
بهرامِ گور در قلمروِ هفت پیکر

طرحِ دهد  که ـنـشان می  ـایانِ مـنـظومه ی ـهـفت پـیـکر دو ـبـیت دارد  ـنـظامی در ـپ
داستانِ خود را با کم و زیاد کردنِ  بخش هایی از روایت های پیشین برساخته است:

 کوتاه جامه شد جسدش1آنچه
کردم از نظمِ خود دراز قدش

وانچه بودش درازی از حد بیش
 2کوتهی دادمش به صنعتِ خویش

شمرده و بر  خود را  است و ـحـتا ـبـرخی ـمـنابعِ  این نـکـته را گـفـته  هم  وی در ـمـقدمه 
هایش را در کارِ جمع آوریِ مـــنابع کـــوشیده و یافته  مدتی در  که  کرده  یادآوری 

پوشه ای فراهم آورده تا  -از سرِ غفلت-   پراکنده نشوند:
باز جُستم ز نامه های نهان
که پراکنده بود گردِ جهان

زان سخن ها که تازی است و دری
3در کتابِ بخاری و طبری

وز دگر نسخه ها پراکنده
هر دُری در دفینی آکنده
هر ورق کوفتاد در دستم
4همه را در خریطه ای بستم

 ـهجری به ـپایان رسید. دو کارِ ـپیش از آن یـعنی۵۹۸هفت پیکر به تصریحِ نظامی در 
«لیلی و مجنون» و «خسرو و شیرین» نیز بر اساسِ روایت هایی سروده شده ـبودند که
این بود. ـنـظامی  قرار گرـفـته  شاعر  ها در اخـتـیارِ  پیش ـپـیش ـنـسخه هایی از آن روایت 

       آن حکایتی که (کوتاه جامه شد جسدش)1
 از تصحیحِ براتِ زجنانی۵۱۵۳ و ۵۱۵۲     بیت های 2

    ظاهرا کتابِ التاریخ الکبیر محمد ابن اسماعیل بخاری و تاریخِ محمد ابن جریرِ طبری 3
 به بعد۱۹۶همان / بیتِ 4
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شیوه را می پسندید که روایتی موجود و محبوب را برـکشد، درونی کـند و به شکلی
که الیق می داند بازتولیدمناید. استادِ بزرگِ او در این زمینه ـفردوسی است که ـنظامی
وجودِ با  هم «هفت پـیـکر» را  وشیرین» و  هم «ـخـسرو  ندارد و  نامِ او  بردنِ  ابایی از 
کارِ ـفــردوسی می شـنــاسد و دارند در ادامه ی  شاهنامه  با  که  های مـتــفاوتی  وزن 

می خواهد زوایایی از پرداخنت به داستان را ببیند که فردوسی ندیده است. 
داستان های که وزنِ شخـصیت های  ناگزیر از مقاـیسه می کـند  ادعا، پژوهـنده را  این 
است در شاهنامه ـبسنجد. چـنین سنجـشی ممـکن  با هـمان شخـصیت ها در  ـنظامی را 
دستِ دوم؛  یعـنی یا شـخـصیت های  اسکندر ، ـخـسرو ، ـبـهرام و  شیرین ،   با  راـبـطه 
این ـمـقاله دهد. در  دست  پذیرد و نتـایجِ مـهـمّی به  صورت  اشخاص  مالزمانِ همـین 

