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  گفتار پيش

تـوس ديـده    روسـتاهاي  يكـي از  در لقاسم منصور فردوسـي احكيم ابو
 ولـي از  ،ذكـر نكـرده اسـت    را تولد او سال لفيؤهيچ م .جهان گشود به

يـابيم كـه    درمي چنينآمده، شاهنامه  ، كه درشدرباره سنّي شاعر ها گفته
 از مـي  فردوسـي ني . دنيـا آمـده اسـت    هجري قمري بـه  329سال  در او

 او در. را آغاز كرد شاهنامهزندگاني خود را سپري كرده بود كه سرودن 
هـاي   دامنـه  بـا  را به هم آميخـت و واقعيت  تاريخ و اين كتاب افسانه و

وجود آورد كه هزار سال است  ادبي به انديشه ژرف خود كوهي خيال و
   :به قول خود شاعر. تارك ادبيات جهان ايستاده است بر

  د گزندبكه از باد و باران نيا    نظم كاخي بلند پي افكندم از

خورشـيدي برگـزار    1313اما درجشن هزاره فردوسي كه به سال  و
جهـان   انديشـمندان بـزرگ ايـران و    شناسـان، نويسـندگان و   ، سخنشد

رديف سه  فردوسي در شاهنامههمه اين بزرگان،  به نظر .شركت داشتند
دانتـه و   كمـدي الهـي  ، هومر ايليادمجموعه بزرگ آثار ادبي جهان، يعني 

گرفت و چهارمين اثر بزرگ جهاني شـناخته   قرار مجموعه آثار شكسپير
   .شد
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دانشـمند  » بـرتلس « اين مراسم، پروفسور كنندگان در كتشر يكي از
كوشـش او   مـت و ه چاپ مسكو با شاهنامههمو كه  ،بزرگ روسي بود
جهـان،   كـه در  ميمـادا «: گويـد  اين دانشمند بزرگ مي .فراهم آمده است

شـاعر بـزرگ،    ، نـام پرافتخـار  ايراني وجود داشـته باشـد   مفهوم ايران و
زيرا فردوسي تمام عشق سوزان خـود   ،فردوسي هم جاويد خواهد ماند

   .ايران كرد ،را وقف سربلندي ميهن خود
بـا ايـن بهـاي     خون دل نوشـت و  را با شاهنامهاين حكيم دانشمند، 

  ».همه مردم جهان شد محبت ملت ايران و گران خريدار احترام و
ثرتر، ؤمـ فردوسـي   شـاهنامه  هـاي  ، داسـتان هـا  در ميان همه شاهنامه

ها عناصري همچـون، پيـام،    اين داستان در .تر است نشيندل تر و باارزش
 جاوداني اسـت كـه بـه زمـان و     شخصيت، آنچنان بزرگ و درونمايه و

 .گيراسـت  مكاني، تازه، نو و هر دوره و هر در شود و ميمكان محدود ن
ــن  ــر ازااي ــك  ث ــدترين تكني ــه جدي ــا و شــيوه نظــر داســتاني ب هــاي  ه

چنـان اسـتادانه   هـا و تعـابير آن، آن   فتوصي زند و سرايي پهلو مي داستان
  .است كه براي هميشه جاويد و ماندگار خواهد بود

ايـن   مردي چون فردوسي سخن بسيار اسـت، ولـي در   درباره بزرگ
حماسـي   همـين انـدازه بگـويم اثـر     ،آن نيسـت  مجال پـرداختن نوشتار 

چـه از آب گـواراي آن    فردوسي، چون چشمه جوشاني اسـت كـه هـر   
چـون دريـايي اسـت كـه پايـان آن       شـاهنامه  .ايـم  شـيده بنوشيم، كـم نو 

مرواريـدهاي غلتـان آن    از اين دريا شناور شد و پس بايد در .ناپيداست
   .بهره گرفت
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شاهنامه، آن هم با زبان شعر ممكن است براي  از آنجا كه استفاده از
جوانـان مقدورنباشـد،    دوسـتان بـه ويـژه نوجوانـان و     گروه زيـادي از 

نثري ساده بازنويسي  ها را با اين داستان تعدادي از شده تا نگارنده بر آن
 بـه هـر   كجـا؟ زبان فردوسي بـزرگ   كجا وحقير قلم كوچك  البته .كند
شود، همـه   در پايان گفتار، يادآور مي. ديمن ببخشاي ها را بر كاستي ،حال

پخـش شـده كـه در     ايرانراديو  قصه ظهر جمعهها، از برنامه  اين داستان
تقـديم شـما خواننـدگان    » اي شـاهنامه هـ  نداسـتا «تاب با نام سه جلد ك
  !  تا كه قبول افتد و در نظر آيد. شود گرامي مي

  پور حسين كيانمحمد                                  
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  داستان ضحاك وكاوه آهنگر 

رانـد،   در آن هنگام كه جمشيد بر ايران فرمان مي و روزگاران گذشته در
مرداس  .كرد يفرمانروايي م »مرداس« زيان، پادشاهي به نامسرزمين تا در

بز وگاو فراوان  ،او اسب، ميش .مردمدار بود مردي ديندار، نيكوكردار و
بـه   بيشـتر روزهـا را   او .»ضـحاك «پسري هـم داشـت بـه نـام     . داشت
  .ناميدند سب نيز ميابه همين سبب او را بيور .گذراند سواري مي اسب

او  .پرغـرور بـود   در، تنـدخو، بدانـديش و  جوان برخالف پ ضحاك
اين موافـق   و داشتشروشور بسيار به گفتار  و سر آرزوهاي فراوان در

روزهـا، ابلـيس بـه     چنين بود كـه روزي از . بود سرشت ابليس بدكردار
سـپس بـرايش    .دبرابـر ضـحاك آشـكار شـ     صورت مردي نيكخواه در

   .درآمددوستي  در از با او دلپذير گفت و هاي زيبا و سخن

  كه آن را نداند جز از من كسي  هـا بسـي گفت دارم سخن همي
 بـاز « : دلش نشسته بود، گفـت  سخت بر ،ضحاك كه سخنان ابليس

  »!به من بياموز زندگي بهتر را! دل مرا شاد كن هم سخن بگو و
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 ديـد، خشـنود شـد و    جـوان كـارگر   بـر  ابليس چون افسون خود را
گفتارم سرپيچي نكني تا آنگاه به  ه ازمن پيمان ببند ك نخست با« : گفت

  ».زمين باشي يرو مردم در ترينِ تو چيزهايي بياموزم كه خوشبخت
اهـريمن پيمـان    او بـا  .ضحاك جوان، فريب سخنان ابليس را خورد

 .نپـذيرد  سخن ديگري را كه جز به راه او نرود و سوگند خورد بست و
پـدر تـو شـاه     !اكاي ضـح « :ابليس چون كام دل را برآورده ديد، گفت

تـوان   پاهايش در قامتش خميده شده و .، مردي سالخورده استمرداس
 كـه تـو   حـالي  ديگر شايسته شاهي نيست، در او .نيرويي نمانده است و

كـاري   پـس هـر   خوبي از  هتواني ب مي پرشور هستي و جوان، نيرومند و
هـم گوشـه    به تو تاج خويش بنازد و پس چرا پدرت به تخت و .برآيي

 .نشان ندهد؟ به گمان من، اين كاخ زيبنده شاهي چون توسـت   ميشچ
  ».خود به جاي او برتخت بنشين ميان بردار و درنگ پدرت را از بي پس

 بـا  كـامش تلـخ شـد و    ،ضحاك با شنيدن اين سخن، به خود لرزيد
توان اين كـار را   من .اي نيست ، كارپسنديدهپدركشتن !نه« : ترس گفت

  ».كنم هرچه بگويي مي ،اين زج .بينم خود نمي در
پس چه شد آن پيمان و سـوگند؟ آيـا   « :ابليس پوزخندي زد وگفت

پـس   ؟ ي نكنـي چسـرپي  سخنانم اي كه سوگند خوردي، از فراموش كرده
 كـه اگـر چنـين نكنـي، ديگـر راه و     ! سر پيمان خود بمان بر باش و مرد

 وسپس به سـخنان شـيرين   » .به تو نخواهم آموخت رسم خوشبختي را
 :گفتضحاك  .برد رراه به د خود ادامه داد تا جوان را دوباره ازدلفريب 

مـن چـه بايـد     اكنون بگو كه چاره كار چيسـت و  .پذيرم سخنت را مي«
  »بكنم؟
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فقط خـاموش بـاش كـه مـن      ،تو دست به كاري مزن«: گفتابليس 
برتخـت شـاهي    زودي تـو را  بـه  رسانم و همه كارها را خود به پايان مي

  ».منشان مي
 1پگـاه  هـر  او .فراخ داشـت  دشت ونسراي خود باغي در مرداس در

تـن   و باغ روان بود، سر آب جويي كه در در ،خاست خواب برمي كه از
يك شـب ابلـيس بـه    . پرداخت به نيايش آفريدگار يگانه مي شست و مي

اشاك خ خس وبا روي آن را  سر راه مرداس چاهي كند و باغ رفت، بر
روز براي نيايش به سوي بـاغ   ز بعد، شاه همچون هربامداد رو .پوشاند

  :چنين شد كه.جان سپرد بين راه به چاه فرو افتاد و به راه افتاد، اما در
  بدين چاره بگرفت جاي پدر    رــاك بيدادگـه ضحـــفروماي

ايـن   در .سرگذاشت تاج شاهي پدر را بر ضحاك برتخت نشست و
پردن بـه  س ديدي با گوش«: گفت برابر او آشكار شد و هنگام، ابليس در

به شاهي رساندم؟ اكنون اگر همچنان  تو را سخنان من چگونه به آساني
به جايي  ،فرمان من سرپيچي نكني و گفتار از پيمان خود باشي و سر بر

  ».فرمانبردار تو باشند ،آن است چه در هر رسانمت كه جهان و مي

  كردن ابليس آشپزي

بـه   ابلـيس خـود را   ضـحاك گذشـت،   فرمانروايي چند روزي كه از
او  بـر  .به دربـار او رفـت   سخن آراست و خوش شكل جواني نيكورو و

 مـن آشـپزي مـاهر و   « :آورد وگفت فرود برابرش سر در درود فرستاد و

                                                      
  صبح زود. 1
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 پخـتن  بـا  كمـر بـه خـدمت بنـدم و     ،اگـر شـاه اجـازه فرمايـد     .نامورم
  ».فراهم كنم اسباب شادي ايشان را ،هاي گوناگون خوراك

به آشپزي پذيرفت  او را .ضحاك نشستدل  هم در ن ابليس بازسخ
مردم غـذاي   ،در آن روزگار .ذاشتاختيارش گ كليد خورشخانه را در و

آن شـد تـا    ابلـيس بـر   .كردند ها تهيه مي رستني خود را فقط ازگياهان و
  .بنابراين، به كشتن جانوران رو آورد ،خوراك شاه را دگرگون سازد

  جاي يك به خورش كرد و آورد يك     رغ و از چارپاياز مو  ز هر گوشت

زرده تخم مرغ غذايي خوشمزه براي شـاه آمـاده    در روز نخست، از
 از ،يكنواخت شده بـود اك كه خوردن غذاهاي گياهي برايش ضح .كرد

سخن  ابليس از. به ابليس آفرين گفت خوردن آن غذا بسيار لذت برد و
برابـرش   در ،پـس  .ر افتاده اسـت و دانست كه تيرش كارگ شاه شاد شد

شكيبايي داشـته باشـند،    گاگر شاه بزر« :گفت مي نر هب فرود آورد و سر
جان خواهند  تري نوش هاي خوشمزه خوراك ،پس از آنروزهاي  فردا و

تـري   خوشـمزه روز بعـد، ابلـيس غـذاهاي     .كاخ بيرون رفت از و »كرد
  .پخت

  بوسه زدن ابليس بركتف ضحاك

  بــرآورد و بنمــود ياقــوت زرد   بد الجــــورددگر روزچون گنــ

  بسازيـد و آمـد دلــي پــر اميـد   سپيــد 1ها ز كبك و تذرو خورش

  گـون يكســره بيـاراستش گــونه    سوم روز خـوان را به مرغ و بـره

  خورش ساخت از پشت گاو جوان    به روز چهـــارم چو بنهاد خـوان 

                                                      
  قرقاول .1
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مهارت آشپزش به شگفت آمد كه  از خوردن غذاها، چنان ضحاك با
 يا« :سپاسگزاري فراوان، گفت پس از وخواند نزد خود  او را درنگ بي

خدمتگزاري مـا   در ،بسيار روا داشتي مهر به ما تو !خورشگر نيكوكردار
 بـا  را دهـان مـا   .اختيارمان گذاشتي آنچه كه شايسته بود، در كوشيدي و

اكنون  .برآوردي ام دلمان راك طعم كردي و هاي گوناگون خوش خوراك
آرزويي كـه   هر پس، درنگ مكن و .نيكويي كنيم نوبت ماست كه به تو

بــه كــاخ  را چشــم بــرهم زدنــي تــو ســرداري، بــر زبــان آور تــا در در
  ».آرزوهايت برسانم

سخنان ضحاك بسيار دلشاد شد، اما شـادي خـود را نهـان     ابليس از
 بنـدگان كمتـرينِ   من از« :دافزو و سپس زبان به ستايش شاه گشود .كرد

خوشـايند شـاه    هرآنچه كردم، بـراي خـدمتگزاري و   .درگاه شما هستم
نـه   زيـوري دارم، و  زر و نه ديده طمع به مال وكاال و. بس جوان بود و

 ام كـه شـاه را   پيوسـته آرزو داشـته   .شدن آرزويـي  چشم اميد به برآورده
 »...سـيار شـادم  اكنون كـه چنـين شـده اسـت، ب     .شادمان ببينم خشنود و
پرنگار كاخش  و هاي گرانبها روي فرش از ،تخت به زير آمد ضحاك از

رضـايت برلبـان    سـر  او كـه لبخنـدي از   .رسـيد  گذشت و به آستانه در
شـكم مـا    !چهره اي جوان نيك« :دستي برشانه ابليس زد و گفت ،داشت

 دنـدانمان  زيـر  انباشته و مزه نيكـوي آنهـا در   گواراي توهاي  ازخوردني
خـوردن گوشـت خوشـمزه     كشتن جانوران و تو .اندگار استپيوسته م

 پس شرم نكـن و  .هستي سزاوار مهر بيكران ما تو .آنان را به ما آموختي
  ».برآورده سازم ترين آرزويت را بگو تا آن را بزرگ
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 او كـه تظـاهر بـه شرمسـاري     .رخ برافروخـت  ،ابليس كه چنين ديد
آرزوي خود را  ،اراده شما چنين استاكنون كه ! اي شاه« :كرد، گفت مي
 تا ترين آرزوي من اين است كه شاه اجازه فرمايد بزرگ .رانم زبان مي بر
 باشد كـه روان و  .رويم را به آنها بمالم و سر و بوسه زنم كتف او دو بر

  ».كار تازه شود اينجانم با 
  ت بازار اوي ـنهايي ندانس  ار اوي ـو بشنيد ضحاك گفتـچ

  » بلندي بگيــرد مگر نام تو      دادم من اين كام تو« :بدو گفت  

  . و كتف ضحاك آشنا كرددو لبانش را با ابليس پيش رفت 
  چو بوسيد شـد در زمان ناپديد     كس انـدر جهان ايـن شگفتي نديد

  جست چاره دو مار سياه از دو كتفش برست     غمي گشت واز هرسويي

سـخت   او را نـبش درآمدنـد و  ضـحاك بـه ج   مارهاي سياه برفراز سـر 
رنـگ مارهـاي سـياه     رخسارش هـم  خود لرزيد و شاه به .هراسان كردند
سـپس نعـره    .اندوه بـردلش  اشك به چشمش نشست و، فرازكتفش شد

چون خدمتگزاران بـه نـزدش    .به ياري خواست خدمتگزاران را كشيد و
  .مارها را با شمشير تيز ببرند رسيدند، فرمان داد تا

امـا بريـدن مارهـا دردي     ،، شـگفت زده چنـين كردنـد   خدمتگزاران
  .دم روييدند ازضحاك درمان نكرد، زيرا آنان بارديگر در

  شاه  كتف د دگر باره ازـبرآم  چوشاخ درخت آن دو مار سياه

درد،  دلـي پـر   بـا  او .پـر كـرد   سنگين سراسر وجود ضحاك را ميغ
آن  از كنند و چاره دردش را آنان خواست تا از خواند و حكيمان را فرا

بـه   كـاخ گـرد آمدنـد و    حكيمـان فرزانـه در  . روزي رهايش سازند تيره
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ها  ساعت .نظري داد هركس سخني گفت و .يكديگر پرداختند گفتگو با
  .گذشت، اما هيچ يك ازحكيمان درماني براي درد ضحاك نيافت

خورد كـه ناگهـان    مي خون دل پيچيد و اندوه به خود مي ضحاك از
گفت كه درمان  برابر او آشكار شد و كهنسال در ميس حكيلبا ابليس در

سـخن   ضـحاك از  .بـه اوكمـك كنـد    آماده است تا داند و دردش را مي
 :پرسـيد اشـتياق   بـا  به دهان او چشم دوخت و .ابليس جاني تازه يافت

» .شـود  بـدانم دردم چگونـه درمـان مـي     سخن بگو اي حكيم بزرگ تا«
كـه بريـدن ايـن مارهـا      ام يار دانستهبس انديشه پس از من« :ابليس گفت

آن  .ميان برونـد  از بايد به آنان دارويي كشنده داد تا، كاري بيهوده است
مغـز   روز بـه آنـان از   هر بايد. شود آدميان فراهم مي سر مغز از دارو نيز

  ».بميرند وجودشان اثر كند و خورش دهي تا آرام آرام در جوان دو سر
وجود مردمـان كـه    واست جهاني را ازخ بليس چنين گفت، زيرا ميا

   .تهي سازد ،همتايند برترين آفريدگان پروردگار بي از

   روزگار جمشيدپايان 

ســرزمين تازيــان ســرگرم  در آن هنگــام كــه ضــحاك مــاردوش در
 اقتـدار برتخـت   بـا  ايـران،  ستمگري و كشتار جوانان بـود، جمشـيد در  

فرمانروايي، اسـير ديـو    دراز يساليان او كه پس از .سلطنت تكيه زده بود
سـران لشـكر را نـزد     بزرگان كشـور و  روزها غرور شده بود، روزي از

خود وكارهايي كـه بـراي كشـوركرده بـود، داد      ستايش در .خود خواند
  :غرور گفت نيز با پايان در سخن بسيار داد و
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  اهي نديدـتخت ش ورـمن نام چو         دـمن آمد پدي ان ازــجه هنر در  

  ي كه من خواستمـچنان گشت گيت    به خوبـي مـن آراستــم  جهان را

  من است كامتان از همان پوشش و       من است آرامتان از خوروخواب و

  نــآفري انــجه ـد بايدخوان راـم     نـاي  من كردم رايدون كه دانيدـگ

 گـويي كـرد كـه خـويش را     خود چندان زياده ستايش از جمشيد در
 كه اين سـخنان در  چندي نگذشت .اي بزرگ دانستخد برابر با همتا و

مـردم   سپاهيان و .آنان برانگيخت اي در شور و ولوله ميان مردم پيچيد و
بـه   سـر  ايـن گسـتاخي خشـمگين شـدند و     پرسـت از  يزدان خداجو و

فرمـان   از اي، سرداري لشكري آراست و هرگوشه در .شورش برداشتند
 .ميـان رفـت   آسـودگي از  وامنيت  كشور پرآشوب شد و .شاه سرپيچيد

ايـن   سران سپاه كه بـه تنـگ آمـده بودنـد، بـراي رهـايي از       گروهي از
مين تازيان شدند، زيرا شنيده زداشتن كشوري آرام، روانه سر آشفتگي و

سـرداران   .دسـت دارد  بـه  برنا حكومـت را  بودند كه شاهي توانا، دلير و
بـه شـاهي    را او بيهـوده نـزد ضـحاك رفتنـد و     وسپاهيان با ايـن پنـدار  

 چاله به چـاه افكندنـد و   از نداشتند خود را حالي كه خبر برگزيدند، در
  .شود آن پس سياه مي روزگارشان از

 تازيـان و  نويـد فـراوان، سـپاهي از    اميد و با ،ضحاك كه چنين ديد
 رو او جمشـيد كـه خـدا از   . به سرزمين ايران تاخـت  ايرانيان آراست و

 تخت نشسـت و  بر ضحاك به جاي او ردانده بود، شكست خورد وگبر
سال  چنگ ضحاك گريخت وصد جمشيد از. گذاشت سر تاج شاهي بر

مي كـا  تلـخ  درد و رنـج و  بـا  در آن صدسـال، او  .ها پنهان مانـد  ديده از
اك به كنار درياي چـين  روزها كه ضح قضا روزي از از. روزگار گذراند 
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سـان   بـدين . كشـت  را درنـگ او  بـي  سفر كرده بود، جمشيد را يافـت و 
  .زندگي هفتصد ساله جمشيد به پايان رسيد

  پادشاهي ضحاك هزار سال بود 

ضحاك با خاطري آرام به فرمـانروايي خـود    ،نابودشدن جمشيد پس از
دوران شـاهي   .ايـران حكومـت كـرد    سرزمين برسال  هزار او .ادامه داد

وحشت بـراي مـردم ايـران     اك، سراسر بدبختي، گرفتاري، ترس وحض
فرومايگان  ميان رفت و نيكويي از اين دوران، دانش و آگاهي و در .بود

، بـه جـاي آن   خـوار شـد و   هنـر  ،مردم فرمانروايي كردنـد  ناپاكان بر و
 درستي و درسـتكاري از  نيكي و .كار آمد نيرنگ به حيله و جادوگري و

تبهكاري همـه   خواري و پستي و، به جاي آن سرزمين ايران محو شد و
  .تجا را فراگرف

 »ارنـواز « و »شـهرناز «اك، دختران جمشيد را كه حاين دوران، ض در
سپس به كمك جادوگران، آنها  .به كاخ خود برد كرد و نام داشتند، اسير

 .كشـتار جوانـان همچنـان ادامـه داشـت      .نادرستي كشـاند  را به كژي و
سـتم كشـته    زور و ن كـه بـا  اجـو  مغـز دو  از روز خورشگر ضحاك هر

تـرس   كـس هـم از   هـيچ  .داد به مارها مي پخت و يشدند، خورش م مي
  . آورد شدن، دم برنمي كشته

 و خـدا يـار   گريبان داشتند و جز در اين دوران سياه كه همه سر در
 اي پيـدا كردنـد و   مرد براي كمك به مردم، راه چاره ياوري نداشتند، دو

، براي نام داشتند »كرمايل« و  »مايلرا« آزاده كه  مرد نيكومرام و اين دو
اينكه بتوانند جان مردم را نجات دهند، مدتي بـه فراگيـري هنرآشـپزي    
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اين كار مهارت يافتند، به كاخ ضـحاك رفتنـد    كه در ميهنگا پرداختند و
آئين وقتـي زمـام    مرد پاك اين دو. كار شدند سرگرم خورشخانه اودر  و

ـ   ،عملي كردنـد  دست گرفتند، نقشه خود را به خورشخانه شاه را ن بـه اي
 آوردنـد، آنهـا يكـي را    به خورشـخانه مـي   جوان را ترتيب كه وقتي دو

 ،جـاي مغـز او   بـه  فرستادند و شهر بيرون مي از دادند و پنهاني فراري مي
بـه خـورد    ميختنـد و آ جوان ديگـر مـي   سر مغز با وسفندي راگ مغز سر

مـاه سـي    هر مرد نيكوكردار همت اين دو گونه، با بدين .دادند مارها مي
 .شـدند  دشـت مـي   راهـي كـوه و   يافتنـد و  مـرگ رهـايي مـي    از جوان
رسيد، ارمايل و  مرگ رسته به دويست مي هاي از جوان كه شمار ميهنگا

از آن  كنند و شباني گذاشتند تا اختيار آنان مي فند درساي گو كرمايل گله
  .راه روزگار بگذرانند

  خواب ديدن ضحاك، فريدون را در

خـوابي   ،يك شـب  باقي مانده بود كه اوپادشاهي ضحاك  چهل سال از
 كسـي در  تخـت نشسـته اسـت و    خواب ديـد كـه بـر    ضحاك در .ديد

جنگـي پـا بـه     سه مرد شد و باز جايگاه او ناگهان در .پيرامونش نيست
 دو بـاال از  و بـر  به سال و وسط ايستاده بود و او كه در .درون گذاشتند

آن جـوان   .دسـت داشـت   در تر بـود، گـرزي گاوسـر    تن ديگر كوچك
تخـت بـه زيـرش     از مو و زيبا رو بـه سـوي او يـورش آورد و    مشكين

پـيش   چنـان برسـرش كوبيـد كـه دنيـا در      اوسـر گگرز سپس بـا  .كشيد
بـه   بنـد كـرد و   در درنگ ضـحاك را  جوان، بي .شد تار چشمش تيره و
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برابر ديدگان مشـتاق   دراو را سپس .زاري ازكاخ بيرون كشيد خواري و
درغـاري   بازار بـه كـوه دماونـد بـرد و     ردم كوچه وهاي خندان م لب و

  .زنداني كرد
 جهيد و ون اسپند ازجاچهم ،اي كشيد نعره خواب پريد و ضحاك از

آن كـاخ   ونه ضـحاك در گپيچيدن فرياد تندر با .دخود لرزي مانند بيد بر
 .رنگ از رخسارشـان پريـد   جهيدند و جا شهرناز و ارنواز از ،صدستون

چه پيش آمـده كـه شـاه چنـين     « :صدا داشت، گفت ارنواز كه لرزش به
خـاطري   بـا  لـرزان و  ضحاك، ترسان و» هراسان ازخواب پريده است؟

، حكايت اين خواب ناگفته بماند اگر .جاي سخن نيست« :پريشان گفت
  ».بهتر است

آخـر  «: پرسيد رنگ ضحاك ديده دوخت و رخسار زعفراني ارنواز بر
 شـما  دارم كه اگر از ايـن خـواب بـا    زيرا بيم«: ضحاك پاسخ داد» چرا؟

  ».پريشان شويد همچون من هراسان و سخني بگويم،
باشـد كـه   ! مـا بگشـا   راز دل بر سخن پوشيده مدار و« :ارنواز گفت

  ».اي است كاري را چاره هر اي بيابيم، زيرا بينديشيم و چاره
خـواب   آنچه در سفره دل گشود و .پسنديد ضحاك سخن ارنواز را

شـنيدن سـخنان    ارنـواز بـا   شـهرناز و  .ميـان نهـاد   ها در با زنديده بود، 
سراسر  سكوت بر .هاي گوناگون فرو رفتند انديشه دريايي از ضحاك در

پناه فـروغ چراغـي    در ،پريشان دل و ضحاك، آشفته .كاخ خيمه زده بود
دراين هنگام، مارهـا سرمسـت   . ها دوخته بود جان، چشم به دهان زن بي
 خوردنـد و  تـاب مـي   پيچ و او سر كنار رام درنه، آشبا خوردن خوش از

! شـاه « :مدتي انديشه گفـت  پس از ارنواز .خنديدند مي گويي به حال او
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اندوه به دل راه مده كه اين قفل بسته به دست تواناي موبدان باز خواهد 
 از بـه اينجـا فراخـوان و    فردا موبدان را امشب را آسوده بخواب و .شد

  ».به تو نشان دهند چاره را راه خن بگو تاخواب خود برايشان س
بـالين   بـه  سـر  به او آفرين گفت و .نواز را پذيرفترضحاك سخن ا

  .به خواب رفت گذاشت و
يـدار  ب بخـوا  از ضـحاك  ،سرزدن سپيده دن شب تيره وش سپري با

آنان را  كساني را به دنبال موبدان فرستاد و درنگ برخاست و بي او .شد
 از موبدان پرشد، ضـحاك بـه دور   وقتي كاخ از .ندبه كاخ شاهي فراخوا

خوابي كه ديده بود، با ايشان سخن گفـت   نزديكان، از چشم درباريان و
  .خيلي زود چاره كار را بيابند از آنها خواست تا و

ها خشك  لب .شنيدن سخنان ضحاك سخت بيمناك شدند اموبدان ب
 .چـه بگوينـد  پاسخ ضحاك  حيران بودند كه در .شان زرد شدرخسار و

؟ اگـر تعبيـر   اكنون چـاره چيسـت  « :به اشاره به يكديگر گفتند آهسته و
، سـرمان  آنچه خواهد شد، سخن به ميان آوريم از خواب را بازگوييم و

 بـازهم بـيم از   ،پاسـخي نـدهيم   بنـديم و  اگـر لـب فـرو    .رود به باد مي
  ».رود دادن جان مي دست

ــدان از هــارم ضــحاك روز چ .ســه روز لــب نگشــودند ،تــرس موب
 يـا  .تـاب شـكيبايي نمانـده اسـت     ديگـر مـرا  « :گفـت  خشمگين شد و

  ».بردار خواهم كرد كنيد، يا همه شما را اكنون خواب مرا تعبير هم
آنـان كـه مـردي     يكي از .ماندندهم خاموش  بيم جان باز موبدان از

اكنـون كـه تـاوان    « :شجاع و بيداردل بود، با خود گفتخردمند، زيرك، 
  »فروبستن چه سودي دارد؟ گ است، پس لبخاموشي مر
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زاده شـود،   مـادر  كـس از  آن! اي شـاه « :گفـت  برخاست و جا از او
پـس   شاهان بسياري آمدند و تو پيش از .مان روزي نيز خواهد مردگ  بي
اين جهان نماندند  يك در شاهان زيادي خواهند آمد، ولي هيچ نيز تو از
 پا از تا اگر سر. اه گريزي ندارير نيز خواهي مرد و تو .نخواهند ماند و

پـس  ، شكني فرو مي شوي و زير پتك روزگار ساييده مي در آهن شوي،
مـردم   بـا  ستم بردار و و جور دست از زمان باقي است، به خود بيا و تا

آنچـه   رسـيده و  نيز بدان كه روزگار تو به سر اين را .به نيكي رفتار كن
 او . خواهـد گرفـت   تو را كس ديگري جاي. خواهد شد ،كه مقدر است

 كشـد و  تخت به زيرت مي ، از ازدت تو مي فريدون بر. نام دارد »فريدون«
  ».كند دربندت مي كوبد و اسير و تو مي سر بر، اوسرگگرز با

بگو تـا بـدانم   « :خشم گفت با اين سخن به خود لرزيد و ضحاك از
مرد » ؟ندا گرفتهبه دل  ام را رفته كه كينه ماين مرد بر  ميمن چه ست كه از

سـبب   خواهي دانست كه هيچ كاري بي ،اگر نيك بنگري« : زيرك گفت
 را »آبتين« پدرش به اين سبب است كه تو ،تو دشمني فريدون با .نيست

  ».دهي كشي و مغز سرش را به خورد مارهاي روي دوشت مي مي
هوش ازسرش  افتاد و تخت به زير شنيدن اين سخنان، ضحاك از با
درنـگ   بـي ، بيم شاه ظالم از مناسب يافت و زيرك فرصت را مرد .پريد

ابـرو   گـره بـر   تخت نشسـت و  بر ،هوش آمد ضحاك وقتي به .گريخت
 پيچيـد، دسـتور داد تـا    بـه خـود مـي    مـي اوكه همچون مار زخ .انداخت

چـه زودتـر    آن سوي كشور راهـي شـوند و هـر    سواراني به اين سو و
  . بياورندبه نزدش  آبتين را بيابند و فريدون و
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  زاده شدن فريدون 

خوابي كه ضحاك ديده بود، ديرزماني گذشت تـا فريـدون ديـده بـه      از
 جاسوسـان ضـحاك پيوسـته در    و مـأموران اين مدت،  در .جهان گشود

 خونشـان را  بـه چنـگ آورنـد و    فريـدون را  بودند تا آبتـين و  جستجو
سـرانجام   .خطر بـود  گريز از و سفر بيم جان پيوسته در آبتين از .بريزند

ضـحاك   مأمورانچنگ  روزها، ستاره بختش غروب كرد و در روزي از
نـزد   را او پاي آبتـين را بسـتند و   درنگ دست و بي مأموران .گرفتار شد

. ديـدن آبتـين، آتـش خشـمش زبانـه كشـيد       ضحاك بـا . ضحاك بردند
خورش  ،مغز سرش براي مارهاي روي دوش را كشت و از درنگ او بي

  .ساخت
رسـيد، سـخت    »فرانـك « شـدن آبتـين بـه زنـش     شـته ك چون خبـر 
چشماني گريـان و   با آغوش گرفت و را دركودك خود . اندوهگين شد

نگهبـان   به نگهبان آنجا رساند و را خود .دلي هراسان به مرغزارگريخت
 در نــزد خــود پنهــان ســازد و گنــاه را آن كــودك بــي ســوگند داد تــا را

پـس   .رحم آمـد  زاري فرانك به ناله و دل نگهبان از. پرستاريش بكوشد
آن فرزنـد   قول داد كـه همچـون پـدري فـداكار از     كودك را پذيرفت و

دل  .دل كمـر بـه خـدمتش بنـدد     جـان و  بـا  نيكوروي نگهداري كند و
 سپاسگزاري بسيار كـرد و  او از. آرام گرفت سخن مرد قرار فرانك با بي
شـيرده   نـد و نگهبـان، گـاوي تنوم   مـرد  .دور شد آنجا دلي پراندوه از با

داد  به خورد فريـدون مـي   دوشيد و آن گاو مي شير او هر روز از .داشت
روز  اين مدت، سواران ضحاك شب و در .دبه سه سالگي رسان را تا او

فرانك كه همواره نگران پسرش بود، روزي . پي يافتن فريدون بودند در
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 آن اطــراف ديــد، ســواران پادشــاه را در روزهــا، وقتــي چنــد تــن از از
اي مـرد  « :بـه نگهبـان كـه رسـيد، گفـت      .درنگ راهي مرغـزار شـد   بي

به دلم افتاده است كه دير يا زود، سـواران ضـحاك بـه اينجـا     ! نيكومرام
  ».پنهان سازم خود را و به جاي ديگري بگريزم اتفرزندم را بده  .آيند مي

سـختي بسـيار بـه البـرز كـوه       با مرد گرفت و فريدون را از ،فرانك
فرانـك  . گذراند نيكوكردار روزگار مي ار وگنجا، مردي پرهيزدر آ. رفت
 فرانـك بـا   .او بازگفـت  غـم دل را بـا   به جايگاه مـرد رسـاند و   را خود

بـه يـزدان پـاك سـوگند      را تو! اي مردپرهيزگار« :چشماني گريان گفت
به دست سواران ضـحاك   تا يدار خود نگه نزد دهم كه اين كودك را مي

او  با ستمديده رحم آورد و د نيكوكردار به حال مادرمر« ! بيدادگر نيفتد
فرانـك   .پيمان بست كه ازكودكش چـون جـان شـيرين نگهـداري كنـد     

  .تنهايي به زندگي خود ادامه داد شادمان به خانه بازگشت و در
. اين ماجرا، سواران ضحاك بـه مرغـزار رسـيدند    چند روزي پس از

جستجو كردند، ولي  را رآنان براي يافتن فريدون وجب به وجب مرغزا
آنهـا گـاو شـيرده    . چون هيچ نشاني از كودك نيافتند، خشمگين شـدند 

  .به آتش كشيدند ش راا كشتند و زندگي نگهبان مرغزار را
او راه  .البرز كوه به زير آمد سالگي رسيد، از فريدون چون به شانزده

ر ديـدن پسـ   مادر با .رفت به سراغ مادر خود پيش گرفت و دشت را در
رويش  و سر ،آغوش گرفت جوان، يزدان پاك را سپاس گفت، او را در

 ،شـنود  دقايقي گفـت و  پس از. اشك شوق ريخت غرق بوسه كرد و را
خانـدانش سـخن    نشـان و  نـام و  پـدر و  از خواست تا مادر فريدون از

 از آگـاه بـاش كـه تـو    « :گفـت  فرانك آهي جگرسـوز كشـيد و   .بگويد

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  هاي شاهنامه  داستان      16

 

مردمـان   پـدرت آبتـين از   .بـزرگ هسـتي   م ونيكومرا، نژاد خانداني پاك
ازشـاهان  ، بـه تهمـورث ديوبنـد    نـژاد او  آيين بود و و نيك ركردا خوب

تـن پـدرت، آن مـرد     از ضـحاك مـاردوش سـر    .رسيد گذشته ايران مي
ديندار و نيكوكردار جدا كرد و مغزش را به خورد مارهاي خود  ،آزار بي
 تـرس از  گنـاه بـودي و   بـي تو كـه نـوزادي    از آن پس، من ماندم و. داد

  ».سواران ضحاك بيدادگر كه همچون سايه دنبال ما بودند
صـداي   دسـت فرانـك ربـود و    ، گريه عنان سخن را ازلاح اين در

 فريدون جوان، مادر را دلداري داد و از .پركرد هقش كلبه كوچك را هق
 رخ زدود و فرانك آب ديدگان را از .هم سخن بگويد باز خواست تا او
سخنان مادر همچـون  . مه داستان زندگي خود را براي فرزند بيان كردادا

 رخسـارش از  .خرمن جـان فريـدون جـوان افتـاد     در ،اي سركش شعله
  :خشم برافروخته شد

  ابرو به خشم اندر آورد چين به  دلش گشت پر درد و سر پر ز كين

1نگردد مگـر بازمايـش  كه  شيــر: چنين داد پاسخ به مادر
  دليــر 

  مرا برد بايد به شمشيــر دست  ن كردنـي  كرد  جـادوپـرستكنو

  برآرم ز ايوان ضحاك، خـاك   بپـــويم به فرمان يــزدان پــاك

ايـن   ضـحاك خبـر داشـت، از   خونخـواري   توزي و كينه مادر كه از
انـدرزش   زبـان بـه پنـد و    و هراسان شد نگران و سخن فرزند جوان دل

ضـحاك بيـدادگر،    شدن بـا  رو وبهر جنگ و! اي فرزند« :اوگفت. گشود
نگـين   زيـر  اكنون شاه است و همه كشور ايـران را  او. خطر بسيار دارد

                                                      
 به آزمايش  .1
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 سپاه به جنگ بـا  ياور و يب خواهي تنها و چگونه مي تو. فرمانروايي دارد
. سـري پرغـرور داري   جـواني و  تو! فرزنداي ! ؟بروي شمار او سپاه بي

به چشـم   جهان را و نيز بينديشآغاز كار، به پايان آن  پيش از پس بيا و
گفتـارم   از آويزه گوش كنـي و  خواهم كه پندم را مي از تو! جواني مبين

  »!سرمپيچي

 بـود تـا  پي راهي  در او .انديشه فرو برد سخنان مادر، فريدون را در
  .رو شود ضحاك روبه گرفتاري با بتواند بدون خطر و

  كاوه آهنگر ضحاك با داستان

 قـرار  روز آرام و تـرس فريـدون شـب و    ه ازضحاك چنان شده بود كـ 
سـرانجام فكـري بـه خـاطرش      وبسيار انديشـيد   باره اين او در. نداشت

كاخ  لشكر را در روزها، همه موبدان و بزرگان كشور و روزي از. رسيد
ـ ! اي مردان نامور«: رو به آنها گفت خود گرد آورد و خـوبي   ههمه شما ب

چه به سـال انـدك اسـت، امـا      گر او. آگاهيد كه من دشمني بزرگ دارم
 ،پـس . خوار شـمرد  هيچ گاه نبايد كوچك و دانيم كه دشمن را همه مي

اگـر   آدميـزاد گـرد آورم تـا    ديـو و پـري و   خواهم سپاهي بـزرگ از  مي
پـيش از آن،   البتـه  .هم كوبم فريدون به سوي من يورش آورد، او را در

تمـام مـدت    مـن در اي گواهي كنيد كـه   نامه كشور بايد در شما بزرگان
رفتــاري،  خــوب حكــومتم، جــز دادگــري، نيكــوكرداري، راســتگويي و

  ».ام كارديگري نكرده
سـران  . سخن ضحاك كه پايـان يافـت، كـاخ را سـكوت فراگرفـت     

 آن سو گرداندنـد و  موبدان، سري به اين سو و بزرگان و كشور لشكر و
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 سته بـود و ب ولي بيم جان راه گلوي همه را، نگاهي پرمعنا به هم كردند
 پس از .دهان كسي، صدايي برنخاست از نسيم گونه، به جز آهي آرام و
روي ترس، يك به يك نامه بلنـدباالي ضـحاك را    از آن هم به ناچار و

ضحاك نامه را بـه دسـت    .ييد زدند، مهر تأدادگري او بود كه گواهي بر
هاي بسـياري كـه روي آن نقـش بسـته بـود، چشـم        برگواهي گرفت و
 رم آرام وطاكنون خـا « :گفت خرسندي سري جنباند و سپس با .دوخت

ديوار شهر آويختـه شـود،    و كه اين نامه به در ميهنگا .خيالم آسوده شد
 آنان خواهند دانسـت  دشمنان ما كوبيده خواهد شد و سر چون پتك بر

هـا بـه    سان، شما نيز سال بدين .ياور من هستند كه همه كشور پشتيبان و
  ».زندگي خواهيد كرد آسودگي آرامش و

 غوغـايي بـر   ،آستانه در ناگهان در ،رسيدن سخنان ضحاك به پايان با
 ،ضـحاك  .ديگران پيچيد گوش شاه و پاشد و فرياد دادخواهي مردي در

بگو « :پرسيد او به ظاهر مهربانانه از گفتار با مرد را نزد خود خواست و
  »اي؟ به پا كرده ستم رفته كه اين گونه غوغا تو ، ازچه كسي بربدانم

! اي شـاه « :خشم فرياد كشيد ديده با رخساري برافروخته از مرد رنج
كيست كه نداند  امروز من ستم رفته است؟ كه بر داني از نمي چگونه تو

 هـاي مـا از   مردم آورده است؟ همه گرفتاري سر ضحاك بيدادگر چه بر
 جان مـا  دل و زمان بر هستي كه هر اين تو .دست تو شاه ستمكار است

  »كيست؟ پرسي، درد ما از اكنون مي. زني زخم مي

پـس برخـود    .دآتش گفتار مرد سـتمديده، جـان ضـحاك را سـوزان    
 زبـان مـرد را از   زدنـي  شم بـرهم چ در خواست فرمان بدهد تا پيچيد و

اي افتاد كـه لحظـاتي پـيش     كامش بيرون بكشند، ولي ناگهان به ياد نامه
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پرده سخن بگو تـا بـدانم چـه     بي ته وفشك! اي مرد« :گفت نوشته بود و
 رفته است كه اين چنـين بـر   او بر ميچه ست برابر من ايستاده و كسي در

سخنان ضـحاك  شنيدن  مرد با ».كند مي شاه دادگري همچون ما پرخاش
  :خشمگين شد

  شاهـا منـم كــاوه دادخــواه«كه    خروشيد و زد دسـت بر سـر ز شاه

  برسـرم ز شــاه آتـش آيــد همي    نگـرمزيــان مــــرد آه يكـي بـي

  است اين زمان يكي مانده از ايشان   مــرا بــود هــژده پسـر در جهان

اكنـون آخـرين   . هفده پسر من بـه كـام مارهـاي تـو رفتنـد     ! اي شاه
آيـا هفـده پسـر بـس     . مرگش نزديك اسـت  فرزندم نيز دستگير شده و

بشـود؟   دوش تـو خـوراك مارهـاي روي    مغز آخري هم بايد نيست و
سر آنها  بايد چنين باليي بر اند كه تو چه گناهي كرده هاي ما جوان اصالً

  »بياوري؟
ايـن   از ،كسي سخن درشتي نشـنيده بـود   آن هنگام از ضحاك كه تا

اي جـز   چـاره  زده شـد و  رفتار شـجاعانه كـاوه آهنگـر سـخت شـگفت     
 :گفـت  بـه دسـت كـاوه داد و    نامـه را ، سـپس . نديد كردن فرزند اوآزاد

لشـكر   چون سـران كشـور و   نيز يافتي، تو باز اكنون كه فرزند خود را«
كاوه با ديدن . ام نكرده ميبه كسي ست و گواهي كن كه من مردي دادگرم

 :گفـت  لشـكر  به سران كشور و برخروشيد و .نامه، آتش به جانش افتاد
يد؟ چـرا بـراي چنـد روز زنـدگي بهتـر      ا هچرا چنين كرد! اي بيچارگان

؟ ايـد  آورده يبه اين ديو نابكار رو ايد و آفريدگار بزرگ كشيده ازدست 
دوزخ  در بخشد و ميبدانيد كه يزدان پاك به سبب چنين كاري شما را ن

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


  هاي شاهنامه  داستان      20

 

، ولي من ايد پست كرده فرومايه و ترس، خود را شما از .دهد جايتان مي
  ».اين شاه جادوگر و ديوسيرت نيز باكي ندارم از كنم و چنين نمي

 هاي كـاه زيـر پـا    چون تكه نامه ضحاك را پاره كرد و ،ا خشمكاوه ب
كـاوه  . كـاخ بيـرون رفـت    از و سپس دست فرزندش را گرفت. ريخت

 .گرويدنـد  مـي  رفت و مردم نيز گروه گروه به او پيش مي خروشيد و مي
بسـت،   كه هنگام آهنگري به كمر مـي  را  ميتكه چر وقتي چنين ديد، او

مـدتي   .بـه راه افتـاد   نيـزه كـرد و   سر ش برهمچون درف آن را بازكرد و
 سـر  پرچم كاوه گرد آمدند و زير مردم در نگذشت كه گروه بسياري از

بـه سـوي مخفيگـاه     مـردم را  كاوه خشـنود شـد و  . به شورش برداشتند
بـه   انبوه مردم، بسيار شادمان شد و ديدن كاوه و فريدون با. فريدون برد

درفش « آن  بر گوهرآذين بست و را سپس چرم پاره ،آنان درود فرستاد
  :و گاه لباس رزم پوشيدآن. نام نهاد »كاوياني

  به سـر بـر نهـاده كــاله كيـــان   سوي مادر آمـد كمــر برميــان

  كار تـو را جـز نيايش مبـــاد، هيـچ  ارزارـسوي ك كه من رفتمي چون 

  ستبدو زن به هر نيك و بد هر دو د  تـزگيتي جهان آفريــن برتـرس
 اوكـه بـه خـاطر دوري از    .سخنان فريدون اندوهگين شـد  فرانك از

ديدن اين جـدايي دوبـاره روانـش     همواره خون دل خورده بود، از پسر
دسـت بـه سـوي آسـمان      ،پس. مژگانش جاري شد اشك از سوخت و

 اي يـزدان پـاك و  « :چشماني گريان گفـت  ودلي شكسته  با دراز كرد و
 پناهش بـاش و  خود پشت و، سپردم به تو پسرم را! اي پروردگار يگانه

  »!فتنه بيگانگان به دورش دار گزند روزگار و از
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 و »كيـانوش «بـزرگ خـود    اننزد بـرادر  مادر وداع كرد و فريدون با
 .ميـان گذاشـت   ضـحاك را بـا آنـان در    داستان رزم با رفت و »شادكام«

 ان راسپس به آنها گفت كه به بازار آهنگران بروند و ساختن گرزي گـر 
گـرز   .پرداخته شـد  ساخته و اندك زماني گرز گاوسر در .سفارش دهند

 از او .سـيم فـراوان داد   زر وون به آهنگرها نزد فريدون بردند و فريد را
ضـحاك   سـر  بتوانـد بـا آن گـرز بـر     ش كند تـا ا خدا خواست كه ياري

  . نجات دهد چنگ او بدكنش بكوبد و مردم را از

  ضحاك جنگ فريدون با

. گران گرد آورد و ساز و برگ و آذوقه بسيار فراهم كرد ن سپاهيفريدو
ماه خرداد، خـرم   در شت وشمار گذا پشت پيالن و شتران بي بارها را بر

بـه كنـار    رفـت تـا   او .شادمان به سوي سـرزمين تازيـان روانـه شـد     و
آن بـه   گذشـتن از  خروشـيد و  مـي  آب نيلگـون ارونـد   .اروندرود رسيد

سرگرم كـار   آن سوي اروند، رودباناني را فريدون در .آساني ممكن نبود
اختيـارش   براي بزرگ رودبانان پيغام فرسـتاد كـه چنـد كشـتي در     .ديد

 بزرگ رودبانان از .به آن سوي رود برود آنها بنشيند و سپاه بر بگذارد تا
ضحاك به من « :گفت وگردن نگذاشت  ترس ضحاك به فرمان فريدون

 مردم قـرار  اختيار كشتي در مجوز او مهر و دستور داده است كه فقط با
بيـاور تـابتواني بركشـتي مـن      مهـر او  پـس نخسـت مجـوزي بـا    . دهم

  »...بنشيني
 خونش به جوش آمـد و  .اين پاسخ سخت خشمگين شد فريدون از

 كـرد و  خـود دور  از رود خروشـان را  تـرس از  .جانش پرخروش شـد 
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 آب ديدند، پشت سـر سپاهيان كه فرمانده خود را در .آب زداسب را به 
 همگـي آنهـا تندرسـت و    .آوردنـد به حركـت در  ها را فيل ها و اسب او

 ار يكتـا بـا  گستايش آفريـد  پس از شادمان به آن سوي اروند رسيدند و
آنكـه مسـافتي    پس از .به سوي سرزمين تازيان روانه شدنداميد  دلي پر

وتر جلـ  مـي  و چـون ك  پيمودند، به مركز فرمانروايي ضحاك رسيدند را
 كاخي كه ايـوانش سـر   ؛رفتند، كاخ ضحاك پيش چشمانشان نمايان شد

هـاي   شد به ستاره هايش مي روي كنگره گويي از به آسمان كشيده بود و
 :پرسـيد  به فريدون كـرد و  ديدن كاخ ضحاك، كاوه روبا . آسمان رسيد

  »اكنون چه كنيم؟ بهتر نيست لختي بياساييم؟«
مجال درنگ نيست كه اگـر چنـين   ! هن« :آهنين گفت ميعز فريدون با

بـه مـا يـورش     شـود و  اين جايگاه آگاه مي بودنمان در كنيم، ضحاك از
  ».يكسره كنيم كارش را پس بهتر است كه چون باد بتازيم و، آورد مي

  عنــان، باره تيزتـك را سپرد  بگفت و به گرز گران دست برد 

ـ  در گوش جان شـنيدند و با  سپاهيان، سخن فريدون را ي او روان پ
بـه   فريـدون گـرز گاوسـر را   . اندكي بعد به كاخ ضحاك رسيدند .شدند

 .بردن نام يزدان پاك، بـه نگهبانـان كـاخ يـورش بـرد      با دست گرفت و
برابـر   از زمـين انداختنـد و   شمشـيرها را بـر   نگهبانان برخود لرزيدند و

 هرچـه ديـو و   رشـادت وارد كـاخ شـد و    فريدون با .فريدون گريختند
 پس از او .پا درآورد گرزگران از باآنها را راه خود ديد،  سر در جادوگر

جـادوگران وگـرفتن كـاخ، بـه جسـتجوي ضـحاك        سركوبي غالمان و
ارنـواز،   نيافت، به جاي او، شـهرناز و  را چه گذشت او پرداخت، اما هر

جايگاه  به دستور فريدون، دختران جمشيد را از .دختران جمشيد را ديد
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روانشـان را   تنشان را شستند و و پس ازآنكه سر .دندضحاك بيرون آور
دختـران   .ها پاك كردند، راه يزدان پـاك را بـه آنهـا آموختنـد     آلودگي از

 او درود بســيار بــر خشــنود شــدند و كــار فريــدون بســيار جمشــيد از
  . فرستادند

مور أمـ  را »كندرو«مردي به نام  او .كاخ نبود درآن هنگام، ضحاك در
. گـوهرش نگهـداري كنـد    گنج و خزانه و تخت و تاج و از كرده بود تا

فريدون را به  كندرو كه براي كاري بيرون رفته بود وقتي به درون آمد و
لحظـاتي آرام   خودش لرزيد، ولي پس از تخت ديد، بر برجاي ضحاك 

كندرو به  .برابر فريدون زمين ادب بوسيد در سپس پيش رفت و. گرفت
 .شــادباش گفــت را خــت نشســتن اوبرت ســتايش فريــدون پرداخــت و

 خواسـت تـا   او از كنـدرو دلجـويي كـرد و    فريدون وقتي چنين ديد، از
يارانش آمـاده كنـد    آشاميدني براي او و خوردني و اي بگستراند و سفره

كنـدرو چنـين    .دل بيرون كننـد  تا آنها رنج گرسنگي و تشنگي راه را از
 .آشـاميدند  خوردند و سر سفره نشستند و سپاهيانش بر فريدون و .كرد

 سـرور تـا   جشن و .شان، آن شب را جشن گرفتند آنها به شادي پيروزي
به بسـتر   برخاستند و جا همه از ،پس از آن شب ادامه داشت و پاسي از

زدن سپيده، كنـدرو بـه    سر با .كنند در تن به خستگي از خواب رفتند تا
از آنچه  را او به سوي جايگاه ضحاك روان شد تا اسبي تيزرو نشست و

شنيدن سخنان كندرو سخت آشـفته   ضحاك از. آگاه كند، شنيده ديده و
مگر سپاهيان من مرده بودند كـه چنـين   « :با تندخويي به او گفت شد و
دوران  برگشـته و  تو بخت از ،به گمان من! اي شاه« :كندرو گفت» شد؟

ود ضحاك زبان به دشنام كندرو گش ».آخر رسيده است فرمانروايي تو به
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 برابـر  از .آيـد  زبانت بريده باد كـه چنـين سـخني از آن برمـي    « :گفت و
كاخ مـن ديگـر بـراي پيشـكار گسـتاخي همچـون        در! چشمم دور شو
از كـدام كـاخ سـخن    « :گفـت  كندرو سـري جنبانـد و  » !توجايي نيست

نمانده است كه كسي در آن  ديگر كاخي براي تو! اي ضحاك ؟گويي مي
  .نماند بماند يا

  »مرا كار سازندگي چون دهي؟  بهـره باشي ز گـاه مهـي چو بـي

فـردا   اگـر تـا  ! خاموش باش اي مرد گستاخ« :خشم گفت با ضحاك
چنـگ فريـدون بيـرون     از زنده باشي، خواهي ديد كـه چگونـه كـاخ را   

  ».كوبم سرش را به سنگ مي كشم و مي
 و ديوان فراهم كرد جنگجويان و اين سخن، سپاهي بزرگ از پس از

راهه به بـام   بي از چون به كاخ رسيد، ضحاك. ي شهر به راه افتادبه سو
هشياري همه جا را  آنجا وارد شود، اما سپاهيان فريدون كه با از تا رفت
چون رعـد   آگاه شدند وسپاهيانش  وجود ضحاك و داشتند، از ظرزير ن

 ها،صـداي شمشـير   .سپاه جنگي سخت درگرفت بين دو .آنها تاختند بر
 ا راجـ شدند، همـه   اسب سرنگون مي نعره سواراني كه از و شيهه اسبان

   :اين هنگام در. كرد پر
  چو پيران كه در جنگ دانا بدند   به شهر اندرون هر كه برنا بدند  

  ز نيرنگ ضحاك بيرون شدنــد    سوي لشكر شـه فريدون شدند   

را همچـون بـرگ    ضـحاك سپاهيان فريـدون، سـواران    مردم شهر و
پشت بام بـه   اين هنگامه، ضحاك خود را از در. ين ريختندخزاني بر زم

. دختران جمشيد را بريزد خنجر، خون فريدون و با درون كاخ رساند تا
ديد، پس،  را داشت كه فريدون او ضحاك آرام آرام درون كاخ گام برمي
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برخـود   گرز گاوسر چنان برسر ضـحاك كوبيـد كـه او    با جهيد و جا از
اي ديگـر   ضربه با فريدون گرز را باالي سر برد تا .ادبه زمين افت لرزيد و

 طومار عمر ضحاك را درهم پيچـد، كـه ناگهـان سـروش خجسـته بـر      
نكـش كـه هنـوز     را او دسـت نگـه دار و  « :گفـت  فريدون نمايان شد و

بنـد  دردر آنجـا   به كوه البرز ببـر و  را او .است ش به سر نيامدها زندگي
  »!كن

كمنـدي   با زمين گذاشت و ، گرز را برفريدون با شنيدن اين سخنان
ي زنـداني  ا گوشه در را هاي ضحاك را بست و او پوست شير، دست از

مان دمردم شا ،رشدن اوياس فريدون پس از شكست سپاه ضحاك و .كرد
 زسـتم ا  ديگـر جـور و  ! اي مـردم «: گفـت  نزد خود خواسـت و  شهر را

ر بـه  اكنون كشو ضحاك ستمگر شكست خورد و .بربست تكشور رخ
جنگاوري بوديـد   انديشه رزم و همه شما در ديروز اگر تا .فرمان ماست

خونخوار نبرد كنيد، بدانيد كه امروز بايد كارهـاي ديگـري    ضحاك با تا
ور و  كـس ديگـر پيشـه    كسي بايـد سـپاهي باشـد و    امروز، .انجام دهيد

رود،  ميـان مـي   نظم كارهـا از  گر، كه اگرچنين نباشد، آراستگي و صنعت
  ».پاشد هم مي شيرازه كارها از و گيرد مي فرا را وب همه جاآش

لبـان   خنده بـر . دل مردم شهر تابيد سخنان فريدون، فروغ اميد بر از
 سپس، فريدون سـپاه را  .او درود بسيار فرستادند همه بر مردم نشست و

