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 اشرن یادداشتِ
 

ای دیرینه دارد. واژة داستان ریشه در واژة  شورِ ما پیشینهکپردازی در  تانداس
اند:  ردهکنندگانِ اوستا به چند گونه ترجمه ک را ترجمه این واژه هنِ داتَ دارد.ک

 ، بخشنده، دهنده، آفریننده.2، داوری0ده، ساخته، آفریده، گماشته، دادداده، بخشی
 نِ روزگارِ ساسانیاناه در زبکتیستان ساخته شده است داواژة  ،از این ریشه

داورِ دادگاه از دادخواهنده و دیگری و هر  شد. داورِ دادگاه گفته می به دادستانیِ
دانند  آمده می پیش از رویدادِ ه آنچهکخواست  می ،ه از رویداد آگاه بودکس ک

درستی یا  ،شنید و به یاریِ خرد سخنانِ آنان را می به او بگویند. داورِ دادستان
اگر سخنانِ دادخواه را راست و  یافت و را درمی شده ی گفتهها داستاننادرستی 

ستاند و  دادِ او را از دیگری می ،روایِ روزگار پیروِ دادهایِ یافت، درست می
 رد.ک ار را دچارِ پادافره میکگناه

توان  روی می است. بدین واژة باستانیِ داتیستانساده شدة  ،واژة پارسیِ داستان
 ردنِ رویدادهایِ گذشته دانست. در باورِ سخنورانِ بزرگِکداستان را بازگو 

پردازی و افسانه  زمین نیز داستان چنین چیزی بوده است و آن را با دروغ ایران
به جای مانده از  هایِ دربارة داستان ،شاهنامه ندةایسرفردوسی، ستند. دان ی نمیکی

 گوید: روزگارانِ باستان می
 تو این را دروغ و فسانه مخوان

 

 سان روشنِ زمانه مدانکیه ب 
 

 از او هرچه اندر خورد با خرد
 

 دگر بر رهِ رمز معنی برد 
 

ه دربارة کای است  ندهسرایِ نامدار، پژوه نویسندة داستان به چشمِ داستان
  ند:کند تا داستانی درست بازگو ک آنچه از گذشته به جا مانده پژوهش می
                                                           

 ـ داد: قانون0

 ـ داوری: قضاوت کردن2

 



 
 

 پژوهندة نامة باستان
 

 نان زند داستانه از پهلواک 
 

 الهکتخت و  ئینِاکچنین گفت 
 

 یومرث آورد و او بود شاهک 
 

ز داستانی است ا خوانندگانِ گرامی سپرده شده، به داوریِنون کاآنچه 
و پندارهایی ساختگی ای  هایی افسانه ه با برداشتک 0روزگارانِ گذشتة ایرانشهر

هایِ به جای مانده از  نارِ بازگوییِ داستانکدرآمیخته. نویسندة داستان در 
و  ها باستان، رویدادهایی برآمده از پنداربافی ساخته تا داستان هایِ هنگام
 هن را بیاراید.ک یِها افسانه

بهره گرفته شده هایِ پارسی  تنها از واژه ،این داستان در نگارشِ هک گفتنی آن
هایِ ویژة  ، مگر نامشود دیگر در نوشته دیده نمی هایِ ای از زبان است و هیچ واژه

 یِها واژه از یشمارگمان  . بی، کلیساژاکوبوس، مانندِ کاتولیک، رُم، بیگانه
ها وام گرفته  تند، همة این واژهبرایِ برخی خوانندگان دشوار و ناآشنا هس نوشته،

ارِ جاودانة که در شاهک شده از زبان و فرهنگ و باورهایِ ایرانیان باستان است
 فردوسی بازتابی گسترده دارند.

باورها و  نیم زبان، فرهنگ،کای شود تا تالش  اگر خواندنِ این داستان بهانه
ه یاد آوریم و دربارة آنچه فراموش شده را ب گذشتة خویش را بازشناسیم، تاریخِ

 است. شده امرواک گمان نویسندة داستان نیم، بیکیابیم پژوهش  آنچه درنمی
ترین نگرش بدان، تنها  ای، در خوشبینانه ه، در نوشتة هر نویسندهک دیگر آن

ها و گاه روشِ  واژه ها، گفتنی ،نویسنده می برآمده از نوآوریِ اوست.کدرسدِ 
ی نیز از اندیشه و آفرینندگیِ کگیرد و اند ن وام میپردازی را از پیشینیا سخن
افزاید. از این روی در این  هایِ پیشین می آمیزد و برگی بر نوشته آنها می به خود

ز پژوهشگران و نویسندگان بسیاری ا ها و روشِ نگارشیِ داستان نیز از نوشته
  ت.هایشان برده نشده اس ه نامی از ایشان و نوشتهک ه شده،بهره گرفت

                                                           

 ـ ایرانشهر: کشور ایران0
 



ه همواره در راهِ افزایشِ دانش و ژرفا کسانی کهمة  جاودان باد نام و یادِ
اند و با پژوهندگی و نگارش به فراموش نشدنِ  ردهکدادن به بینشِ سپنتایی تالش 

سانی کاند. اگر چنان  دانشمندان و پژوهشگرانِ پیشین یاری رسانده دستاوردهایِ
ه برایِ کسانی کهمة  وششِکاز  ،پس شد. دند، این داستان هم فراهم نمینبو

اند،  ردهکایران تالش  ها، فرهنگ و تاریخِ پاسداری از دانش، بینش، باورها، زبان
 سپاسگزاریم.
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 دلداده

  
 
  
 ها و سبزه آغوشیِ گِ برآمده از همنگارنر هایِ گارهناز  دهیپوش 0یبایِد

ه با نرودخا آبِ خروشِ گِنبا .وازیدن را می گاهشن خودرو یِها گل فتگیِکش

شد تا  شیدا همراه می نِاکاوکچ ةناسرمست آمیخت و با آوازِ درمی باد آوایِ

 ، بر آتش2ِسپهخ کآب و باد و خا آوایِ وازیِن گوش و دشتِ زیبا وازیِن چشم

 .دنبدم تابِ دوشیزة دلداده بی افروخته در دلِ

گذرگاهی پر پیچ و خم  ،گلزار نِدر میا ،هنرودخا رده ازکره دگر  یجویبار

ه کشتافت  ای می هکبر به سویِده بود و نکخود  ها برایِ در پسِ سبزه نهانو پ

شهر  نِاای پدید آمده بود و مردم ورسیدهن وساختة سگِ آبیِنة نپشتِ خا

 .دنشمرد می کینپیدایشش را بسیار 

 رویِ جویبار بر ارِنکدشت،  کِده در خانریشه دوا دِنبل هایِسرو سارِ سایهدر 

 جوی کِنآبِ خ وازشِن هاده بود ون نروا آبِ نِشسته، پا درونگی تخت نس

 .ردک سرشار میای  هناکودک از شادیِ سراپایش را

                                                           

 ـ دیبا: نوعی پارچة رنگارنگ0

 خسپه: چکاوک ـ خاک2



 افسانه شهین 01

اش را به  سرسبز و آویخته نِده و گیسوانشاسالی شاخه افنهک دِیب ،پیشِ رویش
بید دوخته بود و آتشِ  نِرِ لرزاکرزشِ پیچشم به ل .باد سپرده بود وازشگرِندستِ 
 د.نپرورا را با گرمایی دلپذیر می شنو جا ناش ت در دلِ لرزیده نفروزا

و  آرامشِ نِوار به جا هنموریا دلدادگی و هدلشدگی شد اگاه گرفتارِن
امدارش او را به خود ندم یادِ دلبرِ  کی .ه بودافتاد شا دگینز واختیِنکی

برایش دشوار  نه دم برآوردکشد  گ میندلت نانچنگاه آ گاه و بی هاد.ن مینوا
ه جز با کداخت نا دة دلِ شیدا شوری در سرش مینگیزنو تپشِ برا گشت می

 گرفت. مینآرام  0رامشگری
سر و  گ باخت.نفتارش بود ره گرکای  روزمره دگیِنز ،ه دلباختکروزی 
باره کبه ی د.نمایانرخساری تازه چشمش  پیشِ نجهاگرفت و  نبیدنگوشش ج

 هایش به جوش آمد و آبی زیرِ در رگ نخوشد،  نگرگویرخت و ریختش د
افروخته در  شده از آتشِ نگلگو هایِ هنگو پوستش دوید و بادی در سرش افتاد،

 .دنگفت می نهانی پرازاز  نسخیز نش نجا
 ده بانکافدرجه نپ شیداییِ نِسوزا هرش با گرمایِدلِ سرشار از م نِجامِ سفالی

ه دل از دوشیزة کی شود، مردی نکمرداف نِمیِ جوشا پذیرایِ پخت تا دگیش مینز
پرورده با مهری  افروزِ آبِ آتش نانهرگاه از چ ،نگما ش ربوده بود و بیوَ پری

امش کریخته در  ینشیری دِ سرمستیِناز بست نتوا میندیگر  ،ردک لبی تر می ،کپا
  بگریزد.
گاهش نسر برافراشت و دوشیزة دلباخته  ی در دشت پیچید.نجیغِ شاهی آوایِ

ا بیابد و ر نست پادشاهِ آسمانتوانهرچه جست  وردید.نه را درنراکبی آبیِ نِآسما

                                                           

 ـ رامشگری: نوازندگی0
 



 * دلداده 00

را  اش در سینه د شدهندرب هادش برآمد، دمِنآه از  از دیدارش دل خوش دارد.
 ی مالید.نگشت به پیشانسرا داد و نبیرو

اش  هنسی یِنوار خود را به دیوارة سراچة استخوا هنوبشی دیواکدلش با 
سراپایش را  نتبی سوزا رد.ک را برایش دشوار می نوفت و دم برآوردک می

ش را به نگشتانو ا ددست باال بر شد. خیس 0یخَرش از تراوشِ کپی فراگرفت.
تاب و  بی ار زد.نکیش را نریخته بر پیشا د و موهایِنگش سُرانشبر نِگیسوا نِمیا

از جوی  را برداشت. 3رد. بربتشکبه پای  2نالین سرگشته از جا برخاست.
 رفت. نبیدِ لرزا به سویِ نگذشت و خراما

 گریست، همه سرگرمِنش نپایید زیرچشمی به همراها ه او را میکمادرش 
 ویِنبا ده بود.ندور ما نداده از چشمشادوشیزة دل تابیِ د و بینبود نارشاک
 دخترِ گریست.ن ش را میناش دوخته بود و دور شد ، چشم به جگرگوشهنگراندل

دلربا،  درختِ نآ پایِ تا گرشی به سرنسارِ بید رسید و پس از  د به سایهنباالبل
د و چشم به دوردست نسر خما داد. نشست و پشت بداندش نومنة تنارِ تنک

ها را به  شسته بود و سبزهنش کزدینه کی نشید، زکو آه  دنبانر جس ونبا دوخت.
گاهش، ن سویِ نِردکبال ند باو  داختنگاهی به او انبافت زیرچشمی  هم می

رد و کمر راست کگزید،  ندانلب به درا دید و بید  درختِ شسته زیرِندوشیزة 
  .تگفنچ هی فرو برد و ندها آبِ امش تلخ شد،که کخواست چیزی بگوید 

چشم دوخته  نة دورِ آسمانراکیده و به کبشی در جایش خشنهیچ ج بی نشهی
جسته و بر دلش  ناز چشمِ شاهی نتیرگا نِگامِ جشنه به هکگاهی نتیرِ  بود.

                                                           

 ـ خی: عرق بدن0

 ـ نالین: کفش راحتی2

 ـ بربت: نوعی ساز3

 



 افسانه شهین 02

 رده بود،کار کآششورِ دلِ شیدایش کچون تیرِ آرش مرزی تازه برایِ  بود، شستهن
از روانش ه آرامش کبود ده شوری در سرش افتا .پیشین بس دور از مرزهایِ

 داشت.ن پروا شده بود و گویی هیچ بیمی از رسوایی ش و بیکسر .ربود می
ی سرمست در دشت پیچید. دوشیزة در خود فرو نشاهی جیغِ دیگر آوایِ بارِ

 بوترِکچشمش به  آمد.وجو در به جست نگاهش در آسماند و نبانرفته سر ج
د، نش گرد شدنچشما گریخت. ه میجنی تیزپناز شاهی نه هراساکسپیدی افتاد 

 ه پادشاهِکدید  ،اگزیرندر دمی  برد. ی پیشکدنرد و سرش را اکمر راست ک
جة نپ رد.کپرتاب  نگریزا بوترِک را به سویِ نجه فشرد و آنپ نآسما نِتیزبی

دة نپر نِده شده از تنک شست، پرهایِنبخت  نگون ارِکش ده شده بر پشتِنکاف
 د.نده شدنکپرا نشاهی دِنیرومنجة نگرفتار در پ

و  ندی گرفتنگاه، بلنفرو برد و با  نبه سختی آبِ دها فشرده شد. نة شهینسی
 نهاند او تا پنوهمکش رد و با پروازِکبال نامیاب را دک ارچیِکش نِدور شد

 شهر همراه شد. نِپیرامو هایِ باغ نِش در پسِ درختانشد
اش  ة برافروختهنت بر گوشید و دسکآه  ن، شهینشاهی نِاپدید شدنپس از 

 نچو نتیرگا روزِ دلباختگیش را به یاد آورد. نِهاد تا یادمانچشم بر هم  شید.ک
 نِد و با خوردننی به آب بزند تا تنه رفته بودنارة رودخانکبه  نپیشی هایِ سال

 نِتیرگا نزدهمینشا .شود نشیری نامشاکه نوبران هایِ بوداده و میوه دمِنگ
ی در نت پیش بیش از هر چیز آب هایِ ، سالی دیگر داشتگ و بویندگیش رنز

ه در دیگر کچرا ،د بودنة چشمه برایش خوشایکبر اریز یاکة کبر رود یا
 د.نشد پرهیز داده می نروا هایِ آب نِی و آلودنت از آب نسال او و دیگرا روزهایِ

یز نداشت را  دید و خوش مینپس چه مینش آنر و بالشِ رواکگویی رشدِ پی
وفا شده بود کبار آرزویی در دلش ش نخستین برایِ رده بود.کی نستخوشِ دگرگود



 * دلداده 03

رد و سپس کاش  یایشی ریخت و زیرِ لب زمزمهن نِرا در جا نآ نه روزِ تیرگاک
 سپرد. نبه آبِ روا نه تنیمه برهنو  نشادما

د تا نگرد آمد نچوگا نِمیدا نِشهر پیرامو نِمردما ،روزِ جشن 0ایوارگاهِ
ه هرگز ک نشهی د.نباششتی کُام در آوردگاهِ ن جویایِ نِانپهلوازورآزماییِ دة ننبی

 به سویِ نجوا نِمردا 2یِهماورد نِدید برایِ ،رفته بودنگیری  شتیک نِبه دید
 د.نردک ش میکشمکد و نبا هم درآویخته بود نجوا دو مردِ رفت. نچوگا نِمیدا

با شور و  مود. دخترهان ودش میخ همسالِ نانی از آکه یکارِ دو دختر ایستاد نک
ه از دیگری ک نجوا نِی از مرداکی د.نگیختنا را برمی نگیرا شتیکی از کهیاهو ی

به گردِ  شندند و پس از چرخانک نباره دیگری را از زمیکدتر بود به ینومنت
گ برخاست نبیدر نجوا نِهیاهو باال گرفت، پهلوا وفت.ک نرا بر زمی سرش او

 هایِ هنبوسه بر شا و ردک دنبل نشسته را از زمین کپشت به خا نِو جوا
 امیاب درآویزد.ک نِهاد تا با پهلوان ندیگری پا به میدا نِپهلوا د.ندیگر زدکی

 نآوردا جة همنجه در پنپ کارآزموده امدارِن نِانپهلوا نانامیاب چوک نِپهلوا
 کاپشتِ دیگری را به خ ،دنوتاه و گاه بلکشی کشمکداخت و پس از نا می
ه کی ندخترا شتافت. آوردِ دیگر می همگی به رویارویی با ند و بی هیچ درنرسا می
بسیار شادی  امیابک نِپهلوا درپیِ پی د از پیروزیِنایستاده بود نشهی ارِنک

هم شوری  ندر سرِ شهی نانآ هیاهویِ د.نشد تر می گیختهند و دم به دم برانردک می
 ناس آفریناشن نِپهلوا شد و برایِ ه میهمرا گیخته بود و گاه با ایشاننبرا
  رد.ک و ستایشش می 3دنخوا می

                                                           

 ـ ایوار: غروب / ایوارگاه: هنگام غروب0

 ـ هماورد: حریف / هماوردی: نبرد2

 ـ آفرین خواندن: ستایش کردن3

 



 افسانه شهین 00

 نواپسی ه پشتِکی نرسید و پهلوا نبه پایا 0بیگاه کِزدینشهر  نِانآوردِ پهلوا
ار کو آش نمیدا نِده بود پس از چرخشی پیرامونرسا کآورد را هم به خا هم
و  2بانشهر به سویِد، نردک ه ستایشش میکی نی در برابرِ مردمانفروت نِردک

ی از کی .دندنبه بازویش بب را ینپهلوا نِدِ زرینبازوب شهر رفت تا ایشان 3ارگبذِ
 ه گفت:نشادما ندخترا
 .0امیزدنامیزد ندارد، نآورد  وز همنـ ه
 پرسید: نشهی

 اسی؟نش ـ او را می
 زده پرسید: د و شگفتناو چرخا دختر سر به سویِ

 اسی؟نش مینـ مگر تو او را 
 می باال گرفت و پرسید:کد، دختر سرش را نبانسر ج نشهی

 ه هستی؟نـ بیگا
 هستم. مهرآذرموبد  دخترِ نمـ 

 د، با شگفتی گفت:ندختر باال رفت نِابروا
 اسی؟نش مینامدارِ شهر را ن نِهستی و پهلوا 5نـ دختر موبدِ موبدا

 زده پاسخ داد: شگفت نشهی
 است!د نپیری خردم نیده بودم ارجاسپِ پهلوانـ ش

  دید و گفت:ندختر خ

                                                           

 ـ بیگاه: هنگام غروب0

 ـ شهربان: فرمانروای شهر2

 ـ ارگبذ: فرمانده سپاه شهر3

 خواندنی شبیه ماشاءاهلل گفتن مسلمانان ـ نامیزد: آفرین0

 موبد موبدان ـ موبد موبدان: رئیس موبدان،5

 



 * دلداده 05

دش نبروم 0هم پورِ نجوا ند است، آنپدرم پیری خردم نگما ـ آری، بی
 دد.نب را به بازو می ندِ زرینه هفت سالِ پیاپی بازوبکاست  نشاهی

 ـ خواهرش هستی؟
 ـ آری.

ش نخواهرا رفت. نه او به سویشاکبود  نشاهی وگو با خواهرِ سرگرم گفت
هم پیش رفت تا  نشهی د.ناش زد هنبوسه بر گو نگویا باشد و شادنبه سویش شتافت

چشم به و د ناو چرخا سر به سویِ نه شاهیکگامی نه امیاب را بستاید.ک نِپهلوا
در  ند، زبانگیرا و دلربایش دلِ دوشیزة پرشور را لرزا گاهِن ،چشمش دوخت

 د.نباند زد و سر جنآورد، لبخ نی بر زبانست سخنتوانچرخید و نامش ک
 زودی برآورده شده باشد، مردی پیشِ نه آرزویش بداکجید نگ مینباورش  در

وروی کینامدار و نی نست چشم از او بردارد، پهلوانتوا مینه کرویش ایستاده بود 
ش آتش نگاهِ مهربان گیخت ونا برمی ه در دلشناکودکهراسی اش  ورزیده نِه تک

 .دز می شنجابه 
او بود  همسالِ پگاهه ک نبا ای ،وست شدد نتر شاهی کوچک خواهرِ باروز  نآ

ده نخواماهرو  هکخواهرِ پگاه  مود.ن می کتر داشت و ورزیده و چاب ی درشتنت
خیرة برادرش و  هایِ گاهنه کگ دریافت ندر و بی داشتی بسیار کزیر شد، می
  د.ندنپیو د و به هم مینجوش چشمه می ندامیکاز  نشهی

روزِ دلباختنش سرشار از یادآوری یادمانِ شهین در خود فرو رفته بود و با 
در  ناشتاب د،نه داشتندرختِ بید ال ه زیرِکی و بزرگ کوچک یِمورها شادی بود.

 نو هرچه شایستة خورد کو خس و خاشا  هند و دانردک یدشت آمد و رفت م
 روزِ پس از یادآوریِ نشهی د.نبرد ه میند گرد آورده و به النداشتنپ می ندوختنو ا

                                                           

 ـ پور: پسر0



 افسانه شهین 01

و  راالد گریست.نخرم را  چشم گشود و دشتِ ،دلدادگیش نِفتکوهِ شکبا ش
د و نگل و سبزه بود نِچید سرگرمِ نانهمچ ،0نشاارکپیش دو دخترِ ،وازندل

بافتة  ،ها سبزه نِدلفروز پس از بافت ها بود. سبزه نِبافت سرگرمِ جوی ارِنک نمادرشا
 .آراسته شود گنگارنر هایِ سپرد تا به گلاز نو شهرنخود را به با

 نش بر آکچ نِوفتکگاه با  و چرخِ گاری بود نِردکدرست  سرگرمِیز ن نیهاک
داز نپسرش را برا دلفروز گاه بر و باالیِ رد.ک ی مینپریشا دشت را دچارِ آرامشِ

چرید و  می جویبارارِ نکیابویی زرد  گفت. لب چیزهایی می رد و زیرِک می
 .چمید زار می نی سیاه در چمنمادیا

واز پدید ن ی چشمنروش تابید و سایه می شهر یِوارهایدایواری بر  آفتابِ
 نبسته شده به یابوها از شهر بیرو هایِ گاریی از شترها و نارواک آورد. می
 نارواکهمراهِ  نِمردما رسید. ها از دور به گوش می گولهنز نِشیندل آوایِ آمد. می

 د تا به سویِنراهی شده بودیز پیاده یا سوار بر اسب و استر و درازگوش ن
  .دنگشت یز پیاده یا سواره به شهر بازمینبرخی  د.نبرو نخراسا

 شسته بود و به دشتِنبید  نِافشا هایِ شاخه رِیز شهر نِموبدِ موبدا دخترِ
گش نگارنر دارهایِنپ نِخروشا گریست و در دریایِن رویش می پیشِ زیبایِ

 پا به سویِ پایش او را به خود آورد. نِگشتانا نِی در میاسوزشه کاور بود نش
ش را وارسی نگشتانا نِاز پا درآورد تا میا نالینشید و به سویش خمید و کخود 

ش را پیش برد نگشتانا رد.ک مینای پوستش را گاز گرفته بود و رها  مورچه د.نک
خواست  آمد و می مینوتاه کوش ک دارِ سختنجا را گرفت. کوچک و آرام مورِ

رد تا که گرفتار شده، پوست رها کجام دریافت نسرا د.نکاو ب از پایِی کپوست
رد، پاها و کگاهش نی کدنرا باال آورد و ا نآ نشهی در ببرد.به  نجا

                                                           

 ـ پیشکار: خدمتکار0



 * دلداده 07

 برد و مورچه را رویِ پایین دست د.نده داشتننک بشی خیرهنهایش ج کشاخ
ب و جوشِ نجرد و به ک نسرش ستو رِیدستش را ز شید وکدراز  .هادن کخا

 .چشم دوخت ها ورچهم
رده بود کرهایش  نزمی ه رویِکای  مورچه گاهش را ربود.ن یا دهنلغز کِتاس

راه افتاد و  بارکبه ی د،نبانج هایش را می کایستاده بود و شاخ نجااهم نانهمچ
افتاده  نه در آکاهی کش گذاشت و پرِ نرفت و پا به درو کتاس به سویِ نشتابا

 گرفتار شد. که در دامِ لغزشِ تاسکست برگردد گرفت و خوا ندانبود را به د
 ة گودِنایبه م بیشتر افزود برایِ گریز از دام میتالش بر  هرچهمورچه 

ی کازنو  کرد و شاخة خشکبید و دست دراز نج نشهی لغزید. می کتاس
گ بر چوب نچه به دام افتاد ، مورِردکمورچه دراز  را به سویِ نبرداشت و آ

از  کتاس دگارِنخداو ایگو .شدکست خود را باال بنواتنوشید کزد و هرچه 
پروا فرا رسید و  بی تلخِ مورِ جامِرف .درک یمن رهایشرا گرفته بود و  شپای نیپائ

 افتاد. بشنیز از جن کاپدید گشت و تاسنده شد و از دیده نشاک کتاس نِبه درو
به  چشم نانهمچ شست.نبرخاست و  ندوهگینبه تلخی گرایید، ا نامِ شهیک

اپذیر نگریز دامِ ندوخته بود و گویی امید داشت مورچة شوربخت از آ کتاس
  بیاید. نبیرو
سرمست  نِمادیاسر برافراشت و دید در گوشش پیچید،  0زیشبد ةهیش گِنبا
پس از  باریک اسبِ میان دهد. می ناکهایش را ت دست دو پا ایستاده بود رویِکه 

دوشیزة زیبا  سرخِ هایِ لب دی رویِنلبخ ت.گرف نفرود آمد و تاختدرنگی کوتاه 
 را از زیرِ نشاهی شست و پرِنو نچهارزا شید و بربت را برداشت.کآه  فت.کش

 نشانبود کوکتارها  کِت کبه ت 2هایی زخمه نِشید و با زدک نتارهایش بیرو

                                                           

 ـ شبدیز: اسب سیاه، نام اسب مشهور خسروپرویز )پادشاه ساسانی(0

 ـ زخمه: ضربه2
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 تارهایِ نِش را به جانتابی دلِ پریشا آغازید تا بی نواختنرا آزمود و سپس 
 .بردارد باری از دوشِ دلو زد سازش بری

ه ند و مستانخوا واخت و مین گی مینی دراز بی هیچ درندوشیزة رامشگر زما
گیزِ آوازش فراز و نا دل وایِنوازِ ساز و ندل د و به آوایِنبانج می نسر و ت

 داد. ش میکفرودهایی دل
و  نسراشهر همراه با پ ارگبذِدلداده آواز سر داده بود،  0همان دم که خنیاگرِ

 د.نآمد پیش می به سویِ شهر ژادة خود به آرامین هایِ ارش، سوار بر اسبکپیش
گاهی به ن نانپهلوا نِاز با دیدنبود، شهر خود شیدا و سرخوش از خود بی نشهی

 د.نباندید و سر جنداخت و خنیاگرش انخ دخترِ
از و نشهر د.ندرود گفت ناند و به آنایستاد نوانبا کِزدینسرافراز  نِااروس

ارجاسپ از اسب فرود  د.نگفتایشان پاسخ  د و به درودِندلفروز از جا برخاست
 نو پس از پدرشا نانه پیش از آکگ ناور د.نیز فرود آمدنو جاوید  نآمد، شاهی

تابی  بی نشاهی 2گِنخ یز گرفت.نرا  ایشان هایِ پیاده شده بود، افسارِ اسب
اسبِ سپید با  د.نکست اسب را رها ارِ پدرش خواکاز پیش نجوا نِپهلوا رد.ک می

 زار تاخت.نسرمستِ رها در چم نِمادیا به سویِ نافسارش شادما نِرها شد
 نِیز پس از دادناز ن، شهر3اسِ شهر را به پرسش گرفتنسرش ویِنپیر با نِپهلوا

 رد.کها  امدارِ شهر پرسشنارگبذِ  نِهمسر و دخترا درستیِناز ت ،پاسخِ درخور

گاهی به نیم ن نیشاهداشت،  نجوا نِزادگا نیز با پهلوانوتاه کپرسش و پاسخی 

  گفت: ندانداخت و خنا نشهی

                                                           

 ـ خنیاگر: آوازخوان0

 ـ خنگ: اسب سفید2

 احوالپرسی کردنـ به پرسش گرفتن: 3



 * دلداده 09

 .است دهنشاکرا به خاموشی  دشت نِـ ساز و آوازش هزارا
 گیرد. مینشیدا جز به ساز و آواز آرام  ـ دلِ
 بروم. نچهرشا د به دیدارِ دختِ آفتابنده می و فرماننـ با

 دلسپرده را به نِا پهلواندستی آش ی گیرا و پیچشِا دهنازی و خناز با نشهر
ارجاسپ از  شست.نپیر  نِوگو با پهلوا رد و خود به گفتکدخترش راهی  سویِ

در  نموبدا ه موبدِکد ندا رد و گفت میکآذر گالیه مهرموبد  نِردکدست دست 
 .شهر است بانِشهر پسرِ 0ه دخترش به سرایِنیگا نِدیشة فرستادنا

 گالیة او گفت: سخِاز در پانشهر
خامی  از سرِ ندو جوا نای ه دلدادگیِکیز درخواهد یافت نـ دیر یا زود موبد 

 یست.ن 2امگیک نو ور
 نینه چکید ندا می نشما بهتر از م بزرگ همواره سرافراز باد. ویِنـ با

ه به کدارم  نبیم از آ د.نک پروا و گستاخ می را بی 3ه مردمنهایی چگو دلشدگی
رسوایی  اخوشِنگِ نبا نِاز برخاست نماندانفرز دِنپیو خوشِ وایِن نِیدنش جایِ
 ده شویم.نکسراف

رفت  می نشهی آرام به سویِ هک نگاهی به شاهینشید و کاز ابرو در هم نشهر
 داخت و گفت:نا

پا خواهیم  را بر 0نشاگیران گواه نِجش ندهید، پس از مهرگانـ بیم به دل راه 
  رد.ک

                                                           

 ـ سرای: خانه0

 رانی کامگی: شهوت ـ ورن2

 ها ـ مردم: انسان / مردمان: انسان3

 گیران: جشن عروسی ـ گواه0
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بالة نرد و دکاز او سپاسگزاری  ،ونبا دةننک دلگرم نِسخاز  نارجاسپ شادما

 نیرفت، شه داشت و پیش می استوار و آهسته گام برمی نش را گرفت. شاهینسخ

ه کد نخوا واخت و مین گذشت، می ش مینچه پیراموناآگاه از آنو  نبانسرج

ش دستش دننما دِ یارِ بینبل باالیِ نِد و با دیدنچشم چرخا ای بر سرش افتاد. سایه

 بش افتاد.نش از جنآوازخوا هایِ ی بازایستاد و لبنز از زخمه

 رد.کشست و دست به سویش دراز نرش کپی ندلبرِ سیمی پیشِ پایِ نپهلوا

پیش  هایِ دست ش به سویِنلرزا هایِ را واگذاشت و دست نساز و پرِ شاهی نشهی

 د.نشتافت نآمدة شاهی

دو دلسپرده را به  گاهِنچید و در دشت پی گنشبدیز و خ هایِ گِ شیههنبا

د و نتاخت باد می نهم چو پهلو به پهلویِ نشادما هایِ اسب د.نشاکدشت  سویِ

د چشم از چشمِ نستنتوا مینشست، ن نارِ شهینک ند. شاهینوردیدن زار را درمینچم

 نه آوایشاکوبشی داشت کتپش و  نانچ نتابشا بی هایِ دل د.ندیگر برگیرکی

 رد.ک زش میوانرا  نهایشا گوش

د و به نگ از راه رسیدنگارنر هایِ ای سبزه و گل با دستهواز نو دل دالرا

شست و نمادرش  ارِنکدالرا  د.نیدندرخور ش د و پاسخِندرود گفت نانپهلوا

گریست ن ه به او میکارجاسپ  کِوچکپسرِ  گریست.نچشمی جاوید را زیر

ه کنآ ها شد و بی سبزه نِفتبا دالرا سرگرمِ د.نکاف نگاهش را دزدید و سر پائین

گاه به او چشم  یز گاه و بینورسیده ن نِجوا پایید. د او را مینکگاه نجاوید را 

 د.نما گاهش خیره میندوخت و  می



 * دلداده 20

هشدار از فرازِ دروازه  0رنایِک نخستینگِ نبا .شد می کزدینآرام آرام بیگاه 
 نهرگاه سومی د.نبازگشت آماده شو از شهر برایِ نشدگا نتا بیرو واخته شدن

شد و تا پگاهِ روزِ  وتاه دروازه بسته میکگی ن، پس از درشد واخته مین رنایکبار 
 .ناارگبذ یا شهرب نِشد مگر به فرما میندیگر باز 

گِ نبا نِگ تا برخاستنگارنر هایِ با گل نشانها و آراسته شد سبزه نتفاب ارِک
هایی زیبا آماده  گل تاجِ نگامهر نِجش برایِ نانآ شید.کبه درازا  رنایک دومِ

بر سر  نی از ایزدانشانی، مهرگانمایشِ ندة ننکبرگزار نِد تا بازیگرانرده بودک
 د.نداشته باش

 د،نبرخاست جا از نرا به گاری بست و دیگرا 2یابو نیهاکه کگامی نه
با دیدنِ  نیشه د.نشد 3ها ها و گبه گلیم ش سرگرم گردآوریِندلفروز و دخترا

 شید و گفت:کآه ن جنبشِ آنا
 ـ چه زود بیگاه شد!

برخاست و دست به  اخت.دنجویبار ا گاهی به سویِند و نسر برگردا نشاهی
د نیرومن هایِ به دستش را های دست نیشه رد.کدام دراز نا کازندوشیزة  سویِ
ه خود را رها ک نشهی د.نکاهی از جا ک پرِ ناناو را چو نواج مردِ، سپرد نپهلوا

د و نکجلوگیری  نشاهی نِت رش به سویِکپی نِست از پیش رفتنتوانرده بود ک
 نِگرانگاهِ ندم چشمش به  نهما دش جای گرفت.نومنت دلدارِ در آغوشِ نآ کی

را به  نگاهِ دیگرانداخت تا نا نزمیبر ی خود را کاز با زیرنمادرش افتاد، شهر
  د.نشاکخود ب سویِ

                                                           

 ـ کرنا: نوعی ساز0

 ـ یابو: اسب غیراصیل2

 ـ گبه: قالیچه3
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سر  نشرمگی نشاهی گزید. ندانشید و لب به دکگ خود را پس ندر بی نیشه
ش نو دلفروز و دخترا هافتاد نزمی رویِ نموبدا موبدِ ویِند و دید بانبرگردا

 نشهی برگشت و پوزش خواست. نشهی به سویِ د تا برخیزد.ننک یاریش می
گشت نا برداشت. نزمی از رویِ را رد و بربتکبه پا  نالیند، نبانرو سر ج سرخ

 نانآ گ به سویِندر سوت بی آوایِ نِیدنبدیز با شش شید.کبرد و سوت  نبه دها
 .راهی شد کمرباریک نِمادیا یز پشتِ سرِند نومنگِ تنتاخت، خ

 همتا وشیزة بید نِدگونمک نِگیسوا شد. مینسیر  نبه شهی نگریستناز  نشاهی
 یِنارغوا گِنر گشادش شلوارِ سرش فرو ریخته بود. آبشاری سیاه از فرازِ نچو

هایش  نرا وتاهی تا رویِک یلیِن نِراهیپ .لرزید و در برابرِ باد می ی داشتندرخشا
 داد. مایش مینرا  مرشک یِکباری ندی زرینمربکده بود و نرا پوشا
فت کسرخش ش هایِ لب رد.کگاهش نروی به سویِ شاهین برگرداند و  نشهی

و پریده بود  نهوش از سرِ پهلوا د.نشد نمایانش نسپید و درخشا هایِ ندانو د
 لب گفت: د و زیرِنبانسر ج و ستایش بود. نگاهش سرشار از آفرین

 امیزد!نـ 
 د.نراهی شد نها هم پشتِ سرشا اسب او را گرفت و راه افتاد، دستِ نشهی

د و نگاری شد ش سوارِناو و همراهنبا دیگر در دشت پیچید. رنای بارِک آوایِ
بربت را به  رسیدند. شهینو شاهین به دیگران  نشهی اسب شد. پیر سوارِ نِپهلوا

 نیهاک .گش شدنخ یز سوارِن نواز سپرد و خود بر پشتِ شبدیز جهید، شاهیندل
 نِهم بر زی گنداخت، جاوید و اورنرا راه ا نة یابو را گرفت و آنده

 د.ندروازه به شهر بازگرد نِد تا پیش از بسته شدنشستن نهایشا اسب
 نآ بزرگ نِداانهفت خی از کی بود، نمهرا نِدانخا نِاز بزرگا ارجاسپ

 نارک آن روزگار گرِید یِها ندانخا .دندبوپارس  نِستاا نِه بزرگاکروزگار 



 * دلداده 23

د نهاون ا دره نارک .دنام داشتن کیاذ و زیدنپهلو، اسپ سپاهبدپهلو، ا نپهلو، سور
 یر رب ناذایدنبود و اسپ نستایسها در  نسور گاهِیجا .دنزیست میماد  نِیو سرزم

 نیهفتم ،ناینساسا .دنبرد به سر می ندر گرگا هم ناسپاهبدا د.نردک سروری می
 .دنشسته بودن شورکروایی نبر تختِ فروا یزن روزگارآن امدارِ ن نِدانخا

 یایِنه کجایگاهی ویژه بود، چرا ی دارایِنساسا نِدانخا شهرِ استخر برایِ
خود و  ر برایِپایی استوا روایی جایِنبه فرما نرسید شهر برایِ ندر آ نبزرگشا

استخر  اهیتایِنپرستشگاهِ آ ه به بزرگیِکی ناز زما نساسا رد.کدش باز نفرز
 نِسردارا نِبه جایگاهی درخور میا ندست یافت ی برایِنهانپیدا و پ رسید، تالشِ

 رد.کپارس آغاز  روا برنفرما نِدانسپاه و خا
آمد و  نایراد به نو چرا از ه نچه زما ند، ساساندا مینس به درستی کهیچ 

ام گام به گام پیشرفت نگم نِساسا اهیتا پیوست.نپرستشگاهِ آ نِه به موبدانچگو
 نه بداکبود  ندپروازتر از آناو بل .پرستشگاه رسید جام به بزرگیِنرد و سراک

دش هموار نفرز بیشترِ پیشرفتِ روی راه را برایِ ند باشد، از اینجایگاه خرس
 .ردک

 ناکرو به اردشیرِ باب نروا بر پارس پیوست، از اینفرما نِداناردشیر به خا
 پیشرفت کزیرِ سایة باباو  بود.نامداری ن نِدانه پدرش از خاکچرا ،امبردار شدن

 نروایانفرما نِدازی به سرزمینا رسید و دست دارابگرد شهرِ یارگبذرد و به ک
 نشانشتکو  نانبر آ نآغازید و پس از تاخت دارابگرد را نِپیرامو کِوچک

 خویش درآورد. نِفرما را زیرِ نشانسرزمی
 نِشد ناتواناری از کة آشنشانپارس  نِاردشیر در بخشی از استا شیِکسر

ی در ناکاش نِروزگار، اردوا دِنرازم چرخشِ در پیِ .ی بودناکاش شاهیِنشاه
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بر تختِ  ندِ ساسانفرز کشته شد و ست خورد وکامجوی شنگ با اردشیرِ نج
 .شستنپادشاهی 

شسته نشمشیر بر تخت  و به زورِخاسته نامداری برن نِدانه از خاک نیاناساس
و  ندربارة ساساای  هن، افساناشنبود 0ژادهن نِداد نشان برایِ دناچار شدند، نبود

 د.ننکده نکشور پراکد و در نبسازپسرش اردشیر 
 وانیایِ  هکد نده شد و گفتناماین 2ندارایا از تخمة دارایِ نساسا ،هنگو نبدی

در هند مُرد، فرزند او  گریخت و ،رومی درِنکاز اس سوم دارایِ ستِکپس از ش
 .نیز ساسان خوانده شدند 3هم ساسان نامیده شد و سه پسر دیگر از آن تخمه

به  نساساپنجمین ه ک این شده بودند تا نهانپ ناناو شب نرداک نِمیا همة آنان
 نِدید در پیِ کو باب پارس شد ، پادشاهِکباب نِ، شباناردوا شاهیِنشاه گامِنه

ه او کگامی نه است. نش از تخمة پادشاهانه شباکدریافت  ،خوابی شگفت
خود  نبه وی داد و چو را خویش دخترِ کپادشاه گشود، باب رازش را پیشِ

او  نِشیناش جا وهنده ندی پذیرفت تا در آینرا به فرز او دِنداشت، فرزنپسری 
  شود.

 ساسانیان سراییِ هنپردازی و افسا دروغ دلِ خوشی از نراای نِایانو دا نبزرگا
شهر و نایرا بخشی از در برنکاس د پس از چیرگیِنستندا ه میکد، چرانداشتن

 نشور فرماک 0بخشِ خورورانیِ او بر نِانشیند ده سال جانگامش، چنه ابهنمرگِ 
د سد نیز چنی ناکاش نِشاهان، شاهنیاناکاز اش نایشا ستِکد و پس از شندنرا

                                                           

 ـ نژاده: اصیل0

 ـ داریوش سوم هخامنشی2

 ـ تخمه: نژاد3

 ـ خوروران: جهت غرب0
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دستکاری  0با گاهشماری نیانساسا سازیِ هنپیشی د.نبود نزمی نتاجدارِ ایراسال 
 نساساپنجمین ه کگامی نهچون بر پایة آن پیشینه ، خوان نبود شدة ایشان نیز هم

د سد سال از شکستِ دارایِ سوم از اسکندر نچ ردک می ینشبا کباب برایِ
میانِ پیروزی اسکندر و به  اسانیس دیگر پیروِ گاهشماریِ ، از سویِگذشت می

 پادشاهی رسیدنِ اردشیرِ بابکان تنها چند ده سال دوری بود.
سی به کآمده و  ند به ایراناز ه نه ساساکد نستندا ، بسیاری میسوی از دیگر

د نروزگار آگاه بود نِایاندا نینهمچ د.نا بوده نساکاو چه  یایِنست ندا میندرستی 

 د تا پیروِ باورهایِنرده بودکاری ک شور را دستک گاهشماریِ نیانه ساساک

بر  نبا آغازِ هزارة چیرگیِ اهریم نها، آغازِ پادشاهیشا دربارة هزاره 2ینبهدی

 گامِند سده از هنچ خود در گاهشماریِ روی نیشود. بدن نشهر همزمانایرا

 نآ ده ازنبه جای ما هایِ هنشاند و همة نادیده گرفتنرا  نیاناکاش رواییِنفرما

د ده سال پس از نها چنت هکد ننکباور  نتا مردما دنردکابود نرا  نروزگارا

  به پادشاهی رسیده است! اردشیر ،نزمی ندر بر ایرانکاس چیرگیِ

ه ک ینزماد، نیده بودنخود ش نِشهرِ استخر از پدرا نِبزرگابدان گونه که 

شهر  شهربانِ نایگنزربا نِداناز خاهر یگوچ بود،اهیتا نپرستشگاهِ آ بزرگِ نساسا

ام نه ب نایگنبازر ی ازدختر ،روانفرما نِدانبه خا نپیوست برایِ نساسا بوده است.

ش هموار گردد، از ندانپیشرفتِ فرز تا راه برایِ دنگزی را به همسری برمی کنید

، از این دنشین میروایی نفرما شورد و بر تختِ بر گوچیهر می کباب او بدِ بختِ

  .کنند با فرمانروایِ تازه پیوستگی پیدا کنند زندش تالش میروی ساسان و فر

                                                           

 نویسی قویمـ گاهشماری: دانش ت0

 ـ بهدینی: دین زرتشتی2
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ه کداشت، چرا نیانایرا زدِند ناستخر جایگاهی ارجم شهرِبه هر روی، 
پایتختِ ، نینهمچ د.نآورد پاسارگاد و پارسه به شمار می نِشینرا جا نبسیاری آ

 گامِنبه ه ت.رفته اس به شمار می نایرا ارتشِ پارس همواره پایگاهی برایِ نِاستا
 شهر بود. ندر آ نسپاهِ ویژة جاویدا نِپادگایز نروایی قباد نفرما

 نانهمچاستخر  د،نرا به پایتختی برگزیده بود نتیسفو نیانه ساساک نبا ای
بیش از گذشته  یوهکاهیتا شنپرستشگاهِ آ روزگار داشت. نجایگاهِ واالیی در آ
د و نبست ار میکبسیاری به  هایِ وآورینپرستشگاه  نِبهدی نِیافته بود و بزرگا

 د!نروزگار تازگی داشت نآ نِمردما ه برایِکد نردک برگزار می یهای نآئی
اردشیرِ  تاجگذاریِ نِه جشکی ناستخر از زما اهیتایِنپرستشگاهِ آ دیِنارجم

 بزرگِ نِدایدر مپرستشگاه  نآ .شتجا برگزار شد بیش از پیش گندر آ ناکباب
 هایِ نو آئی 0هایِ مزدیسنایی نبود و جایگاهِ برگزاری جشة شهر پا بر جا نمیا

 رفت. زرتشتی به شمار می نِانبهدی وپدیدِن
روا نی بر شهر فرماکد، تارینرسید هش به دروازنه ارگبذ و همراهاکگامی نه

 نشدگا نبیرو شود. نها روش ند تا خیابانافروخت چراغ می 2نانبا شده بود و شب
 د.نرفت شهر می نِد و با هیاهو به دروندنرسا ه دروازه میخود را ب ناز شهر شتابا

به ه نانفروت ،و ارجاسپ دنسر فرود آورد نساالرشا دروازه در برابرِ نِانگهبان
 .پاسخی درخور داد نایشا 3نِماز بردن

گی رسا فریاد نبا بارو به دشت دروازه  نِانگهبان سردارِ ن،انآ نِپس از گذشت
  زد:

                                                           

 ـ مزدیسنا: سومین کیش ایرانی کهن که بر خردستایی استوار بود و در روزگار کیخسرو رواج داشت.0

 بان: نگهبان شب ـ شب2

 ـ نماز بردن: کمر خم کردن، تعظیم کردن3



 * دلداده 27

 ید.ـ بشتابید، بشتاب
 گفت: نسپس رو به سربازا

 دید.نـ دروازه را بب
د. نند تا خود را به شهر برسانخود افزود د بر شتابِنه در راه بودکی نساک

ه کای  ده بود به دریچهنما نه بیروکد، سردار ندروازه بسته شد بزرگِ درهایِ
 گ برآورد:نشد و دوباره رو به دشت با کزدیند نودشگ ناز درو نسربازا

 ابید، بشتابید.ـ بشت
چشم به  سردار د.نگذشت ند و از آندنخود را به دریچه رسا ندگاندر راه ما

 نپیلت د، سردارِنرا می نفرما کدوخت، آرامش و خاموشی بر دشتِ تاری یکتاری
از  شید و آرامکگریست، آه نپر ستاره  نِشید و به آسماکبوهش ندست بر ریشِ ا

  د.ندنببرا هم  نداد آ ندریچه گذشت و فرما
در آغاز و  د.نرده بودکرا چهار پاره  نه آکبزرگ داشت  نِشهر دو خیابا

 د.نامی داشتن که هر یک دنشهر ساخته شده بود هایِ ها دروازه نخیابا جامِنا
شد و راهِ استخر به  باز میه نهگمتا شهر رو به سویِ 0در اَپاخترِ هنهگمتا ةدرواز

به  2ییمروزن ةدروازآغازید.  جا میناز آ خراسان و راهِ ماد پادشاهیِ نِهکپایتختِ 
دیگر دروازه  شد. شهر گشوده می نراهِ آ شد و رو به سویِ اخته مینبیشاپور ش امِن

و  راهِ پارسه آنجااز  ،دنیدامن میپاسارگاد دروازة  شهر را 3خاوریِ در سویِ
 ةدرواز د.نشد ید منو ه نستایس راهیِاز آن راه و د ش آغاز می نرماک وپاسارگاد 

                                                           

 ـ جهت شمال0

 ـ جهت جنوب2

 ـ جهت شرق3
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گشوده  نسفویو ت شوش ه رو به سویِکبود شوش  ةهم درواز یخورور
 .تشگ یم

ساختاری چهارگوش داشت و  ،گامنه نآ دِ بسیاری از شهرهایِننهما استخر
روزگار  ندر آ شهر نِدژگو وارِید استواریِ گرفت. می نرا در میا نآ 0بارویی

 رش را ازکپی داشت، 2ساروج و گناز سساخته شده  ینبُوار ید .بود زدنزبا
 .دشده بو دهنپوشا آجرای  الیه مایش از دو سوی بان و برآورده خام خشتِ

ها به چشم  دروازه در چهار گوشة دیوار و دو سویِ گرد هایی ینبا دیده
 یِنبا دیده نِمیا دتر.نبل نبارو بود و باالیشا تر از خودِ ها ژرفنآ ه پیِکخورد  می

دوری و ه کد نپا بود گردی بر یمن هایِ ینبا گوشة بارو دیده یِنبا ها تا دیده دروازه
ی مارپیچ ناکها پل ینبا دیده نِدروبود.  نساکها ی دروازه در دو سویِ نشمارشا
 گذرگاهِ باالیِ داد. دو سویِ د میندیوار پیو را به گذرگاهِ باالیِ نانگهبانپایگاهِ 

دتر و نی بلنارة بیرونکوارة ه دیکد نهایی آجری ساخته بود دیوار دیواره
د. نشهر را بپای ناهِ آندر پ نتازشِ دشم گامِنشهر به ه نِبود تا پاسدارا 3دار گرهنک
شش  هکی بود نفرازش خیابا شد، گذرگاهِ م میکبه باال  ناز پاییوار ید ایِنپه

  د.نبگذر نآ ازهم  یِپهلو به پهلود نستنتوا یمسوار 
د و به نردکگی ندر آنجاد، نشهر پیش رفت نِمیا نِش تا میدانو همراها نشهی

 ش به سویِنارجاسپ و همراها جدا شد. نراهشاد و ندیگر بدرود گفتکی
ار و کپیشاز رد و کج کراه  شهربان 0ارگِ به سویِ ارگبذ د.نرفت بیشاپوردروازة 

                                                           

 ـ بارو: دیوار، دیوار شهر0

 بتن ـ ساروج: نوعی2

 ـ کنگره: آجرچینی باالی دیوار3

 ـ ارگ: کاخ فرمانروا0
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دروازة  شیده شده به سویِک نِیز خیابان ناز و دیگرانشهر ش دور شد.نپسرا
ی ند و به خیاباناهیتا گذشتند، از برابرِ پرستشگاهِ آنپیش گرفت شوش را در

 د.نتر پیچید کوچک
د و نسر برافراشته بود نمیدا ارة دو سویِنکی در گِ شهربانپرستشگاه و ار

 نِمردما هایِ هنخا د.نداشتنه همتایی در شهر کد نوه بودکد و باشنهایی بل اخک
 هایِ اخکی نشین د و همنآمیخته بود شهر به هم در جای جایِ گر و فرودستنتوا
 بخشید. می سری خوردة خشتی ساختارِ شگفتی به شهرتو هایِ وخکآجری و  دِنبل

دیگر هم  در سویِ شد. باز می نمیدا نیز به همانبازارِ سرپوشیده  0درگاهِ
 رد.ک مایی مینشهر خود بزرگِ بارِنا آب بدِ زیبایِنگ

 نِگو خاموش بر پشتِ تخت .شددلگیر  نراهشا نِدگر شد پس از نشهی
 وگویی خوش از و دلفروز گفتنهرش رفت. آهسته پیش می وبود شسته نشبدیز 

 رد. ک پچ می د و دالرا در گوشِ خواهرش پچنداخته بودندرا
 گیِنبسترِ هموار و س نِیافت نبا پایا جامید.نباغی ا وچهکبه  کتاری نِخیابا

 هایش با جیرجیرِ ها و چرخ تخته جیرِشد و جیر می ن، گاری باال و پایینخیابا
یز نش ناخاموشی پیش گرفت و همراه موبد ویِنبا آمیخت. یها درم کجیرجیر

شاد باغ دل کوچهة نخوشِ شبا به هیاهویِ نو از گوش سپردند تا بانردک نانچ
  پیچید. وچه میکیز در نها  سگ گاه آوایِ گردد.

یده شد و نتق و توقی از پشتِ در شیابو ایستاد،  د.نبزرگی رسید به درِ چوبیِ
مرد  شد. جیرجیر گشوده شده، سایة مردی پدیدار کِخش با آوایِ نای از آ گهنل

 ارِکپیش نِدانهمسر و فرز او را داد. و پاسخِنبا آمد گفت. و درود و خوشنبه با
 یز گشوده شد.ندر  گة دیگرِنل د.نیدنشایسته ش د و پاسخِندرود گفتاو ه به نخا

                                                           

 ـ درگاه: جایگاه در، ورودی0
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یز پشتِ سر گاری ن نداخت و گاری از در گذشت، شهینیابو را راه ا نیهاک
رد و پس از کمرد پاسخش را داد و ستایشش  .درود گفت 0گنراهی شد و به آژ

 نشهی رفت و افسارِ اسبش را گرفت. نشهی شبدیز در را بست و به سویِ نِگذشت
 ش رفت.مادر به سویِ پسرد و سکوازش نشبدیز را  نفرود آمد و سپاس گویا

 از و دخترش به سویِنشهر بود. نها روش ه در پرتوِ چراغنخا جلویِ نِایوا
آجری  نِارِ استخرِ چهارگوشِ گسترده در برابرِ ساختمانکهاده شده ن هایِ تخت

 پرسید: ند، شهینرفت
 یامده؟نوز باز نـ پدرم ه

 گ پاسخ داد:نآژ
 د.نک می 2اخترماری ـ سرورم بر بامِ سرای

 .باغی خرم و آباد ساخته شده بود نِدر میا آذرمهر وبدم بزرگِة نخا
ی ناکپل آجری در دو سویِ نِهشت ستو ی دلباز.ناستوار و آجری با ایوا ینساختما

درگاهِ  د پله به سویِنچ ناکزیرِ پل د.نداشت گه مینرا  نایوا 3ةندوسویه آسما
بام باال  به سویِدیگری  نِاکیز پلن نچپِ ایوا در سویِ د.نرفت می نپایی نزیرزمی

  رفت. می
 بر بامِ شد. یگهداری من نبسیاری در آ ه چیزهایِکبارِ بزرگی بود نا نزیرزمی

 نشهی نِبزرگ شداز ه پیش کد نساخته بود کوچک 0ای یز سراچهنسرای 

شد  اخترماری می سرای سرگرمِ ه موبد بر بامِکهایی  شب پدرش بود. 5پشتِن جنگ
                                                           

 ـ آژنگ: چین و چروک0

 شماری، علم نجوم ـ اخترماری: ستاره2

 ـ آسمانه: سقف3

 ـ سراچه: خانة کوچک0

 نپشت: کتابخانه ـ گنج5
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بسیار  0نپاختراو اَ 3نخترااَ 2نِو ایستیش 0نویشاز رَرفت و  او می زدِنش کدختر

 نست با او در میاندا اخترماری می شِنچه از دانآ ،نیز شادمانموبد  .پرسید می

ه نیگا ی برایِنآسما هایِ ی پدیدهندی و چونگذاشت و دربارة چرایی و چ می

 گفت. می ندش سخنفرز

در  5ایینربُ هایِ هنشانی گذشت و کودکاز مرزِ  که دخترکگام نه ناز آ

بام را به او  رد سراچة رویِکشد، خواهش  نمایانر و رفتار و گفتارش کپی

پشتش را به ن جناچار شد گنه موبد کپای فشرد  نانچناش آ د و بر خواستهنبده

 سرای ببرد و سراچه را به دخترش بسپارد.

 ار،کوادة پیشنخاة نی خاکی خشتی بر پا بود. د سرایِندیگرِ باغ چ سویِ

ابزارِ و  بارِنو چهارمی ا نچهارپایا 1ه، سومی آخورِندیگری گرمابه و آشپزخا

آخور دیده  کِزدینو بزرگ هم  کوچک د چهاردیواریِنچ دام. کِخورا

 د.نبود 7گاه پیشاب وی نه و مرغدانبوترخاکه کشد  می

 نگاهی به آسمان نشهی رم داد.نازبالشی نشست و پهلو به نتختی  از رویِنشهر

 داخت و زیرِ لب گفت:نا

  ی است امشب!نـ چه ستاره بارا

                                                           

 ـ رویشن: حرکت0

 ـ ایستیشن: ایستاده بودن، سکون2

 ـ اختر: ستاره3

 ـ سیاره0

 ـ برنا: نوجوان5

 ـ آخور: طویله1

 گاه: توالت، دستشویی ـ پیشاب7
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تیره  نِة آسمانسی 0ای هنشخا دوخت. نمادرش سر برافراشت و چشم به آسما
شید و کو آه نبا ش به جا گذاشت.ناپایداری از گذرِ شتابان اییِنافت و روشکرا ش

 سرایِ ویِنبا د.نزدِ خود فراخوانو دلفروز را  گاهی برگرفتنشبا نِگاه از آسمان
 گ پاسخ داد:ندر ار بیکپیش

 و.نـ آمدم با
 برخاست و گفت: ند، شهینو رسانه دلفروز خود را به تختِ باکگامی نه

 بفرست. نزدِ منواز را نم دلنک ـ خواهش می
 چشم. بهـ 

بام رفت و  نِاکپل به سویِ نایوا نِاکپل نِوردیدنراه افتاد و پس از در نشهی
پشتِ پدرش  د.نکپرا خوشی می بود و بویِ نی وزاکنادِ خب .دنخود را به بام رسا

پیش رفت و  وشت. دخترن چیزی می چراغ اییِنروش شسته بود و در پرتوِنمیزی 
رد، کگاهش نموبد سر برافراشت و  رم و چرب به او درود گفت.نبا آوایی 

دخترش  ازآلودِندرودگویی  د و پاسخی گرم برایِنوفاکهایش ش لب دی رویِنلبخ
 راست.آ

 شست و پرسید:نپدرش  ارِنکپیش رفت و  نخراما نشهی
 ه؟ند مردِ فرزانتازه چه دار نِسخ نـ ستارگا

 شید و پاسخ داد:کاو  وازشی بر سرِنموبد دستِ 
 م.کد دخترنـ خاموش

 شید و گفت:کابرو در هم  نشهی
 بسته است!؟ نشانانایم گوش به سخند یا پدرِ دانـ خاموش

  گفت: دید ونخ موبد آهسته

                                                           

 سنگ ـ شخانه: شهاب0
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روزگار است خواستار بسیار دارد، چشم و گوش  ه سرآمدِکختری دـ 
 ه درخورِ جایگاهت باشد.کی نهشیار باش تا همسری بگزی بگشای و

 یست؟ندرخورِ جایگاهم  نمهرا نِدانامدارِ خان نِـ آیا پهلوا
 شید و پاسخ داد:کموبد آه 

رش درخور و شایسته دلی پورِ نگما روزگار است، بی نِامانکینـ ارجاسپ از 
 است.

