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 نامهشیوه

اثر آن است مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این  ایست از نویسنده به  کتابی که در دست دارید هدیه 

هرنوع   بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و  ،ای رایگان است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه 

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و   .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است استفاده

شار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ  انت

اعالم نمایید که   (sherwin_vakili@مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود.  چه کتاب یا چه رده این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی 

توانید  هایشان میکالسها و سخنرانیو فایل صوتی و تصویری  این نویسنده  نوشتارهای دیگر  همچنین برای دریافت  

 ها دنبال کنید:  شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili ) 
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 دیباچه
 

، و برای دانشجویان بندی از تاریخ طبری  نویسیداستان هنر  ی  دادم دربارهجایی درسی می چندی پیش  

داستان کوتاهی دلکش را گنجانده و معمایی طرح کرده که بر اساس  را مثال زدم که در کلماتی بسیار اندک،  

ود، ناباور؛ که پرسید: »مگر با توان داستانهایی جذاب نوشت. در آن کالس دوستی در میان دانشجویان بآن می

تا. آنگاه مکثی کرد و ناباورانه  شود نوشت؟«. پاسخ دادم که دست کم هفت این چند جمله چند داستان می

 گویی، بنویس!« »اگر راست می  گفت:

اش. چون در همان گفتاری خوش بود و نهیبی سودمند، پس آنجا قولی به دانشجویانم داد که بنویسم 

هم ابوالعالء معری  م ماالیلزم  وشناسی لزهای اضافی بر متن و زیبایی قاعده ت سوار کردن  کالس از ضرور

ی سرنوشت بهرام بنویسیم، که اینها را در قالب یک  تنها هفت داستان درباره سخن گفته بودم، تصمیم گرفتم نه 

خاند و نفی کند. همچنین  هر روایتی داستان پیشین را نخست بپذیرد و بعد بچر  کهچنانروایت گرد بیاورم،  

 شت داستان بگویم، که هم هفت باشد و هم هشت! قصد کردم که به جای هفت، ه 

که آن را مدیون دوستان  ،  اندک دارد  یتفاوتنگارش نخستین  بینید. متنی که با  نتیجه این شد که می

به انتشارش ترغیب کردند.  ام هستم که کتاب را خواندند و بازخوردهایی سودمند دادند، و مرا  عزیز و فرهیخته 

 . بخش بود و خوشگواراش که لذت اش لذت ببرید. نوشتن امیدوارم از خواندن 
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 . ۶۱۷ی ، جلد دوم، صفحه ۱۳۶۲طبری، تاریخ 

 

آن شبانگاهی که زیر آسمان پر  شدند هشت نفر.  می شمردی،  م میه   راپیرمرد  . اگر  هفت نفر بودند

های درخشانی  . با آن جامه داشتندتن  بر  های سفرشان را  لباس همگی همچنان    ،کنار آتش نشستندستاره دور هم  

ای ، گویی که از افسانه هایی نورانی شبیه شده بودندکرد، به هیکلهای آتش را بر خود منعکس میکه شعله 

نرم و خنک بود و آسمان کویر باالی  ، هایی که رویش نشسته بودندماسه  .گام بیرون نهاده باشند شدهاموشفر

زد.  جوشید و سو سو می ماه. کهکشان مثل اقیانوسی از کهربای گداخته باالی سرشان می سرشان صاف و بی 

 بود.  شد، اما گرمای آتش حریف سرد می کمکمهوا 
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آسایش دم  بخواهد تا سپیدهرسید کسی  به نظر نمی  .ودندای پاکِ پوک لمیده به همه آسوده بر ماسه 

ویران و غرق در تاریکی که حتا کورسوی برود. بنایی نیمه ی سرد و نمور  کنار آتش را رها کند و به قصرِ ویرانه 

باالی سرشان  آور  سرسام عظمتی  ی اخترانی که با  شد. در زمینه هایش دیده نمی ی پنجرهروزنه در  سوزی هم  پیه

ی  ، هیکل کج و کولهندآوردمی  ین را به یادبهشت الجورد  گَرودِمان مینویی، آنهای  و زیبایی  ندزدچرخ می

 . از پا در آمده باشدبه آتش در راه رسیدن گیر شده و و خسته شبیه بود که زمین  بیمارقصر به غولی 

پایینیِ بنا هنوز سر پا بود    اشکوببودند. دو  بیشترشان پیش از غروب خورشید به قصر ویرانه رسیده  

می کف  و  و  بام  اما  کرد.  بیتوته  آن  در  را  و  ی  طبقه شد شب  ویرانی  آثار  و  بود  ریخته  فرو  دوم  بر  سوم 

 هاتالی پ  ای از َهگفت سالها پیش دسته می   ،که تنها ساکنِ ویرانه بود   ،شد. پیرمرددیده می  جاهمه فروپاشیدگی در  

و اثاث    اش را کشتهبه قصر تاخته و دو نگهبان سالخوردهچند تن از این قوم غارتگر  و    ذشته گاز آن حدود  

 های بریهای بیابانی در شکاف گچ اند. پس از آن قصر به حال خود رها شده و علف به یغما بردهقصر را  

انداز آب هنوز چشمولی ی صحن را هم شکسته بودند. های پیرامونِ آبگیر کنارهمجسمه ش روییده بود. زیبای 

 و دلپذیر.شد، زیبا بود ها روان میجوشید و در آبراهه زالل و سردی که غلغل بیرون می

معلوم نبود پیرمرد از کجا به آن قصر آمده و چرا در آن بیابان برهوت اقامت گزیده است. نخست  

اسهای ژنده و پای لنگ و ریش و  گفت و با آن لبدیوانه است. چون برای دیرزمانی هیچ نمیبردند که  گمان  

زدگان شباهتی داشت. اما بعدتر که با    سودا پیچید، به  ی غروب کویر به هوا می یده موی بلندش که در باد تفت

.  دان نیز هست گوید، که آدابتنها نغز و نیکو سخن مینه ادب و احترام به داخل قصر دعوتشان کرد، دیدند  

ها پذیرایی  داشت و با شیرِ همانمیش  چند بز و  ده باشد.  یمی ساکن قصر بواز خدمتکاران قدچندان که چه بسا  

توانستند مختصری ازشان کرد. هیچ کدامشان انتظار نداشتند در وسط کویر آدمیزادی ببینند و همین که می
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یاد  ای ایمن از کفتارها شب را به صبح برسانند، از سرشان هم زشان را جایی ببندند و در چهاردیواری اسب 

 برپا کرد. ی قصرپیشگاه ویرانه شد آتشی هم در بود و میکه هیزمی هم در کار  خصوصبه بود. 

ی کویر  ساخته است و به همین خاطر روستاییان کنارهبهرام گور این عمارت را که خبر داشتند  همه

گوشه و کنار هایش در  گاه شکاردر  نامیدند. شاهنشاه بهرام که به شکار دلبستگی داشت،  آنجا را قصر بهرام می

بنایی    قصرهایی ساختهایرانشهر   آنها بود.  از  نیز یکی  این  از  و غم   شکستهدرهمبود و  زده که صدای بوف 

اش در نور سرخ غروب دیده بودند که همچنان بخشی از عظمت گذشتهگرچه  رسید،  وش میبامهایش به گ

 را حفظ کرده است. 

برایشان عجیب  نشین  خرابه دیدن پیرمردِ    که آن   از این رو بیشتر ازکردند و  هر هفت تن تنها سفر می 

گویی دست ایزد بخت  همگی همزمان به قصر رسیدند.    که آن  ترباشد، از برخورد با هم یکه خوردند. غریب 

اش در شان کرده باشد. همان بخت زیرک و پنهانکاری که مداخله آمیز به این نقطه هدایت با دقتی وسواس 

ای، و پهلوانان و مسافران مدام در فراسوی آن در جوش و خروش های مردمان حدی داشت و دامنه کردار

 بودند. 

بود که بر اسبی تناور و    پوش زرهپیکر و  رسید. اسواری غول سر  از ظهر  بعد  چند ساعتی    شان اولی

ه نشان خاندان سورن  فروخت ک پوشیده در پالهنگی باشکوه سوار بود. بر سپرش نقش اژدهایی بنفش جلوه می

و سخت  بود  بود، روزهای پیاپی اسب تاخته    شدهاش در لفافی از غبار پوشیده بود. پهلوان که زره درخشان 

زین اسبش را زیر  نمود. پیرمرد اسبش را تیمار کرد و خودش را به حال خود گذاشت تا  خسته و کوفته می

 چرتی بزند. ارهای بلند و پرترک ی دیوسایه در خنکای سر بگذارد و بر صحن کاخ دراز بکشد و 

پس از او بانو سر رسید. بر اسبی کهر و چابک و الغر سوار بود و کمان بزرگی بر زین آویخته بود. 

ی اشراف تعلق دارد. سرزنده و چاالک بود و گیسوی بلند  های چرمین سرخش نمایان بود که به طبقه از جامه 
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  ای بسیار زیبا دارد ید که چهرهپیرمرد د  ،. وقتی نقاب از چهره برداشت پیچاپیچش را با نواری زرین بسته بود

. ساعتی پس از شهسوار  برافروخته باشنداش  ای در میانه گویی شعله   کهچنان،  درخشانبس  چشمانی سیاه و    و

قصر   هایساعتی در یکی از اتاقبرخوردار شد. او نیز  ی پیرمرد  از پذیرایی مختصر و پدرانه مثل او  رسید و  

 آسود.  

هم یکی یکی    ی رهروان، بقیه ی مهر دویدخون به چهره وقتی خورشید به افق باختر نزدیک شد و  

آشکارا رمقی در  ، وقتی که رسید .ای بود که بر خری سپید سوار بودپیرمرد خمیده و خسته اولی سر رسیدند. 

  شده آفتاب بیابان گرمازده که زیر  آمد  برمی اش  کردهی عرق تن نداشت. رنگ رخسارش سرخ بود و از چهره 

سر ی قصر   مقابل دروازهنشین را با خرسندی پذیرفت و دقایقی در آبگیر کوچکِباشد. دعوت پیرمردِ ویرانه 

گرفت، کتابی بزرگ و قدیمی را از خورجین بیرون  و روی خود را شست. وقتی شیر و نانی خورد و جانی  

 شد.   شاای نشست و غرق در خواندن آورد و گوشه 

  ، که ی زربفت و مجللاندام با جامه فربه و درشت   یپس از او همزمان دو تن سر رسیدند. بازرگان

خاور سر رسید، در سوی  همزمان با او آهنگر جوان بلخی از    .آمدمیای بزرگ از راه ری  سوار بر گردونه 

د، روز  ار کنند و آبی به چهره بزننتا برسند و مرکب خود را تیمسوار بود.  قبراق  حالی که بر شتری تنومند و  

 به پایان رسیده بود.  

، دیگران  و خورشید تا نیمه در چاه غرب فرو رفته بود   شده  ها بر صحرا دراز سایه که  هنگام    آندر  پس  

های موی سپید در زلف بلند و ریش انبوهش دویده  که رگه   ،مردی میانسالپشت سر هم سر رسیدند. نخست  

نشانی از خستگی  حال  با این    .پیمودعصایی بزرگ در دست پیاده راه میبا  در بر داشت و  ی سپید  بود و جامه

  شان آخرین  ها محو شده بود،هنگامی که آسمان الجوردین و سایه آنگاه  شد.  و فرسودگی در سیمایش دیده نمی
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را دو   شرگی بزگار  که  اهالی خوارزمی بلند  با جامهمرد کشاورز تنومندی    ؛به جمع مهمانان قصر پیوست 

 د. ن کشیدمیاسب 

پذیرایی کرد. در حالی که مختصری  رهروان خوشامد گفت و از همه  یکایک  نشین به  بیابان پیرمرد  

 ایکاسه ای نان و  ای برایشان ریخت و به هریک پارهقصر بست و علوفهاصطبل  هایشان را در  لنگید، مرکب می

 ویژه به گاری و  زمخت  اسبان  شاید چون  خندی بر لبانش بود.  کرد، لبشیر داد. وقتی چهارپایان را تیمار می

فرسوده   آن  درازگوش  با  عمارت  در  زیبااق طبزرگ  ستونهای  و  بلند  ضربی  ناجور وصله   ،یشهای  هایی 

، بی  پرداختندشان  پیشین  هایبه نشخوار خوراک و  آسوده ایستادند  جا  همان  دغدغه بی  چارپایان  نمودند. اما  می

 .اندآرمیده که زمانی در همان جایگاه میاسبانی نژاده و شاهوار یاد کردن از 

ای هیزم انتظار این مهمانان ناخوانده را داشت. چون پیشاپیش کومه از همان ابتدای کار  گویا  پیرمرد  

شان  را فراخواند و کومه را نشان   خوارزمی  فراهم آورده بود. وقتی خورشید غروب کرد، آهنگر بلخی و کشاورز

کرد و آهنگر که  جا  به های سنگین را به آسانی جاورز تنومند کندهنشینی برافروزند. کشاتا آتشی برای شب داد  

غروب  همزمان با  جوانی چاالک بود و کاربلد، افروختن آتش و نگهبانی از آن را بر عهده گرفت. چنین بود که  

مین د خود جمع آورد. وقتی تاریکی بر زفروزان به پا شد که مسافران را گر یآتش  ،هواتدریجی سرد شدن و 

یک از قصر بیرون آمدند و گرداگرد آتش نشستند. هریک خوراکی در خورجین  ایک دامن گسترد، نوآمدگان  

اکت  مثل شبحی سهم    جمعی به خوردن پرداختند. پیرمردنهادند و دسته   پیششان  ی مشترک داشتند که بر سفره 

ن نشست و به آسمان خیره ماند، همچون مغی که به خواندن آینده  میز  ای دورتر از ایشان برو ساکن گوشه 

 از متن اختران سرگرم باشد.

انداخت دقیقه  گل  که صحبتشان  بود  نگذشته  که چگونه  ای  کردند  ابراز شگفتی  تصادف    و  دست 

م شان گرم شد، این شگفتی بیشتر ه وقتی گپ و گفت   ویژهبه .  است   یک جا گرد آوردههمزمان  را    شانهمه
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که  شد.   شد  چرا  جستجوی    گیهممعلوم  یگانه  در  افتاده  چیزی  آنجا  به  گمان یک  هیچ  .  است گذرشان 

ی و در کناره دورافتادهی کویری برخورد کنند، آن هم در میانه انی با آماجی همسان با دیگرروزی کردند نمی

 قصری ویران. 

اش  چرمیی  جامه رمای شِب کویر  ها را شهسوار سورن از دیگران پرسید. به خاطر سنخستین پرسش 

اش ی عظیم آهنینرا از تن بیرون نکرده بود. هرچند زره سنگین و کالهخودش را همراه با شمشیر بلند و نیزه

فرو ریخته بود و سیمایش را  گردنش اش بر ر پیچ و خمدر قصر وانهاده بود. موهای طالیی بلندش و ریش پ

لوم بود سرداری آزموده و سرد و گرم چشیده است و به عادت فرماندهان،  عمکرد.  به پهلوانان اساطیری شبیه می

سورن    : »من اردشیرِگفت. او بود که سر حرف را با معرفی خویش باز کرد. گفت کوتاه و آمرانه سخن می

، بگو ببینم کیستی و به چه سودا در این  ای هستم. ای پیرِ خردمندجویای گمشده   آیم وهستم، از سیستان می 

 ای؟« بیابان سرگردان شده 

ی چهرهمخاطب او بود. پس از مکثی  پیرمرد خرسوار که هنوز کتاب قطورش را در دست داشت،  

نامند، از اَرتاوان مانوی هستم و پاسخ پرسشی را  مار آمو میاش را به سوی او برگرداند و گفت: »مرا  تکیده

 . ام«را شده سرگردانِ کوه و صحاست که در پی رازی سهمگین  .جویممی

نگاه پرسشگر اردشیر  وزن  کرد، کنار دست پیرمرد نشسته بود و وقتی  مرد سپیدپوشی که پیاده سفر می

ادامه داد.  زنجیرهرا بر خویش حس کرد،   بلند و ی معرفی را  ابروهای  چشمانش را که مثل دو اخگر زیر 

ای  ی موبدان. من نیز گمشدهز طبقهدوخت و گفت: »من روزبه هستم، ا  های آتشزد، به شعله سپیدش برق می 

 . «... جویمدارم و آن را می 

که از ری  نشسته بود  ی  . کنار موبد سپیدپوش، بازرگانبازشناساندندپس از او بقیه به نوبت خویش را  

و    اش را هم با خود داشت، گویی که قصد داشت در کنار آتش حسابدفتر و دستک   آمده بود. مردِ رازی
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به ریش کوتاهش کشید و گفت: »من ماهیار هستم، از پیشَگ بازارگانان و از    ر کند. دستیخود را مرو  کتاب

   .کوشم آن را به دست آورم«ام و میی گنجی پنهان شنیده اهالی ریِ بلندآوازه. رازی را درباره

آن سوتر کنار شد. میان بازرگان و آهنگر جوان که چند قدم  ی مسافران گسسته می در اینجا حلقه 

ی شان بیرون از حلقه میزبان  .شان را دیدشد پیرمرد میزبان ی آن میای بود که از روزنه، فاصله آتش نشسته بود

در تاریکی پناه جسته بود. همه وقتی به این فاصله رسیدند    ،های فروزاناز هیزم  فاصله قدری  ، با  مهمانان

ای. برایمان  همان کرده و پناه دادهی ما را مان که همهگفت: »ای پیرِ مهرب  اردشیرنگاهشان بر پیرمرد قرار گرفت.  

 کنی؟«سرا چه می بگو که کیستی و اینجا در این ویرانه 

انگار خوش نداشت در بحث مهمانانش وارد شود. این بود که با صدایی بم و گرفته و نافذ  اما  پیرمرد  

از    از او سر زده است. مانند بسیاری  ماندگار دارد و نه کرداری ارجمندگفت: »پیرمردی هستم که نه نامی  

ام و در فراموشیِ رفتگان گم خواهم شد. بر زمین هرکس بر جایی قرار ی زندگان آمده دیگران در همهمه 

برگزیده  ماندن  برای  را  ویرانه  این  من  فراز سرم می خواهد گرفت و  بر  را  اختران  نقش  پسندم و  ام، چون 

قصد دارم شبها همین جا بر خاک بخوابم و روزی   .یشارویم دوست دارماوریِ افقِ خورشید خورده را در پپهن

 . همین جا به خاک روم«

سخنان پیرمرد به شعری کوتاه شبیه بود و هیچ کس انتظار نداشت از او چنین حرفهایی بشنود. در 

و احترام  ای از عالقه  نگریستند، جرقه چشمان مسافرانی که پیش از این او را به چشم پیرمردی مجنون می 

تر از همه سخن گفته بود، هیچ چیز طوالنی  که آن  . با این همه هیچ کس توجه نکرد که پیرمرد با درخشید

ی ی خود نگفته و حتا نام خود را بر زبان نیاورده بود. پس از او نوبت به جوان آهنگر رسید که جامه درباره

هایی ریشی داشت و سبیلر و پا به در نکرده بود. تهی بلند و کاله بلندش را از س بلخیان در بر داشت و چکمه

اش بیرون زده بود. گفت: »من مهرزاد  های کاله نمدی ساده موهای بلند سرخ که از کناره   بلند و آویخته، و 
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جویم و ام. ستمگری را میی سفر پوشیده ام آهنگری است. برای انتقام جستن است که جامه هستم و پیشه

 . «... اش یافت ام باقی مانده باشد، خواهمگر روزی از زندگیشک ندارم که حتا ا

از   سر و    جوگندمیای سرخ و سپید داشت و موهای  چهره   نشسته بود.کشاورز خوارزمی  او  بعد 

زد تا آتش را  ها را به هم میتکه چوبی در دست داشت و هر از چندی هیزم   .اش را کوتاه کرده بودریش 

نهاده و مرا مامور کنکاش ام. پدرم حقی بر گردنم  سرزمین فرغانه اهالی  نام دارم و از  بگیراند. گفت: »من فرامرز  

افتاده است. مردی عادی هستم که   اینجا  به  در رازی کرده است و در جستن کلید آن راز است که گذرم 

   .کوشد وصیت پدر خویش را به انجام برساند«می

تنها یک تن ماند و او همان   .شسته بودند، کامل شدی کسانی که گرداگرد آتش نبه این ترتیب چرخه

سرخ  زیباروی  که  بانوی  بود  بوددست چپ  پوشی  نشسته  سورنی  نقطه پهلوان  در  حلقه ،  شدنِ  بسته  ی ی 

افتخار اردشیرِ  .  همنشینان بانوی ارجمند، شما بگویید که چگونه شده  او کرد و گفت: »ای  به  شهسوار رو 

 ایم؟« پیدا کرده دیدارتان را در این شِب غریب 

به آتش خیره ماند و گفت: »من؟ من   ،اردشیر را پاسخ دهدتند و تیز  نگاه    کهآن  بیزن   همچنان 

   .ام«مهرآفرید هستم از خاندان کارن، در جستجوی بهرام گور است که سرگردانِ کوه و بیابان شده 

برخاست  همهمه د. ناگهان گویی طلسمی را شکسته باشبه کالمی مقدس شبیه بود که نام بهرام گور 

گفتند. روزبه موبد گفت:  به هم  زده، پرهیجان یا کنجکاو چیزهایی  آمیز، شگفت هایی پرسشبا لحن  هو هم

»دوستان و همسفران، سکوت کنید و یک به یک سخن بگویید که گفتارتان شنیده آید. ای مهرآفریدِ کارن،  

من شدی، چون گمشدهمایه  بهرام  ی شگفتی  نیز  من  آنچهی  نکنم  فکر  هرچند  است.  می  گور  و من  دانم 

 . جویم را شما بدانید و بجویید«می
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   ، ام«مهرزاد آهنگر گفت: »شگفتا که من هم در جستجوی بهرام گور است که پا به سفر گذاشته وقتی 

چ  گفت: »هی  و  به سخن در آمد  اردشیربار دیگر  پس  دیگران نیز با هیجان چیزهایی در همین مضمون گفتند.  

شان  که هفت تن در یک شب در بیابانی برهوت همنشین شوند و همه   متر از این ندیده بود بی شگفت امر غری

 .جویید«هستم و شگفتا که شمایان نیز وی را می  شاهبهرام هم یک تن را بجویند. من نیز در جستجوی راز مرگ  

ت: »ای شهسوار چرخاند، گفت می برگرفته و در دسی هیزم  فرامرزِ کشاورز که چوبی دراز را از هیمه

خواهی چگونگی مرگ بهرام گور را دریابی، بدان که دست سرنوشت تو را بر جایی سزاوار دالور، اگر می 

 . نشانده است«

شهسوار گفت: »آری، آرزویی جز آن ندارم که راز مرگ بهرام گور را دریابم. سالهاست برای    اردشیر

سرگردان هستم و برایتان خواهم گفت که چرا اشتیاقی   زمینایران ر  یافتن پاسخ این پرسش در گوشه و کنا

خوارزمی، که اگر گره   مهربانِچنین سوزان به کشف این معما دارم. اما نخست بگذار حرف تو را بشنویم ای  

 . نیاز خواهم ساخت«از مشکل من بگشایی تو را از مال و خواسته بی 
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 خوارزمی آغاز داستان فرامرز، کشاورز 

 

 

 

ها دی بر ماسه غ  فرامرز با چوبی که در دست داشت بر زمین خطوطی کشید و نام خویش را به خط سُ 

. نیاکانم نسل  ، پایتخت خوارزمیک منزلی شهر چاچ   هستم واقع در  ی روستایی  زادهگفت: »من  آنگاه  خراشید.  

نافان من هستند. پدرم  خویشاوندان و همه  آن منطق های  اند و همگان در آبادی اندر نسل در همان روستا زیسته 

مایه بود که کشتزاری کوچک داشت، با چند گاو و گوسفند. روزگار را به خوبی و خوشی  کشاورزی میان 

د. دلخوشی  وی آزارش شیا تنگدستی و درویشی مایه از ثروت توانگران برخوردار باشد    کهآن   گذراند، بیمی

ود و با پسرعموی بزرگمان ازدواج  ام که از ما بزرگتر بودیم و خواهرِ یگانه اش من و سه برادرم ببزرگ زندگی

کندن کاریز و   کردیم و هم فن  . من و برادرانم هم در کار کشت به پدر کمک میکه مردی دولتمند بود،  کرد

می نیک  را  فن  این  که  بودیم. چرا  آموخته  نیک  او  از  را  به خ چاه  در سراسر چاچ  ما  اطر دانست. خاندان 

عموی بزرگم از همین راه به ثروتی هنگفت دست یافته بود. اما    .نامبردار بودندقنات  مان در کندن  مهارت 
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روستایمان پدرم که دور شدن از خانه و کاشانه را خوش نداشت، به ندرت برای نظارت بر کندن چاه و قنات از  

 شد و عطای دستمزدهای گران را به لقایش بخشیده بود.خارج می

ی ای در کنارهبود که بهرام گور به حدود ری آمد و به بیشه در چنین روزی  درست سی سال پیش   

بودم و مهترِ برادرانم به  ساله  . در آن هنگام من نوجوانی سیزدهگشت کویر بزرگ اندر شد و از چشمها ناپدید  

راهانی چابکسوار ی تندرو با همحتا وقتی پیک  .هیچ یک از ما از ماجرا خبردار نشدیمدر آغاز  آمدم.  حساب می

گمان  م و هرگز  یخبر بوداز ماجرای غیاب شاهنشاه بیبه روستایمان آمد و سراغ پدرم را گرفت، همچنان  

. اما ناپدید شدن بهرام خیلی زود بر زندگی ما اثر گذاشت و سرنوشت  یمارتباطی پیدا کنبا این امر بردیم نمی

 ی ما را یکسره دگرگون ساخت. همه

های همسن و سال خودم از هیربدستان به  را خوب به یاد دارم. با بچه  ندآمد  هاآن غروبی که پیک 

دِ  چون هیربُ  .شادمان بودیمآموختیم، و آن روز  آنجا نزد آموزگاری خواندن و نوشتن می  .گشتیمخانه بازمی 

روستای ما به ما یاد داده بود. در  پیرمردی مهربان، نوشتن نام خداوند را  آموزگار کودکان بود و  روستایمان که  

چون کسی جز همین موبد خویشکاریِ    .زرتشتی بودندگروهی  ها مانوی و برخی مسیحی و  برخی از خانواده 

سوادآموزی به کودکان را بر عهده نگرفته بود و دانشی بیش از دیگران داشت، همه فرزندانشان را نزد او به  

دستان تا خانه با دوست راه بازگشت از هیربُدر  یاد دارم که آن روز  فرستادند. خوب به  مکتب زرتشتیان می

غسل تعمید داده    ستورینِ ترسایانِ  او را نیز به رسم    .ی او مسیحی بودندخانواده .  همراه بودمنزدیکم شهرام  

د و دا. اما مثل من به دین و پرستش بهای چندانی نمیاز بر داشت ای دعای سریانی  بودند و حتا چند جمله 

رفتیم، تا یاد گرفتن خواندنِ کتابهای  د که به هیربدستان میهردوی ما بیشتر برای شاد کردن دل مادرمان بو

 مقدس. 
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آن عصرگاه هیربد نوشتن نام خداوند را به ما آموخت. چند هفته پیش از آن را صرف تمرین نوشتن  

خواندن و نوشتن نخستین کلمه را بیاموزیم.  ای بودیم که بتوانیم  ا کرده بودیم و مشتاق لحظه و خواندن الفب

دهند و ما هم در دل بیشتر چنین  می   شبودیم که برخی از هیربدها نخست نوشتن نام هرکس را یادشنیده  

مدتی بودایی و مسیحی    گفتند پیشتربود و می مدار  دین پرورد پیرمردی  خواستیم. اما هیربدی که ما را می می

صرار داشت که نخست نوشتن  باز به دین زرتشتی بازگشته است. برای همین هم ا  بوده و بعد با یقینی بیشتر

گفت نام خداوندش چیز دیگری است، و هیربدِ پیر ابتدا اصرار داشت نام هورمزد را به ما بیاموزاند. شهرام می

ن و  است  هورمزد  همان  هم  او  خداوند  نام  مسیحیان  ستوریان  که  سایر  اشتباه  و  را  به  دیگر  برایش  اسمی 

دل شهرام را نشکند، نوشتن اسم عیشو به سریانی را نیز به او   کهاین برای  نرم شد و  اند. در نهایت  برساخته 

به هواداری از پارتیان قیام کرده و به دست رومیان مصلوب شده  که یهوداز قوم مردی بود    ، و عیشوآموخت 

 . گفتند فرزند خداوند بوده است و ترسایان می  بود

 که این ، برای تر داریمدوست آن را موبد چون دید نوشتن نام خود را یاد نگرفته بودیم. هنوز آن روز 

بنماید، برایمان تعریف کرد که هرکس اسم خداوند را  مان ارجمند  در چشمبه جایش  دانستن نام خداوند را  

 آورده خواهد کرد.غلط بر آب جاری بنویسد و آرزویی در دل داشته باشد، آناهیتای رخشان آن را بربی

دویدیم تا به خانه برسیم، ها میباغآن عصرگاه وقتی هیربدستان را ترک کردیم و با شهرام در کوچه

ی آرزوهایمان برآورده خواهد شد.  حرفهای هیربد باورمان شده بود و خوشحال بودیم که از این به بعد همه 

مان  . خوب به یاد دارم که بعد از آن بحثی بینزماییمبیارا یم اآنچه آموخته گفتیم وقتی از کنار نهری گذشتیم، 

شود اسم عیشو  گفت میاید اسم هورمزد را روی آب جاری بنویسیم و شهرام می گفتم حتما بدرگرفت. من می

مان هم درست یادمان نبود که هیربد بر اسم خاصی از خداوند تاکید کرده بود یا نه. را هم نوشت. هیچ کدام
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عیشو و   ور مبهم گفته بود اسم خدا، و تصریح نکرده بود که منظورش فقط هورمزد است یا بودا انگار به طو

 داند.  را هم مشمول این دعای جادویی می  -پرستندکه مانویان می -پدرِ زندگان  

در کنار نهر چمباتمه زدیم و نخست شهرام بود که با انگشتانش روی آب اسم خداوندش    که آن   خالصه

پرسیدم وشت. چون تردیدی در قدرتمندی این خدا داشت، بعدش اسم هورمزد را هم نوشت. وقتی  عیشو را ن

اش را آرزو اش گلگون شد و دانستم که دوستی با گلنار دخترخاله که آرزویش چه بوده، هیچ نگفت و چهره

زه به این فکر افتادم ی این دو به هم خبر داشتم. وقتی نوبت من رسید، تاکرده است، چون از دلدادگی کودکانه 

نام سرسری  است چندان اندیشه نکرده بودم. پس  توان خوی آنچه می نوباوه بودم و درباره  .که آرزویم چیست 

هایی هورمزد را بر آب نوشتم و آرزو کردم اسبی تنومند و راهوار با زین و یراق آراسته داشته باشم، از همان 

آمد. شهرام هم از من آرزویم را پرسید، اما آزرم  ن به دیدن ما میکه شوهر خواهرم داشت و هر بار سوار بر آ

نداد بگویم که از اسب شوهر خواهرم خوشم آمده و پدرمان به خاطر نداشتن چنین اسبی در چشمم  اجازه  

 است. برای همین من نیز هیچ نگفتم. درویش نموده 

روستای هگاه به  هنوز است، وقتی گگفتیم و هنوز که  به هم  بعدها هردو آرزویی که کرده بودیم را  

رویم افتیم و در اندیشه فرو مین روزِ غریب میآبینم، یادِ  ام را میگردم و شهرام دوست قدیمیبازمی زادگاهم  

طی سالهای  شد؟ چون سخن هیربد که هیچ یک  سرنوشتمان چه می  ،خواستیمکه اگر آن روز چیزی دیگر می

م. او با گلنار پیوند زناشویی  رسیدی  ،خواستیمو به آنچه می در آمد و هرددرست از آب    ،اش نگرفتیمجدی بعد  

ی کوه و بیابان  ، و من برای تمام عمر سوار بر اسبی راهوار آواره ند بست و فرزندان بسیار از پشتش زاده شد 

 شدم. 

به  ری  و زیبارو از مردم    بلندقامت دیدم که مهمان داریم. سه مرد    ،همان شب وقتی به خانه بازگشتم

ای زرین در بر داشت و  نمود و لباسی فاخر و طوق و یاره شان میانسال می بودند. سردسته دیدار پدرم آمده  
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ده بود و از اینجا  شبر آن حک    هری از یاقوت زرد بر گردنبندش آویخته بود که نقش هالل ماه و ستاره مُ

که بر گردن داشت نشان یک قو کنده    اییزیبشد که از خدمتگزاران خاندان ساسان است. بر مُهر  معلوم می

ی جامه   ،بودند   ششده بود و بعدها دانستم که این عالمت خانوادگی مادر شاهنشاه است. دو مردی که همراه 

سوار نمودند. به همراهشان شش هفت اسب نژاده و زیبا بی تر میچابکسواران در بر داشتند و جوانتر و فروپایه 

پاک در میان    آناهیتایفتاد به یاد آرزویی افتادم که ساعتی پیش در کنار نهر با  ا اآنهآمدند. تا چشمم به  می

 گذاشته بودم. 

اش آمده و از همان ابتدا نشانی پدرم را از مردم پرسیده بود. اهالی راهنماییروستا  پیک شتابزده به  

دیده بودند. پدرم به رسم مردم  از هیربدستان به خانه بازگردم، پدرم را    که آن  کرده بودند و اندکی پیش از 

نوازی را به جای آورد و چون وقت غروب شان را بگویند و نخست آیین مهمان ازه نداد سخن خوارزم اج 

شان کرد. سه مرد سپاس گفتند و پذیرفتند، اما تنها از روی ادب دست به خوراک بردند و  بود، به شام دعوت 

 د تا زودتر با پدرم سخن بگویند. م مختصر کردند و آشکار بود که عجله دارنشا

اش به آنجا را فاش کرد. تازه ها سفره را برچیدیم، پیک منظور از آمدن وقتی شام را خوردیم و ما بچه 

ی بسیار شاه بهرام دریافتیم بهرام گور گم شده و ایرانشهر شاهنشاه خود را از دست داده است.  آن وقت بود که  

خواندن و هوم کوفتن  سرود  ن  دمان در زمای نبود  که شبانگاه و سپیده اخوشنام و محبوب بود و در خانه 

 اندوهگین شدیم. ی ما از شنیدن این خبر این رو همه اش دعا نکنند. از مردمان به جان و تندرستی 

اش معذور است، انگیز بود. او خبر داد که به دلیلی که از گفتن فراتر از خبری غم   ،آنچه پیک گفت 

  ت که هرچه زودتر کالبد بهرام را بیابند. بهرام به رسم همیشگی با اردوی شاهانه و هزاران همراه بسیار مهم اس

ز جانب برادرش نرسه  و اسب و پیل به ری رفته بود و پس از رسیدگی به امور دیوانی و پذیرفتن سفیری که ا

بعد برای شکار با گروهی  .و خاقان ترک پیامهایی برایش آورده بودند، چند روزی در پردیس ری آسوده بود
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کوچک از همراهان به سوی دشتهای جنوبی تاخته بود و در نزدیکی همین جا که امشب ما در آن گرد هم  

 کس نشانی از او ندیده بود. ایم، در تعقیب آهویی از گروهش جدا شده و دیگر هیچآمده 

به قصر    ،طبق قراری که داشتندکردند،  اش میای از پهلوانان و درباریان که در شکار همراهیدسته 

در آن  ایم.  اش پناه جسته ای بدل شده و ما در سایه همین است که امروز به ویرانه ه بودند، و آن  آمدبهرام  

اینجا     ش همراهان   .عمارتی زیبا و سرسبز بود که بهرام برای روزگار شکار در کنار کویر ساخته بودروزها 

آهو را   کهآن   از این رو انتظار داشتند پس از  .شبی در این قصر بماندگفتند که بهرام تصمیم داشته چند  می

شکار کرد یا از تعقیب آن منصرف شد، به همان قصر بازگردد. هیچکس به خوبیِ بهرام دشتها و صحراهای  

ی ایرانشهر اسب تاخته و شکار جسته بود و از  شناخت، چرا که از کودکی در سراسر پهنه را نمی  زمینایران 

این رو شکی  تا کوههای سپیدپوش هندوکش را مثل کف دستش میدر یمن  ران  شت هاماوَد از  شناخت. 

 به ایشان خواهد پیوست.  زودیبهنداشتند که راه را گم نخواهد کرد و 

آن شب گذشت و بهرام نیامد. تا عصرگاه فردای آن روز دیگر همگان نگرانش شده بودند و به  اما  

باز نیامد، ناگزیر شدند کبوتری به  او  . وقتی دومین شب هم سپری شد و خبری از  آمدندجستجوی بهرام بر 

سازند. هنوز کسی بیمِ جانِ بهرام را  را از آنچه گذشته بود آگاه وزیر  تِ زارپَری بفرستند و مادر شاهنشاه و َه

تنه دهها جنگاور  مانند که در جنگ با خاقان ترک یک نداشت، چون شاهنشاه مردی دالور بود و پهلوانی بی 

بود. به همین خاطر تا روزها همچنان چشم به راه بودند که خبری از او فرو افکنده  زورمند را از پشت زین  

 به شهرهای دیگری رفته باشد. که شاید گمان با این  بشنوند، 

ن  در این میان مادر شاه نخستین کسی بود که نگران شد و برای یافتن او به حرکت در آمد. او هما 

رد و به قصر شبی که خبرِ ناپدید شدن بهرام را شنید، با گروهی بزرگ از مالزمان و همراهان ری را ترک ک

در راه از روستاییان  همه  .  ندپیوستبه او    کمکمنیز  همراهانِ اردوی شکار پسرش    مقام کرد.جا  همین  بهرام آمد و  
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جای خود   تدریجبهها  نجا که بیشه شمالی کویر، آ  یکه در حاشیه   ندداران پرس و جو کرده و شنیده بودو رمه

هایی مرگبار وجود دارد که از نمک و شوره آکنده است و ها و چاله دهد، چاه زارهای برهوت میرا به شوره 

دزدریگ می  ،همچون  فرو  خود  کام  به  را  رهگذران  و  چاهسواران  این  غارهایکشد.  به  که  ی  زیرزمین  ها 

ی شور و سیال از چشمها پنهان بودند. غارهایی یگِ روان و ماسه ر موجهایی از رماندند، زیمی   ییآساغول 

توانستند با یک لغزش پا ساربانی را با شترانش به درون بمکند و هیچ نشانی از این  انتها که به سادگی می بی

 آلود خویش ظاهر نسازند. خواریِ سهمگین را بر رخسار خاک مردم 

هرام در پی آهو اسب تاخته بود. از این رو پس از فاش  قرار داشت که بست در راستایی  ها درچاه

بهرام به درون یکی از   راستیبهگفتند اگر  بر آمد تا بهرام را بیابد. همه می  درصددشدن این خبرها، مادر شاه  

شت که زیر خروارها شوره و شن درگذشته و خفه شده است. اما مادرش اصرار دا   ،این چاهها در افتاده باشد

ها  تا نامدارترین مقنی   ،دست به کار شده و پیکهایی به اطراف فرستاده بود   سرعت بهکالبد پسرش را بیابد. پس  

 و کاردانانِ کاریز و چاه را به نزدش ببرند. 

ای زر به پدرم بخشید و او را با یکی از  د. پیک کیسه ن آمدی ما  به خانه   سه پیک آن  بود که  چنین  

دیگر  خود را به اردوی مادر شاه برسانند. آنگاه خودش با چابکسوار    سرعت بهه ساخت تا  چابکسواران همرا

راه خود را ادامه داد و به شهرها و روستاهای دیگر سرکشی کرد تا خبرگان دیگری را که در گوشه و کنار  

م و تا  هترش بودکه پسر م  ،با خویش همراه ساخت نیز  بودند بشناسد و به همین ترتیب گسیل کند. پدرم مرا 

در راه دانستیم که پیک در ابتدای کار ده چابکسوار به   .حدودی به زیر و بم کندن چاه و قنات آشنایی داشتم

ی مادر  ای نامدار را با یکی از چابکسواران به نزد ملکه خبره  ،همراه داشته است و در هر شهر و روستایی 

 گسیل کرده است. 
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ترین سفری بیرون آمدیم. پیش از آن طوالنی  روستامراه با پدرم از  چنین بود که برای نخستین بار ه 

آبادی  تا  بودم،  کرده  با  که  سفر  بودند.  خودمان  دورترِ  خویشاوندان  نیز  آنها  ساکنان  که  بود  همسایه  های 

ان  فراومتفاوت بود و من با هیجان  کلیبه ای تجربه  ، کویرو دیدن هایی ناشناخته چابکسواری دلیر به سرزمین 

زده شدم وقتی چابکسوار دو اسب راهوار و گرانبهایی که  حساب کنید که چقدر هیجان .گذاشتم کابپا در ر

وقتی بر زین گرانبهای اسب نژاده  همراه داشت را به من و پدرم داد تا با سرعتی بیشتر به جانب مقصد بتازیم.  

 ده است.کربرآورده را زویم آریش  آالی بی آناهیتاگفته و به همین زودی دانستم که هیربد راست مینشستم، 

خارج نشده  ی خود ی روستاسفرمان چند روزی به درازا کشید. برای من که تا آن هنگام از محدوده 

به شهرهای دیگر سفر کرده بود و معلوم بود با  بارها نمود. پدرم پیشتر  انگیز می بودم، همه چیز تازه و شگفت 

او نیز   ،پیش تاختیم نیشابور از قلمرو خوارزم بیرون شدیم و به سوی مرو و   راهها آشناست. با این همه وقتی

مردی بود جوان و خوشرو که اسب را با    . اوها را گم کرد و یکسره به زبردستی چابکسوار وابسته شدجهت 

ت که شبها  دانسها سفر کرده است. خوب میتازاند و معلوم بود بارها و بارها در این جادهمانند می مهارتی بی 

مان علوفه فراهم شد در آن برای اسبان داد که میا میهایی ررا کجا باید منزل کنیم و پیشاپیش نشانی منزلگاه

های طوالنی نداشتم پس از روز اول سخت تاختیم و من که عادت به سوارکاریگیر میکرد. با سرعتی نفس 

ی راهنمایمان پیش تاختیم. چون اصرار داشت که باید  خسته و کوفته شده بودم. اما شکایتی نکردم و پا به پا

با نشان  ی مادر برویم. چابکسوار مُهری از سنگ فیروزهزودتر نزد ملکه  انگشتر داشت که  بر  نیشابوری  ی 

کردند و خوراکی شاهانه و بستری آماده در  مان میهای بزرگان مهمان اش شبها با احترام زیاد در خانه دادن 

یم، چون بسیار خسته  توقف کردیم و اسبهایمان را عوض کرد ای  قلعه ذاشتند. یک بار هم در  گاختیارمان می 

 شده بودند. 
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پیش  ی بیابان رسیدیم و راست تا همین جایی  وقفه به کنارهاسب تاختنِ بی  هاپس از روز آخر سر  

نشسته آمدیم   امشب  زیادکه  بود و شمار  آباد  پا و  این قصر هنوز سر  پیش  نگهبانان و  ایم. سی سال  از  ی 

کشیدند که برای نخجیر به این حوالی را میمهمانان واالمقامی  شکاربانان در آن اقامت داشتند و انتظار ورود  

  ر درختستانی سرسبز حلقه زده بود. و گرداگرد قص  آمدند. کویر هم در آن روزها تا اینجاها پیش نیامده بود می

های شکار از این  و هم گله   وز بود که هم بیابان پیشروی کردخشکسالی بزرگ دوران شاهنشاه پیربه هنگام  

 ویران شد. تدریجبهحوالی گریختند و قصر بهرام 

ام  کردند، چندان در خاطرههای رنگین درباریانی که ملکه را همراهی میزیبایی و شکوه قصر و جامه 

دور شده که تا این فاصله از خانه  برابر چشمانم قرار دارند. نخستین بار بود  اکنون  همحک شده که گویی  

و باید اعتراف کنم که قدری هم ترس برم داشته بود.   ،از آدمهای غریبه را ندیده بودم   بودم و هیچگاه این عده 

های درخشان و زیبایشان و آدابی که  انگیزتر بود، چون جامه ی مادر و درباریانش برایم شگفت دیدن ملکه 

نمود. پدرم اما پیشتر هم با  برایم رویایی و بیگانه می   کلیبه  ،کردند عایت می هنگام راه رفتن و سخن گفتن ر

بزرگان مراوده داشت و چند باری برای کندن چاهی یا گشودن کاریزی با آنها نشست و برخاست کرده بود.  

 به همین خاطر خود را نباخت و با ادب و آزرم با مادر شاهنشاه روبرو شد. 

مادرِ شاهنشاهی نیرومند و   که آن  که در چشم من برای  رومیانسال و بسیار زیبای مادر زنی بود  ملکه 

نمود. قدی بلند و پوستی سپید و چشم و ابرویی سیاه داشت و دیرپا مثل بهرام باشد، بیش از حد جوان می

یاقوتی اش از پشت سرش تا کمرش پایین آمده بود. نیمتاجی زرین بر پیشانی داشت که  موهای بلند و بافته 

هایی از ابریشم سبز با نقش و نگار طاووس در بر داشت. مه اش نشانده بودند، و جابسیار درشت در میانه 

  هیچاش  آن زمان درباره  تابود.    زمینایران ی رهبر دینی یهودیان  دخت بود و دختر نازپرورده نامش شوشان 

و از نزدیک با خودش و اطرافیانش آشنا شدم. زنی  دانستم، اما بعدها بارها به دربارش در همدان بار یافتم  نمی
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یهودیان    ویژهبهبخشید و  مبلغی هنگفت را به تنگدستان میساله  که هر  ،بسیار مدیر و مدبر و نیکوکار  بود

شوش و شوشتر از او بسیار خوشنود بودند، چون معبدهایشان را نوسازی کرده و با عاجهای حبشی آراسته 

 بود. 

اقهایش ط، آنجا که امروز سقفش فرو ریخته و بر گچبری  ر تاالر قصرش بار یافتیم، دزمانی که به نزد

در آن نخستین  پر کرده بودند.  بزرگان  بر اورنگی نشسته بود و گرداگردش را شمار زیادی از    خار روییده،

سخت  چشمانم را خیره کرد، هرچند که حال خوشی نداشت و  دخت  ملکه شوشان شکوه و زیبایی  دیدار  

 نمود. ه و اندیشناک میآشفت 

را نیز با ادب به من و پدرم ، که داشتندبر تن ی روستاییان و دهقانان چند تن جامه حاضران در میان 

ی ورود ما مشغول سخن گفتن بود، داشت  مردی در لباس مغان که در لحظه میان صف ایشان راهنمایی کردند.  

یادداشتها و فرمانهای روزهاگزارشی می از  بهرام. میداد  بهرام  ی اخیر  آنها روشن شده که  گفت بر اساس 

باربرنامه  نبوده که مثل  نداشته و چنین  پنهانی به گوشه و کنار  ای برای ترک دربار  های پیش که سرزده و 

 ی مخفی رفته باشد.ماموریتتاخت، در پی یم

بازگشت  پایان برد و کرنش کرد و به صف موبدان  به  پیش  را  دهقانان  و  ما    .وقتی مغ سخنش را 

داری . پردهیمپای خود را گم کرده بودو  مان دست  در حالی رویاروی اورنگش ایستادیم، که بسیاری   .خواندند

ما را با القابی پرآب با لباس سرخ مزین به نقش خروس به توماری که به دستش داده بودند نگاهی انداخت و  

دستانه سخن گفت.  هایمان گشاده د کرد و در ستودن مهارتمان با نام و نشان یاتکاز تکو تاب معرفی کرد.  

و مرا هم »پسر مهتر و دست  نامید  در سراسر سغد و خوارزم«    قنات »بزرگترین استادِ کندن چاه و  را  پدرم  مثال  

راست پدر« معرفی کرد. من به رسم خوارزمیان نزدش کرنش کردم و آن چنین بود که سر را روی سینه خم 

دس مشت  و  دست  کردم  و  کرد  خم  کمی  را  کمرش  پدرم  دیدم  اما  نهادم.  سینه  بر  را  راستم  راست ت 
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اش را از آن میان گشود و به سوی ملکه گرفت. من اش را باال گرفت و انگشتان نشانه و کوچکشده مشت 

دخت هم  نتیجه چیز مضحکی از آب در آمد. شوشان   ، ولیهم که گیج شده بودم سعی کردم از او تقلید کنم

 ام لبخندی به من زد. دستپاچگی باال گرفتن دست راستش پاسخمان را داد و با دیدن با

اند. با  و خسته  نداپیاپی اسب تاخته  یروزهااین مردان  گفت: »مادرِ شاهنشاه تندرست باد،  دار  پرده

 . «... امرتان را بشنوند و یاری رساننداند تا آمده ،بیاسایند که آناین همه بی

هایشان به تازگی و همزمان با ما به آنجا  ند و معلوم بود خیلیانداختدار  پردهاهی قدرشناسانه به  گ ندهقانان  

دستی  پدرم هم، شاید برای پنهان کردن لبخند رضایتش، سر به زیر انداخت و  اند.خسته  راستیبه اند و رسیده 

 به ریش بلندش کشید. 

تان باد. ضرورتی پشتیبان خداوند  .  ذر و گیاه، ای مردان زمین و بدخت گفت: »خوش آمدیدشوشان 

بهرام ناپدید شده و  شاهنشاه فرزندم  .تان نیازمندمسخت به یاریباعث شده با این شتاب فراخوانده شوید، و 

 . گمان کنم از آنچه بر سرش آمده خبردار باشم«

معلوم بود حتا کسانی که  ی نگاهها به او دوخته شد.  ی مادر این گفته را بر زبان راند، همه وقتی ملکه 

که پیشاپیش صف   بلندقامت برند. موبدی سالخورده و  خاند، از بسیاری چیزها بیهای شاه بودهاز شکاربان 

دانید را ما نیز بدانیم،  اگر آنچه شما میشهربانوی ایران و انیران،  مغان ایستاده بود، گامی پیش نهاد و گفت: »

ی شنیدن  ما همگی تشنهتر به انجام خواهیم رساند.  مانی تیزتر و گشودهکوشش برای یافتن شاهنشاه را با چش

 . «تان هستیمداستان 

ما سراپا    به گفتار گشود.ملکه مکثی کرد. گویی که میان سخن گفتن و سکوت کردن مردد باشد. آنگاه زبان  

مان داستان  خت برایدشوشاناند و پرترک،  و در میان دیوارهای باشکوه کاخی که امروز فرسوده  گوش شدیم

 مرگ یزدگرد را تعریف کرد. 
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 دخت داستان ملکه شوشان 

 

 

ساله  یزدگرد پیوند زناشویی بستم، دختری هجده شاهنشاه  با  آن روزی که    »دخت گفت:  شوشان   ملکه 

های ه ی از محلو بسیار  شدمخارج می  به ندرت از کنیسه   .بابل و شوش شهری را ندیده بودمبودم و جز  

ما را منع کرده    ویژهبه. چون پدرم در تربیت فرزندانش سختگیر بود و  مشهور شهر را تا آن هنگام ندیده بودم

بود که به بازارِ بزرگ و رنگارنگ بابل و شوش نرویم. او خود به پرورش ما همت گماشت و به من و دو 

که  آرامی و پارتی و پهلوی را آموخت. طوری  خواهر و برادر کوچکمان خواندن و نوشتن و سخن گفتن به

 عهد عتیق بخوانم. به خوبیِ توانستم کتابهای مغان را شدم، می ساله وقتی پانزده

یهودیانی را بر عهده داشت که  ریاست ت بود، یعنی  أس َجلوپدرم هارون بن میکائیل نام داشت و ر

به توبره کشیدند، و حتا پیش از   اختند و خاک آنجا رارومیان به اورشلیم ت  که آن  در بابل مقیم بودند. بعد از

پدر من به همین خاطر از ارج و اعتباری فراوان در میان    .نشین جهان بودیهودی آن هم، بابل بزرگترین شهر  

با  مردی فرهیخته و آزاده بود که  .  آمدشان به شمار می ، چون بزرگترین رهبر دینی قوم یهود برخوردار بود
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تَرمَذا که راهبان مَندایی  و پیران  و آرتاوان مانوی  زرتشتی  موبدان  در میان  و    و برخاست داشت   بزرگان نشست 

و رسم بود که مهمان ما شود و با آمد  اسقف نصیبین به بابل می  هر از چندی  .داشت ی  صمیم  بودند، دوستانی

 را برای نخستین بار دیدم.  . در یکی از همین نشستها بود که شاهنشاه یزدگردبپردازندبه بحث و جدل پدرم 

خردمندان و حکیمان عالقه داشت و خود مردی بسیار دانا و هوشمند شاهنشاه به گفتگوهای میان  

بابل با جلسه  کرد و ساعتی در این  شد، سرافرازمان میهای بحث پدرم مصادف میبود. اگر حضورش در 

پدرم  شاه و  ای میان  دوستیجا  هماناز    .کردنشست، و یا سخنوران را به کاخ خویش دعوت میمجلس می 

ها بود که او را دیدم و مرا دید. مجلسی مشهور که بعدتر هم ترسایان  در یکی از همین مجلس .  بوده  شکل گرفت

کتابها نگاشتند.  هماوردان  های  ی استدالل روایت خویش از آن را نوشتند و دربارهو مهم مغان  و هم یهودان  

نیز همچون مهمانی فروپایه حضور داشتم، و نقشی که در آن ایفا کردم برای  من    دنی،ی به یاد مانجلسه آن  در  

 . در آن شب بود که رقم خوردغافلگیرکننده بود. سرنوشت من و شاهنشاه  -از جمله خودم-همه 

ی درختان سرسبز و بوستانی پرگل شامگاهی بهاری بود و در صحن کاخ یزدگرد در شوش، در میانه  

پهن کرده و بساطی باشکوه و زیبا گسترده بودند. ما مهمانان که حق بحث نداشتیم و با و بزرگ  هایی زیفرش

. کردیمو بزرگان مجلس را نگاه می تکیه زده    یی زربفت هابر نازبالش   ای بیرونیتماشاچی بودیم، در حلقه 

بود و شش  اورنگ شاه    در صدر مجلسهایی زیبا نشسته بودند.  بر اورنگ   شاهنشاه و آنان که سخنگو بودند،

اورنگ در اطرافش، سه در راست و سه در چپ، که مغان و ارتاوان و بزرگان ادیان گوناگون بر آن نشسته 

نشسته بودند.   موبدموبدان بودند. در آن سه که به سمت خاور بود، رهبر بوداییان و برهمن بزرگ هندوان و  

 شدند. قطب مَنداییان و فیلسوفی یونانی دیده می نویان و ام پیشوای ساییدند، آن سه که پهلو به باختر می در

   . گذاشته بودندشمعون اربیلی  برای پدرم و اسقف  مجلل  دو اورنگ    ،ی مجلسدر میانه روبروی ایشان،  

و کتابها و تومارهایی را منظم   بودندنشسته  دوزانو  های بزرگ  بر قالیپشت سرشان  هریک  یاوران  شاگردان و  
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ناصری  ی ا ی حقانیت عیسقرار بود دربارهده بودند تا هنگام ضرورت بدان مراجعه کنند. گرداگرد خویش چی

 و بعد همگی برای شام مهمان شاه بودیم.با هم بحث کنند 

به بحثهای دینی عالقه شاهنشاه یزدگرد مردی بود دانشمند و ادب در    .فراوان داشت ی  دوست که 

بحث و    تی و بودایی و مانوی و مسیحی و یهودی با هم بهآراستند و دانشمندان زرتشحضورش مجلسها می 

در ظاهر به    رد. امای ادیان شک دادر دل به همه بعدتر که با او صمیمی شدم، دریافتم که  پرداختند.  جدل می

در چه دینی تعصب داشته   کهاین توجه به  ، بیکردگذاشت و از تندروی متعصبان جلوگیری میهمه احترام می

باقی   یانِ سالپیدا کرده بود که ردپایش تا سال  موبدموبدان زمانی که نوجوان بود کشمکشی با  همان  . از  باشند

 . اش کرده بودبدگمان ها ی یقینهمه و به  مانده بود

مشهور بود که تمام کتابهای مقدسی    .اما بسیار سختگیر و متعصب   ،دانشمندبود  ی  مرد  موبدموبدان 

نوجوانی بیش  یزدگرد  خواند. سالهای قبل که  و از حفظ می   شت شده را در یاد داکه در قلمرو ایرانشهر نوشته  

شاه یزدگرد  که  . بعدتر  شدمحسوب میولیعهد  آموزگار  برای مدتی  منصب هیربدی دربار را داشت و  نبود،  

  اش را قبول نداشت واندیشه اما    .داشت احترامش را نگه می اش را به جای آورد و همیشه  شد، حق استادی 

را برای  شاهانه  کشتزاری  درآمد  اغلب وقتی  چید.  را میپر و بالش  داشت،  از چندی که مغ پیر دور برمیهر  

ی هارهبران دین با  ای  درگیری  مقابل هرگاهداد. در  ، روی موافق نشان میدرکمیای درخواست  نوسازی آتشکده 

 نشاند.  مید شد و او را سر جای خومی،  از در مخالفت وارد کردپیدا می دیگر 

پیرمردی بسیار سالخورده و بداخالق بود که پروای   موبدموبدان ،  بودمساله  ن زمان که من هجده آدر  

نمی  را  و  هیچکس  بیکرد  داشت  دل  در  می هرچه  حتا گهگاه  محابا  از گفت.  فاش و رسوا  دیگران  جلوی 

تند پدرانه او را دوست  دانسهمه می، هرچند که  ساخت دینی متهم میکرد و او را به بیشاهنشاه بدگویی می

عمر پیرمرد به  بعد،  سال  یکی دو    کهآن   داد، تاشکیبایی نشان می در برابرش  ر همچنان  . یزدگرد تا پایان کادارد
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جانشینش از    ی ما نفس راحتی کشیدیم.آسودگی میان شاگردان وفادارش درگذشت و همه  بهپایان رسید و  

ه کودکان بیشتر عالقه داشت، تا ار نیکنام، که به آموزاندن خط و نویسایی بدوستان یزدگرد بود و مردی بسی

 جنگ و جدل با پیروان ادیان دیگر.

کرد، برای نخستین بار شاهنشاه یزدگرد را از  در همان مجلسی که پدرم با اسقف شمعون بحث می

مالزمان پرشمار و باشکوهش از  ا  دیده بودم که ب دورادور  او را  ایوان کنیسه  از  نزدیک دیدم. پیشتر چند بار  

مثل باقی مردم، تا   .راندشد و از خیابان اصلی شهر به سوی کاخ پرعظمتش اسب میی شرقی وارد میدروازه

داشتم، ستودم و گرامی می ی مردمان او را می مثل همهاز او در ذهن داشتم.  تخیلی  تصویری باشکوه اما  آن روز  

انسانی جاندار، کولی   بار  یسی زرین.  ه مانند شمایلی مقدس و تندنه همچون  آن روزی که برای نخستین 

و از تسلطی که بر کتابهای    نوازی داردچه صدای رسا و گوشیزدگرد را از نزدیک دیدم، تازه دریافتم که  

چقدر زیباروست و چه اندام ورزیده و زورمندی  همچنین دیدم که  شگفت آمدم.    مقدس گوناگون داشت به

 .دارد

فرصتی بجوید و که    انگیزه شاید با این    .با خود به مجلس بحث برده بود  نیزو خواهرانم را  من    پدرم

بخرد. بعدتر   ی یهودجامعه ، اعتباری برای  مان با متون مغانر زبانهای گوناگون و آشنایی بما  تسلط  با نمایش  

برایم تعریف کرد که   پیروان  یزدگرد  بدگویی  د  درم و قوم یهومدام پشت سر پاسقف شمعون  مسیحیان و 

نظر او را از قوم یهود برگردانند. پدرم هم از این موضوع خبر داشت و چون    اندکوشیده میند و  اکردهمی

دهند، ما را با خود برده بود تا  دینی و سیاسی دخالت می  شان را در کارهایدختران خاندان ساسان  دانست  می

های شان را با خود به جمع چون مسیحیان زنان   بود،رندانه  کیدی  این تا.  رده باشدک  یتاکید  بر این شباهت 

 بردند. عمومی نمی
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به گفتگو  بر دیگری غلبه کرد.    در بحث درست در نیافتم کدام یک  من  حقیقت آن است که آن روز   

مدام    .دانستند. پدرم موضعی مهاجم داشت ی حاضران به خوبی آن را میشد که همهانجام می پهلوی  زبان  

ی  اعیسپس  آن است که به پادشاهی خواهد رسید.  به صراحت  ی مسیح  که در کتاب دانیال نشانه کرد  میکید  ات

گفت عیسا مردی پاکدامن بوده  او به تلویح می یح بوده باشد.  توانسته مسنمیبر صلیب درگذشته،  ناصری که  

اخ به او اشاره  که در تان  ا همان است عیسگفت  از آن سو میاسقف  است.  در رسالت خود شکست خورده  که  

اعال  سلطنت آسمانی در ملکوت    دانست. مدعی بود که منظور اصلی دانیال میاستعاری  را  کالم دانیال  شده، و  

 بدان دست یافته است.  ابوده که عیس 

از کتاب مقدس ارجاع بیان پدرم خشک و قاطع و منطقی و ستیزه  بندهایی  به  جویانه بود و مدام 

محکم    یسخنش استدالل  ،ل تسلط اسقف بر عهد عتیق کمتر بود و تا جایی که من دریافتم داد. در مقابمی

برد. های زیبا برای رساندن مقصودش بهره میگفت و از تصویرپردازی تر سخن مینداشت، اما شیواتر و بلیغ 

 کرد. شاره میچراگاه اهمچنین رندانه به شباهتهایی میان عیسای شهید و خورشیدِ وقت غروب و مهرِ فراخ

ی ادیان هست و به یهودیان  سخن اسقف به اینجا کشید که مفهوم مسیحا در همه   ، ی بحث در میانه  

و توصیف دانیال از او وابسته نیست. بعد هم یک راهب بودایی که در میان حاضران نشسته بود را به گواهی 

و با   ی بحث فراخوانده شدبه حلقه ود، غد بو الغر و خونسرد از مردم سُ بلندقامت خواست. راهب که مردی 

بخش در پایان زمان باور دارند و او صدایی یکنواخت و آهسته توضیح داد که بوداییان نیز به آمدن یک نجات 

کرد و گفت، و هرگز از ضمیر من استفاده نمینامند. مرد بودایی شیوا و زیبا و کوتاه سخن میهربودا می را مِ

 اش توجه همه را به خود جلب کرد. رف زدنی ح به همین خاطر شیوه

و انبوهی از  ا  .اجازه خواست و وارد بحث شد  نشاهسالخورده از شاه   موبدموبدان در اینجای بحث  

ادعا کرد که همه دالیل و   تاریخی را پشت سر هم آورد و  مفهوم نجات شواهد  ادیان دیگر  از  ی  را  بخش 
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حی که در کتاب دانیال آمده به زمانهای بعدی مربوط  و گفت مسی عجیب زد    یبعد هم حرف  .اندزرتشتیان گرفته 

درم هواداری کرد و شده، بلکه توصیفی از شاهنشاه کوروش کیانی بوده است. با این حرف در عمل از پنمی

 ادعای اسقف را نادرست دانست. 

هودی نقل قول  ی سخن وقتی از متون مسیحی و ی گهگاه در میانه یزدگرد هم به بحث وارد شد.  آنگاه   

طی  بَی غلیظ مردم نَلهجه دانستند. یزدگرد  ، و این را اغلب حاضران میگفت میبا زبان آرامی سخن  کرد،  می

های پیروان  که این زبان را از مردم کوچه و خیابان آموخته است. شاه بندهایی از انجیل را داشت و معلوم بود  

در ضمن   .با آنچه در کتاب دانیال آمده همخوانی دارد  مسیح را نقل کرد و نتیجه گرفت که توصیفِ ایشان

د داشته باشد.  ی ادیان وجوتواند در همه ایست که می گفت مسیحا یک فردِ خاص نبوده و نقشی و خویشکاری 

. بعدها خودِ یزدگرد برایم  واداشت ن را هم به حیرت ی صیبِتسلط او بر متون مسیحی به قدری بود که اسقف نَ

 کرده باشد. با او مخالفتی محض تفریح خواسته و فقط  همدل بوده سخن موبد با در اصل تعریف کرد که 

به بحث در یک قدمی پیروزی قرار گرفته بود، وقتی دید شاهنشاه به   موبد موبدان پدرم که با ورود   

ر برسد،  آمیز به نظتوانست به راحتی توهیناش را رو کرد و با حرکتی که می برگ برنده  ،یاری حریفش آمده

خودش    کهاین اسخ او را بدهد.  گفت از بحث خسته شده و از شاهنشاه اجازه خواست که یکی از شاگردانش پ 

که سخن یزدگرد    ویژهبه اسخ شاه شانه خالی کند و شاگردی را پیش بخواند کمابیش به توهینی شبیه بود.  از پ

لحظه آن  تا  اسقف  و  خودش  هرآنچه  بر  استواری  و  پیچیدگی  نظر  بودند  از  داشت   ، گفته   کهاین  .برتری 

نمود. اما شاه خم به ابرو نیاورد با لبخندی  از ادب دور می نیز  پاسخگویی به وی را به شاگردی واگذار کند  

 اجازه داد که چنین کند. 