ســپاه فريــدون بــدون آنكــه . بــه آنــان دســتورحركت داد گــرد كــرد و
خـواري   با بسته و دست سي برساند، ضحاك راآزاري به ك ترين كوچك

  .شهر بيرون برد از
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 در بـه كـوه دماونـد بـرد و     ضحاك را به سرزمين ايـران و  ،فريدون
  :انتهاي آن خبر نداشت، دربند كرد غاري تنگ و تاريك كه كسي از

  بــدان تـا بمانــد بسختـي دراز         رو بست دستـش بدان كوه بازـف 

  و زو خــون دل برزميـن ريختـه  گـونه آويختــه نبماند او برايــ

  به كـوشش همه دست نيكي بريم  بيا تا جهان را بـه بــد نسپريـم

  همـان به كه نيكــي بود يادگــار  نيـك و بد پايدار نباشــد همـي 

  زمشك و ز عنبر سرشتــه نبــود  فـريدون فــرخ فرشتـه نبـــود

  و داد و دهش كن، فريدون توييت  به داد و دهش يافت اين نيكويي
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  داستان سياوش                        

ايـن   از او .رسـيد  به فريدون مـي  كاووس زني خوبرو داشت كه نژادش
كـاووس نـام ايـن     .زيبايي مانند نداشـت  زن، صاحب پسري شد كه در

 .پرسـيد  شناسان دربـاره بخـت او   ستاره از گذاشت و »سياوش« پسر را 
كـاووس   .زنـدگيش را كوتـاه ديدنـد    اسان، ستاره او را آشفته وشن ستاره

  .خداوند خواست تا نگهدار فرزندش باشد از اندوهگين شد و
 .اينكـه روزي رسـتم بـه نـزد كـاووس آمـد       تا روزگاري سپري شد

 بـه رسـتم سـپرد تـا در     فرزند را ديدن پهلوان خشنود شد و كاووس از
به زابلستان بـرد   ار، سياوش رستم. همت بندد كمر تربيت او آموزش و

هنرهاي گوناگون آموخـت، چنـان كـه     به او آيين رزم، كشورداري و و
  :جهان مانند نداشت چند سال در سياوش پس از

  به مانند او كس نبود از مهان  سياوش چنان شد كه اندر جهان

نزد كاووس  سياوش را رستم كه چنين ديد، وسايل سفر آماده كرد و
 نوازش كـرد و  او را. ، بسيار شادمان شدديدن فرزند زكاووس ا .فرستاد

آن با او بـه   پس از حال رستم پرسيد و از .تخت نشاند خود بر كنار در
كاووس چون ساعتي بـا پسـر   . دري سخن گفت هر از گفتگو نشست و
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 به زيور هنرهاي بسياري آراسته يافت، دلشاد شد و را او سخن گفت و
يـز بـه پـاس ورود فرزنـد     آن ن پـس از  .لب به سپاس يزدان پاك گشود

  .جشني بر پا كرد
سـپري شـده بـود كـه      بارگـاه پـدر   ماندن سياوش در هفت سال از

سياوش خود را براي سفر  .سپرد را به او لنهراءكاووس فرمانروايي ماورا
مـرگ مـادر سـخت     از او .دنيـا رفـت   كرد كه ناگاه مـادرش از  آماده مي

سـياوش   .سـركرد  خاك بـر  تن دريد وكه جامه بر  اندوهگين شد، چنان
كـس   هـيچ  بـا  زاري گذرانـد و  غم مادر به ناله و روزهاي بسياري را در

بزرگان لشكر كه چنـين ديدنـد، نـزد سـياوش      پهلوانان و .سخن نگفت
گودرز سردار كهنسـال سـپاه ايـران     .گشودند زبان به دلداري او رفتند و

آن  نهـيم، زيـرا هـر    ام مياين راه گ بدان كه همه در! اي شاهزاده« :گفت
پـس،   .كس كه پا بـه ايـن جهـان گذاشـت، روزي هـم خواهـد رفـت       

هاي گـودرز   دلداري» .بهشت است اندوهگين مباش كه جاي مادرت در
  .سياوش آرام گرفت ديگر سرداران كارگر افتاد و و

  هاي او نيرنگ و  سياوش سودابه به دل بستن

 از خت نشسـته بودنـد و  ت كنار يكديگر بر سياوش در روزي كاووس و
سودابه  .ارد شدس وشهبانوي كاوو، گفتند كه سودابه دري سخن مي هر
 چون ديگر توانايي ايستادن در شد و ديدن سياوش، سخت دلباخته او با

ـ  ،ديـد  خود نمي كاووس را در برابر سياوش و بـه   تنـدي بازگشـت و   هب
ت، شـب  او كه آرزوي ديدار دوباره سياوش را داشـ  .جايگاه خود رفت

اگر به شبسـتان  « :پيغام داد هنگام، پنهاني كسي را نزد سياوش فرستاد و
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شنيدن  سياوش از» .خشنود خواهم شد ديدارت شاه گام بگذاري، من از
زنان آنجـا   تو و با مرد شبستان نيستم و ،من« :گفت اين پيام برآشفت و

  ».كاري ندارم
 داو بامداد نز .داختبه فكر نيرنگي ان پيام سياوش، سودابه را آزرد و

ــس از  ــت و پ ــاووس رف ــتايش از ك ــت  س ــاني گف ــه مهرب ــياوش، ب  :س
شبسـتان دارد   داند، سياوش خـواهراني در  گونه كه شاه جهان مي همان«

پس، شايسته است كـه شـاه فرمـان     .شاد خواهند شد او آشنايي با كه از
خـواهران خـود بـه گفتگـو      با سياوش گاهي به شبستان بيايد و دهد تا

  ».شيندبن
به شبسـتان   و سودابه خشنود شد .كاووس سخن سودابه را پذيرفت

ـ  او بـا  درنگ سياوش را نـزد خـود خوانـد و    كاووس بي. رفت مـي  نر  هب
گفتـاري كـه همـه آرزوي     خـوب  و چنـان نيكورفتـار   تو !پسرم«  :گفت 

 پـس گـاهي بـه شبسـتان بـرو و      ،جمله خواهرانت ديدارت را دارند، از
  »!ود دلشاد كنديدار خ از را خواهرانت سودابه و

لحظـاتي   شنيدن گفتار شاه، چهره زيبا را درهـم كشـيد و   اسياوش ب
 .سـرگرم انديشـه شـد    سپس سر به زير انداخت و .خيره به او نگاه كرد

ايـن سـخن را بـا آن پيـام      سياوش ناخودآگاه به ياد پيام سودابه افتاد و
گمان برد كـه پـدر قصـد     هشيار بود، اوكه جواني دانا و .ارتباط نديد بي

مـن  ! پـدرجان « :اي انديشـناك گفـت   چهـره  پس بـا  .آزمايش او را دارد
فرزانگـان   نـزد خردمنـدان و   خواهم كه مـرا  شما مي از .دوستدار دانشم

كنـار   نشستن در و تانسرفتن به شب از. آنها چيزي بياموزم از تا بفرستيد
درود « :گفـت  وكاووس لب به خنده گشود » .آموزم زنان كه چيزي نمي
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 ولي ايـن را  .ام من تاكنون سخني به اين نيكويي كم شنيده! فرزند ،تو بر
 تـو  ديـدار  نيز بدان كه اگر تو مايل به ديدار اهل شبستان نيستي، آنان از

سودابه كـه   به ديدار خواهرانت و پس، دل بد مكن و. شوند شادمان مي
  »!شتاببهمچون مادر توست، 

اي جـز پـذيرفتن    ن بـرد، سـياوش چـاره   چون كاووس سخن به پايا
پـذيرم   اكنون كه خواست شاه چنين است مي«: گفت فرمان پدر نيافت و

بامداد روز . سپس به سراي خود رفت» .روم بامداد فردا به شبستان مي و
 ،سياوش كه به نزد كـاووس رفـت   ،افروز سرزدن خورشيد جهان با ،بعد

 كـاووس نگهبـاني بـه نـام     . مانـد  منتظـر دسـتور او   زمين ادب بوسيد و
بـه   را پـس او  .دل پاك بود چشم و داشت كه مردي نيكوكار و» هيربد«

 .دستور داد تا سـياوش را بـه شبسـتان هـدايت كنـد      نزد خود خواند و
همه زنان به پيشبازش آمدند  .دلي پرتشويش به شبستان رفت سياوش با

نـور   ايي وشبستان همه جا غرق زيبـ  در .گوهر به پايش ريختند و زر و
بـاالي   سـودابه در  .رسيد عنبر به مشام مي سو بوي مشك و هر بود و از

سر داشت  كه تاج جواهرنشان بر او .تختي زرين نشسته بود شبستان بر
بـه   زير آمـد و  تخت به ديدن سياوش از با ،چهره خود را آراسته بود و

بـه نشـانه    بـه سـياوش خوشـامد گفـت و     شادماني با .خراميد سوي او
گرفت  را دست او پيشتر رفت و ،سپس. خم كرد برابرش سر حترام درا
رفتار سودابه چنان بود كه سياوش همان دم . بوسيد رويش را چشم و و

سـودابه كنـاره    زودي از هب، پس. مهر ايزدي نيست ،دريافت كه اين مهر
 فرسـتادند و  او درود خـواهران بـر  . نزد خواهران خـود رفـت   گرفت و

  .اندندبرتخت زرينش نش

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 31      داستان سياوش

 

پس از آن بـه   خواهران خود به گفتگو پرداخت و سياوش ساعتي با
 خواسـت تـا   اواز  ديدن پسر شاد شد و كاووس از .ديدار كاووس رفت

 تـو . شبسـتانت را ديـدم   سـرا و  پـرده « :سياوش گفت. شبستان بگويد از
گنج و گوهر  از ،اختيارت است پادشاه خوشبختي هستي و همه چيز در

هوشنگ چيزي  نه تنها از جمشيد و فريدون و. بزرگي و شكوه گرفته تا
  ».مواردي افزون هم داري بلكه در ،كم نداري

 جشني بـر  براي او دل كاووس ازسخن پسر شاد شد و دستور داد تا
بـه   سـياوش  شب گذشته بود كه جشن پايان يافـت و  پاسي از .دارند پا

 را سـياوش ، بگـو بـدانم  « :سودابه پرسـيد  كاووس از. سراي خود رفت
 تـو  نظر تا ،همتاست خرد بي دانش و به گمان من كه در؟ چگونه ديدي

 جهان مانند به گمان من نيز فرزند شهريار در«: سودابه گفت» ؟چه باشد
 و كـاووس سـري جنبانـد   » .يافتم ،پنداشتم ميآنچه  را بيش از او. ندارد
ري همسـ  انديشه يافتن كسي باشيم كه شايسـتگي  اكنون بايد در« :گفت

 ،شاه اجازه فرماينـد  اگر«: زباني گفت چرب سودابه با» .او را داشته باشد
 از دختـري . دهـم  مـي انجـام   اين كار را خـود  بندم و ميكمر به خدمت 

گزينم كه شايستگي همسـري او را داشـته    ميخويشانم براي سياوش بر
  .خشنود شد و كاووس سخن سودابه را پذيرفت» .باشد
. روز بـه ديـدار پـدر رفـت     وش همچـون هـر  سيا ،رسيدن بامداد با

گفتگو آغاز شد . كنار خود نشاند در و پسر را پذيرفت مي گر هكاووس ب
مـن  ! اي فرزند«: دري سخن به ميان آمد تا اينكه كاووس گفت هر از و

 تــو از ،پــس. آن هــم دامــادي توســت و ايــن جهــان آرزويــي دارم در
  :رزند شويداراي ف و خواهم همسري براي خود برگزيني مي
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  »ز پشت تو آيد يكي شهريار  كه مـاند ز تـو نـام تــو يادگـار

چه شـما   هر. فرمانبردار شاهم« :گفت انداخت و به زير سياوش سر
سـودابه سـخن    بـاره بـا   ايـن  كنم در ميولي خواهش  ،پذيرم مي بگوييد،
 ،شاه ازگفتـار سـياوش خنديـد   » .كه او را انديشه راست نيست، نگوييد

سـودابه  ! فرزندم« :پس گفت. شناخت ميدرستي ن هب ز سودابه راهنو زيرا
سياوش » .خواهد مينيكي براي تو ن خوبي و جز توست و همچون مادر

تـه دل   اما از» .نيكوست ،هرچه شاه بفرمايند«: دلخوشي پدر گفت براي
 از نيــز بــه گفتــارخود خنديــد و دانســت كــه داســتان همســرگزيني او

  . به شبستان بكشاند را به اين وسيله او ات سودابه است هاي نيرنگ
 كاووس با زنش به گفتگـو نشسـت و   ،شب هنگام .آن روز گذشت

سودابه خشنود . ميان گذاشت با او در ،سياوش شنيده بود كه از آنچه را
 سـودابه شبسـتان را آراسـت و    ،روز بعـد  بامداد. رفت به شبستان شد و

سـپس آنهـا را آرايـش    . استپهلوانان را نزد خود خو بزرگان و دختران
هيربد را نـزد   ،سودابه چون همه چيز را بياراست. تخت نشاند بر كرد و

شـنيدن پيـام    بـا . بـه شبسـتان بيايـد    پيام داد تـا  به او سياوش فرستاد و
 از خــود لرزيــد و بــر. نشســت دل ســياوش ترســي پنهــان در ،ســودابه

. يـاري دهـد   ار هـاي سـودابه او   نيرنگ برابر در آفرين خواست تا جهان
همچـون بهشـت    نجـا را آبه شبستان گذاشـت و   پا دلي نگران با سپس

 تخـت زريـن   بر همچون نوعروسان آراسته و را سودابه خود. برين ديد
دختران زيباروي بسياري بـه صـف ايسـتاده     ،نيز كنار او در. نشسته بود

 بـر احترام  با را او و آمد تخت به زير از سودابه با ديدن سياوش. بودند
 درود فرستاد و سپس به سياوش. برابرش ايستاد خود در تخت نشاند و
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پس به . گذرند مي پيش روي تو بستگان من از اكنون دختراني از«: گفت
بـه دختـران    آنگـاه  و» !برگـزين ، خـواهي  ميكه  كدام را هر و آنها بنگر

چون دختـران   .برابر سياوش گذشتند آنان يك به يك از اي كرد و هاشار
 :گفـت  سـودابه بـه سـياوش نزديـك شـد و      ،شبستان بيـرون رفتنـد   از
بـدانم كـدام يـك را بـه      تـا  اكنـون بگـو  ؟ خويشان زيباروي مرا ديدي«

سـودابه  « :دل گفـت  در اي كرد و سياوش انديشه» ؟گزيني ميهمسري بر
مـن   بـا  او. نيز همچون خود اويند خويشان او به يقين پرنيرنگ است و

ــت و  ــمن اس ــان او دش ــ خويش ــه راه او ني ــيز ب ــد م ــس. رون ــن  ،پ اي
ميـان دشـمنان خـود دختـري      كـه از  آن اسـت  همسـرماندن بهتـر از   بي

بـه چهـره   ، سودابه وقتي چنين ديـد . نگشود لب زالب ، سپس. برگزينم
 دانـم چـه در   مـي انديشه مكن كه «: دلربايي گفت سياوش خيره شد و با

  !داري سر
  خود اندر كنار تو خورشيد داري  نباشد شگفت ار شود ماه خوار

نگـاهي   بايد هم به ديگران نيم ،كنار توست زيبارويي چون من در تا
مـن پيمـان    با. دانم ميتو  آن من خود را از ،اكنون كه چنين است. نكني

ايـن   پدر پيرت هم از گذرد كه ميچندي ن. كنارم باش پنهاني در ببند و
  ».هيم بودهم خوا نآنگاه من و تو براي هميشه از آ رود و ميجهان 

را  كشـتي وجـود سـياوش    ،سخن سودابه همچون توفاني سـهمگين 
 كاسـه چشـمانش جـا    اشـك در  رخسارش خونرنـگ شـد و   ،شكست

دسـت ايـن زن    از !آفريـدگارا «: دل گفـت  در خود لرزيـد و  بر. گرفت
بـا ايـن    كـنم و  مـي من به پدرم خيانت ن! نه. برم ميديوسيرت به تو پناه 

، اگـر مـن بـا ايـن زن     ،امـا . آيـم  ميدرن تيدوس آشنايي و در اهريمن از
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نـزد پـدرم    شود و ميخشمگين  گمان بي او ،سرد سخن بگويم سخت و
 ،پـس . سازد ميبه من بدبين  را چنان كه او ،كند مياز من بدگويي بسيار 

چنين بود كه » .دلش را نيازارم و سخن بگويم مي نر هبهتر است كه با او ب
 همچون تو فقط شايسته شاه است و ييزن زيبا« :گفت ميبه آرا سياوش

بـه همسـري خـود     را دختـر تـو   ،دلـت  البتـه مـن بـراي آرامـش    . بس
  ».گزينم ميبر

. درنگ ازشبسـتان بيـرون رفـت    بي ،سياوش چون سخن به پايان برد
 و خندان او. نزد كاووس رفت برخاست و جا سودابه نيز از، دقايقي بعد

ه سـياوش همسـر خـود را    تـو بـاد كـ    مژده بـر ! اي شاه«: شادمان گفت
  ».تنها به دختر من دل بست ،بزرگان ميان دختران از او. برگزيد

اين سخن چنان شاد شـد كـه گـويي تمـام جهـان را بـه        كاووس از
گـوهر فـراوان    و جبه سودابه گـن  داد و اي سر قهقهه. دست آورده است

كـار   ار كـه بـراي عروسـي سـياوش بـه      د نگـه   اينها را« :گفت بخشيد و
  ».آيد مي

خـود   نـزد  سياوش را ،شب فرداي آن سودابه به شبستان بازگشت و
خـويش بـه نيكـويي بـه پايـان       شادباش كه من كـار «: خواست و گفت

گـوهر بـه    گنج و تو خشنود شد و چنان سخن گفتم كه شاه از. رساندم
اما پـيش از  ، گوهر به همراه دخترم از آن توست اين گنج و. من بخشيد

ام  سـينه  رد بر دست مهر من سرپيچي نكني و ندي كه ازآن بايد پيمان بب
. بخشـم  مـي شاه به توگنج و گوهر  كني، من بيش از كه اگر چنين، نزني
  :ولي
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  بپيچــي ز راي و ز پيمــان من  وگر تو نيايـي به فـرمان مــن

  شود تيره بر چشم تو هور و ماه  كنم بر تو ايـن پادشاهـي تبـاه
  :پاسخ در

  كه از بهر دل، دين دهم مـن به باد  هرگز مبـاد« : تسياوش بدو گف 

  ز مردي و دانــش جـدايي كنـم  وفايي كنــم چنيــن با پـدر بي

 !شايسته او بانوي شاه هستي و تو، گونه كه پيشتر گفتم همان! زن ،نه
شرم كن كه مـن   بزرگ از آفريدگار و بگذر آلود پس از اين سخنان گناه

  ».ومش نمي به دام تو گرفتار
. ور كـرد  شعله جان سودابه هوس را در و آتش كينه سخنان سياوش

را گرفت  گريبانش رفت و به سوي سياوش و آمد از تخت به زير ،پس
هش اخـو  تـن بـه   من شوي و گفتم كه از آنِ من راز دل به تو« :گفت و

. رسـوايم كنـي   شبسـتان بيـرون بگـذاري و    نه اينكه پـا از . دلم بسپاري
  ».كنم ميتو سياه  بر راروزگار  ،اكنون

 نالـه و  رخسار به نـاخن خراشـيد و   جامه برتن دريد و ناگاه سودابه
به گوش كـاووس   سرسراي كاخ پيچيد و فريادهاي او در. داد فرياد سر

 ،آنجا در. به شبستان رفت تخت به زير آمد و كاووس پريشان از. رسيد
سـودابه  . اده ديـد برابر او ايسـت  سياوش را در خراشيده و سودابه را روي

 گريه سـرداد و  ،سر كوبيد دست بر ،هم كشيد با ديدن كاووس روي در
 را دريـد و  پيـراهنم ؟ مـن چـه كـرد    بيني فرزنـد دلبنـدت بـا    مي« :گفت

برابـر   ولي مـن در ، بريزد آبرويم را لوده كند وآبه گناه  خواست كه مرا
  ».ندمرا از خود را او و فرود نياوردم سر هاي اهريمني او خواسته
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چهره برافروخته . رخسار كاووس نشاند سخنان سودابه گرد اندوه بر
كرد  ميباور ن. فرو رفت انديشه در به فرش زرنگار شبستان دوخت و را

خـود   امـا بـا  ، چنـين كـرده باشـد    ردارشك كه فرزند نيكوگفتار و خوب
در آن . داشته باشـد  من ستم روا اگر بر ،روزگار سياوش واي بر«: گفت

  ».خواهم كرد جدا تنش از سر ،صورت
آشـكار   او بـر  بيازمايد تا سياوش را آن شد كه سودابه و كاووس بر

 او. نزد خود خواست دو را خلوت هر در، پس. شود كه گناهكاركيست
 حـق  بگو بدانم كه چرا در كن و راستي پيشه !اي پسر«: به سياوش گفت
دلي پراندوه لب  اسياوش ب» ؟آزرده كردي را سودابه و من بد روا داشتي
مو به مـو بـراي    ،سودابه گذشته بود هرآنچه بين او و به سخن گشود و

هـم   در سودابه رخسار، سخن سياوش كه به پايان رسيد. پدر بازگو كرد
سـياوش  ؟ گويـد  مـي دروغ « :گفـت  و ديـدگان آورد  اشـك در  كشيد و

ـ  زيـرا نگـاه ناپـاك    ،يك از دختران دربار را به همسري برنگزيد هيچ ه ب
خواست مرا به گنـاه آلـوده    به نزد من آمد و امروز او. سوي من داشت

 نشـدم، رخسـارم را   هـاي اهريمنـي او   ولي چـون اسـير خـواهش    ،كند
  ».تنم پاره كرد پيراهن بر خراشيد و

 پـس از . كـرد نباور  ولي هيچ يك را ،شنيد را دو كاووس سخن هر
وري سـزاوار  دا شـتاب در  كار بس دشوار اسـت و «: انديشه گفت تيخل

 گناهكـار واقعـي را   راهـي بيـابم تـا    پس بايد نيـك بينديشـم و  . نيست
 را روي او دسـت و  كاووس به سوي سودابه گام برداشـت و » .بشناسم

 به سوي سـياوش رفـت و   سپس. مشامش را پركرد، بويي خوش. بوييد
. ولـي بـويي بـه مشـامش نرسـيد     ، را بوييـد  پـاي او  سرا رو و و دست
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دانسـت كـه سـياوش بـه سـودابه نظـر        شكار شد وحقيقت بركاووس آ
تصـميم بـه    پس به سـودابه سـخن سـرد بسـيار گفـت و     . نداشته است

 سودابه افتـاد و  پدر ،هاماوران پادشاهياد ولي ناگهان به  ،كشتنش گرفت
هامـاوران   به ياد آورد كه زنـداني شـاه   روزگاري را .دلش افتاد ترس در

سـه   ،سـپس . كـرد  مـي پرستاري  او از، پدر چشم سودابه پنهان از بود و
 ،پـس . دل شـد  سـخت آزرده  و نظـر آورد  كودك خردسـال خـود را در  

  .پوشيد ازكشتن سودابه چشم
پسـر   بـه رخسـار   ،دلي پـرغم  به خون نشسته و چشماني با كاووس

اندوه  اكنون برو و. ما آشكار است گناهي تو بر بي« :ديده دوخت وگفت
  »!ستان سخن مگواين دا كسي از با ازدل به دركن و

آتـش   ،مقـدار ديـد   بي برابر كاووس خود را خوار و سودابه چون در
اي  به نيرنـگ تـازه   ،پس. زبانه كشيد پيش دلش بيش از كينه سياوش در

 سـياوش را نـزد پـدر    و يابد رفته را باز بتواند آبروي ازدست رو آورد تا
بـه گفتگـو   پنهاني با زنـي از آشـنايان خـود    ، با اين انديشه. خوار سازد
 تا دارويي بخورد و فريفت گوهر بسيار زر و و او را با افسون نشست و

بـرق   كـه  زن. اختيار او بگذارد در بيندازد و ،شكم دارد را كه در اي بچه
 دو شـبانه دارويـي خـورد و   ، را كور كرده بود عقلش گوهر چشم زر و

ن كـار  اي سودابه از. گذاشت اختيار سودابه در كودك خود را انداخت و
تشتي زريـن   را در سپس كودكان. لبخندي موذيانه زد خشنود شد و زن

نالـه   شروع به فغان و ميان بستري خوابيد و در، كنار آنان در و گذاشت
 او دويدنـد و  پرستاران شبستان به سـوي  ،سودابه شنيدن صداي اب. كرد

 پيچيـد و  سـخت بـه خـود    ،سودابه با ديدن زنـان . برگردش حلقه زدند
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انگشت حيرت به  ،پرستاران چون چنين ديدند. زاري كرد ناليد و بسيار
 نـزد كـاووس رفتنـد و    ،پس از آن. او دل سوزاندند بر و دندان گزيدند
. پريشان به شبستان رفت كاووس آشفته حال و. باز گفتند حكايت به او

 او. بهاري گريسـت  چون ابر بستر نشست و در ديدن كاووس سودابه با
؟ من چه گذشـت  ستم سياوش بر ديدي از«:  گفت مي ويد نال ميپيوسته 

ولـي   دانسـتي،  گنـاه  بـي  تـو آن روز او را . كف رفتند از كودكان نازنينم
چـه پاسـخي    ،من روا داشته اسـت  كه سياوش بر مي برابر ست اكنون در

   »؟داري
  :شگفت شد سخت در ،كودكان مرده سودابه و ديدن با كاووس

  برفت و در انديشه شد يك زمان   ن    دل شاه كاووس شـد بـدگمـا

داستان  نزد خود خواست و شناسان را ستاره ،انديشه بسيار پس از او
اي  شناسـان هفتـه   سـتاره . چاره خواست و كودكان را براي آنان بازگفت

 شناسان به كاخ رفتنـد و  ستاره ،هفتم كه به سر آمدز رو. مهلت خواستند
مـادر ديگـري    و پـدر  كـودك از  كـه آن دو  به آگاهي كاووس رساندند

  .سودابه نشاني ندارند شاه و از هستند و
 فرصت مناسب در تا نگفت اين حكايت با زن خود هيچ كاووس از

همـه چيـز    بـرد شـوهر از   مـي  سودابه كه گمان. پاسخگوي كار او باشد
كرد و  ميزاري  ،ديد ميخود  كنار هرگاه كه كاووس را در ،خبر است بي
انتقام كودكان  خواست تا ميشاه  حتي از ،كرد ميياد  سياوش به بدي از

، حـد گذشـت   كـه پافشـاري سـودابه از    ميهنگا. بگيرد او اش را از مرده
 كساني را روانه شهر كرد تـا مـادر دو   كاووس فرصت را مناسب ديد و

فرستادگان سرگرم جستجو شدند . بياورند نزد او كودك مرده را بيابند و
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شـاه از  . خواري نزد كاووس آوردند رشت را بازن بدس ،مدتي پس از و
تهديد  شاه به تنبيه و. سخني نگفت ولي او ،كودكانش پرسيد زن درباره

. به گناه خود اعتـراف نكـرد   هم زن لب نگشود و ولي باز توسل جست
را نـزد خـود    شناسـان  بـاز سـتاره   ،كار زن درمانده شد كاووس چون در

ــت و ــن خواس ــار در اي ــودابه د  ب ــور س ــان حض ــان از آن ــاره كودك  رب
كـاووس در  . شناسان سخن خويش را تكرار كردند ستاره. وجوكرد پرس

 !اي زن افسونگر ،اكنون چه سخني داري« : به سودابه گفت خشم شد و
 سـودابه چـون هميشـه در   » ؟پنداري ميشناسان را دروغ  آيا سخن ستاره

 ،دانـم  ميغ شناسان را درو سخن ستاره! بله« : گفت نزد شاه زاري كرد و
  ».اند رستم چنين سخني به زبان رانده بيم سياوش و زيرا آنان از

كه دل كـاووس بـه    اي گونه هب ،بسيار گريست گفت و سودابه اين را
سـودابه را بـه    ،پس. روان شد ديدگانش از اشك حال زار او سوخت و

كـه   او. سرگرم انديشه شد، سپس. كاخ را خلوت كرد شبستان فرستاد و
 ،پـس .از موبدان كمـك خواسـت   ،پسر سخت درمانده بود زن و كار در

ميان  سودابه را با آنان در داستان سياوش و نزد خود خواند و موبدان را
. چاره كار آتش است«: شنيدن سخن شاه گفت اموبد موبدان ب. گذاشت

گزنـدي   آتـش بـه او   ،گناه باشد اگر بي. آتش بگذرد از از آنان بايد يكي
  ».رساند مين

را نـزد   سـياوش  و سـودابه . اووس سخن موبد موبدان را پسـنديد ك
 پـس از  سودابه. ميان گذاشت در و داستان آتش را با آنان خود خواست

 سـياوش دو . من هيچ گنـاهي نـدارم  «: درنگ گفت سخن شاه بي شنيدن
  ».بگذرد آتش او بايد از پس نخست ت،اس گناهكار و كشته كودك مرا
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آيـا ايـن   ؟ فرزند ،گويي ميچه « :گفت كرد و كاووس رو به سياوش
  »؟پذيري ميسخن را 

 ،بلـه « : گفت ،اندوه به زردي گراييده بود سياوش با رخساري كه از
 از ام تـا  آمـاده  ،ما پيشـاني  كردن اين داغ ننـگ از  من براي پاك. پذيرم مي

   ».از آتش بگذرم كوهي

  از آتش گذشتن سياوش

  :هيزم فراهم كردند ساربانان صد بار شتر ،به دستور كاووس
  گروه  جهاني نظاره شـده هم    نهادند بر دشـت هيـزم دو كوه

هـا را بـه    كوه هيـزم  دويست مرد آماده شدند و، سپس به فرمان شاه
 ،شـب تيـره   كشـيد كـه گـويي در    مـي آتش چنان شـعله  . آتش كشيدند

آتش  مردم بسياري پيرامون كاووس و درباريان و. خورشيد دميده است
 نشسته بود و اسب سياهش بر او. راه رسيد از بودند كه سياوش ايستاده

 از، سياوش چون به نزديك كـاووس رسـيد  . برتن داشت سپيد اي جامه
 .فـرود آورد  برابر پدر سـر  در سينه گذاشت و دست بر ،اسب پياده شد

سر پسـر   بر. رخسار كاووس نشاند عرق شرم بر ،كردار نيكوي سياوش
اش را بـه دسـت    دل آزرده سخن گفـت تـا   مي رن هدست كشيد و با او ب

بـه   سياوش به پدر نگريست و. گريه داشت صدايش بوي اندوه و. آورد
بـاكي   اين كوه آتـش  اندوهگين مباش كه مرا از! شهريارا« : گفتآرامي 
» .دهـد  مـي رهـايي   آتش از خود مرا ،يزدان پاك گناهم و زيرا بي ،نيست
خندان بـه سـوي آتـش     شست واسب ن بر و را بدرود گفت پدر ،سپس

  :روانه شد
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  :گفت با داور بي نياز  همــي  سياوش چو آمد به آتش فـراز

  » رهــا كن تنم را ز شرم پدر  مـرا ده از اين كوه آتش گـذر«

اسب سياه را بـه سـوي   ، راز و نياز با آفريدگار يگانه پس از سياوش
. مان را لرزاندفريادشان دل آس ناله و مردم هراسان شدند و .آتش جهاند

سـودابه  . بـه كـاخ كـاووس رسـيد     دشـت گذشـت و   غريو فريادهـا از 
او به كوه آتـش چشـم دوخـت و    . به باالي بام رساند درنگ خود را بي

امـا   ،خاكستر شـود  هاي آن بسوزد و ميان شعله كرد كه سياوش در آرزو
ســياوش  دل ســودابه خشــكيد و كــه جوانــه آرزو در چنـدي نگذشــت 
آتش هـيچ بـر   . لبي خندان از آتش بيرون جهيد با ن وتندرست و شادما

پيراهنش چنان سپيد مانده بود كه گويي بـه جـاي   . او كارگر نيفتاده بود
  .ميان باغي پرگل گذشته است از، آتش

 سـواران لشـكر در   شادماني بسيار كردند و، ديدن سياوش مردمان با
ـ  بـا  او. همه شاد بودند جـز سـودابه  . افشاندند پايش زر دن سـياوش  دي

رخسـارش   كنـد و  موهايش را. روي خود كوبيد و سر بر هراسان شد و
سياوش به نزديـك پـدر   . چون ابر بهار گريان شد را به ناخن خراشيد و

، كـاووس بـه پسـر   . زمـين ادب بوسـيد   اسب به زير آمد و از ،كه رسيد
پـاك و روشـن    ،درود بر تـو جـوان دالور  «: گفت مهرباني بسيار كرد و

اي به بـار   بايد چنين پسر شايسته ،چنان مادر پارسا راستي كه از هب! روان
  :اين گفتار پس از» .آيد

  ز كردار بد پوزش اندر گرفت  سياوش را تنـگ در بـرگـرفت

سه شـب   سه روز و ،شادماني از پسر را به كاخ خود برد و ،كاووس
گرز گاوسـر   ،تخت نشست روز چهارم بر. را به جشن و سرور گذراند
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نگـاه   خشـم بـه او   با. سودابه را نزد خود خواست دست گرفت و ررا د
 دلـم را . اي به من بسيار بد كرده و هستي مي شر زن بي تو«: گفت كرد و

بـودن چـون تـويي روي     ،پـس . قصد جان فرزندم را داشـتي  آزردي و
آيـا  « :گفـت  سپس رو به اطرافيـان خـود كـرد و   » .سزاوار نيست ،زمين

 ييـد بـر  أچون بزرگان كشور مهر ت و» ؟است جز مرگ ،مكافات اين زن
 بـردار  سودابه را ببرد و، درنگ دستور داد كه نگهبان بي ،سخن وي زدند

كاخ بيرون  از به كاووس نگريست و مي چشمان گريان د سودابه با. كند
اش چـون بيـد    اوكه پاي اراده. دل كاووس پردرد شد، رفتن زن با. رفت

ــود ــرزان ب ــه  ،ل ــال بهان ــه دنب ــي اي ب ــا م ــودابه را از گشــت ت ــرگ  س م
 زانـو زد و  برابر تخت او در پيش رفت و ،سياوش كه چنين ديد.برهاند
 از خواهم كـه سـودابه را بـه مـن ببخشـيد و      ميشما  از! اي پدر«: گفت

 از به خود آيـد و  اين كار پند گيرد و باشد كه از. گناهش چشم بپوشيد
  ».كرداري پيشه كند اين پس درست

 ابــرو بــازكرد و از گــره، انتظــار ايــن ســخن بــود كــاووس كــه در
» .بخشـم  مـي به تو  را او پذيرم و ميسخنت را «: اي درنگ گفت لحظه بي

ازكـاخ بيـرون    دسـت او را بوسـيد و  ، پدر سپاسگزاري كـرد  سياوش از
 پـس از . سـودابه را بـه شبسـتان بـاز آوردنـد      ،به فرمان كـاووس . رفت

همزبان  و همدل با او برد و ادي كاووس گناهان زن را از، مدتي گذشت
ديگر نيرنگ آغاز كـرد   بار، خود مهربان ديد سودابه چون شاه را با. شد

  .به پسر بدگمان سازد شايد اين بار كاووس را تا
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  لشكركشي افراسياب  آگاهي يافتن كاووس از

زنـدگي   سودابه رهايي جسـته بـود و   غوغاي سياوش و كاووس تازه از
به  سوار صدهزار افراسياب با، شد ته بود كه باخبرپيش گرف را در  ميآرا

جام وجود كاووس ريخت  همچون زهر در اين خبر. آيد ميسوي ايران 
سـرداران   بزرگـان كشـور و  ، نگـران  انـدوهگين و . تلخ كرد را كام او و
 :كـاووس گفـت  . با آنان به گفتگو نشست خود خواست و نزد شكر رال
آورده  به خـاك ايـران يـورش    كرده وشكني  بدانيد كه افراسياب پيمان«

» .هسـتم  اين جنگ با شـما  من نيز در. آماده رزم با او شويد ،پس. است
، شايسته نيست كـه شـاه  « :گفت، مجلس حاضر بود موبد موبدان كه در

جنگ با بيگانگان گرفتـار   بار در زيرا شما تاكنون دو، به جنگ رود خود
 از پايتخـت بمانيـد و   در. سپاريدديگر تن به بال ب پس نبايد بار! ايد شده

  ».سپاه را به او بسپاريد فرماندهي يكي را برگزينيد و، ميان سرداران
بـه موبـد    سـپس  كاووس نگاه خود را به سوي سرداران چرخانـد و 

كـه توانـايي نبـرد بـا      يـابم  مـي ن كسي را ،ميان اين گروه من در« :گفت
»  .او بشـتابم  بـه رزم بـا   ارم خودم، ناچبنابراين. را داشته باشد افراسياب

زدن  كـس يـاراي دم   هـيچ . خاموشي فـرو بـرد   سخن كاووس كاخ را در
اكنون زمـان آن  «: خود انديشيد با، بين جمع بود سياوش كه در. نداشت

سـبب   ،دشمن پيروز شـوم  زيرا اگر بر، به ميدان بگذارم است كه من پا
ويش آرزوي خـ  بـه  ،اگـر هـم كشـته شـوم    . سربلندي ايران خواهم شد

» .هاي پدر آسـوده خـواهم شـد    طعنه و سودابه هاي نيرنگ از رسم و مي
شـهريار   از«: باصدايي رسا گفت برخاست و جا درنگ از بي ،پس از آن
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دشـمنان را   به ميدان نبرد بـروم و  من به جاي ايشان خواهم تا مياجازه 
  »!سركوب كنم

سـپاه   فرماندهي و او آفرين گفت بر. گفتار پسر شاد شد كاووس از
رسـتم را نـزد    آنگاه پيكي به زابلستان روانه كـرد و . را به سياوش سپرد

شاه به او محبت بسيار ، بارگاه حاضر شد در چون رستم. خود خواست
تـو آموزگـار   «: گفت و ميان گذاشت پهلوان در جهان داستان را با كرد و

 اين جنگ او را رهـا  در ،پس. پرورده تواست دست شاگرد او سياوش و
او . رمز جنـگ ناآگـاه   از راز و جوان است و او. كنارش باش در كن وم

زمين رنگ آرامش  ايران دشمن پيروز شود و ياور باش تا بر را راهنما و
سياوش مانند چشـم  « :گفت ديده نهاد و رستم دست بر» .به خود بگيرد

پـس چطـور   . فرزند خود دوست دارم همچون را روان من است و او و
  »!جنگ تنها بگذارم را درتوانم او  مي

چون سـياوش  . او آفرين گفت بر سخن رستم شاد شد و كاووس از
 هـر  تـا  اختيـار او گذاشـت   را در كليد خزانه شـاهي ، آماده رفتن ديد را

 بـا  و بردارد، سالح جنگي براي سپاهيان الزم دارد و آنچه از زر وگوهر
  .ببرد خود

  رفتن سياوش به جنگ افراسياب

 ،پس از آنكه سـپاه آمـاده شـد   . هزار مرد جنگي برگزيدسياوش دوازده 
 ،پيشـاپيش آنهـا  . بـه راه افتادنـد   هـا نشسـتند و   ها و پيل سپاهيان براسب

سرداران بـزرگ ايـران    دالوران و    از بهرام وزنگه شاوران ،طوس ،رستم
 او. بـا آنـان همـراه شـد     پيل نشست و كاووس نيز بر. حركت بودند در
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، هنگام بازگشـت . آنگاه عزم بازگشت كرد رفت وپي سپاه  يك روز در
 و نگريست رخسار زيباي پسر دقايقي در. سياوش را نزد خود خواست

به جـاي   پسر بسيار گريستند و پدر و. آغوش گرفت در را آن او پس از
اين بـاور بودنـد كـه ايـن      دو بر گويي هر. ديده خون باريدند از، اشك

 درود فرسـتاد و  وس بـر سـپاهيان  كـاو  ،پـس از آن . نهاستآديدار آخر 
  :گفت

  شده تيره ديدار بدخواهتــان  مبادا به جـز بخـت، همـراهتــان

  به پيروزي و شاد باز آمــدن  به نيك اختـر و تنـدرستي شـدن

  .رهسپار ميدان نبرد شد سياوش و كاووس با اندوه به كاخ بازگشت
مردان بسـياري  ، آنجا در. سپاه ايران به زابلستان رسيد، مدتي پس از

 طالقـان و  سپاه ايران باز به راه خـود ادامـه داد و از  . به سياوش پيوستند
 مـزدوران تـوراني بـا    يكـي از . به نزديك بلخ رسيد مرو رود گذشت و

سـپاهي بـزرگ   « :به فرماندهان خود چنين نوشت، ديدن لشكريان ايران
را رسـتم نيـز آنـان    . به فرماندهي سياوش به نزديك بلخ رسـيده اسـت  

زيـرا  ، به دسـت ديگـر كفـن دارد    به دستي خنجر و او. كند ميهمراهي 
  ».كرده است به خاك سپردن ما را قصد كشتن و
سـپاه را بـه بلـخ    ، سياوش. سپاه آراستند ،شنيدن اين خبر تورانيان با

 بـر  ايرانيان چو رعـد خروشـيدند و  . لشكر آغاز شد نبرد بين دو راند و
سپاه تورانيان  شكست در، سه روز پس ازكه  چنان، لشكر دشمن تاختند

  .و سياوش پيروزمندانه وارد بلخ شد آنان تن به گريز سپردند افتاد و

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان      46

 

  پاسخ او به كاووس و نامه سياوش

 او. نوشـت  به كاووس اي نامه، كرد پاك تورانيان را از چون بلخ سياوش
خـود   هـاي  پيروزي از، فرستادن درود به پدر و پس از ستايش آفريدگار

وارد بلـخ   و تورانيان را درهم كوبيديم، به ياري ايزد يگانه« :چنين گفت
بـه سـرزمين    سپاهيان افراسياب به آن سوي جيحون گريختنـد و . شديم

جيحــون  ســپاه را از، اكنــون اگـر شــهريار اجــازه فرمايـد  . خـود رفتنــد 
 تـا . كوبم ميبه گرز گران  او سر كنم و ميافراسياب نبرد  با گذرانم و مي
  »!ان شاه چه باشدفرم

شـادي خـود را برفـراز ابرهـا      از، چون نامه به دست كاووس رسيد
اي «: پاسخ نامه سـياوش چنـين نوشـت    در خدا را سپاس گفت و. ديد

اندوه به خانه  اه رنج وگ هيچ اميدوارم كه هميشه شادمان باشي و! فرزند
پـدر   از اما اين سخن را ،بسيار دلشاد شدم تا پيروزي از. دلت راه نيابد

بـه سـرزمين تـوران وارد     جنگ با افراسياب شـتاب مكـن و   در بپذير و
بيم دارم سـپاهيانت  . از استب نيرنگ بسيار بدنهاد و زيرا افراسياب، مشو

جـاي خـود    در خويشـتندار بـاش و  ، پس. گرفتار شوند سرزمين او در
رزم  بـا او  آنگـاه . زود افراسياب به جنگ تو خواهد آمـد  كه دير يا بمان

  ».سرش را به گرز گران بكوب كن و
. روانـه بلـخ كـرد    را او كاووس نامه خود را به پيكي تيزتك سپرد و

 و فرمان او را به گوش جـان پـذيرفت  ، خواند سياوش چون نامه پدر را
  .دلش آرام گرفت

نـزد   پرشـتاب  و خشـمگين ، گرسيوز فرمانده سپاه توران، از آن سو
جنگاوري سپاه ايـران   رستم و و رشادت سياوش او از .افراسياب رسيد
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ـ  . تلخـي سـخن رانـد    هشكست خود ب از ها گفت و داستان  اافراسـياب ب
 در آتـش  از گـويي كـوهي   يـد و چبرخـود پي ، شنيدن سـخنان گرسـيوز  

خشم به گرسيوز نگريسـت كـه او گمـان     چنان با. وجودش زبانه كشيد
را گرسـيوز   سپس فريادي تندرگونه كشيد و. كرد قصد كشتنش را دارد

هـاي   انديشـه  مـدتي را بـا  ، كاخ خـود تنهـا مانـد    چون در. خود راند از
  .خواب رفت پس از آن به بستر پريشان به سر برد و

  كابوس افراسياب

خوابيـدن افراسـياب نگذشـته بـود كـه ناگـاه فريـادي         از ديرزماني
خـدمتكاران   ،فرياد افراسياب با. افتاد تخت به زير سهمناك برآورد و از

 زده و وحشت چون شاه را. لرزان به سوي خوابگاه او دويدند و هراسان
گرسـيوز  . ياري خواسـتند  او خبر به گرسيوز بردند و از، ديدند پريشان

 ،پريـده  چون شاه توران را رنـگ  رساند و درنگ خود را به افراسياب بي
  :زده شد و شگفت ،درمانده ديد حال و پريشان

  داستان با برادر بگوي كه اين  به بر در گرفتش بپرسيد از اوي
اكنـون هـيچ   « :افراسياب دستان لرزان خود را اندكي جنباند و گفـت 

وجـودم   تـرس از  مل كن تاأاندكي ت. گفتن ندارم مپرس كه ياراي سخن
گرســيوز ديگــر ســخني نگفــت و خوابگــاه » .آرام گيــرم بيــرون رود و
اشـك   و سـوخت  مـي  شـمعي آرام . خاموشـي فـرو رفـت    افراسياب در

گرسيوز . زمين چكيد قطره اشكي هم ازديدگان افراسياب بر. ريخت مي
اي آب بـه لبـان    سپس كاسه. تخت نشاند بر را او برادر را دلداري داد و
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رنگ بـه  ، دقايقي كه سپري شد. افراسياب اندكي از آن نوشيد. او رساند
گرسـيوز وقتـي چنـين    . وجودش آرام گرفـت  چهره افراسياب بازآمد و

 بـدانم  بگو تـا  انتظار مگذار و اين در بيش از مرا! جانبرادر«: گفت، ديد
  »؟كه سبب خروش تو چه بود

 چنان خـواب «: گفت هاي خشكش را به زور جنباند و افراسياب لب
 خـود را در . نديـده اسـت   ترسناكي ديدم كه تاكنون كسـي ماننـد آن را  

يش هوا. جانوران ديگر بود عقرب و مار و از بياباني كه پر ،بياباني ديدم
زمـين  . آسمانش عقابان بسيار به پـرواز بودنـد   در غبارآلود بود و تيره و

از آسـمان   مـي  هاست ن خورده بود كه گويي سال ترك چنان خشك و آن
ناگهـان  . چنين بياباني برافراشته بـود  سراپرده من در. آن نباريده است بر

نم سـپاهيا  بسياري از. كوبيد سراپرده مرا درهم توفاني سخت برخاست و
 مـا  كمان بروتير نيزه و ايرانيان نيز با، وزش توفان همراه با. كشت نيز را

زمين  همچون برگ خزان بر سواران مرا ،تيرهاي جانسوز آنان با. تاختند
 سـپس . سيراب كردنـد  را بيابان خشك، خون آن بيچارگان از ريختند و

ي يـاور  يـار و ، سـو نگريسـتم   بـه هـر  ، آن هنگام در .سوي من آمدند به
تخـت   كاووس بر. شاه بردند نزد كاووس بستند و آنان دست مرا. نديدم

خـود   كنـار  خورشـيدگونه را در  جـواني چهـارده سـاله و    نشسته بود و
نـيم   بـه دو  تيغ تيـز مـرا   با برخاست و جا جوان با ديدن من از. داشت

  ».خواب بيدار شدم از و درد خروشيدم من از. كرد
سختي لبخنـد زد   هاما ب ،اب ناشاد شدسخنان افراسي از روان گرسيوز

 نيرومنـدي هسـتي و   و شـاه بـزرگ   تـو « :براي دلداري بـرادر گفـت   و
 ،اي خـواب ديـده   آنچـه در  پـس . نيست تو ياراي برابري با كس را هيچ
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البته بـراي آنكـه خـاطر    . خواهد بود تو بدانديشان و سرنوشت دشمنان
خواسـت تـا خـواب    خواهيم  حضور به شناسان را ، ستارهشاه آرام شود

موبدان ، شبانه را پذيرفت و افراسياب سخن گرسيوز» .شاه را تعبير كنند
 شناسـان و  گردآمـدن سـتاره   بـا . شناسان را نـزد خـود خواسـت    ستاره و

مـن  « :انـدوه و صـدايي لـرزان گفـت     اي پـر  چهره با افراسياب، موبدان
. ارمگـذ  مـي ميـان   ام كه آن را فقط با شما در امشب خوابي شگفت ديده

 يـك تـن از   ،جاي ديگري سخني از اين خواب بشـنوم  اگر در ،بنابراين
  ».شما را زنده نخواهم گذاشت

 .بـراي حاضـران بـاز گفـت    ، خواب ديده بـود  سپس آنچه را كه در
 شـدند و  انديشـناك  شنيدن سخنان افراسـياب  شناسان و موبدان با ستاره

  .هم به مشورت پرداختند نجواكنان با
 پشتي تكيـه زده بـود و   بر خواب باالي مجلس پوش با تن افراسياب

چون ساعتي گذشـت  . كرد ميشماري  جواب خردمندان لحظه انتظار در
پس چـه  « :گفت كف داد و عنان شكيبايي از ،كسي صدايي برنيامد از و

  »؟كه بتوانيد خواب مرا تعبير كنيد شما بدين پايه نيست آيا دانش؟ شد
 در برخاسـت و  جـا  از ،پـس . آمـد موبد موبدان گران  اين سخن بر

ما با دانـش خـود پاسـخ شـما را     «: گفت خم كرد و برابر افراسياب سر
 بـراي همـين از  . لبانمان مهر خاموشي زده است بر اما بيم جان، ايم يافته

 به ما آزاري نرسـاند و ، پس از شنيدن پاسخ خواهيم تا ميمان يشهريار پ
  ».نريزد خونمان را

 .بست كه به موبدان آسيبي نرسـد  پيمان كرد وافراسياب سوگند ياد 
تـو بـه   ! اي شـاه « :گفـت  موبد موبدان لب به سـخن بـاز كـرد و   آنگاه، 
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ايـران بـه    اكنون سـپاهي بـزرگ از   درازي كردي و سرزمين ايران دست
سرداري جـوان  ، فرمانده سپاه ايران. نزديك سرزمين توران رسيده است

سفارش ما ايـن  . به همراه دارد او دالوران بسياري. به نام سياوش است
 شكست خواهي خورد و ،زيرا اگرچنين كني ،جنگ نكني است كه با او
نيز بدان كـه اگـر    اين را. خون تورانيان رنگين خواهد شد ميدان نبرد از

 يهـم رو  بـاز ، بتواني خـون سـياوش را بريـزي    يار باشد و تو بخت با
تـوران   سـياوش بـر   بـه خونخـواهي   زيرا ايرانيـان ، آرامش نخواهي ديد

جز  اي هپس چار. دادباد خواهند  تاج و تخت تو را بر و خواهند تاخت
 يـي و كشـور را از  آآشـتي در  در اين نداري كه بـا ايـن جـوان دالور از   

  ».ويراني رهايي بخشي آشوب و
اي  بـا چهـره  . سخنان موبد موبدان بسيار اندوهگين شد افراسياب از

چاره  به گفتگو نشست تا گرسيوز با خردمندان را بدرود گفت و ،درهم
بهتـر  ، اي جز آشتي نداريم اكنون كه چاره«: شاه توران گفت. كار را بيابد

. زر فراوان نـزد كـاووس بفرسـتيم    سيم و است كه مهرباني پيشه كنيم و
 روشـدن بـا   روبـه  بالي از سپاهيانش را فرا خواند و باشد كه نرم شود و
  ».رواست ،چه شاه فرمايد هر« :تگرسيوز گف» .سياوش رهايي يابيم

، دشـت آسـمان   پريدن زاغ شب و نمايان شدن گـل خورشـيد در   با
 كاخ خـود گـرد آورد و   لشكر را در سران كشور و بزرگان و، افراسياب

هاي بسيار  دانيد كه من جنگ ميخوبي  هشما ياران ب«: به آنان چنين گفت
نبـرد بـه دسـت مـن      هـاي  ميدان سرداران بسياري در دالوران و. ام كرده

شـهرهاي بسـياري را ويـران    . نقاب خاك كشيدند رخ در كشته شدند و
گمـان اگـر    بـي . مبدل ساختم به خارستان هاي زيادي را گلستان كردم و
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هـاي   لشكركشـي  هاي بسياري از داستان، ها زبان داشتند بيابان ها و دشت
 ام و شـده  خونريزي بيـزار  جنگ و اكنون ديگر از اما، كردند ميمن بيان 

آباداني  به ،خواهم به جاي كشورگشايي مي .خواهم به راه يزدان بروم مي
اكنـون اگـر   . روزگار بگذرانم آسايش به آرامش و زمين بپردازم و توران

 مـا  رستم كـه آمـاده نبـرد بـا     خواهم از سياوش و مي ،شما موافق باشيد
همـوار   را راه آشتي و زر بفرستم برايشان سيم و دلجويي كنم و، هستند
  ».سازم

كـه   افراسـياب . لشكر سخن افراسياب را پسنديدند بزرگان كشور و
 درنگ دويست سوار آماده كن و بي! برادر« :به گرسيوز گفت، چنين ديد
، بها پارچه گران بار شتر صد ،شاهان صد اسب تازي درخور ،همراه آنها

بـه او  ! رونزد سياوش ب غالم بردار و دويست كنيز و و سيم فراوان و زر
از خـدا  . آشـتي درآيـيم   در خـواهيم از  مي و قصد جنگ نداريم ما :بگو
تـو  . اميد بگـذرد  شادماني و روزگار به مهر و ،اين پس خواهم كه از مي

جهـان آرام   تو سايه تخت اميدوارم در، پس. هستي بينادل جواني دانا و
  ».ميان ما رخت بربندد از خونريزي گيرد و جنگ و

جيحون گذشـت و   از ،ته برادر عمل كرد و به راه افتادگرسيوز به گف
 كسـي را نـزد او  ، رسـيد  بارگـاه سـياوش   چون به نزديك. به بلخ رسيد

گرسـيوز  . بـه گرسـيوز اجـازه ورود داد    سياوش. خواست بار و فرستاد
 جـا  سـياوش از . زمـين ادب بوسـيد   سياوش برابر در شد و وارد بارگاه

 در و او را پـذيرفت  يارسـ مهربـاني ب  اب، به گرسيوز لبخند زد، برخاست
سياوش  رستم و كششرا پي گرسيوز هداياي افراسياب. كنار خود نشاند

 سـپس . كرد افراسياب وگرسيوز سپاسگزاري از سياوش شاد شد و. كرد
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گرسيوز . آمدنش به بلخ را پرسيد سببِ و به مهمان خود خوشامد گفت
رستم . سياوش رساند گاهيبه آ پيام افراسياب را لب به سخن باز كرد و

 و نگريسـتند  بـه يكـديگر   مي به آرا شنيدن سخنان گرسيوز با سياوش و
 بـا « :بـه گرسـيوز گفـت    تهمـتن . لبانشـان نشسـت   زودگذر بر لبخندي

نيز نيك  ما پس امشب را به شادي بگذران تا، سخنانت ما را شاد كردي
  ».پاسخي شايسته بدهيم بينديشيم و

به دستور سياوش به گرسيوز  آنگاه. يرفترستم را پذ گرسيوز سخن
 فـراوان در ، آشاميدني بـود  خوردني و آنچه از و جايگاهي شاهانه دادند

 سـياوش و  ،چون گرسيوز بـه جايگـاه خـود رفـت    . اختيارش گذاشتند
جهـان  «: سـياوش گفـت  . به گفتگو نشستند يكديگر خلوت با رستم در

 :رسـتم پاسـخ داد   »؟درباره سـخنان گرسـيوز چـه گمـاني دارد    ، پهلوان
نبايـد دل   به سخنانش پيمان است و سست باز و افراسياب مردي نيرنگ«

پـس   كنم كه اين آشتي جستن نيـز بيهـوده نيسـت و در    ميگمان . بست
  ».اي پنهان است پرده حادثه

سـينه   آيـا بايـد دسـت رد بـر    ؟ پس چه بايـد كـرد  «: سياوش پرسيد
  »؟درگاه خود برانيم او را از گرسيوز بزنيم و
 ،رانـيم  مـي پيشـگاه خـود ن   ما گرسيوز را از! نه فرزندم« :رستم گفت

 افراسـياب  گونـه كـه از   بدين ،آزماييم ميبرادرش افراسياب را  بلكه او و
آن  بفرسـتد و  نزديكانش را به گروگان نـزد مـا   تن از صد خواهيم تا مي

، اگر چنين كرد. پس دهد باز ،نيز كه گرفته است سرزمين ما را بخش از
  ».آييم ميآشتي در در با او از شود و ميما آشكار  راستي گفتارش بر
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شب  آن. آفرين گفت او بر و را پذيرفت سياوش سخن جهان پهلوان
او درود  بـر  و گرسـيوز نـزد سـياوش آمـد     ،با سـرزدن سـپيده  . گذشت
و گـ ب! اي پهلـوان «: گفـت  سياوش به روي مهمـان لبخنـد زد و  . فرستاد

  »؟انديچگونه گذر بدانم شب را

شـاهزاده جـوان بسـيار     نـوازي  مهمان از« :گرسيوز با شادماني گفت
رواني شاد آماده شـنيدن پاسـخ شـما بـراي شـاه       اكنون با و سپاسگزارم

