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ــقانة خاقان چين  هنگامي كه نامة عاش
ــت گرديه رسيد،  او لباس سياه به  به دس
ــت و در مرگ برادر خود، پهلوان  تن داش
ــود. درفش  ــوگوار ب بهـرام چوبينه، س
رستم دسـتان روي گور بود و پهلوانان، 
ــه زده  ــپاهيان دور آن حلق ــزرگان و س ب
بودند. قاصدي كه از پيش خاقان،  پادشاه 
چين، آمده بود،  با ترس و پريشاني گفت: 
ــن نامه،  خاقان چين قصد آن دارند  «با اي
ــپاه ايران،  ــاه بانو گرديه،  شيرزن س كه ش
ــد و درد و رنج مرگ برادر  ــنود گردن خش

خويش را فراموش كنند.»
ــود. آن را خواند و  ــه را گش گرديه نام
ــد. به قاصد خيره نگاه كرد  شگفت زده ش
ــت: «خاقان چين از  ــا خود گف و در دل ب
ــتگاري كرده است تا بانوي اول  من خواس

سرزمين چين باشم؟!»
ــد به درفش  ــگاه او از قاص ــان، ن هم زم
ــد. درفش چون  رستم دستان دوخته ش
ــال مي زد و  ــمگين در باد ب ــي خش عقاب
ــر آن بود،  پيچ و تاب  نقش اژدهايي كه ب
ــان باز بود كه  ــورد. دهان اژدها چن مي خ
ــت همة جهان را ببلعد. گرديه  مي خواس
ــت  ــش رفت. آن را در مش ــوي درف به س
خود فشرد و باز به قاصد رو كرد. قاصد با 
فروتني تعظيم كرد و گفت: «خاقان چين 
فرمودند پاسخ نامه را بدهيد تا به خدمت 

ايشان ببرم.»
ــا تعجب به  ــران ايران ب ــزرگان و س ب
ــگ از چهره اش پريده بود و  گرديه كه رن
ــگاه مي كردند.  ــتانش مي لرزيد ن سرانگش
ــيدند: «چه در نامه  ــه از خود مي پرس هم
نوشته شده است كه گردية شجاع و دلير 

را چنين وحشت زده ساخته است؟!»
گرديه پيراهن سياهش را چنگ زد و به 

قاصد گفت: «تا طلوع آفتاب استراحت 

ــپس پاسخ نامه را مي نويسم و به  كنيد. س
شما مي دهم تا براي خاقان چين ببريد.»

ــرو آورد،  عقب عقب رفت  ــر ف قاصد س
ــتش  ــه نامه را در مش ــد. گردي و دور ش
ــرد،  گلوله كرد، محكم آن را بر زمين  فش
ــن مي پندارد  ــد و گفت:«خاقان چي كوبي
ــرادرم بهرام چوبينه،   كه من نيز چنان ب
ــاهانه هستم و به  به دنبال تخت و تاج ش
چيزي جز مانند شاهزادگان زندگي كردن 

نمي انديشم!»
ــردار پيري نامه را برداشت. آن را باز  س
ــماني به حيرت نشسته نامه  كرد و با چش
ــد و گفت: «به چنين حال و روز و  را خوان
زماني،  خاقان ابله و نادان،  پيام عروسي و 
شادي و سرور فرستاده است! او سپهساالر 
بهرام چوبينه را،  عليه پادشاه ايران زمين 
ــرد. او به بهرام چوبينه  وادار به عصيان ك
ــا هرمزشـاه و  ــا ب ــپاه داد ت ــگر و س لش
ــد. او بهرام  ــرو پرويز بجنگ فرزندش خس
ــه او گفت كه بايد  ــه را فريفت و ب چوبين
ــپاه  ــد و عليه س ــاه ايران زمين باش پادش
ــة همة نگون  ــران درفش برافرازد. ريش اي
بختي ها، جنگ ها ، كينه ها و مرگ سپاهيان 
و سپهساالر بهرام چوبينه در انديشه هاي 
او پنهان است. حال از مرگ بهرام چوبينه 
خوش حال گشته،  براي پاك آيين،  گردية 
پهلوان، نامه نوشته است تا همسر او باشد 
و به چين برود تا آن وقت،  گرديه را چون 
بهرام چوبينه در چنگ خود داشته باشد.»
ــرداري ديگر به نامه چشم دوخت و  س
ــت: «او مي خواهد از تبار پهلوان بهرام  گف
ــد تا پس از  ــته باش چوبينه فرزندي داش
آن كه بزرگ گشت،  او را با لشگر و سپاه به 

