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МУҚАДДИМА
Қиссаи «Бацроми Чӯбин» фаслест аз тарщумаи «Таърихи
Табарк», ки ба қалами Абӯалии Балъамк тааллуқ дорад. Абӯщаъфар
Муцаммад ибни Ҷарир ибни Язид Табарк муаррих ва факеци
машцури эронк буд, ки асарцояшро ба забони арабк таълиф мекард.
Ӯ соли 838 ж 839 дар шацри Омули вилояти Табаристони Эрон
таваллуд шуда, соли 923 дар Бағдод фавтидааст. Абӯщаъфар Муцаммад
ибни Ҷарири Табарк таълифоти бисжре дорад ва муцимтарини онцо
китобе оид ба таърихи олам «Таърих ар-русул вал-мулук» (Таърихи
пайғамбарон ва шоцон») ва китоби тафсир ба унвони «Китоб-улщамоеъ-ул-бажн фи тафсирил-Қуръон») («Китоби мащмӯаи бажн дар
тафсири Қуръон») мебошанд. Китоби якум ба унвони «Таърихи
Табарк» ва дуюм — «Тафсири Табарк» дар байни ацли илму адаб
шӯцрат жфтаанд. Ин ду китоби Табарк дар солцои 50 ва 60-уми асри X
ба забони форск (тощикк) бо ихтисору такмиле тарщума шуданд.
Мутарщими «Таърихи Табарк» Абӯалии Балъамк ва «Тафсири
Табарк» гурӯце аз фақецони Мовароуннацр буданд.
Абӯалии Балъамк фарзанди вазири машцур Абулфазли,
Балъамии цомии устод Рӯдакист. Хонадони Балъамк аз қарияи
Балъамони вилояти Марв баромада ва нисбаи худашонро _аз номи
ватанашон гирифтаанд. Шахсияти Абулфазли Балъамк ва Абӯалии
Балъамк шацодат медицад, ки ин хонадони бас шарифе будааст ва аз
он мардони ацли фазлу цунаре по ба арсаи цастк ницодаанд. Дар
кутуби таърихии то охирцои асри XI маълумот рощеъ ба намояндагони
хонадонн Балъамк ба шашм мерасад.
Мутарщими «Таърихи Табарк» Абӯалии Балъамк аввал вазири
Абулфаворис Абдумалик ибни Нӯци Сомонк (954—961) ва баъд
Абӯсолец Мансур ибни Нӯц (961—976) будааст. Дар оғози китоб дар
соли 963 аз щониби Абӯсолец Мансур ибни Нӯц гирифтани фармони
тарщумаи ин китобро аз арабк ба форск, кайд мекунад. Аз ин рӯ,
яқинан тарщуман китоб дар солцои шастум анщом жфтааст, Абӯалии
Балъами соли 974 вафот кардааст.
Тарщумаи Балъамк баъзе хусусиятцое дорад, ки онцоро гуфтан
лозим аст. Аввало, Балъамк дар тарщума бештар роци хулоса кардани
матни китоби Табариро пеш гирифтааст ва аз тарафи дигар, ба матни
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китоб ӯ аз худ тағйироту иловацо дароварда ва цар дафъа аз ин
афзуданцои худ ба матн жд мекунад. Дар натища тарщумаи ӯ аз матни
асл фарқи зижде пайдо карда ва цукми китоби наву тозаеро
гирифтааст. Ба ин сабаб онро маъмулан «Таърихи Балъамк» цам
мегӯянд. Тарщумаи пандномаи Бузургмецро бо номи «Зафарнома»
(«Пирӯзинома») аз арабк ба форск низ мансуб ба қалами Абӯалии
Балъамк донистаанд.
Қиссаи «Бацроми Чӯбин» яке аз фаслцои бисжр щолиби китоби
«Таърихи Балъамк» мебошад. Дар ин қисса сацнацои ащибу ғариби
таърихк, корномацои мардонагк, щасурк, дӯстию душманк ва
кинахоцк, тасвирцои асотирк ва амсоли он хеле фаровонанд.
Мутолиаи онцо моро бо сацнацои ащиби таърихи бостон ва тасаввури
гузаштагон оид ба онцо шиносо менамояд. Тағйири цодисацо,
задухӯрдцою мощароцо боиси ангехтани шавқи мутолиаи он мегардад.
Худоӣ Шарифов
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БАЦРОМИ ЧӮБИН
Чун дац сол аз подшоции Цурмуз бигузашт, маликон аз цар сӯй
ба подшоции ӯ андар омаданд ва лашкарцои ӯ цама аз щои хеш
бирафтанд. Аз сӯи турк малики турк бижмад, писари хоқон, холи
(писари холаи) Цурмуз, номи вай Шобашоц. Ва хоқон мурда буд ва
мулк ба Шоба расида буд ва ӯ аз Ҷайцун бигузашт ва ба Балх омад ва
он сипоци Цурмуз, ки ба Балх буданд, бигурехтанд ва ӯ Балх бигузошт
ва ба Хуросон омад ва ба Толиқон, аз он що ба цадди Цироту Бодғис
омад. Ва аз сӯи Мағриб малики Рӯм бижмад бо сад цазор мард ва Шом
ригирифт, он ки Нӯшервон дошта буд ва гуфт: «Ин на аз хаддн Ашам
аст, ки ин мамлакати Рум аст, то цадди Насибин» ва аз сӯи Армания
ва Озарбойгон маликн Хазарон берун омад бо сипоци бисжр ва он
цадцо бигирифт. Ва аз сӯи бодия, аз ду щониб араб берун омад, якеро
Аббос ал-Ацвал ва дигарро ном Амр ибн ул-Азрақ буд. Шацрцои Порс
бисжр бигирифтанд ва фасод карданд.
Ва Цурмуз ба Мадоин андар буд, аз цар сӯй гирди вай андар
омада ва кор бар вай сахт шуда. Пас мӯбадони мӯбадро1 ва сарцангони
сипоцро бихонду гуфт:
—
Чи тадбир кунем? Цар кас тадбире дигар цамекарданд ва
мӯбадони мӯбад хомӯш буд. Малик Цурмуз ӯро гуфт:
—
Ту низ тадбире кун ва моро ба раъю тадбири хеш маунат
(цамроцк) кун, ки сухану тадбири пирон муборак бувад.
Гуфт:
—
Эй малик, аз ин хамаи душманон туро душмантар малики
турк аст ва душманони ин мамлакат эшонанд, ин дигарон на
душмананд. Аммо малики Рум цаққи хеш мехохад ва подшоции хеш
талаб мекунад, он ки Нушервон аз вай ситада буд. Он
шацрцо царгиз
5
аз они маликони Ащам набудааст ва он мардумон тарсоанд, он
шацрцо бад-ӯ боз дец ва бо вай сулц кун, то аз ту бозгардад. Ва аммо
аъроби бодия мардумони заифу дарвешанд ва дар бодия кацтк
бувад, аз он эдар (ин що) омадаанд. Эшонро таому хоста фирист, ки
эшон худ боз гарданд ва бодия дӯсттар доранд аз шацрцо. Ва аммо ин
мардумон, ки аз Хазарон омаданд, бад-ин омаданд, ки шизе
бирабоянд ва бисжр ғаниматцо ба даст оварданд, акнун рӯй ба
подшоции хеш ницанд. Нома кун ба кордорони замини Армания ва
Озарбойгон, то гирд оянд ва оцанги эшон кунанд, ки эшон худ аз
1

Мӯбадони мӯбад —сарвари рӯцонижни зардуштк.
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бими он хоота, ки доранд, шанг накунанд. Ва худ бисоз мар царби
туркро, ки цеш душман батар аз турк нест. Ж худ бирав ж сипоц
бифирист бо солоре щалди (шобуки) мубориз, то бо эшон корзор
кунад.
Малик Цурмуз гуфт:
—
Ацсант! Некӯ гуфтк!
Пас расулон фиристод сӯи Қайсар ва бо вай сулц кард ва он
шацрцо, ки Нӯшервон аз вай бистада буд, боз дод ва малики Рум
баргашт. Ва Цурмуз нома кард ба аммоли (амалдорони) Арминия ва
Озарбойгон, то сипоци Хазаронро аз он що бирамониданд ва сӯи
бодия таому хоста фиристод бар дасти марде номи вай Цавзат ибни
Алк ал-Цанафк. Ин Цавзат аз бани Цанифа буд. аз маликзодагони
Бахрайн ва Имома ва араб ӯро бузург доштандк... Цавзат бирафт ва
он аъробро ба Бацрайн бозгардонид ва дили Цурмуз беғам гашт ва
малики Рум низ бэ сулц бозгашт ва сипоци Хазар бо Хазарон шуданд
ва Цурмуз аз душманон бипардохт ва ба тадбири мамлакат биистод
ва мецтарони мулкро гирд кард ва мӯбадони мӯбадро гуфт, ки худои
таъоло корн мо некӯ кард ва цама душманонро аз мо бозгардонид.
Ин Шобашоц мондааст, ки ба мижни подшоции мо андар омадааст.
Киро ба царби ӯ шояд фиристем? Цама машварат карданд, ки ин
корзорро ба шуз Бацроми Чӯбин нашояд. Ва ӯ Бацром ибни Бацром
ибни Чушнас буд ва аслаш аз Рай буд ва андар он вақт марде
мардонатар ва муборизтар аз вай набуд. Ва ба гуна сижцшурда буд ва
ба боло дарозу ба тан хушк (лоғар) буд, азеро (бад-он шицат) уро
Бацроми Чӯбин хондандк, Ва гурӯхе гуфтанд ӯро Шӯбин хандандк,
на Чӯбин. Ва асли Шӯбин он бувад, ки ӯ ба хурдагк (башагк) ба царб
шуда буд ва бар дари (канори) Рай мардеро зарбате зада буд ва аз сар
то кӯцаи (қоши) зин фурӯ оварда буд ва мардумоқ ба наззоран он
мешуданд ва цар замон мар яқдигарро цамегуфтанд: «Шав-бин
(бираву бубин). он зарбатро» Пас ӯро ин лакаб карданд ва ин
дурусттар аст.
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Ва андар мулуки Ащам ду маликро ба мардию муборизат ном
бурданд: яке Бацромн Гӯр ва яте Бацромн Шӯбич. Ва цадиси Бацроми
Гур гуфта шуд андар пеш. Ва Нӯшервон Бацроми Шӯбинро аз Рай
бижварда буд ва мулки Арминия ва Озарбойгон ба вай дода буд. Ва ӯ
испацбад ва марзбони Рай буд ва Ҷиболу Ҷурщону Табаристон — ин
цама бад-ӯ дода буд ва ӯро ба Арминия фиристода.
Чун дурмуз шоц шуд, цамон мулкат ба Бацром яла карду
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бигузошт ба вай. Мардумон гуфтанд:
—
Ин царбро ба шуз Бацроми Шӯбин нашояд.
Цурмуз гуфт;
—
Имрӯз бозгардад, то ман бингарам.
Дигаррӯз цамаро гирд кадр, цама номи Бацром бурданду
гуфтанд:
—
Ҷуз вай нашояд!....
Ва муцаммад ибни Ҷарири Табарк цадиси Бацроми Шӯбин
тамоми нагуфтааст ва ман ба китоби «Ахбори мулуки Ашам» тамом
жфтам ва бигӯям.
Чун дигар рӯз Цурмӯз мардумонро гирд карду аз эшон
машварат хост, ки ин Царби турк киро шояд? Цама Бацроми
Шӯбинро гуфтанд, ки вай марде мубориз аст ва савор (шанговар). Пас
марде аз мижнк мардумон ба пой хост аз сарқангони бузургу гуфт:
—
Зиндагии малик дароз бод! Малик мар падари маро,
Мецронситоз, шиносад ва хидмати вай донад мар малик Нӯшервонро
ва акнун пир шудаасту ба хона андар мондааст ва ба хидмат натавонад
омадан, ки аз кор мондааст.
Цурмуз гуфт:
—
Нек донам, падари туро ва ӯро бар ман цак аст, ки вай буд
расули Нӯшервон ба цокон, малики турк, шадди ман, ки модари маро
бижвард суи Нӯшервон.
Гуфто:
—
Ман дӯш падарро гуфтам, ки малик Цурмуз мецтаронро
гирд кардааст ва касеро цамешӯяд, ки пеши сипоци туркон шавад. Вай
эдун (шунин) гуфт, ки маро андар ин кор илме аст, агар маро бихонад
ва бипурсад, ӯро бигӯям.
Цурмуз гуфт:
—
Ӯро бихонед.