جنـگ   مـا از . پيام ما بسيار روشن اسـت «: سياوش گفت» .توران هستم
نخسـت آنكـه   ؛ هايي دارد اما اين آشتي شرط، آشتي داريم سر و بيزاريم

رستم نام آنان را  نزديكانش را كه جهان پهلوان ن بايد صدتن ازشاه تورا
 شهرهايي را كـه از ، ديگر آنكه. به گروگان نزد ما بفرستد، خواهد گفت

  ».خويش بازگردد به سرزمين پس دهد و ،گرفته است ما

  بستن سياوش با افراسياب پيمان

. ه برسـاند پيكي به توران فرستاد تا پيام سياوش را به آگاهي شا گرسيوز
مـي  غ انديشـه شـد و   سـخت در ، شنيدن پيام ديدن پيك و افراسياب با

ان كـ نزدي گروگان فرستادن دالوران و كه با اين ،دلش نشست سنگين بر 
 دانست اما با ميدادن شهرهاي ايران را براي خود شكستي سخت  پس و

خـواهي مـرا    شـتي آ ،زيرا اگر جز اين كـنم ، ندارم اي چاره« : خود گفت
نزديكـانش را كـه    با خاطري ناشـاد صـدنفر از  ، پس ».پندارند ميوغ در

 از هـداياي فـراوان بـه نـزد سـياوش فرسـتاد و       بـا ، رستم نام برده بـود 
  :شهرهاي ايران نيز عقب نشست
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  سپنجاب و آن كشور و تخت و عاج      بخارا و سغد و سمرقنـد و چـاج

  و فـريـب و درنــگ بهانـه نجست    تهـي كرد و شد با سپه سوي گنگ  

كـار افراسـياب آگـاهي     سپاهيان ايـران چـون از   و سياوش رستم و
گونـه شـد كـه     همـان  كـار «: رسـتم گفـت  . بسيار شادمان شـدند ، يافتند

گرسـيوز را روانـه تـوران     و آشتي درآييم اكنون بايد از در. خواستيم مي
  ».كنيم

 مـر و ك كـاله و  سـالح و  لگـام و  اسبي زرين را با گرسيوز، سياوش
. با رستم به گفتگو نشست سپس و خلعت شاهانه نزد افراسياب فرستاد

برگـزينيم   مردي دانا و سخنور، ميان بزرگان سپاه بايد از«: سياوش گفت
افراسـياب گذشـته    تا آنچه را كه بين ما و نزد پدرم روانه سازيم او را و

  ».براي او بازگويد ، تمام و كمال است
مــن پــدرت را نيــك ! اي شــاهزاده« :گفــت جنبانــد و رســتم ســري

 تنـدخو و  كـاووس مـردي  . آگاهي دارم او كردار و از رفتار و شناسم مي
پـس  . نـدارد  گفتن بـا او را  گفتار است كه كسي جز من ياراي سخن تلخ

سـخن   ايـن داسـتان بـا او    از نـزد پـدرت بـروم و    مخود ،اگر بپذيري 
  ».بگويم

اي براي پدر  ت و نامهخواس دبير را. سياوش سخن رستم را پسنديد
 سپس آنچه را كـه بـين او و   نخست آفريدگار را سپاس گفت و. نوشت

كاووس  درنگ به بارگاه رستم بي. نوشت بود براي پدرافراسياب گذشته 
. كنار خود نشاند در او را و پذيرفت مهرباني رستم را شاه ايران با. رفت

تم از آنچـه  رسـ  .سرنوشت جنگ جويا شـد  از و حال سياوش پرسيد از
سخن گفت و سپس نامـه سـياوش را    ،افراسياب گذشته بود آنان و بين
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 ،خـود پيچيـد   خشـم بـر   كاووس چـون نامـه را خوانـد، از   . به شاه داد
سـياوش توقـع    من از«: تندي گفت هب شد و خشم قيرگون رخسارش از
نچشـيده   روزگـار را  وگـرم  سـرد  زيرا او جوان اسـت و  ،چنداني ندارم

 ،به اين آشـتي تـن دادي   چرا ،ديده هستي كه مردي جهان ولي تو ،است
 مگر به يـاد نـداري كـه او   ؟ اي ياد برده از هاي افراسياب را بدي مگر تو

و مردمـان   و ويران كرد را شهرهاي ما ،لشكر كشيد بارها به سرزمين ما
آيـا   اي؟ چشـم پوشـيده   گناه او كه از كشت؟ اكنون چه شده را سپاهيان

فرسـتادن   باز با افراسياب نيرنگ؟ اي خورده ريب او راكه ف اين است جز
ولي اين را بـدان  . شما را فريفت رها كرد و خود را ارزش صد سوار بي

نـزد   اكنون پيكـي را  .شوم كه من همچون تو اسير نيرنگ افراسياب نمي
آنچه را كه افراسياب بـه نـام    هر واهم تاخ مي او از فرستم و سياوش مي

آن صد گروگـان   و به آتش بكشد او فرستاده است خلعت براي هديه و
بتـازد   پس از آن نيز به تورانيان. نزد من بفرستد تا همه را گردن بزنم را
  ».كارشان را يكسره كند و

   يد و پس انديشـ سـ . دم نـزد  رستم گفتـار تلـخ كـاووس را شـنيد و    
 تـو . سخن مرا نيـز بشـنو   اندوهگين مباش و ،اي شهريار« :نرمي گفت هب

 ،نيامـده اسـت   سياوش فرمان داده بودي كه تا افراسياب به جنـگ او  به
 راه آشـتي در  به جنگ ما نيامـد و  افراسياب نيز.جيحون نگذراند سپاه از

سـتيزه   ،خواهـد  كسي كه آشتي مـي  خردمندانه نبود با ،پس. پيش گرفت
 افراسياب پيمان آشتي بسته است و سياوش اكنون با ،ازآن گذشته .كنيم

سـياوش   از .خواهـان نيسـت   نيـك  كني هم درخور خردمندان وش پيمان
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 اگر هم پافشاري كنـي،  .داند گناه مي شكستن مخواه كه اين كار را پيمان
  ».دهد شكني تن نمي به اين پيمان پيچد و فرمانت مي از سر

همچـون اسـپند    ،سخنان آگاهانه رستم كاووس به جاي پندگرفتن از
 :درشـتي گفـت   بـا  چشـم دوخـت و  خشم به رستم  با او .جا جست از
تمام گناهان  و اي هاين كار تو بود اينك دانستم كه راهنماي سياوش در«

 دشـمن را  ياراي جنگيدن بـا  اي و به گمانم ناتوان شده. به گردن توست
طوس را به جاي تـو بـه    ،سپهساالر ايران ،اكنون كه چنين است. نداري

و هم ديگـر نيـازي   تبه . ددشمن برآر فرستم تا دمار از روزگار جنگ مي
  ».پيشه كن و خوش باش آسايي تن به دنبال كار خود برو و. ندارم

 از درنـگ  بـي  گرانه كاووس سخت رنجيد و پرخاش نانسخ رستم از
 رفـتن  پـس از . روانه سيستان شـد  همراهانش با و بارگاه او بيرون رفت

ان دستور داد تا سپاهي گر نزد خود خواست و طوس را ،كاووس ،رستم
اي بـراي سـياوش    نامـه  آنگاه. به جنگ با افراسياب بشتابد آماده سازد و

همـه را   بفرستد تـا او  ها را به دربار كه گروگان او خواست از نوشت و
هـم   اگـر . سپس سياوش نيز به جنگ بـا افراسـياب بشـتابد   . گردن بزند

فرماندهي سـپاه را   ،بجنگد با افراسياب خواهد پيمان خود بشكند و نمي
  . رگاه او بازگرددبابه  خود ه طوس بسپارد وب

اگر «: خود انديشيد با ،دلش پراندوه شد ،با خواندن نامه پدر سياوش
همه  ،است گونه كه خود گفته همان ،صدگروگان را نزد كاووس بفرستم
مـن   امـا . ها به گردن من خواهد افتـاد  را خواهد كشت و گناه اين خون

 اگر هم پيمـان بشـكنم و  . ترسم ان پاك مييزد اين گناهان از براي انجام
. سـرافكنده خـواهم شـد    نزد يزدان پاك شرمنده و ،بجنگم شاه توران با
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نيرنـگ   هـاي پـدر و   زيرا گرفتاركنايـه  ،توانم نزد پدر بازگردم حتي نمي
  ».سودابه خواهم شد

  پدر فرمان كردن سياوش از سرپيچي

بـر آن   ،اي نيافـت  چـاره  كار خود بسيار انديشه كرد و سياوش چون در
 » زنگـه شـاوران  «  و »بهرام«  ،سرداران خود تن از دو دل را با شد تا راز

 ،بـا دلـي پـردرد    خـود خواسـت و   آنـان را نـزد   ،پـس . ميان بگذارد در
  :گفتن آغاز كرد سخن

  همي هر زمان برسرم بد رسد       بديشان چنين گفت كز بخت بد«

 به روزگـارم سـياه بـود و   دست سـودا  از ،هنگام كه نزد شاه بودم آن
 دست پـدر آرام و  از ،دل باشم ام تا آسوده اكنون كه به ميدان جنگ آمده

بختـي گرفتـارم    بـه ايـن تيـره    نمي زاييد و كاش مادر مرا. آسايش ندارم
  ».كرد نمي

آزرده شدند و سبب آشـفتگي   سرداران از ديدن حال زار سياوش دل
پـدرم  «: گفت آنان نشان داد وسياوش نامه كاووس را به . او را پرسيدند

خواهد كه از سوگند خود  او مي. از آشتي من با افراسياب خشنود نيست
ولي من از ايـن كـار    شكني كنم و با شاه توران بجنگم، بازگردم و پيمان

   .دانم زيرا برگشتن از سوگند و شكستن پيمان را گناه مي، بيزارم
  »بردهد گردش روزگار كجا       چنين كي پسندد ز من كردگار      

! اي دليرمـرد «: سپس لختي خاموش ماند و به زنگـه شـاوران گفـت   
درنـگ گـام در راه بگـذاري و صـد مـرد       خواهم كه بـي  اكنون از تو مي
هاي افراسياب را به او بازگرداني و به شاه توران بگويي  گروگان و هديه
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. ارممن نيز پس از ايـن بـه سـپاه كـاري نـد      .من چه گذشته است كه بر
  ».روم مي شويم و به دنبال سرنوشت خود دست از همه چيز مي

  كه نامم ز كاووس ماند نهان     اي جويم اندر جهان شوم گوشه

زنگـه شـاوران   . دل دو سردار را سـوزاند  ،سخنان دردمندانه سياوش
بهـرام  . گريان شد و بر سودابه و پدرش شـاه هامـاوران نفـرين فرسـتاد    

پـدر را رهـا نكـن و از فرمـان او      ،اي شاهزاده« :اي كرد و گفت انديشه
تخـت و   ،زيرا اگر چنين كني و به رزم با افراسـياب برنخيـزي  ، سرمپيچ

: سياوش سخن بهرام را نپذيرفت و گفـت » .تاج را از دست خواهي داد
براي من فرمان يزدان برتـر از فرمـان   . مرا به تاج و تخت نيازي نيست«

حال . د كردم و با افراسياب پيمان بستممن به يزدان سوگند يا. شاه است
تـوانم سـوگند خـويش را بشـكنم و آفريـدگار را ناخشـنود        چگونه مي

 شـوم و خـود   از شـما جـدا مـي    ،پذيريد سازم؟ اكنون اگر سخنم را نمي
  ».برم ها و فرستادگان افراسياب را به توران مي هديه

 از بـيم  ،داشـتند  سرداران كه سياوش را همچـون جـان دوسـت مـي    
  :جدايي او گريان شدند و آتش به جانشان افتاد

  ايم به مهر سپهبـد دل آكنده  ايم ما بنده: چنيـن گفت زنگه كه

  چنيـن باد تا مرگ پيمان ما   فداي تو بـادا سـر و جــان  ما 
بسـيار  «: به زنگـه گفـت   كه سرداران را به خود وفادار ديد،سياوش 

براي افراسياب  ،يش آمده استبرو و آنچه را كه پ اكنون به توران، خب
اي نوشـت و در آن از افراسـياب خواسـت كـه      آنگاه سياوش نامه. بگو

اجازه دهد او از سرزمين توران بگذرد و به شهر امني برود تا از دسـت  
توران زمـين رسـيد    پس از مدتي به. زنگه به راه افتاد. پدر در امان باشد
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زنگـه   .گرمي پذيرفت هاو را بشاه توران . و به درگاه افراسياب شاه رفت
افراسـياب از خوانـدن نامـه    . پيام سياوش و نامه او را به افراسـياب داد 

اي براي او نوشـت   سپس دبير را خواست و نامه. سياوش اندوهگين شد
پيامت را «: افراسياب نوشت .و در آن به پشتيباني خود دلگرمش ساخت
 ،دلتنـگ شـدم   ،ه استتو رفت شنيدم و از ستمي كه از جانب كاووس بر

اگر خواسـتار بازگشـت   . ولي اندوهگين مباش كه من در كنار تو هستم
زمـين   اگر هم به توران. سپاهيان من زير فرمان تو هستند ،به ايران باشي

پس غم به دل راه مده و به خاك تـوران  . بندم كمر به خدمتت مي ،ييبيا
يـز بـدان كـه اگـر     ايـن را ن . گام بگذار و ما را از ديدار خـود شـاد كـن   

. من همچون پدري مهربان برايـت هسـتم   ،كاووس براي تو پدري نكرد
  :پس به سرزمين من بيا كه

  مرا خود به مهر تو آمد نيــاز  همه شهر تـوران برندت نمــاز

  پـدر پيش فرزنـد بسـته كمـر  تو فرزند باشي و مـن چون پدر 

  »ايدت جستبه رفتن بهـانه نب  ها آن توسـت سپـاه و دژ و گنج

بها روانه  نامه را به زنگه شاوران داد و او را با خلعتي گران افراسياب
نامه را به دسـتش داد و   ،زنگه نزد سياوش رسيد. رگاه سياوش كردكلش

سـياوش از خوانـدن نامـه و     .بـه او بازگفـت   ،هر چه ديده و شنيده بود
ديشـه  اما چيزي نگذشت كه به خـود آمـد و ان   ،هاي زنگه شاد شد گفته
نهايـت جـز    ولـي در  ،ظـاهر دوسـت شـود    هدشمن ممكن است ب«: كرد

بايد كاري كنـد كـه دشـمن     شگفتم چرا پدر در. آيد برنمي او دشمني از
  »!مهر درآيد در من از با

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان      60

 

امـا  . ايـران گرفـت   تصميم به رفتن از ،سياوش پس از انديشه بسيار
شكوه بسيار كاووس  براي آخرين بار از دست به قلم برد و ،پيش از آن

 سـودابه در . من ستم بسـيار روا داشـتي   به تو! اي پدر« : نوشت او. كرد
 از مـرا واداشـتي تـا    ،به جـاي سـرزنش او   ولي تو ،كار من افسون كرد

دسـت سـودابه    بـراي رهاشـدن از   ،پـس از آن . كوهي از آتـش بگـذرم  
كام اژدها افكنـدم و   خود را در. آواره شدم ديارم شهر و از ،كردار زشت

 خونريزي، شهرهاي ايران من بدون جنگ و. افراسياب آمدم به جنگ با
سـخن   با دلم را ،به جاي ستودن من ولي تو ،ستاندم افراسياب باز را از

خود را  روم و مي سرزمين تو از ،اكنون كه چنين است .تلخت سوزاندي
  ».سپارم تا او خود چه خواهد به يزدان پاك مي

او را روانـه درگـاه    و ا بـه پيـك داد  چشم گريـان نامـه ر   سياوش با
 به آنـان سـفارش   و نزد خود خواست را سران سپاه سپس. كاووس كرد

خـود نيـز سيصـد سـوار     . باشـند  بهرام فرمانبردار ،طوس رسيدن كرد تا
 جيحون گذشـت و  بار از ديدگان اشك با ،فرارسيد چون شب برگزيد و
  .پيش گرفت زمين در راه توران

  زمين نرفتن سياوش به تورا

بـه گـوش    زمـين پيچيـد و   تـوران  خبر آمدن سـياوش همچـون بـاد در   
 سـپاه و  بـا  پيران دستور داد تا شاه توران شادمان شد و. افراسياب رسيد

 شـكوه  بـا  صـد اسـب تنـدرو و    درفش پرنياني و تخت فيروزه و و پيل
 ،رسـيد  چون به سياوش. پيران چنين كرد. بسيار به پيشباز سياوش برود

يزدان پـاك را  « :سپس گفت. بوسيد رويش را و سر ود آمد وفر اسب از
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اميـدوارم  . آمدي زمين خوش به توران. بينم تندرست مي  را سپاس كه تو
 و هميشـه يـار   هسـتم و  خـدمت تـو   من نيـز در . هميشه شادمان باشي

پاي او بـه   هم گفتار پيران شاد شد و سياوش از ».غمخوارت خواهم بود
مـرم بـه پيشـباز     رشـه  هـر  در. بسـياري گذشـتند  شهرهاي  از .راه افتاد

. كردنـد  مـي  شـادي و پـايكوبي   شوق ديـدارش  از شتافتند و سياوش مي
ان بـه  تافتـاد كـه از زابلسـ    هـا بـه يـاد زمـاني     ديدن آن منظره سياوش با
 اختيار اشك از چشـمانش  پس، بي. رفت به مهماني رستم مي كابلستان و

اشك حسـرت نيـر    شد و ك نميخاطرش پا ياد ايران دمي از. روان شد
بـه سـوي    او رو ،اين هنگام در. جويبار چشمانش جاري بود پيوسته از

امـا پيـران كـه پنهـاني بـه      . غم دلش آگاه نشود ديگر گرداند تا پيران از
دلـداريش چنـين    بـراي  حال زار او آگاه شد و از، نگريست سياوش مي

 .چـه انـدوهگيني   دانـم از  سخن دل با من بگو كه مي! اي فرزند« :گفت
ولـي   .بينـي  آينده را تاريك مي دهد و سرزمين ايران آزارت مي دوري از

افراسياب را همچون پدر خود  توران بماني و خواهم كه در تو مي من از
آرزوي ديدار   كه سخت ولي بدان ،شهره است چه او به بدي گر .بداني
او آبرويـي   نـزد  هسـتم و  سـرداران او  خويشـان و  من نيز از. دارد تو را
 ،اينها گذشـته  از. افراسياب در كارها به راهنمايي من نيازمند است. دارم

 در چـه بخـواهي   هـر  و بسـيار دارم  گوسـفندان  مال و زر و من گنج و
بـه   بمـان و  زمين توران ابرو بگشا و در پس، گره از. گذارم اختيارت مي

  »!جايي ديگر مرو
! اي پير فرزانه« : گفت به پيران ديدگان پاك كرد و سياوش اشك از

دل هسـتم و   اين سرزمين آسوده بدانم كه در من پيمان دوستي ببند تا با
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زمين خـواهم   توران من از، اگرچنين نكني. به من نخواهد رسيد گزندي
دلگرمش  افراسياب به مهر خود و سياوش پيمان بست و پيران با ».رفت

آنهـا بـه   . ام گرفـت روانش آر گفتار پيران شاد شد و سياوش از. ساخت
. شـادمان بـه درگـاه افراسـياب رسـيدند      خندان و ادامه دادند وراهشان 

 چشـمش  و سـر  بـر  ،پياده به پيشبازش آمـد  ،ديدن سياوش افراسياب با
ميان مـا   آمدي كه با آمدنت جنگ و دشمني از خوش« :گفت بوسه زد و

  :بدان كه. رخت بربست
  انـد  كندهآل به مهر تو همـه د  اند   كنون شهر توران تو را بنده

 او. بنـديم  دل كمر بـه خـدمت تـو مـي     جان و با ،وزيرم پيران من و
  ».كنارت هستم من نيز مانند پدر در توست و يار همچون خويش و

ــت و  ــرين گف ــه افراســياب آف ــرد او از ســياوش ب . سپاســگزاري ك
او را به  دست گرفت و را در خشنود و شادمان دست سياوش افراسياب
كاخي  سپس فرمان داد تا اندكي با او به گفتگو نشست و. د بردكاخ خو
 و خـود رفـت   سياوش به جايگاه .اختيار سياوش گذاشتند در و آراستند

  .تنهايي سرگرم انديشه شد در
مهـر او   ،سرزمين توران گذشت اقامت سياوش در چند روزي كه از

خـواب بـه    ،ديـدار او  چنان در دل افراسياب نشسـت كـه شـبي بـدون    
ام  شنيده« :گفت به سياوش ها افراسياب شب يكي از. آمد چشمانش نمي

خواهد پگاه فردا به ميدان برويم  دلم مي .بازي مانند نداري چوگان تو در
! اي شـاه «: سـياوش گفـت  » .شاد باشـيم  به بازي بپردازيم و زماني را و

 ولـي در  ،من گوش به فرمـان تـو دارم   .ان باشيدجاو هميشه شادمان و
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بـازي   ام كـه تـو در   شـنيده  زيـرا  ،نـدارم  را شما ن ياراي برابري باچوگا
  ».چوگان سرآمد روزگار هستي

! من به ميدان چوگـان بيـا   با بهانه نياور و«: گفت افراسياب خنديد و
دل مـرا شـاد    سـردارانم نشـان بـدهي و    خواهم هنر خود را به من و مي

  ».كني
او  مداد روز بعـد بـا  با سخن افراسياب را پذيرفت و سياوش ناگزير 

تورانيان را بـراي   افراسياب چند تن از ،ميدان در. به ميدان چوگان رفت
 ،سياوش كه چنـين ديـد  . نزد سياوش فرستاد چند تن را برگزيد و بازي

ميان ايرانيان  ياران خود را از ،اگر شاه اجازه فرمايد« :گفت به افراسياب
ياران خـود   هفت تن از سياوش افراسياب پذيرفت و» .همراهم برگزينم

هنـر   خـود  چنان از ،وقتي او پا به ميدان گذاشت. را براي بازي برگزيد
 پـس از . حيـران شـدند   زده و تورانيان شـگفت  و نشان داد كه افراسياب

افراسياب براي سياوش  .خندان به كاخ بازگشتند همه شاد و ،پايان بازي
روز «: اوش گفـت سپس به سـي . خلعت فراوان داد به او بزمي آراست و

هـم   كشتارگاه كنـار  نيز در خواهم روزي را مي .به سر آورديم خوبي را
  ».پذيرم مي ،هرروز كه شاه فرمايد«: سياوش گفت» .باشيم

. رفتنـد  هم به نخجيرگـاه  آن روز با در برگزيد و روزي را افراسياب
خود هنر بسيار نشان  نخجيرگاه نيز همچون زمين چوگان از در سياوش

  . خيره كرد يارانش را چشم افراسياب و داد و
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  دختر افراسياب ،فرنگيس كردن سياوش با عروسي

. گفتنـد  دري سـخن مـي   هـر  از پيران نشسته بودنـد و  و روزي سياوش
پدرت كـاووس نيـز   ! تو نه برادري داري و نه زني! فرزندم«: پيران گفت

تكيـه   جاي او تو بر و خواهد رفت جهان از دير يا زود شده است و پير
  بايـد همسـري  ، بنـابراين  پس شايسته نيست كه تنها باشـي . زد خواهي

كسي نيست جز يكي از  ،باشد تو كه شايسته همسري دختري. برگزيني
بـه تـو    اين را نيز بدان كه افراسـياب . به نام فرنگيس دختران افراسياب

ايــن  ،بــه همســري برگزينــي اگــر دختــر او را. دلبســتگي فــراوان دارد
  :خواهد شد چندان دو ،مهر او به تو و دلبستگي

  نگارش تويي، غمگسارش تويي  چنان دان كه خرم بهـارش تـويي

  دل و جان و هوش توانش تويي  شب و روز روشـن روانش تويـي

  از اين پايه هر دم به افزون شوي  چو با او تو پيوستـه خـون شـوي

  نهانسـه ماهسـت با زيور اندر   پــس پــرده شهريـــار جهــان

  نبيني به گيتي چنان روي و موي  فرنگيـس بهتــر ز خوبـــان اوي
 و دانـا  هم خردمند و و فرنگيس هم زيباست ،ميان سه دختر شاه از

يابم كه شايسته همسري تـو   او نمي دختري جز زمين توران در .هنرپرور
بـاره سـخن    اين با او در افراسياب روم و نزد ،پس اگر اجازه دهي. باشد
ايـران   اكنون كه بناست مـن از « :گفت كرد و اي سياوش انديشه» .گويم

 به سـخنت گـوش دهـم و    بهتر است ،بمانم اين جايگاه در و دور باشم
روان  ديـدگانش  از اشك سپس آهي كشيد و» .همان كنم گويي آنچه مي

رفـت و بـه او    و سپس نزد افراسياب داد دلداري را سياوش ،پيران. شد
پاسـخ   و را خواستگاري كـرده اسـت   فرنگيسدخترت  ،سياوش« :گفت
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باره چـه   اين تو در«: گفت كرد و اي افراسياب انديشه» .خواهد شاه را مي
شـاه  » .بيـنم  من اين پيونـد را بسـيار نيكـو مـي    « :گفت پيران» ؟گويي مي

  ».پذيرم مي ،اكنون كه چنين است« :توران پاسخ داد

. ه آگاهي او رسـاند نزد سياوش رفت و پاسخ شاه را ب شادمان ،پيران
 هـزار  او. سپس به سراي خود رفت تا مقدمات عروسي را فـراهم كنـد  

 از فيـروزه پـر   از اي جامـه  زبرجـد و  هـايي از  طبق ،دست جامه زربفت
 و جـواهر  مقدار زيادي طـال و  ،شصت بار شتر گستردني ،عود و مشك
عروسي  چون يك هفته از. غالم روانه كاخ افراسياب كرد و كنيز سيصد

 جـواهر و  افراسياب مقـدار زيـادي پـول و    ،گذشت فرنگيس سياوش و
سرزمين توران  حكومت بخشي از به سياوش بخشيد و گوسفند اسب و

افراسـياب كسـي را نـزد او     ،سـال  يـك  پس از. هم به او واگذار كرد را
دلگيـر   سـرزمين تـوران خسـته و    ماندن در پيام داد كه اگر از فرستاد و

اين پيام بسـيار   سياوش از. ه سرزمين ديگري برودتواند ب مي ،شده است
بـه همـراه    سپاهي آراسـت و . مقدمات سفر را فراهم كرد خشنود شد و

  .پيش گرفت را در راه مقصدي ناپيدا ،پيران و فرنگيس
هاي بسياري گذشتند تا به ختن ، زادگاه  آنان در راه خود از سرزمين

شـادي  هـا را بـه    ها و شبيك ماه در ختن ماندند و روز. پيران رسيدند
به سوي جايگـاه ديگـري بـه     سفر بستند و بار دوباره ،سپس. گذراندند

سبز  هوا و به جايي خوش آب و مدتي اسب تاختند تا. حركت درآمدند
  :خرم رسيدند كه و

  سوي نخجير، دور از گروه به يك     سوي كوه سويش دريا و يك به يك    

  همـي شد دل سالخورده جـوان     واندرختـــان بسيــــار و آب ر    
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ايـن همـان   « :بـه پيـران گفـت    و شـد  سياوش به ديدن آنجا دلشـاد 
شهري بسازم كه  اينجا خواهم در مي. پي آن بودم جايگاهي است كه در

  ».در آن به نيكي روزگار بگذرانم و مانند نداشته باشد

  دژ به دست سياوش شدن گنگ ساخته

دژ هوايي  گنگ .بنا نهاد دژ را ه نام گنگشهري ب سياوش مدتي كوشيد و
 ،سـياوش . جويبارهـايي فـراوان داشـت    و خـرم  زمينـي سـبز و   ،دلپذير

 ميـدان و  ايـوان و  در آن كـاخ و  بلنـد كشـيد و   گرداگرد شـهر ديـواري  
  :ساخت ديدني بسيار هاي ساختمان

  گل و سنبل و نرگس و الله كشت  بسازيد جايي چنان چون بهشت

  به هـرجـاي گنجي پر از خواسته  آراستهخوش وخرم و خوب و 

 شناسان را نزد خود خواست و سياوش ستاره ،وقتي شهر ساخته شد
اينجا چگونه سپري خواهد  تا بدانم روزگار من در اكنون بگوييد«: گفت

  ؟ شد
  »و يا دل ز كرده پشيمان بود؟  از او فرّ و بختم به سامـان  بود 

سـاختن ايـن شـهر بـراي تـو      «: گفتند شناسان انديشه كردند و ستاره
  ».روزگار نخواهي گذراند خوبي هدر آن ب فرخنده نيست و

 اشك خانـه  شد و پريشان آزرده و شناسان دل گفتار ستاره سياوش از
گـام   بـاغ  در. وارد بـاغ شـد   و در آمـد  كـاخ بـه    از. را پركرد ديدگانش 

پيـران  . سر راه خود ديد ربكه ناگهان پيران را  گريست مي و داشت برمي
 سـياوش  .پرسـيد  ش راا سـبب پريشـاني   سـياوش،  از زده شد و شگفت

دل خـوش كـرده بـودم كـه شـهري      . گـريم  خود مي بخت بد از« :گفت

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 67      داستان سياوش

 

گذرانم، اما چـرخ بـازيگر چنـين     روزگار مي در آن به آرامي ام و ساخته
گـويي   .درد باشـد  دل مـن بايـد پيوسـته آشـيانه رنـج و      خواهـد و  نمي

من فرجـام كـار   . اند غم سرشته با وجودم را نيست وها از آن من  شادي
 درازي دهـد كـه زنـدگي    دلم گـواهي مـي  . بينم تار مي تيره و خويش را

پيـران دسـتي برسـر    . خواهد ريخـت  خون مرا روزي افراسياب ندارم و
آسـوده  ! فرزنـدم «: گفـت  ديدگانش پاك كرد و اشك از ،سياوش كشيد

بيرون كـن كـه هرگـز چنـين      سر را ازاساس  هاي بي اين انديشه باش و
تـو را   چون جـان شـيرين   و توست پناه افراسياب پشت و. نخواهد شد
  ».تو خواهم بود ياور يار و ،دارم بدن من نيز تا جان در .دوست دارد

تــو  از ،اي پيــر فرزانــه«: گفــت ســياوش آهــي جگرســوز كشــيد و
 ،پـس . منـي  تو رازدار. كرداري خوب تو مردي نيكوگفتار و! سپاسگزارم

بـرايم  . گـويم  نيـر نمـي   بيهـوده  گذارم و ميان مي با تو در امروز رازي را
بـه دسـت    گنـاه  بـي  ،چون روز روشن است كه زمـاني نـه چنـدان دور   

 ،شـكني  پيمانت را با مـن نمـي   ،تو در آن زمان. شوم كشته مي افراسياب
جنگي سخت بين ايران  ،مرگ من پس از. تشكن اس ولي روزگار پيمان

ايـران   مـن از  مردمان زيادي بـه خونخـواهي  . رخواهد گرفتتوران د و
 و تيـره  افراسياب شمچ برابر در روزگار روشن را برخواهند خواست و

  :تار خواهند كرد
  جهاني ز خون من آيد به جوش  از ايران و توران برآيـد خـروش

 كردار خود پشـيمان خواهـد شـد،    و گفتار افراسياب از ،در آن روز
  ».در سودي ندارولي پشيماني ديگ
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خـود   بـا  دلش پردرد شـد و . لرزيد خود بر سخنان سياوش پيران از
به گردن من  گناهي بزرگ گويد، شود كه او مي براستي اگرچنين« :گفت
زيرا من بودم كه سـياوش را بـا اميـد فـراوان بـه ايـن سـرزمين         ،است

ـ  ولي غـم خـويش نهـان كـرد و     ،آزرده شد پيران سخت دل» .كشاندم  اب
 آشـنايان و  يـاد  ايـران و  دوري از ترديـد  بـي ، اي فرزند« :گفت نيمهربا
بـه   به دركن و دل پس غم از. اندوهگين ساخته است چنين تو را ،ياران
 ،پـس از آن  ».ت شاهي ايران در انتظار توستخاميدوار باش كه ت آينده

خانـه دلـش را بـه     بسياري به سياوش گفت و كننده پيران سخنان دلگرم
  . او را به كاخ بازگرداند وشن كرد وچراغ اميد ر
افراسـياب بـه پيـران     اي از نامـه ، اي گذشت اين گفتگو هفته چون از

سپاهي گران بـه مـرز    پيران خواسته بود تا با نامه از در افراسياب. رسيد
مـردم آن سـامان بـاج     از رود سند سـفر كنـد و   شهرهاي اطراف هند و

 آنگـاه  به سياوش بـدرود گفـت و   پيران سپاه آراست و. بگيرد ساالنه را
  . راهي سرزمين هند شد

  بناكردن شهر سياوش گرد 

افراسياب بـه دسـت سـياوش     از اي نامه ،رفتن پيران چند روزي پس از
روي شـادماني   ،رفتن تو بدان كه با«: نامه نوشته بود افراسياب در. رسيد

يدار تـو  پيوسته انديشه د اندوه مهمان دلم شده است و. ام به خود نديده
 رنج دوري تو را كاهد و دلم مي غم از خرمي تو و ولي آسايش ،را دارم

كـه   و زندگي را به شادماني بگـذران  شادباش ،پس. سازد برايم آسان مي
  ».خواهم تو نمي من جز اين براي
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 نهال اميـد در  بسيار خشنود شد و خواندن نامه افراسياب سياوش با
بــراي  اميــد بســت و زنــدگي دگــر بــار بــه .بوســتان دلــش جوانــه زد

سرگرم ساختن شـهر   ،دژ شناسان درباره گنگ ستاره كردن گفتار فراموش
 در كـاخ بلنـد سـاخت و    ميـدان و  و ايـوان   ،در آن شـهر . ديگري شـد 

 بـاالي . اي كه چون بهشـت بـرين شـد    گونه هب ش بسيار كوشيد،ا زيبايي
اي زيبـا آذيـن   هـ  نقاشـي  هـا و  كاري كنده ها و نگاره را با هاي كاخ ايوان
گـودرز و ديگـر پهلوانـان     ،زال رسـتم و  ،سويي پيكر كاووس در. بست

 و گرسـيوز  ،پيـران  ،سوي ديگر پيكـر افراسـياب   در نقش زد و ايران را
  . را برآن گذاشت »گرد سياوش«نام  آنگاه. سپاهش را

سـخن از   ،بـه هرجـا كـه رسـيد     ،سفر هنـد بـاز آمـد    چون پيران از
گـرد   مشتاقانه بـه سـوي سـياوش    او. ي آن شنيدها زيبايي گرد و سياوش

سياوش بـه   ،به نزديك شهر كه رسيد. ببيند نزديك آن را روانه شد تا از
را  يكـديگر  اسـب پيـاده شـدند و    هم از دو سوار با هر. رفت پيشبازش
 پيـران بـا  . پيران را به كـاخ خـود بـرد    ،سياوش. آغوش گرفتند تنگ در

سپس . ستود او را و وش آفرين گفتسيا كاخ زيباي آن بر ديدن شهر و
گرمي پيـران   هفرنگيس ب. تازه كند رفت تا با او ديداري به كاخ فرنگيس

ورد آ ره، پيران كه چنين ديـد . پايش ريخت گوهر در زر و و را پذيرفت
  . سياوش داد فراوان به فرنگيس و هاي سفر پيش آورد و هديه
به  و سفر بست بار پس از آن گرد ماند و سياوش پيران يك هفته در
 و پـول  ،نـزد افراسـياب كـه رسـيد    . بـه راه افتـاد   سوي كاخ افراسـياب 

. تقـديم شـاه كـرد    ،مردم هند گرفته بود را كه به عنوان باج از جواهري
 و حـال سـياوش   سـپس از . به او آفرين گفـت  و شادمان شد افراسياب
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 دخترت بسيار خوب است و و حال سياوش« :پيران گفت. دختر پرسيد
 سياوش شـهري سـاخته اسـت كـه در    . ذرانندگ روزگار را به شادي مي

است  بسيار در آن هاي كاخ و ايوان و باغ. چين مانند آن نيست توران و
ميـان آن   نـواز در  ماننـد جـواهري چشـم    فـرنگيس  كه كـاخ دختـر تـو   

  ».درخشد مي
بـه   اي همان حال انديشـه  ولي در ،شد گفتار پيران شاد شاه توران از

 آنچـه از  را نزد خود خواست و روز برادرش ديگر او. اه يافتمغزش ر
گرد بـرو   به سياوش« :گفت براي گرسيوز بازگو كرد و ،شنيده بود پيران

هنـوز   يـا  و توران دلبسته اسـت و  آيا به ما؟ كند چه مي ببين سياوش و
 دست بـر  گرسيوز» ؟سر دارد را در زمين ايران رستم و و هواي كاووس
گرد را  راه سياوش و هزار سوار برگزيد. كرد ه رفتن شتابديده نهاد و ب

 و سياوش به پيشبازش آمد، چون به نزديك شهر رسيد. پيش گرفت در
. شبي بـه شـادي سـپري شـد    . به كاخ خود برد گرمي پذيرفت و هاو را ب

 سـياوش . هـاي افراسـياب را بـه سـياوش داد     هديـه  گرسيوز ،پگاه فردا
هاي  كاخ همه جاي شهر و كردن گرسيوزسپس براي دلشاد. شادمان شد

 و گـوهر  گنج و همه زيبايي و گرسيوز با ديدن آن. آن را به او نشان داد
 اگـر سـالي بـر   «: خود گفـت  با شيد وكدلش زبانه  سد درح آتش ،سپاه

را زيـر فرمـان خـود     سـياوش همـه جـاي تـوران     ،بگذرد همين منوال
  ».گاردان مي مرا به هيچ و ديگر افراسياب و گيرد مي

فـرداي  . رخسارش زرد شـد  اين انديشه برخود پيچيد و گرسيوز از
پـس از آن نوبـت بـه    . بـرد  سياوش مهمان را به ميدان چوگان ،آن روز

چنـان   پرانـي  نيـزه  چوگـان و  ايرانيـان در  و سـياوش . رسـيد  پرانـي  نيزه
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وقتـي   گرسـيوز . آن كار خيره ماند چشم تورانيان بر هنرنمايي كردند كه
. مـا برتـري يـافتي    ميدان تـو بـر   اين دو در! شهريارا«: گفت ،چنان ديد

كـه   سـياوش » .پهلوان برتر شناخته شود هم كشتي بگيريم تا اكنون بيا با
 خواسـت او را شـرمنده و   نمـي  شـود و  دانست برگرسيوز پيروز مـي  مي

از آن . نـدارم  تـو را  با گرفتن من ياراي كشتي! نه« :گفت ،سرافكنده كند
زير پاي اسب  را بزرگي، چرخ گردون از ادر شاه هستي وتو بر ،گذشته

پـس،  . پـا بـه ميـدان گـذاري     سزاوار نيست كه تو ،پس. آوري خود مي
من به  براي كشتي با را يارانت تخت بنشين و كنار زمين بر همچنان در

  ».ميدان بفرست
چه « :گفت به تورانيان كرد و رو ،را پذيرفت سخن سياوش گرسيوز

سـرداران  » ؟رود به ميدان مـي  سياوش گرفتن با راي كشتيشما ب كسي از
بيم شكست هيچ يك لـب بـه    ولي از ،را شنيدند توراني سخن گرسيوز

 و رو بـه يكـي از   خشم چين به پيشاني آورد از گرسيوز. سخن نگشود
بـه   خواسـت تـا   او از و ردكـ  »زره گروي« پهلوانان نيرومند خود به نام 

. كشتي نگرفـت  با او ولي سياوش، يدان رفتزره به م رويگ. ميدان برود
 ،اگر من با يك پهلـوان تـوراني كشـتي بگيـرم    « :خود انديشيد دمي با او

! اي پهلوان«: گفت رو كرد و پس به گرسيوز» .ارزشم كاسته خواهد شد
را براي كشتي با من روانه ميدان  تن از سردارانت خواهم كه دو ازتو مي

  ».كني
ولـي بـه روي خـود     ،وش خشمگين شـد سيا اين سخن از گرسيوز

نيز بـه   را» دمور« به نام بزرگ خود پهلوانان يكي ديگر از ناگزير .نياورد
 ،يورش بـرد  زره به سوي سياوش گروي. كشتي آغاز شد. ميدان فرستاد
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همچـون   و گرفـت  ولي او به چابكي جست و كمربند پهلوان توراني را
گام  به سوي دمور ،پس از آن .زمين كوبيد پركاهي به باالي سر برد و بر

 .خـاك آشـنا كـرد    نيـز بـا   زدنـي پشـت او را   چشم برهم در برداشت و
آتـش  . شكست پهلوانان زورمند خود سخت اندوهگين شـد  گرسيوز از

ـ ر ن  خـو  را رخسارش جانش زبانه كشيد و خشم در ولـي دم   ،كـرد  گن
  .دبرنياور

دريـاي  از  ايـن مـدت   در و گرد مانـد  سياوش يك هفته در گرسيوز
 آماده رفتن بار سفر بست و روز هشتم. مند شد بهره مهر سياوش بيكران

. او سـتايش كـرد   از آن در نوشت و اي براي افراسياب نامه سياوش. شد
. بـه گرسـيوز سـپرد    هـاي فـراوان   به نامه مهر زد و همـراه هديـه   سپس

 شانديشه سياو در تمام راه پيوسته حالي كه در در ،گرسيوز به راه افتاد
بـرادر مـن   « :گفـت  لب مي او زير. بود شكست سرداران نيرومند خود و

مـرا   به مهرش بسـته كـه سـردارانِ    دل زمين راه داده و كسي را به توران
بدين هم بسـنده   او ،بينم  چنين كه من مي. سرافكنده كرده است خوار و

. را به خاك سياه خواهد نشـاند  افراسياب سرانجام من و نخواهد كرد و
او را خـوار   و دست به كاري بـزنم  ،دير نشده چاره آن است كه تا پس،
  ».كنم

  برفت و نكرد هيچ آرام و خواب       چنيــن تابـه درگـاه افـراسيــاب
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  نزد افراسياب سياوش بدگويي گرسيوز از

 هـاي  هديه نامه و رسيد و دلي پرخشم به درگاه افراسياب با گرسيوز
طور كه  همان او. شاد شد نامه را خواند وافراسياب . سياوش را به او داد

: خنديـد، بـه گرسـيوز گفـت     مـي  داد و دست خود تكان مـي  نامه را در
خـود را   و ياد كـرده  به بزرگي اين نامه از ما سياوش در !بيني برادر مي«

  ».دانسته است ما فرمانبردار

سـاده  « :او گفـت . را به زبان آورد دل خشم گرسيوز پوزخندي زد و
 ،بيهوده با اين سخنان سياوش! خوش نكن دل اي خود را به نامه نباش و

 فرمـانبرداري  به تـو و  وفاداري او به ظاهر دم از. تو را دارد قصد فريب
ــي  ــو م ــد ت ــي در ،زن ــري در  ،درون ول ــوداهاي ديگ ــر س  او. دارد س

ام كـه   شـنيده . را رها نخواهـد كـرد   گاه پدر هيچ شاه است و پسركاووس
ازگاه فرسـتادگاني بـين آنهـا     هر سازش كرده و پدرش با ،شاه پنهاني از

 انـد و  پيوسـته  چين نيز به او شاه روم و همچنين. هستندآمد  رفت و در
آنجـا   من خود چندين تـن از آنهـا را در  . اند فرستاده نزدش فرستادگاني

  ».قصد جان تو را دارد سياوش بترس كه او از !برادر يا. ديدم
شكست و به سياوش سخت بدگمان  وزگرسي گفتار از دل افراسياب

نيرنـگ   سپاسـگزارم كـه مـرا از    تـو  از«: گفـت  او سري جنبانـد و . شد
دربـاره آن   مـن بايـد   است و كار بس بزرگ اين اما. آگاه كردي سياوش
اكنون به سراي خود برو و پس از سه روز نزد مـن بيـا تـا    . كنم انديشه
  ».باره چه بايد كرد اين كه در بگويم

دلـش آرام   ،كـارگر ديـد   افراسياب در نيرنگش را تي تيرگرسيوز وق
 سه روز را به شـادي گذرانـد و  . شادماني به كاخ خود رفت با گرفت و
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چـون   افراسـياب . بازگشـت  رزم به كاخ افراسـياب  لباس روز چهارم با
: به آرامي گفـت  نشاند و كنار خود را در او ،را آماده جنگ ديد گرسيوز

اما بـدان   ،به تو اميد فراوان دارم و من هستي اهپن تو پشت و! اي برادر«
 دريـافتم كـه مـا نبايـد در     و اين سه روز انديشه بسيار كـردم  كه من در

. ايـم  نديـده  بد سياوش زيرا تاكنون از، كنيم دستي پيش سياوش جنگ با
بـه سـبب آن بـا سـياوش      و مـن خـوابي ديـدم    ،داني گونه كه مي همان

تـاج پـدر    تخـت و  كه از چنان ،آشتي درآمد در نيز با ما از او. نجنگيدم
دختـرم را   من به سياوش نيكويي كـردم و . به توران آمد چشم پوشيد و

من  هم مردم از ،بهانه او را بيازارم اكنون اگر بي. به همسري او درآوردم
مـن خشـم خواهـد     بـزرگ بـر   هم آفريدگار به بدي ياد خواهند كرد و

نـزد پـدرش    او را به ايران زمـين و پس، جز اين چاره ندارم كه . گرفت
  ».بازگردانم

 خيـره شـد و   به افراسـياب ، سياوش بود كين از گرسيوز كه دلش پر
بدان كـه او  ! سياوش بترس از و كار را ساده نگير! برادر«: تندي گفت هب

پـس اگـر بـه ايـران     . دانـد  مي كشورمان چيزهاي بسياري از ما و اكنون
 زمين بتازد و با سپاهي گران به تورانديري نخواهد گذشت كه ، بازگردد

سـخنان  . دقـايقي خـاموش مانـد    افراسـياب » .ويرانه سـازد  ما را كشور
 دمـي  او پـس از . سايه بـدبيني گسـترده بـود    جانش روان و گرسيوز بر

ببينيم  شكيبايي كنيم و بايد. اين كار روا نيست شتاب در« : انديشه گفت
سـياوش   هم زبان به بـدگويي از  گرسيوز باز « .خواهد چه مي آفريدگار
ديگـر آن   او. كار سياوش روا نيست درنگ در! اي شاه« : گفت گشود و
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او اكنـون سـپاه   . ياوري نيست كـه بـه تـو پناهنـده شـد      يار و جوان بي
هـاي فـراوان نيـز بـراي خـود       گنجينـه  و خـود دارد  شمار زير فرمان بي

 !شه چـاره بـاش  اندي هرچه زودتر در و بترس او از ،پس. اندوخته است
 ولي گرسـيوز كـه از   ،شكيبا باشد تا برادر خواست هم از باز افراسياب«

بـه   سياوش قدر از او آن ،سياوش سخت كينه به دل داشت، آرام نگرفت
بـه  ، گـرد رسـيدي   چون بـه سـياوش  « : گفت كه افراسياب بدي ياد كرد

 پـس هـر  . فرنگيس تنگ شده اسـت  سياوش بگو كه دل شاه براي تو و
  ».شاد كن دل او را ودتر به پايتخت بيا و با ديدارتچه ز

گـرد   شادمان به سوي سياوش ،گرسيوز كه نيرنگش كارگر افتاده بود
: پيـام داد  كسي را نزد سياوش فرسـتاد و  ،نزديك شهر كه رسيد. شتافت

ايـن   شاه توران سوگند كه به پيشباز من نيا كه از تو را به سركاووس و«
. انديشه شـد  در ،رسيد وقتي پيام به سياوش» .شوم سخت دلگير مي كار

ايـن كـار    در نيرنگـي  گمـان  بي« :با خود گفت ،او كه جواني زيرك بود
  ».زند زيرا گرسيوز بيهوده دست به كاري نمي ،نهفته است

 در سياوش به پيشـباز او رفـت و   ،رسيدن گرسيوز به نزديك كاخ با
 ال افراسـياب حـ  سـياوش از . پذيرايش شـد  گرمي هب و آغوشش گرفت

 ».تنهـا آرزويـش ديـدار توسـت     خوب اسـت و « :گرسيوز گفت. پرسيد
 مـن نيـز در  « :سياوش با شادماني گفـت . پيام شاه را به او رساند سپس،

 بـه نـزد آن بزرگـوار    چـه زودتـر   پـس هـر  . آرزوي ديدار شـاه هسـتم  
 :به خود گفـت  پاسخ سياوش سخت آشفته شد و گرسيوز از» .رويم مي

. هاي من نقش برآب خواهد شـد  تمام نقشه ،فراسياب بيايداگر او نزد ا«
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به افراسياب بدگمان سازم تا از آمـدن بـه    او را اي كنم و پس بايد چاره
پـس از   چشم دوخـت و  گرسيوز دقايقي به سياوش» .پايتخت درگذرد
زبـان   ،وقتي چنين ديد سياوش. شروع به گريستن كرد آن آهي كشيد و

و  درد؟ پهلـوان  چـه شـده اسـت   «: گفـت  گشـود و  به دلداري گرسيوز
گرســيوز همچنــان كــه » ؟كنــي رنجــت چيســت كــه چنــين زاري مــي

بـدان  . گـريم  براي تو است كه مـي . من دردي ندارم«: گفت ،گريست مي
بـراي تـو آخـر     ايـن بـدگماني   شده است و به تو بدگمان كه افراسياب
. كشـت  گنـاه  بـي  را او شد و بدگمان يشتر به برادرشپ او. خوشي ندارد

او  بـدگماني  و ديگر نيـز تـاكنون قربـاني سـنگدلي     پهلوانان بسياري از
ــد شــده ــون ايــن مــرد ديوســيرت و. ان ــه ســبب اهــريمن اكن  پرســت ب
 قصـد كشـتنت   ات را به دل گرفته و كينه ،داري تو مردم و كرداري راست
ايـن راز   از ،تـو بـه دل دارم   مهري كـه از  من به پاس دوستي و. را دارد

  ».دركارخود كن اي چاره بينديش و اكنون. مآگاهت كرد
تو براي مـن  « :گفت ،آشفته شود سخنان گرسيوز آنكه از سياوش بي

گفتـه   من از. همه حال يار من است بزرگ در نگران مباش كه آفريدگار
  :هرگز ،بدگمان بود آزرده و من دل ، زيرا اگر شاه ازمشگفت تو در

  بــوم و فـرزند و گنج و سپاهبر و   نــدادي به من كشور و تاج وگاه

  گون مـاه اوي درخشـان كنم تيـره  كنــون با تو آيـم به درگـاه اوي

  ور كــــاستــــيآ فـروغ دروغ     هرآنجا كه روشــن شود راستـي    
كشور خود را به من بخشيده است، دشمنم  سپاه و كسي كه فرزند و

آيـم تـا    س من اكنون مـي پ. كار باشد مگر اينكه دروغي در ،نخواهد بود
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درسـتي را   خورشـيد راسـتي و   ابرهاي سياه دروغ را به كنـاري بـزنم و  
  ».آشكار كنم

 د و بـا رولـي دم نيـاو   ،گرفـت  سخنان سياوش آتـش  دل گرسيوز از
 روزگار بد خوب و از جواني و تو هنوز« :گفت انهمهربان به ظاهر لحني

 او .بشناسـي  را سيابافرا هنوز زود است كه تو. درستي آگاهي نداري هب
 تـو . نـيم كـرد   دو بـه  كه بـرادر خـود را بـا خنجـر     چنان سنگدل است

 اه كـردي كـه از  باشت اصالً؟ چنين آدمي به دامادش رحم كند خواهي مي
گرسيوز » .شكني پيوستي پيمان توز و به چنين مرد كينه گسستي و پدرت

گفـت و از   بـد  افراسـياب  پيوسته از او. هم به سخنان خود ادامه داد باز
 بــه ســياوش دل شــاد بــود و حــالي كــه در در ،مژگــان اشــك ريخــت

دل ســياوش گســترد و  ســخنان گرســيوز ســايه غــم را در. خنديــد مــي
  : شناسان را به يادآورد كه گفته بودند ناخودآگاه سخن ستاره

  ارــد بر و روزگــبسي برنياي      دش، كارـبه روز جواني سرآي

انـدوه بـه گرسـيوز     وجودي پر با. رخسارش زرد دلش پردرد شد و
ام كـه سـبب    بيـنم گنـاهي نكـرده    مـي  ،كنم من هرچه انديشه مي« :گفت

 ،بـا ايـن حـال   . ام نه دلـي را آزرده  و ام نه به كسي بدگفته. مجازاتم شود
 دلـيلش را  تـا  آيـم  مـي  پس، نزد او. دانم نمي ،من چيست نگراني شاه از

  ».بدانم
ـ  گرسيوز سري به چپ و : گفـت  زد و پوزخنـدي  و دراست چرخان

 يا آتش در آمدن مانند گام نهادن نزد افراسياب؟ اي جوان گويي چه مي«
 به جاي اينكه! هرگزچنين مكن ،نه. دريا سپردن است به گرداب خود را
مـن  . پـوزش بخـواه   اي بنويس و از آمـدن  نامه ،دام بگذاري در خود پا
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گويم و كوشـش   ن ميبا او نيز سخ. رسانم به دست شاه مي خود نامه را
 اميـدوارم او بـه راه راسـت آيـد و    . كنم مهر تو را به دلش بازگردانم مي

نويسم تا بتـواني   اي برايت مي نامه ،سخن مرا بپذيرد كه اگر چنين نشود
  ».جان خود را برهاني و به كشورت بازگردي

. را نـرم كـرد   او سياوش كـارگر افتـاد و   در سخنان فريبنده گرسيوز
 سپس شـاه  بزرگ ياد كرد و از آفريدگار در آن نخست شت واي نو نامه

نـزد خـود    فـرنگيس را  اينكه من و از !اي شاه بزرگ«: گفت را ستود و
فرنگيس سخت بيمـار   ،ولي از بخت بد ،بسيار شاد شدم ،خواسته بودي

از آمدن به نـزد تـو پـوزش     به همين سبب. باشم بايد پرستار او است و
  :د كهولي شاه بدان ،خواهم مي

  ار توستـروانم فروزان ز گفت  مرا دل پر از راي ديدار توست    

گرسـيوز بـه راه   . به دسـت گرسـيوز داد   سياوش نامه را مهر كرد و
 به نوبـت بـر   خود برداشت و سه اسب با .در راه دمي درنگ نكرد. افتاد
  . تاخت روز شب و نشست و آنها

  نشيب و فراز چنان سخت راهي  بـه ســه روز پيمــود راه دراز

  زبان پـر دروغ و روان پـر گناه  چهــارم بيـامد به درگـاه شـاه

شـتاب   چنـين بـا   چـرا « :پرسـيد  شـگفتي  برادر با ديدن اسياب باافر
  »؟آمدي

بـدان كـه كـار بسـيار     . مپرس برادر كه ناچار بـودم « :گرسيوز گفت
. پنداشـتيم  آن است كه مـا مـي   سرتر از سياوش خيره. سخت شده است

به پيشـبازم نيامـد و نگـاهي بـه مـن       ،مدگرد رسي مي كه به سياوشهنگا
 و زمين نشـاند  مرا بر. نيز نخواند نامه تو را و من سخني نگفت با .نكرد
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او بـه  . روم و چـين شـد   شاهان ايـران و  فرستادگان سرگرم پذيرايي از
بـراي   خـود را  رم شده اسـت و گچين دل شاهان روم و و كمك پدرش

كشـورت   ،كني درنگ مكن كه اگر چنين ،پس. كند ميجنگ با ما آماده 
  ».به دست سياوش خواهد افتاد

  با سياوش جنگ افراسياب

 كـه از  اي را هـاي گذشـته   كينه ،شنيد چون سخنان گرسيوز را افراسياب
درنگ  بي او. خشم به خود لرزيد از به ياد آورد و ،ايرانيان در دل داشت

تني لرزان  سياوش با ،از آن سو. ودفرمان داد تا سپاه براي جنگ آماده ش
ديدن حال زار سـياوش   با فرنگيس. نزد فرنگيس رفت رخساري زرد و

: سياوش با انـدوه گفـت  » ؟چنين هراساني چرا؟ چه شده است« :پرسيد
 ام كـه چـه كـنم و    مانـده  من بدگمان شده اسـت و  بر پدرت افراسياب«

 كنـد و  سـر  وي ازمـ  ،اندوهگين شد فرنگيس» .او را به راه آورم چگونه
تنها ، اين جهان در«: گفت او. و بسيار گريست رخسار به ناخن خراشيد

 اكنـون بگـو تـا   . هم از تـو رو برگردانـد   كه او پناه تو بود پدرم پشت و
سـياوش  » ؟خواهي چه كني ياور مي يار و پناه و بدانم كه بدون پشت و

پـاك   دانپناه همـه مـا يـز    بدان كه پشت و! كردار اي زن خوب« : گفت
  ».همان شود ،خواهد چه او اندوهگين مباش كه هر ،پس. است

 وفـايي و  بـي  سـه روز از . كـام كشـيد   زبـان در  و سياوش اين گفت
تـن   آزردگي و خستگي شب چهارم از. اين جهان خاكي ناليد نامهرباني

. پريــد خـواب  از ولــي ناگهـان خروشـيد و   ،رفـت  بـه خـواب   ،روان و
پناه  در. شمعي روشن كرد بستر برخاست و از فرياد سياوش با فرنگيس
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 در« :پريده سياوش ديده دوخـت و پرسـيد   نور لرزان آن به رخسار رنگ
خـوب بـه   « :سياوش گفت» ؟اي كه چنين آشفته شده اي چه ديده خواب