 پذیرید؟ مینخواستگاری  را برایِ نانـ پس چرا خاموشید و آ
واز چراغ به ندل دوخت. نشید و چشم به آسماکبوهش نا موبد دست بر ریشِ

را  نشهی خوابگاهِ هایِ سراچه رفت تا چراغ دست بر بام فراز آمد و به سویِ
 آمد و پرسید: نباز به سخ نشهی بیفروزد.
 چه هستی؟ نِگران چه روی خاموشی؟ دلـ از 

دخترش دوخت و سر  نِگرانگاهِ نبرگرفت و چشم به  نگاه از آسمانموبد 
 د و گفت:نبانج

شده، هرچه بیشتر  نهایم پریشا ام، خواب ه سردرگم شدهکد ماه است نـ چ
از  نما و ارجاسپیا نِپیرامو نگردا 0بداختریِ نم ایندا مین یابم. متر میکجویم  می
 ه روی پدیدار شده است.چ

 نآ هایِ ینزبا برآمده از چرب ندگیمانز نِپدیدار در آسما بداختریِ نـ آیا ای
 یست؟ن دربارِ شهربان 2پوشِ نیانپر کِنجوا

را فروخورد و  شد، به سختی خشمش نمایانموبد  نِی در چشماناگهانخشمی 
  آهسته پاسخ داد:

                                                           

 ـ بداختری: شومی، بدعاقبتی0

 ای رنگارنگ و نرم ـ پرنیان: پارچه2
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د نتوا مینس کهیچ پرآوازه هستی و  نِاه دلدادة پهلوکم ندا یستم، مینخرد  ـ بی
 د.ناو را از دلِ شیدایت برا مهرِ

 ید؟نک ـ پس چرا دست دست می
، او وگو خواهم کرد گفت ارجاسپ روزِ جشن با، 0مکیچنک نکشتاب مـ 

 ور را بگشاییم.کگرة  ندیشی اینا یم با همندی است، شاید بتوانپیرِ خردم
 به سویِو ة پدرش زد، برخاست نبر گوای  دید، سر پیش برد و بوسهنخ نشهی
زیرِ لب زمزمه  دوخت و نارِ دیگر چشم به آسماموبد ب اش رفت. سراچه
 .آغازید
 ده بود.رک نها را روش واز همة چراغندل رفت. ندر گشود و به درو نیشه

بود  نی گریزاکدخترِ موبد از تاری مود.ن می نروش روز نها چونآ سراچه از پرتوِ
ویژة چراغ  نِروغ نِفراوا نِدنبود و از سوزانپدرش  دهایِنرِ پاکو گوشش بده

 رد.ک مینپرهیز 
را گشود و از  نار زد و آنکرا جرة رو به بام نپ پردة آویخته در برابرِ نشهی

ها باد در  جرهنپ نِبا گشوده شد وچه را بگشاید.کجرة رو به نواز خواست پندل
پایش  تا دیوار ایستاد و سر گچبریِ نِیاة اسیر در منآی در برابرِ شد. نسراچه روا

 واز به سویش آمد و پرسید:نرد، دلکداز نرا برا
 مالید؟ می نتانبر ت نـ امشب روغ

 ه، برو بیاسای.نـ 
 ـ چشم.

 گفت: نراه افتاد، شهی کدختر
 ی؟ورآ یمبربت را برایم  ،وازمندلـ 

                                                           

 ـ کنیچک: کنیزک، دختر نوجوان0
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 چشم. بهـ 
دست  .گذاشت 0ندا امهج یِرد و روکمرش باز کرا از  نیزر دِنمربکآهسته 

ها درخششی  زیرِ پرتوِ چراغ هکدی نمربکهاد و زیرچشمی به نمش کش رویِ
 رم ون بست چرخشی مر میکه را ب نهرگاه آ گریست.نده داشت ننک خیره

برایِ موبد مهرآذر د ناز ه بود 2شیکپیش شد. گیخته مینمش براکد در شنخوشای
گیز نوپیشه ساخته شده، مهرای جادنگفت به دستِ زرگرا می اش که آورنده

 بخش. است و آرامش
گام بسته نه هکبود  نمایاند نمربک نِمیا در گردیِ نخورشیدی پرتوافشا

پر گشوده  3همایی چپِ خورشید در سویِ ایستاد. افش مین باالیِ ،مرکش به نشد
 هایِ یز گلن همای و گاو شد، دو سویِ شسته دیده مینراستش گاوی  و در سویِ

رم سوار شده بود، چرم را نچرمی  رویِ نبخشِ زری د.نردک مایی مینخودپر  جنپ
 د.ندوخته بود نشمیپای  یز به بافتهن

 هاد و پرسید:ن نخواب شهی تختِ ز آمد و بربت را رویِواز باندل
 دارید؟ن یـ فرمایش
 ، شب خوش.نینازنـ سپاس 

  شاد بخُسپید. یز خوش باد،نـ شب بر شما 
 0درِ مهتابیِ راه افتاد و به سویِ نشهی ا پشتِ سرش بست.واز رفت و در رندل

 کوچة تاریکگرة دیوار ایستاد و به نکارِ نکگذشت و  نسراچه رفت، از آ

                                                           

 ـ جامه: لباس0

 ـ پیشکش: هدیه2

 ـ همای: پرندة خوشبختی3

 ـ مهتابی: بالکن، تراس0
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د و به شهرِ خاموش نش را به بازی گرفته بود، چشم چرخانباد گیسوا گریست.ن
بشی نج مهتابی یِرو هروب باغِ نِشاخ و برگِ درختا داخت.نذرا اگاهی گن
 رفت. نبرداشت و بیرورا بربت  ،ش برگشتکوچک به سرایِ د.نپرور داشتدارنپ

یش را نریخته بر پیشا شست، موهایِنرد و رویش ک ندر مهتابی په ای چهکتش
 رد.ک نواختنشید و آغاز به ک نرا بیرو نار زد، پرِ شاهینک

ده نزیگندوشیزة رامشگر پس از فرازی برا پاسی از شب گذشته ساز و آوازِ
اسة که دست بر نوازشگران نشهی یافت و آرام خاموشی گرفت. نشینودی دلفر

پرة سیاه و بزرگی از برابرِ  شب نآ کی شید و دمی ژرف فرو برد.کسازش 
چشم گشاد گرد و هرچه در  اپدید گشت.نی کش گذشت و در تاریندیدگا
ستاره بر فرازِ سرش سوسو  نهزارا یافت.ن نی از آنشانرد کاوش ک نآسما

 رد.ک گاهش را پر مین نشبی قیرگو یِکآورد تاری ه میکد، سر به زیر نزد می
 نبه شاهی ،پیشِ رویش یِکشست و خیره به تارینبشی نی دراز بی هیچ جنزما

چه از نآ بخشید. نجا 0ای امهکآرام آرام جوششِ مهرِ سرشارش به چ دیشید.نا
 ناگونو فرودهایی گو فراز نرد و بداکد بار زیرِ لب زمزمه نآمد را چ دل بر می
رد تا راهی کبید و ساز از آغوش برگرفت و پرده دگر نجام از جا جنداد، سرا
  د.ندیگر بز

بید و راست ناز از جا جنشهر ساز در دلِ شب پیچید. آوایِ ی آغازید.نز زخمه
را  کنخ آبِ ش آرامشِنگشتانشسته بود و با سراناستخر  ارِنکه کموبد  شست.ن

 نِگرانگاهِ ن گاهش به سویِنگریست و ند و به بام نگردارر بزد، س بر هم می
 ه داشت.نه شوری دگرگوکداخته بود نو درانگی نآه نشهی شیده شد.کهمسرش 

                                                           

 چکامه: شعر، سرودهـ 0
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ی خورد و ناکو تنبا شست.نشد و پهلویش  کزدینموبد برخاست و به همسرش 
 هاد و آهسته گفت:نة شویش نسر بر شا

 رد؟کدارد، چه خواهی نپر شور پروایی از رسوایی  نینـ سری چ
 نِآبست 0شبِ دیریاز نم ایندا مینوتاه، کده و دستم از همه جا نـ پایم در گل ما
 چه رویدادی است.

خوشش در شهرِ خاموش  وایِنرها و آسوده آواز سر داده بود و  نشهی
. با فرود دنرسا ا مینه و آشنبیگا پروا به گوشِ د و رازِ دلِ شیدا را بینکپرا می

ای  اسهکای آب و  وزهکاز از جا برخاست و نشهر ،گِ ساز و آوازنبا نِآمد
 در پیش گرفت.را بار برداشت و راهِ سراچه کخش

مادرش از راه رسید و  را بر تارِ سازش زد و آرام گرفت. زخمه نواپسی نشهی
 هایِ دست نِدخترش را میا هاد و سرِنوزه کاسه و ک شست.نارش نک نخوا نآفری

 نشهی آورد. نها بر زبا او زد و ستایش ها بر سر و رویِ و بوسهش گرفت نمهربا
ی نوتاه زماکرفت و  نی سپاس گفت و از جا برخاست و به درونبا فروت

رد و کپر را وزه را برداشت و جام ک شست.نگذشته باز آمد و پهلوی مادرش ن
 رد و گفت:کمادرش دراز  را به سویِ نآ

 وشید.نـ بفرمایید ب
 م، گوارا باد.کلبرد نوشِ جانـ 

 شید و گفت:کآه  ونبا د.نباال برد و به لب چسبا را دی زد و جامنلبخ
شبی را آزموده  نینچ دارمنو خاموش است، به یاد  کـ شبی بس سرد و تاری

  باشم.
 :شید و گفتکاز ابرو باال ن، شهرگریستنزده به مادرش  شگفت نشهی

                                                           

 ـ دیریاز: دراز، تمام نشدنی0
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 ییده است!ه گویی شاخ بر سرم روک گرین می مرا نانـ چ
 ای؟ داختهنبر دوش ا ناه شالِ پشمیکنجا نینـ در گرمایی چ

یابی، امشب  مینه سرما را درکباشته از آتش نت انـ دمت گرم است و درو
 ی دارد.نزمستا سوزیِ

 هاد و گفت:نش کیچنک یِندست بر پیشا از پشتِنشهر
م بچایی یت سرد است، بیم دارند، پیشانها را بب جرهنـ به سرای بازگرد و پ

 م.کدلبر
 .است م افسرده گشتهنسوزم و برو می نـ از درو

 ده خواهد بود.نفردا روزی فرخ پسمادر،  نِـ سخت مگیر جا
 گویی؟ می نینـ از چه روی چ

 نسخ ندتانبه دیدارِ ارگبذ خواهد رفت تا دربارة پیو روزِ جشنـ پدرت 
 د.نبگوی

 گره گشوده خواهد شد؟ نداری اینپ ـ می
 باش دخترم. ـ امیدوار

 از جا برخاست و افزود:
 ارت خواهد افتاد.کدیگری در  ، اگر بچایی گرهِنشینجا منای نـ بیش از ای

 اسه برداشت و گفت:کای از  دید، برگهنخ نشهی
 یست.نارگر کتبدارم  نِ، برو آسوده باش، سرما در تنـ دلواپس مباش مادرجا

سرد و آرام  به راستی شبی و رفت. ة او زدنای بر گو از خم شد و بوسهنشهر
 گِنه بانرسید و  ها به گوش می کجیرجیر جیرجیرِ ه آوایِن و خاموش بود.

 د.نرده بودکاری فراموش کیز خویشن نگردا چراغ نِانبا ها، گویی شب سگ پارسِ
 شد.  مینیده نشنیز  نه ما بیداریمِ ایشاکگِ آرام بخسپید نبا
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اش را  امة تازهکبه بر گرفت و چو نوشید، زانمی آب کبرگه خورد و د نچ
رش را کپی نیافت، گرمایی سوزا مینخواب به چشمش راه  رد.کزیرِ لب زمزمه 

ید، خاموشی را خوش نش مینرده بود و هیچ کگوش تیز  رد.ک تاب می بی
را  نشد، آ نبرخاست و بربت را به دست گرفت و به سراچه درو داشت. مین

چه را کوزه و تشکاسه و ک ی بازگشت.هاد و به مهتابنخوابش  تختِ رویِ
وزه را کاسه و کداخت، نا نزمی چه را رویِکرفت، تش نبرداشت و به درو

جرة نپ ه آویخت و به سویِنآی پارچة سیاهی در برابرِ ه گذاشت.نآی جلویِ
مهتابی  درِ شید، به سویِکرا  نپشت آ هایِ را بست و پرده نمهتابی رفت و آ

و  0ردکگ نوچه به گوشش رسید، درکسایشی از  ایِآو دد.نرا بب نرفت تا آ
جرة رو به بام رفت و ندر را بست و به سویِ پ ید.نشنگوش ایستاد، هیچ آوایی 

و شلوار از  نرفت، پیراه ندا جامه به سویِ شید.کاش را  را هم بست و پرده نآ
 د و گشادی پوشید.نسپیدِ بل نِرد و پیراهک نبرو نت

به جا  نی را روشکها ینرد و تکدیگری خاموش ی پس از کها را ی چراغ
اش را  گِ تازهنشست و بربت را برداشت تا بارِ دیگر آهنتخت  رویِ گذاشت.

 وازد.نب
سازش  د و زخمه بر تارهایِنبانج سر می آواز سر داد.رامشگری آغازید و 

 یتبدارش با خَ نِشد و ت تر مینش دم به دم فروزانافروخته در درو آتشِ زد. می
باشته از نا کتاری هیمنسراچة  شد. ش خیس مینسیمگو ده از پوستِنتراو
رد و آرام کش کدوشیزة دلباخته فرو خوشِ وایِن دارپرور بود.نپ هایِ نروش سایه

  به خاموشی گرایید.

                                                           

 ـ درنگ کردن: ایستادن، صبر کردن0
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لرزشِ  ه چشم دوخت.نآی رد و به پارچة سیاهِ آویخته در برابرِکگی دراز ندر

و  نافتاده بر چی هایِ بشی به سایهنپارچه ج یِچراغ رو نِة لرزانزبا پرتوهایِ

بد و نج پوششِ تیره می نآ داشت چیزی در پسِنپ می داد. می نآ کچرو

را  نشید و پرِ شاهیکهاد و در بسترش دراز نار نک را بربت آید. نرویوشد بک می

ورد و آرامش از آ به سختی دم برمی دوخت. نگرفت و چشم بدا پیشِ رویش

 و گریخته بود.شیده کدلش پر 

خیسش چسبیده بود و آزارش  نِش بر تکازن کِپوشا زد. درپی دم می پی

گرما را تاب  .د و دوباره بر بستر غلتیدنک ناز ت نداد، برخاست و پیراه می

است و جام برخنسرا یامد.نآورد، بارها پهلو به پهلو شد و خواب به چشمش  مین

 نِچشم به درختا را گشود. نار زد و آنکها را  جرة مهتابی رفت، پردهنپ به سویِ

پوفی  شد. مینها دیده نآ بشی در شاخ و برگِنی دوخت، هیچ جکخفته در تاری

 ارِنکرفت و  ندر مهتابی رفت، در را گشود و از سراچه بیرو رد و به سویِک

 دوخت. نهاد و چشم به آسمانگرة آجری نکدیواره ایستاد و دست بر 

سر فرود آورد و چشم به  وچه گوشش تیز شد.ک سایشی از آوایِ نِیدنبا ش

دم  نگوشش تیزتر از همیشه آوایی چو دید. مینپایش دوخت، هیچ  زیرِ یِکتاری

یافت و  ه به او دوخته شده بود را درمیکگاهی ن یِنگینید، سنش ی خفه را مینزد

 ویِکبه  نگریستنوتاه و کگی نپس از در دید. مینرد چیزی ک هرچه چشم تیز می

رد و چرخید تا به بسترش کد نی و خاموشی سر بلکته در آغوشِ تاریخف

ه کسایة مردی  نِد و با دیدنرو برگردا نوچه پیچید، شتاباکآوایی در  زگردد.با

 پرسید: نگی لرزانداشت دلش فروریخت. با با آهسته گام برمی

 یستی؟کـ 
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 یستاد.رام بازگشت و زیرِ مهتابی امرد ایستاد، چرخید و آ نِسایة لغزا
 دوباره پرسید: د دید.نومنسایة ت نِا در چشماندرخششی آش

 یستی؟کـ 
 ای شیدا. ـ دلباخته

دم گوشش را  نه تا آکوایی بود ن نتری به گوشش خوش نشاهی آوایِ گِنآه
 پرسید: نشادما باشد. آنجاه دلبرش کجید نگ میندر باورش  رده بود.کوازش ن

 ی؟نک یجا چه م نم ایزندگی نِآسما نِـ شاهی
 آیم تا به ساز و آوازت گوش بسپارم. ـ هر شب می

 ـ هر شب؟
 ـ آری، هر شب.

 دید و گفت:نخ نشهی
 نگردا چراغ نِانبا شب نِیامدناز و ارگبذ بروم  خواستم پیشِ ه میکـ مرا بگو 

 م.نکگالیه  نویماکبه 
داخت، نگ انچ نشهی نِشگفتی بر جا پرواییِ بی گفت.ندید و هیچ نخ نشاهی

 ته پرسید:آهس
 ی از دیوار باال بیایی؟نتوا ـ می
 تاب پرسید: رد، بیک پا به پا می ند، شهینخاموش ما نشاهی

 ـ چرا خاموشی؟ چیزی بگو.
مرش کد را از نمکرد، گویی داشت کچشم تیز  نشهی بید.نج نشاهی

 چرخشِ آوایِ گرفت. ندوشیزة شیدا درخشید نِشادی در چشما فروغِ گشود. می
باال آمد و  ندی پیچانمکگامی پس رفت،  نشهی ه پیچید.نشبا وشیِد در خامنمک

 نپیلت نِهاد و دید پهلوانگامی پیش  نشیده شد، شهیکشست و نای  گرهنبه گردِ گ
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رش سراپا آتش بود کوار داشت، پی هندلش تپشی دیوا آید. رمی از دیوار باال مینبه 
 رد.ک دلبرش بر بام دم شماری می نِرسید و برایِ



 

 
 
 

 نچشمة جوشا
 
 
 

خیز  یمنخدای از خواب پرید،  هنخا .0خروس خروش برآورد نخوا خروس
آرام از بستر برخاست و از  .داختنخفته ا ویِنگاهی به چهرة بانشد و 

را  نخوابگاه رفت و آرام آ درِ آلود به سویِ خواب شد. نخواب بیرو تختِ
 راه افتاد. را پیش گرفت و نرفت، چراغی افروخت و آ نگشود و بیرو
ه چراغی در کرفت  گاه می پیشاب موبد به سویِ گی دیگر برآورد.نخروس با

 بادِ د.نردک پچ می ش در سراچه پچنو مهما نشهی فروخته شد.ارش اکة پیشنخا
 شید.ک می نوازش بر شاخ و برگِ درختان بود و دستِ نی وزاکنخ

شیرش را به جر و شمنمر بست، خکد بر نمربکرد و ک نبه ت کپوشا نشاهی
چراغ را باال گرفته بود و چشم از او  نشهی د به دست گرفت.نمکمر زد و ک
دیر  نامیابیشاکد شبِ نآرزو داشت بدرود فرارسید. نِجام زمانسرا داشت. مینبر

گزیری جز  و در راه بود سپیده د.نچشنجدایی را  هرگز تلخیِ نانبپاید و آ
  د.نداشتن بدرود

وردید و نرا در ناکآرام پل بام رفت. نِاکپل ه سویِموبد دست و رو شست و ب
باخت و  گ مینر نآسما تیرگیِ داخت.نگاهی به خاور ان هاد.نسرای  پای بر بامِ

                                                           

 ـ خروش برآوردن: آواز سر دادن0
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بام  ارِ دیوارة لبِنکد و چراغ را نرسا مازشنخود را به جایگاهِ  زد. سپیده سر می
گوشش  آوایی در دوخت. نایستاد و چشم به آسما 0نگذاشت و رو به خورآیا

 ید.نشنرد و هیچ کگی ند، درنسراچه چرخا رد و سر به سویِکپیچید، گوش تیز 
 د و زمزمه آغازید.نسر برگردا

یش بی اآو نِد از بام و برخاستنمک نِده شدنکه پس از فرو افک نو شاهی نشهی
د و آهسته در نبینجوتاه کگی نپس از درد، نرده بودکبش ایستاده و گوش تیز نج

فت و به سختی از هم کش نهایشا لب نِای میا بوسه د.نردکپچ  پچدیگر کی گوشِ
د را نمکش سرِ کباری نای از بام فرود آمد و دلبرِ میا سایه نچو نپهلوا د.ندنکدل 
 گرفت. کبر خا ند را پیش از رسیدنمک گردیِ نشاهی رد.کگره آزاد نکاز 

 اپدید شد.نی کآهسته راه افتاد و در تاری سپس مر زد،کد را پیچید و بر نمک
باشته از نا خوابش رختِ وابگاهش بازگشت و بر بسترش غلتید.به خ نشهی

چشم بر  و بویی دیگر داده بود.گ نر شدگینه مهرش به زکمردی بود  نِت بویِ
 هاد و دمی ژرف فرو برد.نهم 

افت و تیرگی را کش را می نچیره بر آسما یِکة تارینسی افزای ایینمهرِ روش
 د.نخوا می نگینآه 2دوخته بود و یزشی نة آسمانراکوبد چشم به م د.نرا پس می

اش  دهننک ها سر برآورد و درخششِ خیره وهکگیز، خورشید از پسِ ندر دمی شورا
  باشت.نرا ا نمردِ سرودخوا نِچشما

 باغ را فراگرفته بود. ندگانپر هیاهویِ گسترد. نایی در سراسرِ شهر دامنروش

زد و در آغوشِ باد پیچ و تاب  می نه بیرونآشپزخا زِ بامِة فراندودی سپید از روز

 ی پس از دیگری بر لبِ بامِکه ینبوترخاکآمده از  نبیرو بوترهایِک .خورد می
                                                           

 ـ خورآیان: جهت شرق0

 ـ یزش: دعا خواندن، نیایش کردن2
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مایی نخود نانکبقو د و بقنچرخید ها می ر گردِ مادهن نِدگانپر د.نشستن سرای می

 د.نردک می

راه  رد.کآتشش را خاموش چراغ را برداشت و  داد. نخود پایا یایشِنموبد به 

در دست از راه رسید و به  مسین 0آبریزیواز نافتاد و از برابرِ سراچه گذشت، دل

ارِ نکاش  هنخا ویِنرفت، با نموبد پاسخ او را داد و پایی درود گفت. 2هنخا خدایِ

و برخاست نبا رسا درودش گفت. گیِنشست، موبد با با شسته و روی میناستخر 

 د و پاسخ داد:نهمسرش چرخا را به سویِ اش گشاده و رویِ

 پرورم.مهر سرایِ 3گارِنـ درود بر خداو

 گیز است.نا ـ پگاهی دل

 را. نـ سپاس یزدا

 ـ سپاس سپاس.

 را گشود. نار زد و آنکجرة رو به بام را نپ ابرِآویخته بر هایِ واز پردهندل

ه را بست و جرند و پنگرفت، رو برگردا ندانداخت، لب به دنا نگاهی به شهین

رفت و خود را به خواهرش  نبیرو کوچک آهسته از سرایِ شید.کها را  پرده

ور نارِ تنکیز نموبد بود، دلفروز  برایِ 0اشتایین نِردکدالرا سرگرم آماده  د.نرسا

  پخت. می نانشسته بود و ن

 دید و آهسته گفت:نخواهرش چیزی گفت، دالرا آرام خ واز در گوشِندل

                                                           

 ـ آبریز: پارچ آب، آفتابه0

 ـ خدای خانه: صاحب خانه2

 ـ خداوندگار: صاحب3
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 روتختیِر و گییزه بکپا روتختیِ و برایشناز بااست،  0نشتادَ نشهی نگما ـ بی
 بسترش را هم بیاور تا بشوییم.

 رد چه بگویم؟کو پرسشی نـ اگر با
 د، برو.نک مینـ پرسشی 

 ک، دخترتخت لمیده بود و رویِنبا ای رفت.سر د و به سویِنبانواز سر جندل
 شد و آهسته گفت: کزدینبه او 

 را بشوییم. نشده، باید آ نیکدوشیزه چر ـ روتختیِ
 بیدار است. نـ شهی

 وز خفته است.نو، هنه بانـ 
 ؟جه استندام گکه در کی ندا جه روتختی بردار، مینـ خود برو از گ

 ـ آری.
بوهِ نا ای ایستاده بود و موهایِ هنموبد در برابرِ آی واز به درونِ سرای رفت.ندل

ای برداشت و خود  یزهکپا روتختیِ 2پرستار کِدختر زد. ه مینسر و ریشش را شا
ارِ بستر نکواز روتختی را نخواب بود، دل ناناو همچ د.نرسا نرا به سراچة شهی

 ه بازگردد.نبه آشپزخا تا و از بام پایین آمد گذاشت
 د.نچید اشتایی او را مین 3نِاوشسته بود، دلفروز و دالرا خنتخت  موبد رویِ

ه نآشپزخا رسید راهِ نه به پایاکارش کگریست، ندالرا زیرچشمی خواهرش را 
  را در پیش گرفت.

 ه دالرا از راه رسید و پرسید:کبویید  گرم برداشته بود و می نِانای  هکواز تندل

                                                           

 اش آغاز شده زنی که عادت ماهانه ـ دشتان:0

 ـ پرستار: نگهبان، خدمتکار2

 خوری و میگساری، سفرة خوراک ـ خوان: میز کوچک خوراک3
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 یاوردی؟نـ چرا روتختی را 
 وز خواب است.نـ دوشیزه ه

پدرش  ارِنک نشاهی ،شهر دیگرِ سویِدر  گفت.ند و هیچ نباندالرا سر ج
 ناز سرای بیرو ة ارجاسپنخا ویِنبا داد. او گوش می نِانه سخشسته بود و بن

ارِ پسرش نکرفت و  نانپهلوا به سویِ .ی در دست داشتکوچکخمرة  آمد،
 هاد و گفت:نتخت  شست، خمره را رویِن

 ه ببر.نزرتشتِ فرزا را برایِ نـ ای
 ـ چیست؟

 ش.پای هایِ استخوان دردِ فریبرزِ رازی برایِـ دارویی است از 
 ه گفت:نتهمی د و از جا برخاست.نبانسر ج نشاهی

 شود. میناشتایی بخور، دیر ن، نکـ شتاب م
 گریست، ارجاسپ گفت:نبه پدرش  نجوا نِپهلوا

 ی بیاسای، چشمانت تشنة خواب است.کاندـ 
 برخاست و به سرای رفت، شاهین نشست، مادرش پرسید:

 خوابی؟ خوری یا می ـ ناشتایی می
 یش زد و زیرِ لب گفت:پهلوان دست بر پا

 ـ تشنة خوابم.
 تهمینه خندید و با بانگی رسا گفت:

 خواب بیاور. پهلوانِ جوان رختِ ـ رودابه، برایِ
 :ه پاسخ دادک زنی از سرای به گوش رسید آوایِ
 چشم بانو. ـ به

 خانه برخاست و گفت: بانویِ
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 میاب است.کـ خمره را بپای فرزندم، نوشدارویی 
 رد و گفت:کمادرش دراز  به سویِدست برداشت و شاهین خمره را 

 خویش نگهدارید، هنگام رفتنِ آن را خواهم گرفت. ـ نزدِ
ش از پای بیرون فکپهلوان  سرای رفت. تهمینه خمره را گرفت و به سویِ

رویش ها گسترد و بالشی  ی از تختکی ی رویِکد، رودابه از راه رسید و تشآور
گویان برخاست و به  شاهین سپاس شید.کن اندازی سپید رویشاگذاشت و رو

 آن تخت رفت. سویِ
 مهرآذرغلتید، موبد  امیاب در آغوشِ خوابی شیرین میکه پهلوانِ کآن هنگام 

برگزاری آئینِ  را برایِ آنجااز خانه بیرون شد تا به پرستشگاهِ آناهیتا برود و 
 ند.کای آماده  ویژه

ها بزند،  است سری به تاجِ گلشهرناز پس از رفتنِ همسرش از دلفروز خو
دخترش و دالرا دوخته بود  ه برایِکای  ویژه هایِ خود نیز به سرای رفت و جامه

بانگ  اش خانه دلفروز از فرازِ بامِ هایش را به پایان برساند. زردوزی آورد تارا 
 برآورد و گفت:
 اند بانو. نشده کـ هنوز خش

 ده نشوند.بگذار تا پژمر کای خن ـ آنها را در سایه
 چشم بانو. ـ به

سرگرم  پرش کرد و استخر فرو برد و دلنواز آبریزی برداشت و در آبِ
وچه را باز ک باغ، درِ شدة چین سنگ پس از آب پاشیدنِ به بخشِ شی شد.آبپا

 رد.کخورده خانه را پر  نم کِخا خوشِ بویِ وچه را هم آب پاشید.کو  ردک
  پرداخت. 2به روبیدن برداشت و 0جاروبی کدختر

                                                           

 ـ جاروب: جارو0

 ـ روبیدن: جارو کردن2
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رد و نگاری ک خورده سوزن زیر و رو می نم کِخا شهرناز سرمست از بویِ
موبد به همان دم  انداخت. در چنگش می زیبا بر جامة بنفش رنگِ گرفتارِ

 شِ جاویدان رساند.رفت و خود را به جایگاهِ آت به درونِ پرستشگاه رسید،
زمزمة گوشنوازشان در آن  پرستاری از آتش بودند و آوایِ سرگرمِ 0آتوربانان

سر  انِکبه دهان بست و پیش رفت و با ت 2پیچید. موبد پنامی می رازمند سرایِ
بزرگِ  آتشدانِ کِنزدی رد.کبه آتوربانان درود گفت و پاسخی همسان دریافت 

، اوستاخوانی ردنکمر راست کایستاد و به آتش نماز برد و پس از  3رویین
 .دآغازی

آمدند و در جایگاهی ویژه  مردانی به پرستشگاه میزمانی گذشت، زنان و 
ردند و آرام ک وتاه یا بلند زمزمه میکبردند، سرودی  ایستادند، به آتش نماز می می

 خویش برسند. ار و زندگیِکرفتند تا به  و خاموش بیرون می
پرستارانِ شبانة آتش را  از آتوربانان از راه رسیدند تا جایِ دیگرگروهی 

پرستشگاه  ارهایِکنیز از جایگاهِ آتش بیرون رفت تا به  مهرآذر بدمو بگیرند.
گروهی از مغان و موبدان  ،اش رفت ه به جایگاهِ ویژهکهنگامی  ند.کرسیدگی 

پس از آن برنامه  برگزاری جشنِ مهرگان و آئینِ جادوییِ نزدش رفتند تا برایِ
 نند.کاندیشی  بریزند و هم

شد  ه موبد آماده میکه درازا انجامید، هنگامی ب 0تا نیمروز ناآن گویِو گفت
نیمروزی به خانه برگردد، دخترش تازه از خواب  کِخورا خوردنِ برایِ

  شد. ش پهلو به پهلو میربست برخاسته و سرخوش رویِ
                                                           

 ـ آتوربان: موبد نگهبان آتش0

 بند ویژة موبدان زرتشتی ـ پنام: دهان2

 ـ رویین: فلزی3

 ـ نیمروز: نیمة روز، ظهر0
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 نارِ بسترش افتادکتا خوردة نهاده شده  شهین به روتختیِ ه چشمِکهنگامی 
 کِوچکنارِ تشتِ کبا دیدنِ آبریزی  خیز شد و پیرامونش را نگریست و نیم

سردرگم پیشانیش  نواز به سراچه آمده و برگشته است.ه دلکروشوییش دریافت 
 آینه رفت. را خاراند و نگاهی به روتختی انداخت و از جا برخاست و به سویِ

ه در آینه کهنگامی  رد.کرِ سپیدش را برانداز کپارچة سیاه را برداشت و پی
روبرگرداند و لب به  فتاد چشمانش از شگفتی گرد شدند.ا چشمش به بسترش

 دهان گرفت. دندان گرفت و دست جلویِ
 نارِکرد و کتا  برداشت و شتابان خود را به تخت رساند و روتختی را

سپس پیراهنِ خوابِ رها شده در  تخت گسترد. گذاشت و دیگری را بر رویِ
رد و راهی کی سبز به تن میانة سرای را برداشت و در جایش گذاشت، پیراهن

 شد تا به گرمابه برود.
شهرناز آرام بود و  ان به مادرش چشم دوخته بود.کهنگام پایین رفتن از پل

شهین از ایوان گذشت و بر فرازِ  هایش نمایان بود. غنچة لب لبخندی زیبا رویِ
شهرناز سر برافراشت و  گفت. سرای ایستاد و به مادرش درود انِ جلویِکپل

 رد و خندان پاسخش را داد و پرسید:کش نگاه
 گرفتار آمده بودی؟ 0بوشاسپ وِیدـ در بندِ 

راه افتاد و  اش را با بازدمی آسوده بیرون داد. دمِ دربند شده در سینهشهین 
 بانو لبخند از لبِ ای بر گونة او زد. پیش رفت و بوسهخود را به مادرش رساند، 

انه بوییدش، ابرو در کزد زیر وسه میه بر گونة دخترش بکگریخت، هنگامی 
شهین مادرش را  امش نچرخید.که زبان در کشید و خواست چیزی بگوید کهم 

  گرمابه رفت. به خود واگذاشت و به سویِ

                                                           

 آلودگی و بوشاسپ: دیو خوابـ دی0
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آژنگ  دوزی از سر گرفت. چیزی گفت و سوزنبانو سر جنباند و زیرِ لب 
ختانِ باغ را چیده شده از در هایِ شد و میوه کسبدی در دست به استخر نزدی

ار کشه در خود فرو رفته بود هراسان از جا پرید، پیکشهرناز  درونِ آب ریخت.
زمانی  ارش شد.کبانو به زور خندید و سر جنباند و باز سرگرم  پوزش خواست.

ای گندم بیرون  یسهکها بیرون آمد، از  دام کِانبارِ خورااز دالرا  وتاه گذشت.ک
چند  چینی فراخواند. دانه ا برایِها ر نان مرغکپاشید و توتو کخا آورد و رویِ

 بوتر نیز از بام فرود آمدند.کو بال زنان به سویش دویدند، چند  دوان رغ دوانم
 بوتران فراخوانده شدند.کبیه  بیه مشتی گندم دیگر پاشیده شد و این بار با آوایِ

مان کابرو یِتا آن روز گره بر ابروانِ بانو دالرا نیم نگاهی به بانو انداخت.
خانه  وبة مردانة درِکتقِ  باره تقکبه ی نمود. هایش نیز آویخته می بود، لبندیده 

در باغ پیچید و بانو را از جا پراند، سوزن در انگشتش فرو رفت و بانگِ آخ 
بانو  یسه انداخت و به سویِک کنیچکِ پرستار رد.کریش  گفتنش دالرا را دل

 دوید و پرسید:
 ـ چه شد بانو؟

 در بگشا نازنینم.هیچ نشده، سوزن در انگشتم فرو رفت،  ـ
آمد گفت  به موبد درود و خوش و و آن را گشوددر چرخید  دالرا به سویِ

شهرناز  همسرش رفت و درود گفت. و پاسخی خوشایند شنید. موبد به سویِ
موبد  شویش را بنگرد به درودش پاسخ داد.ه کآن انگشت از دهان درآورد و بی

 او نشست و پرسید: نارِک
 ـ چه شده دلبرم؟

 ـ سوزن در انگشتم فرو شد.
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پرد و گره بر  مین یسک ـ با فرو شدنِ سوزنی در انگشت رنگ از رخسارِ
 د.افت ابروانش نمی

 شید و پرسید:کزده ابرو باال  شهرناز شگفت
 ـ رنگم پریده؟

 ـ آری.
 .0ام گمان چاییده ـ دیشب سوزی زمستانی داشت، بی

 ه به دیدارت بیاید.کرا بیاگاهانیم  کپزش زبهِـ باید رو
او  پایِ یهان را فراخواند، شهرناز دست رویِکبلند  این گفت و با بانگِ
 گذاشت و آهسته گفت:

 کنیست، اگر ناخوشی در تنم پیدا شد خود نزدِ پزش کـ نیازی به پزش
 خواهم رفت.

او را داد و  موبد پاسخ خانه درود گفت. یهان از راه رسید و به خدایِک
 آهسته به بانویش گفت:

ناگهانی و  ه سرماهایِکداند  می کیری بهتر از درمان است، بانو نیـ پیشگ
 .نندکپرا گذرا بیماری می

 فرزانه، رنگِ پریده از رخسار به جای باز خواهد آمد. ـ آسوده باش مردِ
 یهان گفت:کموبد سر برافراشت و رو به 

 اند. ند، گویا چاییدهکای آماده  وشاندهبانو ج بگو برایِ ـ به مادرت
 چشم. ـ به

را  کپزش درنگ برو روزبهِ بی ،شده نمایانبیماری از  ای ـ اگر دیدی نشانه
  به دیدارش بیاور.

                                                           

 ـ چاییدن: سرما خوردن0



 ** چشمه جوشان 53

 دیگری ندارید. رد، فرمایشِکگمان چنین خواهم  ـ بی
 ارت برس.کـ نه جانم برو به 

نارِ جویباری کنهاد و موبد برخاست و گامی پیش  .خماند و رفت یهان سرک
شناور در  هایِ نگاهی به میوه پیوست نشست و آبی به چهره زد. می ه به استخرک

 آب انداخت و گفت:
 خوبی دارند. 0ـ سپاسِ یزدان امسال درختانِ باغ بارِ

چرخی پیرامونِ آبگیرِ  موبد برخاست و نیم شهرناز سر جنباند و هیچ نگفت.
ریخت  شد و به جویی می می ریزب سره آکزد و جایی  بزرگِ چهارگوش

نارِ جوی کها  مرغ خانه زیرِ درختِ خرما خفته بود. سگِ چهارچشمِ ایستاد.
 پایید. نوشیدند و خروسِ هشیار سرافراز پیرامون را می آب می

اش سنگِ سپید چیده  نارهکپوشانده شده بود و آبی  هایِ اشیکبسترِ استخر با 
د و در استخر ش خانه درون می سایه به باغِهم از باغِ کوچکجویی  بودند.

 سپرد. باغی دیگر راه می آب نیز پس از گذشتن از باغ به سویِ ریزِریخت، سر می
روبیدنش پا به  یهان یا ارژنگ برایِکچندانی نداشت و هرگاه  استخر ژرفایِ

 رفتند. در آب فرو می سینهنهادند، تا  درونش می
سو رفت و  بدان شید.کخود  هِ موبد را به سویِدر دیوارة استخر نگا 2ای رخنه

 ناپیدا چشم دوخت. آب از آن سوراخِ وتاه نشست و به تراوشِکدیوارة  کِنزدی
درختی  پایِ کِبوترخانه خاکارشان پشتِ کپیش برخاست و آژنگ را فراخواند.

دوش انداخت و با بانگ  بیل رویِخداوندِ باغ  او با شنیدنِ آوایِ .زد را بیل می
  رسایی گفت:

                                                           

 ـ بار: میوه0

 ـ رخنه: سوراخ2
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 ـ آمدم سرورم.
آژنگ خود را به موبد رساند و درودش گفت و پاسخی مهربانانه دریافت 

 موبد با انگشت دیواره را نشان داد و گفت: رد.ک
 ای پدید آمده. ـ آنجا رخنه

نارِ دیواره ک ز دوش برداشت و آن را به زمین زد.آژنگ پیش رفت، بیل ا
تانِ خیسش نگریست، شهرناز زیرچشمی شید و به انگشکنشست و دست بر آن 

دلنواز از گرمابه بیرون آمد و  بود. ش آویزانپایید و همچنان لب شویش را می
 نزدِ شهین بازگشت.وتاه باز آمد و ک شتابان به سراچه رفت و پس از درنگیِ
پدیدار در دیواره سخن  سوراخِ بستنِ موبد و آژنگ دربارة چگونگیِ

اندیشی از سر  پاسخش را دادند و هم درود گفت. ناه شهین به آنکگفتند  می
 رویِ تختی روبه مند با خرامشی دلربا پیش رفت و رویِکگیسو دخترِ گرفتند.

ه کای  شهرناز چشم از جامه شید.کدارش  نم مادرش نشست و دست بر موهایِ
 رد برنداشت.ک بر آستینش زردوزی می

نگاهش در  ایوان دوخت. دیوارِ هایِ شهین سر برگرداند و چشم به نگاره
شهرناز زیرچشمی  رد.ک هن گردش میک هایِ نندة داستانکبازگو اندازهایِ چشم

مید و به نگارة نمایانندة تخت ل رویِ هایِ دلداده بر بالش کِدختر رد.کنگاهش 
ه او کشهرناز  فت.کداستانِ زال و رودابه خیره ماند و لبخندی رازمند بر لبش ش

رد و با افتادنِ چشمش به نگارة داستانِ زال کنگاهِ او را دنبال  یِپایید، راستا را می
 .به، دلش لرزید و لب به دندان گزیدو رودا

شاهینِ  هایِ ، لببه نگارة ایوان خیره مانده بودام ک شیرینه شهین کهمان دم 
پچ  هم پچ پگاه و ماهرو در گوشِ زیبا آراسته بود. خفته نیز به لبخندیِ
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ای  ینه شادمان چشم به پورِ پهلوانش دوخته بود و زیرِ لب ترانهردند، تهمک می
 رد.ک شاد زمزمه می

را به  اندخن خانه و دوشیزگانِ بانویِ به خانه بازگشتند و ارجاسپ و جاوید
 پرسید: هاز تهمین ارجاسپ نگاهی به پیرامونش انداخت و ردند.ک پرسش

 جاست؟کـ فروزان 
 فته است.ارگاه رکمی دلتنگ بود، به شکـ 

 وفت و گفت:کارجاسپ دمی ژرف فرو برد، دست بر پا 
 است! ـ هنوز خونش جوشان

 تا دل بدو خوش دارد. نامش داشتکنی اش یادگاری از شویِکـ ای 
شوریدنِ  هنگامِاو  شهرِ استخر از سردارانِ سپاه بود. همسرِ خواهرِ ارگبذِ

و زندانی  جاماسپ و در به تخت نشاندنِ م بر قباد، به شورشیان پیوستمرد
دوباره بر تخت پس از گریختنِ قباد از زندانِ انوشبرد و  ردنِ قباد دست داشت.ک

د و پس از شدستگیر نام همراهِ بسیاری از آزادگان کآن سردارِ نی ،تنشنشس
پس از مرگ او  .جان سپرد ارگِ پادشاه 0دن در سیاهچالِش نجهکها ش روز

  و در خانة برادرِ نامدارش ماندگار شد. همسرش از تیسفون به استخر بازگشت
 یوة فرمانرواییِشور دلِ خوشی از شکآن روزها بسیاری از بزرگان و دانایانِ 

بخت از ساسانیان  ،پیروز رسیدنِ پادشاهی به گویی از هنگامِ ساسانیان نداشتند.
زمین چیره  نرایا بر یسالکخش یپدر یسال پ یندنچ روزگار آن در برگشته بود.

 شوربخت پادشاهِ مردند، چهارپایان گروه گروه از گرسنگی میو مردمان  .شتگ
 بنشیند و مرگِتوانست  از مردمان بگیرد و نه می و خراج توانست باج مینه 
 باج و خراج از دوشِاز این روی  ند.کاری نکاز گرسنگی را ببیند و  ناآن

                                                           

 ـ سیاهچال: زندان0
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پادشاهی را  انبارهایِانباشته در  دمِنگ فرمان داد به ناچارمردمان برداشت و 
تا  خریدند ندم میگهم ها  از دیگر سرزمین نند.کگرسنه بخش  میانِ مردمانِ
 هم به باد داد.را  گنجِ پادشاهی سالیکخشگونه  بدین .دشوپر  دوباره انبارها

پنداشت با تاختن  می او شاه از تنگنا رست.پیروز ،شورکبا آغازِ بارندگی در 
 ،ایشان هایِ گنجینه تاراجِ زنی به دست خواهد آورد و اآسا پیروزیِ هیتالیانبه 

از این روی  .ردکنده خواهد کگنجینة تهی شدة خود را از زر و سیم و گوهر آ
 .شیدکایشان سرزمین  ر به سویِکلش

پادشاهِ آن  د.یشک رکلش هیتالیان بار به سرزمینِنخستین ه پیروز کی نازم
رستاد و ای به پیروز ف نیان آگاه شد، نامهایرا شیِکرکه از لشکسرزمین آن هنگام 

 پیروز با فرستادة پادشاهِ رد.کگور را یادآوری  و بهرامِ ناپیمان بسته شده میانِ آن
 پادشاهشان به میدان آمده است. نابودیِ رد و گفت برایِکهیتالیان تندی 

 سرزمینش گزارش داد. بازگشت و آنچه شنیده بود را به فرمانروایِ پیک
پیروز فرستاد تا او را از  ه پس از شنیدنِ گزارش او، مردی خردمند را نزدِپادشا

 ند.کبی بهانه آگاه  نیِکش پیمان بازتاب و پیامدهایِ
ه کگفت و هشدار داد را ها  پیروز رساند و گفتنی فرستاده خود را به درگاهِ

 پیروز همچنان بر خواستة خویش ای نخواهد فرستاد. ش دیگر فرستادهپادشاه
 شمرد. فشرد و جنگ را آسان می پای می

در برابرِ ایرانیان  پایداری یِارایه کد نردکمود نوا روزِ آغازِ جنگ، هیتالیان
 اند. ها گریخته وهکبه  از ترس ه ایشانکنمود  ، چنان میدندارن را

گروهی  .پیروز و سردارانش فریب خوردند و نابخردانه به دام افتادند
ست خوردند و از راهِ کتالی به سپاهِ ایران تاختند و شاز جنگاورانِ هی کوچک

سرمست از  ایران پادشاهِ گریختند.پایتختشان  وهستانی به سویِکگذرگاهی 
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ه به دست آورده بود، فرمان داد به گریزندگان بتازند و پیش از کآسانی  امیابیِک
 ارشان را بسازند.کرسیدنشان به پایتخت 

 وهستانیِک ورانِ گریخته از میدان به گذرگاهِجنگا سپاهِ ساسانی شتابان در پیِ
شانده شدند و تا به خود آیند در دام گرفتار آمدند. گذرگاه به ک ناشناسی

گذرگاه  پیرامونِ هایِ وهکنندگان در ک مینکگریزندگان به  بست انجامید و بن
ه پادشاه فرمان به بازگشت داد دیر شده بود، سرداران کهنگامی  پیوستند.

 ه سپاهِ بزرگی دهانة گذرگاه را بسته است.کردند کاهش آگ
 پیرامون نگریست و از دیدنِ هایِ وهکام و خشمگین به ک خپیروز تل
ببارانند از خشم  ناآن تا بارانی از تیر و سنگ بر سرِه آماده بودند کجنگاورانی 

 دندان به هم سایید.
 ناگهان تازشِ یندیشند.ای ب نشستند تا چاره 0پرسی پادشاه و سردارانش به هم

ایرانیان باریدن گرفت و سپاه  دشمن آغاز شد و از هر سوی تیر و سنگ بر سرِ
 2گاودمیسهمگین چندان نپایید و با به گوش رسیدنِ بانگِ  تازشِ رد.کرا آشفته 

پناه مانده  جنگاوران سراسیمه و سردرگم و بی رد.کش کبارش تیر و سنگ فرو
  خواهد بود.چه  رویشان ه در پیشِکبودند 

سفید آگاه  3درفشِای سوار با  سرداری از راه رسید و پادشاه را از آمدنِ دسته
نند. سردارانِ پادشاهِ کرا به سویش راهنمایی  پیروز فرمان داد ایشان رد.ک

 پادشاهشان را به او دادند. ایرانیان راهنمایی شدند و پیغامِ به نزدِ پادشاهِ هیتالیان
ه کردند و یادآور شدند کدگی از شاهِ خود پیروز را سرزنش به نماین ناآن

 شانده است.کمرگ  سپاهیانش را به دامِ

                                                           

 وگوی همراه با پرسش و پاسخ پرسی: گفت ـ هم0

 ـ گاودم: نوعی ساز جنگی2

 ـ درفش: پرچم3



 افسانه شهین 58

 گفت. نمی داد و هیچ پیچید، خاموش گوش می ر خود میه از خشم بکپیروز 
پادشاهشان را  هایِ خواستهسردارانِ دشمن پس از سرزنشِ پادشاهِ ساسانی 

ایران آزاد  سپاهِ ،ندکآنها را برآورده  رانای ه اگر پادشاهِکبرشمردند و گفتند 
 شته خواهند شد.کبازگردد، وگرنه همگی  خود خواهد شد تا به کشورِ

اندیشی  هم پیروز و سردارانش پس از شنیدنِ سخنانِ فرستادگانِ دشمن به
و  دنو بزناو زا در برابرِ ایران شاهِپاده کخواسته بود  هیتالیان پادشاهِ نشستند.

 رکلش هیتالیان ینِبه سرزم هرگز گرید از او بخورد و یبردارنفرماسوگند به 
ه کبزرگش  پسرِ ،خراج پرداختِ نِبپردازد و تا زما ینیگنس خراجِ د،شکن

 د.نابم نگروگا هیتالیان زدِن رفت، جانشین او به شمار می
در آن روزگار روا بود، سوگند به نتاختن  نگروگا نِخراج و سپرد پرداختِ

توانست  ه پیروز به سادگی میکرفت  ننده به شمار میکنیز پیمانی ش یانهیتالبه 
پادشاه پذیرفتنی بود و نه  خواستة دیگر نه برایِ ند.کستنش پیدا کش ای برایِ بهانه
شناختند،  دشمن نمی ادن در برابرِافت کهیچ ننگی باالتر از به خا .سرداران برایِ

 .0نپادشاهِ انیرا برابرِ در پادشاهِ ایران افتادنِ کآن هم به خا
جان به در بردنِ  ه میدان ندیده و ترسان بودند، برایِکهمراهِ سپاه  نِموبدا

 دنتخواسروز یپ ازد و ندیشیدنا یا چاره آور مرگ خود و دیگران از آن تنگنایِ
 پذیرد و هنگام برآمدنِ هایش را می ه خواستهکبه پادشاهِ دشمن پیام بدهد 

  خواهد افتاد. که خاخورشید در برابرش ب
زمانی ه پادشاه کتند و پاسخ شنیدند را به پرسش گرف ناپادشاه و سرداران آن

خواهد  کبه خاو پادشاهِ دشمن رو به آن جایی  ،آید ه خورشید از خاور برمیک

                                                           

 ـ انیران: غیرایرانیان0
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خیزد و  آسمان را نماز برده باشد و بستاید، سپس برمی 0ارونداسبِ افتاد تا گویِ
او خواهد گونه  بدین .آشتی ببندد خواهد رفت تا پیمانِ لیانهیتاپادشاهِ  به سویِ

نیز آن هنگام  افتاده است، موبدان کاو به خا ه پادشاهِ ایران در برابرِکپنداشت 
ه بر پایة آئینِ خویش، پادشاه به ک گفتند گشتند به مردمان می میشور بازکه به ک

 خورشید نماز برده است.
وهستان برگزیده شد تا در آنجا ک، جایی در پیروز چارة موبدان را پسندید

رستادگان فراخوانده شدند و به ف افتد. کپیروز در برابرِ پادشاهِ دشمن به خا
 پادشاهشان برآورده خواهد شد. هایِ ه خواستهکگفته شد  ناآن

ه کپیروز و همراهانش راه افتادند و به جایگاهی د یخورش نِگام برآمدنه
و همراهانش به  هیتالیان ه پادشاهِکو چنان ایستادند برگزیده شده بود رفتند 

هم ایستادند  دو گروه در برابرِ ایستادند. و پشت به خورشید می نانناچار برابرِ آ
ه موبدان سر زدنِ کزمانی  آسمان دوختند.رانة کو پیروز و همراهانش چشم به 

روز ران ز پادشاه خواستند آهسته پیش برود. پیدیدند، ا کخورشید را نزدی
 تالیان پیش آمد.دیگر نیز پادشاهِ هی از سویِ راه انداخت.به  فشرد و اسبش را

ه کهنگامی  ایستادند و چشم در چشم هم دوختند.دو پادشاه در برابرِ هم 
ها نمایان شد، پیروز از اسب فرود آمد و بر  وهک خورشید از پسِ تابانِ روشناییِ

پادشاهِ دشمن  رد و سپس برخاست.کافتاد و زیرِ لب نیایشی زمزمه  کخا
پیروز نیز  پادشاهِ ایران رفت. اش فرود آمد و به سویِ خشنود و خندان از باره

  دیگر را بگیرند.کبستنِ پیمان، دستِ ی گامی پیش گذاشت تا برایِ
 سنگینِ خراجِ شتاجدار تا پدرِ ن شدگروگا قباد ،پیمانبسته شدنِ آن  در پیِ

گرد آوردنِ آن گنجِ گران دو سال به  .ندکشمن را فراهم د خواسته شده از سویِ
                                                           

 ـ ارونداسب: دارندة اسب تیزرو0
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برآورده شد و قباد آزادی  هیتالیانسرانجام خواستة پادشاهِ  درازا انجامید.
 .شتدربارِ ایران راهی گ و از دربارِ دشمن به سویِ بازیافت

ه کننگی از  ییرها تا جانشینِ پیروز به پایتخت رسید، پادشاه برایِ
و  نسردارا ند.کرا نابود  هیتالیان دیگر سپاه آراست تا ود بارِدامنگیرش شده ب

 .ام ماندندکنا دنشی باز دارکرکلشاز د او را نردکشور هرچه تالش ک نِبزرگا
و این بار در دشتی پهناور در  دنروز گستردیپ یِبرا یگر دامید بارِ هیتالیان 

چنان  آویختند.درگرفت و دو سپاه در هم  جنگی سخت .برابرش سپاه آراستند
 ایران را ندارند. پایداری در برابرِ پهلوانانِ نِاتو ندشم ه جنگاورانِکنمود  می

ران و پیادگان پا به ی در آوردگاه پیچید، سواهیتال هایِ گاودمه بانگِ کهنگامی 
 اسبش را به تاختداد و خود نیز  ناآن ردنِکپیروز فرمان به دنبال  گریز نهادند.

ه کبه پا شده بود  هیتالیانی از گریزِ کایران آنچنان خا سپاهِ یِرو پیشِ آورد.در
 روند. چه دامی می ه به سویِکدرنیافتند  ناآن

 0کِندکمیانِ  کِباری هِسواران و پیادگانِ دشمن شتابان خود را به گذرگا
ایرانیانِ سواره و  گذشتند. ن میرساندند و از آ می نده شده در دشتک بزرگِ

رویشان جز  تاختند و پیشِ پنهان مانده از دیدشان می کِندک سویِپیاده نیز به 
 دیدند. گریزان هیچ نمی یو سربازان کگرد و خا

فرو  کندکایران در  سوارانِ دلیرِ رجامی ناگوار و دلخراش پدیدار شد.ف
پادشاهِ  غلتیدند. شان در پرتگاه میدیگر نیز به دنبال افتادند و پیادگان و سوارانِ می
 2بارةه زیرِ پای کآگاه شد  انپایش نده شده پیشِک از دامِ یرد نیز تنها زمانخ بی

  هراسان واژگون شد. چهارپایِ شد و تنومندش تهی

                                                           

 ـ کندک: خندق0

 ـ باره: اسب2
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شته کپادشاهی  نامدارِ از بزرگان و سردارانِ یبسیار نابود شد.گران  آن سپاهِ

و شدند بسیاری داغدیده  ایرانیانِ .شتشدند، قباد نیز در بندِ دشمن گرفتار گ

نده کزمین پرا نده شد، گویی گردِ مرگ در ایرانکشور پراکاندوهی ژرف در 

 بودند.

 ، پسرِرفت، بالش ه پیروز به جنگِ بدفرجام با هیتالیان میکهنگامی 

 زای سپرد.رد و نگهبانی از تاج و تخت را به سوفکخود  را جانشینِ ترشکوچک

اوُلستان به شمار کنِ زاوُلستان و استخر بود و مرزبا نام شهربانِکآن پهلوانِ نی

 آمد. می

ه آگاه شد، سپاهی سپاه و پادشا دلخراشِ ه سوفزای از سرانجامِکآن هنگام 

هیتالیان خواهد  خواهی به جنگِ ینک ه برایِکپیام داد الش گرد آورد و به ب

 پادشاهِ هیتالیان فرستاد. ای برایِ مرو شد و سوفزای نامه سپاه راهیِ رفت.

و هر آنچه  ای فرستاد او نامه برایِ ،نامة پهلوانِ ایران هیتالیان در پاسخِ پادشاهِ

بازگفت و  کبه ی کاز نخستین تازشِ پیروز به سرزمینش پیش آمده بود را ی

ه هرچه از سپاهِ ایران به دستش افتاده، بازپس خواهد داد و در بند کافزود 

از سوفزای هم  خواهد تاخت.رد و هرگز به ایران نکشدگان را نیز آزاد خواهد 

گور بسته شده بود  بهرامِ ه به هنگامِکه از پیمانِ ایرانیان و هیتالیان کخواست 

 سر نپیچد.

