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پنجـره، چهـره گُردیـه را قـاب گرفتـه؛ چـون نقشـی زیبـا کـه تـا 

کنـون هیـچ نگاره گـری را توان کشـیدنش نبوده اسـت. و گردیه، بی 

هیچ جنبشـی، چشـم بـه راه دوختـه و در ژرفای چشـم هایش هزار 

هـزار کالغـِک پر سـیاه زندانی اسـت.

گردیـه بـه دور چشـم مـی دوزد و همـراه بـا نگاهـش، کالغـکان 

خیـال پـر می کشـند بـه دور و دورتـر.

می شنود. این آواز خنده های اوست که در هوا چرخ می زند.

در بـاغ مـی دود و بهـرام، بـرادر اسـتخوانی و سـیاه چهـره اش 

بـه دنبالـش. زمیـن می خـورد و از هـوش مـی رود. بهـرام ترسـیده، 

پیـش مـی دود. او را در آغـوش می گیـرد و تـکان می دهـد. فریـاد 

می زنـد. گردیـه می خنـدد و رس بـاال مـی آورد. بهـرام، خشـمگین از 

ایـن شـوخی، گـره در پیشـانی می انـدازد. گردیـه می خنـدد. بلنـد و 

بلندتـر... شـادمانی از راه می رسـد؛ رسود روشـنش، چـون موج موِج 

دریـا، یگانگـی را آواز می دهـد و بـوی شـیرینش، چـون دامن دامن 

گُل رسخ، دلدادگـی را بـه پـرواز  در مـی آورد.

***

گردیـه می اندیشـد و در دلـش شـوری اسـت شـگفت. بـه یـاد 

مـی آورد کـه در بـدرود، نـگاِه بـرادر را غمـی بـه سـنگینی دماونـد 

فـرا گرفتـه بـود.  غـم چـون خنجری از نـگاه بـرادر برخاسـته بود و 
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در دل گردیـه نشسـته بـود. گردیـه منی دانسـت چـرا آن بـدرود، در 

دلـش هـراس واپسـین بـدرود را زنـده کـرده بـود. بهـرام بـه جنگی 

نابرابـر می رفـت. او رسدار دوازده هـزار سـپاهی بـود و بـه نربد صد 

وبیسـت هـزار مـرد جنگـی می رفـت. نـه، چگونـه می توانسـت از 

ایـن جنـگ زنـده باز گـردد؟

گردیـه بـا خـود می اندیشـید. زندگـی او و بهـرام چون داسـتانی 

بلنـد اسـت. داسـتانی پـر از افت و خیـز؛ چون قالی هـای ریز بافت 

بـا تـار و پـودی از رنـج و شـادی، مهـر و کین و شکسـت و کامیابی. 

زندگی او و بهرام داسـتانی شـنیدنی اسـت که هزار و یک شـب که 

نـه، هـزار و هـزار شـب، شـاهان را از پی خود می کشـاند.

چیـزی در درون گردیـه فـرو می ریـزد. رسمـا چـون تیـغ هنـدی 

تـا اسـتخوانش فـرو مـی رود. ایـن داسـتان او را بـه کجا می بـرد؟ آیا 

داسـتان او بـا مـرگ بـرادر، سـیاه و تلـخ پایـان می گیرد؟

گردیـه خـود را می بینـد کـه خـاک بـر رس می ریـزد و فریـاد بـه 

از  را  پلیـد  اندیشـه های  و  تـکان می دهـد  آسـان می رسـاند. رس 

خـود دور می کنـد. اینـک گردیـه دوبـاره بـه داسـتان بـاز می گـردد. 

بی کرانـه ای،  کـه رسمسـتی  پیـروز  راه می رسـد. رسداری  از  بهـرام 

چـون آسـان بلنـد و دریـای دور را برایـش به ارمغـان خواهد آورد. 

گردیـه فـردا را بسـان افسـانه ای می بینـد کـه چـون اسـبی تیـز پا به 

سـویش می آیـد. نگاهـش به اسـب خیـره می مانـد. بـرگ دیگری از 

افسـانه ورق می خـورد. اسـب نزدیـک و نزدیک تـر می شـود. نـه، 

ایـن افسـانه نیسـت، خیـال نیسـت. نگاهـش بـه دورتـر مـی رود و 

نـاگاه، در پایـان راه می ایسـتد. از جـا می جهـد و فریـاد می زنـد: 

»ایـن آوای سـم اسـب اوسـت، ابلـق؛ می شناسـم. ایـن بهرام اسـت. 

بهـرام چوبیـن. رسدار سـپاه ایـران و بـرادر رسافـراز مـن کـه نزدیک 

می شـود.«
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کالغـکان سـیاه، هـزار هـزار، از چشـم های گردیـه پـر می زننـد. 

بـه دور می رونـد، بـه دورتـر؛ آن جـا کـه ابلـق می تـازد. ابلـق، بهرام 

را بـه گردیـه بـاز می گردانـد.

 



ایـوان پـر از شـیرینی و نقـل و نبـات اسـت و رسشـار از بـوی 

خـوش اسـپند: »چشـم بـد دور! نفریـن بـر چشـم شـور!«

گردی از راه برخاسـته اسـت. سـپاه در راه می تازد و گردافشـان 

نزدیـک می شـود. نیـزه داران و درفـش داران، پیشـتازان و قـراوالن، 

گردیـه پیـش مـی دود و بهـرام را می بینـد کـه پـر شـور، دسـتالی 

سـفید را در هـوا می گردانـد.

لبخنـد، چـون سـینه رسخـی دلباختـه، از لب هـای گردیـه پـر 

می گیـرد و بی تـاب، بـال و پـر زنـان خـود را بـه بهـرام می رسـاند. 

بهـرام از نـوازش بال هـای سـینه رسخ بـر گونه هایـش، جانـی تـازه 

می گیـرد و خسـتگی جنگـی دراز را از تـن می تکانـد.

پیـش  گردیـه  می آینـد.  او  پـی  از  سـپاهیان  و  می تـازد  بهـرام 

مـی دود و افسـار ابلـق را در دسـت می گیـرد. یال ابلق را می بوسـد 

کـه او، پیـان بـه جـای آورده و بـرادر را آن چنـان کـه از او گرفت، 

بـه آغوشـش بـاز گردانـده اسـت. بهـرام چـون همیشـه بـاال بلند با 

بدنـی خشـک چـون چـوب و گیسـوانی پر شـکن چون مـوج، رو به 

رویش ایسـتاده اسـت.

»جنگـی  می گویـد:  سـخن  بگشـاید،  لـب  کـه  آن  بـی  بهـرام 

سـخت بـود امـا بـه پایـان رسـید. چقـدر دلتنگت بـودم. چقـدر در 

خواب هایـم بـودی. دل نگـران بـودی. تـو را می دیـدم کـه پشـت 
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پنجـره، چشـم در راه دوختـه ای و غـم غروبی رسخ، از چشـم هایت 

زبانـه می کشـد. ببیـن بـرادر برایـت از جنـگ چـه ارمغـان آورده 

اسـت: دلـی کـه از آتـش مهـر تـو گـدازه ای شـده اسـت. دلـی کـه 

تندتـر از پیـش می تپـد و بـا هر تپش، نـام تو را همچـون هزار هزار 

بـار بیشـر بـاز می گویـد: گردیه. کـدام خنجر، کـدام نیزه، کـدام تیر 

می توانـد ایـن آتـش را فـرو نشـاند و ایـن آواز را خامـوش کنـد؟«

بهـرام همچنـان خامـوش اسـت و گردیـه، ایـن همـه را از نـگاه 

او می خوانـد کـه او سال هاسـت بـا سـخن گفـن چشـم های بـرادر 

آشناسـت. گردیـه مرواریـد شـادمانی از چشـم می بـارد: »بـرادر! به 

خانـه ات خـوش آمـدی! پـای بـر چشـم های مان گذاشـتی. جایـت 

میان مـان سـبز بـود. چـرا ایـن قـدر دیـر؟«

و ایـن چنیـن، بهـرام، دلیر پهلـوان ایران، پیـروز از جنگی نابرابر 

بـا همراهـان پـر نفسـش بـه خانه بـر می گـردد. مردمان، با شـنیدن 

ایـن  بهـرام چوبیـن،  و  می ریزنـد؛  بـرزن  و  کـوی  بـه  سـپاه،  آوای 

پهلـوان پیـروز را کـه می بیننـد، فریـاد می کننـد و زبـان بـه سـتایش 

می گشـایند: »بهـرام بـر تـو درود! بـر تـو درود کـه به جنـگ خاقان 

رفتی و سـاوه شـاه را شکسـت دادی. بر تو درود که تنها با دوازده 

هـزار سـپاه، پشـت صـد و بیسـت هـزار مـرد جنگـی را بـه خـاک 

رسـاندی. بـر تـو درود و هـزار بـار درود کـه سـزاواِر نیـزه رسـتم 

دسـتانی کـه اکنـون ایـن اوسـت کـه از درون تـو فریـاد می کشـد و 

سـپاه را بـه پیـش می خوانـد و شمشـیر بـه دسـت می گیـرد.«

بـر  چنـگ  و  نـی  آهنـگ  می بـرد.  تـاالر  بـه  را  بهـرام  گردیـه، 

می خیـزد و بهـرام، مسـت از پیـروزی، هنـوز هیاهـوی شـادمانی 

بهـرام  بـاد  »پیـروز  دور می خواننـد:  از  کـه  می شـنود  را  مردمـان 

ندیـده اسـت.« او  پهلوانـی ماننـد  ایـران هرگـز در  چوبیـن کـه 

***
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اینـک جشـنی تـازه بـر پـا می شـود در پیشـگاه بهـرام کـه در 

رسش، هـوای خانـه اسـت و در دلش، جهانی شـادمانی. بهرام فریاد 

مـی زد: »سـتایش ایـن پیروزی، سـپاهیان مـرا در خور اسـت که آنان 

هـر یـک، ده تـن را از پـای در آوردنـد. ایـن بهـرام نبـود کـه سـپاه 

دشـمن را شکسـت داد که در آغاز، سـپاس یزدان را سزاسـت و پس 

سـپاهیانم را کـه پشـتم همچنـان از همراهی شـان گـرم اسـت و دمل 

آرام.«

و رو بـه رسداران می کنـد کـه از پـس او یـک یـک بـه تـاالر 

می آینـد: »دلیـران! پیروزی تـان فرخنـده بـاد! که از جان گذشـتید و 

مـرگ را بـه بـازی گرفتید. آفرین بر شـا سـواران من که سـزاوار نام 

ایـن رسزمینیـد. پـس شـادمانی کنیـد کـه ما هرمـز بزرگ را خشـنود 

کردیـم و ایـران را از چنـگ دشـمنان رهانیدیـم.«

پـس نیـزه بنفـش را در دسـت می گیـرد و بـاز فریـادی از رس 

ترسـناک  اژدهایـی  نقـش  نیـزه،  رس  بـر  می کنـد.  بلنـد  شـادمانی 

می درخشـد: »خشـم اژدهـا زهره شـان را بـرد. دشـمنان بیدهایـی 

لـرزان و خمیـده بودنـد کـه در برابـر توفـان سـپاه ایران ریشـه کن 

شـدند. سـوگند به این درفش که یادگار رسـتم دسـتان اسـت، آزاده 

مـی جنگـم و آزاده می میـرم! یـزدان مهربـان، آفریننـده مـاه و مهر 

را درود کـه بـه زانوان مـان تـوان بخشـید و بـه دسـت های مان بـی 

آموخت.« باکـی 

رسداران پیشانی بر خاک می گذارند.

گردیـه آن سـوتر، آرام ایسـتاده اسـت. اندیشـه ها چـون بـاراِن 

»دیـروز  نیسـت:  فـراری  راه  را  او  می بارنـد.  بی امـان  تیر هایـی 

کـی خواهـد  تـا  امـروز  رفته انـد؟  کجـا  کجاسـت؟ دل شـوره هایم 

پاییـد؟ آیـا خورشـید غـروب خواهـد کـرد؟«

کـه  توسـت  بـرادر  ایـن  »آیـا  دیگـری:  از  پـس  یکـی  بـاز  و 
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پیـروز و رس بلنـد در برابـرت ایسـتاده؟ پـس آن کـه دیـروز بـه او 

می اندیشـیدی، بـه خـاک غلتیـده و خـون آلـود کـه بـود؟ آیـا گان 

می کنـی آتـش ایـن شـادمانی، همیشـه دلـت را گـرم خواهـد کرد و 

ایـن پیـروزی را جنـگ دیگـری در پـی نیسـت؟ نـه، باز جنگـی آغاز 

خواهـد شـد و بـرادر را دیگـر بـار بـدرود خواهـی گفـت.«

چـون  کـه  اسـت  درونـش  آوای  هـان  ایـن  می دانـد  گردیـه 

هـاوردی، در شـادترین دِم زیسـن، جانـش را بـه لـرزه می اندازد و 

چـون نفریـن زمیـن و خشـم آسـان، روانـش را با زبانـه ای به  آتش 

می کشـد. آیـا سـزاوار او نیسـت کـه کوتـاه زمانـی، نیـک بختـی را 

چکـه چکـه بنوشـد و کامرانـی را انـدک انـدک نفـس بکشـد؟

دسـت پیـش می بـرد و اندیشـه های پلیـد را چـون مگسـکان از 

خـود می تارانـد. گردیـه بـه بهـرام می نگـرد. کاش سـپاهیان نبودند. 

کاش بـا او تنهـا می مانـد تـا داسـتان ها بگویـد و افسـانه ها بشـنود. 

داسـتان های تنهایـی اش را کـه هـر روز تـار بیشـری بـر آن تنیـده 

کـه  را  تاب هایـش  و  پیـچ  و  نـربد  میـدان  افسـانه های  و  می شـد 

می دانسـت چـون همیشـه، تنهـا گـوش هـای او همرازشـان خواهد 

بـود. و او اکنـون چشـم بـه راه بهـرام بود تـا چون همیشـه دلش را 

از تنهایـی برهانـد.