بـه خـواب   ! كس سخن مگو هيچ با اين خواب ده و از سخنم گوش فرا
سـوي ديگـرم كـوهي     در يك سويم دريايي بيكران است و ديدم كه در

ايـن حـال    در. شـد  تـر مـي   گرد نزديـك  آتش دم به دم به سياوش. آتش
 گمان من بـر . شد افراسياب به من نزديك مي دميد و گرسيوز برآتش مي

 افراسـياب را  اين است كه گرسيوز آتش اين دشمني را روشـن كـرده و  
  ».به من بدبين ساخته است

كـار   رسـتاد تـا از  سياوش پيكـي بـه سـوي تـوران ف     ،شب فرداي آن
 داد كـه افراسـياب بـا    خبـر  باز آمد و پيك رفت و. افراسياب آگاه شود

نزد سياوش  سوي ديگر، گرسيوز كسي را از. بزرگ در راه است سپاهي
 ولـي از  ،من درباره تو با افراسياب بسيار سخن گفتم«: پيام داد فرستاد و
راه  تن تـو در كشـ  براي جنگ و او نكرد و او اثر من در گفتار ،بخت بد

 دل و سـياوش افسـرده  » !بـاش  بـه رو شـدن بـا او    پس آمـاده رو . است
 بـر  ،خـوردن  بـه جـاي غـم   «: گفت ،فرنگيس كه چنين ديد .پريشان شد

 زيـرا ، انديشـه مـن نبـاش    در برو و. زمين بگريز توران از اسب بنشين و
سـياوش بـا دلـي شكسـته نگـاهي بـه       » .بودن توست زنده شادي من از
 و بـدان كـه خـواب مـن بـه حقيقـت پيوسـت       «: گفـت  و فرنگيس كرد

پـس  . پنج ماهـه در راه داري  دانم كه توكودكي مي. زندگانيم به سر آمد
  »!ياو بگذار كنم كه اگر پسر بود، نام كيخسرو بر سفارش مي
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 ،دوخـت  چشـم فـرنگيس   دقـايقي چشـم در   سپس خاموش شـد و 
ي همسـر  مـن رفـتم ا  ! بـدرود « :تگفـ  كـرد و  مژگان پرآب اندكي بعد

  ».مهربان
  روان كرد بر رخ ز دو ديده جوي      فرنگيـس رخ خستـه و كنـده موي

 راه ايـران را در  ،ايرانيـان همـراهش   با اسب شد و سياوش سوار بر
 راه بر سپاه افراسياب رسيد و ،چون نيم فرسنگ پيش رفت. پيش گرفت

پـس  «: خود گفت سپاهيانش با و با ديدن سياوش شاه توران. آنها بست
» .سـياوش خيـال جنـگ بـا مـا را داشـت       گرسيوز دروغ نبـود و  گفتار

سرداران سـياوش  . ميان گرفتند يارانش را در سياوش و ،سپاهيان توران
دسـت بـه شمشـير     بده تا اجازه! اي شهريار« :گفتند ،وقتي چنين ديدند

چنـين   ،نـه « :سياوش گفـت » .با آنها نبرد كنيم ،ايم كشته نشده تا بريم و
افراسـياب   بـه نزديـك   او» .ايـم  براي جنگ به اينجا نيامده زيرا ما !نكنيد

اي  سپاهي جنگي آمـده  ام كه با مگر من چه كرده! اي شاه« :گفت رفت و
  »؟قصد كشتنم را داري و

لـب   درنـگ  بـي  ،اسب نشسته بـود  بر كنار افراسياب گرسيوز كه در
 بـا چـرا   ،عزم جنـگ نـداري   گويي و تو اگر راست مي«: گفت گشود و
سـياوش بـا ايـن    » ؟اي كمان به پيشباز شـاه آمـده   و تير زره و و شمشير
 آشـفته شـد و  . گرسـيوز بـوده اسـت    از ها دانست كه همه افسون سخن
تو گفتي كه شاه .تو بودي كه چنين كردي! كردار اي ابليس زشت«: گفت

رو بـه   سـپس » .آيد براي كشتنم به اينجا مي به من بدگمان شده است و
گناه مريز كه تـاوان خـون    بي خون مرا! اي شاه«: گفت رد وافراسياب ك
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پـس بـه سـخنش گـوش     . گرسيوز بدخواه توست. گناه سنگين است بي
  !گرفتار مكن خود را مده و

  »مده شهر توران و خود را به باد      به گفتـار گرسيــوز بـد نـژاد

بـه   آشـفته شـد و   ،ديد را به زيان خود مي گرسيوز كه گفتار سياوش
؟ شكن براي چيسـت  شنود با اين دشمن پيمان گفت و«: گفت فراسيابا

  ».زبان شمشير نبايد سخن گفت او جز با با
 به سـياوش  ميان كشيدند و افراسياب تيغ از سپاهيان توران به فرمان

 نشكسـت  سياوش پيمان خود با افراسياب يورش بردند، ولي يارانش و
سـياوش   ياران وران گروهي ازسپاهيان ت. شمشير از نيام بيرون نكشيد و

زره  گـروي . خسته برخاك انداختنـد  زخمي و نيز خود او را و را كشتند
سپس . دست سياوش را بست پيش رفت و شادماني با ،وقتي چنين ديد

 ،به فرمـان افراسـياب  . برد نزد افراسياب را پالهنگ نهاد و او گردنش بر
. كشان به آنجـا بردنـد   نيز كشان سياوش را گرد شد و سپاه روانه سياوش

روي  كنـاره راه و  را افراسـياب فرمـان داد تـا سـياوش     ،گرد سياوش در
  . گردن بزنند ،رويد نمي خاكي كه در آن هيچ گياهي

سپاهيان تـوران   گروهي از پريشاني و سبب نگراني فرمان افراسياب
 گـري نـزد افراسـياب    براي ميانجي»  پيلسم« پهلوانان به نام يكي از. شد

شتاب  او پس دركشتن. سياوش گناهي ندارد! اي شهريار«: وگفترفت 
تنهـا   كـس و  بي سياوش. مكن كه اين كار پشيماني و رنج به دنبال دارد

رسـتمي كـه   . پرورده رستم زال اسـت  دست شاه و كاووس و پسر نيست
خـون تورانيـان رنگـين     از بـه تنهـايي ميـدان نبـرد را     ،اگر تيـغ بـردارد  

  .خواهدكرد
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  كزان تيغ گردد جهان پر ز خـون  گـون  ر آن تيـغ المــاسبه ياد آو

  كه از خشمشان گشت گيتي ستوه  وز  آن  نامــداران ايـران  گـروه

  در و دشت گردد پر از نيــزه ور  بدين كيـن ببنـدنـد يكسـر كمـر

نه مـن يـاراي    ،ديگر پهلوانان ايران به ما بتازند رستم و بدان كه اگر
 اين كار شتاب مكن پس در. نه مانند من نها را دارم وپايداري در برابر آ

ولـي   ،گفتـار پيلسـم نـرم شـد     افراسياب از» .كه شتاب كار ابليس است
گوش مـده   مچون اوه به گفته جواني! اي شاه« :خشم گفت گرسيوز با

كشـور تـو    من از ،زيرا اگر چنين نكني ،پيش پايت بردار دشمن را از و
  ».خواهم رفت

 روي بر برابر افراسياب در و زره نيز پيش رفتند رويگ سپس دمور و
گرسيوز را بپذير  ،بزرگ سخنان سردار! اشهريار« :خاك ماليدند و گفتند

ديگـر   افراسياب به گرسـيوز و » .بريز خونش را دشمن را رها مكن و و
ولـي بـه   . ام سياوش گناهي نديده من به چشم خودم از« :سرداران گفت

. مانـدنش  هم از، آيد سختي پديد مي كشتن او م ازه ،شناسان گفته ستاره
  ».همد تن مي به اين كار ،هستيد نون كه شما خواهان كشتن اوكولي ا

. پـدر رفـت   پيـاده نـزد   ،تصميم افراسياب آگاه شد فرنگيس چون از
اي « :گفت زاري ناله و با ديدگان باريد و ريخت و اشك از سر خاك بر

گنـاهم را   شـوهر بـي   و سـياه بنشـاني  به خـاك   خواهي مرا چرا مي! پدر
مگـر سـياوش همـان نيسـت كـه      ؟ مگر او به تو چه كرده است؟ بكشي

ش به پيماني كه بسـته  ا نشكست و به سبب وفاداري تو پيمان خود را با
كـه فرمـان بـه    اكنون چـه شـده   . زمين گذشت تاج ايران تخت و از ،بود

  :زيرا ،را نخور فريب سخنان گرسيوز نابكار! اي پدر؟ اي داده كشتنش
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  پـس از مـردنت دوزخ آئين بود      اي بـر تـو نفــرين بـود كه تا زنده

  كنــد چرخ نفرين بر افراسيـاب       آب  به سوگ سياوش همي جـوشد
كشـتن سـياوش چشـم     از و پهلوانان ايران بتـرس  خشم رستم و از
  !بپوش

  »هميكه توران به جنگش نيرزد   زمين از تهمتن بلــرزد همــي
 خاك افتاده بود، روكرد و تن خونين در سر و آنگاه به سياوش كه با

اي  اي سـرافراز و ! پهلـوان  اي شـاهزاده دليـر و  « :ناله و زاري گفـت  با
كاووس دل  از. ايران را رها كردي و به توران آمدي! من ساالرو سرور 
ولي ديدي چه به سرت  ،را همچون پدر خود دانستي افراسياب و كندي

  » ؟دآم

  كجـا افسـر و گاه گـــردنكشان  كنـون دست بستـه پيـاده كشـان

  كه لرزنده شد مهـر و كيوان و ماه  همه عهـد و سوگند شـاه كجا آن 

  كه بينند اين دم تـو را زين نشان  كجا شاه كـاووس و گردنكشـان

  2مانـد كنارم ز شيد 1كه پردخته  مرا از پـدر ايـن كجـا بـد اميـد

لود سياوش بسيار آ افتاده و رخسار خون خاك كنار تن به فرنگيس در
امـا  . اي كه دل افراسـياب بـه حـال او سـوخت     گونه هب ،گريست و ناليد

 چشـم دل خـود را بسـت و    را بـه يـاد آورد و   ناگهان سخنان گرسـيوز 
 هاي اتاق يكي از دستور داد تا او را در ،پس. ياد برد ي دختر را از ها ناله

  . به بند كشند تاريك كاخ تنگ و

                                                      
  خالي، تهي. 1
  خورشيد مخفف. 2
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  شدن سياوش به فرمان افراسياب كشته

افراسياب  ،هاي فرنگيس ساكت شد ناله از گرد چون ميدان شهر سياوش
دلي پركين داشت،  سياوش زره كه از گروي. فرمان به كشتن سياوش داد

سياوش . آماده كشتن كرد به كنجي برد وكشان  كشان را او پيش رفت و
 از سر بـه سـوي آسـمان بلنـد كـرد و      ،ديد تنها كس و بي چون خود را

مـرگ، داراي فرزنـدي شـود كـه بـه       درگاه خداوند خواست تا پـس از 
 نيـاز بـا   و سرگرم راز در آن هنگام كه سياوش. خواهي پدر برخيزد كين

 چشـماني  با سپاهيان افراسياب جدا شد و پيلسم از ،پروردگار خود بود
درود ! اي پهلـوان  بـدرود « :ديدن او گفت سياوش با. او رفت گريان نزد

بـه  . به او بگو كه پايان كار من چگونه شد مرا به برادرت پيران برسان و
بگو تو پيمان بسته بودي كـه در   !خود وفا كرد او بگو كه خوب به عهد

ولي اكنون كجـايي كـه    ،ياورم باشي صدهزار سوار يار و سختي با روز
  ».ام به خاك افتاده تنها كس و ببيني چگونه در برابر گرسيوز بي

زره، سياوش را  گروي. سياوش خاموش شد و پيلسم بسيار گريست
 كشـتي بـه خـاك افكنـده بـود و      برد كه روزي او را در به همان ميداني

سـپس بـه خواسـته     ،تـن جـدا كـرد    از تشتي زرين نهـاد و  سرش را بر
 ،ولي ساعتي بعد ،علف ريخت جايي خشك و بي خون را در ،افراسياب

  . نام گرفته است »خون سياوشان«آن خون روئيد كه  از گياهي
غبـاري   و چنان گـرد  ناگهان بادي تند وزيد و ،شدن سياوش كشته با

تـاريكي   ناگاه همه جا در .به هوا برخاست كه روي خورشيد را پوشاند
 سـپاهيان افراسـياب   .ديـد  چشم را نمـي ، اي كه چشم گونه هب ،فرو رفت
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زره دشـنام   بـه گـروي   گشـتند و  خويش مـي  نگران به گرد دل پريشان و
  :از آن سو ،دادند مي

  جهاني زگرسيوز آمد به جوش     ز كـاخ سيـاوش برآمـد خـروش

نـان بـه سـوي افراسـياب     ك نالـه  سـرزنان و  فرنگيس موي افشان، بر
يس خشـمگين  گگفتار فرن افراسياب از. شتافت و به او نفرين بسيار كرد

ـ    بزرگـان و  .چوب بزنند دستور داد تا او را با شد و  افرمانـدهان سـپاه ب
نفـرين   شنيدن ايـن فرمـان سـخت انـدوهگين شـدند و بـه افراسـياب       

سـپاه   از چشـمان گريـان   اندوه فراوان و پيلسم با ،آن ميان از. فرستادند
فرمان شاه تـوران آگـاه    به سوي پيران حركت كرد تا او را از جدا شد و

  .كند
 ،گرفتـاري فـرنگيس آگـاه شـد     وشدن سـياوش   كشته پيران چون از

 پس از درنگ به راه افتاد و بي او. خشم به جوش آمد اندوه و روانش از
 در. اه افراسياب رساندگخود را به لشكر ،تاختن شب اسب دو روز و دو

دسـتور كشـتن    ،تن از نگهبانـان خـود   آنجا آگاه شد كه افراسياب به دو
 به آنـان سـيم و   رساند و نپس خود را به نگهبانا. فرنگيس را داده است

نـزد   ،پـس از آن . خود درنگ كننـد  كار خواست تا ساعتي در زر داد و
خدا شرم نكـردي كـه افسـون اهـريمن      تو از« :گفت رفت و افراسياب
 دير يـا  بدان كه اين خبر؟ گناه فرمان دادي به كشتن سياوش بي شدي و

بـه   اوشخـواهي سـي   ايـران بـه كـين    و پهلوانـان  رسـد  زود به ايران مي
! اي مرد. خواهند كرد سياه ما روزگار را بر تاخت و زمين خواهند توران
آيا كشتن داماد كافي نبود كه اكنون فرمان به كشتن ! چه شده است تو را
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 گنـاهي كـه در   كـودك بـي   بـا  بدان كه اگر فرنگيس را؟ اي دخترت داده
اگـر  ! اي شـاه ! ياد خواهـد كـرد   تو جهان به بدي از ،بكشي ،شكم دارد

سـراي    به تا به من بسپار او را، آور شده است برايت رنج ديدن فرنگيس
بـه ايـن جهـان     هنگام كه كودكش پا آن. نگهداري كنم او از خود ببرم و
  ».حقش روا داري چه خواهي در هر آورم تا نزد تو مي را گذاشت، او

پيـران  . سـپرد  فرنگيس را بـه او  افراسياب سخن پيران را پذيرفت و
 در. بـه خـتن بـرد    دست نگهبانان رهانيد و فرنگيس را از شد و انشادم
  :گفت شپيران به زن. سپرد »گلشهر« او را به زنش ،آنجا

  ببيـن تا چه بازي كند روزگار    همـي باش پيشش پرستار وار

  زاده شدن كيخسرو

 او ،ها شب كاخ پيران مدتي گذشته بود كه شبي از يس درگاقامت فرن از
يـك دسـت شمشـير     حالي كه در سياوش در. خواب ديدسياوش را به 

برخيـز كـه   «: بـه پيـران گفـت    ،دستي ديگر شمعي روشـن  در داشت و
  ».آيد كيخسرو به دنيا مي زيرا ،سرور است هنگامه جشن و

شـادماني   با رد وكزنش گلشهر را بيدار  خواب برخاست و پيران از
را بـه خـواب    اكنـون سـياوش   من هم! و نزد فرنگيس برو برخيز«: گفت
  ».دنياآمدن پسرش خبر داد او از و ديدم

 هنگامي كه به اتاق او. شتابان نزد فرنگيس رفت گلشهر برخاست و
 تندي بازگشت و هب ،پس. كنارش ديد گون را در كودكي خورشيد ،رسيد

. ه اسـت دببين كه يزدان پاك چه آفري بيا و«: ان به پيران گفتدلبي خن با
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» .گويي هم اكنون شايسـته تاجگـذاري اسـت    اين كودك چنان است كه
. اندام شاد شد درشت ديدن آن كودك زيبا و از پيران نزد فرنگيس آمد و

مهر اين كـودك سـخت بـه    « :گفت پس از سپاس آفريدگار به فرنگيس
 نخـواهم گذاشـت   ،بندم جدا كند بند از اگر افراسياب. دلم نشسته است

  ».به او آسيبي برساند
پـس   پيران نزد افراسياب رفت و ،امداد رسيدب چون شب گذشت و

چاكرانت يكي  و خدمتگزاران مژده بده كه بر! شاها«: ستايش او گفت از
زيبايي مانند مـاه   كه از فرنگيس كودكي به دنيا آمده از .ديگر افزون شد

چنـان كـه    ،گـرد اسـت   ت فريدونيبه رخساره همانند نيا او. درخشد مي
  ».ان كودكي بازگشته استبه دور ه ودزنده ش او گويي

 نويدبخش بود كـه افراسـياب را در   سخنان پيران چنان اميددهنده و
امـا  ؟ انديشيد كه بـا ايـن نـوزاد چـه كنـد      مي افراسياب. فرو برد انديشه
  :ناگهان

  كزو دور شد جور و بيداد و كين  آفريـن     چنـان كـرد روشـن جهـان

فـرنگيس   به سـياوش و ستمي كه  از كرد كه افراسياب خداوند چنان
 شاه توران گـر . ن كيخسرو چشم پوشيدتكش از پشيمان شد و ،كرده بود

به پيـران   ،پايان كار خود بيم داشت اما چون از ،چه كيخسرو را بخشيد
در آنجـا   بـه شـبانان بسـپرد تـا     سفارش كرد كه كودك را به كوه ببرد و

د خـويش نيـز   نـژا  ازضمناً . هنر چيزي نياموزد دانش و شود و از بزرگ
  . آگاه نشود
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  سپردن كيخسرو به شبان

چوپانان كوهستان را كه  يكي از به سراي خود رفت و شادماني پيران با
سـفارش كـرد كـه     سـپس بـه او  . خواسـت  نزد خـود  ،آشنايانش بود از

 .تــربيتش بســيار بكوشــد و نگهــداري در و را بــه كــوه ببــرد كيخســرو
زر فـراوان   او را بـا سـيم و   د وسان پيران، كودك را به چوپان سپر بدين

  .روانه كوه كرد
پوسـت   چـوب و  از او. هفت سالگي بسيار شجاع بـود  كيخسرو در

  :اما ،رفت به شكار مي ساخت و حيوانات براي خود تيروكمان مي
  چو ده ساله شد، گشت گردي سترگ      به جنگ گراز آمد و رزم گرگ

شـكوه   بـا  ران آمد وپس به نزد پي. بيمناك شد، چوپان كه چنين ديد
چندي پيش به شـكار آهـو    تا. ام من تاكنون چنين كودكي نديده«: گفت

اي كن  دركار او چاره. رود و پلنگ مي ولي اكنون به شكار شير ،رفت مي
  ».من نزد تو شرمنده شوم به وي گزندي رسد و تا مبادا

  »ـتنماند نژاد و هنــر در نهف«      :و بشنيد پيــران، بخنديد و گفتچ

سپس بر اسب نشست و همراه چوپان به كوه رفت و نوجوان را نزد 
پيـران از  . كيخسرو پيش دويد و بر دست پيران بوسه زد. خود خواست

او را در . ديدن چنان نوجوان بلندباال و نيكورخساري، بسيار شادمان شد
كيخسرو كه تا . همتا را ستايش بسيار گفت آغوش گرفت و آفريدگار بي

. م از كسي مهري نديده بود، از رفتار پيران بسـيار شـادمان شـد   آن هنگا
اي چنـين رفتـار    زاده كه بـا شـبان   هستي تو مرد مهربان و بزرگي«: گفت

چشمانش خانـه   و» .سپاسگزاري كنم تو دانم چگونه از من نمي. كني مي
 از سخن كيخسرو به ياد سـياوش افتـاد و دلـش پـر     پيران از. اشك شد
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چنـين مگـو   . سخنت آتش به جانم زدي با! اي فرزند« :گفت. اندوه شد
» ؟چگونـه « :پرسـيد  شگفتي كيخسرو با» .بزرگي هستي خاندان كه تو از

پس به سراي من بيا تا آنچـه  . دارم تو من سخنان بسيار با «: پيران گفت
آنچـه تـو بگـويي بـه     « :گفت سرو شاد شد وخكي» .دانم با تو بگويم مي

  ».شنوم گوش جان مي
 سپس او را با. آن نشاند كيخسرو را بر شبان اسبي گرفت و از پيران

داسـتان   خود نشاند و كنار در او را ،در آنجا. خود به سراي خويش برد
دانســتن  كيخســرو از. ســياوش را بــراي او بازگفــت ،زنــدگي پــدرش

  . كينه افراسياب را به دل گرفت اندوهگين شد و سرگذشت پدر
 پيران را نزد خود خواسـت و  اسيابروزگاري سپري شد تا شبي افر

  . پايان كار خود سخت بيمناكم بدان كه من از« :پريشاني به او گفت با
  بپيچد، همي غم ز دل نگسلم  كز انديشه بـد هميشــه دلـــم

  تـو گويي مرا روز شد ناپديد  از اين كودكي كز سياوش رسيد 

 شـت پـدر  سرگذ از ،بتواند نياكـان خـود را بشناسـد    بيم دارم كه او
بـدانم كـه    اما اگر ،خواهي او برآيد پي كين در آنگاهخويش آگاه شود و 

 ،گذارم نزد شباني پرورش يابد نمي ،داند گذشته پدرش چيزي نمي او از
نـزد مـادرش خـواهم     بلكـه او را  ،زيرا چنين كاري شايسته من نيسـت 

 در« :پيران گفـت » .دو به آسودگي روزگار خواهيم گذراند هر فرستاد و
كودكي كه به دور  زيرا! انديشد گونه مي شگفتم كه چرا شهريار دانا بدين

تواند  چگونه مي ،ميان جانوران كوه روزگار گذرانده است در مردم و از
اگر شاه سوگند ياد كند كـه آسـيبي بـه    ؟ گذشته خود آگاه شده باشد از
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او  خـود بـا   درنگ به درگاه خواهم آورد تا بي را او ،رساند كيخسرو نمي
  ».دانشش آگاه شود و خرد از به گفتگو بنشيند و

فريدگار بزرگ سوگند يـاد  آبه  ،شنيدن سخن پيران افراسياب پس از
شاه سپاسگزاري كرد  پيران از. كرد كه به كيخسرو آسيبي نخواهد رساند

اي « :گفـت  كيخسـرو را فراخوانـد و   درنگ به سراي خـود آمـد و   بي و
خواهم تو را نزد افراسـياب   اكنون مي .خوب به سخنم گوش بده! فرزند

 ،پـس . خردت آگاه شـود  و دانش از و بيازمايد خواهد تو را او مي. ببرم
 را خود زبان آور و سخنان بيهوده بر تواني مي هاي او تا برابر پرسش در

 سـرافرازي تـو در   به ياد داشته باش كه آزادي و. همچون ديوانگان بنما
  ».بس است و اين كار

. بـا او بـه درگـاه شـاه رفـت      را پـذيرفت و  سـخن پيـران  كيخسرو 
كيخسـرو نيـز    پرسـش آغـاز كـرد و    او از ،ديدن كيخسـرو  اافراسياب ب

شنيدن سـخنان   اشاه توران ب. زبان آورد بيهوده بر خردانه و هاي بي پاسخ
اكنـون خـاطرم   «: به پيران گفت لبخندي زد و ،مايه كيخسرو آشفته و بي
بـد   از خـوب و  كه اين نوجوان ديوانه اسـت و دانستم  زيرا ،آسوده شد

اكنون . به ما آسيبي نخواهد رسيد او طورحتم از به. داند روزگار هيچ نمي
  ».زندگي كند او تا با تواني كيخسرو را نزد مادرش بفرستي مي

 در شـادماني  او بـا . پيران همراه كيخسرو به سـراي خـود بازگشـت   
سـالح    اسـب و  زر فـراوان و  سـيم و  ،بـه كيخسـرو   خزانه را باز كرد و

كيخسـرو بـه   . گـرد فرسـتاد   مـادرش را بـه سـياوش    سپس او و. بخشيد
  .جايگاه پدر زندگي آغاز كرد در گرد رفت و سياوش
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  و افراسياب  رستم                     

  به ايران لشكركشي افراسياب

پـرده خـاك    رخ در نـه سـال فرمـانروايي    هنگامي كه گرشاسب پس از
فرصت  هر تورانيان كه در .اوضاع كشور رو به آشفتگي گذاشت ،كشيد

بار نيـز   اين ،آوردند به ايران يورش مي شكستند و را مي پيمان صلح خود
  ،چنـين بـود كـه شـاه تـوران      .اي بـه مغزشـان راه يافـت    چنين انديشـه 

1آمودريـا  از« :به پسر جنگجويش افراسـياب چنـين پيغـام داد    ،»پشنگ«
 

كـه ايرانيـان    مگـذار . پريشان كـن  آن سرزمين را بتاز و به ايران بگذر و
  ».تخت بنشانند بر شاهي برگزينند و

سرمسـت   ،كشورگشايي عالقه بسيار داشت افراسياب كه به جنگ و
چندي نگذشت كه  ،گران رو به سوي ايران گذاشت سپاهي شادمان با و

بدون  چون كشور را پهلوانان .سراسر ايران پيچيد او در خبر لشكركشي

                                                      
  ن مرز بين ايران و توران در روزگاران گذشته رود جيحو. 1
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 پهلوان بـزرگ  به سوي زابلستان روي نهادند تا از ،سرور ديدند رهبر و
پـس  . اوضاع پريشان كشور شكوه كنند از ياري بخواهند و »زال«، ايران

 شـد و  ادرازبـه  گفتـار  . او بـه گفتگـو نشسـتند    با و به اقامتگاه او رفتند
از آن  !اي زال« :آنهـا گفتنـد  . ددرشتي كشـي  هافسرده ب سخن پهلوانان دل
يك  ،پهلوان ايران شدي تو و درگذشت »سام نريمان« هنگام كه پدرت 

ايـن سـرزمين    زيـرا در  ،بـه خـود نديـديم    روز روي آسايش و آرامش
تيـغ   اكنون باز هم افراسياب. شكست نبرد بوده است و پيوسته جنگ و

دگر بار هنگامه كـارزار و نبـرد   . آيد به سوي ما مي و است بركف گرفته
  ».زمين بتازد ايران دشمن بر مگذار پس سستي مكن و. ده استرسي فرا

از  ،بدانيـد « :چنين پاسـخ داد  آزرده شد و سخنان پهلوانان دل زال از
كسـي ماننـد مـن در راه     ،گذاشتم ركاب پا در آن هنگام كه به جاي پدر

 و شـناختم  روز نمـي  شـب و  ،جنـگ  در. زمين شمشير نزده اسـت  ايران
روز نبرد، همچـون توفـان    در. هراس بودند ن درزخم گرز م دشمنان از

كنم كه ديگـر   ولي چه ...كوبيدم هم مي در را دشمنان صف و غريدم مي
بـاالي همچـون سـروم را     زمانه روزگار جواني من سپري شده است و

زيـر پـايم    را از نيـرويم  تيزتك تـوان و  اسب مانند كمان خميده كرده و
  ».ربوده است

صدا ديده به دهـان او   بي خاموش و ،لوانانپه. شد زال دمي خاموش
يـاري   آشـفته نباشـيد كـه بـا    « :افـزود  و سري جنباند زال. دوخته بودند

كـه   اي روييـده اسـت   ريشه اين درخت كهـن شـاخه   از، آفريدگار توانا
  :گسترد همه جا سايه مي و بر كشد سر به آسمان مي زودي هب
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  ، كـــاله مهـيبزيبــد بـرو بــر  كنون گشت رستم چو سرو سهي

  كــزين تازي اسبان نشايـد همـي  يكـي اسب جنگيش بـايد همـي

  زهر سو كه هست انجمـن  بخواهم  بجويـم يكـــي بـــاره پيلتـن

رسـتم   از. بياورنـد  را به اينجـا  هاي اسب گله تا خواهم مهترها مي از
 كـنم تـا   او گفتگو مي با سپس. خود برگزيند خواهم تا اسبي براي نيز مي

او  افراسـياب بـرود و داد ايرانيـان را از    تواند به جنگ با بدانم كه آيا مي
  »؟بگيرد

پـس  . به شهر خود بازگشتند شادمان شدند و سخنان زال پهلوانان از
چـه پـيش   «: رستم پرسيد. رستم را نزد خود خواست ،زال ،آنان رفتن از

ن زال داسـتا » اي پـدر؟  ،كـه گـرد انـدوه بـر رخسـار داري      آمده اسـت 
 :گفـت  خنديد و رستم. ميان گذاشت پسر در را با افراسياب لشكركشي

زال بـه  » .خـواهم رفـت   اندوه به دل راه مده كه من به جنگ تورانيـان «
همچـون پـيالن    فرزنـد پهلـوان كـه تنـت     اي«: گفت و رستم نگريست

 بدان كه كـاري سـخت در  ! بلند هستي به باال مانند سرو و زورمند است
 خـواب و آرام و  درد اسـت و  كـه بسـيار پـررنج و   كـاري   ؛پيش داري

دانم كه هنوز زمان رزم تو فـرا   مي! پسرم. خواهد گرفت تو آسايش را از
 ولي به سـال  ،به اندام پيلتن زيرا تو گرچه به باال بلندي و، نرسيده است

مـن   آخـر . شادي كودكانه سـركني  و با بازي را بايد روزگارت اندكي و
؟ و پهلوانـان كـارآزموده روانـه كـنم     با يالن نبردچگونه تو را به ميدان 

اكنون بگـو  ؟ ريزند آسمان ستاره فرو مي تيرشان از و واناني كه با تيغلپه
  »چه نظري داري؟ رزم نبرد و تا بدانم كه درباره
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  نامجــوي اي نامـور مهتــر« :كه  چنين پاسخ آورد رستم  بدوي

  !هــر انجمــن دليري نمـودن به  همانا فراموش كـردي ز مــن

  گمانم كه آگــاه بــد پهلـــوان  ز كوه سپند و ز پيـل ژيـــان

  نماند به من در جهان بوي و رنگ  كنون گر بترسم ز  پور پشنـگ

  نه هنگام ننگ است و بگـريختـن  كنون گاه رزم است و  آويختن

شـود، نـه در    كه مرد در جنگ آبديده و كارآزموده ميبدان ! اي پدر«
روم و از او  پس، من به جنگ افراسياب مـي . وردن و خوابيدنگريز و خ

اي دلير جوان كه بزرگ «: زال گفت ».و سپاهش هيچ ترسي به دل ندارم
از كوه سپند و پيل سپيد گفتي و ! نامداران و پشت و پناه پهلوانان هستي
ها با همه سختي، از رزمي كه تـو   دلم را شاد كردي، اما بدان كه آن رزم

او . شناسـم  مـن افراسـياب را مـي   . انـد  تر بوده داري بسيار آساندر پيش 
براي همين بيم دارم كه همچـون تـو   . مردي جنگجو و كارآزموده است

هاي نيرومنـد و   رستم به دست ».كودكي را به ميدان نبرد با او روانه كنم
بدان كه يزدان پـاك ايـن   ! اي پدر« :اندام تنومند خود اشاره كرد و گفت

وار را براي رزم آفريـده اسـت، نـه بـازي و خـورد و       ند و پيلتن نيروم
كـنم،   تو مرا به جنگ بفرست تا ببيني كه وقتي كمان به زره مـي . خواب

تيغ من به روز جنگ همچون ابـر  . ريزد چگونه ستاره از تركشم فرو مي
بارد، ابري كـه بـارانش خـون دشـمن اسـت، گـوهر آن تيـغ، آتـش          مي
اگر زره برتن كـنم، زمـين   . سوزاند مي  پيالن را افروزد و نوك آن مغز مي

دژ و برج و بارويي كه زخـم  . شود و زمان از زخم تير من پر انديشه مي
ريـزد،   هايي را كه بر سرش مي گرز مرا ببيند، ديگر زخم منجنيق و سنگ

خواهـد   با زخم نيزه من، از دل سـنگ خـون بيـرون   . از ياد خواهد برد
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، كـوه بلنـد   خواهم كـه همچـون   من اسبي مي، اربراي اين ك ،و اما ...زد
ماننـد   همچون باد تيزرو باشد تا بتواند پيكر كـوه  همچون پيل نيرومند و

اي از  خـواهم كـه همچـون پـاره     من گرزي مي. پشت خود بكشد مرا بر
پشـت پيالنشـان را    سر دشمنان را بكـوبم و  ،تا با آن باشد سنگين ،كوه

آتش برآن كارگر نباشد  و ببر كه آب پوست خواهم از مي زرهي. بشكنم
سـپاه   چنان رزمي بـا ، اگر اينها فراهم شود. تير از آن گذر نكند و نيزه و

 چنان تيرهـايي رهـا  . از ابر خون ببارد ميدان جنگ كنم كه در مي دشمن
مـاه   هـايي خـواهم پرانـد كـه از     چنـان نيـزه  . بگذرند كنم كه از آهن مي

 و آنان زنده نمانـد  رم كه يك تن ازب دشمن يورش مي چنان بر. بگذرند
  ».وجود آنها پاك شود ايران از آلودگي كشور

زال چنان شيفته گفتار او شـده بـود كـه     غريد و رستم چون شير مي
اي « :پس با شادماني گفت. او كند خواست جان خود را فداي مي گويي

 خـاك  سـازم تـا دشـمن را از    هرچه خواهي برايت آماده مي! فرزند دلير
  ».ران بيرون برانياي

  كزو دارم اندر جهان يادگـار  گــرز سـام سـوار  بيارم برت

  كه جاويد بادي تو اي پهلوان  فكندي بـدان گـرز پيل ژيـان

گرشاسب پدر به پسـر رسـيده    كه از گاوسر را گرز زال فرمان داد تا
نيـاي   رستم با ديدن گـرز . رستم آوردند براي ،اكنون در اختيار او بود و

دسـت   گـرز را در  او. بـه پـدرش زال آفـرين گفـت     شاد شـد و  ،خود
تـن   و ايـن گـرز   خـواهم كـه بتوانـد    اكنون اسبي مي« :گفت چرخاند و

  ».پيكر مرا با خود ببرد كوه
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خدا خواست تا  از باالي پسر خيره شد و و بر و كوپال و لزال به يا
  . پناه خود بدارد در او را

  رخش را  ،گرفتن رستم

 ،بـود  سيستان هاي اسبي را كه در اران فرمان داد تا تمام گلهد زال به گله
گذراندنـد،   برابر رستم مي طور كه آنها را از سپس همان. به زابل آوردند

كمند  كه رستم با اسبي را اما هر ،1خواندند ،داغ شاهان را كه بر آنها بود
 فشرد، از مي گذاشت و مي پشتش دست بر كشيد و گرفت و پيش مي مي
ميـان   تا اينكه از. گذاشت شكم بر زمين مي كرد و وي او كمر خم مينير

ناگهان مادياني  ،گذشتند برابر رستم مي كه از هاي رنگارنگي گله يكي از
گـوش حيـوان    دو. مانست اش به شير مي پديدار شد كه سينه خاكستري

از پـي آن  . باريـك داشـت   كمـري  و ستبر گردني بود و زمانند خنجر تي
بـود   پاهاي او درست مانند مـادرش  و سينه و اي آمد كه سر هرّك ،ماديان

  :بلند داشت دمي افشان و سياه و چشماني
  چو داغ گل سرخ بر زعفران    تنش پر نگار از كران تا كران 

در  ،رنگ آراسته شـده بـود   هاي سرخ نگارش كه به لكه پر تن بور و
 همچـون  به باال ه اسبكرّ. ماه زيباتر بود شب از در و ،روز از خورشيد

رستم . به زهره همچون كوه بيستون بود و ،پيل مست مانند به نيرو شتر،
ه را خواسـت كـرّ   تـاب داد و  كمنـد كيـاني را   ،هكرّ با ديدن آن ماديان و

اسـب ديگـران را   ! اي پهلوان بزرگ«: بگيرد كه ناگهان چوپان پير گفت

                                                      
هـا را داغ   شـد، روي ران اسـب   در گذشته با مهر فلزي كه در آتـش گداختـه مـي   . 1

  . كنند كار را اكنون با گوسفندان مي اين. كردندتا آشكار باشد كه اسب از آن كيست مي
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من بـر  «: سيدپر چوپان نگريست وبه شگفتي  رستم با» .براي خود مگير
پس چگونه ممكن است از آن كسـي  . بينم ران اين اسب هيچ داغي نمي

اگـر ايـن اسـب داغـي بـر ران      «: گفت چوپان سري تكان داد و» باشد؟
ايـن اسـب   . رسـد  به سبب اين است كه دست كسي بـه آن نمـي   ،ندارد

همه جـا سـخن    در ها شهره شده و ميان چوپان چنان رمنده است كه در
نظـر تنـدي همچـون     مـا ايـن اسـب را كـه از    . ندي اوستت يزي وت از

» رخـش رسـتم  « ،اسـت  ماننـد آتـش   ،به رنـگ  روان و، بهاري رودخانه
ه شود كه اين كرّ سه سال مي؟ نم صاحب آن كيستاد ولي نمي. ناميم مي

بسـياري از بزرگـان   . رسـيده اسـت   سـواري  و گـذاري  به مرحلـه زيـن  
به  موفق هيچ يك اما تاكنون ،ندبرگزين اند كه آن را براي سواري خواسته

ماننـد شـير    ،بينـد  سوار را مـي  كمند و اند، زيرا مادرش تا اين كار نشده
دانـد كـه    كس نمي هيچ! اي پهلوان .برد به كمندانداز يورش مي و غرد مي

بـه گـرد    دسـت بـردار و   پس تو نيـز ! اش چيست هكرّ و راز اين ماديان
  ».چنين اژدهايي مگرد

دانست كـه اسـب دلخـواهش     ،چوپان خن پيرمردرستم به شنيدن س
بـه بنـد    ه راكرّ سر انداخت و كمند كياني را درنگ بي ،پس. است همين
  :اين هنگام ولي در. آورد

  همـي خواست كندن به دندان سرش  بيامــد چو شيـر ژيـان مـادرش

  ز آواز او خيـره شــــد  ماديـــان  بغريد رستـم چــو شير ژيـــان

  به خاك اندر افتـاد لــرزان تنـــش  بر سـر و گردنـش يكي مشت زد

  سراسيمه چـون باد برگشـت از اوي  به سوي گلــه تيــز بنهـاد روي
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به سـوي خـود    اسب را كمند را كشيد و، زمين فشرد بر را رستم پا
پهلوان دست بـر پشـت    ،برابر رستم ايستاد پس از آنكه رخش در. آورد

جـاي خـود تكـان     امـا رخـش از  ، فشـرد  نيروي بسيار با و آن گذاشت
ايـن همـان   « :گفـت  خـود  با شادمان شد و ،رستم كه چنين ديد. نخورد

  ».آموزش دهم پس بايد او را. خواستم اسبي است كه مي
رخـش همچـون بـاد بـه     . برآن نهيـب زد  و رخش نشست رستم بر

 ،تـاز   تاخـت و  مدتي رستم پس از. جنبش درآمد و سوار را با خود برد
 بهاي اين اژدهـا چنـد اسـت و   «: و از او پرسيد بازگشت وپان پيرنزد چ

 نگـاهي ژرف  پيرمرد بـه رسـتم  » تواند برآن قيمت بگذارد؟ چه كسي مي
زمـين را از   برو با اين اسب برزم و ايـران  ،اگر تو رستمي «: گفت كرد و
ايـران   بر دشمن رهايي ببخش كه بهاي اين اسب به اندازه بوم و چنگال

  ».است
. فتگهمچـون گـل شـ    رخسـارش  خنـده شـد و   سـتم پـر از  لب ر

راهـي   رنـگ زيـن گذاشـت و    رخش گل سپاس گفت و بر آفريدگار را
تهمـتن   .آغـاز كـرد   رستم آموزش رخش را ،همان روز. پدر شد سراي
دانست كه رخش نه تنها بـه نيـرو   ، گونه كه سرگرم سواركاري بود همان

رخـش  . اسـت  رهـوش سرشـاري نيـز برخـوردا     بلكـه از ، همتاست بي
چنـان شـد كـه مـردم      و گرفت دادن را فرا روش سواري زودي راه و هب

. زخم دور بمانـد  چشم و گزند كردند تا از اسپند دود مي هرشب براي او
  :بسيار خشنود شد ،زال كه چنين ديد

  ز رخش  نو آيين و فرخ سوار    دل زال زر شد چو خرم بهار

  و فردا نيامـدش يـاداز امروز     در گنج بگشاد و دينــار داد
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  سوي افراسياب ،لشكركشي زال

 خـروش كـوس وكرنـا و   . بـه راه افتـاد   زال سپاهي بزرگ آماده كـرد و 
 در .زابلستان را پركـرد  هم آميخت و پيكر در صداي پيالن تنومند و كوه

ـ   زابلستان يكسره جنب و اي كـه گـويي زمـين بـه      گونـه  هجوش بـود، ب
همراه سيل خروشان مردم بـه   رخيزيد وب جا از« :زد كه مردگان بانگ مي

جان شسـته   زابل بيرون آمد كه همگي دست از سپاهي از» !رويد جنگ
زال و پهلوانان  ،پس آن در پيشاپيش سپاه، رستم پهلوان بود و در. بودند

راه  بـي  راه و و بيابـان  دشت و .گرم چشيده روزگار سرد و سالخورده و
 در. اي نمانـده بـود   اي پريدن پرندهكرده بود كه جا بر چنان لشكر پر را

سپاهيان از زابل پا  ،بوستان شكوفه باغ و زمين و سرسبزي هنگام و بهار
 شهر، هنگام گذر از هر در. پيش گرفتند را در راه ري بيرون گذاشتند و

افراسـياب  . آنان پيوستند تا به جنگ افراسياب بروند گروه به مردم گروه
خود لرزيد و خـواب   آگاهي پيدا كرد، بر رسيدن سپاهيان ايران چون از

1منطقه خوار در او سپاه خود را آراست و. ياد برد را از آرامش و
يعنـي   

سپاهيان ايران نيز به نزديك . اردو زد لشكريان افراسياب فرسنگي دو در
 بزرگان سـپاه و  ،زال ،پس از آنكه در چادرها آرام گرفتند .خوار رسيدند

جنـگ بـا    درباره آراستن سـپاه و  آنان با و واستنزد خود خ پهلوانان را
 من لشكر ،گونه كه آگاهيد همان«: سپس ادامه داد. سخن گفت افراسياب

ايران نيز پيوسته سپاهيان  سرتاسر از ام و را به اينجا كشانده كابل زابل و
سامان  كشور با رهبر نگهداري كار جنگ و اما ،پيوندند بسياري به ما مي

اينجـا   اكنون كـه بـراي نبـرد همگـي در    . ايم بهره از آن بي گيرد كه ما مي

                                                      
  اي بين ري و ورامين  منطقه.  1
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چه  ،دشمني يورش آورد، كشور از اگر به گوشه ديگري، شويم آماده مي
 فرمانروايي داشته باشد تا فرماني دهد و آيا كشور نبايد شاه و؟ بايد كرد

اكنـون  ، پـس ؟ بوم روانـه كنـد   اين مرز و و به آن سوي لشكري بيارايد
ايـن   نگهبـان  فرمـانروا و  كيانيان برگزينيم تـا  نژاد از كسي شايسته است
  ».سرزمين باشد

چنـين كسـي را    مـا «: ولـي گفتنـد   ،نـد تبزرگان سـخن زال را پذيرف 
  »؟كجاست در كيست و داني او مي تو آيا. شناسيم نمي

 كسـي داده كـه در   به من نشـان از  موبد موبدان! بله« :زال پاسخ داد
تواند اين سـرزمين را بـا    مي و بخت جوان دارد و او فرّ. البرز كوه است

  ».كند داد رهبري آئين و
 خواسـتند تـا   او از و شـدند  خشنود سخن زال پهلوانان از بزرگان و

  .را به سامان برد خود، كار

  البرز كوه را از كيقباد ،آوردن رستم

اكنـون   هـم ! اي فرزند پهلـوان «: گفت زد خود خواست ون را رستم ،زال
نـژاد   جـواني از ! به سوي البـرز كـوه بتـاز    درنگ برگير و بينبرد  سالح

بگـو كـه    و بفرسـت  او درود بـه . آنجاسـت  در» كيقبـاد «به نام  فريدون
 خـود بـه اينجـا    با را او ،پي آن در اند و ايرانيان تو را به شاهي برگزيده

 هفتـه  از دو تو نبايـد بـيش   بازگشتن كه رفتن و به ياد داشته باش! بياور
  ».كنار سپاه باشي بايد در تو پيش است و ا جنگ درزير ،شود

سپس .برخاست بوسيد و زمين ادب ،پدر شنيدن سخن از رستم پس
بـه هنگـام    رسـتم . به سوي البرز كوه به راه افتـاد  رخش شد و سوار بر
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 زنـي  گشـت  كـه سـرگرم  ، دشـمن  نگهبانان به گروهي از، دشت از گذر
 تهمتن. يورش آوردند به سويشنگهبانان با ديدن رستم . برخورد، بودند

 تورانيـان  بـا  آنگـاه . گونـه بـرآورد  1فريادي تنـدر  گرز گاوسر را كشيد و
 شـد و  اسب واژگون مـي  از ،كوفت ي ميزكه گر به هر. سرگرم نبرد شد

كشـته پشـته    از ،تاخـت  سـو كـه مـي    رستم به هر. سپرد دم جان مي در
تـرس   نيـز از  گروهي و توران كشته شدند دليران از گروهي. ساخت مي

بـار   دلي پردرد و چشـماني اشـك   آنان با. پيش گرفتند جان راه گريز در
افراسـياب  . او رسـاندند  داستان خود را به آگاهي و رفتند نزد افراسياب

را نزد خود  »قلون« به نام پهلوانان توران يكي از سخت خشمگين شد و
 زبـده و  سـواران  به او فرمان داد تا بـا گـروه زيـادي از    سپس. خواست

 او ببنـدد و  بـر  راه را ،بازگشـت  در پي رستم روانه شـود و  جنگجو در
بـه نزديـك   . البرزكوه تاخـت  رستم به سوي ،از آن سو. بگيرد جانش را

سبز و خرم قـرار   ميان باغي ديد كه در جايگاه باشكوهي ،كوه كه رسيد
  . داشت

  نوجــوانگـه مـــردم  نشستــن      درخـتان  بسيـــار   و  آب  روان

  بر او ريخته مشك ناب و گــالب     يكي تخـت بنهـاده نـزديـك   آب

  گـاه نشسته بـر آن تخـت در سايه     جـواني بـه  كـردار  تـابنـده مـاه

پهلوان دسـت   گروهي تخت نشسته بود و سايه درختان بر جوان در
هـا بزمـي    جـوان  ،برابـرش ايسـتاده بودنـد    به سينه و گوش به فرمان در

 گونــه خــوردني و ه در آن همــهكــاي گســترده بودنــد  ســفره و آراســته
 بـا  و رفتنـد  به پيشـبازش  ديدن رستم اها ب جوان. شد ديده مي آشاميدني

                                                      
  رعد  .1
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 پس آنگـاه در  .لب به دندان گزيدند، باالي او و بر و ديدن يال و كوپال
ها لب بـه   رستم عزم گذر كرد كه جوان. تعظيم فرود آوردند برابرش سر

 ازاينجـا مگـذر كـه تـو در    ! اي پهلوان نامدار« :گفتند و ز كردندسخن با
كنـار مـا    سـاعتي در  بيـا و  .ميزبـان  تو ما بر سرزمين ما مهمان هستي و

 شـما  از« :رستم گفت» .رنگين كن ات وجود پرمايه با بزم ما را بنشين و
بـراي   زيرا، نيست كار من روا ولي بايد بدانيد كه درنگ در. سپاسگزارم

 آنجا بايد كسي را در. چه زودتر به البرز كوه بروم بزرگ، بايد هركاري 
مـردم   گير بسياري دامن گرفتاري بمانم، رنج و اين كار باز اگر از بيابم و

 گروهي از و به سرزمين ما يورش آورده اكنون دشمن هم. شود ايران مي
ده هاي بسياري را بـه مـاتم عزيزانشـان نشـان     خانواده كشته و مردم ما را

 آسـايش و  نـه هنگـام   و رزم اسـت  اكنون زمان پيكار و ،بنابراين . است
  ».بزم

 يكـي از  سپس دمي خاموش ماندند و شنيدن اين سخنان ا باه جوان
كه براي چـه راهـي البـرز     توانيم بدانيم مي! اي پهلوان« :پرسيد ميان آنان
ان مردمـ  زيرا ما از؟ كني چه كسي را جستجو مي آنجا در و اي كوه شده

بگـو  . ايـم  گذار به اينجا آمده براي شادي و گشت و و آن سامان هستيم
رهنمـون   ،خواهي تو را سوي كسي كه مي ت دهيم وا شايد بتوانيم ياري

 بـه نـام كيقبـاد    پـاكيزه  پهلـواني  جستجوي من در« :رستم گفت» .شويم
يـاري   مرا ،داريد او اگر نشاني از. دادگر است فريدون نژاد او از. هستم

بـدان كـه مـن    « :تبزرگ آن جوانـان گفـ  ، اين سخنان شنيدن اب» .هيدد
خـود   با فـروغ  جان ما را ما فرود آ و كنار پس در. كيقباد را دارم ينشان

 انتظـار چنـين   در رستم كه گـويي » .روشن كن تا او را به تو نشان دهم
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جوانان . به كنار جويبار رفت رخش فرود آمد و چون باد از، سخني بود
آن جوان دست . كنار تخت بزرگ خود نهادند تختي در ،سار سايهآن  در

 !اي پهلـوان «: گفت ،تخت زرين نشاند رستم را گرفت و پس از آنكه بر
رسـتم پاسـخ   » ؟جويي مي را بگو بدانم براي چه او. قباد نام بردي تو از

آنان كيقباد را بـه شـاهي   . سرداران ايران براي او پيامي دارم من از«: داد
تا بـه البـرز    مرا فرمان داده است ،سپهبد ايران ،زر پدرم زال. اند يدهبرگز

 پايتخـت ببـرم تـا بـر    او را بـه  درنگ  بي سپس. قباد را بيابم كوه بيايم و
  ».تخت بنشيند

كيقبـاد   !اي پهلـوان «: گفت خنده شد و پر لب جوان، گفتار رستم از
  ».نشان دارم نام و فريدون دادگر از پدر پدر بر منم و

خـواهم   مي اگر اجازه دهيد،«: گفت ديدن كيقباد شاد شد و رستم از
تخت بـه   كيقباد از» .پهلوانان ايران را به شما برسانم سپهبد و درود زال
 پيـام پهلوانـان و   تهمـتن درود و . دل به گفتـار رسـتم سـپرد    زير آمد و

 ،چون سخن رستم به پايان رسـيد . به او رساند را يعني زال ،سرپهلوانان
آمـدن   به شادي ته دل خنديد و فرمان داد تا از .شادي تپيد ل كيقباد ازد

  .ي بر پا كنندجشن ،رستم
 : گفـت  برخاست و جا رستم از ،سپري شد كه به شادي چند ساعتي

  :پس. درنگ نيست ديگر جاي! اي شاه«
   »به ياري به نزد دليران شويم  كنون خيز تا سوي ايران شويم

ســپس بــه . اســب نشســت بــر رفت وپــذي كيقبــاد ســخن رســتم را
ــتن داد ــان رف ــانش فرم ــاد و رســتم و. همراه ســواران ري اســب  كيقب

 قلـون و . بـه رو شـدند   بين راه بـا سـپاهيان قلـون رو    كه در تاختند مي
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 .درنـگ آمـاده نبـرد شـدند     لشكريانش كه چشم به راه رستم بودند، بـي 
 و بـا  همراهش را به صـف كنـد   خواست سپاهيان، كيقباد كه چنين ديد

  :ولي ،قلون بجنگد

  تو را رزم جستن نيايـد به كـار  كاي شهريـار: تهمتن بـدو گفت

  همـانا ندارنــد با مــن نشـان  1و كوپال و برگستوان و رخش من

  نخواهـم جز ايـزد نگهدار كس  دل و گـرز و بـازو مـرا يـاربس

  كرد پخش گرزي، سواري همي به  واز جاي بركـند رخش بگفت اين

  ز بيني فـرو ريختـي مغــز سـر  را گـرفتـي زدي بـر دگـر يكـي

  به سر پنجه و بر زدي بـر زميـن  يكايك ربـودي سـواران ز زيـن

  شكست سر و گردن و پشتشان مي  شـان ز دست به نيـرو بينـداختـي
توفاني سهمگين وزيدن گرفتـه   ون هنگامي كه ديد رستم همچونلق

خشم بـه سـوي    ريزد، با زمين مي بر مانند برگ خزان است و يارانش را
 بـر  و زين بربايـد  سر از را اش را بركمربند رستم زد تا او نيزه.شتافت او

نيـزه   ،كند دستي بازي مي چوب كسي كه با اما تهمتن مانند ،زمين بكوبد
  :سپس. بيرون آورد دستش از و پيچاند او را گرفت و

  را بر زميـن نهاد آن بـن نيزه  بزد نيزه و بر ربـودش ز زيـن
زمين فرو كرد، چنان كه قلون همچون  اي در رستم نيزه را مانند ميله

سـپاهيان  . زد مـي  پـا  و سيخ كباب بپيچد، روي نيزه دسـت  مرغي كه بر
خانه  ترس در ،زار ديدند سردار خود را چنان خوار و توران هنگامي كه
  .باره رو به گريز نهادند به يك دلشان راه يافت و

                                                      
  .پوشيدند اوران قديم به هنگام جنگ ميپوششي كه جنگ: برگستوان .1
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 به سوي كوهسار رفت و ،هم شكست سپاه قلون را در تهمتن چون
 آنگـاه عـزم رفـتن كـرد و    ، رسيد شب فرا ساخت تا جايگاهي ،در آنجا

به سوي  ،آنكه بداند بي شبانه و ،آرايش سپاه پوش نيكو و كيقباد را با تن
 و موبـدان  و دانايـان  ،سـپس . گرمـي پـذيرفت    هب كيقباد را ،زال. زال برد
 آنـان از . كيقباد به گفتگو نشسـتند  اي با د كرد و هفتهسپاه را گر بزرگان

نظر شايسته پادشاهي  هر چون دانستند كيقباد از دري سخن گفتند و هر
  .سرش گذاشتند تاج شاهي را بر جشني آراستند و ،ايران است

  سال بود پادشاهي كيقباد صد

هـم آورد و بـه    گرد سپاهيان را پهلوانان و ،نشست كيقباد چون برتخت
سپس بـه همـه سـپاهيان    . آنان فرمان داد تا آماده جنگ با تورانيان شوند

را روانـه ميـدان    ايرانيان سپاهي بزرگ از ،روز ديگر دينار داد و م وهدر
 كيقبـاد و  ،پـس آن  پيشاپيش سپاه، رستم پهلوان بـود و در  در. نبرد كرد

كشتي در سپاه ايران چنان انبوه بود كه گويي زمين مانند . ديگر پهلوانان
ها  تيغ دشت سايه گسترده بودند و سپرها در. دريا به جنبش درآمده بود

 صداي بوق وكرنا و. درخشيدند همچون چراغ مي ،زير نور خورشيد در
سم اسب انبوه سواران  خورشيد ازگرد. رسيد به آسمان مي بانگ سواران

  . كرده بود گم انگار راه خود را
 ،يپور سـپاهيان ايـران را شـنيد   افراسياب چون صـداي شـ   ،از آن سو

برابر هـم   سپاه در چيزي نگذشت كه دو. لشكر آراست و آماده نبرد شد
كوس جنـگ برخاسـت و    دو لشكر بانگ شيپور و هر از. صف كشيدند

 آنگـاه از . تاركرد روي خورشيد را تيره و، سواران خاك سم اسب گرد و
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 !مـنم قـارن  « :نـگ زد با پهلوان به ميدان تاخـت و  »نرقا«  ،سپاه ايرانيان
خواهم كه بـه ميـدان    اكنون مرد مي. دليران پناه پشت و ،ايران از سواري
 ،ورد خواسـت آ هم چه نعره كشيد و قارن هر» ... .من نبرد كند با بيايد و

بـه سـوي تورانيـان     ،او كه چنين ديد. هيچ پهلوان توراني به ميدان نيامد
بـا تورانيـان كشـته شـده      جنگ برادر پيرش قباد كه در ياد. اسب تاخت

راسـت سـپاه    بـه چـپ و   ،انشمشـير بـرّ   پس با. دلش آتش زد بر ،بود
زد  بيم شمشـير مـي   و هراس بي او. سرگرم نبرد شد و دشمن يورش برد

شماسـاس  . رسـيد  بـزرگ تـوران   سـرداران  يكـي از  ،»شماسـاس « تا به
 اش نشست و او سينه شمشير قارن بر ،به خود آيد تا ولي شمشير كشيد،