پادشاهِ دشمن، سردارانِ  زمین پس از شنیدنِ پیغامِ پهلوانِ خردمندِ ایران

رد، سپس فرستاده کهیتالیان آگاه  خواهیِ را از آشتی نارش را فراخواند و آنکلش

گور را  روزگارِ بهرامِ پایبندی به پیمانِه کا نزدِ خود فراخواند و پیام داد ر

 پذیرد. می
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پادشاهِ  د و دیگر در بند شدگان آزاد شدند.قبا گونه جنگی درنگرفت. بدین

شور بازگشت. کهیتالیان به آنچه گفته بود پا برجا ماند و سپاهِ ایران از مرز به 

 را به پایتخت رساند. شاهزادة بزرگترامیاب، کو  سربلند سوفزایِسپاه بازآمد و 

ش تاج و تخت بال و پا شد جشنی بر ،شتافتند 0شور و بالش به پذیرهکبزرگانِ 

بخش  تاج سوفزایِ ی،بر تختِ پادشاه پس از نشستن نیز او را به قباد واگذاشت.

 نیِپریشابه  ،یدانای چنان وزیرِ خردمندیِ رد تا به یاریِکخویش  2را دستورِ

 دهد.ب ی درخورسامان پادشاهی

جایگاهِ ارجمند  شورداری بپردازد.کبه  آنجاسوفزای به پارس بازگشت تا از 

ز به بدگویی از سوفزای اقباد آغ درباریانِ را برانگیخت. بدخواهان 3کِاو رش

ه اگر ناسپاسی کدانست  قباد می ند.نکپادشاه را به وزیرِ خردمند بدبین  ردند تاک

و بخواهد با سوفزای دربیفتد توانِ رویارویی با او را نخواهد داشت،  پیش بگیرد

تر و درستکارتر از سوفزای  نیکنامسی کشور که در کدیگر آگاه بود  از سویِ

 .و بزرگانِ کشور پشتیبانش هستند نیست

شاپور  سوفزای بنهند. ای از او گرفتند تا بند بر پایِ سرانجام درباریانِ قباد نامه

رد و از کسوفزای گالیه  شهر داد. استخر شد و نامه را به شهربانِ اهیِر نامی

رد و از کده بود یاد شی به مرو برکرکسپاه و لش گرد آوردنِ ه برایِکرنجی 

ه اگر پاداشِ کقباد به ایران و نشاندنش بر تخت سخن گفت و افزود  بازگرداندنِ

  پذیرد. ارهایش بند و زندان است آن را میک

                                                           

 پذیره: استقبال ـ0

 ـ دستور: وزیر بزرگ2

 ـ رشک: حسادت3



 ** چشمه جوشان 13

 مدار بست و او را به تیسفون برد.پهلوانِ نا پادشاه بندِ رویین بر پایِ فرستادة
 ه مهرِکدانستند  او می بدخواهانِ زندانی شد. سرفراز در پایتخت راهیِ سوفزایِ

را تاب  بند ماندنش ایرانیان جوشان است و ایشان در پهلوانِ پارسی در دلِ
 .بدهد به کشتنشفرمان  کردندنخواهند آورد، از این روی شاه را وادار 

باد شورشیان ق ، شورش بر پا شد.شته شدنِ سوفزایکبا آگاه شدنِ ایرانیان از 
 پادشاهی نشاندند. جاماسپ را به جایش بر تختِ برادرش ندند وکرا به زندان اف

نار شده از کبر او از دلبستگانِ پادشاهِ قباد گمارده شد. امی به زندانبانیِزرمهر ن
خود را با زرمهر  داشتند، قباد رازهایِ ه با همکهایی  گویی فتدر گ تخت بود.

او را از  ،یارانِ پادشاهِ بی تاج و تخت زندانبان با همراهیِ در میان گذاشت.
 .نداز تیسفون گریختزندان بیرون برد و شبانه 

ش تاج و قباد به پادشاهِ هیتالیان پناه برد و از او سپاهی گرفت تا به یاری 
هیتالی به تیسفون تاخت، جاماسپ بی  او با سپاهِ را بازپس بگیرد. خویش تختِ

پس  و تخت تاج پادشاهِ واگذاشت. برادرشچ پایداری تاج و تخت را به هی
 همراهی و یاریِ ه بهایِکآسان چندان خشنود نبود، چرا از آن پیروزیِ ،گرفته

 هیتالیان پرداختِ باج و خراجی سنگین بود.
وشید و پس کقباد به پادشاهی بسیار  بازگشتِ سپ برایِارجا ،در آن روزگار

سپاهِ بیگانه، او به ارگبذی استخر و فرماندهی سپاهِ  پادشاه به یاریِ امیابیِکاز 
رد همسرِ ک شچه تالهر پهلوانِ پرآوازهآن روزها  اویدان گمارده شد.ویژة ج

 یگانه خواهرش را از مرگ رهایی بخشد راه به جایی نبرد.
 تقِ تق آوایِ اندیشید که ها می ته بود و به گذشتهپیر در خود فرو رف پهلوانِ

سرای خوابیده  ه در سایة دیوارِکوبة زنانة درِ خانه در باغ پیچید، سگِ خانه ک
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رد و دهانش گشوده شد و که از جا بجنبد و چشم بگشاید هاپی ک بود بی آن
 رد و دوباره به خواب رفت.کزبانش بیرون آمد، پوفی 

مان در دست و کفروزان  را گشود.در رفت و آن  ندخت شتابان به سویِسی
اسب را گرفت  سیندخت در را بست و افسارِ بر دوش به درون آمد. تیردان

شد و  کهایی استوار به خانوادة برادرش نزدی فروزان آهسته راه افتاد و با گام
 رد.کهایی مهربانانه دریافت  درود گفت و پاسخ نابه آن

با چشمانی درخشان  ناخندانش نشست، آن هایِ زادهرنارِ برادکوان زنِ ج
نگریستند.  زینِ اسب را می 0کِفتراپرِ آویخته بر  جان و خونین بی تیهوهایِ

 آخور رفتند. گذشتند و به سویِ سیندخت و اسب از برابرشان
ارگاه کرد تا آنچه در شکپرسید و فروزان سخن آغاز  2ماهرو از نخچیرگاه

بابِ بره در کلو و چُ بویِ ارِ پرندگان را بگوید.کش مده بود و چگونگیِپیش آ
و بازی با آب و تاب  سخن سرایانِ شیرین همانندِ داستان فروزان باغ پیچیده بود.

 برایِ نیکافشی و تیرک مانکمین و ک چگونگیِدادنِ دست و سر و تنش از 
 گفت. سخن میشنوندگانش 
بهی گفت و  لب به اش جنبید و زیرِ ، بینیانی خورد و چشم گشودکشاهین ت

 چشمانِ فروزان از شادی درخشید، رو به شاهین گفت: برخاست و نشست.
 دارد. خوش آشفته می باب خوابِک ـ بویِ

 ـ آری.
 دمی ژرف با بینیش فرو برد و گفت:

  به. ـ به

                                                           

 ـ فتراک: تسمة چرمی بسته شده به عقب زین0

 ـ نخچیرگاه: شکارگاه2



 ** چشمه جوشان 15

 رودابه پیش آمد و گفت:
 ایم، بفرمایید. ـ خوان چیده

جا برخاستند و همراه شدند تا به سرای بروند، پگاه و ارجاسپ و بانویش از 
استخرِ  فروزان از جا جست و به سویِ رفتند. ناآن الِماهرو و جاوید هم به دنب

نارِ جویبار نشست، دست شست و مشتی آب به کها رفت و  تخت میانِ گردِ
 چهره زد و از شاهین پرسید:

 میخانه بودی؟ رویانِ ـ دیشب مهمانِ پری
 ارگر نیست.کمرا  میخانه دردِ دلِ شیدایِ رویانِ پری ـ میِ

جوی نشست، دست شست و مشتی آب به چهره  دیگرِ برخاست و در سویِ
 زد، فروزان پرسید:

 ه چنین مستی؟کای  روی نوشیده دام پریکمی از پیالة ـ 
 ی زد و آهسته گفت:کرد، فروزان چشمکشاهین خندان نگاهش 

 پهلوانِ جوان، بیگانه نیست، آشناست! از میِ شگفتی بر تنت نشسته ـ بویِ
 ای؟ ای! نگرفته ام گرفتهکموبد  0پرورده در اندرونیِ

شاهین خنده سر داد، فروزان مشتی آب به او پاشید و دست بر زانو زد و 
 شاهین او را به آرامش فراخواند و گفت: شید.کشادمانه جیغ 

 ن.کـ آرام بگیر، رسوایم م
 ت:فروزان برخاست و گف

 بینند. د، پیرانِ خردمند در خشتِ خام مینبین ـ آنچه جوانانِ خام در آینه می
 اند؟ ـ پدر و مادرم بو برده

 امیاب؟ک پنداری پهلوانِ ـ خود چه می
                                                           

 ـ اندرونی: بخش خصوصی خانه0
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همان  ا فروزان همراه شد و به سرای رفت.هیچ نگفت، بشاهین برخاست و 
بود  0وبد واژ گرفته، مزمان شهین و پدر و مادرش گردِ خوانی گرد نشسته بودند

 کخدای، بانو دست به خورا پس از واژخوانیِ خانه رد.ک و نیایشی زمزمه می
 شهین و پدرش نیز خوردن آغازیدند. برد،
شهین پیش از دیگران دست  خود را خوردند. کِخاموش و آرام خورا 

وتاه زمانی پس از او مادرش نیز سپاسِ یزدان گفت ک شید و سپاسِ یزدان گفت.ک
خوردنِ موبد  کچون همیشه خورا رد.ک کهایش را پا با دستمالی سپید لبو 

شید، شهرناز و دخترش خاموش نشسته بودند تا خداوندِ سرای نیز سیر کبه دراز 
 شود.

شهین  .ردکسپاسگزاری  کیزدانِ پا 2از دهشِشید و کسرانجام موبد دست 
ا بشوید، سپس لگن لگن آورد تا دست و دهانش ر پدرش آفتابه برایِ برخاست و

 موبد پرسید: .از سرای بیرون رفت را برداشت و
 بانویمان دستیارش را برنگزیده است؟ایزدهنوز ـ 

 ـ برگزیده است سرورم.
 موبد جام آب را باال برد و پرسید:

 س را برگزیده؟کـ چه 
 شهرناز پاسخ داد:

 ـ دالرا را.
ز چشمانش روان ا که اشکرد کشویش پرید، آنچنان سرفه  آب در گلویِ

  دانست با دلخوری پرسید: ه پاسخ را میک تند، با این 3پس از بارها سرفیدنِ شد.

                                                           

 ـ واژ گرفتن: دعا خواندن پیش از خوردن خوراک0

 ـ دهش: آفرینش، بخشش2

 ـ سرفیدن: سرفه کردن3



 ** چشمه جوشان 17

 دام دالرا؟کـ 

 شهرناز از جا برخاست و گفت:

 خودمان. ـ دالرایِ

 موبد خروشید و با بانگی نخراشیده گفت:

 آناهیتا شود!؟ دستیارِ ایزدبانویِ ای گمنام از دودهی کشود دختر ـ مگر می

 مسرش با آرامش پاسخ داد:ه

 شود! ـ چرا نمی

ه چنین یاوه کاند  ردهکآری دیوان در جان و روانتان خانه  اید! ـ دیوانه شده

 بافید. می

ها  پله دلفروز دلواپس پایینِ از هیچ نگفت و از سرای بیرون رفت.شهرن

 ایستاده بود، شهرناز پایین رفت و آرام گفت:

 نم.کنزدم بفرست تا جامه بر تنش راست ان برچین و سپس دخترت را وـ خ

 دلفروز آهسته گفت:

 پذیرد. ـ موبد هرگز نمی

سانِ کتواند  فردا نمیندارد، تا  جز پذیرش ای ـ بیم به دل راه مده، چاره

 ند.کدیگری را جایگزینِ شهین و دالرا 

از  ندهکسراف ها پایین رفت. نان از پلهک و غرشموبد از سرای بیرون آمد 

پایید، مردِ  دلفروز زیرچشمی او را می در شتافت. بانوان گذشت و به سویِبرابرِ 

رد و کباز رها سرش  و در را پشتِ شده سر برگرداند بیرون ک خشمگین بی آن

وچه کآن نشست و چشم به  شد و جلویِ کسگِ خانه به در نزدی .رفت

 دوخت.



 افسانه شهین 18

شگاه شد، پرست اش را واگذاشت و راهیِ ه موبد سراسیمه خانهکهمان دم 
ه بود تا به دیدارِ پیرِ راهِ دروازة پاسارگاد را در پیش گرفت ،شاهین سوار بر اسب

 ان برود.دین درستفرزانة 
 ای در تنگه ه را در پیش گرفت.پارس راهِپهلوان شتابان از دروازه گذشت و 

ه در آن کان انداخت کنگارة اردشیرِ باب نگاهی به سنگ شهر نیم کِیزدن
ساسانی را بر سینة سنگِ  بنیانگذارِ پادشاهیِ تاجگذاریِ زبردست تراشانِ سنگ

 نمود. آمیزی شده جاندار می رنگ از دور آن نگارة سنگیِ وه تراشیده بودند.ک
ه پس از کهایی  بر تخت نشستنِ اردشیر و دگرگونی ه از چگونگیِکسانی ک

 تراشانِ ان و سنگنگارگر مانندِ بی ارِکآن شاهآن پدید آمد آگاه بودند با دیدنِ 
آن  دانستند در پسِ ه میکشدند، چرا برانگیزی گرفتار می به شگفتیِ اندوه پارس

 نی نهفته است.ک بنیان پردازیِ ننده چه دروغک خیرهوه ِکهمه ش
 خرد و دیوخو، پس از نشستن بر جویانِ بی ی از تاجاردشیر همانندِ بسیار

درافتادنِ با  تا هنگامِ دادش نابرادر شتارِک، فرمان به پارس پادشاهیِ تختِ
پادشاهِ نامجوی پس از آن  .نداشته باشد ناانی بیمی از شورشِ آنکشاهنشاهِ اش

به زورِ شمشیر  سپس اهواز را شید وکر کبه سپاهان لش ،آور شتارِ هراسک
ه توانِ رویارویی با او را نداشتند، از کو بزرگ  کوچکفرمانروایانِ  گشود.

 راهیِ اردشیر شیِکوبِ سرکسر تند و سرانجام اردوان برایِشاهنشاه یاری خواس
واپسین  جنگاوران، هایِ شکشاکدرگرفت و در دو سپاه  نِایم یگنج جنگ شد.

ان هموار نیساسا و راه برایِ بر پا شدنِ بدپادشاهیِشته شد کانی کاش شاهنشاهِ
 .گشت

بی هیچ  ،پارسهی باستانشهرِ  هایِ به جا مانده کِنژاد تا نزدی پهلوانِ مهران

پارسه از شتابِ تاختِ  استوارِ هایِ با پدیدار شدنِ ستون درنگی پیش تاخت.
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رد و پیشرویش را از کآرام پا سست  2اسبِ راهوار است.ک 0پوالدسُم خنگِ

هنِ کرد تا چشمانِ سوارش از دیدنِ یادگارهایِ کبه راه رفتنی آهسته دگر  تاختن

 انِ خردآزمای روشن شود.کنیا

ه بود و چشم از پارسه ین راست بر پشتِ بارة تنومندش نشستشاه

هرِ بیشتری بر سازندگانِ آن ش رفت ستایشِ تر میکهرچه نزدی داشت. برنمی

ران کوهِ مهر ایستاد و چشم گرداند و از کدر برابرِ  راند. پرور بر زبان می افسانه

 هنگامِ هایِ اختمانبه جا مانده از س هایِ ها و درگاه ها و سرستون ران ستونکتا 

ه روزگاری در آن کپروری آفرین خواند  باستان را نگریست و بر پارسایانِ دانش

روزافزون  3جایگاهِ واال گردِ هم آمده بودند تا به دانش و بینشِ مردمان فروزشِ

  خویش بیفزایند. 5فروهرِ 0بدهند و بر وخشیشنِ

 دة پارسی چشم دوخته بودند.ارِ نژادروازة رازآمیزِ پارسه به سرد 1گاومردانِ

ها چه رازی در  ه آن تندیسکپرسید  از خود می شاهین نگاهی به آنها انداخت.

 اربردی داشته است؟کهمتا چه  اند؟ و آن دروازة بی ردهکرِ دوگانة خود نهان کپی

رستمی بر  7هایِ ه دخمهکوهی ک ه سویِشید و آن را بکدهنة اسبش را 

هایِ پادشاهانِ نامدارِ  آرامگاه آهسته به سویِ .ندنده شده بودند راکرش کپی

                                                           

 ـ پوالدسم: دارای سم پوالدی0

 اهوار: آرامـ ر2

 ـ فروزش: درخشش3

 ـ وخشیشن: درخشش0

 ـ فروهر: بخش نامیرای مردمان )در باورهای ایرانی مردم پنج بخش دارد: تن، روان، فروهر، جان، دئنا/بئوذ(5

 ـ گاومرد: جانوری اساطیری با سر انسان و پیکر گاو1

 ـ دخمه: گور7
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هایی از جویندگانِ نام و  هن با آرایهکرفت، یادگارانی از نیمروزِ  باستان می

 گرفتارانِ ننگ.
ه درونِ ساختمانِ کزمزمة مغانی  آوایِ رد.کوتاه کوه درنگی ک کِنزدی

 بویِ رسید. می هن بودند به گوشکآئینی  روزنِ چهارپهلو سرگرم برگزاریِ بی
نده کتراوید و در دشت پرا و اسپند از سرایِ سنگی بیرون می 0ندرکُخوشِ 

 شد. می
ان، در کنده شده به فرمانِ اردشیرِ بابکتراش و رنگینِ  نگارة خوش سنگ

هن چندان چشمگیر کبر جای مانده از روزگارانِ  وهِکباش هایِ برابرِ دخمه
 نمود. نمی

تا به پاسارگاد برود و یادگارِ ارزندة اد ستخر راه افتفرزندِ برومندِ ارگبذِ ا
منش و  کانِ پارسیش را بارِ دیگر ببیند و به روانِ شاهنشاهی نیکادیگری از نی

 ردار درود بفرستد.ک کنی
ه به آرامگاهِ زیبایِ پیرِ پارسی کهنگامی  اسارگاد چندان از پارسه دور نبود.پ

شاهنشاهِ پرآوازة ماد سر فرود آورد آرامگاهِ رسید، از اسب فرود آمد و در برابرِ 
فِ ک، نشست کچهارزانو بر خا و با بانگی رسا به روانش درود فرستاد.

وفت و آنها را به هم مالید، سر خماند و کهایش را چند بار آهسته بر هم  دست
  دست پیش گرفت و چشم بر هم نهاد و زمزمه آغازید.

هن، بی جنبش در ک 2راییاز خواندنِ مانث مگو، پس پهلوانِ آشنا با رازهایِ
 بود و آوایِ کایوارگاهی خن ید و زمانی دراز در خود فرو رفت.کجایش خش
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خنگِ راهوار در میانِ خرابة باستانی  پیچید. خوان در دشت می ندگانِ خوشپر
 بویید. را می کسر برآورده از خا هایِ رد و بوتهک گردش می
روشنِ خویش را  سر فرو برده در ژرفایِ روانِ پهلوانِرهگذر، الغی کقارقارِ 

چشم گشود و دمی ژرف فرو برد و آرام  شید.کران ناپدید بیرون ک از آن دریایِ
 پیشِ رویش نماز برد و به سویِ ایةسازة هفت پبرخاست و به  آن را بیرون داد.
ا و ب زینش را گرفتشید، کبه اسب رسید، دستی بر سر و یالش  خنگش راه افتاد.

 نشست.بر 0شک جهشی نرم بر پشتِ بارة دست
اخ کبه جای مانده از  سنگیِ هایِ ستون ی از پایهکیاز پشتِ  کوچکروباهی 

خنگ  نگریست. میشید و سوارِ پیلتن را ک می کسرروزگارانِ دور  بلندِ
پس از بیرون رفتنِ  چشمانش را به دوردست دوخت. و سیه سرجنبان راه افتاد
 اش دوید و در سوراخش خزید. النه به سویِ کروبه ،رهگذرِ مهرآزمای
وهستانی کدر سرایی  هکبود  خردپرور و گیر گوشه یپیر ،زرتشتِ فرزانه

به جای  دینیِ هایِ ها و نوشته اوی در نامهک ها ژرف او پس از سال زیست. می
ای درانداخت و سخنانی نو بر زبان  تازه بینیِ مانده از روزگارانِ باستان، جهان

 رد.ک را تلخ می شروزگار مردانِ دین امِکه کراند 
ه از کپارسی  فرهیختة خردآزمایِ ان و مغان زبان به بدگویی گشادند.موبد

ناره ک، از مردمان بود کگرفتار آمدن به سرنوشتی همسانِ سرنوشتِ مانی بیمنا
  بپرورد و بینش بگسترد.دانش  ،روزمره زندگیِ گرفت تا دور از هیاهویِ

با  رفت. ، نرم پیش میشناور بر دریایی آرام شتیِکچونان  2لنگ وتاهک اسبِ
وهستانی سر پایین آورد و چشم به راهِ سنگالخ کگذرگاهِ  رسیدنش به سرباالییِ
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ارآزموده او را به خود واگذاشته بود تا آسانترین راه را کدوخت، سوارِ 
 برگزیند.

خروشِ ریزشِ آب از  آوایِ ای فراخ رسیدند. گذشتند و به دره ای از تنگه
سنگی بلند ایستاده بود و سوارِ  قوچی بر فرازِ تخته رسید. گوش میآبشار به 

بادِ  .پیرامون را نگریست هایِ وهکرد و کشاهین سر بلند  یست.نگر رهگذر را می
نده کگریزان از آبشار را هم پرا کِخن هایِ هکآب، چ وزان در دره، همراهِ بویِ

 رد.ک می
سرانجام پیچی تند  شد. بانگِ خروشِ آبشار بلندتر می رفتند ش میهرچه پی

شاداب از  پهلوانِ .اندازی شایستة آفرین پدیدار شد را پشتِ سر گذاشتند و چشم
 رد.کوتاه زمزمه کلب یزشی  دیدنِ زیبایی آن درة پندارپرور زیرِ

ه وتاکه ایوانی کشد  دیده می ای ساخته شده با سنگ ر خانهآبشا کِنزدی
بانگِ پارسِ سگی در دره  هایی چوبی استوار بود. ان بر ستونآسمانة ایو داشت.
خنگ سر باال  را نگریست.سرای  شید و پیرامونِک کشاهین سر پیچید.

وه پایین که از فرازِ دامنة کسوار سگی را دید  رد.کگشاد  0خنَانداخت و زَ
 مردِ جوان نشست. هایِ لبخندی بر لب آمد. می

خنگ سر و  رد و پایین پرید.کسوار افسار رها  زیرِ آبشار رسیدند.ة کبه بر
سگ از راه رسید و  ه رفت.کجویبارِ سرریز از بر گردن لرزاند و به سویِ

 شاهین زانو بر زمین زد و شادمانه سرِ تیزپنجة پهلوان دوید. جنبان به سویِ دم
مانتر از او سگ بسیار شاد هایش گرفت. بریده را در میانِ دستگوش و دُم 

  رش پیچ و تابی سرشار از خوشی داشت.کشد و پی جا بند نمی کنمود، ی می
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 نژاد، به سویِ ارنکپنجه پس از خوشامدگویی به پورِ سرافرازِ تهمینة تیز
از دهانِ اسب برگرفت و زین از  0شاهین لگام ند.کتا با او بازی  خنگ دوید

د گاودُمِ سپی ارش بیاساید.را گشود تا خنگِ راهوپشتش برداشت و افسارش 
ای بیش نبود و در  توله از آن روز ه چند ماه پیشکسرگرم بازی با سگی شد 

 آموخت تا پاسداری پهلوان چیزها میبالید و از فرزندانِ ارجاسپِ  او می آخورِ
 یششان.کنگهبانی از پیرِ تنهایی گزیدة  شایسته شود برایِ

ه کچند ت ،و برگ در ایوانِ سرای دین پس از نهادنِ زین درست مهرآزمایِ
ای  با شاخه چسبیده به دیوارِ خانه رفت. آتشگاهِ هیزم برداشت و به سویِ

و پوشال  کمی خاشاکنار زد، کسرخ  هایِ زغال سترِ گرم را از رویِکخا کخش
ها را بر  هیزم ،رد و پس از افروخته شدنِ آتشکریخت، درنگی  آنها رویِبر 

ها نیز  هیزم کبر دامنِ خش کرِ خاشاکافتاده بر پی هایِ هآن نهاد تا زبان رویِ
 بیاویزد.

دوباره به خانه رفت و  نهاد. فت و دیگی آورد و بر آتشگاهبه درونِ سرای ر
آبگیر رفت و آب برگرفت و خود را به  ای در دست بازآمد، به سویِ دیگچه

دیگر رفت و  ریخت، دو بارِ ه را درونِ دیگکدیگ رساند و آبِ برگرفته از بر
 دیگ تا نیمه پر شد. آمد و

رد، از زیرِ کآسمانة ایوان نگاه  هایِ کآویخته از تیر هایِ به گیاهان و میوه
 در تاقچة جلویِشید و آن را کی بیرون کوچکمرش خمرة کپیچیده بر  شالِ

چرمی  مربندِکاز  کبه ی کی مند و خنجرش راکر و شمشی پنجره گذاشت.
نهاده شده زیرِ پنجره  تختِ چوبیِ رد و بر رویِکش جدا شال بسته شده رویِِ

  آنها انداخت. مربند را هم گشود و رویِک، چید
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ه بسیار دور کگاهی  پیشاب رد و به سویِکای مسی برداشت و آن را پر  آفتابه
 سنگی ساخته شده بود رفت. از سرایِ

بینشِ کرانگیِ  در بی گیدوه سرگرم پژوهنک ه زرتشت بر فرازِکزمانی 
بهدینی دادِ سخن  مغان از دادهایِ در پرستشگاه برایِ مهرآذربود، موبد  مینویی

 ه مردِکهایی  خوابه ایشان دربارة جایگاهِ همسران و هم سر داده بود و برایِ
روزگار آشنا  روایِ با دادهایِ گفت تا مغان توانست برگزیند سخن می بهدین می
 پرورِ موبدان را راه بیندازند. تگاهِ دینارِ مردمانِ وابسته به دسکشوند و 

 گفت: موبدِ موبدانِ شهر می
همسری در بهدینی جایگاهی ارجمند دارند  ه دادهایِکبدانید و آگاه باشید ـ 

ویژه نگاشته  ه باشد در دفترهایِکهمسری از هر گونه  هایِ و بایسته است پیمان
هداری شود تا مردمان ها نگ دهکنپشتِ آتش در گنج رونوشتی از آنها شود و

گرفتارِ بیداد نشوند و هر گاه نیاز به داوری میانِ زن و شوهری پیش آمد، بتوان 
 رد.کنامة همسری ایشان میانشان داوری  پیمان هایِ بر پایة نوشته

پدیدار شده در روزگارِ ساسانیان، هر مردِ بهدین بسته به  بر پایة بهدینیِ
از این  خود برگزیند. هایی برایِ خوابه هم توانست همسران و خود می داراییِ

و به  ردندک پا می بزرگ بر 0هایی خود شبستان روی توانگرانِ زراندوز برایِ
  گستراندند. امگی میک افتادند و ورن بارگی می زن

ی از همسرانِ کی داری داشت.سر ندودما بر شد و یده میامن خانه خدایِ مرد
برتر از دیگر زنانِ شبستان  شد و جایگاهی میخوانده  نز پادشاهچنین مردانی 

 ه دارایِک. در آن روزگار زنانِ نژاده نامیدند رزن میکها را چَ دیگر زن داشت.
ه کآمد  گاهی پیش می دادند. رزنی نمیکخاندانی نامدار بودند، هرگز تن به چ
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نی نیز خواست زنی از دودمانی نژاده به همسرانش بیفزاید، چنان ز مردی می
او سرایی درخور فراهم  یافت و شوهرش برایِ زنی می یگاهِ بانویی یا پادشاهجا
 گنجند. پادشاهی نمی کشد دو پادشاه در ی ه گفته میکرد، چراک می

اگر پیر و  ناآن ند.کتوانست بانو یا بانوانِ خود را رها  هیچ مردی نمی
باز جایگاهشان ، شدند ناپذیر گرفتار می شدند یا به بیماری درمان گیر می زمین

نپرداختنِ  برایِ ناخدایش یگاهرزنان چنین ارجی نداشتند، کارجمند بود. چ
گذرانِ زندگی ناچار به  برایِ ناخواند و آن آزاد میرا  ایشان، ناآن هزینة زندگیِ

اش  خوابه از هم ،ای آزاد خوانده شده نِزرکچاگر  شدند. خوابه می ردنِ همکپیدا 
گاهی نیز شوهر  آمد. ش به شمار میشوهر فرزندِ کودکشد، آن  دار می بچه
را با بستنِ  رزنانشکچگرفت و  پول یا چیزی میبه دست آوردنِ دارایی،  برایِ

آورد تا او  مردی دیگر درمی وتاه یا بلند به همسریِکزمانی  برایِ، ای نامه پیمان
شدند  ه در بندِ چنین همسری میکزنانی  ند.کایشان را پرداخت  هزینة زندگیِ

خواندند، فرزندانِ  دارشان را میرگ می شدند و شوهرِ زمان زیانگ خوانده می
 رفتند. زیانگ نیز فرزندِ شوهرش به شمار می

 دوشِ برهمسرگزینی  نِتا زما نو دخترا یسالگ زدهنپاتا  نپسرا هزینة زندگیِ
از  ،چه دختر و چه پسر خانه، بانویِ نِدانفرز پدرشان یا شوهرِ مادرشان بود.

رزنان نیز کپسرانِ چ شدند. انده از پدرشان برخوردار میبر جای م 0ریگِ مرده
بردند، دخترانِ زاییده  ریگِ پدرشان بهره می زن از مرده انِ پادشاهکودکهمانندِ 

و تنها  بردند پدر یا شوهرِ مادرشان نمی ریگِ ای از مرده رزنان بهرهکشده از چ
ود یا از مادرشان ب گزینی با پدر یا شوهرِوهرش ایشان تا هنگامِ هزینة زندگیِ

  د.ش ه جای مانده از وی پرداخت میب ریگِ مرده
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نامگذاری آئینی ویژه برگزار  برایِ ناان با موبدان بود. آنکودک نامگذاریِ

ای از پدر یا شوهرِ مادرِ کودک  ش هزینهبه جای آوردن ردند و برایِک می

شد یا نام ایزدان بود یا با نام ایشان  گزیده میبر کودک ه برایِکنامی  گرفتند. می

داد و مهرداد و هرمزدیار، و  شد، چون هرمز و بهرام و ناهید و زروان همراه می

 کودک دلپذیر برایِ هایِ یزدان و واژه هایِ هایی بر گرفته از آفریده ه نامک یا این

پور و  با آمیختنِشد، چون پروانه و پگاه و دلنواز و سوسن، گاه نیز  برگزیده می

 ساختند، چون شاهپور و آزرمیدخت. ان نامی میکودک دخت برایِ

 نِز د ونبما دورچشم بد  بِیخردسال از آس کِودکد تا ندوشیک یار میبس

هوم  اهِیگ افشرة کودک پس از زایشِ نخستِ سه شبِ .شودن کیزدن اوبه  دشتان

آئینی ویژه  نیز برگزاریِان کودک یِسرتراش ینخستن برایِ .ریختند امش میک به

ای به مغان و موبدان  ارها باید هزینهکراه افتادنِ همة این  ه برایِکبایسته بود 

 .شد پرداخت می
مادرش  پدر یا شوهرِ ،شد دار می پیش از همسرگزینی بچه یاگر دختر

 رده بود.که زمینة شوهرگزینی او را فراهم نکشد، چرا ار دانسته میکگناه
 رفت. شوهر نیز فرزندِ پدر یا شوهرِ مادرِ او به شمار می بیفرزندِ دخترِ 
شوهرِ  دِنشاویخو ینترکیزدن همسرِاو  نداشت، زن یمرد و پسر یم یاگر مرد

مردِ درگذشته خوانده  زایید آن پسر فرزندِ شد و اگر پسری می اش می درگذشته
شتة ذمردِ درگ اگر بانویِ .ریگِ به جا مانده از وی شود شد تا خداوندِ مرده می
از  یکی همسریِرا به  شدختردرگذشته بزاید،  توانست پسری برایِ پسر نمی بی

 اگر اش بزاید. پدرِ درگذشته تا پسری برایِ دنادد یمش ندانشاویخو ینترکیزدن
را به خانة  یو کِیزدن نِاز بستگا نیز ماند، پسر می دخترش نیز ناتوان از زایشِ
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دودمان را از فروغلتیدن در گمنامی رها  بزاید و نامِ فرستاندند تا پسری شوهر می
مردِ درگذشته به خانة  ای به هزینة بیگانه نِز ،شد امیاب نمیکاگر او هم  ند.ک

زنده نگهدارد. راه انداختنِ همة مردِ مرده را  نامِبزاید و  یپسر رفت تا شوهر می
مغان و موبدان انجام  وابسته بدانها به دستِ هایِ ارها و رسیدگی به پیمانکاین 
 ه تنها توانگرانِ روزگار توانِ پرداختش را داشتند.کای داشت  گرفت و هزینه می

ار ک مغان و موبدانِ تازه تا پاسی از شب گذشته به آموزشِ مهرآذرموبد 
ه کنزدِ مغان و موبدانی رفت  ،خانه شود ه راهیِک پیش از آن سرگرم بود.

پس از آن  جادوییِویژة جشنِ مهرگان و آئینِ  ردنِ ابزارهایِکسرگرم آماده 
همه چیز  آسوده شدن از فراهم بودنِاز د و پس ن کراهایی به آن سفارش دند.بو

 پیش گرفت.در راهِ خانه را  ،شایستة جشن و آئین برگزاریِ برایِ
چراغ پیش گرفته بود و  کای تاری وچهکه موبدِ بزرگِ استخر در کزمانی 

روان  ت، شاهین در برابرِ زرتشت نشسته، به سخنِ پیرِ روشنداش آهسته گام برمی
 گوش سپرده بود.

د. نخواند یدس منبواو را  روممردمانِ سرزمینِ  پیری سرشناس بود وزرتشت 
بسیاری از  هایِ در روزگارِ جوانیش بخش روم بود. و بالیدة ارسپ زادة یو

از این روی در آن  اده بود.گشای رُم افت وایانِ جهانبه چنگِ فرمانر روم سرزمینِ
ساسانیان، پیروانِ مانی با آسودگی سرگرم  جدا شده از چیرگیِ هایِ سرزمین
 دینی بودند. هایِ پژوهش

بینشی  بسیار اندوخت و دارایِ شِندا پیش گرفت و یدگرتشت نیز پژوهنز
رفت و سخنانی تازه بر  مانی هایِ او بس فراتر از آموزه هایِ اندیشه .دش ژرف

 او رانده و تنها راهیِ خوش به او نشان ندادند. رویِ پیروانِ مانی ان آورد.زب
هند  ن نیز وی را به سویِزمی موبدان بر ایران چون و چرایِ بی چیرگیِ شد. ایران
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بینشِ زرتشت افزوده  ای بر گسترة دانش و ژرفایِ در آن سرزمینِ افسانه شاند.ک
دنِ آگاهی در انبازگشت و به گستر دانشمند به میهن خردگرایِ شد. سرانجام

 مر بست.کایشان  میانِ ایرانیان و پروردنِ داناییِ
او از دانش و  نی رفته بود.ما دینِ هایِ زرتشت بس فراتر از آموزه هایِ آموزه

باورِ او نیز در اگرچه  مانویان تازگی داشت. ه برایِکگفت  بینشی سخن می
د، باورهایش ناهمسانی بسیار با بو کروشن و تاری جهان دارایِ دو بخشِ

 باورهایِ مانی داشت.
 دانش است و دیوهایِ از رویِی در جهان کپنداشت جنبشِ تاری مانی می

ه کاندیشید و باور داشت  زرتشت چنین نمی گسترانند. اهریمنی آگاهانه بدی می
پنداشت  او می دیوها است. دارِ پیشنهبدونِ دانشِ ی ناگهانی و کجنبشِ تاری

آنها آگاهانه بدی در  آورد و خودِ اریِ مردمان دیوها را به جنبش درمیکبد
 نند.کپرا جهان نمی

و همراه با دانش  در باورِ مانی و زرتشت جنبشِ روشنایی در جهان آگاهانه
ی کبینی ایشان گیتی از آمیختنِ روشنایی و تاری بر پایة جهان آمد. به شمار می

ای از پیش  پیدایش را برآمده از برنامهو آمیزش مانی این  پدید آمده است.
ای را باور نداشت و پیدایشِ  دانست و زرتشت بودنِ چنین برنامه ریخته شده می
 .پنداشت ی میکروشنایی و تاری ناگزیرِ آمیزشِ گیتی را پیامدِ

ه مانی کدر بینشِ زرتشت جایگاهِ روشنایی بس واالتر از آنچه بود 
از  شد. ه در سخنِ مانی نمایانده میکانتر از آن بود ی بس ناتوکپنداشت و تاری می

وی مردمان در بندِ سرنوشتِ از پیش نوشته شده نبودند و  هایِ این روی در آموزه
روانشان بیفزایند و  توانستند با دوری از بدی و پیوستن به روشنایی بر روشنیِ می
 نند.کی را از زندگیشان دور کتاری
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 ی چیرگی دارد و باید ستوده شود.کیی بر تاریه روشناکزرتشت باور داشت 
ی و کی و پاکدانست و پیروانش را به نی او این چیرگی را در گیتی ناپایدار می

خواند تا با افزودن بر روشنیِ روانشان، به افزایشِ چیرگیِ روشنایی  درستی فرامی
 ی در گیتی یاری برسانند.کبر تاری

شتنِ جانوران و مردمان کاین روی زرتشت به چرخة زندگی باور داشت، از 
ارِ زشت و اهریمنی را بازدارندة روندِ پیشرفتِ روانِ کرد و این ک وهش میکرا ن

او دلبستگی به زندگیِ  هایِ آورد. بر پایة آموزه روشنایی به شمار می آنها به سویِ
، روانِ مردمان را تیره امگی و زراندوزیک روزمره و غلتیدن در آغوشِ ورن

 راند. ی میکتاری د و ایشان را به سویِنک می
 هایِ خواست گفته خواند و می پیروانش را به شنیدنِ سخنانِ دیگران فرامیاو 

نند و خود بد و خوب آنها را دریابند. دستگیری از کدیگران را ارزیابی 
ین نیز از کو   کنیازمندان و برابر دانستنِ همة مردمان و دوری از آز و رش

 پیرِ خردمندِ پارسی بود. ایِه دیگر سفارش
 ه آزمندیِکهن، باور داشت ک یشِ مزدیسنایِکهایِ  آموزهزرتشت نیز پیروِ  

انجامد و در  ورزیِ تهیدستان می کبرخی و انباشته شدنِ دارایی نزدِ آنها، به رش
 پرورد. ینه میکدلشان 

و  شیدکشب به درازا  جوی تا نیمه پیرِ فرهیخته با جوانِ فرهنگ وگویِ گفت
یشِ مزدیسنایِ کفرزندِ هشیارِ ایرانشهر با دانش و بینشِ برآمده از چشمة جوشانِ 

بیش از پیش  ،شد هایی نو بر زبانِ زرتشتِ پارسی روان می البدِ واژهکه در کهن ک
 آشنا گشت.

 برایِ شتِ خردآزمای به درونِ سرای رفت تاشب گذشته زرت پاسی از نیمه
 کِزمین گسترد، تش شاهین برخاست و نمدی رویِ خواب بیاورد. مهمانش رختِ
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پشمینی از میزبانِ مهربانش گرفت و رویِ نمد انداخت و رویش نشست، پیرمرد 
وه کاو آورد و سپس راهی شد تا به نیایشگاهش در فرازِ  بالشی و رواندازی برایِ

 برود.
نانِ استادِ دانشمندش ستاره دوخته و به سخپُر شاهین چشم به آسمانِ

ربود.  اندوه بر دلش چنگ انداخته بود و خواب از چشمش می اندیشید. یم
دانست چه پیش خواهد آمد  سختی پیشِ رو دارند و نمی ه روزهایِکدانست  می

 و فرجامشان چگونه خواهد بود.
ای  ی از تیسفون رسیده و نامهکه او مهمانِ زیبارویِ خانة موبد بود، پیکشبی 

 0در آن نامه به رازدبیره کمزد رگبذِ استخر آورده بود.ا از دستورِ پادشاه برایِ
پیروانِ  اووس او را از بداندیشیِ قباد و خسرو دربارةکه شاهزاده کنوشته بود 

ه نامدارترین پیروِ زرتشت کوزیرِ خردمندِ پادشاه  رده است.کآگاه  دینی درست
 اهنمایی بجوید.و از وی ر دنکیششان را آگاه کود پیرِ خواسته ب ، از ارجاسپبود

و بر  ا بودینابنچشم  کی. ژم از م و خسرووس، ژَواک داشت، سه پسر قباد
. پادشاهی بر سر بگذارد تاجِست نتوا یمن، روا در آن روزگار پایة دادهایِ

دینی بود و درباریان، به ویژه موبدان  پادشاه، پیروِ درست بزرگترِ ، پسرِسواوک
پروا بود و  جویی بی کام ،ترِ قبادکوچک پسرِ ،خسرو نگرانِ پادشاه شدنش بودند.

شمرد  آورد، مردمانِ فرودست را خوار می ترین دین به شمار می بهدینی را شایسته
  اندیش بود. همراه و هم شورکن و موبدانِ وراگاجنو با 

ها  ان بارشِ شخانهه ناگهکتیره خیره مانده بود  یپهلوان بر آسمان نگاهِ نگرانِ
درپی سینة  و بزرگ پی کوچک ها شخانة آتشینِ وتاه دهکزمانی  ند.دلش را لرزا

ه دلِ شاهین از دیدنِ آن کآن گاه  شدند. افتند و ناپدید میکش آسمانِ شب را می
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رده کدلهره  مانش او را نیز دچارِکدلبرِ ابرو لرزشِ دلِلرزید،  پدیدة شگفت می
در ایوان چشم به راه خوابی به سرش زده بود، از سرِ شب  ه بیکشهین  بود.

 رد تا ببیند دوست است یا بیگانه.ک ای چشم تیز می نشسته بود و با دیدنِ هر سایه
ها خیره مانده بود و پرندة  روی با دیدنِ بارشِ شخانه نگرانِ دختِ پری چشمِ

آسودن  و جایی برایِ ردهکپندارهایش در آسمانِ تیرة روزگارش ره گم 
برخاست و به  دوست نشانی نبود. ه بود و از آمدنِشب از نیمه گذشت یافت. نمی

سراچه رفت و بر بسترش غلتید و چشم بر هم نهاد تا به خواب رود بدان امید 
 خواب ببیند. ه رویِ دالرایِ دلبرش را درک

با هر  به پهلو شد و خواب به چشمش نیامد.خوان در بسترش پهلو  تا خروس
گرفت و دم و بازدمش آشفته  ندی میشنید تپشِ دلش ت وچه میکه از کآوایی 

وچه دوخت و ناامید و افسرده ک یِکبارها به مهتابی رفت و چشم به تاری شد. می
 به بسترش بازگشت.

ش را کوچکه دلنواز درِ سرایِ کشد  خواب می م چشمش گرمِک مکپگاه 
پنجرة رو به  نهاد و به سویِ کوچک نارِ تشتِکو به درون آمد، آبریز را گشود 

ه روشنایی خورشید در پنجر م رفت. شهین برخاست و نشست، با گشوده شدنِبا
هایش را باال برد و  شید و دستکای  خمیازه و دهانش گشوده شد سراچه تابید.

خ او را داد و رودش گفت، پاسش داد. دلنواز رو برگرداند و دکرش را کپی
 خواب پایین آمد. ماالن از تختِ چشم

زرتشت در  گذاشت. می 2گِرد سرین 0پشتِ گاودُمِر همان دم، شاهین زین ب
پهلوان پس از آماده  مالید. ه بود و بر پاهایش روغن میتخت نشست ایوان رویِ

  پیرِ رازآشنا رفت و پرسید: به سویِ کباری میان ردنِ خنگِک

                                                           

 سب اصیلهای ا ـ گاودم: از ویژگی0

 های اسب اصیل گرد: از ویژگی ـ سرین: کفل / سرین2



 افسانه شهین 82

 دهید؟ ـ فرمان به رفتن می
 ن.کی درنگ کـ اند

شت و به درونِ سرای را در تاقچة پنجره گذا کوچکبرخاست و خمرة 
درهم پیچیده در دست داشت،  تاه زمانی نگذشته بازگشت، دو نامةوکرفت و 

 آنها را به شاهین داد و گفت:
دیگری  د.بامدادان برسانی کِه مهرة فیروزه دارد را به دستِ مزدکای  ـ نامه
 ام. پدرت نوشته را از برایِ

در  رد.کشالش پنهان  سپاس گفت و آنها را زیرِ ها را گرفت. شاهین نامه

 رد.کبرابرِ زرتشت سر فرود آورد و بدو بدرود گفت و پاسخی همسان دریافت 

 .شیدکتیزپنجه رفت و در برابرش نشست و دست بر سر و گوشش  به سویِ

سوارِ دالور برخاست و  رد و دستِ پهلوان را لیسید.کموسی  سگِ مهربان موس

یز د و دست فراز برد، پیرمرد نرو به میزبانش چرخی بر پشتِ اسب نشست.

گذرگاه  انداخت و به سویِ اسبش را راه و فشرد ران پاسخی همسان داد. سوار

 رفت.

ر جنب و شه هایِ استخر بود، در خیابان پارسی راهیِ ه پهلوانِکآن هنگام 

امون سواره و پیر روستاهایِ شهرها و مردمانِ خورد. جوشی شاد به چشم می

 رفتند. بزرگش می میدانِ رسانده بودند و به سویِ تخرپیاده خود را به اس

 پوشید و درخشید ه چون زر میک اش را جامة ویژه ،شهین با چشمانی سرخ

 آراسته به گوهرهایِ تاجی زرین ومادرش  بر میان بست.تنگ مربندی ک

 هایِ گلوبندی زرین و گوشواره نهاد. او بر سرِپُرچین  درخشان و نوارهایِ

رد و کدالرا هم جامة ویژه بر تن  افزودند. بانو میوهِ ایزدکبر ش نیز چهارگوش
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را  ناآن هایِ ها و تاج جامهآراستگیِ شهرناز  بر سر گذاشت.ساده تاجِ گلی 

می راه کرد و خواست کچرمین را به پایشان  یهای پاپوش سپس و ردکبررسی 

 ها نرم شود. فشکبروند تا 

بیرون رفتند و  ، ایزدبانو و دستیارشة جشنبا از راه رسیدنِ گردونة زرینِ ویژ

چهار اسبِ بسته  را آورده بودند، افسارِ 0ه گردونهکموبدانی  بر آن سوار شدند.

 ای دیگر سوار شدند. خود بر گردونهشده به آن را به دستِ شهین دادند و 

 ستند.هایی دیگر نش ارِ خانه نیز در گردونهکشهرناز و خانوادة پیش
را راه  نمادِ باد و ابر و باران و ژاله 2باالیِ رنگ و همکاسبِ ی ایزدبانو چهار

راه به  دنبالِ گردونة زرینِ ایزدبانو بهها نیز  گرونه کِوچک اروانِک نداخت.ا
 افتاد.
میدان  گردونة زرین به سویِ ،رسید بزرگ می ه به خیابانِکخیابانی  در پایانِ 

پیاده پایِ سرنشینانشان پیاده شدند تا  ایستادند و نجااهمها  پیچید، دیگر گردونه
ها سپردند تا آنها را از درِ  بچه ها را به مغ موبدان گردونه میدان شوند. راهیِ

 ببرند. گاهپرستشگاه به آخور پشتیِ باغِ
دارِ ارگِ  سربازانِ نیزه ود.خیابان انباشته از مردمانِ شهری و روستایی ب

گذشتنِ گردونة زرین  و گذرگاهی برایِخیابان ایستاده  در دو سویِ شهربان
نواختند و خنیاگران مستانه  شاد می یهای رامشگران آهنگ رده بودند.کدرست 

پستان خیره  به ایزدبانویِ خواندند. چشمانِ زنان و دختران به زیباییِ آواز می
  خواندند. مانده بود و مردانِ جوان بر او آفرین می
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اش راست ایستاده بود  ب در جایگاهِ ویژهشهین با چشمانی سرخ و تشنة خوا
 جنبید. نگریست و هیچ نمی و سرفراز پیشِ رویش را می

 خیابانِ خاوری رفت. چرخی زد و به سویِ زرین به میدان رسید، نیمگردونة 
می دور از میدان، ایزدبانو دهنة کداران گذرگاهی ساخته بودند،  آنجا نیز نیزه

چرخیدند و رو به میدان شدند، شهین  ها شید، اسبکها را به چپ  اسب
 شید و آنها را از رفتن بازداشت.کافسارشان را 

رده بودند، پس از ایستادنِ آن کچرخش گردونه باز  ه جا برایِکدارانی  نیزه
پشتِ گردونه ایستادند. هیاهویِ شادِ مردمان و رامشگران و  0در چند رج

 رد و به خاموشی گرایید.کش کوخنیاگران با برخاستنِ بانگِ سرنایی رویین فر
همه  شی بر شهر فرمانروا شده بود.خامو ،سرنای پس از خاموش شدنِ بانگِ

برازنده دوخته بودند و با چشمانی  جنبش چشم به گردونة زرین و ایزدبانویِ بی
 هایِ شهین دست جنباند و اسب ردند.ک سرشار از مهر و ستایش نگاهش می

داشتند و  گام برمی پهن آهسته و نرم سینه هایِ اسب .اش را به راه انداخت گردونه
گردونه و جامة ایزدبانو و تاجِ نشسته بر سرش زیرِ تابشِ  رفتند. پیش می
 درخشیدند. خورشیدِ تابان می پرتوهایِ

 درگاهِ پرستشگاه ایستاد. ابرِچرخی زد و در بر گردونه به میدان رسید، نیم
ارِ هم ایستاده بودند، بزرگان و موبدان و نکو ارگبذ و موبدِ موبدان  شهربان

  .شدند ایشان دیده می سردارانِ شهر پشتِ سرِ
ه بانگِ سرنا خاموش کهنگامی  میدان پیچید.بانگِ سرنای بارِ دیگر در 

ایستاده بود بانگ برآورد و با آوایی رسا  ه بر فرازِ ارگِ شهربانکد، پهلوانی ش
 گفت:

                                                           

 ـ رج: ردیف0
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 د.نیبرا نرا از جها ناراکو تبه نواید و دیید آفرو نجها ینبد ،نفرشتگا یاـ 
پس از  .شتبا خاموش شدنِ بانگِ پهلوان، باز خاموشی در شهر فرمانروا گ

د و وبیکزن سه بار چوب بر دهل  دهل دهل در میدان پیچید. وتاه آوایِکدرنگی 
دوشیزگانِ شهر با  ردند.کنواختن آغاز  پس از آن رامشگرانِ ارگِ شهربان

وبان کو گیسوانی افشان، پای آراستهرویی  هایی خندان، لب یی رنگارنگ،ها جامه
 به سویِ گردونة زرینِ ایزدبانو شتافتند و پیرامونش به گردش افشان و دست
 .درآمدند

داشت،  ه به سختی چشمانش را باز نگه میکایزدبانو چنان مستِ خواب بود 
اش انداخت، غنچة سرخش  انِ پرشورِ گردان پیرامونِ گردونهکنیچکنگاهی به 

وب کی از دوشیزگانِ پایکدست افراشت و با انگشت ی فت.کبا لبخندی زیبا ش
رد و دست ک وبی میکوار پای شادمان بانگ برآورد، دیوانه کدختر را برگزید.

دوشیزگان از شور افتادند و  رامشگران و خنیاگران خاموش شدند. افشاند، می
دوشیزة  برخاست و از گردونه فرود آمد و به سویِآرام گرفتند، دستیارِ ایزدبانو 

 او را بست هایِ با دستمالِ سرخی چشم بازداشت. 0بازیاو را از  برگزیده رفت و
بانو چرخیدند و به ایزد به سویِ سپس و تاجی همسانِ تاجِ خویش بر سرش نهاد،

 مد.رد و از گردونه فرود آکها را رها  اسب ایزدبانو افسارِ او نماز بردند.
شهین  ردند.کپیروی  نااز بردند، مردمان دیگر نیز از آنشهر به او نم بزرگانِ

دوشیزة برگزیده را  آهسته راه افتاد و به سویِ پرستشگاه رفت، دالرا بازویِ
  ایزدبانو روان شد. سرِ گرفت و پشتِ

 موبدِ موبدان ،پس از گذشتنِ ایزدبانو و دستیارش از دروازة پرستشگاهِ آناهیتا
دروازه بسته شد،  راه افتادند و به پرستشگاه رفتند.و چند تن از موبدان 

                                                           

 ـ بازی: رقص0



 افسانه شهین 81

وبی کرامشگران و خنیاگران بارِ دیگر شوری درانداختند و زنان و مردان به پای
 افشانی سرگرم شدند. و دست
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 نِمیا رم ازکچید و  رفت و دانه برمی دُرنایی تاجدار میانِ درختانِ باغ راه می
مهمانِ خانة  وه از آغازِ زمستانکپرندة باش شید.ک بیرون می جوی گل و الیِ

سته و خونین کآن سرای فرود آمد بالش ش بامِه بر کروزی  ارجاسپِ پهلوان بود.
 .بود

 ای پیشِ رویش گشوده بود و داستانِ شاهنشاهیِ نامه تختی نشسته، تهمینه رویِ
لبخند  پورِ سرافرازش در گوشش پیچید. نگِخ سُمِ آوایِ خواند. یخسرو را میک

نرمِ  زنخ وتاهِ اسبِک هایِ گام آوایِ در رفت. زد و از جا برخاست و به سویِ
تهمینه به در رسید  وبة مردانه در باغ پیچید.کوبشِ کبانگِ  پهلوان خاموش شد.

پهلوان پیش  درش درود گفت، بانو پاسخش را داد.و آن را گشود، شاهین به ما
ها و پیشانیش  او را گرفت و بر گونه هایش را فراز برد و سرِ تهمینه دستآمد، 

تهمینه در را  باغ آمد. ی به دنبالِ سوارش به درونِخنگِ خیس از خَ .بوسه زد
 بست و با پسرش همراه شد و پرسید:
 ـ زرتشتِ خردپرور چگونه بود؟

 ـ دل و جانش پر از گفتار بود.
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سیراب  برایِهر دم از گیتی و پیوسته به مینو  انِ پارسایانِ وارستهرواز ـ 
 .تراود دانش و بینش سخنانِ تازه می ة رازهایِتشنمردمانِ کردنِ 

 گمان چنین است. ـ بی
 روم نمدی برایش بیاورم. ـ زین از پشتش بردار، می

رد و او را از لگام و کاسبش را نوازش چشمی گفت و سر و گردنِ  شاهین به
زمین گذاشت و پارچة  مادرش بازگشت، نمد را رویِ رد.ک افسار و زین آسوده

ردنِ تنِ خیسِ بارة پورش ک کخش بزرگی را بر پشتِ اسب انداخت و سرگرمِ
 کنارِ جوی نشست و دست و روی شست. تهمینه پس از خشکشاهین  شد.

