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به نام خداوند دانای راز

از  حکایتی  بازنویسی  و  رو خالصه  پیش  کتاب 
مرزبان نامه1 است. این داستان نیز همچون داستان 
»آهو و موش« ترکیبی از شعر و نثر است.امیدوارم 
بر سرگرم کردن  نیزعالوه  این حکایت  مطالعۀ  که 
خواننده باعث شود تا عالقه مندان با ادبیات کهن 

ایرانی  بیشتر آشنا شوند.

ایرج شهرامی پور
مرداد 1399

1.  مرزبان نامه کتابی تعلیمی – تمثیلی از سعدااّدین وراوینی است. 
نویسنده این کتاب را در قرن هفتم ) بین سال های 617   تا  622 ( 
نیز همانند »کلیله و  نوشته است. تعدادی از داستان های این کتاب 

دمنه« از زبان حیوانات است. 
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آغاز داستان شاه فیالن و شیر

گویان عهد کهن  قّصه  و  روایان شیرین سخن  اّما 
که  هندوستان  سرزمین  در  که  اند  کرده  روایت 
مکان فیالن است فیلی بود بسیار بزرگ، با هیکلی 
همچون کوه که تاکنون روزگار به چشم ندیده بود:

ب��زرگ ان��دازه  از  بی��ش  فیل��ی   ب��ود 
 همچ��و کوهی محکم و بی حد س��ترگ2

2. بزرگ ، عظیم
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ن��ر فی��ل  ده  ان��دازه   هیکل��ش 

بیش��تر ه��م  ن��ر  فی��ل  ده  از   بلک��ه 

 جمله فی��ان پی��ش او چون ب��رگ کاه

ش��اه و  س��لطان  مملک��ت  آن  در   ب��ود 

 ع��اج های��ش هر یک��ی همچون س��نان3

نه��ان و  پی��دا  خرط��وم،  آن   زی��ر 

 زی��ر پای��ش ضّج��ه ه��ا م��ی زد زمی��ن
 س��نگ می لرزی��د از آن فی��ل س��مین4

3. سرنیزه
4. چاق ، فربه
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 دس��ت و پای��ش چ��ون س��تون آس��مان

 قطر ه��ر یک خ��ارج از وص��ف و بیان

پ��ا ب��ه  می ش��د  زلزل��ه  رفت��ن   وق��ت 

پ��ا و  دس��ت  زی��ر  می لرزی��د   ک��وه 

 گر تکان می خورد گوش��ش وقت خواب

خ��راب می ش��د  او  دور  ه��ای   الن��ه 

او فرم��ان  در  ب��ود  زاری   بیش��ه 

او آِن  یکس��ر  ب��ود   س��رزمینی 
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ج��وان فی��ل  آن  خش��م  ه��راس   از 

 گ��رگ و کفت��اری نَُب��د در آن م��کان

 کس نمی ش��د کش��ته از وح��ش و طیور

م��ور و  زنب��ور  ش��ه  آن  چت��ر   زی��ر 

اس��تخوان پ��ر  هی��کل   برخ��اف 
اَوان5 آن  در  تجرب��ه  ک��م  او   ب��ود 

ب��ود بیش��ه  اه��ل  مش��غول  او   فک��ر 

ب��ود اندیش��ه  از  پ��ر  اّم��ا   نوج��وان 

5. زمان ، هنگام
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بیشه  این فیل در آن زندگی می کرد  سرزمینی که 
زاری بود پر از گیاهان و علف های سبز :

 بیش��ه زاری ب��ود زیب��ا چ��ون بهش��ت

 چار فصل��ش مملو از اش��جار و کش��ت

ه��وا  دائم��ًا سرس��بز و خ��وش آب و 

باصف��ا هن��دی  طاووس��ان   همچ��ون 

 م��ی رس��ید آن س��بزه های��ش ت��ا کمر

پرثم��ر های��ش  بوت��ه  حّت��ی   ب��ود 

زار بیش��ه  درون  می آم��د  ک��ه   ه��ر 

پای��دار آنج��ا  می مان��د  ه��ا   س��ال 
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ن��ان و  آب  و  ه��ا  س��بزه  وف��ور   از 

 م��ی پری��د از ذهن م��ردم خ��ان و مان

زار س��بزه  فض��ای  از  کن��د  نم��ی   دل 

به��ار    ن��ه  زمس��تان  در  ن��ه  س��اکنش 


