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  گفتار پيش

توس ديده  روستاهاي يكي از در لقاسم منصور فردوسياحكيم ابو
 ولي از ،ذكر نكرده است را سال تولد او لفيؤهيچ م .جهان گشود به

يابيم كه  درمي چنينآمده، شاهنامه  ، كه درشدرباره سنّي شاعر ها گفته
 از مي فردوسي ني. دنيا آمده است هجري قمري به 329سال  در او

 او در. را آغاز كرد شاهنامهزندگاني خود را سپري كرده بود كه سرودن 
هاي  دامنه با واقعيت را به هم آميخت و 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    كاخي بلند نظم پي افكندم از
خورشيدي برگزار  1313جشن هزاره فردوسي كه به سال  اما در و

جهـان   انديشـمندان بـزرگ ايـران و    شناسان، نويسندگان و شد، سخن
رديـف   فردوسـي در  شاهنامههمه اين بزرگان،  به نظر .شركت داشتند

   كمـدي الهـي  ، هـومر  ايليـاد سه مجموعه بزرگ آثار ادبي جهان، يعنـي  
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گرفت و چهارمين اثر بزرگ جهاني  قرار مجموعه آثار شكسپيردانته و 
   .شناخته شد
دانشمند » برتلس« اين مراسم، پروفسور كنندگان در شركت يكي از

كوشـش او   مت وه چاپ مسكو با شاهنامههمو كه  ،بزرگ روسي بود
جهـان،   كـه در  ميمادا«: گويد اين دانشمند بزرگ مي .فراهم آمده است

شـاعر بـزرگ،    ، نـام پرافتخـار  ايراني وجود داشته باشد مفهوم ايران و
زيـرا فردوسـي تمـام عشـق سـوزان       ،فردوسي هم جاويد خواهد ماند

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

  ».همه مردم جهان شد ت ايران ومحبت مل گران خريدار احترام و
ثرتر، ؤمـ فردوسـي   شـاهنامه  هـاي  ، داسـتان ها در ميان همه شاهنامه

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

 ، نــو ومكــاني، تــازه هــر دوره و هــر در شــود و مــيمكــان محــدود ن
هـاي   ها و شـيوه  نظر داستاني به جديدترين تكنيك ثر ازااين  .گيراست

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

ايـن   مردي چون فردوسي سخن بسيار است، ولـي در  درباره بزرگ
حماسـي   همـين انـدازه بگـويم اثـر     ،نيست آن مجال پرداختننوشتار 

چـه از آب گـواراي آن    فردوسي، چون چشمه جوشاني است كـه هـر  
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چـون دريـايي اسـت كـه پايـان آن       شـاهنامه  .ايـم  بنوشيم، كم نوشيده
مرواريدهاي غلتان آن  از اين دريا شناور شد و پس بايد در .ناپيداست

   .بهره گرفت
هم با زبـان شـعر ممكـن اسـت     شاهنامه، آن  از آنجا كه استفاده از

جوانان مقدورنباشـد،   دوستان به ويژه نوجوانان و براي گروه زيادي از
نثـري سـاده    هـا را بـا   ايـن داسـتان   تعـدادي از  نگارنده بر آن شده تـا 

زبـان فردوسـي بـزرگ     كجـا و حقيـر  قلم كوچك  البته .بازنويسي كند
ان گفتار، يـادآور  در پاي. ديمن ببخشاي ها را بر كاستي ،حال به هر كجا؟

 ايـران راديـو   قصـه ظهـر جمعـه   ها، از برنامـه   شود، همه اين داستان مي
تقـديم  » اي شـاهنامه هـ  نداستا«پخش شده كه در سه جلد كتاب با نام 

  !  تا كه قبول افتد و در نظر آيد. شود شما خوانندگان گرامي مي

  پور حسين كيانمحمد                                   
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1  

  كاووس، از جنگ هاماوران تا رفتن به آسمان  كي        

  1كاووس با شاه هاماوران رزم كي

كاووس، شاهان چند كشور با هم پيمان  ار فرمانروايي كيدر روزگ
به كاووس  كي. دوستي بستند و براي جنگ با شاه ايران سپاه آراستند

انند سپاه ايران م .جنگي سخت بين دو سپاه درگرفت. جنگ آنان رفت
آنها آتش به خرمن لشكريان دشمن افتاده بود و با گذشت هر ساعت، 

. كشيدند  ميفرماندهان سپاه دشمن يكسره فرياد . سوزاند  ميرا بيشتر 
  ها فرا ايستادگي در برابر ايراني به فرمانشان را تحتنيروهاي آنها 

را كه بتوان به آساني آن ولي ترس باختن جان چيزي نبود  ،خواندند  مي
ماندن را از راه ايستادگي و  ين سربازان راه فرار و زندهدور كرد؛ بنابرا

  . مرگ بهتر بلد بودند
كه چنين ديد، دانسـت كـه مقاومـت و     و اما فرمانده سپاه هاماوران

بنـابراين  . ايستادگي سودي ندارد و پايان كارشان جز شكسـت نيسـت  
                                                 

  . گفت  مي» يرحم« سرزمين باختر ايران، شامل يمن و عربستان كه عرب به آن. 1
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 فشـرده نـزد   اي پريشـان و درهـم   سالح بر زمين گذاشـت و بـا چهـره   
  :در برابر شاه سرفرود آورد و زبان به پوزش گشود. آمدكاووس  كي

  كان روز، روز بالست تبدانس    گشت و از شاه زنهار خواست  غمي
و  ايم كه با شما نبرد كـرديم؛  شرمندهاي شاه بزرگ «: فرمانده گفت

شما به سپاه و مردم و كشور ما كاري . پذيريم  مياكنون هم شكست را 
گـذار شـما    بنديم كه همانند گذشه خراج  ميما هم پيمان . ه باشيدنداشت

   ».باشيم و هر سال به شما باج بدهيم
خواهـان   هيچگاهما «: شاد شد و گفت ،شاه كاووس كه چنين شنيد

اين شما بوديد كه سر به شورش برداشتيد و مـا  . جنگ نبوده و نيستيم
ايد، ما هم  پشيمان شده ولي اكنون كه از كار خود .را به جنگ واداشتيد

پـس آسـوده باشـيد    . داريم و به شما كاري نداريم  ميدست از جنگ بر
و  ».رسـد   مـي كه شما در پناه منيد و از سـپاه ايـران آسـيبي بـه شـما ن     

خورده و پشيمان، از ميدان  پيمان، شكست سان، سپاه سه كشور هم بدين
وي ايرانيان و و سپاهش شادمان به اردكاووس  كيجنگ بيرون رفتند و 

  . جايگاه خود بازگشتند
اي  و شاه هامـاوران، فرسـتاده  كاووس  كيپس از برقراري صلح بين 

  . آمدكاووس  كياز آن سرزمين نزد 

  ج و سليح گرانـبياورد گن    اوران ـامـد ز هـاده آمـرستـف
  اي مهتر دادگر: چنين گفت    هرـاورد و گنج و گـزبرجد بي

  ر كهتريمـاگر مهترانيم و گ    مـپاي تو و چاكري همه خاك
در برابر شاه ايران دست به سينه ايسـتاد   ،فرستاده زمين ادب بوسيد
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شـاه  . هاي كوچكي است به شـاه بـزرگ ايـران    اينها پيشكش«: و گفت
بداند كه مردم سرزمين ما از كوچك و بزرگ از ارادتمندان و چـاكران  

اميدواريم بـا گـذر    .را دارند اوو پيروزي    ميو آرزوي شادكا او هستند
انه دل شاه بـزرگ  ان استوارتر شود و چنان كنيم كه خم روزگار دوستي

  » .از مهر ما آكنده شود
دلشـادم از  «: كاووس رخسارش را با لبخندي آذين بسـت و گفـت  

ان مردي دانا و زيرك را نـزد مـن فرسـتاده،    ربينم شاه هاماو  مياين كه 
» . باشد كه تـو گفتـي   همينگونه، اميدوارم انديشه و كردار شاه شما هم

گمان چنين است، كه اگر جز اين بود، من  بي«: درنگ گفت فرستاده بي
البتـه  «: سري جنباند و گفـت كاووس  كي» .اكنون در پيشگاه شما نبودم

شود، كـه    ميها، با گذر روزگار دگرگون  انديشه و گفتار و كردار انسان
ي بايد شكيبا وبه هر ر. ار نبوداي هم در ك اگر چنين نبود، جنگ و كينه

گفتارهـا داوري    درباره آنگاه ،ه گذر زمان ديدبود و همه چيز را در آين
و بنشين و از شـاه و سـرزمينتان بـرايم سـخن      بگذريم، پيش بيا... كرد
  » .بگو

تر رفـت و روي فرشـي زيبـا و    دست شـاه، فرسـتاده پيشـ    با اشاره
به انديشه فرو رفت    ميده دفرستا. نشستكاووس  كيزربفت، در برابر 

نگار خيره شده، ولي به سـخنان شـاه    كرد، به فرش خوش  ميو وانمود 
او كه مردي دانا بـود، پـي بـرد كـه كـاووس در عـين       . كرد  ميانديشه 

بنـابراين،  . اعتمـاد  جواني مردي هوشيار است و به شـاه هامـاوران بـي   
  يرومنـد ايـران   بـه گمـان او اگـر شـاه ن    . يافـت اي بر سرش راه  انديشه
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كـرد، شـايد     مـي اي با شاه هاماوران نسبت خويشـاوندي پيـدا    به گونه
و مـردم   رفـت   مـي هـا از ميـان    ها و جنگ و دشـمني  بسياري گرفتاري

بـا آسـودگي و بـدون هـراس از      ها سالتوانستند   ميسرزمين هاماوران 
ستاده پس و چنين بود كه فر. زندگي كنند ،هايشانجنگ و ويراني شهر

ن را بـه دربـار شـاه    سـمند سـخ   ،شنسـرزمي  ز گفتاري كوتاه دربـاره ا
  . شاه هاماوران زنداني كند را در كاخ تا دل شاه ايران هاماوران تاخت

  خواستگاري كاووس از سودابه دختر شاه هاماوران

  :از دختر شاه سخن به ميان آورد فرستاده پس از اندكي انديشه،
  ه شه دختري دارد اندر نهفتـك    وزان پس به كاووس، گوينده گفت

  ز مشك سيه بر سرش افسر است     تـر اسـش زيباترو، باالـكه از س
  رم بهارـو خورشيد تابان به خـچ    ار ــر نگــه پـــست آراست بهشتي

  ود شاه را جفت ماهــو بـچه نيك    اهـت شـايد كه باشد جزو جفـنش
نيكـوكردار،  راستي اين دختر نيكـوروي و   هبله اي شهريار بزرگ، ب

همسري مردي بزرگ همچون شماسـت، پـس چـه نيكوسـت      شايسته
خواستگاري كنيد و بـا   مين ما هستيد، او را از پدرشزاكنون كه در سر

ـ بـاري، مـرد چنـان در ر    .همسري شايسته به كشورتان بازگرديـد  اي ث
دلباختـه او شـد و    ،نديـده كـاووس   كـي خانم سخن گفت كـه   شاهزاده

گويي، من همـين امـروز او     ميچنين است كه بسيار خب، اگر «: گفت
 زيـرا چنـين دختـري، تنهـا شايسـته      ،كنم  ميرا از پدرش خواستگاري 

   ».شاهي مانند من است و بس
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فرستاده كه سخنانش را در شاه ايران كارگر ديد، خوشدل و شادمان از 

  . او بيرون رفت سراپرده

يكـي از  درنگ  بيپس از رفتن فرستاده شاه هاماوران، كي كاووس، 
خوب بـه  «: دربار را نزد خودش خواند و گفت مردان دانا و جهانديده

هر چـه زودتـر بـه    . سخنم گوش كن كه كاري بزرگ بايد انجام بدهي
پيــام مــن بــه او . نــزد شــاه هامــاوران بــرو و پيــام مــرا بــه او برســان

داني زبان را به   ميپس چنان كه . خواستگاري از دخترش سودابه است
دانم كـه    مي. هاي بايسته و دلپذير بهره ببر تواني از واژه  ميير و تا گ كار

نشينت مغزها را چـون مـرهم    داني و گفتار دل  ميسخنان شيرين بسيار 
، كند، ولي بـا ايـن همـه     ميآماده شنيدن و پذيرفتن چيزهاي دلخواهت 

دختـر   خواسـتگار : به او بگو. ني سخنت كنهاي مرا هم چاش اين گفته
كسي كه پدر  ؛پسر كيقباد استكاووس  كي ،رمانرواي بزرگ جهانتو ف

ولي . بشودآنها در پدر شاه بوده و بزرگان بسياري آرزو دارند كه داماد 
پس به اين پيوند خرسند بـاش كـه بـا     .دختر تو را برگزيد ،با اين همه

ها چون برف بهاري  شود و كينه  مياين كار پادشاهي بزرگ پشتيبان تو 
  » .شود  ميآب  ش خورشيد بخشش مناز تاب

سـنج را نـزد شـاه     پس از اين سـخنان، كـي كـاووس، مـرد سـخن     
كاووس  كيدرود  ،فرستاده به كاخ شاه هاماوران رفت. هاماوران فرستاد

. را به او رساند و سپس با گفتاري نرم ماجرا را با او در ميان گذاشـت 
درد و سـرش  دلـش پـر   . شاه هاماوران، از شنيدن پيـام دگرگـون شـد   

چون او در جهان تنها همين يك دختر را داشت و از جان . سنگين شد
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ابراين دورشدن دختـر را دردي  بن. داشت  ميشيرين هم بيشتر دوستش 
پــس در يــك دم چنــان . دانســت و بــه آن خرســند نبــود  مــياه جانكــ

خواست فرستاده را از كاخش بيـرون كنـد، ولـي      ميخشمگين شد كه 
خشـم   به اسب رمنده و و از اين كارش پشيمان شدسپس به خود آمد 

كاووس شاه، خواسـته   خواسته«: لبخندي ساختگي زد و گفت. لگام زد
بنابراين . نابجايي نيست، ولي در اين باره، رأي دختر را هم بايد پرسيد

. گـذارم   مـي روم و مـاجرا را بـا او در ميـان      مينخست به سراغ دخترم 
هـا   نارا بـه اتـاق ويـژه مهمـ    شاه فرسـتاده   ».دهم  به تو پاسخ مي آنگاه

  . و خود به اتاق دخترش رفت فرستاد
آمدن فرستاده و خواستگاري خبر  شاه به دختر نگاهي ژرف كرد و

شـايد بـراي بسـياري از    « :را با او در ميان گذاشت و افزودكاووس  كي
ولـي بـراي مـن     ،انگيز باشد دل انپدرها، آمدن خواستگار براي دخترش

چه كـنم كـه يـاراي برابـري و     . دردآور است يست و دوري تون نچني
اش را با خواري از اينجـا   را ندارم، وگرنه فرستادهكاووس  كيجنگ با 

گـويي،    مـي خب اكنون بگو بدانم تو در اين باره چـه  ... كردم  ميبيرون 
 بـرخالف » . از تو خواستگاري شده و تو بايد پاسخ بدهي هرچه باشد

چنان كه گـويي در آرزوي  . اين خواستگاري خرسند بودپدر، دختر به 
  :اي بوده؛ زيرا آمدن چنين فرستاده

  از او بهتر امروز غمخواره نيست    تبدو گفت سودابه گر چاره نيس
2انـاز مه  د هميـو بوم خواه بر  ان ـر جهرياـود شهـب 1ي كوـكس

                                                 
  وكه ا: كو.  1

  . است »شاهان«عني جا به مگان، در اينربز: مهان . 2
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  مـرد شادماني به غــكسي نشم    1راي دژمـا او چــوند بـه پيــب
سودابه براي اين كه سودمندبودن اين پيوند را به پدرش يـادآوري  

شناسـيد، او امـروز     مـي را كـاووس   كـي شـما كـه    !پـدر «: افـزود  ،كند
تواند هر سرزميني را كـه بخواهـد از    و مي ترين شاه جهان است بزرگ

وندي بـا او بـه سـود    خويشا ،بنابراين. چنگ شاه آن كشور بيرون آورد
همچون مـن بـه   و از دل بيرون كن و خود را نيازار اندوه  پس ماست،

  ».اين پيوند خرسند باش
پاسخ سودابه آب سردي بود كه بر آتش جان و روان پـدر ريختـه   

او پي برد كه سودابه دلباخته و شيفته شاه ايران است و پافشـاري  . شد
بـه جايگـاهش    با دلي پر انـدوه  براينبنا. ي نداردددر نگهداري او سو

خواند و در برابر گروهـي از   كاووس را نزد خود كي ةرستادف ،برگشت
كاووس  كيدرباريان، پيماني بست و پذيرفت كه سودابه را به همسري 

  . شاه شد سودابه به نام كاووس سان بدينو . دربياورد

  سان كه بد آن زمان دين و كيش بدان   ش ــن خويـدي به آييــببستند عه
اي فراوان به  ران، سودابه را با جهيزيهاي پس از آن، شاه هاماو هفته
و طـي آن موبـد،    آييني باشكوه برگزار شد. فرستاد كاووس كيجايگاه 

  . كاووس و سودابه را به همسري هم درآورد

                                                 
  خشمگين: دژم.  1
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  گرفتن شاه هاماوران كاووس را

كاووس را پذيرفت،  كه سودابه خواستگاري و همسري شاهاز آن هنگام 
اكنون نه  او. كرد  ميهاماوران سنگيني بر دل شاه سخت و جانكاه    ميغ

و  كينه ؛دل و خشمگين بود كه از دخترش هم آزرده ،تنها از كاووس
كشيد و او را داغ و   ميكه آتش آن با گذر هر روز بيشتر زبانه    ميخش

اي  هاي بسيار، نقشه و چنين بود كه پس از انديشه. كرد  مي تر سوزاننده
اي ديگر در آن  دوستي داشت و انديشه و بوي اي كه رنگ نقشه ؛كشيد

اي  اي پس از عروسي و در بامداد روز هشتم، فرستاده هفته. نهفته بود
شاه هاماوران « :پيام چنين بود. با پيام شاه هاماوران نزد كاووس آمد

خود گام بگذاريد و  پس به خانه. شاه است اه ديدار كاووسچشم به ر
شويم و سر به آسمان   ميار بسيار خرسند ني ما بياييد كه با اين كبه مهما

  ».ساييم  مي
سـودابه كـه   . م شـاه هامـاوران را بـه سـودابه گفـت     پياكاووس  كي

شـناخت و از ژرفـاي دشـمني او بـا كـاووس        ميپدرش را به درستي 
ه است كاس اي زير نيم آگاهي داشت، با شنيدن داستان، دانست كه كاسه

  . اناي پنه و در پس اين مهماني انديشه

  كه با سور، پرخاش دارد به سر    درــت سودابه راي پــبدانس
توان  به باور پدرم، دستي را كه نمي! اي شاه«: پس به كاووس گفت

پس بر اين . و گاهي هم، همراه بوسه بايد آن را بريد دبايد بوسي ،بريد
لم افتـاده كـه   چون به د. تو نبايد به اين مهماني برويگويم كه  پايه مي
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در آن بيفتـي،   ركه اگ   ميدا ؛نهفته است   ميدا س اين جشن و سوردر پ
مجنب،  دپس سخن مرا بشنو و از جاي خو. آمدنت آسان نيست بيرون

دادن  دسـت چـون از . سنگ به جاي خويش سـنگين اسـت  : اند كه گفته
مين، ممكن است دست به هركاري براي ه ،من، براي پدرم سخت بود

  . بياورد تا دوباره مرا به دست بزند

  ه آيد به رويتو را زين سخن اند    همه گفت و گويز بهر من است اين 
غرور پيروزي چنان كاووس را در برگرفتـه بـود كـه دشـمنانش را     

بنـابراين،  . دانست  ميشمرد و آنها را مرد هيچ كاري ن  ميبسيار كوچك 
توجه بـه   پس بي. شوخي دانسترا آنها سخنان سودابه را باور نكرد و 

پـوش شـاهانه بـر تـن كـرد و بـا        زنش چهره آراست و تـن درزهاي ان
آنهـا  . گروهي از سرداران و بزرگان سپاه راه مهمـاني در پـيش گرفـت   

ا ايتخت هاماوران بود و شاه در آنجساهه پ. رسيدند »اههس«ا به رفتند ت
باري، شهر سراسر آذين شده بود و مردم آمـاده بودنـد   . كرد  ميزندگي 

، همـه  وارد شـهر شـد  كـاووس   كيچون . اه ايران بروندتا به پيشباز ش
بوي مشـك و عنبـر و   . و گوهر ريختند كنان، بر سرش زر مردم تعظيم

افشاني مردم فضاي شهر  نواي چنگ و سرود همراه با پايكوبي و دست
كه كاووس شاه به نزديك كـاخ شـاهي رسـيد،      ميهنگا. پر كرده بود را

شـاه هامـاوران   . اده به پيشباز او رفتشاه هاماوران با بزرگان كشور پي
به شاه ايران درود فرستاد و خوشامد گفت و او را به كاخش راهنمايي 

و ياقوت وارد كـاخ   مرواريد گوهر وو  زركاووس در ميان باران . كرد
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 كـاووس شـاد  . ده بود نشستيش آماده ششد و بر تختي زرين كه برا
  . نينشاه هاماوران هم همچ. زد  ميبود و لبخند 

اي كـه سراسـر    هفتـه  ؛كاووس يك هفته مهمان شاه هامـاوران بـود  
اري در برابـر شـاه   ر بود و شاه هاماوران، چون خـدمتگز جشن و سرو

را شـادمان و دلخـوش   كاووس  كينوازي شاهانه،  يك هفته مهمان. بود
شـاه هامـاوران را بـا داس     چنان كـه خارهـاي بـدگماني دربـاره    . كرد

سراي مهر او كرد و از سـوي او هـيچ گزنـدي     دوستي برچيد و دل را
دلش  بيني در در همان هنگام كه كاووس نهال خوشاما . احساس نكرد

هــا را  اخ آســوده بــود، شــاه هامــاوران لحظــهكــ داد و در  مــيپــرورش 
او زيـرا،   ،در گوشش بنشـيند  1شمرد تا صداي شيپور سپاه بربرستان  مي

طبق قـرار، پـس   . ا كشيده بودنداين كار ر و شاه بربرستان، پيشتر نقشه
رسـيدند و    ميشاه، سپاهيان كمكي از بربرستان  از جلب اعتماد كاووس

  . كردند  ميشاه ايران و سردارانش را دستگير 
ناگهـان صـداي   . چنين بود كه سرانجام شـب حادثـه از راه رسـيد   

شـاه هامـاوران   . ديسپاه بربرستان رسـ . شيپور سكوت شب را شكست
انـداختن   لحظـه پيـروزي و دردام  . ش جوانه شادي روييددر دل. خنديد

. براي او گرفتن شـاه ايـران شـكاري بـزرگ بـود     . كاووس نزديك بود
گـويي كـاخ شـاهي بـه     . ناگهان كاخ شاه هاماوران پر از سـپاهيان شـد  

در ش راننيروهاي زبده، كاووس و سردارا. ل شده بودميدان جنگ مبد 
ايند و بداننـد چـه خبـر شـده، دسـت و      بي آنها تا به خود. ميان گرفتند

                                                 
  . سرزمين بربرها، احتماالً حبشه يا اتيوپي كنوني بوده است: بربرستان . 1
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و سـردارانش  كـاووس   كـي آه از نهـاد  . پايشان سخت بسته شـده بـود  
چـون شـاه ايـران     ،گنجيد  ميشاه هاماوران از شادي در پوست ن. برآمد

آري، كار جهان «: كاووس با خود ناليد و گفت. گرفتار و در بند او بود
  ».روزي با تو و روزي برتو. اين است

  هر باد خيره بجنبد زجاي ز    ت كيهان ناپاك رايچنين اس
شاه و يارانش، آنان را روانه  شاه هاماوران پس از دستگيري كاووس

از آن ماننـد برخـي از آرزوهـا     زنـداني ترسـناك كـه فـرار     ؛زندان كرد
. چون زندان در دژي با ديوارهاي سخت و بلند بـود  ؛نيافتني بود دست

و كوه هم از  مان كشيده قرار گرفته بودآس ي كوهي بلند و سربه، باالدژ
  :سان بدين. دل دريا سر برآورده بود و گرداگردش همه آب بود

  و گودرز و هم توس را همان گيو    اووس راــاد كـدان دژ فرستــب
  1دآورانــنداران كُــه نامـــهم   ه شاورانـچو گرگين و چون زنگ

رد جنگـي بـراي   انداختن كاووس و گماشتن هزار م زندان پس از به
و هرچـه در آنجـا    كاووس تاخت وران به جايگاه كينگهباني، شاه هاما
 چـه پـول و زر و سـيم در سـراپرده    آن شاه هاماوران. بود به غارت برد

پـس از  . كاووس بود، تاراج كرد و به درباريـان و سـردارانش بخشـيد   
 گيري سودابه بود، بنـابراين گروهـي از   گري اموال، نوبت بازپس چپاول

هـا، داغ   ديـدن آن زن . سـراغ سـودابه رفتنـد    اي بـه  زنان دربار با كجاوه
 ،دريـد  يبان چـاك داد و جامـه بـرتن   او از اندوه گر. سودابه را تازه كرد

ــاخن چهــره را خراشــيد  ــا ن ــد و ب ــاخن، . گيســوانش را كن از زخــم ن
                                                 

  دليران، بزرگان: كُندآوران.  1

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان       12

 

شـما  «: او به زنـان گفـت  . اش گلگون شد آلود و چهره رخسارش خون
شوهرانتان، شاه كاووس را بـه نـامردي گرفتنـد، اكنـون      !كنيد  ميشرم ن

كـاووس شـاه هركـه    . آيـم   مينوبت بردن زن اوست؟ ولي من با شما ن
كند   ميهيچ كس با مهمان چنين ن. بود، شوهر من بود و بر پدرم مهمان

اگر سـپاه هامـاوران، مـردان جنگـي بودنـد، روز رزم او را      . كه او كرد
در روز جنگ كه جامه رزم بر تـن  توانستند،  مياگر . كردند  ميدستگير 

بودنـد،  نمـرد   .گرفتند  ميداشت و چون شير بر اسب نشسته بود، او را 
نـد پهلـواني   توا  دسـت مـي   ، هر كـودك شمشـيربه  وگرنه در رختخواب

 ،پس. بزرگ را دستگير و در بند كند و اين سرافكندگي است نه باليدن
 :برويد و به پدرم بگوييـد . نيستاز من دور شويد كه مرا با شما كاري 

  ».گناه سرببري تواني بي  ميمرا هم  ،بند كردي اكنون كه كاووس را در«
گو برگشتند و آنچه شنيده بودند، به شاه هامـاوران  و گفت ها، بي زن
دسـتور  درنگ  بي و دل شد دهرشاه از گفتار دختر خشمگين و آز. گفتند

نـار  ، سـودابه هـم در ك  انسـ  بـدين . داد او را هم نـزد شـوهرش ببرنـد   
  . شد پدرش شاه زنداني كاووس

  زمين  تاختن افراسياب بر ايران

. پس از گرفتارشدن كاووس شاه، سپاهيان راه ايران را در پيش گرفتند
 خبر آمدن سپاه بدون سرداران و شاه، به زودي در همه جا پيچيد و همه

شاهي به  چيزي نگذشت كه هر سرداري هواي. مردم از آن آگاه شدند
خودش در بخشي از كشور  جهتو  سرش زد و سپاهي فراهم آورد

براي  يازيدن ي دستكشور ناآرام شد و زمينه برا. فرمانروايي آغاز كرد
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ايران، يعني    ميتوز و قدي در اين ميان دشمن كينه. بيگانگان فراهم آمد
 سپاهي بزرگ آراست و به ايران آنگاه. افراسياب بيش از همه شاد شد

بنابراين . افراسياب، تازيان به ايران تاخته بودندو اما پيش از . تاخت
سخت  ،ايران واپس مانده گران ب از اين كه از قافله تاراجافراسيا

با  ،و چيرگي بر ايرانكاووس  كيبرآشفت و براي گرفتن تاج و تخت 
  . گرد درگير شد تازيان بيابان

  ر تازيانـت با لشكــرآويخـب    انــاب آن زمـت افراسيــبرآشف
  ر كالهـرها ز بهــدادند ســب     به جنگ اندرون بود لشكر سه ماه 

  ي سرآمد زيانـن فزونـز جست    ان ـازيـرك برتـد از تـشكست آم
  جـي آز، با درد و رنـه از پـهم    ج ــت رسم سراي سپنـن اسـچني

و تورانيان بر تازيان پيروز شدند  ،پس از سه ماه جنگ بر سر ايران
  . همه چيز به كام افراسياب شد

ي از سپاهيان ايـران كـه از هامـاوران    رگروه بسيا دار و در اين گير
برگشته بودند، از ديدن چنين اوضاعي دلشـان سـخت بـه درد آمـد و     

داسـتان را   سپاهيان دردمند. جويي به زابلستان نزد زال رفتند براي چاره
شان را بگيرد و كشـور را از  براي زال بازگفتند و از او خواستند تا دست

خانـدان تـو از ديربـاز    ! اي پهلـوان «: گفتنـد آنها . نابساماني نجات دهد
هـاي تـو و    فداكاري. ندا هپشت و پناه مردم ايران و دشمن بيگانگان بود

در . كس پوشيده نيست پسر پهلوانت رستم براي اين مرز و بوم بر هيچ
امروز شـاه  . يدا هگشا بود رهها، هميشه تو و رستم گ ها و سختي گرفتاري

تاز ميدان شـده   افراسياب توراني يكه. و بزرگان سپاه در بند و گرفتارند
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مردي بايد پـا  ين هنگامه شيردر ا. و روزگار را بر همه سياه كرده است
و آن جوانمرد كسي جز تـو و   سامان كند ن بگذارد و كارها را بهدرميدا

اه و كشورمان را آزاد كنيم و پس كاري كن كه بتوانيم ش. پسرت نيست
  :ندرا ويران كن ن ايرانبيگانگا نگذاريم

  ». ودــو شيران ش انام پلنگــكن    يران كه ويران شودادريغ است 
در آن هنگـام رسـتم در   . گفتار دردمندانه سـپاهيان دل زال را آزرد 

ستاد تا داسـتان را  بنابراين زود كسي را نزد رستم فر. جاي ديگري بود
نـزد   ،كـه موبـدي بـود    هفرستاد. از پهلوان ياري بخواهد بگويد وبه او 

ــتم ــرايش باز  رس ــتان را ب ــيد و داس ــترس ــال  . گف ــخنان ح از آن س
آهـي جگرسـوز    و دست بر پيشـاني كوبيـد  . پهلوان دگرگون شد جهان

اش از انــدوه الجــوردي شــد و بغضــي كــه گلــويش را  چهــره. كشــيد
  . فشرد، اشك شد و از چشمش فروچكيد  مي

  درد دلش گشت پرتاب و جان پر ز    ان آب زرد ــدگـد از ديــباريب
بـا   آنگـاه . ، چون اسـپند از جـا جهيـد   رستم پس از مدتي گريستن

برو به سپاهيان بگو، «: اي اميدوار به فرستاده گفت صدايي رسا و چهره
گذارم ايران و ايراني خوار   ميام ن اندوه از دل به در كنند كه من تا زنده

كنم و با ياري آنها، هم شـاه    مين به زودي سپاهي بزرگ فراهم م. شود
  ». هم ايران را و كنم  ميرا آزاد 

  . كارش را آغاز كرددرنگ  بي پس از رفتن فرستاده، رستم

  ريــه لشكـامد به هر جايگــبي    وريــر كشــفرستاد هر سو به ه
  وانــپهلآمد بر  هـــه جملــسپ     دوانــل و هنــابل هم از كابز ز

  . تم با سپاهي گران آماده نبرد شد، رسسان بدين
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  پيام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران

يكي . رستم پيش از رسيدن به هاماوران، دو مرد دانا را به آنجا فرستاد
رستم را رساند كه اندوهگين نباش، چون  شاه رفت و پيام نزد كاووس

ديگر  فرستاده. ين سرزمينممن براي آزادي تو با سپاهي گران راهي ا
اي شاه «: رستم در نامه نوشت. ن رفتانزد شاه هاماور ]رستم با نامه[

تو در جنگ از شاه ايران شكست خوردي، ولي به نامردي در ! هاماوران
كاري، نام شاه را  درشگفتم كه با اين زشت. ميهماني او را گرفتار كردي

وش زيبا بر تن داري و پ تو مردي بزهكاري كه تن !بر خودت گذاشتي
در  نن كه من با شيرمردان ايرابه هر روي، اين را بدا. اهي بر سرتاج ش

 توزي را كنار بگذار و شاه و كينهپس پند مرا بشنو . هاماورانمراه 
رسد، نه   مي، نه به خودت آسيبي ينكه اگر چنين ك ،كاووس را رها كن
جز جنگ راهي  ري،ولي اگر سخنم را نپذي. شود  مي خون كسي ريخته

نداري و جنگ با ايرانيان جز شكست و خواري چيزي برايت به ارمغان 
يو سپيد و ديگر ديوهاي از د هيچگاهن كه تو اين را هم بدا. آورد  مين

را با همه نيرومندي و آنها من  .ان باالتر نيستيرزندسرزمين ما
ا دير آنها پند بگير و تپس از سرگذشت . شان در هم شكستم ترسناكي

بيا و نگذار به خاك سياه بنشيني و تخت و تاجت را بر  نشده به خود
   ».باد بدهي

رسـتم را   او چون نامه. ن دادورافرستاده رفت و نامه را به شاه هاما
ولـي  . خواند، دلش لرزيد و آينده را در برابر چشمش تيره و تـار ديـد  

انمـود كـرد   براي اين كه خود را نيرومند و بزرگ نشان بدهد، چنـين و 
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بنـابراين پوزخنـدي   . كه از رويارويي با رستم و سپاهش هراسي ندارد
 هيچگاهاو . زنداني من استكاووس  كي«: رستم گفت زد و به فرستاده
به  ،كه به سرزمين من پا بگذارد بيند، و هر كس هم  ميرنگ آزادي را ن

بـه  . درو  كاووس مي كيدر زندان به ديدار  و افتد  مينگ سپاهيان من چ
در آرزوي  پـس اگـر  . از جنـگ بـا او هراسـي نـدارم    رستم بگـو، مـن   

  ».بيايد و با من جنگ كند اينجاگرفتارشدن است به 
اي «: بـه او درود فرسـتاد و گفـت    ،فرستاده، نـزد رسـتم بازگشـت   

ه هامـاوران را  پيش از هر سخني اين را بگويم كه من شـا ! پهلوان جهان
مـردي  . ي كه درخـور شـاهي نيسـت   مرد. ن يافتمو نادا خرد بيمردي 
دانش و بزرگي نبـرده   ازو بويي  گو كه دلش خانه اهريمن است بيهوده
به پيام رسـتم را   اماورانفرستاده پس از اين سخن، پاسخ شاه ه ».است

شـاه هامـاوران   «: رستم كه چنين شنيد، به سرداران سپاه گفت. بازگفت
پـس  . نگذاشـت  اش، راهـي جـز جنـگ بـراي مـا      سـرانه  با پاسخ خيره

درنگ نكنيد كه بايد هرچه زودتر وارد سرزمين هاماوران بشويم و   ميد
  ».در ميدان جنگ بدهيم اين نادان راپاسخ 

  رزم رستم با سه شاه و رهاشدن كاووس از بند 

خبر گذشتن رستم از مرز و پيشروي او به سوي پايتخت، چون باد به 
آشفت و براي بر ،او كه چنين شنيد. گوش شاه هاماوران رسيد

وقتي دو سپاه در برابر . ستم سپاهي گران فرستادجلوگيري از پيشروي ر
 ،او سوار بر رخش. رستم از سپاه ايران بيرون رفت ،هم صف كشيدند

. گرز گران را به دوش انداخت و در ميدان ايستاد و همرزم خواست
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وپال چون همه با ديدن يال و ك ،هيچكس از سپاه هاماوران بيرون نرفت
ياراي آنها را را باخته بودند و  باالي پهلوان بزرگ ايران، خود و بر و

بنابراين جنگ با رستم و سپاهش را رفتن در كام . نبودبرابري با او 
و چنين بود كه ترس در دلشان خانه كرد و چاره كار . دانستند  ميمرگ 

  :پس. را در گريز از ميدان جنگ يافتند
  ز پيش تهمتن سپاهي گران    ران گريزان بيامد به هاماو

رود   ميشاه هاماوران كه فهميده بود اگر درنگ كند همه چيز بر باد 
شـود، تصـميم گرفـت از دو كشـور       ميو به دست رستم اسير و دربند 

. براي جنگ بـا ايرانيـان يـاري بخواهـد     )مصر و بربرستان(پيمانش  هم
انـدوه، شـروع بـه     بنابراين قلم به دست گرفت و با دلي پر از خشم و

ايـران بـه    دانيـد سـپاه    همانگونـه كـه مـي   «: تاو نوش. نوشتن نامه كرد
تـوانم در برابـر رسـتم      مـي سرزمين هاماوران آمده و مـن بـه تنهـايي ن   

روز مردانگـي و  امـروز  . بنابراين به كمك شما نيازمندم. ايستادگي كنم
بـزرگ   پس به ياري من بشتابيد تا اين دشمن. است پشت هم ايستادن
كه اگر چنين نكنيد رستم پس از پيروزي بر مـن، بـه   . را درهم بشكنيم

شـاه هامـاوران،    ».دهـد   تختتان را بر باد مـي آيد و تاج و   ميسراغ شما 
را راهي سرزمين آنها نا داد و ا را مهر كرد و به دست دو جوان داه نامه

  . مصر و بربرستان كرد
درنـگ،   بـي  ،ربرسـتان رسـيد  بكه نامه به دست شاه مصر و   هنگامي

رفتنـد    آنها مي. سپاهي بزرگ آراستند و به سوي هاماوران به راه افتادند
  . ولي از پايان نبرد با رستم بيم داشتند
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  زمين كوه گشت از كران تا كران      اماوران ــوي هــر سـنهادند س
  د ناپديدـه ماه شـــرد سپــز گ      ه كوه تا كوه صف بركشيد ــسپ

ون سپاه سه كشور را در برابرش ديد، رخش را بـه ميـدان   رستم چ
. به سپاه دشمن خيره شد و هماورد خواسـت . ايستاد آنجاتاخت و در 

راي نبرد با او بيرون يك تن ب شمار بيرستم هرچه فرياد زد از آن سپاه 
تن كه چنين ديد، سرجاي خودش ايستاد تا خورشيد غروب تهم. نيامد

شـب را  . اين هنگام او به جايگاهش برگشـت در. رسيد فراكرد و شب 
  . تا براي نبرد فردا آماده باشند هر دو سپاه به آرامش گذراندند

شت پرتوافشاني كرد، افروز به تن د روز ديگر، چون خورشيد جهان
  . دو سپاه در برابر هم صف كشيدند

  سپاه سه شاه و سه كشور بديد      تهمتن چو لشكر به هامون كشيد 
: رو بـه سـپاهش كـرد و گفـت     شـمار  بـي  دن آن لشـكر دي رستم با

سـوار   صدها پيل. بينيد  ميشما در برابرتان كوهي از سپاه ! سپاهيان من«
 پايـان، جـز   ما در اين دشـت بـي  . سوار در پس در پيش و هزاران اسب

 گويي جهان يكسر از آهـن . بينيم  ميخود و زره و سپر و شمشير ن كاله
. ، ما از كسي باك نداريماينهاه ولي با همه پوشيد است و كوه البرز زره

  :همراه ندارداه، پيروزي به چون بسياري سپ

  ر نيايد به كارـزوني لشكــف    دهزار ـاگر ص اگر صد سوارند
  سر دشمنان اندر آرم به خاك    اك ــچو ما را بود يار يزدان پ

امروز، روز . هاي اميدوار به دشمن بتازيد هاي باز و دل پس با چشم
ن كوه بلـرزد  تا است كه بايد از فريادهاي دليرانه يروز. مردانگي است
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بـا دم گرمتـان ابـر را    . ان شهباز آسمان پر بريـزد و از چرخش تيغ تيزت
پس بكوشيد . هايتان زمين را به ستوه بياوريد آب كنيد و با تاخت اسب

  ».كه پيروزي با ماست
تهمـتن شـيپور    بـه فرمـان   آنگـاه . سخنان رستم، سپاه را دلگرم كرد

دو لشـكر بـه هـم    . نبرد شدند جنگ نواخته شد و سپاهيان ايران، آماده
سـپاهيان ايـران   . و برق شمشيرها، روي خورشـيد را پوشـاند   آويختند

چيزي نگذشت كه دوتـن  . مردانه جنگيدند و دشمن را به ستوه آوردند
ير يكي را رستم اسـ . از شاهان حاضر در ميدان به چنگ ايرانيان افتادند

در كنـار آنـان،   . »گرازه«كرد و ديگري را يكي از سرداران بزرگ به نام 
و . يـا كشـته شـده بودنـد     سپاه دشمن هم در بنـد گروهي از سرداران 

  :چنين بود كه دل شاه هاماوران لرزيد

  د از كران تا كرانــهمه كشته دي     اماورانــه ه كرد پس شاه ــنگ
  زـگه، رستخيـده بر آن رزمــفكن   زــغ تيــد با تيــو پيلتن ديــگ

  م فرستاد و زنهار خواستـبه رست  ان روز، روز بالست ــبدانست ك
بيمنـاك  هاي رستم در ميدان جنـگ،   شاه هاماوران با ديدن پهلواني

بـرد و بـه     مـي او را هـم بـا خـود     ،در راه بـود و بادرنـگ   توفـان . شد
ـ   . كـرد   مـي پيمان دچار  سرنوشت دو شاه هم زد رسـتم  پـس كسـي را ن

دست از جنگ برداريد كـه اگـر چنـين كنيـد پيمـان      «: فرستاد و گفت
كـنم و نـزد شـما    د و سـرداران ايـران را آزا  كـاووس   كـي بندم كـه    مي

خواسـت، سـخن شـاه هامـاوران را       مـي رستم كـه همـين را   » .بفرستم
  . پذيرفت و با او از در آشتي درآمد
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   بپرداختندسپاه سه كشور       برين برنهادند و بر ساختند 
پـس از  كـاووس   كـي . ، بنديان از هـر دو سـو آزاد شـدند   سان بدين

آزادي، آنچه از سالح و زر و سيم از جايگاهش به غارت رفته بـود، از  
در اين ميـان گروهـي بـزرگ از سـپاهيان     . گرفت شاه هاماوران بازپس

 آنگـاه . به او پيوسـتند كاووس  كيمصر و بربرستان با ديدن فر و شكوه 
با همسرش سودابه و سيصد هزار سپاهي، آهنگ بازگشـت  ووس كا كي

  . به ايران كرد

  به افراسيابكاووس  كيپيام 

او در . اي براي افراسياب نوشت پيش از رسيدن به ايران نامهكاووس  كي
تو شاه . تو كار زشتي كردي كه به كشور ايران تاختي«: نامه نوشت

رها كن و به خانه خودت بنابراين زود كشور مرا  ،توراني نه ايران
اين را هم بدان كه تو . بيني  ميكردن زيان  درازي بازگرد كه از اين دست

البته شايد گمان . تر از آني كه به سرزمين شيران گام بگذاري كوچك
  :ولي بدان كه ،كني كسي هستي

   نيارد شدن پيش چنگال شير    ر ــه باشد دليـپلنگ ژيان گرچ
. را بــه او دادكــاووس  كــيفــت و نامــه افراســياب ر فرســتاده نــزد

از خشم دندان به هـم فشـرد و بـه    . افراسياب با خواندن نامه برآشفت
سـخنان كودكانـه    كـاووس بگـو    به شاه« :شاه ايران چنين گفت فرستاده

