
یزدگرد، پادشاه بدرفتار و ستم کار، فرزندی به نام »بهرام« داشت. 
میاِن  در  و  طبیعت  داماِن  در  پادشاهی،  درباِر  از  دور  بهرام، 
و  فرهنگ  پهلوانان،  و  دانشَوران  نزِد  به  و ساده،  بیابانی  مردمانی 

ادب و آزادگی و دلیری آموخت.
و  پهلوانی  نیروی  از  گرفتن  بهره  با  بهرام  یزدگرد،  مرِگ  از  پس 
دوراِن  در  و  رسید  پادشاهی  به  دادگری اش،  و  آزادگی  خصلِت 

حکم رانِی خود، ایزد و مردمان را از خود شاد داشت.
او از همان ابتدا، افرادی کاردان به سراسِر ایران گسیل داشت تا 
بیابند و  مردماِن ستم دیده و رانده شده به گاِه حکومِت یزدگرد را 
و  ستم دیده  که  هر  پس،  زان  و  نمایند  دل جویی  و  کنند  ادا  حق 

دادخواه بود را به قاضی ای خدای ترس و کارآزموده راه نمود.
بهرام مردمان را گفت که: »شادمانی و دورِی آدمیان از رنج را به 
گنج های فراوان ترجیح می دهم و دل به دنیای فانی نسپرده ام. از 
آز و طمع پرهیز باید نمود و غِم دنیا را نبایست خورد و ستیزه بر 
آن نبایست کرد. با کوشش بهشت را می توان ُجست؛ پس خوشا 
مردم،  ای  َنَیفشاْند.  جهان  این  در  نیکی  بذِر  جز  که  آن  حاِل  به 
ُبَود که از غم و از گناه دور باشید. کسی را نیک بدانید و  چنین 
در جهان  و  گردد.  آباد  او، سرزمین  دادگرِی  از  که  کنید  ستایش 
تنها به خداوند پناه برید که صاحِب جهان و ما و فریادرْس هم 

اوست.«

***
روزی پیرمردی عصا به دست در راِه بهرام آمد و او را گفت: »ای 
پادشاِه یزدان پرست! در شهِر ما دو َمرد اند؛ یکی بسیار توان گر2 

و  و زر  با سیم  براهام مردی است  و دیگری سخت تنگ دست: 
ایی جوانمرد 

ّ
نَبِک آب ِکش، َسق

ُ
فریبنده و بدطینت و بخیل اما ل

را  روز  از  نیمی  دارد؛  کرداری خوش  و  گفتار  که  نیک  و  است 
این  و  است  مهمان  جویای  را  دیگر  نیمه ی  و  می فروشد  آب 
چنین است که از هر چه به دست می آورد چیزی برای فردا باقی 
نمی گذارد. برعکس، براهام، هرچند که سیم و زر و فرش های 

دیبا3 و گوهرهای گران بها دارد اّما:

گاهاِن شهر وصِف حال پرسید و چون همان بشنید که  بهرام از آ
پیر گفته بود، آوازه گری را بفرمود تا بر سِر بازاِر شهر بانگ َزَند که: 

نَبک آب نخرد که آن آْب گوارا و خوش نباشد«.
ُ
»هیچ کس از ل

پس همان روز بهرام تا غروب درنگ کرد و آن گاه به سوی خانه ی 

نبک رفت و بر در زد و آواز داد که: »من کسی از لشکر ایران ام 
ُ
ل

که در تاریکِی شب از راه بازمانده ام. اگر امشب مرا جای دهی، 
نبک از آواز و گفتاِر او شاد شد و 

ُ
مردم داری و بزرگی کرده ای«. ل

گفت: »زود درآی که

آن گاه اسب از بهرام بگرفت و تیمار کرد و سپس نزِد مهمان رفت 
و شطرنجی آورد و بدو داد که: »ای مرِد گران مایه، بدین مشغول 
از  آن چه  و  سترد 

ُ
گ خوانی  پس  ببینم«.  تدارک  خوراکی  تا  باش 

و  خوش خویی  از  که  بهرام  نهاد.  مهمان  پیش  داشت،  خوردنی 
نبک ماند 

ُ
تازه رویِی میزبان در شگفت بود، آن شب را در سرای ل

فت.
ُ

و خ
نبک خسته بودِن اسِب بهرام را بهانه ای کرد و گفت: 

ُ
صبح َدم، ل

»امروز نیز پیِش من بمان و اگر از تنهایی خسته می شوی، مهماِن 
دیگری را به خانه بخوانم و

نبک 
ُ
ل پس  بماند.  او  در خانه ی  نیز  را  روز  آن  که  پذیرفت  بهرام 

بازار  به  آب  َمشک  چند  و  شد  بیرون 
ُبرد اما هیچ کس از 

او نخرید. 