پیکـی  بـزرگ،  »بانـوی  مـی دود:  گردیـه  سـوی  بـه  پیشـکاری 

رسـیده!«

آشـوبی نـو در دل گردیـه در می گیـرد: »چـه می خواهد؟ جنگی 

نو؟«

- منی دانم، تنها با رسورمان بهرام سخن می گوید.

- دروازه بگشایید، بهرام ر ا خرب خواهم کرد.
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بهـرام رس بلنـد می کند و پیـک را می بیند با چهره ای خشـمگین 

و رختـی خاک آلـود. پیش می رود: »نیک اسـت، پیام.«

پیک رس فرود می آورد: »یزدان پاک آگاه است.«

- بگو!

- آن پشـت، در کجـاوه اسـت. اگـر روا داریـد. بـه درون مـی 

آورنـد.

بـه فرمـان بهـرام، کجـاوه را پیـش می آورنـد. پیشـکار، صندوق 

از کجـاوه بیـرون مـی آورد. بـر رس می گـذارد و بـا اشـاره بهـرام، بـه 

تـاالر کوچـک می بـرد؛ جایـی کـه جـز او، گردیـه و پیـک هیـچ کس 

نیسـت. بهـرام بـا چشـانی آرزومنـد، بـه صنـدوق چشـم دوختـه 

اسـت. پیـک بنـد می گشـاید و بهـرام چـون می نگـرد، شـگفت زده 

گامـی بـه پـس بر می دارد. دوکدانی اسـت سـیاه با دوکـی و پنبه ای 

و رختـی زنانـه، دامنـی رسخ و روبنـده ای زرد.

پیـک می گویـد: »اکنـون پیـام هرمز بـزرگ، رسور ایران را بشـنو 

کـه گفت. این اسـت آن چـه در خور توسـت.«

خـون بـه چهـره بهـرام دویده اسـت. بـر می خیـزد: »آیـا رسورم 

هرمـز، دشـمنانی را کـه از شـش سـو، بـاال و زیر، چپ و راسـت، رو 

بـه رو و پشـت بـر او باریـده بودند، از یاد برده اسـت؟ پس آن روز 

را کـه بهریـن تدبیـر کاران را گرد هم آورد، پیش چشـم آورد که دِل 
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رسزمینـش زیـر تاخـت و تـاز سـم  اسـباِن رسکـش، ترک خـورده بود 

و آسـانش بـر ایـن بـی آبرویی سـخت می گریسـت. من شـهریاری 

را بـه او بـاز گردانـدم و از جنگـی که هیچ کس جز شکسـت پایانی 

برایـش منی دانسـت، پیروز باز گشـتم.«

- این فرجام، سزاوار توست و تو خود این نیک می دانی.

- کوتاهـی مـن چـه بود؟ که رسورم هرمز را از مرگ و رسزمینش 

را از ننگ رهاندم؟

- تـو پرمـوده را رنجانـدی. خویشـاوند رسورم هرمـز را کـه در 

زینهـارش بـود. تـو او را بـا تازیانـه زدی و دشـنام دادی.

- او مـرا خـوار شـمرد. خشـمگینم کـرد. پرمـوده کـه پرس سـاوه 

شـاه خیره رس اسـت. سـاوه شـاه که از من خواسـت رس به شـورش 

بردارم و با او همداسـتان شـوم و به جنگ رسورم هرمز برخیزم. او 

دخـرش را نیـز بـه من مـی داد. اینـک اگر نیرنگ سـاوه مـرا فریفته 

بـود. تـاج و تخـت هرمـز از آن که بود؟

- این پیام بود و من بیشر هیچ منی دانم.

پیـک مـی رود و بهـرام را بـا خیالـی هولنـاک تنهـا می گـذارد. 

گردیـه بـه بهـرام می نگـرد کـه رس در زانـو فـرو بـرده، می اندیشـد. 

آن چـه  از  گـوش  و  بشـوی  دیـدی،  آن چـه  از  »چشـم  می گویـد: 

شـنیدی، پـاک کـن. بیـا به تـاالر برویـم. آوای چنـگ ما را به شـادی 

می خوانـد. خـوش بـاش کـه ایـن نـربد از تـو پهلوانـی سـاخت چون 

رسـتم، چـون اسـفندیار؛ که  نامت تا همیشـه زنـده خواهند ماند.«

بهـرام همچنـان رس در زیـر دارد: »چگونـه از یـاد بـربم؟ هرمـز 

اینـک از مـن کینـی بـه دل گرفته کـه آب جیحون نیز سـیاهی آن را 

نخواهـد شسـت. مـا از خشـم او در امـان منی مانیـم. آتـش کیـن او 

خاکسـرم خواهـد کرد.«

گردیـه دسـت هـای بـرادر را در دسـت می گیـرد: »کار فـردا را 
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بـه فـردا بسـپار و امروز در اندیشـه اکنـون باش. به دیـروز بیندیش 

کـه در میـدان رزم بـودی، در خـاک و توفـان؛ و فلـک نیـز بـا تـو بر 

رس جنـگ بـود کـه شـنیدم بـاد بـا سـپاهیان دشـمن از رو بـه رو به 

سـویت می تاخـت. کـه تیر از هر سـو می باریـد و مـرگ آن چنان به 

تـو نزدیـک بـود کـه برگـی بـه شـاخه ای. اینک نـگاه کن. تـو درکنار 

منـی و مـن خرسـندی کامرانـی را در نـگاه تـو می خوانـم و گرمـای 

مهـر تـو را بـر دمل می بینـم؛ آن چنان که شـبنم، تابش خورشـید را.«

بهـرام رس بلنـد می کنـد: »او مـرا نشـناخت؛ آن چنـان کـه مـن 

بـودم. هرمـز می توانسـت پشـت بـه مـن دهـد و از گزنـد بـاد و 

توفـان در امـان باشـد.«

- اینـک می بینـم کـه در تـو جـز هرمـز نـام دیگـری نیسـت. 

اندیشـه ها  نیکوتریـن  بـارش  تـا  بـران  خـود  از  را  هرمـز  اندیشـه 

تـازه بدمـد. تـازه ات کنـد و در جـان پژمـرده ات روانـی 

- هرمـز... هرمـز... هرمـز... ایـن نـام اوسـت کـه می چرخـد و 

می چرخـد... و  می چرخـد 

گردیـه دور بهـرام می گـردد: »دور شـوید!  اندیشـه های پلید، او 

را رهـا کنیـد!« و بـاز چهـره به چهـره بهرام می نشـیند: »شـنیدم که 

در راه، رسداری کاه پیرزنـی را بـه نیـم بهـا خرید و پـس... خود بگو 

می خواهـم داسـتان را از زبـان تو بشـنوم.«

- بگذار برای روزهای دیگر. اکنون به تاالر برو...

گردیـه می خواهـد بهـرام را آن چنـان ببینـد که روز هـا در خیال 

بـه او اندیشـیده اسـت. گوشـش بـه گفتـاِر بهـرام نیسـت: »آری، 

شـنیدم کـه تـو فرمـان دادی رسبـاز را هان جا گردن زننـد که گفتی 

آن کـه پیرزنـی را بفریبـد، شایسـته نـام سـپاه مـن نیسـت. و اکنون 

کـه خـود منی گویـی، پـس بشـنو آن چـه را کـه بـر تـو گذشـت کـه 

داسـتان آن چنـان دیـده ام کـه چشـان تـو و آن چنـان شـنیده ام 
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کـه گـوش هـای تـو. کـه چـون زمـان رزم شـد، بـه سـپاهیان خـود 

گفتـی کـه ای نامـداران! اگـر می خواهید که ایزد یارتان باشـد و این 

بـازار تیره تـان را روشـن کنـد، کـم آزار و کـم زیان باشـید و به بدی 

هرگـز کمـر مبندیـد. اینـک تـو سـزاوار نـام پهلوانـی، پهلوانـی چون 

اسـفندیار؛ بـی پـروای نام و نشـان کـه در آرزوی آزادگـِی رسزمینت 

گام بـر مـی داری.«

بهـرام از جـا بـر می خیـزد: »گردیـه مـرا آن چنـان ببیـن کـه در 

برابـرت ایسـتاده ام. نـه آن گونه که در رویاهـای خود می خواهی.«

- تویـی کـه در برابـرم ایسـتاده ای و شـادم که اکنـون تو هانی 

کـه روز هـا آرزویش را در دل مـی پروراندم.

- پـس بـه تـاالر بـرو. بگـو سـپاهیان گـردم هـم آینـد تا مـرا آن 

چنـان کـه هسـتم ببینـی. مـن بیـش از آن کـه بایـد پیـش رفتـم. 

پرمـوده را تازیانـه زدم.

ابـروان گردیـه، چـون کانـی آماده تیراندزی، کشـیده می شـود: 

»در نگاهـت کبوتـری زندانی اسـت کـه می خواهد پر بگشـاید و بر 

شـانه ام بنشـیند. چشـم هایت را مبنـد. با من سـخن بگو!«

بهـرام پلـک بـر هـم می گـذارد: »بـه تـاالر بـرو. غمی اسـت در 

درونـم کـه تـا نگویـم رهایـم منی کند.«

 



بهـرام  کـه  آمده انـد  گـرد  جنـگ  جامـه  در  همـه  نامـداران، 

نزدیـک می شـود. بـا دوکدانـی در دسـت و چشـم هایی کـه گویـی 

بـه ناکجایـی دورتـر از دور، بـه هیـچ می نگـرد. بهـرام بـر زمیـن 

می نشـیند و پشـت دوکـدان پنهـان می شـود. سـپاهیان، یکـرسه از 

جـا می جهنـد؛ دهان شـان بـاز، چشم های شـان دریـده و رنـگ از 

رخسارشـان پریـده اسـت. پچپچـه می کننـد: »رسورمـان بهـرام، در 

جامـه پیـر زنـان چـه می کنـد؟ ایـن چیسـت کـه بـر رس کـرده؟ ایـن 

کـه می چرخانـد؟« دوکـدان چیسـت 

بهـرام آرام نشسـته اسـت. دوکـدان می چرخاند. نخ می ریسـد و 

هیـچ منی گویـد. پچپچه هـا بلنـد می شـود و اوج می گیـرد. گروهـی 

بـا دسـت راه بـر چشـم می بندند. یکی شمشـیر می کشـد تـا پهلوی 

خویـش پـاره کنـد و دیگـری سـیلی بـر چهـره می زنـد کـه بهـرام 

زبـان می گشـاید: »شمشـیر بیندازید! چشـم بـاز کنیـد! آب به چهر 

بپاشـید! آن چـه می بینیـد دروغی نیسـت کـه از این روز راسـت تر و 

آشـکارتر اسـت. ایـن پیـام هرمـز اسـت برای شـایان! و ایـن که در 

برابر تـان نشسـته اسـت، هـان بهرام چوبین اسـت. هـان رسداری 

کـه جهـاِن سـیاه را در برابـر شـاه سـپید کـرد. و ایـن پیـام رسورتـان 

هرمـز اسـت کـه روزی گفـت بهـرام، بـه مـردی و فرمانـربی، رسـتم 

دیگـری اسـت و درفـش رسـتم را در دسـتم گذاشـت. ولـی اینـک 

هرمـز، بهـرام را نـه شایسـته جامـه رزم و نـه درفش رسـتم می داند 
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کـه می گویـد ایـن رخـت پیـر زنـان اسـت کـه سـزاوار اوسـت. پیـر 

زنـان کـه کاری بیـش از نـخ ریسـی از دست شـان بـر منی آیـد.«

و اینک شورشی ست در میان رسداران:

- ای پهلـوان نامـور ما! اکنون که این پاسـخ دالورمردی توسـت، 

سـپاهیانت از سـگانی کمرند اگر در برابر چنین فرمانروایی پشـت 

کنند. خم 

- اینـک از او بیزاریـم کـه خنجـِر بـی مهـری اش سـینه مان را 

اسـت. شـکافته 

- ایـن دشـنامی اسـت نـه به گرامنایـه پهلوان ما، کـه به یک یک 

مـا و مـا دل از مهـر هرمز، پاک بـر گرفته ایم.

- اگـر پـاداش رنـج تـو ایـن خواری اسـت، پـاداش ناسـزای هرمز 

جز آشـوب سـپاه نخواهـد بود.

بهـرام بـر می خیـزد و دسـت بلنـد می کنـد کـه رسداران لب فرو 

بندنـد و خشـم فـرو خورنـد: »ایـن ناسـزا همـه بـرای مـن اسـت و 

در آن، شـا را هیـچ خـواری نخواهـد بـود کـه مـن خـود ایـن گنـاه 

پذیرفتـم آن گاه کـه بـا پرمـوده، خویشـاوند هرمـز، بدخو شـدم که 

اگـر چـه پرمـوده مـرا پسـت شـمرد، تازیانـه شایسـته اش نبـود. من 

بیـش از آن چـه بایـد پیـش رفتـم. مـن سـزاوار این خـواری ام.«

امـا آتـش خشـم سـپاهیان را سـخنان بهرام نـه، کـه آب جیحوِن 

خروشـان نیـز فرو منی نشـاند.

 



گردیـه از خـواب مـی جهـد، مـی رود لـب ایـوان. مـاه جامـه ای 

نقـره گـون بـر تـن رسوهـا دوختـه اسـت. گردیـه بـه مـاه می نگـرد 

و آرزو می کنـد کـه شـب، همچنـان مبانـد و سـپیده هیـچ گاه از 

راه نرسـد. مـاه در گـذر اسـت. مـاه بـه گیسـوان شـربنِگ بلنـدش، 

رنگـی مهتابـی زده اسـت. گردیـه بـه گیسـوان نقـره ای اش می نگـرد 

و می اندیشـد کـه بسـان پیـر زنـی شـده اسـت. درخواسـت می کند: 

»ای مـاه! ای کـه امشـب همـه هسـتی ات را به پای مـن ریخته ای، 

بایسـت! تـا همیشـه هـان جـا مبـان! خواب بـدی دیـدم. بهـرام را 

دیـدم کـه چهـره اش دگرگـون شـد. بهـرام چـون اژدهایی با سـه رس، 

سـه پـوزه و شـش چشـم بـر تخـت نشسـت. مـی ترسـم. ایـن چـه 

کابـوس رسکشـی بـود کـه مـرا چنیـن آشـفته کـرد؟ مـاه، ای بـزرگ! 