در همان میان متوجه شده بود که یزدگرد توجهش به من جلب شده است و رندانه از گویی  پدرم  

رده بود تا هم از تنگنای پاسخ به شاه بگریزد و هم بر دانش دختران یهودی تاکید کرده  این فرصت استفاده ک
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مجلس حضور   اغراق زیباترین زنِ مجلس بودم و این در حالی بود که دختران خاندان ساسانی درباشد. من بی

به  که پدرم مرا    داشتند و زیبایی و فریبایی رخسار و پیکرشان در چین و روم زبانزد همگان بود. چنین شد

 فرا خواند.  میدان سخن 

ی سخن گفتن یزدگرد شده بودم و  ی شکل و شمایل و شیوهمن شیفته حق آن است که  در این میان 

وقتی پدرم مرا صدا زد و کنار خود جایی به من داد،  ولی  یم.  یارای آن نداشتم که در مخالفت با او چیزی بگو

ی گفتگو وارد شدم. آنگاه بحث  برخاستم و به حلقه   . پسده شدهناگهان حس کردم جانی تازه در تنم دمی 

دانستم، نشان دادم که ایشان  کردم و با شرح آنچه از خاندان عیسی و زندگی یهودیان در ناصره و جلیلیه می 

اش توجه کرد و بعد هم با کمی آب و  اند و بنابراین باید در بافت دین یهود به ادعای مسیحایییهودی بوده 

 از پدرم، نشان دادم که این ادعا با روند تاریخ برآورده نشده است. افزونتر تابِ

از سخن گفتن من  یزدگرد آشکارا  بر هم زد. شاهنشاه  را  امور  ناگهان جریان  به صحنه  ورود من 

پس از کمی تعریف از دانش و شیوایی سخن من، اعالم کرد که قانع شده و حرف مرا    .خوشش آمده بود

دیگر در ادامه دادن بحث  شد و    نومیدف شمعون هم که دل به حمایت شاه بسته بود  ه است. اسقاستوار یافت

دمی بعد مجلس بحث را برچیدند و رامشگران با چنگ و تار و تنبور وارد شدند و بزم  اصرار نورزید. پس  

 شام آغاز شد.

نگذشته بود که مرا به بزمی ای  فردای آن روز یزدگرد گوهری گرانبها برایم هدیه فرستاد و هنوز هفته

شهبانوی بزرگ دربار ساسانی شدم.    سرعت به خواستگاری کرد و  از پدرم  کمی بعد مرا    .در کاخش دعوت کرد

از  ای غیرزرتشتی را در دربار خوش نداشت، سرسختانه می سالخورده که حضور ملکه   موبدموبدان  کوشید 

اش  جوییآزار بود، من نیز از این کناره بداخالقی پیرمردی بی  برخورد و گفتگو با من پرهیز کند، و چون در عینِ
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اش یهمیشگبه همراه    کهچنان.  بودکردم. پیوند من و یزدگرد با مهر و شور و شوق بسیار همراه  استقبال می 

 چه در شکارگاه و چه در میدان رزم همواره در اردوی شاهانه حضور داشتم.   وتبدیل شده بودم 

می که برای دیدار با شهربان هند به جنوب سفر کرده بود، در شهر ن سفرها، هنگادر یکی از همی

ن شهر بود که برای  اپسر مهترم بهرام را از او بار گرفتم. در همی کابل است و پنجاب،  که در میانه سیال  تاک 

د. برخی از داناش را هیچکس نمینخستین بار چشمم به رخسار زنی مهیب و جادوگر افتاد که نام راستین 

 د.  شناسیشما که دوران یزدگرد بزرگ را به یاد دارید، او را به اسم سوکامَه می 

شک زنی بسیار زیبارو بود. پوستی تیره به رنگ آبنوس داشت و پیکری ورزیده و عضالنی سوکامه بی 

بود و به  پوشاند. زنی وحشی  و درشت، با موهایی به سیاهی شب که مانند شنلی سراسر پشتش را فرو می 

کردند. یزدگرد روزی به هنگام  تعلق داشت که در جنگلهای انبوه زندگی می هندوستان ای از مردم بومی قبیله 

پوشاند، سر در پی گوزنی گذاشته بود  ای که به زحمت بدنش را می شکار او را دیده بود. پای پیاده و با جامه 

از پا  اش با یک تیر گوزن را  همیشگی  یدستچیرهن  گریخت. یزدگرد با هماکه نادانسته به سوی یزدگرد می

دو تیر دیگر نیز بر پشت دارد. در آن هنگام بود که  حیوان  که  دید    ،اش رفت وقتی بر سر کشته اما    .افکند

بودند که راهِ ابراز ادب به  آزرم و بیهایش سر رسیدند. به قدری وحشی ایقبیله سوکامه و دو تن دیگر از هم

کرده و   ی یزدگرد در برابرش به رسم خود کرنش  . همراهانش با دیدن شکوه شاهانه دانستندیشاهنشاه را نم

  و، چون اولین تیرها را اگوزن را با خود ببرد  خواست میگستاخانه  رده بودند. اما خودِ سوکامه  سکوت پیشه ک

 بر بدنش نشانده بود.  

  جذبِ این زن اهریمنی شده بود. بی بعدتر از همراهان شوهرم شنیدم که در همان دیدار نخستین  

اش ی اهل قبیلهایشان خم به ابرو بیاورد، گوزن را به ایشان وانهاده بود و بزرگوارانه همه  خوییاز درشت   کهآن 

شان بود، ساعتی بعد با پدر و را به بزمی در اردوگاهش دعوت کرده بود. سوکامه که گویا دختر رئیس قبیله 
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را با تاجی از پرهای ای سرخ پوشیده و سر خود  حالی که سر و تن شسته و جامه   برادرانش سر رسید، در

 که آن از او دعوت کرد که به حرمسرای شاهی بپیوندد و او نیز با وجودجا همانطاووس آراسته بود. یزدگرد  

 پذیرفت.  کردند،  مخالفت میغافلگیر شده و پدرش و برادرانش  

ندان متمدن یا خویشتندار نبود که  ت دل به یزدگرد باخته است و چ روشن بود که در همان نگاه نخس

بایست  شان سنتی بود که بر اساس آن میدر قبیلهرسم چانه زدن و کابین ستاندن و مِهر کردن را از سر بگذراند.  

ز  یزدگرد را به فال نیک گرفته بود تا ابرخورد با  و  او را دوست نداشت،    گرچه  .دکنبا پسرعمویش وصلت  

 زنی بود که بتواند در برابر زیبایی و شکوه یزدگرد مقاومت کند؟ شر وی خالص شود. گذشته از این، مگر

های درباری دیدم. هرچند از او نفرتی سوزان در دل سوکامه را پس از آن تنها یک بار در یکی از بزم

اندازهای  ه در جانوران وحشی و چشماش از نوعی بود کدارم، اما باید اعتراف کنم که بسیار زیبا بود. زیبایی

متفاوت بود. در  کلیبه شهرنشین و متمدن بینیم، و با چهره و اندام خوشنما و دالویز مردان و زنان طبیعی می

گفت. یکی از  دانست و تنها به زبان عجیب و غریب خودش سخن میابتدای کار حتا زبان ما را هم نمی

زبان پارتی را خوب    ، که ای همراهش به دربار آمده بودهمچون ندیمه خویشاوندانش زنی میانسال بود که  

اش سورن در هند زیسته و خدمت کرده بود. سوکامه گذشته از زیبایی  دانست، چون سالها در سرای خاندانمی

پهلوی را به روانی آموخت و هم در آراستن زبان  هوشی سرشار هم داشت و هنوز سالی سر نیامده بود که هم  

 . ای و مهارتی یافت تمدن سلیقه های درباری و رعایت آداب مردم مش با جامه خوی

چرخید که سوکامه زنی جادوگر است و در سرای خویش  از همان ابتدا این خبر دهان به دهان می 

آورد. یزدگرد که مردی  کند و مراسمی غریب به جا میجانورانی کوچک مثل سنجاب و زاغ را قربانی می

پنداشت  ویی میو به عقاید و باورهای دیگران کاری نداشت، هشدارهای مرا در این زمینه بدگ  آزادمنش بود
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دانستم که این زن نیرویی شوم در خدمت  کرد. اما من از همان هنگام میو آن را به حسادت زنانه حمل می

 ی ما آسیبی وارد خواهد آورد. دارد و دیر یا زود به خانواده 

  شان رسید که از یزدگرد باردار شده است. در میان مردم   خبر  به شبستان شاه، سالی پس از ورود او  

از مردان هدیه  بار گرفتن  ایشان میرسم بود که زنان هنگام  به  این رسم را به جا آورد و  ای  او هم  دادند. 

بندی با  انگیز به یزدگرد بخشید که تردیدی ندارم از نیرویی جادویی انباشته شده بود. گردنگوهری شگفت 

ش مردی شاخدار با کلماتی به زبانی آویز گِرد و پهن بود که سنگی درخشان و سرخ بر آن نهاده و رویش نق

 کاری کرده بودند. بیگانه را کنده 

گردنبند زرین را به گردن انداخت، اخالقش آن  این گوهر را از او ستاند و    که آن   یزدگرد به محض 

مدام در اندیشه بود و   . شداش اثری در او دیده نمیخوشخویی قدیمی  دگرگون شد. دیگر از آن مهربانی و

شد. با زیردستان بنای بدخویی را گذاشت و گاه با من نیز کرد و به افق خیره میساعتهای طوالنی سکوت می 

اندیشم و یک بار که سخت دعوایمان شد،  کرد. چند بار با گوشه و کنایه به او فهماندم که چه میتندی می

هندی   این زن  که  گفتم  آوردم و  به رویش  و  صریح  نگرفت  مرا جدی  اما سخن  است.  کرده  را جادو  او 

 پنداشت.  گفتم را از سر حسادت می هرچه می  .ریشخندم کرد

تقریبا همان زمانی که سوکامه از یزدگرد بار گرفت، من باری که در شکم داشتم را بر زمین نهادم و  

پهلوان دالوری که  همان    .زیبایی زاده شداز بامداد گذشته، پسر تندرست و    در نوروزی فرخنده، هفت ساعت 

ای برایش آینده   ، . مغان در همان لحظه که از پیکر من جدا شدشناسیدشمیبهرام گورِ  شما با نام شاهنشاه  

با زاده    قوم یهود  .خواهد شد  زمینایران شاهنشاه    بینی کردند و گفتند در آینده درخشان و فرهی کیانی پیش 

َهالخا چون از بطن من زاده شده    یهود و متن  اش در سراسر پارس جشن گرفتند، چرا که بنا به قانونشدن 
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شد و همگان در کتاب دانیال خوانده بودند که روزی پادشاهی یهودی از پشت داود بود، یهودی محسوب می

 فرمان خواهد راند.  گیتی بر 

گفت که دوست دارد او ولیعهد  می  جاهمهبسیار خوشنود شد و    شاهنشاه یزدگرد نیز از زاده شدن او

فرزندانی  و جانشین بودند.  بسیار  اش شود. هرچند  بزرگتر  بهرام  از  که  داشت  برومند  پسرانی  همه ولی  و 

در میان مردان خاندان ساسان  نه سن و سال.  کند و  دانستند که داشتن فره ایزدی جانشینی را تعیین می می

رسید و این تا زمان بالیدن شاهنشاهی میباشد به مقام  تر و نیکوکارتر  همه نیرومندتر و تندرست آنکس که از  

 .  شدو بالغ شدن فرزندان و خویشاوندان شاه معلوم می

کردند و سخنان یزدگرد را به مهر پدرانه حمل میدرباریان    ، بیش نبودکودکی  بهرام  که  در آن زمان  

یافت که با فردی استثنایی سر و  گذراند، در میرا با این کودک میساعتی    هرکس کهولی  گرفتند.  جدی نمی

وقتی طالع بهرام را خواندند به من اطمینان دادند که این نوزاد به تاج و تخت خواهد  هم  موبدان  کار دارد.  

 سیار خوشنام و بلندآوازه تبدیل خواهد شد.رسید و به شاهی ب

استخوان و زیبا  . پسری درشت به دنیا آمدفرزند سوکامه هم  ،حدود یک سال پس از زاده شدن بهرام 

به ارث برده بود. نامش را شاپور  را  چشمان سبز یزدگرد  ی مادرش را و  موهای سیاه و پوست تیره  کهبود  

برای از شاه که    کهآن  گذاشتند و همین  آن پسرانی  بود. چرا که در خاندان ساسانی  بسنده  نگران کند  مرا 

رسیدند و  کار به قدرت می  آخرِ  شان هماغلب .  شدندشاپور خوانده می   ،نده و مشکوک داشتند وضعیتی شکن

  ، در آغاز کارآمدند. مانند شاپور نخست که مادرش از خاندان اشکانی بود و  شاهنشاهانی کامکار از آب در می

شاهی برگزیده شد و تا زاده  پدرش اردشیر به او بی مهر بود، یا شاپور دوم که در زمان بارداری مادرش به پاد

 که پسر است یا دختر. دانست نمیکسی حتا  ،بود نشده 
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شد و کل مهری که پیشتر نثار بهرام  ای از او جدا نمییزدگرد پس از زاده شدنِ شاپور هندی دقیقه

به نام  از محبت بهرام دل کند و او را به یکی از سردارانش    کلیبه. دیری نگذشت که فراموش کردکرد را  می

بود،   امرؤالقیس سپرد که مردی عرب  بن  نزدنُعمان  بادیه و  تا در  یزدگرد   و خواست  تازیان پرورده شود. 

اش در سرنوشت اختربینان  کند، چرا که  دید مغان است که فرزند دلبندش را از دربار دور میگفت به صالحمی

 . کندیدش می بلوغ تهد پیش از سنتا در شهرها کمین کرده و اند که خطری مرگبار دیده 

ی سوکامه او را از شهرهای بزرگ دور کرده و  دسیسه دانستم که  من به این سخنان باور نداشتم و می

برای برکشیدن شاپور هندی  را  میدان    ای بود تااین برنامه ند.  نتبعید ک  ی دوردست را به بیابانها   مباعث شده پسر

نبود که مرا به مبارزه بطلبد.   انشهر بودم و سوکامه چندان نیرومند. با این همه من هنوز شهربانوی ایرکنندباز 

کند و شود و جایی در دربار پیدا میبالد و بزرگ میدانستم دیر یا زود پسر این زن جادوگر میچند میهر

 کشد.ای برتر از من فرا میمادرش را به مرتبه 

به نوجوانی و جوانی گام نهادند. من که    هردوبهرام و شاپور    کهاین ن بود و گذشت، تا  چنیسالها  

بازی و شمشیرزنی را برایش به قلمرو  دورادور مراقب پرورش بهرام بودم، بهترین استادان سوارکاری و نیزه

کردم. خودش هم هوشی چندان تیز و تند داشت که تا ده سالگی خواندن و نوشتن به هفت  حیره گسیل می

یک آموخته بود. نعمان که شهربان عربستان بود و پرورش او را بر عهده زبان و نوشتن هفت خط ایرانی را ن

برایش کاخی در میانرودان ساخت که چون گنبدی   .گرفته بود، بهرام را همچون پسر خویش دوست داشت 

 نامند.  نَق می، و تازیان آن را خوَر «دارای بام زیبا »یعنی  ،شدزیبا و زرین داشت، هووَر نَک نامیده می 

کار گماشت ان  نعم به  این کاخ  برای ساخت  را  نام سنمار  به  فرمان    .معماری رومی  رعایت  برای 

از  بهرام  ی دور ماندن  تا قاعده چنین کردند    .انبار  شهرِ در حوالی    ؛ی حجاز ساختند کاخ را در بادیه   ،یزدگرد 

داشت تا در دشتها و    ایشهرها که اخترشماران گفته بودند، نقض نشود. بهرام بعدها به همین خاطر عالقه



41 

 

اها آرام بگیرد، و این قصر بهرام را نیز به  ی شکارهایش در آنججاهای دورافتاده قصرهایی بسازد و در میانه 

 ی کویر بنا کرد.همین سبب در کناره

کرد و آنچه من با زحمت برای بهرام فراهم هندی نیز در ناز و نعمت رشد میاز سوی دیگر شاپور  

کرد، بی دشواری در اختیارش بود. یزدگرد او را با خود به جنگ و شکار از او دریغ می   آوردم و پدرشمی

داد تا راه و چاه  نشاند و هر از چندی درسی به او میرد و در نشستهای رسمی کنار دست خویش میبمی

ای از آن  ره حکومت کردن را دریابد و فرا گیرد. هرچند مهر یزدگرد به من سر جای خودش باقی بود، اما به

ا برای دیدن پسرش شد. گویی گردنبندی که سوکامه در گردن شوهرم کرد، چشمان او رنصیب بهرام نمی

 نابینا ساخته بود. 

خبر رسید یزدگرد به کاری نامنتظره دست    کهآن   گذشت و من درمانده بودم که چه کنم، تاروزها می

انب ماد و ارمنستان رفته بود و آنجا از سپاهیان شهربانانش  یازیده است. او برای سرکشی به استانهای غربی به ج 

گیسو تبدیل شده بود، همراه خود برده بود. در  و سیاه  بلندقامت به مردی    سان دیده بود. شاپور را هم که

ارمنستان با شنیدن این خبر که شهربان آن قلمرو سودای دوستی با رومیان دارد، بر او غضب کرد. این شهربان 

ی تعصب در دین مزدیسنی کلیساهای مسیحیان را ویران کرده بود و در این کار خواهان نزدیک شدن  انه به به

شمنی شدیدی با مسیحیان داشتند. شاهنشاه سخت خشمگین شد و او را برکنار کرد و به  به رومیان بود که د

پس از به قدرت رسیدن    ی نوبخت هم مدت کوتاهیبه شهربانی ارمنستان برگزید. شاهزاده شاپور را  جایش  

ستاند و    افتاده بود را از امپراتور روم و خراجی که پرداختش عقب در قفقاز به سوی روم لشکر کشید و باج  

کای  چون با یاری قبایل سَ  نامیدند.شاه می شد. از آن پس شاپور را آالن مردم غرقه  و  شاه  تشویق بی حد  در  

سکاها در اینجا هم مثل خویشاوندانشان در    داده بود.را شکست  رومیان    ،که در قفقاز است   آالنمقیم قلمرو  
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شان دوش به دوش هم به  اندام بودند که زنان و مردان درشت سَکِستان یا سیستان، مردمانی جنگاور و دلیر و  

 افکندند.شان هراس در دل دشمن میرفتند و کمانگیران میدان نبرد می 

ای بود که  محروم بود. دشمنی یزدگرد با او به پایه محبت پدر از مهربانی و بهرام یکسره میان این در 

اش جشن نوروز به پایتخت بیاید، به زیبایی و تناوری پسرِ نوباوه وقتی با زحمت زیاد اجازه گرفتیم تا برای  

در  و  ادبی کرده  بیچند روز بعد که مراسمی در دربار برقرار بود، با این بهانه که بهرام    . هیچ توجهی نکرد

در این    ی مراسم خمیازه کشیده، او را از خود راند و تنها با پا در میانی سفیر روم بود که او را بخشید.نه میا

زمان تئودوس نامی که از کاهنان نامدار ژوپیتر بود، از سوی امپراتور روم به دربار ایران آمده بود و باج و 

یزدگرد  اند، اما  چنین کردهشاه  از ترس شاپور آالن  روشن بود کهرا همراه آورده بود.    شانافتاده خراج عقب 

اند و با احترام با ایشان برخورد کرد. خودِ تئودوس مردی دانشمند و  وانمود کرد که داوطلبانه خراج آورده 

بهرام پا  بود که به عذرخواهی  نواخت. او  نیکو  داشت و  او را گرامی  گرانمایه بود و به همین خاطر شاهنشاه  

 او را به حیره باز فرستاد. کمی بعد د بود و اش به جای خومهری پذیرفت، اما بی هم کرد و یزدگرد  در میانی

این سختگیری  از  به یقین اش بود که شک و تردید من دربارهپس  ی طلسمی که بر گردن داشت 

کمانگیری به    اش درای نجیب و سزاوار از آب در آمده بود و هنرنمایی شاهزاده  راستیبه تبدیل شد. بهرام  

 که این نقل مجلس همگان شده بود. یزدگرد هم مردی بسیار مهربان و نیکوسیرت بود و  ،هنگام شکار شاهانه 

 کرد. و غریب جلوه می باورنکردنی ،مهری کند ی خویش چنین سخت بگیرد و بی بر پسر دلیر و بلندآوازه

سحر و جادوی سوکامه مقابله   رفتم باتصمیم گی بهرام به حیره را شنیدم،  خبر تبعید دوباره وقتی  

م تا زمانی که شاهنشاه  واداشتی زر و گوهر بود. او را  دختری در میان خدمتکارانش یافتم که فریفته پس  کنم.  

م تا گوهری با همان آب و رنگ را رود، گردنبند را برایم برباید. پنهانی به استادکاری سپرده بود به گرمابه می 

را ربود و سنگ بدلی را به جای   د و کنیز شاه وقتی شوهرم در گرمابه بود گردنبند اصلیبا طرحی مشابه بتراش
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شان نشد. آنگاه کنیزِ زیرک  آن گذاشت. شاهنشاه از گرمابه آمد و گردنبند را به تن آراست و متوجهِ تفاوت 

 ن را در صندوقی پنهان کردم.گردنبند را برایم آورد و من آ 

وقتی به شبستان کاخ آمد، گالیه از او را آغاز    شوهرم آماده شدم و آن شب آنگاه برای سخن گفتن با  

اش به بهرام را به رویش آوردم و او را بابت این کار سرزنش مهری کردم و خشمگین از آنچه کرده بود، بی

ه  دفاع از خویش بر آمد و این مرا بیش از پیش متقاعد کرد ککردم. یزدگرد نه خشمگین شد و نه در مقام  

اش شده بودم را رویاروی  همان مردی که دلباخته   جادویی که در گردنبند نهفته بود برطرف شده و بار دیگر 

 خویش دارم. 

آن که از تندی من آزرده شود یا بکوشد کارهایش را توجیه کند، گفت نیک آگاه است که یزدگرد بی

به داشته و می  یلیدل  ی کارهایشمدعی بود همه پسر دالور خود جفا کرده است.  در حق   گفت من وقتی 

در برابر اصرار من کوتاه آمد و قبول کرد که در اولین هم  پی ببرم، او را خواهم بخشید. در نهایت  حقیقت  

به   و  برساند  سپهساالری  به  را  او  و  بخواند  فرا  خویش  نزد  به  را  بهرام  تا  ماموریتفرصت  بفرستد  مهم  ی 

 ارج و قدری که سزاوارِ آن است برخوردار گردد.اش نمایان شود و از های رزمیشایستگی

اشرافی از خاندان    کهاین با این همه تقدیر با ما سر ناسازگاری داشت. یزدگرد فردای آن روز با شنیدن  

دانید. اند، به آن سو حرکت کرد و باقی داستان را بهتر از من میگ در خراسان بنای سرکشی گذاشته ن نارَکُ

خاندان در نتیجه  را گرامی داشتند.  قدمگاهش  مهران به گرمی به پیشوازش رفتند و  مند  رونیسرکردگان خاندان  

از ایشان پیروی  پشیمان شدند و  ها بودند و به قدر ایشان نفر و سوار نداشتند،  تر از مهرانیکنارنگ که فروپایه 

دستگیر کردند و    ،اهکار بودشان را که گنکردند و سر به اطاعت شاهنشاه نهادند. پس خودشان یکی از مهتران 

اش را باز یافته بود، به یزدگرد سپردند و شاهنشاه که با از میان رفتنِ طلسم گردنبند خلق و خوی نیک قدیمی

 او را بخشید و مخالفان را مدیون خویش ساخت. 
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ته  با آسیب اسبی کشجا همان در کمال ناباوری برایمان خبر آوردند که یزدگرد ورق برگشت و آنگاه 

گفتند وقتی  . میآمدبه عقل راست نمیماند و  های پریان میبه قصهگفتند،  آنچه بزرگان خراسان می شده است.  

انگیز و اردو زده بود، اسبی شگفت سبز  ی  ی دریاچه رفته و در کناره  گُلمَکان  برای شکار به جنگلشاهنشاه  

های بسیار شنیده بود،  سبهای آبی افسانه ی ادرباره   بود. یزدگرد سویش رفته  نورانی از دل آبها بیرون آمده و به  

خواست یکی از این جانوران جادویی را  و پیشتر بسیاری را برای من تعریف کرده بود. همیشه هم دلش می

زیستند. با این حال همه از جمله خودش این حرفها را افسانه و  ها میدریاچه   ببیند که به روایتی در ژرفای 

 د. دانستن خرافه می

کسی به اسب نزدیک شود و خود به    هممنوع کردگفتند شاه  به هر روی، داستان چنین بود که می 

رام  آغاز  در    ه وانگیز داشت شگفت شکل و شمایلی  انگار  تا زین و لگام بر پشتش بگذارد. اسب    هرفت  شسراغ 

و با    هکردتش ناگهان رم  وزن زین بر پشبا حس کردن  اما    .یزدگرد به او نزدیک شود  هگذاشت   چندان که  ه،بود

کنان  بعد هم تاخت گفتند  می   ه است.و او را زیر سم خویش فرو کوفت  هضرب لگدی یزدگرد را از پا در آورد

یزدگرد در اثر این همان شب  .  آمده باشد  ماموریت نها برای انجام این  ه، گویی که تبه درون دریاچه بازگشت 

 بر جای نهاد. زده زخمها درگذشت و مردم ایرانشهر را شگفت 

خبر مرگ یزدگرد به دربار رسید، سوکامه به تب و تاب افتاد و سر و صدایی به پا   کهاین به محض  

، اما حرفش را فهمیده  کرد و ادعا کرد که کسی گردنبند شاهنشاه را دزدیده است. من نفهمیدم او از کجا این

پنهان شده بود. سوکامه با    ،داده  گفت گردنبندی که به شاهمی   درست بود و گردنبند در صندوقی نزد من 

کرده است. به گمان او اسبی که شاهنشاه را کشت موجودی جادویی نیرومند او را از هر گزندی حفظ می 

 توانست به او آسیبی برساند. بود، نمی جادویی بوده و اگر گردنبند بر گردن یزدگرد می
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این حرفها عذاب وجدان پیدا کردم و سخت   دننی ش  با  ،ده بودمربومن که گردنبند را با مکر از شوهرم  

شاه  شد مرگ یزدگرد را چاره کرد. پس از آن شاپور آالن کار از کار گذشته بود و دیگر نمی ولی  پشیمان شدم.  

پسرم بهرام به همراه بیست هزار تازی   . از آن سوادعای تاج و تخت کردندبرادرانش  و چند تن دیگر از  

ی بزرگ گرد آمدند  سفون آمد و به جمع مدعیان پیوست. موبدان و سرگردگان خاندانهادار از حیره به تینیزه

  .ببیند فره ایزدی در کدام افزونتر است مدعیان را بیازمایند و و مجلس وَر آراستند تا 

ی فره کیانی را انتخاب کند. ویستهم اسپهبد که دو شیر  دارنده موبدان چنان قرار دادند که ایزد مهر  

مهتران پیمان نهادند که هرکس   کر از گرگان به همراه آورده بود، آنان را در میدانی به زنجیر بست وپیغول 

تاج را از میان دو شیر برگیرد به پادشاهی برسد. شاهزاده خسروی کهنسال که در غیاب شاهنشاه به نیابت  

ابتدای کار در برابر جوانترها  ت برگزیده شده بود سلطن   ه ایشان واگذار کرد.میدان را ب   کوتاه آمد و، همان 

وقتی کاله  آنان    .ندجستکه اورنگ را میفرزندان دلیر یزدگرد از زنانی دیگر بودند  پاه  سِو هلُد و پَنان و ویوَر گ شَ

پیکر دیدند، از دعوی خود چشم پوشیدند و پذیرفتند از هرکس که تاج را  ی دو شیر پیلکیانی را در میانه 

   برگرفت، فرمان برند.

و پنجه بود  شاه مردی تنومند و پهلوانی قویدر این میان تنها شاپور و بهرام باقی ماندند. شاپور آالن 

شان را تاب اما ضرب پنجه   . ی میدان جست و با شیرها جنگیدبه میانه با هراس بیگانه بود. پس او نخست  

پا به میدان نهاد و پیکر مجروح او    نگامزوده بهرام   کهآن  . جالب نیاورد و کم مانده بود به دستشان کشته شود

هنگام  را از میانه بیرون کشید و جانش را نجات داد. بعد هم سراغ شیران رفت و بر هردو غلبه کرد. بهرام که  

دانست چطور با این  حیره بارها در شکار و بزم شیرهای وحشی و اهلی را دیده بود، نیک میاقامتش در  

شیرها را به   که آن  بی  ،را تاراند و تاج را برگرفت   هردوبا چند ضرب گرز  د که  چنین بو  .جانوران رفتار کند
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ی  سخت به چشم پهلوانان و سرداران خوش آمد، چرا که در نظرشان شیر جانور نظرکردهکار  این    .قتل برساند

 داشتند. ایزد مهر و نماد ایرانشهر بود و کشتن شیر را خوش نمی

که گردنبند را به او بخشیدم و سفارش اولین کاری که کردم آن بود  وقتی بهرام به سلطنت رسید،  

ای آن را از خود جدا نکند. چرا که یقین پیدا کرده بودم آن گوهر کردم که آن را بر کسی آشکار نکند و لحظه 

 .ت بهبود یافاز زخم چنگال شیرها  ای بعد  هم هفته. شاپور  کندحفظ می  های جادوییاز گزنداو را    راستیبه 

که بعدتر به  شاپور    .سرزمین رفت سوکامه به آن  او به همراه  بهرام مهربانانه او را به شهربانی هند برگزید و  

مانندی  دانست و وفاداری بیتا زنده بود جان خود را مدیون بهرام میشد،  همین خاطر هندوشاه خوانده می

 اد.دبه او نشان  

ور زندگی  اره گرفتم و در شبستان خویش به شادی و سرپس از بر تخت نشستن بهرام من از کارها کن

به  هایش زبانزد جهانیان است، برای شکار  سالها در هم پیوست و بهرام که ماجراجویی  کهآن   گذراندم. تامی

این حوالی آمد و ناپدید شد. مردمان هریک عمری دارند و مرگ تنها کمینگری است که شکارش هرگز از 

  افت. فرزندم نیز چندان پُر و نیکو زیست که جای دریغی باقی نگذاشت. با اینچنگش خالصی نخواهد ی

کنم پهلوانی بدان  گویند نیست. باور نمیمی  کهچنان دهد که داستان غیاب بهرام،  چیزی در دلم خبر می   ،همه

از این   دست به همین سادگی در گودالی فرو افتاده و درگذشته باشد.ای چندان چیرهفرهمندی و شکارچی

ح  در  باید  مادر  آنچه  و  بیایم  اینجا  به  تا  گرفتم  اینک   قرو تصمیم  آورم.  به جای  تمامی  به  را  کند  فرزند 

نفیس  گنجینه  اشیای  و  گرانبها  از  های  آورده و    امخزانه فراوان  و    اندشبستانم  چیده  قصر  این  بر صحن  و 

بخشم و اگر او را زنده  این همه را به او می  اند. پس بدانید که هرکس پیکر پسرم را برایم بازآورد،گسترده 

 .«داد  بازآورد، دوچندانِ این به او پاداش خواهم

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 داستان فرامرز، کشاورز خوارزمی فرجام 

 

 

همراه  به  برخاست و پیش افتاد و ما  فرامرز گفت: »وقتی ملکه ماجرای زندگی خود را به پایان برد،  

ی پشت قصر بهرام، در همین جایی که  در محوطه   تا از تاالرهای کاخ گذشتیم و  بزرگان در پی او رفتیم،

هایی شاهوار  گنجینه ساعتی پیش شهسوار دلیر بر زمین خفته بود، به صحن اصلی کاخ رسیدیم. آنجا دیدیم که  

ن و تندیسهای از آوندهای زیبای زرین و سیمیانبوهی    زیردشت  خاک    . چندان کهنداهمانند را بر زمین چیدو بی

 . پنهان شده بودگوهرنشان قیمتی 

شوشان  تردیدی  ملکه  دسیسه نداشت  دخت  قربانی  شوهرش  مانند  هم  پسرش  در  که  و  شده  ای 

گفتند بهرام سر در پی آهویی ی جادویی گرفتار آمده است. او گزارش شکاربانان را شنیده بود که می مخمصه 

او در چاهی یا باتالقی  گفتند  میه  از چشمها ناپدید شده است. هم  سرزمینی باتالقی تاخته و آنجانهاده و در  

آوردند که به همین ترتیب در انگیز رهگذران و کاروانیانی مثال میاز سرنوشت غم   .افتاده و درگذشته است 
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گفت به خاطر گردنبندی که همراه شاهنشاه  ملکه می این منطقه در دل خاک فرو رفته و دیگر برنیامده بودند.

همان طور که اهریمنی در قالب اسبی  کرد  گمان میرسیده است.  او نمیاین سادگی به  بوده، دست مرگ به  

دریایی یزدگرد را از پای در آورده، هیوالیی با ظاهرِ آهو بهرام را دنبال خود کشیده و او را با خویش به زیر 

دل مادران  گفت است و می هنوز زندهکه بهرام داشت باور  یسختسر با  که آن عجیب . است  خاک فرو کشیده

 .دهداز مرگ پسران خبر می 

ملکه همداستانپدرم و   با  باتالقها دفن شده و  نبودند و گمان می  اغلب حاضران  بهرام در  کردند 

داد هم بسیار . پاداشی که وعده میدخت سخت بر حرف خود پافشاری داشت . اما شوشان است درگذشته  

ی این  همه  ی هویت اوست گوهر سرخی که به گردنبند پسرش آویخته شده، نشانه گفت  کننده بود. میوسوسه 

  .یابداش تعلق میگنجها به یابنده 

آغاز به کار کردیم. استادانی که با شتاب به   سرعت به با چشمانی خیره از دیدن آن گنجینه، ی ما همه

ق داشتند ده دوازده تن را به یاری  اردوی ملکه فراخوانده شده بودند، حدود بیست تن بودند و هریک ح 

به مال و خواسته اعتنایی نداشت، چون جنب و جوش دیگران را دید بر سر غیرت آمد    کهآن   برگیرند. پدرم با

و مرا با اسبی تیزتک به نزد خویشاوندان دیگرمان در روستاهای خوارزم فرستاد تا جوانان زورمند و کاری را 

تن در سراسر   ن نیز چنین کردم و اندک زمانی نگذشته بود که افزون بر دویست برای کمک به آنجا بیاورم. م 

 زار تا کویر به کندن زمین و جستجوی بهرام مشغول شدند.  بیشه 

هایی عظیم  کشیدند، تپه ای بر نیامده بود که از خاکها و گل و الیی که کارگران از زمین بر میهفته

اطراف    بهرام هیچ نیافتیم. باتالق و چاههای ژرف و مرگبار در آن یکر  از پولی  زار پدید آمد.  گرداگرد بیشه 

ی مردگان خشکیده و پوسیده را جایی بر کناره.  شدیافت میخاک  در  فراوان بودند و هر از چندی جسدی  

به استودان    تدریجبه خواند و گروهی از مردم محل آنان را  هم چیدیم. موبدی بر ایشان مانتره    کویر کناره
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اما هیچ یافتیم.  کردیم، جسدهای بیشتری میدر دخمه نهادند. همانطور که بیشتر کند و کاو میاشان بردند و  ک

 گوهر سرخ.  هوار یافتیم و نه نشانی از گردنبندی با  افزاری شاهرام تعلق نداشت. نه جامه و زین یک از آنها به ب

 هادسته . یکی از  خود داستانی دراز دارده  یافتیم ک  های کویرعجایب بسیار در میان ماسه بین  در این  

از    .را با اسبش از دل نمکزاری بیرون کشید که به زمانی بسیار دوردست تعلق داشت   پوشزرهپیکر اسواری  

به مغاکی فرو افتاده و آنجا درگذشته دوران شاهان کیانی  در    ،هزاران سال پیشآمد که  شان بر می جامه و زره 

میان نمکهای بیابان  هایی پوستین یافت که در  پیکر و زمخت را با جامه زنی غول  دیگر پیکرگروهی  .  باشد

هرچند    .گویی به تازگی درگذشته است   . چهره و موهای بلندش چندان سالم مانده بود کهمومیایی شده بود

و خنجری  شد  اش نشانی از فلز دیده نمیهای پوستیچون در جامه آشکار بود که به دورانی دیگر تعلق دارد.  

 د.بر کمر داشت که از سنگ چخماق تراشیده شده بو 

موبدان آیین  ناکام ماندیم. در این میان  مان  اصلی  ماموریت و ما همه در    گذشت به این ترتیب ماهی  

ای که گنجینه   .شاهنشاهی تازه برگزیدندایرانشهر گرد هم آمدند و  زرگان  سوگ برای بهرام برگزار کردند و ب

نخورده باقی ماند  بارش باران دست ی زیر تابش خورشید و  بهرام گسترانده بود، دیرزمان  ملکه بر صحن قصر

ی کارگران از کندن زمین  همه  کمکمای از آن را طلب کند.  و هیچکس چیزی چندان شایسته نیافت تا بهره 

کشیدند  شدند  نومید کار  از  دست  یکایک  آخر  .  و  در  دنیز  دخت  شوشان تا  و  داد  تقدیر  به  ستمزدی  تن 

با موکب باشکوه خویش به سوی ی خود را برچید و گنجینه به استادکاران و کارگران بخشید و سخاوتمندانه 

 شوش و سرزمین زادگاه خویش بازگشت.  

رازی   راستیبه متقاعد شد که  پس از کند و کاو فراوان    ترینِ استادان بود،در این میان پدرم که خبره

رفته و درگذشته باشد. از این رو فرضی دیگر انسته به همین سادگی در زمین فرو  تودر میان است و بهرام نمی

به جایی از راهی ناشناخته  گذر کرده و  گزند  بیگمان داشت که بهرام از باتالقها    .در ذهن پدرم شکل گرفت 
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ی نمکزار  نه گذرگاهی زیرزمینی در میا افتاد که این فکر در سرش دانم چه شد که نمی هیچ رفته است. پنهانی 

شور و اشتیاقش برای فهم حقیقت چندان بود که دقیقتر  وجود داشته و بهرام از آن گذر کرده است.  و باتالقها  

به نشانه  کرد و خرده  کندیم را غربال مینگریست و خاکهایی که من و همکارانم می های زمین میاز همه 

 دشان.  شمریافت و عالمتهایی مهم می ن میهایی در آن میا ریزه

دخت، چیزی یافت که هم از ما پنهانش  شوشانبازگشت  روزِ پیش از  به خاطر همین دقتش بود که  

کرد مقاومت می که او بود ، تنها ند و جملگی دست از کار کشیدند شد  نومیدهمگان کرد و هم از ملکه. وقتی 

دهقانان  د.  بیشتر باقی نمانده بوحال برای کاوش مجالی  . با این  شاهنشاه هست هنوز امیدی به یافتن  گفت  میو  

 به شوش بازگردد.  تاشتاب داشت نو و ملکه هم به خاطر بر تخت نشستن شاهِ را ناممکن یافتند  یافتن بهرام 

د، هرکس سرِ خود گرفت و به  کری به ما پرداخت  اپاداش سخاوتمندانه دخت  شوشان   که آن   پس از

که زیر دستش  از خویشاوندان    دیگر  اه با من و هشت نفرشهر و دیار خود رفت. پدرم هم چنین کرد و همر

به زندگی خود سر و سامانی    ،، به سوی خوارزم بازگشت. با پول هنگفتی که دریافت کرده بودکردیمکار می

را برداشت و بار رادرم  من و بداد. کمی بعدتر که فصل باران آمد و گذشت و هوا رو به خشکی گذاشت،  

ترکشی چرمین یافته که    سال قبلفاش کرد که    انبرایمدر راه  .  شتافت زی ایرانشهر  دیگر به سوی کویر مرک

 است. آن زردوزی شده نام بهرام بر 

هر از چندی با  مغاکی که    .در دل زمینبود دهان گشوده  ی بزرگی  حفرهجایی که کمان را یافت،  

، به گذرگاهی زیرزمینی یم کرد  را الیروبیوقتی آنجا  آن تابستان    .شدباد با گل و الی پر می  شبارش باران و وز

که درست معلوم نبود شکافی طبیعی در دل زمین است یا در روزگاران گذشته مردمانی آن را    یمبر خورد

ی آن  رکش را در میانه شناخته و از آن عبور کرده، چون ت نداشت که بهرام این راه را می شکی  اند. پدرم  کنده
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توانست با پای پیاده و زحمت مردی می  گرچه از گِل پر شده بود، تا نیمه پیش ل سازیرزمینی  معبریافته بود. 

 بسیار از درون آن بگذرد. 

آنچه یافتیم حدس پدرم یک ماه دیگر آنجا کار کردیم و گل و الی را از گذرگاه بیرون کشیدیم.  ما  

و   ند بودکَدست شک  بیکه    چون راهرویی زیرزمینی نمایان شد  .مان شدی حیرت همهمایه را تایید کرد و  

هایش نقشهایی غریب  شد، چون بر دیوار . گذرگاه گویا به روزگاران بسیار قدیم مربوط می ی مردمانساخته 

چیزهایی بر آن نویسانده بودند. گذرگاه همچنان در دل زمین ادامه داشت   ،شناختیمتراشیده و با خطی که نمی 

کنیم. گذشته از این راهروی عجیب که با شیبی مالیم    اشکسازی د پازیا   یبا سرعتتوانستیم  سه نفری نمیو ما  

 آنجا نیافتیم. رفت، هیچ چیز دیگری به ژرفای زمین پیش می 

چیزی ارزشمند در   که آن   از  نومیدشده بودیم و  خسته  کند و کاو زمین، من و برادرم  یک ماه  پس از  

آن سال با فرا رسیدن فصل سرما شود.  به کجا منتهی می خواست بداند گذرگاه  پدرم سرسختانه میاینجا بیابیم.  

شد را با خاشاک  روی چاهی که به راهرو منتهی میدورادور حفره را استوار کردیم و  ولی  ناگزیر بازگشتیم.  

 تا توجه صحراگردان را به خود جلب نکند. یم،و پارچه پوشاند

گرفت و  برهوت بیل و کلنگ در دست میی  رفت و در میانه هر تابستان به آنجا می پس از آن پدرم  

قدری  رفت. برادرانم چند سالی به حکم وظیفه و  کرد و در آن پیش میه وجب گذرگاه را پاکسازی می وجب ب

همه دلسرد شدند و تنها من باقی ماندم که    زودیبه کردند، اما  از سر کنجکاوی او را در این کار همراهی می

 بهرام شریک بودم.  ی سرانجام کارِدر کنجکاوی سوزانِ پدرم درباره

  روی در گذرگاه مرموز پیشگام به گام  رفت و  به بیابان میوقفه  بی ساله  و هرعمری دراز یافت  پدرم  

خویشاوندان  حتا  همه ماجرای مرگ بهرام را از یاد برده بودند.  .  کرد، و در این سالها تنها من با او همراه بودممی

مینزدیک  و  کردنمان هم گمان  به سوی ری  تجارت  برای  مییجآذرباد  من    یم.روان  او  تنها  را  و  حقیقت 
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. ما عجایب فراوانی در شودو اشتیاقی سوزان داشتیم تا ببینیم این گذرگاه عاقبت به کجا ختم میم  ی دانستمی

شته از شان انباشد که برخیراهروی زیرزمینی کشف کردیم. آن گذرگاه به اتاقها و تاالرهایی منتهی میآن  

ی مردان و اسبان انباشته شده  شده اشیای نفیس و گرانبها بود و برخی دیگر از جسدهای سوخته و متالشی

 ی گذرگاه جای داشت و معلوم بود مقصد پایانی جایی دیگر است. اما این مکانها همه در کنارهبود. 

با این همه هیچ اندوختیم.    یافتیم، ثروتیدر این سالها با فروش اشیای نفیسی که در زیر زمین می

این گذرگاه مهیب نشانی از بهرام به دست نیاوردیم. پدرم همچنان سرسختانه معتقد بود بهرام به شکلی از  

دیدم اتاقها و تاالرها و راهروها تا نزدیک سقف  جسته است. من که میدر پایان آن میرا  عبور کرده و چیزی  

از چیزهایی که   که برخی ویژهبه دم پای بهرام به این جاها رسیده باشد. کراند، گمان نمیاز گل و الی پر شده 

 نخورده باقی مانده بود. دست جا همان یافتیم گویا هزاران سال ما میان گل و الی می

در بستر مرگ مرا فرا خواند و سفارش کرد که    .سال پیش بود که پدرم در کهنسالی درگذشت سه  

ای یا  ای افسانه یرزمینی را ادامه دهم. ایمانی قلبی داشت که گذرگاه به گنجینه خاکبرداری از گذرگاه مرموز ز

ی خاندان ماست. من هرچند  وظیفه دستیابی بدان  گفت  شود و میجایگاهی با اهمیت باورنکردنی منتهی می

ند خوردم  آسوده چشم از جهان فرو ببندد، سوگ کهایناعتقادش دچار تردید بودم، برای ی درستی این درباره

و هر سال تابستانها برای کاوش    اماز آن به بعد بر اساس همین قول و قرار رفتار کرده  .که کارش را دنبال کنم

 آیم. به این منطقه می 

امسال هم بنا به عادت همیشگی به تنهایی و با یک بیل و کلنگ برای کندن گذرگاه زیرزمینی به  

کردم و قاطری که سبدهای  هایم را بر آن بار مین اسبی بود که یافتهجایی در همین حوالی آمدم. تنها همراه م

کشید. پس از سه روز کندنِ ون میرزمینی بیرام به طنابِ متصل به افسارش از راهِ درازِ زیخاک را با اشاره 

که   بود  امروز  بامداد  آنزمین،  پایان  در  پایان رسید.  به  گذرگاه  و  رسید  پایان  به  دیرپایمان  راه    جستجوی 
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زیبا داشت. وقتی خاک و گل و الی را از    یهایکاریبه دری چوبین و بزرگ برخوردم که کنده زیرزمینی  

اطرافش پاک کردم و آن را گشودم، به تاالری بسیار بزرگ و پهناور وارد شدم که گویی هزاران سال کسی  

نشانی از و    ،تهی بود و پاکیزهآن    ِتپشفضای  بدان پا ننهاده بود. درِ چوبی راه را بر گل و الی بسته بود و  

 خورد. به چشم نمی سودر آنو گل و الی ی خاک رخنه

می  غبار  از گرد و  پاکیزه و خالی  قرونی طوالنی  تاالر  برای  درونش گویی  هوای  جا هماننمود و 

و  ی مشعلم در آن بی رقص  شعله کردم و  را حس میرطوبت و بوی نا  با هر دم زدن  محبوس مانده بود.  

 نسیمی در این دخمه نوزیده باشد.  ازل هیچ سوخت، گویی از جنبش می

هایی بود. لوح   سین پرهایی مِشان از لوح بزرگ چیده بودند که درون همه   یهایگرداگرد تاالر خمره

کدام هر  روی  بودند  که  کنده  بیگانه  به خطی  سرِ    .چیزهایی  با  که  خطخنجری  گویی  درفشی  بر  وطیا  ی 

کرده باشند. در انتهای تاالر، تختی بزرگ و شاهوار نهاده بودند که بر آن هیکلی پوسیده  حکهای فلز صفحه 

ی  خورد که بر آنها نیز پیکر دو تخت کوچکتر به چشم می   ،برنشسته بود. در دو سوی آن   پوشزره و سراپا  

روبرویم  ه  دریافتم کبا هراس    ،وقتی نزدیک رفتم  اند.سیمین   ییها. نخست فکر کردم تندیسبود  سایه افکنده 

شان همچنان سالم و درخشان  های زیبا و رنگین اند. جسدهایی که جامه جسدهایی انسانی بر اورنگها نشسته 

 باقی مانده بود، اما خودشان به اسکلتی فرسوده تبدیل شده بودند.  

هری  ی که بر اورنگ بزرگ نشسته بود، گردنبندی بر گردن داشت که گوپوشزرهمرد    که آن  شگفت 

همسان بود. راهرو داد،  می از گردنبند بهرام  ملکه  که    نشانی  اش با آنشکل ظاهری  .درخشیدمی سرخ بر آن  

پس خورد.  شد و پس از آن دیگر راهی به چشم نمیزمین، به همین تاالر ختم می   فرسنگی در زیرِپس از طی  

این همه هیچ سر در    . بامقصد رسید  ی مرموز بهآن جادهد و  شوصیت پدرم برآورده  بود که  بامداد دیروز  

گون بر سر داشت  ی که بر اورنگ نشسته بود، کالهی تاج پوشزره مرد    هایم به چه معناست؟که یافته   آوردمنمی
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تردیدی نبود که به هزاران سال پیش تعلق دارد.  ولی  فرزندان ساسان داشت،    دیهیمکه شباهتی دوردست به  

اسکلتی فرسوده ولی  بر بدن داشت،    شدهزرهی زیبا و قلمزنی  اندام بود وت او هم مانند بهرام تنومند و درش

بهرام پس از سی سال تا این حد پوسیده و فروپاشیده شده باشد. وانگهی هیچ پیکر  بیش نبود و ممکن نبود  

بر    راهروی انباشته از گل و الی تا این جا پیش بیاید و در این تاالراین  راهی وجود نداشت که بهرام در  

. هیچ یک از آنها  نیز معمایی بزرگتر بودند  اورنگ بیارامد. دو تنِ دیگری که بر اورنگهای کناری نشسته بودند

و    ی زیبایهابا خیارهبر سر داشتند،  کاله نمدی بلندی  و    شان سپید و درخشان بودجامه   .زره بر تن نداشتند

الح و زیوری نداشتند. بر گردن هریک از آنها  شان به گمانم مرد و دیگری زن بود و هیچ یک س. یکیظریف

 هری رنگین آویخته بود که نقشی و نوشتاری داشت.  نیز گو

پایان   جدای آنچه یافته بودم، این به معنای  .موزده شاز یافتن این تاالر سخت هیجان طبیعی بود که  

 های شگفِتدخمه بودم و گنجینه سراسر دیروز را در    .گذاشته بودمعمر  که سی سال بر سر آن  بود  کاری  یافتنِ  

هایی سنگی و گوهرهایی گرانبها یافتم. آوندهایی زرین و مجسمه را یکایک نگریستم و بررسی کردم.  دخمه  

اینها   بودندکم  اما  پراکنده.  شمار  آن خم   و  بود،  فراوان  که  چیزی  انباشته  تنها  لوح های  بود.  از  مسین  های 

با    .ماندی مردم چین و ماچین میبه نوشته و    نظم و ترتیب بودبی یی  خراشهارویشان  ی  نبشته هایی که  لوح

گویی طلسمی از یاد رفته را هزار بار بر الواحی حک  خطهایی که در ایرانشهر رواج دارد هیچ شباهتی نداشت.  

 کرده باشند. 

ته است. تاخبه این سو میجا بود به این یقین رسیدم که بهرام از راز این دخمه آگاهی داشته و  آن

به هر روی تردیدی ، و شاید سراغ آن را از کسی شنیده بوده است.  کشاندهشاید گردنبندش او را به این سو می

یست و نابود شده که من پس رسیدن به آن تاالر در خاک فرو رفته و درگذشته و چندان نپیش از  ندارم که  

 از سی سال حتا استخوانی از او را هم نیافتم. 
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شامگاه  ی صبح تا پاسی از شب گذشته در دخمه گذراندم.  سراسر دیروز را از سپیده   تم،گف  کهچنان

افتاد. پس راه رفته را بازگشتم  بود که روغن پیه  ی در آستانه و  سوزهایم ته کشید و مشعلم به سوسو زدن 

که این گنجینه را  چون سپیده سر زد، به راه افتادم تا کسانی را بیابم و کمک بخواهم  و  ساعتی آسودم  دخمه  

تنگ غروب به قصر بهرام رسیدم و شما را در اینجا دیدم.    در این جستجو بودم کهاز دل زمین بیرون بیاوریم.  

دانم که همراه شدن و خدمت کردن در این کار در چشم بسیاری از بزرگان و مهترانِ این جمع خوار و  می

بیاید  آنجا هرکس با من به بندم ته، بسیار است و عهد میهایی که در دخمه نهفولی شگفتینماید، فروپایه می

ی پنهان در آنجا را دریافت خواهد  ، سهمی سخاوتمندانه از گنجینه ام کندیاری ها  خمره   کشیدن  در بیرونو  

 کرد. 
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 روحانی مانوی داستان مار آمو، 

 

 

 

ی رشته   کنارش نشسته بود،ه  ک  وقتی فرامرز خوارزمی لب از گفتار فرو بست، مار آموی سالخورده 

فشرد و هر از چندی هنگام اش را در بغل میسخن را به دست گرفت. او همچنان کتاب بزرگ و سنگین

شد دید  گرفت. در نور رقصان آتش می با انگشتانش بر جلد چرمین و زرکوب کتاب ضرب می  ،حرف زدن

 ار آمو گفت: اند. مکتاب نوشته ی حاشیه خط مانوی بر  اکه نام خودش را ب

ای از رازی است که تنها شماری اندک از رازآشنایان  ام فرامرز روایت کرد، گوشهدوست نویافته   »آنچه

به حقیقت آن آگاهی دارند. شاید وقتی من نیز داستان خود را بگویم، آنچه که دهقان خوارزمی برایمان بازگو  

را بشنوید، خواهید دید که  ت، اما وقتی سخنم  هرآنچه او گفت درست اس  کرد روشنتر و معنادارتر بنماید.

 اصل ماجرا چیزی دیگر بوده است. 
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جامه   کهچنان دریافته از  من  هایم  روحانیون  اید،  هستماز  همانمانوی  دارند.،  لقب  اَر تاوان  که   ها 

نیز از ارتاوان کنم. پدرم  گردم و پیام مانی بزرگ را به مشتاقان ابالغ میسالهاست که در گوشه و کنار دنیا می 

نیز   بود و پدربزرگم  بودو    ،چنینهممانوی  بزرگ  آموی  مار  مهترِ  غارِهمان    ؛او فرزند  یار  پیامبر   کاتب و 

 . اندنامیده هم به افتخار نیای نامدارم آمو  ی سفرها با وی همراه بود. مرادر همهکه ورجاوندمان مانی 

است در شام    سرزمینهمان  و این    ایمسورستان زیسته ما از تبار کلدانیانی هستیم که قرنها در قلمرو آ 

بیل ریشه دارند و تبار خود را  ر ام در سرزمین اَ. خانوادههای صور و صیداکوههای زاگرس و بندرگاه ی  میانه 

  ، دیرزمانی پس از آن    .جنگیدندرسانند که زمانی در لشکر آشوربانیپالِ سرافراز می نشینان شجاعی می کوهبه  

خدمت   خدمت    شاهنشاهاندر  و  میپارس  اشکان  دوراندر  کردند  حکومت    فرزندان  و  فرمانداری  به 

شدندمان  سرزمین  بودبرکشیده  همراه  او  با  مانی  کار  آغازِ  همان  از  نیایم  منطقه  خانواده  ..  یک  در  هایشان 

د کردم و  . من در چنین فضایی رشنداگویند از زمان کودکی دوست و همبازی بوده برخی می زیستند و  می

وستایی کوهستانی در نزدیکی اربیلِ باستانی و زیر دست پدری پارسا و پرهیزگار پرورده شدم و  بالیدم. در ر

ی وی آموختم. ایشان  را دیده بود، داستانها و رازهای فراوان درباره   از او و پدربزرگم که شاگردان مستقیم مانی

 گشودند و راهِ رهایی گیتی از چنگ اهریمن را نشانم دادند.   ی نور و ظلمت بودند که چشم مرا به نبرد جاودانه 

و برومند که با شاگردانی  بودم  ساله  سی سال پیش که بهرام گور به ناگاه ناپدید شد، من مردی چهل 

که دبستان  تان  س کوشیدم. از کودکی در مانِ مانوی می   نورکردم و در گسترش  فراوان از شهری به شهری سفر می

خوش نوشتن خط و زیبا کشیدن نقاشی و دلنواز نواختن موسیقی و آواز خواندن مانویان است،    و آموزشگاه 

توانستم  زبانهای بسیار فرا گرفته بودم و از این رو در برخورد با هرکسی و در هر شرایطی می   .را آموخته بودم

 های مانی را بازگو کنم. حقیقت آموزه
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مرا فراخواند و رازی را با من در    ا پنهان شود، استاد و مرشدمهبهرام از چشم  کهآن  چند ماه پیش از 

از  سینه به سینه  . آنچه در دل داشت،  شدنامیده می  بوخت و مار یزدان او دانشمندی بزرگ بود  میان گذاشت.  

نزدیکانش فاش شاگردان  پیشگویی مهمی بود که پیامبرمان در پایان عمر نزد  بود.  به او رسیده  مانی بزرگ  

جد من  ،  رفت شاپور  و به جندیشد  رگ به فرمان شاهنشاه بهرام بازداشت  ه بود. آن هنگامی که مانی بزکرد

با او همراه بود. سیمون کاتب و ایزدخواست مغ نیز با او همراه بودند و گفتارهای پیامبر را در واپسین  مار آمو  

با زبان رمزی خاصی که خودِ مانی    ان رااستادش   رازورزانه و پنهانی  تعالیم. آنان  کردندسفرش یادداشت می 

بوخت یکی از این دفترها را در اختیار داشت و مار یزدان.  نگاشتند  انی دفترهایشبر حاشیه   ،ابداع کرده بود

 ی نیای همنام خودم تراوش کرده بود.آنچه با من در میان گذاشت، اغلب از خامه 

بود. چندان میان مانی بزرگ و کرتیرِ موبد برقرار    دانید، از دوران جوانی دشمنی شدیدیمی  کهچنان

که این دو در آن هنگام که در رکاب شاپور پیروزمند در اردوی شاهی حضور داشتند و به نبرد با رومیان رفته 

جلس بحث و گفتگویی که بودند، با هم درآویختند و به هم ناسزا گفتند. دلیلش هم آن بود که مانی در م 

 ی آزردگی و خشم او شد.کست داد و مایه ز در آن حضور داشت، کرتیر را به سختی ششاهنشاه شاپور نی

به همین خاطر وقتی بهرام جوان بر تخت نشست، مانی دریافت که زمانه دیگرگون شده است. بهرامِ   

شکار ی کرتیر بود و از کودکی در هیربدستانِ او پرورده شده بود. از این رو بر همه آجوان مرید و سرسپرده 

ده خواهد شد. مانی زمانی که مرگ  برکشی  زمینایران بود که با قدرت گرفتن بهرام، کرتیر به برترین مقام دینی  

زیست و چون پیر و سالخورده شده  بینی کرد. در آن هنگام در مرو می شاهِ پیشین را نزدیک دید، این را پیش 

اش در بستر مرگ افتاده، با چند تن از شاگردان نزدیک   کرد. اما با شنیدن این خبر که شاهبود، به ندرت سفر می

شد و تابع حکم . سرزمینی که استانی از کشور پارس محسوب میکردندوستان پای در راه گذاشت و قصد ه 
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تعصب دینی کرتیر    بابود که به کیش بودایی گرویده و  شهربانش یکی از شاهزادگان ساسانی  ولی  شاهنشاه،  

 . بیگانه بود

بهرام به قدرت رسید، شاه را واداشت تا   که آن   نِ انتقام کشیدن از مانی بود، به محضه خواهاکرتیر ک 

. پیامبر ما چندان سرشناس و نامدار بود که سفر کردنِ  او را به تیسفون فرا بخواندپیکی به شرق بفرستد و  

ای جز کند و در جامه ان  کتمهویت خویش را  دروغ بگوید و  خود نیز مردی نبود که    .اش ممکن نبودپنهانی 

مردم نمایان شود. پس پیک به آسانی او را در زابلستان یافت و فرمان شاه را ابالغ کرد. ردای سپید ارتاوان نزد  

پیک و دو شهسواری که همراهش بودند به با  مانی به ناچار همراه    . پسسرپیچی از فرمان شاهانه ممکن نبود

دریافت که   ،ددیدر دست پیک  شاهنشاهی را  یاقوت  لحظه که مُهر    شاپور بازگشت. او از همانسوی جندی 

سالها پیش گفته بود، آماده و استوار    کهچنانبه دنیا نداشت و  هم  ای  دلبستگی.  است به پایان رسیده  اش  زندگی 

 گاه خویش پیش رفت.  به سوی شهادت 

و در آنجا نیز طی هفتاد روزی  شاپور همراهی کردندجد من مار آمو و یارانش پیامبرمان را تا جندی  

که در سپردند. کرتیرِ اشموغ  نوشتند و در خاطر میبا او در تماس بودند و گفتارهایش را می  ،که زندانی بود 

بود تا انتقام آن روزها را از    درصدددوران جوانی در بحث و مناظره از مانی به سختی شکست خورده بود،  

گوشه و کنار ایرانشهر به دربار  ن موبدان زرتشتی را از  تریدانشمندان و زیرک   از این رو نیرومندتریناو بستاند.  

مانی نیز از سوی دیگر به شاگردان و یاران دانشمندش  تا با مانی به بحث و مناظره بنشینند.    دبهرام فرا خوان

 اش شتافتند. پیام فرستاد و همه از سراسر ایرانشهر به یاری 

موبدان در یک سو و مانی و ارتاوان در   بهرام برگزار شد و کرتیر ومجلس بحث در حضور شاهنشاه   

سرانجامِ  بر    کهبود  اینای کرد و آن هم  سوی دیگر به شرح آرای خویش پرداختند. کرتیر در این مجلس رندی 

آرای مانی انگشت نهاد و تاکید داشت که پرهیز از زناشویی و سالح به دست گرفتن و فن رزم آموختن، که 
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ی غارتگرانِ رومی و هپتالی باز شود و راه را بر حمله ی ناتوانی و سستی ایرانشهر می کرد، مایه می  ی تبلیغ مان

دانستند و خراج یا سرباز به  ابع شاهنشاه می در شرق، خود را ت  رومیان در غرب و قوم هپتال و هون کند.  می

یشه کنند و سر از اطاعت خاندان ساسان بیرون  کردند، اما در کمین فرصتی بودند تا سرکشی پدربار گسیل می

دانست و دین او را آفتی برای امنیت  دشمنان  کرتیر تا آنجا پیش رفت که به تلویح مانی را کارگزار  بکشند.  

 ایرانشهر قلمداد کرد. 

ی نبرد نور و  مانی که در شرح داستان آفرینش خویش استوار و نیرومند ظاهر شده بود و از فلسفه  

  به شیوایی دفاع کرده بود، نتوانست چندان که باید و شاید در برابر این حمله تاب بیاورد. او ناگزیر ظلمت  

در این میان موبدان توانستند این حرف را از زبانش بیرون   و  شرح دادی اخالق را  بارهنگرش خویش در

کالبدهای تیره و ظلمانیِ مادی    ی جانهای نهفته دربکشند که در نهایت خواهانِ نابودی نوع بشر و رهایی همه

را قانع  بود که شاهنشاه  سخن  ن  یهم  .در تضاد بود  زمینایران است. این سخن با آبادانی و نیرومندیِ مردمان  

 د.  نزندانی کندهد مانی را فرمان کرد تا 

به  مانی که مردی سالخورده و فرتوت بود، هم در جریان بحثها با دشواری روبرو بود و هم بعدتر که   

به دیدارش بروند  ماهر    انشد پزشکمانع میبا بدخویی  کرتیر    .بیمار شد و چندان نپایید  سرعت به  ،زندان افتاد 

توزی را به نهایت رساند و  بعد هم کیندرگذشت.    وخیم شد و در زندان  سرعت بهو به همین خاطر حالش  

کنند.   دار  بر  را  تا جسدش  داد  مفرمان  مانی و  بودند در آن هنگامی که  به بحث مشغول  نوبتی   ،وبدان  در 

شان در بزرگداشت تن و جسم جانداران چندان آزرده شد که با های مخالفان و کوششپیامبرمان از حمله

دهد پس از مرگش کالبد  شمارد که ترجیح می صدای بلند پرخاش کرد و گفت تن خویش را چندان خوار می

 شخورها شود.  جانش را بر تیری بیاویزند تا خوراک البی
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اش بر این جمله تاکید کرد و چندان مانی با بدخواهی و زیرکی همیشگیدن این سخن  با شنیکرتیر  

ی ای شود. کینه مصرانه از شاهنشاه خواست تا حتما با جسدش چنین معامله در همان مجلس  را برانگیخت که  

بهرام    سر او بر نداشت و شاهنشاه  کرتیر از مانی بزرگ چندان شدید بود که پس از مرگ رقیب هم دست از 

شاپور  ی جندیی وفای به عهد، پیکر مانی را بر کنار دروازهرا واداشت تا به استناد به همین حرف و به بهانه 

 شد. دیگر خرفستران مار و مور و بر دار کشند و آن پیکر مقدس چندان آنجا ماند که بپوسید و خوراک 

راند  میهایی سهمگین بر زبان  ، پیشگوییرفت شاپور پیش می ندیاز زابلستان به سوی ج وقتی  مانی   

این پیشگوییشاگردانش یادداشت می   و از  بر    زودیبه ها آن بود که  کردند. یکی  شاهی همنام بهرامِ جوان 

صات  تخت خواهد نشست و نیروهای روشنایی را در نبرد با ظلمت راهبری خواهد کرد. مانی بزرگ مشخ

تاخت خواهد آورد.   زمینایران د و گفته بود که سه بار بالی بزرگ بر  ا با دقت شرح داده بو این شاهِ آینده ر

این بالها دو قرن    ، ویک بار از شمال خاوری و پس از آن از جنوب باختری و بعد از آن باز از شمال خاوری

 و هفت قرن با هم فاصله خواهند داشت. 

