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باید منتظر سورنا 
بمانیم. او از راه

 دور می آید.

کارن! بدون او
هم می توان 

گرفت. تصمیم 

بدون سورنا هر 
تصمیمی بی فایده 

است.

چند سوار
 بدین سو می ایند.

خود
اوست!

شش سردار پارتی در دژی گردهم آمده اند و در انتظار هفتمین سردار هستند. آنها قرار است تصمیم مهّمی بگیرند.
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درود
 بر سورنا!

درود بر
همه سرداران بزرگ!

منتظرند.

برادر مهرداد  را هم
کرده اید؟ خبر 

این تصمیمی است
که همه باید با آن   

موافق باشند.
درود بر سورنا!

فرمانروای بزرگ 
سیستان!
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گرد آمده ایم تا دربارۀ ما اینجا 
 مهرداد تصمیم بگیریم. او بدون رایزنی با

کشید.  خاندان های پارتی، به ارمنستان لشگر 
 سربازان پارتی را به جنگ های بیهوده فرستاد 

گر مهرداد همچنان  کشته شدند. ا و بیشتر آنان 
بر تخت بماند به زودی سرزمین پارتیان

 نابود می شود!

کنون زمانی است ا
که باید دربارۀ جانشین او   

تصمیم بگیریم!

کار  برکناری شاه 
پسندیده ای نیست.

گر این رسم...  ا

برای پیش گیری از
 نابودی سرزمینمان 
کاریم. ناچاربه این 

شاه بدون پشتبانی 
هفت خاندان بزرگ پارت 

نمی تواند بر تخت 
شاهنشاهی بماند.

همه باید برای 
کیان پارت ها حفظ 
کنیم.  سوگند یاد 

از این پس مهرداد
 شاه پارت

 نخواهد بود!
پیمان 

می بندیم.

نه، ولی از آینده
کم.  بیمنا

اسپهبد تو 
در برکناری مهرداد

تردید داری؟

شش سردار شمشیرهای خود را به نشانۀ سوگند مقدس 
بیرون کشیدند، ولی اسپهبد دورتر ایستاده بود...
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ما برادر هرمز، ُاُرد را
 به شاهی برمی گزینیم.

همه با او  پیمان می بندیم!

با یاری او سرزمین پهناور 
گزند متجاوزان دور  ایران را از 

کرد. خواهیم 

گابی نیوس! خاندان های
 پارت بر من شوریده  اند. آیا یاریم می کنی تا 

تاج و تختم را باز ستانم.

ُاُرد بزرگ
شما سزاوار شاهی

پارت هستی.

از این که خاندان های پارت 
مرا به شاهی برگزیدند، سپاسگزارم.

 ولی تا مهرداد زنده است، برای باز پس 
گرفتن تاج و تخت تالش می کند.

او به روم دشمن 
دیرین ما،پناه برده.

تر! ننگی از این باال

رومی ها به سرزمین ما
 طمع دارند و به بهانۀ پشتیبانی 

از او به  ما حمله 
خواهند کرد.

با بودن سپهساالری
 چون سورنا بیم به خود

 راه ندهید.

مهرداد با یاری
 رومی ها و تازیان برای 

گرفتن شاهی به سوی  بازپس 
ایران می آید!

به فرمان شاهنشاه 
هر چه زودتر به رویارویی 

با رومی  ها خواهیم شتافت.

درود بر ُاُرد
بزرگ!

مهرداد سوم که شاهی خودکامه بود هنگامی که از 
همدستی خاندانهای پارتی بر ضد خود آگاه شد، از 

ایران گریخت  و به روم پناهنده شد.

من فرمانداری بیش 
نیستم. باید از سزاز 

دستور بگیرم

شاهنشاه پارت در شام
چه می کند؟ آیا به روم پناه 

آورده است!؟

در ایران...
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همۀ تیراندازان 
کنند با هم تیراندازی 

 تا سربازان پل ها را روی 
خندق بگذارند.

آتشبارها را
کنید!  آماده 

باید از خندق
بگذریم!

در سلوکیه اردو
 می زنیم! آنجا به تیسفون

 نزدیک است.

هر چه زودتر 
شهر را

کنید.  محاصره 

باید دروازه را  
بشکنیم!

سنگ ها را 
بر سرشان بریزید تا 

نتوانند به دروازه
 نزدیک شوند!               

تیرهای تیراندازان
 به باالی بارو

 نمی رسد.

آتشبارها را
کنید!  آماده 

جنگ سورنا با مهرداد
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نردبان های بلند را
کنید.  آماده 

گلوله ها را
به باالی بارو پرتاب 

کنید!

سربازان قلعه از باالی بارو آتش می ریختند 
تا پارتیان نتوانند باالی بارو بروند.
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