ام كـه   مـن آمـده  . ام نيامـده  اينجابدان كه من براي گردش به . گويي  مي
چون ايران را مال خـودم   ،روم  ميبمانم و با سخن تو هم از آن بيرون ن

چون اگر  ،پس از من بشنو و در همان سرزمين هاماوران بمان. دانم  مي
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گمـان شـنيدي    بي. كنم كه با تازيان كردم  ميبه ايران بيايي، با تو همان 
بيا تا خون تو و هركه بـا  . ايران چه كردند كه سپاهيان من با تازيان در

گـون   هـا را اللـه   دشت ود و دامن همهتوست با خون تازيان آميخته بش
من با شمشير سـر  . كه به ايران بيايد جنگ است پيام من براي هر. كند
كوبم و شهباز شـكاري را از فـراز ابرهـاي تيـره بـه زيـر         ميها را  كوه
  . تا چنين است پرچم من در اين سرزمين برافراشته است .كشم  مي

  »ن در افراختهدرفش درفشا      ه ــكنون آمدم جنگ را ساخت
كـم و   فرستاده به شتاب نزد كاووس آمـد و پيـام افراسـياب را بـي    

: از شـنيدن پيـام خشـمناك شـد و گفـت     كـاووس   كي. كاست بازگفت
در  سـر را  اكنون كه چنين است پاسخ ايـن تـوراني خيـره   . بسيار خب«

 كاووس چون باد خود را بـه ايـران رسـاند و    كي ».دهم  ميميدان جنگ 
آراسـت و بـه جنـگ     درنـگ، سـپاه   بـي ، ي بـا افراسـياب  ويبراي رويار

  . دو سپاه باهم درآويختند. افراسياب رفت

  زمين آهنين شد سپهر آبنوس  جهان پر شد از ناله بوق و كوس 
  به يك حمله بدريد قلب سپاه  ب گاه ــد در قلــن بغريــتهمت

ه آ. ريخت دستان ميانه سپاه توران را درهم در نبردي تند و تيز رستم
او كـه كـاخ آرزوهـايش را    . از نهاد افراسياب برآمد و دلش پر درد شد

ـ     ميبر آب نقش هايش را  خراب و نقشه  اديد، رو به سـپاهش كـرد و ب
مـن   !اي گزيده بزرگان و شيران من! اي دليران من«: صداي بلند گفت

 اينجـا ما آمديم كه در . شما را براي چنين روزگاري در كنارم پروراندم
اين را بدانيـد كـه شـما در شـكارگاه     . و براي ماندن بايد جنگيد بمانيم
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ايـد و بـراي    شما در برابر دشـمن ايسـتاده  . نيستيد كه تنها اسب بتازيد
بايد با شمشير خون دشمن را ريخت و . پيروزي بر دشمن بايد جنگيد

بـين و  بكوشيد تـا سـرداران دشـمن را بـا زو    . سرش را به گرز كوفت
آنها را از پا درآوريد و در سواران  توانيد گزيده  ميا ت. خنجر شكار كنيد

پشت به پشت هم بدهيد تـا بتوانيـد   . ترين است رستم گزيده ،اناين مي
پس اگر او را از آنهـا  . او اميد كاووس و ايرانيان است. او را نابود كنيد

. يما هايم و پيروز ميدان شد بگيريم، كاووس و ايرانيان را در هم شكسته
كس چنـين كنـد،    بندم هر  ميپيمان . د و اميدشان را از آنها بگيريدبتازي

پـس  . او را به همه چيز برسانم كه برتر از همه شهرياري ايـران اسـت  
  :برويد و در پي رستم باشيد، چون

  آرد به گرد اندر ين پلنگزز     س كه او را به دشت نبرد ـهرآن ك
  »مـنهپهبدي بـرام اسـهمش ن    م ـر دهـر و دختـي و چتـبدو شاه

سخنان افراسياب تورانيان را به جنبش درآورد و چـراغ اميـد را در   
، ولي گرز و آنها با خشم به سوي سپاه ايران تاختند. دلشان روشن كرد

و چنين بود كه به زودي چـراغ  . شمشيرهاي ايرانيان در انتظارشان بود
آنهـا   ازيـر  ،شان از يادها فرامـوش شـد   اميدشان خاموش و نام بسياري

  . چون برگ خزان در زير پاي ايرانيان ريخته شدند و از پا درآمدند
ديد،  افتاده و كشته افراسياب كه گروه بسياري از سپاهش را برخاك

  . و از درد ناليد به خود پيچيد   چون مار زخمي

  گل آغشته شد نز خونشان زمين چو  د ــه كشته شـسپ ورانـدو بهره ز ت
  ابـم افراسيـد از رستـزان شـريـگ  واب ـد به خـان برآمـسر بخت ترك
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خواست رستم را اسير و دربند كند، خودش بـراي    ميافراسيابي كه 
با فرار او به سـوي  . كه به بند رستم نيفتد، راه فرار در پيش گرفت اين

  . توران، جنگ به پايان رسيد و ايرانيان شادمان شدند

  آراستن كاووس جهان را

او به پاس بازگشت از هاماوران و پيروزي . س رفتبه پاركاووس  كي
به  آنگاه ،بر سپاه دشمنان، چندي را به جشن و شادي سپري كرد

او داد و دهش پيشه كرد و براي هر بخش . سپاهيان زر و گوهر بخشيد
از كشور نماينده و فرمانروايي دانا و دادگستر در نظر گرفت و صد البته 

ش را از چون اين روزگار خو ،سپرد به رستمپهلواني را هم  جهان
همه به شادي و . همه جا در آرامش بود. دانست  ميهاي او  دالوري

آبادان،  ،كشور. ر بودندگذراندند و از اندوه به دو  ميروزگار    ميآرا
بيداد  از نبود اينها .جايگاه مهر بيكران بود ها پر و پيمان و دل ها گنجينه

  . ستم بود و
  روي برگاشت گرگ از بره   ميه    ره ــد يكســاد شجهاني پر از د

ــيس ــاهي     ،ابل ــگ و تب ــرگرم جن ــردم را س ــتمكار و م ــاه را س ش
. خواست، بنابراين كارهاي كاووس شاه موافق سرشت ابلـيس نبـود    مي
  . اي كشيد كردن شاه نقشه مراهزدن آرامش و گ اهريمن براي برهم پس

  تن كاووسكاووس را و به آسمان رف گمراه كردن ابليس

وس كار جهان بياراست و خود را فرمانروايي بزرگ اوو اما چون ك
كاووس  كيچنين بود كه روزي  نداستا. يافت، ابليس به سراغش آمد
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سپرد كه ناگهان   مياو پيشاپيش همراهان راه . براي شكار بيرون رفت
جوان . گلي در دست جواني آراسته، با دسته ؛در برابرش ديد جواني را

كاووس  كيگل را به  بوسيد و با احترام بسيار دسته ادبد و زمين خم ش
اي « :گرم چنين گفت فرستاد و با زباني نرم و به شاه درود آنگاه. داد

م و در اين سرزمين أبالم كه از چاكران تو  ميمن به خود ! شاه جهان
چون تو بزرگ فرمانروايان جهاني و فر و شكوه تو را  ،كنم  ميزندگي 

كدام . وااليي و فرازمند. تو بزرگي و شكوهمند. س نداردك هيچ
 جهان چون تو شاهي به خود نديده. فرمانرواست كه همپاي تو باشد

  . ، پس بايد كه به كام تو باشداست
  هـي و گردن فرازان رمــشبان    به كام تو شد روي گيتي همه 

. ه كنيتري و نبايد به آن بسندجهان فرا اين تو با اين همه بزرگي از
 تو بايد از راز. است ، اكنون كه زمين از آن تو شده، نوبت آسمانآري

يني در آن باالها ببياوري و ب در گردش خورشيد و ماه و شب و روز سر
تا به همه بفهماني كه آسمان و آنچه در  تو بايد به آسمان بروي. كيست
اند و م  ميمال توست، كه اگر چنين كني نامت تا هميشه جاويد  ،اوست

 و ماه از آن برند كه آسمان و زمين و خورشيد  ميجهانيان پي  همه
 آنگاهو . راند  ميكه بر همه چيز فرمان  و اوست كاووس شاه است

ترين مردم جهان تويي و همه به جاي  ترين و برترين و خوشبخت بزرگ
  . پرستند  ميخداي ناديده تو را 

  »مان نيز در دام توود آســش      ام تو آنچه بد كزمين و گرفتي
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پايان برد و به  زيبا آراسته بود، سخن به يابليس كه خود را همانند جوان
  . مده بود، رفتكه آ   همان آرامي

سخناني كه  ؛ه بوداو رفت، ولي سخنش تازه در دل شاه كارگر افتاد
و همـه   فريـب بـود  دليان نـرم و آرام و چـون سـراب    چون پرند و پرن

گويي ابليس هـم نيـك دانسـته بـود كـه      . بود رفتهدربرگ شاه را انديشه
سپردن به هر سخني بـه   با گوش اسست انديشه است و تنهكاووس  كي

 رود و چنين بود كه كاووس شاه پـس   مي بندد و از راه به در  ميآن دل 
به اين انديشه تبـاه، كـه چگونـه بـه      از بازگشت از شكارگاه، دل سپرد

ولي براي رفتن به آسـمان نـه   . كند آسمان و خورشيد و ماه دست پيدا
خواسـت    ميآمد و نه سپاه و لشكر، كه تنها بالي   مير و گوهر به كار ز

  .آن بودانديشه  درواين چيزي بود كه شاه . يو پر

  پر اندر هوا؟ ه تا چون شود بيـك    اــان آن پادشــپر انديشه شد ج
  چرخ ماه؟كزين خاك چندست تا     اه ــد شـس بپرسيــز دانندگان ب

پـس از آن انديشـيد و    و سـخن مـردان دانـا را شـنيد    كـاووس   كي
به دستور شاه، گروهي راهي كـوه و دشـت شـدند و از    . اي گزيد چاره
هايي را برداشتند و بـه   هاي چندين و چند شهباز تيز پرواز، جوجه النه

 ها را با گوشت و مرغ و بره پـرورش دادنـد   جوجه. كاخ شاهي آوردند
ي فربه را توانست گوسفند  ميچنان كه هر كدام  ،زرگ شدندعقابي ب تا
  . د و به فراز آسمان ببردآساني، از زمين بردار به

تختـي زيبـا و زرنگـار     ؛تختي ساختند ،در اين هنگام به دستور شاه
وك هر نيـزه ران  هايي دراز كار گذاشته، و بر ن آن نيزه كه در هر گوشه
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ر هر گوشـه تخـت و زيـر هـر نيـزه      پس از آن د. بودند اي آويخته بره
هايي كه تنها همان روز و بـراي رسـيدن بـه     عقاب ؛چهار شهباز بستند

بـر   ،در دست   كاووس جام مي كي. ودندمقصود گرسنه نگهشان داشته ب
هاي گرسنه براي ربودن گوشت بـاالي سرشـان    تخت نشست و عقاب

  :سان بدينپرها را باز كردند و 

  دـون به ابر اندر افراشتنــز هام    د ـتنت برداشــز روي زمين تخ
پس گرسـنگي بـر   . ها بسيار پريدند، ولي به گوشت نرسيدند پرنده

و چنـين   را فرو بستند ها بالو يره شد و نيرويي بر ايشان نماند چآنها 
  :بود كه

  زه و تخت شاهــكشان از هوا ني    اه ــد از ابر سيــار گشتنــنگونس
  ن آمدندــه آمل به روي زميــب    د ــمدناي هم چنين آ وي بيشهــس

  ارـكرد با كردگ   يــمش هــنياي     وار و زارـه درون خـبمانده به بيش
در بيشـه ترسـناك سـرگرم     مـي ، كي كاووس، تنها و زخسان بدين

او را از  آيـد و بود كه دستي از آستين بـه در  وآرز نيايش شد و در اين
  . رنج و بيچارگي برهاند

  تم كاووس راآوردن رس باز

او از كار . به رستم رسيدكاووس  كيچيزي نگذشت كه خبر گرفتاري 
كاووس دلگير بود، ولي با اين همه با گروهي ديگر از پهلوانان ايران به 

. از گرفتاري نجات داد و به پايتخت آورد و او را سراغ شاه رفت
د و پهلوانان ايران كاووس را به سبب كاري كه كرده بود، نكوهش كردن
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درگاه خداوند ناليد  كاووس به. حرمتي به خداوند دانستند ياين كار را ب
پشيمان شده بود، تصميم  كه از كارش او هگاآن. و طلب بخشش كرد

. و دادگري را در همه جا بگستراند گرفت، با مردم به نيكي رفتار كند
كه او بندگي خداي يكتا را پيشه كرد و با مردم هم به نيكي   ميهنگا

 ؛و آراماوضاع كشور باز هم بسامان شد و همه چيز خوب  ،دنمورفتار 
گذراندند و پهلوانان هم سرگرم كار خود   ميمردم به آرامش روزگار 

  . بودند
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  رستم در سرزمين توران

  داستان جنگ هفت پهلوان 

دل و  ها آسوده ها و جنگ سرگذاشتن سختي پشت كه پس ازها  ناپهلو
 پهلوان جهان ،ميزبان. د، روزي از روزها جشني آراستندكامروا شده بودن

ها  نمهما. آوران ايران بودند و نامپهلوانان بزرگ  ان،رستم بود و مهمان
ها، چشم را  ديدني. افزا جايگاهي زيبا و جان ؛ندگرد آمد» ندنو«در 
در سويي سبزينه بود و درختان و . داد  مينواخت و به جان آرامش   مي

ساييدند   ميهايي بلند كه سر به آسمان  كاخ. ر كاخ و ايواندر سوي ديگ
مهماني بود و خوردني و . كشيدند  ميها را به مهماني خودشان  و چشم

. اني در آن ميانهاي خندان و گفت و شنود از هر پهلو آشاميدني و لب
: تي به رستم دستان چنين گفتپهلوان در حال مس »وگي«و چنين بود كه 

خواهيم چند روزي را به جشن و   مياكنون كه ! هلوانپ جهان  اي«
آن هم  ،شادماني بگذرانيم، چه بهتر كه روزي را هم به شكار بپردازيم

شكارگاهي كه در آن، . مانند شكاري در نخجيرگاهي بزرگ و بي
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يي جا آنو . شود  از پرنده تا چرنده و خزنده يافت ميگونه جانور  همه
به شكارگاه  دوست دارم آري،. ابافراسينيست، جز نخجيرگاه 

ما براي يم تا دالوريمان را به او نشان بدهيم و اين كار وافراسياب بر
   ».ند، و همگان بدانند پهلوانان ايران چه كردندهميشه به يادگار بما

 ، پهلوانـان رشـته  سـان  بـدين  و سخن گيو را پـذيرفت  پهلوان جهان
را بـر ايـن گذاشـتند كـه     سخن را به شكار و شكارگاه كشاندند و بنـا  

سواران راه شـكارگاه افراسـياب    دم فردا به همراه گروهي از زبده سپيده
اي را در نخجيرگـاه افراسـياب    آنان رفتنـد و هفتـه  . را در پيش بگيرند

پهلوانـان  . جشـن  بـه هـا   گذشت و شـب   ميها به شكار روز. گذراندند
تا اين . كردند  ميخوش و خرم و شادمان بودند و به هيچ چيز انديشه ن

 پس نـزد پهلوانـان  . يافترستم راه  اي در سر كه در روز هشتم انديشه
گمان تاكنون افراسياب از آمدن ما به شـكارگاه   بي! ياران«: آمد و گفت

او فريبكار و ناجوانمرد است و همه ايـن  . و سرزمينش آگاه شده است
پس بايد . ما بتازد بيم دارم كه سپاه آراسته كند و ناگهان بر. دانيم  ميرا 

چاره اين  .توز و نابكار آسيبي به ما نرسد گاه بود تا از اين دشمن كينهآ
در  ،جوانمردي بايد از مـا جـدا بشـود   . است بان هماشتن ديدكار هم گ

سر راه افراسياب نگهباني بدهد، تا هرگاه كه او خواست به سـوي مـا   
  . »بيايد، از اين كار آگاهمان كند

به پايان رسيد، گرازه جلو آمد و گفت كه آمـاده  چون سخن رستم 
 ؛گـرازه پهلـواني بـزرگ بـود    . دار پهلوانـان ايـران باشـد    است تا طاليه
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بـا وجـود   آمدند و   ميفرماندهي كه در ميدان جنگ همه از او به ستوه 
  . شد  ميهايشان براي پيروزي بر ايرانيان نقش بر آب  نقشهاو 

  وار بودــدشمنان خ همه چاره    دار بود  سپه را كه چون او نگه
، گرازه به نگهباني و طاليه رفت و ديگر پهلوانان گزيـده،  سان بدين

  . با خيال آسوده به شكار پرداختند
از آن سو، در شبي تيره به افراسياب خبر رسيد كه پهلوانان ايـران،  

پايان شب بود و هنگام . اند و سرگرم شكارند وارد سرزمين توران شده
ي افراسياب خواب را از چشم دور كرد و شـبانه فرمانـدهان   خواب ول
  . باز گفتآنها براي را سپاه را نزد خود خواست و ماجرا  كارآزموده

  براندها  نام بسي داستــز رست    ز لشكر جهان ديدگان را بخواند 
  كه بودند هر يك به كردار شير    ر ــوار دليـوزان هفت جنگي س

 باالي كاخ نشسـته بـود و پهلوانـان    درپوش خواب  افراسياب با تن
شاه توران پس از نگاهي ژرف بـه  . زده بودند در برابرش به مخده تكيه

بينيد در اين دل شـب شـما را بـه      مياگر «: تك فرماندهانش گفت تك
. كـه در پـيش داريـم    اسـت  كـاري بـزرگ   دهنده نشان ،خواستم اينجا

نـه   .ن به سپاهيان گفـت توا نمي ،گويم  سخني را كه به شما مي گمان بي
هيچ يك از شما در ميدان جنگ يـاراي برابـري بـا پهلوانـان      نهو من 

بنابراين اكنون كه سرداران بزرگ ايـران،  . ايران به ويژه رستم را نداريم
انــد، بهتــرين فرصــت بــراي  بــا ســپاهي انــدك بــه ســرزمين مــا آمــده

ن جنـگ بـر   اگر كاووس در ميدا. بندكردن آنهاست انداختن و در دام به
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پـس  . همين هفت پهلـوان اسـت   شود به پشتيباني رستم و  ميما پيروز 
را از او بگيـريم، گـرفتن ايـران از    ا هـ  نااگر ما اين فرمانـدهان و پهلـو  

  . شود  ميتر  اي آب آسان نوشيدن كاسه

  »جهان را به كاووس تنگ آوريم     آوريم گر اين هفت يك را به چنگ
: اي شيطاني كـرد و افـزود   اليد و خندهها را به هم م افراسياب دست

جشـن و پيـروزي   گـاه  شاه است و  ي كاووسروز بله، فردا هنگام تيره«
دم تاختن را آغـاز   سپيده در يد و شبانه سپاه را آماده كنيد تاوپس بر. ام

چيـزي آگـاه   از  البته سپاهيان تا هنگام رسيدن بـه دشـمن نبايـد   . كنيم
كردن پهلوانـان  بنـد و گرفتـار   گام دراين يك راز است كه تا هن. باشند

دانم، شايد در آن زمان هم سـزاوار نديـديم     مين. ماند  ميايران پوشيده 
. كه گفته بشود و براي هميشه، در سينه من و شما ماند و آشـكار نشـد  

همـين و  . رويم  ميپس به سپاهيان بگوييد كه براي شكار به نخجيرگاه 
 راآنهـا  ايـران رسـيديم و سـپاهيان    در آن هنگام كه به سـرداران   . بس

  ».ديدند، دستور تاختن بدهيد
سي هزار شمشيرزن به سوي رستم و پهلوانان ديگر ايـران  دم  سپيده

د و در چشـم خورشـيد   شـ    پس سواران بلنـد  خاك ازابري از . تاختند 
سـايبان   او دسـت را . كه در طاليه بود، سـپاه را ديـد   گرازه. رفت  فرو 

سياه نگـاهش     ميدر اين هنگام پرچ. كه هستند د آنهاچشم كرد تا بدان
ه بارها آن آن پرچم افراسياب بود و گراز. يده تپدل گراز. را مهمان كرد

پهلوانان ايران رفـت و   پهلوان چون باد به سوي. ه بودرا در جنگ ديد
سـپاهيان افراسـياب   ! يـاران «: گفت گرازه سراسيمه. ن را بازگفتداستا

  :كي ما رسيدندجفاپيشه به نزدي
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  كه چندان سپاه است كه اندازه نيست 
   ز لشكر، بلندي و هامون يكي است

 ».پس بهترين كار اين است كه برگرديم. ما اندكيم و سپاه دشمن بسيار
بيا تا سپاه افراسياب ! اي رستم شيرمرد«: سپس رو به رستم كرد و گفت

 اينجااز  ،نرسيده به ما   ميبه ما نزديك نشده و از آن ناجوانمردان زخ
و كار بر ما سخت برسند  اينجابه آنها بيم دارم اگر درنگ كنيم، . برويم
  » .شود

ه بيمنـاك  گـراز . س داشته رنگ و بوي خواهش و ترسخنان گراز
وشيدن و شـادي و  او كه با ياران سرگرم خوردن و ن. بود و رستم آرام

  :ه نگاهي كرد وبه گراز ،خنده بود

  با ماست پيروز بخت«بدو گفت     ت ـد سخـديچو بشنيد رستم بخن
  نـزمي تورانواران ـرد ســگ ز    ن ـتو از شاه توران چه ترسي چني

  دارـش نامگردنكــ وارانــس    زار ــيكي باشد از ما وز ايشان ه
پس به . بيهوده اندوهگين نباش كه تورانيان ياراي برابري با ما را ندارند

  ».ا بنشين و خوش باشا و در كنار مجاي اين سخنان بي
بـه پهلوانـان    آنگـاه . ه لب گزيد و سخن را زنداني سـينه كـرد  گراز

رو ها  ناپهلو. نگاهي كه در آن هزار سخن نهفته بود ؛نگاهي ژرف كرد
اميد ايران و ! اي پهلوان بزرگ«: سخناني نرم گفتند با به رستم كردند و
را آنهـا  بكار اميـد  بنابراين كاري نكن كه افراسياب نا ،ايراني به توست

و برخيز كه اكنون هنگام رزم اسـت، نـه    پس جام را بگذار. ااميد كندن
 ».برخيز و نگذار دشمن ما را خوار كند و به مردم ايـران بخنـدد  ... بزم

  . دقايقي همه خاموش ماندند
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  رزم رستم با تورانيان

اي «: وانان بزرگ ايران، رو به رستم كرد و گفتگيو يكي ديگر از پهل
پس  ،كار از كار گذشته و افراسياب به ما نزديك شده! بزرگ پهلوان
كرد، ولي شما هنوز آماده نيستيد، بنابراين من با گروهي  بايد با او نبرد
 در اين نزديكي يك پل. روم تا راه را بر او ببندم  ميتر  از ياران پيش

ريز بندم و با جنگ و گ  ميروم و سرپل راه بر او   ميمن . استواقع 
   ».كنم تا شما آماده شويد و به من بپيونديد  ميسرگرمش 

به    به سوي پل راهي شد، ولي هنگاميتاخت  گيو اين را گفت و به
آه از نهاد گيـو  . دندرسيد كه افراسياب و سپاهش از پل گذشته بو آنجا

كـردن   جويي براي سرگرم در همان حال كه گيو در انديشه چاره. برآمد
بيان و سـوار بـر رخـش از     ببر اهش بود، تهمتن با جامهافراسياب و سپ

رسـتم پهلـوان چـون شـير ژيـان      . پرتو اميد به دل گيو تابيد. راه رسيد
افراسـياب بـا ديـدن    . غريد و در برابر افراسياب و آن سپاه گران ايستاد

  . رستم و پهلوانان ديگر ايران تنش لرزيد

  ه هوش از تنش بر دميدتو گفتي ك    د ــابش بديـافراسي ـشو بر رخـچ
  و گرگين و چون گيو گردسوارـچ    ذار ـس و چو گودرز نيزه گو توـچ
  ن جنگاورانـاد و برزيــو فرهـچ    ه شاورانـون زنگنـو بهرام و چـچ

، پهلوانان ايران در برابر سپاه افراسياب صـف كشـيدند و   سان بدين
و گـروه  هم جنگي سخت بين د به شگفتي وا داشتند و در پي آن او را

و در سوي ديگر گروهي اندك ولي  اهيسپ دريايي در سويي. آغاز شد
ـ   پهلو. كارآزموده ان رمـه سـپاه   انان و سپاهيان ايراني چـون شـير در مي

  . توران افتادند و آنها را همچون برگ خزان به زمين ريختند
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  ت برگشته شدــآوران بخ نام ز     ز توران فراوان سران كشته شد
را كـه   »پيران ويسـه «او . ين ديد، سخت آشفته شدافراسياب كه چن

! ي پيـران ا«: هم وزيرش بود و هم فرماندهي بزرگ، فراخواند و گفـت 
او  اگـر . و اين سختي بيشتر از سوي رستم است كار بر ما سخت شده

ي كـه  ا نايي و جنگـاوري با دا. شود  ميهمه چيز به كام ما  ،ان بروداز مي
. اين ميدان برايت سخت نيسـت  ن كار دركرد تو سراغ دارم، يكسره در

از ميان برداري، به آسـاني ايـران را بـه     راآنها برو كه اگر چنين كني و 
   ».بخشم  ميمن هم آن را به تو  و آوريم  ميدست 

ده هـزار نيـروي زبـده    . به راه افتـاد درنگ  بيپيران كه چنين شنيد، 
  :برگزيد و

  نيروي جنگ و شكن دزو بوك    ن ــر پيلتــامد بــش بيـچو آت
تهمتن . دانست به سوي او تاخت  ميپيران كه همه چيز را از رستم 

خـونش بـه   . و چون شير غريـد  را به هم فشردها  انكه چنين ديد، دند
او چنان داغ شده بود . جوش آمد و از خشم دهانش خشك و تلخ شد

  :و چنين بود كه. است كه گويي از خورشيد گرما گرفته

  د به جوشآيبر آنسان كه دريا بر    و برآمد خروش  برانگيخت اسب
  داران دو بهره بكشتــاز آن نام     سپر در سر و تيغ هندي به مشت

آسا، دو بخـش از سـپاه ده هـزار نفـري      با يورشي برق پهلوان جهان
گسـيل   لشكري كه براي نابودي رستم. پيران ويسه را بر خاك انداخت

ر حالي بود كـه ديگـر پهلوانـان و    و اين د شده بود خود قرباني او شد
اي صدها شمشيرزن توراني را بـه خـاك    سپاهيان ايران هم با هر حمله
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نبـود كـه از   اين چيزي  البته. ساختند  ميها پشته  انداختند و از كشته  مي
او كه از دور گواه ماجرا بود و بـه ميـدان    .چشم افراسياب پنهان بماند

انگيز، طاقت از كـف داد   حنه غمجنگ چشم دوخته بود، با ديدن آن ص
سـران سـپاه را گـرد    درنـگ   بيپس . جنگ را سودمند ندانست و ادامه

انديشيديم،   ميافسوس كه آنچه «: آورد و با اندوه و خشم به آنان گفت
ما براي نابودي سـرداران   .دشد و گمانمان نادرست از آب درآم وارونه

 ر سـپاه خودمـان شـده   ايران آمديم و اكنون نابودي و مـرگ گريبـانگي  
بينم، اگر اين رزم تا شب به درازا بكشد، يـك    مياينگونه كه من  .است

پس بهتر است هرچه زودتر جنگ را بـه  . ماند  ميتن از تورانيان زنده ن
افراسـياب   ».پايان برسانيم و شـيپور بازگشـت را بـه صـدا دربيـاوريم     

و به شكار روبـاه   كرديم شيريم  ميما گمان « :اي تلخ كرد و افزود خنده
ام نادرست بوده و دشمنان ما شـيرند   بينم، انديشه  ميآمديم، ولي اكنون 

توان رفت و بايـد    ميپس با روبهان به جنگ شيران ن. و سپاه من روباه
  . از چنگ شيران گريخت

  سر از رزم كوتاه بينم همي        ميكنون دشت، روباه بينم ه

  رزم پيلسم با ايرانيان 

سياب براي سران سپاه سنگين و شكننده بود، ولي از شرم سخنان افرا
لبشان خاموش بود و آنها . شكست و ترس، مهر خاموشي بر لب زدند

اين سخنان را برنتابيد و آنچه آنها با اين همه، يكي از . دلشان پر جوش
اين پهلوان بزرگ كه در توران و ايران . در دل داشت بر زبان آورد
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شت، از خشم به ابرو گره زد و به نزديك هماوردي جز رستم ندا
  . گفتن آغاز كرد افراسياب آمد و سخن

او بـرادر  . پيلسم پهلوان بزرگ تـوراني در برابـر افراسـياب ايسـتاد    
برادر، ترس را از خود دور  ميپس به پشتگر .پيران وزير افراسياب بود

شاه گستاخي مرا ببخشايد، ولـي بايـد بگـويم، اينگونـه     «: كرد و گفت
من گريختن از برابر ايرانيان را . نيست كه ما روباه باشيم و ايرانيان شير

شـده بـا آنهـا     خـواهي از تورانيـان كشـته    دانـم و بـه كـين     ميآور  شرم
هـر چنـد   . است براي من مرگ در ميدان جنگ بهتر از گريز. جنگم  مي

مـن دليـر و   . شـوم   مـي ايرانيان را نكشـم، كشـته ن   كه من تا گروهي از
براي من توس و گيو يل با خاك زمين . م و از ايرانيان باكي ندارمجوان

بـه او نشـان    تـا  گريختن را از سر به در كنـد  پس شاه انديشه. برابرند
كنم   ميچنان . نشانم  ميبدهم كه چگونه سرداران ايران را به خاك سياه 

كه از اين پس، با شنيدن نام پيلسم تنشان به لـرزه درآيـد و آمـدن بـه     
پـس گـوش بـه    . نيـافتني شـود   زمين توران بر ايشان آرزويي دستسر

  . فرمان شاه دارم تا ميدان را از خون ايرانيان رنگين كنم

  م دليرـدر آيــان يالن انــمي    ر ـاگر شاه فرمان دهد همچو شي
  »ردـه تيغ نبــان ببرم بــسرانش    رد ــداران به گــكشم افسر نام

تلخـي گفتـارش را بـه    . زده شـد  فتافراسياب از سخنان پيلسم شگ
درود بر تو كه دلم را زنـده  «: پس شادمان شد و گفت. دليريش بخشيد

خواهي بر ايرانيـان بتـازي، بـرو كـه       مياكنون كه چنين است و . كردي
اميدوارم دالوريت را با كشـتن ايرانيـان   . كنم  ميبرايت آرزوي پيروزي 
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   »!از ميدان جنگ برگرديبلند  به همه نشان بدهي و با نام و آوازه
. با شنيدن گفتار شاه، پيلسم اميدوار و سرزنده پا به ميدان گذاشـت 

نخسـتين كسـي كـه بـه     . او خروشان و غران به سرداران ايـران رسـيد  
ر بـر سـر   اي كشيد و با شمشـي  پيلسم نعره. بود »گرگين«سراغش رفت 

ك و در پـي آن گـرگين هـم بـر خـا      اسب از پا افتاد. اسب گرگين زد
پهلـوان   ديگـر  »گسـتهم « .پيلسم به سوي گرگين خيز برداشـت . غلتيد

. او اسب تاخـت ديد، به سوي  ش را در خطر ميمايراني كه جان همرز
ولي  ،به پيلسم كه رسيد، با نيزه به كمربند او زد تا از زمين بلندش كند

پهلوان توراني نيرومند و سنگين بود و همين سبب شد تا چـوب نيـزه   
گستهم چوب را به زمين انـداخت و بـه   . اري از پيش نرودبشكند و ك

بـه گسـتهم يـورش    در اين هنگام، پيلسم با نيزه . بختش نفرين فرستاد
گسـتهم  . ستهم را نشانه گرفت تا مغزش را پريشان كنـد گ پيشاني برد،

خودش خـورد و آن   كه اين را فهميده بود، سر را دزديد و نيزه به كاله
افـزار مانـده بـود و از     ا سري برهنه و بدون جنگگستهم، ب. را در ربود

  . پيچيد  مياندوه به خود 
اين پهلوان ايراني كـه  . را آزرد »نگه شاورانز«گرفتاري گستهم دل 

او بـا شمشـير تيـز    . چنين ديد به سوي پيلسم تاخت و با او درآويخت
كـرد و شمشـير بـر     سر پيلسم را نشانه گرفت، ولي پيلسم شانه خـالي 

اسب درغلتيد و پيلسم پيـاده بـا پهلـوان ايـران      .مدبش فرود آگردن اس
اكنون پيلسم سه پهلوان ايران را سـرگرم خـود كـرده    . سرگرم نبرد شد

خروشيد و بـا پهلوانـان     مي. چرخيد  ميپيلسم به اين سو و آن سو . بود
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از كشاكش پهلوانان گردي سـياه برخاسـت و چـون    . كرد  ميايران نبرد 
مانده  پهلوانان ايران در كار پيلسم فرو. ل آسمان نشستابري تيره در د

» گيـو «اين ميـان   در. دانستند  ميبودند و پيروزي بر او را كاري سخت 
  . چون كار را چنين ديد، مانند شير غريد و خود را به يارانش رساند

  ارــرآويخت با پيلسم هر چهـب     ارـه يــبه ياري بيامد بر هر س
بـازد    ميشيد كه پيلسم با ديدن چهار پهلوان رنگ اندي  ميگيو چنين 

اي  ولـي پهلـوان تـوراني، بـا اراده     ،كنـد   ميفرار آنها و هراسان از برابر 
پيلسـم را در   پهلـوان، چهـار  . ترس و بيم به نبرد ادامـه داد  آهنين و بي
از قلـب سـپاه تـوران ايـن      »پيـران ويسـه  «در اين هنگام . ميان گرفتند

تاخت به ياري برادر آمد و با  او به. ران برادرش شدصحنه را ديد و نگ
بـر پهلوانـان ايـران    كار . ور شد اي تندرآسا به پهلوانان ايران حمله نعره

در پـي راه  آنهـا  . رفت كه گرفتار دشمن شـوند   مين سخت شد و بيم آ
پيكر توراني بودند كه ناگهان  اي براي رهايي از دست پهلوان غول چاره
بـر   رارستم آنها را ديده بـود و سـو  . ستششان نشرخش در گو شيهه

اي كشيد كـه   او چنان نعره. رخش تازنده و غرنده به ياريشان آمده بود
او كه تـا لحظـاتي   . از رخسارش پريد لرزه بر اندام پيلسم افتاد و رنگ

هايش سست شد و بيم و هـراس در   جنگيد، دست  ميغريد و   ميپيش 
ديد كه با رسـيدن بـه     ميچون اژدهايي  پيلسم رستم را. دلش خانه كرد

سخناني را كه به  پس همه. شد  ميسوخت و آب   مياو، از دم آتشينش 
  :افراسياب گفته بود فراموش كرد و

  ت كزوي نيابد رهاــه دانســك    م ز اژدها ــد پيلســگريزنده ش
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با فرار پيلسم، سپاهيان توران، روانشان آزرده شد و سخت بيمنـاك  
ن با اميدواري به تورانيـان  حالي كه پهلوانان ايران و سپاهشا رد ،شدند

  . تاختند و با گرز و شمشير به جانشان افتادند

  شد پشته تا چرخ ماه ،كه از كشته     اهـوران سپـبكشتند چندان ز ت

  رزم الكوس

او با درماندگي و . آهي سرد كشيد ،شكسته درهم افراسياب با ديدن سپاه
هاي ديگر ايران را  بود تا جلو رستم و پهلوانآشفتگي در پي كسي 
آميز در بين  او با سخناني كنايه. افتاد» الكوس«بگيرد كه ناگهان ياد 

به ياد دارم . بينم يمنشاني از الكوس در اين ميدان ن«: يارانش گفت
به . گفت  ميتوران بوديم از جنگ با ايرانيان بسيار سخن  كه در   ميهنگا

تي پيوسته از جنگ با گيو و رستم سخن به ميان ويژه در هنگام مس
. و كشته   ميو زماني زخ كرد  ميبند و گرفتار  را درآنها گاهي . آورد  مي
گفت و   مييكسره از سپاه ايران سخن  گساري باده، او در هنگام بله

و دشت  دود و بجنگرو به رو بشآنها سرخوش بود از اين كه بتواند با 
ها و آن  و اين چنين و چنان كردنپس ك. كند را از خونشان رنگين

اين اين ميدان، پس كجاست  اكنون اين گوي و !؟گفتارهاي آتشين
   »الكوس تا دمار از ايرانيان برآورد؟

افسـار  . درد آورداين سخن به گوش الكوس رسـيد و دل او را بـه   
 ابرو در. در برابر افراسياب ايستاد. اسب را چرخاند و به قلب سپاه آمد

شنيدم كه سراغ مرا گرفتي و گفتي كـه در   ،ي شاها«: هم كشيد و گفت
 هيچگاهام و  بايد بگويم كه من هميشه از ايرانيان بيزار بوده. كجا هستم
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آنهـا  من نه در مستي كه در هوشياري هم با . ترس ندارمآنها از نبرد با 
 ميـدان و اگر تاكنون هم بـه  . نشانمشان  ميكنم و به خاك سياه   مينبرد 

پس اكنون اگر شاه اجـازه بدهـد بـه    . منرفته بودم، از شاه اجازه نداشت
را از اسب بـه   روم تا نشان بدهم كه چگونه سران سپاه ايران  ميميدان 
دهـم كـه مـن      مـي امروز نشـان  . كنم  مي شانكشم و خوار و زار  زير مي

من با  پس تو همچنان در قلب سپاه بمان و ببين. شيرم و ايرانيان روباه
  ».كنم  ميايرانيان چه 

افراسياب كه چنين شنيد، اميدوار شد و پـس از برانـدازكردن بـر و    
تـو از پهلوانـان بـزرگ    ! اي مـرد «: باال و يال و كوپـال الكـوس گفـت   

پنـاه بـه ميـدان     پس نبايد كـه تنهـا و بـي   . توراني و پشت و پناه دليران
اه اميدش را از دست به تو برسد و سپ   ميمبادا كه از دشمن زخ. بروي
سوار را برگزين و با خودت به  به لشكر نگاه كن و گروهي زبده. بدهد

. هـم بشـكن   و آنـان را در  ا ياري آنها بر سپاه ايران بتـاز ميدان ببر و ب
ست رستم، اميد ما تنهـا بـه   چون پس از شكست پيلسم و فرار او از د

  ».بس وتو است 
لـي پـر كـين پـا بـه ميـدان       د سوار برگزيـد و بـا   الكوس هزار زبده

كنـان   او و سواران همراهش خروشنده و توفنده، گرد و خاك. گذاشت
دانسـت    الكـوس كـه مـي   . دبه نزديك ايرانيان رسيدنهاي بلند  و با نيزه

تـا بـا او نبـرد كنـد و از پـا       گشت  مين رستم است، در پي او ايرا همه
اند كـه  گرد  مي او همچنان چشم. درش آورد و دل تورانيان را شاد كند

برادرش رسـتم شـباهت داشـت،     به صورتش زواره كه. را ديد »زواره«
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گمان اين كه او رسـتم   الكوس به. نگاه الكوس را به سوي خود كشيد
ا در برابـرش  زواره كه دشمن ر. آماده نبرد شد رفت و است به سويش

  . ديد، با او درآويخت

  دار شير دژمبه نيزه به كر       زواره برآويخت با او به هم
. هايشان درهم شكسـت  دو پهلوان چندان با هم نبرد كردند كه نيزه

با . زواره كه پهلوان توراني را بسيار نيرومند و پر زور ديد، بيمناك شد
نبـردي سـخت   . اين همه از ميدان به در نرفت و دست به شمشير بـرد 

 كوشيد ديگري را با زخم شمشـير از   ميبا شمشير آغاز شد و هر كس 
. اني جز شكستن شمشيرها نداشـت پا درآورد، ولي كوشش بسيار ارمغ

شكست و هيچ يـك توانـايي     ميتنها نيزه و شمشيرها را ها  نازور پهلو
كـار را در   پيروزشدن بر ديگـري نداشـت، تـا ايـن كـه هـر دو چـاره       

كارگيري ابزار جنگي ديگري يافتند و چنين بود كـه گرزهـا بـه كـار      به
ره آشنا اميان الكوس پيشدستي كرد و گرز را با تن زو افتادند و در اين

  . كرد

  د زواره ستوهـم او شـه از زخــك  وه ـــبينداخت الكوس گرز چو ك
  به خاك اندر افتاد و خاموش گشت  به زين اندر از زخم بيهوش گشت 

الكوس به گمان اين كه رسـتم را ناكـار كـرده و از اسـب انداختـه      
 كند جداپايين پريد تا سر پهلوان را از تن  است، شاد و پيروز از اسب

غافل از ايـن كـه رسـتم از دور    . و با خبري خوش نزد شاه توران برود
  . ديده و در انديشه نجات جان برادرش است اين صحنه را

   پهلـوان  جهـان . رستم مانند آتـش بـه سـوي الكـوس زبانـه كشـيد      
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كـه بتـواني    گمـان كـردي رسـتم مـرده    ! كني نامرد  ميچه «: نعره كشيد
گونه دلير  وز در چنگال شير نيفتادي كه اينبرادرش را بكشي؟ گويا هن

  ». اي دارد پس باش تا به تو نشان بدهم نبرد با رستم چه مزه !شدي
الكوس از شنيدن سخنان رستم، دستش لرزيـد و خنجـر از كفـش    

تـن دردنـاك از جـا     زواره با ديدن برادر جاني تازه گرفـت و بـا  . افتاد
. را گرفت و او را بـر اسـبش نشـاند    بازوي زوارهرستم زير . ستبرخا

او . بود به چابكي بـر اسـبش پريـد    الكوس كه فرصت را مناسب يافته
از ياد برد و راه  نچه را كه از مردي و مردانگي نزد افراسياب گفته بودآ

ولي پيش از اين كه بتواند اسـبش را بتـازد، نيـزه    . فرار در پيش گرفت
. هـايش لرزيـد   دل الكوس تپيد و دست. برابر چشمش ديد رستم را در

. خود در دام افتـاده بـود   ،شكارچي. هيچ راه گريزي برايش نمانده بود
و بر زمين  بلند كرداز زمين را رستم نيزه را به كمربند الكوس زد و او 

  . كوبيد

  وران گروهـم شد جان تــپر از بي    زدش بر زمين همچو يك لخت كوه 
، ايرانيان فريـاد شـادي   آنگاه. از اين كار در شگفت ماندنددو سپاه 

شدن پهلـوان   پس از كشته. زده شدند كشيدند و تورانيان بيمناك و ماتم
به جنـگ  پيمان شدند كه  بزرگ توران، هفت پهلوان سپاه افراسياب هم

در پي آنان هم گروهي از سپاهيان . ان بردارندرستم بروند و او را از مي
افراسياب كه چنين ديد، سوار بـر  . هي الكوس به راه افتادندخوا به كين

امواج احساسات پهلوانان شد و براي برانگيختن هرچه بيشتر عواطـف  
ديديد رستم با الكـوس چـه كـرد؟    «: با لحني خاص گفت ،انساني آنها
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او  !خواهي الكوس كـاري نكنـيم   واي بر ما اگر زنده باشيم و براي كين
كنـد كـه     مـي بنابراين روانش زماني آرامش پيدا  دوست و يار شما بود،