نیروهای  هربار  اگرچه  رد.  شاهی به نام بهرام دفع خواهد کهمچنین گفته بود که هر بال را  مانی بزرگ  

از پای بیندازند. گفته    ،قدرت و توش و توان یابد  کهآن  را پیش ازوی  اندرکار خواهند بود تا  ظلمانی دست 

ی دیوپرستان برای  شان در دفع حمله همگی از تبار ساسانیان خواهند بود، و کوشش   ،شاهبود که این سه بهرام 

به  گناه بهرامِ جوان بود که  ،منظورش از این سخن  . ی ننگی که بر نامشان نشسته را پاک کنندت که لکه آن اس

سرسپردگی  در  خاطر  کرتیر  به  بود.  وی  شهادت  اش  اصلی  این مقصر  بهرامروانِ  رو  از  به    شاهنشاه  جوان 

تا گردد  می ه زمین بازبه نام بهرام بدر کالبد شاهی  بارها  شود و  در چنبر تناسخ گرفتار می پیامبر  مرگ  ی  بادافره 

 مهیب خویش را جبران کند.گناه 
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پیامبر جاری شده بود را تنها گروهی ها بر زبان  ی بهرام از مرگ مانی سالها گذشت و آنچه درباره  

کمتر  دانستند. پیامبرمان گفته بود با ناتوان شدنِ هر بهرام، بهرامِ بعدی با توش و توانیاندک از رازآشنایان می

گفت که اگر بهرام اولی در خویشکاری خود ناکام بماند و  ی تناسخ به میدان خواهد آمد. او می در چرخه

تر زاده خواهد شد و به همین ترتیب  تر و فروپایهشود، قرنها بعد در قالب مردی ناتوان  یتسلیم نیروهای تاریک

، این بهرام ناتوان و گمنام امکانِ غلبه بر دشمن  نمایدهای بزرگ آینده رخ می این امکان هست که وقتی تباهی

 را از دست فرو گذارد و تسلیم تقدیر گردد. 

است و تاج را از میان دو شیر برگرفت و بر رقیبان چیره شد،  وقتی بهرام گور از سرزمین حیره برخ 

مانیِ پیامبر خواهان  ارتاوان بلندپایه تردیدی نداشتند که این همان شاهی است که مانی پیشگویی کرده بود.  

همه بودرهایی  کالبدشان  زندان  از  روانها  بودا.  ی  بود    مانند  زنجیره معتقد  تناسخ  ختمِ  که  ی  چیرگی  است 

ی نیروهای مهاجم به  بود و همهغیور  . با این همه مردی سخت  کندممکن مینیروهای روشنایی بر تاریکی را  

نفرتی که از جنگ و خونریزی داشت، در دوران    ه با تمام. چندان کدانست را کارگزار ظلمت می  زمینایران 

 انگیخت. بر  نبرد سواران را به اسربازان و شتافت و شاپورِ جنگاور به نبرد رومیان  شاهنشاه در رکاب  جوانی

این را می   نیز  دیگر  نور و    زمینایران دانستند که خاک  ارتاوان  مقدس است و رویارویی فرجامین 

ها به هپتالی   ترشان یعنیی متمدنها و شاخههون  وقتیو رقم خواهد خورد. برای همین  ظلمت در این قلمر

خاقان ارتاوان را   . اگرچهبه او روی خوش نشان ندادندتاختند و تا مرو پیشروی کردند، مانویان    زمینایران 

به مانویت گرایشی داشت. وقتی    شمردمی محترم   از راه   شاهبهرام و خود  اندک  به نبرد  با سپاهی  پنهانی  ی 

   .بزرگی در میان ارتاوان پدید آمد یداد، هیجان شانها شتافت و در نبردی چشمگیر شکست لیهپتا

های پلیدِ کرتیر مغ رهایی دادند که این بار از بندِ آموزهی را نوید میشاه بهرام بازگشت  رازآشنایان  

که نزد بزرگان هپتالی   مانویسرایان  نغمه است.  ی خویش عزم را جزم کرده  یافته و برای بازگرداندنِ کَرمَه 
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داشتند، چشمگیر  جریان    محبوبیتی  مهم  این  در  خبرهایی  بهرام  برای  دشمن  اردوی  درون  ز  الشکرکشی 

شمردند و به این ترتیب در دل سربازان  ناپذیر میهایشان شاهنشاه جنگاور را شکست فرستادند و در ترانه می

 کاشتند. بذر ترس می مهاجم 

خود را برکنار فرمانروای  به سرسپردگی نزدش آمدند و    هونتالیان غلبه کرد، خانهای  پ وقتی بهرام بر َه 

کردند و کسی را که از ساسانیان فرمانبری داشت به جای او برگزیدند. بهرام که از جنگاوری ایشان آگاه بود،  

ستایش رستم سکا  ه بود که سرودهایی در  که در میدان نبرد دید  خصوصبهقصدِ نابود کردن ایشان را نداشت.  

دانند. پس بر ایشان سخت نگرفت ان اوستایی قدیمی مربوط می خوانند و خود را به پهلوانو اسفندیار کیانی می

به ایشان وا گذاشت تا  را هم  در بلخ اقامت گزیند و شهرهایی که در اختیار داشتند  شان  خاقان و اجازه داد تا  

 ل قلمرو ایرانشهر آرام و قرار بگیرند. همچون استانی در داخ

باز بود را به شهربانی بلخ گماشت تا بر ایشان  رسه که مردی زیرک و سیاست برادر کهترش نَ  بهرام

قاعده نرسه دل در گروی مهر دختر خاقانِ شکست خورده دارد و فراتر از  که آن نظارت داشته باشد. غافل از

آمد خاقان  ر این دلدار و دلداده باال گرفت و بهرام هم که بدش نمیدتر کاکمی بعگرم خواهد گرفت.  با ایشان  

هپتالی  داد. وقتی  برادرزاده  بعدی  نشان  موافق  این وصلت روی  به  باشد،  نرسه و شاهدخت  اش   سرپیوند 

که   از آن پس بود  .او را به رهبری پذیرفتندبیش از پیش استوار شد و  هپتالیان  گرفت، جایگاه نرسه در میان  

 . شاه نامیدندوران نرسه را ت

را آباد ساخت، به    شدهرا استوار داشت و روستاهای ویران   زمینایران وقتی بهرام مرزهای خاوری   

استانهای جنوبی   به  تا  به هند خود ماجرایی کشور  جانب هند پیش رفت  سرکشی کند. داستان سفر بهرام 

  شینیم و داستان آن را برایتان بازگو کنم. کوتاه سخن رنگین است و سزاست که شبی دیگر گرد آتشی دیگر بن

تنها به هند سفر کرد تا کار و  و فروپایه ی بریدی به شکل ناشناس در جامه در همین سفر بود که بهرام  کهآن 
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به تازگی به جای شاپور  شَنگَل نام داشت و    شهربان هند در این هنگام  .را بنگردفرماندار آن سرزمین  بار  

هایی شنیده  شایعه چشمها و گوشهای شاه  بیماری درگذشته بود و    نشسته بود. شاپور ناگهان در اثرهندوشاه  

شنگل که سرداری زورمند و دلیر بود و داماد شاپور، به جای او نشسته بود .  بودند که گویا مسموم شده است 

سری نمایانی  ن غرور و خیرهوچ ولی  شاهنشاه را هم گرفته بود.  و تایید سرداران و دیوانساالران وفادار به  

 داشت، این نگرانی را پدید آورده بود که مبادا سرکشی کند و خاندان ساسان را با آن اقلیم بر سر خشم آورد. 

رفت و گفت پیغامی از سوی شاهنشاه برایش آورده است.  شنگل بهرام همچون پیکی ساده به دربار 

اش نگرفتند و حدس رس پوشیده بود، چندان جدی ای مندجامه تنها بود و    کهآن   درباریانش به خاطرشنگل و  

شنگل در آخر هم که درگیر شد  ماجراهایی زدند که پیامی عادی آورده باشد. اما در زمان اقامتش در آنجا در 

باعث شد از خیال طغیان و سرکشی در برابر شاهنشاه پارس دست هم  ساخت و  و شیفته  را به بهرام مدیون  

پیوند زناشویی بست و او با دختر او    ،بهرام هویت خویش را بر شنگل آشکار کردکار  ایان  پ  دروقتی  بکشد.  

 .که در شکارگاه دل به شاه پنهانکار باخته بود، بانویی بود زیبارو و چابکسوار 

ی جادوگر روبرو شد. سوکامه که دوست  که بهرام برای نخستین بار با سوکامه جریان این سفر بود  در  

کی گذاشته و  مان به داستانش اشاره کرد، زنی پلید بود که خود را یکسره در اختیار نیروهای تاریخوارزمی

و بهرام به    یزدگرد درگذشت   که آن   بسیاری از ارتاوان مانوی را نیز با مکر و دروغ به قتل رسانده بود. پس از

بود، به زادگاه  هندوستان  پسرش شهربان  ای نامدار تبدیل شده بود و  ، سوکامه که حاال به ملکه تاج کیانی رسید

کهن پایبند بود که از دیرباز در هندوستان وجود داشت   یخویش بازگشت و در تاکسیال اقامت گزید. او به آیین

بوداییان مخالف آزار  های رنگارنگ روا میهایی خونین را برای بت و قربانی آنجا که مانویان و  از  داشت. 

ر آزار و کشتار دکردند، دشمنی او را برانگیخته بودند و از این رو  را نکوهش میجانداران بودند و قربانی  

 کرد. نمیاز هیچ کاری فروگذار نی و بودا پیروان ما
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بندگان اهریمن در   .دست بودسوکامه جادوگری چیره   از  باستانی خوانده بود که یکی  در کتابهای 

نگام مرگ آن را همراه با خویش در گوری مجلل و  زمانهای دوردست طلسمی سخت نیرومند یافته و به ه 

ته شده بود و پانزده قرن پیش کاهنی  مخفی مدفون ساخته است. این طلسم از سنگی گرانبها و بلورین ساخ

ای بود که  ای جادویی را بر آن حک کرده بود. این بندوا جادوگری افسانه ه نام بِند وا جملهمرموز و بدخواه ب

شناختند و این نامی بود  ن می پَر زیست و دشمن بزرگ او بود. پیروانش او را با لقب کَدر دوران زرتشت می 

 دادند.  گران و دعواخوانان می که در زبان ایرانیان قدیم به زمزمه 

کر بود  بندوای  چنان سرسخت  زرتشت  با  دشمنی  در  پیروانش  پن  با  سالخوردگی  در  میان  که  در 

را    یخواند و وفرا میآیین نو  را به دشمنی با  مردم  د و  کرای سفر میله ای به قبیقبیلهسکاهای جنگاور از  

ها سرکرده بین    ،. به خاطر نیروهای جادویی سهمگینی که در اختیار داشت دانست می دشمن ایزدان باستانی  

زی خواستند تا برایشان از ایزد وای پیروو جنگاوران پیش از شتافتن به میدان نبرد از او می  نفوذی داشت 

به سودای غارت بلخ به این شهر حمله بردند، از او روزگار گشتاسپ کیانی  در  در آن هنگام که سکاها    بطلبد.

ش نام داشت و ف رَکه وید بندوای کرپن  یکی از پیروان  که  بود  بردند. در جریان همین لشکرکشی  فرمان می 

 اند.  پیکر بود، مامور شد تا زرتشت را به قتل برسسر و غول مردی خیره

دانست به پایان عمر خویش رسیده، از  زرتشت که سرنوشت خویش را در اختران خوانده بود و می

ویدرفش  ی بلخ که خویش ساخته بود، در انتظار سواران دشمن باقی ماند. پس  گریز پرهیز کرد و در آتشکده 

در آن هنگام   که آن  زرتشت بات.  اش کرده بود، به جنگش رفلوده ای که بندوا با خون زهرآگین اهریمن آبا نیزه 

همانند مانی بزرگ هفتاد سال سن داشت، تبرزین به دست گرفت و در دفاع از آتش مقدس با تورانیان در 

 ی ویدرفش کشته شد.  آویخت، اما به ضرب نیزه 
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و در آن هنگام در    اسفندیار ورجاوند که پسر و سپهساالر گشتاسپ کیانی بودشامگاه همان روز،  

  ضرب  هنیز ب   بلخ به شکار مشغول بود، بازگشت و دلیرانه با مهاجمان جنگید و ویدرفش گُجَسته را  از  خارج  

گریختند و از آنچه غارت کرده سکاهای تورانی بلخ را رها کردند و  بر خاک افکند. پس    گرز گاوسر خود

هایی که به تاراج بردند،  ز چیزیکی اکه  چنین آمده  . در کتابهای مانویان  بودند، تنها اندکی را با خود بردند

ی آتشکدهزرتشت با دست خویش آن را در  که از مینو بر گیتی فرو افتاده بود و  بود  سنگی بزرگ و بلورین  

ربود و دست به دست  ویدرفش وقتی زرتشت را به قتل رساند، آن را  بر فراز آتش مقدس آویخته بود.  بلخ  

ی پلید قدرت خویش را از آن ان گوهری بود که سوکامه هم  این  .بندوا آن را در اختیار گرفت چرخید تا  

 کرد.دریافت می

از بلخ می با خود بردند و سکاهایی که  گریختند، پیکر بی فرزندان تور وقتی  نیز  جان ویدرفش را 

سوزان وی شرکت  شان در مراسم مردهان مهتربزرگ داشتند و    ،پیامبردشمن زرتشت بودند او را به خاطر کشتن  

بالین وکردن بِن دوا پیش از اجرای آیین به  را برابر چشمان او مقدس  سنگ    یدرفش زهرآگین رفت و آند. 

کالبدش گریخته و پیرامون جسدش سرگردان  از  که  روان ویدرفش  پس    و وای بد را به یاری طلبید.  گرفت 

اش به سرخیکه ، فت پرتاب نشد و در دل سنگِ سرخی جای گر و اقلیم شبانه به سپهر ظلمانیِ بدکاران بود، 

شاگرد و مرید  یکایک . بندوا با این ترفند کشیدفریفت و به کام خویش میماند و روانها را میمی افق غروب

را در اندرون بلورِ سرخ زندانی همه  و  رد مدام رهاند،  ی زاد و مُگرفتار آمدن در چرخه خونخوارش را از  

 ساخت. 

نزدش بیاورند و روان خویشتن  به گ افتاد، خواست تا بلور را در آن هنگام که بندوا خود به بستر مر  

کرپن   ان سنگ سرخ نسل اندر نسل در میان جادوگرپس  را نیز به همین ترتیب در آن سنگ پنهان ساخت.  

.  غلتیدی سنگ فرو می در سینه دست  ای چیرهمبارزی خونخوار یا جادوپیشه روان  و هر از چندی  باقی ماند  
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بلور بازوی همه که دارندهطوری   .خویش گرد آورددر  مهیب  نیرویی    تدریجبه   چنین بود که  ی اش از زور 

برخوردار    جنگاورانِ در سنگ  اقامت همههای  بر شعبده و    شدمیگرفتار  آن  ی جادوگران  در  مسلط  گزیده 

 .گشت می

ه پایان ای بهزاره  که آن   طی قرنهای پیاپی دست به دست گشت، تا  شنیروهای مهیب   باسنگِ سرخ   

بندوای کرپن به   یهوادن  . در آن روزگارگیتی را با مهر و تدبیر فتح کردزاده شد و  کوروش پارسی  ید و  رس

های ، و اینان مردمانی جنگاور و دلیر بودند که در گروههای عظیم در چراگاه کردخدمت میسکاهای تیزخود  

می کوچ  نوک شمالی  کالهخودهای  و  و  کردند  میتیز  سر  بر  با  جادوگر  بندوای  فرزندان    .گذاشتندبلند 

  ا پشت در پشت خود را بهای تیزخودها وصلت کرده و با ایشان خویشاوند شده بودند. همگی هم  سرکرده 

بودند که  دامن زده  این افسانه  به  ،  بسیار شبیه بودند به هم  پدران و پسران  چون    شناساندند.می نام نیایشان  

عمری زد وای روان بندوا را در مشت گرفته و به وی  گفتند ایتند. میی معاصر زرتشت هسبندواهمگی همان  

. از این رو نفوذ این خاندان در میان امیران جنگاوری که در سغد و خوارزم و قلمرو  بخشیده است جاویدان  

 .  ترسیدندشان می و همه از نیروی اهریمنی زیستند، چشمگیر بودسکائیه می 

با هیچ  کهآن   کوروش  در  نداشت،   تعصبی  و    دینی  داشت  قرار  زرتشت  آرای  تاثیر  زیر  اما سخت 

او در اصل وارث تاج و تختی بسیار دیرینه بود که از ازل وجود داشته و کهنترین  استادانش مغانی بزرگ بودند.  

ایالم را احیا کرد و  شد،  ساله  پادشاهی گیتی بود. وقتی چهل انشان به شوش رفت و پادشاهی کهن  بر  از 

و تازه مادها را هم مطیع کرد،  ین اورنگ شاهی بر کل زمین بود. اندکی بعد بود که  شست که نخستاورنگی ن

را  سکاها  کوشیدند  . دیوپرستان  و به مخالفت با او برخاستند  جادوپرستان احساس خطر کردند در این هنگام  

با شاهان ماد روابطی   شترپی   کهمردی هوشیار و نیکخواه بود    های تیزخودسرکردهولی  بر پارسیان بشورانند.  

ی او شده بود. از این رو را دیده و سخت شیفته کوروش  او در میدان سوارکاری و شکارگاه    .دوستانه داشت 
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 با او رفتار کرده و دخترش را به زنی گرفته، شده و با احترام  جانشین واپسین شاه ماد  وقتی دانست کوروش  

 دوستی داشته باشد. خواست تا با او 

با پسر کهترِ فرمانروای    پس مردی جسور و خونریز بود.  بود،    های کرپنرهبر فرقه ندوا که  سو ب  از آن

و  دسیسه   هاتیزخود چید  تا  منتظر  ای  مناسب  ماند  دهدفرصتی  وقتی  دست  فرزندش .  و  کوروش  روزگار 

پدر نام داشت،    که اَسکون خَه نشناس  پسرِ نمک این  کمبوجیه سپری شد و جنگی داخلی در ایرانشهر آغاز شد،  

 اش را به ضرب خنجر کشت و خود رهبری سکاهای تیزخود را بر عهده گرفت.  سالخورده 

های و آموزهبودند  سکاهای دلیر و جنگاور هنوز به دین زرتشتی نگرویده  بسیاری از  در این هنگام  

نرم بود، دست به  کهتر  داشتند. پس اسکونخه که مانند موم در چنگ بندوای  ی وی را خوش نمینرمخویانه 

خ جادویی دلگرم بود که سنگ سرهمان  های قلمروش گشود و زرتشتیان را کشتار کرد. او به  ویرانی آتشکده 

 شد. می شای پیروزی مایه هر بار در نبردها در اختیار داشت و بندوا 

های  داریوش بزرگ بر رقیبان غلبه کرد و شاهنشاه پارس شد و به سوی سکا  زودیبهبا این همه  

مانند کوروش نزد مغان تعلیم دیده بود. او در واقع  تیزخود لشکر کشید. داریوش خود مردی دانشمند بود و  

  ی مقابله شیوهبه همین خاطر  شد.  ای ناگسسته شاگرد زرتشت محسوب می با زنجیره خود مغی رازآشنا بود و  

سکاها با وحشت ریوش رویارو شدند،  داو  اسکونخه  که  دانست. پس زمانی  ها را نیک میبا جادوی سیاه کرپن

 ست. اثر ابی طلسم بلور سرخ بر پارسیان دریافتند که 

و امروز نیز اگر به    شکست خورد و اسیر شد و به جرم کشتن پدرش اعدام شداسکونخه در آن نبرد  

انتهای صف دشمنان داریوش خواهید دیدکوه بغستان بروید، پیکره از نخست  . تیزخودها  اش را  دچار که 

  . به پیروی از داریوش گردن نهادندی بودند و اسکونخه را به خاطر پدرکشی نبخشیده بودند، زود  دودستگ

شما وحشی  سرزمینهای  در  ناچار  به  شاگردانش  و  دوم  شد بندوای  سرگردان  همانجا  بیشترشان  و    ند لی 
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کینه .  نددرگذشت این حال  تشدید با  و  تجدید  نسل  به  نسل  پارسیان  و  مغان  از  از شد.  می  شان  هفت پشت 

، به دارایان در دوران داریوش  که آن  همچنان کوچ خود را به سمت غرب ادامه دادند، تا  بندوای کهتر فرزندان

 . در آسمان درخشیدن گرفته بوداسکندر این همان زمانی بود که اختر شوم قلمرو مقدونیه رسیدند. 

سنگ  شامگاهی تیره و توفانی  او    .شدمیده میبندوا نا ی این خاندان همچنان  در این هنگام سرکرده 

مطیع پارسها  در آن هنگام هنوز  ، که  به دربار فیلیپ مقدونی وارد شد جسورانه  سرخ را بر گریبان آویخت و  

ی خردمندان  . فیلیپ که سخت شیفته کردی مقدونیه حکومت میدورافتاده استان  بود و همچون شهربانی بر  

را تشخیص    هابتواند تفاوت میان مغان و کرپنخردمند نبود که  قدرآن  هرچند.  ردایرانی بود از او استقبال ک

 . دهد

ادعا کرد که همان جادوگری است که زرتشت را به قتل رسانده، و با ادعای جاودانگی گر  بندوای حیله 

د. ن یان برآشوبپارسبر    تاانگیخت  را بر  دل را مرعوب کرد و ایشان  هایی که بلد بود، مقدونیان سادهبندی و چشم

اش از سرکشی در برابر سروران  سر بود، در دل چنین آرزویی داشت، اماکه مردی حریص و خیرهفیلیپ  

ناپذیر شده،  آسیب مرگ و  نفس فریبکار بندوا بر او کارگر افتاد و با این سودا که بی با این حال    .یدهراسمی

غارت و ویرانی شهرهای  . در آغاز هم به  اندازی کرددست   سرزمینهای اطراف سپاهیانی نیرومند تجهیز کرد و به  

 .  دست گشود، که خارج از مرزهای بوم پارس قرار داشتندیونانی 

و عمر خود را به    عقلو کمبود  نزدیک شد که جوانی امرد  فرزند فیلیپ  اسکندر    در این میان  بندوا

ندر سری نترس داشت و مثل گرگ از شنیدن گذراند. با این حال همین اسکمیگساری و همبستری با مردان می

مراسمی ی  میانهپدرش را در  فریفت تا  نیز همچون اسکونخه  را    اسکندربندوا  پس  شد.  بوی خون سرمست می

ی بندوای جادوگر شده بود و از این سالها دلباخته گویند که مادر اسکندر در این  رساند. می ببه قتل  مذهبی  
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ی مطیع وی بدل گشت. بندوا جوان مقدونی را واداشت تا پس از کشتن  بنده   اش بهرو بود که فرزند گجسته 

 ادرانش را نیز یکایک به قتل برساند و چنین شد که اسکندر به رهبری مقدونیان رسید. پدر، بر

  . پسنابود شود انهمچون اسکونخه به دست پارسینیز اش پروردهدست که این شاهِ بندوا نگران بود  

ند. آنگاه بر آن به خط ده صیقل بتراشند و آن را به گوهرسازان سپرد تا  ای کوچک برید واز سنگ سرخ تکه

باستانی سکاها نام دیوی نیرومند را نگاشت و آن را به اسکندر سپرد تا به گردن بیاویزد. چنین شد که اسکندر 

ها و سرداران  خامنشی ناپذیر گشت و نخست بر رقیبان و خویشاوندان خویش و بعدتر بر ه در نبردها شکست 

 نیرومند پارسی غلبه یافت. 

را خوش نداشت، با  ایرانیان  د پدرانش دشمن ایرانشهر بود و مانند نیاکانش آشتی و مهرِ  بندوا که مانن  

پا گذاشت و وقتی شعله اردوی اسکندر   به رسید،  سغد و خوارزم  به  جنگ    هایسراسر بوم پارس را زیر 

که   هخامنشیشتار کردند. با این همه سرداری  ی ساکنان بلخ و سمرقند را کمهتحریک او بود که مقدونیان ه 

از سغد و ،  بوداردشیر  و لقبش  باز  نامش   ایشان را  اسکندر را بر عهده گرفت و  برابر  رهبری مقاومت در 

برد    رشیواردوی مقدونیان  چون وقتی به  خوارزم بیرون راند. او بود که انتقام مردم بلخ و سمرقند را ستاند.  

اسکندر کمی بعد باز را به اسارت گرفت و دست یافت و او را به قتل رساند.  نیز  به بندوا  شان داد،  و شکست 

 هایی باورنکردنی به قتل رساند. او را به انتقام مرگ جادوگر با شکنجه 

ا در  خبر بودند، گوری مجلل و زیبسنگ سرخ بی اقتدار  پس از مرگ بندوا، اسکندر و مقدونیان که از  

اش آویخته مانده  جنازهگردن  همچنان بر  گردنبندش  دفن کردند، در حالی که  آنجا  زیرزمین ساختند و او را  

انند اسکندر از زنان بیزار بود و با مردان  ماو هم    .و سی سالهبود  جوان    ،بود. بندوا در زمانی که به قتل رسید

ی جادوگران نیرومندی  گ او سلسله د که با مرپس چنین ش  .، از این رو زن و فرزندی نداشت آمیخت در می

 شان از یادها رفت. که هشتصد سال از دوران زرتشت تا آن هنگام ادامه یافته بودند، از هم گسست و خاطره
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مان دیروز گشوده شده، گور بندواست که  تازه  ی دوست ای که به گفته مینیی زیرزشکی ندارم که آن دخمه 

 ست.پس از قرنها نمایان شده ا 

آن باقی  ی کوچکی از  آن تکهطلسم سرخ که مدفون شده بود، از یادها رفت. تنها  قرنها گذشت، و   

 دیوانه را از گزند خودش حفظ کند.. آن هم چندان نیرومند نبود که آن جوان  در اختیار اسکندر بودماند که  

اش دونی که انگار پدر اصلی اندکی بعد اسکندر شروع کرد به کشتن اطرافیانش و چنین بود که سرداری مق

برادرش بوده، به او زهر خوراند و روانش را به دوزخ ظلمت اش که انگار  ای چید و ساقیهم بوده، دسیسه 

 فرستاد. 

سرخ سنگ  مرگ  آن  از  سردارانش  بارها  اسکندر    پس  میان  تادر  گشت.  دست  به   که آن  دست 

دلیرتُخاری  نژاده های  با درف، آن سوارکارانِ  دلیر  اینسوی هندوکُ   شهای سبز خودی  به  ش  از ترکستان چین 

، و آنان از تاختند و مقدونیان را از کشورمان بیرون راندند، این گوهرِ شگفت به دست شاهان کوشانی افتاد

ی . خاندان سوکامه راندندخویشاوندان فرزندان اشکان بودند که بر هند و هرات و پنجاب و کابل فرمان می 

طلسم به چنگ آن زن اهریمنی افتاد. او در تاکسیال  این چنین بود که  هان پیوند داشت و  جادوگر با این شا

سخت   داشت. از این رو  یرازهای گذشتگان آگاه سخنان راهبان بودایی و مانوی و زرتشتی را شنیده بود و بر  

 . در جستجوی گور بندوا بود تا سنگ سرخ اصلی را بیابد و به قدرتی باور نکردنی دست یابد

که فرزندی از دریافته بود این را پرورد. ای پلید در دل میخواسته وقتی سوکامه دل از یزدگرد ربود،  

  ایرانشهر را از بالهای   ،اگر بماند و بپاید   است. فرزندی کهکه تناسخ بهرامِ خطاکار  شود  می پشت شاه زاده  

از سویی به خاطر   .را در اختیار خود بگیرد  کوشید تا روان یزدگرد را تباه سازد و اوخواهد رهاند. پس  بسیار  

ه خاطر منافع شخصی. وقتی سوکامه گوهر سرخ را به  اش به نیروهای ظلمت و از سوی دیگر بسرسپردگی 

جنگاوران و  چندین و چند تن از  ی انحطاطش شد. روان  شاه هدیه کرد، نیرویی که در آن نهفته بود مایه 
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دل از شوشاندخت را فریفتند و باعث شدند  یزدگرد  ها  همینبود.  کرده  آن طلسم کمین  جادوگران باستانی در  

گونه تنها به سوکامه متوجه شود. شاهنشاه که خود به شیدایی و تغییر حال و وسواسد  ریو دلبران دیگر برگ

برش ای ناخوشایند برایش اتفاق افتاده، هرچند از طلسمی که در چنیافت که حادثه خود آگاه بود، این را درمی

. گراییدترشرویی    اخالقی تند پیدا کرد و به بدخویی و  گرفتار آمده بود، خبر نداشت. به این دلیل بود که

هرچند کمی   چندان که بلندپایگان و اشراف را به تنگ آورد و باعث شد دسیسه کنند و جانش را بستانند.

 بهرام واگذارش کرد. دخت سنگ را ربود و کمی پس از آن به پسرشپیش از این ماجرا، شوشان 

سرخ اصلی  اش را به سوی سنگ  دارنده طلسمی که به شاه اهدا کرده،  دانست که  می این را  سوکامه  

پایید و امیدوار بود که روزی آرامگاه از این رو در زمان حیات یزدگرد کسانی گمارده بود و او را می  .کشدمی

زی که بهرام را در کسوت پیکی ساده در هند دید، بندوا گشوده شود و سنگ اصلی را به چنگ آورد. آن رو

کرد شاه پی برد. او گمان میآویز وی شناخت و بنابراین زودتر از همه به هویت شاهنسنگ سرخ را بر گردن

این گوشه  به  را  او  که  است  آشنایی طلسم  بهرام  ماجراجوی  با خوی  که  پهناورش کشانده، چرا  قلمرو  ی 

 را گزارش کنند. فرستاد تا هر حرکتش کسانی را ر گرفت و را زیر نظبهرام نداشت. پس 

نگران بود  دل  . چون پایید، او را میبازیابدرا در هند  بهرام    کهآن   از دیرباز و حتا پیش اززن جادوگر  

که به رقیبی برای فرزندش شاپور تبدیل شود و او را از دستیابی به تاج و تخت باز دارد. حتا در آن هنگام که  

بیابانهای یمن سرگردان بود نیز جاسوسان سوکامه از او خبر مینوجوان  م  بهرا گرفتند و بانویشان را از  در 

 کردند.  خبردار می بالیدن شاهزاده 

پی   ،کودکی بیش نبود وی  ی بهرام بود، در همان هنگام که  خمی شهربان عربستان که پرورنده نُعمان لَ 

مردی دلیر  نعمان  زخمی به او برسانند.  بدخواهان چشممبادا  ه  شد ک  نگرانپس    .پایندکه کسانی او را میبرد  

تاخت و از شهرهای آن مناطق برای شاهنشاه ایران  و جنگاور بود و هر از چندی به قلمرو روم و مصر می 
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ی مصر را دید که از جور و ستم حاکم گرفت. یک بار که چنین کرده بود، قومی از مردم اسکندریه خراج می 

زیستند. نعمان ایشان را در پناه خود اگوار می ی بیابان سینا در شرایطی ننجا به جان آمده و در حاشیه رومی آ

شان داد و آب و ملکی به ایشان داد تا برای خود زندگی کنند. رهبر این قوم معماری گرفت و به عربستان کوچ 

بود و خیلی زود مورد محبت نعمان قرار    نامدار و خردمند بود به نام سنمار که از یونانیان مقیم اسکندریه

 ستی نزدیکی پیدا کرد. گرفت و با او دو

که نبوغی هم  سنمار    .ی پاسبانی از بهرام داشت را با او در میان نهادی خاطری که دربارهنعمان دغدغه  

شکلی که    نظیر برای بهرام بسازد، بهای بیدر طراحی بناها و ساخت کاخها داشت، بر عهده گرفت که خانه 

در شهرها    زخمی برساند. شاهنشاه یزدگرد ممنوع کرده بود که بهرام هیچ دشمنی نتواند در آنجا به او چشم 

نعمان دشتی   این رو  از  به  را  پرورده شود.  او    ،سنمار سپرددر کنار رود دجله  انگیز قصری شگفت آنجا  و 

شد و بی حاجب و  ، گم میکردر میاش عبواز دروازهساخت. این قصر چنان ساخته شده بود که هرکس  

های پنهانی و کرد. همچنین راههای مخفی، پناهگاهای راه ورود و خروج به آن را پیدا نمی دربان هیچ بیگانه 

که اگر لشکری به آن حمله  طوری   شده بود.هایی مرگبار در بام و کف و دیوارهای این قصر جاسازی  تله 

 آمدند.تاالرهای وسیعش یک به یک از پای در می بردند، در راهروهای تو در تو و می

دستی رازهای قصرش پنهان بماند، هیچ کارگری را بیش از دو ماه و هیچ بنای چیره  کهآن   سنمار برای

ی کارگرانش را با دستمزدی سخاوتمندانه به سرزمینهای دوردست گرفت و همهرا بیش از دو هفته به کار نمی

قصر ساخته شد،   کهآن   . پس ازی کاخ را بازسازی کنندرا دیگر نبینند و نتوانند نقشه ، تا همدیگر  کردگسیل می

  . از میان خویشاوندانش برگزید و سنمار راه و چاه قصر را به ایشان آموخت   معتمد رانعمان دوازده نگهبان  

بهرام    ،دانست ا میکسی که بیش از هرکس رازهای قصر رشناختند.  تنها آنان بودند که زیر و زبر قصر را می
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سنمار  راه و چاهش را از کرد و قصر مدام به آنجا رفت و آمد می ه شدنساخت با زمان همکه از کودکی و بود 

 . آموخت می

در این قصر خشتی    کهاین . آن هم  فاش کردبهرام    فقط برایسنمار یک راز بزرگ هم داشت که آن را  

نوجوان  ریخت. بهرام  ل قصر در چشم بر هم زدنی فرو میشد، کبود که اگر از جای خود بیرون کشیده می

چگونه  تلفات فراوان را به جان بخرد،  بتازد و  اگر لشکری بزرگ به قصر  که  بود  پرسیده  سنمار  از  زمانی  

معماری کل بنا را تغییر    و  در اندیشه فرو رفت با این پرسش  ؟ سنمار  توان از چنگالش جان سالم به در بردمی

کان آن خشت را هم تنها به بهرام آموزاند و حتا  د که کل قصر به جای یک خشت بند باشد. مداد و کاری کر

بود. سنمار چون دید نعمان اصرار دارد جای این خشت را بداند، آجری دیگر  خبر  نعمان نیز از جای آن بی 

 مان معرفی کرد. آمد و این خشت جعلی را به نعاش دیوار پیرامونش به لرزه در می کار گذاشت که با لمس 

اعجاب  ی  ر آن را به دیدهمُد ی مردم انبار و تَقصر به این ترتیب ساخته شد و به پایان رسید و همه

گسترده شده بود که   جاهمه که این شایعه    خصوصبه آوردند.    شهای گیتی به شمارنگریستند و از شگفتی 

ر سنمار را نواخت و بهرام که هنوز کودکی کل این بنا به جای یک خشت بند است. نعمان با هدایای بسیا

. نعمان قصر را برای اقامت بهرام اختصاص داد و پس از آن  او را همچون عمویی دوست داشت بیش نبود،  

خاطر بود که هیچ بدخواهی در آنجا به او دسترسی نخواهد داشت. همه چیز به خوبی و خوشی پیش  آسوده 

پای دیوار قصر یافتند در حالی که استخوانهایش  تن قصر، جسد سنمار را  سالی پس از پایان یاف  کهاینرفت، تا  

 بود.  شکستهدرهم

گفتند سنمار در راه رفتن به قصر  است. برخی میراز مرگ سنمار تا به امروز ناگشوده باقی مانده    گره

ه شان بدهد، شکنجه کردن ی قصر را نشاخانه گنج   کهآن   ی راهزنان قرار گرفته و او را برایبوده که مورد حمله 

گفتند او سنمار را  اند. آنان که به دین خدای باستانی مردم آن منطقه یعنی بعل مَلکُم پایبند بودند، میو کشته 
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گفتند او سنمار را  راز برج بابل بسازد، کیفر داده است. دشمنان نعمان میتخواسته بنایی هممی   کهاین اطر  به خ

تواند بنا را ویران کند، جای دیگری ر برده و از آنجا به زیر انداخته تا راز خشتی که میای باالی بام قصبه بهانه 

  درز نکند.

ارتاوان مانوی در نهایت به این نتیجه رسیدند که همان جاسوسان سوکامه مسئول این جنایت هستند.  

ند. پس با این  را به قتل برسان داشتند تا بهرام  ماموریت همزمان با رسیدن بهرام به سن مردی، ایشان بودند که 

شکنجه دادند و  سنمار را دستگیر کرده و  سودا که جای خشت را بیابند و کاخ را بر سر شاهزاده آوار کنند،  

را از او بازجستند. سنمار که مردی زیرک بود، قول داد خشت را به ایشان نشان دهد و  خشت ویرانگر  جای  

که شده،  به قصر وارد شد. اما قصد داشت به قیمت جانش هم    هشانهمرااز راهی مخفی  با تنی زار و زخمی  

هایی مخوف ان را در تله بیشترشآنان را به راههای مخفی و مرگباری کشاند و    . پس از بهرام حفاظت کند

آنجا  خود را از  سنمار    .او را تا پشت بام قصر دنبال کردندکه  گرفتار کرد و از بین برد. چند تنی باقی ماندند  

از  را  بهرام  بود که  ر  سنما  فداکاری در فرجام کار،  .  تا مبادا جای خشت را به آدمکشان بروز دهدافکند  ه زیر ب

 داشت.گزند دشمنانش ایمن 

 هکنارجمع  اش شاپور را به حاشیه راند، سوکامه نیز از  وقتی بهرام به تاج و تخت رسید و برادر ناتنی

او در میان   کهاینغافل از  دربار ساسانی به سر رسیده است.    کردند روزگارش دررفت و همگان گمان میگ

که نوبتی در سپاه  بود  خاقان هپتالی    شاندو متحد یافته بود که هردو در نهان بدخواه بهرام بودند. یکی بزرگان  

بر قوم پدرش از بهرام گور شکست خورده و سرشکسته شده بود، و حاال همچون خدمتگزاری زیردست او  

 کمکمکه دل به برادر خاقان جوان باخته بود و  بود  ی ساسانی برادر بهرام  دیگری نرسه   راند.ان می خویش فرم

 کرد. را از سینه بیرون میشاهنشاه مهر 
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ی یجادونیروهای  اش دهند تا گورِ بندوا را بیابد، با  سوکامه در نهان به این دو وعده کرد که اگر یاری

بر بهرام جاسوسانی  پس همگی دست به یکی کردند و  .  غلبه کنندام  بهر بر  یاریشان خواهد داد تا  خویش  

بیش از دستیابی به قصدشان    .کشاندبگوهر سرخ بهرام را به سوی گور بندوا  مترصد وقتی بودند که  گماشتند  

 . و از اقتدار نهفته در آن برخوردار گردند آن بود که به سنگِ جادویی اصلی دست یابندتاج و تخت، 

دانستند که بهرام در شکار گور و تعقیب آهو شوقی غریب دارد. گورِ اسب جانوری  می  همگان  این را 

علفزارها و گمراه کردن شکارچیان مهارتی دارد. بهرام که در بادیه  است تندرو و تیزتک که در پنهان شدن بین  

محض دیدن گور با سرعتی   مانند در این فن داشت و بهو نزد کمانگیران تازی پرورش یافته بود، مهارتی بی

ساخت. به همین  ها را آماج پیکان خود میدستی غریبی گور اسب پراند و با چیرهکننده تیر از کمان میخیره

 نامیدند.  خاطر نیز او را بهرام گور می

دانست. آهوان از آن رو  با این همه او در دنبال کردن آهوان نیز ماهر بود و این را ورزشی ارجمند می

شد تا تیر بر ، مانع می دادند و پیچ و تابی که هنگام فرار به خود می  تندشهرت داش،  چست و چاالک بودند که

کرد و با اسب سر در . از این رو بهرام اغلب به ایشان تیراندازی نمی پیکرشان و کمند بر گردنشان بنشیند

. به همین خاطر هم وقتی  ساخت می   زنده در کمند اسیرشانآنگاه  د و  کرمی شان  گذاشت و خسته شان می پی

، بر او خشم گرفت، و این خود داستانی شگفت است  واداشت رامشگر زیبارویش دالرام او را به کشتن آهویی  

 خارج از ماجرای ماست. که 

دانست، در آن روزی که شاهنشاه برای شکار به قصر خویش  سوکامه که این عادت بهرام را نیک می 

بود، اورادی نیرومند برخواند و دیوی را مسخ کرد تا به شکل آهویی در آید و پیشاپیش   ی کویر آمدهدر حاشیه 

قادر  دیو نام داشت،  ر داشتند و این دیوِ فروپایه که پَس رازهای نهان بسیاری خب  اسب بهرام بگریزد. دیوها از
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ر رازهایی بسیار  همین خاط  بداند. بهآنچه در آنجا گذشته را  بنگرد و  ها  در جای  پس از گذر زمانی درازبود  

 شدند.  های دوردسِت گذشته مربوط می دانست که همگی به دورانمی

از رازی سودمند سخن نمی   و  ی بدخواه بودعفریت  دیوپس آنچه می   .گفت هرگز  با  دانست  همواره 

رو سوکامه   این  . ازکردیفاش ممردمان    رایکرد و بخشهایی زیانکارانه از رازهای مگو را بمردمان را گمراه می

توانست جای سنگ سرخ جادویی را از او بپرسد، اما این امکان را داشت که او را مسخ کند و با بهرام  نمی

بندوای کرپن، به سودای رهاندن  مدفن  دیو با راندنِ بهرام به سوی  رویارویش سازد و امیدوار باشد که پس 

 ند.  وی را به جایگاه سنگ سرخ راهنمایی ک ،خویش

دیو که از طلسم زن جادوگر رنجه و خشمگین  کتاب سوکامه درست از آب در آمد. پس  ب وحسا 

بار دیگر شکل اصلی   کهآن  پیکر و زیبا فرو رفته بود. پس برایبود، وقتی به خود آمد که در قالب آهویی غول

بکشاند.   دورافتادههای  شه خود را باز یابد، پذیرفت تا برابر اردوی بهرام بتازد و او را به دنبال خویش به بی

جوید، چرا که موجودی نادان و ابله بود و فقط دیو خبر نداشت که سوکامه در اصل سنگ سرخ را میپس

بر رخدادها می دراز  زمانی  آنها  وقتی  از  بهرام  خبردار میگذشت،  وقتی  بیم  شد.  و  او گذاشت  در پی  سر 

ه یافت آن بود که وی را به سمت گور بندوا هدایت کند. رفت که در کمندش گرفتار آید، تنها راه نجاتی کمی

  اش سازد.و از تعقیب شکار منصرف کشاندباو را به سوی بلورِ مادر گردنبند بهرام سنگِ سرخ بدان امید که 

زمانی که بهرام سر در پی آهوی دروغین گذاشت و بازنگشت، ارتاوان مانوی نخستین کسانی بودند   

کاره کشته شود و نگاهبانی از ایرانشهر را نیمهدر جوانی  آنان خبر داشتند که اگر بهرام    که احساس خطر کردند.

سپس  انست تازش تازیان را چاره کند.  تر از پیش باززاده خواهد شد و نخواهد تورها کند، در بارِ بعدی ناتوان 

بیابانهای  ن تنگدر آن زمان که مغوالیعنی    خواهد بود.تر  ضعیفحتا از آن هم  در سومین تناسخ   چشم از 

 . در غیابش جاری خواهد شدخون  از  و سیلی  خواهد نهاد  ند، بی مقاومت پای به گریز  زتابشرقی به ایرانشهر  
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روزی سپری شد و خبری از بهرام باز نیامد، استادم مرا با سه نیوشای مانوی به    کهآن  پس به محض 

ی اَرتاوان که  من در آن هنگام تازه به مرتبه .  ش کنیمدیوها حفاظت و از گزند    میی فرستاد تا بهرام را بیابماموریت

بنا به رسم، پیروان غیرروحانی که نیوشا خوانده می شدند، در  روحانیون مانوی هستند دست یافته بودم و 

مان بودند. چون خودمان مجاز به آتش افروختن و خوراک پختن  کردند و در خدمت مان می سفرها همراهی

پیدا کنیم. این را  در بیابان آنجا کوشیدیم رد بهرام را   .کرمان تا قصر بهرام تاختیمما با سرعت تمام از نبودیم. 

یافته شدن پیکر پسرش جایزه خواهد برای  میو  آید  به آن سو می اردوی شاهی    ادخت نیز بشنیدیم که شوشان 

ای نیرومند و  بود که گوهر سرخ آرایه ده  فهمیاین را  اما    .. او از ماجراهای پشت پرده خبر نداشت ندتعیین ک

 .سودای باز یافتنِ آن را داشت جادویی است و بیشتر 

از  کردیم. یعنی بقا و فنای بهرام برایمان کمتر اگر راستش را بخواهید ما نیز هدفی مشابه را دنبال می  

صلی را پیدا کنیم. چرا گور بندوای کرپن و سنگ سرخِ ا خواستیم  میبیشتر    .اهمیت داشت دستیابی به طلسم  

را در برابر دشمنانی که هر از   زمینایرانی حوادث را دگرگون ساخت و  شد چرخهد به کمک آن میکه شای 

جستند،  کندند و جسد بهرام را می بردند، حفظ کرد. ما بر خالف دهقانانی که زمین را می چندی بدان هجوم می 

اش به م تا با ردیابی مسیر بهرام از روی ستارگان  مسیر تاخت به زیر زمین ننگریستیم و در آسمان خیره شدی

ی آهویی ی گندیده در جایی به الشه   .موفق شدیمهم  تا حدود زیادی  در این کار    دیو را ردیابی کنیم.دنبال پس 

پیکرِ فاسدش را به نَسوی    ،پس از ترک کالبد آهو  که  دیو باشدهمان پس. حدس زدیم که این  بزرگ برخوردیم

  ، هرچه گشتیم باشد، اما  بایست در همان حوالی  بهرام هم می  .بودوانهاده     اهریمن،خوارِالشه و، آن فرزند  ید

ای آب بوده که در تابستانی داغ بر سنگی سیاه چکیده باشد. هیچ ردپایی از او هیچ نیافتیم. بهرام گویی قطره

 اند.  نتیجه م نیافتیم و جستجویمان برای یافتن گورِ بندوا نیز بی 
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کنم، گویی تنها چند روزی  و اکنون که داستانش را برایتان تعریف می   گذرداز آن روزها سی سال می  

فکر و خیالِ سرنوشت بهرام و نهانگاه آن طلسم بلورین  سالها هرگز  این    طی  بر آن ماجراها گذشته است.

 شان میان ام و در ن سالها پرورش داده. صدها و هزاران شاگرد نیوشا و ارتاوان را در ایام نگذاشته است آسوده 

 ه که از دوران کودکی شاگردم بود  ی است ارتاوان خردمند  شان،ام. یکیاز این راز سخن گفته ا چند نفری  تنها ب

ساخت که دهقانی خوارزمی در  آگاه  سه روز پیش مرا  . او  جهاندیدهاستادی نامدار است و مردی  و حاال خود  

بود که بهرام ناپدید شده  جایی  و این در همان  یافته  در دل خاک  باستانی  هی  گذرگای کویر  نزدیکی حاشیه 

 ؟به راه افتادم و آمدم تا ببینم چه کسی چه یافته است درنگ بید. پس وب

اند و ما رهگذران را چنین نامنتظره در یک جا جمع  اختران آرایشی مساعد یافته امشب خرسندم که  

خواندم و  کرد، در دل بر خط سیر رخدادها آفرین میستانش را تعریف می ادفرامرز خوارزمی  اند. وقتی  کرده

نشین از دقت کارگاه مینویی نور در شگفت بودم، که چطور ما دو تن را چنین ناشناس در چنین جایی هم

دهم که به موقع و بهنگام او را  اش می. شکی ندارم که فرامرز گور بندوای کرپن را یافته و مژدهساخته است 

بار باشد و  اند، مرگتواند برای آنان که با رازهای کهن بیگانه ام. چرا که دست زدن به آن سنگ سرخ می یافته 

سم بلورین به دست فرزانگان و دانایان نیکوکار  شان کند. اما اگر آن طلبه موجودی مهیب و اهریمنی مسخ

ستی بزرگ رویارو  رهاند و اهریمن را با شکاش  بدخواه را از میانه   هایتوان روان سرداران و کرپند، میرسب

نیازی به باززایش بهرام باقی نماند و بتوان در نبرد نیروهای نور و   ساخت. در این حال چه بسا که دیگر 

 . «... از قلمرو روشنایی و پاکیزگی بیرون راندیکسره ظلمت، اهریمن را 

ی شنوندگانش  بی از سوی دیگرِ حلقهوقتی سخن مار آموی مانوی به این جا رسید، صدای غرغر زیرل 

موی بلخی قرار گرفت که اخم در هم کشیده بود و  آنسو چرخید و بر جوانِ سرخبرخاست. چشمها همه به  

ن را دید، مکثی کرد  داد. جوان وقتی نگاه پرسشگر همنشینابا ناخرسندی به گفتارهای پیرمرد مانوی گوش می
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ا روشنایی،  خردمندِ  استاد  »ای  گفت:  میو  من  آنچه  می گر  را  داستانها  دانستم  این  به  دل  خوش  دانستی، 

 .«... بریتر از آن است که گمان می تر و زمینیاش بسیار سادهکردی. ماجرای بهرام گور و ناپدید شدن نمی

دانی که گفت: »ای جوانِ نژاده، برایمان بگو چه میمار آمو با وقار دستی به ریش سپیدش کشید و   

 .ا چنین برایت ناپذیرفتنی کرده است؟«داستان مر
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 آهنگر بلخی داستان مهرزاد، 

 

 

 

ها اسم خویش را به خط اند، با انگشت بر ماسه مهرزاد بلخی که دید همه مشتاقانه به او گوش سپرده 

 و گفتار خویش را چنین آغاز کرد: نوشت بلخی 

ی سرافراز تُخارها تعلق دارم.  ن از قبیله ام آهنگری است و به دودمان هورا»من مهرزاد هستم، پیشه 

خارستان به باختر  راند، نیاکان من از تُارشکِ کامکار رومیان را از ایرانشهر بیرون میکه شاهنشاه  در آن هنگام  

های استوار ی ما آهنگری بوده است و چه فراوان زرهکوچیدند و در بلخ مسکن گزیدند. از همان هنگام پیشه 

ن مردان خاندان ما کوفته  زمین را مهار کرده و بر خاک انداخته و بر سندا ده که دشمنان ایران و شمشیرهای برن

 شده است. 

که از بزرگان و بلخ  در آن هنگام که شاهنشاه اردشیر بابکان به تاج و تخت دست یافت، شهربان مرو  

نمک من  خاندان  و  بود  میپروردهپارتی  محسوب  او  ساسان  ی  فرزندان  به  نخستین شدند،  از  و  پیوست 
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شناس و نیکونهاد بود، این یاری او  بود که به او ابراز وفاداری کرد. اردشیر که مردی حقفرمانداران اشکانی  

  ، را به وی واگذار کرد  های رویارویی با هپتالی را پاس داشت و وی را بر اورنگ شهربانی باقی نهاد و وظیفه 

شاپور به جای اردشیر بر تخت   کهآن   پدیدار شده بودند. پس ازکه به تازگی در مرزهای خاوری ایرانشهر  

نشست، شهربان مرو را که قدرتی بیش از حد گرفته بود از مقام خود کنار گذاشت، اما وی را به سپهساالری  

همراه با اردوی او در    و   وی بود  گزارانخدمتاز  من    جدمرو و بلخ و مرزبانی دیوار کوروش منصوب کرد.  

 .کردنظارت می ساخت زره و سرنیزه و تبرزین و کالهخود بر در دستگاهش کرد و رزم سفر میسغد و خوا

ها به بلخ تاخت و این شهر را  وقتی یزدگرد بزهکار درگذشت و اوضاع ایران آشفته شد، شاه هپتالی 

آسا  ای برق مله در اختیار گرفت و این در روزگار نوجوانی پدرم رخ داد. وقتی بهرام گور به قدرت رسید، با ح 

 یک از میان برد. تا ایکرا  سرداران سرکش و غارتگرشان  در میدان نبرد  او    .سر جای خود نشاندها را بر  هپتالی

سواران خویش را در اختیار بهرام گذاشتند.  کمان و کمربند و دستار فرستادند و  و  گردن نهادند  ها  هپتالی  کهآن 

برادر کهترش نرسه را به حکومت بلخ فرستاد و    ای خاقان طوق و یارهی پیمان بربه نشانه پس شاهنشاه بهرام  

  .برکشید

فرمان  بلخ باقی بمانند، و در مقابل ایشان بر عهده گرفتند که گوش به  ها در  اجازه داد هپتالیبهرام  

ر فوج از مرز خاور سکه فوج بجنگند وحشی های جنگاور با مهاجمانی و دوش به دوشِ کیداری باشند نرسه 

بودم  ی دلیر را دیده  . من خود در کودکی بارها نرسه دانستندشان پهلوی سخن گفتن نمی و بسیاری   رسیدندمی

او را مردی    .کرددیدگان رسیدگی میداد و به دادخواهی ستمنشست و بار عام می که در ایوان کاخ بلخ برمی 

 بوده باشد. دست مه که بعید است با زنی جادوگر  ،یافتم دادگر نژاده و نیرومند و 

زمانی که بهرامِ گور در شکارگاه ناپدید شد، من کودکی نوباوه بیش نبودم، اما آنچه که گذشت را  

خواهم  م. آنچه می اهبا آب و تاب بیشتر از خویشاوندانم شنیدبارها و بارها  نیک به یاد دارم و بعدتر آن را  
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اش گره با دانستن   خبر ندارد.آن  از  کسی    ،خاندان ما برایتان تعریف کنم، داستانی است که جز مردان و زنان  

و خواهید دید آنچه فرامرز نیکوسرشت و مار آموی خردمند    شوداز معمای ناپدید شدن شاه بهرام گشوده می

 .ی حقیقت نیست گفتند، درست است، اما همه 

برایتان تعریف می ماجرایی که  پرآوازقهرمان  هنرمند و  است زیباروی و  نام کنم، زنی  که دالرام    ه 

خاندان ما شد، پانزده سال از من بزرگتر  مهترِ    از پدرم  داشت و از خویشاوندان ما بود. برادر مهتر من که بعد

به سن مردی رسید و با دختری زیبارو از اهالی بلخ ازدواج  او  خردسال بیش نبودم،    یزمانی که من کودک  .بود

و همچون فرزندانش مرا دوست داشت، نژادی    مادری مرا پروردکرد که آرامَک نام داشت. این زن که مانند  

ی این  از وصلت خاندانی از روستاییان بلخ با سردارانی مقدونی زاده شده بود. پیشینه  کهچناندو رگه داشت.  

ای که در رگهای خویشاوندانش جریان  به خاطر همین خون مقدونی  ولیگشت.  پیوند البته به قرنها پیش بازمی

این از آن رو بود که رومیان بعدتر جانشین اسکندر گجسته شده   .نامیدندشان را رومی می، در بلخ تیرهداشت 

 بودند.  

ی ایشان  آرامک زنی بسیار مهربان و کدبانو بود و چون پدرش با مانویان حشر و نشر داشت، به شیوه 

اشت به نام آزادَک، که در میان  دانست. او خواهری دخوش نوشتنِ خط و خوش نواختن چنگ و تنبور را می

لخ بود و هم او بود که به دلدارِ  زیبایی و هنرمندی سرآمد دختران بدر    دالراممردمان با نام دالرام شهرت دارد.  

 نامدارِ بهرام گور تبدیل شد. 

. چرا  دانیدشک نمیدانم را بی شان می آنچه من درباره  ولیداستان بهرام و دالرام را شاید شنیده باشید.  

داشتیم. دالرام چند سالی  ای بزرگ محترم می ز کودکی همچون خالهکه دالرام خواهرِ زن برادرم است و او را ا

اش با بهرام به سالهای پیش از ازدواج برادرم با  از آرامک بزرگتر بود و از این رو داستانِ راز و نیاز کردن

 ام.امک و خودش بارها شنیده شود، ولی جزئیات دقیق آن را از آراهرش مربوط می خو
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مردانه، که روزگار به بزم و رزم  بود و جنگاوری دلیر مان بهرام گور دانند که شاهنشاه همه این را می 

حد و اندازه نیز  با زنان    همنشینیدر  تاخت،  گذراند. به همان اندازه که در آوردگاه و شکارگاه دلیرانه میمی

این هم برای   .اشتنداش حضور در زیادی از دختران زیبارو در زندگیشناخت. از این رو بود که شمانمی

ملکه شوشان  ناراحت مادرش  مرتبه کندخت  دربار  در  که  بود و هم سوکامه  فروپایه نده  را ای  آن  داشت،  تر 

کرد. چرا که ورود هر زنِ زیبارو و باهوشِ تازه به دربار  تهدیدی برای موقعیت و نفوذ خویش قلمداد می

دخت شوشان دالرام را خودِ  کهبود  آن  های روزگارکاست. از شگفتیاز اعتبار و اهمیت ایشان فرو میقدری 

 .  شدمشوق آن هم محسوب می  پشت پرده در تنها از پیوند آن دو ناخوشنود نبود، که به بهرام معرفی کرد و نه 

ها، در آن هنگام که برادر  الی ی هپتداستان از آنجا شروع شد که چند سالی پس از فرو نشستن فتنه 

اش به بلخ وارد شد و مادرش ملکه شوشاندخت نیز  ساالنه طی سفرهای    کهترش نرسه شهربان بلخ بود، بهرام

و به نمایندگی رفته  مادرش به تاکسیال  و    وشاهشد که شاپور هندبا وی همراه بود. در این هنگام چند سالی می 

 د. کرساسان بر هند حکومت میپسران از 

خاست و انگار که سودای بر تخت نشاندن پسرش را از سر بیرون  گزندی از سوکامه بر نمی ظاهربه 

اش بود، همواره با بدگمانی احوال او را رصد  نگران پسرِ دردانه دخت که سخت دل شوشان ولی  کرده باشد.  

یان بر خالف آنچه کشاورز برومند  ین مدر ااش در دربار بهرام را ببندد.  کرد و مراقب بود که راه نفوذ دوباره می

ه به زیبایی و نفوذ وی حسد دخت بود کتر بود و این شوشان گناهو پیر خردمند گفتند، سوکامه به نظرم بی 

بود که در جوانمرد مردی شاپور پسر سوکامه توجه بودند و برد. با این همه پسران به کشمکش مادران بی می

میان این دو برادر ناتنی صمیمیت و اعتمادی برقرار بود که مادران هردو  نبود.  تردیدی  بهرام  اش به  وفاداری 

 داشتند. آن را خوش نمی
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ی ناآرامی قبایل هون و ترک در ترکستان شنیده بود، برای سامان دادن به  هایی دربارهبهرام که شایعه 

و  به استواری    نرسه تورانشاه  کارشان به بلخ آمد و چند ماهی در این منطقه درنگ کرد و خاطرجمع شد که  

  وشاه شاپور هندکه  به بلخ آمد  ند  ه کاروانی از  همان روزها بود که  بر تختگاه بلخ برنشسته است.  هوشیاری  

از   انباشته  بود،  پیشکش پیشکش فرستاده  این  میان  در  شاهنشاه.  برای  ارجمند  و  گرانبها  دختر  هایی  سه  ها، 

.سوکامه  بودند که در خنیاگری و نواختنِ ساز مهارتی تمام داشتندنیز  ه  پروردگان سوکام زیباروی هندی از دست 

سوکامه برای نفوذ در  شان دریافت که این دختران را  های زیبا و پیکر آبنوسی تراشیده به محض دیدن چهره 

 حرمسرای شاهنشاه گسیل کرده است. 

بود که شوشاندخت خود در همین هنگام بود که شوشاندخت با دالرام آشنا شد. شرحش هم چنین  

نوازی  چنگد، در پی  ن خت و چون بانگ نی و چنگ همنوایی دارنوانی و مزمار نیکو می   یهود رسم قوم  به  

هم معرفی کردند که  از آن رو به ملکه  را همراهی کند. دالرام را  نی او  گشت که در بزمها نوای  دست میچیره

به زبانهای پارتی و پهلوی و  اگونی را  و آوازهای گون   صدایی خوش داشت هم  بسیار ماهر بود و  ای  نوازنده 

 خواند.  در حافظه داشت و روان و شیوا بر می غدی بلخی و س

و شد    ، با او دوست رن بادالرام را به درگاه خویش فرا خواند و در همان نخستینوبتی  شوشاندخت   

اغراق زیباترین دختر بلخ بود و با بخشیدن گوهری گرانبها هنرش را پاس داشت. دالرام در آن هنگام بی 

رفت، مردم بر کوی و بام  پیچیده بود که وقتی از خانه به بازار می   جاهمهی رخسار فریبایش در  چندان آوازه 

سری خیره   ،تنها ایرادی که داشت   .داشتنی و نیکو بودآمدند تا تماشایش کنند. دالرام از هر نظر دوست گرد می

زبانی تلخبه خاطر همین  شاید  زرد.  آمیبا زبان تند و تیزش اطرافیان را  که  دت  اش بود و این عاو تندخویی

اش با اش احساس امنیت کرد و تصمیم گرفت او را به خدمت بگیرد و در مبارزهبود که شوشاندخت درباره

ا و  نداشتیم  داستان سوکامه چندان خبر  از  بلخ  ما در  زمان  آن  در  البته  بهره جوید.  او  از  ک سوکامه  ه  کنون 
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گفت، همین  روایتهای شما را شنیدم دریافتم که آن زنی که دالرام از او همچون رقیب مادر شاه سخن می 

 ای بوده که شما داستانش را گفتید. سوکامه 

های خویش در ی ندیمه دالرام را در جرگه   ،شوشاندخت با قول و قرارهای بسیار  کهآن   کوتاه سخن 

ه نواختن را به بهرام معرفی کرد. ترفندش هم چنان بود که به هنگام شادخواری بآورد و در بزمی باشکوه او  

هایش حریفی طلبید تا با او همساز شود. دالرام که پیشاپیش با او هماهنگ کرده نی پرداخت و از میان ندیمه 

تنها با  د و نه ها حضور داشت، داوطلب این کار شوار و آرایشی دلفریب در میان ندیمه ای شاه بود و در جامه 

ی نوای چنگ خود ملکه را همراهی کرد، که با خواندن سرودی طوالنی و زیبا به زبان کهن مردم بلخ مایه 

ی زیبای دل به دالرام باخت و شوشاندخت هم که در چهرهجا  همانتحسین و شگفتی بهرام گشت. بهرام  

 و را در این راه یاری داد.  جست، ادالرام کلیدِ دل کندنِ بهرام از کنیزان سوکامه را می 

هم   نخجیر و    نبرد چندان که حتا در    .به این ترتیب بود که دالرام به همراه همیشگی بهرام تبدیل شد 

دخت وفادار باقی . دالرام به شوشان با این ترفند به حاشیه رانده شدندبرد و آن سه کنیزِ هندی  او را همراه می

زمانی  پس  را  سه کنیز هندی  . در حدی که تا حدودی شاپور بدگمان کردماند و بهرام را نسبت به سوکامه و  

دخت که از این پیروزی نمایان بسیار خرسند  شوشان به دربار شاپور پس فرستادند.  گرانبها  کوتاه با هدایایی  

لی کار به جایی کشید که دالرام سوگ   زودیبه  .باز گذاشت شبستان بهرام  بود، بیش از پیش دست دالرام را در  

 شنوی نداشت.نیز حرف ملکه خلوت شاهنشاه شد و دیگر از 

داستان مشهور بهرام و دالرام چنین است که روزی در جریان یکی از همین شکارها، بهرام بر شتر   

ها مشغول بود و دالرام نیز پشت سرش برنشسته و پیکری نشسته بود و به گردش در بیشه بلخی سپید غول 

 پیشاپیشِی  فرسنگد. این دو شاد و سرخوش  سرومیای  نغمه از چندی برایش  چنگی در دست داشت و هر  

 شنیدند. گفتند و گل می رسم دلداران و دلباختگان است، گل می  کهچنان پیمودند و  اردوی شاهی دشتها را می 
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در میان    دالرام را بستاید گفت که جایگاه دالرام  کهآن   ی گفت و شنیدشان برایبهرام در میانه   که آن  تا

ماند. اما دالرام که گفتیم زبانی تلخ  میان پهلوانان و کمانگیران میگاه بهرام در  رامشگران برترین است و به جای

صدایی او در جهان از یاد برد و اعتراض کرد که رامشگری به زیبایی و خوش  را  ی خویشو تند داشت، مرتبه 

از آرش داستانها زد و کمانگیری  بعد  اند و  ر جهان بسیار بوده شود. در حالی که کمانگیران و دلیران دیافت نمی

 او را از بهرام برتر شمرد.  

 .تر از او از مادر نزاده است دست بهرام که از این سخن برآشفته شده بود، الف زد که کمانگیری چیره

تر است.  پیکان فروپایه و دور تیر انداختن از دقیق بر هدف نشاندنِ  داشته  آرشِ شیواتیر تنها زور بازو    گفت 

از سخن خود برنگشت و اصرار داشت که دقت تیراندازی آرش نیز از بهرام برتر  سری کرد و  خیره   دالرام

بوده است. در همین هنگام بود که آهویی زیبا و چاالک را در افق دشت دیدند و دالرام از سر لجبازی گفت  

 اش بدوزد!سمِ پای چپ آن آهو را به گوش  ،تیر پذیرد که تنها با یکتنها زمانی سخن بهرام را می 

ای ی کمان نهاد و مهره لبخندی زد و تیری در چله  ،ناممکن  ظاهربهبندی  بهرام با شنیدن این شرط  

ای بر پیکان بست و به این ترتیب تیزی آن را گرفت. پس آنگاه نشانه گرفت و تیر را طوری زد که مهره شیشه 

زخمی به وی وارد آورد. آهو پایش را    کهآن   ه خارش انداخت، بیو آن را بآهو گذشت  چپ  از بیخ گوش  

آسا بر او  عادت جانوران گوشش را بخاراند و بهرام در همین هنگام با تردستی تیری صاعقه باال برد تا به  

 که پایش را با گوشش و سرش به هم دوخت.انداخت، طوری 

تپیده را    که آن   به جایپیروزمندانه به دالرام نشان داد. دالرام    بهرام شتر را راند و آهوی در خون 

سری دست بردارد، چنگ به دست گرفت و سرودی که خود همانگاه ساخته خیرهشکست خود را بپذیرد و از  

شوند  بیهوده به خویشتن مغرور می  که آن بود را با نوای خوش برخواند. در آن سرود مردان جنگاور به خاطر

، چرا  ستانها زد و هنر همگی را خوار شمرددند. دالرام در سرود خویش از پهلوانان گذشته دا نکوهیده شده بو
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نیزه  سوارکاری که  و  کمانگیری  و  و بازی  خداداد  استعدادی  از  نه  و  بود  برخاسته  عادت  و  تمرین  از  شان 

وران کشاند  آمیز مثل صدای خوش و هنر شاعری. در نهایت هم سخن را به خشونت و خونریزی جنگامعجزه 

که به دست شکارچیان در خون  افتند دریغ خورد و بر آهوانیو بر مرگ آنان که در میدان جنگ بر خاک می

 تپیدند دل سوزاند.  خود می

بهرام از شنیدن این سرود خشمگین شد و وقتی دالرام سخن را به آهوی شکارشده کشاند و برای   

و خودبین دانست، چندان از خود بیخود شد که دست برد و رحم  اش را مردی بیاو دلسوزی کرد و کشنده

دالرام را از شتر  بعد هم    ی نیرومندش ساز را درهم شکست وچنگ را از دستان دالرام بیرون کشید و با پنجه

بعد، وقتی ساعتی  آنگاه شتر را هی کرد و رفت.  خواهد چشمش به او بیفتد.  به زیر انداخت و گفت دیگر نمی

 رسیدند، نشانی از دالرام نیافتند. جا به آن بانانو شکاراردوی شاهی 

زبانها افتاد. یکی از درباران  ی چگونگی جدا شدن بهرام و دالرام بر سر  های زیادی دربارهبعدها افسانه  

 دالرام را به روستایی او  برسد، اما    شادعا کرد که بهرام دالرام را به دست او سپرده و دستور داده بود تا به قتل

این فر از  از نزدیک دالرام را می فرستاده و  دانستم که آن  شناختم و میمان سرپیچی کرده است. من چون 

ی او بوده، این سخن را جدی نگرفتم. عالوه بر آن بهرام که سخت ه و شیفته درباری از دیرباز سخت دلباخت

این نکته هم   .ه اعدام او حکم کرده باشدکرد، ناممکن بود بی دالرام بود و در کل با زنان نرمخویی می دلباخته 

 بماند که آن مرد از دیوانیان و دبیران بود و دلیلی نداشت بهرام قتل رامشگری را به او بسپارد. 