بست و سپس او انداخت و بندهایش را  ویژه را بر پشتِ نمدِ ،ردنِ تنِ خنگک
اسب آرام پیش رفت و سر پایین آورد تا از جوی  ر سرینش زد.آهسته دست ب

 آب بنوشد.
استخر  نارِکتنگ را  نگی در دست بازآمد.خانه به زیرزمین رفت و تُ بانویِ

تنگ را برداشت و  بازگشت. کوچکگذاشت و به سرای رفت و با دو جامِ 
تختِ  رویِ از ه شاهین رویش نشسته بود نهاد.کتختی  پیش رفت و آنها را رویِ

سرِ تنگ را  ا برداشت و رفت نزدِ فرزندش نشست.انباشته از میوه ر سبدِدیگر 
 رد.کها را پر  گشود و جام

نوشی نشسته بودند، مردمانِ  خانة ارجاسپ و پسرش به می ه بانویِکزمانی 
شادمانه  نوشیدند و خوردند و می پرستشگاه می شهر نیز در میدانِ جلویِ

 تا جشنِ مهرگان را گرامی بدارند.خندید  و می ردندک می وگو گفت
ای در زیرزمینِ پرستشگاه گرد آمده  در جایگاهِ ویژه نیز برگزیده موبدانِ

به دوشیزة  ردند.ک هن را برگزار میکو دور از چشمِ دیگران آئینی  بودند
خود از  بی کنیچک ای نوشانده بودند. ویژه ایزدبانو میِ برگزیده شده از سویِ
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موبدان  زد. دم میشیده بود و به آرامی کتختی سنگی دراز  رویِ خویش
 .بردند آئینِ جادویی را گام به گام پیش می سرودخوانان برگزاریِ

ای ویژه بر  ردند و جامهک را پیدا می و بیگانه ای گمنام آنها هر سال دوشیزه
ه کای  زهدوشی وبی بپردازد.کپوشاندند تا همراهِ دیگر دوشیزگان به پای تنش می

ای  آمد، دوشیزه موبدان ایزدبانو به شمار می در نمایشِ راه انداخته شده از سویِ
ای نمادین به ایزدبانویِ  گزید تا به گونه ه جامة ویژه را بر تن داشت برمیک

 ش شود.کآناهیتا پیش
 ه از رازهایِکتنها موبدانِ برگزیده  ،پرستشگاه پس از بسته شدنِ درِ

ساختگی و دستیارش جامه  ایزدبانویِ ماندند. می آنجاودند در ه آگاه بپرستشگا
رفتند تا از شادی و  همراهِ دیگر موبدان از پرستشگاه بیرون می ردند وک دگر می

 جشن برخوردار گردند. دهشِ
دست  دیگری خنجری در زرین به دست پیش رفت، موبدِ یموبدِ موبدان جام

در  آور یافت. هراس یکاز گرفت و پژواشد، آوازِ دیگر موبدان فر کبه او نزدی
شید، تیغة خنجر ک ، آتشِ سرخی درونِ آتشدانی سنگی زبانه میکآن دخمة تاری

 جنبید. خاموش می دیوارهایِ پرور رویِ درخشید و سایة مردانِ دین می
ردنِ آئینی اهریمنی کبرگزار  و زیردستانش سرگرمِ مهرآذره موبد کهنگامی 

خانه  خفته بود و همسرش زیرِ سایة درختانِ باغِ نرمش در بسترِ دخترشبودند، 
همتایش  بی هایِ نشسته، ارژنگِ مانی را پیشِ رویش گشوده بود و به نگاره

 نگریست. می
اند  انی بودهکاز تخمة شاهنشاهانِ اش ه پدر و مادرِ اوکگفتند  پیروانِ مانی می

 کپدرِ مانی مردی فات انیان استوار بوده است.کشاهنشاهی اش و هنگامِ زایشش
از این  با مندائیان درآمیخت.وچید و که به بابل کنام از مردمانِ هگمتانه بود 
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ی برخوردار شد. او در جوانی با مندائ ی از آموزشِ بزرگانِکودکروی مانی در 
روا در  هایِ ها و آئین پیروانِ دیگر دینها و  کاتولیک یان، ترسایان،یهود ،بهدینان

 ای نو پرورد. شد و دانشِ بسیار آموخت و اندیشه روزگارش آشنا
با مردمانِ آن سرزمین سخن  ودخ هایِ از اندیشه رفت ونیز به هند مانی 

تازه فراخواند و گفت  را به دین و آئینِ س از بازگشت به میهن، ایرانیانپ .گفت
 از آن سخن گفته بود. ،ه عیسی، پیغمبرِ ترسایانکهمان پیغمبری است 

ه واپسین پیغمبر است و برگزیده شده تا نارسایی و کپنداشت  مانی می
ه در آغازِ کگفت  . او میندکپیش آمده در ادیانِ پیشین را درست  هایِ ژرویک

 ی.کی و دیگری بدی یا روشنایی و تاریکی نیکآفرینش دو چیز بود، ی
فت گ می اند. خوانده روشنایی را زروان می او در روزگارانِ بسیار، به باورِ

 رانه است.کدیگر بی ی پیوسته و از سه سویِکسو به تاری کروشنایی از ی
روشنایی  .ی چون روشنایی را دید به آن تاختکمانی، تاری بینیِ بر پایة جهان

راتوخ نامیده  ه گاه رامکی، مادرِ زندگان را آفرید کنیز برایِ رویارویی با تاری
ه گاهی او را هرمزد کفرید مادرِ زندگان نیز نخستین مردم را آ شود. می
مانی، روشنایی )پدر(، مادرِ زندگان )مادر( و نخستین  هایِ خوانند. در آموزه می

 گانة نخستین هستند. مردم )فرزند( سه
هایِ اثیر، باد، روشنایی، آب و آتشِ  مردمِ نخستین نیز، پنج مهراسپند به نام

و ی رفت کو به جنگِ تاری ردکننده را بیافرید و آنها را چون زره بر تن ک کپا
خود را به او واگذاشت تا با  روشناییِ ،خویش را نیرومند یافت چون دشمنِ

سوی با هم  کی از یکگونه روشنایی و تاری ی آمیخته شود. بدینکتاری
خود را به یاری  ه درمانده شده بود هفت بار پدرِکدرآمیختند. مردمِ نخستین 

 دش دست به آفرینشِ تازه زد.فرزن رهاییِ فراخواند و او برایِ



 *** گیران گواه 90

ه کنخست دوستِ روشنایی آفریده شد  گانة دوم پدیدار شد. گونه سه بدین
او سازندة بزرگ را آفرید و وی نیز مهر یَزَد یا  نریسف هم خوانده شده است.

 ایزدِ میثر را پدید آورد.
ستین ت و مردمِ نخی تاخکایزدِ میثر پنج فرزند زائید و همراه با آنها بر تاری

مادرِ  نده شد.کشته شدند و پوستشان کی کفرزندانِ تاری را رهایی بخشید.
و از استخوانشان  کها را ساخت، از گوشتشان خا آنها آسمان زندگان از پوستِ

 ها ساخته شد. وهک
ها، ایزدِ میثر چهرة فریبندة خود  وهکو  کها و خا پس از ساخته شدنِ آسمان

 امگی برانگیخته شود.ک ورنآنها در دهد تا  میی نشان کرا به فرزندانِ تاری
ی آزاد کمردمِ نخستین به تاری واگذار شده از سویِ گونه بخشی از روشناییِ بدین

 شود. شود و از آن خورشید و ماه و ستارگان ساخته می می
هفت برسد.  آفریند تا شمارِ خدایان به پیامبر را نیز می ،سرانجام روشنایی
ردنِ کخورشید و ماه و اختران رها  ارِک رد.کخود  خانةپیامبر خورشید را 

 جایگاهِ روشنایی است. ی و فرستادنشان به سویِکروشناییِ آمیخته با تاری
سازندة بزرگ، زمینی روشن  آید. ر سه چرخ به جنبش در میبه فرمانِ پیامب

ی کتاری سازد، پیامبر نیز چون ایزدِ میثر چهرة خود را به فرزندانِ دیوان می برایِ
 دیگر بخشی هم گونه امگی در آنها برانگیخته شود. بدینک دهد تا ورن نشان می

آنها  امگیِک برآمده از ورن شود و هم پلیدیِ ه با آنها آزاد میتآمیخ از روشناییِ
 ریزد. بر رویِ زمینِ روشن می

زمینِ روشن، به دریا  ی بر رویِکفروریخته از فرزندانِ تاری نیمی از پلیدیِ
ی پنج درخت کاز پلیدیِ ریخته بر خش ریزد. ی میکریزد و نیمی دیگر به خش یم

 یِکتاری دیگر فرزندانِ آیند. از سویِ ها پدید می ه از آنها همة رستنیکروید  می
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 ،امگی در آنها، با دیدنِ چهرة پیامبرک آبستن شده در پیِ برانگیخته شدنِ ورن
ی و دریایی و پرندگان کرها جانورانِ خااندازند و از آن مردا فرزندان نازاده می

 شوند. پیدا می
برآمده از  مانی، جانوران و گیاهان از پلیدیِ بینیِ گونه بر پایة جهان بدین

  اند. ی پدید آمدهکدیوها یا همان فرزندانِ تاری امگیِک ورن
جانوران و گیاهان، دیوی نر به نامِ اشقلون و دیوی ماده به نامِ  پس از پیداییِ

آمیخته با آنها را به دست  خورند تا روشناییِ مرئیل، فرزندانِ دیگر دیوها را مین
ه کزایند  می مردیانگپسری به نام گیهمرد و دختری به نام  ،این دو دیو آورند.

 زمین هستند. پدر و مادرِ مردمانِ
به باورِ مانی مردمان نیز دیوزاد هستند و از نژادِ فرزندانِ  ،بر این پایه

رِ پلیدِ مردمان که روشناییِ آمیخته با دیوان، در پیک پنداشت او می ی.کتاری
ه مردمان را از سرشت و کشوند  گرفتار شده است و پیغمبران برانگیخته می

 نند.کسرنوشتِ خود آگاه 
کرد و  ارژنگ را یک به یک بررسی می هایِ ، نگارهشیفتة نگارگری شهرنازِ
نمایان در  هایِ نگاره .شد ناتر از پیش میمانی آش ها و باورهایِ با اندیشه

هایِ منشِ پندارپرور و  دیوارهایِ ایوان و درونِ سرای، همه از تراوش
هایِ پادشاهان و پهلوانانِ  اریِ سرانگشتانِ آرایندة بانو بودند. به داستانک کناز
 هایی هزاررنگ رد آنها را در پردهک هنِ ایرانشهر بسیار دلبسته بود و تالش میک

 گویا نمایش دهد. یایه به گونة نگاره
رده بود کشش پیدا کهایش  از آغازِ بهار به شناختِ مانی و باورها و پنداشت

شویش  خواند. هایِ پیروانش را می نوشته رد وک اش پرس و جو می و درباره
 و برخاستش با مانویان خشنود نبود.چندان از گرایشِ او به مانی و نشست 
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ه در کمانی را  از ارژنگِ 0یکسخواست نَ انة موبد از اوخ ه بانویِکروزی 
وره کشد را برایش بیاورد، موبد از  نپشتِ پرستشگاهِ آناهیتا نگهداری می گنج

را شنید و شهرناز با آرامش سخنانِ او  رد.کدررفت و آغاز به سرزنشِ همسرش 
اش  تهسونگر را به پذیرشِ خواسکمردِ ی استوار، دینسپس به یاریِ گفتاری 

 واداشت.
 شد. تر می رد آزردهک بانویِ خردگرای هرچه بیشتر دربارة مانی پژوهش می

ه کتوانست بپذیرد  پسندش سازگار نبود و نمی او با سرشتِ زیبایی بینیِ جهان
 امگی باشد.ک جهانِ سرشار از زیبایی برآمده از پلیدهایِ دیوانِ برانگیخته از ورن

 هایِ پسندید، از نگرش به نگاره وارِ مانی را نمی هدیوان هایِ ه پنداشتک با این
برایِ گسترش نگاره  کار گرفتنِه روشِ او در به کاندیشید  شد و می او سیر نمی

هایِ  ه داستانکاز این روی بر آن بود  بوده است. آمدارک اریکشاه هایش اندیشه
 بیامیزد. زیبایی ها گردآورد و با نگاره زمین را هنِ ایرانکپادشاهان و پهلوانانِ 

ای  دید آوردنِ نامهروز به نیمه رسیده بود و بانو همچنان با گرایشش به پ
هنِ مزدیسنایی ک هایِ داستان نگارشِ برایِ کوتاه ها و گفتارهایِ آمیخته از نگاره

همان دم مردمانِ برانگیخته از روزی خوش  رد.ک دست و پنجه نرم می
  خویش بازگردند. هایِ خانهشدند تا به  نده میکپرا کاند کاند

خندیدند  گفتند و می ای جا افتاده، می رو از نوشیدنِ باده شاهین و تهمینه سرخ
 تهمینه از جا برخاست، بانگِ وبة زنانة در به گوش رسید.کتقِ  ه آوایِ تقک

، او ابرو جنباندشاهین  بانو نشست و برایِ وبة مردانه هم در باغ پیچید.کتقِ  تق
پهلوانِ سرمست  وفته شد.کانه هم بر در کودکوبة ک در رفت. به سویِ بلند شد و

ه پشتِ در گرد آمده بودند کسانی ک خود را به در رساند و آن را گشود.
                                                           

 ـ نسک: نسخة کتاب، جلد0
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نخست فروزان پا به درون گذاشت و  ش گفتند، شادمانه پاسخشان را داد.درود
و  مسره ناپس از آن دوش به دوش هم درون شدند،ماهرو  به دنبالش پگاه و

اموس کنِ تنومند گذشتند و سرانجام اورنگ و دخترانِ اورنگ از برابرِ پهلوا
 ها را به باغ راندند. ها و اسب گردونه

خواهرانش او را به پرسش گرفتند و از  شاهین بازگشت و بر جایش نشست.
ه به سرای رفته بود بازگشت و کفروزان  روزگارِ زرتشت و تیزپنجه پرسیدند.

ها  تهمینه جام فرزندش شود. پیالة بانو و دو جامِ دیگر گذاشت تا هم نارِکجامی 
 ای پوست گرفت و در دهان گذاشت. پستهرد و کرا پُر 

ه کهنگامی  خوشی بودند.و وگو  گفت خانوادة ارجاسپ تا ایوارگاه سرگرمِ
شویش  پهلوانِ پیر و جاوید به خانه بازآمدند، تهمینه نگاهی به چهرة درهمِ

 و پرسید:انداخت 
 ـ از چه روی دلگیری؟

 شید و پاسخ داد:کهمسرش آه 
 رفتم. مهرآذرـ پس از پایانِ جشن به دیدنِ موبد 

 گوشِ همه تیز شد، خداوندِ سرای افزود:
 ی به سرایشان برویم.رخواستگا ه امشب برایِکپذیرفت ـ 

 همه آسوده شدند، بانو خندید و گفت:
 ـ از این روی دلگیری!؟

 نباند و گفت:پهلوان سر ج
مانند در  چنان ندیده بودم، پلیدی و گندی بیآنرا  موبد مهرآذرنون کـ تا

 چهره و چشمانش نمایان بود.
 شید و پرسید:کبانو ابرو در هم 
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 گویی؟ ـ چه می
وچه و بازار کـ بیم دارم آنچه دربارة رازهایِ پرستشگاه سرِ زبانِ مردمانِ 

 افتاده راست باشد.
نِ جوان پهلوا دریده از نگرانی به شاهین نگریست.با چشمانی تنِ بانو لرزید، 

انِ بام پایین کآلود از پل رد. همان دم شهین خوابک پچ می با ماهرو پچ سرمست
مادرش و دلفروز  وگویِ گفت آوایِ در ایوان ایستاد و سرش را خاراند.آمد،  می

ش سرگرم رفت و دلفروز و دختران ید، به درون رفت و دیدرا از درونِ سرای شن
زده  شگفت همراه شده است. نای نیز با آنسرا خانه هستند و بانویِ روبِ مهمان

 پرسید:
 نید؟ک ـ چه می

 و با دیدنش خندید و گفت: دشهرناز سر به سویش چرخان
 اش به خواستگاری خواهند آمد. و خانواده شب ارگبذـ 

 ـ چه؟!
جشن به پرستشگاه رفته  ه ارگبذ پس ازکای از پدرت پیام آورد  بچه ـ مغ

 ه امشب مهمانمان باشند.کپذیرفته  د. پدرتان ردهکوگو  است و با هم گفت
تپید و سرش پُر از  دلش به تندی می تختی نشست. شهین شاد و آسوده رویِ

آشپزی  سرگرمِدلفروز و دخترانش خانه،  مهمان شور بود. پس از رفت و روبِ
 آراستنِ روی و مویِ تند و سپس سرگرمِش به گرمابه رفشدند و شهرناز و دخت

 .خود شدند
موبد  و شاد چشم به راهِ مهمانان بودند.بانو و دوشیزه آراسته  فرارسید.شب 

هایِ زنانه و  وبهکسرانجام  نوشتن بود. ختی نشسته بود و سرگرمِت آرام رویِ

انِ کلشهین شتابان از پ میزبانان از سرای بیرون شدند. ند.وبیده شدکمردانة در 



 افسانه شهین 91

خانه  خداوندگارِ سرایِ دلگشا به پذیره شتافت و در گشاد، بانویِ بام باال رفت.

 ند.کخانه راهنمایی  نیز در ایوان ایستاد تا مهمانان را به مهمان

 نگریست و تالشی برایِ پنهان نگه داشتنِ شهین از فرازِ بام مهمانان را می

پس از رفتنِ مهمانان به  بود. غ پیچیدهخوشایندی در با هیاهویِ رد.ک خود نمی

خوابش نشست تا  درونِ سرای، شهین نیز به سراچة خود رفت و بر لبة تختِ

 فراخوانده شود.

را ارجمندشان بودند و دلفروز و دال وگو با مهمانانِ میزبانان گرم گفت

وتاه تهمینه از شهرناز کپس از گذشتِ زمانی  پذیرایی از ایشان بودند. سرگرمِ

 پرسید:

 نماید؟ ه رخ نمیکدام ابر پنهان مانده ک خورشیدِ تابانِ شهر در پسِ ـ

ـ بیم دارد درخششِ پگاهش در برابرِ پرتوافشانیِ آفتابِ بلندِ چهرة شما به 

 چشم نیاید، از آن رو رخ پنهان نموده است بانو.

منش است  که آفتابِ لبِ بامیم بانو، امیدمان به تابندگیِ دوشیزگانِ نیکـ ما 

 ی نگردد.کتاری سرزمینمان گرفتارِ تا

 گمان چنین است. ـ بی

خانه فرابخواند. دوشیزة  شهرناز از دالرا خواست برود و شهین را به مهمان

وتاه زمانی گذشت و ک .او روان شد فت، مادرش نیز به دنبالِپرستار بیرون ر

ت و آمد گف شهین با شرم و ناز آمد و با آوایی نرم به مهمانان درود و خوش

 ند.کنارِ مادرش نشست و سر به زیر افکآهسته رفت و 
وگو  و دوشیزگان نیز گفتبانوان  خن از سر گرفتند.موبد و ارجاسپ س

 دادند. شان گوش میدرشاهین و جاوید خاموش به سخنانِ موبد و پ آغازیدند.
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خرده  ناردارِ آنکموبدان نداشت از  ه دلِ خوشی از روش و منشِکارگبذ 
 او پاسخی درخور بدهد. هایِ گیری رد به خردهک موبد تالش می گرفت و می

و از هن بودند کمغانِ روزگارانِ  از دودمانِساسانیان نیز موبدان  در روزگارِ
او و اسفندیار گشتاسپ، با  به هنگامِ شاهنشاهیِ نمغا دند.کر پاسداری می بهدینی

با از پا افتادنِ بزرگانِ  یاریِ هم بهدینی را گسترش دادند. پیمان شدند و به هم
تا  ناآن ردند.کجایگاهی واال پیدا  مزدیسنا، مغانِ بهدینپیروِ کیشِ  لهراسپیِ

آن هنگام  ان دارایِ پایگاهِ ارجمندی بودند.روزگارِ واپسین شاهنشاهِ ماد همچن
پادشاهی بنشیند،  بر تختِ به یاریش ه دارایِ دارایان دست به شمشیر برد تاک

 زمین بر او شوریدند. نِ ایرانبزرگان و مغا
در آن  شتارِ آزادگان گشود.کوب و کپروا دست به سر جویِ جنگاور، بی تاج

 هایِ شتهکردند و کمغان بیش از دیگران پایداری  ،شتارهایِ فراموش ناشدنیک
رد و بهدینیِ کمانند، پایگاهِ مغان را سست  بی هایِ شیک بسیار دادند. آن مغ
دارایِ دارایان فرمانروایی  ند.کافندگی و فراموشی کپرا یبِگشتاسپی را به سراش

ی پهناور شورِکچون و چرایش بر  بی پاسداری از چیرگیِ بود و برایِ امهکخود
استوار  جز بر هم زدنِ شیوة فرمانرواییِنداشت، ای  ه به چنگ آورده بود چارهک

 شاه.پاد امگیِکبر شاهنشاهی و ساختنِ سازمانی بنیان یافته بر خود
همواره زیر فشار و سرکوب بودند. از این  دارایِ دارایان در روزگارِمغان 

آن مردِ  جانشینانِبه هنگامِ  وچند.کناچار شدند به هند ب ناروی بسیاری از آن
 نتوانستندمغان پدید نیامد و ایشان  ارِکگشایشی در هرگز  تیز و تند هم

ندر و کاس آشوبِ بر پا شده از سویِ به هنگامِ پیشینِ خود را بازیابند. ارجمندیِ
تالش آغازیدند تا بارِ دیگر  استه شد و آنانک فشار بر مغاناز  جانشینانش

 جایگاهی ارزنده نزدِ ایرانیان به دست آورند.
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از  شور گام به گامک بخشی از انیان، دشمنِ چیره برکپس از خیزشِ اش
شاهنشاهی دوباره در  استوار بر ایرانشهر بیرون رانده شد و فرمانرواییِ

 برگزاریِ شاهنشاهانِ پارتی مردمان را در پیروی از دین و .شتزمین روا گ ایران
 آوردند، رتر از دیگری به شمار نمیآزاد گذاشته بودند و هیچ گروهی را ب ها آئین

بازگشت به جایگاهِ  ای روزافزون بر تالشِ خود برایِ به گونه از این روی مغان
 افزودند. می دارایانپیش از دارایِ 

 .آوردند می گردنیز نده شده را کهایِ دینیِ پرا ها، مغان نوشته این تالش همپایِ
 روزگارانِ پس از دارایِ دارایان و چیرگیِ سازمانِ دینیِ در پیِ فروپاشیِ

از دست رفتة  رایِ بازسازیِ جایگاهِ ارجمندِب ، مغانشورکبخشی از بیگانگان بر 
، به ویژه دبه پایگاهِ پیشین کارِ سختی در پیش داشتن بهدینی و برگرداندنِ خود

لهراسپ نیز به  یشِ مزدیسنایِ هنگامِکخردگرایانِ پیروِ  ،ن روزگارانه در آک آن
ارگشایی دست یافته بودند و تالشِ مغان برایِ بازسازیِ بهدینیِ کدانش و بینشِ 

 شیدند.ک گشتاسپی را به چالش می
 مغان در آن روزگار، فراموش شدنِ بخشِ شِ رویِبزرگترین دشواریِ پی

ه بسیاری از کدانستند  نمی نالهراسپی ـ گشتاسپی بود و آن بزرگی از زبانِ هنگامِ
 از سویِ گویند. ردند از چه سخن میک ه سینه به سینه از بر میکسرودهایی 
شدند زمان رو به فراموشی بود، از این روی ناچار  هن نیز در گذرِکدیگر دبیرة 

باستان  مانده از هنگامِ جا به هایِ هن و نوشتهک هایِ فراموش نشدنِ سروده برایِ
و  ه آموختنشکای نو پدید بیاورند  هن نوشته شده بودند، دبیرهکای  ه با دبیرهک

 آسان باشد. خواندنش
گستر بودند، از این  پرورانِ بینش اری، مغان نیازمندِ دانشکچنان  انجامِ برایِ

 زندگیِ اری با دین و آئین و چگونگیِکه فرمانروایان کروزگاری روی در 
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 شور نداشتند، پژوهشگرانِ مزدیسنایی و بهدینی دست در دستِکمردمانِ 
ردند کایرانیان تالش آغاز  دیرپایِ دیگر برایِ پاسداری از فرهنگ و باورهایِکی

 انی نیز برخوردار شدند.کو از همراهیِ شاهنشاهانِ اش
 توانستند هر آوایی را بنویسند. میآن  ه به یاریِکشگفت ساخته شد ای  دبیره

بر جای مانده از  هنِکهایِ  ها و سروده نوشته آوانگاریِ از دبیرة نو برایِ
 اوستا پدید آمد و آن دبیرة شگفت گونه پیش بهره بردند و بدین روزگارانِ

 نامیده شد. 0دبیره دین
دانشی، بینشی و  ان دستاوردهایِمزدیسنان و بهدین اری و همراهیِکهم

آبادانی و پیشرفت و  شور را به سویِکای به بار آورد و  ارزنده فرهنگیِ
 .نیرومندی رهنمون شد

، بارِ دیگر هنک هایِ با نیرومند شدنِ دوبارة مغان و دسترسیشان به دانش
ن ای شاند.کجویان  پیمانی با جنگاوران و نام هم را به سویِ ناخواهی آن افزون

ها،  پارت جویان در واپسین روزگارِ شاهنشاهیِ مغان با تاج اریِکهمراهی و هم
را به سراشیبِ  انیانکان انجامید و شاهنشاهیِ اشکبه نیرومندیِ اردشیرِ باب

 شاند.کفروپاشی 
شور، مغانِ بهدین تاجِ کوی بر  ان و چیرگیِکباب با بر تخت نشستنِ اردشیرِ

 وچیده به هند بود.کز تخمة مغانِ ه ساسان اکچرافرمانروایی بر سر گذاشتند، 
که از تخمة ایرج زاده شده پادشاهِ پیشدادی،  ،خود را از تخمة منوچهرمغان 

خود  ،ه از تخمة مغان بودندک با این ،ان و جانشینانشکاردشیرِ باب ند.دانست می بود
نی تاجدار نشان انشان را پادشاهاکنمایاندند تا نیا را از تخمة دارایِ دارایان می

 شاهنشاهانِ، خود را پیوسته به رسوا هایی با ساختنِ دروغ ،دیگر از سویِ دهند.
  دند.نمایان انی میکاش

                                                           

 رفت. های اوستایی به کار می دبیره: خط اوستایی که تنها برای نوشتن متن ـ دین0
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ار کها سرگرم  توانستند در پرستشگاه سانی میکدر روزگارِ ساسانی، تنها 
شدند و اگر  ی آموزش داده میکودکها از  بچه مغ ه از تخمة مغان بودند.کشوند 
 ارهایِکماندند و به  پیوستند، وگرنه مغ می دادند به موبدان می ی نشان میتوانای

 ردند.ک ها رسیدگی می پیشِ پا افتادة پرستشگاه
جاویدان را  اریِ پرستاری از آتشِکشدند تا خویش می 0برخی موبدان هیربذ

ردند تا آلوده ک پرستندگانِ آتش بودند و از آن نگهبانی می ناآن شند.کبه دوش 
برخی از هیربذان نیز به داوری میانِ مردم سرگرم  .ود و خاموشی نگیردنش
 شدند. می

به  شدند که ار میک برخی از موبدان هم سرگرم آموزشِ مغان و موبدانِ تازه
ه بر چگونگیِ برگزاریِ کزئوتر نیز موبدی بود  .گفتند ایشان اندرزبذ می

ه کزیردست داشت  موبدِ چندو  ردک سرپرستی می خوانی یشتهایِ  آئین
ه گیاهِ هوم را در کی هاونان نام داشت کی رفتند. نندة آئین به شمار میکبرگزار

با شد و پرستندة آتش بود و  فشرد، دیگری آتروخش نامیده می هاونی ویژه می
نامیدند،  ر میافربرت، سومی را ردک خوانی می هم یشتهنگام خوانده شدنِ زئوتر 

آورد،  میرفت  ار میکآئین به  ه در برگزاریِک یی راهاابزارهیزم و برسم و او 
ر پنجمین ات آورد، آسن می زوهر را ه آبِکبود  ارتبرآ ،زئوتر چهارمین دستیارِ

 دُردگیراز  شست و پس از فشرده شدنش را میه هوم کگروه بود  موبدِ
  .گذراند می

 زندگیِ هایِ رده بودند، در همة زمینهکه ساسانیان روا کموبدان با دادهایی 
اری مزدی و کهر  هر آئینی و انجامِ مردمان دستی داشتند و برایِ برگزاریِ

                                                           

 ـ هیربذ: آموزگار دینی بهدینان0
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 هایِ آئینشمارِ درآمدشان روز به روز بر  و برایِ افزایشِ گرفتند ای می هزینه
 افزودند. دینی و پیچیدگیشان می

و ردند که بانوان پا در میانی کخدایان دو خانواده باال گرفته بود  بگو مگویِ
 تهمینه و شهرناز سخن دربارة جشنِ سخن دگر شد تا بزم به رزم نینجامد.

پنداشت زمانِ گستردنِ  و بانویِ میزبان می ان را به فرجام رسانده بودندگیر گواه
 فرارسیده است. کانِ خوراوخ

دلفروز و  آمد و شدِ ،وتاه زمانی نگذشتهکشهین به آشپزخانه رفت و 
 آغاز شد. کخورا هایِ انوراستنِ خگستردن و آ دخترانش برایِ

ها، تهمینه از شهرناز خواست  انوو برچیده شدنِ خ کپس از خوردنِ خورا
 بانو رو به دخترش با بانگیِ خانه فراخوانده شوند. رش به مهماندلفروز و همس

 رسا گفت:
 خانه بیاید. جان برو به دلفروز بگو همراهِ همسرش به مهمان ـ شهین

 انگ برآورد:موبد برآشفت و ب
 خوانی؟ خانه فرامی ار و همسرش را به مهمانکـ از چه روی پیش
 داد:خانه پاسخ  بانویِ ارجاسپ به جایِ

 ایم. جا آمده شما به این چیدنِ دو گلِ پرورده در گلستانِ سرایِ ـ امشب برایِ
 ـ دو گل؟

 شما شده است. ـ جاویدِ ما دلباختة دالرایِ
خود را به خاندانِ  نامِه کدور است  شماای چون  دیده از پیرِ جهان ـ شگفتا،

تن به  دتوانی جوان است و خام، چگونه می جاوید .دچنین ننگی بیاالیی
 ؟!دو دختری از دودمانی گمنام را به همسریش برگزینی داش بدهی خواسته
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آفریدة یزدان هستند و گمنامی ننگ نیست، بدنامی ننگ  ـ مردمان همه
 است.

خانه به سخن  بانویِ جنبید. رش دوخته بود و هیچ نمیپد شهین چشم به
 درآمد و بارِ دیگر فرمان داد:

 خانه بیاید. جان برو به دلفروز بگو همراهِ همسرش به مهمان ـ شهین
وتاه کشهین رفت و پس از درنگی  نگفت. هیچند و کموبد سر به زیر اف

بجز  نه آمدند.خا مانوتاه زمانی گذشت و دلفروز و همسرش به مهک بازآمد.
تهمینه و  وگویِ گفت آمد گفتند. ن خوشاموبد همه از جا برخاستند و به آن

بیرون  زن و شویِ خندان ،ه پایان گرفتکوتاه بود، سخنشان کدلفروز بسیار 
پیروانِ  گیری از منش و روشِ دیگر سر برافراشت و به خرده رفتند و موبد بارِ

 دینی زبان گشاد. درست
داری  موبد خویشتن نوازیِ دور از آئینِ مهمان گوییِ برِ درشتارجاسپ در برا

بهمن پرسید و موبد  0پیش گرفت و هیچ نگفت، شاهین پرسشی دربارة امشاسپند
 سخن بگوید. کدینان دربارة اندیشة نی بدگویی از درست را واداشت به جایِ

تین روزِ نخس ،بانوان ماهیانة ماهِ مهر را پشتِ سر گذاشته بودند، جشنِ چون
شاهین و دومین  گیرانِ شهین و گواه جشنِ برگزاریِ یاسرم را برایِاَ 2نبارگاه

  برگزیده بودند. و جاوید دالرا گیرانِ روزش را برایِ برپاییِ جشنِ گواه
ی که نامشان با نامِ ماه یکدر آن روزگار، هر روزِ ماه نامی داشت، روزهایی 

 یم،شَه تیهپ، مشَویدیم، مزَر ودییم هایِ با نامشش گاهنبار  شد. بود جشن برگزار می

                                                           

 ـ امشاسپندان: ایزدان برتر بهدینان0

 ـ گاهنبار: شش جشن بزرگ سالیانه در روزگاران باستان2
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سالیانه  هایِ ، و همچنین سده و نوروز هم جشنممد تپَ مسهَ ، وارمیدیم، اسرمیاَ

 بودند.

ه خوانِ کهنگامی  افزود. ، بر خوشی بزمشکشمکدور شدنِ سخنانِ مردان از  

شب  تا نیمه شد. چهرة مردان دیده نمینوشی گسترده شد، نشانی از رنجش در  می

دلپذیر بر زبان راندند و شادمانه خندیدند، تا  نوشیدند و خوردند و سخنانِ

شب ارجاسپ و بستگانش،  نیمه کِرارسید. نزدیرفتنِ مهمانان ف ه گاهِک این

پس از رفتنِ مهمانان،  خانة خویش را در پیش گرفتند. راهِ سرخوش و خندان

ه ک زندگیش به سراچه رفت، با این یِنوش شده از نخستین باده شهین با سری گران

 پا بند نبود. سر شده، رویِ کفرودینه نوشیده بود، مست و سب تنها سه جامِ

شید، ک ه ماه به درازاشهین چون نُ برایِ ،به یاد ماندنی پس از آن شبِ روزِه نُ

را آغاز  گاهنبارِ ایاسرم ه ایرانیان برگزاریِکروزی  فرارسید. 0سرانجام اشتادروز

رامشگران و  بود. نده از هیاهویی شادکآ موبدانِ شهرِ استخرخانة موبدِ ردند، ک

وبان دست کپای راه انداخته، نده بودند و زیبارویان بازیکخنیاگران شوری دراف

را گرفتار  2انکدلِ رید آرا بزم درخششِ چشمانِ مستِ دوشیزگانِ .افشاندند می

 هایِ ربود و خنده بینندگانشان میسرِ  هوش ازهم باال پریدنِ ابروانشان  ،ردک می

 لرزاند. می برنایان را ینشان دلِکنم
 سورچرانیِ همراه با شنیدنِ نوشیدند. خوردند و می میخندان  شاد و مهمانان

انِ آراسته زنگ از کنیچکشورانگیز و دیدنِ پیچ و تاب خوردنِ نرمِ  هایِ آهنگ
  ت.انگیخ انگیز برمی زدود و رامشی دل ها می دل

                                                           

 ماه در تقویم بهدینان 21ـ اشتادروز: نام روز 0

 ـ ریدک: پسر نوجوان2
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در گوش و  دیگر نشسته بودندکی نارِکای  آراسته تختِ شاهین رویِ و شهین
 خانه مهمانبه  دستیارانش پا همراهِ ه موبدِ موبدانکهنگامی  ردند.ک پچ می هم پچ
ند و وبان از میدان بیرون رفتکپای شیدند.کار کند، رامشگران دست از گذاشت

 به سویِمد گفت و آ خوش به همهموبد شادمانه  نشسته بر پا شدند. مهمانانِ
، ایستاده بودامیاب کجوانانِ  تختِ کِه نزدیک ارجاسپ شهین و شاهین رفت.

دیگر را فشردند و به هم کی هایِ دست دو مرد .فتچند گامی به پیشواز شتا
از شهین  .ایستادند اندو سویِ فرزندانشند و در رفت شادباش گفتند، سپس پیش

 .بالید به خود می شهر ایستاده بود نامدارترین پهلوانانِ انِه شانه به شانه میک این
ه باید کسانی کاو از  بنشینند، همه نشستند. ردکاهش از مهمانان خو موبد

 سکتین یند، نخسآ شدند خواست برخیزند و پیش شهین و شاهین می ندِپیو گواهِ
خانة  رد، بانویِکتهمینه دراز  دست به سویِ بود، او شهرناز ه برخاستک

 .نهاد و خندان برخاست بانویِ میزبان دست در دستِ ارجاسپ
ن ا. ارجاسپ نیز به آنندموبد رفت به سویِدیگر گواهان نیز برخاستند و 

دستیارانِ موبد پیش  .شهین ایستادندچپِ  سویِ گیران، گواهانِ جشنِ گواه پیوست.
اوستاخوانی آغاز  ت.، پدرِ شهین بدانها پیوسشاهین ایستادند راستِ آمدند و سویِ

 .ش سرودی زیبا خواندندکو موبدان با آوایی نرم و دل دش
آوایِ نوایِ خوشِ فرمانروا بود و آوایی جز خانه  بر مهمانخوشایندی  خاموشیِ

 وتاه، موبدکو نیایشی  پس از سرودخوانی رسید. وش نمیموبدانِ سرودخوان به گ
 گفت: رو به مهمانان با بانگی رسا

 سردارِ من و پسرِ دخترِ ایم تا پیوندِ گرد آمده زی خجسته است.ـ امروز رو
 .و جشن بگیریم شهرمان را گواه باشیم سرافرازِ

 گفت: موبد رو به شهین و شاهینان دادند، کت خندان سر گواهانِ
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ی همسر پیمانِ بزرگوار و مهمانانِ ارجمندمان گواهانِ نون شما در برابرِکـ ا
دیگر مهر کنید و همواره به یکه هرگز پیمان نشکت بایسته اس خواهید بست و

 بورزید.
 ن دوخت و پرسید:چشم به شهی

 پذیری؟ تنی می ـ دخترم، آیا شاهین را به هم
 :دوشیزة شرمگین سر پائین انداخت و آهسته گفت

 ـ آری.
شاهین  به سویِرو موبد  ،چشمی پدرش را نگریستزیرپس از پاسخ دادن، 

 و پرسید:برگرداند 
 پذیری؟ تنی می سرم، آیا شهین را به همـ پ

 پاسخ داد: آهسته ند وکن سر پایین افشهی شاهین نیز همانندِ
 ـ آری.

 ن گرداند و پرسید:شهی موبد چشم به سویِ
 پذیری؟ دخترم، آیا شاهین را به همسری می ـ

 :پاسخ داد بلندبا آوایِ  و ردکبلند  سردخترش 
 ـ آری.

 موبد ن داد،همسانِ پاسخِ شهی ید و او هم پاسخرا از شاهین پرسی همین پرسش
به گواهان انداخت و سپس رو به  نگاهی ،واپسین پرسش پیش از پرسیدنِ

 رد و پرسید:ک دخترش
 پذیری؟ روانی می ـ دخترم آیا شاهین را به هم

 :با بانگی رسا پاسخ داد ،سر برافراشته و شهین خندید
 ـ آری.
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 سید:خندید و رو به شاهین پر پدرش
 پذیری؟ روانی می ـ پسرم، آیا شهین را به هم

 او نیز با بانگی بلند پاسخ داد:
 ـ آری.
 گفت: رد وکرو به گواهان  مهرآذرموبد 

سری تنی و هم دیگر را به همکو جوان یه این دکگیرم  ـ شما را به گواهی می
 دهید؟ آنها گواهی می پیمانیِ آیا بر هم ،اند روانی پذیرفته و هم

 گواهان با هم گفتند:همة 
 ـ آری.

بارِ دیگر نواختن و  و خنیاگران رامشگرانشادی برخاست،  باره خروشِکبه ی
 به ایشان ند تاگواهان به سویِ شهین و شاهین رفت گرفتند. خوانی از سر آواز

 .نندکاری و دیرزیویشنی آرزو کامکو برایشان  شادباش بگویند



 

 
 
 

 دادخواهی
 
 
 

آباد بود، پاییز  شتزارهایِکها و  ران، پوشیده از باغکتا ران کدشتِ مغان، 
دة کآتش ای گسترده بود. آن سرزمینِ افسانهدیبایِ خزانیِ هزار رنگ بر 

برگزاریِ جشنِ آبانگان خود را به آن  ه برایِکمردمانی بود  آذرگشنسپ پذیرایِ
 هن رسانده بودند.کجایگاهِ 

یخسروِ نامدار، ک باستانی گاهِ تخت تاخت تا در شیز می سواری تنها به سویِ
 ای به دستِ پیرِ فرهیختة پرستشگاه برساند. نامه

به  .دنداشتده کآتش زمین نرایا یِو روستاها شهرها در روزگارانِ باستان، همة
شور جایگاهِ آتش که در سه سویِ کهن کدة کسه آتش هنگامِ پادشاهیِ ساسانیان،
. پادشاهانِ ساسانی از نخستین ون داشتندی روزافزارججاویدان بودند، همچنان 

 هایِ بخش بستگیِ ردند پیوستگی و همکبر تخت نشستنشان، تالش  هایِ سال
از این  شور چیره باشند.کتا بهتر بتوانند بر  شور را از هم بگسالنندکگوناگونِ 
افزای به گروهی از مردمان  پرور و بینش دانش هایِ از آن جایگاه کروی هر ی

 ند.ویژه شد
 نِایارکبود، در  نگاورانج ةیژو نسپگشآذر دةکدر شیزِ آذربایجان آتش

ور نیشاپ ندِویر بود و در شدهیژه ومغان و موبدان ه ببغ نفرآذر ةدکارس آتشپ
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وران و دیگر مردمان  و پیشه نشاورزاکپرستشگاهِ ویژة  مهر ینبرزآذر ةدکآتش
 رفت. به شمار می
 است.کرد و از شتابش کازه پا سست پرآو شهرِ کِنزدی 0نکاف کفکخنگِ 

زرینِ دوخته شده بر آن  الهِ نمدی بر سر داشت و نشانِک سوارِ نامدار
 .نمایاند و جایگاهِ سوار در میانِ جنگاوران را می درخشید می

دروازة شهر اسبِ سردار از تاخت افتاده بود و آهسته گام  کِنزدی
فتند به مهمانِ از راه رسیده درود گرفت. نگهبانانِ دروازه  داشت و پیش می برمی

شاهین دست فراز برد و پاسخ ایشان را داد، و  و در برابرش سر فرود آوردند.
 پرستشگاه رفت. راست به سویِکی

 کِسردارِ پارسی نزدی ده روان بودند.کآتش مردمان گروه گروه به سویِ
درودش به سویش شتافت و  2مهتری ازة جایگاهِ آتش از اسب فرود آمد.درو

ابر بود  آسمان آبی و بی را به او سپرد.اسب  پهلوان پاسخش را داد و افسارِ گفت.
ایشان بود و آمده  ویژة ه آبانگانکو زنان بسیار شادمان و خندان بودند، چرا

نند و هم تنی به آب بزنند. در باورِ مردمانِ آن روزگار اگر کبودند هم نیایش 
هنگامِ جشن  ناآمد و آن نگانِ مردان به شمار میابارید آب آبانگان باران می روزِ

 بارید آبانگان از آنِ زنان بود. ردند و اگر باران نمیک آبتنی می
 ده رفت.کزین برداشت و به درونِ باغِ آتش کِشاهین خورجینش را از تر

و  پرور داشت وهی افسانهکش گرد، آبگیرِ رازمندِ کِهن نزدیکساختمانِ 
ه به یادگار مانده از روزگاری کشد  در جای جایش دیده میهایی  همچنان نشانه

  گستر. افزا و بینش هن، پارسه بود و جایگاهِ پارسایانِ دانشکه آتشگاهِ کبودند 
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، پاسارگاد را به پایتختی خود نامِ پارسک، شاهنشاهِ نی0ه دارابکاز هنگامی 
پس  وهِ مهر بسازند.ک روزگار در پایِ فرمان داد شهری شایستة پارسایانِ ،برگزید

رفتند و از آن  ساختهنو شهرِپارسایانِ مهرپرست به ، از ساخته شدنِ پارسة نو
گاهِ  انشان پارس خوانده شد. پیش از آن رویداد، پارس به تخت سرزمینِ ،پس

دانشمند و دارایِ بینشِ  ه پارسه یا جایگاهِ پارسایانِکشد، چرا یخسرو گفته میک
 بنیان یافته بود.دة آذرگشنسپ کونِ آتشدر شیز و پیرام یمینوی

بر  او هنگامی ه زمانه از دادش آباد بود.کداراب شاهنشاهی خردمند بود 
پهناورِ ماد پریشان شده بود و دیگر  شورِکه کتختِ شاهنشاهی ماد نشست 

. این پریشانی پیامدِ امگی گراییده بودندکپارچه نبود و پادشاهان به خودکی
گشتاسپ فرمانروایی  ه همانندِ اسفندیار وکبهمن بود  هنگامِ ادشاهیِناگزیرِ بدپ
 هایِ تازش زمین گرفتارِ دانست و به روزگارش ایران امگی میکخود را برابر با

رستم از هم پاشید و  پادشاهیِدر آن روزگار  خردانة او به نیمروز گردید. بی
و زالِ سوار به بند بهمن سوختند و ویران شدند  بیدادِ نیمروز در آتشِ شهرهایِ

 شیده شد.ک
گام به را ای هوشمندانه  برنامه نهادنِ تاجِ شاهنشاهی بر سر،از پس داراب 

ه از کامگانی کامه پایان داد. خودکپادشاهانِ خود شیِکرد و به سرکدنبال  گام
 در برابرِ توانمندی و برتریِ نیز پروایی نداشتند شاهنشاهی پایتختِ تازش به

 آمدند. ی پس از دیگری از پای درمیکپایداری نداشتند و ی ید یارایِشاهنشاهِ نوپد
پرور دوباره آئینِ  افسانه شاهنشاه پس از چیرگی بر بابل، در آن شهرِ

رده کمر راست کماد  ه شاهنشاهیِکرد تا همه دریابند کگذاری برگزار  تاج
  روان است. دریایِ ماداست و فرمانِ شاهنشاه از هند تا 
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 مردمانِ بابل خوانده شد که در آن نامة شاهنشاه برایِ گذاری پیروزی جروزِ تا
 د،ک، شاهِ سومر و ابزرگ، شاهِ نیرومند، شاهِ بابل داراب خود را شاهِ جهان، شاهِ

 و شاهِ چهار گوشة جهان خواند.
امگی کسستی شد و پادشاهانش به خود ماد دچارِ ه شاهنشاهیِکاز هنگامی 

دیگر روی آوردند، گروهی از تازیانِ کی هایِ بر سرزمینگرویدند و به تاختن 
ماد را آغاز  نارة دریایِک هایِ به سرزمین گریخته از سرزمینِ فرعون، تازش

 ردند.ک
ویی با تازیان را نداشتند، آنها توانِ رویارها  آن سرزمین کِوچکفرمانروایانِ 

از شهرها و  ردند وک پروا مردم و جانور و درخت و گیاه را نابود می بی
جانِ مردمان و  رِ بیکهایی سوخته و انباشته از پی آباد جز ویرانه روستاهایِ

 گذاشتند. جانوران و درختان چیزی بر جای نمی
خود  ماد، برایِ نارة دریایِکهایِ  تازیان پس از چیرگی بر بخشی از سرزمین

تاخت و آن بخش از شاهنشاهی همواره از  . روزگاری درازگزیدندپادشاهی بر
 تازیان پریشان و پرآشوب بود. تازهایِ
پاره گشت و به جان هم افتادنِ دو پارچه نماند و دوکتازیان نیز ی پادشاهیِبد

ماد افزود. سرانجام پادشاهِ  نارة دریایِک هایِ سرزمین نوپدید بر آشفتگیِ پادشاهیِ
هد و ه توانست به شورشِ تازیان پایان دکای نیرومند شد  بابل به اندازه

از واپسین امیاب هنگام بازگشت کند. پادشاهِ کرا نابود  ناآن هایِ بدپادشاهی
 را با خود به یو اسرائیل یشِ یهودکردگانِ سرکبه بابل، سرجنگ با تازیان 

تا کشور از  درکبند  دربخشی از سرزمینِ آسوریستان  آورد و در گروگان
 .پایانشان بیاساید سرکشیِ بی
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پادشاهِ بابل، فرمان داد  امگیِکماد پس از پایان دادن به خود شاهنشاهِ سرافرازِ
ه نیرومندی و کخود بازگردند، چرا به شهرهایِ ی و اسرائیلییهود هایِ گروگان

 شی از سر بگیرند.که آنها بتوانند سرکبود شده چیرگیِ شاهنشاهی برتر از آن 
به دیدارِ  ی دارابشاهنشاه رویدادهایِ سرگرمِ یادآوری داستانِ پهلوانِ پارسی

ده و نامة نوشته کآتش فرستاده شده برایِ هایِ شکپیرِ پرستشگاه شتافت تا پیش
با رویی  آتشکده روانِ شده به موبدِ موبدانِ شیز را به او بدهد. ساالرِ روشن

پهلوانِ پیر پرسید و پاسخی  گشاده پذیرایِ پورِ ارجاسپ شد و از روز و روزگارِ
 را ده سپرد و نامهکآتش 0به گنجورِ ها را شکپیش رد.کافت سته و شایسته دریبای

رد. پس از خوانده شدنِ نامه، مردِ پیر آرام دست بر کگشود و آغاز به خواندن 
 شید و رو به مهمانش گفت:کریشِ بلندش 

هایِ  اند تا برایشان سخن بگویم، برخیز برویم و گفتنی ـ مردمان گرد آمده
 بایسته را بدیشان بگوییم.

شور، کدینی در سراسرِ  فرمانِ زرتشت به بزرگانِ پیروِ درست پس از رسیدنِ
ندند. کجویش هراس اف ان گشودند و در دلِ قباد و پسرِ کامآنها به دادخواهی زب

دینان به  پروایِ درست و در برابرِ پرسشگریِ بی موبدانِ بهدین نیز برآشفتند
 شانده شدند.کدرماندگی و ناتوانی 

توانگر و فرودست در برابرِ  داد همراه شد، زنان و مردانِ زروانشاهین با 
میدان شد و بر فرازِ  بزرگِ پرستشگاه راهیِ ده گردآمده بودند.کساختمانِ آتش

ی از کوتاه تراشیده شده بود ایستاد و یکسویش شش پلة  که در یکسنگی  تخته
موبدانِ پیر و جوان  اوستا را خواند. پس از خواندنِ سرود رو بههنِ ک سرودهایِِ

  رد و پرسید:ک
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ه خواندم و که دریافته باشد در سرودی کسی هست کـ آیا در میانِ شما 
 بیشترِ شما آن را از بر دارید دربارة چه چیز سخن گفته شده است؟

 داد گفت: پچ در میانِ موبدان درگرفت، زروان پچ
خن بگوید وگرنه هنِ این سروده آشناست پیش آید و سکسی با زبانِ کـ اگر 

 خاموش بمانید.
داد رو به مردم  زروان دام از جای نجنبید.کموبدان خاموش شدند و هیچ 

 رد و گفت:ک
دانند  یابند و نمی دینی را درنمی ه پیشوایانِ بهدین سرودهایِکبینید  ـ می

به نام دین برایِ  اند. پس چگونه است که یز سخن گفتهسرایندگانِ آنها از چه چ
 آورند؟ نو پدید می هایِ ارند و آئینگز داد میدیگران 

گفت. پیرِ پارسا دست  دام از شنوندگان چیزی میکهیاهویی درگرفت، هر 
 فراز برد و مردمان را به خاموشی فراخواند و گفت:

 ندر آ نروش ةیشدند و با ایونبشدیگران را  کِگفتارِ نیـ گوش بگشایید و 
زمان از ه ک ینش از ایرا پید، زنیک یورو بد را خود دا کنی نِاید و میگرنب

 یند.راه خود را برگز یدبا ن، هر مرد و زدست برود
یش را ک هایِ آموزهدروغ،  نِآموزگاراه همواره کبدانید و آگاه باشید 

 ادرستِن یِها آموزش اند تا با دینی آمیخته باورهایِ باآنها را و  اند ردهکدگرگون 
گرایش را از  مردماننی ساک نین. چنندکست سرا  یدگنزدرستِ  بنیانِ یشخو

 د.ندار یمباز رستدو  کنی ةیشدنا نِار گماردکه و ب به خرد
و د ندار میباز  کنی ردارِکرا از  انش مردمیخو ادرستِن یِها ا با آموزشهینا

 نندک ش میکان و دوشیزگان و جانورانِ سودمند را به خدایان پیشکودک یشاد با
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خود د تا ندازنا میگر یدکی نِجاه د و بنبیفر میرا  دیگرانده ننک گمراه و با گفتارِ
 د.ننک یسرور

و  نیشرفت و آبادایپ یِسوه را ب نه جهاکم یباش نییاسااز پارم یما خواستار
ه باور داریم ک، چرادننک ی مییمانهار ییو پارسا یکپا یِسوه را ب انمردم

 باشد. نگراید یخوشبخت یِه در پکاست  یسک نِاز آ یخوشبخت
از  و دنهست منش و روشِ ما دچارِ دودلی دربارة درستی یا نادرستیِه ک نانآ

ار گیرند و دربارة کخرد به د، ننگرانو  نما هراسا یِها وششکارها و ک
هم از ما بپرسید و  پروا بپرسند. و هر پرسشی دارند بیما بیندیشند  دادخواهیِ

ی کو میانِ خوب و بد به نیار شود کهم از پیشوایانِ بهدین تا راست و دروغ آش
 زشتی و پلیدی دور گردید. بگروید و از
م، یهست رنجیو  یبا هر سخت نروبرو شد ةمزدا آماداهورا نیِبایما با پشت

 نروگردا دنردارکش و بدنه بدمک نیساکسرانجام همه از م نیدا یم هکراچ
 د شد.نخواه

زنِ  یدان فرمانروا شده بود.اموشی بر مسخنش را به پایان رساند، خ داد زروان
بر تن داشت دست فراز برد، موبد او را  0ی ژندهکه پوشاکجوانِ زیبایی 

 نگریست و گفت:
 ـ بگو جانم.

 زنِ جوان پیشانیش را خاراند و گفت:
 یش را با باورهایِک هایِ آموزه دروغ ه آموزگارانِکه، گفتی هیختـ ای پیرِ فر

 یش و باورهایِک هایِ نند، مگر آموزهکرا سست  آمیزند تا بنیانِ زندگی دینی می
 ی نیستند؟کدینی ی
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 چشمانِ موبد از شادی درخشید، خندان گفت:

بسیار  و فرزندانِ 0شاد و دیر بزیوی ،هشیار ـ درود بر روانِ روشنت ای زنِ

 دیگرند.کی 2، آنها همیستارِی نیستندکیش و دین یکدر دامنت پرورده شود. 

داد فرمان به خاموشی داد  بدان پریشان شده بودند. زروانپا شد، مو هیاهو بر

 و افزود:

نید و اگر سخنی داشتید پیش آیید و کهیاهو سخنانِ مرا گوش  ـ به جایِ

 نند.کبگویید تا مردمان میانِ ما داوری 

  پرسشگر نمود و گفت: سپس رو به زنِ
اند  بودهیش کروِ ه ایرانیانِ نژاده و خردگرای همواره پیکـ بدان و آگاه باش 
 3یشیکآزادگان پیروِ پوریوت ،بسیار دور در روزگارانِ اند. و از دین دوری جسته

 ه ما نیز روشناییِکگونه  ردند، همانک گیتی را ستایش می هایِ بودند و روشنایی
ایستیم. هنگامی  نیم و در برابرشان به یزش میک خورشید و آتش را ستایش می

دین خود  ،کدها فرمانرواییِ اژی در هنگامِ چیره شدند،ه تازیان بر ایرانشهر ک
خود  یشِک انِ ما به گسترشِ پنهانیِکنیا اندند.آزادگان گستر را در سرزمینِ

ایشان به  نند. تالشِکتازیان پیدا سیاهِ چیرگی بر جادویِ  پرداختند تا راهی برایِ
ار کنا کدها اژی ویِجاد ،مهری هایِ انجامید. به یاریِ آموزه 0یشِ مهرک پیداییِ

                                                           

 ـ بزیوی: زندگی کنی / زیویدن: زندگی کردن0

 ـ همیستار: متضاد2

کیشی: نخستین کیش ایرانی کهن که بر خردگرایی استوار بود و از روزگار کیومرث تا روزگار  ـ پوریوت3

 جمشید رواج داشت.

ون تا روزگار کیخسرو ـ کیش مهر: سومین کیش ایرانی کهن که بر خردورزی استوار بود و از روزگار فرید0

 رواج داشت.
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ه دینِ تازیان آنچنان کشد و دوباره آزادگان بر تختِ فرمانروایی نشستند. دریغا 
 یشِ مهر نیز بدان آمیخته شد.که کدر ایرانشهر گسترش یافته بود 

ران به شنوندگانش نگریست، همه سراپا کران تا کرد و کداد درنگی  زروان
 هیخته سخن از سر گرفت و گفت:جنبیدند، پیرِ فر گوش بودند و هیچ نمی

 ناشیدند، آنک اوش دست نمیکدم از پژوهش و  کـ پارسایانِ مهرپرست ی
مینویی خویش ژرفا  اندوختند و بر بینشِ ای روزافزون دانش می به گونه

بخشیدند تا از رازهایِ گیتی و مینو آگاه شوند. آن خردآزمایانِ فرزانه به  می
 نِ دیوهایِن و ناکارکردراند ارآمد برایِکراهی  بسیاری دست یافتند و رازهایِ

یشِ مهر زدند و خردگرایی را کاز این روی دست به پاالیشِ  اهریمنی یافتند،
ردارها کها، پندارها، گفتارها و  بنیانِ ارزیابیِ درستی یا نادرستیِ همة اندیشه

 دانستند.
یِ یو بینشِ مینوه با خردگرایی و به دست آوردنِ دانش کآنها دریافته بودند 

خویش و جهانِ پیرامون راند.  رد و از زندگیِکتوان دیوان را ناتوان  سپنتایی می
از این روی دیوها را اهریمنی خواندند و مردمان را به دوری از نیایش و پرستشِ 

مزدیسنا نامیده شد،  یشِکیشِ مهرِ پاالیش یافته کگونه  بدین دیوها فراخواندند.
مردانِ دیوپرست  بود. از همان روزگار دین استوار خردگراییه بنیانش بر کچرا

ردنِ دین کنند و با دگرگون کردند تا مردمان را از خردگرایی دور کتالش آغاز 
نند تا پیروانشان به مزدیسنا روی نیاورند. سرانجام هم کآن را بهتر از پیش 

ی را فراهم سازند و یش با باورهایِ دینی، بهدینکهایِ  توانستند با آمیختنِ آموزه
 کشور بگسترانند. همة شما نیکگشتاسپ و اسفندیار آن را در  شمشیرِ به یاریِ

گشتاسپ و اسفندیار و بهمن چه آتشی افروخت و  ه روش و منشِکدانید  می
 ایرانیان را به باد داد. پارچگی و همدلیِکچگونه ی
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ه چگونه کد بینی اند می فرمانروایی نشسته ه مغان بر تختِکنون هم کا
ه ستمگریِ پادشاهِ بد کاند. ما باور داریم  ردهدرست کروزگاری برایِ آزادگان 

. بنگرید و خود آورد سالی پدید میکگشاید و خش شور میکپایِ دشمن را به 
 ایرانیان را به ننگ آلود و در برابرِ ه چگونه پیروزِ نابخرد نامِکنید کداوری 

ه چرا با آغازِ بدپادشاهیش ک. بیندیشید افتاد کنژاد بر خا دشمنِ تورانی
ه قباد ک نیدکفراموش نسالی بر سرزمینمان چنگ انداخت. هشیار باشید و کخش

به دست آوردنِ تاج و تخت، پرداختِ  رد و چگونه برایِکدالور چه  با سوفزایِ
 خراجی گران به پادشاهِ هیتالیان را پذیرفت.