«بهرام/بهرامِ پنجم ساسانی/ بهرامِ گور/ گورخان» موضوعِ چنین سنجشی است:
هفت پیکر

سرزمینی ها از  یک از آ ن  هر  که  است  زبانِ هـفت زن  ـهـفت پیـکر ، هـفت ـقـصه از 
با که متـناسب  هر کدام از اـیشان در گـنبدی ـمنزل دارد  گور ـباشد.  هرامِ  تا زنِ ـب آمده 
سیاره ای رنگِ  با  سرزمین و رـنگش  طالعِ آن  با  طالعش  شده و  گامیزی  زادگاهش رـن
این هـمه تنـاسب اتّـفاقی نیـست بلـکه است.  طالع را منایـندگی می کـند یـکی  که آن 
هایی را که عـمدا چنـین هماهنگی  نامِ «شیده»  به  ست  این گنـبد ها معماری  طراحِ 
پیش بـینی کرده است. شیده با این ابـتکار ساکنانِ ـقصر و از ـهمه مهم تر ـبهرام را در
شیده است.  قرارداده  ـناتیِ آن  حدّاکثری و کاـئ به مـعـنای  با جــهان  ـگانگی  کانونِ ـی
کاخِ بار  که نخــستین  سِمنــار/سِنمار  نامِ  به  است  شاگرد و پــیروِ معــمارِ بــزرگی 
شکوه و «این فرطِ  سازد و  از  نَق» می  نامِ «خورَ  به  هرام  برای ـب اشکوهی   اـفسانه ایِ ـب
مرگ محـکوم  و به  جایِ دیـگری بـسازد»  این را در  است  بـهتر از  که ممکن  احتـمال 

کُشته می شود.
 بهرام پیش  از ساخته شدنِ  هفت گنبد، در یکی از اتاق های خورَ نَق برایِ نخـستین
صورتِ تابـلـوهایی به  که  شده بود   آشنا  دختر از ـهـفت ـکـشور  شمایلِ ـهـفت  با  بار 
صاحبانِ این فریـبنده گردـبرگردِ مـتثالی نیم رخ از خودش (ـبهرام) ـنصب شده ـبودند. 
تصویرها ـبعد از این که ـبهرام از سرزمین های ـعربی به ایران بازمی گردد و در عـنفوانِ
ــهرام های هفـتــگیِ ـب کاخِ هفت گـنــبد همخوابه  رسد در  ــادشاهی می  به ـپ جوانی 
می شوند و -چنان که گذشت- هر یک در شبی که به او اخـتصاص دارد ـقصه اش را
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برای شاهِ جوان  بازگو می کند.
بنا بر این ، داستانِ هفت پیکر را می توان به سه قسمت تقسیم کرد :

) معرفیِ بهرام ، رفتنش در شیرخوارگی به ـیمن/حـیره ، تربـیتش نزدِ ُنـعمان و مُـنذِر۱
و عرب های سـرسپرده ی سـاسانیان،  بازگـشتش به ایران پس از مرگِ پدر و ـتصاحبِ
قدرت با زور، جنگ با خاقانِ چین و استقرارِ ـکامل بر ـپادشاهیِ ایران و ـبدست آوردنِ

قدرتی بالمنازع.
آغاز می کـند و۲ شب  یک  خود را در  یک ـقصه ی  هر  که  )هـفت ـقصه از هـفت زن 

در همان شب به پایان می برد.
ـهرام از کــشورداری۳ ـبتِ ـب که در غـی ـیدادگری  ـشانی و ـب با پرـی ایران  شدنِ  مواجه   (

ایجـادشده است و ارائه ی ـهفت گونه از ـبیداد که با ـبیداری و دادگریِ ـبهرام و اعدامِ
نتیجه بر او ،  مادر  عزادریِ  هرام و  شود. ناپدـیدشدن ـب مـسبّبِ ناـبسامانی هاجبران می 

گیری و ختمِ کتاب.
بخشِ نخست ، بیشترین مقایسه با شاهنامه

ـنظامی در سرودنِ ـقسمتِ نخـست بـیشترین درگـیری را با شاهنامه احـساس می ـکند.
موقعیتِ اما در مـقدمات و تعیـینِ  برود  راهی دیـگر  به  روایتِ  او می خـواهد  چه  اگر 

شخصیت ها خود را ناگزیر از تبعیت از شاهنامه می بیند:
جُستم از نامه های نغز نورد
آن چه دل را گشاده داند کرد
هرچه تاریخِ شهریاران بود
در یکی نامه اختیار آن بود