کرد آن روز در اردوی شاهی حضور داشته و زودتر از  در این میان مردی دیگر پیدا شد که ادعا می 

از او خواستگاری کرده و  جا  همانو  آزرده بر دشت تنها یافته    بقیه به محل رسیده و دالرام را خشمگین و 

دالرام هم که از شاهنشاه خشمگین بوده به او پاسخ مثبت داده و به این ترتیب وی را به سرای خویش برده  

 سراییداستان ی ارتباطهایش با زنان  است. اما آن مرد هم از الفزنان و دروغگویان بود و عادت داشت که درباره 
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غیب شده بود و هیچکس از   راستیبهاز این رو کسی سخنانش را جدی نگرفت. با این همه دالرام    .کند

 سرنوشتش خبر نداشت. 

چنین   .هایی فراوان ساخت و پرداخت شایعه  و از سوی دیگر سوکامه از گم شدن دالرام خرسند شد 

ود عت عمل بهرام در این کار ناکام مانده و خدالرام قصد جان شاهنشاه را داشته و با سربر سر زبانها افتاد که  

از پشت خواهد با خنجری زهرآگین او را  گفتند بهرام وقتی دیده دالرام می است. میشده  این دسیسه قربانی  

 د، وی را همانجا به قتل رسانده است. زنب

بان پا به گریز  گفتند دالرام وقتی خشم بهرام را دیده خود از شتر پیاده شده و در بیابرخی دیگر می

دستی با یک تیر او را  د و بعد با چیرهای کوچک تبدیل شوگذاشته و بهرام صبر کرده تا در دوردستها به نقطه 

او اندام  اندازِ پیشارویش سایه و  در چشم  چندان به دالرام دلبسته بوده که تا وقتی است. زیرا  از پای درآورده  

 بیندازد. ش تیر به سویآمده می شدریغ  ،داده را تشخیص می

شایعه   همه  بیاینها  می  .است   پایه هایی  را  ماجرا  حقیقت  دیگر  تنی  چند  و  من  که  چرا  دانیم.  تنها 

به  حقیقت همان است که گفتم: بهرام  ایم.  ی داستان را از زبان خودش شنیده ادامه خویشاوند دالرام بودیم و  

چنگ را از دستش    ندی به او نرساند و فقطا گز. امبر دالرام خشم گرفت اش  سری زبانی و خیره خاطر تلخ 

چشمش به  خواهددالرام را از شتر پیاده کرد و گفت که دیگر نمیهم بعد  .بیرون کشید و در پنجه خُرد کرد

او بیفتد. این را گفت و شتر خود را هی کرد و در بیابان پیش تاخت، با این تصور که درباریانش از پشت سر  

 م را خواهند یافت و کسی او را بر خواهد گرفت و به زادگاهش بازپس خواهد فرستاد. خواهند رسید و دالرا

دوان حرکت بهرام خشمگین شد. پس دوان دالرام که گفتیم زنی سرکش و مغرور بود، سخت از این 

د. بعد  ای پنهان شد و منتظر ماند تا مالزمان شاهنشاه از آنجا بگذرناز مسیر درباریان فاصله گرفت و پشت تپه

جا از شدت خستگی از پا در آمد و آن   .ی دشت رسیدراهی دراز پیمود تا به روستایی در کناره پای پیاده  هم  
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مرد که رُهام نام از میان روستاییان او را به خانه بردند و پناهش دادند. پیر  سالخورده  یزن و مردانگاه  شب

ی زنی به  ا افتاده و دلباخته پیش گذرش به آن روست  نیشابور بود که سالها ی  منطقه داشت، از دهقانان قدیمی  

به او چندان بود که در روستا ساکن شد و حتا بعدتر هم که دریافت همسرش   نام خوریزَم شده بود. عشقش 

که فرزندی نداشتند، آن  . این زوج مهربان  و با او زندگی را به روزگار پیری رساند  نازاست، او را ترک نکرد

 گذاشتند.  دالرامتیار سرپناهی در اخشب 

ای نزد آشنایان  همچون ملکه در کنار بهرام  بارها  دالرام که در میان مردم بلخ نام و ننگی داشت و  

  به در آن شرایط روی آن نداشت که همچون زنی مطرود به شهر خویش بازگردد. از این رو  ظاهر شده بود،  

اش ی وقار و زیباییندارد. آنان هم که شیفته خانمان است و جایی برای رفتن  رهام و خوریزم گفت که بی

 . پذیرفتند و در سرای خویش جایی به او دادنداو را به دخترخواندگی ، شده بودند

دالرام از فردای آن روز در آن روستا ماند و به زیستن در میان روستاییان خو گرفت. مردم روستا که   

فتی بودند، داستانهایی عجیب و غریب  غرق شگ  نوآمده ی  این همسایه   و مهارت نوازندگی  ی زیبا از چهره

گفت او دختر شاه پریان است و بنا به شرطی که با پهلوانی بسته، ناگزیر است بافتند. کسی می براش  درباره

گفت ایزدبانویی است که قرنها در دل ترنجی هفت سال نزد روستاییانی تهیدست خدمت کند. کسی دیگر می

چون به گمان برخی هم  پوست کنده، وی از میانش بیرون جسته است.    خوریزم ترنج ران بوده و وقتی  پنها

ناگهان دختری بالغ و جوان کوری،  جبران عمری اجاقاند، خداوند به  رهام و خوریزم نیکوکار و پرهیزگار بوده

 به ایشان بخشیده است.

گفت و سر و دست هربانی پاسخ می شنید و مهربانی مردم را با مدالرام با لبخندی این حرفها را می 

تشکستن  برای جلب  ده  جوانان  میهای  نادیده  را  و وجهش  رهام  زندگی  اوضاع  دالرام  آمدن  با  انگاشت. 

ام به روستا گاو رهام  بهبود یافت. چندی پس از ورود دالر  تدریجبه شان خوریزم دگرگون شد و وضع فقیرانه 
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گشایشی در کار و بارشان رخ نمود. دالرام    کمکمر نشست و  زایید و کمی بعد محصول باغ کوچکشان به با

که تازه زاده شده  ی  ادر این میان به ورزش و تمرین روی آورد و با خود قرار گذاشت که هر بامداد گوساله 

 های خانه را تا بام طی کند.  را بر دوش بکشد و پله بود 

امی نزد رهام و خوریزم زیست و هر  به این ترتیب چند سالی گذشت و دالرام همچون فرزندی گر

ساخت. هر بامداد هم گوساله را بر آواز و موسیقی خویش مردم ده را سرمست می  از چندی در جشنها با

زور بازویی چشمگیر پیدا کرد.   تدریجبه ان در این کار پیگیر بود که  برد و چندگرفت و بر بام می دوش می

برد ان هر صبح او را بر دوش گرفته بر بام میتبدیل شد و دالرام همچنگوساله به گاوی پروار    کمکمکه  طوری

 آورد. و بازمی

بود همان موقعیتی گذر بهرام گور به آن روستا افتاد و این  که آن  هفت سال به این ترتیب گذشت، تا 

داشتند، هنگام    کشید. بهرام و چند تن از نزدیکانش که سر در پی شکارکه دالرام با شکیبایی انتظارش را می

سرهنگان و شهسواران   گرگ و میش غروب به روستا رسیدند و رای زدند که شبانگاه را آنجا بگذرانند. پس

اندر آمدند و گوهرهایی گرانبها به مردم بخشیدند و سرپ از ایشان طلب  به روستا  ناهی و خوراکی شاهانه 

وق آمده بودند، بزمی بزرگ آراستند و تا پاسی از شان به شکردند. اهالی روستا که از ورود شاهنشاه به محله 

و نوشیدند و آواز خواندند. رهام و خوریزم فراوان اصرار    شب گذشته همراه با بهرام و درباریانش خوردند

آزرده نپذیرفت  بیاید و با آواز سحرانگیز خود به استقبال شاه برود، اما رامشگرِ دل  کردند تا دالرام نیز به بزم

 صدایش را بهانه کرد و در بزم حضور نیافت.  و گرفتگی

وقتی دیدند شاهنشاه    .گفتنداش سخن میی حیرت اهل روستا بود که مدام دربارهغیبت او چندان مایه 

های دهد، او را در انبوهی از داستانهای تخیلی و شایعه ی این زیباروی مرموز کنجکاوی به خرج میدرباره

آواز، پهلوانی شگفت هم هست و هر  این دختر زیباروی خوشد که هم بودن همداستانغریب غرقه ساختند. 
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اش گرفت  گرداند. بهرام با شنیدن این حرف خندهپله بازمیبرد و از همان راه  بامداد گاوی را بر بام خانه می

ند و  رهام و خوریزم که در بزم حضور داشتند این حرف را تایید کرد ولی  و گمان کرد دروغی در کار است.  

 ببیند. وی را گاو بر دوش شان بیاید و خود به چشم فردا به خانه دم سپیده از شاه دعوت کردند تا 

ی کدخدا به صبح رساندند، در حالی که موضوع را شوخی  در خانه را  بهرام و همراهانش آن شب   

ردن گاو بر بام را ببینند،  ی بخواهند صحنه گرفته بودند. اما فردا صبح کدخدا بیدارشان کرد و گفت که اگر می

هانی به سوی سرای رهام و کرد قضیه جدی باشد، با چند تن از یارانش پن باید بجنبند. بهرام که فکر نمی

جا زیر آسمان کبودی که  همگی آنبودند.    ی در چشم به راهِ شاه ایستاده نیز در آستانه رفت. آن دو  خوریزم  

دالرام در حالی که روبندی    کهاین تا    .ایستادند و انتظار کشیدند  صدا  هنوز سپیده در آن ندمیده بود، بی سر و  

های از پلهبه چاالکی  بر چهره بسته بود از خانه خارج شد و به آخور رفت و گاوی بزرگ را بر دوش کشید و  

باال    آنسر زدن سپیده را از  کنار گاو بر بام نشست و  خانه باال رفت و گاو را بر پشت بام گذاشت. بعد هم  

 و از بام به زیر آورد. تماشا کرد و باز گاو را بر دوش گرفت 

سر    اییا فرشته   کردند که پری گمان  و  مبهوت ماندند  بهرام و پهلوانان همراهش با دیدن این صحنه   

 پا پیش گذاشت و دالرام را درود گفت و از نام و نشانش پرسید. دالرام بی تاب نیاورد و  و کار دارند. بهرام  

ی آن خانواده است و توضیحی بیشتر نداد.  نقاب از چهره بگشاید به کوتاهی گفت که فرزند خوانده   کهآن 

گیرد، و دالرام باز با کوتاهی  بهرام حیران از او پرسید که چگونه چندان زورمند شده که گاوی را بر دوش می 

توان انجام داد. بهرام  تمرین میخویش و  پاسخ داد که چند سالی تمرین کرده و هر کاری را با ورزیده ساختن  

که همچنان مبهوت زور بازوی دختر باریک اندام بود، طنینی آشنا در این سخن یافت. اما به روی خود نیاورد  

نظیر است و زورمندترین بانویی است که بر زمین گام  و در مقابل وی را ستود و گفت که زنی یگانه و بی 

 نهاده است. 
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زند  ور بازو و مهارتهای جنگی تمرین است که حرف نخست را میکرد و گفت در زدالرام مخالفت  

و در این زمینه دشوار است بتوان کسی را برتر از باقی دانست. بعد هم از بانوگشسپ دختر رستم یاد کرد که 

با ی و اسب تاختن  چرخاند و از گردآفرید یاد کرد که در شمشیر زنگرزی به وزن سی من را بر دست می

کرد. آنگاه افزود که در این میان تنها هنر است که از زورمندی برتر است و در میان  ابری می سهراب یل بر

توان بر آن  خواهد و تنها با تمرین نمیهنرها هم موسیقی و آواز از همه برتر است، چرا که سرشتی ویژه می

 چیره گشت.  

تندخویی که از خود    شد دالرام نوز باورش نمیت او شک کرد. ه به هوی  کمکماینجا بود که بهرام   

ی سخن را گرفت و گفت برخی رانده بود، حاال به زنی پهلوان و چنین زورمند تبدیل شده باشد. پس دنباله 

زنند و از هنر کمانگیران یاد کرد. دالرام هم تاب نیاورد و گفت هنر  های رزمی با موسیقی پهلو میاز هنرنمایی

و بر بام ندارد، هرچند دشوار بنماید، و حتا اگر بتواند با یک تیر پای چپ رقی با بردن گامانگیران نیز فک

از چهره   نقاب  تا  اینجا بود که بهرام هویت وی را دریافت و خواست  آهویی را به گوش راستش بدوزد. 

 یند و تنها اگر ین رخسار را نببیندازد و دالرام نخست گوشزد کرد که شاهنشاه پیشتر قصد کرده بود دیگر ا

پوزش بخواهد باز خواهدش دید. پس بهرام پوزش خواست و نقاب از رویش گشود و او را در بوسه غرق  

 ساخت.

چنین بود که بار دیگر بهرام و دالرام به یکدیگر درپیوستند. هرچند از ترس بدخواهان و بدگویان   

کسی از    شاننی از نزدیکان ریزم و چند تجز رهام و خوکه  طوری   .این بار پیوند خویش را برمال نساختند

نوشت  خبر نداشت. دالرام پس از آن بود که به خواهرش و خویشاوندانش در بلخ نامه  ی این دو  وصال دوباره

دانم چه رازی  و بعد هم چند باری به دیدارمان آمد و ما به این ترتیب از حال و روزش با خبر شدیم. اما نمی 

رو بهرام برایش در    مچنان از بازگشت به بلخ و ماندن در زادگاهش ابا داشت. از ایندر کار بود که دالرام ه 
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کرد. دالرام هم که بار دیگر از بزرگواری جایی پنهانی کاخی ساخت و هر از چندی نزدش به آسودگی منزل می

از خراج معاف    شاه برخوردار بود، رهام و خوریزم را در درهم و دینار غرقه کرد و خواست تا اهالی روستا

 بهرام پذیرفت.  ، وباشند 

خبر بیماری دالرام به بلخ رسید، مردی   کهآن   گذشت، تابرسالها  دلدار و دلداده  ی  بر پیوند دوبارهپس  

سخت از چیزی   ،ی پیامی دالرام را برایمان آورده بود خبر داد که بانوی زیباروی فرستنده بازرگان که نامه 

امه را پنهانی به او سپرده و در البالی گفتارهایش  پایند. از این رو نده کسانی او را می کرهراسان بوده و فکر می

گفت اشاره کرده که شاید عمری برایش باقی نباشد و نزدیک است که به مرضی از دنیا برود. مرد بازرگان می 

پریدگی بر  ایی از رنگکرد، و تنها ترس بود که ردپظاهر نمی  آن بانو نشانی از بیماری یا سستی از خویش

 ساخت. ی رخسارش نمایان م

همراه شد و   ، شوهر آرامک  ،وقتی این پیام به ما رسید، پدرم که مردی دلیر و جسور بود با  برادرم

به  بازرگان گرفته بود،  ای که از مرد  رفت تا دالرام را بیابد و او را صحیح و سالم به بلخ بازآورد. بنا به نشانی

ی کویر در کناره قصری  دالرام در  ن و چنان پرس و جو کرد و دریافت که  ی بانویی چنیباره کاشان رفت و در

این همان بنایی است که امشب سرپناه ما شده و همگی در صحن  است.  ی بهرام  د که شکارخانه نکزندگی می 

گویم را از  د میایم. من در آن زمان نوزادی خردسال بیش نبودم و هرآنچه در این موراش گرد آمدهویرانه 

 ام. برادرم شنیده 

.  تاختندبه سوی قصر بهرام  ، شتابان  آهنگرزاد بود و دستیار  خدمتکاری خانه و برادرم همراه با    پدرم 

را در نظر گرفته و پنهانی در   دورافتاده. چون بهرام جایگاهی  بود  دشواری برایشان  نخست یافتن جای قصر  

بینید،  های قصری که میخرابهخبر بودند.  اهای نزدیک هم از آن بیم روست که مردآنجا کاخی ساخته بود. طوری 

گرد آورد، شهرتی یافت.   جادخت در آن اقامت گزید و جویندگان پیکر بهرام را آن شوشان ملکه    که آن   پس از
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ین با  وگرنه پیش از آن جز چند تن از نزدیکان بهرام کسی بدان گام ننهاده بود. پدرم وقتی دید که قصر چن

کند. رازی در کار بهرام و دالرام هست و خطری تهدیدشان می مهارت از چشمها پنهان شده، حتم کرد که  

 . بسازد یپرتی در چنین جای میعادگاه شاهنشاه برای رامشگرش چرا که دلیلی نداشت 

ند و خبر گرفت  یدر شکارگاه از آبگیری    کهاین پیش رفتند تا  و جویان  پرسان  این سه  به هر روی،   

زدند قصر پنهانی بهرام آنجا باشد. پس بدانسو شتافتند و همین ساختمان را بازیافتند، با دیوارهایی   حدس

و گنبدهایی الجوردین و شبستانهایی زیبا و انباشته از   شدهای از چوب آبنوس حکاکیسپید و بلند و دروازه 

 ی گرانبها.  های رنگین و اثاثیه قالی

در دو خدمتکار کسی  آن  جز  و  نبود  نمیآنجا حاضر  نیز  و ها  پدرم  است.  دالرام چه شده  دانستند 

نیافتند.   از دالرام نشانی  اما  از  دو خدمتکار  همراهانش کل قصر را و حوالی آن منطقه را زیر و رو کردند 

سوار   گفتند عصرگاه دو روز پیش دالراممی  .و از اهالی همان روستای رهام و خوریزمبودند  دالرام    اندوستدار 

و از  ماند  در قصر  آن شب  سوی صحرا تاخته و دیگر بازنگشته است. پدرم بر اسب از قصر خارج شده و به 

بامداد فردا با حالی ناخوش و بدنی دردناک از خواب برخاست. ولی نوازی خدمتکاران برخوردار شد. مهمان 

بود  خوراک  مچون برادرم که ک  مسموم بوده است.  ،خورده بودنددیشب  دریافت که شامی که    سرعت بهاو  

 . هرگز از آن خواب برنخاست  ،حالی بهتر داشت و خدمتکارمان که بیش از همه خورده بود

هیچ نیافت و به   . اماقصر را گشت سراسر  در جستجوی پادزهر  که حال و روزی بهتر داشت،  برادرم  

از مسموم بودن خوراک ان هم  ن آمعلوم بود    .بخت برگشته روبرو شدخدمتکار  جای آن با جسد بیجان دو  

اند. پس برادرم پدر را در آغوش کشید و شتابان به سوی نزدیکترین  جان باختهاز آن خورده و  خبر بوده و  بی

 شهر تاخت، تا شاید مهردارویی برای درمان او بیابد. اما حال پدرم وخیم شد و در آغوش برادرم جان باخت. 
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و عزادار با پیکر بیجان پدر  رایم تعریف کرد که چطور سیاهپوش  برادرم وقتی اندکی بزرگتر شدم، ب 

که دالرام نیز    یمبه بلخ بازگشته و سوگند خورده بود که انتقام مرگشان را بستاند. تردیدی نداشتدستیارش  و  

از  جا  همانحالش به هم خورده و    ،تاختهزمانی که در بیابان اسب می  شایدبا همین خوراک مسموم شده و  

حدس  پس این    .مصادف بود با گم شدن بهرام  ،زمان بیرون شدن دالرام از قصراز آن سو  است.  افتاده  پای  

اند و چه بسا خوراک مسموم را با هم شریک شده و  بهرام و دالرام قراری با هم داشته شاید  که  شکل گرفت  

 باشند. آفرین تسلیم کرده جان به جان  هردو

چیانی که این جنایت پرداخت تا از دسیسه میبه گردش در اطراف    هر از چندیبرادرم پس از آن روز   

با او   بنشینم وبر اسب استوار  توانستم    گی. من نیز از هشت سالبه دست آورد  خبری،  را مرتکب شده بودند

گذاشتم. اما هرچه بیشتر گشتیم کمتر یافتیم.  رکاب شدم و به خونخواهی پدر دشتها و شهرها را زیر پا  هم

خبری نداشتند. نه از  جایگاهش  شد که حتا رهام و خوریزم هم از  صر چندان پنهان نگاه داشته می جای ق

ی ما به سوکامه و  شان بوده باشد. همهقتلکه خواهان  را پیدا کردیم  و نه کسی  یافتیم    یدالرام و بهرام خبر

که در  است  ا رفت و بعید  در همان حدود زمانی به مرگ طبیعی از دنی  ولیخویشاوندان او مشکوک بودیم،  

 این ماجرا دستی داشته باشد. 

پرداختیم. سه ماهی که هیزم برای داغ  من و برادرم هر سال سه ماه زمستان را به جست و جو می 

یافتند. هر سال در کوالک و سرما  قرار می  ی خودهاتنور آهنگری اندک بود و مردمان اغلب در خانه کردن  

 . برادرم چند سال پیش بیمار شد و کمی بعد درگذشت   که آن   ه پای هم پیمودیم، تا مسیرهایی طوالنی را پا ب 

در بستر مرگ وصیتی که پدرم کرده بود را تکرار کرد. پدرم در دم مرگ از برادرم خواسته بود تا قاتلش را  

 ی من بود که این وصیت پدرم را بر آورده کنم. حاال بر عهده  .بیابد و انتقام او را بستاند
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سرگردان شدم و بارها و بارها از این قصر بازدید    هاچنین بود که سال در پی سال در این صحرا 

شدم خبر نداشتم  قصر متروکه فرسوده و ویرانه شد، اما چون دیگر به آن نزدیک نمی  تدریجبه کردم. دیدم که  

ا بود که به این سو آمدم و  ه ی همین گشت زدنهم در ادامه پیرمرد در آن اقامت گزیده است. امشب  این  که  

که در نزد شما به بازگو کردن داستان  حاال هم    .پی بردممسافرانی دیگر    وشی به حضوردیدن جنب و ج   با

 ام. خویش مشغول 

دانم چه بر او گذشته است. او به سودای قراری که ی مرگ بهرام تردیدی ندارم و نیک میمن درباره

و قاعدتا او را در صحرا دیده و با    هاز کاروان شکارچیان جدا شدب آهویی  ی تعقیبهانه به    ،با دالرام داشت 

ی دانم میعادگاه دیدار این دو در کدام نقطه زهری کشنده آغشته بوده است. نمیبه  اند، که  ه خوردهم غذایی  

پا نخواهم    پنهانی بوده که بعدها جسد هیچ یک را پیدا نکردند. اما تردیدی ندارم که داستان همین بوده و از

 . ایشان بگیرم قاتلقام پدرم را از انتمگر هنگامی که  ؛نشست 

پس از پایان یافتن گفتار مهرزاد آهنگر همگان دقایقی سکوت کردند. از سویی به احترام خونخواهی   

جوان بلخی از قاتل پدرش لب از سخن فرو بسته بودند و از سوی دیگر به مسموم شدن بهرام و دالرام  

ای کرد و با این کار چشمها را متوجه خود کرد. مرد رازی بود که سرفه یدند. در نهایت این بازرگان اندیشمی

نشینان سرفه کرده  معلوم بود برای جلب توجه هم . رازی قدی بلند و اندامی درشت و شکمی برجسته داشت 

هایی با نش را که انگشترخیز شد و انگشتااست. چون وقتی همه به او نگریستند با حالتی حق به جانب نیم 

اش در نوبت دادن اش کشید. اردشیر سورن که همه نقش فروخت، بر ریشهای درخشان بر آن جلوه مینگین

به سخنگویان را پذیرفته بودند، تکانی به خود داد و گفت: »ای بازرگان ارجمند، داستان تو چیست؟ تو چرا 

 ای؟«شدههمنشین همگون چنین نا با گروهیشب در برهوتی چنین دوردست در این نیمه 
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 بازارگان رازی  ماهیار داستان 
 

MIzAR I rAiaA 

های آتش کورمال درونش  ها در کنار داشت. نخست در نور شعله دفتر و دستک انبانی از  مرد بازرگان  

همنشینان کاغذ را دست به دست    داد.  شو کاغذی زیبا و زرنگار را بیرون کشید و به دیگران نشان را گشت  

  ه بر کاغذ نقش گاوی بالدار کشیده و زیرش نام ماهیار رازی را به خط پهلوی بگرداندند و یدان نگریستند.  

 خورد.حکمی بود به اسم ماهیار که در پای آن نقش مهر شاهنشاه بهرام به چشم میشته بودند. زیبایی نو 

پَزربامن    اجداداز  هفت پشت    گفت: »ماهیار   ه و بعدتر در ری  شاپویَگانانی بودند که نخست در 

پیمودند و خاور و  از روزگارانی بسیار دور در هفت اقلیم راه می  محجره و دکان داشتند. کاروانهای پدران

دوختند. من نیز به حکم زاده شدن در این خاندان از کودکی با بازرگانان و  باختر را با داد و ستد به هم می

 جویانه و سوداگری درستکارانه را از ایشان آموختم. و راز و رمز سفر کردن آشتی  ر تماس بودممسافران د
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هنوز کودکی بیش نبودم که در نخستین سفر تجاری بزرگم با پدرم همراه شدم و یک سال را در  

 و از آنجا تا هراتو از آنجا تا بلخ  که مرکز خوارزم است  از ری تا نیشابور و از آنجا تا چاچ  ما    .سفر گذراندم

شاه شهربان هند بود و مردم سند و  آالن شاپور این زمانی بود که و  .میو از آنجا تا تاکسیال و پنجاب را پیمود

 داشتند. نامیدند و بزرگ می هند و پنجاب او را هندوشاه می

آیین  ی  یفته سخت ششاپور هندوشاه  اش گسیل کرد،  نشاه شد و برادر را به قلمرو تازهشاه بهرام وقتی  

هرچند که مادرش سوکامه  بست.  دارما  گروید و کمر همت به تبلیغ  شد. چند سالی بعد به این کیش  بودایی  

معبد بزرگ بوداییان در بلخ و بخارا  دانست و در این مورد با فرزندش همداستان نبود.  بوداییان را خوار می

ی های او دوباره شکوه و عظمت گذشته یاری ه بود، با  که به خاطر کوچ مردم هپتالی به آن منطقه از رونق افتاد

این کاری بود    .های عظیم بودا در کوههای بامیان را به پایان بردهم او بود که ساخت تندیس   .خود را بازیافت 

ی دلیری بود که نوبتی بر  او همان شاهزاده  .سی سال پیشتر آغاز کرده بود  رسه که پسرعموی پدربزرگش نَ

گرفت، با لقب سکانشاه شناخته  ود و چون بیشتر از میان دلیران سکای سیستانی سرباز میلبه کرده بها غهپتالی

 شد. می

به مرکزی زیارتی   ،ی راه بلخ و پنجاب بود میانه در  وقتی ساخت بوداها پایان یافت، سرزمین بامیان که  

و تاجران    بوداییران  ئزارگی از  کاروانهای بزبه همراه آن، مسیرهای تجاری هم شکوفا گشت و    .تبدیل شد

فرزندان  کردند و از  حکومت میدر ترکستان  که در آنسوی هندوکش  امیرانی  .  روی آوردندبه آن سو    سغدی 

کردند و شاپور که زر و سیم و سنگهای قیمتی پیشکش  یش  بردند، برای آراستن معبدهاساسان فرمان می

های  کرد تا پارچهل کاروانی بزرگ به سوی چین گسیل میباوری راسخ به چرخ آیین پیدا کرده بود، هر سا

. در همین حال و هوا بود که بازرگانان ری و فراهم آورنداها  ابریشمی گرانبهایی برای پوشاندن بر تن بود
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تی نهادهم سر رسیدند و  سفون  همدان و دمشق و  بامیان دفتر و دستک  ایستگاههای سر راه  و برای   نددر 

 .پرداختندرقابت به با هم مسافران د به فروختن کاالهای خو

چنان شان را دیدم،  من در همان بار نخستی که چشمم به بوداهای بامیان افتاد و عظمت باورنکردنی

ی بازرگانان در کنار اصابت کرده باشد. همان شب زمانی که در خیمهسرم  گویی آذرخشی به  مبهوت شدم که  

مرا به غاری در  ظاهر شد و    مشاهانه برابر  یبا وقار  ،مردی زیبارو  .یدمدهنده دپدرم خفته بودم، رویایی تکان

. اما کتیبه به خطی شبخوانمنشانم داد و فرمان داد تا    ایی صخره ه ای را بر دیوارکتیبه . آنگاه  کوه راهنمایی کرد

و گفت  نهاد    مای اش ناکام ماندم. پس آن مرد دستش را روی پیشاندر خواندن   ،هرچه کردم  .دانستمبود که نمی 

 ی خواندن آن نوشته برآیم.  بمانم تا از عهده جا همان باید 

پدر و خویشاوندانم هنوز   .سر نزده بودآسمان الجوردین  در  وقتی بامدادان برخاستم، هنوز خورشید  

  خود را  کهآن . تاقرار بودم که از خیمه به در شدم و به سوی کوه شتافتمخفته بودند. چندان از دیدن رویا بی

هایی آتشدانپیکر  . در برابر تندیس غول ندکه همچون پای بودا تراشیده شده بودیافتم  های عظیمی  برابر صخره 

داشت  زیبا  نگارهایی  و  نقش  که  بودند  نهاده  تنها   .مفرغین  بودند،  برافروخته  دیشب  کاهنان  که  آتشی  از 

  نومید ای گرم در بر نداشتم، پس چون از یافتن غار  هایی فروزان باقی مانده بود. هوا سرد بود و من جامه ذغال 

با اندامی تکیده   بلندقامت دقایقی بعد پیرمردی    کهآن  ها رفتم و سرگردان آنجا نشستم. تاشدم، کنار آتشدان 

 کنم. نزدم آمد و پرسید که آنجا چه می

ه بود، دانستم که  ی چرخی که بر پیشانی خالکوبی کردبا دیدن ردای سرخی که در بر داشت و نشانه 

دارد پرس و جو کردم   ایر آن حوالی است و کتیبهی غاری که د راهبی بلندپایه از پریستاران بوداست. درباره 

ام و مردی چنان نشانی غار را به من داده است.  و چون کنجکاو شد برایش گفتم که دیشب خوابی چنین دیده 
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عریف کردم که مرد چشمانی به رنگ الجورد داشته و خواست تا آن مرد شاهوار را توصیف کنم و برایش ت

 ها. موهایی مجعد و گوشهایی آویخته از وزن گوشواره 

و خرگاه پدرم وارد   دستم را گرفت و همراهم به خیمهآمد و    هیجان کاهن با شنیدن این حرفها به  

 که آن  بی  ،بنشیند  امآرجایی    چنین طوالنیتوانست  برایم شگفت بود که می  .شد. آنجا در سکوت نشستیم

این هم غریب بود که در حضورش سرمای هوا از میان رفته بود و من هم چندان    .کالمی بگوید یا حرکتی کند

دم زد و پدرم از خواب برخاست و از آسوده شده بودم که کنارش بر زمین نشستم و در انتظار ماندم تا سپیده 

 خیمه خارج شد و با دیدن ما حیرت کرد.  

آنچه خبر نداشتم آن بود که کاهن اعظم معبد بامیان    .مرد کاهنی بودایی بود  ،حدس زده بودم  کهچنان

شناختند. پیرمرد ماجرای رویای مرا برای پدرم تعریف  بود و سراسر آن سرزمین او را به تقدس و بزرگی می 

در آنجا بمانم و  رمان او عایت فبرای رمن باید  وخودِ بودا بوده  ،امکرد و گفت که آن مردی که در رویا دیده 

گفت من   ت کرد.به سلک رهروان بودا بپیوندم. پدرم که به کیش زرتشتی پایبند بود، سخت با این فکر مخالف

از زند و اوستا گواه ام.  تنها کودکی هستم که با دیدن تندیسهای عظیم بودا و شکوه معبدها دچار خیاالت شده

جستجو کنند و دین خویش را بنا به عقل و خرد خویش در این سن   سالگی  پانزدهآورد که مردمان باید تا  

گفت پیش از سن بلوغ  روند. میاند و به کجا می برگزینند، و برای این پرسش پاسخی یابند که از کجا آمده

 از است پانزده سالگی تنها آموختن چیزهای گوناگون مج ممکن است روان کودکان فریفته شود و از این رو تا  

همچنین گفت من پسر مهترش هستم و قرار است در کار بازرگانی جانشین  مقید شدن به دینی خاص.  و نه  

او گردم و اگر به معبد بپیوندم باید به رسم ایشان از دست زدن به پول و داد و ستد پرهیز کنم و به این ترتیب  

 مان بر خواهم انداخت. رسم سوداگری را در خاندان 
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اش پیشنهادی کرد که زیرکیپس    .بمانمآنجا  داشت که    اصراره بود و  جدی گرفت   رؤیای مراپیرمرد  

تواند با پشتیبانی او دکانی در بامیان داشته باشد و کارگزاری را از خویشاوندان داد. گفت پدرم میرا نشان می 

ایی را فرا بگیرم.  خویش در آنجا به کار بگمارد و مرا زیر سرپرستی او به معبد بفرستد تا خواندن متون بود

که   گفت  هم  دوپیروان  بعد  راهب   .هستند  گروه  بودا  می برخی  پلید  را  سوداگری  که  باقی اند  و  دانند، 

توانند تجارت کنند و حتا خوردن گوشت هم برایشان جایز است. پیشنهادش آن بود که  اند و مینشینپیش 

نشین  من پیش   کهاینی  ارد و تصمیم درباره فرصِت آموزش دیدن در معبدی بودایی را برای من محترم بشم

 راهم را برگزینم.   ، خودبه پانزده سالگی رسیدمبه رسم زرتشتیان وقتی  راهب را به خودم واگذار کند تا    شوم یا

کننده کرد، با توجه به پایگاه بلندی که در آن منطقه داشت، برای پدرم وسوسه پیشنهادی که پیرمرد می

ای در و در ضمن پافشاری  ،و زبر و زرنگ بودساله  که جوانی بیست و پنج  م بُرزیار رایبود. در نتیجه پسرعمو

ی خویش در بامیان گماشت و مرا به او سپرد و  فرا خواند و او را به نمایندگی از تجارتخانه   ،مزدیسنی داشت 

 که طبق پیشنهاد پیرمرد عمل کنیم.پذیرفت 

ه نام داشت. با دستور او به معبد  وَوایودِ  هندوکش بود ونشینان آنسوی  آن پیرمرد، در اصل از کوه 

بوداییان وارد شدم و به رسم آنان موهای سرم را تراشیدند و ردای زرد بر تنم کردند و در معبدی که درست  

و دکانی به راه انداخت و  خرید  ای  خانههم  های عظیم بودا قرار داشت، مقیم شدم. بُرزیار  رویاروی مجسمه 

چون جوانی باهوش و باسواد بود و در هیربدستان نیکو درس آموخته    .آمده معبد میای دیدن من بهر روز بر

کرد که خواندن متون  داد و مراقبت میبود، همزمان با تعالیم بودایی خط و ربط دین زرتشتی را به من یاد می 

 بیاموزم. نیز اوستایی و زندهای پهلوی را  

آمدم.  عبد بوداییان بودم و از شاگردان وایودوه به شمار میامیان مقیم مبه این ترتیب من پنج سال در ب

شما وصف کردید تفاوتهایی جدی دارد.    که آن   بود که سوکامه را دیدم و آنچه از او در یاد دارم باجا  هماندر  
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یش را از گفتند، اما بگذارید من هم روایت خوشک از سرِ عقل و خرد سخن میهرچند سرورانم در اینجا بی

کنم هیچ یک از شما از نزدیک او را ندیده و با او نشست و برخاست نکرده چون فکر می .این زن بازگو کنم

باشید، در حالی که من زمانی به نسبت طوالنی در چنین موقعیتی قرار داشتم و خلق و خو و کردارهایش را  

 ام. کرده در زندگی روزمره مشاهده 

داستا به  پرداختن  از  کپیش  بگویم  را  این  ویژه و ن سوکامه  بامیان  بوداییان  معبد  در  من  ه جایگاه 

 کهآن  پیش از است. حتا  دانند، بامیان از دیرباز سرزمینی مقدس بوده  سرورانم نیک می  کهچنانغیرعادی بود.  

 مش را همداشت. ناتقدسی  و    یابهتان  در چشم مردمآن کوهستان  نرسه در آنجا بوداها را بسازد نیز  سکانشاه  

گفتند شبانگاهان فروهر ورجاوند مقدسان می   .شمردنداز آن رو بامیان نهاده بودند که کوههایش را مقدس می

. به همین کنندرایزنی می ی راههای غلبه بر اهریمن  ند و درباره آرایآیند و انجمن میاز آسمان بر آن فرود می

فروغ شود که  ان بر فراز کوهها نوری درخشان دیده میخاطر مردم روستاهای آن حوالی معتقد بودند شامگاه 

من خود نیز چند باری چنین نوری را بر فراز کوهها دیدم. نام بامیان را پس از  است. ور همین روانهای جنگا

 دهد.می  ااند که بامی در زبان مردم هرات »روشن و درخشان« معنآن رو بر این منطقه نهاده 

وجود داشت. مانویان  شمار  بی   یالی معبدهایاین کوهها بود که در آن حوبه خاطر دیرینه بودن تقدس  

مانستان بسیار مجلل و زیبایی روبروی  دانستند،  که بودا را به همراه زرتشت و مانی سه پیامبر بزرگشان می

وردستها  مردم از د  و  های دیوها و ایزدان پوشیده شده بودها ساخته بودند که سراسر دیوارهایش از نقاشی صخره 

تماشابر می   ای  آنجا  خود  رفتند.  به  برای  داشتند،  اکثریتی  حوالی  آن  روستاییان  میان  در  که  هم  زرتشتیان 

اما  بنای آن نو بود و در دوران اردوان اشکانی ساخته شده بود،    .ای بر فراز کوهستان ساخته بودندآتشکده

د عظیم ی آن را نهاده است. معبزرتشت خشت پایه   خودِای بوده و  آتشکدههزاران سال پیش  آنجا از  گفتند  می
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قرار داشت. همیشه جمعیتی انبوه  پیش پای بوداهای عظیم    ،کوههم که منزلگاه من بود، چسبیده به  بوداییان  

 آمدند. راهبان بودایی از چین و ماچین و هند و یمن برای زیارت به آنجا میزد و در آنجا موج می 

داشتمجایگاهی  من   خانواده ن  چو  .ویژه  با  به  را  پیوندهایم  همچنان  و  داشتم  تعلق  زرتشتی  ای 

وقتی یک سال از اقامت من در آنجا گذشت و پیشرفت در کارم نمایان ی پدرم حفظ کرده بودم.  تجارتخانه 

نمایش دهد یا فاش    که آن  بود، بیتوانگر  مردی    از ماندنم در آنجا احساس رضایت کرد. پس چونپدرم  شد،  

برخی از راهبان بلندپایه که از این موضوع خبر داشتند،    .کردوه  لی چشمگیری به معبد وایودِما  کمکسازد،  

کرد و درس و مشق و  گرفتند. برزیار که هر از چندی با من دیدار می شاید به آن دلیل، زیاد به من سخت نمی 

 . ی پرداخت این کمکها بودکرد، واسطه ام را رسیدگی میزند و اوستاخوانی 

و ترکِ خانه و    امزمینگیر شده   جادر آنچرا  دانستم  درست نمیهرچند شور و شوقی داشتم، اما  من  

شدم، یعنی مریدی بودم که رهایی کامل از  نشین محسوب می. در سلسله مراتب بوداییان پیش امخانواده گفته 

ز این رو مجبور نبودم بسیاری  بد. اطلمی های بودا را  نیروانه را آماج نکرده و تنها پرهیزگاری و آموختن آموزه 

به فرق سر    که آن   ی بوداییان را رعایت کنم. مثال راهبان بودایی پس ازهای زاهدانه از سختگیری  خورشید 

ی روز را روزه داشتند. من از این ریاضتها  تابید، دیگر حق نداشتند غذا بخورند و بخش عمدهمردمان می 

در آنجا که سری پرشور و دلی پرایمان داشتم، داوطلبانه این قوانین  امتم  ست اقهرچند در سال نخ  .معاف بودم

 کردم. را رعایت می 

شکی در دلم پدید آمد و برزیار زیرک نیز در این   کمکم،  و گذشت   وقتی سال نخست سپری شد

کرد که  کشید و گوشزد می تاثیر نبود. چون مدام تفاوت باورهای زرتشتی و بودایی را به رخم می مورد بی 

آزردن تن و سرکوب بی دلیلِ میل و خواست در کیش مزدیسنی گناه است و آن را به قانون طبیعت نزدیکتر 

 دید. می
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سرگردان شده بودم. هم به معبد مانویان رفت   کلیبهاقامت من در آن معبد گذشت،    وقتی دو سال از

شنیدم، و هم گهگاه راه طوالنی تا باالی  میشان را  جمعیهای زیبا و سرودهای دسته کردم و نغمه و آمد می 

ی وقتم را در معبد بوداییان  ن بخش عمده پیمودم تا در جشنهای زرتشتیان شرکت کنم، اما همچناکوه را می 

کردم. هنوز در دل مردی زرین که در رویا دیده  ران خدمت میئها به زانشینایر پیش گذراندم و مانند سمی

ارجمند می را  معنایی سرنوشت دانسبودم  پیامش  داشتم  یقین  و  دربارهتم  است. هرچند  داشته  برایم  ی ساز 

انم داده بود  ای که او نشاش دچار تردید شده بودم. در این مدت آن کتیبه ی این پیام و درست فهمیدنمحتوا

آورد و مرا ب میرا هیچ جا ندیدم و راهبان بلندپایه نیز چیزی از آن نشنیده بودند. وایودوه تردیدهای مرا تا

در آموزاندن    . استادانمهای گوناگون را ببینم و خود در نهایت تصمیم بگیرم به حال خود گذاشته بود تا آیین

کتاب مقدس بوداییان یعنی »سه    مدودر پایان سال    کهچنان،  ند کردنمیپالی و سانسکریت هیچ کوتاهی  زبان  

. وایودوه بعدها دعاهای بسیار از بر کرده بودم  به همراه  را  هشت قانون ارجمند مینویی  خواندم وسبد« را می 

پیشتر برایش وصف کرده بودند. اما  من در رویا دیده بودم را    کهآن   ای شبیه بهکتیبه استادانش  به من گفت  

ی بودا زده شده بود و مرا نظر کرده دانست. به همین خاطر از رؤیای من چنین هیجانکسی جای آن را نمی

 اش نشان دهم. راهی برای یافتنشاید کشید تا انتظار می ته بود و پنداش

در چنین حال و هوایی بود که سوکامه با خدم و حشم فراوان از هند به پنجاب آمد و از آنجا به  

به معبد بوداییان   بامیان سفر کرد و در میان شگفتی همگان، اعالم کرد که قصد دارد همچون راهبی ساده 

نزدیک پنجاه، که هنوز ین روزها بود که من او را برای بار نخست دیدم. زنی بود در سنین  بپیوندد. در هم

اش را حفظ کرده بود، هرچند موهای سیاهش با سپیدی رگ به رگ  ی فریبا و بدن استوار و ورزیدهچهره

 شده بود و چینها راه خود را به کنار چشمان و لبانش گشوده بودند.  
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گفتند زمانی  می  .ز دیرباز به خاطر دشمنی با بوداییان شهرتی داشت ند، سوکامه اسرورانم گفت  کهچنان

های خویش به کشتن داده است. بعدها که به هم که جوان بوده چند راهب نامدار بودایی را نیز با دسیسه 

ا بوداییان نزدیکتر شدیم، برایم تعریف کرد که این حرفها اغلب شایعه بوده است. البته او در زمان جوانی ب

که قرنها پیش از سرزمین اصلی خود رانده   ،ارث برده بود  اش بهگیری را از قبیله دشمنی داشت، اما این جبهه 

نهادند، به قلمروشان حمله بردند و کشتارشان  این زمانی بود که فرزندان آشوکا که بودا را ارج می   .شده بودند

اش بارها دست خود را به گفت مردان قبیله کردند. سوکامه می   هایشان را به راهبان بودایی هبهکردند و زمین

خونی از این قوم بر گردن  اند، اما خودش با وجود تنفری که از این آیین داشت،  ون مهتران بودایی آلوده خ

  خواهر نامدارترشان مردم آنها را به    ، کهکار برادرانش بود   شدمی. بیشتر قتلهایی که به او منسوب  نگرفته بود

 .پنداشتندمربوط می 

ی بوداییان  اش را دربارهشاهد رخدادی بود که باعث شد موضع سوکامه زمانی که در هند مقیم بود،  

گفتند که که یکی از دختران سوکامه از هایش شنیدم و ایشان میتغییر دهد. این روایت را از مالزمان و ندیمه 

زاده  برد، پسر نمینسب  از خاندان ساسانی    ، کهشوهر دومش زیبا  بچه    . بودی  ماری  شبی در راهی  این  با 

یافته بودند که  برخورد کرده   او را در حالی  باقی بوده و در جای  و خدمتکارانش  بر پایش  گزشی مرگبار 

 هفرا خواندند، اما هماو  را به بالین  برهمنان  کنان  ی مرگ قرار داشته است. سوکامه و دخترش شیونآستانه 

 اش وجود ندارد.  برای بازگرداندن بیرون رفته و راهی کودک از تن ت، ان اسکه رون اگفتند آتممی

اش رو به مرگ  چون دیده بودند نوه را تعریف کرد. برهمنان گویا  اصل ماجرا  خود برایم  سوکامه  

شان مورد بازخواست قرار بگیرند. در همین گیر و  است، ترسیده بودند دست به معالجه بزنند و بابت ناکامی 

شنود و  بی دعوت و خوشامد  گذشته، صدای شیون را میای که از آن حوالی می راهب بودایی سالخورده دار 
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خواند و همان طور که بندد و دعایی بر او میمکد و آن را میرا می به قصر سوکامه وارد شده و زخم کودک

 کند. بی سر و صدا آنجا را ترک می آمده بود، 

تر  اش کرد آرام گرفت و تپش قلبش قوی راهب لمس   که آن   ودک به محض گفتند کمالزمان سوکامه می

خوابید و از این مهلکه جان به در برد. سوکامه هرچه کرد نتوانست    کمکمشد. تا فردای آن روز هم ورم پایش  

ی ارهآن راهب را بیابد و پاداشی سزاوار به او بدهد. پس بر نفرت و کین خود غلبه کرد و برای پرس و جو درب

سخن یکی از مهتران    ویژهبه و  تکانش داد  بودایی رفت. آنجا دیدن پرهیزگاری و پارسایی راهبان  او به معبدی  

اش نوشته شده که عمر خود را همچون راهبی  گفت در پیشانیبر او کارگر افتاده بود که میبوداییان  انجمن  

 بودایی به سر خواهد آورد و گناهانش شسته خواهد شد. 

دانستند و از این رو این فکر برایش ایجاد شده  ای تعلق داشت که مار را مقدس میقبیله ه به  سوکام 

او را با کیش بودایی آشتی دهد. پس از آن بود که قدری   که آن   ای بوده برایبود که گزش مار در اصل نشانه 

ی وندد. این البته مایه ن بپیی این آیین پرس و جو کرده و در نهایت تصمیم گرفته بود به سلک راهبادرباره

 از شگفتی همگان شد که چگونه زنی مقتدر و نامدار که عمر خود را در دشمنی با بودا به سر آورده، ناگهان  

 و راه و روشی نو برگزیده است.بریده ی خود گذشته 

باشکوه  چنین بود که سوکامه به بامیان آمد و من برای نخستین بار او را زمانی دیدم که با کاروان  

های  درنگی کند، جامه   که آن  بیجا  همان خویش وارد شهر شد و یکسره به پای کوه و معبد بوداییان آمد و  

وایودوه    .معبد پیشکش کردشاهوار و تاج زرین و زیورهای جواهرنشان خود را از تن برکند و همه را به  

از کت او برخورد کرد و دستیارانش که  انگار انتظار آمدنش را داشت. چون با متانت و خونسردی با این حر

 پوشاند.  وی ی رهبانان را بر تنی زمخت و ساده ، جامه نداین واقعه مبهوت بود
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نفرت قدیمی از بوداییان  آن  ای از  رگه در ذهن سوکامه  وایودوه به درستی تشخیص داده بود که هنوز  

و یاوری با او همراه شود، و در ضمن    گشت که همچون ندیمباقی مانده است. از این رو به دنبال کسی می

خورد و از من خواست تا او را با ی فال به نام من  عه بودایی متعصب و سرشناسی هم نباشد. چنین بود که قر

بودم  ساله  اش کنم. در این هنگام من نوجوانی دوازدهآداب معبد آشنا کنم و اگر به خدمتی نیاز داشت، یاری 

ی معبد هم رفت و آمد کنم. عالوه  شهای زنانه توانستم به بخنروییده بود، می  و چون هنوز مویی بر رخسارم

. به  ی این شهر باستانی بودمو من زادهند مقامی ارجمند و بلند داشتند،  بر این اهالی ری در چشم مردم ه 

   .همین خاطر سوکامه نیز از مالزمت من خرسند شد

معبد را به او آموزش    ر ابتدای کار من بودم که آدابدیدم. دبیشتر روزها او را می بعد  سه سال  طی  

دادم و همچون خدمتگزاری در رکابش بودم. پس نشانش می دادم و راه و چاه زیستن در سلک راهبان را  می

هایش با من سخن گفت و  از چندی، او مرا همچون پسر خویش گرامی داشت و از زندگی خویش و دانسته 

ها باعث شد بعدتر با چشمی باز راه خود را انتخاب کنم و به بازرگانی  همان  .چیزهایی فراوان به من آموخت 

 کامیاب تبدیل شوم. 

او تعریف می از  آنچه سرورانم  با  از سوکامه دریافتم،  او را زنی  آنچه من  متفاوت است. من  کنند 

اما    د،کرده بو قدرتی جوشان و نیرویی مهیب را درون خویش پنهان  راست است که    .مهربان و نرمخو دیدم

فراوان    یآمد. سوکامه طی این سالها داستانهایدر پی آزار کسی نبود و اغلب جز نیکخواهی از او به چشم نمی 

گفت، کمابیش با آنچه  ی یزدگرد بزهکار و بهرام گور می از زندگی خود برایم تعریف کرد، و آنچه درباره 

جای اشونان و دروغزنان در آن واژگون شده ت داشت و  ی دید او تفاوزاویه ولی  سرورانم گفتند همسان بود.  

 بود.
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اند. بوَجه تعلق داشته ی نیرومند کَم اش تعریف کرد، و گفت که نیاکانش به تیره سوکامه برایم از قبیله 

در   .ها مردمی دلیر و جنگجو بودند که زمانی قلمروی وسیع را از هرات تا پنجاب در اختیار داشتندکمبوجه

نام    کهچنان خواندند.  ار و بلندآوازه بودند که شاهان باستانی خود را به نامشان مییم چندان نامد روزگار قد

ی کمبوجه. او بندهایی از کتاب مقدس هندوان که  پدر و پسر کوروش بزرگ کمبوجیه بود، یعنی اهلِ طایفه 

  .ستوده شده بوداین قوم  زورمند  ران  جنگاوهای  مهابهاراتا نام داشت را نیز برایم خوانده بود که در آن دالوری

دورانی که هندیان عصر شانزده امیر    .گشت به دست کیانیان بازمی  زمینایران به پیش از یگانه شدن    ها حتااین

 نامند. می

  اند. و از روز نخست با پارسیان متحد بوده  اندپیوند داشته خاندان کیانی  با  ها  کمبوجهگفت  سوکامه می 

  ش پسرد پدر و  وینگپرستند و میکوروش بزرگ را همچون خدایی می مروز  اش تا به ابیله برخی از اهالی ق

همتا  را با سه اختری  آنها    . برخی همداننداین سه را یک پیکر و یک نفس می   و  تناسخهایی دیگر از او هستند 

 . اندنشسته   «شکارچی»کمربند در آسمان شبانگاهی بر که شمردند می

از    تدریجبه در گذر قرنها  ی سپاهیان اسکندر را به خاک مالیده بود،  نی پوزهزما که  ی کمبوجه  قبیله 

به  طلب  امیران جاه های همسایه و  قبیله   ،شدکمتر و کمتر می شان  جمعیت   . همان طور کهتوش و توان افتاد

تکهسرزمین  و  کردند  طایفه شان طمع  کندند.  را  قلمروشان  از  اهل سرزمینی  تکه  در  ی خودِ سوکامه  بودند 

میو    جنوب هندوکش  اما زیستند،  پای کوههای  بود.  پرورده شده  و  زاده  آن  در  بودا  که  به جایی  نزدیک 

به    ناگزیرشان  بسیاری ند و  واز قلمرو خود رانده ش  هاباعث شد کمبوجه  های نیرومندِ نوپاخواهی خاندانزیاده 

 ی تاکسیال کوچیدند. منطقه 

میان   بدر  کمبوجه،  قوم  همهیرحم دشمنان  از  اسم    تر  به  بود  بودایی  از  که  ،  آشوکا شاهی  بسیاری 

همین نیز  دلیل دشمنی خاندان سوکامه با بوداییان    ی داد.فراردل جنگلها  را کشتار کرد و باقی را به  شان  مردان 
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اییان  برای آسیب زدن به بودبسیار  د،  شهمسر شاهنشاه ایران  به انتقام این کشتارها بود که وقتی  سوکامه  بود.  

او را به بخشش و مهربانی  راهب اعظم  ، وکرد با جزئیات نزد وایودوه اعترافی اینها را دسیسه چید. او همه

 .ساخت بودا دلخوش  

گفت در همان نخستین دیدار سوکامه داستان برخوردش با یزدگرد را نیز برایم تعریف کرد و می

کرد و سخت از دلیری  شاه زاییده بود بسیار تعریف می عاشق او شده بود. از فرزند برومندی که از پشت شاهن

هایی گفته بود و او را  بالید. از شوشاندخت نیز چیزو نیکخویی شاپور هندوشاه شادمان بود و به پسرش می 

 جسته است.  کرد که از هر فرصتی برای لطمه زدن به او و شاپور بهره میزنی حسود و بدخواه تصویر می

داستانی متفاوت را برایم تعریف    و  داده بود نیز سخن گفت   که به یزدگرد هدیه  سوکامه از آن گوهری

ی خاستگاه این سنگ سرخ  درباره آنچه  تفسیری متفاوت.  با  اما   ،با آنچه سرورانم گفتندداستانی سازگار    .کرد

شاید که  اشت  هم دافزوده  ی  نکته. چند  شت شباهت دا  ،کردبسیار به آنچه مار آموی دانشمند تعریف  گفت،  می

گفت شاگردان بندوا در استان هند و پنجاب سوکامه می   که آن   . نخست باشد  اش برای سرورانم سودمندشنیدن 

پرستیدند  گفت اینان بتی عظیم و سنگی را می اند. میهای خود را داشته اند و معبدها و بت دیرزمانی باقی بوده 

 دنش پیچیده بود.  شیر بود و ماری دورادور ب که تندیس مردی با سرِ

این قربانیان   خون  .کردنددزدیدند و برای این بت قربانی میپیروان بندوا کودکانی را از قبایل دیگر می

ر همین  بریختند که در دستان بت نهاده شده بود. آن گوهر سرخ را هم  میبزرگی  ی سنگی  را در کاسه   کوچک

هر از چندی کاهنان  شد و ن گوهر بسته می ت که با ایسوراخی داشهمان کاسه ته  .تندیس کار گذاشته بودند

و دامان سنگی بت را بریزد  فرو    سته و گندیدهخون دلمه بتا    ندداشتبر میش  مراسمی گوهر را از رویدر  

 . کندرنگین 
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می  با  سوکامه  و  آمدند  پنجاب  و  هند  قلمرو  به  کیانیان  اقتدار  فروپاشی  از  پس  بندوا  پیروان  گفت 

 کهآن   ان مقدونی در آن سامان جایگیر شدند و ظلم و ستم بسیار به مردم بومی روا داشتند. تاپشتیبانی سردار

قرنی بر مرگ اسکندر گجسته گذشت و یکی از امیران مقدونی که آزِس نام داشت و مادری سکا داشت، 

برخی از مقدونیان    ابچون به آیین زرتشتی گرایش یافته بود، به مخالفت با ایشان برخاست. اما پیروان بندوا  

در شانی متعصب و خونریز  آدمکهمدست شدند. آنان  ها بودند،  که نگران به قدرت رسیدن سکاها و تخاری 

رفتند و آزس و خاندانش را به    شاو کالههای پردار به سراپرده   شدهبا بدنهای رنگ اختیار داشتند. پس شبی  

ی بزرگ سوکامه که در این هنگام خدمتگزاری در اردوگاه  یان  .پسری نوزاد باقی ماندتنها  قتل رساندند. از آزس  

وقتی به  . این پسر را هم آزس نامیدند و  قبولش کرد  یفرزندبه  را نجات داد و    او  امیران مقدونی بود، جان

 را برایش تعریف کردند.   اشواقعی سرگذشت پدرسن مردی رسید، 

ها بار ش لشکر کشید و با یاری کمبوجهاپدریقلمرو  به مردی دلیر تبدیل شد و به  آزس دوم بالید و  

بت  به قلمرو پرستندگان  بعد هم    .دیگر قدرت را در امیرنشین پنجاب به دست گرفت و سکه ضرب کرد

بندوا  نوبتی دیگر آدمکشان    .. اما باز این ماجرا تکرار شدرا کشتار کرد  کاهنان پیرو بندواخونخوار حمله برد و  

به شکار ببر رفته بود، به قتل رساندند. در این هنگام همسر و    یدر جنگلنی که  را زماو آزس  کمین کردند  

و خویشاوند دور سوکامه محسوب  تعلق داشت  ی کمبوجه  قبیله   او بهزن    .کودک نوزاد او نیز همراهش بودند

 شد. می

اه  سر ربر    .کردندپیشروی  از شمال به جنوب  ها فراز آمدند و  پارتیکمی پس از این واقعه بود که  

امیران  انداختند و  را بر می  داریه برد  جاهمه   .کردندبا خاک یکسان می   ،دیدند مقدونی که میاردوی  خود هر  

بوداییان    .شدانگیز و دلیر بود که ارشک نامیده می. رهبرشان مردی شگفت بردندستمگر محلی را از بین می

.  نامیدنددایگان ارشک میپذیرفته بودند و او را خها هم این را  و کمبوجه  گفتند تناسخ کوروش بزرگ است می
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شهرت یافتند.    یاشکاناز این رو با لقب  نهادند و  فرزندان ارشک تا پانصد سال بعد همگی نام او را بر خود  

آمدند و سکایی و تُخاری بودند که از شمال می   بلندقامت بسیاری از سربازان خاندان اشکان مردان دلیر و  

 گذراندند. را بر پشت اسب میبیشتر عمر خود 

بود که واپسین معبد پیروان بندوا ویران  ورود ارشک به پنجاب و هند  در همین زمان و در هیاهوی  

 . بودشان  رئیس قبیله   و  نیای بزرگ سوکامه،  ها به این معبد را رهبری کردی کمبوجهن کسی که حمله آشد.  

پیکر و مهیب بود  این کاهن مردی غول با دست خود کشت.    فرقه بندوا را  کاهن اعظم مردی دلیر و جسور که  

پاشد. نیای سوکامه هم دچار همین نفرین شد و پس از زهر به چشم حریفان میگفتند در زمان جنگ  که می

روانش   کهآن  حاصل نبود. چون پیش ازنبرد با او نابینا شد و چند ماه بعد با همین زخم درگذشت. مرگ او بی

 دوا را دید. کنی آیین بند، ریشه به مینو بشتاب

هایی وحشتناک روبرو شدند.  با صحنه ر، در معبد او  بت خونخواها پس از غلبه بر پریستاران  کمبوجه

شد که انبوهی از مردم را در آن به بند کشیده هایی تشکیل میهای زیرزمینی معبد در اصل از سیاهچال دخمه

در هایی درست کرده بودند که  مناره در دو سوی بت کله   کردند.ی قربانی مخدایشان  بودند و به نوبت برای  

و متعفن    شدهاش سرهای تازه بریده بخشهایی باالیی در  و  هایی پاکیزه و سپید،  اش جمجمه ی ینهای پایطبقه 

 . نمایان بود

  شده ی نفرینکاسه   . آن را درهم شکست تن جدا کرد و  بت را از  سر  نیای سوکامه با تبر جنگی بزرگش  

شان به  معتقد بودند هرکس جز کاهن اعظم بندوا  گوهر سرخ را تصاحب کرد. پیروان  را هم فرو کوفت و  

دیدند چنین نشد، اغلب اعتقادشان را  پس وقتی    .گوهر دست بزند، در چشم بر هم زدنی خاکستر خواهد شد

 . و پراکنده گشتند از دست دادند
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اش اسیر شده و به دارنده سرخ  نیرومند در گوهر    روح هزاران جنگاور دانستند که  این را همه می

بزرگ می  دادبخشدنیرویی  قابی زرین جای  آن را در  این رو  از  ارجمند در خاندان  و    ند.  میراثی  همچون 

گفتند این سنگ نفرین شده است. چون شد. البته برخی مردمان می سوکامه از پدر به پسر دست به دست می

این قوم نیرومند و باستانی پس از چند نسل به کمتر کودک زادند و    کمبوجه  یقبیله زنان  نگام  از همان ه 

 شد. بدل های دیگر ای کوچک در میان قبیله قبیله 

، به این نتیجه  اش رو به زوال دارد دید قبیله پدربزرگ سوکامه که این سنگ را به ارث برده بود، وقتی  

.  اند گرفتار شده چنین بالیی  مردمش به    آن است کهاست و به خاطر تصاحب    نفرین شدهسرخ  رسید که سنگ  

پیشکش کرد. این ایزد    شده برد و به معبد یکی از ایزدان کهنسال و فراموش   دورافتادهرا به غاری  طلسم  پس  

داشتند و برایش قربانی  ی کوچک او را بزرگ میتنها چند قبیله از زمانی بسیار دوردست باقی مانده بود و  

. دانستندرا روا نمی  ساختن  دانستند و بت نماد او می  ی غاریدر میانهرا  ستونی سنگی  ان  گذاشتند. شمنمی

با  هنگام اجرای مناسک دینی  کردند و پرستندگانش  این ایزد را همچون ماری بزرگ تصویر مینشینان  جنگل

 مالیدند.  زدند و خون خود را به ستون سنگی میکارد به تن خود زخم می

سنگ را به آن معبد برد و بر فراز آن ستون  دشواری غار مقدس او را یافت و  ه با  سوکامپدربزرگ  

ی نگفت و آن راز را با خود به گور برد. تنها کسی که در قبیله چیزی  به هیچکس  هم  در این مورد    .سنگی نهاد

رِ ین سفدر ا  و  در خردسالی محبوب پدربزرگش بوداو    .کمبوجه از جای سنگ سرخ خبر داشت، سوکامه بود

ی همان دختربچه   شف انتظاربر خال  . اماپنداشت می  پدربزرگش او را کودکی ناپخته   .پرماجرا با او همراه بود

 همه چیز را به خوبی دید و دریافت و به خاطر سپرد.ساله چهار پنج 

ر آن  مدتها بعد وقتی سوکامه به زنی بالغ و جنگاور تبدیل شد، شبی خوابی اثرگذار و غریب دید و د

او در می  با  دید که  را  ایران  لذتبخش و شیزدگرد شاهنشاه  آغاز  این رویا که در  دنباله آمیزد.  ای یرین بود، 
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او ظاهر پیچ بر و بدن مار سانسر شیربا همان  ،پرستیداهریمنی که بندوا می. او دید همان گونه داشت کابوس

و    چون آن گوهر به آن ایزد تعلق ندارد  .دبرب  از غار بیرونزود  که سنگ سرخ را  دهد  هشدارش میو    هشد

 . باید در اختیار سوکامه باقی بماند

با شاهنشاه روبرو شد و مورد  ناغافل  بعد  چند روز    کهآن  تاسوکامه نخست این رویا را جدی نگرفت.  