 سـپاهيان . سپاه به كار قـارن خيـره ماندنـد    دو. اسب سرنگون كرد را از
  .خود لرزيدند ايران شاد شدند و تورانيان بر

  جنگ رستم با افراسياب

. كـرد  به ميدان نبـرد  آهنگ رفتن و به شوق آمد رزم قارن ديدن رستم با
آن مـرد  ، من بگو كه افراسياب با! اي پدر« :پرسيد رفت و نزد زال پس،

آئـين   و درفشش به چه رنـگ ؟ كجاي سپاه توران جا دارد دانديش درب
خـواهم چنـان    امـروز مـي   زيـرا  ،به من بنما او را؟ رزمش چگونه است

اگـر ايـزد توانـا    . بمانـد  ميان پهلوانان بـه يادگـار   كه در كنم جنگي با او
كوه نيز باشـد،   اگر به سنگيني گيرم و بند كمرگاهش را مي، م دهدا ياري

» .آورم كشان به نزد كيقباد و سپاه ايران مـي  كشان دارم و زين برمي سر از
خرد خود را به كار ببند و  هوش و بشنو و از من! اي فرزند«: زال گفت

جنگ همچون اژدهايي است كه بـه   بدان كه آن توراني در! جواني مكن
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درفـش  . بارد دشمن مي سر بر شمشير و تير دستش از ،دهان جاي آتش
 سـاق دسـت و  . كنـد  هـم بـرتن مـي    گ است و خفتان سـياه او سياه رن

گـوهر   زر و جاي زره آهنينش را با پوشاند و جاي را با آهن مي بازويش
. بنـدد  سـياه مـي   درفشـي كوچـك و   خودش نوك كاله بر. بندد آذين مي

يـك جـا آرام    هنگام جنگ در. نيرومند است بلند وافراسياب مردي باال
 را از او دور خـود . تـازد  آن سو مي همچون باد به اين سو و گيرد و نمي
  :اين را نيز بدان كه. سهمگين است جنگجو و دار كه مردي نگه

  »اگر بشنـود نام افراسيـاب  شود كوه آهن چو دريـاي آب

دل باش  من آسوده سوي از! اي پدر«: هراس گفت رستم بدون بيم و
برنـده   نيرو هم پيش بازو و شمشير و من است و آفرين نگهدار كه جهان

روزگـار   چنـان دمـار از  ، ميـدان كـارزار   خواهي ديد كه در امروز. كارم
  ».او بگريند افراسياب برآورم كه تورانيان بر

بـه سـوي سـپاه     آنگـاه . نهيـب زد  رخـش  بـر  و بگفت رستم اين را
 زنـان  بانـگ  ايستاد و، چون به نزديك آنجا رسيد تورانيان پيش تاخت و

ميـدان   اي در ديدن چنان كـودك نارسـيده   افراسياب با. استرزم خو هم
اين كيست كه ماننـد  «: پرسيد سپاهش سران از زده شد و شگفت، جنگ

 ،ايـن «: سرداران گفت يكي از» ؟كشد غرد و نعره مي شير از بند رسته مي
امـا بسـيار    ،نوجـواني بـيش نيسـت    ،بـه سـال   او. رستم است ،زال پسر

  :سركش است نيرومند و
 » جوان است و جوياي نام آمده است  يني كه با گـرز سـام آمده استنب

ي كـه مـوج آن را بـه    ا كشتي سپس مانند اي كرد و افراسياب انديشه
گرز گاوسر  ،ديدن افراسياب رستم با. به پيش سپاه آمد ،حركت درآورد
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گـرز را   ،به نزديك شاه توران كه رسيد. به سوي او رفت را آماده كرد و
 امـا افراسـياب   ،او فـرود آورد  سـر  برآن را خواست  يچاند ودست پ در

. زيـن اسـب فـرود آمـد     گرز مانند شهابي آسماني بـر  شانه خاي كرد و
شـاه تـوران   . جاي خود لرزيد افراسياب بر اسب تكاني سخت خورد و

بـه   ميان بركشيد و تيغ از ،پنجه ديد قوي بسيار جنگجو و چون رستم را
 برهنـه افراسـياب   شمشـير  بـدون اينكـه از  رسـتم  . سوي او يورش برد

 سـپس او . را گرفت كمربندش و دست پيش برد، هراسي به دل راه دهد
 تهمـتن سـر  . بـاالي سـر بلنـد كـرد     زين برداشت و از اهيكرا چون پر

ولـي فشـار چنـگ    ، نزد كيقبـاد ببـرد   را رخش را برگرداند تا افراسياب
خـاك افتـادن    بـر  و ندشدن كمرب سبب پاره سنگيني شاه توران پهلوان و

جا جنبيدنـد و بـه دور    از ،سواران توران كه چنين ديدند. افراسياب شد
بـدون اعتنـا بـه     برگردانـد و  رخـش را  رستم سر. شاه خود حلقه زدند

 روي زمين بربايـد، ولـي   دست دراز كرد تا او را از، انبوه توران سواران
نيـان رسـتم را   تورا. كالهخود او به دسـتش آمـد  ، افراسياب به جاي سر

 تالشي سخت شاه خـود را  با ،ديدند افراسياب همچون عقابي باالي سر
  . چنگ رستم رهايي دادند از و ميدان جنگ بيرون بردند پياده از

سو، پهلوانان ايران با ديدن هنر رستم، نزد تهمتن شتافتند و بـه   از آن
ي از آنان خود افراسياب را به يك رستم كمربند و كاله. او شادباش گفتند

خود نيز شمشير كشيد و به سپاهيان توران يورش . داد تا نزد كيقباد ببرد
هاي پشت پـيالن را بـه صـدا     ايرانيان به سبب پيروزي رستم، زنگ. برد

دشت از فريادهاي شـادي آنـان آكنـده    . ها دميدند درآوردند و در كوس
نگـاه  پـس آ . كيقباد نيز از شادي پيروزي رستم، فرمـان يـورش داد  . شد
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كيقباد خود نيز به ميدان . ايرانيان همچون تگرگ بر سر تورانيان باريدند
شمشـيرها و  . آمد و همراه زال و مهراب كابلي به سـپاه دشـمن تاخـت   

نشسـتند و نعـره آنـان را بـه      درخشيدند و بر سينه تورانيان مي تيرها مي
ه سـينه  از پيكار سواران و خاك سم اسبان، ابري تيره ب. بردند آسمان مي

هـاي مـردان    صـداي نعـره  . خورشيد را سياه كرد آسمان نشست و روي
در اين هنگامه، رستم قلـب  . پيكارگر، ميدان نبرد را به لرزه درآورده بود

  :گون كرد سپاه دشمن را شكافت و زمين را از خون تورانيان الله

  چو برگ خزان سـر فـرو ريختـي     به هرسو كـه  مركــب برانگيختي

  سـر سرفـرازان همـي كرد پسـت        بگذاشت دست  مشير بران چوبه ش

  به دو نيم كرديش با اسب و سـاز    اگر بر زدي بر  ســر آن ســرفراز

  زن شد ز خون چو دريا، زمين موج     ز خون دليـران به دشـت انــدرون

  شمشيرو خنجر، به گرز و كمنـد به     به  روز نبــرد  آن  يـل ارجمنــد

  يالن را سر و سينـه و پـا و دست     ريد و دريد و شكسـت و ببســتب
سـينه   دلـش در  شادي از نگريست و زال به او مي رزميد و رستم مي

ايرانيـان   ،سـاليان دراز  همه از اين شاد بود كه پس از او بيش از. تپيد مي
  .تورانيان بگيرند گذشته خود را از هاي توانستند انتقام شكست مي

سپاه تورانيـان   شب هنگام، شكست در. گذشت نبرد ن روز بهتمام آ
 ،هـاي پـاره   كـوس  هـاي دريـده و   زره،شمشيرهاي شكسته  آنان با. افتاد

پـيش   در از آنجا نيز راه مرز زخمي و خسته به سوي دامغان گريختند و
كنـار   تنـي خسـته در   خاطري پريشـان و  ،دلي خسته سه روز با. گرفتند

  . آسودند و سپس از آب گذشتند خاك ايران در جيحون و

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


   هاي شاهنامه داستان      112

 

، كيقبـاد كـه بسـيار خشـنود بـود      فـرار تورانيـان،   شكست و پس از
 ،اين هنگـام  در. نيكو، دلشان را شاد كرد گفتار با سپاهيان را گردآورد و

درنـگ   ديدن او بي با كيقباد. گشت ميدان جنگ بازمي تهمتن آرام آرام از
سو  يك در را او گرفت ودست  دردست رستم را . آمد تخت به زير از
  . ديگر سوي تخت خود جا داد زال را در و

  گريختن افراسياب و رفتن او نزد پدر 

 در كنار جيحـون  شكسته هفت روز در دل آشفته و پريشان و ،افراسياب
ولـي   ،ياراي رفـتن نداشـت   ،شكست شرمندگي از او. خاك توران ماند

  :به سوي پدر رفت ناچار ،متروز هش
  چنـگ زبان پر ز گفتـار و كوتــاه   ب رود نـزد پشنــگبرفت از لـ

  نه بوق و نه كوس و نه تاج و كمر  گسسته سـالح و شكسته  كمــر

اي « : خشم زبان به گاليـه گشـود   با ،افراسياب چون نزد پدر رسيد
تـو بـا آنـان پيمـان     . كاري بس نادرست بـود  ايرانيان كردن با جنگ! پدر

؟ با آنان كـردي  گشكستي و مرا روانه جن پيمان چرا. آشتي بسته بودي
شاهان زيبنـده   بويژه كس، هيچ شكني بر دانستي كه پيمان نمي مگر؟ چرا

ايرانيـان   و نگذاري كني ايران آشوب به پا كه در آن بودي تو بر؟ نيست
 ،ولي پندارت بيهـوده بـود  ، فرمانروايي داشته باشند برگزينند و پادشاهي

 ،ايـن پيكـار   آنـان در  .ادشـاهي برگزيـده بودنـد   زيرا آنان كيقباد را بـه پ 
چنـين  . شكستند و هزاران تن از آنان را نيز كشتند هم سپاهيان ما را در

 بگشا من راز بر«: خشم پرسيد پشنگ با» .سرافكنده بازگشتيم شد كه ما
  »؟كه چرا چنين شد

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


   113رستم و افراسياب      

 

پشـت سـام    بـدان كـه از  «: شرمنده پاسـخ داد  افراسياب سرافكنده و
روز  او در. نهاده است او نام رستم بر، ي پديد آمده كه زالنريمان سوار

 سپاه ما سر سالحش بر جنگ مانند اژدهايي خشمگين به ميدان آمد و با
 مـا يـورش آورد و   راسـت بـر   چـپ و  همچـون توفـان از  . باراند آتش

، هنگامي كه مرا ديـد . زمين ريخت برگ خزان بر همچون سپاهيانمان را
ربـود كـه    چنان از اسبم در كمربندم را گرفت و ،گرز به سويم تاخت با

 ،چـون فـوالدش   نيروي چنگال از. اي سنگيني ندارم گويي به اندازه پشه
در . شـدم  غوشآخاك هم  زمين افتادم كه با چنان بر ،كمربندم گسست

برابـرش بـه مشـتي خـاك هـم       اين باور بودم كه جـانم در  آن هنگام بر
چنـان   او. نگريسـتم  به او مي ه بودم وخاك افتاد خواري در با .رزدا نمي

. رسد سرش به ابرها مي و زمين است م دو پايش درشترشيد بود كه پندا
ديدم كـه   برابر چشمم مي مرگ را در افتاده بودم و خاك بيچارگي در با

 او. م دادنـد ا دسـت او رهـايي   از و م شـتافتند ا بـه يـاري   سواران تـوران 
كـه   من ديـدم  و اهيان ما يورش آوردبه سپ ،دست داد هنگامي كه مرا از

لگـام  . ن بـود او شير غر پيل ژيان هنگام نبرد مانند در. جنگد چگونه مي
 بيابـان و  و كـوه  كه همچون پيل مسـت از  سپرده است خود را به اسبي

ولـي   ،ام بسياري ديـده  جنگاوران دليران و ،من. گذرد مي بلندي پستي و
 گـرز بـر شـانه و    هـزار  ش ازاين جنگ بي در. دنشو يك رستم نمي هيچ

 پـي و  گـويي كـه رگ و  . دولي خم بـه ابـرو نيـاور    ،مدآگردن او فرود 
او جنـگ را بـه   . فوالد سـاخته شـده اسـت    آهن و سنگ و پوست او از

تاخت كه گويي به نخجيرگـاه آمـده    ميدان چنان مي در. بازي گرفته بود
، به گمان مـن  .مانند آهوانند برابرش شيرافكنان ما در دالوران و است و
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اگر سام نيز همچون او نيرومنـد   زيرا ،سام سوار بسيار گردتر است او از
گفتنـي   اي پـدر . مانـد  جهان برجا نمي تورانيان در حتي يك تن از ،بود
ميـدان   ديدن كجا؟ بايد در و ولي شنيدن كجا ،باره رستم بسيار استدر
 چون مرغ بريانهم قلون دالور را او. ديدي كه او چه كرد مي و بودي مي
دم  ما را همراه سـپاهيانش از  يك روز ده هزار سوار و در نيزه پيچاند بر

 مـا را در  و هم شكست را در سپاه توران ها، سال او پس از. تيغ گذراند
زميني را  ،پس. اي جزآشتي نداري اكنون بدان كه چاره .جهان خوار كرد

 يد، به آنـان واگـذار و  ايرج آن را به تور بخش داد و به ايرج 1كه فريدون
بيش از آن  ندارند و داشتي به خاك ما ايرانيان چشم زيرا ،را برهان خود

 چنين كـن و . خواهند نمي ،كه نيايمان فريدون به آنان داده است قسمتي
ايرانيـان بجنگـي،    دشمني را كنار بگذار، زيرا اگر بخواهي بار ديگـر بـا  

 پشـت و پنـاه و  . ذاشـت را زنـده نخواهـد گ   تورانيـان  رستم يك تن از
هـيچ   وا برابـر  كشورت من بـودم كـه در   جهاندار جهانگير و جنگجو و

  ».آشتي باش انديشه برو و در ،پس. هستم
ــاز افراســياب آهــي جگرســوز كشــيد و  ــگ و هــم از ب ــدان جن  مي

پهلوانـان نامـدار تـوران     شدن چندين تـن از  هاي رستم و كشته دالوري
  .سخن گفت

                                                      
: فريدون در هنگام پيري، قلمرو فرمانروايي خود را بين سه پسـرش تقسـيم كـرد    .1

را به پسر بزرگ سلم، آسياي مركزي را به پسر مياني تـور وايـران را بـه    ) اروپا(روم 
سـلم و تـور بـه دليـل اينكـه ايـران را كشـوري آبـاد         . پسر كوچك خود ايرج سپرد

دانستند به اين كار پـدر معتـرض شـدند و بـا بـرادر خـود ايـرج از در دشـمني          مي
از آن پس دشمني بين ايرانيـان و  . درآمدندو سرانجام تور ايرج را ناجوانمردانه كشت

 . تورانيان آغاز شد
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  قبادكي از آشتي خواستن پشنگ

زده  نخسـت شـگفت   به ديـدگان آورد و  سخنان افراسياب آب پشنگ از
ــد ــا  . ش ــياب ب ــد افراس ــون دي ــرو و او چ ــه آن زور و ني ــوزي و كين  ت
ناالن است، دانست  اين شكست، چنين هراسان و افروزي، پس از جنگ

بايد بـه آشـتي تـن     شده است و ايرانيان سپري كه ديگر هنگام جنگ با
 به او كه دبيـر بـود، گفـت تـا     خواست و را »يسهو« پس، برادرش . داد
  . نگار زيبا براي كيقباد بنويسد نقش و اي با نامه

سپس، نيايشان فريدون را . دنخست، بر آفريدگار درود فراوان فرستا
به گمان من، ديگـر   ،آور اي كيقباد نام« :در پي آن، چنين نوشت و ستود

 هـا از  رود، زيرا اگر كينـه ميان ما ب دشمني از هنگام آن است كه جنگ و
 و »سـلم « كشي كرد و نوه ايرج كينه »منوچهر« شدن ايرج آغاز شد، كشته

بخششي كه فريدون به پسرانش كرد كـاري   اكنون ما بر. كشت را »تور«

1انرواورد خرگاه تـا  مرزي كه از. پذيريم مي همان را نداريم و
 اسـت و  

ايـرج نيـز    و به تـور داد گذرد، همان است كه فريدون  آمودريا بر آن مي
زمين است كـه مـا بـدان     بخش ايرج نيز ايران. داشتي نداشت بدان چشم

اميـد مـن آن اسـت كـه     . شـمريم  آن را از آن شما مـي  چشمي نداريم و
بنـديم كـه    نيز پيمـان مـي   ما. ما نتازد بر كيقباد بدانچه دارد بسنده كند و

بـه   ه از آن بگـذريم و ديگر آمودريا را به خواب نبينيم، چه رسد به اينك
  ».جنگ شما بشتابيم

                                                      
ورداوران بخشي از ايران باستان، بين ايـران وتـوران كـه امـروز ماوراءالنهرناميـده       .1

  .شود مي
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هـاي   ويسـه نيـز بـا اسـب    . به ويسه داد كرد و افراسياب نامه را مهر
بـه ايـران كـه    . پيشكش فراوان روانه ايـران شـد   آراسته وكنيز و غالم و

دبيـر بـزرگ،   . نامه پشنگ را تقـديم وي كـرد   رسيد ، نزد كيقباد رفت و
اي انديشـه در برابـر بزرگـان     لحظـه  كيقباد پس از. خواند نامه پشنگ را

هاي گذشته تورانيان نسبت  شمردن ستم پس از او. ايران سخن آغاز كرد
همـه  . نيسـتيم  ايـم و  خواهان جنگ نبوده«: خاك ايران، گفت به مردم و

اين زمان نيز سـپاه تـوران بـه فرمانـدهي افراسـياب بـه        دانند كه در مي
گـرفتن   وي آن سوي آمودريا وسرزمين ما يورش آورد و ما ايرانيان آرز

كردار بد خـود پشـيمان هسـتيد و     اگر شما از. نداريم سرزمين توران را
خواهيد، پيمان ما اين است كه ايران به مـرز تـوران چشـم     پيماني نو مي

 »!شما نيست پي جنگ با در دوخته است و

 بـا ! اي شـاه « :گفـت  برخاسـت و  جـا  شنيدن اين سـخن از  ارستم ب
هاي من چنـين هراسـان    آوري ي مكن كه آنان به سبب رزمتورانيان، آشت

آشتي كجا؟ آنان تاكنون سه بـار بـه    و اند، وگرنه اين بدپيمانان كجا شده
 آيـد، بـر   سسـتي پديـد   مـا  هم اگر در باز اند و زمين يورش آورده ايران

ايـن را  « :گفـت  كيقباد رستم را دلداري داد و ».كشورمان خواهند تاخت
 نيز از كنون كه پشنگ پيام آشتي داده، بهتر آن است كه مادانم، ولي ا مي

 سپس رسـتم را بنواخـت و  » .به راه آشتي برويم جنگ دست برداريم و
اكنون بـدانجا  « :فرمانروايي زابلستان تا درياي سند را به او سپرد و گفت

 همواره آماده جنگ باش، زيرا شهان پيوسته چشم بـه كشـورها و   برو و
 از دينار داد و نيز درهم و كيقباد، پهلوانان ديگر را» .رندمرزهاي ديگر دا
هـاي بسـيار    هديـه  با رستم را سپس زال و. بسيار ستود ميان آنان زال را
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خوشدلي به پايـان رسـيد،    پيروزي و چون كارها با. به زابلستان فرستاد
هاي خـود سـبب    بر رستم كه با دالوري خرم شدند و ايرانيان شادمان و

كيقباد نيز به سوي پـارس  . زي شده بود، درود فراوان فرستادنداين پيرو
  . نهاد آنجا بنا پايتخت خود را در رفت و
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  رفتن رستم به شهر سمنگان

پس سوار . رستم، پهلوان نامدار ايران، آهنگ شكار كرد ،روزي از روزها
او رفت و رفـت تـا بـه مـرز     . گرفت در پيش شكارگاه رخش شد و راه

نـواز و   در آنجا دشتي بود، سبز و خرم كه هوايي روح. زمين رسيد توران
انتها، گورخرها در هـر سـو    دشت بي در آن پهن. انگيز داشت مناظري دل

رستم با ديدن آن مكان سبز و خرم، لبخنـدي زد  . وجوش بودند به جنب
دست بـه كمـان بـرد و    درنگ  پس بي. چون گل شكفته شداو و رخش 

سـپس  . آتشـي روشـن كـرد    از خـار و خاشـاك،  . گورخري شكار كرد
كنـد و گـورخر را بـه آن كشـيد و روي آتـش       درخت جواني را از جا

پهلوان پـس از خـوردن غـذا و نوشـيدن آب،      جهان. كباب كرد و خورد
از قضا، چندين سوار تـرك از   .هايش سنگين شد و به خواب رفت پلك

پس، كمند انداختند تـا آن  . د كه چشمشان به رخش افتادگذشتن آنجا مي
رخش با چاالكي جستي زد و دو تن از سـواران را بـا زخـم    . را بگيرند
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بقيـه سـواران بـا زحمـت     . لگد و يك تن ديگر را با زور دندان كشـت 
  . بسيار رخش را با كمند گرفتند و با خود به شهر سمنگان بردند

نديـد، غمـي سـنگين بـر دلـش      رستم وقتي بيدار شـد و رخـش را   
اكنون چگونه اين تركش و گرز و شمشير را بـا  « :با خود گفت. نشست

خود ببرم؟ اگر دشمنان از راه برسند و مرا با اين حال و روز ببينند، چـه  
  :او با درماندگي» گويند؟ مي

  نـام همي گفـت با خـود يل نيـك  به پشت اندر آورد زين و لـگام

  »پشت زين به و گهي پشت زين  گهي    درشت  چنين است رسم سراي« 

  ها در دل اندر گرفــت پس انديشه  پي رخش برداشت ره برگرفـت

  خبـر زو به شاه و بزرگـان رسيـد   چو نزديك شهر سمنگان رسـيد

شاه سمنگان با ديدن رسـتم  . شاه و سران سپاه به پيشباز رستم آمدند
بـدان  ! اي پهلـوان . مـدي به شهر ما خوش آ« : از اسب پياده شد و گفت

» .كه در اين شهر همه ما دوستدارت هستيم و سر بـه فرمـان تـو داريـم    
رستم از سخنان شاه سمنگان خشنود شد و داستان آمدنش به شـكارگاه  

همچنان گفـت كـه اگـر شـاه     . شدن رخش را براي او تعريف كرد و گم
پيـدا  دهـد، امـا اگـر دزدهـا      رخشش را پيدا كند، پاداش خوبي به او مي

  . كند نشوند، به كيفر آن، سر بسياري از بزرگان شهر را از تنشان جدا مي

  آشنايي رستم و تهمينه

غم به دل راه مده و شبي را مهمان ما باش « :شاه سمنگان به رستم گفت
شـاه  . رستم، سخن شاه را پذيرفت و مهمان او شد» .پيدا كنم تا اسب را

جا داد و به خدمتكارها امر كرد سمنگان رستم را در بهترين سراي كاخ 
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پس از شـام، رسـتم بـه خوابگـاه     . اي شايسته پهلوان بگسترانند كه سفره
پاسي از شب گذشته بود كه تهمينه، دختر شاه سـمنگان بـه   . خود رفت

همراه يكي از دختران خدمتكارش قدم بـه خوابگـاه رسـتم گذاشـت و     
تم از خواب پريد و در اين هنگام، رس. آرام آرام به تخت او نزديك شد

در پناه نور شمعي كه در دست خدمتكار بود، بر تهمينـه نگريسـت و از   
 :سـپس پرسـيد  . مانند او انگشت حيرت به دندان گزيـد  ديدن زيبايي بي

دختـر  » كنـي؟  تو كيستي و در اين نيمه شب اينجـا چـه مـي   ! اي دختر«
ـ  « :پاسخ داد و مـرا  من تهمينه، دختر شاه سمنگان هستم و شوق ديـدار ت

بــدان كــه جــز پــدر و مــادرم و ! اي پهلــوان. بــه اينجــا كشــانده اســت
مـن از  . كس روي مرا نديده و صدايم را نشنيده اسـت  خدمتكاران، هيچ

مـن  . ام هـاي فـراوان شـنيده    دليري و جنگاوري و شجاعت تـو داسـتان  
ام كه تو از ديو و ببر و پلنگ ترسي نداري، بلكه اين شير و پلنگ  شنيده

شد  ها هميشه سبب مي شنيدن اين داستان. هراسد از گرز تو مياست كه 
خـدا  . كه من انگشت حيرت به دندان بگزم و در آرزوي ديدارت باشـم 

را سپاس كه آرزوي نخست، يعني ديدار تـو بـرآورده شـد، امـا آرزوي     
ديگري هم دارم و آن اين است كـه بـر مـن منـت بگـذاري و مـرا بـه        

وي من اين اسـت كـه كـودكي از تـو     همسري خود برگزيني، چون آرز
  :كودكي كه. ام باشد بخش خانه زينت

  »سپهرش دهد بهره، كيوان و هور     مگر چون تو باشد به مردي و زور

رستم لختي با تهمينه به گفتگو پرداخت و چون دانست كه او از هر 
بهره زيادي دارد، در همان شب فرمان داد تا موبدي بيايد و او را  دانش،
شاه سـمنگان بـا شـنيدن ايـن خبـر، بسـيار       . رش خواستگاري كنداز پد
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فرداي آن شـب،  . شادمان شد و دختر خود را به همسري رستم درآورد
افروز و بيدارشدن رسـتم از خـواب نـاز، شـاه      با سرزدن خورشيد جهان

پهلوان از اين خبر شاد شـد  . خبر پيداشدن رخش را به آگاهي او رساند
. پيش گيـرد  زمين در بر رخش بنشيند و راه ايران و خود را آماده كرد تا

مانند و معروفش را از بازو باز كرد  بي  رستم هنگام وداع با تهمينه، مهره
ختـري  داگـر  . دار اين يادگار را از مـن نگـه  « :و به دست او داد و گفت

بخت شود، اما اگر پسري آوردي، اين  آوردي، بر گيسوي او ببند تا نيك
  ».بند تا نشانه پدر را همراه داشته باشدرا به بازويش ب

پس از اين سـخن، رسـتم بـا تهمينـه خـداحافظي كـرد و در برابـر        
  . ديدگان او راه زابلستان در پيش گرفت

  زاده شدن سهراب از تهمينه

  يكـي كودك آمد چو تابنـده مـاه     شـاه  دخت چـو نه مـاه بگذشت بر 

  يا سام شير است و يا نيرم است و      توگفتـي گـو پيلتـن رستـم  اسـت

  ورا نام، تهمينــه، سهــراب كـرد      كـرد  و چهره شـاداب چو خندان شد

  بـرش چون بـر رستــم زال بـود     سال  بود چو يك ماه شد، همچو يك

  به پنجم، دل شيرمــردان گرفــت     چو سه سال شد، ساز ميدان  گـرفت

  كه بـا وي توانــد نبرد آزمـــود     ـودشد، زان زمين كس  نب چوده ساله

روزي از . سان، سهراب در سن ده سالگي، پهلواني كارآمـد بـود   و بدين
هـا از عمـر مـن     سـال «: روزها نزد مادرش آمد و با خاطري ناشاد گفت

اگر كسـي  . شناسم نمياو را ام و  گذشته است و من هنوز پدرم را نديده
اكنـون  . پرسد، پاسخي براي گفتن نـدارم هم از من درباره او و خاندانم ب
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تهمينـه  » خواهم بگويي پدرم كيست و مـن از كـدام خانـدانم؟    از تو مي
شـادمان  ! فرزنـدم «: هنگامي كه پسر را ناخشنود ديد، با مهربـاني گفـت  

  :باش و اندوه از دل بيرون كن كه تو از خاندان بزرگي هستي
  از نيــرميز دستان سامي و     تو پور گو پيلتـن، رستمـــي

  سواري چو رستم نيامد پديد  آفرين تا جهــان آفريـد جهان

  »نهنـگان برآرد ز درياي نيل   دل شيـر دارد تـن ژنـده پيـل

اي را كه از رستم رسيده بود، به سهراب نشـان داد   سپس تهمينه نامه
خـواهم كـه آن را    اكنون كه دانستي پدرت كيست، از تـو مـي  «: و گفت

ات نهان كني، چون اگر اين داستان به  ندوقچه سينههمچون رازي در ص
افتد، زيرا افراسياب بزرگترين  گوش افراسياب برسد، جانت به خطر مي

او بارها از پدرت شكست خـورده و بـراي همـين    . دشمن پدرت است
همـه  «: سهراب گفـت » .ها را از تو بگيرد ممكن است انتقام اين شكست

هـاي دور تـاكنون، پهلـواني     كه ازگذشته ها بر اين باورند سران و پهلوان
خواهي من فرزنـدي خـود    اكنون تو مي. مانند رستم وجود نداشته است

ولـي از افراسـياب غافـل    « :تهمينه گفـت » را از چنين پدري پنهان كنم؟
  ».باز است نباش كه او سخت نيرنگ

بيم به دل راه مده، زيرا من انديشه بزرگـي  «: سهراب خنديد و گفت
مـن سـپاهي   . شـود  ارم كه با انجام آن، همه كارها به كام ما مـي در سر د

كيكاووس و سـران  . برم زمين يورش مي آورم و به ايران بزرگ فراهم مي
دارم و پـدرم رسـتم را بـر تخـت پادشـاهي       لشكرش را از ميـان برمـي  

تازم و افراسياب را نيـز از تخـت    زمين مي پس از آن به توران. نشانم مي
  :بدين سان. كنم و نابود مي كشم به زير مي
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  به جنگ اندرون كار شيران كنم    تو را بانـوي شهـر ايـران كنــم

  »به گيتي نماند يكــي تاجــور    چو رستم پدر باشد و مــن پسـر

  زيند گ  سهراب اسبي نيرومند برمي

 ؛من براي رفتن به ايران، بـه اسـب نيـاز دارم   « :سهراب به مادرش گفت
  ».پيل زورمند و همچون پرندگان تيزرو باشداسبي كه مانند 

چه اسب در كوه و دشت و بيابان  هر« :تهمينه به نگهبانان گله گفت
  ».خواهد، برگزيند پراكنده است، نزد سهراب بياوريد تا اسبي را كه مي

آنگـاه سـهراب   . هـا را در ميـداني گـرد آوردنـد     نگهبانان همه اسب
ديد،  او هركدام را كه قوي مي .ها رفت كمندي برداشت و به سوي اسب

گذاشـت، امـا اسـب كمـر خـم       گرفت و دستي بر پشتش مي كمند مي اب
هـاي بسـياري را آزمـود،     سهراب اسـب . نهاد كرد و شكم برزمين مي مي
. غمين شد و در انديشه فرو رفـت  او دل. يك را شايسته نيافت ي هيچلو

: پيش آمد و گفت نگريست، ناگاه يكي از پهلوانان كه به كار سهراب مي
به نيرو مانند شـير و  . من اسبي دارم كه از نژاد رخش است! اي پهلوان«

  ».دهم اگر بخواهي، آن را به تو مي. به رفتن همچون باد است
درنـگ   بي. سهراب از شنيدن اين سخن شاد شد و اسب را خواست

سهراب دست بر پشت اسب نهاد و اسب از جاي خود . اسب را آوردند
سهراب چون اسب را قوي يافت، زين برآن نهـاد و بـر پشـتش     .نجنبيد
سهراب وقتي چنـين ديـد،   . اسب به آساني سوار را با خود برد. نشست

. زورمنـد اسـت و تيـزرو   . خواسـتم  اين همان اسبي است كه مي«: گفت
  ».آوردن سپاه و تاختن به سوي ايران است اكنون هنگام فراهم
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چندي نگذشت كـه  . سپاه شد سان، سهراب سرگرم گردآوردن بدين
سـپس  . سهراب از ديدن چنان سپاهي شاد شد. سپاهي بزرگ فراهم آمد

به نزد پدربزرگش، شاه سمنگان رفت و از او خواست اجـازه دهـد كـه    
با شنيدن ايـن سـخن، شـاه سـمنگان،      .براي ديدار پدرش به ايران برود

وجـوان را  اسب و شتر و پول و سيم و زر فراوان به او داد و سـهراب ن 
  . زمين كرد روانه ايران

از آن سو، وقتي خبر لشكركشي سهراب به ايران در همه جا پيچيـد  
 :گفـت  بـا خـود  و  و به گوش افراسياب رسيد، شـادمان و خنـدان شـد   

رفت خود پس به سراغ سپاهيان » .اكنون هنگام استفاده از فرصت است«
سپس آنهـا را در   .و دوازده هزار از بهترين مردان جنگي را گزينش كرد

و  »هومـان «تـرين فرمانـدهان سـپاه خـود يعنـي       اختيار دو نفر از زبـده 
بها و  اي نوشت و همراه با خلعتي گران پس از آن نامه. گذاشت »بارمان«

اگر بتواني ايران « :افراسياب در نامه نوشت. شاهانه براي سهراب فرستاد
يران و توران انگان و اي، زيرا از آن پس، سم را بگيري، كاري نيكو كرده

  :من نيز براي كمك تو. يكي خواهند شد
  تو بر تخت بنشين و برنه كاله    فرستادمت چندان كه بايد سپاه

ام كـه زيـر    من دو تن از دالورتـرين سـردارانم را نـزد تـو فرسـتاده     
جنگند و جهان را پيش  آنها با جان و دل زير پرچمت مي. فرمانت باشند

  ».كنند تار ميچشم دشمنانت تيره و 
 :افراسياب پس از نوشتن اين نامه، به هومان و بارمان سـفارش كـرد  

بايدكاري كنيد كه اين پسر، پدر را نشناسد، زيرا آنها تاكنون يكديگر را «
اگر كوتاهي كنيد و آنها يكديگر را بشناسند، پدر و پسر با هم . اند نديده
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ولي اگر آنها يكـديگر   ،دكنن روزگار ما را سياه مي آنگاهشوند و  يكي مي
شـود و يـا    را نشناسند، يا رستم سالخورده به دست اين جوان كشته مي

اگـر رسـتم كشـته شـود،     . آيـد  اين جوان به دست پـدرش از پـا درمـي   
توانيم ايران را خيلي آسان بـه چنـگ آوريـم و كـاووس را از ميـان       مي

آرام و اگر هم سهراب به دست پدرش رستم كشته شود، رستم . برداريم
دادن پسر، ناتوان و زار خواهـد   قرار از كف خواهد داد و در غم ازدست

سـان پيـروزي نهـايي از     كه ديگر مرد رزم نخواهد بود و بدين شد، چنان
  ».آن ما خواهد شد

وقتي به سـهراب رسـيدند،   . ارمان با سپاهيان به راه افتادندبهومان و 
هراب جـوان كـه از نيرنـگ    س. نامه و هديه افراسياب را تقديم او كردند

افراسياب آگاه نبود با خواندن نامه شـاه، اميـدوار و شـادمان شـد و بـه      
دو لشـكر در سـر   . همراه سپاه هومان و بارمان راه ايران در پيش گرفت

دند سوزاندند و ويران كردند و پيش رفتند تا به جايي بـه  ديراه هر چه 
   .نام دژ سپيد رسيدند

  درسيدن سهراب به دژ سپي

اي بلنـد قـرار داشـت و     دژ سپيد يكي از دژهاي مرزي بود كـه بـر تپـه   
 »هجيـر « بـزرگ نگهبانـان دژ،  . ايرانيان به آن اميـد فـراوان بسـته بودنـد    

لباس رزم پوشيد  ،شود پهلوان، هنگامي كه ديد سهراب به دژ نزديك مي
به نزديك لشكر كه رسـيد،  . و سوار بر اسب به سوي سپاه توران تاخت

كـس حاضـر بـه نبـرد بـا       از سپاه تركان هيچ. زد و مبارز خواستفرياد 
بسـيار  «: سهراب كه چنين ديـد، نـزد هجيـر رفـت و گفـت     . هجير نشد
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اكنون زود نام و نشانت . اي اي كه تنها به رزم سهراب آمده شده سر خيره
  »را بگو تا بدانم مادرت بر كشته چه كسي بايد گريه كند؟

  :هجير پاسخ داد
  »هم اكنون سرت را ز تن بركنم   يــر سپهبــد منم  هجيــر دل«

دو . اي كرد و بـه سـوي او تاخـت    سهراب از اين سخن هجير خنده
كـرد   هـر يـك كوشـش مـي    . جنگجو با نيزه به نبرد با يكديگر پرداختند

سهراب . اي به كمر سهراب زد هجير نيزه. ديگري را از ميدان به در كند
نيزه را . اين بار نوبت سهراب بود. گر نشدميدان را خالي كرد و نيزه كار

به كمر هجير انداخت و او را همچون پر كاهي از زمين به هوا بلند كرد 
سپس با چاالكي از اسب پائين جست و خواست سـر  . و بر زمين كوبيد

سهراب هجيـر را بخشـيد،   . او را از تن جدا كند كه هجير امان خواست
هومان چون ديد كـه  . ومان فرستاداما دست و پاي او را بست و پيش ه

سهراب، هجير پهلوان را چه آسان به بند كرد، انگشت حيرت به دنـدان  
  . گزيد

  رزم سهراب با گردآفريد 

همه  ،از آن سو، هنگامي كه خبر اسيرشدن هجير به ساكنان دژ رسيد
 »گـژدهم « اين خبر بيش از همه . از مرد و زن آشفته و اندوهگين شدند

كه در نبود هجير،سركرده نگهبانان دژ بود، با دلي پـر انـدوه    او. را آزرد
گـژدهم دختـري   . اي نشست و سر به دامـن انديشـه فـرو بـرد     درگوشه

اين دختـر  . بود »گردآفريد« رزمجو و سواركار و شجاع داشت كه نام او
او كه از خشـم  . آزرده شد غيرتمند با ديدن حال پريشان پدر، سخت دل
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آرام نداشت، بر آن شد تا براي رهايي پـدر و ديگـر   پيچيد و  به خود مي
درنـگ   پس لختي انديشه كرد و سـپس بـي  . اي بينديشد مردمان دژ چاره

بر اسبي بادپا . جامه رزم پوشيد و گيسوان را در زير كالهخود پنهان كرد
همچـون   ،به سپاه سهراب كه نزديك شـد . نشست و از دژ بيرون تاخت

  :تندر خروشيد

  »ياركيست؟ را آوران، جنگ ز رزم      ردان كدامندوساالر كيست؟گ«:كه       
  :گردآفريد هر چه مبارز طلبيد كسي به رزم با او نيامد تا اينكه

  بخنديد و لب را به دندان گزيد      چو سهــراب شيـراوژن او را بديد

  » به دام خداوند شمشيـر و زور     كامد دگـرباره گــور«: چنين گفت
دختر جنگجو . به سوي گردآفريد تاخت رزم پوشيد و سهراب لباس

تير چون . با ديدن سهراب، كمان به زه گذاشت و تير انداختن آغاز كرد
ماندن از زخـم تيرهـاي    سهراب براي در پناه. باران بهاري باريدن گرفت

كـردن   دختـر رزمجـو چـون از تيربـاران     .گردآفريد، سپر بر سـر كشـيد  
نيـزه رو آورد، امـا پـيش از آنكـه نيـزه او       اي نگرفت، بـه  سهراب نتيجه

كارگر افتد، سهراب با نيزه خود چنان بر كمربند دختر جوان زد كه زره 
اي نيـزه   تندي شمشير از نيام كشيد و با ضربه گردآفريد به. تنش پاره شد

پـس  . رزم سـهراب نيسـت   سهراب را به دو نيم كرد، اما دانست كه هـم 
تنـدي پيچانـد و بـه سـوي دژ      ر اسب را بـه افسا ،براي اينكه اسير نشود

سهراب كه چنين ديد، نهيب بـر اسـب زد و بـه دنبـال     . سپيد روانه شد
  :چيزي نگذشت كه به نزديك او رسيد. گردآفريد تاخت
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  بجنبيـد و برداشت خـود از سرش  تنگ انـدرش چوآمد خروشان  به 

  ي اودرخشان چو خورشيد شد، رو  رهــا شـد ز بنـد زره، مـوي  او

  سـر و موي او، از در افسـر است  بدانست سهراب كـو دختـراسـت

  !ـر آيــد به آوردگــاهتن دخيچنـ  از ايران سپاه« :آمدش گفت شگفت

  »!انـد  گـردان جنگــاوران چگونه   انـد ايران سـران شـان  چنيـن زنان

سهراب لحظاتي به شجاعت زنان و مردان ايراني انديشـيد و سـپس   
. را به سوي گردآفريد انداخت و آن شيردختر را گرفتار كـرد كمند خود 

 :كشـيد، گفـت   در همان حال كه گردآفريد را با كمند به سوي خود مـي 
خـواهم   تو اكنون در چنگ من اسيري و از من رهايي مخواه، زيـرا مـي  «

  ».عبرت بگيري و ديگر به جنگ مردان نيايي
رشـتي بـا ايـن    گردآفريد سخت خشمگين بود، اما دانسـت كـه از د  

اكنـون دو  ! اي پهلـوان « :نرمي گفـت  پس به. برد جوان، راه به جايي نمي
كـه دختـري را بـه بنـد      پس، از ايـن . سپاه به نبرد ما چشم دوخته است

. خندنـد  كار به تو مـي  ها به سبب اين اي، افتخار نكن، زيرا پهلوان كشيده
مـرا رهـاكني،    اكنون اگر. نيكوتر آن است كه با هم از در سازش درآييم

  :بندم كه دژ را به فرمان تو درآورم پيمان مي
 ».نبايد گه آشتي، جنگ جست     كنون لشكر و دژ به فرمان توست

پس او را رها كرد و . سهراب دمي انديشيد و سخن دختر را پسنديد
اكنون كه پهلواني و زور و بازوي مرا ديـدي، بـرو و بـه پيمـان     «: گفت

و برج و باروي بلندآن هـم دلخـوش نبـاش،     به اين دژ. خودت وفا كن
شكني بكني، من هر طور  زيرا اگر بخواهي به نيرنگ روي آوري و پيمان

  ».كنم آورم و دوباره تو را اسير مي شده است اين دژ را به چنگ مي
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گردآفريد و سهراب تا نزديك دژ در كنار هم اسب تاختند و گفتگو 
گشـودند و گردآفريـد خسـته و     هـاي دژ در را  در آنجا، نگهبـان . كردند

گروهي از جنگاوران دژ گرد گردآفريد خسته . رفتدژ  زخمي به درون
همه اندوهگين و خاموش به او چشم دوختند و در انديشـه  . حلقه زدند
  .دقايقي كه گذشت، كژدهم به سخن آمد .فرو رفتند

  نپــر از غـم بـد از تـو دل انجم    دل شيــرزن اي نيك« :بگفتــش كه 

1نيامــد زكار تـو بــر دوده    رزم جستي، هم افسون و رنگ كه هم
  ننگ 

  »ز دشمن  گزند   انـكه  نامد به ج    د ـداونـد چــرخ بلنــسپـاس از خ
گردآفريد بـراي جنگـاوران از آنچـه در ميـدان رزم روي داده بـود،      

او بـه  . سپس از جا برخاست و بـه بـاالي ديـوار دژ رفـت    . سخن گفت
جهـت در   بي«: كه در انتظار بازشدن در بود، نگاهي كرد و گفت سهراب

برگرد و در پـي  . دژ به روي تو باز نخواهد شد اينجا درنگ نكن كه درِ
سـهراب كـه دانسـت    » .بـري  كار خود برو كه از جنگ با ما سودي نمي

اي دختـر  « :فريب آن دختر دلير را خورده اسـت، بـا دلـي آزرده گفـت    
كنم و  زدان پاك كه اين دژ بلند را با خاك يكسان ميسوگند به ي! زيبارو

در آن هنگـام، تـو از سـخنانت پشـيمان     . كشم بار ديگر تو را به بند مي
  ».شوي، ولي ديگر پشيماني سودي ندارد مي

بيهـوده بـه پيـروزي    «: گفـت  گردآفريد به سخنان سهراب خنديد و
. انيان را ندارنـد خوش نكن، زيرا تورانيان توانايي پيروزي بر اير خود دل

اي، برگرد، چون اگر رستم پهلوان آگـاهي   اكنون از همان راهي كه آمده

                                                      
  ندودما. 1
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آيد و تو و  اي، به سراغت مي درازي كرده يابد كه به سرزمين ايران دست
سـهراب از شـنيدن سـخنان    » .گـذارد  يك تن از سپاهيانت را زنده نمـي 

انـداخت و  رنگ  او نگاهي به افق خون. گردآفريد سخت اندوهگين شد
افسوس كه شب نزديك است و ديگر هنگام پيكـار نيسـت، امـا    « :گفت

كنم كـه   آگاه باش كه فردا با يورشي سهمگين چنان اين دژ را ويران مي
  ».با خاك يكسان شود

شـوند،   از آن سو ساكنان دژ كه ديدند، حريف پهلـوان تـوراني نمـي   
ايي را كـه بـر   اي براي كيكاووس فرسـتادند و همـه ماجراهـ    پنهاني نامه

كس ياراي  آنها نوشتند كه هيچ. ايشان گذشته بود براي شاه بازگو كردند
بايسـت از رسـتم يـاري     بـاره مـي   را ندارد، و در ايـن  ببرابري با سهرا

اگر در اين كار درنگ شود همـه چيـز از دسـت    : آنها افزودند. خواست
  . رود مي

اي بـراي   گ نامهدرن با رسيدن نامه، كيكاووس بسيار نگران شد و بي
كيكاووس پس از ستايش رسـتم و  . رستم نوشت و از او ياري خواست

در جهان، تـو يگانـه   اي پهلوان بزرگ، بدان كه « :هاي او نوشت دالوري
در همـه  . فريادرس ما هستي و دل و پشت پهلوانان بـه تـو گـرم اسـت    

بار هـم كـاري    اين. تو پشت و پناه مردم هستي ،ها مشكالت و گرفتاري
. تنها اميد به تـو دارم . خت پيش آمده كه مرا سخت نگران كرده استس

! كه نامه به دستت رسيد، با كسي سخن مگو و درنـگ هـم مكـن    آنگاه
اگر گلي به دست داري، بو نكرده بر زمين بگذار و خيلي زود نـزد مـن   

  ».بيا
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باور نـدارم كـه از   «: اي كرد و گفت رستم پس از خواندن نامه خنده
گمان او از نژاد سام و يـا   بي. نيان چنين پهلواني زاده شده باشدنژاد تورا

  ».ديگر دليران ايراني است

من از دختر شاه سمنگان پسري دارم، « :تهمتن دمي انديشيد و افزود
شايد اگـر  . داند ولي او هنوز كودكي بيش نيست و آيين رزم و نبرد نمي

سـروران و دالوران   تر شود، بتواند سر بسياري از فرزند من كمي بزرگ
را به زير آورد، ولي آمدن به جنگ ايرانيـان و از اسـب بـه زيركشـيدن     

  ».تواند كار آن شير بچه باشد هجير نمي
پس از آن، رستم از گيو خواست تا دمي بياسايد و خستگي راه را از 

! پهلـوان  اي جهـان «: تن به در كند، امـا گيـو از جـا برخاسـت و گفـت     
ي، فرمان كاووس اين است كه من در زابلستان دمي دان گونه كه مي همان

تهمتن كه همچنـان  » .پس برخيز تا به سوي پايتخت برويم. درنگ نكنم
آرام نشسته بود، دست گيـو را گرفـت و بـارديگر او را در كنـار خـود      

تـرس بـه دل   « :اي بر لب آورد و گفت دهنده سپس لبخند آرامش. نشاند
امروز را بياساي تا فردا با هم به سـوي   پس. اي تو اكنون خسته! راه مده

از انديشـه كـاووس   . سخنان رستم به گيـو آرامـش داد  » .پايتخت برويم
روز دوم را نيز به . رهايي يافت و با رستم سرگرم گفتگو و شادماني شد

روز سوم هم مانند دو روز ديگر . خواهش رستم به شادي سپري كردند
دانـي   پهلوان، تو مـي  اي جهان«: روز چهارم گيو به رستم گفت. گذشت

پـروا   پس اگر بخواهيم همچنان بي. گر است كه كاووس تندخو و شتاب
  ».گيرد در اينجا بمانيم، او بر ما خشم مي
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. تهمتن وقتي گيو را آشفته و بيمناك ديد، ديگر درنگ را جايز نديـد 
دهم كه رخش  هم اكنون دستور مي! اي پهلوان« :از جا برخاست و گفت

اما از ديـررفتن بـه دربـار    . ن كنند تا راه پايتخت را در پيش گيريمرا زي
كاووس هيچ انديشه مكن، زيرا در سراسر جهان كسي نيست كه بتوانـد  

رستم پس از اين سخن، به سپاهيان فرمـان حركـت   » .بر ما خشم بگيرد
  . داد

  خشم كاووس بر رستم

  ه يك روزه راهپذيره شدندش ب       چـو رستـم بيامـد به نزديــك شاه

  پيـش اسبــش دوان هپياده شـد         چو طوس و چو گودرز و كشوادگان
رستم همراه با پهلوانان و سرداراني كه به پيشبازش آمده بودنـد، بـه   

پهلوانان در برابر كـاووس سـرخم كردنـد و بـر او     . دربار كاووس رفت
س بـا  كـاوو . درود فرستادند، اما به جز سردي و تلخي چيـزي نديدنـد  

اي برافروخته، پيشاني را پـر چـين كـرد و بـر سـر گيـو فريـادي         چهره
رسـتم را در كنـار خـود     نتو گمان كردي چـو « :رعدآسا كشيد و گفت

  :گذرم؟ سپس با خشم به رستم نگاه كرد و ادامه داد داري، از گناهت مي

  كند پست و پيچد ز پيمـان مــن  رستم كه باشد كه فرمان من« : كه

  »سرش كندمي چون ترنجي ز تن  بودي كنون پيش مــناگر تيــغ 
جـا برخاسـت و بـه طـوس      تنـدي از  كاووس پس از اين سخن، به

طـوس  » !زود اين دو سركش نافرمان را ببـر و زنـده بـردار كـن    « :گفت
بدون اينكه درباره اين فرمان شاه انديشه كند، گامي به پيش گذاشت تـا  

ن كار را به او نداد و بـا يـك   دست تهمتن را بگيرد، ولي رستم مجال اي

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


   هاي شاهنامه داستان      134

 

دست چنان بر دست طوس كوبيد كـه سـاالر پهلوانـان كـاووس ماننـد      
بـا آتـش   « :رستم برآشفته به كاووس گفت. درختي خشك بر زمين افتاد

تـاكنون از تـو هـيچ كـار     . بينـي  اي نمي بازي نكن كه جز سوختن نتيجه
تـو   اصـالً . هر كارت از كار ديگرت بـدتر بـوده اسـت   . ام نيكويي نديده

ات  تو چگونه شاهي هستي كـه دشـمن در خانـه   . شايسته شاهي نيستي
دهي؟ اگر مردي، برخيز  است، ولي دستور كشتن پهلوان كشورت را مي

چـه زود  ! اي شـاه ! و به جنـگ سـهراب بـرو و او را زنـده بـردار كـن      
داني كه من بودم كـه روم   هاي مرا از ياد بردي؟ خودت خوب مي خوبي

و مصر و چين و هاماوران را به نيروي بازو گـرفتم و تـو را    و مازندران
تو به پشتوانه تيغ مـن اسـت كـه تكيـه بـر      . از دست دشمنانت رهانيدم

  »اي كه به روي من تيغ بكشي؟ اي، اما حال برآن شده تخت زده

تهمتن پس از اين سخنان، از شاه و پهلوانان روي گرداند و با خشم 
. ال او، پهلوانان و كاووس نيز بيـرون دويدنـد  به دنب. از كاخ بيرون رفت

بدانيـد كـه مـن بنـده و     «: رستم بر رخش نشست و رو بـه آنهـا گفـت   
نـه   ،وقتي خشمگين شوم. كس باكي ندارم پرستنده يزدان پاكم و از هيچ

زور و پيروزي مـن داده يـزدان   . دانم و نه طوس را كاووس را كسي مي
تا شمشير و نيـزه  . و نه لشكرشمرا نه شاه رستم كرده است . پاك است

دل و بازويي دارم كه يگانه شـهريار  . و گرز است، به ياران نيازي ندارم
اگر من خواستار پادشاهي بـودم، آن روز كـه همـه دليـران و     . من است

بزرگان اين سرزمين قصد داشتند مرا بر تخت بنشانند، از اين كار شـانه  
را نگه داشتم و به تخت نگـاه  من رسم و آئين پهلواني . كردم خالي نمي
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پـذيرفتم، تـو امـروز در ايـن      كه اگر تاج و تخت را مي نكردم، در حالي
كردي، اگـر مـن كيقبـاد را از     گونه رفتار نمي جايگاه نبودي و با من اين
گردانـدم، آيـا تـو اكنـون از ايـن نـام و كـام         البرز كوه به ايـران بـازنمي  

  »برخوردار بودي؟
زد و دستش را به سوي همـه بـاز كـرد و بـا     خندي پوزرستم  آنگاه

 :او گفـت . آخرين سخن خود همه پهلوانان را سخت به هراس انداخت
به گفته خود شما، اگر آن پهلوان توراني به ايران روي بياورد، همـه را  «

پس هر يك از شما در انديشه  .گذراند از كوچك و بزرگ از دم تيغ مي
زمـين   س، ديگر كسي مرا در ايراننجات جان خود باشيد، چون از اين پ

  ».نخواهد ديد
 تهمتن سخن را كه به پايان رسـاند،پاها را برشـكم رخـش فشـرد و    

رخش چون باد به جنبش درآمد و در پي او ابري از . لگام را سست كرد
  .غبار به هوا برخاست

زده بـه هـم نگريسـتند،     پس از رفتن رستم، پهلوانان دقايقي شـگفت 
آشفته و نگران به سراغ گودرز رفتنـد و   ود آمدند وولي پس از آن به خ

ايـن  ! اي پهلـوان دانـا  « :يكي از آنـان گفـت  . چاره كار را از او خواستند
شـنوي نـدارد،    شاه از ما حـرف . شود گرهي است كه به دست تو باز مي

ما بدون رسـتم،  . ي شايد به سخن تو گوش بدهد و بر سر عقل بيايدلو
پس، از تـو  . و دشمن بر ما چيره خواهد شد كاري از پيش نخواهيم برد

خواهيم كه نزد اين شاه ديوانه بروي و با گفتار نرمت بخت رميده را  مي
  ».به ما بازگرداني
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او از رفتار . گودرز خواهش پهلوانان را پذيرفت و نزد كاووس رفت
هاي رسـتم   ها و دالوري ناخوشايند كاووس سخن گفت و از بزرگواري

رستم به خاطر رفتار تند و نابجـاي  «: در پايان گفت. ردسخن به ميان آو
اكنون سپاهي از تورانيان بر مـا  . آزرده از نزد ما رفت تو، خشمگين و دل

تو . آن هم به فرماندهي جواني كه در توران و ايران مانند ندارد ،تازد مي
بيني؟ پس بدان كه  يك را شايسته نبرد با او مي در ميان سردارانت ، كدام

  ».زردن مردي همچون رستم، براستي از نابخردي استآ
نشست،  شد و به نمي فرو مي كاووس كه مثل غبار به دمي آشفته مي

بنابراين، پند گـودرز را پـذيرفت   . از كرده خود سخت پشيمان شده بود
  :و

  لب پـر با پنــد نيكوتــر اسـت    اين سخن درخوراست«: به گودرز گفت

  »كـه روشن شود جان تاريك من    ـه نـزديـك  مـنبيــــاور تـو او را ب
وقتي بـه او  . گودرز با چند تن از سرداران سپاه به دنبال رستم رفت

دانـي كـه    تـو مـي  « :پهلـوان درود فرسـتادند و گفتنـد    رسيدند، به جهان
كاووس زودخشم است و در هنگام ناراحتي و خشـم، سـخنان درشـت    

آزرده اسـت، گنـاه مـردم ايـران      دلاگر رسـتم از شـاه   . آورد بر زبان مي
هرچند كه شـاه سـخت از كـرده     !؟چيست كه بايد در اين آتش بسوزند

پس بزرگواري كن و بـازگرد كـه اميـد ايرانيـان بـه       ،خود پشيمان است
دانيد كه من نه نيازي به شاه دارم و نه از  شما مي« :رستم گفت» .توست
اشـتباه مـن   . ابر اسـت كاووس در نظر من با مشتي خاك بر .ترسم او مي
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. ام ام و اين مرد نادان را به شاهي رسانده اين بوده است كه بارها جنگيده
برم، زيرا كه جز او، از كسي تـرس   من از اين گناه به يزدان پاك پناه مي

  ».ندارم

هرآنچـه دربـاره كـاووس بگـويي،     ! پهلـوان  اي جهان« :گودرز گفت
از ميدان نبرد نيست، اگـر تـو    گرداندن پذيرم، ولي اكنون هنگام روي مي

امروز به هر دليل ميدان رزم را خالي كني، دشمنانت خواهند گفـت كـه   
رسـتم بـا   » .رو شدن با سهراب به زابلستان بازگشت رستم از ترس روبه

او براي اينكـه ملـت ايـران    . شنيدن سخنان گودرز در انديشه فرو رفت
نكند، تصميم بـه  پشت و پناه نشود و ننگ شكست برسرش سنگيني  بي