ای کـه در ایـن سـیاهی،نور دیـده منـی! ای کـه غم هـای مـرا در 

شـب های تنهایـی شـنیده ای و همیشـه رازدارم بـوده ای، شـومی این 

خـواب را از مـن دور کـن! بالگـردان!«

گردیـه در ایـوان می مانـد. کابـوس، چـون دزد ناپیـدای شـب، 

خـواب از چشـانش ربـوده اسـت.

گردیـه آن قـدر می مانـد و بـه مـاه چشـم مـی دوزد تـا سـیاهی، 

را می شـنود:  بـرادر  گام هـای  آوای  ببـازد.  رنـگ  روز  در سـپیدِی 

نشسـته ای؟« »این جـا 

- پیشـرها، خـواب خسـتگی از مردمـان می گرفـت. اکنـون باید 
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بیـدار مبانیـم تـا خسـتگِی خـواب از تـن بیـرون کنیـم. خواِب شـوم 

آن چنـان توانـم ربـوده اسـت کـه بیـدارِی درازی بایـد خسـتگی از 

تنـم بیـرون کند.

- نیک است، بگو!

- می ترسم زمانه تو را از من و تو را از خودت برباید.

بهـرام دسـت بـر شـانه گردیـه می گـذارد: »ایـن روز هـا بسـیار 

اندیشـناکی. از ایـن رو، خـواب پریشـان می بینـی.« گردیـه نـگاه به 

سـوی بهـرام می چرخانـد: »همیـن جـا مبـان! جنـگ را رهـا کـن!«

- یزدان را سپاس. اینک پیروزیم و جایی برای نگرانی نیست.

- پیـروزی را چـه سـود؟ زمانـی کـه پـاداش ایـن گونـه می بینـی. 

بیـا چـون مردمان سـاده، بی دلهـره جنگ، بی نیرنـگ تخت، زندگی 

چـون  دهقانـان،  و  شـبانان  چـون  آسـایش  و  بی نامـی  در  کنیـم. 

پیشـه وران و برزگـران.

بهـرام پشـت می کند: »دشـنام مگـو گردیـه! پهلـون را رزم زنده 

می کنـد، همچنـان که ماهیـان را آب.«

- هـر تیـر کـه بیشـر بینـدازی، دلـت سـخت تر می شـود و مهـر 

در تـو می میـرد. آیـا هرگـز شـنیده ای کـه دانـه در زمیـِن خشـک به 

بنشـیند؟ جوانه 

گردیـه  و  پاسـخی  هیـچ  بـی  می شـود،  دور  بهـرام خشـمگین 

می بینـد کـه بـه فرمانـش دروازه می گشـایند. بهـرام بر ابلـق، یگانه 

یـاور غـم هایـش، می نشـیند و می تـازد، به سـوی راهی کـه پایانش 

پیـدا نیسـت؛ بـه دور و دورتـر. آن جـا کـه نشـان از هیـچ آدمـی 

نیسـت. آن جـا کـه بتواند چنـدی رس بر خاک بگذارد و اشـک بریزد. 

آن جـا کـه هیـچ چشـم یگانـه ای او را نپایـد. بهـرام بـا پـا بـه پهلوی 

ابلـق می کوبـد. می تـازد. بـه کجـا؟ خـود نیـز منی دانـد. به هـر کجا 

کـه ابلـق بخواهد.



 و هنـوز روزی نگذشـته اسـت که رویای گردیـه، آرام آرام، پا به 

دنیای بیـداری می گذارد.

کـه اینـک ایـن گورخـر چیسـت در مرغـزار دور؟ کـه ابلـق را 

پـی خـود می کشـاند و بهـرام را کـه میهـان زیـن ابلق اسـت؟ پس 

آنـان از جنـگل انبـوه می گذرنـد و به دشـتی فراخ می رسـند. دورتر، 

بهـرام کاخـی بلنـد می بینـد. نزدیـک می شـود. چشـم می بنـدد و 

می گشـاید. نـه، کاخ همچنـان اسـتوار ایسـتاده اسـت؛ پـر شـکوه، 

مـه آلـود و زیبـا. سـتون هایش سـپید، قد کشـیده از زمیـن و رس در 

آسـان فـرو برده اسـت.

و  رسگشـته  بهـرام  و  می شـود  نزدیک تـر  و  نزدیـک  ابلـق 

رسگشـته تر: »هیـچ گوشـی بـاور نخواهـد کرد داسـتان آن چـه را که 

چشـم مـن اکنـون می بیند. کاش چشـم های بیشـری بود تـا دمل نیز 

دیـده ام را بـاور می کـرد.«

ابلـق در آسـتانه پلکانـی بلنـد، می ایسـتد و بهـرام کـه هنـوز 

پایـش بـه فرمانـش نیسـت، بـر فرشـی از دیبـای روم گام می نهـد و 

از پلـکان بـاال مـی رود. پـس به ایوانی بـزرگ می رسـد و در و طاقی 

بلنـد. در آن سـوی تـاالر، تختـی اسـت کـه درخشـش گوهرهایـش 

چشـم را خیـره می کنـد و بهـرام نزدیـک می شـود، زنـی را می بینـد 

نشسـته بـر تخـت زریـن. زن بـا اشـاره انگشـت، بهـرام را بـه خـود 
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می خواهـد. چهـره اش چـون بهـار، رسشـار از تازگـی و دو گیسـوی 

بافتـه اش، شـبی دراز و پـر رمـز و راز اسـت.

بهـرام نزدیـک می شـود. آن گاه به سـختی آوای زن را می شـنود 

کـه زمزمـه می کنـد: »پیـروز بـاد بهـرام بزرگ! کـه رسای مـن اکنون 

از نشـان پـای او رسافـراز اسـت و چشـمم از دیـدن دسـت های پـر 

توانـش، بـر آنـان کـه از چنیـن بختـی بی نشـان مانده انـد. خواهـد 

بالید.«

لرزشـی درون بهرام اسـت. رسما آن چنان درونش ریشـه دوانده 

کـه گویـی برفـی هفـت سـاله در آن خانه کرده اسـت: »بـا من بگو 

ای افسـون گر! نامـم را از کـه شـنیده ای و مرا از کجا می شناسـی؟«

زن، گویـی سـخن بهـرام را نشـنیده کـه بـاز زمزمه پـی می گیرد: 

»بهـرام، پهلـوان ایـران! بهـرام رسداری کـه از جنـگ بـا سـاوه شـاه 

پیـروز بـاز می گـردد. او کـه بـا دوازده هـزار سـپاه، صـد و بیسـت 

هـزار مـرد جنگـی را از پـا انداختـه و اینـک رسنوشـت، در جامـه 

گورخری، او را به سـوی خود کشـانده و به تاالر من آورده اسـت.«

بهـرام خیـره بـه زن می نگـرد: »بگـو این هـا را از کجـا می دانی؟ 

بگـو! مـن و گـور در رسارس جنگل تنهـا بودیم و بیگانـه ای در چهار 

نبود.« سـوی مان 

سـبز  زمـرد  تکـه  دو  چشـم هایش  در  می شـود.  خامـوش  زن 

اگـر  کـه  زانـو می افتـد: »خامـوش مشـو!  بـه  بهـرام  می درخشـد. 

منی خواهـی از خـود بگویـی، از بهـرام بگـو و از روزهایـی کـه پیش 

روی اوسـت کـه تـو بی گـان از فـردا نیـز چـون دیـروز آگاهـی.«

زن بـاز زمزمـه از رس می گیـرد: »بهـرام، پهلـوان نامـدار! بهـرام، 

پهلـوان ایـران! بهـرام، سـاالِر ایـران زمیـن! او کـه خنجر می کشـد و 

ایـران را چـون سـنگ در چنگ می گیـرد. بهرام که فرمانـروای مردان 

دلیـر اسـت و شـهریار ایران خواهد شـد.«
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زن واژه هـا را چـون ورد جادوگـران در دهـان می چرخانـد. پـس 

واژه هـا چـون رودی خروشـان در درون بهـرام جـاری می شـود و 

نـرم نـرم، شـیرینِی توانگری را چون نوشـیدنی افسـون کننـده ای در 

دهانـش می ریـزد. زن لـب فرو می بندد. بهرام می پرسـد: »شـهریار 

ایـران؟ چـه می گویـی؟ اندیشـه اش به خوابـم نیـز راه منی یابد. بگو! 

بیشـر بگـو! تـا کجـا پیـش خواهم رفـت؟ تا چـه زمان؟«

- بهـرام، ایـران را چـون سـنگ در چنـگ می گیـرد، امـا دیـری 

روان می گـردد. از دسـتش  و  کـه سـنگ آب می شـود  منی پایـد 

- منـی فهمـم. چـه می گویـی؟ سـنگ چیسـت و آب کجاسـت؟ 

بـزن و فردایـم را چـون  پـرده را کنـار  پیچیـده می گویـی.  سـخن 

خورشـید، پیـش چشـانم روشـن کـن.

امـا زن بـر زمردهـای سـبز پرده می کشـد و چـون مـردگاِن هزار 

سـاله خاموش می شـود.

بهـرام بـر ابلـق می نشـیند و بـه خانـه بـاز می گـردد؛ همچنـان 

کـه بـا خویـش، گفته هـای زِن جـادو را یـک بـه یـک بـاز می گویـد: 

»سـنگ در چنـگ می گیـرم و دیری منی پاید که سـنگ آب می شـود. 

مـن شـهریاری را چـون آب در چنـگ می گیـرم. اما شـگفت! چگونه 

می تـوان آب را در مشـت نـگاه داشـت؟«

 



چـون  سـخت،  و  آرام  چهـره اش  می نشـیند.  تخـت  بـر  بهـرام 

از هرمـز  سـپاهیان همچنـان  اسـت.  و چوبیـن  پیکـره ای خشـک 

می گوینـد. بیـراه  او  بـه  و  خشـمگین اند 

بهـرام سـخن آغـاز می کنـد: »سـپاهیان مـن، در شـکارگاه زنـی 

جـادو مـرا از خـواب رهانـد. نـاگاه دیدم که نـه آن چنان خـوارم که 

هـر جامـه ای هرمـز خواسـت بـر تن کنـم و نـه آن چنان ناتـوان که 

بـه وزش خشـمی  رس فـرود آورم. اکنـون بیـدارم. پـس مـرا ببخشـید 

کـه آن چـه کـردم و آن چـه گفتـم، همـه در خـواب گذشـت. مـن 

برخاسـته ام؛ پـر تـوان و اسـتوار و  از آن همـه خـواری و ناتوانـی 

بیزار.«

سـپاه، غریـو شـادی رس می دهـد. بهـرام از تخـت بـر می خیـزد 

و ایـن جنـگ اسـت کـه از دلـش فریاد بر مـی آورد: »پـس صندوقی 

بـزرگ آمـاده کنیـد و در آن تـا بـه رس تیـغ بریزید؛ تیغ هـای رس بر 

گشـته تـا نشـان سـپاه من باشـد کـه دل از مهـر هرمز بـر گرفته اند؛ 

کـه خـوش دارم صنـدوق بـزرگ را بـر اسـبی تیـزرو نهم و بـه هرمز 

هدیـه دهم.«

صنـدوق بـه شـتاب آمـاده می شـود. سـپاهیان تیـغ از نیـام بـر 

بـر می گرداننـد و یـک یـک در  بـه خشـم  تیـغ را  می کشـند. رس 

می ریزنـد. هـم  روی  صنـدوق، 
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کـه  رسخ انـد  گدازه هـای  چشـم هایش  مـی دود،  پیـش  گردیـه 

از آن هـا خشـم زبانـه می کشـد: »ای نامـوران، چـه می کنیـد؟ ایـن 

تیغ هـا نشـانه چیسـت؟ آیـا پیـام جنـگ می دهیـد؟ آیـا پیـروزی بر 

تـرکان، آن چنـان مسـتتان کـرده کـه از جنگ با سـپاه ایران هراسـی 

منی کنیـد؟«

پـی  شـد  و  آمـد  و  می نگرنـد  خامـوش  همچنـان  رسداران، 

می گیرنـد؛ چنـان کـه گویـی سـخنان گردیـه را هیـچ نشـنیده اند. 

امیـد هنـوز در دل گردیـه منـرده اسـت کـه می گویـد: »پشـیان 

شـوید از جنـگ! کـه آیـا هیـچ بـه رسانجـام کارتـان اندیشـیده اید؟ 

می خواهیـد خانه مـان زیـر و زبـر شـود؟ می خواهیـد دریـای خـون 

بـه راه بیندازیـد؟ خشـم هرمـز، مـا را به آتش می کشـد. اندیشـه ای 

دیگـر کنیـد کـه ایـن چنیـن، رسانجام مـان مـرگ اسـت.«

یـک رسداران خیـره  یـک  پـس دور می چرخـد و در چشـان 

می شـود: »زنـان و کودکان تـان را از یـاد برده ایـد؟ نگاه شـان کنیـد. 