یزدگرد  اتوجه   و  دلدادگی سوکامه  وقتی کار  قرار گرفت.  ب  سرعت بهو  دیده  که  رویایی  ود در باال گرفت، 

راهی که در توانست    ،. پس با زحمت فراوان و پرس و جوی بسیار از روستاییانچشمش اهمیتی بیشتر یافت 

به شهرهای    شاندر این مدت منقرض شده و جوانان   نشینهای جنگلقبیله آن  .  کودکی پیموده بود را پیدا کند

یرزن از ایشان به جا مانده  تنها مشتی پیرمرد و پ.  ساختند می که شاهنشاهان ساسانی  کوچیده بودند  نوسازی  

شان کردند و سالها بود زیارت بت قدیمیبود که در یکی دو روستای خالی از سکنه پای کوهستان زندگی می

های ایشان و تا حدودی بر مبنای یاد برده بودند. سوکامه به تنهایی به آنجا رفت و تا حدودی با راهنمایی   را از

ای که زمانی پرستشگاهی محلی بود حاال مدتها بود متروک  غار و بت را یافت. مغاره  ،اشیخاطرات کودک

یان  قربانبود طعم خون  که سالها  هم  بخت  بت نگون  .اش را شاخ و برگ درختان پوشانده بودمانده بود و دهانه 

چنان بر پیشانی آن ستون  بود. سنگ سرخ همخفته  در تار عنکبوت و غبار و خاشاک  را از یاد برده بود، ساکن  

 . تصاحب کردرا به سادگی سنگی باقی بود و سوکامه 

اش گفت در رویای خویش یقین آورده بود که این سنگ نیرویی جادویی دارد و دارندهسوکامه می

اش در آمد، آن سنگ را به او دارد. پس چون به یزدگرد دل سپرد و به همسری را از گزند دشمنان مصون می

یزدگرد در   کهآن   د. تای دشمنان از شاهنشاه پاسداری کر بارها در برابر توطئه   راستیبه و آن سنگ    بخشید،

 خراسان به قتل رسید. 
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تو ای پهلوان دلیر که نقش خاندان    ویژهبه اید.  ام حیرت کردهدانم که از این جمله آری، سرورانم. می 

یا  زده شوی. چون همگان داستان مرگ یزدگرد را  سورن را بر زره داری، حق داری که از گفتار من شگفت 

ی خود بود، به اند و برای توجیه مرگ شاهنشاهی که دلیرترین و جنگاورترین مردِ زمانه روایت کرده خیالی  

سوکامه در همان هنگامی که در معبد بامیان مقیم بود  ولی  اند.  های موهوم پناه بردهداستانهای خیالی و افسانه 

 بوده است.   برایم به تفصیل شرح داد که اصل ماجرا چهکردم،  ا می و من خدمتش ر

یزدگرد در سالهای پایانی عمرش به مردی تلخ و بدخلق تبدیل شده بود. اما این  گفت  نیز می سوکامه  

تر داشت. یزدگرد برادری داشت به نام خسرو که  تر و زمینی خاست و دلیلی ساده از تاثیر سنگ سرخ بر نمی

 ان داده بود، لمندتر بود، اما چون در دوران جوانی نوبتی در جنگ با هپتالیان سستی و ترس از خود نشاز او سا

بود و با قبایل هپتالی و و خوارزم  از دسترسی به تاج و تخت باز مانده بود. خسرو زمانی دراز شهربان سغد  

بودند و خویشاوندشان ه قومی  ها بود کدوستی و نزدیکی داشت و همسرش هم دختر خاقان کیداری  هاونه 

 کوچیده بودند.  خوارزم و از آنجا به سغد از ترکستان به 

شاه به توطئه بر ضد خوارزمبا سوکامه پیوند یافت، خبردار شد که خسرو  کهآن یزدگرد کمی پس از

است.   مشغول  سالخور خسرو  او  پیر و  مردی  کمابیش  دوران  این  در  و  بود  بزرگتر  یزدگرد  از  سالی  ده ده 

طلب و جویای نام داشت به نام مرزبان که جنگاور و شجاع بود و بارها به پسری جاه  وشد. امحسوب می 

ها به سوی ترکستان شمال لشکر کشیده و با قبایل سکا رزم انگیخته بود. او همان سرداری بود که وقتی چینی

سغدی به آن سو شتافت و   پوشزره ان ای از شهسوارو کاشغر و یارشهر را تهدید کردند، با رسته آمدند  پیش

زده شده وحشت   پوشزرهنظام داشتند و از دیدن سواران  ها غلبه کرد، که تنها پیاده بر لشکری بزرگ از چینی

 بودند. 
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خسرو در پی آن بود که به ترتیبی برادر کهترش یزدگرد را از پای در آورد و خود به جای او بنشیند 

هد خویش بر اورنگ ساسانی استوار دارد. اختالف این دو برادر تنها به الر و ولیعو مرزبان را به عنوان سپهسا

دین بود و به هیچ  گشت و دالیلی دینی هم داشت. چون یزدگرد مردی کمابیش بیطلبی مرزبان باز نمی جاه

سخت بودند  شمرد. اما خسرو و مرزبان زرتشتیانی سری ادیان را محترم می آیینی پایبند نبود و در ضمن همه

از   نیز گرامی می  کهاینو  ادیان دیگر را  با مانویان دشمنی   ویژهبهخشمگین بودند.    داشت، یزدگرد رهبران 

 شدیدی داشتند و از رونق این دین در سغد و خوارزم دلگیر بودند.  

 ای چیده و در پی آن یزدگرد دریافت که خسرو با خاندانهای مقتدر مهران و کنارنگ دسیسه وقتی  

عقوبت سر  در پیرانه اما در دل راضی نبود که برادر مهترش را    ، خشمگین شد.سر به شورش بردارداست که  

و خویش را به او  پرورده شده بود  کند. چرا که در دوران کودکی و نوجوانی زیر چتر حمایت همین خسرو  

از هرآنچه پشت  کرد که   دید. پس پیکی به نزد خسرو فرستاد و خطاهای وی را برشمرد و خبرشمدیون می 

گذرد آگاه است. پیک که پیرمردی محترم از خاندان سورن بود، پیام شاهنشاه را به خسرو رساند و او پرده می

را اندرز داد که از در پوزش و اطاعت در آید و خود و خاندانش را به خطر نیندازد. خسرو که در کل مردی  

های های شیرین و جمله اه خود اعتراف کرد و پیک را با وعده و به گن  مالیم و ترسو بود، فروتنانه پیام را شنید

 فریبنده روانه کرد. 

رفت بازگردد، با  این فرصت را غنیمت بشمارد و از راه نادرستی که می  که آن  با این همه به جای

ان خود شنیدن پیام برادرش هراسان شد و گمان برد که به هر صورت عقوبت خواهد شد. پس پنهانی همدست

بیش از بقیه در اما مرزبان که  خاندان کنارنگ و مهران بودند.  و از  خراسان  که مهتران    ،در جریان گذاشت را  

گذشت، بر سر راهش  ای چید و وقتی پیک از شهر توس میخیانت پیش رفته بود، بی اطالع دیگران نقشه 

 ای به بند کشید. کمین کرد و او را دستگیر کرد و در قلعه 
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اما    داشت، از گرفتاری پیک  جاهمهاه یزدگرد که خبرچینانی در  شاهنش چشم و خود خبردار شد، 

گوشهای شاه از سوی دیگر از ابراز ندامت خسرو خبر داده بودند. پس گمان کرد اشتباهی رخ داده و با گفتگو 

و سردارشان واهیک شدند  با سپاهیانی اندک که از پهلوانان ارمنی تشکیل میو مهر رفع خواهد شد. آنگاه  

 خراسان حرکت کرد. ی شکار به سوی بهانه مامیکونی بود، به 

از پیش هراسان کرد و  ر فراز آمدن یزدگرد توطئه خب برایشان  واهیک  حضور    ویژهبهگران را بیش 

ارمنستان صالبت چشمگیری نشان داده بود بود.  سرکوب شورشیان  برانگیز بود. چون او پیشتر هنگام  رعب 

. چنین شد که سران خاندان  شتابدو خوارزم میسغد  سمت  شاه برای کشتار مخالفانش به  بردند که  ن  گماپس  

خسرو برای  به همراه  را دستگیر و زندانی کردند و پیک را از بند رهاندند و  مرزبان  مهران و کنارنگ فوری  

 استقبال از شاهنشاه به توس رفتند تا از او دلجویی کنند. 

و خطاکاران همه به پوزش در برابرش    شدهدستگیر مرزبان  س وارد شد، دید که آن  یزدگرد وقتی به تو

او دریافت که    .عفو کرداش بود،  مرزبان را هم که برادرزاده و همخون اند. پس ایشان را بخشید و  صف بسته 

به قفقاز ان داد تا  همراه کرد و فرمای از سواران کنارنگی  با رستهخیزد. پس او را  ها از مرزبان بر میاین فتنه

سرکشی  نمود که چنین میبا این تدبیرها . بستیزند ،تاختندکه از شمال به آن سو می  هاونه های بروند و قبیله 

 فرو نشسته و صلح و آرامش به خراسان بازگشته باشد. 

چی بود، شبانگاه نزد پدرش رفت و با او داستان کرد و گفت که مرزبان که مردی بدگمان و دسیسه 

از قلمرو پدری دور کند و به ترتیبی نابودش کند.  امیر هون ی جنگ با قصد دارد او را به بهانه انگار شاهنشاه 

زدگرد بنا به مصلحت و چون شمار  کرد یمرزبان که شمار اندک اسواران مالزم شاهنشاه را دیده بود، فکر می

او در نهایت زهر خویش را به خائنان خواهد  گفت  اند در برابر ایشان نرمی نشان داده و میهمراهانش اندک 

 ریخت. خالصه که پدر و پسر آن شامگاه با هم همدست شدند تا جان یزدگرد را بستانند.
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ای از شهر ی بازدید از دریاچهرا به بهانه   فردای آن روز مرزبان و چند تن از یاران معتمدش یزدگرد

می محلی  مردم  کردند.  دردور  دریایی  اسبان  می   گفتند  زندگی  دریاچه  برای این  مهتابی  در شبهای  کنند و 

اسبان   با  می   نژادهجفتگیری  آبها خارج  دل  برادرزاده از  و  برادر  ابراز سرسپردگی  از  که  یزدگرد  اش شوند. 

ی بدی به دل راه دهد، با مرزبان همراه شد و رفت تا دریاچه و اسبان اندیشه   کهآن   خوشدل شده بود، بی

د. در این میان واهیک که در تشخیص توطئه هوشیارتر بود، بو برد که ایرادی در کار است و با  دریایی را ببین

ش بازگشتند، در حالی دانند. مرزبان و همراهانش از این گرد شاهنشاه همراه شد. پس از آن را دیگر همه می

او را با سم کوفته و کشته    انگیزیجان یزدگرد را همراه داشتند و مدعی بودند اسب دریایی شگفت که پیکر بی

گفتند کوشیده تا شاهنشاه را از زیر پای ی او نیز می است. واهیک نیز در این میان جان باخته بود و درباره 

جان یزدگرد  پیکر بی  کهآن   ست. آنچه در این میان شگفت بوداسب برهاند و به سرنوشت وی دچار آمده ا 

کبودی بزرگی نمایان بود که به جای کوبیده شدن لگد اسب شبیه بود،  اش جای  کامال سالم بود و تنها بر سینه 

اش نشانی مشابه داشت و بر تن هیچ یک نشانی از زخم و درگیری نمایان نبود. به  و واهیک نیز دقیقا بر سینه 

ودند ین خاطر بود که یاران و همراهان یزدگرد ناگزیر شدند ادعای مرزبان و دیگرانی را بپذیرند که مدعی بهم

اند. با این همه بر سوکامه و نزدیکان به شاهنشاه  به چشم خویش درگیری اسب دریایی و شاهنشاه را دیده

 اند. اندهشاهنشاه را به قتل رسمالزمان ای در کار است و آشکار بود که توطئه 

  کرد در اغتشاشی که پس از مرگ یزدگرد رخ که مردی سالخورده بود، گمان می   ی خوارزمشاهخسرو

هم چنین شد و چون خسرو ارتباطی نزدیک و    راستیبه دهد، خود به تاج و تخت دست خواهد یافت.  می

کردند و نزدیک بود که انجمن دوستانه با خاقان هپتالی داشت، اهالی بلخ و خوارزم و سغد از او هواداری می

شاه نیز لقب داشت از  ن رانده و آالن هان به جانشینی او حکم کند. اما شاپور هندوشاه که پیشتر بر آالن فرما مِ
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تخت شد و شاهزادگان دیگری همچون شگنان زیباروی و ویوَرد زیرک و پهلُوسپاه دلیر  سویی مدعی تاج و

 از گوشه و کنار سر بر کشیدند و آنان نیز خود را برای نشستن بر اورنگ ساسانی سزاوار شمردند.  

دار از عربستان خروج کرد و به تیسفون رفت و  سوار نیزهبود که بهرام با بیست هزار هنگامه در این 

ی جنگاورانش قدرت را غصب با پشتوانه   ردقصد نداهمه را مطمئن کرد که  در انجمن مهتران حضور یافت. او  

ندی رقیبان محک  ی پارسیان قدیم برگزار شود و فرهمکند. بلکه خواستار شد تا آیین گزینش شاهنشاه به شیوه 

 ترین کس در میان مدعیان تاج و تخت نمایان شود. یسته بخورد تا شا

و آنان که سودای سلطنت دارند در در پیش گیرند  مهتران نخست اندیشه کردند که آیین مرد و مرد  

مردی سالمند بود  حضور داوران و مردم با هم بجنگند و پیروزمند میدان به تاج کیانی برسد. پهلوسپاه دلیر که  

بازی سپاهیان رومی را شکست داده بود و در شصت سالگی هنوز حریفی در کشتی و نیزهاما پیشتر دو بار  

این شگنان    .دست بود با وی همداستان شدشناخت، این رسم را پذیرفت و شگنان که کمانگیری چیرهنمی

نبشاهزاده  میدان  بود و چندان زیباروی که در  دلیر  بسیار  نمی ای  تیراندازی  به سویش  ردند و کرد دشمنان 

 . خواستند دستشان را به خون او بیاالیند، چون نمیکردندحریفان از نبرد در برابرش شانه خالی می 

دانست در این میدان بختی ندارد، و در ضمن همچون خسروی کهنسال که آمادگی رزمی نداشت و می

ه آیین وَر برگزار شود و فرزندش  د و مرد سر باز زد و پیشنهاد کرد ک رئیس دولت اقتداری یافته بود، از آیین مر

د که مردی بسیار زیرک و دانا  ر مرزبان را به جای خود برای شرکت در این مراسم به تیسفون گسیل کرد. ویوَ

شاپور هندوشاه و بهرام گور هم این شرط را  آن شد که  نتیجه    .بود نیز به این سو گرایش بیشتری داشت 

 ود.  پذیرفتند و قرار شد آیین ور برگزار ش

 یر میدانگاه سعد بدر ساعتی  به هنگام جشن مهرگان  گرد آمدند و  در تیسفون  ی مدعیان  همهپس  

ی بزرگان برای برگزیدن شاهنشاه در آن گرد آمدند. خسروی  ی آناهیتا مجلسی آراستند و همه برابر آتشکده 
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پیشانیخوارزمشاه   م که موهای  را  به رسم سغدیان ریش خود  بود و  های  تراشید و سبیلیاش فرو ریخته 

دش مرزبان که به رونوشتی جوان تافت، در میان مالزمان خود بر جایگاهی نشست و فرزنبلندش را به باال می 

سپاهبد و ارتشتاران بلندمرتبه  ایران   ،از پدرش شبیه بود، در میان صف رقیبان ایستاد. در دست چپ خسرو

های شهری بر  بران کشاورزان و صنعتگران و صنفپشت سرش ره   .برنشستند و در سمت راست او موبدان

در  جای گرفتند، که  یزدگرد  خویشاوندان  پیشارویش بزرگان خاندان ساسانی و    و   جایگاه خویش قرار گرفتند

 .بودنداز باقی تر و نامدارتر شان شوشاندخت و سوکامه برجسته میان 

ونی برای یافتن و نمایان ساختن فره در این میان هیچکس جز مغان بلندپایه خبر نداشتند که چه آزم

آمدند به میدان وارد شدند و دو اسپهبد با دلیرانی که از گرگان می  ویستهمِ  که آن  تاکیانی انتخاب شده است.  

تاج کیانی را از خسرو تحویل گرفت و بر   موبدموبدان  .پیکر را بر دو میخگاه بر زمین زنجیر کردندشیر غول 

  ین نهاد. شیرها وحشی بودند و چند روز پیش با همین قصد از دشتهای سیستان شکار ی دو شیر بر زممیانه 

نر بودند و بالغ و خشمناک و درنده، و معلوم نبود    ،گزندی یا زخمی ببینند. هردو شیر   کهآن   بی  شده بودند، 

گردونه  به  که  را  مهر  ایزد  نقش  و  کند  بود خطر  توانسته  شکدام شکاربان جسوری  چهارپر  بر  ای  بود،  بیه 

این پیشانی  به  شیرها  کند.  نقش  نماینده شان  می سان  شمرده  بغ  مهر  دسترسی  ی  که  بودند  ایشان  و  شدند 

 کردند. را تعیین میشاهزادگان به تاج کیانی 

چرخیدند و شیرهای عظیم و درنده، بسته به زنجیرهای بلندی که بر گردن داشتند، گرداگرد تاج می

گفت چند تن از زنان شان چندان بلند بود که سوکامه می دند و صدای مهیب کربه سوی جمعیت غرش می

 درباری از ترس رنگشان پرید و بیهوش شدند.  

وقتی معلوم شد آزمون انتخاب شاه چنین است، مدعیان تاج و تخت یک به یک از دعوی خود چشم 

ن رقابت اندرز داد و وی نیز پوشیدند. خسرو خود برخاست و پسرش مرزبان را به انصراف از شرکت در ای
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این آزمون کناره گرفت. سوکامه می   سرعت به  از  اسپهبد شنیدگردن نهاد و  از ویستهم  این گفت  ه که دلیل 

ی مرگ وی دروغ بافته بوده و از این  اش آن بوده که دستش به خون یزدگرد آلوده بوده و درباره گیری کناره

 او را کیفر دهد. فرود آید و شیر دو پیکر ترسیده که ایزد مهر در رو می

از رقابت کناره جستند و تنها  که یارای جنگیدن با شیرها را نداشتند،  شگنان و ویورد و دیگران نیز  

پهلوسپاه و شاپور و بهرام باقی ماندند. برای این سه نوبت تعیین کردند و قرار شد از جوان به سالمند به میدان  

کسی باشند که  تا فرمانبردار  سالمند را کرده باشند. آنگاه همه سوگند خوردند  بروند تا رعایت حال پهلوسپاه  

 آورد. می تاج را به دست نخست 

گفت وقتی شیرها به او حمله بردند، نزدیک بوده  پیش از همه شاپور به میدان رفت و سوکامه می 

ابی منع شده بودند و هریک تنها از سینه بیرون بزند. پهلوانان از حمل سالح پرت  قلبش از شدت مهر مادرانه 

اش را برداشت و به میدان رفت. شیرها به او حمله  پور شمشیر بلند پارتیمجاز به حمل یک سالح بودند. شا

، اما بعد از چند حمله و گریز نقاط  عقب نشستنداش  ی جنگاورانه و نعره در برابر دلیری او    . نخست بردند

  ولی ی دیگری را خراشید،  به دست یکی زخمی زد و شانه ر این میان  د. شاپور  قوت و ضعف او را دریافتند

اش را به دندان گرفت و چندان پوشزرهشکست خورد. شیری دست  آخر کار  در برابرشان تاب نیاورد و  

اش رها شد و شیری دیگر به ضرب پنجه او را بر زمین افکند  فشرد که استخوانش شکست و شمشیر از کف 

 که آن  فت و پیش ازرا تمام کند. در این هنگام بود که بهرام گرزی بزرگ در دست گر  و کوس بست که کارش

اش اعالم شده باشد، به میدان رفت و هردو شیر را از پیرامون برادر پراکند. او نخست شاپور زخمی را نوبت 

به میدان بازگشت  دستوری خواست و    موبدموبدان کشان از میدان بیرون برد و جانش را رهاند. بعد از  کشان 

و با هردو شیر درآویخت، چندان که گویی تاجی در میان نباشد و هدف غلبه بر آن دو باشد. شیرها به سختی  

هایش عقب نشستند با او گالویز شدند، اما تاب ضرب گرزش را نداشتند و اندکی بعد هردو کوفته از ضربت 
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ان هوشیار بود که از کوفتن بر سر شیرها پرهیز کرده ر این هنگامه چندو به دو سوی میدان گریختند. بهرام د

شیر عقب نشستند،    هردوپس وقتی  شان.  شان بود و نه کشتن گویی شیربانی بود که قصدش رام کردن بود.  

جمله یانی را از خاک برداشت و بر سر نهاد، و همگان از  کی میدان رفت و تاج  خاطر به میانه بهرام آسوده 

 اش آفرین خواندند. رابرش کرنش کردند و به فرهمندی خسرو و مرزبان در ب

دانند، اما الزم دیدم آن را بار دیگر تعریف کنم تا ی سرورانم در اینجا نیک میاین داستان را همه

از این  دریابید که سوکامه این حادثه را چگونه دریافته بود. او از صمیم قلب یزدگرد را دوست داشت و پس 

داشت، چرا که جان فرزند برومندش شاپور را نجات داده بود. را نیز بسیار گرامی می  ماجرا فرزندش بهرام

سوکامه در آن هنگامی که به معبد بوداییان رفته و خلوت گزیده بود، نه سودای اقتداری سیاسی داشت و نه  

نشانی در دل های جوانی طلبیاز جاه ااش  مانده بود.  باقی  آنچه می اش  این رو  است و درست گفت را رز 

او نه در مرگ یزدگرد نقشی داشته و نه    .اش گفتید تهمتی بیش نیست دیدم، و باور دارم که آنچه درباره می

 است.  شده محسوب می بهرام دشمن دوگر و بدکار بوده و نه ازنی ج 

اتنی پیش استوار شد. این دو برادر ناش با شاپور بیش از  پس از بر تخت نشستن بهرام، پیوند برادرانه 

به ندرت  اما چون شاپور در سرزمین آالن و بهرام در عربستان ساکن بود،  از دیرباز مهری به هم داشتند، 

شاپور که مردی  .  دیداری داشتندهر از چندی  بهرام به قدرت رسید این دو    که آن  دیدند. پس ازیکدیگر را می

از چندی با فرستادن هدایایی گرانبها و   ار وفادار بهرام تبدیل شد و هرنیکوسرشت و قدرشناس بود، به ی 

 کوشید جوانمردی برادرش را جبران کند.سپاهیانی دلیر به هنگام جنگها، می 

خویش   وفاداربر تخت نشست، سه تن از مغان هوشمند و زیرک را از میان مردان    کهآن   بهرام پس از

هرچند یزدگرد با بهرام چندان بر سر مهر مامور کرد تا جستجو کنند و دلیل واقعی مرگ یزدگرد را دریابند.  

برجا بود و با  داد، اما بهرام بر مهر فرزندی پانبود و او را دور از جریانهای اصلی سیاست ایرانشهر قرار می
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خود عهد کرده بود تا به راز مرگ پدر پی ببرد و گناهکاران را کیفر دهد. او نیز مانند بسیاری دیگر بر این 

ای تخیلی است و یزدگرد به دست مخالفان خود به قتل رسیده است. ان اسب دریایی افسانه باور بود که داست

مادرش شوشاندخت قصه می  هاهرچند  در گوشش  و  بود  کرده  باور  نیرویی را  قربانی  که شاهنشاه  خواند 

ین باور بهرام بر اولی    .کرد جادویی شده است، و او را به حفظ سنگ سرخی که به ارث برده بود سفارش می

 ای درباری جان پدرش را ستانده است. بود که سنگ اثری ندارد و توطئه 

ارزم گسیل کرده بود، بازگشتند و گواهانی آوردند که  دیری نگذشت که سه مغی که به سغد و خو

به فرمان   ارمنی  این خبر را شنید شدانجام  پسرعمویش مرزبان  قتل یزدگرد و واهیک    ، ه است. بهرام وقتی 

ها به ایرانشهر حمله آوردند و بهرام  ورد که انتقام پدر را بستاند. در همین حدود زمانی بود که هپتالی سوگند خ

از دلیرترین فریبشان داد و در حالی که گمان می  اندک  با شماری  نشسته،  به عیش و نوش  کردند در ری 

ی را شکست داد و نیروهایش  ان هپتالجنگاورانش به سوی مرزهای شرقی شتافت و در نبردی غافلگیرانه خاق

دایی مرزبان. هم او و هم خسرو  بود و    ی خوارزمشاهکرد. خاقان نیرومند هپتالی برادر زن خسروتار و مار  را  

طلبی مرزبان شده بودند و از او ی جاهسالخورده بودند و به تاج و تخت ایرانشهر چشم نداشتند، اما فریفته 

وقتی    بود و  آزمودهمردی دلیر و جنگر این هنگام حدود هفتاد سال داشت،  د  کهآن   کردند. خاقان باپیروی می

زره پوشیده و بر پیلی عظیم برنشسته بود و فوجی از جایگاهش حراست با سپاهیان شاهنشاه رویارو شد، سراپا  

یک تیر  با    تاخت و تنها  شدر گرماگرم نبرد به سوی  ،مانند بودبهرام که در کمانگیری بیبا این حال    .کردندمی

 که از شکاف کالهخود به چشمش زد، او را از پای در آورد. 

ها با دانست که هپتالی تاخت، نیک میبهرام در همان هنگام که به سوی مرزهای خاوری اسب می

یاری   و  موافقت خسرو  تحریک  و  آوردهمرزبان  برای  به سرکشی روی  را  این رو گروهی کوچک  از  اند. 

ه بودند،  که رسوا شدپدر و پسر  فرستاد و دستور داد اگر مقاومتی کردند، هردو را بکشند.  به بلخ    شاندستگیری 
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در مرگ شاهنشاه یزدگرد سربازان بلخی وقتی فهمیدند ایشان اما . دنمقاومت کنفرستادگان در برابر  ندکوشید

شان از  ر از همدستانشما گروهی انگشت با    خسرو ناچارمرزبان و    د.ند رویگردان شآنها  از    اند،دست داشته 

 . همه را از پای در آوردنددرآویختند و با ایشان سواران بهرام گریختند، اما شهر 

شان برگزید و برادر کهترش نرسه  بهرام پس از شکست دادن ترکان پسر خاقان درگذشته را به رهبری

نی زیرک بود با هدایایی گرانبها  که در نبرد دالوری نشان داده بود را به شهربانی بلخ گمارد. خاقان نو که جوا

زمند پیشکش کرد. بهرام چون دید  به اردوگاه بهرام رفت و خواهرش را هم مانند گروگانی به شاهنشاه پیرو

به عقد برادرش در آورد و به این  جا  همان نرسه در نخستین نگاه به دختر زیباروی هپتالی دل باخته، وی را  

 ار شد.ترتیب اتحادی میان دو خاندان برقر

آن   بکشم، رازی که سوکامه در معبد بامیان برای من فاش کرد و باعث شد تا از زندگی راهبانه دست  

فرستاد و ش هدایایی گرانبها می تاجدار  بود که برایم تعریف کرد شاپور هندوشاه هر از چندی برای برادر

ین از بودا بود که اندرونش خالی بود  کرد. یکی از این کاروانها، حامل تندیسی زرکاروانهایی بزرگ گسیل می 

این پاگودا   .اش جای داده بودندشده بود، در میانه  و دندان مقدس بودا را که قرنها در پاگودای تاکسیال حفظ

گفتند  . میساخته شده بود و زیارتگاه بوداییان بودای عظیم  تپه اتاقکی زرین بر فراز  معبدی بود که همچون  

یابد و که ظرف حامل آن را لمس کند، فوری شفا می  آمیز دارد، چندان که هر بیماری این دندان اثری معجزه 

 یابند. سالخوردگان با لمس کردن خودِ دندان، بار دیگر نیروی جوانی را بازمی

افتاد و پایش آسیب  بهرام روزی هنگام شکار از اسب به زیر  دلیل فرستادن این تندیس آن بود که  

نیز به کیش بودایی  شاپور  این هنگام سوکامه چندی بود به معبد بامیان پیوسته بود و  در    .دید و لنگان شد

راهبان معبد تاکسیال را متقاعد کرد    ،داشت که برادر را صمیمانه دوست میگرایشی پیدا کرده بود. پس از آنجا  
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اش کند و با شاهنشاه گسیلزمانی کوتاه به او امانت دهند تا نزد    تا دندان را در تندیسی زرین بنهند و آن را

 نمایش اثر شفابخشی که دارد، اعتباری برای بوداییان فراهم آورد.

که    اناش داده بود. اینترین شاگردان ای بود که بودا پیش از مرگ به دو تن از قدیمیاین دندان هدیه 

در آن    ایی نقشی کلیدی ایفا کردند.اهالی بلخ بودند و در قوام یافتن کیش بوداز    ،نام داشتند تَرَپوسَه و بَهالیکَه  

شدگی رسید، نخستین کسانی که به او  هنگام که بودا از زندگی زاهدانه در جنگل دست کشید و به روشن

  نومید گذراند. اما بعد    آزار تن و ریاضت سالها را به  که بودا  دانند  نیک می . سرورانم  ، ایشان بودندگرویدند

پس از   ، کهای شیربرنج برد بانویی برایش کاسه   گاهآن   .خت انجیری آرمیدو زیر دربیرون آمد  از جنگل    شد و

 شدگی رسید.  خوردن آن به روشن 

بانو برد،آن  برایش خوراک  که  و  مغ  دو  همین  خدمتکار    یی  اقوام  از  آموختن  برای  که  بود  بلخی 

اردشیر کیانی از فرزندان  کردند. بودا در زمان شاهنشاهدر گوشه و کنار گیتی گردش می ،دورافتادههای طایفه 

 ایی به روشن  که آن  زیست و این دو گویا با دربار وی ارتباطی داشتند. به هر روی، بودا پس ازداریوش دادگر می 

رسید، با ایشان دیدار کرد و آن دو نخستین کسانی بودند که بودا دعوت خویش را برایشان بیان کرد و چرخ 

 . دعوت بودا را پذیرفتندجا  همان بار به گردش افتاد. ترپوسه و بهالیکه  قانون در حضور ایشان برای نخستین  

سست شده و شدید    ریاضت به خاطر  که  -  شدندان   .هدیه کردبودا هشت تار موی خود را به ترپوسه  پس  

به بهالیکه بخشید. دو مغ این یادگارها را در کشکولی که همراه داشتند نهادند و به بلخ  هم  را    -افتاده بود

زگشتند و نخستین معبد بودایی را در بلخ بنا نهادند و این دو یادگار را در جامهایی زرین در برابر اورنگی  با

ی اش از چرخهاش از منی و رهیدنت کشیدن بودا از نفس خویش بود و تهی شدن خالی نهادند که نماد دس

 کارمه.  
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ا تندیسی زیبا از بودا بسازند و آن را  ، دستور داد توقتی به شهربانی آن منطقه رسیدشاپور هندوشاه  

  شاه بهرام وقتی  چنین بود که  .  اش کردو به معبد تاکسیال هدیه   همچون آوندی برای جای دادن آن به کار بگیرند

هر  که  هدایا  از  کاروانی  همراه  به  شاپور  دید،  آسیب  پایش  و  افتاد  فرو  اسب  از  شکارگاه  برایش  ساله  در 

ای از راهزنان ا هم همراه کرد تا زخم پای برادر را درمان کند. در این میان دسته فرستاد، این بت زرین رمی

که از مسیر کاروان آگاه شده بودند، اسیر دیو آز شدند و به کاروانیان دستبرد زدند و گنجهای بسیاری را به 

 ودا هم بود. شان این بت زرین و دندان بتاراج بردند، که در میان 

به    خبر این دستبردوقتی    .در معبد بامیان را ترک کنم  امشد من زندگی راهبانه   باعث همین ماجراها  

جا همان.  کردندبرگزار  ای  مراسم عزاداری نشینان به خاطر از دست رفتن دندان بودا  راهبان و پیشبامیان رسید،  

گفتند  عجیب شنید. می  ایشایعه ،  شناخت جهانگردان را از نزدیک می ی بازرگانان و  پسرعمویم بُرزیار که همه

ای  دسته شان غلبه کرده و  اما دیو آز بر دل   .اندی ربوده را به غاری برده و در آنجا پنهان کردهراهزنان گنجینه 

ایشان دسته  ی ته اند که دساز خوراکی خوردههم  بعد    .اندای دیگر را به سودای تصاحب کل گنج کشته از 

و کنار اموالی که به  در نتیجه همگی در همان غار    . ش کرده بودندانخست با همین سودا پیشاپیش زهرآگین

 تاراج برده بودند، فرو افتادند و مردند.  

باورش  بوداییان  .چرخیددر گوشه و کنار دهان به دهان  شاخ و برگ پیدا کرد و   سرعت به   شایعهاین 

دیگر برخی  است.  اش خشم گرفته  ین که بر ربایندگان بت زردانستند،  میی بودا  معجزه کرده بودند و آن را  

تر تحمل مقدس را آسان اند تا رنج گم شدن دندان  ایست که خودِ بوداییان سر هم کردهگفتند این افسانه می

آنچه که   م نبود اصل ماجرا چه بوده است.کرد و درست معلوهرکس هم به شکلی داستان را روایت می  .کنند

 شد. دیده نمی شده در بازارها  ناپدید شده و هیچ نشانی از زر و سیم ربوده   کلیبه گنج    که آن   فعال مشخص بود
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آنچه   میان دریافتمن و  اما  این  بود.  یمبرزیار در  بسیار مهم  نامه همان روزها  ،  از مسافران  ای یکی 

آورد   دورم که  برایمان  خویشاوندان  از  نویسنده،    انیکی  بود.  بهترین  نوشته  از  و  کودکی  دوران  همبازی 

، راهنمایی کاروانها  شناخت صحراها و دشتهای میان ری و مرو را مثل کف دستش میو چون  بود انستانمدو

یکی گویا   داشته باشد.حقیقت  نمود که شایعه  بر مبنای این نامه چنین میگرفت.  را در این مسیر بر عهده می

با  وقتی    و  دی سرد و گرم چشیده بودمر. خویشاوند ما  از راهزنان او را برای یافتن غاری امن اجیر کرده بود

کاسه  ای زیر نیم که کاسه دریافت  ،  کردندمی گزاف بودن دستمزدی که پیشنهاد  از  راهزنان وارد مذاکره شد،  

 است. 

ای زر در دستش که نیامده سکه   کیداری قوم  از  بود  ، مردی ترک  اجیرش کرد  کهآن   از میان راهزنان

باور نکردنی داستانی که برایش سر هم کرد، اما    .و را با خود همراه کند نهاده بود و شتاب داشت که زود ا

گردد تا عمر خود را در خلوت و دورافتاده میجایی  گفت پدری پیر و زاهد دارد که به دنبال  می  .ودنممی

 .  است مشخصات فالن غاری با جویای نشانی بگذراند و به این خاطر عزلت 

را  خانه    کهآن  پیش از شان دهد. اما  نشان د، بر عهده گرفت غار را  خویشاوندمان که بدگمان شده بو

و سپرد که اگر  شرح داد  ای نزد همسرش گذاشت و در آن موقعیت غار را  و همراه راهزن برود، نامه ترک کند  

  در   ،ای پس از ناپدید شدن بت بودابرسانند. چنین بود که هفته  اآن نامه را به دست متا دو روز بازنگشت،  

  ان برایمرا    نامه   یو مسافررسید  ی مراسم سوگواری برای دندان مقدس، کاروانی از بازرگانان ری به بامیان  میانه 

و حسابگر  ها حقیقت دارد. برزیار که مردی بازرگانشایعه م که یدریافترا خواندیم، نامه وقتی با برزیار آورد. 

در آن هنگام هنوز به دین بودایی باور داشتم و  . من  گفت غار را بیابیم و گنجینه را تصاحب کنیمبود، می 

 بازیافتن دندان مقدس برایم اهمیت داشت.  
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شود. پس تصمیم گرفتیم خود پنهانی مربوط می  شدهی ربودهنامه چقدر به گنجینه   م اینیدانستنمیما  

توصیه   شنید، را  وقتی ماجرا  او  به هیچکس جز سوکامه چیزی نگفتم.  سر و گوشی آب بدهیم. من  برویم و  

تا  هندوشاه  شاپور  که پسرش  کرد   آماده به سراغ    کند   مانسپاهیانی همراه را در جریان بگذاریم  و مجهز و 

محل غارشان خبردار لو رفتن  راهزنان از  انتشار این خبر ممکن است باعث شود  دانستم که  . می راهزنان برویم

ای بهانه   . بعدم و خواستم که این راز بین خودمان بماند. پس از او تشکر کرددهندجای گنج را تغییر    و  شوند

 به سوی ری شتافتم. با برزیار ی خروج گرفتم و ازه از راهب بزرگ معبد بامیان اج جستم و 

به رسیدیم روستای    وقتی  یافتخویشاوندمان  سیاهپوش  و  عزادار  را  همسرش  شد  ی،  معلوم  و  م 

با مردی را  روستا  شد که  خانه بازنگشته است. ده روزی می  از سفر نافرجامش بهاش به حق بوده و  بدگمانی 

اش را تسلی دادیم، و هرچند سخنان  هیچکس از سرنوشتش خبری نداشت. ما خانوادهترک کرده بود و  غریبه  

به قتل  او را  گاه گنج  که راهزنان برای پنهان نگه داشتن مخفی داشتیم  حتم  راندیم، اما  امیدبخش بر زبان می

بعد به دشت شان رسیدگی کردیم و  به نیازهای مالی م و  یماند داغدار  ی  دو روزی را نزد خانواده ما  د.  انرسانده

خواست که بت بودا را بیابم تا غار را پیدا کنیم. برزیار با این قصد که ثروتمند شود و من با این    میو بیابان زد

 ا شاد سازم. کیشان خویش رو دندان را به معبد تاکسیال بازگردانم و دل هم 

نشانی ولی    .میکردوارسی  را    جاهمهم و  ی گشت  ،داده بود  ینشان  ای که نامه بارها و بارها در منطقه   ام

. اما برای  و به بامیان بازگشت   خسته شد و دست از کنکاش کشید  زودیبه برزیار  م.  یگنجی نیافت  واز غاری  

ی  ماموریتنخست با هدفی دینی و همچون    .شدمیبه وسواسی ذهنی بدل    کمکم ی دندان مقدسجستجومن  

آن    ،ماندن در دشتها و خفتن در زیر آسمان پرستاره  تدریجبه اما    .گشتممقدس از سوی بودا به دنبال غار می 

شود  دیگران نمیهای  قصه دریافتم که عظمت گیتی را با داستانهای بوداییان یا    . باورها را از سرم بیرون کرد

 توضیح داد.  
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ی کاوش ال حتا پس از گسست از کیش بودا، همچنان به جستجوی خود ادامه دادم. دامنه با این ح 

که شاید غار حدس زدم  از دشتهای پیرامون مرو و دامغان به سوی جنوب و غرب گسترش دادم و  خویش را  

یابانها مقیم  رسا در براهزنان نه در کوه، که خفاگاهی در کویر بوده باشد. در همان هنگامی که مانند راهبان ت

به پرسهبودم و   پی  هنگام تاختن  گذراندم، خبردار شدم که بهرام در شکارگاه  میزنی در اطراف  روزها را 

 آهویی ناپدید شده است. 

سه ماه پس از ناپدید شدن بهرام،    کهاین . تا  ندیدمارتباطی میان این حادثه با بودای گمشده  نخست  

در  در واپسین سفر نافرجام بهرام با اردوی شاهنشاه همراه بود و  که  مردی آشنا کرد  دست تصادف مرا با  

آن تصویر    هگفت شاهنشاه ب و می   را روزهای آخر از نزدیک دیده بود  شاهبهرام کرد. مرد  خدمت می او  کاروان  

  گفت مردی بوده هنوز زیبارو و دلیر و تناور، اما زخم خوردهمی است.  شبیه نبوده  باشکوهی که از او داریم،  

 . بود لنگانکهن و پایش از زخمی اش باریده  از نبردهای بسیار، که برف پیری بر سر و ریش 

و با نگهبانان و خدمتکارانش بگو و   هرو و مهربان بودکه بهرام مردی خوشمرد برایم تعریف کرد  

شد. گویی که  یای برداشت مچندباری سخنهایی بر زبان رانده که از آن تلخی   کرده است. با این حالمی   بخند

چند باری گفته بود که شاه بودن برای دلخوش  آزرده باشد.  غیاب چیزی مهم  از  از سرنوشت خویش ناراضی و  

 یش شادمان زندگی کند و پادشاهی که در کاخ خو  اشتهیدست که در کلبه چه بسا دهقانی    ،بودن کافی نیست 

ی درویشی ناشناس به  ا رها کند و در جامه گفت آرزوی بهرام این بوده که تخت و تاج رخرسند نباشد. می 

 گردش در گیتی و سفر در سرزمینهای ناشناخته بپردازد.

رفها را از او شنیدم، ناگهان دریافتم که راز سخن شدم و این ح هممرد  وقتی در بازار کاشان با این  

 ندی را برایش فرستاده ی ارجمناپدید شدن بهرام چه بوده است. بهرام خبر داشت که برادرش شاپور چه هدیه 

چه بسا  کرده است.  شماری میدقیقهلنگی،  و رهیدن از رنج سالخوردگی و  بودا  برای دست یافتن به دندان و  
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بهرام به ناگهان    کهاینناپدید شدن گنج بوده که کام او را تلخ کرده و زبانش را به شکایت گشوده است. اما  

.  یافته و بار دیگر جوان و تندرست شده است هی خفاگاه گنج را  که از را  هاز آن رو بودشاید  ناپدید شد،  

و بهرام به شکلی به راز خفاگاه آن پی    بودهپنهان  در کویر    ،جایی در همین حوالی  حدسم آن است که گنج

ی تعقیب آهو از اردوگاهش دور شده و دندان بودا را یافته و تندرستی و جوانی را  به بهانه   برده است. آنگاه

گرد فرو رفته و مردمان فته و در کسوتی ناشناس از زندگی درباری فاصله گرفته و در قالب درویشی دورهبازیا

 ه است. را به حال خود وانهاد

چون .  شستمی گمشده دست  از جستجوی گنجینه و گفتگو با آن مرد، دیگر  پس از گم شدن بهرام  

های در بیابان درکی عمیق از زندگی و خوشی  ماندنان  دورزدم بهرام آنجا را زودتر از من یافته باشد.  حدس می

مان در ی خانوادگی خانه . به تجارتگنار گذاشتمنیز  را  از این رو زهد بودایی  .  زودگذر آن برایم ایجاد کرد

بازرگانی روی آوردم و عمری را به خوشنامی و رفاه گذراندم. هرچند   به  بازگشتم و ازدواج کردم و  ری 

و کوهها  دشتها  جستجو در  همچنان سالی چند روز را وقفِ  و  هرگز رهایم نکرده    هندوشاه  وسواس یافتن گنج

. چون در آن هنگامی که بودایی معتقدی بودم و هدفم بازیافتن یادگاری  منومید از یافتن گنج هرچند    ،منکمی

و آزمندی راهنمایم  دارم  قدم رنجه می حاال که برای دستیابی به زر و سیم    .مقدس بود، در این کار ناکام ماندم

یابی و این عادت گردش در برهوت با من  به جایی نخواهم رسید. با این همه آن وسواسِ گنجا ، آشکار است 

ام، از یکی از امروز که نزد سرورانم زیر این کهکشان درخشان مهمان این آتش فریبا شده   ه است.باقی ماند

چون از  .  را ندارماین گنج شایگان  برخورداری از  ی  ندیشه اامروز دیگر  آیم.  این گشت و گذارهاست که می

پزم که شاید روزی به آن  می سر  این سودا را در    ،اگر راستش را بگویمام. اما  ای کافی بردهمال و خواسته بهره

 .«سازد جاویدان جوان و نیز مانند بهرام گور   رادست یابم و دندان مقدس م ی زرینبودا
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ی ان یافت، موبد که کنار دستش نشسته بود، لبخندی زد و گفت: »ای زاده ی پایوقتی گفتار ماهیار راز

ی شکنِ زاده ویهاد، آن دیو استخوان ت  س . اما از اُسازدهمگان را آشفته می ری، سودای گریز از چنگ دیو مرگ  

ه او پیمود را هیچ  راهی ک ولیگفتی، بهرام بود.  کهچنان تنها کسی که چنین کرد،   .شدپنهان  توان اهریمن نمی

 «. بیپمایدتواند کس دیگری نمی 

بر روزبه مغ خیره ماند. ماهیار گفت: »ای دانشمند خردمند،  حاضران  با این گفتار چشمهای پرسشگر  

وسواس ی آسودگی من از طلسم این  گویی مایه دانی؟ شاید که آنچه میبگو تو از سرنوشت بهرام چه می 

 . شود«

 

  



134 

 

 

 

 

 

 سپااهنیوبد م  روزهبداستان 

hebzur   dEbOm 

 

سخن خود را آغاز کند، برخاست و با عصایش بر خاک خطوطی کشید و نام    که آن   روزبه مغ پیش از 

که آشکار بود در نبشت  خطی چندان خوش    و  خویش را به خط اوستایی نوشت. چنان چست و چاالک

آتاست   دست چیرهنویسی  خوش برابر  نام خویش در  برابر  آنگاه در  را .  داستان خود  ش فروزان نشست و 

 بازگفت:

اند و پدربزرگم  موبدان تعلق داشته ی  جرگه»من روزبه هستم از اهالی سپاهان. خاندان ما از دیرباز به   

مردی بسیار دانشمند که دهها زبان    .بود  موبدموبدان در زمان بهرام گور    -اند هنامیدکه مرا به یاد او روزبه  -

که  ام  از او شنیدهام.  آنچه برایتان روایت خواهم کرد را به هنگام نوجوانی از او شنیدهبخشی از  دانست و  می

پیش، زمانی که بهرام گور تازه به سی و هشت سالگی گام نهاده بود، قصد شکارگاه کرد و تصمیم نسلی  

د. دشت  ی هم بکنگرفت جشن مهرگان را در دشتهای سرسبز سرزمین گز برگزار کند و در این میان شکار
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های گور و بز وحشی انباشته است و شیرها و پلنگها  گز که در نزدیکی سپاهان قرار دارد، در آغاز پاییز از گله 

 آورند. هم در شماری بسیار برای شکارشان به آن منطقه روی می

بیابان شیرها در روستایی نزدیک شهر گز زنی را در  ای بزرگ از  گله که  در همان حدود خبر رسید   

  ، قصد شکار داشت پس بهرام که پیشاپیش    اند.هایی فراوان را دریده اند و گله و چوپانی را زخمی کرده  اندیده در

گیری  به هنگام تاجی غلبه بر دو شیر مازنی را  با شیران این بیشه پنجه در پنجه افکند و خاطرهتا  خواست  

. تاخت شد و به سمت گز  بیرون  از تیسفون    رشماری پ الزمانبا مآنگاه کوس و کرنا زدند و شاهنشاه  زنده سازد.  

مردانگی خود را نشان دهد، تیر و کمان به دست نگرفت    کهاینو برای  پرداخت  شکار  به    ،وقتی به آنجا رسید

در یک روز هفت شیر نر را به ضرب شمشیر و خنجر بکشت.  بهرام    شتافت.شیرها  به مصاف  و تنها با شمشیر  

مگان شد و همراهانش که از سویی از شیران و از سوی دیگر برای جان او بیم  ی شگفتی ه چندان که مایه 

 ی شکار بازداشتند. داشتند، با اصرار و زور او را از ادامه 

م روزبهِ مغ که در آن هنگام پیرمردی بود، برای منصرف کردن بهرام از شکار شیر همراهش بزرگپدر

ی خود سازند، با این  ترسید شیران او را طعمهبهرام که می سرسختی کرد و همانجا ماند.به شکارگاه رفت و 

شیری  شت کشت، نرهی درگیری با شیرها دست کشید. هفتمین و آخرین شیری که او در این دترفند از ادامه 

ی پیکر بود که به پدربزرگم حمله کرده بود و بهرام با پای پیاده و بی سپر و زره، تنها با شمشیر خمیده غول 

، آن جانوران مهیب  بود که پدربزرگم آن شیر را فرمانروای خرفسترانجا  هماناش او را از پا در آورد.  هندی

به یک  ، روم و چین  شدندزاده می دانست و بهرام را آفرین خواند و گفت اگر ده پهلوان مانند او    زاد،اهریمن

 .   شدندگزار ایرانشهر می ماه خراج 

سم مهرگان را در آن دشت برگزار کرد و هم زند و اوستا خواند و هم  بهرام پس از کشتن شیرها مرا  

و با این کار هم موبدان را خوشدل کرد و هم ارتشتاران را.  به پیشگاه ایزد مهر شراب انگوری پیشکش کرد،  
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ه  از خشم او در اندیشه شدد و  دانن شیر را جانور مقدس او میشمارند،  را بزرگ میمهر  جنگاوران که  که  زیرا  

، و برای ی اهریمنو آفریده  شمردندزرتشتی شیر را در کنار گرگ و مار پلید میبودند. از آن سو موبدان  

   شیرها حرمتی قایل نبودند.

راهوم نثار  هوم و پَهای مقدسِ  نوشیدنیپس شاهنشاه بهرام دو آتش عظیم برافروخت و در کنار یکی  

در کنار  . سپس  خواندب گاهان را با نوای دف و نی  گران  بر اورنگ برنشست تا رامشکرد و اوستا خواند و  

و رقص شمشیر جنگاوران   خواند و ایزد باستانی عشق را ستودبر  مهریشت   دیگری تنبوری به دست گرفت و

مغ زرتشتی و   .های گوناگون حضور داشتندآیین موبدان و دینمردان پایبند به  این مراسم  . در  را تماشا کرد

ی هم نشستند و ایزد یکتای  ودایی و جاثلیق مسیحی و ارتاوان مانوی شانه به شانه کاهن یهودی و راهب ب

پهلو به پهلو ایستاده بودند.  ی ارتشتاران  پهلوانان رسته شان هم  در صف کناری نیایش کردند.  همصدا  خویش را  

به  بستند و مهر را    ور پارتیگ و کمانگیر هپتالی و شمشیرزن ارمنی در برابر آتشگاه صفاسوار پهلویگ و نیزه 

 ستودند. سی زبان 

چنان  را  قوچ  بهرام تیر و کمان به دست گرفت و گور و    .شکار اصلی آغاز شدتازه  فردای آن روز   

نگذشته بود که پای یکی از سوارانِ . آنگاه پاسی از ظهر  کرد که همه لب به آفرین گشودندهنرمندانه آماج  

ر زمین در غلتید. آنجا که سوار بر زمین خورده بود، شکافی بر ای بر خاک فرو رفت و بهمراهش در حفره

دهان گشود به    .خاک  ورودی  راه  که  دریافتند  و  شدند  گرداگردش جمع  کرد،  خبردار  را  شاه  سوار  وقتی 

بهرام در زمانی کوتاه زمین را کندند و فروریختگی دشت را   ای زیرزمینی نمایان شده است. همراهاندخمه

 شد.  د. پس راهی باستانی نمایان شد که به اتاقی زیرزمینی منتهی میخاکبرداری کردن 

ای عظیم چشمانشان را  گنجینه آنجا    و  بهرام و همراهانش با مشعل افروخته به این اتاق وارد شدند

از سنگهای درخشان گرانبها در    و انباشته  شدهآوندهای سیمین حکاکیخیره کرد. تندیسهای زرین عظیم و  
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موجوداتی عجیب و    ،. تندیسها حتا یک سکه هم آنجا نیافتند  کهآن  ، و عجیب خوردچشم می  هر گوشه به

پیکر گاوی ی غولی تاالر زیرزمینی، مجسمه . در میانه بودناآشنا  یکسره  که  دادند  نمایش میغریب را با سبکی  

ای اش کتیبهو بر سینه  کرد که چشمانش از یاقوت و شاخهایش از الجورد ساخته شده بودبالدار جلب نظر می

  خراشو  کلنگ  که جای زخم  گویی    .بر آن چیزی با خطی غریب نویسانده بودند  واز سنگ زمرد آویخته  

را به کیانیان  . روزبه مغ که همراه شاهنشاه بود با دیدن آن خط باستانی  بازمانده باشد  تیشه بر لوحی گرانبها

 کمک آن، کتیبه را بخواند.  تواند به و گفت کتابی دارد و میمربوط دانست 

گنجینه را از دل زمین بیرون کشید. در این میان اردو زد و  جا  همانهفت روز در  اردوی شاهنشاه   

که مامور    یفرموده بود. سه مغ جوان  موبدموبدانکه  را بازآورد  ی جی کتابی  و از آتشکدهرفت  پیکی به سپاهان  

آنگاه روزبه   .ی روزبه بردندبزرگ را به خیمه  یکتاببازگشتند و  ن  کناتاخت بی آسودن رفتند و  این کار بودند،  

زمرد کاری دشوار بود  ی  کتیبه . گشودن رمز تا معمای گنجینه را بگشایند به دخمه رفتندو بزرگان  شاهبهرام و 

سازی کند. ها را یک به یک باز ها را دریابد و واژه تا آوای نشانه نگریست  می کتاب  به  ناگزیر مدام  پدربزرگم  و  

بهرام  چندان طوالنی و فرساینده بود که اغلب بزرگان خسته شدند و یکایک دخمه را ترک کردند. اما  این کار  

پدربزرگم بعدها  باقی ماندند. کنار دست او چندان کنجکاو بودند که  ،سپاهبد که از خاندان سورن بودو ایران

ته شده بود که مردم شوش و کرمان و سپاهان کهن برایم تعریف کرد که آن لوح به خط باستانی کهنی نوش

 نوشتند و همان خط دیوانی شاهان کیانی و دارای دارایان نیز بوده است. بدان می 

جمشید پیشدادی تعلق دارد ساعتی نگذشته بود که روزبه مغ به حاضران اعالم کرد که این گنجینه به   

ود و پیش از همه خوانده شد. آنگاه در پی ورق خوردن و این نخستین نامی بود که بر پیشانی لوح نوشته ب

و    نمایان شدکرد،  ها یک به یک بر حریری که روزبه بر آن یادداشت میپیاپی کتاب چرمین بزرگ، جمله

 ی ماجرا نبود. با این حال، این همه . و را ستودندهمگان از خوانده شدن لوح زمرد شادمان شدند و ا
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بودپدربزرگم زمانی که در بس برایم فاش کرد  یراز  ،تر مرگ  لوح را فاش متن  ی  همه  کهاین  .را 

. آنچه بر همگان خواند  در میان نهاده بودبهرام    او شبانگاه آن را تنها ب   ،و بخشی از آن را ناگفته گذاشته  هنساخت 

گرد آورده و    بختی. بر لوح نوشته شده بود که این گنجینه را جمشید شاه در زمان واژگوندانندهمگان میرا  

از گزند روزگار در امان بماند و به دست    ،در خاک کرده است، تا گرانبهاترین چیزهایی که گرد آورده بود

جینه گویا آخرین کاری بود که جمشید انجام داده بود و پس آژیدهاک گجسته نیفتد. در خاک کردن این گن

ده بودند، سپاهان را گرفتند و او را به گریز از آن سپاهیان سیاهپوش آژیدهاک که از بابل بر او خروج کر

 ند. واداشت

بر لوح زمردین جمالتی اندرزگونه نیز نوشته شده بود. جمشید که ششصد و شصت سال بر زمین   

داد که روزگار گذرای خویش را غنیمت بشمرند و زمان  حکم رانده بود، در این متن به شاهان آینده پند می

ت خود مغرور نشوند. برد با اهریمن بگذرانند و بر شکوه خویشتن ننازند و از قدررا به آبادسازی گیتی و ن

  موبد موبدان چرا که جمشید چنین کرده بود و به همین خاطر سرنوشتی تباه و تاریک او را در ربود. وقتی  

نداشت،  سی و هشت سال بیشتر    که آن   روزبه این سطرها را بر حاضران بر خواند، بهرام گور برآشفت و با

 نهاد به اندیشه افتاد. ی آنچه کرده بود و آنچه از خویشتن به جا می درباره

پس بهرام و نزدیکانش از دخمه خارج شدند و کل اردوی شاه و درباریانی که برای شکار با شاهنشاه 

د پیشدادی  خواند و سرنوشت جمشیای ماندگار و مهم بر ایشان فرو  به دشت رفته بودند گرد آمدند و او خطابه 

شمرده و زمان دیرپای  را گوشزد کرد و گفت وقتی جمشید دستاوردهای دوران زرین خویش را هیچ می

  ؟مان چه از خود به جای خواهیم نهادخوانده، ما مردمان عصر آهنین با عمرهای کوتاهخویش را زودگذر می

سوگند  جا  همان لوح زمرد نوشته شده، و    بهرام گفت گرانبهاتر از سراسر این گنجینه، همان گفتاری بوده که بر 
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مندی از آن بازداشت و آن را سراسر وقفِ یاد کرد که به این گنجینه دست نزند و درباریان را نیز از بهره

 ری از فرودستان برسد. ی ایرانشهر کرد تا به مصرف آباد کردن روستاها و دستگیخزانه 

هم ارزشمندتر بود و بهرام شبانگاه این حقیقت را   آنچه بر لوح زمرد نوشته شده بود، از اینولی  

چیان و قراوالن فرو خوابید،  دریافت. شامگان وقتی بیشتر اهل اردو خفتند و سر و صداهای مهتران و قوش 

ساخت   موبدموبدان  فاش  او  بر  را  جمشید  نوشتار  از  دیگر  بخشی  و  رفت  شاهنشاه  چادر  بخشیبه  که    . 

شته بود. این بخش را پس از آن نیز هرگز در جایی بازگو نکرد، تا زمانی که به  ناگفته باقی گذا   دوراندیشانه

 یان نهاد. اش بودم در مبستر مرگ افتاد و چون بهرام نیز از میان رفته بود، آن را با من که نوه 

انگیز یاد کرده بود که در روزگار فرهمندی و اقتدار خویش جمشید در این لوح از هفت چیزِ شگفت 

یابنده برساخ و  بود،  یافتنته  و  جستن  به  را  گنج  می  ی  بر  آنها  از  پاسبانی  به و  چیز،  هفت  این  انگیخت. 

اینها    .ماندندهایی جادویی می صنعت  و  است  کار  در  کردند رمزی  شاه گمان  موبد و هم  هم  کار  آغاز  در 

،  مرمر سپیداز  ر دوازده ستون  بر افراشته ببود،  ای از چیزهایی دیگر هستند. یکی از آنها گنبدی سرخ  استعاره 

ن وی را نهادند، نیکوکار یا بدکار بودمیدر زیر آن گنبد  جسدی تازه را  هرگاه    . آبشاری کوهستانیرویاروی  

بهشتی بودنِ درگذشته بود و اگر عالمت    ،شد پس از گذر چهار روز اگر گنبد سپید می  کهچنانداد.  نشان می

 ش به دوزخ اندر شده است.  اداد که روانشد نشان می سیاه می 

اقدیسی بود که بر کوهی در سرزمین سغد ساخته بودند، در برابر رود زرافشان. در آن تختی ط دومی

کرد و هرگاه دو تن با هم ی مردمان داوری می بر آن تندیسی سنگی از جمشید ساخته بودند که دربارهو  

ماند و دیگری حق داشت بر آب می  کهآن   شدند وندر میکردند، در برابر این تندیس به رود ااختالفی پیدا می

. است   ت برساخته وَها را بر مبنای طرح پل چین سازهنوشته بود که هردوی این  بر کتیبه  رفت.  در رود فرو می
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آن را   کنند و جمشیداین پل همان است که روان مردگان هنگام عبور به گنبد آسمان مینویی از آن گذر می

 رفته بود. و قلمرو دیوان به جهان زیرین  که برای یافتن پیمانه بود  دیدهزمانی 

شان مارگزیدگان را آواز بال زدن   ند وپریدقلع و سیم که می بر ساخته از زر و  بودند  زنبورانی    سوم

اش بودند  جمشید این موجودات را برای رویارویی با آژیدهاک ساخته بود که مارها به فرمان   .کرددرمان می 

ر دچراغی بود در سرزمین ایالم که بر فراز کوهی  چهارمی  کشتند.  گزیدند و می دلیران سپاه جمشید را می و  

سوخت. دیگری مرغی درخشان بود که در  ی جنگلی برافروخته شده بود و بی فتیله و روغن جاودانه می میانه 

ی ی تنبوری بود با دسته ششمد باشد.  که نظر کرده و فرهمنافتاد  میاش همواره بر کسی  پرید و سایه آسمان می 

کرد، و آخری جامی مشهور و جادویی بود  م زرین که آهنگش تب و بیماری را درمان می الجورد و چهار سی

نوروز را  آن آیین  که جمشید در سفر به دنیای زیرین آن را از دیوان ربوده و به روی زمین بازآورده بود و با  

کرد میبرقرار  را  تن    مهایاندامستقر ساخته بود. نوشیدن آب این جام تعادل کامل  بنیاد کرده و بهار را در گیتی  

 ساخت. داد و سالخوردگان را جوان میو از این رو بیماران را شفا می

تا درباره پدربزرگم می از او خواسته بود  با کسی گفت بهرام  نوشتار لوح زمردین  از  این بخش  ی 

 اشنگرفته و فراموش   اشکه جدی ای نکرد و گویی  اما شاه دیگر بدان اشاره  .، و او چنین کرده بودسخن نگوید

ی جمشید را در خاطر نگه داشته و  مانده کرده باشد. با این همه چندی بعد آشکار شد که این گفتارهای پنهان 

رانی فرستاد نیهای ایرانی و اهایی به شهربانان سرزمین نامه بهرام  .  ه است شان بودجویای راهی برای محک زدن

ی جمشیدی یافتند، به او خبر بدهند. تا سه سال بعد هیچ کنندهو خواست تا اگر نشانی از آن دو بنای داوری 

شهربان سغد که سرداری سالخورده از خاندان کُنارنگیان بود، پیکی نزد بهرام فرستاد و    کهآن   خبری نبود، تا

درنگ اند که با توصیف وی سازگاری دارد. بهرام بیزرافشان یافتهی  خبر داد که بنایی کهنسال و ویرانه در دره

آسای مردی با ریش و موی بلند  اقدیسی عظیم و تندیس غول طهای  ویرانه   راستیبه به آن سو شتافت و دید  
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است. این  گرفته  های رود زرافشان قرار  ی یکی از شاخهی بستر خشکیدهدر آنجا نمایان است که بر کرانه 

بنا و تندیس نیز در گذر    .رنها بود که خشکیده بود و روستا و آبادی از گرداگردش برچیده شده بودبستر ق

 و فروپاشیده بود و تا نیمه در خاک مدفون. روزگار فرسوده

چون به میانسالی گام    .وجود دارد  راستیبه جمشید  پس از یافتن این برگه بود که بهرام حتم کرد جام  

برخوردار گردد.  جاویدان ب و جوش افتاد تا آن را بیابد و از عمری دراز و تندرستی نهاده بود، سخت به جن

هایی که روزبه مغ از متن جمشید برخوانده بود را نوشت و نشانی   او برای شهربانان سرزمینهای گوناگون نامه 

ها را یافتند،  ین نشانیهای کاخها و معبدها بگردند و اگر جامی با ا در آن ذکر کرد و سفارش کرد تا در خزانه 

 آن را برایش بفرستند. 