پهلـوان بـه همـراه ديگـر      دقـايقي پـس از آن، جهـان   . بازگشت گرفـت 
پهلوانان، راه كاخ كاووس را در پيش گرفت، كاووس وقتي رسـتم را از  

از رستم پوزش خواست و و دور ديد ، به نشانه احترام از جا برخاست 
خـواهم چنـين    نمـي . مرا ببخش كه تنـدخويي كـردم  ! اي پهلوان« :گفت

از اين گذشـته،  . م، ولي چه كنم كه تندخويي با سرشتم آميخته استباش
داري از دسـت   ام كه خويشتن از آمدن دشمن نيرومند چنان بيمناك شده

براي همين وقتي دير آمدي، افسرده . من چشم ياري به تو داشتم. ام داده
  ».و خشمگين شدم

  ريادرسكه باشــي به هركـار ف  تو را خواهم اندر جهان يار و بـس

  اندر دهــن پشيمان شـدم خاك  چو آزرده گشتي تــو اي پيلتـــن

رستم وقتي ديد كه شاه پشيمان شده است، درشتي را سـزاوار نديـد   
كـاووس  » !ساز كارت باشم ام كه چاره اكنون آمده! بسيار خب« : و گفت

  . شاد شد و آن روز را جشن گرفت

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


   هاي شاهنامه داستان      138

 

  لشكركشي كاووس به سوي سهراب

هـاي خـاور،    افـروز از تـارك كـوه    سرزدن خورشيد جهانروز ديگر با  
كاووس از جا برخاست و به طوس و گيو فرمان داد تا سپاه را بياراينـد  

سرداران چنين كردنـد و چنـدي نگذشـت كـه     . و براي رزم آماده شوند
سپاهيان رفتند تا بـه  . صدهزار مرد جنگي براي نبرد از شهر بيرون رفتند

درنـگ   بانـان دژ بـي   از آن سو، نگهبانان و ديده. نزديك دژ سپيد رسيدند
سـهراب  . به نزد سهراب رفتند و او را از رسيدن سپاه ايران آگاه كردنـد 

گـاه   به همراه چند تن از سرداران به باالي برج بلندي رفتند و به خيمـه 
هومان كه در كنار سـهراب ايسـتاده بـود، بـا     . سپاهيان ايران نگاه كردند

. ران لب بـه دنـدان گزيـد و از تـرس برخـود لرزيـد      ديدن سپاه گران اي
غم بـه دل راه  « :سهراب چون هومان را بيمناك ديد، لبخندي زد و گفت

شـود كـه    مده سردار، زيرا در ميان اين مردان جنگي، يك تن پيـدا نمـي  
سپس به جايگاه خود رفـت تـا بـراي    » .تاب جنگيدن با مرا داشته باشد

  .رزم روز بعد آماده شود

  رزم به دست رستم شدن ژنده كشته

خـواهم بـا    مـي « :با فرارسيدن شب، تهمتن به نزد كاووس آمد و گفـت 
دار تو كيسـت   پوشي ساده خود را به دژ برسانم و بدانم كه اين جهان تن

  ».و سرداري و ساالري سپاه توران را چه كسي بر عهده دارد
  تندرست كه روشن روان باشي و      كار توست كاين« :كاووس بدو گفت

  »به كـام دل و راي، پيمانت بـاد      هميشـــه نگهـدار ، يزدانــت بـاد

  بپوشيـد و آمـد نهـان تا حصـار      تهمتـــن يكـي جامــه تـرك وار

  خروشيـدن و بانگ تركان شنيـد      بيامــد چــو نزديكــي دژ رسيـد

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 139      رستم و سهراب

 

به هـوا   رستم هنگامي كه به دژ رسيد، فرياد شادي و مستي تورانيان
اند و نه  چنان شاد بودند كه گويي به جشن و مهماني آمده آنان. بلند بود

  رسـتم بـا جامـه تركـان تـوراني وارد دژ شـد و      . به ميدان رزم و كارزار
او از همان جـا سـپاهيان تـوران را    . اي دور از ديد آنها نشست درگوشه

دي چـون كسـي را دليرمـرد و مـردافكن نديـد، از شـا      . زير نظر گرفت
همچون گل شكفت، اما ناگاه چشمش بـه جـواني افتـاد كـه بـر تخـت       

جـوان، قـد و بـااليي     .انگشت حيرت به دندان گزيد آنگاهنشسته بود و 
اي بـه سـرخي گـل     همچون سرو، بازواني به ستبري ران اسب، و چهره

صد جوان دلير و سرفراز همچون پروانه گرد شمع وجود او . انار داشت
نفر هم دست بـه سـينه و آمـاده در برابـرش ايسـتاده       گشتند و پنجاه مي

  . بودند
، دايي »رزم ژنده«رستم همچنان به جوان چشم دوخته بود كه ناگهان 

رستم  Ĥنگاهاو در سر راهش به نه. سهراب از جا برخاست و به راه افتاد
رسيد و با ديدن قد و باال و يال و كوپـال رسـتم كـه در بـين تورانيـان      

اي «: پس پيش رفت و پرسيد. دانست كه او بيگانه استهمانند نداشت 
» !كني؟ از تاريكي بيرون بيا و رخ نشان ده توكيستي و اينجا چه مي! مرد

ديد، با مشت چنان  هايش مي خوردن نقشه سبب برهم رستم كه درنگ را
رزم از دنيـا   ژنـده . رزم كوبيد كه آن پهلوان در دم جان داد بر گردن ژنده

. شـناخت  كه او رستم را در شهر سمنگان ديده بود و مي رفت، در حالي
تهمينه او را به همين سبب با سهراب همـراه كـرده بـود تـا درصـورت      

  . روشدن پدر و پسر، او رستم را به سهراب نشان دهد روبه
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رستم به اردوي سپاه ايران بازگشت و به كاووس گفت كه در ميـان  
از آن سـو، چـون   . ه اسـت تورانيان تاكنون كسي همچون سهراب نديـد 

رزم خبري نشد، سهراب كساني را به دنبـالش   ساعتي گذشت و از ژنده
رزم رو به رو شدند و  جان ژنده آنان پس از جستجو با جسم بي. فرستاد

سهراب بسـيار انـدوهگين   . خيلي زود خبر را به گوش سهراب رساندند
بايـد  « :و گفـت  درنگ سران سپاه را گرد كرد بزم را از ياد برد و بي. شد

رزم  خـون ژنـده  . ريـم آوكه جشن و بزم را كنار بگـذاريم و بـه رزم رو   
  :بهاي او را از ايرانيان بگيرم ريخته است و من بايد خون

  چو نعل سمندم بسايد زمين    آفريـــن اگر يار باشد جهان

  بخواهم ز ايرانيان كين ژنـد    ز فتراك زين برگشايم كمند
بامداد فردا جنـگ را  . امه رزم نزديك استپس، آماده باشيد كه هنگ

  ».كنيم آغاز مي

  پرسيدن سهراب، نام سرداران ايران را از هجير

بامداد كه سپهر نيلگون سپر زرين خورشيد را بر سر گرفت، سهراب 
جامه نبرد پوشيد و همراه هجير به جاي بلندي رفت تـا سـپاه ايـران را    

كنار من بايست و خـوب   در«: سهراب به هجير گفت. خوب نظاره كند
خواهي از چنگ من رها شـوي و در هـر    اگر مي. به سخنم گوش فرا ده

درسـتي پاسـخ    پرسم، به انجمن سرافراز بماني، هر چه درباره ايرانيان مي
» .گـويم  درستي مـي  من هرآنچه كه بدانم، به! باشد«: هجير پاسخ داد »!ده

است و درفشي بلنـد  آن سراپرده كه از ديباي رنگارنگ «: سهراب پرسيد
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 :هجير پاسـخ داد » دارد و صد پيل بر درش بسته است، جايگاه كيست؟
  ».آنجا سراپره كاووس، شاه ايران است«

در طرف راست سپاهيان ايران، پيل و بنه زياد ديده «: سهراب پرسيد
اي بسـيار بلنـد اسـت كـه پيرامـونش       شود و در ميان آنهـا سـراپرده   مي

شـود بگـو تـا     و اسبان و پيالن فراوان ديده ميچادرهايي سر برافراشته 
  »بدانم كه آنجا سراپرده كيست؟

سهراب » .آن، سراپرده طوس، سردار بزرگ ايران است«: هجير گفت
اي سبز است كه نزديك آن لشـكري   در كنار همه آنها، سراپرده« :پرسيد

بيـنم كـه تـاكنون كمتـر      در آنجا پهلواني برتخت مي. شود انبوه ديده مي
گونه كـه نشسـته    همان! چه هيبت و بر و بااليي دارد. ام مچون او ديدهه

. بلندتر است اند، است، يك سر و گردن از دليراني كه در كنارش ايستاده
خروشد كه گويي دريايي  دم چنان مي بينم كه هر در نزديك او اسبي مي

 در ميان ايرانيان و اسبانشان، اين مرد و اين اسـب . به جوش آمده است
بر درفـش پهلـوان نيـز نقـش و نگـاري از پيكـر اژدهـا        . همانند ندارند

هجير از سخنان سهراب در انديشـه  » !بگو تا بدانم كه او كيست. بينم مي
چه بگويم؟ رستم، پهلوان بزرگ ايران و تنها «: در دلش گفت. فرو رفت

شـوند و   يـار و يـاور مـي    ها بـي  بدون او، ايراني. پشت و پناه سپاه است
گمان سهراب در پي يافتن رستم اسـت و اكنـون    بي. خورند ت ميشكس

اگر من نشان سراپرده او را بدهم، اين جوان دالور به همراه تورانيان بـه  
پس بهتر آن است . رساند برد و به رستم گزند مي ناگاه برآنجا يورش مي

گويـا ايـن   «: هجير با اين انديشه گفـت » .كه نام رستم را بر زبان نياورم
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تازگي از چين به سپاه كاووس پيوسـته اسـت، زيـرا مـن او را      لوان بهپه
  »داني؟ آيا نام اين پهلوان چيني را مي« :سهراب پرسيد» .شناسم نمي

زيرا هنگامي كه او به كاووس پيوست، مـن در  ! نه«: هجير پاسخ داد
  ».اين دژ بودم

پاسخ هجير غم به دل سهراب نشـاند، زيـرا او هرآنچـه از مـادرش     
ديد، اما اكنون سخني جـز آن   باره رستم شنيده بود، در اين پهلوان ميدر
سهراب از نام و نشان سرداران ديگر پرسـيد و هجيـر او را بـا    . شنيد مي

امـا در  . گيو، فرزند گودرز و فريبرز، فرزند كاووس و گرازه آشـنا كـرد  
چيزي در درونش . بود قرار تمام اين مدت، سهراب همچنان ناآرام و بي

او يـك بـار ديگـر از    . گذاشت جستجو را رهـا كنـد   جوشيد كه نمي يم
راستي آن پهلوان بزرگ را كـه در سـراپرده    آيا به! اي مرد«: هجير پرسيد

اي  هجير با چهره» شناسي؟ پيكر دارد، نمي سبز نشسته است و اسبي كوه
بار گفتم  يك. ام من هيچ چيز را از تو پنهان نكرده« :به ظاهر گرفته گفت

  ».دانم ه او مردي از سرزمين چين است و من نام او را نميك
نبايـد  « : سهراب از اين پاسخ نيز اندوهگين شـد و بـا خشـم گفـت    

تو گفته بودي كه در سپاه كاووس، رستم برترين مـرد و  . گونه باشد اين
پس چرا اكنون در ميان سـپاه  . نگهبان همه مرزها و سرزمين ايران است

توانم بپـذيرم، در جنگـي كـه خـود      دهي؟ نمي نمي ايران از رستم نشاني
پهلـوان در پيشـاپيش سـپاه او     كاووس پا به ميدان گذاشته است، جهـان 

كنم كه رستم به زابلستان رفته است، زيرا  گمان مي«: هجير گفت »!نباشد
داني، موسم بهار و هنگام شكار و بزم و شادي در بـاغ   گونه كه مي همان
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اين ديگر باوركردني نيست، زيرا در ! نه« :فتسهراب گ» .و بستان است
اين هنگام كه شاه ايران به جنگ آمده است و سران سـپاه و ديگـران از   

اند، اگر رستم به بزم نشسـته   هر سو به ياري او به ميدان نبرد روانه شده
  ».باشد، به او خواهند خنديد

 :تكرد، گف كم داشت در راستي گفتار هجير ترديد مي سهراب كه كم
بندم كه اگر رستم را به من نشان بدهي، از همه  با تو پيمان مي! اي مرد«

ولي اگر پرده از اين راز برنداري، سر از تنـت جـدا   . نيازت كنم چيز بي
هاي اين جوان آشـكار اسـت    از پافشاري« :هجير با خود گفت ».كنم مي

و را پس اگر نشان رستم را بگـويم، حتمـاً ا  . كه قصد جان رستم را دارد
، كسي از ايرانيان را ياراي نبرد با اين جوان نيسـت  آنگاه. خواهد كشت

پس بهتر است از . و تورانيان، سرزمين ايران را به آساني خواهند گرفت
  ».جان خودم بگذرم و سخني نگويم

  :هجير پس از اندكي سكوت دگر باره
 است همه با من از رستمت گفتن    اين چه آشفتن است؟«: به سهراب گفت

  به بيهوده چيزي ز من خواستـن؟    چــرا بـايــد ايــن كينـه آراستــن؟
اما اگر قصد ريخـتن  ! دانم، از من مخواه چيزي را كه نمي! اي جوان

گـويم كـه    تنها اين را مـي . خونم را داري، اين سر من و اين هم تيغ تو
 ده درپس، بيهو. رزم او نخواهي بود اگر روزي به رستم دست يافتي، هم

  »!پي او مباش
او هنگـامي كـه از   . سخنان هجير گرد نااميدي بر دل سهراب پاشـيد 

  .پيداكردن رستم درمانده شد، جنگ با لشكر كاووس را آغاز كرد
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  رزم رستم با سهراب

 ،سهراب لباس رزم پوشيد و بر اسب نشست و پـا بـه ميـدان گذاشـت    
ن ايرانـي بـه   همچون شيري خشمگين خروشيد و دل را در سينه پهلوانا

يـك از پهلوانـان    ورد خواست، ولـي هـيچ  آ چرخ زد و هم. لرزه درآورد
سهراب كه چنين ديـد، بـه سـوي     .ايراني از ترس، پا به ميدان نگذاشت

اي كسي كـه بـر خـود نـام كيكـاووس      « :كاووس ديده دوخت و گفت
رزم  خـواهي ژنـده   من به خـون . ميدان نبرد در انتظار توست! اي گذاشته

يك از  اكنون كه هيچ. ام كه تو را زنده بردار كنم و سوگند خورده ام آمده
د، خود به ميدان بيا تا بـداني  نرو شدن با مرا ندار ت روبهئپهلوانانت جر
  ».كه من كيستم

اي جـز   كاووس كـه در تنگنـايي سـخت گرفتـار شـده بـود، چـاره       
  :او با غم و اندوه به سران سپاه گفت. خواستن از رستم نديد ياري

  كه زين ترك، شد مغز گردان تهي  يكــي نــزد رستم بريد آگهـي

  »از ايران نيارد كس ايـن كار كرد  ندارم سـواري ورا، هــم نبــرد

پس، طوس به نزد رستم رفت و رستم چون پيام كـاووس را شـنيد،   
هر گاه شاهي مرا نزد خود خواسته، گاهي براي رزم بوده اسـت  « :گفت

كاووس تنها در هنگام درمانـدگي و بيچـارگي از   و گاهي براي بزم، اما 
از جا برخاست، زين بر رخش گذاشـت، زره ببـر    آنگاه» .كند من ياد مي

بيان را پوشيد، كمربند كياني را بر كمر بست، شمشير هندي را حمايـل  
پهلوان بـا   جهان. آن كرد، گرز سام را بركتف گذاشت و راهي ميدان شد

از ديـدن بـازوان   . ر دل به او آفرين گفتديدن سهراب در ميدان نبرد د
سهراب با ديـدن رسـتم،    .ستبر و سينه فراخ او ياد پدربزرگش سام افتاد
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بيا به جـايي دور از چشـم   « :ها را به هم ماليد و پيش آمد و گفت دست
من از تورانيان يـاري  . سپاهيان برويم و مانند دو پهلوان با هم نبرد كنيم

  »!انيان كمك نخواهتو هم از اير. خواهم نمي
در راه، سهراب بـه رسـتم   . رستم پذيرفت و دو پهلوان به راه افتادند

تو پهلوان بزرگي هستي، اما گذشت ساليان دراز، گرد پيـري بـر   «: گفت
خـواهي بـا جـواني     پس چگونه مي. سرت نشانده و ناتوانت كرده است

  »همچون من بجنگي؟
خودسـتايي  « :و گفـت رستم به قد و باال و چهره سهراب خيره شـد  

. كمي نرم باش و بدان كه روزگار نشيب و فراز بسـيار دارد ! مكن جوان
هـم   ام، سپاهيان زيـادي را در  هاي بسياري كرده من با همين پيري جنگ

ها و  كوه. ام تاكنون هم شكست نخورده. ام ام و بسيار ديوها كشته شكسته
! ام زمين چـه كـرده   ورانهاي ت ها گواهند كه من با پهلوان درياها و ستاره

. دانم چرا مهر تو بر دلم نشسته است و خواهان كشتنت نيسـتم  ولي نمي
گويد كه تو با اين يال و كوپال و بر و باال نبايد از نژاد تورانيـان   دلم مي

  ».باشي
كـه   سخنان رستم در دل سهراب نهال مهـر و محبـت نشـاند، چنـان    

ــا ســخنانت گــرم ! اي پهلــوان«: گفــت اكنــون از تــو . كــرديدلــم را ب
. درسـتي پاسـخ دهـي    خواهدكه بـه آنهـا بـه    هايي دارم و دلم مي پرسش

خواهم از نژاد خود بگويي و مرا با سـخنانت شـاد كنـي، زيـرا دلـم       مي
رستم لبخندي زد » .دهد كه تو بايد رستم باشي و از نژاد نيرم گواهي مي

من كجـا و  . رممن نه رستم هستم و نه از نژاد سام ني! نه جوان«: و گفت
  ».شوم من گرد پاي آن پهلوان بزرگ هم نمي !رستم كجا
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. اين پاسخ رستم همچون آبي سرد بود كه بر بدن سهراب ريخته شد
. اي نديـد  تنها چراغ سهراب خاموش شد و جز رزم با پهلوان پير چـاره 

ـ  نيزه بـر . اندكي پس از آن، نبرد دو پهلوان آغاز شد ه و شمشـير بـر   زني
. گرز  بر گرز كوبيدنـد و زره بـرتن يكـديگر دريدنـد    . ندشمشير شكست

سار روان  هايشان به شماره افتاده و عرق از تنشان چون آب چشمه نفس
دو پهلوان دقايقي از . هايشان نيز از حركت وامانده بودند اسب. شده بود

در شگفتم كه اين پهلوان كيسـت؟  «: رستم با خود گفت. هم دور شدند
ا به آساني شكست دادم، اكنون در برابـر ايـن جـوان    من كه ديو سپيد ر

  ».ام درمانده شده
بار  اين. دو پهلوان نفسي تازه كردند و دوباره به سراغ يكديگر آمدند

  :نبرد را با تيراندازي آغاز كردند

  توگويي فرو ريخت برگ درخت  به هـم تيربـاران نمودند سخـت

  دو دوال كمـــر گرفتنــد هــر  غمين شـد دل هر دو از يكـدگر

  بكندي سيه سنگ را روز جنــگ  تهمتن اگر دست بردي به  سنـگ

  سنـگ را مــوم پنداشتــي گـران  كــوه بـرداشتــي بزور از زمين 

  كـه از زيــن بجنبانــد اندر نبرد  كمربند سهـراب را چـاره كــرد
اي نديد، دست به كمربند  كردن سهراب نتيجه تيرباران رستم چون از

آسـاي   و برد تا از زين بلندش كند، اما هرچه كرد، نتوانست پيكـر كـوه  ا
آنـان هنگـامي كـه از همـه     . ناچار او را رها كـرد . سهراب را تكان دهد

ها براي شكست يكديگر بهـره جسـتند و كـاري از پـيش نبردنـد،       شيوه
بر سـپاه تـوران    چون درياي توفانيرستم هم .خسته از هم رو گرداندند
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هر دو سـرگرم كشـتار   . نيز به سوي سپاه ايران رو آورد سهراب. تاخت
او . سپاهيان يكديگر بودند كه ناگهان ترس وجود رستم را در برگرفـت 

. بيم داشت كه مبادا از سوي آن جوان رزمجو به كاووس آسـيبي برسـد  
باره تورانيان را رها كرد و با شتاب بـه سـوي لشـكرگاه ايـران      پس يك

جنگد و دشـت را از خـون    باكانه مي اب بيرستم چون ديد سهر. تاخت
ســپاهيان ايــران رنگــين كــرده اســت، ســخت انــدوهگين شــد و بــر او 

  .خروشيد

  ز ايران سپه جنگ با تو كه كرد؟     مرد خواره خون كاي ترك«:بدو گفت

  »چو گـرگ آمدي در ميـان رمه؟     چرا دست با مـن نســودي همــه

  گناه ازيـن رزم دورند و هم بـي     تـوران سپـاه«:بدو گفـت سهـراب

  »كسي با تو پيكار و كينه نجست       تو آهنـگ كردي بـديشـان نخست

اكنـون  « :شنيدن اين پاسخ، رستم دمي خاموش شد و سپس گفت با
فـردا كـه تيـغ خورشـيد از نيـام      . شب فرا رسيده و هنگام آسودن است

نـيم خداونـد چـه    كنـيم تـا ببي   آسمان برون آمد، دوباره نبرد را آغاز مـي 
   .پس از اين گفتار، دو پهلوان به اردوگاه خود بازگشتند» .خواهد مي

گفت و  رگاه توران، سهراب از پهلواني رستم ميكشب هنگام، در لش
هـر يـك از جنگـاوري    . در لشكرگاه ايران، رسـتم از پهلـواني سـهراب   

در شگفت و از پيروزي خود نااميد بود و از يـزدان پـاك يـاري     يديگر
افـروز بـرتن زمـين     فرداي آن شب، وقتي خورشـيد جهـان  . خواست مي

. هـا را بـه طـرف ميـدان نبـرد راندنـد       نورافشاني كرد، دو پهلوان اسـب 
 :ســهراب پــيش از پاگذاشــتن بــه ميــدان، رو بــه هومــان كــرد و گفــت

. خواهم به جنگش بروم، بر و بااليي همانند من دارد رشيدمردي كه مي«
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اي از جواني نبرده است، با ايـن   سپري كرده و بهره تنها ساليان زيادي را
انـدام و  . دهـد  كند و بـيم بـه دل راه نمـي    همه، در رزم هيچ سستي نمي

كه گويي  ماند، چنان كتف و بازويش هم به اندام و كتف و بازوي من مي
وقتي به او . اندازه آفريده است ما را يكسان و هم يخداي بزرگ هر دو

كــردن در  نشــيند و ناخودآگــاه از نگــاه لــم مــينگــرم، مهــرش در د مــي
هـايي را كـه از    من همـه آن نشـانه  ! اي هومان. كنم هايش شرم مي چشم

. مـانم  بينم و ناگهان از جنگ با او باز مـي  ام، در اين مرد مي مادرم شنيده
  »!نكند او پدرم رستم باشد :گويم مي

فرمان  شناخت، ولي از افراسياب هومان كه رستم را خيلي خوب مي
 :زباني گفـت  داشت كه نگذارد پدر و پسر يكديگر را بشناسند، با چرب

او . ام رستم كجا و اين مرد كجا؟ مـن رسـتم را بارهـا در جنـگ ديـده     «
جنگـي، در   اين پهلوان كه تـو بـا او مـي   . مانند است پهلواني بزرگ و بي

  ».برابر رستم هيچ است
ند و راهي ميـدان  سهراب ديگر چيزي نگفت و از هومان رو برگردا

او وقتي به رستم نزديك شد، به جاي خشم، لبخند پرمهـري  . جنگ شد
در چه حالي پهلوان؟ شب را چگونـه گذرانـدي؟   « :بر لب آورد و گفت

. بيا و از جنگ با من درگذر. بينم كه همچنان در انديشه پيكار با مني مي
بگذار كـس   .بيا هر دو سالح را كنار بگذاريم و در كنار هم شادي كنيم

آخـر  . ديگري به جنگ من بيايد تا من بتوانم با دلي آرام با او نبرد كـنم 
شـود كـه از    دانم چرا مهر تو به دلم نشسته است و همين سبب مـي  نمي

  :نبرد با تو شرمگين شوم
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  همي آب شرمم به چهر آورد  دل من همي بـا تـو مهـر  آورد

  تو با مــن بگونگفتند نامت،   ز نام تـو كـردم بسـي جستجـو

  كزيــن پهلوان رستـم زابلـي   مگـر پـور دستـان ســـام يلـي

دهد كه تو همان نـواده سـام دليـر، رسـتم زابلـي       دل من گواهي مي
  ».هستي

توجه به  كرد، بي ماندن نامش پافشاري مي رستم كه همچنان در پنهان
مگر تو همان نيستي كه شب گذشته دم از جنگ «: سخنان سهراب گفت

رانـي؟   زدي؟ پس چگونه است كه اكنون چنين سخناني بر زبان مـي  مي
نكند قصد فريب مرا داري؟ اگر چنين است، بدان من كودك نيستم كـه  

پس آمـاده بـاش تـا    . فريب تو را بخورم و به اين سخنان دلخوش شوم
  ».خواهد كشتي بگيريم و ببينم يزدان پاك، فرجام كار ما را چگونه مي

 :سرد و خالي از مهر رستم اندوهگين شد و گفت سهراب از سخنان
خواست كـه تـو درآخـرين     دلم مي. من قصد فريب نداشتم! اي پيرمرد«

هاي زندگي در بستر بميري، ولي اكنون كه دوست داري به دسـت   سال
  ».من كشته شوي، آماده باش

پس از اين سخنان، هر دو پهلوان از اسب پياده شدند و بـا يكـديگر   
چيزي نگذشت كه تالش بسيار، سر و پاي آنان را نمناك . دكشتي گرفتن

دو پهلـوان از بامـداد تـا پاسـي از روز     . و پوست تنشان را گلگون كـرد 
ناگهـان در  . از پيش نبردنـد كاري يك  خروشيدند و كوشيدند، ولي هيچ

اي كه از دل  يك لحظه سهراب دست به كمربند رستم انداخت و با نعره
سان، پشت رستم براي نخستين بار با  بدين. ين كوبيدبرآورد، او را بر زم

سهراب بر سينه رستم نشست، خنجر كشيد و خواسـت  . خاك آشنا شد
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رستم وقتي درخشش خنجر سهراب را ديد، با . سر او را از تن جدا كند
خود انديشه كرد كه اگر كشته شود، اين جوان پهلوان، سـپاه ايرانيـان را   

او از . به چنگ افراسـياب خواهـد افتـاد    دهد و كشور ايران شكست مي
. ترسيد، بلكه از ويراني ايران و خواري مردم بيم داشـت  مرگ خود نمي

تصميم گرفت خواري نيرنگ و فريب را به جان بخرد تا بتواند  بنابراين،
هـاي   در اين انديشه بود كه بـه چشـم  . براي پيروزي ايرانيان راهي بيابد
آئـين ايرانيـان،    بدان كه در! اي جوان«: سهراب خوب نگاه كرد و گفت

اگر در نخستين پيروزي حريف را به خاك انـداختيم، سـر او را از تـن    
بلكـه در بـار دوم اگـر پيـروز شـديم، حريـف شكسـت         ،كنيم جدا نمي

   ».كشيم خورده را مي
درنگ سخن رستم را پذيرفت و از روي سينه او  سهراب نوجوان بي

گ نجـات يافـت و هـر دو پهلـوان بـه      سان رستم از مر بدين. برخاست
هنگامي كـه سـهراب از آنچـه بـين او و     . سوي لشكرگاه خود بازگشتند

رستم گذشته بود با هومـان سـخن گفـت، هومـان سـري جنبانـد و بـا        
اي، چـون اگـر    به گمان من، تو از جان خود سـير شـده  « :افسوس گفت

اكنـون  . كـردي  گونه نبود، شيري را كه به دام انداخته بودي، رها نمي اين
سهراب » .بدان كه كار تو سخت شد وآن شير پير بر تو زخم خواهد زد

 آنگـاه كـنم و   زودي بار ديگر با او نبرد مـي  هچون ب! نگران نباش« :گفت
  ».آورم خواهي ديد كه چگونه او را دست بسته نزد تو مي

از آن سو، رستم از ميـدان نبـرد بـه جـايي دور از سـپاهيان و كنـار       
سپس بـه  . ي رفت و در آنجا، سر و تن را شست و آبي نوشيدچشمه آب
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ش را بـه  ا درگاه يزدان پاك نيايش كرد و از او خواست تا نيروي جواني
او بازگرداند، زيرا رستم در آغاز جواني چنان زورمند و تنومند بـود كـه   

آن زمـان، او  . رفـت  رفتن از سنگيني، پاهايش در زمين فرو مي هنگام راه
. خـدا ناليـد و از او خواسـت تـا انـدكي از نيـرويش بكاهـد       به درگـاه  

اكنـون رسـتم عاجزانـه از    . آفريدگار مهربان حاجـت رسـتم را بـرآورد   
ش را بازگردانـد تـا او   ا خواست كه همـان نيـروي جـواني    پروردگار مي

  .بتواند بر حريف جوان و دالورش پيروز شود

  ه را پاس داركار اين بند بدين  كاي كردگار« : به يزدان بناليـد

  مرا دادي اي پاك پروردگـار  همان زور خواهم كه آغاز كار
هاي دردمندانه رستم كارگر افتاد و خداوند نيروي جـواني را بـه    ناله

   .او بازگرداند

  شدن سهراب به دست رستم كشته

دو پهلوان پس از ساعتي دوباره پا به ميدان نبرد گذاشتند، در حالي كـه  
سهراب با كمندي در شـانه  . بيم و رويي زرد داشت بار رستم دلي پر اين

هنگامي كه . غريد و كماني در دست بر اسب نشسته بود و مانند شير مي
  :چنين گفت دو پهلوان در برابر هم ايستادند، سهراب رو به رستم كرد و

  !چرا آمـدي بـاز نـزدم دليــر        !رـكـــاي رستـه از چنگ شي«

  »كه در جنگ شيران دلير آمدي   ر آمديز جان تو سي ان كه ـهم

 ديده مردان جهان با و اي پسر به جواني خود غره مشو« :رستم گفت
  :زيرا گونه سخن مگو اين

  »چـو آيد به روي تو اي نره شير       ببيني كزيــن پيـرمــرد دليــر
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  :ها را رهاكردند و اسب پهلوان پياده شدند و اين سخنان دو پس از
  گـرفتنــد هـر دو دوال كمــر       ن نهادنـــد ســر    به كشتي گرفت

سهراب انـداخت   كمربند دست در ،رستم كه بسيار زورمند شده بود
 و نشسـت  تهمتن بر سـينه سـهراب  . زمين كوبيد جا كند و بر او را از و

. آن نوجـوان دليـر را دريـد    پهلـوي  ميـان كشـيد و   درنگ خنجـر از  بي
خودم به من  كه اين بد از افسوس« :فتگ و دردناك كشيد سهراب آهي

 مـادرم باشـد كـه از    هـم گنـاه از   شايد. نداري گناهي تو رسيده است و
دلـم   بـرايم گفـت تـا مهـرش در     قـدر  او آن پهلواني نشان پدربزرگي و

بـه   اگر مـن بـراي پيـداكردن پـدر    . نشست و ميل به ديدارش پيدا كردم
افسـوس  . شـدم  ميشناور نگونه به خون خود  اين ،آمدم ميايران زمين ن

مـرگ روي پـدر را    اي كاش پيش از. ميرم ميكه با اين آرزوي برنيامده 
  ! زدم ميرخسارش بوسه  بر ديدم و مي

ولـي بـدان    ،بردي چنگم جان به در از كشتي و مرا! اي مرد اما تو و
 به ژرفاي شوي و اگر ماهي. بري ميچنگ پدرم جان سالم به در ن كه از

رسـتم   پـدرم  ،پنهـان شـوي   سياهي يا مانند شب در ري ودرياها پناه بب
  ».گيرد مي تو انتقام مرا از كند و ميپيدايت 

جهـان پـيش   . اين سخنان ماننـد سـنگ برجـا مانـد     شنيدن رستم با
رسـتم  . تن برفـت  از باره به يك تمام نيرويش تار شد و چشمش تيره و

نالـه   با ،آمد وقتي به هوش. خاك افتاد بر خود شد و خود بي از لحظاتي
  :جان گفت به سهراب نيمه زاري و
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  كه گم باد نامش زگردنكشان        داري ز رستم نشان بگو تا چه«

1كه رستم منم كم
  »نشينـاد بـر ماتمم پور سـام       مماناد  نـام 

  :سپس رستم
  زد خروش  كند موي و همي  همي      بزد نعره و جانش آمد به جوش    

شـناختن   بـا  ،نوشـيد  مـي جام مرگ را  اندك سهراب كه ديگر اندك
بـدان كـه   ، اگر تو رستم هستي«: گفت او. چندان شد صددردش رستم 

 بارها خواسـتم تـو را بشناسـم و   . سري كشتي خيره پسرت سهراب را با
اكنون بند زرهـم را بـاز   . اما مهر تو نجنبيد ،خودم را هم به تو بشناسانم

كـه مـادرم    ميهنگا! ببين ،شده است بازويم بسته را كه بر اي مهره كن و
ايـن را  . اين يادگار پدرت است«: گفت ،بست مياين مهره را به بازويم 

ديـدي كـه    اكنـون ديـدم و   .آيد ميبازو داشته باش كه روزي به كار  بر
  »!چه هنگام به كار آمد در چگونه و

وقتي يادگـار خـود را روي آن   . رستم نگاهي به بازوي پسر انداخت
خـاك   بـر  سـر  تن دريـد و  جامه بر ،غم و اندوه بسيار گريست از ،ديد

بيهوده گريه « :به رحم آمد و گفت دل سهراب برحال پدر. ناليد كوبيد و
من درمان  دردي از ،بكشي زيرا اگر خود را نيز ،خود را آزار مده نكن و

  ».پس بايد بپذيريم كه سرنوشت ما چنين بوده است. شود مين
ميدان به لشـكرگاه   از اما تهمتن، رفت بد آسمانگن خورشيد تابان از

بـه دسـتور او   . سـايه گسـترده بـود    لشكر كـاووس  نگراني بر. برنگشت
رستم چـه   تا بدانند كه بر سپاهيان برگزيده به ميدان رفتند بيست نفر از
 سـوار را در  اسب بي دو ،كه آنان به ميدان رسيدند ميهنگا. گذشته است
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كه  سواران به گمان اين. رستم اثري نيافتند اما ازاي ايستاده ديدند،  گوشه
بـه كـاووس    خبـر را  درنـگ بازگشـتند و   بـي  ،رستم كشته شـده اسـت  

كـاووس  . سـپاه ايـران بـه خـروش آمـد      ،ايـن خبـر   با شنيدن. رساندند
بـه   شـتاب  بايد بـا «: به او گفت سراسيمه طوس را نزد خود خواست و

جـاي   ،م كشـته شـده باشـد   راستي رسـت  هزيرا اگر ب، ميدان جنگ برويم
  ».باره به سپاه توران يورش بريم بايد يك درنگ نيست و

رو بـه ميـدان رزم    و را آمـاده كردنـد   سران سپاه خيلـي زود لشـكر  
دم بـه مـرگش    سـهراب كـه هـر   ، صداي سپاه و سر با بلندشدن. نهادند
 و آمـده  زنـدگي مـن بـه سـر     ،اكنون« :به رستم گفت ،شد ميتر  نزديك

كاووس بخواه كـه   از ،بنابراين. تورانيان برگشته است خت ازب سان بدين
من . من به اين جنگ آمدند  ميگر زيرا آنان به پشت ،سپاه توران نتازد بر

ايـن   كـه در  دانستم ميآخر ن. فراوان داده بودم به آنها اميدها و نويدهاي
  ».شوم ميجنگ به دست پدر كشته 

دلـي   با ،چنين ديد قتيرستم و. سخن فروبست لب از سهراب آنگاه
نشست و به سـوي سـپاهيان ايـران     رخش افسوس بر لبي پرو پرخون 

 سـپاس  همگي بـه خـاك افتادنـد و خـدا را     ،ايرانيان با ديدن او. تاخت
تهمتن  بار اشك چشمهاي و مي سر زخ ،دريده اما با ديدن پيراهن. گفتند

او بـا آه   .علت آشفتگي و اندوهش را پرسيدند او از زده شدند و شگفت
 سپاهيان در مرگ سهراب ناله سر. شدن پسر سخن گفت درد از كشته و

نـه  ، نه دل دارم من امروز ديگر! ياران«: رستم گفت. خروشيدند دادند و
زيرا همين بـد كـه مـن    ، جنگ با تورانيان دست برداريد شما هم از. تن

  ».بس است ،كردم
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كه نـزد هومـان    به اوگفت و را خواست »زواره«برادرش  ،پس از آن
اجـازه بدهـد كـه آنهـا بـه       همراهي كند و لب رود سپاه او را تا برود و

دوبـاره   ،كف داده بـود  قرار از و او كه آرام ،سپس. سرزمين خود بروند
ديـدن   رسـتم بـا  . بار سران سپاه هم با او بودند اين. به نزد پسر برگشت

ه خنجر چنان اندوهگين شد ك خون سهراب غرق در سم نيمه جان وج
 ،غم مرگ فرزند را به گور ببـرد  ،كشتن خود با غالف بيرون كشيد تا از

سپهساالر . دستش بيرون كشيدند خنجر را از و گرفتند اما پهلوانان او را
ازكشتن خويشتن چـه سـودي   ! پهلوان آرام باش«: گفت» گودرز«، ايران

اري قر بي و سرنوشت را بپذير ،پس. مرگ هستيم همه شكار ما؟ بري مي
  »!مكن

. بايـد كـاري كنـيم   «: به گودرز گفـت  ،به خود آمد  ميرستم چون ك
تو نزد كاووس بـرو  . يابد مرگ نجات اميدي هست كه سهراب از هنوز

آن نوشدارويي كـه بـا    از از او بخواه تا. مرا برايش بازگو كن حكايت و
باشد كه بـه   ،براي من بفرستد  ميك ،است مي زخ مرحم هر و خود دارد

! به روي ديده پهلـوان « :گودرز گفت» .بهبود يابد فرزند دلبندم ،آن ييار
  ».پذيرم ميدل  جان و با، آنچه تو بگويي

. پيام رستم را به او رساند گودرز همچون باد به نزد كاووس رفت و
پهلوانان مانند رستم  يك از داني كه هيچ ميتو « :كاووس به گودرز گفت

 سهراب را بدهم و اما اگر اين نوشدارو ،ارجمند نيست و مي نزد من گرا
شـود و   مياين نيرومندتر  پشتي فرزندش از رستم با هم ،با آن بهبود يابد

. ارزم مـي چشم رستم به پشيزي ن در من. دارند ميميان بر گمان مرا از بي
خـوار   مـرا  برابر سپاه چه ناسـزاها بـه مـن گفـت و     نديدي كه در مگر
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زد كـه   مـي فريـاد   ،فرزنـد او  ،رابكه همين سـه  مگر نشنيدي؟ ساخت
اگر اين جوان زنده بماند من ديگر روي ؟ دار كند خواهد مرا زنده بر مي

  ».دهم ميمن هرگز به رستم نوشدارو ن. آسايش نخواهم ديد
! اي جهـان پهلـوان  « :نزد رستم بازگشـت و گفـت   گودرز با نااميدي

ل او بـراي  د در. رود ميخوبي ن هب گاه افسوس كه خوي بد كاووس هيچ
اكنون . نوشدارو بگيرم او من نتوانستم براي تو از .كس مهري نيست هيچ

  ».تو خود نزد او برو شايد بتواني كاري كني
 زرنگـار خواباندنـد و   بستري نرم و را بر سهراب رستم فرمان داد تا

نيمـه راه   ولي در، به راه افتاد سپس خود با دلي پردرد به سوي كاووس
  : مد و گفتكسي به دنبالش آ

  »گاه  ازتو تابوت خواهد، نه  همي     زين جهان  فراخ1سهراب شد«:كه

  كنـد موي  زد به سينه، همي همي      چو  بشنيد رستم، خراشيــد روي

  به جاي كله، خاك بر سـر نهــاد     پياده شد از اسب، رستـم چو باد 

  كــنان غريبـان وگريــان و زاري     بــزرگان لشكر همـــه همچنـان
 نالـه و  جان سـهراب رسـاند و   خود را به كنار تن بي ديگر رستم بار

رستم با تورانيان جنگ نكـرد   ايران به درخواست سپاه. زاري بسيار كرد
بالين فرزنـد   رستم همان جا بر. لشكرش به ايران بازگشت كاووس با و

. بـازگردد  ،لـب رود رفتـه بـود    ماند تا زواره كه به همراهـي تـوران تـا   
به زابلسـتان   و تابوت گذاشتند سهراب را در ،كه زواره برگشت  ميهنگا
  . خون گريه كردند سوگ سهراب مردم زابلستان در. بردند

                                                      
  رفت. 1

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 157      رستم و سهراب

 

  ديگر كمند به دستي كـاله و به      چنين است كـردار چــرخ بلنــد

  به خم كمنـدش ربايد ز گــاه      چو شادان نشينـد كسـي با كــاله

  چو بايد خراميــد با همـرهان      بر جهــان  هميچــرا مهـر بايـد 

  چنين گونه گون بازي آرد بسي      جهان سرگذشت است از هـركسي

  گشت بايد سوي خاك باز همي      چــو انديشــه بــود گـردد دراز

. تهمينـه بسـيار گريسـت   ، بـه سـمنگان   خبر مرگ سهراب رسيدن با
پيراهني سياه . تان بخشيدگوهر داشت به تهيدس گنج و سپس آنچه زر و

يـك سـال او    از پس. ناله گذراند را به گريه و روز شب و تن كرد و بر
  .شتافت به ديار باقي پي سهراب در نيز
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5   

  رستم و اسفنديار                       

  را به جنگ با رستم اسفنديار ،فرستادن گشتاسب

 »گشتاسـب «بـه نـام   ايران شاهي  كشور پهناور در ،در روزگاران گذشته
ــام ارجا. كــرد مــيفرمــانروايي  ــه ن . ب داشــتســگشتاســب دشــمني ب

سـپاهي   ،كـرد  ميهرازگاهي كه احساس قدرت ، شاه توران ،»ارجاسب«
   .كرد ميبه ايران حمله  آورد و ميفراهم 

پـي كسـي    در ،دست ارجاسب به تنـگ آمـده بـود    كه از گشتاسب
را بـراي   رششـ  هد وشكستش د ،گشت تا به جنگ شاه توران برود مي

كسـي جـز پسـرش اسـفنديار      ،در ايـن ميـان  . كم كند او هميشه از سر
دانسـت كـه    مـي  گشتاسب. توانست اين كار را انجام دهد ميتن ن رويين
بـه  . تخـت اسـت   به دست آوردن تاج و خواهان جانشيني او و پسرش

صـورت   ارجاسـب بـرود و در   به جنـگ  تا خواست او از ،همين سبب
  .بگذارد سر تاج شاهي را بر ،ودادن ا شكست
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 كشت و را او. ارجاسب رفت به جنگ گرد آورد و اسفنديار سپاهي
 شنيدن اين خبر خشنود شد و از گشتاسب. ايران بازگشت به با شادماني

امـا   ،ايـن مـاجرا روزهـايي سـپري شـد      از. پسر را نوازش كرد و ستود
چنـان   او. دتخت به اسفنديار خـودداري كـر   سپردن تاج و گشتاسب از

. هيچ قولي به پسـر نـداده اسـت    كرد كه گويي اتفاقي نيفتاده و ميرفتار 
 ،كه ديد پدرش پيمان خود را به فراموشي سپرده است مياسفنديار هنگا

بامـدادي كـه تيـغ خورشـيد      در ،پس. برآن شد تا با او به گفتگو بنشيند
 ،شسـته بـود  تختي ن شاه بر برآورده بود و هاي خاور سر پس كوه تازه از

زبـان بـه    و كنـار پـدر نشسـت    در نخسـت . اسفنديار به ديدار او رفت
مـن  ، دانـي  مـي گونـه كـه    همان! اي پدر«: سپس گفت. گشود ستايش او

. ام هاي بسيار كشـيده  تخت تو رنج تاج و و اين سرزمين براي نگهداري
، انـداختم  ميرا به خاك ن سردارانش و او ،اگر من ،جنگ با ارجاسب در

 دژ آگاهي كه رفتن به رويـين  خوبي هب تو. شدند ميايران پيروز ن يانسپاه
 هفـت خـوان گذشـتم و    از ،من براي رسيدن به آنجـا  نبود و كار آساني
مركـز فرمـانروايي    –دژ  رويـين  در. را به كف دسـت گـرفتم  د جان خو

جنـگ   خواهرانم را كه در ،نبرد كردم و پس ازكشتنش با او –ارجاسب 
من بـدان   ،چه گفتي تو هر! اي پدر. آزاد كردم ،شده بودنداسير  تو با او

 ياد داري آيا به؟ پيمان خود استوار هستي ولي آيا تو هم در ،كردم عمل
  ؟ به من چه گفتي دژ وقت رفتن به رويين كه در

  روان بــرگزينـم تـو را ز روشـن  باز بينم تو  را  گفـت ار  همــي  

  كه هستــي به مردي سـزاوار تاج  عاجو  سپارم  تو را افسر و تخت   

  ام؟  پـر از رنــج پويان ز بهر كــه  ام؟ بهانه كنون چيست؟ من بر چه  
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  »چنان چـون نهادت به سر بر پدر  پسـر را بنه تـاج اكنون  به  سـر 

 لب فـرو  ،اين سخنان كه آنها را با آزردگي بيان كرد پس از اسفنديار
 چنـد بـار سـر    پـس از  اسـب گشت. به گشتاسب چشم دوخـت  بست و

 تواند رشـادت و  ميايران زمين ن كس در هيچ !اي پسر«: دادن گفت تكان
 بسـيار بـيش از   ،اي كارهايي كه تـو كـرده  . ياد ببرد هاي تو را از دالوري

 مـا از  كـالن  همه دشمنان خرد و سايه شمشير تو در ،اينهاست كه گفتي
كه براي كسب تاج  اردتوان آن ند كس هيچ اكنون. سر راه برداشته شدند

 گـر . كه هنوز كار تمام نشـده اسـت   تخت به كشور ما بتازد، ولي بدان و
درون ايـن   در ولي هنوز كساني ،اند ما سركوب شده چه دشمنان بيروني

من  تاج تخت و و نهند ميسرزمين وجود دارند كه به فرمان من گردن ن
  ».ارزد ميپشيزي بيش ن نزد آنان

اين سرزمين  بگو تا بدانم كه در« :گفت و آورد وگره به ابر اسفنديار
كسـي كـه   « :گفـت  گشتاسب» ؟كند ميچه كسي از فرمان شما سرپيچي 

  :چون او ،سر زال است، پرستم ،سبب رنجش من شده
  ان منـارد به پيمــسر اندر ني  ان منـد ز راي و ز فرمــبپيچ

ش پـي  در راه سيسـتان  بايـد  ،هستي تخت خواهان تاج و پس اگر تو
  ».من بياوري بسته نزد و رستم را دست گيري
بـاور نداشـت   . زده شد سخت شگفت اسفنديار ،شنيدن اين سخن با

اي « :گشـود  پـدر  به اندرز پس زبان. كه پدرش چنين سخني گفته باشد
ولي خواستار آنم ، خاكم به دهان اگر بخواهم به تو پند دهم! شاه بزرگ

سـر   تو را بـه خـدا دسـت از   . اوريزبان ني را بر آزار كه اين سخنان دل
روزگـاران گذشـته همـواره     اين پهلوان پير از .او را نيازار رستم بردار و
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او بـراي  . پنـاه مـردم ايـران بـوده اسـت      نگهبان اين كشـور و پشـت و  
راه هـراس بـه دل    هـيچ دشـمني   از ها كرده و ايران جانفشاني سربلندي

تمام مـردم ايـران همچـون    كه  اكنون، چگونه من با پهلواني. نداده است
  »؟نبرد كنم به رو شوم و جان شيرين دوستش دارند، رو

اي بود تـا پسـر    پي بهانه او كه در. سخنان پسر نرم نشد از اسبتگش
براي من اين سـخنان پـذيرفتني   « :گفت ،دارد نگه تاج و تخت دور را از

ا بايـد او ر  ،خواهي ميتاج  تو اگر تخت و رستم نافرمان است و. نيست
  ».دست بسته نزد من بياوري

 سـپس چينـي بـه پيشـاني انـداخت و     . خاموش مانـد  مي اسفنديار د
مانـدنش   پنهـان  تـو بيهـوده در   اين سخنان بهانه است و! اي پدر« :گفت

  :زيرا ،كوشي مي
  ز گيتـي مـرا دور خواهي هـمي    دريغ آيدت تخت شاهي همي

  »ج و تخت مهانتو را باد اين تـا   اي بس بود در جهان مرا گوشه 

او آرامشـي بـه    بـراي دلـداري   گشتاسب به پسرنگاهي ژرف كرد و
پريشـاني   بددلي و !تندي مكن آرام باش و! اي جوان« :گفت صدا داد و

 ،به فرمـان مـن گـردن نهـي     و خود دور كن كه اگر چنين كني را نيز از
  ».تو خواهد شد تاج از آنِ تخت و

قـدر سـخن    آن گشتاسـب . دكشـي  ابـه دراز  پدر و اسفنديار گفتگوي
 داد كه اسفنديار از راه بـه در رفـت و   هاي فريبنده گفت و به پسر وعده

، برود قول داد كه به سيستان او به گشتاسب. ناچار فرمان او را پذيرفت
 با دلي ناشـاد و  ببه همين سب .ته دل راضي به رفتن نبود هرچند كه از

سـر   اسـفنديار . تگاه خود رفتبه اقام و كاخ شاه بيرون آمد آه از لبي پر
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 كتـايون بـا  . وارد شد» كتايون«كه مادرش  دامن انديشه فرو برده بود در
كنـار پسـر    در ،قطرات اشكي بـه چشـم   خشم و برافروخته از اي چهره

مادرت را  پند. ام كه عزم رفتن به زابلستان داري شنيده«: نشست و گفت
 مگـر تـو رسـتم را    !پرخطـر گـام مگـذار    ايـن راه بيهـوده و   و در بشنو

  :براي ايران چه كرده است داني كه او كيست و مين شناسي و مين
  ز خون راند اندر زمين رود نيل  سواري كه باشد به نيــروي پيــل

  ز شمشير او گم كند راه، شيـد  بــدرد جـگرگــاه ديــو سپيــد

  هنرهاش هرگز نيــايد به بــن  از آن گُرد چندان كه گويم سخــن

  كه با تـاج، شاهي ز مـادر نزاد  ه از پـي تـاج ســر را به بادمــد
حـالي   در ،ديگر به پايان راه رسيده است پدرت پير است و !فرزندم
چشـم اميـد    شـجاع هسـتي و   و پر زور ،تو جوان. راهي آغاز كه تو در

 بايد تاج و زود دير يا ،چه نخواهد پدرت چه بخواهد و. به توست سپاه
دام  خود را در پس بيهوده راهي زابلستان نشو و، اگذاردتخت را به تو و

  »!گرفتار نكن و بال نينداز
 چه از هر« :گفت چشم دوخت و مادر بار اسفنديار به چشمان اشك

ولي چه كنم كه  ،اين است حتي بيش از او. جز راستي نبود ،رستم گفتي
 از. ن نهـم بايد به فرمانش گـرد  ام كه بدين راه بروم و پدر پيمان بسته با

 با او بـه مهربـاني  ، تندي نكند اگر رستم سخن مرا بپذيرد و ،اين گذشته
  ».رفتارخواهم كرد

سـخت   ،اثـر ديـد   اسـفنديار بـي   سـخنش را در  كتايون چون پنـد و 
صورت  كند و سر از مو ،داد مياو كه دلش گواهي بدي . اندوهگين شد
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نـزد   بـار از  ديـدگان اشـك   بـا  سپس از ته دل ناليد و. اخن خراشيدن به
ــت  ــفنديار رف ــت . اس ــب گذش ــد و . آن ش ــپيده دم روز بع ــام  س هنگ

به سوي زابلستان به  ،سپاهي را كه آراسته بود اسفنديار ،وميش هوا گرگ
  . حركت درآورد

  به زابلستان  اسفنديار لشكركشيدن

به سوي زابلسـتان   سپاه براسبي راهوار نشست و پيشاپيش اسفنديار
اسب تاختند تا به كنـار رود هيرمنـد    درنگ بيها  آنها ساعت. پيش رفت

 خـرم  انـدازهاي سـبز و   چشـم  ديـدن آب زالل و  ،خستگي راه .رسيدند
از  ،پس. كرانه رود سبب شد كه اسفنديار ميل به ماندن در آنجا پيدا كند

چندي نگذشت كـه  . به سپاهيان خود فرمان ماندن داد اسب فرود آمد و
 اسـفنديار چـادري رنگـين و    .اه شدسي ،چادرهاي برپاشده دل صحرا از

نـزد خـود    فرمانـدهان لشـكر را   بزرگـان و  پا كرد و شاهانه بر بزرگ و
بزرگي رستم  ارزش و كه از او. سپس با آنان به گفتگو نشست. خواست

رو بـه   ،حرمتـي كنـد   خواسـت بـه او بـي    مين نزد ايرانيان آگاه بود و در
ـ رفتن  آهنگ ماجراي عزم و شما از! ياران« :گفت فرماندهان سپاهش ه ب

شاه به من فرمان داده است كه وقتي بـه زابـل    .خوبي آگاهيد هزابلستان ب
مـن بـه ايـن كـار      ولـي دل . ببـرم  نزد او رستم را به بند كشم و ،رسيدم

هـا بـراي    پهلواني همچون رستم كه سـال  ،شود به گمان من ميخرسند ن
 سزاوار، يده استمرگ نهراس از جنگيده و مردم ايران و ركشو سربلندي
ام  من چنين انديشـه كـرده   ،بنابراين. ناسازگاري نيست مهري و چنين بي
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چه كسي را پنهاني نزد رستم بفرسـتم تـا از    ،نشدن مردمان كه براي آگاه
نزد پدرم  ببندم و اجازه دهد كه دستش را او بخواهد كه نزد من بيايد و

م زير بار چنين كاري رست ،به گمان من« :فرماندهان گفت يكي از» .ببرم
اگر او پذيرفت كه بـه   ،كنيم ميما چنين « :گفت اسفنديار» .نخواهد رفت

سخن  اي ديگر با او به گونه ،ولي اگر نپذيرفت ، ايم آرزوي خود رسيده
  ».گوييم مي

  نزد رستم رفتن بهمن

اي « :چنـين گفـت   بـه او  و اسفنديار پسرش بهمن را نزد خود خواست
شـاهانه   پوشـي  تن اندام را با ،نشيني مياسبي سياه  بر هرچه زودتر! پسر

با گفتـاري   ،چون به او رسيدي ،روي ميو به ديدار رستم  كني ميزينت 
بـه او   پايـان مـا را   نخسـت درود بـي  . گـويي  ميزباني نرم سخن  و گرم
بـه او بگـو كـه تـو اگـر      . راني مينياكانمان سخن  سپس از رساني و مي

 سبب نزديكـي و  به ،اي ايگاه وااليي رسيدهج و امروز به شكوه و جالل
تـو  . اند نياكان ما بوده ،آنها نيز همه. دمسازي با شاهان پيشين بوده است

هنگـام شـاهي    ولـي از  ،شـدي  مـي غافـل ن  ياري بـه گذشـتگان مـا    در
پيشـه   ناسـازگاري  ،پس از آن پـدرم گشتاسـب   و »لهراسب« پدربزرگم

 ،پـدرم  ها پادشاهي گذشت سال با تو. اي به هيچ گرفته را آنها اي و كرده
ــك  ــي ي ــار او  حت ــه درب ــار ب ــده  ب ــدمتگزاري او در اي و نيام ــيچ  خ ه

 شـاه گشتاسـب را خشـمگين و    ،تـو  بدان كه اين نافرماني. اي نكوشيده
داده است تا تـو   او به اسفنديار فرمان ،به همين سبب. آزرده كرده است
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خـوبي و   همه چيز بـ خواهي ه مياكنون اگر . را دست بسته به نزدش برد
  ».نزد گشتاسب برويم پنهاني نزد اسفنديار بيا تا ،نيكي تمام شود

 بـر  چادر بيرون آمـد و  درنگ از بي ،بهمن پس از شنيدن سخنان پدر
 هيرمنـد  از او. پـيش گرفـت   راه زابلسـتان را در  اسب بادپايي نشست و

ازچشـم   ،بـه مـرز زابلسـتان كـه رسـيد     . گذشت و همچون باد تاخـت 
زال . زال رسيد خبرآمدن سوارخيلي زود به گوش. بانان پنهان نماند ديده

بـه سـوي    كمند خود را برداشـت و  گرز و ،اسب شد درنگ سوار بر بي
او وقتـي بـه نزديـك    . افتـاد  به راه ،بانان نشاني داده بودند جايي كه ديده

 دوسـت و  بدانم كـه دشـمني يـا    بگو تا! اي جوان« :پرسيد ،بهمن رسيد
 بهمن كـه تـا آن هنگـام زال را   » ؟اي گذاشته به اين سرزمين پابراي چه 
زال » ؟كجاسـت  داني كه رستم زال مي! اي مرد دهقان«: گفت ،نديده بود