سوي ايران زمين راهي كند.»
ــه را  گرفت. كلمه به  ــد موبدان نام موب
ــد و گفت: «ما اكنون از  كلمة آن را خوان

ــرزمين  ــتيم و در س ايران زمين دور هس
ــرمي بريم. خاقان چين به  ــان به س توراني
ــا بداند رو به  ــا را مي آزمايد ت ــه م اين گون
ــا چون بهرام  ــوي خاك ايران داريم،  ي س
ــه،  دل از ايران زمين كنده ايم و در  چوبين

توران و چين خواهيم ماند.»
گرديه پيش آمد. نامه را از دست موبد 
ــياه را  گرفت و گفت: «همة اين روزگار س
ــر ما آورده است. شما  بهرام چوبينه بر س
ــاالران و بزرگان نيز فريب  سران و سپهس
ــن را خورديد و  ــخنان او و خاقان چي س
ــته اند،  همه  حال كه بهرام چوبينه را كش
ــتيد. من از آغاز  ــرگردان و حيران هس س
ــما به ياد داريد  ــا بهرام مخالف بودم. ش ب
كه چگونه با او ستيز كردم و پندش دادم 
كه به بيگانه، به خاقان چين،  دل نسپارد 
ــت به ايران زمين نكند. اما شما نيز  و پش
سخنان مرا نفهميديد. اكنون خاقان چين 
ــت و فردا با  ــتگاري من آمده اس به خواس
شما پيمان خواهد بست تا خاك ايران را 
ــان كنيد و او را پادشاه چين  با خون يكس
ــت معناي  ــوران و ايران كنيد!  اين اس و ت
ــراى گردية  ــقانة خاقان چين ب نامة عاش

سياه روز!»
ــتان را از گور  آن گاه درفش رستم دس
ــيد  با چشماني  بهرام چوبينه بيرون كش
ــك گفت:«شما چه به روز درفش  پر از اش

رستم دستان آورده ايد؟!» 
ــرش گرفت و گفت:  ــر باالي س آن را ب
«در ساية درفش رستم دستان پيشاپيش 
ــپاه خاقان چين با ايرانيان جنگيديد و  س
ــتاده است و  اكنون خاقان چين نامه فرس
ــر دارد. اما من،  درفش  خيال جنگي ديگ
رستم دستان را به ايران زمين و پهلوانان 

آن خاك بازمي گردانم.»
ــمانش درخشيد. نامه را  اشك در چش
ــن پراكند و گفت:  ــاره پاره كرد، بر زمي پ
ــتي و پليدي باشد،   ــق كه از سر پس «عش
چنين مي شود. خاقان چين مي خواهد به 
ــق مرا به گروگان بگيرد و درفش  نام عش
ــپاه خويش  ــتان را درفش س ــتم دس رس

سازد!»
سرداري گفت: «چه بايد كرد؟ ما چون 

محمدرضا يوسفي
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ماهي در دهان نهنگي هستيم. اگر اشتباه 
كنيم،  ما را مي بلعد.»

ــاي نامه  ــاره پاره ه ــا روي پ ــه پ گردي
ــاك ماليد و گفت:  ــت، آنها را بر خ گذاش
ــيد و  ــان چين نامه اي بنويس «براي خاق
ــوگ  ــان من بگوييد كه اكنون در س از زب
برادر خود نشسته ام و هنگام سخن گفتن 
ــق و عاشقي نيست. باشد تا روزگار  از عش
ــب،  مهر و محبت  بگذرد و به وقت مناس

عاشقانه را آشكار خواهم كرد.»
فرمانده سپاهيان گفت:«آفرين! همين 
ــيوه خاقان را  ــت. با اين ش بهترين راه اس
ــت  ــمگين نكرده ايم و زماني به دس خش

مي آوريم تا راهي درست بيابيم.»
ــي و آرامش،   گرديه گفت: «در خاموش
سپاه را آمادة حركت به سوي ايران كنيد. 