Ӯро бихонданд пеши он цама халқ ва заъиф шуда буд ва бар асп
натавонист нишастан. Ба мицаффа (тахти равон) андар ницодандаш ва
бижварданд ва Цурмуз ӯро бир (накӯй) карду бинавохт ва ӯро гуфт:
— Туро бар ман хаққи бисжр аст ва ба саъи ту буд модарн маро ба
наздики Нӯшервон овардан ва мацалли ту бад-он щой цаст, ки бо ту
машварат кунам андар корцо, ки дар мулқ афтад. Ва цамебинк, ки
холон ва каробатон моро шк ранща цамедоранд. Чун Хоқон бимурд,
писараш сипоц овард ва андар подшоции мо омад ва цақки моро
нашинохт ва цурмати мо надонист ва аз цақки ашират (хонадонк) ва
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

хеш даст боз дошт. Акнун моро касе хамебояд, ки бо сипоц ба шанги
вай фнристем. Чи нлм аст ба наздики ту дар ин боб?
Мецронситоз гуфт:.
—
Зиндагии малик дароз бод! Он рӯз, ки малик Нӯшервон
маро ба наздикии Хоқон фиристод, бо ман паншоц тан буданд, аз
мехтарояу сархакгон. Ва нома кард вайрото хамаи духтарон бар ман
арз кунад, то ман яке аз мижни эшон бигузинам. Хоқон, он рӯз, ки ман
ба сӯи вай андар шудам, маро пеш хонл, ва маро бирру лутф кард.
Дигаррӯз духтаронро бижвард, ороста, он ки аз дигар занон буданд ва
он духтар, ки аз хотун буд, уро нажрост, цамшунин ба шомаи халак
(кӯцна) бижвардаш, то ба шашми ман хуш нажяд. Ман ӯро дидам, ки
бар тахти малик нишаста буд — пацлавихотун. Ва ин хама духтарон
пеши ман ба пой карду маро гуфт:
—
Аз инон кадомро хохк?
Ман духтари хотун, ки модари туст, бигузидам, азеро ки
монандаи хотун буд. Пас хотун дид, ки духтари ӯ бигузидам, рӯй
турш карду нохуш омадаш. Маро гуфтанд:
Аз ин некӯтар цастанд.
Ман гуфтам:
—
Агар хошати ман раво хоцед кардан, ман ин духтарро хохам.
Хоқон хотунро хоциш кард, то ищобат (қабул) кард ба
су.пурдани духтараш. Ва он духтар ба Нӯшервон доданд ва ба ман
супурдандаш бо хостаи бисжре, ки онро ададу андоза набуд ва ман
бижвардам. Ва Хоқонро мунащщиме буд донотарини он замон. Чун
хостам, ки бижям, ӯро бихонду гуфт:
—
Бингар, кори ин духтар шк гуна хохад буд сӯи Нӯшервон, ки
ӯро он що цамефиристам.
Мунащщим гуфт:
—
Уро аз ин духтар писаре ояду бузург шавад ва марде бувад
пайвастаабрӯ, на дароз, на кӯтох ва аз паси Нушервон ӯ малики Ащам
бошад. Пас гуфт—Аз Туркистон бар ин маликки аз ин духтар ояд,
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лашкар ояд бисжр ва андар подшоции вай фасод кунанд. Ва он писар,
ки аз ин духтар ояд. сипоце фнристад бо марде аз бузургони Ашам, аз
маликзодагон, номи ӯ Бацром бошад ва номи падараш цам Бацром
бощад. Марде бошад дарозу ба тан хушк ва ба гуна сижцшурда ва ба
абрӯвон пайзаста ва бо сипоце андак ба Туркистон андар ояд ва он
си*поцро бишканад ва охир маргаш ба Туркистон бувад.
Мубадони мӯбад гуфт:
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Эй малик, ин сифат, ки вай кард, сифати Бацроми Шубнн
аст, кущо номи вай Бацром ибни Бацром аст, ки ба суғри (сарцади)
Армания аст аз дасти (щониби) малик.
Пас, шун ин цадис цаме карданд, Мехронситоз ба мицаффа авдар
шон бидод. Цурмузро аз он ашаб омад. Мӯбадони мӯбаучро гуфт :
—
Ин цамшунон аст, ки касеро аз осмон вацк ояд, ки худои
азза ва щалла аз шандин гоц боз ин мардро зинда цамедошт, то ин
сухан маро бишнавонид. пас марг додаш.
Пас Цурмуз цамон рӯз кас фиристоду Бацромро бихонд. Бацром
андар соат (цамон соат) бархосту бижмад. Цурмуз ӯро. гиромк дошт
ва наздик гардонид ва Бацромро гуфт:
—
Бидон, ки щадди ман — хоқонро умр ба о&ир расид ва
мамлакат ба писараш расид, цоли мо. Валекин цаққи қаробат
нашннохт ва сипоц овардаасту Балх гирифта ва моро касе бояд, ки бо
сипоц аз ин що биравад ва ӯро аз он що бирамонад ва агар шанг бояд
кард, щанг кунад ва моро дил бар ту афтодааст ва асилк ва мардии ту
мар хидмати Нӯшервонро, ва асархои некӯи ту андар ин давлат.
Бацром гуфт:
—
Ман рации (шокари) маликаму фармонбардор ва
шамшереам аз шамшерцои малик, цар кушо фиристад, щон фидо
кунам.
Цурмузро бағоят хуш омад. бифармуд, то ӯро фуруд оваранд ва
бифармуд дигаррӯз, ки цамон силох, ки рӯзи шанг хоцк пӯшид,
бипӯшу бар асп нишину биж. Ва Цурмуз ба майдон андар биистод бо
сипоц. Пас Бацром бижмад бар асп бо силоци тамом, шунонки ба щанг
раванд. Цурмуз бад-ӯ андар нигарист ва он қадду қомат ва болову
кӯполи ӯ бидид, биписандидаш ва бо вай басе некӯй кард ва дигаррӯз
ӯро бихонду гуфт:
—
Дасти ту мутлақ (озод) кардам андар байтулмол ва андар
сипоц. Он ши хоцк, баргузин ва цар шацре, ки ту он бикшок, ман он
шацр туро додам!
Бацром шод шуд ва аз наздики Цурмуз берун омад. Дигаррӯз
сипоцро гирд карду аз щумлаи сипоц дувоздац цаэормард бигузид:
мардони муборизи щанги, на пиру на щавон, мижна, мнкдори
шицилсола ва сохту силоцу сутури този ва он шк боист, бидодашон.
Хабар ба малик бардоштанд, уро гуфт:
— Он душман, ки ту ба щанги ӯ меравк. сесад цазор мард дорад.
ту бо дувоздах цазор мард шк гуна пеши вай шавн?
—
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Бацром гуфт:
—
Эй малик, аз сипоци бисер щуз гаронк шизе дигар набо»
шад ва камтарини сипоц цазор мард асту бештар дувоздац цазор мард
аст. Ва Рустам бо дувоздац цазор мард буд, ки ба шанги Мозандарон
шуд ва Исфандижр бо дувоэдац цазор мард буд, ки ба шанги Цафтхон
шуд ба дижи Руйин.
Ва бисжр кас аз мулукони Ашам баршумурд, ки бо дувоздац
цазор мард щангцои бузург карда буданд. ки кори щанг на ба мард асту
сипоци бисжр, ба давлат аст. Цурмуз гуфт:
—
Чаро мардони щавон нагузидк ва мардони ба зод (син)
баромада бигузидк?
Бацром гуфт:
—
Зеро кори царб ба цамият аст ва шавононро цамият набувад
ва на хираду на ташрибат ва на расми царб донанду на тадбир донанд
кардан ва мардони ба зод баромадаро цами,ят бувад ва цам ташрибат.
Малик Цурмуз ин сухан аз вай биписандид ва бифармуд, то рӯзе
ихтижр карданд, то биравад ва лашкар берун кард. Ва малик
Цурмузро мунащщиме буд, цам мунащщимк донистк ва цам коцин
(ғайбгӯ) будк. Уро бифиристод, то ба Бацром берун ша;вад бо
маркабаш ва бингар то вай шк кунад ва ту онро шк фол кунк. Он
фолгӯй бо Бацром берун шуд бар маркаб. Марде пазираи Бацром
омад ба изорею барацна, сабаде бар сар ницода пур аз сарцои
гӯсфанд. шунон ки осон цамебуд бар вай. Бацром найза аз найзадор
бисатаду даст дароз карду аз он сабад ду сари гӯсфанд бисатад ба
найза ва найза рост кард, як сар ба сабад афтод ва дигар сар бар найза
бимонд. Бацром цамшунон. бо он сар бар найза бирафт. Он фолгӯй
боз омлду Цурмузро бигуфт ин цолро. Цурмуз гуфт:
—
Ин шк бошад?
Гуфт:
Ин ду сар ду малик бошад, ки Бацром якеро бикушад ва якеро
даст боз дорад, то аз вай бигрезад ва ба мулки хеш шавад. Ва
10
барацнагии он мард, ки сабад бар сар дошт, он аст, ки Бацром бар ту
берун ояд (жрк шавад) ва андар ту оск ищвад (исжн куиад).
Малнк Цурмуз тофта (хашмгин) шуд ва он шаб нахуфт.
Дигаррӯз нома кард, ки маро бо ту сухане буд, хостам, ки бигӯямат,
фаромуш шуд. Сипоцро цамон що бидору худ боз ой танцо, то ин
сухан туро бигӯям мушофаца (сухани рӯ ба рӯ) ва сабук (зуд) бозгард.
Чун он нома ба Бацром расид, як манзил рафта буд ва Цурмуз
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хост, ки касе дигар бифиркстад ва бар он сипоц солор ккнад ва
Бацромро боз кунад (маъзул кунад). Бацром щавоби нома кард, ки бадин кор, ки малик маро фиристод, аз роц бозгаштан савоб набувад ва
ман нахоцам, ки малик рӯи ман бннад, то душманони маликро цалок
накунам. Ва цар фармоне, ки цаст, ба нома бифармояд, то кор бандам.
Ва аз он манзил бархосту бирафт бо силох. Малик Цурмуз бад-он кор
тофта шуд ва дигар рӯз мӯбадони мӯбадро бихонду цадиси он фолу
нома фиристодан ва щавоби нома боз омадан ӯро бигуфт ва гуфт, ки
шк кунам, ки кор аз даст рафт? Мубад гуфт:
— Эй малик, Бацромро царис дидам дар кори мулк ва бар тоат
доштан ва ба царби душман рафтан. Ва фол рост бошад ва дурӯғ
бувад, ӯро боз махон, ки худои таъоло ба нияти ту уро нусрат дицад
бар душманон ва дили ӯ бар Бацром хуш кард ва Бацром бирафт аз
Ироқ сӯи Ацвоз шуд. Ба роц андар зане пеши вай омад ба манзиле,
гуфто:
—
Саворе занбиле (сабаде) коц аз ман биситад ва гувоц ба пой
кард ба он.
Бацром бифармуд, то он саворро гардан бизаданд ва хабар« он
ба Цурмуз омад, шод шуд ба доди вай.
Ва он вақт ки Шобашоц ба цадди Балх андар омад, Цурмуз
битарсид, ки сипоци вай зуд андар ояд ба мамлакат. м!ардеро
бифиристод аз бузургони сипоц, номи вай Харроди Барзин. Марде
буд бо макру дастону фиреб. Цурмуз ӯро пеши Шобашоц фиристод
бо лах»те сипоц, ки бирав ва Шобашоцро ба макру хила хамедор, то
лашкар бирасад ва бигӯй ӯро, ки малики Ащам бо ту сулц хоцад кард
ва расул хоцад фиристод ва хирош бихоцад пазируфтан, то ӯро ба Балх
цамедорад ва нагузорад, ки пештар ояд ва бар он мардумон ғоратею
фасоде накунад, то Цурмуз сипоцу тадбир рост кунад. Ва ин Харроди
Барзин бишуд ва Шобашоцро бифирефт. Бад-ин бацона як сол ӯро ба
Балх бидошт, то Цурмуз сипоц рост карду Бацроми Шӯбинро бо
сипоц бифиристод. Ва Бацром ба Балх шуд ва бо рохи рост, валекин
аз Ацвоз ба Табасин шуд ва аз он що ба Кӯцис-. тон берун шуд ва ба
Цирот омад ва аз Цирот ба Чабалон шуд ва ба цудуди Балх берун
омад. го Шобашоц огоц нашавад.