چابک اندیشه ای [فردوسی] رسیده نخست
همه را نظم داده بود درست

مانده زان لعلِ سوده خلتی گرد (جزئیاتی مانده بود که گفته نشده بود)
هر یکی [هر شاعری] زان قراضه چیزی کرد

من از آن خُرده چون گُهرسنجی
بر تراشیدم این چنین گنجی
تا بزرگان که نقد کار کنند
از همه نقدش اختیار کنند
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بر تراشیدم این چنین گنجی
تا بزرگان که نقد کار کنند
از همه نقدش اختیار کنند



آنچ ازو «نیم گفته» بُد گفتم
گوهرِ «نیم سُفته» را سُفتم

وانچ دیدم که راست بود و درست
ماندمش هم برآن قرارِ نخست

ینِ این دو روایت  کم نـیست، از اختالف در اسامی  گرـفته تا5 با این وجود ـتفاوت ـب
ماجرا  یک  ـبودنِ  بودن و ـن وبُن  به ـمـوضوعاتِ ـمـهم و6از بیخ  تانحوه ی ـنـگاهِ راوی   

7اصلیِ داستان.

چیزی که در هر دو کتاب مشترک است و مربوط به روحِ داستان می شود «برخـاسنتِ
بهرام از بسترِبیداد است» اـنگار جوجه ای دارد ـپوسته ی  ظـلم را می شکند تا مـتولّد
شود و قرار است که همچون پروانه ای تا می ـتواند از پیله ای که دریده ـفاصله بگـیرد
و در آسمان ناپدیدگردد.  پدرِ بهرام ، یزدگردِ بزه گر به شدیدترین وجـهی خون ریز و
یا آمده از پدرش به دـن که  کودکی  یدادگر است.  نزدـیکانِ او برایِ ـپاسداری از جانِ  ـب
شاهی ـالد و آدابِ  ا بـب تا درآجن ـرستد  ـگر بـف سرزمینی دـی به  نوزاد را  که  می خواـهـند 
جوان هم دیده می شود. در شاهنامه او با شتر از بیاموزد. خشونت و ـبیداد در ـبهرامِ 
رویِ جنازه ی کنیزِ خویش می گذرد فقط ـبخاطرِ این که  -در مـقابلِ عرضِ اندامِ شاه
جوان در است و در هـفت پیـکر بـهرامِ  فرا خوانده  بزرگ  آزمونی  به  شکار-  او را  در 
کاخی مجلل زندگی می کند که سازنده اش را به دستورِ نـعمان از بارویِ ـهمان کاخ
این نَق نـسازد.  کاخی بـهتر از خورَ  که هـرگز  این  خاطرِ  زیر می افکنـند، فـقط به  به 
روایتِ نـظامی- تـصویر ویژه در  هر دو کـتاب -به  به نـحوی در  انه  خـشونت های ظامل
که «چنـین رفتـارهایی در آن دوره و است قـبول کـند  که کـمتر کـسی ممـکن  اند  شده 

زمانه عادی بوده است!».
دادگری  درومنایه ی اصلی این برخـاسنتِ ـبهرام از ـبسترِ ـظلم و ـتبدیل شدنش به منودارِ 

دو روایت است .

بخشِ دوم: نخستین «رقابتِ جهانیِ دخترانِ شایسته» در تاریخ 

مثال نامِ یک زنِ مشخص در شاهنامه «آزاده» و در هفت پیکر «فتنه»  است.5
مثال داستانِ ساخنتِ کاخ خورنق در هفت پیکر هست و در شاهنامه نیست.6
مثال نگاهِ نظامی به مسئله ی کلیدیِِ «بیداد» مبتنی بر غفلتِ پادشا و سپردنِ امور به دستِ عاملِ ناالیق است اما در شاهنامه این7