ای شادمان
ّ

َسق

اوی گفتـاِر  بـه  ایـران  شـهِر  همـه 

ه که شـد پادشـاهی ش راست      
َ
بدان گ

راه جــوی1 و  شـادان دل  برفتنـــد 

بکاست ه 
ُ

اند و  شادّی  گشت  فزون 

خشم« ز  ُپر  ُبَود  مهمان  ِز  همیشه 
چشـم  بـه  را  او  مـاِل  کسـی  نبینـد 

ُبدی«4 ِمه  َسَرم  بر  یک  به  یک  همه 

ُبدی؛  ِبْه  ُبدی  ن 
َ
ت َده  تو  با  اگر 

یـک امـروز بـا ما به شـادی گـرای«

بـه جـاْی بایـد  کـه  یـم چیـزی  بیار

داستانی از شاهنامه ی فردوسی



گفت:  را  میهمان  نبک 
ُ
ل آمد،  برون  خورشید  چون  چهارم  روِز 

اما  نیست،  تن آسانی5  تار  و  تنگ  خانه ی  این  در  که  چند  »هر 
نزِد  به  وظیفه ی خویش  از  و  راضی ای  میزبان  و  بدین جای  اگر 
لشکر نگرانی نداری، دو هفته ی دیگر به نزِد من میهمان باش«. 
بهرام بر او آفرین کرد و گفت: »به زندگی شاد و خّرم باشی. سه 
روز در این خانه شاد بودیم و از شاهاِن گیتی یاد گرفتیم.6 جایی 
مایه ی  که  گفت  خواهم  سخن  تو  جوانمردِی  و  مهمان نوازی  از 
به ساالری و  آدمی را   

ْ
به حق که سخاوت تو بشود. و  سرافرازِی 

سیادت7 خواهد رساند«. آن گاه اسب را زین نهاد و رفت.
خانه ی  سوی  به  بهرام  فراگرفت،  را  جا  همه  شب  تاریکِی  چون 
براهام رفت. در زد و آوا داد که »از پادشاه و لشکِر او جا مانده ام 
و راه گم کرده ام. اگر امشب مرا در این سرای جای دهید، رنج و 
زحمتی برای هیچ کس نخواهم داشت.« خدمت کاِر خانه آن چه 
گاهِی براهام رسانید. براهام گفت: »بگو که از ما  شنیده بود را به آ

َمَرنج، اما در این خانه جایی برای آسودن نمی یابی«.
بهرام بر خواسِت خویش پای فشرد و گفت که همین یک شب 
»بی درنگ  که:  داد  پیام  را  بهرام  بار  این  براهام  ماند.  خواهد  را 
برو که این جا سرایی است تنگ و در آن، بینوایی زندگی می کند 
می خوابد«.  خشک  زمیِن  بر  برهنه  و  است  گرسنه  شب ها  که 
بهرام پاسخ داد که: »چون خانه چنین تنگ و صاحِب آن چنین 
به خانه  به درون شدن  بر در خواهد خفت و نظری  بی نواست، 
ندارد. براهام پیام فرستاد که: »بدین اصرار مرا رنجه می داری. اگر 
بخوابی و کسی چیزی از تو بدزدد مرا بازخواست خواهی کرد و 
خواهی آزرد. به دروِن خانه بیا اّما به این پیمان و عهد که از من 
هیچ چیز نخواهی که من اگر هم اکنون بمیرم، گور و کفنی هم 
ندارم.« بهرام پذیرفت و گفت که از او چیزی نخواهد خواست و 

بی هیچ سخن سپاس گزارش خواهد بود.
و  بریزد  پیشاب8  تو  اسب  »اگر  گفت:  و  شد  بد دل  باز  براهام 
اسب  جای  شبانه  باید  بشکند،  خانه  خشِت  یا  َند 

َ
بیفک ِسرگین 

خشِت  و  بری  هامون9  در  و  بروبی  سرگین اش  و  گردانی  پاکیزه 
شکسته را نیز باید صبح که برخاستی تاوان دهی«. بهرام همه را 
پذیرفت و به خانه درآمد و اسب را بست و زین را بالین کرد و دو 

پای کشیده بر زمین.
به  تنهایی  به  و خود  آورد  پیش  به  و خوان  دِر خانه بست  براهام 
خوردِن شام نشست. آن گاه رو به بهرام کرد و گفت: »این نکته و 

سخِن نغز که می گویم ات، بشنو و در یاد دار:

چشم  به  اکنون  و  بودم  شنیده  را  داستان  »این  که:  گفت  بهرام 
می بینم«.