Пас шун малики турк хабари Бацром шунид, кас фиристод ба
Харроди Барзин, ки бо ман макр кардк ва маро бифирефтк. Ва
Харроди Барзин аз лашкаргоц бигрехта буду бирафта ва пеши
Бацром омада. Ва Бацром ба як манзилии Балх аз ин руй фурудомад.
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Пасмалики туркамири щарасбонро пеш хонд, гуфт:
—
Шаву хабари Бацром ба ман ор, ки бо вай сипоц шанд асту
кистанд ва бо шк силоцанд ва мецтарони эшон кадсманд?
Вай бирафт бо дац савор. Чун ба наздики лашкари Бацром
расид, Бацром бо панщ савор аз лашкари хеш берун омада буд. Ин
мард Бацромро гуфт:
—
Кистк ту?
Гуфт:
—
Ман шокари ин маликам, ки сипоц фиристодааст. Маро
гуфтаст:
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«Бирав ва шангро рост кун». Он мард Бацромро гуфт:
—
Ин сипоц шанд бошад?
Гуфт:
—
Цамоно дувоздац цазор мард бошанд.
Гуфт:
—
Ин дувоздац цазор мард бо ин сесад цазор мард щанг хоцанд
кард?
Бацром гуфт:
—
Чунин цамегӯяд.
Он амири щарасбон боз гашту Шобашоцро огоц кард.
Харроди Барзин дигаррӯз пеши Бацром андар омаду гуфт:
—
Эй сипацбад, бо ин моя (миқдор) сипац. к и турост, бо ин
турк шант макун, цам бец то ба мижн андар сухан гӯям ва сулц афганам.
Бацром ӯро гуфт:
—
Хомӯш бош, ки забонат бурида бод, ки аз он дец, ки тӯй,
шуз моцигирон берун нажянд, туро бо шанг кардан шк кор цаст? Шаву
моцк гир!
Марде дабир буд андар лашкари Бацром, номи вай Бузурги
Дабир ва Бацром ӯро аз Цурмуз бихоста буд. Бацромро гуфт;
—
Шитоб макун ба царби ин душманон.
Бацром гуфт:
—
Хомӯш шав, ки модар аз ту тицк нишинад! Туро дувиту
(давоту) калам ба кор ояд, шанг кардан шк донк?
Дигаррӯз Шобашоц амиреро бифиристод сӯи Бацрому гуфт:
—
Агар ту ба тоати ман дарок, мулки Ашам ба ту дицам ва
туро халифат (шонишин) кунам бар цамаи Ашам.
Бацром гуфт:
—
Шав ва ӯро бигӯй, ки хидматгорону бандагони малик аз
пеши малик берун нажянд, илло ба фармон.
Боз дигаррӯз марде фиристод ба Бацром, ки малики Ащам марде
фиристода буд суи ман. номи вай Харроди Барзин ва 'аз як сол боз
бар ман буд ва хоциш цамекард бар он, ки сулц ку-, нем, Ту низ сулц
кун Ж сабр кун, то ман расуле фиристам назди малики Ашам ва
бингарам, ки рои ӯ шист.
Бацром щавоб фиристод, ки ӯ бар ту афсӯс (афсун) цамедошт ва
ман цам цамдостон (цамакида) набошам, ки рӯзи ту ба шаб расад, то
сари ту барнагирам ва ба малики Ашам нафиристам. Шобашоцро
хашм омаду бифармуд, то бӯк бизадачд ва сипоц бар цештан арз кард
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ва он рӯз то ба шаб таъбия (омода) цамекард ва макоми хар гурӯце
падидор кард ва азм кард} ки чифдо щанг кунад. Ва Бацром низ он рӯз
сипоци хешро таъбня кард ва майманаву майсара ва калбу шаноци
лашкар падид кард.
Пас шун субц бидамиду руз наздик омад, Бацромро хоб бигоифт
цам бар пушти асп бихуфт. Ба хоб дид, ки бо вай лашкари турк щанг
кардк ва цазимат бар Бацром афтоди, ацром бедор шуд, рӯз буд,
хомӯш шуд ва касро аз он хоб огоц накард, то мардумонро дил
нашканад. Чун офтоб баромад, сипоц баробар шуд ва Бацром силоц
фароцарб бурд ва худ ба тани хеш сӯи цар гурӯце мешуд ва эшонро ба
царб царис цамекард ва цамегуфт:
—
Як имрӯз коре кунед ному нангро ва маро хишил макунед ва
хуни хеш ботил макунед, к-аз эдар то хонаи шумо дур аст. Агар
бозгардед, кас аз шумо аз шамшери душман иаран цад ва боз хона
нарасад.
Ва бад-ин гуна суханон цамегуфт. Ва сарцангеро бо понсад савор
аз паси сипоц андар бидошту гуфт:
—
Цар кк бозгардад ва донк, ки бихоцад гурехтан, цам бар шой
гарданаш бизан!
Ва малики турк шицил цазор мард бигузид ва бар тале шуд ва
бар тахти заррин нишаст ва он шицил цазор мардро гирди худ андар
бидошт ва дувисту шаст цазор мард ба щанг фиристод ва
сипацсолоронро бифармуд, то сипоц таъбия карданд ва пеши вай
рост биистоданд ва цам бар он таъбия ба царб шуданд. Ва бо вай
дувист пил буд корзорк ва сад шери мардумхор. Шобашоц бифармуд,
ки пилон ва шеронро пеши саф андар кунед. Цамшунин карданд.
Чун Бацром пилону шеронро пеши саф андар бидид, бифармуд
то сипоцро, ки щумла тирборон кунед ва гуфта буд, ки дастцо бар
шашми пилон доред (шашми онцоро нишона гиред), Эшон тирборон
карданд, он пилону шерон баргаштанд аз дарди он тирцо ва Бацром
нафтандозонро бифармуд, то оташ оа пилон андар заданд. Эшон рӯй
бозпас ницоданд ва худро ба лашкаргоци худ андар афганданд
хурӯшон ва микдори ск цазор мард ба по бикуштанду ба пацлу, ба
нерӯй оташ, ки хамесӯхтанд. Бацром шун дид, к и таъбиян туркон
бишнкаст (бетартиб шуд) ва лашкар аз шой бишунбид, худ бо цаман
сипоц цамла карду туркон рӯй ба цазимат (гурез) ницоданд ва хештан
бар Шобашоц афганданд. Малики турк шун цол шунон дид, асп хссг, ки
барнишинад. Рикобдор гуфт:
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Аспи гурехтан ж аспи шанг?
Шобашоцро ханда омад, гуфт:
—
Аспи гурехтан ва аз тахти хеш бар пой хост.
Пас Бацром ои що расид, ӯро бо тощу тахт дид, доннст, ки малик
аст, тире ба камон биницод ва бар сииан маликп турк зад, аз пушташ
берун шуд ва малик аз тахт бияфтод ва сесад цазор мард аз снпоци
туркон цазимат шуданд ва бозпас гаштанд ва Бацром аз паси эшон
цамерафт ва цамегашт, то шаб андар омад. Бацром ба лашкаргоқи
турк омад ва он моли эшоя баргирифту микдори он моли худой
донист ва он ғанимати баурда ба лашкаргоци хеш бурд ва он шаб он
що бибуд ва дигаррӯз бомдод цамаи сипоц арз кард, цеш кас кам набуд
аз сипоц магар як сарцанг, номаш Бацроми Сижвушон. Ва ин Бацром
сарцанге бузург буд ва домоди Бацроми Шӯбин буд, хоцарзодаи
Бацроми Шӯбин ба занк дошт ва Бацроми Шӯбин ӯро дӯст доштк.
Чун ӯро надид» тофта шуд. Пиндошт, ки вай кушта шу-: дааст андар
цар*бгоц. Бифармуд, ки талаб кунедаш мижни кушташудагон. Чун як
соат баромад, диданд, ки Бацроми Сижвушон цамеояд бо турке асир,
марде сурхришу гурбашашм ва кӯса. Бацроми Шӯбин ӯро бидид, шод
шуду гуфт:
—
Ин асир кист, ки овардк?
Гуфт:
—
Инро бихостам куштан, гуфто маро пеши малики хеш бар,
ки ман илме донам, ки шуморо ба кор ояд.
Бацром гуфт:
—
Чк илм донк? Бижр, то он илм шист, ки туро аз куштан
бирацонад.
—
Ман шодуам ва андар цамаи Туркистон аз ман шодутар нест
ва шун бо малике бошам, ки ӯро бо душмане щанг бошад, ман он
душманро ба хоб шунон намоям, ки вай цазимат шудаэст ва дар хоб
ӯро битарсонам ва аломати ин он аст, ки туродӯш ба хоби субцгоц
шунон намуда, ки лашкари ту ба цазимат шудк.
Бацроми Шӯбин бо хештан гуфт:
—
Худованди хирад сухани вай напазирад ва ба гуфтори вай
нангарад.
Пас гуфто:
—
Ии на илмест ва туро куштан вошиб аст. Он ки ба хоб
намудк маро шк зиен дошт ва малики туркро шк суд дошт?
Бифармуд, то гарданаш бизаданд.
—
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Ва Бацром як моц ба Балх буд ва он ғаниматцои туркон, ки жфта
буд, он ши ба малик Цурмуз хост, фиристод ва он ши бар сипоци хеш
кисмат боист кардан, шудо биницод, то бар эшон қисмат кунад.
Пас Бацромро хабар омад, ки малики туркро ба Туркистон
андар писарест ва сипоц гирд цамекунад ва он сипоц, к -аз эдар
бирафтанд, цама бар вай гирд омаданд ба шустани хуни малик, тюнсад
цазор мард ва цаме сӯи Бацром хоцанд омадан... Пас Бацром бар шой
бннишаст, то писарималикн турк фароз омад бо понсад цазор мард.
Чун лашкар ба дарн Балх фуруд овард, Бацром низ лашкари хеш
пеши вай берун бурд ва худ бар тале бар шуд ва ба лаигкари туркон
нигох кард ва шун фуруд о.шад, сипоци хешро гуфт:
—
Ин лашкари турконро адад бисжр аст, вале дилашон
(щасораташон) нест ва аз эшон хещ кор нажяд.
Чун дигаррӯз бибуд аз хар ду щониб 'сипоц таъбия карданд» ва
Бацром хамла кард бо сипоц ва сипоци туркро цазимат кард ва рӯй
бигардоиидашон ва пнсари малик бо цафт хазор савор ва хосагони
худ биистод ва царб кард он руз то шаб. Чун шаб шуд, ба наздикии
вай хисоре буд, худ бо сипоц андар он цисоррафту Бацром бар дари
цисор биншаст. Дигаррӯз ба Бацром кас фиристод ва зинцор (амон)
хост ва Бацром зинцор додаш бар он шарт, ки, ӯро бо дигар асирон
сӯи Цурмуз фиристад. Малкки турк гуфт:
—
Равост, ки малик Цурмуз писари аммаи ман аст ва ман
писари холи ваям. Агар ман цакки вай нашинохтам, ӯ цаккн ман
бншнносад.
Пас социббариди (маъмури анбори давлат) лашкари Цурмуз
бирафту Цурмузро хабар гуфт ва номаи Бацром бнбурду аз он цоли
вай ӯро огоц кард. Цурмуз шод шуд, худойро шукр карду марде
бифиристод ба Бацрому гуфт:
—
Чунон кун, ки рои туст.
Чун Бацром пайғоми Цурмуз шунид, дитаррӯз малики туркро
Оо шаш хазор марди асир аз бузургони туркон пешн Цурмуз
фиристод ба дасти сарханге номи ӯ Мардоншоц, бо ду цазору поисад
мард ва цар шк жфта буд аз ғанимат аз зарру снм ва гавцкрхо ва тахти
заррин ва тощу матоъцои дигар ва силоххова фаршцо — цамла
бифиристод. Ва гурӯце гӯянд, ки дувисту панщох мард аз сархангони
бузург асир буданд ва дувисту панщоц уштурвор зар буд гуцар. Ва шун
ин писари малики турк ба наздики Мадоин бирасид, Цурмуз
барнишасту пеши вай берун омад, аз цурмати каробат, ки писари
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холаш буд. Чун баробари вай омад, Мардоншоц силоц фуруд оварду
пеши малик замин бӯса дод ва он писари малики турк низ фуруд
омад. Уро бипурсид, пас Цурмуз барнишаст. Писари малики турк низ
хост, ки барнишинад, Мардоншоц яла накардаш (ищозат надодаш) 1
вадаст бигрифту аз пеши малик Цурмуз бирафттодари айвон. ГVао
Цурмуз, цар кк бо вай буд, фуруд овард ба сарои некӯ ва ашри
(подоши) эшон бироид (му^аррар кард) ва шицил рӯз идошгашон, то
мондатии сафар аз эшон бишуд ва бисжр лутфу, бир (некӯи) кард ва
бо вай ацду мисоц кард ва боз сулц кар^» ва мулки Туркистон бад-ӯ
боз дод ва ӯро хилъатхои некӯ дод? ва салти (инъом) бисжр бахшид ва
ба дасти Мардоншоц сӯи/Бацром боз фиристод ва нома кард ба
Бацром, ки ӯро ба некӯй ба Туркистон боз фирист ва ту бош, то
бигӯям, ки шк кунк...
