنش. خواب جاى شب، نه و داشت آرام
 و آمد بزرگمهر نزد به ريدك نى؟بي مى چگونه را خود تن آمده، تنت بر ميخ از پيراهنى كه اكنون: كه بگوى او به. بيĤور برايم را او پاسخ و ببر
 بازگشت مرد چون. است بهتر انوشيروان روز از روزم: گفت جوان مرد آن به بزرگمهر. بداد بدو بود، شنيده خودكامه مهتر آن از كه را پيامى آن
 دژخيم يك. بشنود را دانا آن گفتار كه برگزيد خود ايوان از را راستگويى مرد پس. شد زرد گفتار آن شنيدن از شاه روى بيĤورد، را پاسخ آن و

 گرنه و بده، بوى و رنگ با پاسخى يا: كه بگوى را او و برو بدبخت بدتن آن پيش به: گفت او به و كرد روان فرستاده آن همراه به نيز شمشيرزن
 فرستاده. است بهتر شاه تخت از تاريك چاه و بند و ميخ و زندان اين اى گفته كه چرا. سازد مى بپا برايت رستاخيزى خود تيز تيغ با دژخيم اين
 بدان: گفت دل پاك مرد آن به سخنان آن شنيدن با بزرگمهر. بگفت او به را انوشيروان سخنان آن و دويد بزرگمهر پيش به شنيد، چنين كه
 چه و باشيم تخت و گنج با چه پس .آمد خواهد بسر بدى و نيك هر گمان بى و ماند نخواهد پايدار چيز هيچ. ننمود چهره ما به بخت هرگز كه
. باشد مى هراسان كه است داران تاج دل اين ليك است، آسان سختيها از گذشتن. گذريم درمى سرا اين از ناكام به سرانجام سخت، رنج با

 پس. بترسيد بد روزگار از هشا. بگفتند شهريار به بودند، شنيده را آنچه و بازگشتند گردنفراز شاه پيش به شنيدند، چنين كه دژخيم و خردمند
 .بردند ايوان به تنگ جاى آن از دل پاك راهنماى آن دستورى به را بزرگمهر

 چون پس. گشت تاريك انديشه از نيز چشمانش و شد باريك و تنگ دلش. گشت چين از پر بزرگمهر رخسار و بگذشت اين بر روزگارى
  .شد فرسوده هاندو و درد آن از نبود، برابر رنج همه آن با او گنج
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  آن راز گفتن به بزرگمهر يافتن رهايى و سربسته گوهردان قيصر، فرستادن

 به -بود شده بسته استوار بندى با كه -گوهردان يك و بشار و نامه و پيشكش همراه به را اى فرستاده قيصر كه بود روزگاران همان در
 .هست فراوانى دل پاك موبدان را تو كه همانا ردمندان،خ و دالوران شاه اى: گفت بدو و بفرستاد ايران شاه پيش

 ديگرى چيز هر و باژ بگوييد، راست اگر. است نهفته آن درون چيزى چه كه بگوييد ببريد، دست آن بند و گوهردان اين به كه اين بى پس
 و بخواهد باژ ما از نبايد ايران شاه ديگر بماند، تواننا دانش اين برابر در شما هوش تيز موبد دل اگر ليك. فرستيم مى برايتان باشد، ما آيين كه
 .براند سپاه ما پادشاهى اين به

 شنيد، چنين كه گيتى شاه. بده خواهى، مى كه را پاسخى اكنون: گفت و بداد بدو را قيصر پيام رسيد، انوشيروان پيش به فرستاده چون
 ليك. آورم مى بجاى را كار اين و آورم مى را انديش پاكيزه مردان همه من يزدان، فرّ با پس. نباشد پنهان يزدان از نيز اين: گفت فرستاده آن به
 به را فرزانگان و بزرگان همه و بماند خيره كار آن در انوشيروان آنگاه. باش آزاد و دآلراى رامش، با و. بمان شادى به اينجا در را هفته يك تو

 .بسازند را بند آن چاره مگر تا كردند هنگا آن در اى گونه به يك هر. بخواند خود پيش

 .شدند خستو خويش نادانى به همگى سرانجام كرد، نگاه آن كليد بى بند و گوهردان آن به موبدى هر چون ليك

 اب تواند مى كه است بزرگمهر اين كه همانا: گفت مى پيوسته و شد اندوهگين شاه انوشيروان دل گشتند، ناتوان كار آن از انجمن آن چون
 بيĤورد گنج از جامه دست يك تا بفرمود گنجور به افتاد، رنج در انديشه همه آن از شاهنشاه چون سرانجام. بيابد را آسمانى راز اين خود انديشه

 ىسرنوشت چنين روزگار. سازى نهان بايد ديدى، كه را رنجى آن اينك: گفت و فرستاد دانا بزرگمهر نزد به اى كرده زين برگزيده اسپ با و
. كردى ستيز خود تن با كار آن با كه همانا و كرد تيز مرا مغز كه بود تو زبان آن كه بدان ليك. رسد گزندهايى تو بر ما سوى از كه بيĤورد
 بند و كرده خشك را سرش كه را زرينى گوهردان يك روم قيصر. گردد مى خسته آن از پير مرد دل كه آمده پيش كارى برايم ناگزير به اكنون

 را راز اين: گفت  روم ساالر كه گويد مى فرستاده آن و است بفرستاده سرزمين آن از نامبردارى موبد همراه به اند، نهاده آن بر مشك از مهرى و
 جان تنها كه براستى: گفتم دل در شنيدم، چنين كه من. است گوهردان اين ميان در چيزى چه كه بگويند فرزانگان بايد و سازيد آشكار
 .ببيند را چهر پوشيده راز اين تواند مى كه است مهربزرگ

 پيشگاه به نخست و بشست را خود تن و سر و بيĤمد زندان از و شد نو كهن، دردهاى و رنج آن از دلش بشنيد، را سخن اين كه بزرگمهر
 رسيد فرا روز چون. بماند بيدار شاه پيام براى زا را روز و تيره شب آن پس. بود هراسان خشمگين، شاه آزار از گناه بى بزرگمهر. آمد گيهان داور

 دانايان ميان از را استوارى مرد آنگاه. بشست خرد آب با را دل چشم و كرد نگاه اختر به بزرگمهر گرفت، درخشيدن آسمان بر خورشيد و
 بدين. بخواه را او نام و مترس هيچ. يدآ مى كسى چه كه ببين و بنگر تو پس. است گشته تيره رنجها آن براى از من چشم: گفت بدو و بجست
. بگفت ببيند، توانست نمى كه را آنچه دانا بزرگمهر به بينا خردمند آن. بيĤمد خوبچهرى زن هنگام همان در. آمد راه به خانه از بزرگمهر سان
 .است باردار هم و دارد شوى هم كه گفت ردم آن به دامن پاك زن نه؟ يا دارد شوهر ماهروى، اين آيا كه بپرس: گفت مرد آن به بزرگمهر آنگاه

 او از بديد، را او مرد چون. شد پديدار ديگرى زن هنگام همان در. بجنبيد راهوار اسپ آن بر بشنيد، را زن گفتار دانا بزرگمهر چون
 شوهر مرا ليك ندارم، بچه اگر: تگف زن دارى؟ دست در باد و هستى تن يك تنها كه اين يا و هست شوهر و بچه را تو آيا زن، اى: كه بپرسيد
 .مايست من كنار در ديگر شنيدى، را پاسخ چون پس. هست

 ناز و خراميدن اين با كسى چه آيا كه بگوى خوبرخ، اى: گفت و آمد او كنار به بديد، را زن كه نيكخواه آن. بيĤمد نيز زن سديگر همانگاه
 .ببيند مرا روى شوهرى هيچ كه خواهم نمى و است نبوده شوهرى هرگز مرا: گفت بدو زن باشد؟ مى تو همساز تو

 شاه بردند، شاه نزديك به را او چون. بتاخت شاه سوى به دژم. بكرد اى انديشه چه بشنيد، را سخن اين بزرگمهر چون كه بنگر اينك
 از سرد آه پيوسته و گشت اندوهگين سخت نديد، بينا را دانا بزرگمهر چشمان ديگر كه اين از خسرو دل. بيĤورند تخت نزديك به را او تا بفرمود
 گوهردان آن كار و بگشود زبان قيصر و روم كار باره در سپس. بخواست پوزش ازو است، بيĤزرده بوده، گناه بى كه را او كه اين از و بركشيد جگر

 از انجمنى بايد كه بدان باشى، تابان نيز تو بد،بتا آسمان از خورشيد تا: گفت گيتى شاه آن به شنيد، چنين كه بزرگمهر. بكرد ياد را بند و
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 يزدانى نيروى به من آنگاه. شود گذاشته راهجوى بزرگان ديگر و شاه پيش در گوهردان آن و بسازى موبدان و قيصر فرستاده آن و خردمندان
 .چيست آن درون كه گويم مى ببرم، دست بند و گوهردان آن به كه آن بى ساخت، من روان پيشه را راستى و بداد انديشه كه

 .دارم روان بر دانش از جوشنى و است روشن دلم ليك شد، تيره چشمم چه اگر كه چرا

 فرستاده آن و گشت راست انديشه همه آن از شاه پشت ديگر. شد بهارى گلهاى بسان دلش و گشت شاد او گفتار شنيدن از ايران شهريار
 .بنشاند آنجا در و بيĤورد نيز را بسيارى دانشمندان و خردمندان و موبدان. خواند خود پيش به را گوهردان و

 همه و بگشود زبان شنيد، چنين كه رومى. بخواه را آن پاسخ و بگذار را پيامت اينك: گفت بدو و خواند خود نزد به را فرستاده آن سپس
 شكوه و فرّ را تو. باشد داشته نيز آبروى و دانش و خرد دباي جنگ پيروز شاه كه همانا: گفت بدو قيصر سوى از. بكرد ياد را قيصر سخنان آن

 گيتى در يا و هستند تو درگاه بر همگى نيز شاهجوى منش پر پهلوانان و راهجوى خردمند موبدان. هست نيرو و دانايى و بزرگى و شاهى
 آن در چيزى چه كه بگويند روشنى به و ببينند را آن نشان و مهر و بند و گوهردان اين دل، بيدار سركشان آن اگر اينك. باشند مى تو نيكخواه

 .نخواهيد باژ ما سرزمين اين از ديگر بمانند، فرو كار اين در اگر ليك. فرستيم مى ساو و باژ نيز ما باشد، مى يار خرد با كه است نهان

. باد همراه بخت با و سخندان و شاه گيتى، شاه همواره :گفت و بگشود آفرين به زبان بشنيد، را فرستاده سخن آن دانا بزرگمهر چون
. نياز بى او و است آز دانش، به مرا .داند مى را پنهان و آشكار همه و راهنماست دانش سوى به را روان كه سپاسگزارم را ماه و خورشيد خداوند

. است نديده خود به را آهن هرگز ديگرى و است سفته نيم ديگرى و سفته آنها از يكى كه است درخشان خوشاب مرواريد سه گوهردان اين در
 گوهر سه و هست پرنيانى پرده گوهردان، آن درون كه ديد و كرد نگاه انوشيروان. بيĤورد را كليد بشنيد، را سخن اين رومى داناى چون

 .بود دهنابسو سديگر و سفته نيم ديگر و سفته گوهر، نخستين. است نهان پرده آن در بگفت، ايران داناى آن كه همچنان

 -بود شده چين از پر رخسارش كه -شاهنشاه. بيافشاندند گوهر دانشمند بزرگمهر آن بر و خواندند آفرين كار اين ديدن با موبدان همه
 خود با. شد اخم از پر رخسارش و بپيچيد خود بر و گشت تنگ گذشته كار آن براى از شاه دل. ساخت خوشاب مرواريد از پر را بزرگمهر دهان
 روانش و پژمرده را شاه رخسار دانا بزرگمهر چون. كرد ناراستكارى همه آن او با ديد، بزرگمهر از كه اى راستكارى و مهر از پس چرا كه شيداندي
 ار خودش انديشه و شاه خواب و سياه مرغ و بازوبند آن كار همه و راند سخن خسرو با گذشته باره در و كرد آشكار را راز آن يافت، دردمند را

 نيك چه و بد چه آسمان، خواست چون. ندارد سودى درد و پشيمانى و بود سرنوشت اين كه بدان اينك: گفت شاه به سپس. بگفت او براى
 انوشيروان، شاه دل اكنون. ماست سرنوشت همان بكاشت، ما اختر در يزدان كه تخمى آن. بود خواهند يكى بزرگمهر و موبد و شاه ديگر بيĤيد،
 .بادا آزاد اندوه و درد از ههميش و شاد

 بزم و دادگرى و بخشش و شادى يا و رزم و شكار تنها شاه كار. گردد مى دآلراى كه است دستور با هم باز باشد، سرافراز كه چند هر شاه
 و سپاه كار و گنج آكندن براى بايد كه است دستور تنها اين و. كند چنان نيز خودش و كردند چه پيشين شاهان كه بداند بايد و است

  .بدارد رنج در را خود جان و دل گفتارى و آزار هر و دادخواهان

  انوشيروان فرمان اندر گفتار

 و داشت كارآگاهانى هرجا در. سپهبد و هيربد و موبد و جنگى و پهلوان هم و بود شاه هم او، كه بود چنان كار انوشيروان هنگام تا
 .ساختند نمى نهان گيتى در او از را اندكى و بسيار و بد و نيك كار هيچ. بود نسپرده دستور به را گيتى كارهاى

. برى نمى بدى به را گناهكار آن نام و گذرى مى آن از و بينى مى را گناهى گاهى: كه پرسيد او از نيكخواه و موبد كارآگاهان از يكى روزى
 همچون باشد، خستو خود گناه به كه كسى آن: كه داد فرمان چنين وا پاسخ در شاه. ببيند كيفر بايد بخواهد، پوزش چه اگر گناهكار ليك
 .گردد نمى درست دارو يك با تنها او كه دانيم مى و هستيم پزشك مانند به ما ليك .گريزد مى دارو از و ريزد مى اشك كه هست زارى بيمار

 در چندى و درآمد اى بيشه به و برفت گرگان از هانىپن سپهبدى كه بدان. باشى دور اى بدى هر از همواره و جاويد: گفت ديگرى موبد
 از ما: كه داد پاسخ چنين فرمان در انوشيروان. است بازگشته آن براى از اكنون و ساخت رها ديگرى فراخ جلگه در را سپاه بنه و بخفت آنجا

 .ستيمه نياز بى دارد، نگاه بدى از را خود نتواند ليك كند، پاسبانى سپاهيان بر كه اى سپاهى
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 نيز تو گنج از گنجش كه هست اينجا در توانگرى كه بدان .بادا موبدان با تو خواب و خورد و نشست همواره و باشى جاويد: گفت ديگرى
. باشم مى او روان و گنج نگاهبان من و است من براى از پادشاهى افسر اين كه چرا  باشد روا آرى: گفت پاسخ در انوشيروان. باشد مى افزونتر

 .كنم افزون را او گنج هم باز كه كوشم مى سپ

 شيرخوار كودكان از بسيارى اند، آورده اينجا به كه رومى بردگان آن از. باشى بدى هر از گزند بى و جاويد بلند، شهريار اى: گفت ديگرى
 نياز بى و شاد دلى با را آنها ما پس .شمرد گانبرد همچون نبايد را خردساالن: گفت فرمانى در انوشيروان. باشند مى برده نيز آنان كه هستند نيز
 .فرستيم مى مادرانشان سوى به خواسته از

 گوش به تنبور و چنگ و مستان آواز شب از پاس دو تا ايشان سراى در بس از كه باشند مى بازرگان دو شهر توانگران ميان در: گفتند
 همچنان همگى پس. نيست رنجى هيچ توانگران ديگر و ايشان كار اين از: گفت خپاس در انوشيروان. آيد نمى خواب به نيز تن يك سر رسد، مى
 .كنيد زندگانى اندوه بى و آزار بى و خرّم و شاد

 كه گاه هر: كه گفت چنين خود ايوان در يمن شاه كه بدان. بادا دور تو از بدى دست هميشه و باشى جاويد: نوشتند شاه به روزى
 شنيد، چنين كه انوشيروان .سازد مى اندوه از پر را زندگان شاد جان و كند مى ياد مردگان از همواره گشايد، مى سخن به خود دهان انوشيروان

 درست است، بشسته مردگان از را خود دل كه كسى دوستى ليك. كند مى ياد مردگان از دارد نژاد و خرد كه كسى همانا: گفت پاسخ در
 .باشد نمى

. است دژم كار اين از آن فروشنده كه بخرد را زمينى خواهد مى و گردد نمى پدر داد گرد به كه هست رىكهت پسر شاه، اى: گفت يكى
 . بود خواهد فروشنده آن از زمين هم و بها هم و است ناروا كارى اين: گفت پاسخ در انوشيروان

 آزرم بى گونه اين چرا اكنون ليك. داشتى شرم از پر دلى اين از پيش تو هستى، دور به سرزنشى هر از كه برترمنش شاه اى: گفت ديگرى
 بباليدم و برآوردم دندان چون ليك. بود شير مكيدن من درمان تنها نبود، دندان مرا كه هنگام آن: گفت پاسخ در انوشيروان است؟ گشته گرم و
 .جويم مى گوشت ديگر گشتم، درشت و

 اكنون و برگذشتى هم ديگر شاهنشاهان همه از چرا ليك  باشى مى بهتر ما زا دانش و انديشه در و هستى مهتر تو كه گيرم: گفت يكى
 دستور انديشه، و دانش و هوش .است برتر نيز ايشان از ما انديشه زيرا: كه داد پاسخ انوشيروان است؟ دوخته تو انديشه به را خود ديدگان گيتى

 .باشد مى ما گنجور بسان انديشه و گنج همچون ما براى زمين و است ما

 خود مهتر با چرا كه بگوييد را او پشت: گفت انوشيروان .است گرفته را دالمنى شكار، روز به تو باز كه بدان شهريار، اى: گفت ديگرى
 .دنجوي فزونى خود شهريار بر كارزار در نيز كهتران از هيچيك پس اين از و گردد باز بدو گزند آن تا بيĤويز، بلندى دار از را او. گشت درشت

 پديدار راه ميان در شناسى ستاره ناگاه. برفت سپاهيان همراه به برزين پگاه كه بدان: گفت گيتى شهريار آن به نامدار كارآگاهان از يكى
 گشته، روان شهريار درگاه از كه برگ و ساز همه اين با نيرومند سپاه اين مانند به روزگار اين در كسى گردنفراز، مرد اى: گفت بدو و گشت

 و گنج و ساالر برزين بر ماه و خورشيد اختر و است گشوده چهره مهر به او بر روزگار كه همانا: گفت فرمانى در انوشيروان. ديد نخواهد
 .شد نخواهد تباه سپاهيانش

 بسيار از و بگردد اهىپادش اين بر دادگرى با كه برگزينيد نژادان فرّخ از را مردى: كه دادى فرمان روزگارى شهريار، اى: گفت ديگر موبدى
 گنج هم كه برگزينيد را كسى پس. است بسته ميان بر آز كمر او: گفت پاسخ در انوشيروان. برساند آگهى ما بارگاه اين به بد و نيك و اندك و

 .بسازد را درويشان كار چاره نخست كه درستى و درشت كارآزموده مرد. نپرهيزد رنج از هم و باشد داشته

 و آورم مى فراهم كند، مى آرزو شاه كه خوراكى هر من :گويد مى و نالد مى مهتران و شاه از پيوسته خواليگران ساالر كه بدان: گفت يكى
. لرزد مى خود بر شاهدوست مرد او كار اين براى از و يازد نمى آنها به دست و بويد نمى را آنها شاه ليك. گذارم مى سو چهار در هايى كاسه در

 .گردد مى دردمند بخورد، بسيار كه كسى: كه داد پاسخ انوشيروان
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 آن براى از دانا دوست دل و كند مى نكوهش را كار اين رود، مى بيرون به نيرومند سپاهى بى شاهنشاه بيند مى كه كسى هر: گفت ديگرى
 پادشاه تن ، خرد و داد كه بدان: گفت پاسخ در انوشيروان. رساند بد او به اى چاره با و بدسگالد شاه به دشمنى شايد  كه چرا. شود مى خون از پر
 .بس و باشد پاسبان راستى او براى باشد، نداشته هم را كسى هيچ دادگر اگر. پروراند مى را

 كرد؟ كنار بر را او كه ديد چه سوار زراسپ از شهريار كه دانم نمى: گفت ميدان در خراسان ساالر كه بدان خردمند، اى: گفت ديگرى
.[ بگشايد تهيدستان بر را زيان و سود گنج در تا بفرمودم او به من. بنهفت را ما پيمان و نبود ما فرمان به زراسپ زيرا: كه داد پاسخ نانوشيروا

 .پوشانيد خواهد را شهريار فرّه خود كار اين با بكاهد، دهش كار در كه كسى هر پس.] نكرد چنين او ليك

 زرد رويش و اندك روزيش كه كرد چه -ديرين پرستار آن -مهرك آيا ليك. پارساست و خشندهب و بزرگ همگان با پادشاه: گفت ديگرى
 درگاه در و دارد دست به مى همواره او. نمود پشت خود گذشته هاى كرده همه به كار اين با و كرد درشتى او: گفت پاسخ در انوشيروان گشت؟

 .بنشست مست روزى نيز ما

 جنگ به را ايرانيان بجز هيچكس راند، مى را خود سپاهيان قيصر با جنگ سوى به شاه كه گاه هر :گفت كارآگاه موبدان از يكى
 اهريمن با پرخاش و دشمنى يك دشمنى، آن: كه داد پاسخ انوشيروان. است گشته تنگ ايرانيان بر گيتى روم كار از گونه بدين و. خواهد نمى
 .است

 نياز جنگى مردان به چون كه بگوى اكنون. خواهند نمى گونه اين ديگر شاهان كه خواهد مى ار سپاهيان از اى گونه شاه: گفت ديگرى مرد
 در او براى. گردد سير كارزار از نبايد جنگى سوار: كه داد پاسخ انوشيروان خواهى؟ مى را چنگ تيز و افكن اسپ شيران از كداميك باشى، داشته

 .نشود دژم اندك و بسيار از و نگردد كم نيرويش است، نياز كه هنگامى به و باشد بزم همچون او براى رزمگاه سياه، شبهاى و درخشنده روزهاى

 او درمهاى چون. بود پسا كاردار كه بود نسا از مردى درگاه، در. باشد جوان بختت و باشى شاد هميشه شاه، انوشيروان اى: گفت ديگرى
 از كهبد و موبد و رد و بخورده را درمها آن كه چرا آيد، نمى درگاه به ديگر اكنون ليك. ادد مى بايد كه بود درم هزار سيسد شمردند، ديوان در را

 .ببخشند گنج از را درمها آن تا بفرمود بخواست، درم كاردار از موبد كه شد آگاه سخن آن از شهريار چون. اند گشته آزرده آن براى

 سپاه رده پيش به روميان، با جنگ هنگام به ليك. بيافت تندرستى و بماند زخمى چندى و گشت زخمى اى جنگى سوار: گفت ديگرى
 كسى هر. بدهيد ما گنج از درم هزار چهار بايد را كودكان آن: كه بفرمود انوشيروان. اند بمانده خردسالى كودكان ازو اكنون. شد كشته و بتاخت

 كودك آن به درم هزار سال در بار چهار بايد بخواند، ديوان در را او نام دبير چون ماند، يادگار به خردسالى كودك ازو و شد كشته كارزار در كه
 .بدهند

 پراكنده سرزمين آن مردان كه اين تا نخورد آن از هيچ و آورد گرد فراوانى درم سپاه پهلوان مرو در كه بدان. باشى جاويد: گفت ديگرى
 درگاه بر تا بفرماى سپس و بده باز بدو گرفته كه كسى آن از بكاهد، را شهر مردم آن براى از كه اى خواسته آن: كه داد پاسخ انوشيروان. گشتند
 از هيچيك جان و دل ديگر تا كن دار بر زنده پا، دو از و نگونسار را ستمكاره آن آنگاه .بزنند دارى كشورش و سپاه چشمان پيش در و اش خانه

 ديگرى باشد؟ رنج در تهيدست آن جان و تن ليك باشد، شاد تا آورد فراهم تهيدست خون از گنجى بايد چرا. نپيچد ما پيمان از ما پهلوانان
 آن براى از و كنند مى ستايش را دادگر همگى كه هستند زيردست مردمان از بسيارى تو درگاه بر كه بدان پرست، يزدان شاه اى: گفت

 به بيشتر بايد پس. نيست هراس در ما از هيچكس كه سپاس را دانيز: گفت پاسخ در انوشيروان. كنند مى نيايش را آفرين گيهان پروردگار
 .گناهكار يا گناهند بى آيا كه كرد نگاه ايشان

 رسد، مى فرا شب چون زيردستان چه و توانگران چه. گشت نوش و ناى از پر شادى از گيتى كه همانا هوش، و فرّ با شاه اى: گفت ديگرى
 .بادا شاد ما به گيتى مهتران و كهتران همه: گفت پاسخ رد انوشيروان. پردازند مى ميگسارى به

 بخشش به دست همه اين رو آن از شاه اين گويند مى و كنند مى سرزنش را تو آهوجويان كه بدان برترمنش، شاه اى: گفت ديگرى
 از است آراسته بدان ما گنج كه را ىا خواسته آن اگر كه بدان: گفت پاسخ در انوشيروان. است نديده رنجى گنج، آوردن گرد براى كه گشوده

 .شد خواهد زيان كار، فرجام به سود آن همه بگيرم، باز تهيدستان
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 اهريمن كيش بر و دورو و هستند دشمن تو با ترسايان و جهودان كه بدان مباد، جانت به گزند هرگز كه بلند شهريار اى: گفت ديگرى
 .بود نخواهد بزرگ دهد، زينهار كه اين بى سترگ شاه: كه داد پاسخ انوشيروان. باشند مى

 به آن: گفت پاسخ در انوشيروان. داد تهيدستان به تو گنج از درم هزار سيسد از بيش مردوى كه بدان نامور، شهريار اى: گفت ديگرى
 .است سزاوار تهيدستان به چيز بخشيدن كه همانا. است بوده ما فرمان

 برگ و شاخ دستى، گشاده: كه داد پاسخ انوشيروان. است مانده تهى گنج بخشش، همه اين از كه بدان ناديده، رنج شاه اى: گفت ديگرى
 هرگز و ديدم تنگ خوى، تنگ بر را گيتى من. شود مى گشوده برايش هست، گيتى در هرچه گردد، پرست يزدان شاهى چون .كند مى نو را مرد

 .نكردم زفتى و آز آرزوى

. نهاديم گنج در را آن همه اينك و بگرفت بامى بلخ از درم هزار سيسد بسيار رنج با ساالر قراخان كه بدان شهريار، اى: گفت موبدى
 بازگردانيد او به بگرفته، را درمها آن كه كسى هر از پس،. نداريم نيازى گردد، دژم آن براى از كسى كه درمى  آن به ما: كه داد پاسخ انوشيروان

 سازيد ويران را قراخان آباد كاخ. خواهد نمى دردمند را زيردست مردم دل پرست يزدان شاه زيرا. بيافزاييد آنها بر بخواهد، نيز ما گنج از هرچه و
 در را او چون كسى و كنيد پاك من ديوان از نيز را او نام .بماند دود و نفرين با پس آن از و برده كه باشد سودى آن رنج ويران، كاخ اين تا

 .دنشماري چيزى به ما درگاه

 نياكان بر گيتى. باشد چنين كه رواست آرى: كه داد پاسخ انوشيروان. كنى مى ياد كاووس و جم از بسيار نژاد، فرّخ شاه اى: گفت ديگرى
 .نگردد نهان كالهم و افسر مرگم از پس تا گويم مى آن براى از را سخنان اين من. باشد مى گواه ما

 راه به همواره و پيچد مى خرد از سر او زيرا: كه داد پاسخ انوشيروان بپوشيد؟ سرافراز بهمن از را خود راز ايران شاه چرا: گفت ديگرى
 .رود مى دل آرزوى

 هستيم همان موبدان و خردمندان با ما: گفت پاسخ در انوشيروان اى؟ گشته ديرساز چنين اين اكنون چرا نواز، كهتر شاه اى: گفت يكى
 .ماند نمى مغز در هوشى هيچ و دل در اى انديشه هيچ ديگر رسد، گوش به اهريمن زآوا چون ليك. بوديم اين از پيش كه

 پادشاه بى كه است آن از بهتر باشد، كيش به گيتى، اگر كه همانا: گفت بدو و راند سخن كيش و پادشاهى باره در زمين شاه آن با موبد
 شاه كه اند شنيده من از را اين كيش، پاك مردم و ام گفته را سخن اين نم: گفت پاسخ در انوشيروان. است گواه كار اين بر خردمند و بماند
 .است بهتر آفرين از نفرين گويد مى يكى. كيش پاك ديگرى و باشد مى پرست بت يكى. است برگزيده كيشى كسى هر. نديد را گيتى كيش، بى

 باشد، كيش بى چون نيز پادشاه كه بدان ولى. بگوى دارى نهان در كه اى انديشه هر پس. گردد نمى ويران مردمان گفتار با گيتى كه بدان ليك
 گاه هر پس. باشد مى برپاى كه است دو هر اين براى از گيتى كه هستند روان و تن همچون شاهى و كيش. يابد نمى  آفرين كسى از گيتى در
 .آمد نخواهد كار به كيش و خردمندى ديگر گردد، شاه بى تخت كه

 روزگار نيك و بد براى اى بهانه و هستم زمانه من: گفتى كه آن يكى. اى بگفته بزرگان پيش در سخنانى نهان، خرّم شاه اى: گفت يكى
 سر زيرا. باشد چنين كه رواست آرى: كه داد پاسخ انوشيروان. گردد مى باز ما به نهانى درودش آن كند، آفرين گيتى بر كه هر پس. باشم مى

 .باشند مى سرها افسر چنين اين كه روست آن از و هستند آن سر همچون شهرياران و تن چون گيتى. تاس روزگار تاج همچون پادشاه

. است نيĤمده تو پيش به موبدان موبد كه است روز پنج روان، چراغ اى. بادا دراز زندگانيت و پادشاهى نواز، كهتر شاه اى: گفت ديگرى
 .باشد مى من كارهاى سرگرم او رازي  نيستم آزرده اين براى از من: گفت انوشيروان

 درگاه به بامداد هر كه بينيم مى را دادخواهى مرد آورد، نخواهد را تو چون كسى روزگار هرگز ديگر كه خورشيدفرّى شاه اى: گفت يكى
 همان به من پس. است ردهب دزد را او از بيشمارى بارهاى حجاز در: كه داد پاسخ انوشيروان چيست؟ براى از او آزار دانيم نمى ليك آيد، مى

 .بشناسد را او بيĤيد، دزدى اگر تا ام داشته نگاه خود درگاه در را او اين براى از ليك .نباشد رنج در روانش تا ام داده او به خود گنج از اندازه

 كيان تخت بر تو مانند به شاهى هيچ هنگام اين تا گيومرت هنگام از كه همانا داد، و بخشش دارنده و نژاد فرّخ شاه اى: گفت ديگرى
  .خواهد مى او كه شود مى چنان چيز هر كه براستى. سپاسگزارم اين براى از را خداوند: گفت انوشيروان. است ننشسته
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 آتش و تيز پيرى اين در من سرشت سان بدين. باشد مى جوان ما انديشه و است پير گيتى كه همانا. بگذشتم انوشيروان فرمان از اكنون
 ولى. كرد نمى ياد آن از گيتى نهان و آشكار در هيچكس. بود نهان نيز ماه و خورشيد و كيوان از چندگاهى ليك .گفتم را نامه اين و شتگ آميز
 سخنران چون. بادا شاد او تاج از آسمان و آباد او نام به روزگار. شد پديدار او ستايش گيتى سراسر در ديگر گشت، سخن تاج محمود، نام چون

 هند پرستان بت از است، سرخ پرند بسان كه تيغى با را گيتى. گرايد مى ص[  محمد كيش به ترسا ، رانَد مى زبان بر را محمود نام ، رازاف از
 .بگرفت

  .كن نگاه آن در روشن روانى با و بخوان را شاه انوشيروان نامه اينك

 را -هرمزد -خود پسر انوشيروان دادن پند

 كام به آسمان كه بزرگ و خورشيدچهر سرافراز شاه آن سوى از: بنويسد گونه بدين دلپذير اى نامه و آيد او پيش به دبير تا بفرمود خسرو
 فرهنگ و برز و فرّ با كه داد شمشير و تاج گراينده و كواذ تخت و نام فزاينده آن سرزنش، بى گنج پراكننده و نيكوكنش دادگر شاه گرايد، مى او
 سزاوار را باآفرين نامه اين. است بپذيرفته دل از مرا پندهاى همه كه -ما فرزند -پاك هرمزد سوى به رسيده كام به گىبزر تاج از و است نام و

 اخترى نيك با خجسته ماه اين ششم روز در. باشى تخت و تاج با شاه و بخت پيروز و شاد يزدان، از همواره. ديدم كيش پاك دانش پر فرزند آن
 تو پس. كرديم ياد تو بر ما بكرد، ما تاج بر فرّخ كواذ كه را آفرينى همان و گذاشتيم تو سر بر يافتيم، پدرمان از ما كه چنانهم را زر تاج مروا و

 .باش آزار بى و راد و خردمند و بيدار شاهى

 .بادا راهنماى را جانت او كه بگراى يزدان به و ساز فزون را خود دانش

 به كسى چه راه و است نزديكتر يزدان به ما از كسى چه آيا كه پرسيدم بود، كهن ، خرد به هم و لسا به هم كه سخنى نيكو مرد از من
 از بيشتر چيز هيچ نادان  كه زيرا  برگزين را دانش بيابى، آفرين پروردگار از كه بخواهى چون: كه داد پاسخ چنين او باشد؟ مى باريكتر او نزد

. باشى بخت پيروز و دانا پس. گردد مى شاهى تخت زيبنده كه است دانش با شاه،. كن پسنديده نشدا با را خود پاك جان پس. ندارد خاك
 در. مسپار گوش بدگويان گفتار به و مده كيفر را گناهان بى. بود خواهد خاك تنها شكن، پيمان نساجامه كه زيرا گردى، شكن پيمان كه مبادا
 را خود زبان هرگز گيرد، فروغ تو از شاهى تخت كه بخواهى چون. بود خواهد شاد داد، از نتروا كه چرا بده، فرمان دادگرى به تنها كار هر

 دشمن ديگران چيزهاى كه چرا. بساز رنج بى گنج، اين براى از را او تو باشد، داشته گنجى تو زيردستان از كسى اگر. مگردان دروغ پيرامون
 .باشد مى تو گنج

 آن دارنده كه اوست شهريار گويى شود، توانگر زيردستى اگر. اى ساخته فراهم خود رنج با را نآ كه بشو شاد گنجى آن به تنها پس
 پرخاش خود دوست دشمن با و بده پاداش را او كند، نيكى تو با كه هر. باشند تو پناه در بايد زيردست چه و منش پر چه همگى. چيزهاست

 پس. است سپنجى سرايى هم باز باشد، كه گونه هر گيتى اين. بيانديش نيز گزند و ردد و تن رنج به گردى، ارجمند گيتى در كه گاه هر. كن
 گزندى كه بخواهى گاه هر و بنشين دانا پيران با و بجوى هنر بيابى، آفرين بخت از كه بخواهى چون. بنشينى آن در ترس بى كه نيست شايسته

 كرده سپر تو دشمن برابر در را خودش جان كه كن گرامى خود پيش در را كسى. دبشو پايه بلند آن براى از و بگراى دانش به نيابى، بدى از
 . باشد

 .بازجوى خوب از را بهتر راه ديگر بگذارى، سر بر را شاهنشاهى تاج چون

 .بدان خويش تن و روان همچون را او و بدار نگاه خود پيش در را دانشمندى هميشه

 ياد كارها بيش و كم از ندارد، هم با را نژاد و هنر كه كسى پيش در هرگز. گردند مند بهره داد از بايد نيز شهر بازرگانان و بزرگان همه
 به را آن دوستى، راه از ارزش، بى مرد آن كه چرا. نيابى ديگر بازجويى، را افزار جنگ آن چون زيرا  مسپار  ارزش بى مرد به را افزار جنگ. مكن

 .آيد مى پيش آسان و دشوار كار دو برايت و سپارد مى دشمن

 ببخشاى مستمند مردم بر همواره. آورد مى كار به تو خود بر روزى را همان كه اين ديگر و آورد مى كارزار در را تو افزار جنگ كه اين يكى
 .بترس گزند از و باش دور بد از و
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 مرد سخن و كن اندازه به نيز را كىني. مكن ديگران چشمان پيش در را دادگرى و رادى هرگز و بجوى را خود دل نهان هميشه
 بدان و بنگر پيشين شاهان كردار به. ميافكن رنج در گنج كردن فزون براى از را دلت و كن خود گنج اندازه به را خود هزينه. بشنو را كارآزموده

 تاج سر آن كجاست. مخواه فرينن خود بر و مپسند داد بجز هيچ تو پس. كنند مى نفرين را بيدادگر شاه. باشى دادگر بايد همواره كه
. ماند نخواهد هيچكس براى سپنجى سراى اين كه همانا. بس و مانده يادگار به سخن تنها ايشان از ؟ فرّخ بزرگان آن كجايند شاهنشاهان؟

 در ما. مبند دل سپنجى راىس اين به و كن نگاه ما آميز پند نامه اين به. مده فرمان جنگيدن و ريختن خون به اندازه از بيش را سپاهيان هرگز
 .بيĤراستيم دانش با را دلت و خواستيم نيكويى برايت نامه اين

 خود دل داور را خرد و بدار خود پيش در را نامه اين شب و روز. برو ماه و خورشيد خداوند راه به و ساز دور خودت از را ديو چيرگى
 به روزگار. بادا نيكخواهت زمان، و زمين و تو پناه نيكى، خداوند. شد نخواهد نهان بزرگت نام بگذارى، يادگارى گيتى در اگر كه بدان. بساز

 افكنده بدسگاالنت سر و تو بنده جاودان تا روزگار. گردد كوتاه شاديت نه و يابد راه دلت بر اندوه نه. باشى دور به گزند و بد كردار از و باد كامت
 .بادا تختت سايه در اورمزد تارهس و ماه و باد نهم چرخ در بختت اختر. بادا

 خود گنج به را آنها بنوشت، را پندها اين انوشيروان چون آنگاه. گردند او تخت پرستنده شاهان همه و شود درخشان تو تاج از گيتى
 .بود هراسان سپنجى، سراى اين در ديگر و بسپرد

 داشته نيز پرستى يزدان و كيشى پاك و نيرو و رزم هنگام در دليرى م،شر همراه به تا كوشد مى خرد و داد و انديشه با شاهنشاه كه همانا
 همچون كه بجوى را كسى آن .است ستايش سزاوار يافتى، را او چون آنگاه. كيست براى از هنرها اين آيا كه ببين و بنگر گيتى در اينك. باشد
 آذين كيش ديباى با را خود دل و بگرفت پرست بت مردمان از را گيتى كه كسى. باشد مى جوشن و تيغ با شاهى و است روشن اورمزد، ستاره
 .گشت پديدار بخشش ناگزير به ديگر رسيد، شاهى به محمود كه اكنون. ببست

 .بادا شاد -راد و پيروز شاه آن - القاسم ابو ديدار به روزگار. است بخشش او كار همواره رزم، در چه و بزم در چه

 او سخپا و انوشيروان از موبد پرسش

 چيست آن: كه پرسيد انوشيروان از موبد: كه گويد مى چنين پهلوى نامه آن از. بود گشته كهن كردار و گفتار به كه بود زبان پهلوى پيرى
 كسى ليك. بخشد مى فرّخ بختى را او و دهد مى پاسخ را آرزويش نيز پروردگار و خواهد مى چيزى نهان در او از گيهان كردگار پرستنده كه
 باشد مى اخم از پر ابروانش و اشك از پر چشمانش هميشه ولى. خواهد مى چيزهايى گيهان كردگار از و كرده بلند آسمان سوى به دست وارههم
 آرزوها آن از ديگر شود، بيرون اندازه از چون ليك. باشد اندازه به بايد يزدان از خواهش: گفت موبد به پيروز شاه انوشيروان يابد؟ نمى چيزى و

 .گردد مى خون از پر آدمى دل

 آن ليك بيابد، گنجى ببرد، رنجى كه اين بى كه كسى هر :گفت انوشيروان است؟ بزرگى نام زيبنده و نيكى سزاوار كسى چه: پرسيد موبد
 دارى، گنجى اگر تو پس .شود مى بزرگ كه است بخشش با مرد، گيتى، در. گردد مى تيره او بخت دم هر و نيست شاهى تخت سزاوار نبخشد، را
 .ببخش و مگذار جاى بر را آن

 از باشد، داشته نژاد و شرم كه كسى و دانا: گفت انوشيروان باشد؟ مى شاد ، خرد بار و برگ از كسى چه و چيست خرد بنياد: پرسيد موبد
 .است شاد خرد بار و برگ

 بپروراند، را خرد كه كسى هر: گفت انوشيروان است؟ ندگز پر و دانش بى كس كدام و است سودمند كسى چه براى دانش: پرسيد موبد
 .رسيد خواهد گزند و درد و اندوه آن كمى از ليك. است سودمند آدمى جان براى باشد، بيشتر خرد هرچه. است بپرورده را خود جان كه همانا

 سراسر شاهى فرّ با دانش: گفت انوشيروان ه؟شا فرّ يا است بهتر دانش آيا پس. است تخت زيبنده بزرگى و فرّ كه همانا: پرسيد موبد
 .كند ياد تو از نيز آسمان چيز چهار اين با تا باشد نژاد و فرّ و نام و خرد بايد پس. گرفت خواهد خود پر زير در را گيتى
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 گيهاندار پروردگار از بايد نخست: گفت انوشيروان است؟ ناشاد كسى چه از بخت و باشند مى تخت زيبنده شاهان از كداميك: پرسيد موبد
 كه بخشد مى بزرگى كسى به بخت كه اين ششم. داشت دادخواهان بخشايش از پر دلى و راه و آيين و دانش و بخشش بايد ديگر. جست يارى
. باشد آزار ىب همگان با كه شهريارى هشتم. نماند نهان او براى گيتى بد و نيك از سخنى هيچ كه كسى هفتم. باشد سزاوار بهترى و نيكويى در

 را او كه همانا نيابى، او در را هنرها اين اگر ليك. بود خواهد تخت و تاج زيبنده و سزاوار باشد، داشته بخت و كيش و خرد و فرّ كسى چون پس
 .يافت نخواهد را خرّم بهشت سرانجام و ماند خواهد جاى بر زشت نام او از كسى چنين مرگ از پس. يافت خواهى آبروى بى

 و بدگوهر ديو دو نياز و آز كه بدان: گفت انوشيروان. بپرسيد بدكنش و كنش نيكى يا و فروتن و راد مردم باره در انوشيروان از موبد اهآنگ
 پر بيچاره ديو همچون برگزيند، را رنج و فرومايگى اگر يا. گردد مى باز بد ديو آن به او خوى كند، بيشى آرزوى كه كسى هر. هستند ديرساز

 .است يكى دو هر خوى كه بود خواهد ىنياز

 و گنج ديگر برخى از و گرديم مى مستمند آنها به و گريست بايد گفتارها برخى براى از كه است گونه چند و چيست گفتار: پرسيد موبد
 سخنگوى و خوانى مى سخن پيمان را او كه كسى آن ديگر. است سودمند گفتن سخن نخست: گفت انوشيروان يابيم؟ مى شادكامى و نام و تاج
 كه هنگامى به تنها كه كسى سديگر. بماند يادگار به گيتى در او از و آيد بكار كه گويد مى سخن اندازه آن به تنها كه كسى. دانى مى دل بيدار و

 چنين دانايان. باشد پيوسته گويد، مى كه كهنى يا نو سخن هر كه است كسى چهارم. ماند خواهد آبروى با همواره بگويد، سخن است، بايسته
 بدانى را سخنان گونه اين همه چون پس. گويد سخن نرم آواى و زبانى شيرين و گرمى با كه كسى پنجم. خوانند مى خردمند و دآلراى را كسى

 .يابى مى را خود دل كام گمان بى بگويى، و

 كى دانش آموختن آيا پس. پرسى مى سخنانى ناسزاواران از هم باز برافروختى، را خود روان و بيĤموختى كه دانش همه اين با: گفت موبد
 بنگر دانش به پس. بپرداختم را خود خرد و جان وام پيوسته كه همانا بيĤموختم، دانش كه كسى هر از: گفت انوشيروان رسيد؟ خواهد پايان به
 .است تر گرامى نيز تخت و تاج از دانش كه چرا. باش بدور گناهان از و

 از كسى چه آيا: گفت انوشيروان. بشنود دانا از هم باز نبايد هنوز و باشد رسيده جايى به سرانجام كه ام نديده را كسى هيچ: گفت موبد
 گنج با را دانش تو پس. ماند مى يادگار به سخن تنها ما از و است تر گرامى نيز گنج از دانش رود؟ خاك در كه كسى بجز  شد خواهد سير گنج
 .مپندار برابر

 سردى آه ايشان ياد به و آورى مى ياد به بيشتر را نامشان  اكنون. كردى مى ياد شاهنشاهان بخت از بزرگان پيش در همواره تو: گفت موبد
 .بگذاشتند خوارى به را گيتى و رفتند چنين اين و بداشتند دادگرى شمشير با را گيتى اين ايشان زيرا: گفت انوشيروان. كشى مى جگر از

 انوشيروان گويى؟ نمى سخنى نو از نه و كهن روزگار از نه اكنون ليك. گفتى مى سخن اين از بيش همگان با اينها از شپي: گفت موبد
 .يازم دست كردار به خواهم مى و است بس گفتار ديگر: گفت

. است اندازه از بيش تو نيايش خروش و ستايش. ماندى نمى آتش پيش در دير همه اين پيشين نماز هنگام به اينها از پيش: گفت موبد
 كه مباد نداند، را آن ارزش بنده اين آنگاه سازد، او بنده را گيتى و روزگار همه و برآورد خاك از را اى پرستنده پاك، يزدان اگر: گفت انوشيروان

 .يابد رهايى سختى و درد از هرگز

 دل و بيشتر آن براى از تو رامش كه سپاسگزارى را نيزدا چه براى از همه از بيش اى، گشته شهريار كه هنگام آن از: گفت موبد
 من آواى از و نجست فزونى من پيش در هيچكس و گشتيم بهروز كه سپاس را كردگار: گفت انوشيروان است؟ تر خون پر آن از بدسگاالنت

 .شد زبون ديد، مرا آهنگ و گوپال چون جنگ در دشمنم و بشست را بدى دست

. برگزيدى درنگ و شكيبايى رفتى، باختر جنگ به چون ليك. بودى دالور و چنگ تيز چنان آن رفتى، خاور گجن به كه آنگاه: گفت موبد
 پروردگار. كند پيشه نرمى بايد ديگر رسيد، شست به زندگانيش سال كه هر ليك. انديشد نمى روان رنج و درد به جوان مرد: گفت انوشيروان
 هنگام به اكنون. گذاشتيم خوار را نيك و بد و داشتيم هنر جوانى روزگار به كه آن براى از سپاس، ار اوست از روزگار بد و نيك كه گيهاندارى

 .باشد مى ما جوشن آسمان جنگ، در و است ما فرهنگ و آهنگ زير به گيتى همه بخشش، و گنج و خرد و دانايى با نيز پيرى
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 شهريارى هر: گفت انوشيروان. است بيشتر راز و كمتر سخن را شما كلي. خواستند مى درازى سخنان همواره پيشين شاهان: گفت موبد
 .است بيĤفريده را آن كه است كسى همان گيتى نگاهبان. دارد نمى نگاه درد و رنج در را خود  تن باشد، كيش بر كه

 .دارند نمى دل بر گزند گرد هوشمند مردم: گفت انوشيروان بينم؟ مى انديشه از پر روزگار اين در را شهريار شاد دل: پرسيد موبد

 مى جام گرفتن با ايشان: گفت انوشيروان. ساختند نمى دچار رزم اندوه به را خود جان ديگر بزم، همه آن با پيشين شاهان: پرسيد موبد
 .رود مى مرگ پيشواز به روانم و است شده چيره مى جام بر نام من براى ليك. نبودند آورى نام ياد به هرگز دست، در

 گردش از مرگ چون: گفت انوشيروان. نگردند دردمند تا بودند خويش تن نگاهبان پزشك، و درمان و دارو با پيشين شاهان: پرسيد موبد
 .باشد مى تن نگاهدار كه است روزگار گردش اين و آيد نمى بكار دارو ماندن، پايدار براى ديگر آيد، مى پيش آسمان

 باز پرهيز به نگردد زمانه            فراز آيد رفتن هنگامه چو

 همواره و نيستى شادمان آن براى از هيچگاه تو ليك. كنيم مى نيايش و ستايش را آفرين گيهان پروردگار همه اين ما: گفت بدو موبد 
 ما بيم از شايد كند، ىم نيايش و ستايش كه كسى هر كه ترسم مى آن از. است يكى روزگار با شاه دل: گفت انوشيروان. است انديشه از پر روانت
 .جوييم نمى را زيردستانمان دل راز ما چه اگر. باشد اندازه از بيش نبايد ستايش. باشد

 بگذارد، فرزندش براى را گيتى كه كسى هر: گفت انوشيروان چيست؟ داشتن پيوند آرزوى و بودن شاد فرزند، براى از: گفت بدو موبد
 كنار در فرزندش كه زيرا باشد، كم دردش درگذرد، گيتى اين از هم گاه هر. گردد دور گناه و بيابد خوشى باشد، فرزند چون. شد نخواهد نهان

 .اوست

 لگام پرست يزدان مرد: گفت انوشيروان باشد؟ مى پشيمان  نيك كردار از كس كدام و است آسان تن گيتى در كسى چه: گفت بدو موبد
 و نيك كردار باره در كه آن ديگر. شود هراسان بيانديشد، بيشى به گاه هر ولى. گردد آسان تن نجويد، فزونى چون. نگيرد دست در را روزگار
 .كند نيكى ناسپاسان با كه بدان زبونترين را كسى گيتى در پس. بگفتى دل نهان

 .كرد پاك خود ديوان از را نامش گيتى بمرد، و كرد بدى كه كسى: پرسيد موبد

 را نيكويى بايد چرا ديگر كند، مى درو هم با را بد و نيك بيĤيد، مرگ كه آنگاه چون پس. گذرد مىدر سرانجام كند، نيكى كه هم كسى
 يزدان به را خود جان و بيĤسوده او. است نمرده بمرد، كردار نيك كه كسى. يابد مى نيكى پايگاه هرجا در نيك كردار: گفت انوشيروان ستود؟
 .است نيĤسوده بمانْد يادگار به گيتى در بد نام ازو كه كسى آن ليك. است سپرده

 بگذارى، تيره خاك اين از چون كه بدان: گفت انوشيروان سازيم؟ آنچه براى پس. باشد نمى بدتر مرگ از چيزى هيچ كه همانا: گفت موبد
 .اى يافته را پاك جاى

 .گذشت خواهى گيتى اين درد و بيم از ر،كهت چه و باشى شاه چه تو. گريست زندگانيش بر بايد بزيست، اندوه و بيم در كه كسى هر

 كه مدان اندوه بجز را چيزى هيچ: گفت انوشيروان هستيم؟ ناشاد و درد از پر آن براى از ما و است بدتر كداميك دو اين از: گفت موبد
 .باشد نمى ندوها نستوهى به چيزى هيچ گيتى در و بود نخواهد بيمى نباشد، اندوه اگر. شود مى كوه همسنگ گردد، انبوه چون

 كه زيرا. باشد دانش كه گاه هر: گفت انوشيروان شد؟ رها اينها از توان مى چيزى چه با گريست، بايد گيتى كار بر كه اينك: پرسيد موبد
 .است رامش در پيوسته دانا

 .باشد تر رنج بى كه كسى: گفت انوشيروان است؟ تر گنج با ما از كسى چه: پرسيد موبد

 نادان كه مردى و باشد نداشته نرم آواى و شرم كه زنى: گفت انوشيروان است؟ بهشت و ارج از دور به و زشت آهو امينكد: پرسيد موبد
 .است زندان همچون زندگانى  كسى چنين براى. باشد
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 در باشد، ساخته هسيا اندوه، از را خود دل كه كسى. است تر اندوه بى كه كسى: گفت انوشيروان است؟ تر نستوه كسى چه: گفت بدو موبد
 .بود خواهد گناهكار يزدان نزد

 و بكوشد زيان و سود به كه كسى: گفت انوشيروان است؟ گواه ايشان دل بر خرد و جان و راستكارند مردم از كداميك: گفت بدو موبد
 .نبندد بدى به كمر

 ايشان بر افسونى هيچ باشند، بردبار اگر مردم: گفت انوشيروان است؟ مردمان سر افسر و نيكوتر مردمان، ميان در كسى چه: پرسيد موبد
 نكرد رادى پاداش، يافتن براى از كه رادى ديگر. باشد نداشته بلندى و برترى آهنگ و نكند سودمندى براى را بدى كه كسى يكى. نگردد كارگر

 .بكوشد دايز راه در خردمندى و پاك جان با كه كسى سديگر. بشست تاريكى از را خود دل بخشش، با و

 .خود كردار رنج از: گفت انوشيروان داشت؟ هراس بايد همه از بيش چيزى چه از دل در: گفت بدو موبد

 و سود هرگز: گفت انوشيروان است؟ بهتر بخشش كدام كه بگوى اينك. گردد مى بزرگ و سرافراز بخشنده، مرد كه همانا: گفت بدو موبد
 .نداريد باز تهيدستان از را زيان

 يا برگزينيم را] جبر[  آيين آن از ما بود، ناسودمند روزگار، گردش اگر كه بگوى و بگشاى سخن گيتى نهان و آشكار كار از: فتگ موبد
 برتر و دارنده و بزرگ كه است يزدان اين كه بدان گرنه و. هيچ كه است يادگير و دانش با پير، چرخ اين اگر: گفت انوشيروان ؟]اختيار[ پسند
 .باشد مى داور داوران، همه بر گيهان گارپرورد و است

 كه بدان يزدانى آن از تنها را بدى و نيك هر. باش دور به نيز پسند از و مرو آيين به و مبين روزگار از را ناسودمندى و سود هيچ پس
 .شود مى باش،: بگويد چيزى به ونچ و بود خواهد و هست و بوده همواره كه همو. نيست فرجام و آغاز را او كارى هيچ در و ندارد يارى هيچ

 پوست: گفت انوشيروان است؟ رنجور درد از كسى چه آيا پس. است سپنجى جان و است سراى همچون آدمى تن كه همانا: پرسيد موبد
 .ماند نخواهد تن ديگر بگذرد، تن از چون نيز جان. باشد مى رنجه است، آن در مغز كه هنگام آن تا

 باز را خردمند نياز، و آز كه باشد سزاوار: گفت انوشيروان نهفت؟ توان مى كسى چه از را نياز و آز آيا: كه اين و سيدبپر پرهيز باره در موبد
 .هستى رنج در آز از هميشه يابى، نمى سيرى گنج از همواره كه تو. ندارد

 بر مرگ از پس ما و دانى مى برتر كيش و آيين و خرد و هوش به را پيشين شهرياران از كداميك آيا زمين، شهريار اى: پرسيد موبد
 هراس در او رنج از هيچكس و باشد دارنده دادار سپاسگزار و پارسا و پرستنده كه پادشاهى آن: گفت انوشيروان كنيم؟ آفرين ايشان از كداميك

 دشمن سوى به را خويش رنج و بيĤرايد خود گنج با را سپاهيان. بدارد دود و بيم از پر را بدكنشان دل و اميد از پر را نيكمردان دل. نباشد
 .بدارد نهان دشمن از را نيك و بد و بپرسد را سخن گيتى خردمندان از. بيافكند

 به را خود روان بايد باريكجوى مرد: گفت انوشيروان است؟ گراينده يزدان نيكى به كسى چه و چيست به پرستش كار آيا: پرسيد موبد
 كار در كه آن ديگر. هست اندكى راهنماى اين براى از را تو كه بدان و است؟ يكتا و هست يزدان كه بداند كه آن نخست. سازد موى باريكى
 ازو هنگامى و بجويى گزند كه بود خواهى هراس در يزدان از آنگاه تو كه بدان. باشد هراس در او از و ترس بى او به و باشد يزدان سپاسگزار نيك
 همه باشى، بدتن و بدكنش اگر ليك. داشت خواهى آبروى همگان نزد در باشى، راهجوى و نيكدل اگر. شىبا سودمند كه گردى مى ترس بى

 كيش كردار به كه بايد. دارد مى نهان تو از را خود راز او زيرا مباش، گستاخ گيتى اين با هرگز. فرستاد خواهى دوزخ به را خود زندگانى توشه
 آن اندوه نبايد گيتى، اين براى از. نباشى نيز گناهكاران يار و نخورى را روزگار فريب كه بكوشى و سازى آموزگار خود دل به را خرد. بگرايى
 اين هوشياران، و است گذرا گيتى اين رامش كه چرا. بگرايى جاويد رامش به و. بنشينى خردمندان با بايد. بسازى نهان خود دل در را گيتى
  بگذرانى اندازه از را خود سخن كه نبايد. گردد راهنماى يزدان سوى به را تو ، خرد تا بگرايى خرد و رهنگف به بايد. نشمارند چيزى به را رامش
 هرچه از را دلت. بنشينى بد مردم با يا و گرداند مست را تو روزگار، گردش كه نبايد. است كهن گيتى اين ليك هستى، نو نگارى تو كه چرا

 مغز چه و بخواهد را چشمت تو از چه مدار، دريغ دوستانت از دارى كه را آنچه. ببخش باشد، بخشودنى كه را كسى هر و بپيچان است، ناشدنى
 كارى بنشينى، بدخواه با بايد ناگزير به چون. گردى ميانجى كار آن در كه نبايد كند، كشمكش و ستيزه ديگر دوستى با دوستى اگر. پوست و
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 باشد، تر چيره هنرش از آدمى زبان نبايد. باشد داشته آهستگى و شرم و هنر بايد بجويد، را پيوند راه ىكس چون. شود چيره تو بر نتواند كه بكن
 .شمارند نمى هنرها از را دروغ دادگران، كه چرا

 تيزى او با رگزه تو بگشايد، زبان بدگمانى اگر. بدارد خوار را كسى نادارى، براى از يا و شمارد بزرگ را كسى خواسته، و چيز براى از نبايد
 بيكار چون. بيĤور زبان بر تازه و خوب سخنانى و بگوى را پاسخش اندازه به تو بگذرد، اندازه از گفتارش و برَد سستى به گمانى گاه هر و مكن
 به نبايد. داشت دانش به گوش و كوشيد بايد كارى هر در. است زمينگير بيكار، كه دانى مى باشى، هوشيار اگر زيرا مپرداز، رامش به باشى،
 گزند و درد سوى به دلت هرگز كه نبايد و ببخشاى مستمند مردمان بر. آورد ببار تندى و پشيمانى برايت سرانجام كه بيازى دست كارى
 اندازه به كارى هر به و دارد هنرهايى چه كه بداند بايد. بود نخواهد خوار شاه، چشم پيش در سازد، بردبار را خود دل خردمند اگر. بگرايد
 تنها راه و انديشه. بپيچد كاستى و گمراهى از سر و سازد خود پيشه را راستى و پرستش و ندارد رنج در را ايزد پرستنده مردان بايد. بپردازد
 .ببرى پناه بدو و بگروى يزدان به كه است همين

 شد، خاك كه شاه انوشيروان كه همچنان ماند، خواهد يادگار به گيتى در تو از تو دادگرى باشى، دادگر اگر كه بدان شهريار، اى اينك
 .است جوان هنوز نامش

 بر خردمندان از است، جاى بر زمين و آسمان تا و است زنده چنين اين زمانى هر در نامش كه بوده او نيكوى كردار براى از اين گمان بى
 .بادا آفرين او جان

  انوشيروان لشكركشى و روم قيصر مرگ

  آن فرستادن پاسخ و قيصر پسر نزديك وشيروانان نوشتن نامه

 باشى، زنده تو: كه رسيد آگهى شاه خسرو نزد به روم آباد سرزمين از: كه ديدم چنين باستان نامه در راستين دانشمندان آن گفتار از
. شد زردى برگ همچون آللگونش ررخسا و گشت انديشه از پر او مرگ از خسرو جان. سپرد ديگرى به را زمين روزگارش و بمرد قيصر كه بدان
 بگفت او با بسيارى خوب سخنان و بفرستاد -او فرهمند سبز شاخ آن -قيصر فرزند نزد به و برگزيد ايران از را اى آزاده و كارآزموده فرستاده پس
 او مرگ از پس: گفت آن در و نوشتب اى نامه درد و سوگ با و اشك از پر و زرد رخسارى با آنگاه. يافت نخواهد رهايى بد اين از هيچكس: كه

 ديرگاهى چه اگر. ماند نخواهيم سپنجى سراى اين در ما و شود مى زاده مردن براى جاندارى هر كه بدان. دهاد كامرانى و زندگانى تو به يزدان
 مرگ گمان بى و است يكى خاقان و قيصر ديگر رسد، فرا مرگ چون. يافت نخواهيم رهايى مرگ چنگ از هم باز گذاريم، سر بر كالهخود يا تاج
 او بخت و بنشستى او نامور تخت آن بر تو كه شنيدم. بادا يار را قيصر روان مسيحا و باد بسيار مزد قيصر، از را تو. آورد خواهد خاك بر را او سر
 .بخواه ما از سپاه و گنج و افزار جنگ و اسپ از است بايسته هرچه اينك. بيĤراستى را

 تخت پيش به شاه فرستاده و گشودند را راه رسيد، او درگاه به چون شتافت قيصر نزديك به خسرو پيش از شنيد، نچني كه فرستاده
 خيره هم و نشسته تخت بر تازه هم كه جوان قيصر. بردميد دلش خسرو برترى آن از بديد، را نامه آغاز سر و كرد نگاه قيصر چون. رفت قيصر
 يك در آنگاه. ننگريست هيچ پادشاه نامه آن به و آورد فرود دورى جاى در را او و كرد نگاه او به خوارى با و گشت تند فرستاده آن بر بود، سر

 و بنويس را نامه اين پاسخ دانى، مى خودت كه چنان: گفت آنها از سگالشگرى به قيصر. گشتند انجمن قيصر نزديك در سگالشگران همه هفته
 و موبدان و اسقفان همه پس. گذرم نمى گيتى شاه فرمان از و هستم كمتر من: گفت شنيد، چنين كه بدمو. كن پديدار را زشت و خوب آن در

 چنين شاه از كه همانا: گفتند نامه آن در. بنوشتند را نامه پاسخ بود، فرموده قيصر كه بدانسان زود و رفتند كنارى به انجمن آن در سگالشگران
 و مخواه ساو و باژ و متاو برنا مرد اين با را امسال يك پس. است رسيده فرمانروايى به تازه و است جوان يصر،ق كه بدان اينك. بود سزاوار اى نامه
 خود آن در و نوشته اى نامه بود، سزاوار كه چنان اى خودكامه و كاردار هر سوى به جوان قيصر كه بدان. مخوان برتر را خودت نامه آغاز سر در
 خواهد ديده، ما كار شكوه از آنچه هر تو به است، رسيده اينجا به كه ايران شاه فرستاده. است خوانده بوم و مرز اوندخد و روم سرافراز قيصر را

 مهترى هر از كه بيĤمد ديگرى قيصر ليك درگذشت، قيصر آن چه اگر. ساخت نهان نبايد گويد، شادى و اندوه از كه سخنى هر همانا. گفت
 .اوست برابر در كهترى همچون نيز ايران فريادرس شاه و شمارد نمى چيزى به را هانشا از هيچيك و است سرافرازتر
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 پس. بخواست را نامه آن پاسخ و آمد درگاه به نيز دانا فرستاده. بخواندند درگاه به را فرستاده بيĤراستند، را رومى كاغذ آن چون آنگاه
 و چين كهتران از نه و هستم چاكر نه من كه بدان: گفت بدو قيصر آنگاه. كردند تهى گانبيگان از را ايوان و بيĤراستند شاهوار اى جامه با را تنش
. دارد بسيارى دشمنان كه است بزرگ او. نيست سزاوار مهتر، داشتن سبك كه بداند بايد است، گيتى پادشاه تو شاه اگر اينك. باشم مى هيتال
 ابر زير به را آفتاب كار، اين با كه همانا دارى؟ مى دريغ من از را بزرگى رو چه از. دارم خود دامان بر را خود دوستان و دشمنان همه من ليك
 تو آيد، پيش برايم كارى چون كه بدان نيز. شود مى دريا بچكانى، خون آن بر اگر نه و گردد مى كاسته آزمايش با نه كار اين  ليك. آورى مى

 از و بگوى خود شاه به خوبى به ديدى، آنچه هر اينك: گفت فرستاده به جوان قيصر آنگاه. اشىب مى يادگارى برايم پدرم از و هستى من شهريار
 .بيĤوردند نيز را اسپش و بيĤراستند فرستاده آن براى ناسزاوارى شاهوار جامه سپس. مجوى زشتى نامه، پاسخ اين

 او براى بود، شنيده و ديده و رفته كه را آنچه يد،رس خسرو پيش به چون. نكرد درنگ ايستگاهى هيچ در و بازگشت شتابان فرستاده
 كارى به و بپروراند دل آرزوى كه كسى هر كه ام شنيده. گشتى رنجه راه اين در: گفت او به و گشت دل تنگ او گفتار شنيدن از شاه. بگفت

 بگذارم را رومى نژاد از تن يك اگر كه بدان پس. نداريم دوستى هيچ او بجز ما كه كند مى گمان او. ديد خواهد را آن كيفر سرانجام نيانديشد،
 من از ديگر و نيستم دالور كواذ نژاد از هستم، نامدار مهتران از يكى يا و قيصر من كه بگويد و برفرازد را خود سر و باشد تخت بر شادى به كه
 ماه و خورشيد و پاك يزدان به سوگند. انگيزانم برمى شآت آباد، سرزمين آن از و خوانم مى شوم را روم پس اين از من. مكن ياد مردان پيش در
 نخواهد نيام در من تيغ ديگر پس اين از و كنم مى پر گاو پوستهاى در را پادشاهى آن كهن گنجهاى همه كه تاج و تخت و آذرگشسپ به و

 .باشم رسانده كام به رومى از را خود دل كه اين مگر رفت

 به گيتى روى ديگر. ببستند پيل ژنده كوهه بر را كوس و بدميدند هندى دراى و سنج و كارناى گاهشدر بر تا بفرمود انوشيروان آنگاه
 سواران جوش و درفشها رنگ و نفير ناليدن همه آن از. شد خيره آن در سبز درياى كه آمد دشت به مداين از سپاهى چنان. گشت نيل رنگ
 .بود رفته ابخو به رونده سپهر و آب در ستاره گويى موزه زرينه

  بازارگانان از گرفتن وام و روم به خسرو كشيدن سپاه

 و آمد حلب به  عموريه از قيصر رسيد، آگهى قيصر به بود، گشته روان ايران از سپاهيانش همراه به خشم از پر كه ايران شاه از چون
 چندان و آمدند جنگ به سواران سو هر از. ساختند ودخ باروى را حلب رومى سوار هزار سيسد. گشت هياهو و بانگ و آشوب از پر جا همه

 حلب شهر در خون از دريايى. بتاختند سو آن از و كردند تهى را سقيال باروى و بيĤراستند بلكنى دروازه هر بر رومى جاثليقان. نكردند درنگ
 دو در. شدند دستگير رزم در نيز بسيارى و بكشتند تير اب را بيشمارى روميان. بخواستند زينهار انوشيروان از باترون سپاه سرانجام و گشت روان
 .ببردند ايران شهريار نزديك به و گرفتند را روميان از تن هزار سى هفته

 و شاه و ببستند ايران شاه بر را راه كَنده آن با سان بدين و بيانداختند آب آن در پگاه و بساختند اى كَنده سپاه پيش در روميان ليك
 .ماندند فرو جنگ از سپاهيانش

 باره در چندى و فراخواند خود پيش به را دهان روزى سپهدار. آمد نياز زر و سيم به را سپاهيان سرانجام و بگذشت اين بر درازى روزگار
 و درم به نيز سپاهيان. گذشت شود نمى كَنده و آب اين از و گشت همراه بسيارى رنج با كار اين كه همانا: گفت و براند سخن ايشان با جنگ آن

 شمارش  چون ليك. رفتند گنج سوى به گيتى شاه دستور همراه به دبيران و دهان روزى آن پس. هستند نيازمند رومى كالهخود و گبر و اسپ
 درم اندازه آن و آمد شاه پيش به گَرد همچون شتابان ديد، چنين كه موبد. است كمتر شهريار سپاه اندازه از دينار هزار سيسد كه ديدند كردند،

 ما هميان اگر: گفت بدو و آيد او پيش به بزرگمهر تا بفرمود پس. گشت دژم كار آن براى از شاه چهره. بكرد ياد شاه براى بود، گنج در كه را
 از را شتر سد و بران راه سوى به را بختى شتران و بخواه را ساربان و برو اكنون هم باشد؟ من براى رو چه از شاهنشاهى نام ديگر باشد، تهى
 ، مهر و خرد با و دادگر شاه اى: گفت گيتى شاه آن به شنيد، چنين كه بزرگمهر. بكن دينار از نيز را بارها آن بيشتر و گردان بار مازندران گنج

 از يك سد تنها هك هستند كسانى ما پيرامون شهرهاى اين در ليك. ماند خواهند بيكار و تهيدست سپاهيان و است دراز راهى ايران گنج تا
 كه آنچه با سخن اين شنيدن با ايران شاه. گشت نخواهند دژم بخواهى، وام دهگانان و بازرگانان از اگر. است بس سپاهيان براى ايشان دارايى
 .شد همداستان بگفت، ايران داناى
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 و بازرگانان ميان از را نامدارى و برو اسپه سه و شتابان اينجا از: گفت بدو و بجست خوبچهرى و دلشاد و خردمند فرستاده بزرگمهر پس
 .داد خواهد خود گنج از را آن بزودى شاه كه بگو و بخواه وام سپاهيان براى از را درم اين و برگزين شهر دهگانان

. بخواست مدر شهريار، براى از پس. بود نزديك كه رسيد شهرى به بود، انديش باريك و پير دانش، به ليك جوان، كه سخن خوش فرستاده
 آنگاه. سپرد گوش فرستاده گفتار به خوب كه بود فروشى موزه ايشان ميان در. گشتند انجمن او بر توانگران از بسيارى سخن، اين شنيدن با

. درم]  ليونمي چهار[ هزار هزار چهار خردمند، توانگر اى: گفت بدو و كرد ياد او براى را درم شمار فرستاده است؟ نياز درم اندازه چه: گفت بدو
 براى. بيĤورد درم و سنگ و كپان پس. نهم مى خود سر بر نيز گنجور از سپاسى و پردازم مى را اين من: گفت بدو شنيد، چنين كه گر موزه

 چهر،خوب اى: گفت بدو گر موزه گشت، پرداخته كار آن از فرستاده و شد سنجيده درمها آن چون. نرفت بكار اى خامه و كراسه هيچ آنها شمارش
 بزرگمهر كه باشد. كنم آسان دلم بر توانم نمى را او رنج و اندوه كه دارم كودكى روزگار اين در كه بگوى بزرگمهر به را سخن اين رنجى نمى اگر
 .گردم شاد تا بسپارم فرهنگيان به -دارد را آن خرد و شايستگى هم و توانگرى هم كه - را كودك اين من كه بگويد گيتى شهريار به

 .ساختى كوتاه گنج، سوى به مرا راه تو كه زيرا. نيست رنجى هيچ من براى اين: گفت بدو رستادهف

 :گفت و گشت شاد ها خواسته آن براى از شاه. آمد شاه پيش به بزرگمهر آنگاه

 درم همه اين و است فروز گيتى و شاد گونه اين دوز موزه يك من كشور در كه هستم شناس يزدان و پاك چنين اين كه سپاس را يزدان
 او به نيز ديگر درم هزار سد بپرداختى، را او وام چون و دارد آرزويى چه آيا كه ببين اكنون. باشد ستمى او بر ما از كه مبادا پس. دارد اندوخته

 .بادا بهروز و درخشان و بادم بيدادگر هرگز شهريار. گردند افسر و تخت با و توانگر زيردستان، همه كه باشد. بدارد يادگار به ما از تا بده

 كرده آرزويى فروش موزه آن كه بدان سپارى، مى گوش گفتارم به اگر خوبچهر، اختر نيك شاه اى: گفت گيتى شاه آن به بزرگمهر پس
 جوياى و رسيده جايى به كه دارم پسرى من كه بدان. باد يار خرد با گيتى شاه: گفت فروش موزه مرد اين كه گفت من به فرستاده. است

 سزاوار، پادشاهى اين. بخواهم يزدان از را شاه تندرستى گردد، دبير پاك، فرزند اين تا كند يارى كار اين در مرا شاه، اگر اينك. است فرهنگ
 .بادا جاويد

 كه مباد هرگز. نبازگردا همينگونه به را شتران اين و برو كرد؟ خيره را چشمت ديو چرا خردمند، مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه
 دبيرى به را او بنشيند، تخت بر ما فرزند كه آنگاه گردد، يادگير و دانش با و هنرمند و دبير بازرگان، بچه چون كه  بدان. بخواهيم زر و سيم او از

 در كار اين با و سپرد اهدخو بدو را خود گوش و بينا چشم] ما فرزند[ بيابد، هنر فروش، موزه مرد] پسر[  چون پس. آيد مى نياز بخت پيروز
 سپاس زود دهد، پاسخى چون و گشت خواهد خوار او پيش در شناس مردم. ماند نخواهد سرد آه و دريغ بجز هيچ نژاده و خردمند مرد دست
. بدهيم گنج آن با را سپاهيان روزىِ خواهيم نمى. كرد خواهند نفرين ما بر مرگ از پس. شود چنين روزگار اين آيين چون گونه بدين. بيابد
 چنين كه فرستاده. مخواه دوزان موزه از ليك  بخواه درم و بازگردان را شتران اين اكنون هم. مكن ياد رنج اين از و مخواه درمى او از پس،

 . گشت اندوه از پر درمها آن ديدن با گر موزه دل و بازگشت درمها آن همراه به شنيد،

 بشار و پوزش اب انوشيروان نزد قيصر فرستادگان آمدن

. بپراكند دشت آن گرد به را نگاهبانانى شاه، و برخاست بارگاه از زنگ خروش. بود گشته اندوهگين گفتار آن براى از شاه و رسيد فرا شب
 بازگشت ندهكَ لب از نگاهبان بيافكند، زمين روى بر پيلسته از شاهوارى جامه و بنمود را خود تاج ماهى بخش از خورشيد و رسيد فرا روز چون

 هنگام همان در. است بيĤمده ايران شاه نزد به گناه آن براى از پوزش و درد از پر پيامى قيصر سوى از: گفت و آمد گردنفراز شاه آن پيش به و
 .رفت انوشيروان پيش به كنان ستايش و بيĤمد دوان قيصر، فرستاده

 به هم و شاهى به هم كه است پادشاهى اين كه همانا :گفت دل در و دبركشي جگر از سردى آه بديد، را خسرو تاج و سر رومى آن چون
 سى ايشان از يك هر با. بيĤمدند آه از پر دلى و گفتار از پر زبانى با رومى فرزانگان از تن چهل آنگاه. است سزاوار سپاهى همه اين و مردانگى

 .بود ايران شهريار پيش در بشار براى از دينار هزار

 پايگاهى ايشان بر آيين به و بنواخت بديد، را ايشان كه شاهنشاه. برفتند مار همچون پيچان و گريان بديدند، را شهريار رخسار رنگ چون
 .بساخت



167 
 

 و نگذاشته سر پشت را روزگارى هنوز و مرده پدرش. است نو شاه و جوان قيصر، اين كه بدان شاه، اى: گفت ايشان رو پيش گوينده آنگاه
 روم همچون ايران و ايران همچون روم تو براى. باشيم مى تو زينهار در و پرستار و هستيم تو باژدار همگى ما. داند نمى را اكاره نهان و آشكار
 براى از خرد روزگار، اين در. دارند تو از را تاج و تخت آن همگى هند شاه و چين خاقان باشد؟ جدايى سرزمين دو اين ميان بايد چرا پس. است

 و دانشى بى سرِ از سخنى نرسيده، جايى به هنوز كه كودكى اگر اينك. داشت مى راست را خود پشت او از همواره قيصر كه است اناير شاهنشاه
 نخست از كه همچنان را روم باژ همه ما. شد خواهد شاد او از روزگار كار، اين با زيرا. نگيرد دل به درد و كين او از شاهنشاه گفت، راهنمايى

 .بنديم مى پيمانى و سپاريم مى وت به بوده،

 با قيصر پس باشد، مى اندك سخنش در خرد و است كودك نامور، اين اگر: گفت بدو و بخنديد فرستاده آن سخن شنيدن از انوشيروان
 .اند گرفته برترى و پيروزى اسكندرى، هوشمندان همه اينك. است برابر خردى بى و زبونى در خرد بى باترون آن

 گنج از و آورد برخواهيم را خاك آبادش سرزمين از بپيچد، ما پيمان و خواست از دلش و بگردد ما فرمان از كه كسى هر كه يدبدان ليك
 .داشت نخواهيم باكى هيچ سپاه و

 شتهگذ كار براى از ديگر برترمنش پيروز شاه اى: گفتند و بوسيدند را خاك چاپلوس، مردم بسان همگى شنيدند، چنين كه فرستادگان
 نخواهيم بدروزگار و ناكام ديگر گردد، خشنود ما از شهريار چون. باشيم مى گنجت پاسبانان و تو رنج خاك همگى ما كه بدان. مكن سرزنش

 گنج به وسا براى و كرده دينار از پر را گاو پوست ده آن براى از ما. پندارند نمى ناچيز برده، اينجا در شاهنشاه كه را رنجى اين روميان نيز. بود
 اين: گفت ايشان به انوشيروان. بپذيرى ما از كه باشد نيست، تو سزاوار اين چه اگر ليك. رواست آن بيشى و كمى به فرمانت. آوريم مى تو

 هر زا و رفتند موبد پيش به بد اختر با و خروشان روميان، آن همه سخن، اين شنيدن با. پردازد مى گنج كار به كه است ما كارآزموده دستور
 چنين كه موبد. بگفتند است، آن به روم آرامش كه كارى و گاو پوستهاى آن و دينار از. بگفتند او به را قيصر راز همه و راندند سخن بسيار درى

 مهتران و انكهتر به آنها از شاه تا بدهيد نيز زربافت ديباى هزار شهريار، بازگشت هنگام در زرها، آن همراه به كه بايد: گفت ايشان به شنيد،
 .بازگشتند و بردند نماز او پيش در و نهادند اين بر پس. ببخشد شاهوار هاى جامه

 نوشتن و شمارش كه را سپاه پهلوانان از يكى گشتند، آسوده سپاهيان و خودش سرانجام چون ليك. بماند رزمگاه آن در چندى ايران شاه
 تيسفون سوى به پيش و پس در سپاهى همراه به آنجا از آنگاه. بسپارد زمين ايران به و بگيرد را روم باژ تا داد او به را سپاهى و برگزيد بداند،
 آسمان، گويى سپاه سران پرنيان درفشهاى همه آن از. بودند گشته آباد زرين كمرهاى و سيمين ستامهاى و زر و سيم همه آن با همگى. آمد

 در گشاده دلى و بسته كمرى با همگى. بود گشته پروين ستاره همچون گوهر كمرهاى آن و شده زرين دشت، و در گويى. بود گشته پرنيانى
 همه و بخواندند آفرين باآفرين، بيدار شاه آن بر بزرگان همه. برفتند پياده شاه با را راه آن بارگاه، در تا و گشتند پياده اسپ از خسرو پيش

 كه -پهلوانان همه بنمود، مهتران همه به را خود نيروى و رسيد خويش نشستنگاه به اهش چون. كردند بشار گوهر و ياكند او بر نامدار موبدان
 .آمد بسر دوز موزه كار سخن محرّم سوم در اكنون. برفتند خود آرامشگاه به -بود گشته بلند گيتى در نامشان

 را -هرمزد -خود پسر كردن جانشين اندر انوشيروان گفتار

 روزگار گردش اين اندر گفت چه                  آموزگار دهقان جهانجوى

  نهيب با گه و خراميم با گهى         نشيب روزى و فرازست روزى كه

  مغاك را يكى فرازى را يكى              خاك تيره بود بستر سرانجام

  خفتگان اگر شادند و بيدار كه                 رفتگان ازين نداريم نشانى

  نيست مرگ آرزومندى همان      نيست برگ انچندش ار گيتى بدين

  رنج روز از آيد ياد چو شد يكى        پنج و بيست ار باشد صد سال اگر

 نياز و رنج و دردست كه گويد چه     ناز و خرامست گويد كه كس آن چه

  نيكخوى مردم از و راه بى ز            آرزوى مرگ به نديدم را كسى
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  دست دو نهاده سر بر مرگند ز            پرست بت آهرمن چه دينى چه

  نمك بى شد آرام و جام و مى    يك و شصت بر پير اى شد سالت چو

  راى پاك مردم يافته خرد             سراى سپنجى اندر دل نبندد

  دى به باشد شعر پيراهن چو                 مى مرگ بسيچيدن گاه به

 را كرده گم فردوس سوى روان                  گناه ميان اندر تن فسرده

  دشت به مانده همراه جام با تو       گذشت چندى و ماند بسى ياران ز

  برى كيفر ناچار فرجام به                ننگرى خود كار اگر آغاز به

  اى آزرده گر گردى آزرده كه              اى كرده بدى ار شادمان مشو

  ساليان بوى ايدر چند اگر                بدان يدآ رفتن را تو آخر به

  بگذرى چون شاد آن از گردى كه                  ايدرى تا تو نيكى بيفزاى

 يادگار جهان اندر ماند ما ز                روزگار اين كردار و گفتار ز

 و گذشته آنها بر بسيار ساليان كه اى پراكنده سخنان و تانهاداس اين كه بماند شادمانم دل چندان تا خواهم مى زمان كردگار از من اكنون
 نو را شاهنشاهان سخنان و سازم پاك هرزه گياهان از را باغ اين و بپيوندم و آورم گرد خود گفتار با يزدگرد تا  شاه گل هنگام از را اند، شده كهن

 .گشت اهدنخو رنجه دلم درگذرم، سپنجى سراى اين از اگر ديگر آنگاه. گردانم

 شهريار آن رسيد، چهار و هفتاد به انوشيروان زندگانى ساليان چون. گويد مى چه شاه انوشيروان انديشه از روان روشن مرد كه بنگر اينك
 نانوشيروا. كند مهربانى تهيدستان به روانى روشن با هم و باشد دادگر هم كه برآمد گيتى براى شاهى جستجوى به و گشت مرگ انديشه از پر
 .بودند دانش و خرد و فرهنگ و پرهيز و مردانگى با و دلگشاى و وش شاه و دل بينا و راد همگى كه بود گرانمايه و جوان پسر شش را

 به خسرو پس. بود مهربان و خوبچهر و دانش با و سرافراز و همتا بى و پسر خردمندترين و بزرگترين گرانمايه، هرمزد ايشان ميان در
 يا و گفت مى هرمزد كه سخنى هر از سان بدين و بديدند را او كارهاى همه شب و روز نيز كارآگاهان. بجويند او راز نهانى تا ودبفرم كارآگاهان

 .رسيد مى آگهى گيتى شاه آن به كرد مى كه بدى و نيك كار هر

 سراى اين از چون. است گشته كافور يدىسپ به مشكينم، ريش و سر بگذشته، هفتاد از ساليانم كه اينك: گفت بزرگمهر به شاه سرانجام
 سراى اين در را خود دل و بپرهيزد اندوزى گنج از و بيĤورد بخشايش خويش و بيگانه و تهيدست به كه بايد مى شاهى را گيتى درگذرم، سپنجى
 و دانا و خردمند فرزندانى مرا كه ارمسپاسگز را يزدان. نگويد داد و خرد به جز سخنى هيچ و باشد نيكونهاد و خردمند همواره و نبندد سپنجى

 همواره و بينم نمى دلش بر اى كاستى هيچ راستى، و بخشش از. نازم مى بيشتر هرمزد هوش و خرد به ايشان ميان در كه هست ايزدپرست
 بر هنر و بيĤزماييد را او نشدا تا بخوان فرا را  دانشمندان و خردمندان و موبدان اكنون پس. باشد مى شاهى تخت سزاوار و دارد نيكى آهنگ

 .بيافزاييد هنرهايش

 او دادن پاسخ و هرمزد از موبدان پرسش

 اى: گفت بزرگمهر نخست. بنشاندند نامداران كنار در را او و بخواندند خود پيش به را هرمزد و گشتند انجمن كار آن براى از موبدان پس
 هرمزد گردد؟ مى برخوردار آن از كالبد و شود مى روشن آدمى خرد و پاك جان آن از كه شناسى مى را چيزى چه آيا خوبچهر، و اختر نيك شاه

. بندد مى را اهريمن دست و شود مى ترس بى كه است دانش با مرد،. است مهتر مهتران، همه بر دانا كه چرا. است بهتر چيز همه از دانش: گفت
 .است هنر و كيش جوياى و شكيبا و دادگر و فروتن مرد سديگر. باشد مى آن براى از تن آورى نام و آرايش كه است بخشايش و بردبارى ديگر

 و نيك كار هر در نخست از كه كسى آن: گفت هرمزد گردد؟ مى بلند چيزى چه از مرد و باشد مى سودمند كه چيست آن: پرسيد او از
 .نباشد رنج در چندان او از كسى دل تا بكوشيد و بجست را همگان آزرم بدى
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 خوبى به را پرسشهايم همه تو و گويم مى تو با است، گفتنى آنچه هر اينك: گفت بدو و كرد نگاه خوبچهر دل پاك مهتر آن به زرگمهرب
 .بگوى پاسخ درستى به و بشنو

 خواهد هگشود تو بر آسمان در گمان بى گيرى، ياد به را اينها اگر. كن دادگرى و جوانمردى آهنگ و مگردان پيش و پس هرگز را سخن
 پاسخ دارى، ياد در آنچه از نيز تو و پرسم مى دانم، مى داد از كه آنچه هر اكنون. باد يارت بخت، و روشن خردت و تو يار گيهاندار، پروردگار. بود

 پاسخ با و است آن كليد مانند به پاسخ و بند همچون سخن كه چرا. گردد مى توانا آرزويى هر بر و شود مى پيدا خردمند كه است پاسخ با. بگوى
 باشد؟ مى ارجمند پدرش نزد در كه است گزندى بى و شايسته و پهلوان فرزند كدام:] بشنو را پرسشها اينك.[گردد مى آشكار نيك از بد كه است
 باشد؟ مى گواه او پشيمانى بر دلش و است پشيمان نيك كردار از كسى چه گريست؟ او درد بر بايد و است دل بخشايش سزاوار كسى چه آيا
 شاد كسى چه از روزگار اين در شود؟ مى پا به رستاخيز كسى چه از و است بهتر گريختن گيتى در هنگامى چه است؟ نكوهش سزاوار كسى چه

 كداميك بريم؟ مى سود چيزى چه از ما و شود ستوده بايد كه است روزگار كدام بسپاريم؟ ياد به را گذشته از چيزى چه كه است بهتر و باشيم
 نهان و آشكار در همه و دارد بيشترى دوستان گيتى در كسى چه گردد؟ مى بوستان همچون آدمى دل او آواى از و است تر گرانمايه دوستان، از
 او از را خود پشت شاه و باشد مى آن در جستن آرامش سزاوار كه كجاست دارد؟ بيشترى بدانديشان و دشمنان كسى چه باشند؟ مى شاد او از

 پرورند، مى مردم كه چيزهايى از كداميك بگريد؟ خود كرده آن بر بايد آن كننده و است زيانبارتر همه از كارى چه گيتى در دارد؟ ىم راست
 كسى چه از دوستان دل و آيد مى تباهى كسى چه گفتار براى از گيتى در نيست؟ مهر و شرم او نزد كه است ستمكارى كدام گذرد؟ مى زودتر

 از برآورد، سر كوه از شب تا روز يك دانا بزرگمهر سان بدين آورد؟ مى همراه به ننگ بد، گفتار براى از كه است چيزى چه آن است؟ آزار پر
 آن از شاه انوشيروان رسيد، شماله برافروختن هنگام و شد خيره تيرگى آن از مهتران سر و گشت تيره جا همه چون. نيĤمد ستوه به گفتن سخن
 هرگز: گفت و بكرد آفرين شاه بر و خاست برپاى گرانمايه هرمزد پس. بشنود را پاسخ تا بود خاموش همچنان و گشت دوهگينان بزرگمهر گفتار
 .باد شاهنشاهى تخت بر همواره و مباد تهى شاه از گيتى

. بادا ترياك تو بر روزگار از گزندى هر و باد خاك تو پيش در گيتى سرشت. ببينم تو بى را شاهى آيين و پيلسته تخت و تاج كه مبادا
 اگر كه همانا. دهم پاسخ اين به بايد نيز من و بپرسيد فرزند باره در من از دانا آن نخست. دهم مى پاسخ بزرگمهر سخنان همه به من اكنون

 سزاوار كه كسى آن ديگر. سازد مى آزاد اندوهها از و دارد مى شاد او از را دلش نيز پدر باشد، پدر به مهربان و گراينده نيكى به و دادگر فرزندى
 مرد چون پس. گرديد بنده نيست، سزاوار كه كسى پيش در و گشت دور او از بخت كه است بزرگى آن گريست، او بر بايد و است بخشايش
 خواهد هراس در كند، نيكويى ناسپاس مردم با كه كسى هر كه اين ديگر. باشد روا بخروشى، خون او كار از اگر گشته، پادشاه او بر ناپارسايى

 ستيز، بجاى كه است بهتر كجا در گفت كه اين ديگر. سازد هوش بى را خرد تا كوشد مى كه همانا سازد، فراموش را نيكى كه كس هر. ماند
 بيدادگر شاه از بايد. دارد نمى روا را آنجا در بودن ديگر خردمند شود، بيدادگر آن پادشاه كه شهرى در همانا گيريم، پيش در گريز راه و آرامش

 يا برادر اين كه بدان پس  هستيم شاد بدو كه شناسى مى را كسى چه گويد مى كه اين. شود مى برپاى رستاخيزى گيتى در ازو زيرا گريخت،
 شود، گم بدگمان آن در كه روزگارى كه بدان پس پرسد، مى روزگار كار از كه آن ديگر. باشند مى شاد بدو مردمان كه است دآلرام دوست
 از تو باشد، توانگر دوستت چون. است نيكو ياريگرى دوستى، هر از كه بدان پرسيد، دوست مرد از كه آن ديگر. است بسيار ستايش سزاوار

 كه پرسيد كه آن ديگر. است شادتر بدو دوستانش دل باشد، رادتر و تر فروتن كه هر. ببخش او به باشد، تهيدست چون و شو مند بهره او بخشش
 گستاخ بدگويى به زبانش كه كسى هر كه بدان پس است، سختى و رنج و درد از پر او از مردمان دل هميشه و است بيشتر دشمنانش كسى چه

  گردد مى آزار پر چيزى چه از آزار بى دل و است دشوار چيزى چه كه پرسيد كه آن ديگر. آيد پديد دشمن او گفتار از كه باشد سزاوار باشد،
 .شود مى كبست تلخى به زندگانى بنشيند، كسى با بدسازى و بدگوى مرد چون كه همانا

 اين. نيست بهتر آزمايش از گواهى هيچ كه همانا  باشد مى گواه گواه، آن بر خرد و جان كه است راست گواه كدامين گويد مى كه آن ديگر
 آن شود، چيره دلت بر دل آرزوى چون كه بدان پس  گريست بايد بد آن براى از سرانجام و است زيانبارتر كارها همه از كارى چه گفت كه

 گويد مى كه آن ديگر. باشد زدن دست شايسته كه نيست گلى آرزو، گل پس. گشت خواهى پشيمان بزودى و گذشت خواهد باد همچون آرزو
 كه است نادان مرد دوستى، چنين كه همانا  يابم مى سر بجويم،  پاى او از اگر و است گردش در بيشتر همه از او خوى كه است كس كدامين

 بدان پس  باشد مى بيچاره و بريده شرم از دلش و است ستمكار كسى چه: گفت كه آن ديگر. باشد مى گردش در همواره خويش و بد سرشتش
 ستمكارى را او سازد، خود پيشه را دروغ كه كسى هر. بدان ستمكارش شود، شرم بى كه گاه هر و بخوان بيچاره را او كند، كژّى مردى چون كه
 مرد كه همانا  باشد مى آزار و درد از پر كس كدامين از آزاران بى دل و است كسى چه گفتار از تباهى گفت كه اين. خوانم مى فروغ بى
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 و آورد مى پيش ننگ و هوآ همه از بيش كار كدامين كه بپرسيد دانا آن كه اين. سازد مى درد از پر را هوشياران دل بيكار و دورو و چين سخن
 كه هم گاه هر و خواند خواهند الفزن را او مردمان گويد، گزافه به سخنانى كه كسى هر كه بدان پس  گردد مى پشيمان خود گفتار از كسى چه
. آورد مى پيش به را كهن الفهاى همان گشايد، سخن به زبان كه گاه هر باز ليك. گردد مى پشيمان است، گفته كه سخنانى آن از شود، تنها
 به زبانها همه. بادا شاه بر گيتى آفرين. بدادم را پرسشها آن همه پاسخ اينك. نيابند گذر آزمايش از هيچيك هنر، بى چه و هنرمند چه كه همانا
 .باد جوينده و شاد او راد دل و گوينده او فرمان

 نيز شهريار دل و گشتند شاد هرمزد گفتار از انجمن آن همه گونه دينب. بخواند آفرين بسيار او بر و ماند خيره هرمزد به خسرو شاهنشاه
 شد، خشك باد از چينى كاغذ آن چون آنگاه. داد هرمزد به را تاج و تخت انوشيروان: كه نوشتند پيمانى شاه فرمان به پس. شد آزاد اندوه از

 به را انوشيروان پيمان اين من اكنون. سپرد موبد به دل بيدار و افرازسر خردمندان آن پيش در را آن انوشيروان و بنهادند آن بر مشك از مهرى
 .پيوندم مى گيتى شهريار پيروزى

 -هرمزد - را خود پسر انوشيروان نوشتن پيمان

  نيست تيمار و رنج بجز نهانش          نيست كردار چو نمايش را جهان

  سپنج سراى نزي بگذرى همان              رنج و گرم گر و دارى تاج اگر

  كشت آنچه درود بخواهد بزودى            سرشت اندر نيست وفا را جهان

  روان نوشين چو باشد كه تا نگر                     جهان شهريار نامه يكى

  درنگ نبودش سرآمد روزش چو      جنگ به و بزم به و راى به و داد به

 بگرد شادى و بزم از و گير خرد              مرد توبه بى فرتوت پير اى تو

  برتافتى توبه در از روان           يافتى قدح چون شد تازه جهان

  راى پاك دين پاك بود هميشه               گراى توبه سوى بخردى اگر

 نماند بهاران و خريف و تموز              نماند روزگاران پيريت از بس

  پاك جان آن باشد كجا تا نگر    خاك به گيرد جاى تن كه پس آن از

 و افكند پِى را نويى سخن موبد رسيد، پايان به هرمزد سخنان چون: گفت بكرد، ياد را انوشيروان اندرز چون سالخورده سراينده آن 
 يزدان از نامه آغاز در. ندبنوشت پرند روى بر اى نامه در جوان هرمزد به انوشيروان از را دآلرايى پيمان و گشتند آوا هم هم با دبير و سگالشگر

 .است كواذ پسر پند اين: گفت آنگاه و كرد ياد دادگر

 خردمند پس. داد خواهد بار خون به بپروراند، كه را كسى هر. است سختى و درد و اندوه و رنج از پر و مهر بى گيتى اين كه بدان پسر اى
 از بايد و ماند نخواهد برجاى شادمانيها اين همه هم باز بدارى، آزادتر روزگار رنج زا را دلت و باشى شادتر بدو كه گاه هر. پرهيزد مى او كار از

 اين از رفتن انديشه را ما چون كه بدان. بسپارى ديگرى به بايد نيز تو سپردم، تو به من كه همچنان را گيتى اين و درگذرى سپنجى سراى اين
 و بخشنده و دالفروز و خردمند پسر شش را ما. باشد افسر سرى، هر بر تا بجستيم شاهى تاج اين سزاوار را كسى شب و روز آمد، سر  به گيتى
 هشتاد از او زندگانى ساليان رساند، شاهى به مرا كواذ كه هنگام آن. برگزيدم بودى، افسر زيبنده و خردمند و مهتر كه را تو من ليك. بود دادگر

 تا نجستم خوبى و آرام بجز هيچ كار اين در و ساختم شهريار گيتى، در را تو رسيدم، سالگى چهار و هفتاد به چون نيز من اكنون. بود بگذشته
 و بخوابى شاد و زينهار در داد، اين از نيز خودت دهى، زينهار دادگرى با را خود دودمان اگر كه بدان اينك. باشد آفرين من بر مرگ از پس

 .بكاشت نيكى تخم تنها همواره كه است بزرگ كسى ماناه. بيابى را بهشت كار، اين پاداش به نيز سرانجام

. ماند خواهد آبروى با پيوسته فرهنگجوى، و بيدار شاه. نيست پسنديده شهريار بر تيزى كه زيرا باشى، بردبار هميشه تا باش هوش به
 براى از كه چرا دار، بدور شتاب از ار خود مغز و دل. گشت خواهد زرد تو بخت روى كنى، چنين چون كه بدان و مگرد دروغ گرد به هرگز
 بدى كه نبايد. بسپار گوش به را دانا پند بدى و نيك هر در و بكوش آن به و بگراى نيكى به. رود مى خواب به آدمى خرد كه است شتاب
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 چون. بسپار ياد به را پدر ىپندها همه و بخور پاك و بپوش پاك همواره. رسيد خواهد بد تو به بدى از گمان بى كه چرا بگردد، تو پيرامون
 شاد شاهيت و آباد گنجت بدارى، آباد خود دادگرى با را گيتى چون كه بدان. ببر پناه و بگراى او به باشد، تو راهنماى يزدان، كه بخواهى
 بر را گيتى و بدار نزديك خود به و ساز شاد را هنرمند. گردد كهن نيكى، رنج تا بده را ايشان پاداش تو كنند، نيكى تو به چون. گشت خواهد

 نزد به خردمند چون كه بدان. منال خود پادشاهى از رنجى، هيچ براى از هرگز و بپرداز سگالش به دانايان با كارى هر در. كن تاريك بدانديش
 تو نيكى از بايد شهر آزادگان و بزرگان همه. مدار نگاه بينوايى در را خود زيردستان هرگز. ماند خواهد برايت سپاه و گنج و تخت يابد، راه تو

 را او كار اندوه و بدار تهيدستان سوى به را خود دل و گوش همه. وامگذار بيدادگران به را كارى و مكن نيكى را فرومايگان. شوند مند بهره
 روى به را خود گنج رد. ماند مى شاد خودش هم و گردد مى شاد او از گيتى هم شود، دادگر نامور، شاه چون. بدان خويش اندوه همچون

 آگاه. مكار را نيكى تخم زار شوره در و مكن چنين تو گردد، تو دوستدار دشمنت كه گاه هر. آور بخشايش پرهيزگار مردم بر و مبند تهيدستان
 بخت، و شاهى تتخ همچون تو براى خرد و تو نيكخواه دهش، نيكى يزدان. ماند خواهى سرافراز همواره ببرى، بكار را ما پند اگر كه باش

 .سازى فراموش مرا گفتار اين كه مبادا نبينى، مرا ديگر اگر. بادا تو تاج همچون

 گيتى اين از من چون. بادا نيك گمانهايت و تو پاسبان ، خرد هميشه. باد بدگمان بد از بدور و پاك تنت و شادمان دلت و سبز سرت
 ده درازاى به بلندى ايوان و بسازيد خوبى كاخ نپرد، آن فراز از نيز پر تيز كركس و باشدن مردمان گذرگاه كه دورى جاى در بايد درگذرم، فراخ
. بگذاريد آن در نيز پراكندنى و بوى و رنگ و افكندنى گونه همه. بنويسيد من جنگاور سپاهيان و بزرگان و بارگاه باره در آن بر و برآوريد كمند
 شاهان و كيان آيين به و بيĤوريد ما گنج از هم نو زربفت جامه دست پنج. بگذاريد سرم بر مشك زا افسرى و سازيد توانگر كافور، به را تنم

 جام بيست. بگذاريد آنجا در نيز زرين سوزهاى بوى و جام و تاس. بيĤويزيد آن فراز از تاجى و بسازيد نيز اى پيلسته تخت. بپوشانيد ما بر ساسانى
 من فرمان اين از كه بدانيد و بگذاريد من راست و چپ سوى در شاهبوى و كافور و مشك از پر جام تدويس و لركيماس و مى و گالب از پر

 نبايد ديگر و ببنديد را آنجا در سپس. بيĤكنيد مشك و كافور با را آن و سازيد خشك خون از مرا تهيگاه بايد. شود كمتر يا بيشتر كه نبايد
 .يافت نخواهد راه ما نزد به هيچكس و بود خواهد ديگرگونه هبارگا آن كار كه چرا ببيند، را شاه هيچكس

 پس كه چرا  بيĤسايد اى شادى و بزم هر از ماه دو بايد ديد، خواهد گزند من مرگ از من ارجمند دودمان و فرزندان ميان در كه كسى هر
 .است چنين آيين شاهان، مرگ از

 .مكنيد كارى هيچ او خواست بى و مپيچيد سر هرمزد فرمان از هرگز. بگريند دشاهپا نامه اين بر پارسايان همه كه باشد سزاوار براستى

 .بود زنده سال يك تنها فرمان اين از پس نيز خسرو. گريستند بسيار نامه آن بر همگان گونه بدين

 دار زنهار به يادگارش اين تو           يادگار سخن اين بماند و برفت

 مهر و داد ازو جويى كه نبايد            سپهر گردان كرد جفا او با چو

 .نشانم مى شاهى تخت بر را او و آرايم مى را شاه هرمزد تخت و تاج من اكنون
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   هرمزد

  بود سال چهارده هرمزد پادشاهى

  داستان آغاز

  عتيب برگش و بار با كرد همى            سيب سرخ با تموز بخنديد

 كنار در داشتى همى مستى به         بهار وقت به گل دسته آن كه

  اوى چنگ از آمد مهر بوى همى        اوى رنگ از آمد شرم باد همى

  آن بازار تيز يافتى كجا    آن از خريدار بودت كه كردى چه

  خم به هم تو شاخ گران بار ز          بهم دادت كه زبرجد و عقيق

  بيĤراستى را رخ رنگ بدان           خواستى بها را گل كه همانا

  پيراهنت ز بويد مشك همى         گردنت از آيد شرم رنگ همى

  برزدى نقط خون از بر لؤلؤ به          بستدى مشترى از جامه مگر

  درفش كاويانى از برتر سرت     بنفش چرمت و برگشت زبرجدت

 نااميد گل برگ از كردى مرا          سفيد و سرخ و زرد پيرايه به

  اى بنهفته باغ آرايش كه                  اى رفته كجا هاراب نگارا

 تو ياد كنم نو مى جام از هم            تو باد از بويد مهرگان همى

  بيĤرايمت هرمزد ديهيم چو          بستايمت زرد شود رنگت چو

  من آثار مرگ از پس ببينى              من بازار تيزست امروز گر

  سرداران به كردن اندرز و شاه رمزده نشستن تخت بر

 تخت بر هرمزد رسيدن از آيا كه پرسيدم بود، هرات مرزبان كه ماخ نام به شاخ و برگ و فرّ با و سخندان و كارآزموده و پسنديده پيرى از
 آفرين روزگار دارنده و توانا كردگار بر نخست بنشست، نامور تخت آن بر هرمزدشاه چون: گفت خراسان پير آن دارد؟ ياد به چه داد و شاهى
 فرّ و آيين با پدرمان كه همچنان را گيتى. كنيم مى گرامى را گرانمايگان و سازيم مى آور نام را شاهى تخت اين ما كه بدانيد: گفت آنگاه. بكرد
 و كنيم مى بردبارى برابرش در كند، بد كه كسى. سازيم مى آسان تن را ستمديدگان و هراسان را گناهكاران. گيريم خود پر زير در داشت، نگاه
 هرگز كه بدانيد. باشند مى بزرگى ستون شايستگى، و دادگرى و بخشش و آهستگى كه همانا. سازيم مى ياريش بسيار رسد، رنجى را او چون
 و آهستگى بجز هيچ -يافتند مى نآفري دادگرى از كه روزگار داران تاج آن -نيز ما نياكان. ماند نخواهد پنهان گيهان كردگار از بدى و نيك هيچ

 كسى براستى. است من آن از روشنگرى و خرد و توانايى و هست كشور هر بر من فرمان و دست اينك. نجستند شايستگى و پهلوانى و بزرگى
 پس. گردد مى آراسته بخشش از روزگار كه چرا باشد، بخشايشگر بايد نخست شاه. نازيد خواهند بدو پارسا مردمان سازد، پادشاه را او يزدان كه
 .مسازيد پنهان ما از داريد، ما از كه آرزويى هر. شويم مى توانگران پاسبان و كنيم مى مهربانى تهيدستان به نيز ما

 .باشيد شاد تخت و تاج اين از نيكبختان همه. بود خواهد آسان من براى آن دادن داد كه بدانيد باشد، هراسان آن براى از دلتان كه هرچه
. كنيد بيرون دلها از را آز و كينه و سازيد افزون را خود مهربانى نيز شمايان. درخشيد خواهم بزرگان ميان در كنم، دادگرى و بخشايش چون
 گيهان كردگار خشنودى براى مهتر و كهتر از همه. ديد نخواهد را بد روزگار چشمانش هرگز كند، پرهيز كار دو از كه كسى هر كه بدانيد
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 به آن مزد كنى، مردمان چشمان پيش در نمودن براى از را نيكى چون. نرود ناسپاسى سوى به دلش باشد، خرد از پر مغزش كه كسى. بكوشيد
 .رسيد نخواهد تو

 را ديگر شاهان سخنان تنها و داند نمى چيزى تو شاه كه بگويى اگر. مبر سستى به گمانى او بر تو بود، دادگر شهريارت كه گاه هر
 شهريار خوبى از را خود دل شمارد، خوار را ما پند كه كسى هر. مكار را كژّى تخم زمين در ديگر تو كند، بخشايش خود دل از چون يد،گو مى

 نيكى از ببينى، كه رنجى براى از هرگز. بود خواهد كاستى بپيچى، سر او از اگر و باشد مى راستى اين گردد، خشنود تو از شاه چون. باشد شسته
 ديگر رسيدى، بشتافتى، آن به كه جايى به و بيافتى را خود دل كام گيتى در چون كه بدان. مساز شادمان گنج و بيداد به را خود دل و زمپرهي

 و است تهيدستان انديشه در همواره من دل. سپرد خواهى دشمن به باشى، آورده گرد كه را آنچه همه برسى، سالگى هفتاد به گاه هر
 شاد خود گنج با را درويشان كه بيابم بهره روزگار اين از چندان كه خواهم مى پاك پروردگار از همواره. شوم دور انديشه اين از كه خواهم نمى
 و پيچانم مى اين از را سرش بجويد، برترى دينار، گنج براى از و گردد وش شاه گيتى در كه كسى هر. نيافكنم رنج در را پارسايان دل و سازم
 .گفتم كه است همين ما كار پنهان و آشكار و فرجام و آغاز كه بدانيد پس. بجويد مهترى هيچكس كه خواهم نمى

 . بادا شما زمين گردان، چرخ خَم و باد شمايان بر آفرين گيهان پروردگار درود

. شد نيم دو به ستمكاران دل و بيم از پر گنجداران سر. گشتند انديشه از پر آن براى از همگى بشنيد، را هرمزد گفتار انجمن آن چون
 .گشت شادمان بسيار او از تهيدستان و خردمندان دل ليك

 را موبدان موبد زردهشت دادن، زهر و را ايزدگشسپ هرمزد، كشتن

 كسانى همه و گرفت پيش در بد خوى و بگشت كيش و آيين راه از و برآشفت ناگهان گشت، پادشاه خواست مى كه آنچه بر هرمزد چون
 هرمزد. شد گونه اين شاه هرمزد آيين و راه. ساخت تباه گناهى هيچ بى بودند، ترس بى گزندى، هر بيم از و شاد و ارجمند پدرش نزد در كه را

 - آنها از تن دو. برآورد گَرد - بودند جوان ديگر دو و پير ايشان از تن يك كه - انوشيروان دبيران از تن سه از ناگاه به تا خواست مى همواره
 آن. بود شادكام و روشندل و خردمند مردى -داشت نام آذر ماه كه -نيز سديگر. بودند مهر و فرّ با و خردمند دبيرانى -بزرجمهر و پايزدگشس

 ناسپاس بدو روزى كه بود هراس از پر ايشان از اين براى از همواره هرمزد دل ليك. بودند او دستور همچون انوشيروان تخت پيش در پير سه
 .گردند

 كار اين براى از -داشت نام زردشت كه -موبدان موبد دل. ساخت زندانى و آورد بند در بيهوده را او و يازيد دست ايزدگشسپ هب پس
 كه گشت چنان بند آن از دبير ايزدگشسپ ديگر، سوى از. داشت پاكى سرشت و بود موبد زيرا. شد درنگ بى انديشه از رخسارش و گشت تنگ
 - خود دوست به زندان از نبود، اندوهگسارى و پوشش و خوراك و پرستار هيچ را او و بگذشت چندى چون. رددگ زخمى تير با دلش گويى
 به را هيچكس و هستم شاه زندان اين در پرستارى هيچ بى من كه بدان هستى، پوست و مغز همچون مرا كه اى: گفت و فرستاد پيامى - موبد
 مردم چون و بفرست نزدم به پاكى چيز اكنون. گردد مى افزوده رنجم و دارم خوردنى آرزوى و است گرسنه شكمم همواره. نيست راه من نزد

 جانت به گزندى اگر: كه فرستاد پاسخ او به و گشت اندوهگين زندان آن از و او پيام درد از موبد دل. بفرست دوز نساجامه و نساجامه برايم
 هرمزد آن به اكنون: گفت مى خود با همواره. شد زرد رخسارش رنگ انديشه، از و بناليد هرمزد ركا از موبد. مكن ناله بند و زندان كار از نيĤيد،

 .فرستاد زندان به چيزهايى موبد كه رسد مى آگهى فرّهى بى و ناجوانمرد

 خواهد خشمگين من بر و رسيد خواهد گزند شاه اين از مرا. داشت نخواهد ارزش او براى نيز پشيز يك اندازه به ما تن پس آن از ديگر
 را خوردنيهايى تا بفرمود پاكش آشپز به بود، زرير زردى به رخسارش و پيچان دلش داشت، دبير ايزدگشسپ به كه مهرى از كه موبد ليك. شد
 از د،بدي را او زندان نگاهبان چون. آمد ايزدگشسپ سوى به و گشت سوار تازى اسپى بر نيز خودش سپس. ببرد زندان به ايزدگشسپ براى
 از گريان پير، موبد. است جوشان شهريارى نو، شاه اين كه زيرا مرو، زندان به: بگويد او به كه نيافت را آن ياراى و پريد رخسارش از رنگ ترس
 بسيار و گرفتند بر در گريست، مى بهارى ابر همچون كه ديدگانى با و درد از پر را يكديگر پس. رفت ايزدگشسپ زندان درون به و آمد فرو اسپ

 باره در كه اندرزى هر ايزدگشسپ. گرفتند دست در برسم و باژ و بنهادند ايزدگشسپ پيش در را خوان سپس. راندند سخن شاه بد خوى از
 به رفتى، اينجا از چون نامجوى، اى: گفت موبد به آنگاه. بشنيد موبد و بگفت زمزمه با داشت خواسته و ايوان و كاخ و آراسته گنج و دينار
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 از مرا اكنون. بپروراندم خود كنار در را تو و بردم پدرت پيش در كه بيانديش من درد و رنج آن به بپيچى، سر من گفتار از اگر كه بگوى هرمزد
 از كه را خود گناه بى دل اين رستاخيز روز در كه بدان ليك. دارم گزند بيم نيز بند از پس و است آمده پاداش به بندى چنين رنجها، آن براى

 .رود مى بشمار پادشاهان زينتهاى از بخشايش كه چرا آورى، بخشايش گناه بى بر كه باشد روا پس. نمايانم مى يزدان به شده، اندوه از پر شهريار

 با شاه دل پس. بگفت بدو بود، شنيده آنچه هر و رفت هرمزد پيش به كارآگاهان از مردى درنگ بى رفت، خود خانه سوى به موبد چون
 نكرد آشكار او بر هيچ بشنيد، را موبد آن سخنان چون. بكشت را او و فرستاد زندان به را كسى و شد تند ايزدگشسپ بر و گشت يار بد يشهاند
 هنگام به موبد چون. بيĤميخت خوراك با را زهرى نهانى تا بفرمود خود آشپز به سرانجام. پرداخت انديشى چاره به زردشت كشتن انديشه در و

. بنهادند را خوان بنشست، كه موبد. ايم يافته اى تازه آشپز زيرا مرو، اينجا از امروز: گفت بدو شاه بپرسد، نامور شهريار آن از تا آمد او پيش به بار
 آنها همه از شاه و ببردند را خوراكها آشپزان. باشد مى او گمان در تنها راستى و اوست مرگ خوان، آن كه دانست. پريد موبد رخسار از رنگ

 به كه هرمزد. است زهر رود، كاسه آن در كه بدانست گمانى هيچ بى پاكش دل و كرد نگاه بدان موبد آوردند، پيش را زهر كاسه آن چون. بخورد
 رامىگ دست نازند، مى آن به كار اين ديدن با نيز بندگان و كنند مى نوازش را كسى شاهان، كه آنسان و بماند خاموش كرد، نگاه زهر كاسه آن
 باز را دهانت پس. كردم تو براى را نغز و خوب  گَراس اين مغز، پاك اى: گفت موبد به و برداشت آن از را استخوانى مغز و برد رود كاسه آن به را

 به سوگند. باد جاويد افسرت و سر: گفت بدو شنيد، چنين كه موبد. يابى پرورش گونه اين بايد پس اين از كه چرا. بخورى خوراك اين از تا كن
 خورشيد به سوگند: گفت بدو هرمزد ليك. ام رسيده سيرى به كه چرا نفرمايى، شيرين و نيكو خوراك اين خوردن به مرا ديگر كه سرت و جان

: گفت بدو شنيد، چنين كه موبد. نشكنى آرزو اين براى از مرا پشت و بستانى من انگشت از را شيرين خوراك اين كه شاه پاك روان به و ماه و
 .ماند نمى اى چاره و راه هيچ من براى ديگر بيĤمد، شاه فرمان كه اينك

 هيچكس با زهر آن خوردن از خانه در. شتافت خويش خانه به و برفت خوان آن از پيچان و زار و بخورد را آن موبد زردشت گونه بدين
. نشد كارگر زهر آن بر نيز ترياك ليك. بيĤورند پادزهر شهر، از يا و كهن گنج از تا بفرمود و بخوابيد ناالن و افكند زمين بر اى جامه. نگفت سخن
 بر زهر آن آيا كه ببيند و كند نگاه موبد كار در تا بفرستاد را استواران از يكى شاه ديگر، سوى از. بناليد يزدان درگاه به هرمزد از زارى با پس
 به: گفت او به و بباريد ديدگان از اشك و افتاد بدو موبد چشم ناگهان آمد، موبد ديكىنز به پنهانى فرستاده چون نه؟ يا است گشته كارگر او تن

 به داورى اين براى از گرديم، برابر هم با كه جايى در دو هر ما كه بدان. آورد برگشتن به روى بختت ديگر كه بگوى را او و برو هرمزد پيش
 بدانديش مرد اى. آمد خواهد پيش برايت ايزدى كيفر كه زيرا مخواب، زينهار در بدى از ديگر تو پس اين از. رفت خواهيم داور يزدان پيش
 پاسخ و آمد شهريار پيش به گريان بشنيد، را سخن اين شاه استوار مرد چون. رسيد خواهد بد برايت بد كار اين براى از كه بدان و باش پدرود

 اى چاره راه هيچ ديگر ليك. بپيچيد خود به او راست گفتار آن شنيدن از و گشت پشيمان او كار از شنيد، چنين كه سپهبد هرمزد. بگفت را
 .گريستند او بر زارى به خردمندان همه و بمرد هنگام همان در موبدان موبد. بركشيد جگر از سرد آه بسيار و نديد درد آن براى

  نجگ به يازى چه و تاج به نازى چه         رنج و درد از پر گيهان است چنين

 بشمرد همه ما دم زمانه                بگذرد خوشى روزگار اين كه

 را آذرمهان بهرام و برزين سيماه هرمزد كشتن

 و نكرد ياد بد روزگار از هيچ ناسازگار و خونريز شاه آن ليك. گشت زبر و زير درد، آن از كشور همه آمد، بسر زارى آن با موبد كار چون
 روى بر خود پيش در و بخواند را او شد، تر تيره شب چون. يازيد دست آذرمهان بهرام به بار اين و ببست ريختن خون براى از سختى به را كمر
 روشن آسمان بر خورشيد و رسد فرا روز كه آنگاه بيابى، زينهار و نبينى بدخويى و زشتى هيچ من از كه خواهى مى اگر: گفت بدو و بنشاند زانو

