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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 بوشهر جزءِ پنج رمان برتر بوده است. یبزرگ ادب زهیجا یجشنواره مل نیداستان در نخست نیا

 یها از نام ها تیشخص ینامگذار یمتن برا نیمطلق است. در ا الیمطلق و خ تیواقع انیداستان مرز م ندیگو یم

 نیاما ا ستیخیتار یی. فضا، فضاستندین یخیتار یها تیها مترادف شخص تیشخص نیاستفاده شده اما ا یمیقد

 . تنها و تنها داستان.یخیتار یتیداستان است نه واقع کیمتن تنها 

 قدرت یباز

 فرزندان شاهنشاه هرمزد یافسانه

 

 یحکومت م نیسرزم نیبه نام هرمزد بر ا یشاهنشاه1 ن،یزم رانیاعراب به ا یاز حمله  شیپ م،یقد یزمان ها در

بهرام و خسرو داشت. از  زدگرد،ی ر،یشاپور، اردش یبود و او پنج پسر با نام ها انیکرد. عمر شاهنشاه هرمزد رو به پا

علتش عالقه  دیداشت. شا یدوست م گرانیاز د شیرا ب شتنام دا ریپسران، شاهنشاه فرزند دوم خود که اردش نیب

و به فرمان پدر، هرمزد با  یاسیبه علل س ،ی( بود. در روزگار جوانریهرمزد به زن دوم خود )مادر اردشاز حد  شیب ی

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 رکشو یخانواده  نیقدرتمند تر یزن اول خود )مادر شاپور( که از خاندان قدرتمند سورن که بعد از خاندان ساسان

به نام  یشخص ی)ورزگ فرمَدار( که بر عهده 2اعظم  ریو از جمله مقام وز یو کشور یاز مقامات لشکر یاریبود و بس

 یدار که از گذشته ها ولیبزرگ ت یهفت خانواده 4داشتند، ازدواج کرده بود. در آن زمان  اریقبادبود را در اخت3

 نیاز ا یکی یخود خاندان ساسان یبودند که در عصر ساسان تقدرت و ثرو یوجود داشتند، دارا نیزم رانیدر ا میقد

قدرت را داشتند. زن دوم، انتخاب خود هرمزد بود و  نیشتریکارن ب6سورن و 5خانواده بود و بعد از آن خاندان هفت 

ت یاز بزرگان به وال یاریاو را برخالف نظر بس نیشود. بنابرا نشیزن جانش نیعلت دوست داشت فرزند ا نیبه هم

داد. شاپور، پسر بزرگ تر که از طرز  یرشد حکم مفرزند ا ینیانتخاب کرده بود. اما عرف آن زمان به جانش یعهد

در جلب نظر  یاز پدر سع یدیدانست، بعد از ناام یرا حق خود م یناراحت بود، چون شاهنشاه اریفکر پدر بس

خاندان  گریکردند. از طرف د یم تیاز او حما دتبزرگان داشت و چون از سورن ها بود، قباد و خاندان سورن به ش

 یاز حد سورن ها و کم شدن قدرت خود در آن زمان را نداشت، به سرپرست شیجاه و مقام ب دنیکارن که چشم د

 لی( مزدگردیفرزند سوم ) انیم نیکرد. در ا یم تیحما ریاردش ینیاز نظر هرمزد و جانش روز،یبه نام پ یشخص

ماند. فرزند چهارم که دور ب یاسیداشته و از مسائل س یآرام یکرد زندگ یم ی. او سعشتبه قدرت ندا یچندان

 کیاو  نکهیداشت. با ا یگر یبه نظام یفراوان یبود، عالقه  ادیبهرام نام داشت و مادرش از خاندان بزرگ سپَند7

 یم ی. او با تمام توان سعدیخواب یشب ها در آنجا م یگذراند و حت یوقت خود را در پادگان ها م شتریشاهزاده بود، ب

به نام مهرداد داشت که مثل خودش از  ی. بهرام دوستاموزدیجنگ را هر چه بهتر ب یها یو استراتژ یکرد فنون رزم

 یاستاد بود، چنانکه م اریبا کمان بس یانداز ریبودند. مهرداد در ت کینزد گریکدیبه  اریبود و بس یخاندان ساسان

برادر که خسرو نام  نیفرود آورد. کوچک تر زانیگر ییبر گردن موش صحرا ریدور، ت یفاصله ا زتوانست سواره و ا

 بود. دهیزمان هنوز به سن بلوغ نرس نیداشت، در ا

 اریبس یمسئله  ینیشد. جانش یتر م کیبود و هر روز به مرگ نزد ماریبه سرعت در حال عبور بود. هرمزد ب زمان

از  یتا مدت گری. خاندان ددیبخش یم مناصب و عنوان ها را به خاندان طرف دار خود دیبود. قطعاً شاهنشاه جد یمهم

 تیدانست موقع ینم یبه آن باشد و کس یابیدست  یابر یگرید تیمنتظر موقع ستیبا یماند و م یقدرت به دور م

 دوباره به دست خواهد آمد.  یک

پزشک  یروز نکهینظر داشت، تا ا ریپزشک مخصوص که از خاندان کارن بود، ز ی لهیاحوال هرمزد را به وس روزیپ

 استیکه ر یبه نزد مقام د،ید نیکه چن روزیعمر هرمزد مطلع کرد. پ یانیساعات پا یکیمخصوص او را از نزد

 فاتیتشر سیکه به مالقات هرمزد برود. رئ تو امانت خلوت شاهنشاه را بر عهده داشت،رفت و از او خواس فاتیتشر

 یادا8و به شاهنشاه  ستادیسر او ا یباال روزیبود. پ دهیآرم نیزر یتخت یرا به حضور شاهنشاه برد. هرمزد رو روزیپ
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 روزیپ ؟یآمده ا نجایچه به ا ی: برادیشد از او پرس یم دهیشن یکه به سخت ییاحترام کرد. هرمزد با لبان لرزان و صدا

 میعظت فاتیتشر سی. رئیگفت: تو مرخص فاتیتشر سیانداخت. هرمزد به رئ فاتیتشر سیبه رئ ینگاه یر چشمیز

. اگر زبانم الل... ساعت مرگ شما فرا ارایگفت: شهر روزیپ فات،یتشر سیکرد و آنجا را ترک نمود. بعد از رفتن رئ

 نیسورن ها چن گریشما شود؟ قطعاً قباد و د نیجانش عهدی... ولگذارندیخاندان سورن م دیکن یفکر م ایبرسد. آ

پاسخ داد:  روزیبکنم؟ پ دی: به نظر تو من چه بادیپرس روزیتأمل کرد. سپس از پ یدهند. هرمزد قدر ینم یاجازه ا

را به عنوان شاهنشاه انتخاب  ریاز مرگ... خودتان اردش شیپ دیموضوع وجود دارد. شما با نیحل ا یراه برا کیفقط 

تأمل  یانداخت و قدر نییسورن ها را گرفت. هرمزدسرش را پا یسوء استفاده  یشود جلو یم لهیوس نی. بددیکن

ا ما کارن ها ب ت؛یداد: جانم به فدا روز،خوشحالپاسخی. پیکار به من کمک کن نیا یدر اجرا دیرد. سپس گفت:ت و باک

بغل هرمزد را گرفت. هرمزد با  ریز روزیکن. پ مکمخوب... ک اری. هرمزد گفت: بسمیکن یتمام قوا اوامر شما را اطاعت م

 از جابرخاست. روزیکمک پ

*** 

سپردند.  یم عهدیاصفهان را معموالً به ول9منوال بود که  نینبود. رسم آن دوران بر ا تختیدر پا در آن زمان ریاردش

را که از محارمش بود، به  ژهیو یکی. هرمزد پدندینام یاوقات با نام واسپوهرگان م یرا گاه التیخاطر آن ا نیبه هم

 در آمدن شتاب فراوان د،یبگو ریفرمان داد تا به اردش کی. هرمزد به پدفرا خوان تختینزد فرزند فرستاد و او را به پا

بزرگان، موبدان، شاهزادگان و  یبدارد. چند روز بعد به دستور هرمزد تمام یمخف گرانیموضوع را از د نیکند و ا

 یا نمر رگبز ییگردهما نیا لیکس علت تشک چیعجله به تاالر بزرگ قصر احضار شدند. ه بایو کشور یسران لشکر

زده بود،  هیبر تخت سلطنت تک یموبدان موبد را بر عهده داشت، )هرمزد که مدت فراوان10. آزادشاد که مقام دانست

و بسط دادن به قدرت مطلق شاهنشاه داشت.  ونیدر کم کردن قدرت روحان یدر طول مدت سلطنت خود سع

رفتار هرمزد ناراحت و منتظر  نیاز ا ونی. روحاندکاهش داده بو یرا تا حدود یمقامات روحان ارتیاخت نیبنابرا

شکل بر سر داشتند، به نزد  یاز بزرگان که کاله بلند استوانه ا یتعداد یبودند.( به همراه یتالف یبرا یتیموقع

کرد. همهمه همه جا را  یاطالع ی. قباد اظهار بدیکوچک بر سر داشت، رفت و از او علت جلسه را پرس یتاج11قبادکه 

سرها به طرف محل ورود شاهنشاه  یدربان مخصوص ورود شاهنشاه هرمزد را اعالم نمود. همه  فرا گرفته بود.

 سوانیبر سر نهاده و گ یمجلل اریبودند، کنار رفتند. هرمزد تاج کنگره دار بس ریاز بزرگان که در مس یبرگشت. عده ا

تاج به حالت افراشته قرار  یباال یمدور منسوج یبود. گو دایپ نیتاج زر انیسر و م یرنگش از باال دیمجعد سف

بلند و منظم هرمزد حلقه وار بر دوشش  سوانیگ یشده بود. دنباله  هیدو بال تعب12مدور  یداشت. در دو سمت گو

که پزشک  یبودند. او در حال زانیخورده از تاجش آو نیچ ییدراز و مربع شکل داشت. نوارها یشیبودند. ر ختهیر



 افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

 
6 

 

دست را برافراشته، انگشت سبابه را به 13او  دنیبزرگان با د ی. همه دیبود، وارد گرد را گرفته لشبغ ریمخصوص ز

 یکه در مکان مرتفع یدراز نمودند. هرمزد با کمک پزشک مخصوص سالنه سالنه به طرف تخت پادشاه شیسمت پ

سر داشت، همه جا پشت سر  ربا عالمت مخصوص ب یکه کاله نمد ییآن نشست. خواجه سرا یقرار داشت، رفت و رو

ه ک یلرزان یداشت. پس از نشستن بر تخت، هرمزد با صدا یسر او نگاه م یرا باال یکرد و مگس پران یشاه حرکت م

ناره از مقامم ک عهدیگرفته ام... به نفع ول میتواند آن را بلند کند، رو به حضارکرد و گفت: تصم یکرد تا م یم یسع

اد . بزرگان به هم نگاه کردند. قبدیباش یفرا خوانده ام... تا نظاره گر مراسم تاجگذار نجایبه ا. اکنون شما را مینمایریگ

ستارگان و برادر مهر  نیبه هرمزد گفت: درود بر شاه شاهان، قر میارشد تر بود، جلو رفت و بعد از تعظ گرانیکه از د

با  میتصم نی. کامالً واضح است که ادیهست اطیح دیقاماهنوز در  د،یماری... درست است که شما بقدریو ماه. سرور عال

تعمق شود و نظر بزرگان در آن لحاظ گردد تا نکند در  شتریموضوع ب نیدر مورد ا ستیبهتر ن ایعجله گرفته شده. آ

 یشماریبه قباد پاسخ داد: من ساعات ب یجد یلیبه ما رسد؟! هرمزد خ یو خلل دیوارد آ یانیاثر غفلت مملکت را ز

. اگر بعد از دیمخالف ریاردش ینیاز شما با جانش یقرار داده ام. من آگاهم که عده ا قیعم ین موضوع را مورد بررسیا

مملکت به انتظار  نیکه در شرق و غرب ا یدشمنان قدرتمند رد،یدر بگ یداخل ینزاع ینیمرگ من بر سر جانش

 میتصم نیدهند. بنابرا یما را مورد تهاجم قرار م یکنند و مملکت آبا و اجداد یاستفاده م تینشسته اند از موقع

حکومتش را کامالً  یها هیمدت پا نیکنم تا او بتواند در ا یریگ رکنارهیگرفتم قبل از مرگ به نفع شاهزاده اردش

 دو تا ح دید نی. قباد کنار رفت. شاپور که چنستیکنار با نی. بنابرایکن یرویاز نظر من پ دی. تو هم بادیمستحکم نما

خود را به طرف در سالن کرد و گفت:  ینشان دهد. هرمزد رو یهم شوکه شده بود، نتوانست عکس العمل یادیز

تعجب کردند. هرمزد  دنشیاصفهان است از د14کردند او در  یداخل سالن شد. بزرگان که فکر م ریداخل شو. اردش

بزرگان هرمزد از تخت برخاست و  رانیدگان حید یبه سمت تخت رفت. در جلو ری. اردشایتر ب شیگفت: پ ریبه اردش

 ینهاد. سپس حلقه  ریاو نشست. هرمزد با دستان لرزان تاج از سر خود برداشت و بر سر اردش یبه جا ریاردش

 را به دست او داد. یپادشاه یکرد و عصا ریرا از انگشت خود در آورد و به انگشت اردش یسلطنت

شد و از او  کیآزادشاد آرام به قباد نزد نیح نیل ترک محل بودند. در هم. بزرگان در حادیرس انیبه پا مراسم

شاهنشاه تاکنون  نیاز رسومات مرسوم. از اول یاریآن هم بدون بس یچه خبر است؟ مراسم تاجگذار نجای: ادیپرس

چه کاره  نجایکرده اند. پس تو ا یآن بود، تاجگذار داول، ساسان موب ریکه جد اردش تایآناه15شاهان در معبد هیتمام

بر سر داشت،  یکه او هم مثل خودش تاج کوچک روزیبه پ ی! قباد با ناراحت؟یدانستیموضوع نم نیاز ا یزیکه چ یا

 قطع شوند. دیکه با نمیب یماجرا م نیرا پشت سر ا یسودجوئ یانداخت و گفت: من دست ها ینگاه

*** 
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اقدام خود، در زمان  نیقرار داشت. او به عنوان اول ریاردش اریلکت در اختروز بعد هرمزد درگذشت. اکنون مم چند

 را هم به کارن یدیمناصب کل گرید ریاو منصوب کرده بود. قطعاً اردش یرا به جا روزیزنده بودن پدر، قباد را عزل و پ

 میکرد و سرانجام تصم اریموضوع تفکر بس نی. قباددر مورد ارندیپذرا ب نیتوانستند ا یسپرد. اما سورن ها نم یها م

حرکت نمود. به  تختیپا16بزرگ  یو به طرف آتشکده  دیپوش یخود را گرفت. شب هنگام او لباس مردم عاد

 ردم یزد: ا بیبود. نگهبان بر او نه ستادهیپشت در ا یا دهیدر را گشود. فرد رو پوش ی. در زد. نگهباندیآتشکده رس

مالقات با موبد بزرگ را کرد. نگهبان  یقباد تقاضا ؟یخلوت آتشکده را به هم بزن یکن یم... چه طور جرأت یعام

 یا قباد سکه رد؟یپذ یمثل تو را به حضور م یا یموبد بزرگ، مرد عام یکن یفکر م ایآ ن،یکوته ب یو گفت: ا دیخند

ن بود. نگهبا دیبع یفرد عام کیبه آن مقدار از  ی. دادن سکه ادبه نگهبان داد. نگهبان متعجب زر را امتحان کر نیزر

 با احترام کنار رفت تا قباد داخل شود.  نیدر لباس مبدل است، بنابرا یدانست که او بزرگ

ز ا یدر آتشکده نشسته و غرق تفکر بود که قباد و نگهبان بر او وارد شدند. آزادشاد به تند ییبه تنها آزادشاد

باد او ق یو به تته پته افتاد اما به جا دینگهبان ترس ؟یاجازه خلوت ما را بر هم زد یب لی: به چه دلدینگهبان پرس

آشنا لحن آزادشاد  یصدا دنی. با شناوردیمرد خواسته ام تا مرا به حضور شما ب نیجواب آزادشاد را داد: من از ا

 یمحل را ترک نمود. قباد که باالتنه کرد و  میکرد. رو به نگهبان کرد و گفت: ما را تنها بگذار. نگهبان تعظ رییتغ

به تن و روبنده بر چهره داشت، روبنده برداشت و سر تاس خود را برهنه نمود. آزادشاد از جا برخاست و  یکالهدار

 .دیانجام ده میرا برا یکشانده؟ قباد پاسخ داد: آمده ام تا از شما بخواهم کار نجایشما را به ا زیگفت: چه چ

 .دییفرماکنم ب یخواهش م _

 به شاپور که فرزند ارشد است برسد. یتا شاهنشاه دیکن یخواهم که همکار یمن از شما م _

 کرد تا بهتر سخنان قباد را بشنود.  زیرا کامالً ت شیگوش ها آزادشاد

 حیناصح یکار رد،ینظر بزرگان را در نظر بگ نکهیمقام دارد. شاهنشاه هرمزد بدون ا نیا یبرا یشتریقطعاً او حق ب _

. کنند نییپادشاه را به دلخواه خود تأ نیمنوال بوده که بزرگان جانش نیرسم بر ا میکه از قد یرا انجام داد. در حال

... دیکن ی. اما اگر شما با من همکارردیبگ شیهم راه پدرش را در مقابل موبدان در پ ریدارد که اردش یادیاحتمال ز

 دهم. شیموبدان را افزا اراتیاخت یبه شما باز گردانم و حت دهم که قدرت قبل از هرمزد را یقول م

 یعال یفرقه از نجبا کیبر  یاز آن ها مبتن کیشود و هر  دایسلطنت پ یدانست اگر چند مدع یم یبه خوب قباد

و اعتقاد ملت محسوب  مانیو مظهر ا ینیقدرت د ی ندهیگردد، چه او نما یاعظم قاطع م یروحان یمرتبت باشند، رأ

 نیتریانتخاب پادشاه مخصوص عال رایز اشتدر جلب نظر آزاد شاد د یسع ازیبا دادن امت نیشود. بنابرا یم
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موبدان موبد قدرتمند  یآنان رأ انیاختالف م17بود و در صورت وجود  رانیو دب انیو جنگ یطبقات روحان ندگانینما

گفت:  یرد. سپس آن ها را گشود و به آرامتأمل ک یشد. موبد بزرگ چشمانش را بست و قدر یمحسوب م یرأ نیتر

 ی. اما برامیکودتا کن ریشاهنشاه اردش هیبر عل میخواه یقباد خوشحال پاسخ داد: ما م د؟یآ یاز من بر م یچه کمک

از همه از شما حرف  شیسپهبد گودرز ب18گرفته شود.  انیدخالت سپاه یالزم است که جلو مان،یدر نقشه  تیموفق

تا پادگان  دیخواهم با او صحبت کن یفقط من از شما م ست،ین انیلشکر ایبه دخالت شما  یاجیدارد. احت یشنو

در موقع کودتا دخالت نکند و کنار بماند. موبد بزرگ با سخنان قباد موافقت کرد و قول داد تا با سپهبد  تختیپا

 گودرز صحبت کند.

*** 

 ریکه اردش یبه قصر رانهیخاندان سورن غافلگ انیگجودر خون و آتش فرو رفت. جن تختیپا یشب بعد همه جا چند

بود که ناگهان فرمانده  یاز زنان خود در بستر مشغول عشقباز یکیهمراه  ریدر آن اقامت داشت، حمله کردند. اردش

 یخواه یم ایابله. آ ی: ادیکش ادیشد. فر یصبانع اریبس ری. اردشدیگارد محافظش وارد اتاق خواب او گرد19 ی

 و دهیآن را د دیایتا هر که ب زندیاویدروازه به محل اقامتت ب نیتر کیدهم سرت را از تن جدا کنند و بر نزددستور 

موقع سرش را از دست داد؟! فرمانده بدون  یب یمحافظان ما چگونه با جسارت یعبرتش گردد که فرمانده  ی هیما

 یهمم یلیسرورم. اتفاق خ ستیکار ها ن نیا یبرا یمقدمه پاسخ داد: زمان یکند، ب میمقابل شاهنشاه تعظ رد نکهیا

 عی. خواهشمندم هر چه سررودیما از دست م ینشود، جان همگ یدگیتر به آن رس عیافتاده است که اگر هر چه سر

گارد از اتاق خارج شد. از  یهمراه فرمانده  شت،همانطور که لباس خواب به تن دا مهیسراس ری. اردشدییایتر با من ب

 نییبه پا وارید یبه همراه فرمانده به پشت بام قصر رفت و از باال ری. اردششدیم دهیجنگاوران شن ینعره  یدادور ص

کردند به زور وارد قصر  یم یموضع گرفته و سع وارهاید رونیسرباز تا دندان مسلح در ب یادی. تعداد زستینگر

آن ها را  یکردند جلو یم یکمتر از مهاجمان بود، سع اریشوند. سربازان گارد محافظ شاهنشاه که تعدادشان بس

افراد که هستند. چگونه به خود جرأت  نی: چه خبر شده است؟ ادیکامالً دستپاچه شده بود. پرس ری. اردشرندیبگ

 ریشما کودتا کرده است. اردش هیبر عل سورنپاسخ داد: سرورم، خاندان  مهیداده اند؟ فرمانده سراس یجسارت نیچن

شهر بفرست و از طرف ما به سپهبد گودرز فرمانبده به کمک  یرا به پادگان حومه  یکیفراوان پ لیداد: با تعج دستور

 چگونه به مقصد برسد؟ کیپ نیکرد: سرورم کاخ در محاصره است، ا می. فرمانده تعظدیایما ب

 . تمام توان خود را به کار بدار.ستین یزیما را از مرگ گر نصورتیا ریبرسد. در غ دیبا _

 چشم سرورم. _
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طور همان ریرفت. اردش نییشد، پا یکه به پشت بام ختم م یچیجدا شد و به سرعت از پلکان مارپ ریاز اردش فرمانده

تر در بس ریمشابه اردش یتیهم در وضع روزیپشت بام ماند. پ یباال ست،ینگر یم نییکه با چشمان بهت زده به پا

کارن که  انیکرد به جنگجو یو سع دی. او با عجله لباس رزم پوشدیسورن ها به او رس یکه خبر کودتا خفته بود

 شده بودند، نظم ببخشد. ریغافلگ

*** 

ر د ریکشته شده بودند. اردش یاز افراد گارد سلطنت یادیشده بود. قصر در شرف سقوط قرار داشت. تعداد ز صبح

ت داشت، خسته و کوفته نشسته بود. سالن پر از اجساد کشته شدگان و به دس یریکه شمش یسالن قصر در حال

از آن ها  یادیافتاده بود. تعداد ز سورنقصر به دست سربازان  یو محوطه  وارهایبود. د یگارد سلطنت یها یزخم

 . آن طرف در سربازان گارددندیکوب یکه در دست داشتند به در م یدرخت یپشت در سالن تجمع کرده بودند و با تنه

به سمت  میسالن شد و مستق یوارد محوطه  گرید یگارد از در ی. فرمانده رندیآن ها را بگ یکردند جلو یم یسع

سپهساالر ما کجا  یها روی: پس ندیاو از جا برخاست و از فرمانده پرس د،یرس ریبه اردش نکهیرفت. هم ریاردش

در  . ناگهاندیایبه کمکمان ب یکنم کس یسرورم. فکر نم دییت: مرا عفو فرماانداخ نییهستند؟ فرمانده سرش را پا

ا ر ریقتل رساندند و تنها اردش هقصر را ب نیساکن ی. آن ها همهختندیسالن شکست. صدها سرباز مهاجم به داخل ر

 یه در راهروهفت دودمان ممتاز بود، با عجل20از  یکیزنده گذاشتند. در همان زمان، بزرگ خاندن مهران که 

مختلف آتشکده  یبود تا خود را به محل موبد بزرگ برساند. در جاها دنیدر حال دو تختیبزرگ پا یآتشکده 

آتشکده نشسته بود که ناگهان در سالن  یبودند. آزادشاد در سالن اصل یبمذه فاتیمشغول انجام تشر ربدانیه21

 یکف کفشش بر رو یکه صدا ی. با عجله در حالدیباز شد و بزرگ خاندان مهران که بهمن نام داشت، وارد گرد

، دیکه بهمن به آزادشاد رس نیبه سمت آزادشاد رفت. هم افت،ی یآتشکده، در سالن انعکاس م یسنگفرش محوطه 

 تتخیتا پا ینکن یو کار یدست بگذار یطور دست رو نیهم یخواه ی: مدیپرس نیخشمگ ،یبدون سالم و احوالپرس

! کار ما فقط انجام رسومات است؟یشود؟ آزادشاد ناراحت شد و پاسخ داد: موبدان را چه کار با س رانیکامالً و

 انیخالت لشکرد یجلو یاز سپهبد گودرز بخواه ا: من مطلعم که قباد از تو خواسته تدیکش ادی. بهمن فرستیمذهب

ن ها سور نیشود. جنگ ب یتمام مملکت نابود م م،ینکن یکار چیکند و ه دایطور ادامه پ نی. اما اگراوضاع همردیرا بگ

دو خاندان در تمام مملکت  نیا والتیاقطاعات و ت گریکند. از طرف د یم رانیرا و تختیو کارن ها هم اکنون تمام پا

را در آشوب فرو برد.  نیزم رانیدر همه جا شود و کل ا یتواند باعث پراکنده شدن جنگ داخل یم نیاست. ا اکندهپر

 .ایآزادشاد چشمانش را بست. پس از چند لحظه تأمل دوباره آن ها را گفت: با من ب

*** 
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د ش نبرگستر یرفتند. در آنجا آزادشاد از سپهبد گودرز خواست تا جلو تختیو بهمن به پادگان بزرگ پا آزادشاد

رفتند و  یریدرگ ی. آن ها به محل هاختندیها ر ابانیبه داخل خ رید یلی. سربازان پادگان شهر خردیرا بگ یداخل

و  بادقیبرا ییها کیگرفته شد، آزادشاد پ یریدرگ یجلو نکهیسورن و کارن قرار گرفتند. بعد از ا انیجنگجو نیب

رفتند. در  تختیبزرگ پا یهر دو به آتشکده  روزیبروند. قباد و پ دارشیفرستاد و از آن دو خواست تا به د روزیپ

ممتاز، آزادشاد، بهمن و سپهبد گودرز حضور داشتند. آزادشادقباد و  یاز بزرگان هفت خانواده  یادیآنجا تعداد ز

 رانیرا و از آنکه  همه جا شیبزرگان به آن دو گفت: بهتر است پ یهمه  یرو یو جلو دیرا به نزد خود طلب روزیپ

 یبزرگان نم گریصورت من و د نیا ریفرو روند. در غ امیها در ن ریخاتمه داده شود و شمش یریدرگ نیبه ا د،یکن

هم  دی. بامیرا نظاره گر باش مانیمملکت آبا و اجداد یو نابود میبمان یتفاوت باق یشما ب یدر مقابل کار ها میتوان

 .میریرا بپذ ریاردش یشاهنشاه میتوان یو گفت: اما ما سورن ها هرگز نم دیاکنون... قباد به وسط حرف آزادشاد پر

 نیبزرگان را در انتخاب جانش گرینظر د دیباشد. شاهنشاه هرمزد با یحق شاپور است که فرزند ارشد م یشاهنشاه

را فقط به خاطر  یمنوال بوده است. هرمزد کار اشتباه نیرسم بر هم شهیهم هم امیاال میداد. از قد ینظر قرار م دم

و بدون در  یانجام داده است. اگر در مملکت رسمشود که شاهنشاه کار ها را فقط بنا به مطامع شخص یشخص لیم

 خواهد آمد؟ نیزم رانینظر گرفتن نظر بزرگان انجام دهد... قباد تمام حضار را از نظر گذراند و ادامه داد: چه بر سر ا

 درست است. نیبله ا _

 حق با اوست. _

ها در صورت تن گریقرار گرفته بود و از طرف د تیکه در اقل روزیکردند. پ دییسخنان قباد را تأ کیبه  کی بزرگان

به جز کوتاه آمدن  یکارن ها چاره ا گریماندن خود و د یباق یبرا د،یچرب یماندن زور سورن ها بر او و خاندانش م

 .دندیکش ی... بزرگان نفس راحتمیریپذشاپور را ب یپادشاه میگفت: ما حاضر نینداشت. بنابرا

 شرط. کیفقط به  _

: شرط شما دیپرس روزیرا به جمع بازگرداند. آزادشاد از پ یو نگران شیتشو گریبار د روزیکالم پ ی دنباله

طهارت آن  رایز زدیر نیوارد شود و خون شَهزادگان بر زم یصدمه ا ریبه جان اردش دیپاسخ داد: نبا روزیست؟پیچ

. داشت میاو بر نخواه یهرگز دست از خونخواه م،ینفر کشته شو نیاگر تا آخر یباشد و ما کارن ها حت یممکن م ریغ

ه کنم ک یخوب. من ضمانت م اریکند، بدون تأمل گفت: بس دایپ صلهیخواست هر چه زودتر موضوع ف یآزادشاد که م

خواست  یبه قباد انداخت. قباد هم که نم یا نانهینگاه خشم گ یچشم ریدر امان باشد. آزادشاد ز شانیجان ا

جان  یبرا روزیکنم. پ یگفت: من هم ضمانت م یو سپهبد گودرز را از دست بدهد، با ناراحت دآزادشا یبانیپشت
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همچنان حفظ کند  ندهیآ یبه دست آوردن قدرت را برا یخواست تنها شانسش برا یقائل نبود اما م یارزش ریاردش

دانستند. بزرگان جرأت  یم یسلطنت را حق خاندان شاهنشاه یمذهب باًیو تقر یبا احترام ذات انیرانیکه ا رایز

 علم مخالفت با شاهنشاه را برافرازند.  یساسان یسلطنت از تخمه  یمدع کی افتنینداشتند، قبل از 

ارن . خاندان کدیاو منصوب گرد یه جااز مقام سلطنت خلع شد و به زندان افتاد. سپس شاپور ب ریاردش بیترت نیبد

 .  دیرا حفظ کند اما مقام اول به سورن ها رس شینکرد و در عوض توانست قدرت و مقام خو یمخالفت گرید

*** 

 آنان به نسبت یشتیمع تیکه وضع ستندیز یم یاقوام صحراگرد ترک تبار ن،یزم رانیا یآن زمان در شمال شرق در

و  ییبودند تا مناطق آباد روستا یتیمنتظر موقع شهیتر بود. آنان هم فیض یرانیا نیو شهر نش ییمردمان روستا

خود آن  ییرا مورد هجوم خود قرار داده و آن مناطق را تاراج کنند. هرمزد در مدت بلند فرمانروا رانیا یشهر

رأت حمله به مناطق شمال اقوام در دوران حکومت هرمزد ج نیا نیمناطق را به مرزبانان قدرتمند سپرده بود، بنابرا

مقصر به شدت توسط  ی فهیشد طا یگرفت که باعث م یصورت م یاوقات حمالت کوچک یرا نداشتند. گاه یشرق

ود خ ی نهیرید یاقوام آرزو نیمناسب دست داد تا ا ی. با مرگ هرمزد و اتفاقات بعد از آن، فرصتدشو هیمرزبانان تنب

مختلف خصوصاً  لیقبا نیب یموفق شده بود، اتحاد یدر آن زمان گرومباتس نام نکهیرا تحقق ببخشند، خصوصاً ا

 شیافزا ستند،یز یم یداخل یقدرت آنان که معموالً همواره در نزاع ها لهیوس نیبه وجود آورد و بد هایونیخ

ا هم که ه نینش تختیرا مورد هجوم خود قرار دادند. پا یمناطق شمال شرق یبود. اقوام وحش افتهی یریچشمگ

به وجود  یمردم شمال شرق یترکان برا یکه با حمله  یبه وضع نابسامان یمسائل خود بودند، توجه چندان ریدرگ

. کردیتر م یآنان را جر یروزیو هر پ افتی یم شیترکان هر روز افزا حمالتآمده بود، نداشتند. دامنه و وسعت 

 یقرار گرفت. عده  دیبزرگ مورد تهد یو شهرها دیگرد رانیدر اثر حمالت ترکان و یاز دهات مرز یادیتعداد ز

زر خ ی اچهیدر لسواح یگرفته شدند. بردگان در بازارها یتوسط ترکان به بردگ یادیاز مردم آواره و تعداد ز یریکث

 یم تتخیبه پا یشدند. هر روز اخبار وحشتناک یفروخته م هیجنوب روس یخان ها ای یزانسیبه بازرگانان ثروتمند ب

قدرتمند و پس راندن  یارتش لیتشک یبرا یشد اما اراده ا یفرستاده م یاندک ینظام یاوقات کمک ها ی. گاهدیرس

ناراحت بود و احساس  انیو عدم توجه دربار یمردم شمال شرق سفناکا تیمهاجمان وجود نداشت. بهرام که از وضع

مهاجمان فرا خواند. بعد از  هیعل کاریاسواران را به پ22نقاط کشور فرستاد و  یبه اقص ییکرد، نامه ها یم تیمسئول

دالوران و  از یحدود سه هزار نفر در اطراف او جمع شدند. تعداد شان اندک بود اما همگ یفراوان عده ا یتالش ها

رفتن به  یا خود را براکردند. آن ه یم تیدر مقابل مملکت خود احساس مسئول تیبودند که در آن موقع ینام آوران

 دارینمود و به د یبود. بهرام خود اعالم آمادگ یونیبه فرمان هما اجیاحت متیعز یجنگ آماده نمودند. اما برا دانیم
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را بر عهده داشت رفت و خواست تا با شاهنشاه مالقات  فاتیتشر استیکه ر یشاهنشاه رفت. او ابتدا به نزد مقام

س از تا او باز گردد. پ ستادی. بهرام به انتظار ادینما فیاده فرصت خواست تا کسب تکلاز شاهز فاتیتشر استیکند. ر

 .رندیپذ یم حضوراحترام به بهرام گفت: شاهنشاه شما را به  یبازگشت. بعد از ادا فاتیتشر استیر قهیچند دق

ه بودند. قباد ک ستادهیدر حضورش ا انینشسته و دربار ییتخت فرمانروا یبود. شاپور رو یاز ظهر کسل کننده ا بعد

 تیدر آن جمع حضور نداشت و به مأمور یابه مسئله یدگیرا به دست آورده بود، جهت رس شیدوباره مقام سابق خو

 استوار در ی. سپس با قدم هادیسالن باز شد و بهرام وارد گرد یرفته بود. دربان ورود بهرام را اعالم کرد. در دو لنگه 

 یآن نشسته بود، رفت. در چند قدم یکه برادرش رو یبه سمت تخت ستند،ینگر یبه او م انیدربار که تمام یحال

 وت یمستمر ای... آ؟یخواه ی: چه مدیتفاوت پرس یاحترام کرد. شاپور سرد و ب ی. تا کمر خم شد و اداستادیتخت ا

: نه برادر. آمده ام تا ازتو خواهش کنم، کنم؟ بهرام پاسخ داد ادیمن آن را ز یخواه یدهد و م یکفاف اموراتت را نم

را از وجود متجاوزان  نمانیسرزم یبه آنجا بروم و مرز ها یشمال شرق یها نیکمک به مردم سرزم یبرا یاجازه ده

 بتوانند سخنان بهرام را درک کنند.  رکردند تا بهت زیگوش ها را ت انی. دربارمیپاک نما

ر ب ییایمردان آر لیفراوان است. خون اص یو نگران یکه باعث ناراحت دهیاز اوضاع آنجا به من رس یاخبار وحشتناک _

خوابند، اموال مردم به تاراج رود و  یم گانهیب منیاهر ریروند، زنان در ز یم یریشود، کودکان به اس یم ختهیر نیزم

 نی... که در استیهر اشراف زاده ا ی فهید: وظکر انیخود را به طرف دربار یگردد. بهرام رو رانیو بایز یشهر ها

کشورش رود... و از آن ها در مقابل دشمن سفاک  ی دهیخطرناک سالح برگرفته... به کمک مردم رنج کش تیموقع

 سهخود را به طرف شاپور برگرداند: من  یبه وجود آمد. بهرام رو انیدر دربار جانی. شور و هدیگر دفاع نما لهیح

 یآماده اند تا جانشان رادر راه وطن فدا کنند و برا یشخص یو اراده  لیبا م یکرده ام. همگ یهزار سوار جمع آور

 دیآمده ام تا از شما بخواهم که اجازه ده نجای. حاال هم به اندیمرگ را مزه مزه نما یدفاع از مردمان شربت ناگوارا

به خاک  یبروم. بهرام به طور ناگهان یشمال شرق یها نیبه سرزم نمبارزه با مهاجما یرا ترک کنم و برا تختیپا

 نیبه مهر تاج نشان مز د،یفشانیب یونیافتاد و در مقابل برادر سجده کرد: خاکسارانه خواستارم جوهر بر فرمان هما

ا شاپور ب کهنیبه سکوت گذشت تا ا یا قهی. شاپور بهت زده از جا خود برخاست. چند دقدیو به من اجازه ده د،ییفرما

پس...  نی... از ابخشمیرا به تو م یشمال شرق یها نیخوب... من...من حکومت سرزم اریلبان لرزان گفت: بس

شد:  یکن. اشک از چشمان بهرام جار رونیرا از کشورمان ب نیکوشانشاه لقب تو خواهد بود... برو و مهاجم

 .زدیسرانجام توانست از جا برخ نکهیماند تا ایدر حالت سجده باق قهیسپاسگزارم سرورم. بهرام چند دق

*** 
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زد. شاپور به  یدر بستر مقابلش به او لبخند م یانیعر مهیکرد. زن ن یخواب آماده م یشد. شاپور خود را برا شب

 سیسمت تخت خواب حرکت کرد که ناگهان در اتاق به صدا درآمد. شاپور به سمت در رفت و آن را گشود. رئ

پاسخ داد:  فاتیتشر سیشده است؟ رئ چه: دیاحترام کرد. شاپور پرس یبود، ادا ستادهیدر ا که پشت فاتیتشر

. دیایفردا ب دییشمارا مالقات کنند. شاپور گفت: به او بگو خواهندیبرگشته اند و م تیاعظم از مأمور ریسرورم، وز

. کرد و آنجا را ترک نمود میتعظ فاتیتشر سیمذاکرات خسته کننده ندارم. رئ یبرا یخسته ام و توان اریاکنون بس

بوسه لبانش را از لبان همبسترش جدا نکرده بود که در دوباره  نیو به بستر رفت اما هنوز بعد از اول ستشاپور در را ب

کرد.  میدوباره پشت در بود و تعظ فاتیتشر سیاز بستر برخاست و در را گشود. رئ یبه صدا درآمد. شاپور با ناراحت

اعظم اصرار کردند که  ریپاسخ داد: سرورم وز فاتیتشر سیچه شده است؟ رئ گری: ددیاز او پرس یشاپور با بدخلق

 یم کنیخوب. بگو هم ا اری: بسدیکش یانداخت و آه بلند نیی. شاپور سرش را پانندیحاال شما را بب نیهم دیحتماً با

شاپور  .دیکش یقصر قباد انتظار او را م یاز سالن ها یکیرج شد. در و از اتاق خا دیلباس پوش تی. شاپور با عصبانمیآ

ه : چدیاز قباد پرس یاحترام کرد. شاپور با بدخلق یوارد شد. قباد که پشتش به در سالن بود، برگشت و به او ادا

به  زیسرزنش آم یکه با نگاه یقباددر حال ؟یصبر کن یتوانست یآمده است که تا صبح نم شیپ یمهم یمسئله 

که شما برادر کوچک ترتان... بهرام را به  اندسرورم، به من اطالع داده  دیپاسخ داد: بخش ست،ینگر یشاپور م

 امر درست است؟ نیا ایخارج گردد. آ تختیتا از پا دیمنصوب کرده و به او اجازه داده ا یحکومت مناطق شمال شرق

 بله کامالً درست است. _

در  یا یاز شاهزادگان مدع کیکه هر دیدان یمگر شما نم یرانم... ول یخن بر زبان مگونه س نیکه ا دیمرا ببخش _

 یحس جاه طلب رایز ستیضرر یآدم ب زدگردیدر زندان است.  نکیهم ریمقام سلطنت شما هستند. برادرتان اردش

کامالً در  نجایاو ادارد.  یسر پرشور هیبق خالف. اما بهرام بر ستین شیب یدر او وجود ندارد. خسرو هم که کودک

رها شده باشد. بهتر است  دانیماند که از قفس آزاد، و در م یم یریحاال درست مثل ش یشما قرار داشت، ول اریاخت

 .دیریاو را بگ ینشده جلو ریتا د

شکست  ایشود...  یدر جنگ کشته م ایدارد. احتماالً  اریاو فقط سه هزار مرد در اخت د؟یآ یاز او بر م یمگرچه کار _

 یسلطنت تو خالص م هیبه اصطالح مدع نیگردد. در هر دو حالت... من از دست ا یبر م یخورده و با سرافکندگ

 .ییخراب ننما نگونهیو شب خوب ما را هم ا یو بخواب یشوم. پس بهتر است برو

 نیمن ا یب گفت: ولل ری. سپس زستادیاز قباد جدا شد و سالن را ترک نمود. قبادچند لحظه متعجب بر جا ا شاپور

 د.ش یخواه مانیپش ،یو پند مرا به کار نبرد یحرف مرا گوش نکرد نکهیروز از ا کیکنم. مطمئن باش  یطور فکر نم
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*** 

لحظات  نیحرکت بودند. در آخر یهمه بار سفر بسته و آماده  ارانشیشده بود.  ایحرکت بهرام مه یبرا زیچ همه

 یدر اتاق مخصوص خود در قصر، جلو ژهیرفت. من ژهینزد مادرش من یخداحافظ یجدا شد و برا گرانیبهرام از د

د. بو انیرفت، نما یاو که رو به زوال م ی چهرهگذشته هنوز هم در  ییبای. زستینگر یم رونیو به ب ستادهیپنجره ا

 دنیدر بود، با شن که پشتش به ژهیپنجره قرار داشت، وارد شد و به مادر سالم کرد. من یکه روبرو یبهرام از در

. پس از چند لحظه که مادر و فرزند دیبهرام برگشت. سپس ناگهان به سمت او رفته و فرزند را در آغوش کش یصدا

 میصمت ایکه با دستانش هنوز بازوان بهرام را گرفته بود از او جدا شد و گفت: آ یدر حال ژهیمن فشردند،یمرا  گریکدی

 پاسخ داد: بله مادر.  یآرام یانداخت و با صدا نییا پابهرام سرش ر ؟یخودت را گرفته ا

 دارم؟ تیرأ رییتغ یبرا یمن توان ایآ _

 بزرگوار. یا ریخ _

 مهیجمع شده بود. پشتش را به بهرام کرد و با انگشت چشمانش را پاک نمود. سپس رو به ند ژهیدر چشمان من اشک

 یبود، صندوقچه  یکه دختر جوان مهی. نداوریدر کنارش حضور داشت کرد و گفت: آن را ب شهیکه هم یمخصوص ی

پاسخ داد: آن را بگشا و خود با  ژهیمن ست؟یچ نی: ادیرا آورد و به دست بهرام داد. بهرام از مادر پرس یکوچک

 نیگفت: ا ژهیه باز ماند. من. بهرام صندوقچه را گشود. پر از گوهر بود. دهان بهرام چند لحظنیبب تیبایچشمان ز

. بهرام چشم از صندوق گرفت. سرش یکن به جا و درست از آن استفاده کن یتو. سع یاز جانب من برا ستیا هیهد

. در ییبگو یزیچ ستیگفت: الزم ن ژهیاز آنکه بتواند جمله اش را تمام کند، من شیمادر... پ یرا باال آورد و گفت: ول

 نیو خم است و مشکالت فراوان در آن وجود دارد. بنابرا چیپر پ اریگذاشت که بس یقدم خواه یضمن... تو در راه

 ژهیکرد. من زیرا کامالً ت شیگوشت قرار ده. بهرام گوش ها ی زهیآو شهیدهم، هم یرا که هم اکنون به تو م یپند

 مادرش تعجب کرده بود.از دشمانت بترس... بهرام از لحن کالم  شیاز دوستانت ب شهیهم23ادامه داد: 

 . ینیب یآن ها را م یتو قرار دارند و تو به درست یرو یچرا که دشمنانت در جلو _

 ژهیمنتظرت هستند. من هیبق رایبرو ز گریسکوت کرد: اما دوستانت در پشت تو سر تو هستند. حاال د یلحظه ا ژهیمن

خود را  یکه بانو مهیگشت. ند یبر گونه اش جار یاشک بهرام آنجا را ترک نمود، قطره ی. وقتدیفرزند را بوس یشانیپ

که با دستمال  یدر حال ژهیگردند. من یحتماً سالم برم دهمن؛ شاهزا یبانو دیگفت: نگران نباش د،ید یناراحت م

با او  انیدل تو هم که شده، خدا یبه حرمت پاک دوارمیکرد، پاسخ داد: ام یچشمان خود را پاک م یشده ا یگلدوز
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 یسفرفراوان نمود چرا که او رهسپار  یآتشکده شد. در آنجا بهرام را دعا یراه مهیهماندم به همراه ند ژهیباشند. من

 از آن نباشد. یبود، که ممکن بود بازگشت

*** 

 زیدر آن بر پا بود، در شهر ش یآتش سلطنت24آذرخوَش که  یحرکت کردند. ابتدا به آتشکده  ارانشیو  بهرام

 ینمودند.وقت یروزیطلب پ انیکردند و از خدا یهر کدام نذورات ارانشیرفتند. در آنجا بهرام و  جانیذرباآ25

که   دندیرا د یمعبد مرد یتر از خروج رفآن ط یخواستند از در معبد خارج شوند، کم یعبادتشان تمام شد و م

جمع شده بودند و هر کدام از آن ها در حد وسق  ریدور فالگ یادیکرد. افراد ز یم ییشگوینشسته و پ نیزم یرو

 نیجلو آمد و هم ومرثیاز سرداران بهرام به نام ک یکی نیح نی. در همدندیخریهنر او را م یبا دادن سکه ا شیخو

ه فقط را ک یا ندهیکه چگونه آ دینیمردم ابله را بب نیداد، گفت: ا ینشان م گرانیصحنه را به د آنطور که با انگشت 

سازد. در هر حال  یم یمردمان را خال بیروش ج نی. او هم با اندینمایطلب م یخاک یدانند، از انسان یم انیاخد

 مرد روباه نیبه تمسخر ا یلحظات فراغ، چند لحظه ا نیتا در آخر دییای. بستیاز تفنن ن یسخنان او خال دنیشن

 شگویپ یبه دنباالو روان شدند. او مردم را کنار زد و روبرو هیجلو افتاد و بق ومرثی. کمیشاد ساز شیاوقات خو شهیپ

 . ستینگر ومرثیسرش را بلند کرد و به ک شگویمرد... پ ی. آن گاه به او گفت: استادیا

 ؟یطالع مرا بخوان یتوان یم ایآ _

 .یمن بگذار یبسته  نهیدر کف دستان پ اهیس یحتماً، اگر سکه ا _

 نیدارم... بنابرا دیگفت: نه من در صِحَت سخنان تو ترد ومرثیدراز نمود. ک رثومیکف دستش را به سمت ک شگویپ

ر و من د ی. چنانچه درست گفته باشبندمیبا تو م یدهم، اما شرط یبه تو نم یگذارم. هم اکنون پول یبا تو م یقرار

ر صورت بهتر است د نیا ری. در غدیبه تو خواهم بخش رز یاسهیات صحت داشته است، ک ییشگویکه پ نمیبب ندهیآ

د. جامعه باش بکارانیفر گرید یبرا یسخت در راه است تا سرمشق یوگرنه تو را عقوبت ینباش نجایبازگشت من ا

 نکهیا یگفت: برا ست،ینگر ینم ومرثیبه ک گریکه د یانداخت و در حال نییسرش را پا د،یدستش را پس کش شگویپ

 نصورتیا ریوجود داشته باشد. در غ یکنم، الزم است در او اعتقاد ییشگویرا درست پ یکس ی ندهیآمن بتوانم 

 ریغ رشیضم دنیبندند و د یم گردد،یم دهیبر درونش تاب انیخدا یکه از سو یا ییراه را بر نور روشنا نیاطیش

را  هندیآ یتوان یروباه صفت رذل. اگر نم ی. ابکاریمرد فر ی: اِدیکش ادیاز کوره در رفت و فر ومرثیشود. ک یممکن م

از فرماندهان را از دست او  یکیمخصوص  نیسنگ یعصا ومرثیننما. ک سهیجهت مردم را سر ک یب ،یکن ییشگویپ

را  ومرثیدو دستش را سپر صورتش کرد اما بهرام دست ک شگویفرود آورد. پ شگویخواست آن را بر سر پ یربود و م
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اسواران سوار بر اسب منتظر  گریکه د یناراحت شد و آنجا را ترک نمود. او به سمت ومرثیگرفت و گفت: آرام باش. ک

 اریسکرد و گفت: ب ستندینگر یم ومرثیفرماندهان که به ک گریرو به د متیبودند، رفت. پس از رفتن او، بهرام با مال

نشسته اند و از دشمنان عنان صبر  ظارمانکارزار به انت نیادیزمان اندک است. م رایز میبرو زیخوب. بهتر است ما ن

خواست باز گردد، ناخدآگاه نگاهش بر صورت  یافکنند. همان طور که بهرام م مانیربوده شده تا پنجه در پنجه 

در درون بهرام به وقوع  یقفل شدند. انگار اتفاق گریکدیبر  شگویلحظه چشمان بهرام و پ کیافتاد. در  شگویپ

خواست به راهش  یکرده و رنگش زرد شد. بهرام سرش را تکان داد. آن گاه م رییتغ هم شگویپ یبود. چهره  وستهیپ

برگرداند و گفت: چه شده است؟  شگویاز پشت سر دست او را گرفت. بهرام رو به سمت پ شگویادامه دهد که ناگاه پ

به همراه  تیبرا یسرنوشت شوم ،و افتخار است اما سرانجام یهمراه با بزرگ ،یرو یکه تو م یپاسخ داد: راه شگویپ

را نجات داده بود، کم کم داشت از طرز  شگویکه پ یکن و باز گرد. بهرام با وجود زیخواهد آورد. پس از آن گر

 از عرصه ارید نیروم و قصد کدام یمن به کجا م یدان یگفت: اصالً مگر تو م یشد. با لحن محکم یرفتارش ناراحت م

توجه به سخن بهرام، بدون آنکه  یب شگویراند؟! پ یاالهه فرمان م نیکدام اریو بر آن د رمارا د انیخدا ییفرمانروا ی

 ریشود. در غ یم بتیآرام و شاد... و فرزندان فراوان نص یزندگ ،یدست او را رها کند، ادامه داد: اگر بازگرد

از  ومرثیمثل ک زیخودش ن دیترس یدر انتظار تو و تنها فرزندت خواهد بود. بهرام که م یسرنوشت غمبار نصورت،یا

سوار  که گرانیبه سمت د تیو با عصبان دیکش رونیبدهد، دستش را از دست او ب شگویدست پ یکوره در برود و کار

و  یا ستادهیا یزد: اکنون بر سر دو راه یم ادیهمچنان پشت سرش فر شگویبر اسب منتظرش بودند، به راه افتاد. پ

ان زم رایز یریدرست را بگ میپس بهتر است تصم ؛یکن یطلب م ندهیآ یرا برا زیچه چ هپرسند ک یاز تو م انیخدا

