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  فارس؟ کدام فارس؟  خل 
  یزدگردي ١٣٧٤ ماه ید روز، هبمنپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 یرو بر یانم هامان مانده، شاني برا که یغرور يۀما نيواپس از ات یننداميب وجوش جنب به اند افتاده هجان رسارس انيران يا روزها نيا
 که جاىئ ات است، داسـتان نيمه ابشد کرده کصداي اندازه نيا را ناني ا زيچ کي تهنا اگر تهگذشـ  سال صد در. کنند دفاع ،یجيخل 
 را سـبقت یگو راند، یم “یاسالم جيخل ” از خسن انقالب یروزها نيخنسـت در بنانگذارش که یاسالم یمجهور ،اهويه  نيا در
 یاريبسـ  ،مسلامىن حکومت برخورد نيا. داد نشان خود زا سابقه ىب یواکنش و سپرد فراموىش به را شيفکر  یها هيپا ربود، مهه از
 از باىني پشـت  به وادار بودند، زده آن و نيا به اعرتاض و ءامضا یگردآور مهچون ىئ گسرتده یاهتيفعال  به دست زين خود که را

   .ست راىنيا آچنه هر و رانيا اب دارد دمشىن هرکس از شيب  خود که داشت یدسـتگاه

 یمجهور اب ما خسن یرو
 هزار که ستي ن  یاسالم
 ابشد داشـته گر یبد

 دارد خوىب کي مك دست
. رانيا اب نيک در است شيروراسـت  آن و

 به نکهي ا اي ميخبوان را ىنيمخ  یها نوشـته چناچنه
 نيا که ديد ميخواه ،ميده گوش شياهيخسرنان
 پهنان کىس از را رانيا راىنيو  ۀبرانم هرگز مرد
 که داد یم نشان روشـىن اب جا مهه و کرد یمن
 راز گامنيب . » رانيا یجا اي اسالم، یجا اي  «
 او منطق یاسـتوار در دياب زين را او یوزري پ

. نداشت جاىئ “اضداد مجع” آن در که گشت
 یاقتصاد ۀجنب تهنا زين آخوندها امروز واکنش
 ماجرا نيا ـیپ  در که ترسـند یم آن از و دارد
 ددهن دست از را ابوموىس و تنهبا ۀريجز  سه
  .شينفت  ۀني گنج  آن، اب و

 را خود که است کساىن یبرا نوشـته نيا ؛ نه
 رانيا بدانند نکهي ا ىب پندارند یم پرست رانيا

 و اسالم که است آهناىئ به رو. ستي چ 
 رسـمت گرز وىل دانند یم جدا مه از را تيعرب 
 مه هنند، یم مه کنار در را عىل ذوالفقار و

 نيحس یبرا مه و ندري گ یم جشن را نوروز
 یم سفوني ت  به مه اندازند، یم راه یسوگوار
 که هامهناىئ. روند یم کربال رتايز به مه و ابلند
 شوند یم نيخشمگ “عرىب جيخل ” دنيشن  از
 یبرا. خرند یم جان به را “عرىب نيد” وىل

 یم مه اب را گريکدي ضد زيچ دو که آندسـته
  .ندارند ابىك تناقض از و خواهند

 انم ابسـتان دوران در اچر  ميني بب  خنست اما
 سپس و گذاشتند “فارس” را جيخل  نيا

 در. انم نيا رفنت دست از ليدل  به ميبپرداز
 دوابره توان یم چگونه ميشـي ندي ب  نايپا
  .گشت آن ۀسـتي شا

  خل فارس در باستان
 بلکه انيران يا خود نه آهنم و انين ي شـ ي پ  راگ
 گفتندی م “فارس جيخل ” آبراه نيا به گرانيد
 را آن روزگار آن در که بود خاطر نيا به
 ۀزيانگ. دانستند یم شيبرا انم ترين هسـتي شا
 در که (بود انم نيا باىئي ز  یرو از نه آهنا

 از. کىس ترس از نه ،)ستي ن  گامىن شيباي ز 
 مردمان نيتر  برجسـته نيا ان،يپارسـ  رابز،يد
 خود یشاهنشاه ساکنان داراىئ و جان ران،يا

 کردندی م یدارپاس شيخو  فرزندان مهچون را
 نيا خدا، از شيب  که دانستندی م مهه و

 گوش شاني دعا به که است رانيا پادشاه
 ات ديرسـ  خواهد دادشان به و داد خواهد
 کواته رسشان از را یچپاولگر هر دست
 دگانيد سـمت ديام  نيواپس رانيا درابر. سازد
 شوش به مرص و وانني و روم از و بود هجان
 شاهنشاه ات آوردندی م پناه سفوني ت  و نسا و