Чун Цурмуз писари хоқони туркро ба Мардоншоц супурлт го ба
Бахроу фиристад, Мардоншоц хабар бардошт, ки ин ғанимитацо, ки
бо мост, кас аз ман бинаситадааст. Малик касеро бифармояд, то аз
ман биситонад. Цурмуз дигаррӯз ба тахти мулк барнишасту тощ бар
сар карду мӯбадони мӯбадро бихонд. Ва ӯро вазире буд мехтари
вазирон, номи ӯ Яздонбахш, ӯро низ бихонд ва он цадяцо ягон-ягон
арза карданд. Цурмуз шод шуд ва ба шашм бисжр омадаш.
Мардумонро гуфт:
—
Чк бинед ба кори Бацром ва ба амонати вай?
Цама ӯро бисутуданд. Ин Яздонбахши вазир гуфт:
—Е малик, ин на бисжр аст, ин як навола аст аз он, ки Бацром
гирифтааст ва он суре бувад, ки Бацром жфтааст. Бингар, ки он сур шк
будааст, ки як наволаи вай шандин аст.
Цурмузро ин сухан дар дил афтод ва бар Бацром хашм гирифт
ва ӯро ба дасти Мардоншоц ғулле (гарданбанд) фиристод ва дукдоне
(шарха) бо дуку пунба (пахта) ва нома навишт, ки хижнат кардк ва сӯи
ман аз хостацо он фиристодк, ки азту беш омад (аз даркор зижд) ва
неъмати маро носипоск кардк. Ин ғул, ки фиристодам, бар гардан
нец уқубати хижнатро ва иқ вук бирес, шунонки занон, ки носипосии
неъмат аз кори занон бувад ва ту аз эшон батарк.
Чун расул назди Бацром расид, нома бархонд. Дигаррӯз
биншасту ғул бар гардан ницод ва дукдону пунба пеши хеш бинцод ва
хамаи сипоцро бор дод. Чун аидар омаданд, ӯро гуфтанд:
—
Ин шист?
Гуфт:
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Ин дуку пунба подоши он аст, ки ман кардам ба щои
Цурмуз ва маро хилъат фиристодааст. Хостам, то шумо бубинед ва
маро пажм шунину шунин фиристодааст. Он сипоцро бар Цурмуз
дилцо табоц шуд, гуфтанд:
-Агар подоши ту шунин аст, моро низ шунин дицад ва агар
кирдори туро нашинохт, азони мо низ цам нашиноеад ва мо аш
маликпи вай безорем.
Бацром гуфт:
—
Чунин магӯед, ки ӯро андар гуноц нест, инро он вазир
кардааст, номи вай Яздонбахш ва маро цасад (рашк) кардааст.
Шуморо аз ин зижн надорад.
Цама бигуфтанд:
—
Аз Цурмуз безорем ва цам аз вазири ӯ. Ва агар ту бо. мо
мусоид набошк, аз ту низ безор шавем.
Бацром бо эшон мусоид шуд ва цама Цурмузро мухолиф
шуданд. Бацром бифармуд, то дувоздац цазор корд гирд карданд ва
цамаи кордхоро сархо каж карданд ва онро цама сӯи Цурмуз
фиристод, то вай бидонад он дувоздац цазор марди корзорк ки он
щоанд, цама баргаштанд ва туро мухолиф шуданд.
—

Пас шун он кордцо ба Цурмуз расид, бифармуд, то цамаро
бишкастанд ва боз цама ба Бацром фиристоданд. Бацром сипоцро
эдун гуфт, ки цамегӯяд шуморо сарцо бибурам, шунон ки ин кордцо
бишкастам. Эшон цама цашмгин шуданд ва цашми эшон бар Цурмуз
бештар шуду сахттар.
Пас рӯзе Бацром ба шикор берун омад, Харроди Барзину
бузургдабиру шамоате аз жрон бо вай буданд. Бацром аз паси гӯрхаре
битохт. Он гӯрхар ба марғзоре андар шуд. бузуршдабиру жрон аз паси
вай андар шуданд. Ва шун марғзор сипарк шуд, яке водк пеш омад
андар ӯ бӯстонцои бисжр ва обцои равону кӯшкцо. Аз дур яке кӯшки
бузург падид омад, Бацром битохту бад-он дар кӯшк шуд бо жрон ва
фуруд омаданд ва Бацром андар рафту эшонро гуфт:
—
Шумо як замон бар дар мебошед, то ман андар шавам.
Ва аспи хеш эшонро доду эшон бар дари он кӯшк биншастанд ва
Бацром ба кӯшк андар шуд. Замоне буд, ғуломе аз он кӯшк берун омад
ва асбони эшон бисатаду алаф додашон ва боз берун омаду таом
овардашон. Чун таом бихӯрданд, шароб, оварду шароб бихӯрданд.
Замоне дер бар омад, Бацром берун нажмад. Мардоншоц ба кӯшк
андар шуд, Бацромро дид бо какизаке нишаста, ки царгиз то
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Мардоншоц буд, аз он некӯтар ыадида буд, на озоду на банда ва бо вай
цадис цамекард. Бацром ӯро гуфт:
—
Биншин, то ман берун оям.
Мардоншоц ба шой боз омаду биншаст. Замоне буд, Бацром
беуун омад ва он канизак, то дари кӯшк бо вай берун омад ва хамги
жрон ӯро бидиданд ва Бацром барнишасту он канизак ба кӯшк андар
шуд. Пас дигаррӯз Харроди Барзин ва бузургдабир царду аз назди
Бацром бигрехтанд ва сӯи Цурмуз омаданд ва қиссаи он канизак ӯро
бигуфтанд.
Цурмуз мӯбадони мӯбадро бихонду гуфт:
—
Он шист?
Гуфт:
—
Он канизак аз парижн аст ва бар Бацром ошиқ аст ва цар
кушо Бацром бо сипоц биистад пеши сафи душман, он каяизак бо
жрони хеш биистад ва он душмани Бацром цазимат луиад (шикаст
хӯрад).
Ва Цурмузро писаре буд, номи ӯ Парвиз. Уро валиахд к арда буд
ва мулк аз паси хеш бад-ӯ дода буд. Бацром бо он сияоц, ки бо вай
буданд, аз Цурмуз безор шуданд ва ӯро ба Балх андар халаъ карданд.
Ва Бацром сипоц баргирифт аз Балху ба Рай омад ва Цурмуз тадбири
он кард, ки Парвизро бо сипоци бисжр ба царби Бацром фиристад.
Бифармуд цамаи сипоцрото даъвк карданду хабар афганданд, ки
моро малик Парвиз аст ва аз Цурмуз безорем. Ва мардеро бифармуд
аз сарцаагонн бузург, ки сипоц ӯро нашииохтанд, ғариб, то еӯи
Бацром омад, ки ман расули Парвизам ва туро эдун цамефармояд, ки
маро байат (паймон) кун бо цамаи сипоц, ки 'бо туанд ва халаъ кун. Ва
Парвиз худ аз ин огоц набуд. Цар рӯзе, ба вақти, бор додан бар дари
Бацром хосу ом бонг кардандк, ки кущост 4 расули кисро — Парвиз?
Аспи вай бижред! Ва бифармуд, то ба Рай андар сад цазор дирам
бизаданд ва Парвизро нақш бар онцо карданд. Ва ба вақти мулуки
Ашам шунон расм будк, ки бар царду руи дирам маликро нақш
кардандк, шунонки акнун бар рӯи дирам номи малик нависанду номи
худой ва дигар сӯй номи халифа ва амири он шацр. Ба вақти мулуки
Ащам царду сӯи лирам маликро нигошта буданд: аз як сӯй малик бар
тахт яишлста ва тош бар сар ницода ва аз як сӯй малик бар асп
нишаста ва найза ба даст гирифта. Пас сад хазор дирам бизад, цама
бар накши Парвиз ва ӯро бар цар ду сӯй нигошта ва бозаргононро
бифармуд, то ба Мадоин баранд ба шацри Цурмуз.
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Чун мардум он дирам бидиданд на ба накши Цурмуз, ки ба
пайкари Парвиз буд, хабар ба Цурмуз бурданд. Бозаргононро
бихонду гуфт:
—
Ин аз кущо овардаед?
Гуфтанд:
—
Аз Рай овардем ва ин дирам Бацром хамезанад ба Рай
андар ва хамегӯяд, ки ин маро кисро фармудааст, яъне Парвиз.
Цурмуз гуфто:
—
Шуморо дар ин гунохе нест, биравед.
Пас Парвизро бихонду гуфт:
—
Ту дар зиндагонии ман андар мулк тамаъ кунк ва ба
Бохром кас цамефиристк, то ба нақши ту дирам цамезанаду туро
даъвк хамекунад ба маликк?
Парвиз заминро бӯса доду гуфт:
—
Ж малик, ин макру дастони Бацром аст ва Бацром марди
маккору пурфиреб аст. Цамехоцад, ки маро бар дили малик сард
кунад ва ману туро душман созад.
Цурмуз гуфт:
—
Шояд будан.
Ва Парвизро устувор надошт (бовар накард). Ва Парвиз аз падар
битарсид ва ба шаб андар бигрехту бирафт ва сӯи Озарбойгон шуд.
Хабар ба Цурмуз бардоштанд, ки Парвиз бигрехт. Ва Парвизро ду хол
(тағо) буд. Цурмуз эшонро царду бнгирифту ба зиндон карду гуфт:
—
Шумо кардед, то Парвизро дил бар ман табоқ шуда. Акнун
маро гӯед, ки вай кущост?
Гуфтанд, ки мо надонем, ки ӯ кушост. Ва Парвиз ба Озарбойгон
расида буд ва ба Озаргушасп (оташкадаи маъруф) андар шуда буд ва
ибодат қамекард ва цеш кас Парвизро нашинохт, ки вай писари
Цурмуз аст.
Ва Бацром шун бишнид, ки Парвиз бигрехт, донист, ки цилати
вай кор кард. Ва Бацром аз Парвиз цаметарсид, ки бо вай царб кунад
ва донист, ки сипоц цавои вай кунанду қарб накунанд, ки Бацром
сипоцро гуфта буд, ки вилоят Парвизрост. Ва шун Парвиз бигрецт,
эмин шуду сипоцро гирд карду гуфт:
—
Цурмуз шун донист, ки мо ӯро мухолиф шудем ва Парвизро
шоцк пазируфтем, ӯро бикушт.
Ин сипоц бар Цурмуз табоц шуданд. Пас Бацромро гуфтанд:
—
Чк мебинк?
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Гуфто:
—
Мо биравему бо Цурмуз царб кунем ва ӯро бикушем ва ӯро
пнсаре аст хурд, Шацрижр ном, ӯро ба мулк биншонем.
Цамаи сипоц Бацромро гуфтанд:
—
Савоб ин аст, ки ту гуфтк.
Бацром сипоц аз Рай баргирифту рӯй ба Мадоин ницод сӯи
Цурмуз. Чун Цурмуз хабар бишнид, тофта шуду донист, ки хато кард
андар кори Бацром ва шитобзадавк кард. Сипоцро ва раиятро ва
мӯбадонро гирд карду гуфт:
—
Бацром омад бо сипоц бар мухолифи мо, шк бинеду ши
гӯед?
Мардон цама хомӯш шуданд. Мӯбадони мӯбад гуфт:
—
Малик андар ин шк бинад?
Гуфт:
—
Ман донам, ки андар кори Бацром шитоб кардам ва хатс
кардам ва подоши вай он набуд. ки ман кардам. Гӯш ба сухани
Яздонбахш кардам, ки вай он рӯз, ки ин ғаниматцо арз карданд, дили
ман бар вай табоқ кард. Акнун эдун бинам, ки Яздонбахшро назди
Бацром фиристаму гӯям:
—
Ин буд, ки дили ман бар ту табоц кард ва инак сӯи ту
фиристам. Хохк, куш ва хоцк, афв кун ва Бацром марде карнм аст.