گل هـای رسخ را بـر لبان شـان ببینیـد و چهچـه بلبـالن بیـدل را از 

دهان شـان بشـنوید. چگونـه می توانیـد دل هـای پر آرزوی شـان را با 

دسـت خویـش در گـور بگذاریـد؟«

بهـرام پیـش می آید. دسـت گردیه را می کشـد و او را خشـمگین 

بـر تخـت می نشـاند: »خاموش شـو. ای بدگان! چرا شکسـت؟ چرا 

خـواری؟ چـرا تـرس؟ آیا از یاد برده ای سـاوه چگونه بـر خاک افتاد؟ 

آیـا ده هـا هـزار سـپاهش را همین مردان تـار و مـار نکردند؟ هرمز 

را مـا بـه پیـروزی رسـاندیم. اینـک چـرا در برابر ناسـزای او خاموش 

مبانیـم؟ چـرا توان مـان را نادیـده بگیریـم؟ مـا پیـروز می شـویم و 

هرمز به سـزای گسـتاخی اش خواهد رسـید. او و سـپاهش زیر سـم 

اسـبان مـا چون مـوری له خواهند شـد.«

- بلنـد پـروازی می کنـی، بـرادر! سـپاه او از سـپاه تـرکان بیـش 

اسـت. بـزرگ اسـت. او را کوچـک مگیـر.
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بهـرام رو بـه ایـزد گَُشسـب می کنـد که رسداری شایسـته اسـت: 

»ای تیـغ زن! ای شـیر تازَنـده اسـب! تـو بگـو! آیـا شکسـت هرمـز 

آرزویـی نابجاسـت؟ یـا تخـت او سـزاوار ما نیسـت؟«

ایـزد گشسـب رس خـم می کنـد: »رسورم! دمـی آزادی از بندگـی 

ُمـدام برتـر اسـت. مرگ را بپذیر، امـا خواری را هرگـز. فرمانروا باش 

کـه در خـور توسـت و بنـده نباش که شایسـته مزدوران اسـت.«

لب هـای بهـرام چـون غنچـه ای می شـکوفد: »دسـت از تـالش 

نبایـد شسـت کـه بخشـش یزدان اسـت. همدان گُشسـب تـو چیزی 

» بگو!

- ای ارجمنـد! تنهـا ابلهاننـد کـه از بـِد نیامـده، می گریزند. خود 

را بـه پـروردگار بسـپار. دسـت بـه سـوی خرمـا دراز کـن و از خـار 

مرس!

- تو راه را چگونه می بینی؟

- هـر چـه پیچان تـر، بهر و هرچـه تیره تر، خوش تر. کـه پهلوان، 

منی شناسد. آسانی 

گردیـه بـر می خیـزد. آشـفته اسـت: »پـای کـچ برداشـته اید. بـه 

بیراهـه می رویـد.«

بهـرام می گویـد: »تـو از فرمانروایـی چـه می دانـی؟ تـو از راه و 

رسـم پهلوانـی چـه آموختـه ای که این چنین بر می آشـوبی و سـخن 

چـون تیـر از دهـان می باری؟«

- آن قـدر می دانـم کـه پهلوانـان پیشـین، رسـتم و گـودرز کـه 

چشـم روزگار چـون آنـان بـاز نخواهـد دیـد، هرگـز آرزوی تخـت 

در رس نپروراندنـد کـه می دانسـتند چنیـن خواسـته ای، بی پشـتوانه 

دودمـان و گوهـر، ناسـزایی بیـش نخواهـد بـود و رسانجامی شـوم 

خواهـد داشـت. قبـاد چـون بـه... .
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بهـرام در سـخنش مـی دود: »دیـروز را به دیروز بسـپار و امروز 

سـخن از امـروز بگو!«

- امـروز، آری امـروز نیـز چـون سـاوه شـاه آرزوی نگیـن و کاله 

در رس پرورانـد، بـه دسـت تـو رهسـپار دیـار مردگان شـد. پس نیک 

بیندیـش کـه آرزوی پلیـد، جـز پلیـدی برایـت بـه ارمغـان نخواهـد 

آورد.

- سـخن بـه نرمـی بگـو که مردان نیـز زهره آن ندارنـد که با من 

این چنین درشـت بگویند.

- سـخن درشـت می گویـم شـاید کـه چـون تیـر در دلت نشـیند 

و زخمـش تـا جـاودان در یـادت بـه یـادگار مبانـد. کـه ایـن تیـر اگر 

درسـت نشـیند، تـو را از بسـیاری خنجـر دشـمنان و تیـغ دوسـتان 

خواهـد رهانـد. پـس اکنـون از هرمز برس که او سـیصد هزار سـوار 

دارد؛ سـوارانی کـه از جـان و مـال می گذرنـد.

بهـرام آرام می شـود کـه می دانـد گردیـه از مـرگ او ایـن چنیـن 

هراسـیده اسـت. می گویـد: »بـه مـن نـگاه کـن! آیـا مـرا کوچک تـر 

از هرمـز می بینـی؟ آیـا بـرادرت را در برابـرش خـوار می خواهی؟ او 

بـرای مـن، رسدار پیـروزش، دوک و پنبـه هدیـه فرسـتاد؛ رسداری که 

چـون بـر اسـب جنـگ نشـیند، نـه از هرمـز نشـانی خواهـد ماند و 

نـه از تـاج و تختش.«

- اما هرمز رسور توست و رسور رسزمین تو.

- او از دشـمنان اسـت و هـان بهـر که نامـش از رسزمین ایران 

شود. پاک 

- پـس برخیـز و آمـاده جنـگ شـو. اما از یـاد مرب ایـن روز را که 

آن چـه بایـد بـا تـو گفتـم. و تو خـود به خود سـتم کـردی و آز را بر 

دانشـت برتری دادی.

سـپاهیان  مـی رود.  بیـرون  تـاالر  از  و  می گویـد  ایـن  گردیـه 
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بـر می خیزنـد و فریـاد می کننـد: »پاینـده بـاد بهـرام! رسور مـا و 

زمیـن!« ایـران  فـردای  فرمانـروای 

***

گشـوده  چـون  کـه  اسـت  صنـدوق  هـان  هرمـز،  پاسـخ  و 

بـه  را  اندیشـههرمز  بهـرام  شکسـته.  هـای  تیـغ  از  پـر  می شـود، 

ریشـخند می گیـرد: »مـن تیـغ نیسـتم کـه هرمـز آن را بشـکند؛ مـن 

چوبیـن.« بهـرام  بهرامـم، 

گردیـه پـرده را کنـار می زنـد. بـاز در مقابـل پنجره می ایسـتد و 

ایـن بـار نـه بـه راه که با آسـان چشـم مـی دوزد: »ابرهای سـیاه از 

راه می رسـند.«

بهـرام صنـدوق را واژگـون می کنـد: »امـروز، همیـن جا سـوگند 

یـاد می کنـم کـه هرمـز را بـه سـزایش برسـانم کـه او اگر آبـی روان 

شـود، چـون سـنگ بـر رسش می ایسـتم و اگـر در زمیـن فـرو رود، 

چنگـش  بـه  باشـد  کـه  هرجـا  و  می دوانـم  ریشـه  درخـت  چـون 

مـی آورم.«

ارغوانـی اش،  جامـه  در  گردیـه،  می گیـرد.  در  آذرخشـی 

بـا دسـت، گـوش می پوشـاند کـه نشـنود.  خشـمگین تر می منایـد. 

بهـرام نزدیـک می آیـد: می شـنوی؟ هـر کجـا کـه باشـد، بـه چنگش 

مـی آورم.«

گردیـه آن چنـان بـه بهـرام می نگرد کـه گویی نه هیچ می شـنود 

را می کشـد. می گویـد:  پـرده  بهـرام آشـفته  نـه هیـچ می بینـد.  و 

»دسـت بردار. بشـنو و ببین این زندگی اسـت که مرگ از پی دارد؛ 

همچنـان جنـگ کـه سـازش. و این ها آن چنـان در هـم تنیده اند که 

تـار و پـود، در فـرش و آب در خـاک، در گل؛ و در دوری، آن چنـان 

بـه هـم نزدیکنـد که شـب بـه روز و خار بـه گُل.«

گردیـه بـاز پرده می گشـاید و به آسـان چشـم مـی دوزد. بهرام، 
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خشـمگین، چهـره گردیـه را بـه سـوی خـود بـر می گردانـد: »به من 

نـگاه کن. پاسـخ بده!«

- بـه آذرخـش گـوش می دهـم کـه دشـنام می دهـد بـه هرچـه 

جنـگ و دشـنام آسـان را می شـنوم تـا در برابـر ناسـزای تـو بردبار 

شوم.

- تو دیوانه شده ای.

- جنـگ را در آسـان می بینـم و از جنـِگ در زمیـن بیزارتـر 

می شـوم.

- تو از مرگ من می هراسی، می دانم.

- آن روز کـه رویـای جنـگ در دل پرورانـدی، تـو را چون امیدی 

که داشـت تـازه می بالیـد، زنده در گور گذاشـتم.

- امـا گردیـه، پهلـوان در جنـگ زندگـی می یابـد؛ همچنـان کـه 

ماهـی در آب و در نـربد اسـتوار می شـود؛ همچنـان کـه گیـاه در 

خـاک ریشـه می دوانـد و در برابـر توفـان می  ایسـتد.

ابر هـا می بارنـد. گردیـه می خواهـد پـرواز کنـد و چـون ابری از 

آسـان ببـارد. می گویـد: »سـخن های زیبـا می گویـی، ولـی در رس 

اندیشـه های زشـت داری و در دل، آزی پلیـد. مـرا فریب مده که از 

خـودت بـه تـو نزدیک ترم.«

بهـرام چـون شـیری زخمـی بـه خـود مـی پیچـد: »آری! در رس 

اندیشـه جنـگ دارم و در دل، هـوای شـهریاری.«

- می دانستم.

هـوا  بـه  و  مـی آورد  بیـرون  انگشـت  از  انگشـر  بهـرام  پـس 

می انـدازد: »زمـان فرمانروایـی مـن هـان انـدزه کوتـاه خواهد بود 

کـه در هـوا مانـدن این انگشـر. می دانـم. اما به فرمانروایی سـخت 

بی تابـم.«
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گردیـه بـه ایـوان مـی رود. بـه خـاک تشـنه می نگـرد کـه آب در 

جـان خـود می گیـرد. بـه درختـان نـگاه می کنـد، بـه برگ هـا کـه 

قطره هـای بـاران را چـون مرواریـد در بـر گرفته انـد. برگ هـا پنـد 

آسـان را آویـزه گـوش خـود کرده انـد. گردیـه می اندیشـد: »کاش 

انسـان بسـان آب بود یا برگ. کاش بهرام، پند هسـتی را می شـنید.«

گونه هایـش  بـر  بـاران  می گیـرد.  آسـان  سـوی  چهـره  گردیـه 

می شـوید. را  غـم  و  می ریـزد 

 



بهـرام می اندیشـد بـا خویـش که زمان درنگ نیسـت کـه هرمز، 

بـی هیـچ گانـی، پیش از آن که صندوق بفرسـتد، در پی گوشـالی 

او بـوده اسـت. بهـرام بـه راهـی نیـک می اندیشـد کـه او را در نربد 

بـر هرمـز، پیـش انـدازد. پـس ایـزد گشسـب را بـه تـاالر می خوانـد: 

»بایـد هرمـز را پشـت رس گذاریـم. او اینک از ما پیش افتاده اسـت 

و تـا پایـان این بـازی، راهی نیسـت.«

بنویسـم.  تـا  »بگـو  می گیـرد:  دسـت  در  قلـم  گشسـب،  ایـزد 

نامـه ای بـرای خاقـان چیـن، پرمـوده، بفرسـت! دل او را بـه مهـر 

بگـردان.«

- چگونه؟ نامه ای برای او که دشمن من است؟

- خاقـان، دشـمن مـا و دوسـت هرمـز  اسـت. پـس دشـمن را 

دوسـت خـود کـن و از نیـروی هرمـز بـکاه.

می گویـد:  مـی دوزد.  گشسـب  ایـزد  دسـت  بـه  چشـم  بهـرام 

»بنویـس کـه مـن، بهـرام چوبیـن، از کـرده خود سـخت پشـیانم و 

اینـک او را چـون برادر بـزرگ خود ارج می نهم و دوسـت می دارم. 

بگـو دیـروز را چـون خواب شـوم از یاد بـرب و از امروز، مرا دوسـت 

تـازه خویـش پنـدار کـه در کنـار تـو ام. کـه مـرز رسزمیـن تـو و من 

یکـی اسـت و مـا را از هـم هیـچ جدایـی نیسـت. پـس ایـن نامه را 

بـا دلـی پُـر از رشم و رسی پـر از پشـیانی، بـه سـوی تو می فرسـتم 
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تا دسـت دوسـتی ام را بفشـاری و مـرا از درگاه مهربانـی ات نرانی.«

گشسـب،  ایـزد  »منی دانـی  می گـذارد:  هـم  بـر  چشـم  بهـرام 

منی دانـی از آن روز کـه در آن دشـت دور زن جـادو را دیـدم، در 

دمل چـه هیاهویـی اسـت. آرزوی تخـت، چون مردابی، مـرا به درون 

می کشـد... آیـا هنـوز بـه مـن ایـان داری؟«

- ایـان دارم. امـا امـروز زمان نشسـن و رس در گریبان اندیشـه 

فـرو بـردن نیسـت، کـه امـروز زمـان ایسـتادن و آسـتین بـاال زدن 

اسـت. برخیـز، رسورم!

بهـرام از جـا می جهـد و ایزد گشسـب را در آغـوش می گیرد: »و 

تـو تا همیشـه در کنارم خواهـی ماند؟«

- خواهم ماند.

- و به فرمان من خواهی بود؟

- خواهم بود.

نـو در رس دارم کـه جـز  بهـرام پچپچـه می کنـد: »اندیشـه ای 

تـو بـه هیـچ کـس نخواهـم گفـت. امـروز تنهـا کسـی کـه نیرویـش 

می توانـد قلمـرو هرمـز را بیاشـوبد، پـرسش خـرسو اسـت. و آن دو 

اینـک در کنـار هم انـد و مـا را توان جنگیدن با هر دوشـان نیسـت. 

پـس بایـد در آغاز دست های شـان را از دسـت یکدیگـر در آوریم و 

بـه نیرنگـی دل شـان را بـه هـم چرکیـن کنیم.«

- باید به دنبال چاره ای بگردیم.

- می خواهم به نام خرسو سکه زنیم.

- خرسو؟ اما او که هنوز فرمانروا نیست.

- ایـن آتـش خشـم هرمز را بـر می افروزد. او می اندیشـد پرسش 

هـوای جانشـینی پـدر را در رس دارد و ایـن چـون شـکافی میـان آن 

دو پدیـد می آیـد، بـاز و بازتـر می شـود و رسانجـام آن هـا را از هـم 
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می کند. جـدا 

ایـزد گشسـب رس خـم می کنـد: »تـو بسـیار دانایی کـه پهلوانان 

را تنهـا زور بـازو از مـرگ منی رهانـد و بـه بلندی منی رسـاند.«

- پـس اکنـون نامـه ای دیگـر بنویـس و ایـن بـار بـرای هرمـز. 