 یراه آدمکشان رسکوب یبرا را خود لشکر
 مردمان که بود کورش از پس تهنا. سازد

 گريکدي اب جنگ از دست آرامرودان
 نايپا یزيخونر  سال هزار سه به و برداشتند

 گجسـتک اسکندر که هنگام آن در. دنديخبشـ 
 تب بزرگان بود، وانني یشهرها اتراج رسگرم

 وشيدار  از ات شدند شوش رهسـپار آتن و
 اعرتاف خود زين اعراب. خبواهند یراي سوم
 و مال که بودند رانيا شاهان نيا که دارند

 یبدو یها هليقب  یدراز دسـت از را انموسشان
  .ساختند یم صونأم

 و گرفتی من اجنام گانيرا به تيمورأم نيا
 پر و بزرگ یارتش به بود ازين  آن یبرا

اا   مّ
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 راىنيا دادِ  شگسرت  انيسـپاه  آرمان. سازوبرگ
 اسـتوار مزداپرسـىت ۀشي اند يۀپا بر داد نيا. بود
 هر از که بود یرفتار ۀرسچشم و شدی م

 ناني ا. ساختی م ابرمرد کي راىنيا یسـپاه
 که دنديپسـندی من آچنه کردندی من گرانيد اب
 از یاريبسـ  برخالف. کنند شاني ا اب گرانيد

ی م چپاول به وقتشان که هجان یهاارتش 
 حس ۀندي زا راىنيا ۀرزمند رگوه گذشت،

 اسـبان مس یصدا. بود مردم به نسبت فهيوظ 
 بود کوداكىن و زانن بخشي شاد راىنيا سواران

 پناه شان خانه چاه ته به غارتگران دست از که
 به آسامن که دانستند یم و بودند برده

 را شاهنشاه ارتش و داده گوش آهنا خواهش
  .است فرسـتاده دادشان به

 زين ىئايدر یوري ن ،ىنيزم  لشکر مهدوش
. بود نيرانزميا آرامش و شيآسا پاسدار
 یآهبا از را ىئايدر دزدان یشاهنشاه انوگان

 آن یها کرانه و داشتی م بدور فارس جيخل 
ی م نميا جنوبش، در چه و شامل در چه را،

 عامن یايدر بلکه فارس، جيخل  تهنا نه. ساخت
 شهي مه  یاهيکشت چرت ريز  زين رسخ یايدر و

 مهچون دور جاهاىئ مردم و بود رانيا ۀآماد
ی م را خود پرهمر درود رانيا پادشاه به زنگبار

ی م یرو سفوني ت  به نمي پادشاه. فرسـتادند
 در. کند ونري ب کشورش از را اهيحبشـ ات آورد
 در زين رتانهيمد رشق حىت ،یهخامنش دوران
 گاهيپا قربس و بود رانيا یشاهنشاه قلمرو
  . یهمم رايبسـ  ىئايدر

 یريمال یمحمد از ميها گفته کردن اثبت یبرا
  انا گ و ر کتابش، در که مري گی م وام

ل دوران  ،)توس انتشارات (یاسال  ر  یساسا  ر از ا
  : پرداخته ابره نيا به درازا به

 مادها دست به اببل و آشور رسنگوىن از پس
 از یبزرگ شخب بر فرمانرواىئ ا،هيهخامنشـ و

 دولت دو آن اثري م جزء زين عربسـتان ۀريجز 
 سپس و انياشاكن  دوران در. ديرسـ  رانيا به

 حبشه و روم یحيمسـ  یادولهت ان،يساسان 

 اهيروم فشار چه هر. بودند اعرهب مزامح گانيمهسا
 نيرسزم نيا بر رشق از اهيحبشـ و شامل از
 فزوىن رانيا به اعرهب شيگرا ديگرد یم دتريشد
 را رانيا یشاهنشاه که ىيجا ات فتاي یم

 دولت دو آن برابر در خود نگهبان و رسپرست
 یم بودند، دوخته نشاني رسزم  به آز چشم که

 نيا. بودند دلگرم آن باىني پشـت  به و مشردند
 نيا در رانيا یشاهنشاه که بود رو بدان شرتي ب 