گفته بود که برای چه    ، که مورد اعتمادش بودندشمار از نزدیکانش  شماری انگشت تنها برای  بهرام  

او  ولی  تا جام را برای برادرش بیابد.  کمر همت بست    یکی از ایشان شاپور هندوشاه بود کهجوید.  میرا  جام  

کمتر یافت و یقین کرد که جام در دسترس مردمان نیست. در    ،رچه بیشتر گشت دیگر ه شهربانان  نیز مانند  

همین هنگام بود که موضوع را با سوکامه در میان نهاد و مادرش داستان دندان بودا و تندیس زرین را برایش  

از جام  ر به این گمان افتاد که شاید در اصل جامی در کار نبوده و منظور  تعریف کرد و به این ترتیب شاپو

تندیس را رهسپار  شاپور    کهاین دلیل  فشرده است.  همان تندیس زرینی بوده که دندان بودا را در آغوش می 

به که    یماهیار رازی گفت، راهزنان آن را به یغما بردند. مهاجمان  کهچنانهمولی    ، این بود.کرددربار برادرش  

بودند   جنگاور  سوارانآنها فوجی از  .عادی نبودند  دزدانی دستبرد زدند، بر خالف تصور مردمان، این کاروان  

یت شاه برای ربودن تندیس گسیل کرده بود، و این داستانی دیگر است که باید زمانی دیگر رواتوران   که نرسه 

را  شود. اما بهرام پس از به تاراج رفتن کاروانی که هندوشاه فرستاده بود از پای ننشست و همچنان اکسیری  
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ری و مرگ را از او دور کند. در همین هنگام بود که دست تصادف جام جمشید را بر سر راه  که پیجست می

 ی شما آن را شنیده باشید. که شاید همه  است ماجرای لنبک آبکش و براهام یهودی این او قرار داد و 

اش پیشه زیست به نام لنبک که  داستان از این قرار بود که در شهر بهبهان مردی تهیدست و مهربان می 

انها خیابکرد و در  ی زاللی در خارج از شهر پر میسقایی بود و روزی سه نوبت مشکی بزرگ را از آب چشمه 

نامیدند. به همین خاطر او را لنبک آبکش می  .فروخت کرد و به رهگذران در برابر پولی ناچیز آب میگردش می

اش،  داری و مهربانی اطر خلق و خوی نیکو و مردمتنها به خلنبک در میان مردم بهبهان شهرتی نیک داشت. نه

شهرتی داشت و بیماران از شهرها و روستاهای  فروخت  بلکه از آن رو که خاصیت شفابخشی آبی که می

ای از آبی که او  همگان با نوشیدن جرعه .  رفتندبه بهبهان می  ،فروخت اطراف برای نوشیدن از آبی که لنبک می

کرد و ای نمیبرداری مالیانگیزش هیچ بهره یافتند. لنبک اما از این توانایی شگفت ی داد، شفا مبه دستشان می 

داد و از کودکان و تهیدستان تشنه هم فروختند به مردم میی سقاها مین بهای اندکی که همهآب را به هما

 کرد. پولی طلب نمی

روزی   کهآن   ادامه داد، تالنبک آبکش سالیان سال در شهر خود به خوشنامی زیست و به کار خود  

کرد و میگساری می که آن  نابابی نداشت، جزبختی به او روی آورد. ماجرا چنین بود که لنبک هیچ عادت تیره

بیخود در کوچه از خود  از چندی مست و  نوبتها که مست کرده بود و در  ها پرسه میهر  از  زد. در یکی 

، از رازی پرده برداشت و فاش کرد که چطور این توانایی غریب ای با دوستان و همسایگانش نشسته بود میکده

ت. او برای دوستانش تعریف کرد که شبی در خواب جمشید شاه را دیده که  درمانگری را به دست آورده اس

 اش کرده است.  دست او را گرفته و به پای آبشاری راهنمایی 

یاد داشت و جای آن آبشار که جمشید نموده  بیدار شد، این رویا را با روشنی به  لنبک  بامدادان چون  

یکی از کوههای اطراف شهر به پای آبشاری که نشان    دانست. پس از بهبهان خارج شد و دربود را هم می 
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. آنجا،  که پای آبشار قرار داشت اندر شد  ای  جمشید نشانش داده بود، به اعماق برکه  کهچنان  . کرده بود رفت 

کرد و آن را بسیار ای و کهن پیدا کرد. لنبک از آن به بعد جام را از خود دور نمیجامی نقرهبرکه،  در کف آن  

از آن استفاده  دانست و معتقد بود آوندی مقدس است که شاید در گذشته عزیز می  های دور، در مراسمی 

بکردهمی در روزگاران دوردست  پیرامونش  کهنسال  درختان  باشکوه و  آبشار  آن  ماند. چون  مردم  حل رای 

 گفتند که در عصر پارتیان معبدی باشکوه در آنجا وجود داشته است. شدند و پیران میمقدس شمرده می 

پس از متروک   . هرچه که بود،و نیرویی جادویی داردکرد جام به آن معبد تعلق داشته  لنبک گمان می 

باور  . او را به لنبک رسانده بود و دیرزمانی بعد دست تقدیربنا به تصادفی در برکه افتاده  ،و ویران شدن آنجا 

نوشید، تندرست و نیرومند و هرکس از آن جام آب می شد که تایید می تجربه او به جادویی بودن جام با این 

نباید در یک روز بیش از یک تاکید داشت هیچکس  جمشید در رویا  لنبک به یاد داشت که  شد.  شاداب می

کرد هرکس چنین کند خواهد مرد و از این رو  گفته بود. لنبک گمان میاش را ندلیل  . امابار از آن جام بنوشد

 یک بار آب بفروشد. روزی با وسواس مراقب بود که به هرکس تنها 

در میان   سرعت به ن به دهان گشت و  وقتی لنبک این راز را با دوستانش در میان گذاشت، سخنش دها

، که جام این خاصیت درمانگری را دارد. در این میان همگان دانستند که نه خودِ لنبک آبکش  .مردم پخش شد

ای چید تا جام را به دست  مردی ثروتمند و آزمند به نام براهام که یهودی بود و از اهالی همین شهر، نقشه 

رپا کرد و شراب ناب  اش دعوت کرد و بزمی بآورد. پس با لنبک طرح دوستی ریخت و نوبتی او را به خانه 

زبانی و فریب جام را در برابر پولی  مست شد. بعد هم با چربکه سیاهخورد لنبک داد، طوری فراوان در آن به  

 نه چندان زیاد از او خرید و رد انگشتش را هم پای سند خرید جام نهاد.  
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ای چنین بود که لنبک بامداداش برخاست و دریافت که جام را از دست داده و به جایش تنها کیسه 

نزد براهام رفت و خواست تا این معامله فسخ شود، اما براهام از پس دادن    سرعت بهو  پول در جیب دارد. ا

 اند و کار تمام شده است. ای کردهجام خودداری کرد و گفت که معامله 

آبک از آن به ورطهلنبک  اثر ی بدبختی و گمنامی فرو غلتید. آبی که میش پس  فروخت دیگر آن 

هایش را نگه نداشتند و حتا  از گرداگردش پراکنده شدند و پاس مهربانی   یجتدربه جادویی را نداشت و مردم  

اش زندانی ی خانه خریدند. از آن سو براهام جام را در خزانه به قدر سقاهای عادی دیگر نیز از او آب نمی 

 ای ببرند. گذاشت دیگران از آن بهره نوشید و نه میکرده بود و نه خود از آن می 

گذرش به بهبهان افتاد.  ایرانشهر اش در بهرام هنگام گردش ساالنه  کهآن   تا .ن بودنیاوضاع تا سالی چ 

دید، خود را به اردوی شاه رساند و نزد او بار یافت و ماجرا را  کوتاه می جاهمهرا از   شلنبک آبکش که دست

گیرد. بهرام پس از جام را از براهام پس ب  اش کند تاشاه یاری   ش آن بود کهدرخواست   .برایش تعریف کرد

دشت    که به دلیلی جام از گنجِنمود  چنین می  .جام جمشید را یافته است گویا  شنیدن این داستان دریافت که  

ای در  برکهافتاده و همراه آب غلتان پیش رفته و سر از  رودی  در  به دست چرخیده و  گز جدا شده و دست  

 .  باشدبهبهان در آورده 

تان به لنبک گفت که جام را از براهام خواهد گرفت، اما به این شرط که  بهرام پس از شنیدن این داس

لنبک آن را به وی واگذار کند، و در مقابل بهایی هنگفت و منصفانه را برای خرید آن به لنبک پیشنهاد کرد.  

در  خوشدل به خانه بازگرداند،  را پذیرفت و بهرام گنجی بزرگ به لنبک بخشید و او را  شرط  مرد سقا این  

 حالی که جام را غیابی از او خریده بود و سندی بر این مبنا در دست داشت.

ی شاهنشاه نزد لنبک رفت و او را به اردوی سلطنتی فرا خواند و بهرام سند را  فردای آن روز نماینده 

بپردازد.  به اوگرفت که بهایی گران  به او وانمود و خواست تا جام را به او تحویل دهد، و در مقابل بر عهده
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پریشی مستان دلزده شده بود، بهرام چند سال پیش از این ماجرا زمانی که اثر می بر مغز را دیده و از عقل 

آور می را به یادش آوردند و این گساری منع کرده بود. اندکی بعد رامشگرانش اثر شادی مردمان را از باده 

ها و گفتارهای مردمان  ها و عهد و پیمانکه معامله   چنان این قاعده را حفظ کردقانون خود را شکست، اما هم

 در زمان مستی فاقد اعتبار باشد.

قاعده می این  بر  با تکیه  داد و  بهرام  بوده،  آبکش چون هنگام فروختن جام مست  لنبک  گفت که 

شاه تعلق در دست داشت، این جام به    ستدشان اعتباری ندارد و باید جام را به او بازگرداند و بنا به سندی که 

داشت، چون آن را از لنبک خریده بود. در این میان چون جام در آن لحظه در اختیار براهام بود، حاضر بود  

فروش هدیه  و  خرید  فسخ  بابت  هم  سخاوتمندانه  بود ای  آزمند  مردی  که  براهام  اما  بپردازد.  او  به  اش 

و مالی   در دعوی خود شکست دهد  کری کرد و کوشید تا شاه راخواست جام را از دست بدهد، پس منمی

. چون بهرام از طرف مادر یهودی بود و به این ترتیب عضوی از قوم یهود محسوب  بزرگتر از او طلب کند

پیغامی داد و ادعا کرد که بهرام به مال او    َجلوتای به تیسفون فرستاد و به رأس  نماینده شتابان  شد، براهام  می

لقب رهبر دینی قوم یهود است و او به   َجلوترأس را به زور تصرف کند.  او دارایی طمع کرده و قصد دارد 

این    نشاهبرادر بزرگتر شوشاندخت و دایی شاه طور سنتی راهبر دینی یهودیان مقیم بابل است. در این هنگام  

 مقام را در اختیار داشت. 

می فکر  که  زمانی  در  بهرام  این شکل  گبه  تحویل خواهد  براهام  از  را  جام  به خاطر  کرد  و  رفت 

مواجه شد    َجلوتهایی از طرف رأس  و را رهین منت خود خواهد کرد، ناگهان با ورود پیکاش ادستی گشاده 

خواندند. پیکها گفتند که دعوای بهرام و که او را در مقام متهم و براهام را همچون شاکی به تیسفون فرا می

در دادگاه شرعی یهودیان مورد رسیدگی قرار گیرد. براهام کشمکشی میان دو یهودی است و بنابراین باید  

به دین یهود تعلق خاطری نداشت،   کهآن  د و بهرام بابراهام هم خبر این ماجرا را در بهبهان و تیسفون پخش کر
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به صالح دید که دادگری خود را نشان دهد و به این شکل کاروانی کوچک از بهبهان به سوی تیسفون به راه 

و لنبک آبکش و گروهی از مالزمانش از سویی، و براهام و خدمتکاران و شاهدان   شاهبهرام ن  افتاد که در آ

سفر شده بودند. بهرام در ضمن براهام را واداشته بود تا جام را نیز با  از سوی دیگر هماش  خرید و فروش

 داده شود. خود بیاورد تا وقتی رای دادگاه صادر شد و صاحب راستین آن مشخص گشت، به وی تحویل

ی قوم یهود  در محکمهمانند شهروندی عادی  بهرام هم از سوی دیگر با پخش کردن این خبر که  

باران حاضر خواهد شد، محبوبیتی چشمگیر پیدا کرد. مردم در روستاها و شهرهای سر راهش مقدمش را گل 

ستودند. چنین بود که  اش می م اش به قانون مردو گردن نهادن   اشی او را به خاطر دادگر   جاهمه کردند و  می

عبرانیان    َجلوتادگاه یهودیان کنار یکدیگر ایستادند. رأس  شاهنشاه و براهام به تیسفون رسیدند و در برابر د

و بود  شوشاندخت    برادر مهتر ملکه هم    که   ،در این هنگام مردی بود باجذبه و مقتدر به نام یوسف بن یوشع 

گفت با تحکم زد و آنچه می بود و دانشمند که کم حرف میساله  شصت . در این هنگام مردی  هم دایی شاه

بردند. وقتی مجلس دادرسی را آراستند، ملکه شوشاندخت هم در آن حاضر شد از او حساب میبود و همه  

 کند. تا ببیند پسر تاجدارش چگونه از خود دفاع می

د و خادمانش یک به یک شهادت  نشان دا  َجلوتبراهام در محکمه سند خرید جام را به یوسف رأس  

ای سیم به وی فروخته است. از  دادند که خودِ لنبک آبکش شبی که مهمان براهام بوده آن را در برابر کیسه

سوی دیگر بهرام سند خرید خویش را نشان داد و لنبک گواهی داد که در آن شب مست بوده و ناهشیار و 

. بهرام با این گفتارها به قانونی که خود چندی پیش وضع کرده  کرده است هیچ به یاد ندارد که چه گفته و چه  

 دانست.  های مستان را نامعتبر می بود استناد کرد که خرید و فروش

نیست. آور  الزامیهودیان  از شریعت موسوی مشتق نشده و رعایتش برای  گفت این قانون  براهام می 

گفت کرد و می ا نمایش دهد، از او هواداری میقدرت دینی خود ر  کهاین هم تا حدودی برای    َجلوترأس  
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شود، و نه داد و ستدی که شبی در بزمی  قوانینی که بهرام گذاشته به فضای عمومی و سوداگران مربوط می 

ایشان شد و گوشزد   استدالل  متوجه شکافی در  بهرام  داده است.  کرد که  خانگی و فضایی خصوصی رخ 

علق دارند و تابع قوانین شرع هستند، اما لنبک آبکش زرتشتی بوده و هرچند خودش و براهام به قوم یهود ت

تابع این قوانین نیست. یعنی داد و ستدی که موضوع داوری بود، اعتبار سندی بود که میان لنبک و براهام 

شد و تابع قومی مربوط نمیبه امری درونتنظیم شده بود و چون یکی از این دو یهودی نبود، این مراوده  

 گرفت.  انین عام کشور قرار میقو

های بسیار به کرسی نشست و کاهن اعظم به برنده شدن  این استدالل در نهایت پس از کشمکش

خواست در ازای تحویل گرفتن جام به براهام بدهد را از او  ای که می بهرام رای داد. بهرام هم آن خواسته 

ارایی براهام برابری  با کل دکه  ین چندان هنگفت بود  آن پول را هم به لنبک بخشید و ا جا  همان دریغ کرد و  

کرد. چنین بود که بهرام جام را از براهام تحویل گرفت و از آن پس همواره آن را به همراه داشت و از آن می

 خورد.کرد و در هر شبانروز تنها یک بار از آن آب میی لنبک را رعایت مینوشید. هرچند قاعده می

این ر بر  نیروی  سالیانی  تندرستی و  افزون شدخداد گذشت، و  به روز  او در سرشت   .بهرام روز 

آبی بود که ی  نتیجه   ،که در کمانگیری داشت   انگیزیتوانایی شگفت خویش مردی زورمند و دلیر بود، اما آن  

اش م درباره داستان بهرام و دالرام رخ داد و این همان بود که دوستان ارجمند  که آن  نوشید. تامی جمشید  از جام  

پنهانی خویش را با او   وسخن دادند. وقتی بهرام در روستا دالرام را بار دیگر باز یافت و زندگی شادمانه  دادِ

از کسان  شماری  زخمی به دلدارش وارد آید. حتا در میان انگشت آغاز کرد، همواره نگران بود که مبادا چشم 

گیرد. یکی از دانایان بر  از کجا سرچشمه می نگرانی شاه    دانست هیچکس نمی   ،که از این داستان خبر داشتند 

ی راز پیوند بهرام و دالرام، پدربزرگ من بود که عقد میان آن دو را نیز جاری کرده بود و گهگاه بهرام درباره 

 کرد. زد و ابراز نگرانی میرای می یسرنوشت دالرام با و
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ستان گوهر سرخی که بر گردن داشت را برای روزبه  ها بود که بهرام دا در جریان یکی از همین رایزنی

زخم به او بخشیده و نیرویی جادویی برای آن قایل  مغ تعریف کرد و گفت که مادرش آن را برای دفع چشم 

ی بلخ که  در آتشکده ،  ت شتافکه به جنگ هپتالیان می  یهنگامگفته بود که چندی پیش از آن،  است. بهرام  

بر زمین است و پیکر زرتشت پیامبر در آن به خاک رفته، موبدی پیر را دیده بود  کهنترین پرستشگاه خداوند  

در اخترشناسی نزد همگان نامبردار بود.  ش  که به خاطر تسلطش بر زبانهای گوناگون باستانی و دانش عمیق 

گر سنگ  ی ماهیت این سنگ سرخ و کارکرد آن جام پرسش کرد و آن مغ گفته بود که ااز او درباره  شاهبهرام 

 را اندرون جام بنشاند، هرکس سه بار از آن بنوشد، نامیرا خواهد شد. 

دانست، به بهرام  ی اینها را خرافه می پدربزرگم که به نیروی جادویی چیزها باوری نداشت و همه

این شایعه بر  ای سمی در خود داشته باشد و این کار درستی نباشد. همچنین د سنگ مادهگوشزد کرد که شای

خواهد مرد. اما بهرام از   ،و با سه بار شود بیمار میبار از جام بنوشد روز دو کس در یک ر زبانها بود که هرس

که پس از چندی وقتی  ای در این مورد دارد. طوریآمد و معلوم بود که نقشه ی نامیرایی بیرون نمیاندیشه 

را برگرفته و به زرگران داده تا بر کف جام    روزبه مغ گردنبند سنگ سرخ را بر گردن او ندید، حتم کرد که آن

 کار بگذارندش. 

در بستر مرگ م معتقد بود بهرام در دشت کشته نشده و هنوز زنده است. او به همین خاطر پدربزرگ

ی تاختن به دنبال آهو از اردوی خود جدا شده، بهرام به بهانه گفت شاید  برام حدسی که داشت را گفت. می

بهرام آنجا به همراه دالرام سه بار از جام نوشیده  گویا  .  رسانده باشدخود را به اقامتگاه دالرام  و از راهی پنهانی  

و بهرام و دالرام با بوده  سنگ سرخ سمی    که آن  کرد. یکیاز این جا به بعد داستان دو امکان پیدا می.  یاشد

گان و پریشانان باقی عمر خود  و همچون دیوانشده  خوردن آن عقل خود را از دست داده و دچار فراموشی  

اما به هر روی چندان سمی نبوده که آنان را کشته باشد، چون    .را به سرگردانی و گمنامی گذرانده باشند
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سازی داشته باشد و جام خاصیت جاویدان  راستیبه جسدهایشان هرگز یافت نشد. امکان دیگر آن است که  

 شادمانی روزگار بگذرانند.  بهرام و دالرام هنوز هم در جایی به گمنامی و

در بستر مرگ از من عهد و پیمان گرفت که از کوشش  ، پدربزرگم پس از تعریف کردن این داستانها 

گفت جام شیء مقدسی و جستجو دریغ نکنم و جام را بیابم و سنگ سرخ را از آن بیرون بیاورم. چون می

صفتی بیفتد و  ه بسا که جام به دست شیطان و چ تبدیل کرده  اهریمنی    آن را به ابزاریاست که سنگ سرخ  

 . ضحاکی نو از آن پدید آید

زدم زهری مالیم در سنگ  بسیار در سرنوشت بهرام اندیشه کردم. بیشتر حدس می من طی این سالها  

بایست  می جام  ی دشت و صحرا کرده باشد. در این حال  بوده باشد و عقل بهرام را زایل کرده و او را آواره 

را زیر پا   زمینایران سی سال است که سراسر  حاال  .  باقی مانده باشد  ،اخی که اقامتگاه دالرام بودهدر همان ک

و دیدم که آن  ام و در جستجوی آن جایگاه و آن جام هستم. حاال که داستان مهرزاد آهنگر را شنیدم،  گذاشته 

 . باشده ماجرا شکل دیگری داشت باید دریافتم که اقامتگاه همین قصر ویرانه است، 

حدس من آن است که داستان مرگ خویشاوندان مهرزاد بلخی قدری متفاوت با آنچه روایت کرد،  

خوراک، که  نه  آنچه در قصر زهرآگین بوده و باعث مرگ خویشاوندان و نگهبانان شده،  شاید  رخ داده باشد.  

ز جام سه بار بنوشد و  خواسته ا  بهرام پس از رسیدن به دالرام،شاید  اند.  نوشیده جامی بوده که از آن آب می

تردید کرده و هشدارهای پدربزرگم را جدی گرفته، و از این رو نخست   ولیهمراه با دلدارش نامیرا شود،  

ایشان  از  بیازماید. پس نگهبانان و خدمتگزاران کاخ را فراخوانده و  این آب را بر دیگران  تاثیر  تا  خواسته 

س از آن  پانگار  اند.  ، ایشان همه مردهکردهجام و سنگ آب را زهرآلود میخواسته تا از جام بنوشند، اما چون  

به خاطر شرم و حس گناه از کاری که کرده، با دالرام از قصر گریخته و باقی عمر را در گمنامی و دور از  هم  

 .«تاج و تخت سپری کرده است 
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 داستان اردشیر سورن شهسوار سیستانی

 

 

بود. او وقتی دید اردشیر سورن  جای داشت،  روزبه موبد  نشینان پس از  ی شب کسی که در حلقه  

بر جای جنبید و با چوب بلندی که در دست داشت آتش را به نوبت به خودش رسیده و نگاهها بر او افتاده،  

ا  را به دست گرفت و ب ،که نوکش آتش گرفته و گداخته شده بود  ،چوببعد هایش را گیراند. هم زد و شعله 

خاست بر هوا باقی ماند. اردشیر با نوری که از آن بر میها و  که رد جرقهچابکی در هوا تکانش داد. طوری

ی آسمان پر ستاره نوشت و بعد چوب بر زمینه   که در هند و پنجاب رایج بود،  میه رَآن نام خود را به خط بِ

 را از دست نهاد گفت: 

تواند درست د برایمان تعریف کرد، و هرآنچه گفت می»داستانی شگفت بود آنچه که موبد خردمن 

. آنچه روزبه مغ برایمان گفت پیوند خورده است بهرام  سرنوشت  باشد. من نیز داستانی دارم و سرگذشتم با  
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سرنوشت بهرام را برایمان    اش بیفزاید وهایی تازه به روایت دانم سویه البته درست است، اما شاید آنچه من می

 د.  تر سازروشن

در آغاز کار گفتم، اردشیر نام دارم و از اسواران خاندان سورن هستم. ما در اصل از ترکستان    کهچنان 

  ، زمانی که اسکندر گجسته و رومیان به ایرانشهر تاختند   .گرددایم و این به قرنها پیش بازمی به غرب کوچیده 

از پارسی  یاری طلبیدند    شاهزادگان  یکسره در دست  ترکستان  و در آن هنگام  خویشاوندانشان در سکائیه 

چشم تاتاران و مغوالن تنگ گیسو با  و زرین   بلندقامت این مردمان  در آن هنگام هنوز  ها بود.  سکاها و تُخاری 

خاستند، قبایلی که از خاورزمین بر می  .پدید نیامده بوداز پیوندشان  و ترکان    یانن و کیداریادر نیامیخته و هپتال

 رواج داشت.بودند که به کیش و آیینی بسیار باستانی باور داشتند که پیش از زرتشت پیامبر    آریاهایی نژاده

ستودند و با یاد او در میدان  دیرزمانی همچنان مهر جنگاور را میهم به این کیش پایبند بودند و  نیاکان من  

نوشیدند  خون انگور را میدشمن  رویاروی    ،د و پیش از دست بردن به تبرزین و کماننشستن نبرد بر اسب می 

 پاشیدند.  بر خاک میی جام خویش را بازمانده و 

از    شهربرای یاری به ایرانارشک بزرگ برخاست و مقدونیان را شکست داد، مردم ما    که آن   پس از

که سورن نام داشت،   نیای من  از همان ابتدای کار ، و سر به فرمان او نهادند.قلمرو باستانی خود خارج شدند 

در بیرون راندن مقدونیان دست دوستی داد و بود که با خداوندگار ارشک بزرگ  بزرگترین پهلوانانی  کی از  ی

و یونانیان نقشی چشمگیر ایفا کرد. به پاداش این خدمت بود که پیوندی میان دختران سورن و پسران اشکان  

. قوم ما  ندایگاهی ارجمند پیدا کرد ج مهتران به حساب آمد و نیاکان من ما یکی از هفت خاندان  برقرار شد و 

شمال هند را در سراسر  به جنوب کوچیدند و  بعدتر باز  و  رفتند  تا عصر شاهنشاه فرهاد اشکانی به سیستان  

که با ده هزار سوار کمانگیر به جنگ    یمتاختند، ما بود  زمینایراننگین اقتدار خود گرفتند. زمانی که رومیان به  

 .بر خاک افکندیم ان عده داشت را تا نفر آخرمشکریان رومی که هفت برابرو انبوه ل یمبا او شتافت
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اندامی بسیار تنومند و    ی دلیر بود.گوندَفَرنَه فرزند او،   پهلوانی نامدار که چون قامتی بسیار بلند و 

نامیده می بالیده»یعنی    ؛شدزورمند داشت، رستم  نیرومندی  به  همو که  .  قد کشیده«  استوار»و    «به  امروز  تا 

او به خوانند، و تا هزاران سال بعد نیز چنین خواهد بود.  اش را به شعر می ها در بزمها داستان زندگیگوسان 

  سرخ اژدهاپیکر   هایدرفش های بلندشان  که بر نیزه خویش    پوشزره شاهنشاه پارتی با اسواران  نمایندگی از  

و در سراسر    دیگر به استواری به ایرانشهر بازگرداند  را بارلشکر کشید و این قلمرو  هند  ند، به  ه بود افراشتبر

 . را مطیع ساخت اقوام و قبایلی گوناگون   دارد،نگ قرار ند و گَی رودهای سِکه در میانه زمینی 

گیری استان کهن هند بسنده نکرد و راه خود را  ی بزرگ که پهلوانی ماجراجو بود، به بازپس گندفرنه 

این  پیش تاخت. هندیان از دیرباز بخشهای شمالی  های ناشناخته لب سرزمین به سوی جنوب ادامه داد و به ق

سرزمینهای  این جدا بود از    .هاآریایی   سرزمیننامیدند، که یعنی  ه میتَر آریاوَرا  که استانی از ایرانشهر بود  پهنه  

معنای جنوبخوانده مییا دکن  دِکیشنا  ، که  فراسوی آن به  جانوران  پهناور و  این سرزمین  ی  . دربارهشد، 

این همان قلمروی بود که    .های فراوان بر سر زبانها بوده و هست داستانها و افسانه اش  شگفت و مردم غریب 

آریاورته شکست خورد. شهربان هخامنشی  خواست بدان وارد شود و نتوانست، چرا که از  اسکندر گجسته می 

و آن داستانی دیگر است   ،گذراند بو ماجراها از سر    کند رخنه  دکن  در  بود که توانست  نیای من گندفرنه  تنها  

 .شنیدخنیاگران که باید از زبان 

پسران ساسان بر فرزندان   که آن   حتا پس از  ست.به جای خود باقیقرنهاست که  اقتدار خاندان ما  

را در مقام  ا مبا نوادگان سورن بزرگ پیوند برقرار کردند و دختر دادند و دختر ستاندند و  اشکان غلبه کردند، 

  . کردندها انتخاب می همواره با جلب تایید سورنبه رسمیت پذیرفتند و شهربانان هند را  ایرانشهر  شرق  مرزبان  

کردیدهندو شاپور   را روایت  داستانش  که  بود.    شاه  پدرم  نزدیک  از دوستان  و  بود  که  آن  نیز چنین  زمانی 

نوجوانی  ازدلیر که سپهساالرانش بود. پهلوانی بود کی یپدرم برنشست، ایرانشهر شاهنشاه یزدگرد بر اورنگ 
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ی پوالد در دستش استوار  وقتی به سن مردانگی گام نهاده و نیزه   د ودکیشنا تاخت و تاز کرده بودر قلمرو  

 .  گرفت ها را جلوی هجوم هپتالیو که از سیستان به بلخ رفت شد سپاه بزرگی ی فرمانده ده بود، ش

به پدر من سرکردبعدتر که شاهنشاه  بر تخت نشست،  با  هرام گور  نبرد  میدان  مردان سورن در  ی 

ستان و روم  به آسورِ او بود که  شاه از دادن خراج به دربار پارس خودداری کرد،  نوبتی که روم   بود.رومیان  

 تاخت و مالیات ساالنه را به زور شمشیر از حاکمان رومی ستاند. 

پدر من  نیز  به لشکر هپتالی حمله برد    شدک اما گزیده از سواران با شماری ان  شاهبهرام که  زمانی  آن  

ترین سپاهبدی رسید و گزیده پس از آن به مقام ایران   .او را بر عهده داشت   پوشزرهبود که رهبری اسواران  

 شهسوار در میان ایرانیان به شمار آمد. 

کنم، تا  ینان ارجمندم تعریف مینشی خانوادگی را از آن رو برای یاران نویافته و هماین تاریخچه 

شود که خود در جریان امور بوده  بدانند که آنچه خواهم گفت راست و درست است و از لبان کسی نقل می

 ی سرنوشت بهرام بوده است.گران اصلی صحنه و از بازی

رنگین  رفتم، حکایتهایی  پدر من از همان دورانی که نوجوانی بیش نبودم و پا به پای او به شکار می 

ام و این اهمیت زیادی  کرد. از زبان اوست که بسیاری از ماجراهای زندگی او را شنیده تعریف می   شاهبهرام از  

رکاب  همبزم و  نشین  همهای حساس در کنار بهرام حضور داشته و  دارد، چون پدرم در بسیاری از این موقعیت 

 خبر داشته است.  اشزندگیی همچون برادری از رازهای پس پردهو رزم وی بوده 

ام حکایت کردند، این بوده که بهرام وقتی به میانسالی  اما اصل داستانی که دوستان و همنشینان گرامی

ی مرگ به اندیشه افتاد. او که تا آن هنگام سراسر عمر را به ماجراجویی و  رسید، برای نخستین بار درباره

برای نخستین بار به این اندیشید که پس از مرگش چه د،  جنگ و شکار گذرانده و هرگز از مردن نهراسیده بو
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ای که دالرام زیبارو را بار دیگر بازیافت و در کنار او به رامش و شادی رخ نمود  وقتی    ویژهبه این    .خواهد شد

 دست یافت که دیرزمانی از آن دور مانده بود. 

خوار و نزدیکی با زنان را خوش همگان دانند، مردی خوشگذران بود و شاد  کهچنان شاهنشاه بهرام  

ی اقوام و مردمان زنی در شبستان داشت و در سفرهای جنگی و شکارهایی داشت. از این رو بود که از همهمی

  بست و این زنانی که در گوشه و کنار داشت از شمار بیرون رفت هر از چندی دل در مهر بانویی می که می

به هنگام شکار به روستایی رسید و مهمان  تنها بود    دان بود که نوبتیبود. این اشتیاقش در پیوند با زنان چن

آسیابان مهربانی شد که چهار دختر زیباروی فریبا داشت. این چهار دختر از دیدار او خوشنود شدند و در  

  شاه بهرام شان شده، همان  بدانند پهلوان سرگردانی که شبی مهمان   کهآن   جلب نظرش به رقابت برخاستند، بی

 ایست. افسانه 

نوازی آسیابان گوهری گرانبها به او هدیه داد و هویت راستین خویش  فردای آن روز بهرام بابت مهمان 

در    اد.و انتخاب را به خودشان وانه   را فاش ساخت. آنگاه یکی از دختران آسیابان را از او خواستگاری کرد

که تا وقتی خواهر بزرگتر در خانه بود،  ه بود،  کردرسم آن منطقه را رعایت  ادب به خرج داده و  این کار  

دادند. آسیابان وقتی با دخترانش در این مورد رای زد، دید که اختالفی خواهران کوچکترش را شوهر نمی

. پس  پذیرندنمی شان در گرفته و هر چهار تن خواهان پیوند با بهرام هستند و حق تقدم خواهر بزرگتر را  میان 

خواستگاری هر چهار  از  جویی کرد. بهرام هم پس از گفتگو با چهار دختر  ز او چارهگفت و اموضوع را به بهرام  

. پس پیکی فرستاد و کاروانی از هدایای ، و هر چهار پذیرفتندشان بر نخیزد ای میان تا کشمکش و دشمنیکرد  

آن محل نخست   سم مردم هار شب جشن گرفتند و بنا به ر چ گرانبها و موبد و مهتر و مالزم به روستا آمدند و  

با دختر بزرگتر و شب بعد با دختر بعدی و به ترتیب تا کوچکترین پیمان زناشویی بست و چندان خاندان  
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آسیابان و مردم روستا را در هدایای عروسی غرق کرد که تا به امروز مردم آن ده همگی توانگر و ثروتمند  

 هستند. 

دانست. دایی ا بنا به شریعت یهود ممنوع میو آن ر  ها بوددر این میان مادرش مخالف این وصلت 

که کاهن اعظم یهود بود نیز گوشزدش کرد که چون از بطن مادری یهودی زاده شده به این قوم تعلق    شاهبهرام 

زیر بار این    شاهبهرام   ولی ازدواج با دو خواهر.  از جمله پرهیز از  دارد و باید قوانین تورات را رعایت کند،  

گذارد و  ی ادیان احترام می رفت و گفت به دین پدرش یزدگرد است، و این بدان معنا بود که به همه قوانین ن

 کند.هیچ یک را رعایت نمی 

ها آن بود که داستان ناپدید شدن  دانند و قصدم از پرداختن به این حاشیه این داستانها را همگان می 

داشت، از ایشان صاحب هفتاد    زمینایران شمار در سراسر  بی که زنانی    شاهبهرام را بهتر دریابید. چون  شاهنشاه  

پسر برومند و دلیر شده بود که همگی در دربار و نزد خودش پرورده شده بودند و هریک در رزمی و دانشی 

دانست. چنین شد که ی جانشینی خود نمیآور. با این همه بهرام هیچ یک را شایسته و فنی خبره بودند و نام

، وقتی در برابر انجمن مهتران و رویاروی هفتاد پسرش سخن راند،  زی که به چهل سالگی گام نهاد در آن نورو

ی فره کیانی است، باید این را با کردارهای بزرگ خویش اثبات کند. پس از آن بود گفت آن کس که دارنده 

کاری چشمگیر خودی   ای و رقابتی میان فرزندانش در گرفت و هریک کوشید با دست یازیدن بهکه مسابقه 

  نشان دهد.

بهرام که مردی دانشمند بود و سی خط و زبان ایرانشهر را به روانی  پسری بود همنام با  در میانشان  

بودمی کرده  ازدواج  ما  از خاندان  با دختری  و  اونوشت  داستان سفرهای جنگی منظومه   .  و  بلند سرود  ای 

جداگانه نوشت و در آن    ل را به زبانی سرود و با خطیگندفرنه رستم را در سی فصل روایت کرد و هر فص

 ای را با پدرش بهرام گور همسان شمرد. این پهلوان افسانه 
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گُ بهرام شمرده ه تَ س دیگری  همتای  این فن  در  و  بود  آموخته  کمانگیری  پدرش  نزد  که  بود  دلیر  م 

ت. شرحش هم چنین بود که بهرام در  ای گذاشت و بر او غلبه یافشد. چندان که نوبتی با شاهنشاه مسابقه می

ت، آن را بر  ی حلقه گذشای را به دم سگی بست و او را رها کرد و بعد با تیری که از میانه شکارگاهی حلقه 

اینسان خورد. سگ  دوید و دمش تکان تکان میکه سگ میبود  ی درختی میخکوب کرد، و این در حالی  کنده

سخت به جست و خیز افتاد تا خود را رها کند.    هرچندسیبی دیده باشد،  آ  کهآن   بی درخت بسته شد،  بر  از دم  

ی تیر پدرش زد، آن را شکست و فرو ریخت و سگ  میانه آنگاه گستهم کمان به دست گرفت و با تیری که به  

 اش کم شود. مویی از تن که آن باز بی را آزاد کرد، 

بهرام امیر    ،فرزند دیگر  او همان  نام داشت و  به نزد چینیشاپور  ها  مقتدر و زیرکی بود که پیکی 

فرستاد و ایشان را به حمله به ترکان برانگیخت و این باعث شد تا ترکان زیر فشار ایشان به غرب یورش  

ی بیرون  را به خود مشغول کنند و فکر سرکشی را از سر خاقان هپتالکه آنجا مقیم بودند  ها  ببرند و هپتالی 

 است.  شکستهدرهمی آهنین را ام گفت فرزندش با یک قلم نئین ده هزار نیزهآنجا بود که بهر. نمایند

به حبشه  دریا را درنوَردید و  دوازده پهلوان  با  دیگری گودرز بود که با دختر ملک یمن پیوند یافت و  

تر ب ی جانوران غریب و مردمان غریانگیز درباره حیرتبا داستانهایی  بعد  و سه سال  رفت  و سرزمین سیاهان  

 ش بازگشت. پدر به نزد

ای  در میان این برادران نامدارتر از همه یزدگرد بود، که از پسران مهتر بهرام هم بود و مادرش شاهزاده

های ندیشه ی پدربزرگش به ادیان و اهم دلیری و چاالکی پدرش در نبرد را داشت و هم عالقه  . اوساسانی بود

 به اورنگ و تاج دست یافت. شاهبهرام بود که پس از  . همودانست میگوناگون را و آیین بزم و رزم را نیک 

های آوری و نمایش توانایی رقابتی میان فرزندانش ایجاد کرد و ایشان را به نام   کهآن   بهرام پس از

برآمد تا راهی برای غلبه بر مرگ بیابد. چون از سویی خواهان آن بود که فرزندانی   درصددخویش برانگیخت،  
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بقای خویش ادامه دهد،  ار و نیکوکار و توانا از خود به جای بگذارد و به این ترتیب در سیمای ایشان به  سزاو

طلبید و با کیمیاگران و حکیمان و جادوگران  طلبانه زندگی جاودانی را برای خویش نیز می و از سوی دیگر جاه 

 گ آگاه شود. های پنهانی و رازهای مگوی غلبه بر مرکرد تا بر شیوهرایزنی می 

پزند و قصد سرکشی و سر میها همچنان سوداهایی در  در همین گیر و دار بود که خبر رسید هپتالی

ی نافرمانی دارند. خاقان بزرگ که با فرمان بهرام در بلخ مستقر شده بود، از وضعیت گروگانی محترم به مرتبه 

داده بود و نرسه به احترام  شاه  ه نرسه برادر کهتر  امیری مقتدر دگردیسی یافته بود. چرا که دختر فریبایش را ب

 د. نامیشاه می او خود را توران

شان پدر من سورن جنگاور بود در میان ارتشتاران بهرام، رقابتی میان دو سردار وجود داشت که یکی

ن زرتشتی  آییسرسختانه به  و دیگری مهرنرسی سپهدار نیرومند، که به خاندان مقتدر اسفندیار تعلق داشت و  

گردد تا بهرام گفت نرسه در پی فرصتی میمی  و  مردی بدگمان و تندخو بوددر ضمن  . مهرنرسی  وفادار بود

تخت بنشیند. اما پدرم که از دوران نوجوانی دوست و همدم نرسه و   ررا به قتل برساند و خود به جای او ب

رود و حتا خاقان هپتالیان این پایه پیش نمیهای او تا  گفت سرکشی شناخت، میبهرام بود و هردو را نیک می

م نیست. این دو دیدگاه به دو سیاست متفاوت هم دامن زده بود و مهرنرسی خواهان  هم خواهان کشتن بهرا

آن بود که با سپاهی بزرگ به بلخ برود و نرسه را از حکومت آن سامان بردارد و خاقان را از رهبری هپتالیان  

ا نرمی کار را پیش که باین بود  پدر من  سفارش  بنامد.  شاه  تورانبهرام را به جای او  خلع کند و یزدگرد پسر  

گفت اگر بهرام همچون مهمانی با شماری اندک از شهسواران به بلخ برود، هم نمایش قدرتی  ببرند و می

خواهد بود  ی رفتار برادرش و خاقان داوری خواهد کرد و کسی را زهره نخواهد داد و هم از نزدیک درباره

 زخمی به او برساند.که چشم
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ی پدرم را پسندید و  داشت، نقشه پروا بود و ماجراجویی را دوست میبهرام چون مردی جسور و بی

او را مامور کرد تا سیصد و سیزده پهلوان از خاندان سورن برگزیند تا در رکاب شاهنشاه به بلخ بروند. از 

تیبانی از بهرام بسیج کرده بود که با تصمیم شاه از حرکت به شرق  سوی دیگر مهرنرسی ارتشی بزرگ برای پش

کند و دست متعصبان بازماند. پس مهرنرسی که خبردار شده بود تئودوسیوس شاه رومیان بر مردمان ستم می

مسیحی را برای ویران کردن معبدها و کشتار کاهنان و دانشمندان باز گذاشته، اجازه گرفت تا به مرزهای  

یان رومی که به مصافش آمده بودند  بتازد و با آن سپاه به سوی اقلیم روم حرکت کرد و در نصیبین سپاه باختر  

 خاتمه یابد، با روم صلح کرد. های دینی را شکست داد و نابود کرد و با این شرط که سختگیری 

به سمت    به این شکل بود که بهرام با گروهی کوچک از سپاهیان برگزیده که پدر من رهبرشان بود

های بلخ  به دروازه کاروان زمانی که  ام.و داستان این سفر را از زبان خودش به تفصیل شنیده  بلخ حرکت کرد

بود که مبادا خاقان هپتالی نرسه را بفریبد و قصد جان بهرام را داشته باشد.    ی در کارنگراناین  رسید، همچنان  

ی او را پوشید و ساز و  بود، جامه  اش به بهرام شبیههره از این رو یکی از شهسواران که قدی بلند داشت و چ 

  ، وی سربازان جای گرفت ی رستهبرگ او را در بر کرد و بهرام به جای او در کسوت شهسواری در میانه 

کرد و نرسه با فروتنی به  . اما خطری جان شاه را تهدید نمیندشاهنشاه با این کسوت به بلخ وارد شدمالزمان  

ین نگاه دریافت که فرد مقابلش برادرش نیست، به روی خود نیاورد و با  آمد و هرچند در نخست  استقبال شاه

همداستانی کرد. خاقان تنها یک بار در سالهای دوردست بهرام را در میدان نبرد و   ند،ای که چیده بودنقشه 

ر شهسواری نقش وی را ب فرو رفته در کالهخود و جوشن دیده بود و بنابراین او را نشناخت و در نیافت که

 عهده گرفته است. 

آن شهسوار به خوبی نقش بهرام را تقلید کرد و بزرگان و مهتران بلخ را به حضور پذیرفت و خراج 

اش آرامگاه زرتشت بود به معبدهای فراوان بلخ اهدا کرد، که مهمترین جا  همانشهر را دریافت کرد و همه را  
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دستورهای دقیق و روشنی دروغین  بهرام  آن  م و بسیار زیبا قرار داشت.  که در نزدیکی شهر در عمارتی عظی

بر آن مبنا فرمان داد تا نیمی از خراج بلخ صرف بازسازی  .  کردمیدریافت  از شاه  کرد  ی آنچه باید می درباره

همچنین مقبره او  گردد.  آراسته  بدخشانی  الجورد  با  آن  زیبای  گنبد  و  دیوارها  سراسر  و  شود  زرتشت  ی 

بزرگ هفت هزار دهشهایی بزرگ به معبد بوداییان بلخ کرد و مانستان مانویان و کلیسای نستوریان و کنشت  

 نیز با همین ثروت آراست و آباد کرد.  بلخ را مقیم یهودی

ایفا  در همان روزهایی که بهرام   با فرمانهای خویش مردم بلخ را  میدروغین نقش خود را  کرد و 

گشت و با مردم  ساخت، بهرام در کسوت شهسواری عادی در خیابانها بلخ میاه میشادمان و شکرگزار شاهنش

شد. او هر  ی پیوند برادرش نرسه با ایشان خبردار مین و درجه کرد و از زیر و بم سیاست هپتالیا گفتگو می

اما خود را از   آموزاند که برای روز بعد چه بگوید و چه کند.کرد و به او میشب پنهانی با شهسوار دیدار می

که نرسه متوجه نشد بهرام اصلی هم به بلخ آمده و گمان کرد برادرش ساخت. طوریچشم برادرش پنهان می

 ی خویش به آنجا گسیل کرده است. برای آزمودن او شهسواری را در جلوه

واه درخشان دریافت که مردم خواه بلخی باشند و خ  بهرام طی آن روزها و با گشت و گذار در بلخِ

دارند و اگر خاقان هپتالی خیالی ناباب در سر بپزد، با او  همگی او را دوست    ،سغدی و خواه هپتالی و ترک 

همراهی نخواهند کرد. همچنین دریافت که نرسه در میان مردم شهر محبوب و خوشنام است و با دادگری و 

ینهای خاوری به بلخ رسید و آن هم راند. در همین حین خبری نو از سرزمنیکوکاری بر آن استان فرمان می

هاست با سپاهی گران به ترکستان حمله کرده و بسیاری از قبایل ترک و  فور که امپراتور چینیغ این بود که فَ

 کن کرده است. تاتار را از جای خود ریشه 

فغفور را گفتیم، تدبیر شاپور پسر بهرام بود که با نوشتن نامه و پراکندن شایعه    کهچنان  حملهاین  

ی چین به غرب پناه از میانه تاتار  قبایل  ه بود. در پی این هجوم،  واداشت نگران ساخته و او را به عملیاتی نظامی  
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ای از شدند و زنجیره های سپید که در ترکستان قدرت اصلی محسوب میبه این ترتیب هپتالیان و هون  .بردند

داشتند و از گذر کاروانهای بازرگانی سغدیان سودی گزاف  ند در دست  شهرها را از کاشغر تا یارشهر و یارکَ

از می بزرگی  بخش  که  هپتالی  خاقان  شدند.  روبرو  پناهندگان  از  بزرگ  جمعیتی  کوچ  با  ناگهان  بردند، 

زیستند، زیر فشار این قبایل ناگزیر شد بلخ را ترک کند و برای سامان خویشاوندان و اتباعش در ترکستان می 

از میان   کلیبه خطر همدستی هپتالیان و نرسه  شکل  اش به ترکستان بازگردد. به این  فرمان ر  مردم زیبه  دادن  

رفت. با این همه بهرام با اصرار پدرم که در این روزها تنها یار و همراهش بود، از شناساندن خویش چشم  

 .بازگشت بلخ ش از  با کاروان ای با برادرش نرسه دیداری داشته باشد، پس از هفته  کهآن  پوشید و بی

چشم و گوش شاه  در بلخ  از کسانی که  دانست. او  خود نشان نداد را تنها پدرم می بهرام    کهاین دلیل  

خان قصد جان شاه را دارد و این ربطی به    راستیبه به این نتیجه رسید که نرسه  کرد و  پرس و جو  بودند،  

چندین خبرگزار راستگو  از  ایش روشن نشد، اما  ی واقعی نرسه هرگز برگفت انگیزههپتالی ندارد. پدرم می 

و آزموده است. از زهرآگین کردن چیده  هایی برای از بین بردن برادر خویش  نقشه   هابارشاه  شنید که توران 

اش. جو در شبستان وی و شبانه با خنجر به قتل آوردن گر و دسیسه خوراک بهرام گرفته تا نشاندن زنی فتنه

اش همیشگیبهرام با همان دوراندیشی و شکیبایی  رساند. اما  بهرام گور  به گوش  را  ها  شنیده ی این  پدرم همه

 ای در سر دارد. ای ظاهر نکرده بود که از برادرش خشمی در دل یا اندیشه به روی خود نیاورده بود و نشانه 

گردد بازمیتوزی نرسه به امری شخصی  دریافت که کینه بهرام    ،بلخاز  موکب شاهنشاه  پس از بازگشت  

در نخستین    کهاین  .است. نرسه البته مردی بسیار زیرک بوددر میان  تر از رقابت سیاسی  و ماجرایی پیچیده 

به روی خود   کهایناش بود، و  ای از هوش، نشانه نگاه متوجه شده بود جای بهرام با شهسواری عوض شده 

 اش. عالمت زیرکی نیاورده بود، 
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در برابر  چرا که    .است را ثابت کرده  اش به شاه  وفاداریسه با کردارش  نرگفتند  همراهان بهرام می

  - نداشته اش پس و پشت او خبری از که  -شاه با تدبیر کامل نشان داد و فرمانبرداری بهرام دروغین فروتنی و 

بلخ    دید خودِ بهرام بهگفت چه بسا اگر نرسه می همداستانی کرده است. از سوی دیگر پدرم بدگمان بود و می

اش از موکب شاهانه بیشتر بدان خاطر است که  داد، و این فرمانبریای برای کشتن او ترتیب میآمده، دسیسه 

و کیفر دیدن هراسان بوده است. پدرم    اش پیکی فرستاده و از رسوا شدنکرده بهرام برای آزمودن فکر می

او بوده که بهرام  در نهایت  گفت  می انست و  دگر میهمچنان تا دیرزمانی پس از این نرسه را گناهکار و فتنه 

 اش را برایتان خواهم گفت. داستان ، و اینک به قتل رسانده است را 

برادر کهترِ   نبود و  بداندیش  بدخواه و  آغاز چنین  از  بودعزیز کردهنرسه  بهرام  وقتی شاهنشاه   .ی 

کرد و  ن بهرام گور هواداری می از به قدرت رسیدشماری بود که  او از شاهزادگان انگشت یزدگرد درگذشت،  

که    و زورمند و زیبارو  بلندقامت بعدتر هم در بیشتر جنگها در رکاب او شمشیر زده بود. نرسه مردی بود  

 هایش و نمایش کرد و از دلیریزد که بهرام کمانگیری می همان مهارتی شمشیر می. با شباهتی به بهرام داشت 

زدند. او هم مانند بسیاری از برادران دیگر بهرام او را دوست  تانها می های چشمگیرش در میدان نبرد داسقدرت

 که آن  ربود. تامیاش بود و برای دیرزمانی در وفاداری نسبت به او گوی رقابت را از دیگران  داشت و شیفته 

  شاه هرام باش، به فرمان  در نبرد با هپتالیان در خراسان شرکت کرد و پس از شکست خوردن خاقان و کشته شدن

شد و هپتالیان زیر اش تا ترکستان چین کشیده میی زیر فرمانبه فرمانروایی بلخ برگزیده شد و چون گستره

 شاه لقب گرفت.  زیستند، توران نظرش می 

خاقان جوان به اردوی بهرام آمد و ابراز بندگی کرد، نرسه نیز آنجا  با هپتالیان پایان یافت و  وقتی نبرد  

با هدایایی حضور داشت. خاق ان جوان پسر خاقان سرکش پیشین بود که در میدان جنگ کشته شده بود. 

 با این   ،با خود همراه کرد  و صلح و آشتی طلب کرد و خواهر زیباروی خود را نیزآمد  هنگفت به نزد بهرام  
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ن شاهنشاه خواهرش در شبستابا این ترتیب  .دکناثبات را با وصلت خواهرش با شاه اش پیشنهاد که وفاداری 

 کرد.  و به این شکل در واقع گروگانی را به بهرام پیشنهاد می شد مقیم می

حق آن بود که بهرام این پیشنهاد را بپذیرد و با آن بانو وصلت کند تا خاقان بعدی هپتالیان پسری از  

سه در پشت خودش باشد. اما برای پاس داشتن خدمتهای برادرش نرسه چنین نکرد. چون خبر داشت که نر

اش جنبیده و پنهانی در  نه ی دلیران، ماجرایی هم با این زن داشته و دل در سیکشاکش میدان نبرد و هنگامه 

 با او دیدارهایی داشته و دل بدو باخته است. ی جنگاوران جبهه پساپشت 

دخت شاه ها را پذیرفت و  صلح و آشتی با هپتالی جا  هماناش  با همان مهربانی همیشگی  شاهبهرام پس  

د. به این ترتیب از گروگان گرفتن  ندر بلخ مقیم شو قرار شد او و خاقان  را به عقد برادرش نرسه در آورد و  

او خودداری کرد و خاقان جوان را رهین منت خویش ساخت. خاقان تا دیرزمانی این لطف او را از یاد نبرد، 

ی کشته شدن پدرش در  خاطره   ،یافت خویش  سالیان بر او گذشت قدرتی بیشتر در میان قوم  وقتی    هرچند

برابر چشمانش ب از پیش در  نبرد بیش  با خواهرش راز دل گفت و  میدان  پیدا کرد. تا جایی که  رجستگی 

اورنگ شاهنشاهی   ربه جای او برا  د و نرسه  انن تا به انتقام خون پدرشان بهرام به قتل برسهمدست شدند  

 د. نشانن پارس ب

یافتند  برادرش وفادار بود و همسرش و برادرزنش این جسارت را نمینرسه تا دیرزمانی همچنان به 

  کمکم  کهآن  ی پنهانی خویش با او سخن بگویند. پس همچنان در کمین فرصتی مناسب بودند. تانقشه که از  

شد یهایی پنهانی در ذهن دارد. یکی از دالیلی که منماید نیست و او نیز نقشه دریافتند نرسه نیز چندان که می

دن به سن چهل سالگی مانند برادر مهترش  برای تغییر رفتار نرسه برشمرد، آن بود که گویی او نیز با نزدیک ش

 گشت. بهرام به فکر مرگ و پایان عمر افتاده بود و در جستجوی راهی برای غلبه بر مرگ می 
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از   بود  یکی  داده  پدرم خبر  به  بلخ  دربار  نرسه  کارگزاران  گردن  گوهر سرخی  به  که  بر  بهرام  که 

که نرسه در بزمی مست بود، برای یک بار  سته است.  داناکسیر جاودانگی می   طمع داشته و آن را  آویخت می

  آمدند میدیده که چطور تیرها بر پیکر بهرام فرود  ی به چشم  که خود در جریان نبردبود  کرده  حکایت  حاضران  

نو   او  به  این  نرسه    . ساندندرمیگزندی  بود  اثری جادویی  معتقد   آسیب تنی و بیو کلید روئیندارد  سنگ 

که دندان بودا را    ی را دزدیدبه کاروان هند دستبرد زد و تندیسی زرینبا همین سودا بود که  اش است.  ماندن 

گفت با این حال  پدرم میکه دوستمان فرامرز رازی تعریف کرد.  است  این همان ماجرایی    د، وکرحمل می

و آن دندان را دیگر هرگز کسی  ندانست که چه بر سرش آمد کس هیچ ت نرسه نرسید و تندیس هرگز به دس

 ندید. 

شان در این  نیز خاقان و خواهرش در دل نرسه انداختند. همدست سنگ سرخ را ی تصاحب وسوسه 

در   نگرشد و همان است که دوستمان مهرزاد آه ه میدختر زیبای فریبایی بود از اهالی بلخ که دالرام نامیدکار  

اما یاری رساندن او به خاقان و خواهرش دانسته نبود و به دوران  .  مقام خویشاوندی داستانش را برخواند

خواند و در نواختن چنگ بسیار میآواز  نیکو  دست بود که  دالرام رامشگری چیره شود.  اش مربوط مینوجوانی 

 کهآن   شیدای دیدار رویش بودند. نرسه نیز با  ی مردان بلخ واله واغراق نیست اگر بگویم همه  .دست بودچیره

شد و هر از چندی در کاخ شهربان بزمی  دوست بود، از دیدار دالرام شادمان می چشم و خانواده مردی پاک 

  ها نبرد رستم و دیوها داستان خواند و ایشان برایش از  آراست و دالرام و خنیاگران همراهش را به حضور می می

هم، و خویش خواندندمی من که  نامدارمان سرافراز  پیاله ان  نیای  بزرگ  کارهای  یادآوری  از  بودند  بزمش  ی 

 . شدندمی

ی او را همراه آمد که حتا در سفرها هم گروه و دسته نرسه چندان از آواز دلنشین این زن خوشش می 

تحت تاثیر  ت چندان  ن  کَرفته بود، در شهر پنج بدخشان  های  زمانی که برای سرکشی به کوهستان حتا    .بردمی
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و تهمتن بیارایند    نقشبا  داد سراسر دیوارهای کاخ پنجکنت را  فرمان  در وصف رستم قرار گرفت که  ای  ترانه 

 کشند. باز نبرد رستم و دیوان دلکش هایی صحنه آنجا نشین دست کوههنرمندان چیره 

با خاق بار راهبی بودایی  نیروی جادویی آن را نخستین  ان هپتالیان در میان  ماجرای سنگ سرخ و 

های گرانبهایی  دهش  .کردنشست و برخاست میراهبان  خاقان گرایشی به دین بودایی داشت و با    .گذاشت 

و همین باعث    او را در چشم بوداییان محترم و عزیز کرده بود  ،کردکه به معبد بزرگ بودای بلخ پیشکش می 

را با خواهرش در میان نهاد و هم آن  . خاقان  ش سازدشد کاهن بزرگ معبد بامیان راز سنگ سرخ را نزد او فا 

می  محسوب  مالزمانش  از  دالرام  که  هپتالی  برانگیخت  شد،  شاهدخت  را  درباره او  بزمی سرودی  در  ی تا 

ی این خود شیفته های خاقان و خواهرش اطالعی نداشت،  دالرام که از دسیسه   . سرخ بخواند  ی سنگافسانه 

ای بازگفت.  سرودی مسحورکننده خواند و ماجراهای این طلسم را در نغمهداستان شد و در حضور نرسه  

د و فکر طمع کر،  دسازد و جاویدان میداراز هر آسیبی مصون می اش را  دارنده سنگ  نرسه وقتی شنید که  

اش با برادر را بر  دسیسه گفت و  دل  ت با نرسه راز  خ. پس از آن بود که شبی شاهد تصاحب آن به سرش افتاد

 آشکار کرد.   او

معلوم شد که   بودند.بیمبیهوده  خاقان و خواهرش  آنگاه  نرسه    ناک  که حرف  این    شنیدن  زاچون 

چنین بود که این سه تن همدست و همراز شدند.  برآشفته نشد.    ،جانشین برادرش شود و قصد جان او را کند 

ادرش شوشاندخت به بلخ وارد شد  در این گیر و دار بود که بهرام برای سرکشی به امور ترکستان همراه با م 

و چند ماهی در این سامان اقامت گزید. مهرزاد آهنگر به درستی گفت که آشنایی دالرام و ملکه شوشاندخت 

را نیز با دقت شرح داد. اما آنچه ناگفته    شاهبهرام اش به حضور  ام رخ داد و جریان معرفی شدن در این هنگ

ی نرسه و خاقان برای  ین حقیقت است که دالرام در این میان از نقشه گذاشت و شاید برایش نادانسته بود، ا

شد و محرم راز او  ی شاهدخت هپتالی محسوب میکشتن بهرام آگاهی یافته بود. دالرام در این هنگام ندیمه 
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  . ت وجود داششان  کدورتی هم میان   .ابا داشت   ،ای برای کشتن شاهنشاه درگیر شودسیسه در د  کهاین بود، اما از  

شاهدخت زنی مقتدر و  از آن سو  زد و پروا میزنی مغرور و صریح بود که حرف خود را بیاز این سو چون 

 داد. کرد و آزار میهایش را در بند میآزارگر بود که گاهی برای تفریح ندیمه 

های باران بر هم ی این عوامل دست به دست هم داد و همچون قطرهوقتی بهرام به بلخ آمد، همه 

. بدل گشت و زمانی که برای نخستین بار نگاه دالرام به بهرام افتاد، با توفان عشق به سیلی ویرانگر    ،سوار شد

ایستاده بود شاهدخت هپتالی  ، در صف مالزمان  ند شددالرام در آن زمانی که بهرام و اردوی شاهانه وارد بلخ  

ر اسبی تنومند و سیاه برنشسته و پیشاپیش  با سپید  ای سراپدر جامه و از آنجا بهرام زیبارو و دلیر را دید که  

 و باخت. دشد و دل بشاهنشاه جنگاور ی در همان نخستین دیدار شیفته رامشگر زیبا د. یآیارانش پیش می 

آنگاه فرصتی   . درنگی کرد و جوانب کار را سنجیدنخست  پس  دالرام زنی زیرک و هوشیار بود.  

شوشاندخت او    که آن  در میان نهاد. دلیل  یدانست با وو آنچه می   جست و شبی پنهانی نزد شوشاندخت رفت 

را با آن جلوه و شکوه به بهرام معرفی کرد، تنها رقابت با سوکامه و رامشگران هندی نبود، که بیش از آن،  

در برابر  سپاسگزاری از دالرام بود که در همان نخستین دیدار از عشق سوزان خود به بهرام پرده برداشت و  

 کرد.ی مادر طلب  وصال یار را از ملکه رازی که فاش ساخت، 

وقتی دالرام در مجلس بزم شاهانه آن سرود مشهور خود را خواند و پیوندش با بهرام برقرار شد،  

نرسه و خاقان احساس خطر کردند و شاهدخت هپتالی را سرزنش کردند که چرا دالرام را آزار داده و او را  

واداشته  به   در  است سرکشی  دالرام  هر.  رویارو  دیدار  ولینقشه از  را  آنچه  نخستین  خود ی  سابق  نعمتان 

 به بهرام گفت.  ،دانست می

فرزند شوشاندخت هم  بهرام از آنچه که شنید خشمگین شد و نزدیک بود برادر را عقوبت کند. چون  

نرسه و خاقان هیچ کار خالفی نکرده هنوز  داد تا او را از شهربانی بلخ کنار بگذارد و کیفر دهد. اما  را اندرز می 
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شکیبایی پیشه کرد و هیچ نشانی از بدگمانی پس    .بودند، و مهر بهرام به برادر کوچکترش همچنان به جای بود

که خاقان و نرسه گمان بردند که شاید دالرام جلوی زبان خود را گرفته و چیزی از نمایان نساخت. طوری

از این رو بود دانستند و  ه باشد. با این همه وجود او را خطری برای خود میرازهای ایشان به بهرام بروز نداد

 کوشیدند تا او را به قتل برسانند.  هاکه بار

تایارانم شنیدند و می  کهچنان با دالرام نزدیک بود و خوش و خرم،   که آن   دانند، بهرام چندگاهی 

و در جایی برهوت رهایش کرد و رفت. همه در ناگهان در شکارگاهی او را از شتر خویش به زیر انداخت  

را طرد کرده است، و   زبانی و تندی دالرام بر او خشم گرفته و اوکردند بهرام به خاطر تلخ آن هنگام گمان می 

اندیشید. اما پدرم بر من فاش کرد که حقیقتی دیگر در کار بوده و بهرام که خبر داشته  خود دالرام نیز چنین می 

اند، تصمیم گرفته بود به این روش او را از سوی خاقان برای به قتل رساندن دالرام گسیل شده   گماشتگانی از

در حضور پدرم به دالرام این خطر را گوشزد کرده بود و از او خواسته    گزند مصون دارد. بهرام پیشتر یک بار

ی زندگی در  دالرام که مزه ولی  سر و صدا در جایی گوشه بگیرد و به شکلی ناشناس زندگی کند،  بود تا بی 

باقی بماند و   رفت و اصرار داشت که در شبستان تجمل شاهانه را چشیده و خوش یافته بود، زیر بار نمی

 شمرد. خبر داده بودند، را خوار میخادمان ری که خط

هستند، اما با خاقان و نرسه همدست  کسانی  در میان درباریانش  شک برده بود که  از آن سو بهرام  

خطر را از او    راستیبه دانست. یعنی اطمینانی نداشت که با فرستادن دالرام به قصری دیگر  نمی شان را  ویت ه 

 که ایندفع کرده باشد. پس چاره را در این دید که وانمود کند دالرام از چشمش افتاده است. از این رو برای 

بهانه کرد و او را از شتر به زیر افکند. این    اش راجان دالرام را برهاند، در زمان شکار تندخویی و بدزبانی

نیز  بهرام خود با تیری او را از پای انداخته را    کهاینشایعه که دالرام در دشت از گرسنگی و تشنگی مرده یا  

 کنند دالرام مرده و دیگر کاری به کارش نداشته باشند.   تا همه گمان  ،خودِ شاهنشاه بر سر زبانها انداخت بعدتر  
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پناه برد.   دورافتادهخشمگین و سرخورده به روستایی  شکل بود که دالرام از بهرام جدا شد و    به این

هرچند بهرام خبر گرفته بود که او به بلخ باز نگشته و بنابراین هیچ یک از دیگری خبری نداشتند،    ظاهربه 

د نیز همچنان در جستجوی جست. آن شامگاهی که در آن روستا از دالرام وصفی شنیروستا به روستا او را می 

گرفت  بهرام بار دیگر دالرام را دید، که این بار شیرزنی زورمند شده بود و گاوی را بر دوش میاو بود. پس  

 برد.بر بامی فراز می و

اش از طرد کردن او را بازگفت و دالرام که طی این چند ی اصلیوقتی بهرام دالرام را بازیافت، انگیزه

اش را گرامی داشت و  رد و گرم چشیده و نیرومند شده بود، خویشتنداری و دوراندیشیسال گمنامی زنی س

خبر  . در این میان خطر آدمکشانی که خاقان با یا بی پذیرفت که این همه را به خاطر مهر به وی کرده است 

هایشان آماج حمله   خودِ بهرام بود که  کمکمپس از ناپدید شدن دالرام،    .تر شده بودوخیم  ،کردنرسه گسیل می

از   ،گمارده بود  جاهمهکه    مامورانیگرفت. اما بهرام که مردی دوراندیش و دلیر بود، اغلب با یاری  قرار می

یک بار هم که آدمکشان موفق شدند غافلگیرش کنند، چندان دلیرانه با ایشان درآویخت   .شدماجرا خبردار می 

با این حال شاه که پیشاپیش    در آورد و خود هیچ گزندی ندید.که هر سه تن را به زخم گرز و شمشیر از پای  

 . شداز اورنگ شاهی دلزده مخاطرات با این  ،از مرگ در اندیشه بود هم 

سالهاست در جستجوی  و فاش کرد که  بازگفت  راز دل  دالرام را بار دیگر دید، با او این  بهرام  که  وقتی  

برایش تعریف کرد  دانست و  ی این موضوع می یزهایی دربارهچ گردد. دالرام  اکسیری برای رهیدن از مرگ می

ی عصاره روید. اما  در هند میکه  جادویی  گیاهی است با خواص    شود، و آندرمان میمهرگیاه  مرگ تنها با  که  

ای بساز و هماهنگ کند که با شنیدن موسیقیمرگ میگیاه به تنهایی کارساز نیست و تنها زمانی تن را بی مهر

 ش افالک همراه شود. با گرد
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دانست میو نیک    وددالرام نزد موبدان زرتشتی در بلخ آموزش دیده بود و موسیقی را از مغان آموخته ب

که اولی از سازهای   ست یکی موسیقی و دیگری دارو  کند،که دو چیز تعادل نیروهای بدن و روان را برقرار می

آن بود که بهرام با این سودا که مهرگیاه را پیدا کند، قصد  خیزد. پس از  چوبی و دومی از خودِ گیاهان بر می

 سفر به هند را در سر پخت.