امونِ خود بنگرید و ببینید چند تن از ی به روزگارِ خود بیندیشید، به پیرکاند
شما توانِ همسر گزیدن دارد، بیندیشید چه بر سرِ زنان و مردان این سرزمین 

توانند شبستان بسازند و زنانِ و دخترانِ آزاده را به بهانة  ه توانگران میکآمده 
به دست آوردنِ  یا برایِ فروشند خرند و می ان میان چهارپایچون ،همسرگزینی

س به کخیزد و  و بانگِ خروشِ خشمی برنمی گذارند سته به دیگران وامیخوا
 ایستد. دادخواهی نمی

پیرمرد با  را به خاموشی و اندیشیدن واداشت. داد شنوندگانش سخنانِ زروان
شاهین سرافراز و دلگرم  نگریست. پیشِ رویش می چشمانی درخشان به مردمانِ

رد ک آن دانشمندِ آگاه را ستایش می ناییِنگریست و در دل سخنوری و دا او را می
دین پا به میدانِ  دانست در دیگر شهرهایِ ایرانشهر نیز بزرگانِ درست و می

 اند. ردهکاند و خوابِ ساسانیان را آشفته  با موبدانِ بهدین گذاشته 0ارزارک
جایگاهِ سخنرانیش پایین آمد، پهلوان پیش  ه پیرِ مغان از فرازِکهنگامی 

  جنباند و گفت: داد سر رد، زروانکر برابرش نماز برد و ستایشش رفت، د
                                                           

 ـ کارزار: نبرد، جنگ0
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 ما باش و پگاه راهی شو. است، شب مهمانِ کـ بیگاه نزدی
گاه تنگ است، هرچه انِ روزگاریم، کـ ما همواره مهمانِ خانِ گستردة نی

 تر به هگمتانه برسم بهتر خواهد بود.دزو
 هایش را برافراشت و گفت: داد دست زروان

 در پناهِ یزدان.ـ 
 ـ بدرود استاد.

 ـ بدرود جوان، درودِ آذربایجانیان را به پارسیان برسان.
 امتان باد.کچشم، روزگار به  ـ به

به  دوباره در برابرِ او سرفرود آورد و سپس شاهین پیرِ خردپرور سر جنباند.
و آخورگاهِ پرستشگاه رفت و اسبش را از مهتر گرفت، پاداشی به او داد  سویِ

 .ماد را در پیش گرفت هنِ شاهنشاهیِکراهِ پایتختِ 
ه کرفت بادِ سردی وزیدن گرفته بود  ه از شهرِ شیز بیرون میکآن هنگام 

ده کمهترِ آتش رتر از شیز به روستایی آباد رسید.می دوک سوزی زمستانی داشت.
توانست درنگی دراز در شهر  ه نمیکسوار  رده بود.کبه خنگ خوب رسیدگی 

ه پا به کرد. زمانی کج کبه سویِ آبادی راه  .ه باشد گرسنه و تشنه بودداشت
دار و  الهی نشانکه کمیدانچة روستا گذاشت، روستاییان از دیدنِ سرداری تنها 

ای هیزم بر پشت  ه پشتهکبه پیرمردی  زده شدند. زوبندیِ زرین داشت شگفتبا
شت و با دیدنِ او ایستاد و پیرمرد سر برافرا داشت و او را ندیده بود درود گفت.

 پاسخش را داد، پهلوان پرسید:
 خواهی پدرجان؟ نمی 0نجـ سپَ

                                                           

 کند. ـ سپنج: مهمانی که هزینه خوراکش را به میزبان پرداخت می0
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 کِما چندان خورا خواهد دالور، در سرایِ می رنگینانِ وـ مهمانِ بزرگ خ
 دخدا بروید.کیا  0انشود، به خانة دهگ چربی فراهم نمی
فراهم  اری نیست جوانمرد، هر چه در سرایتکدخدا کان و ـ مرا با دهگ

 شود مرا بس است. می
ای شاد گشوده شد. دست پیش گرفت  دندانِ پیرمردِ روستایی به خنده بی دهانِ
 و گفت:

 برویم سرورم. دـ بفرمایی
 پاییدند. آنان را میروستاییان با شگفتی  پیش افتاد و سردار به دنبالش رفت.

اسب پیاده شد و سرای در گشود، شاهین از  خداوندِ د،رسیدنکه پیرمرد به خانة 
 خدای در را بست و با بانگی رسا گفت: آن را گرفت، از در گذشت، خانه افسارِ

 جایی بانو؟کـ مهمان داریم، 
وارِ پیلتن شتابان به خانه دختری از سرای بیرون آمد و پس از دیدنِ س

 آمد گفت. ود و خوشاز خانه بیرون شد و به مهمان در 2زنی نزار برگشت.
بود پوزش  ندهکرا به رنج اف ناه آنک ی نرم پاسخ او را داد و از اینشاهین با آوای

زن به  او گفت. همسرش شتافت و چیزی در گوشِ پیرمرد به سویِ خواست.
شید و دست و کای آورد و در ایوان گسترد، مهمان از چاه آب  خانه رفت و گبه

  روی شست.
ستگاهی شایستة آمدند تا نش رفتند و می میزبان می همسر و سه دخترِ

بیرون آورد و  3شان از پَهَستکشان کپیرمرد نیز بزی را  نند.کمهمانشان فراهم 

                                                           

 ـ دهگان: دهقان، کارگزار دولت ساسانی در روستا.0

 ـ نزار: الغر2

 ـ پهست: طویله3
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پهلوان زین از ریخت.  کبر خا را شید و خونشکارد بر گلویش کآبش داد و 
شید و افسارش را به درخت کپشتِ اسبش برگرفت و دهنه از دهانش بیرون 

خانه  ایوان رفت، بانویِ سویِ ند و بهکه در باغچه بود بست. سیبی کسیبی 
 رو. دستپاچه بود و دخترِ بزرگش شرمگین و سرخ

رد و کمربندش جدا کاز  کبه ی کمندش را یکشاهین شمشیر و خنجر و 
خواهر او برایش دستمالی سپید آورد تا  به دخترِ بزرگِ مردِ روستایی داد.آنها را 

رد و به کرا هم باز  مربند و بازوبندشکپهلوان  ند.ک کدست و رویش را خش
 بر گردِگامی پیش نهاد، دستمال را  سپرد و دستمال را از خواهرش گرفت.دختر 

فش از پا درآورد و باال رفت و در کگردنش انداخت، بر لبة ایوان نشست و 
و  سیب را رویِ زانویش گذاشت رده بودند نشست.که برایش آماده کجایی 
به سویش رفت و  کدختر رد.ک کخششید و رویش را کاز گردنش  را دستمال

 سیب را بویید و ها لمید و لشدستمال را گرفت و به خانه رفت. سردار به با
ی الشة بز را از درخت آویخت و دست کپیرمرد با چاب چشم به میزبان دوخت.

 پوستش شد. ندنِک ارِکبه 
ی یرایپذ برایِ اندوخته داشتندردند و هرچه ک بانو و دخترانش آمد و شد می

ه آتشی افروخته شد و مردِ خانه کچندان نگذشت  نهادند. از مهمان پیش او می
شاهین از بانو  شیده شده سرگرم شد.کبه سیخ  هایِ ردنِ گوشتکباب کبه 

 و چشمی گفت بانو به شوند. کخورا با هم همتا ای دیگر بگسترد  خواست گبه
 .دای دیگر آورد و در ایوان گستر به خانه رفت، دخترش گبه

ای  مهجابانو از سرای بیرون آمد،  شد. گرگ و میش می کاند کآسمان اند
 مةجاچند بار رفتند و آمدند و  ناگسترد و دوباره به خانه رفت، آن زیبا

باب در باغچه پیچیده بود و ک گسترده بر ایوان را آراستند. بویِ رنگارنگِ
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افروخت و در  ان شادمان به پدرشان چشم دوخته بودند. بانو چراغیکدختر
مهمان  و خانوادة میزبان گرد هم نشستند. آماده شد کسرانجام خورا د.میان نها

برد، میزبانان نیز  کوتاه خواند و سپس دست به خوراکواژ گرفت و نیایشی 
 ار شدند.کدست به 
گویی  شاهین سخن وگو نشستند. و سپس به گفت شان را خوردندکخورا

میزبانانش شگفتی آفرین. پاسی از شب گذشت  یِسخنانش براشیرین گفتار بود و 
سفالین  هایِ برایِ مهمان و شویش می در پیاله می و چند بِهِ بزرگ آورد، و بانو

مهمان چند پیاله نوشید و سرش گرم شد و  پیش نهاد. ای خشکبار کاسهو  ریخت
ش او گو اش خندان به سخنانِ سخن گفتنش افزوده شد. پیرمرد و خانواده بر شورِ

 گفتند. ردند و هیچ نمیک می
رد و ک کوکسردار از ترسِ گرفتار شدن به چنگِ خواب آهنگ رفتن 

شالش  ای از زیرِ یسهکه شب بماند نپذیرفت. کرد کهرچه میزبان پافشاری 
دینار در دستش ریخت و آنها را در  شید و بند آن را گشود و شماریکبیرون 
زرین انداخت و  اهی به دینارهایِمیزبانِ تهیدست نگ پیرمرد گذاشت. دستِ

 آهسته گفت:
ای  توان گله ـ ای جوانمرد، من بزی پیر برایت سر بریدم، با این گنج می

 گوسفندِ پروار خرید!
 نی.کبخر، مبادا پنهانشان  پروار ای گوسفندِ ن و فردا گلهکـ پس درنگ ن

 نید.کوش نچشم سرورم. اگر باز گذرتان به آذربایجان افتاد ما را فرام ـ به
 ـ به چشم.

و بازوبندش را بست، مربند ک، خنگ نهاد شاهین برخاست و زین بر پشتِ
به  رد،کاز میزبانانش سپاسگزاری  مر زد،کمندش را به کو  شمشیر و خنجر
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هایِ روستا خاموشی شبانه را در هم  و راه افتاد. آوایِ سگ ایشان بدرود گفت
بی هیچ  ها سگ دبرسراهِ شاهی به  تا او بود، کو تاری شبی سرد شکست.

 .ردندک درنگی پارس می
سر زدنِ خورشید ایستاد و چشم به گویِ آتشین  همة شب راه پیمود و هنگامِ

خواب بود و سرسنگین، چندان  بیوتاه زمانی چشم از آن برنداشت. کدوخت و 
نگارة شگفت  همیشه از دیدنِ آن سنگ وهِ بیستون نمانده بود.کراهی تا 

 .شد ن میاندوهگی
آه  رنجشی بر دلش چنگ انداخت. ،ه یادگارِ دارایِ دارایان را دیدکاز دور 

 ه رسید در برابرِکوه ک به پایِ د و چشم بدان نگارة باستانی دوخت.شیک
شوریده بزرگانِ آزادة  آن چشم دوخت و از دیدنِ نگارةایستاد و به  گارهن سنگ

 خودکامهو خوار در برابرِ پادشاهِ دست بسته  کهامگیِ دارایِ دارایان کبر خود
 .ند دلش انباشته از اندوه شدبود ده شدهنمایان

شهر به  تازه بارویِ هگمتانه رفت. وتاه راه افتاد و به سویِکپس از درنگی 
سر برگرداند و  زنی به گوشش رسید. شیونِ ه آوایِکچشمش خورده بود 

 ای را به سویِ مردهو شیده کتابوتی به دوش ه کگروهی از ترسایان را دید 
 ه رسید به آنها درود گفت.کترسایان  کِنزدی سو رفت. بردند. بدان گورستان می

 سردار پرسید: رد و پاسخش را داد.کمردِ جوانی درنگ 
 ند؟ک ه آن زن چنین شیون میکـ چه پیش آمده 

 پسرِاند و  شتهکشویش را  اند، اش تاخته ان به خانهیگذشته یهود ـ شبِ
 اند. را بردهنوزادش 

 اید؟ ردهکـ آیا شهربانِ شهر را آگاه 
 جوان سر جنباند و گفت: ترسایِ
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سی به مرگِ مردی ترسا و ربوده کارند و پولِ بسیار دارند. کـ یهودیان فریب
مردمان پارس به تن دارید و نشانِ  کِدهد. پوشا ی نوزاد بها نمیکودکشدنِ 

نم در شهر از گالیة ما ک خواهش می جایگاهتان است. الهتان نمایانندة بلندیِک
 تر خواهد شد. چیزی نگویید وگرنه روزگارمان سیاه

شاهین سر جنباند و نگاهی به گورستانِ ترسایان انداخت و راه افتاد و به 
ایران گورستان  سویِ شهر رفت. در روزگارانِ باستان، شهرها و روستاهایِ

و  ه یهودیان و ترسایانک شد تنها در جاهایی گورستان دیده می نداشتند.
سپردنِ مردار  که ایرانیان به خاکردند، چراک زندگی می آنجادر  ها کاتولیک

 هایِ درگذشتگان را در دخمه جانِ رِ بیکاز این روی پی دانستند، را گناه می
خوار گردد.  پرندگانِ الشه کِگذاشتند تا خورا وه میک ساخته شده بر فرازِ

ریختند و  می 0ستوداندرونِ اَ هم درگذشته را رِکبه جا مانده از پی هایِ استخوان
 ردند.ک وهستان رها میک هایِ سنگ افِ تختهکآن را در ش

اندیشید.  زندگیِ ترسایان می پهلوان در خود فرو رفته بود و به منش و روشِ
شته شدنِ پیغمبرشان در جهان که پس از کیهودیانِ پیروِ عیسی بودند  ناآن

 نده شده بودند و همواره از تاختنِ یهودیانِ دشمنِ عیسی و بازماندگانش برکپرا
را ترسایان  نااز این روی ایرانیان آن خانه و خانوادة خود ترسان بودند،

 نامیدند. می
با  هدرواز ی از نگهبانانِکی شد. کخنگ آهسته به دروازة هگمتانه نزدی

اش را پیش گرفت و با بانگی رسا  نیزهنشانِ سردارِ پارسی راست ایستاد و  دیدنِ
رد و نگاهی به سرباز کبه شاهین درود گفت. سردار به خود آمد و سر بلند 

  رد و سر برافراشت و از دروازه گذشت.کمر راست ک رد و پاسخش را داد.ک
                                                           

 دان ـ استودان: استخوان0
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رد بستری برایش کای به او داد و خواهش  به خانة پهلوانی پیر رفت و نامه
پهلوان  خداوندگارِ خانه فرمان داد بستری برایِ ساید.ی بیاکبگسترند تا اند

 را خدای نامه شاهین از میزبانش پوزش خواست و خوابید. خانه شود.گسترده 
گشود و آنچه به رازدبیره نوشته شده بود را خواند، سپس از جا برخاست و به 

 خفته بیدار شد از او به ه اگر پیش از آمدنش سردارِکرد کارش سفارش کپیش
 .خواست 0، سپس باالیشایستگی پذیرایی شود

پهلوان سوار شد و از دروازة باغِ  ردند و برایش آوردند.کاسب او را زین 
 .سرایش بیرون رفت

درنگ  ارِ خانه بیکپیش از خواب بیدار شد. مهمانِ پارسی ،نیمروز کِنزدی
ی به کیچنک مهمان ببرند تا دست و روی بشوید. فرمان داد آفتابه و لگنی برایِ

 لگنی پیشِ رد،کسویش شتافت و درودش گفت و پاسخی مهربانانه دریافت 
خت، او دست و پهلوانِ جوان ری دستِ رویش نهاد و با آبریز آهسته آب رویِ

ردار سپیدی آورد، س او دستمالِ گری برایِدی کِنیچک روی شست و سپاس گفت.
ل را به رد و سپاس گفت و دستماک کآن را گرفت و دست و روی خش

 برگرداند. کدختر
سرای برود تا پذیرایی شود، شاهین نپذیرفت  ار از او خواست به درونِکپیش

 خانه در برابرش سر ارِکپیشند تا میزبان بازگردد. کو خواست در باغ گردش 
  سردارِ پارسی به گردش میانِ درختانِ باغ سرگرم شد. فرود آورد و رفت.

ها،  آبفشان گوناگون، هایِ تان و درختچهدرخ ند.باغ را بسیار زیبا ساخته بود
هایِ رنگارنگ گردِ هم  چین و گلستان سنگ هایِ گذرگاه ها، آبگیرها، جوی

                                                           

 ـ اسب جنگی0
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بخش پدید آید. در گذرگاهی پوشیده  آمده بودند تا پردیسی پندارپرور و آرامش
 شد. هزار رنگ سیر نمی رفت و از نگریستن به باغِ پاییزیِ از برگ راه می

خود را به پهلوان  0ی چمانا ه دوشیزهکد از میانة آسمان گذشته بود خورشی
 با او همراه شد و نامش را پرسید. خانه فراخواند. شاهین رساند و او را به مهمان

 خندید و گفت: کدختر
 ـ نامم گلرخسار است.

 گردد یا نه؟ امت میکـ گلرخسار روزگار به 
 شید و پاسخ داد:کگلرخسار آه 

 تر. ن، بختم سیاه است و روزگارم سیاهـ نه پهلوا
 گویی؟ ـ از چه روی چنین می

ارگاهی بزرگ داشت، که در بازار کدست بود  چیره 2فشگریکپدرم ـ 
از  شاند.کارِ بازرگانی کداری یهودی زیرِ پایش نشست و او را به  میخانه

و داد و دار وامی به ا میخانه اش به باد رفت. دانست، اندوخته بازرگانی هیچ نمی
اروانش را ربودند و کچین و ماچین شد. این بار راهزنان  بینوا دوباره راهیِ مردِ

 او تهیدست بازآمد.
 شید و افزود:کدختر آه 

ه و ارگاه و خانکداورِ دادگاه  شاند.کپدرم را به دادگاه خداوندِ میخانه ـ 
هم فرمان اش به آن یهودی واگذاشت، به من  وام و بهره هرچه داشتیم به جایِ

 نم.کار کاو  داد تا سه سال برایِ
 ـ از چه روی چنین فرمانی داد؟

                                                           

 د.رو ـ چمان: کسی که با ناز راه می0

 ـ کفشگر: کفاش، سازندة کفش2



  **** دادخواهی 025

 اش بود. پدرم بیش از بهایِ داراییِ به جای مانده ـ بدهیِ
 ند؟کار کدار  ـ چرا به پدرت فرمان نداد برای میخانه

م چه خوابی برایمان دیده دانستی خواست، می دار من و مادرم را می میخانهـ 
دار  میخانه ارمان شد.ک گیرِ دادخواهی نزدِ گیوِ پهلوان آمدیم، او پی برایِ است.
پهلوان  و داورِ دادگاه هم پشتیبانش بود. استوار در دست داشت هایِ نامه پیمان

پدرم را پرداخت تا من و مادرم گرفتارِ ننگِ  رد و ماندة بدهیِکجوانمردی 
 .روسپیگری نشویم

 ند؟ک ار میکپهلوان  ـ پدرت هم برایِ
 ـ او پارسال بیمار شد و درگذشت.

 ـ روانش شاد.
خانه  پهلوانِ جوان را به مهمان کنان به سرای رسیدند و دخترکوگو گفت

خی گیو چشم به راهش بود، مهمان به میزبان درود گفت و پاس رد.کراهنمایی 
ه از کارنی کپورِ ارجاسپ پیش رفت و نزدِ پهلوانِ  گرم به درودش داده شد.

 وندانِ مادرش بود نشست و پرسید:خویشا
 دهد؟ ـ دوریِ بانو و دوشیزگان آزارتان نمی

زدة  خزان هایِ شیفتة جنگل ناای ندارم جز سوختن و ساختن، آن هـ چار
 گرگان هستند. 

 ان شیفتة جنگل و دریا هستند.سپاهبدا همةـ 
 گمان چنین است. ـ آری، بی

 ـ با بزرگانِ شهر سخن گفتید؟
وی کان در هر ییهود ده است.از بزرگی نامی بیش بر جای نمان ـ در این شهر

اند و مردانِ فرودستِ شهر را با می و روسپی سرگرم  ردهکمیخانه بر پا  و برزن
 اندوزند. نند. توانگران هم دستی در این تباهی دارند و زر میک می
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 نند؟ک دینان چه می ـ درست
 بافند! تراشند و یاوه می ـ بهانه می

 اندوهگین شد، پهلوانِ پیر دست رویِ شانة او گذاشت و گفت: شاهین
خواستم به  افروزد، م سخنانم آتشی در دلِ افسردة ایشان نمیوشک میهرچه ـ 

 امید دارم تو با سخنوریِ خویش بتوانی آنان را برانگیزی. جا بیایند. این
شدند. پس  کآراستند و دو پهلوان دست به خورا کان خوانِ خوراکنیچک

دادخواه به ها سردارانِ  نیمروز و برچیده شدنِ خوان کِاز خوردنِ خورا
رو  ة آنچه پیش آمده بود و آنچه پیشِروگو نشستند و تا ایوارگاه دربا گفت

خورده  ستکری شکراخوانده شدگان چونان لشداشتند سخن گفتند. ایوارگاه ف
خانة  در مهمانآویخته از راه رسیدند و  0، چین بر پیشانی و بروتکبه ت کت

 ارنی گرد آمدند.کگیوِ 
ی کی را نگریست، همه خاموش بودند. ناآن کی کشاهین چشم گرداند و ی

 لب به گالیه گشود و گفت:
 رویمان را بنگرید؟! چیزی بگویید.ه چشم و ابکاید  ـ ما را فراخوانده

 شاهین دمی ژرف فرو برد و گفت:
دینِ  اید. بزرگانِ درست ه شدهه همة شما از فرمانِ زرتشت آگاکدانم  ـ می
اند و با دروغ پرستان  و بزرگ پا به میدانِ دادخواهی گذاشته کوچک شهرهایِ

 رد؟کاند. بزرگانِ هگمتانه چه خواهند  اران درآویختهکو فریب
 ـ چگونه با بهدینان درآویزیم، ما خود دربارة درستیِ باورهایمان در گمانیم.

رسیدن  ها دستاویزی هستند برایِ مانندِ دیگر دیندینی نیز ه ـ بهدینی یا درست
ارند و دیگران پیاده، اگر ما هم بر کنون بهدینان سوار بر ک، اتاج و تختبه 

  نند.ک ه ساسانیان میکرد کتختِ پادشاهی بنشینیم همان خواهیم 
                                                           

 ـ بروت: سبیل0
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 یزدان برخوردار است. ، او از پشتیبانیِبینم را بیهوده میـ شورش بر پادشاه 
هیتالیان بود و چندی در  دو سال گروگانِ اید چه بر او رفته؟ ردهکفراموش 

از ما در  کدام یکه بر او شوریدند و به زندان افتاد کبندشان، آن هنگام هم 
نون نیز شوریدن کا .ه بتواند بگریزد و دوباره بر تخت بنشیندکگنجید  ش میرباو

 گاو است.ایزدی در افتادن با شاخِ  0بر شاهِ برخوردار از فرّهِ
 برآورد و گفت: ر جنباندند، شاهین دلگیر آهِ سردهمه س

 اید. هایِ مزدیسنایِ زرتشت بسیار دور شده ـ از آموزه
دانید، ما هم  سان است، شما میکگویند ی او با آنچه دیگران می هایِ ـ آموزه

 و بددینیِمردمان  جویند، نابرابریِ تاج و تخت می کدانیم، زرتشت و مزد می
 ای بیش نیست. نان بهانهبهدی

نشینِ یهودان و روسپیان  سرِ نادان. هم امت سنگ گردد ای خیرهکـ زبان در 
 ارِ بزرگان؟!کرا چه به داوری در 

رد کوتاه کبه خشم آمدة خانه را به آرامش فراخواند. درنگی  شاهین خدایِ
 و گفت:

دست یافتن  ز در پیِایزدی دارد و پیروانِ مزدیسنا نی پندارید شاه فرّهِ اگر میـ 

بهدینان را برایِ شوریدن بر شاه بهانه  نابرابریِ مردمان و بددینیِ ،به تاج و تخت

اید، آنها را از  ردهکزرتشت را فراموش  هایِ ه آموزهکاند، از آن روی است  ردهک

 اید. دام را به درستی درنیافتهکاید، چون هیچ  یاد برده

اید برایمان  اید و گرفتارِ فراموشی هم نشده فتهه آنها را به درستی دریاکـ شما 

  نید تا روانِ ما نیز روشن شود.کبازگویشان 

                                                           

 ـ فره: فروغ، درخشش0
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شید و سخن آغازید تا آنچه کاش  شاهین سر جنباند و دست بر بروتِ تابیده

در میان  نادانست با آن و بهدینی می مزدیسنایی باورهایِ دربارة ناهمسانیِ

 بگذارد.

ه در بندِ ستمِ کآغاز کرد اوه کزادگانِ هنگامِ آسخن خود را با داستانِ 

ردنِ کار کنا ه تا راهی برایِکدریافته بودند  گرفتار شده بودند. آنان کدها اژی

نند، نخواهند کتازی پیدا ن کِدها پروردة اژی برآمده از دینِ اهریمن جادویِ سیاهِ

وهش در میدانِ از این روی به پژ نند،کتازیان را در هم بش توانست فرمانرواییِ

تازیانِ جادوپیشه را  جادوییِ نیروهایِ ی روی آوردند تا چیستیِیبینشِ مینو

 بشناسند.

بینشی ژرف از جهانِ فراگیتی به دست  توانستند کبا آن خردآزمایانِ بی

اند و نیروهایِ جادوییشان  به دیوها پیوسته تازی ه جادوگرانِکآورند و دریابند 

 آن خدایانِ جهانِ مینو است. پیمانی با برآمده از هم

ار شد کایشان آش بر ،آنان ایشان و ژرفا یافتنِ بینشِ مینوییِ با افزایشِ دانشِ

شنده، سرد و ک، سیاه، کبخشی تاری مینو دارایِ دوگانگی است. ه جهانِک

 .0خاموش، بخشی دیگر روشن، سپید، تابنده، گرم و دارایِ بانگی گروتمانی
با  2ن دانشی، جادویِ سپید بنیانگذاری شد تا سپیتمانار شدنِ چنیکپس از آش

روانِ  هایِ نِ تواناییددانش و پرور و اندوختنِ پیوستن به آسوراهایِ سپنتامینویی
مینویی درآویزند و  اَنغره خویش، با جادویِ سیاهِ تازیانِ پیوسته به دیوهایِ

  نند.کارشان کنا

                                                           

 ـ گروتمان: باالترین پایة جهان مینو0

 ـ سپیتمان: پیرو کیش مزدیسنا، نام خاندان زردشت در باورهای بهدینی2
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ست خوردند تا کشوریدند و ش یشِ مهر هفده بار بر تازیانکپرورانندگانِ 
ه در خیزشِ هجدهم، جادویِ سپیدِ پرورده کسرانجام به رسش و بالشی رسیدند 

اوه پدیدار شد و کو  کدها آهنین میانِ اژی وهیک، چونان یشِ مهرکدر دامنِ 
 رد.کامه را گرفتارِ ناتوانی و درماندگی کخود تازیِ

هش در میدانِ دانش و بینش تازیان، پژو شور از چیرگیِکپس از آزاد شدنِ 
رانه یا ک بی ه روشناییِکگمان بودند  خردگرایانِ سپیتمان بی ت.گسترش یاف

از این روی  جهانِ هستی را آفریده است. ،رینندهبزرگ و دانا و آف آسورایی
خواندند، این واژة سه بخشی در زبانِ روزگارانِ  آفرینندة جهان را آسورامزدا می

 یِ آفریننده است.نایهن همان  بزرگ روشک
مینویی و گیتیِ برآمده  هایِ بینیِ استوار بر شناختِ جهان چنان جهان بر پایة

از سپنتامینو، سه گروه پدیده، زندگیِ باشندگانِ گیتی را دچارِ فراز و فرود 
هایِ گیتایی. در هر  گروه پدیده کی آسوراها و دیوها، دو گروهِ مینوییِ رد.ک می

 دانستند. ه همه را شایستة ستایش میکونه پدیده شناسایی شد گروه نیز یازده گ
ی که برانگیزندة روشنایی و خوبی و پاکشدند  آسوراها بدان روی ستایش می

شدند  ه برانگیزندة تیرگی و بدی و پلیدی بودند ستوده میکبودند، دیوها هم 
اشتند، از دیوها را ند ردنِ همة نیروهایِکار که مردمانِ مهرپرست توان ناکچرا

ستودند و برایِ  دوری از برانگیخته شدنِ خشم دیوها آنها را می این روی برایِ
هایِ گیتاییِ سودمند برایِ  ردند. پدیدهک هایی برگزار می ردنشان آئینکخشنود 

مردمان و شادیِ به آسایش و خوشی  هکچرا ردند،ک زندگی را هم ستایش می
 رساندند. یاری می

پیش  آنجاپرورانِ خردگرایِ مهرپرست تا  ان و بینشاندوز پیشرفتِ دانش
هایِ دیوها  همة توانمندی چون و چرایِ ردنِ بیکار که سرانجام برایِ ناکرفت 
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یش آنچنان بنیانی کپدید آمده در  دگرگونیِ ،ارآمد یافتند. در آن روزگارکراهی 
 نمود. یشی نو میک ،بینی و روش و منشِ تازه ه جهانکبود 

را برانگیخت و به افروخته  انیرانی نشِ مهرپرستانِکشِ مزدیسنا وایکپیدایشِ 
 آن یشِ مزدیسنا درکایرانیانِ گرویده به ه ک با اینشدنِ جنگی بزرگ انجامید. 

 هکست خوردند، چراکش روز شدند، از خویشانِ دلبسته به تخت و تاجپی جنگ
امروا کنگاورانِ امِ جکیسنا به دیشِ مزکچون و چرایِ پیروانِ  خردگراییِ بی

شمرده زدِ مزدیسنان پسندیده خواهی در ن و افزون خودکامگی آمد. میخوش ن
همراه و همدست شدند و  نگاورانِ تاجدار با مغاناز این روی ج شد، نمی

 ردند.کپناه رها  بی ،خورده زخم دشمنِ یشِ مزدیسنا را در برابرِکبزرگانِ پارسایِ 
یشِ مزدیسنا، مغانِ کتازشِ دشمنانِ شته شدنِ لهراسپ در پیِ کپس از 

شور گسترش دادند. کبهدینی را در  ،مهرپرست به یاریِ تاجدارانِ روزگار
 هایِ مهری و آئینمزدیسنایی و باورهایِ  هایِ ای بود از آموزه بهدینی آمیخته

 میترایی.
نشِ شنوندگانش پیدا کپهلوانِ پارسی دربارة مزدیسنا بسیار سخن گفت. از وا

وبد. بیگاه شد و دمِ گرمِ پهلوان به سردی گرایید ک بر آهنِ سرد می که پتکبود 
شدگان، دلخور از  و ناامیدی بر دلش چنگ زد. شب فرا رسید و فراخوانده

 نده شدند.کی پراکیششان، در تاریکمیزبان و فرستادة پیرِ  گیری و سرزنشِ خرده
به دادخواهی دین  ه در آنها بزرگانِ درستکو بزرگی  کوچک شهرهایِ

درپی  ان پیموبدان و شهربان ند، جوش و خروشی روزافزون داشتند.برخاسته بود
 پیروانِ زرتشت آوریِ ردند و از گستاخی و زبانک و نامه روانة تیسفون می کپی

اگرفته بود و پادشاهِ دادند. هراس دربارِ ساسانی را فر گزارش می و مزدک
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فراگیر  بودند و از بیم شورشِ یشی نشستهاند جوی به چاره تاج تاجدار و خسروِ
 نداشتند. کخواب و خورا

ای ندارند جز برافروختنِ  ه چارهکانجامید  نجااپدر و پسر بد 0سگالشِ
رده بود تا کوام  جنگ. بهانه هم فراهم بود، قباد از امپراتورِ رُم درخواستِ

با فرستادگانِ  بسیار وگویِ پس از گفتنیز هیتالیان را بپردازد، رُمیان  خراجِ
 ه برایِکبر آن شدند هم پادشاه پرداختِ وام را نپذیرفتند. قباد و خسرو 

ه پادشاهانشان دوستی با رُم را کگوشمالی دادن به رُمیان به شهرهایِ ارمنستان 
نة گنجی ند و هم با تاراجِبده رُمیانهم پاسخی به  تا ،بتازند در پیش گرفته بودند

 د.ننکن را فراهم هیتالیا خراجِ ،ارمنیان
دینان به سرداران و پهلوانانِ  ه پشتِ درستکدانستند  می قباد و خسرو

را به میدانِ جنگ  ناآنجنگ  2وسِکپرست گرم است. برخاستنِ آوایِ  میهن
 است.ک شاند و از جوش و خروشِ دادخواهان میک می

د تا شور شدنکچهار گوشة  هایِ پادشاه از تیسفون راهیِ کاز این روی، پی
  ساالران برسانند. سپاه را به ارتش فرمانِ بسیجِ

                                                           

 ـ سگالش: مشورت کردن0

 ـ کوس: نوعی ساز جنگی2
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خوردة سر بیرون آورده از میانِ  تراش  هایِ آوایِ آبِ جوشان از میانِ سنگ

آمیخت. شهین رویِ تختی آراسته نشسته  بربت درمی استخرِ گرد با آوایِ خوشِ
 زد. می بر تارها بود و ساز به بر گرفته، سرجنبان زخمه

استخر   گرداگردِ کوچکهایِ  اشته شده در باغچهک هایِ سرخِ بویِ گل
ه کنهالِ سروی در برابرِ ایوانِ بلند خانه نشانده بودند  رده بود.کرا پر  بوستان

پرور بود و آرامش  ی جانایوارگاه لرزید. می کش از وزشِ بادی خنکرِ باریکپی
 د.ران بر سرایِ سرشار از مهرشان فرمان می

نارِ جویِ سرریز از استخر نشست و کنریمان بیل به دست از راه رسید و 
گردنش انداخته بود را برداشت و  گردِ ربه کدست و رویش را شست، دستمالی 

استخر  به سویِ شود. کرد تا خشکشید و آن را روی بوتة شمشادی پهن کآب 
ست و چند نش ریخته شده در آب انداخت. هایِ هکت و نگاهی به تربازگش

شیده کشهین دست از نواختن  شید و نرمیشان را آزمود.که را از آب بیرون کتر
 خانه گفت: رو به بانویِ نگریست، مردِ میانسال بود و او را می

انارستان را بیل  کِپایِ درختانِ نارنج را بیل زدم، فردا هم خا کِـ خا
 خواهم زد.
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 ـ مانده نباشی.
 انده نباشید بانو.ـ درم

 می سبد ببافم.کگر فرمایشی ندارید ـ ا
 م برایم بیاورد.اباد ای اسهکه کبنفشه بفرمای ـ به 
 چشم. ـ به

وتاه زمانی نگذشته بیرون کفت، به درون رفت و آشپزخانه شتامرد به سویِ 
ة کای تر استخر بازآمد و دسته نارِ دیوار گسترد و به سویِک یآمد و گلیم

سرازیر  ها هکآب شرشر از تر باال نگه داشت.برداشت و آنها را  خیسانده شده
ی با گیسوانِ کدختر خاست. یند از ریزشش در استخر برمیبود و آوایی خوشا

ای مغزِ بادام  اسهکبرف از راه رسید و  زرین و چشمانی آبی و پوستی به سپیدیِ
 رویِ تخت گذاشت.

 رد و پرسید:بنفشه دراز ک شهین بادامی برداشت و به سویِ
 ای؟ م از بر شدهه دیروز برایت خواندکای  هامکـ چ

 بانو بادامی در دهان گذاشت و گفت: بادام را گرفت و سر جنباند. کدختر
 ـ برایم بخوان.
د، کها بچ هکرد تا ماندة آب نیز از ترکهایش را باال و پایین  نریمان دست

 گلیم بر کِ، نزدینارِ دیوارِ خشتیِ آشپزخانهکها را  هکسپس راه افتاد و رفت. تر
 ریخت و نشست و سرگرمِ بافتنِ سبد شد. زمین رویِ

تر در همسایگیِ ارجاسپ  ه پیشکدل بود  مردی ساده پیشکارِ سرایِ شاهین
بافی زندگی را به سختی ی داشت و با سبدکوچک رد. خانة خشتیِک زندگی می

هان روی داشت. خانوادة ارجاسپ پن او همسری زیبا و سه دخترِ پری گذراند. می
 ردند.ک رسیدگی می ناار به آنکو آش
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 هکداشت  مهرآذرباغِ خانة موبد  کباغی نزدی پورِ نامدارِ ارگبذِ شهر
 از رازگران خواست شتابان . شاهین پس از همسرگزینیساخت میای در آن  خانه

ار گماردند و کارگرانِ بسیاری را به کآنان نیز  ساختِ خانه را به پایان برسانند.
از نریمان  نپهلوانِ جوابه فرجام رساندند.  ارِ چند ماهه راکوز، در چند ر

 اش راهیِ مردِ بینوا شادمانه پذیرفت و همراهِ خانواده ارش شود،کخواست پیش
 شد. پهلوانِ خوشنامخانة 

اردان و هشیار بود و کشد. او بانویی  همسرِ نریمان، آذرمیدخت نامیده می
دخترانش هم از مادرشان  دانست. هم مینند، خواندن و نوشتن ما آشپزی بی

ی نورسیده بود کنیچک خواندن و نوشتن آموخته بودند. دخترِ بزرگِ آذرمیدخت
 .ای داشت نندهک و زیباییِ خیره

ارشان گرم گرفت و با ایشان کشهین بسیار زود با همسر و دخترانِ پیش
خانه  یِار و خانوادة خداکدرآمیخت. در خانة ارجاسپ، همیشه خانوادة پیش

، شاهین نیز روش و منشی همانندِ پدرش نشستند می کبا هم بر سرِ خوانِ خورا
 داشت.

 وچیده بودند. بانویِکآذرمیدخت و همسرش بلوچ بودند و از زاوُل به استخر 
از ه بهرة او کاند  ای بزرگ داشته گفت در شهرِ خودشان باغ و خانه زیبارو می

باغ بوده از خداوندِ  ه چشمش دنبالِکشهر  شهربانِ ریگِ پدرش بوده است. مرده
 ،ه دلباختة سبدبافی تنگدست بودهک ند. آذرمیدختک تازة آن خواستگاری می

 ناپذیرد و آن همسرش شود، سبدباف میخواهد  رود و از او می نزدِ نریمان می
 گیرند. گیران می گواه جشنِ

ش را سیاه آذرمیدخت و همسر پس از آن، گماشتگانِ فرمانروا روزگارِ
استه کخواهد و از آزارها  نند. آذرمیدخت از موبدِ موبدانِ شهر داوری میک می
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د. از نام سمن می زاید و او را دخترش را میسرسخت نخستین  . بانویِشود می
 شود. شهر می گونِ نوزاد زبانزدِ مردمانِ همان روزِ نخست زیباییِ پری

تا رسیدنِ سمن به مرزِ رسش  وند.ش زاده می نادر خانة آنهم دو دخترِ دیگر 
سالمند دل  رویِ نورسیده از شهربانِ گذشت. زیباییِ پری یزندگیشان به خوشی م

 شاند.ک پروایی می رباید و او را به شیدایی و بی می
اند را  از سرنوشتِ دخترش، خانه و هرچه داشته کآزرمیدخت بیمنا

گیرد تا نزدِ خویشاوندانِ  میاش راهِ شوش را پیش  همراهِ خانوادهفروشد و  می
 اروانیانکیِ ها تازند و دارایی می اروانکبر  استخر راهزنان کِمادرش برود. نزدی

 ربایند. ی همسالِ سمن را نیز میکنیچکبرند و  را به تاراج می
اند و  ل بودهه راهزنان گماشتگانِ فرمانروایِ زاوُکگمان بود  آذرمیدخت بی

خود را  کاروانیاناند. پس از تازشِ راهزنان،  دهربورا به جایِ سمن  کنیچکآن 
 شتابند. می ند و برایِ دادخواهی به ارگِ شهربانرسان به استخر می

یابند.  هیچ نشانی از آنان نمیروند و  ل میسربازانی برایِ یافتنِ راهزنان تا زاوُ
جاسپ شوند و به یاریِ ار اش به ناچار در استخر ماندگار می نریمان و خانواده

ند و بانویش به ک خرند. نریمان سبدبافی آغاز می و خشتی می کوچکای  خانه
خو  نند و آزادهکه چگونه با نداری دست و پنجه نرم کآموزد  ان میکودک

 بمانند.
رد ک اریِ شاهین، او همچنان سبدبافی میکپس از برگزیده شدنِ نریمان به پیش

همانندِ  ناآن دو دخترِ بزرگترِ .هرگز از شاهین مزد نخواهد پذیرفت گفت و می
نیز همانندِ  شانکوچکمادرشان چشم و ابرو و گیسوانی سیاه داشتند و دخترِ 

 چشم آبی بود. بور و پدرش
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ند را کرد از بر ک تالش می که دخترکای  امهکشهین و بنفشه داشتند چ
 وفته شد.کوبة مردانة درِ خانه که کردند ک خوانی می هم

رد و به سویِ در شتافت. در گشوده شد و ک، گیوه به پا نریمان از جا جست
شهین روی بنفشه را  رسید. ار به گوشکخدای و پیش درودگویی خانه آوایِ

در چرخاند و با دیدنِ همسرِ  بوسید و بر او آفرین خواند و سر به سویِ
 سربلندش خندان از جا برخاست و به پذیره رفت.

شهین  ا گرفت و به سویِ آخور روان شد.ر اسب نریمان در را بست و افسارِ
ی ایه دیگر را گرفتند و بوسهکهایِ ی هم خرامیدند و دست و شاهین به سویِ

 فت.کهایشان ش میانِ لب درپی پی
 از او خواست به آشپزخانه برگردد. دخترش نریمان هنگام گذشتن از برابرِ

رِ تخت پیش ناکدو دلداه دست در دست هم تا  بنفشه برخاست و راه افتاد.
 کرد و آن را گشود، شهین آنها را یکمربند جدا کافزار از  پهلوان جنگ رفتند.

او  چید. در دست گرفتنِ چنان چیزهایی برایِ تخت می گرفت و رویِ می کبه ی
تازگی داشت و از دست مالیدن بر آنها و نگریستن بر زیر و زبرشان خوشش 

انه در دلش کودکویش هراسی شمشیر و خنجرِ ش آمد. تیزی و برندگیِ می
شتن و کگنجید شاهینِ زیباچهر و مهربانش توانِ  انگیخت و در باورش نمی برمی

 ،گفت سر بریدن و سینه دریدن داشته باشد. هربار دربارة پندارهایش سخن می
 گفت.  جنباند و هیچ نمی خندید و سر می سردارِ جوان می

 :گفتنشست، شهین نارِ همسرش کپورِ ارجاسپ دست و رو شست و 
این هیاهو  ه است،پی بانگِ دهل در شهر پیچیددر ه رفتی، پیکـ از هنگامی 

 چیست؟ از بهرِ
 ـ از پایتخت فرمانِ بسیجِ سپاه رسیده است.
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شید و سر خماند و چشم به چشمانِ دلبرش کآرامش از دلِ بانو پرید، آه 
 دوخت. شاهین دست بر شانة او نهاد و گفت:

 اه مده.ـ بیم به دل ر
 شور تاخته است؟ک ـ آیا دشمن به مرزهایِ

اند و  ربوده را پادشاهیش بر سرزمینمان تاخته و تاجِ ارکـ آری، دشمنانی ناب
 .اند نشسته فرمانروایی بر تختِ

 دشمن افتاده است. ه تیسفون به دستِکاند  ردهک ـ شگفتا، مرزبانان چه می
 اند. هه بوداند، یا با دشمن ساخت ـ یا خواب بوده

 رد، با آوایی لرزان گفت:کبانو را گلگون  خشمی خروشان رویِ
ه دشمن کانِ بزدل را به مرزبانی گمارده بودید کشیرانِ دلیر روبه ـ به جایِ

 د؟یده نشوبرایِ ربودنِ تاج و تخت رنج
شیده که شادی در چشمانِ پهلوان درخششی نمایان داشت ابرو در هم ک با این 

 نمایاند. شهین غرید و گفت: هگین میبود و خود را اندو
گمان مست و  به دشمن سپرده؟ بی را ه پایتختکرده ک ـ پادشاه چه می

 انِ زیباروی خفته بوده است!کمدهوش در آغوشِ دلبر
اش در  بانگِ خندة شادمانهند، کشاهین دیگر نتوانست از خندیدن خودداری 

شویش از خنده باال  هایِ . شانهباغ پیچید، دهانِ شهین از شگفتی گشوده مانده بود
ه کآن دریافت  کیبانو  در چشمانش گرد آمده بود. کپرید و اش و پایین می

رد و کهایش را مشت  شاهین سر به سرش گذاشته است، برانگیخته دست
هایِ نرمِ  درپی مشت وفت و خندید، چند بار پیکنان بر سینة همسرش ک گالیه

وفته شد تا آرام گرفت و خود را در میانِ کاش  دهبانو بر سینة ستبرِ دلدارِ ورزی
 اش نهاد. بازوانِ نیرومندِ پهلوان انداخت و سر بر سینه
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رد و کش کدینان فرو درست با رسیدنِ فرمانِ بسیجِ سپاه به استخر، دادخواهیِ

شاه،  فرمانِپس از دریافتِ جنب و جوشی میانِ جنگاوران پدیدار شد. ارجاسپ 

پا دارند. ارزگاه بیرون شهر،  بر 0اَرِزگاه نِ سپاهِ جاویدان،سرداراداد  فرمان

 .پیچیدبارها در شهر آرایی  وسِ سپاهکآوایِ و  شتپا گ دروازة شوش بر کِنزدی

میدانِ نبرد آماده  ردند و برایِ شتافتن بهک جنگاوران جامة رزم بر تن می

شدند و مردانِ  می شیدهکپادشاهی بیرون  2هایِ نگاهافزارها از بُ شدند. جنگ می

آزمودند. جوش و خروشی برانگیزنده بر  را میآنها  برندگیِارآمدی و ک آور رزم

راند. از هر سوی سواره و پیاده خود را به سردارانِ سپاه  ارزگاه فرمان می

گرفتند و  رساندند تا آمادگیشان آزموده شود. برگزیده شدگان روزی می می

دند تا با آسودگی راهیِ میدان شوند و سپر می بخشی از آن را به خانوادة خویش

 پول نمانند. بازماندگانِ ایشان تا بازآمدنشان تنگدست و بی

آزمودند. در  جنگاوران را میارآزموده در جای جایِ ارزگاه کسردارانِ 

داران خودی  شیدند و در دیگرسوی نیزهک سویی شمشیرزنان زورِ بازو به رخ می

 نمودند، گرزداران گرزِ گران بر سرهایِ ازان هنر میمنداندکدادند،  نشان می

  نواخت. ها را می مانِ تیراندازان گوشک 3وفتند و فریشنِک پوشالی می
 اسبانِ جنگی، و همچنین گاوها، شتران، انِ سپاه، تندرستیِکو دامپزش مهتران 

آهنینِ  یِها آهنگران نئل ردند.ک و درازگوشانِ باربر را ارزیابی می ، استرانیابوها
رانان هم  گردونه ردند.ک می هفرسود هایِ نئلوره درآمده را جایگزینِ کتازه از 
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سته کهایِ ش ها و گاری ها بودند و درودگران، گردونه اری چرخک سرگرم روغن
 ردند.ک را بازسازی می

درپی بر سازهایشان  گرد هم آمده بودند و پی نیز رنایکنوازندگانِ گاودُم و 
نواختند. گذشته از  چوب می 0خم وس و روئینهکبر  هم گروهی دیگردمیدند،  می
 بهآرای نیز  شدند، رامشگرانی بزم ده میبرانگیختنِ سپاهیان آزمو ه برایِک ناآن

جنگاوران را  ر همراه شوند و شادی و خوشیِکشتافته بودند تا با لشارزگاه 
 فراهم نمایند.

ة سپاه بودند. گودرز، پهلوانِ اپوی گرد آوردنِ بُنکگروهی دیگر نیز در ت
شید ک به جای جایِ ارزگاه سر می بود و شِ سپاهِ جاویدانک سپه بختیاری نامدارِ
ها را  مبودها و نارساییکفرستاد و  هایی به سویِ فرماندهِ سپاه می کدرپی پی و پی

 داد. به او گزارش می
و پیادگان  دروازة شوش پس از فرو شدنِ خورشید همچنان باز بود و سواران

 شب میانِ شهر و ارزگاه آمد و شد داشتند. تا نیمه
نارِ همسرِ کفرمانروا بر ارزگاه در بسترِ نرمش  شاهین به دور از هیاهویِ

اری شدة آسمانة خوابگاهشان را ک شیده بود و تاقِ آینهکزیبایش دراز 
ه کود گیرانشان، آن شب، سومین شبی ب جشنِ گواه نگریست. پس از برگزاریِ می

ه پگاهِ فردایِ جشن، راهیِ آذربایجان شد و سپس به کگذراند، چرا نزدِ شهین می
ه کهگمتانه رفت و از راهِ سپاهان به پارس بازگشت. از این روی، هنگامی 
ه کفرمانِ بسیج سپاه به دستِ پدرش رسید، ساالرِ سپاهِ جاویدان به او فرمان داد 

 دنِ سپاه به سویِ تیسفون چند روزوانه شدرنگ به خانه بازگردد و پیش از ر بی
  ند.کچند ماهه آماده  تاب آوردنِ دوریِ بماند و او را برایِهمسرش  نزدِ
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پهلوانِ پارسی هرگز دلتنگی به هنگام بسیجِ سپاه را نیازموده بود، او نیز 
وتر از لمیدن بر نازبالش کزیستن بر پشتِ اسب را نی ،همانندِ همة سواران

تاب بود. آن روز با  شتافتن به میدانِ نبرد همواره آماده و بی رایِشمرد و ب می
ه جنگِ پیشِ کگمان بود  شنیدنِ فرمانِ بسیجِ سپاه اندوه بر دلش چنگ زد. بی

سپاه را از برایِ به دست  ،ه پادشاهکرو دور از داد و آئین خواهد بود، چرا
 رد.ک میدان می راهیِ و گنج آوردنِ زر

دادخواهان  ا روانه شدنِ سپاه به سویِ آوردگاه، دادخواهیِب ،دیگر از سویِ
گشودنِ گرة افتاده در  ه برایِکیافتند  رد و پادشاه و خسرو زمان میک ش میکفرو

 سوزاند. دوری از شهین دلش را می ،هک دیگر آن . سهای بیندیشند ارشان چارهک
آسمانة  کِوچکهایِ  چراغ در آینه لرزانِ بازتابِ پرتوهایِ چشم به بازیِ
رده بود و کجا سرش را پر از باد  جا و نابه به هایِ پنداربافی خوابگاه دوخته،

خروس آرام از بستر برخاست و پاورچین  پریشان. با برخاستنِ بانگِدلش را 
 ن رفت.وبیر

آبی به رویش  را به استخر رساند و کنارش نشست. در خنکایِ بامداد خود
نارِ استخر نشسته کسگِ خانه  شید.کانبوهش  دست بر بروتِ رد وکزد و پوف 

نگریست. پهلوان سنگین و سست  بود و با چشمانی درخشان خداوندِ خانه را می
هایی بلند چند  ها را با گام پله انِ بامِ سرای رفت.کاز جا برخاست و به سویِ پل

 و بزرگِ بامِ کوچکخود را به بام رساند. گنبدهایِ ی درنوردید و کتا ی
نمود، بادگیرِ بلندی نیز در میانة بام  ماهورِ بیابان می تپه اش، بام را چون هخان

 رد.ک خودنمایی می
دورِ آسمان دوخت. نشانی از سپیده  هایِ رانهکنشست و چشم به  بر لبة بام

رش را کهایش را برافراشت و پی دست شد و تیرگی بر سپهر چیره بود. دیده نمی
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رِ دیگر خروشید، اخروس ب .سو گرداند سو و آن و سپس سرش را به این ش دادک
وچه پیچید، کهایِ رهگذری در  آوایِ گام .چراغی در خانة نریمان افروخته شد

 درِ باغ دوید. نان به سویِک سگِ خانه پارس
بود و هیچ جنبشی در  خنکرهگذر دور شد و خاموشی بازآمد. بامدادی 

بر بام نشسته و آسمان را  خدایِ خانه شد. شاخ و برگِ درختان دیده نمی
اری بر سرِ راهش خواهد کچه بودنی  روزگار دانست گردشِ نگریست و نمی می

 زندگیش چگونه خواهد بود. نهاد و فرجامِ
خفته بیدار  انجامید و شهرِ ها می ها به برافروخته شدنِ چراغ نگِ خروساب
هر دم افزای  وشناییسپیده سر زده بود و مهرِ رند. کای آغاز  تازه شد تا روزِ می

 راند. ی را از آسمانِ شهر میکتاری گسترد و پیش دامن می بیش از دمِ
رد تا نان ک آذرمیدخت آتش در تنور انداخته بود و داشت خمیر درست می

بام  بوتر پریدند و بر لبِکبوترخانه را گشود، چند کبپزد. نریمان درِ مرغدانی و 
جنبید،  نگریست، هیچ نمی و خورشید را مینشستند. شاهین چهارزانو نشسته بود 

 زد. نمی کچشمانش خیره مانده بود و پل
نان مشتی دانه کای گندم در دست از آشپزخانه بیرون آمد و توتو یسهکسمن  

نه برچیدن تاجدار سرگرم دا ها و خروسِ ها و جوجه پاشید. مرغ کبر خا
آنها چشم  چینیِ دانهبوترها پاشید و خندان به ک مشتی گندم هم برایِ شدند.

زیباروی چند  کِنیچکبام نیز فرود آمدند.  نشسته بر لبِ بوترهایِکدوخت. 
 آن را با آبِ پاشی برداشت، یسه بنهاد و آبک پاشید، کمشت گندم بر خا

 پاشی شد. ارِ آبکرد و دست به کاستخر پر 
ابش باال آمد و آفت کاند کخورده در باغ پیچید. خورشید اند نم کِخا بویِ
چشم بر هم نهاد،  دیِ تابشِ آفتاب را تاب نیاوردند.چشمانِ شاهین تن تند شد.
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بر جای مانده در نگاهش، درخششی گیرا داشتند. آن  هایِ درخشانِ رنگ پس
ه کرنگارنگ آرام آرام رنگ باخت و آشوبی تیره روشن به جای ماند  خرمنِ

 ت.گرف نده شد و تیرگیِ ناخوشایندی جایش راکآن هم پرا
 وتاه،کرازآشنای چشم گشود و دمی ژرف فرو برد و پس از درنگی  پهلوانِ

داشته  در پیش نگه هایِ فِ دستک برده شده را به آرامی بیرون داد.فرو  دمِ
رد و کوفت. هویی کاش را به آرامی بر هم مالید و چند بار آنها را به هم  شده
رش داد، دست افراشت مکچرخشی نرم به  از جا جست و بر پا ایستاد. کچاب
 ش داد و سپس از بام فرود آمد.کرش را کو پی

شاهین به او درود گفت،  روبید. روب برداشته و ایوان را میسمن جا
او  خداوندِ سرای را داد و پس از گذشتنِ رد و پاسخِکمر راست ک کنیچک

 شید.کرد و جاروب بر زمین کمر خم کدوباره 
درختانِ باغ ساخته شده بود رفت و نرمش ه میانِ کای  پهلوان به میدانچه

ه کای  رده بود، زورخانهکفراهم  کوچکای  خود زورخانه آنجا برایِآغازید. 
داشتند  کنه گودی داشت و نه گنبدی، گرداگردش درختانِ سرسبز ریشه در خا

 ران گسترده بود.ک ش سپهرِ بیو بر فراز
دنش تندی گرفت. و دم ز تنِ ورزیدة سردارِ سپاه بسیار زود گرم شد

او ابزارهایِ گوناگونی ساخته بودند تا  درودگرانِ شهر به سفارشِآهنگران و 
 ند.کآمادگی پیدا  و پادرزم هایِ رزم گونه برایِ همة به یاریِ آنها پهلوان

رده بود، سمن به او درود گفت، کشهین از خانه بیرون آمد، چشمانش پف 

ش داد و کرش را ک، دست افراشت و پیردکای  دره بانو گشوده شد، دهن دهانِ

 دست بر گیسوانِیِ خانه وباننانِ تازه در باغ پیچیده بود،  سمن را داد. بویِ پاسخِ
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بزرگ در دست  0ای بادهکشید و به همسرش نگریست، شاهین کپریشانش 

 سر ببرد. شد آن را باالیِ گرفته بود و آماده می

 ه بدان روان بود نشست.کی نارِ جویکاستخر رفت و  بانو راه افتاد و به سویِ

هایِ  کدست شست و چند مشت آب به روی زد. آوایِ درنگ درنگِ پول

ش ک بادهکباده در سرای پیچید. بانویِ جوان سر برافراشت و به پهلوانِ کآهنینِ 

 چشم دوخت.