 هدف یدارا حبشه و روم برخالف نيرسزم
 آجنا مردم بر ميمسـتق حکومت و نبود یاسـتعامر

 نيا بر تسلط از آچنه و خواست یمن مه را
 تيامن  حفظ یکي داشت انتظار نيرسزم
 از که بود یشي اجل  سوق و ابزرگاىن یاهه را

 حفظ گريد و گذشت یم حصرا خمتلف مناطق
 بود رانيا تيپرمجع  و آابد یروسـتاها و شهرها
 داشتند قرار حصرا شامىل و رشىق يۀحاشـ  در که
 دسـتربد و اتز و اتخت معرض در تهوسـ يپ  و
 گريد و بودند، نينش هيابد غارتگر و راهزن ليقبا
 یها کناره در رانيا ىئايدر یگاههايپا تيحام
 و ىئايدر دزدان از بود عربسـتان ۀريجز  شـبه

 اعراب یمهاكر جلب گريد و ،حصراىئ غارتگران
 از که بود خود یاهيلشکرکشـ یبرا نينش هيابد

 راهامنىئ یبرا گذشتند یم حصرا وسط اي ها کناره
  . هيابد سفر یازهاين  ريسا و آذوقه و آب محل و

 که عباىس دوران یانم شاعران از یکي یحبرت
 ىئ دهيقص  در است نمي حقطان یعر از او اصل
 بزرگان از یکي خمدّل  بن حسن شيسـتا در که
 نيمه به اشاره اب رسوده خودش زمان راىنيا

 خود امتنان و ىسشـناحق  تيب  چند مضن مطلب
 و فضل عنوان اب را آن که کين  معل نيا از را

 یم انيب  نيچن خوانده نمي بر انيران يا احسان
 دست آن است شام آنِ  از ايآ «: کند

 فزوىن در وسـتهيپ  آن شيسـتا که یاحسانگر
 روزگار در مهچنان آن داي که نعمىت و است،
 ديزد دست یکين  چنان به شام اگر. است ابىق
 بر شام احسان نيخنسـت و شام از ىئ کرده اكر نيا
 شام یاين  انورشوان که روزگار آن در. نبود نمي

 زدود زني یذ بن فيسـ  ۀچهر از را ذلت غبار
 گذار هزين و زنري مشش مردماىن را او وسـتهيپ  رايز 

 شام. کردند یم دفاع عدن اي صنعا از که بودند
 ما و ديهست  خبشـنده نعمتان وىل هامن فرزندان

 و فضل از که ميهست کساىن هامن رزندانف مه
  » .بودند برخوردار شام انعام

 که ىئ فهيوظ  یادا و شـناىسحق  حسن نيمه
 گردن به اهيکين  آن مقابل در کرده یم گامن شاعر
 که را خود معروف ۀديقص  واداشـته را او داشـته
 وانيد العقه واسطة را آن عرب اتيادب  انقدان
 در اند نسـتهدا عرىب شعر ونيع  از و یحبرت

 به که) املدائن ضياب  (نيمدا ديسف  اكخ وصف
 در یحبرت. ديبرسا شده معروف یکرس طاق
ً  که بلند ۀديقص  نيا نايپا  است تيب  ٥٦ مجعا

 شکوه و رونق پر ۀگذشـت از یدآوراي از پس
 آن، موجود اسفبار و رانهيو  حالت و اكخ آن
 انيب  نيچن دهيقص  آن رسودن در را خود ۀزيانگ
 من که است آن خور در اكخ نيا  «:کند یم
 و عشق بر وقف که دمه یراي یاشک اب را آن

 در من گردن بر است یحق نيا. است یددلادگ
 نژاد نژاد نه و است من ۀخان خانه نه که صورىت
 که است یانعام سبب به نيا بلکه. من

 اثبت من خاندان بر را ماكن نيا خداوندان
 خود خرد و هوش از را هنال نيهبرت  که. است
 دالوراىن اب را ما کشور و اكشتند ما نيرسزم در
 اكرزار آماده یرزم برگ و ساز اب وسـتهيپ  که

 مقصود (طايار لشکر بر و دادند یراي بودند
 و. ساختند انبود را آهنا و اتخته) است انيحبشـ 
 من آن از پس ىنيب  یم که است هجت نيبد

 از ام دهيگرد بزرگان و فيرش  مردمان دوسـتدار
 که ىئ شهي ر  و نژاد هر از و ماكن و جا هر