بنویـس کـه مـن، بهـرام چوبیـن، از دیـدن سـکه های خـرسو بسـیار 

شـادم کـه چـون خـرسو بر تخـت نشـیند، رس بـه فرمـان او خواهم 

نهـاد و بیابـان و دشـت را از خـون دشـمنانش دریـا خواهـم کـرد 

کـه او بـه شـهریاری سـزاوارتر اسـت؛ که او وفـادار اسـت و اگر چه 

نامـش از توسـت، جانـش فرسـنگ ها از تـو دورتـر اسـت.

 



بهـرام می گویـد: »اکنـون بی گان خرب سـکه ها به هرمز رسـیده 

اسـت. او را می بینـم کـه چـون شـیری زخـم خـورده، خشـمگین به 

خـود می پیچـد. ایزد گشسـب! سـپاه را آماده کن کـه رسانجام زمان 

جنـگ با هرمز فرا رسـیده اسـت.«

پیشـکار در بـاز می کنـد: »رسورم! مـردی زخمـی از راهـی دور 

آمـده. گفتـم رس در راه داریـد، پافشـاری کـرد و گفـت کـه از هرمز 

برای تـان خـرب آورده اسـت.«

بهـرام رس تـکان می دهـد. پـس مـرد زخمـی خـود را بـر زمیـن 

می کشـد و پیـش می آیـد. بـه بهـرام می نگـرد و درود می گویـد. آن 

گاه بـه پیشـکاران و قـراوالن می نگـرد. بهـرام دسـت بـاال می بـرد تا 

تنهای شـان بگذارنـد. اینـک تنهـا اوسـت. ایـزد گشسـب و گردیه که 

تـازه خـود را بـه تاالر رسـانده اسـت.

مـرد نالـه می کند: »رسورم. خـرسو از خاک هرمز بـه آذربایجان 

گریخت.«

بهـرام شـادی پنهـان می کنـد: »چـه کفـران کرده ایـم کـه چنیـن 

کیفـری سـزاوار ماسـت؟ پـرس از پـدر می گریـزد؟ بیشـر بگـو!«

- خـرسو دانسـت کـه پـدر، فرمـان بـه مرگـش داده و از سـکه 

زدنـش بـه نـام خـود آگاهـی یافتـه اسـت.

بهـرام شـگفت زده پیـش می دود و مـرد را از زمین بلند می کند: 
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»چـه می شـنوم؟ پـرس بـه نـام خـود سـکه می زنـد؟ زمانـی کـه پدر 

بـر تخـت نشسـته اسـت؟ بی گـان، کیفـر ایـن گسـتاخ جـز مـرگ 

نیسـت؛ کـه هرمـز هرکجـا باشـد، خـرسو ر ا خواهـد یافـت و کیـن 

خـود خواهد سـتاند.«

مـرد زانـو می زند: »گروهی از سـپهبدان و رسداران به جانبداری 

از خـرسو برخاسـته انـد. در بیـن رسان، جدایـی افتـاده. هرمز چون 

گرگی تشـنه اسـت؛ تشـنه خوِن رسورم که تو باشـی.«

بهـرام پـس می کشـد: »شـگفت نیسـت اگـر زمیـن بـه آسـان 

و  دیدیـم  نادیده هـا  امـروز  کـه  کنـد  آتشفشـان  آسـان  و  ببـارد 

شـنیدیم.« ناشـنیده ها 

ایـزد گشسـب خشـمگین چشـم تنـگ می کنـد: »تشـنه خـون 

بهـرام؟ بـه پـاس دلیـری و مردانگـی اش در جنـگ؟ بـه پـاس آن کـه 

دشـمن او سـاوه شـاه را بـه خـون کشـید؟ هرمـز را چـه می شـود؟ 

اینـک کـه پـرس او می آشـوبد، خشـم بـر بهـرام، رسدار رسداران و 

می گیـرد؟« پهلوانانـش  پهلـوان 

گردیـه چهـره با دسـت می پوشـاند: »می دانسـتم. آرامـش از ما 

می گریـزد؛ همچنـان که آب از کویر و شـکوفه از زمسـتان.«

مـرد بـا دسـتی لـرزان گردیـه را بـه آرامـش می خوانـد: »نگـران 

نباشـید کـه هرمـز، وزیـرش آییـن گشسـب را بـه ایـن سـو فرسـتاد. 

آییـن گشسـب مـرا که همسـایه اش بـودم، از زندان هرمـز آزاد کرد. 

مـن در راه بـا او بـودم.«

و رو بـه بهـرام می کنـد: »گفتـه بودنـد بـه دیـدارت می آینـد 

هرچـه  بـا  بسـپارند  تـو  بـه  را  ایـران  از  بخشـی  فرمانروایـی  تـا 

خواسـته و زر کـه بخواهـی. گفتـه بودنـد کـه این هـا همه بـه پاس 

دالورمردی هـای توسـت. امـا مـن بـه آییـن گشسـب نزدیـک بودم. 

پـس در میانـه راه فهمیـدم کـه اندیشه شـان مرگ توسـت. نه چیزی 





بهرام و گردیه

45

دیگـر. منی توانسـتم تـاب بیـاورم. ایـن ننگـی بـود بـرای مـن. مـن 

خنجـر زدن از پشـت منی توانسـتم. خـواب از چشـم هایم گریختـه 

بود.«

ایزد گشسب فریاد می زند: »پایان داستان را بگو!«

- می گویم، بهرام! که تو از هرمز برتری و شایسته تر!

مرد این را می گوید و ناتوان بر زمین می افتد: »آب!«

بهـرام پیـش مـی دود: »برخیـز و بگـو! آییـن گشسـب چه شـد؟ 

آیـا تـو پیشـر گریخته ای و خـود را به ما رسـانده ای؟ اینـک آنان به 

کجـا رسـیده اند؟«

مرد می نالد: »من به آیین گشسب گفتم...«

خـرب چینـی رنـگ پریـده در باز می کنـد: »آیین گشسـب در راه 

کشـته شـده. او بـا سـپاهی بـه سـوی شـا می آمـده بـرای آشـتی و 

یکـی از نزدیکانـش، در شـب خونـش را بـر زمین ریختـه. همراهان 

او گریخته انـد. گروهـی بـه نـزد خـرسو و گروهـی بـه نـزد هرمز.«

همه نگاه ها به سوی مرد می چرخد.

مرد باز می نالد: »من... من او را کشتم.«

بی گـان  اکنـون  »و  می شـود:  خیـره  مـرد  در چشـان  بهـرام 

بـه  ایـن رسسـپردگی، هرآن چـه می خواهـی  پـاس  بـه  می خواهـی 

پایـت بریـزم؟ می خواهـی بـه پـاس ایـن نفـس کـه هنـوز می آیـد و 

مـی رود، تـو را از ایـن پسـتی بـه بلنـدی رسـانم و رسدارت کنـم؟«

زمیـن می نشـیند  بـر  مـرد خانـه می کنـد.  نـگاه  در  شـادمانی 

»رسورم!« راسـت: 

- امـا بـدان کـه مـن رسدار فرومایـه منی خواهـم کـه تـو فرمـان 

نـربدی. تـو که خنجر زدن از پشـت منی توانسـتی، همسـایه ات را به 

خـون کشـیدی. تـو بـه هرمـز نیز پشـت کردی کـه رسورت بـود؛ که 
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چشـم بـه دسـت من داشـتی. اینک از مـن چه می خواهـی؟ چگونه 

می توانـم به وفـاداری ات امیـد دارم؟

- با تو وفادار خواهم ماند. سوگند می خورم!

- مـرا نکوهـش مکن که خردمند، مار از آسـتین بیرون می کشـد 

و بـه دور می اندازد.

پس به چشم زدنی نیزه داران پیش می آیند: »بربیدش!«

مـرد را کشـان کشـان می برنـد. گردیـه فریاد هـای مـرد زخمی را 

می شـنود کـه زار می نالـد و می گریـد. می گویـد: »فرمـان مـرگ او 

را می دهـی؛ چـون رسورش را بـه نیرنـگ کشـت و خـود اندیشـه ای 

چنیـن پلیـد در رس می پرورانـی؟«

- از چه سخن می گویی، گردیه؟

- مگـو کـه تـو خـود در اندیشـه جنـگ بـا فرمانروایـت هرمـز 

نبـودی کـه رخـت رزمـی کـه بـر تـن داری، گـواه سـخن من اسـت.

بهـرام بـه جامـه جنـگ می نگـرد و می خنـدد: »از اندیشـه خود 

بسـیار پشـیانم. جنـگ بـا خـرسو، هرمـز را بس اسـت کـه او خود 

پـاک توانـش را در ایـن نـربد خواهـد باخـت. اسـب های آنـان در 

میـدان نـربد می تازنـد. خـاک را شـخم می زننـد و بـرای بذرافشـانی 

مـن آمـاده می کننـد.«

گردیـه روی بـر می گردانـد و بـه پنجـره، همـدم روز و شـبش، 

پنـاه می بـرد: »سـواری دیگـر خـاک بـه هـوا کـرده. پیداسـت او نیز 

پیامـی دارد.«

 



بهـرام آرام اسـت: » خـرب هـر چه باشـد، من آسـوده ام که آن چه 

خواهد شـد، جز خواسـت یزدان نیسـت.«

- کاش یـزدان تـو را پهلوانـی می خواسـت در آرزوی آسـایش و 

شـادمانی مـردم رسزمینش، نـه آزمندی کـه جز فرمانروایـی آرزویی 

در دل منی پـرورد.

چـه  می نشسـتی،  بـرادرت  جـای  اگـر  بگـو  اینـک  گردیـه   -

یـا  می خواسـتی  بـر  هرمـز  رسورت  پشـتیبانی  بـه  می کـردی؟ 

بـا خرسویـی کـه بـر پـدر شـوریده اسـت و بـه نامـش سـکه زده، 

می شـدی؟ همداسـتان 

گردیـه می اندیشـد: »با خرسو همداسـتان منی شـدم. امـا آرزوی 

جنـگ بـا پدر و پرس را هم منی کردم. شـاید کسـی در ایـن میانه، به 

نیرنگـی، دل آن دو را بـه هـم تیـره کرده اسـت. شـاید می توانسـتم. 

انگیـزه ایـن کینـه را بیابم و دل شـان را به هم نـرم کنم.«

چـرا  کـه  دانسـتم  »اکنـون  می گشـاید:  خنـده  بـه  لـب  بهـرام 

شـهریاران، همیشـه از مرداننـد و تاج و تخت هیـچ گاه زیبنده زنان 

نیسـت. دلسـوزی زنـان تنهـا بـرای پرورانـدن فرزندان نیکوسـت که 

چـون بـر تخت نشـینند، رسزمین شـان را یـک روزه از کـف خواهند 

داد و دشـمنان، دارایی شـان را بـه تـاراج خواهنـد بـرد کـه زنـان...«

جـای  »اگـر   می گویـد:  آرام  و  می زنـد  پـس  را  گردیـه خشـم 
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مـادرم بـودم، از خداونـد می خواسـتم کـه بـه تو نـه زور بـازوی ده 

مـرد جنگـی و نـه فـن آوری برتریـن تیرانـدازان کـه خـرده ای مهر و 

فروتنـی ببخشـاید؛ اندکـی گذشـت و قـدر شناسـی.«

- آزرده شدی خواهر؟

- نـه، کـه چشـانم یـاد گرفتـه انـد آن چـه را کـه می بیننـد، بـر 

شـنیده هایی سسـت و بی ریشـه برتـری دهنـد. آن هنـگام که دیدم 

زنـان بهریـن پرسـتارانند و آمـوزگاران و مـادران؛ و مـردان بهریـن 

جنگجویـان و رزم آوران و تخـت نشـینان، دانسـتم کـه بخشـایش 

پـروردگان بـر زنـان بسـیار بیش از مردان اسـت که اگر هـر دم هزار 

بـار شـکر ایـزد بـه جـای آورم، بـاز بسـیار کـم گفتـه ام کـه تـا نفس 

دارم وامـدار اویم.

ایـزد گشسـب، خیـره بـه گردیـه می نگـرد. می گویـد: »می بینـم 

کـه زنـان در سـخنوری نیـز از مـردان پیشـی گرفته انـد. اگـر چـه 

خواهـر بهـرام را بـا دیگـر زنـان متیـز بایـد داد.«

گردیـه می پرسـد: »چـرا مـن خواهـر بهـرام باشـم و بهـرام برادر 

مـن نـه؟« لب هایـش چـون گل های رسخ می شـکفد.  ایزد گشسـب 

رس فـرو می بـرد و چیـزی منی گویـد. بهـرام بلنـد می خنـدد.

گردیـه رو بـه بـرادر می کنـد: »و خنـده تـو، نـه از سـخن مـن 

کـه از شـادمانی درونـت می جوشـد. تـو از اندیشـه جنـگ هرمـز 

و خـرسو بسـیار خرسـندی. یخ هـای بخـل و کینـه، قطـره قطـره در 

دلـت آب می شـود و آتـش درونـت را فـرو می نشـاند.«

بهـرام بلنـد و بلند تـر می خنـدد: »کامـم را تلـخ مکـن، گردیـه. 

خنـده مـن از چیـز دیگـری اسـت. خـرسو بـه نـام پرویز سـکه زده، 

ولـی تـوان رویارویـی بـا او را نـدارد. ایـن خنـده دار نیسـت؟ ایـزد 

گشسـب تـو بگـو...! او چـون کـودکان، از جنـگ با هرمز ترسـیده و 

اسـت.« گریخته 
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ایـزد گشسـب بـا بهـرام همـدم می شـود. آوای خنده شـان در 

تـاالر چـرخ می زنـد. 