نمود. ن شگویبه سخنان پ یاست. بهرام توجه ریبرگشت ناپذ یینما یکه انتخاب م یگردد و راه یهرگز به عقب باز نم

 به راه افتاد.  نیزم رانیا یسوار بر اسب گشته و به سمت شمال شرق

*** 

آمد، هر  یبه جوش م رتشانیبزرگ که رگ غ یو اشراف زادگان خاندان ها یاز حکمرانان محل یتعداد ریطول مس در

 از سپاه ریبه غ ده،ید بیبه مناطق آس دنیاز رس شیکه بهرام پ یبه بهرام نمودند به طور یکدام در حد توان کمک

کردند، و  ینبرد م زیو کمان بود و با جنگ و گر ریتآنان  یاسواران، حدود سه هزار سوار سبک اسلحه که سالح اصل

سرانجام سپاه بهرام به مناطق  یطوالن یریمس مودنیداشت. بعد از پ اریدر اخت گانیپا26و  ادهیسرباز پ یتعداد

 یم یشمال شرق یها نیاز آوارگان که ازسمت سرزم ییشد. کم کم در راه دسته ها یم کیاز جنگ نزد دهید بیآس

 یم شیشدند، تعداد آن ها افزا یتر م کینزد یبهرام به سمت شمال شرق انیشد و هر چه سپاه یم دهیآمدند، د

. رندیکردند که از دشمن انتقام بگ ادیاسفبار آنان شوکه شده و سوگند  تیوضع دنیاز د ارانشی. بهرام و افتی
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ر دنبال شود. اگ یشتریب بتیو ه با شدت یشد، دستور داد که مقررات نظام کینزد یبهرام به مناطق جنگ نکهیهم

به طور کامل لباس  یکردند، بعد از ورود به مناطق جنگ یرا فقط حمل م یجنگ لیسربازان او تا آن زمان سالح و وسا

که تماماً زره پوش بودند،  یزمان اسواران سوار بر اسبان جنگ نینبرد بودند. بعد از ا یآماده شهیو هم دهیرزم پوش

که  دیچسبیآهن بر بدن م نیشده بودو چنان ا دهیاز صفحات آهن  پوش یبکل زیتن افراد اسوار ن .نمودندیحرکت م

 یبر رخ م یمحافظت چهره نقاب یکرد. اسوارن برا یم تیبدن تبع یمفاصل خشک زره بسهولت از حرکات اعضا

که در مقابل چشم و  یککوچ یممکن نبود بر بدن کارگر شود، مگر در سوراخ ها یریت چیجهت ه نیافکندند و بد

 نیلبته ا. ادندیکش یکرده بودند و از آنجا با کمال صعوبت نفس م هیتعب ینیب یسوراخ ها ریکه ز یکیبار یشکاف ها

 کرد و لباس رزم آنان سبک تر و راحت تر بود. یدر مورد سربازان سبک اسلحه کمتر صدق م بیترت

سوار بر اسبان زره پوش، غرق در آهن و  ارانشیطور که بهرام و  نیبا دشمن، هم ییارویاز رو شیلحظات پ نیآخر در

اسواران را  تیمرد جمع نکهینشسته بود. هم رشانیروبرو شدند که در مس یرفتند، با مرد یم شیپوالد، آرام به پ

اش بر خالف صورت  یاندام بود وصورت استخوان غرآمد. او جوان و ال شیاز جا برخاست و به سمت آنان پ د،ید

بر تن داشت.  یساده ا دیدست سف کیبود. لباس  یتر از افراد عاد دهیکش یاش اندک یمو نداشت. بلند گرانید

. با ادستیآمد، ا یکه به سمتش م دپوشیمرد سف دنیکرد، با د یحرکت م گرانید شیشاپیبهرام که سوار بر اسب، پ

. مرد به سمت بهرام  که از زرق و برق زره، ستادندیکردند، ا یکه پشت سرش حرکت م انیلشکر هیماو تما ستادنیا

از دالوران  یکه شاهزاده بهرام با سپاه امدهیارشد تر است رفت و گفت: شن گرانیلباس و درفشش مشخص بود، از د

باک؟ بهرام به  یآن دالوران ب دیشما هست ایآمده است. آ یشمال شرق یها نینبرد با ترکان از غرب به سرزم یبرا

ه ک یدر حال یسرباز د،یدرخش یاش م یسرش را تکان داد. در کنار دست او که جوشن بر اندام عضالن دییتأ ی نشانه

ن م د،ییپوش گفت: اگر اجازه فرما دیبود. مرد سف ستادهیدرفش مخصوص او را به اهتزاز در آورده بود، سوار بر اسب ا

راه صعب العبور به ما  نیعبور از ا نیکه در ح ی. بهرام با لبخند پاسخ داد: ما از هر کمکمیایشما ب اخواهم ب یهم م

 زد و جلو یکه از خاندان کارن بود، به اسب خود ه ومرثی. ناگهان کییایبا ما ب یتوان ی. ممیکن یشود، استقبال م

 نیست جاسوس دشمن باشد. حتا اگر ا. ممکن استیمرد ک نیا میدانیآمد. سپس رو به بهرام گفت: سرورم... ما نم

برگرداند و ادامه  دپوشیرا به طرف مرد سف شیرو ومرثی. کدیآ یبرم ینظام ریفرد غ کیاز  یطور نباشد... چه کمک

که افسار در  یپر التهاب جنگ، سواره در حال یها دانیدر م یتوان یم اینه؟ آ ای یزدن بلد هست ریداد: اصالً تو شمش

 رثومیبه ک دپوشیمرد سف ؟یرا نگاه داشته، تا در بدن دشمن غدار فرو بر نیسنگ ی زهیبا دو دست ن ،ینداردست 

تجار بزرگ شده  نیاما چون در ب ستمین یداشت، پاسخ داد: من جنگاور چندان خوب دهیورز یو اندام دهیکش یکه قد

ع کرد و گفت: قان ومرثی. بهرام با اخم رو به کدیدار ازیبلد ن کراهی. قطعاً شما به شناسمیم یام، تمام راه ها را به خوب

 اریگفت: بس دپوشیانداخت و کنار رفت. بهرام اخم از چهره گشاد و رو به مرد سف نییسرش را پا ومرثیک ؟یشد
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. بهرام گفت: ورشان، از یخوانند سرور گرام یپوش پاسخ داد: مرا وَرشان م دیمرد سف ست؟یخوب راه بلد،نام تو چ

. بهرام رو به مهرداد که پشت سرش یده یو راه را به ما نشان م یکن یه به بعد، تو در کنار من حرکت ملحظ نیا

ب که افسار اس یها،در حال گانیازپا یکی. چند لحظه بعد، اورندیمرد ب نیا یبود کرد و گفت: بگو اسب برا ستادهیا

را به دست بهرام داد. بهرام افسار اسب را به دست  را در دست داشت، جلو آمد و افسار یقبراق اریزره پوش بس

ز . بعد ادیپر نیز یاز او انتظار نداشتند، رو گرانیکه د یا ی. ورشان با چابکایورشان داد و گفت: سوار شو و با ما ب

کردند،  یحرکت م گریکدیسوار شدن او، لشکر بهرام دوباره به حرکت درآمد. همان طور که آنان سواره تنگاتنگ 

 نیا اتیشد و آرام در گوش او زمزمه نمود: من از ن کیرا جلب کند به مهرداد نزد یتوجه کس نکهیبدون ا ومرثیک

خود نموده، پس ما که  ریقلب سرور ما را به چنگ آورده و دل را اس یمرد در هراسم. معلوم است که با چرب زبان

آن  بد تر از ایبر شاهزاده  یمرد گزند نیاز جانب ا ندتا نک میبهتر است مواظب باش م،یواالحضرت قیخدمتگزاران صد

تأمل کرد. سپس به  یدهان خود را از کنار گوش مهرداد کنار آورد. مهرداد اندک یبه آرام ومرثیبر کل لشکر رسد. ک

 خوب. اریپاسخ داد: بس یآرام

*** 

 د،یرس یبه نظر م کینزد اریبس یریرفت. به دستور بهرام چون درگ یم شیبه سمت شمال پ اطیبهرام با احت سپاه

 یحرکت م گرانیبه اصطالح قراوالن بودند، جلوتر از د ای شاهنگانیپ27که از گروه  زتکیسوار ت یمهرداد و تعداد

کنند.  یریتوسط دشمن جلوگ یشدن سپاه اصل ریفلگو هم از غا ند،ینما یکردند تا هم اطالعات الزم را جمع آور

و چند منزل آن طرف تر اتراق کرد. بهرام با  دیخراسان بزرگ بود رس یکه کرس بورشاین28 کیسپاه بهرام به نزد

فراوان داشت که  یخبر از جانب مهرداد شد. او سع دنیگماردن چند نگهبان به سربازان استراحت داد و منتظر رس

 اریبس یساعت بعد مهرداد بازگشت و خبرها کیبدارد. حدود  یمخف گرانید دیتا حد امکان از د احضور لشکرش ر

 نیاز سربازان سرزم یسپاه نیترکان قرار دارد. همچن یدر محاصره  شابوریآورد. او به بهرام گزارش داد که ن یجالب

از شهر اتراق کرده است. مهرداد  ترآن طرف  یها، نرسه، کم نیمرزبان آن سرزم29یبه فرمانده یشمال شرق یها

از آن  و دهیاز آنِ آنان گرد یروزیتعداد نفرات ترکان، پ یدو طرف اتفاق افتاده اما به علت برتر نیب یگفت که نبرد

 رانیجرأت کمک به محاصره شدگان شهر را ندارد. بهرام از مهرداد خواست تا او را به محل سپاه ا یرانیپس سپاه ا

، همراه محافظ مخصوص بهرام، در خفا و در لباس بگذارند انیدر م گرانیموضوع را با د نیآنکه ا دونببرد. آن دو ب

واقعه مطلع بود و در  نیاز ا ومرثیتنها ک انیتمام لشکر نیحرکت کردند. از ب رانیمبدل به طرف محل اتراق سپاه ا

مالقات با نرسه را  یو تقاضا دندیرس انیرانیا. بهرام و مهرداد به لشکرگاه دیامور گرد ینبود بهرام مسئول اجرا

از  یکینمود.  یورودِشان را گرفتند. مهرداد با اصرار فراوان و با دادن زر آنان را راض ینمودند اما نگهبانان جلو
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 ناز ورود به چادر نگهبانا شیقرارگاه برد. پ هینگهبانان همراه بهرام و مهرداد شد و آنان را به چادر بزرگ فرمانده

قرار داده و سالح آن ها را گرفتند. بعد از ورود به چادر، نگهبان از  یمحافظ را مورد بررسبهرام، مهرداد و  لیوسا

بود، بازگشت.  دهیپهن و ورز یکه از لحاظ عرض یبا قد متوسط و اندام یبا مرد قهیو بعد از چند دق دیآنجا خارج گرد

از  یبا لحن تلخ هیاست. افسر بلند پا هیکه از افسران بلند پا دمرد مشخص بو یها یاز عالئم پوشش بدنو سردوش

با مرزبان نرسه  میخواه ی. ممیمهرداد به او پاسخ داد: ما از دربار آمده ا د؟یخواه ی: چه مدیبهرام و مهرداد پرس

نرسه  مرزبانمهران و معاون 30از خاندان بزرگ  ردادیبا همان لحن تلخ گفت: من ت هی. افسر بلند پامیمالقات کن

همراه خود خارج نمود و به دست  لیرا از وسا ی. مهرداد طوماردییبه من گو د،ییبه او بگو دیخواه یهستم. آنچه م

خواند، ناگهان حالت  یطومار را گشود و آن را خواند. همان طور که او طومار را م یبا بد اخالق ردادیداد. ت ردادیت

نگهبان از چادر  نکهیگفت: ما را تنها بگذار. نگهبان چادر را ترک نمود. هم نکرد. آن گاه به نگهبا رییچهره اش تغ

که شما را نشناختم شاهزاده. مهرداد در  دیکرد و گفت: مرا ببخش میدر مقابل مهرداد تعظ ردادیخارج شد، ناگهان ت

را به سمت بهرام  شیرو ردادیشاهزاده بهرام هستند، نه من. ت شانیداد، گفت: ا ینشان م ردادیکه بهرام را به ت یحال

ا : مرزبان نرسه کجدی. بهرام از او پرسدیکرد، گفت: باز هم مرا ببخش یم میکه دوباره تعظ یبرگرداند. سپس در حال

 نی... مرزبان نرسه در حمیبگو دیبه بهرام پاسخ داد: متأسفانه با ردادیام. ت دهیرا ند شانیهستند؟ مدت هاست که ا

 ی هیحفظ روح یخبر را برا نیدر اثر شدت جراحت وارده درگذشت. اما ما ا روزیو د شتابرد یکار ینبرد زخم

. در حال حاضر از افسران موجود من از همه ارشدتَرَم. بهرام چند لحظه سکوت کرد. مینگاه داشت یسربازان مخف

  ؟یدار اریچند نفر سرباز در اخت نمیمتأسفم. خوب، بگو بب یلیسپس گفت: خ

 یم لیها تشک گانیرا پا یو مابق ینظام جنگ ادهیدر حدود پانزده هزار نفر که دو هزار نفر آن ها سوار، سه هزار پ _

 دهند. 

 دشمن چگونه است؟ تیوضع _

 را شابوریهزار نفر هستند و هم اکنون شهر ن یآنان در حدود س یاز زنان، کودکان و سالمندان، مردان جنگ ریبه غ _

 دارند. شیوخ یدر محاصره 

 ؟یدر خدمت من باش یحاضر ایآ رداد،یخوب ت اریبس _

 باعث افتخار من است که در رکاب شاهزاده خدمت کنم. _

 من باش.  نینگهدار و منتظر فرام یپس آمدن ما را از همه مخف _
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 یمن اشتباه گرفت یامرد که تو او را به ج نیداد، ادامه داد: نام ا ینشان م ردادیکه مهرداد را به ت یدر حال بهرام

آورند. بهرام بعد از  یتو م یمرا برا نیدو نفر فرام نیو مورد اعتماد من است. ا یمحافظ شخص یکی نیمهرداد... و ا

همراهانش به محل اقامت سپاه خود بازگشت. سپس تمام افسران را  نمود و با یخداحافظ ردادیجمله از ت نیگفتن ا

ر به چاد کیبه  کینبرد با ترکان مشورت کند. فرماندهان ارشد سپاه بهرام  یجمع نمود تا با آنان در مورد چگونگ

 وطور که بهرام  نیجنگ آغاز شد. هم یشورا ینشستند. آن گاه جلسه  یبزرگ زیوارد شدند و پشت م یفرمانده

که با نگهبانان چادر که  یو در حال دیگرد یافسرانش مشغول بحث بودند، ناگهان ورشان به زور وارد چادر فرمانده

را به  یمهم اریخواهم مطالب بس یبود، رو به بهرام گفت: سرورم، م ریکنند درگ یریخواستند از ورودش جلوگ یم

چادر را  م،ی. نگهبان ها ورشان را رها کرده و بعد از تعظعرض شما برسانم. بهرام با دست به نگهبان ها اشاره کرد

 یب نگونهیامر مهم تو را واداشت که ا نی: چه شده است؟ کدامدیترک نمودند. سپس بهرام با اَخم از ورشان پرس

من لشکرگاه را ترک کرده و به  د،ینبود نجایمدت که شما ا نیورشان پاسخ داد: در ا ؟یوارد شو نجایادبانه به ا

 اطراف پرداختم.  یبررس

 شد. دایتعجب در چهره بهرام هو آثار

را در محاصره گرفته اند.  شابوریرا شکست داده و ن رانیهزار نفر از ترکان، سپاه ا یمتوجه شدم که حدود س _

وز از هن دوباره با ترکان را ندارند. ترکان یاردو زده اند و جرأت مقابله  شابورین رونیپس از شکست ب رانیا انیسپاه

است، اما نفرات ترکان در طول دشت پخش شده  شتریحضور ما مطلع نگشته اند. درست است که تعداد آن ها از ما ب

ول ط ادیز یخبر یب نیدشمنانشان خبر ندارند. اما ا یکمک یروین دنیها از رسرا در محاصره گرفته اند. آن شابوریو ن

ترکان  هو ب میهماهنگ کن یرانیتر با سپاه ا عیهر چه سر دیند شد. باو آن ها از حضور ما مطلع خواه دینخواهد کش

ه آن حرب نیکنند. با ا یریپخش هستند تا از ورود آذوغه به شهر جلوگ شابوری. نفرات دشمن در اطراف نمییحمله نما

زه تا یقوا یبا حمله  ی. اما وقتندیمجبور نما میو دادن تلفات به تسل میمستق یتوانند شهر را بدون حمله  یها م

به سرعت دست به  ردیگ یم میتصم شانیفرمانده  نیخواهند شد. بنابرا رینفس ما مواجه شوند، کامالً غافلگ

د تواند از تعدا یروش او م نیزند تا بتوند نفراتش را جمع کرده و دوباره دست به حمله مجدد بزند. با ا ینیعقبنش

آن ها  اشمهماهنگ کنم و به فرمان  یرانیا یاما اگر من با سپاه شکست خورده ما استفاده کند.  هینفراتش عل شتریب

که آن ها  یتوانم درست در هنگام یسکوت کرد و سپس با شوف ادامه داد: م یاز من اطاعت کنند... ورشان لحظه ا

 شتریهد شد. بما خوا بینص یبزرگ یروزیپ بیترت نیهستند، راهِ شان را سد کنم. بد ینیبه سرعت مشغول عقبنش

ما  یاسلحه  نیسربازان سنگ یآن ها در محاصره  انچهشده است. چن لیتشک یریعشا کیچر ینفرات دشمن از قوا

نترل نفرات ک یهستند و فرماندهان رو ینیببرند و چون در حال عقبنش شیتوانند از پ ینم یادی... کار زرندیقرار بگ
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و  رندیگیدر اطراف موضع م راندازانیحالت...ت نیخواهد رفت. در ا نیکامل ندارند، نظم و انضباطشان کامالً از ب

... و سواران سبک اسلحه کنندیباران م ریاسلحه دور هم جمع شده اند، ت نینفرات دشمن را که با فشار سوارن سنگ

د. آورن یکرده و از پا در م بیدشمن را تعق انیاست، فرار شتریاسلحه ب نیکه سرعتِ شان به نسبت سواران سنگ

. دهان تمام افسران بلند مرتبه میبه دست آور یبزرگ یروزیدشمن... پ یعدد یبرتر رغمیعل میتوان یما م نگونهیا

تفکر کرد. سپس سرش را بلند کرد و به سرعت گفت:  یانداخت و اندک نییبهرام، باز مانده بود. بهرام سرش را پا

 یخودش که به حالت خبردار باال یرا به طرف محافظ شخص شی. بهرام رومیکن یکار را م نی. همستیعال اریبس

او درست مثل دستورات خود من اطاعت  نیبگو از فرام ردادیمرد برو و به ت نیبود کرد و گفت: همراه ا ستادهیسرش ا

از  او نگو که ردادی. سپس آرام در گوش او زمزمه نمود: به تاوردیب نییکند. بهرام به محافظ اشاره کرد تا سرش را پا

گوش  یاز او اطاعت نکند. بهرام سرش را از رو گریدمطلب  نیا افتنی... چون ممکن است با درستیاشراف زادگان ن

. دینبرد آماده شو یتر نفراتِ تان را جمع کرده و برا عیمحافظ برداشت و رو به سردارانش گفت: هر چه سر

و  دیکش یمهرداد آرام بهرام را به کنار ،یشلوغ انیر محال، د نیبرخاستند. در ا زیفرماندهان به سرعت از پشت م

... من هم به او اعتماد ندارم. اگرجاسوس یمرد در هراسند. راستش را بخواه نیکرد: فرماندهان از ا زمزمهدر گوش او 

ما را  یخود ما را در دام کشد، چه؟ ممکن است او همه  یباشد تا با چرب زبان دهیکش ینقشه ا مانیدشمن باشد و برا

مرد صرف نظر  نیا یجنگ یعال یتوانم از نقشه  یتفکر کرد و  گفت: در هر حال من نم یبه کشتن دهد. بهرام اندک

... یدیناروا در او د ینکشد. اگر قصد ینقشه ا مانیتا برا یکن یو مواظبت م یرو ی... تو هم همراه او منیکنم. بنابرا

 مهردادعت بده. مهرداد سرش را تکان داد. آن گاه آن دو از هم جدا شدند. فرمان مراج ردادیدَر دَم هالکش کن و به ت

به سرعت عازم  انیسپاه گریحرکت نمود. بهرام هم با د ردادیبه همراه ورشان و محافظ بهرام به سمت سپاه ت

افکار او را سخنان مهرداد بارها به ذهن بهرام آمد و  ریجانانه دهد. در طول مس یشد تا با ترکان مصاف شابورین

ترکان، او با  یپراکنده  انیلشکر یدر هنگام حمله به جا گرمشوش نمود. اگر واقعاً ورشان جاسوس دشمن بود، چه؟ ا

افکار به  نیداد؟ هر بار که ا ینشان م دیبا یآن گاه چه عکس العمل د،یگرد یدشمن مواجه م یهزار سرباز آماده  یس

  ل. در هر حادیکرد خود را از شر آن ها رها نما یم یداد و سع یکرد، او سرش را تکان م یذهن بهرام رسوخ م

 .رفتیپذیآن را هم م سکیر دیگشته بود. بهرام با فیها گرفته شده و کارها رد میتصم

*** 

و  ش بودندترک در اطراف شهر پخ انی. همان طور که وَرشان گفته بود، سپاهدندیرس شابوریبه ن انشیو سپاه بهرام

 گریآن طرف تر از شهر، زنان، کودکان، سالمندان، احشام و د یرا در محاصره داشتند. کم شابورین ینیچون نگ

فرمان حمله داد. در  د،ید نیشد. بهرام که چن یم دهیبه جنگ آمده بودند، د یا لهیترکان که به صورت قب ملکیما
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راکنده کردند تا نفرات پ ینیوَرشان به سرعت عقبنش ینیب شیق پشده و مطاب ریاو ترکان غافلگ یناگهان یاثر حمله 

به  ردادیورشان، سپاه ت قیدق ینبرد شوند اما در اثر زمان بند دانیم یکرده و دوباره راه یآورخود را جمع ی

شد که تا آن مرحله از جنگ  انیرانیا بینص یا یروزیو چنان پ دیآن ها را مسدود نمود. مصاف آغاز گرد راهسرعت 

به اسارت درآمد و اموالشان به  شانیهااز ترکان کشته شده، خانواده یادیبودند. تعداد ز افتهیهرگز بدان دست ن

به  شده و ادهیبهرام چشمش به او افتاد، از اسب پ که نیاز آن ورشان بود. هم یبراست یروزیپ نیگرفته شد. ا متیغن

گرفت، در گوشش زمزمه نمود: مرا ببخش که به خاطر سخن  یکه او را در آغوش م ی. سپس در حالدیسمتش دو

 گرید شتریدر جواب بهرام نگفت. حرکت بهرام موجب حسادت ب یبه تو شک کردم. ورشان سخن  گرانید ینیچ

 .دیگرد ومرثیزادگان بودند و خصوصاً شخص ک شرافاز ا یفرماندهان که همگ

*** 

 ییشدند. بزرگان شهر به استقبال آمده و مردم که از رها شابوریوارد ن انشیاز شکست ترکان، بهرام و سپاه پس

 یرا کرس شابوریکردند. بهرام ن ییرایمثل قهرمانان پذ انشیخشنود بودند، از او و سپاه اریبزرگ بس یخود از خطر

نبرد با ترکان از آنان دعوت نمود.  یخراسان فرستاد و برا انرگامرا و بز گرید یبرا ییها کیخود قرار داد. از آنجا او پ

از همه از اوضاع موجود مطلع بود، او را فراخواند تا در مورد ادامه  شیب ردادیدستش ت ریافسران ز نیسپس چون از ب

 نبرد با او مشورت کند. ی

خدمت کرده و  یشرق یدر مرزها یمتماد نایبود. او سال یمیکهنه کار و قد یپنجاه ساله، سرباز باًیتقر یمرد ردادیت

در آن مناطق و  دنیجنگ یو بَم ها ریبا تمام ز نینموده بود. او همچن یرا ط یمراحل ترق جیدر همان جا به تدر

در  یاشرافزاده بود، به علت اقامت طوالن کی نکهیا جودکامل داشت اما با و ییاستحکامات و راه ها آشنا تیوضع

 دیبه حضور بهرام رس ردادیآورد. ت یسر در نم یغرب یها نیاشراف سرزم یها یو باز استیاز س ،یمشرق شاهنشاه

ه رو ب یینشاند. آن گاه با خوشرو شیاز او استقبال نمود و او را در کنار خو یکرد. بهرام با گرم میو در مقابل او تعظ

ما  یاز همه  شیدهم. حاال... تو که ب یقرار م شینبرد مورد ستا دانیتو را در م یکرد و گفت: من رشادت باال ردادیت

 یم شانینهان ا قیکن و آنچه از حقا حیما تشر یآن ها را برا هیفرمانده تی... لطفاً وضعیاز احواالت دشمن آگاه

 ردادی. تمیآغاز نما شتریو نبرد را با اطالعات ب زمیدشمن غدار برخ قابلکامل در م یبر ما آشکار نما تا با آگاه یدان

 یمرو بر عهده  یترکان را بر عهده دارند. نام برادر کوچک تر که اکنون محاصره  هیپاسخ داد: دو برادر فرماندِه

ه است. گرومباتس ک اتسباشد، گرومب یمتحد ترک تبار م نیاوست سِنجِبو... و نام برادر بزرگ تر که ارشد تمام خوان

ت را با دق ردادیباشد. بهرام سخنان ت یه تر و  مجرب تر از سِنجِبومکار آزمود اریدارد، در کار جنگ بس یشتریسن ب

 ست؟یگرومباتس چ تیمرو است. وضع یسِنجِبو اکنون دست اندر کار محاصره  ی: گفتدی. سپس از او پرسدیتمام شن
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ا به ر نیحرانشص لیقبا گریمورد اعتمادش به نام اِالک رابه شمال فرستاده تا د نیناز خوا یکیپاسخ داد: او  ردادیت

دست است. اوقادر است روابط  رهیچ یاستمداریسخنور و س اریبس یکند. اِالک فرد بیترغ نیزم رانیحمله به ا

اتس را گرومب یدر پ یپ یها یروزیپ لیقبا گری. احتماالً چون ددیبرقرار نما نیصحرانش نیخوان گریبا د یخوب اریبس

ما هجوم  یمادر نیسرزم یبه سو نیو زم متیبه دست آوردن غن یشوند تا برا یم قیاالک تشو بیاند، با ترغ دهید

 یدر دشت قراقروم واقع در شمال مرو منتظر آن هاست. اگرااِلک در اجرا یآورند. گرومباتس هم اکنون در قرارگاه

ده مواجه خواهد بزرگ تر از آنچه تاکنون با آن رو به رو بو اریبس یموفق شود، مملکت ما با خطر شیخو تیمأمور

انداخته و سخنان او را  نییگرفته، سر به پا شیخو ی. بهرام با دست راست چانه دیرس انیبه پا ردادیشد. سخنان ت

رو به  برداشت،که به سکوت گذشت، بهرام سر از عالم تفکر  یکرد. بعد از چند لحظه ا یم یدر ذهن خود حالج

 با متانت پاسخ داد: بله سرورم.  ردادیمرو است؟ ت یهم اکنون سِنجِبو مشغول محاصره  یکرد و گفت: گفت ردادیت

 تعداد نفرات او چقدر است؟  _

هزار  از چهل شیجنگ داشته باشند، ب تیکه قابل یکنم... تعداد مردان یاز زنان، سالمندان و کودکان، فکر م ریبه غ _

 نفر باشد.

 ییبه قوا لیو تبد ونددیبپ شانیگرومباتس به ا نکهیرا قبل از ا روین نیا دی: ما باتفکر کرد. سپس گفت یلحظه ا بهرام

 گریخود را گرفته بود و د میدرست است. بهرام از جا برخاست. او تصم نیا ،ی. آرمیببر انیگردند، از م میعظ

کرده  یرا جمع آور یمحل یروهایتر ن عیخواست تا هر چه سر اهآن یگذاشت. بهرام از همه  انیفرماندهان را در جر

در کنارش باشد تا بتواند همواره از  شهیاز ورشان خواست هم نیمرو آماده شوند. بهرام همچن یحرکت به سو یو برا

 . ختیانگ یفرماندهان اشراف زاده را بر م شیاز پ شیکه حسادت ب یاو استفاده کند. کار حینصا

*** 

 انیبود و در م یمحل انیکرد. او ارشد تمام وال یهرات حکومت م31ر از خاندان سورن ب یآن زمان، هوشنگ نام در

با بهرام سر باز زد و  یهمگان نفوذ داشت. هوشنگ که نگران از دست رفتن نفوذ خود به نفع بهرام بود، از همکار

 یها رویتر ن عیعجله داشت تا هر چه سر گریطرف د زو ا دید نیکار وادشت. بهرام که چن نیبه ا زیرا ن گرانید

مذاکره با  یبه حرکت در آورد، مهرداد را برا نشیراندن دشمن از سرزم رونیب یکرده و برا یکیموجود را  یپراکنده 

رفتار  یگریبرگرداند اما در عمل جور د یفراوان داده و مهرداد را با دلگرم یهوشنگ فرستاد. هوشنگ قول ها

 یمحل انیوال گریکه بهرام از کمک د یبهرام دورنماند. بعد از مدت نیزبیطرز برخوردش از چشمان ت نیا و کردیم

در خدمتش را  یها رویاز آن وقت تلف کند، ن شیرا هَدَر دهد و ب ییزمان طال شتریتوانست ب یشد، چون نم دیناام
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 و را نابودسِنجِب یرویترکان، ن یها رویشدن ن یکیقبل از  ستیبا یکرد و به سمت مرو حرکت نمود. او م یجمع آور

 ممکن بود. ریغ باًیسخت و تقر اریبس یصورت در افتادن با آنان کار نیا ریکند در غ

متمول بوده و ثروت  اریبود. او که تمام وابستگانش از تاجران بس  نیبه نام  مع یشخص یمرو به عهده  ییفرمانروا

در اثر سقوط شهر کل  دیترس یبا ترکان هراس داشت، چرا که م دنیدر مرو گرد آورده بودند، از جنگ یفراوان

 یتجار یراه ها تیحفظ امن یاو و وابستگانش برا گریتوسط ترکان غارت شود. از طرف د انشیخود و اطراف ملکیما

 نید. بنابراگرفته بودند، داشتن اریبا ترکان که در آن زمان اکثر راه ها را در اخت یبه همکار اجیخود احت یو کاروان ها

 گریکند و در عوض خود و د میتوافق شهر را به او تسل یگرفته بود تا با نوع شیراه مذاکره با سِنجِبو را در پ نیمع

به اطراف  ی. در آنجا بهرام قراوالندندیمرو رس کیبه نزد انشیوابستگانش را از خطر مصون بدارد. بهرام و سپاه

کسب کند. با اطالعات به دست آمده بهرام  یدشمن اطالعات کاف یرویمحاصره شدگان و ن تیفرستاد تا از وضع

و  تیبا عدم کفا تیوضع نیاسفبار است و ا اریبس ینظام زاتیشهر در اثر نبود آذوغه و تجه تیمتوجه شد که وضع

با آنان  یریآغاز درگ یشود. بهرام فرماندهان را فرا خواند تا در مورد چگونگ یهر روز بَدتر م نیمع ییسودجو

بهرام  یها رویننمودند. تعداد ترکان در حدود دو برابر ن شنهادیبه او پ یمشورت کند. اما فرماندهان راه حل مناسب

او  ی. وقتدیبودن رتبه اش در آن حضور نداشت، بهرام را د نییجلسه تمام شد، وَرشان که به علت پا یبود. وقت

 یرا برا تیشد. بهرام وضع ایشده و علت را جو کی، به او نزدرا در چشمان مخدوم خود مشاهده نمود یناراحت

خودمان  اریرا که در مرو هستند، به اخت ییها روین دیفکر کرد و گفت: ما با ینمود. ورشان اندک حیورشان تشر

سِنجِبو فائق  یها رویبر ن میتوان یآن هاست که م یاری. تنها با کمک و میهمراه ساز شیو آنان را با خو میدرآور

که  یمتیبه هر ق دی. سپس بادیتدارک د انیمرو یالزم را برا زاتیآذوغه و تجه ستیبایدر ابتدا م نکار،یا ی. برامییآ

 هی. سپس مهرداد را مسئول تهدیورشان را پسند ی. بهرام رأمیریبگ اریرا در اخت شیروهایرا کنار زده و ن نیمع هشد

 نیامر نمود. بد نیمادرش را صرف ا ی هیداشت. بهرام هد اجیاحت یکار پول فراوان نینمود. اما ا زاتیآذوغه و تجه

را  راتیآذوغه و تجه نیشد ا ی. اما مرو در محاصره قرار داشت. چگونه مدیگرد هیته یکاف زاتیآذوغه و تجه بیترت

 یرا بار ارابه ها زاتیشب تمام آذوغه و تجه مهیاو ن ی هیبه شهر رساند؟ باز هم ورشان به کمک بهرام آمد. به توص

 .دبه ترکان حمله نمودن نیسهمگ یورشیسر داده و با  یجنگ ویبهرام غر انیتند رو کردند. آن گاه ناگهان سپاه

ه ب انشیبهرام و سپاه یشده و با عجله از سر راه آنان کنار رفتند. مع ذلک، وقت ریمحاصره کنندگان ترک غافلگ

دروازه بانان گفت: ما  یجلو رفت و به فرمانده  ومرثیحال ک نی. در اافتندیآنان را بسته  دند،یو رسمر یدروازه ها

. فرمانده میتا به شما کمک کن میبه همراه آورده و آمده ا راوانف زاتی. آذوغه و تجهمیسربازان شاهزاده بهرام هست

ا از او خواست ت ومرثیکند. ک فیکسب تکل نیاز مع دیباز کردن دروازه ها با یعذر خواست و گفت که برا ومرثیاز ک

را باز  خودشده بودند،  ریتر انجام دهد چون هر آن احتمال داشت ترکان که در ابتدا غافلگ عیرا هر چه سر نکاریا
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ستر در ب نیفرستاد و از او استعالم نمود. در آن زمان مع نیرا نزد مع یو به سپاه بهرام حمله کنند. فرمانده کس افتهی

آمده را  شیفرمانده به کاخ او وارد شد و مورد پ یرا از دو سو در آغوش داشت. فرستاده  بایز اریبس زیخفته و دو کن

 یب نی. معکند فیرفت تا از او کسب تکل نیبا عجله به سمت اتاق خواب مع شکارینمود. پ حیتشر نیمع شکاریپ یبرا

باز کردن  یشهر اجازه  تیدر خطر افتادن امن یخواب آلوده به بهانه  ییدادر را باز کند، از پشت در با ص یآنکه حت

 دیگفت که با ومرثیمطلع نمود. فرمانده هم به ک نیفرمانده بازگشت و او را از فرمان مع یدروازه ها را نداد. فرستاده 

 یدب اریبس تیدر وضع انشیبهرام و سپاه بیترت نیبه جز برخورد ندارد. بد یصورت چاره ا نیا ریاز آنجا بروند در غ

ا و ه واریسِنجِبو به بهرام و نفراتش که در کنار د یها رویشد، قطعاً ن یقرار گرفتند. اگر هر چه زود تر دروازه ها باز نم

 بهرام تیوضع نیکردند. در ا یافتاده بودند، حمله کرده و آنان را نابود م ریشده در اطراف مرو گ جادیا یها دقخن

آنان عبور کرده بود قرار داشتند و در روبرو  انیسِنجِبو که او از م یها رویکرد؟ در پشت سر بهرام ن یم دیچه کار با

 نیها بود. بهرام که چن واریبا نگهبانان د یریر ممکن و مستلزم درگیاستحکامات مرو که عبور از آن ها در زمان کم غ

 یدروازه آمد. سپس فرمانده  کیو سوار بر اسب به نزد رفتهین را پذباران شدن توسط نگهبانا ریخود خطر ت د،ید

 ریرا غرق ت بهرامآمد. هر لحظه امکان داشت با فرمان او نگهبانان  وارید یدروازه بانان را فرا خواند. فرمانده باال

فرمانده پاسخ داد: منوچهر  ست؟ینور کم فروغ مشعل ها رو به فرمانده کرد و گفت: نامت چ ریسازند. بهرام در ز

 . جنابیمنوچهر پاسخ داد:  بله عال ؟یزادگان هست لیتو از اص ایسرورم. بهرام گفت: آ

 از کدام خاندان؟ _

 سرورم.  ویاز خاندان گ _

کنم.  یطور فکر نم نی: اما من ادیکش ادیبر سر منوچهر فر تیگفت، ناگهان با عصبان یکه تاکنون آرام سخن م بهرام

 زاتیجان خود به خطر انداخته، و با آذوغه و تجه انیکمک به مرو یاکنون که ما برا ،یزادگان بود لیاقعاً از اصاگر و

. منوچهر در پاسخ یگشاد یدروازه ها را بر ما م ن،یچون مع یخائن از یفرمان بردار یبه جا م،یآمده ا نجایبه ا یکاف

 او که ینست دستور دهد تا سربازانش بهرام را نابود سازند ولتوا ینگفت. هر آن او م زیچ چیکلمات محکم بهرام ه

 انشیو سپاه مبهرا یبه جوش آمد و فرمان داد تا دروازه ها را به رو رتشیلحظه رگ غ نیبود، در ا یمرد وطن پرست

را به سمت  انشیاثر خود را بر مخاطب گذاشت. منوچهر بهرام و سپاه شهیگشودند. کلمات موجز بهرام به مانند هم

مله ح نیسرباز ناگهان به کاخ مع یو تعداد رادینمود. به فرمان بهرام، ت ییشهر راهنما یمراکز اصل گریو د نیکاخ مع

خبر از همه جا در  یب نینکردند. مع یشده بودند، در برابر آنان چندان مقاومت ریکه غافلگ نینمودند. محافظان مع

ت و از جا بر خواس مهی. او سراسدیاتاق خوابش شن رونیاز ب یادیز یسر و صدا خفته بود که ناگهان زکانیبستر با کن
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زان سربا گرید شیشاپیبه دست پ ریکه شمش ردادیکاخش آمد که همان دم توسط ت عیبا لباس خواب به سالن وس

 .دیکرد، هالک گرد یحرکت م

بودند، در  رانیشب گذشته ح عیاز وقا یمرو که همگ یاز اهال یادیصبح به دستور بهرام، سربازان و تعداد ز فردا

از مردم فکر کرده بودند، شهر به دست  یافتاده است. بعض یدانست چه اتفاق یکس نم چیمرکز شهر جمع شدند. ه

همه  یبیعج یشد. همهمه  یم شتریترکان ب یبه جا یسواران زره پوش ساسان دنیدشمن افتاده. تعجب آن ها با د

دم مر یدانست. وقت یرا نم تیواقع یافتاده است. کس یچه اتفاق دیپرس یم یگریجا را فرا گرفته بود. هر کس از د

همهمه  یرفت. او دست خود را بلند نمود و مردم را دعوت به سکوت کرد. صدا یا یبلند یجمع شدند، بهرام باال

سخن گفتن نمود: مردم مرو. من بهرام... فرزند شاهنشاه  گاه بهرام با لحن استوار خود شروع به نفروکش نمود. آ

 . دیبه گوش بهرام رس تیاز طرف جمع یهستم... آه بلند دیهرمزد فق

آمده ام. مدت  نجایبه ا نیو نجات آن ها از دست متجاوز یشمال شرق یها نیکمک به مردم سرزم یو برا _

 ایبا آنان پروا داشته اند. آ ییارویاز اقوام ترک تبار به مملکت ما حمله نموده و شهربانان از رو ی... که تعدادستیزمان

به همراه خود  ینظام راتیآذوغه و تجه یکاف یما به اندازه  ده؟یفرا نرس یوحش نیمهاجم نیکردن ا رونیزمان ب

... دیحاضر ای. آمیشما دار یاریبه  اجیدشمن احتنبرد با  ی. اما برامیاعدم فرستاده اریخائن را به د نیآورده و مع

  م؟یدست اتحاد به ما داده... تا با هم به مصاف خصم رو

همه را در بر  یریو هر لحظه بلند تر شد. شور و شعف وصف ناپذ دیزنده باد بهرام از هر سو به گوش رس یها ادیفر

دم همان د،ید یعال نینچنیمردم را ا ی هید. بهرام که روحکامالً مطلع بودن نیمع زیآم انتیگرفت. مردم مرو از رفتار خ

رزم گام نهاد. جنگ  دانیبه سمت م سته،یشا یهر گروه به فرد نو سپرد ینمود و پس از دسته بند زیآن ها را تجه

 و فرار دهینبرد، ترکان دست از جنگ کش ی انهیکردند اما ناگهان در م یبر آن پافشار نیدر گرفت و طرف یسخت

. زداشتکار با نیوَرشان آنان را از ا یکنند ول بیخواستند آنان را تعق یم دند،ید نیکردند. فرماندهان بهرام که چن

. ستینیدشمن در حال عقبنش ینیب ی: مگر نمدیکش ادیبه سمت او رفت و فر تیبا عصبان د،ید نیکه چن ومرثیک

 ،دیتو نرس شیبه ذهن ساده اند ایبلند پاسخ داد: آ ین با صداشود مرد؟ ورشا ی. تو را چه مستیروزیاکنون وقت پ

را به سمت بهرام  شیدر کار باشد. ورشان رو یله ایح دیبا زد؟یگر یم نینچنیکه شکست نخورده، چرا ا یلشکر

قراوالن را  نیاقدام عجوالنه، چند نفر از محتاط تر یگفت: سرورم... بهتر است به جا یتر میبرگرداند و با لحن مال

 حیفرماندهان اشراف زاده ترج گریورشان را به د یرأ شهی. بهرام مثل همدیموضوع بفرست نیکردن علت ا دایپ یبرا

 گریو به د اوردیکار را در ب یته و تو اط،یاحت تی. سپس به مهرداد دستور داد تا با چند سرباز زبده، در نهاددا

 ود. دستور مراجعت به شهر را صادر نم انیلشکر
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 نیکه قبالً متعلق به مع یفرماندهان در سالن کاخ گریاز جانب مهرداد نشد. بهرام و د یو خبر دیرس انیبه پا روز

 شیچکمه ها یرفت. صدا یطرف سالن به آن طرف م نی. بهرام مرتب از ادندیکش یو انتظار او را م دهیبود، اقامت گز

. ختیر یرا که نشسته بودند، به هم م هیاعصاب بق وشد  یها منعکس م وارید یسنگفرش کف کاخ بر رو یاز رو

مهردادحتماً  جنابیسرورم. عال دیگفت: نگران نباش یشد و با لحن آرامش بخش کیبه او نزد د،ید نیورشان که چن

لحظه ناگهان در سالن باز شد  نی. در همستیبه ورشان نگر نیگردند. بهرام سرش را بلند کرد و خشمگ یسالم باز م

آن دو آمده و  کیبه نزد زیفرماندهان ن گریو او را در آغوش گرفت. د دی. بهرام به سمتش دودیوارد گرد دمهرداو 

از  یگونه ا رتیکرد و گفت: حدس ورشان دست بود. آه ح گرانی. پس از جدا شدن از بهرام، مهرداد رو به دستادندیا

را از او برگرداند.  شیرو یبا تلخ ومرثیزد. ک یا روزمندانهیکرد و لبخند پ ومرثیبرخاست. ورشان رو به ک گرانید

گذاشته  نیدارد، کم ینگاه م یکه نفراتشان را مخف یآن طرف تر از شهر، پشت تپه ا یمهرداد ادامه داد: ترکان کم

ر مت شهر دبه س نکیاز آن ها هم یبکشانند. تعداد نگاهیکرده اند با فرارشان ما را به سمت کم یاند. حتماً آن ها سع

شروع به سخن گفتن کرد و رو به بهرام  یرا دوباره تکرار کنند. ورشان با لحن مسرورانه ا شانیحرکتند تا نقشه 

 است. تمام سرها به طرف ورشان بر گشت.  تیموقع نیبهتر نیگفت: سرورم ا

 ریما را ندارند، غافلگ یار حمله که اصالً انتظ نگاهشانیشب استفاده کرده و ترکان را در محل کم یکیاز تار دیما با _

 خواهد شد.  شانی یآن ها مبدل به آرامگاه ابد نگاهی. کممیکن

*** 

 اریبس یشب و در سکوت کامل از مرو خارج شد. ورشان نقشه  مهین ش،یها رویقسمت ن نیبه همراه زبده تر بهرام

کرده بود. سربازان بهرام در سکوت از سه جانب ترکان را در محاصره گرفتند و  یطراح خونیشب یبرا یماهرانه ا

بر سر آنان فرود  نیآتش ریکه ناگهان هزاران ت بودندبازگذاشتند. ترکان در خواب  شانیفرار ا یراه را برا کیتنها 

ست، هراسان از چادر به د ریبه سمت آنان هجوم آوردند. سِنجِبو شمش یجنگ ویآمد. سپس هزاران سرباز با غر

خواست به سمت  یرا از هر سو مشاهده نمود، م انیرانیا یاو حمله  ی. وقتستیخارج شد و به اطراف نگر شیخو

 دانیسِنجِبو جوان در م ییاز بزرگان ترک به نام طغرل که از طرف گرومباتس مأمور راهنما یکیآنان هجوم برد که 

بود، رو به سِنجِبو کرد و گفت: خداوندگار من.  یمیقد انیت. طغرل که از جنگجوکار بازداش نینبرد شده بود، او را از ا

 شیجان خو دیبا نیدهند. بنابرا یرا از دست م نتحت فرمانتان در نبودتان اتحادشا لیقبا د،یاگر شما کشته شو

. دینبرد دوباره آماده شو یکرده و برا یرا جمع آور تانیروهای. فردا صبح ندیبرو نجای. هم اکنون از ادیبدار منیا

 لیکار ما نیبه ا ادیسِنجِبو آورد. طغرل سِنجِبو را که ز یبرا یدستان خود اشاره کرد. او اسب ریاز ز یکیطغرل به 

ه تا ب میریگ یدشمن را م ی... ما جلوگرید دیزد گفت: برو یم یکه به اسب ه ینبود به زور سوار اسب نمود و در حال
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ان از ترک یادیگرفت. تعداد ز شیرا که باز بود، در پ ی. سِنجِبو سوار بر اسب شده و تنها راهدیشما به سالمت دور شو

 یباشد. ورشان با تعداد یم نِشانیاز جانب ورشان در کم یا لهیح نکهیکار را کردند، غافل از ا نیمثل او هم زین

 یراه باز نبود، ترکان که راه نیگذراندند. قطعاً اگر ا یم غیترک را از دم ت انیراه موضع گرفته و فرار نیسرباز در هم

 یلیروش آن ها خ نیاما با ا دیگرد ینداشتند، در نبرد استقامت به خرج داده و غلبه بر آنان سخت تر م زیگر یبرا

 مرگ بود.  بیچنگال مه د،یکش ینهادند. آنچه انتظارشان را م متیبه هز یرا ترک کرده و رو شیزود موضع خو

 یشد. آن دسته از ترکان که به سمت مرو رفته بودند، وقت دهیترکان کامالً توسط سربازان بهرام به آتش کش دوگاهار

بهرام به  انیاز سپاه یگرید یخود حرکت نمودند اما دسته  یاز دور آتش را مشاهده نمودند، به سمت مقر فرمانده

 به آنان دهد. زیدر خور ن یمغانارتا  دیکش یدر راه انتظار شان را م رداد،یت یفرمانده

 لیدل یب یکه حت یتنها موجود رتیو بر س ست،ینگر دگانیآفتاب از فراز بام جهان بر در خون غلت زدیشد. ا صبح

گرفته شد. زنده  متیبه غن شانیهااز ترکان کشته و اموال و خانواده یادی. تعداد زستیدرد گر یهم نوع خود را م

 نیا یبودند. هر جا که کشاورزان و مردم عاد یرانیاسوار  یماندگان هم از هر سو در حال فرار از دست دسته ها

ز ا گریبود که به همراه چند نفر د انیفرار نیاز ا یکیرساندند. طغرل  یآنان را به هالکت م افتند،ی یرا م انیفرار

 ییاسب تنها ،یریتاخت که در کنار آبگ یرا رهانده بودند. او به سرعت اسب م و جان خود دهیترکان، با رشادت جنگ

 نیجان و سوار بر زم مهین وانیح یبدن زخم یکرده و از چند جا ریسوار در رکاب اسب گ یرا مشاهده نمود. پا

 یشد. سپس در حال ادهی. او به سمت اسب و سوار رفت. آن گاه آرام از اسبش پدیآمد. تن طغرل لرز یافتاده خون م

رفت. حدشس درست بود. آن سوار سِنجِبو بود.  واروجودش را در بر گرفته بود، به سمت س یکه استرس تمام اجزا

جان سِنجِبو  یرا آوردند. طغرل جسد ب یارابه ا ارانشیسِنجِبو را از رکاب خارج نمود. آن گاه فرمان داد تا  یطغرل پا

 خشمبا  دیکرد که چگونه با یاقامت گرومباتس روان شد. در راه مدام با خود فکر مرا بر ارابه نهاد و به سمت محل 

 جان برادرش مواجه گردد. یجسد ب دنیگرومباتس بعد از د

*** 

 یسکر آور در دست داشت، با آرامش به کره اسب یدنینوش یکه کاسه ا ینشسته و در حال یدر چادر بزرگ گرومباتس

. دیاز دور به گوشش رس یی. سر و صداستینگر یاز پستان مادر بود، م ریش دنیشآن طرف تر، مشغول نو یکه کم

متر آن طرف  ستیافتاده. از چادر خارج شد و به دنبال منشاءِ صداها گشت. حدود دو یگرومباتس دانست که اتفاق

از  یادیز یو صدا آمد. مردم دور ارابه جمع شده و سر یم شیدر حال حرکت بود و آرام به سمت او پ یتر، ارابه ا

همه ساکت شدند و از سر راهش  دند،یمردم او را د ی. وقتدیشد. گرومباتس به سمت ارابه دو یسمت آنان بلند م

ت بود. گرومباتس به سم ختهیآمد. سر و وضعش کامالً در هم ر یم شیپ ادهیپ یارابه، طغرل پا شیشاپیکنار رفتند. پ
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طغرل متوقف شد. راست در  یانداخت. گرومباتس روبرو نییو سرش را پا ستادیگرومباتس ا دنیاو رفت. طغرل با د

. آنان هم ستیطغرل نگر همراهاننگفت. گرومباتس به  یزیافتاده است؟ طغرل چ ی: چه اتفاقستیچشمان او نگر

ا پا خون تسر  یآن، مرد ی. بر روستیانداخته بودند. گرومباتس به ارابه نگر نییآشفته سرشان را پا یمثل او با حالت

 خان نیسست شدند اما... او بزرگ تر شیاو ناگهان پاها یچهره  دنیبود. گرومباتس به سمت مرد رفت. با د دهیخواب

نشان دهد. گرومباتس در  فیمردمش خود را ضع یرو یتوانست جلو یلحظات هم نم نیدتردر ب یترک بود. حت

. دیکند، لنگ لنگان به سمت جسد برادر رفت و او را در آغوش کش یریکرد از افتادن خود جلوگ یم یکه سع یحال

 دهیدر آغوش کش راسکوت همگان، او برادر  انیکه در م یشد. بعد از چند لحظه ا یاشک از چشمان گرومباتس جار