 هایِ رده بودند. سراپردهکدر ارزگاه نیز پهلوانان روزِ خود را با نرمش آغاز 

هایِ رنگارنگی برافراشته بر باالیِ  پا شده بود، درفش بزرگ برو  کوچک

 نبود. و هیچ نشانی از وزشِ باد چوبی آویخته بودهایِ  کتیر

دراز و  هایی درفش هایشان هنیز بر سرِ .دار از راه رسیدند ای سوارِ نیزه دسته

فراشته جایگاهِ برا وتاه در ارزگاه،کپس از گردشی  بود، آنانبسته شده  پهنا مک

فرود آمدند و گروهِ باربرِ  ه همسانِ درفشِ خودشان بود.کدرفشی را یافتند شدنِ 

 پا دارند. آسودنشان بر هایی برایِ ار شدند تا سراپردهکهمراهشان دست به 

 ه از شهرهایِ پارس فراخوانده شده و شبانه راهیِکهایِ سوار و پیاده  دسته

 گرفتند. ویژة خود جای می هایِ در جایگاهرسیدند و  از راه می استخر شده بودند

ایِ بزرگِ ه ارآمد داشت. بخشکایران در روزگارِ ساسانی سازمانی  ارتشِ

رد. هر گند از ک بر هر گند، گندساالری فرماندهی می گفتند. سپاه را گُند می

ا رنگ و نگارة درفششان از هم ه بکشد  شت ساخته میچند درفش و وَ

  شدند. شناخته میباز
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ایران  بر ارتشِ ،شد ه از میانِ شاهزادگانِ ساسانی برگزیده میک سپاهبد ایران
داشت، سردارِ  سپاهبد ه جایگاهی فروتر از ایرانک ارگبذ ایرانرد. ک سروری می

 شد. ساسانی برگزیده می 0انِکشور بود، او نیز از میانِ واسپوهرکارگبذانِ 
در دو دستة  یادگان داشتند وایگاهی برتر از پساسانی ج سواران در ارتشِ

ترین دستة  شدند. برگزیده سواران سازماندهی می کپوش و چاب سوارانِ زره
ه در آن ده هزار جنگاور سازماندهی شده کسوارانِ ارتش، سپاهِ جاویدان بود 
تا  آزمایی بودند جنگ ای در استخر سرگرمِ بودند و همة سال در پادگانِ ویژه

ه در تیسفون به سر کویژة دیگری هم بودند  . سوارانِدهمواره آمادة جنگ باشن
ارشان پاسداری از شاه در میدانِ کشدند و  اوسپار نامیده می جانبردند و  می

 جنگ بود.
 ی بسیاریرهایشمش سر تا پایشان پوششی آهنین داشت. پوش زره نِسوارا

 یِسپرها ازو  دبو ندبل و ینگنسنیز  ناآن ةزنی، گرز و بردند ار میکبه  بزرگ
 خودِ الهکد. نبود پوش هم زره دسته ینا یِها د. اسبنردب یم بهرهبزرگ  آهنینِ
ای بود تا بتوانند پیشِ رویشان را ببینند.  چهیدر دارایِ خُودِ سواران ها همانندِ اسب

 داشت. ه نیزة بلند و سنگین او را نگه میکداری داشت  پوش نیزه هر سوارِ زره
 د.نرفت یم ندایبه م یا ژهیو آرایشِبا  وند بودند کُ پوش سوارانی دستة زره

به جنبش  نینآه یوارید شدند، گویی روان می ندشم سپاهِ سویِ به ناهرگاه آن
رِ ایشان که هیچ تیر و تیغی بر پیکتن  درآمده بود، دیواری پدیدار از مردانِ رویین

  ارگر نبود.ک
ارزار کتیز بودند و در میدانِ ند و بسیار تُ نسوارا کپوشان، چاب وارونة زره

وتاه بود، گرزهایی کو  کتاختند. شمشیرِ ایشان سب چون باد بر دشمن می
                                                           

 ـ واسپوهر: شاهزاده0
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 نابرخی از آنبردند.  ار میکدستی خنجر به  دار داشتند و با چیره و تیغ کوچک
تاخت نیز به سویِ دشمن تیر  توانستند هنگامِ تیراندازانی تیزبین بودند و می

و سخت  که سبکشد  رگدن ساخته میکسواران از پوستِ  کنند. سپرِ چابکبیف
 بود.
جنگِ تن به  ه برایِکخود را داشتند  ویژة هایِافزار سپاه نیز جنگ گانِادیپ
افزارشان  جنگ شدند و بند خوانده می تارهکارآمد بودند. برخی از آنان کتن 

ند و دار بود گروهی دیگر نیزه وتاه و راست و بران.کتاره بود، شمشیری ک
با  2هنگام درآویختن ناهمة پیادگان خنجر نیز داشتند، آن. 0انداز ای ژوپین دسته

شدند خنجر را در سینة  چیره می هماوردشتی گرفتن بر کپیادگانِ دشمن اگر در 
ی کنشاندند. جنگجویانِ پیاده زره و خُود و سپرِ سب افتاده می کدشمنِ به خا

 دویدند. سو می سو و آن ی در میدان به اینکداشتند و با چاب
 جنگیِ ارآمدیِکبیشترِ پیادگان، روستاییانی میدان ندیده بودند و ه ک با این

توانستند سرنوشتِ  دیگر میکدرآمیختنِ دو سپاه به ی ، هنگامِدرخوری نداشتند
 نند.کجنگ را دگرگون 

سوارانِ  ساسانیان بود. به اسبِ دیگری از ارتشِ سواران نیز بخشِ پیل ةدست 
ارزار از آنها نترسند. کشد تا در میدانِ  ها آموزش داده می ایران همراهی با پیل

هایِ سوارانِ پیشِ رویِ  تاخت، اسب سواران به دشمن می ه دستة پیلکهنگامی 
  شد. آشفته می دشمن ردند و سپاهِک آنان رَم می

ایی ویژة ابزاره ناآنای داشتند.  وبان هم در سپاهِ ساسانیان جایگاهِ ویژهکدژ
ویران شکستند و  میداشتند و به یاریِ آنها دروازه یا بارویِ شهرها را  یوبک باره
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 0پَروَستردند و سنگ و آتش و تیرهایِ بسیار بزرگ بر سرِ پاسدارانِ شهرِ ک می
 باریدند. فرو می

 تختِ گاه،لشگر میانِ، در بودسپاه  دهِنفرما نیساسا ه پادشاهِک ییها گندر ج
گردِ سپار او نجا جایگاهِ پادشاه بود. دستة ویژة هک شد ساخته می یگار بزریبس

آمد، تا جان  ایستادند و اگر دشمن تا آن جایگاه پیش می آن تخت به نگهبانی می
 داشتند. جنگیدند و پادشاه را از آسیب پاس می داشتند می
 نِسربازا رد،ک می یدهنفرمالشگر را  سپاهبد نرایا ،پادشاه یِجاه ب هرگاه

 رفتند. اوسپاران به میدان نمی ردند و جانک پیاده از او پاسداری می
همراهِ سپاهِ  آتشِ آنان نگهبانِ شدند. گروهی موبد و مغ نیز با سپاه همراه می

هرگاه خودِ شاه  .ردندک هایِ بایسته را برگزار می بودند و برایِ سپاهیان، آئین
دستورِ پادشاه، دبیربذان  همچنینو شور کشد، موبدِ موبدانِ  ساالرِ سپاه می

ند شد ر همراه میکبا لش نیز و زیردستانشان 0بذ و واستریوش 3بذ ، هوتخش2دبیربذ
 .ارگزارانِ پادشاهی همواره در دسترسِ پادشاه باشندکتا 

و  کوچک هایِ ارزگاه پوشیده از چادرهایِ نیمروز، نیمی از جایگاه کِنزدی
شمشیرزنی،  سرگرمِ کوچکهایی  انچهبزرگ شده بود و جنگاوران در مید

  منداندازی بودند.کو  پرانی نی، نیزهکاف شی، گرزگردانی، ژوپینک مانک

آماده  آشپزخانة ارزگاه نیز پُرهیاهو بود و آشپزها و شاگردانشان سرگرمِ

ر و یگوشت و ش هر دسته، نِگاورانج یِبرا سپاهیان بودند. برایِ کردنِ خوراک

                                                           

 ـ پروست: محاصره، محاصره شده0

 ـ دبیربذان دبیربذ: رئیس دبیران2
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و  ردندک هر گروه جداگانه آشپزی می ند و آشپزها و نانوایانِداد روزانه می آردِ

باربر هم به مهترانِ هر گروه داده  ها و چهارپایانِ اسب کِخورا .پختند نان می

 شد. می

ه کباب و نانِ تازه در ارزگاه پیچیده بود. فروشندگانِ جوان و نوجوان کبویِ 

بار، کگشتند و میوه، خش رها میبازاریانِ شهر بودند، میانِ چاد بیشترشان شاگردِ

و دیگر چیزها را به سربازان  کشکره، پنیر، مربا، کمرغ، عسل،  تخم

 فروختند. می

خَی از سر و انداخت.  ها را آب می باب دهانکدر باغِ خانة شاهین نیز بویِ 

 رسید. شهین رویِ دم زدنش تا نشستنگاهِ بانویش میید و آوایِ کچ پهلوان می رویِ

ای  زد. سمن نامه ه بود و با بادبزنی رویِ سرخ از گرمایش را باد میتخت نشست

 هایِ واژه پیشِ رویش گشوده بود و چوبی تراشیده شده به گونة تیر را باالیِ

برد و با آوایِ نرمی داستانِ یادگارِ زریران را  چرم پیش می نوشته شده رویِ

هیچ جنبشی، چشم به خواند. سوسن و بنفشه چهارزانو نشسته بودند و بی  می

 دادند. دهانِ خواهرشان دوخته و داستان را گوش می

ه این داستان هنگامی نوشته شده کان آمده زریر در داستانِ نمادینِ یادگارِ

یشِ مزدیسنا را پذیرفته که ایرانیان کیانی کگشتاسپِ  یکه در روزگارِ کاست 

یان برآشفت و نزدِ ایرایشِ نو نکبودند. ارجاسپ، پادشاهِ هیونان از گسترشِ 

برگزیده  ویدرفشِ جادو و نامخواستِ هزاران را همراه با بیست هزار سپاهیِ

  به ایرانشهر فرستاد. 0سپانیهاَ بَغ برایِ

                                                           

 اسپان: پیک ویژه ـ بغ0
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گشتاسپ رفتند و نامة پادشاهشان را به او  یکدو فرستادة پادشاهِ هیونان نزدِ 
ان به مزدیسنا آگاه شده ایرانی 0ه از گروشِکدادند. ارجاسپ در نامه نوشته بود 

دوباره با هیونان  نند وکنو را رها  یشِکه ایرانیان کاست. او خواسته بود 
 گشتاسپ بپردازند. همچنین یکسال به سال خراجِ گران به  نایش شوند تا آنک هم

به ایران خواهند تاخت و  ، هیوناننندکه اگر مردمانِ ایران چنین نکافزوده بود 
و چهارپایان و دوپایان را به بند خواهند خورد ند خواهند هرچه ایرانیان دار

 نند.کسخت بردگی  ارهایِکشید تا در ک
زریر چون دید شاهنشاه  پادشاهِ هیونان ترسید. امِگشتاسپ از شنیدنِ پیغ یک

پسندد، او  ه اگر میکخواست  ترسیده است، پیش رفت و از برادرِ تاجدارش
ند. زریر پاسخی که چنین کپ فرمان داد گشتاس یکبدان نامه پاسخ فرماید. 

مزدیسنا را  یشِکوبنده به درخواستِ پادشاهِ هیونان داد و گفت ایرانیان هرگز ک
ه کمیدانِ نبرد نام برد و افزود  رد. همچنین از دشتی برایِ برپاییِکرها نخواهند 

 د.شو ه چگونه دیو به دستِ یزدان نابود میکبه هیونان نشان خواهند داد  آنجا
خوانده فرابه درگاه  شاه فرستادگانِ هیونان خورد.نامه  هرِ شاهنشاه بر پایِمُ

ه کفرمان داد گشتاسپ به زریر  یکداده شد. سپس  شدند و نامه به ایشان
پهلوانان و جنگاورانِ ایرانشهر را به ارزگاه فرابخواند. فرمانِ شاهنشاه به جای 

رانان و  بانان، گردونه سواران، پیل زمین فرستاده شد و از هر سوی جایِ ایران
 پیادگان راهیِ پایتخت شدند.

میدانِ جنگ  ر به سویِکلشسپاهبد  پس از گرد آمدنِ سپاه، زریرِ ایران 
  خود را به میدانِ نبرد رسانده بودند.شاه نیز  ، سپاهِ هیونانشیدک

                                                           

 ـ گروش: گراییدن، باور پیدا کردن0
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ی و بسیارشود  شته میک ویدرفشِ جادو در آن جنگِ شگفت، زریر به دستِ 

زیانِ ایرانیان پیش  به ارکو افتند  می کبه خازمین  از پهلوانان و سردارانِ ایران

ینِ زریر را از کس بتواند کهر هکگوید  می ه،گشتاسپ بانگ برآورد یک. رود می

دام از آزادگان پاسخ کماد را به او خواهد داد. هیچ  شد پادشاهیِکهیونان ب

 .زریررنایِ دهند بجز بستور، فرزندِ بُ نمی

ه برنایی و رزم و که تو به میدان مرو، چراکگوید  گشتاسپ به او می یک

تِ تو به تیر استوار نیست. اسفندیار، فرزندِ دلیرِ دانی و انگش پادرزم نمی

 شد.کاز هیونان ب را ینِ زریرکشود تا  گشتاسپ راهیِ میدان می یک

ه شاهنشاه فرمان داده کگوید  رود و می سپاه می 0بستور پنهانی نزدِ آخورساالرِ

ا زین سازند تا او به میدان نشسته است ر ی بر آن میکودکه زریر در کاسبی 

نشیند و  نند، بستور بر آن میکدهد آن اسب را آماده  آخورساالر فرمان می برود.

رود  پردازد و تا جایی پیش می شتارِ دشمنان میکتازد و به  ارزار میکبه میدانِ 

 افتاده بود. کپدرش بر خاجانِ  رِ بیکه پیک

نده شده بود و مو کاف که چگونه بر خاکنگرد  را می 2رِ تنومندِ سپاهبدکپی

ها لگدمال  اش را اسب یزهکرد و تنِ پاک و ریشِ تابدارش را باد آشفته می

تاختند  دشمنان از هر سوی بر ایرانیان می هکارزارِ سهمگین کردند. در آن ک می

پس بستور روی  .ند یا از اسب فرود آیدکتوانست درنگ  پورِ دالورِ زریر نمی

گردد و  گشتاسپ برمی یکتازد و به سویِ جایگاهِ  گرداند و باز به دشمن می برمی

  رِ سپاهبد را دیده است.که به میدان رفته و پیکدهد  گزارش می
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خواهد فرمان دهد تا به میدان  پس از دادنِ گزارش، از شاهنشاه می بستور
خواهد بستور را به  گشتاسپ می یکدانا، وزیرِ شاهنشاه از  . جاماسپِبازگردد

راهیِ میدانِ  رِ دیگراپذیرد. پورِ برنایِ زریر ب میدان بازگرداند و او هم می
ه اسبِ کشاه، آنگاه  شتنِ بسیاری از سپاهیانِ هیونانکپس از شود و  ارزار میک

شتابد و تیری  به جنگِ او می ،ندبی سُم زریر را زیرِ پای ویدرفشِ جادو می آهنین
شود و بستور سوار بر اسبِ پدرش،  ویدرفشِ جادو سرنگون می زند. میبر دلِ او 

 .آویزد تازد و با دشمن درمی در میدان پیش می
 همة رسد. فرجام می زمین به با دالوریِ اسفندیار و پهلوانانِ ایران ارزارک

اسفندیار  در بندِ شاه گرفتار هیونان ارجاسپِ شوند. شته میکجنگاورانِ هیونان 
برد و  گوش او را می کپای و ی کدست و ی کشاه ی گشتاسپ شود. پورِ می

بخت را  نگون ند، سپس آن پادشاهِک ور میکچشمش را با آتش سوزانده و  کی
ه چه به ک، تا هیونان ببینند فرستد به شهرِ خویش بازمی ،بریده مدُ سوار بر خری

 .پاهش آمده استروزِ پادشاه و س
تخت پیش آمده و به گوش ایستاده بود، پس از به  یِکه تا نزدیکآذرمیدخت 

 :گفتپایان رسیدنِ داستان، گامی پیش نهاد و 
 دهید خوان بیارایم؟ آماده است بانو، فرمان می کـ خورا

شید، سر به سویِ کآه  برگرداند و نگاهی به شویش انداخت.شهین سر 
 اسخ داد:آذرمیدخت چرخاند و پ

 ن تا پهلوان از ورزشِ بیاساید.کـ درنگ 
 چشم. ـ به

 آساید، من گرسنه هستم بانو. ی از ورزش میکـ پهلوان 
 ، شهین خندید و گفت:لب به دندان گزیدآذرمیدخت دست بر گونه زد و 
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 آساید. ی از ورزش میکـ برخیز و نزدِ پهلوان برو و بپرس 
شاهین رفت. آذرمیدخت از بانو پوزش گاهِ  ورزش بنفشه برخاست و به سویِ

خواست، شرمندگی در رخِ زیبایش نمودار بود. شهین از او خواست بنشیند و 
ار پیش رفت و بر لبة تخت نشست و دست کند. بانویِ پیشکدر 0ی ماندگیکاند

 کِنیچکرد. کشید و بر او آفرین خواند، شهین هم او را ستایش کبر سر سمن 
 و پرسید:را بست  2بافرهنگ نامه

ردنِ ایرانیان از بندِ شاهِ کـ آیا شما داستانِ رستمِ دستان و رفتنش برایِ رها 
 اید؟ مازندران را خوانده
 ام. ـ آری، خوانده
توانم آن  . میدهد ه مادرم پاسخی بایسته و شایسته بدان نمیکـ پرسشی دارم 

 را از شما بپرسم؟
ه من دانشِ کوانانِ سیستان دارد بسیار دربارة پادشاهان و پهل هایِ ـ او پرسش

 پاسخ دادن به آنها را ندارم.
اندیشی و پرسشگری پیش  ها می ه دربارة داستانکـ بسیار خوب است 

 ای. پرسش چیست سمنِ بوستانِ نریمان؟ گرفته
 خندید و پرسید: کنیچک

هن کهایِ  گوید داستان یابم. مادرم می رستم را درنمی هفت خوانِـ چیستیِ 
 نهفته دارند. رازهایِ
 گمان چنین است. ـ بی

 ـ آیا با رازِ نهفته در این داستان آشنا هستید؟
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از  ها را ، چنین پرسشام اندیش نبوده ه من هرگز به اندازة تو ژرفکـ دریغا 
 بسیار در سینه نهفته دارد. پهلوان بپرس، او رازهایِ

داد  تندی می ان بویِخیسِ پهلو رِکهمان دم پهلوان و بنفشه از راه رسیدند، پی
درنگ برخاست و ایستاد.  ید. آزرمیدخت بیکچ و از موهایِ انبوهش آب می

 شاهین آهسته گفت:
 ـ بفرمایید بنشینید.

 بانو گفت:
 ـ مانده نباشید پهلوان.
 ـ درمانده نباشید بانو.

 دهید خوان بیارایم؟ ـ فرمان می
من نیز  دخوان بیارایی ـ آری، من نیز چون بنفشه بسیار گرسنه هستم، تا شما

 .خواهم زدتنی به آب 
 ند.ک پُررا  0زن درنگ آپ گویم بی ـ به نریمان می

 ـ سپاس.
وتاهِ استخر نشست، شهین کشتابان رفت، شاهین بر لبة دیوارة آذرمیدخت 

ت، با آوایی نرم و نازی دلپذیر سنگری ه با چشمانی سرشار از ستایش او را میک
 گفت:

ه من و مادرش یارایِ کرستم دارد  هفت خوانِة چیستیِ ـ سمن پرسشی دربار
 پاسخ دادن بدان را نداریم.

  شید و پرسید:کاش  سردارِ پارسی دست بر بروتِ آویخته
 ـ پرسش چیست نوگلِ خردپرور؟

                                                           

 زن: وان ـ آپ0
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 گفت:سمن خندید و 
 یابم. را در نمی هفت خوانرویدادهایِ  ـ چیستیِ

 شید و گفت:کـ پهلوانِ جوان دست افراشت و بر پیشانی 
ای رازآمیز از هفت پلة دانش و بینش سخن  به گونه رستم هفت خوانِـ 

 یشِ مهر بایسته است از آنها فراز برود تا پیری وارسته شود.ک ه رهروِکگوید  می
 همان دم پدرِ سمن از راه رسید و گفت:

 .نامکنی آماده است ای پهلوانِزن  ـ آپ
 مرد. کـ سپاس ای نی

 گفت:شاهین برخاست و 
 ـ راز داستانِ هفت خوان را برایت خواهم گفت.

 ـ سپاس.
سمن را  آذرمیدخت گرمابه رفت. پهلوان با خشنودی سر جنباند و به سویِ

شتافت.  آشپزخانه سویِبرخاست و به  زیباروی کِنیچک ،به یاری فراخواند
چشم دوخت و لبخندی  نابازی شدند. شهین به آن مامرگرم سوسن و بنفشه س

بازی با دالرا خوشایندترین بازیِ  مامآورد  به یاد می نشست. هایش ن بر لبشیری
 یش بود.کودک هنگامِ

جاوید، در خانة ارجاسپ زندگی  برگزیده شدن به همسریِ دالرا پس از
خواندند. در آن نیمروزِ گرم  اش او را بانویِ جوان می اورنگ و خانواده رد.ک می
یش شاد بود، بانویِ جوان از کودک ایِ هنگامِه بازی ه شهین از یادآوریِ مامک

 آموخت. خواهرِ شوهرش خواندن و نوشتن می
مادرش بود، از این روی  یار و همراهِ  ارِ خانه و آشپزخانهکی در کودکاز او 

زنان دست  ند و همانندِ پادشاهکتوانست روشِ زندگیش را دگرگون  به سختی می
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همسرِ جاوید، دلتنگی در رفتار و گفتارِ  ار شدنِکبه سیاه و سپید نزند. با آش
ی کودکخواندن و نوشتن بیاموزد. دالرا در  او ه بهکفرمان داد ماهرو تهمینه به 

توانست با  موبد چیزهایی از شهین یاد گرفته بود و می پنهانی و دور از چشمِ
 ساده را بخواند. هایِ دشواری برخی نوشته

برایِ  . از این رویهنک نامة پادشاهانِ ماهرو آموزگاری مهربان بود و شیفتة
هایِ شیرین و رازمندِ  را برگزید تا بارِ دیگر داستان همان نامهنیز  آموزشِ دالرا

 انِ آزاده را بخواند.کنده از نیابر جای ما
ار رفته کبه  چند آواییِ بود. واژهایِ سخت ها برایِ دالرا واندنِ برخی واژهخ

گیجش  0ها زوارشاز سویِ دیگر هُ رد.ک می در آنها خواندنشان را دشوار
 بود ه نوشته شدهکه از چه روی آنها را آن گونه کآورد  ردند و سر درنمیک می

 خوانند. نمی
 چرب رویِ نیمروزیِ کِتهمینه و فروزان و پگاه سنگین از خوردنِ خورا

دخت ریسمانِ بادبزنِ بزرگِ آویخته از  پوران تختی بزرگ خوابیده بودند.
 د.ز می بادت را در چنگ داشت و با جنباندنِ آن خفتگان را درخ

 گفت و ماهرو به او می اووس بودک یکسرگرم خواندنِ داستانِ پادشاهیِ  دالرا
هایِ آزادگان در میدانِ شناختِ  اووس روزگارِ درخششِ پژوهشک یک هنگامِکه 

 فرمانروا بر آن بوده است. گیتی و دادهایِ
آغاز او  آمدنِ رامشگری از مازندران به درگاهِاووس با ک یکداستانِ پادشاهیِ 

 ه آن سرزمینِکشود  شد. شاهنشاه با شنیدنِ آوازِ رامشگرِ مازندرانی بر آن می می
  پندارپرور را زیرِ نگینِ پادشاهیش درآورد.
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بادِ شاهنشاه را به راه  پُر سرِ توانند نند نمیک شور هرچه تالش میکبزرگانِ 
شند. پادشاهِ مازندران دیوِ ک ر به مازندران میکشود و لش آراسته می آورند. سپاه

د و آن دیوِ نیرومند به دادِ پرستندة تاجدارش نخوا به فریادرسی فرامیسپید را 
اووس و ک یکتازد و روز و روزگار را به چشمِ  شتابد. دیوِ سپید بر ایرانیان می می

 ند.ک سپاهش تیره و تار می
و از زالِ زر ند ک ی روانة زاوُلستان میکپی ،در بندِ دیوِ سپید شاهنشاهِ گرفتار

پروردة سام، آن هنگام  جوید تا از گزندِ دیوان رهایی یابد. پورِ سیمرغ یاری می
خواند و پهلوانش را فرا ان و شاهنشاه آگاه شد، فرزندِ جهانه از گرفتاریِ ایرانیک

ه آنان روزگار کشده و روا نیست ه شاهِ جهان در دمِ اژدها گرفتار کبه او گفت 
ارِ ایرانیان که آن گرهِ افتاده بر کد و چریدن بگذرانند. همچنین افزو 0یدنبه چم

 ای دیگر دارد. شود و چاره با شمشیر گشوده نمی
شود تا  مازندران می نشیند و راهیِ بدین روی، سوارِ زاوُلی بر پشتِ رخش می

سپید و دیگر دیوان درآویزد و ایرانیان را از به یاریِ خرد و بینشِ مهری، با دیوِ 
 ند.کاژدها رها  دمِ

گذرد و خود را به  خوان می پنجری و دهشِ یزدان، پیروزمند از رستم با یا
شتابد. دیوِ سپید از پای  رساند و سپس به جنگِ دیوِ سپید می اووس میک یک

ر کس از رهایی لشاوس پک یک یابند. را بازمیآید و ایرانیان بینایی خویش  درمی
زمین  دهد و پیروزمند به ایران ست میکشد، او را شک به سویِ شاهِ مازندران می

  گردد. بازمی
اووس گشتن بر گردِ جهان ک یکپس از آسودنِ شاهنشاه از جنگِ مازندران، 

زمین و بربرستان را درنوردید.  زمین و توران رانِ ایرانکران تا کرا آغازید و از 
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بارِ دیگر رستم او را از تنگنا  هم در بندِ شاهِ هاماوران گذراند تا روزگاری را
ایرانیان به سختی توانستند  از بند شاهِ هاماوران، شاهنشاه پس از رهاییِ .رهانید

 ست دهند.کرا ش تورانیان و تازیانِ چیره شده بر ایرانشهر
به پارس  ،همراهِ سودابه، دخترِ شاهِ هاماوران ،امرواکشاهنشاهِ  سرانجام

پهلوانانی جهاندار  .تخت بیاراید و داد بگستراند ار شد تاکو دست به  بازگشت
اندوزی، بنیانِ  به هر سوی فرستاد تا به یاریِ دانش را روان و بیدار و روشن

 پادشاهی استوارتر از پیش گردد.
ه در آن روز و شب همواره کرا شناختند  0در آن روزگار ایرانیان خدِ راست

آزادگان در آن  دانش پروریِنمود.  سان میکهایِ تیر و دی آنجا ی ر بود و ماهبراب

ه به کردند کهایِ زمین فراتر رفت و ایشان تالش آغاز  رانهکروزگاران از 

اووس برایِ پرواز و رسیدن به ماه ک یکوششِ که ک آسمان نیز راه یابند. با این

مان به دست آوردند. بدان اختارِ آسبهایی از س ام ماند، ایرانیان شناختِ گرانکنا

شوند را  ه چون راهی درخشان دیده میکبخشی از ستارگانِ آسمان را  ناروی، آن

 نامیدند.  شان میکهکایوسان یا ک یک

 اووس دربارِ شاهک یکبودنِ سودابة بیگانه با روش و منشِ ایرانی در شبستانِ 

یاوش ناچار به افراسیابِ ه سکانجامید  نجااار بدکو  ردکپریشانی  را دچارِ

کاووس با بازگردانده شدنِ  و هنگامِ کی تورانی پناهنده شد و فرجامی تلخ یافت

  .شاهنشاهی نشستنش به سر آمد فرزندِ سیاوش به ایران و بر تختِ
و پرسشی دربارة  ردکدالرا با به سر رسیدنِ داستانِ جنگِ مازندران، درنگ 

رد تا همسرِ برادرش را با آنچه کتن آغاز ماهرو سخن گف دیوِ سپید پرسید.

                                                           

 ـ خد راست: خط استوا0



 افسانه شهین 058

 بود 2کنام ه دالرا سرگرم به خواندنِ خدایکآن هنگام  ند.ک 0دانست همباز می
نشسته بودند و به سخنانش شاهین  ، دخترانِ آذرمیدخت پیشِدر سویِ دیگرِ شهر

 دادند تا با رازِ هفت خوانِ رستم آشنا شوند. گوش می
پس  فته بود،رمازندران را پیش گ فرمانِ زال راهِبه که رستم گفت،  شاهین می

گرفتارِ میانِ سیستان و مازندران  کِ، نرسیده به بیابانِ خشز سپردنِ راهی درازا
 و خورده بابکار کگوشتِ ش رد.کار کمندانداز گوری شکگرسنگی شد. پهلوانِ 

ها  و سبزهها  نده در بیابان. سوارِ سیستانی بستری از نیکهایش پرا شد و استخوان
 فراهم ساخت و به خوابی شیرین فرورفت.

نام کشیر به  درنده را برایِ خواب برگزیده بود.شیری  3نامِکبخش  سردارِ تاج
نارش کآشفته  خفته است و اسبی بازگشت و دید مردی پیلتن در جایگاهش

ایستاده. شیر به سویِ رخش رفت، اسبِ پهلوان خروشید و از جا جست و دو 
وفت. شیر از پای درآمد و رستم از خواب برجست و از کر سرِ شیر دستش را ب

رده و خود با آن درنده درافتاده است. که چرا بیدارش نکرد کرخش گالیه 
 سپس زین بر پشتِ رخش نهاد و به راه افتاد.

ه برایِ نبرد با دیوها پا به میدانِ دانش و بینش کدر باورِ مهرپرستان رهروانی 
برآمده از گیتی  هایِ رهروی خود با دشواری نخستین گامِگذارند، در  می

آفرین  شوند و هرگاه سرگرم خورد و خواب و آسایش شوند، جهان رویاروی می
هایِ  پدیده امِکرهرو هستند، ایشان را از  ه همراهِکهایی  با برانگیختنِ آفریده

  ی بگیرند.رهاند تا هشیار شوند و راهِ آغاز شدة خویش را پ درندة گیتی وامی
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شود  می خوانِ نخست به خوانِ دیگر اندر رستمِ دستان پس از پشتِ سر نهادنِ

ه تنِ رخش توانِ کرود  پیش می نجااگذارد و تا بد می کو گام به بیابانی خش

و تشنگی آزرده  نِ بارِ سنگینِ تنِ پهلوان را نداشت. اسب و سوار از گرماکشید

اسب فرود  . یَلِ سیستانی ازداد دست می م هشیاری ازک مک شده بودند و رستم

 رفت. و چونان مردی مست افتان و خیزان پیش می هآمد

گمان در آن  ه بیکفربه به چشمش خورد و با خود اندیشید  0همان دم غُرمی

ی دشت رود. در پیِ چهارپایِ ه آن قوچ به سویش میکی آبشخوری هست کنزدی

به سویِ آسمان گرفت و از یزدان  سر 2تهمتن ای رسید. پیش رفت تا به چشمه

 رد و بر آن غُرم نیز آفرین خواند.کسپاسگزاری 

 کپهلوان از دومین خوان نیز سربلند بیرون رفت. بیابانِ خش گونه جهان بدین

ه پیش رویِ کهایِ گیتایی است  و گرفتاری به گرما و تشنگی نمادی از گرفتاری

باید  ،راهِ دشوار را برگزیده است آگاهانه هکند. مهرآزمایی سته رهروانِ مهری

 ،توان و پایداری و سرسختی بایسته را داشته باشد و در راه نماند. چنان رهپویی

درست را  هایش راهِ آفریده یزدان برخوردار خواهد بود و به یاریِ از دهشِ

  خواهد یافت.

ه پیشِ رویِ رستم، رزمیدن با اژدها بود. رستم پس از رسیدن ب خوانِ سومِ
رش را شست تا جانی تازه کاور برداشت و پیکچشمه، زین از پشتِ رخشِ ت

چران گردش  چمان و شب تا نیمه رخش ی خورد و خوابید.کخوراسپس  بیابد،
اسبِ تهمتن آشفته شد و به سویِ رستم  ه اژدهایی از دشت پدیدار شد.کرد ک می
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ی بیابان را نگریست دوید، پهلوان از خواب جست، اژدها ناپدید شد، سوارِ زاوُل
 و هیچ ندید. دوباره سر بر بالین نهاد و بخفت.

بالینِ رستم تاخت و  رخش دوباره به سویِ ی بیرون آمد.کاژدها از تاریباز 
د. مردِ خفته باز از خواب جست، به بیابان نگریست و هیچ کربر پا  کخا

سرش را  ،ندکه اگر باز بیهوده بیدارش کندید، برآشفت و بر رخش بانگ زد 
 خواهد برید.

از ترسِ رستم و اژدها  ا پدیدار شد. رخشتا پهلوان به خواب رفت باز اژده 
رد، پهلوان آشفته کبه پا  کسرگشته بود، دمان نزدِ رستم دوید و خروشید و خا

 ناپدید شد و پهلوان اژدها را دید.ی کاز دهشِ یزدان تاری از خواب پرید.
 درآویزد. شید تا با اژدهاکدرنگ تیغ  بی

بخشِ سرافراز  تاج سوارِ نژاده با اژدهایِ دمان گالویز شد. رخش هم به یاریِ
 روان شد. کرد و خون او چون رود بر خاکشتافت. رستم سر از تنِ اژدها جدا 

شود  هایی گیتایی رویاروی می در خوانِ سوم، جویندة رازهایِ جهان، با پدیده
ران هستند. در چنین نبردی اگر دهشِ دیوان و جادوگ ه برانگیخته از سویِک

ستیز شدنی نیست.  هایش نباشد، پیروزی بر اژدهایِ زندگی و یاریِ آفریده یزدان
چون  ستیزِ گیتایی هایِ زندگی دی است از پدیدهدر این داستان، اژدها نما

آفرینِ برانگیخته  یهاتب هایِ پدیده دیگر ، آذرخش، بیماری و0تندآبآتشفشان، 
  .یوان و جادوگراناز سویِ د

به یاریِ دانش،  شندة گیتاییکویرانگر و  هایِ مردمان بر پدیده پس از چیرگیِ
نتایی نداشته باشند، ه اگر بینشِ سپکد ونش هایِ جادویی رو به رو می با پدیده ناآن

 از جادوگرانِ پیوسته به اهریمن فریب خواهند خورد.
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ای  روان از چشمه ها، به آبِخود پس از چیرگی بر اژد رستم نیز در راهِ

نارِ کخوانی دید آراسته از مرغِ بریان و نان و جامِ می.  رختانزیرِ د رسید و آنجا

شد، پهلوان تنبور به بر گرفت و آغاز به نواختن و  می تنبوری هم دیده می جامِ

 رد.کآوازخوانی 

خویش  رسید. زنِ جادو رخِتهمتن به گوشِ زنِ جادو  سرودخوانیِ آوایِ نوایِ

رستم رفت. پورِ زال از دیدنِ او شادمان شد،  را آراست تا زیبا بنماید، سپس نزدِ

آن رنگ و بوی و  ه در پسِکدانست  ه میگساری جوان یافته بود و نمیکچرا

 پلیدی و اهریمن نهفته است. ،زیبایی

 رد. تا نام خداوندِکدهش یاد  یکپهلوان جامِ می را برداشت و از دادرِ نی جهان

اش  چهره شد و زشتیِ ناکارمهر بر زبانِ رستم روان شد، جادویِ زنِ جادوگر 

 ار گشت.کآش

د. گنده رجادو را به بند آو زنِ انداخت و سرِ دمنکدرنگ  پهلوانِ سیستانی بی

زاوُلی  مند گرفتار شده بود. سوارِکپیری پرآژنگ و نیرنگ و بند و گزند در 

 شت.کو را شید و اکخنجر 

هایِ گیتایی و درافتادن  ردن با سختیکارزارِ دست و پنجه نرم ک ه ازکسی ک

هایِ گیتاییِ برانگیخته شده از سویِ دیوهایِ اهریمنی، پیروز و سربلند  با دشواری

رسد. در این پایه، مهرپرستِ  یشِ مهر میکآید، به پایة چهارم  بیرون می

 ند.کاف ا میپیمان شده با دیوه رازآزمای پنجه در پنجة جادوگرانِ هم
 ردنِ سه خوانِ پیشین با گشایشِکدر آغازِ این پایه رهرو سرمست از سپری 

یزدان برخوردار شده است. اگر  پندارد از دهشِ شود و می ناگهانی رو به رو می
خواری سرگرم شود و یاد و  گذرانی و نوش پیروِ این پنداشتِ نادرست به خوش
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نگ و بویِ فریبندة جادویِ زندگیِ روزمره ند، گرفتارِ رکیزدان را فراموش  نامِ
 آراسته از پای درآید. ه به دستِ جادویِ چهرهکشود و دور نیست  می

نهد و  روی به راه می ،شتنِ زنِ جادوکابلی، پس از کپورِ سرافرازِ رودابة 
شد و جز سیاهی چیزی  ه هیچ روشنایی دیده نمیکرسد  پویان به جایی می

گون  گذارد و به سرزمینی پرنیان هی را پشتِ سر میی و سیاکتاری دید. نمی
 شتزارهایِ نو رُسته بود.که سرسبز از کرسد  می

ون رپهلوان نیاز به خواب و آسایش داشت، از این روی ببرِ بیان را از برش بی
شتزار کگشود و او را در رخش را هم  خُود از سر برداشت. لگامِ الهکآورد و 

شتزار کاسبِ رها شده در  0ه دشتبانکت. هنگامی رد و سپس به خواب رفکرها 
 رفت و با چوبدستیِ نارا دید، ناسزاگویان به سویِ آن کخفته بر خا و سوارِ

ه چرا کخود بر پایِ رستم زد. تهمتن از خواب بیدار شد. دشتبان از او پرسید 
رده است. جنگاورِ زاوُلی خشمگین شد و از کشتزارِ نو رُسته رها کاسب را در 

 ند. کهایِ دشتبان را گرفت و هر دو را از بُن  جا جست و گوش
جنگاورانِ  و جویایِ نام پهلوانِ آن نده دادخواهی پیشِ اوالد برد.ک دشتبانِ گوش

شد سوار بر رخش  با دیدنِ آنان، . پهلوانِ سیستانیندهمراهش به سویِ رستم رفت
شته شدند و کاوالد ارزاری درگرفت و برخی از همراهانِ کتا نبرد آزماید. 

 رستم گرفتار آمد. مندِکگریختند، خود او نیز در  دیگران
 دیوِ سپید و جاییِ ه اگر جایِکمدنش گفت کرستم به مردِ گرفتار در بندِ 

پادشاهیِ  گرفتار شده را به او نشان دهد، وی را بر تختِ آنجااووس در ک یکه ک
 را به سویِ پذیرد و پهلوان میخواهشِ رستم را مازندران خواهد نشاند. اوالد 

  ند.ک اووس و سپس جایگاهِ دیوِ سپید راهنمایی میک یک

                                                           

 ـ دشتبان: نگهبان دشت0
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مهرپرستِ رازجوی برایِ واداشتنِ پیوستگان خوانِ پنجم نمادی است از تالشِ 

ه بندگیِ کسان کستیزی. چنین  دیوخو به همراهی با ستم ارگزارانِ پادشاهانِکو 

اند تا  دهش ارگزارِ دیوخویانکد و تنها پذیرند، دیوخو نیستن بدمنشان را می

ه ایشان با کتالش شود از این روی بایسته است  روزگارشان را بگذرانند،

نبرد با دیوان و پادشاهانِ پیوسته  شوند و از توانمندیشان در راهِ دیوستیزان همراه

 به آنان بهره برده شود.

اووس ک یکایگاهِ پس از همراه شدنِ اوالد با رستمِ دستان، پهلوان به ج

خود را به شاهنشاه در ششمین خوان، افروزِ پرخاشجوی  راهنمایی شد. یلِ دانش

س نیز او را به واوک یکهایِ درازش پرسید،  رساند و بدو نماز برد و از رنج

 آغوش گرفت و از زال و رنجِ راه پرسید.

ته به ه گرفتار شدگان در بندِ ستمگرانِ پیوسکشود  در خوانِ ششم تالش می

 دیوها رها شوند و آزادی و آزادگی به ایشان بازگردانده شود.

جنگ با دیوِ  ، راهیِاووتاه با کوگویی  گفت اووس وک یک یافتنِ پهلوان پس از

و  کپهلوان به غاریِ هولنا با راهنماییِ اوالد، جهانارش را بسازد. کسپید شد تا 

ه دیوِ سپید ک ه بودزمین گفت رِ ایرانرسید. اوالد به پهلوانِ نامدا کپُر از بیم و با

آن زمان به جنگش برود  اگر رود و ه آفتاب گرم شود به خواب میکهنگامی 

رد تا زمانِ تاختن بر دیوِ سپید کرستم درنگ از این روی پیروز خواهد بود. 

 فرابرسد.
رفت و در  تیغ در دست پیش مینوادة سامِ سوار، بود.  کچون دوزخ تاری غار
 به جایگاهِ دید و نه راهِ گریزی داشت. سرانجام یِ قیرگون نه چیزی میکآن تاری
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ت. رستم تاخنامِ ایرانشهر کبه سویِ سوارِ نی اهریمن 0رسید و آن پتیارة دیوِ سپید
ارش به که که موهایی چون شیرِ نر داشت ترسید کروی  با دیدنِ آن دیوِ سیاه

 پهلوانی از جانِ خویش نا امید شد. تنگنا و سراشیبی افتد. دیو هم از دیدنِ چنان
رش داده بود، در نبرد با دیوِ کآفرین به پی ه جهانکتهمتن با نیرویی شگفت 

ر را از زمین کپی وهکوشید. سرانجام توانست آن دیوِ نیرومند و کسپید بسیار 
، کند. پس از رسیدنِ پشتِ دیو بر خاکسر ببرد و بر زمین بیف نده، باالیِک

 شید.کاش را درید و جگرش را بیرون  نگ با خنجر سینهدر پهلوان بی
سرزمینِ نیمروز در آوردگاهِ هفتمین خوان نیز  همتایِ گونه پهلوانِ بی بدین

با دیوانِ تاخته بر مردمان پنجه در  شود. در این خوان جویندة روشنایی پیروز می
رسد و  آورد، به پیری می کند و اگر بتواند پشتشان را به خاکاف پنجه می

 ن بر راهِ دیگر رهروانِ مهرآزما.کشود پرتواف چراغی می
به  ،رستم پهلوانِ پارسا پس از به پایان بردنِ داستانش دربارة هفت خوانِ

هایِ بسیار در آن سیاه چشمانِ  دانش نگریست. پرسش جویایِ کِنیچکچشمانِ 
شاهین  خروشید. سمن پس از درنگی دراز و خیره نگریستن به چشمانِ زیبا می

و سخنانِ پهلوان  داستان را به درستی درنیافته به سخن آمد. رازِ نهفته در
 در مغزش برانگیخته بود. فراوان هایِ پرسش

ام ریخت، برگرفته از ک تشنه کنیچکامِ که خداوندِ سرای در کآبِ گوارایی 
  زاوُلی افزود. 2ه بر تشنگیِ نوباوةکران بود ک دریایی بی

ن در آوردگاهی که سمن برایش فراهم کرده بود همان دم که شاهی

کردند.  کوشید، جنگاوران خود را برایِ راهی شدن به میدانِ جنگ آماده می می
                                                           

 ـ پتیاره: بدکاره0

 ـ نوباوه: کودک2
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سه  اران و پیادگان ازبه درازا انجامید و سوگرد آمدنِ سپاهِ پارس شش روز 

ارتیشتارانِ بخشِ خورورانیِ پارس نیز در  سوی خود را به استخر رساندند.

 گسیلِ سپاه به تیسفون به آن بپیوندند. یِ خود آماده بودند تا هنگامِشهرها

روز هفتمِ پس از رسیدنِ فرمانِ بسیجِ سپاه به دستِ ارگبذِ استخر، او فرمان 

سپاه  راهیِ ه نخستین ایستگاهِ میانکشِ پارس بنة سپاه را به سویِ دشتی ک داد سپه

هایِ باربر  انِ چهارپایان و گاریاروکها به خروش درآمدند و  گاودمشد. کب بود

 به راه افتاد.

اش جامة رزم پوشیده و گوش به زنگ نشسته بود، با  ه در خانهکشاهین 

اروانیان از جا برخاست و باالی خواست. کها و هیاهویِ  گاودم شنیدنِ خروشِ

شید و بوسه بر کبرخاست و او را در آغوش  کاز اش کشهین با چشمانی نمنا

 هایش زد. لب

 اش هم پشتِ سرش آمدند. خدایِ نریمان اسبِ سردار را پیش آورد، خانواده

رد. نریمان خنگ را به سویِ درِ باغ برد. در کهایی  شان سفارشکت کخانه به ت

وچه نگه داشت. شاهین راه افتاد، آذرمیدخت کگرد را در  را گشود و بارة سرین

ای آب پشتِ سرِ  اسهکین هم اند، شهکمرغی زیرِ پایِ پهلوان ش پیش دوید و تخم

 پاشید. کشویش بر خا

ه شاهین از باغ بیرون رفت و بر پشتِ خنگ نشست، بانگِ کهنگامی 

وس برخاست و فریادِ سپاهیان به آسمان رفت. پهلوان به کو  گاودمخروشِ 

اش بدرود گفت، ران فشرد و اسب را راه انداخت.  همسر و باشندگانِ خانه

اش سرازیر شد، پهلوان سر برنگرداند تا همسرش  دلداده از چشمانِ بانویِ کاش

 د.خروشان در چشمانش را نبین کِاش
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لرزید. پهلوانِ  و دشت از بانگِ فریادشان می 0خروشیدند درپی می سپاهیان پی
ه کسرایِ سپاهبدِ پارس رساند تا از پدرش بپرسد  پارسی خودش را به پرده

 اریش در سپاه چه خواهد بود.کخویش
جنگاورانِ سپاهِ ایران را از چهار گوشة کشور روانة پایتخت  ،ساالران تشار 

 کرده بودند. لشکریانِ پارس نیز روانه شدند تا از راهِ شوش به تیسفون بروند.
ام از شهرها بارویی پایتختِ ساسانیان هفت شهرِ به هم پیوسته بود. هر کد

ساخته بودند. تیسفون  و گرداگردِ همة آنها نیز دیواری بلند استوار داشت
ه شده بود و افکند خاوریِ اروندرود پیگاهِ پادشاهانِ ساسانی در سویِ  تخت

اردشیر  هدیگرِ اروند، شهرِ ودر سویِ  ،آن رو به رویِ گرد داشت. دیواری نیم
. رویِ اروند دو پُل ساخته گرد و آجری داشت و دیواری نیم ریزی شده بود پی

به آیندگان  دند، یکی برایِکر سته میپیو اردشیر هکه تیسفون را به وبودند 
 از شهر. روندگان و دیگری برایِگاه  تخت

ها کلیساهایی داشتند که یکی از آنها بسیار بزرگ  اردشیر، کاتولیک در وه
زیستند و همواره  شهر می آن درای داشتند. ترسایان هم  بود، یهودیان نیز کنیسه

 شدند. آزار داده میها  از سویِ یهودیان و کاتولیک
 آنجاشهر بازارِ بزرگی داشت. بازرگانان از سراسرِ جهان کاال خریده و به 

رساندند. در هنگامِ ساسانی نیز همانندِ روزگارانِ پیشین، بازاریانِ بسیاری  می
وام دادن به دیگران و بهره گرفتن بود تا خرید و یهودی بودند و کارشان بیشتر 

  .وری فروش یا پیشه
پا شد و  سپاه داده شد، ارزگاهی بیرونِ پایتخت بر از روزی که فرمانِ بسیجِ

د و را گشودنتیسفون  هایِ شد. درِ بُنگاه 2بُنهکشِ پادشاه سرگرم گرد آوردنِ  سپه

                                                           

 د داد زدن: خروشیدن: با صدای بلن0

 ـ بنه: آذوقه2
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آمد به  آمد و شدِ سربازان از شهر به ارزگاه آغاز شد تا آنچه به کارِ سپاه می
از دور و نزدیک خود را به ارزگاهِ پادشاه  گاهِ ارزگاه برده شود. سپاهیان بُنه
. پس از رسیدنِ بیشترِ ارتش گرفتند رساندند و در جایگاهِ ویژة خود جای می می

به پایتخت، سپاهبدانِ ارتش نزدِ پادشاه رفتند تا از برنامة او برایِ جنگ آگاه 
 شوند.

دست به  سپاهبد بازگشتند، هنگامی که سپاهبدان از دربار به سراپردة ایران
خواست  ریزی کنند. پادشاه می کار شدند تا برایِ رسیدن به خواستة پادشاه برنامه

رُم شده بودند را بگشاید و کارش را با  شش شهرِ ارمنستان که خراجگزارِ
 زمین، به پایان برساند. ترین شهرِ رُمیان به ایران گشودنِ شهرِ آمیدا، نزدیک

زیستند.  رو در مرزِ ایران و توران میارمنیان به هنگامِ شاهنشاهیِ کیخس
زمانی که شهر ایشان با تازشِ گرازها به ستوه آمد، به پیشگاهِ شاهنشاه رفتند و 

 از او یاری خواستند.
کیخسرو پس از شنیدنِ فریادخواهیِ ارمنیان از گُردانِ ایران که در انجمن 

 ،بیژن برود.ویرانگر  بودند پرسید که چه کس آماده است به جنگِ گرازهایِ
آفرین خواند و گفت که برایِ شاهنشاه  پای پیش نهاد و بر ،فرزندِ گیوِ نامدار

 رفتن به چنان نبردی آماده است.
 همشتابد. میالدِ گرگین  بیژن به جنگِ گرازانِ تاخته به سرزمینِ ارمنیان می

ان بیژن به بیشة ویران از تازشِ گرازسخن و یاورش باشد.  همراه او بود تا هم
رسید و بر آنها تاخت و آن ددانِ دلیر را به خاک و خون کشید. میالدِ گرگین 

میالد  لوان آفرین خواند. آن شادی در دلِاز دیدنِ آن دالوری شاد شد و بر په
چندان نپایید، او بداندیش شد و از بدنام شدنِ خویش در پیِ نامدار شدنِ بیژن 

 دلش به درد آمد.
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 آنجاای راهنمایی کرد که در  یژن را به بیشهسردارِ بداندیش شده، ب
گردش و خوشی بودند.  سرگرمِ و منیژه، دخترِ افراسیاب، پریچهرگانِ تورانی

و چند تن از  جوان را برانگیخت که بدان بیشه بروند پهلوانِ ،گرگینمیالدِ 
 دوشیزگانِ تورانی را بگیرند و نزدِ کیخسرو ببرند.

خود برانگیخته شد. دو سوارِ ایرانی راهی دراز  یشِبیژن از گفتارِ همراهِ بداند
د در همة دشت پیچیده بود. وای رسیدند که آوایِ رود و سر پیمودند و به بیشه

بیژن خود را به زیرِ سروی بلند رساند تا از تابشِ آفتاب گزندی به او نرسد. 
 و خواستند خوااش را فرا  خترِ افراسیاب دایهد و دلش لرزید. منیژه او را دید

روی  برود و ببیند که سیاوش زنده شده است یا آن پری ناشناس نزدِ پهلوانِ
 پریزاده است؟

د. رسان مِ دوشیزة تورانی را به او میرساند و پیا دایة منیژه خود را به بیژن می
شهرِ  ،از ایرانگوید که  می .زاده سیاوش است و نه پرینه دهد که  بیژن پاسخ می

ان گراز افزاید که برایِ جنگ با می .گیوبیژن و پدرش ش است، نام آزادگان
 هایشان را نزدِ شاهنشاه ببرد. دانهمه را بریده است تا دن بدان سوی آمده و سرِ

 افراسیاب را ببیند. گوید که بدان جشنگاه رفته است تا چهرة دخترِ همچنین می
کند.  ازگو میگردد و آنچه را شنیده به دخترِ افراسیاب ب دایة منیژه بازمی

اش  دارد و او را به سراپرده بیژن گسیل می دوشیزة دلباخته دایه را باز به سویِ
رود. دوشیزة  شود و نزدِ منیژه می خواند. پورِ دالورِ گیو با دایه همراه می فرامی

خواند و خوانِ میگساری  شود، رامشگران را فرامی شیدا با شادی پذیرایِ او می
 آراید. می

هنگام فرارسیدنِ گاهِ  روز و شب شادمان با هم گذراندند.سه نیژه بیژن و م

دارویی  بکند. ، دختِ افراسیاب نتوانست دل از پورِ گیوبازگشت به شهر
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ایرانی خوراند و سپس دلبرِ خفتة خود را پنهانی به کاخ  بر به پهلوانِ هوش

اب برخاست جای داد. هنگامی که بیژن از خو خود افراسیاب برد و در خوابگاهِ

 خود را در آغوشِ منیژه یافت.

شود و فرمان  افراسیاب از بودنِ پهلوانی ایرانی در خوابگاهِ دخترش آگاه می

ند و در چاهی تاریک زندانی کنند و منیژه را به بکش دهد او را به بند می

 پرستاریش بگمارند تا از دیدنِ رنجِ او آزار ببیند.

بیژن هنگامی که گوید که  دد و به دروغ میگر میالدِ گرگین به ایران بازمی

گیرد. گور  خواسته گوری بزرگ را شکار کند، کمند انداخته و گور را می می

کند بجز اسبِ  وجو می برد و او هر چه جست گریزد و بیژن را با خود می می

 یابد. پهلوان نشانی از او نمی

ایِ دادخواهی نزدِ گیرد و بر بر او خشم می میالدگیو پس از شنیدنِ سخنانِ 

یابد که بیژن در  نگرد و درمی نمایش می رود. کیخسرو در جامِ جهان کیخسرو می

شاهنشاه  شود و در برابرِ گرگین به دربار فراخوانده می چاهی گرفتار است.

 گوید. ناگزیر داستانِ آنچه بر بیژن رفته بود را به شاهنشاه می

خواند و او را برایِ رهایی بیژن به  زاوُلی را به درگاه فرامی رستمِکیخسرو 

توران  کند و راهیِ پهلوان جامة بازرگانان به تن می فرستد. جهان توران می

کشد و همراهِ منیژه به  کند. او را از چاه بیرون می شود و بیژن را پیدا می می

 گرداند. ایران بازمی
ن مردمان در شود. آ گونه سرزمینِ ارمنیان از تازشِ گرازان آسوده می بدین

 کنند. ایشان ران به سرزمینِ روم کوچ میتوران و ایاز مرزِ روزگارانِ پسین 
 گزارِ فرمانروایانِ ایران بودند.پیمانِ و خراج همواره هم
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در روزگارِ به سستی گراییدنِ شاهنشاهیِ ماد، پادشاهِ ارمنیان نیز همانندِ 
 گیرد. ش میبسیاری از پادشاهانِ آسوریستان و روم خودکامگی پی

دارابِ پارسی پس از چیرگی بر بابل، به خودکامگیِ پادشاهِ ارمنستان نیز 
دار بودند و به فرمانروایانِ ایران  دهد. از آن پس ارمنیان همواره پیمان پایان می
 دادند. خراج می

هنگامی که در میانِ یهودیان مردی از تخمة داوود، پادشاهِ باستانی یهودیان، 
فرمانروای رُمی  ،یخته از سویِ خداوند خواند، یهودیانِ دیگرخود را برانگ

شهرشان را به کشتنِ او برانگیختند. آن مرد به چلیپا کشیده شد و پیروان و 
 خویشانش از ترسِ دشمنانشان در جهان پراکنده شدند.

کشمکش میانِ ترسایان و یهودیانِ دشمنِ آنها به پیدایشِ دینِ کاتولیک 
تازه  ی. دینِاسرائیلهایِ میترایی و  ای بود از باورها و آئین تهانجامید که آمیخ

زیرِ فرمانِ فرمانروایانِ رُم گسترش یافت. ارمنیان نیز  هایِ شتابان در سرزمین
ها  دین بودنِ ارمنیان و فرمانروایانِ رُم پایِ رُمی بدان دین گرویدند. از آن پس، هم

گشود و کشمکشی پی افکنده شد که  هایِ زیرِ فرمانِ ایرانیان را به سرزمین
 بارها به جنگ انجامید.

پس از رسیدنِ همة سپاهیانِ ارتشِ ایران به ارزگاهِ پایتخت، پادشاه و 
 کاویان برافراشته شد. درباریان نیز راهیِ ارزگاه شدند و درفشِ

آبان روز از بهمن ماه، پادشاه پس از برگزار کردنِ جشنِ سده، فرمان داد 
 ا بجنبد و راهیِ ارمنستان شود.سپاه از ج

خواست بگشاید، بدونِ جنگ گنجینة  چهار شهر از شش شهری که قباد می
خود را به پادشاه پیشکش کردند و پیمان بستند که خراجگزارِ ایران باشند. دو 
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شهرِ دیگر پایداری پیش گرفتند و به آسانی از پای درآمدند و گنج و 
 خودکامگی از دست دادند.

ساسانی پس از گشوده شدنِ ششمین شهر، فرمان داد جشنِ پیروزی بر  پادشاهِ
پا گردد. درباریان و جنگاوران دربارة اندازه و ارزشِ گنجی که به دستِ پادشاه 

خوردگانِ جنگ گزارش دادند. قباد از همه  ها و زخم افتاده بود، و شمارِ کشته
ان داد سپاه به تیسفون از بازگشت به ایران سخن گفت و فرمسپاسگزاری کرد و 

 بازگردد.
گاه که  پیروِ برنامة چیده شده، آن سپاهبدان لشکر به سویِ پایتخت راندند.

راه  ارتشسپاهبد از پراکنده شدنِ سپاهِ شهرِ آمیدا آگاه شد، فرمان داد که  ایران
خود را شتابان شبانه  بدین گونه لشکریانِ ایرانکج کند و به سویِ آمیدا برود. 

 رساندند. آمیدا شتِ دیوارهایِ شهربه پ
مردمانِ شهر هنگامی که از خواب برخاستند، آگاه شدند که سپاهِ ایران  

شود. بارشِ برف و کوالکِ  نزدیکِ شهرشان بار بر زمین نهاده و آمادة جنگ می
 نگهبانانِ را از چشم و گوشِ یدن و هیاهویِ ارتیشتارانِ ایرانشبانه از راه رس

 شته بود.پنهان داشهر 
دیوارها به دشتِ سپیدپوش از برف  مردمان و اندک پاسدارانِ شهر از باالیِ

گردِ نگریستند. سوارانِ ایران در تکاپو بودند و  که پذیرایِ دشمن شده بود می
دیدند دستگیر کرده و به لشکرگاهِ پادشاه  چرخیدند و هر کس را می شهر می

 بردند. می
در  دند وشهر نزدیک شبه دروازة بزرگِ  دپیایوارگاه سوارانی با درفشِ س

چشم به راه ایستادند. سوارانی از شهر بیرون آمدند و خود را به ایشان  برابرش
او را برشمردند و نمایندگانِ  هایِ خواسته ایران رساندند. نمایندگانِ پادشاهِ
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ن آنها را شنیدند و بازگشتند تا مردمانِ شهر را از آ آمیدا فرمانروایِ شهر
 ها آگاه کنند. خواسته

 شاه که برایِ شب گذشت و پگاه پیکی از شهر بیرون آمد و به نمایندگانِ
را  ایران هایِ پادشاهِ دریافتِ پاسخ بازآمده بودند گفت که مردمانِ آمیدا خواسته

 پذیرند و در برابرش پایداری خواهند کرد.  نمی
مردمانِ  او را از پیغامِ بازگشتند و پادشاهِ ساسانیهنگامی که نمایندگانِ 

 پا شد. سرداری از دستة هیتالیانِ آمیدا آگاه کردند، هیاهویی در لشکرگاه بر
نزدِ پادشاه شتافت و از رویدادی شگفت سخن گفت  ،ایران با سپاهِ شده همراه

 نمود. که باورناپذیر می
دور  اندیلون که چندان برخی سوارانِ هیتالی که برایِ دزدیِ شبانه به شهرکِ

بینند،  بازگشت پیرمردی را می . سواران هنگامِرفته بودنداز لشگرگاه نبوده، 
کنند. پیرمرد که جادوگری  برخی از آنان برایِ کشتنش به سویش تیراندازی می

آید و تیراندازان را به سنگ دگرگون  دوری گزیده از مردمان بوده، به خشم می
 گردند. شکرگاه بازمیگریزند و به ل کند. دیگران هراسان می می

د و بر آن شد که خود به چشمِ به شگفت آم ای از شنیدنِ چنان افسانه قباد
گروهی از درباریان و  همراهِ پادشاهخویش آن سوارانِ سنگ شده را ببیند. 