موضوع به جهانبینیِ شاه و آموخنتِ دادگری از طریقِ معاشرت با طبقاتِ مختلفِ مردم مربوط می شود.
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مهمترین کُنش برایِ یک زن در روزگارِ ـبرآمده از اسطوره و حـماسه «روایت» است.
ساخنتِ حمـاسه نـقش خود در  که  کم نیـستند  زنانی همـچون گُردآفـرید  شاهنامه  در 
بازی کرده اند، در آثارِ نظامی هم شیرین ـکمتر از خـسرو کُـنشگری ندارد و در همـین
که ورود و خــروجش در ـنه» حــضور دارد  زنی همــچون «فـت ـیز  ـکر ـن داستانِ هفت پـی
داستان یکـسره  «کُـنشگری و ـفروکردنِ این کُـنشگری  در چـشمِ ـمخاطب» است. اما

هنوز مقوله ی  «روایت» به درجات از همه ی این کُنش ها مهمتر است.
به زیادی  حدِ  تا  به مـعـنای «مـخـلوق» و مـخـلوق   «پـیـکر» در ـنـگاهِ ـنـظامی ـکـمابیش 

معنایِ «داستان» است.
اسرارآمیزی ـبـرخورد اتاقِ  به  کاخِ ـخـورنق می ـخـرامد  وقتی که ـبـهرام سرـخـوشانه در   
صورت نگاره» از دیوارِ آن  «ـهـفت  بر  است.  اتاق همـیـشه ـقـفل  که درِ آن  می ـکـند 
تابلویی صورتِ  به  شمایلِ ـبـهرام  گردِ  بر  ـیا»   «ـهـفت زن» ، از «ـهـفت ـگـوشه ی دـن

خیره کننده نصب است:
هفت پیکر در او نگاشته خوب
هر یکی زان به کشوری منسوب
دخترِ رایِ هند «فورک» نام
پیکری خوب تر ز ماهِ متام

دُختِ خاقان به نام: «یغماناز»
فتنه ی لُعبتانِ چین و طراز

دُختِ خوارزم شاه «نازپری»
کَش خرامی به سانِ کبکِ دری

دختِ سَقالب شاه «نسرین نوش»
تُرکِ چینی طرازِ رومی پوش

دخترِ شاهِ مغرب «آذریون»
آفتابی چو ماه ، روزافزون
دخترِ قیصرِ مبارک رای

هم همایون و هم به نام: «همای» 
دُختِ کسری ز نسلِ کی کاووس

«دُر سِتی» نام و خوب چون طاووس
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«داستان» شود  شنیده می  دیده و  ـــامدار  دخترانِ برگــــزیده و ـن این  چه از  آن 
دخترِ ـپـادشاهِ اقـلـیمِ پـنـجم می ـخـواهد که  وقتی  است.ـکـمااینکه در گـنـبدِ ـفـیروزه ای 