 سيماه باره در تو از من آنگاه. بايست من تخت پيش در و بيا اينجا به ايران نامداران همراه به تو شود، جوشن شتپ همچون كوه سر و گردد
 بد آيا است؟ كسى چه -برزين سيماه -تو دوست اين آيا كه پرسم مى تو از. مكن بد را دلت ديگر دادى پاسخ مرا چون پس .پرسم مى برزين
 و ريدك از خواهى مى من از هرچه آن از پس. است اهريمن نژاد از و بدانديش و بدتن او كه بگوى پاسخم رد تو باشد؟ مى ايزدپرست يا است
 آن آهنگ بهرام سان بدين. بيافزايم بدى سدها گفتى كه بدى آن بر و كنم چنين :گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. بخواه كاله و تخت و مهر
 از. كند بيرون تن از داشت، - بزرگان نژاد از و پدرش برگزيده و گيتى چراغ آن - برزين سيماه به كه را مهرى پيراهن و بسازد اى چاره تا كرد

 .ببافت را خود بختى سياه گليم گونه بدين و بشتافت گرى چاره سوى به و بپيچيد سر راستى
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 تاج آن و بنشست پيلسته تخت بر اهش هرمزد گشت، پديدار روز گون پيلسته چادر و آورد برون سر پيكر دو بخش از خورشيد چون
 و بزرگان آن همه و برداشت در از را پرده بار ساالر آنگاه. بيĤيند سپاهيان تا گشتند انجمن بارگاه آن بر ايران بزرگان  پس. بيĤويختند را باارزش
 پس. ايستادند برپاى نيز گروهى و نشستندب خويش برجاى يك هر و برفتند شهريار پيش به برزين سيماه و آذرمهان بهرام همراه به پهلوانان

 گنج زيبنده بدخواه، كه همانا رنج؟ يا است گنج سزاوار است، بارگاه اين در كه برزين سيماه اين آيا: گفت و كرد روى آذرمهان بهرام به شاه
 آن بر بايد كه بيخى باشد؟ مى چه آن خبي و پِى و است چگونه گيتى شهريار پرسش اين كه بدانست شنيد، چنين كه آذرمهان بهرام. باشد نمى

 از راد، شاه اى: گفت پس. يافت نخواهيم نساجامه بى اى دخمه بجز هيچ مهتران انجمن اين ميان در سرانجام ما كه انديشيد خود با. گريست
 براى از و است بد گويد، مى كه سخنى هر. پوست نه و است مغز نه او تن در و اوست از زمين ايران ويرانى كه زيرا. مكن ياد هرگز برزين سيماه

 .كند مى نيز ستيزه آن

. مساز آشنا خودت با را ديو و مده بد گواهى من تن بر چنين اين كهن، و نيك يار اى: گفت بدو بشنيد، را سخن اين برزين سيماه چون
 را تخمى تو كه بدان: گفت برزين سيماه به آذرمهان رامبه اى؟ ديده من از اى اهريمنى گفتار و كردار چه هستى، من يار كه هنگام آن از تو آيا
 به را تو و من خسرو زيرا. يافت نخواهى تيره دود بجز هيچ آتش اين از و كرد خواهى درو خودت را آن بارِ نخستين كه اى پراكنده گيتى در

 آنگاه. بيĤمدند نيز - خوبچهر ماه آن - زدگشسپاي و بزرگمهر و موبدان و بنشاند زانو روى بر خود شاهى تخت كنار در و خواند خود پيش
 بدهم كهتر پسر به را شاهى اين آيا باشد؟ مى فرهمند كه است كسى چه و كيست زيبنده شاهنشاهى تخت اين آيا: كه بپرسيد ما از انوشيروان

 سزاوار زاده ترك اين كه بدان. گفتيم خشپاس در و برخاستيم جاى از همگى ما پس باشند؟ مى سزاوارتر شاهى، براى آنها از كداميك مهتر؟ يا
 در تو ليك. باشد مى مادرش همچون ديدار و باال در و رسد مى خاقان به نژادش و است بدنژاد زيرا. باشد نمى او شاهى خواهان هيچكس و نيست
 را تو كه بود همين براى از اينك نيز نم. رسد مى تو به سزاوارى آن براى از كيفر اين اكنون پس. است شاهى سزاوار هرمزد كه گفتى ما ميان
 .بگشودم دشنام به لب چنين اين و دادم اى گواهى چنين

 هيچ آنها باره در شب دو و فرستاد زندان به تيره شب آن در را ايشان و پژمرد فرو شرمسارى از مردان راست گفتار اين شنيدن با هرمزد
 بجز هيچ و بكشت زندان در دزدان همچون را او. گشت آزاد برزين سيماه كار از شاه د،برآور سر كوه از ماه چون شب سديگر به. نگفت سخنى

 از تو تاج كه اى: گفت و فرستاد پيامى شاه نزد به شد، آگه دل پاك مرد آن شدن كشته از آذرمهان بهرام چون. نيĤورد بدست نفرين و رنج
 شاه آن -پدرت پيش در همواره و ام بپوشيده را تو رازهاى همه تا ام كرده يارىبس كوششهاى چه من كه دانى مى خود تو است، برتر نيز آسمان
 هم و تو براى هم آن، از كه گويم مى تو به پندى بنشانى، شاهى تخت كنار در و بخوانى خود پيش به مرا اگر اكنون .بودم تو نيكخواه -سزاوار
 .مدار نگاه زندان در بند در چنين اين مرا ديگر پس. شد واهندخ گزند بى نيز خردمندان و رسيد خواهد سودمندى ايران براى

 شبى در سان بدين. بيĤورد شاه نزد و نامور بارگاه آن به را بهرام تا برگزيد را رازدارى رسيد، هرمزد نزديك به آذرمهان بهرام پيام چون
 آن براى از ما روزگار كه چيست پند آن كه برگوى اكنون: گفت دوب و براند سخن او با چندى زبانى چرب با و بخواند خود پيش به را بهرام تيره
 آن درون و شده نهاده دانى پيرايه آن درون كه ديدم اى ساده سياه تبنگوى شاه گنج در من كه بدان: گفت آذرمهان بهرام. شود مى بهتر

 را آن بايد تو و است نوشته پدرت خود را نامه اين. دارند ارىبسي اميد بدان ايرانيان كه است سپيد پرنيانى روى بر پارسى اى نوشته دان پيرايه
 تبنگوى و كن جستجو ما كهن گنجهاى در: گفت بدو و بفرستاد خود فريادرس دستور نزديك به را كسى شنيد، چنين كه هرمزد .كنى نگاه
 اين و بيĤور من پيش به تيره شب اين در اكنون هم و اببي را است شده نهاده آن بر -باد جاويد روانش كه -انوشيروان نام به مهرى كه اى ساده
 را تبنگو آن در شاه. بيĤورد هرمزد پيش به مهر همان با و بجست را تبنگو آن و بشتافت شنيد، چنين كه گنجور. برسان انجام به زود را كار

 بيرون را پرنيانى نامه آن و كرد شتاب پس. بود شده نهاده رىمه آن بر كه ديد دانى پيرايه تبنگو آن در. بكرد ياد انوشيروان از بسيار و بگشود
 از پر گيتى پس آن از ليك. بود خواهد همتا بى شهريارى سال دوازده تا هرمزد: كه بود نوشته پرنيان روى بر انوشيروان خود نامه آن در. كشيد
 او براى اهريمن همچون نيز بدنژاد دشمن يك و گردند مى پديدار دشمنان سو هر از. شد خواهد نهان او آوازه و نام و گشت خواهد آشوب
 داغ را هرمزد چشم دو بدكنش آن. آورد خواهد زير به تخت از را او هرمزد دشمن و گردند مى پراكنده سپاهيان سو هر در. شود مى آشكار

 .كشند مى را او آن از پس و كند مى

 زرد رخسارش و خون از پر چشمانش. بكرد پاره را پرنيان آن و گشت هراسان ،بديد بود، بنوشته پدرش خود كه را نامه آن هرمزد چون
 تُرك اى: بگفت بدو بهرام بربايى؟ مرا سر خواهى مى بودى؟ چيزى چه جوياى نوشته اين در ناراستكار، مرد اى: گفت آذرمهان بهرام به و شد

 بدانست ديگر هرمزد. كواذ كي از نه دارى، خاقان از نژاد نهاد، سرت بر را تاج خسرو كه تو. نباشى شاد ريختن خون براى از تو تا كردم اين زاده،
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 برآورد، كوه از سر ماه كه هنگام آن ديگر شب در. بفرستاد زندان به را بهرام بشنيد، را ناكام سخنان آن چون پس. يازد مى خون به دست او كه
 . ساخت تباه زندان در را آذرمهان بهرام دژخيم،

 .نمانْد هرمزد درگاه بر موبدى و راهنماى و خردمند هيچ پس آن از ديگر

  ننگرى بد خوى سوى تا نگر             بتّرى همه آيد بد خوى ز

  دادگسترى به بيداد از هرمزد برگشتن

 .زد مى نيش دلش بر انديشه و نبود خوش هرمزد زندگانى هرگز ديگر پس آن از

 از گذشتن و بود روشن هوايى با و خنك شهرى زيرا. گذرانيد مى استخر شهر در -بود كوتاه سياه شبهاى كه -را سال از ماه سه هرمزد
 موبد و سپاهيان و او جايگاه نيز زمستان. برد مى بسر -بود بزرگان جايگاه و داشت خوش هوايى كه -اصفهان در نيز پاييز ماه سه. نبود روا آنجا

 شب از پاس سه و بود هراس از پر نوشته آن براى از روز و شب هرمزد دل. گذرانيد مى اروند دشت در هم را بهاران. بود تيسفون در رهنمونش
 .كرد ياد بدى از روانش هرگز نه و كرد بيداد نه و ريخت خون نه ديگر پس آن از. گذرانيد مى نيايش به را

 و فرّ با نامداران اى: كه خروشيد مى جارچى آورد، رمىب سر كوه از خورشيد زرد ياكند و گشت مى پنهان شب الژوردين چادر چون روز هر
 اى ميوه باغ به دزدى يا و كشتزارى در اسپى اگر يا و. شد خواهد آشفته آن از كشاورز شود، كوبيده پا زير در كشتزارى اگر كه بدانيد هوش،
 هر در. نبود نهان او از بدى و نيك هيچ و گشت مى گيتى در ههموار هرمزد. زد دار به بايد نيز را دزد و بريده را اسپ آن گوش و دم بايد برود،

 و بود نهاده نام پرويز را او پدرش كه بود ماه همچون گرامى پسر يك را هرمزد. يافت مى آفرين دهگانان از و كرد مى داد چنين اين كشورى
 جوان شاه پرويز اسپ روزى. نبود شكيبا پسرش برابر در نيز رپد و نبود جدا پدر از نيز دم يك پرويز. خواند مى خويشكام خسرو را او نيز گاهى

 زارى به اسپ نگاهبان پيش به و بيĤمد كشتزار آن دارنده پس. بود روان او پسِ از نيز اسپ نگاهبان. آمد كشتزارى سوى به و گشت رها آخور از
 نگاه را كهتران كه است شاه پرويز اسپ: گفت اسپ اننگاهب گريست؟ آن گوش و دم بر بايد كه كيست اسپ اين آيا: گفت بدو و بناليد
 و بازآور سر به هوش: گفت بدو شنيد، چنين كه هرمزد. بگفت بدو بود، شنيده كشاورز آن از آنچه و آمد شهريار نزد به نگاهبان آنگاه. دارد نمى
 خسرو از بايد هفتسد، چه و باشد سد چه زيان آن. است دهرسي زيان كشتزار آن به اندازه چه كه ببين آنگاه.  ببر را اسپ گوش و دم درنگ بى

 پوزش براى را مهترانى سو هر از شنيد، چنين كه پرويز. بريزيد كشتزار در كشاورز آن پيش در را گنج درمهاى آن سپس. شود گرفته
 همه بود، برآشفته پرويز اسپ آن از كه شهريار كلي.  نبرد را سياه اسپ آن گوش و دم و ببخشد را او گناه تا بفرستاد پدر نزد به و برانگيخت

 آن بر سم كه كشتزارى همان در و دويد جوان پرويز اسپ نزديك و كشتزار آن به هرمزد بيم از نيز نگاهبان. بساخت خوار را كارآزمودگان آن
 .برسانيد دادخواه كشاورز آن به را تاوان آن شاه فرمان به خسرو آنگاه.  بريد را او دم و گوش دشنه با بود، نهاده

 را بارآورى انگور درخت اختر بلند و نژاد سپهبد سواران از يكى. بيĤورد فراوانى شكار كس هر و رفت نخچير به ايران شهريار آن از پس
 آن درنگ بى. بسپرد آشپزش هب و برد ايوان به خود با و بريد را آن از خوشه چند و كرد درو را آن تا بفرمود كهتر به پس. بود غوره از پر كه ديد

 از دينارى آن براى از نه و كردى نگهدارى انگور درخت آن از خود رنج با نه تو بدگمان، بد اى: گفت مرد آن به و بيĤمد انگور درخت دارنده
 بيم از شنيد، چنين كه دالور سوار. نالم مى شاه پيش در تو از من اكنون ساختى؟ تباه را آن باشى، برده رنجى كه اين بى چرا پس. بدادى گنج
 كمر آن انگور درخت آن دارنده چون. داد بدو بود، شده نشانده گوهرى اش مهره هر در كه را آن و بگشود ميان از را خود زرين كمر زود زيان،

 تو از كمر اين گرفتن با نيز من. مكن آشنايى هيچ شهريار با پس اين از كار، اين با ديگر تو ساخت؟ نهان را بد كردار بايد كى تا: گفت بديد، را
 . كشت خواهد را تو بشنود، دادگر شاه آن اگر زيرا  نهم مى سپاسى سرت بر

 هم. بود نديده رزم در را او شكست هيچكس و ستودند مى  انجمنى هر در را او مردانگى كه بود پيروز و نامدار مردى شهريار، هرمزد بارى،
 شيرگير پهلوان آن. بود آبروى با دالورى و كرد نمى درنگ مداين شهر در هرگز. بود گذشته نيز ماه از كيانيش هكال و دادخواه هم و بود دادگر
 .جست مى هنر پادشاهى، كنار در و گشت مى گيتى سراسر در پيوسته و آسود نمى تير و زمستان و تموز و بهار در هرگز
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 هرمزد جنگ به شاه ساوه كشيدن سپاه

 هرات راه از گنج و سپاهيان و پيالن و كوس با شاه ساوه. گشت بلند بدخواهى آواز كشور هر از بگذشت، هرمزد پادشاهى از سال ده چون
 تا هرات دشت از. بود نمانده زمين روى بر راهى هيچ ديگر گويى. بيĤورد جنگ به را جنگى پيل دويست و هزار و سپاهى هزار چهارسد. بيĤمد
 آنگاه. شد ناپديد زمين سپاهش، گَرد از و براند مرو تا را خود سپاهيان سان بدين. بود سپاهى از آكنده پود و ارت همچون جا همه مرورود لب

 چهارپايان براى گياه و كن آباد را سپاه اين راههاى و پلها و بخوان خود نزد به را سپاهيان سو هر از: كه نوشت هرمزد سوى به اى نامه شاه ساوه
 .بگذرم پادشاهى اين از هستند، دشت و كوه و دريا در كه سپاهيانى اين با خواهم مى كه زيرا. باش ما غتي ياد به و بيĤور

 همگى كه - سپاهى هزار سد و بيĤمد روم از قيصر هم، ديگر سوى از. بپژمرد بيشمار سپاه آن از بخواند، را نامه آن ايران شهريار چون
 هر از. درآمدند قيصر فرمان به همگى و بگرفت شمشير با بود، گرفته انوشيروان كه را جاهايى همه و دبيĤور را -بودند نامدارى و جنگاور سواران
 پهلوان. گشت سياه ايشان از بر و بوم همه كه بيĤمد خزر راه از سپاهى چنان. بود ايشان پيش در نامدارى مهتر و بيĤمدند سپاهى كشور

 از نيز بيشمارى سپاه. گشتند پراكنده اردبيل شهر پيش تا ارمينيه از گروه گروه سپاهيانش. بود ايشان پيش در سپاهى و گنج با كارآزموده
 هرمزد كه -ايشان از كشتزارها و زمينها آن همه. بودند ايشان رو پيش عمر و عباس كه بيĤمد گذار نيزه سواران دشت از نو گردنفرازان و سواران

 .نبود سرزمين آن در گياهى هيچ ديگر. بيĤمدند فرات رود تا سپاهيان. شد ويران -گرفت مى باژ آنها از

 گفتار چون -گيتى شاداب شاه آن -هرمزد. رسيد آگهى هرمزد به سپاه آن آمدن از گشت، تاريك ايرانيان نيكوى روزگار سان بدين چون
 را سگالشگرى هيچ ديگر كه هرمزد. گشت انپشيم درگاهش از خردمندان شدن گم و موبدان كشتن آن از ديگر. بپژمرد بشنيد، را كارآگاهان

 را راز آن آنگاه. بنشاند كاخ سراسر در را مردم همه و بخواند خود نزد به را ايرانيان و بفرستاد را كسى پس. بپيچيد خود بر نديد، خود پيش در
 از مرزبانان همه. ندارد ياد به را آن مانند به هيچكس كه اند نهاده روى ايران سوى به سپاه چندان: گفت و كرد آشكار ايران نامداران آن بر

 ما و هستى خردمندى شاه تو. بسپار گوش كار اين به هوش، و باخرد شاه اى: گفتند و بكردند اى انديشه گونه همه و ماندند فرو كار اين ديدن
 چيست كار اين چاره كه بيانديش اكنون. بگشتى يشك و آيين از و بكشتى را خود دبيران و موبدان همه تو. شماريم نمى موبد را خود و كمتريم

 خزر سپاهيان اگر كه بدان پذير، دانش و دانا شاه اى: گفت بود، هرمزد دستور كه موبدى آن آنگاه باشد؟ مى ما سرزمين اين نگهدار كسى چه و
 او براى از ما كار و گشته نزديكتر تو به شاه ساوه اينك.  كَنيم برمى را تازيان پايه بن از و كنيم مى سازش روميان با نيز ما بيĤيند، ما جنگ به

 نبايد ديگر اند، آمده جنگ به جيحون از تركان چون پس. كنند مى ويران را ما گنج و سپاه كه است خراسان راه از ما رنج همه و است تر تاريك
 كه زيرا. آور فراهم سپاهى: گفت موبد كنيم؟ چه شاه ساوه با بايد اكنون: گفت موبد به شنيد، چنين كه راهجوى شاه. كرد درنگ كار اين در

 .بيĤورد برايت را كارآمد مردمان شمار تا بخوان خود پيش به را لشگر ديوان مهتر. گردد مى سرافراز كه است سپاهيان با شاه،

 شمار. بيĤورد او براى را سپاهيان شمار و آمد شاه پيش به شد، مى نوشته آن در سپاهيان جيره كه اى كراسه با لشگر ديوان مهتر پس
. بشوريم شاه ساوه بر كه باشد سزاوار سپاهيان، اين با اينك: گفت شاه به ديد، چنين كه موبد. بودند پياده نيز بسيارى كه بود هزار سد سپاهيان

 تو. برهانى بد از را كهتران سر است، اوارسز شهرياران از كه چنان و افكنى دور به را كاستى و كژّى و بجويى راستى و مردمى نيز تو كه باشد
 چه لهراسپ و گشتاسپ به كيش براى از چين سواران آن همراه به زيان پر و پير گرگ آن - ارجاسپ كه اى شنيده را بزرگ داستان آن خودت

 شاه اگر اينك. بكرد كارزار همواره ار،اسفندي گاه تا چنين اين. گشت تلخ ايشان بر زندگانى كه بيĤمد بلخ شهر مردم بر دردى چه و كرد بديهايى
 برتر ازو ام انديشه ليك است، بيشتر شاه از من زندگانى ساليان چه اگر همه اين با. ديد خواهد بسيارى رنج چين تركان از نشنود، مرا پند زمين
 بگرفت، او از شاه]  انوشيروان[  كه را شهرهايى همان من اينك. جويد نمى كارزار ما از قيصر: گفت موبد به شنيد، چنين كه ايران شهريار. نيست

: كه فرستاد پيام چنين قيصر براى و بجست يادگيرى و دانا و خردمند و دبير و پهلوان فرستاده هرمزد پس. بازگردد راه اين از تا سپارم مى بدو
 ايران در پاى باشى، بهروز و مهتر كه بخواهى نچو نيز تو پس. باد تو آن از سرزمين آن همه. خواهم نمى را روم سرزمين از جايى هيچ من

 از سخن اين شنيدن با نيز روم شاه. بگفت او براى بود، شنيده ايران شاه از كه را آنچه رسيد، قيصر پيش به هرمزد فرستاده چون .مگذار زمين
 به را آنها آنگاه. گشت ناپديد رود آنها گَرد از كه برگزيد سپاهى چنان هرمزد شاهنشاه پس .نيĤزرد را بوم و مرز آن خاك ديگر و بازگشت راه آن
 سپاهيان آمد، ارمينيه به خرّاد سپاه چون. بود ايشان سپهدار داد، و اورنگ و فرّ با خرّاد. آورند پاى زير به را خزر كوه تا بفرستاد سرزمين آن

 به سپاهيانش و خرّاد پيروزى از چون. بگرفتند سرزمين آن از بسيارى چيزهاى خرّاد سپاهيان و شدند كشته نيز بسيارى. برفتند آنجا از خزر
 .واداشت كار آن انديشه به را خرد پس. نماند شاه ساوه كينه بجز اى كينه هيچ برايش ديگر رسيد، آگهى هرمزدشاه نزد
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 هرمزد خواستنش و شاه هرمزد به چوبينه بهرام از ستاد مهران دادن نشان

. بادا دور تو از بدى چشم هميشه و باشى جاويد: گفت گيتى شاه آن به نستوه نام به بيدار و خردمند و امشادك اى بنده هنگام همان در
 اوستا و زند با كنجى در و گشته سست و پير گيتى اميد از ديگر ندارد، ياد به او مانند به را كسى روزگار كه - ستاد مهران -پدرم كه بدان

. راندم سخن سپاهيان و جنگى پيالن همه آن و شاه ساوه از او با و بودم او كنار در شبانروز يك و رفتم او دنز به روزگاران اين در. است بنشسته
 .آمد ميان به كهن روزگاران گفته آن از سخن اينك: گفت شنيد، چنين كه پدرم

 من از را سخن اين گيتى شاه اگر: گفت او دارى؟ ياد در چه روزگاران آن از آيا: كه پرسيدم پير ستاد مهران از سخن اين شنيدن با من
 .گفت بازخواهم او به بپرسد،

 روانى تخت درون و برداشتند زود را پير آن و برفتند پس. برود او نزد به شتابان تا بفرمود نامدارى به شنيد، چنين كه شاهنشاه
 چه ما كار اين از تو آيا: پرسيد ستاد مهران از هرمزد مد،آ شاه پيش به سخن از پر سرى و دانش از پر دلى با سال كهن مرد آن چون. بگذاشتند

 بودم من اين فرستاد، زمين ايران به چين از را مادرت خاقان، كه هنگام آن در يادگير، و گوينده شاه اى: گفت بدو پير مرد دارى؟ ياد به چيزى
 نخواست كنيززاده خاقان، از -راست و دانا شاهنشاه آن - درتپ. برفتم مادرت خواستگارى به و گشتم نو دليران از مرد شست و سد رو پيش كه
 به و برفتيم چين خاقان نزديك به نيز ما. نيست شاه همسرى زيبنده كنيز كه چرا  مخواه خاقان دختر بجز را دخترى هيچ: گفت من به و

 بهار بسان شان چهره و تذرو همچون رفتنشان راه كه بود شاهان تخت زيبنده و خوب دختر پنج نهان، در را خاقان. بخوانديم آفرين او بر شاهى
 را دختران آن رخسار آنجا در. برفتم نامور پيشگاه آن به من و بفرستاد شبستان به مرا شاه. بودند نگار و بوى و رنگ از پر سراسر و بود

 هيچ بى. نداشت گوهرى و گردنبند و دستبند هيچ و نبود افسر سرش بر كه بود مادرت تنها. بپيراستند گُل با را زلفانشان سر و بيĤراستند
  كه گشت رهنمون اين به مرا روشنم انديشه پس. بود گرفته رخسار روى بر را خود جامه آستين شرم، از و افكنده زير به را سر و نشسته سخنى

 جاى به فرزندش كه اين از مادرش جگر. بود وربد بد كردار از نژادش و بود فغفور از چينى خاتون نژاد زيرا. نيست خاتون دختر او بجز هيچكس
 خاقان. برداشتم ديگران از چشم و برگزيدم دختران آن ميان از را او من ليك. بود دژم پارسا دختر آن براى از و گشت مى آزرده برود، دوردستى

 و بايد دختر اين تنها مرا كه دادم پاسخ من لىو. هستند باآفرين و خوب دختر، پنج هر زيرا برگزين، را ديگر كسى: گفت من به ديد، چنين كه
 در و بخواند خود پيش به را موبدان و بفرستاد را كسى سخن، اين شنيدن با خاقان سرانجام. رسيد خواهد گزند من به برگزينم، را ديگرى چون
 نگاه او اختر در چون شناس ستاره بود؟ خواهد هچگون او اختر گردش آيا كه بپرسيد دخترش اختر از آنگاه. بنشاند زانو روى بر شاهى تخت كنار
 همچون پسرى ايرانيان شاه از و دختر اين از كه بدان. نشنوى راستى بجز و نبينى نيكويى بجز هيچ كار اين از كه همانا: گفت خاقان به كرد،
 و خشم پر و چشم سياه. گردد مى ابر بسان بخشش در و شير مانند به مردانگى در. شود مى بازو ستبر و باالبلند كه شد خواهد زاده ژيان شير

 روزگار و گشت خواهد برخوردار پدرش گنج از بسيار او. رسيد خواهد شهريارى به او درگذرد، گيتى اين از پدرش چون و بود خواهد نابردبار
 .دآور خواهد را تركان از بزرگى سپاه و خاست برخواهد سترگى شاه سپس. بگذراند خوبى به را بسيارى

 آن از و گردد دردمند او از ببيند، چنين كه ايران شاه. بگيرد سپاهيان آن با را يمن سرزمين و زمين ايران سراسر كه كند مى آن آهنگ او
 و خشك اندامى و دراز بااليى كه باشد مهترپرست سوارى و سرافراز كهترى دوردستها در ايران شاه براى هنگام آن در. بترسد بلند بخت پيروز

 و است چوبينه او پاچنامه. باشد سترگ و گوى تند و چرده سياه و بزرگ بينيش و نيرومند استخوانهايش و دارد تابى و پيچ پر مشكين موهاى
 سپاهش همه و دهد شكست را ترك آن ناگهان و بيĤيد شاه  درگاه به جايى از اندك سپاهيانى با چاكرى چنين پس. رسد مى پهلوانان به نژادش

 كه را دخترش آن سان بدين. نديدم او شادى به را هيچكس كه گشت شاد چنان بشنيد، را شناس ستاره گفتار خاقان چون آنگاه. زند مبره را
 .بداد انوشيروان به بود، دختران همه سر افسر

 رنجه آنها كشيدن از ما كه وردبرآ خود گنج از گوهر چندان خاقان. بازگشتم شد، كرده اينها همه چون و بپذيرفتم شاه براى را او نيز من
 از خون پر دلى با خودش و نشاند كشتى در بود، ديدگانش همچون كه را دخترش آن و براند جيحون رود لب تا را خود سپاه سپس. گشتيم

 كشور اين از م،گفت كه را مردى آن اينك. بگفتم تو براى ديدم كه را آنچه هر من رمه، شهريار اى اكنون. بازگشت جيحون از فرزند، درد
 جان ناگاه و بگفت اين ستاد، مهران. مگوى دشمنى و دوست هيچ به را سخن اين پس. بود خواهد او دست به شاه پيروزى كه چرا  بازجوى

 .گريستند زارى به او بر انجمن همه. بداد
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 داشت ياد به را داستانها اين همواره ستاد هرانم: گفت ايرانيان به آنگاه. بگريست دل خون و بماند شگفتى در ستاد مهران كار از شاهنشاه
 بيرون پير مرد اين از سرانجام گفتار اين كه سپاسگزارم را يزدان. بسپرد يزدان به را اش پسنديده جان و بمرد گفت، ما به را آنها همه چون و

 .آريد پا زير به را رنجها همه و يدآور بجاى را كار اين تا بجوييد نشان كشور هر در كهترى و مهتر هر از بايد اكنون. آمد

 اين: گفت و آمد او پيش به بود، شاه شادى جوياى و زادفرّخ نامش و بود اسپان آخور ساالر كه نامبردار مهتران از يكى هنگام همان در
 و بردع تو كه است - اسپ  هپيچند و سرافراز سوار آن -  گشسپ پسر بهرام پسر بهرام نشانه داد، گردنكشان به ستوده ستاد مهران كه نشانى
 . گشت آنجا پيل و كوس با مرزبان او و دادى بدو را اردبيل

 سوى به سپاهيانش و كوس بى و تنهايى به اردبيل از تا فرستاد بهرام سوى به تكاور اسپى بر سوار را اى فرستاده شنيد، چنين كه شاه
 .كرد ياد برايش را مهران سخنان و داد مژده را او رسيد، بهرام يشپ به فرستاده چون. نخاراند نيز سر راه، در و بيĤيد بارگاه

  هرمزدشاه نزديك به چوبينه بهرام آمدن

 بار تا بفرمود هرمزدشاه رسيد، شاه نزديك به چون. نساخت همراه خود با را سپاه پهلوانان از هيچيك و براند بردع از شتابان چوبينه بهرام
 را هايى نشانه چون. نداشت بدو نيكى بجز گمانى هيچ. كرد نگاه بدو چندى شاه. بكرد آفرين نامدار آن بر بديد، ار شاهنشاه روى كه بهرام. دادند

 .بساخت برايش نامورى جايگاه و بنواخت را او و بپرسيد او از سپس. گشت روى گشاده و بخنديد بديد، او در بود، گفته ستاد مهران كه

 همه. رفت شاه نزد به مرزبان بهرام رسيد، فرا روز و بنمود را خود روى خورشيد و بيانداخت را خود مشكبوى چادر تيره شب آن چون
 .بگشودند راه گرانمايگان

 سپاهى يا كنم آشتى شاه ساوه با من آيا: پرسيد او از سپس. بنشاند تخت روى بر نامداران همه از برتر را او و خواند پيش به را بهرام شاه،
 آشتى اين باشد، داشته جنگ  آهنگ او اگر. نيست شاه ساوه با آشتى براى راهى هيچ كه بدان: گفت بدو جنگجوى بهرام م؟بفرست جنگش به را

 به چون كه همانا. گشت خواهند دلير اى، نگشته كامروا تو كه ببينند چون تو بدخواهان كه اين ديگر و. آورد خواهد بر در شكست ما خواستن
 يا كنم درنگ بايد آيا چيست؟ چاره پس: گفت بدو شنيد، چنين كه هرمزد. بود خواهد فرمانبرى همچون جنگ آن ى،آور پيش بزم رزم، هنگام

 گرانمايه آن كه همانا. افكند پِى اختر توان مى بهتر بپيچد، داد از سر تو بدسگال دشمن اگر كه بدان: گفت چوبينه بهرام بجنبم؟ جاى از
 توانند نمى آتش و آب كه چرا بجوى، رزم خود بدكنش دشمن با نيز تو پس. نيست داد كنار در جايى هيچ ار بيداد: كه است گفته انديش نيك
 آوريم، پيش داريم نيرو و هنر هرچه چون ما اينك. گزيد خواهد نويى شاه آسمان، خود باشد، ديگرگونه روزگار كار اگر ليك. بمانند هم كنار در

 با شوند، كشته ايرانيان از تن هزار ده كه اين بى چون. بود خواهيم شرمسار پهلوانان از نه و كرد اهدخو نكوهش ما بر پاك يزدان نه ديگر
 بر اگر ليك بپيچى؟ خود بدخواه دشمن از روى جنگى هيچ بى كه گفت خواهد چه تو به آهوجوى دشمن بپيچيم، كارزار از سر سرى خيره

 دل بايد ديگر نگرديم، پيروز هم باز و بكشانيم كارزار رده در را گوپال و تيغ هزار سد و باريمب تير خود كمانهاى از بهاران ابر همچون دشمنان
 كه ببينيم تا كوشيم مى اكنون ولى. گرديم توان و تن و جان بى كه آمد درخواهيم دشمن فرمان به هنگام آن پس. بكشانيم نيكبختى از را خود

 .گشت درخشان پيشگاه آن و بخنديد بشنيد، را بهرام گفتار هرمزدشاه چون آورد؟ اهدخو پيش به برايمان زيانى و سود چه سرنوشت،

 در بپرسد، چيزى تو از هرمزدشاه چون: گفتند بهرام به و گشت خون از پر كارآزمودگان دل. آمدند بيرون شاه پيش از همگى آنگاه
 .مكن دليرى بسيار سخنانت

 شاه پيش در تو كه آنگونه تواند مى كسى چه آيا ليك. است بسته نيز پشّه و مور بر را راه كه است شاه ساوه همراه به سپاه چندان زيرا
 من دهد، فرمان نامبردار شاه چون كه بدانيد دالوران، و نامداران اى: گفت مهتران آن به شنيد، چنين كه بهرام باشد؟ سپاه پهلوان بگفتى،
 بود، بگفته بهرام كه سخنانى آن بر يك هر و برفتند گيتى شهريار آن پيش به بيدار رآگاهانكا هنگام همان در. هستم سپاه اين پهلوانى آماده

  .بگفتند و بيافزودند نيز ده
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 را چوبينه بهرام هرمزد، دادن پهلوانى

 را جنگاورش سر و كرد سپاهيانش ساالر را بهرام پس. شد آزاد سپاه آن انديشه از ديگر و گشت شاد سخنان آن شنيدن از ايران شاهنشاه
: گفت بدو و بيĤمد شهريار پيش به افزار جنگ با و كمربسته سپهبد بهرام آنگاه. بخواندند سپهبد را بهرام نامجوى، پهلوانان همه. برآورد ابر به تا

 و هستند كسانى چه سپاه جنگاوران كه ببينم و گردد آشكار سپاهيان شمار تا خوانم پيش به را لشگر ديوان مهتر بيابم، دستور شهريار از اگر
 پس. گردد مى باز تو به بدى و نيك هر و هستى تو سپاه، ساالر: گفت بدو شنيد، چنين كه هرمزد باشند؟ مى پايدار جستن، نام گاه به كداميك

 دوازه نام و برگزيد ايرانى نامدار سواران از سپاهى آنگاه. بروند او پيش به سپاهيان تا بفرمود و برفت سپاهيان گذشتن ميدان به سپهبد بهرام
 -سينه يالن نام به كسى بهرام آنگاه. ننوشتند را ديگرى هيچكس نام سالگان چهل بجز و بنوشتند را ساله چهل برگستوانور و دار زره سوار هزار
 را نژادش و بگرداند را خود سپا و آيد سپاهيان رده پيش به نبرد روز در تا بساخت نامدار جنگاوران آن سرِ را -بود كينه از پر اش سينه كه

 تا بفرمود - گرداند نمى بر نيز آتش از تاختن هنگام به را خود اسپ كه -ايزدگشسپ به سپس. بيĤورد ياد به جنگاوران دل بر را جنگ و بگويد
 پهلوان بهرام آنگاه. بود اهسپ پيش در -گرفت مى را شيران دم اسپ، بر سوار كه -نيز نرداگشسپ. بدارد پاس را سپاه چپ و راست دست و بنه
 و باشيد زيان كم و آزار كم سازد، روشن را تان تيره بخت اين و باشد شما يار ايزد كه خواهيد مى اگر روان، روشن نامداران اى: گفت سپاهيانش به

 شورى تيره، شب اين در كه رانيدب اسپ چنان و بجنبيد جاى از همگى برآيد، كارناى آواى تيره شب در چون و نبنديد ميان به بدى كمر هرگز
 .بيانديشند آسودگى و نيرو به نبرد روز در كه نبايد اسپان و سواران. خيزد بپا

 روزىِ و بگشود را گنج در و گشت شاد او كردار و گفتار از رسيد، آگهى ايران شهريار به بهرام شدن آماده چگونگى از چون ديگر، سوى از
 شهر به بودند، رها كه هم را جنگى اسپان از گله چندين. بداد بدو را آنها و بگشود بهرام بروى نيز را افزار جنگ گنجهاى در و بداد را سپاهيان
 نيز اكنون اى، ديده كارزارى گونه همه كه تو: گفت بدو و بخواهد شاه از است، بايسته هرچه تا بفرمود - سپاه پهلوان آن -بهرام به آنگاه. بيĤورد
 .هست نامور شاه ساوه آن همراه به سپاهى و افزار جنگ دازهان چه كه اى شنيده

 سپاهيان ميان از برگستوانور و دار زرده سوار هزار دوازده تنها تو ليك. لرزيد خواهد او تركان جنگ از آوردگاه زمين نبرد، روز در كه همانا
 ميان از را ساله چهل مردان تنها شمشيرزن، جوانان بجاى تو د؟بو خواهد چگونه كار نبرد، روز در اندك سپاه اين با آيا دانم نمى. برگزيدى
 .بخواستى انجمن

 گيتى شاه اينها از پيشتر كه را بزرگانى آن داستان خودت زبان، چرب و اختر نيك شاه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه سپهبد بهرام
 كمتر يارانش اگر باشد، يار كسى با پيروز بخت چنانچه كه دارم گواهى تان،داس اين از بشنود، فرمانروا شاه اگر نيز من اكنون. اى شنيده اند، بوده

 و پهلوان و سوار مرد هزار دوازده تنها رستم ليك. آوردند بند در هاماوران در بيكران سپاهى با را كاووس كي كه بدان. بود خواهد روا باشند،
 .نيĤمد نامداران آن به هم گزندى هيچ و بيĤورد بند از را كاووس كي و برگزيد شايسته

 نيز بزرگ اسفنديار. بيĤورد سياوش خواهى كين به را برگستوانور سوار هزار دوازده تنها نيز -آزادگان و نامداران سر آن -كشوادگان گودرز
 اين از سپاهيان اگر كه بدان پس. برآورد گَرد ارجاسپ دژ و سپاه آن از خود گرى چاره با و بيĤورد ارجاسپ سوى به را جنگاور هزار دوازده
 . بود خواهد بيرون خرد و مردانگى از باشند، بيشتر تن هزار دوازده

 از بيشتر ساله چهل مردان كه گفتى كه آن ديگر. شد خواهد  پيچان كارزار از سرانجام آورد، جنگ به را بيشمارى سپاهيان كه سپهبدى
 ديده بخود را بسيارى روزگاران. باشد مى فزايش به رو پيوسته مردانگيش و است ودهآزم ساله چهل مرد كه بدان پس  جويند نمى جنگ جوانان
 از فرسوده مرد روان. پيچيد نخواهد جنگ از سر و بود خواهد هراسان آبرو از و بدگويان گفتار از و آورد مى ياد به را نمك و نان مهر و باشد
 است، درنگ و پايدارى به نياز كه هنگامى به و خورد مى فريب ببيند، خواسته و يزچ جوان چون ليك. پيچد نمى دودمان و فرزند و زن براى

 به است، نيافته خرد و نيست آزموده چون. شناسد نمى باز باارزش از را ارزش بى كار و ندارد كشاورزى و فرزند و زن جوان،. باشد نمى شكيبا
 جنگ از و كند مى پشت دشمن به نشود، پيروز اگر ليك. كند مى درنگ و شود مى انخند و شاد شود، پيروز جنگ در اگر. نگرد نمى كارها ارزش
 .گريزد مى

 از و بپوش كارزار جوشن و برو: گفت بدو و گشت تازه بهارى گلهاى همچون شادمانى از بشنيد، را چوبينه بهرام گفتار كه ايران شهريار
 و بيافكند خود رنگ زرد اسپ بر برگستوان و بخواست رومى كالهخود و گبر و كمر و برفت شاه نزد از نيز سپهبد بهرام. بيا ميدان به ايوان
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 با هم سپهبد بهرام. خراميد ميدان به تير و چوگان و گوى با خود دستور همراه به نيز شاه ديگر، سوى از. ببست فتراك به را خود پيچان كمند
 آن شاه آنگاه. ببوسيد را زمين روى نيز سپهبد بهرام. بكرد آفرين او بر بديد، را او شاه چون. آمد شاه ميدان به رومى كالهخود و گرز و جوشن
 بهرام به را آن سپس و ماليد دست آن بر خندان و گرفت دست در بود، رستم پيش در جنگها هنگام به كه را بنفش و اژدهاپيكر شاهى درفش

 اين بزرگ را او من شاهان كه است كسى آن درفش دارى، دست در اينك كه شىدرف اين كه بدان: گفت بدو و بكرد آفرين او بر بسيار و داد
 فرمانبرى، و پهلوانى و مردانگى اين با تو كه كنم مى گمان چنين اكنون. بود روان روشن و پيروز و پهلوان رستم نامش و خواندند مى انجمن
 . هستى ديگرى  رستم

 درفش كه سپهبد بهرام آنگاه. باشى روان روشن و پيروز: گفت و كرد آفرين او بر شنيد، چنين كه پهلوان بهرام. باشى شاهدوست و پيروز
 .گشتند پراكنده نيز شاه پهلوانان و رفت خود نشستنگاه به شادى با داشت، دست در را تهمتن

  شاه ساوه جنگ به چوبينه بهرام رفتن

 روى بر سپاهيان پيش در و آمد شاه ايوان به سپهبد بهرام گشت، رپديدا دور از خورشيد درخشان سپر و زد بر سر كوه از سپيده چون
 را استواران از يكى كه دارم آرزويى شهريار از اكنون. گشتم روزگار تاج كه بود تو فرّ با و شدم بهانه بى ديگر من كه همانا: گفت و بغلتيد خاك

 در گونه اين سپاهى آن و بنويسد اى نامه در را او نام استوار آن ، دآور خاك بر را دشمنى سر نبرد در كه كسى هر تا بفرستد من همراه به
 از و برود سپهبد با تا بفرمود مهران به شاه پس. است يادگير و گوينده و بزرگ پير، مهران: گفت شنيد، چنين كه هرمزد. گردد كامروا گيتى
 .بشتابد جنگ سوى به ايوان

 تيسفون از بود، روان سپاه پيش در شيرى نرّه همچون كه سرافراز بهرام سپهبدى به يرانا دلير و خردمند و پهلوان سپاه سان بدين
. گردد مى خندان و شاد نبرد، روز به مرد كه همانا: گفت و بنشست رازگويى به خويش موبد با و بازگشت گيتى شاه برفت، بهرام چون. برفت
 با پهلوان اين كه بدان. هستى جاويد زندگانى سزاوار براستى زيرا باشى، جاويد :گفت بدو موبد شد؟ خواهد چه پس اين از كه گويى مى اينك
 ترسم مى ليك. آورد خواهد بار به است، شده بر بى كه را گيتى اين و شد خواهد پيروزگر و شاد گمان بى روشن، روان و تيز گفتار و باال و برز اين
 سخن شير همچون شاه، با گفتارش در و نمود مى بسيار دليرى سخنانش در پيوسته كه چرا. بپيچد سر خود پروردگار شاه از سرانجام نيز او كه
 .راند مى

 و تاج اگر باشد سزاوار گردد، پيروز شاه ساوه بر او چون كه بدان. مكن آلوده بدانديش زهر با را پادزهر: گفت بدو شنيد، چنين كه هرمزد
 را لب و بپژمرد بشنيد، شاه از را سخن اين كه موبد. مباد هيچ اين جز و گردد باآفرين شهريارى او كه باد چنين پس. بسپارم او به نيز را تخت

 .بگزيد دندان به

 آنگاه. بگذشت چندى كه اين تا داشت، نگاه خود دل در را آن بود، بشنيده موبد از را سخنى چنين كه ايران شهريار ديگر، سوى از
. بگوى من به ببينى، هرچه و برو پهلوان بهرام پس از تيز: گفت بدو و كند پژوهش درستى به را سخن اين تا بجست خود درگاه از را رازدارى

 .بشتافت بهرام پس از گفت، مى را كارى هر سرانجام و بود گوى پيش هم و راهبر هم و نبود آگاه اش انديشه از هيچكس كه نيز سخنجوى مرد

] گوسپند و گاو[ سر كه كسى راه ميان در.  رانْد مى سپاه پيش در دست به نيزه بود، هشد بيرون تيسفون از كه بهرام هنگام همان در
 و برانگيخت سويش به را خود اسپ بود، دور او از كه سپهبد بهرام. آمد او پيشواز به داشت، پاكى  چپين ميان در فراوانى سرهاى و فروخت مى

. بيانداخت خواست، مى كه سويى آن در را سر آن و براند و بكرد راست را نيزه و رداشتب خود سرنيزه نوك با آنها ميان از را سرى كه شگفتا
 راه سر بر سپاهيانش پيش در و برم مى سان بدين نيز را شاه ساوه سر من: گفت و افكند پِى اختر چنين افكند، راه بر كه سرى آن از آنگاه
 . زنم مى برهم را سپاهش همه و افكنم مى

 از سرانجام بخت پيروز مرد اين كه همانا: گفت خود با و افكند پِى اخترى بود سزاوار كه چنان بديد، بهرام از را كار اين كه شاه فرستاده
 را اين و آمد شاه پيش به فرستاده پس. گردد درشت نيز او با و بپيچد شاه از سر برسد، خود دل كام به چون سپس و بيابد تخت رنج، اين

 .گشت تيره سبز، برگ آن ديگر و بپژمرد و بود بدتر نيز مرگ از برايش سخن آن. گشت يار اندوه و درد با سخن،  اين نشنيد از شاه. بگفت
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: كه بگوى سپهبد بهرام به و برو: گفت بدو و بفرستاد پهلوان بهرام پيش به تازان را او و بخواست درگاه از را جوانى فرستاده هرمزدشاه
 به كه را سودمندى و آميز پند سخنان و سازم تهى بيگانگان از را اينجا تا بازگرد من پيش به پگاه و مرو پيشتر هستى، كه اينجايى از امشب
 اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام: بگفت بدو بود، شنيده را آنچه هر بيĤمد، پهلوان بهرام پيش به جوان فرستاده چون. بگويم تو به آمده، يادم
 كار اين از نيز بدسگال دشمن و باشد  مرغوا راه، از بازگشتن كه چرا. بازگردند راه از كه نخواهند سپاهيان از هرگز كه بدان خردمند، شاه

 . شوند درخشان سپاهيانت و كشور تا آيم مى نزدت به شوم، پيروز چون پس. شود نيرومند

 و گشت خشنود او گفتار شنيدن از شاه. بگفت او براى بود، هشنيد نيكخواه بهرام از هرچه و آمد شاه نزد به سخن اين شنيدن با فرستاده
 .شد سود بى پوينده مرد رنجهاى آن همه ديگر

 از و برفت خوزيان كشور تا چنين اين. بخواند يزدان نام ايشان بر پيوسته و براند را خود سپاهيان پگاه سپهبد بهرام ديگر، سوى از
 ليك بخريد، را جوال آن و بيĤمد سواران از يكى. برد سپاهيان ميان به را كاه از پر جوالى زنى آنجا در. نرسيد آزارى هيچكس به سپاهيانش

 تو سپاه پيش به را آن از جوال يك. دارم نهان كاه اندكى من كه بدان: گفت بدو و آمد بهرام پيش به خروشان زن،. برفت و نداد را آن بهاى
 .آوردم

 برآمدند مرد آن جستجوى به درنگ بى سخن، اين شنيدن با. بگرفت من از را آن دارد، سر بر آهن زا كالهى كه سواران از يكى اكنون ولى
 سراپرده همان پيش در بهرام  پس. بودى شمرده ناچيز بسيار را كار اين تو: گفت مرد آن به پهلوان بهرام. كشانيدند سپهبد بهرام پيش به را او و
 از پر كار اين با را بدساز مردمان دل و كرد نيم دو به دشنه با را او ميان آنگاه. بكردند خُرد و شكستند نيز را دستش و پاى و سر و بكشت را او

 ديگر بستاند، كسى از را كاهى برگ كه كسى هر كه بدانيد انديش، پاكيزه نامداران اى: كه برآمد خروشى سراپرده از سپس. ساخت بيم
 بهرام گونه بدين. بخريد سيم با داريد نياز هرچه پس. ساخت خواهم نيم دو به دشنه با را او ميان و بود نخواهد فريادرس را او هيچكس
 .بودند پناه در او از راه بى و راه همه و براند راه آن در دادگرى با را خود سپاهيان

  فريبنده پيام به شاه ساوه نزديك را برزين خرّاد هرمزدشاه، فرستادن

 .بود رنج در او گنج و پيل همه آن و شاه ساوه سپاه نآ انديشه از همواره هرمزد

 بر بيم و ترس او از پيوسته و بود نيم دو به دلش و اندوه از پر روانش. شد اندوه و درد از پر نيز بهرام از و گشت بسيار اش انديشه سرانجام
 سپاهيان و برو. نيĤسايى تاختن از و بكوشى و بروى دشمن سوى به تا باش آماده: گفت برزين خرّاد به شاه رسيد، فرا تيره شب چون. داشت دل

 پند اى نامه تا بفرمود هرمزدشاه آنگاه كدامند؟ پهلوانانشان و است كسى چه سپهبدشان و اند چگونه و هستند تن چند آيا كه ببين را شاه ساوه
 هرات سوى به: گفت بدو و داد فرستاده به بيشمارى شاهوار پيشكشهاى همراه به را نامه آن و بنويسند گزند پر شاه ساوه آن سوى به را آميز
 اى، بشنيده ما از كه آنچه و ما انديشه اين از پس،. هست ديگرى سپاه كه مپندار و است جنگاور بهرام كه بدان شود، پديدار سپاهى چون و برو
 اى تازه دام شاه ساوه براى خرام و نويد با من باشى، انرو روشن و پيروز: كه بگوى و بكن آفرين ما سوى از بسيار را او و بگوى بهرام به

 .بيĤورم تو دام پيش به دراز و چرب سخنان با را او من كه باشد. بشنود را تو آواز و نام او يا و گردد آشكار تو راز كه نبايد پس. ام گسترانده

 .برفت بود، فرموده شاه كه همچنان و گشت آماده شنيد، چنين كه برزين خرّاد

. شد روان بودند او سپاهيان و گنج و پيالن كه آنجا و شاه ساوه سوى به آنجا از سپس و بگفت بدو را سخنان آن بديد، را بهرام چون
 شاه ساوه تا بيافزود پيامش آن بر گونه همه و بگفت پنهانى او با بود، شنيده آنچه هر و برد نماز و بستود را او بديد، را شاه ساوه كه فرستاده

 سپاه نگاهبانان آنگاه. بزد جويبارى لب بر را خود سراپرده آمد، هرات دشت به نامدار شاه ساوه سرانجام چون. بيĤورد هرات به را خود پاهيانس
 مدارنا مهترى همراه به سپاهى كه بدان: گفتند بدو و آمدند شاه ساوه پيش به شتابان بديدند، را سپاهيانش و بهرام چون و آمدند راه به تركان

 او به بسيارى سخنان تندى با و بخواند خود سراپرده به را فرستاده و شد انديشه از پر شنيد، چنين كه شاه ساوه. است آمده هرات دشت به
 گجن به را پارسى سپاهى و بسازى دامى برايم تا بيĤمدى هرمزدشاه درگاه از. ديد خواهى را نشيب فراز، اين از اكنون فريبكار، اى: كه بگفت
 به گمانى بيĤيد، تو سپاهيان پيش به اندكى سپاه اگر: گفت شاه ساوه به برزين خرّاد ليك. برافرازند سراپرده هرات مرغزار بر كه بيĤورى من

 بگيرد زينهار او از تا نهاده روى شاه ساوه سوى به ايران از كه است نامجوى يك يا و گذرد مى اينجا از كه است مرزبانى اين كه چرا مكن، زشتى
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 را هيچكس گردند، جوى كينه نيز دريا و كوه اگر كه براستى. باشد ترس بى راه در تا بيĤورده خود همراه به را سپاهى كه است بازرگانى يا و
 از اهش ساوه است؟ كسى چه راهجوى آن كه ببيند تا فرستم مى او نزديك به را مردى من اكنون. شود روياروى تو با كه بود نخواهد اين ياراى

 .باشد همين راه، گويى: گفت بدو و گشت شاد او گفتار شنيدن

 شب كه هنگام آن. نرسد بدو گزندى تا گشت گريز آماده برآورد، سر كوه از تيره شب و برفت خود سراپرده سوى به برزين خرّاد چون
 .برود پهلوان آن نزد هب پدر پيش از سپاهيانش با تا بفرمود جوان و خردمند فغفور به شاه ساوه شد، تر تيره

 آن از و هستند كسانى چه جويان جنگ اين كه بپرسد و برود تا بفرستاد را سوارى رسيد، ايران سپاه نزديك به -شاه فرزند -فغفور چون
 و ساالر و دسپهب كه برگوييد نامدار، مردان اى: كه خروشيد و بيĤمد گَرد همچون شتاب به تركان سوى از سوارى پس دارند؟ چه آهنگ تاختن
 بهرام سپاه رزمجويان از يكى پس. ببيند سپاهيانش بى را او خواهد مى -شاه ساوه دل و چشم آن - فغفور زيرا كيست، رزم در شما نامبردار
 كه چين ورفغف. شد بيرون سراپرده از بود، سرش فراز بر لرزانى درفش كه سپهبد بهرام. بگفت بدو بود، شنيده را آنچه و آمد او پيش به چوبينه

 اينجا در چرا اكنون و اى رانده اينجا به كجا از آيا: كه پرسيد او از و بتاخت او نزد به شتابان جهنده رنگ زرد اسپ آن بر سوار بديد، را او
 به من كه مباد رگزه: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. اى بگريخته پارس از رو آن از و اى بريخته خونى و اى گشته آزرده كه ام شنيده اى؟ مانده
 آن به شاه ساوه سپاه آمدن از چون. ام آمده اينجا به رزم براى و شاه فرمان به بغداد از سپاهيانم همراه به من كه بدان. بورزم كينه ايران شاه

 .بگير ايشان بر را راه تير و شمشير و سرنيزه و گرز با و برو: گفت من به او رسيد، آگهى هرمزد شاهى بارگاه

 .بگفت بدو بود، آنچه و برگشت پدر پيش به زود سخن، اين شنيدن با ورفغف

 برزين خرّاد كه بدان: گفت كسى ليك. برآمد او جستجوى به درنگ بى و گشت بدگمان فرستاده آن به ديگر شنيد، چنين كه شاه ساوه
 از توانست چگونه بدگمان مرد اين آيا: گفت خود پسر هب سخن اين شنيدن با شاه ساوه. بگريخت اينجا از گريست، مى خون آمدن از پيوسته كه

  گشتند؟ خوار سپاه نگاهبانان بيشمار، سپاهيان اين با و تيره شب اين در چرا بگريزد؟ اينجا

  چوبينه بهرام نزد شاه ساوه فرستادن پيام

. مبر را خود آبروى اينجا در بيهوده: كه بگوى را او و برو پارسى آن نزد به: گفت بدو و فرستاد بهرام نزديك به را مردى شاه ساوه آنگاه
. ندارد همتايى چندان گيتى در كه فرستاده كسى جنگ به را تو كه است جسته را تو مرگ ايران، پادشاه آن كه دانى مى بخوبى را اين كه همانا

 سپاهيانم و پيالن با را آن آيد، راهم سر به نيز كوه اگر من كه بدان اينك. بشنيدى را او نادلپذير گفتار نيز تو. بگير او بر را راه و بر: گفت تو به
 مرگ جوياى نهانى گيتى شاه آن اگر كه بدان: گفت و بخنديد او تيره روش و راه اين به بشنيد، را او گفتار بهرام چون. آورد خواهم پاى زير به
 از كه را آنچه و آمد شاه ساوه پيش به فرستاده آنگاه. شوم كشته اهر اين در كه باشم شايسته باشد، خشنود من از اگر هم باز باشد، نيز من

 گفتگو همه اين بايد چرا كه بگوى بدو و بازگرد او پيش به: گفت بدو سخن اين شنيدن با شاه ساوه. بگفت او براى بود، بشنيده رزمخواه بهرام
 كه رازى هر: گفت بدو و آمد بهرام نزد به شنيد، چنين كه فرستاده. اهبخو ما از دارى، كه آرزويى هر اى، آمده رزمگاه اين به كه اينك كنى؟
 اگر كه بگوى او به: گفت بدو بهرام ليك. جويد مى را تو اخترى نيك ببرى، فرمان او از تو اگر كه است شهريارى اين كه زيرا  ساز آشكار دارى
 و سازم ميهمان سرزمين اين در را تو من بجويى، آشتى نهانى -گيتى شهريار آن -هرمزد از اگر كه بدان. مجوى بهانه ديگر جويى، مى داد

 شاه نزد به را سوارى آنگاه. دهم مى كمر و كاله باشد، شايسته كه هر به و بخشم مى سيم و زر نيز سپاهيانت به. ببرم فرمان تو از گويى هرچه
 جنگ براى از اينجا به اگر ليك. بنوازد را تو كنى، دوستى او با اگر و يدآ تو پيش به راه نيمه تا تو همتاى همچون شاه خود تا فرستم مى ايران
 من. بگريد تو بر مهترى هر كه گشت بازخواهى هرات دشت اين از چنان و باشى آماده نهنگ چنگ به دريا در گويى كه همانا پس اى، آمده

 .گردانم بازمى راه اين از خوارى به را تو و بمانى ديرى تا اينجا در كه گذاشت نخواهم

 بخت بجز چيزى هيچ كه براستى. گردد همراهت نيز باران و باشد باد راه، پس در و چاه راهت پيش در برگشتن هنگام به كه باشد پس
. بداد اهش ساوه به را بهرام پيام و بازگشت باد همچون سخن اين شنيدن با فرستاده. آيد بد سرت بر تا خواست و آورد اينجا به را تو كه نبود بد

 :كه ببر پيام برايش و بازگرد ديومرد آن نزد به و برو: گفت فرستاده به و گشت برآشفته رزمخواه شيردل آن از بشنيد، را او پيام شاه ساوه چون
 .يافت نخواهم شادكامى نيز كشتنت از و بود نخواهد نامى هيچ مرا تو با جنگ در همانا
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 ميان در بخواهى، زينهار من از اگر ولى. است بهتر كارى هر از كردن كهترى هم تو براى ،است كهتر من پيش در نيز تو شاه چون پس
 را مردانگى كه بدان. شد خواهند آراسته هم سپاهيانت همه و بيابى من از فراوانى خواسته و ساخت خواهم سرافرازتر همه از را تو انجمن، اين
 آن بهرام چون. بگفت را گزاينده پيام آن و بازگشت بهرام نزديك به شنيد، چنين كه گردنفراز فرستاده. جويند نمى ديوانگى و سود بى گفتار با

 كهترى اين از كه هستم كهتر اندازه اين تا من اگر كه بگوى را او. سازى نهان خود مهتر از را پاسخ اين نبايد: گفت مرد آن به بشنيد، را پيام
 و نيĤمد تو با جنگ به تندى به دانست، مى ننگ خود براى را تو با جنگ من سپاه با شاهنشاه چون كه بوده همين براى از آيد، مى سرم بر ننگ
. بفرستم ايران شاه نزد به و كنم جدا تن از را او سر و سازم ويران را شاه ساوه دودمان تا براندم را سپاهيان اين بودم، ناچيز و كهتر چون من
 مرا. باشد ننگى تو براى بايد بكنم، تو آهنگ ناچيزى و كهترى اين با من كه اين كه براستى. سازم نيزه بر كه ندارد را آن ارزش او سر كه چرا

 فرا تو مرگ ببينى، را درفش اژدهاى آن چون كه بود خواهد من پشت در الژوردين درفشى هنگام آن در. ديد نخواهى نبرد روز در بجز هرگز
 . بود خواهد من سرنيزه نيام همچون تو كالهخود و سر و رسيد خواهد

 براى بود، شنيده و ديده كه را آنچه و آمد شاه ساوه نزد  به و كرد پشت بدو بشنيد، را بهرام درشت گفتارهاى آن شاه ساوه فرستاده چون
 سم گَرد از كشور همه پس .رندبيĤو دشت به را سرافراز پيالن و ببرند بيرون به را كوس تا بفرمود و بردميد كينه آن از تركان شاه سر. بگفت او

 سياه و سرخ و زرد سره يك دشت و در كه آمده سپاهى چنان كه بشنيد بهرام چون ديگر، سوى از. برخاست نفير خروش و گشت سياه اسپان
 بود هرات شارستان ايشان پشت در. بيĤمد تن بر زرهى و دست در گرزى با نيز خودش و گردند سوار اسپ بر تا بفرمود سپاهيان به است، گشته

 .بيĤراست را تنه يك و يكدل سپاه آن چپ و راست سوى بهرام پس. زن تيغ سپاهى رويشان پيش در و

 برگ و ساز و آرايش به رزمگاه آن از شاه ساوه. يافتند مى روشنايى ها سرنيزه نوك از ستارگان و بود گشته جوشن از پر گيتى همه گويى
 اندوهگساران و كارآزمودگان و سواران به پس. يافت ناكام و تنگ را خود جاى همه و ديد بهرام سر شتپ در را هرات. بنگريست سپاه آن

 را هرات شارستان و بيĤمدند سپاهيان اين كه اين تا بود اينجا و آمد من پيش به پارسى مهتران انجمن آن از اى فريبنده مرد: گفت خويش
 سوى در. شد ناپديد زمين، و نيلگون آسمان،. بركشيد را سپاهيان رده تنگ جاى آن در شاه ساوه آنگاه. گشت خارستان ما جاى و بگرفتند
 مرد هزار چهل. داشتند جاى گذار دشنه يا گذار نيزه سپاهى هزار چهل هم چپ سوى در. بودند دار نيزه و زن ژوپين سوار هزار چهل سپاه راست
 در را پيالن از ديوارى چون. بودند گشته گرفتار تنگ جاى آن در و بودند بيكار سپاهيان زا بسيارى ليك. بايستانيد سپاه پشت در نيز را دلير
. بود خواهد تنگ سپاه جايگاه آن كه انديشيد خود با و گشت اندوهگين آنها پشت در شاه ساوه دل ببستند، را راه و آوردند فراز سپاه پيش
 .شد خواهد بيكار او شاهى تخت كه گفت مى او بخت گويى

  چوبينه بهرام به ديگر پيام شاه، ساوه فرستادن

 نيست يار تو با آسمانى بخت كه همانا: گفت بدو و بفرستاد بهرام نزد به هرات دشت از را اى فريبنده و آور زبان و پهلوان مرد ديگر بار پس
 بزرگان نژاد از هيچكسى كه اى يافته را تن دو تو كه بدان. كن باز دل چشم و ساز خود يار را خرد اينك. شنوى نمى را سخن و پند همه اين كه
 برگ از سپاهيانم. است -پرموده - نژادم فرّخ پسر ديگرى و هستم گيتى شاه داد، به كه من يكى. است نبوده ايشان مانند به كنون تا گيتى در

 بيشتر سراپرده و خرگاه و افزار جنگ. خنديد خواهى بهارى راب باران به ديگر بگيرم، را سپاهيانم و پيالن شمار اگر. هستند افزونتر نيز درختان
 من برابر در شهرياران همه. آمد خواهى ستوه به بشمارى، نيز را كوه و بيابان مردان و اسپان اگر. آورى خود انديشه در بتوانى كه است آن از

 .باشند كهترى سزاوار اگر همه آن هستند، كهتر

 مهتر آن بجز فرّخ بزرگان همه گيتى در. بردارند مرا افزار جنگ و گنج توانند نمى آيد، دويدن پاى را هكو يا و شود روان دريا آب اگر
 بر راه بجنبانم، جاى از را سپاهيانم من اگر. بود خواهد من بدست تو مرگ كه داند مى را اين روشنى به من روان. خوانند مى شاه مرا تو پارسى

 پيش به كه نيست هيچكس توران و ايران در. گريزند مى آنها بوى از سواران كه دارم كش برگستوان پيل هزار .شد خواهد بسته نيز پشّه و مور
 بدانديش، اى. باشند مى نيز اين از بيش كه بسا و هستند من سپاهيان جا همه تيسفون شهر پيش تا اينجا از. رساند رنجى مرا بتواند و آيد من

 چشمت دارى، هم اگر و ندارى مهرى خود تن بر نيز خودت. است ديوانه فريبكار، مرد آن كه شايد است؟ هبفريفت را تو كسى چه كه برگوى
 تو به من تا بيا من نزد به و بپرهيز جنگ اين از اينك. نيست سزاوار خردمند مرد از گويى گزافه كه چرا. شناسد بازنمى يكديگر از را بد و نيك

 آنگاه. شوى مى نياز بى بد كردن كهترى اين از و يابى مى مهترى ما نزد در ديگر پس آن از. بدهم نيز را خود دختر و افسر و ارجمندى و بزرگى
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 به او رخت و گنج و افسر همراه به را او تخت و تاج نيز من و افتاد خواهد من چنگ به تختش و تاج آن شود، كشته جنگ در ايران شاه چون
 تو به آن براى از را سخنان اين من كه بدان. بود خواهد تو آن از سرزمين و گنج و سپاه آن و روم مى روم ىسو به آنجا از خودم و سپارم مى تو

 اين. اند بوده سپهبد همگى نيايت و پدر و دانى مى را گرى چاره و ساختن سپاه كه چرا  يافتم فرهمند كارها، اين براى و پسنديدم را تو كه گفتم
 بجز هيچ اى، بساخته رزمگاهى ما پيش در اندك سپاهيان اين با كه اكنون. است بخشايش جاى تو بر مرا راستىب و نيست ساختگى ما گفتار
 .بپيچى سر من خواست از كه اين مگر يافت، نخواهى من از گفتم كه پيامى اين

 را شاه ساوه چوبينه، بهرام دادن پاسخ

 بزرگان ميان در بدنشان اى: گفت او به تيره سخنانى با پاسخ در پس. يدبشن سپهبد بهرام و بگفت را سخنان اين شاه ساوه فرستاده
 را تو بگفتى، اكنون و اين از پيش كه سخنانى آن با.  نمانْد آبرويى برايت هيچكسى نزد به ديگر كه همانا بسيارگوى، سود بى شاه اى گردنكش،

 سخنان چون. بجويد هنر سخن، با خواهد مى و گرايد مى گفتار به نگىمردا از آيد، بسر روزگارش كه كسى براستى. ديدم توانا گفتار، در
  دهم مى تو به را آن تاج و تخت و كشور آن و كشم مى را ايران شاه كه گفتى كه آن يكى. گشت ترسان گزند، بيم از دلم بشنيدم، را ناسودمندت

 پيش در همگان و بودم مهتر من كه گويد مى جاى هر در برانى، هىد از را درويشى چون: كه است زده داستان كار اين بر مهترى كه بدان پس
 و دخترت از كه آن ديگر. بفرستيم گيتى شاه آن نزديك به اى نيزه فراز بر را سرت كه گذشت نخواهد كار اين بر روز دو اينك. بودند بنده من
 زمانى در كه خواندم مى شناس نيكى شاه را تو و شدم مى رسپاسگزا تو از هنگام آن من كه بدان گفتى، سخن كشورت و سپاه و گنج از نيز

 من نزد به آراسته كاخ آن از خواسته همراه به را دخترت و بردى نمى ايران تخت و تاج به گمانى هيچ كه دادى مى من به را خود دختر
 كنار به من نيزه كه اكنون ليك. كردى نمى رزم ايران دليران با نيز تو و بود تو دوست ايران، در من چون كسى هنگام آن در. فرستادى مى

 من آن از اى برده كه رنجهايى و دختر آن با گنجت و تاج و سر درگذرى، چون آنگاه. سازم مى جدا تن از دشنه با را سرت رسيد، تو گوش
 كار اين بر شد، پيچان كارزار رده در كه نامدارى كه بدان پس  دارم بيشمارى سواران و پيل و تخت و تاج من گفتى كه آن ديگر. بود خواهد
 به كه اينك. اند برده راه از را دلت ديوان كه براستى. بماند دورتر جامش از آب كه كند مى شتاب تيزى در چندان سگ كه زد داستان

 و تاج با بزرگان همه گفتى كه آن ديگر. شوى پيچان و ببينى را ايزدى پادافره بدت كردارهاى آن براى از اى، آمده ايران شاه نزديك رزمخواهى
 راه شارستانها آن سوى به و باشد مى گواه سخنم اين بر روزگار و است من آن از گيتى شارستانهاى همه و كهترانند من برابر در گيتى افسر
 از مرا كه آن ديگر. نيابى خارستان بجز هيچ خود شاهى از آنها در بكوبى، را شارستانها آن در تو اگر كه بدان پس  است گشوده شاه و كهتر

. ندهى فرمان نيز زيردستى به و نبخشايى مرا ديگر ببينى، را ام سرنيزه چون كه بدان پس  بخواندى بخشايش سزاوار و بنشاندى دور مردانگى
 نخواهم سپاهيانت به هم پشيزى و شمرد نخواهم چيزى به را تو تاج و تخت و پيالن ژنده و بارگاه و سپاه ديگر بيĤرايم، را سپاهيان من چون

 سديگر در چون آنگاه. ام داده زمان روز سه من. نگيرى فروغ گيتى در ديگر بگويى، دروغ همه اين چون كه بدان هستى، شهريار اگر تو. انديشيد
 .ببرند اهش پيش به و كنند نيزه بر و سازند جدا تن از ايران سپاه ميان در را سرت شود، پديدار فروز گيتى خورشيد تاج روز

 شاه ساوه چون. بداد را بهرام پيام و بازگشت شاه ساوه نزد به زرير زردى به رخسارى با بود، گشته پير بارورش، بخت ديگر كه فرستاده
 ىدرا و سنج تا بفرمود و آمد سراپرده دهليز به آنگاه چيست؟ براى از البه اين: گفت بدو فعفور ليك. گشت سياه رويش بشنيد، را پيام آن

 شاه ساوه شد، جنگ آماده نامور فغفور چون. سازند آبنوس رنگ به هياهو همه آن از را آسمان و بيĤورند كوس و پيالن ژنده با را هندى
 بامداد تا سپاه، برگزيده اى: گفت فرزند به پس. بپژمرد درخت شاداب برگ آن و بترسيد بهرام با جنگ از سخت و گشت انديشه از پر گردنفراز

 از گيتى و برافروختند آتش سوى دو هر از. شد بيرون سراپرده از نگاهبانى و بازگشتند خود جاى به سپاه دو آن سان بدين. مكن جنگ فردا
   .گشت گفتگوى از پر راز اين
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  آراستن سپاه و چوبينه بهرام ديدن خواب

 با جنگ باره در گشت، سياه جا همه و رسيد فرا شب تا نگاهآ. بخواند را ايرانيان و بفرستاد را كسى شد، تنها سراپرده در بهرام چون
 .بنشست سگالش به سپاهيانش

 دلش شب سراسر رفت، خواب به اش سراپرده در جنگاور بهرام چون. گشت رايگان جوى گيتى براى گيتى و بخفتند ايرانيان و تركان شب
 او بر نيز ايران شاه درگاه راه و خوردند شكست سپاهش همه و گشتند دلير وا با جنگ در تركان كه ديد خواب در شير بهرام. بود همراه درد با

 پر سر و گشت اندوهگين شد، بيدار خواب از چون. نداشت يارى هيچ و بود مانده پياده و خواست مى زينهار پهلوانان آن از پيوسته. شد بسته
 ساوه از كه برزين خرّاد هنگام همان در. نگفت كس هيچ به را خواب آن كلي. گشت همراه اندوه و درد با تيره شب آن. شد انديشه از پر هنرش

 بر را ايرانيان جان و كن نگاه اهريمنى دام اين به هستى؟ ترس بى سخت چنين اين چيز چه از: گفت بهرام به و برسيد راه از بود، بگريخته شاه
 چنين كه بهرام. نيĤيد پيش برايت كارى چنين هرگز تا آور بخشايش خود جان بر مردانگى با و كن نگاه نامداران اين به  دادگرى با. مده باد

. فروشند مى ماهى زمستان تا تموز از شهر آن در هم كه اين بجز اى نيافته مردانگى از اى بهره هيچ سرزمينت از كه براستى: گفت بدو شنيد،
 با جنگ ، برآورد سر سياه كوه از خورشيد چون كه بدان. باشى نمى تير و لگوپا و سرنيزه مرد و است آبگير جايگاهت و نهادن دام نيز تو پيشه
 .داد خواهم نشان تو به را سپاهيانش و شاه آن

 سم زير به زمين. برآورد خروش و بزد رويين ناى بهرام گشت، رومى روى سپيدى به جا همه و برآورد سر شير چشمه از خورشيد چون
 .گشت سوار اسپ بر دست در ديده پرخاش گرزى با نيز خودش و بيĤراست را سپاه آنگاه. آمد جوش به اسپان

 بفرستاد، جو كينه مرد و جنگى سوار هزار سه نيز چپ سوى در و گرفتند جاى سپاه راست سوى در كارآزموده و دار زرده سوار هزار سه
 پرستنده آن -كنداگشسپ نيز چپش سوى در. شتگذ مى نيز دريا آب از اسپ بر سوار كه بايستاد ايزدگشسپ بهرام، راست دست در

 نى در آتش اسپش نعل از كه -هم گشسپ همدان. بود ايشان پشت در كارآزموده سپاهى با نيز سينه يالن. گرفت جاى -  فرّخ آذرگشسپ
 اى: كه برآمد خروشى سپاه پيش از پس،. بودند سنگدل و جنگاور و سوار پهلوان هزار سه نيز ايشان از يك هر با. ايستاد سپاه دل در -افكند مى

 جدا تنش از سر كه يزدان به سوگند بگريزد، جنگ از او و بيĤيد جنگ اين در كسى پيش به پلنگ يا شير اگر كه بدانيد كاله، زرين گرزداران
 به گل از ديوارى بهرام پس. بود نگريخت براى كوتاه راهى كه بود راه دو بهرام سپاه سوى دو در. بسوزانم آتش در نيز را او بر بى تن و سازم

: گفت بدو و آمد سپاه پهلوان آن پيش به شاه بزرگ دبير آنگاه. بايستاد سپاه ميان در نيز خودش و برآورد راه دو هر در ارش ده درازاى
 در. هستيم سياه گاو يك در پيدىس موى همچون ما كه ببين و كن نگاه رزمگاه اين به سپاه ميان از. نيست اى اندازه هيچ را شاه ساوه سپاهيان

 پيدا نيز  كوه و دريا و خاك توران، داران تيغ همه اين از. گشت خواهد ويران سرزمينمان همه و شد خواهد كشيده آتش به ايران جنگ، اين
 .نيست

 است گفته تو به سپاهيان ميان در كسى چه. است كاغذ و آمه با تو كار شوربخت، بددل اى: گفت بدو و خروشيد او بر سخت بهرام ليك
 مرد پير دو آن پس. است گشته يار ديو با بهرام كه همانا: گفت بدو و آمد برزين خرّاد پيش به شنيد، چنين كه دبير بشمارى؟ را مردمان كه
 .گزيدند مى دندان هب لب پيوسته تير، باران از و شاهنشاه بيم از دبير دو هر. نبينند چشم به را رستاخيز اين تا بجستند را گريزى راه

 سپاهيان به آنجا از بتوانند تا رفتند بلندى آن باالى به تن دو آن پس. بود اى سربااليى توران سواران راه از كنار به و رزمگاه آن از بدور
 .كنند مى جنگ چگونه خشم هنگام به كه ببينند تا دوختند چشم بهرام و ترك شاه ساوه بر سان بدين و كنند نگاه

: گفت مى پيوسته و بغلتيد خاك بر يزدان پيش در و برخاست خروشان نبرد جاى آن از كرد، آماده را خود سپاهيان جنگاور هرامب چون
 كامروا ايرانيان بر و بده آرامش جنگ اين در را او پس گزينى، برمى من بر را ساوه و دانى مى بيداد به را جنگ اين اگر پاك، و دادگر داور اى

. ساز آباد را گيتى ما جنگ اين از و كن شاد را سپاهيانم و مرا پس فروشم، مى را خود سر رزم اين در و كوشم مى تو براى از من گرا ليك. بساز
  .گشت سوار اسپ بر آنجا از خروشان دست، در گاوپيكرى گرز با بهرام آنگاه
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  شاه ساوه با چوبينه بهرام كردن رزم

 پس. نرسد شمايان به زيانى هيچ و بپيچد ايرانيان چشم و دل آن براى از تا بكنيد جادويى: گفت نشسپاهيا به شاه ساوه ديگر، سوى از
 كه بهرام. بباريد تير بهرام سپاهيان بر آن از و برآمد سياهى ابر و باد كه اين تا انداختند هوا به آتش پيوسته و بساختند جادويى جادوگران همه

 زيرا. آوريد جنگ به خشم با را سپاهيان و برگردانيد جادوها اين از را خود چشم دالوران، و  ايران بزرگان و مهتران اى: كه خروشيد ديد، چنين
 همگى و برآمد ايرانيان از خروشى سخن اين شنيدن با. گريست ايشان بر بايد گرى چاره اين براى از كه براستى و است جادو سره يك آن كه

 همچون را خود سپاهيان پس. ندادند جادو آن به راهى هيچ ايرانيان كه بديد و بنگريست رزمگاه آن از اهش ساوه. ببستند ريختن خون به كمر
 آن در بهرام كه -سپاه دل سوى به داد، شكست را بهرام سپاه سوى يك شاه ساوه چون. بيĤورد راست سوى به بيĤيد، بره پيش به كه گرگى
 از را تن سه اش نيزه با و بيĤمد پس. گريختند مى شاه ساوه سپاه پيش از كه ديد را خود سپاه و بنگريست سپاه دل از بهرام. برفت - داشت جاى
 خداى از نه كه همانا باشد؟ مى چنين كار و آيين و است گونه اين كارزار آيا: گفت مى پيوسته و بكرد نگونسار زمين روى بر اسپ زين روى

 هم از را سپاهى چنان و بيĤمد سپاه راست سوى به اى گرسنه ژيان شير همچون سپس. داريد نمى شرم ، فرّخ بزرگان و نامداران از نه و گيهان
 به رزم اين اگر كه بدان: گفت بدو و براند -بود آنجا در سپاه ساالر كه -سپاه دل سوى به آنجا از آنگاه. گشت ناپديد سپهدارشان درفش و بدريد
 نيست راهى هيچ كه ديدند و بجستند و برفتند آنها هست؟ راهى چه آيا كه ببين پس. شوند مى كندهپرا سپاهيان و گردد برمى كار بكشد، درازا
 .رفت باال آن از بتوان كه

 و برود بيرون به ديوار از تواند مى بزند، اى رخنه آن از بتواند كه كسى هر. است آهنين ديوارى ما پيش در: گفت خود آراى سپاه به پس
 آوريد سر بر را سپرها و بنهيد ريختن خون به دل همگى است، چنين كه اينك. ببرد دليران شاه آن نزد و ايران به را دخو جان و شود ترس بى
 اين مگر نباشيد، نااميد يزدان از هيچيك پس. يافت خواهيم افسر و تخت رنجها اين از باشد، ما يار بيدار، بخت اگر كه بدانيد. بدهيد دشنه و

 .ببينيد هتير را سپيد روز كه

 ايشان بر را گيتى و برويد جنگ به انبوه سپاهيان با و بيĤوريد سپاه پيش به را پيالن: گفت خود سپاه بزرگان به شاه ساوه ديگر، سوى از
 و مداراننا اى: گفت مهتران  آن به سپس و كشيد بيرون ميان از تيغ و گشت اندوهگين بديد، را پيالن آن دور از بهرام چون. سازيد تنگ و تار

 تاج و بزرگان برگزيده آن - گيتى شهريار سر و جان به سوگند. گذاريد سر بر كالهخود و كنيد زه به را خود چاچى كمانهاى همگى جنگاوران،
 آن رسنسو به يازد، خون به پيكانش كه را خدنگى تير چوبه سه. كند زه به ناگزير به را خود كمان دارد، تير و كمان كه كسى هر كه - مهتران
 و كرد زه به را كمان سپهبد بهرام خود آنگاه. بكشيد را ايشان و برويد دشمنان آن جنگ به و آوريد بيرون را گرزها سپس و بنشانيد پيالن

 از ديگر و بيĤمدند او سر پشت از نيز سپاهيان. بباريد خود كمان از تيرى باران بهاران، ابر همچون سپاه پيش در و نهاد سر بر پوالدين كالهخود
 چون. گشت آبگير همچون خون همه آن از دشت و در و بكردند سوراخ تير با را پيالن سنسور. گشت سياه هم ستاره تيرها پيكان و پر همه آن

 رها را پيكار دشت و در و نمودند پشت زخمها آن براى از و آوردند پاى زير به را خود سپاهيان همه بديدند، را پيكانى زخم چنان پيالن
 بد، بخت ديگر. بمردند بسيارى و افتادند هم روى به سپاهيان. گشت نيل درياى بسان زمين و بيĤمدند پيالن پشت از سپاهيان پس. ساختند
 آن بر زرينى تخت رزمجوى شاه ساوه كه بود خرّم بلندى يك رزمگاه آن در رنجديده سپاهيان آن پشت در. برد ميان از را ايشان كامكارى

 ايشان پشت در. بود تيره روانهايشان و گَرد از پر همگى سرهاى و بودند روان آهن، از كوهى همچون سپاهيان. بود بنشسته آن روى هب و نهاده
 اسپ بر پس. شد اشك از پر سپاهيانش گريز و شكست آن ديدن از شاه ساوه چشمان. كوبيدند مى خود دستان با را سپاه آن مست، پيالن ژنده
 براند ساوه پس از دست در كمانى و بازو به كمندى با مست پيلى همچون بهرام ليك. بتاخت گزند بيم از ترسان و گشت سوار رنگى زرد تازى

 كهن تيغهاى اين با پس. نيست سخن و راز هنگام ديگر اكنون. بيĤمد ايشان بر بد بخت نشان ديگر كه ببينيد سركشان، اى: گفت سپاهيان به و
 آن بر زرين كاله و تخت آن با شاه ساوه كه اى بلندى آن از بهرام خود آنگاه. بكنيد سواران كار و بكوشيد و سازيد باران رتي ايشان بر و بتازيد
 برگزيد آب همچون پيكانى با را خدنگى تير پس. تاخت مى دشت آن بر شير همچون تازى اسپى بر سوار ببرى بسان كه ديد را او. رفت باال بود،
 راست را خود چپ دست و بيĤورد گوزن چرم آن بر را خود شست و بماليد خود دست با را چاچى كمان آنگاه. بود آن بر لمندا پر چهار كه

 .برخاست خروشى چاچى چرخ كمان آن خَم از ناگهان و ساخت خم را راست دست و بكرد

 روان خون از جويى زيرش به و آمد خاك بر وهسا سر سان بدين و گذشت شاه ساوه پشت مهره بر بگذشت، بهرام انگشت از پيكان چون
 . درگذشت داشت، زرين تاج و تخت و سپاهى همه آن كه تاجور شاه آن و شد
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 چهر تو يابى مهربانيش با نه         سپهر گردان كردار است چنين

 گزند از ترس سخت شوى ايمن چو               بلند تخت به ننازى تا نگر

 ساوه خويشان از هيچيك. كرد جدا تن از را شاهوارش سر و بكشانيد تيره خاك آن بر را او روى رسيد، او پيش به جنگاور بهرام چون 
 خروشيدند همگى پس. بود شده افكنده راه بر خون پر تنى شاه، آن از رسيدند، شاه آن نزديك به تركان سرانجام چون. نيĤمدند پيرامونش شاه
 براى از جنگ آن در. بود بيدار بهرام بخت و بود ايزدى كارى اين كه همانا: گفت پسرش ليك. شد جوش از پر آسمان و خروش از پر زمين و

 آن از نيز تن يك تن، ده هر از و بكوبيدند خود پاى زير به را مردم نيز فراوانى پيالن و بمردند تنگ جاى آن در بسيارى سپاهيان، راه تنگى
 .بود شده بريده آوردگاه آن در سرهايشان يا و بودند گشته تباه پيالن پاى زير به يا. بازنگشت سپاه

 را جادوى چوبينه، بهرام كشتن

 از روانهايشان. بودند گشته برده و آمده بند در كه آن مگر نديدند، زنده را بدگمانى دشمن هيچ ديگر بگذشت، بد روز آن از اندكى چون
 آن از سو هر در نيز كمان و تير و هندى تيغهاى. بود كالهخود و برگستوان از پر راه آن سراسر. تير با تنهايشان و بود خورده زخم اندوه

 به بهرام. بود مانده تنها و كرده زين اسپى گوشه هر در و گشته خون درياى همچون كشته همه آن از زمين. بود شده افكنده زمين بر بدگمانان
 كه بنگر و باش همراه ما رنج با را امروز يك: گفت برزين خرّاد به سپس. اند شده كشته يرانا سپاه از كسانى چه كه ببيند تا گشت مى سپاه گرد
 تاژى و سراپرده هر از و بگشت هرجا در شنيد، چنين كه برزين خرّاد بگرييم؟ بايد درد آن از كه اند شده كشته ايرانيان از كسانى چه آيا

 كم سپاه ميان از - بود سياوش دودمان از نژادى سپهبد و مهتر پهلوان كه - بهرام نام به اهيانسپ ميان از هنر پر نامور يك تنها كه ديد. بگذشت
 كار آن از سپهدار. نديد نشانى جا هيچ در بهرام از ليك. بيابد نشانى جايى در او از مگر تا برفت او جستجوى به بيهوشان همچون پس. است

 در آن براى كليدى همچون و گشت پديدار بهرام چندى از پس ناگهان ليك هوشمند، نپهلوا اى: گفت مى زارى به پيوسته و گشت دردمند
 بدو بديد، را بهرام آن چوبينه بهرام چون. است آزرده خشم از دلش گويى كه بود چشمى گربه و موى سرخ ترك همراه به بهرام. بيĤمد بسته
 كه چيست نژادت و كيستى كه برگوى بهشت، از دور روى دوزخى ىا: كه بپرسيد زشت ترك آن از سپس. نگردى يار خاك با هرگز: گفت

 .بودم كنار به مردى آزاد از و بودم جادوگرى من: گفت مرد بگريد؟ تو بر بايد مادرت

 آن با كه نمايم مى خواب در چيزهايى شب در گردد، درنگ روزگار رسيدن فرا نيازمند و باشد جنگ در سپاه ساالر گاه هر كه بدان
 چون و جستم مى بايد آن از بيش اى چاره من ليك. آيد بد سرت بر تا نمودم تو به من نيز را بد خواب آن. سازم مى شتاب از پر را نآهستگا

 كه همانا يابم، زينهار تو از اگر اينك. شد همراه باد با ما رنجهاى همه و بازگشت ما خود به بد اختر چنين اين ندادم، انجام را نيرنگها همه
 .باشى يافته هنرى پر داردوست

 هنگامى آن و جنگ روز در مرد اين: گفت مى خود به گاهى. گشت زرد رخسارش و درد از پر دلش و بيانديشيد شنيد، چنين كه بهرام
 رسيد؟ شاه ساوه به سودى چه راه تيره جادوگر اين از سرانجام براستى آيا: گفت مى هم گاهى. آمد خواهد من كار به گردد، تنگ ما بر كار كه

 .سازند جدا جادوگر آن تن از سر تا بفرمود بهرام آنگاه. بشناسد يزدان از را ها نيكويى همه بايد است، سپاسگزار يزدان از كه كسى پس

 ديهيم و بلندى و فرّهى و پيروزى و بزرگى كه همانا راستكار، و دادگر داور اى: گفت و خاست پاى بر بهرام بكشتند، را او چون
 پهلوان اى: گفت بدو و آمد بهرام پيش به بزرگ دبير سپس. بجست را تو راه كه دليرى خوشا پس. است تو از شادمانى و نژندى و اهىشاهنش
 پناه گاهى. پند و دانش هم و هست شيرمردى هم را تو. نديدند تو همچون پهلوانى نيز انوشيروان و بهرام و پهلوان فريدون كه براستى سترگ،
 و است گشته بلند تو براى از بلندى تخت. باشند مى تو بنده پهلوانان همه و هستند زنده تو به ايران مردم همه. باشى مى گزند گاه و هستى

 كه چرا  بزاد تو چون فرزندى كه مادرى خوشا. نژادى سپهبد هم و هستى سپهبد خودت هم تو. اند شده گزند بى تو براى از همگى زيردستان
 .گشتند پراكنده جايگاه آن از شاه پهلوانان و بزرگان آن آنگاه. باشى مى خرد و فرّ با شاهى گونه، همه از و هستى پِى فرّخ و نژاد فرّخ
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 هرمزد نزد شاه ساوه سر با را نامه پيروز چوبينه، بهرام فرستادن

. بيĤسود كوس آواى از گيتى و گشت دارپدي شب آبنوسى پرده آمد، چشمان به خواب تاب، آن از و بداد تاب را خود زلف تيره شب چون
 بهرام پس. بپالود چشمان از را خواب و بباليد را رنج و آمد بيرون آب از خورشيد زرد كشتى سرانجام كه اين تا بگشت همچنان گردون ليك

. سازند جدا تن از را سرهايشان اند، شده كشته ترك جنگى سران و مهتران از كه هر تا بفرستاد خود فريادرس ياران نزديك به را كسى سپهبد
 دبير بهرام، آنگاه. ببردند نبرد آوردگاه آن از و آوردند گرد بود، يك هر سر پشت در كه را بزرگان آن درفشهاى و سرها و بردگان گونه بدين

 گونه همه و جنگ و روزگار گردش نآ و تركان بيشمار نامور سپاه آن از و راند سخن او با درى هر از فراوان و خواند خود پيش به را نويسنده
 اين چون. بگفت او با نگشودند ميان از كمر هم روز يك سواران از هيچيك كه ايرانيان جنگ و كوشش آن و بكردند سپاهى چنان با كه اى چاره
 .برگزيد سپاهيان ميان از را اى پوينده مرد بنوشت، شاه براى را نامه

 آن با هم را زمين توران بزرگان سرهاى آن تا بفرمود و كرد نيزه سر بر داشت، نبرد در كه درفشى آن با را ساوه سر نخست سپس
 نگاه هرات در نخورده دست همچنان را ها خواسته همه و بردگان آن ليك. ببرند ايران شاه نزد به زود تيز، اسپانى بر چين سواران درفشهاى

 جنگ سوى به سپاه راندن براى شاه دستور تا بفرستاد سرها آن با هم را اى كارآزموده رانسوا. دهد مى فرمانى چه شهريار آيا كه ببيند تا داشت
 .شد روان شاه سوى به سواران آن پيش در راهنمايى سان بدين. بيĤيد نيز پرموده با

 آگهى پرموده به كار نآ از چون. برسيدند زمين توران به بنه و اسپ و برگ و ساز بى و برهنه چين، و ترك سواران همه ديگر سوى از
 از پر ديدگان و گَرد از پر سرها همه. گشت تلخ مهتران آن روزگار و برخاست تركان از زارى به خروشى. بيانداخت سر از را بزرگى كاله رسيد،
 .نبود آرام و خواب و خورد را هيچكس و بود اشك

 كارى هيچ جستن رزم هنگام به بيشمار سپاه اين آيا: كه پرسيد و بگريست دل خون و بخواند خود نزد به را پهلوانان آن پرموده سپس
. نبيند نبرد هنگام به جنگاور بهرام مانند به سوارى هيچكس كه براستى ليك. پنداشتيم مى زبون را ايران سپاه ما: گفت او به رهنمونى نكردند؟

 اگر و بركشيد را او كه بود گيهاندار يزدان اين همانا پس. نشد زخمى دليرانش از نيز كودك يك ولى نبود، نيز ما سپاه يك سد سپاهش چه اگر
 و شد زرد رخسارش و خروشيد پس. گشت انديشه از پر او كار از دلش بشنيد، را او گفتار پرموده چون. شنيد نبايد گويم، اين از بيش سخنى

 .بودند آنجا در رزاركا شايسته و نامدار و جنگاور سپاهى هزار سد. كرد جنگ آهنگ درد از پر دلى با

 .كشانيد جيحون رود نزديكى و دشت سوى به خود درگاه از را سپاه آن پرموده

 بيچارگى با و بود نشسته مهتران كنار در هرمزدشاه آمد، مى انوشيروان پسر سوى به پهلوان بهرام نامه كه هنگامى همان در ديگر سوى از
 شده تواند مى چه و گوييد مى چه اينك. است نرسيده ما شاهى بارگاه اين به بهرام از اى آگهى هيچ كه است هفته دو سروران، اى: گفت مى

 شاد جادوان ما شاه: كه داد مژده را شاهنشاه و بيĤمد درگاه از بار ساالر بگفت، را سخن اين شهريار كه هنگامى همين در درست ليك باشد؟
 پيش به را بهرام فرستاده آن زود شنيد، چنين كه شاه. شد افروز گيتى خورشيدى چونهم رزم در و گشت پيروز ساوه بر بهرام كه بدان بادا،
 و شاد جاودانه. شد تو كام به رزمگاه آن كار كه بدان سرافراز، شاه اى: گفت فرستاده آنگاه. بنشاند باالتر نامداران آن از را او و خواند خود

 - خواند مى فغفور را او پدرش كه -كهترش پسر و شاه ساوه سر اكنون. گشت پير ديگر تو بدانديش دشمن بخت زيرا كنى، زندگانى پذير رامش
 .نگرند مى سرها آن به شهر مردم همه و است درگاه بر و شده زده هايى نيزه سر بر

 اين كه همانا رهنماى، داور اى: گفت و ساخت خميده يزدان  پيش در را خود راست باالى زود و خاست برپاى شنيد، چنين كه شاهنشاه
 گفتم خود با كه بودم گشته نااميد و زار بخت، از چنان من. هستى ماه و خورشيد آفريننده تو. ساختى تباه را ما بدانديش دشمن كه بودى تو

 نيكخواه كه بود يزدان تنها. بكردند را كار اين كه نبودند جنگاورش سپاهيان يا و سپهبد بهرام آن نيز اينك. آمد خواهم زير به تخت از بزودى
 بيشتر پرستندگان به و داد تهيدستان به را آن يك سه و برآورد بود، پدرش يادگار كه گنجى از درم هزار سد هرمزدشاه آنگاه. بود اش بنده اين
 آتشكده شپي در ايشان و بدهند هيربدان به تا بفرستاد سده و نوروز جشن براى و آتشكده به هم را بخش سه آن از ديگر بخش يك. بداد

 را مردمان ديگر و كنند آباد را آنها سره يك بود، بيابان در كاروانسرايى يا و بود ويران كه جايى هر تا بداد هم را درمها آن سوم بخش. بگذارند
 كشور هر در رىنامدا هر نزد به شهريار سوى از. ببخشيد توانگران بر چه و تهيدستان بر چه را ساله چهار خراج سپس. نرسد دردى و بيم هيچ
 .ساختند جدا تن از را شاه ساوه سر و گشت پيروز تركان سپاه بر بهرام: كه نوشتند اى نامه
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 .شد سرگرم يزدان پرستش به هفته دو تا پس آن از نيز شاه خود

 نامداران كنار در را وا و بخواند خود پيش به را پهلوان بهرام فرستاده برآورد، سر آسمان از فروز گيتى خورشيد چون هفته، دو از پس
 گونه همه و زرين موزه و سيمين تخت يك نامه، آن همراه به. بكاشت درختى بزرگى باغ در و بنوشت را نامه آن پاسخ زود سپس. بنشاند
 از كه را هايى خواسته آن همه: كه بفرمود بهرام به نامه در. بداد سترگ پهلوان آن به را بزرگ رود پيش تا هيتال از و بفرستاد بهرام براى چيزى
 تا بپرداز پرموده با پيكار به خودت آن از پس. بيĤورى ما بارگاه اين به را شاه ساوه خود ويژه گنج بايد تنها. ببخش سپاهيانت به اى، بگرفته آنجا
 آنگاه. بنوشت ايشان بر هم را گوناگون شهرهاى گشادنامه و بفرستاد بسيارى چيزهاى نيز ايرانيان براى هرمزد. سازى گردنفراز را خود شاه

 .بيĤوردند او براى بود، بندگان ساختن روان براى كه را اسپى و بيĤراستند فرستاده آن براى شاهوارى جامه

 .گشت پدرام و شاد او ديدن از سپهدار بهرام رسيد، بهرام نزد به فرستاده چون

 به خويش كارآزموده نامداران و سواران همراه به را ناپاكدل شاه هساو گنج آن و ببخشيد سپاهيانش به را جنگى هاى بهره آن همه پس
 .رفت جنگ سوى به سپاهيانش با خودش و بفرستاد ايران شاه درگاه سوى

 دژ آوازه به پرموده گريختن و ساوه شاه پسر پرموده با چوبينه بهرام رزم

 ديگر چيزهاى و گوهر و دينار و درم از هرچه است، تركان اهىشاهنش تخت جوياى او كه اين و رفت آگهى پرموده به بهرام كار از چون
 چون. تاخت رزمگاه سوى به و بگذشت جيحون از سپاهيانش با خودش و بنهاد -بود شادكام و ترس بى آن از كه -  آوازه نام به دژى در داشت،

 سپاه، دو ميان. برگزيدند بلخ به مانده ايستگاه دو در را اى شايسته رزمگاه سپاه دو هر. نكردند درنگ هيچيك رسيدند، هم نزديكى به سپاه دو
 .بود جنگ شايسته دشت، آن پهناى و بود راه پرسنگ دو

 بهرام سپس. برگزيد دشت آن بر را اى بلندى و بديد را او پرموده هنگام همان در. شتافت پرموده پهلوانان ديدار به جنگاور بهرام ديگر روز
 . نمانْد دشت روى بر جايى هيچ كه شد چنان سپاهى همه آن از ديگر و كرد وارس  اسپ بر را سپاهيانش همه

 آسمان به را خود جنگاور سر سپاهيانش پيش در كه ديد را بهرام. بود گشته خيره ايشان ديدار به دشت كه ديد سپاهى چندان پرموده
 سپاهيان شمار. است شده يار سپاه رو پيش اين با اهريمن كه همانا: گفت سپاهيانش به و شد شگفتى در او يال و بر آن ديدن با. است برآورده

 خون او زير در تيره خاك و است خشمناك و گردنكش سپاه، آن سپهدار. باشد نمى رزم اين خريدار هيچكس كه براستى و نيست پديدار او
 سراپرده به پرموده چون آنگاه. آوريم مى شبيخون نايشا بر و سازيم مى بيرون دل از را انديشه و ترس شود، تيره شب چون پس. شد خواهد
 مايه پر اسپانى و سواران ليك است، اندك سپاهيانشان چه اگر: گفت مى پيوسته. پرداخت سگالش به جنگ باره در گونه همه بيĤمد، خود

 رو پيش -شود مى خس و خار همچون او پيش در سرنيزه كه -بهرام و است افزار جنگ را ايشان. باشند مى گردنكشان ترين بلندپايه و هستند
 از باشد، من يار آفرين گيهان پروردگار اگر ليك. است شده مست خون از و گشته دلير يافته، شاه ساوه بر كه اى پيروزى آن با بهرام. است ايشان
 .بخواهم كينه نيز كوه از پدرم خون براى

 مكن، كارى هيچ چهارشنبه در: گفت او به شناسى ستاره بود، كرده تركان با گجن آهنگ ايران از بهرام كه هنگام همان در ديگر، سوى از
 بهرام. بود باغى آوردگاه سوى آن و اينسوى در. گشت خواهد ناسودمند كارهايت و رسيد خواهد گزند را تو بپيچى، سر سخن اين از اگر كه چرا
 به خوردنى و رامشگر و مى با اى مايه پر گستردنيهاى پس. گذرانيم مى شادى هب اينجا در را امروز: گفت و رفت باغ آن به چهارشنبه بامداد از
: گفت بدو و آمد پرموده پيش به تركان سپاه نگاهبان بگذشت، تيره شب از پاسى چون. نشست ميگسارى به باغ آن در بهرام و ببردند باغ آن

 آن تا برگزيد سپاهيان ميان از جنگاور سوار و پهلوان هزار شش يد،شن چنين كه سپهدار پرموده. است سرگرم ميگسارى به بهرام كه بدان
 :گفت سينه يالن به شد، آگه ايشان كار از سپهبد بهرام چون. بگيرند را باغ آن گرداگرد خاموشى، در و چراغى هيچ بى گردنكشان

 به باغ رخنه آن از و گشتند سوار اسپ بر جويان جنگ آن همراه به ايزدگشسپ و بهرام سپس. بساز باغ اين ديوار در اى رخنه سرفراز، اى
 رخنه يك شتاب به. آمد جنگ به سپهبد و برخاست در پيش از كارناى ناله آنگاه. شدند چه سركشان آن كه ندانست هيچكس. رفتند بيرون
 و بود كرده خون آهنگ مستش سر. بتاخت دست در خشتى با مست نيمه مردم بسان بهرام. آمدند جنگ به سپاهيان همه و بساختند نيز ديگر
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 جايگاه تا باغ آن از. برخاست آيد، فرود پوالد بر كه آهنگران پتك همچون سران زخم چكاچاك. نبرد بدر جان او دست از هيچكس اندكى، بجز
 . بود شده افكنده راه بر سر بى تنهاى شاه، پرموده

. ببست را كمر جنگى سپهدار بگذشت، تيره شب از نيمى كه آنگاه. ردك شبيخون آهنگ بازگشت، خود لشگرگاه به گردنفراز بهرام چون
 ناى آواى رسيد، رزمگاه آن نزديكى به بهرام چون. نديدند را او تركان، نگاهبانان از هيچيك و براند سو آن به را خود سپاهيان سپهبد بهرام پس

 و چپ سوى از تاريكى آن ميان در. بجستند خود جاى از نگاورج تركان برخاست، شب آن در كارناى خروش چون. برآمد ماه به تا سرغين
 و افروختند مى آتش هايشان دشنه از. شناختند نمى باز هم از را يكديگر دراز، هاى نيزه آن با و تيره شب آن در. برخاست هياهو سپاه راست
 سپاه مهتر. گشت مرجان همچون سنگها خون، همه آن از.  نمانْد برجاى جنگاور تركان آن از فراوان ديگر. سوزانيدند مى را زمين و آسمان
 گشت، دور گون تيره  شب و بردميد سپيده تا. بگريخت گَرد مانند به شتابان بود، گشته الژورد همچون كه لبهايى و خشك دهانى با تركان

 هنوز تو پسر، اى. مگرد جنگى دليران يرامونپ تو گريزنده، مرد اى: گفت بدو و خروشيد ژيان شير همچون و رسيد پرموده به ايران سپهدار
 كى به تا گزاينده، شير اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه پرموده. بمكى را مادر شير اگر باشد روا پس. باشى نمى مرد و هستى كودك

 از تو ليك. شد سير ندانخردم خون ريختن از جنگ روز در نيز خشكى پلنگ و دريا نهنگ كه بدان باشى؟ دلير ريختن خون در خواهى مى
 تن از داشت، مهر بدو همواره روزگار كه را شاه ساوه سر. هستى اى درنده شير تو كه كنم مى گمان چنين اينك. گردى نمى سير مردان خون
 يادگار به گاورجن شاه آن از من اكنون. آورد مى بخشايش ايشان بر نيز ماه و خورشيد كه بكردى تباه چنان آن را سپاهيان و ساختى جدا

 براى ايم، شده زاده مادر از كه هنگامى از ايرانى، چه و ترك چه همگى، كه همانا. اى كشته زارى به مرا كه بپندار چنين خود با پس. ام مانده
 در افزارى جنگ با راگ. يافت نخواهى مرا نرسد، من مرگ هنگام تا كه بدان ليك. دوانى من پِى در نيز تو و گريزانم تو از من. است بوده مرگ
 گونه اين نبايد سپاه مهتر كه چرا  مكن سرى آتش و مغزى تيز پس. شوى مى كشته تو يا و شد خواهم كشته جنگ در خودم يا بازگردم، دست
 مرا او اگر پس. نويسم مى ايران شهريار سوى به اى نامه است، بايسته روزگار اين در كه چنان و روم مى خود خرگاه سوى به من اينك. باشد

 منشى با و كن دور خود سر از را جنگ و كينه نيز تو. بود خواهم او بارگاه براى اى بنده همچون و ام كَنده مهترى از دل ديگر نيز من بپذيرد،
 .ساز بزم آهنگ خوب

 دشت آن پيرامون و برفت شاه پرموده لشگرگاه به شد، آسوده سپاه آن با جنگ از چون و بازگشت پرموده پيش از شنيد، چنين كه بهرام
 پهلوان، نامداران و شد سنگين كوهى بلنداى به نهادند، هم روى به را سرها آن چون. ساخت جدا تن از را ترك سركشان آن سر و بگشت نبرد
 .كشانيد  شتهپ آن سوى به جا همه از ديد، كه ديگرى چيز هر و سواران افزار جنگ  همه بهرام آنگاه. بخواندند پشته بهرام را آنجا

 پرخاش شاه و تركان آن از كه اين و گفت سخن بيشمار سپاه آن و پرموده باره در آن در و بنوشت ايران شهريار سوى به اى نامه سپس
 .گشت آواره و خوار آنجا از و رفت گرى چاره سوى به او تيغ بيم از پرموده دل سرانجام و آمد او سر بر چه ايشان جوى

 جنگ سامان هيچكس ليك بگشتند، دژ آن پيرامون بسيار نيز ايرانيان. بپرداخت بسيار انديشه به و ببست را دژ در انخاق ديگر، سوى از
 .ندانست را او با

  چوبينه بهرام از پرموده خواستن پناه

 برگزيند رزمگاه آن از وارس هزار سه تا گفت سينه يالن به پس. باشد زبونى نشانه جنگ، دشت بر كردن درنگ كه همانا: گفت بهرام آنگاه
 بزنند را آنها گردن تيز بيافتند، تركان از كه را كسى هر تا بفرمود سپس. گرداند سوار اسپ بر را جنگاور پهلوانان از تن چهار نيز ايزدگشسپ و
 به.  بمانْد دژ آن پاى در روز هس بهرام سان بدين. آيد بيرون دژ از ببيند، خون از رودى همچون را دشت آن همه چون شهريار پرموده شايد تا

 شاه و مهتر اى: گفت را او و فرستاد پيامى -دودمان و كشور آن مهتر -پرموده به بهرام گشت، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز
 همه آن شدند كجا ؟دستگاه و گنج همه آن و شاه ساوه جستن گيتى آن رفت كجا اى؟ برگزيده را دژ اين گيتى ميان در چرا چين، و ترك
 گيتى در هيچكس كه همانا. اى آمده اينجا به سان بدين اكنون كه جادو؟ همه آن رفت كجا روان؟ روشن بزرگان آن كجايند برگستوان؟ و پيالن

 مانند به ارىرخس با ولى خون از پر دستانى با زنان همچون اكنون تو ليك. نبود بس او براى نيز تركان سرزمين همه و نبود تو پدر همچون
 دژ اين از را خود دينار گنج. بخواه يارى به مرا گيتى، شاه آن به رسيدن براى از و بخواه زينهار و بگشاى بار در پس. اى بنشسته دژ اين در زنان
 تو براى ايران شاه درگاه در باشم، مى دالور ايران، مردمان ميان در كه نيز من تا. كن روانه دشت سوى به را هميانها آن همه و بفرست بيرون به
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 را تاريكت كار كه انديشى مى چيزى خود با اگر. كنم بهتر هم پندارى مى خود با كه آنچه از و سازم مهتران همه مهتر را تو و شوم ميانجى
 دارى جنگ آهنگ اگر ليك. مكن درنگ ديگر است، گشته چنين اين تو كار كه اكنون و بگوى و بگشاى من بر را راز آن ساخت، خواهد روشن

 نخواهد تنگى به سپاه باشد، خواسته چون كه چرا. بخواه باز را ها كينه اين و بزن كوس پس هست، جنگ براى سپاهيانى و دينار و گنج را تو و
 .افتاد

 بگوى بهرام به :گفت بشنيد، او از را سخن اين كامجوى پرموده چون. بگفت را پيام اين و آمد پرموده پيش به شنيد، چنين كه فرستاده
 .نشست بار به بردى كه رنجى آن چون گشتى، گستاخ گيتى به تو كه شايد. مجوى را گيتى راز توانى مى تا كه

 .است كهن گيتى اين هستى، نو تو اگر كه چرا. مكن كژّى پيروزى، اين در ديگر اكنون ليك

 چهر نيز ما به نمايد هرگز نه        سپهر گردان راز كسى نداند

 .كوس و پيل هم و بود سپاه هم نيز مرا. نباشد پسنديده كردن فسوس مهتران بر 

 :كه بدان ليك

 مبند اندر گستاخى به را دل تو                 بلند چرخ آزمايست دروغ

 آنچه سرانجام ليك. ييدپو مى او براى نيز آسمان و بود بنده اسپش سم زير به زمين بديدى، نبرد روزگار در را او كه -بيدار شاه آن -پدرم 
 .گشت پيچان خود نادرست انديشه از و بجست بجويد، بايست نمى كه را

 شود خندان دور از دشمن همان           شود پنهان پاك هنر افسون، ز

  گشتند آسيا هپرّ دم در گياه تخم همچون پيالن و ستوران آن و شد افزونتر نيز ماه و خورشيد تابش از سپاهيان شمار گفتى كه آن يكى
 .بسازد زهر برايت پادزهر اين از گزاينده روزگار اين كه بترس اين از همواره. ماند نخواهى فروز گيتى و شاد پيوسته نيز تو كه بدان پس

  گشت انديشه پر وى از دشمن دل   گشت پيشه ريختن خون كه را كسى

  سركشان سر خون ريخت او كه             همنشان آن بر خونش بريزند

 تا آيم نمى تو جنگ به سپاهيانم بى من اينك. بخواهند تو از را كين همان سرانجام برآورى، تركان سرزمين از گَرد اگر كه باش آگاه 
 و ستىه اى بنده همچون من برابر در تو. آورى بسر من بر را روزگار كه ترسم نمى و آيم نمى پيش به نيز ناگهان. نخوانند ديوانه مرا نيكخواهان

 بخواهم، زينهار تو شاه از اگر ديگر هنگام آن شود، تنگ من بر كار چون كه بدان ولى گردم؟ خاكسار بنده پيش در چگونه پس. شهريارم من
 كه فرستاده. شد خواهد روا نامور سرزمين اين بر تو كام و بود خواهند تو آن از مردمانم و گنج و دژ ديگر پس آن از. بود نخواهد ننگ برايم
 .گشت شاد پيام آن شنيدن از بهرام. بگفت را پيام اين و آمد بهرام پيش به شنيد، چنين

 هرمزد از پرموده زينهارى گشادنامه چوبينه بهرام خواستن

 و گرفته پناه دژى در جنگاور بهرام براى از چين خاقان كه بدان: كه بنوشتند بلند هرمزدشاه آن نزديك به سودمند اى نامه در پس
 آن از و بخواهد زينهار ما از خاقان چون. كرد بپا سورى مژده اين براى از بايد و است نياز اى گشادنامه و مهر اكنون پس. است گشته نهارىزي

 . آورد بخشايش او بر گشته، دور خاقان از بوى و رنگ يكباره چون كه باشد شايسته نيز ايران شاهنشاه بيĤيد، خوارى سوى به برترى

 در و بخواند خود نزد به را ايرانيان و بفرستاد را كسى پس .برآورد ابر به تا را خود فرّخ كاله شادى از رسيد، ايران شاه نزد به نامه آن چون
 .بيافشاندند گوهر خواننده بر و بخواندند ايشان بر را نامه آن تا بفرمود آنگاه. بنشاند شاهنشاهى تخت كنار

 ما برابر در چين خاقان كه كنم مى نيايش او پيش به را شب از پاس سه. سپاس را يزدان: گفت انياناير به شاه نامه، خواندن از پس
 در اكنون ليك. شناخت مى گيتى شاه را خود و افروخت برمى آسمان به را سرش همواره او. برآيد بلند آسمان به ما افسر و شود كهتر همچون
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 سپاس را ماه و خورشيد خداوند. كند آفرين ما بر چين و ترك ساالر و سپهدار آن كه شد نچنا ما مرزجوى سپهبد و برترمنش بنده يك پيش
 .بيافزاييد را خود نيكوييهاى و كنيد نيايش را يزدان هم شمايان. بداد نيرو برترى اين بر را ما كه

 اسپ يك و شاهوار گوهر و كمر سپس. براند انىفراو سخنان خوبى به او با و خواند خود پيش به را پهلوان بهرام فرستاده هرمزدشاه آنگاه
 .بفرستاد بهرام براى و بياورد بود، شده نشانده گوهرى آن مهره هر بر كه اسپى زرين ستام و شهريار جامه و

. شمرد نانپهلوا مهتر را او سپرد، بهرام به شاهوار جامه گونه بدين چون. بداد بسيارى چيزهاى و هميان يك و دينار نيز فرستاده آن به
 من زينهار در سرزمين آن در و است من يار پرموده خاقان كه همانا: كه بنوشتند پرند روى بر اى نامه و بيĤيد او پيش به دبير تا بفرمود پس
 از پر و بهشت نهمچو اى نامه نيز بهرام براى هرمزد. است پادشاه او و هستيم بندگان ما كه است گواه گشادنامه و مهر اين بر يزدان و باشد مى
 در اگر اى، يافته سپاهيانش از كه نيز را جنگى هاى بهره آن. كن روانه ما بارگاه اين به خوبى با سپاهيان با را پرموده: گفت بدو و بنوشت آرزو
 نگاه باشد، آنجا در دشمن هك جايى هر به  مروا و اخترى نيك با پس اين از. است تو ياور گيهان كردگار كه بدان. بفرست ما درگاه به باشد، خور
 خواهد فزون گنجت باشند، بيشتر سپاهيانت چون كه همانا دارى نياز بيشترى سپاه هم اگر. بسوزان را اش خانه و آور بند در و بگير را او و كن
 همه هستند، تو پيش در كه يرانيانىا ميان در. فرستيم مى برايت باشى، داشته نياز سپاه كه چندان نيز ما. بخواه ما از ديگر اى نامه در پس. شد

 و دهم مى مرزبانى سپاهيانت به من كه بدان. يابند بهره ديدند، كه رنجى از تا ببر را ايشان نام نامه، اين در است، بوده راست دلشان كه كسانى
 .بخشم مى پهلوانى افسر نيز تو به

  پرموده بر چوبينه بهرام گرفتن خشم

 را ايرانيان و بفرستاد را كسى و بماند شگفتى در نامه آن از. شد جوان شادى از نامور پهلوان آن دل رسيد، لوانپه بهرام نزد به نامه چون
 به نامه آن در را ايرانيان سخنان همه سپس. بكرد آفرين آن بر بديد، را آن كه كس هر. آورد پيش را شاهوار جامه آن آنگاه. بخواند خود نزد به

 .درآمد جنبش به زمين روى گويى كه برآمد ايوان آن از آفرينى چنان سخنان آن نشنيد با. بنمود ايشان

 جان نامه، آن ديدن با. بفرستاد دژ آن در او نزد به بود، بيĤمده پرموده براى ايران شهريار سوى از كه را زينهارى نامور نامه آن بهرام آنگاه
 را همگى بود، دژ آن در خواسته هرچه آنگاه. بخواند آفرين ايران شهريار بر بسيار و آمد فرود بارو آن از و گشت درخشنده نامدار پرموده تاريك

 . بساخت را كارها و سپرد بهرام به

 آيد، مى بكار كه را هرچه تا بفرستاد دژ آن به نگاهبانى است، كرده ايران گردنفراز شاه پيش به رفتن آهنگ او كه بشنيد بهرام چون
 پهلوان بهرام به هيچ و شد روان دژ از سپاهيانش با و گشت سوار نبرد اسپ بر گَرد همچون و آمد فرود دژ از سرافراز ودهپرم سان بدين. بنويسد

 از پياده را پرموده و بفرستاد را كسى پس. آمد ننگ را او ليك بود، آورده  چنگ به را شاهى آن چه اگر شد، آگه كار اين از كه بهرام. نكرد نگاه
 بخواستم زينهار منشى، پر همه آن با سرانجام ليك. بودم سرافراز انجمنى هر در من: گفت بدو ديد، چنين كه پرموده. بيĤورد سپاه پيش به راه
 .نيستى منش خوش اى، آورده پيش برايم كه هم روزى اين به بدكنش، اى تو همه اين با. افتادم خوارى به بلندى اوج از و

 سبكتر برايم بد روزگار اين و شود برادرى همچون من با او شايد تا بروم ايران شهريار نزد به خواهم مى ام، يافته را زينهار نامه كه اكنون
 خشم به پرموده گفتار از بهرام هست؟ كارى چه من با ديگر را تو پس  سپردم تو به را خود چيزهاى و آرام و تخت همه ديگر كه من. گردد
 آن از و ببستند را پرموده پاى درنگ بى آنگاه. بزد اى تازيانه تيزى با را او بود، ناسزايان از كه چنان و گشت سرخ چشمانش و برآشفت و آمد
 .گشت جايگاهش تنگى خرگاه پس