بنـابراين درنـگ   . توز او را بكشـيد و نـزد او بفرسـتيد    شما دشمن كينه
 باره به رستم بتازيـد  نكنيد و پشت به پشت هم بدهيد و همگي به يك

   ».اش را به خنجر بدريد و سرش را به گرز گران بكوبيد و سينه
  . به سوي رستم تاختند پس از اين سخنان، پهلوانان توران

  اره رويــد يكبـبه رستم نهادن    د آواز اوي ـــچو لشكر شنيدن

  گريختن افراسياب از رزمگاه 

پس . رستم با هفت پهلوان توراني درگير شد و همه را به خاك انداخت
از آن هم نبردي سخت درگرفت و گروه بسياري از سپاه توران كشته 

دانست   مييدان جنگ را با نابودي برابر افراسياب كه ماندن در م. شدند
از آنها . و سپاهش هم در پي او فراري شدند راه گريز در پيش گرفت

، سان بدينترس جان، آنچه همراه آورده بودند به جا گذاشتند و 
ايرانيان، با غنايم جنگي بسيار، پيروز و شادمان راه ايران در پيش 

ن را نابود كند ولي انديشه بدش به افراسياب آمده بود تا ايرانيا. گرفتند
  . سپاه خودش برگشت

  ي زو تن آسان و ديگر به رنجــيك    ج ـن است رسم سراي سپنـچني
  ردم چرا غم خورد؟ــم منددرــخ    ذرد ــر اين و بر آن نيز هم بگب
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  خوان اسفنديار داستان هفت

  كشتن اسفنديار دو گرگ را ؛خوان اول

سب در جنگي كه بين ايران و توران در روزگار پادشاهي گشتا
درگرفت، دختران شاه ايران به دست شاه توران اسير و در جايي به نام 

اسفنديار پسر گشتاسب، براي رهايي . زنداني شدند» دژ رويين«
خواهرانش با سپاهي گران از شهر بلخ بيرون تاخت و به راهنمايي 

او رفت و . گرفت پيش راه توران در» كرگسار«اسيري توراني به نام 
ايستاد و به همراهانش هم  آنجادر . شد رفت تا جايي كه راه دو تا

خيمه و . پياده شدند و آرام گرفتند ها همه از اسب. دستور ايستادن داد
آنگاه به دستور . خرگاه بر پاكردند و به خوردن و نوشيدن پرداختند

به اسير  نينوشيداسفنديار، . را به نزدش آوردند ، كرگساراسفنديار
من ! خوب به سخنم گوش كن! اي مرد«: توراني داد و سپس به او گفت

پس اگر سخن راست . ژ به راهنمايي تو نياز دارمد در رسيدن به رويين
و  كشم ه توران را از تخت به زير ميبرساني، شا آنجابگويي و مرا به 
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ي، ميانت كن ولي اگر زبان به دروغ باز. رسانم تو را جاي او به شاهي مي
  ».گويي چيست كنم تا همه بدانند سزاي دروغ نيم مي را به خنجر به دو

اي شـاهزادة  «: كرگسار به اسفنديار چشم دوخت و به نرمي گفـت 
پس تو هـم همـان   . شنوي بدان كه از من جز سخن راست نمي! نامدار

خرسـندي سـري   با اسفنديار » .كاري را كن كه درخور پادشاهان است
ــت ــد و گف ــوده«: جنبان ــفنديار    آس ــون اس ــاهي چ ــه از ش ــاش ك دل ب

دژ كجاسـت؟   پس اكنـون بگـو بـدانم رويـين    . زند شكني سر نمي پيمان
گزنـد   براي رسيدن به آنجا، چند راه هسـت؟ از كـدام راه آسـان و بـي    

چند فرسنگ راه است؟ چند تن سپاهي  آنجارسيد؟ تا  آنجاشود به  مي
دانـي بـرايم    دژ مي  هر چه درباره  ه جز اينها،بكند؟  نگهباني مي آنجااز 

  ».بگو
خواهي بـه تـو    اكنون آنچه مي  پي، اي شاهزادة نيك«: كرگسار گفت

البته سه راهـي   ؛رسيد دژ رويينشود به  بدان كه از سه راه مي. گويم مي
رسـي و   مـي  آنجااز يكي سه ماهه به . كه هر كدام ويژگي خود را دارد

ز كنار شهر و آبـادي و آب و گيـاه   در راه نخست ا. از ديگري دو ماهه
كنـي، ولـي    البته در راه با سربازان توراني هـم برخـورد مـي   . گذري مي

تـر اسـت،    در راه دوم كه كوتاه. چنان نيست كه برايت دردسرساز باشد
بنـابراين بـراي   . شـود نـه آبشـخوري بـراي چهارپايـان      نه گياه پيدا مي

و سـرانجام راه  . شويد يخوردني و آشاميدني سخت نيازمند و گرفتار م
ولي خـب،  . رساند مي دژ روييناي به  سوم است كه تو را در پايان هفته

  :چون اين راه ،خواهد تا از اين راه بگذرد مرد مي
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  كـه از چنگشـان كـس نيـابـد رهـا  اـپر از شير و گرگ است و نر اژده
  ـرفزون اسـت هم ز اژدهــاي دليــ  رـفريب زن جادو از گـــرگ و شي

  كه چون بــاد خــيزد بدرد درخـت  اي سخـتــبيابان و سيمرغ و سرم
  دـه دژ ديد از آن سان كسي نه شنيـن  دـآيد پدي دژ رويينوز آن پس چو 

آن سپاه  در. رسد بله، برج و باروهاي اين دژ شگفت از بلندي به ابر مي
و در گرداگردش رود آب روان است و چشم  و ابزار جنگي بسيار است

رودها چنان بزرگند كه اگر شاهزاده بخواهد از . شود ديدنش خيره مي از
بايست سوار كشتي بشود تا خود را به دشت آنسو  دژ به شكار برود، مي

هم دار . وجود دارددژ همانند يك شهر است و همه چيز در آن . برساند
هم گداختن آهن و جهت   و درخت و زمين كشاورزي دارد، هم كوره

كسي  ربنابراين اگ. هاست آنچه مورد نياز زندگي انسان آسياب و هر
كند كه بخواهد از بيرون  صدسال در آنجا بماند، به چيزي نياز پيدا نمي

اكنون خود داني كه چگونه  .اين است دژ رويينبه هر روي، . بياورد
  ».برساني آنجابتواني خود را به 

خـود   اسفنديار كه چنين شنيد، كار را بـس سـخت ديـد، پـس بـه     
مـا جـز   «: او پس از دقايقي انديشه گفت. پيچيد و زماني خاموش ماند

چون در جهـان، راه كوتـاه   . اي نداريم اين كه از راه كوتاه برويم، چاره
  ».بهترين است

اي شـاهزاده، در ايـن راه بـه هفـت     «: كرگسار لبي ورچيد و گفـت 
خوري و گـذر از هفـت خـوان هـم بـه زور بـازو و نعـره         مي خوان بر

كه در اين راه از جانشـان گذشـتند و    افراديكشيدن ميسر نيست؛ بسا 
  ».به چيزي نرسيدند
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همراه من باش تـا دل و زور مـرا   . تو نگران نباش«: اسفنديار گفت
اكنـون بگـو بـدانم    . چون آنها كه جان باختند اسـفنديار نبودنـد   ،ببيني

كرگسار  ».آيد تا راه پيكار با او را بدانم نخست چه چيزي سر راهم مي
دو گـرگ نـر و   . شـوند  نخست دو گرگ در برابرت آشكار مـي «: گفت

هـا در سرشـان    ماننـد گـوزن  . ماده كه هر كدام چون پيلي سترگ است
دو دنـدان دارنـد انـدازه    . توانند با شـير مبـارزه كننـد    شاخ دارند و مي

  ».اند باال بلند و گردن افراشته و الغرميان و جنگنده. هاي پيل دندان
ان كرگسـار كـه بـه پايـان رسـيد، بـه دسـتور اسـفنديار او را         سخن

آنگاه اسـفنديار كـاله كيـاني را    . بردند همچنان كه در بند بود، به چادر
بانـگ شـيپور و   . بر سرگذاشت و آماده و شاد به سپاه فرمان رفـتن داد 

  .كوس به آسمان رفت و سپاه با اميدواري به سوي توران تاخت

  ـر آبـاد و شـادكهمـي رفـت با لش  ران نهاد سوي هفت خوان رخ به تو
يك منزل كه راه پيمودند، اسفنديار يكي از فرماندهان بزرگ سـپاه  

برادر اسفنديار و از مـردان زيـرك و   » پشوتن«او . را نزد خود خواست
در نبـود مـن   «: اسـفنديار بـه پشـوتن گفـت    . روزگـار بـود   كارآزموده

روم و شما آرام آرام از پشـت   من از پيش مي. فرماندهي سپاه با توست
. خواهم پيشاپيش سپاه بروم تا ببيـنم راه چگونـه اسـت    مي. آييد سر مي

. نكند كه كرگسار دروغ گفته باشد و همگي در كام مـرگ فـرو بـرويم   
خواهم اگر در اين راه گزندي هست تنها بـه مـن برسـد و ديگـران      مي

  ».دچار آن نشوند
به پشوتن، جامة جنگي بر تن  هاي شايسته اسفنديار پس از سفارش
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» شـبرنگ «شمشير را بر كمربند كياني آويخت و سوار بر اسـبش   ،كرد
شد و براي گذر از خوان نخست و رويارويي با گرگ خونخوار به راه 

ايراني رفت و رفـت تـا در بيابـاني خشـك و بـي دار و        شاهزاده. افتاد
لـوت و  هـا هـم در آن دشـت خ    گـرگ . ها را از دور ديد درخت گرگ

هـاي   ترسناك چون آدميزادي ديدند به سـويش دويدنـد تـا بـا دنـدان     
اسـفنديار كـه   . اش كننـد  تيزشان يال و كوپال او را بدرند و تكـه پـاره  

شـود،   ها به او نزديك بشوند كار برايش سخت مي  گدانست اگر گر مي
ها براي رسـيدن بـه    تالش گرگ. كمان به زه كرد و آنها را به تير بست

داشـتند تيـري    ار بيهوده بود، چون با هر گامي كه به پيش برمـي اسفندي
و چنين بود . كرد نشست و پاهايشان را سست مي جانسوز بر تنشان مي

دو جـانور  . بـود  كه تا نزديك او رسيدند توان و جاني برايشان نمانـده 
پيكر و ترسناك در چند گامي اسفنديار به خاك در غلتيدنـد و دم   غول

شان به جاي تـن اسـفنديار در زمـين فـرو      هاي بلند نداند. در كشيدند
بر سرشـان   ،هاي واپسينشان برخاسته بود زدن رفت و خاكي كه از نفس

  . نشست
 بـا . يـر آمـد  اسفنديار كه چنين ديد، افسار را كشيد و از اسب بـه ز 

. جـدا كـرد   شانها را از تن چابكي شمشير را از نيام بركشيد و سرگرگ
ها فـواره زد و خـاك را گـام در گـام      گلوي گرگخوني سياه رنگ از 

  .آلود كرد گل
هاي آن دو جانور ترسناك خيره مانـد، آنگـاه    اسفنديار دمي به الشه

بـه  . شمشير و دست و روي را شست و به جاي خشك و پاكيزه رفت

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان       50

 

كشـيد خيـره شـد و بـا      افق خونرنگ كه خورشيد را در كامش فرو مي
  :را آغاز كرددلي دردمند نيايش با آفريدگار 

  و هـوش و هـنر تو دادي مرا زور    همـي گـفـت كـه اي داور دادگـر 
  ايـتو باشي به هر نيكويي رهنمـ    دان خاك جايـرا ب 1دداني تو كرد

اسفنديار در غروب خورشيد بـا حـال و هـوايي آسـماني بـا ايـزد       
ديدن آنان با . راز و نياز بود كه پشوتن و سپاه از راه رسيدند درنياز  بي

ها انگشت به دندان گزيدند و بـا شـگفتي بـه     مانند گرگ هاي كوه الشه
  :هم نگاه كردند و گفتند

  كه جاويد باد اين دل و تيغ ودست  كه اين گرگ خوانيم يا پيل مست«
ها  پهلوان آنگاه ».به راستي كه او پهلواني بزرگ است و سزاوار شاهي

نديار را با شكوه بسيار به اي آماده كردند و اسف پيش دويدند و سراپرده
اي گستردند و به خوردن و  سفره. بردند و در جايگاه واال نشاندند آنجا

  .آشاميدن پرداختند

  كشتن اسفنديار شيران را؛ خوان دوم

همه از پيروزي اسفنديار شاد و خندان بودند، جز كرگسار كه اندوهگين 
بسته  را دست در اين حال به دستور اسفنديار كرگسار. خون بود و دل

هايش را  به او داد و پرسش  نوشيدني اسفنديار باز هم. نزدش آوردند
سخن بگو تا بدانم در گام دوم چه چيز شگفتي ! خب مرد«: آغاز كرد

  »؟شوم رو مي بينم و با كدام جانور روبه مي

                                                 
  جانور درنده : دد. 1
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 ؛آيـد  در خوان ديگر شير به جنگت مي! اي شهريار«: كرگسار گفت
  نارار از چنگش را نـدارد و شـهباز در آسـم   شيري كه نهنگ توانايي ف

آنچنان كـه كرگسـار از درنـدگي و    » .كند يي كه آن باشد، پرواز نميجا
كرد، ولي  ترس در دل هر كسي خانه مي  گفت، توفندگي شير سخن مي

اي تـوراني  «: دانست، خنديـد و گفـت   اسفنديار كه اين را به خوبي مي
س باش تـا فـردا ببينـي كـه     پ. پس از گرگ نوبت شيرهاست! ناسازگار

  ».دارم مي كنم و آن را از سر راه بر چگونه با شير خونخوار نبرد مي
اسفنديار به سـپاه دسـتور     چون شب چادر تيره بر سر بيابان كشيد،

كه در بامداد به بيابـاني   سپاه در راه بود، تا اين ،سراسر شب. رفتن داد
شد و به سـراغ   اه جدا ميبايست از سپ اسفنديار مي اينجاو در  رسيدند
پس در هنگام رفتن باز هم پشوتن را نزد خود خواسـت  . رفت شير مي

اسفنديار رفـت تـا بـه    . ها كرد و سپاه را به برادر سپرد و به او سفارش
البته او به جاي يـك شـير، دو شـير نـر و مـاده در      . نزديك شير رسيد

. دان نشان دادنـد شيرها با ديدن اسفنديار به او چنگ و دن. برابرش ديد
يد و به سوي اسفنديار خيـز برداشـت تـا او را بـدرد،     رّآنگاه شير نر غُ

مـد و  ولي شمشير اسفنديار در ميان آسمان و زمين بر پيكرش فـرود آ 
  .كارش را ساخت

  م كردـــدل شير ماده پر از بي    ردــسر تا ميانش به دو نيم ك ز
ر شد، ولي آن هم پـيش  و ان به اسفنديار حملهرّماده شير آشفته و غُ

از اين كه به اسفنديار آسيبي برساند، با شمشير پهلوان از پا درآمد و به 
تـن شسـت و    و شيرها كه از پـا درآمدنـد، اسـفنديار سـر    . خاك افتاد
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پشوتن و . در اين هنگام سپاه از راه رسيد. آفريدگار را به بزرگي ستود
ـ آفـرين گفت  شده به اسفنديار ي كشتهسپاهيان با ديدن شيرها د و او را ن

خيمه و خرگاه بر پا كردند و اسفنديار   آنگاه. نستندنامدار روي زمين دا
در پـي آن  . سـرا و چـادر بـزرگش بردنـد     را با بزرگي و شكوه به پرده

در اين حال، به . داشتنخوان گستردند و بر آن خوردني و آشاميدني گذ
دسـت بسـته و دو    ديار كرگسار هم در برابرش آماده شـد، ندستور اسف

بـه او دهـد و در     كمي نوشيدنيزانو نشسته تا اسفنديار چون هر شب 
  .او سخن راست بشنود خبري از حال مستي و بي

  كشتن اسفنديار اژدها را ؛خوان سوم

خب، از ديدار فردا چه داري؟ و كدام «: اسفنديار، از كرگسار پرسيد
  »؟در آرزوي ديدن و خوردن من است جانور

از آتش دل گـواهي   هكه بيش از اثر باد با رخساري گلگونكرگسار 
گذرگاه  دو بزرگ، تو در  اي شاهزاده«: خن آغاز كرد و گفتداد، س مي

سخت، چون آتش به يـك بـاره زبانـه كشـيدي و جـان دشـمنانت را       
رنج و  فردا روز. سوزاندي، ولي بدان كه فردا چون ديگر روزها نيست

تر از گرگ  آيد، بسيار بدتر و ترسناك ت ميدشمني كه سر راه. بالست
پيكـر و   چون فردا در منزلگاهي ديگر تو با اژدهـايي كـوه  . و شير است

اش  م آتشـين و سـوزنده  جـانوري كـه بـا د    ؛شوي رو مي آور روبه ترس
جـان   و بـي در ميان هوا خشك  را ماهي را در ژرفاي آب دريا و پرنده

  :كشد كند و به كام مي مي

  ت اندام اوــيكي كوه خاراس      از كام او همي آتش افروزد 
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كوتاه  ولي نور ترسناك و مرگ آفرين، سخن بسيار استجا ايندربارة 
از مرگ و نيستي رفتن نور رفتن، به پيشبجا اينبه سراغ  سخن اين كه،

تو ! خواهي چنين كني؟ اي شاهزاده من در شگفتم كه تو چرا مي. است
وان وچشم و چراغ دليران، پس ر جواني و پهلوان، خردمندي و روشن

بايست زنده بماني تا به جاي پدر پيرت بر تخت تكيه بزني و  مي
بنابراين با جانت سودا نكن و . كشورت را با خردمندي اداره كني

همين راهي كه آمدي برگرد كه بيا و پند مرا بپذير و از . روانت را ميازار
ي كه به تو به كسانهم و اي  چنين كني، هم به خودت نيكي كرده اگر

دارند تا در كنار تو روزگار و آيندة خوش و خرم  اند و آرزو اميد بسته
  » .و روشني داشته باشند

بيهوده كوشـش نكـن   «: اسفنديار به سخنان كرگسار خنديد و گفت
كـه   دنندا چون همه مي. از راهم باز بداريات مرا  كه با سخنان دوستانه

. زداشت بايـد بـه آن راه پـا گذاشـت    هرگاه دشمن كسي را از راهي با
بينـي كـه بـا آن     بنابراين فردا و در جايگاهي ديگر  همـراه منـي و مـي   

  :كنم اژدهاي خونخوار چه مي

  ر تيزم نيابد رهاـــز شمشي      ببيني كه در جنگ من اژدها
  ».دارم، چه تو بخواهي، چه نخواهي بله، من اژدها را هم از ميان برمي

خاموشـي بـر   ان اسفنديار نااميد شد و مهـر  كرگسار از شنيدن سخن
به فرمـان  . اي كشيد براي رزم با اژدها نقشه پهلوان جوان آنگاه. لب زد

 اي بـزرگ سـاختند؛   و گردونـه  داسفنديار درودگرهـا گـرم كـار شـدن    
اي چـوبي كـه گرداگـرد آن را شمشـيرهاي تيـز و برهنـه كـار         گردونه

  .گذاشته بودند
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ارهـا روي آن صـندوق   د آمـاده شـد، نج  مانن گرد و گوي  چون ارابه
گوي و صندوق كه فـراهم آمـد، دو اسـب    . دچوبي زيبايي كار گذاشتن

 دها بسـتن  هايي چرمي و استوار به اسب گزيده آوردند و آنها را با تسمه
هنگامي كه همه چيز آماده شد، اسفنديار بـراي آزمـون    .و يدك كردند

چرخـي كـه   . ه راه انداختبرا ها  در صندوق نشست و اسب ،ابزار كار
  . زد و همه چيز را آماده ديد شادمان شد و به نزد سپاه رفت

اكنون شب فرا رسيده بود و سياهي بر كوه و دشت دامـن گسـترده   
سـپردن بـه راه و رسـيدن بـه      هـاي ديگـر هنگـام دل    چون شـب  و بود

. بود اژدها در آن چشم به راه پهلوان جايگاهي كه ؛منزلگاهي ديگر بود
اسـفنديار و  . فنديار بر اسب نشست و سـپاه از پسـش بـه راه افتـاد    اس

  .شكافتند و به روز رسيدند اسپاهش با اميد به پيروزي، دل شب تيره ر
در تابش نخستين پرتو خورشيد پشوتن بـا بزرگـان سـپاه بـه نـزد      

اسفنديار جامة رزم پوشيد و سـپاه  . اسفنديار شتافت تا او را بدرقه كند
ق نشست وصند و به همه بدرود گفت و بر گردون .پردرا به پشوتن س

مدتي كه راه پيمود، صداي . ا را به سوي اژدها به راه انداخته و اسب
بـود  و چنين . ه گوش اژدها رسيدها ب م كوبش اسبچرخ گردونه و س

  :كه

  تو گفتي كه تاريك شد هور و ماه  كوهـي سياه  وآمـد چـ راند  جــاي ز
  ـش بـرونامهمي آتش آمـد ز كـ  ونـتابان زخ دو چشمش چو دو چشمه

  گـاههمـي كـرد غـران بـدو در ن  ـاه رده چـو غـار سيـدهــان بــاز كـ
  د و دم در كشـيدـبه يـزدان پناهي   دــي بديفتچــو اسـفنـديـار آن شـگ
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او  .در شگفتي و حيرت فـرو بـرد   را ديدار ناگهاني اژدها، اسفنديار
آفرين بود كه اژدها با  و رويارويي با جانور مرگجويي  چاره  در انديشه

مجـالي بـراي   . يك حركت ناگهاني دو اسب و گردونه را در كام كشيد
ا ه او هم چون اسب جنبيد، بود و اگر اسفنديار دير ميانديشيدن نمانده 

. شـد  گرفت و كار بـر او سـخت مـي    در دهان غار مانند اژدها جاي مي
  .كرد و كاري مي گرفت بايست تصميمي مي پس مي

ولـي در   ،اژدها تالش كرد گردونه و صندوق را در گلو فـرو ببـرد  
هاي جاسازي شده در گردون سـر بـر    اين كار ناكام ماند، چون شمشير

اژدهـا انـدوهگين و    .دنور فـرو رفتنـ  جـا  نابه دهـ  وو از هر س دآوردن
توانست چيزي را كـه بـه كـام     نه مي ،ناتوان در كار خود فرومانده بود

چند بار سرش . فرستادنش را داشت نه توانايي بيرون ،كشيده، فرو ببرد
، ولي بـا  نش را باال و پايين آوردارا به اين سو و آن سو چرخاند و ده

 درفتنـ  در دهان و گلويش فرو ميبيشتر  ،اهر جنبش و تكاني شمشيره
اكنـون خـون   . زد و سوزش و درد بيش از پيش بـه جـانش نشـتر مـي    

امش را كـ باري راه گلويش را در پيش گرفته بـود و  دهانش چون جوي
  . كرد چون زهر تلخ مي

اسفنديار كه ناتواني و بيچارگي اژدها را ديـد، فرصـت را مناسـب    
 بـر سـر   با شمشـير تيـز  . ردونه، بيرون پريديافت و از صندوق روي گ

 .اژدها لرزيد و بـر خـاك غلتيـد   . اژدها كوبيد و مخش را از هم پاشيد
از آن  .هانش بر خاك ريخت و از آن بخـاري برخاسـت  خوناب زهر د

  . بخار دود مانند، اسفنديار بيهوش شد و بر خاك افتاد
آلود در كنار اژدهـا افتـاده بـود كـه      تني خون پهلوان جوان با سر و
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جنبش اسفنديار  ن با ديدن پيكر بيناآ .دپشوتن و سپاهيان از راه رسيدن
پشوتن بـا دلـي پـر درد و     .ه پنداشتندشان بر آمد و او را مرد آه از نهاد

هـا را رهـا    سپاهيان هم اسـب  .د به نزديك اسفنديار رسيدرخساري زر
نـار  كپشـوتن   .و ناالن و گريان گرد راهبر بزرگشان حلقه زدنـد  دكردن

از پـرش رگ و  . پيكر اسفنديار نشست و دست او را در دست گرفـت 
تـرس از دل   .گرماي دستش دانست كه او زنده است و بيهـوش شـده  

اسـفنديار تكـاني   . بيرون كرد و بر سر و صورت پهلوان گالب پاشـيد 
 مـرده  دلاو چون يـارانش را پريشـان و   . هايش را گشود خورد و چشم

اندوه از دل به در كنيد كه از اژدها بـه مـن   « :با صدايي رسا گفت  ديد،
  : گزندي نرسيده و تنها از دود زهرش بيهوش شدم

  »رــز زخمش نيامد مرا هيچ به  از دود زهر كه بيهوش گشتم من 
ـ  آنگاه ن در آب شسـت و جامـة پـاكيزه    از جا برخاست و سر و ت

 جان رفته به تن سپاه باز آمـد . و آفريدگار يگانه را ستايش كرد پوشيد
ـ    يانآنگاه سپاه. ها گشاده و خندان شد چهرهو  و  دبه يـاد اژدهـا افتادن

و ترسناك اژدهـا   آسا دن الشه كوهبا دي. چرخيد ها به سوي جانور نگاه
ـ  داز شگفتي لب به دندان گزيدن اسـفنديار چـه كـرده     دو تازه فهميدن

ـ   پس به او آفـرين . است و خـدا را سـپاس كـه اسـفنديار را      دهـا گفتن
همه از پيـروزي اسـفنديار بـر اژدهـاي      .برايشان زنده نگه داشته است

انـدوه بـود و     ه، جز كرگسار كه دلش خاندنابكار شاد و خوشدل بودن
  . روانش به ستوه
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آنگاه به فرمـان  . نشستند گوو در اين هنگام بزمي آراستند و به گفت
  .اسفنديار كرگسار را نزدش آوردند

  كشتن اسفنديار زن جادو را ؛خوان چهارم

يين و در نشسته بود و كرگسار در پا اسفنديار در باالي سراپرده
زده بودند و چشم به دهان او  اسفنديار حلقه ياران گرداگرد. برابرش

دوخته بودند تا با پرسش از كرگسار چگونگي كار فردا را برايشان 
اهي ژرف بند توراني نگ اسفنديار كه چنين ديد، به مرد در .آشكار كند

به ياد دارم، ديروز به من پندها دادي كه با «: پوزخندي زد و گفت كرد،
لي سخنت واژگونه شد و و ،ازمرو نشوم  و جانم را نب اژدها روبه

بگو بدانم فردا و در  اكنون ،بخُ .نابكار به دست من جان داد اژدهاي
درد از كجاست  ؟مشو رو مي آيد و با كه روبه ش ميچه پي جايگاه ديگر

  »و دردآور كيست؟
بدان كـه فـردا و در منزلگـاهي    ! پيروز  اي شاهزاده«: كرگسار گفت

هـاي بسـياري دارد و    زن توانـايي اين . آيد ديگر زن جادو به پيشت مي
پيش از تو هم با مردان جنگي و سپاهيان بسياري رو به رو شـده و بـا   
نيروي افسون همه را پيچانده ولي تا كنون كسـي بـر او پيـروز نشـده     

تواند بيابان خشك را چون دريا تـازه   چون او با نيروي جادو مي ،است
ـ و پرآب كند و يا به خورشيد دسـت   ن كارهـاي شـگفت   او چنـا . دياب

  .اند را بر او گذاشته» غول«كند كه نام  مي

  به زور جواني مشو پيش دام    را غول خوانند شـاها به نامو
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پس جواني نكن و اكنون كه بر اژدها پيروز شدي برگرد، نكند كه از 
ايت ه ر نبري و جان بر سر بلندپروازيدست زن جادو جان به د

  ».بگذاري
بهتر است شكيبايي كني و فـردا  «: د و گفتاسفنديار به كنايه خندي

چـون بـه يـاري    . پس از رويارويي من با زن جادو آنچه ديدي بگويي
كنم  رسانم، و كاري مي خداي يگانه من سر زن جادوگر را به خاك مي

  .بشكند كه پشت هر چه جادوگر

  »كه پشت و دل جادوان بشكنم      مــكه من با زن جادوان آن كن
زهاي ديگر به شب رسيد و باز هـم اسـفنديار   آن روز هم چون رو

افـروز بـه    راهسپاري شبانه را آغاز كرد و بـا سـرزدن خورشـيد جهـان    
او در . در اين هنگام اسفنديار از يـاران جـدا شـد    .منزلگاه ديگر رسيد

حالي به يارانش بدرود گفت كه در يك دسـت جـام مـي و در دسـتي     
. ا بـه شـگفتي وا داشـت   و با اين كار سـردارانش ر  ر داشتديگر طنبو

  .شنرود يا به ج اسفنديار به جنگ مي: پرسيدند چون آنها از خود مي
اي سـبز و   بيشـه  اي رسـيد؛  ان رفت و رفت تا به بيشهاسفنديار جو

زميـنش را  . همه جا سبزينه بود و گـل و اللـه   .خرم چون بهشت برين
 هاي رنگ به رنگ پوشانده بودند و آسـمانش را درختـان شـاخ در    گل

هـا   هها پشت به پشت هـم داده و شـاخ   درخت. شاخ كشيده و گسترده
همـان خودشـان كـرده    مشانه به شانه هم گذاشته بودند و خورشـيد را  

  .بودند و چنين بود كه نيزة زرين خورشيد توان گذر از آنها را نداشت

  اي چون گالب به هر جايگه چشمه    ابــآفت ودرــنديد از درخت ان

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 59       خوان اسفنديار داستان هفت

 

را  آسـا  اي از آن بيشـه بهشـت   فرود آمد و چشمهاسفنديار از اسب 
جام مي را در برابرش نهـاد و طنبـور را   . برگزيد و در كنار آن نشست

  :در برگرفت و با صدايي رسا و آوايي سوزناك چنين خواند

  گسار ميي و ــكه هرگز نبيند م  ار ــاسفندي رتــخابد همي گفت
  اــالهـا نـيـابـد رهز چـنـگ ب    نبيند جـز از شـيـر و نـر اژدهـا

تا كي من بايد در بند اندوه و گرفتاري و جنگ باشم و روي ! خدايا
گويي در سرنوشت من جز بدبختي نيست و هميشه  !؟خوشبختي نبينم

گرفتار باشم و بايد در كوه و بيابان و در چنگال جانوران و درندگان 
ا با او هم همسري داشتم و دمي رشد اگر من  ميچه . روي خوش نبينم

... گذاشتم كردم و رازهاي دلم را با او در ميان مي خوشي سپري مي به
بايد تنها و  خدايا تا كي من !ه با من چها نكرديكاي روزگار چه بگويم 

  »!؟يار و همراه باشم بي
زن جادو كه در همان نزديكي بود با شنيدن صداي اسفنديار، چون 

گويي دگـر  . خوب شد« :دلشاد شد و با خود گفت. گل بهاري شكفت
رو پـس   زن زشـت » .با شكوه آمده تا به دامم بيفتد و بار پهلواني بزرگ

پشت هم چيزهايي نوشت و زيـر لـب   . نيرنگ آغاز كرد ،از اين سخن
. اي خوبرو و مشـكين مـو درآورد   خود را چون دوشيزه آنگاهخواند و 

ـ      . تزن جادو از كمينگاه بيرون آمد و خرامـان بـه سـوي اسـفنديار رف
و آوا و صـدا   تـر  پهلوان ايراني با ديدن جادوگر زخمه به ساز را افزون

اي خـداي بـزرگ از تـو    «: تر كرد و چنـين خوانـد   را دلكش و آهنگين
من در پي همسري در ميـان  . من گوش سپردي  سپاسگزارم كه به گفته
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 .بـه مـن رسـاندي    خانه و كشورم بودم و تو آن را در بيابـان و دشـت  
  » .ارمسپاسگزخدايا از تو 

شـنيدن آواز اسـفنديار شـاد شـد و در برابـرش       با زن جادو  باري،
كردن حال جادوگر جامي پر مي بـه او   اسفنديار براي دگرگون. نشست

حالي ديگر يافت، اسـفنديار آرام و نهـان از   ،  وقتي جادوگر از باده. داد
زنجيري كـه از زرتشـت بـه     ؛چشم او، زنجيري را به گردنش انداخت

تـوان   سـان  بـدين . خاصيت ضد جادويي داشت و تاسب رسيده بودگش
ه رخسار واقعـي خـويش   گري از زن جادو رخت بربست و او ب افسون

  . برگشت

  سر و موي چون برف و روي سياه    ده پيـري تـباهــنبه زنجير شد گُ
اسفنديار خنجر بر كشيد و با چـابكي سـر زن جـادوگر را از     آنگاه

  ن شد؛ادوگر يكباره همه چيز دگرگوبا مرگ ج. تن دور كرد

  رو خيره گشتاند  سان كه چشم بدان    ان تيره گشتچو جادو بمرد آسم
  يـد و مـاهوشـيـد ديـدار خـورشپب  رآمـد سـياهيكـي بـاد و گردي ب

كــردن و بازگشــت  پــس از فرونشســتن غــرش آســمان و فــروكش
تن بـا  پشـو . پشوتن و سـپاه از راه رسـيدند   ،آرامش به زمين و آسمان

به راستي كـه  ! پهلوان   اي شاهزاده«: او را ستود و گفتديدن اسفنديار 
تو پهلواني بزرگي و هيچ كس را يـاراي برابـري و رويـارويي بـا تـو      

نـه جـادو و شـير و     ،آورد نه نهنگ زخم شمشيرت را تاب مـي . نيست
اميدواريم هميشه سـرفراز بمـاني كـه مـا نيازمنـد مهـر       . گرگ و پلنگ

  »!توايم
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  دستور داد در همان بيشه آنگاه سفنديار خدا را سپاس گفت وا
  .آسا چادرها را برافراشتند بهشت

  كشتن اسفنديار سيمرغ را ؛خوان پنجم

اش تكيه زده بود، به  درحالي كه به پشتي درون سراپرده اسفنديار
 ،آورده جانت را به درد دانم كه مرگ زن جادو دل و مي«: كرگسار گفت

فردا و در  اكنون بگو بدانم. نيست ش از اين چشمداشتييولي از تو ب
مد دگرگون از باده، به سخن آ كرگسار »آيد؟ جايگاه ديگر چه پيش مي

و بدان كه در جايگاه ديگر، كار بر تو دشوارتر است  ،اي شاه«: و گفت
رسي كه از  تو در جايگاه ديگر، به كوهي مي .دشمنت از جادوگر تواناتر

او . ندك بر فراز آن مرغي فرمانروايي ميان كشيده و بلندي سر به آسم
در توانايي و  .پيكر و پيكارجوست اي كوه كه سيمرغ نام دارد، پرنده

  :جنگندگي او همين را بگويم كه
  ز دريا نهنگ و به خشكي پلنگ    اگـر پـيـل بيند برآرد به چنگ

ن يكي رو شدي كه در زمين بودند، ولي اي به تو تاكنون با دشمناني رو
ي آسمان است و اجاي او در بلند. از همة آنها برتر و در آسمان است

. تو در زمين پست، پس دسترسي او به تو آسان است و كارت سخت
 گذشته  ناز آ. زن جادو ندان و از او بترس بنابراين او را چون گرگ و

هايي كه چون خودش بزرگ و  تنها نيست و دو بچه هم دارد؛ بچه او
رو نيستي، با سه سيمرغ بايد  پس تو با يك سيمرغ روبه .دنيرومندن

بنابراين بيا و جانت را به آساني نباز و از . دست و پنجه نرم كني
  ».همينجا برگرد تا رنج بر تو آسان شود

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان       62

 

گـويي انتظـار   . كرگسار خاموش شد و به اسفنديار چشـم دوخـت  
ولـي   ،پـذيرد او را ب  داشت، پهلوان از سخنانش ترسيده باشد و خواسته

. گفتار اسفنديار چون آب سردي بود كه بر آتش كينه دل او ريخته شد
كـه مـرا    يكوشـ  بيهـوده مـي  «: داد و گفـت  اي بلند سـر  ار خندهاسفندي

هاي او را بـه   تير جانسوز بال با روم و من به جنگ سيمرغ مي. بترساني
  :آنگاهاندازمش و  دوزم و از آسمان به زمين مي هم مي

  »باال به خاك اندر آرم سرش ز    شير هندي برشه شـمـم بدربِ
پهلـوان چشـم بـه راه فـردا     . كرگسار از سخن اسفنديار نوميد شـد 

ا از سـر  رو شـود و خـوان پـنجم ر    بـه  پيكـر رو  غول  دوخت تا با پرنده
 .دو بـه روز رسـيدن   داسفنديار و سپاهش شب تيره راه سپردن. بگذراند

و دشـت، اسـفنديار    شدن كـوه  روشنافروز و  خورشيد جهان با سرزدن
بار ديگر و چون هر روز سپاه را به پشوتن سپرد و بـا همـان اسـب و    
صندوق و گردون كه به جنگ اژدهـا رفتـه بـود، بـه سـراغ سـيمرغ و       

اسب راند تا به كوهي  او چون باد. جنگنده رفت  رويي با آن پرنده رويا
وه، اسب و گـردون را  سار ك در سايه. ساييده رسيد بلند و سر به آسمان

چگونه و از چـه راهـي بـا آن    نگه داشت و سر به دامن انديشه برد كه 
در اين حال، دل را به نام خـدا  . رو بشود بزرگ و تيزچنگال روبه  پرنده

اسفنديار همچنان در خانـه انديشـه   . و از او ياري خواست دروشن كر
ـ   ،بود كه سيمرغ از فراز كوه س آن بـود،  صندوق و سپاهي را كـه در پ

ها را باز كرد و بـه   پس بال. و چنين بود كه در انديشه چاره برآمد. ديد
  .سوي صندوق به پرواز درآمد
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  مانده پيدا نه ماه دنه خورشـيد بـ    آمــد چـو ابـر سـيــاه رانـد كوه ز
آنسان كه نخجير گيرد پلنگ رــب    گـرد به چنــد كه گردون بگيبدان ب  

  نـمانـد هـيچ سيمرغ را زور و فر    دو بـال و دو پـرر آن تـيـرهـا زد ـب
كنـد و بـه    سيمرغ آمده بود تا مانند پلنگي كه خرگوش را شكار مي

ن و صندوق را به چنگال بگيرد و بـه آسـاني بـه    وگيرد، گرد دندان مي
اي زهـرآگين   هدانست كه آن گردون چـون طعمـ   آسمان ببرد، ولي نمي

شـير كـار گذاشـته شـده و همـين      تير و شم است و در چهار سوي آن
جـان   سسـت و نيمـه   د كه بال و پرش را بريدند و او راها بودن شمشير
  چكـان بـر زمـين افتـاد،     وقتي سيمرغ زخمي و سست و خـون . كردند

اسفنديار از صندوق بيرون جست و با شمشير، زخمي كاري بـر او زد  
  .رفت و جان از تنش بيرونسر كه هوش از 

و بـه   اسفنديار خداوند را سـپاس گفـت   ،مرغشدن سي پس از كشته
شوره و پريشاني از سپاهيان رخت  ، دلاز آن سو. آسودگي نفسي كشيد

ـ   آنهـا بـه نزديـك     .دبربست و آنها شيپور پيروزي را به صـدا درآوردن
ـ رو و سر داسفنديار كه رسيدن اي  و پرنـده  دي پهلوان را پر خون ديدن

  .نده بودكه پيكر بزرگش تن دشت را پوشا

  ش تو گويي كه هامون نبودرّز پ    زمين كوه تا كوه جز خون نبود
چـون  . او را بسيار سـتودند   دلواني اسفنديار را ديدنپهسپاهيان كه 

 ،به خود لرزيدخبر پيروزي اسفنديار به گوش كرگسار رسيد، از خشم 
در ايـن هنگـام    .رخسـارش چـون الجـورد شـد     دلش پر درد و رنـگ 

ردة اسفنديار را آماده كردنـد و او را بـا شـكوه    پشوتن و سپاهيان سراپ
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وار  اسفنديار در باال نشسـت و سـرداران پروانـه   . فراوان در آن نشاندند
ـ   و د آنگـاه خـوان گسـتردن    .دبه گرد شمع وجودش به گـردش درآمدن

. جشـني آراسـتند   و براي پهلـوان خوردني و آشاميدني در آن گذاشتند 
ا فروكش كـرد،  ه گاه كه سخنگو گرم شد و آنو چندي مجلس از گفت

  .آوردند شبه دستور اسفنديار كرگسار را به نزد

  گذشتن اسفنديار از برف ؛خوان ششم

به سخن باز كند اسفنديار سه جام مي به كرگسار داد تا پس از آن لب 
چون اسفنديار حال . ها را بر زبان بياورد راه گفتني  و درباره ادامه

اي « :آغاز كرد و چنين سخن راند پرسش ،كرگسار را دگرگون يافت
خوب بنگر به كار جهان كه چگونه به سود ما پيش ! مرد بدگمان

با اين . اكنون نه سيمرغ مانده و نه اژدها و نه شير و نه گرگ. رود مي
ساز  آيد و در جايگاه ديگر رزم همه بگو بدانم ديگر چه پيش مي

  »كيست؟
ن سرشـت، در همـي   رخاي شاهزادة ف«: رسا گفت يكرگسار با صداي

 ،گويم كه اگر از همينجا برگردي به سـود توسـت   آغاز سخن به تو مي
نسـتي بـر شـير و گـرگ و     اچون اگر تا كنون بخـت يـارت بـوده و تو   

چون . آيد چنين چيزي پيش نمي در جايگاه ديگر ،سيمرغ پيروز بشوي
فردا چيزي پـيش رو داري  . جانور و جادوگر نيست آنجادشمن تو در 

فـردا  . نه راه گريـزي از آن داري  و آيد گرز و كمان به كارت مي كه نه
برفـي بـه    ؛ابر است و آسمان و زمين و بارش برفـي سـنگين   با كار تو

پس يا بايـد  . اي براي مبارزه با آن نداري بلندي يك نيزه كه هيچ چاره
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از همينجا برگردي يا پيش بروي و با سپاهت در برف و بوران گرفتـار  
  در انديشـه  اگـر ! اي پهلـوان . ر اين راه بگـذاري شيرين دشوي و جان 

. هايـت نكـن   پروازيت نيستي، جان سـپاهت را فـداي بلنـد   جان خود
چون اگر يكي از آنها در بوران و برف جان ببـازد، خـونش بـه گـردن     

گذشته اگر هم بخت با تو يار باشـد و بتـواني بـا هـزار       ناز آ. توست
پيش تري  بزرگ ن بگذري، گرفتاريِسختي و بدبختي از برف و يخبندا

بياباني كـه   ؛و آن هم رسيدن به بياباني خشك و سوزان است رو داري
و در آن نشــاني از آب  و زنــدگاني  ســي فرســنگ گســترده شــده اتــ

دل بيابان از  .كند بيابان است و گرما و سراب تا چشم كار مي. بيني نمي
گرمـا دلـت را    .چاك است و باالي سرت خورشيد تابنـاك  چاك گرما

بنابراين در آنجا، مار و مور و ملخ هـم  . كند و جگرت را كباب آب مي
سـت كـه پاهـاي    ا تا بخواهي ريگ سوزان مقابلشوند و در  يافت نمي

 جوشـد  نش آفتاب مـي گويي از زمي. كند داغ و تفتيده مي را هايتان اسب
كند و نـه در آسـمانش    نه بر خاكش اسب گذر مي. و از آسمانش آتش

پـس  . ستننه آبي براي نوشيدن است و نه گياهي براي ر، تيزپرركس ك
. در اين بيابان سپري كنـي  ببين چگونه بايد سي تا چهل فرسنگ راه را