قصه ی خود را آغاز کند. می گوید:
زلفِ شب چون نقابِ مشکین بست

 (سرِ خرهای مزاحم رفتند و شاه با زنش تنها شد)شه ز نقّابیِ نقیبان رست

خواست تا بانوی فسانه سرای
 بجای آیینِ بانوانه» آرد «

گوید -از راهِ عشقبازی- او
داستانی به دلنوازی ، او

(دهانش را گشود)غنچه ی گُل گشاد سروِ بلند 

(داستانی دلکش آغاز کرد)بست بر برگِ گُل شمامه ی قند 

یعنی« آئینِ بانوانه» نه دلبری و رقص و خـنیاگری نه کام بخـشیِ جـنسی،  نه جـنگ و
نه روزمره  و  زندگیِ  های  نه مهارت  های  سیــاسی و  به ماموریت  ـنت  دالوری و رـف
داستان نویس توـلیدی فرزندآوری ، بلکه «داستان گویی » است. جهان در نگاهِ یک 
هر شهری و  هر  درختی ،  هر  است  داستان  یک  هر اـنـسانی  ندارد .  داستان  جز  به 
تاریخی تـنها یک داستان است که گاهی گـفته و ـنوشته می شود و گاه به حالِ خود
هرام برایِ ـب شاهنامه  که در  عدالت  اساس  این  بر  شود.  بازگو  تا روزی  گردد  رها می 
جلوه ای عالی و کمال یافته  از دادگری داشت، در ایـنجا با مـفهومِ «ـتعادل» مـعرفی و
به آن پایبـند بـاشی از اگر  که  عالم  هـست  موازنه در  نوعی  شود. انـگار  مخـلوط می 
گزند -از جمله چشم زخم- مصون خواهی شد. این «موازـنه/عدل» تا جایی ـپیش
سلیقه و ذوقِ اـیشان که ـمطابق با رنگِ می رود که ـلباسِ  شاه و دختران ـنیز نه مـعلولِ 

گنبدی ست که در آن زندگی می کنند. 
آسمان ها خویش را از  رنگِ  که  اند  کلّ  با  دخترِ برـگـزیده، ـجـزئی هماـهـنگ  ـهـفت 
«عدل» در معـنایِ حدِ اعالیِ  که  زندگی می کنـند  یک در گنـبدی  هر  اند.  گرفته 
گونه ای به  نامِ «شیده»  به  هرام تـوسطِ مهنـدسی  ویافته ی ـب کاخِ ـن است.  ناتیِ آن  کاـئ
است و هـفت چرخ در رویِ زمـین  های  که مـصداقِ هـماهنگیِ گردش  شده  طـراحی 
گنبدِ رنگُ وارنگ دارد که هر دختری در یکی از آن ها زندگی می ـکند. در این ـبین
چـیزی که به ـهریک از این زنان ـتشخّص می دهد داستانی ست که روایت می ـکند،

«داستان» شود  شنیده می  دیده و  ـــامدار  دخترانِ برگــــزیده و ـن این  چه از  آن 
دخترِ ـپـادشاهِ اقـلـیمِ پـنـجم می ـخـواهد که  وقتی  است.ـکـمااینکه در گـنـبدِ ـفـیروزه ای 

قصه ی خود را آغاز کند. می گوید:
زلفِ شب چون نقابِ مشکین بست

 (سرِ خرهای مزاحم رفتند و شاه با زنش تنها شد)شه ز نقّابیِ نقیبان رست

خواست تا بانوی فسانه سرای
 بجای آیینِ بانوانه» آرد «

گوید -از راهِ عشقبازی- او
داستانی به دلنوازی ، او

(دهانش را گشود)غنچه ی گُل گشاد سروِ بلند 

(داستانی دلکش آغاز کرد)بست بر برگِ گُل شمامه ی قند 

یعنی« آئینِ بانوانه» نه دلبری و رقص و خـنیاگری نه کام بخـشیِ جـنسی،  نه جـنگ و
نه روزمره  و  زندگیِ  های  نه مهارت  های  سیــاسی و  به ماموریت  ـنت  دالوری و رـف
داستان نویس توـلیدی فرزندآوری ، بلکه «داستان گویی » است. جهان در نگاهِ یک 
هر شهری و  هر  درختی ،  هر  است  داستان  یک  هر اـنـسانی  ندارد .  داستان  جز  به 
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زیادی حدِ  تا  صورتی عیـنی ، زمیـنی و  که  عالم  ویژه و برکـشیده از اعـماقِ  داستانی 
به که ـنـسبت  ما ـمـردانی را می بیـنـیم  داستان ها  این  است. در  خود گرفته  زنانه به 
ایداری و دچارِ سرگـشتگی، ناـپ زنان  به  خود و از هـمه مهـمتر ـنسبت  رامونِ  مـسایلِ پـی