 پهلوان اين كه همانا: گفت بدو و آمد بزرگ دبير نزد به آنگاه. نيست يار ، خرد را پهلوان اين كه براستى: گفت ديد، چنين كه برزين خرّاد
 اين در كه اين جز نداريم اى چاره هيچ اينك. شمارد نمى چيزى به را هيچكس كه است رو اين از و ندارد خرد نيز پشّه پر يك اندازه به رگست
 به را نجر اين كه براستى: گفتند بدو و رفتند بهرام نزد به الژورد رنگ به رخسارى و پند از پر زبانهايى با مرد دو اين پس. گوييم سخن او با باره
 پس. افكند آب به را خشكى خشت و كرد زشت كارى كه بدانست سخن اين شنيدن با بهرام. مبادا آتش از پر نامور سر هرگز ليك. دادى باد

 براى نيام زرين هندى تيغ يك با ستام زرين اسپى درنگ بى. بخورد افسوس بسيار خود كردار از و برداشت پرموده از بند و گشت پشيمان
 اسپى بر و ببست را ميان پرموده كه اين تا بود او پيش در. سازد روشن را تاريكش جان تا برفت او نزديك به نيز خودش و بفرستاد ودهپرم
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 او به كردن پدرود هنگام به پس. نيست روى تازه شاه پرموده كه بديد ليك. براند راه از چندى تا او با سپهبد بهرام آنگاه. گشت سوار تيزتك
 بدو شنيد، چنين كه خاقان. رسيد نخواهد بويى و رنگ تو براى سخن اين از كه چرا مگوى، ايران شاه به دارى، دل در آزارى من از اگر: گفت
 تو شهريار اگر ليك. بگويم سخن بسيار كسى هر با بخواهم كه نيستم كسانى آن از من. واگذاشتم  يزدان به را آن و است بخت از ما گله: گفت

 .بود نخواهد او زيبنده مهترى كه براستى نيابد، آگهى كار اين از خودش

 .بكرد بدى چنين من با اى بنده كه گويم نمى پس. ساخت بند مرا كه بود روزگار اين

 سركشان آن گفتار نشان اكنون: گفت بدو و بخورد را خود خشم دليرى، با ليك. بپيچيد خود بر و گشت زرد او گفتار شنيدن از بهرام
 :اند گفته كه گشت پديدار رنامو

 روزگار بردهد برت كارى، چو            مكار توانى تا بدى تخم كه

 نهان را تو آهوهاى همه و بنوشتم نامه تو باره در گيتى شاه به بخواستم؟ نيكويى برايت گيتى از و بيĤراستم تو به را خود دل من چرا 
 بايد آيد، پيش به خوارى جنگ، در چون ليك. گشت باد همچون گذشته سخنان و بگذشت ديگر آن: گفت بدو شنيد، چنين كه خاقان. داشتم

 شاه راه ساالرى چون كه بدان. باشد مى اندك نزدت در خرد گمان بى است، يكى برايت آشتى و خشم كه تو ولى. بود بردبار آشتى هنگام به
 اين در اين از بيش اگر اكنون. كرد پاك دل از را تيرگيها و رفت را يزدان راه بايد. آمد خواهد پيش بد برايش نگيرد، پيش در دانش از را خود
 اين كه پنداشتم مى خود با: گفت بدو بشنيد، خاقان از را سخن اين كه بهرام. شد باد و بگذشت ديگر بد آن كه چرا. باشد روا نگويى، سخن باره
 هرچه برسى، آنجا به چون تو پس. سازم نمى پنهان را آنها نيز من. رسيد نخواهد زيانى من به گله اين از اكنون ليك. ماند خواهد نهان در

 هنگام به و ننگرد را كارها بد و نيك كه شهريارى هر كه بدان: گفت خاقان. گشت نخواهد كاسته من آبروى سخنان، آن از زيرا  بگوى بخواهى
 تو، همتاى چه و باشد نيكخواه چه ببيند، دور از را تو تو بدسگال دشمن ونچ. است هوش بى و مغز بى شاهى باشد، خاموش اش بنده بدكردارى

 .گشت زرد رويش شنيد، چنين كه بهرام.  خرد كم و انديشه بى شاه را او و خواند مى سبكسر و ناشايست را تو هم باز

 سپهدار اى: گفت بهرام به پس. آورد گَرد به باد از ار او كه بترسيد تيز و خونخوار مرد آن از و كرد نگاه او به برزين خرّاد هنگام همان در
 شد، نمى گفته سردى به سخن گونه اين اگر. مكن بد انديشه و بشنو را سخنش پس. گويد مى راست خاقان  كه بدان و بخور را خود خشم شاه،

 كه براستى. مكن بد چنين: گفت بدو خاقان ليك .جويد مى را پدرش جايگاه بدهنر اين: گفت بهرام. نبود دردمند سان بدين تو و او دل اكنون
 پيوسته بود، درد از پر دلش و گَرد از پر سرش تو همچون گيتى در كه كسى هر كه بدان. نرسم پيرى به شدم پدر بى چون باشد، سزاوار

 هر كه بدان ولى ترسانى، مى اهنشاهش از مرا همواره تو. برافراخت را خود سر نامردمى و كژّى براى از و نساخت هيچكس با و كرد بدانديشى
 . باشد سزاوار برسد، من به او از كه رنجى و آسانى

 سر و جان به سوگند پس. است نژاده و آهسته و هوشيار. باشد نمى من بدسگال بنده همچون و است من همتاى گردنكشان ميان در او
 .نشنوى نيز بدانگونه تا نكنى بدخويى اين زا بيش گفتن سخن در و بازگردى اينجا از اكنون كه ايران سپاه شاه

 برزين خرّاد كه گفت انديش پاكيزه بزرگان به و آمد لشگرگاه به ساز كينه سرى با و بازگشت او از آزماى جنگ بهرام سخن، اين شنيدن با
 .بنويسند ىا نامه شاه براى نهان و آشكار از داده، رخ كه آنچه هر باره در موبدان و خردمندان و بزرگ دبير و

 چه كه ببينيد و برويد دژ به باد همچون شتابان اينجا از اكنون هم خردمندان، اى: گفت موبدان ديگر و موبدان موبد به خشم با آنگاه
 نآ شمارش به گذشته شب از پاس سه تا پگاه از و رفتند دژ آن به هراس پر دلى با دبيران. هست دژ آن در آراسته گنجهاى و خواسته اندازه
 دژ آن هاى خواسته. نرسيد پايان به آنها همه نوشتن سرانجام هم باز و شد سياه آنها شماره نوشتن از بسيارى هاى نامه و پرداختند گنجها
 .بود نكاسته آنها از هيچ و بگذشته آنها بر سالها و بود بيشمار

 نخستين از. بود تازه گيتى در نامش كه بود دژ آوازه آن در افراسياب و ارجاسپ هنگام از كانى گوهرهاى يا و مرجان و مرواريد و دينار
 كى و نداشت را آن همچون گيتى مهتران و كهتران از هيچيك كه اش گوشواره يا و بودند نشانده گوهرى آن از اى مهره هر در كه سياوش كمر

 مرد بهرام آنگاه. بنوشتند را ها خواسته آن همه بنهاد، دژ آن در را آن ارجاسپ و داد گشتاسپ به نيز لهراسپ و داد لهراسپ به را آن خسرو
 ميان در. آورد گرد بود، نبرد دشت در يا و دژ آن در كه را هايى خواسته آن همه و بيĤمد او و بفرستاد را يادگيرى و روشندل و سخنگوى و دبير
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 يمانى برد دو و - بودند بپيچيده را شمشها آن سر گوهر با و دهش بافته آن بر زر شمشهاى با كه - گوهرنگار موزه دو و گوشواره دو ها خواسته آن
 .است من هفت يك هر سنگينى كه ديدند سنجيدند، چون كه بود زربافت

 هيچ آنها از نامه در و نهاد كنارى به را موزه دو و يمانى برد دو آن جويى، برترى و كژّى راه از -نبود آگه جويى داورى از كه - سپهبد بهرام
 . نكرد يادى

 ايران شهريار درگاه به او با تا برگزيد نيز را سپاهيان ميان از مرد هزار. بنشيند اسپ بر سواران همراه به تا بفرمود ايزدگشسپ به سپس
 خود امدارانن همراه به نيز خاقان و برفتند سواران گونه بدين. بشمرد ساربان بر را شتران آن بار و بخواست خاقان از نيز شتر كاروان سى. بروند

 .براند ايشان پيش در

  شاه هرمزد نزديك به خاقان آمدن

 گرزى و سر بر تاجى با شد، آگه او آمدن از -گيتى شاه  آن -هرمزد و رسيد شاه نزديك به ديرينه گنجهاى و سپاهيان آن با خاقان چون
 چه راه در او كه ببيند تا بايستاد همانجا در بديد، را قانخا روى كاخ دهليز از چون. رسيد درگاه به تا بيĤمد و گشت سوار اسپ بر دست در
 خاقان. بود ها انديشه اين در پيوسته پس. برگردد او پيش از آن از پس آنگاه  نه يا شود مى پياده اسپ از سپاهيانش همراه به آيا و كند مى

 و آمد فرود اسپ از نيز خاقان. بجنبيد جاى از سپاهيانش اههمر به شاه رسيد، نزديك چون و بيĤمد موبد ايزدگشسپ همراه به اسپ بر همچنان
 ايوان به بارگاه آن از شاه كه اين تا بود چندى. نماند او با دهليز در و براند را خود تكاور اسپ شاهنشاه ليك. بيĤمد ايران شاه پيش به شتابان
 خود از انگيزى شگفت كهترى و شد پياده اسپ از زود پرموده. گرفتب را او اسپ رخ و بيĤمد دار پرده برفت، شهريار پس از خاقان چون. رسيد
 . بنشاند خويش كنار در را او و بپرسيد او از و بنواخت سخت را او ديد، چنين كه شاهنشاه بيĤمد، شاه تخت نزديك به خرامان و بنمود

 هرچه آنگاه. بپرداختند را خرّمى ايوان و ساختندب او سزاوار جايگاهى پس. گشت اندوهگين خود بدانديش دشمن آن جان براى از هرمزد
 .بگماشت كار آن بر نيز را دبيرى و بداد جاى او نزديك در را سپاهيان هرمزد. ببردند او پيش به بود، پرموده شايسته و بايسته كه

 با گرانمايه بارهاى آن همچنان تا رستادف ميدان به را آنها شد، آگه بود، بيĤورده پرموده كه اى آراسته هاى خواسته آن كار از هرمزد چون
 بفرمود بنشست، خوان كنار در شاه پيش در كه خاقان. بفرمود بزمى شاه هشتم روز به بيĤسود، راه رنج از هفته يك خاقان چون. بمانند ساربان

 را مى شاه ديگر، روز بامداد. بيĤمد مزدور ارهز ده روز يك در بارها آن بردن براى. بيĤورند سران آن پيش به مردان پشت بر را شتران آن بار تا
 شاه دل و آمد فراهم دژ آوازه از گنج سد سان بدين. بيĤوردند ميدان از كارگر هزار پنجاه پشت بر را بارها آن آنگاه. بنشست و بيĤورد خوان به

 به - بود گوهر و زر آن همه گويى كه - گوهر پر ىكمر و گوشوار همراه به پارچه تخته يك تا بفرمود شاه سپس. گشت  آسوده كار آن از ديگر
 .باد پيروز شاه: گفتند همگان و شد بلند آفرين بزمگاه آن از آنها ديدن با. بيĤورند سپاهيان آن پيش

 اىپ به را كينه خود مردانگى با كه را چوبينه اين كار آيا: گفت -گفت مى او با را نهانش و آشكار همه كه - ايزدگشسپ به شاه آنگاه
 . بدان نوآيين را او خوان باشد، چوبين دستانش كه سوارى يادگير، و روشندل شاه اى: گفت دبير ايزدگشسپ بينى؟ مى چگونه آورد، مى

 .گشت انديشه از پر چندى روانش و شد بدگمان او گفتار شنيدن از شاه

  خاقان با بستن پيمان و چوبينه بهرام ناراستى از هرمزد يافتن آگاهى

 بندگان او تاج و سر و باد شاد جاودانه گيتى شاه: گفت بدو. آمد شاه پيش به بزرگ دبير از اى نامه با سترگ اى فرستاده هنگام انهم در
 يادگار به ما براى او از خرد كه -خردمند سياوش گوشواره و نابسوده گوهرهاى از اى موزه و يمانى برد دو گنجها آن ميان در كه بدان. بادا ياد را

 شاه. نباشد شگفت كارى اين ديده، را رنجها اين او چون ليك. برداشت خود براى را چيز چهار آن از چيز دو پهلوان بهرام كه بود - است مانده
 كار آن از گردنكشان شاه. گفت سخن سان بدين نيز شاهك. بگوى من براى اى، ديده كار اين از هرچه: پرسيد شاهك از شنيد، چنين كه

 :گفت درنگ بى و شتگ برآشفته
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 كه آن ديگر. بزد بود، سزاوار او نژاد از كه چنان را چين خاقان كه آن يكى. آورد برمى ماه به سر و كند مى گم را خود راه چوبينه كه همانا
 بيداد دادگريهايش آن همه و گشت باد او رنجهاى آن همه ديگر اكنون ليك. است گشته شهريارى كه همانا  پس آمده، بكار گوشواره را او چون
 آن و رسيد راه از شب تا بخوردند و ببودند هم كنار در. بنشاند نامور جايگاه آن بر و بخواند خود پيش به را پرموده و بگفت اين هرمزدشاه،. شد
 كه همچنان پس. اى يدهد انجمن اين در بسيارى رنجهاى من براى از تو: گفت خاقان به ايران شاه آنگاه. بيافشاند را خود سياه و تيره زلف

 به بخور، اى تازه سوگند ما با: گفت بدو سپس. بود مانده شگفتى در او از پرموده. گرفت دست در را پرموده دست و كرد دراز دست بود، نشسته
 بدين. نپيچى سر انجمن آن نامداران و من از بازگردى، اينجا از چون كه باشد، مى اورمزد و ناهيد نگارنده و است برتر برترى، هر از كه يزدان
 شاه از خاقان دل كه بخوردند كاله و مهر و آذرگشسپ و ماه و خورشيد و تخت و تاج و سران جان و پاك يزدان به سختى سوگندهاى گونه
 .گشتند هخوابگا سوى به رفتن آماده و برخاستند جاى از بگفتند، را اين چون. نگسلد او از را دلش نيز كارى هيچ در و نپيچد ايران

 كمرهاى و كاله با را آن و بيĤراست اى گرانمايه شاهوار جامه ايران شاه برآمد، خواب از داران تاج سر و برآورد سر كوه از زرد آفتاب چون
 خودش و دبفرستا خاقان نزديك به را نيام زرين هندى شمشيرهاى و ستام زرين تازى اسپان و گوشواره و گردنبند و دستبند و گوهرنگار زرين
 .بازگشت آنجا از و فرستاد درود را پرموده دراز، راه آن پيمودن از پس كه بود ايستگاه سديگر در. برفت او همراه به ايستگاه دو تا نيز

 در و آمد بود، بازگرديده و گشته شاد ايران شاه از چنان آن كه چين خاقان پيشواز به ايران نيكخواهان همراه به -سپاه پهلوان -بهرام
 شرم از پر بدانديشش جان كه -بهرام سان بدين. بيĤورد گياه چهارپايانش براى دشت و كوه و ايستگاه و ده و شهر در بگذشت، خاقان كه هرجا
 و هميان و گياه از كه آنچه هر و پيچيد سر او از چين خاقان ليك. بكرد آفرين او بر ديد، را پرموده چون و بتاخت او پيش به كنان پوزش - بود
 بود، او با بهرام براند، را ايستگاه سه پرموده تا گونه بدين. نكرد نگاه او به هيچ خاقان ولى براند او با همچنان بهرام. نپذيرفت بود، آورده برده
 رنج چون برگرد، ينجاا از ديگر: گفت بدو و فرستاد بهرام نزد به را كسى خاقان چهارم روز به سرانجام. نخواند را بهرام نيز روز يك پرموده ليك

 .نهاد روى بلخ سوى به تندى با و برگشت او از شنيد، چنين كه بهرام. اى ديده بسيارى

  چوبينه بهرام نزد زنان جامه و دوكدان هرمزد، فرستادن

 .بود دود از پر روانش او تندى براى از و نبود خشنود بهرام از هم ايران شاه

 با بود، نيافته فرمان بدان كه را چيزى كه آن ديگر و بود بيĤزرده را چين خاقان و بشسته دل از را شرم بهرام كه اين براى از نخست
 از ديگر و اى كرده گم را خود چنين اين ناسازگار، ديو اى: گفت آن در و نوشت بهرام به اى نامه ايران شهريار پس. بود برداشته]  گنج از[ دليرى
 ياد به مرا گنج بخشش و سپاه و من رنجهاى آن ديگر. نشينى مى آسمان چرخ بر و بينى نمى يزدان از را هنرها. اى گشته نياز بى بزرگان

 .آورى نمى

 سزاوار اى جامه اى، كرده ديگر كارى آهنگ و بپيچيده سر من فرمان از كه اكنون. افرازى برمى آسمان به را سرت و روى نمى پهلوان راه به
 آن درون در پنبه و دوك با را سياهى دوكدان تا بفرمود نهاد، نامه آن بر را خود مهر شاه چون آنگاه. بيĤمد برايت تو كار درخور و پسنديده و

 .بيĤورند نيز زرد سربندى و سرخ شلوارى و]  جانوران[  موى از الژوردين پيراهنى و بنهند آن در نيز بسيارى ناسزاوار بوى و رنگ و بيĤورند

 اى: بگوى او به و ببر بهرام نزد به را اينها: گفت بدو و برگزيد -باشد ارزش بى هاى جامه آن بردن سزاوار هك - را منشى بى فرستاده سپس
 از و نشمارم چيزى هيچ  به پس اين از را تو من كه بدان ليك. پسندى مى گزند بزرگان، بر و آورى مى بند در را چينى خاقان تو بدنژاد، پست
 . ورمآ مى زير به هستى كه تختى آن

 آن بهرام چون. كرد ياد او براى بود، شنيده كه را سخنانى همه و بيĤمد بهرام نزد به ها جامه آن با باد همچون شنيد، چنين كه فرستاده
 دانم ليك. است چنين اين شاه از من جنگهاى همه آن پاداش: گفت مى پيوسته و برگزيد خاموشى و شكيبايى بديد، نامه همراه به را ها جامه
 مرا اگر است، پادشاه خود بندگان بر شاه چون پس. است بوده من بدخواه دشمن نارواى گفتار براى از و باشد نمى شاه خود انديشه از بد اين كه
 به اندك سپاه آن با كه هنگام آن از. يابند مى راه شاه نزديك به نيز بدانديشان كه بردم نمى گمان ولى. باشد روا هم باز بگيرد، خوار چنين اين

 يا و باشد خوارى رنجها، آن پاداش چون اينك. اند بديده ام، برده كه را اى سختى و رنج و اندوه و ام كرده را آنچه همگان رفتم، شاه درگاه از تيزى
 .نالم مى يزدان درگاه به بگسست من از را خود مهر چنين اين كه روزگارى از پس است، گشته ناسازگار من بخت اگر
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 برايش شاه كه آنچه همه همراه به را سياه دوكدان آن و بپوشيد را زرد و سرخ هاى جامه آن و كرد ياد را دهش نيكى يزدان هرامب آنگاه
 از پر بهرام تاريك جان. برفتند او نزد به سپاه ميان از گيتى شاه نامداران و بزرگان آن همه تا بفرمود سپس. نهاد خود پيش در بود، فرستاده
 به يك هر و بماندند شگفتى در كار آن از همگى بديدند، پهلوان بهرام بر پوششى چنان و برفتند جوان و پير از ايشان همه چون. دبو انديشه
 و دل و بندگانيم ما و است پادشاه ما بر شاه. است بفرستاده برايم اى جامه چنين شاه كه بدانيد: گفت پهلوان بهرام پس. بيانديشيدند اى گونه
 سخن، اين شنيدن با گوييم؟ چه زمين شهريار آن به بايد آيا و بينيد مى چگونه را كار اين بينندگان، اى اكنون. ايم آكنده او مهر به را خود جان

 سگان همچون او نزد در سپاهيان پس. است چنين اين شاه نزد در تو ارج كه اينك نامور، و هنر پر پهلوان اى: گفتند و بگشودند زبان همگى
 بد و نيك كه چرا هستم، بيزار شاه تخت و موبد از من: گفت او  گفت چه شد، دلتنگ اردشير از رى در چون پير خردمند آن كه بنگر. ندهست
 .دارند نمى نگاه مرا

 خنس اين هرگز: گفت ايشان به بهرام ليك خواهى؟ مى آبروى او از چگونه و جويى مى چه نيست، تو آزرمجوى كه كسى از نيز تو اكنون
 پاسخ در ايرانيان ولى. داريم مى او از ما و است دهنده ما به او و هستيم او بندگان همگى ما. گيرند مى آبروى شاه از سپاهيان كه چرا. مگوييد را

 .دانيم نمى هسپا پهلوان نيز را بهرام و خواهيم نمى شاهى به را او ايران در هيچيك و نبنديم كمر پس اين از ديگر ما كه بدان: گفتند بهرام

 بند در پند با را ايشان لبهاى و داد مى پند را سپاهيان همواره سپهبد بهرام همه اين با. رفتند دشت به سپهبد بهرام كاخ از و بگفتند اين
 .كرد مى

 را خود بخت چوبينه بهرام ديدن اندر

 ميخوارگان سزاوار و درخت پر اى بيشه راهش سر بر ،آمد دشت به ايوان از سپهبد بهرام پس. بگذشت هفته دو كه اين تا بود چنين اين
 خود اسپ و براند نرمى به آن از پس از بهرام. نبيند تر نيك آن از شكارى هيچكس كه بديد گورخرى چنان مرغزار آن در. شد پديدار نيكبخت

 پديدار دشت و باغ و بيابان بگذشت، تنگ راه آن از ژيان گورخر آن چون و آمد پيش به تنگى راه بيشه نخچيرگاه آن در. نساخت تند هيچ را
 دشت آن به بهرام چون. شدند فرو آب در خوى از رنگش سرخ اسپ و بهرام سرانجام و بتاخت نيز گورخر و براند همچنان بهرام. گشت

 به و نهاد روى كاخ آن سوى هب آن پس از بهرام رفت، مى پيش به راهجوى گور آن كه همچنان پس. آمد پديد اى مايه پر كاخ ناگاه بنگريست،
 تو يار خرد همواره: گفت بدو و داد ايزدگشسپ به را خود تكاور اسپ رخ بهرام آنگاه. بود روان او پس از نيز ايزدگشسپ. براند اسپ كاخ پيش
 .برفت كاخ دهليز به راهنمايى هيچ بى و پياده بهرام سپس. باشد

. بيĤمد تكاور اسپى بر او پس از بود، بسته كمر كه سينه يالن هنگام همان در كه ،نگاهداشت را گرانمايه اسپ آن چندى ايزدگشسپ
 يالن رفت؟ كجا به ما نامبردار سپهدار و ساالر آن آيا كه ببين و برو كاخ درون به تو شير، نرّه اى: گفت بدو بديد، را او كه دلير ايزدگشسپ

 آن مانند به كه ديد اى فرخنده ايوان و كاخ آنجا در. نهاد باغ آن به روى خود ساالر ىجستجو در و انديشه از پر دلى با شنيد، چنين كه سينه
 پاره هر بر كه بودند نهاده زرى تخت تاك آن در. بود ناپديد ديدگان از آن سر كه ديد تاكى ايوان، سوى يك در. بود نشنيده و نديده ايران در را
 .بودند نشانده گوهر و خوشاب مرواريد آن

 بهار همچون رخسارى با سروباال و دار تاج زنى و بود شده بافته گوهر و زر آن بر كه بودند افكنده روم ديباى از بوبى نيز تخت آن وىر بر
 . بود بنشسته آن روى بر

 گرد به هم راوانىف بخت بيدار روى پرى بتان و كنيزان. بود بنشسته آن بر -سپاه پهلوان -بهرام و بود زيرگاهى نيز زرين تخت آن كنار در
 كنيزى به بديد، را سينه يالن زن، آن چون. نشد آگه سخنشان از هيچكس دو آن بجز ليك بگفتند، بسيارى چيزهاى نهانى ايشان. بودند تخت
 به تو پس. آيد مى اكنون او زيرا بمان، خود ياران نزد در پس. نيست راهى اينجا به را تو كه بگوى شيردل آن به و برو زود خوب، يار اى: گفت
 تازه ميزبان آن فرمان به پاليزبان آنگاه. ببرند آخور به را پهلوانان آن اسپ تا بفرستاد سپاهيان نزد به ايوان از را ريدكان آن سپس. برو پيش
 كه بيĤوردند خوراكهايى و بنهادند خوان باغ آن گرد به و آمد باغ به باژ پِى از دست در برسمى با مهترپرستى مرد سپس. بگشود را باغ در روى
. بادا يار تو  تاج با اورمزد: گفت زن آن به بهرام برگشتن، هنگام به. ببردند را گردنكشان آن اسپ شد، خورده خوراك چون. گنجيد نمى گمان در
 .باشى سگالشگر و شكيبادل و پيروز هميشه: گفت بدو زن
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 به سر گويى. بود گشته ديگرگون او گفتن سخن و منش ديگر. باريد مى ونخ چشمانش از گويى آمد، بيرون به گلشن آن از بهرام چون
 بيشه آن از بهرام تا سان بدين. براند او پس از را خود رنگ سرخ اسپ سپهبد بهرام و بيĤمد ديگر بار گور نرّه آن هنگام همان در. برآورد آسمان

 .بود بهرام راهنماى گورخر آن آمد، بيرون به

 راستگوى، مهتر اى: گفت بدو ديد، چنين كه برزين خرّاد. نگفت سخنى هيچ سپاهيانش با كار آن از و آمد شهر به رگاهنخچي آن از بهرام
 بدو پاسخى هيچ پهلوان بهرام ليك بود؟ چيز چه بود، نشنيده و نديده را آن مانند به كسى هرگز و داد رخ نخچيرگاه آن در كه شگفتى اين آيا

 .نهاد ايوان سوى به روى دژم و نداد

  پادشاهى آيين چوبينه بهرام گرفتن

 كه چنان بگسترد، چينى ديباى از بوبى چوبينه بهرام شد، پديدار خورشيد زرد و درخشان چراغ و گشت سيمگون مرغزار چون ديگر روز
 زرينى زيرگاه سپس. بيĤورد افتزرب ديباى از بالينهايى و بنهادند زرين هاى زيرگاه نيز كاخ آن همه بر. گشت آسمان همچون زمين گويى

 او كار در بزرگ دبير چون. نهاد سر بر بزرگى كاله و بيĤراست شاهنشاهى نشستنگاهى گونه بدين. بنشست آن بر سپاه پهلوان بهرام و بنهادند
. بگفت او براى بود، شنيده و ديده و دانسته را آنچه رسيد، برزين خرّاد نزد به كه بزرگ دبير. گشت سترگ و دلير ديگر او كه بدانست كرد، نگاه
 آسان خود دل بر را كارى چنين تو گرامى، دبير اى: گفت پس. گشت كهن رنجها آن ديگر كه بدانست بشنيد، را سخنان اين برزين خرّاد چون
 و دوكدان آن كه كارى اين با ام شاهنشاه. برويم ايران شاه پيش به تيره شب در بايد و بگشايى سخن به لب باره اين در نبايد كه بدان. مگير
 پر بهرام دل اينك. پيچيد خواهد فرمان از سر گونه اين -پرخاشخر شير اين -بهرام كه ندانست و كرد سرى خيره بفرستاد، بهرام براى را ها جامه

 بر سرانجام و كردند سگالش گونه ههم باره آن در يكديگر با تن دو آن سان بدين. است نهاده خود زير در پيلسته تخت و گشته تاج  انديشه از
 .بگريختند بلخ از تيره شبى در پس. بگريزند كه نهادند آن

 يالن. بتاز ناهوشياران اين پِى از سوار سد با: گفت سينه يالن به و بدانست را آنها كار بيدارشان و روشن روانهاى آن از سپهبد بهرام ليك
 از و آورد گران بند در را او و بگرفت او از داشت، هرچه و برآشفت گرگ همچون رسيد، بزرگ بيرد آن به چون و بتاخت ايشان پِى از نيز سينه
 ديوساز، اى: گفت بدو بديد، را بزرگ دبير كه پهلوان بهرام. سازد تباه را گناه بى آن تا برد بهرام نزديك به راه همان از را او آنگاه. بازداشت رفتن
 نبايد ديگر: گفت من به او. واداشت رفتن اين به مرا كه بود برزين خرّاد اين كه بدان پهلوان، اى: گفت دبير ى؟برفت پيشم از من دستورى بى چرا
 بنشيند، شاهى به بارگاه اين بر سپاه پهلوان بهرام چون زيرا. گشت خواهد برآورده تو بدگوى كام سازى، درنگ اينجا در اگر و بود اينجا در

 به كار اين بد و نيك در بايد. باشد چنين شايد: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. بازگردى كه اين مگر رفت، اهدخو تو و من كشتن بيم ديگر
 به را خود كار و برو: گفت را او سپس. بداد بدو نيز خود گنج از و داد باز بدو بود، شده گرفته او از كه را آنچه هر بهرام آنگاه. پرداخت سگالش

 .مگريز اين از شبي و بدار نگاه ژرفى

  چوبينه بهرام كار از را هرمزد برزين، خرّاد دادن آگه

 .برسيد -گيتى شاه آن -هرمزد نزد به تا تاخت نهانى برزين خرّاد ديگر، سوى از

 رفتن آن باره در و بگفت شهريار به نيز را مرغزار و بيشه كار آن همه و بكرد آشكار او بر را رازها همه و بگفت او به را گفتنيها همه پس
 سخن او با بود، شنيده و ديده كه هرچه كنيزان، و دار تاج زن آن و گوهرنگار تخت و كاخ و درنگ آن و  بهرام آرامش و تنگ راه آن و گورخر

 گوى پيش آن سخن نيز و موبد آن گفتار چون آنگاه. بگرفت دل در شنيد، آنچه هر و ماند شگفتى در سخنان آن شنيدن از تاجور هرمزد. راند
 و بخواند خود نزد به را موبدان موبد زود پس. بكشيد دل از سردى آه آمد، يادش به پيچيد، خواهد سر شاهى تخت از او سرانجام بود گفته كه
 شاه فرمان به نيز برزين خرّاد. بگوى سخن و بگشاى لب ديدى، راه در كه آنچه از اكنون: گفت برزين خرّاد به و بنشاند برزين خرّاد كنار در را او

 چگونه كه گويى سخن باره اين در بايد شد؟ خواهد چگونه اين آيا: گفت موبدان موبد به شاه آنگاه. بكرد ياد را سخنان آن همه و بگشود زبان
 يابى؟ مى پيش در شاهوارى كنيزان با و زرين تختى بر را دار تاج زن و بينى مى سرايى بيابان ميان در و گردد مى راهنما اى بيشه در گورخرى
 .آيد ياد به باستان گفته از كه است خوابى بسان داستان اين كه براستى
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 دلش در ديگر بخواند، راستى از را بهرام چون كه است ديوى نهان، در گورخر آن كه بدان: گفت گيتى شاه آن به شنيد، چنين كه موبد
 تخت و تاج آن كه است ناسپاس جادوگرى بود، نشسته تخت بر كه نيز زن نآ و بدان گورستانى همچون نيز را كاخ آن. گشت پديدار كاستى
 گشت سست و منش پر ديگر بازگشت، او پيش از بهرام چون كه بود همين براى از آنگاه. بيافزود بهرام در را سترگى آن و بنمود بدو را بزرگى

 آن به نيز جادوگر ديو راه آن، از پس و بود داغ از پر بفرستادى، برايش كه دوكدانى آن از بهرام دل. آورد نخواهى بدست را او ديگر كه بدان و
 سر ايران شاهنشاه از ديگر آن ديدن با ايرانيان زيرا. فرستادى مى ناراستكار آن نزديك به را ناشايست جامه آن بايست نمى تو. گشت افزوده
 .بيĤورى بارگاه اين سوى به بلخ از را سپاه آن تا بساز اى چاره اكنون. اند بريده ازو را خود اميد و پيچيده

 زن آن باره در بهرام بارگاه آن در آيا: كه پرسيد برزين خرّاد از و گشت پشيمان نگار پر جامه و پنبه آن فرستادن از ديگر ايران شهريار
 بر نيكو و خوب چنان آن  كه بود بهرام بخت همان نامدار، زن آن كه بگفتند سپاهيان همه شهريار، اى: گفت هرمزد به برزين خرّاد گفتند؟ چه

 .بترسيد بد روزگار از سخت بشنيد، او از را سخن اين كه شهريار. بود بنشسته تخت

 - بود پيچيده تيغهايشان سر كه -هايى دشنه از پر سبدى و آمد شاه نزد به سوار و پهلوان بهرام سوى از كسى كه نگذشت اين بر چندى
 .نهادب شاه پيش در و بيĤورد

 كه اين بى سان بدين. بفرستاد بهرام نزد به را آنها سپس. بيافكنند نابكار سبد آن در و بشكنند را تيغها آن تا بفرمود ديد، چنين كه شاه
 نهاده آنجا در و كرده نيم دو به كه بديد را دراز تيغهاى سر آن كرد، باز را سبد آن سر بهرام چون. شد آشكار چيز همه شود، گفته سخنى هيچ
 پيشكش اين: گفت ايشان به و بنشاند سبد آن پيرامون را همه و بخواند خود نزد به را ايرانيان و بفرستاد را كسى و گشت انديشه پر پس. بود

 گفتم، هآنچ بر دشنه سرهاى اين نيز اكنون و است ارزش بى سپاهى سپاه، اين كه گويد مى پيوسته او. مداريد خوار را اين و ببينيد را شهريار
 نگار پر جامه و دوك ما براى شهريار پيشكش روز يك: گفتند و گشتند انديشه از پر سپاه پهلوان گفتار و شاه كار آن از سپاهيان. هستند گواه
 آن خاك بر را خود اسپ گشسپ پسر بهرام اگر پس اين از. باشند مى بدتر نيز دشنام و زخم از پيشكشها اين كه همانا. دشنه ديگر روز و است
 .مباد اوست، دوست كه ارزشى بى آن و بهرام براى پوستى و مغز ديگر بگذارد، ايران شاه درگاه

 خرّاد كه زيرا  باشيد روان روشن و بيدار: گفت سپاهيان به ديد، برگشته شاه از را سپاه دل و بشنيد را ايشان گفتار سپهبد بهرام چون
 تا ببنديد پيمانى من با امروز و بكنيد را خود جان چاره همگى اكنون پس. ساخت آشكار يارشهر پيش در را ما پوشيده سخنان همه برزين
. بپنداريد كشته را سپاهيان همه و برگشته من از را روزگار گرنه و. باشند نگاهدار دشمن از را ما كه بفرستم راه به سپاه ميان از را كسانى شايد
 همه را سپاهيان بود، بيم سپاهيانش از دلش در كه بهرام. بمانى شگفتى در تا بنگر را اين اينك .كرد ديگرى آهنگ خودش و بگفت اين بهرام،
 كمر او همراه به پيكار براى ديگر برسد، ايرانيان  نزديك به ايران شهريار نامه چون شايد تا بپراكند كشور گرد به را سوارانى. بيĤزمود گونه

 .نخواند را شهريار نامه چكسهي و بگذشت اين بر چندى ليك. نبندند

  خويش خواهر ، گُرديه را او دادن پند و خود پادشاهى از سرداران با بهرام نمودن سگالش

 و بزرگ دبير و گشسپ همدان همچون مهترانى با. براند ايشان پيش در بسيارى رازهاى و بخواند خود پيش به را گرانمايگان بهرام سپس
 سگالش به بودند جنگاورى شيران همگى كه -راد خردمند آن -كنداگشسپ و نژاد سياوش پهلوان بهرام و -سترگ نامدار آن - سينه يالن

. است نياز شمايان از يك هر انديشه به را ما گردنفراز، نامداران اى: گفت گمراه و تيز سپاهيان آن به - سپاه پهلوان آن -بهرام سپس. پرداخت
 .بپيچيد سر راه و آيين از چنين ينا و گشت آزرده گناهى هيچ بى ما از شاه

 پزشك از را خود درد كه كسى همانا. گريست نبايد است، زخمى كه كسى بر چيست؟ كار اين درمان و بسازيم بايد چه كه بگوييد اكنون
 به را خود نهانى درد اينك. گشت خواهد دراز برايمان آسان كارى بپوشانيم، دانايان از را خود راز نيز ما اگر. بگريست خون سرانجام بپوشيد،
 در نيز بسيار اگر هيچكس كه براستى. برفتم ايران از سپاهيان آن با و خواه كينه چنان آن شاه، فرمان به من كه بدانيد. گويم مى گيتى دانايان
 يك به ايران ديگر كشانيد، مى را خود سپاه ايران سوى به شاه ساوه همراه به ترك پرموده اگر. ديد نخواهد دشمن اندازه آن به بماند، گيتى
 در را شگفتى آن مانند به هيچكس كه رسيد آن شاه ساوه و پرموده به سرانجام ليك. داشت روم آهنگ هم آن از پس. ارزيد نمى نيز موم مهره
 گنجى ديگر بار ايران شاه سان ينبد. گنج نه و گذاردم برجاى پيل نه ايشان بر ديگر پس آن از  ولى بردند، فراوانى رنج چه اگر. بود نديده گيتى
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 هر ديگر من كنيد؟ مى درمان چگونه را زخم اين و سازيد مى كار اين براى اى چاره چه اكنون. گشت آشفته سپاهيان بر ولى شد، توانگر و بيافت
 .بگوييد بد و نيك از نيد،دا مى كه اى چاره هر زود نيز شمايان. ام گشته جدا پادشاهى آن از و بكردم آشكار داشتم، دل در كه رازى

 پشت از گرديه چون. بود بهرام دآلرام كه بود  گُرديه نام به رخ پرى و خردمند و روان روشن خواهرى نامور، و پهلوان بهرام پرده پس در
 و اشك از پر ديدگانى و كهن گفتارهاى از پر لبانى و سخن پر دلى با پس. بردميد كينه از دلش و گشت برآشفته بشنيد، را بهرام گفتار پرده

 و گفتار از بشنيد، را خواهر آواى برادرش چون. برفت انجمن آن ميان به بود، كرده تيز تير، پيكان مانند به كه زبانى و زرير زردى به رخسارى
 گفتن سخن از چرا راهجوى، نامداران اى: گفت سپاهيان آن به گرديه پس. گشتند خاموش زيان، بيم از نيز ايرانيان. گشت آرام او پاسخ

 شمايان سازيد؟ مى اى چاره چه خون دشت اين در و بينيد مى چگونه را كار اين ايد؟ بنشانده را خود جگر جوش چنين اين و ايد مانده خاموش
 .هستيد ايران دل بيدار و خردمند مهتران و جنگاوران و سران

 گردد، هم تيز تيغ همچون ما زبانهاى اگر كه همانا اى، مانده يادگار به گرانمايگان از كه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه سوار ايزدگشسپ
 .نگذرد تو خرد درياى از

 از. بسازيم جنگ كسى هر با پلنگ همچون كه نبايد ما اينك. باشد مى خردمندى و دانش و مردانگى از و است ايزدى شما كارهاى همه
 نيز ما كنى، جنگ آهنگ تو اگر اكنون. رسيد پايان به باره اين در من دانش كه چرا مپرسيد، سخنى باره اين در من از هيچيك ديگر پس اين
 .ماند خواهم جوان جاودانه باشد، خشنود من از پهلوان اگر كه پندارم مى چنين. كنيم سوارى سواران، پيش در و سازيم يارى را تو

 سينه يالن دارى؟ نهان در چه تو اكنون: گفت و كرد روى سينه الني به پس. ديد پذير سازش را او روش بشنيد، را او گفتار بهرام چون
 كند، چنين اگر زيرا. نگرايد بدى سوى به ديگر هرگز بيابد، فرّهى و پيروزى چون برفت، يزدان راه به كه كسى همانا پهلوان، سپهدار اى: گفت
 و تاج و گنج و سپاه و بخت و فرّهى تو به يزدان كه اينك. گردد كينه از پر او از روزگار و شود نفرين پس آن از بود، يافته كه هم آفرينى آن

 .گشت خواهد خون از پر دلش باشد، ناسپاس كه هر ليك. شد خواهد افزونتر بپذيرى، او از را اينها اگر بداد، تخت

 خواهد بزرگى ما براى سرانجام ستن،ج تاج و تخت اين از كه گويى مى آيا يار، انديشه و خرد با اى: گفت بهرام به چوبينه بهرام سپس
 :گفت چوبينه بهرام به و انداخت باال سوى به را خود انگشترى سپس و بخنديد كار اين از بهرام رنج؟ و درد يا رسيد

 زيرا. رمپندا خوار را آن پس. است بزرگ كارى اين. گردد پادشاه تواند مى بنده يك ماند، مى هوا در انگشتر اين كه زمانى همين در درست
 .شمرد خوار توان نمى را شاهى ديهيم كه

 سزاوار شاهى تخت آيا گويى؟ مى چه و بينى مى چگونه را ما كار اين تو اسپ، تازنده و زن تيغ شير اى: گفت كنداگشسپ به بهرام آنگاه
 هر: كه است زده داستان كار اين بر رى در موبدى كه بدان اى، مانده يادگار به پهلوانان از گيتى در كه اى: گفت سوار كنداگشسپ هست؟ ما

 كه اين از است بهتر درآيد، پرواز به آسمان سوى به روانش و درگذرد زود سپس و كند پادشاهى هم اندكى اگر باشد، پِى نيك و دانا كه كسى
 .باشد شاه فرّ نيازمند و بنده دراز ساليان

 به آنگاه. بكرد انديشه بسيار و ببست لب و ماند خاموش چندى بزرگ يردب. بگشاى لب پير، گرگ اى: گفت بزرگ دبير به بهرام سپس
 يزدان كه بختى از تواند نمى كوشش با ليك. يابد مى بجويد، را آن است، سزاوار كه چنان اگر باشد، كام جوياى كه كسى همانا: گفت بهرام
 .بگذرد نهاده، برايش دادگر

 ديگران چشم پيش در نمودن براى كه سخنى هر  كه بدان اى، گشته فرازها و بنشي در كه اى: گفت گشسپ همدان به سپس بهرام
 ارجمند مايگان، پر نزد در كه اى: گفت بلند گشسپ همدان. بگوى بينى، مى كار اين در روزگار بد و نيك از آنچه اكنون. گردد مى باد بگويى،
 .بسپار يزدان به پس آن از كردى آنچه و بكن را خود كار پرسى؟ مى شاهى مديهي از رو چه از و ترسى مى نيĤمده، هنوز كه بدى از چرا هستى،
 با تن رنج و جان بيم همواره كه چرا شد، نخواهد انجمن مهتر هرگز آسانى تن مرد يازى؟ مى دست خرما سوى به چرا ترسى، مى خار از چون
 .اوست

 به لب هيچ باره آن در شب نيمه تا خورشيد برگشتن هنگام از ليك. بود روان تيره و پيچان پيوسته ايشان گفتار از پهلوان بهرام خواهر
 هيچ نبود، شاد بزرگان آن انديشه از كه گرديه بينى؟ مى چگونه را انجمن اين گفتار آيا نيك، زن اى: گفت بدو بهرام سرانجام. نگشود سخن
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 از هيچيك كه اى كرده گمان چنين خود با هستى، گرگ و ديو همچون كه بدساز مرد اى: گفت و كرد روى بزرگ دبير به و نداد بدو پاسخى
 تر آسان كردن بندگى از شاهى اگر اند؟ نداشته را بختى پيروز و بزرگى و سپاه و تخت و تاج اين آرزوى كنون تا گيتى خوى آزاده نامداران آن

 چه. بشنويم را برتران آن سخنان و برويم پيشين اهانش آيين به كه است بايسته اينك. گريست بايد تو دانش اين بر كه براستى پس است،
 شاهى تخت به چشم نيز تن يك و داشتند نگاه را گيتى مردانگى با همگى. نكرد نگاه آن به كهترى هيچ و بود بيكار تاج و تخت كه بسيار

 افكندگى از برترى و است بهتر بندگى از اهىش كه داند مى باشد، كرده نغزى انديشه گونه همه و باشد مغز پاك و دانا كه كسى هر. ندوختند
 فرمان به دل همگى و خواستند بهى شاهان از و ببستند بندگى كمر تنها و نيازيدند دست كيان تخت به هرگز نيز كهتران آن. باشد مى برتر

 شاه كاووس از نخست. باشد مى بزرگى سزاوار كه است نژاده مرد تنها و نيست شاهى تاج زيبنده بيگانه هرگز كه بدان پس. بيĤراستند ايشان
 براى از سرانجام ليك. بنگرد را گردنده چرخ خَم و بشمارد آسمان بر را ستارگان و بجويد را يزدان راز خواست مى همواره كه كنيم مى آغاز

 پادشاهى براى از را خود روان لوانپه رستم و گودرز چون كسانى هرگز ولى. افتاد زمين بر سارى در زارى و خوارى آن با بدنهادى و كژانديشى
 را شاهى تخت آن آهنگ ايشان از كسى هم باز  ببستند گران بند در را پايش آنجا در و رفت هاماوران به كاووس چون سپس. نداشتند رنجه
 كه كسانى آن به رستم هستى، ىشاه تخت سزاوار تو: كه بگفتند رستم به ايرانيان هنگام آن در چون. بپرداختند او اندوهخوارى به تنها و نكرد
 تخت بر من و باشد بند در شاه كه مباد كاله و بزرگى آن هرگز. هستيد يار ديو، دودمان با كه همانا: گفت و بزد بانگى بودند، گفته را سخن اين
 كشته چون هم پيروز. ساخت رها بند از را توس و گودرز و گيو و كاووس و برگزيد ايران از برگستوانور سوار هزار دوازده رستم آنگاه. بنشينم زر
 را بزرگى تخت و برفت -كارن فرزند -سوفراى بنشست، ناز تخت بر آرامش با و گشت دالور خوشنواز، او كار از و برگشت ايرانيان از بخت و شد
 زمين روى بر كهتر يك و كنند آفرين او بر شاهى به تا رفتند او پيش به گردنكشان همه بديدند، را او پيروزى آن ايرانيان چون آنگاه. آورد باز

 .گردد شهريار

 كواذ چه اگر هم اكنون. باشد مى پادشاه سزاوار تنها تاج و بزرگى كه چرا  است ناشايست كارى اين: گفت ايرانيان به سوفراى ليك
 همه خود كار اين با و برسانيد شاهى به را نژاد بى يك كه خواهيد مى شمايان. آورد نخواهيم شير بيشه در را گرگ همه اين با است، خردسال
 كه -را او بدنژادان، گفتار به ديد، برتر خود تاج از را سوفراى سر و رسيد مردانگى به كواذ چون هم سرانجام. دهيد باد به را شاهى دودمان
 سوار آن -كواذ پاى و بنشاندند داد ختت بر را جاماسپ و برآشفتند كواذ كي بر سپاهيان چون آن از پس. بكشت - بود پادشاهيش پشتيبان

 كرد، نگاه رزمهر چون ليك. بگيرد او از را پدرش كينه شايد تا داد رزمهر به را كواذ بدنژاد، يك ببستند، را - بود شاهان نژاد از كه شاهى و دالور
 اگر -كهتران از هيچيك سان بدين. سازد سامانب را خود كار تا برداشت او از بند پس. باشد شاهى تاج و تخت آن سزاوار كه نديد را هيچكسى

 آفريننده پروردگار ولى. بجويد را شاهى كاله و نگين تا بيĤمد شاه ساوه  نام به تركان از يكى. نجست را شاهى تاج -داشت هم درستى نژاد چه
 تخت آرزوى به چرا بودى، بنده كه مىهنگا آن از پس]  بهرام اى[  اينك. گردد نابود زمين ايران در او تا خواست چنين روشن گيهان

 خردمندى شاه كه بدان ليك. بيĤورم گيتى براى شهريارى گشسپ پسر بهرام از من تا كند مى كوشش سينه يالن اكنون افتادى؟ شاهنشاهى
 .بود جوان شادى، از هرمزد براى از پيرى روزگار به انوشيروان همچون

 هست نامدار و پهلوان سوار هزار سيسد ايران در. هستند او چاكر و بنده همگى نه، كه ياور. دباشن مى هرمزد ياور كشور بزرگان همه اينك
 را نياكانت و برگزيد را تو بود، سزاوار نامداران از كه چنان گيتى شاهنشاه. اند نهاده او خواست و فرمان به سر و باشند مى شاه بندگان همگى كه
 . بساخت چيره دشمنان بر هرجا در و بداد نام گونه همين به

 چنين اگر زيرا  مساز پادشاه خود خرد بر را آز. كنى مى خود تن به را بد اين كه بدان پس. كنى مى بدى نيكويى، اين پاداش در تو ليك
 نياكانت كه را آنچه پس. دهم مى مردانه پندى ولى باشم، مى زن و هستم كوچكتر برادرم از من چه اگر. خواند نخواهند پارسا را تو دانايان، كنى

 به را لب سخنان، اين شنيدن با سپهدار بهرام. ] باشى نبسته كار به را آنها و[  آورى ياد به مرا پندهاى اين روزى كه مبادا و مده باد بر كردند،
 يالن هنگام همان در. جويد نمى خوبى راه بجز هيچ و گويد مى راست او كه بدانست بهرام. بودند مانده شگفتى در او از انجمن همه. گزيد دندان
 از  پهلوان بهرام و گذرد درمى بزودى هرمزد كه زيرا مگوى، سخن شاهان باره در انجمن اين پيش در تو گرانمايه، زن اى: گفت گرديه به سينه
 كيانى تاج به كه هرمزد. ارىبشم ايران شاه را برادرت بايد تو پس است، گونه بدين هرمزد هنر كه اينك. گردد مى برخوردار شاهى تخت اين
. فرستد مى بشار براى پنبه و دوك لرزد، مى تيغش بيم از زمين كه شيرمردى پهلوان چنين براى فرستد؟ مى پيشكش را دوك آن چرا نازد، مى
 بشمارى كواذ كي درگاه زا اگر. مباد روزگار اين در او نژاد هرگز كه مگوى، سخن زاد ترك هرمزد از ديگر.  مهرى بى شهريار چنين بر تف پس
 . اند بنشسته زر تخت بر تاج با كه بگذشته دودمان اين بر سال هزار كنون تا
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 كه بدان. ندارد كردن ياد ارزش زيرا ميانديش، هيچ هم پرويز خسرو به. مبر را ايشان نام پس. آمد بسر ايشان روزگار ديگر اكنون ليك
 گران بند با را هرمزد پاى كه بگويد كهتران آن به بهرام چون. هستند برادرت چاكران كمترين ند،باش مى تر ويژه او درگاه بر كه كسانى همه

 .نشانند مى او جاى به را برادرت و بندند مى را پايش درنگ بى ببنديد،

 پس. بينم مى تو از را اخودنماييه اين پيوسته من. است افكنده شمايان راه بر دامى سياه ديو كه همانا: گفت بدو شنيد، چنين كه گرديه
 .مكن ستم ما جان و تن بر

 .بيافكندى را جستن تخت اين بنيان كه بودى تو اين ليك. بود رى مرزبان ما پدر

 دودمان اين رنج هستى، بدنژاد كهترى كه تو گفتار با. باشى آورده خروش در مرا تبار گويى بيĤورى، جوش به را بهرام دل چون كه بدان
 ديگر و رفت خانه سوى به گريان و بگفت اين گرديه،. كن آشوب پر را آرام روزگار اين و باش بهرام راهنماى پس اين از. رفت دخواه باد بر ما

 .گشت بيگانه برادر با دلش

 نيز جاماسپ از دانشش و است كراسه از گفتارش گويى .گفت سخن نيكو چه انجمن آن پيش در پاك زن اين كه براستى: گفتند مى همه
 را شاهى تخت همواره بود، تيره ديرياب، انديشه آن از كه دلش. بود نژند او از بود، نپسنديده را خواهرش گفتار آن كه بهرام ليك. باشد مى رترب

 را انخو تا بفرمود بهرام آنگاه. يافت خواهند رنج با تنها را سپنجى سراى اين جويندگان، كه همانا: گفت خود با پس. نمود مى او به خواب در
 را خوان هفت نامه آن از اندكى. بخوان پهلوى سرود و بزن رود امروز :گفت رامشگرى به سپس. بيĤوردند را رامشگران و ساز و مى و بيĤراستند

 او ياد هب مى جام چند سان بدين بكرد؟ اى چاره چه روزگار آن در و رفت دژ رويين به چگونه اسفنديار كه ببينم تا بخوان ميگساران اين براى
 .بيĤفريند بسيار تو مانند به ايزد كه باشد. خيزد برمى آن از تو چون سپهبدى كه باد آباد رى سرزمين: گفتند و بخوردند

 .شدند پراكنده همگى شد، خيره مى از ميگساران آن سر و گشت تيره شب چون آنگاه

  پرويز خسرو نام به بهرام زدن درم ميخ

 به بزرگ دبير تا بفرمود -سترگ پهلوان آن -سپهدار بهرام گشت، نژند آن درخشش از تيره شب و برآورد را خود سرنيزه بلند آفتاب چون
 دردمند كردم كه آنچه از من: گفت خواهى پوزش با آن در و بنوشت خاقان براى نگار و بوى و رنگ از پر و وار ارژنگ اى نامه آنگاه. رود او پيش
 مهتر من اگر كه باش آگاه. آزرد نخواهم تو ارزش براى از را تو سرزمين پس اين از من كه بدان. است سرد آه و پشيمانى از پر دلم و هستم
 آن بر. پذيرد مى را اش بنده پوزش يزدان زيرا مگير، دل به هيچ گذشته از نيز تو پس. شد خواهم كهترت برادر همچون تو براى شوم، گيتى

 باد همچون و برداشت را نامه آن فرستاده سپس و بگفت هم ديگرى بسيار سخنان اينها بجز بهرام. بادا نآفري تو نامور سرزمين و جاى و انديشه
 .برفت

 بسيارى سخنان آن بجز و بداد بدو را پهلوان نامه آن و برد نماز و بستود فراوان را او رسيد، چين خاقان نزد به سرفراز فرستاده آن چون
 درختى بزرگى، باغ در و بنوشت را نامه آن پاسخ زود و داد فرستاده به بسيارى چيزهاى و گشت شاد امپي  آن از چين سپهدار. بگفت نيز

 .بفرستاد بهرام براى نيز هايى خواسته. بكاشت

 باز را خود آمده گرد گنج در پس. بكرد ديگرى آهنگ شد، آسوده كار آن از و گشت آراسته خاقان پاسخ از گونه بدين بهرام دل چون
 ميان از بود، خراسان ساالرى سزاوار كه را پهلوانى آنگاه. بجست را بزرگى جايگاه نهانى سان بدين. بداد ريدك و اسپ و درم سپاهيان به و بكرد
 .بداد بدو سپاهى همراه به را خراسان و برگزيد سپاه

. رفت رى سوى به بلخ از فرخندگى با ماه دى ششم روز در انديشه از پر خودش سپس. داد او به را هرات و مرو و بلخ و نشاپور گونه بدين
 از يكى آنگاه. كنند خسرو نام به را درم مهر نو آرايشى به تا بفرمود درم سراى به سرانجام. بيانديشيد كارها كم و بيش در پيوسته آنجا در

 تيسفون در كه گفت و بيĤورد و نهاد هميان درون ود،ب آنها بر خسرو مهر كه را درمها آن نغز، كارهاى سزاوار و سخنگوى و مغز پاك بازرگانان
 از .كند نگاه را آنها مهر او و ببرند شاه نزد به را درمها آن تا بخرند درمها آن با باشد، شده بافته ابريشم و سيم و زر با كه اى مايه پر رومى ديباى
 .ستبج خجسته سروش بسان دالورى و هوشيار و خردمند فرستاده كار، اين براى



203 
 

 پدر پيش از پرويز خسرو گريختن و هرمزد نزد بهرام نوشتن نامه

 ساوه سپاه و پرموده كار از. راند سخن كارها كم و بيش از گونه همه آن در و بنوشت هرمزد به خودستايى از پر اى نامه بهرام آن از پس
: گفت سپس. بگفت نامه آن در بيĤمد، او براى شاه سوى از كه سياهى دوكدان و سربند و جامه آن از و كرد سپاهيان آن با او كه رزمى و شاه
 .ديد نخواهى هم خواب در ديگر مرا هرگز كه بدان

 را مرغزار فرمانش به من بنشيند، تخت بر -نيكبخت گرانمايه آن -خسرو پسرت كه گاه هر ليك. آور بيرون آب از را خود دام پس
 و است راستكار كه چرا باشد، مى شاهى سزاوار ولى است، كودك چه اگر او. كنم جيحون رود ندمان به دشمن از را بيابان و سازم دشت همچون
 .بود خواهم او بنده تنها پس اين از و ام پذيرفته شاهنشاهى به را او من. نيست ناراستكار تو همچون

 كه چرا  بود پرويز از چوبينه بهرام بيم همه زيرا.  آورد بسر را گناهش بى پسر روزگار ايران شهريار شايد تا خواست مى كار اين از بهرام
 .بود دآلويز پدرش نزد در پرويز

 را درمها ميخ آن هرمزد چون كه همانا: گفت بازرگان آن به بهرام آنگاه. آمد تيسفون سوى به فرستاده كرد، ياد نامه در را آنها همه چون
 را خود آزرمهاى چون. ديد خواهد من از را سختى روزگار هرمزد نباشد، او يار و تيبانپش خسرو چون پس آن از. بپيچد خود بر اندوه از ببيند،

 . بركَنيم بن از را ساسانيان بيخ همه ديگر زنيم، زمين بر

 .برخيزد دودمان اين از آفرين كه رسيده فرا آن هنگام ديگر اكنون

 به آن ديدن از رخسارش رسيد، هرمزد نزديك به نامه آن چون. آمد دبغدا به رى نامداران همراه به پِى نيك فرستاده آن ديگر، سوى از
 پسرش بر و بپيچيد ديگر. شد افزوده ديگرى اندوه اندوهش، آن بر و رسيد آگهى او به نيز درم ميخ آن از سپس. گشت شنبليد گل زردى

 نيز درم ميخ چنين اين و بپيچد سر خواهد مى زني ما از كه است رسيده جايى به مردانگى در خسرو: گفت گشسپ آيين به و گشت بدگمان
. مبيناد تو بى را اسپ و ميدان: گفت بدو شنيد، چنين  كه گشسپ آيين باشد؟ تواند مى چه بيشتر اين از داشتن سبك كه براستى. است بساخته

 چنين كه گشسپ آيين. سازم گُم گيتى از را شرم بى اين ناگاه به من: گفت هرمزد. بردارى ميان از را او بايد ليك است، تو فرزند پرويز چه اگر
 .نبيند تو بى را او كام هيچكس: گفت شنيد،

. بردار زمين روى از را خسرو و ببر را ما فرمان: گفت بدو هرمزد پس. بنشاندند شاه كنار در تيره شب در و بخواندند را مردى نهانى آنگاه
 چون من و بدهند زهر من به خود گنج از تا بفرمايد شاه اكنون. سازم مى بيرون خود دل زا را او مهر افسون، با و كنم مى چنين: گفت مرد

 خسرو ديگر، سوى از. بيازى خون به دست كه است آن از بهتر كنم چنين اگر. بريزم او مى جام درون به را زهر گردد، مست هنگام شب خسرو
 را روز دو هفته هر در و پرداخت مى ميگسارى و بزم و رامش به پيوسته و بود بنشسته خود آرامشگاه در ارجمندى با نبود، آگه گزند آن از كه
 بسيارى ساليان خسرو تا خواست يزدان كه آنجا از ليك. نبود آگاه هرمزد كار از و بود خوشگوار مى و دلنواز بتان كنار در. گذرانيد مى شكار به

 رازها همه و آمد خسرو نزد به شتابان پس. گشت كوتاه برايش آرام و كام ديگر و شد آگه كار ناي از خسرو دار پرده برفرازد، را خود بزرگى كاله
 . بگشود او بر را

 ناپديد گيتى از گويى كه براند تيسفون از چنان تيره شب در است، كرده را او كشتن آهنگ نهانى گيتى شاه كه بشنيد خسرو چون
 . رسيد آذرآبادگان به تا تاخت همچنان و نداد ايگانر به را خود ارزش پر سر آن سان بدين. گشت

 برفته اندكى سپاه با و گشته آزرده ايران شهريار از خسرو كه رسيد آگهى بود، مرزبان كشورى هر بر كه مهترى هر به چون ديگر، سوى از
 و پيل زور و انوشيروان خسرو دادگرىِ خسرو كه رو آن از. بيابند نشانى گرامى آن از جايى در تا برآمدند جستجو به گردنكشان همه است،

 در سپهبد، چه و سپاهى چه همگى كرمان، از سوار و پهلوان پيروز و شيراز از اسفنديار سام همچون كسانى. داشت را نيل رود و دريا بخشش
 اندازه هر كه بدان. است تو زيبنده هكال و تاج و تخت اين كه همانا شاه، پسر اى: گفتند مى همه. نهادند روى خسرو سوى به شاه آن جستجوى

 .بود خواهد سپاهت راهبر تو فرّ و آمد خواهند نزدت به وران نيزه دشت و ايران از بخواهى كه گذار دشنه و جنگى سران

 شكار، براى از گاهى نيز ما. كنى زندگانى ارجمند و دل خندان و شاد همواره و باشى نداشته گزند از هراسى هيچ كه باش هوش به پس
 از نيز سوار هزار سيسد اگر. كنيم مى نيايش و ستايش پرستان آتش و نيكان بسان و ناالنيم آذرگشسپ آتش پيش در گاهى و تازيم مى اسپ
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 سپاسى نيز كشتگان آن بر و دهيم مى كشتن به را خود تن تو پيش در همگى ما گردند، سوار اسپ بر زمين ايران از تو به رساندن گزند براى
 .نهيم مى

 و بيĤيند آذرگشسپ پيش به سران اين اگر كه بدانيد. هستم بيم از پر انجمن آن و شاه از من: گفت ايشان به شنيد، چنين كه خسرو
 اهريمنى اندوه از و بمانم سرزمين اين در ترسى هيچ بى نشكنند، مرا پيمان پس اين از كه سازند ترس بى مرا و بخورند سختى سوگندهاى

 ما: گفتند و بخوردند بود، خواسته كه سوگندهايى و نهادند روى آتش آن سوى به همگى بشنيدند، را خسرو گفتار پهلوانان آن چون. نترسم
 ببيند تا بفرستاد را كارآگاهانى نهانى سو هر از شد، ترس بى نامداران آن از خسرو سان بدين چون. داريم مى خويش ديدگان همچون را تو مهر
 مرد شتابان شد، آگه خسرو رفتن از هرمزد چون ديگر، سوى از. سازد مى نويى چاره كه شايد و گويد مى چه او گريز باره در پدرش آيا كه

 گفتگو با را او خويشان همه اينها بجز. ببرد زندان به و آورده بند در -بودند خسرو خال دو هر كه -را بندوى و گستهم تا بفرستاد را ناسودمندى
 .ندكشانيد زندان به

 او شدن كشته و بهرام جنگ به را گشسپ آيين هرمزد، فرستادن

 بنده آن -بهرام ديگر برفت، پرويز كه كه اين. ايم گشته دردمند و هستيم دور انديشه، از ديگر كه همانا: گفت گشسپ آيين به شاه آنگاه
 .ببخشد بويى و رنگ چگونه ار انديشه آن تا برآمد راهى جستجوى به گشسپ آيين كنيم؟ چه را -خودكامه و خوار

 مرا خون نهانى نيز اكنون و گشت آزرده من از نخست او روان. گشت دراز من براى از چوبينه سخنان گردنفراز، شاه اى: گفت بدو پس
 :گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. باشد سودمند برايت شايد تا بفرست او نزد به و آور بند در مرا پاى پس. جويد مى

 نامبردار رزم، گاه به و سپاه آن ساالر تو و فرستم مى او سوى به را سپاهى من اينك. باشد نمى من كار و است بدنژاد هريمنا راه اين
 او از بخت سرانجام كه همانا  جويد مى تخت و تاج و مهترى كه اگر. اوست سر در چه ببيند تا بفرست بسويش را رهنمونى نخست. باش ايشان
 را پهلوانان كاله و دهم مى بدو را گيتى از بخش يك نيز من. بجوييد آرامش او با كه است بهتر باشد، ما كهتر همچنان گرا ليك. پيچيد خواهد

 شتابان پس. باشد مى من چاكر ولى است، رستم همچون چه اگر و هستند كم گيتى در جنگاور بهرام مانند كسانى كه چرا. گذارم مى سرش بر
 .ساز آگاه كارهايش همه از مرا و كن كوتاه را راه و برو

 چون. بود گشته بند در شاه زندان در كه بود مردى او شهر از. گشت بود، گفته بدو شاه كه آنچه انجام آماده پس آن از نيز گشسپ آيين
 زندانى يك من راهجوى، ترمه اى: گفت بدو و فرستاد او نزد به زندان از را كسى برود، كارزار سوى به خواهد مى گشسپ آيين كه بشنيد مرد آن
 به تو با دوان نيز من بخواهى، شهريار از مرا اگر اينك. شناسى مى مرا خودت كه چرا گويم، نمى  چيزى اين از بيش و هستم تو شهر در بند در
 شتابان شنيد، چنين هك گشسپ آيين. بكوشم جنگ در خويش جان با تو پيش در يابم، رهايى تنگ زندان اين از چون و آمد خواهم كارزار اين

 با نيز او اكنون هم ببخشد، من به را او شاه اگر. است همراه گزند و بيم با زندان در من همشهرى: گفت و بفرستاد گيتى شاه آن نزد به را كسى
 و خواهى مى من از را دزدى و بيكار و خونريز مرد آزادى كند؟ كارزار تو پيش در كى نابكار مرد اين آيا: گفت بدو شاه. آيد مى راه اين به من

 مرد آن هرمزد سان بدين. باشد نمى اين بجز اى چاره هيچ اكنون نيست، بدتر او از اى پتياره هيچ چه اگر ليك دارى؟ نيز يافتن مزد داشت چشم
 در را سپاه و رسيد همدان شهر به كه اين تا براند باد همچون را خود سپاه گشسپ آيين گونه بدين. داد بدو را خونريز و بدكنش دزد و بدآموز
 و آيد مى تو نزد به اخترشناس: گفتند همگان دارد؟ اى بهره اخترگويى از گرانمايه شهر اين از كسى چه آيا: كه پرسيد آنگاه. آورد فرود آنجا

 كمى و بيش هيچ و نيست او زا بهتر گويى پيش هيچ. دارد اختربين چشمى گويى كه است اينجا در توانگر زنى پير كه بدان. پذيرد مى سپاس
 را او گفتار گشسپ آيين چون. گويد نمى سخن خزان ماه و تموز هنگام به ليك. شد خواهد همان گويد، كه سخنى هر. يابد نمى راه گفتارش به

 سپاه آن و شاه كار هبار در او از آمد، گشسپ آيين پيش به زن آن چون. بفرستاد زن آن نزد به اسپ يك همراه به راه كسى درنگ بى بشنيد،
 دشمنم دشنه از كه اين يا و برآيد ام تيره تن اين از بستر در من هوش تا بجنبان لب من گوش پيش در آهستگى به: گفت زن. بپرسيد آوردن
 .بخورم زخم

 رها زندان از را او شاه كه مردى آن هنگام همان در. بپوشانيد ديگر كس هر از را آن و بگفت زن پير به نهانى را راز آن نيز گشسپ آيين
 از كه كيست مرد اين: گفت بدو بديد، را او كه زن پير. برفت و بكرد نگاهى مهتر به و بگذشت گوى پيش زن آن پيش از و بيĤمد بود، ساخته
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 را سخن اين هك گشسپ آيين. مباد برايش پوستى و مغز گيتى در كه بود، خواهد او دست به تو مرگ كه بدان گريست؟ تو بر بايد او زخم
 گفته بدو اخترشناسان. بود ساخته ناپديد خود از را آن همواره و بود شنيده اخترشناسان از كه افتاد كهن گفتگوى آن ياد به ناگهان بشنيد،
 .ريزدب را خونت او ولى كنى، زارى بسيار تو چه اگر و بود خواهد دراز راهى در نياز پر و پست اى همسايه دست به تو مرگ: كه بودند

  شد مى رها زندان از نبايست ساختم، همراه خود با من كه را كسى اين: كه نوشت آن در و بفرستاد شاه نزد به اى نامه گشسپ آيين پس
 .است اژدها بچه اين زيرا

 درنگ بى بدگمان تا بفرماى آيد، تو پيش به چون اينك. نبود شاهنشاهى فرّ را بنده اين ليك. گفت مى اش بنده به را سخن اين نيز شاه
 .سازد جدا تن از دشنه با را او سر

 فراوان را او پس. بخواند خود پيش به را خويش همسايه آن شد، خشك كه آنگاه و بنهاد آن بر را خود مهر برد، پايان به را نامه چون
 پاسخ چون و ببر گيتى شاه نزديك به زود و انىنه را نامه اين: گفت و بخواند بسيار آفرين پست مرد آن بر و ببخشيد بدو چيزهايى و بستود
 .نمانى شهريار كنار در تا باش هوش به و بيĤور من پيش به زود دهد،

 رنج خوراك، و آرام بى همه آن من: گفت مى خود با پيوسته و بود انديشه از پر روانش راه ميان در. بگرفت او از را نامه آن جوان مرد
 تيسفون سوى به اگر اكنون ليك. برهانيد بدبختى و اندوه و سوز و سختى آن از مرا يزدان سرانجام كه اين تا بكشيدم را گران بند و فراوان

 نامه آن چون. بگشود شاه نامه آن از بند سرانجام. بگذرانيد نژندى به راه آن در را چندى مرد. آيد مى جوش به تنم در خون و مغز بازگردم،
. است مهترى سزاوار مرد اين گفت مى همواره و بخواست شاه از را جانم مرد اين: گفت خود با و بماند شگفتى در گيتى كار از بخواند، را پهلوى
 اين از ديگر و ديد خواهد را ريختن خون راه اينك ولى است؟ ديده خواب به را بد اين كه شايد. آورد شتاب من خون به خودش اكنون ليك
 در را هيچكس رسيد، نامور گشسپ آيين نزديك به چون .بازگشت راه آن از باد همچون انديشه از پر لىد با پس. آسود خواهد آويختن و رنج
 .نديد بارگاه آن

 شهريار انديشه از پر گشسپ آيين دل. نبود كنارش در اسپى و شمشير و كهتر هيچ و بود نشسته سراپرده درون تنهايى به گشسپ آيين
. بريزد را خونش خواهد مى او كه بدانست ديگر گشسپ آيين آمد، سراپرده درون به همسايه چون. آورد اهدخو پيش چه روزگار كه ببيند تا بود
 دست از جان آن كه نبودم من مگر گمراه، مرد اى: گفت مى پيوسته و كرد البه بدو بسيار گشسپ آيين ليك. برد شمشير به دست خونريز مرد
 نامدار مهتر آن گردن و بگفت اين مرد، كردى؟ بدى اين آهنگ كه كردم چه كه بگو پس خواستى، اگر: گفت مرد بخواستم؟ شاه از را ات رفته

 به اگر بويژه باشد، تنها نامجوى، كه مباد هرگز. آورد بيرون سراپرده از را خونش پر سر آنگاه. آمد بسر او بر رزم هم و بزم هم ديگر، و بزد را
 .باشد نهاده روى جنگ سوى

 توست دشمن سر اين اينك: گفت بدو پس. رسيد بهرام پيش به تا بتاخت شد، بدنام كشته، گشسپ آيين خون از مرد آن سان بدين چون
 اين آيا: كه بپرسيد ديد، چنين كه بهرام. نبود آگه تو انديشه از و آمد مى تو سوى به سپاهش با و رساند بد تنت به كه بود كرده آن آهنگ كه
 بدو بهرام ليك. بود كرده تو با جنگ آهنگ كه است سوار گشسپ آيين سر اين: گفت مرد گريست؟ خواهد سر اين بر كسى چه و كيست مرد
 چنان اكنون. ساختى جدا او تن از سر خواب در تو ليك. بدهد آشتى شاه با را ما كه بود رفته پادشاه درگاه به آن براى از پارسا مرد اين: گفت

 . بگريند تو بر زارى به انجمن اين كه يافت خواهى من از را كار اين پادافره

 بر زنده را بخت نگون مرد آن بهرام سان بدين. نگريستند مى كار اين به سپايان مردمان همه. بزنند دارى او درگاه بر تا بفرمود بهرام آنگاه
 گشسپ آيين كه سوارانى آن از بسيارى رسيد، پايان به گونه اين سپهبد گشسپ آيين كار چون سپس. ساخت بيدار را بيكار مردم دل و كرد دار

 همچون ايشان كار. برفتند شاه نزديك به هم چند تنى و خسرو سوى به هم گروهى و آمدند بهرام پيش به بود، آورده شهريار درگاه از سوار
   گردند پراكنده شبانى بى از زمستان در كه گشت اى رمه
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 را هرمزد بندوى، و گستهم كردن كور

 با را او هيچكس و ببست را دادن بار در اندوه، از رسيد، آگهى شهريار سوى به -نامدار پهلوان آن -گشسپ آيين كار از چون ديگر، ىسو از
 .نديد دست در مى جام

 را خود رگاهبا پرده شاه ديدند مى كه اين از پهلوانان همه. بود اشك از پر ديدگانى با پيوسته و گشت دور او از خواب و خود و آرام ديگر
 باره اين در اى گونه به يك هر و راندند سخن يكديگر با باره اين در چندى و شدند شگفتى در دهد، نمى بار را هيچكس و است بيĤويخته

 .بيانديشيدند

 آفرين، جاىب و گشت كينه و درد از پر بندگان سر. برفت ميان از پادشاهى آن بوى و رنگ ديگر گرفت، باال تيسفون در گفتگو اين چون
 تخت آن ديگر: كه رسيد آگهى گستهم و بندوى به پس. گشت تنگ شاه دل بر گيتى و ماندند شاه درگاه در اندكى سپاهيان. بكردند نفرين

 چون آنگاه باشند؟ مى شاه درگاه بر جنگاوران از كداميك كه ببيند تا بگماشتند را تن يك و برداشتند بند بنديان همه از. شد تيره شاهنشاهى
. آمد جوش به نيز دشت كه برخاست خروشى چنان و بشكستند را زندان. گشتند گمراه و بپيچيدند فرمان از سر شدند، آگه روزگار آن كار از

 و بشستند خود ديدگان از را شرم و برفتند پيش در سپاهيان و برگ و ساز با و دار زره گستهم و بندوى. گشتند بيچاره شهر سپاهيان همه
 شويد، يكى ما با خواهيد مى اگر. شمرد خوار توان مى را كار اين: گفت سپاهيان به پهلوان گستهم آنگاه. برفتند شاه درگاه به تندى با و نهدالورا
 بر تخت و تاج براى از هرمزد كه چرا ببنديد، كمر ايرانى بزرگان  آن كين به همگى پس. بجوييد را شاه آزرم نبايد نيز اندكى كه بدانيد

 آب و بيازيد دست او پادافره به و مخوانيد شاه را او پس اين از ديگر داريد، راه و آيين كه كسانى همه. است گشته تند پارسايان و گناهان بى
 دكىان كار اين در اگر ليك. نشانيم مى تخت بر را نويى شاه و سازيم مى رو پيش كار اين در را شما اينك. سازيد كبست تلخى به او بر را ايران
. رويم مى كنارى به همراهانمان با و كنيم مى بسنده گيتى از اى گوشه به خودمان و سپاريم مى شمايان به را زمين ايران ديگر كنيد، سستى هم
 بدين چون. يازد دست پسرش خون به كه مباد شاهى چنين هرگز: گفتند و بكردند نفرين شاه بر گستهم گفتار اين شنيدن با سپاهيان همه
 فرّهى با شاه آن نزديك و شاهنشاهى ايوان درون به و كشيدند آتش به را هرمزدشاه كاخ درگاه گشتند، شرم بى گفتار در سپاهيانش سان

 اى شماله همچون كه هرمزد چشمان ديگر. بنهادند داغ شاه چشمان بر و كردند نگونسار تخت از را او و برداشتند شاه سر از را تاج آنگاه. برفتند
 . برداشتند داشت، گنج از هرچه و داشتند نگاه زنده سان بدين را او. گشت سياه بود، درخشان

 مبند سپنجى سراى اندر دل           بلند چرخ كردار است چنين

  سپنج اندر بد و نيك به نمانى            رنج گاه ازو يابيم گنج گهى

 شمار ندرا كامد سخن آن گذشت          صدهزار اگر سال بود صد اگر

 نشنود بدى تا بدى نگويد            شود نيكى خريدار كو كسى
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  پرويز خسرو
  بود سال هشت و سى پرويز خسرو پادشاهى

  داستان آغاز

 كار آن از و برود خسرو نزديك به شبانه تا ساختند روانه آذرگشسپ آتشكده سوى به اسپه دو و شتابان را مردى بندوى و گستهم آنگاه
 آشوب از كه را آنچه و بيĤمد نو شاه آن پيش به گذشته نو ماه از تيره شب يك در فرستاده. ببرد آگهى او براى بود، داده رخ ايران در كه نو

 از دانشى بى و تيزى با كه كسى: گفت پس. گشت شنبليد گل زردى به سخن آن شنيدن از جوان خسرو رخسار. بگفت او براى بود، ديده بغداد
 گردم، خشنود گفتى، كه بدى كار اين از نيز من اگر پس. گشت خواهد ناسودمند زندگانيش سرانجام نترسد، روزگار كردار از و دبگذر خرد راه

 براى اكنون ليك. نكردم درنگ ايران در آن از بيش من بود، كرده مرا خون ريختن آهنگ پدرم كه رو آن از ليك. بود خواهد آتش در جايگاهم
 .شنوم مى گويد، كه سخنى هر و هستم اى بنده همچون او

 .برفت آتش همچون درنگ بى سپاهيانش همراه به داغ از پر دلى با خسرو آنگاه

 آگهى بغداد به او از چون. بتاختند او همراه به باد  همچون ارمينيه از نيز سپاه چندين و برفتند او با اردبيل و بردع سپاهيان گروه گروه
 پس. گشت كامروا ايشان آرامش از نيز خسرو و يافتند آرامش آگهى اين شنيدن از شهر مردم همه برسيد، اهىش تخت آن خريدار: كه رسيد
 با خسرو. بگذاشتند آن روى به را مايه پر تاج و گردنبند و بنهادند پيشگاه بر اى پيلسته تخت و بيĤمدند او پيشواز به شهر مهتران و بزرگان همه
 .رفت پدر نزد به سرد هآ با و آمد شهر درون به درد

 كاركرد از نيĤسايد هرگز كه            تيزگرد گنبد ازين گويم چه

 دهد ماهى به دريا به را يكى           دهد شاهى تاج همى را يكى

  نهفت جاى نه و خواب آرام نه       سفت و پاى و سر برهنه را يكى

 حرير و خزّ و ديبا به بپوشد         شير و شهد توشه دهد را يكى

 اندرند هالك دام به تارك به         اندرند خاك به دو هر سرانجام

 نبرد و ننگ روز ورا نبودى            مرد خردمند نزادى خود اگر

  بدى مه اگر مرد، بدى كه اگر            بدى به بنه از جهان نديدى

 .دهيم ىم خواننده به نويى آگاهى و بريم مى رنج خسرو كار در اكنون 

 او خواستن پدر پوزش و خسرو نشستن تخت بر

. بيافشاندند گوهر نو تاج آن بر و خواند فرا را گرانمايگان همه. برفت او پيش به داشت هنرى كه كس هر بنشست، زر تخت بر خسرو چون
 كه چرا. باشد راستى جز من پيشه كه ادمب پس. يافت خواهند را تخت و تاج اين نيكبخت، مردمان تنها كه همانا :گفت موبد به خسرو آنگاه

 نو و ور مايه و روشن بخت و نو تخت اين من. باشد مى تهى بيدادگرى از سرمان و است راستى كس هر با ما انديشه. آورد مى كاستى بيدادگرى
 را پارسا مردمان كه اين نخست. نديدبب پيمان سه ما با كارى هر در و آوريد ما فرمان به را خود دلهاى نيز شمايان. بپذيرفتم يزدان از را

 .داريد نگاه بدور را خود دست كسان چيزهاى از كه اين ديگر و نپيچيد سر پادشاه از كه اين ديگر دو نيĤزاريد،

 چنين كه هر پس. گردد مى دردمند ساخت، شاد ارزش بى چيزى براى از را دلش و بسوخت را كسى بيگاه و گاه در كه كسى زيرا
 من. بپذيرد را آن خرد باشد، همراه مردمى با كه سخنى هر كه بدانيد. بجويد را راستى راه و بشويد دست كار اين از بايد ديگر كنونا كرده، مى
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 مردمان به داد راه از بجز سخنى هيچ باشد، نژاده كه كسى هر كه بدانيد. داشت نخواهم جنگ او با بجويد، مرا انگشترى يا تاج كسى چه اگر نيز
 بر بشنيدند، را شاه گفتار اين كه كسانى همه. يازم نمى دست اهريمن كردار به من كه بدانيد و باشيد من زينهار در نيز شمايان. گفت هدنخوا
 .بكردند آفرين او بخت بر بسيار و برفتند او شاهى از شادمانى با و بخواندند آفرين تاج و تخت آن

 دور از و گشت پنهان شب آبنوسى چادر چون. بگذرانيد هرمزد ياد به را شب آن همه و آمد فرود تخت از شادى با سپهبد خسرو آنگاه
 در درازى زمان و برد نماز را او و بناليد بديد، را او چون. رفت پدر نزد به خسته جگرى و درد از پر نهانى با شاه رسيد، گوش به خروس بانگ
 هيچكس بودم، مى تو پشتيبان من اگر كه دانى خود تو اى، مانده يادگار به گيتى در شيروانانو از كه نابختيار شاه اى: گفت بدو و بماند او پيش

 اگر دهى؟ مى فرمان چه آيا است، شده خون از پر نيز من دل و اى گشته اندوهگين چنين اين تو كه اكنون. آزرد نمى سوزن با نيز را تو انگشت
 در را سرم و خواهم نمى را سپاهيان و جويم نمى را شاهى كاله ديگر و كرد خواهم اسبانىپ سرت از تو درگاه بر اى بنده همچون بدهى فرمان
 . برم مى شاه پيش

. رسيد خواهد پايان به ما بر آزها و رنج اين همه و گشت خواهد نيز من سختى روز اين ، خرد كم اى: گفت بدو شنيد، چنين كه هرمزد
 كه آن يكى. نخواهم چيزى نيز اين از بيش و دارم آرزو سه تو از من اكنون. ماند نخواهد دير دانچن كرد، چنين كه هم كسى آن كه بدان ليك
 از تا بفرستى من نزد به دارد، ياد به ديرين رزمهاى از كه را گردنكشان از سوارى  كه آن ديگر. سازى شاد خود آواى با را ما گوش پگاه هر

 و درد آن با تا بگويد برايم پادشاهان از و بيĤورد برايم اى كراسه نيز دانا سال كهن مرد يك و دگوي سخن برايم كرده كه شكارهايى و كارزار
 تو پيش در كهترى همچون و باشند نمى تو همتاى و هستند تو خال كه كسانى آن كه است اين نيز آرزويم سديگر. آورد بسر مرا سختى

 .نبينند خود چشم به را گيتى اين ديگر تا سازى دچار خود خشم به سوگ اين براى از را باشند مى

 از تو بدخواه. نباشد سوگوار تو چشم بر هم باز باشد، بدنهان چه اگر كه كسى آن مباد شهريار، اى: گفت بدو سخن اين شنيدن با خسرو
 پهلوانان و سواران از بيشمارى انسپاهي و گشته پهلوان چوبينه بهرام كه ببين و بنگر كار اين به روانى روشن با ليك. بادا دور گيتى اين

 كه چرا. مدان گستهم از را كار اين تو. يافت نخواهيم نشستى جاى گيتى در ديگر بيازيم، دست گستهم به ما اگر اينك. هستند او با گذار دشنه
 شده پرورده رزم در كه سوارى آن و بخواند شاه براى را گذشته سخنان تا بگفتى كهن دبير آن باره در كه آنچه از ولى. بود ايزدى كارى اين

 تو دل. مباش افسرده نيز اندكى درد اين براى از ديگر تو پس. فرستم مى برايت كسان اين از پيوسته من كه بدان بداند، هم را بزم آيين و باشد
 . نساخت آشكار هيچكس بر را خود راز و بيĤمد پدر پيش از گريان و بگفت اين خسرو. بادا تو يار خرد با شكيبايى و خرسند درد، اين به

 بهتر جوى ستيزه پير از سخن شيرين و زبان چرب جوان: كه است زده داستان كار اين بر هوشيارى كه همانا. بود مهربانتر شهريار از پسر
 .شد خواهد خاك در سرانجام هنر بى هم و هنرمند هم چه اگر. است

 پرويز خسرو جنگ به كشيدن پاهس و هرمزد شدن كور از چوبينه بهرام شدن آگاهى

 دو آن و بنهادند داغ روشنش چشمان بر و آمد چه -نامور شهريار آن -هرمزد بر روزگار از كه بشنيد پهلوان بهرام چون ديگر سوى از
 پس. نشستب انديشه به و بپژمرد و بماند شگفتى در آورد، نشيب در سر بختش و بنشست او تخت بر پسرش و بمرد باغ در او نرگس چراغ

 خسرو با پيكار به كمر و كرد سوار اسپ بر را سپاهيان و برنهاد بنه آنگاه. بيĤورند دشت به را بزرگى درفش و ببرند بيرون به را كوس تا بفرمود
 . برفت نهروان تا گستاخانه روان كوهى بسان سپاهى گونه بدين. ببست

 ايشان به و بازجويند را گيتى كار تا بفرستاد را بيدارى كارآگاهان پس. شتگ اندوهگين او تيزى آن از شد، آگه او كار از خسرو چون
 آن از پيشتر يا است سپاه دل در بهرام آيا كه اين ديگر و  نه يا هستند يكى جنگ در او با بهرام سپاهيان آيا كه ببينيد بايد نخست: گفت
 و بديدند و برفتند شنيدند، چنين كه كارآگاهان نه؟ يا كند مى شكار آهنگ فتنر هنگام به هرگز آيا و نشيند مى چگونه بار هنگام به و باشد مى

 به گاهى نيز بهرام خود. هستند يكى كارى هر در او با همگى كودك، چه و نامدار چه او، سپاهيان كه بدان: گفتند و بازگشتند او پيش به نهانى
 همچون. ندارد بيگانگان به نيازى هيچ و هستند او رازدار مردمانش همه. ودر مى سپاه بنه سوى به هم گاه و چپ سوى به گاه و راست سوى

 آيين به تنها. نيست سوار و نامدار او همچون كارى جوياى و دوربين مرد هيچ. پردازد مى شكار به دشت در يوز با و نشيند مى بار به شاهان
 .خواند مى را دمنه كُراسه پيوسته و رود مى شاهان
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 اسپ خود دشمن بر بهرام كه گونه اين زيرا. است پيش در دراز كارى را ما كه بدان: گفت خود دستور به شنيد، چنين كه خسرو
. ندارد آن همچون سگالشگرى دبير هيچكس و است دستورى همچون او براى كليله كه آن ديگر. شكند مى نيز را دريا اژدهاى دل تازاند، مى

 .گشتيم يار رنج و اندوه با پس اين از ديگر: گفت گستهم و بندوى به خسرو سپس

 خسرو پس. بنشستند رازگويى به ايران شاه با - ارمينيه سپهدار -رادمان و انديان و شاپور و گردوى چون رزمسازى و فرزانه بزرگان آنگاه
 :گفت مهتران آن به

 آن تواند نمى مرگ تيغ بجز هيچكس پس. ددار تن بر دانش از جوشنى است، روشن خرد به كه مغزى هر جنگاوران، و سرافرازان اى
 كوچكتر شمايان از سال به من كه آنجا از اكنون. گردد مى موم همچون نيز كالهخود پوالد آن، زخم از كه است مرگ تيغ تنها و ببرد را جوشن
 .بگذرانم خود جوانى انديشه با را گيتى خواهم نمى هستم،

 چون كه بدان. باشى جاويد: گفت بدو شنيد، چنين كه موبد است؟ آزار پر زخمها اين بر سىك چه و چيست كار اين چاره كه بگوييد شما
 بخش. باشد مى پادشاه سزاوار خرد و فرّ براستى كه است پادشاه بهره آن از نيمى. بكرد بخش چهار به را خرد پروردگار آمد، پديد روزگار اين

 نهان او از را خود خرد باشند، نزديك گيتى شاه به چون كه باشد مى پادشاه پرستندگان براى از بخش سديگر و پارساست مردم آن از ديگر
 باشند، نمى شناس يزدان كه كسانى و ناسپاس مردمان با خرد پس. است دهگان بهره هم آن كه ماند خرد از كوچكى پاره اكنون. دارند نمى

 برخوردار آن از بنگرد، سخن در خود دل چشم با و بشنود است، گفته سال كهن بيدار مرد كه را سخنى اين شهريار اگر اينك. نيست همراه
 .گردد مى

 موبدان گفتن سخن كه همانا. است چنين اين فرّ و آيين و بنويسم زر به را سخن اين بايد كه براستى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه
 ننگ من براى شود، بخش دو به ها سرنيزه و شوند برابر هم با سپاه ود اين چون كه است دل در ديگرى انديشه مرا ليك. است گوهر همچون
 و بنمايم روى جويانه آشتى بدو آنگاه. بخوانم را -بدنام و خودكام سپهدار آن -بهرام بلند، آواى به و برانم آن پيش به سپاه دل از كه بود نخواهد

 نيز من  بجويد جنگ اگر ليك. نيست ما درگاه بر او همچون هيچكس كه چرا. است تربه بپذيرد، را سخنم اگر آنگاه. بستايم و بنوازم بسيار را او
 .برم مى سپاهيانش نبرد به را سپاهيان و جويم مى جنگ

 .خواندند زمين شهريار را او و كردند آفرين او بر همگى شنيد، چنين كه بزرگان

 و بزرگى و فرّهى و پيروزى. باد دور تو از بد روزگار شهريار، اى: فتندگ مى همه. گشتند همداستان گفت، او كه آنچه بر كاردانان همه پس
 .بادا تو آن از شاهنشاهى ديهيم

 .نبيند را ما جدايى و شكست هيچكس كه باشد. بس و باد چنين اين: گفت نيز خسرو

 .بزد دشت در را نو سراپرده و آورد بيرون بغداد از را خود سپاهيان خسرو آنگاه

 دو هر از نگاهبانان پس. شد افشانده گون تيره شب زلف و رسيد فرا شب گشتند، نزديك يكديگر به شاه و سپهبد بهرام سپاه دو چون
 فرا روز و بتاخت خشك لبى و ترسان دلى با و بگريخت روز دشنه برابر از شب سرانجام چون. باشند نگاهبان بدخواه از را سپاه تا بيĤمدند سپاه

 سر بر آهنين كالههاى تا بفرمود بندوى و گستهم به ايران شاه پس. برآمد سراى دو هر از تبيره بانگ و گشت رزم آن راهنماى خورشيد رسيد،
 سپاه كه بدان: گفت بدو و آمد بهرام پيش به سپاه رو پيش هنگام همان در. براند نهروان چشمه تا روان روشن بزرگان با خسرو سان بدين. نهند
 خود آنگاه. بخواند خويش نزد به را كارآزمودگان و براند را خود سپاهيان شنيد، چنين كه بهرام. دارد راه پرتاب تير دو  اندازه به اينجا تا شاه

 همچون زخم گاه به كه بود هندى تيغى افزارش جنگ. بنشست خود سم رويينه و سرافراز و جهنده مشكى دم سپيد و سياه اسپ بر بهرام
 سينه يالن و گشسپ همدان. بود او چپ سوى در نيز فريبكار ايزدگشسپ و راند مى اسپ درخشان تندر همچون هرامب گونه بدين. بود ابر آتش
 پذيرفته سه هر و بودند بسته ميان بهرام كين آن بر نيز خاقان سپاه از دالور تُرك سه. برفتند ايشان همراه به كينه و ستيز از پر دلى با نيز

 اين. بيĤوريم سپاهيانت پيش به و او نزد به تاخت به بند در چه و كشته چه را او ببينيم، سپاهيانش ميان در دور از را شاه روى چون: كه بودند
 تا نگريستند مى كار آن به سو دو از نيز پهلوانان. بود ايشان ميان در نهروان رود و تاختند مى ديگر سوى از پهلوان بهرام و سويى از خسرو گونه

 .رود مى شاه پيش به چگونه پهلوان هرامب آيا كه ببينند
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 همديگر به چوبينه بهرام با پرويز خسرو رسيدن

 سر بر ياكند و زر از تاجى و نشسته سپيد اسپى بر شاه. بود دژم ديگرى و روى گشاده يكى و رسيدند هم پيش به خسرو و بهرام سرانجام
 زرين برزين خرّاد و گستهم و بندوى چون پهلوانانى و بود راهنما او پيش در دوىگر. داشت تن بر چينى زربافت ديباى از اى جامه و بود نهاده
 شاهنشاه روى بهرام چون. بودند شاه كنار در - نبود پيدا ياكند همه آن زير به كه زرينى كمرهاى با زر و سيم و آهن در رفته فرو همگى - كاله

 :گفت شانسرك آن به پس. گشت ناپديد خشم از رخسارش رنگ بديد، را

 همچون رخسار گرد بر مشكينى موى چون. بركشيد ميان و گشت توانگر و رسيد مردانگى به كندى و پستى از بدنشان زاده روسپى اين
 خواهد بسر روزگارش بزودى ليك. بيĤموخت را شاهنشاهان آيين و گشت تاج و گرز با شاهى فريدون، همچون ديگر شد، پديدار اش پيلسته

 كار اكنون. بشود روياروى من با بتواند كه بينم نمى رزمجويى سوار هيچ هستند؟ نامور  ايشان از كداميك آيا كه ببينيد را يانشسپاه همه. آمد
 از سپاهيانم با من چون. ديد خواهد را هياهو و پهلوانان خروش و تير باران و گوپال زخم و نبرد گَرد و شمشير و اسپ تاختن و راستين مردان
 بر خود دشنه با. گردد مى گريزان نيز دالور شير و ريزد مى كوه ما آواى از. داشت نخواهد را آوردگاه در پايدارى توان نيز پيل ديگر ،بجنبم جاى
 آن گويى كه برانگيخت جاى از چنان را خود سياه و سپيد اسپ و بگفت اين بهرام،. سازم مى خون از پر را بيابان سراسر و كنم مى افسون دريا
 سوى به آوردگاه آن از سپس و بگرفت تنگى آوردگاه بودند، مانده شگفتى در بدو سپاهيان همه كه بهرام. گشت پرّان همايى همچون اسپ

 .بودند بسته ميان خسرو جنگ به او همراه به نيز ايرانيان از چند تنى. ببود فرّخ جوان آن پيش در و برفت نهروان

 اسپ سوار آن به شهريار، اى: گفت گردوى دارد؟ چوبينه بهرام از نشانى كسى چه آيا سركشان، اى: گفت خود سپاهيان به خسرو آنگاه
 بديد، را بهرام شاه، چون. راند مى سپاهيان ميان در را سپيد و سياه اسپ آن و است سياه شمشيرش بند و سپيد اش جامه كه بنگر سپيد و سياه
 سرافراز سپيد و سياه اسپ آن بر و است دود رنگ به كه گويى مى را درازى مرد آن آيا: گفت گردوى به. بدانست را فرجامش و آغاز ديگر

 به را تو بپرسى، چيزى گوژپشتى از چون: گفت خسرو. است نبرده نيكى به گمانى هرگز كه است همان آرى: گفت گردوى است؟ نشسته
 است، ايزد دشمن گيتى در چون نيز او اينك. است خشم از پر دلش گويى نيز چشم خوابيده و بينى خوك مرد. گفت خواهد پاسخ درشتى
 گستهم و بندوى به خسرو سپس. ندارد را هيچكس از فرمانبرى آهنگ كه دانم و بينم نمى كهترى سرش در. باشد مى بد آدمى براى ديدنش
 آن ديو، نرّه كه اكنون. بيĤور خر پشت سوى به را نگرا بار آن تو نيĤيد، بار نزديك به خرى اگر: كه گويم مى شمايان بر را داستان اين من: گفت

 بيند؟ مى را پروردگار راه ديگر كجا است، بفريفته را چوبينه

 پسند بزرگان پند نيĤيدش            دردمند شد آز از كه دل آن هر

 پيروز جنگ اين در كس كدام كه داند مى كسى چه ديگر. باشد نمى جايى او دل در را داد و ندارد جنگ بجز آهنگى هيچ نيز چوبينه 
 پرخاش بهرام همچون مهترى و هستند غرّان گرگ مانند به و آراسته چنين اين سپاهيانشان گردد؟ مى لشگرافروز سپاه كدامين و شود مى

 كه بود اهدنخو ننگ مرا باشيد، همداستان كار اين در من با اگر اينك. باشد مى سترگ ديو بسان خشمگين مردى كه است ايشان بر جوى
 .آورم سستى جنگ در كه است اين از بهتر كار اين زيرا. كنم دستى پيش ازو پرسش در خودم

 كار اين با و دهم مى او به را گيتى از اى گوشه آنگاه. گشت خواهد كهن برايم نوآيينش بديهاى آن ديگر بشنوم، اندازه به سخنانى او از اگر
 خواهد سودمندى آشتى، از مرا كه همانا. گشت خواهد آشتى كردنمان رزمگاه آهنگ اين و ما جنگ اين ديگر پس آن از و نهم مى سپاسى او بر

 .است خرد نشانه بودن گزند بى گمان بى و رسيد

 برجاى روزگار تا شهريار، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گستهم. گردد مى شاد او از پارسايان دل كند، بازرگانى گونه اين پادشاه چون
 ات بنده آن و هستى دادگرى از پر تو. بكن خواهى مى هرچه پس  هستى داناتر تو. افشانى مى گوهر سخنانت با همواره. باشى جاويد ت،اس

 .است باد از پر او سر و هستى مغز از پر تو. باشد مى بيدادگر

 سور و آشتى آهنگ رزم، هنگامه آن در و سيدبپر را پهلوان بهرام دور از و آمد سپاه پيش به خرامان بشنيد، را سخن اين خسرو چون
 تاج و تخت اين ارزش و شاهى درگاه براى اى پيرايه همچون تو است؟ چگونه نبرد دشت اين در تو كار سرافراز، مرد اى: گفت بهرام به پس. كرد
 يزدان كه مباد هرگز پس. باشى مى پرست يزدان پهلوانى. هستى درخشان اى شماله همچون بزم گاه به و سپاه ستون رزم، هنگام به. باشى مى
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 جان و سازم ميهمان سپاهيانت همراه به را تو خواهم مى. ام كرده خوبى آهنگ و انديشيده بسيار تو كار باره در من. دارد باز دست تو از دادار
 .كنم ياد تو بر را آفريدگار و بخوانم ايران سپهدار را تو داد، راه از. ببخشم آرامش تو ديدار با را خود

 به پس. ببود خسرو پيش در درازى زمان و برد نماز را او مشكى دم سپيد و سياه اسپ آن پشت از بشنيد، را او سخنان كه پهلوان بهرام
 يارىشهر شاه االن چون كه همانا. مباد بزرگى روزگار داد، نه و شناسى مى بيداد نه شاهى، از كه را تو ليك. هستم بهروز و خرّم من: گفت او

 بلندى دار بزودى. ام ساخته آماده و ماليده برايت را كمندى و ام انديشيده را روزگارى تو براى من اينك. سازند مى يارى را او بدبخت مردم كند،
 .ببينى من از را روزگار تلخى تا آويزم مى سزاوار دار آن از را تو و بندم مى كمند خَم با را دستت دو و سازم مى

 .گشت شنبليد گل زردى به رخسارش بشنيد، بهرام از را پاسخ ناي خسرو چون

 .سازد نمى جدا تخت و تاج انديشه از شاه آيين به را دلش هرگز او كه بدانست ديگر

 سور بجاى تو بيĤيد، تو خوان به دور از مهمانى چون. گويد نمى سخن گونه اين شناس يزدان مرد كه بدان ناسپاس، اى: گفت بدو پس
 گردنكش سواران يا و شاهان آيين كه باش آگاه ليك بيĤويزى؟ دار به را مهمانت كه افكنى مى اينسان را كار بنياد تو سازى؟ مى دشنام او براى
 پس. دارد ننگ كار اين از نيز خردمند مرد. است نكرده كارى چنين پارسى يا تازى هرگز بشمارى، هم سال هزار سه تا اگر. نيست چنين اين

 چنين اين چون كه ترسم مى. دهد مى پاسخ گونه اين كه است ديو تنها بدهد، فرّخى آواى چنين مهمان چون. مگرد ناسپاسى مونپيرا هرگز
 و زنده جاودانه كه است پادشاهى آن دست به تنها تو كار چاره كه بدان. باشد آمده پيش برايت بدى روزگار است، گفته پريشان ات انديشه

 خوانى، مى شاه االن همچون مرا چون. باشد مى هراس در دلت و نكوهش در تنت و هستى ناسپاس و گناهكار زدان،ي پيش در. فرمانرواست
 پدرم و خسرو چون كسى من نياى نيست؟ من زيبنده شاهى تاج و نيستم شاهنشاهى سزاوار من آيا. دانى نمى نژاده مرا سخن، اين با كه همانا
 همچون كردارت و گفتار كه بدنشان اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام دانى؟ مى سزاوارتر من از ار كسى چه پس. است هرمزد همچون كسى

 سوارى نه و هستى فرزانه مردى نه كه تو. گويى مى كهن داستانهايى نو سرشت اين با تو. گفتى سخن ميهمان باره در نخست است،  بيهوشان
 كمتر نيز بندگان بنده از و هستى كهتر ديگر اكنون ليك. دانستم مى شاه االن همچون را تو كنون تا دارى؟ كارى چه شاهان سخنان با جنگاور،

 .اند خوانده آفرين شاهى به من بر كه بدان. هستى بر بى گناهكار گيتى در. باشى مى برگزيده بزرگان ميان در نه و هستى شاه نه كه تو. باشى مى

 و هستى اختر بد كه گفتم تو به رو آن از مباشى، تخت بر هرگز كه ناسزاوارى شاه اى ديگر. گذارى زمين بر پاى كه گذارم نمى ديگر پس
 رگت و پوست.  كَنند برمى بن از را تو بيخ و كوشند مى راه اين در و هستند تو دشمن ايرانيان بينم مى كه باشد نمى تو زيبنده مهترى و شاهى

 .سپارند مى سگ و يوز به را گوشتت و درند مى تنت بر را

 و است آهو مرد، براى زشت گفتار كه بدان اى؟ گشته برترمنش و تند چنين اين چرا بدكنش، اى: گفت بدو سخن اين شنيدن با خسرو
 كه ديوى هر كه بدان. باشد خردمند كه نامورى خوشا پس. است بگسسته مغزت از روشن خرد است، بوده تو در آغاز همان از سرشت اين

 سزاوار پس. گردد ناتوان و تباه خود تيزى براى از تو همچون پهلوانى كه خواهم نمى من ليك. گردد مى دراز گفتار به زبانش د،آي بسر روزگارش
. ساز ياد اين بنياد را خرد و كن ياد را دادگر دادار. بكنى افسونى خود تيزى اين بر و نجوشى ديگر و سازى بيرون خود دل از را خشم كه باشد
 .است برتر نيز بيستون كوه از كه ديد خواهى بنگرى، نيكى به اگر كه دارى خود پيش در كوهى هرا اين در

 كه ديد خواهيم است، كردن مهترى انديشه از پر تو دل كه اكنون. نشست مى بار به نيز بر بى مغيالن شد، مى ساخته شهريار يك تو از اگر
 .چيست بر يزدان خواست

 خود گفتار با گويد، مى تو با را سخن اين كه كسى هر كه بدان ولى آموخت؟ تو به را اهريمنى كيش و دتنىب اين كسى چه آيا دانم نمى
 خود سر و بناليد آنگاه. برداشت سر از را باارزش تاج آن و آمد فرود پيلسته همچون سپيد اسپ آن از و بگفت اين خسرو .جويد مى را تو مرگ

 كه دانى مى خود تو. نشيند مى بار به تو از اميد درخت كه همانا روشن، دادگر اى: گفت يزدان اميد از پر دلى با و گرداند خورشيد سوى به را
 رفت، خواهد بيرون كيان نژاد از پادشاهى اين اگر اينك. گريست بايد تاج بر ننگ اين از كه براستى كيست؟ است، من پيش در كه اى بنده اين
 سيم و زر ديگر. خواهم نمى تره و شير بجز خوراكى هيچ و پردازم مى پرستش به آتشكده در پس اين از و مبند نمى شاهى به ميان ديگر نيز من
 راستى و دادگرى با نيز ما پس است، من آن از پادشاهى اين اگر ولى. كرد خواهم تن بر گليم پرستش هنگام به و داشت نخواهم گنج در

 اسپ و تاج اين بيابم، را خود دل كام كار اين در اگر هم من. مده ام بنده به مرا تخت و تاج و گردان پيروز مرا سپاه اين هم تو و باشيم پرستنده
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 زرد دينار هميان ده و گوهرنگار و زر جامه و گوشواره و گردنبند و دستبند اين همراه به را آنها و آورم مى آذرگشسپ آتشكده پيش به شتابان را
 ياران از كه نيز را كسى هر. فرستاد خواهم درم هزار سد بازگردم، كارزار از چون هم آنجا پرستندگان براى .افشانم مى الژوردين گنبد آن بر

 دل كار، اين با و سازم مى آذرگشسپ فرّخ آتش پرستنده را او بيĤورد، من پيش به و ساخته دستگير را او كسى و شود برده جنگ در بهرام
 بار كه كوشم مى است، شده شيران و گورخران گذرگاه و گشته ويران بيدادگرى از كه هم را شهرى ره. سازم مى خوش را هيربدن و موبدان
 .بماند خس و خار از پر كه گذارم نمى و گردد آباد ديگر

 جاى آن از گَرد همچون شتابان و برخاست خاك از راند، زبان بر بود، ديده كه ستمى براى از و راستى با كه سخنان اين گفتن با خسرو
 ستمكار ديو آن كه همانا است، دور تو از فرّ و آيين و خرد كه نرّ ديو دوزخى بنده اى: گفت چوبينه بهرام به بلند آواى به و بيĤمد نيايش

 آفرين تو بر كار اين براى از ديوان و يافتى كين و خشم ، خرد بجاى. است كرده كور را تو چشم گونه اين كه است زورمندى و خشمگين
 .ردندك

 و گشت خاموش چشمت پيش در خرد چراغ. ديدى  بوستان همچون را دوزخ و شد نموده شارستان همچون تو پيش در خارستان
 به دست امروز. بنمود تو به را نشيب بلندى، آن از كه است نبوده فريبكارى جادوگر بجز كس هيچ كه براستى. ببرد دلت و جان از را روشنايى
 چيزى چنين كه كسى بر و نجستند را چيزى چنين تو تبار هرگز كه بدان. بود خواهد كبست اش ميوه و زهر آن برگ كه اى كرده دراز شاخى

. است نداده تو به ايزد را شاهى آيين و برز اين كه باش آگاه. ندارى ياد به چيزى ميالد گرگين از كه همانا. رسيد نخواهد آفرين بجويد، را
 يزدان به سوگند. مبر گمان است، ناشدنى كه كارى به بيدادگر و بدبخت مرد اى. پرد نمى آفتاب فراز بر نيز دالمن و دندار را دالمن پر خرچنگ،

 بسيارى درشت سخنان چه اگر. ديد نخواهى نبرد در زنده مرا برزنم، سردى باد تو بر اگر بيابم، سپاه بى را تو من اگر كه تاج و تخت و پاك
 .شوم زيردست كه مباد هرگز نيستم، شاهى سزاوار من اگر اينك. واگذاشتيم پيروزگر يزدان به بود هرچه ليك شنيديم،

 آزارى كسى بر هرگز كه را كيش دوستدار و شاه پدر چنان ارج تو ديوساز، و خرد بى فريبكار اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 .باشى بيدار و خردمند و شاه او از پس خواهى مى نيز ينكا. آوردى زير به تخت از خوارى با را او و ندانستى نرسانده،

 زمان و زمين و نبود دادگر هرمزد، اگر. ديد نخواهى بدى بجز هيچ هم دهش نيكى يزدان از و هستى ايزد دشمن و ناپاك تو كه بدان ليك
 تنها. بايد نمى تخت و زندگانى را تو. گردى پادشاه يرانان و ايران بر كه نيستى سزاوار هستى، او فرزند كه نيز تو پس بود، آمده فرياد به او از

 را اين اكنون. هستم ايران شهريار من كه اين ديگر و خواهم مى تو از را هرمزد كين من. هستى دور بخت از كه چرا  باشد بس اى دخمه برايت
 از بدهى؟ فرمان كار اين به را كسى يا و بكشى داغ نشاها چشم بر تو كه است همداستان كار اين بر راستان از كسى چه آيا كه بگوى من به

 .باشد مى من براى از ماهى پشت تا خورشيد از چيز همه و است من آن از شاهى كه دانست خواهى پس اين

 .باشم شاد پدرم درد به من كه مباد هرگز: گفت بدو سخن اين شنيدن با خسرو

 مرگت اگر كه سازى مى خود از شاهى چنان تو گويى؟ مى باره اين در اين از بيش چرا ديگر پس. داد رخ هم چنين و بود چنين سرنوشت
 .نيابى نيز نساجامه برسد،

 تنها. نژاد و بوم نه و است مان و خان را تو نه. رسيد نخواهى آرزويت به كه هستى شاهى و هستى ديگران برگستوان و اسپ اين بر سوار
 با دالوران بسيارى. گرفت نخواهد فروغ شاهان تخت پيش در تو كار دروغ نام و چيزها و سپاه اين با كه بدان. هستى باد از پر ميانى با شهريارى
 سر خشم با پيوسته تو ولى. نبودند تاج و تخت سزاوار و بودند كهتر كه چرا. نشدند شاهى جوياى هرگز ليك بودند، برتر تو از گران گرزهاى

 . آورى ىنم چشم به شرم آب و افرازى مى را خود

 بيĤفريد نژاد و هنر از يا و داد از را شاهى گيهاندار يزدان كه بدان. جوشاند مى بدى بر را تو بدگمان و آورد مى خشم به را تو دم هر روزگار
 كرده خود پدر چونهم را ما بود، آزرده تو از كه نيز شاه االن. است آزارتر بى هم و خردمندتر هم و باشد سزاوارتر كه دهد مى كسى به را آن و

 پدرش از را شاهى تاج كه -شهريار هرمزد دستورى به هم من و داد من به را بزرگى تاج و تخت و بزرگى و شاهنشاهى اين ايزد نيز اكنون. بود
 پيام و آورده بهشت از خردمند و پير زردشت كه كيشى آن بر بزرگان و كارآزموده خردمندان و موبد موبدان آن برابر در و - داشت يادگار به

. بپذيرفتم -نهان و آشكار شناسنده آن - گيهان خداى از را شاهى اين داد، گشتاسپ به و بپذيرفت او از نيز لهراسپ و داد لهراسپ به را ايزد
 فرزند و زن بر و هستند من پناه در همگى باشند، من نيكخواه يا و دشمن چه ايم، يافته او از گنجى يا و رسانده رنجى ما به كه كسى هر اينك
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 باشد، نهان جايى در تهيدستى يا و گشته ويران گيتى در كه را شهرى هر. خواند خواهيم خود نزد به را پارسايان تنها. باشند مى فرمانروا خود
 كشت و انچهارپاي و مردمان از پر و سازم مى بهشت همچون را خارستانها همه و كنم مى توانگر را بيگانه و خويش تهيدست مردمان همه
 نيز پسرش. بود شاد بدو زمانه و زمين بود، دادگر شاهى هرمزد، كه هنگام آن. گذاشت نخواهيم پاداشى بى و نهان نيز را خوبى يك. گردانم مى
 همه. بجستى هرمزد از تو را نبرد نخستين كه هستى اى فريبنده و گناه پر مرد تو ليك. است يافته پدر از را بخت و كمر و تاج و تخت گمان بى

 اكنون. ساخت خواهم سياه تو بر را روشن خورشيد شاه، آن كينه از من بخواهد ايزد اگر پس. بود تو فرمان به تنها بند و فريب و جادو و بدى
 آن ،پهلوان مرد اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام باشد؟ مى سزاوار كس كدامين باشم، ناسزاوار من چون است؟ تاج خور در كسى چه آيا

 آن نه مگر و گشت؟ بپا اشكانيان براى هياهو آن شد، زاده بابك دختر از اردشير چون كه آن نه مگر. ببرد تو از را شاهى كه است سزاوار كسى
 سر ديگر بگذشت، سال پانسد هنگام آن از چون اكنون آورد؟ چنگ به را شاهى تخت و گشت نيرومند ديگر بكشت، را اردوان اردشير، چون كه
 و تاج و سپاه و بخت و چهره اين چون پس. باشد مى ما پيروز بخت با كار و سر و است ما تاج و تخت روزگار اينك. گشت سرد ساسانيان تاج و

 ساسان تخت و سازم پاك كراسه از را ساسانيان همه نام. يازيم مى ساسانيان كار به گردد، خشمگين كه اى آشفته شير بسان ببينيم، را تو تخت
 .است اشكانيان سزاوار تنها بزرگى كه بدان پس. آورم پاى زير به را

 كه ميانه اين در تو شود، بيرون كيان دودمان از پادشاهى بايد اگر جوى، پيكار بيهوده مرد اى: گفت بدو گفتار اين شنيدن با خسرو
 او از اسفنديار دودمان كه ناپاكدل ماهيار آن. هستند ربدو مردمى از و باشند مى دورو و نيستند كسى باشند، مى رى از كه كسانى همه هستى؟

 را كيان تخت ناگاه و ببستند كمر روميان همراه به ديگر و شد يكى اسكندر سپاه با و بيĤمد اندكى سپاه كه بود رى از. بود رى از شد، تيره
 آن براى از ايرانيان همه كه بود آن از پس. برسيد گزند كار آن  براى از ايشان به سرانجام و نپسنديد را اين آفرين گيهان پروردگار ليك. بگرفتند

 اكنون. بود شاهى دودمان از كه بود كيان تاج سزاوار رو آن از او. بنهاد اردشير سر بر را كيانى كاله دستگير داور و ببستند ميان بر كمر كينه
 شاه كس، كدامين و است مهترى سزاوار كسى چه آيا كه بگوى ينكا. است گشته باد همچون ما گفتن سخن و بگذشته نامداران آن نام ديگر
 كه بشنو را داستانى آن: گفت خسرو ليك. كند برخواهم بن از را كيان بيخ كه هستم جنگاورى من: گفت بدو بهرام باشد؟ مى جهنده گيتى اين
 بخواهى، باز را آنها چون كه چرا سپرد، خرد بى و گمراه و نادان مرد به را بزرگى افزار جنگ نبايد هرگز: كه آورد مى ياد به باستان گفتار از دانا

 .است گشته مست چيزها آن از آن دارنده زيرا. آورد نخواهى بدست ديگر

 پيرامون هرگز پس. رسيد خواهد رنج و درد را تو سرانجام بنشانى، بن به را ها ريشه بى اگر: كه است گفته سخنى شيرين خردمند
 ولى بود، بسيارى كوچك و بزرگ مردان را او چه اگر و نشناخت آشكارت از را تو نهان - ساز زود بدانديش آن - پدرم ليك. گردم ناسپاسان

 سيمين تخت آن براى از سرت و گشتى كُشان سرزمين مهتر تو پس آن از. كرد گردنكشان ساالر را تو و سپرد ها ريشه بى به را كيان افزار جنگ
 خواهى مى. است شده دامى همچون برايت سيمين تخت آن و گشته بهرام چوبينه، نام ديگر اكنون. بپيچيدى راه از سر و شد مست شاه مهر و
 و است نگفته سخن گونه اين دانايى مرد هيچ كه بدان ليك. گردى شاه كه اى كرده آن آهنگ گشتى، سپهبد چون و بروى ماه به تخت آن از

 .اى گشته يار ديو با كه كنم مى گمانى چنين من

 اين و دارى نمى نگاه را يزدان پيمان تو. نيست تو زيبنده سرزنش بجز چيز هيچ كه براستى بدكنش، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 تو دشمن دوستانت، همه كه بدان ماند؟ مى نهان چگونه سان بدين سخنى. نهى مى داغ گيتى شاه چشم بر و جويى مى ناسزاوارى با را تخت
. باشند مى من ياور چين و ايران سپاهيان و خاقان كار، اين در كه باش آگاه. است من با دلشان ولى هستند، تو با گفتار به چه اگر و باشند مى
 به پارس از را بزرگى پس اين از من. آمد نخواهد ما بر دشمن از  شكستى هستيم، افزار جنگ با و نيرومند و مهربان و دادگر كه رو آن از پس
 هستم نامور آرش دودمان از من. گردانم مى تازه را ميالد آيين و گسترانم مى داد گيتى در. بماند زنده كى نام ديگر كه گذارم نمى و آورم مى رى
 نه نايرا در تا بود آن بر شاه ساوه كه بدان. هستم برزين تيز آتش بسان و گرگينم نبيره. باشم مى سركش آتشى همچون بيĤورم جنگ چون و

 مردمان همه. نگذارد برجاى اى سده و نوروز جشن هيچ ديگر و سازد ويران را ها آتشكده خواست مى. را كاله و مهر نه و بگذارد را شاهى تخت
 به هم جنگى پيل دويست و هزار و بود هزار چهارسد سپاهيانش شمار. ببستم ميان به كمر من كه اين تا بودند، بندگانى همچون سرزمين اين