Чун Яздон-бахшро бинад, ки аз вай узр хоцад, ӯро авф кунад ва узраш
бипазирад. Ва шун пажми ман бад-ӯ расад, ба тоат боз ояд.
Мӯбадони мӯбад гуфт:
—
Некӯ тадбирест.
Цама биписандиданд он ройро ва Цурмуз ба Яздонбахш кас
фиристоду бихондаш цам бад-он машлис андар ва ин сухан ба вай арза
кард. Яздонбахш гуфт:
—
Зиндагонии малик дароз бод, щони ман фидок аст, ман
бираваму сипос дорам. Агар Бацром аз ман хушнуд шавад, худ корам
некӯ шавад ва агар уқубат кунаду маро бикушад ва ба шони ман кори
малик некӯ шавад, шону хуни ман фидои малик бод.
Цурмуз аз вай шукр кард ва уро бисутуд ва бифармудаш, ки
бисоз (омода шав), то биравк бе он ки касе бо вай бувад, щуз номаи
малик. Яздокбахш берун омаду сози сафар рост кард. Ва писари
амме (амаке) буд аз он ки вай, ба зиндони малик андар буд ба гуноце,
Чун он мард ба зиндон андар ин хабар бишнид, ки Яздонбахш
цамеравад, руқъае набишт бад-ӯ аз зиндону ки ту цаме биравию дили
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ман бо ту бимонад ва туро цеш хеш аз ман наздиктар несту зи ман
цактар нест. Маро аз малик бихох то бо ту бадин сафар раваму ба
маргу зиндагонк бо ту бошам. Яздонбахш ба малик Цурмуз руқъа
набншту ӯро бихост. Цурмуз он мардро бад-ӯ бахшид. Пас он мард
бо вай бирафт. Чун ба Хамадон расиданду фуруд омаданд, хабар ба
Бацром расид ва Бацром бар дари Рай лашкаргоц зада буд, шод шуду
нияти он кард. ки узри вай бипазирад ва ӯро хоста дицад ва бо 1
Цурмуз сулц кунад.
Пас ин Яздонбахш ба сарой фуруд омад, худованди саройро
гуфт:
—
Бар ин шацри шумо цеш коцин (ғайбгӯй) цаст ж цеш
парпгрифта, ки ӯро бихонед?
Гуфто:
—
Зане цаст парнгирифта (паридор).
Он зан бижварданд. Яздонбахш бо вай биншаст, ӯро бипурсид,
ки кори ман андар охири ин сафар шк бошад ва он малик, ки назди ӯ
цамешавам, бо ман шк муомилат кунад?
Зан гуфт:
—
Аз он малик шк тарск, ки ту халоки хеш бо худ хамебарк.
Чун и зан. дар ин цадис буд, он писари ам дари сарой бо» кзрду
андар омад. Он зан нарм-нарм гуфт:
—
Цалокн ту ба дасти нн бошад, шунон ки вай нашунид.
Ва Яздонбахшро мавлуд (толеъ) гирифта буданд мунащщимон ва
цукм карда, ки цалоки ту бар сухане бувад, ки аз забони ту барояд ба
мащлиси малик андар ва куштани ту бар дасти писари амми ту бувад.
Чун ин зан ин суха» бигуфт, ӯро аз сухани мунащщимон жд омад. Ин
занро гуфт: «Рост мегӯк» ва зан бархосту берун шуд ва писари аммаш
бинишаст. Яздонбахш гуфт:
—
Маро бо малик Цурмуз сухане афтодааст, ки ба шуз ману
вай кас набояд, ки донад ва маро назди вай нома бояд набиштан
андар он (рощеъ ба он) ва цещ каси сицат (каси мӯътамад) надорам, ки
он нома бибарад щуз ту ва ту бад-он омадк бо манн, ки ба тани хеш
муованат (кумак) кунк шун маро цошате афтад. Бояд, ки ин н.ома ту
бибарк ва ба дасти хеш маликро дицк ва щавоб боз орию ба ман
дицк, шунонки Бацром шдонад. Агар ту бижию ман зинда бошам,
цаққи ту бигзорам.
Писари ам гуфт: «Фармонбардорам» ва дигаррӯз бисохт
рафтанро ва Яздонбахш суи малик Цурмуз нома кард, ки ин мард, к барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
22

аз малик бихостам, инак, боз фиристодам, бояд, ки малик
бифармояд, то ӯро_ цам дар замон, бикушанд, ки вай куштанро
шояд. Номаро мӯцр кард ва он писари амро дод. Ӯ нома бисатад ва аз
пеши вай берун омад. Чун аз сарой берун омад, бо дил бияндешиду
гуфт:
—
Пеши Цурмуз ши гуна нома барам ва ши донам, ки цолу
кори щацон шк гуна бошад?
Номаро боз карду бихонд, хашм омадаш, бозгашту ба хона
андар омад ва шамшер баркашиду пеши Яздонбахш омад.
Яздонбахш шун ӯро бидид, гуфт:
—
Ж писари ам, шитоб накун бар ин, то бо ту яке сухан
бигӯям.
Ба сухани ӯ нангаристу шамшер бизаду ӯро бикушт ва бирафту
сӯи Бацром шуд ба Рай ва сари Яздонбахш пеши вай бняфганду гуфт:
—
Ин сари Яздонбахш аст, он фосик, ки дили Цурмуз бар: ту
табоц кард ва акнун бижмаду хост, ки туро бифиребаду цалок кунад ва
ман сараш ба наздики ту овардам.
Бацромро сахт андӯц омад ва тадбири сулц боз афганд (даст
кашид) ва гуфт:
—
Эй фосиқ, ин ту будк» ки вазиреро бо он фазл бикуштк, ки
аз малике шокаре цамеомад ба сулц ва цамеомад, ки узр хохад.
Пас шун хабари Яздонбахш ба Мадоин омад, цамаи вазирону
дабирон ва сарцангону мӯбадон ғамгин шуданд, аз он ки вай бар цама
касон мецтар буд ва аз цама касон донотар буду бузургвортар. Ва цама
Цурмузро маломат карданду гуфтанд: «Ба як сухан, ки вай бигуфт аз
наснцат, шк бонст ӯро ба наздики душман фиристодан, то ба роц
андар ӯро табоц карданд ва кушта шуд бар дасти саге. Пас цама
тадбир карданд мецтарон ва бо якдигар гуфтанд. ки то кай бувад бар
мо балои ин туркбаша (Цурмуз) ва хун рецтани ӯ! Ва цаммаробар
вайдилцо бад шуда буд. Ва Бандуй ва Бистоми холони Парвиз, ки дар
зиндон боз дошта буданд, ин хабар бишнуданд. Бандуй суи
мецтарони лашкар кас фиристод, ки то кай балои вай кашед?^Уро аз
мулк боз (дур) кунед ва пнсараш Парвизро аз Озарбойгон бижред ва
ба подшоцк биншонед ва мо харду шуморо фармонч бардорем ва
пазируфторем аз Парвиз ба цама некуию дод кардан. Пас
мардумонро ин сухан хуш омад ва ашобат карданд ва рӯзе миод
бинцоданд, ки гирд оянд. Пас шун рӯзи миод бибуд, хамаи сипоц гирд
омаданду дури зиндон бишкастанд ва Бандую Бистомро берун
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
23

оварданд ва аз он що ва цамшунон бирафтанд ва ба сӯи Цурмуз андар
шуданд ва тош аз сари вай баогирифтанд ва ӯро аз тахт нагуп карданд
ва харду шашмаш кӯр карданд ва дигаррӯз тош ба дасти Бандуй сӯи
Парвиз фиристоданд ба Озарбойгон ба оташкадаи бузург ва ӯро ба
мулк боз хонданд ва Парвиз ба оташхона ибодат цамекард. Бандуй
андар омаду тош бар сари вай ницод ва мардумон огоц шуданд ба
Озарбойгон ва цамаи халқ бар дари Парвиз омаданд ва салом
карданду замин бӯса доданд. Дигаррӯз Бандӯй ӯро барглрифту ба
Мадоин бурд ва ба подшоцк биншонд...
Чун Парвиз ба мулк биншасту тош бар сар ницод, халк бар> вай
сано карданд. Вай эшонро ба цурмат щавоб дод ва некӯк гуфту хутба
карда ва бад-он, умедвор карду пароганданд. Ва Парвиз аз тахт фуруд
омаду назди падар шуд пижда ва Цурмузро замин бӯса доду бисжр
бигрист, бад-он ки ба вай расид ва савганд хӯрд. ки ман аз он цадисхо,
ки бар ту доштанд ва аз он дирамхо, ки Бацром зада буд, огоц
набудаму надонистам ва нафармудам ва он Бацром карду хост, ки
маро аз ту бибурад (шудо кунад). Ва ин кор, ки ин мардумон карданд,
ман написандидаму нахостам. Валекин агар ин мулк напазируфтаме
аз ин хонадон берун бурдандк ва зи фарзандони ту бишудк. Пас
Цурмуз узри вай бипазируфту гуфт:
—
Донистам, ки аз ин кор, ки Бацром кард, хабар надоштк ва
ин бадк, ки мардумон бо ман карданд, написандк ва нек овардк
(кардк), ки мулк бипазируфтк ва ман бо ту тадбир цамекунам ба мулк
андар. Валекнн хошати ман ба ту он аст, ки ин мардумон, ки маро аз
тахт нагунсор карданд ва цақки ман нашнохтанду шашми ман кӯр
карданд, доди ман аз тану шони эшон бистонк. Парвиз гуфт:
«Фармонбардорам. валекин бо эшон шитоб натавонам кардан, ки
мардумон аз ман нуфур шаванд ва душмане шун Бацром ба наздики
ман асту тамаъ кардааст ба мамлакат. Пас бояд то як рац кори ман бо
вай некӯ шавад ва ман аз вай эмин шавам, пас доди ту биситонам.
Цурмузро дил хуш шуд ва ӯро шукр кард.
Ва хабар ба Бацром шуд, ки мардумон Цурмузро шашм кӯр
карданду мулк ба Парвиз доданд. Ва Бацром дил бар он ницода буд,
ки бо Цурмуз сулц баргирифт. Пас Бацром бо Парвиз дил бад кард ва
тӯцмат кард Парвизро бад-ин бадк, ки бо Цурмуз карданд ва ният
кард, ки бо Парвиз царб кунад ва мулк аз вай биситонад ва ба Цурмуз
дицад ва худ пеши Цурмуз бнистад. Ва сипоц гирд карду хабари
Цурмуз бигуфт эшонро, ки бар вай шк расад. Мардумонро дил бисӯхт
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ва бигристандБацром низ бигристу гуфт:
—
Эй мардумон. агар Цурмуз бо мо бад кард, ба аввал нек ӯй
кардэ буд, ки моро аз дари хеш бошандон хоста гӯск (гусел) кард ва он
бад на аз Цурмуз буд, ки аз Яздонбахш буд. Пас ба охир вайро сӯи мо
фиристод ба узр ва цаққи вай бо мо бисжр аст, Бояд, ки мо бишааем
(биравем) ва бо Парвиз царб кунем, ки ситамкор аст ва ин цама вай
сохт, то малик Цурмуэ ро шунин афтод. Мо бо вай харб кунем ва мулк
аз вай биситонем ва боз ба Цурмуз дицем. Мардумон гуфтанд:
«Фармон турост ва савоб он аст, ки ту дидаию дониста» ва цама бо вай.
байъат карданд ва сохта карданд (омода шуданд). Ва Бацром сипоц аз
дари Рай баргирифту рӯй ба Мадоин ницод.
Пас хабар ба Парвиз расид, ки Бацром омад. валекин Цур'муз
талаб хамекунад ва мулк ба Цурмуз боз хохад дод. Парш виз сипоц
гирд карду пеши Бацром боз шуд. Ва Бацром ба а^;бан Цулвон гирд
омаданд ва цар касе лашкаргохе гнрд омаданд. Дигаррӯз Парвиз танцо
аз сипоци худ шудо шуду сӯи лашкаргоци Бацром омад бо Бандуй ва
Бистом ва баробари лашкаргох биистоду овоз кард, ки Бацромро
бигӯед, то танхо берун оял, то бо вай сухан кунам. Бацром бар асп
берун омад бо силох ва Мардоншоц бо вай буд ва Бацроми Сижвӯшон
ва харду баробари якдигар биистоданд, Парвиз гуфт:
—
Ж Бацром, ж испацбади Хуросон ва солори лашкарцои
маликон! — ман донам, ки туро бо ман шк дӯстк аст ва донам, к и туро
андар ин хонадон шк ранщ аст ва Цурмуз қакки туро нашинохт, то
худой ӯро бодафроц (подош) карду мулк аз вай бигардонид. Ва агар ту
ба тахти ман ок, туро ба мартабаи бародарон бирасонам ва цаққи ту
бишиносам,
Бацром гуфт:
—
Ту кистк, ки маро ба мартабаи бузург бирасонк?