اوسپاران راه افتاد و خود را به جایی رساند که  دستة بزرگی از جان همراهیِ
رف بر سر و رویشان نشسته بود. فرمان داد چند سوار در جایشان خشکیده و ب

 پیرمردِ جادوگر را پیدا کنند.
گیر را یافتند. قباد به دیدارِ او رفت.  گوشه سوارانِ ارتش جایِ زندگی پیرمردِ

ای نیک بود و  دوری گزیده از مردمان ژاکوبوس نام داشت، او دارایِ آوازه
 رسید. آزارش به کسی نمی



 ***** آوردگاه 073

ژاکوبوس را از نیایشگاهش بیرون کشید. او  پادشاه هیاهویِ سوارانِ همراهِ
گفت و او را به دور نشدن از  شدرود ت و در برابرِ قباد ایستاد وآرام پیش رف

 دادگری و نیکوکاری سفارش کرد.
پیرمرد خوشش آمد و از او خواست سوارانِ  قباد از سادگی و آزادمنشیِ

د پذیرفت. هنگامی که پادشاه جادو رهایشان کند، پیرمرهیتالی را ببخشد و از 
شد، از ژاکوبوس خواست خواهشی بکند تا آگاه  از رها شدنِ آن سواران

 برآورده شود.
خواهند از آمیدا بگریزند  پادشاه کسانی که می درنگ خواست ژاکوبوس بی

را آزاد بگذارد که به سویش بروند. قباد با  و به نیایشگاهِ او پناهنده شوند
توانِ پایداریِ  پنداشت گریختنِ برخی از شهر راکه میفت، چخشنودی پذیر

 .کشاند ی میاسترا به کبازماندگان 
وگویِ پادشاه و ژاکوبوس آگاه شدند، گروهِ بزرگی از  مردمانِ آمیدا از گفت

پس از زنان، کودکان، پیران و بیماران از شهر بیرون رفتند و کسی آزارشان نداد. 
سپاهِ ایران از دو سوی به جنبش درآمد و شهر را بسته شدنِ دروازة گشوده شده، 

 به میان گرفت.
زمینش بسیار نازک  الیة خاکیِشهر در زمینی سنگالخ پی افکنده شده بود و 

شد و مردمان از رودخانة روان از  بود، از این روی در شهر هیچ چاهی کنده نمی
  داشتند. برمیآب ای جوشان در شهر  میانة شهر و چشمه

شهر با بسترِ سنگیِ زیرِ پوستة نازکِ خاک پیوندی استوار دوگانة یِ هابارو
ساسانی ناشدنی بود،  کوبانِ سپاهِ برایِ باره ویران کردنِ دو بارویِ شهر ند.داشت

 0بزرگِ دیوارهایِ درونی و بیرونی با مسمارهایِ هایِ دانستند سنگ چراکه می
                                                           

 ـ مسمار: میخ0
 



 افسانه شهین 070

کنانِ  چاه ان آنها را فروپاشانید.تو اند و با کوبش نمی آهنیِ بزرگ به هم پیوسته
توانستند گذرگاهی از زیرِ دیوار به دورنِ شهر بسازند. تنها  همراهِ سپاه نیز نمی

هایِ پنهانی بود که شهر را به بیرون پیوند  امید برایِ گشودنِ شهر یافتنِ گریزگاه
 داد. می

هایِ پیرامونِ  در دشت ایران ارتشِ کاوانِ زمین ،از همان آغازِ پَروَستِ آمیدا
 هایِ پنهان را پیدا کنند. شهر پراکنده شدند تا گذرگاه

آغازِ جنگ، برانگیزانندة سپاه به هایِ  گاودمپیش از برآمدنِ خروشِ 
سرداری با درفشِ سپید به دروازة شهر نزدیک شد، بانگ برآورد و مردمانِ 

و از فرازِ بارو هایِ پادشاه فراخواند، در پاسخ به ا خواسته شهر را به پذیرشِ
اش گرفت،  بر سینهتیری به سویش پرتاب شد، سردار تیر را پیش از نشستن 

اسبش را کشید و به لشکرگاهِ  آن را شکاند و بر زمین کوفت و لگامِ خشمگین
 ایران بازگشت.

و  ها ها دمیده شد و کوبش بر کوس ها و کرنای به فرمانِ قباد بر گاودُم
رسید و  آغاز شد و بانگِ خروشیدنِ سپاهیان به آسمان 0ها و تبیره ها خم روئینه

 زمین را به لرزش در آورد.
پس از فروکشِ جوش و خروشِ ارتشِ ایران، سه سوار به سویِ دروازه رفتند 

ایشان به گوشِ جنگاورانِ پاسدارِ آمیدا رسید. پس از درنگی  و بانگِ مرد و مردِ
رابرِ سوارانِ ایرانی ایستادند. نخست دراز سه سوار از شهر بیرون آمدند و در ب

پوش پیش رفت، سوارِ زره پوشِ آمیدایی نیز پیش آمد. دو سوار و  سوارِ زره
  رفتند. هایی از آهن به کندی پیش می هایشان چونان کوه اسب

                                                           

 ـ تبیره: نوعی ساز0
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پوش فرسنگی دور از هم ایستادند و از جنگاوری خود و  سوارانِ زره
پس  نزدیک بودنِ مرگشان هشدار دادند. نیاکانشان سخن گفتند و به یکدیگر از

 0از پایان گرفتنِ بیم و هشدار دادن، آنان کالهخود بر سر گذاشتند و ران فشردند
ها به سختی شتاب گرفتند، با نزدیک شدنِ  ها را به جنبش واداشتند. اسب و اسب

سپرهایِ  بزرگشان پایین آمد و سواران پشتِ هایِ سواران به هم به یکباره نیزه
 آهنین پناه گرفتند.

د. پوشِ سواران برخوردن کوبشی سهمگین بر سپر و پیکرِ آهنها با  نیزه
آمیدایی  سوارِ شِ دلهره آور از کنارِ هم گذشتند.پوش پس از آن کوب سوارانِ زره

خروشِ جنگاورانِ  چندان از سوارِ ایرانی دور نشده بود که سرنگون شد. بانگِ
 چرخشی باالیِاز پوشِ ایرانی بازگشت و پس  زره ایرانی به آسمان رفت. سوارِ

سرنگون شدة دشمن از اسب فرود آمد، نیزه بر زمین زد و شمشیر از  سوارِسرِ 
 نیام بیرون کشید تا سر از تنِ دشمنِ بر خاک افتاده جدا کند.

دارِ ایرانی  سوارِ نیزه چابکآمیدایی به تاخت درآمد،  دارِ همان دم سوارِ نیزه
یشان را به سویِ ها نبش در آمد و به سویِ دشمن تاخت، دو سوار نیزهنیز به ج

شمشیر  ها به تنِ چابکِ سواران نرسید. زههیچ کدام از نی یکدیگر انداختند.
سوارِ  کشیدند و به هم رسیدند و شمشیرزنی آغاز کردند. هنگامی که شمشیرِ

او تند و تیز گرز از  سنگینِ شمشیرِ پهلوانِ ایرانی شکست، کوبشِ آمیدایی در پیِ
گردانی و گرزاسب برگرفت، جنگاورِ ایرانی نیز شمشیر به نیام فرو برد  فتراکِ

  پیش گرفت.
آورد.  آور پدید می سهمگینِ گرزها بر سپرها بانگی هراس هایِ کوبش

 سرانجام بازوی سوارِ آمیدایی گرفت و گرزش از چرخش باز ماند، گرزکوبِ
                                                           

 ـ ران فشردن: پا بر شکم اسب زدن0
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شانة دشمن کوفت و تا سوارِ زخم خوده بتواند  رز بردرنگ گ هشیارِ ایرانی بی
 ِ گرز بر سرش کارش را بساخت. بگریزد با کوبش

 شادی ایرانیان همراه شد. با برخاستنِ بانگِدشمن نیز  سوارِ چابک سرنگونیِ
سوارِ پیروزمند بر گردِ سوارِ از هوش رفته چرخید و فرود آمد و خنجر  چابک

نگریست.  بی جنبش ایستاده بود و بدان رویدادِ تلخ می کشید. سوارِ دیگر آمیدایی
سومین سوارِ ایرانی ران فشرد و اسبش را به تاخت در آورد، شمشیر کشید و 

آمیدایی با شنیدنِ بانگ او به خود آمد و به سویِ دشمنی  بانگ برآورد، سوارِ
فته بود سوارِ ایرانی آنچنان شتابی گر می بیش دور از او نبود تاخت،که چند گا

تیغ بران بر گلویش نشست  توانست شمشیر از نیام بیرون بکشد.دشمن ن که سوارِ
بی سرِ و خون افشانِ نشسته بر پشتِ اسب چندی  و سر از تنش جدا شد و پیکرِ

پیش رفت و سرنگون شد. آن رویداد چنان شگفت بود که بانگی از سپاهِ ایران 
 برنخاست.

 بارانِ سوارانِ پیروزمند آغاز شد.آمیدایی، تیر با بر خاک افتادنِ سومینِ سوارِ
در پناهِ سپرها به تا آنان شتابان پس نشستند و سپاهیانِ پیاده پا پیش گذاشتند 

 .ندوبارویِ سنگین نزدیک ش
شهر تا بیگاه به درازا انجامید، با  بیهوده برایِ باال رفتن از بارویِ استوارِ تالشِ

دیوار برسانند، کاری از  ستند خود را به باالیِتوان که برخی جنگاوران می این
 ها و کمندهایِ رسیده به باالیِ بردند، چراکه پاسدارانِ شهر نردبان پیش نمی

 بریدند و جنگجویانِ رسیده به باالیِ دیوار بدونِ شکستند و می دیوار را می
 آمدند. پشتیبان شده و از پای درمی

ام به پایان رسید و سپاهیان به سرانج آسمان گرگ و میش شد و تازشِ بی
زمین را  سربازان فرمان داده شد کهگروهی از لشکرگاه بازگشتند. شبانگاه به 
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ای ساخته  دروازه پایِ دیوار بریزند تا تپه بکنند و خاکِ کنده شده را نزدیکِ
ها راه افتاد تا  زده آغاز شد و کاروانی از گاری شود. کارِ دشوارِ کندنِ خاکِ یخ

دار هم نزدیکِ دیوار به  کنده شده را به پایِ دیوار برسانند، گروهی کمانخاکِ 
کشان  کمین نشستند تا پاسدارانِ باالیِ دیوار را از تیراندازی به سویِ خاک

 بازدارند.
انبانیِ ایرانیان در پای دیوار تا پگاه به  تیراندازی کماندارانِ دو سوی و خاک

ای خاکی  برآمد، پرتوهایِ روشنش بر تپه درازا انجامید. هنگامی که خورشید
دارانِ به کمین نشسته  افتاد که تا نزدیکِ کنگرة بارو باال رفته بود. کمان

گذاشتند به جایی که تپه  کردند و نمی همچنان پاسدارانِ بارو را شکار می
 ساخته شده بود نزدیک شوند.

د و به باالیِ دیوار سوار به سویِ تپه تاختند و شتابان باال رفتن گروهی چابک
آنها از تپه باال رفتند و خود را  به دنبالِنیز پریدند، گروهی از شمشیرزنان پیاده 

باز دیوار بر پا شد. سپاهیان  جنگی سهمگین در باالیِ ریوار رساندند. به رویِ
دیوار چشم به راه ماندند که ببینند آیا آنانی که از راهِ تپه  پیش رفتند و نزدیکِ

سوار  ای چابک توانند دروازه را بگشایند یا نه. دسته اند می یِ دیوار رسیدهبه باال
 در برابرِ دروازه ایستاده بودند تا با باز شدن آن به پیش بتازند.

هایِ دیوارِ درونی را ببندند تا اگر  به پاسدارانِ شهر فرمان داده شد که دروازه
 نِ شهر نداشته باشند.  دروازة بیرونی گشوده شد، ایرانیان راهی به درو

 جنگاورانِ درآویخته با پاسدارانِ دیوار، با بارشِ تیر از سویِ پاسدارانِ دیوارِ 
 ن داشتند.اآن و از دو سوی نیز جنگاوران روی به سویِ آمدند درونی از پای درمی

تپه  سرانجام پاسدارانِ دیوار توانستند خود را به جایی برسانند که ایرانیان از راهِ
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آنان بر آن بخش، کار برایِ  رساندند. با چیرگیِ دیوار می ود را به باالیِخ
 جنگاورانِ باالرونده از تپه دشوار شد.

غلتانده شد، کشتاری  دار از فرازِ دیوار بر تپه هایی تیغ هنگامی که کنده
زخمی شدند. دیگر کسی پروایِ بسیاری کشته و  مانند پدیدار شد و سربازانِ بی

دیوار هم کشته و از  راه یافته به باالیِ از تپه را نداشت. جنگاورانِ باال رفتن
 فرازِ بارو بر زمین افکنده شدند.

سپاهِ پیش رفته، باز به لشکرگاه بازگشت تا سپاهبدان سگالش کنند و چارة 
 دیگری بیندیشند.

. قباد که چندان از شد و بر دشواریِ کار افزوداز نیمروز بارش برف آغ
تا شب با پیروزی نداشت بر آن بود که به تیسفون برگردد. سپاهبدان  امیدی به

شب پاسی از  گوناگون اندیشیدند و هایِ راهبه وگو کردند و  یکدیگر گفت
نزدِ پادشاه رفتند و از سگالشِ خود گزارش دادند. شاه خشمگین از گذشته 

نشود فرمان  ناکامی و افسرده از سرما گفت که تا پگاه اگر راهِ کارآمدی یافت
 خواهد داد سپاه به تیسفون بازگردد.

سپاهبد برگشتند و تا پگاه برنامه ریختند و  ایران سرایِ سپاهبدان به پرده
بارید و  چاره اندیشیدند. هنگامی که قباد از خواب برخاست دیگر برف نمی

ن هایشا درخشید. سپاهبدان نزدِ شاه رفتند و از برنامه خورشید در آسمانِ آبی می
 گفتند، قباد هیچ کدام را نپذیرفت و فرمان داد سپاه به پایتخت بازگردد.

خود را آمادة شهر  ها به خروش درآمدند، پاسدارانِ گاودمهنگامی که 
از جا  با شنیدنِ آوایِ ویژة پایانِ جنگ ایران یانِسپاه کارزاری دیگر کردند.

شهر  یدند که پروستِزده د شگفت و به راه افتاد. پاسدارانِ آمیدا ندجنبید
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آید. خروشِ شادی از  در سویِ راهِ تیسفون گرد می ایران شود و ارتشِ شکسته می
 باالیِ بارو برخاست.

زنانِ آمیدایی که هنگام جنگ دوش به دوشِ مردان تالش کرده بودند با 

ها ایستادند  دیدنِ بازگشتِ سپاهِ دشمن، برانگیخته شدند و برهنه بر باالیِ کنگره

 یرانیان را به ریشخند گرفتند و ناسزایشان گفتند.و ا

سردارانِ سپاهِ ایران از ناسزاگوییِ زنانِ برهنه برآشفتند و به نزدِ قباد شتافتند 

که  بگیرد. شاه با این و خواهش کردند فرمانِ بدهد سپاه بازگردد و جنگ را پی

همان دم  داشت.فکنده بود امیدی به پیروزی ناز کارِ زنانِ دشمن خشمگین و سرا

  لرزان به سراپردة پادشاه آمد.  چانةموبدِ موبدانِ کشور با موهایی ژولیده و 

همه از دیدنِ پریشانیِ موبد آشفته شدند، سرداران بیم داشتند که او سخنانی 

بگوید که قباد را برایِ بازگشتن به پایتخت استوارتر کند. موبد با آوایی گرفته 

، بر پادشاه آفرین خواند و او را شد خشک بریده میدرپی با سرفیدنی  که پی

 گفت: ستایش کرد و سپس

هرچه اندیشیدم ـ پادشاها، خوابی شگفت دیدم و پریشان از خواب جستم، 

هنگامی که  خود نهان دارد راه به جایی نبردم.تا دریابم آن خواب چه رازی در 

با دیدنِ زنانِ برهنه بر ام بر پا خاست بیرون آمدم و  هیاهویی پیرامونِ سراپرده

 دیوارها رازِ خوابِ دوشین بر من آشکار شد. باالیِ

خاموشی بر سراپرده فرمانروا شده بود. همه چشم به موبدِ سالخورده دوخته 

 بودند. موبد استوار و بی هیچ گمانی گفت:

 ـ فرمان بدهید سپاه به میدانِ جنگ بازگردد.

 یشان شکفت. موبد افزود:ها سرداران خشنود شدند و لبخند بر لب
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، همان آمیدا برایِ شما آشکار خواهد شد به زودی رازهایِ پنهانِ شهرِـ 
 .ترین اندامشان را آشکار کردند گونه که زنانشان پنهان

فرمان داد که  ،قباد دلخور و اندوهگین سر جنباند و پس از درنگی کوتاه
 بازگشتِ چندان نپایید، سپاه دوباره آرایشِ جنگ بگیرد. شادیِ مردمانِ شهر

را  پاسدارانِ شهربر هم خورده،  سپاهِ ایران و بازسازیِ آرایشِ جنگیِ ناگهانیِ
 گیج و سردرگم کرد.

چند روز گذشت و هیچ جنبشی در سپاهِ ایران دیده نشد. پاسداران 
پنداشتند ایرانیان بر آن هستند که با به درازا کشیدنِ پروستِ شهر، گرسنگی  می

را از پای درآورد. آنان آسوده بودند، چراکه انبارهایشان پر بود و  شهر انِمردم
 بردند چون بیم داشتند که آبِ از آب رودخانه هم برایِ خوردن بهره نمی

و  ها هشیار بودند یرودخانه از سویِ دشمن زهرآلود شود. بسیار هم دربارة بیمار
دیگران را هم بیمار نکند. یشان تا بیمار کردند از بیماران به خوبی پرستاری می

گمان بودند که با فرارسیدنِ بهار، ارتشِ رُم به یاریشان خواهد  از سویِ دیگر بی
 آمد. 

سراپردة قباد بزمی بر پا شده در هفت شب پس از آغازِ پروستِ شهرِ آمیدا، 
 ارانِ بزم را سرگرم کرده بودند.رامشگران و خنیاگران پادشاه و میگس بود،

او چیزی  سپاهبد رساند و در گوشِ راه رسید و خود را به ایرانسپاهبدی از 
گفت، او هم برخاست و نزدِ شاه رفت و در برابرش نماز برد و آهسته گفت که 

رسد.  اند که به پشتِ دیوارِ درونی شهر می کاوان گذرگاهی پنهان یافته زمین
 سش گرفت.مستی از سرِ پادشاه پرید، سپاهبد را پیش خواند و او را به پر

خود رفتند  هایِ بزم پایان گرفت و سپاهبدان و سرداران شتابان به سویِ دسته
انِ ورزیدة سپاهِ هایِ تازه را به ایشان برسانند. گروهِ بزرگی از جنگاور تا فرمان
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یافت شده به درونِ شهر بروند و  شدند تا از راهِ گذرگاهِ پنهانِراهی  جاویدان
 گشایند.ها را ب نزدیکترین دروازه

ها  سواران نیز آماده شدند تا پس از گشوده شدنِ دروازه گروهی از چابک
درنگ به شهر بتازند. جنگاورانِ سپیدپوش از گذرگاه گذشتند و به شهر راه  بی

دروازه رفتند و به کمین نشستند. هنگامی که شمارشان افزایش  یافتند و به سویِ
نِ هیاهو از پای درآوردند، دروازه را به نگهبانان تاختند و آنان را بدو ،یافت

ه دروازة دیوارِ بیرونی رساندند و گروهی دیگر به ب گشودند و گروهی خود را
 پاسداری از دروازة گشوده ایستادند.
 آماده به شهر تاختند، سپس سوارانِ چابک ،با گشوده شدنِ دروازة بیرونی

سدارانِ شهر به خود بیایند . تا پاندسواره و پیاده شتابان به سویِ شهر روان شد
 ها گذشتند و در شهر پراکنده شدند. ارتشِ ایران از دروازه

هایِ شهر یکی پس از دیگری گشوده  مانند آغاز شده بود، دروازه شبیخونی بی
که خوابِ مردمانش تاختند  میای  خفته شهرِ شدند و سپاهیان از هر سوی بر می

 .شد از خروشِ جنگاوران آشفته می
شمارِ شهر تا نیمروز به درازا انجامید، قباد پس از  داریِ پاسدارانِ کمپای 

فروکشِ جنگ به شهرِ رفت و فرمان داد که سربازان به کشتارِ مردمانِ بدونِ 
 افزارِ شهر دست بگشایند. جنگ

پادشاه چنان خشمگین بود که گوشش بدهکارِ هیچ پندی نبود. سرانجام 
ت به پیشگاهِ قباد راه یابد و خود را به پایِ او اسقفِ کلیسایِ بزرگ شهر توانس

گناه را بکند. پادشاه خشمگین بر سر او  بیندازد ودرخواست بخششِ مردمانِ بی
 بانگ زد:
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هایِ ما را  گناهی نیست، آن زمان که درخواست ـ در این شهر هیچ بی
مانِ نپذیرفتید و آن هنگام که زنانتان را برهنه کردید تا ریشخندمان کنید فر

 هر کردید.مرگتان را مُ
 اسقف با درماندگی گفت:

 شما را نپذیرفتیم. خداوند بود که ما درخواستِ ـ خواستِ
 خداوند بود؟ ـ برهنه شدنِ زنانتان هم خواستِ

ـ آری، خداوند خواست که زنانِ نادان چنین کنند تا شما بازگردید، خواستِ 
بازنگردید، از این روی زنان را  خداوند بر آن بود که شما ناکام به کشورِ خود
کردند شما با  اگر چنین نمی ،برانگیخت تا چنان کارِ ناپسندی انجام دهند

 شدند. می دراز گیران بر شما زبان گشتید و خرده سرافکندگی به پایتخت برمی
قباد از سخنانِ آن پیرمردِ دانا خوشش آمد، خشمش فروکش کرد و فرمان 

 ردمان دست بردارند.داد سپاهیان از کشتارِ م



 

 
 
 

 هایِ واژگون الله
 
  

 
زمین چیره شده بود، گویی برف و بوران از  خشک و گزنده بر ایران سرمایی

سردی از ارمنستان و روم به  . سوزِندآمدن به سرزمینِ آزادگان پرهیز داشت
 آورد. آذربایجان وزان بود و مردمان را به ستوه می

کسی برف و باران  خشکسالی گرفتار آمده، در چنگِ از آغازِ آن سال کشور
دیگر آسمان با ایرانیان  بارِ ،ندیده بود. گویی همانندِ زمانِ بر تخت نشستنِ پیروز

تیره  سرِ ناسازگاری داشت. چشمانِ نگرانِ کشاورزان و دامداران همواره ابرهایِ
 بارید. رفتند و هیچ نمی فرو نمی آمدند و می پایید، آنها می را می
شد و چشمِ کسی به دیدارِ بارندگی  رسید و بهار نزدیک می ال به سر میس

، پیروزیِ سپاه و گشوده شدنِ آمیدا شد. در آن روزگارِ دلمردگی، نویدِ روشن نمی
 .دلگرم کرد اندکی راافسرده و مردمانِ  چون باد در کشور پراکنده شد

شگفت در میانِ هایِ پیشین، جنب و جوشی  با نزدیک شدنِ بهار، چون سال
تکانی را  خترانش هم خانهایرانیِ بر پا شده بود. آذرمیدخت و د زنان و دخترانِ

دند. بسیاری از بانوانِ شهر، دلخور از آزمودنِ آغاز کر 0وزر از سروش
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دور از همسرانشان، چشم به راهِ بازگشتِ سپاه بودند تا با دیدارِ  0اسفندگانی
  ازه کنند.مردانِ بازآمده از میدان جانی ت

شد، گاه به خانة ارجاسپ  تاب از دوریِ همسرش در خانه بند نمی شهین بی 

آذرمیدخت و دخترانش که شتافت. روزی  رفت و گاه به دیدارِ مادرش می می

دند، همسرش مهمانِ تهمینه بود. در به کارِ رفت و روبِ خانة شاهین شدست 

و رودابه و فروزان  شد دیده می خانة پهلوانِ پیر نیز جنب و جوشی برانگیزاننده

 دخت زنگ از ابزارهایِ کردند. سیندخت و پوران تکانی را فرماندهی می خانه

گرد و خاکِ نشسته بر در و دیوار را  زدودند، ماهرو و پگاه ویین میر

هایِ گستردنی را  ها و دیگر جامه ها و گلیم ده نیز گبه بانوانِ فرمان .روبیدند می

 ند تا خاکِ نشسته بر تار و پودشان بریزد.تکاند در باغ می

 شهین و دالرا هر دو ویار داشتند و برایِ خوردنِ انجیرِ خشک، آزمندیِ

دادند. بانویِ خانة ارجاسپ خندان بود و چشم از همسرانِ  سیری ناپذیر نشان می

 داشت. خوارِ پسرانش برنمیانجیر

دربارِ  د، شاهین در بزمِشهین از خوردنِ انجیر شیرین بو همان زمان که کامِ

 خواری دلخوش بود. گسارد و از نوش می میپادشاهِ پیروزکام 

آزموده در آمیدا به  سپاهِ ایران پس از بر جای گذاشتنِ پادگانی از سوارانِ رزم

اندکی  جنگاوران تا به فرمانِ پادشاه درنگ کرده بودتیسفون بازگشته بود و 

  شوند. خود شهرهایِ بیاسایند و سپس راهیِ

پادشاه از  .بزمی در دربارِ بر پا شد و همة سرداران بدان فراخوانده شدند

اری کرد و به هر یک پیشکشیِ ارزنده داد. با هم سردارانِ ارتش سپاسگز
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گساری نشستند. رامشگران و خنیاگران  شاهانه خوردند و سپس به می خوراکیِ

وانه به گردِ مهمانانِ کردند و کنیچکان و دوشیزگان چون پر گردانی می بزم

 کردند. چرخیدند و از ایشان پذیرایی می سرافرازِ شاه می

ای چون خوره  در چهرة شاه خنده و شادی نمایان بود و در اندرونش دلشوره 

کرد  نگریست و تالش می گاه به مزدک می گاه و بی .بر آرامشِ روانش افتاده بود

 گذرد. می دریابد در پسِ آن چهرة آرام و دوراندیش چه

به خوبی  گفت. او نوشید و هیچ سخن نمی ن کم میایرا وزیرِ خردمندِ بزرگ

روزهایِ دشواری پیش رو دارند. پُر شدنِ گنجینة   دینان چه دانست که درست می

قباد و وارهیدنش از رنجِ خراجی که به هیتالیان بدهکار بود، جایگاهِ او را 

 افزود. اش برایِ افزایشِ خودکامگی می استوارتر از پیش کرده بود و بر انگیزه

دینی افزوده بود و  خسرو هم بر تکاپویش برایِ بدنام کردنِ پیروانِ درست

 کرد. دینِ پادشاه بدگوییِ آشکار می پروا از دستورِ درست بی

پادشاه، سپاهیان فرمان گرفتند  پس از برگزار شدنِ جشنِ پیروزی در درگاهِ

خر، نزدیکِ راهِ پارس به فرمانِ ارگبذِ است. سپاهِ که به شهرهایِ خود برگردند

 از درنگی کوتاه راهِ پارس را در پیش گرفت. شوش گرد آمد و پس

همة جنگاوران شتاب داشتند که هرچه زودتر به شهرشان برسند و برایِ 

هایِ نوروزی آماده شوند. ایرانیان جشنِ نوروز را یادگاری به  برگزاریِ جشن

دانستند. نوروز در فرهنگ و باورهایِ ایرانیان  جمشید می زگارِجای مانده از رو

ها گرامی به شمار  جایگاهی بسیار ارجمند داشت و آن را بیش از دیگر جشن

 کردند. آوردند و با شکوهی چشمگیر برگزارش می می
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جمشید نامی پیشدادی بود.  جمشید چهارمین پادشاهِ آزادگان در هنگامِ
دانشمندانِ آشنا شده با بینش  ،گارانی که در آن هنگامنمادین است برایِ روز

به یاریِ نیرویِ برآمده از جادو  راه یافته بودند و دیوها ی به جهانِ جادوییِیمینو
دند. این افزایشِ توانمندیِ دا را افزایش می خود بر کشور چیرگیِ روز به روز

شهریاری موبد ون شد و هنگامِایشان را به جایگاهِ شهریاری رهنم ،موبدان
 پدیدار شد.

پروریِ  زیستند، در سایة خردمندی و دانش می 0ویج آزادگانی که در ایران
مردمان از دانشمندان، روزگاری خوش و رو به پیشرفتِ روزافزون داشتند. 

هایِ تافته به گونة تار و  پروران رشتن و تافتن آموختند و با بافتن آن رشته دانش
گاه دوختنِ  پوشیدن و گستردن و آویختن. آن اختند برایِهایی فراهم س پود، جامه

 ها و شستنِ آنها را نیز یاد گرفتند. جامه
هایِ روزافزونِ  آمیخته با نوآوری با گسترشِ شهرها و پیچیده شدنِ زندگیِ

 ای ویژه داشتند. ند که هر یک پیشهکار پدیدار شد هایِ ویژه دانشمندان، گروه
 یِیبینشِ مینو دانش و گسترشِ مواره در راهِ افزایشِگروهی دانشمند بودند و ه

هایِ کوهستانی  و پرستشگاهها  جایگاهِ ایشان در آتشکده کردند. خود تالش می
کردند تا آلوده نشود و به  از آتش نیز نگهبانی می اندوزی، در کنارِ دانش بود و

 خواندند. خاموشی نگراید، از این روی آن موبدان را آتوربان می
بودند که پیکری ورزیده و  2زیناوندانی ،کار آن روزگاران یگر گروهِ ویژهد

نیرومند داشتند و چونان تهمورث از جان و دارایی و آسایشِ مردمان پاسداری 

 شدند. کردند و ارتیشتار نامیده می می

                                                           

 ویج: سرزمین اساطیری خاستگاه ایرانیان ـ ایران0

 افزار، لقب تهمورث یناوند: دارندة جنگـ ز2
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آزادگانِ  جمشید کشاورزان بودند که آزادترینِ کارِ هنگامِ سومین گروهِ ویژه

کاشتند و  کردند، می زمین کار می رفتند، چراکه رویِ شمار می روزگار به

  کردند و فرمانبردارِ کسی نبودند. پروردند و درو می می
ورزان بودند که سرگرم  کارِ آن روزگاران هم دست چهارمین گروهِ ویژه

 ساختنِ ابزارهایِ گوناگون بودند.
دند و بیماری و مرگ دا افزای پزشکی و بهداشت را پیشرفت می موبدانِ دانش

یافت و  ها روز به روز افزایش می شمارِ مردمان و دامکردند.  را از کشور دور می
آمد. از این روی مردمانِ روزگارِ جمشیدی  ویج به تنگ می هایِ فراخِ ایران دشت

رو به خورشید در سویِ نیمروزان به  جادوگر، با راهنماییِ موبدشهریارانِ
 خود پرداختند. هایِ گسترشِ زیستگاه

هایِ پهناورِ راگا را واگذاشتند و  ویج دشت گونه برخی از مردمانِ ایران بدین
هایشان با آسودگی روزگار  هایِ تازه کوچیدند تا خودشان و دام به سرزمین

 بگذرانند.
ها افزایش یافتند، کشورِ دو برابر شده نیز  چندی گذشت و باز مردمان و دام

روزافزون را نداشت. بارِ دیگر موبدشهریاران فرمان  هایِ گنجایشِ مردمان و دام
هایشان رو به  به گسترشِ کشور دادند و مردمان گروه گروه همراه با دام

  سه برابر شد. ر را گسترش دادند و کشورِ جمشیدیکشوخورشید 
ها بارِ دیگر موبدشهریاران فرمان به گسترش  مردمان و دام با افزایشِ شمارِ

هایِ دریای  هایِ آنان از یک سو به کناره گاهِ آزادگان دادند. زیستگاهیافتنِ زیست
 .هایِ بزرگِ سند و اروند کران رسیده بود، و از دو سویِ دیگر به رودخانه بی

هایِ  دشت ،دانستند که آن سویِ اروندرود می کاوانِ روزگارِ جمشید زمین
ست، برایِ ار توانمند ابسیهایش برایِ کشاورزی  آبرفتیِ پهناوری هست که زمین
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گذشتن از رودخانة تند و پهناورِ اروند ناشدنی  ،رسیدن به سرزمینِ میانِ دو رود
آسانتر نبود، از این روی کوچندگانِ سومین  هایِ کوهستان نیز بود، گذر از گردنه

کوچ بزرگِ هنگامِ جمشید، سوار بر کشتی از راهِ دریا راهیِ سرزمینِ 
نِ دو رودِ آن سرزمین ساختند و به پیراموهایی آسوریستان شدند و شهر

 پروری سرگرم شدند. کشاورزی و دام
 روزگارِ خوشِ مردمانِ هنگام جمشید با تازشِ سرمایِ برانگیخته از سویِ

رمانروا شد و ویج ف یخبندانی جانکاه بر ایران اهریمن به ناخوشی گرفتار شد.
 مردم و دام و گیاه را به افسردگی کشاند.

اندیشی پرداختند و فرمان دادند وَر ساخته شود تا  دشهریاران به چارهموب
 ها و گیاهان در آنجا پناه بگیرند و از آن سرمایِ کشنده نمیرند. مردمان و دام

هایِ افسرده را  ویج فرمانروا شده بود و سرما جان شبی دیریاز بر ایران 
کردند و  ها نگهداری می ماز دا 0پناه گرفته در ورِ جمکرد لرزاند. مردمانِ می

داشتند و امیدوار بودند  بر نمیپرستاره  آسمانِ پروردند و چشم از گیاهان را می
 کران ببینند. باز هم روز فرا برسد و درخششِ خورشید را در سپهرِ بی

که پس از ده  گذشت و شب همچنان پا بر جا بود، تا این ها می روزها و ماه
فروز در پی  جان و از راه رسید، نوروزی که بهارینماه، سپیده سر زد و روزی 

سخت و دراز از ورِ جمکرد  شبِداشت. مردمان شادمان از به پایان رسیدنِ 
 بیرون آمدند و به جشن و شادی پرداختند.

همچنان آب  ید و خورشید هرگز روی پنهان نکرد.روز هم به درازا انجام
روزِ سردِ بهاری دو ماه در  زمین سرد بود و گیاه سرد. خورشیدِسرد بود و 

                                                           

 ـ ور جمکرد: پناهگاه زیرزمینی که در روزگار یخبندان توسط جمشید ساخته شد.0
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سرد آغاز  آسمان خودنمایی کرد و دوباره روی پنهان کرد و شبِ زمستانیِ
  به ورِ جمکرد پناه بردند. دوباره گردید و مردمان

مردمان شیرین نبود. سالشان برابر با یک  در آن روزگاران، زندگی به کامِ
آزمودند. در میانِ مردمانِ  میروز بود و پس از شبی ده ماهه، روزی دو ماهه را 

پناه گرفته در ورِ جمکرد، در هر چهل سال از زن و شوی دو فرزند زاییده 
شد تا شمارِ مردمان  شد و از هر جفت دامِ نر و ماده نیز جفتی دیگر زاده می می

 ها افزایش نیابد. و دام
مستانِ ویج از چنگِ ز پاختر پس نشست و ایرانسرانجام سرمایِ اهریمنی به اَ

هایِ فراوان با  شدند، بارندگیها آب  با افزایشِ گرما، یخچال دیریاز رهایی یافت.
بی تندآهایِ گرمادیده در هم آمیختند و توفان و  هایِ روان از یخچال آب

جمشید، به ویژه آسوریستانِ  سهمگین پدید آوردند که بخشِ بزرگی از کشورِ
 ویران کرد.میانِ دو رود را آبادِ 

به سرزمینِ خوشی و شادی و برخورداری ز فروکش کردنِ توفان، پس ا
هایِ کشورِ  بازگشت و مردمانِ آسوریستان نیز همانندِ دیگر سرزمین رودان میان

 بازسازیِ شهرها و روستاهایِ ویران شدة خویش شدند. دست به کارِ یجمشید
بارِ ها  مو گسترشِ کشتزارها و افزایشِ داگستری  پروری و بینش آهنگِ دانش

 دیگر شتاب گرفت.
روزِ نو در روزگارِ پیشین که نشانِ پایانِ زمستانِ سخت  آغازِ مردمان به یادِ

نامیدند. در آن  و دیریاز و آغازِ بهار بود، نخستین روزِ بهارِ هر سال را نوروز می
گساران  پراکندند و می داشتند، رامشگران شادی می پا می روزِ فرخنده جشن بر

 شناختند. پا نمیسر از 
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یدی، بر ارجمندیِ جایگاهِ درخششِ دوبارة زندگی و روزگارِ جمش
مردمانِ آزاده به یاریِ دانش و بینش ایشان توانسته افزود، چراکه  انموبدشهریار

دیوِ زمستان جان به در ببرند. پس از گریختنِ آن دیوِ  بودند از روزگارِ چیرگیِ
 مان را برایِ بازساختنِ شهرها و کشتزارهایِگستر نیز موبدشهریاران مرد تاریکی

 نابود شده راهنمایی کردند.
بینی گرفتار  ارجمندتر شدنِ جایگاهِ موبدشهریاران، آنان را به خودبزرگ

دانستند و همة خور و  خویش می جهان را برآمده از دانشِ کرد. ایشان آراستگیِ
خویش به شمار  نمندیِخواب و آرام و کامیابیِ مردمان را پدید آمده از توا

 آوردند. می
بینی، گروهی از موبدشهریاران را به خودکامگی کشاند. دیگر  خودبزرگ 

خودکامه سرافکنده شدند و یارایِ سخن  جمشیدیانِموبدان در برابرِ خودکامگیِ 
گونه خودکامگیِ پدیدار شده در فرمانرواییِ موبدشهریاران  گفتن نداشتند. بدین
  زمین چیره گردد، روزگار بر ایران جویِ نامترین  تا خودکامهبستری فراهم کرد 

پیمان شدن با اهریمن بر تختِ پدرش نشسته  دهاکی جادوپرور که در پیِ هم اژی
 بود.

ین جشنِ ا موارهداشتند و ه ایرانیان از روزگارِ جمشید نوروز را گرامی می
نوروزِ  جشنِاست. خجسته نمادی از پویایی و ماندگاریِ فرهنگِ ایرانی بوده 

سپاهیانِ پیروزمندِ ساسانی از پایتخت راهیِ شهرهایِ جمشیدی در راه بود و 
شتابان رو به سویِ استخر داشت. شاهین که بسیار  نیز سپاهِ پارسشدند.  خود می

پیشتاز باشد و زودتر خود سپاه فرمان خواست تا  دلتنگِ همسرش بود از ساالرِ
پیر پذیرفت و پورِ دالورش شادمان خنگ را به  را به شهر برساند. پهلوانِ

 باریکِ خویش برساند. تاخت درآورد تا خود را به دلبرِ میان
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آن هنگام که پهلوانِ پارسی از سپاه پیش افتاد تا هرچه زودتر چشمش به 

دیدارِ همسرش روشن شود، شهین در خانة ارجاسپ از رزمیدنِ تهمینه و فروزان 

زدند و  ن مانده بود. دو بانو چون پهلوانان شمشیر میزده انگشت به دها شگفت

 شد. هیچ بیمی از زخم خوردن در چشمانشان دیده نمی

درنگ برخوردِ آنها به سپرهایِ آهنین در باغ  چکاچکِ شمشیرها و درنگ

زدند.  پی دم میدر هر دو سرخ و خیس از خَی بود و پیچهرة زیبایِ پیچید.  می

ر تر، از این روی زو نه نیرومندتر و کارآزمودهفروزان چابکتر بود و تهمی

چندان دور سردارِ دستة ویژة  روزگاری نه ناچربید. آن یک بر دیگری نمی هیچ

پس از بر تخت نشستنِ قباد و کشته شدنِ سوفزای زنانِ  .سپاهِ جاویدان بودند

جنگاور از ارتشِ ایران بیرون رانده شدند و تهمینه و فروزان نیز به ناچار 

 نشین شدند. انهخ

در او  ینه را وادار به پادرزم کرده بود.زد و تهم فروزان به تندی شمشیر می

ارجاسپ  بانویِ تهمینه کوبید که آرنجِ جهشی بلند شمشیرش را آنچنان بر سپرِ

شمشیرزنِ جوان تا همسرِ برادرش به خود بیاید  خمید و سپر بر سرش خورد.

 بانو افتاد. او چنان کوفت که تیغ از دستِ شمشیرش را با همة توان به شمشیرِ

فروزان پیش بجهد و تیغ بر پیکرِ هماوردش بچسباند و پیروزِ که  پیش از آن

 تهمینه با جهشی ناگهانی سپرش را به سویِ او پرتاب کرد. میدان شود،

تا جنگاورِ جوان به خود  باال برد، سپرها به هم خوردند. را سپرش فروزان

چ دستش خورد، شمشیر از دستش افتاد. تهمینه در او پیچید، بیاید لگدی بر م

دستش را گرفت و چنگ بر شالِ کمرش انداخت و او را از زمین کند و پس از 

 .شزمین گذاشت رویِآرام سرش  باالیِ او چرخاندنِ
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 برادرش زانو زد و گفت: فروزان خندان در برابرِ بانویِ

 خیزد. ـ هنوز دود از کنده برمی
دم زنان خم شد، بازوهایِ او را گرفت و بلندش کرد، دو بانو یکدیگر تهمینه 

هایِ یکدیگر زدند. رودابه که چون  آغوش گرفتند و بوسه بر گونه را در
بینندة نبردِ بانوان بود پس از چند بار نامیزد گفتن، رو به دخترانش دیگران 

 فرمان داد:
 ها را پر کنید. زن ـ زود بشتابید و آپ

 زنان رویِ دخت شتابان به سویِ گرمابه رفتند. بانوان دم پوران سیندخت و

زدگی  هم نشستند. شهین و دالرا به آنان چشم دوخته بودند و شگفت تختی کنارِ
خروشید. پگاه و ماهرو برانگیخته و شادمان از جا برخاستند و  در نگاهشان می

کاشته  نشانةو رو به خود نهادند  هایشان را به زه کردند و تیردانی میانِ کمان
 شده در میانِ باغ ایستادند.

ش رسید بانوان همچنان دم و بازدمی تند داشتند. آوایِ بانگِ سیندخت به گو

درنگ برخاست و به سویِ گرمابه رفت.  تهمینه بی خواند. که بانوان را فرامی
شست به انگشت کرد  پگاه دوخت. اوفروزان نیز برخاست و ایستاده چشم به 

را در زه گذاشت و چشم به نشانه دوخت و چند  0ری برداشت و سوفارشتی و
بار دم فرو برد و دم فرو برده را به تندی بیرون داد. دست افراشت و کمان 

 کشید و پس از درنگی بسیار کوتاه تیر را رها کرد.

 تیر بر کنارِ گردیِ سیاهِ میانِ نشانه نشست، فروزان دم زنان گفت:
  راستا باشند. نگیر، آرنج و تیر باید هم ـ آرنجت را پایین

                                                           

 گذارند. ـ سوفار: ته چوبی تیر که بر زه کمان می0
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پچ  الرا پچدمی ژرف فرو برد و هویی کرد و به سویِ گرمابه رفت. شهین و د
دیگری به زه نهاد و کمان کشید، ماهرو دست دراز کرد  آغاز کردند. پگاه تیرِ

پگاه دشوار  دست برایِ و آرنج او را کمی به باال فشرد، گویی راست نگه داشتنِ
تیر را رها  ،، چند بار دمِ ژرف فرو برد و هو کرد و پس از درنگی کوتاهبود

کرد و آن را بر گردیِ سیاه نشاند و بانگِ شادی برآورد. ماهرو خم شد و تیری 
 از ترکش برداشت.

، افکندند کشیدند و تیر می آن دم که دوشیزگانِ خانة ارجاسپ کمان می
 0شکنج کشید و را می و سهراب گردآفریدنبردِ نگارة  بانویِ خانة موبدِ موبدان

 انداخت. جنگاورِ هنگامِ کیانی می خترِبر گیسوانِ آن د
زیبایی تخت نشسته بود و  بانویِ نگارگر زیرِ سایة درختانِ باغ رویِ

زد. هنگامی  دلنواز کنارش نشسته بود و با بادبزنی بزرگ او را باد می آفرید. می
تخت انداخت،  نامکِ گشوده بر رویِ دایکه بانو درنگ کرد و نگاهی به خ

 درنگ پرسید: کنیچکِ پرستار از درنگ او بهره جست و بی
 است؟ـ بانو، این دختر کیست که چون جنگاوران زره بر تن کرده 

 شهرناز آه کشید و پاسخ داد:
 ای؟ ـ او گردآفرید است. داستانش را نشنیده

 ـ نه بانو.
ارِ رنگ افشانی بر نگاره شد، لب به جنباند و دوباره دست به ک بانو سر

 سخن باز کرد تا داستانِ نبردِ گردآفرید و سهراب را به دلنواز بگوید.
 ،روزگاری که سهراب، فرزندِ رستمِ زاوُلی از تهمینة سمنگانیبانو گفت، 

پدرش را جست و دریافت  ش نام و نشانِربالید و پهلوانی نامجوی شد و از ماد

                                                           

 ـ شکنج: پیچ و تاب0
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تاج از  د وبکشبه ایران لشکر شد که  انِ ایران است، بر آنپهلو که فرزندِ جهان
  ووس بردارد و بر سرِ پدرش بگذارد.کا سرِ کی

پورِ جگرآورِ رستم افتاده بود آگاه  در سرِ بادی کههنگامی که افراسیاب از 
گردید، به دو تن از سردارانِ خود فرمان داد که به نزدِ سهراب بروند و کاری 

نبرد رستم را نشناسد. افراسیاب امیدوار بود که رستم به  میدانِ بکنند که او در
سهراب کشته شود، از این روی به سردارانش فرمان داد که هرگاه رستم  دستِ

 کشته شد، آنان نیز سهراب را در خواب بکشند.
هومان و بارمان خود را به سهراب رساندند و نامة افراسیاب را به او دادند. 

نامه نوشته بود که سهراب را با فرستادنِ سپاه یاری خواهد کرد  افراسیاب در آن

 تا بر تختِ شاهنشاهیِ ایران بنشیند.

زمین لشکر به ایران کشید و خود را  سهراب دلگرم از پشتیبانیِ پادشاهِ توران

سپید رساند. هجیر، پهلوانِ ایرانی چون آن سپاه را دید، جامة رزم پوشید  به دژِ

رفت. هنگامی که سهراب سوارِ بیرون تاخته از دژ را دید و از دژ بیرون 

هم  برآشفت و شمشیر کشید و از لشکرگاه بیرون تاخت. دو سوار نزدیکِ

 وگویی کوتاه نبرد آغاز کردند. رسیدند و در برابرِ هم ایستادند و پس از گفت

هجیر خواست نیزه به میانِ سهراب بزند، سهراب نیزه را پیش از رسیدن به 

کرش گرفت و بُن آن را آنچنان بر میانِ پهلوانِ ایرانی زد که سوارِ پی

 درنگ از سهراب زنهار خواست. آزموده از درد به خود پیچید و بی جنگ

با خود به دست او را بست و  زنهارخواهیِ هجیر را پذیرفت،سهراب 

دیدند،  را میدژِ سپید آن نبرد  بارویِلشکرگاه برد. در میانِ ایرانیانی که از باالیِ 

درنگ زره بر  دختری جنگاور از دیدنِ گرفتاریِ هجیر چنان ننگش آمد که بی
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خود پنهان کرد و سوار بر اسب از دژ  تن کرد و گیسوانش را زیرِ زره و کاله

 بیرون تاخت.
سپاهیانِ تورانی رساند و هماورد خواست. سهراب  گردآفرید خود را به پیشِ

باز به میدان تاخت.  ،نخستین نبرد با ایرانیان آسانش در سرمست از پیروزیِ
 اش را به سویِ او گرفت. ید و نیزهاو را دید از جا جنب جنگاورچون دخترِ 

 سهراب برآشفت، شمشیر کشید و بر نیزة گردآفرید زد و آن را به دو نیم کرد.
د و سر بپیچیرا ندارد،  یلیگردآفرید دریافت که توانِ هماوردی با چنان 

اش گشوده شد و گیسوانش بیرون ریخت،  بندِ زره رداند که بگریزد.روی گ
 خود نیز از سرش افتاد و رویِ چون خورشیدش نمایان شد.  کاله
درنگ کمند انداخت و سوارِ  بی هراب دریافت که آن سوار دختر است.س

گریزان را به بند آورد. گردآفرید دریافت که دلِ سوارِ تورانی از دیدنِ رویِ 
یش لرزیده است. روی به سهراب کرد و گفت که بهتر است نهانی با هم زیبا
 پیمان شوند و افزود دژ و لشکر به فرمانِ او خواهد بود. هم

به دروازة دژ  خشنود شد و گردآفرید را رها کرد و همراهشسهراب 
دژ را گشود، گردآفرید به سویِ دژ تاخت و از دستِ  گژدهم درِ نزدیک شد.

بستند. گردآفرید خندان  گژدهم و او به درون رفتند و در را سهراب گریخت،
بر باالیِ بارویِ دژ رفت و سهراب و سپاهِ توران را نگریست و رو به سهراب 

 گفت که او بهتر است به جایِ فرماندهی فرمانبری کند و به توران بازگردد.
ایان داد و سرایی پ به داستان ، بانوموبد به خانه بازگشتِبا نزدیکِ نیمروز 

کنیچکِ پرستار، موبد کنارِ  دلنواز را به یاریِ مادرش فرستاد. پس از رفتنِ

گفت که پیکی از تیسفون رسیده و گفته که سپاهِ پارس به  همسرش نشست و
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رسد. شهرناز شادمان شد و  راه افتاده است و تا چند روزِ دیگر به استخر می

 پرسید:

 ـ آیا شهین را آگاه ساختی؟

اش رفتم، نریمان گفت که به خانة ارجاسپ رفته  مِ آمدن به خانهـ هنگا

 است.

 خواندی. ـ ای کاش او را به مهمانی فرامی

 مان فرمان دادم شب او را نزدِ ما بیاورد.یرـ فراخواندم بانو، به ن

بانو با خشنودی لبخند زد و از شویش سپاسگزاری کرد. خانوادة ارجاسپ نیز 

شدند، شهین بر آن شد که نزدِ مادرش برود و او را هم سپاه آگاه  از بازگشتِ

آگاه کند. اسبش را زین کردند و تهمینه یاریش کرد که بر پشتِ شبدیز بنشیند، 

دست  چشمی گفت و راه افتاد. شهین به .سفارش کرد که نتازد و آهسته برود

 لب گفت: شکمش نهاد و زیرِ رویِ

من  تو نیز چونگمان  بیگردد،  برمینازنینم، پدرِ پهلوانت به خانه  ـ پورِ

 شادمانی!

ها گذشت و به پشتِ در  خندید و آه کشید، سرافراز و خرامان از خیابان

 خانة پدرش رسید، نشسته بر پشتِ اسب آواز برآورد و پرسید:

 خواهید بانویِ خورشیدچهر؟ ـ مهمان نمی
دوید و آن را  آوایِ نرمِ دخترش از جا جهید و به سویِ در شهرناز با شنیدنِ

آمد به مادرش درود گفت، بانو به سویش  گشود، شهین که آرام از اسب فرود می
 ها زد. رویش بوسه بر شتافت و او را در آغوش گرفت و
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موبد هم که به پذیرة دخترش شتافته بود پس از رها شدن او از آغوشِ 
به د. همسرش، پا پیش گذاشت و شهین را به آغوش کشید و سرش را نوازش کر

خانه رفتند و در را بستند. دلنواز و دلفروز شادمان به دیدارِ شهین شتافتند و او 
زن را برایش پُر کنند و خود به درونِ  آپ دموبد فرمان دا را به پرسش گرفتند.

 خانه رفت.
شهین نگاهی گذرا به گرداگردِ سرایِ پدرش انداخت و آه کشید. شهرناز 

 ه پرسید:داشت، آهست چشم از او برنمی
 ـ چرا اندوهگینی دلبرکم؟

 شهین به او چشم دوخت و آرام پاسخ داد:
 اند. هایی که رویانده بودم پایمال شده ـ سبزه

 بانو لب به دندان گزید و پرسید:
 ـ چرا چنین شده؟

 هایم را لگدمال و پریشان کرده است. ـ دیشب شغالی به باغ آمده و سبزه
شانة او گردِ خروش آمد، مادرش دست بر اشک در چشمانِ بانویِ جوان به 

 ت و او را به خود چسباند و سر بر سرش نهاد و آهسته گفت:انداخ
 ـ به دلت بد نیار دخترم.

 ناگهان با نگرانی از شهین جدا شد و پرسید:
 ـ آیا به تهمینه گفتی چه پیش آمده؟

 :شهین سر جنباند و اشک از چهره زدود، مادرش او را نوازش کرد و گفت
هایی که  هایت رفته، سبزه ـ خوب کردی نازنین، به کس مگو چه بر سبزه

 ای خواهم رویاند. هایِ تازه ام با خود ببر، سبزه رویانده



 افسانه شهین 098

رویاندند و بر خوانِ  ایرانیان هفت گونه سبزه می ،با نزدیک شدنِ نوروز
د. آنان رو داشته باشن رویش پیشِ رنهادند بدان امید که سالی سبز و پُ نوروزی می

پاییدند تا خوب ببالند و آسیبی به آنها نرسد.  هایِ نوروزی را بسیار می سبزه
ای به خانة بخت  رویاندند. هنگامی که دوشیزه هایِ نوروزی را بانوان می سبزه

شد نخستین سبزه رویاندنش را بسیار ارجمند به  ای نو می رفت و بانویِ خانه می
 را هایِ بانویِ نو سبزه یا پایمال شدنِ پژمردهو  نارس آوردند، همچنین شمار می

 دانستند. بدشگون می بسیار
 شهین به نگارة نبردِ گردآفرید و سهراب نگریست و پرسید:

 رود. نامک چگونه پیش می هایِ خدای نگارگریِ داستانـ 
 توانم چندان که بایسته است دل به کار بدهم. ـ نمی

 ـ چرا؟!
 شهرناز آه کشید و پاسخ داد:

شادیِ زندگیم تو بودی که پر کشیدی و  دلتنگم دخترم، دلتنگتر از همیشه. ـ
شبانه و پریشانی  0هایِ فتکخُ ام دست به گریبان با رفتی، اکنون من مانده

 روزانه.
 ـ چه پیش آمده مادرجان؟

اش چکید. موبد از  بانو به خروش آمد و بر گونه اشک در چشمانِ زیبایِ
که به همسر و دخترش بنگرد  لکان پایین آمد و بی آنسرای بیرون آمد و از پ

نگریست. شهین  گرمابه شد. شهرناز با نگاهی آکنده از دلخوری او را می راهیِ
 دست رویِ دستِ مادرش گذاشت و آهسته پرسید:

 پایِ زنی دیگر به زندگیت گشوده شده است؟ ـ باز

                                                           

 ـ خفتک: کابوس0
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 کشید، سر جنباند و هیچ نگفت. سرد بانو آهِ
تاب و  ن با دلی بیشهین به دردِ دلِ مادرش گوش سپرده بود، شاهی هنگامی که
رفت. در  نوردید و به سویِ پارس می دشتِ خوزستان را درمی سری پُر شور

چیزی به چشمش  آبی هایِ سوخته از بی باغ هایِ خشک و راهش جز زمین
کاسته آن روزهایِ پایانِ زمستان توانِ خنگ را هم  مانندِ بی خورد. گرمیِ نمی

هایِ کوتاه و راه پیماییِ آرام و  ای نداشت جز تاخت بود. سوارِ کارآزموده چاره
خنگ را رها ایستاد و  می ،دید ای می آب و سبزه تا اسب از پای نیفتد. هرجا بلند
  کرد تا با چمیدن و چریدن توانش را بازیابد. می

خانه رسید. سپاهِ  پهلوانِ پارسی به ،روز راهپیمایی سرانجام پس از سه شبانه
با به شهر رسید و مردمان با شور و شادی پذیرایش شدند.  0زامیادروزپارس نیز 

زمندانة سپاهیان شتِ پیروو جشنِ بازگ ممد پت همسگاهنبارِ که شادیِ جشنِ  این
ود. آزادگان ، گردِ اندوهی آشکار بر چهرة ایرانیان نشسته ببه هم آمیخت

کشور را در تیرگی و  روزافزونی مانی و زمینیِآس هایِ شواریند که ددید می
 ناپیدایی فرو برده است.