 و خورده شكست بزرگ سپاه آن سرانجام و ببستم ميان كار آن به من ليك. بود نمانده جايى هيچ ديگر گويى كه چنان بود ايشان همراه
 را بزرگان جايگاه سرى خيره با باشد، داشته هنرى كه اين بى كسى كه بدان پس. بتاختم ايشان پس از سترگ شيرى همچون نيز من. بگريختند

 خواهد زمين بر تخت روى از را تو ، آورد كين نيز پشّه يك اگر تو با ولى. پيلسته تخت ام، دشنه از و آيد مى تاج بوى من كالهخود از. جويد نمى
 .آورد
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 ياد به گيتى در هيچكس نكردى؟ يادى بود، رى در كه گرگين از سخنانت در چرا ، پِى شوم اى: گفت بدو سخن اين شنيدن با خسرو
 كه اين تا. بودى فرومايه نهان، آن در تو و دانست نمى گيتى در هيچكس نيز را تو نام. نبود بختى و تخت و بزرگى را او و نبود او تخت
 ناپديد چشمت پيش از روزها آن ديگر كه بركشيد سياه خاك از چنان را تو و بداد روزگار شاه آن به را تو نشان و بيĤمد گرانمايه ستاد مهران
 .گشت

 كه نبود اين يزدان خواست پس آن از. سپرد تو به -درخشيد مى ماه همچون كه -را تهمتن درفش و بداد سپاه و افزار جنگ و گنج تو به
 .برآمد بلند ابر به كالهت بدانگونه و كرد يارى ايشان با جنگ در را تو پس. سازند ويران را زمين ايران چين، پهلوانان

 و مهترى را تو هرگز پس. دانى مى خود هنر را آن تو ليك. سازد راست را پادشاه آن كار ات خواست كه بود گردان چرخ دادار اين پس
 گيتى در كارى چنين  براى اى؟ بسته ميان رو چه از تو شود، بيرون كيان دودمان از پادشاهى اين بايد كه است چنين اين كار اگر. مباد بهترى
 .سازد هتير را شاهنشاهان بخت كه بايد اسكندر همچون كسى

 سياه ايران شاه روزگار كه بود تو كارهاى و گمراهى از اين. باد مغاك در تنها جايگاهت خاك، مانند به رنگ و ديو همچو چهره اين با تو
 را هپاي برترين گمراهان ميان در و هستى بدى بنيان تو. سازى كم گيتى از مرا تا خواستى كار اين با و بنوشتى درمها روى بر مرا نام. گشت
 روز در همواره كه را آنچه. شد خواهى آويخته گيتى آن در گشته، ريخته] كار اين براى از[  گيتى در كه خونى هر براى از تو كه بدان. دارى
 به. بروى كژّى راه به را روزگارت همه كه مخواه بيدادگر، بدبخت مرد اى. يافت نخواهى خواب هنگام به نيز تيره شب در جويى، مى روشن

. شمارد مى را ما دم پيوسته روزگار و گذشت خواهد تو بر هم و من بر هم اينها زيرا. ساز پيشه را راستى و خردمندى و بيانديش ايزد خشنودى
 تو آن از خواهى هرچه ببرى، فرمان ما از چون كه بدان بيĤراستى؟ كژّى با را دلت چرا پس است؟ بهتر راستى از كژّى كه گويد مى كسى چه
 از چون و بود خواهى بدگمان بد از بدور و آسان تن و شادمان گيتى اين در كار اين با. گردد مى تو براى از پادشاهى اين از بخشى و بود هدخوا
 كم چيزى گويد، مى زند در زردشت كه سخنى اين از كه نباشد شايسته اينك. نباشى رنج در بازگشتن هنگام به درگذرى، سپنجى سراى اين

 :كه است گفته زردشت. بيافزاييم آن به اي و كنيم

 او براى پندت اگر ولى. داد پند را او سال يك بايد پس. ندارد يزدان از بيمى و ترس دل در كه همانا برگردد، پاك كيش از كه كسى هر
. كشت را او درنگ بى بايد باشد، مانبدگ گيتى شاه به كسى چون. افكند راه بر را گناهش پر تن و كشت را او شاه فرمان به بايد نباشد، سودمند

 و بود خواهد ناخوش زندگانيت گيتى اين در اكنون. جويد مى را همين تو واژگونه بخت كه چرا. ريخت خواهند نيز را تو خون گمان بى پس
 بپيچى، يزدان داد از و شاه از را خود سر و بمانى سان بدين ديرگاهى تا هم اگر. گردد مى آتش ميان در جايگاهت درگذرى، گيتى اين از چون

 تو تا كوشم مى من پس. است پند تو داروى و هستى بيمار تو كه بدان. شد خواهى پشيمان خود بد كردار و گفتار از و كار اين از سرانجام
 تا باشد مى خرد دارويت و است پند تو پزشك. بيĤورم ديگرى پزشك تا بگوى است، گشته  چيره دلت بر رشك و كام هم اگر. گردى تندرست

 سركش كه بود گنج انديشه از و شدى كسى چنين يافتى، كه اى پيروزى آن با تو. بگردانند پاك دلت از تاج براى از را تو آزمندى اينها شايد
 .گشتى

 درد از پر او از بزرگان دل چون سرانجام ليك. گشت هراس از پر جادو و ديو از گيتى شد، ناسپاس ضحاك چون كه اى شنيده خودت
. باشد مى من براى از دلشان مرده، چه و زنده چه و هستند من بندگان تو سپاهيان همه كه بدان. كرد چه او با فرخنده فريدون كه دانى مى شد،
 نرمى از پر را جنگاوران آن دل كنم، آشكار را خود گنج من چون اينك ولى. بپيچيدند داد از سر اينسان يافتند، روشنى تو از اندكى چون ليك

 پس آن از هرگز ديگر كه نهادند آن بر شدند، مست و سير خواسته از چون سپاهيان همه گشتى، پيروز شاه ساوه بر تو كه آنگاه. ساخت خواهم
 و اننامدار از گران سپاه اين جنگ به كه خواهم نمى نيز من. شوند نابود من دست به باك بى دليران اين نبايد پس. نبينند خود به را شكست
 با شايد تا بود شاه آرش، هنگام به كسى چه آيا كه بگوى اكنون. آيد شكست شاهى تخت به و گردد تهى ايشان از زمين ايران تا بيĤيم دالوران

 .آيد بسر من بر جستجوى اين ديگر سخن، اين

 پس بود، گيتى شاه منوچهر كه دانى ىم چون بدنهان، اى: گفت خسرو پس. بود تاج و سپاه با شاه منوچهر، هنگام آن در: گفت بهرام
 او شاگرد رستم همچون كسى جوى كينه خسرو كى هنگام در نيز بود؟ نهاده سر او خواست و فرمان به و بود او بنده آرش كه دانى نمى چگونه

 بار يك براى و داشت مى نگاه را شاهان آيين همچنان ليك بگيرد، را كيان تخت آيين و بيĤورد بدست را گيتى توانست مى رستم چه اگر. بود
 شبان كه ساسانى همان. هستى ساسان دودمان از تو كه براستى بدنژاد، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. ندوخت شاهى تخت به چشم هم
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 كه بود ساسان دودمان از تو كه اين نه مگر بدكنش، اى: گفت خسرو بود؟ داده بدو را شبانى كه بود بابك اين كه اين نه مگر و. بود شبانزاده و
 از و بودى بدكرداران و ها ريشه بى از تو. باشد نمى هنر ، كژّ گفتن سخن كه بدان و است دروغ سخنانت همه گشتى؟ منش پر چنين اين

 چون كه ناي نه مگر: گفت خسرو. گشت نخواهد نهان گيتى در ساسان شبانى همه اين با: گفت بهرام. رسيدى نانى به كه بود ساسان دودمان
 گفتار از كه بدان پس. نرفت ميان از نژادشان ليك شد، گم هنگام آن در ايشان بخت چه اگر كه بدان سپرد؟ ساسان به را بزرگى تاج بمرد، دارا

 سوى به و برگشت او از و بخنديد و بگفت اين خسرو بجويى؟ را شاهنشاهى تخت فرّهى و خرد و هوش اين با خواهى مى تو. نيĤيد داد بيداد،
 كه بودند گفته بهرام به و بودند بهرام با خاقان سپاه از خشمگين گرگى بسان كه سترگى تُرك سه آن هنگام همان در. نهاد روى خويش سپاه

 يك انايش ميان از پس. بودند آنجا در آورد، خواهيم سپاه پيش در تو نزد به مرده چه و زنده چه را شاه شدن، آور نام براى از جنگ روز در ما
 آن به چون. براند خسرو سوى به كرده، خَم شستى و افكنده بازو به كمندى با دژم و جوى پرخاش بود، باك بى و تند و دالور و ناپاك كه سوار
 دبن در شاه تاج سر و بيانداخت را خود داده تاب كمند آن پس. كرد او مايه پر تاج آن آهنگ گشت، نزديكتر خسرو پيلسته همچون سپيد اسپ
 زه به را خود كمان زود پهلوان گستهم آنگاه. نيĤمد شاه سر به گزندى هيچ بدانسان و زد او كمند بر تيغى گستهم هنگام همان در ليك. آمد
 به كسى چه. مباد تيره خاك بجز نهفتى را تو: گفت بدساز تُرك آن به ديد، چنين كه بهرام. ببرد آسمان از را روشنايى خود، تيرباران با و كرد
 لشگرگاه به گداز پر تنى و درد از پر روانى با بهرام سپس بودم؟ ايستاده او پيش در كه نديدى مرا آيا بيĤزمايى؟ جنگ شاه با كه گفت تو

 .بازگشت خويش

 را - بهرام -خود برادر گرديه، دادن پند

. بيĤورد او براى را چادرش بندگان، از يكى و رداشتب سر از را خود نامدار افسر بازگشت، شاه پيش از برادرش كه بشنيد بهرام خواهر چون
 سر از او اگر رفتى؟ خسرو نزد به چگونه آيا كه بگوى جنگجوى، مهتر اى: گفت بدو و دويد برادر پيش به تيره روانى و درد از خسته دلى با پس

 جنگاور سوارى نه. شمرد شاهان از نبايد را او: گفت هرخوا به پهلوان بهرام ليك. مساز كُند را خود آشتى آهنگ تو شود، تيز و تند خود جوانى
 .باشد هنرمند بايد شهريار تن پس. است بهتر نامدار نژاد از هنر كه بدان. درخشان يا دانا نه و بخشنده نه و است

 بدخويى و تندى هم باز و شنوى نمى را سخنم گويم، مى تو به هرچه هوش، تيز و نامجوى مهتر اى: گفت بدو شنيد، چنين كه خواهر
 را تو آهوى كه كسى هر: گويد مى او. است تلخ راست، سخن كه بدان و گويد مى چه باره اين در بلخ سخنگوى كه بنگر اينك. سازى مى پيشه

 .بكرد آشكار تو بر را راستيها كه همانا گفت، تو به

 از بسيارى بهره را او كه كسى كه بدان. مكن را دخو سرزمين ساختن ويران آهنگ ديگر ببردى، گيتى از را خود بهره كه اينك پس
 . ساخت گم نيز را خود گوش دو هر ليك بخواهد، را گاوان شاخ گاو، هاى گله ميان در تا خواست خر: كه زد داستان كار اين بر بود، دانش

 از چنين اين من نبود، ميان در جوان اين اگر. اند نبوده تاجور تو تبار از هيچكس كه بدان و مخواه خود بر را گيتى نكوهش هرگز نيز تو
 .نبودم روان تيره داغ،

 .اى نهاده پيش پاى تو ولى است، برجاى شاهى تخت و زنده هنوز پدرش اينك

 و جويى نمى نفرين و دود بجز هيچ كار، اين با تو. است خون از پر چشمانم همواره و شد خواهد چه كار اين سرانجام كه دانم نمى اكنون
 .بويى مى را زهر گل سرى، رهخي با

 روانت و شد خواهد افزوده نيز يزدان خشم اينها همه بر. شد دشنامى همچون بهرام نام و گشت بدنام چوبينه: كه گفت خواهند همگان
 بدست را شاه اوهس كاالهاى و تخت آن چون بود؟ تو خواستار شهريار هرمزد بجز كسى چه گيتى در آيا كه بنگر. بود خواهد زندان به دوزخ، در

 از را نيكوييها همه ليك. جويى مى را شاهنشاهان تخت ديگر گشتى، نامور او از گيتى در سان  بدين چون و نهادى سر بر كاله ديگر آوردى،
 يار خود دل در را ديو. مشو خودپسند هنرهايت، براى از و مناز چنين اين كردى، كه رزمى آن به. مشو ناسپاس تاجور، اين به و بشناس يزدان
 بر اى سختى چنان آن سرانجام و بردميد و گشت آشفته پليد گشسپ آيين آن گفتار به هرمزد كه هنگام آن. گشتى گناهكار يزدان، به و كردى

 .نبود بنده نبرد هنگام كه چرا. گزيدى برمى شكيبايى كار آن در بايد تو بيĤمد، بردع از جويانه كينه پسرش و رسيد وى
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 .آراستى مى او كام به را نو شاهى تخت آن و رفتى مى نو شاه آن پيش به بايست مى

 و شاد و آسان تن و ديد نمى بهروزى بجز هيچ نيز تو دل و كرد مى كار تو انديشه به تنها نيز جوان خسرو كردى، مى كارى چنين تو اگر
 و گنج با بسيارى جوان و پير شاهان اردشير، دودمان از كه دانى مى خود تو كردى؟ را تخت و تاج اين آهنگ چرا پس. شدى مى بخت بيدار

 ايران به توانست مى بود، سپاه و گنج با كه شهريارى اگر خواند؟ خواهد شهريار ايران در را تو كسى چه پس. هستند برجاى بيشمار سپاهيان
 او بد و بگماشت او بر را تو پاك، يزدان ليك. آورد ينزم ايران به را خود سپاه كه نبود -چين ساالر - ساوه بجز هيچكس كه همانا بدوزد، چشم

 همچون سوارى هرگز بكشيد، آن فراز بر را بلند آسمان و بيĤفريد را گيتى اين گيهاندار پروردگار كه هنگام آن از. بگردانيد انيران و ايران از را
 گذاشت، پاى زير به را خود پدر خواست و شد بيدادگر خود، ختب از نوذر كه آنگاه ليك. رفت نمى او پيش به نيز درنده شير كه نديدند سام
 .خواستند شاهى به را سام و بيĤراستند را پيروزه تخت مهتران همه

 .بيافتد شاهى تاج ياد به سپهبد سام جان كه مباد هرگز: گفت بزرگان آن به سام ولى

 .است من شاهى كاله بسان نوذر تخت پِى و من تخت همچون منوچهر خاك زيرا

 از پر و روشن دلى و بخشنده دستى كه خردمندى بخت پيروز مرد تنها كه گفتم اين براى از را سخنان اين من كه بدان برادر، اى اينك
 بدو شنيد، چنين كه بهرام رسيد؟ خواهد چه تو بر گشته، ناپديد دلت از خرد كه اكنون دانم نمى. يابد مى را شاهى تخت دارد، نژاد فرّ و داد
 دود از پر من مغز و دل و گذشته سخنان اين از كار ديگر اكنون ليك. باشد مى گواه پاك  يزدان آن، راستى بر و است راست گفتى، آنچه: فتگ

 .گذشت خواهد نيز پوالدين كالهخود از بيĤيد، مرگ اگر كه چرا. دهم مى مرگ به را خود سر يا و رسم مى مهترى به يا پس. است گشته

 خود موبدان و سپهداران با پرويز خسرو سگالش

 سزاوار كه چنان و بخواند خود نزد به را سپاه مهتران همه بگذشت، نهروان پل از شادى به چون. برفت ايران جوان شهريار ديگر سوى از
 و نرسيده اى نيكى هيچ شمايان به ما از كه همانا كارآزموده، سران و نيكدل مهتران اى: گفت سپس. بنشاند خويش شاهى تخت كنار در بود،
 .است گشته افزوده هم شما رنج و اندوه بر همه اين

 از را راز اين و بگشايم شمايان بر رازى خواهم مى اكنون. ايد ديده گيتى از بسيارى تلخيهاى و شور و بوديد پرستنده را ما نياكان همواره
 بگوييد، سپاه پيش به مرا گفتار اين چون زيرا. شود برده بيرون به اينجا از يم،گو مى ايرانيان به كه سخنانى اين كه نبايد. بدارم نهان سپاهيان
 با گفتن سخن هنگام به كه چرا. ببرم جنگ به را سپاهيان خواهم مى و ام كرده تاختن آهنگ امشب من كه بدانيد. گشت خواهد تباه ام انديشه
 ساوه با رزمش از بجز سخنى هيچ. نديدم خردمندى هيچ نامورش سپاهيان و وا سر در ليك  است كارى و افكن اسپ سوارى او كه ديدم بهرام
 شبانه من كه داند نمى. ترساندم مى شمشير و گرز از و پندارد مى خردى بى كودك مرا. سازد نو را كهن روزگار آن خواهد مى همواره و گويد نمى

 نخواهم درنگ ديگر گردد، تيره شب چون باشيد، من يار جنگ اين در اگر اينك. سازم مى بيرون خود از را ترس رزم، در و كنم مى شبيخون
 و دست در دشنه و گرز با همگى شمايان بيافشاند، را خود مشكبوى گيسوان و بشويد شاهبوى با را خود روى تيره شب كه هنگام آن. كرد

 .نپيچد شاه فرمان از سر نيز تن يك كه نهادند آن بر سپاهيان همه سان بدين. گرديد سوار اسپ بر افزار جنگ

 با و بيĤورد خود نزد به را كارآزموده و پهلوان گردوى و بندوى و گستهم سپس. كرد تهى بيگانگان از را آنجا آمد، سراپرده به خسرو چون
 روزگار از چنين اين چرا يار،شهر اى: گفت بدو گستهم ليك. باشند همراه و يار او با نيز شايد تا راند سخن كارزار و شبيخون آن باره در ايشان

 سپاه با تو سپاهيان كه بدان سازى؟ بيرون دلها از را مهر توانى مى مگر ليك. كنى شبيخون سپاهيانت با خواهى مى اكنون تو هستى؟ ترس بى
 آن در پدر و سپاه اين در دربرا. باشد مى ديگر سپاهى در نيا و است نبيره سپاه، يك در. باشند مى تن يك و يكدل او با همگى و هستند دشمن
 و گفتى مى سپاهيان به را سخن اين بايست نمى تو. مخاران را دشمن كام آرزو، اين با پس كرد؟ خواهد كارزار پسر با پدر چگونه آيا. است سپاه

. است دشت باد همچون هگذشت و گذشت كار آن ديگر اينك: گفت خسرو به شنيد چنين كه گردوى. ساختى تباه را كار ديگر گفتى، كه اكنون
 تاراج به سپاهيان و گنج تا مگذار و نمان رزمگاه اين در امشب تو پس .پيچد مى راه از را جوان مرد سر سپاه، و كام و گنج و توانايى كه همانا
 به را خود سر كه نبايد تو پس. تاس رسيده آگهى سپاه آن به ما نهانى شدن آماده اين و ما راز اين از اكنون گمان بى كه دانم مى من زيرا. بروند

 .بدهى دشمن
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 شير گستهم و برزين خرّاد همچون را سركشان آن از مرد چند پس. يافت سودمند را آن و بپسنديد را او انديشه شنيد، چنين كه خسرو
 خودش و سپاه و گنج نگاهبانى زاوارس گونه بدين كه را كسى هر و سوز دالور لشگركش نستوه و لشگرفروز خرّاد بندوى و دلير انديان و شاپور و

 .باشند او يار بد و نيك در تا برگزيد ديد،

 جنگ به را خود دل كه پهلوانان پس. بديد دور از را سپاهيان و برفت بود، سور جايگاه كه سبزه از پر اى پشته فراز بر خسرو خود سپس
 .بكردند درنگ آنجا در و رفتند جاى بدان بودند، آراسته

 از آيا: كه بپرسيد ايشان از سپهبد بهرام پس. برفتند او پيش به سپاه مهتران و كهتران همه و بنشست پهلوان بهرام يگر،د سوى از
 است، يكدل خود كيش و گفتار در كه دارد خسرو سپاه در خويشاوندى كه شما از يك هر اينك است؟ برسيده برايتان نشانى شما خويشان

 ديگر سازند، گروگان پيمان اين براى از را خود روانهاى و ببرند فرمان ما از و بيĤيند ما سپاه به ايشان اگر كه انيدبد. بفرستد او نزد به را كسى
 در بردع مردان و داشت نخواهيم ايشان با رزم از باكى هيچ ما كه مانند مى ارمينيه و اردبيل و بردع سپاهيان از پِى سست گروه دو يكى تنها
 .بود خواهند برابر خاك مشتى با ما برابر

 پهلوان آن پس. برگزيدند سپاه ميان از را يادگيرى و دانا و سخنگوى و دبير مرد شدند، آگه بهرام چاره آن از بهرام سپاه گردنكشان چون
 سپاه دالوران و نامداران آن به بود، شنيده بهرام سپاه مهتران آن از كه را آنچه و بتاخت خود سپاه سوى به ديرياز شب آن در راز از پر دلى با

 دراز كار اين كه ترسيم مى زيرا. گرديم نمى باز خسرو از ما از تن يك نگردد، پديدار سپاهيان رزم تا: گفتند بدو ايرانيان آن ليك. بگفت خسرو
 چنين فرستاده مرد آن نچو. آورد شبيخون شما بر سپاهيانش با خواهد مى خسرو كه چرا نباشيد، ترس بى رزمگاه آن در نيز شمايان. گردد

 آن از بهرام چون. بازگشت بدو پنهانى بود، شنيده كه را آنچه همه و بازگشت پهلوان بهرام سپاه سوى به گَرد همچون شتابان بشنيد، پاسخى
 .دبسوختن اى شماله هرجا در و بيافروختند آتشى تا بفرمود اند، شده او نيكخواه خسرو سپاهيان كه دانست و گشت آگاه كار

 پرويز خسرو گريختن و خسرو سپاه بر چوبينه بهرام كردن شبيخون

 هزار شش كه ديدند بشمردند، را ايشان دبيران، چون كه برگزيد سپاه ميان از را دليرى و پهلوان و ستان گيتى سپاهيان شير بهرام آنگاه
 آن به بهرام پس. بودند  ايشان همراه به خاقان سپاه از - بودند خشمگين گرگ بسان كه -سترگ تُرك سه آن نيز. هستند شمشيرزن سپاهى

 سپاه آن سر بر خون از افسرى و شتابيد جنگ به و برخروشيد شمايان برخيزد، كوس زخم آواى خروس، بانگ هنگام به چون: گفت جنگاوران
 سان بدين. گشتند ايشان رو پيش نيز سرافراز تُرك سه آن و برفتند پهلوان آن فرمان به تيز همگى شنيدند، چنين كه سپاهيان. بنهيد

 پديدار گَرد از ابرى و گشت آهن همچون زمين و برخاست تيغ و گوپال و گرز خروش. بيĤمدند ايران شهريار سپاه پيش به دار كينه و ناراستكار
 .است ما چيرگى و پيروزى روز امروز كجاست؟ خسرو آيا: گفتند مى همه. شد

 در گيتى كار از بديد، را كار آن چون. بود بلندى آن بر الژوردين رخسارى و خون از پر ديدگانى اب و دردمند خسرو ديگر، سوى از
 .رفت فرو انديشه در و بماند شگفتى

 .آمدند ستوه به شمشير زخم از سپاهيان ديگر برآورد، سر كوه از سپيده تا چنين اين

: گفت گردنكشان آن به پس. ديد زخمى و كشته از پر را رزمگاه آن همه خسرو رسيد، فرا روز و گشت ناپديد تيره شب دامان چون
 من كار شمشير و زخم ديگر اكنون و است من يار و پشتيبان پيروزگر يزدان زيرا. بسازيد كامكار دشمنان اين بر را ما و كنيد يارى شمايان

 ديد، چنين كه ايشان از يكى. بيĤمد - بودند سترگ گرگ هس بسان براستى كه -دالور تُرك سه آن پيش به شتابان و بگفت اين خسرو. باشد مى
 و آورد سر بر را سپر سوار، شاه ليك. زند شهريار سر بر تا خواست و كشيد بيرون ميان از جوهردارى تيغ پس. رسيد خسرو پيش به تا بتاخت

 چندى جنگاور، نامداران اى: كه خروشيد آنگاه. انداخت زمين بر و ساخت جدا تن از را تُرك آن سر و بزد سپر زير از تيز را خود آبگون زهر تيغ
 و بندوى به ديد، چنين كه خسرو. ساختند رها خوارى به را شاه و گرداندند روى او از خسرو سپاهيان همه ليك. كرد پايدارى بايد هم ديگر

 كارزار در من اگر پس. نيست باشد، تاج سزاوار كه خويشاوندى يا و فرزندى هيچ مرا ديدم كه شدم بدگمان كار اين از اكنون: گفت گستهم
 كه اكنون ليك. است تو فرّ نيازمند گيتى كه بدان سرفراز، اى: گفت بدو بندوى. ماند نخواهد يادگار به من از دارى تاج هيچ شوم، كشته

 تخوار همراه به تو: گفت گردوى به ريارشه پس. نيست تو يار روزگار اين در هيچكس كه زيرا مايست اينجا در ديگر نيز تو رفتند، سپاهيانت
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 مانده برجاى سپاهيان از كه يافتى رزمگاه آن در پيلسته تخت و هميان و برده و تاج و گنج و ديبا و سراپرده از آنچه و برو اينجا از شتابان
 .كشيدند فراوانى رنج آنها بردن براى از و كردند سوار را گنج و بنه بزرگان، آن سان بدين. بيĤور اينجا به و كن بار اسپ هزار بر است،

 خود جنگ با و بتاخت درفش آن همراه به پهلوان بهرام. شد بنفش آن براى از جا همه و گشت پديدار اژدهاپيكرى درفش هنگام همان در
 برآشفته جنگى پيالن نهمچو رسيدند، يكديگر پيش به - دژم شير و جنگى دالور دو آن - خسرو و بهرام چون. ببرد جا همه از را روشنايى
 خورشيد تا گونه بدين. نشد كارگر خسرو بر او افزار جنگ ليك بگشت، پيوسته نرّ شير همچون بهرام. بكوبيدند يكديگر سر بر پيوسته و گشتند

 پيش به -بود دهكشاني پل آن سوى به را بنه و گنج كه - تخوار هنگام همان در. شد بيرون اندازه از ايشان آويختن بگشت، آسمان گنبد از
 بزرگ سپاهى اينان و هستيم تن ده تنها ما زيرا. نيست ما يار جنگ اين در هيچكس: گفت گستهم به شنيد، چنين كه خسرو. رسيد خسرو
. پيچيم مى سر ديگر نيز ما نباشند، يارانمان چون ليك است، بداده فرّ من به ياور يزدان چه اگر. است ايشان پيش در سترگ پهلوانى كه هستند

 .نيست درنگ جاى ديگر شدى، تنها جنگ در چون كه چرا  است جنگ از بهتر هنگام به گريختنِ

 پس از تيزى به ستيز از پر دلى و كينه از پر سرى با نيز بهرام. رسيد نهروان پل پيش به تا بتاخت آزموده ناكار و جوان خسرو سان بدين
 و گنجور كه گستهم. بيĤوريد مرا كمان: گفت و بخواند خود پيش به را كارآزموده گستهم و اندبم پل روى بر ديد، چنين كه خسرو. راند مى او

 تير تگرگ همچون پيوسته. ببرد آسمان از را روشنايى خود تير با و برگرفت را كمان پهلوان سپهدار خسرو. ببرد را كمانش بود، او دستور
. تاخت مى او پس از زير، در اژدها همچون اسپى و دست در كمانى با شير بهرام. دوخت ىم كالهخود به را سرها تير، چوبه يك با و باريد مى

 به را كمان گوشه دو و برگشت شادى به ديد، چنين كه خسرو. نداشت برگستوان نيز اسپ آن روى بر و نداشت دست در كمانى بجز هيچ بهرام
 سر بر را سپر بود، شده پياده اسپ از كه سپهبد بهرام. شد كشته و گشت هسر يك اسپ آن كار كه بزد بهرام اسپ بر تيرى چنان و كرد زه

 مرد را او هرگز ايران شاه ليك. تاخت خسرو پيش به گَرد همچون سينه يالن هنگام همان در پس. گشت بيچاره كار آن از و گرفت
 چه و پير چه سپاهيان، همه سان بدين. بجست پل آن از پياده ديد، چنين كه سينه يالن. بزد زخم نيز را او اسپ درنگ بى و پنداشت نمى

 .بازگشتند نهروان پل از جوان،

 به خون از پر ديدگانى و درد از پر دلى با و اندوهگين و كرد پاره را نهروان پل آن سراسر گَرد همچون شتابان خسرو بازگشت، بهرام چون
 .براند تيسفون سوى

 .نشست انديشه به سخت و ببست آهن با را شارستان آن در رسيد، آنجا به چون

 .بنشاند دروازه بر را پاسبانانى و بخواند خود نزد به را مهتران برزنى هر از آنگاه

 -هرمزد -او پدر شدن كشته و روم به خسرو گريختن

 .رفت پدر پيش به خسته جگرى و خون از پر ديدگانى با آنجا از خسرو سپس

 برگزيدى، را او كه سوارى پهلوان آن شهريار، اى: گفت بدو و بماند او پيش در درازى زمان و دبر نماز را او بديد، را پدر روى چون
 كام همه. نبود سودمند او براى من پندهاى ليك. بدادم او به توانستم، مى كه پندى هر من. بيĤمد بيشمارى سپاهيان با فرهمند شاهان همچون

 .مباد روان گيتى در نامش هرگز. بود پرخاش و جنگ تنها او

. بودند ديده راه در مرا تنها گويى. بازگشتند من از سپاهيان  همه. برگشت بسيارى از بخت و شد كرده ناكامى با و سخت رزمى سرانجام
 نيز من. ردبيĤو نهروان پل تا من پس از را روان كوه همچون سپاهى بهرام نيز اكنون. ننگريستند خود كار فرجام به و بخواندند خود شاه را بهرام
 كه گفتم سرانجام و كردم نگاه كارها زيان و سود به اينك. نيĤويختم سختى و رنج دام به را خود و بگريختم يافتم، نابسامان را كار ديگر چون
 .آورم بكار را تازى سواران بدهد، فرمان شهريار اگر پس. گردند ما ياور كار اين در تازيان شايد

 بجز هيچ تو براى تازيان پيش به رفتن. باشد نمى استوار اينجا بر تو پاى اكنون زيرا  نيست اين چاره: فتگ بدو شنيد، چنين كه هرمزد
 تو نژاد به ايشان. بود نخواهند ياورت نيابند، زيانى و سود تو از چون هم تازيان و باشد نمى گنج و افزار جنگ آنجا كه چرا داشت، نخواهد رنج
 خندان بختت و گردد تو پشتيبان كار اين در يزدان كه باشد پس. سپرد خواهند دشمن به چيز و خواسته براى از را تو و بست نخواهند دل نيز
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 قيصر به را جوى چاره بنده اين سخنان همه رسيدى، بدانجا چون و برو روم به شتابان اينجا از بروى، خود سرزمين از خواهى مى كه اينك. باشد
 .است آراسته نيز او سپاهيان و افزار جنگ. خواسته هم و است كيش هم آنجا در. بگوى

 .بود خواهند تو پيش در گردد، سخت تو كار چون و هستند تو خويشاوندان نيز فريدونيان

 يار رنج و اندوه با ديگر ما: گفت گستهم و بندوى به و برفت سپس. بكرد آفرين هرمزد بر بسيار و ببوسيد را زمين شنيد، چنين كه خسرو
 از بگفت، را سخن اين خسرو كه هنگام همان در درست. بدهيد دشمن به را ايران سرزمين و برنهيد بنه و گرديد آماده همه اينك. مگشتي
 گشته پديدار سپاه ميان در لرزان درفشى و برخاسته راه از تيره گردى كه بدان راستكار، و دادگر اختر نيك شاه اى: كه برخاست آوايى گاه ديده
 سوار اسپ بر دود همچون درنگ بى خسرو سخن، اين شنيدن با. بود برافراشته نهروان در چوبينه كه است اژدهاپيكرى درفش همان ناي و است
 نگاه بندوى و گستهم به و بپيچيد را خود روى و بر و يال خسرو آنگاه. شد بيرون سر پشت در الژوردين درفش با گَرد بسان شتابان و گشت
 برايتان شما بدخواه دشمن كه آمده پيش چه آيا ناسزايان، اى: كه خروشيد گرم آوايى با خسرو پس. رانند مى نرمى با تن دو آن كه ديد. كرد

 .است شما پشت نزديك بهرام رانيد؟ مى نرمى به چنين اين چرا گرنه و است؟ گشته خويشاوندتان همچون

. است دور اينجا از او سياه درفش و بيند نمى راه در را ما گَرد او زيرا. مدار رنجه را خود دل بهرام براى از شهريار، اى: گفت بدو بندوى
 و دهد هرمزد به را تخت و تاج درنگ بى و بيĤيد شاه ايوان به خواهد مى چوبينه. بتازيم چنين اين نبايد ما گويند مى تو ياران كه بدان ليك

 به اى نامه ايران شهريار] هرمزد[  سوى از خواهند مى آنگاه. افتد كارگر دريا در او دام گونه بدين و بنشيند او كنار در دستورى بسان خودش
 .است گريخته سرزمين اين از نابكار بنده آن] خسرو[  كه: بگويند نامه در و بنويسند روم قيصر

 آن به چون پس. شد خواهد كژّى و دىنژن كار، اين از ما بهره كند، راست را خود كار او كه گاه هر كه چرا. گيرد آرام روم در نبايد ولى
. گردد سرافراز كه مگذاريد و بفرستيد ما بارگاه اين به را او سپس. سازيد گزند از پر را شادمانش دل و نهيد بند آنجا در را او آيد، سرزمين
 .فرستند مى بارگاه اين به گريان را او و بندند مى را شاه] خسرو[  پاى درنگ بى نيز روميان

 .شد تيره او گفتار شنيدن از رخسارش و گشت خيره دلش شنيد، چنين هك خسرو

 ما پس. باشد مى سخت كارى و است دراز سخنها باره اين در اينك. رسد ما به بد بخت از كارهايى چنين كه باشد سزاوار همانا: گفت پس
 است، نوشته ما پيشانى بر زشت و خوب از گيهاندار يزدان كه هآنچ: گفت و براند را خود اسپ خسرو. واگذاشتيم يزدان به را كار اين اكنون نيز

 و گستهم بگذشت، خسرو چون .گرديم نيازمند دشمن به ما كه مباد هرگز پس. گشت نخواهد باز ما از انديشه با اينها و شد خواهد همان
 تخت نزديك به درگاه از چون. آمدند شاه ايوان به گناه پر لىد با و رنج از پر راه، آن از و بازگشتند او از كينه از پر سرهايى با بيدادگر بندوى

. برفت شاهنشاهان تخت و تاج آن گونه اين. بيĤويختند را گراميش تن و افكندند هرمزد گردن بر ناگاه و كردند باز را خود كمان زه رسيدند،
 . نبود گيتى در هرگز هرمزد گويى

 زهر گاه آورد بار وشن گهى            دهر گردنده آيين است چنين

  روى به آيد رنجت جستنش در كه       مجوى سودش است، اين مايه اگر

 رخسار. برخاست كوس آواى هنگام همان در ماند، تهى فرخنده جايگاه و تخت آن ديگر و رسيد بپايان هرمزد روزگار سان بدين چون 
 بندوى و گستهم. شد پديدار راه از سپاهيان ميان در سپهبد بهرام شدرف ناگاه. گشت سندروس زردى به آوا  آن شنيدن از خونى دو آن

 را ايشان روى شاه خسرو چون. رسانيدند خسرو نزد به را خود و گرفتند پيش در را گريز راه تخت آن پيش از تيز ديدند، چنين كه ناراستكار
 آن بر را سخن آن ليك گشت، شنبليد گل زردى به رخسارش پس. بازگشتند شاه پيش از راز از پر دلى با ايشان چرا كه بدانست بديد، زرد

 دم يك و گيريد پيش در را دراز راه و بيابان پس. گشت نزديك بهرام سپاه آن كه زيرا برويد، شاه پيش از: گفت ايشان به و نكرد آشكار دليران
  .نداريد باز رنج از را خود تن نيز
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  روم به خسرو رفتن

 به را پهلوان و نامبردار سپاه آن و برگزيد خواه كينه سپاهيان آن ميان از را شمشيرزن و دار زره هزار شش رسيد، اهش ايوان به بهرام چون
 .شوند روان شهريار خسرو پس از تا سپرد -سياوش پسر -بهرام

 به كه اين تا برفت چنين اين و گرفت پيش در را بيابان راه برد، مى بدر را خود جان دشمنانش بدكردارى آن از كه خسرو ديگر، سوى از
 .خواندند مى سراى يزدان را فرخنده جاى آن و بود ناپديد ديدگان از آن ديوار تيغ سر كه رسيد پرستشگاهى پيش

 . رفتند مى آن به مطران و سكوبا و بود سوگواران نشستنگاه آنجا

 نامدار، اى: گفت بدو سكوبا شود؟ مى يافت خوردنى از چيزى چه اينجا در آيا: گفت پرستان يزدان آن از يكى به بديد، را آنجا كه خسرو
 و شهريار پس. باشد اين با جز تو پرورش كه مباد هرگز پس است، شايسته خوراكى چنين را تو اگر. است جويبار تره و كشكين نان اينجا در

 و نرم ريگهاى روى بر سان بدين. گرفت دست در باژ پِى از را برسم شاهدوست دو آن با شاه. آمدند فرود اسپ از زود بودند، او با كه سوارانى
 به ما كه بدان: گفت سكوبا ندارى؟ مى آيا ، پِى فرخنده پير اى: گفت سكوبا به خسرو سپس. بخوردند بود، كه را آنچه شتاب با و بنشستند كبود
. است آفتاب برابر در بيچاده سرخى به و گالب روشنى به كه هست آن از اندكى اكنون. آوريم مى فراهم مى خرما از تموز در و گرما هنگام
 چه كه براستى. بخورد مى آن از جام سه خسرو. گشت ناپديد آن ديدن با خورشيد رنگ كه بيĤورد نبيذ آن از جامى هنگام همان در سكوبا
 نرم ريگهاى آن روى بر ناگاه شد، گرم سرخ باده آن نوشيدن از خسرو مغز چون بخورد؟ كشكين نان با را مى كسى كه دارد ياد به كسى

 سكوباى رفت، خواب به خسرو كه هنگام همان در درست. نهاد بندوى ران روى بر را خود سر خورده زخم جگرى و درد از پر روانى با. بخوابيد
 بدى روزگار: گفت شنيد، چنين كه خسرو .هستند فراوانى سپاهيان تيره گَرد آن در و برآمده راه از سياهى گَرد: گفت و آمد او نزد به مهتر
 .داريم اسپ نه و ياورند مردمانى مرا نه. است گشته خواستار را ما گونه بدين دشمن كه است

 كار اين در مرا تو نيكخواه، اين: گفت بدو خسرو. شد نزديك سپهبد بهرام زيرا بساز، اى چاره: گفت بندوى. رسيد بيچارگى روز كه همانا
 چرا. سازم مى برخى جوان، شاه پيش در را خود روان ليك. سازم مى اى چاره برايت روزگار اين در اكنون شهريار، اى: گفت بندوى. باش راهنما

 .يافت خواهد را بهشت ديگر، سراى در شود، كشته شاه درگاه بر كه كسى هر كه

 بر نبايد كالته ديگر درآيد، پاى از شهرى ديوار چون: ويدگ او. است زده خوبتر داستانى كار اين بر چين داناى كه بدان: گفت بدو خسرو
 يزدان از تو كه بدان و بساز دانى، مى اى چاره اگر تو اكنون. ماند نخواهد برپاى بيمارستان ديگر گردد، ناچيز بخواهد شارستانى چون. بماند جاى
 :گفت بدو بندوى. نيستى نياز بى پاك،

 .بده من به چينى آللگون زربافت جامه و كمر و هگوشوار اين همراه به را زر تاج اين

. برو اينجا از راند، مى آب بر را كشتى كه دريانوردى  بسان شتابان سپاهيانت همراه به. نمان اينجا در ديگر تو بپوشم، را اينها چون آنگاه
 با گَرد همچون شتابان درد، از پر دلى و كينه از پر سرى با نيز گستهم. برفت آنجا از باد همچون و بكرد بگفت، بندوى كه آنچه هر جوان خسرو

 .بتاخت او

 به بايد شمايان اكنون: گفت و كرد روى اسقف سوى به كارآزموده بندوى برفت، جوى چاره بندوى پيش از خسرو چون ديگر، سوى از
 سختى به را آن آهنين در زود و رفت پرستشگاه ندرو به گَرد همچون بندوى خود سپس. شويد ناپديد گروه اين از و برويد بلند كوه اين باالى
 باال به چون. نداشت را رفتنش آرزوى هرگز كه رفت بامى آن باالى به و نهاد سر بر را او افسر و بپوشيد را شهريار زرنگار جامه آنگاه. ببست
 برپاى بام آن فراز بر زود سپس. رسيدند دژ آن نزديكى به رزمساز سپاه آن تا ماند همانجا در پس. ديد سپاهيانى آنجا سوى چهار در رسيد،
 خسرو اين: گفتند همگى بديدند، كمر و گوشواره و گردنبند و زر تاج آن با دور از را او كه سپاهيان. بداد نشان سپاه آن به را خود و خاست
 زود و آمد فرود بام از شناسند، نمى باز شاه از را وا سپاه آن كه بدانست گمانى هيچ بى ديگر بندوى چون. باشد مى نو هاى جامه و تاج با كه است
 دارم پيامى گيتى شاه از من است؟ رو پيش شمايان از كسى چه نو، رزمسازان اى: گفت و رفت بام بر ديگر بار باكانه بى و بپوشيد را خود جامه

 سپاهيان اين رو پيش دارم، نام بهرام كه من: گفت بديد، مبا روى بر را او سياوش پسر چون. بگويم او پيش به ام شنيده كه را آنچه خواهم مى و
 و كوفته و خسته دراز راه آن براى از همگى نيز سوارانم. ام گشته پيچان راه اين رنج از سخت من: گويد مى شاه كه بدان: گفت بندوى. هستم
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 دل ديگر شود، پديدار سپيد روز چون ليك. ام آمده فرود وگوارانس خانه اين در يارانم از تن پنج همراه به و بسيار رنج با اكنون. اند شده آشفته
 از بيش باشد، يار كار اين در آسمان اگر كه بدان. آييم مى گردنفراز بهرام نزديك و دراز راه آن به تو با و سازم مى نااميد گيتى اين كار از را خود
 ايشان بخت چه اگر و داشتند مى نگاه را كيش و آيين همواره اند، بوده اين از پيش كه ما نياكان همه كه باش آگاه. نخواهم زمانى گفتم، كه آن

 بدان پس. بگفتم داشتم، دل در كه رازى هر بود، بدساز بختم كه رو آن از من اكنون. گشتند نمى نيازمند خود كهتر به هرگز ليك بود، ديرساز
 .شد نخواهد پاك نيزدا خواست بجز چيز هيچ تيره خاك تا درخشنده خورشيد از كه

 پر او كار از دلشان بشنيدند، را گفتار آن كه هم كسانى همه. گشت همداستان او گفتار با بشنيد، بندوى از را گفتار آن ساالر بهرام چون
 و رفت ديوار نزديك به و بام فراز بر بندوى ديگر روز. بداشتند نگاه را خسرو راه و آمدند فرود آنجا در را شب آن بهرام سپاهيان پس. شد درد از
 پروردگار پيش در و بود بيدار نيز را ديشب. زند نمى ديگرى كار هيچ به دست و پردازد مى نماز به را امروز شاه: گفت و كرد روى بهرام به

 فردا پگاه و آسايد ىم را امروز پس. رسد بدو گرما از گزندى هيچ نبايد است، گشته بلند خورشيد كه هم اينك. بود سرگرم پرستش به گيهاندار
 .شد خواهد روان سپاهيان ميان در

 سخت خسرو بر را كار اين چون ليك. دشوار هم و است آسان هم كه است كارى اين همانا: گفت مهتران آن به شنيد، چنين كه بهرام
 دشت اين در هم اگر. باشد مى دالور و داربي و ستان گيتى و است سپاه يك همچون تنهايى به او. بيĤيد ما جنگ به و گردد تيز كه شايد گيريم،

 تا بمانيم اينجا در هم را امروز ليك نيست، چندانى خوردنى اينجا در چه اگر كه بهتر همان پس. آورد برخواهد گَرد ما از بهرام شود، كشته نبرد
 پس. برآورد سر كوه از شب كه اين تا ندندبما آنجا در ايشان سان بدين. بيĤيد سرزنشى و جنگ هيچ بى نيز او ما منشى خوش اين با شايد

 .بسوزاندند آتش سو هر در و برفتند اى گوشه هر به سپاهيان

  چوبينه بهرام پيش را بندوى - سياوش پسر -بهرام بردن

 آن در كه بدان كارآزموده، مرد اى: گفت بهرام به و رفت  بام فراز بر سخنگوى بندوى گشت، خورشيدفام زمين روى و رسيد فرا روز چون
 .رفت روم سوى به شتابان سپاهيانش همراه به بديد، را شما خسرو چون برخاست، گَرد دشت از كه هنگام

 ديرى اكنون زيرا. روم در بجز ديد، نخواهى را شاه ديگر آورى، برتر نيز آفتاب از را سرت يا و گردى پرّان نيز دالمن همچون اگر تو اكنون
 كمى از بپرسد، من از هرچه و آيم مى سوار و پهلوان بهرام پيش به دهيد، مى زينهار جان به مرا اگر اينك. ستا رسيده سرزمين آن به كه است

 .آورم برمى خورشيد به را گَرد خود جنگ با و كنم مى تن بر جنگ جامه گرنه و. گويم مى بدو انجمن آن بيشى و

 دود بندوى از من كه داشت خواهد سودى چه ديگر اكنون: گفت رانشيا به پس. گشت پير سخن، اين شنيدن اندوه از جوان بهرام دل
 يا و بدهد خود سر يا كار، اين با و بگويد او به داند، مى شاه از آنچه هر تا ببرم پهلوان بهرام نزد به روانى روشن با را او كه بهتر همان برآورم؟

 فرود بام از شنيد، چنين كه شير بندوى. بگوى بهرام خود به را هايت بهانه ينا تو جوى، چاره بدكار اى: گفت بندوى به بهرام پس. بگيرد كاله
 . براند دلير نامداران آن با و آمد

 برآشفته سياوش پسر از سخت رفت، روم سوى به خواه كينه خسرو و بازگشتند سپاهيانش كه بشنيد چوبينه بهرام چون ديگر، سوى از
 آنگاه. بستودم نداشتى، هنرى هيچ كه را تو بيهوده من و نبود تو كار بودم، فرموده تو به آنچه كه اهمان شوربخت، بدتن اى: گفت بدو و گشت
 سرى خيره با تو سرزنش، سزاوار فريبكار مرد اى بدكنش، و بدتن اى: گفت بدو و براند وى بر را خود خشم همه و خواند خود پيش به را بندوى

 را كهن روزگار من تا اى آمده سخن پر دلى با هم اكنون. بساختى شاهى كودك، يك از و گشتى يكى شوم خسرو با و دادى فريب مرا سپاهيان
 .مكن تندى و بجوى راستى من از سرفراز، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بندوى كنم؟ نو

 كه بايست مى و ساختم او  برخىِ را خود جان. باشد مى من آن همچون او رادى و بزرگى و است من خويشاوند شاهنشاه آن كه بدان
 نخواهم تباه كردى، كه گناهى اين براى از را تو من كه بدان: گفت بدو بهرام. مگرد كژّى پيرامون هستى، مهتر اگر هم تو. كردم مى چنين
 براى از را او چوبينه رامبه و بنهادند بندوى برپاى بند آنگاه[!].  بخوانى راستگوى مرا آنگاه و شوى كشته او خود دست به بزودى تو ليك. ساخت
 .بخوابيد انديشه از پر دلى با و بيĤمد چوبينه بهرام گشت، نهان خورشيد چون آنگاه. سپرد بهرام به رساندن گزند
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 را او نشاندن تخت بر و پادشاهى بهر از بهرام و ايرانيان سگالش

 نزد به را گردنكشان و بفرستاد را كسى چوبينه بهرام گشت، رپديدا آفتاب زردفام پرده و كشيد بيرون نيام از را خود دشنه خورشيد چون
 .بنشاند و بخواند خود

 كه كسانى همه: گفت بلند بانگ با سپس. بنشست آن بر شادى به پيروز شاهان همچون خودش و بنهاد زرينى زيرگاه سو يك در آنگاه
 شاهى، براى از كه يافت نخواهند ضحاك از بدتر را شاهان از هيچيك بجويند هم بسيار چه اگر كه دانند مى هستند، ارجمند شمايان ميان در

. رفت روم به خودش و بكشت را پدرش كه بود -شوم و بيداد مرد آن - خسرو ديگر. آورد چنگ به را ايران كشتن، آن با و بكشت را پدرش
 اين به كمر كه داريد را كسى چه آيا باشد، بخت و بستن كمر و كاله و شاهى زيبنده كه آيد پديد گيتى در بزرگان دودمان از نامدارى تا اكنون

 .بود خواهم يار كار اين در را شما من كه بلند آفتاب اين دارنده به سوگند بيĤورد؟ بجاى را كيان آيين و راه و ببندد كار

 و سرافراز مهتر ايشان ميان در .نپيچيدند سر راست گفتار از هيچيك بشنيدند، بگفت، نامور مهتر كه را سخنى اين گردنكشان چون
 در. اى بوده سودمند گيتى در همواره اى، بوده كه هنگام آن از تو بلند، نامدار اى: گفت و خاست برپاى كه بود گراز شهران نام به پيرى پهلوان

 تو ليك. نبود او همنبرد گيتى در چكسهي سازد، خود بنده را ايرانيان تا خواست و آمد ما سرزمين اين به سپاهيانش با شاه ساوه كه هنگام آن
 و پهلوان همگى كه - سپاهى هزار چهارسد ساخت؟ هموار خود بر را رنج اين ايرانيان از كداميك. ببستى كمر كار اين به مردانگى با گيتى از

 بر بيدارت بخت و است تو سزاوار يرانا تخت اكنون پس. بيĤسود گداز و سوز آن از ايران و بازگشتند تو تير چوبه يك با - بودند كارزار شايسته
 خواهيم در تو فرمان به را او هم باز باشد، پهلوان چه اگر بماند، دور پيمانت از يا و بپيچد سر تو فرمان از را كه هر نيز ما. باشد مى گواه كار اين
 .بنشست خود جاى بر و بگفت اين گراز، شهران. آورد

 گروه پيش در را سخنان اين كه پژوه دانش و دانا پير اين كه گويم مى اكنون من: گفت بدو و دآم بهرام پيش به خراسان سپهبد آنگاه
 نغزى داستان ليك. ساخت شاد سخنان اين با را انجمن دل بكرد، ياد تو نيكوييهاى اين از او چون. بگفت را سخنان اين چه براى از بگفت،
 او سال يك بپيچد، سر بلند كردگار از كه كسى هر: كه گويد مى زند و اوستا در زردشت .بشنوند را آن مغز پاك مردمان باشد شايسته كه هست

 بشود، دشمن دادگر، پروردگار بر شاه چون پس. بكشت شاه فرمان به را او بايد نگردد، باز راه به سال يك سر اگر ليك. بدهيد سودمند پند را
 .بنشست و برفت خود جاى به و گشت خاموش و تبگف اين خراسان،. ساخت جدا تنش از را سرش زود بايد

 است، بهتر داد اگر پسند؟ يا است بهتر داد گفتن سخن آيا سودمند، مهتر اى: گفت و خاست پاى بر انجمن آن ميان در زاد فرخ سپس
 بهرام به زاد فرخ آنگاه. بود نخواهد ما يار پيروزگر يزدان پس است، پسند بر ما گفتار اگر ليك. شود شاد بيداد، گفتار از كسى كه مباد هرگز پس
 جاودانه شاه، اى. شد پاك كشورى هر از بدى كه بود تو از و است تو زيبنده كه زيرا بنشين، شاهى تخت اين بر تو اينك. باشى جاويد: گفت
 .بنشست و بگفت اين دلير، زاد فرخ. بادا دور تو از بد زبان و دست و باشى شاد

 تو بشنيدند، را ايشان هاى گفته همگان و بگفتند سخن جوان و پير همه اين اكنون: گفت و برخاست شير نهمچو خسرو خزروان آنگاه
 گستاخانه و بخواه پوزش خسرو از خود گذشته كار از پس،. شود دير كه مگذار و ساز روانه باد همچون را اى فرستاده پس جويى، مى داد راه اگر
 دارى، دل در بيمى خسرو از هم اگر. بود نخواهد شاهى تخت سزاوار هرگز سپهبد باشد، زنده شاه كه امىهنگ تا زيرا. مگذار پاى تخت سوى به
 پيوسته سپس. هستى مهترى و آسانى سزاوار تو كه چرا. بپرداز زندگانى به آسان تن خراسان، سرزمين در و برو بيرون تيسفون و پارس از

 .نهاد پيش به پاى رادفرّخ برداشت، خود جاى از پاى خسرو چون. آيد باز تو راه به خسرو شايد تا بفرست خسرو براى اى خواهانه پوزش هاى نامه

 بدان نخست. شنيدم هستند، ايران برگزيده سران كه را مهترانى اين سخنان ، نژاد فرّخ نامداران اى: كه گفت سخن داد راه به رادفرّخ پس
. شود مى كم آن براى از مرد آبروى كه چرا  پسندند نمى گردد، شهريار پهلوانى، گفت ىم كه را وارى بنده گفتن سخن آن خردمندان، كه

 .ساخت كُند را خردمندان دل خود تند گفتار با نيز فرخزاد. دانم نمى خردمندانه را او سخنان من و گفت منشى پر سخنان نيز خراسان

 پديدار روزگار گردش اين و بيĤفريد را گيهان اين كردگار كه هنگامى آن از كه چرا. بود خردمندانه گفتارش كه بود ساالر خزروان چهارم
 و بگرفت خود مشت در بيدادگرى با را گيتى و بكشت را برترمنش جمشيد و بود انديش ناپاك و بيدادگر كه گرفته تازى ضحاك از نخست شد،

 نامدار نوذر سر و آمد آب اينسوى به توران از كه بدنژاد افراسياب تا ندشد درد از پر بود، كشته گيتى پادشاه ديو كه اين براى از پارسا مردمان
 داراى چون كسى و گشت ويران سرزمين اين و آمد ايران به روم از كه اسكندر سديگر و شد برگشته كار و بريد شمشير با زارى به را
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 شاه و بكاست را سرزمين اين ناز و نام كه ناپاكدل نوازخوش همچون كسى چهارم و شد سخت ايرانيان بر خواب و خورد و بكشت را شمشيرزن
 گيتى در كسى كنون تا گشت، نگون شاهنشاهان تخت سر و بكشتند ناگهان به هيتاليان را پيروز همچون اى بلندپايه و ستان گيتى و اختر بلند
 سپاهيان دست از و بگريخت شاهى تخت از خسرو مانند به شاهى اينك. است نديده رسيد، ايران به ديگر بار اينك كه را شگفتى اين مانند به
 .گشت زرد او گفتار شنيدن از بهرام رخسار. بنشست درد از گريان و بگفت اين رادفرّخ. برفت دشمنان سوى به

 و دادگر و بزرگ ور، مايه پهلوان اين كه بدانيد: گفت و جست برپاى دست در هندى تيغى با و بسته كمر كارآزموده، سينار سپس
 و جنگاور و پهلوان كه كسى اين كه بهتر همان ببندد، ميان بر كمر شاهى براى از و بيĤيد كيان نژاد از كسى تا اكنون پس. است روان روشن

 .بنشيند تخت بر است، نيكبخت

 در شاهان نژاد از را زنى كه بدانيد: گفت و بركشيد ميان از تيغ و بزد دستى ناگاه بشنيد، را سخنها اين چون -جنگاوران سر آن -بهرام
 ميان در يا و دارى تاج هيچكس كه گذارم نمى. آورم برمى رستاخيز جانش از و سازم مى جدا تنش از سر تيز شمشير با خودم بيابند، برزنى هر

 و كشيدند را خود اىشمشيره بشنيدند، بكرد، ايشان ناپاك ساالر كه را اى جويى برترى آن اهريمنى پهلوانان آن چون. كند سوارى سواران،
 شمشيرهاى كه بهرام. آوريم مى پاى زير به را دشمنان سر و كهترانيم ما و است شاه بهرام، كه همانا: كه بگفتند را نويى سخن و خاستند برپاى

 او دست درنگ بى بيازد، شمشير به دست و برآيد است، نشسته كه جايى از كسى هر: گفت و برگزيد راستى و خردمندى بديد، را ايشان كشيده
 .گردد هوشيار او مست سر تا برم مى را

 شكن پر دلى و چين از پر رخسارى با همگى نيز بزرگ انجمن آن. آمد شايگان گلشن سوى به ايرانيان آن پيش از و بگفت اين بهرام
 .گشتند پراكنده

  چوبينه بهرام نشستن تخت بر

 پس. بخواست كاغذ و خامه بهرام برخاست، پاسبان آواى و شدند درخشان مانآس بر ستارگان و گشت پديدار شب كرفگون چادر چون
 بنويسى پرنيان اين روى به ايرانيان سوى از پيمانى بايد: گفت بدو بهرام آنگاه. نهاد دانا آن پيش به را خامه و آمه و بيĤمد راد و خردمند دبيرى

 سان بدين. جويد نمى راستى بجز هيچ نهان، چه و آشكار چه گيتى، در و است اهىش تخت زيبنده و تاج سزاوار و بخت پيروز و شاه بهرام: كه
 .بگذراندند انديشه به را تيره شب آن و برداشتند شماله و شد نوشته پيمان آن

 آن. بنهاد بهرام ايوان در زرينى تخت و بيĤمد بختى پيروز مرد شد، زرد خورشيد، ديدار از گيتى و گشت پنهان شب الژوردين چادر چون
 سان بدين. بگشودند راه سپس و بنهادند زرين تخت كنار در نيز زيرگاه يك. بيĤويختند تخت فراز از را تاج و كردند پيلسته پاكى به هم را ايوان
 بود، شده نوشته رزشا پر پرنيان آن روى بز كه را كيانى پيمان آن بهرام دبير آنگاه. نهاد سر بر را كيانى كاله آن و بنشست تخت بر شاه بهرام
 بر زرينى مهر بهرام بنوشتند، نامه آن روى بر را خود نام چون سپس. گشت گيتى شهريار بهرام: كه نوشتند گواهى بزرگان آن همه پس. بيĤورد
 من دودمان در ريارىشه نيز سال هزار كه باشد. است شمايان گواه كار اين بر پاك يزدان و است من آن از پادشاهى اين: گفت و بنهاد آن روى
 آن در. شد تهى شير از گورخر پشت كه بود ماه آبان يازدهم روز در كار اين. بمانند بلند تخت و تاج و ارجمند چنين اين پسر، بر پسر و بماند
 سرو جاى گياه ،گردد تهى سرو درخت از باغ چون كه براستى. گشت سراب همچون گيتى آن براى از و برآمد ستاره بلند، آفتاب بجاى هنگام
 .گرفت خواهد را سهى

 چه و باشند كژّ چه شمايان، ميان در كه كسانى همه ليك. برفت ميان از كين و پرخاش ديگر كه بدانيد: گفت ايرانيان به بهرام آنگاه
 آسمان از فروز گيتى خورشيد چون چهارم روز به. بمانند ايران در كه نبايد روز سه از بيش نيستند، همداستان كار اين بر اگر كردار، راست
 نخواهد زنده بماند، ايران در ايشان از كسى هنگام آن از پس اگر ولى. مياساييد سرزمين اين بر اين از بيش و برويد خسرو نزد به همگى برآيد،
 .ماند

 همه سپس. نگفتند خود دل از را آفرين اين ليك. مباد تهى تو از زمين: گفتند و بخواندند آفرين او بر بزرگان آن سخن، اين شنيدن با
 آزاد سرزمين اين از سان بدين و برفتند روم سرزمين به ايران از بود، آزرده پادشاهى آن براى از دلشان و بودند پيوسته شاه خسرو با كه كسانى
 .گشتند پراكنده
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  بهرام بند از بندوى گريختن

 او فريبكارى براى از كه نيز]  سياوش پسر[ بهرام. بود بسته چوبينه بهرام زندان در روز هفتاد شكارى يوز همچون بندوى ديگر، سوى از
 او به همواره. كشيد نمى دست گرى چاره از هم بند در و فريفت مى را او نيز زندان در بندوى ليك. بود بندوى نگاهبان بود، گشته ناكام سخت

 . گشت خواهد سپيد سرانجام ىول شد، تيره چه اگر روز. مشو نااميد ايران شاه از تو: گفت مى

 كواذ كي تن بر آفرين گيهان پروردگار سرانجام كه دانى ليك. بگردد خوشنواز سوى به پيروز بخت يا و شود ديرساز او بخت چه اگر
 كه براستى شند؟اندي مى چه نيكبخت مردمان اين آيا. ماند نخواهد هم بهرام براى تخت و تاج اين پس. داد باز بدو را گيتى و آورد بخشايش

 ايران به روم از سپاهى كه ببين و بشمار خود انگشت با ماه دو تا اكنون. دهند مى باد به را خود سرى خيره با كه زيرا مباد، نژاد دهگان مردم
 .شكنند مى سرش بر را او زيور همه و زنند مى آتش تخت و تاج اين بر پس آن از ديگر و آمد خواهد

 گويى، آنچه هر و سازم مى خويش جان آرايش را تو پند دهد، زينهار جان به مرا شهريار، خسرو اگر: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 از سپاهى و بيĤيد سرزمين اين به خسرو اگر كه بخورى تاج و تخت و آذرگشسپ و ماه به سختى سوگند كه خواهم مى تو از ليك. ببرم فرمان

 و نيĤيد من تن بر او از گزندى هيچ بدانسان تا. مپندارى ناچيز را دشوار كار اين و بخواهى زينهار او از من جان براى از تو بيĤورد، روم قيصر نزد
 زند و اوستا بندوى چون. بخورد سوگند آن به تا خواست بندوى از و بخواست را زند كراسه سپس و بگفت اين بهرام. نگردد ناسودمند گفتار به
 خسرو چون كه اگر نباشد ترس بى سپنجى، سراى اين در و نبيند رنج و درد بجز هيچ بلند كردگار از بندوى كه همانا: گفت گرفت، دست در را
 .بفرستد را مهترى افسر و انگشترى تو نزد به او كه اين مگر بنشينم، پاى از ببينم، را او من و آيد اينجا به

 براى. افرازم برمى را خود آواز و گويم مى را خود راز همه اكنون: گفت بدو يد،بد را او پيوند و پاك دل آن و بشنيد را او سوگند بهرام چون
 آب از نَمى ديگر كه چرا. سازم تباه بزمگاه در آبگون زهر شمشير با را او تا كوشم مى. گيرم مى را كينه آن جويى، چاره با و سازم مى دامى چوبينه

 . بخوانَد اهش را چوبينه ناگزير به نبايد كه نمانْد نيز دريا

 .بدان هوشيار و چابك و زيرك مرا كاردان، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بندوى

 از. پيچد نمى بنده اين گفتار از سر او بگويم، او به هرچه من كه دانى خود تو. نشيند مى تخت بر و آيد مى شاه خسرو بزودى كه باش آگاه
 استوار گفتى، كه آنچه بر نيز تو اگر اينك. دهد تو به را خود تاج و ببخشايد است، زده سر تو از اين از پيش كه را گناهى كه خواهم مى او

 و گردد مى گشاده او بر تو راز اين كه بدان. كن ياد خسرو بر را كار اين و ساز آزاد بند از مرا پاى دو اين جويى، نمى كژّى راه دل در و هستى
 شب رنگ مشك چادر چون. برداشت او از بند درنگ بى و گشت روى تازه سخن، اين نيدنش از بهرام .رسيد خواهد گوشش به روشنت آواى

 باره اين در يار پنج با ديشب نيز من. رود مى چوگان به چوبينه امروز كه بدان: گفت بندوى به بهرام بيĤويخت، چنگ بدو سپيده و شد روشن
 .سازم نابود را او كه ام كرده سگالش

 همواره كه داشت ناپاك زنى بهرام. شد سوار اسپ بر درگاه از و بپوشيد خود جامه زير در را آن و بخواست زره]  اش خانه در[ بهرام آنگاه
 نزد به را كسى بديد، را كار اين چون پس. بود شوهرش كينه از پر جانش كه زيرا. بود چوبينه بهرام دوست دل، در و خواست مى را او نابودى
 اى بدى چه كه دانم نمى. افكند زره بند بر گره و بپوشيد زرهى پنهانى بهرام كه زيرا  كن پاسدارى خود تن از: گفت دوب و فرستاد چوبينه بهرام

 .بدارى دور او از را خود تو كه باشد سزاوار پس دارد؟ دل در

 چوگان به و رفت مى او چوگان دانمي به كه كسى هر پس مزن، چوگان امروز: گفت مى او به پيوسته كه بشنيد را زن آن گفتار كه چوبينه
 .گفت مى سخن او با خوبى به و نرم آواى با و زد مى او پشت به دستى نرمى با چوبينه بهرام شد، مى نزديك او

 در كسى چه آيا گزنده، مار از كمتر اى: گفت بدو پس. بديد آشكارا او تن بر را زره رسيد، سياوش پسر به چون كه اين تا كرد چنين اين
 .بدريد هم در را او سراپاى و بركشيد كين شمشير و بگفت اين بهرام پوشد؟ مى زره خز، جامه زير به دانمي

 پيش در روز ديگر شد، آگه بهرام شدن كشته از كه بندوى. شد كشته بهرام كه گشت آشكار شهر در آگهى اين هنگام همان در
 بود بهرام خويشان از كه كسى هر با سپس. ببست لرزان لرز را پهلوانى كمر و گشت سوار اسپ بر و بپوشيد جوشن پس. گشت سياه چشمانش

 افزوده ايشان گروه بر رسيدند، ايستگاهى به چون. نبيند رستاخيز چوبينه بهرام از تا گرفت پيش در گريز راه شهر آن از بود، آرام بندوى به يا و
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 خون در خشم از را خود دامان آمد، بيرون به ميدان از چوبينه بهرام چون ،ديگر سوى از .گرفتند پيش در را اردبيل راه تاخت به و گشت
 براى از را دلت ديگر شهريار، اى: گفتند بندوى به هنگام همان در ليك. باشد بندوى نگاهبان او پس آن از تا بفرمود مهروى به پس. كشيد مى

: گفت و گشت پشيمان خود يار آن كشتن از ديگر بهرام. گشت همراه باد با گويى شد، آگه بهرام شدن كشته از او چون زيرا. مدار رنجه بندوى
: پيچيد خواهد ايشان از روزگار سر كه زيرا ببخشاى، تن چهار جان بر. مباد پوست و مغز را او نشناسد، باز دوست از را دشمن كه كسى براستى
 چهارم و شود دلير پادشاه بر كه آن سديگر  گردد ترس بى نيل رياىد آبخيز از كه هر ديگر  باشد خفته پيل دندان تيغ بر كه كسى نخست
 تن كار اين با. بخواهد يارى به را انبوهى راه اين در و بجنباند جاى از را كوه بخواهد كه كسى ديگر. گرفت دست در را شير بازوى كه كسى
 .يابد نمى دست در باد بجز هيچ تن رنج آن از و دارد مى رنجه را خود

  شتاب كردن كار، در كه آيد به             آب بر گذشتن ويران شتىك به

  خشم به بازگردى و خيره شوى      چشم به بينى كه خواهى چشمه وگر

  اندرون دراز راه به بماند                رهنمون بد كور كجا را كسى

 رها شد اژدها و كشته او شد        اژدها دست به گيرد كه كس آن هر

 بهر است مرگ و درد خوردنش آن از               زهر خورد كسى را آزمون وگر

 ببينيم و بگرييم خود كرده اين بر بايد ديگر. پرداخت جويى چاره به و شد رها دستم از اينك نكشتيم، نخست همان در را بندوى چون 
 خود همراه به بود، بردن سزاوار كه را كسى هر. برفت دمان دبا همچون اندكى سپاهيان با بندوى ديگر، سوى از چيست؟ يزدان خواست كه

 .بود آنجا در ارمنى موسيل كه رفت راهى به و ببرد

 آب كنار در را ارمنى موسيل كرد نگاه چون. اند بزده اى سراپرده جايى در كه بديد آنجا در. بود درنده جانوران از پر راهى و آب بى بيابانى
 كه موسيل. بگفت بدو را خود راز و برد نماز را او بديد، را موسيل چون. شتافت مرغزاران آن به تنهايى به بندوى پس. بديد خوردنى و روان

 يا دارد آشتى آهنگ آيا و كرد چه آباد روم در خسرو كه رسيد خواهد آگهى تو به دم هر اينجا در زيرا مرو، اينجا از: گفت بدو شنيد، چنين
 .بخواند خويش نزد به دشت آن از نيز را خود ياران و بماند همانجا در بندوى سخن، اين شنيدن با نبرد؟

  آينده كار از ترسا پارساى دادن آگاهى و بيابان راه به روم سوى خسرو رفتن

 دخو براى جايى تا دو تا دو و يكى يكى او سپاهيان همه بگريخت، تيسفون از خسرو كه هنگام آن در. گويم مى خسرو كار از اكنون
 به رخسارى با رسيد، بيابان به خسرو چون. رفت روم سوى به خشك زمينى و بيابان راه از خويش مردم همراه به نيز خسرو خود. برگزيدند

 به داشتند، مردمى از اى بهره كه كسانى همه و شهر بزرگان آنجا در. رسيد باهله به كه اين تا بتاخت ناكامى با پيوسته شنبليد گل زردى
 آمد، فرود شهر در كه هنگامى همان در درست. آورد فرود شهر آن در را سپاهيانش رسيد، ايشان نزديك به كه خسرو. آمدند او پيشواز

 .بود آورده آنجا به و ساخته پنهان خود جامه در را چوبينه بهرام از اى نامه كه بيĤمد ايران از شتابان اى فرستاده

 شتابان ايشان پس از من سپاهيان اينك كه چرا. مساز رها را ايشان بيĤيد، خسرو سپاه اگر: كه بود نوشته باهله مهتر به نامه آن در بهرام
 .رسند مى تو شهر به

 شگفتى در گيتى كار از بخواند، را نامه و كرد نگاه را آن خسرو چون. دويد خسرو پيش به درنگ بى بديد، اى نامه چنان كه باهله مهتر
 .شد دلتنگ درماندگى، آن براى از شاه پس. بيĤيند او پس از بهرام سپاهيان كه بترسيد. بماند

 هيچ پادشاهى آن در. رسيد فرات آب پيش به تا بتاخت و برفت شهر آن از درنگ بى و ببست تاختن به را كيانى ميان خسرو سرانجام
 جايگاه آن در را بيشه آن خسرو چون. ديدند روانى بآ و بيشه ناگهان. بودند گشته گرسنه جوان و پير از مردان  همه. نديد آنجا در گياهى
 هيچ ليك. كردند زه به را كمان شكار، جستجوى در پس. بودند شده سست و گرسنه مردان. كشانيد ها سبزه آن ميان به را سپاهيان بديد،

 آنها پيش در ساربانى كه شد پديدار شتران از كاروانى زمان همان در. بود روان آب و گياه و درخت جا همه. نديدند دوان جايى در را شكارى
 دارى؟ چه آهنگ و روى مى كجا به آيا چيست؟ نامت: گفت بدو خسرو. بكرد آفرين نامدار آن بر بديد، را خسرو روى جوان ساربان چون. بود
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 آب كنار بر من بنگاه. باشم مى اروانك اين ساربان و ام آمده كاروانى با مصر از كه هستم عرب آزادگان نژاد از حارث بن قيس من: گفت جوان
 و درمانده كه بدان دارى؟ چه گستردنى و خوردنى از آيا: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو. ام آمده بيشه اين به آنجا از اكنون و است فرات

. است يكى تو با من جان و تن و زچي كه چرا بايست، همينجا در: گفت تازى مرد. نيست ما همراه به اى بنه و بار و توشه هيچ و هستيم گرسنه
 خشك هيزم آن بر و برافروختند آتشى و بكشتند را آن پس. بيĤورد را رنگى سرخ ماده گاو شد، مهربان شاه بر چنين اين تازى مرد چون

 بدين و گرفتند باژ ند،بود كيش بر كه كسانى. گرفتند شتاب خوردن به ياران و ساخت بريان آتش روى بر را گاو آن تازى مرد آنگاه. بسوختند
 چون. بيĤراست خود براى خوابى جاى مهتران آن از يك هر سپس. بخوردند نان بى را فراوانى بريان گوشت و نشستند خوردن به همگى سان

 .بكردند آفرين بيĤفريد، را ناتوانى و توانايى و گيهان كه دادگرى يزدان آن بر ديگر بار برخاستند، و بخفتند چندى

. باشد مى تر نامى هم كهتران اين از و است تر گرامى من نزد در دارد، بيشترى گناهان كه كسى هر كه بدانيد: گفت يارانش به اهش آنگاه
 .باشد داشته اميد ما به همه از بيش بايد است، بگشته ايزدى راه از و من از و كرده بدى همه از بيش كه كسى هر

 هميشه كيش، پاك و دل پاك خسرو اى: گفتند و كردند آفرين او بر همگى شنيدند، چنين هك يارانش. دهيد نويد نيكى به را او پس
 چگونه من و است كدام راه آيا كه بگوى اينك: كه پرسيد تازى مرد آن از خسرو سپس. شود تهى تو از تاج و تخت كه مبادا و باد پناهت يزدان
 نكنى، هم شتاب و باشد دستور مرا چون اكنون. داريد پيش در كوه و بيابان پرسنگ، هفتاد از بيش: گفت تازى مرد بروم؟ سپاهيانم با بايد

 را اى فرستاده تازى مرد پس. باشيم راهنما و توشه با راه اين در كه نيست اين بجز چاره: گفت بدو خسرو. آورم مى راه به آب و گوشت برايتان
 .گردد نماراه سپاه آن پيش در تا ساخت روانه ايشان با راه آن در

 گشت پديدار سپاه پيش در دور از ديگر كاروانى كه اين تا تاخت مى بيابان و كوه در گروه آن همراه به اندوه و رنج از پر خسرو سان بدين
 كجا به تند چنين اين و هستى كجا از آيا كه بگوى: گفت بدو ديد، را او كه شاه. آمد شهريار پيش به هنگام همان در توانگرى بازرگان مرد و

: گفت بازرگان است؟ نهاده تو بر نامى چه مادرت آيا: گفت شاه. هستم اردشير خرّه از دبيرى و بازرگان مرد من: گفت بازرگان بروى؟ خواهى مى
 دارم، هرچه وناكن هم و است ما همراه به اى اندازه بى خوراكيهاى نامدار، اى: گفت او به ساالر. بخواست اى توشه او از شهريار پس. ستاد مهران

 برد خوراك و بگشود را بارها سر بازرگان آنگاه. شد خواهد فزونتر تو دستگاه بيابى، راه در را ميهمان چون: گفت بدو خسرو. آورم مى تو پيش به
. گرفت دست در اى آفتابه و بيĤمد دوست ميهمان مرد شد، خورده خوراك چون. بخواند آفرين شهريار بر پيوسته و نشست زمين بر خودش و

 بازرگان مرد سپس. باشد نداشته شرم شاه تا بگرفت خسرو از را گرم آب آن و دويد خسرو پيش به بود كه جايى از بديد، دور از كه برزين خرّاد
 براى پرستش هگون اين. رفت شاه پيش به و بگرفت او از را جام آن و بيĤمد برزين خرّاد ديگر بار. بود روشن گالب بسان كه بيĤورد مى شتابان

 را راه بازرگان چون است؟ كدام ما سپاهيان راه كه بگو اكنون: گفت بازرگان به شاه آنگاه. شد افزوده او برترى بر و داشت سود پرستنده آن
 كجاست؟ در اردشير خرّه در تو جايگاه آيا پذير، ميهمان مرد اى: گفت بدو و بپرسيد او نشان و نام از خسرو بداد، نشان

 او بر را خود رازهاى و بگفت خسرو به را خود نشانى همه بازرگان مرد سپس. كنى زندگانى دادگرى با همواره شاه اى: گفت انبازرگ
 جاودانه و باش پدرود: گفت بازرگان به و بنويسد را او ده و جوان بازرگان آن نام تا بفرمود خود بهروز نويسنده به شنيد، چنين كه شاه. بگشود
 .باشد تو يار خرد

  روم سرزمين به خسرو آمدن

 آن قيصر كه بيĤمد شارستانى آن به پس. رسيد روم سرزمين به كه اين تا براند تندى به بيĤورد، آباد سرزمين از را خود سپاه خسرو چون
 .خواند مى كارستان را

. ببستند سختى به را شارستان آن در و كشانيدند بارو آن به را خود بنه و بار و بدويدند سو هر به بديدند، دور از را سپاه آن ترسايان چون
 و فرستاد ايشان پيش به را كسى چهارم روز به. بماند آن بيرون در سپاهيانش همراه به روز سه و ماند فرو بارو آن پيش در ايران فروز گيتى شاه

 را ما كه بفرستيد خوراكيهايى برايمان پس. ايم نيĤمده هرش اين به جنگ براى از نيز ما. نيستند بسيارى سپاهيان ما نزد در كه بدانيد: گفت
 نزد در خسرو سخن ليك بودند، گرسنه و سست همگى خسرو سپاهيان چه اگر. گرديد چيره ما بر كه نخواهيد چنين اين و كنيد يارى

 شارستان آن بر بادى چنان ابر آن از سپس.  يدبغرّ جنگى شير بسان و برآمد اى تيره ابر هنگام همان در ناگهان ولى. بود خوار بارو آن ترسايان
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 آن مردم همه. گشت ناپديد بارو آن از بخش يك بگذشت، تيره شب آن از نيمى چون. برخاست ترسايان آن فرياد و بانگ برزنى هر از كه وزيد
 سه و آوردند فراهم چهارپايان براى اهگي برزنى هر در آنگاه. بخواست پوزش يزدان از اسقف و ماندند شگفتى در كار آن ديدن از شارستان
 خسرو نزديك به البه با رومى هاى جامه همراه به بود، تازه سرزمين آن در كه چيزى هر گونه بدين. برفتند بيرون به شارستان از پير سكوباى

 سرزنش ايشان به بدى آن براى از بود، برترمنش و جوان كه آن براى از خسرو ليك. زد سر گناه ما از كه همانا شاه، اى: گفتند و ببردند شاه
 .نكرد

 آنجا به دشت از خسرو پس. بودند آنجا در فراوانى بردگان و بود بساخته قيصر را آنجا. بود آورده ابر به سر كه بود كاخى شارستان آن در
 چنگ به را آبادى جاى چنان خسرو چون. دبيافشاندن گوهر پايش به و بخواندند آفرين او بر روميان همه. بگشت شارستان آن در بسيار و آمد

 سوى به شارستان آن از خسرو سپس. نوشت اى نامه سياه ابر و باران و باد آن باره در قيصر به آنگاه. بيĤسود و كرد درنگ آنجا در چندى آورد،
 . خوانند مى مينوى را آن كارآزمودگان كه راند مانوى

 آنگاه. بيĤمدند ايران شهريار سوى به بشارهايى و پيشكشها با پارسايانشان و سكوبا همراه به بود، راد و خردمند و بيدار مانوييان از كه هر
 .ايم نهاده سر خسرو گفتار به و ايم بنده ما: گفتند همگان و راندند سخن كهن شارستان و باران آن باره در چندى

 پرويز خسرو به را بودنى ترسا، پارساى بازگفتن

 آن نام. گرفت پيش در را وريغ راه شاه، گشت، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز به. گذرانيد شهر آن در را روز سه خسرو
 به پس. بشنيد را ترسايى پارساى آواى آن از شاه كه بود  اى دسكره راه، بى آن در. بود اوريغ -بود آن در بيمارستان و چليپا كه - شارستان
 .بادا تو بر دهش نيكى يزدان درود آيى، فرود كهن دسكره اين از اگر. مباد پرستش بجز كردارت: گفت دبلن آواى به و آمد آن نزديك

: گفت شاه به. بگفت سخن او با درازى زمان و برد نماز را او پس. بديد را او و آمد فرود دسكره از بشنيد، را آوا اين ترسا پارساى چون
 اين چون. اى گشته ناشادمان برترمنش و پليد و بدكنش پرستنده بنده يك دست از نيز و رتپد شاهى تخت از كه هستى خسرو تو گمان بى

 او بر را آفرين گيهان پروردگار و بماند شگفتى در او گفتار شنيدن از. گشت تازه او مهر از خسرو دل شد، اندازه بى ترسا پارساى مرد گفتار گونه
 من كه بدان: گفت بدو او آزمودن براى از و كرد پرست يزدان مرد آن از پرسش آهنگ بود، رنگش زرد اسپ بر سوار كه همچنان آنگاه. بخواند
 اين آيا كه بنگر اكنون پس. بيĤورم خود مهتر نزد را آن دهد، پاسخ چون و ببرم قيصر نزد به پيامى خواهم مى كه هستم ايران سپاه از كهترى
 شاه تو. مگوى گونه اين: گفت بدو شنيد، چنين كه ترسا پارساى مرد شد؟ خواهد چه من كار فرجام آيا و نه يا بود خواهد همايون من رفتن

 هيچ تو كيش در. مكن آزمايش مرا دم هر پس. بگفتم بايست، مى كه سخنى هر ديدم، را تو چون من مساز، شاهجوى را خود پس. هستى
 او گفتار شنيدن از خسرو. بگريختى بنده آن از سرانجام ليك درآويختى، و ردىب رنج بسيار تو. نيست كژّى بر تو آيين و راه و بايد نمى دروغى

 .بپرس سرنوشت باره در من از و مخواه پوزش: گفت بدو ترسا پارساى. بخواست پوزش او از شد، شرمگين سان بدين چون و ماند شگفتى در

 و اخترى بلند و نيازى بى تو به يزدان كه زيرا. باش گيتى براى بارآورى شاخه همچون و باش گستاخ و شاد آمدنت اين براى از اينك
 گيهاندار باشد، بندگان با تو جنگ چون. يافت خواهى تخت و تاج سزاوار دختر يك و سپاه و افزار جنگ قيصر، از كه بدان. داد خواهد سرفرازى

 آن رزم، آن از پس آنگاه. آورد خواهد ياد به را خود نيك زهاىرو بسيار و گريخت خواهد تو از سرانجام نيز بدنژاد آن. بود خواهد تو يار بيدار
 به گزيند، دورى تو پيمان از گونه بدين چون ليك. ساخت خواهد نشستى جايگاه خود براى آنجا در و افتاد خواهد دوردستى جاى در بنده

 .ريخت خواهند را او خون تو فرمان

 تا بود خواهد درنگ اندازه چه آيا كه گويى مى اكنون .مباد كردى، ياد تو كه اين زج دانا، پير اى: گفت بدو سخن اين شنيدن با خسرو
 آن از روز پانزده چون و يافت خواهى را خود تاج ديگر بار بگذرد، سال يك چون: گفت ترسا پارساى مرد آيد؟ من چنگ به پادشاهى كه اين

 :گفت مرد كوشد؟ مى من آزار و رنج به كسى چه انجمن، اين ميان زا آيا: پرسيد خسرو. شد خواهى فروزى گيتى شاهنشاه تو بگذرد،

 ناسودمند مرد آن از ليك. هستى شادمان بدو و خوانى مى خود خال را او تو كه است بستام نام به شادكام و خودپسند و بزرگ مردى
 سخنى ترسا پارساى مرد اين: گفت گستهم به و تگش برآشفته شنيد، چنين كه خسرو. خاست خواهد گزند و رنج و درد او از كه چرا بپرهيز،
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 من خال اين: گفت ترسا پارساى آن به خسرو آنگاه. هستم گستهم نبرد، در من كه گويى مى تو ليك  نهاد بستام را تو نام مادرت. كرد آشكار را
 . بود خون يك از من مادر با كه است

 .ديد خواهى گستهم از را خود كين و رنج همه تو. است همين آرى: گفت خسرو به ترسا پارساى

 پس آن از كه چرا  ميانديش باره اين در: گفت ترسا پارساى شد؟ خواهد چه پس آن از گويى مى آيا سگالشگر، اى: گفت بدو خسرو آنگاه
 خواهد بر تو سركش مآرا مرد اين. باشد سخت و ايزدى كارى كه اين مگر رسيد، نخواهد بدى تو بر هرگز كه بدان .ديد خواهى آفرين تنها

 .بود خواهد تو كام به كارها همه پس آن از و آشفت

 .بود خواهد تو دست به او مرگ ليك گشت، برخواهد تو از بدگمان اين چه اگر

 و آفريد را ماه كه اى پاكيزه يزدان به سوگند. مدار رنجه هرگز اين براى از را دلت شهريار، اى: گفت خسرو به شنيد، چنين كه گستهم
 بجز هيچ است، زنده گستهم تا كه نامبردار شاه سر و جان به و ماه و خورشيد و گشسپ آذر به سوگند بيĤفريد، گيتى براى را تو بسان شاهى
  كه هنگام آن از كه بدان. مباد جاى بر روانش ديگر بپيچد، ديگر اى گونه به گستهم انديشه اگر و نكوبد را كاستى در هرگز و نجويد راستى

 را ناسزا گفتن سخن اين و گردى مى ترسا گفتار به چرا پس. است نديده را او راز در كليد هيچكس بيĤفريده، را گيهان اين گيهاندار، ردگارپرو
 .مجوى بهانه ديگر و بده زينهار او گفتار از مرا خوردم، سوگند كه اينك شنوى؟ مى

 كژّى به تو]  كه دانم[ و نديدم بدى تو از هرگز من. بگويى نابكار سخن ايدنب ترسو، مرد اى: گفت گستهم به سخنان اين شنيدن با خسرو
 .شوى گزند پر روزى كه بود نخواهد شگفت بلند آسمان كار از ليك. يازى نمى دست نابخردى و

  بخردى و دانش رود سو يك به            ايزدى بود كارى بايسته چو

 به آنجا از زند، سر ابر از كه درخشانى تندر همچون خسرو سپس. باشى بهروز و دل شاداب: تگف ترسا پارساى آن به ايران شهريار آنگاه 
 .آمدند او پيشواز به داشتند، اى بهره مردمى از كه كسانى و شهر بزرگان همه آنجا در .آمد وريغ شارستان سوى

  روم قيصر به پرويز خسرو فرستادن نامه

 بخواه من از خواهى مى سرزمين اين از هرچه: گفت و آمد او نزد به نامدار قيصر سوى از سوارى ،رسيد شارستان آن به ايران شهريار چون
 در شاد و ترس بى پس. دانيم مى خود تن همچون را تو ليك است، من آن از پادشاهى اين چه اگر زيرا. مدار پوشيده شاهان از را خود آرزوى و

 اكنون .باشند مى تو كهتر ليك هستند، مهتر و گردنكش چه اگر روم مردم همه كه بدان. باش آزاد انديشى، مى كه بد هر از و بمان شارستان آن
 .جويم نمى خود براى خوابى و خورد نسازم، سپاه و افزار جنگ تو براى من تا

 شاپور و برزين خرّاد و انديان و بالوى و گستهم به دلير شهريار آن پس. شد آزاد انديشه از روانش و گشت شاد شنيد، چنين كه خسرو
 انديش پاكيزه و يكدل  همگى كه نيز خودتان. بنهيد زرين زين ، باالى اسپ بر و كنيد زين را اسپان رسيد، فرا روز چون: كه بفرمود شير

 و روان روشن و خردمند. بشنويد را گفتارش و گوييد سخن او با و برويد قيصر نزد به شارستان اين از و بپوشيد چينى زربافت جامه هستيد،
 او مردمان با نيز شمايان كند، چوگان آهنگ يا و بخواهد كمان و برود ميدان به قيصر كه گاه هر. باشيد سخن شيرين و زبان چرب و پذيرنده
 در تابان ورشيدخ همچون اى نامه بايد. بيĤور سياه مشك و چينى پرند: كه فرمود برزين خرّاد به شاه آنگاه .نيابيد شكست ايشان از تا بكوشيد
 نزد در فرزانگانى كه بدان. گيرد ياد به را آن كسى هر دل تا نوشتن بسيار  چم و كوتاه سخنانى با بايد را نامه آن. نوشت قيصر براى خرّم بهشت
 نامه قيصر چون آنگاه .بيابند آهويى نامه اين از نبايد كه هستند پرورانى سخن ايشان. نشنوند اى بيهوده سخن هيچ تا بكوش پس. هستند قيصر

 از انجمن آن برابر در قيصر كه آنچه: گفت بالوى به خسرو سپس. ندارند تو با را گفتار در برابرى توان ايشان كه دانم. بگشاى زبان تو ، بخوانَد را
 من زبان انجمن، آن در تو كه اشب آگاه. بگوى انگبين شيرينى به سخنانى او پاسخ در تو بگويد، فرمان و پيوند و سوگند و پيمان باره در من

 من از گفتم تو به كه را آنچه هر اينك. نيĤيد شكست ما به آن از كه بكوشيد چيزى در پس. باشى مى من ترزفان بد، و نيك هر در و هستى
 .بسپار ياد به و بپذير
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 تو جز كه همانا: گفتند و بخواندند آفرين هشا بر پيوسته بشنيدند، را فرّخ جوان آن گفتار روان روشن و كارآزموده پهلوانان آن چون
 شهريار فرستاده كه بزرگانى كه بشنيد قيصر چون. نهادند روى قيصر نزديك به راهجوى و روشندل بزرگان آن آنگاه. مباد تاجور هيچكس

 و زربافت رومى ديباى با را كاخى پسس. بفرستاد ايشان پيشواز به را چندى سپاهيان اند، رسيده او ايوان نزديكى به ايران از باشند مى گيتى
 از زود را ايشان و بردارند را پرده تا بفرمود آنگاه. نهاد سر بر را فروزنده تاج آن و بنشست نامور پيلسته تخت آن بر خودش و بيĤراست نگار گوهر
 بر تاج همگى پهلوان انديان و برزين خرّاد و وردال شاپور و بالوى چون بزرگانى و بود ايشان رو پيش گرانمايه گستهم. آورند او پيش به دهليز

 و بخواندند آفرين او بر زبان يك همگى و بردند نماز او پيش در بديدند، را او و رسيدند قيصر نزديك به چون. بودند او پس در بسته كمر و سر
 همراه به شنيد، چنين كه برزين خرّاد. بپرسيد ايشان از راه آن رنج و سپاهيان و ايران و شاه از نخست قيصر. بيافشاندند گوهر زر تخت آن بر
 ليك بنشستند، انديش نيك مايه پر سه آن. بنهادند زرين زيرگاه چهار روم نامور شهريار آن فرمان به. شتافت قيصر تخت پيش به شاه نامه آن

 :گفت زين بر خرّاد. نشيند مى زيرگاه بر بپيموده، را راهى كه كسى: گفت او به ديد، چنين كه قيصر. بود ايستاده پاى بر همچنان برزين خرّاد

 باشد. باشم داشته را قيصر پيش در نشستن ياراى دست، در ايران شاه از اى نامه چنين با كه است نداده راه بزرگى اين به مرا ايران شاه
 چه گردنفراز خردمند آن آيا كه بگوى و بگشاى راز: تگف بدو سخن، اين شنيدن با قيصر. بيابى سودمند نيز را او پيام و بپسندى مرا بندگى كه

 گيهاندار يزدان بر نخست. پرداخت نامه خواندن به برزين خرّاد. سپرد ياد به را سخنان آن همه قيصر بگشود، زبان برزين خرّاد چون گفت؟
 به آسمان اين. باشد مى دانا و توانا درى هر از و است برترى هر از برتر او كه همانا: گفت و ساخت خوار خود آفرين آن با را گيتى و بكرد آفرين
 را جانورى هر چون. باشند مى آفريننده آفريده همگى هستند، گردنده كه ستارگانى و آسمان. است برتر زمان و جاى از او و گردد مى او فرمان

 . بساخت زنده را گيومرت نخست كرد، زنده خاك از

 آنچه و گشت پديدار گيتى در دودمان اين سان بدين. برگزيد سرفرازان آن ميان در را او و رسيد فريدونآ شاه به كه اين تا بود چنين اين
 ايزدى راه همواره و نيافت راه دودمان اين به بدى هرگز -نهاد سر بر را بزرگى تاج كه -كواذ كى آغاز تا فريدون هنگام از. شد آشكار بود، نهان

 و تخت و افسر نه خواهم، مى داد بيدادگر، آن از من اينك. بنشست كيان تخت بر و بيĤمد پست و ناسزاوار اى بنده اكنون ليك. بداشتند  نگاه را
 شاهنشاهى ديهيم و فرّهى و تخت اين كنون تا كه بداند و باشد داشته بخت و نامدارى و خرد بايد بنشيند، تخت بر كه كسى هر كه چرا. كمر
 از و گشته پوينده گيتى گرد به چنين اين زيرا. سازيد چيره ناراستكار، مرد اين بر و كنيد يارى كار اين در مرا پس. است بوده كسانى چه آن از

 .ايم شده شرمگين مهتران و كهتران

 شد ژاله از پر اشك از شنبليدش گل همچون رخسار آن آنگاه. گشت شنبليد گل زردى به رخسارش بشنيد، را سخنانى چنان قيصر چون
 پس. گشت الژورد تيرگى به چشمش پيش در شاهى تخت آن ديگر و بيافزود دردش بخواند، را نامه آن چون. گرديد ناله از پر روانش و انزب و
 دوست بيشتر نيز سخنگويم جان از نيز و خود خويشان از را خسرو من كه نيست نهان دانايان بر گويم مى كه سخنى اين: گفت برزين خرّاد به
 گنج از كه - هم را ديدگانم اگر كه بدان. باشد مى شمايان خور در چيزى چه تا ببين پس. سپاه و گنج هم و است افزار جنگ هم امر. دارم مى

 .داشت نخواهم دريغ را آنها بخواهى، من از -است بهتر تيغ و دينار

 قيصر از خسرو نامه پاسخ

 پند نامه آن در بس از. بنويسد را نامه آن پاسخ تا بفرمود و بنشاند بزرگى ختت آن بر و خواند خود پيش به را كارآزموده دبير قيصر، آنگاه
 .گشت آراسته بهشتى مرغزار همچون نامه آن شد، نوشته -كهن روزگاران تا روز آن از -نيكو سخنان و پيوند و

 و پهلوان و دانا و خردمند و يادگير و شندلرو و سخنگوى و دلير سوار قيصر شد، سير نوشتن از ديگر و برد پايان به را نامه نويسنده چون
 و سپاهى هم و است افزار جنگ هم مرا كه بدان راهجوى، و دل بينا شاه اى: كه بگوى را او و برو خسرو پيش به: گفت بدو و بيافت را دبيرى
 تا خواستيم مى درم كشورى هر مهتران از يم،داشت نمى گفتم، كه را اينها هم اگر. بيĤورى رنج در اين براى از نبايد را ديگرى هيچكس پس. گنج
 كه است چنين اين روزگار كردار كه چرا  مدار تيره سرزمين اين در را خود روان پس. بخرامى خود آرامشگاه به و ايران به كامروايى با روم از تو

. باشى دژم نبايد تو آورم، مى گرد را درم و سپاه و افزار جنگ من تا اكنون. كمند گاه و باشد مى نوش و ناز گاهى گزند، گاه و است پناه گاهى
 .بكرد ياد او براى را قيصر سخنان آن همه و آمد خسرو پيش به فرستاده مرد پس
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 پناه را ما گيتى، اين ميان در دادخواه اين: گفت موبد به و بنشست انديشه از پر خود راهنماى با و كرد تهى بيگانه از را آنجا قيصر سپس
 فرزانگان از چند تنى بايد :گفت قيصر به راهنما موبد. شود آهو بى كهتر، آن ننگ از و گردد نيرومند او تا سازيم چه اكنون. است هگرفت خود

 فرزانگان آن از تن چهار پس. فرستاد ايشان نزد به را كسى شنيد، چنين كه نامدار قيصر. ببندند دل كار اين در ما با دل بيدار و انديش پاكيزه
 كنون تا اسكندر درگذشت هنگام از ما نهان: گفتند و بكردند ياد او نزد در اى ديرينه سخنان و رفتند قيصر پيش به نژاد رومى جوان و پير

 آن براى از پاك يزدان نيز اكنون. است بوده آزرده ايرانيان، سوى از گناهان بى ريختن خون و آويختن و جنگ و تاراج همه آن براى از همواره
 چرا. برگزين خاموشى ميانه اين در است، گشته كندرو ساسانيان بخت چون نيز تو پس. آورد پيش به را بد كار اين ايشان بر ايشان، دارىبدكر
 سرزمين اين همه و گرفت خواهد باژ روم از درنگ بى و افراخت خواهد ماه به را خود سر ديگر بيĤورد، بدست را خسروانى تاج آن خسرو اگر كه
 .بشمار باد همچون را ايرانيان سخنان و بسپار ياد به را آنها است، خردمندانه ما سخنان اين اگر اينك. آورد خواهد پاى زير به را

 آن و بكرد ياد ديرينه سخنان و بيدار دانايان گفتار از آن در و بنوشت اى نامه پس. بكرد ديگرى انديشه بشنيد، را ايشان سخنان كه قيصر
 نامه و بگفت او براى بود، شنيده نامدار قيصر از كه را آنچه رسيد، خسرو نزديك به سوار چون. بفرستاد ايران شاه سوى به رىسوا همراه به را

 پس. شد رنگ بى انديشه، همه آن از رخسارش و گشت دلتنگ كار آن ديدن با خسرو. براند سخن خسرو با اندازه از بيش و بداد بدو نيز را قيصر
 كه بنگر اكنون. گردند مى باد رنجها اين همه پس سپرد، ياد به پيوسته آمده، پيش كهن روزگاران در كه را سخنانى و كارها آن بايد اگر: گفت
 و گرفتيم بايست، مى آنچه هر ما داد؟ به يا كردند جنگ بيداد به آيا - برگزيده و پاك شاهان آن -ما نياكان كه دارد ياد به پيران از كسى چه آيا
 زاغ از بدى اين آيا كه بپرسى روم دانايان از كه بود خواهد سزاوار اينك. مبادا نياز ايران به هرگز نيز را شمايان ليك. بازگشتيم سرزمين اين از

 تىگي در همگى ما نياكان ولى گشت؟ نياز بى نيز آفريننده پروردگار از شد، سرافراز روم، در كه كسى هر كه اين نه مگر بوم؟ از يا است رسيده
 سخنان اين ديگر است، اژدها دم در سر كه اكنون ليك. برداشتند همگان از را دانشى بى و تندى و بلندى و سركشى و بودند كامروا و نامدار
 سرانجام. ددانن نمى خردمندانه را بيهوده و ريشه بى گفتار بزرگان: كه بگوى را او و ببر درود قيصر به من سوى از]  فرستاده اى تو.[ ندارند ارزشى
 از كه اكنون. كشانم بيرون تيره آب اين از را خود دامان كه اين تا جويم نمى خواب و آرام پس اين از من كه بدان ولى. گذشت خواهد بد و نيك

 بوده تيره بن و آغاز از روان آب اين كه چرا بود، بيهوده نيز من سخنان آن همه. فرستيم مى خاقان نزديك به را كسى يابيم، نمى يارى روميان
 اين براى از و ببريد فرمان: گفت ايرانيان به خسرو سپس. ماند نخواهم شارستان اين در چندان ديگر گردند، باز فرستادگانم چون اينك. است

 خود دل بر را سخن آن خسرو گونه بدين. است مردمى و جوانمردى ما كار و باشد مى ما يار پيروزگر، يزدان كه چرا. نشويد شكسته دل سخن،
 .نيĤورد ياد به ديگر را زشت و خوب و بنوشت خودش را نامه آن. بفرستاد تخوار دست به قيصر براى را نامه و گرفت خوار

 به سپس. بيانديشيد دل در گونه همه بخواند، را نامه آن و بكرد نگاه قيصر چون. آمد نامدار قيصر درگاه به خسرو نزد از تخوار آنگاه
 خسرو آيا كه ببين و بران سخن گذشته كار از فراوان و بخوان ما نزد به را دالوران و خردمندان و بازجوى را رازها  اين: گفت خود مايه پر دستور

 نو روزگارش ديگر پس آن از و شود نمى پيروز جنگ اين در او كه بگوييد اگر. پيچيد خواهد روزگار بد از يا و شد خواهد شاد كارزار اين در
 پدرش بسان شاهى در و گردد پيروز اگر ليك. شود خاقان نزد و برود درمان سوى به گشته بيمار كه او تا گذاريم مى نيز ما سپس د،ش نخواهد
 .باشد نداشته دل در اى كينه ما از تا برود سپاهيانى با اينجا از كه بهتر همان باشد،

 آن با را شب از پاس سه و بيĤورند او پيش به را خود كهن زيگهاى ،اخترشناس مردان تا بفرمود بشنيد، را قيصر سخن كه دانا دستور
 .پرداخت سخن به نامداران

 ديرى كه بدان. كردم نگاه است، نهاده بنيان اختران از افالطون كه كهنى زيگهاى اين به تاجور، اى: گفت قيصر به شناس ستاره سرانجام
 تيره گَرد سال هشت و سى تا گونه بدين آنگاه. رسيد خواهد خسرو به شاهى و آمد خواهد پديد شاهنشاهى از نو گردشى كه گذشت نخواهد

 بدهيم پاسخى چه را او اكنون پس. گشت آشكار او راز اين ديگر: گفت دستور به شنيد، چنين كه قيصر. يافت نخواهد را او بر گذشتن ياراى نيز
 را آن بنيان آسمان در اختر كه سخنى اين از دانش و مردانگى با تواند نمى كسى هك بدان: گفت گرانمايه دستور بنهيم؟ دارويى زخم، اين بر تا

 آسان تن بخواهد، يارى او از و برود خاقان سرزمين سوى به خسرو اگر كه باش آگاه. بس و باد تو يار گيهاندار، يزدان تنها پس. بكاهد نهاده،
 داناتر كه خودت اكنون. ساخت نخواهد بيرون دل از را تو كينه هرگز بيĤورد، فراهم سپاهيانى ديگر جاى از سان بدين چون و گشت خواهد
 شاه نزديك به را سپاهيانى ناچار به اكنون: گفت شنيد، چنين كه قيصر. باشى مى تواناتر آرزو اين بر تو كه ببين و كن نگاه كار اين به هستى
 .مانم بدور رنج از تا بسازم خوار را خود گنج كه است آن بهتر كه بينم مى سنجم، مى را سخن كه گونه هر .فرستيم مى ايران
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 بار ديگر پرويز، خسرو به قيصر نوشتن نامه

 در خود انديش پاك و يكدل موبد با ما: گفت و بيافزود آفرينهايى آفرين، آن بر و بنوشت خسرو براى اى نامه زود هنگام، همان در قيصر
 و رسيد پايان به گفتارها و انديشه ديگر اكنون. بازگشتيم خود پيشين انديشه همان به و نشستيم گالشس به گونه همه خود كار بد و نيك باره
 را سخنها گونه همه پس. داشت نخواهم نگاه قسطنطنيه در دارند، نگاه را كشورم كه آن از بيشتر سپاهيانى من. گشودم را كهن گنجهاى در

 همه اين كه بدان. فرستاد خواهيم شما نزد به را همه گمان بى رسند، اينجا به ايشان چون. تيمبخواس سپاهيانى اى گوشه هر از و بيĤراستيم
 به كه آوردند ما ياد به را كهن كردارهاى آن ما دانايان كه بود آن براى از آزردن نيشتر اين با را شير كام و كارها در كردن انديشه و درنگ
 بگذرى، كه او از. شد پير خواستن، كينه بيدادگرى با و تاختن و كشتن و تاراج رنج همه آن از نبرنايا دل -اردشير شاه پسر - شاپور هنگام
 از دشت. گشت خارستان همچون ايرانيان از ما سرزمين در شارستان نُه و سى ايشان هنگام در. نكردند ياد دادگرى از هرگز كواذ كى و هرمزد
 در. گردى شگفت در آن از نبايد گرفت، دل در كينه رومى مرد اگر پس. ساختند برده را نكودكانشا و زنان و شد آبگير همچون سران خون
 سرانجام. نديديم كاستى و كژّى از كردن دورى و راستى از بهتر چيزى هرگز. باشد كردن بدى آيينمان كه مبادا و ندارد راه آزردن ما كيش
 تلخ زهر آن همه و شد پاك مردمان آن دل ما افسون با كه اين تا رانديم سخن راوانف ايشان با باره اين در و بخوانديم را ستمديدگان همه

 و ببرند فرمان تو از گويى، تو هرچه و نگويد سخن كهن روزگاران از باره اين در كسى ديگر كه نهاديم آن بر سان بدين. گشت ترياك همچون
 كه بگويى بايد. نباشد بدگمان ما بر هيچكس تا گوييد سخن ما با داد زبان با بايد نيز شمايان. سازند گروگان پيمان، اين براى از را خود روانهاى

 به ايران از هيچكس و نفروشم چيزى به را رنجها اين و نخواهم باژ روميان از و نشمارم خوار و سست را رنجها اين برسم، شهريارى به من چون
 رخ ناسزاوارى كارزار يا و آيد پيش كارى شما براى كه گاه هر نيز ما. كنيد خويشى و بسازيد ما با گونه اين. نسازد دراز دست روم سرزمين

 در كينه ديگر بار گرديد، نياز بى ما سرزمين اين از چون]  كه دانم.[ باشيم شما كهتر هم گاهگاهى و شويم برادر و دوستدار شمايان با دهد،
 مهر كه خواهم مى استوار پيمانى اكنون پس. آمد خواهد ميان به سخن بيهوده و كهن انروزگار آن و سلم و تور از و شد خواهد پديدار دلتان

 و ايران و راند نخواهيم سخن كهن جنگهاى آن و ايرج كينه از ديگر پس اين از ما: كه بگويى آن در و شود گذاشته يادگار به آن بر سزاوارى
 پس. باشد مى مهتران مهتر سزاوار كه است دخترى ما پرده پس در كه بدان نيز. تجس نخواهيم جدايى سرزمين اين از و بود خواهد يكى روم
 و نيĤورى ياد به را ايرج كين ديگر باشد، قيصرنژاد فرزندى را تو چون تا بخواهيد ما از هست، ما راه و آيين كه چنان و ما پاك كيش به را او ما

 بجز گفتم، كه را سخنى اين بنگرى، كار اين به خرد چشم با اگر اينك.  رود كيش رب كارها و بيĤسايد جنگ و آشوب از زمين روى گونه اين
 روزگار خوشنواز و پيروز هنگام از كه همانا. است چنين ما به يزدان فرمان و ماند خواهد جاى بر نيز ما پيمان پيوند، اين با. نشمارى راستى
 .دادند باد بر را سرهايشان دو هر كه است گذشته درازى

 هاى چاره خوشنواز. پيچد مى تو از خرد بپيچى، داد از سر چون: كه كرد ياد چنين]  ع[ پيامبر مسيح. مبادا شكن پيمان شاهى، هرگز پس
 .نديد تيره دود بجز هيچ جنگ آن در بكرد، تندى او با پيروز چون ليك. نيĤيد بسر پيروز روزگار تا بكرد بسيارى

 چون پس. اى نگشته كارديده هنوز و هستى جوان نيز تو. رفت باد به شاهى تخت و سپاه آن پيچيد،ب داد از شاه سر چون سان بدين
 شاهى بر تخت و تاج. نيست هم نساجامه سزاوار شكن پيمان مرد كه چرا مشو، شكن پيمان مردان ياور گردى، مند بهره روزگار از كه بخواهى

 است، چرب انگشتهايت و هستى نيز خوردن خوراك سرگرم اگر و بخوان مرا نامه همه اكنون. كند مى نفرين باشد، خواه كينه و شكن پيمان كه
 و باش هوش تيز اى نويسنده خودت پس. شود آگه راز اين از تو دبير  كه خواهم نمى. بنويس فرّخ و خوب اى انديشه با را نامه اين پاسخ هم باز
 برايت را درم و سپاه و افزار جنگ درنگ بى ببينم، را خودكامه مرد دل و بخوانم را مهنا اين پاسخ چون نيز من. بنويس را پاسخ تنهايى به
 با دارى، دل در اى كينه او از كه كسى يا و است تر نامى و تر گرامى نزدت در كه را كسى هر هم تو. ندارى اندوهگين را خود دل تا فرستم مى

 را تو يزدان كه بخواهى چون. مگردان تيره دشمن و دوست بر را روز و ببخش دادار يزدان به را گناهش و ساز دور دل از را ها كينه مردانگى
. گردان رهنمون راستى سوى به را روانت و ساز كوتاه كسان چيزهاى از را خود دست بدارد، نگاه تخت و تاج و سپاه با و بخت پيروز شاهى
 .كن نگاهبانى را كوشا تهيدستان و بنواز را خود مردم

 از گيتى نگاهدار و بيدار كه شاهى هر. يازيد نخواهد دست تو تاج و تخت به هم هيچكس باشى، فريادرس و بخشنده چون كه نبدا
 ليك خواهند، مى خود براى را خويش تن و پاك فرزند و خويشان بزرگان،. گشت افزوده ايزديش فرّه و نديد بدى دشمن، از هرگز بود، دشمن

 آن روى بر مشك از مهرى گشت، خشك نامه آغاز سر چون آنگاه. بيĤراستيم تو بند به را خود روان و خواستيم تو راىب را اينها همه اكنون ما
 .بكرد آفرين و داد فرستاده به را آن و بنهاد مهر آن بر را خود انگشترى نگين قيصر و بنهادند
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 قيصر نزد فرستادن و پرويز خسرو نوشتن نامه پيمان

 اى گونه به خورشيد امروز: گفت ايرانيان به خسرو برسيد، اى تازه آگهى بدو قيصر پيوستن آن از و رسيد خسرو نزديك به نامه آن چون
 .گردد مى آسمان بر ديگر

. ببرد ميان از را روم و ايران ميان ديرينه كينه آن تا جويد مى راهى آن در و است بيĤمده قيصر از سودمند سخنان از پر بلندى نامه
 همه اين و جست نخواهند را شاه تاج مهتران از هيچيك ديگر برخيزد، ميان از كينه اين گاه هر كه بدان :گفتند بدو شنيدند، چنين كه يانايران

 .نوشت خواهند تاجها بر را تو نام گردد، راست گونه بدين كار اين اگر. ماند نخواهند تهيدست سپاهيان

 او پيش به دبير تا بفرمود و بخواست چينى پرند و خامه و آمه و ساخت تهى بيگانگان از را نجاآ خسرو انديشيدند، گونه بدين ايشان چون
 . برود

 كه هنگام آن از كه پذيرفت آرميده خاك و گردنده خورشيد و پاك يزدان از خسرو: كه بنوشت شاهان آيين بر و پهلوى به اى نامه آنگاه
 كه هم را شارستانى هر. بفرستم سرزمين آن به سپاهى نه و بخواهم باژ روم از نه شود، من آن از سپاهيان و گنج و ايران و شوم ايران شاه من
 آن از كه نيز قيصر دختر آن باره در. فرستاد خواهيم را آن چك و نوشته و بسپارم قيصر به -باشد بوده ارزش بى و كار بى چه اگر -بوده روم از

 و نامدار دختر بفرستى، را سپاهيان چون پس. بيĤراستيم را خود دل كار اين با و بخواستيم را او و گشتيم همداستان پدرش با است، پاك مادر
 باشند، مى بارگاهت آن در تو پناه در ايران از كه -كيان دودمان از -برزين خرّاد و انديان و شاپور و گستهم همچون بزرگانى به را خردمندت

 بيم در او از گيتى كه -جمشيد سپس و گيومرت نخست. بودند اينها از پيش بزرگان آن كه هستم نانچ تو با خويشاوندى در من اكنون. بسپار
 او دادگرى از كه -بزرگ كواذ تا همينگونه و خسرو كى و كاووس از سپس و بزادند فريدون و آتبين از كه نژادانى فرّخ آن ديگر و - بود اميد و

 او از نامدار بهمن كه فرّخ اسفنديار آن -سركشان سر و شاه گشتاسپ و شاه لهراسپ تا گرفته او از و -گشتند خويشاوند هم با گرگ و ميش
 كه - قيصر با -رسد مى هرمزد به نژادش كه -خسرو اينك و - شد جوان او از گشته پير اختر كه -بابكان اردشير تا همينسان به و -گشت تازه
 ايرانى، و رومى و برداشتيم ميان از را كينه آن همه سان بدين. گويم نمى دروغ به را اين و است نهاد يك و يكدل - است بوده او كهن نياى سلم
 نيز. است گواه نامه اين بر پاك يزدان و بپذيرفتم او از دارد، كه هنرى و آهو هر با -بود دخترانش سر افسر كه - هم را قيصر دختر اين. شد يكى
 پس. نهادم نامه اين بر هست، كيش و آيين كه چنان نيز را خود مهر. است روشن گيتى در من نوشته و باشد مى من خود نوشته اين كه بدان

 چه هرگز،. آشناست من با كار اين در خرد و روان و است من گواه نوشته اين كه بدانند شوند، تاج و تخت با شاه و قيصر كه كسانى همه تو از
 اين بر پاك يزدان و اختر و دل و باشد روا گفتم، تو با باره اين در كه هرچه اكنون. گشت اهمنخو بر گفتم، كه سخنى اين از بسيار، يا و اندك
 .كشيد درازا به شارستان اين در ما بودن كه چرا مكن، درنگ گفتى كه آنچه در هم تو. است گواه

 .بداد خرّاد خورشيد به را نوشته آن كرد، ياد را سخنان اين گونه بدين خسرو چون

 چون. بكرد ياد او بر را خسرو سخنان آنگاه. رسيد قيصر پيش به تا بتاخت و گشت سوار خود رنگ زرد اسپ بر باد همچون نيز دسپهب آن
 انجمن قيصر نزد در هستند توانا گفتار، در كه كسانى و دانايان همه تا بفرمود بديد، را بلند شاه آن سخنان و بگشود را نامه آن بند قيصر
 هيچ ما ديگر نامه اين با ببنديم؟ پيمانى چه ايران شاه با و بسازيم كار اين براى درمانى چه اكنون: كه پرسيد ايشان كايكي از سپس. گردند
 و بيĤراستند او پاسخ به زبان و برخاستند جاى از شنيدند، چنين كه فرزانه بزرگان. گشتند يگانه ايران، و روم مردم همه و نداريم اى بهانه

 هم را جانمان و تن ما از اگر و توست آن از فرمان و انديشه كه بنگر اكنون. باشى مى تاج و تخت با شاه و قيصر تو و هستيم رانكهت ما: گفتند
 - خورشيد چهره و آيين كه اين تا بود گونه بدين. بكرد آفرين كيش با و خردمند نامداران آن بر سخنان اين شنيدن با قيصر. باشد روا بخواهى،

  .شد تر ديگرگونه -آسمان شماله آن
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  ايرانيان كردن آزمايش و روميان ساختن جادو

: گفت ايشان به و بيانديشند سخت كه بفرمود جادوگران به قيصر رفت، شباهنگ بخش به ستاره و گشت رنگ بى گردنده خورشيد چون
 روى بر دراز هايى جامه با و شرم از پر كه بسازيد ار خوب زنى. نشناسد باز آدمى تن از را آن هيچكس كه بسازيد شگفتى جادوى جايى در

 هيچ بى كه بسازيد گريانى زن بسان را ماهروى آن. اند ايستاده او پيش و پس و سو آن و اينسو از ريدكان و كنيزان و است نشسته ناز تخت
 بسيار رخسارى با زنى را او ببيند، دور از را او كه كس هر و اندازد مى مژگان از اشكى و برد مى دست دم هر و نشسته تخت روى بر گفتگويى

 .گريد مى مسيحا بر زارى به بهارى ابر همچون اشكبار مژگانى و سرخ هايى گونه با كه يابد مى روشن

 زا و شتافت جادو آن پيش به بشنيد، دانا از را سخن آن كه قيصر. بگفت و آمد قيصر نزد به راهنمايى شد، ساخته بزرگ جادوى آن چون
 .بماند شگفتى در آن ديدن

 اى: گفت بدو و بخواند خود پيش به را او و بفرستاد گستهم نزد به را كسى آنگاه. ببخشيد بسيار پيشكشهاى و درم جادوگران آن به پس
 نامجوى خويشان از يكى به را او رسيد، فرا او كردن شوهر هنگام چون و بباليد كه داشتم بهار همچون دخترى من كه بدان نامدار، پهلوان
 روانش و درگذشت جوان آن ليك. بفرستادم جوان آن كاخ به را دخترم و بگشودم روى او بر دانشى بى از سان بدين. بدادم مسيحا آيين به خود،

 و پذيرد مى امر پند نه. است گشته الژورد تيرگى به او بر روشن روز و بنشسته درد و سوگ با اين براى از دخترم اكنون. رفت آسمان سوى به
 تو. بگوى او به و برگزين را دانايان سخنان و ببين را او و ساز رنجه را خود اينك. است گشته كهن او رنج از نو گيتى و گويد مى سخن من با نه