Гуфт:
—
Ман кисро, писари Цурмузам.
Гуфт:
—
Дурӯғ хамегӯй, ки агар ту писари Цурмуз будк. бар падар
он наяндешидк ва мардумонро барнагумоштк, то ӯро бар шашм доғ
ницоданд ва зи тахт нагунсор карданду кӯр сохтанд ва мулк худ
нагирифтк. Царгиз писар бо падар ин муомилат накунад, ки ту кардк.
Парвизро хашм омаду гуфт:
—
Эй фосиқ ту бад-ин сухан бахона цамешӯк, ки мулкат талаб
цамекунк! Чаро аввал аз тоати вай берун омади, то кори вай бад-ин
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анщомид? Ва ин цама ту карди ва цамаи мардумон донанд ва худой
донад, ки ман накардам ва наянещидам. Акнун бигӯй. ки ту ши хоцк
кардан?
Бацром гуфт:
—
Ман доди Цурмуз аз ту биситонам ва зи Бандую зи Бистом
ва зи он касон, ки бо Цурмуз ситам карданд ва мулк ба Цурмуз боз
дицам, ки цаққи вай аст ва худ пеши вай биистам.
Парвиз гуфт!
—
Эй дурӯғзани фосиқ, туро ба ин мулк додану ситадан шч
кор аст ва ту ацли малик шк бошк? Ва ин цама шафкати ту бар Цурмуз
то кунун, кушо будк, ки андар вай оск шуда будк ва даст аз тоати вай
бирехтк (бикашидк)?
Бацром гуфт:
—
Аз бацри ту буд, ки мар ӯро оск шудам, ки мавоид
(ваъдацо) кардк ва уро аз ман бад туфтк ва нагузоштк, то цаққи ман
бишинохтк. Ман акнун цакки вай бидонистам ва ситами туро аз вай
бардорам ва мулк аз ту биситонам ва бад-ӯ боз дихам.
Парвиз гуфт!
—
Ж фосиқ, як сухани ту рост нест, илло цама макру дурӯғу
фиреб, бад-ин цилату дониш мамлакат цамещӯй, эй фосиқ,
локаромату лак (каромату озодавк надорк).
Ва бар ин сухан бозгаштанд аз якдигар.
Пас шун рӯзи дигар буд, царду сипоц ба як шой баробар омаданд.
Бацром аз сипоци хеш берун омаду наздики снпоци Парвиз омаду
гуфт:
—
Шарм надоред, ж сарцангони Ашам ва аз худой натарсед, ки
малики хешро — Цурмуз бо он некӯсиратк, ки буд ва бо дод ӯро аз
тахт фуруд овардед ва мулк аз вай бистадед ва хештанро цама расво
кардед ба цамаи Ашам андар, то цамаи халқи шахон бар шумо лаънаг
цамекунанд? Ва царгиз пеш аз Шумо кас аз раияту сипоц ба малики
хеш ин накарда буд, ки шумо кардед. Акнун ман аз худой нусрат
хоцам.
Цамаи лашкар гуфтанд:
—
Рост хамегӯяд Бацром, ки ин кор, ки мо кардем, царгиз кас
накунад.
Пас лашкари Парвиз рӯй баргардониданду ба хашм бишуданд.
Паовиз мутацайир бимонд бо дац тану ду холи хеш. Пас Харроди
Барзин ба бузургдабир ӯро гуфтанд:
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малик, шк корро мондк (шк кор мекунк). ту бо ин цама
сипоц харб нотавонк кардан ва цамебинк, ки сипоц аз ту бишуд. Боз
гард!
Парвиз боз гашту рӯй ба Мадоин ницод ва Бацром аз паси ӯ
андар тохт. Парвиз рӯй бозпас кард, Бацромро дид, к -аз паси вай
цамеояд. Парвиз тире бар камон ниход ва Бацром бо силохи тамом
буд. Гуфт:
—
Агар ин тир бар Бацром занам, цещ кор накунад.
Бингарист синагоци аспаш кушода дил. Камон бикашиду тир
бар синаи аспаш зад. Асп нагун бознишаст. Бацром аз асп шудо шуду
бо вай шанибат (аспи этак) набуд. Биистод, то аспи шанибат фар расид.
Парвиз аз Бацром мижна кард (фосилагирифт) ва Бацром бонг
цамекард, ки ж бинамоям туро!
Ва Парвиз ба Мадоин андар омад ва падарро гуфт:
—
Цамаи сипоц сӯи Бацром шуд ва ман танцо бимондам бо дац
тан, шора нажфтам аз бозгаштан.
Ва нагуфт, ки Бацром туро ба мамлакат бихоцад нишонд. Пас
гуфт:
—
Ж падар, акнун кушо шавам, то маро нусрат (жрк) кунанд? Сӯи
Нӯмон шавам ж на.
Падар гуфт:
—
Сипоци араб дарвеш аст ва Нӯъмонро хоста нест, ки ба ту
дицад ва ба жрони ту ва эшон дуздонанд ва аз мулк наандешанд. Сӯи
қайсар шав, малики Рум, ки бо вай хам сипоц асту цам хоста ва цам
силоц ва ӯ туро жрк кунаду мулк ба ту боз дихад ва маро бо вай дӯстк
аст, ки ман мулки Шом ба вай боэ> додам ва бо вай сулц кардам, хакки
ту бишиносад.
Парвиз падарро падруд карду берун омада ва холонро гуфт:
—
Рӯй сӯи қаср ницед, ки падар шунин фармуд ва бирафт.
Холони ӯ ва он дац тан бирафтанд. Чун лахте аз Мадоин бнрафтанд,
холонаш биистоданду бо хеигган гуфтанд:
—
Ин на тадбире аст, ки мо кардем. Акнун Бацром ба Мадоин
андар ояд ва Цурмузро ба подшоцк бинишонад ва худ кор бигирад ва
ба талаби мо кас фиристад ва моро бигирад ва агар нажяд, Цурмуз ба
қайсар кас фиристаду моро он що фурӯ гиранд (асир гиранд). Савоб он
аст, ки мо Цурмузро аз пушти замин гум кунем (бикушем).
Эшон Парвизро гуфтанд:.
—
Ту бирав, ки мо ба шацр боз хоцем шудан, то коре бисозему
—

Ж
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онши бояд кардан, бикунем ва ажлонро падруд кунем ва зи паси шумо
бижем ва натуфтанд, ки мо шк хоцем кардан.
Парвиз пиндошт, ки эшон аз вай боз цамеистанд ва сӯи Бацром
хоцанд шудан. Асп биронду бирафт бо он дац тан ва дилаш аз холон
озурда шуд. Ва эшон царду бозгаштанду ба шацр андар омаданд ва ба
кӯшк (қаср) андар шуданд. Занону канизаконро бидиданд машғул
шуда ба гиристан аз бацри рафтани Парвиз ва цар кас шуғли дигар,
Пас эшон гуфтанд:
—
Моро бо малик цадисе аст танцо ва паеме овардем аз Парвиз.
Андар шуданд( дохил шуданд) ва кас ба сарой андар аз зсрк ва
мусибати Парвиз бад-эшон напардохт (таващщуц накард) ва Цурмузро
дастхо бубастанд ва аммома ба гарданеш андар афганданд ва хаба
(хафа) кардандаш ва берун омаданду барнишастанд ва зи паси Првиз
бирафтанд ва ӯро андар. жфтанд. Парвиз шод шуд ва эшон ӯро
гуфтанд:
—
Мо аз хона нафакот (тӯша) баргирифтем ва ажлонро падруд
кардем.
Пас ба шитоб бирафтанд ба тахт ва Парвиз бирафт бо жрон, то
ба се рӯз аз Ироқ берун шуданд ва рӯзу шаб хаметохтанд, то ба
сархадди Шом бирасиданд, порае (андаке) эминтар шудаы1. Парвиз
аз дур савмиаи роцибе дид, он що шуд ва бо жрон, фуруд омад, роциб
эшонро нашинохт. Нони хушк оварданд, эшон он нон ба об тар
карданду бихӯрданд ва Парвизро хоб гирифтки се рӯз буд то нахуфта
буд. Сар бар канори Бан дуй ниходу бихуфт ва хар касе бихуфтанд.
Ва Бацроми Шӯбин ба Мадоин андар омад. Чун бишнид, ки
Цурмузро куштанд, тадбир бар вай табоц шуд ва бипурсид, ки
Парвиз аз кадом сӯй бишуд, гуфтанд: «Сӯи Шом ба Рум рафт наздики
кайсар» Ва вилояти Бацроми Шӯбин ба Мадоин андар як сол буд. Пас
Бацроми Шӯбин Бацроми Сижвушонро бихонду шахор хазор мард ба
вай доду гуфт:
—
Аз паси Парвиз бирав, бад-ин асбоб осуда ба тохтан, цар
кушо ӯро бижбк, бо жрон боз гардон.
Ва Парвиз бо жрон ба савмиаи роциб андар хуфта буд. Оа рохиб
бонг кард, ки шк хуспед ки сипоц омад! Гуфтанд:
—
Кущост?
Гуфт:
—
Ба ду фарсангк цамебинам.
Эшон хама бар шой ба дасту пой бимурданд ва донистанд, ки ба
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талаби эшон омаданд, дил ба марг бинцоданд.
Парвиз гуфто:
—
Чк кунем? Машварат кунед, ки худованди аклро шун
мутахайир шавад. царшанд коре бузург бар вай ояд, ношор акл бо вай
аст.
Бандуй гуфт:
—
Ман яке цилат тавонам кардан, ки туро бирацонам, валекин
худ андар монам ва кушта шавам.
Парвиз гуфт!
—
Ж хол бувад, ки кушта нашавк, ки щон ба дасти худой, аст.
Агар кушта шавию ман цам, туро худ ин фахре аст то щовидон. Ва
агар ту бирахк, туро ин из беш бошад.
Бандуй гуфт:
Цама щомахои хеш берун кун ва маро деқ ва худ барнишин
ва бо жрон бирав ва моро бо эшон биғузор.
Парвиз шомацои маликона аз тан баркашиду ба Бандуи дод аз
сар то пой ва худ бо Бистому жрон бирафт. Бандуй он шомацои
Парвиз андар пӯшид ва роцибро гуфт:
Агар сухан бигуи, бикушамат.
Роциб ӯро гуфт:
—
Цар шк хоцк, кун.
Бандуй шомаи зарбофт дар пӯшиду асоба (пешонибанд) ба
гавхар барбаст ва бар боми савмиа биистод ва дар савмиа бистго
сипоц фаро расид. Бингаристанд, ӯро диданд бо он щома ва гавцарцо
хаметофт бо офтоб андар шун шароғ. Шак накарданд, ки вай малик
аст. Сипоц гирди он савмиа фуруд омаданд. Пас» Бандуй аз бом
фуруд шуд ва шомаи хеш андар пӯшид ва ба бом омаду бонг кард мар
сипоцро, ки «манам Бандуй». Амиратонро бигӯед, то эдар фароз ояд,
то пажме аз кисро ба вай дихам, ки фармоне цамефармояд. Бацроми
Сижвушон аз мижни лашкар берун омад ва фарои (пеши) савмиа
омад. Бандуй ӯрр салом карду саломи Парвиз бидод. Гуфто:
—
Қисро туро салом цамекунад ва цамегӯяд: «Алцамдулиллоц,
ки ту омадк аз паси мо, ки ту цам аз мой».
Бацром ӯро бишнохту бар вай салом карду гуфт:
—
Ман рации (ғуломи) Парвизам.
Вай гуфт:
—
Парвиз эдун цамегӯяд, ки имрӯз се рӯз аст, то ман
цаметавонам ва ғамин (ранщур) шудаам ва донам. ки бо ту бибояд
—
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омадан ва хештанро ба қазои худой супурдам. Агар бинк (салоц
бинк), як имрӯз фуруд ой то шабонгоц, ки мо бижсоему ту лиз бо
мардумони хеш бижсой. Чун шаб андар ояд, биравам.
Бацроми Сижвушон гуфт:
—
Ннъма каромат (ши каромате)! Камтарин шизеро ӯ бар ман
фармон додааст ва мулк ӯро цак аст.