ی سفر کردن به بلخ بسیار آموخته بود، پس از شنیدن سخنان دالرام عزم خود  که از تجربه   شاهبهرام 

عموی    ،دان سورن. در آن هنگام مهترِ خانو مهرگیاه را بیابد  هند سفر کندبه    همانطور گمنامرا جزم کرد تا  

ماتورا    ی بود به اسمی بخشهای ناشناخته و وحشیِ سرزمین هند شهردر آستانه   .مرزبان هند بود  ،بزرگ من

ایرانشهر نظارت میامنیت  مستقر بود و بر  که در آنجا   قرار    شکرد. فراسوی قلمروی که زیر نظرمرزهای 

بتازد  هفتاد روز  بایست  ان فراخ که شهسواری میگسترده بود. چندداشت، سرزمینی بسیار پهناور رو به جنوب  

 رسید. به دریا می تا از آن بگذرد و سپس 

زیستند که هریک قلمروی به نسبت کوچک داشتند  در همسایگی مرزهای ایرانشهر امیرانی هندی می 

اشت. پدران او  پوترا نام دشد و پایتختش پاتالیل نامیده میگَن بردند که شَشان از شاهی هندو فرمان میهمه

برد، اما قصد از شاهنشاه پارسی فرمان می   ظاهربه فرمانبردار شاهنشاهان پارتی و ساسانی بودند و خود نیز  

. کردای دوردست قرار داشت، کسی مزاحمتی برایش ایجاد نمیاش در منطقه جداسری داشت و چون سرزمین

 قهر و آشتی.  ای بود ازساسان آمیزه اش با خاندانرابطه  وشاه همشاپور هندشهربانی در دوران 

ای خواست خود به هندوستان برود و به جستجوی مهرگیاه برآید، تدبیری اندیشید و نامه بهرام که می 

به شنگل شاه هندوان نوشت و در آن نخست از یزدان یاد کرد و خرد و داد را ستود و بعد به او گوشزد کرد  

بر این مبنا خراج طلب کرد. دبیران  اند و  گزار ایران بوده رمانبر و خراج که هندوان از دوران داریوش کیانی ف

ی دیگری همراه ساختند که  ی پرند نوشتند و آن را با نامه درباری این نامه را با خط خوش پهلوی بر پارچه 
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مردان جنگی    کرد. بهرام از عمویم خواست تا سی تن ازی شاهنشاه ایران معرفی میی نامه را سفیر ویژه آورنده 

بانی استان هند مقیم بودند، برای همراهی با پیک آماده سازد و آنگاه خود در  خاندان سورن را که در مرز

ند و ماجراهای بسیار  به گمنامی تا هند اسب تاخت . این دو ی سفیران به اتفاق پدرم با آن نامه به راه افتادجامه 

رسیدند  شهر ماتورا    بهآخر سر    که آن   خالصهشود.   یگر بازگواز سر گذراندند که باید بعدها گرداگرد آتشی د

 .  رفتندعمویم و آنجا نزد 

شناخت. از این رو در  عمویم پیشتر در چند نبرد در رکاب بهرام جنگیده بود و او را به چهره می

هنشاه بهرام ای که در قالب پیک همراه برادرش به درگاهش آمده، خودِ شانخستین دیدار دریافت که مرد نژاده 

گند داد تا این راز را پیش خود نگه دارد و با او درست مانند پیکی عادی رفتار کند.  است. اما بهرام او را سو

فراسوی  در نتیجه عمویم طبق آداب لشکریان بهرام را پذیرفت و سی جنگاور در اختیارش گذاشت تا به  

ا برساند. سربازانی که با بهرام همراه شده بودند  و درگاه شنگل برود و پیغام شاهنشاه ساسانی ر  استان هند

ی هند و هیچ یک بهرام را پیشتر ندیده بودند و از این رو گمان نبردند که پهلوانی  همگی جوان بودند و زاده 

 است.  نشاهشان را بر عهده دارد، خودِ شاه که رهبری

کرد، خود را به درگاه متصل می  اوترپکه ماتورا را به پاتالیتجاری    یاش از راه کی کوچ بهرام و دسته 

پهلوانانی   ،پدرم به همراه دو تن از مردان سورن  .ایستادندرسیدند،  های شهر  چون بیرون دروازه  .شنگل رساندند

، از دروازه وارد شدند و به شنگل خبر دادند که  پوشزرهتنومند و بر اسبانی ، نشسته با زرهی زرینپیکر غول 

بهرام برای دیدارش آمده است. شنگل و درباریانش که انتظار چنین دیداری را نداشتند،  پیکی از سوی شاهنشاه  

قدری دستپاچه شدند و گروهی را برای استقبال از پیک و همراهانش گسیل کردند. در این میان این خبر در 

اند، نمایندگان  ایستاده   ید که گروهی از مردان مسلح که با ساز و برگ زرین بر دروازهمیان مردم شهر پیچ

 شاهنشاه پارس هستند. 
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کردند، به  شان میاش همراهیبهرام و یارانش به این ترتیب در حالی که وزیر شنگل و مهتران قوم 

بودند و از آنجا که  گرد آمده  یدار ایشان  گام نهادند. هندوان در دو سوی خیابان برای د   اپوترخیابانهای پاتالی

آوردند که  خواندند، مردم هنگام عبورشان با شادمانی فریاد بر می ان مِهَست میشاهنشاه پارسی را در آن سام 

»بهرام مهست«، و منظورشان این بود که شاهنشاه بهرام بزرگترین شاه است، و خبر نداشتند که خودِ بهرام در 

 شنود.صدایشان را میاین هنگام 

این واکنش مردمی دریافت که محبوبیتی چشمگ با دیدن  از بهرام  این قلمرو دارد و خیالش  یر در 

اند و انتظار  بسیاری چیزها آسوده شد. آشکار بود که وزیر شنگل و درباریانش هم به این موضوع توجه کرده

نگریستند، اما ادب را به کمال رعایت صحنه می   اند. چون با اخم به ایناین استقبال گرم مردمی را نداشته 

 دربار و نزد شنگل راهنمایی کردند.  کردند و بهرام و یارانش را به 

ی شده های زردوزیکاخی که محل اقامت شنگل بود، بنایی سنگی و عظیم و باشکوه بود که پارچه 

کردند.  ی اهلی در باغهایش گردش می هاها و طاووسهایش آویخته بودند و میمون زیبایی از دیوارها و ستون 

ثروتمند و نیرومند سر و کار دارد   یی قصر دریافت که با قلمروبهرام با دیدن شهر پرجمعیت و تجمل و زیبای

ی فقر و سستی هندوان شنیده بود، درست نیست. از آن سو شنگل هم از دیدن ساز و  و آنچه پیشتر درباره

 . و قدری ترسیده بودزده شده برگ زرین و سالحهای درخشان و قد و قامت مردان سورن شگفت 

بر آن نشست. وقتی پدرم او را  نهند و بهرام  تی زرین در برابر اورنگش بپس شنگل فرمان داد تا تخ

را به دستش  ابریشمین  ی نوشته بر پرند  نامه به عنوان پیک شاهنشاه معرفی کرد، برخاست و کرنشی کرد و  

د.  دانست، نامه را به خود بهرام پس داد و از او خواست تا آن را بخوانداد. شنگل که خط پهلوی خواندن نمی 

که بنا  فروتن ست اگوید محتوای نامه است و خود پیکی بهرام هم نخست پوزش خواست و گفت هرچه می 

لخ و تند باشد. آنگاه نامه را برخواند و  گوید، هرچند این سخن تبه وظیفه از زبان شاهنشاه پارس سخن می
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ستایش از  گوید.  د که چه می چون زبان هندوان و پارسیان نزدیک بود، شنگل و درباریانش کمابیش دریافتن 

 .افتادهعتاب و خطاب و بازخواست بابت خراجهای عقب گرفته تا خرد و داد در ابتدای کار 

شنگل پس از کمی مکث این   .سنگین دربار را فرا گرفت سکوتی  ،  وقتی نامه تا پایان خوانده شد

هم پادشاهی قدرتمند است و سکوت را شکست و با لحنی مالیم اما محکم به بهرام گوشزد کرد که خودش 

های درخشان و گردونه دارد  هایی بزرگ از اسبان راهوار  روند و رده اش به جنگ میهشتاد امیر هندو زیر فرمان 

به صراحت سرکشی نکرد و تایید کرد که پدرانش همواره دوست و یاور شاهنشاه ایران  ولی و پیالن جنگی. 

 اند.  ته دانساند و ایشان را مهتر خویش میبوده

گردد  شاهنشاه بازمی  به  باز پوزشی خواست و گفت که تندی نامه چون لحن مالیمش را دید،  بهرام  

نه   و  پیکو  که  اشاره دوستانه  ،  کرد  هم  از    شاهبهرام ای  گزارشهایی  اما  ندارد،  را  هندوان  با  دشمنی  قصد 

رد و بوده است. شنگل پس از    خواهد مطمئن شود که این گفتارها نادرست شان دریافت کرده و میسرکشی 

شان  ت ها بهرام و همراهانش را نواخت و هدایایی به ایشان داد و قصری را برای اقامتعارف بدل شدن این  

 دهد.زند و نتیجه را به ایشان خبر می اش رای میاختصاص داد و گفت در اولین فرصت با وزیران و امیران 

برای  یارانش  بهرام و  که  بود  این شکل  به    به  را  بهرام روزها  کاخ شنگل مهمان شدند.  در  ماهی 

آمده و در آنجا    اپوترگذراند که از شمال به پاتالیبازدیدهای رسمی و دیدار با بازرگانان و مغان و راهبانی می

ایرانی  هنشاه به آنجا آمده، به دیدارش های ساکن این شهر هم که شنیده بودند سفیر شاساکن شده بودند. 

کم و کسر به   داد که پیامشان را بیگفتند و بهرام به همه قول میها و پیامهای خود را میو خواسته   آمدندمی

 دار، خودِ شاهنشاه باشد.د که همین سفیر مهربان و مردم کررا هم نمیتصورش شاهنشاه برساند، و هیچ کس 

زد.  می پرسه  در خیابانها    شد و همراه پدرمشامگاه با لباس مبدل از اقامتگاهش خارج میهر  بهرام  

از دالرام و که  هایی  نشانیبنا بر  یکی دو بار شبانه تا روستاهای اطراف هم سفر کرد و بامدادان بازگشت.  
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ی مهرگیاه  عصارهو در کسوت بازرگانی ایرانی از  کرد  سرکشی    ، به جاهای گوناگوندیگران دریافت کرده بود

های شد و به نغمه های مردم عادی حاضر میدر بزم ندی هم  پرس و جو کرد. هر از چ یا محل رویش آن  

سپرد و در اندیشه بود که کدام آهنگ است که در کنار مهرگیاه  رامشگران و سرودهای خنیاگران گوش می 

 کند.جاودانگی را تامین می 

چند روزی به این شکل گذشت و شنگل در این فاصله با امیران و وزیران خود رایزنی کرد و در  

ی شاهنشاه پارس را با تعارفهایی دلخوش کند.  هایت صالح در آن دید که آشکارا سرکشی نکند و فرستادهن

ه بود و در پی فرصتی  آزرده شد   شاهبهرام در این بین شنگل که خود مردی مغرور و خودبین بود، از پیام تند  

که   بود  انگیزه  این  با  دهد.  نشان  شاهنشاه  پیک  به  را  قدرت خود  تا  و  بود  بهرام  و  آراست  بزمی  مجلس 

پیکر بودند، فرا خواند تا در همراهانش را دعوت کرد و دو تن از نیرومندترین پهلوانانش را که مردانی غول 

ی هندوان لُنگی بر زورمند و دلیر بودند و با شیوه   راستیبه حضور مهمانان با هم کشتی بگیرند. دو مرد هندی  

گرفتند. شنگل امیدوار بود که ایرانیان با دیدن این پهلوانان در اندیشه شوند  کمر بسته و برهنه با هم کشتی می

 اش نقش بر آب شد. و زورمندی و قدرت جنگاوران هندو در نظرشان جلوه کند. اما این نقشه 

شان پایان گرفت و  گرفتن  های او را به هم زد آن بود که دو پهلوان وقتی دور اول کشتی آنچه برنامه 

ضمن  استراحت در  و  کردند  خواندن  رجز  به  شروع  گرفتند،  قرار  هم  رویاروی  دوم  بار  برای  و  کردند  ی 

اشاره توهینرجزهایشان  میهایی  پارسیان  به  هم  و  آمیز  ناتوان  را  ایشان  و  خوشگذران تنکردند  و  پرور 

 برند. نامیدند که در میدان جنگ کارآیی ندارند و تنها با زبان و زیرکی کار خود را پیش میمی

رجزهای دو پهلوان به گوش حاضران در مجلس خوش آمد و هندیان خندیدند و برای پهلوانان  

های پهلوانان را برای بهرام ترجمه دانستند و گفتاردست زدند. در میان همراهان بهرام چند تنی زبان هندی می

ی شده بود، ناگهان در میانه   نوشی سرش هم گرمی خشم او شد. بهرام که به خاطر باده کردند و این مایه 
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کشتی بگیرد تا معلوم شود از میان پارسیان و هندوان  با  برود و  خواست که او هم به میدان    مجلس اجازه 

یک کشتی بگیرد؟ و بهرام گفت همزمان گل پرسید که میل دارد با کدام یک جنگاورتر هستند. شنهندیان کدام 

 با هردو! 

آن  .با بدجنسی اجازه داد . پسآورندمیش دمار از روزگار بهرام در دو پهلوانیقین داشت که شنگل 

توهینی  د به خاطر  نتوانمی پارسیان    ،شکست بخورندخود اطمینان داشت که گفت اگر  گیران  کشتی به  قدر هم  

کوتاه با نقش    یشلوار  و  گیران برهنه شدبهرام هم به رسم کشتیآنگاه  د.  نشان را بریزخون   ،که کرده بودند 

. در برابر دو غول هندو که  رفت و به میدان استوار ساخت و کمربند کُشتی را بر کمر کرد سرو زرتشتی بر پا 

 ای مرمرین شبیه بود.  به مجسمه  اشعضالنید، پیکر استوار و ستنمانآبنوس میاز به تندیسهایی 

یش یورش بردند، و هیچ تر از او بودند، همزمان به سووزنتر و سنگیندو پهلوان هندو که بلندقامت 

. بهرام که از کودکی استادانی پرشمار از اقوام و  ی اول نقش زمین شونددر همان حملهانتظار نداشتند که  

 کهآن  مقام استادی داشت. پس بی   زمینایران ی  در هنرهای رزمی سراسر پهنه   ،دیده بودهای گوناگون را  اقلیم 

به سادگی بر هردو غلبه کرد و پشت  ی و سنگینی وزن حریفانش  زیاد کلنجار برود، با بهره جستن از کند

آسیبی جدی به آنها برساند. شنگل    کهآن   کرد، بی  شانهایشان را پیچاند و قفلو مفصلنشاند  هردو را به خاک  

خشمگین شده بود، امر کرد تا شمشیری بزرگ را ببرند و به دست بهرام بدهند مردانش  که از شکست خوردن  

 را بخشید و رهایشان کرد.  هردوانان را به قتل برساند. اما بهرام جان  تا پهلو

انگیز جلوه کرد و داستان این  شگفت آسای بهرام در چشم هندوان  مهارت چشمگیر و سرعت برق

چرخید و به گوش همگان رسید. فردای آن روز، شنگل که    اپوترکشتی گرفتن دهان به دهان در سراسر پاتالی 

اش بود، بهرام و یارانش را به شکار دعوت کرد. شنگل خود جنگاوری افتن آبروی از دست رفتهخواهان باز ی
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انگیری مهارتی تمام داشت و از این رو قصد داشت ضرب شستی به  زورمند بود که در پرتاب نیزه و کم

 سفیران پارسی نشان دهد. 

کردند، با شکوه و اش میهمراهی  ای از شکاربانان و بازگیران و آشپزاناردوی شاه هندوان که رسته 

ها میخ خیمه بود که نیمروز حدود  .رفتندپیش جالل فراوان از شهر خارج شدند و در جنگلهای نزدیک شهر 

از ابتدای کار از اردو جدا که  هم  درباریان  گروهی از  . شنگل و بهرام و  و قدری آرمیدند  را بر زمین کوفتند

آماج  را    ی بسیارزدند دست به تیر و کمان بردند و پرندگان و آهوانبرای شکار به دل جنگل  بودند،  شده  

 .  تیرهای خود کردند

کمانگیری ماهر و زورمند است، و شنگل نیز همین   راستیبه در این میان بهرام متوجه شد که شنگل  

درباره  تا  را  دریافت.  او  به   کهاینی  دیگری  برابر  در  رقابت کشید و هریک  به  دو  این  میان  هنرنمایی    کار 

که یکی از پیش آمد چنین  کردند،هیکل و تنومند را دنبال میپرداخت. پس زمانی که شکارچیان گوزنی قوی

ی جانور برخورد و در آن فرو رفت، اما گزند چندانی ای به سوی گوزن انداخت که به گُردهسرداران هندو نیزه 

این هیا  نرساند و بر پشتش آویزان ماند. شنگل در  او  تیری به  هو فرصت را مناسب دید و کمان کشید و 

نوک نیزه قرار داشت و آن چوب را بر تن گوزن دوخت.  ی  انداخت که بر چوب پهنی نشست که بر کناره 

شنگل بر هدف بنشیند، و بعد تیر خود    رتقریبا همزمان با او بهرام نیز کمان را کشیده بود، اما صبر کرد تا تی

یر شنگل نشست و آن را شکافت و تا پر در تن گوزن فرو رفت و او را از پای  ی ترا انداخت، که بر چوبه

ای انداخت و همه با دست کوفتن و سوت افکند. این حرکت بهرام در میان شکارچیان و شکاربانان ولوله

 کشیدن او را تشویق کردند.  

زده شده  یری شگفت دستی بهرام در کمانگان یافتن شکار، شنگل که از زورمندی و چیره پس از پای 

بود، ندیمان خاص خود را فرا خواند و با ایشان رای زد و گفت که مردی با چنین توانمندی و هیبت به پیک 
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ی آزمودن حال و  خود را برانزدیک ماند و انگار که شاهنشاه پارس برادر یا یکی از خویشاوندان و سفیر نمی

، و او  این راز را بگشاید  تای از ایشان بر عهده گرفت  شان فرستاده باشد. پس یکهوای هندیان به سرزمین 

 آواز و زیباروی فراوانی در خدمت داشت. رامشگران خوش کهخوانساالر شنگل بود 

خوانساالر گروهی برگزیده از خنیاگران و رامشگران را به    ،فردای آن روز، به هنگام چاشت شبانه

ی زدند و خواندند و رقصیدند و خوانساالر که خود اداره   سرای بهرام فرستاد و آنان تا پاسی از شب برایش

اش آورد، با این سودا که بهرام را مست کند و  مجلس را بر عهده داشت، شراب گلرنگ فراوان برای مهمانان 

ی مهتران پارسی و با این حال مانند همهآزموده بود  گساری  اش را بپرسد. بهرام باده از او هویت   در آن حال

بیش از گنجایشی که نزد هندوان  پس  .دادمستی ترجیح میو را بر گیجی  یشناخت و هشیاررا میحد خود 

 کشد. به کجا میکنجکاو بود ببیند بازی خوانساالر . چون نوشید و تظاهر به مستی کرد ،رایج بود 

هنرنمایی  از  کرد و  باز  او  با  را  بهرام مست شده، سر حرف  در  اش  خوانساالر وقتی حتم کرد که 

شکارگاه داستانها زد و او را بسیار ستود و در ضمن اشاره کرد که مشهور است شاهنشاه بهرام نیز کمانگیر 

از کودکی میچیره این هنر را  از  آمدستی است و شاهزادگان ساسانی  او موافقت کرد و  با  وزند. بهرام هم 

د یاد کرد. آنگاه خوانساالر حرف دل خود را  استادان کمانگیر و پهلوانانی که در این زمینه نام و نشانی داشتن

زد و از هویت راستین بهرام پرسش کرد و نام او را جست و در ضمن گفت که شنگل از زور بازوی او بسیار 

ومت بخشی خوش آب و هوا و سرسبز از قلمرو خود را به وی بسپارد، به  خوشش آمده و مایل است حک

 خدمت شنگل در آید.  در هند ماندگار شود  و به کهاینشرط 

است که خوانساالر را به این ترفندها  شنگل    دریافت که کنجکاوی   بهرام وقتی این حرفها را شنید، 

اش به تاج و تخت پارسیان  مانده بود که چه بگوید که دروغ هم نباشد. پس از وفاداری واداشته است. اما در

ایرانیان رویگردانگوشزد کرد  سخن گفت و   بار  را خیانت می  یت ماموراز    یکه  این  دانند و هیچکس زیر 
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گفت و  افتاد    خویش  ی نامش هم چون اصرار زیاد خوانساالر را دید، به یاد لقب رود. دربارهآبرویی نمیبی

لقبی که در پارس بین شکارچیان و شکاربانان داشته، آگاه  است گور  نامش   به  ، و حتم داشت که هندوان 

 .  نیستند

آنچه شن نشدخوانساالر  آسوده  اما خیال شاه هندوان  نهاد.  میان  با شنگل در  را  بود  از سویی   .یده 

با هیبت و قدرت بهرام سفیری عادی  توانست قبول کند  نمی همچنان   دیگر  باشد.  مردی  حساب  از سوی 

 ن ای دارد، از پهلوانان و سپهساالراپیکی عادی چنین ضرب دست و مردانگیوقتی در میان ایرانیان  ه  کرد کمی

نیمه به  هم  ای که از بهرام برای پاسخ دادن به شاهنشاه گرفته بود  مهلت یک ماههدر ضمن    ؟خیزدمیچه  

 ی سرکشی.دانست چه کند و بهرام را با پیام فرمانبری بازگرداند، یا نشانه رسیده بود و هنوز نمی

طرف   آن  بود،  از  درگیر  فکرها  این  با  شنگل  که  حینی  همان  روزه در  که  بزرگ  بهرام  بازار  در  ا 

گذراند، نام و نشان چند مرتاض و راهب و برهمن نامدار را  زد و شبها را با خراباتیان می پرسه می  اپوترپاتالی

اطالعاتی همسان و  هم  گرفت و به دیدارشان شتافت و از ایشان جایگاه روییدن مهرگیاه را جویا شد. ایشان  

را پافشاری و اصرار بهرام    نیست. وقتی همای بیش  افسانه   یکدست در اختیارش گذاشتند و گفتند مهرگیاه

دیدند،  دیدند،  می را  گیاه  به  دستیابی  و  باز  در  دادند  یکسانی  و  همگی  نشانی  جنگلی  سرزمینی  در  گفتند 

انگار  کند که  به نام قَنّوج که در نزدیکی رود گنگ قرار دارد، پیرزنی گوژپشت و جادوگر زندگی می  دورافتاده

هم راهب بودایی و هم برهمن هندو و هم مرتاض جوکی  با این حال،  داند.  جای روییدن مهرگیاه را می  تنها او

نشین دانستند و گفتند از کاهنان دینی بسیار قدیمی و بدوی است که وحشیان جنگلدروغزن  آن پیرزن را  

 بدان باور دارند. 

تان هند ساسانی و بهرام برای رسیدن  ی پایتخت شنگل و مرزهای اسسرزمین قنوج جایی بود در میانه 

شد پنهانی عمل ی پیشین نمیبایست چند روز را برود و چند روز را باز گردد. از این رو به شیوه به آن می 
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ردار شد که در آن سرزمین ای دیگر اندیشید و با پرس و جویی که از مردم کرد، خبکرد. پس بهرام چاره

اند و خودش هر از  کند که جفتش را سالهای پیش شکارچیان کشته پیکر و وحشی زندگی میکرگدنی غول 

کوبد و  ها را فرو میکند و خانه کند و مردم را زیر سم و شاخ مهیبش نابود می چندی به روستاها حمله می 

 همراه با پدرم به دیدار شنگل رفت.   سازد. پس تدبیری اندیشید و وقتی گرفت وویران می 

ای نیک ن داستانها زد و گفت چون هندوان را دوست دارد و قصد دارد نشانه بهرام از ماجرای کرگد

از ورود پیک شاهنشاه در دل مردم باقی گذارد، داوطلب است که به قنوج برود و آن کرگدن را از پای در 

راه  درگاهش به سودای کشتن آن جانور به قنوج رفته و سر در این  آورد. شنگل که پیشتر چند تن از پهلوانان  

بودند، به بهرام هشدار داد که این حیوان هیوالی مهیبی است که تیر بر زرهش کارگر نیست و دو شاخ باخته  

شکافد. اما بهرام پافشاری کرد  کند و هر سپری را می اش روییده که از هر زرهی عبور میبلند و تیز بر پوزه

 که به این سفر جنگی برود.

به شکلی بهرام را در این    کهاینشنگل شکل گرفت و آن هم    در همین حین فکری موذیانه در سر

سفر خطرناک سر به نیست کند و پیامی عادی با تسلیتی به دربار شاهنشاه ساسانی بازپس فرستد و به این  

ای کرد و گفت قنوج الی سخنانش اشاره ترتیب از هیبت سفیر و فشار او برای خراج دادن بگریزد. پس البه

ر از کرگدن، اژدهایی مهیب است که در این سامان زندگی  رناک است و مثال زد که خطرناکتجایی بسیار خط

 کشد و هیچ پهلوانی را یارای رویارویی با وی نیست. کند و مردان و اسبان را در کام خود فرو میمی

ر راه سبهرام که از شنیدن این خبر رگ خودنمایی در تنش جنبیده بود، داوطلب شد آن اژدها را هم 

التماس کرد که جان خود را به خطر نیندازد و به این سفر نرود، به    ظاهربهگل  هرچه شن  .از پای در آورد

ی سفر به قنوج از درگاه شاه هندوان بیرون آمد، در حالی که شنگل  خرجش نرفت. پس شادمانه با اجازه 

 تقدیر و بخت حل کرده است.  ناراضی و در دل خرسند بود که مشکل پیک شاهنشاه را با دست  ظاهربه 
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هیچکس جز پدرم  بهرام به همراه سی پهلوان سورن به سوی سرزمین قنوج حرکت کرد، در حالی که  

نمایی و  برای قدرت  راستیبه کردند  اش گمان میاز ماجرای مهرگیاه و پیرزن جادوگر آگاه نبود و همراهان

 یکه گروه پهلوانان به جنگلهای سرسبز و انبوه شمال  تازد. چنین بودرگ و اژدهاست که پیش میجنگیدن با کَ

اندازهای دلکش را تماشا  های سر به فلک کشیده راه پیمودند و چشم رسیدند و سه روز در دل کوهستان 

پیش   کهچنان کردند. همر روستاهای کوچک زندگی می کردند و شبها مهمان مردم مهربان و فقیری شدند که د

بردند که پهلوانانی از پارس  گرفت و مردم دهان به دهان خبر میز خودشان پیشی می شان ارفتند، آوازه می

این رو هرچه پیشتر میآمده  از  از سر مردم کم کنند.  رفتند عزت و احترام اند تا شر هیوالهای جنگلی را 

 .آمدندگرد می ز آنان دیدند و مردم محلی بیشتر برای پذیرایی و استقبال ابیشتری می 

کرگ   بهرام با  زندگی   دننخست  آنجا  نزدیکی  در  که جانور  به روستایی رسیدند  وقتی  درگیر شد. 

 کهآن  اش هم بای هیبت هیوال چندان رنگین و ترسناک شده بود که برخی از همراهانکرد، داستانها درباره می

در نبرد با    زمینایران دور از    کردند که دلیلی نداردباک بودند، به تردید افتاده بودند و زمزمه میپهلوانانی بی 

کنام  ناپذیر جان خود را به باد بدهند. بهرام که این سخنهای پنهان را شنیده بود، وقتی به  هیوالیی شکست 

شان بر خورده  خواهد رفت. همراهانش که به غیرت او  اعالم کرد که به تنهایی به جنگ جانور نزدیک شدند،  

به اصرار خواستند که همراهش شوند، اما بهرام اصرار داشت که تنها  بود، حرف و گمان را کنار نهادند و  

برود. از سویی چون شنیده بود منزلگاه پیرزن جادوگر در همان حوالی است، و از سوی دیگر به این دلیل که  

افتخار کشت نداشت  دیگران سهیم شود.  قصد  با  را  تنها سه تن  پس  ن هیوال  تا  پذیرفت  نهایت  مقام  در  در 

 شان پدرم بود.  اش کنند که یکیهمراهیدار سالح 

کشته  هیوال  پس سی پهلوان در روستای ویرانه در میان مردم عزاداری که خویشاوندانشان با شاخ  

شده بود، اردو زدند و این گروه کوچک از ایشان جدا شده و به قلب جنگل یورش بردند. یکی از مردم محلی  
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ه کمان بزرگ خود را زه  شان را بر عهده گرفت و بهرام کت، راهنماییشناخرا میکرگدن  ی زیستگاه  که بیشه 

 تاخت.کرده بود، سوار بر اسبی تنومند پیشاپیش دیگران همراه با او پیش می

بهرام بعدتر برای پدرم تعریف کرده بود که نخست با توجه به اوصافی که از مردم محلی شنیده بود،  

اده کرده بود. بهرام در و خود را برای رویارویی با چنان موجودی آم   نوعی فیل باشد  آن جانورکرد  فکر می

با وی را آموخته کنار آمدن های جنگی داشت و از نوجوانی سوار شدن بر پیل و ای از پیل سپاه خویش رسته 

را دید،    دنداد. با این همه وقتی برای بار نخست کرگها به دل راه نمی ترین فیلبود، و هراسی از سرکش 

هایی به جای عاج   که،ترتر و مهاجمد و قامت فیل، اما چاالکپیکر با قجانوری بود غولچون  زده شد.  شگفت 

 ی سری کوچک و متحرک سوار شده بود. دو شاخ بزرگ و تیز داشت که بر پوزه، دراز و خمیده

و خشم در آن حلول هیوالیی شبیه بود که دی   پوشزرهآن جانوری که بهرام با او رویارو شد، به کالبد  

ور نسبت به آدمیان داشت و راهنمای هندی بهرام هشدارش  نفرتی سوزان و خشمی شعله   دنکرده باشد. کرگ

زند و تا آدمیان را با شاخ خود به سیخ نکشد  درنگ دست به حمله می بی   ،داده بود که هرگاه بوی انسان بشنود

باز  مسیر بیشه    هنما به همین خاطر پس از نشان دادنگیرد. رااش نساید، آرام نمی سان و زیر سمهای سنگ 

 را یافت. اشو بیشهپیش رفت و بهرام خود به تنهایی برای نبرد با جانور ایستاد 

ای انبوه و سرسبز میدان دیدش محدود بود  هرچند بهرام مردی بسیار زیرک و هوشیار بود، در بیشه 

این نظر بر او برتری داشت. به همین خاطر در نخستین جنگید، از  با او می   یشی خوکه در خانه   دنو کرگ

ی کمان نهاده و بر اسبش سرپا ایستاده و  برخورد، جانور بود که دست باال را داشت. بهرام که تیری در چله 

دید    یآسایجست، ناگهان از جایی نزدیک به خود جنبشی در میان درختان دید و بعد پیکر غول حیوان را می 

هردو    .بیندازد  رتازد. بهرام تنها مهلت پیدا کرد دو تیبه سویش پیش میگیاهان  ی  شی از میانه که مثل گاوی وح 
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گیر  کرگدن سخت و محکمشان در پوست تنها پیکانی جانور فرو رفت. اما بر هدف نشست و در گُردههم 

 هیچ گزندی ندید.کرد و هیوال 

با شاخ به اسب بهرام زد و در چشم بر    بود،ه  ای سر برکشیدمهیب از گوشهمانند توفانی  که    دنکرگ

زین  آن مرکب شاهوار را درهم شکست و بر زمین کوبید. بهرام بر رکاب ایستاده و بر  استخوانهای  هم زدنی  

اش را در دست  در حالی که نیزه  .و برخاست غلتید  و بر زمین    از او جدا شدبا چاالکی  پس  ننشسته بود،  

 . بر دوش یویخته و کمانبر کمربند آ یتبرزین ، باداشت 

ای آلودش را برافراشت و نعرهی خوناش پوزهپس از فرو کوفتن جسد اسب زیر پاهای آهنین  دنکرگ

اندیشید و این بار چشمان  نیست کشید. بهرام وقتی دید تیرها بر تن جانور کارگر  برمهیب   ، تدبیری دیگر 

پیش تاخت و  به سوی بهرام  باز  بست و    درنگ کوسپس از کشتن اسب بی  دنجانور را هدف گرفت. کرگ

از ترکش و چله بستن و   که مثل آذرخشی در تیر کشیدن  شاهبهرام ولی  هم زدنی به او رسید.    ردر چشم ب

چشم او را بر    هردودو تیر جاندوز به جانور پرتاب کرد و    ،چند دم زدن ی  فاصله سریع بود، در  گیری  نشانه 

گریخت و شاخهای مرگبار جانور نتوانست او را لمس   دناز برابر کرگ  ی سر دوخت. بعد هم به موقعکاسه 

 کند.

انگیزش هرچند کور و نابینا شده بود، اما از توش و توان نیفتاده بود و گویا با بویایی شگفت  دنکرگ

  داد. بهرام که فهمیده بود تیر بر جاهای دیگر بدن هیوال کارگر نیست، هنوز جای دقیق بهرام را تشخیص می

  پوشزره باز پوست  ولی  نشست،    انداخت. نیزه بر پهلوی شکم جانور  کمان را از دست فرو نهاد و این بار نیزه 

در حالی    .را جست و به سمتش تاخت حریف  باز  پس  و زخمی مرگبار پدید نیاورد.  راهش را سد کرد  حیوان  

نگریخت و به چاالکی بر پشتش  هیوال  ر  از براببهرام  پس    .بود  تبرزین پوالدینبازمانده برایش    سالحکه تنها  

انگار که اسبی سرکش را برای رام کردن زیر ران گرفته باشد، پاها را بر دور   .اش نشست جست و بر شانه 
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اش قالب کرد و تبرزین را با دو دست برکشید و با آن چندان بر سر و گردن حیوان کوفت تا او را از گردن 

 پای در آورد. 

انگیز پیکر غلبه کرد و مردم هندوستان را از این هیوالی وحشت غول   دنبر کرگ   شاهبهرامچنین بود که  

ای افراشت و راهنمای هندو که به  از تنش جدا کرد و آن را بر نیزه   شسرهیوال  رهاند. بهرام پس از کشتن  

پوستش را بکنند  رند و ای بگذای جانور را بر ارابه پهلوانان را فرا خواند تا الشه و  نزدش آمده بود را فرستاد 

و با خود ببرند. آنگاه خود اسب راهنما را گرفت و با آن به دل جنگل زد و پس از کمی جستجو روستایی را 

 یافت که شنیده بود پیرزن جادوگر در آنجا اقامت دارد.

  دند که ای را در همان نزدیکی به او دامردم نشانی کلبه  .شاه بهرام پس از زمانی کوتاه روستا را یافت 

شاهنشاه و پیرزال گذشت را    ی جنگل قرار داشت. آنجا بود که پیرزن جادوگر را دید. آنچه میان در حاشیه 

اش هم تعریف نکرد. در این حد بعدتر به پدرم گفته بود دانیم، چون این را بهرام برای نزدیکترین کسان نمی

ویند، گیاهی نیست که جان را جاویدان سازد،  گه میکه پیرزال به او خبر داده بود که مهرگیاه بر خالف آنچه ک

توان افزاید. یعنی که بر مرگ نمیبخشد و بر عمق زیستن میای و آوایی است که روان را آرامش میبلکه نغمه 

شود نیرومند و استوار ساخت، چندان که مرگ بدان دیر دست یابد و ژرفایش را  چیره شد، اما زندگی را می

ها را قومی از هندوان  شود. پیرزال همچنین گفته بود که زیباترین نغمه با موسیقی ممکن میتنها    درنیابد، و این

کنند. مردان و زنان این قوم شوند و در اعماق جنگل قنوج زندگی مینامیده می یا کولی  خوانند که لوری  می

نغمه و  ساز  نوای  و  بودند  نامدار  آوازخوانانی  و  نوازندگان  چنداهمگی  هندوان ن  شان  که  بود  سحرانگیز 

بردند و اغلب رنجوران با شنیدن آوای ایشان بهبود  خنیاگران این قوم را برای درمان بیماران بر بسترشان می

 خاستند. یافتند و از بستر بر می می
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دریافت که برای  ان را از نزدیک ببیند. همچنین کولی  مشتاق شد کهبهرام پس از شنیدن سخن پیرزال 

بگذرد. پس این را به فال نیک گرفت و مثل باد به نزد پهلوانان  زیستگاه اژدها  قوم باید از  ین  ا   رسیدن به

. در حالی که گروهی از هندوان با او همراه ادامه داداژدها  کنام  به سوی  راه خود را  بازگشت و همراه با ایشان  

بر آن نهاده    دنی کرگکر سربریده کشیدند که پیمیای بزرگ و هشت چرخه را  شده بودند و پشت سرش ارابه 

اردوی ایرانیان با این هیبت   کردند.شده بود و پنج مرد نیرومند سر شاخدار هیوال را پیشاپیش گروه حمل می 

با راهنمایی مردمی بومی که همراهشان شده بودند، به سوی   شرقی قنوج به بخشهای  به حرکت درآمد و 

 زیستند.  نیز در همان حوالی می کولی یست و قومزژدها در آن میا . سرزمینیحرکت در آمد

تر از اژدها تر و هولناکرفتند، مردم روستایی داستانهایی رنگین هرچه پیشتر میطی روزهای بعد،  

به کام این هیوال فرو رفته بودندتعریف می  نام و نشان کسانی که  از پیش بر زبانها جاری    ،کردند و  بیش 

 که کنام اژدها بود.  ،ند که کمترین فاصله را با غاری داشت شد. تا به روستایی رسید می

برافراشتند و گرداگردش بر پرند    دنمردان خاندان سورن در میدانگاه روستا سر کرگ   بر تیرکی  را 

  شاه بهرام سرودی رزمی را به پهلوی نوشتند، و این شعری بود که پدرم در جریان سفر در بزرگداشت  سرخ  

سه تن از مردان سورن که دستی استوار بر تار و تنبور در همان روزها    .سروده بود  ندو شرح نبردش با کرگ

 . شخواندندجمعی به آواز بر میدسته هر سی پهلوان  کهساخته بودند بر مبنای آن شعر ای نغمه  ،داشتند 

زدیک برای شان چنان فراگیر شده بود که مردم از دور و نوقتی اردوی ایرانیان به روستا رسید، آوازه  

آمدند و در زمانی کوتاه جمعیتی بزرگ در روستا گرد آمدند. بهرام در انتظار بود تا مردمی دیدارشان به آنجا می 

را نیز در میان آمدگان بیابد، و چون یافت، اعالم کرد که فردای آن روز برای نبرد با اژدها به    کولی  از قوم

واهد کشت. آنگاه شبانگاه بزمی آراستند و بهرام و سی پهلوان  اش خکوهستان خواهد رفت و هیوال را در النه 

. بهرام دست به داد  خوردند و نوشیدندای پهلو به پهلو نشستند و  روستاها در دایره   انسورنی همراه با کدخدای
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و دهش گشاد و زر و گوهری گزاف به مردم روستا بخشید و در مقابل پنجاه گاو از ایشان خرید و همه را به  

دان مهمان  ی حاضران را باش خوراکی فراوان برساختند و همهم مهرپرستان قربانی کردند و با گوشت رس

کردند. به این ترتیب روستاییان و کسانی که از اطراف و اکناف برای دیدار ایرانیان آمده بودند همگی مهمان  

 بخشی گرامی داشتند. چون نجات شدند و تا بامداد خوردند و زدند و رقصیدند و آمدن او را هم شاهبهرام 

ها را شنیده بودند،  ی بزم بود که کدخدای روستا که خویشاوندانش در راه نوای سرود سورنی در میانه  

سروده بودند را بخوانند. و هیوالیی    بهرامبا اصرار بسیار از سی پهلوان خواست تا آن آوازی که در شرح نبرد  

تایش بهرام و شرح سفرش به هند  به دست گرفتند و آوازی که در س  پس پهلوانان تنبور و تار و دف و نی

کرد، تا فاش نسازد که پیکِ ای را روایت میافسانه   ظاهربه شعری که  جمعی خواندند.  سروده بودند را دسته 

 است. شاهبهرام پارسیان، همان 

برهمن خط چند  و حتا  دانستند  در میان هندوانی که در آنجا حضور داشتند، بسیاری زبان پارسی می  

گوشه  شنیدند شاهنشاه بهرام بزرگ نوبتی به    کهایناز  معنای شعر را دریافتند  . ایشان  خواندندمیپهلوی را هم  

بهرام نبود، پرسید    که کسی جز خودِپارسیان  از پیک    زده شدند. پس مهترشانشگفت   ،هند سفر کردهو کنار  

افتاده؟ و بهرام با لبخندی گفت که آری چنین شده،  نیز  ندوستان  گذر شاهنشاه پارسیان به ه   راستیبه که آیا  

دانند و او که پیکی عادی و سفیری  اما راز این سفر را جز خود شاهنشاه و چند تنی از یاران نزدیکش نمی 

 داند.  ن رازهای شاهانه نمی ساده است، چیزی از ای

شان بسیار ن و ضرب و شتاب آهنگها سرود خود را خواندند، طنین حماسی گفتارشاوقتی سورنی 

دانستند و درست درنیافتند که سرود به چه ماجراهایی  بر هندوان اثر کرد، هرچند بیشترشان زبان پارسی نمی

 پس از آن بود که اهالی روستا دم گرفتند و خواستند تاکند. با این همه همگی به شور آمدند و  اشارت می 

سیان را به آواز بدهند. بهرام که در پی فرصتی بود تا با این قوم آشنا شود،  ان پا پیش بگذارند و پاسخ پارکولی
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که از سر کنجکاوی به روستا آمده و    کولی  در این مورد با ایشان همداستان شد و دمی بعد پنج تن از قوم

 معیت بودند، پا پیش نهادند و برابر پارسیان بر زمین نشستند تا آوازی بخوانند.میان ج 

هایی که پیرزن جادوگر از مهارتها و هنرهایشان  شان قدری جا خورد. چون با توصیف ا دیدن بهرام ب  

بودند، همگی جوان  ها سه مرد و دو زن  کولی  کرده بود، انتظار نداشت مردمانی با این شکل و قیافه را ببیند.

 د. ان به وحشیان شبیه بوشظاهریو برومند و ورزیده، که پوستی تیره و موهایی بلند و سیاه داشتند و شکل 

 ای از جنس پوست بر تن داشتند.  همگی دندان گرگ و روباه بر گردن آویخته و جامه 

و وضع  بودند سر  دریافته  گویی  که  بزم  لوریان  مجلس  با  با  پارسیان  شان  نخست  نیست،  سازگار 

ای پرشور مردم و تشویق کمرویی و شرم پیش آمدند و گویی که مردد بودند آواز بخوانند یا نه. اما فریاده 

سرایی  نغمه   کهآن   هایشان غلبه کرد. پس برنشستند و ساز به دست گرفتند و به محضپیاپی هندوان بر مکث 

را آغاز کردند، آن خاکساری و آزرم به ناگاه ناپدید شد و جای خود را به سرود زالل و پرضربانی داد که از  

شد که  ای آسمانی و زیبای زن و مردی خواننده همراه میخواست و با صدبانگ طبل و آوای عود بر می

 خواندند. دخترانش میشعری در ستایش خاندان شنگل و وصف زیبایی 

شان چندان زیبا و خوشایند بود که بهرام و پهلوانان  ها چنان دلکش و صدای خوانندگان کولی   موسیقی 

آورد، تا جایی که از زبانشان سر در میچون    .. مضمون سرودشان هم توجه بهرام را جلب کردرا مسحور کرد

های پهلوانان هندو برای جلب  پینود دختر شنگل بود و شرح دلیری ی دلفریب سِدر ستایش چهره سرودهایی 

شان  های درخشان آهنگ زدند و خواندند و خواندند و زدند و همگان را در زخمهاینچنین  ان  کولی  نظرش.

 مهمان کردند. 

شان کردند و بهرام و یارانش نیز بر  ان خاتمه یافت، جمعیت با دست زدن تشویق کولی  یوقتی نغمه  

نشینان وحشی و خجالتی با پایان یافتن آوازشان باز به همان جنگلپنج خنیاگر  .  ایشان را ستودندپا برخاستند و  
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ای مردم را ناشیانه  ه پاسخ تشویقدادند و  کرده و خندان سر تکان می هایی عرق با چهرهکه  تبدیل شده بودند،  

بهرام پیش رفت و رهبرشان را در آغوش کشید و گوهری گرانبها به او بخشید و ایشان را ستود و    دادند.می

 فراهم سازد. زمینایران شان به را برای سفر کردن  قول داد که نزد شاهنشاه از هنرشان داستانها بگوید و زمینه 

خود تنبور به دست گرفت و نخست    شاهبهرامرو خفت،  ف  انکولی  ی تشویقصداها آنگاه وقتی سر و  

البداهه به ذهنش رسیده بود را بر  با ضرباهنگی تندتر و استوارتر سرودی که فی  کمکم با آوایی مالیم و نرم و  

که بر    شاهبهرام خوانده بودند.  سرود  ان در آن  کولی  خواند. این نغمه با همان گام و ضربی تنظیم شده بود که

ان را نیز  کولی  هایی از آوازی شعری که بداهه سروده بود، جمله ندوان تسلط کامل نداشت، در میانه زبان ه 

برخواند، قصه وامگیری کرده و تکرار می آنچه  میانه کرد.  بود که شامگاهی در  ی دربار ی شاهی سرگردان 

میانه نوشدارویی برای    بود و در این  خو و اژدهای مهیب و خونخوار گرفتار آمدهطلب و دشمنشاهی جاه

در تاریکی جنگل با خیال بانویی زیبارو چهره به چهره شد و دریافت که    کهآن   جست، تا غلبه بر مرگ را می 

 خیزد. جان جاویدان همان است که از مهر مهرویان بر می 

، نخست  ی پهلوانان نواختن نی و تنبور را از کودکی آموخته بودند هم که مثل همه  سورنی پهلوانان   

با سازهای خود به او پیوستند، و هر از چندی لبخندی و چشمکی    کمکمبا سرود بهرام دم گرفتند و بعد  

ده مهر او  یافتند که منظور بهرام از بانوی زیبارو همان سپینود دخت شنگل است و نادیزدند، چون در می می

ی  یافتند، وقتی دیدند بهرام در میانه ان را درنمی های داستکاریریزه  که آن  به دلش افتاده است. هندوان هم با

کند، دانستند که ماجرا چیست و شادمانه با دست  ان را وام ستانده و تکرار میکولی  سرودش بندهایی از آواز

 زدن به او پیوستند.

گذشت    سرعت به آن شب در شور و شادی بزم و گوشت گاو قربانی و می انگوری و سرود و نغمه  

وقتی افق خونین شد و سیاهی شبِ    شاهبهرام ی صبح دمید. پس  ن به خود نیامده بودند که سپیده و مجلسیا 
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یکدست و بی به الجوردِ  را  ازپرستاره جای خود  یکی  و  برخاست  داد،  را  کولی  اختر  راهنما  ها  عنوان  به 

 خطر رفت. فراخواند و کمان زه کرد و بر اسب نشست و مانند بار پیشین به تنهایی به استقبال 

به پای کوهی رسیدند   ،ساعتی پیش رفتند و زمانی که خورشید ربعی از آسمان را پیموده بود دو مرد   

پیشتر نیامد و   ،ترسیدکه از هیوال می  کولی  النه ساخته بود.اش  دامنه که اژدها در  کبود و سر به فلک کشیده،  

بود، کمان به دست گرفت و چاالک  ک پوشیده ای سبهرام که زره و کالهخود نداشت و جامه ب ماند. جا همان

در آنجا که راهنمایش نشانی های تیز و راست را تا بلندایی چشمگیر پیمود،  از کوه باال رفت. وقتی صخره

خاست و صدای دم زدن هیوال از  غاری عظیم پیشاروی خود دید که بوی تعفن از اندرونش بر میداده بود،  

 رسید. اش به گوش می درون

اش در برابر دهانه پس    .هرام دید غار تاریک است و در آن تیر افکندن و نشانه زدن دشوار است ب 

اش کوفت و سر و صدایی پدید شمشیر پوالدین ایستاد و تیر و کمان را بر سنگی نهاد و تبرزین خویش را بر  

از پشت درختان با شگفتی  کولی آورد و خود نعره کشید و اژدها را به هماوردی فرا خواند، در حالی که مرد 

 خش مهیبی برخاست و اژدها از غار بیرون آمد.  کرد. دیری نگذشت که صدای خش تماشایش می 

بلندای    به قدر  بود که  ماری عظیم شبیه  به  تیز و درخشان مرد درازا داشت و فلس ده  اژدها  های 

ی سوسماری شبیه بود و چشمان  ه. دهانش به پوزآوردزیبا پدید می پوستش نقش و نگارهایی زرد و سیاه و  

کرد و بر شره می  ایدرشت و سرخش با مردمکی تیز و خشمگین به بهرام خیره شده بود. از دهانش زهرآبه 

 خشکاند.  سوزاند و علفها را می ریخت که خاک را میزمین می

مان به دست  آید، تبرزین و شمشیر را بر کمر آویخت و ک بهرام وقتی دید اژدها از غار بیرون می   

ی جانور را از دو سو به هم دوخت. اژدها که از زخم گرفت و دو تیر جانسوز بر سر مار انداخت و پوزه 

های بدن ی حلقهدر میانه   دهان دیوانه شده بود، پیچ و تابی سخت به بدن داد و بر بهرام تاخت و کوشید او را 
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های مرگبار  و با چاالکی از آن حلقهگذاشت    فرو  عظیمش گرفتار کند و بفشارد و خرد کند. اما بهرام کمان 

اش را فرو کوفت که پس از چند ضربه سر  گریخت و بر دوش اژدها نشست و تبرزین در دست چندان گردن 

 اش جدا شد و بر زمین افتاد. از تن

تی کار  های گاه و بیگاه وی رهاند. وقکه بهرام بر مار عظیم غلبه کرد و هندوان را از حملهچنین بود  

ی بهرام کرنایی که داشت را به صدا در آورد  به نزدش رفت و با اشاره   کولی  اژدها ساخته شد، مرد راهنمای

آنگاه که فراغتی یافتند، بهرام  شان بیایند و سر و تن اژدها را بر گیرند. تا سی پهلوان سورنی و همراهان بومی 

 اش است. رد و فاش کرد که خواهان گفتگو با پیران قبیله اش ببخواست تا او را نزد قوم و قبیله  کولی از مرد

کردند.  نزد قوم خویش برد که در حوالی همان کوهستان زندگی میو سرافرازی  مرد او را با خوشحالی   

ایرانی به غار رسیدند و جسد هیوال را یافتند، نشانی از بهرام در آن نزدیکی به همین خاطر وقتی پهلوانان  

بمانند جا  همانها به این سفر آمده، فرمان داد تا  کولی  که خبر داشت بهرام در اصل برای یافتن  پدرم  .نیافتند

 تا بهرام و راهنمایش بازگردند.

نیرومند   با قومی پرجمعیت و  روبرو شد که کوچگرد و بدوی بودند و مانند  از سوی دیگر بهرام 

از کودکی ساز نواختن و آواز خواندن را  زن و مرد  همگان هم از .ساختندهایی بزرگ خانه می سکاها بر ارابه 

ها را دیدند، بهرام تازه دریافت که مرد راهنمایش که صدای  کولی   آموختند. وقتی به قبیله رسیدند و امیرمی

شان  ست و در میان وخواند، پسر مهتر اان آواز میکولی  داشت و در شب پیش همراه با زنی ازبسیار خوشی هم  

در میان هندوان باب شده    کهچنانوذی دارد. مرد جوان پدرش را در آغوش کشید و بهرام را  محبوبیت و نف

 معرفی کرد و گفت که او پیک شاهنشاه ایرانیان است.  گور بود، به اسم 

ولیان مردی بود سالخورده و تنومند با پوست تیره و موهای سپید بلند بافته که آن را بر گرداگرد کامیر  

ری بسته بود. به گرمی از بهرام استقبال کرد و حکایت کرد که در جوانی نوبتی به همراه سرش مثل دستا
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گشت که یزدگرد به ی بازمیای در رکاب شاهنشاه یزدگرد جنگیده است، و آن به زمانای از مردان قبیله رسته 

کشی پیشه کرده و قلمرو قدیم کوشانی سفر کرده بود و درگیری کوچکی با امیری محلی رخ داده بود که سر

 چاپید. به راهزنی روی آورده و بازرگانان را می

کوبید اش طبل کوچکی به دست گرفت و بر آن  ی مردم قبیله پسر امیر که راهنمای بهرام بود، به شیوه 

خواند، داستان سفرش با بهرام را تعریف کرد و وقتی روایت کرد که پهلوان پارسی  و به آوازی که بداهه می 

ی ر درگاه غار اژدها ایستاده و پوالد بر پوالد کوبیده و هیوال را به نبرد تن به تن دعوت کرده، زمزمه در براب

  دی نداشت، پس از خوشامدگویی و استقبال گرم ی اهل قبیله برخاست. بهرام که فرصت زیاحیرت از همه

ی دارد و آن یافتن مهرگیاه است،  ماموریتشان خلوت کرد و گفت از سوی شاهنشاه  ها، با کاهنان و مهتران کولی

دارد  دانند که جان را زنده میهایی میو پیرزالی در آنسوی قنوج نشانی ایشان را به او داده و گفته آنان نغمه 

 افزاید. و بر عمر می

ی استخوانی و کردار شاهوار، به بهرام گفت مهرگیاه در بود با چهره  بلندقامت مهتر کاهنان که پیرزنی  

جوید، نفسِ موسیقی است. آنگاه از هفتاد و دو نغمه یاد کرد که در ای بیش نیست و آنچه او میسانه اصل اف

آشنا، این  ها کاربرد داشته، و گفت که برخی از مردمان نا شان سینه به سینه نقل شده و برای درمان بیماری قبیله 

درآمیخت مهرگیاه  داستان  با  را  موسیقی  با  بیماران  کردن  درمان  نیز  ه فن  مراسم  این  جریان  در  که  چرا  اند. 

گیاه  ی یمنی است و کارکردی همچون  خورانند که ترکیبی از بنگ و قهوه هایی گیاهی به بیماران می عصاره 

 سنان دارد.یَزد هوم در مراسم مَ

ای بیش نیست جسته افسانه ها آگاهی یافت، دریافت که مهرگیاهی که می کاری بهرام وقتی بر این ریزه

راه  و آن  از  مرگ  از  نیست.  گریختن  ممکن  بین  ها  این  شیفته در  نوازندگی و خوانندگی سخت  مهارت    ی 

دست محروم باشند.  ها شد و دریغش آمد که مردم کشورش از هنری چنین زیبا و درمانگرانی چنین چیرهکولی
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کرد که اگر بتواند دعوتی   ها عهد و پیمانکولی  پس گفت که در دربار شاهنشاه دوستان خوبی دارد و با امیر

 گسیل کنند. زمینایران به شان را ویژه از سوی شاه بهرام برایشان بگیرد، گروهی از بهترین جوانان 

ها به کوهستان اژدها بازگشتند و اردوی خویش را در انتظار  بهرام و راهنمایش پس از این رایزنی

رفته را بازگشتند و پیکر و    ای بزرگ سوار کردند و راهِهیافتند. پس سر بریده و تن مهیب اژدها را نیز بر اراب

در حالی که مدام جمعیتی بیشتر و    ،بازگشتند   اپوتربه سوی پاتالیجمعی  را نیز برداشتند و دسته   دنسر کرگ

 پیوست.  شان می بیشتر به موکب 

ویران رش را  خاطر بود که بهرام حتما در نبرد با هیوالهای مهیبی که کشواز آن سو شنگل آسوده 

را در قنوج یافته   دنکرگپهلوان پارسی  پیکی تیزپا برایش خبر آورد که    که آن  ، کشته خواهد شد. تاکرده بود

و کشته است. هنوز چند روزی از این خبر نگذشته بود که بانک کوس و کرنا برخاست و خبر دادند که 

 . آورندا همراه میری دو هیوال آیند، و الشه جمعیتی بزرگ به سوی شهر پیش می

بود، فرمان داد سربازان و  مبهوت مانده  اش در کشتن دو هیوال  شنگل که از دلیری بهرام و کامیابی 

ی روند و خود نیز زرهی زرین پوشید و با شکوه و جالل بسیار تا آستانه کاروان پارسیان درباریان به استقبال 

ی ی بهرام نگران شده و در اندیشه کنندهمحبوبیت خیره  شان رفت. در حالی که از ی شهر به استقبال دروازه

وارد شد و با سی پهلوان سورنی در همان   اپوتر. بهرام با شکوه و جالل تمام به پاتالیپخت کشتن او فکرها می

قصری که شنگل پیشتر به او اختصاص داده بود، اقامت گزید. در حالی که در برابر قصرش سر و تن اژدها و  

 آمدند.میاز دور و نزدیک هایی عظیم آویخته بودند و مردم برای تماشای آن بر تیرک  راکرگدن 

گفت نگران بود و میی بهرام رای زد. دل شنگل آن شب وزیر خود را پیش خواند و با او درباره 

دسته  این  در سرزمینبازتاب حضور  پارسیان  از  یافته ی کوچک  که  محبوبیتی  که  اش و  بوده  ر  اگاند چنان 

شاهنشاه بهرام به آن سو لشکرکشی کند، مردم با آغوشی گشوده به استقبالش خواهند رفت، و حتا اگر چنین  
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بر سر زبانها  از سستی و زبونی هندوان داستانها خواهد زد و    زمینایران هم نشود، پیک شاه پس از بازگشت به  

بهرام سرزنده   کهاینبرود. شنگل از    دنکرگاژدها و  که در سپاه شنگل یک مرد نبود که به مصاف  خواهد افتاد  

گزند و غرق در افتخارهای نو از سفر مرگبارش باز آمده بود خشمگین بود و به وزیر گفت که قصد دارد و بی

 او را به قتل برساند.

خوانساالر را گمارده بود تا هویت دیده، و همان کسی که  زیرک و جهان بود    یوزیر شنگل برهمن

بود، باز  نمایانده  دم به تله نداده و خود را پیکی ساده  آنجا  هرچند بهرام    دریابد.گساری  جلس می م   دربهرام را  

زد که مردی واالتبار باشد و نگران بود که اگر آسیبی ببیند خشم شاهنشاه ایران را برانگیزد. وزیر حدس می

ببینند. پس شنگل را نصیحت   ی پارسیان شده بود و دوست نداشت گزندیوزیر هم شیفته از سوی دیگر خود  

کشی را به او گوشزد کرد و او را از پیامدهای چنین کاری ترساند. شنگل  های ناشی از مهمان کرد و بدنامی 

از او چاره که در مخمصه  که پیک از حتم کرده بود  وزیر برهمن    .ی کارش را پرسیدای گرفتار شده بود، 

را به عقد یکی از  او  توصیه کرد که شنگل  یافته بود. پس  شاهزادگان ساسانی است، هرچند هویتش را درن

ه بسا پیک پس از زن ستاندن از چ گفت    .دخترانش در آورد و به این ترتیب او را به قلمرو هند پایبند سازد

گردد و حتا اگر چنین هم نشود، باز پس از رفتن به زادگاه از بازگشت به ایران منصرف    خاندان شاهی هندو

. به این ترتیب هم مردی دلیر و نژاده به درباریان و  یشاوندی ایشان را به جا خواهد آوردخویش، حق خو

 شت.گشد و هم پیوند و دوستی میان او و شاهنشاه پارسیان استوار میسپاهیان شنگل افزوده می 

به   ی بهرام شده بود، این رای را پسندید و فردای آن روز پارسیان راشنگل که خود هم در دل شیفته 

نزد خویش خواند و به بهرام پیشنهاد کرد که یکی از سه دخترش را به ازدواج خود در آورد. بهرام که پیشتر 

ی اسپینود شنیده بود، پذیرفت. پس به داستانها درباره  ویژهبهدختران او و    در جریان سفرهایش وصف زیبایی 
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و او همان  شان را پسندید،  نگاه زیباترین ی شنگل سه دخترش به مجلس آمدند و بهرام در نخستین  اشاره 

 اسپینود بود. 

 ا پوتری اهالی پاتالیدستی شاهانه برگزار کرد و همه شنگل جشن ازدواج بهرام و اسپینود را با گشاده 

ان خواست تا در مجلس حضور یابند و دو  کولی بهرام نیز از .و روستاهای اطراف را برای سه روز مهمان کرد

 .  آراستندقوم به پایتخت شنگل آمدند و ساز زدند و خواندند و رقصیدند و بزمها  هزار تن از این

. حاال که راز مهرگیاه را  بهرام هرچند با اسپینود وصلت کرده بود، قصد نداشت در هندوستان بماند

تا   بود  درصدداز همان ابتدای بازگشتش به پایتخت  نیک دریافته بود، دیگر در قلمرو هندو کاری نداشت و  

هرچه زودتر به سوی ایران بازگردد. پس در همان شب نخستی که با اسپینود خلوت کرد، نخست او را محک  

اش، زنی رازدار کنندهریافت که گذشته از زیبایی خیرهاش را سنجید و چون دزد و هوش و خرد و وفاداری

بهرام است و باید هرچه  و خردمند هم هست، پیش او راز خود را فاش کرد و گفت که خودش شاهنشاه  

زده شده بود، پس از کمی تردید عزم خود را جزم  زودتر به کشورش بازگردد. اسپینود که از این خبر شگفت 

 پیوندد.  می و به شبستان شاهنشاه رود می اش به ایران همراه شوهر تازهو گفت کرد 

سم  اکه تازه مر   خصوصبه د.  ی بازگشت به ایشان نده هردو در اندیشه بودند که مبادا شنگل اجازه 

شرایط را سنجید و  اسپینود ازدواجشان پایان یافته بود. بهرام در قصد خویش راسخ بود و شتاب داشت. پس 

این زمانی بود که هندوان جشنی برگزار    .است بعد  به این نتیجه رسید که بهترین زمان برای ترک هند، سه روز  

گداشت خدایی که به میمون شبیه بود، به زیارت معبدی دورافتاده  کردند و شنگل و درباریانش برای بزرمی

آن ایزد هانومان نام داشت و معبدش جایی وسط جنگل بود که صدها میمون در رفتند.  میدر جنگلی انبوه  

 زیستند.درون و اطرافش می 
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ر به سوی  و سف  اپوتررا پسندید و طی روزهای بعد هردو برای ترک پاتالیعروس  اندرز تازهبهرام  

نفس فراهم ی راه و اسبهای تازهرایزنی کرد تا توشه همراهانش  چینی کردند. بهرام از سویی با  زمینه   زمینایران 

ی آمادهها فرستاد و از او خواست تا هزار مرد و هزار زن جوان را  کولی  کنند، و از سوی دیگر کسی را نزد امیر

گردش  ایرانشهر  در سراسر  ایشان را دعوت خواهد کرد تا  هنشاه  شا  زودیبه کند. چرا که    زمینایران سفر به  

از و رنج را برطرف کنند. اسپینود هم با یکی    های خویش دل مردم را شاد سازند و بیماریکنند و با نغمه 

ی راه را موضوع را مطرح کرد و از او خواست تا اسباب و توشه   ،های خویش که محرم اسرارش بودندیمه 

با یکی از شهسواران شنگل که مردی غیور و دلیر بود دوستی نزدیکی ندیمه  در این میان  سازد.    برایش فراهم

چنین شد که ساعتی پس از شنیدن این داستان از   و نتوانست در برابر دلدار زبان خود را نگاه دارد.  داشت 

ن شد که کسی از اطرافیان  . چنیماجرا را نزدش فاش کرد  سوگند داد ورا به رازداری  دلدار  شب  بانویش، همان  

 را نیز با خود خواهند برد.شاهدخت ه پارسیان قصد دارند از هند بروند و شنگل فهمید ک

روز   سه  و    سرعت به آن  گذشت  زرد  بعد  آذرخش  و  سرخ  درفشهای  و  کوفتند  طبلها  بر  هندوان 

بیرون   اپوترد، از پاتالیکردن شان حمل میپیشاپیش هانومان را  شنگل و درباریانش در حالی که بت    .برافراشتند

را به جای آورند. در این میان آن شهسوار سخت درگیر عذاب وجدان   شانی ایزدرفتند تا آیین نیایش ساالنه 

با سرورش همراه و   از سوی دیگر  از سویی نزد دلدارش سوگند خورده بود که هیچ نگوید و  بود. چون 

و جای خالی دخترش را ببیند سخت آزرده خواهد شد. پس    دانست که وقتی بازگرددرکاب شده بود و میهم

دعایی خواند و فالی زد و به پرواز پرندگان در آسمان نگریست و هر دور نشده بودند که  هنوز منزلی از ش

 دانست را نزد او فاش گفت. و آنچه میبر زین کرنش کرد  راند و  اسب  نزد شنگل  . پس  تصمیم خود را گرفت 

شمش را گرفته بود، وزیر برهمن را به جای خویش با موکب هانومان همراه شنگل که خون جلوی چ 

بهرام و پای  اش راه نیمه رفته را بازگشت. این چنین شد که وقتی  ای از سواران برگزیده ساخت و با رسته 
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و گروه  . پس دآیندپیش میکنان  تاخت را دیدند که  ، شنگل و سوارانش  رسید  اپوترهای پاتالیدروازهبه  یارانش  

در برابر هم صف آراستند و شنگل لب به نکوهش بهرام گشود و او را مردی پست و دروغگو خواند که به  

اش برخوردار شده و چندان قدر و ارج دیده که با دختر شاه هندوان وصلت نوازیکشورش آمده و از مهمان 

 داشته است.  خبر قصد گریختن از قلمرو وی رایگاه و بیکرده، و باز مانند دزدان ب

کند بهرام قصد ربودن دخترش را داشته  ی شنگل نمایان بود که فکر میالی گفتار خشمگینانه در البه 

ی و او را با زور با خویشتن همراه کرده است، و این تا حدودی از سخن شهسوار برخاسته بود که برای تبرئه 

تی این سخنان را شنید و بیم برد که پدرش و  وقاسپینود  واقعه را چنین وانموده بود.  شاهدخت نزد پدرش،  

ی صف دو سپاه رفت و پدر را اندرز هم شمشیر بکشند، اسب خود را هی کرد و به میانه روی  شوهرش بر  

ش در نهایت خدمتگزار که خود رفتن با بهرام را برگزیده است. همچنین گوشزد کرد که شوهرگفت  داد و  

 تواند هر وقت که خواست به زادگاه خویش بازگردد. رد و میشاهنشاه پارس است و تعهدی به او ندا

تر شده بود، این بار تندتر سخن گفت شنگل که از مخالفت دخترش و هواداری او از بهرام خشمگین

نیاورد و به تنهایی اسب راند و به سوی  تر از بهرام ناسزا گفت. پس بهرام بیش از این طاقت  و او را سخت 

پرده برداشت و با بانگ  خویش    راز. آنگاه از  ی اسپینود ایستادیش رفت و شانه به شانه صف سپاهیان شنگل پ

رسا گفت خودش شاهنشاه بهرام ساسانی است و سراسر زمین در قلمرو قدرت اوست و هرجا که بخواهد 

 .  ماندرود و هر جا که اراده کند میمی

هلوان سورنی از اسب پیاده شدند و در  وقتی بهرام هویت راستین خویش را فاش کرد، پدرم و سی پ

نیز که همگی  او را تصدیق کردند. عجیب آنکه سواران هندو  این شکل گفتار  به  برابرش کرنش کردند و 

زده شده ی شگفت شنگل که از سوی  و  در چشم به هم زدنی ورق برگشت   .دوستدار بهرام بودند، چنین کردند
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او نیز از    .به روی بهرام تیغ نخواهند کشید، خردمندانه عمل کردبود و از سوی دیگر دریافته بود سربازانش  

 اسب پیاده شد و به سبک هندوان در برابر بهرام سر خم کرد و او را نماز برد. 