براهام از پِس غذا شراب نوشید و مست و سرخوش از ِمْی، به صدای 
بلند گفت: »ای سواِر رنجور، بدین داستاِن کهن نیز گوش دار:

نبک غمگین شد اما چاره اندیشید و َدستاِر چرمیِن آب ِکشِی خود 
ُ
ل

را فروخت و با بهای آن، گوشت و کشک خرید و به خانه شتافت.
سپس با آن چه فراهم آمده بود، خوراکی نیک ُپخت و پیش مهمان 
نهاد؛ پوزش خواه از آن که چنان که شایسته ی اوست، پذیرا و در 
خدمت اش نبوده است. آن شب نیز به خوشی در کناِر هم بودند. 
نبک بهرام را گفت: »روز و شب شاد باشی و از 

ُ
پگاِه روِز بعد، ل

رنج و غم آزاد! اگر امروز نیز پیِش من بمانی، در حِق من بخشِش 
که  مباد  چنین  »هرگز  گفت:  و  پذیرفت  بهرام  نموده ای«.  بسیار 
نبک او را، در جواب، ستود و 

ُ
روز سوم نزِد تو به شادی نگذرد!« ل

آفرین گفت که: »همواره بیدار دل باشی و بخت یار!«
نبک، که هم چنان در بازار از او آب نمی خریدند، َمشک 

ُ
این بار ل

و ابزاِر آب فروشِی خود را نزِد مردی ثروتمند به گرو گذاشت و با 
سیمی که از او ِستاْند، آن چه را که بایست خرید و به شتاب و شاد 
پیش بهرام آمد و این بار از او خواست که در فراهم کردِن غذا با 

او یار و َدم ساز باشد.
آن  میزبان،  تا شام شد.  و شنیدند  گفتند  غذا خورده شد،  چون 
سترد و شمعی روشن در کناِر 

ُ
شب نیز جای خواب را برای بهرام گ

آن گذاشت.

همی بنگرد« نباشد،  خوردش  چو 
به گیتی، هر آن کس که دارد، خوَرد؛

هر آن کس که دارد، دل اش روشن است
ِدرم پیِش او چون یکی جوشن است10

بر تخت نشستِن بهرام گور



بهرام در پاسخ گفت: »ای شگفت! آن چه می گویی را به چشم 
می بینم و از آن پند می بایدم گرفت. آری؛ 

چنین شد که بهرام آن شب گرسنه خفت.
اسب  بر  بود،  کرده  بالین  که  را  زین  بهرام  زد،  سر  که  خورشید 
گذاشت که براهام پدیدار شد و گفت: »ای سوار، گویی بر عهِد 
خویش پایدار نیستی؛ سرگیِن اسب را باید بروبی و بیرون بری. 
داد و امان از مهماِن بی دادگر!« بهرام گفت: »خدمتکاری بیاور تا 
این جای بروبد و بیرون َبَرد که من هزینه ی آن می پردازم«. براهام 

ن و و خود بروب!«
َ
گفت: »من چنین کس ندارم؛ عهد َمشک

از  گران بها  دستاری  کرد:  تازه  اندیشه ای  شنید،  چنین  که  بهرام 
کنده بود، بیرون آورد و سرگین بدان  ابریشم که از ُمشک و عبیر12 آ
برداشت و به بیروِن خانه افکند. براهام که هم چنان حاضر بود و 

می نگریست، بی درنگ رفت و آن دستار را برداشت.
بهرام که از کاِر او در شگفت شده بود، گفت: »ای مرِد پارسا، 
اگر پادشاه آوازه ی جوانمردی ات را بشنود، تو را از جهان بی نیازی 

خواهد بخشید.« 
 خویش آمد و همه شب در اندیشه بود. 

ِ
پس از آن بهرام به کاخ

نبک و براهام را به نزِد او آورند و چون 
ُ
چون صبح آمد، فرمود تا ل

آمدند، ایشان را بنشاند و مردی پاک دل برگزید تا آن چه از مال و 
ثروت که در خانه ی براهام می یابد، با خود بیارد.