 ،ستینگر یکه با خشم، راست در چشمان او م یبود، ناگهان او را رها کرده و با خشم به سمت طغرل رفت. در حال

... به نام انیرانیاز برادران شاپور... شاهنشاه ا یکیاز...  یکیگفت: بگو چه شده است؟ طغرل من من کنان گفت: 

... ما بودند آمد. او ما را... شکست داد. گرومباتس یکه در محاصره  انیبهرام... با سربازان خود... ناگهان به کمک مرو

نشان نداد. گرومباتس  یو عکس العمل ستادیا شیهمان طور بر جا طغرل نواخت. طغرل یبر گونه  یمحکم هی یلیس

. گرومباتس میکن ی! حرکت مد؟یکرد و گفت: پس معطل چه هست گرانیعرضه ها. آن گاه رو به د یب یزد: ا ادیفر

را به سمت طغرل برگرداند.  شیدوباره رو نیبرگشت که ناگهان طغرل از پشت دست او را گرفت. گرومباتس خشمگ

 نی. ادیدر رفتن شتاب مَوَرز قدریخود تعجب کرده بود، به گرومباتس گفت: سرور عال بیشجاعت عج نیل که از اطغر

کردند و چون  یغرش م انیژ ریاو چگونه چون ش انیکه سپاه دمی. من به چشم خود دستیبهرام آدم خطرناک

خود مان برگرداندند. بهتر است  یبه رو م،یرا که ما بر ضد آنان به کار برده بود یطوفان بر ما نازل گشته و تله ا

از  راش دست تی. گرومباتس با عصبانمینبرد شو دانیم یآماده تر راه یرویتا با ن میبمان لیقبا گریمنتظر اِالک و د

 چیه گرید ،یعالقه مند شیارزش خو یمن برادر به تو نسپرده بودم؟ اگر به جان ب ای: آدیکش رونیدست طغرل ب

رود که عنان خشمم از دست به در رود... و تو را به گور اندازد. طغرل دوباره  یچرا که هر دم احتمال آن م ؛یمَگو

 لهیزمان تمام مردم قب نیو به سمت چادرش رفت. در هم رداندرا از او برگ شیانداخت. گرومباتس رو نییسرش را پا

 شدند. جانیو ه اهویاز آن در آرامش بودند، غرق ه شیپ یاو که کم ی

*** 

بودند فرستاد، و آنان را از  وستهیاو پ یمتحد خود که تا آن زمان به اردو لیقبا گریبه سمت د ییها کیپ گرومباتس

ه زگرومباتس، مرو را که تا بیبه مرو نهاد. خبر آمدن لشکر مه یگران رو یخود مطلع نمود. آن گاه با لشکر میتصم

. گذاشت انیفرو برد. بهرام دِگَر بار فرماندهان  فرا خواند و موضوع را با آنان در م یبود، دوباره در نگران افتهیآرامش 

بلند مرو داشتند اما ورشان  یها واریاعتقاد به جنگ از پشت د یفرماندهان، همگ گریو د ومرثیمهرداد، ک رداد،یت
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از  اظتبزرگ  و حف اریشد، از جا برخاست و گفت: شهر مرو بس یمدر تمام جلسات حاضر  یبه راحت گریکه د

که ما به زور حکومت از  میفراموش کن دیدارد. هرگز نبا یطوالن یدر فواصل ادیبه نفرات ز اجیآن احت عیوس یوارهاید

هر لحظه احتمال آن  م،یدر شهر دارد. پس اگر ما در شهر بمان یبه در آورده، و او همچنان طرفداران فراوان نیکف مع

دهند، دروازه ها بر دشمنان  ینشان م یدوست یما رو میکه اکنون از ب آنانو  مییگرفتار آ انتیخ ریرود که به ت یم

نجرِ تا به دور از ترس خ میدر آنجا بساز یتر به دشت رفته، و استحکامات عی. پس بهتر آن بُوَد، که هر چه سرندیبگشا

 ی: ادیکش ادیفر ورشاناز جا برخاست و سر  ومرثی. ناگهان کمیسوده با دشمن مصاف دهآ یالیاز پشت خوردن، با خ

ا ره یبرتر نی! چگونه ممکن است، ما چن؟یران یبر زبان م هودهیسخن ب نینچنیکه ا یمرد... مگر عقل از کف داده ا

. با اشاره کرد ومرثی. بهرام به کمیساز شهیمشهورند، پ یکرده و در دشت باز، نبرد با ترکان که به مهارت در سوارکار

نشست اما در دل همچنان از غضب و  شیبر سر جا یو به آرام ده،یخود خجل گرد اراز رفت ومرثیاو ک یاشاره 

. آن گاه رو به دیبر اشراف زادگان پسند تیرع یتفکر کرد و باز هم رأ یسوخت. بهرام اندک یحسادت ورشان م

 . دیرفتن کن یایا مهگفت: حق با اوست پس خود ر گرانید

 دیکه از د یبه محل یقراقروم روان شدند. وقت یبهرام شهر مرو ترک گفته و به سمت صحرا انیصبح سپاه فردا

در اطراف خود به وجود آوردند. آن  ی. سربازان به سرعت دست به کار شده و استحکاماتدندیورشان مناسب بود، رس

سپاه  یورشان پاسخ داد: وقت ست؟یتو چ ی نقشه: واقعاً دیاز او پرسشد و در خلوت  کیگاه بهرام به ورشان نزد

و رو در ر دنیو از خروج و جنگ دیبه دفاع بپرداز ادهیاز درون استحکامات به صورت پ دیشما با د،یگرومباتس فرا رس

. ادهیاسب دارند نه پ یرو دنیسربازان من اسواران هستند و آنان عادت به جنگ نی: اما بهتردی. بهرام پرسدیزیبپره

شد که از لحاظ تعداد نفرات بر شما تفوق دارد.  دیخواه یقطعاً شما مغلوب دشمن ،یدنیجنگ نیگفت: با چن نورشا

تا توان  دیدستند. اما چنانچه آنان را مشغول بدار رهیچ یکه ترکان همه سوارکاران دینکته را در نظر آر نیا دیبا

شت و از پ ادهیتا ظهر هنگام پ د،یلشکر دشمن فرا رس یتر آنان آسان خواهد بود. وقب یروزیاسبانِشان گرفته شود، پ

 نیشب، من به همراه پنج هزار نفر از زبده تر مهی. ندیاسبان را تازه نفس نگاه دار یرویو ن دیاستحکامات نبرد کن

او نسبت به  یخو رایخاب نمود زآنان را بر عهده خواهد داشت... ورشان مهرداد را انت یسواران که مهرداد فرمانده

 بود.  شتریب لیاص ریفرد غ کینسبت به  شیآرام تر و فرمانبردار گرانید

رسد. شما تا  ی. صبح هنگام لشکر ترکان فرا ممیشو یدر سکوت مطلق و بدون جلب توجه از لشکرگاه خارج م_

ر را ب ریتأث نیشتریکه آفتاب ب ی. سپس درست در هنگامدیظهر به همان وضع که گفتم آنان را مشغول نگاه دار

 از آن ما خواهد بود.  یروزیو قطعاً پ میکنیآنان دارد، ناگاه از دو سو به آنان حمله م یاسبان عرق کرده 
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 آنان را خودش انتخاب کرده بود، از اردوگاه خارج یزبده که همگ یشب او با نفرات مهی. نرفتیورشان را پذ یرأ بهرام

شهر مستحکم مرو در دشت  یسپاه بهرام که به جا دنی. با ددندیفرا رس انشی. فردا صبح، گرومباتس و سپاهدیگرد

ا اگر . امستییتوانا یکه بهرام جنگجو یموضع گرفته بودند، گرومباتس با خنده رو به طغرل کرد و گفت: تو گفت

به  انوانگیدر دشت باز به مانند د نگونهیا نکهینشست نه ا یبلند مرو به انتظار ما م یها واریبود، در پشت د نیچن

 س. رو به گرومباتافتیدل خود  دریبهرام ترس بیعج یبود، از استراتژ یمیقد یی. طغرل که جنگجودیایب دارمانید

س در کار باشد. اما گرومبات یحقه ا دیکه با دیو در حمله کردن شتاب مَوَرز دیکرد و گفت: سرور من خوددار باش

 رگید نیاز ا شیکند به طغرل پاسخ داد: ب ینبرد رهبر یرا برا انشیزد تا جنگجو یم یهمان طور که به اسب خود هِ

که اطراف اردوگاه بهرام ساخته شده بود، هجوم  یاماتبه سمت استحک انشی. گرومباتس و سپاهیمگو هودهیسخن ب

کردند و از پشت استحکامات به  یجنگ رو در رو خوددارسربازان بهرام از  خواست،یآوردند. همان طور که ورشان م

 ی اسبان ترکان به اندازه یرا تازه نگاه دارند. وقت شیاسبان خو یرویها توانستند نآن بیترت نیدفاع پرداختند. بد

آورد و فرمان حمله داد. در همان زمان  نیینقاب کالهخود خود را پا انش،یسپاه شیشاپیخسته شدند، بهرام پ یکاف

 یشده بودند، از پشت هم مورد حمله قرار گرفتند و باز هم شکست ریاو غافلگ ی رمنتظرهیغ یکه ترکان با حمله 

 نهاد.  متیبه هز یآنان شد. سپاه گرومباتس در هم شکست و رو بینص گرید

*** 

کت حر گریکدیبود. مردان، زنان و کودکان تنگاتنگ گرومباتس، شکست خورده به سمت شمال در حرکت  ی لهیقب

که هر آن احتمال  یکرد در حال یها را کم مامر سرعت آن نیکمک کنند. ا رانیها و پ یکردند تا بتوانند به زخم یم

سوار  گرانید شیشاپیافسرده و در هم شکسته، پ س. گرومباترندیسربازان بهرام قرار گ بیداشت از پشت مورد تعق

انداخته و غرق تفکر بود. نه تنها نتوانسته بود انتقام برادرش را  نییرفت. سرش را پا یم شیآرام به پ ،یبِ کهربر اس

 گرید انیاش در م یبلکه با دادن تلفات فراوان مجبور به فرار شده بود. غرورش در هم شکسته، و سرور رد،یبگ

ها در  نیا یو همه  کردندیاز او اطاعت نم یبه راحت گریترک د نیخوان ادیشده بود. به احتمال ز عیل ترک ضایقبا

رفت و در ذهن مرتب خود  یعجوالنه در نبرد گرفتن بود. گرومباتس جلو م میاثر گوش ندادن به اندرز طغرل و تصم

ه ا... نگدی: نگاه کندیشن شیها یترسان از دور و بر و زیانگ رتیح یبا لحن یینمود که ناگهان صدا ها یرا شماتت م

شت باشد از پ یلشکر انبوه د،یرس یکه به نظر م یا یاهی. سستی. گرومباتس سرش را باال آورد و به جلو نگردیکن

و دست راستش را  ستادیشد. گرومباتس ا یآمد و هر لحظه بزرگ تر م یم رونیکه در مقابلش قرار داشت، ب یتپه ا

 انیهآن سپا ادی. به احتمال زستندینگر زیرعب انگ یو با وحشت به آن منظره  ستادندی. همه پشت سرش اکردبلند 

گرومباتس جلو افتاده بودند. گرومباتس  ی لهیسرعت از قب نیبهرام بودند. اما چگونه آنان با ا انیانبوه، لشکر
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فرمان داد که  یگریشوند و همزمان به د دفاع یفرمان داد تا آماده  ردستانشیاز ز یکیو به  دیرا کش رشیشمش

 ینشان دهد اما به خوب یخودش را عال ی هیکرد روح یم یکودکان را از مهلکه دور نگه دارد. گرومباتس سعزنان و 

 ادیدر مقابل آنان ندارد. به احتمال ز یادیدشمن باشند، شانس ز انیلشکر یاهیکه آن س یدر صورت دانست،یم

. در هر حال،گرومباتس رفتیم انیاز م شهیهم یاش برا لهیو کودکان به اسارت در آمده و قب نمردان کشته، زنا

در برابر سرنوشت فرود آورد و به  میسر تسل ینفس مقاومت کند تا به راحت نیمرد تا آخر کیداد مثل  یم حیترج

رفتند تا در مقابل دشمن مقاومت  لواز مردان که سالم تر بودند، سواره ج گرید یروزگار ببازد. گرومباتس و تعداد

خاست. گرومباتس آرزو  یاز آنان بر م ونیو ش غیج یبه سرعت در حال فرار بودند. صدا گریزسمت دا گرانیکنند. د

اش را  لهیتا آنان دوباره قب زندیاز زنان و کودکان بگر یالاقل تعداد ارانش،یکشته شدن خود و  متیبه ق یداشت، حت

برسد.  ررَسیآماده نمودند تا دشمن به ت کمان گذاشته و آن را یبر چله  ریگرومباتس ت مردان. ندینما یبازساز

و آماده بودند. دشمن هر  دهیگرومباتس دست خود را بلند کرد تا به آن ها فرمان دهد. مردان زه کمان ها را کش

ها را رها  ریخواستند ت مباتسمردان گرو نکهیبود اما هم دهیوقتش رس گریشد. د یتر م کینزد ررسیلحظه به ت

ناگهان گرومباتس به آنان دستور توقف داد. مردان با تعجب  ند،یبر سر خصم فرود آ یآسمان ییسازند تا چون بال

 ی. در پشت سر سربازان دشمن که نماستینگر یمقابلش م یآوردند. گرومباتس با دقت به منظره  نییها را پاکمان

آنان سربازان  شکیآمدند. ب یم رونیاز ارابه ها و دام ها از پشت تپه ب یانبوه ،شد یآنان هر لحظه مشخص تر م

شد و ظن گرومباتس را  یآن ها مشخص تر م انیجنگجو یاز ترکان بودند. هر لحظه نما یا لهیبهرام نبودند، بلکه قب

آمدند. مردان  شیپ شکرد. چند تن از آنان از جمع جدا شده و به تاخت به سمت گرومباتس و مردان یتر م یقو

ه که ب یشخص نیتر کینزد یچهره  یدفاع بودند اما وقت یمحکم نگاه داشته و آماده ها را گرومباتس همچنان سالح

آوردند. آن مرد، اِالک  نییلبانِشان نشست و سالح ها را پا یبر رو یآمد، مشخص شد، لبخند یم شیسمت شان پ

را در آغوش گرفتند. گرومباتس  گریکدیشده و  ادهیهر دو از اسب پ پسبود. گرومباتس ناگهان به سمت او رفت. س

. دیاز جانب جنوب به من رس یبد یاالک خندان پاسخ داد: خبر ها ؟یکن یچه م نجایا ز،یخوشحال گفت: دوست عز

. مدمداشتم، جمع نموده و با سرعت هر چه تمام تر به کمک تو آ اریدر اخت زاتیمن هم هر آنچه از مردان و تجه

 یاژدها یپنجه و ا یدشمن قو یآن گاه رو به سمت جنوب کرد و گفت: بهرام. ا سر داد. یبلند یگرومباتس قهقه 

ا ارمغان ب ده،یبر کش ریچرا که گرومباتس و مردانش شمش د؛ینیپوشت به انتظار بنش نیهفت سر. تو و سربازان آهن

 .ندیآ یم شیمرگ به سمت شما پ

*** 
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 یعنیخود  یاز موطن اصل لیقبا گریکه در اثر فشار د دیسف یهون ها ای انیهفتال یترک، تعداد لیعالوه بر قبا اِالک

روزگار و جنگ  یکه در اثر بدرفتار نانیرانده شده بودند را با خود متحد کرده و به همراه آورده بود. ا نیشمال چ

بودند.  زین یماهر اریبس انیشده بودند، جنگجو صیگرسنه و حر هفوق العاد نیصحرانش لیقبا گریبا د یدر پ یپ یها

نبرد نهاد.  دانیبه م یقدرتمند پا اریبس یو با سپاه اراستیرا دوباره ب انشیتازه نفس ااِلک لشکر یرویگرومباتس با ن

. دیرسیبه ذهنش نم یاز آنان راه حل کی چیخبر بازگشت ترکان شوکه شدند. ه دنیبهرام و فرماندهانش با شن

ل ورشان که در آن جمع نبود فرستاد و از او نظر خواست. ورشان آمد. به دنبا د،یبهرام که فرماندهانش را ناتوان د

است،  شتری... با توجه به سرعت حرکت ترکان که از ما بمیتأمل کرد و گفت: اگر ما موضع محکمِمان را ترک کن یاندک

 و دنیو از هر کس که توان جنگ دیبه اقصاء نقاط بفرست یستادگانتر فر عیشد. پس هر چه سر میقتل عام خواه

به سخن در آمد و رو به ورشان گفت: ما قبالً هم از  ردادیلحظه ت نی. در ادیکن یاریدر وجود دارد طلب  یرتیغ

و ما  االاز ح شتریکه در آن زمان قدرت ما ب ینگفته در حال کیما را لب یندا ی. اما کسمیکرده ا یاریطلب  گرانید

و احتمال  دیآ یم شیبه سمتِ مان پ ادی. چگونه ممکن است اکنون که دشمن با تعداد زمینبرد بود دانیفاتح م

 حیپاسخ داد: سخن تو صح ردادی. ورشان به تدیآ مانیاریبه  یرود... کس یما م یکشته شدن همگ یشکست و حت

بدتر خواهد شد. تمام  اریبس تی... وضعمییرا ترک نما ودچرا که اگر موضع خ میندار یاست اما در هر حال ما چاره ا

ز به ج یاو متوجه شدند که چاره ا ی نانهیسخنان واقع ب دنیآنان که با ورشان مخالف بودند، با شن یفرماندهان حت

 رکجنگ آماده سازند. لش یخود رفتند تا سربازان را برا یسالح برگرفته و به سر دسته  نیمقاومت ندارند. بنابرا

ن انبوه سپاه ترکا دنیبهرام با د انی. لشکردیزدند، فرا رس یهرام و فرماندهانش حدس مزودتر از آنچه ب یلیترکان خ

 یاز زنان، کودکان و سالمندان که آنان هم در مواقع اضطرار به کار جنگ م ریکامالً شوکه شدند. تعداد ترکان به غ

نداشت. به دستور بهرام  اریا هم در اختتعداد ر نیاز ا یمیکه بهرام ن یآمدند، بالغ بر پنجاه هزار نفر بود، در حال

ام ورشان به بهر ان،یخراب لشکر ی هیروح دنی. با داراستندیرا ب انیدست به کار شدند و لشکر مهیفرماندهان سراس

 انیلشکر شیشاپیخود را دوباره به دست آورند. بهرام پ ی هیکند تا روح یسربازان سخنران یداد تا برا شنهادیپ

س دست است. پ یو مردانگ رتیبلکه به غ ست،یبه تعداد ن یروزیبلند بر آنان بانگ زد: سربازان. پ یو با صدا ستادیا

ود ناب یهمگ د،یغفلت کن یکه اگر ذره ا دیو به هوش باش دیداده و مقابل دشمن غدار قد علم کن گریکدیبه دست 

خود را به دست  هیآنان دوباره روحاز سربازان برخاست و  یجنگ ویرلحن موجز بهرام، غ دنیشد. با شن میخواه

 آمدند. یم شیسواران ترک به سمت استحکامات بهرام پ یدسته نیحال اول نیآوردند. در ا

*** 
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 یرفته بودند، نشد. هر لحظه جنگ برا یکمک یرویاز فرستادگان بهرام که به دنبال ن یروز گذشت اما خبر چند

از جنگاوران کشته شده بودند.  یادیو تعداد ز دهیآنان صدمه د ی دهی. صفوف در هم تنشدیسخت تر م انیرانیا

که  یآراست، در حال یتازه نفس دوباره م فراتبود اما گرومباتس هر روز صفوف خود را با ن ادیتلفات ترکان هم ز

ه ک سخت شده بود. بهرام اریبس انیرانیا یکشته شدگان خود نداشتند. جنگ برا یبرا ینیگزیفرماندهان بهرام جا

فرماندهان طلب چاره نمود. چند تن از  گریداد و از د لیتشک یجنگ یدر چادر بزرگ خود شورا د،ید نیچن

تر  عیهر چه سر دی: باگفتیم ردادیکرد. ت ینیعقب نش دیاعتقاد داشتند که با ردادیت یفرماندهان به سردستگ

سخنان  دنی. با شنمیشویما کشته م یشکل همه  نیاست. بد شتریاز ما ب اری. تعداد ترکان بسمیلشکرگاه را ترک کن

از جا برخاست و  تیصبانبودند با ع ستادهیدر حضورش ا گرانینشسته و د یصندل یناگهان بهرام که رو رداد،یت

ننگ فرار را تمام عمر تحمل کنم و داغ  نکهیتا ا رم،ینبرد بم دانیدهم با افتخار در م یم حیگفت: هرگز... من ترج

. است زتَکیسخنان بهرام گفت: لشکر ترکان پر از سواران ت دییکشم. ورشان هم در تأ یشانیرا بر پآن  ییرسوا

ار ک نیا نیاز نفراتمان را در ح یادیتعداد ز م،یکن ینیماست. اگر ما عقبنش از شتریب اریسرعت آن ها در جنگ بس

ند. مان یچه تعداد از ما زنده م ستیمعلوم ن چیو ه میده یاز دست م م،یداشته باش یدفاع مؤثر میبتوان نکهیبدون ا

دشمنانم را همراه خود ببرم.  از توانمیبروم... هر چه م ایدن نیدهم اگر قرار باشد از ا یم حیمن هم مثل سرورم ترج

 یزیچ گریانداختند و د نییشرمنده سرشان را پا دند،یسخنان بهرام را شن یفرماندهان هم نظر او وقت گریو د ردادیت

بود و هر لحظه کشته شدگان  ادیز یلیجنگ قرار گرفت. اما تعداد ترکان خ یهمگان بر ادامه یرأ نیگفتند. بنابران

خود را ترک کردند و  گاهیشد. چند دسته از سربازان جا ی. اوضاع هر لحظه سخت تر مافتی یم شیلشکر بهرام افزا

 نیه چنسربازان ک گرینفرشان را به قتل رساندند. د نیا آخرآنان پرداختند و ت بیپا به فرار گذاشتند. ترکان به تعق

ه مدد ب بیغ ینکه سرانجام شب شد و نداینفس در مقابل دشمن مقاومت کنند، تا ا نیگرفتند تا آخر میتصم دند،ید

شب  مهیبه گرو گذاشتند. ن زیجان عز ش،یآنان آمد که در کار خود ممارست به خرج دادند و در دفاع از وطن خو

خواهد به لشکرگاه  یشد. ابتدا سربازان فکر کردند که دشمن م کیبه استحکامات بهرام نزد یکوچک یدسته 

 در دست داشت، جلو آمد و یبلند نیسنگ ی زهیبود و ن یو عضالن کریغول پ یاز آنان که مرد یکیبزند اما  خونیشب

رد چرا ک فیرا به نزد بهرام فرستاد و طلب تکل ینگهبانان شب، شخص یهستند. فرمانده  یکمک یرویادعا کرد که ن

فرستاد و هر دو  ورشان ی. بهرام پگرفتیقرار م دیمورد تهد یجد یلشکرگاه به صورت تیکه در صورت اشتباه، امن

کامل نفرات آن دسته وارد لشکرگاه شدند. آن  اطیاحت تیورشان با رعا هیبا هم به لب استحکامات آمدند. به توص

مان که ه نیبه نام گرگ یاز اسواران محل یکیتا دندان مسلح بود. آنان به همت  یاز اسواران محل یکوچک دسته سپاه

بودند. تعدادشان اندک بود اما با همان ها فردا صبح بهرام توانست صفوف در  دهبود، دور هم جمع ش کریمرد غول پ

بخشد و در مقابل حمالت ترکان که تمام روز و شب بعد با شدت ادامه داشت،  میرا ترم انشیلشکر یهم شکسته 
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 هزیکه ن یدر حال ده،یلبلند و ژو شیاز خود نشان داد. او با ر یادینبردها رشادت ز نیدر ا نی. خود گرگدیمقاومت نما

ند. با وجود رشادت، افک یگرفت و در دل دشمنان هراس م یقرار م گرانید شیشایداد، پ یاش را در دست تکان م

 آمد.  یکه از نجبا به شمار م یشرم بود، در حال یب یمرد نیگرگ

ن به طور کامل از دهقانا ادهینفرات پ نی. اوستندیبه لشکر بهرام پ یگرید یصبح روز بعد، نفرات تازه  ی عهیطل در

وران، کشاورزان،  شهیاز پ ی. از آن پس هر روز افراد تازه اافتی یم لیدرجه دوم بودند، تشک یکه از جمله نجبا

بهرام در همه اثر کرده بود.  یطلبانه  یاری ی. نداوستندیپیماقشار جامعه به لشکر بهرام  گریاسواران، تاجران و د

تند گش یم یو عزت و شرفشان لکه دار شده بود، تنها به دنبال مرجع دهیکه از حمالت ترکان صدمه د انیرانیا ییگو

 نگو ورق ج افتی ینفرات بهرام بر ترکان فزون جیخصم افکنند. به تدر یتا دور او جمع شده و پنجه در پنجه 

 یشب هنگام فرماندهان لشکر را فراخواند و با آنان به شور نشست. روز بعد وقت د،ید نیبرگشت. گرومباتس که چن

. ترکان شبانه افتندی یمقابلشان را خال دانیآراستند، م جنگ یبهرام از خواب برخاسته و خود را برا انیلشکر

 از زیشعف انگ یها ادیصحنه فر نیا دنیبودند. با د هرا سوزاند لشانیوسا ی ماندهیلشکرگاه را ترک کرده و باق

خوشحال بودند، دور خود جمع کرد و گفت: ممکن است  یبرخاست اما ورشان فرماندهان لشکر را که همگ انیلشکر

ه ب نیآورده بودند. بنابرا مانیاو ا تیهمه به عقل و درا گری. درفتندیدر کار باشد. فرماندهان سخن او را پذ یا لهیح

غروب مهرداد بازگشت و خبر  یتجسس فرستاده شد. حوال یمهرداد برا یبه فرمانده یبهرام گروه کوچک ستورد

لشکر گاه را در برگرفت.  ید. شور و شعف همه آورد که ترکان با سرعت هر چه تمام تر به سمت شمال در حرکتن

 کنار یتیاقدامات امن دیداد که نبا دارهش گرانیبر پا کنند اما باز هم ورشان به د یخواستند جشن یم انیلشکر

ر گرومباتس بودم، د یترکان بروند اما ورشان گفت: اگر من به جا بیکرد که به تعق شنهادیپ ردادیگذاشته شود. ت

گذاشتم. باز هم  یدشمنم تله م یزدم و برا یدست م لهیرفته است، به ح شیه جنگ به ضرر من پهنگام ک نیا

از ترس  کیکش یادیبا گماردن تعداد ز انیورشان لشکر هی. آن شب به توصرفتندیسخن ورشان را پذ گرانید

در  از جانب ترکان هیبلند پا یصبح هنگام فرستاده ا نکهیتا ا دندیترکان همه تا صبح در لباس رزم خواب خونیشب

 او را نزد بهرام انیکرمالقات با بهرام را نمود. لش یدر دست داشت، به لشکرگاه آمد و تقاضا دیسف یکه پرچم یحال

بود. فرستاده  ستادهیفرماندهان ا گریو د ومرثیمهرداد، ک رداد،یدر کنار ورشان، ت یبردند. بهرام در چادر فرمانده

شما آورده ام. فرستاده با  یاز جانب سرورم گرومباتس برا یغامیکرد. سپس گفت: من پ میل او تعظوارد شد و در مقاب

خواست به سمت او  یآورد و دستش را به طرف بهرام دراز کرد. بهرام م رونیخود ب وازمرا از ل یدست راست طومار

او را  یبا دست جلو ست،ینگریم اطیاحت دیبا د زینسبت به همه چ شهیاما ورشان که هم ردیبرود و طومار را بگ

کند. سپس خودش جلو رفت و نامه را از دست فرستاده ربود.  دیرا تهد نعمتشیول یخطر دیترس یگرفت چرا که م

 او کامالً روشن بود.  امیهمه خواند. تعداد کلمات گرومباتس کوتاه اما پ یبلند برا یآن گاه آن را گشود و با صدا
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 ما و شما صلح برقرار خواهد بود. نیپس ب نیاز خون برادرم گذشتم و از ا من

ود خ یگرفته اند به دشت ها میو تصم نندیب یرا در خود نم نیزم رانیتوان حمله به ا گریبود که ترکان د مشخص

ا آنان توان مبارزه ب انیرانیکه ا دندیدیبه وضوح م رایقانع باشند، ز شتیو کم مع ینیچادر نش یبازگردند و به زندگ

 افتیترک در لیاز سران قبا گرید یکیبر کشته شدن گرومباتس به دست  یمبن یرا دارند. مدت ها بعد بهرام خبر

 گرید انیاش را در م لهیخود و قب یکرد سرور یم یگرومباتس از بهرام شکست خورده بود، باز هم سع نکهینمود. با ا

و ا یرهبر گریترک د نیممکن نبود و خوان گریاو د یامر با خدشه دار شدن قدرت رهبر نیترک حفظ کند اما ا لیقبا

 رتنصویا ریگردد در غ روزیپ دیرسد، همواره با یم یبه سرور یروزیپ یکه به واسطه  یشخص رایز رفتندیپذ یرا نم

شکست گرومباتس ورشان کشند. بعد از  یم نییقدرت پا ی کهیاو را از ار گرانیرود و د یم انیاش از م یسرور

آن ها داشت. او اعتقاد  نیدر تفرقه انداختن ب یسع رز یفرستاد و با دادن سکه ها یم غامیترک پ نیخوان یمرتب برا

کار موفق شد گرومباتس را  نیکمتر از جنگ رو در رو است و سرانجام هم با هم اریروش بس نیا ی نهیداشت که هز

 بردارد. انیاز م

خبر به همراه مراجعت  نیاو را به مردم آن شهر داد. ا یروزیبهرام به مرو رفت و خبر پ یاز جان یکیروز پ همان

خبر خوشحال  نیا دنیشهرها پخش شد. تمام مردم از اقشار مختلف جامعه از شن هیتمام انیزود در م یلیترکان خ

شور وشعف وصف  انیدر م انشیم و سپاه. چند روز بعد بهرادندیگرد یمبدل به قهرمانان مل ارانشیشدند و بهرام و 

استقبال از آنان در مرو جمع  یهمجوار برا یاز مردم شهر ها و روستا ها یادیمردم، به مرو بازگشتند. تعداد ز ریناپذ

 زرفتند، مردم ا یمرو م یشهر به طرف مقر فرمانده یها ابانیخ انیکه بهرام و سربازانش از م یشده بودند. هنگام

 یها گیبودند؛ د دنی. دختران و پسران همه جا در حال رقصدندیپاش یپشت بام منازل خود بر سر آنان گل م یباال

 کردند.  یم میتقس یدنیو نوش یخوردن گرانید نیشهر در ب نیبود و متمول دنیغذا در حال جوش

خود  یو به سر کارهاهمه از جشن خسته شدند  یمردم جشن گرفته بودند اما وقت یآن پس تا سه روز همه  از

مود تا را جمع ن ردستانشیز نیخود بدهد. بنابرا ادیبه حکومت نوبن یگرفت تا سر و صورت میبازگشتند، بهرام تصم

 آبا و نیراندن دشمن از سرزم رونیفقط به فکر ب وفرمان خود بعد از آرام شدن اوضاع را صادر کند. تاکنون ا نیاول

خود را جمع نمود و رو به  نیخادم یهم انجام دهد. بهرام همه یگرید یکار ها ستیبا یخود بود اما اکنون م یاجداد

او  نیاز فرام دیشما با یبه بعد همه  نیکنم. از ا یآن ها گفت: من ورشان را به عنوان مشاور اعظم خود منصوب م

قرار گرفته که ورشان نائب ما در انجام تمام امور  نیما بر ا یچرا که اراده  دیخود من اطاعت کن نیمثل فرام تدرس

صدا پاسخ دادند: بله قربان. سپس بهرام،  کیهمه  د؟یادامه داد: متوجه شد گرانیباشد. بهرام با خطاب رو به د

 یشد. فرمانده یجنگ محسوب م ریکه در واقع وز داشتکل ارتش منصوب  یرا با عنوان اسپهبد به فرمانده ردادیت
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 اهگینظام منصوب داشت و جا ادهیپ یرا به فرمانده ومرثی. کدیام را با عنوان ساواران ساالر به مهرداد بخشسواره نظ

که به ورشان داده است، تا چه حد خشم و  یا یکرد با برتر یرا مشخص نمود. او هرگز تصور نم ردستانشیتمام ز

را ننگ آور تر  زیچ چیکه باشند، ه ایدن یر هر کجاکه اشراف زادگان د راینموده ز کیافراد خود را تحر گرید دتحسا

که خون  یاست در حال انیپندارند خونِشان از خون خدا یشمارند و م ینم یفرد عام کیبر شرافت خود از اطاعت 

 مردمان سرچشمه در تعفن فاضالب گنداب ها دارد.   گرید

در حال ترک محل بودند، ورشان به نزد بهرام رفت و منتظر ماند تا  گرانیکه د یاز تمام شدن آن جلسه در حال پس

 مدواریکه ام دیرا بر دوش من گذاشت نیسنگ اریبس یا فهیبا او تنها شود. سپس به بهرام گفت: سرورم... شما وظ

به  دیاب د،یکه به من سپرد یا فهیبر حسب وظ ن،یبنابرابار آن را داشته باشند،  دنیناتوان من تحمل کش یشانه ها

 یظامن یها نیو با تمر دینفرات وفادار به خود را آماده نگاه دار دیبلکه با دیارتش را مرخص کن دیکه نبا میشما بگو

شما  تیشناسم، در شخص یسرورم را م ریحق یبنده  نیمدت که ا نی. در ادیسخت، هر روز مهارت آنان را باالتر ببر

شده و استعداد  دهیبه مانند مرداب گند د،یجا بمان کیماند. چنانچه در  یشما به آب م تیتعمق فراوان کردم. شخص

ه ک دیبرس یو به مقام و رتبه ا دیگرد اریبس یها نیفاتح سرزم دیتوان یکه م یرود؛ در حال یفراوان شما به هدر م

: پس به او گفت. سدیشیبه سخنان ورشان اند ی. بهرام اندکتاس افتهیبدان دست ن تیبشر خیدر تار یسردار چیه

 یکه خزانه  یطلبد، در حال یرا م یگزاف ی نهیافراد هز نیا یمن است... اما نگاه دار یآرزو تینها یآنچه که تو گفت

 ی صادرهتوانم با م ی. من منمیب یکار در خود نم نیا یبرا یو توان ستیکامالً خال یدر پ یپ یمن بعد از جنگ ها

خود را اصالً  یخراب کردن وجهه  تیموقع نیپول را آماده کنم اما در ا نیا ارمیدر اخت یشهر ها نیاموال متمول

وطن  اجیکه در زمان احت یاما هستند افراد ندیگویاست که سرورم م نیچن قتیدانم. ورشان گفت: حق یصالح نم

ام قابل ترکان مقداده، حاضر بودند با حقارت در م حیترج یملرا به منفع  ینمودند، منافع شخص یپشت سرورم را خال

را در سال ها حکومت بر  یافراد قرار دارد. او و خاندانش ثروت فراون نی. هوشنگ در رأس اندیرا حفظ نما شیخو

... و دییماخود را بر طرف ن یمال اجاتیاموالش... هم احت یاو و مصادره  یبا نابود دیتوان یهرات، اندوخته اند. شما م

ا ر فهیوظ نیمن ا دیاز شما ندارند. اگر اجازه ده یبه جز فرمانبردار یکه چاره ا دینشان ده یبزرگان محل گریهم به د

آن طرح کرد. همان شب ورشان به  یو او را مأمور اجرا رفتیرسانم. بهرام سخنان ورشان را پذ یشما به انجام م یبرا

به سمت هرات حرکت نمودند. آنان ناگهان  راههیدر خدمت بهرام، در خفا و از ب رتشافراد ا نیهمراه مهرداد و زبده تر

شد و خود و افراد وفادراش  ریغافلگ یبه سخت نیبه شهر وارد شدند. هوشنگ اصالً انتظار آنان را نداشت بنابرا

نشان داد که  یخود را پر نمود، و هم به تمام حکام محل یخال یشکل بهرام هم خزانه  نیکشته شدند. بد یهمگ

خود  اریکوشان بود را هم در اخت32 نیهرات که دروازه سرزم کیباشد. او شهر استراتژ یم یسچه ک یواقع سیرئ

ود خ تختیروان شد و آنجا را پا شابوریورشان بهرام مرو را ترک گفت و به سمت ن ی هیگرفت. سپس باز هم با توص
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را تحت نظر  رانیا یتوانست بهتر اوضاع داخل یتر بود و او م کینزد وراز مرو به مرکز کش شابورین رایقرار داد ز

 یبزرگان سورن را که اکثر مقام ها د،یرس تختیخبر اعمال او و کشته شدن هوشنگ به پا یداشته باشد اما وقت

 ورمتنفذ خود در شرق کش یاز اعضا یکیرا دست داشتند، به خشم آورد. آنان که به شدت از کشته شدن  یدیکل

ا را آن ه یکند. شاپور تقاضا استیشاپور رفتند و از او تقاضا کردند تا بهرام را احضار و او را س ناراحت بودند، به نزد

شاهنشاه را به بهرام ابالغ  غامیپ کیپ یفرا خواند. وقت تختیبهرام فرستاد و او را به پا یبرا یکیاجابت نمود. او پ

شاپور را از بهرام  ینامه  ینزد بهرام آمد. او طومار حاو او را بداند. ورشان به رورشان فرستاد تا نظ ینمود، بهرام پ

که شما بر دوش من  یا فهی... بر طبق وظجنابیکرد و گفت: عال یگرفت و به دقت مطالعه نمود. سپس تفکر

 ی. خبر هاندینما یرشما جمع آو یرا به اقصاء نقاط کشور فرستاده ام تا اخبار مهم را برا یمن جاسوسان د،یگذاشت

 ریآن ها شخص وز یهمه  شیشاپیاست که مقامات دربار، بزرگان خاندان سورن و پ نیاز ا یحاک تختیاز پا دهیرس

و در  یروز افزون قدرت شما در شرق کشور ناراض شرفتیپ نیو همچن دیکه شما با هوشنگ داشته ا یاعظم از رفتار

و  دیشو یاز مقامتان عزل م دیمطمئن باش دیوکنند. اگر بر یم کیشما تحر هیهراسند. آن ها شاهنشاه جوان را عل

از دست  شهیهم یبرا د،یجان مردان وفادار خود و عاشقان وطن به دست آورده ا متیهر آنچه را که تاکنون به ق

 ینم ترکان یدوباره  یداد که به علت احتمال حمله  غامیبه شاپور پ د،ینظر ورشان را شن یداد. بهرام وقت دیخواه

به دربار  گرینبود. آنان بار د یرق کشور را ترک کند. خشم بزرگان سورن از جواب بهرام را حد و مرزتواند شمال ش

رفتند و از شاپور خواستند تا اجازه دهد به جنگ بهرام بروند. شاپور هم که خود از سورن ها بود و حکومتش بدون 

 یفکر م ایبزرگان سورن گفت: آ گریرا آرام نمود و رو به د گرانیقباد د مانداشت، با آنان موافقت کرد ا یآن ها دوام

سکوت کرد و با  ی. قباد لحظه ادیکن استیتا او را س دیآ یخود به نزد شما م یاو که در اوج قدرت است، با پا دیکن

 هنسبت ب انشیم رد یشبهه ا رایانداخته و ساکت شدند، ز ری. آنان سرها را به زستیخشم به بزرگان سورن نگر

 او را ینگر ندهیکس در کل سورن نگرش ژرف و آ چیدانستند که ه یم یقباد وجود نداشت و همگان به خوب یسرور

 یآن است که مملکت را اداره م یدر حضور قباد جرأت سر بر آوردن نداشت چرا که شاه واقع زیشاپور ن یندارد. حت

دوباره به سخن درآمد و گفت: در حال  د،یخود د عیمط را گرانیکه د دکند نه آن که به ظاهر تاج بر سر دارد. قبا

 یکس توانمند تر از آن شخص نم چینموده و ه ریقلوب مردم را تسخ رایقدرتمند است ز اریحاضر بهرام در شرق بس

بک که س رابر حذر بود چ دهیعمل کرد و از اقدام نسنج استیبا س دیبا نیباشد که فاتح قلوب مردمان باشد. بنابرا

ا ت دیو کار ها را به من محول کن دییرا ترک نما نجایکه اقدام عجوالنه و بدون تعقل انجام دهد. پس ا ستیمغز کس

آنان  یتوانمند را از سر راه بردارم. بزرگان سورن دربار را ترک کردند. وقت بیو رق ابمیخود راه حل موضوع را ب

که شما را از رفتن بهرام  دیفت: حاال بر سخن من واقف شدرفتند، قباد رو به شاپور کرد و با شماتت گ

انداخت. چند لحظه به سکوت گذشت. سرانجام شاپور گفت: من اشتباه کردم  نیی. شاپور سرش را پاداشتمیبرحذرم
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 دیشک یکنو گره کار بگشا. قباد آه دایمشکل پ نیا یبرا یراه ییما ری. حاال تو که وزردیگ یمن نشأت م یکه از جوان

 حکومت زگیبه نام پهل یو چشمانش را بست. پس از چند لحظه تفکر آن ها را گشود و گفت: در ماوراء النهر پادشاه

 ای. شاپور به قباد گفت: آدیو حکومت مناطق تحت فرمان بهرام را به او بده دیبفرست زگیپهل  یبرا یکیکند. پ یم

 رانیا یبرادرم را داشته باشد، مناطق شمال شرق شکست ییتوانا زگیاست. اگر پهل حیکار صح نیا یکن یفکر م

 استیدرس س یدارد به کار آموز یی. قباد گوشودیگردد، قدرتش افزون تر م روزیرود و اگر برادرم پ یکامالً از کف م

تر را در هم شکسته  یقو یشکست برادرتان را ندارد. بهرام به مراتب دشمن ییهرگز توانا زگیآموزد گفت: پهل یم

ه قباد ب ست؟یراه دفاع چ نیبهتر یطیشرا نیاز برادر شماست. حال در چن شتریب زگیپهل یروهای. اما تعداد ناست

بود. سرانجام قباد گفت: اگر من به  ستادهیاما شاپور همانطور ساکت ا د،یاو جوابش را بگو دیشا ستینگر یشاپور م

عبور  یجلو یعیطب تیکردم تا با استفاده از وضع یم متمرکز حونیرا در کنار ج میروهایبهرام بودم، کل ن یجا

ا  زد، م یکار نیبهرام دست به چن یخصم را نابود سازم. وقت یروهایشکل موفق شوم ن نیو بد رمیدشمن از رود را بگ

. شاپور چند لحظه ساکت به قباد میکن یدفاع مانده است اشغال م یتحت حکومتش را که ب یمنطقه  یبه راحت

که با وجودش از  میدار ییتوانا ریوز نیتو و خوشا به حال ما که چن تیگفت: احسند بر عقل و درا پس. سستینگر

 .میگرد یمشغول م یو به عشق بار میگذار یم شیآسا نیدغدغه شب ها سر بر بال یو ب میهراس ینم یدشمن چیه

*** 

به  توجه یآن فراموش نموده، ب یاهیرا در بر گرفته اما بهرام، سرداران و دوستانش س شابورین یزمستان کِیتار شبِ

گذراندند. تنها وَرشان در جمعشان حضور نداشت.  یم شیاوقات خو یسرما در مجلس گرم بزم نشسته، به شاد

رقص و  در هنر یگر آن در حال رقابتیچرده در سمت د هیس زکانیمجلس و کن یسو کیتن در  میرقاصان س

خود را به اشراف زادگان قدرتمند  انیعر مهیاندام ن ییبایبهتر بتواند ز یچه کس انیم نیچرخاندن بدن بودند تا در ا

رسد که ناگاه دَرِ بزرگ مجلس با  ییقدرت او به نوا ایگرداند تا از برکت ثروت  شیو او را مجذوب خو اندیاطراف بنما

 رکیاستوار که بر پ ی. آن گاه با قدم هادیائب بزرگ بر امتداد آن حاضر گردباز شد و تنها غ یناهنجار دبلن یصدا

 دنیا دب زین انیمشاطگان و آهنگ سرا نیکوته فکر تر یبه سمت بهرام رفت. حت میمستق د،یگنج یالغرش نم یپاها

 یتخت مجلل یخاموش شد. ورشان روبرو یوسِقم یافتاده، پس ناگاه صدا یکه اتفاق دندیطرز حرکت ورشان فهم نیا

فتاده ا یمهم ارینمود و گفت: سرورم اتفاق بس یکوتاه میکه شاهزاده بر آن نشسته بود، توقف کرده، به سرعت تغظ

را که در دست  یمسلک نیارغوان رنگ آتش عیما یبه عرض رسد. بهرام که مست بود، جامِ حاو نکیهم دیاست که با

 مجلس به آن یقبل از افتادن گرما میخوب. سخن بگو و ما را مطلع گردان تا بتوان اریبس داد و گفت: یداشت تکان

 یبهرام، ابرها یاریالزم باشد در خلوت به عرض رِسَد. هوش دیبه اطراف انداخت و گفت: شا ی. ورشان نگاهمیبازگرد
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فرمان داد تا همگان تاالر را ترک  نیرا. بنابستیبحران تیحاصل از ارغوان را کنار زد و او دانست که وضع کیتار

گذشت تا خدمتگزاران، همه تاالر را ترک گفتند. آن گاه  یا قهیماندند. دق ی. تنها فرماندهان ارشد نزد او باقندیگو

ساعات خوش ما را کرده  یقصد نابود یآسمان یبال نیافتاده و کدام یبهرام رو به ورشان کرد و ندا داد: باز چه اتفاق

 زگیاز قصد شاه پهل تیکه حکا دهیاز جاسوسان ما در ماوراء النهر رس ییپاسخ داد: سرورم... خبر ها نورشااند؟ 

بر  شانیو نگاه ها زیت شیاز رُخِ تمام فرماندهان و بزرگان رخت بر بست. گوش ها یجهت حمله به ما دارد. خمار

 بماند. رهیورشان خ یمو یصورت ب

 اعظم محرک او باشند. رین و شخص وزرود که دربار برادرتا یم یظن قو _

ورشان که به خصومت  م؟یبا آنان دار یناگاه به سخن درآمد و گفت: اما به چه علت؟! مگر ما چه دشمن ومرثیک

 تمیکه ما نابود کرده و اموالش به غن ینیو رو به او پاسخ داد: مع دیبا خود آگاه بود، چهره در هم کش ومرثیک یدرون

 ردادی! کالم ت؟یستیموضوع آگاه ن نیدارد. مگر تو بر ا اریسورن بود که غرب کشور را کامالً در اختاز خاندان  م،یبرد

به  یهر فرمانده نکیداد: هم رییرا به سمت همگان تغ شیکرد؟ ورشان رو دی: حال چه بادیپر بیآن دو رق انیبه م

را باالتر  اناِش هیروح ناتیسمت محل خود برود و سربازان را همواره در حالت آماده به جنگ نگاه دارد و با تداوم تمر

گردد تا  یسازد و به تدارک مشغول م یآماده م شیدر طول زمستان ارتش خو زگیاست که پهل نیبرد. حدس من ا

آماده بود  دینبرد، پس هر لحظه با ادیرا هم از  یناگهان یتمال حمله اح دیاما در هر حال با دیبهار حمله نما یدر ابتدا

. فرماندهان با اکراه از جا دیهمگان معلوم گرد فی. باسخنان ورشان تکلدسخت آماده تر نمو یو خود را جهت مصاف

اب کرده بود، خود گردند. آن ها در دل به ورشان که مجلس خوششان را خر یهارفتن به پادگان یایبرخاستند تا مه

رفتند و  ماندهانفر یدانستند که حق با اوست. وقت یم یعاقل بوده و به خوب یدادند اما در هر حال همگ یدشنام م

دشمن غدار رو به رو  نیچگونه با ا دی: حال ما بادیبهرام و ورشان با هم تنها شدند، بهرام رو به مشاور خود کرد و پرس

دوباره  بیدانم که از آس یخود م ی فهیانداخته بود و من به جد وظ هی. تازه آرامش بر مردم تحت حکومتم سامیگرد

 نیرود، هم یستاند و از مدد مردم باال م یم اتیحکمران که مال کی یاصل ی فهیظو رایز مینما یریآنان جلوگ ی

به ماوراءالنهر سفر کرده ام و  یتجار یقالب سفر هاسرورم. من بار ها و بار ها در  دیاست. ورشان گفت: نگران نباش

 یقو ی. دسته شوندیم میمطلع هستم. اشراف آنجا به دو دسته تقس نیاز احوال مردم و حکومت آن سرزم یبه خوب

 نیاز قدرتمند تر یکیزن از  نیکنند. ا یم تیحاصل  از زن دوم او حما ،یستمیبا نام ا زگیتر از فرزند دوم شاه پهل

تر از فرزند بزرگ تر شاه  فیضع یراند. دسته  یبا کمک هفتال ها بر سمرقند حکم م یستمیهفتال است.  ا لیقبا

 یمیاز مردمان قد زگیزن مثل خود شاه پهل نیکنند. ا یم تیاول اوست، حما زنکه حاصل  نیبا نام بوم زگیپهل

سازش با تازه  یدست داده اند و مجبور به نوعخود را از  یگذشته  تیماوراءالنهر است که با حضور هفتال ها موقع
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در بخارا حکومت  ست،ماوراءالنهر برخوردار ا یمیقد نیساکن یبانیکه از پشت نیاند. بوم دهیقدرتمند گرد نیوارد

شود، باعث تعجب است اما در  یم دهیها د نیسرزم یاریکه در بس ییها یدسته بند نیچن نیدارد. تشابه ا

تواند اشراف دو دسته  یاست که خود شاه قدرت الزم را ندارد و نم نیوجود دارد و آن ا یجالب یماوراءالنهر نکته 

 نیاز دو گروه در هراس است. تاکنون تنها به علت رقابت ب یکی انتیخ از شهیخود نگاه دارد و هم ادیرا در انق بیرق

نفرت دارند و  گریکدیدو دسته به شدت از  نیا رایمانده است ز یهنوز در رأس کار باق زگیاشراف بوده که شاه پل

 در کنار بتداا زگی. سپاه پهلمیاستفاده کن فینقطه ضعف حر نیاز ا میتوان یهم را ندارند. ما م دنیچشم د یحت

 ینقطه برا نیکنند که بهتر یم ینیشبی. سرداران و مشاوران او درست مثل سرداران ما پردیگ یموضع م حونیج

 دست به حمله زد، ما زگیپهل ی. وقتمیکنیآنان عمل م ینیشبیدرست مثل پ زیاست. ما ن حونیدفاع ما کنار رود ج

دشمن به داخل خاکمان نفوذ  میده ی. اجازه ممیخورده ا کستکه ش میکن یو وانمود م مینینش یاز مقابلش عقب م

را گسترده تر خواهند کرد. حمالت خود  یامر جسارت آنان را دو چندان خواهد نمود و به سرعت دامنه  نیکند. ا

 یثابت م نشیرا به اشراف سرزم یدر رهبر شیکار، قدرت خو نیکه با ا دیشیدر درون خود خواهد اند زگیشاه پهل

رسد.  یمحتمل به نظر م اریکه بس ی. اتفاقدینما یریکشورش جلوگ یآنان و دو پارگ یاز گردنکش ندهیکند تا در آ

دور گشتند، آن گاه ما تمام راه  شیخو یاصل نینمودند و از سرزم یشرویپ یکاف یبه اندازه  انشیاو و سپاه یوقت

اشراف  انتیکه از خ زگی. شاه پهلمیگذار یراه را باز م کیو تنها  میکن یرا مسدود م حونیارتباطشان با ج یها

 یم یناپک یعنیلشکرش را به تنها سردار مورد اعتمادش  یهنگام فرمانده نیپشت سر خود در هراس است، در ا

شود تا حکومتش را از دست ندهد و پسران در نبود  یم حونیمانده عازم ج یسپارد و خود به سرعت از تنها راه باق

نسجام ا انشیگردد، سپاه ریاس ایکشته  زگی. چنانچه پهلمینزنند. ما در آن راه منتظر او هست هیتک گاهشیپدر بر جا

اختالف داشته و شاهشان حضور ندارد  و فرماندهشان را از  گریکدینان که با خود را از دست خواهند داد و غلبه بر آ

خوب. پس  اریسکوت کرد. سپس گفت: بس هدست داده اند، آسان خواهد بود. ورشان ساکت شد. بهرام چند لحظ

اب آفت ی عهیشراب از تنمان برود و با طل یتا گرما میو به استراحت بپرداز میتر خارج گرد عیبهتر است هر چه سر

 یسخن بهرام، او و ورشان از تاالر خارج شدند و به سمت خوابگاه ها نی. با امیشگفت آماده باش یجهت انجام کارها

 خود رفتند.