 چشـم زال دوخـت و   در بهمـن چشـم  » ؟با رستم چه كار داري«: گفت
رهسـپار   او. هستم اسفنديار ،من فرستاده پهلوان دلير! اي پيرمرد« :گفت

  ».گزيده است كنارهيرمند جايگاهي نون درهم اك زابل شده و
گشـاده   اي چهـره  بـا  دلش آرام گرفت و ،زال با شنيدن نام اسفنديار

پس بدان . دوستان هستي از ،گونه كه آشكار شد اين !بسيار خب« :گفت
 و آرام گيـري   مـي د پيـاده شـوي و   تا تـو . نخجيرگاه است كه رستم در
 سـپس از » .گـردد  ميبـاز  ارگاهشك از رستم نيز ،تن به دركني خستگي از

 بهمن به زال روي خوش نشان نداد. او برود بهمن خواست تا به سراي
 در اسفنديار! نه«: گفت ،فشرد ميدست  را در همچنان كه افسار اسب و
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 پس هـر . آرامش ندارم من نيز مجال ندانسته است و روا درنگ فرمانش
  ».تم را بيابمچه زودتر كسي را با من به نخجيرگاه بفرست تا رس

: گفـت  بـه همـين سـبب   . زده شد گفتار بهمن شگفت رفتار و زال از
بگو بدانم بـا  . هستي بسيار پرشتاب در رساندن پيام اسفنديار! اي جوان«

بدان كـه مـن پسـر    «: بهمن گفت» ؟نام تو چيست داري و او چه نسبتي
 ،چهـره زال چـون گـل    ،شـنيدن ايـن سـخن    با» .بهمن هستم ،اسفنديار

درنگ  پس از آن بي و پرسيد حال اسفنديار از شادماني او با. ن شدخندا
بهمـن وقتـي بـه شـكارگاه     . همراه بهمن روانه شكارگاه كـرد  سواري را

انگشـت حيـرت بـه    ، كوپـال رسـتم   يال و قامت و و ديدن قد با ،رسيد
  .دندان گزيد

  !و يا آفتــاب سپيده دم اسـت       اين رستم است: گفت بهمن كه چنين

  نه از نامـداران پيشيــن شنيـد      سان نديـد ه گيتي كسي مرد از اينب

  نتابــد، بپيچـد سـر از  كارزار      بترسـم كه بـا او، يــل اسفنـديـار
، ورد چنين پهلوان بزرگي شودآ نتواند هم ترسيد پدرش ميكه بهمن 

سـان  اسـفنديار آ  وكـار را بـر   ميان بردارد رستم را از ،بر آن شد تا خود
صدا به  بي آرام و ،تيررس نگاه رستم قرارگيرد بدون اينكه در ،پس. كند

سـنگ   كـرد و  جمـع هـا   دست توانش را در بهمن تمام. باالي كوه رفت
. آن را به سوي نخجيرگـاه روانـه سـاخت    دامنه كوه كند و بزرگي را از
همچون شهابي آسماني در  ،غلتيد ميكوه به پائين  طور كه از سنگ همان

تـا اينكـه صـداي    . رفـت  ميپيش  كرد و مي راهش همه چيز را خرد سر
 ،شـكارگاه پراكنـده بودنـد    رعدآسايش به گوش همراهان رستم كـه در 
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تر  لحظه به رستم نزديك كه هر پيكر زواره با ديدن آن سنگ غول. رسيد
جان خـود   و بگريزد درنگ برادر خواست كه بي از اي زد و نعره ،شد مي

همچنان كه دركنار آتش لميده بـود   او. رستم چنين نكردولي  ،را برهاند
به سنگ  هراس نگاهي بدون بيم و، خوردن گوشت شكار بود سرگرم و

سـنگ  . پاهايش را به حركـت درآورد  پس از آن تنها يكي از انداخت و
پس از برخورد با پاشنه پاي او راهـش كـج    و كنان به رستم رسيد غرش
  :فتادشكارگاه ا اي از درگوشه شد و

 زواره بر او آفرين كرد و ســور  بزد پاشنه سنگ انداخــت دور

  چو ديد آن بزرگي و ديدار اوي  شد دل بهمن از كار اوي غمين 

  كنــد با چنيـن  نامـور  كارزار  ديـارـاگر فرخ اسفن«:گفت همي

  »همـان  به  كه با او مـدارا كند  دـتن خويش در جنگ رسوا كن

ناشاد بـه راه   اندوهگين و ،بزرگي رستم يرو ون شدن از بهمن با آگاه
وقتي بهمـن بـه   . را به او برساند پيام اسفنديار كوه فرود آيد و افتاد تا از

به پروردگار بزرگ بـه سـبب آفريـدن چنـين بنـده       ،رسيد نزديك رستم
 زمين ادب بوسـيد و  آمد و اسب فرود سپس از. آفرين گفت پيكري كوه
 ديگر همراهان بهمن را برادرش زواره و و رستم. رستم درود فرستاد بر
 از و مهمان خود سرگرم گفت و شنود شد با رستم. پذيرا شدند مي گر هب

رستم درود  بر جانب اسفنديار بهمن از. علت آمدنش به زابلستان پرسيد
. هاي پدر را مو به مو براي تهمتن بازگو كـرد  گفته ،پس از آن فرستاد و

دقايقي انديشه كرد  .زده شد شگفت ،نان بهمنشنيدن سخ پهلوان با جهان
زيـرا گمـان    ،تو بسـيار شـادمان شـدم    ديدار من از! اي جوان«: گفت و

بـه   بخـش  شـادي  مي تو را با پيا به ديدن ما آمده و كردم كه اسفنديار مي
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گوش به من بسپار  ،ولي اكنون كه چنين شد ،اين سرزمين فرستاده است
بـه اسـفنديار بگـو كـه     ! بـه پـدرت برسـان   پير جهانديـده را   پيام اين و

دانـم پهلـوان و    مـي به او بگو كـه  ! روانت شاد دراز باشد و تا زندگاني
گونه نيست  ولي اين، اختيار داري سپاه در راني و ميفرمان  و اي شاهزاده

 و دانـان  سـخن . را بر زبان آوري سخني هر و كه به هركاري دست بزني
 ، ازدر آغـاز كـار   انديشه كننـد و  ،گويند ميبايد درباره آنچه كه  بزرگان

بيگانگـان   شـمار عمـرم بـا    هـاي بـي   سـال  در من. پايان آن غافل نباشند
زيـرا همـه آنهـا آرزو    ، ام نبـرد كـرده   ام و پنجه انداخته بسياري پنجه در
 ولـي بـا   ،پـايم ببندنـد   دسـت و  بند بر زمين بكوبند و داشتند كه مرا بر

  .شمنان اين سرزمين بر باد رفتهمه د آرزوي ،ياري ايزد دانا
  نـه بگرفت شيـر ژيـان جـاي من  نديده است كس بند بر پاي مـن

  »كه روشن روانم برين است و بس  نبينــد مـــرا زنده با بنـد كس
 ،سخنان رستم را قبول داشـت  گويي. اسفنديار دقايقي خاموش ماند

وردن دل آ دست براي به ،پس. كرد مينيش تاج رها ولي وسوسه تخت و
امـروز بـه خانـه تـو      پـس . خواسته بودي كه مهمان تو باشـم «: او گفت

ببينم كه پس از آن خدا چه  كنم تا ميكنار تو سپري  روز را در و آيم مي
 سـپس بـر  . آفـرين گفـت   اسـفنديار  بر رستم خشنود شد و» .خواهد مي

  .اسفنديار شد از آماده پذيرايي به خانه رفت و رخش نشست و
رسـتم از جـا    ،خبـري نشـد   اسـفنديار  كه گذشت و ازچند ساعتي 

 خوار كرد و ما را ،نيامدن خود با اسفنديار« :فرامرز گفت برخاست و به
  »!من چنين كرد را بابپرسم كه چ او از بايد بروم و. دلمان را آزرد
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بـه اسـفنديار كـه    . سوي هيرمند رفـت به  رخش نشست و رستم بر
شـاهزادگان   يمـان همـه شـاهان و   پ! اي جـوان « :درشتي گفـت  هب ،رسيد
 ،چون پسر شاه گشتاسـب هسـتي   اي كه تو گمان كرده. گونه است همين

 بـدان كـه سـخت در    ،انديشي مياگر چنين ؟ واالتري ديگران برتر و از
پنـاه   پشت و نگهدارنده شاهان ايران و. چون من رستم دستانم ،اشتباهي

 به خواندم و ي خود فرابه مهمان كه چون تو را اي گمان كرده تو. دليران
همه  بدان كه چنين نيست و؟ رماتو به دل د از  ميبي ،سخن گفتم مي آرا

 گنـاهي بـر   پا نشود و خون بـي  كارهاي من براي اين است كه جنگي بر
  ».زمين نريزد

. برابـر چهـره پرخشـم رسـتم تـاب مقاومـت نداشـت        در اسفنديار
ودآگاه لبخندي برلب ناخ. اما زبانش بسته بود ،خواست سخني بگويد مي

 تقاضـا كـرد تـا بنشـيند و     او سپس از. رستم پوزش خواست از آورد و
شـربتي بـه    اسـفنديار . رستم چنين كـرد . در كند تن به خستگي راه را از
  .زرين نشاند تختي او را بر دست رستم داد و

  جهان را به چشم جواني مبين          به مردي ز دل دور كن خشم و كين

آرامشي بـه   زينت بخشيد و زودگذر اي چهره را به خنده رستم آنگاه
 ،رسـيد  مـي بيگانـه بـه مـن     اين پيام اگر از گمان بي« :سخن داد و افزود

كـيش   هـم  ولي چه كنم كه اسفنديار! تيغ تيز براي او نداشتم پاسخي جز
دشمنان  بر ،اين سرزمين از بارها براي پاسداري او. من است ميهن هم و

بـه   مـن او را  ،بنابراين. ما شده است سربلندي اهات ومب سبب تاخته و
ايـن بـاور    اثر بدگويي دشمنان بر بينم كه در ميتري  چشم برادر كوچك

به اسفنديار بگـو  . دارد ميبيراهه گام بر در شده است كه برادر بزرگترش
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همچـون يـاري همـدل در     بيا و. صبرانه چشم به راه تو هستم كه من بي
 شـاه بـر   سوي ما سخن ناروايي درباره گشتاسب گر ازا كنار ما بنشين و
بـا   ،زده باشـد  سـر  كه اگر گناهي بندم ميپيمان  .بازگو ،زبان رفته است

  ».فرمان او گردن نهم به بشنوم و جان گوش
 تا بـه سـراي او بـرود و    خواست بهمن رستم از، اين سخنان پس از

 كه بايد پيام را گفت و ولي بهمن نپذيرفت ،اندربگذ را به آرامش زماني
شـتابان بـه    اسـب نشسـت و   سپس بر. رچه زودتر به اسفنديار برسانده

پسـرش   زواره و رستم برادرش، با دورشدن بهمن. سوي پدر روانه شد
 نـزد زال  درنـگ  به آنان فرمان داد تـا بـي   و فرامرز را نزد خود خواست

 هـر  و بيرون شهر اسـت  در اسفنديار« :او برسانند كه به آگاهي بروند و
ـ  . درپا به شهر بگذا با سپاهيانشدم امكان دارد   هـوش باشـيد و   هپـس ب

 ،رستم چون سخن به پايان بـرد  ».را براي پذيرايي از او آماده كنيد خود
به كناره رود كه . به سوي هيرمند روانه شد رخش نشست و خود نيز بر

ديار شاهد آمـدن اسـفن   به انتظار ايستاد تا كشيد و افسار اسب را ،رسيد
 آنچه را كه از ،رسيد كه بهمن به چادر اسفنديار ميهنگا ،از آن سو. باشد

آن نيـز بـه سـتايش رسـتم      پـس از . رستم شنيده بود براي پدر بازگفت
  .پرداخت

سـپس بـه   . اسفنديار از سخنان پسر برآشفته شد و به او تنـدي كـرد  
 ،كه گذشت ساعتي .شتاب از جا برخاست و به سپاه، فرمان حركت داد

  .به هيرمند رسيد اسفنديار به فرماندهي صدهزار سپاه
اي شـكفته بـه    چهـره  با اسب فرود آمد و از اسفنديار ديدن رستم با

د مخوشـا  بـه او  درود فرسـتاد و  اسفنديار پهلوان بر جهان.سوي او رفت
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 دارد و پدري كه همچون تـو فرزنـدي   خوشا به روزگار«: افزود گفت و
. بيـنم  مـي خـود   برابر همچون تو را در لوانيمن كه په خوشا به روزگار

هاي زابلسـتان را   بيا كه شب! هايت همچون روز باد شب بختت پيروز و
بـه سـراي مـا     و درنگ مكن پس. با آمدنت همچون روز روشن كردي

  ».دلمان را شاد كن گام بگذار و
 كـرد و  سر به در باد از ،رستم شنيد سخنان را از چون اين اسفنديار

  .  باز به سوي او رفت هاي دست با و به زير آمد اسب از
  فراوان بر او آفـرين برگـرفت  تن پيلـوارش به بر درگرفــت 

 پناه مردم ايـران هسـتي و   تو پشت و !پهلوان اي جهان«: گفت سپس
كنـار تـو    هـا در  خواسـت سـاعت   ميدلم . نزد من ارزش بسياري داري

به فرمـان   ه كنم كه سرولي چ، سپردم ميبه سخنانت گوش  نشستم و مي
تـو   شـاه از . ندانسـته اسـت   زابلستان را روا درنگ در نيز او شاه دارم و

بسته بـه نـزد او    من فرمان داده است تا تو را دست به آزرده است و دل
 تـو را نـزد   و پايـت بگـذارم   دست و اجازه بده تا بند بر بيا و پس. برم

نگذارم يـك روز تمـام    ،بندم كه اگر چنين كني ميپيمان . گشتاسب برم
اي «: رسـتم گفـت  » .تـرين آزاري ببينـي   كوچـك  بند به پايت بمانـد يـا  

ولي اكنون ايـن سـخنانت آتـش بـه      ،دلشاد شدم ديدارت من از! پهلوان
 دل در ،تخت تاج و به خاطر و اين سخنان درگذر از بيا و. زند مي جانم

بنـد نخواهـد    در اين را نيز بدان كه رستم خـوار و ! گرو اهريمن مسپار
   ».شد

 و اسـفنديار فرصـت را مناسـب ديـد     ،كه تهمتن آرام گرفت ميهنگا
 هـيچ ترديـدي   تو رستم پهلواني و«: شمردن او چنين گفت كوچك براي
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چگونـه   كـه پـدرت كـه بـود و     اي ولي تاكنون انديشيده ،اين نيست در
نيايت سام چنان خـوار   دپدر تو نز؟ بزرگ شد روزگار را به سر آورد و

پدر . بيابان رها كرد تا خوراك جانوران و درندگان شود د كه او را دربو
اين نياكان من بودند كه به سام  ،تو بايد بداني. يك مرغ بزرگ كرد تو را

 هـوا چرخانـد و   رستم دستي در» .به جايي رساندند او را ميدان دادند و
 ازنياكـان مـن همـه    . راهه نتـاز  اسب سخن را به بي آرام باش و« :گفت

هـاي   نياكان تو، به سبب كمـك  اين را بدان كه پادشاهي. اند بزرگان بوده
نيـاي شـما    اگر مـن بـه فرمـان زال   . نياكان من بوده است پدرم و من و
 ،نشـاندم  مـي تخت ن بر آوردم و ميكوه البرز به ايران زمين ن را از كيقباد

كـه   آن هنگام !اي اسفنديار؟ رسيد ميبه پدر تو گشتاسب  ونه شاهيگچ
آورد و  مـي گـاه شـاهي بـه ايـران يـورش       هـر  ،اين جهان نبودي تو در

برابر  اين من بودم كه در ،تخت به زير بكشد خواست نياكان تو را از مي
من ! سخنان مرا به خاطر بسپار ده و اكنون گوش فرا پس. ايستادم مياو 

 ام و نياكان تو را به خاك انداخته ششصد سال است كه دشمنان پدران و
اكنون تو جوان خام كه جز بـه  . ام هرگز تن به شكست نداده اين راه در

  »؟خواهي بر من خرده بگيري مي ،انديشي ميخود ن
هـم نوبـت بـه     باز ،پس از او و اسفنديار سخن گفت ،رستم پس از

 يك براي بيـرون رانـدن حريـف از    هر آنها بسيار گفتند و. رستم رسيد
كارهـاي خـود داد سـخن     هـا و  وانيگذشـته و پهلـ   افتخارات از ،ميدان
به  كند و مينياكان خود بسيار ياد  از رستم چون ديد كه اسفنديار. سرداد
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تخـت   چرا بيهـوده بـه تـاج و   « :خشم گفت با ،نازد ميتخت آنها  تاج و
تـواني   ميكني كه با اين سخنان  ميگمان ؟ نازي ميلهراسب  و گشتاسب

  ؟ دست مرا ببندي

  نبنـدد مـرا  دسـت  چــرخ بلند      ستـم  ببنـدكـه گويـد برو دست  ر

  گـونه از كس نبـردم سخن بديـن      من از كـودكـي تـا شدستــم  كهن

  »و زين نرم گفتن مرا كاهش است      مراخواري از پوزش و خواهش است
ـ    اسفنديار را بيمناك كرد و، خشم رستم رو   مـي نر هباعث شـد كـه ب

 !اي پهلـوان « :گفـت  ي رستم را گرفـت و بازو لبخندي زد و ،پس. آورد
 بهتـر  ،درمانـده كـرده   را مـا ي دو هر ،كشاندن سخن به درازا پرگويي و

سـپس بـه   » .آشاميدن و آسـودن بگـذرانيم   است ساعتي را به خوردن و
 هـاي بسـيار   خوردني اي گستردند و خدمتگزاران سفره ،دستور اسفنديار

رسـتم نيـز   . به سفره بردند دست يارانش و اسفنديار آنگاه. چيدند بر آن
بـا چنـد لقمـه     ،برابر گذاشـته بودنـد   كه در را اي او چند بره. چنين كرد

زده بـه هـم    شـگفت  ،با ديدن ايـن منظـره   سردارانش اسفنديار و. خورد
  .دندان گزيدند به انگشت حيرت نگريستند و

هنگـام  . كرد عزم رفتن و برخاست جا از ،خوردن غذا از رستم پس
 به راه آورد و بلكه او را تا زبان به اندرز اسفنديار گشود بار دگر ،بدرود

سـخن   كه همچون سنگ سـخت بـود و   ولي اسفنديار ،دلش را نرم كند
تـالش بيهـوده    !اي پهلـوان «: گفـت  چنين پاسـخ  ،شد مين كارگر او در
دانـي مـن    مـي سـبب آنكـه   بـه   تـو . جنگ با من بگريزي كني كه از مي

 ،آوري مـي سخن نرم بر زبـان   ،ن درمانده هستيم رزم با رد تنم و رويين
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 روز با من بيـا تـا   به جنگ فردا. خورم مين تو را ولي بدان كه من فريب
  ».تار كنم چشمانت تيره و برابر در روشن را

  :برآشفته شد دل و آزرده ،اين سخنان رستم از
  تو را گر چنين آمده است،آرزوي    !اي نامجوي«: بدو گفت رستم كه 

  بـه گرز و به كوپــال درمان كنم  كنم بر تك رخـش مهمـانتنــت 

  همــان گــرد كــرده عنــان مرا  بينـــي تــو فــردا سنــان مرا  

  »نجويـــي بــه آوردگه بـر نبرد  كـز آن پـس تـو با نامداران مرد 

قرارگذاشتند كـه روز بعـد نبـرد را     پهلوان هردو، اين سخنان پس از
بر رخش  سوار كرد و رزم به تن رستم لباس ،د روز بعدبامدا. آغاز كنند

 اسـفنديار . رسـيد  سپاهيان اسفنديار و به نزديك از هيرمند گذشت. شد
سـالح   ،پـوش رزم بـر تـن كـرد     تن ،از آمدن رستم آگاه شد كه ميهنگا

 ديـدن  بـا  رسـتم . نشست و به سراغ او رفت سياهش اسب بر ،برداشت
او خواست  از ،پيش همچون روز و گفتبا او سخن  مي گر هب، اسفنديار

بيم دارم كه اين دام را پدر  !اي جوان«: رستم گفت. جنگ بپرهيزد كه از
خاطرش  راهت گذاشته باشد تا تو به دست من كشته شوي و سر تو بر

 با غرور خنديـد و  اسفنديار» !طبل جنگ مكوب بر پس بيا و. آرام گيرد
بـه   شـايد تـو  ؟ شوم ميكشته  كه من به دست تو داني ميچگونه « :گفت

ميـدان رزم آشـكار    جنگيم تـا برنـده در   ميپس  !دست من كشته شوي
  :شود

 سـوار بيمي سوي آخور آيد ه  ارــب اسفنديـا اسـم تيــببين

  »د رويـخداون هد بينبه ايوان   ويـاره رستم جنگجـا بــي و
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 آتـش جنـگ را   گونـه آشـتي را بسـت و    راه هـر  اسفنديار ،با اين سخنان
آهـي جگرسـوز    ،با اندوه سري تكان داد ،رستم كه چنين ديد. افروخت
دراز از  روزگـاري ! كمند مـن  اي گرز و! اي شمشير من«: گفت كشيد و

 پـس از . كاري سخت پيش آمـده اسـت   ولي اكنون ،جنگ آسوده بوديد
 زبـان آورد و  بـر  نـام خـدا را   ،سپس» .خواهم كه مرا ياري كنيد ميشما 

پهلـوان   گونه جنـگ دو  بدين. چنين كرد  اسفنديار هم .دست به نيزه برد
  :آغاز شد

  خون ز جوشن فرو ريختند همي   فـراوان بـه نيـزه بـر آويختنــد

  به شمشير بردنـد ناچـار دسـت  برشكست  ها به هم چنين تا سنان

همچـون   هـم تـاب نياوردنـد و    ولي شمشيرها ،ادامه پيدا كرد پيكار
همچـون   پهلـوان  دو. گرزها به كار آمدنـد  ،پس. هم شكستند ها در نيزه

اينكه دسته گرزها نيـز   به هم يورش بردند تا با گرز شيرهاي خشمگين
كمربنـد ديگـري    پهلوانـان دسـت در   يـك از  هـر آنگـاه  پس . شكست

ايـن   ولـي در ، زمين بكوبـد  بر و زين اسب بلند كند انداخت تا او را از
  .كار هيچ يك پيروز نشد

 اسـفنديار  باختر خم شده بود كـه رسـتم و   هاي سر كوه خورشيد بر
  :كمان روي آوردند و به تير و دست از كمربند هم كشيدند

  دوختند ي ـن بر زره را همـبه ت   آتـش افروختنــد ز پيكان همـي

زيـرا  ، نبـرد بازمانـد   رسـتم از  ،ادامه پيدا كـرد  انداختن كه تير مدتي
 تيرهـاي رسـتم بـر    ولـي  ،نشسـت  مـي تـن او   تيرهاي اسفنديار همه بر

از  رستم كه ديد با ادامه نبرد. افتاد ميكارگر ن ،تن بود كه رويين اسفنديار
. راه كـوه در پـيش گرفـت    و رخش فرود آمد ناچار از ،پا درخواهد آمد
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به سـوي خانـه   ، رخش نيز كه همچون رستم تنش غرق تير و خون بود
 و خشـنود  ،خسـته ديـد   و  مـي را زخ كه رسـتم  ميهنگا اسفنديار .رفت

  :شادمان شد
  ! كاي رستـم نامـدار«: بدو گفــت  بخنديد چــون ديدش اسفنديــار

  به رزم اندرون فــره و بــرز تـو  كجا رفـت آن مـردي و گرز تــو

  چــو آواز شيـــر ژيـان بشنـدي  گريــزان به باال چــرا بــر شدي

  »د؟زجنگش چنين دست كوتاه شـ  چو روباه شـد چـرا پيــل جنگي 

او را بـي رسـتم    زواره به خانه رسيد و كه رخش ميهنگا ،از آن سو
زواره چـون  . پيش گرفـت  درن رزم راه ميدا دل نگران برادر شد و ،ديد

 از بردست كوبيـد و  دست ،ديد  ميزخ را خونين و او به رستم رسيد و
 !پهلـوان  اي جهـان «: گفـت  برادر را بوسـيد و   پيشاني ،اسب به زير آمد

اسـب   بـر  برخيـز و . ديد ميرا چنين ن تو جهان نبود و در در توكاش برا
بـا   ميـدان رزم  من به جاي تـو در . به خانه برو و آرام بگير من بنشين و

چنين مكـن كـه كـاري بيهـوده     ! نه« :رستم گفت» .كنم مياسفنديار نبرد 
. نزد زال بـرو  اسب خويش بنشين و چه زودتر بر هر ،به جاي آن. است

» !اين كار كـن  اي در بينديش و چاره. رفت دست رستم از :به او بگو كه
 .و نگـران نبـاش  بـرو  «: زواره خواست سخني بگويد كه رستم ادامه داد

  ».رسانم ميمن آرام آرام خود را به خانه 
اسـفنديار  . به سوي زال شـتافت  و زواره ناچار برادر را تنها گذاشت

 : گفـت  ،نگريسـت  ميرستم به  كوه ايستاده بود و پائين گونه كه در همان
بهتر است ؟ فراز كوه بماني بر و چنگ من بگريزي خواهي از ميكي  تا«

دسـت تـو را    اجازه بـده  !به فرمان من گردن نهي كه از كوه فرود آيي و
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 پـس هـر   ،كني ميكنم كه گزندي به تو نرسد، اگر چنين ن ميعهد . ببندم
خداونـد بخـواه كـه     و از زبان بيـاور  بر ،سفارشي داري و پيام سخن و

 ».ديگر به دست من كشته خواهي شـد  زيرا تاساعتي ،ازگناهانت بگذرد
 شب تيـره هنگـام رزم و  «: گفت رنگ ديده دوخت و م به افق خونترس

مـن نيـز بـه    . خود برگرد به سوي سپاه سخن كوتاه كن و. نيست پيكار
ـ  اما بامداد فردا دگـر بـار  ، گيرم ميروم و شب را آرام  ميخود  سراي  هب

  ».آيم ميتو  با رزم

. دهـم  مـي را به تو فرصـت   يك امشب و پذيرم مي« :اسفنديار گفت
 بـا دوسـتان و   خـواهي  مـي چـه   هر انجام بده و ،خواهي ميهركاري كه 

  ».است روزگارت زيرا كه فردا پايان ،بگو آشنايانت
بـه اقامتگـاه    و هم دور شدند از رستم و اسفنديار ،اين سخن پس از
  . خود رفتند

  سيمرغ خواستن زال از ياري

 زال و. حلقه زدنـد  گرد او، پدر برادر و پسر و ،رستم به خانه رسيدن با
 زخـم  رسـتم كـه از  . ناليدنـد  ديدگان باريدند و زواره و فرامرز اشك از

برداريـد كـه    زاري نالـه و  دسـت از «: گفـت  ،بـرد  ميتيرها سخت رنج 
مـن تـاكنون   . راهي بيابيم و به جاي اين كار بايد بينديشيم. سودي ندارد

 آنها مانند اسـفنديار  كدام از ولي هيچ ،ام به رو شده با پهلوانان زيادي رو
 بر هيچ سالحي، تن است ولي چون رويين، تن ندارد او زره بر. اند نبوده

دانـم چـه    مـي وگرنـه ن  ،كه شب رسيد خدا را سپاس. افتد ميكارگر ن او
گمـان اگـر فـردا بـه      بي !ا چه كنماكنون اندهگينم كه فرد. آمد ميبرسرم 
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كـه بـراي    كـنم  مـي گمـان  . شـوم  ميكشته  به دست او ،ميدان رزم بروم
و بـه جـايي دور    بگـذارم  هـا  بهتر است سر به بيابـان  ،جان از نگهداري

پي كار خود  در و دبمن نيا از نشاني نام و نهان شوم تا او بروم و دست
  ».برود

 سراسـر زنـدگاني   در ،زرده شـد آ دل غمگـين و ، اندوه فرزند زال از
بـه دامـن    سـر  او. گاه رستم را چنين زار و درمانده نديده بود هيچ، خود

به جز ، جهان بدان كه در! اي فرزند«: دقايقي گفت پس از انديشه برد و
مباش كـه   دل افسرده پس نااميد و. اي هست تمام كارها چاره مرگ براي

تمــام  مــا در، ه آگــاهيگونــه كــ همــان. كــردم مــن چــاره كــار را پيــدا
ياري  او بار نيز بايد از اين. رويم ميسيمرغ  هاي سخت به سراغ گرفتاري
  ».بخواهيم

جـا   درنـگ از  زال بـي . خشـنود شـد   پسـنديد و  رستم سخن پدر را
آتشـي   ،كـه رسـيد   كـوه به باالي  به سوي كوه به راه افتاد و برخاست و
آتـش   در ،شـت پرهـاي سـيمرغ را كـه همـراه دا     يكـي از  و برافروخت

صـداي   ،شدن شعله آتـش  و فروكش سوختن پر اندكي پس از. انداخت
 اوج فـرود آمـد و   سيمرغ از. زدن مرغي بزرگ به گوش رسيد پر و بال
چه پيش آمده است كه بـه مـن   « :پرسيد زمين نشست و بر كنار زال در

: گفـت  و زال به سيمرغ درود فراوان فرستاد» ؟اي زال ،اي نياز پيدا كرده
تيرهـاي   زخـم  رخـش از  پيكر رستم و! ي سيمرغ بزرگا ه دادم برسب«

جنـگ   دسـت از  اسـفنديار  ،ايـن همـه   با. پاره پاره شده است اسفنديار
به يزدان  را تو. را كرده است كشتن رستم و او آهنگ نيستي. دارد ميبرن
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دل مباش كه كارها  خسته« :سيمرغ گفت» !كن كار ما در اي انديشه ،پاك
  ».را درمان كنم روم تا او مياكنون به سراغ رستم . نيكو شود با پايداري

 او خيـره شـد و   هـاي  بـه زخـم    ميد ،سيمرغ به نزد رستم كه رسيد
پي  در. تن رستم را بيرون كشيد منقارش هشت تير فرورفته در با سپس

ناگـاه   بـه . دم درمان شـدند  ها در زخم ها ماليد و پرهايش را به زخم ،آن
سـيمرغ پـس از   . يزدان پاك را سـپاس گفـت   گانه شد ورستم با درد بي

 بيرون كشيد و زتيرهاي تن او را ني به سراغ رخش رفت و ،درمان رستم
چـرا  ! گاي پهلوان بزر« :گفت آهي كشيد و ،چون كارش به پايان رسيد

 هـيچ  تـن اسـت و   كـه رويـين   دانستي ميمگر ن؟ نبرد كردييار با اسفند
دانـد   مـي آفريدگار بزرگ «: ستم گفتر» ؟تنش كارگر نيست سالحي بر
اگـر  . درشتي سخن گفـت  هبا من ب اسفنديار. گناهم اين كار بي كه من در

من هرگـز   آورد ميمن سخن به ميان ن پاي دست و بند گذاشتن بر از او
نخسـتين روز جنـگ بـا     كـار گذشـته و   اكنون كار از. جنگيدم ميبا او ن

پس بيا . رو داريم پيش م درفردا را ه. رسيده است شكست من به پايان
راهـي   كنم و ميچنين «: سيمرغ گفت» !اي كن و براي فرداي من انديشه

شـنيدن   ارستم ب» .ولي شرطي دارم ،گذارم ميپيش پايت  بسيار نيكو در
چـه  «: گفـت  لـب بـه خنـده گشـود و    . قرار شد شادي بي از ،اين سخن

  »!پذيرم ميچه باشد  هر؟ شرطي سيمرغ بزرگ
 بـر  پيمان ببند كـه وقتـي پنـد مـرا بـه كـار بسـتي و       « :سيمرغ گفت

 رسـتم بـا  » !فرمان نراني او او را خوار نكني و بر، شدي پيروز اسفنديار
  ».همان كنم ،بندم كه آنچه توگويي ميپيمان «: شادماني گفت
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 زال و هـاي مشـتاق رسـتم و    برابر نگاه در سيمرغ در آن دل شب و
شـوده  گهـا   كنـار انبـوهي از آب   در كـار تـو   گره« :ديگران چنين گفت

بـران   خنجري تيـز و  ،پس. كنار درياي بزرگ در كرانه شهر در ؛شود مي
دريا برو تا مـن نيـز بـه آنجـا      كرانه بر و رخش بنشين بر كمر ببند و بر

  ».بگويم كه چه كني بيايم و
به سوي دريا  و كرد سيمرغ سپاسگزاري از. رستم بسيار خشنود شد

رسيدن رستم به كناره دريا سپري نشده بود كه  از مي د هنوز. به راه افتاد
بـاريكي را   خشكي او. پرزنان از آسمان به زمين فرود آمد سيمرغ بال و

آنجا به تك  در. آنجا به وسط دريا برد را از پهلوان به رستم نشان داد و
شاخه  دو از آن چوبي. اين درخت گز است«: گفت درختي اشاره كرد و

سپس سـه   خوب خشك و راست كن و آن را ،ماي آتشگر با. كن جدا
سخني  اين باره هيچ در ،كه به رزمگاه رفتي فردا. تير بر آن ببند دو پر و

از او بخـواه   خـواهش  و مي نر هب. درشتي هم نكن با او. به اسفنديار نگو
ولي  چ،كه هي،از راه مهر درآمد و اگر پذيرفت. جنگ بردارد كه دست از

بـدان كـه    ،درشـتي كـرد   و و سـخن تـو را نپـذيرفت   اگر بارهـا گفتـي   
 چشـم او را  و تير را در كمان بگـذار  ،پس. به سر آمده است روزگارش
  ».رسد ميسان كار او به پايان  بدين !نشانه بگير

پروازكنـان بـه سـوي     و سيمرغ به رستم بدرود گفت ،اين هنگام در
 و دل خـوش  ،رسـتم پـس از جـداكردن شـاخه درخـت     . كوه روانه شد

  . چنان كرد كه سيمرغ گفته بود  خود بازگشت و با آن شادمان به سراي
تن به  خستگي از شب گذشته بود كه رستم به بستر رفت تا پاسي از

  . بعد آماده سازد نبرد روز كند و خود را براي در
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  :زدن سپيده سر با
  آفرين ياد كرد بسي از جهان  بپوشيـد رستـم سليــح نبــرد       

. پــيش گرفــت را در راه ميــدان نبــرد نشســت و رخــش ررســتم بــ
افسـار  . نشاني نديـد  او از ،رسيد كه به نزديك سراپرده اسفنديار ميهنگا

نگفتـي   مگر تو ديروز؟ كجايي، اي اسفنديار« :فرياد زد اسب را كشيد و
  ؟ آيي ميچادر بيرون ن پس چرا اكنون از؟ من بيا كه فردا به نبرد با

  »كش هـم كينـر آويز با رستـب         اين خواب خوشتو برخيز اكنون از 

لبـاس رزم   بسـتر جسـت و   با بانـگ رعدآسـاي رسـتم از    اسفنديار
 كـه چـون كـوه بـر     ديـدن رسـتم   با چادر بيرون آمد و سپس از. پوشيد

را  رخــش رســتم و ،اســفنديار .زده شــد شــگفت ،رخــش نشســته بــود
توهنـوز  ! ؟بيـنم  مـي چـه  « :سرانجام گفت و دقت نگريست هب بار چندين

شگفتم كـه چگونـه    در ،اينجا رفتي از كه ديروز با آن حال زار؟ اي زنده
 ميــدان رزم ســر از ،گــور بــه جــاي رفــتن در چطــور؟ اي هنــوز زنــده

 و بهبود بخشيده توسل به جادو تو را كنم كه زال با ميگمان ؟ درآوردي
. يسـت ديـروز ن  ولي بدان كه امروز ديگـر  ،به جنگ با من فرستاده است

را  جانـت  بـي  امـا امـروز تـن    ،بيرون رفتي ميدان رزم جان از ديروز نيمه
  ».فرستم ميجادوگر  براي زال

داري  ولي خويشتن ،دل شد رنجيده رستم از سخنان درشت اسفنديار
 ايـن از  بيش از و يزدان پاك بترس از !اي اسفنديار« :گفت مينر هكرد و ب
 ياي شـاهي و ؤر و پختگينا خودپسندي و از !جنگ سخن مگو مرگ و
 بـدان و  !وفا بينديش مهر و به دوستي و مي و د تخت دست بردار تاج و
نيـز بـه    تو را ام و به ميدان نيامده دل باش كه من امروز براي رزم آسوده
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جنـگ   بندم كه اگر از ميپيمان . دهم كه چنين نكني ميسوگند  آفريدگار
آنچه سـيم   ام را بگشايم و گنجينه، درِ به سراي من بيايي سخن نگويي و

دلـت را شـاد    اختيارت بگذارم و در ،ام آن گرد آورده ديرباز در زر از و
بـا   ،فرماني بدهـد  هر تا او آيم ميبه درگاه شاه  تو پس از آن نيز با. كنم

  ».دل و جان بپذيرم
 رخسـارت  در !اي پهلـوان «: به گفتار رستم خنديد و گفت اسفنديار

بدان كه من فريـب ايـن گفتارهـاي    . انت نيرنگسخن در و بينم ميترس 
 زر و داشتن حتي از. گذارم ميهم پا ن به خانه تو و خورم مينرم تو را ن

بنـد   است كه تـو  مي خشنودي من تنها هنگا. شوم ميگوهر تو خشنود ن
  ».من به درگاه شاه بيايي با خويش بگذاري و پاي دست و بر

تهمـتن  . ان رستم افتـاد به ج همچون آتشي سركش سخنان اسفنديار
امـا   ،مانـد  خـاموش  مـي  د ،آزرده شده بود دل سري اسفنديار خيره كه از

  :دوباره لب به سخن باز كرد ،كردن او از رزم براي پشيمان
 كه جز بد نيـايد از ايـن كارزار     مكن نام من زشت و جان تو خوار«

  ود كمينمده ديـو را در تـن خ     ز دل دور كــن شهريــارا تو كين

بـاز هـم    !بسته مخـواه  مرا دست و اين انديشه اهريمني بگذر از بيا و
مـرا  «: گفت اسفنديار» .بپذيرم چه بخواهي اين هر بندم كه جز مي پيمان

بنـد   يـا  ،سخن همان است كه گفتم. سخنان بيهوده خود سرگرم مكن با
  ».گام بگذار به ميدان رزم ،ترسي ميمن ن از اكنون اگر !نبرد يا

بـر آن شـد كـه     ،اثر ديـد  اسفنديار بي ستم چون سخنان خود را برر
ناشـاد   انـدوهگين و  ،پـس . نبرد كند او با و به سرنوشت بسپارد را خود

 اي آفريـدگار «: گفـت  آسمان كـرد و سوي به  سر، تير دركمان گذاشت
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 از ،چـه داريـم   اي بزرگـي كـه هـر    !مـاه  خورشيد و اي آفريننده !بزرگ
 كوشيدم تا اسفنديار را از چه گفتم و كه من هر خود گواهي تو !توست

تـوانم   مـي من ن خواهد مرا خواركند و مياو . نپذيرفت او كنم جنگ دور
تـو   از و پـردازم  مـي پـس ناچـار بـا او بـه نبـرد      . بپذيرم چنين ننگي را

اسـفنديار  » .مجازات نكني ببخشي و ،خواهم كه مرا به سبب اين كار مي
كمـان   بيهـوده تيـر در  « :گفـت  و بخندي زدل، چون درنگ رستم را ديد

زره  ،خـود  با تير جانسوز اكنون بدان كه كار تو تمام است و. اي گذاشته
  ».دوزم مي تنت را بر

 تيـر را  كمـان را كشـيد و   د،ديگر درنگ نكـر  ،رستم كه چنين شنيد
تيـر  . روانـه كـرد   بـه سـوي اسـفنديار    ،گونه كه سيمرغ گفته بـود  همان
 چشم اسفنديار دو سرانجام بر پيش رفت و كافت وكنان هوا را ش غرش

 از قامت اسـفنديار  .تار كرد برابرش تيره و كه جهان را در چنان ،نشست
رهـا   دسـتش  كمـان از  تنش لرزيد و. زين افتاد سرش بر درد خم شد و

ـ   و بيـرون زد  چشـمانش  ناگاه خون همچون فواره از به. شد ال زيـن و ي
سخن  از ،تيرگي روزگار شدت درد و از اسفنديار. اسبش را رنگين كرد

چـرا  ؟ چه شد اسـفنديار « :گفت و ولي رستم لب گشود ،ماند گفتن باز
 و هــا رجزخــواني پــس آن فريادهــا و؟ اي لــب زده مهــر خاموشــي بــر

  ؟ ها چه شد پردازي داستان
  بلند آسمان بر زميــن برزنم  تنـم  تــو آني كه گفتي كه رويين

  بخوردم نناليــدم از نام ننگ  نگمن از شست تو هشت تير خد

  بـاره نــامدار بخفتي بـر آن   به يــك تيـر برگشتـي از كارزار

  »بسوزد دل مهــربان مادرت  اكنون به خاك اندر آيـد سرت هم
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 از، رفته بـود  از سرش او كه هوش. اسفنديار سخنان رستم را نشنيد
ن دقـايقي  چـو . زمـين افتـاد   بـر  مانند درختي تنـاور  خم شد و زين سر

 از. چشمانش بيرون كشيد تيرگز را از آمد و به هوش اسفنديار ،گذشت
، شدن اسفنديار به پسـرش بهمـن رسـيد     ميزخ كه خبر ميهنگا ،آن سو

مـن بيـا كـه     بـا  و برخيز«: رفت و گفت »پشوتن«درنگ نزد عمويش  بي
 اسب پدرم اسفنديار از. رنج به سراغمان آمده است بختي و درد و نگون

  ».زمين افتاد بر
بـا پـاي پيـاده نـزد      بهمن سپاه را به حال خود گذاشتند و پشوتن و

غم ، غلتيد ميخون  خاك و آنها با ديدن اسفنديار كه در .اسفنديار رفتند
 و و روي خـود كوبيدنـد   سـر  نـاالن بـر  . سـنگيني كـرد   دلشـان  دنيا بر

  :گريستند

  كرد خاك خروشان به سر برد همي  پشوتن به بر جامه را كرد چــاك

  بماليـد رخ را بــدان گــرم خون  گشت بهمن به خاك اندرون همي 

طور كه  همان سينه گذاشت و را بر خون شناور برادر در سر ،پشوتن
  :گفت ،ريخت مياشك  و جنباند ميسر 

 كجا شد به بزم آن خوش آواز تو     كجـا شد به رزم انـدرون سـاز تو«

  توانايي و اختـــر و ديـــن تـو     كجا شد دل و هـوش و آئيـن   تـو

 بدين كوشش بيش و اين بخت باد     و اين تخت  باد  كه نفرين براين تاج

 روان روشـن سـرافـراز و دانـا و      كـه چون تو سـواري دلير و جـوان

  »ـه زاري سر آيـد بر او روزگارب      سـان شــود كشته در  كارزار بديـن
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 بر ،ها گشتاسب است ب همه اين گرفتاريپشوتن كه فهميده بود سب
 تخـت و  بـه شـاه و   كـرد و  مـي زاري  ناله و ،كوبيد ميروي خود  سر و

صـدايي لـرزان بـه     بـا  در اين هنگام اسـفنديار . فرستاد ميتاجش نفرين 
خواهي خود را براي  ميمگر  !زاري مكن ناله و! اي برادر«: پشوتن گفت

بـه ايـن    كـه پـا   هر. بپذير راو سرنوشت  آرام باش؟ من به كشتن بدهي
كسـاني   ،اين ميان در. شود ميروزي شكار مرگ ، گذارد ميجهان خاكي 

نياكـان مـا    شاهان پيشين و .ديرتر كساني روند و ميهمچون من زودتر 
هـم روزي   مـا . جـاي خـود را بـه مـا سـپردند      آنها رفتند و؟ چه شدند

هـم گريـزي    كـار اين  از. سپاريم ميجاي خود را به ديگران  رويم و مي
  ».نيست

 كنـار  در پس پيش آمـد و ، درد كرد دل رستم را پر سخنان اسفنديار
 :سپس گفت. گريست ته دل ناليد و از آلود اسفنديار نشست و تن خون

ولي مرگ  ،گيرد ميهمه ما را  درست است كه مرگ گريبان !اي پهلوان«
خواهم  تو مي از دانم و مياين راه من خود را گناهكار  در. تو زود رسيد

مـن   !اي پهلوان« :گلو گفت بغضي پنهان در اسفنديار با» .ببخشي كه مرا
امـا اگـر    ،چشـم مـن زدي   چند تو تير بر هر. اي به دل ندارم تو كينه از

شـاه   ،جانـب پـدرم   بريم كه اين تير از ميپي  ،بنگريم اين كار خوب در
 تان بيـايم و به زابلس او بود كه فرمان داد. من نشست به چشم گشتاسب

تخـت بـه مـن     كـه تـاج و   او براي اين. تو را دست بسته به نزدش ببرم
پـس  . كشـته شـوم   تـا  مرا به جنگ با تو فرسـتاد  روي آگاهي از ،نرسد

بود كـه   سرنوشت من چنين ،حال به هر. نه تو ،گناهكار اصلي او است
 سـخني بـا تـو دارم   ، اكنون اين دم آخر.  اين روز به سرآيد روزگارم در
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سـخن كـه    هـر « : رستم گفـت «! آن گوش دهي خوب به خواهم ميكه 
  ».پذيرم مي ،باشد

همـين  ، ايـن جهـان   يادگار من در !پهلوان اي جهان«: گفت اسفنديار
خواهم كـه فرزنـدم را بـه زابلسـتان      ميتو  از ،پس. بهمن نوجوان است

 هـاي پهلـواني و   ديگـر آئـين   سخن نيكو و و شكار و تيراندازي ببري و
  ».بسازي خواهد از او مردي بزرگ ميدلم . بياموزي داري را به او سپاه

. كنـد  همـان ، خواسته اسـت  بست كه هرآنچه اسفنديار رستم پيمان
بـا  « :رو بـه پشـوتن گفـت    ،همن آسوده شدب اسفنديار چون خاطرش از

جانب من به پدر  از ببر و سپاهيان را به پايتخت ،رفتن من از اين جهان
  :بگو كه

 همـه مرزها پر ز نام تـو گشت  ـر زمانه به كـام تو گشتسراسـ  

 نهاني بـه كشتـن فرستــاديم  به پيش سـران پنــدهـا داديــم 

   بيـاراي و بنشيــن به آرام دل  كنـون زين سخن يافتي كـام دل 

 تو را نام، تابوت و پوشش مرا  تو را تخت، سختي و كوشش مرا

    ».ييــم و گفتار او بشنويمبگو  چو آيي، به هم پيش داور شويـم
آفـرين تسـليم    جان به جـان ، پس ازگفتن چند سخن ديگر اسفنديار

  .كرد و به جهان جاودان شتافت

  ن خسته افكنده بر تيره خاكت         كه برفت از تنش جان پاك همان
 او. سر ريخت خاك بر غم مرگ اسفنديار بسيار گريست و رستم در

بسيار  هنرهاي به او و كوشيد تربيتش بسيار رد، به زابلستان برد بهمن را
  .آموخت
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بهمـن   كـه فهميـده بـود    گشتاسـب  ،دراز برآمدن روزگـاري  پس از
گشتاسب در آن نامـه  . اي به رستم نوشت نامه، جواني برومند شده است
 رستم خواسـته بـود كـه بهمـن را نـزد او      از ،پس از ستايش يزدان پاك

 اسبي راهوار گوهر فراوان و و زر و سالح رستم نيز بهمن را با. بفرستد
 ،كار خـود  گشتاسب كه از ،آن سو از. گروهي سپاهي نزد شاه فرستاد و

روزي  ،يعني فرستادن اسفنديار به جنگ رستم سخت پشيمان شده بـود 
 پــس از« :گفــت را نــزد خــود خواســت و» جاماســب«وزيــر خــويش 

اي شادي به  هلحظ و پيوسته كام من تلخ بوده است ،شدن اسفنديار كشته
ـ . ام خود نديده بـه همـين جهـت    . بيـنم  مـي مـرگم را نزديـك    زاكنون ني

سپس كليد خزانـه خـود را بـه    » .خواهم پادشاهي را به بهمن بسپارم مي
ها  بدي خود را از سفارش كرد كه دادگري پيشه كند و به او بهمن داد و

  .سخني نگويد ،جز راستي و نگه دارد دور
 ،صدوبيسـت سـال شـاهي    تاسب پس ازگش ،چند روزي كه گذشت

  .تخت نشست به جاي او بر بهمن آفرين داد و جان به جان
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  رستم و برزو                              

  ديدن برزو  زمين و به شنگان رسيدن افراسياب

به سوي سرزمين خود  ،شد نبرد با رستم فراري كه افراسياب در ميهنگا

بـه فكـر    يـاد بـرد و   ترس جان را از ،رسيدوقتي به شنگان  او. گريخت

درنـگ سـراپرده شـاهي را     بـه فرمـان او بـي    همراهانش. استراحت افتاد

تـن   رنج راه را از و كه خوابيد پس از چند ساعتي افراسياب. برافراشتند

سـرگرم تماشـاي    او. چادر بيرون رفت از و برخاست جا از ،كرد به در

 هـان جـواني را سـرگرم كـار در    بـود كـه ناگ   اندازهاي پيرامـونش  چشم

 بار كـه آن را در  هر بيل بزرگي به دست داشت و ،جوان. كشتزاري ديد

بـه ايـن    كشـيد و  ميدل زمين بيرون  خاك فراواني از ،كرد ميزمين فرو 

كـرد كـه ده مـرد     ساعتي چنـان كـار   جوان در. ريخت ميآن سو  سو و

كه چنـين   افراسياب .روز نداشتند يك كارآزموده توانايي انجام آن را در

 انـدام و  چه جوان درشـت « :گفت و انگشت حيرت به دندان گزيد ،ديد

  »؟كند مياينجا چه  خوب است بدانم كه او كيست و !ستبربازويي
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بـه نـام    سـردارانش  يكـي از  به چـادر خـود بازگشـت و    افراسياب
آن مزرعه دوردست  حالي كه به سپس در. نزد خود خواست را »رويين«

درنگ آن جوان را نزد من بيـاور تـا بـدانم كـه      بي« :گفت، كرد مياشاره 
. جـوان رفـت   به سـراغ  و اسب نشست بر ،كرد ميرويين تعظي» ؟كيست

» ؟نـام تـو چيسـت    ،بگـو بـدانم   !آهاي جوان«: پرسيد ،رسيد وقتي به او
بـدان كـه   «: رويين گفت» ؟تو به نام من چه كار داري«: جوان پاسخ داد

مـن   درنگ بـا  پس بي. ام افراسياب به اينجا آمده ،سوي شاه بزرگ من از
شـاه شـما كـاري     من با« :گفت خونسردي جوان با» .او برويم نزدبيا تا 
رخسـاري   بـا  رويـين » .خود به اينجا بيايد ،دارد من كار او با اگر. ندارم

شاه  اگر از! ؟جوان گويي ميچه  داني مي هيچ« :خشم گفت برافروخته از
ات  دادم كـه تـا پايـان زنـدگي     مـي الي مچنـان گوشـ   تو را ،اجازه داشتم

  ».فراموش نكني
 هـوا  بيل را در ،پس. داد كف اين سخن رويين شكيبايي از جوان از

بـه   شانه خالي كـرد و  ،رويين كه چنين ديد. بكوبد سر او بر چرخاند تا

پيش  راه فرار در و سپس مانند خرگوش جهيد، تندي از اسب فرود آمد

سـر   خشـم خـود را بـر   ، ستش به رويين نرسيده بودجوان كه د. گرفت

كوبيد كه حيـوان ماننـد    اسب سر مشت چنان بر با او. اسب فرو ريخت

 و ايستاده بـود  اش سراپرده برابر كه در افراسياب. زمين غلتيد اي بر الشه

به  رو و دست كوبيد بر دست ،دور شاهد ماجرا بود، وقتي چنين ديد از

بايد به سبب ؟ جوان چه كرد ديدي كه اين !ديدي پيران« :وزيرش گفت

  ».درآوريم روزگارش دمار از ،اين گستاخي
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 اش را چند بار انگشت اشاره ،كنار افراسياب ايستاده بود پيران كه در
به گمان من بايد بـا  . نكنيد چنين !نه« :گفت سو چرخاند و آن اين سو و

چنـين جـوان   زيـرا اگـر مـا بتـوانيم      ،دوسـتي درآيـيم   اين جـوان از در 
 افراسـياب » .برايمان بسيار سـودمند اسـت   ،را به چنگ آوريم زورمندي

آفرين « :شادماني گفت با پشت پيران زد و سپس دستي بر. انديشيد مي د
زباني كه  به هر درنگ برو و پس بي. بر زبان راندي سخن نيكويي !تو بر

 افراسـياب سـر  برابـر   پيـران در » .به نزد ما بياور و بفريب او را ،داني مي
اسـب تيـزروي    سپس بر» !من شهريار، فرمانبردارم« :گفت فرود آورد و

  .به سوي جوان به راه افتاد خود نشست و
خـود انديشـه    بـا  ،آمـد  ميجوان با ديدن سواري كه پيش ، از آن سو

پس بايد آماده باشم . آيد ميگمان اين سوار نيز براي بردن من  بي« : كرد
سرش  بيل بر درنگ با بي، باره سخني بگويد اين همين كه خواست در تا

پيـران وقتـي   . آماد رسيدن سوار مانـد  هوا برد و بيل را به ،پس» .بكوبم
 ديـده و  جهـان  او كـه مـردي  . دانست كه قصد جوان چيست ،چنين ديد
سـينه   دسـت بـر  . اسب پياده شد رسيدن به جوان از پيش از ،زيرك بود

برابـرش   در چـون ديـد پيرمـردي    جـوان . او درود فرستاد بر و گذاشت
 بـر  بيـل را  داد و پاسخ او را ،گويد ميسخن  مينر هب او با و ايستاده است

طـور آرام   همـان  حال جوان پرسيد و از پيران با مهرباني. زمين گذاشت
  .پيش رفت

پيران وقتـي  . وجودش رخت بربست نگراني از ،جوان كه چنين ديد
بينـا   جـواني دانـا و   را تـو ! ي دالورا«: پرسـيد  ،گفتار نرم را كارگر ديـد 

 :جـوان گفـت  » ؟با سوار ما چنين كردي كه چرا شگفتم ولي در ،بينم مي
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 زبـاني  پيـران بـا چـرب   » .خود را ديـد  گويي درشت ادبي و بي سزاي او«
كـاش  . همـين اسـت   ،گويي و نـاداني  درشت راستي كه سزاي هب« :گفت

كشـته   ،دبي سخن گفـت ا سر بي چنين مردي را كه با تو جوان دالور از
شاه ما آرزوي . وزير شاه افراسيابم ،بدان كه من پيران! اي شيرمرد. بودي
خوش كرده كـه سـاعتي    دل تو شده و او سخت شيفته. تو را دارد ديدار

به سراپرده شاه ما بيا تا او را بـه   كن و بزرگواري ،پس. كنارش باشي در
  ».ديدار خود شاد كني

 سخن پيران را پذيرفت و ،پس. جوان نشستم پيران به دل رگفتار ن
بسيار شـاد   ،افراسياب با ديدن جوان. سراپرده شاه توران شد او روانه با

شـاه همچـون   . كنار خـود نشـاند   چادر برد و در دستاو را به باال. شد
 از! اي جوان شـيردل  خوش آمدي«: گفت زباني چرب با ،وزيرش پيران

 شايسـته  بدان كـه تـو  . شادمان شدم رفته به تنم بازگشت و ديدنت جانِ
نخسـتين گـام بايـد     در پـس . دهقـاني  نه كارگري و ،فرمانروايي هستي

  ».راستي شايسته آن هستي هبها برتن كني كه ب پوشي زيبا و گران تن
دم خدمتكاري را به نزد خـود   دست كوبيد و در بر افراسياب دستي

 را با خـود ببـرد و  فرمان داد تا جوان  توران به خدمتگزار شاه. خواست

دقايقي چنـد كـه سـپري    . تن او بپوشاند لباس خزانه را بر بهاترين گران

به بر  چشمان افراسياب. لباس شاهانه به سراپرده بازگشت جوان با ،شد

 او لحظـاتي سـرگرم تماشـاي جـوان شـد و     . جوان دوخته ماند و باالي

كه نامـت  اكنون هنگام آن رسيده است ! اي جوان پهلوان« :سپس پرسيد

سري جنبانـد   افراسياب» .من برزو هستم«: جوان گفت» .را به ما بگويي
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خـود   بـه فرزنـدي   را مـا تـو   ،ايـن پـس   بدان كه از !وزاي بر« :گفت و

تـو   نيـز بـه همسـري    دختـران شبسـتان خـود را    دختري از. ايم پذيرفته

  ».كنارمان بماني هميشه در خويش ما باشي و تا آوريم ميدر

آن را از بزرگـواري   خبـر بـود و   ايت اين محبت بـي حك كه از برزو
 من نيز از« :گفت كرد و سپاسگزاري شاه توران از ،دانست ميافراسياب 

 ،فرماني كه بدهـد  هر دانم و ميبستگان شاه  ياران و اين پس خود را از
زخـم   شـفابخش بـر    مـي پاسخ برزو چون مره» .پذيرم ميدل  جان و از

 او، اما به رخسـار آشـكار نكـرد    ،خنديد دل در. كهنه افراسياب نشست
من پيوسته  ،اي جوان دالور«: رو به برزو گفت ديد و فرصت را مناسب