بايد در وقت مناسب بگريزيم.»
ــران رفتند.  ــزرگان و س ــرداران و ب س
نامه اي همان طور كه گرديه گفت، نوشته 
شد. به دست قاصد دادند و او رفت. سپس 
ــد گرديه و بزرگان  ــب هاي بع در روز و ش
ــرانجام  با هم گفت وگو كردند تا آن كه س
ــدند و فرماندة  ــع ش ــبي گرد هم جم ش
ــپاه گفت: «ما روي بازگشت به ايران را  س
نداريم، چون با خسروپرويز و پدرش هرمز 
شاه جنگيده ايم. اگر به ايران بازگرديم به 
ــروپرويز يك يك ما را از دم  ــتور خس دس

تيغ مي گذرانند.»
ــردار پير گفت: «ما مي پنداشتيم كه  س
بهرام چوبينه پادشاه ايران زمين مي شود. 
ــت مزدوران خسروپرويز  حال كه او به دس
ــته شد، ما راهي جز دوستي با خاقان  كش
ــت نه  ــت ماس چين نداريم؛ چون او دوس

خسروپرويز!»
ــرداري ديگر گفت: «ما همة پل هاي  س
پشت سر خود را شكسته و ويران كرده ايم. 

چگونه به ايران بازگرديم؟»
ــت: «حيات و زندگي  موبد موبدان گف
ــت. اگر به ايران  ــت اهورمزد اس ما به دس
برگرديم، نمي دانيم خسروپرويز با ما چه 
ــن برويم، نمي دانيم  مي كند. اگر به چني
ــان چين با ما چه خواهد كرد. اگر در  خاق
ــتي چون سياوش  اين جا بمانيم،  سرنوش

بر سرمان مي آيد؛ چون تورانيان كينه اي 
عميق به ايرانيان دارند. اگر به سوي روم 
ــر  ــيرين، همس برويم، قيصر روم، پدر ش
ــروپرويز است و همة ما را دست و پا  خس
بسته به خسروپرويز خواهد داد. چاره اي 
ــت جز آن كه راهي را برگزينيم و به  نيس

سرنوشت خود تن بدهيم.»
ــتم دستان در دست  گرديه درفش رس
پيش آمد و گفت: «آري ما در چهارراهي 
ــده ايم كه يك سوي آن دريا و  گرفتار ش
ــو آتش و آن سويش كوهستاني  ديگر س
مخوف و سويي ديگر جنگلي سياه است. 
ــه،  خواهر بهرام چوبينه،  به  اما من،  گردي
سوي ايران زمين مي روم. زماني دراز است 
كه من و درفش رستم دستان از سرزمين 
ــود دور افتاده ايم و  ــانة خ ــه و كاش و خان
ــتيم. اگر  ــق ديدار عزيزان خود هس عاش
قرار است خون من بر زمين ريخته شود،  
ــر از ايران زمين؟! هركه  چه خاكي پاك ت
ــت،  به دور درفش رستم  راهش با من اس
ــه اي ديگر  ــتان بماند و هركه انديش دس

دارد ، به راه خود برود.»
درفش رستم دستان را بر زمين كوبيد. 

ــو زد و آن را به  در برابرش زان
ــينه گرفت و بوييدش  س

ــران  ــه س ــت ب و پش
ــرد.  ــزرگان ك و ب

را  چشمانش 
ــت و  بس

صداي غرش اژدهايي كه بر درفش نقش 
ــد. خاطره هايي از  ــش پيچي بود،  در گوش
ــتم و  ــتم و اكوان ديو،  رس جنگهاي رس
ــتم و ديو سفيد،  رستم  افراسياب، رس
ــتم و زن جادوگر،  و اشـكبوس،  و رس
ــا صدايي بلند  ــت و ب در يادش زنده گش
ــت. به سران و بزرگان و  گريست. برخاس
سپاهيان كه همه به دورش بودند،  رو كرد 
ــكاه گفت: «ما با درفش  و با فريادي جان
ــتان چه كرده ايم؟ آن را هرمز  رستم دس
ــت پهلوان بهرام چوبينه داد  ــاه به دس ش
ــپاه ايران به حركت  ــاپيش س تا در پيش
ــپاه خاقان چين و  ــه آن كه س در آورد،  ن
تورانيان به دنبالش به ايران زمين يورش 

ببرند!»
ــه در برابر  ــزرگان،  هم ــپاهيان و ب س

و به درفش زانو زدند. سربرخاك نهادند 
زاري گريستند.

موبد موبدان برخاست 
ــه گرديه گفت: «تو  و ب
ــين  جانش ــون  اكن از 
پهلوان بهرام  چوبينه و 
سپهساالر سپاه هستي. 