بگـذريم، گيـريم از   ... كنند و سوارانت دل چـاك  م چاك مياسبانت س
 دژ رويـين  آفـرين جـان بـه در بـردي و بـه      اين بيابان ترسناك و مـرگ 

چون تـو در بيابـان   . شود هايت آغاز مي آنجا گرفتاريرسيدي، تازه در 
ولـي آن دژ چنـان بـزرگ     ،تو هيچ چيز نداري. ماني و آنها در شهر مي

بنابراين اگـر  . آيد است كه مانند يك شهر، همه چيز در آن به دست مي
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رد آن بنشـينند و  و صد سال گاز ايران و توران صدهزار جنگجو بيايند 
آنهـا   .رسـد  ، هيچ زيـاني بـه مـردم درون دژ نمـي    آنجا را تيرباران كنند

گونه كـه   چون همان ؛شود همچنان سرگرم كار خودند و در دژ باز نمي
كشتزارهاي بزرگ براي تهيه خـوراك انسـان و   . گفتم، همه چيز دارند

از آن گذشـته، ديـوار و   . چهارپايان و كارگاه و بازار و همه چيز ديگـر 
خورشـيدند و بـا او راز و     ي همسـايه دژ چنان بلندند كه گوي باروهاي
. دانـم  يتوان گرفت، من نمـ  را چگونه مي يپس چنين دژ. كنند نياز مي

  » !البته شايد پهلوان بداند
  كرگسار لبخندي زد و خاموش شد و آرام و زير چشمي بـه چهـره  

همـه آنهـا     ني و دودلـي در چهـره  پريشـا . سرداران ايران چشم دوخت
. اسـفنديار كرگسـار را از چـادر بيـرون بردنـد     به دسـتور  . شد ديده مي

. سرداران ايران فرصت را مناسب يافتند و درد دل را بـر زبـان آوردنـد   
آنها با دلي دردمند و زباني پر اندرز و پند به پهلـوان ورجاونـد چنـين    

ايـن   ؛ اگـر به گرد گرفتاري و سختي مگرد !اي پهلوان آزادمرد« :دگفتن
ايـن   - گمان چنين است كه بي - باشد ها كه كرگسار گفت راست سخن

. ما به جايگاه مرگ آمديم و راه گريزي هم نـداريم . ماند هم نهفته نمي
آخر اين راه دشوار چه بود كه برگزيدي و خود را به گزند و گرفتاري 

هـا كـه    كس از نامداران و شاهان پهلوان، از اينگونه رنج هيچ !؟يانداخت
گمـان اگـر از همينجـا برگـردي،      بـي . تو در هفت خوان بردي، نبـرده 

 درت شاه گشتاسب بروي و زندگاني راشاد و تندرست نزد پ يتوان مي
راهـي كـه    ؛البته تو راه ديگري هـم داري . به خوبي و خوشي بگذراني
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گـذرد، ولـي سـرانجام تـو را      از سرزمين توران مي و گر چه دور است
ه كـه كرگسـار   پس بيـا و بـه آنچـ   . رساند مي دژ رويينشاد و پيروز به 

  ».گويد بينديش و جانت را بيهوده فدا نكن مي
از اندوه به خود پيچيد، چهـره در   اسفنديار كه اين سخنان را شنيد

چه سرداران فـداكار و دليـري   « :آلود گفت هم كشيد و با سخنان خشم
دانستيد بـراي   گذاشتيد نمي آيا شما هنگامي كه در اين راه گام مي! ارمد

ا براي رزم و نبرد و سختي آمديد يـا بـراي گـردش و    آييد؟ شم چه مي
خوشگذراني و رسيدن به جاه و مـال؟ چگونـه اسـت هنگـامي كـه از      

گرفتيد به يـاد   هاي زر سرخ مي دست شاه كمربند و كاله زرين و سكه
هاي راه نبوديد و اكنون ياد آن افتاديد؟ آيا شما نبوديد  ها و سختي رنج

سوگند خورديـد كـه تـا پايـان راه بـا مـن        كه پيمان بستيد و به يزدان
باشيد؟ پس چگونه اسـت كـه اكنـون پايتـان سسـت و لـرزان شـده و        

اكنون كه با سخن اين دشـمن   ،بگوييد؟ بسيار خُ ديگرگونه سخن مي
ناسازگار دلتان لرزان شده و از سختي و كارزار ترسيديد، از همـين راه  

ودم تنهـايي بـه راهـم    من به هيچ كدامتان نيازي نـدارم و خـ  . برگرديد
ولـي  . گيـرم  دهم يا مي م، يا جان ميور من تك و تنها مي. دهم ادامه مي

م و ور مـن مـي   .دانم كه پيروزم يارم است مياز آنجا كه خداوند بزرگ 
جنگم و با نيروي بازو و ياري خدا او را درهم  با مردانگي با دشمن مي

در آنجـا از كـار    شما خوش و خرم سر زندگيتان برگرديد و. شكنم مي
رو شـدم و   من آگاه شويد كـه چگونـه يكـه و تنهـا بـا دشـمنان روبـه       

  ».نيروي بازو و زيركي به دست آوردمرا به  دژ رويين
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 .زد به واژگـان تازيانـه مـي   گفت كه گويي  اسفنديار چنان سخن مي
 .رخسارش از خشم كبود و الجوردي شـد از گفتن بازايستاد، كه  زماني

ن اسـفنديار را شـنيدند و او را سـخت خشـمناك     سرداران كـه سـخنا  
و زبـان بـه پـوزش گشـودند و      دهايشان پشـيمان شـدن   از گفته ،دديدن

بـدان كـه مـا از جنـگ و     . ما را براي گفتارمان ببخش !اي شاه« :گفتند
مـانيم و   ترسيم و تا جان در تن داريم همراه و همپاي تـو مـي   نبرد نمي

   :پيمانمان وفاداريم آييم و به هر جا كه بروي با تو مي

  »بريـن بـود تا بـود پــيمانِ ما  فـداي تو باد اين تـن و جـانِ ما
ي پيشـينش برگشـت   اه ن سخنان آنها را شنيد، از گفتهاسفنديار چو

ي ا« :اي شكفته و باز بـه سـردارانش آفـرين گفـت و افـزود      و با چهره
ن اگـر مـا در   چـو . مانـد  ما پنهان نمي بدانيد كه هرگز هنر! شيران ايران

هـا   رسيم و بـا پيـروزي همـه رنـج     ن استوار باشيم به پيروزي ميماراه
پـس اميـدوار باشـيد كـه     . آيـد  ها به دست مـي  شود و گنج ميفراموش 

  ».پيروزي با ماست
كه شب از راه رسـيد  گفتن بودند  نديار و يارانش سرگرم سخناسف

وتاه كردنـد  پس گفتار ك . شدن به سوي منزلي ديگر بود و هنگام راهي
را يكسـره  اسفنديار و سپاهش همه شـب  . و برخاستند و به راه افتادند

سـپاهيان  . ددمي بهاري، به منزلگاه تازه رسـيدن  راه پيمودند و در سپيده
 .انگيز، به تن و جان آرامش بدهنـد  چادر برافراشتند تا در آن بامداد دل

رم خـوردن و  اي گسترده بود و سرگ اش سفره اسفنديار هم در سراپرده
در . بـرد و شـاد بـود    افروز بهره مي نوشيدن بود و از آن روز بهاري دل

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 69       خوان اسفنديار داستان هفت

 

تندبادي وزيدن گرفـت و در  . اين هنگام ناگهان همه چيز دگرگون شد
  .پي آن همه جا تيره و تار شد و برفي سخت باريدن گرفت

1نـدانسـت كـس باز، هامـون ز راغ    زاغ رّجهان يكسره گشت چون پ  
  ادي شگرفـد پر از برف و بـزمين ش  ـرفــر كـوه تـاريك ببباريـد ب

تندباد و برف و بوران سخت و كشنده سه روز و سـه شـب ادامـه    
  سـراپرده . گير كرده بود داشت و همه را در چادرهايشان بيچاره و زمين

هاي سپاهيان، از بارش برف خيس و سنگين شده بود  اسفنديار و چادر
هواي . بودياراي بيرون آمدن از چادر را نا ركس  و از شدت سرما هيچ

آور و تيره و تـار و سـرما و بـرف بسـيار، همـه را در انديشـه و        ترس
آزرده و  شگفتي فرو برده بود و در اين ميان اسفنديار بـيش از همـه دل  

ديـد، پـس از    ها را به روي خود بسته مي او كه راه. اندوهگين شده بود
سيد و چنين بود كه پشوتن را نزد خود انديشه بسيار راهي به نظرش ر

سـيار  بينـي كـار بـر مـا ب     گونه كه مي همان! اي برادر« :خواست و گفت
. دهـد  ي جانكـاه دلـم را آزار مـي   سخت شده است و براي همـين درد 

چون مني كه با زور و مردانگي در دهان اژدها رفتم، اكنون هيچ كـاري  
برف و  يتوانم جلو ز نميتوانم بكنم و با زور بازو و شمشير و گر نمي

رم رسيده، نيـايش بـه درگـاه    نظبنابراين تنها راهي كه به . سرما بايستم
پس برو و به سپاه بگو دست به آسمان بردارنـد و از  . يزدان پاك است

ان و مـا را تندرسـت از ايـن    بخواهند كه اين سختي را بر مـا آسـ  خدا 
بـرف و    يش و ادامـه چون بيم دارم كه با افـزا . برف و سرما بيرون ببرد

                                                 
  باغ: راغ.  1
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پـس بـرو و بـه    . يارانم شـوم   ن سپاه تباه بشود و من شرمندهجا نابور
  :سپاه بگو

  بـخـوانـيـد او را سـتايـش كنـيـد    دــهمه پيش يزدان نيايش كني
  »س از ما زمين نَسپردــزين پس كـك    ا بگـذردـا ز مـالهن بـمگر كي

بـه سـپاهيان بـاز     راپشوتن به سخن اسفنديار گوش سـپرد و آنهـا   
هاي دردمنـد نيـايش بـه درگـاه خداونـد را آغـاز        سپاهيان با دل. گفت

ي نگذشـت  چيز. ها ياري خواستند كردند و از او در پيروزي بر سختي
، تندباد سوزنده، جاي خود را به بـادي خـوش   ها كارگر افتاد كه نيايش

افروز  انخورشيد جه. و دلپذير داد و ابرها را از دل آسمان پراكنده كرد
هـا   آرامش به دل. به روي زمين لبخند زد و تيرگي و سياهي ناپديد شد

، همـه بـا   سـان  بـدين باز آمد و همه از ايزد توانا سپاسگزاري كردند و 
  . خاطري آسوده به استراحت پرداختند و آرام گرفتند

روز . آب و هوا سپري شـد   يگاه خوشجا آنسه روز با آرامش در 
اه را نزد خود تاب، اسفنديار سران سپ ورشيد جهانچهارم، با سرزدن خ

او پـس از سـاعتي شـوخي و    . گفتن آغاز كرد ا سخنفراخواند و با آنه
راند و چنـين   دژ رويينسخن را به سوي  سمند گوهاي پراكنده،و گفت
راهـي دراز   دژ رويينبه گفته كرگسار ما تا رسيدن به  !ياران من« :گفت
بايست چنـان كنـيم كـه در راه     پس مي .يمآب و گياه در پيش دار و بي

بگـذاريم و   اينجـا ما بايد هر چه بـار داريـم در   . گرسنه و تشنه نمانيم
نيـد  اين را هم بدا. ي با خودمان ببريمتنها، ابزار جنگي و آب و خوراك

تـر   تر و آسـوده  كه ما هر چه بارمان كمتر باشد، در ميدان كارزار چابك
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گمـان گروهـي از شـما     بي. پيروز بشويم توانيم با دشمن بجنگيم و مي
خواهيد از آن  بارهايي همراهتان داريد كه برايتان ارزشمند است و نمي

چـون بـه يـاري خـدا     . آن را رهـا كنيـد   ،دل بكنيد؛ ولي نگران نباشيد
رسيديم و بر دشمن پيروز شديم، چنـدان زر و   دژ رويينهنگامي كه به 

شـويد و ديگـر نيـاز بـه      مـي  آوريد كه همه تـوانگر  گوهر به دست مي
بنه برداريد و   و پس اكنون برويد و اميدوار و چابك بار. چيزي نداريد

  ».آماده رفتن شويد
آنها هنـوز انـدكي   . اه بودندشبي تيره اسفنديار و سپاه در ر در آغاز

لك در گـوش اسـفنديار    رده بودند كه ناگهان آواي گروهي لكراه نسپ
درنـگ پيـامي بـراي     يد، برآشـفت و بـي  اسفنديار كه چنين شن. نشست

تو گفتي در راه پيش رو آبـي  ! اي مرد«:پيام چنين بود. كرگسار فرستاد
نيست و همه جاي آن خشك و سوزان است، پس چگونـه اسـت كـه    

برند كه  اين پرندگان در جايي به سر مي ؟شنوم لك و درنا مي آواي لك
  »آب باشد، بگو بدانم چه پاسخي داري؟

اگر من گفـتم آب نيسـت، منظـورم آب    « :ار چنين بودپاسخ كرگس
هاي ديگـر چـرا نيسـت؟ نخسـت      وگرنه آب. براي نوشيدن انسان بود

اي كـه آبـش چـون زهـر تلـخ       چشمه آب شور است و ديگري چشمه
  ».نوشند است و گروهي از مرغان و جانوران از آن مي

بـا   بنـابراين  ،شـنيد  م و سخن كرگسار بوي دروغ مياسفنديار از پيا
و برايمـان   ن ايـن دشـمن از مـا كينـه بـه دل دارد     گمـا  بي« :خود گفت

بـيم دارم كـه بـا سـخنان دروغـين و      . تواند باشـد  راهنماي خوبي نمي
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هـاي او بـه    خدايا از نيرنگ. بازي، ما را دچار گزند و آسيب كند نيرنگ
اسب بتازنـد   گاه به لشكر دستور داد كه به تنديآن» .برم خودت پناه مي

  .پيش بروند دژ رويينسوي  و به

  گذشتن اسفنديار از رود و كشتن كرگسار ؛خوان هفتم

سپردند كه ناگهان  پاسي از شب گذشته بود و سپاهيان همچنان راه مي
صدا از جلو كاروان سپاه بود، پس . فريادي در گوش اسفنديار نشست

درنگ اسب تاخت و از ميانه سپاه به جلو آمد و در اين  اسفنديار بي
  .هنگام از چيزي كه ديد، از شگفتي انگشت به دندان گزيد

  يكي ژرف درياي بي بن بديد    سپهدار چون پيش لشكر رسيد
و در اين هنگـام شـتر پـيش رو كـاروان در آب فـرو رفتـه بـود و        

درنگ  اسفنديار كه چنين ديد، بي. خواست ساربان با فريادش كمك مي
گرفت و آن را به سـبكي  ران شتر را  پيش رفت و چنگ انداخت و دو

ولـي   ،ساربان و ديگران به اسفنديار آفـرين گفتنـد  . از گل بيرون كشيد
، اسفنديار كرگسـار را نـزد خـود    آنگاه. كرگسار از ترس به خود لرزيد

مگر تو نگفتـي كـه مـن بيابـاني     ! اي مرد بدسرشت« :فراخواند و گفت
خورشـيد   سوزان در پيش دارم كه در آن آب و گياه نيست و از تـابش 

بدانم چـرا بـا    بگو خروشان چيست؟ ريايدپس اين  ؟سوزد جگرم مي
خواستي من و سـپاهم را نـابود كنـي؟ بگـو      گفتن سخنان نادرست مي

  »رسيد؟ بدانم از اين كار به تو چه مي
كرگسار به بندي كه به دست و پايش بود اشـاره كـرد و بـا خشـم     

جز بند و زنجير چـه  چرا بايد به تو سخن راست بگويم؟ از تو « :گفت
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به من رسيده كه بخواهم دلخوش باشم و خواسـتار پيروزيـت بشـوم؟    
تو دشمن مني و در بند گرفتارم كردي، بنابراين من هم با تو دشمنم و 

، مرگ سپاه تو آرزوي من اسـت  آري. مأاستار نابودي تو و سپاه توخو
 پـس هـر چـه تـو بيشـتر     . كند و دلم را چون خورشيد و ماه روشن مي

  » .شوم ميدچار گرفتاري و ناكامي و گزند شوي، من شادتر 
ر آن حـال،  زده شـد، ولـي د   اسفنديار از سخن اسير توراني شگفت

بنابراين لـب بـه خنـده    . به او را روا نديد كردن گرفتن و پرخاش خشم
د نباش و از بدانديشي و خر كم! اي مرد« :با گفتاري نرم گفت گشود و

و بنـد   رست است كه تو در دست من گرفتاريد. دشمني با من بپرهيز
بـد از دل بـه در كنـي و بـه مـن        انديشه بر دست و پا داري، ولي اگر

تـر گفـتم، پـس از پيـروزي و      سخن راست بگويي، همچنان كـه پـيش  
پس از آن هم پادشاهي . كنم مي آنجا، تو را فرمانده دژ رويينرسيدن به 

كـران مـن    ز پشـتيباني و مهـر بـي   اي ا تا زنده. رماسپ توران را به تو مي
نه تو، كه هر كس با تـو دوسـتي و پيونـدي دارد، از    . شوي مند مي بهره

بـا  . تواند به خوبي و خوشي روزگار بگذرانـد  بيند و مي من آزاري نمي
خـواهي بـا مـن     داني و مـي  اين همه، آيا باز هم مرا دشمن خودت مي

  »ستيز كني؟
و  د را در دل كرگسار بارور كـرد امي سخنان مهرآميز اسفنديار، نهال

. زده و شرمسار شد كه به سخنان گستاخانة خود انديشيد، شگفت آنگاه
خـود  دمي در خود فرو رفت و سر به زير انـداخت و سـپس از كـرده    

اسـفنديار سـري   . پشيمان شد و زمين ادب بوسيد و پـوزش خواسـت  
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 آنچه گفتي گذشت و بـا سـخن تـو چيـزي از مـن و     « :جنباند و گفت
از اين پس راستي پيشه كن و ديگر دروغ نگـو  ولي . سپاهم كاسته نشد

بـه مـن بگـو،    ... اكنون بـر مـن آشـكار كـن      و اين راستي را نيز از هم
 ،بـه چشـم  « :درنگ گفـت  كرگسار بي» گذرگاه اين آب دريا كجاست؟

  » ولي با اين پاي در زنجير چگونه بايد از آب بگذرم؟
كرگسـار  . ند از پاي كرگسار برگرفتنددرنگ ب به دستور اسفنديار بي

رفـت و رفـت تـا    . مهار شتر پيش رو را در دست گرفت و به راه افتاد
  . دار و گذرگاه بودبه جايي رسيد كه گُ

ـ  به دستور اسفنديار مشك هـا   و بـه اسـب   دهاي آب را پر باد كردن
ـ . بستند و بـه آسـاني از    دآنگاه، كرگسار از پيش و سپاه از پس او رفتن
. همه شادمان به خشكي رسيدند و به استراحت پرداختند. ذشتندآب گ
يافتن به دژ، آنچنان آسـان   در نزديكي آنها بود، ولي راه دژ روييناكنون 

. كرگسـار را نـزد خـود خواسـت     آنگـاه اسفنديار اندكي آسود و  .نبود
پهلـوان كرگسـار را   . بند نزد اسفنديار آمـد  در ن پايبدوو كرگسار آزاد 

ا رستم، و تـو هـم در   ه سختي و بدياكنون از «: شت و گفتگرامي دا
بنابراين اميدوارم همچنـان بـه راسـتگويي    . اين كار به من كمك كردي

ولـي  . يي كه شايسته است تـو را برسـانم  آنجاادامه بدهي،تا من هم به 
نخســت . بايســت انجــام بــدهم كــه مــيپــيش از آن چنــد كــار اســت 

 ،را كشـت  »لهراسـب «پـدربزرگم  اه توران را بكشم كـه   ش» بجاسار«
و ديگـر   را ريخت» فرشيد ورد«خون برادرم را كه » مهرَكُ«دوم پسرش 

 آنگاه. شتهشت تن از بزرگان سپاه ايران را كرا كه سي و » اندريمان«
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ير و ن كنم و بزرگان سپاهشـان را اسـ  سبااسرزمين توران را پايمال سم 
ان تاخـت و تـاز كـردن چـه     در كشور اير دربند به ايران ببرم تا بدانند

گويي، آيـا از   بگو بدانم تو در اين باره چه مي اكنون ،بخُ. اي دارد مزه
  » .شوي يا خشمگين مي اداين كار ش

و روان از خشم به خود پيچيد . ان تنگ شداز آن سخندل كرگسار 
كـي  تـا  «: با سخنان تلخ بـه اسـفنديار گفـت   . و زبانش پر از جنگ شد

بر زبان بياوري؛ اميدوارم آنچـه گفتـي   را بيهوده  خواهي اين سخنان مي
  :خدا بر سر خودت بياورد و تو را از ميان بردارد

  ر ميان تو بادـريده  به خنجــب  اد ــان تو بــر بد به جـهمه اخت
  ر و گور پيراهنتــن بستــزمي  تـافكنده پرخون تن اندر به خاك

كشته و  سپاهت و چرا شاه و بزرگان كشور من بميرند، اميدوارم تو
  ».دنابود شوي

خشـم سراسـر وجـودش را    . ن آمدسخنان كرگسار بر اسفنديار گرا
ن كه گستاخي كرگسار را برنتافـت  چنا. و او را دگرگون كرد فراگرفت

  و؛

  زتارك به دو نيمه شد تا برش    رش ــيكي تيغ هندي بزد بر س
با ما يكـدل  اين نابكار از آغاز راه «: اسفنديار به يارانش گفت آنگاه

مـا بـه او دوسـتي كـرديم و     . مـان بسـته بـود    نبود و كمـر بـه نـابودي   
خواستار نـابودي و مـرگ مـا شـد و      ،ش داشتيم، ولي در برابرا گرامي

او را بـه دريـا    پس اكنون پيكر. ار زشت خود را ديدسرانجام سزاي ك
  ».شايد براي ماهيان سودمند باشد و خوراك آنها شود ،بيندازيد
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بـه   دژ رويـين اسب نشست و براي برانـدازكردن   رفنديار باس آنگاه
سـاييد و   ي آهنين دژ سـر بـه آسـمان مـي    برج و بارو. نزديك آن رفت

ـ  چشم از ديـدن آن خيـره مـي     هـا  و پهنـاي دژ بـه فرسـنگ   ا دراز. دمان
سـوار   ر اسـب رسيد و ديوارش چنان پهن بود كـه از روي آن چهـا   مي
يدن آن دژ شگفت، اندوهگين شد و اسفنديار با د. توانستند بگذرند مي

شـود چنـين جـايي را     مگر مي«: خود گفت با او. آهي جگرسوز كشيد
افسـوس كـه   . بدتر شد اينجاسراسر راهي كه آمدم، بد بود، در  !گرفت

پشـيماني برايمـان   آن همه رنجي كه كشيديم و پيكاري كه كرديم جـز  
   ».به بار نياورد

نگريست  و و آن سو مياين سگفت و به  اسفنديار با خود سخن مي
شـان   ريديد كه با چهـار سـگ شـكا    ه در آن بيابان دو مرد توراني راك
هنگـامي كـه دو   . اسفنديار آرام ايسـتاد  .گشتند دنبال چيزي مي ]گويي[

اي آمـاده كـرد، از بلنـدي كنـار دژ پـايين       مرد به او نزديك شدند، نيزه
بـود و پيـاده بـه بـاالي     هايشـان در ر  پريد، دو سوار را با نيزه از اسـب 

خوب به سخنم گوش كنيد «: به دو مرد گفت خطاب آنگاه. بلندي برد
دو مرد كـه غـافلگير شـده و    » .پرسم درست پاسخ بدهيد و به آنچه مي

كنـون  ا ،بسيار خـب «: اسفنديار گفت» !به چشم«: ترسيده بودند، گفتند
سـر   و چنـد سـوار در آن بـه   ايي است بگوييد بدانم اين دژ چگونه ج

  »؟برند مي
. بيني چه اندازه بـزرگ اسـت   باال و پهناي دژ را كه مي« :آنها گفتند

شـود و   از بزرگي آن همين بس كه دري از آن به سوي ايـران بـاز مـي   
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در آن صد هزار شمشيرزن كارآزموده به سـر   .سوي چين بهدري ديگر 
از خـوردني و  . نـد همـه گـوش بـه فرمـان ارجاسـب دار      برنـد كـه   مي

ب شاه چنان كه اگر ارجاس ،هست آنجاهي در ي آنچه كه بخواآشاميدن
بـه هـر   . سال در دژ را ببندد، خوراكي بـه انـدازه سـپاه هسـت     صد در

روي، اين را بگوييم كه اين دژ مانند يك كشـور اسـت و در آن همـه    
  ».يز هست و به بيرون نيازي نداردچ

نشود و  راي اين كه رازش فاشب آنگاهاسفنديار دمي انديشه كرد و 
توراني را از پـا درآورد  دو  بويي نبرد، آن  آنجاب از آمدنش به ارجاس

  .سپاهش برگشت نزد و به

  جامة بازرگان در دژ رويينرفتن اسفنديار به 

ون به چ .كس سخني نگفت اه رسيد ولي با هيچاسفنديار نزديك سپ
ا از بيگانه پرداخته كرد و برادرش پشوتن ررا  آنجااش رفت،  سراپرده

!  خب، چه كردي برادر«: كاوانه پرسيدپشوتن كنج .خواندانزد خود فر
افسوس سري  اسفنديار با »؟بگو تا بدانم چگونه جايي است از دژ برايم

از دژ سخن بسيار است، ولي تنها همين را بگويم كه «: جنباند و گفت
پس بايد راه ديگري . را به چنگ بياوريم آنجاتوانيم  ما با جنگ نمي

به گمان من براي . يشه كنيم و البته من هم اين كار را كردماند
. كشورداري و پيروزي در كارها تنها نبايد به پيكار و جنگ بسنده كرد

بايست انجام شود و آن هم  در كنار جنگ كارهاي ديگري هم مي
كوتاه سخن اين . گيري از دانش و خرد است براي فريفتن دشمن بهره
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يك بازرگان ساده؛  مرا كوچك كنم و بشوخواهم خودم  مي كه، من
به درون دژ راه پيدا كنم و به توانم  چون تنها از اين راه است كه مي

. و اما تو، بايد شب و روز آماده و بيدار باشي. برسم ،خواهم نچه كه ميآ
 راگ. بان سپاه، روز و شب، بايد چشم به دژ داشته باشد هپيشاهنگ و ديد

نبرد من  آتش ديد بداند كه آن كار من و يا هم ،و در شب دود ،در روز
به ياد داشته . پس در آن هنگام سپاه را تيز بران و به سوي دژ بيا. است

پس پرچم مرا به دست بگير و در . باش كه اسفنديار نه من، كه تويي
  :قلب سپاه اسب بران
  ه را به قلب اندرون جاي كنـسپ    نــاي كـدرفش مرا زود بر پ

  »چنان كن كه خوانندت اسفنديار    ارـاو ســرزه گــا گبران تيز ب
او را در برابر خـود و   ،اسفنديار، ساربان را به چادر فراخواند آنگاه

 موي باركش براي بازرگـاني  من صد شتر سرخ«: ند و گفتپشوتن نشا
كه بايسته شـاهان اسـت آمـاده     پس برو و بهترين شترها را. خواهم مي
ي بر پنج نفر ديبا ،ده نفر آن بار دينار كرد ، برشترها كه آماده شد ».كن

، گوهرهاي گونـاگون و تخـت و تـاج    نفر ديگر و بر پنج چين بار كرد
ــران  ــن و بســيار گ ــرد  زري ــار ك ــا ب ــاه. به  ؛هشــتاد صــندوق آورد آنگ

. شـد  از بيـرون ديـده نمـي   هايي كه قفل و بندشان نهان بود و  صندوق
ــام و  ســپس، صــد ــان ن ــن از پهلوان ــد و در آو شصــت ت رش را برگزي

بيسـت تـن از   . ها جا داد و درشان را بست و بار شـترها كـرد   صندوق
و بند كـاروان را بـه دستشـان     ها را هم به عنوان ساربان برگزيد پهلوان
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تـن كـرد و   سرانجام خودش كفشي نيمدار به پا و پالسي كهنه به  .داد
پـيش   دژ رويـين جلو كاروان به راه افتاد و به سوي  ها در مانند بازرگان

   .رفت

  ار اندرون گوهر و زر و سيمــبه ب    به پاي اندرون كفش و بر تن گليم
هنگامي كه كاروان به نزديك دژ رسيد، صداي زنـگ شـترها همـه    

 :چيـد يدر بـين مـردم پ   يرون دژ كشيد و در پي آن خبريرا به ب ها نگاه
ايـن   ».دگيـر  دهد و به جايش درهم مي ميمرد بازرگاني آمده كه دينار «

به ويژه براي آن دسته كـه در   ،بخش و دلپذير بود خبر براي همه شادي
سوداگري و خريد و فروش دستي داشتند و در رفتن به سـفر تجـارت   

تند و در پي آراستن زندگي بودنـد  داش همچنين آنان كه دستي پر. يپاي
و به سوي اسفنديار شتافتند تا ببينند اين بازرگان با خودش چـه آورده  

چون سابقه نداشـت كـه هـيچ    . داستان دينار به درهم فروختن چيست
سـكه  ( كه طال بود، بدهد و بـه جـايش درهـم   بازرگاني دينار را كه س

  .بگيرد )نقره
دربـاره  و يار آمدنـد  بزرگان و ديگر مردم دژ گروه گروه نزد اسفند

مي اسفنديار براي بـازارگر . پرسيدند بارشو  چگونگي كارش و كاالها
ولـي از شـاه فرمـان كـار      ،كاالهاي بسـيار دارم  و من بازرگانم«: گفت
 آنگـاه گيـرم،  از او پروانـه ب  م وپس بايد نخست به ديدارش برو. ندارم

مردم با نااميدي به دژ برگشتند ولي مشتاق بودند تا  ».كارم را آغاز كنم
گيرد و خريـد و فـروش را آغـاز    بازرگان هر چه زودتر از شاه اجازه ب

كشـيدن مـردم بـه سـوي      كه نخستين گام در ديار كه خود رااسفن .كند
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آمـاده   را ديد، شاد شد و پـس از رفـتن آنهـا خـود     پيروز مي بود خود
بـر آن دو رداي  پس اسـبي رهـوار و زيبـا برگزيـد و     . كاري ديگر كرد

پـوش، دو ظـرف بـزرگ و     روي تـن . ين گذاشـت شاهانه از ديباي چـ 
بـراي   گوهرهـا   بـزرگ ظـرف  . شـاهوار گذاشـت   كوچك پر از گوهر

 .چك براي افشاندن بـر سـر و روي او  پيشكش به شاه بود و ظرف كو
ا گذاشت و در كنـار آن  بهگرانها، يك طاق پارچه ابريشمي  روي ظرف

اي  نهـا را بـا پارچـه   و سرانجام روي همه آ قرار داد 1هم مشك و عبير
اسـفنديار بـا ديـدن شـاه      .وشاند و آراست و نزد ارجاسب رفـت ديبا پ

  : توران، شادماني كرد و

  تـكه با شهر ياران خرد باد جف    :و ريخت دينار و گفترچو ديدش ف
  ـرك و مـادر از آزادگانپـدر تُ    ـان ــردم اي شـاه، بـازارگيـكي مـَ

ازرگـانم و از ايـن راه زنـدگاني    شاه بزرگ و خردمند، مـردي ب  اي
. بـرم  گـر مـي  خـرم و بـه ايـران و جاهـاي دي     از توران كاال مي .كنم مي

هايي كـه   پارچه. هاي گوناگون است ش پارچهكارواني شتر دارم كه بار
پوش ساخت و هم زير پا پهـن كـرد و رويشـان     شود با آنها تن هم مي
ن اكنـو . فروشـم  خرم هم مـي  هم مي. گوهر هم دارم و البته زر. نشست

 و خودم به پيشگاهتان آمدم تـا ببيـنم   كاروان بار من در بيرون دژ است
شاه بزرگوار فرمان بدهد كه ايـن كـاروان بـه     راگ. دستور شما چيست

مـانم و در   يه بخت بلندت از هر بـد بـه دور مـي   درون دژ بيايد، در سا
  » .گيرم كرانت آسايش مي پناه مهر بي

                                                 
  دو ماده خوشبو: مشك و عبير.  1
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پس گـردن  . ب كارگر افتادگرم و سخن نرم اسفنديار در ارجاس دم
انبردارمــان آزاري مــا شــاهي نيرومنــديم و بــه فرم«: افراشــت و گفــت

در سرزمين ما زنـدگي   يتوان پس تو هم دلشاد باش كه مي. رسانيم نمي
زمـين بـه كـار و     در تـوران  تـواني  مي ،هر زمان كه بخواهي تا تو. يكن

به چين و ماچين بروي و برگـردي و كسـي    اينجاتالش بپردازي و از 
ار و بـرد  ات را اكنون برو و بـار و بنـه  . هم كاري به كارت نداشته باشد

اي بزرگ به  دهيم در نزديك كاخمان كلبه دستور مي. به درون دژ بياور
ذاري و به خريد و كاال بگ بازاري بسازي و در آن آنجادر  تو بدهند تا

   ».فروش بپردازي
جاسب درود فرستاد و از بارگـاهش بيـرون   به ار. اسفنديار شاد شد

 د و در جـاي خـود  همه چيز به درون دژ راه پيـدا كـر  مدتي بعد  .رفت
اسـفنديار در كلبـه بـازاري سـاخت و آن را بـا كاالهـاي       . قرار گرفت

  .نواز آذين بست گوناگون و زيبا و چشم

  در بـهـارانگـل  نبياراست همـچو    اخت اسفنديـارـه برسـيكي كلب
  ازار خاست ـه در تيز بــدان كلبــب    ز هر سو فراوان خريدار خاست
ـ  و در همـان نخسـتين    ده سـرازير شـدن  خريداران از هر سو به كلب

آغاز روز دوم، اسفنديار پيش از   در. بازار اسفنديار بسيار گرم شد ،زرو
در برابر شاه سرخم كرد و زمين را . هر كاري، به بارگاه ارجاسب رفت

اي شاه بزرگوار، به فرمان «: و به او درود و آفرين گفت و افزود بوسيد
بخشش  كه خودم را  وامدار آنجاولي از  تو آمدم و كارم را آغاز كردم،

دار شاهي را بفرستيد تـا همـراه    دانم، آمدم بگويم كه گنجينه شاهانه مي

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان       82

 

بردارد  ،بيند ه شاه ميمن به كلبه بيايد و آنچه از گنج و گوهر كه شايست
 .و شـاد شـد   ودنارجاسـب از سـخن اسـفنديار بسـيار خشـ     » .و بياورد

ا او بـه مهـر سـخن گفـت و نـامش ر     بـا  . خنديد و او را گرامي داشت
اد است و مردي جهانگرد و بازاري و نامم خُرّ«: اسفنديار گفت. پرسيد
  ».شادم

تـو مـردي سـرزنده و    ! اداي خُـرّ «: ارجاسب لبخنـدي زد و گفـت  
بنابراين از اين پس، هرگـاه  . شادابي و من چنين مرداني را دوست دارم

دهم جلـو   دستور مي بان همتواني به نزد من بيايي و به در مي ،خواستي
سپاسـگزارم  «: نهـاد و گفـت   اسـفنديار دسـت بـر سـينه     ».تو را نگيرد

و چگونگي  خب، از رنج راه«: ارجاسب سري جنباند و گفت ».سرورم
نپـرس كـه    از راه« :اسفنديار آهي كشيد و گفـت  ».كار ايران برايم بگو

 ينجـا اپنج مـاه سـختي كشـيدم و در راه بـودم تـا بـه        .دلم خون است
از شـاه  «: ارجاسـب گفـت   »خواهي بداني؟ اما از ايران، چه مي. رسيدم

اسـفنديار   ».دانـي بـرايم بگـو    چه مياز پسرش اسفنديار آنگشتاسب و 
 .ش سـخن بسـيار اسـت   درباره اسفنديار و پدر«: گفت زد و پوزخندي
گشتاسب پسرش را آزرده و اسفنديار به قهر از نـزد   شاه: گويد يكي مي

چنين نيست و اسفنديار به دستور : گويد ديگري مي. استپدرش رفته 
زمـين برسـد و بـا     خوان رفته تا به تـوران  پدرش با سپاه به سوي هفت

  ».ارجاسب شاه نبرد كند
ي گوي .آوري چه سخنان كودكانه و خنده«: ارجاسب خنديد و گفت

اند و از هفت خوان هـم   شناختههنوز به درستي مرا ن نندايرا ها كه درآن
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 اينجـا انـد كـه بـه     دانم، شايد هم در خواب ديده نمي. دانند يزي نميچ
انـدازد چـه    يد پـر مـي  خوان بيا اگر پرنده در آسمان هفتزيرا  ،اند آمده

  : چون. رسد به انسان

  »مرا اَهرمن خوان و مردم مخوان  آيد سوي هفت خوان اگر كركس
كـاخ  بوسيد و با شادي از ادب زمين  .ديگر سخني نگفت اسفنديار

كـرد و خريـد و    رسـيد، در آن را بـاز   كـه  به كلبـه . ارجاسب به درآمد
  .دنموفروش را آغاز 

  شناختن خواهران اسفنديار را

هنگام غروب و . اسفنديار روز پر تالشي را پشت سر گذاشت
 شدن هوا بود و زمان بستن در كلبه، ولي در همين هنگام ناگهان تاريك

 بر  آب  سبوي دو دختر، .لبه آمدندبا چشم گريان به كدختر جوان  دو
دوش و با لباسي كهنه و ژنده و پاي برهنه و حالي نزار به نزد اسفنديار 

اسفنديار در نگاه نخست، خواهرانش را شناخت و دلش خون . آمدند
نشده و ناگوار،  بيني نه رخداد پيشگو شد، ولي براي جلوگيري از هر

پس رخسار را . به آنها نشناساندنيكوتر آن ديد كه در آن هنگام خود را 
با گليم روي دوشش پوشاند و در برابر آنها ايستاد و آماده شنيدن 

دو دختر با چشم گريان و رخساري پريشان سخن آغاز . سخنانشان شد
اميدواريم هميشه خوش و خرم باشي و ! اي مرد«: كردند و چنين گفتند

و دمي به سخنان دو بيا و بزرگواري كن . روزگارت به كامراني بگذرد
چون دختراني كه با داشتن پدري . دختر بيچاره و درمانده گوش فرا بده

گشتاسب و برادر پهلواني چون اسفنديار در بند و گرفتار شاهي  شاه
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كنيز  ما دختران شاه ايرانيم، ولي در اينجا. ناپاك به نام ارجاسبند
سر و پاي برهنه گذارند و با  بر دوشمان مي سبو. ارجاسب توراني شديم

جارو به دستمان . فرستند تا برايشان آب بياوريم ما را بين مردم مي
كشيم و كار  از بام تا شام رنج مي. دهند تا زير پايشان را بروبيم مي
نشسته به بستر خون ني بر اه با تني خسته و چشماكنيم و شبانگ مي
. نج آسوده شويمبه اين اميد كه شايد فردا برنخيزيم و از اين ر. رويم مي

البته از اين كه در اين . ما بنگر و از راز دلمان آگاه شو به سر و روي
 ه آرامش داري، تو رااي و نياز ب هنگام شب كه خسته از كار روزانه

خواهيم، ولي چه كنيم كه  آزرديم و وقتت را ناخوش كرديم، پوزش مي
ي به سوي اي در بنديم كه هر كس اي نداريم، ما همچون پرنده چاره

داند، و چنين بود كه به نزدت  آيد، او را رهاكننده خودش مي قفسش مي
از سرزمينمان كه دلمان در  ؛چون شنيديم كه از ايران آمدي. آمديم

آمديم تا بوي ايران را از تو بشنويم و بدانيم . چاك است هواي آن چاك
سب و تايمان بگو در ايران چه ديدي؟ از گشبرا .در آنجا چه خبر است

ني شنيدي كه نشان بدهد سخ آنجاداني؟ آيا در  اسفنديار چه مي
آزادي دخترانش است يا نه، او سرگرم زندگي و   گشتاسب در انديشه

برايمان سخن بگو كه در  ؟كار خودش است و ما را از ياد برده است
  ».تواني اميدبخش و غمخوارمان باشي اين روزگار نااميدي، تو مي

اي افسـرده و   ي گريان و چهرهن سخنان با چشماندخترها پس از اي
اسفنديار از سخنان خواهرانش  .ندفشرده به اسفنديار چشم دوخت درهم

  آرام و زيـر چشـمي بـه    . توانسـت دم بزنـد   خون شـد، ولـي نمـي    دل
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يكي دو تن را در اندكي دورتر ديد كه خـود را  . دور و برش نگاه كرد
دند كه در پي كاالي دلخواه چشم كر دادند؛ وانمود مي خريدار نشان مي

گردانند، ولي گوششان ميزبان سـخنان آن دو دختـر سـبو بـر دوش      مي
ـ . بود، و اسفنديار از اين آگاه بود و خواهرانش نه ود كـه بـر   و چنين ب

كشيد كه آنان از ترس بـه خـود لرزيدنـد و      يسر دو دختر چنان فرياد
 مـن چـه شـما كـه    بـه  «: ن به تلخي گفتو در پي آ. در جا خشكيدند
، ديار و پـدرش ناين را هم بدانيد كه من از اسـف . كنيد هستيد و چه مي
هي گشتاسـب شـا  . خـواهم نامشـان را بشـنوم    و نمـي  دلم خون اسـت 

آنها و همچنـين   ياميدوارم هر دو. بيدادگر است و پسرش از او  بدتر
شـته، مـن   از آن گذ. دوستدارانشان نابود شـوند و نـامي از آنهـا نمانـد    

كـارم خريـد و    .كـنم  وآمد مـي  كشورها رفت  ي بازرگانم و به همهمرد
دانم گشتاسـب   من چه مي. ندارم يكار و به چيز ديگر فروش كاالست

مـن بـه كـار خـود سـرگرمم و بـراي       . خواهد چه كار بكند يا نكند مي
اكنـون  . كنم، همين و بس ام تالش مي گذراندن زندگي خودم و خانواده

  ».مانم را آزار ندهيد كه از كارم ميبرويد و بيش از اين م
» هماي«يكي از دو خواهر به نام  ،چون اسفنديار سخن به پايان برد

ــه خــواهرش . صــداي او را شــناخت و دلــش آرام گرفــت ــابراين ب بن
 نجـا اصـدا در هم  اشاره كرد كه خـاموش باشـد و آرام و بـي   » آفريد بِه«

  .بايستد
اندكي كه گذشت و كلبه از بيگانه پرداخته و تهي شد، اسفنديار بـه  

  :نزديك خواهرش رفت و
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  دل و چهره چون آفتاب ونـر از خـپ  اد و ديـده پر آب ـبگشروي  سبك
  بــداريــد هـر دو لبـان را به بنــد  بديشان چنين گفت كاين روز چند
  »و نـنـگ آمـدم ه رنـج از پي نـامب  كه ايـدر من از بـهر جنـگ آمدم

اي خـواهران  « :اسفنديار با دلي پرخون و چشـماني اشـكبار گفـت   
بدانيد كه از روز گرفتاري و در بند شدن شما، دل من و پدر خون ! من

شده و در خواب و بيداري به ياد شما بوديم، تـا اكنـون كـه بـا هـزار      
 پـس انـدوه از دل بـه در كنيـد كـه روز     . سختي و رنج به اينجا رسيدم

وز لـب فـرو ببنديـد تـا زمـان      ولي در اين چند ر. هايي نزديك استر
اسـفنديار   ».چـه كنيـد   دي شما فرا برسد و بگويم كه بايـد آزا كارزار و