در آغوش کشید و به   بهرام که فروتنی شنگل را دید، خود از اسب پیاده شد و نزد او رفت و او را

تی تبدیل شد و پارسیان و هندوان نیز به آیین مهر دست دادند و  این ترتیب دشمنی میان دو گروه به دوس 

پیمان دوستی بستند. آنگاه بهرام گفت که شنگل را مانند پدر خود محترم خواهد داشت و اسپینود در شبستان  

ن نیز از باج و خراج معاف خواهد شد. شنگل هم  شاهنشاه همچون بغدختی خواهد زیست و سرزمین هندوا

اش از شاهنشاه پارسیان نسب خواهد برد، شادمانه فریاد برآورد و حکم کرد که سرزمین  بود نوه که دریافته  

 ی دخترش بوده و آن قلمرو را به دولت و خاندان ساسان بخشید. قنوج جهیزیه 

این مردم    نیز سر و سامان یافت و از آن به بعد  زمینایرانها به  کولی  به این شکل بود که داستان ورود

هزار مرد و هزار  هنوز آن سال به مهرگان نرسیده بود که  بخشی از شهروندان ملک پارس محسوب شدند.  نیز  

بهرام به ایران کوچیدند و قرار بر آن شد که جیره و مواجب ماهانه از دربار بگیرند و  به دعوت    کولیزن  

و آواز بخوانند و خنیاگری    شان تنها آن باشد که در شهرها و روستاها گردش کنند و نغمه ساز کننده وظیف

 بیاموزند و بیاموزانند. 

بازگشت، ناخواسته در دامی مرگبار   زمینایرانغیبت به  یک ماه  گفت وقتی شاه بهرام پس از  پدرم می 

ها بیش هندوستان رفته بود، برادرش نرسه و خاقان هپتالی  بهقدم نهاد. در زمانی که او به جستجوی مهرگیاه  

پختند. خاقان با دامادش نرسه دست به یکی کرده  بودند و در سر سودای سلطنت می   از پیش قدرت گرفته

ی را در اختیارش قرار داده بود تا کشورگشایی کند و نام و ننگی بیندوزد. بود و سپاهیان دلیر و پرشمار هپتال

به آن سو پیشروی  هایی که  نرسه هم که مردی جنگاور و دلیر بود، از یک سو به ترکستان لشکر کشید و چینی 

های ها و سکاها و ترکان و هون کرده بودند را درهم شکست و راه ابریشم را ایمن ساخت و اسمش نزد تخاری 
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، تار و مار کردرا  روس  های  سپید به نیکنامی و بزرگی زبانزد شد. از سوی دیگر به شمال پیشروی کرد و قبیله

 زدند.می که از شمال به شهرهای خوارزم و سکائیه دستبرد 

به   بهرام  ترتیب وقتی  این  بود و    زمینایران به  مهرگیاه خالی  از  شد که میماهی  بازگشت، دستش 

ی امور را به دست گرفته بود. بهرام پس برادرش نرسه بی سر و صدا به جایش فرمانروایی کرده و سررشته 

، اش بودند دیگر که در شبستان  شش شاهدخت اسپینود و  برایان سر و سامانی داد و کولیاز بازگشت به کار 

گفتند با هفت گنبد رنگین. چندی به خوشی و خرمی بر بهرام گذشت و می انگیز و زیبا ساخت  کاخی شگفت 

سپارد. گفتند، گوش می دلدارانش می گذراند و به داستانهایی که  هر شب از هفته را در گنبدی با شاهدختی می 

که خبر رسید در دشت و بیابان در پی آهویی  نگذشته بود  بر سفرش  دوازده  چون    .بر او نپایید  با این همه زمانه 

 تاخته و ناپدید شده است. 

دانست که او هنگام شکار در ورطهای یا دزدریگی بعید می پدر من که همرزم و یار غار شاه بهرام بود،  

تاخت، گویی که در باغ اسب می شناخت و وقتی در دشتها  فرو افتاده باشد. چرا که گام به گام ایرانشهر را می 

 جاهمه سالها    اشاز ناپدید شدن ای در کار باشد و بعد  برد که دسیسه گمان میپس  کرد.  ی خود گردش میخانه 

برد از سرنوشت او  متفاوت با هرکس که گمان میهای  با عنوان های گوناگون و  را زیر پا گذاشت و در جامه 

در بستر مرگ    و  بهرام عمر خود را به سر رساندفرجام داستان  خبر از  بی   خبری دارد، گفتگو کرد. اما ناکام و

 شدن سرورمان را دریابم. جستجو را ادامه دهم و راز ناپدید این از من قول گرفت که 

ی آهنین در دستم استوار شد و زره پوالدین بر تن کردم، در برآورده  من نیز از آن هنگام که در نیزه

کوش  پدر  آرزوی  در    .یدم ساختن  یافتمتهسروقتی  جایی  اسواران  مشتاقانه ماموریت ،  ی  را  خطرناک  های 

. داستانی که  پیدا کنمردپایی از بهرام را  تاختم، بدان امید که در این میان  میاز بلخ تا به هند    پذیرفتم ومی

ام. اش سخن گفته فرینان آخود نیز با بسیاری از نقش   ، که امتعریف کردم را تنها از پدرم نشنیده امشب برایتان  
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که کمی پس از بازگشت بهرام به گفت  اش او را دیدم و برایم از سفری  از جمله با شنگل که در سالخوردگی

بهرام در واپسین روزها که  تعریف کرد  ایران داشته و دیداری گرم و صمیمانه که با دخترش دست داده بود.  

که برادرش نرسه قصد جان او را  هگفتو می های درباری بوده ناپدید شود، سخت نگران توطئ کهآن و پیش از

 . دارد

اید. بگذارید زیر این آسمان پرستاره گرد هم جمع شده باشکوه  ای یاران و همنشینان که در این شب  

ام را فاش بگویم: بهرام در دشت به مرداب و دزدریگ فرو  ای که پس از این همه جستجو بدان رسیده نتیجه 

آدمکشانی که برادرش نرسه گسیل کرده بود گرفتار آمد و کشته شد.  حدس من آن است  بلکه به دست  نیفتاد،  

آثار این جنایت را از بین ببرند، پیکر او را در بیابانی دوردست به خاک سپرده باشند و این    که آن   که برای

 اش هستند. خواهان دانستن گور است رازی که جویندگان بهرام 
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 کارن   ن مهرآفریدِداستا

Krak dirparhm 

 

های چیره گشت. همه به شعله   جاهمهوقتی گفتار اردشیر سورن به پایان رسید، دقایقی سکوت بر   

نشین  اندیشیدند. تنها پیرمرد ویرانه آتش خیره شدند، در حالی که به مرگ بهرام و خیانت برادرش نرسه می

خاست بر های آتش بر می جای داد. نور سرخی که از شعله   مه هایی تازه در هیبود که جنبشی کرد و هیزم 

رقصید. اردشیر پس از به پایان بردن سخن خویش  نشسته بودند، می  ی فروزانهای آنان که گرداگرد هیمهچهره

 لختی سکوت کرد و در اندیشه فرو رفت.  

: »ای بانوی ارجمند،  گفت   ی مهمانان قصر بهرامبه واپسین کسِ بازمانده در حلقه   ، به خود آمدوقتی  

را در   نماهمگیامشب  ما همه داستان خویش را گفتیم و دیدیم که انگار روح سرگردان بهرام گور بوده که  

این برهوت گرد هم جمع کرده است. تو نیز داستان خود را بگو و تعریف کن چرا سرنوشت بهرام برایت  

راز  نوبت توست که  اکنون    .ی گفتار را بر ما گشودیزه مهم بوده است. تو خود با اشاره به این موضوع دروا
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توان از رازهای و تنها در شبانگاه می   ی بامداد نزدیک است ، چون سپیده یرا ببند  و این دروازه  ییدل بگشا 

 . ناگفته سخن راند«

های آتش خیره مانده بود، گفت: »سپاس از تو ای اردشیر سورنی  بانوی زیبارو که همچنان به شعله  

دانم بخشی ی شمایانی که داستان خود را گفتید. من نیز ماجرایی با بهرام دارم، و تا جایی که می و از همه

هرآنچه گفتید راست بود و درست. هرچند در هر داستان چیزهایی پوشیده مانده و حقایقی نادیده  بزرگ از  

 . انگاشته شده است«

  سخن ما به نظرت نادرست است؟« مار آموی مانوی گفت: »ای بانو، آن چیست که در   

کردید او در بیابانی می ی شما در جستجوی علت مرگ بهرام بودید و بیشترتان گمان  بانو گفت: »همه  

در همین حوالی کشته شده است. حقیقت آن است که او دست کم تا پنج سالی پس از ناپدید شدن، همچنان  

 .زنده و تندرست بوده است«

گویی؟ در ای بانوی گرامی، چطور با چنین قطعیتی در این مورد سخن میاردشیر سورنی گفت: »  

 سالها در دست نیست؟« حالی که هیچ نشانی از بهرام در این

ای دارم که تردیدی در آن نیست. چون من دختر شاه بهرام هستم، و پنج سال  بانو گفت: »چرا، نشانه  

 .«... پس از ناپدید شدن او زاده شدم

انگیز بود که غوغایی در جمع برانگیخت. اردشیر بانگی از سر حیرت برکشید  ان شگفت این سخن چند 

ای از شگفتی ظاهر ساختند. حتا خیز شدند و دیگران نیز هریک نشانه به سمت بانو نیم و روزبه و مار آمو  

هایی که نشین که همیشه آرام و خونسرد بود نیز چندان تعجب کرد که دستش خورد و هیزم پیرمرد ویرانه 

 چید را فرو ریخت.داشت بر آتش روی هم می
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می  که  او چشم  بانو  به  »من دوختهدید همگی  کرد:  آغاز  را چنین  داستان خود  و  زد  لبخندی  اند، 

برم که شما بسیار از ایشان یاد کردید. پدر من شاهنشاه بهرام  مهرآفرید نام دارم و تبار از مرد و زنی نامدار می 

با مهرزاد آهنگر ارجمند که در حلقه است و مادرم دال این شکل  به  یارانرام بلخی، و   مان حضور دارد، ی 

 . خبر بودممان بیی خاندان ، هرچند تا به امروز او را ندیده بودم و از آن شاخه خویشاوند هستم

ا  کوشم راز ناپدید شدن او رمن نیز مانند شما در جستجوی بهرام بوده و هستم و عمری است که می 

زمان و مکانی که همگان  دانم که بهرام در آن  پیشتر هستم. چون میشما ارجمندان  دریابم. اما یک گام از  

از چشم مردمان پنهان گشت، همچنان در خلوتی دلپذیر   که آن   پندارند کشته نشده است. او پنج سال بعد ازمی

که زاده شدم دیگر نشانی از بهرام در میان  ی این پیوند هستم. هرچند زمانی  زیست، و من زادهبا دالرام می 

 را برای یافتن او زیر پا گذاشتیم و هیچ ردپایی از او نیافتیم.  جاهمهنبود و مادرم و من 

زاده شوم. از استوار میان پدر و مادرم    بی مهرِنامم را مهرآفرید گذاشتند، از آن رو که ناممکن بود   

. از  ، و با خاندان مادرم نیزآشنایی چندانی با فرزندان ساسان ندارمبرم، با این همه  شاهان نامدار نسب می 

اند  دانند و بسیار اندک ام. از این رو همگان تبار مرا کارنی میکودکی نزد خاندان کارن در دمشق پرورده شده 

رام را از شوی خود به  ،برم. مادرم دالرام بلخی زمانی که نوزاد بودمنسب می  شاه بهرام کسانی که بدانند از  

نخست در مقام رامشگر به خدمت خاندان    .به دمشق کوچیدرفت و از آنجا  تیسفون    نخست به  .دست داد

همو که مرا همچون دختر خود    .وصلت کرداز خاندان کارن  کارن در آمد و بعدتر با سرداری دلیر و نامدار  

ام، و  ه دانم را بیشتر از مادرم شنیدرام می ی بهام را نزد هیچ کس فاش نکرد. آنچه دربارهپرورد و تبار راستین 

این سالهایی دریافته  نیز خود در  از آن را  ناپدید شدن بخشی  او و دانستن راز  اش ام، که صرف جستجوی 

 ام. کرده
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ی جوانمردم مهرزاد بلخی گفت، بهرام در بیابان و هنگام تاختن در پی آهو خویشاوند نادیده   کهچنان 

را کرد تا مردمان او را کشته بپندارند و به جستجویش بر نیایند. او پس از آن    سازینه کشته نشد، و این صح

بهرام و دالرام   زیست.آن میپنهانی در  و خدمتکاران وفادارش  دورافتاده پناه برد که دالرام  همین قصر  به  

ا مردم دنیا کاری بود و  ای که مهرزاد گفت، تا سالی در آن قصر زیستند و نه ایشان را بدرست به همان شیوه 

شنیدید، گروهی   کهچنانبه قصر بهرام حمله شد و    کهآن   نه مردمان از وجودشان خبر داشتند. چنین بود تا

این ماجرا چطور رخ داد، باید نخست    که آن   ناشناس کوشیدند تا بهرام و دالرام را به قتل برسانند. برای دانستن

 هفت گنبدی بگویم که بهرام برای اهل شبستان خویش ساخته بود. قدری پیشتر برگردم و برایتان از 

می  داستانهای  همگان  را  بهرام  که  حدی  دانند  زیبارویان  با  همنشینی  در  و  بود  زنان  با  درازآهنگ 

کرد. شان را به شبستان خویش وارد می در عمر دراز خود با زنان بسیاری نزدیکی داشت که برخی  .شناخت نمی

های ی دلیری جنگاورانه و زیبایی مردانه و مهربانی شناختند و شیفته خلق و خوی بهرام را میاش  چون زنان 

چشمی و  آوردند، هرچند با هم چشم و همهایش را تاب میش بودند، این آزادخویی و ماجراجوییادریغ بی

زدند و در شهر و دیار  شان از زیستن در شبستان شاهنشاه سر باز می حسادتی داشتند و به همین خاطر بسیاری 

 زیستند. خویش به استقالل می 

قهر و آشتی   که آن   بهرام جای داشت، دالرام بود. پس ازاز همه بیشتر در دل    کهآن   در میان زنانش

پرماجرای این دو به فرجام رسید و بار دیگر دلدار و دلداده به وصل هم رسیدند، بهرام برای پرهیز از بدگویی  

کرد و  جای داد و ناشناس به نزدش رفت و آمد می  دورافتاده ی حسودان دالرام را در قصری  له رقیبان و مداخ

زنان دیگری را   ،. اما گذشته از دالرامنداشت ندیم و نگهبان قابل اعتماد هیچکس از این ماجرا خبر    جز چند

شکارها وی را همراهی  شان در سفرها و  زیستند و برخینیز در عقد خود داشت که همگی در شبستان شاه می 

 کردند. می



202 

 

زنان   شاهبهراموقتی   از  بسیاری  آورد،  همراه  با خود  تازه  همسری  و  بازگشت  هندوستان  سفر  از 

در گروی مهرش بود.  شاهبهرام اش به اسپینود حسد بردند، چرا که در زیبایی و متانت نمونه بود و دل پیشین

ی یکی از زنان بهرام  آن حضور داشتند، رامشگری به اشارهدر  ی بزرگان  همه شبی در بزمی بزرگ که  آنگاه  

از سوکامه  شاهدخت  که   یاد کرد و  از جادوگری و بدخواهی هندوان  به کنایه  روم بود، سرودی خواند و 

ها دید این کنایه جو و بدخواه ایرانیان شمرد. اسپینود که میداستانها زد و به اشارتی شنگل هندو را نیز دسیسه 

شان  آزرده شد و بزم را ترک کرد و پس از آن بگو مگویی میان زنان شبستان در گرفت که برخی  ست،به او

 اش مشغول شده بودند.کردند و برخی دیگر به نکوهشاز اسپینود هواداری می 

های زنانه سر سازگاری نداشت. پس بر اهل شبستان خشم  چینیبهرام مردی بود مردانه و با این سخن 

الر خود را مامور کرد تا به میان اهل حرم برود و تعیین کند که سران و رهبران این اقلیم  خوانسا گرفت و  

هایی از زنان در آنجا وجود دارد. خوانساالر با زنان گفتگو کرد و به بهرام گزارش  ها هستند و چه دسته کی

ی بر باقی هستند و  ی برتراند، هریک مدعداد که هفت شاهدخت که از هفت کشور به شبستان بهرام آمده 

 شان با هم برقرار است. اند و کشمکشی میان هوادارانی برای خود دست و پا کرده

دست که از شاگردان سنمار بزرگ بهرام وقتی این را دریافت، فرمان داد تا معماری خوشنام و چیره

هفت گنبد و هفت باغ  که هفت بخش جداگانه و  بسازد  کاخی عظیم  او را گمارد تا  بود، به پیشگاهش بیاید و  

های خویش را برای بهرام  و هفت عمارت مستقل داشته باشد. معمار زمین ادب بوسید و سه روز بعد نقشه 

آورد و طی یک سال آن کاخ را با بهترین شکل در تیسفون ساخت. پس بهرام هفت شاهدخت را در آن کاخ  

ود را به هریک اختصاص داد. هر گنبد رنگی نشینی که زیر گنبدی بجای داد و به هریک عمارتی داد و شاه 

 . هایی دلکش از سرزمین شاهدختی بر دیوارهایش کشیده شده بودمتمایز داشت و نقاشی 
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ی شبستان را چنین نهاد که هر شب از هفته را در یکی از گنبدها اقامت گزیند و اگر  بهرام قاعده 

هفته از  بیروروزی  پایتخت  از  سرای  به  در سفری  و  بود  شبستان می  ن  به  نیز  را  هفته  روزهای  باقی  برد، 

اش برقرار شود و دیدارش با همه به یک زمان باشد. آنگاه ممنوع چنین کرد تا عدالت میان زنان   .رفت نمی

زاده شاه   .به مجرایی دیگر افتادزنانش  با این تدبیر رقابت میان    .کرد که در شبستان زنان از هم بدگویی کنند

در پی آن بر آمدند دیدند، از کنجکاوی در کار هم و بدگویی دست کشیدند و  گر را نمیخانمهایی که همدی

بیارایند و زیباترین رامشگران را برای خواندن خوشهمنشینی  در زمان  تا   بهرام زیباترین بزمها را  ترین با 

ویرانگر که در    ریف کنند. یعنی حسادتیها در خدمت داشته باشند و داستانی دلکش برای شوی خود تعنغمه 

 . پدید آورددگردیسی یافت و سرودها و آوازهای دلکش زاینده شان وجود داشت به رقابتی میان 

چون  در این بین  .جمعی رنگ گنبد خویش را برگزیده بودندزده و دسته رای هم شاهدختان خود با 

  ردند تا گنبد سیاه که با اخترِ، دست به یکی کو محسود همه بود اسپینود از همه دیرتر به شبستان پیوسته بود

است را  ها که آغازگاه هفته  این شرط که شنبه   اب  ،کیوان همتا بود را به او بدهند. اسپینود هم پذیرفت نحسِ  

وشان شبی بود که اسپینود داستان میر سیاهپ . در زیر آن گنبد و در شنبه همه پذیرفتندباشد و  شاهنشاه  میزبان  

بهرام تعریف کرد، که خود داستانی است و خارج از روایت ما. در همان گنبد  و سرزمین شبگردان را برای  

 بود که اسپینود از بهرام بار گرفت و شاهنشاه یزدگرد به این شکل پای در گیتی نهاد.

بود و کیش مانوی  ها به دختر فغفور چین اختصاص یافته بود که زنی سپیدرو و چشم بادامی  یکشنبه  

گنبد  آزار بود و محبوب همه،  چون زنی بی و  آموخته بود    و نقاشی خوشنویسی  مانوی    از استاداناو    .داشت 

که با خورشید همتا بود. شاهدخت چینی در همین گنبد داستان کنیزک زردروی و پادشاه  نصیبش شد  زرد  

کشید،  هایی هم بر حریر می گفت، با قلم نقاشیبدگمان را برای بهرام تعریف کرد و هماهنگ با آنچه که می

ها بود گوییان ی یکی از همین داستمستقل که باید زمانی دیگر روایت شود. در هنگامه   ی است داستاناین  و  
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آغوشی زاده  اش بود از این همی چینی در آمیخت و خسرو که پسر هنرمند و شاعرپیشه که بهرام با شاهزاده 

 شد. 

اش ماه بود و دختر شهربان خوارزم  اد آسمانی که نم  ،گذراند ها را در گنبد سبز میدوشنبه   شاهبهرام  

که   تعریف کرد  را  دو دوست  داستان کشمکش  بانوی خوارزمی  که  بود  گنبد  همین  در  بود.  آن ساکن  در 

شان بِشر نیکوکار بود و دیگری مَلیخای بداندیش، و شاید که ماجرایش را زمانی دیگر از زبان گوسانی  یکی

ی شاهدخت روس بود و بانویی  گذشت که ویژهای بهرام در گنبد سرخ میه شب ه شنببشنوید. از آن سو سه 

ی  دانست و از این رو گنبد ویژهزیبارو با موهای زرین در آن ساکن بود که کمانگیری و شمشیرزنی نیک می

در  نام با بهرام به نامش درآمده سرافراز بود. او  اختری هم  کهاین مریخ را به او اختصاص داده بودند و از  

هایش  داد و در یکی از همین شبها بود که با ندیمه ی کشتی و رزم پهلوانان ترتیب میخویش مسابقه   بزمگاه

ایست که بایست زمانی دیگر بدان پرداخت. داستان بانوی زندانی در دژی کوهستانی را روایت کرد و این قصه

آزموده از آب درآمد  که مردی دلیر و جنگد  بو بهرام    انفرزندش شاه و شاهدخت درآمیختند و  شبانگاه  مان  در ه 

 و بعدتر رومیان را شکست داد. 

او زنی   .گذراند که به شاهدخت مصر تعلق داشت ای میها را در گنبد فیروزه شب چهارشنبه   شاهبهرام  

زنان    کند و باقیها را با ورد خواندن احضار میها و پریگفتند جنمی چشم و فریبا و افسونکار که  بود سیاه 

هراسیدند و پرهیز داشتند. شاهدخت مصری که گنبدش با اختر تیر همسان بود، در همین  شبستان از او می

زیبا   به سرودهای  آن را سزاست که خنیاگران  تعریف کرد و  بهرام  برای  را  دیوان  ماهان و  داستان  جایگاه 

اش هرمز زاده شد که مغی ز بطنوانند. در همین گنبد بود که شاهدخت مصری از بهرام بار گرفت و ابرخ

 کرد.بینی میشان پیش دانست و آینده را از روی حرکاتخردمند و دانشمند بود و رازهای اختران را نیک می 
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کشمکشپنجشنبه   این  بیشتر  که  داشت  تعلق  روم  شاه  دختر  به  خاطر ها  به  و  بود  او  سر  زیر  ها 

چی که جو و دسیسه اندام، اما سلطه زنی بود زیبارو و خوشگنبد ساخته شده بود.  های او کاخ هفت گری فتنه

ای . گنبدش به رنگ قهوه تا برایش خبرچینی کنند خدمت گرفته بودبه را خدمتکاران ای بزرگ از دار و دسته 

بود که داستان کشمکش خیر و شر را برای بهرام بازگو کرد، و چون در ختم  جا  همان رنگ خورده بود و  

ای بداهه سرود، و داستان آن را ، بهرام تنبور به دست گرفت و پایان روایت را برایش با نغمه داستان در ماند 

 از این سرودخوانی همان شب و پس  بعدها بازگویش کنیم. در    ارزد کهدانند و میجز اندکی از مردمان نمی 

یکاووس از این پیوند زاده فرزند دلیر و ماجراجویش کاز بهرام گور بار گرفت و بود که شاهزاده خانم رومی 

 شد. 

اش در آن استقرار یافته بود و ی رسمیگذشت که ملکههای بهرام در گنبد سپید میدر نهایت آدینه  

او بانویی بود از خاندان ساسان به نام دینَگ که در نژادگی و زیبایی سرآمد زنان دیگر بهرام بود و شاهنشاه 

شد و از این رو هم او  دار نمینقصی در بطن خویش داشت و بچه که  دریغا  بیش از باقی او را دوست داشت.  

و هم بهرام غمگین بودند. بهرام چندان او را دوست داشت که با این نقص همچنان او را در عقد خود نگه  

اش با زنی دیگر از خاندان ساسان وصلت نکرد، تا جانشینی از  داشته بود و بر خالف رای وزیران و مشاوران 

ساسانی به جا گذارد. کمی بعدتر وقتی اسپینود از بهرام باردار شد و شاهنشاه یزدگرد را زاد،   الص خون خ

دینگ در همین گنبد سپید برای بهرام داستان آن دختر و پسری را برخواند که دل در گروی مهر همدیگر  

 . داشت ا نمیرو داد و چرخش اختران زاده شدن فرزند از ایشان راشان دست نمیداشتند، اما وصال 

پیکر  کاخِ هفت گنبدهای رنگینِ  بهرام در آن هنگام که در تیسفون اقامت داشت، به نوبت شبها را در   

ی اختران گانه شود و ضرباهنگ هفت گفت این بخشی از عمر اوست که با زمان کرانمند طی میمی   .گذارندمی

زد که سر می ویرانه قصر  همین  رفت و  ر بیرون میی شکار از شه بر آن حاکم است. اما هر از چندی به بهانه 
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و ابد است و جزئی از زمان  بخشی از ازل    ،گفت زمانی که با اوست می   .نهانگاه دالرامآن روزها آباد بود و  

هایی که او با دالرام بیکرانه، چرا که از چرخش هفت اختر و روزهای هفته بیرون است. در یکی از شب 

من بسته شد و دالرام مرا از او بار گرفت. از این رو مرا مهرآفرید خواندند. زیرا که   یخلوت کرده بود، نطفه 

است و زمان کرانمند در قالب دوازده برجِ سال گرداگردش طواف    ایزد باستانی مهر بر زمان بیکرانه حاکم

 . کنندمی

دیرتر از همه با شاهنشاه    در میان زنان بهرام، اسپینود به تعبیری از بقیه کامیارتر بود. چون هرچند 

زیبارو و تندرست  درپیوست، خیلی زود پس از ورود به شبستان شاه از او باردار شد و دقیقا نُه ماه بعد پسری  

هنوز ده سال بر عمرش نگذشته بود که آشکار شد در دلیری . زاد که بهرام وی را به یاد پدرش یزدگرد نامید

ی گیتی و . در همین سن بود که مغان از او پرسشها درباره نش است برادرای  همهسرآمدِ  و هوش و دادگری  

استادان هنرهای رزمی نیزهمینو پرسیدند و پهلوانانی که  بازی و اش بودند، هنر کمانگیری و شمشیرزنی و 

ی فره ایزدی است و بر خویشاوندانش برتری  اش را آزمودند و همه یکصدا اقرار کردند که دارنده سوارکاری 

شان در این هنگام مردانی کامل بودند و همه یزدگرد نوجوان را رزندان دیگر بهرام که بسیاری . پس فدارد

 ند.  اندسالگی به مقام ولیعهدی برکش همداستان شدند و او را در دوازدهبا پدر داشتند، دوست می

های برادرش طئه یکی از دالیلی که بهرام در اعالم جانشینی یزدگرد شتاب داشت، آن بود که از تو 

شان سه  که مهمترین   نرسه در اندیشه بود و همین باعث شد تا پسران بزرگترش را به جانشینی انتخاب نکند، 

دلیر و جنگاور که دیرزمانی مردی    .فرزند شاهدخت روس بود  ،شان که او نیز بهرام نام داشت مهترتن بودند.  

شاه  توران مهاجمان هون و روس جنگیده بود و با نرسه    در بلخ و خوارزم زیسته و زیر فرمان عمویش نرسه با

مردی دانشمند و   .شد و نزد مادرش شاهدخت مصر تعلیم دیده بودداشت. دیگری هرمز نامیده می صمیمیتی 

کتابهایش  اهل خلوت   مغان و  با  را  نداشت و وقت خود  تاج سلطنت  به سروری و تخت و  میلی  بود که 
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دل که  مردی بسیار دلیر و زورمند، اما ساده   .فرزند شاهدخت رومبود،  وار  سومی کیکاووسِ شهس  .گذراندمی

 . خوردبهره بود و زود فریب سخن این و آن را می بی فرمانروایان اندیشی از زیرکی و عاقبت 

بهرام حتم داشت که اگر اتفاقی برایش بیفتد، نرسه به سادگی این سه پسر را از اورنگ سلطنت دور 

این رو پیشدستی کرد و زمانی که یزدگرد هنوز  خواهد کرد و خ از  ود قدرت را به دست خواهد گرفت. 

خواند، و آن سه  نوجوانی بیش نبود، در مراسمی رسمی او را جانشین خویش و شریک در پادشاهی خود  

 پسر مهتر هم که برادر کوچک خود را سخت دوست داشتند، فرمان بردند و این تصمیم را محترم شمردند. 

شاهنشاه به سوی    رساندنها برای یافتن و به قتل  ر همین گیر و دار بود که آدمکشانی از میان هون د 

به ارتباط بهرام و دالرام  پشت این ماجراست یا خاقان. اما هرکه بود،  نرسه  معلوم نبود  .  نددش تیسفون گسیل  

دالرام را بیابند و در داشتند  دستور  و  از این ر  پی برده و موفق شده بود رد پای دالرام را پیدا کند. آدمکشان 

مجدد خود با  پیوند  ،بهرام برای پرهیز از چشم حسوداندانستند می نزدیکی او کمین بهرام را بکشند. چرا که

 کند.دالرام را از چشمها پنهان کرده و با ظاهری ناشناس و بی نگهبان و مالزم به نزد او رفت و آمد می

کرد و هر  کرد، به نزد دلدارش رفت و آمد میودش و دالرام را تهدید میبهرام غافل از خطری که خ 

 قصر همین  شامگاهی آدمکشان از در و دیوار باغ    کهاین آسود. تا  از چندی پنهان از چشم درباریانش نزد او می

 . عمارت شدندبه نگهبانی یا خدمتکاری بر بخورند وارد    که آن   فرود آمدند و بیبا قالب فراز رفتند و با کمند  

شان صدای  که مردی هوشیار بود، پیش از آمدن شاه  .  را در انتظار خود یافتندبهرام    بود کهدر شبستان قصر  

تازه از بستر برخاسته . هرچند  کشیددر تاریکی شبستان انتظارشان را می شان بر بام و دیوار را شنیده بود و  رفتن

 .  بسنده کرده بود ،بست به کمر میخنجری که همیشه به و   ،نداشت سزاوار سالحی و 

شان را  مانند و در هنر جنگ سرآمد همگان بود، با ایشان درگیر شد و یکایک بهرام که در دلیری بی 

اش شان در بیرون قصر با اسبهای زین کرده در انتظار یاران به خاک افکند. آدمکشان پنج تن بودند که یکی 
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م درگیری با بهرام از پای در سه تن هنگا،  ی دیگر وارد قصر شدند چهارتااز    .شان دهدمانده بود تا فراری 

یک   . پسیارای طرف شدن با شمشیرهای بلندشان را ندارد ،به هم بپیوندند اینان دانست اگر بهرام می  .آمدند

آسا قلبشان را درید و یا  پستوها و راهروهای خانه شکار کرد و با ضربتی برق شبستان تاریک و  به یک را در  

اش کرد اما به قتلش  این میان جان به در برد و آن آخری بود که بهرام زخمیشان از  حلقشان را برید. تنها یکی

تیر و    اند، با این گمان که شماری بیشتر قصر را محاصره کردهبهرام    برخاست.شان  ی اسبان نرساند. بعد شیهه 

افت که تنها یکی باقی مانده و وی نیز وقتی بهرام دریچون نگاه کرد،  را برداشت و بر بام قصر رفت.    اشکمان

در خم دیوار قصر گم نشده بود که تیر جاندوز مرد  هنوز    .و پا به گریز نهادنهیب زد  اسبش  به  را بر بام دید  

 اش دوخت. اش را به جمجمه بهرام از پشت بر سرش نشست و کاله پوستی

  ه از سر و صدا خبردار شده و ب   ،در قصر بودند خدمتکارانی که  در این میان تک و توک نگهبانان و   

ی زخمی روبرو دیدند. بهرام مرد زخمی را به پرسش  خود را با چند جسد و یک غریبه   . امایاری بهرام شتافتند

در حالی که    ،های خاوری بود، با رنگی پریدهگرفت و آدمکش اسیر که مردی جوان و زردپوست از تبار هون

شاه ایشان را برای کشتن بهرام گسیل  ریده شده بود، اعتراف کرد که نرسه توران ببریده از وحشت  صدایش  

 زنان شبستان بهرام در این ماجرا همدست نرسه بودهیکی از کرده است. او همچنین این راز را فاش کرد که 

ن بهرام در خطر  برده که جاآن زن البته گمان نمی.  است نشان داده  نرسه  را او یافته و به  دالرام  گاه  مخفیو  

ای با دالرام دارد و در پی عقوبت  ی نرسه وی را فریفته و وانمود کرده که نرسه دشمنی باشد، چون فرستاده 

دانست از ساکنان قصر هفت گنبد  خبر بود، و تنها میاوست. آدمکش زخمی از هویت آن زنِ خیانتکار بی

 است.

هون وعده کرده بود، او را به دست پزشکان سپرد   به جوان   کهچنان بهرام پس از دانستن این چیزها   

اش بازگشت، به جایی دوردست در مرزهای باختری تبعیدش جان به تن  . بعد هم کهاش کنندو گفت که درمان
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خنجری زهرآگین که بهرام . تا در پادگانی زیر نظر مرزبان آن ناحیه خدمت کند و گناهان خود را بشوید ردک

ی آدمکشان ی سردسته ی موی بافته ای نهاد و طره کی از آدمکشان داده بود را در جعبه نرسه به دست خود به ی

 نهاد و آن را با پیکی تیزتک برای برادرش نرسه فرستاد.  کنارش پیش از همه کشته شده بود را برید و  را که

گاه شده است. اش آی مو دریافت که رازش بر مال شده و برادر بر خیانت نرسه با دیدن خنجر و حلقه  

خاطر شد که بهرام به رمز به او پیغام داده و این بدان معنا بود که قصد رویارویی مستقیم  از سوی دیگر آسوده 

پس در همان جعبه خنجری دیگر نهاد و آن را با همان پیکی که بهرام به نزدش فرستاده بود،    رد.ندابا او را  

رفت و زمین ادب بوسید و پاسخ رمزآلود برادر را به برادر  بازپس فرستاد. پیک شتابان از بلخ به تیسفون  

سه وی را به گماشتن آدمکشانی  بهرام با دیدن خنجر دریافت که دشمنی میان نرسه و او باقی است و نر  .رساند

 دیگر تهدید کرده است. پس بر مراقبت و هشیاری خویش افزود. 

نشین اجیر  تر از آدمکشان که از میان اعراب بادیه این بار شماری بیش  کهآن   ماهی بی ماجرا گذشت، تا 

گفتم هر شب را در گنبدی   کهچنان. بهرام  بردندحمله  گنبد  قصر هفت  به تیسفون رفتند و شبانه به  شده بودند،  

اش آگاه بودند که رفت و آمد او را در روزهای مختلف هفته به  آورد و از این ترتیب تنها زنان به صبح می

شبانگاه    .شمارشان ده تن بود،  دیدند. آن اجیر شدگانی که برای کشتن بهرام آمده بودندناگون میعمارتهای گو 

ی پیشین هوشیار گنبد سیاه شتافتند. بهرام که پس از حملهسوی  به  راست  به سراغش رفتند و    ای بود کهشنبه 

گام برداشتن مهاجمان بیدار  نهاد و خوابی سبک داشت، از صدای  بود و شبها تبرزین خود را کنار بستر می 

  .شان را از پای در آوردشد و غافلگیرشان کرد و این بار هم یک به یک 

انتظار نداشت دشمنانش گستاخی را به حدی برسانند که به او در تیسفون حمله کنند. پس  بهرام  

ی بدوزند و  ه اش آمده بودند جام خشمگین شد و دستور داد از دستارهای خونالود عربانی که برای کشتن 

 آنگاه خود با شمشیر جای قلب را بر جامه سوراخ کرد و آن را همچون خلعتی برای نرسه فرستاد. 
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اش کیفر دادن   درصددنرسه این بار با دیدن خلعت هراسان شد و دریافت که برادرش بر او خشمگین است و  

ای  ها به او بخشیده بود در جعبه با هپتالی   ی نبردنشان را که بهرام در هنگامه برآمده است. پس گردنبندی فیروزه

که نرسه در پی عذرخواهی و جلب نظر او    زرین گذاشت و با پیکی ویژه نزد بهرام فرستاد. بهرام دریافت 

برآمده است. اما گمان فریب بر نرسه برد و هیچ پاسخی نداد و همچنان در اندیشه بود که چگونه امنیت را 

 زگرداند. بار دیگر بر خانمان خود با

اش همدست نرسه است و با این شیوه بوده شبستان   بهرام پس از این ماجرا دانست که یکی از زنان 

اش را بیازماید و چنین بود که  برآمد که زنان   درصدداند. پس  دانسته که آدمکشان جایگاه او را پیشاپیش می 

تا پایان داستان را خود  شان خواست  هفت شب پیاپی به نزدشان رفت و هفت داستان برایشان گفت و از ای

خوانند، در اصل  روایت کنند. آن هفت داستانی که زنان برای نرسه برخواندند و خنیاگران به آواز در بزمها می 

 اش به این آزمون دادند.  پاسخی بوده که زنان 

است.   در جریان همین آزمونها بود که دریافت شاهدخت رومی است که با نرسه دست به یکی کرده 

وقتی داستان خویش را برای او برخواند و به بخش کشته شدن شوی دالور به دست همسر حسودش چون  

اش رسید، تنها او بود که صدایش لرزید و آشفته شد و هرچند داستانی زیرکانه برایش تعریف کرد، اما در پایان 

، و این همان  انویش برخواندی داستان ب در ماند و بهرام ناگزیر خود تنبور به دست گرفت و پایانی بداهه برا 

  .خوانند و از چگونگی پدید آمدنش خبری ندارند داستانی است که خنیاگران خوش می

، از تاج و تخت دلزده شد و دلدار رومی را دیدجوانب کار را سنجید، و خیانت    که آن   بهرام پس از 

آن زمان بود  ستیزند، آرامشی نخواهد یافت.  میدریافت که در هیاهوی رقیبانی که بر سر تاج و قلبش با هم  

اش برای شکار از شهر خارج شد و به دل ایرانشهر رفت و در دشتها اردویی آراست و به رسم همیشگیکه  

لی که فرزندانش و شاهزاده یزدگرد نوجوان را به همراه داشت. در حا  .ها با جانوران وحشی در آمیخت و بیشه 
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دشتی  شبانگاهی  آنگاه   ماهبر  در  کناره  اقلیم  بزرگ،در  کویر  و    ی  درباریان  و  یاران  با  و  آراست  بزمی 

 خویشاوندانش تا بامداد سرود خواندند و داستان زدند و زمانی به شراب و کباب گذراندند. 

کشید ی بامداد دمید، همه را فراخواند و خواست تا با مهری که از پس افق سر بر میپس وقتی سپیده

کنند ک که  پیمان  مردان خاندان ساسان  و  مغان  و  پهلوانان  بمانند.  وفادار  یزدگرد  به  او  از درگذشت  ه پس 

د صف کشیدند و سوگند  ی خورشیشان با تصور نبودن وی اشک در چشم داشتند، همگی رو به قبله بسیاری 

که پدرم بهرام در   بینند. چرابرد این آخرین باری باشد که شاهنشاه را میبا این حال کسی گمان نمیخوردند.  

و بسیار توانمند و تندرست، که جای زخمهای بسیار از نبردهای فراوان ساله  این هنگام مردی بود سی و هشت 

اما بیماری و سستی در پیکرش راه نداشت و همگان انتظار   بر تن داشت و پایش اندکی آسیب دیده بود،

یارانش  از  سپید خویش  بهرام سوار بر اسب  بود که  بعد    ساعتیداشتند دهها سال بعد از آن بپاید و زندگی کند.  

 .گشت از چشمها پنهان برای همیشه جدا شد و در تعقیب آهویی به بیابان زد و 

یا در دزدریگی همراهان  افتاده  باتالقی فرو  ناپدید شدن او حیران شدند و گمان کردند در  از  اش 

پیشآمگرفتار   است. گفتارهای شب  نشانی ده  از  از فرهمندی  اش را هم  دانستند و گمان کردند دلش  اش 

بعد  و را نیافتند، داده است. پس چند روز را به جستجوی بهرام گذراندند و چون انزدیک بودن مرگ خبر می 

 با یزدگرد دست عهد و پیمان دادند و او را به شاهنشاهی برگزیدند.  دخت در حضور او از فراز آمدن شوشان 

پس از بهرام  ، اما من برایتان بازگویش خواهم کرد.  هیچکس خبردار نیست هرام  ی داستان ب از ادامه  

در دشتها    .دالرام تاخت و عصرگاه به حوالی آنجا رسیدیکسره از بیابان به سوی کاخ  جدا شدن از درباریانش  

بیاید. وقتی ون  از پیش قرارشان بود، شبانه و پنهانی از کاخ بیر  کهچنانتا دالرام  و انتظار کشید،  کمین کرد  

 .  ندپا به گریز نهاد آمد، دلدار و دلداده
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کاخ هجوم ای دیگر از آدمکشان برای یافتن دالرام به  دسته   رخ نمود و  انگیزاز آن سو تصادفی شگفت 

مرده، ایشان  در بیابان  ی نرسه نبودند، بلکه شاهدخت رومی با این تصور که بهرام  اینان دیگر اجیر شدهبردند.  

دالرام و بهرام ساعتی پیش به    کهآن  خبر ازکشتن دالرام کرده بود. آدمکشان دیر به کاخ رسیدند و بی  را مامور

انبار قصر زهر ریختند. در این هنگام تنها دو نگهبان در آنجا  شان بود، در آبنقشه   کهچناناند،  راه خود رفته

ه گفتار خویشاوندم مهرزاد بلخی را شنیدم  خبر بودند، و اکنون کحضور داشتند که از سرنوشت دالرام بی 

مان مهرزاد نیز در این سرنوشت تازه  اند و چه ناگوار که پدر دوست جان باخته دریافتم که هردو با زهر ایشان  

 .ه است تلخ با ایشان شریک شد

تنها  در کسوتی ناشناس به سفری طوالنی رفتند و در هر شهری  خبر از این ماجراها  بی بهرام و دالرام   

و با هم خوش بودند. بهرام دورادور فرزندش یزدگرد و سیاست روز کشور را زیر نظر ماندند  می چند ماه  

حاکم است و نرسه هم که در ابتدای کار   جاهمهدید که نظم و ترتیب بر  خاطر بود، چون میداشت و آسوده 

کرد. پنج سال به این ترتیب قصد سرکشی داشت، کمی بعدتر بیمار شد و درگذشت و خیال همه را راحت  

 دلدار از دلداده باردار شد و آن من بودم که نه ماه بعد زاده شدم.   کهاین گذشت تا 

شناخته شود و خطری را خود  که مبادا    ،اندیشناک بود و نگرانبهرام در این میان از سرنوشت دالرام   

جای  د و آن قدر عمر خود را به گردش در  متوجه همسر و فرزندش کند. بهرام چندان در میان مردم نامدار بو

شناختند. هرچند نزد مردمان شهرتی نیک و محبوبیتی اش را میگذرانده بود که بسیاری چهره جای کشور  

حاال که    ویژهبه   .های درباری پابرجاست های قدیمی و دسیسه دانست که همچنان دشمنی ماندگار داشت، می 

نداشت که چه کسانی ممکن است در میان کشوریان و لشکریان پسرش بر تخت نشسته بود، هیچ تصوری  

شناخت و او را می   ایاش. هر از چندی پیری در گوشه نگران بازگشت او باشند و خواهانِ به قتل رساندن 
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شبی با کابوسی از خواب پرید و دالرام نیم که آن کرد. تاهربار با اصرار و دشواری هویت خویش را انکار می 

 ما را دارد.  دار شده بود خبردار کرد که قصد ترکرا که بی

بودم و هیچ از این ماجرا به یاد ندارم. اما مادرم برایم تعریف کرده  ساله من در آن هنگام نوزادی یک  

شان کند و به راه خود برود. بهرام که قصد دارد ترک بود  که بهرام تصمیم خود را با او در میان گذاشته و گفته  

ندپروری  ردی ماجراجو و آزاده بود و کسی نبود که پایبند خانه و زندگی شود و همسرداری و فرزدر نهایت م 

شان با  دانست دوران شادمانیشناخت و میرا از حدی بیشتر جدی بگیرد. دالرام نیز محبوب خود را نیک می 

سوی دمشق رفت و با نشان   هم کوتاه خواهد بود. پس به تصمیم شاهنشاهِ گریزپا تن در داد و با اندرز او به

ه برد و پس از چند سالی خواستگاری یکی از پهلوانان  دادن مُهری که بهرام به او داده بود، به خاندان کارن پنا

 خبری از بهرام داشته باشد.  که آن نامدار این خاندان را پذیرفت و در آن سامان قرار گرفت. بی

بیماری سختی دچار شد و اندکی بعد جان سپرد. در    زمانی که من به سن جوانی رسیدم، مادرم به 

هرچیز   از  بیش  آنچه  مرگ  می بستر  مشغول  خود  به  را  در  داشت،  خیالش  چندان  بود.  بهرام  سرنوشت 

این در   .داد که مرا نیز با این موضوع درگیر کردگری از فرجام کار دلدارش شور و اشتیاق به خرج میپرسش 

 همسر دوم مادرماز پشت  کردم  ویت واقعی پدر خویش خبر نداشتم و گمان میحالی بود که پیش از آن از ه

سالها پس از    . هنوز هم،. آن بزرگمرد کارن مرا با مهری فراوان همچون دختر خویش پرورده بودامده زاده ش

 .  ها، او را همچون پدری دوست دارماش در نبرد با رومیکشته شدن دلیرانه 

داستانهایی    ،مشغول بودم  شازمانی که به پرستاری ام را فاش کرد و  ویت اصلی ه   ،بیمار شدوقتی  مادرم  

هرچند قدردان شهسوار کارن بود و وفادار به او، اما تا دم مرگ همچنان    .بسیار از بهرام برایم تعریف کرد

برایم  شیفته  بود.  بهرام  هرچیزی  از  پیش  و  بیش  بهرام  که  ب   ،گفت  آزاد  و  رها  که  بود  آن  و  خواهان  اشد، 

میجاودانگی  این  در  هستند،  جستجویش  در  همگان  که  را  ردپای  ای  تنها  که  بود  باور  این  بر  بهرام  دید. 
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کرد هرچه  کند. فکر میشان را تضمین میماند و همان است که جاودانگی کردارهای مردمان بر گیتی باقی می

ردارها تیزی و برندگی خود را بیشتر از  پایبندی به چیزهای خوشایند و دلبستگی به عزیزان بیشتر باشد، ک

غلتند. از این رو بود که همواره از  اثرِ رخدادهای روزمره بیشتر درمیی آشفته و بیدهند و به زمینه دست می 

 آرام و قرار نداشت. جا رفت و نزد هیچکس و هیچ جایی به جایی می

ی وشت بهرام آغاز کردم. درباره وقتی مادرم درگذشت، من سفری طوالنی را برای پی بردن به سرن 

. تنها  امفهمیدهحقیقت را  هرگز ندانست کهام نگفتم و چیزی به پدرخوانده آنچه بین من و مادرم گذشته بود، 

ی از او اجازه گرفتم تا چندی برای بازیافتن خود به سیر و سلوک بپردازم و او پذیرفت، با این شرط که جامه 

م و در هر شهری نزد خویشاوندانم مقیم شوم و  نوادگی کارن را همراه داشته باشی ارتشتاران و مُهر خاطبقه 

گردان در نیایم. پس چنین بود که پای در راه گذاشتم و اکنون سالهاست که ردپاهای  در سلک درویشان و دوره

 کنم.پرشمار بهرام را جستجو می 

یی ماندگار از خویش به جا گذاشت،  خواست، پس از جدایی از مادرم و من ردپامی   کهچنانبهرام   

رفتم، با قدری کنجکاوی  برچسبی از خویش بر آن آثار به جا گذارَد. در هر شهر و هر اقلیمی که می  کهآن  بی

انجام رسانده و ناغافل خبر آمده و کاری بزرگ را به  شنیدم که بیاز پهلوانی ناشناس و نیکوکار داستانها می 

ی انگیز درباره شهر به شهر گردش کردم و انبانی پر از داستانها و روایتهای شگفت  رفته بود. پس سالیان سال

 اش. ی هویت یا اطمینانی درباره نامی صریح از او در میان باشد،  کهآن بی بهرام گرد آوردم، 

دانی  ام که چه بسا بهرام سالهای چنام، متقاعد شده ه ی صمیمانه نشست امروز که نزد شما در این حلقه  

ای از کردار در پیش  نزیسته و کمی پس از جدایی از ما درگذشته باشد. با این همه او سبکی از زیستن و شیوه

دهنده. از این رو بسیاری به راه او رفتند و بسا پهلوانان  بخش بود و تکان گرفته بود که برای مردمان دیگر الهام 

  یگمنامدر  انگیز نهادند و همچون او  ه ماجراهای شگفت و دلیران که با جامه و ظاهری همچون او پای در را
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کردند،  اثرهای فراوان بر جای نهادند. این را از آنجا دریافتم که در بسیاری از روایتهایی که مردمان تعریف می

   .هرام مردی جوان بودب

ات  ی آب حیهای خویش به چشمه گفتند در ماجراجوییخرافات می هایی آمیخته به  برخی در قصه

گفتند در هر عصری یک پهلوان مانند او بر دانستند و میاست. گروهی او را تناسخی از رستم می  دست یافته

توصیف    شدهفلج یا دستی  نابینا  او را با چشمی  گاهی کسانی    زند و سامان گیتی به او وابسته است.زمین گام می 

 و چشمانی بینا دارد.   دستی سالماد دنشان می که شنیدم چندی بعد باز روایتی میاما  .کردندمی

پایان سرنوشت بهرام برای من نیز نادانسته است. شاید در روستایی بیمار شده و به گمنامی درگذشته  

شمارش با مردمان و دیوها و هیوالها لغزشی کرده و به زخم تیری و تیغی و دندانی باشد. شاید در نبردهای بی

یش را دنبال کند. به هر حال آنچه  هاده باشد و جایی پنهانی ماجراجوییجان سپرده باشد. شاید هم هنوز زن

آورده دلخواهش بود، کلید جاودانگی را یافت. کولیانی که از هند    کهچناندانم آن است که بهرام که نیک می

خویش را به خوانند و پهلوانان جوان و جویای نام  اش میدر گوشه و کنار ایرانشهر داستانها از دلیری هر روز  

  ، و خبر ندارم که زنده است یا مردههنوز  دانم  تازند. نمیاهی که او فرو کوبید پیش میکنند و در راو مانند می 

دانم که  با خاطراتش آرام گرفته است، اما این را می ای  شتابد یا در گوشه ای میای به سوی ناشناخته در جاده 

داستانی که امشب شنیدیم،  است، داستان بهرام ورجاوند، که هفت  ای جاویدان و ماندگار بدل شده  به اسطوره

 ای از آن است.  تنها بخشی و بهره 

 

گهگاه  پس از پایان یافتن سخنان مهرآفرید کارن، برای دیرزمانی سکوت در میان جمع برقرار شد. تنها  

ریخت. آسمان  و میشکست و فرکه ذغال شده و زیر وزن خود می رسید  به گوش میصدای ترق ترق هیزمی  

رخنه    ی در سوسو زدن اخترانتردیدخورد و  رنگ میدم  سرخی سپیدهبا  افق خاوری  شد و  روشن می  کمکم
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در  ی بهرام هفت جویندههای آتش خیره شده بودند، در حالی که داستانهای در سکوت به شعله  ه. همکردمی

 شد. یدار می هایی نو از آن برایشان پدزد و مدام گوشه سرشان چرخ می 

نگریست، پیرمردی بود که از ابتدای کار در قصر بهرام مقیم  در این میان، تنها کسی که به آتش نمی

خارج از  قبل  بود و همچون خدمتگزاری در این شِب غریب از آنان پذیرایی کرده بود. تنها او بود که مثل  

ن پراختر باالی سرش خیره  آسمان و کهکشای ایشان، کمی دورتر از آتش، در تاریکی نشسته بود و به  حلقه 

 شده بود.  

نگرند. انگار همزمان به رازی به او می  ههممهمانانش  پیرمرد وقتی نگاهش را از آسمان برگرفت، دید  

نظرش را جلب کرد. چشمانی درخشان    ویژهبه شان چشمان درشت و زیبای مهرآفرید  پی برده باشند. در میان 

دالرام. چشمانی آغشته به اشک، که با شگفتی به او خیره شده بود.   فریبایگاه  بود از نکه گویی تناسخی  

گفت: »ای پیرمرد خردمند که رندانه در شهسوار شکست و  اردشیر  باز  شد را  سنگین می  کمکمسکوتی که  

رایمان تعریف  ب  شاهبهرام گمان داریم که تو نیز بتوانی داستانی تازه از    ...  ایتمام این شِب طوالنی سکوت کرده

ی او تویی که در سرای ویرانه   ای چگونه بوده است؟گویی که پیوند تو با این مرد افسانه کنی. برایمان نمی

 « ای؟منزل کرده 

یا    که آن  ، بیبه آرامی برخاست پیرمرد   این پرسش غافلگیر شده باشد،  از  ی سرد و گرم چهره که 

خواهد چیزی بگوید. حتا حرکتی خفیف می نمود که  نین می چ درنگی کرد و دمی    اش چیزی بروز دهد.چشیده

مهرآفرید   وبااما    .کردبه سمت  افق خونین دوخت   کرد.  مکث   زایستاد  به  را  مهرِ   ،نگاهش  با سر زدن  که 

به  از ایشان برگرفت و    چشم  ،چیزی بگوید  کهآن   لبخندی زد و بیآنگاه  .  شدگش دگرگون می درخشان رن

 . بازگشت  ی بهرامسوی قصر ویرانه 

 .. .مداستان هشت سرنوشت بهرابود و این 
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 سندهاین نوی  های دیگرکتاب فهرست 

 

 دیدگاه زروانی نخست: دهر

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، نظریه ( ۱

 ۱۳۸۹روانشناسی خودانگاره، شورآفرین،  ( ۲

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، نظریه  ( ۳

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منش نظریه ( ۴
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، بارهدر( ۵

 ۱۳۹۱زبان، زمان، زنان، شورآفرین، ( ۶

 ۱۳۹۳جام جم زروان، شورآفرین، ( ۷

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، جامعه( ۸

 ۱۳۹۹( مهرنسک، خورشید، ۹

 ۱۳۹۷ورشید، خ،( مجموعه مقاله) : زروان۱-( خردنامه۱۰
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 ی دوم: فلسفه رده

 تاریخ خرد ایرانی یمجموعه 

  ۱۳۹۴زند گاهان، شورآفرین، ( ۱

 ۱۳۹۵تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، ( ۲

 ۱۳۹۵، ثالث، فلسفیی اواسازی افسانه طون: ( افال۳

 ۱۳۹۵ی، خورشید، بودایخرد ( ۴

 ۱۴۰۰خورشید، جینگ، و ده برگردان و زند دائ( ۵

 ۱۴۰۰توار، خورشید، ای اس( ارسطو: اسطوره۶

 ۱۴۰۰ورشید، ( شرح گلشن راز، خ۷
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 ی فلسف مباحث

 

 ۱۳۸۰خورشید، شورآفرین و آفرینش پدیدارها، ی درباره( ۸

 ۱۳۹۵، خورشید، دوکلس های امپاالیش پ( ۹

 ۱۳۹۸گفتگوهای جنگل، خورشید، ( ۱۰

 ۱۳۹۹( پوتاگوراس، خورشید، ۱۱

 ۱۳۷۶های ذن، خورشید،  ( کرانه۱۲

 ،  ( مجموعه مقاله) : فلسفه۵-( خردنامه۱۳

 ۱۳۹۵خورشید، 
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 ی سوم: تاریخرده

  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹ بخش، شورآفرین،رهایی کوروش( ۱

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزه اسطوره ( ۲

 ۱۳۹۰داریوش دادگر، شورآفرین،  ( ۳

  ۱۳۹۳تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، ( ۴

 ۱۳۹۸تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، ( ۵
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 شماری و تاریخ تمدن هگای مجموعه 

 ۱۳۷۹ز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، سرخ، سپید، سب( ۶

 ۱۳۹۴گاندی، نشر شورآفرین، ( ۷

 ۱۳۹۸تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، ( ۸

 ۱۴۰۰-۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴رام: روزشمار معنادار ایرانی )( ۹

 ۱۳۹۸، بینخوشایران؛ تمدن راهها، ( ۱۰

 ۱۳۹۷خورشید،  ،( مجموعه مقاله) : تاریخ۳-( خردنامه۱۱
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 شناسیی چهارم: اسطورهرده

  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه 

 ۱۳۸۹ی پهلوانان ایرانی، پازینه، شناساسطوره( ۱

 ۱۳۹۵آفرین، شناسی ایزدان ایرانی، شور( اسطوره۲

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، اسطوره( ۳

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره ( ۴

 شورآفرین  ی زلیخا، ی یوسف و افسانه اسطوره( ۵

 ۱۳۹۰خورشید، و 
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 ۱۳۹۸بین، اودیپ شهریار، خوش( ۶

 ۱۳۷۹رویای دوموزی، خورشید، ( ۷

 ۱۳۹۹( سفر مغان، خورشید، ۸

 ۱۳۹۵خورشید،  ،( قالهجموعه م)مشناسی : اسطوره ۴-مهخردنا( ۹
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 شناسیزیستی پنجم: رده

  ۱۳۷۷کلبدشناسی آگاهی، خورشید، ( ۱

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همرساله( ۲

 ۱۳۸۵سرا، ، اندیشه شناسی خواب و رویا: عصب مغز خفته( ۳

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، عصب ( ۴

 ۱۳۹۴نا، فرگشت انسان، بی ( ۵

   ۱۳۹۵، خورشید،اهی سوسیوبیولوژیک نگگرایی: همجنس( ۶

 ۱۳۸۵سرا، شه ( خالقیت، اندی۷
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 ۱۳۹۷، خورشید، ( ایرانیم خست تبار اقواجلد نهای انسانی )( ژنتیک جمعیت ۸

 ۱۳۷۶ی تقارن، خورشید،  ( رساله۹

 ۱۳۹۷، ، خورشید( مقاله عهجموم) شناسی: زیست ۸-( خردنامه ۱۰
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 شناسیجامعهششم: ی  رده

 ۱۳۸۵سرا، یشه اند  خنده، و کجو شناسیامعهج ( ۱

 ۱۳۸۰شگاهی دانشگاه تهران، ی سیستمها، انتشارات جهاد داننظریه ( مدلسازی تغییرات فرهنگی با ۲

 ۱۴۰۰بین، شناسی سیستمی لومان، خوش ( جامعه۳

 ۱۳۹۳آفرین، ورنامک، خورشید و ش بازی( ۴

 ۱۳۹۵رزان، خورشید، اکشتن مرگ( ۵

 ۱۴۰۰شناسی قدرت، خورشید، ( بافت ۶

 ۱۳۷۸( سرخ، سپید، سبز، خورشید، ۷
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 ۱۳۹۸، نوفکر کتاب مکان ایرانی: نگاهی سیستمی، ( ۸

 ۱۳۹۸خورشید، ، (: از آغاز تا پایان عصر هخامنشی ۲های ایرانی )تیره ( ۹

 ۱۳۹۸خورشید، ،  (: از ظهور اسالم تا دوران معاصر۳های ایرانی )تیره( ۱۰

 ۱۳۹۸خورشید، سه جلد،  ،( ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ -های کالسی بر فضای مجازیبحث ) تاریخ من پارسی ( ۱۱

 ۱۳۹۵خورشید، ، ( قالهمجموعه م)  آموزش -( ۹) خردنامه  ( ۱۲

 ۱۳۹۵خورشید،  ،( قالهمجموعه م ) شناسیجامعه  -( ۲( خردنامه )۱۳
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 ی هفتم: هنررده

 

 ۱۳۹۸خورشید، ، پ.م ۳۰۰۰-  ۴۰۰۰۰ :( هنر پیشاتاریخی۱

 ۱۳۹۸خورشید،  ،پ.م ۱۲۰۰-۳۰۰۰ :( تاریخ هنر عصر برنز۲

 ۱۴۰۰خورشید،  پ.م ۵۵۰-۱۲۰۰ :( تاریخ هنر عصر آهن۳

 ۱۴۰۰خورشید،  پ.م ۳۳۰-۵۵۰ :( تاریخ هنر عصر هخامنشی۴

 ۱۳۹۸خورشید، (، چرچیلهای هیتلر و ی نقاشی مقایسه ) ( نقاشی دو دشمن۵

 ۱۳۹۷خورشید، ، گشتان ( رمزشناسی حرکات دست و ان۶
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 ی هفتم: ادبیات رده

 ی داد سخن:مجموعه 

 . ۱۳۹۲ص، نشر شورآفرین،   ۲۵۰الشعرای بهار، ( ملک۱ 

 . ۱۳۹۲شورآفرین،  ص، نشر ۲۹۰ ( الهوتی و شاعران انقالبی، ۲ 

 .۱۳۹۲نشر شورآفرین، ص،  ۷۹۰( نیما یوشیج، ۳ 

 .۱۳۹۲نشر شورآفرین، ص،  ۳۷۰پروین، فروغ، سیمین، ( ۴ 

 .۱۴۰۰ی خورشید، ص، انتشارات داخلی موسسه  ۶۰۰( احمد شاملو، ۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبی مباحث ی دوم: شاخه 
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 ادبی نظریه و نقد ی مجموعه 

 

 ۱۳۹۶ورآفرین، ش ،تبارشناسی »من« در ادب پارسی: ( خویشتنِ پارسی۶

 ۱۳۹۰خورشید، ، نامهشرحی بر مثنوی عشاق  :( خرد، عشق و عبید زاکانی ۷

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،  ،  ۱۳۹۳-۱۳۹۰درسگفتارهای کارگاه مناظره در دانشگاه تهران  :  ( فنون مناظره۸

۱۳۹۳ 

 ۱۳۸۲خورشید، ، اسی سه هزار نام شخصی از سیزده زبان گوناگونشنریشه  :شناخت ( نام۹

 ۱۳۹۵خورشید، ، ۱۳۹۴-۱۳۹۰بوک های فیس مجموعه یادداشت  :۱-نامه( رخ۱۰

 ۱۴۰۰خورشید، ، ( اعترافات۱۱

 ۱۴۰۰خورشید،  ،ی اشعار بیدل دهلوی برگزیده  :( گلچین بیدل۱۲

 ۱۴۰۰خورشید، ، گلچین شعر کهن پارسی: ۱-اختر ( تپ ۱۳

 ۱۴۰۰خورشید، ، گلچین شعر معاصر پارسی : ۲-اختر ( تپ ۱۴

 ۱۳۹۵خورشید، ، ( مجموعه مقاله) ادبیات -( ۵خردنامه )( ۱۵
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 ی ادبیهم: داستان و قطعهی نرده

 ی داستان، رمان و شعر مجموعه 

 

  ۱۳۷۹، خورشید، ماردوش( ۱

 ۱۳۸۱سرا، جنگجو، اندیشه ( ۲

 ۱۳۸۳شورآفرین،   -سوشیانس، تمدن( ۳

 ۱۳۸۶جام جمشید، خورشید، ( ۴

 ۱۳۸۷حکیم فارابی، خورشید، ( ۵

 ۱۳۸۹راه جنگجو، شورآفرین، ( ۶

 ۱۳۹۱نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، ( ۷

 ۱۳۹۳نا، دازیمدا، بی( ۸

 ۱۳۹۵فرشگرد، خورشید،  ( ۹

 ۱۳۹۵جم، شورآفرین، ( ۱۰

 ۱۳۹۵بین، زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش ( ۱۱

 ۱۳۹۵بین، گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش( ۱۲

 ۱۳۹۸بین، خوش تخیلی،-علمی ی داستان کوتاهآرمانشهر؛ مجموعه ( ۱۳

 ۱۳۹۸هشت سرنوشت بهرام، خورشید، ( ۱۴
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 هاسفرنامهی دهم: رده

 

 ۱۳۸۸خورشید، ی سغد و خوارزم، سفرنامه( ۱

 ۱۳۸۹، ی چین و ماچین، خورشیدسفرنامه (۲

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، سفرنامه ( ۳

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنسفرنامه ( ۴

 ۱۳۹۸شمالی، خورشید، ی هند سفرنامه ( ۵

 

 

 

 

 

 