تصويرگر: حسن تبريزى
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ما همه به فرمانت گوش مي سپاريم.»
ــال برويد و  ــان گفت: «ح ــه گري گردي
ــوان بهرام چوبينه  بگذاريد با برادرم، پهل

خداحافظي كنم.»
آنها رفتند. گرديه ماند و درفش رستم 
ــه و داية پير  ــتان و گور بهرام چوبين دس
ــفرها و لشگركشيها  گرديه كه در همة س
همراهش بود و لحظه اي از او دور نمي شد. 
ــك به دايه  ــماني پر از اش ــه با چش گردي
ــدا كرده ام،   ــت غريبي پي گفت: «سرنوش
ــق خود بگريزم.  داية مهربان. بايد از عاش

آيا چنين عشقي هرگز ديده اي؟!
ــره و تار نكن.  ــت: «دلت را تي دايه گف
ــق چندين و چند روي دارد. يكي از  عش
ــري حيله! معلوم  ــت و ديگ آنها كينه اس
ــت عشق خاقان چين به شما از روي  نيس
ــتي است يا حيله و نيرنگ!  صداقت و راس
ــما بهترين  ــتي باشد، ش اگر از روي راس
ــال خود را از  ــته ترين بخت و اقب و شايس

دست داده ايد!»
ــياه خود را در  گرديه موهاي بلند و س
ــتانش به بازي گرفت و گفت:  ميان انگش
ــق چندين و چند  «راست مي گويي. عش
روي دارد و بهرام بزرگ ترين خيانت را به 
من كرد و مرا از عشق راستين،  سرزمينم، 

دور ساخت.»
اشك در كاسة چشمان دايه جمع شد و 
گفت: «ولي دخترم،  گردية نازنينم، خاقان 
چين از تو خواستگاري كرده است. بسيار 
دختران ايراني و توراني و چيني در آرزوي 
آن هستند كه خاقان چين آنان را بطلبد. 
تو با بخت خويش بازي مي كني. در چين 
ملكة دربار خاقان مي شوي، ولي در ايران 
ــه زهر آلودة  ــير تيز و پوالدين و ب شمش

خسروپرويز در انتظارت است.»
گرديه چون كودكي سرش را بر دامان 
ــه بهتر كه به  ــت و گفت: «چ دايه گذاش
ــاه ايران زمين،   دست خسروپرويز، پادش
ــم.  ــوم تا ملكة دربار چين باش ــته ش كش
چون شبهاي بسياري است خسروپرويز را 
ــتري  به خواب مي بينم كه مي آيد و انگش
زرين به انگشتم مي كند و من نيز درفش 
ــتان را به او مي دهم. با چنين  ــتم دس رس
ــت كه  ــوده و رؤيايي اس ــق خواب آل عش

بسوي ايران مي روم.»
ــه را مي بافت و پي  ــه موهاي گردي داي
ــت گرديه،  در پي مي گفت: «ديوانگي اس
ديوانگي است! تو ماهي زنده در دستانت 
را،  با نهنگ درياها عوض مي كني. جنون 
است گرديه، با بختت چنين نكن!»گرديه 
برخاست. درفش را به دست گرفت،  اشك 
ــمانش را پاك كرد و گفت: «به همه  چش
خبر بده كه همين امشب با تاريك شدن 
ــي و سكوت به سوي ايران  هوا در خاموش
ــم. هرچه در رفتن  زمين حركت مي كني
ــت  خود كوتاهي كنيم،  پاي رفتن را سس

مي كنيم.»
ــيده و كوه و  ــط آسمان رس ماه به وس
ــت در مهتاب نمايان بود. دايه رفت و  دش
سخن گرديه را به گوش يك يك سرداران 

و بزرگان رساند.
ــه زره بهرام چوبينه را به تن كرد.  گردي
كالهخود او را بر سر گذاشت. شمشيرش 
ــب  را بر كمر آويخت. گرزش را بر زين اس
ــت. درفش رستم دستان را برداشت و  بس
پيشاپيش سپاه راه افتاد. هر مرد چيني و 
توراني كه از آنها پرسيد به كجا مي روند، 
سخن شكارگاه بود و دلتنگي گرديه و به 

شكار رفتن تا حال سوگوار او بهتر شود.
ــت و گرديه و  ــبانه روز گذش ــار ش چه
ــران و توران  ــوي مرز اي ــپاهش به س س
مي تاختند كه خبر به خاقان چين رسيد. 
ــام تُُبرگ  ــردارانش به ن ــه يكي از س او ب
ــگرش را آماده كند و  ــتور داد كه لش دس
از پي گرديه و سپاهش بتازد. به او گفت: 
ــران سپاه ايران به  «در آغاز با گرديه و س
ــخن مي گويي. اگر نپذيرفتند كه  نرمي س
بازگردند،  همه را از دم تيغ بگذرانيد و تنها 