Он рӯз бигузашт, шун офтоб фурӯ шуд, Бандуй ба сари девори
савмиа баромад ва Бацромро бихонду гуфт:
—
Парвиз -эдун цамегӯяд, ки ту имрӯз бо мо накӯй кардк ва
сабр кардк, то шаб андар омаду торик шуд. Бояд, ки имшаб низ сабр
кунк, то бомдоди пагоц биравем.
Бацром гуфт:
—
Раво бошад.
Сипоцро гирди савмиа андар бихобонид ва шун сапедадам буд,
Бацром сипоц барнишонду Бандуйро овоз дод, ки бояд рафтан.
Бандуй гуфт:
—
Инак берун цамеояд, то офтоб барояд, ки малик цама шаб
нахуфту ба ибодат машғул буд. Як замони дигар сабр кунед.
Ва цилат цамекард ва хост, ки то нимрӯз шавад. Бацром тангдилк
кард. Бандуй дари савмиа бикшоду берун омад ва гуфт:
—
Эдар манам танцо ва Парвиз аз дк боз рафтааст. Чун Шумо
аз дур пайдо омадед, вай бирафту ман хостам, ки шуморо як
шабонаруз бидорам, то вай дур шавад. Агар шумо барнишинед, ӯро
андар нажбед. Цар шк хоцед, кунед.
Бацроми Сижвушон мутацайир бимонду бо худ гуфт: «Агар ман
Баидуйро бикушам, шк суд дорад? Ва ӯро ба наздики Бацром барам».
Пас ӯро сӯи Бацром бурд. Бацром гуфт:
—
Е фосик, он на бас буд. ки малик Цурмузро бикӯштк, ки
ин....ро низ аз дасти ман бирацонидк. Ман туро шунон бикушам,. цар
шк батар, ки цама халқ аз ту ибрат гиранд, валекин он гох^ кунам, ки
Бистомро ва Парвизро гирифта бошам. Пас цамароба як щой
бикушам.
Бацром Бандуйро ба дасти Бацроми Сижвушон супурду гуфт:
—
Инро ба зиндон андар цамедор, ба тангтар шое, то худой
эшонро ба дасти ман боз орад.
Бацроми Сижвушон Бандуйро ба хонаи хеш бурду он шо. даст
боздошташ ва иекӯ цамедошт. Ба рӯз ба хона андар дош-тк ва ба шаб
бо вай ба мащлиси шароб биншастию май хӯрдандк ва то рӯз цадисцо
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цамекардандк, бар умеди он ки магар рӯзе Парвиз боз расад ва ӯро
некӯ дорад.
Пас шун моце шанд баромад ва Бацром ба мамлакат бибуд,
Цурмузро писаре буд хурд, номи вай Шацрижр. Бацром мулки
хештанро даъвк накард. Гуфт:
—
Ман ин мулк бар Шацрижри Цурмуз нигоц цамедорам, то
вай бузург шавад, он гоц ба вай супорам.
Пас як шаб Бандуй бо Бацроми Сижвушон май хамехӯрд ва цадис
цамекарданд. Бандуй гуфт:
—
Ман яқин дорам, ки ин мулк бар Бацром напояд ва рост
наистад, ки вай ба ғасб ин мулк гирифтааст. Худои азза ва шалла доди
Парвиз аз вай биситонад.
Бацроми Сижвушон гуфт:
— Ман низ донам ва худой ӯро уқубат кунад ва ман умедворам,
ки худой маро ниру дицад, то он кор бикунам.
Бандуй гуфт:
—
Чк ният дорк?
Гуфт:
—
Он ният дорам, ки рӯзе ба майдон биистам ба бацонаи шавгон
задан ва шун Бацром берун ояд аз кушк, ман ӯро бикушаму Парвизро
боз орам ва ба мулк биншонам.
Бандуй гуфт:
—
Ин кор кай хоцк кардан?
Гуфт:
—
Цар гоц ки вақт бошад ва роц жбам.
Гуфто:
—
Фардо вақт аст.
Гуфто:
—
Рост мегӯй.
Ва бар он бинцоданд, ки ин кор фардо рост кунанд. Дигар руз
Бацроми Сижвушон бархосту зирец андар пӯшид ва зи рӯи судра
(синапӯш) шавгонк андар пӯшид ва шавгоне баргирифт, то ба майдон
шавад. Бандуй гуфт:
—
Агар ин кор хохк кардан, банд аз ман бардор ва аспу силоц
ба ман дец, ки ман туро ба кор оям, агар туро коре афтад.
Бацром банд аз вай бардошту аспу силоц додаш ва худ
барнишасту бирафт ба шавгон. Ва Бандуй цам ба хонаи Бацроми'
Сижвушон андар хамебуд. Ва хоцарзодаи Бацром Шӯбин зани
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Бацроми Сижвушон буд. Ин зан кас фиристод-сӯи Бацроми Щӯбин, ки
ин шӯи ман имрӯз шомаи шавгон эадан андар пӯшид ва бо шавгон
берун шуд ва зери судра андар зирец дорад. Надонам ин шист, хештан'
аз вай барцазар дор. Бацроми Шӯбин битарсид, пнндошт, ки Бацроми
Сижвушон бо хамаи сипоц байъат кардааст бар куштани вай.
Барнишасту шавгон ба даст гирифт. ва бар дари майдон биистод ва
цар кк бар вай баргузашт, шавгоне бар пушти вай задк нарм-нарм. Бо
цеш кас зирец нажфт. Донист, ки ин тадбир вай танцо сохтааст ва
шамшер бар мижн дошт. Чун Бацроми Сижвушон андар омад, Бацром
шавгон бао пушти ӯ зад. овози зирех омад. Гуфт:
—
Ба майдони щавгон задан зирец шаро дорк?
Шамшер баркашиду бизад ва сараш бияндохт. Чун хабари
Бацроми Сижвушон ба Бандуй расид, ки вай кушта шуд, аз он що бар
асп нишасту бигрехт ва ба Озарбойгон шуд. Бацром дигаррӯз
Бандуйро талаб кард, гуфтанд:
—
Бигрехт.
Бацром дареғи бисжр хӯрд ба накуштани ӯ. Пас дигаррӯз Бацром
бишнид, ки андар сипоц гуфтугӯй аст ва цар касе цамегуяд, к*ин мулк
Бацромро на саэостБифармуд, то цамаи сипоцро гирд карданд ва
болинхои дебо бар забари якдигар ниходанд ва он що биншаст, то
цамаи сипоц ӯро бидиданд ва тош' бар сар ниходу мардумонро хутба
кард ва худойро цамду сано. кард ва бар Нӯшервон ва бар ҳамаи маликон
дуо кард. Пас; гуфт:.
Эй мардумон, шумо царгиз шунндаед, ки касе ба падари
хеш он кард, ки Парвиз кард бо Цурмуз аз бацри мулки щацоқ ва
падарро бикушт. Худой мулк аз вай бисатад ва бад-он щацон укубат
кумадаш. Ва царгиз касе цещ касро бад-он накӯк надошт, ки ман
Бацроми Сижвушонро доштам ва бо ман ғард карду хост, ки маро
бикушад, то худой ӯро бар дасти ман цалок кард, Ж мардон, ман ин
мулк на хештанро хоцам, ки ман мулк ба Шацрижр хоцам супурд. Ва
аммо Парвиз, ки падарро бикушт, ӯро андар мулки падар бацрае нест
ва андар мероси па*дар цак нест. Мардумон ғулғул (ғавғо) андар
гирифтанд, гурӯце гуфтанд:
—
Писандидем Бацромро ба мулк то Шацрижр бузург шавад.
Ва гуруце гуфтанд:
—
Мулк ба Парвиз цактар, ки вайро андар куштани Цурмуз
гуноц набуд ва Парвиз нахосту нафармуд.
Чун Бацром дид, ки мардумон ихтилоф карданд, эшонро гуфт:
—
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Хомӯш бошед, ки то яке сухан бигӯям ба дод (аз рӯи адл)!
Цама хомӯш шуданд, Бацром гуфт:
—
Ин мулк Шацрижрро дорам ва бад-ӯ супорам, шун бузург
шавад. Парвизро андар мулк цақ нашиносам ва бад-ӯ надицам, ки
шумо маъзуред. Цар касе, ки цавон вай хоцад ва мулк ба Шацрижр
написандад, аз подшоции вай берун шавад ва цар кущо хоцад, шавад.
Ва се рӯзатон замон додам, агар аз паси се рӯз касеро аз ин
мухолифон бад-ин подшоцк андар бигирам. цамаро бикушам.
Ва мардумон цам бад-ин сухан бипароканданд ва рӯзи седигар
(сеюм) бист цазор мард аз мухолифони Бацром аз Мадоин берун
шуданд ва рӯй ба Озарбойгон ницоданд сӯи Бандуи холи Парвиз Ва
бо вай гирд омаданд ва Бандуй эшонро шукр карду гуфт:
—
Парвиз сӯи мулки Рум шудааст ва ман ӯро шашм
цамедорам (интизорам), замон то замон, ки бо сипэцк фароз ояду бо
Бацром царб кунад. Шумо низ биншинеду шашм цаме доред.
Сипоц он що биншасту Бацром мулк бнгрифту эмин биншаст ва
кордорон ба шацрцо фиристоду бар тахти зарин нишасту тощ бар сар
ницод ва халқро бор дод ва Шацрижрро ба хона андар хамедошт ва ба
халқ нанамудк, то бузург шавад. Ва хештанро малик бихондк ва
номацо, ки набиштк, сӯи уммол (амалдорон) эдун набиштк бар
унвони нома: «Ман Бацром ибни Бацром ибни Ҷашнис алкаим
улмулк». Ва цама хирощцо бисатад ва рузицо бидод ва цама мулкат ба
сижсату дод цамедошт ва цеш кас бар вай айбе натавонистк кардан, то
он рӯз, ки Парвиз аз Рум боз омаду бо вай царб кард.
—

Пас шун Парвиз аз он савмиаи роциб бищаст ва щома Бандуйро
доду бирафт ба Антокия шуд ва номи маликаррум Маурик буд.
Парвиз аз Антокия ба вай нома карду худ он що бинишаст ва
Бистомро бо панщ тан. ба Рум фиристод ва андар нома набишт, ки
ман сӯи ту ба зинцор (ба панох) омадам аз сарцангони хеш, номи вай
Бацроми Шӯбин. Сипоцро бар ман бишӯриду табоқ кард ва мулк аз
ман бисатад ва ман умед ба ту кардам, ки маро бо сипоцу хоста жрк
кунк, то мулки хеш бигирам. Қайсар цафтод цазор мардро номзад
кард ва эшонро хама рӯзк бидод ва писари хеш Тажтусро (Теодориус)
гуфт, ки туро бар эшон солор кардам...
Ва Парвиз бижмад ва ба шацри Шиз фуруд омаданд. Ва Шиз
шацре аст бузург аз Озарбойгон ва бад-ӯ андар оташкада буд. Ва хабар
ба Бацром омад, сипоц арз кард ва аз Мадоин берун омад ва рӯй ба
Парвиз ницод, то ба як манзиле бирасидон що ки Парвиз фуруд омад.
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Чун дигаррӯз баробар омаданд, сафцо рост карданд ва ба царб
биистоданд. Бацром ба қалб андар биистод бар аспе аблак, Парвиз
ӯро шинохт. Ва ба лашкари Бацром андар се турк буд — мубориз. Он
гац, ки Бацром бо сипоци турк щанг карда буд, эшон ба зинцор сӯи
Бацром омада буданд ва андар цамаи лашкари Туркистон аз он се
турк мардонатар набуд. Эшон цар се аз лашкари Бацром берун
омаданду Парвизро гуфтанд:
Масоф дицем ва цар се ягон-ягон бо ту шанг кунем, берун ой.
Парвиз берун шуд. Тажтус гуфт:
—
Берун машав, ки маликро ба царб набояд шудан.
Парвиз гуфт!
—
Худовандро (шоцро), ки ба царб хонанд, набояд. ки пой»
бозкашад ва шун бор аз хар бияфтад, худовандро (социбро) бар хар
бояд ницод.
Парвиз берун омаду як турк пеши вай омад. Парвиз бо ӯ
бигашт, ӯро ба найза аз пушти асп бардошту бияфганд ва шамшер
бизаду бикушт. Дигар турк бижмад ва Парвиз ӯро як шамшер бизаду
бикушт. Дигар турк, ки бижмад, пушт баргардониду бидавид. Аз паси
вай бишуд ва як шамшер бар китф задаш вз ниме аз тан шудо карда ва
худ ба лашкари хеш боз омад. Ва мардумони Руму Ащам шун
бидонистанд, ки Парвиз шунон қуввату мардк дорад, шод шуданд. Ва
Тажтус аз шодк аз асп фуруд омаду рикобаш буса дод ва цамаи
лашкар замин бӯса доданд ва аз он дац савори «цазормард» 2 яке
бижмаду гуфт:
—
Ж малик, туро шандин далерк асту мардк шаро аз сарцанге
аз они хеш бигрехтк?