*** 

بر لبان او نقش بست که  ازهیشد تا محل کارش را ترک کرده و به خوابگاه برود. خم یبود و بهرام داشت آماده م شب

 یبود که اجازه داشت هر زمان که بخواهد ب یشان را اعالم نمود. ورشان تنها شخصنگهبان مخصوصش ورود وَر

احترام نمود. بهرام  یو به بهرام ادا دیبه مالقات شاهزاده برود. او وارد گرد فاتیالزم با مسئول تسر یها یهماهنگ
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از ورشان  یده بود، به سردکار ها آن شب او را کم حوصله کر یکه تمام روز مشغول رتق و فتق امور بوده و سخت

ذهن مرا به شدت به  یموضوع مهم م،یرو دار شیکه در پ ی: چه شده است؟ ورشان پاسخ داد: سرورم در نبرددیپرس

. تو که یگذارم. بهرام گفت: چه موضوع مهم انیخود دانستم که آن را با شما در م ی فهینموده و وظ غولخود مش

رو قلم یو مرز شرق زگیمن از جانب پهل ی. ورشان پاسخ داد: نگرانیما دانسته بود را ناتوان تر از مبارزه با زگیپهل

غرب است. اگر من  د،ازینما یرا مشوش م افکارمسرورم، بلکه آنچه ذهن مرا به خود مشغول داشته و  ستیشما ن

 یرا صرف مبارزه با دشمن شیکل توان خو ستیبا یاو بودم، اکنون که شما م استمداریس ریشاهنشاه و وز یجا

دفاع  یبردم و آنچه را که ب یتحت فرمان شما حمله م یها نیکه در شرق شما قرار دارد، از غرب به سرزم دیینما

 نیتر در مورد ا عیآوردم. بهرام چند لحظه سکوت کرد. سپس گفت:پس هر چه سر یخود در م اریتمانده است، در اخ

 .میشیندیب یآشکار نما تا بر آن چاره ا ازیز نا شیرا پ قتیکن و حق قیموضوع تحق

 چشم سرورم. یبه رو _

و او را با افکارش تنها گذاشت. چند روز بعد بازگشت و بهرام  دیبهرام خارج گرد یبگفت و از اتاق خصوص نیا ورشان

. بهرام میحدس خود مطلع نمود. آن گاه گفت: توان ما کمتر از آنست که در آن واحد در دو جبهه بجنگ یرا از درست

 زاینذر و ن زدانیو به دَرگاه ا دیباش دواریکرد؟ ورشان پاسخ داد: تنها ام دی: پس چه بادیاز ورشان پرس یبا ناراحت

کارِ ما تمام است و سپهبد زرمهر که  نصورتیا ریدر غ .دیمان کارگر آ لتیو ح فتدیزود در داممان ب زگیکه پهل دیبر

وجود دارد  یادیحالت احتمال ز نیکند. در ا یقلمرو تحت فرمان شما را تصاحب م ده،ینقشه گرد نیا یمسئول اجرا

نزد  دیبا ایماند.  یم یباق تانیو تنها دو راه برا ندیاز اسواران تحت فرمانتان شما را ترک نما یادیز یکه عده 

ه ب شهیهم یبرا ایسخت در انتظارتان خواهد بود.  یکه در آنجا هم مجازات دییو از او طلب بخشش نما دیبرادرتان برو

. با سخنان ورشان دیدالوران از اذهان مردم فراموش گرد گریچون د جیدردوردست پناه برده و به ت یها نیسرزم

 ریچشمگ یها تیبعد از آن همه تالش که با موفق دیاو با ایانداخت. آ هیبه شدت بر اعماق ذهن بهرام سا ینگران

از مشکالت قد علم کرده و با  یدر مقابل کوه گریبار د ایداد؟ یرا از دست م زیخورده و همه چ نیهمراه بود، بر زم

 انیاپ نکهیا ایخواهد بود؟ اریتوانمند بخت همچنان با بهرام  زدیا ایآمد؟ آ یم رونیب روزیمبارزه هم پ نیاز ا یسربلند

 یم یو دالور یجذب صفات مردانگ زیاز هر چ شیبانوست و بانوان ب زدیبخت ا ندیگو یراه او را رقم خواهد زد؟ م

ن که به آ ستیسوال نیکرد؟ ا یم دایجذبه تا کجا ادامه پ نیوجود داشت. اما ا بهرامکه به حد کمال در  یشوند. صفات

 پاسخ داده خواهد شد.

*** 
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 یزمستان، ارتش ماوراءالنهر به فرمانده یبهار، با رفتن سرما یکرده بود، در ابتدا ینیشبیطور که وَرشان پ همان

به  که یبهرام حمله بَرَد. سپاه یتحت لوا یهانیتا به سرزم دیموضع گرفت و آماده گرد حونیدر کنار ج زگیشاه پهل

صف  حونیج لگونین ی. دو سپاه بر کرانه دیبهرام گرد رانترس در سردا جادینمود و باعث ا یم یقو اریظاهر بس

 رشتیبهرام بود و در صورت عبور از آن ب انیلشکر یخط دفاع نیبهتر حونیج زگ،ی. در نظر مشاوران پهلدندیکش

بهرام را تحت نظر داشت و در موقع  یاردو شیجاسوسان خو ی لهیبه وس زگیبودند. پهل مودهیرا پ یروزیراه پ

 زگیکردند. پهل ینیبهرام وانمود به شکست و عقبنش انیو سپاه وستیبه حمله نمود. نبرد به وقوع پ اممناسب اقد

 مودیرا پ یادیمسافت ز یزد و در زمان کم یشرویکه احساس غرور کاذب به او دست داده بود، به سرعت دست به پ

پشت سر او را مسدود  یتمام راه ها منشدشناگهان به او خبر دادند که  نکهیخود باشد تا ا یآنکه مواظب عقبه  یب

عبور کرده و وارد  حونیاز ج ماًیمستق ن،یگرگ یزبده به فرمانده اریکوچک اما بس یکرده است. همزمان دسته ا

کوچک بود اما  یو غارت روستا ها و شهر ها یرعب و وحشت در مردم عاد جادیآنان ا ی فهی. وظدیماوراءالنهر گرد

 یم یبرخوردار بودند، خوددار یخوب یبزرگ که از امکانات دفاع یبه شهر ها یکیاز نزد نیگبه فرمان ورشان، گر

بر  ستیبا یقاعدتاً م زگیپهل یتیموقع نیرا بر عهده داشت. در چن یجنگ روان ی هیدسته فقط وظ نیکرد. در واقع ا

 دنیاما او به ناگاه با فرو پاش نددور ک زیخود ن ردستانیز گریرا از د یو نگران شیمسلط باشد و تشو شیاعصاب خو

با  یبه ناپک تیورشان با سپردن مسئول ینیشبیخود را از دست داد و باز هم مطابق پ یآن حس کاذب، کنترل ذهن

 میتسل نیدر دام ورشان افتاد و جان به جان آفر یشکل او به راحت نیعجله به سمت ماوراءالنهر حرکت نمود. بد

و با دادن اخبار  دیتمام بود. تمام سرداران بهرام خوشحال بودند که ناگهان ورشان سر رس رکرد. کار ارتش ماوراءالنه

آنان داشت، از  ی هیکه ورشان از خراب شدن روح ینمود. سرداران بهرام به علت ترس لیآنان را زا یخوش دیجد

واران س ی لهیبه وس زیگر نگجکرد با  یم یمهرداد سع نکهیمطلع نبودند. با ا شابوریحرکت سپاه زرمهر به سمت ن

 در دام یبود، به راحت یمع ذلک زرمهر که سردار توانمند د،یسرعت حرکت دشمن را کم نما زتک،یت یسبک اسلحه 

داشت و چنانچه  یادیز یفاصله  شابوریبهرام تا ن یگشت و به سرعت راه خود را باز نمود. سپاه اصل ینم ریآنان اس

ر د یچندان یریبهرام که ادوات قلعه گ ی لهیشد، پس گرفتن آن به وس یفتح م رهزرم انیشهر به دست سپاه نیا

ورشان همه را  شهیانداخت اما مثل هم هیبهرام سا یبر اردو گریبار د یدیو ناام أسیممکن بود.  رینداشت، غ اریاخت

به موقع  یراه برا کی نها. او گفت: تدیجمع نمود تا راه حل پنهان خود را بر آنان آشکار نما یدر چادر فرمانده

. گذاردیآنان م یپا شیپ یورشان چه راه حل نندینمودند تا بب زیگوش ها را ت نیوجود دارد. تمام حاضر دنیرس

 ی. لحظه اابدی شیتا سرعت حرکتمان افزا میرا از خود و اسبانِمان دور ساز نیسنگ یزره ها دیورشان گفت: ما با

ا از جا برخاست و ب ردادی. سپس ناگهان تستندیبه ورشان نگر رتیو همه با ح حکم فرما شد نیحاضر نیسکوت در ب

 ی. در هنگامه میبدون زره و جوشن با دشمن روبرو شو میبه ورشان گفت: اما چگونه ممکن است ما بتوان تیعصبان
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 یدشمن م یر هایها و ت زهیدر آن برهه سد راه ن زیاز خود مراقبت کنند. چه چ دیسخت نبرد، سربازان چگونه با

آنکه کنترل حواس خود را در برابر سخنان  یشوند. ورشان ب ینبرد، قتل عام م دانیشکل تمام آنان در م نیگردد. بد

 ینه در داشتن تن پوش ها ستیریما در غافلگ یروزیاز دست بدهد، با آرامش به او پاسخ داد: راز پ ردادیت نیسهمگ

زمان ارزشمند را از دست داد و هم  دینبا نیاز ا شیب م،یبه موقع برس میواهکاهد. اگر بخ یکه از سرعت ما م نیسنگ

به جز اطاعت  یاما در هر حال آنان چاره  ستندینگر گریکدیبه  رتی. سرداران بهرام با حمیحرکت کن دیبا نکیا

ها در دل از  آن نکهیبا وجود ا گریدر سپاه بهرام داشت. از طرف د یمجازات سخت یعدم فرمانبردا راینداشتند ز

 یداشته، اعتماد کاف مانیمرد ا نیا یبه نبوغ خارق العاده  یاشراف زاده نبود نفرت داشتند، اما همگ کیورشان که 

 به سخنانش داشتند. 

*** 

را جهت تفحص در مورد  یزرمهر تعداد شیشاپیبهرام، در حرکت بود. پ تختیپا شابور،یزرمهر به سمت ن سپاه

با  اسیشدند که  قابل ق یشهر بالغ بر چند صد نفر م نیطور که به او اطالع دادند، کل مدافع نیااوضاع شهر فرستاد. 

شهر اردو زد تا  یلومتریدر چند ک د،ید یدفاع م یب مالًزرمهر نبودند. زرمهر که شهر را کا اریتعداد نفرات در اخت

 آن شب نکهیبه شهر حمله برند، غافل از ا رویشب را به استراحت پرداخته و با برآمدن آفتاب با تمام ن انیسپاه

 بش هنکیزدن به او را دارند. هم خونیبودند، قصد شب مودهیرا پ یادیمسافت ز رینظ یب یسربازان بهرام که با سرعت

دشمن، دشمن از نگهبانان شب برخاست و آتش همه جا را فرا  ادیگذشت و خواب لشکرگاه را ربود، ناگهان فر مهیاز ن

 البیکه چون رعد و س نیآتش یرهایوحشتناک و باران ت یبا نعره ها رداد،یت یگرفت. سربازان بهرام به فرمانده

که  ختهیبا محاسن بلند در هم  ر نیآنان گرگ شیشاپی. پردندگرفت، به اردوگاه زرمهر حمله ب دنیشبانه از آسمان بار

 یداد، حرکت م یبلندش را در هوا تکان م ی زهیکه ن ینمود، در حال یو زمخت او را وحشتناک تر م هیکر یچهره 

ش خفته یخو ی مهیاو آورده بودند، در خ یبرا شابوریرو که از اطراف ن بایبا دو دختر ز ایدن نیکرد. زرمهر غافل از ا

 یخارج شد و سع مهیبرگرفت، از خ ریدر لباس شب شمش مهیسراس او را از خواب پراند. یجنگ ویبود که ناگهان غر

 ینیبه عقبنش میصبح تصم ی عهیدر طل د،یرا در خود ند یستادگیرا نظم بخشد اما چون توان ا انشیکرد سپاه

 هنکیدشمن دوباره دست به حمله زند، غافل از ا یو عُده  هو با اطالع کامل از عِد دهیگرفت تا سربازانش را نظم بخش

گرفته اند. سربازان زرمهر بدون نظم و  نیاو کم یروهایمهرداد در پشت سر ن یتازه نفس به فرمانده یرویده هزار ن

 زهاآنان با سپاه ت یوقت بیترت نیزدند. بد ینیدست به عقبنش د،یآ یم شیپ یمواقع نیانضباط که معموالً در چن

هم همچنان از جلو به آنان  ردادیت یروهایاز خود نشان دهند. ن ینفس مهرداد روبرو شدند، نتوانستند مقاومت چندان

. زرمهر را گرفته، کَت بسته به حضور بهرام دیگرد ریسپاه زرمهر مضمحل شد و خودش اس نیبردند، بنابرا یحمله م
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نشسته بود،  شیبزرگ خو ی مهیدر خ یقابل حمل شیآال یب تختبهرام که بر  یبردند. نگهبانان به زور او را جلو

شته گ روزیکه پ شیندیرو به بهرام کرد و گفت: هرگز ن یدو زانو نشاندند. زرمهر که انتظار مرگ را داشت، با تند یرو

رذل  یخواهد آمد و انتقام خون مرا از تو دارتیبه د نیصد چندان گران تر از ا یسرورم شاپور با سپاه رایز یا

 ریسخنان زرمهر عنان از کف داد. با غضب شمش دنیبود، با شن ستادهیاکه در کنار بهرام  ومرثیخواهد گرفت. ک

 یرو یمرد گستاخ را از تن جدا کنم و آن را جلو نیسر ا نکیتا هم دیاجازه ده جنابیو رو به بهرام گفت: عال دیکش

چشمانش را بست و  د،یشن نی. زرمهر که چنندیخود را رفع نما یتا از خوردن گوشت خوک گرسنگ ندازمیسگان ب

. آن گاه خود خنجر ستدیاشاره کرد که عقب با ومرثینمود اما بهرام با حرکت دست به ک انیخدا دارید یایخود را مه

که بهرام خود قصد هالک او را  دیشیاز تخت برخاست و به سمت زرمهر حرکت نمود. زرمهر اند د،یکش رونیب امیاز ن

و بند از بازوان ستبرش گشود. زرمهر که شوکه شده و  ستادیبهرام پشت سرش ا او رانیح دگانیاما در مقابل د اردد

مده بود، آ شی. سپس به بهرام که روبروستیدستانش را با تعجب تکان داد و به آنان نگر د،یتوانست بگو ینم یکالم

. آن گاه به او گفت: دیدرنگ کرد تا زرمهر به خود آ یا هنگاه کرد و چشمانش بر چشمان او قفل شد. بهرام چند لحظ

در مقابل شاهنشاه ندارد.  ستادنیا یبرا یکه قصد دیگو یو م فرستدیبه او سالم م ردستشیبرو و به برادرم بگو ز

ر د هبخشم و آن گا ینظم ختهیرا که با مرگ پدرمان در هم ر یمرا به حال خود بگذارد تا اوضاع ممالک شرق نیبنابرا

گوش نسپارد و خاطر آسوده دارد که  نیو معاند نانیعدل پرورش حاضر گردم. به او بگو که به حرف سخن چ شگاهیپ

د . او سوگندیادب بوس نیبهرام افتاد و زم یبود، ناگهان به پا افتهیدوباره  زی. زرمهر که جان عزمیمن فرمان بردار او

 رانیو زرمهر و تمام اس اراستیب یفتخار او مجلس بزمکرد که هرگز عمل بهرام را فراموش نکند. بهرام به ا ادی

بعد زرمهر به مدائن  یلشکرش را محبت فراوان نمود. سپس آنان را آزاد ساخت تا به نزد شاپور بازگردند. مدت

در  ورهاز داد و کرم بهرام سخن ها گفت که ناگهان شاپور از ک انیدربار رانیح دگانیبازگشت. در آنجا در مقابل د

از آنکه خشم افسار  شیپ د،یچشمان ما دور ساز یسگِ زود باورِ ابله را از جلو نیو به نگهبانانش فرمان داد: ارفت 

بازوان زرمهر را گرفته و او را از  ریدرنگ ز ی. نگهبانان بمیو فرمان قتلش را صادر نما دیبر من غلبه نما ختهیگس

گفت: برادرم قصد دارد مرا  دند،یشن یم انیکه تمام دربار یحالبلند در  یابردند. آن گاه شاپور با صد رونیدربار ب

 شهیهم یو برا میتا با تمام قوا به سمت او حمله بر دیهمه خود را آماده ساز نکی. همستمیدهد... اما من ابله ن بیفر

ا صبر کرده بود ت یاندکقباد که  نکهیسکوت بر سالن بزرگ دربار حکم فرما شد تا ا یا. چند لحظهمینابودش ساز

اپور . شمیبا شما سخن گو ییبه تنها یقیتا دقا دیتر گردد، جلو آمد و به او گفت: سرورم، اجازه ده میخشم شاپور مال

ا شاپور قباد ب یبا عجله تاالر را ترک کردند. وقت انی. درباررونیب ی: همگدیکش ادیفر انیدربار گریبر سر د نیخشمگ

و در همه حال بر اعصاب خود  شهیکه هم دیریبگ ادی دیو گفت: خداوندگار من. شما بااو رفت  کیتنها شد، به نزد

امر از  نیا رایز دیانیبنما د،یکه هم اکنون نشان داد نیخود را چن گرانید یرو یجلو دینبا گریو هرگز د دیمسلط باش
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 دیکاو یوجود شاپور را م سراسر. خشم همچنان دیکن یجلوه م فیضع یفرد گرانیکاهد و در ذهن د یابهت شما م

 توانست یآمد و نم یدر جواب به ذهنش نم یاما سخن مناسب ستینگر یاعظم خود م ریبر وز نیآتش دگانیو او با د

از سمت  یگذشته مدام اخبار خطرناک یبه شرق. در روزها یپاسخ او را بدهد. قباد ادامه داد: و اما در مورد لشکرکش

اوضاع ما را تحت نظر گرفته  زانس،یب یعنیما  یقدرتمند غرب ی هیدارد که همسا نیات از یو حکا دهیغرب به من رس

 یمختلف هم مرز با آنان سر گردنکش لیکامالً آرام است و قبا زانسیب یسازد. هم اکنون مرزها یو خود را آماده م

با تمام قوا از غرب  یروم شرق یراطورامپ م،یخود را به شرق کشور ببر یروهایاگر ما تمام ن یطیشرا نیندارند. در چن

ور به ط نیبرادرمان را هم دیما با ایکرد؟ آ دی: پس چه بادیکند. شاپور که آرام تر شده بود، از قباد پرس یبه ما حمله م

و  دیبه سمت او بفرست یکی. پس پدیندار نیجز ا ی! قباد پاسخ داد: در حال حاضر شما چاره ام؟یحال خود رها کن

 دییکه حکومتش مورد تأ دیسی. در نامه به بهرام بنودیاو بنام یاز جانب خودتان برا یا یکمک یرویزرمهر را ن

و  دیندازیبه وجود آمده را بر گردن زرمهر ب یها یریدارد. سپس درگ یشماست و مهر برادر کوچک تر در دلِتان جا

و تفرقه اَندازان  نیکه به سخنان معاند دییگوو ب دیخبر ده کینزد یا ندهیاز مجازاتش در آ ده،یاو را خطاکار نام

 کند؟ قباد یبهرام سخنان ما را باور م یکن ی. شاپور گفت: فکر مدیدارد که شما با او هست یگوش نسپارد و دل قو

دارد. آنان  اریتوانمند در اخت ینیاو هم چون شما مشاور نم،یب یطور که م نیکنم اما ا یفکر نم نیپاسخ داد: چن

انداخته و به سخنان  نییسر به پا ی. شاپور چند لحظه اختیبه مدارا با شما بر خواهند اَنگ تیموقع نیادر  ابهرام ر

نگفت تا افکار او را بر هم نزند. پس از چند لحظه، شاپور سر از تفکر برداشت و گفت:  یزی. قباد چدیشیاند رشیوز

خم شد و با لحن  یخواهم بود. قباد در مقابل شاپور اندک تو رویانجام بده و من پ یدان یخوب، هر آنچه صالح م اریبس

 گفت: سپاسگزارم سرورم. یآرام

*** 

 تتخیکاخ بزرگش در مدائن پا یاز اتاق ها یکیدر  ییهمه جا را فرا گرفته بود. قباد به تنها یکیدر گذار و تار شب

ف نشسته، با ک یصندل ی. قباد روکردیروشن م یاتاق را اندک یکینشسته بود. چند مشعل تار یساسان یامپراطور

 یافتاد و انعکاس یاو م یمو یسر ب یها رو مشعل ییصورتش را پوشانده و غرق تفکر بود. روشنا یدستانش رو

گذشت وحشت داشت و از  یم رکیمرد توانمند ز نیآنچه در سر ا دنینور از د یحت ییآورد، گو یم دیهولناک پد

تفکر برداشت و گفت:  بانیطرف اتاق افتد. در اتاق به صدا درآمد. قباد سر از گر آن یوارهاید یتا رو ختیگر یآن م

داخل اتاق شد. قباد رو به خدمتکار گفت: تو  یا دهیخدمتکار قباد به همراه فرد رو پوش نیتر نیمداخل شو. ا

که در تمام خاندان سورن به مانند آن ها وجود نداشت را  رکیکرد و آن دو فرد ز یکوتاه می. خدمتکار تعظیمرخص

و چهار شانه.  دهیورز ینقاب از چهره گشود. جوان بود با مو و محاسن بلند، اندام دهیبا هم تنها گذاشت. فرد روپوش
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سه نر ؟یردگرفت. قباد به جوان گفت: خُب نرسه... چه ک یقباد قرار م یو فربه یقد بلند و اندام او در مقابل سالمند

به نام  یمرد یو تفحص فراوان نمودم. متوجه شدم به تازگ قیپاسخ داد: همان طور که سرورم خواسته بودند، تحق

دهد. قباد ناگهان  یو مشاوره او انجام م ییرا باراهنما شیوَرشان به خدمت شاهزاده بهرام درآمده و بهرام تمام کارها

 ینبود که بتواند با نقشه  یرکیز نیشناختم، بد یکه من م یم. بهرامزد یدست ها را بر هم کوفت و گفت: حدس م

 یسکوت کرد. سپس دوباره به سخن درآمد: گفت یگردد. قباد لحظه ا روزیپ یمن مقابله کند و حت یهوشمندانه 

ز...  قباد به سرورم... ا ستیام. از کدام خاندان است؟ نرسه گفت: او از واسپوهران ن دهیورشان... هرگز نام او را نشن

که  ستیسرورم. او تاجرزاده ا ری!! نرسه ادامه داد: خستیو با تعجب گفت: از واسپوهران ن دیوسط حرف نرسه پر

طور که به من در مورد او گفته اند،  نیکامل دارد. ا ییها را گشته و با علوم و فنون اکثر ملل آشنا نیاز سرزم یاریبس

فراوان  یو همه جا سع شهیکه هم یسرشار. فرد یهوش یباشد. دارا یامور م هیدر تمام یبه تمام معن یورشان نابغه ا

قباد آن  نکهیبود تا ا لیآن دو مرد عاقل حا انیسکوت م یادارد. نرسه ساکت شد. چند لحظه زیهمه چ یریادگیدر 

هوش و  دیبا نیبنابرا دم،یشیاند یکه من م ستیزیتوانمند تر از آن چ فیحر نمیب یطور که م نیرا شکست و گفت: ا

شکستِمان تکرار نشود چرا که آن قدرتمند که به شکست  گریتا د مییحواس خود را جمع کرده و دقت فراوان نما

او را خواهند گرفت و مقامش را  یگردنکشان جا گریدهد و د یجامعه را از دست م یزود سرور ای ریکند، د ادتع

خود را  یخواهند ربود. نرسه چشمانش را بست و با احترام فراوان سر در مقابل قباد فرود آورد. آن گاه دوباره رو

بله با و او را در مقا ندیایتنها گذاشت تا به کمکش ب یکیتار منانیاتاق را ترک گفت و قباد را با اهر یپوشاند. به آرام

 رسانند.  یاریخت دشمنان سرس

*** 

سخت، در محل کار بهرام نشسته و هر دو ساکت بودند که ناگهان  یشب بهرام و وَرشان پس از گذراندن روز آن

 بود اما افسوس که فرصت فتح ماوراء النهر از دست رفت. یبزرگ یروزیو گفت: پ دیکش یبهرام آه سرد

 باشد.  یهنوز فرصت باق دیشا _

: چگونه؟ ورشان لبخند زد. بهرام ادامه داد: هر چه دیشد. با شوق از ورشان پرس زیمخیخود ن یناگهان بر جا بهرام

قدرت را در آن  یستمیا یهفتال به سرپرست لیقبا زگیتر سخن بگو. ورشان گفت: بعد از مرگ شاه پهل عیسر

 نیتوانند ا ینم یبه راحت زگ،یفرزند ارشد پهل نیو بوم نیآن سرزم یمیمنطقه به دست گرفته اند. اما ساکنان قد

موضوع شده اند. اگر  نیا رشی. آنان تنها به خاطر ضعف و ترس از قدرت هفتال ها ناچار به پذرندیموضوع را بپذ

ا که چنانچه با م مینما یم بیفرستم و از جانب شما او را ترغ یم نیبه نزد بوم انهیرا مخف یکیمن پ د،ییاجازه فرما

 رهیتا بر ماوراءالنهر چ میکن یشما گردد... ما به او کمک م یشاهزاده دست نشانده  یوزریکند و بعد از پ یرهمکا
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تر اقدامات الزم را انجام بده.  عیخوب، هر چه سر اریکند. بهرام ذوق زده گفت: بس رونیهفتال را ب لیگردد و قبا

با  نیداشت. بوم لیوراءالنهر گسرا به سمت ما یکیپ نآن روز، ورشا یچشم سرورم. فردا یورشان پاسخ داد: به رو

کسان  نیتر کینزد یامر را از همگان حت نیاو ا دیاک ی هیورشان استقبال نمود اما به توص شنهادیاز پ یخوشحال

 زمان تاج نکهیدر تماس بود تا ا یسر اریبس یهمواره با ورشان به شکل نیداشت. از آن زمان به بعد بوم یخود مخف

 .دیفرا رس یستمیا یرگذا

*** 

 رفتن هستم. یسرورم... من آماده  _

ن بود. جوش ستادهیمحل کار او ا شیآال یدر اتاق ب ی. وَرشان بر آستانه ستیباز گشت و به پشت سر خود نگر بهرام

کار را به کس  نیا ستیبهتر ن ایو زره تمام اندامش را پوشانده و کاله خود نقابدار بر دست داشت. بهرام گفت: آ

رسد.  یگزند ییخدمت گذار ما نیبه تو که وفادارتر سخت تیمأمور نیترسم که در ا یمن از آن م ؟یرواگذا یگرید

آن گاه  د،یشده ام را درست به کار بند ادآوریکه فراوان  ییها یشما زمان بند ستیورشان پاسخ داد: فقط کاف

قراول  شیورشان پاسخ داد: بله سرور من. سپاه پ ؟یخودت برو دیاز آن ما خواهد بود. بهرام گفت: و حتماً با یروزیپ

هر چقدر هم  یکند و اگر آن ها کار خود را درست انجام ندهند، لشکر اصل یم ینبرد باز نیدر ا یاساس یقشن

خودم بروم. ناگهان بهرام به سمت  دیگردد... پس حتماً با یم رهیو دشمن بر ما چ ستین یتوانمند عمل کند کاف

گفت: مواظب خودت باش. ورشان در مقابل  شدیمکه از او جدا  ی. آن گاه در حالدیرا در آغوش کش ورشان رفت و او

به سمت  گریاستوار به سمت در رفت تا بار د یاحترام نمود. آن گاه با قدم ها یخم شد و به او ادا یشاهزاده اندک

افراد بهرام بودند و  نیبهتر ینفر که از جمله  . او با دو هزاردیو متهورانه را اجرا نما دهیچیپ یخطر رود و نقشه ا

در آنجا تاج  یستمیمعمول خودش آن ها را انتخاب کرده بود، در لباس مبدل به سمت سمرقند که قرار بود ا طابقم

 کند حرکت نمود.  یگذار

*** 

 یشلوغ تر م شهیشلوغ بود، از هم اریهم محل رفت و آمد کاروان ها و بس یعاد طیروز شهر سمرقند که در شرا آن

 یار مو انتظ ستادهیشده بود، ا نیتزئ یدر راهرو قصر که به مناسبت تاجگذار زگیفرزند ارشد شاه پهل ن،ینمود. بوم

مردان تحت  هی. او به همراه خدم و حشم فراوان با تماماندپوش یاش را م یفراخ و عضالن ی. شنل بلند، شانه هادیکش

 به نیبرادر کوچک ترش آمده بود. مراسم به سبک مردم آن سرزم یاطاعت به مراسم تاجگذار ی فرمانش به نشانه

 انهیکه ناگهان در م دیزد. پس از آن مراسم جشن آغاز گرد هیبود، تک نیکه حق بوم یبر تخت یستمیو ا دیرس انیپا
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 یستمیابتدا رنگ از رخسار ا زمزمه نمود. در یزیشده و در گوشش چ کیبه او نزد یستمیاز محارم ا یکیآن  ی

تاالر را ترک نمود. هنوز  زد،ینگیرا برن یکه توجه چندان یطور یاما به سرعت بر خود مسلط شد و به آرام دیپر

نمودند اما  نیو شروع به قتل عام مدعوو ختندیبه داخل ر دهیاز رفتن او نگذشته بود که صدها مرد روپوش یقیدقا

 تلفات لیرا با تحم نیو مهاجم ختندیبعد سربازان هفتال به داخل تاالر ر یاش بودند، آنجا نبود. کم یآنکه از پ

ردانش آن م شتریبا توجه به تعداد ب یکه با کشف به موقع توطئه به راحت دیشیاند یم یستمیفراوان به پس راندند. ا

در همان زمان ورشان به همراه دو هزار  نکهیا خواهد کرد و از شر برادر هم راحت خواهد شد، غافل از کوبرا سر

او گشوده شده بود،  یبرا نیسمرقند که توسط نفرات بوم یاز دروازه ها یکیسرباز تا دندان مسلح در حال عبور از 

بهرام متشکل از  یآن روز لشکر اصل یبود. فردا دهوارد ماوراءالنهر ش نیکامل با کمک بوم یبودند. ورشان در خفا

عبور کردند. آن ها از  حونیاز رود ج د،یرس ینفرات تحت فرمان او که تعدادشان به ده هزار نفر م نیرآماده ت

 یوفاداران او در اندک زمان گریوفادار بودند و با کمک د نیاز رود عبور نمودند که نگهبانانش به بوم یقسمت

ف را مورد هد یستمیهفتال وفادار به ا لیقبا یمکان ها ،یریاز اصل غافلگ یریو با بهره گ مودیرا پ دیبع یهامسافت

. دیشدند، عازم گرد یو پنج هزار نفر م ستیکه بالغ بر ب یبانیپشت یبا قوا زین ردادیقرار دادند. پس از آن ها، ت

 برادرش یکمک برا دنیبا رس یخواهد شد، پس از اندک زمان روزیمبارزه پ نیدر ا دیشیاند یکه در ابتدا م یستمیا

و افراد تحت  فرمانش کشته  ختیاز ماورءالنهر گر نیتوانمند مصاف دهد، بنابرا فیتواند با هر دو حر یکه نمدانست 

 زا یو پادگان دیبر ماوراءالنهر حاکم گردان اتیو پرداخت مال یرا به شرط وفادار نیشدند. سپس بهرام، بوم ریاس ای

 اخراج نمود. نیهفتال را از آن سرزم لیدر آن جا گذارد و قبا یوفادار نیاز ا نانیافراد خود را جهت حصول اطم

مورد تاخت و تاز  نشیسرزم دیترس یماوراءالنهر، پادشاه خوارزم که از قدرت بهرام هراسان شده و م ادیاز انق بعد

ه در مقابل بهرام حرکت نمود و وارد آنجا شد. آن گا یفراوان به سمت اردو یها یکش شیبا پ رد،یاو قرار گ انیسپاه

 نینه چندان سنگ یاتیخوارزم مال نیورشان بهرام بر سرزم ی هیو اظهار اطاعت نمود. به توص دیبوس نیبهرام زم

 درختان، از یاز تن به خواب رفته  یزندگ یموسم بهاران، با برآمدن جوانه ها یهر ساله در ابتدا ستیبا یبست که م

 و اطاعت پرداخت گردد.  ادیانق یبه نشانه  نیطرف شاه آن سرزم

به دست آوردن جاه و مقام و ثروت  یاسواران و آنان که در پ لیکه س دیبهرام باعث گرد یدر پ یپ یها یروزیپ

و صاحبان قالع و  یتیکوچک وال یافراد از نجبا نیتحت فرمان او روان گردد. اکثر ا یها نیبودند، به سمت سرزم

بزرگ که از نظر  یاز واسپوهران خاندان ها انِشانیدر م یاما حت افتی یم لیشکدهات که به دهقانان معروف بودند، ت

گرفتند هم، فراوان وجود داشت. آنان  یتحت فرمان باالتر از دهقانان قرار م یها نیزم زانیو م تیرتبه اشراف

و به  دیگرد یم نییتأ گاهِشانیشدند و رتبه و جا یم رفتهیگشاده توسط ورشان پذ یبا رو دنیبالفاصله پس از رس
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 و دیگردیتر و توانمندتر م بیبهرام هر روز مه اریتحت اخت ینظام یروین بیترت نیآمدند. بد یدر م هرامخدمت ب

 او دور نمانده بود.  استمداریس ریطرفدار شاپور و وز نانینش تختیپا نیزبیامر از چشمان ت نیا

 یکار بر عهده  نیبود و ا اتیپرداخت مال االت،یو شهربانان ا ردستیشاهان ز ادیعالمت انق نیآن زمان مهم تر در

خاندان مهران هم  نکهیا یبهمن گذاشته شده بود. پس از به تخت نشستن شاپور برا یعنیخاندان مهران  سیرئ

 ریوز33و به او وفادار بمانند، مقام  ،یشاپور راض یاز شاهنشاه لهیوس نیداشته باشند و بد یدر مقامات دربار یسهم

 ی. شاپور پس از فتح ماوراءالنهر توسط برادرش و افزون شدن هر روزه دیخاندان واگذار گرد نیا سیبه رئ هیامور مال

تحت فرمان او را  یها نیسرزم اتیرا به نزد برادر فرستاده و مال یاتیمال نیقدرت او به بهمن دستور داد تا مأمور

 طلب کند. 

*** 

نشسته و مشغول صرف طعام بودند که بهمن بر  یا یچوب زیقصر، پشت م یاز تاالرها یکیبه همراه قباد در  شاپور

اعظم بودند. بهمن به آن دو  ریو مشغول خدمت به شاهنشاه و وز ستادهیا زیآنان وارد شد. چند خدمتکار در اطراف م

 ی اندهمیانگشتانش با باق ی لهیبود و به وس نییسرش پا هک یالنمود. شاپور در ح میتعظ34سالم کرد و در مقابلشان 

تحت  یها نیسرزم اتیبرادرم مال ای: خُب چه شد؟ آدیکرد، از بهمن پرس یم یکه در دست داشت باز یتکه گوشت

 اتیسرسام آور از پرداخت مال یجنگ یها نهیهز یبه بهانه  شانیسرورم. ا ریفرمانش را پرداخت؟ بهمن پاسخ داد: خ

 زیم یدستش، رو یرا که پهلو یجام شراب تی. شاپور ناگهان کنترل خود را از دست داد و با عصباندندیوَرز یدارخود

دهد، اما جام به او برخورد کرد و شراب داخل آن  یخواست جا خال یقرار داشت، به طرف بهمن پرتاب نمود. بهمن م

! ؟یگرفتن آن را ندار ییکه توانا یهست یا یاتیر مالینه وز: پس تو چگودیکش ادی. شاپور فرختیر شیلباس ها یرو

و ت یرا به جا یگریکن تا من کس د یری... هر چه زود تر کناره گینیب ینم شیرا در خو فتیعمل به وظا یاگر عرضه 

به شاهنشاه را نداشت. تمام خدمتکاران دستپاچه شده  یی. بهمن که شوکه شده بود، توان پاسخگومیمنصوب نما

طرز  نیکرد، شاپور را آرام کند، به او گفت: سرورم، ا یم یکه سع یحال قباد از جا برخاست و در حال نیا دربودند. 

 یوانت یرا به طرف بهمن برگرداند: م شی. قباد رودی. بهتر است خودتان را کنترل کنستیشما ن ی ستهیرفتار شا

چه  با برادر سرکشم دی: من بادیاز قباد پرس یکرد و آنجا را ترک نمود. شاپور با ناراحت میتعظ مهی. بهمن سراسیروب

 که امروز در حال یراجع به اتفاق د،یرا داد تختیترک پا یکه شما به او اجازه  یکنم؟ قباد پاسخ داد: بنده قبالً، زمان

و  داده یرو یمناسب تیبه انتظار نشست تا موقع دیار از کار گذشته. باک گریوقوع است به شما هشدار دادم. حاال د

که هم اکنون او در  یا یقو اریبس تیتوان او را نابود ساخت اما با موقع ی. آن گاه مردیبرادرتان در حال ضعف قرار گ

انجام داد. غذا کامالً بر شاپور تلخ شده بود.ناراحت از جا  هَشیتوان عل ینم یاقدام مؤثر چیشرق کشور دارد، ه
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 افتیدر یقباد عمل کند، اما به زود شنهادیخواست مطابق پ یابتدا او م ررا ترک نمود.د یبرخاست و تاالر غذاخور

د. ه بواز روانش رخت بر بست یکامالً بر او منغض گشته و شادکام یبرادر زندگ الیتواند. از شدت فکر و خ یکه نم

 انیرو بایز یشبانگاهان بوسه از لب ها ایدهد  لیتشک یجشن و شاد یمراسم ها شهیمثل هم توانستینم گرید

 نکهیا یبرا نیشده بود، بنابرا رهیاز دست دادن جاه و مقامش کامالً ت یو نگران شیاش از شدت تشو ی. زندگردیبرگ

 یداد و بزرگان را به آن دعوت نمود تا اگر قباد نم لیتشک یسحالت اسفبار برهاند، چند روز بعد مجل نیخود را از ا

انجام دهند. مجلس بر پاشد و شاپور از بزرگان خواست تا  شیکار را برا نیا گرانیبگذارد، د شیپا شیپ یتواند راه

آمده  شی. موبد بزرگ پدی. در ابتدا رو به آزاد شاد کرد و از او خواست تا سخن بگوابندیمشکلش ب یبرا یراه حل

بود و او تنها  دهیسبه ذهن آزاد شاد نر یشد. در واقع راه حل ینم دهیدر آن د یبه درد بخور زیگفت، اما چ یسخنان

 ریحال بهمن که از تحق نی. در ااوردیبزرگان کم ن گرینموده بود، در مقابل د یکرده و سع یرا سر هم بند یسخنان

در مقابل شاهنشاه  میبود، جلو آمده و بعد از تعظ یتالف یوده و در پخود به علت عمل بهرام ناراحت ب شیچند روز پ

ماست. بهتر است او را به گروگان گرفته و از بهرام  اریکامالً در اخت نجای... اژهینگفت: سرورم... مادر بهرام... م

 .دینما میمادر،خود را به ما تسل یآزاد یدر ازا میبخواه

 بله درست است. _

 .ستیخوب ینقشه  _

 نقشه است.  نیبهتر نیا _

 نیاز ا شیو ب دیو گفت: ساکت شو دیکش یکردند که ناگهان قباد، نعره ا دیینظر بهمن را تأ کیبه  کی بزرگان

، ساکت شدند. بهمن شوکه انی. درباردینکشان راههیو به ب دی. راه غلط بر او نشان ندهدییشاهنشاه جوان را گمراه ننما

بلند و  ی. با صداستادیشاپور ا یجلو آمد و روبرو دسابق خود بازگشت. قبا یه جاانداخت و ب نییسرش را پا

. مردم خواهند گفت، حکومت دیده یدر جامعه را از دست م تِتانیثیکار، کل ح نیگفت: سرورم شما با ا نیخشمگ

شدن فرزندش به گروگان گرفته. من از شما هفت روز  میتسل یاست که همسر پادشاه سابق را برا فیچقدر ضع

کنم.در شب هفتم به مالقات شما خواهم آمد.  دایمقابله با برادرتان پ یبرا یخواهم تا راه حل مناسب یفرصت م

 دهم. یخوب... من هفت روز به تو فرصت م اریشاپور با لبان لرزان گفت: بس

*** 

ده قباد به وع ایخواست بداند آ یقصر به انتظار قباد نشسته بود. م یق هااز اتا یکی. شاپور در دیهفتم فرا رس شب

نشست و  یم یگذشت. شاپور گاه مهیشد و شب از ن یزند. زمان انتظار طوالن یفقط الف م ایکند  یخود عمل م ی
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ا خودش اتاق را ترک کند و به بستر برود. ب رفتگ میرفت. تصم یداشت حوصله اش سر م گریزد. د یقدم م یگاه

طور که با خودش حرف  نیسبک کرد. شاپور هم انیدربار یفقط در حال الف زدن بود و مرا جلو یگفت: مردک لعنت

اعظم را اعالم نمود.  ریورود وز فاتیتشر سیزد، در حال حرکت به طرف در اتاق بود که ناگهان در باز شد و رئ یم

. چادر دیرا در دست داشت، وارد اتاق گرد یا یقد بلندِ چادر که دست فردِ ی. قباددر حالستادیخود ا یشاپور بر جا

خواهد همراهش  یپوشاند. مشخص بود که قباد نم یفرد تازه وارد را م یبلند بود که کامالً بدن و چهره  یبه قدر

از  ست،ینگر یکه با تعجب به تازه وارد م یمشخص گردد. شاپور در حال تشیشود و هو ییقصر شناسا نیتوسط ساکن

 سیگفت: ما را تنها بگذار. رئ یکرد و با لحن محکم فاتیتشر سیشاپور رو به رئ یقباد به جا ست؟ی: او کدیقباد پرس

را  خارج شده و در فاتیتشر سیتا رئ ستادیکرد و اتاق را ترک نمود. قباد به انتظار ا میبه شاهنشاه تعظ فاتیتشر

راه حل مشکل شماست. قباد به  نیگفت: ا میمال یلیرداند و خرا به طرف شاپور برگ شی. سپس روببنددپشت سرش 

تازه وارد، دهان شاپور  یرو دنیاو برداشت. با د یچادر را از رو ع،یسر یلحظه با حرکت کیسمت تازه وارد رفت و در 

فوق  یفراخ و چشمان ییها نهیس ده،یکش یبا اندام ییبایز اری. دختر بسدیاز تعجب باز ماند و آه از نهادش بلند گرد

شانه  یداشت، از دو طرف صورت رو لیتما یبه سرخ یکه کم اهشیبلند س سوانیدر مقابل او بود. گ رایالعاده گ

ر نرم و استوا یتن ده،یکش یانگشتان ک،یبار یخرد، کمر ییپاها د،یافتاده بودند. رنگ صورتش سرخ و سف شیها

د بود. چن دهیاش ند یدختر در زندگ نیر گرفته بود، هرگز به مانند ارا در ب یاریداشت. شاپور که تاکنون زنان بس

سرانجام شاپور توانست بر خود مسلط شود. او سرش را تکان داد تا خود را از  نکهیبه سکوت گذشت تا ا یلحظه ا

 یواهخ یتو م ایگفت: آ دیرس ینظر م به یعصبان یکه کم یبه در آورد. سپس رو به قباد کرد و با لحن رتیبهت و ح

زن به  نیسرورم. ا ریزن، مشکالت به وجود آمده از برادرم را فراموش کنم؟! قباد پاسخ داد: خ نیاز ا ییمن با کامجو

به ذهنم  یتفکر کردم، راه اریمن در مورد مشکل به وجود آمده بس نکهیراه حل مشکل شماست. بعد از ا یراست

هفت شهر مدائن رفتم اما آنچه را  هیتمام یبرده فروش یه بازارهاکس نگنجد. من ب چیه تصوردر  دیکه شا دیرس

 زیقرار دادم اما در آنجا ن یاشراف بزرگ را مورد بررس ی. سپس خانواده هاافتمیکردم در آنجاها ن یجستجو م

رانجام بعد س نکهیمراجعه کردم تا ا انیترِ اع نییدرجه دوم و پا یمن بر آورده نشد. آن گاه به خانواده ها یخواسته 

 یکنم، در مقابل شماست. به خود م دایخواستم پ یو اکنون آنچه را م دیفراوان، مراد دل حاصل گرد یاز کوشش ها

 نییو خجل نباشم و سرافکنده سر به پا نیبالم که توانسته ام به قول خود عمل کرده و در مقابل پادشاه شرمگ

الزم را بر مخاطب بگذارد. آن گاه دوباره لب به سخن گشود و گفت:  ریکرد تا کالمش تأث کوتس ی. قباد اندکفکَنمینَ

او  نعمتیول نیشماست که به عنوان برادر بزرگ تر و همچن ی فهیوظ نینکرده و ا اریاخت یبرادرتان هنوز همسر

و  یتامه دم از دوس. در ندیبهرام بفرست یامهربانانه بر یرا همراه نامه ا بارویدختر ز نی. شما ادیباال بزن نیآست شیبرا

 نموده و به بهرام یمانیگذشته احساس پش ی. از کرده هادیحسود نسبت ده انیمحبت زده و گناه گذشته را به دربار
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 برادر بزرگ تر نسبت به تیاز حسن ن یهم نشانه ا گرید یایزن و هدا نیشماست. ا دییکه حکومتش مورد تأ دییبگو

سکوت کرد. آن گاه بار دگر  یداد. قباددوباره چند لحظه ا یقباد گوش م به سخنان رتیبا ح شاپورکوچک تر است. 