 از را مهر آن شايد تا كنم مى چنين اين: گفت بدو شنيد، چنين كه گستهم. بگشويد زبان تو با او كه شايد و باشى مى پهلوانان نژاد از و جوان
 روى از جادو آن رسيد، او تخت نزديك به چون. بيĤمد جادو آن نزد به سخن بر چيره و گشاده دلى با نامدار گستهم آنگاه. سازم بيرون او دل

 سخنان و اختپرد او پند به دالور آن نخست. بگفت سخن سوگوار زن آن با و نشست خوارى به نيز گرانمايه گستهم. برد نماز را او تخت،
 نيز آب ماهى و بيشه شير و پرّان دالمن. خروشد نمى داد كار از هرگز خردمند كه بدان قيصرنژاد، دختر اى: گفت بدو و براند زبان بر سودمندى

 .بود باد همچون پهلوان گفتن آن همه ليك. ندارد رهايى مرگ چنگ از

 پزشك آن پيش در و گرفت مى بر ديدگان از را اشك خود انگشت با دم هر اتنه. بود زبان بى سرش و نداشت روانى جادو آن تن كه چرا
 :گفت بدو و بخواند خود نزد به را او و بفرستاد را كسى قيصر بماند، شگفتى در او از گستهم چون. انداخت مى گويا

 برايش من پند ليك. بدادم پند اربسي را او :گفت گستهم ديدى؟ چه ام، گشته رنجور او سوگ و درد از چنين اين كه دخترم آن از
 .نبود سودمند

 سوگوار كودك آن نزد به. سازيد شاد دختر اين به را ما جان نژاد، مهتر شاپور و انديان همراه به امروز: گفت بالوى به قيصر ديگر روز پس
 سزاوار پس. آيد مى سرم بر آتش او از پيوسته كه اناهم. بيابيد پاسخى دخترم از شايد تا بگوييد سخن او با ايران نامور شهريار باره در و برويد
 گمان چنين من. بداند را سخنتان ارزش و بشنود را اندرزتان و پند شايد تا بپرسيد نامدار دختر اين از و باشيد ما يار رنج، اين در كه باشد
 خواهم رها گريد، مى دل خون پيوسته كه سوگوار اين رنج از ديگر دهد، پاسخ خود فرّخ آواى به چون پس. دهد مى پاسخ امروز او كه كنم مى
 زن و نديد او از پاسخى ايشان از هيچيك ليك. راندند سخن آبروى از او با يك هر و رفتند او نزد به گرامى مرد آزاد سه آن سان بدين. شد
 .برگزيد را خاموشى همچنان زبان بى

 را ما پند اندوهگينش دل بداديم، پندش و گفتيم سخن او با هرچه ما: گفتند و رفتند قيصر نزد به خانه آن از بيچارگى با سرانجام
 .سوگواريم سوگوار، اين براى از چنين اين ما كه است بدى روزگار كه براستى: گفت ايشان به قيصر. نپذيرفت

 يك اردشير، دودمان برگزيده اى دلير، رنامدا اى: گفت بدو و شتافت راد برزين خرّاد سوى به نيافت، اى چاره نامداران اين از قيصر چون
 كار اين در و ام گشته اندوهگين و سوگوار چنين اين او كار از زيرا. بشنوى را او آواى شده كه هم بار يك براى شايد تا برو دختر آن نزد به بار

 هستى، فرّ و باهوش و آزاده مردى كه تو زا من كار كه باشد. آمد سرش بر بخت از كه بود چيزى چه اين كه دانم نمى و ام مانده فرو سخت
 سر و كرد نگاه آمد، او پيش به برزين خرّاد چون. بفرستاد سوگوار آن نزديك به ايوان از او همراه به را استواران از يكى قيصر آنگاه. شود گشاده

 در را كنيزان آن و بنگريست را او سراپاى برزين خرّاد. دبر نماز را او نيز فريبنده جادوى آن. بود او پيش در دراز زمانى پس. بديد را او افسر و
 اين اگر: گفت خود با. شد انديشه از پر كار آن از نژاد مهتر برزين خرّاد پس. نداد پاسخى هيچ زن ليك. گفت سخن او با بسيار. بديد او پيش
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 سزاوار پس باشد، مى اشك اوست، چشم بر كه اين گرا هستند؟ خاموش هم كنيزانش چرا پس  است داده دست از را خود هوش اندوه، از زن
 تنها اندازد، مى كه اشكهايى همه. داند نمى را راست و چپ سوى به جنبش و چكاند مى پيش به را خود اشك تنها او. شود كم او خشم كه است

 و بود جنبان نيز تنش پا، و دست بجز پس ،بود جانى او كالبد اين در اگر. گذارد مى دست خود پاى يك ران بر تنها و روند مى جاى يك به
 بجز هيچ اين كه همانا. بينم نمى را جان جنبش او تن در. برد مى ديگر سويى به را خود ديگر دست و انداخت مى ديگرى سوى به را اشكى

 و بالوى و اند ساخته را آن روميان كه است جادويى. ندارد خرد ماهرخ، اين: گفت و آمد قيصر پيش به برزين خرّاد آنگاه. نيست فرزانگان جادوى
 .نشناختند را آن گستهم

 گشاده و شود مى خندان بشنود، را اين ايران شاه چون كه بدان پس ببندى؟ را ما چشمان يا بخندى ايرانيان بر كار اين با خواهى مى آيا
 .گردد مى دندان سيم و لب

  هندوان كيش بر خرّاد كردن گزارش

 اى خانه خود، ايوان اين در من كه بدان اينك. هستى شاهان دستورى سزاوار كه چرا  باشى جاويد: گفت بدو ،شنيد چنين كه قيصر
 خرّاد. باشد مى ايزد آفريده يا جادوست آن آيا كه دريابى توانى نمى ببينى، را آن چون و ببينى توانى نمى را آن مانند به كه دارم انگيز شگفت
 و بيĤمد نامدار قيصر آن نزد به آنگاه. بديد آسمان و زمين ميان در را اى ايستاده سوار پس. آمد كهن جايگاه آن به سخن اين شنيدن با برزين
 اين از خوبتر جادويى هيچكس كه كنم مى گمان چنين من. است شاهى تخت سزاوار گوهرى اين كه همانا بخت، پيروز شاه اى: گفت بدو

: گفت بدو شنيد، چنين كه قيصر. باشد نمى گيتى در اين همتاى كه چرا بماند، نهان دانا از كه نبايد اين .است نشنيده نيز كاردانان از و نديده
 از نيز آنجا گنبد و است آهن از اسپ و سوار اين كه بدان: گفت برزين خرّاد اند؟ برآورده جسم و جان بى سان بدين را جادو اين چگونه آيا

 روان روشن و شاد اين ديدن از بخواند، را هندوان كراسه كه كسى هر. گويند مى ربا آهن سنگ آن به دانايان كه باشد مى نامدار گوهرى
 .گردد مى

 آيا و هستند چه بر پرستش و كيش از و است بلند اندازه چه هندوان پايگاه آيا كه برگوى: كه پرسيد او از سخن اين شنيدن با قيصر
 تن بر هيچيك و گروند نمى گردان سپهر و يزدان به. باشند مى ماه و گاو آيين بر هند در كه نبدا: گفت برزين خرّاد باشند؟ مى پرست بت

 در را خود و افروزند برمى آتشى. شمارند نمى دانايان از را ما چون كسانى و گذرند مى هم گردنده خورشيد از دانش در. ندارند مهرى خويش
 با و خوانند مى سپهرار را آن و است گشته آفريده فرمانروا يزدان فرمان به كه دانند مى را آتشى اهو ميان در هندو دانايان. سوزانند مى آن ميان

 پس. اند گشته ناپديد گناهانش و است رسيده آتش به آتش] بسوزاند آتش ميان در را خود كسى چون[  كه گويند مى دلپذير و چرب سخنانى
 .دانند مى سوختن راه از را راستى آوردن بدست و افروزند مى آتش كه روست آن از بناگزير

]  س[  مريم پسر]  ع[  عيسى كه بينى نمى آيا. باشد مى گواه كار اين بر مسيحا روان و نيست راست اين: گفت بدو شنيد، چنين كه قيصر
 به چنان تو دست با اگر يا و. مياويز ندىت به او با بگيرد، تو از نيز را پيراهنت كسى اگر: كه گفت چه كرد، آشكار نهان از راز كه هنگام آن در

 سخن سردى به هيچ و بخوابان او از چشم و مساز زرد را خود روى و مشو خشمگين تو گردد، تيره زخم آن از چشمت كه بزند رخسارت
 اين تيرگى از و مشماريد بد را بدى گيتى اين در. مجوى را آن نبود، گستردنى را تو اگر و كن بسنده خوردنى كمترين به خوراكها از. مگوى
 .درگذريد آزار بى سراى،

 را گنجهايتان كليد و برآورد كيوان به سر ايوانهايتان زيرا. شد دور شرم و داد از دلتان و گشت فرمانروا خردتان بر دل آرزوى شمايان
 خود سپاهيان هرجا به بيدادگرى با و داشتيد عادى كالهخودهاى و رومى زرههاى با سپاهى همه آن نيز گنجها آن همراه به.  كشند مى شتران

 كار اين در مسيحا ليك. گردد مى اى چشمه همچون خون همه اين از بيابان و كشيد مى بر آسودگى سر از را خود تيغهاى و كشانيد مى را
 را او جهود مرد چون ولى. نبود شير و ترب بجز خوراكش و كرد مى فراهم نانى خود تن رنج از كه بود تهيدست و بينوا مردى او. نبود رهنمون
 .بساخت خوار را او كيش و كرد دار بر را اش كشته تن و بكشت ديد، بيچاره و يار بى را او و آورد بدست

. بسرشت مردمان همچون نيز را او پروردگار، كه بدان :گفت او. بداد پاسخى چه بشنيد، را سخنان اين برزين خرّاد چون كه بنگر اينك
 تو ليك. گشت آور نام زيركى، از و رسيد پيغمبرى به جوانى همان با شد، يادگير و دانا و سخنگوى و پذير دانش و روان روشن  سرانجام چون ليك
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 تو پس. خندند مى سخن اين بر خردمند مردان ولى. بود خندان گشتن، آويخته دار بر و شدن كشته هنگام به و بود يزدان فرزند او كه گويى مى
 و گيومرتى كيش از چرا. باشد مى آشكار او نزد در راستى سخن هر و است نياز بى فرزند و زن از او زيرا. برو يزدان راه به تنها هستى، هوشبا اگر
 دهگان چون. باشد نمى او كردن بندگى بجز اى چاره هيچ و است يكى گيهان دارنده گويد مى كه آيينى پيچى؟ مى سر تهمورسى آيين و راه

 نخواهد نيز آب چكه يك هرگز ببيند، هم خواب به را آب تشنگى، از اگر ديگر گيرد، دست در برسم باژ، هنگام به پرست يزدان دهكارآزمو
 را خود كيش ما شاهان. باشد مى برتر نيز هوا و خاك و آب از كه است گوهر برترين او براى قبله. برد مى پناه يزدان به نبرد هنگام به. چشيد
 شاد و بلند كاخهاى بخشيدن و دادگرى با تنها را نشان نام و نيستند شاد گوهر و دينار به. دارند دادار پروردگار فرمان به گوش و فروشند نمى

 نيز را خورشيد رخسار خود كارزار گَرد با نبرد، روز به كه اين و دانند مى دشمن برابر در خود سرزمين نگاهدارى و مستمندان دل كردن
 .باد او بر نفرين بجويد، راستى بجز كيش از كه هر همانا پس. خوانند مى شاه را كسانى چنين تنها خردمندان سان نبدي. بپوشانند

. بيĤفريد بزرگان نامدارترين را تو گيهان، آفريننده: گفت بدو پس. يافت سودمند را سخنانش و بپسنديد بشنيد، را او سخنان قيصر چون
 برتر نيز ماه افسر از سرش باشد، داشته كهترى چنين كه كسى همانا. دارى را رازها در كليد تو و شنيد تو زا بايد را پاك سخنان كه براستى
 آباد تو از زمين ايران: گفت و بكرد آفرين او بر بسيار و داد بدو را آنها و بخواست گنج از نامبردار افسر يك و دينار و درم قيصر آنگاه. بود خواهد

 .بادا

 پرويز خسرو نزد دختر و سپاه ،قيصر فرستادن

 و برگزيد را كارزار شايسته نامدار رومى هزار سد شد، سياه سواران، آن گَرد از جا همه و بيĤمدند سپاهيان كه بدانست قيصر چون سپس
 كه بود مريم نام هب كام و باهوش و خردمند دخترى را قيصر. آمد بسر برايش درنگ روزگار ديگر. بخواست جنگى اسپان و درم و افزار جنگ
.  سپرد خسرو به شاهان آيين به و بپذيرفت را او دختر نيز پهلوان گستهم. بخواست را كردگار آفرين و بداد خسرو به كيش آيين به را او قيصر
 .شدند كُند آنها كشيدن از رو تيز اسپان كه بيĤورد  وردك چندان آنگاه

 و گردنبند و دستبند و زربافت ابريشمى رومى ديباى و گستردنيها و زرنگار هاى جامه و ياكند و شاهوار گوهرهاى و زرينه از پر بارها آن
 چهل. بود فروهشته آنها از شاهوار گوهرهاى از پر هايى پرده كه بيĤراست زرين كجاوه چهار سپس. بود گوهرنگار گرانمايه تاج سه و گوشواره

 خردمند ريدك سيسد و بوى و رنگ از پر ماهروى كنيز دويست. درخشيد مى خروس چشم نهمچو كه بود گوهر و آبنوس از ديگر روان تخت
 نيز نامدار و دانشمند و خردمند رومى فرزانه چهار و دلگسل و آوازه پر و چهره پرى رومى نوكر چهل و سيمين و زرين ستامهاى با بيدار و

 .بگفت مريم به نهانى نيز و ايشان به بگويد، شايستگى و خوردن و بخشش و گىبايست و كام و آرامش از بايست مى كه را آنچه قيصر. بيĤورد

 افسرى بودند، درگاهش بر كه فرستادگانى همه به قيصر آنگاه. بود هزار هزاران سيسد از بيش بشمردند، را ها خواسته آن روميان چون
. بنويسد اى نامه در است، بايسته هرچه تا بفرمود دبير به سپس. دادب شايسته چيزهاى گونه همه از بسيارى و دينار و اسپ و جامه و گوهرنگار

 ميان در گستهم از تر شايسته هيچكس كه براستى. باشد سزاوار برآورند، نيز ماه از را خود گردن اگر شاه زيردستان اين كه همانا: گفت نامه در
 چيز هيچ به را ايرانيان كه است رازدارى هم بالوى. باشد مى يانجىم سخنها در و است دالور نيز مهتر شاپور. برنخيزد مهتران و كهتران

 هر كه آفريده آن براى از را او گيهان خداى.  بمانَد گيتى در هم بسيار چه اگر ديد، نخواهد برزين خرّاد همچون هيچكس ليك. فروشد نمى
 ياد نامه در را اينها همه قيصر چون. باشد مى ايزدى كردارش و كارها همه و است بدى بى تابنده، خورشيد همچون او. شود آشكار او از نهانى
 بيستم، روز در قيصر سرانجام است؟ بهتر ايشان رفتن براى هنگامى چه كه ببينند و آيند او پيش به شناس ستاره و راهنما تا بفرمود بكرد،
 تا بفرمود و بيĤمد سپاهيان پيش به چهارم ايستگاه در. برفت شاناي همراه به ايستگاه سه و بجنبيد جاى از مروا و اخترى نيك با ، روز بهرام
 خسرو كه نبايد. مگشاى ميان از بند و بدار نگاه را خود ايرانيان سرزمين تا: گفت بدو و راند سخن او با اندازه از بيش پس. برود او پيش به مريم

 در آسمان: گفت بدو و كرد پدرود مهربانى با را او و بگفت اين قيصر. آمد خواهد پيش برايت نو كارى شود، چنين اگر زيرا ببيند، برهنه را تو
 نهادم آن بر من و است تو خويشاوند خسرو اكنون: گفت بود، سپاهيانش ساالر و برادر كه جنگاور نياتوس به قيصر سپس. بادا تو يار رفتن، اين
 با قيصر و بپذيرفت را آنها همه نيز نياتوس. سپردم تو به را آراسته سان بدين سپاهى و ها خواسته و دختر اين پس. باشد مى تو كيش هم كه

 .گشتند روان وريغ راه به - بود ايشان پيش در تيغ و گرز با نياتوس كه - نيز سپاهيان. بازگشت آنجا از اشكبار چشمانى
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 درفش و سپاهيان آن گَرد چون. آورد راه سر به شارستان  آن از را سپاهى شد، آگه سپاهيان آن آمدن از خسرو چون ديگر، سوى از
 .هستند روان ابر بسان گبر و كالهخود ميان در رفته فرو همگى سپاهيان كه بديد شد، پديدار ور جوشن سواران

 جاى از را خود اسپ و ساخت تيز را خود راد و روشن دل پس. شد خندان بهارى گلهاى همچون نامدار سپاه آن ديدن از خسرو دل
 .برفت ايشان سوى به و برانگيخت

 گنج سپاهيان، آوردن فراهم براى از و ببرد رنج بدانگونه قيصر كه آن براى از و بپرسيد او از و برگرفت در را او بديد، را نياتوس چون آنگاه
 گشت شاد خوبرخ آن ديدار از خسرو. بديد پرده درون را مريم روى و رفت كجاوه سوى به خسرو سپس. بكرد سپاسگزارى ساخت، تهى را خود

 .داد بوسه دستش بر و بپرسيد او از و

 .گفت سخن و بنشست او با روز سه و بساخت ماه آن براى نهان جايى و بيĤورد سراپرده به را او آنگاه

 از ىبيش كما و جنگاور كوت و سرگس و نياتوس و بيĤراستند را اى گزيده سراى گشت، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز به
 در كه برگزيد را مرد هفتاد نياتوس هستند؟ كدام جنگاوران و سران كه بگوييد اكنون: گفت ايشان به خسرو. خواندند او پيش به را سپاه سران
 و گردنكش سواران و برگزيده سپاهيان آن خسرو چون. ببرند خود همراه به را گذار دشنه برگزيده سوار هزار يك هر و روند جنگ به نبرد روز

 بكرد آفرين كشورش و نامور قيصر بر همچنين و سپاهيانش و نياتوس بر و زمين و زمان و آسمان آفريننده كردگار بر پيوسته بديد، را رزمخواه
. سازم مى پروين ستاره بسان گوهر از را زمين كنم، پيدا را خويش توانايى چون باشد، يار روزگار اين در مرا كردگار اگر: گفت مهتران آن به و

 .بگوييد سخن خاموشى، بجاى و باشيد شاد آمدنتان اين از پس،

  آذرآبادگان سوى به خسرو كشيدن سپاه

 .بيĤراست آسمان بسان را خود سپاهيان ايران خورشيدچهر شاه هفتم روز به

 سوى به و برگزيد يرانيانا از سپاهى خسرو. درآمد آبنوس سياهى به سپاهيان گَرد از آسمان و برخاست درگاه از كوس آواى آنگاه
 سراپرده رومى نيرومند سپاه آن همراه به ايران شاه. رسيدند مى لشگرگاه آن به پيوسته هفته دو در شاه فرمان به نيز سپاهيان. آمد آذرآبادگان

 سواران همراه به روخس خود سپس. هستى سپاهيان اين مهتر تو: گفت بدو و داد نياتوس به را سپاهيان همه و بزد دوك دشت بر را خود
 بزرگان ميان در كه - ارمنى موسيل جايگاه به تا گرفت پيش در را چيچست راه راهجوى و شاد دلى با تيزتك اسپى بر سوار آنجا از پهلوانش
 راه سوى به دشت آن از شتابان شد، آگاه خسرو آمدن از بندوى چون. برود -بود يار او با لشگرگاه آن در نيز شاه خال بندوى و كرد مى برترى
 .برفتند سپاهيان ميان از پهلوان دو آن سان بدين. آمد

 سوى به هستند؟ كسانى چه تازند، مى نبرد دشت اين در چنين اين كه دالور مرد دو آن: گفت گستهم به نگريست، راه آن به خسرو چون
 بر كه مردى آن كه كنم مى گمان چنين شهريار، اى: گفت دوب گستهم تازند؟ مى گونه اين چرا و كيستند ايشان آيا كه كن نگاه و برو ايشان
 گستهم آن به شنيد، چنين كه خسرو. است ديگر سپاهى از نيز او يار آن و باشد مى -جنگاور بندوى -برادرم است، سوار سپيد و سياه اسپى
 :گفت شير

 دار به ميدان در اينك باشد، شده كشته هم اگر و است زندان در اكنون باشد، زنده اگر بندوى بود؟ خواهد چگونه اين دلير، سوار اى
 كسى و رسد نزديك چون پس. است تو خال مرد، آن كه ببين و كن نگاه سوى آن به درست شاها: گفت بدو گستهم ليك. است شده آويخته

 .مجوى را جانش بجز هيچ گوينده گستهم از تو نباشد، او جز

 نماز او پيش در و ستودند را او رفتند، خسرو پيش به چون. شدند پياده گاه سايه آن در و ندرسيد شاه نزديك به ايشان هنگام همان در
 او بر كه را آنچه شنيد، چنين كه بندوى. يافت خواهم خاك در را تو كه گفتم مى خود با: گفت بدو و بپرسيد بندوى از خسرو آنگاه. بردند
 بسيار شهريار جامه پوشيدن و روز آن جويى چاره آن باره در و بگفت او براى بود، ديده]  ياوشس پسر[  بهرام از كه را اى مردمى آن نيز و رسيده

 خورشيدچهر، شاه اى: گفت بدو بندوى كيست؟ مرد اين آيا: گفت بدو سپس. بگريست فراوان سخنان آن شنيدن از خسرو. براند سخن او با
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 جايگاهش و است نخفته آباد زمينى در هرگز او اى، رفته روم به ايران از تو كه نگامه آن از كه چرا پرسى؟ نمى موسيل از مهربانى با چگونه
 .است تاژ و خرگاه و دشت و سراپرده همواره

 بوده شاه برگشتن نيازمند راه، اين در او رفتى، تو كه هنگامى از. باشد مى او همراه به درم گنج و بزرگى افزار جنگ با نيز فراوانى سپاهيان
 همه از نيز نامت و شود بهتر تو روزگار تا كوشيم مى ما. ماند نخواهد نهان هرگز تو رنج: گفت موسيل به شنيد، چنين كه شاه روخس. است

 را تو زيب و فرّ و ببوسم را تو اسپ زين پاى جا و بيĤيم كه بگذار و كن تازه من بر را روزگار شهريار، اى: گفت بدو موسيل. گردد برتر مهتران،
 همه از را نامت و سازم برآورده را كامت تا كوشم مى و دهم مى گنج تو به بردى، كه رنجهايى اين براى از پس اين از: گفت خسرو. كنم ستايش

 پاى جا و پاى و گشت شكيب بى ديگر دل بيدار موسيل. آورد بيرون اسپ زين پاى جا از را خود پاى يك خسرو آنگاه. گردانم بلندتر گردنكشان
 . گشت خيره او بزرگى از و ببوسيد را او اسپ زين

 گشسپ آذر آتشكده سوى به و برانگيخت بر بى دشت آن از را خود  اسپ گونه بدين و گردد سوار اسپ بر كه بفرمود او به خسرو پس
 آن پيش به دست در تااوس و زند با ديد، چنين كه هيربد. بود دردمند سخت دلش. رفت آتشكده درون به باره با رسيد، بدانجا چون. بتاخت

 كه بكرد نيايش چنان آذرگشسپ پيش در و بيافكند آتش آن بر را گوهر چند و بگشود ميان از را خود زرين كمر شاه. آمد پرست يزدان شاه
 راه جوياى و المن مى داد بر من كه دانى. بيĤور خاك بر را دشمنان سر پاك، و دادگر داور اى: گفت مى پيوسته. بگذشت نيز هيربد از ناليدنش

 .مپسند را بيدادگر بيداد پس. هستم نيكى

 بازگشت، خويش لشگرگاه به چون. نهاد روى دوك دشت سوى به راهجوى و آزرده دلى با و ببست را خود زرين كمر و بگفت اين خسرو
 .رسيد فرا ديرياز شبى

 .جويند باز را گيتى كار تا بفرستاد را بيدارى كارآگاهان شاه پس

 درياى بسان زمين و ببستند پيل پشت بر كوس همگى شدند، آگاه راه آن به فروز گيتى شاه آمدن از سيستان سپاه چون ديگر، ىسو از
 .بيĤمدند خسرو نزديك به يارى براى از و گشتند روى تازه آگهى آن شنيدن از همه. گشت نيل

  ايران سرداران به نوشتن نامه و خسرو بازگشتن از چوبينه بهرام شدن آگاه

 بهرام نيكخواه كه -داراپناه نام به را آبرويى و دانش با نامجوى درنگ بى شد، تازه شاهنشاهى فرّ آن كه رسيد آگهى چوبينه بهرام به چون
 مهتران به گىبزر هاى نامه تا بفرمود و براند او با چندى بايسته سخنان و خواند خود پيش به را سرافراز دبير آنگاه. برگزيد سپاه ميان از - بود

 نامدار پهلوانان همه و سوار انديان و شاپور و - بود ببرده مهتران همه ميان از را پهلوانى كه -پهلوان گردوى و بندوى و گستهم همچون سترگى
 اين و شويد بيدار وابخ از همگى تا خوانم مى شمايان بر نهانى را آفرين گيهان پروردگار آفرين پيوسته من كه بدانيد: گفت نامه آغاز در. بنويسد

 جنگ و بدترى بجز هيچ ايشان از است، شده پديدار گيتى سراسر در ساسانيان دودمان كه هنگام آن از كه چرا. نگيريد شتاب بدى بر گونه
 او شمشير زا روزگار. شد تازه گيتى هياهوى او براى از كه گويم مى -بابكان اردشير -ايشان سر از نخست. است نيĤمده گيتى همه در جستن

 آن از و شد تهى نامشان از گيتى كه گويم مى روان روشن نامداران آن و اردوان از را سخن نخستين. شد خيره نامداران همه سر و گشت تيره
 پاى كه بود كسى مهتران همه ميان در او. آمد چه سوفراى بر انديش ناپاك پيروز از كه اى شنيده خودت. گشت درد از پر بزرگى جايگاه پس
 .ساخت رها بند از را كواذ

 او بر نامداران دل و بكشت را نيكدلى ياور چنان و گرفت آهو و بشست دلش از را هنرها همه ديگر شد، نيرومند بدانديش كواذ چون ليك
 پس. داشت نخواهد مهرى نيز بيگانگان به برگزيند، فرزند بر را دل آرزوى و باشد نداشته مهرى خود خويشاوندان به كه كسى. گشت درشت
 .مجوييد سرخ بيد از را ياكند و باشيد نداشته ساسانيان به اميدى هيچ پس. برآيد پيلسته جستجوى به آبنوس چوب در نبايد كسى

 به همگى چون. است روشن من نزديك در شمايان جاى كه بدانيد بيĤورند، -باد فرخنده اورمزدتان كه - شما نزد به را نامه اين چون
. آورد خواهم پاى زير به را ايشان تخت و سر و انديشيد نخواهم ايشان شاه و روم از ديگر و شد خواهد روشن تاريكم جان بيĤييد، نم نزديك
 .شد روان ايشان سوى به جوى چاره فرستاده و بنهادند ها نامه آن روى بر را او مهر آنگاه
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 خسرو درگاه به داشت، ها نامه آن همراه به كه پيشكشهايى و چيز گونه همه از كاروانى با بازرگانان بسان فرستاده مرد آن سان بدين
 خود با پير مرد آن پس. نبود زمين روى بر راهى هيچ ديگر گويى كه بديد را سپاهى چندان و بزرگى همه آن رسيد، آنجا به چون. شتافت
 چه ديگر شهريار، خسرو اورنگ و فرّ اين با كه براستى ليك. رسانم انجام به بايد را آن ناگزير به كه است آمده پيش كارى برايم اكنون: گفت
 بلندى مغاك، آن از كه اينك پس. هستم شتر بار سى همراه  به دشمن بى و پارسى مردى من خواست؟ خواهد زينهار پهلوان بهرام از كسى
 بدين. برم مى خسرو نزديك به نو پيشكشهاى اين همراه به را ها نامه اين و روم مى اكنون سازم؟ نابود را خود بايد چرا ديگر است، گشته پديدار
 شاه براى را سخنان آن و ببرد را ها نامه و پيشكشها و درم و بيĤمد شاه درگاه به خواه كينه مهتر آن نامه با و انديشه از پر فرستاده مرد گونه
 خوار ما نزد در را بهرام تو دانا، بسيار مرد اى: گفت بدو و بنشاند زرين اهزيرگ روى بر را او بخواند، را ها نامه آن ايران شاه چون. بگفت گيتى
 به و برود او پيش به دبير تا بفرمود خسرو آنگاه. مجوى نام كار اين در اين از بيش پس. رسيدى خود كام به كردى، كه آنچه از اكنون. بدان

 را فرستاده و بخوانديم را تو هاى نامه همه گردنفراز، و پهلوان مهتر اى: كه نوشت ينچن دراز هاى نامه آن در. بنوشت را ها نامه آن پاسخ ناگزير
 اين به را سپاهيانت چون اينك. باشد مى بهار تازه همچون تو با دلمان ليك است، خسرو با ما گفتار چه اگر كه بدان. بنشانديم خود پيش در

 آن خود جنگ با و كشيم مى بيرون را شمشيرها سره يك همگى. انديشيد اهدنخو رومى مردان و روم به هيچكس ديگر بيĤورى، سرزمين
. گريزد مى تو پيش از روباهى بسان و شود مى لرزان دلش پيكار روز در ببيند، را تو پايگاه و مردانگى و سپاه چون نيز خسرو. كشيم مى را روميان
 اين با كه بدان خردمند، مرد اى: گفت بدو و بخواند خود نزد به را نيكخواه و سنديدهپ فرستاده مرد آن و بنهاد مهر ها نامه آن روى بر شاه آنگاه
 چوبينه نزد به را اينها: گفت را او و بداد بسيار گرانمايه ياكند و دينار و گوهر او به پس. يافت خواهى بهره برى، مى كه رنجى اين از خود، كار
 نياز بى گيتى در را تو شود، روشن من گردنفراز بخت چون كه باش آگاه. بپندار شده جدا تنش از را ناسزا مرد آن سر ديگر پس اين از و ببر

 .ساخت خواهم

 .بگفت او به شيرينى سخنان و ببرد چوبينه پيش به را ها نامه آن همه و بيĤمد راه از باد همچون و برفت شاه درگاه از نيز داراپناه

 را روميان دادن شكست و رويزپ خسرو جنگ به چوبينه بهرام راندن سپاه

 رفتن آهنگ ها نامه آن براى از ديگر و ساخت دور خود از را خرد و بخواند خود سوى به را دل آرزوى چوبينه بهرام ها، نامه آن خواندن با
 اينجا از: گفتند مى پيوسته همه و رفتند نزديكش به بديدند، را او تاريك انديشه آن كه پيران. بماندند شگفتى در كار آن ديدن از ايرانيان. كرد
 .ديد نخواهد كين شمشير و گرز بجز هيچ آيد، زمين ايران به خسرو اگر. شد خواهد كهن نو روزگار اين ديگر بروى، اگر كه بدان و مرو

 .فريبد مى بيهوده را تو روزگار، اين كه بدان و مشو شكن پيمان شاهى تخت اين بر

 و كرد سوار اسپ بر را سپاهيان و نهاد بر بنه پس .بروند درگاهش به سپاهيان تا بفرمود و نشد كارگر چوبينه بهرام بر سخنان آن ليك
 .براند شهر از را سپاه و بزد كوس

. ببستند نيز پشّه و مور بر را راه و رسيدند هم نزديكى به سپاه دو. رسيد آذرآبادگان به تا بتاخت ايرانيان از دالورى سپاه با گونه بدين
 چه ايشان پهلوانان و سپاهيان و رومى سواران آيا كه ببينم و بنگرم سپاهيان آن به و بروم خواهم مى من: گفت - خواه كينه مهتر آن -بهرام نگاهآ

 روان سپاه آن ديدن براى از گرانمايگان آن سان بدين و گشتند سوار اسپ بر پهلوان و مهتر ايزدگشسپ و سينه يالن پس هستند؟ كسانى
 .باشد مى برتر بسيار ما انديشه از كه است بيكران سپاهى اين كه بدان: گفتند و بازگشتند مهتر آن نزديك به بديدند، را سپاه چون. شدند

 جنگ ايرانيان، آن از خواهيم مى ما: گفتند و ببستند كمر خسرو پيش در و رفتند بارگاه آن به ايران شاه رومى سواران ديگر، سوى از
 .گشت همداستان رومى سپاهيان آن آرزوى با يزن شاه. بجوييم

 گردان سپهر بسان زمين گويى كه بپاخاست خروشى  چنان گروه دو هر از رسيد، فرا روز و برآورد سر تيره كوه از خورشيد چون پس
 آهن از كوهى همچون زمين سراسر و بيĤراستند را سپاهيان چپ و راست سوى. شد تيره تيغ، همه آن از خورشيد روى كه اين يا و گشت
 به و كشيد بيرون آبگونى دشنه كرد، نگاه كار آن به جنگاور بهرام چون. جست مى راه كوه بر نيز بيابان سپاهيان بانگ و اسپان آواى از. گشت
. باش ايشان روى يشپ به و سپاه دل در تو: گفت سينه يالن به آنگاه. بدارد نگاه را سپاه چپ و راست سوى تا بگشت سپاهيان گرد به تنهايى

 .بود خواهم پايدار من نيز ايشان گريز گاه به و هستم سپاه اين جنگاور من امروز كه چرا
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 و بود شده شير كام سياهى به تابان خورشيد رخسار بديد، سپاهيان از سياه را جا همه كرد، نگاه رزمگاه آن به خسرو چون سوى، ديگر از
 .باريد مى تير ابر، از گويى

 فرمانبر سپاهيان به كوه آن فراز از سران آن سان بدين و برفتند دوك كوه باالى به رزمگاه آن پيش از شاه و گستهم و بندوى و نياتوس
 مردان همه برخاست، سوى دو از كوس آواى چون. ديد مى را سپاه كناره و دل و راست و چپ كوه، آن باالى از شاه. بدوختند چشم خود

 كه بديد و يافت آنگونه را كار كه خسرو. بود شده دشمن خاك بر آسمان و گشته آهن از كوهى همچون زمين ىگوي. برفتند جوى پرخاش
 چه پاك، دادگر اى. هستى پاك و برتر برتران، همه از تو كه همانا: گفت مى يزدان به پهلوى زبان به پيوسته است، آمده زمين بر آسمان گويى
 و خار همچون اش سرنيزه و شد خواهد كندرو كداميك بخت و گشت خواهد باز شادى با رزم اين از امروز سپاه كدام كه داند مى تو بجز كسى
 كوت چون هنگام همان در. بود گشته بيشه سياهى به چشمش پيش در گيتى و بود انديشه از پر خسرو جان و دل گونه بدين گردد؟ مى خس

 سوى به سرفراز، اى: گفت خسرو به. شد نزديكتر بلند كوه آن به چون و بيĤمد شتابان د،آم بيرون سپاه ميان از آهن از سياهى كوه مانند به
 در بگريختى، پيشش از تو شد، كامران او چون و برآويختى ايران در او با كه ديوسازى بنده آن آيا كه ببين و كن نگاه سپاه آن چپ و راست
  كوت از را سخن اين خسرو چون. ببيند را كارآزموده مردان زور و دل او و بيĤموزم دوب را كارزار اكنون من تا ايستاده كجا در بزرگان ميان

 چه اگر ليك. انداختى زمين بر را سواران افزار جنگ و بگريختى بنده پيش از تو كه گفت او زيرا  شد درد از پر كهن رزم آن از دلش بشنيد،
 :گفت كوت به و نداد او گفتار آن به پاسخى هيچ همه اين با شد، باد از پر لبش و خون از پر سخن آن شنيدن از دلش

 از تا مگريز او پيش از تو پس. آمد خواهد تو پيش به ببيند، را تو او چون. برو است، سوار سپيد و سياه اسپى بر كه مردى آن پيش به
. رفت آوردگاه به مست پيلى همچون دست به زهني و جوشان و بازگشت باد همچون بشنيد، را سخن اين كه كوت. نگزى دندان به لب آن ننگ
 در اى نيزه و فتراك به كمندى با مست پيلى همچون ديوى كه زيرا باش، بيدار نبرده، سوار اى: كه زد بانگ بهرام بر ديد، چنين كه سينه يالن
 از و خاست پاى بر كار آن ديدن با خسرو. آورد زبان بر را يزدان نام و كشيد بيرون نيام از تيغ باد همچون شنيد، چنين كه بهرام. بيĤمد دست

 خود جاى از نيزه با رومى كوت چون. دوخت چشم بهرام و كوت به خشم از پر دلى و اشك از پر ديدگانى با و كرد راست را خود سر كوه آن
 بهرام هنگام همان در. آورد روى برابر در ار خود جنگى سپر كوت نشد، كارگر بهرام بر نيزه چون ليك. بكرد پايدارى او برابر در بهرام برآمد،
 . بخنديد زخم آن ديدن از رسيد، خسرو به بهرام تيغ آواز چون. ببريد سينه تا را اش تيره تن كه بزد كوت گردن و سر بر تيغى چنان

. نباشد نيكو كارزار، در خنده نامدار، اى: گفت بدو و بخوابانيد او از چشم بود، آمده خشم به خسرو خنده آن ديدن از كه جنگى نياتوس
 روم و ايران در هزاره كوت همچون را كسى هرگز كه بدان. بينم مى خفته نيايت، كينه براى از را دلت و كنى مى جويى چاره رزم، در تو كه همانا

: گفت بدو خسرو ولى. ستا برگشته تو از بخت كه بدان پس. خندى مى او شدن كشته براى از تو ليك. ديد نخواهند ديگرى سرزمين هيچ و
 گفت من به او. رفت خواهد جنگش  به روزگار بدارد، فسوس كه كسى هر كه بدان. خندم مى اش بريده تن آن ديدن و او شدن كشته از من آرى
 جنگ، روز در كه اى بنده آن برابر از گريختن كه بدان اينك. درنيĤويختى او با نبود، هنر را تو كه رو آن از و بگريختى اى بنده برابر از تو كه

 .نيست ننگ باشد، داشته زخمى چنين

 اين بايد اكنون ، نژاد فرّخ نامداران اى ايزدگشسپ، و رام و سينه يالن اى: گفت بلند آواى به چوبينه بهرام هنگام همان در ديگر، سوى از
 به را كوت تن زود نيز كين مردان آن پس. ببيند را اش دهبري تن او شاه تا بفرستيد لشگرگاهش به اينجا از و ببنديد اسپ روى بر را كشته
 بند آنگاه. شد دردمند كوت، كار از خسرو دل. گشت باز خويش لشگرگاه به گردنفراز مرد آن با اسپ آن و ببستند اسپ زين پشت بر سختى
 و داشت تن بر كه زرهى همان با را او و ردندبك خشك را آنها تا بفرمود خسرو سپس و بيĤكند مشك زخمهايش در و بگشودند كوت از را كمند

 .بدوختند كرپاس در كمربسته

 از من اگر پس.  برد مى گونه اين جنگ روز در ديوساز بنده اين شمشير كه بدان: گفت بدو و فرستاد قيصر نزد به را او خسرو آن از پس
 .باشد ننگى برايم نبايد بگريختم، برابرش از و يافتم شكست او

 ديدگان از اشك پيوسته رومى بطريق. گشت زخمى جنگ، بى دلهايشان و شدند شكسته دل كار آن براى از روميان آن همه نسا بدين
 چنان و بيĤمدند رومى سوار و پهلوان چاثليقان و گردنكشان از هزار ده آنگاه. بود رشك از پر دلشان و اشك از پر همگان رخسار و باريد مى

 و جوشيد مى دريا گويى. برخاست گران گرز و شمشير زخم و چكاچاك و سران بانگ. دريد هم از نيز كوه رومى، روهگ آن آواى از كه بتاختند
. شدند كشته روميان از بودند، دالور سران از همگى كه سپاهى سرانجام. شد بسته سپاهيان همه بر راه كشته، همه آن از. خروشيد برمى آسمان
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 كوهى بسان اى پشته و بيافكند هم روى بر را كشتگان همه آنگاه. ببست را زندگان زخمى تن و برفت و شتگ آزرده ايشان درد از خسرو دل
 .خواندند مى چيد بهرام را آن كه شد بلند

 يانسپاه از را گيتى ديگر كند، كارزار گونه بدين ديگر بار دو رومى مرد اگر: گفت مى پيوسته و ببريد روميان از را خود اميد ديگر خسرو
 بيĤساى و مبر كارزار به را جنگاوران فردا تو: گفت سرگس به ايران شهريار سپس. بشمار موم همچون را پوالدينشان  تيغ آن و بدان تهى رومى

 همگى. دبروي جنگ به درنگ بى بايد شمايان فردا: گفت خود سپاه ايرانيان به خسرو آنگاه. بيĤورم ايرانيان آن خواهى كينه به را سپاهيان من تا
 .سازيم مى خون از پر را بيابان و كوه و كنيم مى چنين اين: گفتند سخن اين شنيدن با

  چوبينه بهرام با خسرو پهلوانان جنگ

 سراپرده دو از كارناى و پيل با زنان تبيره رسيد، فرا روز و شد نااميد تيرگى از ستاره و برآورد سر دريا از خورشيد سپيد درفش چون
 زاغ پر سياهى به خورشيد روى و جنبيد مى جاى از مرغزار و دشت همه گويى. برخاست پيل كوهه از كوس و نفير و ناى وشخر و برفتند
 نوك از ستاره و بود جوشن از سره يك زمين گويى ديگر بركشيدند، رده دست، در هندى تيغ و نيزه با همگى ايرانيان چون. بود گشته
 سوى فرمانده -بود دلير و پهلوان كه - گردوى. گرفتند دل سپاهيان همه بيĤراست، را سپاه دل آن سروخ چون. گرفت مى روشنى ها سرنيزه
 را خود كمر نيز انديان و شاپور همچون جنگاورانى. داشت جاى اهريمنى تيغ و جوشن با ارمنى نامدار نيز او چپ سوى در. بود او سپاه راست
 .بدارد نگاه دشمن از را او تا بود شاه كنار در گستهم. بودند بسته جنگ آن به تنگ

 بر را كوس تا بفرمود پس. برگزيد خاموشى و بكرد درنگ نديد، خسرو سپاه در را روميان آن ديگر پهلوان بهرام چون هنگام همان در
. شد نااميد خود بخت از همĤوردش ديگر سپيد، پيل پشت بر چوبينه بهرام نشستن با. درآمد نيل رنگ به گيتى روى ديگر و ببستند پيل پشت
 به خون دشت اين در كه بودى نبسته پيمان من با نامه آن در مگر بدتن، بد اى: گفت شاپور به و براند سپاه راست سوى تا را پيل آن بهرام
 كه ديوفشى اى: گفت بدو شنيد، چنين كه شاپور. دهى كشتن  به رايگان به را خود تن كه نباشد چنين آزادگان آيين كه بدان بيĤيى؟ من پيش
 هنگام همان در است؟ بوده كجا گويى، مى سخن گردنكشان اين برابر در آن از كه اى نامه چنين اى، آورده برتر را خود سر بندگى از چنين اين

 آن هنگام كه گاه ره پس. يافت خواهيد پاداش من از نامه آن براى از انجمن اين نامداران ديگر و تو كه بدان: گفت شاپور به گرانمايه خسرو
 .شست خواهم بد انديشه از را تو و راند خواهم سخن تو با نامه آن باره در رسيد،

 آمد ننگ آن از را او و برآشفت كار آن براى از پس،. شد آگاه بود، بكرده خسرو كه جادويى آن از ديگر بشنيد، را خسرو آواى آن كه بهرام
 .شتافت خسرو سپاه دل سوى به پيل بر سوار تنهايى به ناراستكار بهرام. كرد جنگ آهنگ شد، خشمگين بدانسان چون و

 ايرانى بهروزان همه پس. بباريد تير خود كمان از بهارى ابر همچون پيل آن بر ژيان، شير نرّه اى: گفت انديان به ديد، چنان خسرو چون
 .نهادند زه به را خود كمانهاى

 كالهخود يك و باال اسپ يك چوبينه بهرام هنگام همان در. برداشت بسيارى زخمهاى نايشا تيرهاى پيكانهاى از پيل آن سنسور
 خود زره دامان و شد پياده اسپ از ديد، چنين كه پرخاشخر بهرام. بكردند تيرباران گردنفراز بهرام اسپ آن بر هم باز ليك. بخواست خسروانى

 و بگريختند بهرام پيش از كار، اين ديدن با پيادگان. برآورد رستاخيزى جنگيان آن از خود تيز شمشير با و آورد سر بر را سپر و بزد كمر به را
 تا خروشان و بنشست آن روى بر شتابان سپهبد بهرام و ببردند ديگرى اسپ بهرام سپاهيان باز. بريختند زمين روى بر را خود چاچى كمانهاى

 آنجا از سپس. شد ناپديد ايران شاه درفش و بدريد هم از را سپاه دل آن همه سان ينبد. بتاخت -بودند آنجا در سپاهيانش و شاه كه -سپاه دل
 را برادرش روى برادر چون. بود سو آن نگاهبان بود، دلير مردى كه گردوى. بود سپاه آن پشت در سپاهيان بنه كه براند سپاه راست سوى به

 بگذشت درازى زمان گونه بدين. گشتند برآميخته يكديگر با گويى كه بيĤويختند مه بر چنان خونى دو آن. دركشيد و كرد زه به را كمان بديد،
 آن آيا بيشه، گرگ اى: گفت گردوى بندى؟ مى كمر برادرت خون به آيا پدر، بى اى: گفت گردوى به بهرام. برنداشت دست ديگرى از يكى و

 خونى هم تو، اينك. گردد نابود كه است آن بهتر شود، او دشمن كه گاه هر ليك. باشد او دوست بايد آدمى برادر كه اى نشنيده را بزرگ داستان
 برادرش جنگ به باشد، داشته آبرو برادرى اگر كه بدان. باشى مى آفرين گيهان پروردگار دشمن خود دل در هم و هستى فريبكار و بدتن و

 .نيĤيد
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 .بازگشت و برآشفت او از شنيد، چنين كه بهرام

 به سپاه رده پيش از آنگاه. باد پاداش آسمان، از را تو: گفت و بكرد آفرين او بر مهربانى با خسرو. براند ايران اهش پيش تا گردوى پس
 همگى. بشتاب موسيل يارى به: گفت بدو و فرستاد شاپور نزد به را كسى خسرو گشتند، جنبان جنب سپاه دليران چون. آمد سپاه دل سوى
 كند، كارزار اى رومى هيچ اگر كه بدان: گفت گستهم به شهريار سپس. بيĤوريد چنگ به را روشن بخت ايدش تا بكوشيد يكديگر پشت به پشت
. گذشت خواهد اندازه از سخنهايشان و آورند برمى آسمان به سر روميان همه ديگر شود، زخمى جنگ در يا و بخورد شكست جنگاور بهرام چون
. هستند سرما در اى رمه بسان كه بديدم را روميان آن هنرهاى همه من. بنازند جنگ اين براى از و شوند سرافراز روميان كه خواهم نمى پس
 فريادرس يزدان به تنها و نخواهم يارى كار اين در ديگرى كس هيچ از و بروم چوبينه نبرد به اندكى سپاهيان با من كه است بهتر همان اينك
 را مردانى دارى، اى انديشه چنين اگر اكنون ليك. مخور زينهار خود شيرين روان به هريار،ش اى: گفت بدو شنيد، چنين كه گستهم. ببرم پناه

 نيز گستهم. بجوى سپاه ميان از يارانى پس. گفتى كه است همين چاره: گفت بدو خسرو. مساز نابود كين دشت اين در را خود تن و برگزين
 شاپور گستهم، بجز ايشان. بيĤورد و بنوشت ايشان همه نام آغاز در نيز را خود نام و برگزيد ايران سوران ميان از را نامدار گردنكش چهارده
 در اندوهخوار آن -تخواره و -پيل و شير با گستاخ آن - زنگوى و شيرزيل و آذرگشسپ و -كيان پشت آن -گردوى و بندوى و انديان و پهلوان
 ايشان پيش در دشمن كه -اورمزد و فرخنده خورشيد و گداز دشمن پيروز داشتا و سرفراز خسرو و فرخزاد و - سينه يالن زشت دشمن و جنگ
 و سرفرازان اى: گفت مهتران آن به خسرو آنگاه. خراميد كنارى به سپاه ميان از برگزيد، سان بدين مرد چهارده  چون. بودند - بود فرزد بسان

 روزگار و شد نخواهد يزدان خواست بجز هيچ كه بدانيد. بسازيد ندانخ و شاد را خود دل و بدانيد خود پشتيبان را يزدان همگى فرمانبران،
 گاه به و باشيد من نگاهدار جنگ، هنگام به بايد. گردد مهتر ما بر اى بنده كه است آن از بهتر شويم، كشته رزم در اگر. است بوده چنين همواره
 از هيچيك كه ببستند پيمان و بخواندند زمين شهريار را خسرو و بكردند آفرين همزبان سخنان، اين شنيدن با همه. نسازيد درنگ جنبش،
 .برنگردد شهريار از روزگار اين در ايشان

 به را سپاهيان پس. آمد خوش را او بودند، همداستان او با كهتران كه اين از و يافت آرامش بشنيد، را سخن اين سپهدار خسرو چون
 .برفت پهلوان مرد چهارده آن با خودش و سپرد فرّخ بهرام

 به كمندى با آن، شنيدن با دل بيدار بهرام. بيĤمد سپاهى كه بدان: گفتند چوبينه بهرام به و برآمد خروشى گاه ديده از هنگام همان در
 كه همانا: گفت سينه يالن به و برگزيد را جنگاوران از چند تنى بديد، باال از را مردم مايه آن چون. گشت سوار اسپ بر دست در تيغى و فتراك

 كين دشت اين بر خراميدن ياراى او بجز را هيچكس كه چرا. نيست او جز كسى كه دانم مى. بداد را مردانگى داد جنگ، اين در بدنژاد اين
 و نيست او همراه به سرافراز مرد بيست از بيش. است بيĤمده نهنگ كام پيش به كه همانا آمده، جنگ به كه اندك مردمان اين با. نيست

 چهار تنها اينك. سازند نمى نهان را خود مردانگى مردان، كه بدانيد: گفت سينه يالن و ايزدگشسپ به بهرام آنگاه كيستند؟ ايشان كه دانم مىن
 كه چرا باشيم، تن چهار از بيشتر كه نبايد. هستيم ناكس كه همانا نگرديم، پيروز كار اين در اگر و باشيم بس تن بيست آن برابر در ما از تن

 .رفت پيش به بيدار مرد سه همراه به خودش و داد فروز جان نام به مردى به را خود سپاهيان بهرام آنگاه. است يار خسرو، از بيش من با بخت

 .بيĤمد سپاهى كه بدانيد: گفت ايرانيان به بديد، راه آن در را بهرام خسرو، چون

 شمايان و روم مى بدنشان چوبينه آن جنگ به گرز  اين با من. رسيد فرا من يدارىپا روزگار زيرا مداريد، تنگ را خود دل هيچ اكنون ليك
 .بخوريم شكست كه مباد هرگز پس. هستند تن سه ايشان و هستيد يار چهارده شما .بيĤوريد رزم سركشان آن با نيز

 دو هر توانستند مى آنجا از كه رفتند وهىك سوى به رزمگاه آن از و ببستند ميان رومى، سپاهيان آن همراه به نياتوس ديگر، سوى از
 با او و بمانند دشت اين بر بايد سوار همه اين فروشد؟ مى تاج براى از را خود جان ايران مايه پر شاه اين چرا: گفتند مى همه. ببينند را گروه
 .كردند بلند آسمان سوى به دست تند،پنداش كشته را خسرو ديگر كه رو آن از همگى پس. برود كارزار سوى به تنهايى به و سرى خيره

 و ببريدند او از خسرو ياران همه برانگيختند، جاى از را خود اسپ پهلوان ايزدگشسپ و سينه يالن و جنگى بهرام چون سوى، ديگر از
 نام ديد، چنين كه -تاجور پهلوان آن - خسرو. بماندند خسرو با گردوى و بندوى و گستهم تنها. گشتند گرگ بهرام رمه همگى و شدند جدا

. آمد بسر روزگارم: گفت گستهم به كار آن ديدن با شهريار. بتاخت او پس از ايزدگشسپ ليك. برگرداند را خود اسپ ناچار به و بخواند را يزدان
 چگونه شدى، تنها كه اينك. بيĤمدند سواران آن: گفت بدو گستهم بپاسازند؟ را رستاخيز اين بيهوده بايد چرا ديدند، گريزان مرا كه اكنون ديگر
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 از را خود تن ديد، چنين كه خسرو. تازد مى پيش كه بديد را بهرام تن، چهار آن ميان از و كرد نگاه خويش سر پشت به خسرو كنى؟ مى كارزار
 تنگى دهار هنگام همان در .بود او پشت در دار كينه دشمن و بازماندند او از سوار سه آن.  ببريد را اسپ سياه برگستوان و بداشت نگاه دشمن

 .تاختند مى پلنگ بسان او پس از نيز جنگاور سه آن. آمد پيش به

 كوه آن بر پياده و آمد زير به اسپ از - فرّخ جوان آن - خسرو.  مانْد گروه از بدور شاه گونه بدين. بود بسته كوه براى از نيز دهار آن بن
 به و بيĤمد او پس از تيز نيز بهرام. گريز راه نه و بود درنگ جاى نه. شد خسته آن براى از دارنام آن دل ديد، بسته را راه چون ليك. بدويد
 بتاختى؟ من پيش به و نهادى خود دوش بر را خود مرگ گونه اين چرا. آورد نشيب در سر فراز، آن از تو كار ديگر فريب، پر اى: گفت خسرو
. برترى روزگار گردش از كه همانا كردگار، اى: گفت يزدان  به بود، او پيش در سنگ و تپش در شمشير و شد تنگ شاه بر بدانسان كار چون
 سروش ناگهان برخاست، كوه از خروش اين كه هنگام همان در. باش من دستگير تو تنها و نالم نمى تير و كيوان به بيچارگى، جاى اين در پس
. بگرفت را خسرو دست شد، نزديك سروش چون. گشت دلير او ديدن با خسرو. شد ارپديد راه از زير در سپيدى اسپ و سبز اى جامه با  فرّخ
. بگذاشت و بيĤورد آسانى به را او برداشت، دشمنش پيش از را خسرو سروش، گونه بدين چون. نباشد شگفت پاك يزدان از كار اين كه همانا
 ديگر بيافتى، زينهار كه اينك پس. است سروش من نام: گفت بدو فرشته چيست؟ نامت: گفت و گريست چندى ديد، چنين كه خسرو

 براستى. گشت ناپديد ناگهان و بگفت اين سروش،. باشى پارسا بايد همواره پس. شد خواهى پادشاه گيتى در تو پس اين از كه بدان. مخروش
 تا: گفت و بخواند فراوان را آفرين گيهان پروردگار و بماند خيره ديد، چنين كه چوبينه بهرام. نديد گيتى در اى شگفتى چنين هيچكس كه

 كه همانا پس. است پرى با من جنگ كه شد چنان كار ديگر اكنون ليك. شود كم مردانگيم كه مباد هرگز باشد، مردمان با جنگ كه هنگامى
 . برفت آنجا از درد از پر بود، گشته پشيمان كارها آن از كه بهرام پس. گريست تيره بخت اين بر بايد

 .خواست مى زينهار دادگر يزدان از پيوسته كوهسار، آن بر نياتوس ديگر، سوى زا

 چون. بود داغ و درد از پر كار آن از روميان دل و بودند مرغزار و دشت بر سپاهيان. خراشيد را رخسارش همسرش، اندوه از نيز مريم
 درگذشته زمين ايران شاه كه ترسم مى زيرا بنشين، اينجا در: گفت ممري به و كشانيد كنارى به را زرين كجاوه نديد، را خسرو روى نياتوس

 از مريم دل و شدند شاد همگى ديدند، چنين كه نامور سپاهيان. بيĤمد راه از گروه از بدور كوه، سوى آن از خسرو هنگام همان در ليك. باشد
 ماه اى: گفت بدو و بكرد ياد مريم براى بود، آمد پيش يشبرا كه را اى شگفتى آن رسيد، مريم نزديك به خسرو چون. گشت آزاد او درد

 دهار، آن در كه هنگام آن در. گرداند سستى جنگ در بددلى كه نبود بددلى از يا و سستى از اين. بداد مرا داد دادگر، داور كه بدان قيصرنژاد،
 .بخواندم درد با را آفريننده پروردگار شدم، درمانده و يار بى

 به روى خسرو آنگاه.[ گردانيد آشكار بنده اين بر را نهان آن هنگام، آن در ليك بود، داشته نهان من بر را گيتى كار كنون تا دارنده يزدان
 و سلم و تور و فرّخ فريدون هرگز بديدم، شهريارى و پيروزى از امروز من كه را نشانى آن كه بدانيد سركشان، اى:] گفت و كرد سپاهيان آن

 .كنيد ياد را خسرو رزم، گاه به و بتازيد خشم با ديگر بار اكنون پس. نديدند نيز ابخو در افراسياب

  بهرام شدن كشته و چوبينه بهرام با پرويز خسرو سوم جنگ

 همه آن براى از و براند را خود سپاه بهرام ديگر، سوى از. شد سياه سواران، آن گَرد از جا همه و بيĤمدند كوه از سپاهيان هنگام همان در
 .برفت روز از روشنايى سپاهى،

 پهلوانيم سرشت آن و من خشت كه دليرانى. باشد داشته نيرو و مردانگى و خرد بايد براند، را سپاهى كه كسى هر: گفت مى پيوسته بهرام
 ايران شاه پيش به سپاه ميان از سرى خيره با بهرام آنگاه. افكنم مى خاك بر را انوشيروان نام اكنون پس. برگزيدند خسروان بر مرا بديدند، را

 آن كه شاه بندگان از يكى. كرد گير شاه كژ جامه به تير پيكان آن ليك. بزد شاه كمرگاه بر را تير چوبه يك ناگهان و كرد زه به را كمان و رفت
 اى نيزه و شتافت بدگمان چوبينه بهرام آن پيش به زود ايران شهريار سپس. كشيد بيرون شاه ديباى جامه از را آن و بيĤمد بديد، را پيكان زخم

 آن چون. گشت بيم از پر گمراه بهرام دل و شد نيم دو به نيزه آن پيكان. نگذشت تنش بر بود، پوشيده زره كه رو آن از ليك. بزد او كمربند بر
 . كرد گير كالهخود آن به و شكست هم در سره يك تيغ آن. بزد خواه كينه بهرام كالهخود بر تيغى و شد برآشفته شاه شكست، نيزه
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 بر را سپاهى چنان و بيĤمدند سر پشت از گرانمايگان آن آنگاه. بخواند آفرين او بر بشنيد، را آهن آن آواى و بديد را كار آن كه كسى هر
 كه است ملخ و مور ونهمچ سپاه اين كه بدان است، برتر نيز ماه چرخ از تاجت كه اى: گفت بدو و خراميد شاه نزديك به بندوى. بزدند هم
 كسى هر اينك. نباشد واال بنده، با شاه آويختن و ريختن خون سرى خيره با چنين اين پس. است پوشانده را سخت زمين و ريگ و بيابان همه

 هر كه بدانيد: فتگ بدو شنيد، چنين كه خسرو. شويم زخمى يا و كشته كارزار، اين در كه است آن از بهتر بخواهيم، زينهار ايشان از كه ما از
 من تاج گوشوار همچون و هستيد من زينهار در سره يك همگى شمايان. بود نخواهم خواه كينه او بر من بپيچد، سر و گردد گناهكار كه كسى
 .باشيد مى

 پس. نخفتند اهيانسپ از چندان و برآمد زنگ بانگ و پاسبان فرياد. بازگشتند سپاه دو هر و برآورد سر تيره كوه از شب هنگام، همان در
 دادن آواز به كمر و گردد سوار اسپ بر تا بفرمود و برگزيد سپاه ميان از را گويايى جارچى و آواز خوش دالور و شتافت سپاه دو ميان به بندوى
 :كه خروشيد نيز مرد آن. بخروشد سپاهيان ميان در و ببندد

 را گناهى هر گيتى شاه باشد، نامبردارتر جنگ، اين در و گناهكارتر كه نشمايا از كسى هر كه بدانيد جوى، بخت و گناهكار بندگان اى
 نامداران همه پس. سپردند گوش آواز، آن به همگى برخاست، تيره شب در خروش اين چون. ببخشيد يزدان به بكرده، نهان و آشكار در او كه

 همه ديگر بيĤراست، خود سپيد ابريشمين پارچه با را زمين و برآورد سر كوه از فروز گيتى خورشيد كه آنگاه. ببستند رفتن به كمر بهرام سپاه
 آن در بهرام ويژه ياران بجز را هيچكس. نبود آگاه. بود داده  رخ شب آن در كه كارى آن از بهرام. بود سپاهى بى هاى خرگاه از پر دشت آن

 :گفت يارانش به و بگذشت ها خرگاه نآ پيش از و بيĤمد شد، آگه سپاه كار آن از بهرام چون. نديدند ها خرگاه

 از كه را چيزهايى همه و بخواست ساربان از پايدار و افكن كفك شتر هزار سه پس. است رستاخيز با آرامش اين از بهتر گريز ديگر اكنون
 بهرام خود و كردند بار تاج و زرين گردنبند و دستبند و پيلسته تخت و سيمينه و زرينه و گستردنى و پوشيدنى همچون بود، بردنى گنج، آن
 . ببست بازگشتن به كمر و گشت سوار نيز

  چين خاقان نزد رسيدن و خسرو پيش از چوبينه بهرام گريختن

 را هيچكس ليك. آمد دشت آن به ايران شاه پيش از سپاه نگاهبان رسيد، فرا روز و بيĤراست آسمان بر را خود تخت روشن خورشيد چون
 .ديدن ها سراپرده آن در

 پس. شد تنگ رزمخواه آن رفتن از ايران شاه دل. بگفت شاه به را سخن اين و بيĤمد نگاهبان. نبود پديدار كسى و بودند پا بر تاژها همه
. ببندد تاختن به را پهلوانى كمر و گردد سوار اسپ بر تا بفرمود نيز نستوه به و برگزيد سپاهيان ميان از را برگستوانور و دار زره سوار هزار سه

 .براند درد از پر دلى با -نبود نبرد روز در بهرام همĤورد كه -نستوه

 .برد مى خود با را زر و سيم آن و راند مى هراسان چوبينه بهرام ديگر، سوى از

. گفتند مى سخن شاهان باره در و راندند مى بيراهه از را سپاه آن. راندند مى اسپ سپاه ديگر سوى در نيز پهلوان ايزدگشسپ و سينه يالن
 پيش در خون و درد از پر دلى با بود، گشته پشيمان ديگر كه بهرام. نبود مهتران سزاوار كه شد پديدار دور از بيچاره دهى هنگام همان در
 كه پير زن. ندبخواست نان و آب زن پير آن از چرب زبانى با و بيĤمدند ده آن در زنى پير خانه به شد، خشك تشنگى از دهانشان چون. راند مى

 آن روى به و نهاد گربال آن در را كشكين نان و بگسترد زمين روى بر را اى پاره پاره مشك و آورد پيش كهنه گربالى بشنيد، را ايشان گفتار
 مى بخوردند، را نكشكي نان چون. نيĤمد او ياد به باژ اندوه، همه آن از ديگر. داد بهرام دست به را برسم سينه يالن سپس. بگذاشت پاره مشك

 اينجا در نيز اى كهنه كدوى و دارم مى دارى، مى آرزوى اگر: گفت بهرام به ديد، چنين كه پير زن. بيĤراستند زمزمه به را زبانها و بخواستند
 نيكوتر اين از جامى هچ ديگر باشد، مى چون: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. بساختم جامى آن از و بريدم بود، نو كه را آن سر اينك. هست
 آنگاه. بشود شاد نيز زن پير آن تا نهاد زن پير دست بر پر جامى و شد شادكام جام آن از بهرام. بيĤورد را جام و مى و برفت پير زن بود؟ خواهد

 امروز. گشت كهن آنها يدنشن از مغزم كه ام شنيده سخن چندان: گفت زن پير دارى؟ اى آگهى چه گيتى كار از تو فرهمند، مادر اى: گفت بدو
 بهرام خود و پيوستند شاه به او سپاهيان كه گويند مى. بس و گويند مى سخن چوبينه جنگ از تنها همه و اند آمده شهر از بسيارى كسان
 بود خرد بر كار اين در بهرام كه پندارى مى تو آيا كه برگوى پاك، زن اى: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام. شد گريزان سپاهى همراه به سپهبد
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 گشسپ پسر بهرام چون كه دانى نمى آيا كرد؟ خيره را تو چشم ديو چرا نامدار، مرد اى: گفت بدو زن پير برگزيد؟ خرد بر را خود كام كه اين يا
 از: گفت بدو سخن اين شنيدن با بهرام نشمارد؟ گردنكشان از را او هيچكس ديگر و بخندد او بر خردمندى هر بجنگيد، هرمزد پسر با چون
 . بخورد كهنه گربال اين بر را جو نان و كدو از را مى كه كرد آرزو او كه است همين براى

 و خواب را او ليك. بخفت تيره جاى آن در و كشيد  روى به را جامه و نهاد خود زير در را خود جوشن بهرام رسيد، فرا شب چون آنگاه
 .نيĤمد آرامى

 همراه به كه را اى گرانمايه سپاهيان و بزد تبيره جنگى سپهدار بهرام رسيد، فرا روز و بگشود آسمان چرخ بر را خود راز خورشيد چون
 خودكامه و نيرومند سپاه آن با را بهرام ايشان چون. بودند نى كردن درو سرگرم آن در بسيارى مردم كه بود نيستانى راهش سر بر. براند داشت،
 خون به خود چنگهاى همگى و هستند پيش در فراوانى سپاهيان كه بدان بيĤمدى؟ نيستان اين راه از چرا. باشى جاويد: گفتند بهرام به بديدند،
 كرديم، رفتن آهنگ خود سراپرده از ما چون كه شنيدم. نيستند شهريار سپاه بجز هيچ سپاهيان، اين: گفت شنيد، چنين كه بهرام. اند شسته
 دوال همگى. آورد خواهم بسر را روزگارش ببينم، را او چون اينك. بيĤيد ما پس از شتابان تا بداد بدو را انبوهى سپاه و برگزيد را نستوه شاه،
 هندى شمشيرهاى و بركشيدند را خود اسپان دوال زود شنيدند، چنين كه بهرام سواران. برانيد سپاه اينجا گرداگرد به و بكشيد را خود اسپ
 و كشته] خسرو[  سپاهيان و گشت افروخته نيستان آن سراسر. زدند هم بر را سپاه آن و كشيدند آتش به را ستانني آن همه و گرفتند چنگ در

 سپس. برداشت اسپ از خويش كمند خَم با را او و بشتافت خود تيزتك اسپ آن بر سوار بديد، را نستوه پهلوان، بهرام چون. شدند سوخته
 .ببستند بند با را او مايه بى دست

 وارونه بخت اين بر بريزى؟ مرا خون خواهى مى چرا نامور، شهريار اى: گفت مى و خواست مى زينهار او از پيوسته كار، اين ديدن با ستوهن
 همچون مردى كه خواهم نمى من: گفت بدو بهرام. باشم تو براى زارى درويش همچون و بيĤيم تو پيش در دوان تا مكُش مرا. آور بخشايش من
 و برو يابى، رهايى من دست از چون. بيĤيد من جنگ به تو بسان سوارى كه آيد مى ننگ مرا زيرا ، برم نمى را سرت اينك. بيابم نبرد دشت در تو

 دليران آن همراه به بهرام آنگاه. بكرد آفرين بسيار و ببوسيد را زمين روى شنيد، چنين كه نستوه. بگوى خسرو به ديدى، من از هرچه
 .شتافت خاقان نزديك به آنجا از سپس و بيĤسود و بود آنجا در چندى و رفت رى به بيشه آن از پِى فرخنده

 قيصر نامه پاسخ و پيروزى به قيصر به پرويز خسرو نامه

 و هميانها آن همه و داد تاراج به را رزمگاه آن همه و بيĤمد بودند، آنجا در سپاهيانش و بهرام كه رزمگاهى آن به خسرو ديگر، سوى از
 .بخشيد سپاهيانش به را تاجها

 پياده اسپ از آنجا در پس. شد پديدار خارستانى راهش سر بر. ببست كمر پرستش، براى از و گشت سوار رو تيز اسپى بر خسرو سپس
 اندازه از را ركا همه و برداشتى سرزمين اين از را دشمن تو پاك، و دادگر داور اى: گفت مى پيوسته و بغلتيد خاك بر يزدان پيش در و شد

 به راهنماى و رفت سراپرده به جايگاه آن از خسرو. پويم مى راه دارنده يزدان فرمان به كه ناسزاوارم و پرستنده اى بنده من اينك بگذراندى،
 بود، داده رخ رزمگاه آن در كه هرچه باره در شاه و بنوشتند پرند بر او سوى از اى نامه پس. برود او پيش به دبير تا بفرمود خسرو. آمد او نزديك
 .راند سخن نامه آن در قيصر براى

 :گفت آنگاه. ديد ازو را هنر و بخت و مردانگى كه بكرد آفرين دادگر يزدان بر نخست

 جنگ كار. برفتم خواهى كينه به و آمدم آذرگشسپ به سپاهيانم همراه به. ام ديده نيكويى نهان، در گيهان كردگار از همواره من كه بدان
 چون سرانجام. گشت خاموش جنگ و هياهو آتش دم آن نبود، او يار پاك، يزدان چون ليك. گشت تنگ من بر پيكار جاى ديگر كه شد چنان
 .كشيديم آتش به را لشگرگاهش و زديم هم بر را سپاهش همه نيز ما. بگريخت اينجا از پگاه نماندند، نيز سپاهيانش و شد تر بيچاره بهرام

 .گشتند روانه فرستادگان و نهادند نامه آن روى بر را شاه مهر سپس. بندم مى نيز را او گذر راه پيروزگر، يزدان انفرم به اكنون

 اى: گفت يزدان به و آمد زير به تخت از بخواند، را نامه آن بخت بيدار قيصر چون. برفت نامدار قيصر درگاه به شهريار نامه با فرستاده
 خروارها و فراوان دينار قيصر آنگاه. بكشتى را افكندگان آن و ساختى پيروز را بنده آن كه بودى تو اين. هستى  اىج بر جاودانه تو رهنماى،
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 خداوند آن. بكرد ياد گيهاندار از نامه آغاز در. بنوشت - بود بهشت باغ در درختى بسان كه -را نامه آن پاسخ سپس. بداد تهيدستان به خوردنى
 او از هستى زنده تا و بشناس او از را اخترى نيك و بزرگى نيز تو :گفت آن از پس. زور و روز خداوند هور، و ماه داوندخ داد، و فرّ و پيروزى

 ببيند تا داشت يادگار به قيصران از كه را تاجى قيصر آنگاه. مكن خوبى و داد بجز هيچ نهان، چه و آشكار چه گيتى، در هرگز. باش سپاسگزار
 خوشاب مرواريد و دينار از شتر بار سى و زرنگار جامه شست و گوشواره دو و خسروانى گردنبند يك همراه به آيد، مى او ركا به هنگامى چه كه
 براى شاهوار گوهرهاى از پر تخت يك و گوهرنگار چليپايى و -بود شده بافته آن بر گوهر از تارهايى كه -زربافت سبز گبر يك و بسيار ياكند و

 .شدند روان بشارها و پيشكش آن با نيز رومى فرزانگان آن از تن رچها. بفرستاد خسرو

 آن. بفرستاد ايشان پيشواز به را گرانمايه سوار هزار خسرو رسد، آگهى خسرو به فرّهى آن با فرزانگان آن آمدن از و كار آن از چون
 شگفتى در خواسته همه آن ديدن از بخواند، را نامه و ردك نگاه آنها به خسرو چون. آمدند خسرو نزديك به نو پيشكشهاى آن با همگى بزرگان
 روى بر چليپا نشان چون. باشد نمى مايه پر دهگانان آيين بر و است جاثليقان جامه گوهرنگار، رومى جامه آن: گفت خود دستور به سپس. بماند
 اگر. پندارد مى ديگرى چيز و گردد مى آزرده قيصر نپوشم، را جامه اين اگر اينك. بود خواهد ترسايان آيين به تخت بر ما نشست باشد، ما جامه
 آن ليك. است بيĤويخته چليپا كه زيرا است، گشته ترسا خواسته و چيز براى از شهريار اين كه گفت خواهند نامداران اين همه بپوشم، هم

 زردشت كيش بر ولى هستى، قيصر خويشاوند چه اگر تو. نيست برپاى او پوشش به آدمى كيش كه بدان شاه، اى: گفت خسرو به راهنماى
 بدانجا ايرانى، و رومى از مردم، گونه همه پس. بيĤويخت نيز را گوهرنگار تاج آن و بپوشيد را جامه آن شنيد، چنين كه شهريار. باشى مى پيامبر
 شهريار اين كه همانا: گفت مى ديگرى. است گرويده قيصر  خواست به خسرو كه بدانست بديد، را جامه آن و داشت خرد كه كسى هر. برفتند
 . است شده ترسا نهانى گيتى،

  ميانشان در مريم كردن آشتى و بندوى بر نياتوس گرفتن خشم

 را روميان: گفت خسرو و بنهادند سور گلشن در را خوان پس. نهاد سر بر را كيانى كاله آن و بيĤراست را شاهى تخت خسرو ديگر، روز به
 بار تخت از گوهرنگار رومى جامه آن با خسرو چون. بنشستند و بيĤمدند خوان آن پيش به فرزانگان و روميان همراه به ياتوسن آنگاه. بخوانيد

 آن با و بگرفت او از را برسم شاه. برفت دست در برسمى با تيز ديد، چنين كه بندوى. بنشست خوان پيش در و بخراميد خندان آمد، فرود
 همراه چليپا با گفتن باژ چون: گفت و برفت خوان پيش از و بيانداخت را نان آشفتگى، از ديد، چنين كه نياتوس. اختبپرد زمزمه به خردمندان

. بزد پرست چليپا مرد آن روى به را خود دست پشت خوان، پيش در كار، آن ديدن با بندوى. بود خواهد ستم مسيحا بر قيصر از كه همانا شود،
 مى جنگ، با نبايد خرد بى پهلوان اين: گفت گستهم به پس. شد شنبليد گل زردى به رخسارش و گشت يناندوهگ ديد، چنين كه خسرو
 .بساخت خوار كار، اين با را خود تن امروز كه همانا بود؟ كار چه رومى نياتوس با را او. بخورد

 سواران. بسازد تباه را بزم آن تا بپوشيد را ومىر زره و برفت خويش لشگرگاه به مست نيمه و گشت سوار اسپ بر جايگاه آن از نياتوس
 نزد به باد همچون خود سپاه ميان از را سوارى نژاد، رومى نياتوس هنگام همان در. نهادند روى خسرو درگاه به جنگجوى همگى نيز رومى
 يا و بفرست من نزديك به را او يا ينكا زند؟ مى پرست يزدان مردى رخسار به را خود  دست پشت ناكس بندوى چرا: گفت بدو و فرستاد خسرو

 .شد خواهى پيچان ، جويد مى را شاهنشاهى تخت كه اى بنده آن از بيش من از كه بدان. ببين را انجمن اين شورش كه اين

 ىك تا گرفته جمشيد و گيومرت از. نباشد يزدان كيش ساختن نهان ياراى را كسى كه همانا: گفت و برآشفت شنيد، چنين كه خسرو
 و درآيم مسيحا كيش به و كنم رها را خود برگزيده و پاك شاهان و نياكان كيش اين من كه مبادا پس .نكردند ياد مسيحا از هيچيك كواذ،
 اينك. آورد خواهم پايان به را انجمن اين ميان جنگ من: گفت خسرو به مريم، هنگام، همان در ليك. نگيرم باژ خوان، پيش در و شوم ترسا

 جنگ بيهوده كسى هرگز كه بدان. گردانم مى باز را او تندرست، همچنان من آنگاه و ببينند را او روى روميان تا بده من به را رافرازس بندوى
 .فرستاد نياتوس نزد به سوار ده همراه به را بندوى شنيد، چنين كه شهريار. است نجسته

 بدانديش اى: بگوى پدرم برادر به و برو تو اكنون :گفت بندوى به -ودب گشوده پند به هميشه لبانش كه هوشمند زن آن -مريم آنگاه
 كرد؟ چه ايران شاه با آراسته گنج و مردان همه آن و خواسته و خويشاوندى و پيوند و آبروى و بزرگى براى از قيصر كه نديدى آيا پرخاشخر،

 بيĤيد، زمين ايران به چون خسرو كه شنيدى قيصر از خودت تو. افكنى مى من از نيز را قيصر فرّ و كَنى برمى را خويشاوندى و پيوند آن تو ليك
 در را بندوى سر تو اينك گويى؟ مى خام سخنى چرا پس پيچيد؟ نخواهد سر كهن كيش از هرگز دهگان كه دانى نمى آيا .گشت خواهد كيش از
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 هوشمندى خرد، بى از تو پس گويد، زشتى به سخنى خود، شكي براى از بندوى اگر كه بدان. مگوى نادلپذيرى گفتار هيچ و بگير خود كنار
 همان در نيز خسرو ديگر، سوى از. آورى ياد به مرا پندهاى اين شود، دير چون كه مبادا و مده باد بر را قيصر كردار و رنج همه آن. مجوى
 دل. ام بسته ميان بر كمر سوگ، آن براى از و هستم خسته جگر پدرم، خون براى از من. شمارم نمى چيزى به را بندوى من: كه داد پيام هنگام

 سخنان آن و آمد نياتوس پيش به باد همچون ديگر شنيد، چنين كه مريم. باشد مى او نفرين و رنج از پر زبانم و است او كين از پر سره يك من
 گنجور از باال اسپ يك و خاست پاى بر ديد، را بندوى چون پس. بپذيرفت را پندهايش پسنديد، را مريم گفتار كه نياتوس. بكرد ياد او براى را

 كه همانا: گفت بديد، را نياتوس خسرو چون. برفتند ايران شهريار پيش به دو هر آنگاه. كرد بشار او بر و بخنديد و بپرسيد او از سپس. بخواست
 . مگردان تنگ و تاريك ما بر را ىگيت تو پس. است نجسته جنگ و شور بجز هرگز نيز بندوى. جويد نمى نيكى زفت، مرد دل

  روم قيصر نزد ايران از روميان و نياتوس بازگشتن

 و پير از را، رومى سپاهيان همه. بخواه را لشگر ديوان و بساز سپاهيان گذشتن براى جايى: كه بفرمود برزين خرّاد به ايران شاه آنگاه
 روز در كه كسانى براى تا بفرمود شاه سپس. ببينند رنجى هيچ نبايد كه بدان و دهب گنج از بسيارى روزىِ را ايشان و بيĤور ميدان به جوان،
 اسپ و گوهر چندان نياتوس به شاه. بخواستند درگاه از را مايگان پر اسپ و بيĤراستند شاهوارى هاى جامه بودند، بكرده شايسته كارهايى جنگ،

 را شهرهايى همه گشادنامه و خسرو. آورد برتر مايگان پر همه از را نياتوس سر و شد بيرون پيشكش اندازه از ديگر كه بداد كمر زرين كنيز و
. بپراكند انگبين كبست، جام آن بر سان بدين و بنوشت نياتوس براى بودند، گرفته روم از نژاد فرّخ انوشيروان خسرو يا و هرمزد يا كواذ كه

 . بازگشت و بكرد پدرود را نياتوس و برفت ايشان با ايستگاه دو تا سرفراز وخسر. برفتند روم سوى به آباد سرزمين آن از نيز روميان

 افتاد، آن گنبد به چشمش چون. برفت آذرگشسپ آتشكده سوى به لشگرگاه از نامدار و دل بينا سوار ده همراه به خسرو ديگر، هفته در
 رسيد، آتش نزديك به آتشكده درگاه از چون. شد روان آن سوى به بآفتا زردى به رخسارى و اشك پر ديدگانى با پياده، و گشت پياده اسپ از

 چون هشتم، روز به. گشت مى آتش گرد بر افكنده زير به سر و خواند مى اوستا و زند آنجا در هفته يك. شد ناپديد اشك زير به رخسارش ديگر
 سيمينه و زرينه از بدهد، آتش آن به كه بود بپذيرفته و بگفته خردمندان پيش در پيشتر كه هرچه و بيĤمد آتشكده از شد، نزديك سده روزگار

 . نمانْد اندوهگين سرزمين، آن در هيچكس ديگر و ببخشيد تهيدستان به نيز درمى گنج. بداد آن به شاهوار گوهرهاى و دينار و گوهرنگار و

 را هيچكس و بود شورستان كشور از سرزمين آن. شود مند بهره خود شادى روزگار از تا رفت شهر انديو به جايگاه آن از خسرو آنگاه
 كاخ بود، گذرانده آن ساختن براى از را بسيارى روزگار و بساخته آنجا در انوشيروان كه ايوانى آن در پس. نبود آن خاك ارزش گفتن ياراى

 سپس .بنشست خود نياى تخت بر و بيĤمد پرست زداني و پيروز شاه خسرو. بپيراستند نيز را زرين تخت آن و بيĤراستند او براى را اى گرانمايه
. بنوشتند هايى گشادنامه ايرانيان براى ، فرّخ بزرگان آيين به آنگاه. بروند او پيش به هوش تيز و راهنماى موبد آن همراه به دبير تا بفرمود
 برزمهر. كند تازه را داد و آيين تا بفرمود و داد گستهم به را خراسان سراسر پس. بود راهنما كار، آن به انديش فرخنده و راد و كارآزموده بندوى

 مهر استخر، و دارابگرد گشادنامه بر ديد، خود كام به را روزگار خسرو چون. بود شاه دستور كارى هر در بود، خوبچهر و كارآزموده دبيرى كه نيز
 تا بفرمود نيز مهرخسرو به. ببرد شاپور براى شاهوار جامه و كنيز ههمرا به را آن تا بفرمود و نهاد برزين رام دست در را آن و بنهاد زرين

 به را آن گشادنامه و داد بالوى به هم را چاچ شهر. ببرد - شمرد مى بزرگان از را او خسرو كه -انديان سوى به كيان آيين به را كرمان گشادنامه
 تا بفرمود مهتران همه به سپس. سپرد تخواره پسر به را آنها همه و بشمرد نيز را گنجها همه در كليد. بفرستاد او براى پيلسته تخت يك همراه
 جنگ هنگام به كه سپاهيانى همه به. باشد روا گيتى در كامش و شود نوشته ها گشادنامه باالى در او نام و درآيند برزين خرّاد فرمان به همگى

 آواز خوش مهتر و گويا جارچى پيوسته. بفرستاد سرزمينى شاهى به را آنها از يك ره و بداد شاهوار جامه بودند، مانده نامور شهريار آن كنار در
. مباشيد رهنمون بد، كار بر و مريزيد خون و مجوييد كين. بخوانيد آفرين داد به تنها زمين، شاه زيردستان اى: گفت مى و گشت مى دلى بيدار و

 نيز ديگر سراى در و يافت نخواهد دار بجز هيچ ستمكار آن بنالد، آن براى از و ببيند رنجى ما سپاهيان از ما زيردستان از كسى اگر كه بدانيد
 و بدهد و بخرد دارد، چيزى كه هر پس. هستيد پادشاه ايد، آورده گرد رنج با كه خود گنج بر همگى شمايان. شد خواهد او بهره آتش رنج

 گنجور به. ماست خود رنج از يا و آمده گرد نياكانمان رنج با يا كه هست ما از گنجى شارستانى هر در .بخواهند ما از ندارند، كه هم كسانى
 اين به بگيرد، شاه گنجور از مى من سه بامداد هر يابد، نمى خوراكى كه هر. بدهد خوراك و پوشش ندارد، چيزى كه كسى هر به تا ايم گفته
 .است بهتر ناپارسا دانشمند از باشد، سان بدين كه پادشاهى كه همانا. ردبدا آباد را زمين كه بكوشد و بخواند آفرين شاه بر كه پيمان
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  خويش فرزند مردن از فردوسى زارى

 و بگيرم بهره خودم پند از كه باشد. بيازم دست گنج سوى به كه نباشد نيكو بگذشت، پنج و شست از من زندگانى ساليان ديگر كه اكنون
 .بيانديشم فرزندم مرگ از

 چون و بيابم را او مگر تا شتابم مى. ام گشته روان بى تنى همچون او درد از من اينك و برفت جوان آن ليك بود، من رفتن گاه چه اگر
 از چرا بودى، من يار بديها در كه تو ببردى؟ مرا آرامش و برفتى من كام بى چرا تو پس. بود من رفتن گاه كه بگويم و بستايم سرزنش با بيابم،
 هفت و سى به جوان آن سال چون بشتافتى؟ من پيش از تيز چنين اين كه يافتى جوانى همراهان كه شايد گشتى؟ جدا خود پير همراه اين

 و بماند اينجا در او رنج و اندوه و برفت او. كرد پشت من به و برآشفت و بود تند من با همواره. درگذشت و نيافت خود آرزوى بر را گيتى رسيد،
 و بگذشت درازى روزگار چنين اين. گردد پدرش جايگزين خواهد مى و رسيد روشنايى سوى به ديگر او اكنون. بنشاند نخو در مرا ديده و دل

 پنج و شست من زندگانى ساليان. است خشمگين آمدنم دير از و دوخته من به چشم او كه همانا. نگشتند باز همراهان آن از هيچيك ديگر
 چه كردارهايمان از كه ببينيم تا. درنگ با من و بود شتابان او. برفت تنهايى به و نپرسيد پير اين از هيچ ليك. بود هفت و سى او آن از و است
 ده روزى و پاك پروردگار آن و كردگار داور از. بكناد جوش همچون تو جان پيش در را خرد و كناد روشن دارنده يزدان را روانت يابيم؟ مى
 .سازد درخشان را ات تيره گاه و شايدببخ را گناهانت همه كه خواهم مى

  چين خاقان با چوبينه بهرام داستان

 از تن هزار ده رسيد، تركان سرزمين در بزرگان و سران آن نزد به او چون. بگوى را چوبينه بهرام سخنان ديرينه، داستانهاى آن از اكنون
. بود ايشان از يك هر با هم رهنمون موبد يك و بودند پيش در نيز خاقان برادر و پسر. برفتند او پيشواز به برگزيده سواران و دل بيدار پهلوانان

. بسترد را رويش و ببوسيد را او و جست پاى بر بديد، را او كه خاقان. برد نماز را او و كرد آفرين او بر رسيد، خاقان تخت پيش به بهرام چون
. بپرسيد نيز كينه پر پهلوانان ديگر و سينه يالن و ايزدگشسپ از. بپرسيد او از انشسپاهي و شاه با پيكار رنج از و راه آن رنج از بسيار سپس
 چين، و ترك ساالر و سپهدار اى باآفرين، مهتر اى: گفت بدو و گرفت دست در را خاقان دست آشنايى با بنشست، سيمين تخت بر بهرام چون

 .رساند مى رنج همگان به و نيست ترس بى نيز ننها در - گيتى شهريار آن -خسرو از هيچكس كه دانى مى خود تو

 بدى، و نيك هر در و هستم تو يار ارزش، با سرزمين اين در نيز من شوى، مى من يار بد و نيك هر در و پذيرى مى اينجا در مرا اگر اينك
 كار اين بر من با اگر و گذارم مى پاى زير به را جا همه و گذرم مى اينجا از رسد، مى من از رنجى هيچ را تو اگر ليك. باشم مى دستيارت
 .روم مى هندوستان سوى به اينجا از باشى، همداستان

 .نيĤيد نياز روزى چنين به را تو هرگز سرفراز، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه خاقان

 اين مردم. داشت خواهم برتر نيز خويش فرزند از را تو نه، كه هم خويشاوند. داشت خواهم نگاه خود خويشاوند همچون را تو من كه بدان
 نياز بى مهتران همه از و ساخت خواهم سرافرازتر سران، همه از را تو من. هستند من ياور كار، اين در مهتر، چه و كهتر چه همگى، نيز سرزمين

 كه برتر خداى به وگندس: گفت بدو خاقان. بخورد نيز سوگند گفت، آنچه بر كه بخواست خاقان از سخن اين شنيدن با بهرام. گردانم مى
 . باشم تو اندوهگسار بدى، و نيك هر در و تو ويژه يار هستم، زنده تا كه توست، و من راهنماى

 و ديبا و سيمينه و زرينه و گستردنى و خوردنى و پوشش و كنيز خاقان،. بخواستند اى جامه گونه همه و بيĤراستند را ايوان دو سپس
 مگر رفت، نمى شكار دشت و بزم و چوگان به خاقان ديگر پس آن از. ساخت درخشان را بهرام تاريك جان و ادبفرست بهرام براى شاهوار گوهر
 .خواند مى آفرين بهرام بر پيوسته و بود گونه اين او با چين خاقان. بود او اندوهگسار بهرام كه اين

 از نژادش و كرد مى نمايانى كارهاى رزم گاه به و بود او يار كه رهمقاتو نام به چين خاقان نامداران از يكى كه بود چنان كار هنگام آن در
 كند، آفرين چين نامبردار ساالر آن بر كه كهترى بسان و رفت مى خاقان نزديك به پگاه هر ، يافت مى او از را خود كام و نام خاقان و بود برتر او

 از همواره بود، آنجا در چندى كه بهرام. برد مى كارآزموده و نامدار خاقان نجگ از دينار هزار هنگام همان در پس. زد مى لب بر را خود انگشت
 هر ليك هستى، ارجمند گيتى، مهتران بر تو بلندپايه، اى: گفت خاقان به و بخنديد روزى سرانجام. كرد مى نگاه خيره خاقان به كار اين براى
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 او بهره كه همانا پس است، سپاهيان روزىِ همچون دهى، مى او به كه اين اگر. خشىب مى دينار هزار تُركى چنين به دادن، بار هنگام به بامداد
 به و جنگاورتر ما از كه كسى هر كه است چنين من كيش آرايش نيز و من آيين كه بدان: گفت بدو شنيد، چنين كه خاقان. است زر كان يك

 دادن، دينار با نيز ما و خواهد مى فزون چنين اين ما از او اكنون. داريم نمى باز او از بورزد، آز و بخواهد فزون چون باشد، پايدارتر سختى، هنگام
 با بهرام. گردد مى سياه سپاه، براى از روشنم روزگار و جوشند مى من بر سپاهيان بازدارم، او از را دينار كه گاه هر ليك. كنيم مى افسون را او

 و بيدار شاهى چون ليك. ساختى چيره خويشتن بر چنين اين را او كه بودى تو خود اين كه بدان انجمن، سر اى: گفت بدو سخن اين شنيدن
 بدو خاقان دارى؟ مى آزرم او از كه اين يا سازم رها او از را تو كه دانى مى شايسته آيا اينك. سپرد كهتر به را گيتى نبايد ديگر باشد، پهلوان
 بهرام. باشى آورده بسر را گفتگوى اين همه ديگر سازى، رها او از مرا بتوانى اگر كه انبد. بكن خواهى مى هرچه و توست آن از فرمان: گفت
 او به خشم با بجز نيز پاسخى هيچ. مگشاى چشم او بر هيچ و مخند ديگر آيد، تو پيش به خواهى دينار براى از مقاتوره پگاه، چون اكنون: گفت
 .مده

. نشنيد نيز را جنگاور تُرك آن گفتار و ننگريست او به هيچ خاقان ليك. بيĤمد خواهى دينار براى از مقاتوره فردا بامداد و بگذشت شب آن
 گشتم؟ خوار تو پيش در امروز چرا نامدار، اى: گفت خاقان به و بگشود چشم و برآشفت و گشت خشمگين خاقان كار از ديد، چنين كه مقاتوره
 باد بر را سپاهت خواهد مى و بپيچاند داد از را تو سر تا كوشد مى آمده، سرزمين اين به خود يار سى همراه به كه پارسى مهتر اين كه همانا
 ببرد فرمان من از خاقان چون كه بدان گشتى؟ تيز گفتگو، اين به چنين اين چرا جنگجوى، اى: گفت مقاتوره به] بود، آنجا در كه[  بهرام. دهد

 همچون كه بپندار چنين تو. بدهى باد بر را او گنج خود، آسانى تن با و بيĤيى بامداد هر تو هك گذارم نمى ديگر نپيچاند، پيمانم از را خرد و
 بهرام گفتار كه مقاتوره. بخواهى شاه از دينار خروارى بامداد هر كه ارزد نمى اين به هم باز ليك باشى، شيرشكار رزم، در و باشى نيز سوار سيسد

 نشان كه بدان: گفت بهرام به و آورد بيرون تركش از خدنگى تير و بيازيد دست تندى و خشم با و گشت كين از پر او آزار از سرش بشنيد، را
   .باش نگاهدار ما پيكان برابر از را خود بيĤيى، بارگاه اين به فردا چون پس. است اين جنگ، در من

 پس. باشد تو براى يادگارى اين: گفت و داد مقاتوره به را آن و بيĤمد دست در هندى تيغى با و شد تيز جنگ، در شنيد، چنين كه بهرام
 .شتافت خويش خرگاه سوى به و برفت خاقان پيش از مقاتوره آنگاه آمد؟ خواهد كار به كى را تو كه ببين و بدار نگاه خود نزد در را آن

  چوبينه بهرام دست به مقاتوره شدن كشته

 بهرام. بيĤمد دست در توزى تيغى با و بپوشيد جنگ جامه مقاتوره برآورد، سر سياه كوه از سپيده و بكشيد را خود تيره دامان شب چون
 چنگ آب بى و سخت زمين آن بر نيز پلنگ هرگز كه برگزيدند را جايى سپس. بخواست خسروانى جوشن و باال اسپ يك بشنيد، چنين كه

 از كداميك روزگار كه ببينند تا برفتند بدانجا او همراه به نيز پرست اقانخ تركان و گشت سوار اسپ بر شد، آگه كار اين از كه خاقان. بود ننهاده
 .آمد خواهد بسر زودتر دمان، شير دو آن

 در چه مردانگى، از اكنون: گفت گردنكش بهرام به بلند آواى با پس. برآورد ابر به تا دشت آن از را گَرد درآمد، نبرد دشت به مقاتوره چون
 تو: گفت بدو بهرام كنم؟ چنين هستم پرست خاقان و شيردل تُركى كه من يا كنى دستى پيش جنگ اين به خواهى مى تو آيا اينك دارى؟ ياد

 شادى با و نهاد زه به را كمان گوشه دو و بكرد ياد را گيهاندار مقاتوره، پس. افكندى پِى را سخن اين كه بودى تو اين كه چرا. كن دستى پيش
 .بزد بهرام كمرگاه بر تيرى و بگشود شست آنگاه .بگرفت دست در را تير و زه

 خود با و گشت سير جنگ از ديگر مقاتوره كه اين تا بود، آنجا در چندى بهرام. نشد سوراخ آبدار آهنين تير آن از بهرام آهنين زره ليك
 .شد تباه بهرام ديگر كه پنداشت

 .بازگشت رزمگاه آن از و خروشيد پس

. بشنو را پاسخش و بمان پس. گفتى را سخنت تو. مرو خرگاه سوى به پس. اى نكشته مرا رزمجوى، اى: گفت بدو بهرام هنگام همان در
 را -شد مى موم همچون آن پيش در آهن كه -گذارى جوشن خدنگ تير بهرام سپس. برو ماندى، زنده هم باز شنيدى،  كه اين از پس اگر آنگاه
 .بزد -يردل سوار آن - مقاتوره ميان بر و آورد بيرون
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 برادرش نشست، اسپ روى بر جنگ براى از مقاتوره روز آن در كه آنگاه. گشت سير دينار و رزم از هميشه براى سپهبد مقاتوره ديگر
 جاى برايش توزى زين آن و درگذشت اسپ روى بر و آورد ديدگان به اشك مقاتوره هنگام آن در پس. ببست اسپ زين بر را پايش دو و بيĤمد
 .شد خواب

 اين كه بدان كامجوى، اى: گفت چين خاقان به بهرام بماند، اسپ زين روى بر همچنان ليك گشت، زخمى مقاتوره سان بدين چون
 بهرام ليك. است رفته خواب به و باشد مى زنده اسپ زين پشت بر او كه زيرا. ببين بهتر: گفت بدو خاقان. خواهد مى گوركن ديگر نامجوى،

 خفته است، بخفته نژاد تورى اسپ آن بر او كه چنين اين نيز دشمنت تن پس. آيد مى خاك بر اكنون هم او تن كه بدان منش، پر اى: گفت
 و شده كشته و بسته اسپ زين بر خوارى به كه ديدند را او. بفرستاد شير همچون نامدار آن نزد به را سوارى شنيد، چنين كه دلير خاقان. بادا

 ايوان به كه هنگامى تا. شد زده شگفت سوار آن كار از و بخنديد خود بر نهانى كار، آن ديدن با خاقان. است هبيĤسود روزگار گردش از ديگر
 شاهنشاهى تخت و تاج و برده و اسپ و درم و افزار جنگ گونه همه آنگاه. برآمد كيوان به كالهش شادى از ديگر پس. بود انديشه از پر رسيد،

 . بسپرد جنگاور بهرام گنجور به و ببرد خاقان پيش از را آنها اى فرستاده و Ĥوردبي شاهوار گوهرهاى و دينار و

 را خاقان دختر دد، كشتن

 كوه در هنگام آن در. بود بيĤسوده جنگ از و پرداخت مى  خواب و خورد به پيوسته ديگر بهرام بگذشت، آسايش با اين بر چندى روزگار
 سر بر ريسمانى همچون سياه گيسوى دو و بود بزرگتر نيز اسپ يك از تنش كه بود ددى جانور هاآن ميان در. بود بيشمارى دام و دد چين،
 نيز ابر از خروشش و بود شير چنگ بسان چنگش دو. شد نمى ديده گرمگاه در بجز هيچگاه و بود سياه دهانش و گوش و زرد تنش. داشت

 او براى از و كشانيد مى خود دم به را پياده و سوار. بودند درمانده او رنج از نسرزمي آن مردم همه و خواندند مى كپى شير را او. گذشت مى
 .بود گشته دژم دليران، روزگار

 بينيش و بيچاده سرخى به خندانش لبان. باشد داشته سياه زلف دو ماه اگر  داشت ماه همچون دخترى چين خاتون هنگام آن در
 دشت به دختر آن روزى. شدند مى لرزان مادرش و پدر تابيد، مى دختر آن سر بر نيز آفتاب گرا. بود دژم نرگسش، چشمان و درم ميخ همچون
 سگالش به كاخ در رهنمونى با هم خاتون. بود رفته مرغزار آن از ديگرى دشت به شكار براى از نيز خاقان. بگشت مرغزاران آن گرد و بيĤمد

 فرود بديد، كوه از را دختر ، كپى شير آن چون ناگهان. رسيد مرغزار آن به تا برفت ميگسار و مى و ديگر دختران همراه به دخترش. بود نشسته
 آگه كار اين از كه خاقان. آمد بسر خوبچهره آن روزگار سان بدين و شد ناپديد گيتى از ديگر دختر آن دم يك در. دركشيد دم به را او و آمد
 به همواره. شدند بريان تيز آتش بر گويى و گشتند گريان پيوسته او درد از.  بِكَند سر از موى نيز مادرش و كرد سياه را خود روى شد،

 .يابد رهايى اژدها آن سختى از چين تا بودند اى چاره جستجوى

 او كردار از همگان به ديگر و برفت او ديدار به خاتون برآورد، گَرد جنگاور مرد آن از بدانسان و بجنگيد مقاتوره با بهرام كه هنگام آن در
 به بهرام خود و بودند بهرام پيش در فراوانى پيادگان. بديد اسپ بر سوار ديگر نامور ايرانى سد همراه به را بهرام خاتون، روزى. گفت مى سخن
 اين: گفت بدو خاتون كار پيش باشد؟ مى كسى چه است، ايزدى فرّه و برز با  كه مرد اين آيا: كه پرسيد خاتون. راند مى رهنمونى همراه

 چندگاهى او. شناسى نمى را پهلوان بهرام نام كه هستى بدور كام از تو كه همانا: گفت] كار پيش آن به[ ديگرى كهتر آنگاه. است نامور شهريارى
 كه آنگاه از اكنون. خوانند مى پهلوان بهرام ببرد، شاهان همه از را پهلوانى نام كه را او بزرگان،. بود برتر نيز ماه از تاجش سر و بود شاه ايران در
 چنين كه خاتون. گذارد مى سرش بر شاهى تاج و خواند مى مهتر را او شاه،. لرزد مى اسپش زير به زمين پيوسته است، آمده چين به ايران از

 نگردد سست كار، اين در نيز خاقان كه باشد. خواهم مى او از آرزويى اينك. بنازيم او پر سايه در او فرّ با كه باشد سزاوار همانا: گفت بدو شنيد،
 مهتر اين بر را داستان اين اگر تو كه بدان: گفت خاتون به كهتر آن. بيĤورد او بر مرا نفرين و درد و بخواهد اژدها آن از را من كينه بهرام و

 . بكشد را ايشپ گرگ و باشد شده كشته كه اين مگر. يافت نخواهى كپى شير آن از نشانى هيچ ديگر بخوانى، راستان

 شنيده و ديده هرچه و رسيد خاقان پيش به كه اين تا بتاخت پس. شد آزاد دختر آن اندوه از ديگر و گشت شاد شنيد، چنين كه خاتون
 اين چون پس. ببرد را دخترم كپى شير باشد، من همچون سوارى كه جايى در كه باشد ننگ اين همانا: گفت بدو خاقان. بگفت او براى بود،

 ننگ چه پس. خواهم مى را خود كين بود، ديدگانم همچون كه دختر آن براى از من: گفت خاتون. شد خواهد ننگين نژادم بگوييم، را سخن
 .برآيد من كام شايد تا گويم مى را سخن اين نام، چه و باشد
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 آن براى از را جا همه و كرد بپا سورى خاقان روزى. داشت مى پنهان همه از را كين آن همواره خاقان زن و بگذشت اين بر درازى روزگار
 .بساخت روشن سور،

 پرده پس از كه خاتون. بنشاند سيمين تخت بر را او خاقان بيĤمد، بهرام چون. بخواند خود نزد به را پهلوان بهرام و بفرستاد را كسى پس
. بادا آباد تو براى از چين و ترك سرزمين: گفت و بكرد آفرين او بر و ودبست فراوان را او پس. بديد را پهلوان بهرام و بيĤمد تيز بشنيد، را او آواى
 .است توانا آن بر كه دارم آرزويى شهريار از اينك

 است مرغزارى نيست، دور اينجا از چندان كه جايى در كه بدان: گفت خاتون پس. است تو آن از فرمان: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 .باشد مى سور زيبنده كه

 كه. ببينى قار از تر سياه كوهى بيشه، آن از باالتر پرتاب تير يك اندازه به. كنند مى بپا جشنى مرغزار آن در بهار هنگام به چين جوانان
 مرا. شناسند نمى آن براى ديگرى نام و خوانند مى كپى شير را او. باشد مى سختى و رنج در او از چين كشور اين كه خاراست كوه آن بر اژدهايى

 سوى به ايوان از نيز او رفت، شكار به سپاهيانش همراه به خاقان چون روزى. كرد مى آفرين او بر نيز خورشيد كه بود دخترى چين، خاقان از
 آن به همانگونه به شكار براى از بهار هر نيز اكنون. كشانيد خود دم به را ما ديدگان آن و بيĤمد كوه از دژم اژدهاى آن ليك. برفت جشنگاه آن

 اين از خاك سان بدين و گشتند نابود كپى شير آن بد از همگى و است نمانده شهرها آن در نامورى پهلوان و جوان هيچ ديگر. آيد مى مرغزار
 و وشگ و پشت و بر و چنگال آن چون همواره ليك. اند بتاخته كوهسار آن به بسيارى كارديده مردان و جنگاور سواران. برانگيخت آباد سرزمين

 او كار بيش و كم از چون هيچكس. است يكسان نهنگ و پيل و شير او براى. درد مى هم از جنگى مردان دل بينند، مى دور از را او يال و سر
 .داشت نخواهد را او پيش به رفتن ياراى ديگر شود، آگه

 آفريننده آن بداد، زور اين مرا كه يزدانى نيروى به كه باشد. بينم مى را جشنگاه آن و آيم مى فردا پگاه: گفت بدو شنيد، چنين كه بهرام
 .سازم تهى اژدها آن از را جشنگاه آن بنمايند، راه آن سوى به را ما پگاه چون خورشيد، و ماه بلند

  چوبينه بهرام دست بر كپى شير شدن كشته

 خود ايوان به يك هر و شدند پراكنده و مست همگى بيافشاند، را خود سياه زلف تيره شب و گشت پديدار آسمان بر گرد ماه چون
. سپرد يزدان به را خود گرامى تن و بپوشيد كژاگند پهلوان بهرام بپيچاند، را الژوردين شب زلف و شد پيدا زرد خورشيد فرّ آن چون. برفتند
 .برفت نخچيرگير شاخه دو نيزه يك و تير چوبه سه و كمان و كمند با آنگاه

 .گردند باز آنجا از ديگر تا بفرمود گروه آن به برسيد، بلند كوه آن نزديك به چون

 روى بر كرده خم كمندى با و ببست ميان خارا كوه آن در بهرام. گشت تاريك او بر كوه آن گويى شد، نزديك كپى شير آن به كه بهرام
 آب در و رفت چشمه درون به كپى شير آن هنگام همان در. بكرد ياد را دهش نيكى يزدان و نهاد زه بر و بماليد را كمان آنگاه. بنشست زين

 نرّه بسان دلير سوار آن بديد كه اژدها. نبود كارگر او بر هيچكس تير ديگر شد، مى تر اژدها آن موهاى چون زيرا. آمد بيرون سپس و بغلتيد
 آن بر را خود دست و بغرّيد پس. گشت ستيز از رپ سرش او كينه از و ساخت تيز كين براى از را خود چنگال و دندان. آيد مى دور از شيرى
 .ببرد فرو را بهرام تا آمد مى دژم اژدهاى آن. شد بيرون خارا كوه آن از آتش هنگام همان در. بست سنگ

 ديگر هك بيانداخت خدنگى تير چنان -دلير شير آن -بهرام. ببرد را آسمان روشنايى خود تير با و بماليد را خود كمان پهلوان بهرام ليك
 او آهنگ و نيرو آن كه بهرام .ريخت فرو آن بر از آب مانند به خون و بزد سرش بر را ديگر تير. شد سير جنگ از هميشه براى كپى شير آن دل
 كه بزد دد جانور آن ميان بر اى نيزه و بجست بلند كوهسار آن بر و بگشود ميانش از را كمند چهارم. بزد او چنگ بر را تير سديگر ديد، مى را

 و ببريد تنش از را اژدها آن سر. ساخت نيم دو به را آن و بزد اژدها تن بر آن با و ببرد شمشير به دست سپس. بريخت خارا سنگ آن بر خونش
 كه خاتون و خاقان. راند سخن او با كپى آن باره در و خراميد خاقان نزديك به شادى با و آمد فرود كوهسار آن از بهرام آنگاه .بيافكند خوارى به

 و گرفت خود كنار در را بهرام كار، آن ديدن با چين سپهدار. شتافتند كوه آن باالى به و برفتند بيشه آن به خروشان و جوشان شنيدند، چنين
 چنان چين وانانپهل آن از و برفتند نژاد خاقان پهلوان همه پس. ببوسيد را بهرام دست و برفت نيز خاتون. بخواند شهريار را او پس آن از
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 چين خاقان چون. بيافشاندند او بر بسيارى گوهر و زر و بخواندند آفرين بهرام بر همگى. دريد مى زمين ايشان آواى از گويى كه برآمد خروشى
 آن به و بفرستاد بهرام براى ديگر چيزهاى بسيارى و جامه و برده و درم گنج از هميان سد و برگزيد را مهربانى فرستاده رسيد، خود ايوان به

 كه است دخترى ما پرده پس در كه بدان اينك. بيافتى آبروى ما نزد در ديگر تو: كه بگوى را او و برو جنگاور بهرام پيش به: گفت فرستاده
: گفت بدو شنيد، نينچ كه بهرام. سپارم مى تو به كشورم و سپاه همراه به را او بخواهى، من از را دخترم آن اگر پس. باشد مى بانوان تارك افسر
 پرند روى بر را او گشادنامه پس. برود او پيش به دبير تا بفرمود خاقان آنگاه. است پادشاه خود بندگان بر شاه. گردد چنين كه باشد روا

 كمر و كاله و بيĤراستند چين آيين به شاهوارى جامه سپس. درآمدند او فرمان به كشورش همه و داد بهرام به را دخترش خاقان. بنوشتند
 .ببخش ايرانى شايستگان و بزرگان به را اينها: گفت بهرام به خاقان. بيĤوردند فراوانى

 به چينى گردنفراز بزرگان آن همه. خورد نمى را روزگار گردش اندوه و نداشت شكار و داد و خوردن بجز كارى هيچ پس آن از نيز بهرام
 .باشيم مى زنده گيتى در كه توست براى از و هستيم بنده ما: گفتند مى بدو چين مردمان همه و بودند نيازمند بهرام

  خاقان به نوشتن نامه و بهرام كار از پرويز خسرو يافتن آگاهى

 بهرام: كه رسيد آگهى دليران پادشاه آن نزد و ايران به كه اين تا. كردند مى آفرين او بر همگان و بخشيد مى و خورد مى پيوسته بهرام
 پس. شد پيچان او كردار از  دلش و گشت درد از پر او انديشه از ايران شاه. است بيشتر تو از گنجش و پادشاهى باشد، برده نجىر كه آن بى

 .پرداخت سگالش به كار آن كم و بيش بر بزرگان با پيوسته

 كه بفرستاد چينى خاقان براى اى امهن چنان و بساخت تيرى پيكان بسان را خامه سر پس. برود او پيش به دبير تا بفرمود تيره شبى در
 نشاننده آن ماه، و كيوان و خورشيد برآورنده آن. بكرد آفرين پروردگار و دانا و توانا كردگار بر نخست. بنويساند دشنه با خامه بجاى را آن گويى
 و همتا و يار هيچ را او و است يكى يزدان كه بگويى چون كه بدان. ايزدى دانش فزاينده و بجويد بدى كه هر گزاينده آن شاهى، تخت بر شاه

 كه كسى مباد و بيابد را آن باشد، نيكى جوياى كه كسى هر. باشى تابيده روى كاستى و كمى و كژّى و ناراستى و نادانى از ديگر نيست، انبازى
 نه كه بود ناسپاس اى بنده را ايران شاه كه نبدا اينك. بپيچد ناسپاسى از سر بايد ديگر برگزيد، را يزدان راه كه كسى هر. بشويد بدى به دست
 ميان در و گيتى در او كردار اكنون. بركشيد را او پدرم كه بود بينوايى و پدر بى و مايه بى و ناچيز مرد. را يزدان نه و شناخت مى را خود مهتر

 را او تو آمد، تو نزد به چون ليك. نپذيرفت خود پيش به را او بود، خردمند بسيار كه كسى يا و ور مايه هيچ. باشد نمى نهان كهتران و مهتران
 تو. نيستم همداستان كار اين با نيز من و پسندند نمى را اين راستان از هيچيك كه بدان پس. بگرفتى را دستش مايگان پر همچون و بپذيرفتى

 آن پاى اگر كه بدان و بيانديش نيك بيĤورند، تو نزد به را مهنا اين چون. بفروشى بهرام به را خود آرامش و سازى بر بى را خود نام كه نبايد نيز
 .سازم مى سياه شمايان بر را روشن روز و فرستم مى توران به ايران از سپاهى گرنه و. باشد سودمند بفرستى، ما سوى به و آورى بند در را بنده

 را نامه پاسخ بيĤيى، ما درگاه به فردا پگاه چون: گفت ستادهفر به بشنيد، را خسرو گفتار آنگونه و رسيد خاقان نزديك به نامه آن چون
 كه اين تا بگذرانيد را شب آن گونه بدين. نبود خوابى و آرام جاى هيچ پس آن از ديگر. برفت شتاب پر دلى با ديد، چنين كه فرستاده. بخواه
 و بيĤورد چينى پرند و مشك و خامه با را دبير هنگام همان در نيز خاقان. دويد چينى خاقان درگاه به بديد، را خورشيد درخشان شماله چون
 با تو اينك. بنشاندم خود پيش در را فرستاده سپس و بخواندم را نامه آن من كه بدان. گيهان كردگار بر آفرين: گفت چنين نامه آن پاسخ در

 .بگوى سخن سان بدين بندگانت

 من فرمان و است من آن از توران و چين همه كه باش آگاه. نشناسند باز مهتر از را كهتر كه نباشد زيبنده كهن خاندان آن بر كه همانا
 دست من چون كه بدان. مگوى سخنى چنين من با پس. ام نبوده شكن پيمان هرگز ام، بوده كه هنگامى آن از من. باشد مى روا نيز هيتال در

 ديگرى هيچكس از پاك، يزدان از بجز من. خواند نخواهند پاك آب از مرا مردم ديگر بشكنم، را خود پيمان سپس و بگيرم دست در را بهرام
 مهر نامه آن بر خاقان آنگاه. بود خواهى شايسته بيشتر باشى، داشته خرد اگر كه بدان گردد، افزوده بزرگيت بر كه بخواهى اگر اينك. ندارم بيم

 :گفت فرستاده آن به و بنهاد

 .بروى باد همچون بايد
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 آن از و بپيچيد خود بر بخواند، را نامه آن شهريار چون. بيĤمد ايران شاه نزديك به و بپيمود را راه آن ماه يك از كمتر در نيز فرستاده
 نشان ايشان به نيز را نامه آن. بگفت ايشان به را خاقان سخنان همه و بخواند خود نزد به را ايرانيان و بفرستاد را كسى پس. بترسيد روزگار
 خود دل بر را كارهايى چنين كيانى، تاج و شاهى تخت فرّ اى: گفتند سرانجام. رفتند فرو انديشه در بخواندند، را نامه آن بزرگان ونچ. بداد
 مرد. مگردان تيره را كهن فرّ شماله آن پس. رسد نمى پايان به نامه با كارى چنين كه بدان. بنشين سگالش به خردمندى پير با و مگير آسان
 خاقان به و بشنود نيز را او خواست و بگويد سخن او با و برود خاقان نزد به اينجا از تا برگزين ايران از را دبيرى و پهلوان و گويا و ردمندخ و پير

 خود براى را شاه گشت، راست كارش سرانجام چون و شد چه جوياى پهلوانى به رسيدن از پس و بود كسى چه نخست روز در بهرام كه بگويد
 چون زيرا. شود كشيده نيز سال يك به شايد نگردد، درست ماه يك در كار اين چون كه بدان]  شاه اى تو اينك.[ بخواست اى بنده نهمچو
 .شود آگه كار اين از نبايد هيچكس و گفت سخن زبانى چرب با بسيار بايد. بود نخواهد آسان او از بدگويى ديگر باشد، خاقان داماد بهرام

  چين قانخا آراستن سپاه

 با مهتر اى: گفت بدو و آمد چين خاقان نزد به شتابان است، برده اى نامه خاقان براى ايران از كسى كه بشنيد بهرام چون ديگر، سوى از
 با من .گردد تو آن از زمين ايران تا برگزين چين دالوران از سپاهى اينك پس. سازد مى هايى نامه پيوسته بدهنر فريبكار آن كه شنيدم آفرين،
 خواهند لب تو نام به شب در زمين ايران پاسبانان پس آن از ديگر. خوانم مى شاه سرزمين، آن در را تو و گيرم مى را روم و ايران خود شمشير
 ديگر م،ببند] تو[  كهترى به كمر من چون. پاى نه و بماند ايشان از سرى نه كه همانا. سازم مى جدا تن از نيز را بدهنر خسرو آن سر. گشود
 . كَنم مى بن از را ساسانيان تخم

 و دانايان و سخنگويان و پيران پس. شد بيشه سياهى به انديشه همه آن از دلش و گشت انديشه از پر بشنيد، را سخنان اين كه خاقان
 خويشاوندان و فرزانگان آن از سرانجام. ردبك آشكار را رازها همه و بگفت ايشان به بود، گفته بهرام كه را آنچه و بخواند خود نزد به را يادگيران
 ديگر ساسان دودمان روزگار كه چرا. است دشوار هم و آسان و ناچيز كارى هم اين كه بدان: كه يافت پاسخ چنين بيگانگان آن نيز و نزديك

 باشد، خاقان چون يارى و خويشاوند را او هم و باشد داشته ايران در بسيارى دوستداران هم و براند را سپاه اين بهرام چون ليك. است آمده بسر
 .بشنوى را بهرام سخنان بايد پس. آمد برخواهد تو بخت به زود كار اين

 كه برگزينند را جوان مرد دو بايد كه نهادند اين بر پهلوانان آن همه. شد ديگرگون و بخنديد و گشت تازه دلش شنيد، چنين كه خاقان
 پس. بودند زنگوى و حسنوى نام به ها نشانه اين با سركش دو چين در. برانند را سپاه و سازند همواره خود بر را رنج آن و باشند مهترى زيبنده
 روز در: گفت دو آن به و بنشاند لشگر ديوان در سپاهيان به دادن دينار براى از و بخواند خود نزد به را پهلوانان آن و بفرستاد را كسى خاقان
 خاك جيحون از و بگيريد را جيحون گذرهاى همه. بدوزيد بهرام به چشم خشم، گاه به چه و شادى هنگام به چه ه،هميش و باشيد هوشيار نبرد