Парвизро андуц омаду хомуш буд. Ин «цазормард» Парвизро
гуфт:
Кадом аст ин савор, ки ту аз цазимати вай ба Рум омадк, то ман
туро аз вай бирацонам?
—
Парвиз гуфт:
—
Он аст, ки аспи аблақ дорад ба мижни лашкар андар.
«Цазормард» асп берун афганду пеши лашкари Бацром шуд ва
ӯро ба царб хонд. Бацром берун омаду бо ин «цазормард» бигашт ва
захме бизад ин «цазормард»-ро бар сар ва то зинкӯца (яъне кӯцаи зин)
бибурид ва хафтону щавшан цама бигузошт. Парвиз кацкаца
бихандиду Тажтус ва румижнро аз он хандаи Парвиз андӯц омад.
2

Касоне, ки лакаби «қазормард» дар шушоату мардонагк доштанд.
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Тажтус ӯро гуфт:
—
Чаро хандидк, ки шунон муборизе кушта шуд?
Гуфт:
Зеро ки маро сарзаниш кард ба Бацром, то худой зарбати
Бацром ӯро бинамуд.
Пас Парвиз бифармуд, то он мардро аз хун бардоштанд ва ба
киру кофуру зангор барандуданд, то хушк шуд ва бар шаммозагон
(уштурони тундрав) бибурданд ба сӯи қайсар. Ва нома навишт ба
маликаррум. ки ин нома аз царбгоц набиштам. Мардумони ту маро
сарзаниш карданд, ки ман аз сарцанге они хеш бигрехтам ва ин
мардро ба сӯи ту фиристодам, то бидонк, ки ин мард, ки ман аз вай
бигрехтам, зарбати ӯ шунин аст. Хосса, ки лашкар цамаро дил бар ман
табоц карду рӯй аз ман бигардониданд.
Пас он рӯз царду сипоц царб карданд ва бисжр кас кушта' ва хаста
омад. Шабогагоц боэгаштанд. Дигаррӯз цамшунон бархостанд ва ба
цар-б шуданд ва цамшунон бисжр кас кушта шуд. Пас седигар рӯз
Парвиз ба румижн кас фиристод, ки шумо фардо бижсоед, ки ин бист
цазор савори Ащам царб кунанд. Ва эшонро мецтаре буд номи ӯ Мӯсис
ал-Арманк, ки аз сархангони Ащам буд. Дитаррӯз Парвиз ӯро туфт:
—
Бираву имрӯз царб кун.
Бирафтанду царб карданд ва бисжр кас аз царду щониб кушта
шуданд ва шаб бозгаштанд. Бацром сӯи Парвиз кас фиристод, ки
фардо царб мижни мо царду аст тан ба тан, ж ман туро бикушам ж ту
маро. Парвиз ишобат (қабул) кард. Днгаррӯз Бандую Бистом гуфтанд:
—
Мо написандем, ки ту ба царби Бацром шавк.
Парвиз гуфт!
—
Чк бошад? Агар вай маро бикушад, ман аз хештан бирацам
ва шумо виз хам аз ман бирацед, ки дер шуд, то шумо ба азоби ман
андаред.
Царшанд хохиш карданд, суд надошт ва рузи дигар сафхо рост
карданд. Бацром аз лашкар беруи омад ва ба Парвиз овоз доду гуфт:
—
Агар мулк хоци, берун ой!
Парвиз берун омад ва бар якдигар цамла карданд. Бацром
хештан ба Парвиз афганд, хост, ки зарбате бизанадаш. Парвиз аз
пеши вай бигрехт. Хост, ки ба лашкаргохи хеш шавад, Бацром пеши
вай андар омаду рохи вай бигирифт. Парвиз ба мижни ду лашкар
андар бимонд. Пас сар берун ницод (аз мижни ду лашкар) ва битохт то
ба наздики кӯц. Чун ба наздики кӯц, ки он що андар, аз шониби рости
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лашкар, кӯце буд. Чун ба мавдики кӯц расид, Бацром бонг кард, ки
кушо хамешавк? Пеш кӯцу пас шамшер! Парвиз асп фуруд омаду
аспро бигузошт ва силоц боз кард ва сар ба кӯц барницод. Бацром шун
дар пеши кӯц расид, аз асп фуруд омад ва аз паси Парвиз сар ба кӯц
ницод ва цамерафт. Чун Парвиз ба нимаи кӯц расид, бимонд. ки болое
буд баланд, -натавонист бар шудан (боло шудан). Бацром бад ӯ андар
расиду камон ба зец кард, к-аш ба тир занад. Кисро рӯй сӯи осмон
карду гуфт:
—
Ж раб, ту дони, ки бар ман ситам цамекунад, маро фаржд
рас аз ин ситамкор
Пас неруе ба тани кисро аидар омаду шитофт ва ба сари кӯц бар
шуд. То Бацром камон ба зех кард, Парвиз аз шашми вай нопадид
шуда буд. Ва муғон гӯянд. ки фариштае бижмаду дасти Парвиз
бигирифт ва ӯро ба сари кӯц бурд. Пас Бацромфуруд омад аз он що ва
барнишаст ва ба сипоци хеш боз шуд. Замоне буд, Парвиз аз кӯц
фуруд омад ва бар аспи хеш барнишасту ба лашкаргоц омад ва
лашкари Руму Ашамро харду; як карду царб карданд, он рӯз
низтошабва бисжр кас кушта шуд ва царду бозгаштанд. Бандуй мар
Парвизро гуфт:
—
Ж малик, ин сипоци Бацром цам аз сипоци туанд ва они
Цурмуз буданд ва Бацром эшонро бегона аст ва эшон аз бим сӯи ту
нажранд (натавонанд) омадан. Эшонро зинцор дец.
Парвиз гуфт!
—
Раво бошад.
Бандуй ба шаб андар бижмад ва баробари лашкаргоци Бацром
биистод танцо ва овоз кард, ки эй мардумони Ашам, ман Бандуям
холи Парвиз ва кисро шуморо цама зинцор дод. Цар кк имшаб ба
зинцор ояд, вай эмин аст аз цама гузаштацо. Бацром овоз бишнид. Бар
асп нишасту найза ба даст гирифту оцанги Бандуй кард. Бандуй шун
Бацромро бидид, бигрехт ва ба лашкаргоци Парвиз боз омад ва он
шаб цамаи лашкари Бацром сӯи Парвиз омаданд. Чун бомдод шуд, аз
он сад цазор мард, щуз шацор цазор бо Бацром намонда буд. Бацром
Мардоншоцро гуфт:
—
Бибояд рафтан.
Бифармуд, то бар ницоданд ва роци Хуросон гирифт бо он
шацор цазор мард. Ва кисро ба Мадоин бозомад ва мардеро аз
сарцангони хеш бо се хазор мард аз паси Бацром бифиристод. Он
сарцанг бирафту рӯзи седигар Бацромро андар жфт. Бацром биистод
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ва бо вай царб кард ва лашкарашро цазимат кард ва ӯро асир кард ва
хост, ки бикушад. Вай хоциш карду гуфт:
—
Маро макуш, то цар кушо ту хоцк рафт, бижям.
Бацром ӯро яла карду гуфт:
—
Ба бари худовандат боз шав, ки маро ба ту цощат нест.
Ва Бацром бирафт, то ба цудуди Цамадон расид. Бад-он рустоцо
ба деце андар фуруд омад ба хонаи зане гандапир (пири фартут) бо
ғуломони хоссаи хеш. Ва он зан сахт дарвешбуд ва шаб торик буд.
Бацром сандуқи хеш пеш хост, бифармуд таом берун карданд ва
лахте бихӯрданд ва он ки беш омад, мар он гандапирро дод. Ва
шароб буд бо эшон лахте ба қадаццо ба щои дигар андар буд, андар
бор ницода. Гуфтанд:
—
Натавонем берун кард.
Бацром он гандапирро гуфт:
—
Чизе дорк, ки андар ӯ шароб хӯрем?
Он зан яке кадуе шикаста бижварду гуфт:
—
Ман об андар ин хӯрам.
Бацром он бисатад ва май бад-он цамехӯрд. Пас нуқл хост,
ғулом нукл овард ва пеши вай бар замин рехт. Гуфто:
—
Табақ надорк?
Гуфт:
—
Ба сандуқ андар аст, натавонам берун гирифтан.
Бацром он гандапирро гуфт:
~ Табақе дорк, то нуқл бар он що кунем?
Он зан табақе бижвард гилин, бо саргин омехта, шунон ки занон
кунанд ва пеши Бацром ницоду гуфт:
—
Ман нон бар ин хӯрам.
Бацром нуқл бар он що кард ва цамехӯрд ва бӯи саргин аз он
цамеомад. Пас шароб андар Бацром кор кард ва он гандапир нишаста
буд ва аз он каду бӯи нохуш цамеомад ва Бацром сабр цамекард. Он
занро гуфт:
—
Хабар дорк аз корцои ин щацон?
Гуфт:
Хабар эдун шунидам, ки Парвиз аз Рум сипоц овардааст ва
бо Бацром царб карда ва Бацромро цазимат карда.
Бацром гуфт:
—
Мардумон ши мегуянд, ки Бацром ин савоб кард Ж хато?
Зан гуфт:
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Цамегӯянд хато кард. Бацромро бо малик шк кор буд? У на
аз ацли байти малик буд. Бацромро цамон шокарк боист кардан, то
хуш цамезистк.
Бандуй гуфт:
—
Ж зан, аз он аст, к-аз набизи (шароби) Бацром бӯи каду
цамеояду зи нуқлаш бӯи саргин!
Пас дигаррӯз сипоц баргирифту ба Рай шуд ва аз о» що ба
Хуросон шуд. Чун ба Қумиш расид, ба цудуди Домғон кӯццост, мижни
Қумиш ва Ҷуршон ва бад-ӯ андар деццо бисжр аст ва он що андар
мардумони кӯцижн бошанд ва эшонро малике буд номаш Қоран ва зи
маликзодагон буд. Ва Нӯшервон мулк бад-ӯ дод, ки ӯ ба насаб бузург
буд ва дастуре дода буд, ки бар тахти заррин нишинад ва шун
подшоцк ба Цурмуз расид, ӯро цамшуион дастуре дода буд. Ва пир
шуда буд ва он кӯццоро цама бад-ӯ хондандк ва то имрӯз цам ба
фарзандони вай бозхонанд. Қоран бо сипоц пеши Бацром бозомад ва
рои Бацром бигирифт ва писарро бо дувоздах хазор мард Пеши
Бацром фиристод. Бацром сӯи вай кас фиристод, ки маро роц дец, то
биравам ва туро нажзорам. Ва подоши ман аз ту на ин аст, ки ман бо
сипоци бисжр бигзаштам ва туро нажзурдам. Қоран гуфт:
—
Роц надихам, ки ту бар худованди хеш осн шудк ва цамаи
щацонро пурошӯб кардк. Ман туро ба Парвиз фиристам. Ж бг накӯк ба
итоат ок, ж бо ту царб кунам ва асир кунамат ва бифнристам.
Чун Қоран фармони Бацром накард, Бацром харбро бижрост, бо
шацор цазор мард ва сипоци Қоран дувоздац цазор мард буд, Цамаро
бишикаст ва бисжр бикушт ва писари Қоран кушта шуд ва Қоранро
асир гирифту хост, ки бикушад. Кора» хоциш карду гуфт:
—
Маро ба харби ту ин писар овард ва писар худ кушта шуд
ва ман марде пирам афв кун.
Бацром ӯро яла карду бирафт ва ба Хуросон то лаби Ҷайцуи ва
аз он що ба Туркистон шуд. Ва ба Туркистон андар малике буд, на
хеши Парвиз, номи вай Хоқон. Бацром сӯи Хоқон ба зинцор шуд ва
Хоқон ӯро бипазируфт ва некӯ цамедошт ва Бацром андар Туркистон
бисжр корцо кард аз мардонавк ва Парвиз цилатцо кард, то Бацромро
андар Туркистон бикушанд ва мар Бацромро хоцаре буд номи вай
Кардуя, бижмад ва зани Парвиз ибни Цурмуз ибни Анушервон буд...
—
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