 دیلپ یآلوده به زهر یبا برادرتان، پارچه ا یکیدختر آموختم که چگونه بعد از نزد نیبه سخن در آمد و گفت: من به ا

واقعه بهرام به طور  نی. چند روز بعد از ادیبزدا نو نجاست از ت دینما زیآن خود را تم ی لهیبه دست او دهد تا به وس

پزشکان هم نخواهند توانست  نیحاذق تر ی. حتدیگو یرا وداع م یدار فان یخواهد شد و به آرام ماریمنتظره ب ریغ

متوجه او  یدختر هم که رکسانا نام دارد، کامالً در امان است و خطر نیدهند. ا صیدرمان آن را تشخ ای یماریعلت ب

گشته است... دوم  ماریبهرام با او نخواهد شد چرا که اوالً بهرام چند روز بعد ب یماریب یمتوجه رابطه  ی. کسستین

به وجود آمده چنان به نظر نخواهد آمد که مربوط به زن و همبستر شدن باشد. پدر رکسانا در گذشته  یماریب نکهیا

است. من از طرف  دهیوسط اسپاهبدان ضبط گردآنان ت یموروث یها نیمورد ظلم خاندان اسپهبد واقع شده و زم

خدمت  نیا یبه ازا زین یها به خاندان او بازگردانده شود و پاداش فاخر نیشما به رکسانا قول داده ام که تمام آن زم

مود. ن اریسکوت اخت یمعابانه اش لحظه ا لتیو کالم ح ستادیدارند. زبان پر توان قباد از حرکت باز ا افتیاز شما در

د که کر یکامالً به خود افتخار م ییگو ست،ینگر یبه شاپور م یزد، با نگاه فخر فروشانه ا یکه لبخند م یاو در حال

مکارانه بکشد. شاپور چشم از دهان قباد برگرفت و به رکسانا چشم دوخت. او  نینچنیا یتوانسته است، نقشه ا

قرار گرفتند، شاپور به رکسانا  گریکدی یدوباره رو در رو یکرد. وقت و کامالً او را برانداز دیدور رکسانا چرخ کباری

و بکارت از تو  میازمایتن تو را ب فیطعم لط نکیقباد هم ا یحصول به نقشه  یتونم برا یکه من نم فیگفت: ح

 یقرار خواه ندر شمار زنان م ،یبازگرد شیخو دیپل تیو ادامه داد: اما آن گاه که از مأمور دیکش یبردارم. شاپور آه

در مقابل شاهنشاه خم شد و  یخواهد بود. رکسانا لبخند به لب، با ظرافت اندک ایمه تیبرا یگرفت و هر چه بخواه

را در راه خدمت به شما فدا  می یعنصر وجود نیتر زیفرمان شاهنشاه آماده ام و با اخالص، عز یاجرا یگفت: من برا

 یشاپور و رکسانا به صورت یدارد. چند لحظه ا بیفوق العاده دلفر ییکنم. شاپور متوجه شد که رکسانا صدا یم

و نقشه اش  رندیرا در بر گ گریکدیآن دو  دیترس یسرانجام، قباد که م نکهیتا ا ستندینگر یم گریکدیبه  زیهوس انگ

اتاق را  کرد و میظدلربا تع ی. رکسانا به صورتیبرو یتوان یخوب. م اریبا تحکم به رکسانا گفت: بس ند،یرا خراب نما

 یو رفتار رفتیراه م بایز اری. بسستینگر یرفت، شاپور به رفتار او م یم رونیترک نمود. همانطور که رکسانا ب

ج رکسانا از اتاق خار یاو داشت. وقت تیدلپسند و افسونگرانه داشت. متانت و وقار او در راه رفتن، نشان از اصالت ترب

 شیخو ریخواهد توانست دل برادرتان را اس بیدختر دلفر نی: من مطمئنم که اگفتشد، قباد رو به شاپور کرد و 

کوچک دارد.  یرادیتو ا یتأمل کرد. سپس گفت: اما نقشه  ی. شاپور اندکدیخامُشان رهنمون نما اریسازد و او را به د

 رگیکدی ی فتهیفر یراست بهدختر و بهرام  نیسرورم؟ شاپور پاسخ داد: اگر ا یرادی: چه ادیقباد ابروان در هم کش

درست است که مقام من باالتر از بهرام است... اما تنها همسر بهرام  م،یبنگر هیهم که به قض یشوند، چه؟ از نظر عقل
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 ی رهیگردد و دا یافزوده م شانیا یبهتر از قرار گرفتن در شمار زنان فراوان من است که هر روز بر عده  اریبودن بس

داده و به مانند  بیما را فر یهمه  بیدختر دلفر نیکه ا ستیامکان آن ن ایگردد. آ ینم ههرگز بست شانیوجود

. به تسینگر یناباورانه به او م ی. سخنان شاپور تمام شد. قباد با حالتونددیما به بهرام بپ یایاز رعا گرید یاریبس

رورم س دینمود: مرا ببخش یکلمات را هج نیبر لبانش نقش بست. آن گاه آن لبان به تکان در آمده و ا یناگاه پوزخند

 یموضوع را درک کرده بود، ب نیقباد ناراحت شد اما قبادکه با ذکاوت خود ا انی. شاپور از طرز بمیگو یم نیکه چن

 یم یکند، پاداش خوب یمرا عمل یما قرار دارند. اگر اونقشه  اریکامالً در اخت نجایرکسانا، ا یتوجه ادامه داد: خانواده 

 تمام اقوامش مجازات خواهد شد. یصورت با نابود نیا ری. در غردیگ

*** 

که کم از تخت  نیزر یکند، بهرام بر تخت ینم هیخداوند که مانندش را هر روز بر ما هد یبایز یاز جمله روزها یروز

د و خبر از ورود بر او وارد ش یکیگذراند که ناگاه پ یم یزده و روزگار به خوش هینداشت، تک تختیبرادرش در پا

هرام . بستیدوست دیبه رسم تجد ییایبگفت که هدا کی. پدیپرسکاروان  یاز جانب برادر داد. بهرام درباره  یکاروان

بهرام آوردند. آنگاه سرپرست شان جلو  یگرانبها از جانب شاپور برا یایوارد شده و هدا انیورود داد. کاروان یاجازه 

کاروان ساالر  ههرام داد. بهرام مُهر از نامه گشود و به دقت بِخواند. پس از آن رو بشاپور، به دست ب یآمد و نامه 

 بهر من انتخاب نموده است. ینوشته که همسر نجایگفت: برادرم در ا

 است سرورم. نیچن یآر _

 او کجاست؟ _

 کنم. یتان م یمعرف نکیسرورم. هم ا نجاستیهم _

آنان نهان بود، جلو آورد. آن گاه  انیرفت و رکسانا را که تا آن لحظه محجب در م انیکاروان انیساالر به م کاروان

نهاد. او با  ریهمگان تأث یرکسانا بر رو ییبایبلند شد و ز انیرو بگشاد. آه از نهاد دربار بایآن ز ینقاب از چهره 

بنواخت:  نگونهیرخش نمود و اشروع به چ شیخم شد. آن گاه زبان دلربا یدر مقابل بهرام اندک ب،یدلفر یحرکات

خشک  یخراسان، ترکستان، کوشان و ماوراءالنهر. بهرام چون مجسمه بر جا یدرود بر شاهزاده بهرام، فرمانروا

چنان مجذوب او شده بود که زبان در دهانش  ییگفت گو ینم یو کالم ستینگر یباز به رکسانا م مهیشده، با دهان ن

. پس سر به دیموضوع گرد نیخاص خود در دم متوجه ا یرکیبود، با ز ستادهیخت ا. ورشان که در کنار تدیچرخینم

د. باش ینم یرگیتن به تو رسد، جز ت میزن س نینمود و زمزمه کرد: بدان و آگاه باش هر آنچه از ا کیگوش بهرام نزد

. دنینگرا یکیافکنند، هرگز خاموش نگردند و به تار یکه هراس در قلب دشمنان م یتا چشمان یبجو یپس از او دور
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بهرام سرش را تکان داد و حواس خود را دوباره متمرکز نمود. آن گاه در پاسخ ورشان نجوا کنان گفت: اما رد کردن او 

 خالف ادب است.

 است سرورم. نیچن یآر _

 کرد؟ دیپس چه با _

 .دیندهاما به خود راه  د،یریبپذ شیاو را در بارگاه خو _

 خوب. اریبس _

 گزارش نبرد. تختیما مطلع نگردد و به پا یمراقب او بود تا از اسرار درون دیو در ضمن با _

 .ییهر آنچه تو بگو _

گفت: به نزد برادرم برو و او را از احوال خوش ما  انیسر از کنار ورشان برگرفت و خطاب به سرپرست کاروان بهرام

کامالً در امان است و از لوث  شانیبه مرحمت ا یرا با خود ببر. بگو که مناطق شرق مطلع گردان و سالم و درود ما

. یکنم تا به نزد شاهنشاه ببر یبا تو همراه م یفرمانبردارچند به رسم  ییای. من هم هدادهیوجود اجانب پاک گرد

ا را ب انشیا ترک گفت و او و درباربارگاه بهرام ر انیکاروان گریاحترام نمود. سپس با د یکاروان ساالر به بهرام ادا

احترام نموده و  یادا جیبه تدر زین انیدربار گریبود و وقت صرف طعام. د مروزیشاپور تنها گذارد. ن یایرکسانا و هدا

در  هشیکه هم نیدلنش یبا او نماند، رکسانا با آهنگ یبهرام تنها شد و جز محافظان کس یتاالر را ترک کردند. وقت

و  ستیخود با ی... بر جایمتصور بود، به سمت او حرکت نمود که ناگاه بهرام با خطاب بر او بانگ زد: ها شیگام ها

ف رد کردنت خال رایز رفتمی. بهرام ادامه داد: من تو را پذستادیا یمتعجب بر جا نانشو. رکسا کیبه ما نزد نیاز ا شیب

 یدیعشقم ترد قتیدر حق ایرکسانا گفت:چرا سرورم؟ آبا تو وجود ندارد. یدوست یدر من برا یادب بود اما قصد

 ی. پس از من دورنمیب یم ییایعشق سوگند که در آن ر یاز همه به االهه  شیو ب انیبهرام پاسخ داد: به خدا د؟یدار

 یان. تو را مکپسنددیمن نم یفرستد و جز نابود ینم کیبه رسم ن یا هیبر من هد یچرا که قباد جز تاربُد تارک نیگز

و روزگار بر تو خوش  یداریم افتیدر یبه خدمتت خواهم گمارد. مقرر ییها مهیخواهم نمود و ند نیمع ستهیشا

لس منقش مج یبگفت و با رو نی. بهرام اییخشم ما گرفتار آ رینَبَند تا نکند به ت نبر م یخواهد رفت اما هرگز قصد

 نیسازد، با ا ایآرامشش را مه لیوسا ی هیا و مکان دهد و کلبفرمود تا رکسانا را ج شکاریترک نمود. هماندم او به پ

 شیبه دنبالش روان بود و با کالم و حرکات خو یتیو در هر موقع وستهیداشت. پ یرو دست از او بر نم بایوجود، آن ز

 یفراوان داشت همه جا از رکسانا دور یبست و سع یورشان به کار م ی هیدر جلب نظر بهرام داشت. بهرام توص یسع
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ساخت اما چون در همان  یداد و او را از خود دور م یم بیشد، بهرام نه یم کی. هر گاه که رکسانا به او نزدندیگز

سانا . رکدینما استیداشته باشد و رکسانا را س یتوانست برخورد ینم نیاز ا شینگاه اول دل در گرو گذاشته بود، ب

بر  که یشخص ینهان ییگرفتار آورده اما با راهنما شیخو ریاز سکنات بهرام دانست که شکار را به ت د،ید نیکه چن

ارتر استو شیتا دام خو شدیندیب یلتیح ا. پس به فکر فرو رفت تدیجو یم یاو آگاه است، بهرام از او دور دیپل تین

 تور را وصلت بندد.  یپاره  یایسازد و تمام زوا

*** 

بودند تا فردا بر اساس عملکرد او در آن روز ها او را  دهیبه بهرام بخش انیکه خدا ییدگر، از جمله روزها یروز

موزش آ ،یریسربازگ تیداد در مورد وضع ری. بهرام در دفتر کارش نشسته و به گزارش تدیرس یم انیبسنجند، به پا

هر دو را خسته  یگذشت و گزارش طوالن مهینداد. شب از  یگوش م انیلشکر یو مواجب و کمبودها دینفرات جد

ت: گف ردادیبه ت نیفهمد بنابرا یاز گزارش نم یزیرا گذرانده بود، کم کم درک کرد که چ ینمود. بهرام که روز سخت

 فردا. یاش بماند برا هیبس است. بق گرید

 حضرت، واالحضرت، شاهزاده باشد. یاعل جناب،یعال لیهر چه م _

خود رفتند. خوابگاه بهرام در سر راه خوابگاه  یدفتر کار بهرام خارج شدند و به سمت خوابگاه هااز  ردادیو ت بهرام

بَر بهرام بگفت تا  انیلشکر اجاتیچند از احت یسخنان ریبا بهرام همراه شد و در طول مس ردادیقرار داشت. ت ردادیت

برهاند.  ردادیو خود را از شر ت ابدیب یبهرام توانست بهانه ا انجامو سر دندیآن دو به در خوابگاه بهرام رس نکهیا

. آن گاه وارد دیکش ینداشت، از بهرام جدا شد و به سمت خوابگاه خود رفت. بهرام نفس راحت یچاره ا زین ردادیت

 رفت و ییبود. کورمال کورمال به سمت آشنا کیشد. در اتاق خوابش را بست. اتاق خواب او کامالً تار شیخوابگاه خو

م . بهرادیتختش نشسته د یرا رو یهراسناک به در آمد، فرد یکیاتاق از آن تار یفضا نکهیرا روشن نمود. هم یشمع

از دو سو  شانیداد که حجاب از سر گشوده و زلفان پر صیلحظه جا خورد اما به سرعت صورت رکسانا را تشخ کی

 یم شیبایآن پوست ز ریبر تن داشت که در ز ییو بدن نما نازک ریبودند. لباس حر ختهیر شیبایز یشانه ها یرو

بماند اما به سرعت بر خود مسلط شد و با خطاب گفت: چه طور جرأت  رانیاو ح ییبای. بهرام چند لحظه بر زدیدرخش

  ؟یفتینگهبانان را فر یبا چه طرفند ؟ییایمن ب یبه اتاق خصوص یکرده ا

 ام در قبال شما عمل کنم.  فهیآمده ام تا به وظ _

  ست؟یچ ییگو یکه از آن سخن م فهیآن وظ _
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 ؟یآمد: چرا از من هراسان شیخرامان به سمت بهرام پ ییتخت برخاست. آن گاه چند قدم چون آهو یاز رو رکسانا

گردن قرار  یدر جلو رشیحر راهنیپ یرا که رو یدارد؟ رکسانا دکمه ا یا دهیچه فا یدور نیپس آمدن من از راه به ا

خود را  ییبایز انشیعر مهین ییها نهیکه س یو در حال ودداشت، با ظرافت از هم گشود. آن گاه دو دست از هم باز نم

بار  هزار یبه بهرام گفت: من روز شیو افسونگر خو زیبا لحن شهوت انگ ساخت،یم انینما دیبسان دو انار سرخ و سف

 یشقاع چیو بفشار آنچنان سخت که هرگز تاکنون ه ریعشق مرا دَر بَر گ یکه ا م،یگو یبا هزار زبان ناگفته به تو م

 و یشمار یم چیمرا به ه زیآم هیو سخنان کنا یگردانینفشرده است اما تو همچنان از من رو نینچنیمعشوق خود را ا

 ؟یزیگر یکنم. از بهر چه م یداریتوانم در مقابل تو پا یطاقت از کف داده ام و نم گری. اما من دینه ینم یبه آن وقع

استوار که در مواجهه با  ینبود و آن پاها ستادنیا یارای گریرا د هرام. بدیتوان رس انیمن به تو چه ز ییاز کامجو

 زهیبه جلو تاخته تا با ضربت ن رینظ یب یتوسن سرکش نشسته، با سرعت یراست بر گرده  فان،یحر نیسخت تر

است. پس جلو رفت و  دهیخزان ناگهان به آن در رس ییگو دیپهلوانان را به خاک هالک افکند، چنان سست گرد

چنان  یآنچنان لوبت یبود، با بو ختهیاش کمتر با زنان بَر آم یو او که تا آن لحظه از زندگ دیرکسانا را در آغوش کش

آن فرشته لبان قهرمان بگرفت. آن گاه رکسانا همان  آمد. لبان یو آخرت در نظرش نم ایدن گریکه د دیمست گرد

قدرتمند بهرام  یپاها ریداشت، او را به سمت تخت کشاند. سپس در ز اریکه لب بر لب  یطور با ظرافت در حال

 بیدست در ج یرو برداشته شد، رکسانا به آرام بایو بکارت از آن لوبت ز دیکار بهرام با او تمام گرد ی. وقتدیبخواب

بر  مانشزردوز زهر اندوز را از آن خارج نمود اما چون خواست پارچه را به بهرام دهد، چش یفرو برد و آن پارچه خود

رشته ف ییکه گو ستینگریعاشقانه آنچنان به او م یبهرام که با نگاه یچشمان آب یچشمان بهرام افتاد. با مشاهده 

 نیافتاد. بنابرا نیبدن دارد، دست رکسانا ناگهان بر جا خشک شد و پارچه از دستش به زم ریرا در ز بارویز یا

را که جان خانواده اش در گرو آن  یا فهیلحظه غفلت نتوانست وظ کیبا  بکارانهیفر یها یرکسانا بعد از آن همه باز

 رساند.  انیبود، به پا

*** 

که  یا فهیوظ تواندینم یود اما سرانجام متوجه شد که هرگز به راحتعمل خود را تکرار نم زین گریچند بار د رکسانا

اش  یکرد که تا آن لحظه از زندگ یاز بهرام در دل خود احساس م یمحبت رایبه عهده اش گذاشته اند را انجام دهد ز

 ادیداد به احتمال ز یمانجام ن یبودند و چنانچه کارش را به درست گاناو در گرو یآن را تجربه نکرده بود. اما خانواده 

هراسان از  یشب با حالت مهیآوردند. ن یشدند. افکار موحش هر روز و هر شب به رکسانا هجوم م یکشته م یهمگ

م با بهرا اورخ داد که  یاتفاق هنگام نیا کباریزد.  یکه به شدت عرق کرده بود، نفس نفس م یو در حال دهیخواب پر

 ماریب یرکسانا به راست یداد؟ پس از چند یم یچه پاسخ دیشد، رکسانا با یم داریهمبستر بود. اگر بهرام از خواب ب
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 نیغذا بخورد. اگر ا یتوانست به درست ینم یخود را از دست داد. حت یشده بود. چهره اش زرد و پوستش شاداب

ن همواره به رکسانا ورشا نکهیخصوصاً ا خت،یانگ یرا بر م گرانید کش یکرد، به زود یم دایرفتار رکسانا ادامه پ

 نیگذشت، مطلع بود. چند یبر او گمارده بود. ورشان همواره از هر آنچه در اطرافش م نیزبیت نیشک داشت و مراقب

بهرام را از  گرید ینمود با زنان ینهاد، ناراحت بود. سع ینم یاو به سخنانش وقع نکهیبار به بهرام تذکر داده و از ا

ه . ورشان کدیگرد یبردند و دل بهرام مجذوبِشان نم ینم شیاز پ یدر مقابل رکسانا کار گرانیرکسانا دور سازد اما د

داشت که بهرام را نسبت به رکسانا  یبه جد سع کرد،یزشت از حرکات رکسانا احساس م یتیو در دل ن دید یم نیچن

خود موفق  ینقشه  ین در اجراورشا یرا نابود سازد. سرانجام روز فیدست داده حر تیموقع نیو در اول دینما نیبدب

هم اکنون که بهرام کامالً در  ستیبا یانجام دهد، م یخواست کار ینداشت. اگر م یشد. رکسانا وقت چندان یم

د و عزم خود را جزم یقباد گرد دیپل ینقشه  یاجرا یبار آماده  نیآخر یبود، آن را به انجام رساند. او برا ارشیاخت

ه مانند نمود. سپس بار دگر ب یب یشیو آرا دیلباس خود را پوش نیتر زیاتمام بَرَد. شهوت انگآن را به  نبارینمود که ا

بار  نیداشت. او با خود عهد کرده بود که ا یارزان اریشد. بهرام تمتع فراوان نمود. رکسانا عشق بس کیبهرام نزد

راه  نیدر ا گریتواند. او د یکه هرگز نم دیرساند، مع ذلک باز هم نتوانست. رکسانا فهم انیرا به پا تشیحتماً مأمور

شبانگاهان دور از چشمان ورشان به خوابگاه  گریبهرام روان نبود. د یچون گذشته هر دم از پ گریننمود. د یتالش

شدند، چه؟ چه بر سر  یقتل عام م اشدر او وجود نداشت. اگر تمام خانواده  یبه زندگ یلیم گریرفت. د یبهرام نم

 رفتهیرا نپذ یکار نیگاه چن چیکاش ه یداشتند؟ ا یچه گناه شیآمد؟ خاله ها و عمو ها یخواهران و برادرانش م

 یمرگ برهاند؟ هر چه فکر م بیرا از چنگال مه کانشیتوانست نزد یم ایبازگشت وجود داشت؟ آ یبرا یراه ایبود. آ

 دیکرد. واقعاً... چه با یقفل م شتریذهنش ب د،یشیاند یآن م یدرباره شتری. هر چه بدیرس یبه ذهنش نم چیکرد، ه

 کرد؟؟ یم

*** 

فراوان کاخش  یهاخوش ساخت از تراس یدر حال عبور از تراس نشیاز مالزم یروز بعد، بهرام به همراه عده ا چند

غم زده، چنان به  یو از آن باال با حالت ستادهیا ضیتراس عر یبود که چشمش به رکسانا افتاد. او در کنار نرده ها

 ینیمحبوس دارد و از سنگ نهیهزار ساله در س یغم ییکه گو ست،ینگریبود م یتراس جار نییکه در پا ییبایز یجو

سقوط کند. بهرام به سمت او رفت. رکسانا  ریتراس به ز یاز باال شیبایو ز فیآن هر آن احتمال دارد، قامت نح

و به ا یعصب یمتوجه نشد. بهرام رکسانا را صدا کرد. رکسانا جا خورد. به سرعت به سمت بهرام برگشت و با حالت

ز کِ یرا که با حالت شینفس ها یشد که صدا کیبه او نزد یاحترام نمود. بهرام به سمت رکسانا رفت و به قدر یادا

 دهیند شانیپر نگونهیرکسانا را ا ی. بهرام هرگز نفس هادیشن یآمد، م یم رونیمدورش ب یبایز یها نهیمانند از س
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 یبایز یبا دست چانه  یبهرام را نداشت. بهرام به آرام ورتنگاه کردن به ص یارایانداخته و  نییبود. رکسانا سر به پا

 کنم آنقدر تو را شناخته ام که بفهمم یرکسانا گفت: فکر مرئوفانه به  یاو را گرفت و سرش را باال آورد. آن گاه با لحن

. ناگهان بغض یآن بِرَه ینیتا از سنگ یآزارد. آن راز به من بازگو یکه تو را م یپنهان دار نهیدر س نیسنگ یغم

آغاز نمود. بهرام صبر کرد تا رکسانا  ستنی. بهرام را در آغوش گرفته، سر بر شانه اش گذاشت و گردیرکسانا ترک

و گفت:  ستینگر شیبایاز خود جدا نمود. ژرف در چشمان ز یآرام تر شود. آن گاه با دو دست او را به آرام یاندک

ر نا گفت. آن س یم دیگاه لب به سخن گشود و بگفت آن چه را که نبا نتأمل کرد. آ یبگو چه شده است؟رکسانا اندک

 بود.  دهیآن، منع گرد یکه از افشا یگفتن

*** 

 بود، فرماندهان لشکر و بزرگان یعصبان اریاعظم توسط رکسانا، بهرام که بس ریشاپور و وز یاز فاش شدن نقشه  پس

خود نسبت به ما را آشکار  دیپل اتین گرید کباریبر آنان بانگ زد: شاپور  نیخود را فرا خواند و خشمگ نیسرزم

 یهرگز مماشات با او را صالح نم گریبردارد. من د انیاز م ابَس مشمَئِز کننده، مر یلتیحنموده و قصد داشته است با 

فرماندهان نفرات تحت فرمان خود را آماده سازند تا با تمام قوا به  هیتمام دهمی... هم اکنون فرمان منیدانم. بنابرا

 که دو یآمد و در حال ریکه بر آن نشسته بود، به ز ی. بهرام از تختمیشاپور حمله بر یتحت لوا یهانیسمت سرزم

و  درنیسوگند، اگر هزار هزار لشکر آراسته در مقابلم قرار گ انیکرد، ادامه داد: به خدا یدست به سمت آسمان بلند م

 آن لشکرها حرکت شیشاپیگردند و پ شانیقراول ا کریمنظر غول پ هیکر وانیهمدست گردند و د شانیبا ا منانیاهر

به  تن گردند، من نیلشکرها با خون اژدها روئ نیآنان بخوانند و نفرات ا بر ینابخشودن یو جادوگران طلسم ها ندیمان

 جانیه یادهای. فرمیکشم و به درک واصل نما ریو در آنجا آن سگ دوزخ پا را از تخت به ز دیخواهم رس تختیپا

 کی ندهانفرما یخود داشت. همه  یو توانمند هیوحدر نشان دادن ر یسع یبرخاست. هر کس به نوع یجنگ زیانگ

ت. مخالف داش یو او مطابق معمول نظر دینوبت به ورشان رس نکهینمودند تا ا دییجلو آمدند و نظر بهرام را تأ کیبه 

جز شکست به همراه ندارد.  یا جهینت ت،یعصبان یعجوالنه و از رو یگفت: سرورم... حمله  نیورشان جلو آمد و چن

ژرفِتان ببندد. تعداد سربازان  نشیب یسازد و پرده بر رو لیعقلتان را زا دگانید ختهیخشم افسارگس دیهرگز نبا

 تیشکل... اوالً در نظر مردم و بزرگان حقان نیکه اول او حمله کند. بد دیشیاند یراه دیشما از برادرتان کمتر است. با

 ... ومیدار اریدر اخت اهتدارک سپ یبرا یزمان کاف نکهیاول شاپور حمله کرده است. دوم ا راید زرو یسوال نم ریشما ز

. همگان ساکت شده، به میرا بکن یاز نفرات کمتر خود حداکثر بهره بردار میتوان یم یسوم... ما با حالت تدافع

 شد از یتر م یدر ابتدا آرام اما با هر کلمه طوفان شیکه لحن صدا یسخنان ورشان گوش سپرده بودند. بهرام در حال

که  گوناگون ی لهیبا هزاران ح اسَشیسَ ریو وز ندینش یم تختیکند. او در پا ی: برادرم هرگز به من حمله نمدیاو پرس
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من  کانیاز نزد کیداند، فردا کدام یم یمن خواهد نمود. چه کس یدر نابود یرسد، سع یهم نم یبه عقل جن و پر

 نیمن فرو برد. با ا ی نهیرا شبانگاهان که خفته و از دفاع عاجزم، در س نیخنجر زهرآگ شانیرار است به اشارت اق

 ایم؟ آبکن دیافکندند. بهرام ادامه داد: من چه با نییاو به جز ورشان با شرم سر به پا ردستانیسخن بهرام ناگاه تمام ز

بردارد؟ ورشان چشمان بر هم گذاشته و با لحن  انیپور مرا از مطور به انتظار نشست تا سرانجام شا نیهم دیبا

. ورشان یتر بر من بازگو عیدانم؟ بهرام با تعجب گفت: هر چه سر یمشکل را م نیراه حل ا نگفت: م یمتفکرانه ا

را  آن یا یتا نکند فرد نفوذ میگو شیخو نعمتیخود در خلوت با ول ینقشه  دیچشمان گشود و گفت: اگر اجازت ده

 کرد و خطاب گونه گرانیرو به د امبه سمت خودمان بازگرداند. بهر لهیوس نیرا بد لتِمانیو ح دیبر دشمنان فاش نما

 یاز حرکت ورشان ناراحت شده بودند، به بهرام ادا گریکه بار د ی. بزرگان و فرماندهان در حالرونیگفت: همه ب

که فقط خودِشان  یشد و به طور کیالر خلوت شد، ورشان به بهرام نزدتا یاحترام کردند و تاالر را ترک نمودند. وقت

 نیشد. ورشان ادامه داد: بد داریبهرام پد ی. تعجب بر چهره میحمله کن ستانیس التیبه ا دیباگفت: ما  دندیشن یم

از حرکت ما نخواهند گذشت.  یراحت نیداد. قطعاً آن ها به ا میشکل ما خاستگاه سورن ها را مورد هدف قرار خواه

حرکت ما بگذرد، در  نیتواند از ا یهم نم بازباشد،  ادیو اِشرافَش بر خاندان سورن ز استمداریهر اندازه هم که قباد س

کار ما راه  نی... با اگرید ینخواهند کرد. از سو تیاز او تبع یبه راحت گریسورن ها هرگز د گریصورت د نیا ریغ

کاربرد فراوان  یاسلحه ساز عیخصوصاً آهن که در صنا م،یکن یرا سد م رانیت هند به مرکز اعبور محصوال ینیزم

 تمیباشد و در هر حال ق ینم یاما کاف ستیهنوز باق ییایشود. البته راه در ینم افتیبه وفور  نیزم رانیدارد و در ا

ماست،  اریماوراءالنهر هم که کامالً در اخت ی. راه هاافتیفراوان خواهد  شیافزا یکیمحصوالت استراتژ نیچن

 یبه ما حمله کنند تا خود را از محاصره  ندقرار خواهند گرفت و مجبور هست یسخت یاقتصاد ی قهیدر مض نیبنابرا

در  نیسرزم نینخواهند توانست از ا یها به راحتدور است. آن تختیو از پا کیبه ما نزد ستانیبرهانند. س یاقتصاد

ورشان گذاشت و گفت:  یشانه  یآمد. دست راست رو ریما دفاع کنند. بهرام از تخت به ز یناگهان یله مقابل حم

راه ما خواهد بود. ورشان در مقابل بهرام سر فرود آوردو پاسخ  یرهگشا شهیحد تو که چون هم یباد بر نبوغ ب نیآفر

 داد: سپاسگزارم سرورم.

 دانست یکس نم چیشدند. ه ینبرد راه دانیو به سمت م اراستندیلشکر بو ورشان فرماندهان را جمع نموده،  بهرام

امر را به شاپور و  نیکردند که جهت حرکت به سمت غرب است و جاسوسان ا یکه آنان چه در سر دارند. همه فکر م

 التیا رانهیغافلگ یحمله  کیجهت داد و با  رییبهرام به سمت جنوب تغ کبارهیدادند. اما به  یقباد گزارش م

 یاز بزرگان سورن که از خانه و کاشانه  یادیروبرو شود، فتح نمود. تعداد ز یآنکه با مقاومت عمده ا یرا ب ستانیس

 ییسورن ها رسوا یبرا نینمودند. ا یاریروان شده و از شاپور و قباد طلب  تختیخود رانده شده بودند، به سمت پا

 یقرار م یحرمت یمورد ب نیچن نیاعظم از آن ها بودند، خاستگاهشان ا ریکه شاهنشاه و وز یبود، که در حال یگبزر
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سورن  یسرور ایکردند؟ آ یاز آنان اطاعت م یواسپوهران هنوز به راحت گریدادند، د یقاطع نم یاگر جواب ایگرفت. آ

و قباد هرگز  شد؟ شاپور یشناخته م تیبزرگ به رسم یهاخاندان  گریها بدون پاخ دادن به بهرام، هنوز هم توسط د

 پاسخ گذارند. یتوانستند عمل بهرام را ب ینم

 نیدر ا امیاال میسکاها که از قد35 ینجبا داریورشان به د ی هیبه دست بهرام فتح شد، او به توص ستانیس یوقت

 نیآنان که همواره در نبرد ها از بهتر ینظام یاریتوانست هم یازاتیدادن امت یساکن بودند، رفت. بهرام در ازا التیا

به دست آوردن  یبرا ر،یاج یرویبودند را به دست آورد. از آن پس مردان سکا به عنوان ن یارتش ساسان یافواج کمک

 شدند.    یمواجب وارد سپاه بهرام م

*** 

بزرگ نفرات خود  یهاخاندان هیمجهز و پرشمار آماده نمودند. تمام اریبس یو شاپور دست به کار شدند و لشکر قباد

در تصرف  نشانیکه سرزم ردستیز یاز طرف تمام شاهان و ملت ها نیداشتند. همچن لیارتش گس نیا یرا برا

 کصدیاز  شیکه تعداد نفرات آن ب دیگرد مادهقدرتمند آ یو سپاه وستهیلشکر پ نیبه ا یکمک یرویبهرام نبود، ن

، کار داشت اریدر اخت زین یکاف زاتیسپاه پرشمار که تجه نیکردن ا ایهزار نفر بود. قباد و شاپور قصد داشتند با مه

لشکر  نیا یقباد فرمانده شنهادیسازند. با پ کسرهیشده بود را  لیمستقل که در شرق کشور تشک یبهرام و حکومت

را هم بر عهده  یمقام لشکر نیار آزموده تر بود و باالترک گرانیسپاهبد گودرز که در کار جنگ از د یبر عهده 

قباد و شاپور واقعاً  نکهیغافل از ا د،یترس در سردارن بهرام گرد جادیلشکر پُر شمار باعث ا نیداشت، گذاشته شد. ا

دادند و  یز مخود را هر دم برو یبهرام ناراحت فرماندهان. پرورانندیرا به جنگ فرستاده اند و چه در سر م یچه نفرات

 نیآورد. بهرام که چن نییبهرام را پا انیکل لشکر هیدست هم رسوخ نمود و روح نیینفرات پا انیامر کم کم به م نیا

و صاحب منصبان و بزرگان قلمرواَش را بدان دعوت نمود تا راه  اراستیب یا یمطابق معمول، مجلس مشورت د،ید

مودند ن شنهادی. آنان به بهرام پدندیلشکر دشمن نال یجلو آمده و از پر شمار کیبه  کی. بزرگان ابدیمناسب ب یحل

. اما دیبا برادر نما یدوست دیرا مأمور تجد استمداریخوش سخن و س یکرده، آن گاه شخص هیرا تخل ستانیکه س

ن دشم انیسپاه بیزِبَردست فرستاده، در مورد ترک یآمد و گفت: من جاسوسان شیداشت. او پ یوَرشان نظر متفاوت

هزار نفر هستند، اما تنها در حدود ده  کصدیحضرت شاپور در حدود  یاعل یروهاینمودم. درست است که ن قیتحق

ن از دشم ادهینفرات پ شتریاست. ب شترینظام اند. تعداد سواران ما از آن ها ب ادهیپ یدارند و مابق اریهزار سوار در اخت

زار ه ستینظام دشمن فقط در حدود ب ادهیندارند. در کلِ پ یچندان یجنگ تیگردد که قابل یم لیها تشک گانیپا

آن  دیهستند که واقعاً با المهیو د مادیاسلحه  نیبخش آن ها نفرات سنگ نیوجود دارد. قدرتمندتر یعاد یمرد جنگ

ثل ارمنستان جمع م ردستیز یها نیکه از سرزم یگریها، اسواران و سواران د نیاز ا ریها را به حساب آورد. به غ
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جهت  استمدارشیس ریرسد که شاپور و وز یحضرت ندارم. به نظر م یارتش اعل یاز مابق یشده اند، من ترس یآور

تحت فرمان اشراف بزرگ  یها نیسرزم انییاز روستا یحشر ،ینشان دادن قدرت خود و به راه انداختن جنگ روان

دشمن  انیانبوه سپاه دنیافراد ما از د ی هیروح لهیوس نیو با خود به جنگ آورده اند تا بد ردهک یرا جمع آور

راه موفق هم بوده اند. در کل  نیدر ا ایانداخته و ادامه داد: که گو گرانیمالمت گونه به د یخراب شود. ورشان نگاه

جنگ  یداشت که اکثر سربازان ما مردان هتوج دیکمتر از ما هستند. با یحت ایارتش دشمن همطراز  ینفرات آماده 

شده اند. سخنان ورشان مثل  دهیفراوان بسان پوالد در آتش آبد یو توانمندند که با شرکت در جنگ ها دهید

. پس از آن با اشارت ورشان بهرام دیآنان که از او نفرت داشتند، گرد یباعث قوت قلب تمام فرماندهان، حت شهیهم

مبارزه با  یورشان برا یسر یآن روز او تنها فرماندهان ارشد را فرا خواند تا نقشه  یداهمه را مرخص نمود. فر

 یورشان به جا رایکه دهان فرماندهان را بار دگر از شدت تعجب باز نمود ز ی. نقشه ادیدشمن را با آنان مطرح نما

خود  یهمگان بر جا یلحظه ا ندورشان طرح خود را مطرح نمود، چ یقصد حمله داشت. وقت یگرفتن حالت تدافع

. ستین یاصالً نظر خوب نیرو به ورشان گفت: ا یاز جا برخاست و با لحن تند ومرثیک نکهیشده بودند تا ا خکوبیم

 ی. حال چگونه است که نظرت برگشته و فرمان حمله میرا داد یجنگ تدافع شنهادیکه پ یخود تو نبود نیا ایآ

 هلیکنم تن به ح یو کارآزموده است. فکر نم یمیقد یشناسم. او فرمانده یم یخوب. من سپهساالر گودرز را به یده

موافقم، سپهساالر گودرز  ومرثیگفت: من هم با ک ومرثیاز ک یهم از جا برخاست و به طرفدار ردادیما دهد. ت ی

رد. او کامل دا ییو روم آشنا رانیا یجنگ یخدمت کرده است و با روش ها یشاهنشاه یمدت ها در مرز غرب

کامل دارند  ییخودمان که نفراتمان با آن آشنا نی. پس بهتر است، در سرزمستیمیدست و قد رهیچ یفرمانده

 یانداخته و با حالت ری. ورشان سر به زمیابیدست  یروزیشکل به پ نیتا بد میاتخاذ کن یدفاع تیو وضع میبمان

 تمام شد، او ردادیسخنان ت ی. وقتدیشن یرا م رماندهکه چشمانش بسته بود، سخنان تند دو ف یمتفکرانه در حال

نه. سپس سر بلند کرده، چشمان گشود و رو به  ایگفتن دارد  یبرا یزیچ یگریکس د ندیمنتظر ماند تا بب یمدت

است. در ابتدا من تظاهر به دفاع  نیچن یکنند. آر یگفت: گودرز و سردارانش هم مثل شما دو تن فکر م گرانید

 یدارند و تحرکات ما را دنبال م یبه مانند ما جاسوسان زیآگاهم که آنان ن یبه خوب رایرا اغفال کنم ز شمننمودم تا د

زد و ادامه داد: آن ها اصالً  یگردد. ورشان پوزخند یم ایما با آن مه یروزیپ دیوقت حمله است و کل نکیکنند. هم ا

قمار سخت  نیما در ا یبرگ برنده  نیخواهند شد و ا ریفلگغا نیاز جانب ما را ندارند، بنابرا یانتظار روش تهاجم

و خصوصاً  میدشمن شو نیبه سرعت وارد سرزم دیشد. ما با میخواه روزیبا استفاده از آن پ تاًیکه نها باشدیم

آن  یباشد و رو یم شانیو سپاهبد در دهستان گرگان را که خاستگاه ا یدر اطراف ر ادیاقطاعات دو خاندان سپند

جنگ  کیانتخاب  یبه جا میشکل سپهساالر گودرز را مجبور کن نیتا بد مییفراوان دارند را اشغال نما بتعص

 یکرده و ب ادهیما پ هیمخصوص خود را عل یروان یجنگ ها تواندیم رایکه هنر قباد در آن نهفته است ز یشیفرسا
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و  یدو قسمت شرق نیرابط ب کیاستراتژ یها نی. اشغال سرزمدیایما ب داریتر به د عیگردد، هر چه سر روزیجنگ پ

کار  نیمتحد او که قطعاً سپهساالر را تحت فشار خواهند گذاشت، او را به ا یخاندان ها نیو همچن یامپراطور یغرب

تمام اشراف وجود  نیکه ب یایلیقبل قباد با استفاده از روابط فام یآگاهم که از مدت یوا خواهد داشت. من به خوب

را بدون جنگ از آن خود کند و  یروزیپ دینما یم یشکل سع نیدر جذب نفرات ارتش ما داشته و بد یدارد، سع

 ی. ورشان نگاه تندمییجو یاز آن دور دیامکان اجرا دارد که ما با یشیفرسا هینبرد طوالن کیتنها در  یا وهیش نیچن

ف اشرا گریاز واسپوهران و د گرید یاریبس لمث زیدانست که آن ها ن یم یبه خوب رایانداخت ز ومرثیو ک ردادیبه ت

ر د یسع دیبا تهد گریو از طرف د عیجانب با تطم کیدو پهلو که از  ییتر تحت فرمان بهرام نامه ها نییپا یرده ها

نگاه ورشان را درک کرده بودند،  یکه معن ومرثیو ک ردادیکرده بودند. ت افتیبهرام از او را داشت، در ارانی ییجدا

 او نگفتند.  یدر اعتراض به استراتژ یکالم گریانداخته و د نییسر به پا ده،ساکت ش

ماند. آن گاه بهرام رو به او کرد و  یتمام شد. فرماندهان ارشد بهرام او را ترک گفتند و تنها ورشان نزد او باق جلسه

بزرگ و  یخاندان ها یحمله به خاستگاه ها ایاما آ م،یتو بگو هیبر عل یسخن گرانید یگفت: من نخواستم جلو

ست. ا زهوشیت یسپهساالر گودرز فرمانده ست؟یکاف یینبرد نها کیکشاندن گودرز به  یگرفتن مناطق حساس برا

نخواهد داد. ورشان پاسخ داد: مطمئن  یکار نیباشد و تن به چن ینفرات ما آگاه م یاز قدرت فرد یقطعاً به خوب

 نیبا ما مصاف دهد تا بد یو من او را مجبور خواهم کردکه در معابر تنگ کوهستان دیآیما م داریقطعاً او به د د،یباش

 ریغ نیشده بود گفت: ا شتری. بهرام که تعجبش بدینما ستهیشا ینفرات خود استفاده  شتریشکل نتواند از تعداد ب

تا  ردیباز صورت گ عیدشت وس کیدر  ییهاخواهد نمود که نبرد ن یسع د،یایاگر او به مالقات ما ب یممکن است. حت

تنگ  در معابر دنیاو را به جنگ یخواه یکند. تو چگونه م هما استفاد هینفراتش عل شتریاز تعداد ب یبتواند به خوب

که  کنم یم یکار دیمن. مطمئن باش یبه عهده  دیرا بگذار نی. ورشان لبخند زد و پاسخ داد: ایمجبور کن یکوهستان

کوچک  ی: اما چگونه؟ ورشان پاسخ داد: من با دسته ادی. بهرام پرسردینبرد در مکان مورد دلخواه ما صورت بگ

شوم.  یم یمخف یرکانیه36 یمنطقه  یخودم انتخاب کنم، در جنگل ها دیآن ها را با یاز هزار نفر که همگ مرکب

 تیدر نها دیکار با نیبرخوردار است. ا یخوب اریبس هیعیچون از پوشش طب ستیکار آسان یاستتار در آن نواح

دارم، شخصاً  دیعلت است که من تأک نیهممصون بماند، به  یاشراف و مردم محل دیو از د ردیانجام گ اطیاحت

 مانیروزیپ دیما که شاه کل ینقشه  یقیمحول نکنم تا در اثر ناال یگریو آن را به فرد د رمیرا بهدست گ یفرمانده

دهد تا  یحرکت م یباشد، خراب نگرد و لو نرود. سپاهبد گودرز به رسم معمول تدارکات خود را پس از سپاه اصل یم

 یمن قصد حمله از پشت سر به او را دارم. وقت نکهیباشند، غافل از ا منیاز خطر ا زاتشیو تجه هشکل آذوغ نیبد

شبانه تدارکات آنان را مورد هدف  یبرق آسا یه حمل کیکوچک من رد شدند، ما با  یگودرز از دسته  یسپاه اصل

را تحت فرمان دارد، مجبور  یاریشکل گودرز که نفرات بس نی. بدمیکش یرا به آتش م زیو همه چ میده یقرار م
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 یارتش اصل یورشان موافقت کرد. او خود فرمانده ی. بهرام با نقشه دیایب دارمانیتر به د عیخواهد شد تا هر چه سر

را مورد هدف قرار داد و آن ها را فتح نمود. سپاهبد  یاطراف ر ینواح رانهیغافلگ یحمله  کیرا بر عهده گرفت و با 

هرام را ب شتریب یشرویپ یماد موضع گرفته بود را به جلو راند تا جلو نید، سپاه خود که در سرزمید نیگودرز که چن

خود را به انجام  ی فهیوظ یاو به خوب شهیسترده است و مثل هماو گ یبرا یورشان چه دام نکهیغافل از ا رد،یبگ

 رساند. 

*** 

ت. نداش دنیبه جز جنگ یشاپور توسط سپاه کوچک ورشان، سپاهبد گودرز چاره ا انیتدارکات لشکر یاز نابود بعد

نبرد به دست  یها دانیساله در م نیچند یاو که با تالش ها یاجتماع یرفتن کل وجهه  نیباعث از ب ینیعقبنش

ر موضع گرفته بودند، رفت. دو لشک یکوهستان تنگبهرام که در معابر  انیبه جنگ لشکر نیشد. بنابرا یآمده بود، م

 انی. جنگجوستینگر یآفتاب بر آنان م یکه خدا یصف آراستند. رو در رو و چهره بر چهره در حال گریکدیدر مقابل 

لند شد و نبرد سه روز ادامه داشت. نفرات سپاه بهرام به علت شرکت چکاچاک سالح ها ها ب یصدا وسته،یبه هم پ

به  یریکار کشته و مجرب بودند و در طول روز اول صدمات جبران ناپذ اریگوناگون در کار جنگ بس یدر نبردها

ت نستوا یکم عرض، گودرز نم طیکردند، وارد نمودند. در مح یافواج حرکت م گرید شیشاپیسواره نظام گودرز که پ

رفت قرار گ انشیسپاه شیشاپیخود پ اننفرات خود استفاده کند.در روز دوم بهرام برخالف نظر ورش شتریاز تعداد ب

گودرز حمله نمود.  انیخود رساند، به سپاه یدرجه  یرا در سربازان به اعل یکه شور جنگ یموجز یو بعد از سخنران

که  دشمن انیلشکر یدر محاصره  یدر اثر ندانم کار یسربازانش را باال ببرد ول ی هیکار روح نیخواست با ا یبهرام م

د. کر داینجات پ ردادیبود، جان خود را از دست بدهد که توسط ت کیبودند، قرار گرفت و نزد گذاشته نیاو کم یبرا

ه و ب ستادیسرش ا ین باالورشا د،یکش یم رونیبهرام ب یرا از رانِ پا یریکه پزشک داشت ت یدر حال ،ییبعد از رها

واحد در  یسپاه در اثر نبودن فرمانده لشدت او را شماتت نمود. به اعتقاد ورشان در صورت کشته شدن بهرام ک

 شهیورشان را هم حیگرفت. حق با ورشان بود. بهرام از آن زمان به بعد با خود عهد کرد که نصا یقرار م یشرف نابود

 و همه جا به کار بندد. 

بهرام رخ داد، در روز دوم هم تلفات سربازان گودرز قابل توجه بود. گودرز که شکست سپاه  یکه برا یود اتفاقوج با

که معموالً در  کریغول پ لیف یخود را به کار گرفت. او تعداد یحربه  نیدر روز سوم آخر د،ید یم کیخود را نزد

بودن  گماشت. به علت کم عرض انیلشکر شیشاپیرا پ شدندیپشت سر سواره نظام به کار گرفته م یلشکر باتیترت

 ختهیتوانست سواره نظام که با دشمن در هم آم یبود چرا که نم افتهینبرد او هرگز فرصت استفاده از آنان را ن دانیم

رعب و وحشت در  جادیها باعث ا لیوحشت آور ف یها کنار ببرد. منظره و بو لیف یاز جلو یبودند را به راحت
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 یمسئله راه حل نیفرا خواند تا در مورد ا یجنگ یسردارانش را به شورا د،ید نیبهرام شد. بهرام که چن نازاسرب

جلو  ورشان شهیداشتند، باز هم مثل هم انیهر کدام نقطه نظر خود را ب ومرثیمهرداد و ک رداد،یت نکهی. بعد از اابندیب

خودش همه جا اجرا گردد و  نیاو درست مثل فرام وراتدسترا داد. بهرام فرمان داد تا  شنهادیپ نیآمد و بهتر

ها شدند و مهرداد که خود  لیزبده مسئول ف راندازیت یامور نمود. به دستور ورشان تعداد بیورشان را مسئول ترت

. ودنم یسربازان سخنران یاز آغاز نبرد، بهرام برا شیآن ها را بر عهده گرفت. پ یبود، فرمانده یماهر اریبس راندازیت

خود را دوباره به دست آوردند. آن گاه با بر  هیاثر کرده و سربازان روح انیدر لشکر شهیکلمات موجز او مثل هم

کردند سربازان دشمن از آنان  یبلند ناگهان به لشکر دشمن حمله کردند. فرماندهان گودرز که فکر م یویآوردن غر

ها رم کرده و به طرف صفوف پشت  لینفرات مهرداد ف یاَنداز ریت حرکت را نداشتند. در اثر نیاند، انتظار ا دهیترس

 یست مبه دست را ینشستند، هر کدام کارد دسته بلند یها م لیکه بر پشت ف یلبانانیسر خود برگشتند. معموالً پ

ردن گ تکارد را در فقرات پش لبانیحمله بَرَد، پ یو به صفوف خود دهیترس یلیگرفتند تا اگر در اثر حمله دشمن ف

د خو نیها راکب لیاز ف یکار ناآزموده، تعداد لبانانیفرو برده و او را از پا درآورد، اما در اثر غفلت چند تن از پ وانیح

ند، شد یکه بعد از سواره نظام به کار گرفته م ادهیسواره در صفوف پ انیانداخته و بعد از عبور از لشکر نیرا بر زم

 ینیو نظام آنان به هم خورد. سپس در اثر عقبنش دیصدمه د یبه سخت ادهیپ صفوفآنان  یافتادند. در اثر حمله 

 شد و کل دهیچیکامالً در هم پ ادهینشستند، صفوف پ یبهرام به عقب م یسواره نظام که در اثر فشار سواران زبده 

هم  گرانیامر به د نیا. آن گاه کم کم ترسوها پا به فرار گذاشتند و دیگرد دهیکامالً در هم پاش ینظامات لشکر

در معابر تنگ  ینیدر نجات جان داشت. هنگام عقبنش یماندن در موضع خود، سع ینموده، هر کس به جا تیسرا

ته کش انیاز افراد لشکر شاپور به دست سربازان بهرام قتل عام شدند. هنگام جستجو در م یادیتعداد ز یکوهستان

بود و از  انیکردند. بهرام که خود از سپاه ییگودرز را شناسا پاهبدتر سپاه بهرام، جسد س یمیشدگان افسران قد

اجساد خارج کنند و مراسم  انیشناخت، دستور داد جسد او را با احترام فراوان از م یگذشته سپاهبد را م

هم  یگریکار هدف د نیسپاهبد قائل بود، از ا یکه بهرام برا یاو برگذار نمود. عالوه بر احترام یبرا یبزرگداشت

 فرماندهان شاپور به سمت خود بود.  گریداشت و آن جلب نظر د

 به یورشان هر جا که شهر ی هینمودند. به توص یشرویبه سمت مرکز کشور پ انشیبهرام و سپاه ،یروزیاز پ پس

 که ییاما در جا دیبخش یم زیبهرام خدمتگزاران شاپور را ن یدر امان بودند. حت نشیشد، ساکن یم میآنان تسل

 یم غیو جوان از دم ت ریزن و مرد، پ و دیگردیبهرام سرکوب م انیداد، به شدت توسط سپاه یم یرو یمقامت

و  ریفق ان،یواسپوهران، روحان ،ینداد. مردم عاد یرو یمقاومت گرید یشد که بعد از اندک زمان نیا جهیگذشتند. نت

 یاز شاهنشاه یقسمت اعظم یدروازه ها بر او گشودند. در اندک زمان کیکایرو به بهرام آوردند و شهر ها  ،یغن

 ها هنوز به شاپور وفادار بودند.  نیسرزم نیتر یو غرب نیالنهر نیدر آمده بود. تنها ب بهرامبه اطاعت  یساسان
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 یکیبهرام به نزد انیکه سپاه یماد ساکن بودند. زمان نینهاوند واقع در سرزم یخاندان کارن در حوال امیاال میقد از

وابستگان و خدم و حشم خود به  یهیبه همراه کل د،ید یخود را در خطر م یمادر نیکه سرزم روزیپ دند،یآنجا رس

او  یبه اردو کراستیدر افتادن با بهرام،  یاما به جا د،یگرد جاز مدائن خار یآبا و اجداد نیدفاع از سرزم یبهانه 

 رگید یبرا ییالگو روزیمتحدانش در آمد. کار پ ینموده، در جمله  میبهرام افتاد و خود را به او تسل یرفت و بر پا

گروه گروه به سمت اردوگاه  روز،یبعد از پ دند،ید یاز شاپور م شیو آنان که قدرت بهرام را ب دیاشرافزادگان گرد

 بود، گر چه تاج بر سر نداشت. یشاهنشاه یل. اکنون بهرام قدرت اصوستندیبهرام به حرکت در آمده و به او پ

*** 

بود. او از نثل  یو خراجگذار دولت ساسان عیکرد که مط یبه نام واچه بر ارمنستان حکومت م یآن زمان، شاه در

 شد بود. واچه دهیبابکان برچ ریاردش ،یشاهنشاه ساسان نیرفت که حکومتشان توسط اول یبه شمار م انیاشکان

ه جامع یدوباره  میداشتند. پس از تحک یحیمس نیارامنه د گریدرآمده بود. از طرف د انیعت ساسانباالجبار به اطا

از طرفشان  یزرتشت ریغ انیکه آنان از به تخت نشستن شاپور انجام دادند، اد یتیبه علت حما رانیا انیروحان ی

 را رانیا یکه اوضاع داخل ینداشتند، وقت انیرانیاز ا یواچه و مردمش که دل خوش نیمورد اجحاف قرار گرفت. بنابرا

ع ذلک با وجود اوضادانستند، مع انیساسان یبندگ وغیاز  ییمناسب جهت رها یتیفرصت را موقع نیا دند،یدآشفته 

 ،انوسیولیبه نزد  یکیپ نیرا نداشت، بنابرا انیرانیجرأت در افتادن با ا ییواچه خود به تنها ،یداخل یآشفته 

 یرا فرا خواند و مسئله را مورد بررس مشاورانش انوسیولینمود.  یاریفرستاد و از او طلب  یشرق روم37امپراطور 

 یغرب38الاقل قسمت  ای نیزم رانیفتح ا یبرا تیموقع نیبهتر نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا تیفراوان قرار داد. در نها

آن زمان که هنوز به دو قسمت  ،یدر اوج قدرت امپراطور یحت ان،یاز روم کی چیکه تاکنون ه یباشد. افتخار یآن م

 یلشکر کوتاه یتمام توان کشور خود را به کار گرفت و در زمان نیبودند. بنابرا افتهیم نشده بود، به آن دست نیتقس

 یبه سردار یحرکت نمودند. لشکر نیزم رانیاز سه جهت به سمت ا یروم شرق انیبَس قدرتمند آماده نمود. لشکر

ت توانس ی. در آنجا او با کمک ارامنه براحتدیهزار نفر را تحت فرمان داشت، وارد ارمنستان گرد ستیوستوس که بف

 یبه فرمانده یگری. پس ارمنستان از آن روم شد. لشکر ددیرا شکست دهد و از ارمنستان اخراج نما انیرانیا

 انریا عیرا که مط رهیح یامارت عرب ن،یالنهر نیکه ده هزار سرباز را تحت فرمان داشت، از جانب جنوب ب وسیپرکوپ

د بو نیصحرانش یقدرتمند در مقابل نفوذ عرب ها یسد گریپرداخت و از طرف د یباج م یبوده، به شاهنشاه ساسان

نمود. اما شاپور  یاریشاپور فرستاد و از او طلب  یبرا یکیکه منظر نام داشت، پ رهیح رِیرا مورد هدف قرار داد. ام

از سربازان خود را در جنگ با بهرام از دست  یادینداشت که به کمک منظر بفرستد. او تعداد ز اریدر اخت یسپاه

داشت که  یبودند. شاپور خود در آن زمان مشکالت مهم تر وستهیاز واسپوهران هم به بهرام پ یادیداده بود. تعداد ز
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شده بود، به همراه خانواده و تعداد  دیکمک ناام دنیکرد. منظر که از رس یم دیرا تهد یکل دولت ساسان تیدموجو

لبه بعد از غ وسیفرار کرد. پرکوپ سفونیرا ترک نمود و به سمت ت رهیح نش،یبزرگان و اشراف زادگان سرزم از یادیز

ه ب انیروم یحرکت کرد. اما لشکر اصل نیالنهر نیرا تصرف نمود؛ سپس به جانب مرکز ب رهیح ،یبر مقاومت اندک

را تحت فرمان داشت، از رود فرات که مرز  سربازکه پنجاه هزار  زاروسیبل ن،یژنرال آن سرزم نیبزرگ تر یفرمانده

که سال ها  ییروبرو شود، از دشت ها یبا مقاومت قابل توجه نکهیو بدون ا یبود، عبور کرد. او به راحت یدو امپراطور

ائن به سمت مد ماًیقتل عام شده بودند، گذشت و مستق انیسردار بزرگ روم، کراسوس و سربازانش توسط پارت شیپ

مزارع و کشتزارها را رها  انیترس و وحشت در مردم شد. روستائ جادیباعث ا انیشدن روم کی. خبر نزدمودحرکت ن

 نیکم کم در شهرها احساس شود، بنابرا ییواد غذاکردند و به شهرها پناه بردند. هجوم آن ها باعث شد که کمبود م

از مردم  یادیشد. تعداد ز یریپناه جلوگ یب انیفرار شتریکردند و از ورود ب یبند رهیبه دستور قباد آذوغه را ج

را ترک کنند و به مناطق امن تر پناه ببرند اما  تختیداشتند هفت شهر پا ینجبا سع یو خصوصاً خانواده  یعاد

دولت  تیو کل موجود تختیاز آن ها شد. اکنون پا یادیو مانع فرار تعداد ز دیبه سرعت سر رس زاروسیلشکر بل

مقابله  سزارویبل میشاپور کمتر از آن بود که بتواند با لشکر عظ انیقرار گرفته بود. توان سپاه دیدمورد ته یساسان

موجود  یاندک آذوغه  یع آماده نشده بود، بزوددفا یچون دولت از قبل برا ،ییمواد غذا یبند رهیکند. با وجود ج

 سابقه نداشت.  انیساسان خیننگ آور که هرگز در تار یمیشدند. تسل یم میشد و شهر ها مجبور به تسل یتمام م

*** 

در آن  ییبایز نیرا در بر گرفته بود اما ا انیساسان یبحران زده  تختیاطراف پا ییبایو برف به ز دهیفرا رس زمستان

 ،یساسان یکاخ شاهنشاه نیتر یاصل مینمود. در تاالر عظ یمرگ م یاز جانب فرشته  یزمان تنها چون کرشمه ا

غمزده و  یمختلف بود، شاپور با چهره ا یاز ملت ها اریبسنه چندان دور، محل رفت و آمد بزرگان  یآنجا که در زمان

نشسته و تنها قباد در  یشاهنشاه نیب نشده بود، بر تخت زرکه چند روز بود مرت ختهیکامالً در هم ر یسر و وضع

 تنبا خود در حال سخن گف ایکه معلوم نبود با قباد  یدر حال زیرقت انگ اریبس یبود. شاپور با لحن ستادهیحضورش ا

 ش،یگشوده خواهد شد. سال ها پ انیمدائن بر روم یشهرها گریشهر و د نیا یدروازه ها یاست، گفت: بزود

من زانو زد و از او خواست تا بر جانش رحم آورد. 39از اجداد توانمند و همنام  یکیدر مقابل  انوسیاطور والرامپر

جانانه شکست  ییرا در مصاف ها انیعرب و جول پیلیمن است، دو امپراطور روم ف40فرزند جدم که باز هم همنام 

نبرد جان سپرد. اما اکنون روزگار دگرگونه است  نیبه مرتد معروف است، در ح انیروم نیکه در ب انیجول یداد و حت

زانو زنم و از او طلب بخشش  انوسیولیدر مقابل امپراطور  دیمن با نکیبر خاندان من پشت کرده اند. هم ا زدانیو ا

و در  انیطرف روم نیجا؟ در ا... اما به کزمیبهتر باشد بگر دی. اوه چه ننگ آور. من که تحمل آن را ندارم. شامینما
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 نیننگ یزندگ نیآن است که از ا گری. راه دستیفرار ن یبرا یبرادر سرکشم قرار دارند. راه انیلشکر گرید یسو

شاپور با دو  م؟یظاهر شوم؟ چگونه به آنان پاسخ گو اجدادمرو در مقابل  نیبخشم. اما چگونه؟ با کدام ییخود را رها

دهان باز کند و  نکیشده، هم ا نینفر یبایسنگفرش ز نیکاش ا یبکنم؟ ا دیچه با انیدست سرش را گرفت: آه خدا

 یراب یکاش راه ی. اابمیدر آنجا ن زیاجدادم را ن نیروم که گناهکارتر نییکاش آنچنان تا اعماق دوزخ پا یمرا ببلعد. ا

 یشد و بر گونه ا یبود، جار دهیکه هرگز به خود غم ند یچشم یاشک از گوشه  یداشت. قطره ا یمن وجود م زیگر

 .دیفراوان نقش خورده بود، لغز انیکه از لبان مَه رو

 وجود داشته باشد.  یراه دیاگر سرورم اجازت دهند، شا _

تر با من بگو و اسرار  عیهر چه سر ست؟یسخن قباد، شاپور ناگاه، خوشحال از جا جست و گفت: کدام راه؟ آن چ با

شما  یتحملش برا دیو گفت: شا ستیشاپور نگر یقباد ژرف در چشمان به وجد آمده  نما. دایهو شینهان قلب خو

 سخت باشد.