گاه کج فهمی هستند.
ـنی، ایی و فروـت ـسی ، خودمن ـعرضِ جـن شر ، ـت چون تقــابلِ خــیر و  ـین مــسائلی  همچـن
ها قوانینِ ـنـوشته و ناـنـوشته و ده  لزومِ تبـعـیت از  امانت،  داشتِ  درستکاری در نگاه  
زبانِ روندِ ـقـصه، ـنـظامی -از  شود.در  درشتِ دـیـگر پیش ـکـشیده می  ریز و  نکته ی 
با برد و  به دنیــاهای عجــیب می  که حــکایت  را بازگومی کــند- خوانــنده را  زنی 
موجوداتِ خیالی و وـهمی آشنا می ـکند، با این حال نتیجه گیری ها اـغلب محـسوس

و کاربردی هستند.
بخشِ سوم:عدالت در هفت قدم 

ـبهرام در شاهنامه دادگری را هـمچون هِـرمی با ـقاعده ی گـسترده و ارـتفاعی اندک بر
سه ستون  بنا می کرد ؛

شنیدنِ با اـیــشان و  شاه  مواجهه ی  «دریافنتِ طبــقاتِ مختــلفِ اجتــماعی و   ـیــکی 
انتقاد ها بی واسطه از زبانِ مردم»

ویژه تفــکرِ به  با آراءِ رقــیب،  دادگری در مناقــشه  دست آوردنِ فلــسفه ی   دوم «به 
یونانی» 

آسیب پذیرکه های  دولتی و گروه  خدماتِ  شرایطِ  واجدینِ  ــیقِ  «تبیینِ  دـق سوم 
.8شاه/حاکمیت موظف به ارائه ی خدمت به ایشان است»

برای منونه در سطحِ نظریه پردازی یا همان به دست آوردنِ فلسفه ی دادگری با این دو
پرسش مواجه می شویم:

ز گیتی زیان بار تر کار چیست؟    -که بر کرده ی او بباید گریست-
چه دانی تو اندر جهان سودمند؟   -که از کردنش مرد گردد بلند- 

بارترین که زیان  دهد  یز ـپاسخ می  خود ـن این دو ـپرسش را ـپرسیده  خودش  که  ـموبدی 
چیز در عالمْ «مرگِ آدمِ کم آزار» و سودمند ترین چـیز «مرگِ کسی ست که مردم از

برای پرداخنت به هر یک از این ادعاها رجوع کنید به چهار مقاله از همین نویسنده در وب گاهِ «ساده ی بسیار نقش» به نشانی8ِ
http://mehranrad.weebly.com/160616021583-1608-160615921585.html

عناوینِ مقاله ها: «دارا و ندار در قلمرو بهرام گور» «ارزانیان» «عدالتِ اجتماعی در روزگارِ بهرام گور » «آدمِ بی کار»
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رستاده ی قـیصر که ـف نه - آن چـنان  دادگری را  نتیجه  امان نـیستند». در  دستِ او در 
کاربردی و مـلموس می شـناسد می ـپندارد- در دانایی و  امورِ ذـهنی بـلکه در یک امرِ 
و آن امرِ کاربردی اینکه؛ شاه و البته هر فردی باید ـهمواره در  موقـعیتی قرار بگـیرد که

به دیـگران بـزند.  آسیب را  برکـمترین  نی  سنجشِ رابطه ی مبـت بر  دادگری  اساسِ 
کم آزاری / بی آزاری بینِ افراد و گروه های اجتماعی استوار است.

دادگری می رود و آن به  گاهْ ـنسبت  این ـن سروقتِ  به  هرام   یز ـب کرِ  ـنظامی ـن درهفت پـی
ـــــاراستی و روشن-  «ـن اسمش  -راستْ  بر خالفِ  وزیرش  که  ست  وقتی 
نامِ ـبـــهرام به  بر رـعـــایا  ستیزی» پـیـــشه کرده و ـهـــرگونه ـبـــیدادِ ممـکـــنی را  روشنی 
رواداشته است. ـمقابله با «ـهرگونه ـبیداد » ـمستلزمِ داشنتِ حدِ اعالی دادگری ست.
نظامی برای اینکه کمالِ دادگری تداعی شود بارِ دیگر از عددِ ـهفتِ ـکمک می گـیرد
ــهرام ـحــاضر به رـیــاستِ ـب دادگاهِ جـتــدیدنظر  زندانی  را در ـمــقامِ تـظــلّم در  و ـهــفت 
می ـکند. هفت ـقلم ظـلمی که برگـزیده شده اند عبارـتند از : گرـفنتِ جانِ، ـتعرُض به
اموالِ ـــدان،غارتِ  ـــشمـن ـــلمِ داـن ـــندان، شکــــسنتِ ـق ناموسِ هنرـم به  ـــعرُض  مال، ـت