  » .ابشـند

ستهنوز آیا  ۀ این خل شا
  ؟نام فارس است

 نه. ديرسـ  نايپا به هنايا ۀمه ه،يقادسـ  از پس
 نه و ماند داد نه. باني کشـت  نه و ماند کشـىت
 یبندر و گرفتند جان ىئايدر راهزانن. دادگر
. فروشان برده ابزار شد زنگبار چون رونق پر
 به که گشت داريپد یخيشـ  سوراىخ هر از

 ىب یشهرها غارت به چاقوکش مشـىت مكک
 به که نبود یآزانور گريد و شـتافتند پناه

 یجبا ىئ افسانه تهنا انيپارسـ  از. ديايب  جنگشان
 داريپد یروز ديشا که یدالور یايؤر  و ماند
 آن داي به و اليخ  و خواب نيمه یبرا. گردد

 ات آبراه آن به مردمان فته،سرت د از نشانمك ي ن 
 پس اکنون. گفتند یم “فارس جيخل ” انيسال 
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 درست به یاريبسـ  سال، هزاروچهارصد از
 را خود یجا گريد انم نيا که ندري گ یم خورده
 خبود یرنگ جيخل  نيا ۀماس دانه هر. ندارد
 ايدر نيا آب چکه هر. ستي ن  راىنيا که گرفته
 ىئ نهاياتز هر. ستي ن  راىنيا که دهد یم بوىئ
 رددا صداىئ زند یم آن یها کرانه بر ها موج که
 یم زنده ااكمنانين  اگر. ستي ن  یاورمزد که

 گذاشنت از گشتند یم مند گهل گامنيب  شدند،
 ات دور که یجيخل  یرو بر آانن نژاد انم

  .اند گرفته حضاک نوادگان را دورش

 ان،يساسان  شکست از پس
 سـتهي شا ابر کي تهنا ديشا
 فارس جيخل  انم ابز که بود
 ىس مه آن. ميبر باكر را

 که یگامهن ش،يپ  سال
 انوگان ابر نيواپس یبرا
 همرشاهايآر یجلو از رانيا

 هنگام. رفت رژه یهپلو
 نايپا و بود آفتاب غروب
 یوري ن مانور. دراز یروز
 و ديرسـ  یم رس به ىئايدر

 آراسـته صف ها انوشکن
 یجلو از ات بودند
 شاه،. بگذرند شان فرمانده
 ديسف  ۀجام به آراسـته

 یم درود اهيکشت نيا نايانخدا به ،یساالرايدر
 و رانيا یبسو قابوس سلطان یدعا. فرسـتاد
. نگهداشتند او یبرا را عامن که بود ارتشش
 انيساسان  و خنورده شکست زدگردي که گوىئ
 زود که بود ىنيري ش یايؤر . بودند پابرجا هنوز
  .گشت اكبوس

 زيچ سه دو هامن دنيد توان یاسالم یمجهور
 نداشت را بود مانده یجبا رانيا از که یشي منا
 ىنيمخ . پرداخت کردنشان انبود به رسخسىت اب و

 انيپارسـ  و پارس از ىئ رگه که چه هر دمشن
 جيخل ” خواست. بود شد یم دهيد درآن
 بندر. “یاسالم جيخل ” کنند را “فارس

 بندر” کردند را انيساسان  از یدگاراي شاهپور،
 و “سام” چون انوهاىئ انم حىت. “ىنيمخ  امام

 راىنيا یبو یدايز که را “رسـمت” اي “زال”
 کساني  خاک اب از خسن. دادند يريتغ  داشت
  .رفت مه ديمجشـ  ختت کردن

 امونري پ کي رانيا مسلامن، کي یبرا
 در ارزشش تهنا و ستي ن  شيب  اىئيجغراف 

. ابشد یم یاسالم هجان از ىئ گوشه یانمگذار
 نيراسـت ست ىنيد اسالم او یبرا که آجنا از
 آن پخش یبرا را اعراب پروردگار، و

 حق به دياب را قوم نيا یرسور پس ده،يبرگز 
  .رفتيپذ

 غمربيپ  نوادگان حفاظت مسلامن هر ۀفيوظ 
 را کوشش نيشرت ي ب  دياب یم راه نيدر  و است
 در ابشد داشـته که عرب ريغ زيچ هر. کند
 که هرگاه. دارد یجا تيامه  از یرتني پائ  ۀدرج
 و خود ۀژيو  فرهنگ انيم  ینشي گز  به وادار