گردیـه رو بـه آسـان می کنـد. گنجشـکی بـه شـتاب به سـویش 

می آیـد. سـخت بـه چارچـوب می خـورد و بر زمیـن می افتـد. بهرام 

آرام می پرسـد: »مـرده؟«

گردیـه، گنجشـک را در دسـت می گیـرد و نـوازش می کنـد: »نه، 

قلبـش تنـد می تپد.«

بهـرام می گویـد: »بیچـاره! چارچـوب پنجـره را ندیـد. سـیاهی 

چشـانت هـوش از رسش بـرُد.«

هوشـش  بـه  دانـه  و  آب  کمـی  »اکنـون  می گویـد:  گردیـه 

مـی رود. بیـرون  تـاالر  از  و  مـی آورد.« 

کـه  اسـت  »در چشـانش جادویـی  ایـزد گشسـب می گویـد: 

هـوش از رس می بـرد و در سـخنش نیرویـی اسـت که ُمهـر بر دهان 

می زنـد.«

بهرام رس تکان می دهد: »او از آغاز این چنین بود.«

پیشـکاری نفـس زنان خـود را به پای بهرام می انـدازد: »زندانیان 

گریخته انـد. بند هـا بـاز شـده. بنـدوی و گسـتهم، بـه جانبـداری از 

خواهـرزاده خـود، خـرسو، بـه ایـوان هرمـز رفته انـد. تـاج از رسش 

برداشـته اند و در چشـم هایش میـل گداختـه کرده انـد. اینک هرمز 

در تیسـفون در بنـد آن هـا زندانـی اسـت و آنـان خـرسو را به تخت 

فراخوانده انـد.«

نـگاه بهـرام مـی درخشـد: »نزدیـک اسـت. زن جـادو راسـت 

گفـت.«

ایـزد گشسـب بـر می خیـزد. دسـت بـر شـانه بهـرام می گـذارد 

و در گوشـش زمزمـه می کنـد: »چـه می کنـی؟ تـو می خواسـتی بـه 
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پشـتیبانی خـرسو، بـه جنـگ با هرمـز برخیزی. بـرای هرمز نوشـتی 

کـه از دیـدن سـکه های خـرسو بسـیار شـادی. پس اینـک که خرسو 

بـر تخـت می نشـیند، بایـد رس بـه فرمـان او فـرود آوری کـه او را 

وفادارتریـن رسداران خوانـده ای.«

- آن نامه ای بود میان من و هرمز که تو آن را نوشـتی و کسـی 

جز ما از راز آن آگاه نیسـت.

- مـن هنـوز بـه جنـگ هرمـز برنخاسـته ام و آییـن گشسـب، 

فرسـتاده هرمـز نیـز در راه کشـته شـده. هیـچ کـس از آن نامـه و 

اندیشـه های پیشـین من آگاه نیسـت؛ جـز هرمز کـه در بند زندانی 

اسـت و تـو کـه ُمهـری از ِمهر مـن به لـب داری. پس خامـوش باش 

کـه بایـد آن چنـان بنایـم کـه از خـواری هرمـز بسـیار غمناکـم. او 

روزی بـزرگ مـن بـوده و مـن بـه جانبـداری از آن نامـدار برخواهم 

خاسـت. پـس سـپاه را آمـاده کـن ایزد گشسـب، کـه رسانجـام زمان 

جنـگ بـا خـرسو فرا رسـیده اسـت.

 



کـه  آن  بـی  می بینـم  کـه  شـکر  را  »یـزدان  می گویـد:  گردیـه 

آمـده ای.« بـاز  راه  از  زنـی،  تیـغ  و  کشـی  شمشـیر 

و بهـرام را در آغـوش می کشـد. گیسـوان سـیاهش را بـر شـانه 

ریختـه و جامـه ای الجـوردی بـر تن کرده اسـت: »شـادم که دسـتت 

بـه فرمـان دلـت گـوش می دهد.«

نـگاه بهـرام چون یخ رسد اسـت و دسـتش چون چوب، خشـک: 

»از چـه می گویی؟«

- می دانسـتم کـه اگـر چـه بـه جنـگ می اندیشـی، دلـت بـه آن 

خشـنود نیسـت. در دلـت کودکـی اسـت کـه بـه مهر می اندیشـد و 

گرسـنه دالوری و پایمردی اسـت. تو کودِک درونت را همیشـه سـیر 

نگاه مـی داری.

بهـرام چشـم تنـگ می کنـد: »گردیـه، خـود را فریـب مـده! من 

جـز بـه جنـگ منی اندیشـم کـه اگـر بـی نـربد از نـزد خـرسو بـاز 

گشـته ام، اندیشـه اش چـون دِم نخسـت بـا مـن اسـت.«

گردیـه خـود را کنـار می کشـد: »مـار خودبینـی در دلـت چنـربه 

زده! مـی ترسـم کـودِک درونـت را بـه نیشـی از پـای در آورد.«

- مـن شـهریار ایـران خواهـم شـد. روزی را می بینـم کـه تـو بـا 

گوهرهـای گران بهـا کنـارم می نشـینی و از آرامـش مـردم رسزمینت، 

دل خـوش مـی داری و از نگاهـت شـادمانی، چـون آفتـاب، بـر مـن 
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می بـارد.

- کاش می توانسـتم ایـن خیـال شـوم و ایـن اندیشـه ناپـاک را 

چـون دسـتالی سـیاه، از رست بیـرون آورم و بشـویم! هـر چند که 

آب دریاهـا نیـز تیرگـی اش را نخواهـد شسـت.

بـر  نـور  می زنـد.  کنـار  را  پـرده  و  مـی رود  تـاالر  بـه  گردیـه 

زمین می ریـزد. بـرای بهـرام سـفره ای رنـگ رنـگ می گسـرند. بهـرام 

تشـنگی فـرو می نشـاند. می گویـد: »از چـه می ترسـی گردیـه؟ از 

مـرگ مـن؟« و لبخنـد می زنـد: »می بینـی کـه مـرا بیـش از خـود 

مـی داری.« دوسـت 

- از جنـگ بیـزارم. آزمـوده را بـاز آزمـودن لغزشـی بیش نیسـت 

و تـو ایـن را از یـاد بـرده ای. بـه رزمـی کـه کـرده ای، به پیـروزی ات 

بـر سـاوه می بالـی و رسکش تـر می شـوی. دلـت یـار دیوهـای ناپاک 

شـده. می دانـی کـه از نژاد شـاهان نیسـتی و بـاز آرزوی شـهریاری 

در دل مـی پرورانـی.

- این رسنوشت من است.

گردیـه می گویـد: »رسنوشـت تو چـون موج، در آشـفتگی و تاب 

و تـب اسـت. تـو اوج می گیـری؛ آن گاه سـخت فـرو می افتـی و جز 

کفـی از ایـن خیـز و افت، به چنگ منـی آوری.«

- ایـن رسنوشـت مـوج اسـت. مـن پیـچ و تـاب مـوج را دوسـت 

مـی دارم و از سـکون و آرامـش مـرداب بیـزارم.

- بـرای سـام، چـون تخـت آراسـتند. گفـت کـه هرگـز مبـاد کـه 

جـان سـپهبد، تـاج را یـاد کنـد. رسـتم نیـز اندیشـه شـاهی از دل 

بیـرون کـرد. آیـا تو خویـش را از آنان برتـر می بینی؟ آیا آن سـواران 

تـو در دسـت توسـت؛  نبـود؟ رسنوشـت  یـارای جنـگ  بی بـاک را 

همچنـان کـه رسنوشـت سـام و رسـتم در دست های شـان بـود. ایـن 

رسنوشـت نیسـت کـه تـو را از پی خـود می دواند که جادوی اسـب 
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رسکشـی بـه نـام جاه اسـت.

بهـرام دمـی پلـک بـر هم می گـذارد. پـس گلویـی تـازه می کند: 

نیـز  را  درونـم  آتـش  کاش  ولـی  گردیـه!  می گویـی،  راسـت  »تـو 

می شـناختی.« را  جانـم  آتشفشـان  و  می دیـدی 

گردیـه بـه ایـوان مـی رود: »لـب فـرو می بنـدم کـه دیگـر گفتار 

بـه کار منی آیـد. بایـد دل بـه نیایـش بنـدم و تیرهـای آرزویـم را در 

خاموشـی بـر دلـش ببـارم. شـاید از میان شـان یکـی کارگر شـود.«

و ایـزد گشسـب کـه می آیـد. گردیـه در می یابـد که باید دسـت 

بـررس  نـوازش  نسـیمی دسـت  و  اسـت  آرام  ایـوان  کار شـود.  بـه 

غم هایـش می کشـد. پـروردگار نزدیـک اسـت. تنها اوسـت کـه زباِن 

دل گردیـه را می دانـد. گردیـه او را بـا زبـاِن بـی زبانـی و فریـادی 

خامـوش، می خوانـد و می دانـد کـه او، تنهـا اوسـت کـه دردش را 

می شناسـد و نگاهـش را می خوانـد کـه دیگـر بهرام، هرچـه خیره تر 

در چشـانش می نگـرد، کمـر می بینـد و هرچـه بیشـر می شـنود، 

می شـود. گُنگ تـر 

و گردیـه در ایـوان اسـت که پچپچـه های بهرام و ایزد گشسـب 

را می شـنود. آن هـا از شـبیخون می گویند و از جنگـی که خاک را از 

خـون سـپاه خـرسو، رسخ خواهـد کـرد. فردا فرمـان بهـرام، به گوش 

سـپاه خواهـد رسـید. گردیه پیشـانی بر خـاک می گـذارد: »ای یزدان 

پـاک! مخـواه کـه خونـی بریزد. مخـواه که مـادران داغدیده شـوند. 

و خـون بـه جـای بـاران، تشـنگی خـاک را فـرو بنشـاند. مخـواه کـه 

چشـم هایم جامه هـای سـیاه ببینـد و گوش هایـم مویه هـای سـوگ 

بشـنود. ای مهربـان! ابـر بخششـت را بـر مـا ببـار و آتـش آز را در 

ایـن آشـیانه خامـوش کـن. مگـذار زبانه کشـد و خرمن امید بسـیار 

بیچـارگان را بسـوزاند و چراغ آرزوی بی شـار ناکامـان را نیفروخته، 

خامـوش کند.«





 چهـار دیـوارِی کوچـک، تنها همنشـین گردیه اسـت. او با دیوار 

نـان و آبـی مـی آورد  راز می گویـد. جـز خدمتگـذاری کـه گاهـی 

و سـواری کـه خـربی نـو، نـه آشـنایی می بینـد و نـه در بـه روی 

میهانـی می گشـاید. نـه از خـود بیـرون مـی رود و نه دیگـری را به 

می دهـد. راه  درون 

پیونـد  یگانـه  پنجـره،  و  همیشـه  از  تنهاتـر  تنهاسـت،  گردیـه 

دهنـده او بـا جهـان بیرون اسـت؛ گاهـی کبوتـری دور، گاهی ابری 

سـیاه و گاهـی سـواری  خـاک آلـود.

گردیـه می اندیشـد بـه زندگـی اش کـه برگ هـای خوشـش، چون 

افسـانه های گذشـتگان، بـه رس آمـده و بـه تلخ تریـن روز ها رسـیده 

اسـت. او می اندیشـد کـه گویـا دیگـر بـرای هر نیایشـی دیر اسـت. 

شـده اسـت آن چه نباید. رس انجام، روزی که می اندیشـد در خواب 

هـم تـوان دیدنش را نخواهد داشـت، بر او گذشـته اسـت؛ و او اگر 

شکسـته اسـت و بنـد از بنـدش جدا شـده، اما هنوز نفس می کشـد 

و زندگـی را پـی می گیرد.

در آینـه می نگـرد؛ آیـا ایـن گردیـه اسـت، خواهـر بهـرام؟ نـه، 

کـه از ایـن نـام بیـزار اسـت. بـا خـود می گویـد: »کاش خـواب بـود. 

کاش چشـم بـاز می کـردم و می دیـدم کـه نـه جنگی برپا شـده و نه 

خونـی بـر زمیـن ریخته.«
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اما خوابی در میان نیسـت و آن چه شـنیده، راسـت تر از راسـت 

اسـت. بهرام بر لشـکر خرسو شـبیخون زده و خاک را از خون سـپاه 

او رنگیـن کرده اسـت؛ آن چنان که می خواسـت.

گردیـه بـه آینـه چشـم مـی دوزد: »دسـتش بـه خـون بـرادرش 

آلـوده شـد و ایـن خونـی اسـت کـه هرگـز پـاک نخواهـد شـد.«

سـواری آمده اسـت. خربی تازه در سـینه دارد. گردیه می خواهد 

گـوش بـا دسـت بپوشـاند تـا نشـنود. امـا مگر ایـن خـود او نبود که 

از سـوار خواسـت برایش از میدان نـربد خرب آورد؟

سـوار می گویـد: »بانـوی مـن، مژدگانـی بدهید! خـرسو از میانه 

میـدان گریخـت. بنـدوی، دایـی اش، به تیسـفون رفت و جـان هرمز 

را کـه آن جـا زندانـی بـود، گرفـت. بیم داشـت بهـرام از نـو، او را بر 

تخـت بنشـاند. سـپاه خرسو از هـم گُسسـت. رسداران بهرام، خرسو 

را دنبـال کردنـد امـا او از مـرز روم گذشـت و بـه قیـر پنـاه بـرد. 

پـس مـژده بـاد بر شـا کـه بهـرام فرمانـروای ایـران خواهد شـد که 

هرمـز از دنیـا چشـم فـرو بسـته و خرسو از ایـران گریخته اسـت.«

گردیـه لبخنـد می زنـد و پشـت می کنـد به سـوار. لبخنـد گردیه، 

چـون زخمـی اسـت که تازه رس باز کرده اسـت. سـوار زانـو می زند: 

»بر خواهر شـهریار ایـران درود!«

گردیـه رس بـاال می کنـد: »خواهـر شـهریار ایـران! اینـک بهـرام 

فرمانـروای ایـران اسـت.«

- او سزاوار این بزرگی بود.