 یآب یزهر افع نیمهلک تر دنینوش ینجات کشورم آماده  یلحظه برا نی. در ارمیپذ یباشد م زیهرگز. هر چ _

 بروم.  اطیآب ح افتنی یبرا ادهیپ یهستم و حاضرم تا اعماق دوزخ، پا

 .میگو یخوب... پس من... م اریبس _

*** 

را  نیالنهر نیاوضاع ب کیکرمانشاه موضع گرفته بودند تا بتوانند از نزد41 یبهرام در حوال انیوَرشان سپاه هیتوص به

دور آتش نشسته بودند. باد و  یتحت نظر داشته باشند. آن شب بهرام به همراه چند تن از سردارانش در چادر بزرگ

شراب خود را  دنیکردند با نوش یم یخود را پوشانده و سع یسختبود. مردان بهرام به  انیدر جر رونیب یبوران سرد

 ی. صدادیمالزمش بود، وارد چادر گرد رونیسرد ب اریبس یگرم نگه دارند. ناگهان در چادر باز شد و مهرداد که هوا

سر فرا گوش  هبه سمت بهرام رفت. آن گا میتوجه به آن ها مستق یبهرام بلند شد اما مهرداد ب انیغُر و لُند از اطراف

 مالقات با شما را دارند. یتقاضا یمهم اریبهرام آورد و به او گفت: سرورم شخص بس

 ست؟یاو ک _

تکان داد: بگو داخل شود. مهرداد از چادر  دییپاسخ داد. بهرام سرش را به عالمت تأ یآرام اریبس یبا صدا مهرداد

 یو گونه ها دیوارد گرد رونیاز ب گرید کباریزد، سوز و سرما  یکه او در چادر را کنار م ی. هنگامدیدخارج گر

غر و لند  گریبهرام بار د انیبازگشت. اطراف یادهیروپوشسرداران را نوازش داد. پس از چند لحظه مهرداد با فرد 
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که بهرام به احترامش  ستی: او کدندیان از خود پرساز جا برخاست. فرمانده دهینمودند. بهرام به احترام فرد روپوش

ود صورت خ دهی. فرد رو پوشدییگفت: لطفاً نقاب از چهره بزدا دهیبهرام با احترام رو به فرد رو پوش زد؟یخ یاز جا برم

بود که او را نشناسد و در مقابل قدرت و ابهت خاندانش سر  یساخت. آه تمام فرماندهان بلند شد. چه کس انیرا نما

 نیشد. بهرام به او گفت: کدام یم دهیدر دستانش د یاعظم قباد بود. بقچه ا ریوز ده،ی. فرد روپوشاوردیفرود ن میتعظ

در خلوت به تا  دیرا مرخص کن گرانیقباد پاسخ داد: امر فرموده د ده؟یما گردان بیرا نص میافتخار عظ نیامر مهم ا

دستانش فرمان  ریبه گوش نامحرمان برسد. بهرام به ز دیسخنان مهم فراوان با شما دارم که نبا رایعرض برسانم ز

. بهرام به قباد اشاره اشتندتنها گذ گریکدیچادر را ترک کرده و آن دو را با  نیحاضر ی. همه دیداد: ما را تنها بگذار

قرار داشت رفتند و پشت آن نشستند. قباد لب  عیچادر وس یکه در گوشه  یکوچک یچوب زیکرد. آن دو به سمت م

رد قرار دا صریق انیلشکر یما در محاصره  یآبا و اجداد نیسرزم تختیکه پا دیدان یبه سخن گشوده و گفت: حتماً م

 نمیکه از شما سراغ دارم، مطمئ یفرو خواهد آورد. من با خصال میروم سر تعظ یطوردر مقابل قدرت امپرا یو به زود

بماند.  یو تا ابد بر تارک خاندان شما باق فتدیاتفاق ب نتانیسرزم خیدر تار یننگ نیچن د،یاجازه ده دیتوان یکه نم

ناجوانمردانه قصد در  بار نی. چنددیخود تو دشمن من هست یو حت نعمتی: ولدیکش ادیبهرام ناگهان با خشم فر

فت: . سپس گدی. قباد صبورانه جمالت تند بهرام را شندیطلب یرو از من کمک م نیحاال با کدام. دیمن کرده ا هینابود

سخن گفتن  نیگذشته شرمسارم اما حاال که دشمن شرافت ما را لکه دار نموده، وقت چن یمن شخصاً از کرده ها

مملکت ما بر باد خواهد رفت. من از خشم  نصورتیا ری. در غمیکن یکیرا  روهاین ده،دست اتحاد به هم دا دی. باستین

آتش خشمتان فروکش خواهد کرد. قباد خم شد و  دنشیبا د نمیبه همراه آورده ام که مطمئ یشما آگاهم اما تحفه ا

 یجلو ز،یم یرا رو آنکه به همراه داشت خارج نمود. سپس  یشده بود، از بقچه ا دهیرا که با پارچه پوش یءیش

 ءیش ینجات مملکت. قباد با دست راست پارچه را از رو یشما برا یاریاست پاداش  نیه گفت: ابهرام گذاشت. آن گا

و چشمان بهرام را  دیگرد انیبرق آن نما یگرانبها کنار رفت، تجل ءیآن ش یپارچه از رو یگوشه  نکهیبرداشت. هم

تاج برداشت. آن گاه از  یور کامل از روبود. قباد پارچه را به ط انیساسانیهنشاهتاج شا ء،ینمود. آن ش رهیبه خود خ

 نییکه سرش را پا ی. قباد در حالدیحرکت او بهرام بر خود لرز نیبلند شد و در مقابل بهرام زانو زد. با ا زیپشت م

و موبد موبدان آزاد شاد،  نیسرزم نیاز تمام بزرگان ا یندگیبه نما نجایموجز گفت: من در ا ییانداخته بود، با صدا

گردد. خواهشمندم  یم میمقام به شما، بهرام فرزند هرمزد تقد نیدارم که شاپور از مقام سلطنت خلع، و ا یاعالم م

برداشت و به سمت بهرام گرفت. بهرام از جا برخاست.  زیم ی. قباد سرش را بلند کرد. با دو دست تاج را از رودیریبپذ

 ت تاج را از قباد گرفت و بر سر نهاد.  شد، با دو دس یم دهیدر دستانش د یفیخف شکه لرز یدر حال

*** 
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 یرود دجله م کریخود را بر پ ییظاهر گشته و انوار طال نیالنهر نیو پر نعمت ب زیحاصلخ یتازه بر دشت ها آفتاب

اطرافش  یبه دشت ها ی. با خرسنددیخارج گرد شیو کهنه کار از چادر خو یمیژنرال قد زاروس،یفشاند. بل

م . نادینما هیهد یزَراندود را به امپراطور نیسرزمشد آن  یموفق م یروم نیاو به عنوان اول ادی. به احتمال زستینگر

 هیگرفت. سال ها بعد کودکان روم او را به پا یسرداران قرار م نیبزرگ تر فیشد و در رد یم نیقر خیاو تا ابد با تار

 خود ریدر عمق افکار دلپذ زاروسیسرودند. بل یغزل ها م شیثنا در مدح و انیو بازار رساندندیاسکندر و سزار م ی

 .ستیبه افسر نگر زاروسیحال خوش به در آورد: قربان. بل نیاز افسران او را از ا یکیفرو رفته بود که ناگاه 

 .ندیآ یبه سمت ما م سفونیکوچک از جانب ت یدسته ا _

 یکیبه سمت شهر نگاه کرد. حق با افسر بود. آن دسته از استحکامات اطراف شهر عبور نموده و در نزد زاروسیبل

را کردند.  زاروسیمالقات با بل یبه دور مواضع خود کنده بودند، توقف کرد. آنان تقاضا انیکه روم ییخندق ها

: سرپرست شما دیاز آنان پرس زاروسیشد. بل انیکوچک وارد مواضع روم یپاسخ مثبت داد. دسته  زاروسیبل

را بر تن داشت، جلو آمد و گفت: من آزاد شاد موبد بزرگ  هیبلند پا ونیاز مردان که لباس روحان یکی ست؟یک

افتخار بزرگ را  نیامر مهم ا نیپوزخند زد: خُب، کدام زاروسیدسته با من است. بل نیا یهستم و سرپرست انیرانیا

. آزاد شاد پاسخ داد: من مأمورم که با شما مذاکره مییمالقات نما یی یمرد اهورائ نیچنبا  هک دهیما گردان بینص

 .مینما

 .دیآورده ا میشهر را برا ییطال یدهایکل ایآ ست؟یمذاکره چ نیو سبب ا _

را که در دست داشت به دست آزاد شاد داد و آزاد شاد  یاز همراهان خود اشاره کرد. او جعبه ا یکیشاد به  آزاد

مدائن درون جعبه بودند.  یشهرها ییطال یدهایدر جعبه را گشود. کل زاروسیسپرد. بل زاروسیجعبه را به بل

مبهوت به  یتعجب کرد. او و افسرانش لحظه ا ،قصد طعنه زدن داشت دهایکه در ابتدا با آوردن نام کل زاروسیبل

و لبخند بر لبانشان نقش بست. آزاد شاد به سخن درآمده و  دی. آن گاه برق در چشمانشان درخشستندینگر دهایکل

شهر را  میاو در امان باشد، ما حاضر یایکه جان و مال و ناموس شاهنشاه شاپور و رعا دیگفت: اگر شما ضمانت کن

شد  نیآزاد شاد استقبال نمودند. قرار بر ا هادشنیرا داشتند، از پ یشتریکه انتظار مقاومت ب های. روممیینما میتسل

و خشونت وارد شهرها شوند و آن ها  یریو نفرات روم با نظم و انضباط، بدون درگ ندیدروازه ها را بگشا نیکه مدافع

مذاکرات شان  یالزم بودند. وقت یها یمشغول هماهنگ رو آزاد شاد تا هنگام ظه زاروسی. بلرندیخود گ اریرا در اخت

 یغروب دروازه ها یاو حوال یرا ترک کرد و به مدائن بازگشت. مطابق وعده  انیتمام شد، آزاد شاد اردوگاه روم

کامل به طرف دروازه ها حرکت کردند.  اطیگشوده شد. سربازان روم با نظم و انضباط و البته احت انیمدائن بر روم

 یکامل نم یهمکار انیبا روم یرانیشد و مقامات ا یاز حد طوالن شیکار ب نیسپس به درون شهرها گام نهادند. ا
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ه به فرماند تیشکا دند،ید نیکه چن زاروسیدادند. افسران بل یاز حد کش و قوس م شیکردند. آنان به عمد کار را ب

 زاروسیبلکرد؟  یفرمان حمله صادر م دیاو با ایآدر کار بود؟  یا لهیح ایمشکوک شد. آ زاروسیخود بردند. بل ی

بر او وارد شد و گفت: سرورم، اردوگاه ما از پشت مورد حمله قرار  یخود بود که سرباز ی ندهیاقدام آ یمشغول بررس

 عیرحرکت س کیبهرام بودند که با  انیسپاه نیاز جانب کدام لشکر؟ ا ؟ی: چه گفتدیکش ادیفر زاروسیگرقته. بل

قباد، مردم و سربازان  کیدور زده و از پشت مواضع آنان را مورد حمله قرار داده بودند. همزمان به تحر را انیروم

حمله بردند. نفرات روم در داخل هفت شهر مدائن پخش شده بودند. عده  انیداخل شهرها سالح برداشته و به روم

 گریکه دور تا دور آن با خندق و د یاهوگرا بر عهده داشتند. ارد شانیحفاظت اردوگاه اصل زیاز آنان ن یا

بجنگند، غلبه بر آنان  انیشکل با روم نیخواستند بد یم انیرانیشده بود. چنانچه ا دهیپوش یاستحکامات دفاع

آن نمود، ارتش روم که به  قیدق یکه وَرشان در اجرا یقباد و دقت فراوان ی لهینمود؛ اما با ح یسخت م اریبس

تل و نفراتش ق زاروسیشده بود، کامالً منهدم شده، بل میتقس گریکدیارتباط مناسب با  ندوقسمت مجزا و ب نیچند

سخت جان سالم به در بردند. در واقع نفرات ارتش روم  تیاز آن موقع انیاز روم یکم یعام شدند. تنها عده 

شد، از پشت  یحمله م انبه آن ماًیکه اگر مستق یداشته باشند، در حال یدفاع مناسب تینتوانستند در آن موقع

 کردند.  یدر جنگ تن به تن به شدت مقاومت م انیروم یباال اریو با توجه به توان بس شیاستحکامات خو

و شاپور خلع شد. مردم اجساد کشته  دیکه قباد داده بود، بهرام شاهنشاه گرد یبزرگ، مطابق قول یروزیپ نیاز ا پس

بازگشت. بهرام  یبه حالت عاد تختیها شسته شد. اوضاع پا ابانیاز خ گانهیو ب یشدگان را دفن کردند و خون خود

در  یزندگ دیمد یرفت و بند از او گشود. مدت ها ریاردش نبه زندا سفون،یاقدام، پس از ورود به ت نیبه عنوان اول

بد اتفاق   یآمدها شیفراوان گذاشته بود. او که برادرش را در پ یمنف راتیتأث ریاخالق و رفتار اردش یزندان بر رو

 . ردیبود تا از شاپور انتقام بگ یتیدانست، منتظر موقع یمقصر م اشیافتاده در زندگ

از  یعیاندک بود. هنوز مناطق وس یشاد یفرو رفتند اما زمان برا یروز تمام، هفت شهر مدائن در جشن و شاد کی

 یشد. مطابق رسوم جلسه  یآنان انجام م هیعل یاقدام دیکرد. با یناله م انیروم یچکمه ها ریدر ز نیزم رانیا

اکثر  .افتندیمتحد شده بودند، حضور  گانهیب مقابلکه در  بیمختلف رق یبرگزار شد و در آن تمام گروه ها یمشورت

قدرت  و ییکه در جنوب واقع بود، توانا انیروم یقوا رایبه سمت ارمنستان حمله برد ز دیبزرگان اعتقاد داشتند که با

 یروین ستیبا یم انوس،یولیاز جانب امپراطور  یکمک یقوا دنیاز رس شینداشت. آنان اعتقاد داشتند که پ یچندان

را به  نیزم رانیمتحد ا انی. او لشکررفتیکه در ارمنستان قرار دارد، نابود شود. بهرام سخن آنان را پذ یدرتمندق

در همه جا پخش شد.  انیرانیا یرا در دست گرفت. خبر حمله  یداشت و خود فرمانده لیسمت ارمنستان گس

 از رود یداد و بعد از عبور ناگهان رییسپاه را تغ حرکت ریبهرام مس کبارهیو ارامنه خود را آماه نمودند اما به  انیروم
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شان در کار ور ی لهیشهر مهم را گشود. باز هم ح نیروم حمله نمود و چند یشرق االتیبه سمت ا ماًیفرات، مستق

 تیکند. حما ریرا غافلگ انیروم لهیوس نیداد تا بد جیارمنستان را همه جا ترو یبود. او به عمد خبر حرکت به سو

را از دست داده بودند.  یارتش بزرگ انینبرد صورت نگرفت. روم ریدرگ یاز شهر ها یاز طرف مرکز امپراطور یندانچ

به سمت بهرام  یکیپ د،ید نیکه چن انوسیولیبرد. امپراطور  یزمان م دیجد یروهایقوا و فراهم کردن ن دیتجد

 یم تیموقع نیاو اعتقاد داشتند که در ا ی تازه ردستانیز گریداشته، طلب صلح نمود. سرداران بهرام و د لیگس

روم  یپراطرکار بازداشت. او اعتقاد داشت، ام نیورشان بهرام را از ا گریرا ادامه داد، اما بار د یشرویپ ستیبا

ارد. در د یو آناتول قایشمال آفر ن،یشام، فلسط ،یبالکان ،یآلمان ،یاز ساکنان سلت یادیبه افراد ز یکاف یدسترس

 یبه اندازه  ستیدارد و قادر ن اریها را در اخت یکار و امکانات روم یرویاز ن یمیتنها ن یساسان یواقع شاهنشاه

بهرام قابل اعتماد  یدستان تازه  ریز گر،ینبرد کند. از طرف د دانیرا وارد م یو کمک یتدارکات یروهایها ن یروم

ر ابتدا د شتر،یب ییکشورگشا یکرد که برا هیبهرام توص هکنند. ورشان ب انیاو طغ هینبودند. امکان داشت هر آن عل

قدامات گسترده تر بزند. به کامالً مستحکم کند، آن گاه دست به ا انیرانیخود را به عنوان شاهنشاه ا تیموقع دیبا

د؟ ش یم انیمأمور مذاکره با روم دیبا یداد. اما چه کس حیترج ردستشیز یبهرام نظر ورشان را به نجبا شهیمانند هم

 دیترسیبود و م مناکیاز جان ورشان ب رایموضوع مخالفت کرد، ز نی. در ابتدا بهرام با ادیورشان خود داوطلب گرد

از بزرگان خواستار  یفراوان تیمشاور خود را از دست بدهد، مع ذلک ورشان او را قانع نمود. جمع نیتر قیصد

 یکوچک یدسته  یبود. او فرمانده نینفر را به همراه خود برد و آن شخص گرگ کیورشان شدند اما او تنها  یهمراه

 نیجنگجو، در ع یافسر نیبود که گرگ نیا. علت انتخاب ورشان دیاز محافظان را بر عهده گرفت و همراه ورشان گرد

. ورشان تنها او را همراه خود برد تا دیچرب یاش به عقلش م یبدن یرویبود. به قول معروف ن نیحال کوته ب

 یکردند تا م یگشوده و سع تیدر مذاکرات او دخالت نکنند. اشرافزادگان در نبود ورشان دهان به شکا انشیافاطر

تاکنون در  رایز ستین طیشخص واجد شرا نیاو را نزد بهرام خراب کنند. آن ها اعتقاد داشتند که ا یتوانند وجهه 

. بود، به ارمغان آورد رانیکه به نفع ا یطیشرکت نداشته. مع ذلک ورشان بازگشت و صلح را با شرا یمذاکرات نیچن

 هیرا تخل یگریمتعلق به د یها نیسرزم نیاز طرف کیهر  یروهایبه وضع سابق بازگشت. ن یدو امپراطرور یمرزها

 به خاطر شروع حمله پرداخت نمودند.  ینیغرامت سنگ انیکردند و روم

*** 

بنا نهادند اما اکنون از هر قوم و  انیونایشهر را  نیا ش،یهستم. قرن ها پ هیسلوک یحال راه رفتن در کوچه ها در

 یگذرد اما امروز سرخ یم یادیوچه ها را پوشانده زمان زکه ک یشود. از عمر برف یم افتیدر آن به وفور  ینژاد
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ام مرا بلند کرده و  یخوردم. محافظ شخص نیآن طرف تر در اثر عجله به زم یاست. کم دهییآن را آال یدیخون، سپ

 من چه کنم؟ د،ینینکرده صدمه بب یآرام تر. اگر خدا یمن، کم ی: بانودیگو یم

 اردوان. نگران نباش. ستین یزیچ _

دارد مرا  یهراسد. مدام سع یبهرام م استیبه فکر خود است و از س گرید ی. مثل تمام انسان هاستینگران من ن او

من آشنا و  یکه برا یدانیم یخطرناک است. من و اردوان از جلو یلیخ نجای: ادیگو یکرده و برگرداند. م مانیپش

رسد.  یاز آنان به گوش م یادیز یشده اند. سر و صدا جمع دانیدر م یادی. مردم زمیشو یاست، رد م بیاو غر یبرا

 یناهنجارش تا عمق وجود انسان را م یادهایفر یهستند. صدا یافسر روم کی دنیکش بیآنان مشغول به صل

دهد.  یمردم رها گشته و تاوان اعمال امپراطورش را پس م ختهیخشم افسار گس انیآن افسر که در م چارهیآزارد. ب

مانده است. اعصابم درست کار  یتلف کردن ندارم. تنها دو کوچه باق یبرا یسوزد، اما زمان یم شیبرادلم  نکهیبا ا

 در، در انتظارم است. دنیپس از کوب زیآن ها هستند؟ چه چ ایتمام وجودم را فرا گرفته. آ یو نگران شیکند. تشو ینم

دهم.  یمواجه خواهم شد؟ سرم را تکان م خواهرانمسر  یبا اجساد ب ای د؟یپدر و مادرم مرا در آغوش خواهند کش ایآ

لحظه  نیا یرا برا یادیمانده باشد. راه تمام شده است. مسافت ز یهمه مدت باق نیبعد از ا یاست جسد دیبع

اما... من  اوردیخواست مرا همراه خودش ب یآمده ام. در ابتدا بهرام نم گرید یکشور به سو یسو کیام. از  مودهیپ

 یاز خواب م دنشیو هر بار با د نمیب یکه ماه هاست خواب آن را م یام. در ستادهیدر ا یبر آستانه  نآمدم. اکنو

 دیخلقت فلج بوده اند. اما... با یاز ابتدا ییشده اند. زانوانم گو خکوبیبر جا م میجلو بروم اما پاها دیپرم. اکنون با

 بروم. 

 ا بکوبم.من در ر دیخواه یمن حالتان خوب است. م یبانو _

 کنم. یکار را م نینه خودم ا _

 دهیآنکه آن را کوب یرود که ناگاه... در ب یم شیپ یلرزد ول یروم. دستم م ینا مطمئن به سمت در م یقدم ها با

 کیشوم.  یاو شوکه م دنیپشت در است. با د یخانواده ام، سرباز یاعضا یشود. به جا یباشم، به سرعت گشوده م

از  یرا بر تن دارد ول یروم یها ونیاست. لباس لژ نجوا اریدارم. او هم مثل من شوکه شده. بس یقدم به عقب بر م

 شیضربه پ کیتواند با  یدر دست دارد. م یریاز مردمان شام باشد. شمش دی. شاستین یکه روم داستیرخسارش پ

مسلح از  یسالح از او بترسم، او یمَنِ باز آن که  شیفارغ کند اما ب یاز آنکه اردوان به دادم برسد، مرا از جهان فان

دنبال او  نیمردم خشمگ دیشود. شا یو از پنجره خارج م زدیگر یبه سمت داخل خانه م مهیاست. سراس دهیترس نم

درخشد، فرمانده اش باشد. اکنون دَرِ خانه کامالً باز است و  یم بیصل یآن مرد که اکنون بَر بلندا دیهم باشند. شا
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رود. من هنوز بر جا  یکشد و به درون خانه م یم امین از ریام. اردوان شمش ستادهیآن ا یمن شوک زده بر آستانه 

نه شوم. خا یلرزند، پشت سر اردوان وارد م یآرام که از شدت استرس م ییام اما سرانجام با قدم ها ستادهیا

کند. اردوان  ینم یزندگ نجایا یرسد که مدت هاست کس ی. همه جا را گرد و غبار فرا گرفته. به نظر مستیخال

 یمن. چه اتفاق یبانو ستین نجایا یگردد: کس یام. اردوان باز م ستادهیشود. من ا یاتاق ها م گرید یرسمشغول بر

رود. اکنون  یم جیاه هاست که به خاک سپرده شده اند؟ سرم گاکنون م ایآن ها زنده اند؟  ایتواند افتاده باشد؟ آ یم

 کنم.  یحس نم یزیاست و من چ کیهمه جا تار

 یمن خم شده، آرام آرام واضح م یکه رو یتار ی. چهره رندیگ ی. چشمانم اندک اندک جان مییاز روشنا ییکورسو

شود: چرا به من  یم دهیبهرام شن یادهایفر یمن، حالِتان خوب است؟ صدا یشود. پزشک مخصوص بهرام است: بانو

 دهم سر از تنت جدا کنند.  یهم اکنون فرمان م ؟یخبر نداد

 کمکم کن بلند شوم. _

 من. یهنوز زود است بانو _

 .زمیهم اکنون برخ دینه، با _

و  ستادهیاردوان ا یروم. او روبرو یبهرام م یو به سمت صدا زمیخ یاما من بر م ردیمرا بگ یخواهد جلو یم پزشک

 ندارد. ییاردوان جرأت پاسخگو چارهیکشد. ب یم ادیمرتب فر

 ندارد. یریاو تقص _

 رکسانا. _

 کنم. دایخواستم خانواده ام را پ یکار کردم. م نیمن او را مجبور به انجام  دادن ا _

 اما... _

 اما چه؟ _

 دادم. یم تیکار را برا نیا بیتا اوضاع آرام شود. من ترت یکرد یصبر م دیبا _

 توانستم صبر کنم. یمرا ببخش اما نم _
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دانم که تا اعماق وجودش مرا دوست دارد. وساطت من جان اردوان را نجات  یزند. م یحرف من حرف نم یرو بهرام

هنوز زنده هستند؟  ایتواند بر سرشان آمده باشد؟ آ یم ییام نکاست. آن ها نبودند. چه بال یناراحت زانیداد اما از م

. در موردشان از ابمی یرا نم میزنم اما گمشده ها یم سرمدائن  یاست در زندان باشند. به تمام زندان هاممکن 

 یم دینا ام شتریکنم، ب یجستجو م شتریخبر ندارد. هر چه ب شانیکس از ا چیکنم اما ه یدوست و دشمن سؤال م

 گذشته را ندارم. یشاداب گریوشن باشد. در فمیکنم تا تکل دایرا پ شانیتوانستم قبرها یکاش الاقل م یشوم. ا

و چندان  کندیتوانم به بهرام توجه کنم. او هم مرا درک م ینم گریدر حال پژمردن است. د یبسان گل امییبایز

معطوف سازد  گریاستفاده کند و ذهن بهرام را به سمت زنان د تیموقع نیکند از ا یم یورزد. ورشان سع یاصرار نم

 یاز فتوحات پ یتازه ا یگذرند. هر روز خبر ها یاما او همچنان به من عالقه مند است. روزها و ماه ها پشت سر هم م

 یبر م انیبهرام را از م دیمن با ایندارم. آ ایبه دن یا یوابستگ گری. دسازدیرسد اما مرا شاد نم یبهرام م یدر پ

 راچتوانستم،  یانجام دهم؟ اصالً اگر نم یقباد بر دوشم گذاشته بود را به درست که یافهیداشتم؟ چرا نتوانستم وظ

امکان ندارد.  یزیچ نیزدم اما چن یقباد م ی نهیگشت و من دست رَد بَر س یکاش زمان به عقب باز م یا رفتم؟یپذ

 .یتاوان آن را پس بده دیعمر با انیتا پا ،یندارند. اگر اشتباه کن یبازگشت یما در زندگ یها میتصم

اتاق  نیدر اتاق مخصوصم نشسته ام. بهرام بهتر ریاخ یروزها هیرسد. من مثل تمام یفرا م گرید یمثل روزها یروز

من  ی هیدر روح نیاست اما ا انیکامالً نما رونیب یبایز یآن باغ و محوطه  یکاخ را به من اختصاص داده. از پنجره 

توانم.  یبروم اما نم رونیهم که شده ب یقیدقا یبرا یکه حت ندورز یروز به من اصرار مهر  میها مهیندارد. ند یاثر

ن انگشتر مدائ نیو نگ تختیدختر پا نیباتریز یکه زمان یدستور داده. اکنون من نیدانم که بهرام به آن ها چن یم

 شوشافکار م یرشته  یو به آرام دیآ یم یجلو میها مهیاز ند یکیخدمتکاران هم زشت ترم.  نیبودم، از زشت تر

 کند.  یمرا پاره م

 ؟یخواه یچه م _

 با شما را دارد. دارید یتقاضا یمهم اریشخص بس _

 .دیایهر کس که هست بگو فردا ب _

 .دینیاو را بب نکیبهتر باشد هم دیاما شا _

را از ته ببرند  سوانشیدهم گ یشود. دخترک احمق. دستور م یآن که اجازه دهم خارج م یو ب دیگو یرا م نیا مهیند

 نی. قباد، اشودیمن است وارد م یها یکه باعث تمام بدبخت یتا او هم مثل من زشت شود. پس از چند لحظه با مرد

پوست  میبه طرفش حمله برم و با ناخن ها اهمخو یام است. م مهیهمراه ند اس،یمردک چاق فربه، سالوس س
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 . دستانِتان را بر صورتدیمن. خوددار باش ی: نه بانوردیگ یرا م میجلو میها مهیاز ند گرید یکیصورتش را بکنم که 

 یم ییرایذپ نگونهیا همانانِتانیاز م شهیشما هم ایبندد: آ یبر لبان قباد نقش م یهی. لبخند کردییاالیمرد پست ن نیا

مطمئن باش هر چقدر هم که توانمند  ؟ییایمن ب دنیبه د یکشم: ساکت شو. چگونه جرأت کرده ا یم ادی. فردیکن

 کند. یمرا اجابت خواهد کرد و سر از تنت جدا م یبهرام تقاضا یسرانجام روز ،یباش

به  دینزد من است که با یا یامانت د،یصادر کن یفرمان نیچن نکهیاز ا شیواالحضرت ملکه باشد. اما پ لیهر طور م _

 دهم. لیشما تحو

شود و پشت سرش... آه  یقباد وارد م نیاز خادم یکی د؟ی:داخل شودیگو ید و مگردان یرا به سمت در برم سرش

و سالم. به  حیخانواده ام. صح یقابل باور است. زبانم از شدت شوق بند آمده. خودشانند. تمام اعضا ریمن، غ یخدا

 یم میها مهیند یشده. حت ری. اشک از چشمانِمان سرازمیریگ یجا م گریکدیکنم. در آغوش  یطرفشان پرواز م

 یکند. تنها قباد است که نم یرا پاک م شیکه اربابش متوجه نشود، اشک ها ی. خادم قباد هم در نهان به طورندیگر

هماندم دستور داد تا تمام  د،یاز جانب شما به شاهنشاه سابق، شاپور رس یبد یخبرها ی: وقتدیگو ی. مدیگر

ه ک دانستمیم رایاز مأموران او آن ها را پنهان ساختم ز شید. اما من پو به جالدان بسپارن ابندیوابستگان شما را ب

 چیاما او ه ردینگ میدادم که با عجله و در اثر خشم تصم ی. همواره به شاپور تذکر مندیبه کار آ ییممکن است در جا

 ی. اکنون از شما که زماندیبر کنار گرد یاقتیل یب اثرهم تاوان کارش را داد و بر  تیگاه گوشش بدهکار نبود. در نها

که در حقِتان کرده  یاستدعا دارم که جهت جبران لطف د،یهست نیزم رانیکل ا یاما اکنون ملکه  ،یدختر عاد کی

 .دیدار شانیبَر ا یادیآگاهم که نفوذ ز یبه خوب رایز دیام... نظر شاهنشاه را به سمت من بر گردان

*** 

 شنهادیبه او پ نشیخود نمودند، مشاور یاسیمصالح س یواچه را به حال خود رها کرده و او را فدا انیکه روم یزمان

لحظه در کنار مردمش  نیداد تا آخر حیرا نجات دهد؛ اما او ترج یسلطنت یو جان خود و خانواده  زدیکردند که بگر

 باشد و ینگهبان جان و مال مردم م یواقعشاه  کیکه  داشتاعتقاد  شیهَمگِنان خو گریبه عکس د رایبماند ز یباق

نسبت به آنان دارد.  یفیسازند، شاه هم در مقابل وظا یم ایاو را مه یوسائل راحت اتیهمان طور که مردم با دادن مال

 شکست خوردند و او ردادینفرات ت شتریاما سرانجام در مقابل تعداد ب دندیواچه و سربازانش قهرمانانه جنگ

 نزد بهرام فرستاد.  فشیمشخص شدن تکل یاو را برا ردادی. تدیگرد ریارمنستان را فتح نمود و واچه اس

*** 
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زادگان در  بینشسته و بزرگان دولت و نج نیتخت زر یرو جان،یآذربا42 نیسرزم یبایز یاز کاخ ها یکیدر  بهرام

 یبوده و از آنجا بهرام م کیه به ارمنستان نزدنظر انتخاب شده بود ک نیاز ا جانیبودند. آذربا ستادهیحضورش ا

 امور رفته یانجام بعض یو اوضاع ارمنستان را توأماً تحت نظر داشته باشد. ورشان که برا رانیا یتوانست امور داخل

 : چهدیپرس کی. بهرام از پدیادب بوس نیو در مقابل شاهنشاه زم دیوارد گرد یکیبود، در آن جمع حضور نداشت. پ

در  نیارمنستان به همراه محافظ یاغیواچه شاه  رداد،یپاسخ داد: سرورم، به فرمان سپهساالر ت کیست؟ پشده ا

خوب، ما  اریدر مورد او چه باشد. بهرام گفت: بس یونیعدل شاهنشاه حاضر گردند تا نظر هما شگاهیتا در پ دراهن

 یدوباره عرض ادب کرد و آنجا را ترک نمود. ساعات کی. پیو استراحت کن یبرو یتوان ی. تو ممیمان یمنتظر آنان م

احترام کردند اما خود او  یبه شاهنشاه ادا یواچه همگ اهبعد واچه را کَت بسته به حضور بهرام آوردند. نگهبانان همر

ه تو ک ی. اِیاغی ی: اِدیکش ادیاز نگهبانان سر واچه فر یکیکرد.  یبه مقام بهرام نم یو توجه ستادهیبا غرور بر جا ا

 بر انو! زود در مقابل شاهنشاه ز؟یدار انیهنوز درس عبرت نگرفته و سر طغ ای. آیا دهیشور شیخو نعمتیول هیعل

خواست او را به زور وادار به زانو زدن  یاحترام کن. نگهبان با خشم به سمت واچه حرکت نمود و م یزَن و ادا نیزم

رو به واچه گفت: به چه سبب علم  یکار بازداشت. آن گاه به آرام نیکند اما بهرام دستش را بلند کرد و او را از ا

 نیکه ا یا دهیشیاند ایتر شد: آ نیبهرام خشمگ یلحن صدا ؟یا دهیوردولت و شوکت ما ش هیبرافراشته و عل انیطغ

ه ک یروم دل بسته بود صریق دیبه ام ای ؟یکار را به خود داده ا نیمانده که جرأت ا میق یندارد و ب یساالر نیسرزم

که رو به او  انیربارنمود؟! لبان بهرام از حرکت باز ماند. همزمان تمام د شیمصالح خو یتو و مردمت را فدا نیچن نیا

خواهد با التماس  یگفتن دارد و چگونه م یبرا یکالم او چه نندیداشتند، سرها را به سمت واچه برگرداندند تا بب

س نتر یو سر نیآهن یواچه با کالم ان،یسخت برهاند. اما به عکس توقع دربار یاستیخود را از س یکردن و چرب زبان

شما را  نید دیبا ما چه کردند؟ چرا با انیرانیبه سخن گشود: از خود بپرس، ا اننداشت، ده یکه از جدا گشتن هراس

 د،یکن یبرکت خود آزاد رها نم یب یچرا ما را در کوه ها م؟یرا تحمل کن تانیظالمانه  نیفرام دیچرا با م؟یداشته باش

 یشما بودند و دالور یجنگ یروهاین نینبردها، افواج ارامنه از بهتر نیهمواره در سخت تر م؟یریبم شیتا به درد خو

سر مردان از تن جدا  د؟یبه شما از تمام ملل برتر بود. اما شما چگونه پاسخ دادما  یکش ها شیکرده اند. پ تانیها برا

زش ار یجان ب نی. استین یمرا از مرگ ترس غما؟یو اموال به  دیبرد یریکودکان به اس د،یشرف کرد یزنان ب د،ینمود

 شما را بر سر نَهَم. یخواهم تاج بندگ ینم گرید رایبستان ز

 دارد... یاست. آنکه سر سرکش نیتاوان شورش هم _

کار وا  نیاز حد موبدانِتان ما را بد شیبود؟ ظلم ب یما را چه سَر سرکش ؟ی: سرکشدیوسط سخن بهرام پر واچه

 رایواچه بر بهرام اثر گذاشت ز یکالم واچه مرگ او را طلب نمودند اما سخنان جسورانه  دنیبا شن انیداشت. دربار
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آرامشش فراهم باشد تا وَرشان سر  لیدارند و وسا اهپس دستور داد او را در حبس نگستود.  یم اریرا بس یدالور

 هیکنم و آگاهم که تمام یسلحشور شاهنشاه را درک م ریضم ی. به مالقات بهرام رفت و گفت: من به خوبدیرس

 شیرا در طول سلطنت خو یطرز فکر نیاگر چن ،یدالوران مورد محبت قلب رئوف شما واقع هستند... اما سرور گرام

دار فرمان بر ینخواهد داشت و کس یهراس انیاز طغ ردستانِتانیاز ز کی چیه گرید د،ییگرفته بدان عمل نما شیدر پ

افکند. بهرام سر به  یهراسد و عقوبت در دل ترس نم ینم یسخت پس از نافرمان استیاز س رایماند ز ینم یشما باق

. من خوب ارینمود. آن گاه سر از عالم تفکر برداشت و گفت:بس یان را با دقت بررسسخنان ورش یانداخته، لحظات ریز

دوست ما  نیتر قیمشاور و صد نیسخت را به تو که بهتر یکنم و مطابق معمول کارها یالزم را صادر م نیفرام

م شد: سپاسگزارم خ یانجام بده. ورشان در مقابل بهرام اندک یدانی. هر آنچه را صالح ممینما یواگذار م یهست

در  دیبود، آن محل را ترک نمود و به خوابگاه خود رفت تا شا دایدر چهره اش هو یکه ناراحت یلسرورم. بهرام در حا

 .دیدوباره آغاز نما یو فردا را با توان دیطول شب رکسانا غم روز روح او را بزدا

به او  زیو سرنوشت واچه ن دیمسئول امور ارمنستان گرد ردادیت یآن روز، به دستور بهرام، ورشان به جا یفردا

او حسد  گَهیکه به مانند همگان به جا ردادیامور را از ت یبعد ورشان عازم ارمنستان شد و اداراه  یمحول شد. اندک

مراه به ه یاز مخالفان دولت ساسان یادیورشان تعداد ز تورگرفت. به دس لیداد، تحو یاما آن را بروز نم دیورز یم

در  امیاال میکه از قد انیاز جمله وابستگان اشکان یافراد فراوان انیم نیقتل عام شدند. در ا شانیخانواده ها

 شآت یوقت راینداشتند، کشته شدند ز ریاخ عیهم در وقا یاز آن ها واقعاً نقش یاعده یارمنستان ساکن بودند و حت

 یکار م نیشوند. ورشان با ا یهر دو نابود م گناهیسوزاند و باگناه و ب یتر و خشک را با هم م رد،یرا فرا بگ یجنگل

را نداشته باشند. پس از  رانیاز فرمان دولت ا یچیهرگز جرأت سرپ ندهیبدهد، تا در آ یخواست به ارامنه درس عبرت

ا در ارمنستان ر انیاشکان یشدن حکومت شعبه  دهیبهرام دستور برچ از ابتیفراوان، ورشان به ن یانجام قتل عام ها

 اداره شود و اما سرنوشت واچه! یمرز التیا کیالحاق نمود تا به صورت  نیزم رانیرا کامالً به ا نیداد و آن سرزم

 یاصل دانیارمنستان گرداندند. سپس او را در م تختیپا یدر کوچه ها یدستور ورشان واچه را گرفته، به طرز بد به

از ارامنه که  یادیکار تعداد ز نیا یاجرا نی. در حِختندیاز هموطنانش به دار آو یفراوان تیجمع دگانید یشهر، جلو

دار، سرش را از تن جدا  ی. پس از مرگ واچه، با غرور و افتخار بر باالتندیگرس یآمد، م یاز دستشان برنم یکار

 یماه باال کیباشد. سر مدت  یهر رَوَنده و آمده ا یبرا یتا درس عبرت ختندیشهر آو یدروازه  نیتر یکرده، بر اصل

بود،  یرانینگهبانان محافظ دروازه که ا یشب از غفلت فرمانده  مهیاز دختران واچه ن یکی نکهیبود تا ا ختهیدروازه آو

 بیاز نج یآورد. دختر آن شب سر را با حضور تعداد نییآن را پا انهیمخف یسود جسته، با کمک چند نگهبان بوم

و به دربار  ختیبه خاک سپرد. آن گاه به روم گر انیرانیو دور از چشم ا اطیاحت تی، با رعاکامل یزادگان، در خفا
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 ییابیدختر که از ز نیکرده بود، پناهنده شد. ا یاسیمسائل س یو فدا تهآن کس که ارامنه را فروخ زانس،یامپراطور ب

. سال ها بعد مستخدمان دیکرده و معشوقه اش گرد کینزد انوسیولیخود را به  جیبرد، به تدر یفراوان بهره م

 کردند.  دایدر وان حمامش پ جانیشده بود، ب دهیبر شیکه گلو یاو را در حال انوسیولی

 .ستین یزیاز آن گر زیجهان دار مکافات است و امپراطوران را ن یآر

*** 

مام . تدیپارس برگزار گرد یتایدر معبد آناه بهار سال بعد، با شکوه و جالل فراوان یبهرام در ابتدا یتاجگذار مراسم

را  گرانیپارس رفت و د یاز کاخ ها یکیمراسم، بهرام به  انیبزرگان مملکت در آن مراسم حضور داشتند. پس از پا

احضار نمود. به دستور بهرام تمام بزرگان مملکت به تاالر  یرسم یفرمان خود پس از تاجگذار نیاول دنیشن یبرا

لند ب یتخت سلطنت نشست. آن گاه با صدا یبهرام با ابهت رو افتند،یهمگان حضور  یکاخ احضار شدند. وقت یاصل

 غرا ابال یمهم اریبودند بانگ زد: شما را فرا خوانده ام تا در حضورتان حکم بس ستادهیدستش ا ریکه ز یبر بزرگان

هرمزد که مدت ها  ی. برخالف زمان شاپور و حتمیکن یاعظم منصوب م ریورشان را به مقام وز لهیوس نی. ما بدمینما

بود که در آن  ی. چه کسدیبزرگان به گوش نرس یاز سو یاعتراض نیزده بود، کوچک تر هیبر تخت سلطنت تک

تاالر  یکه در انتها یداشته باشد. ورشان از در راکه بهرام در اوج قدرت قرار داشت، جرأت مخالفت با او  تیموقع

خود را از  دیگذشت تا منصب جد یزاده م بیصف بزرگان نج انی. همان طور که او از مدیارد گردقرار داشت، و

سر در گوش او گذاشته و زمزمه کرد: وَرشان،  یبود، به آرام ستادهیبدارد، بهمن که در کنار قباد ا افتیشاهنشاه در

 لی. او اصمیکن تیدر تمام کار ها از او تبع دیاعظم ماست، و ما با ریشخص وز نی. حاال واقعاً ایاچه اسم مسخره

 نیا خینوظهور که هرگز در تار یبا حکم بهرام، ارشد تمام اشراف زادگان مملکت خواهد شد. رسم یول ست،ین

ها از آن الگو  یلیخ ندهیخواهد نمود که ممکن است در آ یگذار هیتازه را پا یسابقه نداشته. بهرام بدعت نیسرزم

حاکم بود و  رانیا یبر جامعه  یطبقات43 ستمی. در آن زمان سندیمملکت بزدا نیرا از ا تیاشراف ی شهیو ر رندیبگ

 اریبس گرید یطبقه به طبقه  کیملت وجود داشتند. رفتن از  یو توده  رانیجنگاوران، دب ان،یروحان یچهار طبقه 

اصل و نسب و از طبقات  یب یورشان که فرد یداشت. برتر یبه موافقت مقامات روحان اجیآمد و احت یم ارنادر به شم

 یبدعت نوظهور ناراض نیآمد. قباد هم از ا یگران م اریجامعه بس یجامعه بود، بر اشراف زادگان و طبقات باال نییپا

که فقط خودش و بهمن  یآرام اریبس یبا صدا نینابراآمد، ب یبر نم یاز دستان توانمندش کار تیبود اما در آن موقع

 نیدر مورد ا گری. بهتر است دستین یجز فرمانبردار یبه بهمن پاسخ داد: در حال حاضر ما را چاره ا ند،دیشن یم

توانم ساکت  ی. بهمن گفت: چگونه میچون ممکن است سرت را بر باد دَه ،یاوریدر جمع بر زبان ن یموضوع سخن

فرستند و بر صورتم تف  ین لعنت ملحظه تمام رفتگان قومم از آن جهان بازگشته، بر م نیدر ا ییباشم؟ گو
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 ی هیکه از اصل و تبار به دور است و خون گرانما یا هیفرد فروما نیخوانند که چن یم قیو مرا ناال اندازندیم

 یباشد و هر گاه م یاعظم ما م رینادان ابله وز نیکند و به حکم ا یم یندارد، بر ما سرور انیدر رگان او جر تیاشراف

