
بهرامِ گور



...یکی بود، یکی نبود
ه نام در سال های بسیار دور، پادشاهی ب

.زندگی می کردگور بهرامِ 



هشنید کاز یاران خود ، بهرامروزی 

...دکنندو مرد در این شهر زندگی می 



ت؛ یکی از آن ها با این که فقیر اس

.  بخشندگی معروف استبه 
.دچشمه می فروشآب، او با مَشکی، 



روتمند است؛  مردِ دیگر، با این که بسیار ث

.بسیار  خسیس است



ت  او تصمیم گرف. بودپادشاه باهوشی ، بهرام
.تا آن دو را امتحان کند تا مطمئن شود

.استماندهکاروان، جا که از کرد؛ خود راتاجری معرفی او 



.  تخانه ی مرد بخشنده رفدرِ ابتدا به 

.خانه برداخلِ دبه را با مهربانی او بخشنده، مرد 



.کردبا هر چه داشت، از او پذیرایی



. ردبسیار تعجب کنوازی، از این مهمان بهرام
بسیار امّا د؛ او با این که پول کمی دار» :با خود گفت

«.ر امتحان کنمبهتر است تا او را بیشت. مهربان است



ر داد تا از  به تمام مردم دستوفردای آن روز، بهرام 
ی آن مرد،  نخرند؛ تا میزان بخشندگآن مرد، آب 

.مشخص شود



خود بود تا از او  مرد بخشنده، فقط به فکر مهمان
خریدن غذای بنابراین برای. پذیرایی کند

.خود را فروختمَشک مهمان خود، 



،از این همه محبتبهرام

.شرمنده شده بود



کرد، از مرد تشکر بهرام گور

.و آن جا را ترک کرد



.  رفتسپس به خانه ی مرد خسیس



را رد کرد؛ بهراممرد ابتدا 

.داو را با پول وسوسه کربهرامامّا 



جا  خانه اط را در حیبهراممرد، با بی ادبی، 

.داد و از او بسیار پول گرفت



خسیس، رفتارِ مرد از بهرام

.شدعصبانی 



ه ، هر دو مرد را ببهرامپادشاه روزی 

.قصر خود احضار کرد



خشید؛  بمرد خسیس را به بهرام ثروت 

.تا در راه درست، استفاده شود



.  ای ساختخانه مهمانبه دست آمده، ثروتِ مرد بخشنده با 
،او بودندنیازمندِ کمکِ او به مردمی که 

.کمک می کردبسیار، 



اَ  کوان دیو



...یکی بود، یکی نبود
.می کردومت حک،پرویزخسرو پادشاهی به نام 



در  »:تاو گف. رفتخسروروزی چوپانی پیش 
.  وجود دارددشت، دیوی سبز رنگ و بسیار بزرگ

«.من حمله کردهایِ او به اسب 



هلوانان، پاز میان شما » :گفتخسرور پرویز
سی  کسی هست که اورا دیده باشد؟ک

«داوطلب جنگیدن با دیو است؟



و دینام او . من او را دیده ام» :مردی گفت

«.او بسیار سریع است... استاکوان 



،شچند وقت پی» :دیگری گفت

«.مزخمی شدامّا من با او جنگ کردم؛ 



است  قویاو بسیار » :دیگری گفت

«.مما نمی توانیم با او بجنگیو 



ایرانی،  پهلوانِ بزرگِ ، رستم

.بودخسرومهمان پادشاه، 
.یر کندرستم قبول کرد تا دیو را دستگ



.راه افتادرستم



سیدررفت و رفت تا به دشت 

.و دیو را دید



.دبه دیو حمله کررستم



یر می زد؛ ، هر چه تیر  می انداخت و شمشرستماما 
یب می شد و  دیو غ. به دیو هیچ آسیبی نمی رسید

.سریع حرکت می کرد



.خسته شدرستمدرآخر، 



ند؛  کخواست تا او را کمک خداونداز 

.مردم را نجات دهدتا 



تصمیم گرفت رستم

.کمی استراحت کندتا 



.بود، دیو آمداو خوابیده وقتی 
کردلند را بآن بود روی رستماو سنگی را که 

.به آسمان بردو



...  دو راه داری»:دیو گفت
وانات شوی تو را به کوهستان می اندازم تا خوراک حییا 

...تا خوراک کوسه ها شویدریا، به یا 

«.حاال انتخاب کن



مخالف آن را  من هر چه بگویم، او» :با خود فکر کردرستم
.  انجام می دهد

نم  بهتر است، کوهستان را انتخاب کپس 

«.من را به دریا بیندازدتا 



.کردکوهستان را انتخابرستم



.دیو اکوان، او را به دریا انداختامّا 



.دگرفتار کوسه ها شرستم



خود را از کوسه ها نجات داد؛ رستم

.دگرفتار هشت پای بزرگی شامّا 



کردبه هشت پا حمله رستم

.و نجات پیدا کرد



جانِ خودبزرگ، پهلوانِ ، رستم

.را نجات داد



.کردحمله به دیوقدرتِ بیشتری با او 



.و توانست دیو را اسیر کند



.بُردرو پرویز خسپیشِ او را دست بسته، رستم

.کردتشکّر رستماز خسرو پرویز 



ردند؛ زندانی کچال، را در سیاه دیو اکوانآن ها 

.تا به کسی آسیب نرساند