كشـور   اداره و به جانشيني خود برگزينم را گشتم كه او ميدر پي كسي 
او نيـز كسـي    ام و يافتـه  اكنـون او را . بزرگ توران را به دستش بسـپارم 

بايد يكي از دشمنان بـزرگ  ، ه شاهياما تو براي رسيدن ب. نيست جز تو
 تاج شاهي را به دست خـود بـر   پس چنين كن تا. سر راه برداري مرا از

 ،گنجيـد  مـي پوسـت خـود ن   در شـادماني  بـرزو كـه از  » .سرت بگـذارم 
  ».پنجه افكنم در پنجه، هر كه شاه بگويد ام تا با آماده«: درنگ گفت بي

دسـتي  . ته دل خنديد از پاسخ برزو بسيار شادمان شد و از افراسياب

 تـا در  اكنـون بياسـاي   !باك تو جوان بي درود بر«: گفت شانه او زد و بر

  ».رو كنم زمان مناسب تو را با اين دشمن بزرگ روبه

مـادر او را   ،همدل كرد خود همراه و كه برزو را با ميهنگا افراسياب

مـراه  ه برزو و مـادرش را  آنگاه. زر فراوان بخشيد سيم و به او يافت و

  .زمين برد خود به توران
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  توران سرداران آموختن برزو از پهلواني

آئـين   آرايي و سپاه، چند پهلوان كارآزموده ،به فرمان افراسياب ،توران در
جويي كارآزموده گچندي نگذشت كه برزو جن. نبرد را به برزو آموختند

 ديگر وكشيد  ميه از اسب به زير زني صدتن را با، كه در پيكار چنان، شد
ياراي برابري با  پهلواني، اين جهان پهناور شدند كه در اين باور همه بر

  .ندارد را او
فراگيـري فنـون نبـرد سـرآمد      و گري كار سپاهي در كه برزو ميهنگا

يدن داسـتان  نش افراسياب كه از. آوردند او را نزد افراسياب ،روزگار شد

اكنـون  « :ود گفـت با خ ،زده شده بود سخت شگفت برزو هاي آوري رزم

بـراي سـركوبي    بياسايم و سايه اين درخت تناور كه در هنگام آن است

  ».ا پيش بگذارمپايرانيان 

  لشكركشي برزو به سوي ايران

درنگ فرمـان داد   بي، گنجيد مين پوست در شادماني شاه توران كه از

 فـراوان در اختيـار بـرزو قـرار     برگ ساز و و جنگي مرد تا دوازده هزار

به . همراه كرد و به سوي ايران فرستاد برزو هم با پيران را ،سپس .دهند

 بسـياري گذشـت و   شهرهاي از ،خاك ايران شد برزو وارد، اين ترتيب

  .پايتخت ايران رساند ،به نزديك ري خود را

 خشمگين شد و ،رسيد چون خبر رسيدن سپاهيان توران به كيخسرو

مـرد   يبـرز بـا دوازده هـزار   فر و طـوس  ،سپهساالران ايران تا داد دستور

  .دشمن را بگيرند پيشروي يجلو و شهر بيرون بروند جنگي از
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  فريبرز با برزو جنگ طوس و

بـرزو پـا بـه ميـدان رزم      ،كردند آرايي هم صف برابر لشكر در وقتي دو
! اي فريبرز، سـرداران سـپاه ايـران    و اي طوس«: عره برآوردن گذاشت و

 پس پا به ميدان بگذاريـد . خوانم ميفرا دو را به رزم  من اكنون شما هر
  ».پنجه هم اندازيم پنجه در تا

 بـا  تاختند و به ميدان درنگ بي سرداران ايران ،شنيدن صداي برزو اب
شـايد   سـاعتي كوشـيدند تـا   ، آن دو. بردنـد  يورش سو به او دو نيزه از

ولـي   ،كوبنـد ببـر زمـين    و روي زين بردارنـد  از بتوانند برزو را با نيزه
جاي  از ،آهن زيرا آن جوان همچون كوهي از ،سودي نداشت الششانت

  .خود تكان نخورد
چون رعد  جا جنبيد و از پيكار همچنان ادامه داشت كه ناگهان برزو

 آنـان را از  ي،يك فشار ناگهان با گرفت و پهلوان را دو نيزه هر او. غريد
ورانيـان  بسته بـه لشـكرگاه ت   دو را دست سپس هر. زين به زمين زد سر

 جا از، پس. ايران برآمد آه از نهاد سپاهيان ،گرفتارشدن آن دو با. فرستاد
شمشـير   ،برزو كه چنين ديـد . به سوي تورانيان يورش بردند جنبيدند و

كشـته   از بسيار كردنـد و  پايداري ،ايرانيان. ميان آنان تاخت در كشيد و
مدنـد و بـراي   امـان بـرزو برنيا   پس تيغ بي ولي از، ساختند دشمن پشته
  .نشيني نديدند جز عقب اي ارهچ ،تلفات كمتر

  او كمك خواستن از نامه كيخسرو به رستم و

او كـه  . به كام كيخسرو ريخـت  زهر همچون خبر شكست سپاه ايرانيان
دست رستم  تنها در، بيگانه اين پهلوان برابر سربازان ايران را در پيروزي

 ،نامـه  كيخسرو در. اي نوشتند نامه براي او درنگ فرمان داد تا بي ،ديد مي
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 تـا  خواسـت  او از به رستم درود فرسـتاد و  ،آفرين پس از ستايش جهان
. روانـه شـود   بـه سـوي پايتخـت    را ترك كند و چه زودتر زابلستان هر

برافروخته  رخسارش و دلش به درد آمد ،رستم با خواندن نامه كيخسرو
بـه سـوي    هزار مرد جنگي دوازده با و لباس رزم به تن كرد ،دم در. شد

 ،برزو آگاه شد پيروزي افراسياب چون از ،سو آن از. به راه افتاد پايتخت
  . يكسره كند كار ايرانيان را سپاهي گران به ياري او آمد تا با

 خاك ري رو به روي هم قـرار گرفتنـد و   در توران سپاه ايران و دو

 شـب  اسـي از چون پ. رسيد شب فرا روزي گذشت و. برافراشتند چادر

هنگـام رفـتن بـه سـوي     ! پهلوان اي جهان« :گيو به رستم گفت ،گذشت

به همـراه   لباس مبدل به تن كرد و درنگ رستم بي» .پهلوانان دربند است

بـه   او آرام پـيش رفـت تـا   . به سوي لشكرگاه دشـمن بـه راه افتـاد    گيو

همه به  اي ايستادند و گوشه در پهلوان دو. جايگاه تورانيان رسيد نزديك

اي بـزرگ   سـراپرده  چشم رسـتم بـر   ،اين هنگام در. جا چشم گرداندند

 نيـز  جنگـاوران  از گروهي آن سراپرده نشسته بود و برزو در. خيره ماند

 ،برزو چشـم دوخـت   باالي و رستم چون به بر. حلقه زده بودند گردش

مـن  ! وانلـ اي په«: به گيو گفـت  زده شد و شگفت بزرگي او هيبت و از

هـاي بسـيار    جنگ ،اين ساليان در. ام گذاشته پشت سر از رادر روزگاري

با پهلوانان زيادي پنجـه   ام و تاريك رفته ديو سفيد به غار سر بر. ام كرده

سهراب  گويي او. ام نديده ولي تاكنون چنين پهلواني ،ام پنجه انداخته در

برابر چشمان مـن قـد برافراشـته     در برآورده و خاك از يل است كه سر

  »؟انجامد ميشگفتم كه كار من با اين جوان به كجا  در .است
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برزو بود كـه گيـو او را    كوپال و يال و باال تماشاي قد و رستم غرق

پهلـوان بـه    جهان. آگاه كرد ،پيش داشتند كاري كه در زمان و گذشت از

 صـدا بـه سـراغ آنـان     و بي آرام. زنداني افتاد به ياد سرداران خود آمد و

 ،همان راهي كه آمده بودند از، فريبرز ادكردن طوس واز آز پس رفت و

به دست  خبر آزادشدن بنديان ،بامداد. به سوي لشكرگاه ايران بازگشتند

پيوستن رسـتم بـه    چون از شاه توران. رسيد به گوش افراسياب ،تهمتن

بـه   مي كه چون مار زخ حالي در او. خود لرزيد بر ،آگاه شد سپاه ايرانيان

 دستور داد كه طبـل جنـگ   ،ديساي ميهم  بر ها را دندان وپيچيد  ميخود 

 لشـكر را  خاور سر زده بود كـه دو  خورشيد تازه از. را به صدا درآورند

تپيـد كـه بـرزو     ميسينه  دو سپاه در قلب. هم ديد برابر صف كشيده در

بـه  ، حركـت  پـيش از  ،اسبي تيزرو نشسته بود او كه بر. اراده ميدان كرد

خواهم امـروز   مي. تا او را بشناسم رستم را بگو هاي انهنش« : پيران گفت

1خفتان. باالست بلند او مردي تنومند و«: پيران گفت ».نبرد كنم با او
ببر  

پيكر زير پا دارد كه ماننـد   اسبي كوه و ،سر بر، كاسه ديو سپيد بر در بيان

باش كه شيوه رزم او  بهوش بسيار با او هنگام جنگ. اژدهاي دمان است

 اسـب  بـر  سـپس  سـري تكـان داد و   برزو ».ماند ميه هيچ جنگاوري نب

اي سپاه «: فرياد زد، به ميانه ميدان كه رسيد. روانه ميدان شد و نهيب زد

بـرزو دقـايقي   » .به پهلوانتان رستم زال بگوييد كه به ميـدان بيايـد  ! ايران

بـه رسـتم    !ايرانيـان « :نعـره بـرآورد   ،يدنچون صـدايي نشـ   ،انتظار كشيد

                                                      
  زره.  1
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مـن نيـز از   . وارد ميدان نشود، به جنگ بيم دارد آمدن كه اگر از گوييدب

جـا كـه    بـه هـر   و كـه ايـران را بگـذارد    به شرط ايـن ، گذرم ميگناه او 

  ».برود ،خواهد مي

كيخسـرو كـه هراسـان    . اين سخن برزو دل سپاهيان ايران را لرزانـد 
ه ميـدان  چرا ب !اي پهلوان« :گفت نزد خود خواست و رستم را، شده بود

 بـدان ؟ دهـي  مياين جوان توراني پاسخ ن هاي  يسراي به ياوه و روي مين
پسـر زال   ،به يك سـيلي او را ادب نكنـي   و كه اگر پا به ميدان نگذاري

روانـه   نشسـت و  خـش ر بـر  سري تكان داد و  ميتهمتن به آرا» !نيستي
 او در پهلـواني  و دالوري از ،چون بـه نزديـك بـرزو رسـيد    . ميدان شد

 رسـتم دسـتان تـو    ،بگو بدانم« :رستم پرسيد ديدن برزو با. ماند فتشگ
گـاه نـامش را پنهـان     ديگر هيچ ،مرگ سهراب از رستم كه پس» ؟هستي

: گفـت  زد و بـرزو لبخنـدي  » .رسـتم مـن هسـتم    !بلـه «: گفت ،كرد مين
ـ   صد راستي كه تو هب« سـپس  » .هسـتي  ،ام از آنچـه شـنيده   رچنـدان فرات

اي «: تخـ پردا بـا آفريـدگار   نيـاز  بـه راز و  ندل چني در شد و خاموش
 زيـر گنبـد   كه تـاكنون در  دار دور نگه اين دالور گزند مرا از! يزدان پاك

  ».ام نديده چنين پهلواني، كبود تو

  با برزو جنگ پهلوان در دست جهان ديدن آسيب

 بـه تيربـاران   كمان به زه كردنـد و ، رجزخواني اندكي پس از دو پهلوان
. بردنـد  تير شد، دست به گـرز  ها تهي از چون تركش. تنديكديگر پرداخ

 جهـان پهلـوان سـپر   . رستم را نشانه گرفـت  سر كرد و دستي برزو پيش
ولي ضربه چنان سنگين بـود   ،سپر نشست تن آهنين گرز بر. آورد برسر
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رسـتم   دسـت . دستش خراب شده است كوهي بر ،گمان كرد كه تهمتن
ــدكي ــد ان ــرز از. لرزي ــپر گ ــدلغز روي س ــورد و  ،ي ــف او برخ ــه كت  ب

برابـر   در دنيا تهمتن برآمد و نهاد آه از. هم كوبيد هاي آن را در استخوان
او را  و رستم پيچيـد  سراسر تن درد دست در. چشمانش تيره و تار شد

تـو   كه با دار دست نگه! اي جوان«: گفت ،تهمتن وقتي چنين ديد .لرزاند
كـه خـود را سـخت     همـتن ت. كشـيد  از پيكار برزو دست» .سخني دارم

خود نيـز  . اسب من تشنه است !اي نامدار« :گفت مينر هب، ديد مي گرفتار
اكنون نوبت من است كه . دست تو خوردم از يك گرز. ام تشنه گرسنه و

  ».كه اين كار را به فردا واگذاريم خواهم ميتو  ولي از ،تالفي كنم
 سب راا ،پس. شست جنگ دست از و پذيرفت برزو سخن رستم را

 نيز با دستي شكسـته  رستم. تورانيان رفت به سوي لشكرگاه برگرداند و
سرداران سـپاه بـا ديـدن    . به سوي سپاهيان ايران بازگشت، دلي خسته و

كيخسـرو كـه تـا آن    . حالش پرسـيدند  حلقه زدند و از به گرد او رستم
اي «: پرسـيد  او از، شكسـته نديـده بـود    گونـه درهـم   هنگام رسـتم را آن 

ات افتـاده   چهـره مردانـه   گـره در  و رنگ به رخسار نداري !پهلوان جهان
 كشـيد و  آهـي  تهمـتن » ؟چيسـت  سبب اين نگراني بگو تا بدانم. است
 پنجـه  هـاي بسـيار پنجـه در    ون بـا پهلـوان  نمن تـاك  !اي شهريار«: گفت

 ولـي ايـن پهلـوان چيـز     ،ام كرده همه آنها را از ميدان به در و ام انداخته
مـن بـه   . شانه مـرا شكسـت   و با نخستين ضربه گرزش،ا. ديگري است

ام كه فردا نيز به جـنگش   ولي پيمان بسته ،شدم او رها گخواهش از چن
آگـاه باشـيد   . كنم ام كه فردا چگونه به پيمان خود وفا مانده اكنون. بروم

 تهمـتن لختـي  » .بـا او را نـدارد   برابـري  كسي توانايي ،زمين ايران كه در
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توانستم او را  مي د،شايد اگر پسرم فرامرز در اينجا بو« :افزود و انديشيد
او پيروز  بر تدبير و ترفند و با من به ميدان رود به جاي دهم تا آموزش

  ».شود
و استخوان  به در آورد تن زره ببربيان را از تهمتن ،پس از اين سخن

ـ . شـان داد نهـا   پهلوان را به شاه و هم شكسته كتفش در ديـدن شـانه    اب
 كيخسرو با اندوه لب گزيـد و . غم شد پهلوانان پر دل ،آلود تهمتن خون
پهلوان بود كـه   اميد همه ما به جهان چشم. سخت شد ما كار بر« : گفت

ايران سـر   پهلوانان» ؟چه كنيم اكنون بينديشيد كه فردا. او هم چنين شد
ـ ايـن   در. مهمان خانه دلشان شـد  ،اندوه انداختند و به زير رسـتم   ،انمي
را  ايـران روانـش   ترس شكسـت سـپاهيان  . داشت همه دلشوره از بيش

  .آزرد ميسختي  هب
 خاموشي فرو رفته بود كـه ناگهـان صـدايي از    سراپرده كيخسرو در

. خواسـت  مـي مردي اجـازه ورود  . شكست سكوت را درهم بيرون چادر
. دوخته شد چشمان همه به بيرون چادر. گفت كه خبري خوش دارد مي

 فـرود آورد و  سـر  برابـر كيخسـرو   او در. وارد شد مرد وشاه اجازه داد 
بـدانم كـه    زود بگـو «: پرسيد شاه با اشتياق. است گفت كه پيك فرامرز

بـاد شـما را    مژده« :پيك پاسخ داد» ؟چرا فرامرز به ياري ما نيامده است
 قصـد دارد  و فرسنگي اينجا فـرود آمـده اسـت    كه فرامرز پهلوان در دو

  ».يارانش به ياري شما بشتابد تن خود و اززدودن خستگي  پس از
 جـان كيخسـرو و   بركالبد بي ،خبر رسيدن فرامرز مانند نسيم زندگي

 ،اجـازه داد  بـه او  نوازش كـرد و  پيك را ،شاه. سرداران سپاه ايران وزيد
 درنگ برادرش زواره را نزد خود خواند و تهمتن بي. چادرش بنشيند در
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بـه فرامـرز    را خـود  چون باد بتـاز و  ،نتيزرو بنشي اسبي زود بر«: گفت
  ».خود به اينجا بياور با را برايش بازگو و او ما را داستان. برسان

ساعتي بعـد   چون باد اسب تاخت و ديده گذاشت و زواره دست بر
 ،فرامرز با شنيدن پيغام رستم. او به گفتگو نشست با نزد فرامرز رسيد و

ايرانيـان   رگاهكك خـود را بـه لشـ   انـد  زمـاني  در درنگ به راه افتاد و بي
غـم   ،پريده ديـد  را رنگ وقتي وارد چادر كيخسرو شد و پدرش. رساند
: پرسـيد  كنار نشسـت و  در دست پدر را بوسيد و. دلش نشست دنيا در

پسر  ،تهمتن» ؟بينم ميچنين آشفته  پهلوان را اين چه شده است كه جهان«
 كاست براي فرامرز كم و يب ،برزو گذشته بود چه بين او و آن را ستود و

چه ! اي فرزند« :گفت روي رضايت سري تكان داد و از سپس. بازگفت
بـدان كـه   . شـد  مـي  وگرنه كار بر ما بسيار دشـوار  ،خوب شد كه آمدي

ولـي مـن   « :فرامـرز پرسـيد   ».ايران به توسـت  اميد سپاهيان اكنون چشم
توراني پنهان  نديد پهلوا از و توانم به جاي تو به ميدان بروم ميچگونه 

ز وآنچه را كه مـن امـر   بايد فردا تو« :گفت و زد رستم لبخندي» !؟بمانم
 اگر بـرزو . و به ميدان بروي چهره بزني نقاب بر و بپوشي ،تن داشتم بر

بگـو كـه مـرادي از ايـن كـار       ،اي خود را پوشانده پرسيد كه چرا چهره
بود تا فرامـرز   رآنچه را كه سزاوا جهان پهلوان ،اين سخن پس از» .دارم

 هاي پـدر  فرامرز همه گفته. به پسر آموخت، رزم روز بعد به كارگيرد در
  .به خاطر سپرد دقت با و را مو به مو شنيد
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  برزو فرامرز و رزم

 ،افـروز  آن هنگام كه خورشيد جهـان ، بامداد روز بعد آن شب گذشت و
 كنـان و  خـاك  سپاه گـرد و  دو ،تن زمين تابيد هاي زرين خود را بر نيزه

 هـوي  هـاي و  شـيهه اسـبان و  . آرايـي كردنـد   هم صف برابر در شتابان
پيوسـته بـا    او. كرده بود كه برزو وارد ميدان شـد  سواران همه جا را پر

. خواسـت  مـي كشـيد و همـاورد    مـي فرياد  ،چرخيد ميميدان  اسبش در
. برابر برزو قرارگرفـت  در و اسب به ميدان تاخت ،كه چنين ديد فرامرز
پـس پهلـوان ديـروز    « :شگفتي پرسـيد  با ،دار با ديدن پهلوان نقاببرزو 

كرد  ميفرامرز كه كوشش » ؟اي كه تو به جاي او به ميدان آمده كجاست
» .هسـتم  ديـروز  من همان پهلوان«: پاسخ داد ،مانند پدرش سخن بگويد

پـس   ،ولي تو ديروز پوششي بـه رخسـار نداشـتي   « :برزو به كنايه گفت
تو بـه رخسـار مـن چـه كـار      « :فرامرز غريد» ؟اي كردهچرا امروز چنين 

. ام كـرده  كار بوده اسـت كـه امـروز چنـين     مصلحتي در گمان بي؟ داري
  ».من نبرد كن با پيش بيا و ،اكنون اگر مرد جنگ هستي

 اي ولـي انديشـه  . را آغاز كند نبرد به پيش راند تا مي ك برزو اسب را
چه  وت ميان من و زبدانم ديرو بگو ،اكنون كه چنين است« :پرسيد كرد و

بـرزو   مو بـه  موبه ،گفته بود براي او فرامرز آنچه را كه پدرش» ؟گذشت
 و برآشـفت  ،باشـد  برابـرش  رستم در كه هنوز ترديد داشت برزو. گفت
گـرز را   او» .كوبم ميگرز گران درهم  اكنون تو را با، هركه باشي«: گفت

كـنم   مـي زيـرا گمـان    ،گ كناندكي درن«: برد كه فرامرز گفت باالي سر
 و بـه مـن زدي   تو ديروز يك ضـربه گـرز  . اي ياد برده را از نبرد ديروز

بـرزو  » .و را بـدهم تپاسخ  و برم اكنون نوبت من است كه دست به گرز
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را دور  زنان گـرز  فرامرز نعره. كشيد سر سپر بر و اين سخن را پذيرفت
 قبه سـپر او بـر   ش ازكه خرمن آت چنان، سپر برزو كوبيد بر سرگرداند و

 دسـت بـه گـرز بـرد تـا      برزو خم به ابرو نياورد و. سينه آسمان نشست
او . آفـرين سـپرد   خود را به جهان كشيد و سر سپر بر فرامرز. تالفي كند

دسـت ايـن    مرا در !آفريدگارا«: گفت به درگاه خداوند ناليد و ته دل از
پـدرم   مرا نزد آبروي .اكنون اميد ايرانيان به من است. جوان گرفتار نكن

  ».ام نكن شرمنده و دار سپاهيان ايران نگه و
هـم   كـه شـانه رسـتم را در    همان گرزي با ،غران برزو رجزخوان و

دلـي لـرزان از دور شـاهد     رستم با. به فرامرز يورش آورد ،شكسته بود

گـرز  . كـرد  مـي پسـرش را آرزو   پيروزي ،توانا آفريدگار از ماجرا بود و

اسـبش بـه سـوراخي فـرو      رودآمدن بود كه ناگهان پـاي حال ف برزو در

زيـن بـاز    درنـگ كمنـد را از   فرامرز بي. به زمين خورد سر رفت و او با

 يـال و  هفت حلقه آن بـر  كمند چرخيد و. به سوي برزو انداخت كرد و

را بـه دنبـال    برزو را برگرداند و فرامرز افسار اسب. برزو بند شد كوپال

  . كشيد خود

سـخت انـدوهگين   ، بسته ديدند ون پهلوان خود را دستتورانيان چ

سـواران   را بـا  »هومـان ويسـه  «سـردارش   و آشفته شد افراسياب. شدند

رشـادت   ديدن سپاهيان ايران با ،اين سو از. زيادي به ياري برزو فرستاد

اش  بـه يـاري   را» بيـژن « دشمن تنهـا نگذاشـتند و   برابر او را در ،فرامرز

 كمنـد را از  .زدني خود را به فرامرز رساند هم بر مچش در بيژن. فرستادند

 رسـيدن سـپاهيان   بـا . خـود كشـيد   گرفت و برزو را به دنبـال  دست او
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سام را بيرون كشـيد   بزرگش پدر مني فرامرز شمشير صد ،هومان ويسه

  . سپاه دشمن يورش برد بر و

بيژن برزو را به سـراپرده   ،هومان سپاهيان نبرد فرامرز و كشاكش در
سـراپرده شـاه    ديگـر پهلوانـان در   رسـتم و  ،در آن هنگام .خسرو بردكي

پيكري  كه فرامرز توانسته بود چنان پهلوان كوه اين بزرگان سپاه از. بودند
قامـت   كيخسرو بـا ديـدن قـد و    ،سويي از. را دربند كند، شادمان شدند

 نـژاد  از بايـد  اين باور شد كـه او  ناخودآگاه بر ،سينه ستبر برزو رشيد و
بگو بدانم نژاد تو  !اي جوان دالور« :به همين سبب پرسيد. ايرانيان باشد

برابـر شـاه    بسـته در  بـرزو كـه دسـت   » ؟رسد و پدرت كيست ميبه كه 
سـخن تلـخ بـرزو     شـاه از » .پدر نـدارم « :تندي پاسخ داد هب ،ايستاده بود

 از سـر  درنگ اين جوان گستاخ را ببريـد و  بي« :فرياد زد برآشفته شد و
  ».جدا كنيد شتن

اختيـار بـه يـاد     باالي برزو بي و بر وكردار و ديدن رفتار رستم كه با
بـه گمـان   ! شـهريار  ،داريـد  دست نگه«: گفت ،پسرش سهراب افتاده بود

 ،پـس . زمين جايي نيست كه چنين پهلواني از آن به بـار آيـد   توران ،من
 تو از. يان استايران كدام نژاد بدانيم كه او از بايد بيشتر جستجو كنيم تا

مـدتي   به زابلستان ببرم و را تا او ين جوان را به من بسپارياخواهم  مي
بـرآورده   كجا سر از شايد بتوانم دريابم كه كيست و. خود نگه دارم نزد

چـه   هـر  !پهلـوان  جهـان  بـه تـو بخشـيدم    او را«: كيخسرو گفت» .است
  ».همان كن ،خواهي مي

ن سو چشم گردانـد و فرامـرز را   آ رستم به اين سو و ،اين هنگام در
. خـود خواسـت   نـزد  را او، پـس . ديد ،كه تازه به گروه آنها پيوسته بود
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ـ «: رستم گفـت  ،برابر پدر ايستاد وقتي فرامرز در سـوار   درنـگ هـزار   يب
ارگ شـهر   در هـم بـا خـود ببـر و     اين جوان را. به سيستان برو بردار و

 ياين جوان بدرفتار كه بابه نگهبانان هم سفارش بسيار كن . زنداني كن
 را هـم كـه    كنيزكـي  و مهيـا كننـد   خواهـد بـراي او   مـي چـه   هر. نكنند

، زندان نگريزد هوشيار باش كه از. بگذار نام دارد، به خدمتش »اندام گل«
پـس او   شود كه از ميآن سرزمين كسي يافت ن در ،زيرا اگر چنين شود

  ».برآيد
پس و  اپرده شاه بيرون رفتسر از سرخم كرد و برابر پدر در فرامرز

  . نيز به سوي سيستان به راه افتاد ساعتي از

  گرفتارشدن پسرش از يافتن مادر برزو آگاهي

 برابر مقاومت در كه ديگر تاب افراسياب ،برزو گرفتارشدن با ،از آن سو
خـود   نشـيني داد و  عقب به لشكريانش دستور ،نداشت سپاهيان ايران را

افراسـياب بـه    يدن سـپاهيان سـ ر بـا . تنيز بـه سـوي كشـورش گريخـ    
 زا را ببينـد و  پسـرش  تـا  برزو بـه سـراغ آنـان رفـت     مادر ،زمين توران

ميان  برزو را در كه به لشكر رسيد و ميولي هنگا، ديدارش خشنود شود
سـپاهي آه  . سـربازان علـت را پرسـيد    يكي از از نگران شد و ،آنها نديد

وقتـي  . سخن گفت تهمتنگرفتارشدن برزو به دست  از سردي كشيد و
همچـون  . دلـش بـه درد آمـد و نـاالن شـد     ، شنيد مادر برزو حكايت را

بـه نـاخن    را رخسـارش  كوبيـد و  سـر  دسـت بـر   بـا  ،كودكان گريست
 پسـر  ولـي غـم دوري   ،و پريشان به خانه خود رفت ررنجو او. خراشيد
. زمين را نيـاورد  توران كرد كه طاقت ماندن در ميدلش سنگيني  چنان بر
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آگـاه   حال پسرش از زمين برساند و خود را به ايران ، تصميم گرفتسپ
به پايتخـت ايـران    مدتي خود را پس از شد و كارواني همراه با او. شود

 ،اوضاع شهر آشنا شـد  با مي ك پايتخت ماند و روزي كه در چند. رساند
سرنوشـت پسـرش    از و به بارگاه كيخسرو برسـاند  را خود قصد كرد تا

زمـاني بـه    ،از قضا. به سوي كاخ روانه شد پس به راه افتاد و .آگاه شود
چشـمش بـه    ،ايـن هنگـام   در. رفتنـد  ميآنجا رسيد كه پهلوانان به كاخ 

 زن كـه از . به گـردن آويختـه بـود    پيكر افتاد كه يك دستش پهلواني كوه
 ايـن دالور « : كسي پرسيد از ،زده شده بود پيكر شگفت ديدن پهلوان كوه

كـودك خردسـال    ايـن شـهر از   در« :گفـت  و لبخندي زد مرد» ؟كيست
چگونه است كه تو . شناسند ميهمه رستم دستان را ، گرفته تا پيران دهر

ايـن شـهر    سـبب آن اسـت كـه مـن در    «: زن گفـت » ؟شناسي مين را او
چــرا ! راســتي«: خواســت راه بيفتــد كــه زن پرســيد مــيمــرد » .غــريبم
او « :مرد پاسـخ داد » ؟خته استپهلوان شما دستش را به گردن آوي جهان

پهلوانان سپاه افراسياب بـه نـام بـرزو آسـيب ديـده       جنگ با يكي از در
  ».است

چنان زورمند شده كه توانسـته اسـت    كه دانست پسرش ميزن هنگا

ولـي   ،بـه خـود باليـد    ،به او آسيب برساند برابري كند و پهلوان جهان با

سر آن جوان چـه   بر !استير«: پرسيد ،را آشكار كند خود آنكه شادي بي

تهمتن او را به همـراه  « :مرد پاسخ داد» ؟كجاست اكنون در آمده است و

بـا او بـه    ،كه خود بـه آنجـا رسـيد    ميهنگا پسرش به سيستان فرستاد تا

 را ببخشد او ،نداشت اگر گناهي آنگاه. بداند كه كيست گفتگو بنشيند و

  » .ديگر داوري كنداي  اش به گونه درباره، دشمنان بود اگر از و
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او كه جـان فرزنـدش را   . شنيدن اين سخن دلش لرزيد با مادر برزو
تصميم گرفت  ،بنابراين. را روا نديد آن شهر درنگ در ديد، ميخطر  در
شـايد بتوانـد بـراي رهـايي      برساند تا به سيستان چه زودتر خود را هر

كـارواني   ه بـا گذشت مانند بار افتاد و زن به راه. اي بينديشد چاره پسرش
ها  تپه ها و سرگذاشتن دره پشت او پس از. پيش گرفت راه سيستان را در

آن شهر مانـدگار   در چند روزي به سيستان رسيد و ،هاي بسيار دشت و
 درباره زرگرهاي آنجـا چيزهـايي از  و  گشت ميشهر  روز در هر او. شد

 بـه نـام    مينـا  نيـك  فهميد كه در آن شهر زرگـر  باالخره. پرسيد ميمردم 
 روزي از روزها نزد بهرام زرگر رفـت و  ،پس. كار است سرگرم »بهرام«

 از به بهرام نشـان داد و  ،اختيار داشت اي جواهر ارزشمند را كه در قطعه
از ديدن آن جـواهر كميـاب    ،جواهر فروش. خواست كه آن را بخرد او

اهر گونـه جـو   ايـن  هم از باز! اي زن«: سرانجام پرسيد ،مدتي خيره ماند
 :تخود گف اين سخن با بهرام با شنيدن» !آري« :زن گفت؟ داري يا خير

پـس خـوب   . ثروتمنـدي اسـت   اين زن از خانواده آبرومنـد و  گمان بي«
 !اي مـادر « :مرد گفـت » بدانم كيست؟ آشنايي درآيم تا در از است با او

» .بلـه « :زن پاسـخ داد » ؟گونه نيست اين. اين شهر غريبي تو در گمان بي
چـه   ايـن شـهر   در و اي كجـا آمـده   توانم بـدانم كـه از   مي«: رام گفتبه

  »؟كني مي
را براي مـرد   داستان خود ،انتظار چنين پرسشي بود در زن كه گويي

دلش به حال او به رحم آمـد   ،شنيدن سخنان زن بهرام با. گفتباززرگر 
ايـن   در را اكنـون كـه كسـي    ،من هستي مانند مادر تو! اي زن«: گفت و
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 كنـار زن و  در تـواني بـه سـراي مـن بيـايي و چنـدي       ، مـي نداريشهر 
  ».فرزندان من زندگي كني

. بـه مـادر بـرزو داد    ،ارگ شهر بود را كه در سپس نشاني خانه خود
پايتخـت   زيـرا در  ،به قلـبش تابيـد   شنيدن اين سخن فروغ اميدي زن با

در ارگ سيسـتان   شنيده بـود كـه پسـرش    رهگذر زبان مرد خسرو ازيك
، پاك سـوگند  به يزدان تو را! اي مرد« :درنگ پرسيد او بي. اني استزند

  »؟نه يا سرنوشت فرزند من برزو آگاهي بگو بدانم كه آيا از
خـدمتگزار او كـه    قضـا  از« :گفـت  اي كـرد و  انديشـه  جواهرفروش

به سـراي   گهگاه دوستان همسر من است و ياران و از ،نام دارد اندام گل
 او كنم تا سرنوشت فرزنـدت را از  ميبا آن زن آشنا  را من تو. آيد مي ما

  ».جويا شوي
بـا شـادماني    ،تـاب شـده بـود    بي شنيدن نام پسرش كه از مادر برزو

  . همراه او به سوي ارگ به راه افتاد و پيشنهاد زرگر را پذيرفت
رخسـاري   با اي نشست و درگوشه مادر برزو، خانه جواهرفروش در

 از ،ديــدن حــال زار زن زن بهــرام بــا. فــتانديشــه فــرو ر در، پرانــدوه
داسـتان زن درمانـده را    ،مـرد » ؟گونه است چرا او اين«: شوهرش پرسيد

اين «: گفت سري تكان داد و ،شنيدن سخنان شوهر زن پس از. باز گفت
كنـد و هـم    مـي سـياه   مـا  بر تابي هم روزگار را بي و زن با اين آشفتگي

 ،درد بيگانـه شـود   بـا انـدوه و  نخست بايد كاري كنيم تـا او  . برخودش
زن پاسـخ  » ؟چگونـه «: مرد گفت» .اي بينديشيم دردش چاره سپس براي

نواختن چنگ بسيار  او در ،داني ميگونه كه  همان. اندام كمك گل با« :داد
 بخـواهم نخسـت سـاعتي    او بايـد از  ،وقتي به اينجا آمد ،پس. تواناست
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پس دربـاره پسـرش   س ،اين زن شود سبب آرامش خاطر چنگ بنوازد و
  ».سخن به ميان آورد

هنـوز  . اندام فرسـتاد  گل كسي را دنبال بهرام سخن زن را پذيرفت و
ديـدن زن   او بـا  .راه رسيد از چنگش با اندام ساعتي نگذشته بود كه گل

بهـرام  » ؟كنـد  مـي اينجا چه  در اين زن كيست و«: بهرام پرسيد غريبه از
سپس راهي محـل كـار خـود     و تاندام گف دانست به گل ميآنچه از زن 

  .شد

  آمدن مادرش از برزو يافتن آگاهي

آن بـراي   و دست به چنگ بـرد  ،ديد غير خالي از اندام چون خانه را گل
كه مـادر بـرزو بـه جـاي      درحالي ،نواخت مي او. زن آهنگي زيبا نواخت

سـاز را بـه    ،اندام وقتي چنين ديـد  گل. ريخت ميپيوسته اشك  شادماني
بـزرگ ايـن همـه     بـه آفريـدگار   را تـو  !مـادر «: گفت و تكناري گذاش

كمـر بـه خـدمتش     فرزند تو تندرست اسـت و مـن نيـز   ! قراري نكن بي
 و اگر او برخيـزد . بود كه من به اينجا آمدم خواب اكنون هم در. ام بسته

 چـه زودتـر   پس بايد هـر . شود مياندوهگين ، نبيند خدمت خود مرا در
مـادر بـرزو لحظـاتي همچـون     » .پسـرت نشـوم   سـبب رنجـش   بروم تا
انگشت  انگشتري خود را از ،سپس. اندام خيره ماند ها به گل شده افسون

ايـن مـادر دردكشـيده     بر! دخترم«: گفت و ندام دادا بيرون آورد و به گل
بگـو كـه    بده و اين انگشتر را به او ،چون به برزو رسيدي منت بگذار و

نـزد بـرزو    و انگشتر را گرفـت  اندام گل» .مادرت به ديدارت آمده است
جـاي خـود    خشـمگين در  رسيد كه برزو بيدارشده بـود و  زماني. رفت
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راسـت  «: گفـت  گره انـداخت و  اندام به ابرو ديدن گل با او. نشسته بود
تـو   از نـزد او  ،وگرنـه وقتـي تهمـتن آمـد    ، كجا بودي بگو بدانم تاكنون

  ».شود ميتو زار  كار بر آنگاه كنم و ميشكوه 
ولـي چنـدي   ، گفـتن بازمانـد   سـخن  لحظـاتي از  ،تـرس  دام ازان گل

 به خانه بهرام جـواهرفروش و  داستان رفتنش و زبان گشود نگذشت كه
اي زيـر   كرد كاسه ميبرزو كه گمان . بازگفت براي او ديدن مادر برزو را

 : گفـت  جنبانـد و  سري، اندام قصد فريب او را دارد گل كاسه است و نيم
 هـوا تكـان داد و   اندام دستي در گل» ؟گويي ميدروغ نكجا بدانم كه  از«

 من مادر تو را، جهان سوگند به آفريدگار؟ بايد دروغ بگويم چرا« :گفت
اگـر  « :برزو گفـت » .بهرام جواهرفروش بپرس از ،نداري اگر باور. ديدم

» .مـادرم بـده تـا سـخنت را بـاور كـنم       از هايي نشاني ،گويي ميراست 
صورت است كه پيوسـته   بر چند خال ي بلندباال بااو زن« :اندام گفت گل

  ».كرد ميناله  گريه و
كـه   يـك زن  سـردادن  نالـه  گريـه و «: به كنايه گفـت  خنديد و وبرز
 يـك نشـاني آشـكار بـده تـا مـن بتـوانم او را       . نيست او دادن از نشاني

سـخت   ،كنـد  مـي اندام وقتي ديد كه برزو سخنش را باور ن گل» .بشناسم
پـس   .افتـاد  به ياد انگشتري اما ناگاه ،رفت به فكر فرو اندوهگين شد و

بـرزو بـا ديـدن    . نشـان داد  بـه بـرزو   آن را ازگوشه پيراهنش باز كرد و
پيشـاني  بـر  دسـت  . حالش دگرگون شـد  آن را شناخت و ،انگشتر مادر

 خـود  ،اي اسير چون پرنده آنگاه. انديشه فرو رفت سخت در و گذاشت
انـدام وقتـي    گل. يگر سخني بر زبان نياوردد اي جمع كرد و گوشه را در

 ،هسـتم  درست است كه من خدمتكار تو! اي شيردل« :تگف ،چنين ديد
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 با ،دل داري اگر رازي در و همچون خواهرت بداني خواهم مرا ميولي 
 ،دسـتم برآيـد   بنـدم كـه اگـر كمكـي از     مـي پيمان . ميان بگذاري من در

  ».كوتاهي نكنم
انـدام سـري    گـل . اندام خيره شد به گل تيلحظا بلند كرد و برزو سر

 بـرزو » .سـخن بگـو   به من اعتمـاد كـن و  ! بگو پهلوان«: گفت و جنباند
 كنـي و  مـي كجا بدانم كه تـو راز مـرا فـاش ن    از«: گفت زد و پوزخندي

كنم  ميسوگند ياد « :اندام گفت گل» ؟شوي ميروزگارم ن سبب بدترشدن
: گفـت  ،بـا خـود همـراه ديـد    را  انـدام  گـل برزو وقتي » .كه چنين نكنم

  ».ميان نگذاري كسي در شنوي با ميمن  سوگند ياد كن كه آنچه از«
مـادر   ،او كه ديدي !آري« :برزو گفت، كرد سوگند ياد اندام گلوقتي 

 درنگ نـزد مـادرم بـرو و    بي ،پس. آمده است ام براي رهايي من است و
سـه   ،يك سوهان بگو كه به مادرم درود بفرست و. برسان پيام مرا به او

وقتـي چنـين   . لباس نبرد برايم فراهم كنـد  يك دست و اسب زين شده
شـب   بـه مـادرم بگـو كـه چـون پاسـي از       او بگير و سوهان را از ،كرد

پاي برج زندان چشم به راه ما  ها در اسب برگ نبرد و ساز و با ،گذشت
ر تـو  بدان كه اين كـا  !اندام گلاي « :افزود اي كرد و سپس انديشه» .باشد

بـه پـاس    ،ايـن زنـدان   شـدن از ، زيرا من پس از آزادماند ميپاداش ن بي
برايـت   بهترين زندگي را گزينم و ميرا به همسري خود بر تو ،فداكاري

بدان كـه   !اي برزو«: گفت انداخت و سر به زير اندام گل» .كنم ميفراهم 
آزادي راه  در تـا  آنچه مـرا واداشـت  . كنم مين كار را اين من براي پاداش

اي  ،سپاسـگزارم  تـو  از«: برزو گفت» .آه مادرت بود اشك و ،تو بكوشم
  »!دختر بزرگوار
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 پيغام پسر را رساند و.برزو رفت نزد مادر برخاست و جا از اندام گل
چون به نزد  اندام گل .دوباره به زندان بازگشت و گرفت او سوهان را از
وقتي بـرزو بنـدي   . يدسوهان بر با پاي او را زنجير دست و ،برزو رسيد

بـه جـا    شـكرخدا را  نفس راحتـي كشـيد و   ،پاي خود نديد دست و در
به بام بـرج   زندان پا به بيرون گذاشت و از اندام گلهمراه  ،سپس. آورد
بـرزو  . سر شـهر خيمـه زده بـود    تاريكي بر و سكوت شب بود و. رفت

نخسـت  . فشـرد  حلقـه آن را  كمند خود را بـه كنگـره بـرج انـداخت و    
 بر پا پائين آمد و كمند سپس خود با كمند پائين فرستاد و را با اندام گل

سـه اسـب    مـادر بـرزو بـا    پـاي بـرج،   در بيرون زنـدان . زمين گذاشت
زمين  راه توران ها نشستند و اسب درنگ بر آنان بي. ايستاده بود نفس تازه
  .پيش گرفتند در

ي بـه  روز بـراي سركشـ   فرامرز همچون هر ،بامداد. آن شب گذشت
را  ،زندانبان ،يدسزندان ر وقتي به نزديك. به سوي زندان روانه شد برزو

 :درنـگ پرسـيد   فرامرز بـي . آيد ميپريشان و هراسان به سوي او  ديد كه
بـه رخسـار    زنـدانبان كـه رنـگ   » ؟مـرد ، اي چرا آشفته؟ چه شده است«

  » .زندان گريخته است از برزو !بدي دارم پهلوان خبر« :گفت ،نداشت
شـدت خشـم    از. لبان فرامـرز نشـاند   آهي سرد بر، نيدن اين خبرش

آنكـه بـه زنـدانبان     او بـي . به دنـدان گزيـد   لب دست كوبيد و دست بر
  . پي برزو روان شد سوار در هزار با و بازگشتد، سخني بگوي

. روز اسب تاخت سه شبانه اندام گل و برزو همراه مادرش ،آن سو از
 تـا  پشـت سـر گذاشـتند    را هاي زيادي تپه ها و دشت ،اين مدت در آنها
قصـد   سوارها سـخت خسـته بودنـد و   . اي رسيدند چهارم به دامنه روز
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پيرامـون   برزو براي اينكه آگاهي يابد كسـي در . داشتند ساعتي بياسايند
 ،سو چشم دوخـت  به هر اسبش را به باالي تپه راند و، نه آنان هست يا

سـپاه كـه    .آمـد  ميبه رو سوي او  بزرگ ديد كه از رو اما ناگهان سپاهي
كسـي جـز    ،خـود لرزيـد، زيـرا فرمانـده آن سـپاه      برزو بر ،نزديك شد

 انـدام  گـل  نزد مـادرش و  درنگ برزو بي. رستم دستان نبود ،پهلوان جهان
 از. سـر ناسـازگاري دارد   مـا  گويي زمانه بـا « :اندوه گفت با و بازگشت

ه چنگ رسـتم گرفتـار   است كه ب اكنون نزديك ،دست فرامرز رها شديم
 :بـرزو گفـت  » ؟اكنون چه بايد كـرد «: نگراني گفت مادر برزو با» .شويم

ببيـنم   هراسـي بـه دل راه ندهيـد تـا     همراه من به بـاالي تپـه بياييـد و   «
  ».خواهد ميچه  آفريدگار

  گرفتارشدن گرگين به دست برزو

ين تيـزب  چشـمان  از، تپه حركت سوارها بر. به باالي تپه رفتند سه سوار
 :سرداران سپاه به نام گـرگين گفـت   به يكي از ،پس . تهمتن پنهان نماد

خواهم بـدانم   مي. اين سوارها براي من خبري بياور زود اسب بتاز و از«
  »!دشمن يا دوست هستند

بـه طـرف پشـته     شـد و  اسـب  سوار بـر . ديده نهاد گرگين دست بر
از  ابر خود ديد وبر پهلوان را در جواني رشيد و، به تپه كه رسيد. تاخت

ـ  . آمدن به آنجا پشيمان شد  را تنـدي بـازگردد كـه بـرزو او     هخواسـت ب
مـن  «: گرگين گفت» ؟اي مرد، روي ميكجا « :به كنايه پرسيد شناخت و

 پوزخنـدي زد و  بـرزو » .گـردم  ميبه سوي سپاهم بـاز . ندارم توكاري با
 از آسـاني  بـه  خواهي مياكنون  ،اي مرا شناخته و اي به اينجا آمده«: گفت
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بـه سـوي گـرگين     تيـري  سپس كمـان بـه زه كـرد و   » ؟چنگم بگريزي
 سـوار در  اسب و، پي آن در. گرگين نشست تير بر سينه اسب. انداخت

دسـت   گرگين رسـاند و  سر درنگ خود را باالي برزو بي. خاك غلتيدند
 او ولي مادرش فرياد برآورد و، كند تن جدا از سرش را به خنجر برد تا

. نيـام كـرد   خنجـر در  ،برزو كه چنين ديـد . حذر داشتبرن كار اي را از
  .تپه برد باالي او را و دست گرگين را بست

را بـه دنبـال    ،زواره، گرگين را اسير ديد ،كه رستم ميهنگا، از آن سو
 ،برابر خـود ديـد   برزو را در وقتي زواره به باالي تپه رسيد و. او فرستاد

كسي جز بـرزو را   انتظار ديدن هر او كه گويي. رخسارش پريد رنگ از
بگو . زنجير باشي بايد اكنون در تو! اي دالور« :پرسيد شگفتي با ،داشت
: گفـت  بـرزو لبخنـدي زد و  » ؟دست فرامرز چگونه رها شـدي  از بدانم

افسـار را  . نگفـت  ديگـر چيـزي   زواره» .يگانه مرا رهـا كـرد   آفريدگار«
بـه   گريختن بـرزو را  خبر ات بازگشت مانند باد به سوي تهمتن و پيچاند
  . برساند او آگاهي
 :خـود گفـت   بـا  و نهـاد تهمـتن برآمـد     آه از ،شـنيدن ايـن خبـر    با

يده سبه او ر  گزندي نكند. چه آمده است پسرم فرامرز سر دانم بر مين«
  » ؟كشد مينيرومند به كجا  دانم كار ما با اين پهلوان مين؟ باشد

رسـتم  . تپه پـائين آمـد   ه برزو ازها بود ك اين انديشه تهمتن غرق در
  . در برابر برزو ايستاد رخش را به پيش تاخت و ،وقتي چنين ديد
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  جنگ رستم با برزو

برزو  پهلوان از سرانجام جهان. مدتي به يكديگر ديده دوختند دو پهلوان
 آفريـدگار «: برزو گفت» ؟رها شدي زندان چگونه از و بدانمبگ« :پرسيد

اي « :گفـت  افتاد و اندام گلبه  چشم تهمتن ،وقت اين در» .مرا آزاد كرد
 ،گناهم من بي«: گفت اندام گل» .را آزاد كردي دانم كه تو برزو مي !نابكار

بـرزو رو بـه رسـتم    » .انجـام داد  مادر برزو همه كارها را! پهلوان بزرگ
ام  برابرت ايسـتاده  اكنون من در و شد ،چه بود هر !بگذر اينها از« :گفت

  ».با تو نبرد كنم خواهم مي و
جنگـي سـخت   . پهلوان نبرد را آغـاز كردنـد   دو ،پس از اين سخنان

 ،دست داشـتند  كه در سالحي هر با آن دو. درگرفت برزو ميان رستم و
ادامـه   جنـگ . نبرد پيش يك كاري از ولي هيچ، يورش بردند به همديگر

 هنگـام نبـرد   ،شب«: گفت اين هنگام تهمتن در. رسيد شب فرا تا يافت
» .بگيـريم  سر فردا نبرد را از بهتر آن است كه شب را بياساييم و. نيست

» .كـه در آن آرام بگيـرم   نـدارم  جايگـاهي  و ولي من چادر« :برزو گفت
 در تـا . فرستم مي خوراكي من برايت چادر و !نگران نباش« :رستم گفت
  ».تو نرسد انتها رنجي به بي اين دشت

براي برزو چادر و خوراكي  ،دبه سراپرده خو بازگشت رستم پس از
ديدن  افرامرز ب .از راه رسيدند اين هنگام فرامرز با سوارانش در. فرستاد

تهمـتن بـه فرامـرز نگـاه     . دست او بوسه زد بر و اسب فرود آمد از پدر
بـه    بـرزو « :پاسـخ داد  فرامـرز » ؟چـه كـردي   بـرزو را «: پرسـيد  كرد و

» .هسـتم  پي او اكنون در. مادرش از زندان گريخت و اندام گلدستياري 
زيرا  ،بري  ميپيش ن كاري از ،بيابي را هم او اگر«: گفت رستم خنديد و
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سپس داستان يافتن » .چنگ ماست اكنون در او ،البته. بسيارنيرومند است
پسر  ،رويين، همين هنگام در. براي پسرش بازگفت نبرد با او را برزو و

او را  ديدن بـرزو  رويين با. سيدبه جايگاه برزو ر سپاهش ويسه با پيران
 او آنچه را بـر  برزو. پرسيد آزادشدنش چگونگي از آغوش گرفت و در

براي چـه بـه    شما«: پرسيد او سپس از و به رويين بازگفت ،گذشته بود
چـه  . ايم با ايرانيان آمده ما براي جنگ«: رويين پاسخ داد» ؟ايد آمده اينجا

 فردا روز نبـرد بـا   ،پس« :برزو گفت ».اينجا ديديم در را نيكو شد كه تو
سـپاهيان   شكسـتن  درهـم  فـردا روز  !آري« :رويين گفت» .ايرانيان است

  ».ايران است
دو دريـاي   ،باغ آسـمان  خورشيد در سرزدن گل با. آن شب گذشت

بـرزو آمـاده    ،سپاه تورانيان از. آرايي كردند برابر يكديگر صف لشكر در
ايـن   !اي مـادر «: بـه مـادرش گفـت    ،ناز رفتن به ميدا او پيش. نبرد شد

بـراي   روزي ديگـر  روزي براي آمدن است و. ماندن نيست جهان جاي
بـه سـراي    تـو بـازگرد و   ،من به دست رستم كشته شدم پس اگر. رفتن

انـدوه پيشـاني پسـر را     بـا  مادر برزو» .زاري هم نكن گريه و. خود برو
 و ميــدان رزم بــه رســيدن بــرزو بــا. را روانــه ميــدان كــرد او بوســيد و

به  ،تهمتن هنگام رفتن به ميدان. نبرد شد رستم نيز آماده ،اش طلبي مبارز
ايرانـي را   و روم تا نام ايران ميمن اكنون به ميدان ! پسرم«: فرامرز گفت

 ،كنم كه اگر من به دست اين جوان كشته شـدم  مي سفارش. پاس بدارم
 برگـرد و . را نداري وانيچنين پهل درگير نشو كه توان برابري با تو با او

هرگـز  « :گفـت  و فرامرز دست پـدر را بوسـيد  »  .خود برو به دنبال كار
  »!پهلوان جهان، چنين مباد
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 رخش را به ميدان تاخت و. وصيت خود را به پايان برد رستم وقتي

. چشم هـم دوختنـد   لحظاتي چشم در ،پهلوان  دو. برابر برزو ايستاد در

وقتي باران تيـر  . ديگر را تيرباران كردندهم دست به كمان بردند و آنگاه

سپر هم كوبيدند كـه   دست به گرز بردند و با آن چندان بر، كارگر نيفتاد

، پهلـوان  دو. نوبت به كمنـد رسـيد   رزگ پس از. هاي گرز خم شد دسته

قدر كشيدند كـه   آن و كوپال يكديگر انداختند به سوي يال و كمندها را

سوار دست بـه   ها آزموده شد، دو ون همه راهچ. كمندها پاره پاره شدند

يك نتوانست ديگري  هيچ ،چه كوشيدند ولي هر ،كمربند يكديگر بردند

 پهلـوان زورمنـدي   با ،سهراب رستم كه پس از. كندلند زين ب يرو را از

 را تـو  !اي دالور« :پرسيد برزو زده از شگفت ،نشده بود رو روبهچون او 

كـه نـام پـدرت چيسـت و نـژادت بـه كـه         تا بدانم بگو ،به يزدان پاك

نه ايـن  ، ميدان نبرد جاي جنگ است«: گفت برزو برآشفت و» ؟رسد مي

  »نام من چه كار؟ با تو را. سخنان

 آنگـاه . سـخني نگفـت   ديگر پاسخ سرد برزو رنجيده شد و رستم از

دو به فنون  هر. هم كشتي گرفتند با ها به زير آمدند و اسب پهلوان از دو

پـيش   يك كاري از ولي هيچ، يكديگر پرداختند به زورآزمايي باپهلواني 

 ،بـرزو  رسـتم و . ادامه پيدا كرد كه شب نزديك شـد  كشتي آن قدر. نبرد

رويشـان روان   و سـر  عرق ماننـد جويبـار از   خسته شده بودند و دو هر

طعـم   بـرزو  بـيش از  ،رستم كه عمـري را پشـت سرگذاشـته بـود    . بود

سـر بـه سـوي     ،به جان آمـده بـود   خستگي كه از او .چشيد را خستگي
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بـه   همچون هميشه دست نياز! اي يزدان پاك« :بلند كرد و گفت آسمان

زيرا اگر مـن   ،نكن دست اين جوان گرفتار مرا در. كنم ميسوي تو دراز 

  ».شود ميخوار  ايراني ايران و ،كشته شوم به دست او

  گرفتارشدن برزو به دست رستم

به سوي بـرزو يـورش    ،به پايان رسيد ا آفريدگارنياز رستم ب چون راز و
زورش  ،پايان الهي هميشه شامل حال رستم بـود  از آنجا كه مهر بي. برد
بـه پـس    او را ،كتف برزو گذاشت پس سر بر. جوان فزوني پيدا كرد بر

نـام خـدا را    ،ناگاه با فرياد. به زانو انداخت به پيش كشيد و سپس ،راند
 بـر  دسـت بلنـد كـرد و    سـر  بر ا همچون پركاهيبرزو ر و زبان آورد بر

سرش را  تا دست به خنجر برد نشست و اش سينه بر آنگاه. زمين كوبيد
ميـان سـپاه تـوران نعـره      مادر بـرزو از  ،اين هنگام در. جدا كند تنش از

خـواهي بـرزو را هـم     مـي اكنـون   ،كشتي سهراب را! اي رستم«: برآورد
  ».نوه تو است و سهرابپسر  آگاه باش كه او بدان و؟ بكشي

 ،رهـا كـرد   خنجر را ،پس. دستش لرزيد ،شنيدن اين سخن تهمتن با

كنـار   در مادر برزو پيشتر آمـد و . گريه سر داد سينه برزو برخاست و از

انـدوه   بـا  ،سخت رنجيده شده بود مادر برزو كه از. رستم ايستاد برزو و

ايـن همـه    چـرا در  ،اين داستان آگاهي داشتي تو كه از !اي مادر« :گفت

اي «: مادر برزو گفـت » ؟مرا با پدربزرگم به نبرد واداشتي مدت نگفتي و

 ،خواستم كـين پـدرت   مي هنوز اندوه مرگ سهراب در دلم بود و !ندزفر

  ».بگيري او از سهراب را
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، خـاموش مانـد    مـي د. شد درد دلش پر ،شنيدن نام سهراب رستم با
 :گفـت  و گرفـت  را دست او .چهره برزو را بوسيد و آهي كشيد ،سپس

  ».را كه همه چيز به نيكي به پايان رسيد سپاس آفريدگار«
پهلوانان به رسـتم بـه   . مادرش را به سراپرده خود برد برزو و ،رستم

 بـرزو . ايرانيان شادي بسيار كردنـد  گفتند و اش شادباش سبب يافتن نوه
. زدرستم خواسـت كـه بـه سـپاه تـوران و سپهسـاالر آن رويـين نتـا         از

بـه   سپاه توران را رها كـرد تـا   و پهلوان خواهش برزو را پذيرفت جهان
 ان رفـت و تسپاه بـه سيسـ   خود نيز همراه برزو وو  كشور خود بازگردد

 . خوبي و خوشي روزگار گذراند هاش ب ها دركنار نوه سال
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