شگفتا از اين جهـان گـذران   « :آهي كشيد و لب به دندان گزيد و افزود
كند؛ روزي، برتري و بزرگـي و روز ديگـر    كه با ما آدميان چها كه نمي

و چه نيكوست كه از اين رويدادها پند بگيريم، نه در . ديكنيزي و خُر
ود شويم و نه در هنگام كوچكي افسـرده و  ، مست و بيخهنگام برتري

 روز برويـد و بـراي   ،نسـتيد بگذريم، اكنون كه همـه چيـز را دا   .آشفته
  ».سرنوشت آماده شويد

. دو خواهر برادر را بوسيدند و شاد و اميدوار از كلبه بيـرون رفتنـد  
بـه او  . ارجاسـب رفـت  ر در كلبه را بست و دوان به نزد اسفنديا آنگاه

 امشـب بـه پيشـگاه آمـدم تـا      !اي شاه بزرگـوار « :درود فرستاد و گفت
به دريايي ژرف رسيدم كه از آن  اينجادر راه . داستاني را برايت بگويم

انگيزتـر از آن گردبـادي بـود كـه از آن دريـا       شـگفت . آگاهي نداشـتم 
نديـده و بـه يـاد     هرگـز  شتيران گفت كه چنين چيزي رابرخاست و ك
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ما كه در كشتي بوديم زار و گريان شديم و به درگاه   باري، همه. ندارد
من در آن حال از خدا خواستم كه اگر زنـده و تندرسـت   . خدا ناليديم

رسيدم يك مهمـاني بـدهم و در آن از همـه سـران و بزرگـان       اينجابه 
 اشـخاص فقيـر،  سور بدهم و بـه  راد ثروتمند افبه . كشور پذيرايي كنم

  .پول

  م مرد درويش راـرامي كنــگ    به خواهنده بخشم كم و بيش را
 رشاه بزرگواري كند و خواهش مرا بپذيرد، از بزرگي سر ب اكنون اگر

شاه سخن مرا  بنابراين اگر. شوم ان ميسايم و بسيار شادم آسمان مي
ران كشور و لشكرش به مهماني پذيرد، فرمان بدهد كه بزرگان و س مي

  ».بيايند و دل مرا شاد كنند
درنـگ   پـس بـي  . پر بـاد  ارجاسب از اين پيشنهاد شاد شد و سرش

آور لشـكرم   پذيرم و به مردان بزرگ و نـام  مي ،كار خوبي است« :گفت
 :بسـيار شـاد شـد و گفـت     اسفنديار» .گويم كه به مهماني تو بيايند مي

. درخواســت ديگــري هــم دارم !از كنــداني شــاه را درخداونــد زنــدگ«
اي كـه   خانـه و كاشـانه   اينجـا داند مـن در   گونه كه شاه بزرگ مي همان

نـابراين از شـاه بـزرگ    ب ،زمين باشد ندارم شاه و بزرگان توران درخور
ي بلنـد كـاخ بـزرگ شـما      يند بر بام و بـارو اجازه بفرما خواهم اگر مي

اكنون تيـر  . زيبا برگزار كنيم انگيز و ي دلجا آنبرويم و مهماني را در 
فـراز بـام و    كه بـر ماه است و هنگام جشن تيرگان، پس چه نيكوست 

سترگ آتشي بيفروزيم و تا پاسي از شب را به جشن و ي بلند دژ  وبار
  ».پايكوبي بگذرانيم
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ايـن خواسـته را هـم    « :گفـت  ،ارجاسب كه بسيار شـاد شـده بـود   
تواني جشـن را آراسـته    ميپس در هر جا كه دوست داري  ،ميپذير مي

چون در هر جاي كاخ من جشني آراسته شود، مردم مـرا ميزبـان    ،كني
  ».دانند، نه كس ديگر را مي

خواسـت   اسفنديار چنان شاد شده بود كـه مـي  . قاه خنديد سپس قاه
داشت و از شاه سپاسگزاري كرد و از كـاخ   فرياد بزند ولي خود را نگه

  .بيرون آمد

  فراوان برآورد هيزم به بام    امـان شـادكوـپهل انودامد ـبي
  كشيدند بر بامِ دژ يكـسره    دي برهــان و چنـد اسبـبكشتن

 .بام برد و خوردن و آشاميدن آغاز شد پهلوان، همه چيز را به پشت
  .ها ادامه داشت تا ساعت اين وضع

  دژ رويينپشوتن به  ردنك حمله

هشيار از  ت و نيمهسگذشته بود كه سران سپاه ارجاسب م پاسي از شب
در اين هنگام آتشي  .هايشان رفتند بلنداي بام دژ به سوي جايگاه و خانه

بان  هاز آن سو، ديد. كشيد كه اسفنديار افروخته بود، به آسمان زبانه مي
خوان و چون باد  سپاه اسفنديار از راه دور آتش را ديد و شاد و نغمه

آتش را به آگاهي فرمانده  دمان، به نزد پشوتن شتافت و داستان ديدن
! ياران من« :به سپاه گفتپشوتن با شادي به جنبش درآمد و . رساند

سپاهيان چون » .فرا رسيده است دژ رويينهنگام تاختن به  بشتابيد كه
  .درودي خروشان به راه افتادند و به سوي دژ سرازير شدن
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  اهشد از گرد خورشيد تابان سي    سـپاه ي دژ بيامدن سوهامو ز
 .چيزي نگذشت كه ارجاسـب از آمـدن سـپاه اسـفنديار آگـاه شـد      

ارجاسب از شنيدن نام اسفنديار، خشمگين شد و خود را براي نبرد بـا  
  .او آماده كرد

  بماليد بر چنگ بسيار چنگ    جاسب خفتانِ جنگربپوشيد ا
و » كُهـرَم «هـاي   ارجاسـب بـه دو تـن از سـردارانش بـه نـام       آنگاه

نگ برويد و سپاهي بزرگ آمـاده كنيـد و بـراي    در بي« :گفت» طَرخان«
 شنيدم كه اين سـپاه از آنِ اسـفنديار اسـت، ولـي در    . نبرد آماده باشيد

» .برسـد  خوان بگذرد و به اينجـا  شگفتم كه او چگونه توانسته از هفت
و بـه طرخـان   رماليـد   ايش را به هـم مـي  ه ارجاسب همچنان كه دست

روي  لوتر از كهرم به بيرون مـي تو با دوازده هزار مرد جنگي ج« :گفت
كـه   آنگـاه انـد؟   آمـده  اينجـا اند و براي چه بـه   تا ببيني اين سپاهيان كه

  ».پيوندد دشمن را شناختي، فرزندم كهرم به تو مي
. هر دو سردار دست بر سينه گذاشـتند و از در كـاخ بيـرون آمدنـد    

ران سپاهي گ. طرخان از دژ بيرون رفت و به سپاه اسفنديار نزديك شد
  طرخان آنچه درباره. تاختند مي دژ رويينپيكار ديد كه به سوي   و آماده

سـپاهي از   ؛ديـد  اسفنديار و سپاهش شنيده بود، اكنـون بـه چشـم مـي    
فرمانـده  . تاخـت  ايرانيان جنگجو با فرماندهي كه در قلب آن اسب مـي 

گاو سـر    پلنگ، در يك دست و گرزه  كه پرچمي سياه با نگاره در حالي
دست ديگر داشت بر اسب شبرنگ نشسـته بـود و همـه او را شـاه      در

هـاي اسـفنديار بـود كـه پشـوتن بـا        اينهـا همـه نشـانه   . كردند صدا مي
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هـا، هماننـدي   نافزون بـر اي  .ا، سردار توراني را فريفتهگيري از آن بهره
 د ووگونه ترديد را از دل طرخان زد اسفنديار، هراندام و رخسار او به 

بـه   پنداشت بجنگد و نگـذارد  تا با كسي كه اسفنديار ميت او را واداش
درنـگ سـپاهش را آراسـت و چـپ و      پس بـي . نزديك بشود دژ رويين

راست آن را سامان داد و در برابر لشكر ايران ايستاد و چيزي نگذشت 
  .كه نبرد آغاز شد

  جوي هر آن كس كه بد گُرد پرخاش  به جنگ اندر آمد سپاه از دو روي
  د از ابـر خـونرتو گفـتـي همـي با  گـون هاي المـاس سـنـانز زخـم 

جنگي سـخت درگرفـت و هنـوز چنـدي از آن نگذشـته بـود كـه        
از پـا درآمـد   » نوش آذر«طرخان به دست يكي از سرداران ايران به نام 

 اكهـرم ر  شدن طرخان در همان آغـاز جنـگ دل   كشته. و به خاك افتاد
گيـر و   در ،ديارويي با سپاه ايران را نداررو ديد ياراي او كه مي. لرزاند

ميدان نبـرد را رهـا كـرد و ترسـان و لـرزان، بـه سـوي دژ         ،دار جنگ
اي پريشان و پيكـري لـرزان    و با چهره او نزد ارجاسب رفت .گريخت

بدان كه كار بر ما بسيار سخت شده و سپاهي بزرگ از ! اي پدر« :گفت
  .است ايران آمده كه فرمانده آن پهلواني سترگ

  به پيش اندرون نامداري سترگ    از ايران بيامد سپـاهي بـزرگ
  كس بدين دژ نيامد چون او هيچ    سـبه باالي اسفنديار است و ب

بنابراين بايد . به گمانم اسفنديار نيست، ولي چيزي هم از او كم ندارد
  ».اي انديشيد براي رويارويي با او چاره

درنگ سران لشكرش را  بي .دل ارجاسب از اين سخن پر اندوه شد
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، هر چه مرد جنگـي داريـد از دژ    درنگ بي« :فراخواند و با خشم گفت
  ».ا را زنده نگذاريدسپاه ايران بتازيد و يك تن از آنه بيرون ببريد و بر

   كشتن اسفنديار ارجاسب را

رزم   شدن هوا، اسفنديار جامه از آن سو، با فرارسيدن شب و تاريك
صد و شصت مرد جنگي را در برابر . ها را گشود صندوقو در پوشيد 

 چون شام. خود نشاند و برايشان خوردني و نوشيدني فراهم آورد
باشيد جنگ رزم به تن كنيد و آماده   جامه« :خورده شد، به يارانش گفت

امشب آزموني سخت در پيش . كه امشب، شبي سخت و پر بالست
  :پس ،شود مان پرآوازه ميداريم كه اگر از آن سربلند بيرون آييم نام

  »پناه از بالها به يزدان كنيد      بكوشيد و پيكار مردان كنيد
گروهي بـراي جنـگ در   . ها را به سه گروه تقسيم كرد پهلوان آنگاه
بخشي براي پيكار در برابر درِ دژ و گروه سـوم بـراي شـكار     ،ميان دژ

 :تاسفنديار بـه گـروه سـوم گفـ    . سران لشكر ارجاسب برگزيده شدند
كساني كه شب پيش . همه پشتگرمي ارجاسب به سران سپاهش است«

مهمان من بودند و مست و مدهوش از آنجا بيرون رفتند، پس در ايـن  
پس » .هاي گرداگردش، آنها را بيابيد و از ميان برداريد كاخ و ساختمان

راهي بارگاه  با بيست تن از پهلوانان همراهشاز اين سخنان، اسفنديار 
و » همــاي«نخســت بــه جايگــاه خــواهرانش  ،پهلــوان. شــدارجاســب 

درنگ به آن كلبه كه بازار من است  بي« :رفت و به آنها گفت» آفريد به«
برويد و در آنجا بمانيد تا كار من در ايـن كـاخ بـه پايـان برسـد و بـه       

  » .سراغتان بيايم و بگويم كه چه كنيد
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ارجاسـب   اسفنديار اين را گفت و تند و چابك بـه سـوي جايگـاه   
هـا را از پـا در آورد تـا بـه      اسفنديار در سر راهـش نگهبـان  . روانه شد

در ايـن هنگـام ارجاسـب از فريـاد     . نزديك خوابگاه ارجاسـب رسـيد  
درنگ جامـه رزم   بي. ها از خواب پريد ها و سر و صداي پهلوان نگهبان
آنجـا  « :او خنجرش را در دست فشرد و با نگراني فرياد كشـيد . پوشيد

در ايـن هنگـام اسـفنديار بـا      »ها براي چيست؟ اين سر و صدا كيست؟
بازرگـان ديـروز و   . اينجـا مـنم  « :خنجر آبگون به درون پريد و گفـت 

بزرگم لهراسـب كـه    اي دارم، از سوي پدر برايت هديه. اسفنديار امروز
او را كشتي با مهر پدرم گشتاسب براي كشتن تو و آن هم اين خنجـر  

  ».تيز است
و اكنون تو هم پـيشِ پـدربزرگت   « :زخندي زد و گفتارجاسب پو

سـخت و   ،نبرد دو جنگاور. ور شد به اسفنديار حمله آنگاهو » روي مي
هر يك از ديگري زخمي به تن داشـت  . گير و دراز بود كوبنده و نفس

كاري ارجاسب را از پـا درآورد    تا اينكه سرانجام اسفنديار با يك زخم
  .و سرش را از تن دور كرد

  گهي نوش يابيم از او گاه زهر  هرد چنـين اسـت كردارِ گردنـده
  چو داني كه ايدر نماني، مرنج  دي دل اندر سراي سپنج؟ــچه بن
، اسفنديار خواهرانش را از بند رهانيد، دژ را تسخير كـرد  سان بدين

آوردن گـنج و گـوهر    دست و با پيروزي بر تورانيان و كشتن كهرم و به
  .بازگشتفراوان به ايران 
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  پادشاهي كيخسرو

  
مردم روي  )ايران و توران(دير زماني بود كه در دو كشور همسايه 

دير زماني بود كه فرمانروايي . آرامش و آسايش را نديده بودند
افراسياب در توران و فرمانروايي كاووس در ايران، همه مردمان اين 

رستم، و در توران،  در ايران، زال و. را به ستوه آورده بود ها سرزمين
ها را از  ها و آشفتگي پيران ويسه، خردمنداني بودند كه همه نابساماني

هنگامي كه . دانستند خودكامگي و خودرأيي كاووس و افراسياب مي
پايگاه جواني و خرد ايستاد، از ايرانيان و  سياوش، فرزند كاووس، بر

ي آرزو. مان شدندبسيار شاد -نگر بودند آنها كه آگاه و ژرف -تورانيان
دو كشور را به زير فرمان آورد و با داد و  اين بود كه سياوش، هر آنها

و آرامش و آشتي را بنيان  هر و خردمندي بر تخت شاهي بنشيندم
  .بگذارد و به ايران و توران آبادي ببخشد

ــرنگيس     ــياوش و ف ــد س ــاره را در پيون ــه، چ ــران ويس ــر (پي دخت
ت كـه چـون كـاووس و افراسـياب از     پنداشـ  ديد، و مي مي )افراسياب
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زال و . جهان بروند، سياوش، بر هر دو كشور فرمانروايي خواهـد كـرد  
رستم، در آيين خود پيمان داشتند كه كاووس را ياري كننـد، بـه او راه   

آنهـا، تـا   . نشان بدهند اما هرگز در پي بركناركردن او از تخت نباشـند 
ر جا كـه نـاداني و خـودرأيي،    و ه  دادند توانستند پندش مي جا كه ميآن

هيچ درنـگ و دريغـي،    كرد، بي كاووس را به دشواري و بند گرفتار مي
هـاي   هـا و لغـزش   با شـكيبايي، همـه نـاروايي   . شتافتند به رهايي او مي

. گرداندنـد  گاه از ياري او، روي نمي آوردند و هيچ بزرگ او را تاب مي
اي نبـود كـه بتوانـد     اما شيوه فرمانروايي كـاووس و افراسـياب، شـيوه   

آن دو، پيش از آنكـه در انديشـه مـيهن و مـردم     . همچنان پايدار بماند
باشند، در انديشه برآوردن آرزوهاي خود بودند؛ و اين آرزوها داشـتن  

. انگيخـتن  ريختن و هراس خون ،بود و داشتن و بيشتر داشتن؛ جنگيدن
مانـد يـا    اي مـي ج داشتند، يا ويراني از پس آن گام به هر گامي كه برمي

  .مرگ
 و از اين روي بود كه مردم ايران و توران، چه درباريان و سـپاهيان 

كردند كـه زمانـه ديگرگـون     وران، همه، آرزو مي چه كشاورزان و پيشه
  آنچه كه افراسياب و كـاووس كـرده  . آيد شود و روزگاري نو، در پيش

ـ   . داد بودند، آمدن اين روزگار نـو را نويـد مـي    ن نويـد  هرچنـد كـه اي
ها به  آورد و با خون سياوش ها برگ مي درختي بود كه با خون سهراب

هـايي   اكنون هنگام آن بود كه اين درخت، با خـون . نشست شكوفه مي
اما، اين آفتـاب  . ديگر ميوه بدهد و سازنده آن روزگار نو، پديدار بشود

  دميد؟  كه بود و از كدام كرانه بايد برمي
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هـاي   خاسـت كـه از روش   ميان كساني برمي او، هر كه بود، بايد از
كهن در فرمانروايي روي گردانده بودند و با انديشه و خون خـود، راه  

  .كردند كردن زمانه را هموار مي ديگرگون
در يك شب سياه، كه ماه پنهان بود و مـرغ و مـاهي و دام و دد در   
خواب بودند، پيران ويسه در خواب ديد كه چراغي بـه دسـت دارد و   

 ،سـياوش در روشـنايي آن چـراغ   . كند را با فروغ آفتاب، روشن مي آن
از ايـن  . ديگر هنگـام نشسـتن نيسـت   « :گويد تيغي به دست دارد و مي

روزي اسـت  . خواب گران بيدار شو و در انديشه فرجـام گيتـي بـاش   
 زيرا امشب، كيخسرو، فرزنـد مـن، و   ،نوآيين و جشني نو در كار است

  »!آيد جهاندار نو، به جهان مي
اين خواب پيران ويسه، همان بود كه ايرانيان در بيداري آرزوي آن 

با اين همه، پيران ويسه، آن نيكخواه و خردمند . پروراندند را در دل مي
توراني هم، دميدن اين آفتاب را، اگر در آسمان ايران هـم بـود، بـراي    

  .دانست توران، آغاز روزگاري نو مي
در سـياهي    آفتـابي نـو،  . جهان آمددر آن شب تاريك، كيخسرو به 

اما پيـران ويسـه، بـيم آن داشـت كـه افراسـياب، ايـن        . زمانه درخشيد
بـه يـاد آورد كـه دانايـان     . هنگام خـاموش كنـد   خورشيد نوتافته را بي

از تخمه تور و كيقباد، شاهي بر تخت خواهد نشست كـه در  «: اند گفته
ايـن   ».واهـد پـرورد  جهان داد خواهد گسترد و جهانيان را، بـه مهـر خ  
و فـرنگيس، فرزنـد    ،كس، اكنون از پشـت سـياوش، فرزنـد كـاووس    

افراسـياب از پيـران خواسـته بـود كـه      . افراسياب، به جهان آمـده بـود  
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دانسـت   اما پيـران مـي  . كيخسرو را، همين كه زاده شد، به درگاه او برد
. كه اين سازندة جهان نو را بايد از كين و خشم افراسـياب، دور بـدارد  

سـپرد و   از همين روي بود كه كيخسرو را به شباني از شبانان كوه قال
اين كودك را همچون جان خود گرامي بـدار و   ،اي شبان« :به او گفت

  ».چيز، گزندي رسد  مگذار كه بر او، از هيچ سوي و هيچ
خواست كه كيخسرو در نزد شبانان، در كوهستان، پرورده  پيران مي

كرد كه با ايـن كـار،    گمان مي. و دانش نياموزد شود، و كسي، به او هنر
كيخسرو در گمنامي خواهد ماند، و آتش خشم و كين افراسياب، او را 

اما كودك، در زندگي شباني هم، فرزند سـياوش، در  . تباه نخواهد كرد
كـرد و از   از سويي با رفتار خود، شبانان را نگران مي. شبانان بود هجام

ساله بود كه شبان به نزد پيـران   ده. آورد فتي ميبه شگ اديگر سو، آنان ر
هفـت سـاله   . ام پيش تو به گله آمده من از اين شير فراز،« :آمد و گفت

اما اكنون، چندي است كه شير و پلنـگ  . بود كه شكار آهو را آغاز كرد
ترسم كه بر او گزندي برسد، و تـو،   مي. داند را كمترين شكار خود مي

   ».بياويزي اي پيران، مرا به دار
آري، نـژاد و هنـر،   «: پيران چون اين سخن بشنيد، خنديد و گفـت 

از كوه قـال بـه خانـه     اپيران، ناگزير شد كه كيخسرو ر »!ماند نهفته نمي
هرگاه كه . گذاشت خود باز آورد، اما بيم افراسياب، دمي او را آرام نمي

و و خشـم  از جان كيخسردرنگ  بيخواند،  افراسياب او را به بارگاه مي
شد تا آنكه شبي، در هنگام آرام و خـواب، كسـي    افراسياب بيمناك مي

آرام و آشفته است ناشهريار، «: از نزد افراسياب به خانه او آمد و گفت
  »!خواهد و تو را مي
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بـار در تنگنـايي دشـوار افتـاده اسـت و بايـد        پيران، دانست كه اين
شـان از نـزد افراسـياب    زده و پري هنگامي كـه بـيم   .اي نو بينديشد چاره

من اكنون از پيش افراسـياب  « :بازگشت، كنار كيخسرو نشست و گفت
پـدرت سـياوش، فرزنـد    . داني زاده نيستي و اين را مي تو شبان. آيم مي

زمين است، و مادرت، فرنگيس، دختـر افراسـياب،    كاوس، پادشاه ايران
از او . خواهـد تـو را ببينـد    اكنـون افراسـياب مـي   . زمـين  پادشاه تـوران 

خواستم كه سوگند ياد كند كه به تو آسـيبي نرسـاند و او سـوگند يـاد     
خواهي كه سرت را به باد ندهي، هنگامي كه به نـزد او   اما اگر مي ،كرد
روي، خود را كودكي نادان و ديوانـه نشـان بـده و در پاسـخگويي،      مي

  ».خرد و درشتي را فراموش كن
ريافـت و چـون بـا پيـران     كيخسرو، به زيركي، چاره كار خود را د

ها داد، كه  هاي افراسياب پاسخ ويسه به پيش افراسياب رفت، به پرسش
. شهريار را خنـده درگرفـت و خشـم فـرو گذاشـت و آرامـش يافـت       

ايـن نوجـوان، گـويي از كـار جهـان هـيچ       «: افراسياب به پيران گفـت 
 پيداست كـه . دهد پرسم، او از ريسمان پاسخ مي از آسمان مي. داند نمي

تـواني   اكنون مي. هاي كودكي دارد و سر در زندگي شباني دل در بازي
بسپاري تا هردو به سياوشگرد بروند و دور  )فرنگيس(او را به مادرش 

آنچه شايسته آنهاسـت فـراهم كـن و از    . از ما، به سادگي زندگي كنند
  »! نيازشان دار همه چيز، بي

انيـان داشـتند،   مرگ سياوش، بار ديگـر، انـدك آرامشـي را كـه اير    
. كاووس، از اينكه سياوش را از خود رانده بـود، پشـيمان شـد   . آشفت
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جـويي گرسـيوز كشـته     هر چند سياوش، به فرمان افراسياب و با كينـه 
انـدوه مـرگ   . ديـد  شده بود، كاووس، خود را در مرگ او، گناهكار مي

  .فرزند، دلش را فشرد و او، زار گريست
ش، جامه سياه پوشيدند و بـه درگـاه   پهلوانان ايران، در سوگ سياو

در سرزمين نيمروز، از همه مردم خروش برآمد و رسـتم، پـس   . آمدند
ايـن  . از يك هفته سوگواري، با سپاهي گران، به درگاه كاووس شتافت

بار، همچون گذشته، در برابر شهريار سـر فـرود نيـاورد و بـه آرامـي،      
تو بـا خـوي    ،هرياراي ش«: بانگ برداشت و با خشم گفت. رفتار نكرد

گنـاه را بـر    بد و مهري كه به سودابه بدخوي داشتي، خون سياوش بـي 
با چشـم  . مرا ديگر با تو كاري نيست. خاك ستم و خودكامگي ريختي

و از خاك دشـمنان ايـران و    روم گريان، و به فرمان يزدان، به جنگ مي
هـا روان   آورم و از خـون آنـان، جـوي    كشندگان سـياوش، گـرد برمـي   

  »!كنم يم
، پهلـوان  جهـان كاووس، از شرم به رستم پاسخي نداد و دانست كه 

رستم، از بارگـاه بيـرون    .از مرگ سياوش، سخت به جوش آمده است
گيسـوي سـودابه را در چنـگ    . آمد و يكسر به شبستان سـودابه رفـت  

آنكه با او سخني بگويد، او را بر خاك افكند و بـا خنجـر،    گرفت و بي
  .ريبگر را، به دو نيم كردآن زن بدخوي و ف

مرگ سياوش، سـتم بـر   . ايران را سراسر، اندوه و درد فراگرفته بود
رسـتم، پـس از هفـت روز، دليـران و     . پاكي و مردمي و  مهرباني بـود 

من، بر اين كينه، دل و جان « :پهلوانان را به گرد خويش خواند و گفت
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. جنـگ شـويد   هـاي خـود بيـرون كنيـد و آمـاده      ترس را از دل. ام داده
افراسـياب  ام، دلم را از كين  سوگند به پاكي و بزرگي يزدان، كه تا زنده

يا بايد مـرا نيـز، همچـون سـياوش، گوسـفندوار      . آكنده خواهم داشت
بكشند، يا در جهان، از خون بدنژادان و ناپاكان، رستاخيز به پا خـواهم  

  ».كرد
تـوران  و بـه سـوي مـرز     دك زماني آراسـته شـد  سپاه رستم، در ان

هنگامي كـه در مـرز،   . فرامرز، فرزند رستم، پيشاهنگ سپاه بود. شتافت
نـام داشـت، بـا     »ورازاد«به سپيجاب رسيدند، فرمانرواي تـوراني، كـه   

  »كني؟ تو كيستي و در مرز توران چه مي« :رو شد و گفت هفرامرز روب
رسـتم را كـه خـوب    . نيازي نيست كه مرا بشناسـي «: فرامرز گفت

خواهي سـياوش آمـده    و او، به كين اين سپاه از رستم است .اي شناخته
  »!من هم فرزند رستم، آن پهلوان يگانه گيتي هستم. است

. زاد، از ناداني، گستاخ شد و به لشـكر خـود، فرمـان جنـگ داد    اور
ديري نگذشت كه صدها تن از سپاهيان او، كشته، بر خاك افتادند و او 

را از تـن   امي كـه فرامـرز، سـر او   هنگ. نيز در چنگ فرامرز گرفتار شد
! آن خورشيد پاك و مردمي ،درود بر روان سياوش« :كرد، گفت دور مي

خواهي تو، اين نخستين سري است كه از بزرگـان   اي سياوش، در كين
  ».افكنم زمين بر خاك مي توران

شدن ورازاد آگاه شد و دانست كه ايـن بـار، بـا     افراسياب، از كشته
را به نـزد خـود    »سرخه«نوميد و بيمناك، پسرش  .رو است هرستم روب

اكنون هنگامي است كه جـان در برابـر آبـرو،     ،فرزندم«: خواند و گفت
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 .سي هزار شمشيرزن همراه كن و به جنگ رستم بشتاب. ارزشي ندارد
فرستم، زيرا كسي مگر تو را، هماورد رسـتم   را به اين جنگ مي من تو

دانسـت هـيچكس همـاورد رسـتم      اما افراسـياب كـه مـي    ».شناسم نمي
نيست، با فرستادن فرزنـد بـه جنـگ رسـتم، واپسـين تيـري را كـه در        
تركش داشت كشيده بود و همين، بيم و نوميـدي او را خـوب آشـكار    

هر چنـد كـه سـرخه در نبـرد بـا فرامـرز پايـداري نشـان داد،         . كرد مي
سرانجام فرامرز، كمربندش را در چنگ گرفت و او را از پشـت زيـن،   

  . بر خاك افكند
هاي بسته به نـزد رسـتم آورد،    هنگامي كه فرامرز سرخه را با دست

اكنـون  « :رستم، از دليري و نبردآزمـايي فرزنـد، شـادمان شـد و گفـت     
. توانيم با فرزند افراسياب همان كنيم كه افراسياب با سـياوش كـرد   مي

چون او را به دست روزبانان بسپاريد تا با كمند بر خاكش بكشند و هم
  ».گوسفند، سرش را بر لب تشت، از تن دور كنند

 ،اي پهلوان سـرافراز «: سرخه گفت. طوس، براي اين كار آماده شد
خود، بر مـرگ او سـوگوارم و   . من، با سياوش، دوست و همسال بودم

طـوس، از ايـن سـخن     ».كـنم  شب و روز، كشندگان او را نفـرين مـي  
بـراي سـرخه، بخشـش     مهرش بجنبيد و به نزد رسـتم رفـت تـا از او   

خـواهي سـياوش درنـگ     در كـين «: رستم نپـذيرفت و گفـت  . بخواهد
خـواهم افراسـياب هـم بـر مـرگ فرزنـد دل و جـانش         زيرا مي ،نكنيد

  »!همواره پردرد و چشمانش پر اشك باشد
ــوي افراســياب، چــ ــت، م ــاهي ياف ــد آگ ــرگ فرزن ــان و  ون از م كن
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چاك كرد و به سپاهيان ها بر تن  جامه. ريزان، از تخت به زير آمد اشك
ديگر زمان خورد و خواب و آرامش و آسايش ما بـه سـر   «: خود گفت

به هيچ چيز نينديشيد، مگـر  . ما را اين بار كار با رستم افتاده است. آمد
  »!پيروزي يا مرگ در هنگام نبرد

سپاه رستم، از پيش فرامرز را داشت و از پس زواره را، و در ميان، 
ناپـذير، آمـاده بـراي     پروا، شكسـت  خشمگين، بي سپاهي بود. رستم را

در سپاه تـوران كسـي را دل   . جنگ؛ به ياري يزدان و تازنده بر اهريمن
پيلسم، برادر پيـران ويسـه، از سـر    . و نيروي تاختن بر سپاه رستم نبود

اگر شـهريار فرمـان   «: جواني و نامجويي، به نزد افراسياب آمد و گفت
  ».مور من به نبرد رستم مي ،دهد

افراسياب، كه در نوميدي افتاده بود، از دليري پيلسم و جانبازي او، 
هـاي شـيرين و نويـدهاي خـوش،      شادمان شد و كوشيد او را با پاسخ

توانـد از پـاي    اي شيرمرد، تو را پيل هم نمي«: به او گفت. اميدوار كند
 اگر رستم پيلتن را به چنگ آوري، تو را در توران به پايگـاهي  .درآورد

. هرگز، كسي چنان پايه و شكوهي نيافتـه باشـد   ،رسانم كه تا امروز مي
دهم و تو را فرمانرواي دو بهر از خاك ايـران و   دختر خود را به تو مي

  ».كنم توران مي
خواهد برادر جوان او را با اين  پيران ويسه دانست كه افراسياب مي

: و گفـت پريشان و انـدوهگين شـد   پس سخنان بفريبد و گستاخ كند، 
اگـر او در گمـان افتـد و خـود را همـاورد تهمـتن پنـدارد،         ،شهريارا«

از تو پسنديده نيست كه جواني نـاآزموده را بـا   . مرگش دررسيده است
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امـا پيلسـم كـه نويـدهاي افراسـياب و       »!پاي خود بـه دوزخ بفرسـتي  
باوري جواني، او را فريفته بـود، از رأي  خـود برنگشـت و بـر      خوش

ا تيغ و نيزه به سوي سـپاهيان ايـران تاخـت و فريـاد     اسب نشست و ب
گيو  »داند؟ كجاست آن رستمي كه خود را در جنگ، اژدها مي«: برآورد
آنگـاه، بـا    ».رستم ننگ دارد كه با يك توراني جوان پيكار كنـد «: گفت

پيلسم با نيزه چنان بر گيو تاخت كـه گفتـي گيـو،    . رو شد هپيلسم، روب
اما پيلسم، بـه   ،فرامرز، به ياري گيو آمد. افتد يم اكنون از اسب فرو هم

آنها نگريست و كـار   رستم بر. راستي، دالوري گرانكوش و پرتوان بود
چنگ گرفت و به سـوي پيلسـم   ر اي د ناگزير، نيزه. آنان را تنگ يافت

نيزه را در كمرگاه او فرو بـرد و او را همچـون گـوي از زيـن     . شتافت
او را در ميان سپاه افكنـد  . سپاه توران تاخت برگرفت و با نيزه، به ميان

  .به ميان سپاهيان خود بازگشتدرنگ  بيو 
پيران ويسه كه بـرادر جـوان خـود را كشـته ديـد، از انـدوه و درد       

گفتي كه پيلسم، دل سپاهيان افراسـياب  . گريست خروش برآورد و زار
ان، بـر  بود، زيرا با مرگ او، دل در سينه آنان نماند و همـه، از بـيم جـ   

در ايــن هنگــام، دو ســپاه بــه هــم تاختنــد و از خــون . خــود لرزيدنــد
افراسـياب كـه ديگـر    . كشتگان، بـر خـاك تيـره، اللـه شـاداب روييـد      

: توانست خود را از هنگامه جنگ، دور بدارد، به لشكر خود گفـت  نمي
اگر يك تن از شما در جنگ سسـتي نشـان دهـد، شكسـت خـواهيم      «

دلير باشيد و بـا نيـزه، خورشـيد را بـه     . بتازيداز هر سو بر آنان . خورد
  »!خاك آوريد
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هاي پر اميدي، در چه هنگامي، كه براي تورانيان، روزنـي   چه سخن
افراسياب به سپاه ايران روي آورد و گروهي از دليران ! بر اميد باز نبود
آنگـاه،  . چنانكه طوس خود را ناتوان يافت و گريخت ،ايراني را كشت

از گسـتاخي او دلگـرم    وي رستم تاخت تـا سـپاهيانش  ب به سافراسيا
اي بـر   رسـتم نيـزه  . اي بر پهلوي رستم زد كه كـارگر نيفتـاد   نيزه. شوند

اسب، از درد، به سر درآمد و افراسياب، بـر خـاك   . اسب او فرود آورد
  .افتاد

گـرز گـران بـاال بـرد و از     . هومان، مرگ افراسياب را نزديك ديـد 
رستم رو برگرداند تا ببيند كه ايـن گسـتاخ   . پشت بر شانه رستم كوبيد

افراسـياب از ايـن پيشـامد     كه تازد مردانه از پشت ميجوانكيست كه نا
رستم به دنبال هومان رخش تاخت اما . سود جست و رو به گريز نهاد

. بـود كـه افراسـياب از چنـگ رسـتم گريخـت       سان بدين. او را نيافت
ريـز ديدنـد، سـخت بيمنـاك     سپاهيان توران، كه شهريار خـود را در گ 

رستم و سپاهيانش، تا سه فرسنگ، . شدند و روي گرداندند و گريختند
  .در پي آنان تاختند

بامدادان، كه خورشيد سر از كوهسار بيرون آورد، رسـتم، سـپاهيان   
 آنچه را كه از دشمن بر جاي مانده بود، به آنـان بخشـيد   .را گرد  آورد

به سوي تـوران و نشـيمن افراسـياب    آنگاه، لشكر را آراست و همه،  و
  .روي بردند

اي مـرد  «: افراسياب پيران ويسه را بـه نـزد خـود خوانـد و گفـت     
اگر كسي او را از وجود كيخسرو . رستم به توران تاخته است !خردمند
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زيرا رستم، كيخسرو را به ايـران   ،آگاه كند، كار ما دشوارتر خواهد شد
اكنـون كسـي را بفرسـت تـا      مهـ . خواهد برد و بر تخت خواهد نشاند

نـاگزيريم كـه كيخسـرو را، از    . فرنگيس و كيخسرو را نـزد مـا بيـاورد   
  ».دستيابي رستم، دور كنيم

از يك سو افراسياب با سپاهيان و ياران خود به كرانه درياي چـين  
رفت و از سوي ديگر، رستم، در توران بر تخـت او نشسـت و فرمـان    

ياب را بگشودند و دار و نـدار او را بـه   هاي افراس گنجخزانه  داد تا درِ
تـو، بـرادر   «: رستم، به فريبرز، فرزند كاووس، گفت. سپاهيان بخشيدند

اكنون بايد به كين او ميان بربندي و يك دم نياسايي و بـراي  . سياوشي
اكنـون هنگـام آن اسـت كـه      ».دشمن، خورد و خواب و آرام، نگذاري
رسـتم نيـز،   » .ز و شاد، بياسايندسپاهيان ايران، در سرزمين دشمن، پيرو

چنانكه گويي آهنگ بازگشت به ميهن نـدارد، در كـاخ افراسـياب، بـه     
 و نوشـيدند و شـاد بودنـد    خوردند و مي همه، مي. فرمانروايي پرداخت

  . رفتند گهگاه نيز به شكار مي
يك روز كه زواره به شكارگاه رفته بود، يك توراني را با خود بـرد  

راهنمـاي تـوراني، بـه او    . اي خرم رسيدند به بيشه. شدتا راهنماي او با
همين يك سخن بس بود كـه يـاد    »!اينجا شكارگاه سياوش بود«: گفت

از شـكارگاه  درنـگ   بـي پـس  . خون سياوش، زواره را بـه خشـم آورد  
را انـدوهگين   او. در راه به گروهي از سواران ايراني برخورد. بازگشت

زواره از درد  »يش آمــده اســت؟چــه پــ«: پرســيدند. و پريشــان ديدنــد
خورم كه تـا كـين سـياوش از افراسـياب      سوگند مي«: گريست و گفت
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نخواهم، ديگر نه به شـكار خـواهم رفـت، نـه آرام و خـواب خـواهم       
خـواهي بـه ايـن     ما بـراي كـين  «: به نزد رستم رفت و گفت »!خواست

  ».ايم ايم و سياوش را فراموش كرده اكنون آرام گرفته. ايم سرزمين آمده
از . و سپاهيان را با خود همراه كـرد  رستم، از سخن او انگيخته شد

يافتنـد،   تاختند و هر جا را كـه آبـاد مـي    هر سو، در سرزمين توران مي
گروه، به رسـتم روي آوردنـد و    تورانيان، گروه. كردند يكسره ويران مي

  .به فرمانروايي او گردن نهادند
زمـين بـه سـر     ، در تـوران شش سال بـود كـه رسـتم و سـپاهيان او    

روزي، پهلوانـان دور  . بردند و از كاووس و ايرانيان، آگاهي نداشتند مي
داني كه اكنـون در   هيچ مي !پهلوان جهاناي «: رستم گرد آمدند و گفتند

راهنمـا و   گـذرد؟ شـش سـال اسـت كـه كـاووس، بـي        ايران چـه مـي  
راسـياب  اگـر اف . دسـت و پاسـت   او پيـر و بـي  . نيكخواه مانده است بي

ناگهان از سويي ديگر بتازد، ما چه خواهيم كرد؟ مانـدن مـا در تـوران    
اي در كرانـه دريـاي    او را شكست داديم و به گوشـه . يستديگر روا ن

اكنون بايد به نزد كاووس پير . سرزمين او را ويران كرديم. چين رانديم
  ».بازگرديم و نگهبان ايران باشيم

درنگ فرمان داد تا همـه پهلوانـان و    رستم رأي آنان را پذيرفت، بي
تواننـد   افـزار، هـر چـه مـي     ان، از گنج و خواسته و اسب و جنگسپاهي

رستم و يـارانش   .و خود را براي بازگشتن به ايران، آماده كننددارند بر
و طوس و گودرز و پهلوانان ديگر، با سـپاه كـاووس    به زابلستان رفتند

  .شاه، روي به پارس نهادند
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آورد و افراسـياب را  زرگ، براي توران ويراني و مـرگ  گ باين جن
بـه ايرانيـان   . از كشتن سياوش پشيمان كرداو را به داغ فرزند نشاند و 

نيز، كه از مرگ سـياوش سـخت آشـفته و انـدوهگين بودنـد، انـدكي       
توفـاني بـود كـه از خشـم     . فرجـام بـود   اما، جنگي بي ،آرامش بخشيد

تر از همه آنكه، كيخسـرو، در   اكدردن. برخاست و با خون فرو نشست
رفـت كـه افراسـياب، بـه      زمين مانده بود و هـر دم، بـيم آن مـي    توران

زمـين، او را نيـز،    برابر ويراني توران خواهي فرزندش سرخه، و در كين
  .مانند سياوش، بكشد

گودرز، نخستين كسي بود كه سـروش، در خـواب، او را از بـودن    
درز از گيو خواست كه براي يـافتن و  گو. كيخسرو در توران، آگاه كرد

مـن بـا خـود    «: گيو گفـت . آوردن كيخسرو به ايران، خود را آماده كند
همچـون مـردي   . مرا يك اسب و يك كمند، بس است. برم سپاهي نمي

كوشم كه به تورانيان خود را توراني بنمـايم   مي. روم ساده به توران مي
رسان به هر سو پ پرس. درنو به تركي سخن بگويم، تا مرا از خود بپندا

پنهـاني، بـه    و او را، و سرانجام، كيخسرو را خواهم يافت خواهم رفت
زمـين، جـواني    ديگر هنگام آن رسيده كـه در ايـران  . ايران خواهم آورد

خردمند، همچون كيخسرو، با آييني نو، فرمانروايي كند و شيوه كهن را 
  ».به يك سو بگذارد

را بـا   و او نسـت كيخسـرو را بيابـد   ت تا گيـو توا زماني دراز گذش
گيـو   ه اين كار، به سادگي انجـام نگرفـت؛  البت. فرنگيس، به ايران آورد
را گرفتـار   و او در نبرد با او، پيروز شـد . بجنگد ناگزير شد كه با پيران
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  .اما به خواهشگري فرنگيس، از خون پيران ويسه، درگذشت. كرد
خـود را بـه آب   . رسيدندآمدند، تا به رود جيحون گيو و همراهان 

در آنجـا، آرام  . زدند و از جيحون گذشـتند و بـه نـزد سـپاهان رفتنـد     
را از آمـدن كيخسـرو    و او اداي براي كاووس فرست گرفتند و گيو، نامه

به زودي همـه ايرانيـان دانسـتند كـه آفتـابي نـو در        .به ايران آگاه كرد
كرد و شهرها  هاي تاريك را روشن شادي دل. آسمان ايران دميده است

  .را آذين بستند
سرانجام چشمان كاووس پير از ديدار كيخسرو جوان فروغي تـازه  

او . برگرفت و نيكو بنواخت و بر او بسيار آفرين گفـت  را در او. يافت
سياوش را از خـود رانـده بـود، اكنـون بـا       ،كه به ناداني و خودكامگي

آتـش انـدوه و    كوشيد كـه بـا ايـن مهـر،     ورزيد و مي فرزند او مهر مي
  .پشيماني را در دل خود فرو بنشاند

گودرز كيخسرو را به آن كـاخ بـرد و   . در استخر كاخي باشكوه بود
همه پهلوانان ايران در برابر او سر فرود آوردنـد  . بر تخت زرين نشاند

ايـن  . از اين كار روي گردانـد  ،تنها يك تن. را به شاهي پذيرفتند و او
نو را در تاريكي ايران بپـذيرد، كـه بـود؟     خواست آفتاب كس، كه نمي

اين كس كه كي كـاووس پيـر و خودكامـه را از كيخسـرو خردمنـد و      
  نهاد كه بود؟ دادگر برتر مي