 .سپرد ايشان به را پهلوان شيران و نامداران از دالورى سپاه خاقان آنگاه. برآوريد آسمان به را

 روز بامداد در بهرام سان بدين. گشت آبنوس سياهى به ردگَ همه آن از خورشيد رخسار ديگر و برآمد كوس آواى بهرام درگاه از سپس
 .نهاد روى ايران به چين از ماه پنجم

  را چوبينه بهرام كشتن از او كردن چاره و خاقان نزد به را برزين خرّاد خسرو، فرستادن

 كه بيĤورد سپاهى چنان پهلوان بهرام و خراميد بيرون به بيشه از گرگ آن كه رسيد آگهى ايران بزرگ شاه به چون ديگر، سوى از
 و برو مايه بى خاقان آن سوى به و برگزين خانه در بودن بر را شدن راهى كار، اين در: گفت برزين خرّاد به ايران شاه ببرد، آسمان از را روشنايى

 گنج در شاه آنگاه. باشى مى تواناتر نيز گفتار بر و هستى داناتر انيران، و ايران در تو كه همانا. بگوى او به است، بايسته و دانى مى كه سخنى هر
 .بخواند را يزدان نام نهان در پيوسته و بماند خيره آنها ديدن از برزين خرّاد كه بيĤورد زرين كمر و شمشير و گوهر چندين و بگشود را

 مرد رسيد، خاقان درگاه نزديك به چون. برفت را ديگرى راه جيحون از گرفت، پيش در را چين راه پيشكشها آن با برزين خرّاد چون
 را تخت شنيد، چنين كه خاقان  است آمده بارگاه اين به ايران شاه نزد از اى فرستاده كه بگويد او به و برود خاقان نزد به تا برگزيد را اى گوينده

 :گفت او به آنگاه. ببرد نماز را او و ختسا گويا را خود زبان رسيد، خاقان نزديك به فرستاده چون. بگشودند را راه تا بفرمود و بيĤراست
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 سخنانى اينك. گردد مى جوان نيز پير مردم دل شيرين، زبان با كه همانا: گفت بدو خاقان. بگشايد زبان بنده اين بدهى، فرمان كه گاه هر
 .برگوى است، سودمند كه را

 .باشد مى پوست انبس بماند، ناگفته اگر و است مغز همچون شود، گفته كه گاه هر سخن كه چرا

 و آسمان كه همو. بكرد آفرين روزگار دارنده و توانا كردگار بر نخست پس. آمد يادش به كهن هاى گفته آن شنيد، چنين كه برزين خرّاد
 آن بر آفرين پس. باشد نمى چرايى و چون هيچ كارش در و بيĤفريد ستونى هيچ بى را گردنده چرخ. بيĤفريد را ناتوانى و توانايى و زمان و زمين
 شب و آسمان بر را آفتاب. باشد مى زمين و آسمان نگارنده و است دارنده و دانا و توانا او. آفريد را زمين و بلند آسمان و بيĤفريد چنين كه كسى

 .گوييم مى را او راستيهاى و ايم بنده همگان ما و اوست آن از توانايى. بيĤفريد را خواب و آرام و روز و

 مستمند و بنده كند را يكى            بلند تخت و تاج دهد را يكى

  آفرين جهان جز اين كس نداند       كين اينش با نه و مهر آنش با نه

  ايم داده را مرگ تن بيچاره به           ايم زاده را خاك همه مه و كه

 به و نامدار رستم و خسرو كى همچون داريم ياد به كه انىنامدار همه و كواذ كى تا گرفته باآفرين تهمورس شاه و بلندپايه جم از نخست 
 خود تن به ايران شاه كه بدان اكنون. بچشيدند ترياك بجاى را زهر و يافتند بهره اى دخمه تنها گيتى از سرانجام اسفنديار تا همينگونه
 روز اين در اينك. بود مادرش پدر چين خاقان آفرين،با شاهان آن هنگام به. باشد مى تو بيش و كم به او اندوه و شادى و است تو خويشاوند

 سخن برزين خرّاد سان بدين. بادا زمينت داران، تاج سر و باد تو بر پيروزگر يزدان آفرين پس. گشت ديگرگون كارها و شد تازه ما پيوند
 .بود سپرده گوش بدو خاقان و گفت مى

 سپس. است بس آسمان ستودن براى باشد، تو همچون نيز تن يك ايران در گرا كه بدان فروش، دانش مرد اى: گفت بدو خاقان سرانجام
 و آورد پيش را پيشكشها آن او فرمان به هم برزين خرّاد. بنشاند خود نزديك در را او و بپرداخت او براى تخت آن روى بر را جايى چين خاقان
 و. بپذيرم را چيزها اين نيز من تا بگو پس پذيرفت، خواهى چيزى من از تو اگر: گفت بدو ديد، چنين كه خاقان. بشمرد خاقان گنجور بر را همه
 .باشى مى دانايان افسر گيتى در و هستى روشنتر من براى پيشكش از تو خود گرنه

 و شكار در و خوان بر همواره برزين خرّاد آن ديگر پس آن از. بساختند برايش اى جامه گونه همه و بپرداختند او براى را خرّمى جاى آنگاه
 او با گفتار به مردانگى با و بيافت تنها را خاقان روزى سرانجام. بود شايسته هنگامى جستجوى در پيوسته و خاقان نزديك به ميگسارى و بزم

 كه فروشد مى يىها خواسته و چيز به را كارآزمودگان. باشد مى بدتر نيز بدكنش اهريمن از و است بدنژاد بهرام، اين كه بدان: گفت بدو و شتافت
 دانست، نمى را او نام گيتى در هيچكس آن از پيش تا. بساخت ارجمندتر نيز خورشيد از و بركشيد را او تاجور هرمزد. ندارند نيز گفتن ارزش
: گفت و راختبراف شاهنشاهى به را خود سر و بپيچيد او پيمان و فرمان از سر شد، فرمانروا چون سرانجام. برآمد گيتى از كامش آنگونه ليك
 با كه همچنان -نيز تو با را خود پيمان سرانجام ليك كند، بسيارى خوبيهاى تو با چه اگر او كه بدان اكنون. است من آن از انيران و ايران همه
 شاه سر خود كار اين با بفرستى، ايران شاه نزديك به را او اگر پس. پرست يزدان نه و است پرست شاه نه. شكست خواهد -بشكست ايران شاه

 ليك. ساخت خواهى خويش نشستنگاه بخواهى كه را هرجا و بود خواهد تو آن از ايران و چين همه پس آن از. آورد برخواهى ماه به را ايران
 روىآب كار، اين با زيرا. مگوى سخنانى گونه اين: گفت بدو پس. شد تيره او ديدار از چشمانش و گشت خيره بشنيد، را سخن اين خاقان چون
 .بود خواهد خاك شكن، پيمان نساجامه تنها زيرا. نيستم شكن پيمان و بدانديش من كه بدان. ساخت خواهى تيره ما نزد در را خود

 سخنى هر و است داده اميد ايران به را او بهرام و گشت كهن تازگى، آن كه بدانست ديگر بشنيد، خاقان از را سخن اين كه برزين خرّاد
 .برفت خاتون سوى به بيچارگى با شد، نااميد خاقان از چون پس. بود خواهد بيد و باد مچونه بگويد، او كه

 به او با و بيافت را كدخدايى سرانجام. بسازد روشن را تاريكش جان بتواند كه اوست نزد در كسى چه آيا كه ببيند تا بود جويا پيوسته
 :گفت بدو. ساخت شاد آن براى از را كيش بى مرد آن دل و بكرد ياد او براى را خسرو سخنان و پرداخت آمد و رفت

 برآورده او از تو آرزوهاى كه بدان: گفت گر چاره برزين خرّاد به شنيد، چنين كه كدخداى آن. گردم او دبير خاتون، نزد در تا كن يارى مرا
 .هستى دبير مردى دتخو تو. اوست از بهرام پوست و مغز و اوست داماد چوبينه بهرام كه زيرا. شد نخواهد
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 .مگشاى راز نيز باد با كار اين باره در و بساز اى چاره پس

. داشتند مى زبون را او تركان، كه بود قلون نام به تُركى مرد پير هنگام آن در. يافت پايه بى را او انديشه شنيد، چنين كه برزين خرّاد
 درد، آن از قلون دل شد، كشته بهرام دست به زارى به مقاتوره كه آنگاه. بود ارزن و كشك از تنها خوراكش و پوشيد مى پوستين همواره
 و داشت دل در را او كين هميشه. بود دود و درد از پر بهرام از دلش و مقاتوره خويشاوند او. بود خروشان اندوه، آن از روز و شب و جوشان
 و درم او به و بنشاند نامور جايگاه آن در و بخواند خود پيش به را او و فرستادب او نزد به را كسى خرّاد پس. شد نمى بسته او به نفرين از زبانش
. نشاند مى نامداران آن كنار در و خواند مى نيز را او نشست، مى خوان بر برزين خرّاد كه گاه هر پس آن از. بداد بسيار خوراك و پوشاك و دينار
 خاموش پيوسته رفت، مى خاقان پيش به شب و روز در چون ليك. بود انديشه از پر همواره نكاردا و زيرك و شكيبادل و دانا بسيار برزينِ خرّاد
 تو: گفت مهتر برزين خرّاد به مرد پير آن. بود خاتون سوى به راهى يافتن جستجوى در چينى خاتون سراى كدخداى با ديگر، سوى از ولى. بود
 خاتون دختر كه چرا. يافتى مى راه او پيش به شايد بودى، آوازه پر آن براى از و داشتى ىا بهره پزشكى از اگر ليك. هستى سرافرازى و دبير مرد

 چنين كه كدخداى. بپردازم كار اين به بگويى چون پس. هست نيز دانش اين مرا: گفت بدو شنيد، چنين كه برزين خرّاد. است گشته بيمار
 :گفت كدخداى به سخن اين شنيدن با خاتون. است بيĤمده اى تازه ىدانا پزشك كه بدان: گفت بدو و دويد خاتون پيش به شنيد،

. بدارى نهان بايد را راز اين: گفت بدو و آمد برزين خرّاد پيش به نيز كدخداى. بيĤور اينجا به را او زود و بخور نوش و كن زندگانى شادان
 او بيمار جگر و برفت خاتون نزديك به نيز گر چاره برزين خرّاد. دهب نشان روى تازه پزشكى بسان را خود و مگوى را نامت و برو او پيش به پس
 .نشاند فرو را او مغز تپش آنها با تا خواست و بيĤورد خوانند، مى كاسنى را آن كه جويبارى تره و انار آب تا بفرمود پس. يافت شده تباه را

 هميان يك خود گنج از ديد، چنين كه خاتون. گشت فروز تىگي ماهى بسان دختر آن روز هفت گذشت از پس يزدان فرمان به سان بدين
 خرّاد ليك. بخواه من از بايد، مى كه هم ديگرى چيز هر و بگير را ناسزاوار چيزهاى اين: گفت بدو و بيĤورد زربافت جامه دست پنج و دينار
 .بخواهم تو از آيد، كارب چيزى مرا كه گاه هر من كه بدان. بدار نگاه خود نزد در را اينها: گفت بدو برزين

  چوبينه بهرام نزد به را قلون برزين، خرّاد فرستادن

 را كسى و بيĤراست تذرو پر همچون را خود سپاهيان پس. رسيد مرو به كه اين تا برفت بود، گشته روان كه چوبينه بهرام ديگر سوى از
 براى سخن اين با و برساند آگهى خسرو به ما از تا آيد زمين ايران به نچينيا و تركان از هيچكس كه مگذار: گفت بدو و فرستاد خاقان نزد به
 يزدان به سوگند برود، زمين ايران به ما مهر بى كسى اگر: كه بزند جار تا بفرستاد را جارچى شنيد، چنين كه چين خاقان. بيĤورد نو پيشكشى او
 .ساخت خواهم نيم دو به را ميانش كه

 بدو و بنشاند نامور جايگاه آن بر را او و بخواند خود نزد به را قلون روزى. داشت مى نگاه را رازها اين همواره و بود آنجا در نيز برزين خرّاد
. جستى مى چين در كسى هر از بسيار را پوستين و ارزن و جو نان اين از پيش تو. ندارد اندوه بى دل گيتى در هيچكس كه دانى خود تو: گفت
 بشنيدى نفرين چه. است چنين نيز اينك و بود چنان چندى. پوشى مى نيكو هاى جامه و گشته بره و نان تو خوردنيهاى همه ديگر اكنون ليك

 آن از يا كه دارم تو براى بيمناكى كار اكنون. بودى دشت و كوه بر را بسيارى شبهاى و روز و بگذشت تو روزگار آن بود هرچه آفرين، چه و
 بايد. نوردى درمى را زمين گويى كه برو اينجا از چنان شتابان تو و گيرم مى مهرى تو براى چين خاقان از من. رهتي خاك يا و يافت خواهى تخت
 در تا بكن درنگ و ببر راه آن به خود با و بستان كاردى ليك. بپوشى را سياه پوستين همان و باشى مرو در فراوان و بروى بهرام نزديك به كه
 كار اين از كه است بسيارى سالهاى ما و دارد مى شوم اختر، به را روز آن او كه چرا. بروى فروز گيتى مرد آن درگاه به روز بهرام در بيستم روز
 خواهم مى كه بگوى را او و برو تو پس. كند مى تن بر چينى ديباى و باشند پيشش در بسيارى كسان روز آن در كه خواهد نمى او. هستيم آگاه
. بخواند خود نزد به تنهايى به را تو تا بدار نگاه خود آستين در برهنه نيز را كارد آن. برسانم شادكام مهتر آن به يامىپ خاتون دختر سوى از

 به بهرام چون آنگاه. بپوشانم بيگانگان از را آن تا خواست من از و گفت را رازى من به سرفراز دختر آن كه بگوى بروى، چوبينه نزديك به چون
 راهى بتوانى اگر سپس. بدر هم از را او ناف سراسر و بزن او بر را كارد آن و برو بهرام نزديك به و بشتاب تو است؟ رازى چه نآ كه بگويد تو

 دست گنج سوى به يكى و بوب سوى به يكى. دود مى آخور به سپهبد پيش از بشنود، را او آواى كه كسى هر كه بدان. بگريز آنجا از بيابى،
 .رسيد نخواهد رنجى هيچ تو به كشتن آن ىبرا از و يازد مى
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 بر تا پرداخت نخواهد تو به كسى كه بدان ليك. اى پسنديده خودت را بدها و نيك همه و هستى كارآزموده خودت بكشند، را تو هم اگر
 به ايران پيروز شاه ديگر. باشى داده را آن بهاى و خريده را گيتى يافتى، رهايى شدن كشته از سان بدين اگر پس. رساند بدى هنگام آن در تو
 . سازاند مى مند بهره را تو گيتى از و دهد مى را شهرى تو

 به تا پس. است رسيده سد به من زندگانى ساليان. نيست رهنمون به نيازى مرا ديگر اكنون: گفت دانا مرد آن به شنيد، چنين كه قلون
 .بدادى نان مرا تو بيچارگى، گاه به كه چرا باد، تو برخىِ من جان و تن بكشانم؟ را خود بيچارگى اين با خواهم مى كى

 نيكخو، زن اى. رسيد تو از من آرزوى هنگام ديگر: گفت بدو پس. رسيد خاتون پيش به تا بدويد خانه آن از شنيد، چنين كه برزين خرّاد
 مهرى خاقان از من براى. بگشايى را پايم كه باشد زاوارس پس. هستند بند در سوى آن در من كسان كه بدان. گويم مى تو به را آرزويم اكنون
 در او نگين آن بر گلى كه بايد پس. است بخفته مست خاقان: گفت بدو خاتون. اى بخشيده من به را جانم كه بدان چنان خود كار اين با و بگير

 بگذاشت او نگين روى بر را گل آن درنگ بى و بيĤمد مست انخاق بالين به خود سراى از و بخواست مهر گل برزين خرّاد از خاتون. بنهم دستش
 . بداد گوينده مرد آن به و بيĤمد و

 .بسپرد پير مرد آن به را آن و بيĤمد و بكرد آفرين او بر ديد، چنين كه دبير مرد

  قلون دست به چوبينه بهرام شدن كشته

 بهرام كه برسيد روز، بهرام بيستم، روز كه اين تا بود آنجا در و آمد مرو هب كُشان شهر از تذرو بسان و بگرفت را مهر آن قلون سان بدين
 .بود نهاده خود كنار در گالبى و سيب و انار و بود خانه در بنده يك با تنها روز آن در بهرام. داشت نمى پدرام را آن

 ايرانى يا و جنگاور و هستم خاقان دختر سوى از اى هفرستاد من كه بدان نامجوى، اى: گفت دربان به و رفت او درگاه به تنهايى به قلون
 را پيام اين تا سازى آگاه را او كه باشد اينك. است آبستن و بيمار كه زيرا بگويم، پادشاه اين به را آن تا گفت رازى من به پارسا زن آن. نيستم

 با بدنشانى فرستاده كه بدان: بگفت و برفت پهلوان خانه رد به دوان شنيد، چنين كه گرامى دار پرده. برسانم نيكنام و تاجور مهتر آن به
: گفت بدو سخن اين شنيدن با بهرام. ام آورده شادكام مهتر اين براى خاقان دختر سوى از را پيامى كه گويد مى و است بيĤمده تن بر پوستينى

 كه را او بهرام چون. بداد نشان خانه در شكاف از را خود سر و آمد در نزديك به قلون پس. بنمايد من به را خود روى خانه در از كه بگوى را او
 سخن اين كه خواهم نمى ليك. بس و است پيامى تنها شاه، اى: گفت قلون. بيĤور دارى، اى نامه اگر: گفت بدو بديد، بود، زار و سست و بد پيرى

 چنين كه قلون. مجوى بهانه ديگر و بگوى من گوش در نهانى را سخن آن و آى درون به زود پس: گفت بهرام. بگويم هيچكس پيش در را
 آن از خروشى و بزد را دشنه بگويد، او گوش به را راز آن تا برفت چون. شد پديدار كاستى و كژّى آن ديگر. برفت آستين در كاردى با شنيد،
 . برخاست خانه

 اين در او راهنماى كسى چه آيا كه بپرسيد و بگيريد را او زود: گفت بهرام پس. دويدند شاه نزديك به راه از مردم آه،: گفت بهرام همينكه
 بر مشت و سيلى با و برآشفتند او از كهتران آن همه. بيĤوردند كشان كشان را پير آن و برفتند بودند، سراى آن در كه كسانى همه پس. بود كار
 را او و شد شكسته پايش و دست سرانجام كه اين تا. نگشود لب هيچ و بخورد سيلى شب نيمه تا روز آن نيمه از پيوسته قلون ليك. بكوبيدند او

 پر لبانش و رفت مى خون زخمى بهرام تن از. بازگشتند بهرام نزد به گداز پر و خسته جگرى با خودشان و بيافكندند سراى  آن ميان در بدانگونه
 .بود گشته الژورد رنگ به رخسارش و باد از

 نرّه كه دلير سوار اى: گفت مى زارى به و نهاد خود كنار در را زخمى بهرام سر.  بِكَند را سرش موهاى و Ĥمدبي خواهرش هنگام همان در
 اى اال گشت؟ راهنماى بد، انديشه اين به كسى چه و ببرد خود جاى از را گيتى ستون اين كسى چه ساخت، رها را بيشه ديدنت با نيز شير
 اال بجست؟ را سپهبد اين پيلوار توان كسى چه. پرست يزدان نه و هستى پرست شاه نه كه شيراوژنى و كبا بى ستان گيتى اى تن، سپهبد سوار
 چه بيافكند؟ خوارى به را بزرگى كاله چنين كسى چه ؟ بِكَند خوشاب درياى اين از را تو بيخ كسى چه بود، برتر نيز بلند كوه از سرت كه اى

 خوارى با و هستيم دوستى و يار بى و تنها و بيگانه ما اكنون بيافكند؟ مغاك در را روان كوه كسى چه و بيĤكند خاك با را ژرف درياى اين كسى
 ساسان دودمان از نيز دخترى اگر كه چرا.  مكَن بن از را خود راستكارى شاخ انجمن، مهتر اى گفتم مى پيوسته. ايم مانده ديگران شهر در

 او از ايران مردم همه. رسيد خواهد آسمان به تا اش فرخنده تاج و شوند مى او بنده كشور مردمان همه مه باز نهد، سر بر افسرى و بماند برجاى
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 اين براى از تو اكنون. نشنيد مرا سودمند سخنان و پندها آن سپهدار ليك. نسازند دور دودمان آن از را خود دل هرگز و برد خواهند فرمان
 و گشتيم ميشى همچون ما و رسيد بد بزرگ، خاندان اين به كه همانا. برى مى يزدان پيش به را خود رگناهكا جان و هستى تر پشيمان ها كرده

 .شد گرگ بسان دشمن

 ديده و دل و كنده موى و خورده زخم ناخن به رخسار آن با را او هوشيار انديشه و دل آن و بشنيد را خواهرش گفتار زخمى بهرام چون
 روزگار اين ليك. نداشت همتايى هيچ تو پند كه همانا زاد، پاك خواهر اى: گفت و بگشود زبان سستى و زارى اب بديد، خاك پر روى و خون پر
 -بود اميد و بيم با او از گيتى كه -جمشيد از شاهى هيچ كه بدان. نبود كارگر من بر پندى هيچ بود، راهبر ديو، مرا چون. آمد بسر كه بود من
 پِى نيك و اختر نيك شاه آن بيدار، كاووس كي. ساخت سياه خود بر را گيتى و بگشت راه از ديوان گفتار براى از امسرانج نيز او ليك. نبود برتر
 و ماه پراكندن و آسمان تا رفت مى آسمان به. اى شنيده رسيد، او به كه را بديهايى خودت و گشت تباه كه بود پليد ديو گفتار براى از نيز

 سزاوار و پشيمانم كردم، كه بدى هر از اكنون. بكرد كوتاه خوبى هر از مرا دست و ساخت گمراه ديو، نيز مرا كه نبدا پس. ببيند را خورشيد
 سرم از آب ديگر اكنون بخورم؟ را كهن هاى كرده آن اندوه چرا ديگر پس. بود چنين من سرنوشت. آورد بخشايش من بر يزدان كه باشد

 آن. گردد مى فزون و كاهد مى هرگز نه سرنوشت كه چرا. بشد نيز همان و بود چنين سرنوشت. گشت باد شادمانيها و اندوهها آن همه و بگذشت
 سخنهاى آن از ديگر آمد، بسر داد و بيداد كار ديگر كه اينك. باشند مى گوشوارى همچون برايم سخنانت و است يادگار من براى نيز تو پندهاى

 همه در گيهاندار پروردگار. كنيد پشت خندان بخت آن به و گردانيد يزدان سوى به را خود روى ايانشم پس اين از. مكن ياد هيچ نزدم به خود
 آمد، بسر روزگارم كه اكنون و نبود اين بجز گيتى از من بهره كه همانا. نگوييد هيچكس به را خود شادى و اندوه و باشد بس ياريتان براى بديها

 . سپردم تو به را سپاهيان همه: گفت سينه يالن به مبهرا آنگاه. هستم رفتنى سراى اين از

 از هيچيك. باشد بس تو سگالشگرى براى گيتى در او كه بدان و بنگر باشد، مى نيكى زن كه من خواهر اين به. بخواه بيدار بخت پس
 .افتد جدايى شاميان ميان كه مباد هرگز و مباشيد جدا ديگرى

 و برويد خسرو پيش به سره يك همگى. گشتم سير شاهى تخت از ديگر و رفتم من كه زيرا. يدنمان دشمن سرزمين اين بر چندان ديگر
 و برسانيد گردوى به مرا فراوان درودهاى. نخوانيد ماه و خورشيد را او بجز بيĤمرزد، را شمايان شاه اگر. بشنويد را گفتارش و گوييد سخن او با

 چين خاقان از بسيار رنجهاى من. سازيد ويران رى در را بهرام كاخ و بنهيد دخمه در ايران ينسرزم در مرا. بگوييد برايش داده، رخ كه آنچه
 را سخن اين او اگر كه شايد ليك. بفرستد من پرخاش به را ديوى كه بود من رنجهاى آن پاداش اين. كند آفرين كه نديدم نيز روز يك و بديدم
 .بود رهنمون ميان، اين در نيز ديو آن و بود ايرانيان كار هاتن اين كه همانا پس. نباشد آگاه آن از بشنود،

 ناكامى و زارى و خوارى با بهرام ديگر كه بدان: كه بگويد خاقان به و بنويسد اى نامه ناگزير به و آيد او پيش به دبير تا بفرمود بهرام سپس
 و راستى همواره و نكردم بدى تو با هرگز من زيرا. بدار نگاه آزاد دشمن بدى و رنج از و كن شاد مرا بازماندگان اين تو اينك. درگذشت
 .نهاد خواهر بناگوش بر را خود دهان و گرفت بر در را گراميش سر و بداد بسيارى پندهاى را خواهرش بهرام آنگاه. بجستم خردمندى

 . بداد جان و شد خون از پر چشمانش ليك

. كرد مى ياد را سخنانش همه و خروشيد مى درد آن از پيوسته خواهرش. بزيستند دمنددر دلى با ديگر و گريستند او بر زارى به همگان
 بر پيراهنش زير در كتانى جامه و بيĤراست ديبا با را جنگيش تن و بيĤورد برايش سيم از تنگى گاسونه سپس. گشت نيم دو به او اندوه از دلش
 .شد نهان آن زير به سرش ديگر كه بريخت او بر كافور چندان و كرد تنش

  مرنج نمانى اندر كه دانى چو            سپنج سراى كار است چنين

  ايم داده را مرگ تن بيچاره به            ايم زاده را خاك مهتران و كه

   لب خنده از پر رامش ز پر دلت      شب و روز خور باده و اندوه مخور
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 را خرّاد پرويز، خسرو نواختن و قلون مان و انخ كردن تباه و بهرام مرگ از خاقان يافتن آگاهى

 به نيز نامه آن. يافت شده پريشان و رفته برباد را خود نام ديگر شد، آگه بود، آمده بهرام سر بر كه آنچه از خاقان چون ديگر، سوى از
 و خون از پر ديدگانش و گشت درد از پر آگهى آن از خاقان دل پس. بشنيد خاقان و گفت سخن باره آن در فرستاده و برسيد خاقان نزديك
 او براى بود، رسيده پهلوان بهرام به كه را آنچه و بخواند خود پيش به را كارآزمودگان همه و بماند شگفتى در او كار آن از. شد الژوردين لبش
 آنگاه. شدند بريان بيم آن از آتش بى و گريستند زارى به او بر چين مردم همه. شد گريان درد، از بشنيد، را سخن آن كه كسى هر. بگفت
 .داشت توران در فرزند دو قلون. است بوده گناهكار كار آن در كسى چه كه ببيند تا بازجست را كار آن همه خاقان

 .بسوزانيد را او برزن و سراى همه و برافروخت آتشى شد، آگه كار آن از خاقان چون

 و فريب كارش همواره كه بوده خرّاد كار آن كه بدانست پس. بداد تاراج به را ايشان ىچيزها همه و انداخت آتش در نيز را او فرزند دو
 چگونه سگ آن: گفت مى پيوسته. نيĤورد بدست را برزين خرّاد ليك  فرستاد او جستجوى به سوى هر به را مستى شتران پس. بود بيداد

 را گنجهايش همه. كشانيد بيرون به پرده از را او و بگرفت را گيسوانش و اختپرد خاتون  به آنگاه پيچاند؟ جانمان به را آتشى چنين كه گريخت
 . نكرد او رنجهاى از يادى هيچ و آورد ايوان به

 بهرام سوگ به را چندى بود، گشته بدنام كار، آن براى از كه خاقان سان بدين. بپوشانيد كبود هاى جامه چين، در بندگانش همه بر
 .بگذرانيد

 ديگر كه اين از شاه پرويز دل. بگفت او براى بود، شنيده و گفته و كرده كه را آنچه رسيد، خسرو نزد به برزين خرّاد چون سوى، ديگر از
 به پهلوى به اى نامه آنگاه. ببخشيد تهيدستان به ديگرى بسيار چيزهاى و پوشيدنى و درم پس. شد شاد بود، گشته آزاد بدنژاد دشمن آن از

 نيز اى نامه ايران شاه. برآورد گَرد دشمن آن از چگونه و كرد چه دارنده و دادار يزدان كه گفتند آن در و بنوشتند اى دكامهخو و پادشاه هر سوى
 به نيز بسيارى چيزهاى خسرو. بيĤوردند مى و ساز برزنى هر در و بيĤراستند بزم هفته يك. بنوشت قيصر براى بود، شاهى آن خور در كه چنان

. دهم تو به را خود تخت و تاج كه باشد سزاوار كه براستى: گفت برزين خرّاد به. ببخشيد شاهوار هاى جامه موبدان آن براى و دبفرستا آتشكده
 او به خسرو. شد تنگ جايش كه چنان بريخت، او پاى پيش در دينار هزار سد خسرو گنجور و بكرد شاهوار گوهرهاى از پر را دهانش آنگاه
 گَرد او از پيرى تُرك سرانجام كه شد خواهد بهرام همچون و گشت خواهد سياه او بر روشن روز بپيچد، راه از سر كه كسى هر كه بدان: گفت
 چهره نخواهد كه كسى هر و. نبينند تو بى هرگز را زمين كهتران،: گفتند و بخواندند آفرين خسرو بر سخن اين شنيدن با موبدان همه. برآورد

 .بادا رامبه همچون شود، درخشان تو

  آن پاسخ و -بهرام خواهر -گرديه به خاقان نوشتن نامه

 نادرست كار تنها مست مرد از كه همانا: گفت روزى. شد گل بسان خون از چين كشور همه ديگر بپرداخت، را خود دل خاقان چون آنگاه
 نامدار آن كسان از خوار و سست چنين اين اكنون من اچر پس. بود او از نيز من كام و آرامش همه و بود نامدارى آن به بهرام. زند مى سر

 را او خردسال فرزند اندوه. گرود نمى من سوگند به پس آن از ديگر و كند مى نكوهش من بر بشنود، را اين كه كسى هر كه براستى. ام بازمانده
 سپس. بود پيوسته ما با خرد و مهر با او جان پس بود، تهگش خويشاوند ما با فرزندمان راه از او چون. نيانديشيدم او خويشاوندان به و نخوردم
 آفرين ايشان بر و ببين را پهلوان بهرام كسان: گفت بدو و راند سخن باره آن در اندازه از بيش او با و آيد او پيش به تا بفرمود برادرش به خاقان
 اين براى از را كشور روى. باشم مى سوگوار آن براى از ام زنده تا و تمهس خسته جگر كار، اين براى از من خود كه بگوى را آنها و بخوان بسيار
 داند مى باشد، خردمند كه كسى هم باز آورم، زمين بر نيز را آسمان و بيĤورم كين درد، اين براى از چند هر كه دانم ليك. بشستم خون با كين
 بدانيد اينك. بود واژگونه ديو جادوى براى از كارها آن همه و بود انگونهبد كه بود او سرنوشت اين. گذشت نخواهد يزدان فرمان از هيچكس كه
 .هستم كهن پيمانهاى همان بر و بگفتم پيشتر كه سخنانى همان بر من كه

. مردمى هم و است راستى هم را تو كه براستى دامن، پاك و پارسا زن اى: گفت آن در و بفرستاد جداگانه اى نامه گرديه براى خاقان
 هيچ سرانجام. نشست راز به دلم با خرد و بيانديشيدم تو كار باره در بسيار من كه بدان. باشد مى بدور كاستى از و است فزونى از تو تسرش
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 تا كوشم مى و داشت خواهم خود تن و جان همچون را تو نيز من. بيĤراى خود خرد با مرا خانه اين پس. نديدم خودم، از بهتر تو براى كدخدايى
 . نشكنم را مانتپي

 مرد اين پيش به دارى، كه سخنى هر نيز تو اكنون. كنم همان بخواهى، آنچه هر و بود خواهد روا سرزمين آن در تو فرمان پس آن از
 .كن آگاه اى، انديشيده كه آنچه از مرا و خواهى مى چه تا ببين و ساز همراه خود روشن روان با را خرد. بگوى خردمند

 اين و بود گفته او به خاقان كه را آنچه و رفت بهرام كسان نزديك به و آمد مرو به تازان سرو، از قمرى بسان شنيد، چنين هك خاقان برادر
 ناگهانى، مرگ اين كه همانا كارديده، و پسنديده خردمندان اى: گفت سپس. بگفت ايشان براى بود، آشفته كشته، بهرام خون براى از او كه

 .بادا او يار دادگر، داور و باد بسيار مزد او از را شما اينك. برد نمى گمانى چنين گيتى در هيچكس و نبود ناچيز كارى

 باره در نيكو سخنان آن و پند و پيوند آن باره در را خاقان سخنان آن همه و بداد بهرام خواهر به پنهانى را نامه آن خاقان برادر سپس
 و بگفت جوان مرد. بكرد ياد او براى سگالشگر، هم و است اندوهگسار هم او كه اين و زن پارسايى و پاكى باره در نيز و نو و كهن روزگاران

 ساخت، يار دانش با را خرد و بخواندند نامه آن در را خودكامه خاقان سخنان آن چون آنگاه. بماند خاموش همچنان و بشنيد دامن پاك گرديه
 خود، كار اين با خاقان كه همانا. بنشاندم خود كنار در را خرد و بخواندم را نامه اين من: گفت بدو پس. كرد نامه آن پاسخ دادن آهنگ دل در

 و مباد خسته اندوه، از دلش. بادا شاد او به بزرگى كاله و نماند تهى خاقان از گيتى هرگز پس. كنند مى كارآزموده پادشاهان همه كه كرد چنان
 دارد، خرد و است بزرگ كه كسى هر بخوانيم، را نامه اين و بنشينيم هم كنار در ما همه چون كه بدان  ينكا. مبادا گسسته او از نيز گيتى اميد
 نيز من. باشد نمى سخنى چنين گفتن هنگام و است شيون از پر سره يك ما دودمان اين اكنون ليك. بيانديشيد آن باره در و بنگرد آرزو اين به

 آن آيا بيĤيم، راه آن به زودى اين به من اگر ولى. باشد نمى شوهر از بهتر پاك زن يك براى چيزى هيچ كه ماناه و بروم ايران به كه خواهم نمى
 مرا خردمندان. بود نخواهد رادى و پارسايى سر از كارى بكنم، شادى آهنگ سوگ، هنگام به چون گفت؟ خواهد چه من به خردمند شاه
. شد خواهد چه كه ببينم تا شنوم، مى بشنوم، بايد گويندگان از هرچه پس. دانست خواهد آزرم بى امر نيز خاقان خود و خواند خواهند شرم بى

 و برو شادى با اينجا از تو اكنون. گويم مى اى نامه در را همه و فرستم مى شاه نزديك به را سوارى بگذرد، سوگ اين از ماه چهار چون كه بدان
 .بازگشت مرو از شادى با نيز كارآزموده مرد آن و بداد فرستاده آن به فراوانى پيشكشهاى گرديه سپس .بگوى خاقان به دادم، كه را پيامى اين

 مرو از گريختن و خويش پهلوانان با گرديه سگالش

 :گفت ايشان به و بنشست سگالشگران با آرامى به خردمند و جوان زن آن سپس

 سخنان گونه همه اين براى از و خواسته خود همسرى به مرا خاقان. نگردد كهن مدل بر جاودانه كه آمده پيش برايم نويى كار كه بدانيد
 سال بيست پهلوان بهرام ليك. نيست آهويى هيچ باره اين از را او پس. است توران سپاه خداوند و دلير و شاه و بزرگ او. است بيĤراسته را خود
 آن كه هنگامى تا. جوشيد مى كينه از سرش مغز شد، مى خواستار او از مرا كسى كه گاه هر و بداشت نگاه پدر بى مرا بمرد، پدرم كه آن از پس
 و است دستگاه هم را او و نيست ناچيزى مرد خاقان، شاه اكنون ولى. كند ياد من از كه نبود اين ياراى انجمن از را هيچكس بود، زنده من شير
 .نيرو هم

. ديد خواهد رنج و اندوه روزگار، فريب از و خويشاوندى اين از سرانجام آيد، پديدار خويشاوندى ايرانى و ترك ميان كه بكوشد چون ليك
 سر آغاز همان در بود، نشده زاده مادر از او چون هيچكس كه جوانى آن. يافت آفتاب تابش بجز اى بهره چه افراسياب، از سياوش كه بنگريد
 به تركان از نهان ناگهان، را سخن اين ما تا بكنيد كارى اكنون پس. برآورد گَرد توران و ايران از كرد؟ چه نيز سپهبد آن پسر. داد باد بر را خود
 اندوه و رنج اين از و سازد آشكار شاه بر را ما كار اين تا ام فرستاده گردوى نزد به اى نامه و ام خورده را كار اين اندوه اين از پيش من. ببريم ايران

 .گويد سخن او با ما

 .بگرود من چرب گفتار اين به بشنود، را آن چون يزدان، نيروى به كه باشد پس
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 و جنباند نمى جاى از نيز آهن كوه را تو. باشى مى چين و ايران بازوى و پشت و هستى بانو تو: گفتند بدو سخنان اين شنيدن با همه
 تو آن از فرمان و هستيم كهتر همگى ما. باشى مى هوشيارتر ،دانا دستور از و بيدارتر نيز خردمند مرد از. هستى مردانگى به پهلوانان راهنماى

   .است

 را سپاهيان همه و بيĤمد سپس. بنشاند ايوان در و بداد درم را او و بخواند را لشگر ديوان مهتر بشنيد، ايشان از را سخن اين گردوى چون
 سر نيز سوار ده با رويارويى از جنگ هنگام به ايشان از يك هر كه برگزيد ايشان ميان از را پهلوان شست و سد و هزار و بنگريست

 از و بپيچد كارها نشيب و فراز از دلش نبايد ديگر نشيند، اسپ بر كه كسى هر: گفت رزمساز سپاه آن به بداد، درم ايشان به چون. پيچيدند نمى
 ميان در و هستيم ياور و پشتيبان بى و بيگانه توران، در ما هك چرا. برويم دليران شاه آن نزد و ايران سوى به كه بايد. بترسد دشمن سپاه انبوه

 اين براى از شمايان ليك. بروم گردد، خيره خواب، از دشمن سر و شود تيره شب چون خواهم مى. باشيم مى خوار و سست چنين اين بزرگان
 آهنگى چنين اگر ولى. برزميد ايشان با همگى پس .آمد خواهند شما جنگ به چينيان از سپاهى كه پندارم مى چنين من. مشويد دلتنگ رفتن

 همراه به مهتر ايزدگشسپ و سينه يالن. بكردند چين با جنگ آهنگ و برخاستند و نهادند  اين بر سرانجام. مجنبيد اينجا از نيز تن يك نداريد،
 سوى به گرديه سپس. باشد شادكام آن بر دشمن كه است بودنى زنده از بهتر آورى نام با مردن: گفتند مى همه. گشتند سوار اسپ بر نامداران
 گرديه شد، تيره شب چون آنگاه. كنند بار آنها بر را بنه تا برگزيد آنها ميان از شتر هزار سه سان بدين. بخواست شتر و برفت دشت در كاروان
 آن پهلوانى، تيغ و كالهخود و جوشن با و برافكند اسپ بر اى مايه پر برگستوان و گشت سوار اسپ بر دست در گرزى با سرافراز، پهلوانى بسان
 .براند باد همچون پيوسته سياه شبهاى و درخشان روزهاى در را سپاه

  را او گرديه كشتن و گرديه پس از را تُورگ خاقان، فرستادن

 بدو و آمد او نزد به خاقان برادر پس. ستندبخوا زينهار او از و رفتند او يارى به و خاقان نزديك به بهرام سپاهيان از بسيارى ديگر، سوى از
 چنين اگر و.[اند خواسته زينهار من از بسيارى سپاهيان اكنون كه چرا. كشانيد ايران به دالور سپاهى بايد جنگجوى و نامور مهتر اى: گفت
 رنگ بشنيد، را سخنان آن كه چين رسپهدا. خنديد خواهند تو درگاه بر ننگ اين براى از سپاهيانت و كشور مردم همه جاودان تا]  نكنى

 هيچ برسى، ايشان به چون ليك رفت؟ كجا به سپاه آن آيا كه ببين و بران را سپاهيان و كن شتاب: گفت بدو و گشت ناپديد خشم از رخسارش
 را ايشان و بگوى سخن خوبى به آنها با. بشكنى كار اين با را بدخواه پشت شايد تا بگوى سخن ايشان با شيرينى سخنان با نخست و مكن تندى
 چنان آنها از مرو در و نكن درنگ و كن مردانگى ديگر تو. كرد تو با جنگ آهنگ ايشان از هيچيك اگر ولى. برافراز مردانگى به را سرشان و بنواز

 .بشود تذرو پر بسان زمين كه بساز گورستانى

 شيردل، زن آن چون. برسيد ايشان به چهارم روز به و بيĤمد جنگاور انترك از برگزيده سوار هزار شش همراه به شنيد، چنين كه سپهدار
. آورد سپاه پشت در را سپاه بنه همه و برفت سپاهيان سوى به سپاه ميان از باد بسان و نكرد ياد خود دل در ايشان از هيچ بديد، را سپاه آن

 دست بر را خود جان كه سپاه دو. گشت سوار راهوار اسپى بر و بپوشيد را برادر زره زن آن آنگاه. بنگريست نبرد براى را جايى و برفت سپس
 زن آن شايد: گفت ايرانيان به و آمد سپاه پيش به -خواند مى پير گرگ را او خاقان كه - تُورگ پس. بركشيدند رده يكديگر برابر در بودند، نهاده
 به پس. نشناخت را او دالور تورگ بود، بسته ميان جنگاوران بسان گران، افزار جنگ آن با گرديه چون. نيست بزرگ انجمن اين همراه به پاك
 .است سخنانى نو و كهن روزگاران از او با مرا بجويم؟ سپاه اين ميان كجا در را كشته شاه آن خواهر آيا: گفت ديگر بار و رفت او پيش

 را گرديه آواى تورگ چون. افكنم مى اسپ نيز درنده شير بر اينك كه هستم من اين: گفت بدو شنيد، چنين كه گرديه هنگام همان در
 او براى تو تا برگزيد را تو پادشاه، اين ميان از چين خاقان كه بدان: گفت و آمد شگفت را او بشنيد، جنگى اسپ آن روى بر سترگ شيرى بسان

 .آورد خواهم بجاى را نيكويى اين پاداش بشنوى، را سخنم اين اگر: گفت مى پيوسته او. باشى برگزيده سوار و شير بهرام آن از يادگارى

 چرا. ام نگفته تو به را سخنان آن هرگز كه بدان چنين خود با پسندى، نمى گفتم، كه را آنچه اگر: كه بگوى او به و بشتاب: گفت نيز من به
 من به خاقان آنگاه. بروى سرزمين اين از نبايد هم زبا كه بدان نيست، كردن شوهر آرزوى را تو اگر ليك. بازگشتم گفتم، كه آنچه از نيز من كه

 از و رزمگاه اين از تا بيا اينك: گفت بدو شنيد، چنين كه گرديه .بيĤور بند در را او نپذيرد، را تو پند اگر و بگوى سخن او با گونه بدين: گفت
 سترگ نامدار آن پيش به سپاه پيش از شنيد، چنين هك تورگ. دهم پاسخ را تو گفتى، كه سخنى هر من تا برويم كنارى به سپاهيان ميان
 اى ديده را بهرام خودت تو: گفت بدو و بگشود را خود روى و برداشت خود سر از را تيره كالهخود بديد، تنها را او جوى چاره زن آن چون. بيĤمد



260 
 

. كنم مى آزمايش رزم، در را تو من اينك. آمد بسر زگارشرو اكنون ليك. مادر هم و بود پدر هم من، براى او. اى پسنديده را او رزم و سوارى و
 سپهدار آن. بتاخت او پس از نيز ايزدگشسپ. برانگيخت جاى از را خود اسپ و بگفت اين گرديه،. بگوى يافتى، كردن شوهر سزاوار مرا اگر آنگاه
 بزد او كمربند به اى نيزه چنان و درآمد سوار آن نزد به نيزه با نامدار پهلوان آن خواهر. برآويختند يكديگر با نبرد شير دو آن و بتاخت نيز چينى

 آن با نيز سينه يالن پس. شد روان ريگها روى بر او زير به خونى جوى افتاد، زير به اسپ پشت از تورگ چون. بگذشت تنش و گبر از كه
 چندان ديگر و بساخت زخمى و كشته را بسيارى و دادب شكست را چين سپاه همه و برانگيخت رزمگاه آن در را خود اسپ برگزيده سپاهيان

 .نماند اسپ روى بر كسى

 . بود گشته سرنگون ديگرى و بود سر بى يكى و شد روان خون رود دشت، آن سراسر بر

 كه همانا. رسيد آموى به چهارم روز به. كشانيد دليران شهريار آن نزد به و ايران سوى به را خود سپاه شد، پيروز بدانسان گرديه چون
 .پرداخت انديشه به آنجا در و بنشست آموى در چندى گرديه. باشد شده ستان گيتى چنين اين كه اى نديده را زنى

 :گفت و ساخت آگاه كارى هر از را او و نوشت برادر سوى به اى نامه درد، با آنگاه

: گفت گرديه سپس. باشد آزار بى ما از او روان كه باشد پس. داد بسيار مژده تو و من به بمرد، پهلوان بهرام كه هنگامى آن در كه بدان
 ليك. بيĤمدند ما پس از جنگاوران و نامداران از گرانى سپاه كه بگوى را او. بگوى ايران بلند شهريار آن به شنيدى، من از كه پندى هر تو اينك
 گزندى هيچ كه نبايد و هستند من با بسيارى نامور مهتران نيز اكنون. بزم نه و ببينند رزم نه پس اين از ديگر كه رفتم ايشان رزم به چنان من
 . بيĤورد پاسخ برايم من فرّخ اختر شايد تا ام نشسته آموى در من پس. آيد ايشان بر

 -هرمزد -پدرش خون به را بندوى خسرو، كشتن

 با كه نديد را بزرگان از هيچيك ديگر. نشستب آرامش به ايران شاه شد، برداشته ميان از ديگر جنگاور بهرام چون ديگر، سوى از
 .شود روياروى او با جويى كينه

 من خويشاوند و گذرد مى من پيش از پيوسته پدرم كُشنده ساخت؟ نهان را انديشه توان مى كى تا: گفت خود پاكيزه دستور به روزى پس
 در و بخورد مى چندى خسرو و بنهادند خوان آنگاه كنم؟ شاهىپاد توانم مى چگونه باشد، خون از پر چنين اين روشنم روان چون پس. است
 خون به ميان باشد، دست بى چون ديگر تا ببريد تنش از او پاى و دست اكنون هم: گفت راهنماى به سپس. كرد بند در را بندوى روز همان
  سپرد يزدان به را ونشخ از پر روان و بمرد درنگ بى او و ببريدند را او پاى و دست سان بدين. نبندد كيان

 را گرديه او خواستن و پرويز خسرو از گستهم سرپيچيدن

 درگاه به اينجا از و مگوى سخن باره اين در هيچكس با: گفت و بكرد بسيار اندرز را او و فرستاد خراسان سوى به را كسى خسرو سپس
 .بيا اينجا به بخوانى، ار ما نامه اين چون و مكن درنگ هيچ كه بگوى گستهم به و برو مرزبان آن

 شنيد، چنين كه گستهم. بگفت او به را -خونريز و جوان  شاه آن -پرويز فرمان رسيد، آسان تن مرد آن درگاه و خراسان به فرستاده چون
 ايران شاه شنيد كه بود همانجا در. رسيد - بزرگان شهر آن - گرگان به آمل و سارى از تا براند را سپاه و آورد گرد را خود پراكنده سپاهيان همه
 زرد اسپ آن پشت از و بِكَند خود پهلوانى تن از گوشت بشنيد، را سخن اين چون. است بكشته را برادرش مستى، گاه به شبانه و گشته تند
. سازد تباه درشپ كين به را او خواهد مى شاه كه دانست ديگر. بريخت سر بر خاك خروشان و بكرد چاك را خود پهلوانى جامه و آمد فرود رنگ
. بتاخت نارون بيشه سوى به و بكرد انجمن را خود پراكنده سپاهيان آنگاه. شد همراه باد با گويى كه بازگشت جايگاه آن از خروشان چنان پس
 بودند، يكارب مردمى كه هرجا در و بتاخت سو هر به كين، آن براى از ديگر. كشانيد بيشه آن به را سپاهيان رسيد، آمل كوه نزديكى به چون

 آمد مى فرود سرشان بر پيوسته بود، آگاه آن از گستهم و بود شاه لشگرگاه كه جايى به سپاهيان آن با سپس. گشتند او بنده نان، براى از همگى
 .تاخت مى ايشان بر و
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 گَرد مرو در و كرد چه خاقان نمرزبانا آن با سپاهيان آن همراه به خواهرش كه بگفت برفت، ايران شاه نزد به گردوى چون ديگر، سوى از
 .برآورد ايشان از

 و برفت سترگ و نامدار خاقان آن پيش از بزرگ سپاهى همراه به نيز گرديه و آمد بسر بهرام روزگار كه بشنيد گستهم هنگام همان در
 سوار اسپ بر ايشان شدن پذيره براى زا را خود سپاهيان پس. كرد چه چين نامداران آن با گرديه بيĤمد، خواهى كين به او پس از سپاهى چون
 سپاه آن كه گستهم. رفت او پيش به آموى از نامدارانش همراه به شد، آگه او آمدن از گرديه چون. براند بيشه آن از را سپاه باد همچون و كرد
 را بندوى درد آن. بخورد اندوه بهرام براى از فراوان و آمد گرديه پيش به درد از پر و برانگيخت سپاه ميان از را خود اسپ بديد، راه ميان در را

 شهريار: كه بگفت ايشان به و آمد زير  به اسپ از گريان بديد، دور از را ايزدگشسپ و سينه يالن چون آنگاه. بگريست خون و بگفت او به نيز
. بود نداده كشتن به را خود تن او براى از بندوى و نشده زاده او خواهر از شاه گويى. شد بد نيز من روزگار ديگر و ساخت تباه را بندوى ايران،
 و دست -بود سزاوار او نژاد از كه چنان -مستى گاه به شاه ليك. ساخت مى او خاك برخىِ را خود روان و داشت مى برتر نيز خود بر را او بندوى

 ببيند، دور از را سينه يالن چون. است بر بى بيدى، درخت همچون او كه زيرا داريد؟ بدو اميدى چه شمايان اكنون.  ببريد را بندوى پاى
 .گشتى كامروا گيتى در كه بود او براى از و بودى بهرام ساالر تو: كه گويد مى و كند مى نو را كينه آن و شود مى برآشفته

 بيش بر باشيد، من با اينجا در گرا اينك. است بهتر تيز دشنه نيز او گلوى براى و كند پرهيز او از كه است بهتر بشناسد، را او كه هر پس
 را او پند باشند، بدور گزند از خواستند مى چون بشنيدند، را او پند كه ايشان همه پس. پردازيم مى سگالش به يكديگر با كار اين كم و

 و گشت سست او گفتار نيدنش از گرديه. بكرد ياد او براى را بهرام كردار پيوسته و گفت سخن تيزى به گرديه با گستهم آنگاه. بپذيرفتند
 .گشت درخشان او تاريك انديشه آن و ماندند گستهم نزد در همه گونه بدين. يافت راه دلش بر نادرستى انديشه

 چه كردن شوهر براى زن اين آيا: گفت سينه يالن به روزى پس. بود اندوهگين گاه و شادمان گاهى گستهم بگذشت، اين بر چندى چون
 بدو و رفت گرديه پيش به سينه يالن آنگاه. شويم مى بسيار خود گفتار با را دلش و گويم مى باره اين در او به: گفت بدو هسين يالن گويد؟ مى

 را ايرانيان كه چرا. كنى چنين كه بود هم سزاوار و گزيدى دورى خاقان از اين از پيش. ام ديده گيتى در سگالشگر زنى را تو من كه همانا: گفت
 بدو شنيد، چنين كه گردويه گويى؟ مى چه -سپاه با و بزرگ و توانگر سپهبد و شاه خال آن - پهلوان گستهم باره در اكنون ليك. پسنديدى مى

 دالور پهلوان كه -گستهم به را گردويه سخن، اين شنيدن با سينه يالن. شد نخواهد ويران برايش از ما دودمان باشد، ايران از كه شوهرى: گفت
  نبيند بلندى  آن از را نشيبى هيچ كه چنان داشت، مى نگاه سيبى تازه بسان را گردويه پس آن از نيز گستهم. بداد -دبو خسرونژادى و

  گردوى و پرويز خسرو چاره به گردويه دست به گستهم شدن كشته

 گستهم ديگر كه اكنون: گفت ىگردو به و برآشفت روزى پس. بود درد از پر گستهم براى از شاه جان و بگذشت اين بر گونه بدين چندى
 از كسى. بود ايشان سگالشگر كار، اين در او كه كنم مى گمان چنين من و رفتند گستهم سوى به نيز بزرگ انجمن آن همه شد، گرديه همسر

 چشم و رسيد فرا بش كه اين تا بگفت سخن سان بدين خسرو. بكرد آشكار برايمان بود، نهان كه را آنچه همه و بيĤمد آمل از ما كارآگاهان
 تخت بر راهنماى آن با و كرد تهى بيگانگان از را آنجا شاه بيĤراستند، را او كاخ همه و بيĤوردند مى و شماله چون. گشت خيره ديدن، از پهلوانان
 از را فراوانى هيانسپا من: گفت گردوى به شاه. گفتند سخن يكديگر با كار آن كم و بيش باره در گونه همه خسرو و گردوى آنگاه. بنشست

 .ام انديشيده چيزى من اكنون. بازگشتند گداز و ناله از پر و زخمى و بسته ايشان همه  ليك. ام فرستاده آمل به خواهانه كينه اينجا

 هيچكس به را سخن اين تو و هست من نزد در اى چاره اينك. بود نيكخواه هميشه گرديه بود، گشته گمراه چوبينه بهرام كه هنگام آن در
 و كار هر در و كنى دوستدارى كار اين در بايد تو كه بگويم و بنويسم گردويه سوى به بهشت باغ در مى از پر جوى بسان اى نامه بايد. مگوى
 يك همچون ما با گردوى كه اينك ليك. بودم نگفته سخن دلم راز اين از كنون تا و بگذشته اين بر درازى روزگار كه بدان. سازى يارى هرجا
 گستهم تا بساز اى چاره. شود گم زشتى پتياره آن براى از كه بكنى اى چاره توانى مى چگونه تا بنگر پس. باشد مى گفتن سخن روزگار است، تن
 در را تنيكخواهان و سپاهيان همه رساندى، انجام به را كار اين چون آنگاه. بيĤورى چنگ به را ما خانه و دل كار، اين با و آورى سنگ زير به را

 خودت. گردد كشور آن مهتر تا دهم مى را كشورى بخواهى، كه كسى هر به. بود نخواهند خوار جايى هيچ در ديگر و داد خواهم زينهار گيتى
 بندى و خورم مى نيز سوگند چندين گفتم آنچه بر من كه بدان. آمد خواهى ما زرين شبستان به باشى، آورده بسر را ما كين آن همه چون نيز
 .باشند شاد من از خويشانم از هيچكس كه مبادا بپيچد، سوگند اين از دلم كه اگر و افزايم مى بندها اين بر
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 و فرزند و جان من كه دانى مى خود تو. باشى خوشه بخش در ناهيد ستاره همچون و جاويد: گفت شاه به شنيد، چنين كه گردوى
 .شمارم نمى چيزى هيچ به تو سر برابر در -باشند ارجمند اچيزه اين اگر -را خود آباد بوم و بر و خويشاوند

 خود نوشته كه خواهم مى اى نامه ليك. سازم مى درخشان را او تاريك جان و فرستم مى گردويه نزد به را كسى كار، اين براى از نيز اينك
 چرا. دارم مى دور كار اين از را بدانديش و فرستم مى خواهرم نزد به را خود زن كار، اين براى از. باشد آن بر او مهر با درخشنده ماه بسان شاه
. برد خواهرم سوى به را تو پيام بايد كه بينم مى نگرم، مى كار اين در هرچه. باشد سگالشگر  كه زنى بويژه  است زنان كار تنها سخنى چنين كه

 .برآيد تو كام به بيشى و كم هيچ بى و زود كار، اين كه باشد

 سياه مشك و كاغذ خود گنجور از درنگ بى. باشد باد همچون او دل بر رنجها آن همه ديگر و گشت شاد بشنيد، را سخن آن خسرو چون
 شد، خشك نيز نامه آغاز سر چون. بنوشت البه و پند گونه همه و سوگند و پيمان از پر دوستان، رخسار و بوستان گل بسان اى نامه و بخواست
 .بگذاشتند سياه مشك مهر آن روى بر بود، آن بر شاه پرويز نام كه را نگينى و دبنهادن آن بر مشك از مهرى

 همه آن براى از و بكرد بهرام كه آنچه از نامه آغاز در. بگفت بسيارى سخنان و پند آن در و بنوشت گرديه براى اى نامه نيز گردوى آنگاه
 در باشد، نداشته خرد جانش كه كسى هر كه بدان. بيĤورد بخشايش او بر يزدان: گفت آنگاه. راند سخن ساخت، بدنام را سرزمين آن و دودمان

 آن بيĤيد، تو نزديك به من همسر چون اينك. گرويم مى گيهان خداى داد به و رويم مى او پس از نيز ما رفت، او اگر. نگرد نمى كارها بيش و كم
 آنگاه. گشت برخواهد ما از بخت كنى، چنين اگر كه بدان و مپيچ سر او رگفتا از گونه هيچ پس. ساخت خواهد درخشان را تاريكت انديشه
 .بپيچيد پرنيان ميان در را ها نامه آن و نهاد خود نامه آن ميان در نيز را خسرو نوشته آن گردوى

 به و بود زن رستاده،ف آن. بتاخت نارون بيشه سوى به بشنيد، را خودكامه سخنان آن چون و بگرفت را نامه آن گردوى گر چاره زن پس
 راندند سخن بهرام باره در چندى پس. گشت خرّم بهارى همچون او ديدن از نگار و بوى و رنگ از پر رخسارى با گرديه. رفت مى نيز زن نزديك

 .بنمود راه را او و بداد بدو را شاه نوشته و خود شوهر نامه آن نهانى گردوى زن آنگاه. بباريدند ديدگان از اشك و

 :گفت و بخنديد. ديد زمين روى بر را ماه گويى بديد، را شاه نامه شيرزن آن چون

 تن پنج براى را شاه نوشته آن و برفت گردويه سپس .داشت نخواهد رنجى برايش كار اين باشد، داشته يار پنج تنها كه كسى هر كه بدان
 دست در را آنها دست و ببست پيمان ايشان با زود بگشود، لب تن پنج آن با باره اين در چون. ساخت نهان نامدار انجمن آن از را آن و بخواند
 ناگهان و بساخت خاموش را شماله گرديه شد، تيره شب چون. بنشاند خود خوابگاه نزديكى در و بخواند خود كنار به را تن پنج آن آنگاه. گرفت
 سرانجام و بكوشيدند مست گستهم با بسيار و آمدند گرديه يارى به و رنامدا آن بالين به نيز تن پنج آن. بگذاشت شوهر دهان بر را خود دست
 و بانگ هنگام همان در. بسپرد جويندگانش به را روشن روز و شب و بمرد تاريكى آن در سپهبد گستهم. ببستند هميشه براى را گويايش زبان

 ايرانيان تيره شب آن در و كرد تن بر رومى گبر بشنيد، را آوا آن باك بى زن آن چون. برآمد باد و آتش برزنى هر در و برخاست شهر در فريادى
 .راند سخن ايشان با كشته آن باره در چندى و بخواند خود نزد به را

 گوهر نامه آن بر و بخواندند آفرين آن ديدن با سركشان همه. بيافزود آنها تندى و دليرى بر و بداد نشان ايشان به را شاه نامه آن سپس
 .ندندبيافشا

 را او پرويز، خسرو خواستن و خسرو به گرديه نوشتن نامه

 سوى به نيكخواه و بدخواه مردمان آن باره در اى نامه و بخواست خامه و آمه و بنشست سگالشگر كنار در آرامش با باك بى زن آن آنگاه
 نيكخواه دل كام به بفرمود، شاه كه كارى آن: گفت پسس. بشست دلش از را كينه كه بكرد آفرين كسى آن بر نامه آغاز در. بنوشت ايران شاه

 اين گوش از گوشوارى چه و دهى مى فرمان چه كه ببينم تا ام نشسته من اكنون. شد پراكنده بزرگ شاه بخت به نيز سترگ سپاه آن. برآمد
 .آويزى مى بنده

 .رسيد بدو نويى شادمانى زن آن براى از رسيد، خسرو نزديك به نامه آن چون
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. بكردند بسيار آفرين و نوشتند او براى چين ارژنگ بسان اى نامه و بخواست را روانى روشن و پاك و اختر بلند و زبان شيرين فرستاده سپ
 .ناميد ماه افسر را او نامه، در و بخواند خود درگاه به را گرانمايه زن آن شاه سان بدين

 همچون شهريار نامه آن ديدن از شيرزن آن. بكرد ياد برايش را خسرو سخنان آن همه و آمد زن پيش به گَرد همچون شتابان فرستاده
 .شد بهار گاه به درخشنده گلى

 سپاهى رسيد، شاه شهر نزديكى به چون. برنهاد بنه رسيد، فرا روز چون آنگاه. بداد روزى را ايشان و بخواند خود درگاه به را سپاهيان پس
 به را بسيارى بشار سپس. ديد اندوه از پر را شاه دل و يافت بار آمد، شاه درگاه به راه آن از گرديه چون. دبرفتن ايشان پيشواز به راه ميان در

 توان را كسى. بشمرد شاه گنجور براى را ها خواسته و گنجها آن و آورد شاه پيش به خواسته و گنجها همه و بودند او با كه سرانى آن همراه
 با و آزاد سروى بسان كه گردويه به خسرو. نبود زرين سپر و تخت و كمر و تاج و زربافت ديباى و هوارشا گوهر و دينار همه آن شمردن
 لبانش از گويى و بودند شب سياهى به گيسوانش و روز سپيدى به رخسارش. كرد نگاه بود، تذرو چون رفتنى راه و بهار همچون رخسارى
 نيز و گرديه برادر نزد به را كسى سپس. ساخت فزونتر همگان از را او پايگاه و بفرستاد خود انشبست به را او شاه پس. باريد مى خوشاب مرواريد

 . بداشت را خود جان همچون پس آن از و بپذيرفت و بخواست كيش آن آيين به را گردويه و بفرستاد خود فريادرس دستور آن نزد به

 .بداد چيزى گونه همه و دينار و درم و شاهوار هاى جامه نيز گردويه ياران براى

 پرويز خسرو نزد گرديه نمودن هنر

 خاقانيان با كه جنگى آن از كه تاج و تخت و ماه و خورشيد به سوگند: گفت گردويه به ايران شاه روزى بگذشت، اين بر هفته دو چون
 كمان و زين و اسپ تا بفرماى. باشى جاويد اها،ش: گفت بدو شنيد، چنين كه گردويه. ببند ميان به كمر همانگونه به و گوى سخن او با بكردى،

 گلشن باغ در را ما تخت: كه بفرمود كنيزى به شاه سپس. بيĤورند خدنگ تيرهاى از پر تركشى و گبر و كالهخود و نيزه و كمين كمند و
 در راهى هيچ گويى ديگر. برفتند باغ آن به خسرو خوبرويان از تن دويست و هزار و رومى و ترك كنيزان و دل بيدار بندگان همه آنگاه. بيĤراى

 .خراميد مى پيش در خورشيدى همچون -بود سيمين ستونى بسان بااليش كه -نيز شيرين. نبود باغ آن

 رومى كالهخود و زره ترك، ريدك از و رفت شاه نزديك به و بخراميد خود نشستنگاه از پياده دست، در نيزه و كمربسته گردويه آنگاه
 سياه اسپ آن نزديك به تا بفرمود هنر پر زن آن به شاه. باش دور بد از و بگشاى چشم ديگر اينك: گفت گيتى شاه آن به سپس. بخواست

 هر. بتاخت راست و چپ به و بگرفت آوردگاه باغ آن در آنگاه. پريد زين روى بر باد همچون و گذاشت زمين بر را نيزه بن و برفت گردويه. بيĤيد
 بسان گونه اين تورگ، با رزم هنگام به من كه بدان: گفت شاه به گردويه. گذشت مى نيز سياه ابر از خروشش گرداند، برمى را خود اسپ كه گاه

. بيĤورد ياد به را برادرش خون كه دهى مى دشمن به را افزار جنگ شهريار، اى: گفت شاه به ديد، چنين كه شيرين. بودم خشمگين گرگى
 به خنده با شنيد، چنين كه شاه. است تو با پيوسته او و نشينى مى زر تخت روى بر پاك جامه اين با تو. دهد باد بر را تو كار روزى كه ترسم مى

 .مخواه دوستدارى بجز هيچ زن اين از: گفت شيرين

 .زه: گفت كار آن شنيدن با خسرو. تاخت مى آوردگاه آن درون سان بدين گرديه

 روى از تورگ بسان بزرگ شاه پيش در را او اكنون هم بود، آوردگاه اين در من پيش در اكنون هشا دشمن اگر كه بدان: گفت مى گردويه
 اكنون هستى، اندوه بى روزگار، گردش از كه اى: گفت بدو بود، مانده شگفتى در او دوش و بازو و باال و برز آن به كه خسرو. كردم مى جدا زين
 و باشند مى من جان نگهدار كه دارم گيتى سراسر در ساالر چهار من كه بدان. پايدار يا هستى سست ، مى جام برابر در آيا كه ببينم خواهم مى
 گوهرآگين خانه در نيز و زرين شبستان در نيز گوشواره و گردنبند با كنيز هزار دوازده و است ايرانى جنگى سوار هزار دوازه ايشان از يك هر با

 اين گرديه چون. بگويد من به كهن يا نو سخنى ايشان از تو بجز هيچكس كه خواهم نمى. هستى ايشان نگاهبان تو پس اين از. باشند مى من
  .بخواند آفرين شاه فرّ بر و برُفت خود روى با را زمين روى پس. شد آزاد دشمن سرزنش از ديگر و گشت شاد بشنيد، را سخن
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  رى شهر شدن ويران انگيزه در

 كارآزموده بزرگان و خردمندان و موبدان با شاه شبى. گذشت مى آرامى و ناز با همواره نامور شاه اختر و گذشتب نيز اين بر درازى روزگار
 بيانداختند را جام آن تا بفرمود پس. است شده نوشته آن روى بر بهرام نام كه هست جامى بزم، آن در كه ديد ناگهان. بود سرگرم ميگسارى به
 همه و بكوبند پيالن پاى زير به را رى سرزمين تا بگوييد اكنون: گفت ايران شاه آنگاه. بكردند نفرين اش سازنده و جام آن و بهرام بر همگان و

 كه اى: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو گرانمايه دستور. بسازند دشت همچون پيالن آن پاى زير به را رى و كنند بيرون شهر آن از را مردم
 زمين، روى راستان نه و يزدان نه. شود كوبيده پيالن پاى زير  به كه نيست شايسته و است بزرگ شهرى رى، كه بنگر هستى، كيان از يادگارى
 .نباشند همداستان كار اين با هيچيك

 اگر: گفت بدو دستور. گردد رى مرزبان چندى تا بيابم بدزبان و دانش بى و تبار بى و بدنژاد مرد يك بايد پس: گفت دستور به شهريار پس
 راهنمايى كار، اين در مرا كه است شايسته ليك. آورم مى جاى به را كار اين و جويم مى من بگويد، من به را نابكارى چنين نشان شهريار
 و كژ بينيش و زرد رويش و كوتاه و زشت تنش كه بيابى بدانديشى و بسيارگوى و موى سرخ و اختر شوم مردم بايد: گفت بدو خسرو. گرداند
 همچون و باشد بزرگ دندانهايش و سرخ چشمانش و دروغ از پر زبانش و كين از پر سرش و فروغ بى و فرومايه و بددل. باشد درد از پر دلش
 .برود كژ راه به گرگ

 به گيتى سراسر در مهتران و كهتران همه پس. خواهد مى را كسى چنين چگونه خسرو كه بودند مانده شگفت در كار اين از موبدان همه
 شاه فرمان به اكنون و بديدم راه در را گونه بدين مردى من: گفت بدو و آمد شاه نزد به كسى روزى سرانجام. برآمدند كسى چنين وىجستج

 مردم همه و بردند خسرو نزد به را مرد آن. بيĤورند پيشش به را او تا بفرمود شنيد، چنين كه شاه. بفرستد رى به را او موبد، تا آورم مى اينجا به
 بد كار از دمى من: گفت مرد دارى؟ ياد به چه بد كارهاى از كه برگوى خرد، بى بد اى: گفت بدو خسرو. بخنديدند او به سپاهيانش و شورك

 گويم مى دروغ تنها. كنم مى خون از پر را پرسشگر جان و تن و سازم مى ديگرگون را آن گويم، مى كه سخنى هر. نيست من با خرد و آسايم نمى
 .افكنم مى خاك بر را رادى بيخ و پِى و شكنم مى را پيمان آن بندم، مى پيمان كه هر با. نيست دسترسى هيچ راستى سوى به امر و

 ديوان در را رى گشادنامه آنگاه. باشى داشته اين بجز سرنوشتى كه مباد شومت اختر اين از كه همانا: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو
 نام و برفت درگاه آن از او و سپرد او به نيز را اى پراكنده سپاه خسرو. رسيد بزرگى به زشتى آن از پِى نيك آن سان بدين و. بنوشتند او براى
 .ببرد خود با هم را زشت

 ارك اين براى از او و بِكَندند را بامها ناودانهاى تا بفرمود و بشست يزدان شرم از را خود ديده و دل آمد، رى به ناتندرست مرد آن چون
 جارچى و رفت مى سو هر به راهنمايى همراه به خودش. گشت تند كار آن براى از كدخدايان دل و بكشت را ها گربه همه سپس. گشت شادمان

 سرشان بر سنگ باال از و كشم مى آتش به را آنجا ببينم، سرايى در را اى گربه يا و برجاى را ناودان يك اگر: گفت مى و زد مى جار او پيش در
 از و ساختند رها را خود هاى خانه ترس، از مردم آن همه سرانجام. ساخت مى دچار اندوه به را آن دارنده كرد، مى پيدا درمى كه هرجا. زنم مى
 بدكامه زشت مرد آن براى از سان بدين. نبود شهر در هم پاسبانى هيچ و نبود ناودانى آمد، مى باران چون ديگر. بكندند دل آباد سرزمين آن
 ديگر و بود درد و داغ از پر شهر سراسر. تابيد مى سرشان بر آفتاب و گشت ويران آباد، شهر آن همه آمد، رى به خسرو درگاه از كه پِى ومش

 .نكرد ياد ايشان از گيتى در هيچكس

 .شد آراسته گلبرگها با زمين روى و رسيد فرا فروردين ماه كه اين تا بود چنين اين

. گشت رومى ديباى مانند به زمين و درآمد پلنگ پشت بسان مرغزاران همه. شد الله از پر دشت و كوه همه و تگش ژاله بسان ابر اشك
 يافت، ماغ از پر را باغ چشمه همه و ديد گشوده را باغ در خسرو چون. بيĤمدند مرغزار به نيز آهو و ميش و رفتند باغ به بازى براى از بزرگان
. بيĤراستند شادى به را خود زبان و بخواستند مى و بنشستند زار سبزه بر آنگاه. بيĤورد خلوق از پر تشتهايى سپس. بدميدند نفير تا بفرمود
 و بود نشانده گوهرنگارى ستام زرين اسپ روى بر را گربه آن. بيĤورد خود با بود، كودكى همچون درست كه را كوچكى گربه و بيĤمد نيز گرديه

 به چشمانش و بهار همچون رخسارش و قار سياهى به چشمانش. بود نگاريده الله گل برگ با را ناخنهايش و بيĤويخته گوشش از گوشواره
 بسيار آن ديدن از ايران شاه. گشت مى باغ آن در كودكى بسان گربه و بودند بيĤويخته اسپ آن از زرينى زين دامان. بود زدگان مى مستى
 :گفت گرديه به شاه آنگاه. دبخنديدن او خنده با نيز مهتران و بخنديد
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 خرد. ببخش من به را رى گردنفراز، شاه اى: گفت و برد نماز شاه پيش در گر چاره زن آن دارى؟ آرزويى چه كه برگوى نيكخوى، زن اى
 از را ها گربه او زير. بخوان بدساز و بدكيش مردى را او و بخوان فرا رى از را شوم مردك آن. كن آزاد اندوه از را اندوهگينان دل و ساز خود يار را

 و شهر آن شكن، سپاه شوخ اى: گفت بدو و بخنديد زن آن گفتار شنيدن از خسرو .كَند مى جاى از را ناودانها همه و كند مى بيرون ها خانه
 رى از بود، اهريمنى انبس كه را بدكيش و زشت و بدانديش مرد آن گرديه پس. بفرست بدانجا را پارسا يك تو اكنون. دادم تو به را روستا

 .بود فزونى به رو خسروانى تاجور درخت آن براى از پيوسته ديگر گرديه بخت و بازخواند

  ايران مرزهاى به فرستادن سپاه و خود پادشاهى خسرو، كردن بخش

 كهتران همه و گشتند كهتر او برابر در داران تاج همه. شدند او نيكخواه گيتى سراسر شد، گسترده جا همه بر شاه دست چون پس آن از
 فرّخ كواذ و پيروز كه را كهنى گنجهاى در آنگاه. برگزيد ايران از جنگاور و پهلوان و كارآزموده سوار هزار هشت و چهل خسرو. شدند توانگر او از

 را نامداران آن از گذار دشنه و هوشيار سوار هزار دوازده. بكرد نامزد شهرها آن به را كسانى و بكرد بخش چهار به را گيتى. بگشود بودند، نهاده
 بدين و نگردد تباه آن براى از ايران كشور و نيĤيد ايران به روم از سپاهى و باشند آباد و فرّخ سرزمين آن نگاهبان تا بفرستاد روم مرز سوى به

 از نيز نامداران آن از كارزار شايسته جنگجوى هزار دوازده. بشناسد را خود ارزش و مايه سر و كند بسنده خود سرزمين به كسى هر سان
 راه به را او چوبى با شمايان ندارد، نگاه را خود زبان و گردد گمراه كه كسى هر: گفت ايشان به. بروند  زابلستان سياه سرزمين به ايران گلستان
 روز بايد. نماند نهان در سخنى هيچ تا بفرستيد سو هر به را كارآگاهانى. گردانيد چاه و بند در را او ديگر بگذرد، هم اين از كار اگر ليك. بيĤوريد

 را ايشان و بخواند سپاه آن از ديگر پرخاشخر و بزرگ دالور هزار دوازده سپس. نخوابيد تاژ در پاسبان بى هرگز و باشيد داشته نگاهبانانى شب و
 در همگى و بيدار: گفت سركشان آن به. نگذرد آن از دشمنى هيچ تا سپرد آنها به را باختر دروازه. بفرستاد االنان راه به و داد بسيارى پندهاى

 آنها و بداد ايشان به بسيارى اندرزهاى و پند و برگزيد بود، سزاوار كه چنان ديگر جنگى مردان هزار دوازده آنگاه. باشيد گيهاندار پروردگار پناه
 ما فرمان و آگهى با كه اين مگر  بگذارد زمين آن بر پاى چين تا هيتال نسرزمي از نبايد كسى: گفت ايشان به و بفرستاد خراسان سوى به را

 .باشد بسته ما پيمان به روانش و باشد

 و بخواهيد بود، نياز كه گاه هر. شود كوتاه آنها از مردمان دست نبايد كه هست اى آكنده گنجهاى كشورى هر در كه بدانيد: گفت سپس
 به گريان و بيĤوريد را درمها آن همه و بگشود بود، آن بر هرمزد نشان كه را درمى گنج در خسرو. گرديد وهاند بى و باشيد خردمند. شويد خرّم

 .بداد بيشتر داشت، مى پنهان را خود تهيدستى كه كسى به و بداد تهيدستان

 .ساخت جدا تنش از رس بودند، يازيده دست پدرش خون به و بود زنگوى و گستهم نزديك و بندوى يار كه كسى هر خسرو آنگاه

 يك. بكرد بخش چهار به را روز و شب پس آن از. بكرد ديگرى دانشمندانه چاره شد، آسوده نفرين و كين آن از شاه سان بدين چون
 شكستى كه گاه هر و گفت مى سخن او با گيتى و سپاه كار نهان و آشكار باره در و داشت ياد به نيكويى سخنان كه نهاد موبد بر را آن از بخش

 و رامشگران با و شادى به گذراندن براى را ديگر بخش. پرداخت مى دادگرى به زود ديد، مى پادشاهى در زيردست مردمان يا سپاه سوى از
 بخش سديگر. انديشيد نمى بد و رفت نمى بد راه به هيچ است،  نامداران آيين سزاوار كه چنان سان بدين و گذاشت آرامش در مهتران با نشستن

 كه شناس ستاره و گذرانيد مى ستارگان كار چون و چند دانستن به را چهارم بخش. نهاد آفرين گيهان پروردگار ستايش و نيايش هنگام براى ار
 به طراز بتان كنار در را ديرياز شبهاى از نيمى چهارم، بخش اين در و. بود بايستاده كار اين براى از پيشش در بود، راهنماى دانش به را او

 .پرداخت مى ميگسارى

 ديگر بخش. گذاشت اندازى تير و چوگان و ميدان براى را بخش يك. باشد شاد روزگار از گونه بدين تا بكرد بخش چهار به نيز را ماه يك
 هر گشت، ىبازم شكار از ديرياز شب يا و درخشان روز در كه گاه هر. شد مى تازه آن براى از روزگارش كه نهاد شكار و كوه و دشت براى را

 سديگر. بود نبرد روزگاران باره در گفتن سخن و نرد و شطرنج براى از ديگر بخش .بست مى آذين شهر، در او راه سر بر بود، توانگر كه كسى
 را دگانفرستا چهارم. خواند مى را ديرين سخنان و نشاند مى خود كنار در ديگرى از پس يكى را چيزها خوانندگان و نويسندگان و دانايان همه

 به خود كام و شاهوار جامه با فرستادگان آن تا داد مى گردنفراز مردان آن به و نوشت مى را هايشان نامه پاسخ و خواند مى شاه نزديك به راه از
 كه ماه روردينف و نو سال آغاز در خسرو. سپرد مى مهترى هر به و نوشت مى نيز را كشور هر گشادنامه روز همان. بازگردند او درگاه از آرامش

 .شناخت نمى را آن گيتى در كهترى هيچ و ساخت مى نهان و نهاد مى را گنجى شد، مى درخشان كيش خورشيد
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   مرغوا به خسرو پسر شيرويه زادن

 همچون كه قيصر دختر آن از ششم سال به. نداشت گيتى در همتايى هيچ ديگر بگذشت، خسرو پادشاهى از گونه بدين سال پنج چون
 يك و نهانى نام يك پدرش. بخوانند نماز بانگ كودك گوش به كه نبود چنان آيين هنگام آن در. شد زاده شاه همانند  درست كودكى بود، ماه
 را كواذ نام كودك آن گوش در خسرو پس. خواند مى بلند آواى به را آشكار نام و گفت مى او گوش در را نهانى نام. گفت مى او براى آشكار نام

 .بخواند نژاد فرّخ شيروى را او آشكارا در و بگفت

 در كه كسانى آيا كه بپرسيد اخترشناسان از شاه. آمدند كودك پيش به اخترشناسان شد، زاده گذشته شب از پاس سه كودك آن چون
 خواست از گذشتن انتو را تو كه بدان: گفت بدو شناس ستاره شد؟ خواهد چه فرجامش و چيست شاه اين اختر كه ديدند كردند، نگاه زيگ

 خواهد نيز يزدان راه از. خواند نخواهند آفرين او بر سپاهيانش و افتاد خواهد آشوب در زمين كودك، اين براى از كه باش آگاه. نيست آسمان
 را سخن اين: گفت دانايان آن به و گشت اندوهگين شناسان ستاره ناسزاوار گفتار و كار آن از شاه دل بگوييم؟ چه ديگر اين از بيش پس. گشت
[ را بد اختر آن همواره پس آن از خسرو. مگوييد سخن باره اين در زمين ايران بزرگان پيش در هرگز تا باشيد هوش به و كنيد نگاه اين از بهتر
 در و شد انديشه از پر نسخ آن شنيدن براى از ايران شهريار .داشت مى نگاه بود، آن بر شاه مهر كه اى بسته در] بودند نوشته شناسان ستاره كه
 آمدند موبد پيش به مهتران همه پس. نديد را رويش هيچكس چندگاه آن در و گزيد دورى ميگسارى و شكار از. نداد بار را هيچكس هفته آن
 ايشان سخنان موبد ونچ است؟ ببسته كهتران بر را راه چنين اين كه رسيده چه را نامور شاه آن آيا كه ببينند تا راندند سخن او با گونه همه و
 آسمان از ديگر اخترشناس مرد اين گفتار و روزگار براى از من :گفت بدو شهريار. بداد او به را سپاهيان پيام همه و رفت شاه نزد به بشنيد، را

. بديد موبد و بيĤورد را نآ گنجور .بيĤور است، آن ميان در اى نوشته كه را پرنيانى آن: كه بفرمود خود گنجور به خسرو آنگاه. گشتم ناسپاس
 بهتر كسى هر دانش از او و است بس تو براى يزدان كه بدان: گفت خسرو به آن از پس موبد ليك. برگزيد خاموشى و گشت دلتنگ ديگر پس
 چنين بازگرداند؟ را بد آن توان مى اندوه با كجا ديگر بنمايد، اش جوينده  به ديگرگون اى چهره بناچار آسمان سان بدين اگر پس. باشد مى

 آفرين گيهان پروردگار. مباد برايت شادمانى بجز هيچ و مكن يادى ايشان گفتار از هرگز ديگر پس. نيست سزاوار دانشمند از هرگز سخنى
 .باد كنارت در بخت و تو يار و پشتيبان

 سخن اندازه از بيش او با و خواند خود پيش به را پسنديده دبير آنگاه. بكرد نو اى انديشه و بخنديد بشنيد، موبد از را سخن اين كه خسرو
 .براند

 ] ع[  مسيح دار او خواستن و قيصر پاسخ و قيصر به خسرو نبشتن نامه

 پسرى مريم كه زيرا  گذار سر بر را شاهى سزاوار كاله ديگر: گفت نامه آن در. بنويسد قيصر به اى نامه تا بفرمود دبير به ايران شاه پس
 چون پس. است شاهى تخت و بخشش سزاوار هنر، براى از يا و بخت دانش شايسته تنها. اند نديده او چون كودكى هرگز كه بزاد ماه همچون

 .هستى گردنكشى و شادى سزاوار كه چرا  كن زندگانى شادان نيز تو هستم، شادمان من

 از پر كشورش سراسر و بزنند نفير درگاهش بر تا مودبفر بديد، را پرويز نوشته و كرد نگاه قيصر و رسيد قيصر نزديك به نامه آن چون
. برخاست روم سرزمين كران تا كران از رامشگران آواى. ببستند آذين راه بى و راه بر -پيروز شاه آن - شيروى آواز شنيدن با پس. شد بانگ

 شادمانى به مى و ساز با كى شيروى ياد به گونه نبدي را هفته يك. آمد مى خوش بوى و گلها نسيم جا همه از. بردند درگاه به را چليپا چندين
. كرد بار دينار با را شتر پنجاه و درم گنج با را شتر سد پس. آيد او درگاه به ساربان همراه به كاروان تا بفرمود قيصر هشتم روز به. گذراندند
 كه چنان -مرجان از هايى پايه با زرين خوان چهل و -ودنب پيدا آنها تارهاى زر همه آن از گويى كه -نيز رومى زربافت ديباى جامه دويست
 يك و گوهر چند نيز مريم براى. نهاد بار نيز گوهر از چشمانى با جانوران از سيمين و زرين تنديس چندين و -بود شهرياران درگاه سزاوار

 رومى دينار هزار هزار چهار كه نيز را كشور باژ. بفرستاد زبرجد و خوشاب مرواريد از آبدان يك و رومى پرند و نرم هاى جامه و زرين نرّ طاووس
 ده آن گونه بدين و گشت ايشان رو پيش بود، همتا بى فرزانگى در كه خانگى نام به پهلوانى. كرد روانه رومى دل بيدار مرد چهل همراه به بود،

 در او ساالر كه - فرّخ به رسيد، آگهى فرستاده آن رسيدن از راناي پيروز شاه به چون .شد روان ساربان همراه به دينار بارهاى با شتر كاروان
 سر بر زرين كالههاى همگى نيز شاه سواران. گشت سوار اسپ بر تا بفرمود -بود لشگرافروز و گرانمايه پهلوانى و شاهدوست مرزبانى و سيستان
 ايران شاه نزديك و نامور بارگاه به كه اين تا آمد پيش به بيگانگان همچون بديد، دور از را سپاه آن خانگى چون. برفتند او همراه به و نهادند
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 خاك بر را خود رخسار نيز خانگى. نهادند زمين بر سر همگى بديدند، بود، آراسته بدانگونه كه تختى آن با را شاه زيباى رخسار چون. رسيدند
 و برخاستند خود جاى از بزرگان آنگاه. باشى شاد و شاه همواره و باد تو رب پيروزگر يزدان آفرين پاك، دادگر داور اى: گفت مى پيوسته و ماليد
 نيز آسمان خورشيد از. نيست تو همچون فرزانگى در هيچكس كه براستى: گفت شاه به خانگى پس. بيĤراستند او براى شاه نزديك در را جايى
 تو كام بى را روزگار كسى. بادا برومند شاه روزگار. باشد شهريارى چنين بى گيتى كه مباد هرگز. هستى تر يابنده سخنگوى، جان از و ترى تابنده
 .باد زمين نامور شهريار اين بر ما آفرين و قيصر درود. مباد سپاهيانت بى سرزمين اين و تو افسر بى گيتى. باشد نوشته خورشيد بر نامت و نبيند

 نامبردار سرزمين اين به روم باژ و پيشكش با ما كه بدان اينك. مباد روشنايى را او نباشد، شاد شاه، اين سايه در كه كسى براستى
 .بپذيرد قيصر از آفرينها همراه به را چيزها و باژ اين ايران شاه كه باشد. نباشد دژم ما از هيچكس تا آورديم خود با نيز را فرزانگان. بيĤمديم

 خانگى به و بفرستاد خود گنج سوى به را چيزها آن خسرو. بنهادند او رزي در زيرگاهى پس. بخنديد هنر پر مرد آن ديدن از ايران شاه
 هم و گوينده هم كه -دبير مرد. بخوان سپاهيان پيش در را نامه آن: گفت برزين خرّاد به شاه آنگاه. برديد مى  رنج همه اين بايست نمى: گفت

 او به يزدان كه سرزمين پدرام و بيدار شاه پرست، يزدان و سرافراز و بزرگ ويزپر نزد به نامه اين: گفت و كرد نگاه نامه آغاز سر به - بود يادگير
 پاينده او بر كام و نام كه شيرنام كودك آن مادر پدر قيصر، از  است تخت و تاج زيبنده كه هرمزدشاه فرزند شاه آن داد، بهره خرد و تاج از

. شود او انباز شاهى، در كسى كه مباد هرگز و باشد دسترس انيران و ايران بر را او ادا،ب نوروز روزگارانش همه و باد پيروز و بر و فرّ با. باشد
 شاه پدر، بر پدر. تهمورسى هوشنگ پسر و گيومرتى گرانمايه شاه آن. باد جوان بختش و پير خردش و روشن روانش و شاد دلش هميشه

 كه براستى. كنند مى آفرين اين بر كيش و پادشاهى بزرگان و پاك يزدان. آيد بسر دنژا اين كه مباد هرگز و بادا شاه نيز پسر بر پسر و اند بوده
 كاستى جانت هرگز و هستى راستى و مردمى سره يك. باشد نمى تو مانند به نيز ايوان در چينى نگار و نيست تو همچون بهارى و سوار هيچ
 مادر از تو بسان هيچكس و ساخت پاك را تو نژاد يزدان، جادوستان، و روم ات تركان سرزمين و هندوستان و انيران و ايران سراسر در. نبيند
 بزرگى و اخترى نيك و نيازى بى همه يزدان گويى. ببرد چين و روم از را شاهى نام ديگر سپرد، ايرج به را ايران فريدون كه آنگاه. نشد زاده پاك

 هرگز و اند بوده گنج بخشنده و راد و هنرپرور همواره دودمان اين. ببرد ديگران آن زا را مردانگى نام و سپرد شما به را افسونگرى و مردانگى و
 آن -انوشيروان خسرو هنگام به. شدند باركش گاوان بسان بدانديشانشان و نهادند ساو و باژ خود دشمنان بر. است نبوده رنج در ايشان از كسى
 از بدانگونه را ديوار آن -بود نخواهد و نبوده او مانند به بزرگان دودمان از گيتى در ىشاه هيچ هرگز و باد جوان روانش هميشه كه -بيدار شاه

 او بر مهتران و كهتران همه و برست دشمنان از گيتى. گشتند رنج بى و برستند تركان دست از نارون بيشه مردمان همه و برآورد ژرف درياى
 و خزر سرزمين تا چين درياى از تاج و تخت و فرّ با بزرگان همه. ببستند ميان بر كمر او پيش در ايرانى و هندى و تازى از همه. بكردند آفرين

 از شاهان همه زيرا. اند بوده گواه بندگى آن بر و بوده شما كهتران چاچ و سمرقند و ترك سرزمين و هيتال از و باختر دروازه تا ارمينيه از
 خود دانش با كه اى بزرگى و كرده كه اى خويشاوندى اين براى از نيز من اكنون. اند بوده يرونب داد از سره يك ديگران و بودند فريدون دودمان
 من. گويد پاسخ كار اين در مرا زود ايران شاه كه باشد اينك. باشد شاد آفتاب، از اى تيره سبزه يا و آب به اى تشنه كه شادمانم چنان ام، برآورده

 . يافت خواهيد راست مرا گفتار بنگريد، چون و است شما گنج در]  ع[ مسيحا دار كه بدان. است آسان او براى كه دارم آرزويى شهريار از

 تا ببخشايد ما بر آرزو اين براى از و بفرستد ما نزد به را آن ايران شاه كه باشد سزاوار اكنون پس. است گذشته آن بر نيز درازى ساليان
 همه اگر. بپردازم نيايش به پاس سه شب و روز و بود خواهم خسرو سپاسگزار نيز من. نباشد او بى نزمي و زمان و كنند آفرين او بر گيتى همه
 روى هرگز چشمت پس. باشد نهاده سپاسى من بر آن براى از بپذيرد، فرستم، مى انجمن آن نزديك به من كه هم را ساوى و باژ و پيشكشها آن

 روى سوگواران پاك، يكشنبه هاى روزه گاه به. گردد درخشان گيتى در ما كيش و شود فرّخ يزن ما آيين و جشن آن كه باشد. نبيند را بدان
 گاه از كه را اى كينه آن شما كه دانست خواهم درستى به هنگام آن در ديگر. سوزاند خواهند بوى آن بر فراوان و ماليد خواهند آن بر را خود

 و زنان ايرانيان اينها از پيش. گردد مى آسوده خواهى كين و تاختن از نيز كشور. ايد شسته  تاندلهاي از آمد، پديد تور و سلم براى از آفريدون
 نيكو بيهوده، كارهاى آن همه و گشت رام گيتى ديگر ما خويشاوندى اين با ليك. بيĤزردند گونه همه را ما دل و ساختند برده را رومى كودكان

 بشنيد، را سخنان آن همه ايران شاه و رسيد پايان به قيصر نامه آن چون .باد تو بر گيتى نهاىآفري و آفرين گيهان پروردگار درود پس. شد
  :گفت بدو و بخواند بسيار آفرين خانگى بر پس. شد تازه او بر روزگار و گشت شاد نهانش

 نزديك به بود، بايسته كه هرچه و اختندبپرد را خرّم ديوان دو و بساختند جايگاهى گرانمايه خانگى براى آنگاه. كن بس را بيگانگى ديگر
 ايشان گونه بدين. بود پرست يزدان شاه آن با پيوسته نشست و شكار و ميگسارى و خوان بر خانگى پس آن از. ببردند پهلوان و بيدار مرد آن
 .ببودند دلشاد و نيكخواه ايران، شاه نزديك در را ماه يك
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 پرويز خسرو از قيصر نامه پاسخ

 .بنوشت فرّخ و مغز با سخنانى با را نامه آن پاسخ خسرو بگذشت، ماه يك چون

 بيم او از گيتى در تنها و بيند مى يزدان از سره يك را نيك و بد و دارد پاك نهانى كه باد كسى آن بر بزرگان آفرين: گفت نامه آغاز در
 پس. بكردى نيايش و ستايش ات نامه در مرا كه آن نخست. كند مى آفرين داشته، برپاى را آسمان گونه بدين كه مهر خداوند بر كه كسى. دارد
 از. ببرى اين براى از چندانى رنج كه خواهم نمى و پذيرفتم هم را تو گنج اين. گشتم شاد خردمندان شاه گفتن سخن آن براى از من كه بدان
 چنين اين كه است روم سرزمين آن خزر، و چين و سقالب و هند ميان در و برآورد سماك از را تو سرزمين آن گيهاندار پاك يزدان كه رو آن

 اندوهگسار دانش، هر با تو آمد، پيش كارى من براى كه هم آنگاه. رسيد شمايان به يزدان از كيش و پرهيز و دانش و مردانگى. گشت ارجمند
 و سرزمين و تو فرزند از هيچكسى كه همانا. بودم شاد تو پاك و هنر پر فرزند  اين با و تو با خويشاوندى از بسيار نيز من. گشتى من

 من براى تو تنها ليك. گذاشتند خوارى به گيتى در مرا و گرداندند روى من از اين از پيش مهتران همه كه چرا. نباشد مهتر خويشاوندانت
 شيروى باره در آنچه هر كه اين ديگر. يندب مى را نيكخواهش و آزاده پدر شاهى گويى كه چنانم نيز اكنون. بودى بيشتر نيز پدر از و پدر بجاى
 كيش آن باره در هرچه ديگر. بخواندم كيش پاك را تو و بخواندم آفرين تو كيش بر و بدانستم گفتى، -نيرويم و تن پاك پشتيبان آن - من

 و نيست ننگ كهن كيش از ما بر كه نبدا. بخواند برايمان ما دبير را دلپذير و شايسته سخنان آن همه بگفتى، آفرين و يكشنبه روزه و پاكيزه
 اينك. است ستارگان و آسمان شمار در كردن نگاه و مهر و شرم و نيكى و داد آن سراسر. باشد نمى بهتر هوشنگ كيش از كيشى هيچ گيتى در

 جفتى و خويش و انباز هيچ انيزد براى ما. باشم مى كوشاتر داد سوى به هميشه و هستم تر يادگيرنده و شنواتر يزدان، هستى به من كه بدان
 سخن را تو كه آن ديگر. است راهنماى هستى را تو همواره و گنجد نمى دل انديشه در خداوند. گردد نمى نهان هرگز كه آنيم بر و شناسيم نمى

. گردد مى راهنما كيش همان به خرد باشد، برپاى خوبى با كه كيشى هر كه بدان پس. است آمده ياد به كهن روزگاران و مسيحا دار آن از
  بازگشت خدا سوى به خندان دار آن بر و بود يزدان فرزند او كه گويد مى و آويختند دار بر را پيامبرش كه است سوگوار اين براى از كه كسى
 مخور، را وسيدهپ و كهنه چوب آن اندوه ديگر نيز تو پس. رفت پدرش سوى به بود، فرزند چون او كه بدان پنداريد، مى چنين كه اينك پس
 آن ارزش نهادند، گنج در را آن شاهان كه نيز  عيسى دار آن. خندند مى كار آن بر سال كهن مردان زند، سر بيهوده سخنانى قيصر از اگر كه بدان
 كه پنداشت ندخواه چنين نيز موبدان و خنديد خواهند ما بر سرزمين مردم همه بفرستم، روم به ايران از را چوبى چون پس. نداشت را رنج
 گشوده ما سوى به شما راه كه بدان و بخواه ما از دارى، كه ديگرى آرزوى هر اين بجز ليك. ام شده سكوبا مريم، براى از و ام گشته ترسا من

 گنجى او اىبر و بخشيدم شيروى به را برده رنجهاى اين و پذيرفتم بردى، رنج چيز گونه همه براى از همه آن كه نيز را پيشكشهايت آن. است
 كه ترسم مى. است گشته انديشه من پيشه تنها ديگر تيره شبهاى و هستم انديشه از پر ايران و روم براى از من كه بدان اينك. افكندم پى تازه
 -پير رگگ آن -ور كينه اسكندر از سپس و گشت آغاز سترگ سلم از نخست كينه آن. برساند گزند ايران و روم به گردد، بلندپايه شيروى چون
 كيش به پيوسته. كرد تازه را تو افسر نيز دخترت كه بدان. گردد تازه گيتى در سخن نوآيين و كهن كينه آن ديگر بار آن براى از كه شايد. بود

 شههمي پس. است بخت پيروز و شاد و آرام خود، نوآيين درخت و خسروآيين كودك اين به ليك. شنود مى كم را ما سخنان و كوشد مى مسيحا
 .بادا همراهت بخت و تو يار گيهاندار، پروردگار

 بود، آورده گرد دراز روزگاران به شاه كه را گنجى در سپس. بداشت نگاه را آن برزين خرّاد و بنهادند نامه آن روى بر را شاه مهر آنگاه
 يك هر ارزش. بنهادند آن بر نيز مهرى و Ĥكندندبي گوهر با را - خوانند مى پيداوسى را آن پارسيان كه -بنداوسى شست و سد نخست. گشودند

 -خوشاب مرواريد پانسد و -بود گوهرنگار زربافت آنها تاى چند كه - چينى ديباى هزار دو و سد ديگر. بود درم هزار سد شهريار كراسه در آنها از
 گونه همه و شوشترى هاى جامه و -بود دانكار مردم پسنديده كه -ناردان بسان ياكند شست و سد و -بودند آب اى چكه بسان يك هر كه

 جامه يك. بفرستاد نامدار قيصر آن نزد به ايران از شتر بار سيسد بر نداشت، مانندى و خيزد ديگر كشور هر و چين و هند از كه را چيزهاى
 و نهاد بار شتران بر نيز بسيارى يدنيهاىپوش و ستام و تخت و جامه و اسپ. بود فزونتر بيگانگى و خويشاوندى از كه داد، خانگى به نيز شاهوار

 ايشان سان بدين. ببخشيد روم فرزانگان به نيز ديگرى چيزهاى گونه همه و دينار و درم. بخشيد خانگى به و كرد بار دينار با نيز را شتر يك
 .بخواندند فرينآ زمين هنر پر شهريار آن بر مهتران همه و برفتند روم در قيصر نزديك به ايران سرزمين از شادان

 .گويم مى سخن شيرين و خسرو از و كنم مى نو را كهنى داستان اكنون
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   شيرين و پرويز خسرو داستان

  داستان آغاز

 نو نامه، اين در گونه بدين است، مانده يادگار به سركشان آن از كه راستان آن كردار و گفتار از را باستان گشته كهن نامه اين من اينك
 كه همانا بازجويى، را آن بد بيتهاى بخواهى اگر و است اندوهگسار شايسته سخنانى آن سراسر كه شد خواهد بيت هزار شست امهن اين. كنم مى
 گناه اين و نكرد داستانها اين به نگاهى هيچ است، درخشنده گيتى شاهان ميان در كه اى بخشنده شهريار چنين ليك. باشد كمتر نيز پانسد از
 نغز سخنان اين شاه ساالر چون اينك ولى. گشت تباه شاه پيش در من كار و برد رشك من كار بر بدگوى. بود بد بخت و گوىبد گفتار براى از
 كرد خواهد ياد كار اين از شهريار بر او سپس. شد خواهم شادمان باد دور ازو بدگمان بد كه -او گنج از من ببيند، خود پاكيزه مغز با و بخواند را
 .بادا تر تابنده نيز خورشيد از بختش و جاويد شاه، تخت و افسر. آيد ببار من رنج اين متخ كه شايد و

. چشيد شورى و تلخى هر از و كشيد را دو، هر شادمانى، و اندوه بايد. باشد مى مرد يار كه است دانش اين: كه گفت پير داناى دهگان
 .شود مى كارها همه كليد و آيد مى پديد كه است آزمايش با هنر. يافت نخواهند هنر آزمايش، بى نژاده و دارنده جوانان

 چشمان همچون و او دوست زمين، روى بر شيرين بود، زنده هنوز نيز پدرش و بود پهلوان و باك بى و جوان پرويز، كه هنگام آن در
 شهريار خسرو كه هنگامى آن در ليك .پسنديد نمى او جز را هيچكسى بزرگان دختران و خوبان همه ميان از گيتى در خسرو. بود روشنش

 از نيز خوبچهر شيرين. بود چوبينه بهرام با رزم همواره كارش و بود گيتى گرد به آرام بى پيوسته كه زيرا. بود جدا شيرين از چندى شد، گيتى
 .بود گريان روز و شب او مهر

 خود شبستان به فرستادنش و شيرين ديدن و شكار به خسرو رفتن

 اسپ سيسد. بيĤراست بودند، گيتى در او از پيش كه شاهنشاهانى بسان را چيز همه و كرد نخچيرگاه به رفتن آرزوى شاه يزپرو روزى
 چهل و هزار. بودند روان دست در ژوپين و پياده نيز شاهدوست مرد شست و سد و هزار. ببردند نيكنام خسرو آن همراه به را ستام زرين باالى
 از شكارى شاهين و چرغ و واشه با بازدار مرد هفتسد. بود پوشيده ديبا نيز آن روى بر و كرده تن بر زره شاه خود. دندببر نيز شمشير و چوب
. بودند بپوشانده چينى ديباى و كشيده زنجير به نيز را پلنگ و شير هفتاد. رفتند مى ايشان پس از نيز دار يوز سوار سيسد. بودند روان او پس

 در را آهو خود دويدن با كه بودند زرين گردنبندهاى با سگ هفتسد. بودند بدوخته زرين زنجيرهاى با را آموخته شيران و پلنگان آن دهان
 بر و نهاده سر بر زرين افسرى يك هر و نواختند مى ساز شكار روز براى همگى كه بودند رامشگران از تن هزار دو آنها پس در. گرفتند مى دشت
 افروختن براى برده دويست. بردند مى را چهارپايان آخور و تاژ و سراپرده و خرگاه و زيرگاه پيش، در نيز شتر پانسد. ندبود نشسته شترى روى

 باد چون تا بردند مى پيش در لركيماس زعفران و  نرگس و گل همگى فرمانبر جوان مرد دويست. بودند شاهبوى و داربوى سوزاندن و آتشدانها
 .برساند شاه به سوى هر از را آنها بوى بيĤيد،

 تا ريختند مى شاهبوى بر گالبى گويى پاشيدند، مى آب راه آن سراسر در و رفتند مى خود مشكهاى با آبكش سد نيز ايشان پيش در
 . بنشاند نژاد فرّخ شاه آن بر و نيĤورد گَردى باد، ناگهان

 به شاهنشاه خود. داشتند تن بر بنفش و سرخ و زرد هايى جامه مگىه. راندند مى نامور شهريار آن با نيز جوان شاهان از سوار سيسد
 .بود روان بودند، نشانده گوهرى آن مهره هر بر كه زرينى كمر و گردنبند و دستبند و زربافت اى جامه با كاويانى درفش آن همراه

 خود روى و بپوشيد رنگى زرد مشكبوى پيراهن است، آن پيش در نيز ايران شاه و بيĤمد سپاه آن كه بشنيد شيرين چون هنگام همان در
 آن بر پهلوى گوهرهاى با كه اى خسروانى افسر و كرد تن بر رومى سرخ ديباى از گوهرنگار و زربافت اى جامه نيز آن روى بر. كرد گلنارگون را

 كه اين تا بود همانجا در و آمد بام به خرّم واناي آن از نبود، شادكام جوانى، روزگار آن در كه شيرين سان بدين. نهاد سر بر بودند، نگاريده
 را خود زبان و بنمود پرويز به را خود راست باالى و خاست برپاى بديد، را خسرو روى چون و بباريد ديدگان از اشك ناگهان پس. برسيد خسرو

 گل همچون رخسار و بباريد اشك نرگسش چونهم بيمار چشمان آن از. راند سخن كهن روزگاران آن از پيوسته و كرد گويا شيرينى سخنان با
 كجا شيراوژن، پهلوان و خجسته كى اى تن، سپهبد و شير شاه اى: گفت و بگشود پهلوى به زبان نيكويى و آبدارى آن با. بشست را خود ارغوان

 خندان؟ لب و گريان ديده و دل و نكرد روز را شبها همه آن شد كجا بود؟ آن پزشك شيرين، ديدار تنها كه خونينى اشك و مهر همه آن شد



270 
 

 الژوردينش چهره آن بر ديدگان از اشك و گفت مى را سخنان اين پيوسته شيرين ما؟ سوگند و پيمان و پيوند و بند همه آن شد كجا
 نيكنام كرنو چهل و ستام زرين باالى اسپ يك پس. شد آفتاب زردى به رخسارش و آورد ديدگان به اشك ديد، چنين كه خسرو. ريخت مى

 .ببريد گوهرآگين خانه آن سوى به و ما زرين شبستان به را او: گفت ايشان به و بفرستاد رومى

 سوى به كنان شادى برداشت، دشت و كوه از را خود بهره چون. برفت شكار دشت به ميگسار ساز و باده همراه به آنجا از شاه خود سپس
 و تار بى هوا سرود، بانگ و نفير ناله همه آن از. ببستند آذين نخچيرگاه دشت از شاه آمدن راىب از راه و شهر در جا همه سپس. بازگشت شهر
. ببوسيد را او سينه و زمين و پاى و بيĤمد او پيش به شبستان از شيرين برفت، خود بلند كاخ به شهر از خسروانى بلند شاخ آن چون. گشت پود

. بگوييد گيتى همه به را نو مژده اين و درآوريد خسرو همسرى به را خوبرخ اين اينك. مبر نيكى جزب گمانى هيچ ما بر: گفت موبد به شاه آنگاه
 . بخواست پيشين آيين به را او خسرو پس

 را خسرو بزرگان، دادن پند

 نو چنين اين گردي بار گشته كهن كار آن و رفته خسرو شبستان به شيرين كه رسيد آگهى سپاهيان و بزرگان نزد به چون ديگر، سوى از
 چهارم روز به. نرفتند خسرو نزد به روز سه پس. شدند نفرين و درد و انديشه از پر و گشتند اندوهگين كار آن براى از شهر همه است، شده
 ايشان به و بنشاند گرانمايگان تخت بر و بخواند خود پيش به را بزرگان و بفرستاد را كسى خسرو گشت، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون
 ليك. بيانديشيدم پيوسته آزار اين براى از و ام آزرده را شما شايد. ام گشته اندوهگين آن براى از و ام نديده را شمايان كه است روز چند: گفت
 به چشم بودند، گشته خشمگين و آزرده خسرو از كه كسانى همه. ماندند خاموش تنها همگى و نداد پاسخى هيچكس بگفت، خسرو هرچه

 از بسيارى بد و نيك و اى بوده شهريار جوانى روزگار از تو راست، و راد اى: گفت خسرو به و  خاست برپاى ديد، چنان كه موبد. دوختند دموب
 دودمان آن از بزرگى و گشته آلوده شاهى دودمان كه بدان اكنون .اى شنيده گيتى بزرگان كار از بسيارى بد و نيك خودت. اى ديده روزگار
 كژّى از را راستى ديگر بردارد، راستى از دست كه كسى. شد نخواهد زاده پاكى پسر كه بدان باشد، بدهنر مادرى و پاك پدرى چون. ستا برفته

 بر خسرو كه نبود ديگرى زن هيچ ايران در آيا. شد اندوهگين گشت، بزرگ شهريار يار سترگ ديو كه اين براى از ما دل اينك. جست نخواهد
 از هرگز -راستكار دانشمندان آن -نيز تو نياكان. بود مى روشن جا همه در شاه روى نبود، او شبستان در شيرين اگر كه بدان اند؟بخو آفرين اين

 يابيم مى بارگاه اين به فردا پگاه همگى ما: گفت موبد پس. نداد پاسخى هيچ شاهنشاه گشت، دراز موبد سخنان چون .نكردند ياد كارى چنين
 .گشت دراز سخنانمان ديگر امروز زيرا. بيابيم را خود پاسخ شايد تا

 .بيĤراستند بندگى براى را خود و برخاستند جاى از همگى ديگر روز پگاه پس

 شاه كه باشد سزاوار: گفت مى سديگر. بود خردمندانه موبد گفتار: گفت مى ديگرى. گويد سخن درستى به نتوانست موبد: گفت مى يكى
 در تشتى با مردى آنگاه. برگزيدند خود نشستن براى جايى بزرگان آن. خراميدند شاه نزد به موبدان همه سان بدين .دبده فرّخى پاسخ امروز
 نزديك چون پس. بودند ريخته گرمى خون تشت آن در. بگذشت بزرگان آن يكايك پيش از و بيĤمد بود، درخشنده خورشيد پاكى به كه دست
 گفتگوى از پر آن براى از انجمن آن و بپيچيدند آن از را خود روى تشت آن ديدن با همگان. نهاد نزمي روى بر نرمى به را تشت آن شد،

 چه خون اين آيا: گفت ايرانيان به خسرو سرانجام. بودند گشته خيره شاه ترس از انجمن آن همه و كرد مى نگاه ايشان به پيوسته خسرو. گشت
 .گشت بدمنش آن ديدن با كسى هر و است پليد خونى اين: گفت بدو موبد است؟  شده نهاده من پيش در چه براى از و است كسى

 پليد، تشت آن چون. بشستند خاك و آب با و كردند پاك خون از و برداشتند را زرين مايه پر تشت آن بگفت، را سخن اين موبد چون
 تشت آن گونه بدين. بريخت مى آن روى بر نيز گالب و كمش و ساخت نبيذ از پر را تشت بود، شسته را آن كه كسى آن گشت، پاك و روشن
 بدى، آن از كه همانا. باشى جاويد: گفت موبد شد؟ ديگرگونه يا است تشت همان اين آيا: گفت موبد به خسرو آنگاه. گشت آفتاب بسان پاك

  بدانيد اينك: گفت شنيد، چنين كه خسرو. كردى پيدا زشت كردار از را خوبى و ساختى بهشتى دوزخ، از خود فرمان با تو. شد پديدار نيكويى
 بوى از و گشت مى تشت اين بسان رفت، من شبستان به تشت آن چون اكنون ليك. بود پست زهر تشت آن همچون شهر اين در شيرين كه
 با بزرگان آن همه .نجست خود براى بزرگان از دوستدارى هيچ او ليك. گشت بدنام كه بود من براى از شيرين نخست. شد بويا گونه بدين من

 تو كه كسى هر و گردد مى فزوده آن بِهى سازى، به را چيزى تو چون. مباد تو تخت و تاج بى زمين: گفتند و خواندند آفرين او بر كار آن ديدن
 . باشى مى زمين روى بر دايز سايه كه همانا .خردمند و موبد هم و هستى شاه هم كه چرا. شود مى بزرگ برسانى، مهترى به گيتى در را او
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 را شيروى خسرو، كردن بند و را مريم شيرين، كشتن

 دختر با را خود روزگار پيوسته خسرو. گشت خورشيد بسان بود، ماه همچون كه شاهى و بود افزونى به رو پيوسته شاه بزرگى پس آن از
 . بود شبستانش مهتر دختر، آن و گذرانيد مى قيصر

 بدين و بداد زهر مريم به شيرين هم سرانجام. بود زرد رشك، آن از رخسارش و درد از پر مريم كار از همواره ديد، مى چنين كه شيرين
 . بس و دانست مى را راز آن خودش تنها و نبود آگه او كار آن از هيچكس ليك. درگذشت قيصرنژاد خوب دختر آن سان

 به شيروى زندگانى ساليان چون ديگر، سوى از. سپرد شيرين به را خود زرين شبستان خسرو بگذشت، مريم مردن از سال يك چون
 و شب نيز موبد. گردد باهنر ايشان براى از نامور آن تا بيĤورد را فرزانگان پدرش پس. شد برتر نيز ساله سى مرد يك از او باالى رسيد، شانزده

 .داشت مى نگاه شادان شاه، فرمان به را شيروى روز

 شده نهاده اى كراسه پيشش در كه ديد. يافت بازى نيازمند پيوسته را او و بيĤمد نيكبخت شيروى نزديك به شاه ختت پيش از موبد روزى
 . است شده نوشته آن بر كليله كه

 را آنها شيروى پيوسته و بود گاوميشى شاخ راستش سوى در و بريده و شده خشك گرگ چنگال يك نيز سترگ جوان آن چپ دست در
 .زد مى هم بر

 بدى اختر سترگ، جوان آن انديشه و گاو شاخ و گرگ چنگ آن ديدن از و گشت اندوهگين او بيهوده كردار و بازى و كار آن از موبد دل
 از و ديده زادنش هنگام به را او سرنوشت و بخت او كه زيرا. گشت اندوهگين سخت شوربخت و بدمنش كودك آن براى روزگار كار از. افكند پِى

 .پردازد مى بازى به همواره گرانمايه آن كه بدان: گفت و آمد موبد موبدان سوى به موبد آن پس. بود پرسيده باره آن در نيز جورگن و دستور

 رخسار. داشت مى نگاه خود با را راز آن همواره خسرو ليك. بگفت او به را آن و برفت شاه نزد به زود سخن اين شنيدن با موبد]  موبدان[
. بود پيچان جگرش و درد از پر شناس ستاره گفتار براى از دلش همواره. شد درد از پر روزگار كار از و گشت زرد فرزند، آن كار براى از خسرو
 گردن شيروى بگذشت، خسرو پادشاهى از سال سه و بيست چون نمود؟ خواهد چهره كار اين به چگونه سپهر كردگار آيا: گفت مى پيوسته

 .بيافراخت

 .گشت آزرده نمود، مى سترگى جوان، كودك آن كه اين ديدن از يرانا بزرگ شهريار

 به سگالش هنگام به كه -نزديكانش و -بود تيره او براى از آب آن كه -اش همشيره همراه به را او سرانجام و شد درد از پر خندانش جان
 آن همه شاه كارگران پس. بودند تن هزار سه از بيش مردند،بش را مهتران و كهتران آن همه چون. بساخت زندانى ايوانش در -رفتند مى او نزد

 به بيكران دينارهاى و رامشگر و مى و بنده و كنيز و گستردنى و بخشيدنى و خوردنى و پوشيدنى گونه همه و بداند راه يكديگر به را كاخها
 . بودند نگاهبان آنها بر مرد چهل ليك پرداختند مى نخورد و رامش به آنجا در ايشان سان بدين و بيĤراستند را ايوانها و بدادند ايشان

 را ديس تاك خسرو ساختن داستان

 در پرويز و خوانى مى ديس تاك را آن كه بگوى تختى آن باره در زبان يك و يكدل راستان آن گفتار از داستان در داستانى اكنون
 ببرد، تازيان آن از را مردانگى نام و برفت پهلوان آفريدون كه هنگام آن در. دبو ناپاك و ناپارسا ضحاك هنگام از آن آغاز. بنهاد را آن اسپريس

 براى برزين جهن. داشت مى نگاه جدا ديگران از را او شاه و بود رسيده كشورى هر به كامش كه بود كوه دماوند در برزين جهن نام به مردى
 سى و شد شاد بدان آفريدون شاه گشت، آباد بدانسان مايه پر تخت آن نچو. بنشاند گوهر آن گرداگرد و بساخت نامورى تخت شاه آفريدون

 او براى -بود بهشت همچون سرزمينى كه - نيز را آمل و سارى گشادنامه و داد جهن به آن براى از گوشواره دو و زرين تاج يك و درم هزار
 ايران پادشاهى آن بر چيز سه آفريدون شاه بسپرد، - بود او امدارن پسر كوچكترين كه -ايرج به را ايران فريدون كه هنگامى در آنگاه. بنوشت
 ايرج چون. خواند مى دادگر را آن كه گوهر چشمه هفت سديگر و -ماند يادگار به گيتى در سخنش كه -گاوسار گرز و تخت آن يكى: بيافزود

. افزود مى تخت آن بر چيزى رسيد، مى شاهى به كه كسى هر پس آن از. بود شاد آنها به نيز منوچهر ماند، برجاى او از چيز سه آن و درگذشت
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 چون. رسيد گشتاسپ به او از و لهراسپ به كه اين تا بود همينگونه به. بيافزود فراوان تخت، باالى بر رسيد، نيكبخت خسرو كى به چون
 كه دارى چيزى چه: گفت جاماسپ به رانمايهگ گشتاسپ پس. نهفتن نباشد شايسته را بزرگان كار كه همانا: گفت بديد، را تخت آن گشتاسپ

 .بستايند را ما مرگ، از پس تا بيافزايى آن بر خواهى مى چه تا ببين بيافزايى؟ اين بر

 از را نگارها آن همه. كرد پديدار تخت آن روى بر را آن چگونگى و بلند سپهر شمار خود دانش با بنگريست، را تخت آن جاماسپ چون
 و زر از چيز چندين بديدند، را تخت آن كه شاهان از يك هر اسكندر، هنگام تا چنين اين. بنمود تخت آن روى بر شاه مانفر به ماه تا كيوان
 نهان بود، مانده باز كه را آنچه بزرگان پس آن از. كرد پاره را آن همه خود دانشى بى از اسكندر ليك. بيافزودند آن بر آبنوس و پيلسته و سيم