 یآن را نم انیخدا چگاهیکاش ه یلحظات سخت که اِ  نیدر ا ی. بارمیاش بوسه زن ضهیتواند دستور دهد که ما بر ب

 یفرو م زگاهیدر چاه آبر کبارهیتاکنون به وجود آمده، سرانجام به  نشیآفر یآوردند، تمام افتخارات ما که از ابتدا

 یبرا یمانده و من جرأت امیدر ن رمیکه شمش غای. درمیشسته ابه نظاره ن م،یکن یآنکه که کار یروند و من و تو ب

بتوانم غرور  گریتا بار د دیرسان می یاری انیحرکت مانده است. آه خدا یآوردن آن از غالف ندارم و دستانم ب رونیب

دوباره زنده  شیغافالن تبار خو44 نیا دگانیمقابل د ربر کشم و د امیاز ن ریاز دست رفته را باز آورم و اکنون شمش

 نیرسد، نام من با آن تا ابد قر یم انیبه پا تیلحظه که اشراف نیباشد، در ا میکار زندگ نیآخر نیاگر ا یسازم. حت

 یمن نییتوانمدِشان خجل سر به پا نیو در مقابل نگاه سهمگ ستمیدر مقابل گذشتگانم شرمسار ن گریخواهد ماند و د

بمان  پس ساکت یبار با تحکم به او گفت: تو مجبور نیانجام دهد ا یا دهیسنجبهمن کار ن دیترسیافکنم. قباد که م

 را نگاه دار تا موقع فرا رسد.  شیبماند. پس اندرز من بشنو و خو یباق شیخو یبر جا دیمگر آنچه با45تا 

*** 

آمد. بهرام به او اعتماد کامل داشت  یمملکت به حساب م یبهرام، وَرشان همه کاره  یرسم یاز مراسم تاجگذار پس

دهقانان  انیاز م دی. ورشان اعتقاد داشت که مقامات و شهربانان را بارفتیپذ یرا در مخالفت با او نم گرانیو نظر د

 اریآنان نسبت به مقام شاهنشاه را بس یوفادار زانیم رایدرجه دوم بودند، انتخاب نمود ز نیکه از جمله نجبا و مالک

کرد تا دست اشراف  یو کشور یمقامات لشکر ضیدانست. اوشروع به تعو یواسپوهران م ایز اشراف بزرگ ا شتریب

 نکند. ورشا شانیشخص یو قدرت و نفوذشان را محدود به قلمروها دیمملکت کامالً کوتاه نما یبزرگ را از اداره 

 یمطلقه  نیقوان زیبزرگ ن یندان هادر اقطاعات خا یحت جیقانع نبود و در نظر داشت به تدر زین نیبه ا یحت

نظر مساعد اشراف  جیکه به تدر یکامل بهرام برخوردار بود. عمل تیاعمال او از حما نیسازد و ا یرا جار یحکومت

 گرداند.  یبزرگ را از او بر م

 یسپهساالر گرفت،یهر چه زود تر مورد توجه قرار م دیکه با یمقامات نیاز مهم تر یکیعزل و نصب ها،  نیا یط در

 نیاو را پر کند. چند نفر به ا ینتوانسته بود جا یطیکل کشور بود که بعد از مرگ سپهساالر گودرز شخص واجد شرا

ر در اث یداشتند و به زود اریرا در اخت یدیپست کل نیا یندکا اریبودند اما هر کدام تنها مدت زمان بس دهیمقام رس

 مقام را حق نیبه بهرام کرده بود، ا یادیز اریکه تاکنون خدمات بس ردادیتشدند.  یبرکنار م یو کاردان اقتیعدم ل

 از یکی رداد،یت یتوجه به خواسته  یچند بار در لفافه به بهرام تذکر داده بود اما ورشان ب یو حت دانستیخود م

 یباز استیبا س گریروم خدمت کرده و از طرف د یرا که مدت ها در مرز با امپراطور زیتر به نام پرو قیافسران ال
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 ردادیورشان ت ی دهیمقام منصوب گردد. به عق نینمود تا به ا یکامل داشت را به بهرام معرف ییدربار آشنا یها

کل  یبه نحو احسند انجام دادن مقام سپهساالر یاو را برا سعمده داشت که شان اریدو ضعف بس اقت،یل رغمیعل

به سر  یشرق یکل دوران خدمت خود را در مرزها راینداشت ز ییآشنا یغرب یبرد. اوالً با مرزها یم انیکشور از م

حق  ار یکه مقام سپهساالر ردادیآورد. ت یغرب سر در نم یاشراف هزار چهره  یها یباز استیاز س اًیبرده بود؛ ثان

ناراحت شد اما آن را  اریبس میتصم نیاست، از ا ونیاعتقاد داشت بهرام جانش را به او مد یدانست و درثان یخود م

برنده تر است.  یریکه از دهان آزاد نگردد، از هر شمش یکه در دل بماند و غم یبدانند، سخن دیبروز نداد. همگان با

 خود را نشان خواهد داد. یزیت زانیم رندهب ریشمش نیا یک مینیو بب میمنتظر بمان دیبا

*** 

. دینشسته بود، که وَرشان بر او وارد گرد یساسان یشاهنشاه تختیپا سفون،یخود در ت دیبهرام بر تخت جد یروز

خود با شما هماهنگ  ی ندهی: ها... چه شده است ورشان. ورشان گفت: آمده ام تا در مورد اقدام آدیبهرام از او پرس

 یبه عهده  هیمال ریخاندان مهران که مقام وز بزرگخوب، سخن بگو. ورشان گفت: بهمن،  اریکنم.بهرام گفت:بس

وارد  یخودمان، در امور نظام ردادیافراد خاندان مهران مثل ت شتریکار ندارد. ب نیدر ا یتخصص نیاوست، کوچک تر

داشته است. در واقع قباد  یاسیس یتنها جنبه  هیمال ریدارد، به مقام وز یکه استعداد نظام یهستند. انتصاب شخص

نمانند، مع  بینص یها بآن تیدولت داشته باشند تا از حما ئتیدر ه یخواسته اند، خاندان مهران هم سهم اپورو ش

دست بهمن را به  ریز رانیدب یفالحان است. من نوشته ها یانتصاب فقط به ضرر مملکت و خصوصاً طبقه  نیذلک ا

توجه  دیحضرت با یشدم. اعل یارض اتیالم شتدقت مورد مطالعه قرار دادم و متوجه اشتباهات فراوان در بردا

 یسایس یمملکت هستند. انتصاب بهمن که فقط جنبه  یاساس اریاز ارکان بس یکیداشته باشند که کشاورزان 

 ،یدر کشاورز یکه در صورت نارسائ رایقشر و ضرر فراوان به مملکت خواهد شد ز نیا یداشته است، باعث ناراحت

بابکان را به خاطر آورند  ریسخنان جد خودشان اردش دیشود. سرورم با یم یریناپذ کشور متحمل خسارات جبران

مگر  به  دیایملک حاصل نگردد مگر به لشکر. لشکر فراهم نشود مگر به زر. و زر به دست ن"گفت:  یکه م

در  کامالًکه  یگرید طیعزل، و شخص واجد شرا شیخواهم که بهمن را از مقام خو یمن از شاهنشاه م ".یکشاورز

مقام  نیمملکت دامن زند، به ا یرا در بخش کشاورز یوارد باشد و عالوه بر آن بتواند عمران و آباد یاتیامور مال

عد از . بردیخود را بگ میتا او تصم ستادیبه فکر فرو رفت. ورشان به انتظار ا یا قهی. بهرام چند دقدییمنصوب فرما

خاندان مهران خواهد شد. ورشان گفت: حق با  یتیکار باعث نارضا نی: افتسرانجام بهرام گ ،ینسبتاً طوالن یتأمل

خوب. احکام الزم را آماده  اری:بسدیکش یدارد. بهرام آه تیارجع زیحضرت است اما... صالح مملکت بر هر چ یاعل

خارج شود که  کرد: چشم سرورم. ورشان برگشت تا از در یکوتاه می. ورشان تعظمیینَما تا ما آن ها را ممهور نما
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را به  شیکن. ورشان رو دایپ هیمال ریرا جهت انتصاب به سمت وز یطیبهرام به او گفت: در ضمن شخص واجد شرا

 کرد: حتماً سرورم. میسمت بهرام برگرداند و و دوباره تعظ

*** 

تبهر خاص داشت،  یاتیکه در انجام امور مال رانیدب یاز طبقه  یروز بعد بهمن از مقام خود برکنار شد و شخص چند

 یواسپوهران شد. تمام اشراف واسپوهر م نیدر ب یجانیانتصاب باعث شور و ه نی. ادیاو منصوب گرد یبه جا

 یاز اشراف که هر کدام از خاندان به خصوص یادیتعداد ز نیبعد از قباد و بهمن نوبت آن ها باشد. بنابرا دندیترس

اشراف از همه  نیوجود داشت، همه با هم به نزد قباد که در ب یآن ها از خاندان کارن هم عده ا نیدر ب یبودند و حت

فردا  .دی. قباد آن ها را آرام نمود و گفت: نگران نباششدیندیب یتر بود، رفتند و از او خواستند تا چاره ا استمداریس

دهند. صبح شد.  رییکه نظرشان را تغ میاه بخواهو از شاهنش میتا با هم به قصر برو دییایصبح همه به منزل من ب

در منزل قباد جمع شدند. قباد از منزل خارج شد و به همراه آنان به سمت قصر  یناراض یاز نجبا یادیز یتعداد

د که بو ینشسته و مشغول خواندن اوراق ییفرمانروا نیتخت زر یقصر رو یبه راه افتاد. بهرام در تاالر اصل یسلطنت

در  یمهم اریبس عیبه او گفت: سرورم وقا میبا عجله وارد تاالر شد و بعد از تعظ یمحافظان سلطنت یرمانده ناگهان ف

از اشراف و بزرگان به  یادیمحافظان پاسخ داد: تعداد ز سی: چه شده است؟ رئدیحال وقوع است. بهرام پرس

 یشوم داشته باشند. بهرام مدت یا هستند. ممکن است نقشه یقباد در حال حرکت به طرف قصر سلطنت یسردستگ

 یاش موج مدر چهره یمحافظان که نگران ی. فرمانده اوریآمدند... آن ها را به نزد ما ب یتفکر کرد. سپس گفت: وقت

ما داشتند،  هیبر عل یزادگان واال مقام نقشه ا بینج نیزد گفت: سرورم. بهرام با آرامش گفت: نگران نباش. اگر ا

ه بعد او ب قهیکرد و آنجا را ترک نمود. چند دق یمیمحافظان تعظ یکردند. فرمانده  یآشکار نم نینچنیهرگز آن را ا

قصر شد. همهمه همه جا را در برگرفت. بهرام که نشسته بود، از جا  یاز بزرگان وارد تاالر اصل یمیعظ لیهمراه خ

به جلو  یکردند. قباد قدم میه بهرام تعظو ب ستادندیاو ا ی. بزرگان در چند قدمستیبرخاست و به آن جمع نگر

کرد  یاشاره م گرانیکه با دستان خود به د یبرداشت. آن گاه برگشت و دستان خود را از هم گشود. سپس در حال

 ینشست. قباد به طرف بهرام برگشت: سرور عال فرواشراف  ی. همهمه دیگفت: دوستان... دوستان... لطفاً آرام باش

با شما گفتگو کنم. بهرام گفت:  شانیها یبه نزد من آمده اند و درخواست کرده اند تا در مورد نگرانافراد  نیقدر... ا

ا ر یو کشور یمنوال است که شاهنشاه مقامات لشکر نیرسم بر ا می. از قدجنابیخُب... سخن بگو؟ قباد گفت: عال

به مقام  دنیجامعه واگذار کند. اما شما بعد از رس یاشخاص، به بزرگان و اشراف طبقات باال یها ییبه توانا ابن

لحظه سکوت کرد: چند نفر از اشراف بزرگ را برکنار و مقام آن ها را به  کیسلطنت بر خالف رسم معمول... قباد 

 یطبقات ستمیس امیاال میبهرام را برانداز نمود: از قد وسکوت کرد  ی. قباددوباره چند لحظه ادیسپرده ا یافراد عاد
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ا . بدیافراد برتر جامعه را به طبقات فرو دست بده گاهیکه شما جا ستیدرست ن نیدر مملکت ما حاکم بوده است. ا

 .زدیر ینظم جامعه کامالً به هم م یروش نیچن

 بله درست است. _

 حق با قباد است. _

هستند. بهرام سرش را  بهرام ناراحت یها استیدوباره از اشراف برخاست. مشخص بود که تمام آن ها از س همهمه

ه سرش را بلند کرد و گفت: ب نیبنابرا نشاند،یخشم اشراف را فرو م یبه نوع دیانداخته و غرق تفکر بود. او با نییپا

شما  یتا در مورد خواسته  دیشدند: سه روز فرصت بده اکتبهرام دهانش را باز کرد، تمام اشراف س نکهیما... هم

کرده و تاالر را ترک نمودند. بهرام با افکار  میام موافقت کردند. سپس به شاهنشاه تعظتفکر کنم. اشراف با سخن بهر

تفکر  زافکارش را پاره نمود: سرورم. بهرام سر ا سمانیمحافظان به نزدش آمد و ر یخود تنها شد. فرمانده  شانیپر

سرانجام بهرام سکوت را  نکهیچشم دوختند تا ا گریکدیهر دو مرد به  ی. چند لحظه استیبرداشت و به او نگر

 .دیایاعظم به نزد ما ب ریشکست و گفت: بگو وز

*** 

 سنگفرش یورشان که بر رو یپا یانداخته و به فکر فرو رفته بود، آمد. صدا نییبه نزد بهرام که سرش را پا وَرشان

 میورشان. ورشان به شاهنشاه تعظ یکرد، بهرام را به خود آورد. بهرام سرش را بلند کرد و گفت: آمد یتاالر صدا م

حاضرم به امرتان جان در گرو گذارم. بهرام ناراحت گفت:  نهیهر آ رایبود ز یازیشما را به من ن ایکرد: سرورم... آ

هم در راه است. اگر آن ها سر به شورش  یگرید یاند. قطعاً انتصاب ها یتو ناراض یاشراف بزرگ از انتصاب ها

 نیهم یدست من هم از خانواده  ریافسران ز نیوفادارتر ی. حتمیمقابله کن شانیبا ا میوانت یبردارند، چه طور م

شود. بهرام  یم لیواسپوهران و بندگان آن ها تشک نیمملکت از هم ینظام یاز قوا یاشراف هستند. قسمت بزرگ

تخت نشست و غرق تفکر  ریز یسکو یدست بهرام، رو نییبه ورشان چشم دوخت. ورشان پا یساکت شد و با نگران

و گفت: حتماً شما اطالع  ستادیبهرام ا یرو بهخود برخاست. رو  یسرانجام از جا ینسبتاً طوالن یشد. بعد از تأمل

داده بودند که در  لیرا تشک یگسترده ا اریپارس، اجداد شما حکومت بس نیدر سرزم میقد یکه در دوران ها دیدار

در اوج دوران  یو حت افتی یو در شرق تا درون خاک هندوستان امتداد م اهیس یایمصر و در نیغرب تا سرزم

 نیارتش ا یمرکز یبودند. هسته  میعظ یامپراطور46 نیا یمستعمره  ییاروپا یشورهااز ک یاریقدرتش بس

به  یاز آن ها لشکر دیدادند. ما هم به تقل یم لیها تشک دانیدست به نام جاو رهیچ یرا سربازان میعظ یامپراطور

از اسواران متعلق  کی. هر وندش لیاز اسواران تشک دیلشکر نبا نی. اما... افراد امیده یم لیتشک دانینام سپاه جاو



 افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

 
84 

 

در صورت بروز  تیها نسبت به شما وفادار باشند... در نهاممتاز است. هر چقدر هم که آن یاز خاندان ها یکیبه 

راف اش عیمط دیبا شهیشاهنشاه هم بیترت نی... بدرندیگ یرا م نشایشاهنشاه و اشراف طرف خانواده ها نیاختالف ب

که تمام نفرات آن از  میده لیتشک یلشکر دیخالف نظر آن ها انجام دهد. ما با یکار ندتوا یبزرگ باشد و هرگز نم

 ایدور  یها نیتمام آن ها را از غالمان سرزم دیبزرگ ندارند. با یبه خاندان ها یافراد وابستگ نیباشند. ا ریافراد اج

 یقرار م شیخو تیرامورد حما میتی دکانانتخاب کرد. شاهنشاه کو مانیتی انیجامعه و خصوصاً از م نییاز طبقات پا

 یریدرگ ایبزرگ  یجنگ ها یداده و برا میتعل ینظام دیاسات نیکم آن ها را تحت مراقبت مجرب تر نیدهد و از سن

و  رندیگ یقرار م میندارند، تحت تعل یبزرگ وابستگ یکه به خاندان ها مانیتی. غالمان و کندیآماده م یداخل یها

آن هاست.  یندارند و پادگان تنها خانه  یخدمت به شاهنشاه خواهند بود. خانواده ا یآماده  یوزبه صورت شبانه ر

وفادار و  یبه سالح لیتبد یارتش نیکند، شخص شاهنشاه است. چن یم نیرا تأم شانیکه غذا و مقرر یتنها کس

و خواه اشراف مخالف  ،یارجخواه دشمن خ ،یتواند در مقابل هر خصم یشود و م یخطرناک در خدمت شما م اریبس

 دهقانان باشد. ایدرجه دوم  یتواند نجبا یم یما از نظر نظام گریگاه د هی. تکردیمورد استفاده قرار گ ،یداخل

فوذ ما کامالً ن بیترت نیاز واسپوهران است. بد شتریب اریاطاعتشان بس زانیبه مقام سلطنت و م نانیا یوابستگ

قادر به درک  یاز اجداد شما حت کی چیبزرگ که ه ی. کارمیبر یم انیرا از م بزرگقدرت اشراف  جهیو در نت ینظام

. آن دو با هم قرار دی. بهرام سخنان ورشان را پسند47است  رینظ یمملکت ب نیا خیباشد و در تار یعظمت آن نم

 ایشوند. آ دانیارتش جاو لیآن ها شود، دست اندر کار تشک یمتوجه نقشه  یکس نکهیو بدون ا یگذاشتند، به آرام

 نه؟ ایماند  یم یواسپوهران مخف نیزبیت دگانیامر از د نیا

*** 

نکردند. آن  افتیاز جانب بهرام در یهم از آن گذشت. بزرگان خبر چند روز یبهرام تمام شد. حت یسه روزه  فرصت

 دند،یرس یقصر سلطنت یبه دروازه ها یها دوباره دور هم جمع شدند و به طرف قصر حرکت کردند، مع ذلک وقت

ر ب یونیهما یعبور نداد. سپس گفت: اراده  ی ازهشاه به تفرج رفته است، اج نکهیا یمحافظان به بهانه  یفرمانده 

به آن  یسر از پا دراز تر به خانه بازگشتند. رفتار بهرام که حت یاصالحات قرار گرفته است. بزرگان با ناراحت یادامه 

از اشراف از مقام خود  یکیگذشت. هر روز  ینمود. مدت یم زیآم نیتوه اریورود به قصر را نداده بود، بس یها اجازه 

شده  دیگرفت. بزرگان که از قباد ناام یاو را م یفرو دست جامعه جااز طبقات  یشد و شخص کارآمد یبرکنار م

 کند. فرخان به مالقات بهرام یانیبار به نزد فَرُخان، بزرگ خاندان اسپاهبد رفتند و از او خواستند تا پادرم نیبودند، ا

 یا بهرام که خود از جانب مادر. او پند و اندرز فراوان به بهرام داد. امدده رییکرد تا نظر شاهنشاه را تغ یرفت و سع

و فرخان را از خود راند. بزرگان به نزد موبد موبدان رفتند.  رفتیاز اسپاهبدان بود، سخنان بزرگ خاندان را نپذ



 افسانه فرزندان شاهنشاه هرمزد

 
85 

 

زاد موارد. آ یمگر در بعض استیسبر  او بانگ زد: موبدان را چه کار با  تیآزادشاد به نزد بهرام رفت اما بهرام با عصبان

با  یشتزرت انیروحان ان،یسلطنت ساسان یبود که از ابتدا یقصر را ترک گفت. رفتار بهرام با او در حال یحتشاد با نارا

 یممکن به نظر م ریآنان غ ییشده بود که جدا دهیدو گروه چنان در هم تن نیسلطنت دست اتحاد داده و قدرت ا

رفت. اصل قابل  یبه شمار م قیکرد، ناال یاعظم رفتار نم یروحان یمطابق رأ یگاه پادشاه هر گر،ی. از طرف ددیرس

گرفتن قدرت آنان و عدم دخالت دادنشان  دهیدر دست موبدان بود. بهرام با ناد یخطرناک یعزل بودن شاه اسلحه 

که معلوم نبود سرانجام  یا ارزه. مبدیطلب یرا به مبارزه م شانیآشکارا ا ،یبه صورت مشورت یدر امور مملکت حت

 داشته باشد. شیبرا یوبخ

*** 

 دوستان امروز. روز،ید دشمنان

کرده بودند  یجار نیدار عادت بر ا نیزم یبود و نجبا یممتاز موروث یدر دودمان ها هیاز مناصب عال یگذشته بعض از

آنان توانسته بودند، قدرت  بیترت نیبه خود اختصاص دهند. بد زیرا ن یدولت یموروث ریو غ یمناصب عال گریکه د

حکومت ملوک  انیبه خطر افتاده بود را حفظ کنند. در زمان اشکان یساسان یکه با بَر پا شدن سلسله  شیخو

امر قدرتشان را در مقابل مقام شاهنشاه و  نیمجتمع بود و ا عیواسپوهران در مناطق وس یبود. اراض یفیالطوا

در  انیبر خالف عهد اشکان یرانیاز واسپوهران ا کیهر  یاراض یصر ساساناما در ع داد،یم شیافزا یحکومت مرکز

وند. با که سابقاً داشتند نائل ش یتوانستند به تسلط یشد که نجبا نم نیچن جهیتمام اکناف مملکت پراکنده بود. نت

 یدن مناسب دولتدر آمدند. آنان با قبضه نمو یدربار یدر شمار نجبا جیبه تدر فیملوک الطوا یگذشت زمان نجبا

 یقدرت از آن ها سلب م یدولت به کل یلتکام ریس ی جهیصورت در نت نیا ریقدرت خود را محفوظ داشتند؛ در غ

واسپوهران را هدف قرار داده و قصد داشتند با سپردن  یاتیشاهرگ ح نیوَرشان، ا رشی. اکنون بهرام و وزدیگرد

شاهنشاه قرار داشتند،  اریتحت اخت ماًیکه مستق یو صاحبان قالع و دهات یتیکوچک وال یبه نجبا یمناصب دولت

 و دیواسپوهران گرد انیباعث اتحاد م نیبردارند. ا انیمملکت را به کل از م یدر اداره  آنانقدرت واسپوهران و نقش 

فع بودند، اکنون که منا کدگریرفته، تشنه به خون  شتریهم پ نیاوقات از ا یگاه یو حت بیقبل رق یآنان که تا چند

 انیصف آراستند. در م مشترکجلب شده و در مقابل دشمن  گریمشترکشان به خطر افتاده بود، به سمت همد

اال زد تا ب نیکارن بود که آست سیرئ روزیشد. در ابتدا، پ یم دهید زیبهرام ن ارانی نیتر کیاز نزد یتعداد یحت شانیا

 هدیشب او لباس مبدل پوش مهیواسپوهران را در مقابل شاهنشاه بهرام متحد گرداند. ن یاتحاد را رقم زند و همه  نیا

 دیبس باال داشت، در ابتدا با یخود حرکت نمود. بر طبق قائده و رسوم، او که مقام بیرق نیتر تو به سمت کاخ سخ

کار  نیانجام ا یبرا ییبه تنها خود روزیکرد اما پ یم یدست قباد هماهنگ ریخود را فرستاده و با مقامات ز نیخادم
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 یا فتهیفر ایکرده در درون خاندانش  سوخر یمأمور یینگفت تا نکند از جا یزیکس چ چیقدم در راه گذاشت و به ه

شب  مهین روزیعمل او را به دربار گزارش دهد. پ نیگرفت، ا یکه به خاطر جاه و مال از ورشان دستور م انشیاز اطراف

 ی. پس از چند لحظه که پاسخدیدجله قرار داشت رفت و در بکوب لگونیرود ن یکه بر کناره  یمیبر در کاخ عظ

از آن طرف  یجوان یآن را تکرار کند تا سرانجام صدا زین گرید کباریتکرار نمود و مجبور شد  راعمل خود  افت،ین

بر رخسار او  روزیگشود. پ آزارد؟ صاحب صدا در را یموقع شب خفتگان را م نیکه در ا ستیبدو پاسخ داد: ک

. معلوم بود که در موقع دیالم یبود و داشت چشمان پف آلودش را م یجوان نوخاسته ا شی. به مانند صداستینگر

و بخت بر ت یبانو زدیجوان... شادباش که هم اکنون ا یپاسخ داد: ا روزیپ ؟یخواهی: چه مدیخفته است. پرس ینگهبان

که  رایز یریو کام دل تا ابد از او برگ یبرگشاده تا تو او را در آغوش کش بایز دیسپ یلبخند زده، پوشش از پستان ها

 یمرد تعجب کرده بود، در حال ریپ یتوست. جوان که از سخنان شعر گونه و دو پهلو ینوبت به نگاهبان یشب نیدر چن

تا بتواند در صورت بروز خطر از  فشرد یدر دست داشت، محکم تر م چهیرا که تاکنون فقط به عنوان باز یا زهیکه ن

 یدان ینم ایآ رمرد؟یپ یراه گم کرده ا وامشب مست کرده  ایبانگ زد: آ روزیبر پ یمحکم یآن استفاده کند، با صدا

دور  نجایزود از ا ؟یران یبر زبان م هودهیسخنان ب نگونهیباشد که ا یتوانمند سورن م سیکاخ متعلق به قباد، رئ نیا

ام و به  هامدیاشتباه ن ریگفت: خ روزی. پمیپاسخ گو تیبایسر نگهبان را خبر کنم و با چوب به آواز ز شو قبل از آنکه

از آن آگاه گردد تا نکند حاسدان  دیکس نبا چیکه ه ستیدر کوفته ام. مرا با قباد کار نیدانم که بر کدام یم یتدرس

را  اطشیکه احت یرسانند. جوان با تعجب دو چندان در حال یانیبران دربار از آن استفاده کرده و بر ما دو تن ز غامیو پ

افسونگر  مردریشده اند، بر او حمله برند، با دهان باز به پ ینفر که مخف نیچند رونیکرده بود تا نکند ناگاه از ب شتریب

 یطلع گردند، پاداشم گرانیآنکه د یب ،یادامه داد: اگر تو امشب مرا به نزد او ببر روزی. پستینگریخود م یرو به رو

که  یدرآورد و در حال یزر یسهیاز درون لباسش ک روزیپ ؟یباش دهیدر انتظارت خواهد بود که هرگز در خواب هم ند

مخاطبش را نوازش دهد، آن را به سمت نگهبان گرفت.  یدرونش گوش ها یسکه ها یداد تا صدا یآن را تکان م

 اریتوانم. رفتار تو بس یدراز نمود اما به ناگاه آن را برگرداند و گفت: نه نم یاندک سهیجوان دستش را به طرف ک

پاسخ آن را  یبا دادن گوهر زندگ دیرسد... نه فقط خود من، بلکه تمام خاندانم با یاست. اگر سرور مرا گزند بیعج

 یتو باشد. فکر م لیچه م . هریدان یخوب، خودت م اریو گفت: بس دیرا از مقابل جوان پس کش سهیک روزی. پندیگو

به تو که جوان  استمخو یخواهد بود؟ من م یسهم سهیک نیاگر سر نگهبان مرا به نزد سرورت ببرد، تو را از ا یکن

 یم یاما به خوب ستادیپشت به جوان کرد و به انتظار ا روزی. پدیایرسد. برو و بگو فرمانده ات ب یزیچ یهست یینوپا

 اریخود را گرفت: بس یزندگ میتصم نیو آن پا کرد و سرانجام بزرگ تر نیا یمدت کند. جوان یدانست که چه م

زر  ی سهیک روزی. پیگرفت یدرست میسمت جوان برگشت: مبارکت باشد. تصم هخوش ب یبا رو روزی. پایخوب، با من ب

 اردیب یرفتند تا نکند کس یآرام راه م اریاو هر دو نفر بس ی هیرا به جوان داد. آن گاه به دنبال او روان شد. با توص
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 یپنهان شده و دزدک یکیرتا ی هیدر سا یواریخوابگاه قباد برد. هر دو نفر پشت د یکیرا تا نزد روزیشود. جوان پ

 روزیبود. جوان از پ ستادهیحرکت ا یب یدم در بسان مجسمه ا یبه در خوابگاه انداختند. نگهبان تنومند ینگاه

آورد. سپس دست جوان را گرفت و  رونیرا از انگشتش ب یا یانگشتر روزیکرد؟ پ دیچه با : حال با اودیپرس

را به او بده تا به سرورت نشان دهد. جوان با تعجب به  یانگشتر نیارا در کف آن نهاد. آن گاه گفت:  یانگشتر

از حرکات او سر رفت و با تحکم  روزیپ یحوصله  نکهیتا ا ستادیخود ا یو همان طور بر سر جا ستینگر یانگشتر

رون آمد و یب واری. عجله کن. جوان از پشت دیو انتخابت را کرده ا ستین یزیراه گر گریشود؟! د یگفت: تو را چه م

جر و بحث  یاو صدا وارینهان شد. از پشت د یکیهم دوباره در تار روزیبه سمت نگهبان مخصوص قباد رفت. پ

 یجوان بازگشت و در حال یا قهیسرانجام جوان نگهبان را قانع کرد. پس از دق نکهیا تا دیشن ینگهبان و جوان را م

گفت: سرورم قباد فرمودند  یا ینمود و با لحن رسم میتعظ روزیکه طرز برخوردش کامالً عوض شده بود، در مقابل پ

و ما را  فتی یخوب. تو جلو ب اریبه جوان فرمان داد: بس روزیببرم. پ شانیکه شما را با احترام فراوان به نزد ا

ر شد. ه رواناو  یکه صورتش را کامالً پوشانده بود، در پ روزیافتاد و پ شیاطاعت کرد. پ روزیکن. جوان از پ ییراهنما

 بست، یاست، م دهیرا که معلوم بود، تازه آن را پوش راهنشیپ یها سمانیکه ر یدو وارد خوابگاه شدند. قباد در حال

ما را مفتخر  یموقع نابهنگام نیما در چن یمیقد بیگفت: چه شده است که رق ید و با لحن سردکر روزیرو به پ

نشسته  انیدو دختر عر روز،یتخت بزرگ پ یبر رو د؟یآیم دارمانیفرموده و در لباس مردمان کوچه و بازار به د

انداخت. قباد متوجه منظور او شد  یهگردد به آن دو نگا دایهو تشیتا نکند هو دیگو یبدون آن که کالم روزیبودند. پ

 همانطورتخت برداشته و  یرا از گوشه  شانی. هر دو دختر به سرعت لباس هارونیو با تحکم به دو دختر گفت: ب

. رونیدوباره گفت: شماها هم ب زی. قباد رو به نگهبان و جوان کرد و با همان لحن تحکم آمدندیبه سمت در دو انیعر

دست او را گرفت. قباد دانست که به  روزیکند که ناگاه پ تیخواست از او تبع ینگهبان از اتاق خارج شد. جوان هم م

: کرد و گفت روزی. قباد رو به سمت پستادیداد: تو بمان. جوان بر جا ا رمانبه او ف نیبماند، بنابرا دیجوان با یعلت

 دست دهان جوان را گرفت و با کیرا ببنند. آن گاه، ناگهان از پشت سر با تا نگهبان در  ستادیبه انتظار ا روزیخوب. پ

جوان فرود آورد.  یآورده بود را بر پهلو رونیکه از نهان ب یزیت اریخنجر کوچک بس یدر پ یضربات پ گریدست د

ت به سمت تخت با سرع د،ید نیآرام گرفت. قباد که چن شهیهم یجوان شروع کرد به دست و پا زدن اما سرانجام برا

ه را ب ریکه شمش ی. آن گاه در حالدیبر کش امیاز ن غیآن قرار داشت برداشت و ت ریرا که در ز یریخود رفت و شمش

 روزیپ بود، دهیبه عکس قباد که خون کامالً به صورتش دم ست؟یقصد تو چ یاستگرفته بود گفت: به ر روزیسمت پ

 یکرد به قباد پاسخ داد: در ابتدا بگذار امانت یم زیتم یکه خنجرش را با پارچه ا یدر حال یکامالً خونسرد بود. به آرام

برسد؛ در  ینامحرم چید به گوش هیبا تو دارم که نبا اری. آن گاه سخنان بسرمیجوان خاموش باز پس گ نیرا از ا یا
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 ریزر را از ز ی سهیک خم شد و با دست راست روزیجوان ابله خواهد بود. پ نیصورت سرنوشتش چون ا نیا ریغ

 جوان بَرگرفت. راهنیپ

*** 

 ربدانیموبد موبدان به همراه معاونش ه نیبزرگ، همچن یخاندان ها یاشراف مملکت و رؤسا نیشب بزرگ تر آن

جمع  تختیپا نییدور افتاده واقع در محالت پا یهمه با هم در خانه ا ،یروحان یرتبه  یمقامات عال گریو د ربدیه

 تیو رفتار او را تحمل کرد. فرخان: ماه اشتدست گذ یدست رو نیاز ا شیتوان ب ینم گری: دروزیشده بودند. پ

 یشاهنشاه چیهستم. تاکنون ه دهیمملکت هم اکنون در خطر است. آزاد شاد: من هم با شما هم عق نیدر ا تیاشراف

نبرد شد.  یسالح برگرفت و آماده  دی. بهمن: بارا دست کم نگرفته یمقامات روحان نینچنیدر طول کل قرون ا

 شی یاستمداری. همه به او که سدیسرانجام نوبت به قباد رس نکهیخود را ابراز داشتند تا ا رنظ کیبه  کیبزرگان 

 در صورت یکه غرق تفکر بود گفت: حت یانداخته، در حال نییزبانزد خاص و عام بود، چشم دوختند. قباد سر به پا

د سکوت کرد. سپس سرش را بلند کر یا. قباد لحظه ستیسخت اریبا بهرام کار بس یاتحاد تمام بزرگان در افتادن علن

ادامه داد: بهرام محبوب قلوب تمام مردم است. مردم  ست،ینگر یم گرانیکه با نگاه نافذ خود به د یو در حال

کرده که  ینجات داده. فتوحات انیرا از دست روم یغرب یها نیرا از دست ترکان و مردم سرزم یشرق یها نیسرزم

 دیاصالحات مد نظر او و ورشان از د گر،ی. از طرف ددهیبه آن ها نائل گرد نیسرزم نیا خیدر تار یتاکنون کمتر شاه

کوچه و که مردم  ستیعیآورد. طب یاشراف زورگو به در م وغی ریشود که آن ها را از ز یم یتلق یعوام الناس انقالب

بَس بزرگ و  یانجام دهد، قهرمان یبزرگان مستبد کار هیکه عل یآن ها هر کس دیکنند. از د یبازار مثل ما فکر نم

که روان عوام الناس تا چه  دیهمانند من مطلع هست ی. بهرام که از قبل هم قهرمان بوده و شما به خوبستیستودن

از جانب ورشان از  یکه مأموران دهیبه من رس ییخداگونه از بشر دو پا را دارد. خبرها یهاساختن بت یحد آمادگ

حقوق ملت به خودشان  دنیقدرت بزرگان و رس یکنند و همه جا صحبت از نابود یم رکتمردم ح نیقبل در ب یمدت

بابت از  یگزاف یما، بها یوزریداد و در صورت پ میرا از دست خواه زمانیبهرام ما همه چ یروزیرا دارند. در صورت پ

ه بدون کرد ک دایپ یراه دی. بابودکه تا مدت ها قابل جبران نخواهد  میپرداخت کن دیدر جامعه با تمانیثیرفتن ح نیب

مسئله تفحص کامل  نیخواهم تا در مورد ا یشما فرصت م یبتوان بر بهرام غلبه نمود. من از همه  یعلن یریدرگ

، تمام . در ضِمنمیممکن از سر راه بردار انیز نیشاهنشاه بهرام را با کمتر میتا بتوان مینما دایپ یکنم و راه حل مناسب

 و ردستانیکسان، ز نیتر کینزد دیکامل انجام شود. نگذار یدر خفا دیبا یکی نیما به مانند ا عمالمالقات ها و ا

صد ق چگونهیو ه دیفرمان شاهنشاه میانگار تسلکه  دیرفتار کن یببرند. در مأل عام طور ییما بو اتیغالمانتان از ن
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با سخنان قباد موافقت کردند. سپس تک تک  حاضران. ردیکامالً در خفا انجام گ دیاعمال ما با هی. تمامدیندار انیطغ

 محل را ترک نمودند.  چاندند،یپ یمبدلشان م یدر لباس ها شتریکه خود را ب یکامل در حال اطیاحت تیو با رعا

*** 

و  یریبردارد تا از در گ انیو در نهان از م لهیگرفت که بهرام را با ح می. او تصمافتیراه حل را  شهیمثل هم قباد

 انیاز م یبه شخص ازین نکاریا یراه مسموم کردن شاهنشاه بود. اما برا نیشود. بهتر یریتشنج در جامعه جلوگ

بود که شخص واجد  روزیبار پ نینداشت. ا ینهادشیقباد خود پ ؟یچه کس یاشخاص به بهرام بود. ول نیتر کینزد

 توانست باشد؟ یم یبه بهرام... او چه کس کیشخص نزد نی. اافتیرا  طیشرا

*** 

 ؟یراه به ما کمک کن نیدر ا یحاضر ایآ ؟ییگو یخُب چه م _

 نیچن انیورزم. هرگز مَباد که خدا انتیام خ دهیبه سرور خود که سال ها در کنارش جنگ دیمن با ییگو یم یعنی _

 وادارند. ینیکار ننگ نیمرا به چن منانیو نابود باد آن لحظه که اهر اورندیرا ب یروز

آن ها  دنیاز د ردادیوارد اتاق شد. ت ومرثیبه همراه ک روزیبود، ناگهان پ ردادیکه بهمن مشغول مذاکره با ت همانطور

کند رو به بهمن  ردادیبه ت یبدون آنکه توجه روزیآن دو را دارد. پ دنید جا خورد اما مشخص بود که بهمن انتظار

کرد و گفت: مرا  ردادیرو به ت ومرثیسرش را تکان داد. ک ینفموافقت کرده؟ بهمن به عالمت م ای: آدیکرد و پرس

 نیز اا یبه راحت یتوان یم یکن یفکر م ،یما با خبر اتیکه تو از ن نکیاما هم م،یگو یرا م نیکه ا یمیقد اریببخش 

 مستقرامالک کارن  کیتو در نهاوند، نزد یخانواده  ؟یا دهیشیبه سرنوشت خانواده ات اند ایآ ؟یمکان خارج شو

را  ما از قبل آن ها ؟یاز مردان کارن به آنجا برس شیو پ یبشتاب شانیاریبه موقع به  یبتوان یکن یهستند. فکر م

: اگر دیکش ادینمود. فر دیرا تهد ومرثیو ک دیکش ریشمش تیاز جا برخاست. با عصبانناگهان  ردادی. تمیتحت نظر دار

 نطوریبه عقب بردارند، هم یبدون آنکه قدم ومرثیو ک روزیداد. پ یاهپس خو یتاوان سخت فتد،یآن ها ب یبرا یاتفاق

ند لب پوزخ ریکه ز یدر حال روزیپ ستند،ینگر یم ردادیکه آن دو به ت هی. پس از چند ثانستادندیخود ا یآرام سر جا

ا ب ردادیختند. تینفر مسلح به داخل ر نیباز شد و چند یزد، دستانش را بر هم کوفت. دوباره در به طور ناگهان یم

زد به او گفت:  یکه همچنان پوزخند م یدر حال روزیبه عقب رفت. پ یآنان شهامت خود را از دست داد و کم دنید

به چهره گرفت و ادامه داد: مقام  یسپس حالت جد ؟یکن یم دیرا تهد یچه کس یبدان یبهتر است به خوب

 .ی... خودت مسئول عواقب اعمالت هستنصورتیا ری... در غیشماست اگر با ما باش ی ستهیشا یسپهساالر
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*** 

که از طرف بهرام در  یمنزل بزرگ عیطرف سالن وس نیبه خانه رفت. آن شب نتوانست بخوابد. تمام شب از ا ردادیت

خاندان قدرتمند کشور  نیدوم سیگشت. او به رئ یرفت و دوباره باز م یبه او داده شده بود، به آن طرف م تختیپا

رفت مرگش  یبه او داده شود. اما چگونه؟ اگر نقشه لو م یکند و در عوض مقام سپهساالر یقول داده بود که همکار

شدند. کارن ها آن  یاش قتل عام م یداد، تمام خاندان پدر ین را به بهرام خبر مرفت و خود آ یبود. اگر لو نم یحتم

 ریمششبود و سال ها در رکابش  کیبه او نزد اریکه بس یکس دیبا ایکرد؟ آ یم دیها را به گروگان گرفته بودند. چه با

 ایداد؟ آ یه بهرام انجام مبزرگ ب یخدمت کانشیاز دست رفتن جان نزد متیبه ق ایبرد؟  یم انیزده بود را از م

 در خور دهد؟  یخدمت بزرگ او پاداش نیگذاشت بهرام به ا یوَرشان م

 روش ماست.  نی. ایو نه اشراف مدار یاصلح مدار _

شوهرش  یکه برا دانستیچند بار به سراغش آمد. م ردادیکرد. همسر ت یتکرار م شهیبود که ورشان هم یسخن نیا

 عیاو را از خود راند و حاضر نشد راجع به وقا یهر بار با بدخلق ردادیاست، اما ت شانیپر نینچنیافتاده که ا یاتفاق

آمد.  ردادیت دنیبزرگ کشور، در لباس مبدل به د دانخان نیاول سی. فردا صبح قباد رئدیبگو یداده سخن یرو

 یقول ها ردادیند. قباد به تراه همدست نیدر ا یواسپوهر و بزرگان روحان یخاندان ها هیدانست که تمام ردادیت

 را در دستان او نهاد. یا شهیفراوان از جاه و مقام داد. آن گاه ش

  ست؟یچ نیا _

 .ستینگر شهیبه ش ردادیت

 رسد که شراب باشد.  یبه نظر م _

اش بهر بهرام دو چندان  یتا گوارا دهیمخلوط گرد نیسهگ اریبس یبَس کهن که با زهر یاست. شراب نیچن یآر _

 گردد.

 یماریآورده که شاهنشاه به ب غامیمن پ یاز داخل قصر برا ی. قباد ادامه داد: جاسوسدیپر ردادیاز رخسار ت رنگ

 ی شهی. او به تو اعتماد کامل دارد و بر اندیزهر را در قالب دارو به او ده نیا دیاند. تو با دهیمبتال گرد یسرماخوردگ

 از دهانش یانداخته و کالم نییکه سر به پا ستینگر ردادیت یشده  دیسف یبرد. قباد به چهره  یشک نم دتیپل

 یدار شیکه در پ یبرد: به کار سخت یاعماق ذهنش پ یرا خواند و به نگران ردادیآمد. او تا عمق وجود ت ینم رونیب

 اوانفر ی. قباد پشت گرمردیگ یذهن مشوشت آرام م بیترت نیکه در راه است فکر کن. بد یبلکه به پاداش شیندیمَ
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بود تا شب هنگام دوباره به راه رفتن و  دهینخواب زین شیکه شب پ ردادیداد. آن گاه او را ترک نمود. ت ردادیبه ت

 .دیفرا رس گرید یاریشب سرنوشت او و بس نکهیخود ادامه داد تا ا یدر پ یپ ینشستن ها

که من تنها با  یکه با او باشم قدرم را نخواهد دانست در حال یدر صورت زیبار ن نیت و ابهرام هرگز قدر مرا ندانس _

 نه. گریبار د نیتوانم به او وفادار باشم. نه، ا یفدا کردن جان کسانم م

به سمت کاخ  شیلرزان خو یزهر قباد را برگرفت و به راه افتاد. همان طور که او با قدم ها یحاو ی شهیش ردادیت

بار  کی: در هر حال من دیکرد ذهن مشوش خود را آرام نما یم یزد و سع یبهرام در حرکت بود، با خودش حرف م

 داد.  یادامه نم دنیهرگز تاکنون قلبش به تپ دادم،یجان بهرام را نجات داده ام. اگر آن روز او را نجات نم

 ستیرفتند. دربانان بر او بانگ ا ید. گاردها از جلو اش به کنار مشدن یرفت. نگهبان ها مانعش نم یم شیبه پ ردادیت

 یکس نبود: ا چیشد. اما ه یمانعم م یکاش کس یگفت: ا یبهرام بود. با خود م ارانی نیتر کیاز نزد رایزدند ز ینم

 یها م انتیتر خ نیمانع ننگ یزیچ بیکاش از عالم غ یانبود:  یدست یکرد. ول یمرا سلب عبور م یکاش دست

نگ هرگز ن  ستد؟یا یزبانم در مقابل سرورم قاصر باز نم ایهستند؟ آ یعمل نیدستان من قادر به انجام چن ای. آدیگرد

ا ب ک،ینزد یداشتند. خادم یگام بر م یبه سخت شی. پاهاستادیچند بار ا ست؟ین یاعمال انسان را پاسخ نیآور تر

 یبه ذهنم نم چیبازگشت وجود دارد؟ ه یبرا یراه ایبرد: آ یم شیبهر مخدوم خو نیننگ یزهر ن،یشرمگ یانتیخ

 قیداشتند: من ال یزهر را استوارتر نگاه م یحاو ی شهیرفتند و دست ها ش یهم م یرسد. پس دوباره گام ها از پ

که جانش را نجات  یاز حق خود محروم نمود. من اکه حق من است را به چنگ خواهم آورد. او مر زیآن مقامم. آن چ

 هاایدر نیکوه ها و ژرف تر نیکه در بلندتر ابیبس نا یبودم. گوهر دهیبه او بخش ستنیداده بودم و گوهر دوباره ز

 زم؟یکسان خود ر نیتر کیگردد. اما چگونه؟ چگونه آن را به انجام رسانم؟ چگونه زهر در جام نزد ینم افتیهم 

چگونه  م؟یچگونه تحمل نما یشگیهم اریاو دَهَم؟ هنگام جان دادن آن  بدنام را به یچگونه آن جام سرخ چهره 

 میاری زدانیا یگشتن خون از دهانش و سوراخ گشتن جگرش به او بنگرم؟ چگونه؟ آه... چگونه؟ اِ یهنگام جار

 نیرصف آراستن مقابل سخت ت هنگام. لرزندی. به دستانت بنگر، مدیمرا استوار گردان منانیاهر یو اِ  دیرسان

اما  دند،یلرز یسواره بر اسب سرکش نم نیسنگ ی زهیلرزند. هنگام گرفتن ن یاما اکنون، م دند،یلرز یدشمنان نم

لرزند.  یاما اکنون، م دند،یلرز ینم هیلرزند. هنگام فرود آوردن ضربت گرز خاردار بر کالهخود چند ال یاکنون، م

بان ش مهیاست. آن هنگام که ن نیچن زین میلرزند. لب ها یاما اکنون، م دند،یلرز ینم امیاز ن ریشمش دنیهنگام کش

م رز دانیدر صعوبت م دنیلرزند. هنگام نعره کش یاما اکنون، م دند،یلرز یدادند، نم یبر دشمن م خونیفرمان شب

 یمجدد نم نیدادن آنان به تمر فرمانجوان و  یسربازان نوخاسته جییلرزند. هنگام ته یاما اکنون، م دند،یلرز ینم

رزم،  دانیدر کشاکش م ان،یخَش و خاشاک بر خاسته از سپاه انیلرزند. در آن زمان که در م یاما اکنون، م دند،یلرز
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 چیدو عضوم ه نیرفتم، ا یم شیکشان به پ ادیآوردم و فر یرا دور سر به گردش در م یحد خود تبر جنگ یبا تهور ب

و  یچنگ و موسِق یشده، صدا دهیدلنواز پوش یآرام که سر تا سر با باغ ها یاکنون که در قصر اما دندیلرز یکدام نم

دارم،  ینوازند، گام بر م یجسم و جان را م نیاحیر یرسد و بو یآواز دلنواز آوازه خوانان جوان از هر سو به گوش م

از  زیگر یبرا یبر وجدانم حائل گشته، توان من یرکا هیتماماً به لرزش در آمده است. س میعضوها گریدو عضو و د نیا

 یو مرا به سو یکه بر جسم و جانم مسلط گشته ا یکیتار منانیسرور اهر یزشت خود ندارم. پس تو، اِ ریتقد

 نیعمل ننگ نیا ییکه از رسوا یآورده ا نییدرجات پا نیو چنان روح مرا تا نازل تر یران یگناهان م نیتر نیشرمگ

در دل ندارم، کالمم را محکم و دستانم را استوار  یزشت کردارم هراس رتیست، و از بر مال گشتن سین یمرا شرم

 شیو پ دیگو ینمانند. مدام نجوا کنان با خود سخن م شیگردان تا در موقع انجام کار نهراسند و از عمل پست خو

شوند اما  یبسته بر همگان بر او گشوده م یها. بارها و بارها.درمودهیآن را پ ادیکه به دفعات ز ستیراه نیرود. ا یم

. ندیب یکنند اما او آن ها را نم یاز کنارش عبور م شخدمتانیشنود. مستخدمان و پ یمانند آن ها را نم ژیق یصدا

کند.  یرا درک نم زیچ چیشوند اما او ه یگاردها که دو به دو به هم ضربدر شده اند، در مقابلش از هم باز م یها زهین

 یشده بار دِگَر به صدا در م دهیکه بارها توسط او کوب یاست. در ستادهیبهرام ا ی... اکنون بر در اتاق خصوصنکهیاتا 

شاهان جز با او با کس  گریاست. بهرام برخالف د ستادهیشود. رکسانا پشت آن ا ی: تاق تاق تاق. در گشوده مدیآ

 .دیخوش آمد یلیخ زرگ،: سردار بدیگو یخوابد. رکسانا با لبخند م ینم یگرید

 سرورم کجا هستند؟ _

. آن دهیپلکان خواب یکند: آنجاست. بر باال یقرار دارد اشاره م چیمارپ یپلکان یکه در باال یبه اتاق کوچک رکسانا

هر روز از آن باال روم. زکام او  دیاست، پس با میزندگ ینشانه  چیمارپ دیگو یدارد. م یدوست م اریاتاق کوچک را بس

 یها نیسرورم را بهبود بخشد. در سرزم یماریب دیآورده ام تا شا ییروشود: من دا یوارد اتاق م ردادیآزارد. ت یرا م

 شود. یاز آن استفاده م یهنگام سرماخوردگ یشرق

 تا به او رسانم. دیآن را به من ده _

 دَهَم. شانیخود آن را به ا ند،یاجازه فرما احضرتیاگر عل _

 .دییشما باشد. بفرما لیهر طور م _

و  دهیخواب یتخت ساده ا یروند. با هر گام، لرزان، باالتر. بهرام رو یپلکان باال م یاز پله ها ردادیلرزان ت یها گام

 گردد. یاو مشغول م یبه نظاره  یمدت ردادیدارد. ت ردادیپشت به ت
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 آن جاست؟ یچه کس _

 تم سرورم.من هس _

 ردایهنگام نابهنگام به د نی: چه شده است که در اردیگ یقرار م ردادیت یشود و رو در رو یم زیخ میدر تخت ن بهرام

 ؟یما آمده ا

مورد استفاده قرار  یهنگام سرماخوردگ یشرق یها نیکه در سرزم یمیقد ییهستند. دارو ماریام سرورم ب دهیشن _

 آورده ام. تانیبرا رد،یگ یم

شود.  یدراز م ردادی. دست بهرام به سمت تدی: از شما سپاسگزارم. آن را به من دَهدیآ یم نییاز تخت پا بهرام

کهن به آن  یرود: من شراب یم شیکند و به سمت او پ یخارج م شیخو راهنیزهر را از پ یحاو ی شهیش ردادیت

 افزوده ام تا طعم آن گواراتر گردد.