گردیـه بـا خـود می گویـد: »اکنـون او چشـم بـه دنیـا خواهـد 

گشـود کـه همـه زندگـی اش را در آرزوی چنیـن روزی، مردگی کرده 

بـود. یـزدان را سـپاس کـه بدی هـا از او دور نشـد کـه او خـود برای 

خـود چنیـن خواسـته بـود.« گردیـه به زمزمـه، پیـروزی بهـرام را به 

ریشـخند می گیـرد و منـک بـر زخـم خویـش  می پاشـد.



 گردیـه در بـه روی خویـش می بنـدد. دیگـر نـه چشـم بـه راه 

پیکـی اسـت و نـه گـوش بـه زنـگ پیامـی. گفته هـای زن جـادو، 

راسـت تر از راسـت پدیـد آمـده اسـت. بهـرام پیـروزی اش را جشـن 

می گیـرد. رامشـگران رسود هفـت خـوان اسـفندیار را می خواننـد. 

بهـرام بـر تخـت نشسـته اسـت و می نوشـد و شـادمانی می کنـد.

گردیـه آن هنـگام را بـه یـاد مـی آورد کـه بهـرام از راه رسـید. 

پیـروزی،  یمـن  بـه  کشـید.  آغوشـش  در  آلـود،  خـاک  و  خسـته 

گردنبنـدی مرواریـد بـه خواهـر هدیـه داد. بهـرام لبخنـد گردیـه را 

دیـد، ولـی زخمـش را نشـناخت. در چشـم های گردیـه خیـره شـد، 

امـا اندوهـش را نخوانـد؛ کـه روز ها بـود زباِن چشـم های خواهر را 

از یـاد بـرده بـود.

گردیـه می دانـد که بهرام فرمانروایی شایسـته اسـت، دسـت کم 

شایسـته تر از خـرسو. ولـی ایـن توفـان دلـش را آرام منی کنـد که باز 

می دانـد تخـت، نـژادی می خواهد و پشـتوانه ای نیکو. بهـرام روز ها 

در دریـا دسـت و پـا زده و اکنـون بزرگ تریـن صـدف را در دسـت 

دارد. گردیـه می دانـد کـه او بسـیار پیـش از آن کـه بایـد، صـدف را 

می شـکند و در آن بـه جـای مرواریـد، قطـره ای آب می یابـد کـه بـا 

نخسـتین تابـش خورشـید ناپدید خواهد شـد.

گردیـه، از نیرنگ هـا و جنگجویـی بهـرام بـه درد آمده اسـت اما 
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اندیشـه دالوری و پایمـردی او دلـش را به مهر مـی آورد. بهرام گفته 

اسـت تنهـا تـا زمانـی بر تخـت می نشـیند که مـردی از نژاد شـاهی 

پیـدا شـود کـه سـزاواِر ایـن رسزمین باشـد. او بـه رسداران، سـه روز 

زینهـار داده اسـت که اگـر خواهند، به مرز روم و نـزد خرسو روانه 

شـوند. بهـرام اگرچـه می دانـد ایـن چنیـن، بسـیاری از رسدارانش را 

از دسـت خواهـد داد، میـل آن نیـز نـدارد کـه بـا رسدارانی کـه با او 

یکـدل و همـراه نشـده اند، پیـان دوسـتی و یگانگی ببنـدد. هر که 

او را بـه دل منی خواهـد، از او نیسـت و هـر کـه از او نیسـت، بهـر 

اسـت بـه هان سـو رود که دلـش می گویـد. گردیه می دانـد این ها 

همـه از جوامنـردی بهرام اسـت؛ کـه در روزگار او شـهریاران به زور 

همراهـی می خواهنـد و زمزمـه دل رسداران را بـه هیـچ می گیرنـد؛ 

از فرومایـگان چشـم یـاری دارنـد و مهرورزان را به خشـم می رانند. 

مگـر هرمـز، بهـرام را کـه بـه دل برایـش پیـروزی آفریـد، به ُسـخره 

نگرفـت و از خویـش نراند؟

گردیـه امـا می خواهـد تنهـا باشـد. می دانـد دیگر سـخن به کار 

منی آیـد. شـوق شـهریاری، آن چنـان دل از بهـرام ربـوده اسـت کـه 

دیگـر جایـی بـرای گردیـه و پندهایـش نیسـت. گردیـه می خواهـد 

بـه بهـرام بگویـد کـه خـرسو بـا همراهـی ایـن رسداران، سـپاهی 

گـرد مـی آورد و بـا قیـر همـراه می شـود و بـر او می آشـوبد، امـا 

می دانـد کـه بهـرام، بـه گفتار او خواهـد خندید که خرسو را بسـیار 

زبـون و خـوار می پنـدارد.

گردیـه می دانـد کـه بهـرام بـه آفرین هـای دروغیـن رسدارانـش 

دل خـوش کـرده اسـت. آنان در برابرش پشـت خـم می کنند و گوش 

بـه فرمانـش دارنـد. هزار هزار بـار هنگامه پهلوانـی و رزم آوری اش 

و داسـتان گریخـن خـرسو را در میدان جنـگ از رس می گیرند و هر 

بـار، آوای قهقهـه بهرام را به آسـان می رسـانند.

***
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نغمـه نـِی چوپـان و بع بع گوسـفندان، گردیه را به سـوی پنجره 

می کشـاند. گلـه ای گوسـفند سـیاه و سـفید بـر زمیـن، و گلـه ای ابر 

سـفید و سـیاه در آسـان؛ هر دو می گذرند.

گردیـه کـه بـه نـوای غمگیـن چوپـان دل خـوش کـرده اسـت، 

بـا هـر گاِم او، از ایـن دلبسـتگی کوچـک دور و دورتـر می شـود. 

کاش چـون چوپـان گلـه ای گوسـفند داشـت کـه دردش را برای شـان 

می نواخـت. کاش زندگـی سـاده بـود؛ چـون نـوای نـی. امـا نـه، این 

نـی کوچـک نیـز کـه ایـن چنیـن آوای روشـنی از آن بـر می خیـزد، 

روزگاری بسـیار خراش هـا و تراش هـا را تـاب آورده اسـت.

گردیـه می اندیشـد: »شـاید از نی درون من نیـز روزی آواز هایی 

ایـن چنیـن زالل برخیزد. اینک زمان خراش هاسـت.«

گردیـه دوسـت دارد نوایـی روشـن از درونش برخیـزد؛ نوایی که 

بـا همـه غمناکـی اش، بتوانـد روان آدمیـان را از خاک پسـت برهاند 

و چـون پرنـدگاِن سـبکبال، تا اوج به پـرواز درآورد.

 



بهـرام از جـا بـر می خیـزد: »ابلـق را بـرای جنگـی در خـور او 

آمـاده کنیـد. اینـک خـرسو، خـود بـه پیشـواز مـرگ می آید کـه پای 

بـر خـاک آذربـادگان گذاشـت و سـپاه آراسـت.«

گردیـه، پیـش مـی رود و زره از دسـت همـدان گشسـب بیـرون 

ایـن چنیـن آدم را از بهشـت رانـد. بـه  می کشـد: »اهریمـن نیـز 

نیرنگـی شـیرین!«

بهـرام زره از گردیـه پـس می گیـرد: »اگر چه... بـه زره نیز نیازی 

نیسـت.« و شمشـیر از نیـام بیرون می کشـد: »خـرسو زبون تر از آن 

اسـت که بتوانـد تیری بر ایـن زره بیاندازد.«

گردیـه بـه خـاک می افتـد: »از این جنـگ دل بگردان. یک سـال 

فرمانروایـی بـس نیسـت؟ تخت را به او بده که به آرزویت رسـیدی 

و از ایـن پـس، رسدارش بـاش که خداوندگار چنیـن می خواهد.«

تـو زبـان خداونـدگار، خـوب منی دانـی. همدان گشسـب   -

تـو بگـو! خوابـت چـه بـود؟ مگـر نـه آن کـه رسوش خداونـدی، مرا 

بـود؟ بال هایـش نشـانده  بـر 

گردیـه بـه درد آمـده اسـت: »چـون آدم کـه بـه خیـاِل زندگـی 

جـاودان فریفتـه شـد، بـه خوابـی سسـت، خویشـن می فروشـی. 

بـه دسـتانت نـگاه کـن. خـون جوانـان رسزمینـت، هنـوز از آن پاک 

نشـده اسـت. بهـرام بـه خـود آی و از ایـن جنـگ دل بگـردان!«



بهرام و گردیه

63

خوش تریـن روزگار مردمـم در این یک سـال گذشـت. من   -

جـز بـه داد فرمـان نرانـدم و  جـز بـه سـود ایـران گام بـر نداشـتم. 

از رسدارانـم بپـرس... آدمیـان امـان یافته انـد و برایـم جـز آرزوی 

و  بلنـد می خواهنـد.  را  دوران شـهریاری ام  کـه  ندارنـد  نیکبختـی 

مـن، نـه بـه فرمـان دل خویـش کـه بـه خواسـت مردمـم بـر خرسو 

می آشـوبم.

بهـرام مـی پوشـاند: »بشـتابید  تـن  بـر  همـدان گشسـب زره 

راهنـد.« بـه  چشـم  سـپاهیان  رسورم، 

بهـرام گردیـه را در آغـوش می کشـد: »شـاد باش که چـون پیروز 

از جنـگ بـاز گـردم، شـادمانی ها خواهم کرد.«

گردیـه می بینـد کـه چشـم های بـرادرش مننـاک اسـت. گردیـه 

چشـم می بندد و آوای گام های بهرام را می شـنود که دور می شـود. 

پـس می شـنود کـه سـپاهیان بـر می خیزنـد و فریـاد رس می دهنـد: 

»درود بـر رسور ایـران زمیـن، بـزرگ مـا، بهـرام چوبین!«

گردیـه، همچنـان که چشـم بسـته، می بیند بهرام تخـت را چون 

سـنگی گران بها در آغوش گرفته اسـت. و سـنگ از گرمای آغوشـش 

قطره قطره آب می شـود.

اکنـون گردیـه زمـان را چـون پـود می بینـد و زمیـن را تـار. کاش 

زمـان باژگونـه می چرخیـد. کاش داسـتان او و بهـرام از ایـن دم آغاز 

می شـد و هـر روز، رج بـه رج و بـرگ بـه بـرگ، بـه واپـس می رفت؛ 

امـروز بـه دیـروز و دیروز بـه دیروز دیروز. و کاش پایان داسـتان به 

آن هنـگام می رسـید کـه بهـرام بـی آن کـه لب بگشـاید، با او سـخن 

می گفـت: »ببیـن بـرادر برایـت از جنـگ چـه ارمغـان آورده اسـت: 

دلـی کـه از آتـش مهـر تـو گـدازه ای شـده اسـت. دلـی کـه تندتر از 

پیـش می تپـد و بـا هـر تپـش نـام تـو را همچـون هـزار هـزار بـار 

پیشـر بـاز می گویـد: »گردیـه، کـدام خنجـر، کـدام نیـزه، کـدام تیـر 
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می توانـد ایـن آتـش را فـرو نشـاند و ایـن آواز را خامـوش کنـد؟«

زمـان، روزی  بگشـاید،  کـه چـون چشـم  آرزو می کنـد  گردیـه 

از بهـرام  باژگونـه چرخیـده باشـد. پـس چشـم بـاز می کنـد. نـه، 

نشـانی نیسـت. اینـک او سـوار بر ابلـق، یگانه یـاور غم هایش، دور 

و دورتـر شـده اسـت.

خورشـید هـان خورشـید اسـت، تنها کمی بیشـر رو بـه غروب 

و خـاک هـان خـاک، تنها دمی پیشـر جنگجویـان بـر آن تاخته اند 

و گـرد از دلـش برآورده اند. 

گردیه زمان را چون پود می بیند و زمین را تار.

 



و اینـک ایـن بهـرام اسـت کـه از خوابـی دور و دراز می جهـد؛ 

رساسـیمه و آشـفته چـون مـارزدگان، بـا چهـره ای سـیاه و خشـک، 

گـرد خویـش می چرخـد و هیـچ چیـز و هیـچ کـس را آشـنا منی یابد: 

»این جـا کجاسـت؟ مـن کیسـتم؟«

پاسـخش می دهـد:  آوای فرشـتگان،  نـرم، چـون  و  آرام  آوایـی 

»این جـا رسزمیـن خاقـان چیـن اسـت و تـو بهرامـی، بهـرام چوبین، 

رسدار روز هـای پیشـین، شـهریار دیـروز و گریختـه تنهـای امروز!«

تـرس  و  می افتـد  زمیـن  بـر  پـس  می چرخانـد.  نـگاه  بهـرام 

پلک هایـش را بـه هـم مـی دوزد: »ایـن آوای کیسـت که چنین آشـنا 

ناآشناسـت؟« و 

پـس گردیـه پـرده را کنـار می زنـد و پیـش می آیـد: »مـرا نیـز 

دیگـر منی شناسـی؟ ایـن منـم، خواهـرت گردیـه کـه در همـه ایـن 

راه پیایـی، کنـارت بـود؛ آن گاه کـه رسداران و سـپاهیانت تو را در 

تاریکـی شـب رهـا کردنـد و چـون پشـیزی بـه دور انداختنـد.«

- بیراه می گویی. به یاد منی آورم.

- بیـراه منی گویـم. ایـن تویی کـه در مرداِب گمراهِی گذشـته ات 

پا گذاشـته ای و هر دم بیشـر و بیشـر فرو می روی.

- در اندیشه ای شیرین بودم که ماری دورم چنربه زد.
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گردیـه می گویـد تلـخ: »پس گمراهی گذشـته ات را چـون زهری 

بنوش که سـزاواری.«

بهـرام چشـم می گشـاید. در نگاهـش غمـی ژرف مـوج می زنـد: 

»بـا مـن سـخن بـه درتشـی می گویـی، گردیـه! خوشـر بـود تـو هم 

رهایـم می کـردی تـا ایـن گونـه بـا تیـغ سـخنانت دمل را پـاره پـاره 

» کنی.