گرديه را سالم دستگير كنيد و بياوريد.»
ــبانه روز  ــپاهيان ايراني ش ــه و س گردي
ــه هر مانعي  ــود ب ــد و در راه خ مي تاختن
ــيدند،  آن را از ميان برمي داشتند  مي رس
ــت كه  و پيش مي رفتند. گرديه مي دانس
ــرار آنها آگاه  ــان چين از ف به زودي خاق
مي شود و لشگري به دنبالشان مي فرستد. 
به همين دليل آمادة نبردي سخت و خون 
بار بود. دايه در كنار او بود و براي نخستين 
ــپاه دو زن دوش به دوش  بار در جلوي س
هم مي رفتند. دايه آهسته به گرديه گفت: 
ــپاهيان  «ما راه را به خوبي نمي دانيم و س
ــرانجام ما را دستگير  خاقان مي دانند و س
ــان مي برند. آن  ــد و به پيش خاق مي كنن

وقت چه خواهي كرد؟»
ــه لبخندي زد و گفت: «از خاقان  گردي
چين سخن نگو،  از خسروپرويز برايم بگو. 

آيا او را هرگز ديده اي؟»
ــرش را تكان داد و  ــوس س دايه به افس
ــق خاقان  گفت: «دخترك ديوانه!  تو عش
ــراغت آمده بود،  چين را كه خودش به س
رد كردي و دل به عشق پادشاهي بسته اي 
كه فقط نام او را مي داني! شنيده بودم كه 
ــق جنون مي آورد،  اما نمي دانستم كه  عش
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آدمي را چون كودكان مي كند!»
ــخم را  ــد و گفت: «پاس ــه خندي گردي
ندادي. آيا خسروپرويز را هرگز ديده اي؟»

دايه بر زين اسب مشت كوبيد و گفت: 
ــا پدرش  ــي كه ب ــده ام،  آري! هنگام «دي
ــاه ايران زمين،  درافتاد و  هرمزشاه، پادش
سپس قهر كرد و به سرزمين روم رفت.»

ــت:  ــد و گف ــگفت زده ش ــه ش گردي
ــران زمين چه  ــر اي ــي دايه بر س «مي بين
ــه روم مي گريزد و  ــروپرويز ب آمده؟ خس
ــرام چوبينه به چين! در چنين  پهلوان به
روز و روزگاري عشق راستين اين است كه 
درفش رستم دستان را به ايران بازگردانيم 
ــتم ها را فراموش  تا مردم ايران زمين رس

نكنند.»
ــپاهيان  ــاندند كه س به گرديه خبر رس
تُُبرگ،  سردار خاقان چين، به آنها نزديك 
ــوند. او كالهخود بر سرگذاشت و به  مي ش
ــروپرويز و ايران  ــت: «ديدار خس دايه گف
ــاده نيست. بايد از ميدان خون و  زمين س
ــت تا به آنها رسيد. تو با اندكي  نبرد گذش
ــپاهيان برو. ما راه را بر لشگر خاقان  از س
ــروپرويز  ــم. هنگامي كه به خس مي بندي
ــيدي،  به او بگو گرديه نه خاك چين  رس
ــت و نه خاك روم را.  ــت مي داش را دوس
مي آمد تا درفش رستم دستان را به ايران 

زمين برساند و در پاي آن دفن شود.»
ــك بار مي رفت و  ــماني اش دايه با چش
نگاهش به گرديه بود كه كالهخود بر سر 
به لشگر عظيم تُُبرگ چشم دوخته بود كه 

پيش مي آمدند.
ــتادند. سپاه  ــپاه در برابر هم ايس دو س
ــله  از سلس ــتاني  ــون كوهس ــرگ چ تُُب
كوههايي به هم پيوسته بود و سپاه ايران 
چون كوهي سربرافراشته در دشت. تُُبرگ 
از ميان سپاهيانش بيرون آمد. فريادكنان 

ــاه بانو  ــما و ش ــت: «من آمده ام تا ش گف
ــرام چوبينه،  را  ــه،  خواهر پهلوان به گردي
ــان خاقان  ــم. اين فرم ــن بازگردان به چي
ــان خاقان گوش  ــت! اگر به فرم چين اس
نسپاريد،  شمشيرها شما را به اطاعت وادار 