انديشي آن پهلـوان بياشـفت و بـه گيـو      گودرز از خودبيني و كوتاه
كه هنگـام شـادي   اكنون به نزد طوس بشتاب و به او بگوي  هم«: گفت
همـه بزرگـان ايـران كيخسـرو را بـه شـاهي       . نجويي مكـ  بهانه. است
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بگرداني؟ آگـاه   دارد كه از فرمان او سر چه چيز تو را وامي. اند پذيرفته
باش كه اگر در فرمانبري از او درنگ بورزي و كوتاهي كني، بايد براي 

  »!نبرد با من آماده شوي
طـوس پيـام    .گيو، فرزند گودرز، با آن پيام تند به نزد طـوس آمـد  

ها چيست كه بر زبان گـودرز رفتـه    اين سخن«: را شنيد و گفت گودرز
پـدرم نـوذر و   . لشـكرم  زمين، من سرافراز پس از رستم در ايران! است

شما پهلوانان با خود انجمـن  . نيايم منوچهرشاه است و يادگار فريدونم
آنكـه از مـن راي بجوييـد، بـراي ايـران پادشـاهي نـو         ايـد و بـي   كرده

در نزد من از كيخسرو ياد . ا اين كار همداستان نيستممن ب. ايد برگزيده
اگر بخواهيم كسي را به جاي كاووس بر تخت بنشانيم، فريبرز، . مكنيد

  ».تر است فرزند او، از كيخسرو بسي شايسته
: گيو از گفتار طوس خشمگين شـد و از جـاي برخاسـت و گفـت    

فراشـته بينـي،   هاي گودرزيان را ا هنگامي كه نيزه! بيهوده بر خود مبال«
ايـم   ما رنج بسيار برده .اي خواهي دانست كه از اين نافرماني زيان كرده

هاي ما را بـه   خواهي رنج تو اكنون مي. ايم تا كيخسرو را به ايران آورده
دانسـتي كـه از البـرز نبايـد      انديشيدي، مي باد دهي؟ اگر تو درست مي

نوچهرشـاهي، امـا   تو فرزند نوذر و نبيـره م . كسي را به شاهي پذيرفت
در آن سـر نـه    بيني كه بر سر خود افسر شاهي نـداري، زيـرا   اكنون مي

  ».ي و انديشه درستأنه ر مغز هست و
هـاي درشـت را بـه طـوس گفـت و بـه نـزد پـدر          اين سـخن گيو 
گيـو   »طوس پيـام مـرا چـه پاسـخ داد؟    «: گودرز از او پرسيد. بازگشت
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ي چشم هم نـدارد، زيـرا   گوي. خرد نيست و رين مرد را فپدر، ا«: گفت
 ».شـمرد  داند و كيخسـرو را بـه كـس نمـي     فريبرز را شايسته شاهي مي

از ميــان «: از جــا برجســت و فريــاد زد. گــودرز از خشــم برافروخــت
به او نشان خواهيم داد كه فرمـان و تخـت   ! بزرگان ايران طوس كم باد

س بر كو ،از ايوان سراي بيرون رفتپس  ».و بخت زيبنده كيست فر و
و هشت پسر و نبيره داشـت   او هفتاد. كوبيد تا يارانش نزد او گرد آيند

  . همه براي نبرد آماده شدند. و دوازده هزار مرد جنگي
او نيز با سپاه خود بـه ميـدان   . طوس را از آمدن گودرز آگاه كردند

. تا چشمش بر سپاه گودرز افتاد، روي جهـان بـر او تاريـك شـد    . آمد
ر پشت پيل ديـد و كيخسـرو، آن شـاه نـوآيين را،     نشان ب تختي فيروزه

بـر هـر يـك     ،پيل ديگـر  برتخت نشسته و در دوسوي او دويست ژنده
  .دالوري سرافراز

 و برسرداشـت  تاج شـاهي  .درخشيد همچون ماه مي چهره كيخسرو
شكوه كيخسرو، دل طوس  و سپاه گودرز ديدار .دست در گرزه گاوسر

گفتـه بـود، بـه     بجنگـد، چنانكـه او   زگودر با دانست كه اگر. لرزاند را
اين پيـام بـه نـزد     با پس، مردي خردمند را. راستي سودي نخواهد برد

من نـاگزيرم كـه    و به جنگ من آمده گودرز !شهريارا« :كاووس فرستاد
اما جنگ ما ايرانيان با يكديگر چيزي نيسـت،  . پايداري كنم او برابر در

 اكنـون در  ديـده، و  ب مـي خـوا  آرزوي افراسياب، كه همـواره در  مگر
  ».بيداري خواهد ديد

و طـوس را بـه    گودرز كس فرستاد و. كاووس، درنگ روا ندانست
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بـه كـاخ    دو، ناگزير، به فرمان كـاووس سـرنهادند و   هر .درگاه خواند
بـه شـهريار    خاموش به يكـديگر و  كاووس ايستادند و برابر در. رفتند

 چيسـت؟ دشـمنان را   سـر  بـر  درگيري شما« :گفت كاووس. نگريستند
  »ايد؟ افتاده جان يكديگره ب ايد و فراموش كرده

تـو از   شـهريارا، اگـر  « :طوس، يـك گـام پـيش گذاشـت و گفـت     
داري،  اي، تـا فرزنـدي بـه سـال و دالوري فريبـرز      شده پادشاهي سير

ات كيخسـرو   نيست كـه تخـت فرمـانروايي خـود را بـه نبيـره       سزاوار
  ».بسپاري

هـيچ   ارتـو  خـرد،   اي مـرد كـم  «: گفـت گودرز رو به طوس كرد و 
تا هنگامي كه سياوش زنـده بـود، تنهـا    . شمارد ميان نميدآ اي از فرزانه

داشـت سـياوش    ايـران را  گيتي شايستگي فرمـانروايي در  كسي كه در
هيچكس مگـر فرزنـد    نخاك تيره آرميده است، م در اكنون كه او. بود

در خواب از  من. بينم او، كيخسرو، را سزاوار تخت پادشاهي ايران نمي
هنگـامي   كيخسرو ايران آرام خواهـد گرفـت و   رّسروش شنيدم كه با ف

بر خواهـد    بيداد از جهان رخت سختي و كه او برتخت بنشيند، رنج و
 اگـر ! اي نژاد نوذر هستي و همچـون او ديوانـه   از اي طوس، تو. بست

. كـردم  مياپايت را با خون رنگين تداشتم، سر مي  اكنون با خود شمشير
 شـهريار . گـرد دشـمني برانگيـزي     ميـان كيـان   كوشي كه در بيهوده مي

  » .داند تخت شاهي را به كه بسپارد مي كاووس خود بهتر كي
زاده كشوادي،  تو اگر .گويي ميياوه  ،مند پيراي خرد«: طوس گفت

شـكافد،   سندان مي تيغ تو اگر. پشت منوچهرشاهم از من فرزند نوذر و
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. هـم پيكـاري نيسـت    بـا  را تـو  من و. درد مي ه قاف رانيزه من دل كو
  ».گزيند برمي را شاه خود پادشاه نو چنانكه گفتي، كاووس

اين  شهريارا، من در« :گفت و كاووس كرد آنگاه گودرز روي به كي
 آيـين و  دل را از تـو . بيـنم  آبـروي نمـي   خـرد و  ي وأطوس ديوانـه ر 
 بـه آنـان بنگـر و   . ود بخواهفرزند را به نزد خ دو هر. فرزانگي مگردان

  ».خوب بيازمايشان و خود ببين كه كداميك پادشاهي را سزاوارند
دانـم   نمي من روا«: رفت وآنگاه گفت كاووس لختي در انديشه فرو

در  دو هـر . كه از آن دو يكي را شايسته بخوانم و ديگري را ناشايسـته 
بـه دل  اگر يكـي را بگـزينم، ديگـري از مـن كينـه      . چشم من يكسانند

بهمـن   آنجـا كـه دژ   در مرز ايـران، . ام اي انديشيده چاره. خواهد گرفت
آن  در. رسـاند  است، هرساله اهريمن به ايرانيان ايزدپرست آسـيب مـي  

 از فريبـرز و . گـذارد  آسـوده نمـي   آرام و گستري را هيچ موبد دين مرز
يك كه بتواند اين دژ را بگيرد، گـنج و پادشـاهي را از او    كيخسرو، هر

  ».دريغ نخواهم داشت
. ي كاووس را پذيرفتند و از كـاخ بيـرون آمدنـد   أگودرز ر طوس و

نخست فريبرز و طوس با سپاهي گران بـه سـوي مـرز شـتافتند تـا دژ      
رسـيدند، زمـين    هنگامي كه بـه نزديكـي دژ  . ديوان بگيرند بهمن را از

 شد و گرماي آن افروخته مي از ها دميد، چنانكه نيزه همچون آتش برمي
 آنجا كه چشم ديگر ديوارهاي دژ، تا. سوختند زره مي مردان جنگي در

 :كـرد و گفـت   طوس روي به فريبرز. رفته بود فرا آسمان  ديد، در نمي
اينجـا زمـين   . بينم راهي به درون نمي هيچ جاي پيرامون دژ من كه در«
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سوزد و اسب تـاب مانـدن و    زره مي تن آدمي در. آتش است سر سربه
تـوانيم   كه نمي تو من و. گرديم برمي. دل باش آسوده. ندارد توان تاختن

پـس چنـين    جهان نيست كه از اين دژ را بگيريم، بدان كه هيچكس در
 ».بينديشـد  كـاووس بايـد آزمايشـي ديگـر    . گـرديم  برمـي . كاري برآيد
بايد بكوشيم تا شايد راهي به . زود است كه نوميد شويم«: فريبرزگفت

  ».بيابيم درون دژ
 پيرامـون دژ  بارها و بارها در روز هر. مرز ماندند يك هفته درا آنه

آن  نه تاب آن داشـتند كـه در   و گشتند، اما نه راهي به درون دژ يافتند
ناگزير بـه نـزد كـاووس    پس . نزديك شوند گرماي سوزان به ديوار دژ

  . رنج راه نماند بازگشتند و براي آنان چيزي مگر
گـر آزادگـان از بازگشـت فريبـرز و     هنگامي كه گودرز و گيو و دي

طوس آگاه شدند، تختي زريـن بـر پيـل نهادنـد و كيخسـرو را بـر آن       
كيخسـرو در نزديكـي دژ   . نشاندند و راه دژ بهمن را در پـيش گرفتنـد  

دبيري را بـه كنـار خـود خوانـد و از او خواسـت كـه        ،زره بر تن كرد
رو اسـت كـه از   اين نامه از بنده كردگار كيخسـ «: اي چنين بنويسد نامه

. ها روي گرداند و پناه از يزدان جست بند اهريمن جست، از همه بدي
برد، من كه راهبرم فـر ايـزدي اسـت     اگر در اين بوم اهريمن به سر مي

ودان جا آناگر اين دستگاه از . سر اهريمن را به خاك در خواهم آورد
يم و گشـا  من كمنـدي مـي  . است، نبرد با جادو را به سپاه نيازي نيست

  ».آورم سر جادوان را به بند در مي
اي دراز برگرفت، نامه را بر سر آن آويخـت، نيـزه را    كيخسرو نيزه
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اين نيزه را همچون درفش بر سر ديـوار دژ  «: به دست گيو داد و گفت
  ».دار و نام يزدان را ياد كن نگاه

نيـزه   گيو نيزه را دركنار ديوار دژ باال گرفت و ناگهان نامـه از سـر  
 در همان دم، به فرمان يزدان، ديوار دژ بشـكافت و . شد رآمد و ناپديدب

جهـان،  . آوايي برآمد كه گفتي از تندري در ابـر بهـاري برآمـده اسـت    
آنگاه كيخسرو اسب سياه برانگيخـت و  . همچون روي زنگي، سياه شد

  »!باران كنيد دژ را نيزه« :به پهلوانان گفت
گـرگ، بـر درون دژ باريـد و    هاي آبدار و درخشان، همچـون ت  نيزه

ديري نگذشت كه تيرگي از جهان ناپديـد شـد و   . اهريمنان را تباه كرد
شد و كيخسرو و يـارانش بـه درون دژ    دروازه دژ آشكار. روشني دميد

 آن را باغ و ايوان و ميدان و ميان دژ شهري يافتند كه سراسر در. رفتند
بهمـن   يخسـرو در دژ ك .آن آتش ايزدي افروختند در كاخ گرفته بود و

. شـكوهي يافـت   و نزديك به يك سال ماند تا آتشگاه پايدار شد و فـر 
  . آنگاه با ياران به پارس بازگشت

هنگامي كه پهلوانان از بازگشت پيروزمندانه كيخسرو آگـاه شـدند،   
رويش  ،آمد او فريبرز با سپاهي گران به پيشباز. همه بر او آفرين گفتند
دسـت   ،خـود . تا در همانجا تختي زرين نهادنـد را بوسيد و فرمان داد 

كيخسرو را گرفت و او را در برابر همه سرداران و پهلوانان و نامداران 
  . ايران برتخت نشاند

، اكنون كه بـه  پذيرفت نميآغاز پادشاهي كيخسرو را  طوس، كه در
آنكه خود را فرمانبردار كيخسـرو   اي نديد مگر تنگناي افتاده بود، چاره
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اين هنگام كه فرمانروايي نـو   چون او سپهدار ايران بود، در. هدنشان د
كفش زرين خود را بـه   كوس و نشست، درفش كاوياني و بر تخت مي

بـه ايـن شـيوه    . پيشـاني برخـاك نهـاد    او برابـر  نزد كيخسرو برد و در
 كـه سـزاوار   كـس را  هـر  به كيخسـرو بـازداد تـا او    سپهداري ايران را

  . زيندداند به سپهداري برگ مي
از . رفتار خـود پشـيمان شـده اسـت     كيخسرو دريافت كه طوس از

سوي ديگر انديشيد كه اگـر او را از سـپهداري بركنـار كنـد، نـه تنهـا       
. جـويي پندارنـد   اي كـين  را گونـه  او اين كـار  طوس، شايد ديگران نيز

خواســت در نخســتين دم  آيــين بــود و مــي و نيــك كيخســرو بزرگــوار
طوس را . رهنماي نيكي و پاكي و گذشت باشدپادشاهي براي ديگران 

من تاكنون در سپاه ايـران كسـي را سـزاوارتر از    « :پيش خواند و گفت
درفش كاوياني و كوس و كفش زرين را . ام تو براي سپهداري نشناخته

خـواهم كـه    مـن از تـو بـه دل آزاري نـدارم و نيـز از تـو نمـي       . بردار
خواسـتي، بـه بيگانـه     مرا نميخواهي كني، زيرا اگر تو پادشاهي  پوزش

  ».هم گرايش نداشتي
اش از شـادي   كاووس پير، كـه اكنـون چهـره   . از آنجا به كاخ آمدند

كيخسرو همـين كـه از دور   . رنگ جواني گرفته بود، به پيشواز او رفت
نياي خود را ديد، خنده بر لب آورد و از اسب به زير آمـد و در برابـر   

ر بر فشرد و با هم بـه درون بارگـاه   كاووس او را د. او سر فرو گرفت
  .رفتند

هنگام آن رسيده بود كه كي كاووس تخت پادشاهي را بـه شـهريار   
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دست كيخسرو را گرفت و او را بر تخـت فرمـانروايي   . نوآيين بسپارد
دار را خواند و از او خواست كه تاج كيـاني را   آنگاه خزانه. خود نشاند

ر سر كيخسـرو نهـاد و خـود بـر     با دست خود افسر كياني را ب. بياورد
همه پهلوانـان و درباريـان و رايزنـان و    . نزديك او نشست ،تختي ساده

بزرگان در برابر كيخسرو سر فرود آوردند و بر شهريار نو ايـران درود  
  . و آفرين گفتند

آمـد و زمـان    زمـين بـه سـر    كاووسـي در ايـران   زمان كي سان بدين
بايسـت بـه زمـان     كـه مـي   اكنـون كيخسـرو بـود   . آغاز شدكيخسروي 

اما اين كارهاي بزرگ زمان . افراسيابي در سرزمين توران نيز پايان دهد
برنامـه او چنـين بـود كـه     . اي ديگر داشت كيخسرو برنامه. خواست مي

نخست به آبادي و آزادي ايرانيان پردازد و از خاك ميهن ريشـه بيـداد   
  .را بر كند و در سراسر ايران داد بگسترد

اي ويـران و دلـي    ذشت كـه در هـيچ جـاي ايـران گوشـه     ديري نگ
فرمانروايـان پهنـه دور و نزديـك ايـران بـا سـپاه بـه        . اندوهگين نماند

نزديك او آمدند و فرمانروايي او را گردن نهادند و به پيـروي از آيـين   
زال و رسـتم، كـه   . كشورداري او پيمان بستند و به پهنه خود بازگشتند

ده بودنــد، از زابلســتان بــه پــارس روي بــه آرزوي ديــرين خــود رســي
كيخسـرو  . به فرمان كيخسرو، پهلوانان به پيشـواز آنـان رفتنـد   . آوردند

ايـران و ايرانيـان،    پايدار باد رستم، يـار ايزدپرسـتان، دوسـتدار   « :گفت
  »!پرورنده سياوش، خورشيد راستي و پاكي و مردمي

بودنـد   كاووس و كيخسرو و زال و رستم گرد هم نشسته اكنون كي
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من بـراي آبـادي   « :كيخسرو گفت. گفتند و درباره كارهاي نو سخن مي
هـا و   ايران روا نديدم كه در پارس بنشينم و ديگران را به ديدار ويراني

گنج فراوان و سپاهيان و دانايـان و كارآمـدان را   . ها بفرستم كار آباداني
سـتاي  و از روسـتايي بـه رو   ود همراه كردم و از شهري به شهريبا خ

ــتم ــن در   . ديگــر رف ــادگري و دادگســتري م ــردش آب ــه گ هنگــامي ك
آذرآبادگان به پايان رسيد، در آتشگاه يزدان را نيايش كردم و به پـارس  

  ».اكنون كارهاي ديگر را بايد آغاز كنيم. بازگشتم
شهريارا، شيوه فرمانروايي از راه يزداني همـين اسـت   « :رستم گفت

ايزدي  ايراني همواره از فر شي و ايران وپيروز با. اي كه تو پيش گرفته
هـاي   هـا و ويرانگـري   آنگاه سخن بـه خـونريزي   »!تو برخوردار باشند

اي كيخسرو، من تخت و تاج شـاهي  «: كاووس گفت. افراسياب رسيد
تـوانم از تـو سـوگند بخـواهم كـه بـه        پس اكنون مي. را به تو بخشيدم

در خويشـاوند اويـي،   چون از سوي مـا . نابودي افراسياب ميان بربندي
  ».او نگروي داد را از ياد نبري و به مهر

من با هيچكس مگر يـزدان پـاك و راسـتي پيمـان     «: كيخسرو گفت
كـنم، بـه روز سـپيد و شـب      پس به دادار دارنده سوگند ياد مـي . ندارم

كـنم، بـه    كنم، به خورشيد و ماه سوگند يـاد مـي   الژورد سوگند ياد مي
كنم كه  و پاكي سوگند ياد مي به مهر و كنم تخت و كاله سوگند ياد مي

هرگز به مهر افراسياب روي نياورم و راهـي مگـر راه داد و راسـتي و    
  »                                         !مردمي نپويم

ــن ســوگندها را در  ــاه اي ــر آنگ ــن   دفت ــر اي خســروي نوشــت و ب
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هـايي، روي  تن شب هنگـام، در . سوگندنامه زال و رستم را گواه گرفت
دانـي كـه    اي خداوند دادگر، تو مـي « :به درگاه يزدان پاك برد و گفت

در . شـرم  ،نـه از گنـاه   و افراسياب، ساالر توران، نه از ستم پرهيز دارد
در ايـن  . ايران و توران كسي را از او دل شاد و جان آرام نمانده اسـت 
ويرانـي   دو سرزمين هر جا كه زماني آباد وخرم بوده است و اكنون به

مرا نيرو بخـش تـا   . بيداد او و خودكامگي كاووس دارد افتاده، نشان از
بر جان كاووس . بنياد افراسياب، اين مايه ستم، را از جهان تو براندازم

داني كه او گوهرش با بدي پرورش يافته است  تو مي! پير نيز ببخشاي
  »!آيد و از او كاري مگر آزمندي و خودكامگي برنمي

د، كيخسرو همه بزرگان سپاه را به نزد خـود خوانـد و بـه    در بامدا
دانيد كه همه مـردم،   مي ،مردان اي آزاد و اي پهلوانان ايران«: آنها گفت

جـان   چه ايرانيان و چه تورانيان، از افراسياب، سـياه روزگـار و خسـته   
هر چند كه ايرانيان امروز، با آيين نو كشورداري به آرامـش و  . اند بوده

رود كه افراسياب، اين شادي  اند، اما هنوز هم بيم آن مي سيدهآسايش ر
از او جز خونريزي و ويرانگـري، كـاري   . و آزادي و آبادي را بياشوبد

ايـد و   اكنون، اگر همه شما، آيين فرمانروايي مرا پذيرفته. ساخته نيست
ام و با يـزدان   ميان بسته و يار منيد، بدانيد كه من، به كين پدر دوستدار

پـس  . اك پيمان دارم كه بنياد ستم را، در هر جا كـه باشـد، برانـدازم   پ
. پيكار شما پيكار يزدانيان با نيروهاي اهريمني است. آماده جنگ شويد

از شما هركس كه كشته شود، جايگاه او بهشت خواهد بـود و مـا نيـز    

WWW.IRANMEET.COM

www.iranmeet.com


 هاي شاهنامه  داستان       118

 

. آرام نخواهيم گرفت تا جـان پليـد از كشـنده او بـه خـواري بسـتانيم      
   ».استي پيمان كنيد و مرا با دل و خرد پاسخ دهيداكنون با ر

ما با تو بـر سـر پيمـانيم و تـن در راه     «: واز گفتندآ بزرگان سپاه هم
كيخسرو به پشتيباني و همگـامي و همراهـي آنـان     ».ايم فرمان تو نهاده

. خواهي و نابودي سـتم را در دل اسـتوار كـرد    دلگرم شد و آهنگ كين
رگاه خواند و بـه درباريـان گفـت كـه تـا دو      ديگر روز موبدان را به د

دفتـر كهـن را بـه كنـار گذاشـت و      . هفته كسي را به نزد او بار ندهنـد 
هاي سپاهداران و ساالران  دفتري نو گشود و از موبدان خواست كه نام

شمار آنان و آنچه كه بايـد در سـال   . و درباريان را در آن دفتر بنويسند
آنگـاه فرمـان داد تـا بـه همـه      . دارنـد به آنان بخشـيد، در دفترآشـكار   

پهلوانان و سپاهيان، هر چه شايسته يك زندگاني آرام و شادمانه است، 
افزار، ببخشند تا آنان در آسايش باشـند و   و سيم و جامه و جنگ از زر

  .انديشه، براي جنگي بزرگ آماده شوند بي
 هرچند كه او فرمان كيخسرو .سپهداري ايران همچنان با طوس بود

. پذيرفته بود، گوهر و سرشت او دگرگون نگشته بـود  را و پادشاهي او
كاووس پرورش و بزرگي و جـاه يافتـه    زمان فرمانروايي كي طوس در

گرفتـه   يي و خودكـامگي بـود، خـو   أبود و با شيوه كاووسي، كه خودر
از نژاد بزرگان كسـي  . كيخسرو هنوز به درستي او را نيازموده بود. بود

توانايي يافـت،   اي بلند رسيد و گنج و تود كه چون به پايهتوان س را مي
كسـي همچـون    امـا . راه راسـت و مردمـي نگـردد    خوي نگرداند و از

توانسـت بـا    و خودكامـه بـود، چگونـه مـي     خرد بيكه از آغاز  طوس،
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پذيرفتن آيين نو كيخسروي، خرد به جاي آرد و راه و شـيوه كهـن را،   
با اين همـه، كيخسـرو    !اموش كند؟كه سرشت و گوهر او شده بود، فر

همچنان با او گذاشت و او را زمان داد تـا گـوهر و    سپهداري ايران را
  . خوي خود را آشكار دارد

سپاه آماده شد و سران لشكر و سپهدار ايـران بـه درگـاه كيخسـرو     
طوس، سپهدار بزرگ، بـا  «: كيخسرو، شاه بيداردل، با آنان گفت. آمدند

همـه بايـد پيـرو فرمـان او     . ا رهبري خواهد كرددرفش كاوياني سپاه ر
از پيمان من مگـذر و آيـين   «: آنگاه روي به طوس كرد و گفت ».باشيد

. يي و خودكـامگي هـيچكس را در راه ميـازار   أاز سر خودر. دار مرا نگه
باش كه جنگ ما براي برانداختن ستم و بنيادگذاري آسايش مـردم   آگاه

ن جنگ نبايد بـه هـيچ كشـاورز يـا     پس در اي. هاست و آبادي سرزمين
  ».وري اندك ستمي در رسد پيشه

كيخسـرو  . داد وش بود و به سخنان كيخسرو گـوش مـي  طوس خام
. دمي درنگ كرد تا آنچه گفته است به درسـتي در سـر طـوس بنشـيند    

به ياد بسپار كـه از راه كـالت   «: آنگاه آواي خود را رساتر كرد و گفت
دانـي كـه او را از    مـي ! ر روان سياوش بـاد درود ب. نتازي زمين تورانبه 

كـه از چهـره و ديـدار و     »فرود«دختر پيران ويسه فرزندي است با نام 
با مادر خود  ، اكنونيأآن فرخنده ر. خرد و پاكي همانند سياوش است

از ايرانيان كسـي را بـه چهـره و نـام     . برد در كالت به سر مي »جريره«
او . ايرانـي و سـتاينده ايرانـي اسـت    او ايراني و دوسـتدار  . شناسد نمي

خـواهم كـه راه كـالت را     از تـو مـي  . برادر من است فرزند سياوش و
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اگر راه كالت . فراموش كني و سپاه را از راه بيابان به سوي توران بري
اي كه هنـوز   اي و نشان داده پيچيده را در پيش گيري، از فرمان من سر

بر تو دشوار خواهد شد، زيـرا  آنگاه روزگار . دل با روزگار كهن داري
  »!ايران نو به چنان سپهداري نياز نخواهد داشت

اي شـهريار، مـن بـه همـان راهـي      «: طوس سر فرود آورد و گفت
سـپهدار و پهلوانـان رفتنـد و     »!دهـي  خواهم رفت كـه تـو فرمـان مـي    

كيخسرو با رستم و موبدان و بخردان بنشست و ديگر بار از افراسـياب  
سـپاه ايـران بـه     .هاي او سخن به ميان آمـد  ويرانگري ها و و خونريزي

يـك   ؛شد سوي مرز توران شتافت تا به جايي رسيد كه راه دوشاخه مي
آب و گياه داشت و شاخه ديگر از كالت سـبز   شاخه روي به بيابان بي

طـوس روي بـه   . سپاه در ايـن دو راه درنـگ كـرد   . گذشت و خرم مي
برويم، چيزي مگـر بيابـان خشـك     اين راه از اگر«: گودرز كرد و گفت

دانم كه آب و آبادي را فرو بگذاريم و راه  من روا نمي. در پيش نداريم
  ».در پيش گيريم گياه بيابان خشك و بي

اي « :يي طوس به خشم آمده بود، بـا او گفـت  أگودرز، كه از خودر
اي كـه كيخسـرو تـو را در برابـر همـه پهلوانـان        طوس، فراموش كرده

اكنون بايـد همـان راهـي را در پـيش      !؟ه از راه كالت مروفرمان داد ك
اين سرپيچي از فرمـان، شـاه ايـران را سـخت     . گيريم كه او گفته است

طوس، كه در فرمان خوي خود بود و  ».آزرده و خشمگين خواهد كرد
اي پهلوان نامـدار، انديشـناك   «: رويي با فرمان كيخسرو نداشت، گفت

پافشاري گودرز سودي نبخشيد » .د رنجيدشاه از اين كار نخواه. مباش
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ي او را، خـواه و  أو سپاهيان، كه ناگزير به فرمانبري از طوس بودند، ر
به نزديك كـالت كـه رسـيدند،    . ناخواه، پذيرفتند و به راه كالت رفتند

دسـتور  . فرود بيمناك شـد . بانان فرود را از آمدن سپاه آگاه كردند هديد
ا كه در دشت و كوه پراكنـده بودنـد، گـرد    داد تا اسبان و گوسفنداني ر

  .                د كوه بردنديآوردند و آنها را در جايي به سپ
جريره، مادر فرود، هنوز با ياد مرگ سياوش انـدوهگين و دلخـون   

روان، از ايـران   اي مـادر روشـن  «: فرود نزد او رفت و به او گفت. بود
پهلوان  ه سپهدار آن طوس،گويند ك مي. آيد سپاهي گران به اين سو مي

اكنون چه بايد كـرد؟ بـيم آن دارم كـه    . سركش و سرافراز ايراني است
فرزند مـن، در انديشـه جنـگ    «: يره، نرم و آرام، گفتجر ».بر ما بتازد

برادر تو، كيخسرو، هم اكنون . تو را نيازي به جنگ نخواهد بود. مباش
ر دو فرزنـد  شـما هـ  . شناسـد  تـو را خـوب مـي    و شهريار ايران است

پيداست كه كيخسرو به خونخواهي سياوش سپاه بـه تـوران   . سياوشيد
خواهي از افراسياب ميان بسته اسـت، تـو    اگر او به كين. فرستاده است

. خـواهي ميـان بربنـدي    نيز، كه برادر او و فرزند سياوشي، بايد به كين
جامه رزم بر تن كن و با دلي پر جوش و سري پـر خـروش بـه پـيش     

خواه نو باش  اگر كيخسرو شاه نو است، تو هم كين. برادر بشتابسپاه 
رواسـت كـه از مـرگ سـياوش     . و نشان ده كه فرزند سـياوش هسـتي  

نهنگ از دريا خروشان بيرون جهد و مرغ و ماهي بر افراسياب نفـرين  
. سياوش به دليري و مردي و خرد و داد و مهر همانندي نداشت! كنند
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پدرم پيران ويسه بود كه مرا بـه  . ن پيوند يابدخواست با تورانيا او نمي
همسري به او داد و او پذيرفت، زيرا كه در توران تنها به مهر و خـرد  

تو فرزند چنان پدري هستي و اكنون بايد گوهر خود . پيران دلگرم بود
  ».را به شايستگي بنمايي

من «: فرود با سخنان سنجيده مادر بيم از دل دور كرد و به او گفت
اي بـراي   از سپاه ايران هم كـه فرسـتاده  . شناسم ز ايرانيان كسي را نميا

از كجا بدانم كه طوس چـه آهنگـي دارد؟ كـه    . من پيامي نياورده است
تخـوار همـه   «: جريـره گفـت   »خواهد بود كه مرا با ايرانيان آشنا كند؟

او را با خود همراه كن و از هيچ چيز بـاك  . شناسد بزرگان ايران را مي
خواهم كـه زنـده و پيـروز باشـي و روان سـياوش را       از خدا مي. مدار

اند كه با سياوش بسـيار   از پهلوانان ايران بهرام و زنگه. تر كني فروزنده
هنگامي كه بـه سـپاه ايـران پيوسـتي، آنچـه      . اند دوست و نزديك بوده

اكنـون كـه بـرادر تـو بـر تخـت       . خواهي از اين دو پهلـوان بپـرس   مي
 خواهي بـه همراهـي تـو نيـاز     ه است، سپاه او در كينفرمانروايي نشست

   ».دارد
: انديشي مادر بسيار شادمان شـد و گفـت   و درستفرود از دالوري 

  ».ي تو، همچون آفتابأبه راستي كه تو شيرزن هستي، و ر«
بان به نزد فرود آمد و او را از بسياري سپاه ايـران، كـه دشـت     هديد

فرود بند از در دژ برداشت و از كـوه  . گَنگ را فرا گرفته بود، آگاه كرد
آنگاه در دژ را بست و بر اسبي تيزرو بر . بلند به لشكر نگاهي انداخت

در برزكوه جـايي را گزيـد   . نشست و همراه تخوار به بلندي كوه رفت
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ـ  .توانست از آنجا ببيند كه سپاه ايران را سراسر به آساني مي تخـوار   هب
اسـخ ده و چيـزي را از مـن پنهـان     پرسم به درسـتي پ  آنچه مي«: گفت
بيني، از نامش و جاه و پايگاهش با من  از درفشداران هركه را مي. مدار

  ».بگوي
وران سـوار و پيـاده،    سـپرداران و نيـزه  . آمـد  سپاه همچنان پيش مي

بانگ كـوس در ميـان   . ترگ، دشت را پوشانده بودند كمر و زرين زرين
فـرود نگـاه   . آورد به سـتوه مـي  پيچيد و عقاب را در آسمان  دو كوه مي

آن درفــش كــه نگــاري از پيــل بــر خــود دارد، از آن  « :كــرد و گفــت
آن درفـش از آن طـوس، سـپهدار بـزرگ     «: تخوار پاسـخ داد  »كيست؟

بيني كه نگـار خورشـيد بـر آن     در پشت او نيز درفشي مي. ايران است
در پشـت او نيـز   . آن درفش از آن فريبـرز، بـرادر پـدر توسـت    . است

آن درفـش هـم از آن   . فشي افراشته است كه نگار مـاه بـر آن اسـت   در
  ».گژدهم است

هـا نگريسـت و پهلوانـان و     يـك درفـش   تخوار بـر يـك   سان بدين
فرود بر همه بزرگان لشـكر ايـران   . رزمجويان ايران را بر فرود نام برد

در ايـن  . نگريست و از ديدار آنان شادمان شد و همچون گل بشـكفت 
بر فـراز كـوه    بر فرود و تخوار، كه سوار بر اسبوس هنگام چشمان ط

از ديدن آن دو برآشفت و فرمـان داد كـه سـپاه بـر جـاي       ،بودند، افتاد
ن كـوه  آبايـد يكـي از سـپاهيان را بـه سـتيغ      « :آنگاه گفت. درنگ كند

فرستيم تا ببينند كه آن دو دالور گستاخ كيستند و بـراي چـه در آنجـا    
انـد، هـر    هنگام به آنجا رفته يان ما هستند كه بياگر از لشكر. اند ايستاده
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درنـگ   اگر هم از تورانيان هستند كه بي. يك را دويست تازيانه بايد زد
اما . بر آنان بند نهاد و به نزد من آوردشان تا سر از تنشان دور كنمبايد 
هان توراني هستند و بـه شـمردن سـپاهيان مـا و بـرآورد      ااز كارآگ اگر

اند، در همانجـا بايـد بـه دو نيمشـان      نيروي ما پرداختهافزارها و  جنگ
  ».كرد

بهرام، فرزند گودرز، دانست كه ايـن كـار را خـود بايـد بـه انجـام       
روم و  من به سر كوه مـي «: درنگ پيش آمد و به طوس گفت بي. رساند

   ».دهم ، انجام ميآنچه سزاوار است
فرود . تافتانديشناك از ميان سپاه بيرون آمد و به سوي كوه شپس 

آيد،  پروا به سوي ما مي اين نامور، كه بي«: او را ديد و از تخوار پرسيد
  »كيست؟

اكنـون  . گمانم از گودرزيان باشـد ! از او در باك مشو«: تخوار گفت
  ».پرسيم كه به چه كار آمده است از او مي

شـما  «: بهرام، همچون ابري غرنده بر ستيغ كوه تاخـت و بانـگ زد  
بينيـد؟ مگـر    كنيد؟ مگر اين سـپاه گـران را نمـي    چه مي كيستيد و آنجا

  »شنويد؟ بانگ كوس را نمي
اي مرد جهانديده، تو مگر از ما تنـدي  «: فرود در پاسخ بهرام گفت

كني؟ سخن نرم گـوي و لـب را بـه گفتـار سـرد       اي كه تندي مي ديده
هـر دو  . تو شـير جنگـي نيسـتي و مـن آهـويي نـاتوان نيسـتم       . مياالي

در مـردي و نيـروي   . ايم و بر يكديگر فزوني و برتري نـداريم  آدميزاده
و دست و پاي، يـا دل و مغـز و هـوش، در زبـان و      تن، در داشتن سر
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گـويم   در من نيك بنگر و ببـين كـه آنچـه مـي    . چشم و گوش برابريم
هاي مـن كـه از سـر دوسـتي و      پس آرام باش و به پرسش. هستم يا نه

: فـرود گفـت   ».بپرس تا پاسخ دهـم «: بهرام گفت ».مهر است پاسخ ده
سـاالر  «: بهرام گفـت  »ساالر سپاه ايران كيست و بزرگان سپاه كيانند؟«

سپاه ما طوس است و از بزرگان سپاه گودرز و رهام و گيـو و گـرگين   
فرود  ».و شيدوش و فرهاد و گژدهم و زنگه شاوران را به همراه داريم

گودرزيان تنها دل به او شـاد  چرا از بهرام نامي نبردي؟ من از «: پرسيد
فرود  »شناسي؟ اي شيرمرد، تو بهرام را از كجا مي«: بهرام گفت ».داشتم
او گفت كه چون به سـپاه ايـران   . ام نام بهرام را از مادرم شنيده«: گفت

دوسـتان   پيوستم، بهرام را بجـويم و زنگـه شـاوران را، كـه هـر دو از     
  ».اند نزديك پدرم بوده

ي شكفت و هم در اندوه شـد،  اين سخن هم از شادبهرام با شنيدن 
 پس تو بـار  اي شهزاده جوان،«: به فرود گفت. به ياد سياوش افتاد زيرا

فـرود پاسـخ    »آن درخت خسرواني هستي؟ تو فرود، فرزند سياوشـي؟ 
چنانكه از سياوش شنيدم، بايد بـر  «: بهرام گفت ».آري، من فرودم«: داد

ن برهنه كن تا من آن نشـانه را در تـو   ت. بازوي خود خالي داشته باشي
  ».ببينم

بهـرام  . فرود جامه از تن بيرون كرد و بازوي خود را به بهرام نمود
در برابرش سر فرود آورد و به نـزد او بـر   . را به نام و تبار او باور آمد

فرود از اسب پياده شد و بر سنگ نشست و بـا بهـرام   . ستيغ كوه رفت
اكنـون پـدر    بهرام، اگر من هـم « :ه او گفتب. به گفت و شنود پرداخت
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مـن بـراي آن بـه اينجـا     . شدم ديدم، از اين شادتر نمي خود را زنده مي
خواهم در دژ خـود جشـن و    مي. ام تا ساالر سپاه ايران را بشناسم آمده

آنچـه از اسـب و    و سوري درخور سپهدار و پهلوانان ايران بر پـا دارم 
آنگاه خـود  . به سپاهيان ايران ببخشم افزارها دارم شمشير و ديگر جنگ

تو . نيز به سپاه ايران بپيوندم و براي خونخواهي سياوش به توران بتازم
يـك  . او بخـواه كـه سـپاه را بـه دژ آورد     اكنون به نزد طوس برو و از

در هشتمين . همه به آسايش نياز داريد. اي مهمان من خواهيد بود هفته
  ».روز همه روي به جنگ خواهيم برد

ا طـوس،   . گويم من آنچه از تو شنيدم به طوس مي«: بهرام گفت امـ
داراي . شـنود  پند هـيچكس را نمـي  . سپهدار ايران، مردي نابخرد است

چـون از  . گنج و گاه و نژاد است و چنانكه بايد سر به فرمان شاه ندارد
شـايد كـه   . دانـد  پشت نوذر است، خود را شايسته پادشاهي جهان مـي 

پس اگر من رفتم و خود بـه نـزد   . رد و بر من تندي كندسخن مرا نپذي
تو بازنگشتم و كسي ديگر را فرستاد، بدان كـه آن كـس از در دوسـتي    

طوس مردي است . بايد كه خود را از گزند او دور بداري. نيامده است
خودكامه و دلش با مـا راسـت نيسـت، زيـرا او فريبـرز را بـه شـاهي        

آمدم، فرمـانش   مي كه من به اينجا ميهنگا. خواست، نه كيخسرو را مي
شـدم، از تازيانـه و بنـد سـخن     رو  هاين بود كه چون با شما دو تن روب

اگـر توانسـتم آن تنـدخوي    . روم اكنـون مـي  . يا شـما را بكشـم   بگويم
گردم و تو را پيش سپاه ايـران   را رام كنم، خود به نزد تو بازمي خرد بي
. به آهنگ كشتن تو آمـده اسـت  برم و اگر كسي ديگر آمد، بدان كه  مي
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به درون دژ بـازگرد و در انديشـه    .داني كه چه بايد كرد آنگاه خود مي
  ».جان خود باش

گرزي را كـه در كمـر داشـت، بيـرون     . فرود از سر سنگ برخاست
اين گرز گـران از مـن بـه يادگـار     «: كشيد و آن را به بهرام داد و گفت

اميدوارم كه طوس دوستي و . دشايد روزي تو را به كار آي. داشته باش
  ».همراهي مرا بپذيرد

: بهرام، نگران و انديشناك، به نزد طـوس بازگشـت و بـه او گفـت    
يكـي از آن دو تـن فـرود،     !ايران، خرد با جان تو يار بـاد  اي سپهدار«

شـاه كيخسـرو از تـو    . فرزند سياوش، برادر ارجمنـد كيخسـرو اسـت   
و  ن شـاه را بـه يـاد آر   اكنـون فرمـا  . خواست كـه گـرد فـرود نگـردي    

مـنم   سپهدار«: كيش فرياد زد طوس نابخرد و ستم »!خردمندانه رفتاركن
گفتم كه او را به نزد من آوري، نه اينكـه بـا   . و فرمان سپاه با من است

اگر او شهزاده اسـت، پـس   ! ياو سخن بگويي و از كار و تبارش بپرس
بر كـوه آيـد و   من كيستم؟ چرا يك توراني بايد چنين گستاخ شود كه 

هنـر ترسـيدي؟ او سـپاه را ديـده      بر من راه ببندد؟ تو از يك سوار بـي 
تـو او را زنـده رهـا    . است و از چند و چون نيروي ما آگاه شده اسـت 

هاي بهرام و پيام  آنكه براي شنيدن سخن آنگاه، بي »كردي و بازگشتي؟
ميـان شـما يـك     از«: فرود، درنگ كنـد، روي بـه سـپاه كـرد و گفـت     

آن توراني گستاخ بتازد و سرش را با خنجـر   خواهم كه بر مجوي مينا
  »!از تن دور كند

بهرام بـه او  . داماد طوس بود »ريونيز«او . يكي از سواران پيش آمد
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از خداونـد خورشـيد و مـاه بتـرس و از روي شـاه       اي پهلوان،«: گفت
كن افاوست و جواني دلير و مـرد  فرود برادر. آور ايران دلت را به شرم

طـوس از گفتـار بهـرام     ».در نخواهي برد  هتو از چنگ او جان ب. است
به چند تن از دالوران فرمـان داد تـا   . برآشفت و دل به اندرز او نسپرد

اي «: بهرام بر آنان بانگ زد و گفت. به سوي فرود، بر ستيغ كوه بتازند
 دانيد كه برادر كيخسرو، فرزند سياوش، بـر سـر آن   خردان، هيچ مي بي

آيا شـما  . كوه است؟ هر كه او را بيند، پندارد كه سياوش را ديده است
خواهيد يك بـار ديگـر سـياوش را     خواهيد با سياوش بجنگيد؟ مي مي

  »بكشيد؟
درنگ كردند و از تاختن بـه سـوي    دالوران تا اين سخنان شنيدند،

ديگر بار داماد طوس از سـپاه بيـرون آمـد و بـراي     . فرود دل برداشتند
از راه چرم به سوي سپيدكوه . گردن برافراشت، برداري از سپهدارفرمان

تا چشم فرود بر او افتـاد و دريافـت كـه او بهـرام نيسـت، بـه       . تاخت
ببين ايـن  . مرا نپذيرفته است پيداست كه طوس خواست«: تخوار گفت
آمد، چه نيازش بـه زره و خـود و    اگر او از راه دوستي مي. مرد كيست