جشنِ گاهنبار به جشنِ نوروز پیوست. ایرانیان جامه دگر کردند و زیباترین 
و نوترین پوشاکشان را بر تن کردند تا به پیشوازِ نوروز و بهار بشتابند. روزِ 

ان امید که همة روزهایِ سال بد ،آغاز کردند 2انگبیننخستِ بهار را با لیسیدنِ 
 کام باشند. شیرین

هایِ افسردة ایشان را  همه چشم به آسمان داشتند و امید به دهشِ یزدان دل

شدند، باد گرد و  آمدند و سپری می یکی پس از دیگری می روزها کرد. گرم می

                                                           

 ماه در تقویم بهدینی 28ـ زامیادروز: نام روز 0

 ـ انگبین: عسل2
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زمین  ریخت و هرگز ابری به سویِ ایران شهرها و روستاها می خاک بر سرِ

. گرمایی تابستانی بر سرزمینِ گرفتار در چنگالِ خشکسالی چیره شده راند نمی

ها جوش و  از جوشش افتاده خشکیدند، در رودخانه ها بود. بسیاری از چشمه

  دهیِ کاریزها رو به کاستی نهاد. شد و آب خروشِ بهاری دیده نمی
ن به هرچه مردمان در انبارهایشان اندوخته بودند رو به پایان بود، فروردی

رسید و در هیچ جایِ کشور نمی از آسمان نباریده بود. بزرگانِ کشور از  سر می
هر سوی رو به پایتخت نهادند و به دیدارِ دستورِ پادشاه شتافتند تا ببینند پادشاه و 

ای خواهند اندیشید تا مردمانِ کشور دچارِ گرسنگی  وزیرِ خردمندش چه چاره
 و مرگ و میر نشوند.

شنید، درنگی دراز کرد و بسیار اندیشید تا زمانی آنان را  مزدک سخنانِ
برگزیند. پس از اندیشیدن و پس و پیش کردنِ  به درگاهِ قباد رفتنرا برایِ نیک 

سخن گفتن از آن  بسیاری چیزها در مغزش، دریافت که بهترین زمان برایِ
پا  ان برفروردینگ جشنِ ای بود که روزِ بزمِ شاهانه ،پیشِ رویِ کشور سختیِ

 شد. می
 :برافراشت و به بزرگانِ چشم به راهِ پاسخ گفت وزیرِ خردمند سر

ما را به سویِ امید راهنمایی خواهد  پادشاهگمان  د، چراکه بیـ آسوده باشی
 کرد.

و  شتافتمزدک نزدِ پادشاه  پا شد. شکوه در دربار بر فردایِ آن روز بزمی با
از کند و از قباد فرمانی بگیرد و به آغکنارش نشست تا در زمانی شایسته سخن 

 .دبرهانرا از نگرانی  بزرگانِ کشور یاریِ آن

گردانانِ زیبارو  نواختند، خنیاگران آواز سر داده بودند و جام رامشگران می

ی از وگکردند. پیرامونیانِ پادشاه در میدانِ نغزگویی  پذیرایی می گساران از می
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ر بسته بودند تا در دلِ پادشاهِ کامیاب جایی ی به کازبان ربودند و چرب هم می

نوشید و نه به  نشسته بود، نه می مزدک خاموش نزدِ قباد .برایِ خود باز کنند

نگریست، سر به زیر افکنده و در دریایِ اندیشه شناور بود و با هشیاری  کسی می

 کرد. سخنانِ پیرامونیانِ شاه را گوش می

پایید. موبدِ موبدانِ  به بزم آمده بود، او را می قباد از هنگامی که وزیرِ دانایش

 نوشی بود، با بانگی رسا گفت: روی از می کشور که سرخ

گمان به بزم ما  که بی ـ در این فروردینگانِ فرخنده، به فروهرِ پیروزشاه

 فرستم. آمده و از دیدنِ شادیِ فرزندِ تاجدارش شاد است، درود می

 مزدک سر بلند کرد و گفت:

اندوختة انبارهایش را با ترین روزها  انِ پیروزشاه شاد باد که در سختـ رو

اش دهش پیش  مردمانِ گرفتار شده در چنگِ خشکسالی همباز شد و از گنجینه

 گرفت تا مردمان گرسنه نمانند.

 پادشاه گفت: موبد ابرو در هم کشید و رو به وزیرِ

اشتند گنجینه و انبارهایِ دست اندکی خرد د ـ اگر پیرامونیانِ آن شاهِ گشاده

کردنشان لشکر به  پر دادند که سرورشان ناچار شود برایِ پادشاه را به باد نمی

 سرزمینِ هیتالیان بکشد.

کرد، هزاران هزار از مردمانِ کشور  ای نمی کارِ پسندیده ـ اگر شاهنشاه چنان

 مردند. از گرسنگی می

آن بود که پادشاه و سرداران  مردند بهتر از ـ اگر فرومایگان و فرودستان می

 و جنگاورانِ کشور کشته شوند.
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مزدک نگاهی به قباد انداخت، آرام بود و نگاهی سرد داشت، دریافت که 

نخواهد توانست از او بخواهد رفتاری چون پدرش پیش بگیرد، اندکی اندیشید و 

 رو به پادشاه گفت:

پرسشی در مغزم جان  روان، زمانی دراز است که بزرگ و روشن ای پادشاهِـ 

 ام. پاسخی برایش درمانده شده گرفته و از یافتنِ

ای فروبسته هستید، کدام پرسش است که  ایم که گرفتارِ گره ـ ما نیز دریافته

 تواند پاسخی برایش بیابد؟ وزیرِ خردمندمان نمی
ـ سرورم، اگر کسی را مار بگزد و او امیدی به جان به در بردن نداشته باشد 

مرگ رهایی بخشد و  ری پادزهرِ درمانگری داشته باشد که او را ازو دیگ
مارگزیده دریغ دارد و آن مرد بمیرد، آیا دارندة تریاک گناهکار  پادزهر از مردِ

 گناه؟ است یا بی
 درنگ پاسخ داد: پادشاه بی

 گمان گناهکار است. ـ بی
 ـ سزایِ چنان گناهکاری چه خواهد بود؟

 است. 0ارزان چنان مردی مرگـ 
 ـ چرا؟

ردن اوست، چراکه اگر تریاک را از مارگزیده دریغ مرده بر گ خونِ مردِـ 
 مرد. کرد او نمی نمی

مزدک از جا برخاست و به پادشاه نماز برد و دانایی او را ستود و سپاسِ 
یزدان گفت بدان روی که چنان پادشاهِ خردمندی بر تختِ پادشاهیِ کشورِ 

                                                           

 ارزان: محکوم به مرگ ـ مرگ0



 ****** های واژگون الله 213

سخنانِ وزیرش خندید و سر جنباند.  اد خشنود ازآزادگان نشانده است. قب
می نوشید و بانگ شاه نمایان بود، جام برداشت و  درخششِ شادی در چشمانِ

 گفت: برآورد و
 اکنون که از رنج وارهیدی جام بردار و می بنوش و آسوده باش.ـ 

 مزدک خندید و گفت:
و توانِ ما اندک، روزگار، کار بسیار است و زمان در گذر  ـ شاد باشید و به

  بر زمین مانده رسیدگی کنم. اگر فرمان بدهید بروم به کارهایِ
بروید به  دـ سپاس یزدان را که کارگزاری چون شما داریم. بفرمایی

 کارهایتان برسید.
مزدک سپاس گفت، سر فرود آورد و سپس از بزمِ شاهانه بیرون رفت. به 

هر بر پایشان زد، بزرگانِ مُ هایی نوشت و جایگاهِ خویش بازگشت و فرمان
 ها را به ایشان داد و گفت: کشور را فراخواند و فرمان

به اندازة نیازِ سالِ ها را به انباردارانِ پادشاه بدهید و  ـ بروید و این فرمان
پیشِ رو گندم بستانید. به هوش باشید که اگر بیش از نیاز بگیرید به دادگاهِ 

 و باید پاسخگویِ آزمندی خویش باشید.پادشاهی فراخوانده خواهید شد 
راهی شدند  ،اندیشیِ خردمندانه و دهشِ ستودنیِ شاه بزرگان شادمان از چاره

 تا گندم از انبارهایِ پادشاه بستانند.
فردایِ آن روز کارآگهانِ پادشاه نزدِ او رفتند و گفتند که به فرمانِ مزدک 

در آنها بوده به تاراج رفته است. درِ انبارهایِ پادشاه گشوده شده و هرچه گندم 
قباد خشمگین شد و وزیرش را فراخواند تا بپرسد که کارآگهان راست 

 گویند یا دروغ. مزدک نزدِ پادشاه شتافت، پادشاه گفت: می
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اند، آیا  گویند انبارهایِ پادشاهی به فرمانِ شما تاراج شده ـ کارآگهان می
 گویند؟ راست می

انبارها گشوده شده و گندم به مردمانِ نیازمند بدان گویند که درِ  راست میـ 
 داده شده است.

 ـ چرا چنین فرمانی دادید؟
 جویی به دربار آمده بودند دادم! ـ فرمانِ شما را به کسانی که برایِ چاره

 ـ ما فرمان دادیم انبارها را به تاراج بدهید؟
داشته باشد و  ـ از شما پرسیدم که اگر مردی را مار بگزد و دیگری پادزهر

گناه، شما فرمودید  آن را از مارگزیده دریغ بدارد و او بمیرد گناهکار است یا بی
 رده به گردنِ او خواهد بود.مردِ م ارزان، چراکه خونِ گناهکار است و مرگ

ای هستند که  گرفتارِ گرسنگیِ برآمده از خشکسالی همانندِ مارگزیده مردمانِ
ای که  ، از این روی بر پایة فرمانِ خردمندانهپادزهرِ گزیدگیشان گندم است

دار دادید، فرمان دادم گندم به گرسنگان بدهند تا مبادا  دربارة مردِ تریاک
اگر پادشاه  پادشاه از مرگ و میر برآمده از خشکسالی گناهکار شمرده شود.

داند که اگر انبارها پر از گندم باشد و  دادگر باشد که هست بهتر از هرکس می
 ها به کار نخواهند آمد. گرسنه بر پادشاه بشورند آن گندم ردمِم

نگریست و برایِ پاسخ دادن، زبان در  زده به مزدک خیره می شگفتقباد 
 چرخید. موبدِ موبدانِ کشور به سخن آمد و گفت: کامش نمی

ای  دانستیم، این چه فرمانِ نابخردانه ای وزیرِ پادشاه، ما شما را خردمند میـ 
یابید که مرگ و میرِ مشتی فرودستِ تهیدست آسیبی  ه دادید!؟ چرا درنمیبود ک

زند، استواریِ کشور وابسته به پُری انبارها و گنجینة پادشاه است  به کشور نمی
 نه زنده بودنِ مشتی تهیدست.
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تهیدست با توانگران برابر هستند، اگر توانگران تار باشند،  ـ مردمانِ
استواریِ کشور و پادشاهی به در هم تنیدگیِ تار  روند. مار میتهیدستان پود به ش

. این چه پنداشتِ نادرستی است که در و پودی است که نگهدارندة هم باشند

فرودست و  دین نیستید؟ آیا دینِ بهی مردمانِاید، مگر شما به زِ خود پروراندهمغ
 آورد؟ ارزش به شمار می تهیدست را بی

 به سخن آمد و گفت: موبدِ موبدان خاموش شد، قباد

 ـ گویا دل و جانِ شما پر از گفتار است، بگویید تا ما نیز بشنویم.
ـ مردمانِ توانگر و تهیدست برابر هستند و همه آفریدة یزدانِ پاک. نباید 

ها و چیزهایِ جهان  نابرابری میانِ مردمان باشد، بایسته است که همه از خواسته
خواهی پیش بگیرند و فرودستان  ران فزونکه توانگ برخوردار باشند، نه این

 تهیدست بمانند.

مان به درستی بخش نشده است، گروهِ اکنون زن و خواسته میانِ مرد
گیرند، خانه و باغ و  خود زنانِ بسیار می به یاریِ داراییِ ،توانگر شماری کم

ند، نه ا شماری تهیدست مانده گروهِ بی و در برابر، خرند، کشتزار و دامِ فراوان می
توانند زن بگیرند، نه زری دارند که بتوانند چیزی بخرند. چنین مردمانی دیر  می

 یا زود از راستی و درستی سر خواهند پیچید و شورش خواهند کرد.

به سرپیچی از راستی  پنج چیز مردمان را مزدیسناهایِ  بر پایة آموزه
شناسیم. نیاز،  آنها را میکشاند، آن پنج چیز پنج دیوِ درونی هستند که همة ما  می

آز، رشک، کین و خشم پنج دیوی هستند که چون خوره بر جانِ آرامش، شادی، 

گسالنند که  افتند و چنان تار و پودِ کشور را می همبستگی و دوستیِ مردمان می
 درفشِ جنگ و ستیز افراشته شود.
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 مردمانِ توانگری که فراتر از نیازهایشان به گردآوری زن و خواسته
زن و خواسته  به انباشته شدنِآزمندی آنان  اند. آزمندی شده پردازند، گرفتارِ می

 شود ی که نیازهایشان برآورده نمیانفرودست هایِ ایشان انجامیده است. در خانه
پرورانند، این  شوند و کینة توانگران را در دل می ورزی می دچارِ رشک

دانید  جامد. همة شما بهتر از من میان می خشم پروری دیر یا زود به پیدایشِ کین
 دارِ جنگ است. هایِ بهدینی خشم درفش که بر پایة آموزه

خواهیم تهیدستان به جنگِ توانگران برخیزند و زیانی  از این روی اگر نمی
 که زن و خواسته را به درستی میانِ ای نیست بجز از آن به بهدینی نرسد چاره

ا از آزمندی بازداریم، و تهیدستان بتوانند زن مردمان بخش کنیم. اگر توانگران ر
پروری و  ورزی و کین هایشان برسند دیگر گرفتارِ رشک بگیرند و به خواسته

 خشم نخواهند شد و جنگی در پیش نخواهد بود.
مزدک چشم گرداند و همة کسانی را که در انجمنِ پادشاه گرد آمده بودند 

سایید و نفرت در چشمانش  را نگریست، خسرو خشمگین دندان به هم می
 و گفت: او پیش رفت خروشید. وزیرِ خردمند به سویِ می

ـ خسرو، جانشینِ شایستة پادشاه همواره سربلند باد، شما که همواره پشتیبانِ 
هایِ بهدینی سخن بگویید تا ما آگاه  بهدینی بوده و هستید پیش آیید و از آموزه

 اسدارِ دینِ بهی باشیم.شویم که در این روزگارِ دشوار چگونه پ
پادشاه با تندی دست  مزدک گامی پیش نهاد و دستِ خسرو را گرفت، پسرِ

 پس کشید و روی برگرداند که برود، قباد بانگ برآورد:
 تابی؟ ـ آیا از سخن گفتن دربارة بهدینی روی برمی

دانست اگر برود جایگاهِ جانشینی را از  خسرو درمانده بازگشت، چراکه می
 اهد داد. پیش رفت و به شاه گفت:ودست خ
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ـ اگر زمان بدهید، نشان خواهم داد که گمانِ این مرد یکسره کژ و نادرست 
 است.

 درنگ پرسید: مزدک بی
مرا  خواهی تا کژی گمان و گفتارِ فروز می ـ چند روز زمان از شاهِ گیتی

 آشکار کنی؟
 خسرو پاسخ داد:

تو با بهدینی  ان دهم گفتارهایِخواهم تا نش پنج ماه زمان می ـ پنج ماه.
 سازگار نیست.

به پادشاه نماز برد و روی مزدک به قباد نگریست، او سر جنباند. خسرو 
. خود را به کاخش رساندادشاه بیرون رفت و برگرداند و خشمگین از درگاهِ پ

آگاهی از بهدینی هایی نوشت و به هر جایِ کشور فرستاد تا کسانی که  نامه
 توانستند به فریادِ او برسند، به پایتخت بشتابند. میداشتند و 

خر و سی تنِ دیگر از موبدانِ موبدِ موبدانِ است در پیِ فراخوانِ خسرو،
یی ها خود را به پایتخت رساندند تا برایِ پاسخ دادن به پرسش سرشناسِ کشور

 اندیشی کنند و دینِ دینان درانداخته و در کشور پراکنده بودند چاره که درست
 بهی را از فرود به فراز برکشند.

وگو نشستند تا پژوهش کنند و برایِ  بزرگانِ بهدین انجمن آراستند و به گفت
ها به درازا  آنان ماه ای بیندیشند. سگالشِ گشودنِ گرة افتاده در کارشان چاره

دینی با بهدینی ناسازگار است و  سخن شدند که درست همانجامید و سرانجام 
هایِ خود را در میانِ  دینی زمان یابند که اندیشه پیروانِ درستاگر مزدک و 

 مردمان بگسترانند، بهدینی به کاستی گرفتار خواهد شد.
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موبدان خسرو را به انجمنِ خویش فراخواندند و آنچه بدان دست یافته بودند 
را با وی در میان گذاشتند، خسرو پس از شنیدنِ سخنانِ آنان، همراه با 

ان به نزدِ قباد رفت و گفت که زمانِ پاسخ دادن به مزدک فرارسیده نمایندگانش
است. آنچه از موبدان شنیده بود را برایِ پدرِ تاجدارش بازگو کرد و افزود که 

مزدک را  اگر مزدک پیروز شود بهدینی دچارِ کاستی خواهد شد و او نیز دینِ
 خواهد پذیرفت.

و وابستگیِ پادشاهی به پشتیبانیِ  به بهدینیاش  گیقباد اندوهگین شد، دلبست
دانست که  ذشته از این، میگ نبود که او بتواند نادیده بگیرد. موبدان چیزی

 به توانگران کرانمند نخواهد ماند و دیر یا زود دامنِ ،دینان درست خواهیِ برابری
 وی را هم خواهد گرفت. خودِ

باشد، از این روی  خواهد مزدک پیروزِ آن میدان خسرو دریافت که قباد نمی

 رو به پادشاه گفت:

مزدک و ناسازگاریشان با بهدینی را  سخنانِ اند که نادرستیِ ـ موبدان آماده

آشکار نمایند، اگر چنین شد و به راستی نگرایید و همچنان بر باورهایِ خود پا 

دینِ اوست به من بسپارید تا سرشان را ببرم و  بر جا ماند، او و هرکس را که هم

 ست از تنشان برکنم.پو

موبدانِ همراهِ خسرو خشنود و لبخندزنان سر جنباندند، قباد نیز سر جنباند 

 ن داد. خسرو به کاخ خویش بازگشت.و همراهی خود با آنان را نشا

ه شدند تا خسرو و به انجمنِ پادشاه فراخواند دین مزدک و بزرگانِ درست

 ند.پاسخ بده ایشانهایِ  موبدان به سخنان و پرسش
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دین راهِ  در پیِ فراخوانِ داده شده از سویِ پادشاه، بسیاری از بزرگانِ درست

ها باشند.  پایتخت را پیش گرفتند تا یاورِ مزدک در آن آوردگاهِ اندیشه

دینی نیز با ایشان همراه شدند تا خسرو و  نِ گرویده به درستاسپاهبدان و سردار

 وه پشتیبانانی لشکرشکن دارند.پژ خسروپرستان بدانند که آن مردانِ دانش

کدام  زمانی که مزدک به انجمنِ پادشاهی رفت و در جایگاهش نشست، هیچ

چشم چرخاند و شاهزادگان را  ندید. آنجاکیشانش را در  از یاران و هم

ای  نگریست، خسرو نیز به انجمن نیامده بود. وزیرِ خردمند دریافت که کاسه

فرمان داد سخن آغاز کند و سخنگویی را در کاسه است. قباد به او  زیرِ نیم

 بگشاید.
بر پا شدنِ آن انجمن سخن گفت و پرسید  مزدک برخاست و دربارة چراییِ 

که چرا خسرو به انجمنی که خود خواهانِ برپاییش بوده نیامده است. همان دم 
اش نشست، به موبدانی که چشم از او  خسرو از راه رسید و در جایگاهِ ویژه

 داشتند نگریست و لبخند زد و سر جنباند. برنمی
مزدک رفت، وزیرِ پادشاه  موبد مهرآذر از جا برخاست و به سویِ

 زده از کنشِ دور از آئین او پرسید: شگفت
 کنید موبدِ بزرگ؟ ـ چه می

ایم تا سخن بگوییم و راست و دروغ را آشکار بنماییم، آیا چنین  ـ گرد آمده
 نیست؟

اید که انجمنِ پادشاه ساالر دارد و  آیا فراموش کردهگمان چنین است.  ـ بی
 برایِ سخن گفتن در آن بایسته است پیروِ آئینِ چنین انجمنی رفتار شود؟

ای پُر زیان که همة  پژوه. دینی نو ساخته ام ای مردِ دانش ـ فراموش نکرده
گویی و خواهانِ  ها را سست گردانده است. سخن از برابریِ مردمان می آئین
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روا در  ها میانِ مردمان هستی. اگر چنین شود و دادهایِ خش شدنِ زنان و داراییب
پادشاهی برچیده شود، پسرهایِ زاده شده چگونه پدرشان را خواهند شناخت؟ 
اگر مردمان همه برابر دانسته شوند فرودستان و بزرگان جایگاهی یکسان 

پادشاه و شاهزادگان و سروپایی خود را با  خواهند داشت، در چنان روزی هر بی
 درباریان یکسان خواهد شمرد و دیگر از ایشان فرمان نخواهد برد.

زمین  شود، شایسته نیست ایران گویی، جهان پاک ویران می از سخنانی که می
آشکار و ویرانگری بشود. اگر همه کدخدا باشند چه کس  گرفتارِ چنین بدیِ

دمان بخش شود و همه گنج داشته ها میانِ مر مزدوری خواهد کرد؟ اگر دارایی
 پادشاه چگونه پُر خواهد شد؟ باشند، گنجِ

ریزی شده  گشتاسپ پی زگارِ کیهایی استور دارد و بنیانش در رو بهدینی پایه
زمین بهدینی دچارِ پریشانی و  به ایران 0ستکجَپس از تازشِ اسکندرِ گُ است.

فرهمند را برانگیخت و او  اش، اردشیرِ پراکندگی شد. یزدانِ پاک بندة برگزیده
را بر تختِ پادشاهی نشاند تا دینِ بهی را از فراموشی و نابودی رها کند. به 

رِ گرانمایه سَایزدی، موبدِ موبدانِ روزگار، تو فرمانِ آن پادشاهِ برخوردار از فرّهِ
با بنیان گذاشتنِ  را گرد آورد و پیشین یِ به جا مانده از روزگارِاوستا

بهدینی را استوار گردانید. افکند و  روشنایی هایِ کهن پرتوِ ، بر نوشته2زندنویسی
نهاد به جهانِ مینو راه یافت تا دربارة  روزگارِ شاپورشاه نیز ارداویرافِ پاکدر 

 گمان شود. هایِ بهدینی بی درستی آموزه
 3مهردروجیهایِ برآمده از  گویی بهدینی استوارتر از آن است که با یاوه

ایرانیان را  گجستک پیش از تو نیز کسانی چون مانیِود و فرو بریزد، لرزان ش

                                                           

 شده، ملعون ـ گجستک: نفرین0

 های اوستایی به خط پهلوی ـ زندنویسی: نوشتن تفسیر برای نوشته2

 شکنی، پیوستگی به اهریمن ـ مهردروجی: پیمان3
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زمین  به رنج و پریشانی کشاندند. ریشة آن آشوب با تیغِ برانِ شاپورشاه از ایران
سرِ سرکشِ تو و پیروانت  پناه، ادشاهِ یزدانکنده شد و به یاریِ یزدان و فرمانِ پ

 استوار بماند.در خاک خواهد شد تا دین و پادشاهیِ کشور 
 گاهش به وزیرش سرشار از نفرت بود.قباد آشکارا به خشم آمده بود و ن

 موبد مهرآذر را تا پایان گوش داد.هیچ جنبشی ایستاد و سخنانِ  مزدک آرام و بی
هنگامی که او خاموش شد، لبخند زد و خواست سخن گفتن آغاز کند که 

  فریاد زد:خسرو از جایش برخاست و 
کند و شایسته نیست که در درگاهِ  با سخنانش دینِ یزدان را تباه می ـ این مرد
 هایش پادشاه را پریشان کند. باشد و با یاوه

اند که  انجمن پُر هیاهو شد. مزدک آزرده شد و دریافت که آنان بر آن شده
پادشاه و جایگاهِ  دینان را از دربار برانند و بهدینی و خودکامگیِ درست

توارتر از پیش بکنند. قباد مزدک را به خسرو سپرد و به پسرش توانگران را اس
  دینی بگشاید. فرمان داد، دست به کشتارِ پیروانِ درست

به فرمانِ خسرو در باغِ کاخش هزاران چاله در زمین کنده شد و سرِ همة 
، چونان دینانی که به انجمن فراخوانده شده و در بندِ خسرو گرفتار بودند درست

کارگذاشته شده در چاله  هایِ اک کاشته شد و پایشان به تیرکدرخت در خ
پژوه و دلیر مردانِ  ها را با خاک آکنده کردند و آن مردانِ دانش بسته شد، چاله

 دند.کارآزموده زنده به گور ش
خود  او مزدک را نزدِ ،هنگامی که کارِ مزدورانِ خسرو به پایان رسید

 فراخواند و گفت:
کاخ برو تا درختانی را ببینی که همانندشان را نه کسی دیده ـ به درگاهِ باغِ 
 پردازانِ پیشین دربارة چنین باغی سخنی شنیده است. و نه کسی از افسانه
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مزدک آرام به سویِ در رفت و آن را گشود تا ببیند خسرو چه باغی برایِ  
ر آو اندازِ هراس بالد. تا چشمش به آن چشم کاخش ساخته که چنان به آن می

دارند و افتاد خروش برآورد و از هوش رفت. خسرو فرمان داد داری بلند بر پا 
تا از دیدنِ آنچه پیشِ  به دار بکشند وزیرِ خردمند را با کمند زنده و نگونسار

ای جانکاه و  آغوشِ شکنجه رویش ساخته بودند، رنجور و دردمند، هم
 .خراش به سویِ مرگ رانده شود روان



 

 
 
 

 آتشِ سبز
 
 
 

چابک از راه رسید، از دروازة شوش  از شهریورماه، سواری 0روز اَنغرانپگاهِ 
هایِ  ارگِ شهربان رفت، نزدیکِ میدان کالهِ ویژة پیک گذشت و به سویِ

پادشاه را از سر برداشت و کالهی دیگر بر سر نهاد، از میدان گذشت و به سویِ 
پیچید و پس از اندکی  دروازه به خیابانی یِدروازة بیشاپور شتافت. نزدیک

پیشروی جلویِ درِ خانة ارگبذِ استخر از اسب فرود آمد و کوبة مردانه را بر در 
 کوفت.

 درختانِ باغ و بوستان پاشیده بود وخزانی زود هنگام گردِ افسردگی بر سرِ 
با  همواره سرای ایرانیانِ چکامه زیبایی پیدا کرده بودند. رنگارنگیِدرختان 

سرودند. آن سال کسی از  شدند و چکامه می ریزان برانگیخته می فرارسیدنِ برگ
کرد  ها سنگینی می اندوهی ژرف بر دل دنِ پاییزِ زودرس برانگیخته نبود.فرارسی

  نهاد. می ها داغ بر دل خشکسالیهایِ سوخته از  و نگریستن به باغ
د. کردن وگو می شاهین و شهین زیرِ درختانِ پژمرده نشسته بودند و گفت

آمدند و  کنده شده از درختان پیچ و تاب خوران پیرامونشان فرود می یهای برگ

                                                           

 ماه در تقویم بهدینان 31روز: نام روز  ـ انغران0
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افتادند. دیبایی رنگارنگ بر خاکِ  هایِ ریخته بر زمین می دیگر برگ بر رویِ
 گرایید. باغ گسترده شده بود که به زردی و خشکی می

ا باز کوبة مردانه بر درِ باغ کوفته شد، نریمان به سویِ در شتافت و آن ر

وگویی  نریمان با کسی گفت باغ سرک کشید و بدان سو نگریست. خداوندِ رد.ک

 کوتاه داشت، سپس در را بست و به سویِ پهلوان رفت و گفت:

 ـ کاموس از مادرتان پیام آورده، بانو فرمان داده که شتابان نزدش بروید.

 ـ اسبم را زین کن.

 چشم سرورم. ـ به

اش گذاشت و با دلواپسی  شکمِ برآمده یِشهین از جا جنبید و دست رو

 پرسید:

   ای؟ فراخوانده شدهبانو از سویِ چه پیش آمده که پنداری  میـ 

 خوش از انجمنِ تیسفون رسیده است، امید که نویدیگمان پیکی از  ـ بی

 پادشاه آورده باشد.

 نریمان اسبِ پهلوان را از آخور بیرون آورد و به سویِ درِ باغ برد. شاهین

برخاست و کمربندش را به کمر بست، شمشیر بدان آویخت و خنجرش را در 

او را گرفت  هایِ میانِ شالش پنهان کرد. آه کشید و در برابرِ شهین ایستاد و دست

دلِ بانو لرزید، شویِ  دوخت، نگاهِ پهلوان دگرگونه بود. و چشم به چشمانش

 ش زد.همسر هایِ مهربانش خم شد و بوسه بر لب

کرد. درنگش  اهین به یکباره سنگین شده بود و پایش به رفتن یاری نمیتنِ ش

 به درازا کشید، نریمان بانگ برآورد و گفت:

 ـ سرورم، کاموس چندبار گفت که بسیار شتاب کنید.
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روی برگرداند و راه شاهین دل از نگریستن به چهرة زیبایِ دلبرش برکند و 
ن را فراگرفته بود و آرامشش را به باد ای ناگهانی تن و جانِ شهی دلهره افتاد.

 داد. پهلوانِ پارسی خرامان از باغ بیرون رفت، سوار بر خنگ شد و راه افتاد. می
آذرمیدخت از  شاهین، کوبة زنانة در کوفته شد. چندی پس از رفتنِ

ها لمیده  آشپزخانه بیرون آمد و شتابان خود را به در رساند. شهین که به بالش
ی موبد گره بر ابروانِ بانو ونِ باغ آمد.ید و دید مادرش به دربود، سرک کش

نمود. بانویِ باردار جنبید و راست نشست.  می زردافتاده بود و رویش  آذرمهر
شهرناز خود را به دخترش رساند، به یکدیگر درود گفتند و بوسه بر رویِ هم 

 زدند. شهین پرسید:
 ـ چه پیش آمده مادرجان؟ چرا پریشانی؟

 ای آورد. وبدی به خانه آمد و از پدرت نامهـ م
 شهین خندید و گفت:

 ، چه مردِ مهربانی!ـ پس از پنج ماه دلتنگت شده
 ـ در نامه فرمان داده که چشم از تو برندارم که گزندی به فرزندت نرسد!

 گویی؟ ـ چه می
شاهین  .وگو نشستند تا از رازِ پیامِ موبد سر درآورند شهین و مادرش به گفت

گفت.  همچنان در خانة مادرش بود و با پیکِ رسیده از تیسفون سخن می
پیکِ  ة بازماندگانِ ارجاسپ نمایان بود.اندوهی ژرف در چشمان و چهر

ای پُر  فرستاده شده از سویِ شاهزاده کاووس از آنچه در پایتخت گذشته بود سینه
گلو  لرزید، گاه آوایش در خروشید و می سخن داشت و گاه از خشم می

 توانست از ریزشِ اشک خودداری کند. شکست و به سختی می می



 افسانه شهین 201

او هم کالهی بر سر داشت که نشان  به استخر رسید،ایوارگاه سوارِ دیگری 
پیکِ درگاهِ پادشاه است. سردارِ نگهبانانِ دروازة شوش پس از گذشتنِ  داد می

 بروتش را تاباند و زیرِ لب از خود پرسید: ،سوار از دروازه
هایِ پادشاه یکی پس از دیگری به شهر  گذرد که پیک در پایتخت چه میـ 
 اند؟ آمده

سوارِ از راه رسیده خود را به میدان رساند و به سویِ ارگِ شهربان رفت، از 
 دروازة ارگ نِنااسب پیاده شد و آن را به مهتر سپرد و همراه با یکی از نگهبا

 رفت. به درون
گفت و دلش آرام را ها  گفتنی از پایتخترسیده  پیکِدر خانة ارجاسپ 

چه کنند. آنچه  اندیشیدند که باید گرفت. میزبانان در خود فرو رفته بودند و می
 گنجید. خاموشیِ سنگینِ ترین مردمان هم نمی بدبین در گمانِ پیش آمده بود

زدة پهلوانِ جان باخته، ناگهان با بانگِ سهمگینِ  خزان فرمانروا شده بر باغِ
 کوبی بر درِ باغ در هم شکست. ته شدنِ بارهکوف

 رون آمد، پشتِدرِ از جا کنده شده بر زمین افتاد و سرداری تیغ بر کف به د
پرندة تاجدارِ پناه آورده به  آمدند. دار پیش می او سربازانِ شمشیرزن و نیزه سرِ

تهمینه از جا جست و به خانه  خانة ارگبذِ شهر هراسان پر کشید و گریخت.
او رفتند. شاهین و جاوید نگاهی به هم  وید، فروزان و دو دخترش هم به دنبالِد

و نگاهی به  نایکِ رسیده از تیسفون نگاهی به آنانداختند و از جا برخاستند. پ
آمدند کرد و از جا جست و شمشیر کشید. جاوید  جنگاورانی که پیش می

 د.بازویِ دالرا را گرفت و همسرِ آبستنش را به خانه بر
تهمینه و فروزان شمشیر در دست بازآمدند. اورنگ نیز چنگک در دست از 

بیرون آمد و با دیدنِ سربازانِ  کاموسآخور بیرون آمد و پسرش را فراخواند. 

 تاخته به خانة ارجاسپ شتابان به آخور برگشت.
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ای  کینه و پرورِ شهر بود ساالرِ نگهبانانِ ارگِ شهربانِ تن ،سردارِ جنگاوران
رویِ شاهین  یرینه از ارجاسپ و همسرش در دل داشت. او پیش رفت و رو درد

 ایستاد و گفت:
پاالن  ـ پادشاه فرمان داده است که بند بر پایت ببندیم و سوار بر خری بی

 تیسفونت کنیم. راهیِ
 تهمینه غرید و گفت:

تِ تر از آن است که بتوانی تا تیسفون او را بر پش ـ پسرم تنومندتر و سنگین
 ده.سرسپرخود ببری، درازگوشِ 

 سردار پوزخندی زد و گفت:
نمایی، فرمانی برایِ  غری و چنگ و دندان می شیران می ـ هنوز چون ماده

 شما نرسیده است، کاری با شما نداریم. گوشمالیِ
 فروزان گامی پیش گذاشت و با خشم گفت:

 ـ ما با شما کارِ بسیار داریم.
ند بود و سردارِ پیر کُ یر فراز برد و فرود آورد.ید و شمشبه سویِ سردار جه

نتوانست به تندی واکنش نشان دهد، تیغ بر سرش نشست و تا پیشانیش پایین 
ن بر چهرة سردارِ سالخورده روان شد، رفت و شتابان بیرون کشیده شد. خو

 پایش به سستی گرایید، تابی خورد و سرنگون شد.
کرد و  سگِ خانه پارس می نده بودند.سردرگم ماجنگاورانِ همراهِ سردار 

از راه رسید و با دیدنِ پیکرِ خونینِ ساالرِ ارگ  پسرِ شهربانداد.  دندان نشان می
  فرمان به کشتار داد. سربازان خروشیدند و تازش آغاز کردند.

پروا  شاهین نیز شمشیر کشید و با تازندگان درآویخت. تهمینه و فروزان بی
گذراندند. پگاه و  را از دمِ تیغ می اورانِ کارزار ندیدهزدند و جنگ میشمشیر 
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افکندند و  پی تیر میدر کمین ساخته بودند و پی نجرة سرایپ ماهرو پشتِ
 نشست. تیرهایشان بر چشم و سینه و گلویِ جنگاورانِ شهربان می

جاوید زره بر تن از خانه بیرون آمد و با شمشیری آخته به سویِ آوردگاهِ بر 
دار به جاوید تاختند، سگ نیز  در باغِ خانة پدرش شتافت. دو سربازِ نیزهپا شده 

ای درخور از رزم و  که جاوید توشه به یاریِ جوانِ میدان ندیده شتافت، با این
سگِ خانه جهید و مچ دست یکی  نمود. باک می پادرزم نداشت، بسیار دلیر و بی

اش را در پشتِ  و دوید و نیزهدارِ دیگری بدان س داران را گرفت، نیزه از نیزه
 ناله گرداند نیزة سر به سویِتا سگ نالة دلخراشی کرد، جاوید  .سگ فرو برد

دار  رویش بود در گلویش فرو رفت، همان دم تیر بر چشم نیزه سربازی که پیشِ
 نشست و او را از پای درآورد.

ربازی جاوید به زانو درآمد و به سختی نیزه را از گلویش بیرون کشید، س
از  اش خود و زد که دو تیر بر سینهشمشیرزن به سویش تاخت تا کارش را بسا

 تازش بازماند.
و سربازانِ دیگری  افتاد میجان و خونینِ جنگاوران بر زمین  پیکرهایِ بی

هنگامی که تهمینه چشمش به جاوید  تندابِ بهاری به باغ روان بودند. چون
رساند تا پشتیبانش باشد، مادرِ او د را به افتاد به سویش دوید، فروزان نیز خو

 دلشکسته شمشیر نهاد و سرِ پورِ جوانش را به بر گرفت.
جنگید و کاموس  اورنگ با چنگک می ای کماندار از راه رسیدند. دسته

کوفت، ماهرو و پگاه نیز با  سربازان می بر سر و رویِ 0درپی کوپال پی
ند. شاهین و پیکِ تیسفونی هم بی هیچ انداخت تیرهایشان بسیاری را به خاک می

  ساختند. بریدند و از کشته پشته می درنگ سر و دست و پای می
                                                           

 ـ کوپال: گرز0
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نخستین تیرهایِ کماندارانِ شهربان که رها شدند، شاهین و مهمانش زخم 

شمشیرزنان گستاخ شدند و بر جنگاورانِ بی یاور  از پای درآمد.خوردند و پگاه 

ای  نشست و شمشیری دستش را برید و نیزهتاختند، تیری در چشم فروزان 

 اش را درید. سینه

داری خود را  داران تاخت، نیزه به کمان تهمینه فریادکشان شمشیر برداشت و

او فرو برد، همان دم تیری بر گلویش  یپهلوی اش را در به جاوید رساند و نیزه

خشمگین  بانوی دار تیرهایشان را به سویِ نشست و به زانو درآمد. چند کمان

 را از تازش بازداشتند.او رها کردند و 

زمین افتاده بود  مادرش دوید، سربازی که رویِ شاهین فریادکشان به سویِ

پایِ پهلوان بریده شد و پیکرِ تومندش  او زد. خیز شد و شمشیر بر پایِ نیم

واژگون گردید. سربازِ شمشیرزنی به درونِ خانه رفت، ماهرو تیری به سویِ 

دیگری بردارد  خواست تیرِ رفت انداخت و می شاهین می که به سویِ سربازی

 که شمشیری دستش را برید و تا رو برگرداند تیغ گلویش را درید.

درپی به تندی دم  تهمینه با پاهایی لرزان شمشیر را باال نگه داشته بود و پی

درآوردند. دیگری بر پیکرش نشستند و بانویِ جنگاور را به زانو  زد. تیرهایِ می

تهمینه با همة توانی که  شاهین رفت و تیغ بر گلویش نهاد. سربازی به سویِ

 برایش مانده بود فریاد کشید.

داران از پای درآمده  کمان اورنگ و کاموس و پیکِ تیسفونی نیز با تیرهایِ

جان  بی سرایِ انباشته از خون و پیکرهایِ و به سختی چشم چرخاندبودند. بانو 

ای خونین از شکمش  گداز بر کمرش نشست و نیزه ت، دردی جانرا نگریس

 فروبرده شده دیگر برنیامد. بیرون زد. چشمش سیاهی رفت و دمِ



 افسانه شهین 221

رسید.  هیاهو به یکباره خوابید، آوایِ ناله و شیون از آشپزخانه به گوش می
 خدای را تاراج کنند. سربازان به خانه تاختند تا داراییِ سرایِ بی

ریزان از راه رسید  وگو بودند که دلفروز اشک ز سرگرم گفتشهین و شهرنا
و آنان را آنچه در خانة ارجاسپ گذشته بود آگاه کرد. رنگ از رخسارِ بانوان 
پرید و سردی بر دم و تن و جانشان فرمانروا گردید. برخاستند و سوار بر 

 ای راهوار به سویِ خانة ارجاسپ شتافتند. گردونه
جانِ جنگاورانِ  گروهی پیکرهایِ بی جنگی بود.کوچه پر از مردانِ 

انداختند و گروهی  هم می ها رویِ آوردند و در گاری باخته را بیرون می جان
و پرستاران  ریختند، پزشکان هایِ دیگر می خدایِ خانه را در گاری دیگر داراییِ

 کردند. رسیدگی می نیز به سربازانِ زخم خورده
هرآذر از راه رسید، سربازان راه را بر آنان گردونة همسر و دخترِ موبد م

 کسانی که در کوچه گرد آمده بودند انبوهِریزان چشم به  اشک ایشانبستند. 
دانستند چرا چنان جنگی در خانة  زده بودند و نمی همه شگفت نگریستند. می

 ارگبذِ شهر درگرفته است.
 ذشتند.گ شهر می ها دسته دسته از فرازِ آسمان به سرخی گراییده بود و کالغ

رفتند، سرانجام کارِ سربازان به  شدند و می پر میها یکی پس از دیگری  گاری
هایِ خانوادة  پایان رسید. شهرناز بازویِ شهین را گرفت و با هم همراه با همسایه

 ارجاسپ به درون رفتند.
 نِ پاسدارانِ خانه افتاده بر خاک.زمین پوشیده از خون بود و پیکرِ خونی

نالید و دخترانش باالیِ سرِ  جانِ پسرش را به بر گرفته و می دابه پیکرِ بیرو
بود  ایوان نشسته و سر بر ستون نهادهدالرا در  کردند. پدرشان نشسته و شیون می

 نمود. هوش می و بی
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شهین با دیدنِ سرِ بریدة شاهین فریادی جگرخراش کشید و از هوش رفت. 
نگریستند که سرگرمِ  با خشم به سربازانی می هها زاری آغاز کردند، هم همسایه

از و کاریِ بجز نالیدن و شیون  گفت ، کسی سخن نمیآتش زدنِ سرای بودند
 آمد. دستشان برنمی

را  دالراو  شهرناز و شهین شتابان خود را به خانة ارجاسپ رساند و نریمان
ها  ایهد و خود به خانة ارجاسپ بازگشت تا به یاریِ همسبه خانة موبد بر

 د.هایِ بیرونِ شهر ببر را به دخمه باختگان پیکرهایِ جان
هایِ سرخِ آتشِ آویخته بر  ، زبانهزدند ها در آسمانِ تیره چشمک می ستاره

ریزان پیکرهایِ  مردمانِ درمانده، اشک رفت. انِ سرایِ ویران به آسمان میدام
برسانند و برایِ  خواباندند تا آنان را به دخمه ها می خونین را درونِ گاری

 خوارن سوری بر پا کنند. الشه
بازگشت، رودابه و دخترانش  نریمان به خانة موبدپاسی از شب گذشت و 

نمودند و چشمانشان خیره  هم همراهِ او بودند. شهین و دالرا گیج و سردرگم می
کرد  جنبیدند. سوگی جانگداز بر سرایِ موبد فرمانروایی می مانده بود و هیچ نمی

نریمان از بانویِ سرایِ  رسید. جز آوایِ زاریدنِ زنان، بانگی به گوش نمیو 
تواند رودابه و دخترانش را در خانة او پناه بدهد؟ شهین  شاهین پرسید که آیا می

خود بود، شهرناز به جایِ او فرمان داد که به آنان پناه بدهد و  از خود بی
بازماندگانِ جنگِ سرایِ ارجاسپ پاسدارشان باشد. نریمان سر جنباند و همراهِ 

 راهیِ سرایِ شاهین شد.
با آگاه شدنِ آزادگان از آنچه در پایتخت روی داده بود، خشمی خروشان در 

هایی  افراشت. شورش شد و درفشِ جنگ و ستیز برمی کشور برانگیخته می
فرودستانِ به جان آمده از  رگ در شهرها و روستاها پدیدار شد.کوچک و بز
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از سویِ دیگر،  تاختند. هایشان می وانگران و خانهری و ستم و سرکوب به تنابراب
پادشاهی در سراسرِ کشور به شورشیان و  0به فرمانِ خسرو، روزبانانِ

هایِ بسیاری  خانه گشودند. پروا دست به کشتار می بی تاختند و دینان می درست
و  مانده سرگردانخدای  شدند و زنان و کودکانِ بی پس از تاراج سوزانده می

 ماندند. می پناه بی
موبد مهرآذر چند روز پس از کشتارِ خانوادة ارجاسپ به استخر بازگشت. 

 نفرت و گفتاری سرد پذیرایش شدند. هایی سرشار از اش، همه با نگاه در خانه

 کرده است. دانستند که او در چند ماهِ بودنش در پایتخت چه می آنان می

تختی نشست  لبة برشویش  گفت و نه از جایش جنبید. او درود شهرناز نه به

 افسرده . بانویِها لمیده بود به نازبالش دراز کشیده و اش رویش که بانویِ خانه

. موبد از شهین پرسید و پاسخی کرد نگاهش را هم از خدایِ خانه دریغ می

 دریافت نکرد.

به بام خداوندِ سرای نگاهی  رسید. ت از سراچه به گوش میآوایِ برب

کرد.  پراکند و دل ریش می انداخت و آه کشید. آوایِ سازِ دخترش اندوه می

درمانده و ناتوان از جا برخاست، از پلکان باال رفت، ایوان را پیمود و به پلکانِ 

 بام رسید. پایش از رفتن بازماند، دست بر دیوار نهاد و چشم به بام دوخت.

خود را به پشتِ پلکان باال رفت.  پس از درنگی دراز پا پیش گذاشت و از

 نِ شهین با آوایِ سازش همراه بود.گو نوایِ زمزمه سراچه رساند و ایستاد. درِ

داشت آن ن رویِ کرد. پیشه را پریشان می مردِ ستم زاریِ دلخراشِ بانویِ داغدار

  از سخن گفتن با او شرم داشت. که چشم به چشمِ دخترش بدوزد،
                                                           

 ـ روزبان: نگهبان روز0
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در توان داشت به کار بست تا خسرو را از آسیب  موبد در پایتخت هر چه
گنجید که بازماندگانِ  رساندن به خانوادة ارجاسپ باز دارد، در باورش هم نمی

پهلوانِ پیر، مردن را خوشتر از زندگیِ آمیخته به ننگ دانسته و به سویِ مرگ 
 خواهند شتافت.

داد و  وش میاش گ نالة جگرگوشه به موبد پشتِ درِ سراچه ایستاده بود و
 از درنگی دراز، انگشت بر در کوفت.سرانجام پس  رمانده بود که چه کند.د

 روزِ شهین از ارِ دیگر بر در کوفت.چند ب نالید، نواخت و می شهین همچنان می
زد، نه پنجره  ها را کنار می خود را در سراچه زندانی کرده بود، نه پرده کشتار

ز پگاه تا بیگاه رویِ بستر افتاده بود و اشک افروخت. ا گشود و نه چراغی می می
 زد. دلتنگیش را فریاد می کردن و مویه زدن با سازریخت و گاه  می

 و به تاریکی و خاموشی دلبسته.از روشنایی و جوش و خروش گریزان بود 
دوخت، نه خواب داشت و  ینشست و چشم به ستارگان م ها در مهتابی می شب

بالید و زمانِ زایشش  زندی بود که در زهدانش میتنها امیدش فر نه خوراک.
 شد. شتابان نزدیک می

ن را موبد دست بر در نهاد و آ شنید. ین آوایِ کوبش بر در را نمیگویی شه
بانگ برآورد و با آوایی گرفته و لرزان از  فشرد، در هیچ از جای نجنبید.

رِ سرخورده دخترش خواهش کرد در را بگشاید. آوایِ ساز خاموشی گرفت. پد
 به خود نویدِ دیدار داد و آه کشید.

خاموشی به درازا کشید، موبد باز از شهین خواست در را باز کند. پاسخی به 
 سر بر آن گذاشت. از پای در آمد، پشت در نشست واش داده نشد. موبد  خواسته

گذشت، خواهشِ خدایِ درماندة خانه بارها ناشنیده انگاشته شد و زمانی دراز 
بد دست از پا درازتر از بام پایین آمد. شهرناز با دیدنش چشم بر هم نهاد و مو

 روی برگرداند.
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رویش خیره  خوابش نشسته بود و به پیشِ شهین بی هیچ جنبشی بر لبة تختِ
شت تکان خورد و بر زمانی دراز گذشت، کودکی که در شکم دا نگریست. می

جا پرید و دم و بازدمش آشفته شد، آبستن به یکباره از  بانویِ پهلویش لگد زد.
ای خفه از گلویش بیرون خزید، بربت را کنار  شکمش گذاشت، ناله دست رویِ

 نهاد و به سختی در بسترش دراز کشید.
به یادماندنی در  0مهری به آورد که درست یک سال پیش، شبِ دی به یاد می

ش بود. آن شب خود را پروا پذیرایِ پرندة بلندپروازِ آسمانِ دلباختگی بسترش، بی
و به ای که اسبِ سفید داشت  شاهزاده دید و شاهین را بخت می شاهدختی خوش

  زندانِ او راه یافته بود تا از بندِ اژدها رهایش کند.
سراچه گرم  مانند اشکش را روان کرد. ن شبِ بییادآوریِ خوشیِ زودگذرِ آ

بار از تهِ دل آرزو کرد که آن شب برایِ نخستین  زد. بانو به سختی دم می بود و
 مُرد. رفت و همراهِ او می ای کاش او نیز آن روز با شاهین می

زمانی دراز اشک ریخت و مویه کرد، گرمایِ جانکاهِ چیره بر سراچه توانِ 
 .جنبیدن را از بانویِ آبستن ستانده بود. تنش چون کورة آهنگران گدازان بود

ه هر جان کندنی بود از بستر برخاست و شب دیگر تاب نیاورد و ب نیمه نزدیکِ
هایِ پنجره را گشود. بادی  ها را کنار زد و لنگه پنجره رفت، پرده به سویِ

 خنک به سراچه وزیدن گرفت و جانی تازه در پیکرش دمید.
میزی که  نگاهی به آسمانِ روشن از مهتاب انداخت، آه کشید و به سویِِ

ه روی میز بود را برداشت و کمی آب در جام کنارِ درِ مهتابی بود رفت، تُنگی ک
ریخت، تنگ نهاد و جام را برداشت و باال برد، آبِ گرم را نوشید و جامِ تهی 

  شده را بر رویِ میز گذاشت.
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خوابش رفت و بر  دستی بر کمر و دستی بر شکم، پاکشان به سویِ تختِ
رفت، پرِ اش نشست و دست رویِ بربت کشید، آن را برداشت و به بر گ لبه

دستش سست شده بود، درنگ کرد و  را از زیرِ تارهایش بیرون کشید.شاهین 
 نبود، پرِ شاهین از دستِدرنگش به درازا کشید، دلسرد بود و شوری در سرش 

 سستش لغزید و فروافتاد.
شهین خیره به آسمانِ پیدا از پنجرة مهتابی بر جایش خشکیده بود و هیچ 

بربت را  خسته به خود آمد. انجام بانویِ دلذشت و سرجنبید. زمانی دراز گ نمی
بسترش دراز کشید و چشم بر هم نهاد و به خواب  کنار گذاشت و آرام رویِ

 رفت.
رویدادی  آبستنِ بامداد تابید. میتاریک  هِخوابگا مهتاب از درِ مهتابی به

از راه رسید  0ای پره د، شبگرفته بوبازی  به سپید را هایِ باد پرده باورناپذیر بود.
 زد و شتابان بیرون رفت. و چرخی در خوابگاه

تراوش کرده از  خَیِدر بستر خوابیده بود، چهرة گلگونش پوشیده از شهین 
خشکیدة  از گلویِ خس مانند ی خسآوای درخشید، مهتاب می پوستش زیرِ پرتوِ

در  آمد و پس از چرخشیباززنان به خوابگاه  بال پره شب آمد. بیرون می بانو
چارچوبِ درگاهش آویخت و  مهتابی رفت و وارونه بر باالیِ به سویِ سراچه

 هایش را گشود. بال
بادِ  ند داشت.خفته همانندِ کسی که زیرِ آوار مانده باشد دم و بازدمی کُ بانویِ

فتک و رنجور از خُ بانویِ خوابگاه وزید و موهایِ درونِ شبانگاهی بارِ دیگر به
ماه آرام پایین آمد و خود را در  تر از پیش کرد. پریشان ختک رابَ گرفتارِ

  درگاهِ مهتابی جای داد. چارچوبِ
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کامش خشکیده بود و سوزشِ گلویش آزارش  به یکباره از خواب پرید. بانو
درِ مهتابی  سویِ بهزنان از بستر برخاست و  و دم دست بر شکم نهاد داد، می

خواست بنوشد که دردی  می را پر کرد.میز را برداشت و جام  تنگِ رویِ رفت.
جام از  آب در گلویش انجامید. ناگهانی بر جانش چنگ انداخت و به پریدنِ

هایش از جا کنده شده و به  دستش رها شد، آنچنان سرفه کرد که پنداشت شش
 دهانش خواهند آمد.

خواب رساند و رویش  پس از کاسته شدنِ دردش به سختی خود را به تختِ
برخاست و نشست و چشمش به  ید، خواب از چشمش گریخته بود.ز کشدرا

 مانند شد. دچارِ ترسی بی د افتاد.ای که بر درگاهِ مهتابی آویخته بو پره شب
ند، کامش تلخ شد و اکاش را تر پرکِ دیوچهره زهره شب پرتوافشانی چشمانِ

 ایِپرتوه خسی بر خاک از گلویش بیرون خزید. سایشِ جیغش چون آوایِ آوایِ
رد و اندوهی ژرف در دلش سبزِ تابیده بر چشمانش پیکرش را سست ک

 دیگر نه درد داشت، نه ترس. برانگیخت.
چشمانش را به  شد.سوخت، سرش سنگین  پیکرش در گرمایی سوزان می

ای در  شنید، گویا جانِ تازهاز کوچه  آشنایی تقِ تق آوایِ داشت. میسختی باز نگه 
گمان  آمد، بی گویا سواری در کوچه پیش می، یز کردت گوش .کالبدش دمیده شد

 شنود. شاهین را می اسبِ پایِ تقِ تق نگِبود که آه
گیج و منگ دست دراز کرد و بربت را از کنارِ بالش برداشت، هرچه گشت 

پر را نداشت، سرانگشت بر  از جا برخاستن و یافتنِ توانِ .پرِ شاهین را نیافت
ش ا افسرده در دلِ پُراندوهی یِآنها شاد آوایِ رخاستنِکشید و از ب بربت تارهایِ

 برانگیخته شد.
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کرد بارِ  آرزو می دوخت. مهتابیچشم به  .شیهة اسب در گوشش پیچید آوایِ
 خروشید و برایِ اشک در چشمانش می هین کمند بیندازد و باال بیاید.دیگر شا

 وایِید، آوبارنواختن کرد، اشک از چشمانش فرآغاز به  .تاب بود ریزش بی
، زیرِ درختانِ سرای بیرونِموبد که شب را درهم شکست،  بربت خاموشی نیمه

 ه چشم دوخت.ز خواب پرید و سرجنبان به سراچخوابیده بود ا باغ
ی کشید و نوای می بربت تارهایِ پنجه بردرپی  پیریخت و  شک میاشهین 

زمین و آسمان  ه میانِبه یکباره شاهین را دید ک .پراکند ز و سوزناک میگدا دل
 .درخشید میماه پسِ سرش تن داشت و  ی سپید برا او جامه ایستاده بود،شناور 

د به سبزی گرایید دی چشمش سیاهی رفت، آنچه می نشست. خنده بر لبانِ بانو
 سبز به تندی چند بار مژه زد، پرتوهایِ ید.و چهرة شاهین زشت و تیره گرد

گاه شاهینِ  .شاهین پدیدار شد زیبا و درخشانِ ارِدیگر رخس پراکنده شدند و بارِ
 .را وارونه گونِ پرک روی و شب سیاه دید و گاه دیوِ مه را میسپیدجا

خوابگاه  آرام به درونِ شاهین به چرخش درآمد و آرام رامونِپی سبز پرتوهایِ
 پیچیدند و گِردِ خوابگاهِ تاریک چون مه درهم می پرتوها روان شد.

یک آن چشم از شاهین  . اوگرفتند در بر می نواز را بربت بانویِ د ونچرخید می
 .داشت برنمی
و  تر گرفته بود و دم به دم فشرده بر را در از زندگی کنده دل بانویِسبز  مهِ

از زیرِ پستانِ گویا  پدیدار شد که سرانجام زبانة آتشی سبز شد. تر می پررنگ
شتابان بلندی گرفت و اش  زبانهه تشی سبز و سرد کآ آمد. بیرون می چپِ شهین

 را فراگرفت. بانو پیکرِ سراپایِ
سبزی که پیکرش را  آتشِ هایِ زبانهو اشک  از پسِ نواز باردارِ بربت بانویِ

دید و دیگر نشانی از شاهین و  جز دیوی سبز و زشت چیزی نمی ،سوزاند می
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سوزانش  یکرِدودی سیاه و چرب از پ جای نمانده بود. بر او سپیدی و درخششِ
پروا پنجه بر  بی نشست. دیوار میپیچید و بر در و  می ت و در خوابگاهخاس برمی

سرخش روان بود  کشید، سرانگشتانش دریده شده بودند و خونِ می بربت تارهایِ
ش ا منِ جامهابربت و د ة سرانگشتانش رویِدریده شد گوشتِ و پوست همراهِ و

 ریخت. می
بانوی دست  پیکرِ سبز آنچنان زیاد شد که آتشِ یِها زبانهچندان نگذشت که 

 سبز در هایِ زبانهسیاه و  دودِ شد.ناپدید  آتشِ جادویی در میانِ شسته از زندگی
 گرفت. خاموشی میآرام  آرام بربت پیچید و آوایِ هم می
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