. کند یم انتخاب را یدوم بناچار گردد، تيعرب 
 ازو و گرود یم اسالم به که یهنگام رنو،ياز 
 ۀروزب” ند،ي برگز  عرىب یانم که خواهند یم

 و “مقفع ابن” کند یم را خود “پارىس
 یم “ابوالقامس” ننگ ابر ريز ه ب “فردوىس”

  . رود

 را فرزندش انم کىس ليارسائ  در ديکن  تصور
 ۀروان درنگيب  را او گامنيب . ذاردبگ آدولف

 کي مغز از تهنا چون کرد خواهند رسـتاناميت
 نيبزرگرت . کردن تواند تراوش یاكر نيچن وانهيد

 شـتافت خواهند نشي ابل  به هجان روانشـناسان
 جورواجور یها مقاهل از پر یعلم یها هينرش  و

 ۀديپد نيا حيتوض  یبرا شد خواهد
 کوشش پزشاكن رسـتان،اميت در. زيانگ شگفت
 انم آدولف که بفهامنند راميب به ات منود خواهند
 ۀکور در را مادرش و پدر که بود کىس هامن

 راميب نيا ،یهببود از پس. انداخت یآدمسوز
 یاهنايهذ رشح آن در که نوشت خواهد کتاىب
 گامن يب . داد خواهد را خود یوانگيد ۀدور

 امنيس  ۀپرد به را داسـتان نيا ووديهال  لمسازاني ف 
  .برد خواهند

 اسکندر مهچون انهماىئ داشنت انيران يا انيم  اما
 کىس تهنا نه. ندارد یننگ چيه  زيچنگ و محمد و
 بلکه اند، نربده درمان ريز ه ب خاطر نيا به را

 و پدر یخطا اصالح به دست که را آهناىئ
 .ندري گ یم انتقاد ابد به زنند یم مادرشان
 یاجرام در خود که یهپلو یرضا شاهزاده

 فرزندش سه از بود، کوشا اريبسـ  فارس جيخل 
 نساخته آراسـته راىنيا یانم اب را یکي حىت
 خودش. داده عرىب یامس کدام هر به و است

 زين کوروش پرشکوه انم یدارا رضا، جبز زين
. برد یمن باكر را آن هرگز اما ابشد، یم
 از گرفنت خورده از شيپ  که نبود سـتهي شا
 یم خبود اندىك ،National Geographic ريمد

 که را آچنه ميخواه یم گانهيب  از پرداخت؟
  .ميدار غيدر  خود

 “اضداد مجع” اصطالح که یهپلو همرشاهايآر
 آن به خود بود، کرده اخرتاع نيجماهد یبرا را

 تناقض از را شنتي خو  نتوانست و بود آلوده
 انيک  ختت بر مه خواست یم. نگهدارد دور
 مه. دهد هيتک  الفتخ کرىس بر مه و ندي بنش 

 را یشاهنشاه ۀسال دوهزاروپانصد یاجشـهن
. ابشد یاسالم کنفرانس ابنزيم مه و کند برپا



 

 فارس؟ کدام فارس؟  خل   ۴  

. را آن مه و داد دست از را نيا مه ن،ايپا در
 را فارس جيخل  انم ميخواه یم ما امروز
 ميبگوئ خبود ىئ حلظه نکهي ا ىب ميکن یپاسدار
 نيتراسـ  رانيا کردن زنده اب تهنا یزيچ نيچن
 را زيچ مهه زين ما که ستي ن  یشک. است ممکن
  .داد ميخواه دست از

 یم و خندند یم ما شير  به عرب یهاخ ي شـ 
 و زدند گردن را پدرانشان اجدادمان «: ندي گو 
 ماندند زنده که آانن. کردند جتاوز مادرانشان به
 را خاکشان ،ميگرفت را نشاني د. رفتند یبردگ به
 از را سفوني ت . ميفتگر  را شانمي سـ  و زر ،ميگرفت
 ختت یرو بر خود ،ميساخت خود آن

 داد نيگز يجا را قرآن و مينشست پادشاهانشان
 به ابر پنج یروز هنگام آن از. ميکرد راىنيا

 به و آورند یم فرود رس تخامتني پا یسو
 هاىئ مقربه انميبرا کنند، یم ینوکر یادا زابمنان
 فرزندانشان سازند، یم طال از
 گردن که ىئهناهام داي به را
 یگذار انم زدند یم را ااكنشانين 
 یسادگ نيبد که ناني ا. کنند یم
 رفتند،يپذ را هاچپاول  نيا ۀمه