ريـونيز، دامـاد    ،ايـن مـرد  «: تخوار گفت »!؟بود ار ميافز اين همه جنگ
مـردي  . چهل خواهر دارد و او تنها پسـر خـانواده اسـت   . طوس است

  ».است فريبگر و چاپلوس
پس هنگـام  . او به دشمني آمده است«: فرود آماده نبرد شد و گفت

جـانش   سپارد، بهتر آنكه تن بي اگر راه اهريمن مي. ها نيست اين سخن
او . اما نه، من كه سر دشمني نـدارم . ن چهل خواهرش بگذارمرا بر دام
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شـايد بـه راه خـرد    . افكـنم  خـاك مـي   بـر  اسبش را با تير. كشم را نمي
دل . اگر خود او را برخاك بيفكنـي بهتـر اسـت   «: تخوار گفت ».بازآيد

  ».دشمني برخواهد داشت مرگ او خواهد سوخت و دست از طوس از
آنگاه كمان را كشـيد  . ه كوه نزديك شدفرود درنگ كرد تا ريونيز ب

خاك افتاد و اسب او بـه سـوي    بر ريونيز. را نشانه گرفتاو و پهلوي 
  .سپاه ايران بازگشت

اكنون تو خود را آمـاده  «: گفت »زراسب«طوس خشمگين شد و به 
شناسـم كـه بـه     در سـپاه كسـي را نمـي   . را بخـواه  كن و كـين ريـونيز  

  ».خواهي داماد من برود كين
فـرود او  . اسب بر اسب نشست و همچون آتش از جاي بجستزر

بـاز سـواري ديگـر    «: را به سوي كوه تـازان ديـد و بـه تخـوار گفـت     
ايـن زراسـب، پسـر    «: تخـوار گفـت   ».شناسـي  ببين او را مي. فرستادند

يكـي از خـواهران   . گرداند طوس است كه از پيل جنگي هم اسب نمي
خـواهي بـرادر زن و شـوي     پيداست كه بـه كـين  . ريونيز همسر اوست

در كشتن او درنگ مكن تا طوس ديوانه و تندخوي . خواهر آمده است
  ».ما را چنين خوار نينگارد

. فرود كمان كشيد و اين بار سوار را با تيري بر كوهه اسب دوخت
جان را بر زمـين افكنـد و خـود بـه لشـكرگاه       اسب زخمگين سوار بي

خروش برخاست و همه از مرگ  در اين هنگام از سپاه ايران. بازگشت
دل طوس آتش گرفت و . زراسب افسرده شدند و كاله از سر برگرفتند

همچون كوهي بزرگ  ،با شتاب زره بر تن كرد. ديدگان او پر اشك شد
  .بر زين نشست و به سوي فرود اسب تاخت
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تو از پس اين نهنـگ  . اين بار خود طوس آمده است«: تخوار گفت
داماد و پسـر او  . بيا برويم و در دژ را سخت ببنديم. آيي كارديده برنمي

فـرود از سـخن تخـوار     ».اكنون بايد آمـاده پيكـار شـوي   . اي كشته را 
اكنـون كـه جنـگ درگرفتـه     . مرا از طـوس مترسـان  «: برآشفت و گفت

 ».پيـل ژيـان   و است، براي من كه فرودم، چه طـوس بيايـد، چـه شـير    
دانم كه تو دليـر و مردافكنـي،    مي. اي شهزاده، آرام باش«: تخوار گفت

 سـي هـزار   برابر تنه نخواهي توانست در اما اگر از آهن هم باشي، يك
نه دژ خواهند گذاشـت،  . آنان به فراز كوه خواهند تاخت. سپاه بايستي

خـواهي   اگر به طوس گزندي رسد و سپاه ايران نتواند به كين. نه فرود
برگرد تا بـه درون  . شد آزرده خواهد سياوش رود، شاه ايران سخت دل

  ».آيد دژ برويم و بمانيم تا ببينيم چه پيش مي
همه بـه  . فرود گروهي از پرستندگان و زيبارويان را بر باره دژ ديد

بر او گران آمد كه در برابر چشم آنـان بيمنـاك بـه دژ    . نگريستند او مي
پس اگر سر جنـگ  «: تخوار به او گفت. همچنان بر جاي ماند. بازگردد

دل از  شايد اين تندخوي پير. اسب او را بيفكن. ري، طوس را مكشدا
اگر كشته شود و به لشكرگاه باز نگردد، سپاه او يكسر بر . جنگ بردارد

  ».ما خواهد تاخت
كمان كشيد و تيري بر اسـب طـوس   . فرود پندار تخوار را پذيرفت

تـاب  . از اين شكست شرمسار شـد . طوس از اسب به زير افتاد. افكند
پيـاده، سـپر بـر دوش، بـه     . آتش خشم تيزتر كـرد . رمساري نداشتش

 ببينيد چه كسـي را سـپهدار   !شگفتا«: فرود فرياد زد. لشكرگاه بازگشت
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توانـد بجنگـد، چگونـه     اين مرد كه با يك سـوار نمـي  ! اند؟ ايران كرده
  »!؟كند سپاهداري مي

نـان  در ميان آ. پرستندگان بر سر باره از سخن فرود به خنده آمدند
 !زبان به زبان گشت كه طوس پير از يـك تيـر فـرود بـر خـاك غلتيـد      

پهلوانان گرد او را گرفتنـد و شـادمان شـدند    . طوس از كوه به زير آمد
اما رفتار فرود با سپهدار ايران بـر دالوران  . كه تندرست بازگشته است

ه گيو، كه در آغاز، مانند ديگر پهلوانان، نـه رفـتن از را  . سپاه گران آمد
پسنديد، اكنـون در   نه جنگيدن با فرود را مي و دانست كالت را روا مي

فرود جوان نبايد سـپاه ايـران را چنـين    « :انديشه شد و به طوس گفت
. ايـم  خواهي سياوش به جانبازي آمده ما همه در راه كين. خوار بشمارد

  ».از فرود پسنديده نيست كه چنين رفتار كند
دكوه يو از راه چـرم بـه سـوي سـپ    اين را گفت و بر اسب نشست 

ايـن پهلوانـان   «: فرود، با ديدن او، آهي سـرد بـرآورد و گفـت   . تاخت
چنـين كـه اينـان را    . انـد  اما گويي بـا خـرد بيگانـه   ! الورندايراني چه د

 .خواهي سياوش پيروز شـوند  كنم كه بتوانند در كين بينم، گمان نمي مي
چيـز بـه    هر ا پيش ازمخواهد، ا خواهد، گستاخي مي جنگ دالوري مي

 زمـين  تورانشايد كيخسرو ناگزيرشود سرانجام خود به . خرد نياز دارد
ايـن  «: تخـوار گفـت   »آيد، كيسـت؟  اين سوار كه تازان مي تخوار،. آيد

 .تـوران بـه ايـران بـرد     او بود كه كيخسرو را از. اژدهاي دژم گيو است
دانـدن او  يافـت و در بازگر  را جو كرد تا كيخسرو هفت سال جست و

  ».ها كرد ها برد و جنگ به ايران رنج
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گيو نيز بر خاك افتـاد و ناگزيرشـد   . فرود تيري بر اسب گيو افكند
خنـده   دژ فـراز  هم پرستندگان بر اين بار .كه پياده به لشكرگاه بازگردد

توانسـت   ز خنده آنان سخت به خشم آمد، اما چـه مـي  گيو ا. در دادند
پـدر،  «: گفت بيژن به نزد او آمد و. ري دادندپهلوانان او را دلدا !د؟بكن

مايـه تـو    اي پهلوان تيزچنگ شيرافكن، چرا گذاشتي كه يك توراني بي
پسـر، اسـبم كشـته    « :گيو گفت »اسب بر خاك اندازد؟ را به خواري از
  ».كنم تيررس او دور شدم كه خود را از شد و من ناچار

ده از گيو روي خشمگين و آزر. بيژن از شكست پدر سرافكنده بود
 سـخت برآشـفت و  . اين رفتار فرزند خـوش نيامـد   گيو را از. بگرداند
 جـوان كارناديـده نـادان، مگـر    « :گفـت  بيژن كوبيـد و  سر اي بر تازيانه
 تـو  در پروايـي و پرخـاش؟   رزم انديشه بايـد، نـه بـي    اي كه در نشنيده
  ».ام اي نديده خرد مايه از هرگز

بـه يـزدان   . اي او بـه درد آمـد  هـ  دل بيژن از تندي پدر و نكـوهش 
از فـرود   بسوگند خورد كه از پاي نخواهـد نشسـت تـا كـين زراسـ     

اسـبان   بـه نـزد گـژدهم رفـت و از او خواسـت كـه يكـي از       . بخواهد
. گژدهم رفتن بيژن را به جنگ فـرود روا نديـد  . تيزگامش را به او دهد

هنگامي كه ديد گـژدهم خـواهش او   . خواست خود پاي فشرد بيژن بر
پياده به جنگ او . خواهم من اسب نمي. باشد«: پذيرد، به اوگفت را نمي

   ».روم مي
گژدهم كه بيژن را در رفتن به جنگ فرود استوار و سرسخت ديـد،  

كوه يدبيژن زره پوشيد و بـه سـپ  . ناگزير بهترين اسب خود را به او داد
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اكنون بگو كه اين جـوان كيسـت و بـر    «: پرسيد فرود از تخوار. تاخت
او در ميان پهلوانان جوان «: تخوار گفت »مرگ او كه خواهد گريست؟

پدرش همين يك فرزنـد را دارد  . بيژن است، فرزند گيو. همانند ندارد
بر زرهـي كـه پوشـيده    . دارد تر مي در جهان از همه چيز گراميرا و او 

ايـن دالور بـدون اسـب هـم     . نيسـت  است هيچ تير و ژوبينـي كـارگر  
  ».و سرسخت بجنگد باك تواند بي مي

اسب فروغلتيد و بيـژن  . اسب او افكند فرود كمان كشيد و تيري بر
غ در دسـت، بـه سـوي سـتيغ كـوه      سبك از خاك برخاست و پياده، تي

دانـي كـه دالوران    اي جـوان گسـتاخ، نمـي   « :فريـاد بـرآورد   شتافت و
همانجا كه هستي بماني و نگريزي،  توانند بجنگند؟ اگر اسب هم مي بي

  ».خواهي آزمود و انديشه جنگ را جاودانه فراموش خواهي كردمرا 
تيـر  . بيژن سپر بر سـرگرفت . فرود تيري ديگر به سوي بيژن افكند
بيژن خود را به سـوي سـتيغ   . سپر را شكافت، اما از زره بيژن نگذشت

بيژن او را دنبال كرد و . شد كه از برابر او دور شود فرود ناگزير. كشيد
فـرود پيـاده بـه    . اسب به خاك درآمد. بر اسب او كوبيدتيغ بركشيد و 

بيـژن خـروش   . در دژ را بسـتند درنـگ   بـي دليـران   و درون دژ شتافت
اي نامجوي گستاخ، چه شد كه از برابرشدن بـا مـردي پيـاده    « :برآورد

  »گريختي؟ شرمت نيامد؟
به نزد طوس . آمد در دژ را بسته بودند و اكنون از بيژن كاري برنمي

به راستي كه جنگيدن با فـرود كـاري بـس دشـوار     «: ت و گفتبازگش
باك، هم داراي دژي است كه بـه آن راه   او هم دالور است و بي. است
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طوس سوگند ياد كرد كه از دژ فـرود گـرد بـه خورشـيد      ».نتوان يافت
هنگـامي كـه   . برخواهد افشاند و خون فرود را بر خاك خواهد ريخت

  .    فرود در دژ خود را آماده نبرد كردندشب در رسيد، دليران و ياران 
بــا اينكــه . هــا تاريــك و ســرها پرانديشــه شــب تاريــك بــود و دل
آمد، جريره به بستر رفت تـا زمـاني    ها نمي هيچكس را خواب به چشم

بياسايد و پيش از سپيده برخيزد و براي همدلي با فرود در جنگ آماده 
دكوه يخواب ديـد كـه از سـپ   ها را بر هم نهاد، در  كه پلك همين. باشد
هـا را بگشـود و از درد و    چشـم . كشد هاي آتش به آسمان سر مي زبانه

بر سر ديوار دژ رفت و نگـاهي بـه سـپاه طـوس     . اندوه بر خود پيچيد
 :بـه نـزد فـرود رفـت و گفـت     . دلش از بسياري سپاه بلرزيد. انداخت

اهيان سراسر كـوه را سـپ  . فرزند، بيدار شو كه بخت ما فروخفته است«
. مادر، دل خود را چنـين پرانـدوه مـدار   «: فرود گفت ».اند طوس گرفته

ي خرد بيپدرم از . توان كرد انه من به سر آمده است، كاري نمياگر زم
و خودكامگي كاووس و ستم و خوي اهريمنـي افراسـياب در جـواني    

ي طوس در جواني خرد بياكنون من هم بايد با تندخويي و . كشته شد
من از ايرانيان زنهار . بايد بكوشم تا خوار و فرومانده نميرم .كشته شوم

نخواهم خواست، زيرا كه من دوستي كردم و دوسـتي خواسـتم، زيـرا    
من فرزند سياوش و برادر كيخسروم، اما آنان با دشمني به مـن پاسـخ   

  ».رو باشند هدادند، بدتر از آنكه با دشمني بيگانه روب
زره داد و خود ترگي رومـي بـر سـر     آنگاه به سپاهيان خود ترگ و

سپاهيانش بـا  . كمان كياني به دست گرفت و از باره دژ فرود آمد ،نهاد
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هم آويختند و تا هنگـام برآمـدن آفتـاب     دالوران ايراني بر سر كوه در
  .بسياري از ياران او كشته شدند

گفتنـد   همه مي. ايرانيان به راستي از دالوري فرود خيره مانده بودند
سرانجام همـه تورانيـاني   . اند پروايي او نديده رگز شيرمردي به بيكه ه

را از باال به اسب بنابراين . كه با فرود بودند، كشته شدند و او تنها ماند
كـه بيـژن در    همـين . ام و بيژن در كمـين او بودنـد  ره. سوي دژ تازاند

م در ايـن د . نشيب پيدا شد، فرود ترگ او را ديد و تيغ از ميان بركشيد
. رهام به پشت او آمد و ناجوانمردانه با تيغ هندي بـر كتـف او كوبيـد   

ناليـد و از خشـم    فرود از درد مي. دست فرود از شانه او برون جوشيد
همين كه به نزديك دژ رسيد، . تاخت آورد و به سوي دژ مي فرياد برمي

  .پيِ اسب او را بريد ،بيژن از نهانگاه  پيدا شد و به زخمِ تيغ
جان به درون دژ رفتند  چند تن از چاكران، زخمگين و نيمه فرود و

او را بـه يـاري    جريره فرزند خود را در برگرفـت و . دو در دژ را بستن
كندنـد و   همه موي مـي . گريستند همه زار مي. پرستندگان بر تخت نهاد

گذرانـد، بـه    هاي زندگي را مي دم فرود، كه واپسين. خراشيدند روي مي
كـردن از شـما    كنـدن و زاري  اين موي« :گشود و گفتها را  سختي لب

شگفت نيست، زيرا كه اكنون ايرانيان اينجا را به تاراج خواهند گرفت، 
هـر  . همه را در بند خواهند نهاد و دژ را يكسره ويـران خواهنـد كـرد   

. سوزد، چهره را از جان من برافروزد و دلير باشـد  كس دلش بر من مي
مـرگ  . همه به باره دژ برويـد . يش من نمانداز شما هيچيك اينجا در پ

شگفتا كـه سـپاه گـران ايـران بـراي      . بهتر از آن است كه گرفتار شويد
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ا بـه ريخـتن خـون فرزنـد او سـرگرم      آيـد، امـ   خونخواهي سياوش مي
  »!بيخ ناداني و خودكامگي بركنده باد. شود مي

اش به زردي گراييد و جان پـاك بـه    ها بگفت و رخساره اين سخن
پرستندگان و چاكران او همه بر باره دژ رفتند و خود را . آفرين داد نجا

هـا و   جريره به همه گـنج . به زير افكندند تا به دست جنگجويان نيفتند
آنگـاه  . هاي دژ آتش در زد تا چيزي براي سپاهيان به جاي نمانـد  ايوان

هايشان  شكم اسبان را دريد و پي. تيغي برگرفت و به خانه اسبان رفت
سوخت، از خشم نيرويي  با آنكه سراپا از اندوه مرگ فرزند مي. را بريد

. اي تيـز در دسـت داشـت    دشـنه . به بالين فرزند آمد. شگفت يافته بود
جان فرزند نهاد و با دشنه شكم خود را دريـد و   اش را بر گونه بي گونه

  .در كنار فرود جان داد
هنگامي كه بهرام بـه  . ندايرانيان در دژ را كندند و به تاراج ميان بست

خشمگين روي به سـپاهيان  . باره نزديك شد، دلش از اندوه به درد آمد
جـان   فرود، برادر دلير و پـاك ! واي بر شما« :كرد و همچون تندر غريد

كشـنده  . كيخسرو، از پدرش سياوش هم خـوارتر و زارتـر كشـته شـد    
مـرگ او را  مادرش به بـالين او نيامـد تـا    . سياوش از چاكران شاه نبود

از سراسـر دژ  . ببيند و شكم خود را بـدرد و در كنـار او جـان بسـپارد    
اي ايرانيان، . كشد و زيستگاه او يكسره ويران شده است آتش زبانه مي

مگر نشـنيديد  . شما از كيخسرو شرم نداريد. از گردش روزگار بترسيد
ها گفـت؟ كيخسـرو شـما را بـه كـين سـياوش        كه با طوس چه سخن

بسيار پند و اندرزتان داد و از شـما خواسـت كـه از ايـن راه      فرستاد و
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از ايـن  . دانيد و خشم او اكنون از مرگ برادر آگاه شود، شما مي. نپوييد
  ».مغز و بدخوي يك كار نغز ساخته نيست رهام و بيژن تهي

ــد و زار      ــتاده بودن ــره ايس ــرود و جري ــر ف ــر س ــان ب ــه پهلوان هم
ن، تنهـا دوسـتان نزديـك سـياوش، از     بهرام و زنگه شاورا. گريستند مي

در اين هنگام طوس هم آمد . تر بودند تر و اندوهگين همه آنان دلخسته
. بر خـود بلرزيـد  . گفتي سياوش را ديده است. نگاهش بر فرود افتاد و

! ي توسـت يخـو  اينهـا همـه از تنـد   « :گودرز روي بـه او كـرد و گفـت   
خودكـامگي فرزنـد و   ي و خـرد  بياز . زيبد سپهداران را تندخويي نمي

گنـاه كيخسـرو و فرزنـد     خود را تبـاه كـردي و خـون بـرادر بـي     داماد 
ناسـزاي خـود را    اكنون باش تا سزاي كار. سياوش را بر خاك ريختي

  »!ببيني
را در كنـار يكـديگر در دخمـه     ريونيز و زراسـب  پهلوانان فرود و

  .مردگان نهادند و زاري بسيار كردند
دكوه، بـه فرمـان طـوس بـه     يافتن بـر سـپ  ي سپاه ايران، پس از دست

سپاهيان در راه بـه هرچـه   . رود، در مرز توران، پيش تاخت سوي كاسه
پالشـان، مرزبـان   . رسيدند آتش در زدند و هـر كـه را ديدنـد بكشـتند    

رود، به دست بيژن كشته شد و سپاه ايران، بـه آسـاني، از    توراني كاسه
بود در مـرز ايـران و    گروگرد جايي .كاسه رود به سوي گروگرد رفت

افراسياب آنجا را بـه تـژاو، دامـاد خـود     . توران، ميان سرخس و طوس
هنگـامي كـه ايرانيـان بـا تـژاو روي در روي شـدند، از او       . سپرده بود

ا تژاو، كـه مـردي دليـر و دامـاد     ، امخواستند كه فرمان طوس را بپذيرد
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زمـاني   در. افراسياب بود، اين ننگ را نپذيرفت و بـه جنـگ پرداخـت   
سپاه ايران پيروزمندانه  و و به توران گريخت خوردكوتاه تژاو شكست 

  .گروگرد را گرفت
و او را از  تژاو، زخمگين و خسـته، خـود را بـه افراسـياب رسـاند     

پيـران را فراخوانـد و   درنـگ   بـي افراسـياب  . آمدن سپاه ايران آگاه كرد
ـ  اي و در كـار سسـتي مـي    اي پهلوان، تو پيـر شـده  «: گفت از تـو  . يكن

. خواستم كه از هر سوي توران سپاه فراهم آوري و آماده جنگ شـوي 
رود گذشـت و در   چندان درنگ كردي تا سپاه ايران از كـالت و كاسـه  

هـم اكنـون   . مبـاش نگـران  «: پيران ويسه گفـت  ».گروگرد جاي گرفت
  ».روم نم و در اندك زمان به گروگرد ميك سپاه را آماده مي

. ياب بيـرون آمـد و بـه آرايـش سـپاه پرداخـت      پيران از نزد افراسـ 
فرماندهي سوي راست سپاه را به بارمان و تژاو داد و فرماندهي سـوي  

ديري نگذشت كـه سـپاهي از صـدهزار دالور    . چپ سپاه را به نستيهن
ما بايـد از بيراهـه   « :پيران به سران سپاه گفت. توراني آماده كارزار شد

سپاه ايران نبايـد از رسـيدن مـا    . گيريمتر را در پيش  برويم و راه كوتاه
خواهم سپاه گران خود را ناگهان بر آنان فرود آورم و به  مي. آگاه شود

  ».ايرانيان زمان به خود جنبيدن و جنگيدن ندهم
چند كارآگاه از پيش به گروگرد فرستاد تا ببيننـد كـه سـپاه و    پيران 

د نزديك شـده بـود   سپاه توران به گروگر. پهلوانان ايراني در چه كارند
ايرانيان در گروگرد دل بـه پيـروزي   « :هان بازگشتند و گفتنداكه كارآگ

از سـپهدار و سـاالر و   . اند و به خوشگذراني سـرگرمند  خود آرام كرده
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سپاهي، سوار و پياده، همه جام باده به دست دارند و روز و شب را به 
  »!جنگ در سرندارند گويي كه انديشه. گذرانند ميخواري مي

بينم،  چنين كه مي«: پيران شادمان شد و يالن را پيش خواند و گفت
سپاه ايـران هرگـز چنـين    . بايد ناگهان بر آنان بتازيم. پيروزي با ماست

  ».سان نبوده استآ انگار و تن سست
شـب   سي هزار تن از سواران شمشيرزن توراني را برگزيد و نيمهاو 

ديدند، از سپاهي و چوپـان،   در راه هر كه را. به سوي گروگرد شتافت
آنگاه همچـون گـردي سـياه،    . بكشتند تا كسي به سپاه ايران آگهي نبرد
گروهـي از مسـتي در خـواب    . در تيرگي شب، بر سپاه ايـران تاختنـد  

ا از آنـان جنبيـدن   م باده در دست داشتند، امجا ناگروهي همچن. بودند
ن آمـاده و هوشـيار   آمد، تا چه رسد به آنكه براي  نبرد با سـوارا  برنمي

تنها گيو و گودرز در چادرهاي خود بيدار بودند و . افراسياب برخيزند
هر دو با شـنيدن خـروش سـواران از    . ي پرهيز كرده بودندگسار مياز 

سـراي طـوس    درنگ بر اسب نشست و به پرده گيو بي. جاي برخاستند
اي سـپهدار ايـران، برخيـز كـه سـپاه دشـمن در ميـان        «: رفت و گفت

  ».ستما
آوردن  گيو و گودرز و بيژن، بيمناك و پريشان، به انگيختن و فراهم

، در آن مستي سپاه. ا تالش آنان سودي نبخشيدداختند، امسپاه ايران پر
آنكه بـه راسـتي    بي. شب تاريك، آماده جنگ نبود و سستي، در آن نيمه

 جنگي درگيرد، در اندك زمان دو بهره از سپاهيان ايران كشته شـدند و 
  . رود بازگشتند آنان كه زنده بودند، خسته و نوميد، به كاسه
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. طوس از اندوه و درد، از شكست تلخ، رفتار ديوانگـان يافتـه بـود   
ـ   جهانديدگان سپاه، زار و شكسته د گـودرز آمدنـد و از او راه   زدل بـه ن

گودرز يكي از آنان را برگزيد و به ايران فرستاد تا كيخسرو را . جستند
  .سپاه ايران و مرگ فرود آگاه كنداز روزگار 

كيخسرو از شكست سپاه ايـران و مـرگ فـرود سـخت پريشـان و      
. اندوهگين شد و از خشم به جوش آمد و زبان به نفرين طوس گشـود 

بامـداد پگـاه دبيـر را    . سراسر شـب را بـا انديشـه و درد گذرانـد    وي 
اي سـران  فراخواند و دستور داد تا دو نامه، يكي براي فريبرز و يكي بر

بـه نـام خداونـد    « :نامه كيخسرو بـه فريبـرز چنـين بـود    . سپاه بنويسد
مـن،  . خورشيد و ماه، به نام او كـه آفريننـدة جهـان و جهانيـان اسـت     

او . كيخسرو، شهريار ايران، درفش كاوياني را به دست طـوس سـپردم  
خـواهي   را با سپاهي گران و چهل سـردار بـزرگ بـه تـوران، بـه كـين      

او به جاي خونخواهي پـدرم، بـا خودكـامگي بـرادر     . مفرستاد سياوش
يي براي چنين پهلـوان و  جا ناديگر در اير. گناه من، فرود را بكشت بي

چند بر مـرگ پـدر گريـان و دردمنـد بـودم،       من يك. سپهداري نيست
ا بـرادرم  پدرم كشـته دشـمن بـود، امـ    . يد بر مرگ برادر بگريماكنون با

ي را چگونه تاب بيـاورم؟  خرد بيو اين بيدادگري . دوست است هكشت
دكوه گـذار  يبه او گفتم كه از راه چرم سپاه مكش و سوي كالت و سـپ 

فرود از ايرانيـان  . به او گفتم كه آنجا نشستگاه برادرم فرود است. مكن
و تندخوي همچون  خرد بياگر پيش از اين مردي . شناسد كسي را نمي

اختـري كـاووس    از بـد طوس سپهدار ايران بوده اسـت، ايـن را بايـد    
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اين طوس چگونه سـاالري اسـت كـه در رزم آرزوي بـاده و     . دانست
كند و در بزم آرزوي جنگ و شتاب؟ به او بگو كـه واپسـين    خواب مي

اي مـرد نـابخرد، جـاي تـو در پـيش      « :سخن كيخسرو با تو اين است
. ي دادجا ناديوانگ د بر تو بند نهاد و تو را در خانهباي. آزادگان نيست
. گذرم، چون نژاد از منوچهر داري و پيـري سپيدريشـي   از خون تو مي

بايد به پارس برگردي و جاودانه در خانه بنشيني، كه خانه زندان تو و 
اي فريبرز، هنگـامي  ! همان خوي و گوهر بد كه داري زندانبان توست

كه اين نامه را خواندي، يك دم درنگ مكـن و طـوس را بـه نـزد مـن      
ــازگردان ــيچكس راه و ر  از ف. ب ــرد و از ه ــن مگ ــان م ــويرم . أي مج
درفش كاوياني و كفـش زرينـه را   . گذارم ايران را به تو وامي سپهداران

زدن و راه جستن تنها از گـودرز   يأدر ر. از آن تهي مغز تندخوي بگير
در جنـگ شـتاب مكـن و از    . تواني يـاري بخـواهي   بيداردل و آگاه مي

برز،  و رّگيو را، كه مردي است با ف .رهيزميخواري و خواب نابهنگام بپ
  »!تنها به رزم بينديش و گرد بزم و سستي مگرد. پيشاهنگ سپاه كن

. دبير مهر شاه را بر نامـه نهـاد و آن را بـه فرسـتاده گـودرز سـپرد      
طـوس، سـپهدار ايـران در زمـان كـاووس، كـه شايسـتگي         سـان  بدين

گار نو با آيينـي  سپهداري كيخسرو را نداشت، از كار بركنار آمد و روز
  .نو در ايران آغاز گشت

هـاي   دل. مي دادان كاووس همه جاي به آبادي و خرهاي زم ويراني
بـا مهـرورزي و   . خسته و دردمند زمان كاووس شادي و روشني يافت

هاي زمان كـاووس از   ها و نابساماني ه پريشانيهم ،دادگستري كيخسرو
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خردي و خودكامگي  بيا كاووس با مكم فراموش شد، ا ميان رفت و كم
يكـي مـرگ   : خود دو يادگار به جاي گذاشت كه فراموشـي نپـذيرفت  

طوس، سپهدار خودكامـة او نيـز،   . سهراب بود و ديگري مرگ سياوش
پيش از آنكه به فرمان كيخسرو در خانه بنشيند، يادگار سـوم را بـه آن   

اكنـون كيخسـرو، شـهريار    . يادگـار سـوم مـرگ فـرود بـود     . دو افزود
ايـن شـهريار   . نديش و نوآيين بر تخت پادشاهي ايران نشسـته بـود  نوا

 :گراي بيداردل و يزدان

  اد شد تاج و او نيز شادـاز او ش    ادـرنهـر بـي به سـو تاج بزرگـچ
  ردــم آزاد كـان از غـدل غمگن    ردـي آباد كـرانـاي ويـه هر جــب

  !يـيمند دست اهرـز بد بسته ش    يـي و ايمنـر از خوبـجهان شد پ
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5  

  بهرام گور و لنبك آبكش 

  

همراه گروهي از يارانش به شكار  ،روزي بهرام گور، پادشاه ساساني
بهرام دلش . پيش از رسيدن به شكارگاه، گذار شاه به شهري افتاد. رفت

اين سو و آن سو چشم  .خواست درباره آن شهر چيزهايي بداند مي
  .ي افتادپيرمرده گشت كه چشمش ب ميگرداند و دنبال كسي  مي

گذاشـت و   مـي هاي شهر را زير پـا   زنان كوچهپيرمرد لنگان و عصا
پيرمـرد  . رفت كه بهرام او را به سـوي خـود خوانـد    ميدنبال كار خود 

بهرام دربـاره  . پيش آمد و در برابر شاه تعظيم كرد و منتظر دستور ماند
ه الزم مرد سـالخورده آنچـ  . هايي كرد شهر و مردم آن از پيرمرد پرسش

اي شـاه  «: بود به عرض شاه رساند و در پايان سخن نيـز چنـين گفـت   
هاي شهر ما، دو مرد هستند كه يكـي از آنهـا مـردي     بزرگ، از شگفتي

گفتـار و   زر فراوان دارد و ديگري مـردي خـوش  بدگهر است و سيم و 
آزاده است، اما از مال دنيا به جز يك مشك و دلي مهربان چيز ديگري 

  ».ندارد
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شنيدن اين سخن كنجكاو شد و خواسـت دربـاره آن مـرد     ارام ببه
پس سري جنباند و از پيرمرد خواست تـا بـاز   . نيكوسيرت بيشتر بداند
نام مرد تهيدسـت لنبـك آبكـش    «: پيرمرد گفت .هم از او سخن بگويد

از روز را بـه فـروش آب     مـي او سقايي جـوانمرد اسـت كـه ني   . است
را كه به دسـت آورده، خـرج   مقدار آن  گذراند و در نيمه ديگر روز مي

  ».گذارد ميكند و چيزي براي فردايش ن ميهاي از راه رسيده  مهمان
امـا امـان از دسـت    «: پيرمرد نفسي تازه كرد و آهي كشيد و گفـت 

براهام؛ هر چه لنبك در عين نـداري بخشـنده اسـت، براهـام در عـين      
ســتي و داشــتن ثــروت بســيار، پســت و فرومايــه اســت و چنــان در پ

  ».فرومايگي پيش رفته كه شهره شهر شده است
  ميشاه پس از شنيدن اين ماجرا پيرمرد را مرخص كرد و پس از ك

فكركردن فرمان داد تا در شهر جار بزنند كه از فردا كسي حق ندارد از 
سپس بر اسبش نهيب زد و همـراه يـاران، بـه راهـش      .لنبك آب بخرد

خيمه و خرگاهي برپـا كـرد و سـرگرم    به شكارگاه كه رسيد . ادامه داد
اي را كـه از   در آن هنگام، بهرام انديشـه . شكار شد تا شب از راه رسيد
از يارانش جدا  شـد و  . زد، عملي كرد ميبامداد در دايره مغزش چرخ 

لباس سپاهيان عادي را به تن كرد و بر اسب نشست و راه خانه لنبـك  
او بـا نشـانيي كـه    . نا شـود در پيش گرفت تا از نزديك با او آش آبكش

از اسـب فـرود آمـد و    . داشت خيلي زود خود را به خانه لنبك رساند
كـه هسـتي و چـه    «: شنيدن صداي در، پرسـيد  النبك ب .حلقه بر در زد

ام  از سپاهيان ايـران دور مانـده  . مردي غريبم«: بهرام گفت »خواهي؟ مي
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ارم و كسـي را  در اين تاريكي شب راه به جـايي نـد  . ام و راه گم كرده
 ام، تـا زنـده   ،شناسم؛ اگر اجازه دهي شب را در خانه تو به سر آرم مين

  ».دهم ميت گواهي ا سپاسگزار تو خواهم بود و همه جا به جوانمردي
اي سـوار، بـه   «: لنبك، از شنيدن صداي مهمان، شـاد شـد و گفـت   

ده سوار ديگر هم بودند، همگي قـدم بـر چشـم     درون بيا كه اگر با تو
  ».گذاشتند مي من

  .لنبك در را  باز كرد و بهرام وارد شد و اسبش را به او سپرد
اي از حياط بست و خود همراه بهرام بـه اتـاق    لنبك اسب را گوشه

اش نشـاند و دقـايقي بـا او سـخن      او بهرام را باالي اتاق فقيرانه .رفت
بــه زودي شــام . كــردن خــوراكي پرداخــت گفــت و ســپس بــه فــراهم

يش اي رنگـين بـرا   راي مهمان خـود آمـاده كـرد و سـفره    اي ب خوشمزه
نوازي لنبك انگشت حيـرت بـه دنـدان     بهرام از آن همه مهمان. گسترد
  :گزيد

  وزان خوب گفتار و آن تازه رو   عجب ماند شاه از چنان جشن او
بامداد بهرام از خواب برخاست و  .شاه غذايي سير خورد و خوابيد

: اي گشـاده گفـت   ر او گرفت و با چهـره عزم رفتن كرد؛ اما لنبك راه ب
پـس در جـاي   ! كجا مهمان عزيز؟ تو امروز را هم بايد نزد من بمـاني «

م كـه از صـفا و يكرنگـي    بهـرا  ».خود آرام بگير و از رفتن سخن مگـو 
آمده بود، سخن مرد را پذيرفت و قول داد كه آن روز را  لنبك به شوق

  .نيز در خانه او بماند
از دادن صبحانه مهمان به سوي آب انبار شهر لنبك شاد شد و پس 
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تـه   تا چند بار از سر. مشكش را از آب پر كرد و راهي بازار شد. رفت
لنبـك سـخت   . كس از او آب نخريـد  ولي هيچ ،بازار را زير پا گذاشت

پيراهنش را : ناگهان فكري به خاطرش رسيد. درمانده و اندوهگين شد
گذاشـت دور تـنش    مـي زيـر آن  از تن بيرون كشيد و دسـتاري را كـه   

سپس پيـراهن را فروخـت و بـا پـولش     . پيچيد و خود را با آن پوشاند
 .اش شـد  مقداري خوراكي خريد و خدا را سپاس گفت و راهـي خانـه  

براي اسب ريخـت و پـس از آن غـذايي     غذاييبه خانه كه رسيد ابتدا 
  .آماده كرد و جلو بهرام گذاشت

نـد و نوشـيدند و مـدتها بـا هـم      آن روز هم مهمان و ميزبان خورد
  .گو كردندو گفت

از جـا  شدن شب و سرزدن سپيده، بهرام چون روز گذشته  با سپري
ولي اين بار هم لنبـك مـانع رفـتن او     برخاست و اجازه رفتن خواست

گرفته و من در كنـار    ميام گر كجا دوست من؟ تازه خانه«: و گفت شد
تن را از سرت به در كـن و  پس انديشه رف. كنم ميتو احساس تنهايي ن

بهـرام كـه صـداي گـرم و      ».امروز را هم كنار من بمان و مهمانم باش
مهربان لنبك سخت به دلـش نشسـته بـود، خواسـته او را پـذيرفت و      

  .تصميم گرفت آن روز نيز در خانه او بماند
مـرد سـقا كـه    . لنبك از پاسخ بهرام خشنود شد و بـه بـازار رفـت   

خرد، مشك را نزد يكي از كاسـب   مياو آب ندانست ديگر كسي از  مي
خداشناس و نيكوكردار گرو گذاشت و پولي گرفت و بـا آن مقـداري   

غذايي آمـاده  . بازگشت هدرنگ به خان خوردني و آشاميدني خريد و بي
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روز  .مانـده روز را بـه شـادي گذرانـد     كرد و با مهمانش خورد و باقي
سه روز است كه ميزبـانم  « :چهارم كه از راه رسيد، بهرام به خود گفت

گمان اگر امروز بگويم آهنـگ رفـتن دارم بـه     را به دردسر انداختم، بي
  ».كند ميپذيرد و ديگر در ماندنم پافشاري ن ميآساني 

مهمـان  « :بهرام در اين انديشه بود كه لنبك پيشدستي كرد و گفـت 
 اي دارم كوچـك و  كلبه. گرامي، هيچ سخني مگو كه از راز دلت آگاهم

اما اگـر   ،دانم كه اينجا آسايش نداري مي. تنگ و از اين بابت شرمسارم
وي، چند روز ديگر در ايـن  ش مياز شاه هراس نداري و دچار سختي ن

با شنيدن اين سـخنان،   ».نشيني خود شادم كن بها بمان، و با هم خانه بي
اي مـرد  «: بهرام با لبي خندان بر لنبـك درود فـراوان فرسـتاد و گفـت    

نوازي را بر من تمـام   رشت، سه روز مهمان تو بودم و تو مهماننيكوس
آنچه داشـتي بـا روي گشـاده در اختيـارم گذاشـتي و بـه مـن        . كردي

ولي ديگر  ،با هم گفتيم و خنديديم و شاد بوديم. مهرباني بسيار كردي
. مانـد  ميپاسخ ن پايان تو، بي البته بدان كه مهر بي. كار دارم و بايد بروم

جايي سخن خواهم گفت كه دلت روشن شود و اين ميزباني،  از تو در
سپس با لنبك بدرود كرد و بـا دلـي    ».برايت حاصلي  نيكو به بار آورد

  .شاد به شكارگاه بازگشت و سرگرم شكار شد
كه شب از راه رسيد و تاريكي همـه جـا را قيرگـون كـرد،      ميهنگا

پـس  . براهام استلنبك را آزمودم و اكنون نوبت «: بهرام با خود گفت
بهرام باز هم لباس سپاهيان » .بهتر آن است هر چه زودتر سراغ او بروم

 .عادي را به تن كرد و پنهان از سپاه، رو به سوي خانه براهام گذاشـت 
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دقايقي كه سپري شد، . كه به خانه او رسيد، حلقه بر در كوفت  ميهنگا
هسـتي كـه    كـه «: پيشكار براهام جلو در آمد و با صداي خشكي گفت

از سـپاهيان  « :گفـت  مـي بهرام بـه آرا  »اي؟ اين وقت شب به اينجا آمده
ام و در اين شب تيره راه به جـايي نـدارم؛ اگـر     هستم؛ آنها را گم كرده

پيشكار لبي ورچيد و  ».يك شب مرا پناه بدهيد، سپاسگزار خواهم شد
و م بـروم و از ا ببگـذار نـزد اربـا    ،توانم چيزي بگـويم  ميمن ن«: گفت

  ».پاسخ بگيرم
. بهرام افسار اسب را در دست پيچانـد و بـه انتظـار پاسـخ ايسـتاد     

. پيامـت را رسـاندم  «: لحظاتي كه گذشت، پيشـكار بازگشـت و گفـت   
بهرام با  ».بازگرد و برو. اربابم گفت در اين خانه، جايي براي تو نيست

بـه اربابـت بگـو اجـازه دهـد، تـا امشـب را        «: لحني پر التماس گفـت 
بنـدم زحمتـي بـرايش     مـي پيمان . اش به صبح برسانم اي از خانه گوشه

  ».نداشته باشم
اربـابم سـخنت را   « :خيلـي زود بازگشـت و گفـت    پيشكار رفت و

درنگ بازگرد، جايگاه تنگـي اسـت و در آن مـرد     بي :نپذيرفت و گفت
خوابد و چيزي نمانده كه از تنگي  مياي بر زمين برهنه  درويش گرسنه
  ».جان از تنش بيرون رود جا خفه شود و

بهرام از شنيدن اين پاسخ، سخت اندوهگين شد، اما به روي خـود  
ات  به اربابت بگو، اكنون كـه چنـين اسـت، بـه خانـه     «: نياورد و گفت

آيم كه جايت را تنگ كنم و رنجي به تو برسانم، اما تو را به آنكـه   مين
  ».خوابمات ب پرستي به من رحم كن و اجازه بده بر در خانه مي
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آرام خـود را   گفت، براهام آرام ميكه بهرام با پيشكار سخن  ميهنگا
كنجكاو شده بود، بداند ايـن مـرد كيسـت و چـرا آن     . پشت در رساند

پيشكار باز هـم قصـد   . كند ميهمه براي واردشدن به خانه او پافشاري 
سينه خـود   به بازگشت به درون خانه را داشت كه ناگهان براهام را سينه

اي مرد، «: براهام كه ديگر رو در روي بهرام قرار گرفته بود، گفت. يدد
داري؟ مگـر   مـي خواهي؟ چرا دسـت از  سـرم بـر ن    مياز جان من چه 

در بخوابي و كسي چيـزي   يقصد داري كه مرا بدبخت كني؟ اگر جلو
اطمينـان دارم بامـداد فـردا    ! د، من چه خاكي بر سرم بريـزم داز تو بدز

ست ناچـارم يـك   اكنون كه چنين ا. گيري ميبان مرا خيزي و گري ميبر
پس به درون بيا؛ به ياد داشته باش كـه   .ام راه دهم امشب تو را به خانه

  ».بايد زود بخوابي و چيزي براي خوردن و آشاميدن از من نخواهي
ولـي هنـوز از حيـاط     ،وارد خانـه شـد    مـي بهرام پذيرفت و بـه آرا 

 ام نرفتـي و  اي مرد، از در خانـه «: گفتنگذشته بود كه براهام به تندي 
اگر ايـن اسـب    به زور وارد شدي؛ اكنون بگو بدانم با اسبت چه كنم؟

سرگين بيندازد و يا مگسي بر تنش بنشيند و او لگدي بپراند و خشـت  
بايد پيمان ببنـدي كـه بامـداد    . شوم ميام را بشكند كه من بيچاره  خانه

آن را بروبي و به دشت بريزي هايش را جمع كني و خاك  فردا سرگين
  ».و اگر خشتي را شكست، تاوان خشت شكسته را هم بپردازي

اما خشـم   ،هاي براهام سخت در خشم شده بود گيري بهرام از بهانه
خود را فـرو خـورد و دم نـزد و پيمـان بسـت كـه چنـان كنـد كـه او          

اسب را گوشه حياط بست و نمد آن را برداشت و به اتـاق   .خواهد مي
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ترين قسمت اتاق نمـد را بـر زمـين انـداخت و روي آن      در پائين. برد
براهام بدون  .دراز كشيد و زين اسب را به جاي بالش زير سر گذاشت