 در تخت آن از نشانى اردشير. بود گشته كهن تخت آن نام ديگر كه اردشير پادشاهى تا بود گونه بدين .رسيد مى ديگرى به ىيك از و بداشتند
 به گرامى سزاوار تخت آن تا بود چنين اين. ماند باز او از تخت آن بمرد، براند، را بزرگى كام كه آن از پس اردشير چون سرانجام. بيافت جايى
 بزرگان آن از سرانجام. براند سخن ايشان با تخت آن باره در چندى و بخواند خود نزد به را كشورى هر مهتران او پس. رسيد شاه پرويز

 آن ايران هوشان تيز همه و بيĤورد را شاه اردشير تخت آن پس. كرد را آنها كردن گرد آهنگ شادى با و بيافت تخت آن از فراوانى هاى شكسته
 .بيĤمدند او براى زمين ايران و بغداد و مكران و چين و روم از درودگرانى. بپيوستند هم به بخت پيروز شاه خسرو آن مهنگا به را سزاوار تخت

 پارسى و بغدادى و رومى شاگرد مرد سه نيز ايشان از يك هر با. داشتند ياد به را تخت آن چگونگى كه بودند استاد بيست و سد و هزار
 را بلند تخت آن سرانجام چون .پيوستند هم به را تخت آن سال دو در سرانجام و كنند كار درنگى هيچ بى تا ودبفرم ايشان به خسرو پس. بود

. بود ارش بيست و سد بود، كمتر بلندايش از كه پهنايش و شاهى ارش هفتاد و سد آن بلنداى .شد درخشان آن بلند بخت روى كردند، برپاى
 بوب يك ماه، روز سى از روز هر در. ساييد مى ابر به سرش كه بود چنان تخت آن باالى سان بدين و بود ارش پنج همچون نيز شاهى ارش هر
 هر و خام سيم از آن آهنين بندهاى و ميخها همه. بودند كرده پيروزه و زرين نگار هزار چهل و سد را تخت آن روى. افكندند مى آن روى بر

 در باغ و سر پشت در دشت نهاد، مى را خود چراغ بره، بخش از خورشيد كه گاه هر . بود نخود چهار و هشتاد و پانسد و هزار سنگينى به يك
 روى رسيد، مى جشنگاه و ميوه و تيرماه هنگام چون. بود او سوى به تخت آن پشت رفت، مى شير بخش در خورشيد چون. بود آن روى پيش
 با تاكهايش همه. نبود دژم تخت آن بر هيچكس بود، نم و باد هنگام كه زمستان. بيابد بويى اى ميوه هر از تا بود باغ و ميوه سوى به آن

 چنان آتش بر ، بود نخود هزار دوازده يك هر سنگينى كه زرين و سيمين گوى هزار. بود شده بسته شهريار براى سمور و خز پوست از نوارهايى
 .شد مى ديده آن بر رفت، مى كه بخشى هر از تابان ماه و ستاره هفت و بخش دوازده شمار. گشت مى مرجان بسان رنگشان كه شدند مى تافته

 هر كسى اگر. بودند گوهرآگين نيز بسيارى و بود زرين آنها از بخش چندين. است گشته اندازه چه كه شد مى ديده آن بر نيز شب از
 هم گوهرها آن از بسيارى ارزش. بود دينار هفتاد ارزش به يك هر گوهرهايش ناچيزترين. نبود آن شمردن ياراى را او داشت، هم دانش اندازه
 بسان جا همه آنها براى از تيره شب در و دانست نمى را آنها ارزش هيچكس كه بودند هم بسيارى سرخ گوهرهاى. بود دينار هفتسد از بيش
 آن از يك هر. بود مايه پر گوهرهاى از آنها اپاىسر كه بود تخت آن روى بر هايى پايه بر نيز تخت سه. شد مى روشن آسمان بر درخشان ناهيد
 بزرگتر تخت. بودند نگاريده را ميش سر آن روى بر و بود سار ميش كوچكتر تخت نام. داشتند گوهرنگار و زرين چهارپايه ديگرى تخت تا تختها

. گشت مى آن دلسوز ديد، مى را آن كه هر و بود پيروزه از سره يك تخت سديگر. نداشت راه آن بر گَرد و باد هرگز كه زيرا خواندند، مى الژورد را
 .بود سر ميش تخت روى بر جايش بود، زيردست و دهگان كه كسى هر

 بدين و. بود پيروزه تخت روى بر -بود رنجور كدخداييش از كه - نيز دستور جاى. نشستند مى الژوردين گنبد آن بر نبرده باك بى سواران
 و پنجاه آن درازاى كه بودند افكنده زربافت اى جامه تخت آن روى بر. نشستند مى پيروزه تخت روى بر رستانمهترپ و خردمندان تنها سان
 و هرمزد و كيوان و بهرام از را آسمان نشان. بودند تابيده زر از هايى رشته نيز آنها روى بر و بافته گوهر با را آن هاى ريشه همه. بود ارش هفت

 با را شاه هشت و چهل نشان. بودند ساخته پديدار شاه براى را بد و نيك سان بدين و كرده پيدا آن روى بر گردنده ماه و تير و ناهيد و خورشيد
 كه براستى. بودند بافته زر با آن روى بر نيز را شاهنشاهان آن تاج. بودند داده نشان آنها بر ايران و روم و كشور هفت از ايشان تخت و تاج و سر
 سال آغاز در و ماه فروردين از نخست روز در و ببافت سال هفت در چين در همتايى بى مرد را آن و نبود گيتى در هرگز اى جامه چنان مانند به
 جامه  آن نوروز روز در شاه سان بدين و. بگشودند او بر را راه گرانمايگان. ببرد شاه نزديك به را كيانى بوب آن و آمد زمين ايران شاه پيش به نو
 . بيĤوردند مى و ساز نوازنده و بيĤراستند بزمى آن روى بر سپس. گستردب را

 .بيافشاندند گوهر او بر نيز بزرگان .بداد بسيار درود را شاهنشاه و بخواند آفرين و نواخت ساز پيوسته سرگش پس
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 رامشگر باربد داستان

 بدان: گفتند مى بدو همه. شد آگاه خسرو درگاه از باربد ،رسيد هشت و بيست به شاهيش ساليان چون و شد مى برتر پيوسته ايران شاه
 چنين كه باربد. سازند سرگش سر افسر را تو كنند، برابر را آنها تو با اگر كه است برگزيده خود براى بزرگان ميان از را رامشگرانى گيتى شاه كه

 سركش چون. كرد مى نگاه را رامشگران پيوسته و رفت شاه درگاه به وركش از هم باز نبود، نياز چيزى به را او چه اگر و بجوشيد او در آز شنيد،
 اين به رامشگرى كه بدان: گفت بدو و كرد بشار او بر چندى دينار و درم و آمد بار ساالر نزديك به پس. گشت تيره دلش شد، آگاه او آمدن از

. شود مى نو او و گرديم مى كهنه ما ديگر كار، اين با زيرا. يابد راه روخس پيش به كه نبايد ليك. است برتر هنر و سال به من از كه آمده درگاه
 بار او به بار ساالر رفت، مى او نزد به باربد كه گاه هر پس. ببست ساده رامشگر آن بر را راه بشنيد، سرگش از را سخن آن شاه دربان چون
 .كرد نمى نيز مردمى او با و داد نمى

 نام مردوى كه باغ آن باغبان ديدن از باربد. آمد شاه  باغ سوى به دست در بربت بازگشت، نااميدى با رگاهبا آن از باربد سرانجام چون
 او با و رفت مردوى پيش به زود باربد روز آن در. ماند مى جشنگاه آن در هفته دو و رفت مى باغ آن به را نوروزها ايران شاه. شد شادكام داشت،

 تو براى كه دارم آرزويى تو از اكنون. باشم مى آن كليد من و هستى جانى تو گويى كه همانا: گفت باغبان آن به پس. گشت خوى هم و يار
 يك و است چگونه شاه جشنگاه آن آيا كه ببينم نهانى تا بدهى راهى نيز مرا بيĤيد، باغ اين به گيتى شاه چون كه خواهم مى. است ناچيز سخت

 .كنم مى چنين دارم، تو به كه مهرى براى از: گفت بدو شنيد، چنين كه ىمردو. ببينم را شاه روى نهانى بار

 نشستنگاه آن به آنگاه. درآورد سبز رنگ به را خود رود و بربت و ها جامه همه و بيĤمد باربد بيĤيد، باغ آن به تا خواست خسرو چون پس
 سرو آن باالى به كنار در بربت باربد. بود پشن رزمگاه بسان آن شاخ و بر كه بود برگى پر و سبز سرو درخت آنجا در. برفت بهاران گاه به خسرو
 پرى ميگسار آنگاه. بيĤراست را شاه جاى نيز پاليزبان. آمد جشنگاه آن به خود ايوان از شاه كه اين تا بداشت نهان شهريار از را خود و برفت
 و برگشت زرد خورشيد، چون. بگرفت كودك آن از بود، سرخ مى از پر كه را بلور جام آن شاه. آمد شهريار پيش به دست در جامى با اى چهره
 كه بخواند درخت آن روى بر نغزى سرود و بگفت درود را شاه پهلوى به و بنواخت رود سرو درخت آن باالى از باربد رسيد، فرا الژوردين شب
 بزم آن در كه كسانى  همه. خوانى مى دادآفريد را آن تو اكنون هك داد سر سرودى خوش آوايى با. شد خيره شنيدنش از ايران بخت بيدار شاه

 پس. كيست كار آن كه بدانست بود، داده دست از هوش زخمه آن شنيدن از كه سركش هنگام همان در. گشتند شگفت در كار آن از بودند،
: كه بفرمود نامداران آن به ايران شاه. دانست ىنم را پهلوانى سرود آنگونه و رود نواختن چنان باربد بسان هيچكس كه چرا. گشت خاموش
: گفت كارآزموده سرگش پس. بازگشتند خسرو نزديك به و] نيافتند چيزى ولى[ بجستند، فراوان نيز ايشان. بجوييد را جشنگاه اين سرتاسر
 .كنند رامشگرى -شدبا جاويد افسرش و سر كه -او براى سرو و گل كه بود نخواهد شگفت كارى چنين شاه بخت از كه همانا

 رود ديگر اى گونه به درخت آن روى از باربد بگرفت، خوبرخ آن از را آن شهريار چون. بيĤورد شاه براى ديگر مى جام يك ميگسار آنگاه
. سركشيد را مى جام او آواز با و بشنيد خسرو و بخواند رامشگر آن سان بدين. خوانند مى پيكارگرد را آن كه بخواند ديگرى سرود ناگاه و بزد
 درختان زير به چراغهايى و بجستند باغ گوشه هر در و برفتند نيز ايشان. بيابيد را او و بيĤوريد پاى زير به را باغ اين همه: كه بفرمود شاه پس
 همان در. خواستب ديگر جام يك شاهنشاه پس. نديدند خراميدند، مى گلها زير به كه تذروهايى و سرو و بيد درختان بجز هيچ ليك. ببرند
. كنند مى افسون گونه اين كه براستى. خوانى مى سبز در سبز اكنون را آن كه بخواند ديگرگون سرودى و برخاست رود آن آواى ديگر بار هنگام
: گفت و سركشيد دم يك به را روشن مى آن آنگاه. بود آن در نبيذ من يك كه بخواست ديگر جامى و خاست برپاى بشنيد، را آن كه پرويز
 در پس. دانست نمى را ساز نواختن و گفت نمى سرود كه بود ديو هم اگر. است بوده سرشته شاهبوى و مشك از بود، فرشته اگر اين كه همانا
 .گردانم نوازندگان اين مهتر را او و كنم گوهر از پر را او بر و دهان من تا كجاست در اين آيا كه ببينيد و بجوييد گلشن و باغ اين راست و چپ

 فرّهى و رامش با و آمد فرود سهى سرو درخت شاخ آن روى از بشنيد، را دمسازش و خوب گفتار و شاه آواى اين رامشگر باربد چون
 :گفت باربد كيستى؟ كه برگوى: گفت بدو بديد، را او كه خسرو. بماليد خاك بر شاه پيش در را خود روى و برفت

 كار آن در كه اين و بود داده رخ آغاز از كه را آنچه همه باربد آنگاه. باشم مى زنده تو آواى به تىگي در كه هستم اى بنده من شاه، اى
 تو كه براستى بدهنر، اى :گفت سرگش به و شد شاد بهار در گلستانى بسان او ديدن از ايران شهريار. بگفت شاه براى بود، تنه يك و يكدل

 شادى به شاه سپس بداشتى؟ دريغ انجمن اين از را او ساز تو آيا كردى؟ دور من از را او چرا. شدبا مى شكر بسان باربد و هستى كبست همچون
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 خوشاب مرواريد از پر را باربد دهان پس. بكرد خواب آهنگ كه اين تا بود گونه بدين. كشيد سر را ياكند همچون مى جام آن باربد، آواز شنيدن
 . شد نامور مهتران از يكى و رامشگران شاه باربد، پس آن از و بساخت

 مردمان پس. گذرد مى كهتران و مهتران بر گيتى كه چرا. زند سر بد كارى تو از كه مباد هرگز پس. آمد بسر باربد داستان ديگر اكنون
 ساليان كه گاه ره. گردم بيدار خواب از كه خواهم نمى من ليك گذشتند، من از كه كهتران و مهتران بسيار چه بخورند؟ اندوه چرا خردمند
 از پر گيتى سراسر برسد، پايان به نامور نامه اين چون اينك. بپردازند خوشى به پيران كه نباشد نيكو ديگر بگذرد، شش و شست از زندگانى
 بر گمر از پس دارد، كيش و خرد و هوش كه كس هر پس. ام پراكنده را سخن تخم كه چرا  مرد نخواهم پس آن از من و گردد مى من سخن
 .گويم مى خسرو ايوان از و سازم مى نو مداين، از را سخن اكنون. كرد خواهد آفرين من

  را مداين ايوان خسرو ساختن

 :گفت. بود كرده زندگانى دل كام با را سال بيست و سد كه پارسى روشندلى مرد

. برفتند او پيش به كشورى هر از نامدار كارگر رهزا سه پس. بفرستاد ديگرى آباد سرزمين هر و چين و هند و روم به را كسانى خسرو
 از آن از پس و برگزيدند ايشان ميان از دالور سى سپس. شدند بيرون بودند، استاد گچ و خشت بردن بكار در كه مرد سد ايشان ميان از آنگاه
 مرد آن سان بدين و بگذشت نيز پارسى آن از بود، هندسى مردى كه رومى گرانمايه استاد. بيĤوردند را پارسى يك و رومى دو آنها ميان

 ياد گويم، مى تو به كه سخنى هر و بپذير من از را كار اين: گفت بدو شاه. بگفت خود كار چگونگى از او براى و آمد خسرو پيش به كارآزموده
 بايد. نگردد ويران آفتاب و تندر و باران زا و بنشينند آن در سال دويست تا خويشاوندانم نيز و من فرزند تا خواهم مى جايى من كه بدان. بگير
 .بسازد را آن مانند به نتواند ديگر كس هيچ كه بكنى كارى

 شاهى ارش ده تا گچ و سنگ از را ايوان آن بنيان آنگاه. دارم را توانايى اين من: گفت بدو و بپذيرفت را شاه ايوان آن ساختن هندسى مرد
 داند، مى نيكو شاه اگر: گفت و آمد گيتى شاه آن پيش به شد، ساخته ايوان آن ديوار چون. برآورد را آن باالى نيز ارش پنج و برد فرو زمين در
. بفرستد آن ديدن به نيكخواه موبد و پسنديده مردمان از چند تنى همراه به باشد، نگذشته او بر بسيارى ساليان كه را بسياردانا كاردان مرد يك
 ريسمان انجمن آن تا بيĤورد ابريشم مرد آن سپس. بديدند را راست ديوار آن و برفتند ايشان و داد بدو خواست، او كه را مردمانى آن نيز شاه

 مهر و برد شاهنشاه گنج سوى به را ريسمان آن و بپيمود ايوان آن خاك تا را شاه ايوان ديوار باالى از ريسمان آن با آنگاه. بتابند آن از باريكى
 تا بكشم كار از دست روز چهل خواهم مى اينك. برآمد ماه به ايوان ديوار كه بدان: گفت بدو و آمد شاه ايوان به سپس. سپرد گنجور به و كرد

 رسد، فرا ايوان خود ساختن هنگام چون زيرا. نرسانم انجام به شتاب با را كار اين بدهد، فرمان هوش تيز خسرو اگر پس. برگزينم را كارگرانى
 از بدگمان، اى: گفت بدو خسرو ليك. بيافزايى من رنج بر يا و شوى خشمگين كار اين در نبايد پس. گردد كيوان همچون بايد آن بلندى ديگر
 دژم ديگر تا بدادند بدو درم هزار سى كه بفرمود خسرو آنگاه. بازدارى كار اين از دست كه نبايد تو خواهى؟ مى زمان من از همه اين رو چه

 شب چون پس. آورد خواهند آهو او بر دانايان بشكند، را آن و بگيرد شتاب ايوان آن ساختن در او اگر كه بدانست وىراستگ كارگر مرد. نباشد
 .نديد را او هيچكس پس آن از ديگر كه شد چنان گشت ناپديد آنجا از كارگر آن رسيد، فرا

 پس. آورد فرود گوينده آن بر را خود خشم و شد خشمگين سخت خسرو بگريخت، سازنده فرعان كه رسانيد آگهى خسرو به كسى چون
 از پس. ببرند زندان به نيز را روميان همه و بنگرند را او كار تا بفرمود خسرو آنگاه نمود؟ فزونى ما پيش در رو چه از نبود، دانش كه را او: گفت
 .شد ناپديد شاه سرزمين از بديد، را ديوار آن كه كسى هر ليك. بيĤوريد گران سنگهاى و خشت و گچ و كارگران اكنون: گفت آن

 از كارگرى تا داشت اهواز سوى به را خود دل و گوش همه پس آن از ديگر و بازداشت كار آن از دست بيچارگى با ديد، چنين كه خسرو
. نيافتند را همتايى بى كارگر هيچ ليك. برآمدند كار آن براى استادى جستجوى به سال سه. نماند برجاى سرانجام بى كار آن و بيĤيد شهر آن

 .افتادند كارجوى فرعان آن ياد به بسيار

 به گَرد همچون درنگ بى رومى مرد. رسانيد آگهى خسرو  به او از فرهمندى و بيدار مرد. شد پديدار ديگر بار او چهارم سال به سرانجام
 يكى با مرا شهريار، اگر: گفت رومى مرد دارى؟ كار اين براى شىپوز چه آيا بگو گناهكار، مرد اى: گفت بدو بديد، را او كه شاه. آمد خسرو پيش

 آن همراه به رومى داناى و گرانمايه استاد آن پس. بفرستاد را ايشان نيز شاه. گفت خواهم كاردان آن به را خود پوزش من بفرستد، استواران از
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 كار آن از ارش هفت به ريسمان ليك. بپيمود ريسمان با را كار آن ىباال آنگاه. ببرد خود با نيز ريسمانى و برفت شاه ايوان از نيكخواه مرد
 اى: گفت شاه به رومى مرد آنگاه. بگفت باره آن در شاه به بود، رفته رومى همراه به كه مردى آن و بردند باز شاه نزد به را ريسمان آن. نرسيد

 خسرو. ماندم مى شهريار درگاه بر من خود نه و ماند مى برجاى كار و تاك و واردي نه ديگر آوردم، برمى را ايوان آن بام من اگر كه بدان شهريار،
 زندان از گزند، بى چه و بدانديش چه بود، زندان در كه را كسى هر پس. نباشد راستى نهفتن توان را هيچكس و گويد مى راست او كه بدانست

 .بداد بسيارى چيزهاى نيز يانزندان به و ببخشيد دينار هميان يك نيز رومى مرد به. ساخت رها

 پاك مردم پسنديده كه -ايوان آن بگذشت، سال هفت سرانجام چون. بود نياز آن ديدن به را شاه و بگذشت كار آن در درازى روزگار
 نيز شاه. بودند گشته هخير ايوان آن به همه. بكرد آفرين را او و بداد بسيار دينار و درم و زمين و آب فرعان به نيز شاه. آمد بجاى -بود انديش

 و شده ريخته زر از كه بود چنبرى آنجا در. بود شنيده نيز نامور كاردانان از و نديده گيتى در آن مانند به هيچكس. برفت جاى آن به نوروز در
 آن بر و رفت مى شاهنشاه چون. بود شده نشانده گوهرى اش، مهره هر روى بر كه بودند بيĤويخته سرخى زر زنجير آن از. بود گشته آويزان بام از

 او نزديك در نيز نيكبختى موبد نشست، مى تخت بر شاه كه نوروز هنگام به. آويختند مى زنجير آن از را او تاج نشست، مى پيلسته تخت
 جاى آن از تر پايين. بود بزرگان از تر پايين نيز وران پيشه و بازاريان جاى. بود موبد از تر پايين ، دهان روزى و بزرگان جايگاه. نشست مى

 سراى در بر كه بود فراوانى كشتگان و بسيار بريده پاهاى و دست هم آنها از فروتر. كردند مى فراهم خوراكى كوشش با كه بود تهيدستانى
 .آمد مى جوش به دلها شنيدنش، از كه خاست برمى ايوان آن از خروشى چنان سپس. بودند گشته افكنده

 كند، نگاه] خود از تر[ باال سوى به كه كسى هر كه بدانيد. نباشيد بدنهان و دل تيره گيتى، شاه زيردستان اى: كه خروشيدند مى
 افكنده راه بر كه كشتگان اين تن به بايد سپس. بشماريد را كهتران همه و كنيد نگاه را شاهى تخت از دورتر. گشت خواهد تباه اش انديشه
 .كرد نگاه اند، شده

. بداد چيز گونه همه و دينار و پاى تا سر از هايى جامه زندانيان به خسرو. نماند شاه زندان در گناهى بى و گناهكار هيچ ديگر پس آن از
 پر او از گناهكاران. افشاند مى درم خود گنج از ايشان بر و نشانيد مى ايوانش درگاه در نداشتند، اى بهره نوروز از كه را شهر تهيدستان همه شاه
 .بودند گشته بيدار او از خفته مردمان و ودندب بيم از

 :كه زد مى جار و رفت مى سراى آن به ديگر جارچى يك بازگشتن، هنگام به سپس

 جان بر كه همانا است؟ زيردست شما از كسى چه كه ببينيد جوييد؟ مى را فزونى و بيشى نشان كى به تا هنر، پر و نامور سركشان اى
 كار آن سپس و بپردازيد سگالش به كار هر آغاز در. شويد تندرست و يابيد زينهار تا كنيد انديشه كارى هر در ايدب نخست. گريست بايد بدبخت

 .خوابيد خواهد شاه زينهار در بدارد، نگاه را خود راه كه كسى هر. بشنويد را دانايان سخنان و مشكنيد را خرد كم مردمان دل. رسانيد انجام به را

 .رسيد خواهد او به ما خشم بيازد، دست كسان چيز به كه هر ليك

 كهتران از را بدانسان اى بزرگى گيتى، در هيچكس كه براستى. گردانم مى تازه را كهن روزگار آن و گويم مى سخن خسرو بزرگى از اكنون
 .ندارد ياد به مهتران و

 پرويز خسرو بزرگى اندر گفتار

 آن با خردمند كه بگويم را داستانى كه باشد سزاوار اينك. بگرداند روى گيتى از بايد ديگر ، بخوانْد را شاهان نامه كه كسى هر كه همانا
 .است همداستان

 زهر است فزون زهرش پاى از كه         دهر به باشى گستاخ كه مبادا

 نو آيند ديگر كهن، گردى تو            رو راه بر است سپنج سراى

 چرد گر چمد، منزل به زمانى              بگذرد دگر آيد، اندر يكى

  پيل و مور سر آيد اندر خاك به           رحيل طبل آواز برخيزد چو
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 و شكوه و بزرگى و دستگاه و سزاوارى چنان كه همانا. بسپارى ياد به بايد را آن بشنوى، من از پرويز باره در شگفت داستانى چون اكنون 
 كشور هر و روم و هند و چين و توران از. بپرسى نيز دانا بزرگان از چه اگر  شنيد نخواهى را آن از شتربي گيتى در هرگز كه داشته سپاهى و فرّ

 گوهر هر و ياكند و خوشاب مرواريد و كنيز و ريدك گونه همه. بردند مى باژ شاه آن نزديك به سياه، شبهاى و درخشنده روزهاى در آبادى،
 و شير تا گرفته پرّان دالمن و باز و شاهين از. نبود او مانند به روزگار در شاهى هيچ و بود كرانبي گنجش و دينار. بود درگاهش در ديگرى
 و چين از كه بود عروس گنج نخست او گنجهاى. گشت روشن خورشيدى بسان جانش و برگزيدند را او پيمان همگى دريا نهنگ و پلنگ

 خسروى ديباى را آن كه گنجى آن ديگر. بودند درمانده آن شمارش در كه ودب بادآورد گنج ديگر. بود شده آورده روس و هند و برطاس
 و خواندند مى سوخته را آن كه بود گنجى ديگر. نداشت را آن مانند به دريا و خشكى در هيچكس كه بود افراسياب نامور گنج ديگر. خوانى مى

 نام كاردان و نامور خردمندان و بود پرتاب تير يك اندازه به آن بلندى و دبو خوشاب مرواريد از گنجى ديگر. بود افروخته گنج، آن براى از كشور
 و سرگش نيز رامشگرانش از. بود شده بافته آن بر سرخ زر از هايى رشته با گوهرهايى كه بود بزرگى شادورد اينها بجز. بودند نهاده خضرا را آن

 .بودند او زرين شبستان در خرّم بهار بسان زككني هزار دوازده. بودند -شد نمى بد بازارش هرگز كه -باربد

 باركش شتر هزار دوازده و جنگى اسپ هزار دوازده. نبود زمين روى بر جايى هيچ آنها براى از ديگر گويى كه بود پيل دويست و هزار دو
 .است نشنيده نيز سال كهن كاردانان از و نديده گيتى در را آن مانند به كسى هرگز .بودند كش كجاوه شتر شش و شست و ششسد و

 مدار گيتى تيمار تو شد، تبه         كار پيش يكى دست به چنوئى

  آفرين داد به يابى كه خواهى چون            برگزين كارها از رنجى بى تو

 بشمرد همى ما دم زمانه         بگذرد جهان اندر بد و نيك كه

  رنج به باشى پوينده دچن وگر           گنج و تاج اگر يابى تخت اگر

  كشت نبايدت نيكى تخم بجز    خشت و خاكست تو جاى سرانجام

 او سپاه ناسپاسى و خسرو كردن بيدادى در

 چنان. برآورد گَرد توران و ايران از و نكرد همداستانى شاهنشاهى ديهيم و بزرگى جايگاه و نامور تخت همه آن با گيهاندار سرانجام ليك
 به و بگرفت خواسته زيردستان از و بيĤمد دژم رويى با آزرمگان فرخزاد پس. شد شاد كهتران بيدادى از و گشت دگربيدا دادگرى، شاه
 آب و نان بى مردمان سرانجام چون. گشت نفرين هم پيشين آفرينهاى آن شد، بيدادگر گرگى بسان ميش آن چون ديگر. بپرداخت اندوزى گنج

 گرفت، پيش در بيداد دادگر، شاه آن كه هنگام آن در. برخاست شهر از نفرين و دود. رفتند دشمن زمينسر سوى به ايران از شدند، تن بى و
 ديگر. بپيچيد سر ايران از كه بود كسى نخستين او. بود روم] مرز[  نگاهبان همواره كه بود گراز نام به شوم و بيدادگر و ديوسر و هنر بى مردى

 ليك. نبود شاه نزديك به رفتن ياراى شد، او بارخواه زادفرّخ كه اين بجز را هيچكس. بود گرامى خسرو نزديك رد كه بود زادفرّخ نام به آورى نام
 .بپيوست كشور به كشور از را خود راز و شد يكى سالخورده گراز آن با او. گشت تباه نيز زادفرّخ دل آمد، بسر ايران شاهنشاه روزگار چون

 اين در كه كسى نخستين كه بدان و بگير را ايران و برخيز: گفت بدو و كرد بدكامه نيز را او و نوشت ىا نامه قيصر به سپهبد گراز سپس
 .بود خواهم من بيĤيد، تو يارى به راه

 .بيĤورد ايران آباد سرزمين سوى به روم از را سپاه درنگ بى و آورد گرد رزمگاه براى از را خود سپاهيان بخواند، را نامه آن قيصر چون

 بند از شيرويه كردن رها و خسرو از ايران سپاه رگشتنب

 قيصر با باره آن در كه است گراز كار آن كه بدانست. پنداشت مى خوار را دشوار كار آن همواره شد، آگاه سخن آن از ايران شهريار چون
 پرويز از بدنشان گراز. بداشت سست را شاه نامه نآ و بجست اى چاره پيوسته گراز ليك. بخواند خود نزد به را او پس. است برانده سخن رزمساز

. بجست اى چاره گونه همه و بشست پاك انديشه از را دل و بنشست ايران سران و مهتران با شاهنشاه پس. بود ترسان درگاهش گردنكشان و
 مردان ميان در را تو و پسنديدم را تو كار اين من كه همانا: گفت آن در و بنوشت گراز سوى به اى نامه بيافت، روشن اى انديشه چون سرانجام
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 همانجا در و بيانديش بيĤورند، تو نزديك به را نامه اين چون اينك. آوردى نشيب به را قيصر سر بسيار، فريبكارى با تو كه چرا. بستودم راستين
 تباه ميان آن در قيصر چاره ديگر بيĤيند، سوى دو از سپاه چون پس. بگذار پيش پاى سپاهيانت با نيز تو بجنبم، جاى از من چون تا بمان

 سخنگوى و گر چاره مرد خسرو آنگاه. گردانيم مى برده نيز را روميان همه و آوريم مى ايران به و سازيم مى دستگير را او ما پس آن از. شد خواهد
 و ببينند راه در را تو روميان كه برو چنان و ببر كارآگاهان بسان نهانى را نامه اين: گفت بدو و برگزيد درگاه از بود، سزاوار كه چنان را دانايى و
 كهترى من: كه بگوى تو هستى؟ كجا از: كه بپرسد تو از چون آنگاه. ببرند روم سپاه ساالر يا و قيصر نزد به و بگيرند را تو و بپرسند بسيار تو از

 روا و ببند خود راست دست بر را نامه اين تو اينك. ببرم گراز سوى به اى نامه تا ساختم هموار خود بر را دراز راه اين رنج كه هستم جوى چاره
 .بگيرند تو از را آن كه باشد

 .شد بيرون خسرو پيش از بود، بسته خود بازوى بر را نامه آن كه فرستاده مرد

. برد قيصر سوى به الژورد از پر لبانى و زرد رخسارى و گَرد از پر سرى با را او پس. بديد را او بطريقى مرد رسيد، قيصر نزديك به چون
 :گفت بدو ديد، چنين كه قيصر

 خود روى او ترس از و گشت خيره قيصر برابر در جوى چاره كهتر آن. بنمايى من به را راست راه بايد كه بدان كجاست؟ خسرو كه برگوى
 و دانا مرد و بجستند را او پس. بجوييد را سختى و رنج ندهجوي و بدگوى و بدكام و بدانديش اين: گفت كار، اين ديدن با قيصر. ساخت دژم را

 .بگشود او دست از را نامه آن راهجويى

 گشت كرف سياهى به نامور قيصر رخسار بخواند، را نامه آن دبير مرد چون. بيافتند بخواند، را پهلوى نوشته بتواند كه را دانايى مرد سپس
 جنگى پيالن و سپاهى هزار سيسد با تا خواست ايران شاهنشاه. ام آمده او دام نزديك به رانهدلي من و است گراز نخيز اين: گفت دل در و

 .بيافكند - باد تاريك سرانجامش كه -او دام در مرا بيشمارش

 .براند آنجا از را خود سپاه و گشت ناپديد دلش از آرزو آن ديگر نامه، آن ديدن با قيصر آنگاه

 از سوارى پس. شد زرد رخسارش و درد از پر دلش بازگشت، روم سوى به نامور قيصر كه رسيد آگهى گراز سوى به چون ديگر، سوى از
 در مرا و بازگشتى ايران از چرا كه برگوى گشت؟ دژم من بر چه براى از قيصر آيا: گفت و بنوشت قيصر براى اى نامه و برگزيد دلير مردان ميان
 .است شده من كين و درد از پر دلش بوده، من كار اين كه گشته آگاه ايران اهشاهنش چون كه بدان بساختى؟ جوى چاره گيتى

 از را تو ايزد، كه همانا: گفت را او و فرستاد گراز سوى به پيامى و برگزيد سپاهيان ميان از را اى گرانمايه بديد، را گراز نامه آن قيصر چون
 باد بر بجز هيچ من براى تو نامه آن از بدنژاد، اى كه چرا. بسوزانى آتش به را پاهيانمس و كنى ويران مرا تخت و تاج كه بود ساخته نياز بى اين

 نژاد از را شاهى چون ايرانيان كه دانستى مى بايد تو. مباد بهترى و مهترى را تو هرگز پس. بدهى خسرو به مرا خواستى مى. نرسيد گنجم دادن
 .نخواهند شاهى به ايران در را اى انهفرز و قيصرنژاد و بيگانه هيچ ديگر ببينند، كيان

 . بياندازد دام به را او كوششى هيچ با نتوانست ديگر ليك. بخواست پوزش قيصر از بسيار ديد، چنين كه گراز

 كى هب تا ديوساز، و ارزش بى فريبكار اى: گفت و بنوشت گراز سوى به اى نامه و برگزيد را دانايى و سخنگوى و آزاده فرستاده خسرو آنگاه
 روى ما از و است قيصر با دلشان و باشند مى تو نزد در كه را سپاهى آن اكنون. مانى مى بدور راه و آيين از همواره بخوانم؟ بارگاه اين به را تو

 دوازده پس. گشت انديشه از پر ديرساز مهتر آن رسيد، گراز سوى به نامه اين چون. بفرست ما نزد به اند، كرده سركشى آهنگ و اند پيچيده
 و ايران سرزمين سوى به اينجا از. نشنويد را كسى هر سخن و شويد يكدل همگى: گفت ايشان به و برگزيد انيران و ايران از نامدار سوار هزار

 را كوه ،باشيد يكديگر پشتيبان همگى چون كه بدانيد. نكنيد شتاب رفتن براى از و بمانيد آب اينسوى در چندى. برويد دليران شاه آن نزديك
 . بكَنيد بن از توانيد مى نيز

 چه ايران شهريار كه ببينند تا كشانيدند رود آن لب به را سپاه سپس. رسيدند اردشير خرّه به تا برفتند پير و برنا سپاه آن سان بدين
 از فرّخ زاد. بشتابد سپاه آن نزد به تا ودبفرم زادفرّخ به پس. نبود ايشان ديدار آرزومند هيچ شد، آگاه ايشان كار از خسرو چون دهد؟ مى فرمان
 اين به روم از سپاهى قيصر كه داديد راه چرا پس. بوديد من نيكخواه اين از پيش شمايان: كه برد پيام چنين سپاهيان آن براى شاه سوى

 ترس از رخسارشان بشنيدند، را خسرو پيام سپاهيان آن چون بگذشت؟ ما فرمان و خواست و يزدان راه از كه بود كسى چه بيĤورد؟ سرزمين
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 آن و بود گراز با دل در فرستاده زادفرّخ ليك. بماندند زرد رخسارى و درد با همگى پس. نبود راز آن كردن پيدا ياراى را هيچكس. گشت سياه
 بزرگان اى: گفت ايشان به و ختبرافرو را ايشان تاريك جانهاى و آمد سپاه آن نزديك  به نهانى پس. داشت مى نهان نيز خاك و باد از را راز

 شمايان از كسى چه كه نگوييد هرگز و باشيد زبان يك و يكدل همگى پس. است نديده شمايان از آشكارى گناه هيچ شاه كه چرا. مترسيد
 مهتران آن چون. باشيم مى يكديگر يار همه مردانگى در و هستيم چادر يك زير به همگى ما شد، بدگمان كسى هم اگر كه بگوييد. شد بدگمان

 .بدادند پاسخ بود، بگفته او كه همانگونه به و برخاستند جاى از همگى بدانستند، را رازش و بشنيدند را زادفرّخ آواى

 ايشان پيش به: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه. بكرد ياد برايش را ايشان سخنان و رفت شاه پيش به گَرد همچون شتابان زادفرّخ آنگاه
 سرانجام و بفريفت تخت و تاج و افزار جنگ و گنج با را او بخت شوم قيصر آن و است جوى آزار شمايان، ميان در كسى چه آيا كه بگوى و برو
 همه گرنه و. بفرستيد ما بارگاه اين به اند، بوده گناهكار گونه اين كه را كسانى همه شد؟ بيزار ما تخت و تاج اين از و گشت گناهكار ما نزد در

 بار سپاهيان آن رخسار. بگفت ايشان به را سخن اين و برفت سپاه آن پيش به شنيد، چنين كه زادفرّخ. ديد خواهند چاه و دار سپاه، گمراهان
 .بماندند خاموش و درد از پر ديرى پس. نبود گشودن لب ياراى را هيچكس. گشت كهن اندوه، از ديگر

 پس. بينم نمى ناتوان را كسى هيچ جوانى و دلير سپاه چنين ميان در من: گفت و ردك ياد را بدى گفتار و بگشود زبان زود زادفرّخ ليك
 اينك. باشد او ماه و اختر كننده روشن كه بينم نمى اى بزرگى هيچ او درگاه در باشيد؟ پراكنده گيتى در و بترسيد شاه از بايد شمايان چرا

 .نترسيد من آزار از هيچ و بداريد خوار گفتم، كه را آنچه شمايان

 نو، بخت آن ديگر كه بدانست بشنيد، او از را سخن آن كه كسى هر سان بدين. بگشاييد دشنام به لب گردنفراز شاه آن و من بر همگى
 .بگشودند دشنام به لب و برخاستند جاى از همه پس. گشت كهن

 به پيامى هم باز كه بخواهد شاه اگر ديگر و اند گشته تجف و يار هم با سپاه همه كه بدان: گفت بدو و بازگشت خسرو نزد به زادفرّخ آنگاه
 نگفت هيچ برادرش بيم از ليك. آورد مى  جوى به را خون و آب دروغگوى، مرد آن كه بدانست خسرو. رود مى من جان بيم بفرستد، سپاه آن نزد
 زادفرّخ دل خسرو ميانه، اين در. بود پيچيده ايران شهريار از زن تيغ هزار ده آن همراه به رستم كه چرا. داشت مى نهان را راستى اين پيوسته و
 . بگرداند سپاهيان از روى و داشت نگاه را

 بند از را شيرويه سران، كردن رها

 در رفتن ياراى ديگر آمد، بيرون او پيش از شاه بدانديش آن چون پس. شناسد مى او از را سپاهيان همه گناه شاه كه بدانست هم زادفرّخ
 اين تا براند، سخن باره آن در كسى هر با. بپيچيدند شاه فرمان از سر سپاهيان يكايك سرانجام كه بكرد كارى و بود درگاه بر. نيافت را او پيش
 پير. است شده دور شاه اين از بخت و آيين و فرّ ديگر كه چرا بنشانند، تخت بر را ديگرى شاه كه ساخت همداستان كار آن در خود با را آنها كه

 :گفت بدو پس. بود هوشيار كارها در همواره كه بود زادفرّخ پيش در مردى

 اين كه زيرا. بجويى ستيزه او با اين از بيش نبايد ديگر نيĤورى، پديد را نو شهريارى تا پس. بيند مى تو از را سپاهيان گناه شاه كه بدان
 با او فرزندان از كداميك آيا كه ديد و كرد نگاه بايد اينك. شد خواهد آتش چونهم آشوب اين از ايران و شود مى ويران كار، اين از آباد سرزمين

 زندان در - شيروى -او بيدار و مهتر پسر چون پس. بيافشاند دينار تاج، آن بر و نشاند تخت بر شادى با را او بايد آنگاه. است گفتگوى بى و شرم
 .بايد نمى او بجز ديگرى هيچكس ديگر باشد،

 رها را كارها همه ديگر پس. برخاست تخوار سپاه گَرد كه نگذشت اين بر چندى ليك. پرداختند سگالش به همگان باره اين رد سان بدين
 و بگشود زبان زادفرّخ آنگاه. براندند سخن راز و آشكار از چندى رسيدند، يكديگر نزديك به زادفرّخ و تخوار چون. برفتند او پيشواز به و ساختند
 .بنشانند تخت بر را شاهى ، خرد و مردانگى با خواهند مى سپاهيان كه بدان: گفت و بكرد ياد را خسرو ىبديها پيوسته

 همانا. ساخت خواهم تنگ گيتى پهلوانان بر را جاى ديگر بيĤيم، جنگ به پهلوانانم با اگر نيستم، سخن مرد من: گفت بدو سپهبد تخوار
 آن. ببيند را تخت و تاج كسى ديگر كه مباد گردد، سياه مردى چنان روز چون پس. بود گرامى انان،پهلو و كنارنگ نزد در جوان شهريار اين كه

 بدو و برگزيد ايرانيان ميان در را او بشنيد، را او سخنان زادفرّخ چون. شد شاد بيدادگرش بندگان از دلش و گشت بيدادگر كه شد نژند زمانى
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 و باشد مى او زندان آن نگاهبان سپهبد، ليك. آوريم مى را دلير و جوان و باك بى شيروى و رويم مى مستمندان آن نزد و زندان به اكنون: گفت
 ليك. بوديم گرفته خوار را سپهبد كار ما: گفت زادفرّخ به شنيد، چنين كه تخوار. دارد مى زارى به را بنديان آن آزموده سوار هزار شش همراه به
 افكنده بند و چاه به يا و شوند مى آويخته دار به يا و ماند نخواهد برجاى ايران در نيز پهلوان يك ديگر گردد، جوان ديگر بار پرويز بخت اين اگر
 و بتاخت آذرگشسپ بسان و برانگيخت جاى از را خود اسپ و بگفت اين تخوار،. ماند نخواهد ايران در گزندى بى هيچ سان بدين و. گردند مى

 شكست شهريار نامور سپاه آن و شد كشته جنگ در سپهبد آن ليك. شتافت او جنگ به درنگ بى نيز پهبدس. بيĤورد جنگ به را سپاهيانش
 به و برفت تنگ زندان آن به گرى چاره با و كارزار جامه آن با تخوار سپس. شد تباه كار، و گشت سياه روز، ديگر. گشتند پراكنده و خوردند

 به هنگام آن در چه براى از سرفراز آن كه بدانست شيروى ديگر. بداد پاسخ را او زود نيز نامور شيروى. بخواند را گردنكش شيروى بلند آواى
 سازيد؟ مى رها را ما چه براى از كجاست؟ خسرو: گفت بدو گريان و بردميد اندوه از دلش و جان بديد، را فروزان تخوار روى چون. آمد زندان
 كار، اين از را خودت پس نيستى، همداستان كار اين به تو اگر. مخار را شيران كام هستى، مردم اگر: گفت شاهزاده به شنيد، چنين كه تخوار
 به بزرگى تخت و هستند شاهنشاهى شايسته يك هر كه ماند خواهند برادرت پانزده هم باز شود، كم تن شانزده از تن يك چون. بشمار كم

 .بگذاشت بيرون به تنگ خانه آن از پاى پس. ماند فرو خود جاى بر گريان شنيد، چنين كه شيروى. بود خواهد شاد ايشان

  سپاه كار از خسرو شدن آگه

 پژمرده آفتاب چادر چون. نشود آگه كار آن از شهريار خسرو تا داد نمى راه بدانجا را هيچكس و بود شهريار درگاه بر زادفرّخ ديگر، سوى از
 و بارگاه آن سوى به شهر مهتران و پاسبانان همه تا بفرمود زادفرّخ پس. بيĤراست خود براى خوابى جاى مهتران از يك هر رسيد، فرا شب و شد

 پاسبانان همه. بسازيد ديگرگونه بود، ديشب كه آنچه از را خود خروش بايد امشب: گفت ايشان به زادفرّخ آنگاه. بيĤيند شاه آرام و شادى جاى
 .سازيم مى بيرون سر از را پرويز نام و كنيم مى چنين اين: گفتند شنيدند، چنين كه انپاسبان. كنيد ياد كواذ از خود پاس هر در بايد

 ياد كواذ از خود آواز هنگام به همگى و برخاست بازار و شهر از پاسبانان فرياد بساخت، نو را خود كرفگون چادر شب چون سان بدين
 . باد ياد كشورى هر در نامش و كناد زندگانى جاويد بزرگان، ميان در كواذ: گفتند و كردند

 را پاسبانان آن آواز شيرين چون. بود آشفته بالينش بر نيز شيرين و بود خفته تيره شب آن در -گيتى شاه آن -خسرو ديگر سوى از
 آن شنيدن از دلش و گشت بيدار او آواز از شاه باشد؟ تواند مى چه اين شاه، اى: گفت خسرو به و بردميد شادش دل و گشت اندوهگين شنيد،
 و بگشاى گوش: گفت بدو شيرين ليك گويى؟ مى خواب در كه چيست سخنان اين ماهروى، اى: گفت شيرين به پس. شد آزار از پر سخن

 .بشنو را پاسبانان خروش

 :گفت و گشت شنبليد گل زردى به رخسارش بشنيد، را آوايى چنان خسرو چون

 كواذ را او نهانى شد، زاده مادرش از بدكنش اين چون كه چرا. بيابيد باره اين در ار اخترشناسان گفتار بگذرد، شب از پاس سه چون
 و ماچين و چين سوى به بايد تيره شب اين در اينك. بود آشكار او براى شيروى نام. نهفتم را كواذ نام و خواندم شيروى را او ليك. ناميديم
 .بخواهم چينى فغفور از سپاهى و بگيريم ايشان بر افسون با را راه و برويم زمين مكران

 شيرين پس. نيĤمد بكارش افسون تيره، شب آن در و گشت خيره زمين بر سخنانش بود، تيره آسمان در خسرو اختر كه رو آن از ليك
. افتد نياز دشمن به ار تو مبادا تا بساز را خود كار چاره دانش با اكنون پس. گشت چيره ما افسون بر بدگمان و آمد بسر روزگار ديگر: گفت بدو

 شمشير دو و زره خود، گنج از درنگ بى شنيد، چنين كه شاه. نهاد خواهد روى كاخ اين سوى به جوى چاره دشمن گمان بى رسد، فرا روز چون
 از زاغ كه مهنگا آن در گون تيره شب آن در سپس. بخواست پرخاشخر و پهلوان بنده يك و زرين سپر و تير و تركش و رومى كالهخود و هندى
 گذر راه از كه جايى در پس. نبود چمنها روى بر شاه تخت براى جايى هيچ درخت همه آن از بزرگ باغ آن در .درآمد باغ به خيزد، برمى خواب
 .ستبنش لركيماس و نرگس گلهاى آن كنار در زانوان زير در گرانى تيغ با خودش و بيĤويخت درختى شاخه از را خود زرين سپر بود، بدور

 آن ليك بگشتند، را سراى آن جاى همه پس. نهاد روى كاخ سوى به ديوساز دشمن برآورد، آسمان فراز از را خود پيكان خورشيد چون
 .نيافتاد او رنجهاى آن ياد به ديگر هيچكس و دادند تاراج به را او گنج آنگاه. يافتند تهى شاه از را سزاوار جاى
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 .بازگشتند آنجا از بودند، گرفته شتاب روزگار كار از كه نچنا و اشك از پر ديدگانى با سپس

 گرد كار از نيĤسايد هرگز كه          گرد تيز گنبد ازين جوييم چه

 دهد ماهى به دريا به را يكى            دهد شاهى تاج همى را يكى

  نهفت جاى نه و خورد و آرام نه        سفت و پاى و سر برهنه را يكى

 حرير و خزّ و ديبا به بپوشد       شير و شهد از نوش دهد را يكى

 اندرند مغاك جاى تاريك به         اندرند خاك به دو هر سرانجام

 نبرد و ننگ اندوه نبوديش            مرد خردمند نزادى خود اگر

  بدى مه اگر مرد، بدى كه اگر            بدى به بنه از جهان نديدى

 .دهيم مى خواننده به نويى آگهى و بريم مى جرن خسرو كار در اكنون 

  شيرويه پسرش دست به پرويز خسرو شدن گرفتار

 آن در. گشت گرسنه پادشاه آن بگذشت، دراز روز آن از نيمى چون. بود دار سايه و بلند درخت آن زير در و مرغزار آن بر همچنان خسرو
 آن روى بر. ببر من گرامى كمر اين از شاخى: گفت خود ريدك به فرّ خورشيد شاه آن پس. شناخت نمى را شهريار چهره كه بود كارى پيش باغ

 اين. آيد مى كار به امروز مهره اين: گفت باغبان به شهريار آنگاه. بودند نشانده بسيارى گوهرهاى ها مهره آن روى بر كه بود زرين مهره پنج شاخ
 با و رفت نانوا سوى به باغبان ليك. است درم هزار سى گوهرها آن ارزش كه دانستند مى اسانگوهرشن. بخر نان و گوشت اى پاره و ببر بازار به را
 به را آن دو هر پس. ندارم هم را كردنش رها ياراى و دانم نمى را اين ارزش من: گفت بدو بديد، را آن كه نانوا. بخواست نان او از زرين شاخه آن
 ياراى را كسى چه: گفت بدو بديد، را ها مهره آن دانا گوهرفروش آن چون. بگوى را اين ارزش ود،خ دانش با: گفتند و بردند گوهرفروش نزد

 .بود خسرو گنج در تنها شاخى چنين است؟ اين خريدن

 به گوهرها و زر آن با مرد سه آن پس اى؟ ببريده اى خفته بنده از آيا كه اين يا اى؟ دزيده كسى چه از را گوهرها اين تو كه بگوى اينك
 .رفتند زادفرّخ سوى

. بداد نشان شيروى به بود، زرين كمر آن از بريده شاخى بر كه را گوهر همه آن و دويد نو شهريار آن سوى به بديد، را آنها زادفرّخ چون
 جدا تن از باشد، تو دب نژاد از را كه هر و تو سر اكنون هم نگويى، را گوهر اين دارنده نشان اگر: گفت باغبان آن به ديد، چنين كه شيروى

 چون بااليش. باشد مى باغ درون اكنون كه است، دست در كمانى با و پوش زره مردى او شاها،: گفت بدو سخن، اين شنيدن با باغبان. سازم مى
 او از باغ رسراس كه باشد مى جوشن ميان در تابنده خورشيدى همچون .است شهريار ماننده درست چيز هر در و بهار همچون رخسارش و سرو

 و ببريد كمرش از را گوهر شاخ اين او. است بايستاده او پيش در كمربسته اى بنده و بيĤويخته درخت شاخه از را زرينى سپر است، گشته روشن
 .برفتم او پيش از باد همچون اكنون هم نيز من آور، فراهم بازار از خوراكى و نان و برو اينجا از: گفت و داد من به

 باد همچون خود درگاه از را سوار سيسد پس باشد، مى نو چنين اين روزگار در او ديدار كه است خسرو خود آن كه بدانست گردي شيروى
 .كشيد بيرون كين شمشير و بپژمرد بديد، دور از را سپاه آن خسرو چون. بفرستاد جويبار آن لب به دمان

 چه اگر: گفتند و بزدند داستان بسيار و رفتند زادفرّخ پيش به و بازگشتند هرا آن از همگى ديدند، را شاهنشاه روى سپاهيان چون ليك
 به گزندى رسانيدن ياراى را هيچكس نبرد، در چه و باغ در چه پس. باشد مى شاه او و بندگانيم ما ليك است، رسيده بدى روزگار شاه بر امروز

 .بود تنها رسيد، خسرو نزديك به زادفرّخ چون ببرد، او درگاه از را پاهىس چندين و رفت شاه نزديك به شنيد، چنين كه زادفرّخ. نيست او

 كه سخنى هر و آيم مى بدهد، زينهار هايم كرده براى از و دهد بار مرا شاه، اگر: گفت خسرو به. بشنيد خسرو و راند سخن فراوان او با پس
 پيكار نه و هستى اندوهگسار  نه تو كه همانا. بگوى پس گفتى، كه كنونا: گفت بدو خسرو. روم مى خود جايگاه سوى به گرنه و. گويم مى هست،
 ليك. بكشتى نيز را جنگاور هزار كه كن گمان چنين خود با. كن نگاه تر هوشيارانه كار اين در: گفت شاه به گويا زادفرّخ پس. باشى مى جوى
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 تا بيا پس. اند گشته تن يك و يكدل تو با پيكار براى از و هستند تو دشمن ايران مردم همه اينك. شد خواهى سير كارزار از سرانجام كه بدان
 ناسزاوار مردمان از من بيم همه كه همانا. باشد روا آرى: گفت بدو شنيد، چنين كه خسرو. بازگردد مهر به ها كينه اين و كند روى بخت شايد
 .دگردن چيره من بر بدى با و كنند، خوارى و بيĤيند من پيش به كه است

 بودند گفته سخنى باره اين در او به شناسان ستاره كه زيرا. شد بد كهن، روزگار آن براى از دلش ، زادفرّخ سخن آن شنيدن از پس خسرو
. بود خواهد گروه از بدور اى بنده دست به و كوه دو ميان در تو مرگ: كه بودند گفته شناسان ستاره. بود گشته برآشفته ايشان گفتار آن از او و

 آسمانى سرت فراز بر. باشى نشسته دو آن ميان در گشته، نيم دو به ترس از كه دلى با تو و باشد سيمين ديگرى و زرين كوه، دو آن از يكى
 و من زمين همچون زره اين اكنون: كه انديشيد خود با هنگام آن در خسرو پس. بود خواهد كين از پر بختت و آهنين زمينى زيرت به و زرين
 و نهادم باغ اين در اين از پيش كه است گنجى دو همين نيز كوه دو آن. است من آسمان بسان]  گشته آويخته درخت از كه زرين[ سپر اين
 كه آرامم و كام همه آن شد كجا من؟ افروز گيتى اختر آن شد كجا. آمد بسر روزگارم ديگر اينك كه همانا. گشت باغى همچون آنها براى از دلم
 از را او سپاهيان، و بنشست پيل كوهه آن بر شاه سان بدين. شد درد از پر تاريكش جان. ببردند او نزديك به را پيلى آنگاه بود؟ تاجها بر نامم
 با هستم، اهريمن دست در چنين اين كه امروز پس هستى، خسرو دشمن تو اگر گنج، اى: گفت پهلوى به پيل آن پشت بر خسرو. بيĤوردند باغ

 .منماى هيچكس به را خود روى و باش نهان پس نبودى،  فريادرس سختى، گاه به مرا چون. مكن دوستى نيز دشمنم

 در و ببرند رهنمونش آن خانه به و تيسفون سوى به را او تا بگوى. مكن ياد بدى به هيچ او از: كه بفرمود خود دستور به كواذ سپس
 . بگمارند او بر استوار سوار هزار با را گلينوس بايد. آورند وى بر گزندى هيچ نبايد كه بدان و بماند ماروسپند سراى

 سر بر را تاج و بيĤمد كواذ ، مى و بريان مرغ و آتش هنگام به ، ماه آذر هشتم روز در بگذشت، خسرو شاهى از سال هشت و سى چون
 ليك. بداد درم سپاهيان سال يك براى گنج از نيز شاه واذك و ببستند پيمان او با ايران سپاهيان پس. بنشست تخت بر آرامى و شادى با و نهاد

 .بدان شاه را او كه اين يا و بخوان ناچيز را او خواهى مى اينك. نبود ماه هفت بجز پس اين از او زندگانى

 وفا دارى چشم كزو نبايد               جفا سراى رسم است چنين

  اوى داند ور كينه همى را جهان     اوى داند جهان رسم كه كس آن هر
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  پرويز پسر كواذ
  بود ماه هفت پرويز پسر كواذ پادشاهى

  داستان آغاز

 به يك هر و بخواندند آفرين شاهى به او بر و برفتند ايرانى پهلوانان نهاد، سر بر را كيان تاج آن و بنشست تخت بر شادى به شيروى چون
 شاهى اين بنشستى، پيلسته تخت بر آرامش با چنين اين و داد تو به را تاج اين يزدان كه همچنان ارجمند، و هنر پر شاه اى: گفتند بلند بانگ
 .بود نخواهيم بدكنش جاودانه ما كه بدانيد. باشيد شاد و پيروز همواره: گفت ايشان به كواذ. بماناد گيتى در هم خويشاوندانت و فرزند براى

. برد خواهيم ميان از را اهريمنى كردار و داشت خواهيم نگاه زينهار با را گيتى. شمن خوش مردمان با دادگرى بود، خواهد نيكو چه پس
 بكرد كه بدى كار باره در را سخنان  اين همه و بفرستم پدرم نزد به پيامى خواهم مى اينك گردد افزوده ما كيش فرّه تا باشيم پيشينيان آيين بر
 رام من گفتار به او چون آنگاه. بگردد راه و آيين به و بيĤورد پوزش يزدان درگاه به گناهش از او تا بگويم او به آمد، پيش كارى چنين سرانجام و

 و كنم مى نيكى نيكوكاران، به. كوشم مى دادگرى براى از نهان و آشكار در و پردازم مى گيتى كار به پس آن از و شد خواهم آسوده ديگر شود،
: گفت انجمن آن به شيروى آنگاه. باشند داشته ياد به را كهن كار كه است نياز نيكوسخن و راد ردم دو مرا اكنون. شكنم نمى را تهيدستان دل
 دو خود چشمان با همگى شنيدند، چنين كه پهلوانان باشند؟ مى بيدار و پاك چنين اين ايران سران از كداميك است؟ كسى چه كار اين آيا

 داناى دو پير، برزين خرّاد و اشتاد دو آن. برگزيدند را كسانى چه ايرانيان كه بدانست يروىش. نگردند خشمگين ايشان تا دادند نشان را استاد
 خرّاد. يابد مى گنج برد، مى كه رنجى از سرافراز مرد كه بدانيد كارآزموده، خردمندان اى: گفت ايشان به شيروى پس. بودند هوش تيز و گوينده
 به شيروى آنگاه. گشتند سوار اسپ بر شاه فرمان به دو هر و برخاستند جاى از بخواهند، كه آن بى و گريان چشمانى با دانا اشتاگشسپ و برزين
: كه بگوييد را او. ببريد من فرّخ پدر نزد به پيامى و بسپاريد ياد به مرا سخنان همه و گيريد پيش در را تيسفون راه بايد اكنون: گفت ايشان
 را آن بگرداندى، روى نيكويى از چون كه بود ايزدى پادافره اين كه همانا. داشتند كارى چنين توان نيانايرا نه و بود من گناه نه اين كه بدان

 تو گنج از پر اكنون گيتى كه آن ديگر. بريزد را ناپاكش پدر خون زاده پاك پسرى كه نباشد همداستان كار اين بر هيچكس كه آن يكى. بيافتى
 سوار و دلير همه آن كه آن سديگر. بساختى درد از پر را راستان دل گنج، براى از تو. است رسيده شورىك هر به تو رنج اين، براى از و است

 بدين و. روم سوى به ديگرى و رفت چين سوى به يكى. نبودند شاد خويشاوندانشان و سرزمين و فرزند به هيچيك بودند، ايران در كه نامدارى
 گنج همراه به را دخترش و سپاه تو به و بكرد كارها و بخورد اندوه تو براى از همه آن قيصر كه آن مچهار. گشتند پراكنده سرزمينى هر در سان

]  ع[  عيسى دار اين. شود تازه روم سرزمين آن براى از تا بخواست را مسيحا دار تو از تنها اينها همه برابر در ليك. بداد ديگر چيزهاى بسيار و
 مردمى سوى به و نداشتى خرد مايه اين و ندادى را آن تو ولى. بود شاد تو از خوبى با كه هم قيصر ند؟بما تو گنج در كه داشت سودى چه

 از سرانجام كه اين تا بگرفتى خواسته بيچارگان از همواره. بساخت خيره را تو خرد چشم كه گشت چيره تو بر چنان آز كه آن پنجم. نگرويدى
 تو از اينجا در هيچكس. گذشت زندان در ايشان روز و شب ليك. داشتى فرزند شانزده تو كه آن ششم. مدبيĤ تو بر بدى اين آنها، نفرين براى
 تنها بدى اين در من. بيانديش خود زشت كردار آن به و بدان يزدان از آمد، سرت بر كه را آنچه پس. برفتند تو بيم از همگان و نخوابيد ترس بى

 و بخواه پوزش اينها همه براى از اكنون. شود ويران شاهى آن كه نبودم اين جوياى و نبود من از گناه اين كه يزدان به سوگند. بودم اى بهانه
 راه اين در را تو او كه باشد. باشد مى راهنماى نيكويى بر او كه چرا  بگراى يزدان به كردى كه بديهايى همه از. بگوى نامداران اين به را سخنت

 . گردد يار

 و اشك از پر ديدگانشان همواره رسيدند، تيسفون به تا و برفتند درد و داغ از پر دلهايى با بشنيدند، را شيروى پيام مرد دو آن چون
 در -بود جوش از پر او از زمين گويى كه -گلينوس. بود آن در بلند شهريار آن كه رفتند ماروسپند خانه به آنجا از سپس. بود خون از پر دلشان
 با تازىِ اسپان و كالهخود و جوشن با و كمربسته و بودند پيراسته و كشيده را خود تيغهاى و آراسته نيز سپاهيانش همه و بود نشسته در پيش

 گلينوس آمدند، زير به اسپ از دانا اشتاگشسپ و برزين خرّاد چون. بودند آنجا در باد و آتش از پر دلى و دست در پوالدين گرزهاى و برگستوان
 نخست. بخواند نامور مهتران را آنها و بنشاند بود، شايسته كه جايى در را ايشان آنگاه. گشت شادمان ايشان ديدار از و  تجس برپاى درنگ بى

 و ايران به اكنون و نهاد سر بر را كيانى تاج آرامش با فرّخ كواذ كه بدان: گفت گلينوس به و بشست دليرى آب با را زبان سخنگوى برزين خرّاد
 از را كمان و گرز و كالهخود و جوشن اين ديگر تو پس. است نشسته ايران شاهنشاهى تخت بر شيروى كه است رسيده آگهى روم و انيران
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 اندوه چنين اين كه باد كامت به كارها همه كارآزموده، مرد اى: گفت شنيد، چنين كه گلينوس توست؟ دشمن كسى چه آيا دارى؟ چه براى
 گوهر تو بر كه هستى سزاوار و خوانم مى آفرين تو بر مهربانيت اين براى از كه همانا. بخوردى بود، آن بر ينآهن پيراهن اين كه را نازكم تن

 خرّاد. بشنو مرا سخنان سپس و اى آمده كارى چه براى از كه بگوى اكنون. بادا تو يار گيتى خورشيد و است راست تو خوب گفتار. بيافشانم
 گلينوس. گويم مى را شاه پيام آن همه بخواهى، بار او از اگر اينك. برسانم خسرو به چندى پيام كه بگفته رام فرّخ كواذ كه بدان: گفت برزين
 بسيارى اندرزهاى و پند من به -كواذ -ايران شاه كه بدان ليك كند؟ ياد سخنانى چنين تواند مى كسى چه براستى گرانمايه، مرد اى: گفت بدو
 به خواه بشنوى، را او گفتار كه اين مگر بگشايد سخن به لب كسى خسرو پيش در كه مشو همداستان ارك اين با شب و روز كه است داده

 سر و آورد مى بار به تيغ كه ام آورده پيامى. ندارم نهانى پيامى من شادكام، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه اشتاد. پهلوى به خواه و گويد پارسى
 .بگويم او به را شاه پيام تا بخواه بار كار، اين براى خسرو از وت اكنون. آورد مى كنار در را سركشان

 در پرستارفش و كرده كش به دستانى با بود، بايسته كه چنان و ببست را بندها همه و جست برپاى بشنيد، را سخن اين كه گلينوس
 بارگاه آن و شاه از برزين خرّاد و اشتاد كه بدان. رددگ نژند بدى، از دلت كه مباد و باشى جاويد شاه، اى: گفت بدو و بايستاد شاه خسرو پيش
 از و هستم كه من پس است، شهريار او اگر. نيست خردمندانه گفتارت: گفت و بخنديد بلند آواى به شنيد، چنين كه خسرو. اند آورده پيامى
 بخواهى؟ بار من از بايد چنين اين كه باشم مى تنگ زندان اين در چه براى

 گفتارش و گوييد سخن او با و برويد او پيش به كرده كش به دستهايى با اكنون: گفت ايشان به و آمد پهلوانان آن نزد به گلينوس آنگاه
 دو هر و بردند نماز را او رسيدند، خسرو پيش به چون و ببستند چينى دستار با را خود روى گوى پاكيزه و خردمند مرد دو آن پس بشنويد، را

 از زيراندازى و بنشسته بود، شده بافته گوهر و زر با گرگ و ميش هاى پيكره بر كه بزرگى شادورد روى بر شاه. بماندند پيشش در دراز زمانى
 مرد دو آن خسرو چون. بود خفته نشستنگاه آن بر دژم و گرفته دست در بزرگ بهى. بود پشتش در الژوردين اى پشتى و زيرش در زرد ديباى
 .بخواست يارى به نهان در را آفرين گيهان پروردگار و بنشست خفتگى آن از بديد، را بسياردانا و سايه گران

 شادورد آن روى از و بگشت نرمى به بالش دو آن روى از به هنگام همان در ليك. بپرسد بنده دو آن از تا نهاد بالش روى بر را به آن پس
 خود سر روى بر و بكرد پاك خاك از و برداشت را آن و برفت ديد، چنين هك اشتاد. رسيد زمين روى به كه اين تا بگرديد نيز ديبا بزرگى

 نيكى اختر هيچ و گشت انديشه از پر به آن كار ديدن از نامدار خسرو. نهادند مرد دو آن پاى پيش بر شادورد روى به را به آن سپس. گذاشت
 . نيافكند پِى آن به

 و گرفت برخواهد كسى چه بيافكنى، تو كه را كسى براستى راستگوى، داور اى: گفت و كرد آسمان سوى به را خود روى درنگ بى پس
 .آورد خواهد اندوه ديگر بگذشت، شادمانى روزگار و بگرديد دودمانى از روشن بخت چون پيوست؟ خواهد كسى چه بشكنى، تو كه را آن

 پيامى چه بدگمان و دل تيره و بدانديشه و پليد گناهكاران آن از و نام زشت و پست كودك آن از آيا: گفت اشتاد به خسرو سپس
 و رفت خواهد دودمان اين از بخت كه بدانيد. باشند مى آرامش بى كه است دانشى بى از و هستند دانش بى و بدانديش ايشان همه اى؟ آورده

 بزرگى ديگر. شد خواهد تباه خسروانى رختد اين و رفت خواهد ناسزاواران سوى به تاج و تخت اين. ماند نخواهد شاه دودمان، اين در هيچكس
. گردند مى بدتن و بدگوى دودمان، اين بر و شوند مى دشمن دوستان، همه. ماند نخواهد خويشاوندانمان و دودمان از هيچيك يا و ما فرزند براى
 پيام كه بدان و بگوى اى، شنيده كه سخنى ره اكنون. شد خواهد بر بى شاهنشاهى، تخت اين كه بكرد آشكار بود، نهان كه را آنچه اكنون به اين
 .باشد مى تر پست و كمتر نيز جوى آب از من براى او

 بشنيد، را ايشان گفتار شاه چون. بكردند ياد او براى بود، گفته خسرو فرزند كه هرچه و بگشودند را خود گوياى زبان مرد دو آن پس
 هرگز: كه بگوى را او .ببر نو ساالر آن سوى به گويم، چه هر و بشنو مرا پاسخ ينكا: گفت ناموران آن به و بكشيد سردى آه و گشت پيچان
 اش گوينده پس. باشد نمى تو گفتار گفتى، كه سخنى هر كه دانم. باشى برتابيده روى آهو از خودت كه هنگام آن مگر  مجوى را ديگران آهوى

 سخنانى مغزت تا ندارى خرد چندان تو كه بداند و شود شادان بيهوده، تارگف اين از بشنود، دشمن چون كه مگوى را سخنى. نماند تندرست
 گناهكار را تو كه كسى كه بدان .باشى كرده آهو پر را خردت و روان سازى، بسيار را خود بيهوده گفتار چون كه باش آگاه. بپروراند دانشمندانه

  ميانديش پيامى چنين به پس اين از ديگر. گيرد دست در را كارهايت و يابد راه تو كنار به نبايد خواند، مى شاه را تو آن از پس ليك داند، مى
 با كه باش آگاه تو ليك. است بخوانده گيتى آن به مرا و گشته پيراسته يزدان نزد در كار اكنون. شد خواهد شادكام دشمنت كنى، چنين اگر كه

 .يافت نخواهى فروغ بزرگان، پيش در دروغ آهوهاى اين گفتن
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 را كواذ پرويز، خسرو فرستادن پاسخ

 بر را رنج انبوه آن چون. بمانند يادگار به مرگم از پس راست سخنان اين و بگوييد شاه آن به تا گويم مى را سخنانش آن همه پاسخ اكنون
 كه بدان پس. راندى سخن نكه  آرزوى و خشم آن و هرمزد از كه اين نخست. برخاست ما رنج از گنج آن كه دانست خواهى سازم، آشكار تو

 و بجستيم راهى ايران از شبانه شديم، آگاه او انديشه از ما چون. گشت زبر و زير كارها و بيĤشوفت ما بر كه بود بدگوى گفتار براى از ما پدر
 كارها آن در كه بود بهرام آن. برفتم بردع از رسيد، بد من شاه بر كه بشنيدم آن از پس چون ليك. نيĤويختيم سختى و رنج دام در و بگريختيم
 و بازگشتيم ديگر بار سپس. نيĤورد چنگ به مرا تا بگريختم جنگ روز در نيز او از. بيĤراستند رزمگاهى ما پيش در سپاهيانش و او. بود گناهكار
 كه -فزاى نيكى يزدان فرمان به نچو سرانجام. نگريستند مى جنگ آن بر گيتى همه و نبود بار يك تنها بهرام با جنگ. آمدم جنگش به دالورانه
 نخست شدم، آسوده چوبينه با جنگ از چون آنگاه. گشت ناكام نيز بهرام كارهاى همه شد، رام ما به انيران و ايران -است بد و نيك بر راهنماى

 و بودند ساخته برخى من پيش رد را جانشان. نداشتند گيتى در همتايى هيچ و بودند من خال دو هر گستهم و بندوى. پرداختم پدرم كينه به
 پاى و دست و نكرديم سستى پدر خون در بود، جگر درد و پدر خون كار چون ليك. بودند من خويشاوند نيز تن به و بود مهربان من با دلشان
 به ولى. برگزيد را تىگي از اى گوشه شد، ناپديد گيتى در گستهم چون آنگاه. بساخت كور را شاه كه بود كسى او كه چرا  ببريدم را بندوى
 .برگشت خونخواران آن از بخت سان بدين و شد كشته ناگهان ما فرمان

 تا نزند سر بدى كار من فرزند از كه بود اين براى از آنها كه بدان. بگفتى خود كار نابسامانى و تنگ زندان آن و خودت كار از كه آن ديگر
 در را گنجها همه و نگذاشتم خوار روز آن در را شما. نبود گزند بيم و خوارى و تنگ بند اشم براى زندان آن در. آيد بد سرش بر آن براى از

 هر و رامشگران با بزم و شكار به پيوسته شمايان. ايم نبوده ديگرى آيين بر و بيكار هرگز و ايم بوده پيشين شاهان آيين بر ما. داشتم شما پيش
 كرده نام زندان را آن كه بود كاخى. نداشتيد شكارى باز و يوز و گوهر و دينار به نيازى هيچ و پرداختيد مى است، مهتران سزاوار كه كارى
 بدين تو از كه گفت مى و ساخت مى هراسان تو از را ما كه بود اخترشناس گفتار آن براى از اينها. كردى مى زندگانى شادكامى با آن در و بوديم
 شيرين به را آن و نهاديم اخترشناس نوشته آن بر مهرى سپس. نيانداختم دست از را اخترت  من ليك. آمد خواهد بد هست، اكنون كه سان

 كار اين گمان بى تو بگذشت، ما روزگار چه اگر رسيد، شش و سى به خوشى روزگاران چنان از پس من شاهى سال چون هم سرانجام. بسپرديم
 .دادى باد بر را

 و جامه گونه همه و گوهر همراه به كه بود هند راى سوى از نامه آن. بودم همداستان كار آن به نم و رسيد هندوستان از اى نامه تو براى
 نوشته پرند بر اى نامه تو سوى به. بود فرستاده ديگرى چيز هر و نابسود گوهرهاى گونه همه و زربافت ديباى و سپيد پيل يك و هندى تيغ يك
 مرد آن چون. بخواندم خود نزد به را يادگير و گوينده و سخنگوى و دبير هندى مرد يك م،بديد را هندى نوشته آن من چون پس. بود شده

. هستى خسروانى زر تاج سزاوار كه چرا كنى، زندگانى شادمان: كه بدو شده نوشته نامه آن در. بباريد ديدگان از اشك بخواند، را نامه هندى
 بدين ستاره و است گذشته پدرت پادشاهى از سال هشت و سى هنگام آن در. بود واهىخ گيتى شاه تو برسد، ماه آذر هشتم روز چون كه بدان
 برايم شنيدم، هنگام آن در كه سخنى آن اكنون. گذاشت خواهى سر بر را بزرگى تاج تو و بود خواهد درخشان روزگار آن. گذشت خواهد گونه

 بهره كه دانستم مى و بودم آگاه تختت و تاج درخشيدن و تو بخت اين از من. بشويم خود دل از را مهربانى كه نبود شايسته ليك. گشت درست
 با هيچ تو، به خود مهر و پيوند و كيش و بخشايش براى از ولى گشت خواهد الژوردين برايم روشن روز و بود نخواهد درد و رنج بجز هيچ من

 و اوست كنار در تو اختر نوشته همراه به نامه آن اينك. سپردم شيرين به ار آن بخواندم، را نامه آن چون. نكردم دژم را خود روى نامه از آگاهى
 چون كه پندارم مى چنين من. سازى كم و بيش را خود گناه شايد تا بخواه او از ببينى، را آن خواهى مى اگر. نيست آگاه سخن آن از كس هيچ
 .كنى درمان آهنگ دردها اين از و شوى پشيمان ديگر ببينى، را آن

 و بزرگان براى بوده كه آنگاه از همواره گيتى كار كه بدان پس. رسيد گزند كسى هر به ما از كه اين و بگفتى بند و زندان از كه آن يگرد
 دشمن كه كس هر زيرا .گرداند روى تازه سخنانش با باره اين در را تو تا بگوى موبد به دانى، نمى هم خودت اگر. است بوده چنين راد شاهان

 كه رو آن از. بودند ناالن ايشان از نيك مردمان كه بودند ديوان تنها نيز ما زندان در. بود خواهد بد بگذارى، زنده گيتى در را او اگر است، ايزد
 رها خوارى به را كسان به رساندن گزند و داشتم مى نگاه زندان در را بدكاران نبود، كار آن در آويختن در تنگ و ريختن خون ما پيشه

 گناهكار ايزد، به بدكارى، اين براى از كه بدان ليك. اى ساخته رها هستند، بدتر نيز اژدها از كه را كسانى آن كه ام شنيده اكنون. كردم ىنم
. دانبگر خود يار را دانايان ندانى، را چيزى اگر و بكن هوشيارانه كار اى، گشته مهتر كه اينك كه باش آگاه. شد بد گفتارهايت و كردار و گشتى
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 برايش بينى، نمى گزند بجز هيچ گيتى در او از كه كسى هر. باشى داشته نيز گنج اميد بدو چه اگر  مياور بخشايش بينى، مى رنج او از كه هر به
 .نيست بند از بهتر چيزى هيچ

 از هم آن و نگرفتيم كسى زا هيچ ساو، و باژ بجز ما كه بدان پس. بگفتى خواسته از و ساختى نهان را رادى و خردمندى كه آن ديگر
 چون ما ليك. باشند مى اهريمن نژاد و بدان از و هستند دشمن گفتند مى كه را كسان بسيار چه. داشتند را آن دادن توان كه بود كسانى
 ليك. بكشيدم بسيارى رنجهاى آن براى از و بپذيرفتم يزدان از را تخت و تاج اين. بگذاشتيم خوار را سخنان آن همه داشتيم، ايزدى اى انديشه

 از و نيستم ناخشنود پروردگار خواست از اينك. بخواست برايمان ديگرگونه روزگارى -راستكار و دادگر داور آن -آفرين گيهان يزدان سرانجام
 چون ليك. ريمبگذ سرنوشت از نتوانستيم خود كوشش با هرگز و جستيم مى را دادگر خشنودى كنون تا. جويم نمى فزونى كاسته، او كه آنچه

 آگاه. پرسيد خواهد من از است، تواناتر بدى، و نيك هر در و داناتر تو از كه او. گفت خواهم او به را نهان و آشكار بپرسد، من از گيهان كردگار
 در تو و بس و ندهست زر و سيم بنده ايشان همه. باشند مى خويشاوندت نه و تو اندوهخوار نه هستند، تو پيش در كه گناهانى پر آن كه باش
 كه سخنى و است آاليش از پر ايشان براى از تو دل ليك دارد، پااليش جاى من گناه چه اگر اينك. يافت نخواهى را فريادرسى هيچ ايشان برابر
 بخواند را پهلوى نامه اين كه اى بدكامه براى از  من ليك. شد نخواهد برخوردار سخن اين از نيز بدتنان آن جان و گنجد نمى تو خرد در گويم مى
 را كارمان بخواند، را گفتار اين كه كسى هر ما از پس و باشد خردمندان اندوهگسار و بماند يادگار به گيتى در سخنان اين كه اين براى از و

 ديگر را هيچكس و بتاختيم دشمنان بر. بنشانديم را سپهبدى جايى هر در و ببرديم چين و برطاس از را سپاهيانمان ما. گويم مى را اينها بداند،
 و گشتند كارگر ما پيش در سرزمين همه. گشت آكنده گنجهايمان همه شد، پراكنده گيتى از دشمن سرانجام چون. نرسيد گردنفرازى ياراى

 .بود من آن از كوه و دريا و دشت سان بدين. آمدند ستوه به آن كشيدن از دريانوردان كه كشيدند بيرون دريا از گوهر چندان

. بود افزار جنگ و جامه و شاهوار گوهرهاى و ياكند از پر جا همه. گشتند آكنده نو دينارهاى با هميانها شد، پراكنده درم گنجهاى چون
 از پر جا همه و شاهوار دينار هزار دوازده هميانى هر در. گشت لبريز گوهرى هر از گنجهايمان بگذشت، ما شاهى از سال شش و بيست چون

 و باژ چه. ساختم نو را درم ميخ فرّخى و شادى با آنگاه. بود دينار]  ميليون ده[ هزار هزار ده بجستم، را باژ شمار سال آن در چون. ودب پيداوسى
 چه و خوبچهر بندگان و اسپان و مهرگان و نوروز آيين چه و مهترى و نامدار و كشور هر باژ و پيشكش چه و جادوستان و روم و هندوستان ساو

 بار شتران بر ما زيردستان را بور و كيمال و سپيد و سياه و سمور و خز پوست و كافور و مشك چه و تيغ و گوپال و كالهخود و جوشن
. شد آكنده گنجهايى چنين تا كشيديم فراوانى رنجهاى گونه همه. نپيچيد ما راه از گردن هيچكس و تاختند مى درگاه سوى به و كردند مى

 نگاه سختى و رنج روزگار براى از و بخوانديم عروس گنج و خضرا گنج و بادآور گنج را آنها سرانجام تا رانديم سخن اننامش باره در فراوان
 به همواره روزگار رسيد، آن سالگى هشت و سى به كه هنگامى تا بگذشت ما شاهى از سال شش و بيست كه هنگام آن از سان بدين. بداشتيم
 كه همانا بشنيدم، را تو فرمان اين كه اكنون ليك. بودند هراسان بدانديشانمان و آسان تن گنجها آن براى از مهتران همه. بگذشت ما آرزوى
 كه دارى آن آهنگ. برگزيد خاموشى بايد تنها و ماند نخواهد خوشى و آرامش با گيتى در هيچكس پس اين از ديگر. آمد بد پيمانت از را گيتى
 باشند، مى اورمزد ستاره همچون برايت تيره شبان در و هستند تو نزد در كه گزندانى پر آن. بسازى سودمندىنا و درد و گزند از پر را  گيتى
 شد، مى روشن ايشان براى از تاريكت جان و بودند تو نزديك خردمندان اگر ولى. نباشى شاد گيتى در ديگر تو تا داد خواهند باد بر را تختت
 رامش انديشه از روانت كه باشد ، خرد اندك روزگار كم پسر اى. رسيد نمى زيانى كسى به بخشيدى، مى تهيدستان به گنجى اگر ديگر آنگاه
 .ببرد

 .باشد مى تو مشت در سره يك روزگار اكنون و است تو پشتيبان ما گنج اين كه بدان

 هنر و هوش تهيدست، و شود مى يدادگرب باشد، نداشته درم چون نيز شاه. گشت خواهد تباه گيتى آن، بى و است پادشاهى آرايش درم
 .آورند مى فسوس او بر و خوانند نمى شاه را او بزرگان، باشد، نداشته بخشش توان شاه چون پس. داشت نخواهد

 شاه را تو زيردستانت و نيابى سپاه باشى، گنج بى چون كه بدان .برسد برهمن دست به بتى گويى برسد، دشمن به تو از گنج آن اگر ليك
 .شود مى جانت دشمن گردانى، سير را او گاه هر ولى بخواهد، نان همواره سگ كه است آن بهتر پس. خواند واهندنخ

 را كارى چنين كه است تو دانشى بى از اين كه همانا. بنشاندم سرزمينها در راهها سر بر كه بگفتى سپاهيانى كار از كه آن ديگر
. آمد بدست كه بود من رنج از من نامور گنجهاى اين كه دهم مى پاسخى چنين را تو من اينك. شناسى نمى گزند از را سود راه و نپسنديدى

 در را سواران پس. بنشينيم ناز تخت بر گداز و سوز و رنج بى و آرامش با خودمان تا زديم هم بر را دشمنان همه و بگرفتيم بيگانگان از را شهرها
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 را راه دشمنان بخوانى، باز خود نزد به سوى هر از را سپاهيان آن چون پس. گشت پديدار ارزش بى از ارزشمند اكنون. كردم پراكنده مرزها
 .باشد مى شكفته كامكاريش گل هميشه و است بهاران در خرّم باغى همچون ايران كه چرا. ديد خواهند گشوده

 و انار درختان هاى شاخه و كنند مى بن از را گلها  همه ،شود تهى مردمان از پاليز آن كه گاه هر ولى. است به و سيب و انار و نرگس از پر
 .باشند مى آن پرچين خارهاى بسان ها نيزه و است پاليز آن ديوار همچون افزار جنگ و سپاه كه بدان پس. شكنند مى را به

 نيافكنى را آن ديوار تا باش هوش به پس. شد خواهد مرغزارى و دريا و دشت بسان باغ بيافكنى، را باغ ديوار خود سرى خيره با اگر اينك
 خود بد انديشه با. بود خواهد خواهى كين و سواران خروش و تاختن و تاراج سره يك ديگر پس آن از كه چرا. نشكنى را ايرانيان پشت و دل و

 .مياور ميان در را ايرانيان كودكان و زنان

 مردمان به را بزرگى جايگاه كه ام شنيده چنين. خواند خواهند خرد بى را تو خردمندان، بگذرد، تو بر گونه بدين سال يك چون كه بدان
 بدهد، دشمن به را خود افزار جنگ كه كسى هر كه كرد ياد چنين خود اندرزنامه در كواذ پسر انوشيروان كه باش آگاه پس. دهى مى ناسزاوار
 .كرد خواهد كارزار او با بدانديشه آن بازخواهد، را آن و گردد يازمندن آن به چون زيرا .داد خواهد كشتن به را خود كار، اين با كه همانا

 .بخواندى خويشكام و دودل مرا و بدادى پيام قيصر باره در من به كه آن ديگر

 از را ناراستكارى كجا خودت تو. گفتى سخن ما ناراستكارى و او راستكارى از كه بود آموزگارت از و نبود تو از سخنها اين كه دانم پس
 .گردى مى گواه خودت و كنى مى دادخواهى خودت تو ، خرد كم اى شناسى؟ بازمى راستكارى

 پرويز مردانگى به دامادى بشست، سختى و رنج گَرد از را خود رخسار قيصر چون كه بدان. دارند نمى روا را كارى چنين خردمندان ليك
 و بود بسته جنگ به كمر بهرام كه هنگامى آن در كه داند مى باشد، مغزش در خرد اندكى و نگذارند بدى با را گيتى كه كسى هر. بجست
 در هم گيتى سپاه و بود من يار يزدان تنها رزم، آن در پس. بخورد شكست رومى سپاهيان با كه نبود شايسته بودند، گشته يكى او با ايرانيان
 به بايست مى كه مردمى و خوبى هر من همه اين با. بشنوى ايشان از بايد زني تو و شنيدند داد، رخ كه را آنچه ايرانيان. بود خوار من پيش

 .مبين جوانى چشم با را گيتى پس. گفت خواهد تو به باره اين در زادفرّخ و ام كرده كردم، مى نبرد روز آن براى از نياتوس پاداش

 به. بدادم يادگار به روميان آن به هميان هزار سه خود گنج از من كه دانند مى ما دستور و پاك موبد آن و - بود ما گنجور كه -نيز گشسپ
 ديباى جامه هزار. بود نخود هزار چهار و بيست ها مهره آن از يك هر سنگينى كه بدادم گوشوار شايسته سرخ ياكند از مهره هزار نيز نياتوس
 - برگزيده خوشاب مرواريد سد و -دادند مى درم هزار سد آنها از يك هر براى پرهيزگاران و -بود گوهرنگار و زربافت آنها از دست پنج كه چينى

 اسپ پنجاه كه -گرانمايه اسپ سد و - دانستند مى درم هزار سى را آنها از يك هر ارزش گوهرشناسان و نيافتند بد را آنها از هيچيك دانايان كه
 قيصر نزديك به -تاختند مى باد همچون دشت در و بود آنها روى بر بادي پوشش و بودند برگزيده ما آخور از را همه و بودند زر زينهاى با آنها از

 .بكردم آفرين او بر و فرستادم

 از را آن آوازه تو و نبود زيانى و سود هيچ آن از مرا كه بدان پس. گفتى سخن -افتاده گنج در كهنه چوب آن -مسيحا دار از كه آن ديگر
 كشته آن پيرامونش موبدان و فرزانگان و خردمندان همه آن با قيصر همچون دالورى و سرافراز دمر كه آمد شگفت مرا ليك. اى شنيده ترسايان

 .رفت مى ما گنج از ناگهان هم خودش پس بود، يزدان بيكار دار آن اگر. خواهند مى را گشته تباه خشك چوب آن و خوانند مى يزدان را

 كواذ پاى و دست و لب و زبان: كه است اين پاسخت ليك. بجوى را يزدان راه و كن پتت اكنون و بخواه پوزش كه گفتى كه آن ديگر
 من بخواست، باز من از را آن چون پس. بودم شاد تاج آن از و پذيرفتم او از نيز من و نهاد من سر بر تاج كه بود يزدان اين كه بدان. باد ريزنده

 بد از را نيك كه كودكى با نه گويم، مى يزدان به را اين من است؟ دهانت در چه براى از زبان آن كه دانم نمى پس. سپردم يزدان به را آن نيز
 .ام ديده بسيارى تلخيهاى و شور و ام پسنديده را يزدان كارهاى همه من. شناسد نمى

 ديگرى به همو بداد، من به را گيتى كه كسى آن كه  بدان پس. نبود من همتاى شهرياران از هيچكس و بود سال هشت و سى من شاهى
 باشد، ما فريادرس و يار يزدان چون. بادا آباد دانايان به زمين كه كنم مى آفرين پادشاهى اين به. نهد نمى سپاسى من بر اين براى از و دهد مى

 .يازيد نخواهد ما نفرين به هيچكس
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 خردمندان با نيز ما كار و سر و باشى پدرود هجاودان تو ليك. گشت تيره ما آبروى ديگر اكنون: كه بگوييد نادان و تيز كودك آن به اينك
. مگوييد چيزى ايد، شنيده من از كه آنچه بجز و باشيد پدرود من از دو هر مايه، پر و سخنگوى آزادگان و گرامى فرستادگان اى شمايان. باشد

 كه جمشيد و تهمورس و هوشنگ چون كسانى. مرد خواهد سرانجام بزاد، مادر از كه كسى هر. ديدم گذارا را آن كه كنم مى آفرين گيتى بر
 در كه هم فرّخ فريدون. بمردند آمد، بسر درازشان روزگار چون بردند، مى فرمان ايشان از دام و دد و ديو و بود اميد و بيم به ايشان از گيتى
 كه آرش چون كسانى. نرست روزگار نگچ از خود مردانگى با ببست، بدى از را تازى ضحاك دست و كرد دور گيتى از را بدى نهان، و آشكار
 از اى خانه و رسيد شاهى به خود مردانگى با و بيĤمد كوه البرز از كه - كواذ يا و -شيرگير پهلوان آن - پيروز كارن يا و برفت پرسنگها تا تيرش
 و -بود درخشنده ياكند از درش و خوشاب مرواريد از سره يك پيكرش كه اى خانه. كرد افسانه از پر خانه آن براى از را گيتى و بساخت آبگينه

 و رستم يا و نديد گنجى هيچ خود رنج آن از و بساخت را گنگدژ خود رنج با و بكشت را ببر دو جوانى روزگار به كه -نامدار شير آن - سياوش يا
 يا و -كين شيران و ميدان سواران آن -اش هبرگزيد پسر هفتاد و گودرز يا و - است مانده يادگار به سخن ما براى ايشان از كه -اسفنديار و زال

 تر فروزنده نيز گردنده خورشيد از سپهر شمار دانستن در كه - جاماسپ يا و شد تازه فرّهى او براى از و بپذيرفت را بهى كيش كه شاه گشتاسپ
 فراخ گيتى اين از سرانجام بودند، مهتر نيز سال به و بهتر ديگرى از هنر در يك هر كه خوانندگان و سواران و دانايان و بزرگان آن همه - بود

. بودم همتا بى ليك نبود، باال چندان زندگانيم ساليان اگر شاهان ميان در نيز من. گذاردند جاى بر را كاخ و ميدان و ايوان همه آن و درگذشتند
 .برسد بد من به هم روز يك كه نگذاشتم و بگذراندم را گيتى بد و نيك

 و است من گنجهاى از پر زمينها همه. برداشتم خود راه پيش از كه دشمنانى فراوان چه و گذاردم سر پشت كه شوارد راههاى بسيار چه
 شاهى تخت اين. شد خواهد تيره بزرگان اميد همه آمد، بسر من بر گونه اين گيتى چون پس. باشد مى من رنج است، خاك و آب كه كجا هر

 .آمد خواهد بسر تشبخ و ماند نخواهد نيز من فرزند براى

 .بگيرد آسان را جانم كه گويم مى بدو آيد، مى من پيش به ستان جان فرشته كه آنگاه

 در  چينْود پل از گذشتنم گاه به. سازم مى جوشنى همچون را خويش آزارى بى و كنم مى روشن را خود راست دل ، پِتَت با هنگام آن در
 نشيب در سر بيدار بخت چون اند گفته كه است درست پاك و كارآزموده دانايان و خوانندگان آن گفتار كه براستى. بود خواهد گُل پايم زير
 مهتران سوى به من پيام. بود خواهد خرد بى بخواند، باز را آن اگر بگذرد، كسى بزرگى روزگار چون پس. ديد گزندى گونه همه بايد ديگر ، آورد

 . نكنيد ياد بدى به من از و باشيد شاد و دپدرو نيز شمايان. بود اين گيتى كهتران و

 بر را دست دو هر پس. گشت آزرده خسرو گفتار پيكان با دانا دو هر دل بشنيدند، را رو پيش آن پيام پهلوان برزين خرّاد و اشتاد چون
 با و گريان دانا دو هر آنگاه. كردندب چاك تن بر را هايشان جامه همه و بزدند تپانچه خود رخسار به. شدند پشيمان گفتارشان از و زدند سر

 و آمدند شيروى نزديك به درد از پر دلى و چين از پر رخسارى با سپس. برفتند او پيش از اندوهگين و درد از پر دلى و خاك از پر سرهايى
 .بدادند دستگاه بى و مغز بى شيروى به را شاه پيام آن همه

 گفتار براى از را او همواره كه گروه آن چون آنگاه. شد ترسان تخت، و تاج آن از دلش و بگريست سخت بشنيد، را پيام آن شيروى چون
 بر را گرامى دست دو و آمد فرود شاهى  تخت از كواذ برخاستند، او پيش از سوزاندند، مى را او جگر و آوردند مى ستوه به پدرش خون و زشت
 .گريست مى خون و بود اشك از پر ديدگانش خسرو اندوه از همواره و ماند فرو خواب و خورد از اندوه آن از ديگر. نهاد سر

 و براندند سخن خسرو باره در و آمدند گرد جايى در و بترسيدند سپاهيان همه رسيد، آگهى سپاهيان به شهريار زارى و گريه آن از چون
 رسيد، فرا روز و برآورد سر تيره كوه از آفتاب چون پس. بود خواهد دار سر بر تنها سپاه سران جاى بنشيند، تخت بر پرويز ديگر بار اگر: گفتند

 و گردنكشان آن پس. بنشست تخت بر شد، آگه ايشان آمدن از شاه چون. برفتند شاه بارگاه سوى به همگى و گشتند بيدار خواب از بدانديشان
 براى از ايشان كه بدانست شهريار شيروى. نگفتند سخنى چهي و بنشستند كرده دژم رويى با و برفتند او پيش به بيگانه و خويشاوند پهلوانان

 خواهد او پشت از كى نباشد، اندوهگين پدرش درد به كه شهريارى براستى: گفت ايشان به پس. اند بنشسته اندوه و درد با و دژم بدانسان چه
 خواهد بيد پوسيده چوب از تر پوچ كه چرا  باشند تهداش اميد كسى چنين به نبايد پس. خوانم مى بدهنر و بدتن تنها را كسى چنين من بود؟
 را او باشد، ارجمندان از اگر و بخوان ناهوشيار دل، در را او تو پرستم، مى را شاه دو من بگويد كه كسى همانا: گفتند بدو گناهكاران آن ليك. بود

 هيچ و رانيم مى سخن چربى به خسرو با ماه يك پس. تياف نخواهد سپاه باشد، گنج بى اگر شاه: گفت شنيد، چنين كه شيروى. بدان خوار
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 شيروى از را پاسخ اين چون. است گنج از پر او سرزمين اين سرتاسر كه چرا. باشيم شاد او اندرز از شايد تا گوييم نمى او به درشتى سخن
 .برفتند هايشان خانه سوى به و برخاستند جاى از بشنيدند،

 .بداريد نهان خسرو از نبايد را چيزى هيچ: گفت خواليگران به شاه شيروى آنگاه

 .بگذاريد آن بر شيرين و چرب خوراكيهاى و بنهيد زرين خوان سره يك او پيش در

 چيزى شيرين دست از تنها. نخورد بديد، كه سرد و گرم خوراكيهاى آن از هيچيك از خسرو و ببردند خوراكيها آن از پيوسته ليك
 .بود اندوهگين او خوردن اىبر از شيرين زيرا  خورد مى

 خسرو بر باربد شيون

 تخت از خود خواست بى و ناكام شاه، خسرو كه شد آگه باربد چون. بدار آغوش در را مهتر مهر سر و بسپار گوش باربد شيون به اكنون
 را او و برفت بود آن در شاه كه اى خانه آن به پس. بيĤمد تيسفون سوى به جهرم از خون از پر دلى و اشك از پر چشمانى با گرفت، كناره شاهى
 و زرد رخسارى با و آمد بارگاه سوى به خروشان آنگاه و بماند شاه پيش در چندى. است گشته شنبليد گل زردى به آللگونش رخسار كه بديد
. گشتند بريان مهر آتش بر گويى و شدند گريان نگاهبانان و بشنيدند را او زارى نگاهبانان و شاه. بكرد مويه او بر پهلوى زبان به درد پر دلى
 كجا كالهت، و بخت و فرّ همه آن شد كجا دستگاهت، و بزرگى آن شد كجا سترگ، و دالور پهلوان اى خردمند، خسرو اى اال: گفت مى باربد
 بارگاه و دژ آن شد كجا رامشگرانت، و شبستان آن شد كجا ات، پيلسته تخت و دستبند همه آن شد كجا تاجت، و باالى و برز همه آن شد

 شد كجا بود، گوشوار و زر تخت با كه جانوسپارت آن شد كجا بنفشت، تيغهاى همه آن شد كجا كاويانيت، درفش و افسر آن شد كجا سرانت،
 بود، ناشكيب زيرت در كه زرينت پاى جا با شبديز اسپ آن شد كجا بود، شده افكنده گره بر گره گوهر از كه زرينت زره و كالهخود سر آن
 كجا سپيدت، پيالن و شتران آن شد كجا اند، گشته نااميد جانت از همه اكنون و بود تيغشان نيام دشمن، كه ستامت زرين سواران آن شد كجا
 روانت؟ روشن انديشه و دل آن شد كجا زبانت، شيرين سخنگوى آن شد كجا  است فرمانبر و زرين هاى كجاوه آن با راهوارت شتران همه آن شد
 فزونتر آن پادزهر از زهرش كه چرا باشى، گستاخ روزگار به كه مبادا بودى؟ خوانده كراسه از را روزى چنين كى اى؟ مانده تنها چيزى هر از چرا
 رنج از و شوند مى نيرومند كه است فرزند از شاهان. بيافتى پسرت از را خود بخت اكنون ليك. باشد پشتيبانت و يار تا خواستى پسرى. آمد

 به نبايد ديگر شنيد، را خسرو كار كه كسى هر. بكاست را شاه نيروى و فرّ شد، برومند  شاهنشاه فرزند چون ليك. گردند مى آهو بى روزگار،
 ديگر و دبو ايرانيان دودمان سر شاه،. بدان شيران پلنگان، كنام را آن و بشمار ويران را ايران سرزمين همه پس اين از تو. شود گستاخ گيتى

 سپاهى اين از بيش را هيچكس. شد برآورده دشمن خواست و گشت ويران ايران و دودمان اين. ديد نخواهد او مانند به تختى و تاج هيچكس
 رخنه اين درون به گرگ ديگر اكنون و آمد گزند او بر بزرگ پاسبان از آمد؟ او دادخواهى به سپاه آن ميان از كسى چه ليك. بود نخواهد

 ديگر برخيزد، كارزار سو چهار از چون نيز تو سپاه. نبود شاهى تخت اين سزاوار او كه چرا. خواند خواهند شرم بى شاه را شيروى. آمد هدخوا
 بهار و دخورشي و نوروز به و تو نام به و يزدان به سوگند شهريار، اى. بادا نونگسار بدسگالت سر و يار را تو روان دادگر، يزدان. ماند نخواهد پايدار
 آنگاه. نبينم را بدانديش آن ديگر تا سوزانم مى را خود نوازندگى ابزار همه. مباد من بر درود هرگز بنوازد، ساز من دست پس اين از اگر كه خرّم
 را خود زندگىنوا ابزار همه و برافروخت آتشى رفت، خانه به چون پس. داشت نگاه خود مشت در را آن و ببريد را خود انگشت چهار هر باربد

 . بسوخت

 هرمزد مهر دست به او شدن كشته و خسرو مرگ شيروى، از بزرگان خواستن

 .بود ترسان روزگار بد از روز و شب بود، كرده بد شهريار خسرو به كه كسى هر

 بزرگى روزگار آن ديگر كه بدانستند شناسان مردم همه. بود دامى همچون او پيش در شاهى تخت آن بود، خام و ترسو كه نيز شيروى
: گفتند و بكردند ياد بيداد كار آن از و رفتند كواذ پيش به درگاه از بودند، گرويده كار آن به و كرده بد كه  كسانى همه پس. بود نخواهد آرام
 تخت را يكى و شينندبن زر تخت يك بر شاه دو چون. است سر در ديگر اى انديشه را تو كه است ديگر بار اين و ايم گفته بار يك اين از پيش
 اين از و نيستيم همداستان كار اين در ما پس. بريد خواهند را بندگان همه سر گردد، افزوده پسر و پدر خويشى اگر زيرگاه، را ديگرى و باشد
 مردمان اتنه: گفت پس. بترسيد سخنانشان از بود، اى بنده همچون ايشان چنگ در و ترسو كه شيروى. مگوى ما پيش در سخنى چنين پس
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 چه كه ببينيد و بپردازيد سگالش به كار اين براى از و برويد خانه سوى به بايد شمايان اينك. آورند مى دام به را شيرى كه هستند نام زشت
 شاه خسرو تا برآمدند اى كُشنده جستجوى به و برفتند شاه بدخواهان پس ؟ آورد بسر ما بر را رنج اين نهانى تواند مى كه هست گيتى در كسى

 بر را]  گناهان[  كوه و بريزد را شاهى چنان خون كه نداشت را آن مردانگى و كارى چنين زهره گيتى در هيچكس ليك. سازند تباه نهانى را
 و زرد رخسارى و كبود چشمانى با راه در را بيدادگرى مرد سرانجام تا بپرداختند جستجوى به سو هر در شاه بدخواهان. بيĤويزد خود گردن
 گيتى مهتران و كهتران ميان در هيچكس كه بديدند برهنه سرى و گرسنه شكمى و خاك از پر پايى و الژوردين لبانى و موى پر و خشك تنى
 .بود زادفرّخ نزد در -مبيناد را خرّم بهشت هرگز كه -زشت مرد آن. دانست نمى را او نام

 من كار رنج، اين كنى، سير مرا چون: گفت بدو و گشت همداستان گفتار آن در او با بشنيد، زادفرّخ از را داستان آن بدخوى مرد آن چون
 :گفت زادفرّخ. بود خواهد

 خود، فرزند همچون را تو و دارم دينار از پر اى كيسه تو براى من. مگوى سخن باره اين در هيچكس با و بكن را كار اين بتوانى اگر و برو
 .بيĤمد شتابان و بگرفت زادفرّخ از تيزى دشنه كُشنده مرد آن پس. دانست خواهم يار

 از اشك و بلرزيد ناگهان بديد، را او كه خسرو. است  پيشگاه در اش بنده با كه ديد را او رفت، شاه خسرو نزديك به بدجهش آن چون
 اى بيگانه و خوانند مى مهرهرمزد مرا: گفت مرد. بگريد تو بر بايد مادرت كه چيست؟ نامت كه برگوى زشت، اى: گفت بدو و بباريد ديدگان
 .ندارم جفتى و يار هيچ شهر اين در كه هستم

 را او مهر گيتى در هيچكس و نيست مردمان همچون او چهره كه همانا. برسيد بدگمان اى فرومايه دست به من مرگ: گفت خسرو
 يك و شاهبوى و مشك و آب تشت و برو رهنماى، اى :گفت ريدك آن به خسرو. بود ايستاده او پيش در ريدكى هنگام همان در. جويد نمى
 با زرينى تشت و بيĤمد او پيش از پس. ندانست را او راز بشنيد، خسرو از را سخن اين كه پرستنده كودك آن. بيĤور دلپذير و پاك بسيار جامه
 و سخن هنگام ديگر كه چرا  بپرداخت باژ به ،بديد را برسم چون. داشت شتاب آنها آوردن در خسرو. ببرد شاه پيش به آب و آفتابه و جامه
 را ستان جان آن روى تا كشيد سر بر نويى چادر سپس. بكرد پِتَت گناهانش از زمزمه با بپوشيد، را ها جامه آن چون آنگاه. نبود بيهوده گفتار
 آن جگرگاه و كشيد بيرون را اش جامه و برفت شتابان آنگاه. ببست را پادشاه خانه در و برفت دست در دشنه ديد، چنين كه مهرهرمزد. نبيند
 .بدريد را گيتى شاه

  نهان دارد تو از خويش راز همى           جهان جهان گردد گونه بدين

  گزاف جز او كردار ز نبيند         الف مرد اگر رنج بى سنج سخن

  سپنج سراى در همان نمانى          رنج و گرم گر و دارى گنج اگر

  آفرين داد به يابى كه خواهى چو              برگزين راستى و ىآزار بى

  زندان به بدگمانان همه شد، تباه بدانگونه خسرو كه رسيد آگهى بازارگاه به چون

 چون. بكشتند زندان در گناهى هيچ بى بودند، بند در شاه ايوان در كه را شاه خسرو گرامى فرزند پانزده و برفتند مستمندان آن ايوان و
 نگاه را آنها كودكان و زنان كشته، شاه آن مرگ از پس تا بفرستاد نگاهبان بيست سپس و بگريست چندى بشنيد، را كار اين سخن شيروى
 .داشت مى نهان را خود اندوه آن همواره و نبود چيزى هيچ گفتن ياراى نيز را شاه شيروى. بدارند

  دستگاه آن و دىمر و بزرگى       سپاه چندان و پادشاهى آن شد

 شنود پيشين نامداران از نه      نبود آن شاهنشهان ز را كس كه

 اژدها از شد ايمن كه آنكس هر                 بها نيابد گويد خردمند

  چنگ به گيرد چو دندان به بخايد      نهنگ دالور جز مخوان را جهان

 .برفت سپاه و گنج و نامور تخت آن و آمد بسر شاه پرويز كار ديگر اكنون 
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  شيرويه شدن كشته و -پرويز خسرو زن -شيرين با شيرويه داستان

 .گويم مى شيرين و شيروى كار از سخن آوردم، پايان به را خسرو روزگار كه اينك

 جادوگرى و فريبكار اى: گفت بدو و فرستاد شيرين نزد به را كسى شيروى بگذشت، باآفرين شاه آن شدن كشته از روز سه و پنجاه چون
 را ماه آن خود گرى چاره با و داشتى جادو با همواره را شاه. هستى كس گناهكارترين ايران در تو كه همانا دانى، مى  بدخويى و جادو تنها كه

 .نمان ايوان در ترس بى و شاد چنين اين و بيا من نزد به و بترس گناهكار، اى اينك. آوردى فرود

 را پدرش خون كه كسى: گفت و گشت برآشفته ، بود داده او به گناهى هيچ بى كه او زشت دشنامهاى آن و او پيام شنيدن از شيرين
 با را اندوهگسارى دبير شيرين، آنگاه. ديد نخواهم هم دور از يا و سور و ماتم هنگام به را بدكنش آن من پس. مباد فرّ و باال را او بريزد،
 .بگفت دانا مرد آن هب را خود اندرز و بيĤورد پهلوى اى كراسه

 چمن سرو آن براى پس. جست مى شهر در را آن بايست نمى هيچكس كه داشت مى خود با تبنگويى در زهر اندكى همواره شيرين
 آن جان و دل. است باد و برگ همچون گفتى كه سخنهايى گردنفراز، و تاجور شاه اى: كه فرستاد پاسخ چنين شيروى براى و بدوخت نساجامه
 پگاه و داشت مى نگاه فرّخى براى از مرا نيز شاه. باد پست است، بوده شادكام بدان و بشنيده را آن نام از بيش جادو از گيتى، در كه بدكنشى

 بكن شرم سخن اين گفتن براى از اينك. آراست مى من ديدار با را خود جان و خواست مى زرين شبستان از مرا نبود، چيره خود خشم بر چون
 .مگوى هيچكس پيش در را سخن اين و كن ياد را دهش نيكى دادار. بگويد كژّى به سخنى نبايد هريارش بدان و

 من نزد به آمدن بجز اى چاره هيچ تو: كه فرستاد پيام را او و گشت برآشفته گناه بى آن از شيروى ببردند، شاه نزديك به را پاسخ آن چون
 رخسارش رنگ و بپيچيد خود بر و گشت درد از پر شنيد، چنين كه شيرين. نيست گستاخ تو مانند به هيچكسى روزگار در كه همانا. ندارى
 با شيروى. باشند تو پيش در كارآزمودگان و دانايان و باشم گروه يك با كه اين مگر آيم، نمى تو نزد به من: كه داد پاسخ بدو پس. شد زرد

 اينك: گفت بدو و بفرستاد شيرين نزد به را كسى سپس. بيĤورد خود نزد به را لخوردهسا و دانا مرد پنجاه و بفرستاد را كسى سخن اين شنيدن
 .كن بس را گفتارت ديگر و بيا من پيش به و برخيز

 -بود گوينده آزادگان جايگاه كه -شادگان گلشن به زود و آمد شاه نزديك به و بپوشيد سياه و كبود اى جامه شنيد، چنين كه شيرين
. است گذشته خسرو سوگ از ماه دو: گفت بدو و فرستاد او نزديك به را كسى شاه. بنشست پادشاه پرده پشت در پارسا مانمرد بسان و برفت
 . ننگرى كهترى هيچ به و گردى برخوردار تا باش من جفت اكنون پس

 و بده مرا داد نخست: گفت بدو شيرين ليك. داشت خواهم نگاه خوبتر و تر نامى نيز آن از و داشت مى نگاه پدرم كه همچنان را تو نيز من
 شنيدن با شيروى. آسود نخواهم دمى فرّخت دل و انديشه و فرمان از ديگر كنى، چنين اگر كه بدان. بود خواهد تو پيش در نيز من جان آنگاه
 شاد و پيروز شاه، اى: گفت بلند آواى به پرده پشت از مهتر زن پس. بگويد را خود داستان خوبرخ آن كه شد همداستان كار اين به سخن اين

 جوانان، تيزى براى از ليك. گفتم چنين: گفت بدو شيروى. باشم مى دور به راستى و پاكى از و هستم جادوگر و بد زنى من كه گفتى تو. باشى
 چه نابخردى و كژّى و تيرگى و بدى از شمايان آيا: گفت بودند، شادگان گلشن در كه ايرانيانى آن به شيرين پس. نگيرند دل به ايشان از كين

 من از كاستى و كژّى و نجستم راستى بجز هيچ همواره. بودم دليران پشتيبان كارى هر در و ايران بانوى سال سى من ديديد؟ من از چيزى
 سايه يا و من سايه ايران در كسى چه آيا ليك. گرفتند بهره گيتى از گونه همه و يافتند شهر من گفتار براى از كه بسيارى كسان چه. بود بدور
 .شد خواهد پديدار پاسخ اين از كار اين همه كه چرا. بگويد است، شنيده يا و ديده كه كسى هر بديد؟ را ام پيرايه و تاج

 :گفتند و راندند سخن خوبى به شيرين از بودند، شاه پيش در كه بزرگانى پس

 به زنان نيكويى كه همانا كارآزموده، سران و مهتران اى: گفت شيرين آنگاه. يستن او مانند به كسى هيچ گيتى نهان و آشكار در كه همانا
 زنى ديگر. است بيĤراسته او با را خانه همسرش و است خواسته با و شرم با كه زنى يكى. شوند مى بزرگى تخت زيبنده آن با كه است چيز سه
 گيتى در پيوند اين براى از گشتم، خسرو همسر من كه هنگام آن در. باشد روى پوشيده و روشن و باالبلند كه زنى سديگر. بزايد فرّخ پسر كه
 مانند به هيچكس كه رسيد اى كامكارى آن به سپس ليك. نبود سرزمين اين در او نشستنگاه بيĤمد، روم از دل بى و بيكام خسرو چون. شدم نو
 - مردانشاه و فرود و شهريار و نستور فرزندانم. بود شاد بسيار ايشان به شهريار كه بيĤمد او از فرزند چهار مرا. بود نشنيده و نديده گيتى در را آن
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. باد بريده زبانم بپيچم، داد از سخن، اين گفتن در اگر و بود نشده زاده ايشان مانند به كسى فريدون و جم گاه از كه بودند -آسمان تاج آن
 :گفت و گشودب موهايش و ماه همچون روى از چادر و بگفت اين شيرين،

 را آن گيتى در هيچكس كه بود من موى نهان، در من هنر. برگوى است، دروغ اگر و بينى مى كه است چنين من روى كه اين سديگر
 .است نبوده بدخويى و فريب و جادو از كه ببينى تا بنمودم تو پيش به را جادو اين اكنون. بود نديده

 چون. شد سرازير لبهايشان از آب و ماندند فرو او ديدن از پيران. بود نشنيده نيز مهتران از و نديده را شيرين موى هنگام آن تا هيچكس
 در ديگر گردى، من همسر تو چون. بايد نمى تو بجز هيچكس مرا: گفت بدو پس. پريد تنش از نهانش روان بديد، را شيرين رخسار شيروى
 بدهى، فرمان چون كه دارم آرزو دو و نيستم نياز بى ايران شاه از من كه همانا: گفت بدو شنيد، چنين كه خوبرخ زن آن. باشى بس برايم ايران

: گفت بدو شيرين. باشد روا بخواهى كه هم ديگرى آرزوى هر و است تو براى از جانم: گفت شيروى. بماند برايت شاهنشاهى كه باشد. بخواهم
 كه بنويسى خودت اى نامه در و بسپارى من به نامدار انجمن اين پيش در را همه بود، من آن از كشور اين در كه اى خواسته هر كه خواهم مى
 .بكرد زود بود، بفرموده زن آن كه را آنچه شنيد، چنين كه شيروى. هستم بيزار او هاى خواسته و چيز همه از من

 همه پس. رفت خانه به و آمد راه به نشادگا گلشن آن در ايرانيان و بزرگان آن پيش از بيافت، را خود آرزوهاى پاسخ شيرين چون
. بداد بيشتر خويشاوندانش به و داد تهيدستان به داشت، كه هم ديگرى چيز هر. بساخت شاد خواسته، دادن با را آنها و كرد آزاد را هايش بنده

 بود، شده شيران آرامشگاه كه يىكاروانسرا يا و گشته ويران كه چراگاهى و سده جشن و نوروز جايگاه و آتشكده به هم چندى هاى خواسته
 همه آنگاه. بنشست خاك بر بويى و رنگ هيچ بى و بگشود را خود روى و بيĤمد باغ آن به سپس. گردد شاد آن از خسرو شاه روان تا ببخشيد
 من گفتار اين به هستند، ندارجم شما ميان در كه كسانى همه: گفت بلند بانگ با و بنشاند خوبى به را يك هر و بخواند خود پيش به را بندگان
 او زرين شبستان و خسرو پيش به من كه آن از پس آيا. آمد نخواهد كاستى دانايان، از هرگز كه چرا نگوييد، راستى بجز هيچ و بسپاريد گوش
 بانوان بانوى اى: فتندگ و برخاستند جاى از سخن اين شنيدن با همگى سرزد؟ من از گناهى چه بودم، شاه فرّ و بانوان سر همواره و برفتم
 هوشنگ هنگام از كه همانا. نشنيد را آوايت نيز پرده پس از و نديد را تو كسى هرگز كه يزدان به سوگند روان، روشن و دانا سخنگوى اى نامور،

 در كه سرفرازى اى: فتندگ بلند آواى به دل بيدار بندگان و كنيزان و نوكران همه آنگاه. است ننشسته ناز تخت بر تو همچون هيچكس كنون تا
 پس باشد؟ سزاوار تو روى از كجا كردن بدى گويد؟ سخن بدى به تو از كه است اين ياراى را كسى چه هستى، ستوده طراز و روم و چين

 مگر. بكشت تخت و تاج براى از را پدرش -مبيناد را تخت چشمانش پس اين از و كند مى سرزنش او بر آسمان كه - بدكنش آن: گفت شيرين
 اينك. ساخت تاريك را باريكم جان كه فرستاد من نزديك به پيامى سپس. بكرد خوار آنسان را پدرش مرگ كه بساخت دور خود از را مرگ كه
 هك بود رو آن از و بودم درد از پر بدخواهم از. باشم مى آفرين گيهان پروردگار پرستنده هستم، زنده تا كه بگفتم آن براى از را سخنان اين من
 .گويد سخن بدى به من از انجمن پيش در او من، مرگ از پس كه دانم مى چون. ساختم پديدار را خود راه

 آنچه و رفتند شاه نزد به گويندگان آن چون. گشتند بريان هم پرويز درد از و شدند گريان شيرين، گفتار از شنيدند، چنين كه انجمن آن
 بفرستاد شيروى نزد به را كسى شيرين پس كرد؟ آرزويى چه ديگر نيكخو آن آيا: كه بپرسيد شيروى د،بگفتن بودند، شنيده گناه بى آن از كه را
 .ام گشته او ديدار نيازمند كه چرا  بگشايم را شاه دخمه در كه اين. بس و است مانده آرزو يك تنها اكنون: گفت بدو و

 سان بدين. كرد آغاز مويه و رفت آن درون به پارسا زن و كردند باز ار دخمه در نگاهبانان پس. باشد روا: گفت شنيد، چنين كه شيروى
 روان از و بخورد را هالهل زهر آن درنگ بى سپس. بكرد ياد او براى را گذشته سخنان همه و بنهاد خسرو چهره بر را خود چهره و برفت شيرين
 .بمرد و بنهاد ديوار به پشت بود، نشسته تن بر كافوربوى اى جامه با شاه كنار در روى پوشيده كه همچنان شيرين. برآورد گَرد خود شيرين