 چه شده است؟  _

 سرورم؟ دیچه گفت _

 شود. یم رهینگرند، خ یبهرام که با لطف به او م یبه چشمان آب ردادیت

از دست من  دی. شادییآزارد به من بگو یشما را م ی. اگر موردنمیب یم شانیپر اریشما را بس د؟یدار یمشکل ایآ _

 .دیبرآ یکار

 شما ناراحتم. یماریسرورم. از ب ریخ _

 فالئک دست به دست هیتمام ییگشت اما گو یواقف م شیدرون اتیرفتار او بر ن و طرز ردادیاز سکنات ت دیبا بهرام

 یکه بهر همه  یانیراه او را رساند. پا انیبود تا سرنوشت بهرام را رقم زند و پا دهیگرد نییتأ ریهم داده بودند و تقد

 آن است. یما خواهد آمد. تنها تفاوت، چگونگ

 نمود و به سمت در بازگشت. میرا به دست بهرام داد. آن گاه در مقابل او تعظ شهیش ردادیت

 .میگذران یو اوقات به شاد میدر مورد گذشته گفتگو کن گریکدیبمان تا با  شتریب یکم _
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 نیهم دیکه در مقابل شما بر عهده دارم که با یهست از خدمت سرباز یا فهیلحظه بر جا خشک شد: وظ کی ردادیت

 آن را به انجام رسانم.امشب 

 .یلیخوب. هر آنگونه که ما اریبس _

مخصوص بهرام گذشت، هر دم بر سرعت قدم  یگاردها یدسته  نیاو از اول نکهیاز اتاق بهرام خارج شد. هم ردادیت

ارج تر بر داشت تا از قصر خ عیرا دو برابر سر یشد، گام بعد یافزود و با هر گام که از اتاق بهرام دورتر م شیها

 .دیگرد

شاهنشاه دقت  یدنیو نوش ینمود. معموالً در خوراک یرا در آن خال شهیش اتیبرداشت و محتو نیزر یجام بهرام

بر  یجو گزند نهیزد، ممکن است از جانب اشراف ک یزمان که وَرشان حدث م نیشد. خصوصاً در ا یفراوان م

رداد اعتماد کامل داشت، بدون امتحان کردن یکردند اما چون بهرام به ت یامر دقت م نیدر ا شتریشاهنشاه رِسَد، ب

. در ابتدا آثار آن دیزهر اندود بنوش نینوشد. بهرام جام زر یبَر م نیآتش یعسل ییرا خورد چنانکه گو یدنینوش

 یاالاز ب کبارهیپاگرد پلکان آمد. آن گاه به  یبه ابتدا جیجاویرفت. گ جیمشخص نبود اما پس از چند لحظه سرش گ

 یبهرام زانو زد. هر لحظه صدا ی. جلودیو وحشت زده به سمتش دو دیکش غیافتاد. رکسانا ج نییچ به پایپلکان مارپ

 ریحر راهنیشد. سَرِ بهرام را در دست گرفت و بر دامان خود نهاد. خونِ دهان بهرام پ یبلندتر م شیها غیج

عاشق و معشوق هر دو سوراخ گردد. از  گراو را آلوده نمود و درد او تا عمق جگر رکسانا رسوخ کرد تا ج یگرانبها

 .ختندیبه داخل ر مهیمحافظ سراس یرکسانا گاردها یصدا

*** 

 نه. ایکه آن را خورد  یستیو مطمئن ن یزهر را به او داد یحاو ی شهیپس تو ش _

ماندم تا نگهبانان سر از تنم  یهمانجا م دیبا ایمن چه بکنم؟ آ دیخواست یاما م باشد دهیاز آن نوش ستیبا یقطعاً م _

 م؟یشکنجه ها را تحمل نما نیگردم و سخت تر اهچالیس یمحاکمه روانه  یبرا ایجدا کنند. 

 ابله هم اکنون سر از تنت جدا خواهم نمود. یا _

 .ستیخود با یبر جا _

اد و رو به قب روزیخود متوقف شد. پ یرفت، بر جا یم شیپ ردادیبه سمت تبه دست  ریکه شمش روزیسخن قباد، پ با

اشراف بزرگ که در منزل قباد جمع شده بودند کرد و گفت: اگر او ما را به بهرام فروخته باشد چه؟ اگر هم  گرید
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به ما حمله بَرَد چه؟ در نبرد اصل  رانهیباشد و غافلگ پاهورشان مشغول تدارک س م،یغافل نشسته ا نجایاکنون که ما ا

 باشد. یکار استاد م نیکه ورشان تا چه حد در ا میدان یم یما به خوب یاصل است و همه  نیمهم تر یریغافلگ

 فکر کرد. یمهم تر یزهایبه چ دیاست. اکنون با اریمرد بس نیکشتن ا یوقت برا _

 کرد. یمرگ احساس م یبرف کوهساران شده و خود را دو قدم یدیکه رنگش به مانند سپ ستینگر ردادیبه ت قباد

داد. قباد رو به  یو جواب پس م دیگرد یپاداش، محاکمه م افتیدر یکار بزرگان را انجام داده بود و اکنون به جا

د: پاسخ دا ومرثیاست؟ ک دهیجانب قصر به ما نرس از یهنوز خبر ایبود کرد: آ ستادهیدر ا یکه بر آستانه  ومرثیک

 هودهیکه ما مشغول سخنان ب یافتاده. بهمن گفت: در حال یرسد. انگار نه انگار که اتفاق یآرام به نظر م زیهمه چ ریخ

 باشد؟ نجایدشمن در راه ا دیشا م،یا

 درست است. بهتر است من به آتشکده بازگردم. یآر _

 شاد از جا برخاست. آزاد

 .دیمانلطفاً اگر امکان دارد چند لحظه ب _

گرفته و به تفکر پرداخت. همه ساکت شده و او  بانی. قباد سر در گرستیو به قباد نگر ستادیخود ا یشاد بر جا آزاد

که بهرام دهان  ینداشت و امکان نداشت در صورت یکه به کار برده بود راه درمان یرا با افکارش تنها گذاشتند. زهر

که بر همگان به مانند چند ساعت  یقیکرد. دقا یم یباز دوزهداشت دو ردادیت ایبه آن برده باشد زنده بماند. آ

 لهیح نیمختلف حادثه را از نظر گذراند، سرانجام با خود گفت: ممکن است ا یشد. قباد تمام جنبه ها یگذشت سپر

وجود دارد. قباد به سرعت از جا برخاست و به  قتیحق افتنی یراه برا کیاز جانب ورشان باشد. در هر حال، فقط  یا

 یتمام اشراف و بزرگان حاضر شدند، با لحن یبزرگان غائب را خبر کنند. وقت هیمستخدمانش فرمان داد تا تمام

که در حال حاضر در  یو با تمام خدم و حشم دهیلباس رزم پوش دیشما با یبر آنان بانگ زد: فردا صبح همه  نیآهن

. در هر حال... اگر دیمالقات با شاهنشاه را کن یتقاضا ه. آن گادیریرا در محاصره بگ یقصر سلطنت ،دیدار اریاخت

 . میبازگشت ندار یبرا یو ما راه دهیبهرام زنده باشد... از هم اکنون جنگ آغاز گرد

*** 

اد تعد یت بودند. حتدر حرک یرا در بر گرفت. هزاران نفر به سمت قصر سلطنت تختیپا جانیآن روز شور و ه یفردا

. سربازان وفادار به بهرام دروازه وستندیبه آن جمع پ ومرثیو ک ردادیت یاز سربازان خود بهرام هم به سرکردگ یادیز

مالقات با شاهنشاه را داشتند. ورشان و  یحمله تقاضا یجا هب نیدفاع آماده شدند اما مهاجم یها را بستند و برا
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حاضر گفتند: شاهنشاه  تیبام آمدند و رو به جمع یوفاداران بهرام را بر عهده داشتند، باال هیمهرداد که فرمانده

 . رندیپذ یرا به حضور نم یو هم اکنون کس مارندیب

 .دییایب گریو وقت د دیبرو _

را نداشته مالقات با همه  هی ییاگر توانا ی. حتمینیرا بب شانیا دیبا نکیما هم ا ریرو به آن دو پاسخ داد: خ قباد

است که  دیرسم جد نیا ایبلند رو به قباد گفت: آ یگردند. مهرداد با صدا رایرا پذ یندگانیتوانند نما یباشند، الاقل م

شکل شاهنشاه را طلب کنند؟ از چه زمان به  نیبه سمت قصر هجوم آورند و بد یاشراف سالح بر دست به طور ناگهان

 شما و شاهنشاه عوض گشته باشد. یجا ییگو دینامعقول داشته باش یپروا تقاضاها یب نینچنیکه ا دیخود اجاز داد

 البته اگر شاهنشاه هنوز زنده باشند. _

سر فرا گوش  نیسر اوست؛ بنابرا ریز زی. هماندم ورشان دانست که همه چستندینگر ردادیو ورشان به ت مهرداد

گردد. مهرداد با  خیتار نیخائن گرید یبرا یوشتش سرمشقبکش تا سرن نکینامرد را هم نیمهرداد آورد و گفت: ا

ر زوزه کشان زره برشکافت و ب ریبنواخت. ت ریو ت دیبر آن نهاد. آن گاه زه بکش ریکمان برداشته، ت رینظ یب یسرعت

 نهفته بود.  یفرود آمد، آنجا که عشق مقام سپهساالر ردادیقلب ت

 مهین کریشده بود. پ یبهرام جار یشکل که از دهان زهر خورده  شد، درست به همان یجار ردادیاز دهان ت خون

و آنان با  زدیبرخ انیاز سپاه یعمل باعث شد خروش جنگ نیپشت سرش سقوط کرد. ا انیجان او بر دستان سپاه

ح شدند بود فات شتریب اریدر گرفت و آنان که تعدادشان بس یآوَرَند. نبرد سخت ورشیبه سمت قصر  نیسهمگ یورشی

قصر شدند، جسد بهرام که  یوارد تاالر اصل نیکه مهاجم یو به درون قصر رسوخ نمودند و آنجا را فتح کردند. زمان

خواب،  نینه ا ییبود که گو دهی. چنان آرام خوابدندیشده بود را د دهیچیزربفت پ یدر پارچه ا یتخت مرصع یرو

شدن به او را نداشتند، بسان آن که  کیانداخته و جرأت نزد نییسر به پا ستادهیاوست. همه با احترام ا یخواب ابد

کنار  گرانیقباد وارد تاالر شد. د نکهیتا ا دند،یهراس یدر آن زمان که جان در بدن نداشت، م یاز ابهت او حت

اد بر همه گذشت. قب نیسنگ ی. چند لحظه ستادیسر بهرام ا یتا او رد شود. قباد به سمت تخت رفت و باال ستادندیا

بر سر جسد  ییخواهد چه بال یدانست که او چه در سر دارد و م یکس نم چی. هستینگر یهمچنان آرام به بهرام م

تعجب همگان فرمان داد تا  انیپس از چند لحظه که به مانند چند سال گذشت، قباد در م یول اوردیدشمنش ب

شد. قباد پاسخ داد: اگر  ایشده و علت را جو کیند. بهمن به قباد نزدتمام خارج کن احترامسربازان جسد بهرام را با 

بزرگ  یواسپوهران را به خطر انداخت و مرا مجبور کرد که نابودش سازم اما شاهنشاه ازاتیمرد امت نیچه اقدامات ا

واسپوهران بود و  گریو ادامه داد: او دشمن خاندان سورن و د دیکش یبه انجام رساند. قباد آه ریخط ییبود و کارها
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کاش جزء  یبرداشتم اما ا انیزادگان دارم او را از م بینج گریکه نسبت به سورن ها و د یا فهیمن بر حسب وظ

کردم. به فرمان قباد سربازان بهرام را بر دوش  یآمدم و تا آخر عمر با شرافت به او خدمت م یبندگان او به شمار م

دست بهرام  ریکه مدت ها ز یمیاز سربازان قد یکیحال  نیبردند. در ا شیاش پ یابد آرامگاهگرفته و به سمت 

سُراد: آه  یم نیبلند چن ییو صدا نیغمگ یکنان با آهنگ ونیکرد و ش یحرکت م گرانیخدمت کرده بود، جلودار د

 یفالئک از صدا یبکش بر آسمان آنچنان بلند تا تمام ادیجاودان جنگ... فر یخدا یتوانمند و ا زدیا یبهرام... ا

ا . آنجدیآ یم شیترک گفته، خرامان به سمت تو پ یجهان فان نیتو، ا ینیچرا که همنام زم ندیغرش تو به لرزه درآ

بدار تا از مواهب تو بهره مند گردد و تا ابد در  یبه او ارزان کوین یگاهیدر آسمان او را در آغوش کش و در جوارت جا

 بزرگان در آن شرکت جستند. یبهرام برپا شد و تمام یبرا یمفصل اریبس بزرگداشت مراسم. دیاسایآرامش ب

 .شیخو یسرا میما رو تیدر نها ش،یبه پ یو افسرده و گام خسته

 بر تخت نشست که بود؟ شاپور دوباره بر تخت نشست. آنکه

به زندان  شهیهم یاما ورشان... او را بگرفته، به مصموم ساختن بهرام متهمش ساختند. سپس به فرمان قباد برا و

قرار  ریورشان قباد را تحت تأث یالعادهبود که استعداد و نبوغ خارق نیا لشیافتاد. اما چرا قباد ورشان را نکشت؟! دل

خواست در صورت امکان از  یم د،یسخت گرفتار آ یدر تگناها رهادوب یداد کشور روز یداده بود. او که احتمال م

 . دیورشان به نفع خود و مملکت سود جو ینبوغ خارق العاده 

 در رحم او... نیحاال... سرنوشت رکسانا و جن و

 اهیکس متوجه س چیآن هفت شهر مدائن را در خود فرو برده بود که ه یکیهمه جا را فرا گرفته و چنان تار شب

شد.  یبرد، روان بودند، نم یبه سر م یکه رکسانا در آن در بازداشت خانگ یکه در سکوت به سمت قصر یانپوش

 یسکوت مدائن به خواب رفته را در م انیدمدر لباس آ یمنانیانسان نبودند بلکه اهر ییکردند گو یچنان حرکت م

راه و رکسانا را هم دندیچون شب تار. آنان وارد قصر گرد رشانیتا بنگ ایرا نقاب افکنده از ماه، ب انی. جنگجودندینورد

 خورد؟ یرقم م زیاو ن یسرنوشت معشوقش برا ایبردند. چه در انتظار او بود؟ آ یخود به سمت محل نامعلوم

*** 

 رشده بود و بر جان خود و فرزند د دهیپوش شینشاندند. رکسانا که رو یا یصندل یرکسانا را به زور بر رو نقابداران

که  ینقاب از صورت رکسانا برداشت. او در اتاق بزرگ یزد. فرد یو نفس نفس م دهیبود، به شدت ترس مناکیرحمش ب

 ینقابداران م ی. نورِ کمِ متصاعد شده از شمع ها روتشد، قرار داش یچند شمع کوچک روشن م ی لهیتنها به وس
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درون آن اتاق نقاب  گرینفر د کیاز رکسانا تنها  ری. غکرد یو خاموش آنان را هولناک تر م دهیپوش یافتاد و چهره 

کرد،  یجدا م گریکدیکه آن دو را از  یکوچک یچوب زیپشت م ش،یبر چهره نداشت و رکسانا آن مرد را که روبرو

مرد مورد عالقه اش افتاده است، نقشه  یکه برا یدانست که پشت سر اتفاق یشناخت و م یم یبود، به خوب تهنشس

 نکهیزدن کرد. با ا ادیشروع به فر تیچشم رکسانا به قبادافتاد، با عصبان نکهیمرد روباه صفت قرار دارد. هم نیا یها

، کرد یم یکه فحاش یسمت قباد حمله برد و در حال بهوجود  نیدستان رکسانا از پشت به هم بسته شده بود، با ا

آب  کرد، یم ینشاندند. رکسانا که همچنان فحاش یصندل یواما نقابداران او را به زور ر رد،یکرد قباد را گاز بگ یسع

 اخواست رکسانا ر یاز آنان م یکیاو جا خوردند.  زیآم نیحرکت توه نیدهان بر صورت قباد افکند. نقابداران از ا

ک که با متانت صورتش را پا یدست او را متوقف نمود. سپس در حال یمورد ضرب و شتم قرار دهد اما قباد با اشاره 

 ادیفر . قبادستندیبا تعجب به قباد نگر دگانیاز نقابداران فرمان داد: دست هاشان را باز کن. روپوش یکیکرد به  یم

در اثر  او که فیچه گفتم؟ با تحکم قباد، نقابدار به سمت رکسانا حرکت نمود و بند از دستان نح دیدی: نشندیکش

بود، گشود. دهان رکسانا از تعجب باز مانده بود و توان سخن گفتن نداشت. قباد به  دهیفشار طناب زمخت صدمه د

که  یبزرگ ی سهیبا ک ی. نقابدار از آن جمع دور شد و در اندک زماناوریاز نقابداران فرمان داد: آن را ب گرید یکی

رکسانا گذاشت.  یرو یرا گرفت و جلو سهیشد، بازگشت. قباد ک یم دهیاز درون آن شن نگیجر نگیجر یصدا

 ،یعالقه مند یکه در رحم دار یبرو و اگر به جان خود و فرزند نیسرزم نیو از ا ریسکه ها برگ نیسپس به او گفت: ا

راقبت م شانیتو هم با بانو برو و مثل جانت از ا دیکرد: جمش اراناز نقابد یکیتا من نگفتم هرگز باز نگرد. قباد رو به 

چشم سرورم. رکسانا توان سخن گفتن نداشت. او  یشما باشد. به رو یو اراده  لیونه که مگفت: هرآنگ دینما. جمش

ده و کر لندب یصندل یبود از رو رانی. نقابداران رکسانا را که همچنان حدیکش یاش را م یلحظات زندگ نیانتظار آخر

همه خارج شدند، او رو به قباد کرد و درکمال  یماند. وقت ینفر از آن ها در اتاق باق کیاز در خارج نمودند. تنها 

از  یزیچ شگاهتانیمن هم در پ دتایده حی. علت را توضدیاو را آزاد ساخت لی: به چه دلدیخضوع و احترام پرس

ج شطرن یگوناگون در صحنه  یبا مهره ها یو آن باز ستین نیجز ا استی. قباد پاسخ داد: نرسه، ساموزمیب استیس

 سوزاند. یجهت نم یب دیبه کار آ ییرا که ممکن است در جا یتوانمند، هرگز مهره ا گریباز کیباشد.  یم یزندگ

ت. گف یمؤدبانه سخن م اریو بس ن،یدلنش شیبود. لحن صدا دهیورز یبا اندام مایقد بلند و خوش س یجوان دیجمش

بر  یاو را به ساحل رود فرات برد. زورق کوچک دیبه سمت ناشناخته ها حرکت کرد. جمش دیرکسانا به همراه جمش

 یرکسانا به آرام یشود. وقت یکرد تا سوار کرج کبه رکسانا که حامله بود، کم دیساحل فرات منتظر آنان بود. جمش

را پوشانده بود، اشاره کرد. زورق بان شروع  شیبا تکان دادن سر به زورق بان که رو دیزورق نشست، جمش یگوشه 

با رکسانا صحبت نکردند. همان طور که زورق و  یکلمه ا یو زورق بان حت دیجمش ریمود. در طول مسبه حرکت ن

اه، ر ی انهیرفتند، در م یم شیآرام بود، پ اریامواج فرات که آن شب بس انیمسافرانش سکوت شب را شکسته و در م
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مادرانه،  نیریشکم گذاشت. با لحن ش یکودک در رحم مادر شروع به لگد زدن کرد. رکسانا با عطوفت دستش را رو

باش فرزندم. آن طرف ساحل که ما  مگفت: آرا شیرا نشنوند به فرزند در رحم خو شیصدا گرانیکه د یآرام به طور

 یریاساط ینیاست. سرزم نیزم رانیا م،یشو یروم، و آن طرف که از آن دور م میعظ یامپراطور م،یبه سمت آن روان

 .یپهلوانان روبهان صفت پرور یخطه  نیاز کدام یو ندان ینیهرگز آن جا را نب گریکهن که ممکن است د یبا قدمت

*** 

 ژهیمن

 ستند،یا یاز حرکت باز م بتیمص نیا یلحظات سخت که کالم و زبان در درشت نیچه توان گفت سخن در ا یبار _

ارد ما و یبر جان و مال شهبانو یانیکرد، ز ریدر اثر د تا نکند دیآ انیتر در م عیگفته شود و هر چه سر دیمع ذلک با

 بر آستان او رسد.  یو خلل دیآ

 بتیمص نیا ینگاه دار ییتوانا فشیبدن نح ای. او را کَس جز بهرام در جهان نبود. آاهیس یرو نیاما چگونه و با کدام _

 دارد.

 بودند که گریکدیآرام در حال صحبت با  یبا صدا مهی. دو نددیبود که بهرام جام زهر آلود بنوش یشب یروز فردا آن

 نیا د؟ییگو یزد، گفت: چه م یموج م شیکه استرس در صدا یبر آنان وارد شد و با خطاب در حال ژهیناگهان من

خود جا خوردند.  یشهبانو یمنتظره  ریغ داریبا د مهیدتوان آن را بازگو نمود. هر دو ن یاست که نم بتیمص نیکدام

 م،یاول کرد و گفت: تو مر ی مهیرو به ند ژهیاحترام نمودند. من ینسبت به او ادا یعصب یعت و با حرکاتسپس به سر

از شدت ترس  فشیبود و اندام نح ستادهیخود ا یکالم بر جا یپاسخ همان طور ب یبه جا میچه شده است؟ مر

 که الل شده میگفت: تو ارسان، تو سخن بگو. مر نیشیکرد و با همان لحن پ گرید ی مهیرو به ند ژهی. مندیلرزیم

بر داشت ص گریکه د ژهینا مبارک نداشت. من امیدر رساندن آن پ یتوان زیارسان ن ؟یمثل او گشته ا زیتو ن ایاست. آ

 رایز دییتر باز گو عیهراساند. پس هر چه سر یممرا سخت  تانیکالم ی: بدیکش ادیداد بر سر هر دو فر یاز کف م

ر بر من سخت ت زیاز همه چ یگفته شود چرا که نادان قتیحق دیبا نهینمانده است. پس هر آ میبرا ستادنیدر ا یتوان

را از  قتیاگر تلخ و گل آلود باشد. هم اکنون حق یدهند حت یکه بر از دوزخ آمدگان م ستیچون آب قتیاست و حق

را.  بتیآن مص دییرود، باز گو یرود، عنان صبر از کف م ی. جان از تنم به در مدیساز انینما رهیت یاپشت ابره

حرکت بماند.  یخود ب یچون سنگ بر جا یچند لحظه ا ژهیشد، من رونیمِن مِن کنان ب مهیراز از دهان دو ند نکهیهم

 نشیلبر با بیگرفته، به خوابگاهش بردند و طب بَرو ارسان او را  میافتاد. مر نیسپس ناگاه از حال به رفت و بر زم

 یبه او م یزیبه زور چ یگاه شیها مهینبرد. ند یدنیو نوش یدهان به خوراک گریاز آن روز د ژهیحاضر گشت. من
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هرام و بعد از ب ندیفرزندش را بب کریپ عییخود برخاست و به لب پنجره رفت تا تش یاز جا کباریخوراندند. او فقط 

 ماه زنده نبود. کیاز  شیب

*** 

 شاپور

و تمام بزرگان مملکت را به آن دعوت نمود.  اراستیب یبه مناسبت دوباره بر تخت نشستنش مجلس بزم شاپور

آن مکان را فرا گرفته بود و آهنگ  یجا یجا ییبارویو آرام آوازه خوان ز نیدلنش یبود. نوا یباشکوه اریمجلس بس

تن در  میس زکانیشد. کن یم دهیه جا شنهم یقیچنگ و موس یداد. صدا یرا جال م یآن روح هر تازه وارد ییجادو

تاج کنگره دار  ،یمجلل اریبودند. شاپور در لباس بس نیاز مدعوو ییرایرو مشغول پذ بایو غالمان ز دنیحال رقص

بر  یافسانه ا یپرنده  مرغیس48از  ییبایز اریبس ینیبود. طرح تزئ ستادهینشان بر سر، وسط مجلس ا یگو نیزر

آن مدور بود، بر سر  یکه باال شکلیکرد. بزرگان که اغلب آن ها کاله بلند استوانه ا یم یائلباسش خودنم یرو

خود را  ریسکر آور تأث یها یدنیگذشت. نوش مهیگفتند. شب از ن یم کیبه سمت او رفته و تبر کیبه  کیداشتند. 

اه نگ نییداشت، سرش را پا یاوانفر یدر لباس اشراف زادگان که سع یرمردیپ نیح نیبر همگان گذاشته بود. در هم

 ریغ ینبود، لنگ لنگان به سمت شاپور رفت. او دستانش را از هم گشود تا با حرکت انیدارد و چهره اش کامالً نما

نشد. شاپور که  رمردیپ بیمتوجه حرکات عج یاهل مجلس مست بودند و کس هی. تمامردیمعمول شاهنشاه را در بر گ

. شاپور با یخوش آمد یلیخ زیگفت: دوست عز یو عقل از کف داده بود، با خوشحال فراوان خورده یها یدنینوش

اهل مست  یهمه  یقیچنگ و موس یرا در آغوش گرفت. صدا بهیغر رمردیاش را کنار زد و پ یخنده محافظ شخص

 هنکیتا ا ستشده ا یتر از حد عاد یمتوجه نشد که در آغوش گرفتن آن دو طوالن یمجلس را در بر گرفته بود و کس

بود، متوجه شد که از  ستادهیاو ا یاز محافظان که بر خالف محافظ مخصوص که پشت به شاپور داشت، روبرو یکی

 دهیترس اریکه بس رمردیپ ؟یکن یم یچه غلت یزد: دار ادیفر رمردی. محافظ بر سر پستیکنارِ دهان شاپور خون جار

د خو ی نهیدر دستش بود. شاپور همان طور که با دو دست، س ینیگزهرآ زیبود، شاپور را رها کرد و برگشت. خنجر ت

 افتاد.  نیرا گرفته بود، عقب عقب رفت و بر زم

را گلگون نمود و آن پرنده  نیگشت، تاج و زم ی. خون او جارفتادی یافتاد و شاپور بر آن ب نیاز سر شاپور بر زم تاج

داشت که شاپور در بر  یفراوان انیبارویز یکه نشان از لب ها یبه رنگ سرخ ملبس گشت. رنگ یافسانه ا یبایز ی

 یا لب هاب زین انیدوزخ ییباشد؛ گو زین انیلبخند آن جهان خشب دینو دیمرگ او بود تا شا گاهیگرفته بود، اکنون جا

ت نان سخعشق تمام آنچ ییبایخواندند تا در برش گرفته، به ز یخود بر او لبخند زده و به سمت خود فرا م نیآتش

 زند. رونیبفشارند، که آتش از تمام جوارح بدنش ب
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و وارد بر ا یزخم کار نیچند رد،یآن ها را بگ یاز آنکه قباد بتواند جلو شیو پ ختندیر رمردیشاپور بر سر پ محافظان

ن دانست یافتاده بود، کنار زد. برا نیکه بر زم رمردیپ یو محافظان را از رو دینمودند. قباد با عجله به سمت آن ها دو

د خو قتینگذشته بود که حق یزمان ریوجود، هنوز د نیاو. با ا یمرده  هداشت ن رمردیپ یبه زنده  اجیاو احت قتیحق

 یم رونیبدنش خون ب یافتاده و از چند جا نیشکم، دَمَر بر زم یکه رو رمردیرا بر قباد آشکار نمود. قباد به سمت پ

. قباد دستش را به سمت صورت او دراز کرد و آن را دیرس یآشنا به نظر م اریرا برگرداند. چهره اش بس آمد رفت و او

ا ر رمردیاست. قباد محاسن بلند پ دهیدور لبان متضرعش چسب رمردیاز محاسن پ یلمس نمود. متوجه شد که مقدار

 ریجدا شدند. در ز زیرا امتحان کرد. آن ها ن رمردیپ دیجدا شدند. قباد ابروان سپ رمردی. آن ها از صورت پدیکش

 یبود، خود را بر قباد آشکار نمود. قباد به خوب دهیو ابروان خود را از ته تراش لیسب ش،یکه ر یجوان یچهره  یدیسپ

را در دست  یمصنوع شیبود. قبادکه دهانش از تعجب باز مانده بود، همانطور که ر ریشناخت. او اردش یجوان را م

قدرت  ینشانه  نیا ن،یزر جتا یو او را از رو دیاز جا برخاست. نگاهش به شاپور افتاد. با عجله به سمت او دوداشت 

 نیو مدعوو انیفروغ مانده بودند. تمام دربار یو چشمانش ب یشاپور خون جار یبرگرداند. از کنار لب ها یشاهنشاه

فروان به  رتیزده باشند، با ح شانیبر پاها نیآهن یاشده و پرچ ه خکوبیخود م یبر جا ینامرئ یها خیبا م ییگو

 ب،یبط ب،یزد: طب ادی. فرافتیخود را باز یعیبود که حالت طب یکس نی. قباد اولستندینگر یم بیعج یآن صحنه 

 مسخ یدوباره به تاالر بازگشت و خون دگربار در رگ ها جانیقباد شور و ه ی. با نعرهدیخبر کن بیطب دیزود باش

کشته  ب،یبرادر رق دوشده بود چون هر  رید گریانجام دهد اما د یکار دیتا شا دیدو ی. هر کس به سمتدیشدگان دم

 شده بودند. 

 ری... اردشو

*** 

بازگردانده بودند. قباد و موبد  یشده بود. خدمتکاران خون ها را از صحن قصر شسته و اوضاع را به وضع عاد صبح

قرار داشت. هر دو  یچوب یزیم یرو شانیقصر نشسته و تاج که خون از آن پاک شده بود، روبرو یبزرگ در تاالر اصل

زده به  کشور بحران نی؟ سرنوشت ا میچه بکن دی: حاال ما باترو به قباد کرد و گف یخسته بودند. موبد بزرگ با ناراحت

 .میکن یم نیخواهد شد؟ دشمنان فروان در شرق و غرب، به انتظار ضعف ما نشسته اند و ما با خود چن دهیکجا کش

. دینش یاصالً سخنان موبد بزرگ را نم ییچنان به فکر فرو رفته بود که گو ست،ینگر یقباد همانطور که به تاج م

که به سکوت گذشت،  یا قهیپس از چند دق را کامالً مرتب کند. شانشیموبد بزرگ او را راحت گذاشت تا افکار پر

دو  نیکه از ب زدگردی ی. قباد از جا برخاست. تاج برگرفت و به همراه موبد بزرگ به طرف خانه ایقباد گفت: با من ب

 یاز بزرگان با او همراه شدند. آن ها به خانه  یاریراه بس نی. در بداز هرمزد، بزرگ تر بود، به راه افتا ماندهیپسر باق
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 تیبه جمع رتیدم در آمد و با ح د،یشن یخود م یخانه  رونیاز ب یادیز یکه همهمه  زدگردی. دندیرس زدگردی

داشت،  تحال قباد که تاج را در دس نی. در استیاز بزرگان کشور که دم در خانه اش جمع شده بودند، نگر یفراوان

: گفت زدگردیبه  دندیشنیکه همه م یبلند به طور یسر گرفت و با صدا یجلو آمد. سپس با دو دست تاج را باال

و ما بزرگان  ستیسلطنت خال ی کهی. اردیشاه نَشا ی. فرزند دالور شاهنشاه هرمزد. مملکت را بزدگردیشاهزاده 

از  منانیکه اهر ریلحظات خط نی. پس بر ما منت گذارده و در امیافتیمقام ن نیا یرا مناسب تر از شما برا یشخص

 یتکش نیتا با در دست گرفتن سکان ا دییبر تخت جلوس فرما ند،یآ یفرود م مانیآبا و اجداد نیر سرزمهمه سو ب

. قباد دیشکن به ساحل امن آرامش برسان یکشت یسخت و موج ها یها البیرا به سالمت از س تانتانیرع میعظ

زانو زد. تمام بزرگان پشت سر او به خاک  زدگردیسر نگاه داشته بود، در مقابل  یتاج را با دو دست باال کههمانطور 

. دییگفتند: بر ما منت گذارده و بر تخت جلوس فرما کصدایکردند،  یسجده م  زدگردیکه به  یافتادند و در حال

 دیدور بماند. اما چه کار با یاسیخطرناک س یها یتواند از باز یبه قدرت نداشت و دوست داشت تا م یلیم زدگردی

را  یکرد، ممکن بود به سرنوشت برادرانش دچار شود. پس به ناچار شاهنشاه ینظر بزرگان مخالفت مکرد؟ اگر با  یم

 . رفتیپذ

الش ت شتریب یزیبه چ یابیدست یاوقات هر چه برا یبدان داشت. گاه یکمتر لیکه م د،یسرانجام قدرت به آن رس و

 چه باشد. انیبه انتظار... تا خواست خدا ینی. پس آن به که نشیشو یاز آن دور تر م ،یکن

 ندهیپا ینوشته: عل                                                                                                                                 انیپا

 ادامه... سرگذشت خسرو در

 حاتیتوض قسمت

 نیخواندند. ا یم یاول را به لقب شاه یافراد طبقه  ی. در دولت ساساندندینام یم را شاهنشان رانیپادشاهان ا -1

اه که خود را به پن یشاهان کوچک گریکردند. د یم ییکه در اکناف کشور فرمانروا یولداریت یطبقه مرکب بود از امرا

از  ایو مخدوم خود بگذارند و گو سرور اریسپاه خود را در اخت وستهیپ نکهیبودند، مشروط بر ا دهیکش رانیشاهنشاه ا

در ضمن  انوسی. آمرهیعرب ح یشاهان بوده اند. مانند امرا نیاز ا زیدادن خراج هم بوده است ن طیشرا یجمله 

اپور ش عیمطپولَر نام  یپادشاه نیالنهر نینام برده است. در ب انیو البان انیونیملتزمان رکاب شاپور دوم از شاهان خ

گرفتند. مانند هرمزد اول )هرمزد  یشدند هم لقب شاه م یمنصوب م یکه به حکومت منطقه ا یبود. شاهزادگان

شد. وهرام  )  یم دهینام انیکرد و شاه بزرگ ارمن یاز جلوس به تخت  بر ارمنستان حکومت م شی( که پ ریاردش

ود که پسران پادشاه به حکومت ب نیرسم بر ا امیال میقد ازکرد.  یحکومت م النیبر گ انشاهیبهرام ( اول با لقب گ
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و آماده کنند. مانند پسران شاپور اول، نرسه )  ایمه یپادشاه یحرفه  یشدند تا خود را برا یمنصوب م یمنطقه ا

. دشیم دهیشاه نام شانیو م شانیشد و شاپور که حاکم م یم دهیبود و سکانشاه نام ستانی( که حکران س یشاه آت

 . دندینام یکه در واقع شاه شاهان بوده را شاهنشاه م رانیجهت شاه ا نیبه ا

 از میمستق دیتقل د،یمتداول گرد یاسالم یدولت ها یهمه  انیمنصب وزارت اعظم که خلفا برقرار کردند و در م -2

 وزریف ی بهیزردشت و کت ی بهیکلمه ظاهراً طبق کت نیا حیبوده است. صورت صح انیمنصب ورزگ فرمادار ساسان

کلمه )) فرماندار بزرگ ((  نیا ینوشته شده. معن اررمَدار است نه فرمادار. مع ذلک در متون سور سخن فرمادآباد ف

 یخود انجام م یامور را بنابر را زیدر اکثر مواقع ن یاو اداره کردن کشور تحت نظر پادشاه بود، ول ی فهیاست. وظ

تر است و همگان  یرفتنیمردم پذ یعامه  دیاعظم از د ریچون لفظ وز ،یبه علت ضرورت داستان نجایداده است. در ا

 ایاعظم هزارپت  ریوز گریشود. لقب د یورزگ فرمدار استفاده م یاعظم به جا ریدارند، از وز ییآن آشنا یمعنا اب

 هزاربد است.

 کواد. -3

 یها نیزم یوجود داشته، دارا رانیهفت خانواده در ا نیا ،یو ساسان یاشکان ،یسلوک ،یدر تمام دوران هخامنش -4

هم در  یینبودند. البته فرق ها شیآنان قادر به حفظ قدرت خو یبانیبدون پش ارانیبودند. شهر یو قدرت نظام عیوس

هفت  نیاز ا کیهر  انیان وجود داشت. در زمان اشکانیو ساسان انیهفت خانواده در زمان اشکان نیشکل حکومت ا

در مملکت کامالً مشخص بود. اما در زمان  فیبوده و شکل ملوک الطوا والتیت یمجزا دارا کامالً  یخانواده در منطقه ا

 تو قدرت بودند و در کنار هم با هم رقاب نیثروت، زم یهفت خانواده در تمام مملکت دارا نیاز ا کیهر  انیساسان

 یبیترک یشد. در واقع عصر ساسان یم انیبه نسبت اشکان یمقتدرتر یحکومت مرکز جادیامر باعث ا نیکردند. ا یم

شکل که نجبا و  نیبود. به ا یوانید یو حکومت مطلقه  انیبر جا مانده از زمان اشکان فیاز حکومت ملوک الطوا

 شدند.  یوانید یحکومت مطلقه  ی هدهند لیخود تشک ف،یمانده از ملوک الطوا یاشرافزادگان باق

5- SUREN 

 KARINقارن  -6

 است. ی)مهر( پرست ثرهیم نییدر آ یروزیجنگ، حمله و پ یبهرام ) وهرام ( نام خدا ایه وهرام. ورثرغن -7

از  یکی یاحترام از رکوع و سجده در مقابل مقام باالتر استفاده شده، ول یادا یبرا شتریاگر چه در داستان ب -8

شکل بوده که دست را برافراشته، انگشت سبابه را به  نیبه ا انیپارس نیاحترام در ب یمرسوم ادا اریبس یروش ها
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بابکان دو  ریکه در نقش رجب، آن گاه که اردش انطورکردند. هم یاحترام و اطاعت به طرف جلو دراز م ینشانه 

 نیشود. اما در ا یم دهیدارد، د یم افتیرا از اهوره مزداه در یپادشاه یو عصا یسلطنت یشامل حلقه  یعالمت شاه

 تر است. یرفتنیپذ یمردم امروز دیو سجده استفاده شده چون از د میاز تعظ شترین بداستا

 اصفهان، سپاهان است. یمیقد گرینام د -9

 یقدرت و نفوذ فراوان یدادند، دارا یم لیرا تشک یاجتماع یطبقه  نیکه باالتر ونیروحان انیدر عصر ساسان -10

 نیشهر استخر پارس بود. بنابرا یتایمعبد آناه سیسلسله، خود از نثل ساسان رئ نیبابکان مؤسس ا ریبودند. اردش

و همدوش  نیقر فیملوک الطوا یو نجبا ونیدر ارکان دولت بودند. روحان ینفوذ و قدرت فراوان یدارا یمقامات روحان

 یهمه  سی. رئشدندیمخالفت با پادشاه همدست م یبودند و معموالً در ادوار ضعف و انحطاط دولت برا گریکدی

 یرا داشت، موبدان موبد بود. ظاهراً شخص موبدان موبد توسط پادشاه انتخاب م انیموبدان که منزلت پاپ زردشت

 ،ینبود که از جانب دولت حق قضاوت داشتند و ثبت والدت، عروس نیفقط ا ونیشده است. اسباب قدرت روحان

 و ثروت هنگفت یزراعت یها نیاقتدار آنان داشتن امالک و زم یمده با آنان بود، بلکه علت ع رهیو غ یقربان ر،یتطه

 بود. 

شاهان بودند، فقط تاج  ینسب هم رتبه  ثیحق داشتند تاج بر سر نهند و از ح رانیهفت خاندان ممتاز ا یاعضا -11

 . نهادند یشکل بر سر م یبزرگان اغلب کاله بلند استوانه ا گریکوچکتر بود. د یآنان از تاج شاهنشاهان ساسان

 یبعض ی دهیمرغ به عق نیباشد. ا یورثرغن، م یروزیپ ایجنگ  یپرنده موسوم به وارِغنَه، مظهر خدا یبال ها -12

 است. نیشاه ایباز 

 به نشانه احترام. -13

 سپاهان. -14

شاهان  از یکرد. البته بعض یربابکان در آنجا تاجگذا ریواقع در استخر پارس بود که اردش دیناه ای تایمعبد آناه -15

 کرده اند. یتاجگذار یگرید یدر جاها یساسان

که در کنار هم ساخته شده  گریبا شش شهر د سفونیبر ساحل دجله بود. ت سفونیشهر ت انیساسان تختیپا -16

 شدند. یهفت شهر خوانده م یبودند، مجموعاً مدائن به معن
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 یکنند. از آن جمله م نییرا خود تأ نانشانیدر اوج اقتدار توانستند جانش یشاهان ساسان نیتنها قدرتمندتر -17

اه را که پادش دیق نیبود با ا یبابکان و فرزندش شاپور اول نام برد. معموالً سلطنت در آن دوره انتخاب ریشود از اردش

 کردند. یانتخاب م یدودمان ساسان انیاز م

 . دندینام یسپهبد م ایرا سپاهبد  انیپاهس یجنگاوران و فرمانده  یطبقه  سیرئ -18

 گفته اند. یساالر م گبانیرا پشت یمحافظان سلطنت سیرئ -19

بود و بعد از آن  یساسان یدوم ( خود دودمان سلطنت یپارس ی) دوره  انیممتاز در زمان ساسان یخانواده  نیاول -20

 تیبوده است. بنابر روا کیز ای گیز ایمِهران، و دودمان هفتم گو اد،یسورِن پَهلَو، کارِن پَهلَو، سپاهبد پَهلَو، سپَند

و سپاهبد در دهستان  ،یدر اطراف ر ادیسپند ستان،ین ماد (، سورن در سینهاوند ) در سرزم ی، کارن در حوال یطبر

خوره واقع در پارس  ریکارن و زادگاهش اردش یکه سوخر از تخمه  میدان یم گریگرگان اقامت داشتند. از طرف د

 میدان یبه نام سورن موسوم بوده است؛ و هم م شابورین کینزد یو ده یر کینزد یکه رود میدان یم زیبوده است؛ ن

خوره پارس بوده  ریاردش ی هیدر ناح نیبار یآبروان واقع در دشت ا ی هیاهل قر ادیکه مهرنرسه از خاندان سپند

مطالب  نی. از اگرید اریشاپور از اجداد ارث برد و موارد بس یعنیر بلوک مجاور، را د رهیگ ی هیو قر هیقر نیاست، و ا

پراکنده بوده است، مخصوصاً در ماد و پارت که مهد دولت  رانیکشور ا اسرکه امالک واسپوهران در سر میابی یدر م

 االتیا نیمزبور در ا یاست. امالک خاندان ها یپارس که منشاء دودمان ساسان التیشود و در ا یمحسوب م یاشکان

 یکینکته  نیمکاسه در آنجا ممکن نبود. ظاهراً ه کی والتیو ت عهیاقطاعات وس لیبه هم قرار داشت و تشک کینزد

نجبا و  یمجبور کرد تا در زمره  یدوره ساسان یداران بزرگ را در ط ولیت جیبوده است که به تدر یاز علل عمده ا

داشت را از  یشتریبارزتر بود و نمود ب یاشکان یکه در دوره  فیوضع ملوک الطوا یدر آمدند و تا حد یاراشراف درب

(  سی) و هیخود را با د یبود، واسپوهران عالقه و انتساب باستان یباق میدق یکه جامعه  یدست دادند. اما تا زمان

 را ذکر کرده اند. هیاز واسپوهران نام برده اند، غالباً اسم قر یکینگاهداشتند. مثالً هر وقت مورخان از منشاء 

 یشد. خوارزم یاجرا م ربدانیمخصوص بود، در معابد توسط ه یکه مستلزم اطالع و تجربه  یمذهب فاتیتشر -21

 را )) خادم آتش (( گفته است. ربدیلفظ ه یمعنا

رود اغلب اسواران در زمان  یرفتند. احتمال م یم به شمار انیکه گل سر سبد لشکر ساسان یدرجه دوم ینجبا -22

 بودند. شیخو یایامور رعا یو مشغول زراعت و اداره  ستهیصلح در امالک خود ز

 داد.  یو مأمون پند م نیکه به دو پسر خود ام ستیعباس ی فهیخل دیسخن از هارون الرش نیاصل ا -23
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 یشهر در عهد همه  نیا یبود. آتشکده  جانیر آذربا( واقع د زیدر گنجک )ش یآتش سلطنت ایآذرگشنسب  -24

 شتافتند و زر یمعبد م نیا ارتیبه ز یسخت امیدر ا یمقدس و محترم بوده است. پادشاهان ساسان رانیا یسلسله ها

در آن زمان سه آتش وجود داشت که متعلق به سه  کردند. الزم به ذکر است که یو مال و ملک و غالم در آنجا نذر م

آتش پادشاه و  ای انیجنگ یآذرگشنسب آتش طبقه  ،یروحان یبود. آذرفرنبغ آتش طبقه  رانیا یاجتماع یطبقه 

 کشاورزان. یمهر آتش طبقه  نیآذربرز

 قوم بودند. نیدر ابتدا از ا زیقوم ماد بود. مغان ن گاهیجا جانیآذربا ایآتروپاتن  -25

تحت  گانیاز پا یشدند. هر واحد ینظام به خدمت گرفته م ادهیدر پ ییروستا تیجمع انیها از م گانیپا -26

به سواران،  یسپاه، خدمت رسان زاتیحفاظت از تجه گانیپا ی فهیساالر بود. وظ گانیبه نام پا یافسر یفرمانده

 یوارهایبه د ورشیکار گذاشتن تله و  یراب نیاستحکامات، حفر کردن زم جادیو ا یسنگربند یانجام برنامه ها

ا شدند ت یجمع م گریکدی کینزد شهینبرد هم دانیبودند و در م زهیافراد مجهز به سپر و ن نیدشمن بود. ا یدفاع

ود. ب نییآن ها پا یجنگ ی هیو در کل روح ینظام ییکارآ ،ینظام یکنند. آموزش ها یبانیرا محافظت و پشت گریهمد

 دکتر کاوه فرخ.  ینوشته  یارتش ساسان یاب سواره نظام زبده برگرفته از کت

شبانه و کار گذاشتن دام از جمله  نیو کنترل، کم یاز وقوع جنگ، بازرس شیپ یجنگ یمنطقه  ییشناسا -27

کتر د ینوشته  یارتش ساسان یبود. برگرفته از کتاب سواره نظام زبده  یاکتشاف یقراوالن و گروه ها شیپ فیوظا

 کاوه فرخ. 

ه در سلسل نیبابکان مؤسس ا ریفرزند اردش یشاپور خوب را شاپور اول ساسان یبه معن وشاپورین ای شابورین -28

 تیوال یشهر کرس نینمود. ا سیاز پادشاهان توران را مغلوب و مقتول ساخته بود، تأس یکیکه  یخراسان و در محل

 اپرنها شد. ی هیناح یعنیابرشهر 

آمد.  یدر آن منطقه به حساب م ینظام یدرجه  نیمرزبانان بود که باالتر یبر عهده  یفظت از نقاط مرزمحا -29

 را بر عهده داشتند. نیزم رانیا یمعموالً چهار مرزبان حفاظت چهار سو

بوده و افتخارات  ینظام نیاز عناو یاریعهده دار بس شهیخاندان مهران هم ،یساسان یدر طول کل دوره  -30

 از آنان بود. زین نیکسب کردند. بهرام )وهرام( چوب یفراوان

از همان  نجایبود اما در ا انایشده آر یمحسوب م رانیا یاصل نیجزء سرزم شهیشهر که در گذشته هم نینام ا -31

 شود.  یلفظ آشناتر هرات استفاده م
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 .یافغانستان کنون -32

ان فالح سیرئ یبد به معن وشیواستر ایساالر  وشانی.لفظ واستردندینام یاالر مس وشانیمقام را واستر نیا -33

 شد.   یفالحان م لیتحم شتریب اتیمال نیبود. ا یارض اتیمال سیاست. او رئ

 یدست به باال دست، در آن دوره دست را برافراشته، انگشت سبابه را به نشانه  نییاحترام پا یادا یبه نشانه  -34

مرسوم بود. مطالب  انیپارس نیدور در ب یکه از زمان ها یکردند. قاعده ا یاحترام و اطاعت به طرف جلو دراز م

مردم  دیکردن از د می)تعظ ست،یبنا به ضرورت داستان هاجا یاریاحترام در بس یو ادا مینوشته شده در مورد تعظ

 ترشیرسد اما ب یهم به نظر نم تیه.( هر چند خالف واقعشود تا باال آوردن انگشت سباب یم رفتهیامروز راحت تر پذ

که  یاحترام و اطاعت در نقش رستم، زمان یرسم بر افراشتن انگشت دست بود. باال آوردن انگشت سبابه به نشانه 

هد به جا مانده از ع یاز نقش ها یاریدارد و بس یم افتیبابکان عالئم قدرت را از اهورمزد )اهوره مزداه( در ریاردش

 شود.  یم دهید یساسان

 باشد. یقوم م نیبر گرفته از ا زین ستانینام س -35

 جزء آن بودند، است. یو مازندران کنون النیبحر خزر که دو استان گ یجنوب یمقصود نواح -36

 .زانسیب -37

 .نیالنهر نیب -38

 را شکست داد.  انوسیمقصود شاپور اول است که امپراطور روم والر -39

 مقصود شاپور دوم است.  -40

 است.  دهیکامبادن و کرمانشه ذکر گرد ن،یقرماس ن،یشهر در منابع مختلف قرمس نیا یمیقد ینام ها -41

 آتروپاتنا. -42

 . یکاست -43

 اشراف که ساکت مانده بودند.  گریاشاره به د -44

 اشاره به سر بهمن که نکند از تن جدا شود.  -45
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 است.  دهیکه به اثبات نرس یدانستند. نظر یرا اجداد خود م انیهخامنش انیساسان -46

وجود داشته و نفرات آن از دهقانان  انیحکومت ساسان یاز ابتدا دانیبرخالف آنچه در داستان آمده، سپاه جاو -47

 شتریباعث قدرت ب یسپاه نی. وجود چنافتی یم لیکوچک بودند تشک یها نیزم یدرجه دوم که دارا یو نجبا

 قدرت نی. بنابرادیگرد یم انیاشکان مانداران بزرگ نسبت به ز نیو شخص شاهنشاه در مقابل زم یکومت مرکزح

 بود. یاشکان یاز دوره  شیب انیدر زمان ساسان یحکومت مرکز

 سنمرو. -48

 alipayandehjahromi@gmail.com: لیمیا         ندهیپا ی: علنوشته
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