اي  توجه به مهمان، پيشكار را مرخص كرد و در اتاق را بست و سـفره 
اي  هاي فراوان و رنگارنگ گسترد و به مخده ها و آشاميدني با خوردني

  .خيال آسوده سرگرم خوردن شدتكيه زد و با 
بهرام كه از ديدن زنـدگي شـاهانه و سـفره رنگـين براهـام سـخت       

ناگهان براهام به سخن آمـد و  . زده شده بود به او چشم دوخت شگفت
. بدان كه كار دنيا همين اسـت ! اي؟ هان چه شده؟ گرسنه مانده«: گفت

. نگرند مي خورند و جمعي كه ندارند، به آنها مي ،هميشه گروهي دارند
  :ياد داشته باشبه پس، اين سخن را از من 

  »بنگرد  ميچو خوردش نباشد، ه    به گيتي هر آن كس كه دارد خورد
اين را شـنيده بـودم و اكنـون بـه چشـم      «: بهرام آهي كشيد و گفت

  ».بينم ميخود 
ــمــرد فروما ــه ي نوشــيد و   ميجــا. آورد  روي  مــيه پــس از غــذا ب

  :اين را هم بدان«: و با خنده به بهرام گفتسرانه سري تكان داد  سبك

   كه هر كس كه دارد، دلش روشن است
  است شندرم پيش او چون يكي جو

    بـك لـود خشــدارد، بـي كو نـكس
  »ان چون تويي، گرسنه نيم شبــچن
هـا را   ايـن شـگفتي  ! بله، درست است«: بهرام، سري جنباند و گفت

  ».بايد ديد و به خاطر سپرد
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بامـداد از  . شب را با درسي كه آموخته بود به صبح رساندبهرام آن 
در ايـن هنگـام   . جا برخاست و زين بر اسب گذاشت و عزم رفتن كرد
اي سوار، گويي «: براهام پيش دويد و افسار اسب او را چسبيد و گفت

به يـاد داري  . اي و بر سر پيمان خود نيستي سخن ديشب را از ياد برده
  اسبت را بروبي؟كه پيمان بستي سرگين 

  »ــم ز مهمان بيدادگركه رنج    كنون آن چه گفتي بروب و ببر 
من بايد هر چه زودتر بروم تـا  «: بهرام كه پا در ركاب داشت، گفت

به كسي بگو تـا سـرگين را از    تو زحمت بكش و. سپاهيان را پيدا كنم
  ».ات بروبد و در عوض از من پول بگيرد خانه

بايـد  . كسي را ندارم كه اين كار را بكند من«: براهام لجوجانه گفت
  ».خود اين كار را به پايان برساني

اي جز اين نديد كه خود اين كار را  بهرام با شنيدن سخن مرد چاره
پس دستمال خوشـبو و عطـرآگين را كـه در سـاق چكمـه      . انجام دهد

داشت بيرون آورد و سرگين را با آن پاك كرد و همه را با دستمال بـه  
داد و  براهام، شتابان رفت و دستمال را برداشت و تكان. نداختدشت ا

ولـي   زده شـد  بهرام از كار براهام سـخت شـگفت  . آن را به خانه آورد
برنياورد و باشتاب به شكارگاه رفت و به همراهانش فرمان بازگشت  دم
هـر چـه كـرد    ، كه به كاخ مخصوص خود رفت تا بياسايد ميهنگا .داد

ولـي بـا    ،تمام شب را بيدار ماند و انديشيد. امدخواب به چشمانش ني
بامداد فردا بر تخت نشست و تـاج  . كس در اين باره چيزي نگفت هيچ

. لنبك آبكـش و براهـام را نـزدش آوردنـد     دبر سر گذاشت و فرمان دا
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او را كنار خـود   كه آن دو را ديد به لنبك مهرباني بسيار كرد و ميهنگا
سرشت و امانتدار بـه خانـه براهـام     پاكسپس دستور داد مردي . نشاند

  .برود و هر چه آنجا پيدا كرد همراه خود به كاخ بياورد
مرد پاكدل وقتي به خانه براهام رسيد همه جا را پر از ديبا و دينـار  

. هاي گرانبها و پول و جواهر بود چندين اتاق پر از فرش و پارچه. ديد
شترها كه رسيدند، مرد  .مرد، پيكي فرستاد و از شاه دهها شتر خواست

كرد و كارواني به راه انداخت و رفت تا  رهمه آن كاالهاي گرانبها را با
   .به بارگاه شاه رسيد

بهرام گور با ديدن آن همه مال و كاال و زر و گوهر انگشت حيرت 
اكنون هنگـام  «: با خود گفت. به دندان گزيد و سخت به فكر فرو رفت

پايـان   پس چندين شتر از ثروت بـي » .ستتالفي كارهاي اين دو مرد ا
كـه لنبـك بـا     ميهنگا. براهام را به لنبك بخشيد و به او اجازه رفتن داد

شادماني از دربار بيـرون رفـت، شـاه، بـه براهـام نگـاه تلخـي كـرد و         
همت، بـدان، سـواري كـه ديشـب      اي مرد دون« :پوزخندي زد و گفت

اكنون تو هـم سـخني از   پس . مهمان تو بود، سخنانت را برايم بازگفت
  :من بشنو

  ي خوردزونكه هر كس كه دارد ف
  درَپژم  يـمدارد، هـن ـوي كـكس 

خوردن بكش يازان ز كنون دست   
  »ببين زين سپس، خوردن آبكش

م به براهام داد تا سرمايه كـارش  هپس از اين سخن، بهرام چهار در
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  .ش را بچرخاندا چرخ زندگي ،كند و بتواند با آن
سرافكنده و اندوهگين و گريان از كـاخ بيـرون رفـت و بـه     براهام 
اي كه اكنون به سبب خوي بد او تهي از  شد؛ خانه اش روان سوي خانه
  زيرا شاه ،هر چيز بود

  ه بودكه آن را سزا، مرد بيگان    به تاراج داد آنچه در خانه بود
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6  

  )مرگ رستم(رستم و شغاد 

  رفتن رستم به كابل به پشتيباني شغاد 

فرزندي از زن . آور ايران، زماني داراي فرزندي شد زال پهلوان نام
اندام و دلربا بود،  پسر زيبارو و درشت. نه از رودابه مادر رستم ،ديگرش

دنياآمدن نوزاد، زال  پس از به. اين باعث شادي زال و خاندانش شد و
فرزندش را  ستاره فراخواند تا شناسان و بزرگان را نزد خود تارهس
شناسان  ستاره. اش چگونه است ررسي كنند و به او بگويند كه آيندهب

نياز را به كار گرفتند تا با نگاه و  هاي مورد گرد هم آمدند و دستگاه
 هم از آن را بررسي هوشمندانه در آنها، آينده كودك را دريابند و زال

ان سخن شناسان ستارهزال ناشكيبا در انتظار بود تا از دهان . گاه كنندآ
 شناسان ستارهولي گفتار . ش دو چندان بشودا دلپذير بشنود و شادي

ها آنچه  شناس چون ستاره. گذشت  مينبود كه در دل زال همان 
كه  دلپذير نبود براي آنها. ديدند، چيزي نبود كه به دل كسي بيايد مي

آنچه در دل دارند بر زبان بياورند و گوش پهلوان بزرگ را با چيزي پر 
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 ،ولي خاموشي هم روا نبود، چه. دلش بنشيند ه چون خاري بركنند ك
هاي خيره و  زال در برابرشان در اتاق بزرگ نشسته بود و به نگاه

  . به هم، چشم دوخته بودآنها دار  معني
 ،به هم نگاه كردند   ميها پس از اين كه اندكي زير چش شناس ستاره

اشتند و چنـين بـود كـه    دودلي را به كناري زدند و مهر از لب برد پرده
نيكوسـخن بـود، رو بـه زال     روان و يكي از آن گروه كه پيـري روشـن  

بـدان  ! اي يادگار بزرگان و دليران ايران! اي پهلوان بزرگ«: چنين گفت
اي جز گفـتن نيسـت    ولي چاره ،كه گفتن اين سخن بر ما آسان نيست

غ و فـرو  آگاه باش كه سـتاره ايـن كـودك بـي    . خواهي  ميكه تو چنين 
فرزنــد تــو گرچــه . بــن و پايــه اســت روزگــارش همچــون دروغ بــي

و نمـود ايـن سـياهي بـه      است ولي دلي سـياه دارد  چهر و سپيد خوب
ختانه و شوربشود   ميهنگام جواني و رسيدن به جايگاه پهلواني آشكار 

بـراي دودمانـت بـه       ميو شكسـت و ناكـا   گيرد  ميدامن خاندان تو را 
زمين را هـم بـه    او چنان است كه خون مردم ايرانر كا. آورد  ميارمغان 
هر چند كه اين آتـش دامـن   . كند آورد و كام همه را تلخ مي  مي  جوش

  . برد  ميگيرد و او را به كام خود   مياو را هم 

  همان شهر ايران برآيد به جوش    يستان زو شود پر خروش سهمه 
  »يـنماند بس وزان پس به گيتي    ي ـر كسـشود تلخ ازو روز بر ه

پــس از ايــن ســخنان از نــزد زال رفتنــد و او را بــا  شناســان ســتاره
اين سخنان، چـون زهـر كـام دل    . هاي گوناگونش تنها گذاشتند انديشه

. هم كشيد و سر در گريبان انديشه فرو برد رخسار در. زال را تلخ كرد
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آزار بسـيار شـنيده بـود ولـي      خبرها و سخنان تلخ و دل ،او در زندگي
دشـمني انتظـاري    از دشمن هـم جـز   ومه آنها از سوي دشمنان بود ه

چيـزي   نيست، اما اين كه فرزندش بخواهد دودمانش را بر بـاد بدهـد  
. كـرد   مـي آزرد و روانش را آشفته و پريشـان    ميبود كه سخت دلش را 

و دل  تابنـاك شـد    ميناگهان بـا فـروغ نـا    هاي پهلوان انديشه ةشب تير
زال دل به خدا سـپرد و نـام او را بـر    . د آرام گرفتپريشانش با اين يا

اي كـه   !اي يـزدان پـاك  «: زال آهي از دل بركشـيد و گفـت  . زبان راند
تـو هميشـه    !زمين و آسمان و راهبر و راهنماي مردم جهـاني  فرينندهآ

اكنون هم دل . ها را به من نشان دادي پشت و پناهم بودي و راه خوبي
دانم از تـو    ميخواهم و   ميار هم از تو ياري سپرم و در اين ك  ميبه تو 

پس آنچه خوب است همان كـن كـه مـن جـز     . زند  ميجز خوبي سر ن
گيرم و نام ايـن فرزنـد را     ميپس با اين اميد آرام . كنم  ميانديشه ن ،اين

  :گذارم  ميشغاد 

  ورا نام كردش سپهبد شغاد    خوبي مباد  به جز كام و آرام و
نگه داشت ولي پيوسـته در ايـن    را نزد خود زال چند سالي كودك

بـا  . اش نرسد انوادهكند تا از اين فرزند گزندي به خ انديشه بود كه چه
شغاد به مـرز جـواني    كه اين انديشه بود كه تصميم گرفت پيش از اين

و چنين بود كـه  . اش دور كند و پهلواني برسد، او را از خود و خانواده
د شاه كابل فرسـتاد تـا بقيـه عمـر را در آن     هنگام نوجواني او را نز در

اگـر  «: زال انديشـه كـرد  . زمين دور باشد سرزمين سپري كند و از ايران
دارد  يگمان نه كسي با او كار اش نباشد، بي ان ما و خانوادهشغاد در مي
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رگونه دشمني و درگيري و گرفتاري بسـته  اين راه هبنابر. نه او با كسي
  ».رسد  ميآسيب و گزندي نشود و به دودمان من   مي

جـواني نيكـورو و    ؛روزگار گذشت و شغاد به مـرز جـواني رسـيد   
  . پهلوان و باال بلند

  و كمند سواري دالور به گرز  د ـاالي سرو بلنجوان شد به ب
. باليـد   مـي شاه كابل با بودن شغاد در سرزمينش شاد بود و به خـود  

ــژه زال و   ــه وي ــان و ب ــژاد ايراني ــام چــون او را از ن ــيس دانســت و   م
چنين بود كه  ،شيسبب سرفرازي و سربلندي خو را خويشاوندي با او

او  او را به دامادي برگزيد و دخترش را با گنج و گوهر فراوان به خانه
جز بزرگي نژاد، شاه كابل در برگزيدن شغاد به دامـادي   البته به. فرستاد
چـون   ؛يـان بـود  ديگري هم داشت، و آن هم ندادن باج به ايران انديشه

گذار ايران بـود و مـأمور    هايي بود كه خراج كابلستان از جمله سرزمين
رستم و گروهي ديگر هـر سـال بـه    . گرفتن باج و خراج هم رستم بود

رفتند و پولي را كه به عنوان باج تعيين شـده    ميهندوستان و كابلستان 
ه كابلسـتان بـا   و چنين بود كه شا. آوردند  ميگرفتند و به ايران   ميبود، 
اكنون كه شغاد داماد من شده، رستم به خاطر بـرادرش  «: گفت  ميخود 

   ».گيرد  ميديگر از من باج ن
چندي كه گذشت زمان گرفتن باج فرا رسيد و رستم بـه كابلسـتان   

شاه كابلسـتان  . باج را گرفت و به ايران برگشت ،رفت و چون هر سال
ت و صد البته شغاد بـيش  كه تيرش به سنگ خورده بود، سخت برآشف

سـوخت و دم    مـي شـغاد در آتـش انـدوه    . از او آشفته و پريشـان شـد  
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بايسـت    مي ،به گمان شغاد، همين كه او داماد شاه كابلستان بود. زد  مين
رسد به اين كه از پـدر  چه  باعث شود رستم به آن سرزمين گذر نكند،

  . همسر او باج بگيرد
. ين كه شبي به كاخ شاه كابل رفتسوخت تا ا  ميشغاد از آتش دل 

شب بود و سـياهي و كـاخ خلـوت و دو مـرد كـه نهـاني بـا هـم بـه          
هـاي رنگارنـگ چـون روز،     كـاخ را چلچـراغ  . گو نشسته بودندو گفت

روشن كرده بـود، ولـي بـا ايـن همـه، سـياهي در دل دو مـرد سـرك         
در برابـر هـم    ،شغاد و شاه كابل با دلـي پـر خـون از رسـتم    . كشيد  مي

: آلـود گفـت   اي خشـم  شغاد بـا چهـره  . گفتند  ميبودند و سخن  شستهن
را با تو درميان بگذارم كه چند روز است  موضوعيخواهم   ميامشب «

بـا كـاري بـزرگ بهبـود      اندوهي سنگين كـه جـز   ؛دهد  ميدلم را آزار 
   ».خواهم از آن با تو سخن بگويم  ميو امشب يابد   نمي

نـدوه دامـادش را شـناخته بـود،     شاه كابـل كـه انگـار سرچشـمه ا    
چه شـده  «: پوزخندي زد و با سخناني كه كنايه در آن شناور بود، گفت

رستم دستان را  پهلوان جهانسام سوار، فرزند زال زر، و برادر  كه نواده
تو كـه  . خاندان است اندوه مال مردم درمانده و بي !؟بينم  مياندوهگين 

 !پهلوان داري چـرا پريشـاني؟   از دودماني بزرگي و برادري چون رستم
يك روز كشوري را بـه هـم    در تو برادر كسي هستي كه اگر اراده كند

  » .تواند جلودارش باشد  ميكس هم ن و هيچ ريزد  مي
از «: را بـر هـم فشـرد و گفـت    ا ه ناهم كشيد و دند شغاد چهره در

 برادر نگو دشمنِ. برادر سخن نگو كه دلم از دستش درياي خون است
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توانم به رستم ببالم   ميمن چگونه . برادر نگو ناجوانمرد بگو. بگوجان 
برادري كه از من شـرم نكـرد و چـون بيگانگـان بـه      . و دل خوش كنم

. سرزمين زيستگاه من آمد و خراج گرفت و رفت از بيگانه بدتر اسـت 
به گمان من مرگ بهتر از اين . او چنان كرد كه من از زندگي سير شدم

   ».زندگي است
... انديشي كه مـن    مي گونه همينشگفتا كه تو هم «: شاه كابل گفت

بايد اميدوار باشيم زورگوها بميرند تا مـا از  . ولي چرا من و تو بميريم
زورگوهـا  «: شغاد بـه تلخـي خنديـد و گفـت    » .دستشان آسوده بشويم

شاه كابل به او » .پس بايد كاري كرد تا بميرند ،ميرند  ميهمين جوري ن
شـغاد سـري   » اري؟اي در سر د آيا انديشه! چگونه«: د و پرسيدخيره ش

گـرفتن   شـكل  با اي دارم ناب و بزرگ كه ، انديشهآري«: جنباند و گفت
، سخن اينجاولي نخست بگو بدانم در . شود  ميآن، همه چيز به كام ما 
نشيند يا در پس ديـوار موشـي هسـت و آن      ميتنها بر گوش من و تو 

ما به آسـاني بـر    يكه اگر چنين باشد، جان هر دو. شيهم گو موش را
بـدان كـه خانـه از بيگانـه     «: شاه كابل با اطمينـان گفـت   »....رود  ميباد 

خواهد   ميپس هرچه . سخن تو تنها منم و بس پرداخته شده و شنونده
  » .دل تنگت بگو

. سياهي چشمش را پـر كـرد  . شاه كابل از پنجره به بيرون نگاه كرد
. روي شغاد نشست و كنجكاوانه بـه او چشـم دوخـت    هبرگشت و روب

ه چـون رازي بايـد در   اي دارم كـ  من نقشه«: گفت، شغاد كه چنين ديد
به گمان من، اكنون تنها . ما بماند تا بتوانيم اجرايش كنيمي سينه هر دو
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م ادراين اگـر بتـوانيم او را بـه    ببنـا . مـا رسـتم اسـت    يدو دشمن هـر 
البتـه ايـن   . يما هكاري بس بزرگ كرد ،رداريمبيندازيم و از سر راهمان ب

كه من و تو دست در دست هم بگذاريم و بـا   گيرد  ميكار زماني انجام 
   ».مرسانيياري يكديگر به انجامش ب

ولـي ايـن كـاري    «: شاه كابل با شگفتي به شغاد نگاه كـرد و گفـت  
دادنش هم بسـيار   انجام  تازه، چگونه. دادنش سخت بزرگ است و انجام

پيمـان   اگر من و تـو همـدل و هـم   «: شغاد اميدوارانه گفت ».هم استم
اي دارم كه بـا   از آن گذشته من نقشه. آييم  ميباشيم از پس هر كاري بر

 آنگـاه و  برسـيم  ،خواهيم  ميانيم به چيزي كه وت  مياجراي آن به خوبي 
  . شويم  ميآور  و بسيار نام پيچد  ميمان در همه جهان  هازآو

  به گيتي بدين كار نام آوريم  او را به دام آوريم  بسازيم و
ولي بگو بدانم چگونـه   ،من با تو همدلم«: شاه كابل با اشتياق گفت

اكنـون برايـت    هـم «: شـغاد گفـت  » خواهي اين كار را انجام بدهي؟  مي
دست بـرد و   آنگاه ».تر كنم يگويم ولي پيش از آن اجازه بده گلوي  مي

  . ابرش بود برداشت و سرگرم نوشيدن آن شداي را كه در بر جام باده
و شـاه كابـل    گفت  مياو . تگفت و شب دنباله داش  شغاد سخن مي

  :دوش  ميكار ما با يك مهماني آغاز « :شنيد  مي

  وانو رود و رامشگران را بخ   مي    وان ـخيكي سور كن مهتران را ب
  ويـگن ناجوانمرد ـان سخــمي     خوردن اندر مرا سرد گوي  ميبه 

در مهماني و در برابر بزرگان كشور و لشكر با من به تندي سخن بگو 
روم و   ميمن كه چنين شنيدم به قهر از كاخ تو بيرون . و خوارم كن
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نزد پدر و برادرم  آنجادر . شوم  ميزابلستان  باخواري و زاري روانه
دل كنم كه از تو  مي و چنين وانمود گشايم  ميروم و زبان به شكوه   مي

  : رم و بسيار خشمگينمداپرخوني 
  رــزا خوانم و بدگهاستو را ن  چه پيش برادر چه پيش پدر 

انم و به تو ناسزا وخ  ميمن در همه جا تو را و ناپاك و بدسرشت 
دل  هدآزر شم است كه رستم از خوارشدن برادرگويم و در آن هنگا  مي
پيش مينت را در دادن تو راه سرز شود و براي ياري من و گوشمالي  مي
  ».... گيرد  مي

ي كار با من بـود و  اينجاخب، تا «: مه داداشغاد نفسي تازه كرد و اد
بود مـن انجـام بگيـرد و آن هـم     ن بايست در  ميتوست كه  دنباله كار با

آن بس گشاد و به  چاهي كه سر ؛نخجيرگاه است چندين چاه در كندن
ها را بايد  چاه  البته همه. باشد ]آن در[ستم و رخش فرو افتادن ر اندازه

بـه   آنهـا  پر از شمشير و نيزه و خنجر كني، ابزارهاي تيزي كه سر همه
 باز. ن به در نبردجا ناافتاد از زخمشآنها باشد تا اگر پيل هم روي  باال
هـا را گشـاد و بـزرگ بكـن كـه رسـتم و        تواني چاه  ميگويم تا   ميهم 

  . رخش بزرگند

  اي درازــه غـان تيـنش ن درـبه ب    از ـسش ـرستم و رخ بر اندازه
  ه زير اندرونــان از بر و دستــسن    ون ـآبگ ربهــان نيزه و حــهم

   چو خواهي كه آسوده گردي ز رنج    ج ـر ز پنـاگر صد كني چاه بهت
تـواني    مـي باز فراهم كن و تا  پرست و نيرنگ صد مرد رازدار و پول

كس سخن نگو و بـه   ن هم با هيچاز اين داستا چاه بكن ودر شكارگاه 
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. دهنـد   ميباره لب باز كنند سرشان را از دست  هم بگو اگر در اينآنها 
از انديشـه و   گرفتن كار، ماه آسـمان هـم نبايـد    بنابراين تا پس از انجام

، سـر   بلـه . ها را خوب بپوشـاني  يادت باشد، روي چاه. نقشه ما بو ببرد
 ،زيركانه و تردستانه پوشيده بشـود ها با خس و خاشاك بايد بسيار  چاه

، چـاه  مكـان  آننگاه نخست، نفهميد كـه در   چنان كه خود شما هم در
كنم، چون هر چـه كـارت را     ميبه هر روي ديگر سفارش ن. كنده شده

   ».رسي  مييت وبهتر انجام بدهي، بهتر به آرز
مـو   بـه  آنچـه گفتـي مـو   «: ها را به هم ماليد و گفت شاه كابل، دست

دهم، چون آينده و آسودگي ما بـه ايـن كـار بـزرگ بسـتگي        ميم انجا
درود بر تو كـه خـوب   «: شغاد با خرسندي سري جنباند و گفت ».دارد

يـن  و درود بر تو كه ا«: شاه كابل هم خنديد و گفت» .دانستي چه كني
درايـن  . قـاه خنديدنـد   هر دو قـاه  آنگاهو  ».انديشه را در سر پروراندي

آه، «: شاه كابـل گفـت  . سكوت شب را آَشفته كردهنگام بانگ خروس 
چنان گرم سخن بوديم كه . آواي خروس برخاسته شب شكسته شده و

بخـوابيم كـه روزي بـزرگ در     و برخيـزيم . نفهميـديم  گذشتن شب را
شـغاد لبخنـدي زد   «  .روزي كه خوشبختي ما را در پي دارد ؛پيش است

ي روز بـزرگ آمـاده   راست گفتي، بايد اندكي خوابيـد و بـرا  «: و گفت
  ».شد

گـوش در   تـا  سران كشور و لشكر آمدند و گوش. جشن آراسته شد
 خــوان گســترده شــد و خــوردني و. سرســراي كــاخ شــاهي نشســتند

ها  ناهاي رنگارنگ كه چشم مهم خوراكي ؛ي گرفتجا آن آشاميدني در
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سرگرم خوردن و نوشيدن بودند و ها  نامهم. كشيد  ميرا به سوي خود 
وش آنها خن و رامشگران با نوازندگي و خنياگري، وقت را بر نوازندگا

نوشـيد،     ميي كشيد و شغاد چنـد جـا  گسار ميچون كار به . كردند  مي
چندي است كه مرا ! اي شاه كابل«: لب به سخن باز كرد و چنين گفت

انگاري، ولي بـدان كـه مـن از      ميشمري و به هيچ   ميكوچك و خوار 
نـه   و چون نـه تـو  . و باالترم آوردي برتر گرد ااينجهمه كساني كه در 

بگو . رسند  ميهيچ كدام از بزرگان كشورت از بزرگي نژاد به پاي من ن
بدانم كدام يك از شما پدري چون زال و برادري چون رسـتم پهلـوان   

  دارد؟

  »اين نامورتر كه دارد گهر؟ از     پدر برادر چو رستم چو دستان
صدا بـه   خاموش و بيآنها . زده كرد ترا شگفها  ناگفتار شغاد مهم

شـاه  . تا ببينند پاسخش به شـغاد چيسـت   شاه كابل چشم دوخته بودند
: هـم كشـيد و بـا خشـم و تنـدي گفـت       چهره در ،كابل كه چنين ديد

چون مادر تـو، مـادر رسـتم نبـوده،      ،نازي بيهوده به پدر و برادرت مي«
در حالي كه مادر تو ن كابلستان است يمادر رستم رودابه دختر شاه پيش

كه رستم تـو را  اران درگاه زال بوده، براي همين است يكي از خدمتگز
پـس سـخنان   . كنـد   مييادي از تو ن هيچگاهو  داند شايسته برادري نمي

بيهوده نگو كه زال و رستم از بودن كسي همچون تو در كنارشان ننـگ  
  :و برادر نه فرزند كنند،  تو به چشم يك نوكر نگاه مي دارند و به

  »برادر نخواند تو را مادرش    تو از چاكري كمتري بر درش 
رم ادبسيار خب، من اكنون به نـزد پـدر و بـر   «: خشم گفت شغاد با
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چون اين سـخن تـو خيلـي    . گويي يا من  ميروم تا بدانم تو راست   مي
كرد   در حالي كه وانمود مي شغاد اين را گفت و ».گران و سنگين است

به همراه چند مـرد كـابلي راه زابلسـتان     است خشمگين وده رزبسيار آ
زال بـا  . شغاد نخست به ديدار پدر رفـت در زابلستان . در پيش گرفت

ديدن بر و باال و كوپال و سيماي خوش پسرش بسيار شاد شد و به او 
نـزد رسـتم    زال پس از ناز و نـوازش شـغاد، او را  . مهرباني بسيار كرد

از حال برادر پرسيد و بـا او   ،شغاد شاد شد رستم هم از ديدار. فرستاد
به شاه كابل كشـيد   گو سخنو گفت   ميپس از ك. سخن گفت   ميبه گر

بگـو رفتـارش بـا تـو چگونـه      . خب، از شاه كابل بگو«: و رستم گفت
  »گويد؟  ميمن چه  است و درباره

هـم كشـيد و    ن پرسش بود، رخسـار در شغاد كه گويي منتظر همي
از آن مرد سخن مگو كـه دلـم   «: ورد و به تلخي گفتين به پيشاني آچ

البته تا پيش از آمدن تو به كابل با من خـوب بـود، و   . از او خون است
فرسـتاد و    ن درود مـي بـه مـ   ،شـد   مـي ديد از ديدارم شاد   ميهرگاه مرا 
ويـژه هرگـاه كـه     بـه . ولي از آن پس، بـا مـن بـد شـد     گفت،  آفرين مي

آورد و بـه تـو ناسـزا      ن مـي بيهـوده بـر زبـا   كند، سخنان   ميي گسار مي
از ايـن پـس   . دهـم   مـي من ديگر به رستم بـاج ن : گفت  مياو . گويد  مي

مگر مردانگي . دهم  ميدانم و به سخنش اهميت ن  ميديگر او را رستم ن
او كمتر است؟ گذشته از اين، مـرا هـم در برابـر بزرگـان      و نژاد من از

گفت كـه دلـم آتـش گرفـت و      يسخن. كشورش در مهماني خوار كرد
او گفت كه من فرزند زال نيستم، و تازه اگـر هـم   . تاب شدم سخت بي
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بله، او همه خانـدان مـرا بـه    . باشم مگر خود زال كيست كه به او ببالم
 اينجـا ريشخند گرفت و همين بود كه تاب نياوردم و با دلي پر درد به 

  » .ا نهآمدم تا بدانم پسر زال و برادر رستم هستم ي
رسـتم  . كـرد ستمديده به رسـتم نگـاه   شغاد چون مردي دادخواه و 

تـو از سـخن   «: رآشفت و بـا خشـم گفـت   ب ،دلش براي برادر سوخت
من براي كاري كـه  . است او آزرده مشو كه هنوز برادرت نمرده بيهوده

نشـانم و    مـي كشم و به خاك سياه   ميبا تو كرده، او را از تخت به زير 
  به جاي او 

  به خاك اندر آرم سر بخت او      ت او ــتو را شاد بر تخ نشانم
اكنون بـرو و آسـوده و خـرم در سـراي مـن زنـدگي كـن تـا روز         

   ».سرنوشت فرا رسد
بـه او نيكـوترين    ،رستم چند روز شغاد را نزد خودش نگه داشـت 

رفتاري كه شـغاد تـا    ؛جايگاه را داد و به مهرباني بسيار با او رفتار كرد
اين در حـالي بـود كـه    . هيچ يك از نزديكانش نديده بودآن هنگام از 

چـون  . ترين مـردان جنگـي بـود    رستم سرگرم گزينش سپاهي از زبده
سپاه آماده شد و رسـتم خواسـت راه كابـل را در پـيش بگيـرد شـغاد       

! اي بـرادر «: ناگهان در برابرش آشكار شد و با گفتاري مهربانانه گفـت 
ولي به  ،ارماز تو سپاسگز ،سپاه آراستيي از من از اين كه براي پشتيبان

تر از  چون او كوچك ،گمان من اگر با شاه كابل جنگ نكني بهتر است
 ،او همين كـه نـام تـو را بشـنود    . آن است كه در برابر لشكر تو بايستد
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. كشورش بـروي چه برسد به اين كه با سپاه به  ،آيد تنش به لرزه درمي
نگيـدن بـا رسـتم برابـر بـا      دانـد كـه ج    مـي خردمنـدي   چون هر مـرد 

  :باختن و نابودشدن است، پس جان

  گ؟ــوگر تو بجنبي كه سازد درن  گ ـه جنـكه يارد كه پيش تو آيد ب
  وزين رفتنم سوي درمان شده است  خود پشيمان شده است  برآنم كه او

يار و ياورم و  كرد كه من بي  ميبه باور من او گمان ! بله برادر بزرگوار
زاريد و هركاري كه با من بكند از كسي صدايي در شما از من بي

   ميتو و پدرم مرا بسيار گرا و ام كه من به اينجا آمده آيد، ولي اكنون  مين
گمان همه چيز بر او آَشكار  داشتيد و به پشتيباني از من برخاستيد، بي

شناختي كه از او  پس با. شده و دانسته كه راهش نادرست بوده است
بنابراين اگر . م اكنون سخت ترسيده و بسيار پشيمان استدان  ميدارم 

 ،ركشي به كابل برويم و او را سرجاي خودش بنشانيمكبدون لش
  ».تر است خردمندانه

 بسيار خـب، پيشـنهادت را  «: رستم سخن شغاد را پذيرفت و گفت
من بدون سپاه و تنها با برادرم زواره و صـد تـن از سـواران    . پذيرم  مي

   ».گويد  ميشويم تا ببينيم او چه   ميابل ديگر راهي ك

  فرو افتادن رستم و زواره در چاه

كه رستم و همراهانش به سوي كابلستان روي نهادند، شغاد    ميهنگا
شغاد . نزد شاه كابل فرستاد   ميكي از سواران همراهش را با پياينهاني 

ما خود را  چون باد به كابلستان بتاز و پيش از رسيدن«: به فرستاده گفت
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سپاه به سوي تو  ان و به او بگو رستم در راه است و بيبه شاه برس
تو را  ز كاري كه كردي پوزش بخواه تااپس به پيشبازش بيا و  .آيد  مي

  ».ببخشد
او در حـالي كـه آمـاده    . پيام كه رسيد، شاه كابلستان بسيار شاد شد

نگار همه كارها بسيار خب، ا«: گفت ا خودشد، ب  ميرفتن از شهر  بيرون
ها كنده شده و آماده اسـت   خواستيم؛ چاه  ميرود كه   ميهمانگونه پيش 

اكنون هنگام آن است تا من كاري كـنم  . ي رستم و همراهانشيتا پذيرا
با اين انديشه بود كه شاه كابـل   ».كه همه كارها به درستي انجام بگيرد

ـ    خود را كوچك كرد و براي پيشباز و پـوزش  رون شـهر  خـواهي بـه بي
  . شتافت

  زهر ز ش و روان پرنو ز زبان پر  ر ــامد ز شهـــل بيـسپهدار كاب
  دــو را بديـپياده شد از اسب ك  تهمتن رسيد چو چشمش به روي 

كفش از پا بيـرون   ،از سر برداشت شاه كابل از اسب پياده شد، تاج
دست بر سر گذاشت و با زاري پيشاني بر خـاك گذاشـت و بـا     ،آورد

دلـي   شـاه كابـل بـا   . خواهي كـرد  آميز شروع به پوزش ي التماسسخنان
ـ دا  ميمن «: پركينه ولي زباني چرب و نرم گفت م كـه كـارم نادرسـت    ن

و اينگونـه   ولي چه كنم كه آن سخنان را در هنگام مسـتي گفـتم   ،بوده
شه از چاكران تو و خانـدانت  من همي. ستاي خرد بيگفتارها از روي 

خـواهم و    مياز سخني كه به شغاد گفتم پوزش  بنابراين. تمهسبودم و 
چون من كـوچكم و تـو    ؛ببخشي خواهم كه مرا  مياز تو پهلوان بزرگ 

  ».بزرگ و بخشش هم از بزرگان است
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ل شـاه  رستم كه در عين پهلواني دلي مهربان داشت، دلـش بـه حـا   
يش از آن در خاك بمانـد و همچـون   كابل سوخت و نخواست كه او ب

پـس آنچـه   . و زاري كنـد  ران رخسار بر خاك تيره بمالدبندگان و نوك
بسيار خـب، مـن   «: و گفت از دل بيرون كرد و او را بخشيدشنيده بود 

 تـوانم تـو را    بپوشان كه من نمي برخيز و سر و پايت را. تو را بخشيدم
ماني و من هم به تـو كمـك     ميبدان كه تو شاه كابلستان . اينگونه ببينم

اكنون برخيز و بر اسب بنشـين  . ن بر جايگاهت بمانيكنم تا همچنا  مي
يم و خسـتگي راه از  و مرا به جايگاهي سبز و خرم ببر تا اندكي بنشـين 

  ».تن به در كنيم
 ،بـه چشـم  «: گفـت  گنجيـد،   بل كه از شادي در پوست نمـي شاه كا

. او بر اسب نشست و همراه رستم و همراهانش بـه راه افتـاد  » !سرورم
جايگاهي سبز و خرم . تا به باالي شهر كابل رسيدندتند و رفرفتند آنها 

 آن در. گرفـت   آنجـا، آرام مـي  در    مـي و پر دار و درخـت كـه روان آد  
بـه دسـتور شـاه    . آب و هوا پياده شـدند و آرام گرفتنـد   جايگاه خوش

شاه كابل در . گذاشتند يو در آن خوردني و آشاميدن داي گستردن سفره
توانسـت كـاري كـرد تـا بـه        مـي راست و تا سار خرم جشني آ آن سايه

تهمتن به او پس از جلب اعتماد رستم، . و يارانش خوش بگذرد رستم
خـودت   كابلسـتان را چـون زابلسـتان و شـهر     !پهلوان جهاناي «: گفت

پـس هرچـه خواسـتي بگـو تـا       ،ترابدان و مرا هم همچون خـدمتگز 
ـ  ،دانم كه شكار را دوسـت داري   مي. برايت فراهم كنم  س هرگـاه كـه  پ

در اينجـا   ايـن را هـم بـدان كـه مـن     . رويـم   ميه كني، به شكارگاه داار
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بخشـي از شـكارگاه در   . ن شكار بسيار اسـت شكارگاهي دارم كه در آ
و  در كوهش بز كوهي و گوسفند اسـت . دشت در بخشي و كوه است

دسـت تهـي    آنجـا  بنـابراين هـيچ كـس از   . دشتش آهـو و گـورخر   در
  . گردد بازنمي

  »ايد گذشتـرم نشــت خــآن دش از  نگ آيدش گور و آهو به دشتبه چ
  ورــت پر آب و آهو و گــاز آن دش  ورـد به شــم آمـار او رستـز گفت

شكار انـداخت   سخنان دلفريب شاه كابل، چنان رستم را در انديشه
شـده، چشـم و    هاي افسون همچون انسان. كه به چيز ديگري نينديشيد

كابـل را پـذيرفت و دسـتور داد تـا رخـش را       بسته، سخنان شاه گوش
در شـكارگاه سـواران پراكنـده    . شـوند  و همگي راهي شـكار  كنند زين

رسـتم و بـرادرش زواره و چنـد تـن      پهلـوان  جهاناين ميان  در. شدند
تاختنـد كـه بـه نزديـك چـاه        مين اسب اهمچنآنها . ديگر با هم بودند

بوييـدن   و ن بـه چـاه  رخش كه حيواني باهوش بود، با رسـيد . رسيدند
 گـويي حيـوان  . تاد و تكان نخـورد تاختن باز ايس خاك تازه، ناگهان از

خطر را احساس كرده بود، چون خودش را جمـع كـرد و شـكل يـك     
ه از سرما دسـت و پاهـايش   مانست ك  مي   حيوان به آدمي. وي درآوردگ

رخـش خـودش را    سـان  بـدين . رود  ميكند و در خود فرو   ميرا جمع 
د و آسيب شروع بـه كـوبش   كردن رستم از گزن شيد و براي آگاهپس ك

كـرد    ميتابي  كشيد و بي  ميحيوان خاك تازه را بو . ا بر زمين كرده سم
ولـي رسـتم    ،تا سوارش چشم و گوش تيز كند و پيش رويش را ببيند

و چنـين  . پهلوان، گويي افسون شده بود و چشم بر همه چيز بسته بود
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ـ . تاباند و بر گرده رخش كوبيـد  ود كه تازيانه راب زبـان كـه    ن بـي اوحي
چنين ديد خيز برداشت و از روي چاه پريـد، ولـي دهانـه چـاه بسـيار      

  :گشاد بود و اسب نتوانست خود را نجات بدهد و چنين بود كه

  ارزارــد جاي آويزش و كــنب  سار دو پايش فرو شد به يك چاه
ـ  زتيـ   رخش در چاه آكنده از تيغ و نيـزه  اد و پهلـويش بـا زخـم    افت

تن پهلوان بزرگ هم از زخم شمشير و نيزه از هـم  . شمشير دريده شد
رستم با دليري خود را به باالي چاه آورد و از آن سر  هبا اين هم. دريد
  . كرد به در

  دلير از بن چاه بر سر كشيد     به مردي تن خويش را بركشيد

  خودش كشتن رستم شغاد را و مردن

سرازير بود و جانش از زخم  پهلوان جهاناز تن  خون چون جويبار
 .ها را باز كرد و به پيرامونش نگريست اين همه چشم با. سوخت  مي

رستم كه چنين ديد، . خنديد و مي شغاد در نزديك چاه ايستاده بود
آهي جگرسوز  بنابراين. اين كارها زير سر او بوده است فهميد كه همه
سرزمين  بدان كه با كار زشت، ،ماي مرد بدبخت شو« :كشيد و گفت

شوي و روزگارت   مياز اين كارت پشيمان . آبادي را ويران كردي
ي سال تاختي ها سالتو «: شغاد خنديد و گفت ».رسد  ميزودي به سر  هب

و كشتي و بردي و اكنون روزگارت به سر آمد و به دست اهريمنان 
   ».شوي  ميكشته 

: سيد و به كنايـه و ريشـخند گفـت   در اين هنگام شاه كابل از راه ر
چـون مـن   . شده؟ بگذار بروم برايت پزشك بيـاورم  چه ،داد بي اي داد«
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دل تهمتن از ايـن سـخن    »!توانم، با درد و رنج مردن كسي را ببينم  مين
اي مـرد بـدگهر   «: ي خـود نيـاورد و گفـت   با اين همه بـه رو . سوخت

ن بـاش كـه بـه    بـراي خـودت نگـرا   . خواهد براي من نگران باشي  مين
  :ريزد  ميافسر و تختت را در هم  و آيد  ميزودي پسرم فرامرز 

  كين مند ز توــايد بخواهــبي      ن من ــبي انـــهور جـفرامرز پ
. ويد مانده كه من و تو بمانيمجا ناي در اين جهسكچه از آن گذشته، 

كساني چون جمشيد جم و فريدون دادگر و سياوش نيكوكردار آمدند 
پس دلخوش نباش، كه به . گمان تو هم خواهي رفت ند، پس بيو رفت

   ».ماني  ميروي و پس از من بسيار ن  ميزودي 
او آرام از آنجـا  . شكن رستم، شاه كابل را خاموش كرد پاسخ دندان

رسـتم رو بـه شـغاد كـرد و      آنگـاه . اش انديشه كرد دور شد و به آينده
. كاري برايم بكـن  ،ن رسيدهاكنون كه اين بد به م! و تو اي مرد«: گفت

بنـابراين  . كننـد   مـي در اين نخجيرگاه جانوران درنده چون شـير گـذر   
نم بـود  و تير بياور و در كنار دستم بگذار تا در هنگام زندهكمان مرا با د

  ».اگر جانوري خواست مرا بدرد، آن را با تير بزنم
كنـار   هآمـاد  مان تهمتن را برداشت، تيري به زه كرد و آن راشغاد ك

   :دست رستم گذاشت

  بود شاد   ميبه مرگ برادر ه    بخنديد و پيش تهمتن نهاد 
. جـان آن را كشـيد   نـي نيمـه  گرفت و با ت همتن به سختي كمان رات

آن  .شغاد كه چنين ديد، سخت ترسيد و در پشت درختي پنـاه گرفـت  
درخــت چنــاري كهنســال بــود كــه درونــش تهــي شــده بــود و تنهــا  
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رستم كه چنين ديد، واپسـين نيـرويش را بـه    . اشتش برگ ديها شاخه
جاني، با همه نيرويش كمان را كشـيد و   جهاني درد و بي با. كار گرفت

شـغاد   از تنـه خـالي درخـت گذشـت و بـر سـينه       تير. تير را رها كرد
  . ش را كوتاه كردا نشست و زندگي

  به هنگام رفتن دلش بر فروخت  دوخت ـدرخت و برادر به هم بر ب
خـدايا از تـو   « :ودسـپاس گفـت و افـز    كه چنين ديد خدا رارستم 

هنگام مرگ هـم بتـوانم    ارم كه به من چنان زوري دادي كه درسپاسگز
اكنـون   !مـردن او را ببيـنم   ،دشمنم را بر خاك بيندازم و پيش از خودم

  ».ديگر آرزويي ندارم

  برو زار و گريان شدند انجمن    تن  بگفت اين و جانش بيامد ز
  زرگان و خرداز ب سواري نماند    رد ــه چاهي دگر در بمزواره ب

خـود  . اد كشـته شـدند  رستم و همراهانش با نيرنگ شـغ  سان بدين
  . سپرد و آرزوهايش را به گور برد  ن تير تهمتن جانشغاد هم با واپسي
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