دلـش  از  می کنـد.  بـاز  رس  زخمـش  می زنـد.  لبخنـد  گردیـه 

آتشفشـانی بـر می خیـزد و هـر واژه، گـدازه ای اسـت کـه بـر دل 

بهـرام می ریـزد و می سـوزاند: »بـه یـاد بیـاور کـه روزی رسانجامت 

را بـه تـو گفتـم. تـو را خـرب دادم از شـومی ایـن روز کـه گریبـان 

مـرا نیـز گرفـت و تـو بـه دروغ هـای دلفریـب رسدارانـت دل خوش 

داشـتی. فرمانروایـی ات سـودایی خـام بود. تو بر تختی نشسـتی که 

سـزاوارت نبـود و خـود نیـز می دانسـتی و تخـت انـدک انـدک تو را 

از تـو ربـود، از مـن ربـود، از رسزمینـت ربـود.«

- من همیشه فرمانروا بودم و سزاوار این نام.

- تو رسداری بلند مرتبه بودی و فرمانروایی فرومایه.

- از جنـگ می ترسـیدی. از مـرگ مـن هراس داشـتی. امـا اکنون 

کـه زنـده ام، گفتارت بـه گزندگی مرگ اسـت.

- بهـرام بایـد آن روز کـه آرزوی فرمانروایـی کـرد، بـه خواب ابد 

می رفـت. مـرگ بـرای تـو پرنـده سـفید بختـی بود کـه آن زمـان که 

بـه آرزویـت رسـیدی، از دسـتت گریخت.

بهـرام بـر می خیـزد. دیوانـه وار گـرد خـود می چرخـد و فریـاد 

می زنـد: »ایـزد گشسـبت، رسدار دیرینم! کجایی؟ بیا و مرا از دسـت 

ایـن زن جـادو برهـان! سـخنش از آتـش دوزخ گدازنده تـر اسـت! 

ایـزد گشسـب بیـا و رهایـم کـن! بیـا و بگو کـه این ها همـه دروغی 

بیـش نیسـت. همـدان گشسـب، کجا رفتـه ای؟«
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گردیـه بـر زمیـن می نشـیند و رس بـا دسـت هایش می پوشـاند: 

»بیهـوده فریـاد می کنـی. هیـچ کـس را بـا تـو کاری نیسـت. ایـزد 

گشسـب و همـدان گشسـب نیـز تـو را تنهـا گذاشـتند. او اکنـون 

رسدار خـرسو، شـهریار ایـران اسـت؛ نـه رسدار تـو. کـه آنـان همـه 

گرگ هایـی بودنـد در جامـه میـش!«

بهرام از جا می جهد: »نه، دروغ می گویی! مرا می ترسانی!«

- دروغ چیسـت و راسـت کـدام اسـت؟ تـو هیـچ گاه ندانسـتی 

کـه اگـر دانسـته بـودی، بـه گفته هـای زن جـادو، آن چنـان امیـد 

منی بسـتی.

بهـرام جامـی بـر مـی دارد و بـه آن خیـره می شـود: »او راسـت 

گفـت. او ایـن شکسـت را نیـز گفتـه بـود.«

گردیـه جـام را از دسـت بهـرام می گیـرد و بر زمیـن می زند. جام 

تکـه تکـه می شـود: »کاش آن را دروغ می پنداشـتی کـه آن راسـتی 

کـه تـو را در پلیـدی غـرق کـرد، دروغـی بیـش نبـود. دروغـی چون 

زندگـِی فرومایـگان. چـون زندگـی تو.«

بهـرام پشـت می کنـد و می گریـد. گردیـه بـه لـرزش شـانه های 

بـرادرش می نگـرد. بهـرام به درد آمده اسـت: »آن روز که فرمانروای 

ایـران بـودم، کسـی را تـوان آن نبـود کـه بـا مـن ایـن گونـه سـخن 

بگویـد. آن روز همـگان مـرا می سـتودند و از بزرگـی ام می گفتنـد. 

آن روز تـو نیـز مـرا گرامـی می داشـتی و بـه گوهرهایـت خرسـند 

بودی.«

گردیـه، خشـمگین بـر می خیـزد. گردنبنـد پـاره می کنـد و بـر 

زمیـن می انـدازد: »این هـا نیـز بـرای تـو. تـو بسـیار نادانی. خـود را 

بـزرگ می دانـی، ولـی کوچکـی. چـون کرمـی در سـیبی کوچک النه 

کـرده ای و آن را جهانـی بـزرگ می پنـداری. گوهر امـروز به چه کار 

مـن می آیـد؟ زمانـی کـه نام من بـه ننگ نام تـو آلوده اسـت، کدام 
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زیـور مـرا می آرایـد؟ کـه دیگـر کسـی در چهـره ام منی نگـرد. همـه 

از مـا روی بـر گردانده انـد. بهـرام، همـه مـا را فرامـوش کرده ا نـد. 

زیـاده خواهـی تـو مـا را نابـود کرد. آز، دلت را سـنگ کـرد و تخت، 

چشـمت را سیاه.«

در می زننـد. نگهبـان می گویـد: »پیکـی از رسورم، خاقـان، پیـام 

آورده اسـت.«

گردیه می پرسد: »او را می شناسی؟«

و نگهبـان پاسـخ می دهـد: »ُمهـر خاقـان بـزرگ را در دسـت 

دارد.«

نگهبـان مـی رود تـا پیـک را خـرب کنـد. گردیـه در آسـتانه در 

می ایسـتد. دیگـر بـار بـه بهـرام می نگـرد. منی توانـد بـرود کـه در 

می گویـد:  اسـت.  کـرده  ریشـه  بـزرگ  غمـی  سـنگینِی  گام هایـش 

»شـاید خاقـان تـو را رسدار خویـش کنـد.« و مـی رود.

پـس بـاز می گـردد: »امـا بـرادر! ایـن بـار فرامـوش مکـن کـه 

بزرگـی بـه مردانگـی اسـت و آن چـه گفتـم، بـه دل مگیـر کـه آن 

کـه در ایـن میانـه هنـوز بـه تـو می اندیشـد، منـم گردیـه؛ زنـی کـه 

زندگـی اش را در تنهایـی می گذرانـد و بـه خواهـرِی تـو دل خـوش 

مـی دارد. رسداران تـو اکنـون کجـا هسـتند؟ آنـان کـه همـه مهـرت 

را نثارشـان کـردی، همـه اینـک در جایگاهـی خـوش آسـوده اند. از 

مـن خشـمی بـه دل مگیـر که آن چـه گفتم، جز راسـتی تلـخ نبود.«

بهـرام بـا دسـت خود را بـر زمین می کشـد: »کنارم بـاش، این جا 

مبـان، گردیـه! مرا تنها نگـذار که از آن سـخت بیمناکم.«

گردیـه در چشـم های بـرادر خیره می شـود و خواهشـی آتشـین 

را در نگاهـش می خوانـد. چشـم های بـرادر می گویـد: »دیگر رسدار 

نخواهـم شـد کـه از پیـکار بسـیار خسـته ام. می خواهـم کلبـه ای 

چوبـی بسـازم در دشـتی دور. چند گوسـفند و نی ای کـه زخم های 
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درونـم را بـه نغمـه در آورد. می خواهـم برایـت زیباتریـن آواز را 

بخوانـم؛ آوازی کـه پیـش از ایـن هرگز نشـنیده باشـی.«

گردیـه دسـت پیـش می بـرد و دسـت های بـرادر را در دسـت 

می گیـرد. انگشـت ها در هـم فـرو می رونـد؛ همچـون ریشـه هایی 

کـه پـس از روز هـا دوری، از نـو بـا یکدیگـر گـره می خورنـد. در رس 

انگشـت های هـر دو تپشـی اسـت کـه ِمهـر فرامـوش شـده را زنده 

می کنـد.

در  آن چـه  از  را  دلـت  اگـر  »تنهـا منی مانـی  گردیـه می گویـد: 

خورش نیسـت، پاک کنی و خود را آن چنان که هسـتی، بخواهی.«

بهـرام می گویـد: »تـو همیشـه مـرا آن چنـان می خواهـی کـه 

آرزو داری، نـه آن چنـان کـه هسـتم. از این رو دوسـتم منـی داری.«

گردیـه پاسـخ می دهـد: »من همیشـه تو را آن چنـان می خواهم 

کـه آفریـدگارت آرزو دارد. تـو آرزوی او را بـرای خویـش منی دانـی؛ 

چـون دریچـه دلـت را بـه روی همـه خوبی هایـی کـه او برایـت 

می خواهد، بسـته ای. و از تو خشـمگین می شـوم، چون منی خواهم 

او را از خـودت برنجانـی؛ چون دوسـتت دارم.«

بهـرام پنجـره را می گشـاید: »اینـک او را می بینم که با خورشـید 

نـورش را در دمل می ریـزد، بـا ابـر سـیاهی دمل را می شـوید، بـا دانـه 

در درونـم جوانـه می زنـد، بـا آب سـیرابم می کند، با کبوتـر به پرواز 

می خوانـد و بـا نسـیم نـوازش می کنـد. اینـک زندگـی در دمل جشـن 

شـادمانی می گیـرد؛ هان شـادمانی کـه در کودکی، رسود روشـنش 

چـون مـوج مـوج دریـا، یگانگـی را آواز مـی داد و بـوی شـیرینش، 

چـون دامـن دامـن گل رسخ، دلدادگـی را بـه پرواز در مـی آورد.«

گردیـه می خواهـد بـاز هـم بشـنود، امـا می اندیشـد کـه بـی 

گـان، پیـک پشـت در ایسـتاده تـا بهـرام تنها شـود. گردیه بـه فردا 

دل می بنـدد. پیـام خاقـان هرچـه باشـد، فـردا او و بهـرام از این جـا 
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خواهنـد گریخـت و بـه جایی دور سـفر خواهند کرد. در بی نشـانی 

خواهنـد زیسـت و از نـو زنـده خواهنـد شـد. گردیه می دانـد که از 

ایـن پـس، شـادمانه خواهند زیسـت کـه نه فرمـان جنگـی دراز، آن 

دو را از هـم دور خواهـد کـرد و نه تیغ آزی پلید، رشـته مهرشـان را 

از هـم خواهد گسسـت.

فردا از آِن آن دو خواهد بود؛ با همه شگفتی و زیبایی اش.

***

گردیـه مـی رود تـا بـرادر را بـا پیـک تنهـا بگـذارد و می دانـد که 

او دیگـر بهـرام اسـت؛ هـان برادر پیشـین، امـا کمی رنجیـده تر. و 

خـود، هـان گردیـه که تنها نقشـی از گذشـت زمان بر پیشـانی اش 

سـایه انداختـه اسـت. آن هـا بـا هم انـد؛ دلشکسـته ولـی نزدیک تـر 

از پیـش کـه گویـی این رشـته پـاره، گـره خـورده و آن دو را بیش از 

پیـش بـه یکدیگـر پیوند داده اسـت.

چشم های بهرام می گوید: »با من مبان!«

و چشم های گردیه پاسخ می دهد: »زود باز می گردم.«

بهـرام می گویـد: »مبـان و ببیـن پیک برای مـان چه پیغـام آورده 

است.«

و گردیه پاسخ می دهد: » او با تو به تنهایی سخن می گوید.«

گردیـه، ایـن می گوید و از در بیرون می رود. درسـت اندیشـیده 

بود. پیک پشـت در ایسـتاده اسـت؛ بیگانه ای که با پارچه ای سـیاه 

چهـره پوشـانده اسـت. تنهـا چشـم هایش پیداسـت. گردیـه یک دم 

بـه بیگانـه می نگـرد و بـه چشـم هایش کـه بـرق خـربی تـازه در آن 

می درخشـد. و از کنـارش می گـذرد.

گردیـه هنـوز در اندیشـه فرداسـت و منی دانـد کـه امـروز، در 

و  ریخـت  خواهـد  فـرو  رویاهایـش  آشـیانه  زدنـی،  برهـم  چشـم 
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دورمنـای فرداهایـش نقـش بـر آب خواهـد شـد؛ کـه امـروز نیرنگی 

در میـان اسـت؛ کـه بیگانـه پیـام آور خاقـان نیسـت؛ کـه پیـام آور 

مـرگ اسـت؛ کـه او از جانـب خرسو به نـزدش آمده اسـت و آن چه 

بـا اوسـت، خـرب نیسـت کـه خنجـری اسـت پنهـان در گریبانـش که 

در یـک دم، پهلـوی بـرادرش را خواهـد دریـد و زندگـی بهـرام را به 

پایـان خواهـد برد.

 و ایـن پایـان داسـتانی اسـت کـه گردیه، برگ به بـرِگ آن را روز 

به روز زیسـته است.

پنجره، چهره گردیه را قاب گرفته است...

گردیـه می اندیشـد و در دلـش شـوری اسـت شـگفت. بـه یـاد 

مـی آورد کـه در بـدرود، نـگاه بـرادر را غمی به سـنگینی دماوند فرا 

گرفتـه بـود. غـم چون خنجـری از نگاه برادر برخاسـته بود و در دل 

گردیـه نشسـته بـود. گردیـه منی دانسـت چـرا آن بـدرود، در دلـش 

هـراِس واپسـین بـدرود را زنده کـرده بود...

چیـزی در درون گردیـه فـرو می ریـزد. رسمـا چـون تیـغ هنـدی 

تـا اسـتخوانش فـرو مـی رود. ایـن داسـتان او را بـه کجا می بـرد؟ آیا 

داسـتاِن او بـا مـرگ بـرادر، تلـخ پایـان می گیـرد؟...

گردیـه خـود را می بینـد کـه خـاک بـر رس می ریـزد و فریـاد بـه 

آسـان می رسـاند...

***

گردیـه می اندیشـد بـه پایان تلخ داسـتان و آغاز خـوِش آن را به 

یـاد مـی آورد؛ کلمه به کلمـه و دم به دم.

اینـک او نیـک می دانـد کـه هر آغاِز خوشـی، پایان تلخی اسـت 

بـرای داسـتان پیشـین؛ همچنـان کـه زندگـی. و هـر پایـاِن تلخـی، 

همچـون مـرگ، آغـاز خوشـی اسـت بـرای داسـتانی کـه از ایـن پس 

نگاشـته خواهد شـد.