شتران  آن،  کردِن  بار  برای  که  دید  گنجی  چنان  و  رفت  فرستاده 
و  آمد  بهرام  جانِب  به  کاروان،  این  با  و  نمود  درخواست  بسیار 
چون بدو رسید، گفت اش که: »در خزانه ی تو نیز چندین  گوهر 
که در خانه ی او یافتیم، نیست و هم چنان دویست خرواِر دیگر 

گوهر به جا مانده است«.
که  مال  و  ثروت  چندین  که  اندیشه  در  و  شد  شگفت  در  بهرام 
آن  از  اکنون  و  آمد  به چه کار می توانست  را  او  اندوخته،  براهام 
با  باِر زر و ِدرم  چه سود می تواند ُبرد. آن گاه فرمود تا صد شتر 
نبک دهند و سپس براهام را پیش خواند و گفت: 

ُ
دیگر کاالها به ل

ت با خاک برابری! مگر پیامبِر تو که پیشوا و 
ّ
»ای که اکنون در ذل

الگوی تو بایست بود، چند سال و چگونه در این جهان زیست که 
تو چنین در زیاده طلبی حریصی و به عمِر جاودان در این جهان 
داستاِن  و  نغز  نکات  و  آمد  آری، سوار  داری؟  و طمع  بسته  دل 

کهن گشته ی روزگار که بدو گفته بودی، بازگفت:

اکنون تو دسِت دراز از خوردن بازدار و بهره بردِن مرِد آب ِکش را 
نظاره کن«.

سپس چهار درهم به براهام داد و گفت: »این را سرمایه ی خویش 
کن؛

آن گاه بهرام دارایی و امواِل او را، هر چه که بود، به تهی دستان داد 
که سزاواِر آن بودند و براهام َبرَسْرَزنان و خروشان از آن جایگاه 

به در شد.

1( راه جوی )راه جو یا ره جو(: جویای حقیقت، در جستجوی راه راست، پیرو راه 
خرد و عقل.

2( توان گر: ثروتمند
یشمی رنگین. یشمی، پارچه ی ابر 3( دیبا: پارچه ی ابر

4( چه بهتر بود که با تو ده نفر دیگر هم بودند! در آن صورت، تک تک تان نزد من 
ارجمند و عزیز بودید.

5( تن آسانی: آسودگی، راحتی و رفاه
و  ین  سعادتمندانه تر را  نبک 

ُ
ل به  شبیه  یستنی  ز و  صفات  چنین  داشتن  بهرام،   )6

جهان  واقعِی  شاهاِن  از  امروز  ما  که  می گوید  و  می داند  یستن  ز شکل  ین  شاهانه تر
نبک(، درس ها آموختیم.

ُ
)افرادی هم چون ل

7( سیادت: بزرگی، شرافت، سرَوری
8( پیشاب: ادرار

9( هامون: زمین، دشت. در مجاز به معنای »خارج خانه« یا »خارج شهر«.
زره،   

ِ
مثل پول  و  دارد  احوال خوب و خوشی  دارد،  دارایی  و  مال  که  10( هر کس 

محافظ و نگه دارنده ی اوست.
[ عاقبت و سرانجاِم 

ً
11( بهرام این سخن را به طعن و کنایه می گوید که: »اگر ]واقعا

سار و 
ُ
این گونه می خوارگی و خوردن، نیک باشد، پس آری، خوشا به حاِل آن می گ

ِمْی و جاِم ِمْی!«
12( ُمشک و عبیر: دو نوع عطر و ماده ی خوش بوکننده در قدیم.

نیستی. اکنون پول و درهم  این  از  تو ]نشان داده ای که[ سزاواِر چیزی بیش تر   )13
در عوض، سر )جان ات( گرفته نخواهد شد و  تو  و  باشد  یست  لنبِک ساده ز برای 

زنده می مانی.

کسـی کـو نـدارد، ُبـَود خشـک لب       
نیم شب« ْرْسنه 
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سار و ِمْی و جاِم نیک«11
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نیک سرانجاِم  یابی  جام  از  گر 

ِدرم مـرِد درویـش را، سـر تـو را13  
را؛ تو  مر  بیش تر  ین  ز نیست  سزا 

همی بنگـرد« نـدارد،  کـو  کسـی 
خوَرد فزونی،  دارد  که  کس  »هر  که: 