 کي رس بر خواهند یم اکنون
 ند؟زي برخ زيسـت به ما اب انم
 گرفت، ميخواه مه را جشاني خل 
 ميخواه را مه شاني ها رهيجز 

 مه را شانخوزسـتان  گرفت،
 ميريگ یم. گرفت ميخواه
 کي شاني برا و دارند هرآچنه
 ات ميگذار یم یجبا جساده
 یروز آن یرو بر ابز بتوانند
  »  .کنند یسـپاسگذار ما از ابر پنج

 چراکه گرفت توان یمن هاخ ي شـ  نيا به ىئ خورده
 یم انيران يا از یاريبسـ  که ااكنشانين  هامن

  :گفتند یم ما ۀابر در یزيچ نيچن پرستند

 و عرب ما واخواهانه و ميهست شيقر  تبار از ما
 هر که است روشن. هستند نايران يا ما دمشنان
 از راىنيا هر و ابالتر و هبرت راىنيا هر از ىبعر

 دياب را انيران يا. است بدتر مه ما دمشنان
 را زاننشان آورد، نهي مد به و کرد ريدسـتگ
 یغالم و یبردگ به را مردانشان و رساند بفروش
  .گامشت اعراب

 سوم امام ،عىل بن نيحس دهان از خسن نيا
حار ة   (آمده ونري ب انيع ي شـ  کام د و ا ر و ةاال  ،اآل

 که کىس هامن). یمق عباس خيشـ  حاج ۀنوشـت
 و اندازند یم راه یسوگوار ساهل هر شيبرا
  .شکنند یم مقه اب را شان ههما چند ۀچب رس

 و دخرت که آهناىئ. نندي ب  یم کين  هاخ ي شـ  نيا
 به آساىن نيا به امارات رد را خود پرسان
 درنگيب  مه را رانيا سـند گذارند، یم حراج
 یمردم. کرد خواهند واگذار یزيانچ یهبا به
 نگهداشـته، را شيادعا تهنا یرسبلند از که

 که ندري بگ را ىئ برانمه یجلو توانند یم چگونه
 یم باىني پشـت  آن از مسلامن یکشورها ۀمه

 کي دمشىنِ  برابر در خواهند یم چگونه کنند؟
َ  ارديل ي م   اتکنون کىس چه کنند؟ یسـتادگي ا نت
 انبرابر نيچن یجنگ در شکسـته یريمشش اب
  گشـته؟ وزري پ

استمیدان    ؟جنگ 
 نه است، هيقادسـ  “فارس جيخل ” اكرزار
 یوزري پ یبرا. روزانمه فالن اي ملل سازمان

 ،ميکن را هيقادسـ  جربان دياب یم جنگ، نيا در
 را سفوني ت  ،ميزيبرخ زدگردي یخواهني ک ه ب

 جنگه ب که ستي ن  معىن بدان نيا. ميانابزسـت
 راىنيا هر دل در هيقادسـ . ميشو روانه اعرهب
 بر که است نمياهر  اب ما نربد. دارد یجا

 زبون و خوار نيچن را ما و گشـته هريچ روامنان
 مهه که است فراموىش نياهرم زهر. ساخته

 نشي گز يجا را دروغ و برد یم دماناي از را زيچ
 است “فارس جيخل ” هزار هزاران. سازد یم
 به ات ستي ن  کىس و شده “عرىب جيخل ” که

 نيا به نکهي ا از شيپ . ندي بنش  مرگشان سوگ
ه ب که ميخبواه دمشن از و ميسـي بنو  انمه آن و

 دروىن جيخل  و مياغازيب  خود از برسد، دادمان
  .ميکن فارس را خود از کي هر

 خياتر ۀرشـت نيا ان،يساسان  رفنت دست از اب
 آن، از پس. گسست مه زا که است رانيا

 رهاىئ راه تهنا. ستي ن  شيب  ىبيفر  بودن راىنيا
 کردن زنده دوابره مه سـىتي ن  زندان نيا از

 گره هبم را پاره ۀرشـت نيا ات است انيساسان 
 چ،يه  که فارس جيخل  آنگاه ،ميتوانست اگر. ميزن

 در وگرنه ،ساخت ميخواه خود آن از را هجان
 راه بدنبال. اندم ميخواه ميهست که برزىخ نيمه
 یدگر راه نيا جز که ميمرو ودههيب مه یگريد
   .ستي ن 