مي كنند.»
ــوي  ــد. به س ــپاه جدا ش ــه از س گردي
ــه بانگ بلند گفت:  ــرگ پيش رفت و ب تُُب
«من گرديه،  خواهر پهلوان بهرام چوبينه 
ــاالر سپاه چين بر من  هستم. اگر سپهس
ــته به  ــود،  مي تواند مرا كت بس ــروز ش پي

پيش خاقان چين ببرد.»
ــيهة  ــبش را به جلو راند. ش تبرگ اس
ــت. هر دو سپاه  ــبها به آسمان برخاس اس
چون موجهاي خروشان رودي به حركت 
درآمدند. تُُبرگ شمشيرش را در هوا تاب 
ــتادند. گرديه اسب  داد و سپاهيانش ايس
ــرگ چرخيد و صداي  ــه دور تُُب تاخت،  ب
چكاچك شمشير آنان شنيده شد و از رد 
ــبان گرد و غبار به هوا برخاست.  پاي اس
ــپاه هياهو مي كردند و دشت از  هر دو س
صداي سم اسبها و غلغلة سپاهيان به لرزه 

درآمده بود.
ناگهان گرديه با ضربه اي سخت،  شمشير 
ــادي از  تُُبُرگ را به هوا پرواز داد. فرياد ش
دل سپاهيان ايران برخاست. تُُبرگ دست 
به سوي نيزه برد و آن را از پهلوي اسبش 
بيرون كشيد. گرديه شمشيرش را در نيام 
جا داد و نيزه برداشت. هريك چون شكار 
ــب را  ــتي دهانة اس ــي بود. به دس آن يك
داشتند و با دستي نيزه را به سوي حريف 
مي چرخاندند. به يكباره گرديه نيزه اش را 
ــره اي اژدهاوار از  ــه پهلوي او فرو برد. نع ب
ــت پيچيد و از اسب  ــينة تبرگ در دش س

برخاك سرنگون شد.
ــپاه به آسمان برخاست.  هياهوي دو س

سپاه تبرگ به عقب رفتند. آشفته شدند 
و چند مرد سپاهي شتابان آمدند و جسد 
ــپاهيان  ــان بردند. س تبرگ را كشان كش
ايران پيش آمدند. جنگ آغاز شد. چينيان 
ــني كردند  ــوي كوهستان عقب نش به س
ــران از پي آنها  ــپاهيان اي و گريختند و س
تاختند. گرديه شمشيرش را باال گرفت و 
ــتور داد تا سپاهيان ايران  به فريادي دس

بايستند.
چينيان پشت به ميدان نبرد مي رفتند 
و فرياد شادي و شور در ميان ايرانيان موج 
ــوق پيروزي  ــت. گرديه كه از ش مي انداخ
ــيد،  دهانة اسبش را تاب داد  نعره مي كش
و از پي دايه و درفش رستم دستان تاخت.

ــپاهيان بود و آنان  ــاپيش س دايه پيش
هرگز به ياد نداشتند و به عمر خود نديده 
ــتان  ــتم دس بودند كه پيرزني درفش رس
ــا حركت كند. او  ــت در جلوي آنه به دس
زارزار گريه مي كرد و اسم گرديه از زبانش 
دور نمي شد. تا به او خبر دادند كه گرديه 
ــا مي آيند،  ــي از پي آنه ــپاهيان ايران و س
ناخواسته از هوش رفت و نقش زمين شد.

ــپاهيان هياهوكنان پيش  ــه و س گردي
ــت و رود و كوه و بوته  آمدند. هرگز درخ
ــب و روز خاطرة تاختن  و خاك و باد و ش
ــتن آنها را به خاك ايران زمين  و پاگذاش
ــروپرويز  از ياد نمي برند. هنگامي كه خس
ــوار بر اسب به  ــد،  س از آمدن آنها آگاه ش
ــتافت. او و گرديه چون دو  ــان ش ديدارش
ــتادند و آن زمان  ــه روبه روي هم ايس آين
بود كه قلب آنان تپيد. گرديه دانست كه 
خوابهايش راستين بودند. او درفش رستم 
دستان را به خسروپرويز داد و خسروپرويز 
نيز انگشتري زمردين را به انگشت او كرد 
ــه به گوشة ايران  ــبانه روز گوش و چهل ش

زمين جشن و پايكوبي برپا شد.