تاجران،پشتیبانی نکردن از سپاهیان و شکسنتِ حُرمتِ اهلِ دین.
در هفت پیکر اگر چه نتیجه ی عمـلیِ دادگری به وضوح دیده می شود اما بر خالفِ
شاه ناگـهان مـتوجهِ جا  سخنی نیـست. در این  های تفـکرِ دادگـرانه  شاهنامه از زیربنا 
خویش می شود و با سرعت حـقوقِ پایمال شده ی مظـلومان را به کم کاری و غـفلتِ 
این وضعیت را ـمجازات می ـکند. اضافه ی خسارت به اـیشان برمی گـرداند و ـمسبّبِ 
در حالی که در شاهنامه با دقت ـمراحلِ رسیدنِ یک شاهِ آرمانی را از کودکی و ـبلوغ

و رشد تا سطحِ عالیِ ساخنتِ جامعه ی  مبتنی بر دادگری می توانیم ببینیم.
است. آرمانی تر  گزارش ـفـردوسی  به  اما در نـگاهِ ـنـظامی ـنـسبت  زندگیِ ـبـهرام  ـپـایانِ 
با که  او را   دهد  اجازه می  ما  به  دهد بیـشتر  مرگِ بـهرام می  که نـظامی از  تـصویری 
شعرِ بدانیم. در  آمد یـکی  که پـیشِ از منـجیِ آخرالـزمان خـواهد  «بـهرامِ ورجـاوند»ی 
بر که  ثالث  -به ـنقل از کـبوتری  اخوانِ  سروده ی مـهدیِ  شهرِ سنگـستان»  «ـقصه ی 

فرازِ درخت رهگذری را توصیف می کند-  می خوانیم: 
غریبی، بی نصیبی ، مانده در راهی
پناه آورده سوی سایه ی سِدری

ببینش ، پای تا سر درد و دلتنگی ست
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نشانی ها که در او هست

نشانی ها که می بینم در او ، بهرام را ماند
همان بهرامِ ورجاوند

که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست
هزاران کار خواهد کرد نام آور

هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه
پس از او گیو بن گودرز
و با وی توس بن نوذر

9و گرشَسپِ دلیر آن شیرِ گُندآور 

و آن دیگر
10و آن دیگر

اندازه ی به  کم  دستِ  آرمانی و آـخـرزمانی پـیـشینه ای  یک ـبـهرامِ  چـنـین ـتـصوّری از 

گور11تاریخِ اشغالِ ایران توسطِ اعرابِ مسلمان دارد  و منطبق کردنِ این بهرام بر بهرامِ 

که روزگاری بر لشکر و سرزمینِ اعراب سلطه ی توام با محبوبیت داشته است، امری

طبیعی به نظر می رسد. 

بالِ گوری به غاری بر این اساس ـبهرامِ هفت پـیکر که در آخـرین تعـقیبِ خویش به دـن

می رود و نگهبانانِ شخصیِ خود را از ورود منع می کند و دـیگر ـهرگز از آن چاه سار

بیرون منی آید  پایانی  رازآلود را رقم می زند که انگار باید روزی با «برگـشنتِ خود به 

جهان» آن راز را بگشاید. مادرِ بهرام  دستور می دهد که اطرافِ آن مکان را بکَنـند و

زنده ی ـپسرش در آجنا و هـرجایِ دـیگری یا  مُرده  آثاری از  حال هـرگز  این  با  بکـاوند، 

پیدا منی کند.
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