 .ببرد خود با را گيتى ستايش و بمرد

 و مشك از افسرى و بسازند ديگر اى دخمه تا بفرمود پس .شد اندوه از پر او ديدار براى از و گشت بيمار بشنيد، را سخن اين شيروى چون
. بدادند زهر نيز را شيروى و آمد بسر شاهان روزگار كه نگذشت اين بر چندى. ببست استوار را شاه دخمه در آنگاه .بنهند شيرين سر بر كافور
 هشتم-ماه به و كند پادشاهى ماه هفت تنها كسى. بسپرد پسرش به را شاهى تخت و بمرد نيز شومى با و شد زاده شومى با شيروى سان بدين

 به اكنون. باشد نمى كوتاه زندگانى از بدتر هم چيزى هيچ و نيست شاهى تخت از بهتر يتىگ در چيزى هيچ كه همانا. بيابد كافور از كالهى
.گويم مى شاه اردشير  پادشاهى از سخن ناگزير
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  شيروى پسر اردشير

  بود ماه شش شيروى پسر اردشير پادشاهى

  سرداران به كردن اندرز و شيروى پسر اردشير نشستن تخت بر

 چگونه آيا كه ببينند تا رفتند او پيش به بسيارى سال كهن نامداران همراه به ايران از جوان و پير بنشست، تخت بر شاه اردشير چون
 پرست يزدان و زبان گشاده بنشيند،  شاهى تخت بر كه كسى هر كارآزموده، پهلوانان اى: گفت و بگشود زبان جوان اردشير پس. گويد مى سخن
 ما كه بدانيد. بادا داد همواره كارهايمان همه و باد ياد را دهش نيكى يزدان. رويم مى كيش فرّه پس از و پيشين شاهان آيين به نيز ما. بادا

. شود شاد آن براى از آزادگان روان تا كنم مى تازه را انوشيروان آيين. گردانيم مى آور نام را پرستندگان و سازيم مى گرامى را گرانمايگان
 را اهريمنى آيين و شد خواهد گسترده گيتى در من براى از ترسى بى. بود نخواهم موبدان بى هيچگاه و يافت دنخواهن آرامش من از بدكرداران

 هيچكس كه نبايد. سازم مى شاد را دلشان و بخشم مى دينار ايشان به كارى هر در و دهم مى پايگاه اندازه، به را سپاهيان. ساخت خواهم نهان
 شود، بيرون ما پيمان و فرمان از سپاهيان از تن يك اگر. بسازم روا را آن درنگ بى تا بگويد ما به دارد، ما از آرزويى كه كسى هر. باشد بدگمان
 شاد شاه، از نيز و دادگرى از كه سپردم خسرو پيروز به را سپاهيان اينك است، چنين اين ما پادافره كه بدانيد پس. بود خواهد روا او كشتن
 آرام اردشير گفتار شنيدن با كسان بسيارى سان بدين. ماند خواهيد روان روشن و شادان همگى باشد، ايران در او همچون پهلوانى چون. است

 .بيافتند كام او از همگان و گشتند

 خسرو پيروز دست به اردشير شدن كشته او چاره به و اردشير پادشاهى از گراز بودن ناخوش

 شيروى تاج: گفت و فرستاد روم به را اى گوينده مرد نيز گراز. رسيد آگهى -بود گداز و وزس در او از خسرو كه -گراز به كار آن از پس
 خسرو مانند به شهريارى روزگار، دل و چشم ديگر كه همانا. شد خاك در -باد نگونسار اش دخمه سر و گرفتار دوزخ، به جانش كه -شوم

  باغ در بلند سرو هرگز كه دانست مى كسى چه كه براستى. سرپيچيدم او فرمانبرى زا من ليك. رسيد او از نيز ما براى سرورى اين. ديد نخواهد
 در او بهر و آيد مى كين به او با آسمان و گرداند مى روى او از بخت ناگهان و آورد مى زير به تخت از را او روزگار، و يافت خواهند گزند گياه از

 شهريارى را شيروى همچون كسى و ستانند مى شاهى چنان از را تخت و تاج و گيرند مى را او مهترى ماه، و خورشيد و گردد مى نهان زمين
 .گشت تباه كه بود بدتنان گفتار براى از او و نبودم آگه شاه پرويز كار از من افكنند؟ مى خوارى به را ايران مردمان همه و دهند مى

 چه اگر باشد، او چون شهريارى كه خواهم نمى نيز من. نيستند شاد او زا جوان و پير ديگر رسيد، شاهى به اردشير و برفت او چون ليك
 گردد، رنج تنها ايران از من بهره اگر اكنون. انديشد مى ديگرى سپاه به و است سر در بسيارى دشمنيهاى را او كه چرا. است شده شاه بى روزگار

 .بوزد وى بر سرزمين آن باد كه گذاشت نخواهم هم باز

 بيخ چنان آنگاه. است گونه بدين پندش كه كيست شاه آن آيا كه ببينم تا آيم مى ايران و روم برگزيده سران از گران سپاهى با اينك پس
 .نگويد شاهى از سخن پس آن از هرگز ديگر كه بركَنم بن از را او

 خسرو پيروز به اى نامه. بكرد ديگرگونه گىآهن بدكامه آن سان بدين و بفرستاد ايران سپاه پيران نزديك به را اى فرستاده گراز آنگاه
 :كه گفت آن در و بفرستاد

 ياران و بسازى اى چاره و بيانديشى گونه همه شايد تا ببندى كمر كار اين به بايد تو است، گشته تيره شاهنشان تخت آن ديگر كه اكنون
. گردى مى ترس بى و شاد خود، آرامش از و يابى مى را خود كام همه آن از پس. بگردانى تهى اردشير از را گيتى و بجويى بسيارى جوان و پير

 گيتى كه آورم مى روم از سپاهى چندان من كه چرا. داد خواهى خون را كينه دشنه خود، كار اين با سازى، آشكار را راز اين اگر كه بدان ليك
 .بپندارى ناچيز مرا كار اين كه مبادا و بدار نگاه مرا كار ژرفى به پس. سازم مى سياه چشمانت پيش در را

 چگونه تا گشت سياه نامورش روشن دل بيافت، را خودكامه مرد آن آهنگ خود پس و پيش در و بديد را اى نامه چنان خسرو پيروز چون
 خود پيش به -بود او گنجور و دستور  همچون اردشير براى و يادگير و گوينده مردى كه -را او پيوسته اردشير. برساند بد شاهزاده آن به
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 آن در. بپذيرفت مى جام با و چرب گفتارى با را او نيز اردشير. بخواست بار او نزد به و برفت گون تيره شبى در خسرو پيروز پس. خواند مى
 برتر نيز آسمان از سرش گويى آمد، او كنار به خسرو پيروز چون. بود بنشسته خود ايوان در جوانان و پيران از چند تنى همراه به اردشير هنگام

 .شد

 دم يك با را خود مى سپهبد بگذشت، تيره شب آن از نيمى چون. گشت سرود بانگ از پر او ايوان و بنواختند ساز تا بفرمود پس
 تنها و براند را شاه ياران همه بدانديش خسرو پيروز پس. نماند هم يادگيرى رامشگر هيچ و بودند شده مست شاه اردشير ياران همه. سركشيد

 كه اين تا بداشت نگاه چندان و بگذاشت شاه دهان بر را خود دست ناگهان و بجست خانه پيش از ناراستكار آن آنگاه. بماندند خودش و شاه
 به را اى فرستاده خسرو پيروز سپس. بودند خسرو پيروز ياران ايشان همه. شد تير و شمشير از پر كاخ همه پس. گشت تباه اردشير سرانجام

 .بفرستاد گراز براى دراز اى نامه راههم

 و مور بر را راه كه بيĤورد سرزمين آن از سپاه چندان و گشت خورشيد همچون گراز تاريك جان ديگر رسيد، گراز پيش به فرستاده چون
 از هيچيك. رسيد تيسفون به كه اين تا بتاخت باد همچون بودند، شسته خون به دست همگى كه سپاهيانى با گراز سان بدين. ببست نيز پشّه

.بودند نمانده تيسفون شهر در نيز بسيارى مردمان و نبود زدن دم ياراى را سپاهيان
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  گراز فرآيين

  بود روز پنجاه گراز فرآيين پادشاهى

 گراز ستدن تخت

 اين بر شادمانى با و كنى ىشاه اندك زمانى تنها اگر :گفت مى. بگفت آمد، يادش به كه هرچه نهاد، سر بر را كيانى تاج فرآيين چون
 بر را خسروانى كاله اين و نشيند مى تخت بر پسرم نيز من از پس. است سرافكندگى و رنج با كردن بندگى سال شست از بهتر بنشينى، تخت
 .ساز يكباره را كار و بكن گنج چاره و مباش ترس بى اى، گشته تاجور گيتى در تو كه اكنون: گفت او به نهانى مهترش پسر آنگاه. گذارد مى سر

 .ماند نخواهى اينجا در چندان ديگر تو بيĤيد، شهرياران دودمان از كسى اگر كه چرا

 گنج چون و باشد مى شاهى سزاوار كه است گنج و سپاه كه بدان اى، گشته تاجور گيتى در تو كه اكنون: گفت بدو كهترش پسر سپس
 .ماند نخواهى رنج با باشى، داشته

 گنج و مردانگى با را گيتى اين پس. بود شاد دادگرى از گيتى در و داد اش فرخنده پسر سه به را گيتى -بود پدرش تبينآ كه -فريدون
 آن به نيكبخت مردمان باشد، من براى از تخت و تاج و فرمان چون كه باش آگاه. شود نمى زاده شهريار مادرش از هيچكس كه بدان و بدار نگاه

 .رسد مى كيوان به تختم سر و گردد مى فروزان نيز من بخت. نازيد خواهند

 .مكن خامى: گفت مهتر پسر به پس. آمد خوشتر كهترش پسر گفتار را فرآيين

 هاى جامه بسيار و دينار شب، و روز. بخواند درگاه به نيز را سپاهيان همه و بنشاند شاهى ديوان در و بيĤورد را لشگر ديوان مهتر آنگاه
 به ميگسارى براى كه گاه هر.  نمانْد هم تير پر يك ارزش اندازه به شاه اردشير گنج از ديگر هفته، دو از پس سرانجام. دادب ناسزاوار شاهوار
 ياران و بود او پيش در نيز هشتاد و پس از گونه بدين شماله هشتاد. برد مى خود با شاهبوى هاى شماله از چراغهايى تنها رفت، مى باغ سوى

 .پرداخت مى خوردن به را شب همه و بود سيمين و گوهرآگين زرين تشتهاى سراسر. بودند ها شماله تپش در فريادرسش

 برايش ايران در دوستدارى ديگر. گذرانيد مى ميدان يا پاليز در گردش به همواره را تيره شبهاى. شد كينه از پر او از مهتران دل سرانجام
 را گيتى و بود دوخته زر به چشم پيوسته. شد خوردن و بخشش بى و داد بى و ناجوانمرد فرآيين، ونهگ بدين. بيĤمد روزگار آن بر شكست و نماند

 او مرگ گيتى همه و بگشودند او بر دشنام به لب و گشتند برآشفته او از سپاهيان پس. ريخت مى را گناهان بى سر خون و فروخت مى دينار به
 شهر از اى برگزيده سوار گراز، شهران هرمزد تيره، شبى در. بگفتند سخن يكديگر با او كار باره رد و آمدند گرد جايى در نهانى. بخواستند را

 او. است گشته سخت فرآيين روزگار اين ديگر مهتران، اى: گفت ايرانيان به و براند راز به بسيارى سخنان -بود مهتران نازِش  مايه كه - استخر
 .است اشك از پر او براى از چشمان همه است؟ گشته ترسو چنين اين مغزتان و دل اچر پس. دارد مى سبك را مهتران پيوسته

 كه همانا ببنديم؟ كمر او پيش در بايد چرا پس. باشد مى كيان نژاد از نه و است ساسانى نه. جوشد نمى رشك از نيز تن يك جگر ليك
 هيچكس است، نمانده شاهى تخت سزاوار كسى ديگر چون: گفتند دوب شنيدند، چنين كه سپاهيان. است گشته ناپديد شكمتان در زهره گويى

 .آيد نمى بدنژاد اين به بردن رشك از يادى را

 تيز ديوانه شاه اين دست از را زمين ايران چگونه ما آيا كه بگوى دانى، مى راستان از آنچه هر تو. گشتيم همداستان تو انديشه با ما اكنون
 درازا به ديگر ايرانيان كار اين: گفت ايشان به گراز شهران پس برهانيم؟ مباد، آفرين او بر هرگز و نغز كردار نه و دارد نيكو گفتار نه كه مغزى
 .آورم مى خاك بر تخت از را او پاك، يزدان نيروى به اكنون هم من بكنيد، است، مردان آزاد سزاوار كه را آنچه و نسازيد بد من بر اگر. كشيد

 برسد، بد كار، اين از را تو اگر و هستيم تو يار امروز سپاهيان، همه ما. آيد زيانى تو بر كه مباد: گفتند بدو سخن اين شنيدن با ايرانيان
 .يابد دست مايه بى شاه آن بر تا بجست راهى شنيد، چنين خسروپرست پهلوان آن چون. باشيم مى تو پناهگاه
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 گراز شهران دست به فرآيين شدن كشته

 در. برفتند او همراه به نيز مهتران و كهتران و ايرانيان از سپاهى. رفت بيرون به شهر از شكار براى از و بيĤراست را رهاكا شهريار روزى
. بودند آمده گرد شهريار با شكار براى از سواران. بتاخت سو هر به آذرگشسپ همچون و برانگيخت جاى از را خود اسپ فرآيين هنگام همان
 آنگاه. بجست تركش از پوالدين پيكانى با تيرى و بكرد نگاه شوم شاه آن به باك بى گراز شهران گشتند، بازمى شهر سوى به آن از پس چون
 آنگاه. كشانيد سر بر گاه و سينه بر گاهى و بكشيد و بيĤورد را كمان پس. نگريستند مى او به سپاهيان. برانگيخت جاى از را خود سياه اسپ
 .بزد شاه پشت به را تير آن ناگهان و بگشود شست و ببست كمان زه به را تير ،كند مى بازى گويى كه چنان

 زخم، آن از و گشت سرنگون اسپ از شاه. شد بيرون نافش از تير سر و گذشت خون در آن پر تا تير همه. بيفتاد شاه مشت از تازيانه
 . درگذشت و بكشيد سردى آه و پيچيدب درد از تيره خاك آن بر زارى به فرآيين سان بدين. شد روان خونى جوى

 هم جان به دشنه با را شب آن سراسر برآمد، دشت آن از تيره شب چون و كشيدند بيرون را تيغها همگى ديدند، چنين كه سپاهيان
 آن براى از كوه و گشت پديدار خورشيد رنگ زرد ديباى چون. آفرين ديگرى و كرد مى نفرين يكى و نشناختند باز ديگرى از را يكى و افتادند
 كه ميشهايى مانند به بزرگ سپاه آن. بودند گشته آشفته نيز سپهبد و سواران و كوفته و كشته سپاهيان از بسيارى شد، پلنگ پشت همچون

 شاهان رزندف جستجوى در بسيار. خواست نمى را شاهى تاج آن هيچكسى و بماندند شهريار بى فراوانى روزگار شدند، پراكنده ببينند، گرگ ناگاه
 .نديدند را نامداران آن از هيچيك ليك برآمدند،
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  دخت پوران

  بود ماه شش دخت پوران پادشاهى

 شاهى به زن چون كه همانا. بيافشاندند گوهر او بر و بنشاندند شاهى تخت آن بر را او بزرگان كه بود پوران نام به دخترى هنگام آن در
 . شد خام كارها همه ديگر رسيد،

 در كسى كه مبادا. نمانند رنج در تا سازم توانگر گنج از را تهيدستان. گردند پراكنده انجمن اين كه خواهم نمى من: گفت دخت نپورا
 .آورم درمى شاهان آيين به را تخت و كنم مى دور كشور از را دشمنان. آمد خواهد گزند من بر او درد از كه چرا  باشد مستمند گيتى

 يكى رسيد، آگهى پوران نزديك به او از چون. بيĤورد نشانى او از مردى ناگاه برآمد، خسرو پيروز از نشانى جستجوى به دخت پوران آنگاه
 كيفر كردى، كه كارى براى از كه بدان جوى، كينه بدتن اى: گفت او به دخت پوران. بردند او پيش به را پيروز پس. برگزيد را نامور سپاهيان از
 دخت پوران پس. سازم مى روان خون جوى تو اندام از من و بينى مى را كارت كيفر اكنون. ديد خواهى است، ناسزاوران خور در كه چنان را آن
 .بخواست آخور از را بودند ننهاده آن بر زين هنوز كه اسپى كرّه درنگ بى

 هنوز كه را تيزى كرّه چنان ور، كينه آن سان بدين و افكند گردنش بر پالهنگ و ببست اسپ آن بر سنگ سختى به را خسرو پيروز آنگاه
 آن چون تا بفرستاد ميدان به بودند، كرده گرد فتراك به را خود كمندهاى كه را سوار چندين سپس. كشانيد ميدان به بود، نديده خود بر زين
 .بياندازد را خسرو پيروز پيوسته كرّه آن بتازانند، ميدان در را كرّه

 . بداد جان خوارى به و شد روان تنش از خون جوى و گشت دريده خسرو پيروز تن بر پوست انجامسر كه اين تا بود چنين اين

 . نوزيد خاك بر نيز آسمان باد كه بداشت مهربانى با چنان را گيتى زن، اين پس آن از جويى؟ مى داد بيداد، كار از چرا پس

 .ببرد خود با را نيك نام و بمرد سرانجام و بود بيمار هفته يك. گشت كژّ زندگانيش پرگار بگذشت، او كار از ماه شش چون ليك

  ناتوان ما و كار هر به توانا            روان چرخ آيين است چنين
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  دخت آزرم

  بود ماه چهار دخت آزرم پادشاهى

 دست در را جهنده گيتى ينا كار و بنشست كيان تخت بر و بيĤمد -بود رسيده كام به بزرگى تاج از كه - آزرم نام به ديگرى دختر پس
 :گفت شاهى آغاز در. گرفت

 من دوستدار كه كسى هر كه بدانيد. مرد خواهيم همه سرانجام كه چرا كنيم، مى آيين و داد بر را كارها همه ما كارآزموده، خردمندان اى
 و تازيان از خواه و باشد دهگانان از خواه بپيچد، سر خرد راه و آيين از و بگذرد من پيمان از كه هر ليك. باشم مى او پروردگار بسان من باشد،

 . سازم دار بر را اش بريده سر روميان،

 هيچ و بودند شادمان او از ايران مردم همه. بيافشاندند گوهر تخت آن بر و بخواندند آفرين او بر همگى شنيدند، چنين كه بزرگان
 .فرستادند مى آفرين و پيشكش او براى چين و هند و روم و ترك سرزمينهاى از.  نمانْد ايران در بدگمانى

 دور او از بخت و شد آزرم بى دخت، آزرم از گيتى. بيĤمد شكست شاهى آن بر پنجم ماه در ليك. بود شاهى تخت بر ماه چهار دخت آزرم
 .  بمانْد بدخواهان دل كام به و شاه بى تخت، آن و درگذشت نيز او. گشت

 بود كين پر خويش پرورده ز            دبو اين چرخ گردنده كار همه



298 
 

   زاد فرّخ

  بود ماه يك زاد فرّخ پادشاهى

 و بكرد آفرين گيتى آفريننده بر روانى نيكى با بنشست، تخت بر او چون. بنشاندند شاهى تخت آن بر و بخواندند جهرم از را زاد فرّخ پس
 بلند باشم، شاه من چون باشد، گزند جوياى گيتى در كه كسى هر. خواهم نمى گيتى در زينهار بجز هيچ و هستم شاهنشاهان فرزند من: گفت

 بر و داشت خواهم ارجمند خود، پاك جان همچون را او ، نيĤورد كار در كاستى هيچ و بجويد راستى دل، در كه هر ليك. گشت نخواهد
 . جست نخواهم گزند گزندان، بى

 .مبادا تو بى زمين و زمان: گفتند و بخواندند آفرين او بر همگى شنيدند، چنين كه سپاهيان

. بود فرّهى و زيب و خوبى با و سهى سرو همچون اى بنده را زاد فرّخ. آمد خاك بر او بخت و سر بگذشت، او شاهى از ماه يك چون ليك
 او دل، در چشم سياه و بگذشت او كنار از كنيزان از يكى روزى. بود چشم سياه -  نيĤورد را او چون كسى روزگار، ديگر هرگز كه - هنر بى آن نام
 گوهر به را تاجت و يافت خواهى من از بيكرانى هاى خواسته بيĤيى، من پيش به اگر: كه فرستاد پيام كنيز آن سوى به پس. گشت دوستدار را

 و خورد اندوه، از و گشت خشم از پر شنيد، ينچن كه شاه. بكرد ياد زاد فرّخ نزد به را كار اين و نداد پاسخى هيچ و بشنيد كنيز. سازم مى آراسته
 .شد دور او از خواب

 بگذشت، بود، بسته را او دادگر شاه آن كه هنرى بى آن بر چندى چون. بيانداخت زندان به را او و افكند چشم سياه پاى بر بند پس
 .برداشت او پاى از را گران بند آن نيز شاه پس. رفتند شاه پيش به او آزادى براى از بسيارى خواهشگران

 مى با را زهر آرامى، با هفته يك چشم سياه. گشت كوتاه او براى از شاه زندگانى ليك درآمد، شاه پرستندگى به ديگر بار نيز چشم سياه
 .داد مى زاد فرّخ به و آميخت مى

 . بگريست شد، آگه او درگذشت از كه كسى هر. بود زنده آن از پس هفته يك تنها و خورد مى آن از نيز شاه

 .آمدند مى پديد دشمنانى سو هر از و رسيد پايان به پادشاهى آن همه ديگر

 بهر تو يابى چند كزو كن نگه          دهر گردنده كردار است چنين

  راى آيدش ديگر مگر فردا كه         مپاى فردا به دارى چه هر بخور

 نهد بر كئى هكال كس دگر               دهد را ديگرى تو، ز ستاند

  منه دشمن بهر اى، رنجيده تو            بده فزونى دارى، هرچه بخور

  دشت به گردد باد همه نهاده          گذشت اندر تو روز كه آنگه هر
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 يزدگرد

  بود سال شانزده يزدگرد پادشاهى

 .رسيد شاهى به ماه اسفند از پنجم و بيست روز در يزدگرد درگذشت، زاد فرّخ چون

 سير برگشت روز گردش از كه         دلير مرد سخنگوى آن گفت چه

  برم از بلند سپهر نگشتى                  مادرم مرا نزادى بارى كه

  روى نيست خامشى جز كه گويم چه            گوى دو ميان و تنگ پرگار به

 ازدر بر كسى بر همى بماند                  نياز روز نه بزرگى روز نه

  داورى مكن او با مايه بدين            بنگرى چون نيست ما ز زمانه

  نام هيچ مبر گيتى تيمار ز              جام بپيماى و خوان بياراى

 تو بالين است خشت سرانجام            تو زين كشد گردان چرخ اگر

 بلند سپهر از مشو ايمن بس           مبند چندين تيمار به را دلت

 كند نيازى بى از كه دان چنان           كند بازى پيل با و شير با چو

 مناز چندين است، دراز حديثى          دراز بماند او شوى، جان بى تو

  اى نه افسر و تخت با پرويز چو              اى نه فزونتر آفريدون از تو

 گرد فته برافراخته آن كرد چه         يزدگرد با كه كن نگه ژرفى به

 پدر. هستم انوشيروان پاك فرزند من روزگار، اين در: گفت نهاد، سر بر را بزرگى كاله و بنشست شاهى تخت آن بر شادى با يزدگرد چون
 از. آزارم نمى را كهتران و دهم مى بزرگى را مهتران همه. باشد مى من براى از ماهى و خوشه بخش و خورشيد و است من آن از پادشاهى پدر، بر

 .ماند نخواهد هيچكس براى شاهى تخت و تاج و گنج و بخت كه چرا. جويم نمى مردانگى و تندى و رزم و بلندى دارم، كه اى فرزانگى براى

  نام برافراز و كام بينداز             كام نه بايد جاويد نام همى

 گرد زير كالبد بود مرده كه         مرد زنده جاودان تا است نام ز

 را گيتى پيوسته يزدگرد بگذشت، سال شانزده تا گونه بدين. بخواندند زمين شهريار را او و بكردند آفرين او بر شنيدند، چنين كه نبزرگا 
 .بودند شاد بدو ايران مردم همه و بداشت نگاه داد و آيين با

 او جنگ به را رستم يزدگرد، فرستادن و ايران به وقّاص سعد تاختن

. آورد گرد را سپاهيانى سو هر از شد، آگاه كار آن از يزدگرد چون. بفرستاد ايران شاه جنگ به سپاهيانى با را قّاصو سعد عمر، سرانجام
 بود هوشمند بسيار و شناس ستاره مردى رستم. براند را سپاه آن تا بفرمود - بود خردمند و بيدار پهلوانى و رستم نامش كه -هرمزد پسر به پس
 .برد نماز را او و ببوسيد را زمين و بيĤمد روان روشن شاه آن پيش به شد، آگاه كار آن از كه پهلوان رستم. داشت نموبدا گفتار به گوش كه

 و پيل تن و هستى گيتى در كيان از يادگارى كه اى: گفت و بخواند بسيار آفرين او بر ايران شهريار. ببود او پيش در درازى زمان آنگاه
 كه بدان ، برى مى را سركشان سر ديگر گيرى، دست به تيغ جنگ هنگام به چون و آورى مى زير به نيز را دمان نهنگ و دارى را شير چنگال
 و شاه چه اگر - اند آمده ما سرزمين اين به رزمخواهى براى از - دارند قار سياهى به رخسارى همگى كه -تازيان از بيشمارى سپاه كه ام شنيده
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 تو به را سپاهيان و گنج و بزرگى درفش نيكخواه، پهلوان اى اينك. است وقّاص سعد نام به كام و تخت وياىج مردى سپهدارشان. ندارند گنجى
 و برفتى جويانه جنگ چنين اين اينجا از چون. بدارى درنگ نبايد راه اين در هرگز كه بدان و بساز را جنگ و بيĤراى را سپاه پس. دادم

 .بنگر زيان و سود به كارى هر در و باش نگهدار تازيان اين از را ودتخ تو شدند، روياروى يكديگر با سپاهيان

 بند در را بدخواه جان و سازم مى جدا تن از را شاه دشمن سر كه بدان. هستم اى بنده تو پيش در من: گفت بدو شنيد، چنين كه رستم
 . بود ناكانديش را شب آن سراسر رستم. شد بيرون و ببوسيد را زمين رستم آنگاه. آورم مى

 بدين. ببرد خود با را بيدار پهلوانان و گرانمايگان همه و بيĤمد شتابان جوى كينه رستم رسيد، فرا روز و بنمود روى تابنده خورشيد چون
 پيوسته بود، مهر و داد با و شناس ستاره مردى و دانست مى را آسمان شمار كه رستم .بجستند رزم قادسى در بگذشت، ماه سى تا گونه
 .باشد نمى جوى اين به شاهان آب راه و بكرد را رزم اين نبايد: گفت مى

 سوى به اى نامه درد با و گشت زده شگفت شد، آگاه سختى و رنج روز آن از چون پس. بگرفت را اختر و بيĤورد را ياب ستاره سرانجام
: گفت آنگاه. بديد او از را روزگار بد و نيك كه بكرد آفرين ىكردگار بر نخست نامه در. بكرد ياد او براى را سخنان آن همه و بنوشت برادرش

 گرفتار كه چرا  هستم روزگار اين در كس گناهكارترين من اينك. گردند مى بدگمان آن از كنند، مى پژوهش را آسمان گردش كه مردمى همانا
 و نگرد مى چهارم چرخ از آفتاب. نيست فرّهى و روزىپي هنگام ديگر و شود مى تهى پادشاهى از خانه اين كه بديدم من - باشم مى اهريمن
 اند شده برابر كيوان و تير. گذشت نتوان آسمان كار از و است ناهيد و بهرام ستاره از ما گزند. آورد خواهد بد ما براى جنگ اين در كردن شتاب

 را سرنوشت همه. گردد مى سير جانش از آدمى دل كه باشد مى پيش در بزرگ كارى و است چنين اين. است رفته پيكر دو بخش به تير و
 دريغ. شدم بريان نيز ساسانيان براى از و گشتم گريان زارى، به ايرانيان بر] شدم، آگه كار اين از چون.[گزينم برمى خاموشى هم باز و بينم مى
 خواهد ما زيان به تنها ستاره و آمد خواهد شكست ما بر تازيان از پس اين از كه چرا. نژاد و فرّ و بزرگى آن دريغ دادگرى، و تخت و تاج سر آن

 .نرسد شاهى به گيتى در دودمان اين از ديگر هيچكس و بگذرد اين بر سال چهارسد. گشت

 را رودبار لب تا قادسى از زمينهاى: گفت فرستاده آن. برفت سخن گونه همه انجمن، پيش در و آمد من نزد به ايشان سوى از اى فرستاده
 نيز ما شود، چنين چون پس. بپردازيم فروش و خريد به تا گشاييم مى هست، بازارگاه كه شهرى به راهى سو آن از و بخشيم مى ايران ارشهري به

 اگر و بريم مى فرمان نيز ايران  شاهنشاه از. جوييم نمى را دالوران ديهيم و پذيريم مى را گران ساو و باژ. جست نخواهيم فزونتر پس آن از ديگر
 آن بجز هيچ و بود خواهد اين جز كردارشان و است ايشان گفتار تنها اين كه دانم من ليك .فرستيم مى گروگان به هم را كسانى خواهد،ب

 همچون بزرگانى. شد خواهند كشته جنگ در دمان شير سد و بود خواهد جنگ پيوسته نيز اين از پس. شد نخواهد روزگار پرگار كژّ گردش
 هستند، جنگ اين در من با و دارند گران گرز و گوپال كه مهترانى و سورى كلبوى و -جنگند مى اهريمنى كيش با كه -نىارم و طبرى ميروى
 بايد اند؟ آمده مازندران و ايران به چه براى از و هستند كه ايشان: گويند مى و افرازند مى را خود سر همواره و نگرند نمى ايشان گفتار به هيچ

 .سازيم تار و تنگ ايشان بر را گيتى خود، مردانگى با و بكوشيم و بگيريم ايشان از شمشير و گرز با را سرزمينمان

 دور را خرد بخوانى، را نامه اين چون تو پس. نيست مهر سر بر پس اين از ما با و گشته ديگرگونه كه داند نمى را آسمان راز هيچكس
 و بزرگان جايگاه آن - آذرآبادگان به و كن گرد را ها جامه و پرستندگان و ها خواسته همه. ازبپرد و بساز را كارها مهتران، همراه به و مساز

 تو بيĤيند، خواهى زينهار به ايران و زابلستان از كه سپاهى هر. ببر آذرگشسپ آتشكده گنجور سوى به دارى، نيز اسپ گله هرچه. بتاز - آزادگان
 گاه و آورد مى فراز گاهى  بيم با هم و هستيم شادمان او از هم كه بنگر روزگار كار اين به. باش ربانمه آنها با و بپوشان و بدار نگاه را ايشان
 نژند گيتى، در تا بده بسيار پند و درود ما سوى از را او. ديد نخواهد مرا روى هرگز ديگر كه چرا. بگوى مادرم به گفتم، كه سخنى هر. نشيب
 خود، رنج و دست با سپنجى سراى اين در هيچكس كه بدان. مباش اندوهگين كار اين از چندان ، Ĥوردبي بدى آگهى من از كسى اگر. نباشد
 شهريار پس اين از و گشت نزديك روزگارم پايان. ساز تهى سپنجى سراى اين از را خود دل و بگراى پرستى يزدان به هميشه. نهد نمى گنجى
 .ديد نخواهد مرا ايران

 و بكوشيد. بپردازيد پروردگار ستايش به را تيره شبهاى و كنيد نيايش يزدان پيش در هست، ما دودمان از جوان و رپي از كه هر با تو ليك
 كار اين از سرانجام و برم مى بسر شوربختى و اندوه و رنج و سختى در سپاهيانى با من كه چرا. مگذاريد فردا براى هيچ و بخوريد و ببخشيد
 .زمين ايران نوشين ادب خوشا. يافت نخواهم رهايى
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 هيچكس ارجمند و نامدار دودمان اين از كه چرا. مدار گرامى را خود جان و تن و گنج ديگر تو گردد، تنگ ايران شهريار بر گيتى چون
 يادگار وا تنها. نيست او بجز گيتى در پروردگارى هيچ كه چرا  مياور سستى كار در هيچ و بكن كوشش. است نمانده بلند شهريار اين بجز

 باد بر شاهى دودمان با كه دادگرى و مهر و تاج سر اين دريغ. ديد نخواهيد دودمان اين از را هيچكس پس اين از و. بس و است ساسانيان
 .بساز پايمال را جوى پرخاش خود، شمشير با و برو او پيش به تو رسد، بد او به اگر. كن نگاهدارى شاه تن از و باش پيروز تو ولى. رفت خواهد

 ناسزاوارى شاه و گردد مى تباه دراز رنجهاى اين. بود خواهد عمر و بكر ابو نام سره يك ديگر شود، برابر تخت با افراز چون كه بدان
 در ديگر بگذرد، درازى روزگار چون. بود خواهند برخوردار اختر از تازيان تنها شهر، نه و ببينى تاج و تخت نه ديگر. كرد خواهد گردنفرازى

 زرين موزه و تاج و تخت نه ديگر. گذارند سر بر ديبا از كالهى و بپوشند سياه هاى جامه ايشان از گروهى. آمد خواهد نشيب فراز، اين پيش
 چشم رسد، فرا شب چون. ننگرد بخشش و دادگرى به هيچكس و شود برخوردار ديگرى و برَد رنج يكى. درفش و افسر و گوهر نه و بود خواهد
 سواران پيادگان،. شود گرامى كاستى و كژّى و بگردند راستى و پيمان از. كنند خروشان گشته، نهان كه را كسى و سازند درخشان را خود

 آن و آن از اين پيوسته. آيد مى بار به كمتر نژاد ديگر و شوند هنرى بى جنگاوران كشاورزان،. بدانند گفتگوى و الف تنها كه گردند جويى جنگ
 بدانديش پدرش بر پسر. شود خارا سنگ بسان شاهشان دل و گردد بدتر آشكارشان از نهانشان. نشناسند باز آفرين از را نفرين و ايدبرب اين از

 راستكارى هيچكس براى گيتى در. نيĤيد كار به بزرگى و نژاد ديگر و رسد شهريارى به هنر بى بنده. كند گرى چاره پسرش بر نيز پدر و گردد
. تازى نه و ترك نه و باشد دهگان نه ديگر كه آيد پديدار نژادى تازى و ترك و ايرانى از. گردد ناراستكارى از پر زبانهايشان و نروا و نمانَد

 پرهيز و دانشمند نام، به تنها. دهند دشمن به را خود كوشش و بميرند و نهند دامان زير به را خود گنجهاى همه. باشد بازى بسان سخنهايشان
. بود گور بهرام هنگام به شادى كه گردد پراكنده جا همه در چنان شور و رنج و اندوه. اندازند دام به را كسانى راه اين از تا بكوشند و دباشن كار

 خوراكش ليك ، آورد كينه پسرش با سيم براى از پدر. باشد دام جادو و گرى چاره سره يك و نباشد كام و كوشش و رامش و جشن هيچ ديگر
 رامش، هنگام به و نباشد پيدا زمستان از بهار. سازند بهانه را كيش و بجويند را ديگران زيان خويش، سود براى از. باشد گليم او پوشش و كشك
 .گردد كاسته بزرگان روزگار و بريزند خون خواسته، براى از. ننگرد ايرانيان سوى به كسى ديگر بگذرد، داستان اين از بسيار چون. نيĤورند نبيذ

 بخت گشتم، پهلوان من كه هنگام آن از كه چرا. است گشته الژوردين لبهايم و خشك دهانم و زرد رويم و خون از پر من دل اينك
 نيز آهن از كه من پيكان و تير اين اكنون.  ببريد ما از را خود مهر و گشت دژم و مهر بى گونه اين آسمان و شد تيره چنين اين ساسانيان

 اين بر را پوست اينك شد، نمى سير و زد مى آوردگاه در نيز را شير و پيل گردن كه تيغى همان. آيد نمى كارگر ايشان برهنه نهاىت بر گذرد، مى
 ليك. نبود بد و نيك دانستن انديشه مرا و داشتم نمى را خرد اين كاش اى. رسيد بسيار زيانهاى دانشم، اين از مرا كه براستى.  برد نمى تازيان

 زمين دشمن، خون از كه كنند مى گمان چنين خود با. باشند مى تازيان دشمن و هستند تند باشند، مى من همراه به قادسى در كه بزرگانى اين
 پايان به دودمان روزگار چون. باشد نمى كوتاه رنج، اين كه دانند نمى و نيست آگاه آسمان راز از هيچكس. گشت خواهد جيحون رود همچون

 است من گورگاه قادسى، اين كه چرا. بادا شاد تو به نيز ايران شاه دل و آباد تنت برادر، اى رسيد؟ خواهد سودى چه كارزار، و رنج زا ديگر رسد،
 برادر درد به را دلت تو ليك. است چنين اين بلند سپهر راز. آمد خواهد سرم بر خون از كالهى و باشد مى نساجامه همچون  برايم جوشنم و

 خواهد فرا زود اهريمنى، روز اين كند، دشمنى آسمان چون كه همانا. بساز برخى كارزار، در را خود تن و برمدار گيتى شاه از چشم. مبند
 .رسيد

 او به است، سزاوار هرچه اين بجز و ببرد برادرم نزد به را نامه اين كه كسى آن بر آفرين: گفت كرد، مهر را نامه اين رستم چون آنگاه
 . بگويد

  وقّاص سعد به رستم امهن

 تابندگى به و سپيد پرند روى بر را اى نامه نويسنده .فرستاد سعد نزديك به تازان تندر، و آذرخش همچون را اى فرستاده رستم آنگاه
 بر را گيتى كه جنگ جوينده وقّاص سعد سوى به نيكخواه و پهلوان گيهان رستم هرمزدشاه، پسر از: بود چنين نامه آغاز سر. بنوشت خورشيد

 او از آسمان كه چرا. باشيم باك و ترس بى كه نبايد پاك گيهاندار يزدان از كه بدان :گفت نامه آن در سپس. است ساخته تنگ و تاريك خود
 و بزرگى و شاهنشاهى فرّ و است نگين و تخت و تاج زيبنده كه باد، ايران شهريار بر يزدان آفرين و. است مهر و داد پادشاهيش همه و برپاست
 .است كرده بند در را اهريمن خود، فرّ با كه بلند تاج و شمشير دارنده آن. باشد مى درخشان او از پيروزى
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 تو راه و آيين و كيستى تو و كيست؟ تو شاه كه بازگوى من به اينك. آمد پيش به بيهوده كارزار، و رنج اين و ناپسنديده كار اين كه همانا
 و پيل نه را تو و است نانى به تنها تو گرسنگى و سيرى جويى؟ مى دستگاه كسى چه نزد به پس. اند برهنه همگى پاه،س و سپهبد باشد؟ مى چه

 و فرّ و گنج و پيل با كه است ديگر كسى براى از نگين و تاج كه چرا  بمانى زنده ايران در كه بس همين تنها تو براى. بنه و بار نه و است تخت
 زمين روى بر او باالى به شاهى هيچ و ندارد او چون اى چهره آسمان، بر نيز ماه. اند بوده نامبردار شاهانى همگى پدرش، رب پدر و باشد مى تخت
 نخواهد زيانى هيچ او گنج بر كار اين از كه چرا. بخشد مى را تازيان سر بهاى شود، دندان سيم و لب گشاده و خندان بزم، در كه گاه هر. نيست
 تا كران از را سال سراسر وران نيزه دشت مردمان همه. هستند گوشواره و زرين زنگ با همگى كه دارد بازشكارى و يوز و سگ زاره دوازده. آمد

 شرمى هيچ شمايان چشمان در اينك. گيرند مى نخچير و دوند مى دشت آن در او شكارى سگهاى و يوزها همه كه چرا  يابند نمى خوراك كران
 به را گيتى اگر كه بدان است؟ آمده تخت و تاج آرزوى خوى، و مهر و زاد و چهره چنان با را تو. نداريد آزرمى و مهر هيچ ، خرد راه از و نيست
 تو راه كه بگويد ما به تا بفرست ما پيش به را دانايى و پهلوان و كارآزموده سخنگوى مرد اكنون. گفت نخواهى گزافه به سخنى بجويى، اندازه

 كه بگويى هرچه و فرستم مى ايران شاه نزد به اين براى از را سوارى نيز من آنگاه باشد؟ مى كيانى تخت اين به تو راهنماى سىك چه و چيست
. گردد مى جوان او دادگرى با پيرى هر و است شاه انوشيروان نبيره كه مجوى را پادشاهى چنان با جنگ تو پس. خواست خواهم شاه از بخواهم،

 به و مساز خود نفرين از پر را گيتى پس. ندارد ياد به او مانند به را هيچكس روزگار، كه است شهريارى نيز خودش و اند بوده هشا پدرش بر پدر
 پند نامه اين به. جست نخواهد را كيانى تخت نباشد، نژاده چون باز باشد، داشته هم داد و فرهنگ كه كسى زيرا. مشو بدگمان كيش، و آيين
 .مياور بند در را خرد گوش و چشم و بنگر من آميز

 كه -ايرانى روان روشن بزرگان همراه به نيز پهلوان شاپور پيروز. بداد نژاد فرّخ شاپور پيروز به را آن رستم شد، مهر نامه آن چون آنگاه
 .رفت وقّاص سعد پيش به -بودند زرين كمرهاى و سپرها و زر و سيم و جوشن در رفته فرو همگى

  وقّاص سعد از رستم نامه پاسخ

 از را او درنگ بى و برفت ايشان پيشواز به سپاهى همراه به گَرد همچون شتابان شد، آگه ايشان آمدن از -گرانمايه مرد آن -سعد چون
 بدو و بيافكند يروزپ زير به را باالپوشى سپس. بپرسيد ايران كشور و بيدار ساالر و دستور و شاه و پهلوان و سپاه باره در ازو و آورد فرود اسپ
 و بشنيد را او سخنان سعد آنگاه. نگويند سخن خوراك و خواب و سيم و زر و ديبا از راستين مردان. هستيم يار تيغ و نيزه با ما كه بدان: گفت
 .بكرد ستايش بسيار و بخواند را نامه

[  هاشمى پيامبر گفتار و آدمى و جنّ از نامه در .ساخت پديدار را زشت و خوب آن در و بنوشت تازى به اى نامه رستم پاسخ در سپس
 مشك و كافور و شير و مى جوى و بهشت از و]  دوزخ[ زمهرير و آتش و  كَتران از نيز و نوين آيينهاى و بيم و نويد و قرآن و پرستى يكتا و]  ص
 و شاهى با گيتى دو هر بپذيرد، را راست كيش اين ايران شاه اگر: گفت آنگاه. راند سخن انگبين و مى و بهشت درخت و پاك و روشن آب و

 گالب چون تنش و بود خواهد گناهش  ورفان]  ص[ محمد. باشد نگار و بوى و رنگ با همواره و بيابد گوشوار و تاج. بود خواهد او آن از شادى
 گيتى اين و يزدگرد تن كه بدان. بكاشت كينه تى،سخ و رنج باغ در نبايد بيابى، را بهشت پاداش آن براى از كه كارى در پس. شد خواهد پاك
 چشمان. نيستند بهشتى چشمى زيبا موى يك ديدن خرمى به سور، و جشن و گنج و تاج و تخت و كاخها و ميدان و ايوان و باغ چنين و فراخ
 ليك. اى شده ترس بى بسيار تاج و بخت و باز و يوز و پيلسته تخت اين به. است گشته خيره سپنجى سراى در چنين اين گنج و تاج براى از تو

 بر را عرب مهر سعد آنگاه دارى؟ مى درد از پر آن براى از را خود دل چرا تو پس. ارزد نمى]  بهشت از يى[گوارا و سرد آب برابر در گيتى  همه
 .بفرستاد درود نيز]  ص[ محمد بر و نهاد كاغذ آن روى

 .بيابد پهلوان رستم پيش به تا رفتب ايشان پهلوانان ميان از شعبه مغيره سپس

 و اسپ بى و ناتندرست و سست و پير اى فرستاده كه بدان: گفت بدو و بيامد - سپاه پهلوان -رستم پيش به ايرانى نامداران از يكى پس
 و برافراشت ديبا از اى سراپرده بشنيد، را سخن اين رستم چون. است پاره پيراهنش و آويخته گردن بر باريكى تيغ كه بيامده افزار جنگ

 آن روى بر -سپاه پهلوان آن -رستم و بنهادند زرينى تخت آنگاه. بيامد ملخ و مور همچون سپاهى و بيافكندند چينى زربافت از زيراندازهايى
 نيز گوشواره و نبندگرد با و پا به زرين هاى موزه و تن بر زربافت بنفش هاى جامه با نبرد روز شيران و ايرانى سواران از مرد شست. بنشست



303 
 

 همچنان آهسته آهسته و ننهاد پاى زيراندازها آن روى بر رسيد، سراپرده دهليز به شعبه چون بايستادند آراسته و شاهوار پرده سرا در و بيامدند
 .نكرد گاهن هم سپاه پهلوانان سوى به و نديد را هيچكس. بنشست خاك روى بر و برفت بود، كرده دستوارى بسان را خود شمشير كه

 .بدار آباد دانش، با را تنت و روان و شاد را جانت: گفت بدو ديد، چنين كه رستم

 و اخم از پر ابروهايش و بپيچيد خود بر او گفتار از رستم. درود تو بر پس هستى، كيش پذيرنده اگر نيكنام، اى: گفت رستم به شعبه
 به: گفت شعبه به رستم پس. كرد ياد او براى را نامه آن سخنان خواننده مرد و داد هخوانند به و بگرفت او از را نامه آنگاه. گشت زرد رويش
 كه بدان ليك. كرد مرا تخت آرزوى دلت بديدى، مرا تيره بخت چون تنها. باشى مى جوى ديهيم نه و هستى شهريار نه تو كه همانا: بگوى سعد
 چون ولى. بود آسان من براى وى با بزم و رزم داشت، را شاهان  تاج سعد، اگر. نباشد راه كار، اين به را تو و باشد نمى خوار دانايان، نزد در سخن
 كهن كيش و گردد من رو پيش]  ص[  محمد اگر كه بدان. است سختى و رنج روز امروز، كه چرا گويم؟ چه ديگر است، مهر بى اختر از بدى اين
. گرد باز خرّمى اين با تو اكنون. كرد خواهد درشتى ما با و بود خواهد كژّ گوژپشت، روزگار اين كار هم باز بپذيرم، را نو كيش اين و سازم رها را

 :كه بگوى سعد به. نيست گفتن سخن براى جايى نبرد، روز در كه چرا

 .باشد شادكام آن به دشمن كه است بودنى زنده از بهتر آورى نام با مردن جنگ، در

 .بازگشت آنجا از باد همچون د،بشني را سخنان اين كه شعبه آنگاه

  رستم شدن وكشته وقّاص سعد با رستم رزم

 برآمد ابرى. بيĤمدند خود جاى به سو هر از و بزدند ناى پس. گردند آماده سپاهيان تا بفرمود رستم بازگشت، رستم نزديك از شعبه چون
 .ساخت كر را گوشها كه برخاست خروشى چنان و

 همچون تا بفرمود سپاهيان به دلير سعد بيĤمد، سعد نزديك به بود، درنده تندر بسان كه رستم سخنان نآ با شعبه چون ديگر، سوى از
 آسمان بر ستاره بسان تيره گَرد آن در الماس هاى سرنيزه. درآويختند يكديگر با فشرده گامهايى با سپاه دو آن سان بدين. بيĤرايند را رزم شير،

 بر گران زره ايرانيان. بود تنگ ايرانيان بر آب راه و بود جنگ جايگاه آن در روز سه. خورد مى آبدار كالهخودهاى بر نيزه پيوسته. بود الژوردين
 تشنگى از رستم لب. ماند فرو كارزار از گرانمايه اسپان آن نيز و پهلوانان دست تشنگى از سرانجام. بودند ور نيزه همĤوردانشان و داشتند تن

 چون. خوردند مى تر گل مردان، و اسپان كه شد تنگ نبردشان روزگار چنان. گشت چاك چاك گويايش زبان و خشك دهانش و شد چاك
 دل از دو هر و برآوردند خروشى تندر بسان سوى آن از سعد و اينسوى از رستم ديد، كشته را نامداران همه و بنگريست جنگ آن به رستم
 دلهايى با ساالر دو آن و برفتند سراشيبى يك زير به آمدند، كنارى به سپاه از دو هر چون. دندكشاني كنارى به را آوردگاه و شدند بيرون سپاه
 سعد افتاد، زمين بر سعد نبرد اسپ چون. بزد سعد اسپ سر بر تيغى و برآمد رستم از تندر بسان خروشى. بتاختند آوردگاه در خواه كينه

 همه آن از ليك. سازد جدا تنش از سر تا خواست مى. بنمايد او به رستاخيزى تا كشيد بيرون تيزى تيغ رستم پس. گشت جدا آن از پرخاشخر
 گشت پوشيده گَرد از رستم چشم هنگام همان در ولى. بزد كمر بر پالهنگ و آمد فرود پلنگ زين آن پشت از پس. نديدند را يكديگر  سياه گَرد

 .دويد رخسارش به سرش از خون كه بزد او كالهخود بر تيغى چنان و بدويد نبرد دشت آن در سعد و

 خاك بر را جنگيش تن و بزد رستم گردن و سر بر ديگرى تيغ و گشته چيره او بر تازى سعد شد، تيره خون، از رستم چشم چون
 .نبود راه پهلوان رستم سوى به را هيچكس و نبودند آگاه كار اين از سپاه دو هر .بيافكند

 شمشير، با سراپايش و است خاك و خون از پر كه بديدند را رستم دور از ناگهان. برفتند آوردگاه پيش تا و برآمدند او جستجوى به پس
 . است گشته چاك

. بمردند زين روى بر تشنگى از كه كسانى بسيار چه. شدند كشته ميان آن در نيز بسيارى ناموران و بگريختند ديدند، چنين كه ايرانيان
 نزد به و بتاختند راه در روز و شب ايران سپاه آن سرانجام. بود ايران سپاه كشتگان از پر راه و دشت بر جا همه .آمد بسر شاهان روزگار ديگر

 .بيĤمدند -بود بغداد در هنگام آن در كه -شاه يزدگرد
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  خراسان سوى رفتن و ايرانيان با يزدگرد سگالش

 بر داران نيزه آن از را پهلوانى هيچ كه بتاخت چنان و آمد كرخ به درو اروند از خشماگين و اشك از پر چشمانى با هرمزد فرخزاد پس
 ايرانيان بر برخاست، ميانه آن در نبرد گَرد چون ليك. برفتند دشت به جستن رزم براى از و شدند بيرون بغداد از يكايك. نگذاشت جاى

 را او و آمد فرود او پيش در گداز پر دلى و خون از پر ديدگانى با و بازگشت شاه نزد  به افزار جنگ آن با و گَرد از پر فرخزاد پس. آمد شكست
 تخت بر نشستن شايسته كه نمانده تو بجز كيان نژاد از هيچكس شويى؟ مى را كيان تخت كه گريى مى چنين اين كى به تا: گفت و برد نماز

 تا برو نارون بيشه سوى به اينك كنى؟ مى كارزار گيتى انمي در چگونه پس. باشند مى هزار سد دشمنانت و هستى تن يك نيز تو. باشد شاهى
 .بكنى نويى كارهاى توانى مى و هستى جوان تو كه چرا. برو فريدون همچون آنجا از سپس. گردند انجمن تو بر مردمان همه آنجا در

 تخت بر و بيĤمد ايران فرّ با شاهنشاه. آمد پديد اى تازه انديشه پس. بشنيد نيز سپهبد يزدگرد و بگفت را سخنان اين فرخزاد سان بدين
 چگونه را كار اين آيا: گفت ايشان به و بكرد دل بيدار موبدان و بزرگان و خردمندان از انجمنى آنگاه. نهاد سر بر را كيانى كاله آن و بنشست

 آمل در همگان كه چرا  برو نارون بيشه به انجمن آن با: كه گويد مى من به فرخزاد اينك داريد؟ ياد در چه باره اين در باستان گاه از و بينيد مى
. بجنگى مردمان آن با توانى مى ديگر هنگام آن در و بازگرد شدند، فراوان سپاهيانت چون آنگاه. باشند مى تو پرستندگان و بندگان سارى و

 بلند آواى به همگى شنيدند، چنين كه ايشان ؟پسنديد مى را او گفتار نيز شمايان آيا سپاه، برگزيده سران اى: گفت سپاهيان به شاه سپس
 و ايران بزرگان اين بودن با من اگر. دارم دل در ديگر اى انديشه من و نيست سزاوار كارى اين: گفت شاهنشاه ليك. است همين چاره: گفتند

 با جنگ من براى. نباشد خردمندى و دانگىمر و بزرگى كار، اين نمانم، جاى بر و گيرم خود سر تاج، و تخت و آباد سرزمين و سپاهى همه اين
 دشمن به پشت سرى خيره با آيد، پيش سخت روزگار را تو چون: كه است زده داستان كار اين بر پلنگ كه همانا. است ننگ از بهتر دشمن
 .برود گنج سوى به خودش و بگذارد جرن در را كهتر نبايد نيز شاه بدارد، نگاه را كارها بد و نيك شاه، فرمان به بايد كهتر كه همچنان. منماى

 و دهى مى فرمانى چه آيا كه ببين اكنون. است كيش شاهان آيين اين كه همانا: گفتند و بخواندند آفرين او بر شنيدند، چنين كه بزرگان
 به كه بهتر همان پس. شد هدخوا تباه دل انديشه، اين از كه بدانيد: گفت بزرگان آن به شاه پس نهى؟ مى پيمانى  چه ما بر و خواهى مى چه

 .بيĤساييم دشمن پيكار از چندى و برويم خراسان سوى

 دوستى آن بر. كنند آفرين ما بر و بيĤيند نيز چنين خاقان و تركان و بزرگان. هست فراوانى دالور و پهلوان سپاهيان سو آن در مرا كه چرا
 . رمدرآو خود همسرى به را فغفور دختر و بيافزايم نيز ايشان با

 كنارنگ مردى است، چيز گونه همه و پيل و سپاه با كه نيز ماهوى. بيĤيند من يارى به توران جنگاوران و بزرگان از گران سپاهى آنگاه
 بود، رزمجوى و گوينده مردى كه رو آن از من ليك. باشد مى ما دشتبانان برآورده و است ما شبانان كار پيش او. آنجاست در كه باشد مى

 .بركشيدم را شپايگاه

 من بارگاه برآورده ليك است، پست خودش او چه اگر بداديم، سرزمين و سپاهى و پيل و كنارنگى و ارزش را ارزش بى مرد آن چون پس
 اى، بيĤزرده بيهوده را او و اى كرده بد او با كه كسى از: گفت او. بخواند باستان گفته از كه ام شنيده موبد از داستانى باره اين در من. باشد مى

 از نيز او ام، نيĤزرده را ماهوى روى هيچ به من چون اينك. اى برآورده آسمان به نيستى از مهربانى با را سرش كه باش اميدوار كسى به و بپرهيز
 .خواست خواهد كينه ما دشمن

 كه چرا. مشو ترس بى بسيار بدنژادان به پرست، يزدان شاه اى: گفت و زد هم بر را دست دو هر شنيد، چنين كه فرخزاد هنگام همان در
 يزدان، بند بر تو بيĤفريده، چنان آن را كسى پروردگار چون بپوشانى، را نژاد بخواهى كه چند هر: گويد مى كه است باره اين در نويى سخن
  من ژيان، شير اى: گفت بدو شاه ليك. مباد شادى و بزرگى بجز را تو پس. پرسند مى نيز اسپان رنگ و نژاد از كه بدان و. يافت نخواهى كليدى

 .ديد نخواهم زيانى آزمايش اين از

. برفت خراسان راه به بغداد از و گرفت آسان تنش بر را رنجها همه ايران شاه. گشتند روانه گرانمايگان آن فردا بامداد و بگذشت شب آن
 رفتن آن و اندوه براى از. مبادا تو بى زمين و زمان: گفتند و بخواندند فرينآ او بر و برفتند مرد آزاد شاه آن با درد از پر نيز ايران بزرگان همه

 .برخاست سپاهيان از زارى به خروشى ايران، شهريار
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 و بيĤمدند ايران شهريار پيش به جويبار بسان اشكبار ديدگانى با و خروشان بودند، بزرگان نژاد و دودمان از كه كسانى و دهگانان همه
 گذاريم مى را خود گنج و فرزند و آباد سرزمين اين همه نيز ما بود؟ خواهد شاد آرامشگاه و سرزمين اين از ما دل چگونه شاه، روى بى آيا: گفتند

 آييم مى تو با همه. شود پيچان چنين اين تو بخت كه مباد هرگز. خواهيم نمى تو تخت بى را روزگار. گزينيم برمى را رنج و شويم مى روان تو با و
 ما: گفتند و نهادند سياه خاك روى بر را خود روى زبان چرب ايرانيان همه سپس. كرد خواهد اى بازى چه كارزار هنگام به روزگار كه بينيمب تا

 .رويم مى خاقان نزد و زمين توران سوى به ايران از دل داغ با اكنون ليك. داشتيم تو پناه در را گيتى

 بار شايد تا بيافزاييد او ستايش بر و كنيد نيايش را يزدان همگى: گفت نامداران آن به درد با و بگريست شنيد، چنين كه ايران شاهنشاه
 هيچ شما به كه خواهم نمى. باشيد مى من پدر از يادگارى و هستيد من پرورندگان شما همه. شود كاسته تازيان نيروى و ببينم را شمايان ديگر

 با را خود شمايان ليك. بود خواهد مهر سر بر كسى چه با پس اين از روزگار كه ببينيم تا. باشيدن يار بدى، اين در من با پس. برسد گزندى
 ايران در چندى ديگر اكنون: گفت چينى بازرگانان به شاه سپس. گذشت نتوان آن خواست و گردش از كه چرا گردانيد، سازگار روزگار، گردش
 .بازگشتند او پيش از خروش و ناله و اندوه و جوش و درد با نيز ايشان. رسيد خواهد زيان شما جستن سود اين به تازيان از زيرا  نباشيد زمين

 و بيĤمدند ايستگاه به ايستگاه چون. شد روان درد و ناله با نيز شاه. بخواند ايران از را كارآزمودگان و براند را سپاهيان فرخزاد سان بدين
 از آنگاه. بود ناشاد گاه، و شاد گاهى نيز شاه. بيĤمدند گرگان سوى به رى از باد همچون سپس. ندبيĤسود مى و ساز با چندى رسيدند، رى به

 .بيĤمد بست راه سوى به نادرست دلى و چين از پر رخسارى با گرگان

  خراسان مرزبانان به و سورى ماهوى به يزدگرد نامه

. بفرستاد - مرو كنارنگ - سورى ماهوى به اى نامه اشك، از پر چشمى و رزوآ از پر دلى و خشم و درد با كرد، مرو به رفتن آهنگ شاه چون
 و بهرام خداوند آن بكرد، آفرين پروردگار و دانا خداوند و كردگار بر نخست. برافشاند را اش آكنده دل و بخواند خود پيش را كارآزموده دبير پس

 كه بگفت يزدگرد سپس. ندارد نياز آموزگارى هيچ به و آفريند مى ناچيز از ار چيز بخواهد، چون كه همو. مور و پيل خداوند گردنده، خورشيد
 و دانش نه و دارد زادى و بوم نه كه وقّاص سعد نام به كسى بدست جنگ در نيز رستم و برفت پادشاهى آن از بوى و رنگ و آمد سرش بر چه
 آهنگ سپاهيانت با تو پس. اند بيĤمده تيسفون دروازه تا ايشان پاهيانس اكنون: گفت آنگاه. گشت تنگ شاه بر اندوه از گيتى و شد كشته كام،
 .ساز همراه خود با كار اين بر را ايشان و كن رزم

 .آيم مى تو نزد به باد همچون نامه، اين پس از اينك نيز من زاد، پاك اى

 سوى به اى نامه سندروس زردى به رويى و خون از پر دلى با و برگزيد انجمن آن از ديگرى سگالشگر و دل بينا فرستاده ايران شاه سپس
 همو. شاهنشاهى ديهيم و فرّهى و پيروزى خداوند آن. بديد او از را هنر و بخت و نيرو كه بكرد آفرين دادگرى يزدان بر نخست. بنوشت توس
 :گفت آنگاه. زنند نمى دم او خواست بى و گذرند نمى او پيمان و فرمان از دريا نهنگ و خشكى پيل و پرّان دالمن پر تا گرفته پشّه پِى از كه

 دودمان از بر، و بوم جنبده و نگاهبان و پيروزگر ايران، سپهدار است، بوده نامور پدرش كه سترگى شاه و بزرگ يزدگرد گيتى، شاه از
 و توانگر مرزبانان سوى به نگين و تخت و جتا فروزنده آن ،-شد آباد ايشان از زمين روى كه - اختر سپاسگزار داران تاج و شناس يزدان بزرگان

 همانا. باشيد گزند بى روزگار، بد از نيز شمايان و باد ما نگاهبان پروردگار. ديگران و كالت و كوه راده و دژ رويين و شميران راه و داد و برز و فرّ با
 بويژه. است داد و مهر و آزرم از پر نژادگان و مردان و جويان جنگ بر ما دل كه است پيچيده گيتى در كار اين آوازه و اند شنيده گردنكشان آن
 سر پيچيد، سر شاه تاج و فرمان از و آمد پديد چوبينه بهرام كه هنگام آن در. است افزونتر گنج از شاهان نزد در رنجتان كه شما نژاد بر

 خود براى هايى خانه او گزند بيم از بلند كوه و نشان بى مرغزار آن بر شما و بپيچيد كاخ و ميدان و باغ و فراخ شهرهاى آن از نيز را شمايان
 .بساختيد

 ستايش را شما دستى، پيش براى از و دهم مى بسيار را شمايان پاداش من شود، ما دل كام به روزگار و دهد نيرو من به كردگار اگر اينك
 هيچ شرم و دانايى از كه مارخوارى چهرگان اهريمن اين از. آمد ما سر بر چه اختر از كه است رسيده آگهى شمايان به كه همانا. كرد خواهم
 فراوان چه و شد پراكنده كه گوهرهايى و گنج بسيار چه. داد خواهند باد بر را گيتى. نژاد و نام نه و ماند خواهد تخت و گنج نه ندارند، اى بهره
 اين به ننگ، و نام نه و دارند دانش و هوش نه كه رنگ و آب بى رانزاغسا اين از كه گشت چنين اين آسمان پرگار. آمد خاك بر كه سرها
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 هزار سد كه ديد خواب در او. شد خواهد پراكنده پادشاهى اين از تاب و رنگ كه بود ديده خواب در را اين نيز انوشيروان. برسد گزند پادشاهى
 كشتزارى هيچ بابل و ايران در ديگر. برخاست كيوان چرخ به اى تيره ودد و بگذشتند رود اروند از گسسته ماهار و مست شترانى با تازيان از تن
 آن پاسخ اكنون. افتاد او ميدان به گيتى شاه ايوان از اى كنگره. شد تيره سده جشن و نوروز و گشت خاموش نيز آتشكده آتش.  نمانْد جاى بر

 در بدى. شود مى بلند فرومايگان، بخت و گردد مى خوار بوده، رجمندا كه كسى هر پس اين از. شد خواهد دور ما از بخت و گشت پديدار خواب
 .آيد مى پديد زشتى پتياره و ستمكار كشورى هر در. شود مى نهان خوبى، و آشكار گزند، و گردد مى پراكنده گيتى

 به روى انديش، پاكيزه پهلوانان و رهنماى دستورى به ما اكنون. رفت خواهد ميان از روشنايى اين و شد پديدار تيره شب آن نشان اينك
 و پيالن. گفت خواهد چه نااستوار خواست اين به روزگار گردش كه ببينيم و بيĤييم جوى پرخاش مرزبانان آن پيش به تا نهاديم خراسان سوى
 به رزمجويانه التونيه، در باشد مى ما دوست و پوست يك از ما با كه فرخزاد هنگام اين در. كشانيديم اينسو به توس كنارنگ براى از نيز را كوس
 و بندگى و شايستگى از هرچه و بيĤمد رزمگاه اين در ما پيش به اكنون نيز -نيكخواه آن پسر - كشمگان. است نهاده روى دشمن با جنگ سوى

 تنگ دژهاى در نيست شايسته هست، ما با كه نيرومندى سپاه چنين. بگفت ما به را چيز همه دلگسل آن. بگفت بگويد، بايست مى بايستگى
 گونه همه و نشستيم سگالش به باره اين در پهلوانان با. باشد سپاه بنه براى از الژوردين دژ نيز و خربنه تا كوه گنبدين دژ بايد پس. بنشينند
 كه اى مايه پر چيز هر و نچي و كشمير و روم هاى جامه و نگين و مهر و تخت و تاج از كه نهاديم اين بر سره يك سرانجام و انديشيديم و گفتيم

 آمد خواهد ما كار به نياز روز در كه سازى گونه هر و خوردنيها و كشيد بشود را آن كه هرچه و ها پارچه و زرينه و آيد مى بدست طايف و روم از
 موبد يك. بيĤورند و كنند بار خوشه درون گندمهاى خروار هزار دوازده سپس. آيد مى ما كار به آن كه بيĤورند، برنج كش گردونه گاو هزار چهل و

 كه ببينيم تا بيĤورند كش گردونه گاوان بر نيز نمك بار هزار. بيĤورد و كند بار بختى شتر هزار دو بر يك هر از ناردان، و پسته و ارزن نيز كاردان
 گوشت هزار چهل بايد كار پيش. بكشانند ادژه به كندره انگبين هزار دوازده و شكر بار هزار و خرما بار هزار. گشت خواهد چه بر روزگار

 .بكشاند دژها به سو هر از را نمكسود

 بزرگان و پيران و فرهنگيان و كوه راده و شميران شاهىِ از گروه آن با نيز موبد يك. بيĤورند ماه دو تا سياه نفت نيز شتر بار سيسد
 همراه به را ديگر نامه و بدهيد ما گنجور به را آنها از نيز نامه يك و بنهيد دژها در و بنويسيد روزنامه دو در را آنها همه. بيĤيند كنارنگى
 اين در شمايان. رسيد نخواهد گزندى تازيان و تركان از بلند كوه و مرغزار آن به كه همانا. بداريد نگاه -هستيد انجمن آن بزرگان كه -خودتان
 بر را كار اين رنج كه كسى هر كه فرمايد مى گنجورمان به ما گوينده و هنرمند وردست اكنون. بود خواهيد ما براى بزرگى يار سترگ، روزگار
 ما با كه كسى هر دژم، و تباه روزگار اين در كه بدانيد. بفرستد زربافت خوب سربند يك و پارسى جامه دست پنج برايش بسازد، هموار خود
 نامه آن روى بر شاه چون آنگاه. بكرد ياد ما ديهيم از كه رادمردى آن بر گيهانبان پروردگار درود. افزاييم مى زيردست آن روزىِ بر نيز ما باشد،
 .بفرستاد سپاه مهتران آن سوى به نامه آن با را نامجويى و اختر بلند سوار نهاد، مهر

 را او سورى، ماهوى شدن پذيره و توس به يزدگرد رفتن

 . رسيد توس به سرانجام و رفت نيشاپور و بست به شاه و بركشيدند جايگاه آن از را كوس سپس

 و وران نيزه از گران سپاهى همراه به پس. رسيد توس سرزمين به سپاهيانش همراه به شاه كه شد آگه سورى ماهوى هنگام همان در
 آن بر و شد پياده اسپ زا زود ماهوى شد، پديدار سپاه همه آن و بزرگى درفش آن و شاه اورنگ و فرّ آن چون. برفت او پيشواز به وران جوشن
 برد نماز را او و ببوسيد را زمين و برفت گرم خاك آن بر بود، كرده اشك از پر شرم از كه ديدگانى با نرمى به و بيافزود بندگيهايى خود، كهترى

 .نهادند زمين بر سر و بخواندند آفرين همگى نيز سپاهيانش. ببود پيشش در دراز زمانى و

 در آنگاه. بكرد ياد بسيارى پندهاى او بر و گشت شاد سورى ماهوى از دلش. بركشيد رده را سپاهيان بديد، را ىماهو روى فرخزاد چون
. ببندى كمر او پيش در تا سپردم تو به است، كيان نژاد از كه را شاهى اين: گفت سورى ماهوى به بگشود، نهفت از راز فرخزاد كه هنگام آن

 اين هنگامى چه ديگر آيا كه دانم نمى و بروم رى سرزمين سوى به بايد اكنون من. بنهد او بر سپاسى كسى يا و بوزد او بر بادى نبايد كه بدان
 نبود رستم همچون گيتى در سوارى هيچ. گشتند تباه داران نيزه آن جنگ از آوردگاه در من همچون بسيارى كه چرا ديد؟ خواهم را كيانى تاج
. برگشت چنين اين ما روزگار و شد سرگشته زاغ يك دست به سرانجام ليك. باشد او مانند به كسى كه دبو نشنيده هم خردمندى هيچ گوش و
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 همچون من براى شاه كه بدان پهلوان، اى: گفت بدو شنيد، چنين كه ماهوى. دهاد پيكان درد را سياه زاغ آن و نيكان جاى را رستم يزدان،
 .پذيرفتم را شهريارت و پهرس و تو زينهار اين. است من روشن روان و چشم

 آرزوى شبان. شد دور بدانديش مغز از مهر و بگذشت نيز اين بر روزگارى. بيĤمد رى سوى به جايگاه آن از شاه فرمان به فرخزاد آنگاه
 رها خوارى هب را پادشاه پرستيدن و داد نشان بيمار را خود چندى ماهوى سان بدين. گشت تر ديگرگونه خويش و آيين و كرد شاهى تخت

 .ساخت

  آسياب در شاه گريختن و يزدگرد جنگ به را بيژن سورى، ماهوى برانگيختن

 آن در خويشاوندانى ليك بود، سمرقند شهر در نشستنگاهش كه بود بيژن نام به طرخان نژاد از كام گسترده پهلوانى هنگام آن در
 رزم كه بدان گزند، بى زاده پهلوان اى: گفت آن در و بفرستاد بيژن سوى به اى نامه گشت، خودكامه بدبخت، ماهوى آن چون. داشت سرزمين

 گنج و تخت و تاج و سر بيĤيى، اينجا به اگر پس. است اينجا در سپاهيانش و تخت و تاج با گيتى شاه كه چرا. است آمده پيش برايت سودمندى
 .بيĤور بيداد دودمان اين بر داد، به و كن ياد دل در را نياكانت كينه. شد خواهد تو آن از سياهش سايبان و

 دارى؟ ياد به چه باره اين در آيا راستان، سر اى: گفت خود دستور به بيافت، خودكام را ماهوى و بديد را نامه آن و بكرد نگاه بيژن چون
 از تو رفتن كه بدان جوى، پرخاش و ردلشي مرد اى: گفت بدو دستور. شد خواهد تباه اينجا در كارم برانم، ماهوى يارى به را خود سپاه من اگر

 خواهند سبكسر را تو هوشمند، مردان بروى، جنگ سوى به سورى گفتار به چون. بود خواهد ننگ برايت بازگشتن و ماهوى يارى به اينجا
 از نبايد من. است همين چاره :گفت شنيد، چنين كه بيژن. برود رزمگاه اين سوى به او يارى براى سپاهيانش با تا بفرماى برسام به پس. خواند
 .بيĤورد چنگ به را ايران تخت شايد تا بجنگد و ببرد مرو به را گذار دشنه نبرده سوار هزار ده تا بفرمود برسام به بيژن پس. بجنبم خود جاى

 از كوس آواى خروس، نگبا هنگام به تيره شب در. بيĤمد مرو شهر سوى به بخارا از هفته يك در پرّان تذرو همچون سپاه آن سان بدين
 و آمد شاه سوى به شتابان سوارى و برآمد خروشى ناگهان. اوست بدخواه سورى ماهوى كه نبود آگاه آن از ايران شاهنشاه. برخاست دشت
 زير به زمين كه است چين فغفور و خان سپهدار او چيست؟ بر شاه خواست اكنون. است بيĤمده تركان از سپاهى كه گويد مى ماهوى: گفت

 .بپوشيد جوشن و برآشفت شنيد، چنين كه شاه. است آمده ستوه به سپاهش

 در نيزه با شاه. آوردند جنگ به روى سپاهيان همه و بيĤراستند را سپاه چپ و راست سوى. گشتند نزديك يكديگر به سپاهيان سو دو از
 و كشيد بيرون ميان از تيغ و بزد دست بديد، را تركان خاشپر نيروى آن شاه چون. گشت سياه جا همه سپاهيان آن گَرد از. بود سپاه دل

 .گشت نيل درياى بسان زمين. آمد سپاه پيش به پيلى همچون

 سواران ميان در را او و كردند پشت شاه بر ايشان همه .نماند او سر پشت در ايرانيان از پهلوانى هيچ ديگر بتاخت، ترك سپاه بر شاه چون
 ليك. بماند سپاه ميان در شاه كه بود چنين ماهوى راه و خواست. بدانست را او نهانى نيرنگ گيتى شاه برگشت، يزن ماهوى چون. ساختند رها

 به ديگر شد، تر بيچاره چون سرانجام. بكشت را نامداران آن از بسيارى و نمود پهلوانى و تندى و دليرى و مردانگى جنگ، آن در ايران شاهنشاه
 .تاخت مى بجهد، ابر از كه آذرخشى بسان و جوشان دست، در كابلى تيغى با شاه و بودند او پشت در ارىبسي تركان. بكرد پشت جنگ

 به سواران. گشت نهان آسياب آن در بدخواه دست از و آمد فرود اسپ از ديد، چنين كه گيتى شاه. ديد آسيابى ، زرق آب كنار در ناگهان
 اسپ آن كه تركان. ماند جاى بر او از نيام زرين شمشير و گرز و زرين ستام و اسپ آن. شد او گفتگوى از پر زرق همه و نهادند روى او جستن

 .بنشست خشك گياه اندكى روى بر و گشت نهان آسياب آن در شاه ليك. برآمدند او جستجوى به خروشان و جوشان بيافتند، را برگ و ساز و

  نشيب پستش و بلندست فرازش          فريب سراى رسم است چنين

  اوى تخت فلك كشيدى گردن به           اوى بخت بد بيدار كه بدانگه

 زهر بود فزون فراوان نوشش ز              بهر بيĤمدش آسياى كنون

  كوس آواى آيد گوش به هزمان كه      فسوس سراى اندر دل بندى چه

  ختت گور تخته از جز يابى نه         رخت بند بر كه برآيد خروشى
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 بار خود پشت بر گياه اندكى كه آسيابان پس. سركشيد آفتاب كه اين تا بود آنجا در اشك پر ديدگانى و خشك دهانى با شاه يزدگرد 
 آسياب آن از را خود خوراك كه بود خسرو نام به كام و تاج و گنج و تخت بى اى فرومايه آسيابان، مرد. بگشود را آسياب در و بيĤمد بود، كرده
 خسروانى افسرى و است نشسته خاك آن بر اندوهگين كه ديد بلند سرو بسان پهلوانى  ناگهان. پرداخت نمى اين جز كارى به و آورد مى مفراه
 هيچ ديدنش از آسيابان چشمان. باشد مى شير مانند به يالش و بر و است گوزن بسان چشمانش. دارد تن بر چينى ديباى از اى جامه و سر بر

 زبان بر را يزدان نام و ماند خيره شاه به خسرو. است زر و خوشاب مرواريد از اش جامه آستين و دارد پاى بر زرين اى موزه كه ددي. نشد سير
 بود؟ تو نشستن جاى گياه، و خاك و گندم از پر آسيابى كجا رسيدى؟ آسياب اين به چگونه كه برگوى خورشيدروى، شاه اى: گفت بدو و آورد
 توران سپاه از كه هستم ايرانيان از من: گفت بدو شنيد، چنين كه شاه نبيند؟ تو بسان نيز آسمان كه كيستى چهر و فرّ و برز اين با تو آيا

 بكار ناسزاوار جويبار تره اين و كشكين نان را تو اگر اينك. نيست دستى تنگ بجز يارى هيچ مرا: گفت بدو شرمسارى با آسيابان. ام گريخته
 پيوسته را روز سه كه گيتى شاه. است دست تنگ مردمان خروشانى تنها هست، آنچه و نيست هيچ اين جز مرا كه چرا. آورم ىم برايت آيد، مى
 را خود  چپين زود نيز پست مرد آن. آيد مى بكار برسم با خوراك كه بدان و بيĤور دارى، آنچه: گفت بدو بود، پرداخته رزم به آسايش هيچ بى

 تا رفت زرق مهتر پيش به تيز و آمد بود آن در باژگاه كه جايى به برسم آوردن براى از سپس. بگذاشت آن روى بر را كشكين نان و تره و بنهاد
 .بگيرد برسم او از

 او از بديد، را آسيابان كه زرق مهتر. برآمد شاه جستجوى به گيتى سراسر در و بفرستاد سوى هر به را كسانى ماهوى ديگر، سوى از
 و سهى سرو بسان بااليش كه است نشسته گياه روى بر من آسيابان در دالورى: گفت خسرو خواهى؟ مى چه براى از را برسم روزبه، اى: پرسيد
 .است فرّهى با خورشيد همچون اش چهره

 نان آن بر و منهاد او پيش در اى كهنه چپين من. است اندوه از پر روانش و آه از پر دهانش ليك دژم، نرگسش چشمان و كمان ابروانش
 چنين كه مهتر. بمانى شگفت در او از اگر باشد سزاوار. بپردازد باژ به برسم، با خواهد مى او ولى. بگذاشتم بود، خودم سزاوار كه را كشكينى

 پديدار را خود گوهر بشنود، را سخن اين چون پليد بدنژاد آن كه نبايد. بگوى سورى ماهوى به را سخن اين و برو اينجا از: گفت بدو شنيد،
 كه بگوى راست: پرسيد جوى چاره آن از ماهوى. ببرد ماهوى نزد به را او مرد آن و بسپرد مردى به زود را نكوخوى آسيابان مهتر، پس. سازد
 را شيدخور گويى بگشودم، را آن در خشم با و رفتم خود آسياب به من چون كه بدان: گفت ترسو آسيابان خواستى؟ مى كسى چه براى را برسم
 او براى از من آسياب اكنون. بود گذشته آن از پاس دو كه شبى سياهى به گيسوانش و هراسناك نرّ آهوى بسان نرگسش چشمان. بديدم

 اين از بايد نديده، را يزدان فرّ كه كسى هر. باشد مى كشكين نان خوراكش و است نشسته گياه روى بر او ليك. است گشته خورشيدى همچون
 هيچ و است بهشت در بهارى همچون گويى. باشد مى فروزان چينى، ديباى از تنش و است نابسوده گوهرهاى از پر افسرش. شنودب آسيابان
 .است نكاشته او باالى به سروى دهگانى

 و. زسا جدا تن از را سرش اكنون هم و بشتاب انجمن اين ميان در: گفت بدو پس. نيست يزدگرد جز كسى او كه بدانست ديگر ماهوى
 ماهوى از را سخن اين دالوران و بيدار بزرگان و مهتران چون. گذاشت نخواهم زنده را تو نژاد از هيچكس و برم مى را سرت اينك هم گرنه

 كه بود زاروى نام به موبدى ايشان ميان در. شد اشك از پر چشمانشان و گفتار از پر زبانهايشان و گشتند خشم از پر او از همگى بشنيدند،
 همچون پيامبرى و شاهى كه بدان كرد؟ خيره را تو چشم ديو چرا بدانديش، مرد اى: گفت ماهوى به او. بود نهاده خود جان بر خرد از لگامى

 ينبب. باشى افكنده پاى زير به را خرد و روان خود، كار اين با كه همانا بشكنى، را دو اين از يكى بخواهى اگر. هستند انگشترى يك در گوهر دو
 .رسيد خواهد تو خود به كار اين گزند نخستين كه باش آگاه. مشو بدگمان آفرين گيهان پروردگار به و بپرهيز كار اين از و خواهى مى چه تا

 كار اين. ديد خواهى نگون را خود سر بزودى و باشد خون برگش و كَبست آن بار كه گذاشت خواهى جاى بر فرزندت براى را كشتزارى
 نفرين تو بر تخت و تاج و شود مى تباه او از نيز يزدان كيش. كرد خواهد درو پسرت اى، كاشته كه را آنچه گمان بى و شود آشكار يتىگ در زشتت
 .كرد خواهد

 به او. يازيد نمى بيداد به دست هرگز و بود ور كيش و پرست يزدان كه بود نشسته آرام ايشان ميان در خرّاد هرمزد نام به ديگر مردى
 تو. اى گرفته بر در خار از بارى كه بينم مى و يابم مى تيره را هوشت و دل. مگرد پاك يزدان درگاه از چنين اين ستمكار، مرد اى: گفت هوىما

 رنج نيز گيتى آن در و بينم مى سرزنش تو براى گيتى اين در. خواهى مى آتش از را دود پيوسته و است نزار جانت و هستى مغز بى سخت مردى
 .بود خواهد آتش در جايگاهت رفتى، ديگر سراى به چون و باشد ناخوش زندگانيت سراى، اين در. گداز و وزس و
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 فغفور و خاقان يار و آمدى شاهنشاه با جنگ به تو چيست؟ براى از دليرى اين: گفت ماهوى به و برخاست شهروى بنشست، او چون
 .نشتافتند آنها كشتن به هرگز ليك بودند، كس بى كه دبيافتن دودمان اين از را بسيارى كه بدان ليك. گشتى

 گريان و بگفت اين شهروى،. بود خواهد نفرين تو بر رستاخيز تا كنى، چنين اگر كه چرا. مريز را شاهان خون هستى، بنده اگر نيز تو پس
 .بنشست خون از پر و دردمند و

 نه و انديشى مى فرجام به نه كه بدنژادى بد اى: گفت ماهوى به و برفت خروشان و ناالن و درد از پر و گريان مهرنوش بنشست، او چون
 از خوى و مهر در كه اى اينك. درد نمى را او بيابد، كشته را شاهى اگر نيز پلنگ و دارد مى شرم كيان خون ريختن از نيز نهنگ كه بدان داد، به

 روى ضحاك و بگذشت روزگارى و شد كشته ضحاك دست به جم چون كه باش آگاه. دارى را شاه جايگاه آرزوى همواره تو بدترى، نيز ددان
 ضحاك كه اى شنيده خودت. بيĤمد ديگر نهادى گيتى براى و گشت زاده نژاد فرّخ آفريدون و شد پديدار گيتى در آتبين بگرفت، را زمين

 مرد آن تور، يا و. گشت چنان سرانجامش ليك بگذشت، او بر سال هزار از بيش. آورد خويشتن سر بر چه سرانجام كار آن براى از بيدادگر
 كه بود كيان نژاد از سياوش سديگر. گشت بد بند آن براى كليدى و آمد پديد دودمان آن از سرانجام منوچهر برآورد، گَرد ايرج از كه سرافرازى

. بكشت را جوانى شاهزاده چنان و بشست خود خرد و روان از را آب و شرم گرسيوز، گفتار براى از افراسياب ليك ببست، ميان بر كمر آرزو بى
 با را خود نياى و ساخت گفتگوى از پر را گيتى و بيĤمد او پشت از خسرو كى و گشت درشت او بر گيتى كه بود همان براى از سرانجام ولى

 .بريخت را لهراسپ خون كه بود ارجاسپ كينه سخن چهارم. ساخت بيم از پر را جويان كينه سر و كرد نيم دو به دشنه

 را او كارزار هنگام به رستم كه بود اسفنديار كينه سخن پنجم. نداد او به درنگى هيچ كينه، آن براى از آمد، جنگ به اسفنديار چون ليك
 پيروز كين ششم. وردبرآ گَرد تهمتن پسر از و كرد چه بهمن سرانجام كه بنگر. آمد بسر نيز فروز گيتى پهلوان آن روزگار سرانجام ليك. بكشت

 كه بود شاه هرمزد كين سخن هفتم. آمد خاك بر سرش و ببست كمر او كين بر سوفراى ليك. بيĤمد او بر خوشنواز از گزند آن كه بود بلند شاه
 جان بگرفت، ونير كه پرويز. آسود نخواهد گردش از گردان چرخ اين كه بدان پس. كرد آنچه كرد گستهم، بندوى با گشت، نيرومند پرويز چون
 .ببرد را ايشان

 كه باش آگاه. شوى پيچان خود نابكار انديشه از و برسد روزگارى چنين بزودى نيز تو براى. شمرد توان نمى خوار را كينه در كه چرا
. بپرهيز  مردرى تاج و تهآراس گنج و خواسته اين از پس،. آرميد نخواهد نيز دمى روزگار و كرد خواهد درو را آن پسرت بكارى، كار اين با هرچه

 .نيست تو زيبنده كه دهد مى فريب چيزى به را تو ديو كه دانى نمى. دارى مى دور پروردگار راه از را دلت و گروى مى ديو گفتار به پيوسته تو

 و مگوى سخن باره اين در ديگر و آور گرد را پراكنده سپاهيان. مكن تيره را فروز گيتى تاج اين و مسوزان آتش در را خود جان و تن پس
 پوزش و خرد از و كن دشمن جنگ آهنگ آنجا از سپس. بكن بندگى ديگر بار برايش ببينى، را او چون و برو شاه نزد خواهى پوزش به اينجا از

 به بكنى، بايد امروز هك كارى چون. شد خواهى نشان گيتى، دو در بدكردارى اين براى از نشنوى، را دانايان گفتار اگر كه بدان. مياساى هرگز
 تابان ماه درخشندگى به بنشيند، تخت بر چون و است شير همچون رزم، هنگام به شاهنشاه يزدگرد. آورد خواهند بر گَرد او از بگذارى، فردا
 و راد همگى اردشير، اهگ تا گرفته انوشيروان از پدرش، بر پدر. نبندد ميان به كمر او چون سوارى هيچ كه است ساسانيان از يادگارى. باشد مى

 شهريارانى ايشان همه سان بدين. نهاد سرش بر را كيانى تاج يزدان و بود شاه ساسان پدر، هشتمين از اردشير از پس. اند بوده پذير دانش
 كسى هرگز ليك بودند، شورك اين در تو همچون بسيارى مهتران دانى مى بدتر نيز بدخواه تركان از را شاهنشاه يزدگرد تو ليك. اند بوده نژاد فرّخ

 و ساختند رها را پيكار دشت و كردند پشت بدو او تير يك با برگستوانور سوار هزار سيسد كه رازى بهرام چون كسى. نكرد اى انديشه چنين
 به بدانگونه ،نبود سزاوار چون بجست، را كيانى تخت كه فرآيين يا. برگشت او از نيز بخت شد، سير شاهان دودمان از سرش چون برفتند،
 با و بترس بيĤفريده، را نگين و تاج و تخت كه آفرينى گيهان خداى از. دارد برنمى گزافه روزگار اين كه بدان پس. شد كشته زارى و خوارى
 .آورد خواهند بسر تو بر زود را روزگار كه چرا  مساز رسوا را خودت سرى خيره

 .است تو جان دشمن او كه بدان گويد، نمى درست چنين اين سخنى تو با كه كسى هر

. كمترى هم بندگان بنده از تو كه باش آگاه. گريد مى خون خروشان، كه پزشكى. پزشكم مانند به من و هستى بيمارى همچون اكنون تو
 .مكن مهترى انديشه دل، در پس

 .بجوى هنر راه از را بزرگى تخت و بگذار پاك يزدان به را كينه
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 .بود سخت برايش موبدان آن پند رو آن از و بود شاهى تخت آرزوى از پر دهشبانزا ماهوى آن دل ليك

  نيست اندازه بر زمانه گزاف         نيست تازه اين بود تا و بود چنين

 نژند و خوار و زار كند را يكى                  بلند چرخ به برآرد را يكى

  آفرين جهان راز دانست كه            كين اينش با نه آن، با پيوند نه

. بگفتند پند جوى، كينه آن با پيوسته بنشست، آسمان بر خورشيد آيين به ماه و گشت سياه جا همه و رسيد فرا شب تا موبدان آن همه
 بايد شمايان ديگر اكنون خردمندان، اى: گفت موبدان آن به ماهوى شد، تيره شب چون. نبخشيد سود نيز مويى اندازه به گفتگوى آن ليك
 بد كار اين به تا خوانيم مى نيز را سپاه دانايان از تن بيست. آورم مى كار به را دانش گونه همه و انديشم مى پسرم با باره اين در امشب من. برويد

 را ارك اين: گفت ايشان به بنشست، راستان آن با كه ماهوى. بيĤمدند پيشش به سپاهيان برفتند، ماهوى پيش از دانايان آن چون. نگرييم
 و كهتران همه و گردد مى آشكار گيتى در من راز و آيند مى گرد او بر سپاهيان سو هر از بماند، زنده يزدگرد اگر كه همانا بينيد؟ مى چگونه
 .دانست خواهند مهتران

 شنيدند، چنين كه سپاه دانخردمن.  برَم و بوم نه و ماند مى من تن نه اينجا در ديگر و آمد خواهد بسر روزگارم بدى، اين براى از پس،
 را او خون هم اگر. رسيد خواهد بد تنت بر او از گمان بى بشود، تو دشمن ايران شاه اگر ليك. كردى مى چنين نبايد آغاز همان از تو: گفتند بدو

 كه بنگر پس. است درد و اندوه و نجر تو براى راست و چپ از گونه بدين. بود خواهد او خواه كينه گيتى، در ايزد كه چرا. است بد هم باز بريزى،
 .بكنى بايد چه

 را او بايد ديگر اكنون اى، ساخته دشمن خود با را او چون كه بدان انديش، فرخنده پدر اى: گفت بدو ماهوى پسر هنگام همان در ليك
 ناچيز را كار اين تو پس. ساخت خواهد تنگ ما بر را زمين روى و آورد خواهد سپاهى ماچين و چين از نكنى چنين اگر كه چرا. بسازى نابود

 برخواهند گيتى از را سپاهيانت و تو بسازند، درفشى او دامن از اگر كه باش آگاه. بران را مردان كام اى، گشته چيره او بر كه اينك و مپندار
 .افكند

  آسيابان خسرو دست به يزدگرد شدن كشته

 كه چرا. بريز را دشمن آن خون و ببر خود با را سوارانى و برخيز: گفت آسيابان مرد آن به بشنيد، را پسرش سخنان بيدادگر ماهوى چون
 به كه بود ماه خرداد ام سى شبانگاه. يافت بن و سر بى را سخن آن شنيد، چنين كه آسيابان. آمد نخواهد بدستم هرگز ديگر نكنى، چنين اگر

 همچون شتابان ماهوى آمد، بيرون ماهوى درگاه از خون از پر دلى و اشك از رپ ديدگانى با آسيابان چون. برفت شاه نزديك و آسياب سوى
 بايد و كنند خون از پر را او شاهوار جامه و مهر و گوشواره و تاج آن نبايد: كه بفرمود او به و بفرستاد آسيابان آن پس از را سوارانى دود،
 .سازند بيرون تنش از را او هاى جامه

 از تو كه همانا روشن، كردگار اى: گفت مى پيوسته و رفت شاه يزدگرد سوى به آفتاب زردى به رخسارى و اشك پر ديدگانى با آسيابان
 و اشك از پر رخسارى و بيم و شرم از پر دلى با آنگاه. بپيچان اش ناپسنديده فرمان اين از را ماهوى جان و دل اكنون هم برترى، روزگار گردش
 بر اى دشنه ناگاه و گشت نزديك بدو سخت بگويد، او گوش در را رازى خواهد مى گويى كه چنان و رفت اهش پيش به خاك خشكى به دهانى
 .آمد خاك بر كشكين نان آن برابر در افسرش و سر گونه اين. برآورد آهى زخم، آن از شاه. بزد شاه تهيگاه

  نهان در خرد ندارد بباشد             جهان زين كسى يابد راه اگر

 يزدگرد چون كشته گنه بى شود         گرد هفت اين آيد سير روردهپ ز

 نمرد سوارى او لشگر از هم             نمرد دارى تاج بر گونه برين

 مهر ز خشمش و رنج بود پيدا نه         سپهر گردان گرد با نيست خرد

  خشم و مهر او كردار ز ندارى      چشم به نبينى گيتى كه به همان
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 هر بيĤرميد، آوردگاه و تخت از هميشه براى ديگر خسروانى درخت آن كه بديدند بخت شوريده ماهوى سواران چون هنگام مانه در 
 از پر ايران شاه تن. ساختند جدا او از را زرين موزه و گردنبند و افسر آن و گشودند را او بنفش جامه بند پس. بديد را او روى و برفت كسى
 و بيĤراستند نفرين به زبان و برخاستند شاهنشاه پيش از آنگاه. شد افكنده خاك روى بر بود، گشته چاك شمشير به هك پهلويى با و خون
 از ديگر او كه بدان سرفراز، اى: گفتند بدو و رفتند ماهوى پيش به سپس. بادا افكنده زمين روى بر خون از پر همچنين نيز ماهوى تن: گفتند
 .برآمد نياز و جنگ و تخت

 برفتند تيز بدمهر، كار پيش دو سان بدين. بيافكنند آب بر و ببرند آنجا از را شاه تن خواب، هنگام به شب تا بفرمود ايشان به ماهوى پس
 .نشناختند را كشته آن ارج و بيانداختند زرق گرداب در و بكشانيدند را ايران شهريار خون پر تن و

 پديد مردمان و رسيد فرا روز چون. آمد مى آب روى بر گاه و رفت مى آب زير به گاهى سرش و بود شده افكنده آب در دلير يزدگرد تن
 برهنه را شاهنشاه يزدگرد تن ناگهان كه بيĤمد رودبار لب به ايشان از يكى. رسيدند آنجا به ترسا كار پرهيز و سوگوار و گرانمايه مرد دو آمدند،

 گرداب در برهنه زمانه شاه: كه بگفت سوگواران آن به بود، ديده كه را آنچه و دويد ترسا رسايانپا سراى پيش به شتابان و برآشفت. ديد آب در
 برآمد ترسا پارساى آن از دردناك خروشى بديدند، را آن چون. برفتند بدانجا ترسايان و سكوبا و سوگواران آن از بسيارى پس. است افتاده زرق
 اى بنده از كه است نشنيده سخنى چنين هيچكس نيز تو از پيش و نديد سان بدين دارى تاج هيچكس كه همانا مرد، آزاد و نامور شاه اى: كه
 دريغ تو، باالى و شاخ و تن آن دريغ. است نفرين سزاوار ماهوى كه همانا. برسد بد بپرورانيده، را او كه شهريارى به ناسپاس و بدنژاد سگى و بد
 تاج و برز و فرّ آن دريغ ساسانيان، شاهىِ سر آن دريغ شير، سوار و جوان آن دريغ اردشير، دماندو سر آن دريغ تو، خرد و دانش و دل آن

 بر برهنه و بشكافتند دشنه با را جگرگاهش و بكشتند آسيابى در را جويت ديهيم شاه آن و تو ماهروى: كه برد آگهى انوشيروان به بايد. كيان
 آن از را - شاه انوشيروان نبيره آن -ايران جوان شهريار تن و رفتند جويبار آن در برهنه سوگوار اهاىسكوب آن از تن چهار آنگاه. بيانداختند آب

 .برافراشتند ابر به تا را سرش و بساختند اى دخمه باغ آن در سپس. كردند مى مويه كه جوانانى و پيران بسيار چه. كشانيدند خشكى به آبگير

 بر الژوردين اى جامه و زير در كتانى پيراهنى و زرد ديباى با را او و بكردند خشك مشك و افورك و كرف و دبق با تنش بر را زخم جاى
 . بياندود چندى گالب و كافور و مشك و مى با را خواب جاى آن سكوبا آنگاه. بيĤراستند آن روى

 چه. گذشت سرنوشت و بخت از توان نمى ششكو با كه همانا: گفت بنهفت، دخمه در را آزاد سرو آن باالى كه مرو گرانمايه دهگان آن
 روزگار، چون كه چرا. باشد مى دردمندان از كه بدان ليك است، خندان شاه چه اگر: گفت ديگرى شود؟ مى بيرون گيتى اين از خشنود كسى
 .بخورد را آن فريب ، نمايانْد مى او به را نشيب و فراز

 از روانش و خواهد مى بد نام و خواسته پيوسته كسى چنين. مخوان دانا روان، راه نه باشد، تن پرستنده كه را كسى براستى: گفت ديگرى
 و فرّ و كشور و افسر و بارگاه پرستنده و مهر و تخت و تاج ديگر و شد بسته هميشه براى ديگر شاه لب اگر: گفت ديگرى. ترسد نمى بد فرجام
 سزاوار ستايشى هيچ او خوب گفتار آن براى از: گفت ديگرى چيست؟ براى از روزگار و نجر اين پس آيد، نمى بكار ديگر اينها و بيند نمى را جاه
 را روانت يزدان: گفت ديگرى. بيند مى كاشته كه را درختى آن روانش اكنون كه كاشت مى سروى بهشت باغ در سخنانش با همواره او. ندارم او

 در ايران شاه اينك. باشد مى گزند دشمنت، تن براى ليك است، سودمند تو روان ىبرا اين چه اگر. بسپرد سوگواران اين به را تنت و ببرد
 باغ در كه را تخمى همان اردشير، نژاد از و خردمند و پذير رامش شاه اى: گفت ديگرى. رفت خواهد دوزخ  به بدخواهش جان و است بهشت

 .گشت درخشان خسروانى چراغ آن و كردى درو بكاشتى،

. ماند رها اينجا در تنت و برفت گله چندين با جانت و است خاموش لبت. ساختى بيدار را روانت و بخفتى جوان، هريارش اى: گفت ديگرى
 اگر و  گوياست روانت ولى شد، بسته زبانت چه اگر. رفت خواهد دار بر نيز دشمنانت تن و نيست چنين جانت است، بيكار تنت چه اگر ليك
 .اليدبب جانت ليك گشت، زخمى تنت چه

 رو پيش كردارت و رفتى تو نامبردار، پهلوان اى: گفت ديگرى.  آورد چنگ به را سرنيزه روانت ولى ماند، بيكار اسپ رخ از دستت چه اگر
 بكشت، را تو چون كسى كه مردى آن: گفت ديگرى. است ديگر كس آن براى از سختى و رنج زمين و است بهشت در تو نشست تخت. گشت
 و تو باغ الله، از پر دخمه اين كه كنيم مى نيايش تو پاك جان براى و هستيم تو بندگان همگى ما: گفت اسقف. ببيند را سختى روزگار اكنون
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 و ببردند دخمه آن به دشت از و برداشتند را گاسونه و بگفتند اين ترسا، پارسايان آن. بادا ات نساجامه تو براى مرغزار و شادى دشت اين
 .آمد بسر او بر تاج و تخت ديگر و برفت خوابگاه آن به ناكام شاه آن انس بدين. بگذاشتند

 گرد هفت از خوانيم كينه يا و              يزدگرد بر خوانيم داد چنين

 نداد پاسخ هيچ فيلسوف مرا          داد و كين همى نداند خود وگر

  نهفت اندر پاسخ همه بماند        گفت بسته همه دينى، گفت وگر

  مپاى فردا به را، دل بيĤراى         نيكراى اى است گنجى هيچ اگر

 بشمرد همى ما دم زمانه            بگذرد بر تو بر همى گيتى كه

 داد كه آن دهد بمانى خود اگر             نهاد بر كن چيره خوردنت در

 براى كه همانا. بود مرگ بسان كه بيĤمد تگرگى چنان امسال يكل. شد مى برادرى همچون برايم روزگار بود، برابر من هزينه و درآمد اگر 
 ما روزگار از چندان ديگر كه چرا بيĤور، مى پس. ببست را گوسپند و گندم و هيزم در تگرگ، اين با روزگار. بود تگرگ اين از بهتر مرگ من

 هيچ بى كه باشد سزاوار پس. است زده سر بيدادگرى بندگان، از. دمان نخواهد هيچكس بر و بوده چنين همواره بوده، كه آنگاه از روزگار و نمانده
 .بخورم مى گفتگويى

  سورى ماهوى نشستن تخت بر

 همه و رومى پارسايان و كشيش و سكوبا. شد دخمه در گيتى شاه: كه بگفت بدو و آمد سورى ماهوى پيش به كسى ديگر، سوى از
 مرغزار از بلندتر و بزرگ اى دخمه باغ، در برايش و ببردند آبگير آن از را شاه تن و برفتند انكن مويه جوان، و پير از سرزمين، آن سوگواران
 آن كه كسى هر تا بفرستاد را كسانى پس. نبود خويشاوند روم با ايران اين از پيش تا: گفت شنيد، چنين كه شوم و بدبخت ماهوى. بساختند

 .بود چنين اين ماهوى ارزش و كام آرى،. بكردند تاراج را سرزمين آن و بكشتند را بخورد، اندوه كار آن براى از و بساخت را دخمه

 سر در شاهى آرزوى را شبانزاده آن پس. بود او با شاه مهر و تاج. نديد بزرگان نژاد از را هيچكس ليك بنگريست، گيتى سراسر در سپس
 و نام نه و دارم گنج نه من كارآزموده، مرد اى: گفت دستورش به و براند سخن بسيار ايشان با و بخواند خود پيش به را رازدارانش همه. افتاد
 .دهم باد به را خود سر كار اين با كه شايد. نژاد

. بودند او بنده پراكنده، چه و خويش چه ايران، مردم همه. گشت نخواهند من رام شمشير، با مردمان و است انگشترى اين بر يزدگرد نام
 .بود گيتى در اى چاره هم باز اين بجز مرا. گرفت خواهند آرام من مهر بر سپاهيان نه و بخوانند شاه مرا دانايان، نه

 .بودم چگونه كه داند مى گيهاندار پروردگار تنها و بودم خون از پر انديشه از را شب سراسر بريختم؟ را مهتران شاه آن خون چرا پس

 را خود تار رشته اين كه اينك پس. گشت آوازه از پر آن براى از گيتى و بگذشت كار آن ديگر اكنون: گفت بدو ماهوى سگالشگر ليك
 همه تو شد، ترياك همچون روانش براى خاك و گشت خاك در دخمه، آن درون يزدگرد ديگر كه اكنون. بازجويى را خود كار بايد بگسستى،

 كه بدانست چون. بداد من به مهترى براى از شاه را انگشترى و تاج اين :كه بگوى ايشان به شيرين زبانى با و گردان انجمن را كارآزمودگان
 كه داند مى كسى چه ديگر برخيزد، نبرد باد چون: گفت من به و بخواند خود نزد به مرا شد، تر تيره شب كه آنگاه بيĤمد، تركان از سپاهى
 بجز گيتى در من. آيد بكار اينها دوى هر كه رسيد خواهد روزى كه راچ  بدار نگاه را انگشترى و تاج اين تو پس. شد خواهد پيروز كس كدامين
. باش نگاهدار گونه بدين را من راه و مده دشمن به مرا تخت پس اين از تو پس. ندارم را ديگرى كسى گشته، نهان تازيان از اكنون كه دخترى
 و ببخش فروغ را بد كار چاره، اين با تو سان بدين. نشينم مى ختت بر كه اوست فرمان به و ام يافته شاه از مردى به را تاج اين من اينك

 .دروغ يا است راست اين كه دانست نخواهد هيچكس

 باره اين در و بخواند را سپاه مهتران همه آنگاه. نيست مهتر تو بر كسى هيچ و دستورى تو كه براستى زه،: گفت شنيد، چنين كه ماهوى
 .براند بسيارى سخنان ايشان با
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 .است بريدن سر سزاوار شرمى بى از و گويد نمى راست او كه بدانستند سپاهيان يكل

 .است تو كار تنها شاهى نادرست، چه و باشد درست چه سخن اين: گفت پهلوانان از يكى ولى

 به و بخشيدب بزرگان به را سرزمينها. آورد بدست سپاهى افسون، با و نشست شاهى تخت بر درنگ بى سخن، اين شنيدن با ماهوى
 بداد خود مهتر پسر به را هرات و بلخ. بود مانده شگفتى در او به نيز ستاره و ببخشيد را گيتى سراسر. است من با گيتى شاه مهر: گفت همگان

 سر و كرد الرسا هرجا در را بدان. بداد باال پايگاهى -بود نژادش سزاوار كه چنان -را بدانديشان همه. بفرستاد سوى هر به را سپاهيانى و
 شد، بسيار ماهوى خواسته و سپاهيان چون. شد پديدار كاستى سو هر از آمد، زير به راستى سر چون سرانجام. ساخت نگونسار را خردمندان

 و سپاه با پهلوان آن پس. برود  بيژن نبرد به تا ساخت آن آهنگ و بكرد آباد را آنها و بداد درم سپاهيان به و گشت آراسته گمراهش دل
 ماهوى. نهادند روى بخارا شهر سوى به جنگجويانه سان بدين. بود گرسيون نام به اى كارآزموده مرد سپاه، رو پيش. رفت آموى به نو جنگاورانى

 .بگيريم نيز را چاچ و سمرقند خود، تاج و مهر اين با بايد ما: گفت مى

 - شد تيره او براى از زمين شاه بخت كه -بيژن از خود شمشير با -ودب نيز آسمان ساالر كه گيتى شاه آن -يزدگرد فرمان به اينك من
 .بخواهم كين

  سورى ماهوى جنگ به بيژن كشيدن سپاه

 رام او به زمين و بفرستاد سو هر به را نگين و مهر و گرفت دست در را شاهنشاهى ماهوى: كه رسيد آگهى بيژن به هنگام همان در
 مرد بداد؟ تاج او به كسى چه آيا: پرسيد بيژن. است نهاده جيحون سوى به روى پرخاش براى از گجوىجن سپاهى با نيز اكنون. گردد مى

 از نامجوى و گردنكش سواران از سپاهى ببردم، چاچ از را سوار چندين من چون شهريار، اى: گفت بدو برسام. بكرد ياد او بر را كار آن گوينده
 تخت بايد گيتى در تو براى و فرستم مى چاچ به را او گنج و تاج و گوهرآگين دستبند و زرين تخت من: گفت تو به او. رفتند او سوى به اينجا

 سختى رزم و گشتم دل تنگ سرانجام شد، فروزان فروز، گيتى خورشيد چون چهارم روز به و بكردم رزم مرو در روز سه من. باشد پيلسته
 را ما نامداران از بسيارى پس. خواند فرا را خود ياران و گشت اندوهگين ماند، تنها ايران رسپهدا چون. كرد پشت نيز ناراستكار ماهوى. بكردم
 شد، توانگر و بنهاد پيش در و بيĤورد رنجى هيچ بى را خود شاه گنج سان بدين كه بدتن ماهوى. كرد پشت برفتند، ياران چون ليك. بكشت
 را -گيتى پادشاهى چراغ چنان آن - ايران شاه او. نكرد نگاه ما بر خوبى به هرگز او و ندبود مرو در ماه دو سپاهش. است نديده مرا هرگز گويى
 او گرز پيش به رفتن ياراى را نامدار تركان از هيچيك. گذشت مى نيز ماه چرخ از سرش سپاهيان ميان در گويى كه سوارى آن. بكشت نهانى
 ايشان سپاه كه گويد مى سپاه رو پيش اكنون. ساخت پيشه را ناپارسايى گونه  دينب و گرفت پادشاهى شد، توانگر ماهوى چون سرانجام. نبود

 هرزه گياه كه همانا. بيĤرامى سپاهيانت با نبايد تو است، رسيده ما بالين به جنگاور بدخواه كه اينك. بگيرند ما بر را راه نبايد پس. است برسيده
 .نيĤيد يادى پاليز از ديگر باشد، چون و  مباد شاهى پاليز در

 بخارا شهر نزديكى به چون. نكرد درنگ راه در هيچ و بيĤمد قجغارباشى از شتابان و آورد گرد را نبرده ترك سواران شنيد، چنين كه بيژن
 را انسپاهي و بيĤيد آب اينسوى به او تا نكنيد شتاب ديگر اكنون: گفت يارانش به و بگسترانيد نخشب دشت سراسر بر را خود سپاهيان رسيد،

 اكنون كه نماند برجاى فرزندى هيچ نامدار يزدگرد آن از آيا: پرسيد بيژن آنگاه. بخواهم او از را ايران شاه كين شايد تا بيĤورد، پيش ما پيكار به
. بسازيم چيره ماهوى بر و كنيم ياريش و بيĤوريم را او تا نداشت هم دخترى هيچ آيا نبود، پسر را او اگر نداشت؟ برادر شاه، آن آيا آيد؟ بكار

 آتش نه و ماند برجاى شاه نه ديگر كه افتاد تازيان دست در شهرها آن چنان اكنون. آمد بسر دودمان آن روزگار شهريار، اى: گفت بدو برسام
 سپاه: فتگ و بيĤمد سپاه رو پيش هنگام همان در. برگرفت را خود سپاهيان و گشت زده شگفت گيتى كار از شنيد، چنين كه بيژن. پرست
 كه بيژن سپهدار. نبود پديدار ايشان گَرد از نيز آفتاب كه برآمد آب از كشتى با سپاهى چنان. سازند مى رزمگاهى ديگر چندى و بيĤمد ماهوى
 همه آن ديدن از. پريد تنش از جان گويى بديد، را او سپاه سورى ماهوى چون. بسازد رزمگاهى نيز او تا بيĤمد سپاه پيش از شنيد، چنين
 .بركشيد اى رده او برابر در پس. گشت اندوهگين شتران بارهاى و چاچى تبرهاى و گرز و نيزه و زرين سپر و كالهخود و جوشن

  .گشت ناپديد زمين، و نيلگون آسمان،
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  ماهوى شدن كشته و ماهوى با بيژن جنگ

 خروشان پس. بدانست را او آهنگ سپاه، دل از ماهوى  ليك .كرد را ايرانيان بر ساختن نخيز آهنگ بيĤراست، را سپاهيان همه بيژن چون
 كه را سپاهى هر سپاه، دل از: كه بفرمود برسام به پس. دارد گريز آهنگ او كه بدانست و بديد را او درفش و كرد نگاه بيژن. برفت سپاه ميان از

 او بر را كار تا برمدار او از چشم. بكشاند جيحون به را سپاهيانش درنگ بى و بترسد جنگ از سورى ماهوى كه نبايد. ببر كنارى به دارى
 به تا بتاخت دشنام از پر لبى و پرچين رخسارى با و كشانيد كنارى به را سپاهيانش بديد، را او درفش چينى برسام چون. بسازيم ديگرگونه

 و نمود دليرى و نزد دشنه هم باز شد، برابر او با و رسيد نزديكش به چون. بشتافت و بيافت فرب ريگزار بر را ماهوى و رسيد فرب شهر پيش
 خود اسپ پيش در و ببست را دستش و آمد فرود اسپ از سپس. بزد زمين بر آسانى به و برآورد زين روى از را او و بگرفت را كمربندش

 به ديدند، چنين كه يارانش. گشت گفتگوى از پر او از دشت همه و برسيدند يارانش هنگام همان در. گشت سوار اسپ بر خودش و بيافكند
 .باشد نمى آگاه او يافتن از بيژن كه چرا. نيست اين چاره: گفت برسام ليك. بزنى تبر با را گردنش بايد كه چرا  مبر را اين: گفتند برسام

 بدست كيش بى و آزار رپ شاهكُش آن هوش، شوريده ماهوى آيين، بد بنده آن كه بدان: كه رسيد آگهى نيز بيژن به هنگام همان در پس
 باد چون ماهوى و بزدند سراپرده گرم ريگهاى آن روى بر آنگاه. شد آزاد انديشه از و بخنديد و گشت شاد دل در شنيد، چنين كه بيژن. آمد
 سر بر را نروا ريگ و شد روان بى تنى بسان ترس از. گشت ناپديد سرش مغز از خرد بديد، را بيژن روى گناهكار ماهوى چون. برفت گرم

 و پيروزى خداوند آن دادگر، شاه آن چرا مباد، كسى براى تو مانند به پرستارى هيچ كه بدنژادى اى: گفت بدو ديد، چنين كه بيژن. بريخت
 مرد زا كه بدان: گفت ماهوى. است بوده گيتى در انوشيروان يادگار و شهريار نيز خودش و اند بوده شاه پدرش بر پدر كه كسى بكشتى؟ را تخت

 اين براى از را سخن اين ماهوى. بيانداز انجمن اين پيش در و بزن مرا گردن بدى، اين براى از اكنون. زند مى سر سرزنش و كشتن تنها بدكنش
 نهان رد ماهوى كه را آنچه دلير بيژن ليك. بكشاند خون در را تنش كينه آن براى از و بيĤورد بيرون او تن از پوست بيژن كه بترسيد كه بگفت

 اين با تو آيا. سازم مى بيرون خويش دل از را كينه و كنم مى چنين: گفت بدو آنگاه. بكرد درنگ دادن پاسخ در چندى. بدانست بيانديشيد،
 دست اين: گفت و ببريد شمشير با را ماهوى دست بيژن آنگاه بودى؟ آورده سر در شاهى تاج آرزوى كه بود خوى و خرد و دانش و مردانگى

 را بينيش و گوش تا بفرمود سپس.  بمانَد جاى بر چنين اين تا ببريد نيز را پايش دو: گفت ببريد، را دستش چون. ندارد بدى در همتايى يچه
 را رشس سرانجام. بيĤيد خوابش شرم از تا بداريد نگاه گرم ريگهاى روى بر چندان را او: كه بفرمود بيژن. بنشاندند اسپى بر را او و ببريدند نيز
 . نشست خوردن به آن كنار در و بيافكند خود پيش در و ساخت جدا تن از نيز

 بر كه كسى. مشوريد بيهوده هرجا در ،  شاهكُش بندگان اى: گفت و بگذشت اى سراپرده هر پيش از و بگشت سپاه گرد به جارچى آنگاه
 سپاه آن در -بودند افسر و تخت با سه هر كه -ماهوى جوان سرپ سه. مبيناد را شاهى تخت هرگز و باد ماهوى همچون نبخشيد، شاه جان
 .بودند

 .بسوخت آتش در پسران آن با را پدر و برافروخت بلندى آتش همانجا در بيژن پس

 .  برانْد خود پيش از بديد، را او كه كسى ، مانْد هم كه هر ، نمانْد روزگار در هيچكس ديگر دودمان آن از

 به را او كه مباد هرگز و باد او بر نفرين. سازند مى كينه از پر شاه كشتن براى از را خود سر و كنند مى نفرين دماندو آن به بزرگان اكنون
 .گردد مى افراز تخت، ، بيĤورد كيش چون و بود خواهد عمر روزگار پس اين از ديگر اكنون. نفرستى نفرين داد، راه
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  شاهنامه انجام تاريخ

 پيشم به ديرساز اختر و آمد نياز شاهان تاريخ به مرا. ساختم فزون را خود رنج و درد انديشه بگذشت، زندگانيم از سال پنج و شست چون
 نشان نامه، اين در كه گردنكشانى و نامداران آن به دور از و بودم نشسته من. بنوشتند رايگان به دانشمند آزادگان و بزرگان آن همه. بيĤمد
. گشت دريده ام زهره آفرينشان در و بود آفرين تنها ام بهره ايشان از. بودم مزدورى همچون ايشان پيش در گويى. كردم ىم نگاه بگفتم، را ايشان

 مرد آن همواره كه كه است بهره را ديلمى على شهر، نامدار ناموران ميان در. گشت خسته دلم روشن، بند آن از و شد بسته كهن هميانهاى سر
 كه است آزادگانى از نيز قتيب حسين. يافت بهره مهتران از نامه اين براى از بسيار نيز وراق نصر ابو. داشت مى روان خوبى هب را كارم روان روشن
 .خواهد نمى رايگان به من از را سخن

 ميان در پيوسته و نيستم آگه خراج بنيان و شاخ از من. ام يافته او از را توانايى و جنبش و اوست از من زر و سيم و پوشش و خوراك
 گنج، اميد به را سپنجى سراى اين از سال پنج و سى. آمد من سرواد زير به آسمان رسيد، يك و هفتاد به زندگانيم  ساليان چون. غلتم مى دواج
 نزديك هشتاد به انيمزندگ ساليان كه اكنون.  نمانْد برايم سال پنج و سى آن از اى بهره هيچ دادند، باد بر مرا رنج چون ليك. بردم بسيار رنج

 . آمد بسر يزدگرد داستان ماه اسفند از پنجم و بيست روز در اينك. شد باد بر يكباره اميدم ديگر گشت،

 و خرد را او كه همو. بادا شاد دلش و سبز سرش و آباد محمود، شاهى تخت. بگفتم را شهريار نامه اين من كه است هجرى چهارسد سال
 و بستايند مرا بزرگان، و بمانَد او نهان و آشكار از سخن گيتى، در كه ستودم چنان را او. باشد مى عرب آفتاب و ايرانى چراغ و است نژاد و دانش

 رسيد، هزار شست به آن بيتهاى شمار كه را نامه اين. بادا دلش و كام به كارها همه و جاويد خردمند، مرد آن. باشد فزايش در نيز او ستايش
 زنده و مرد نخواهم پس اين از من. گردد سخن از پر من از كشور سراسر ديگر رسيد، پايان به نامور نامه اين چون. نهادم ريادگا به او براى

 و درود هزاران. كرد خواهد آفرين من بر مرگ از پس دارد، كيش و خرد و هوش كه كسى هر پس. ام پراكنده را سخن تخم كه چرا  هستم
  . خوانم مى آفرين كيش، براى از گونه بدين نيز خاندانش بر و باد برگزيده] دمحم[بر ما از ستايش هزاران

   توسى فردوسى شاهنامه رسيد پايان به                                                                                                               
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