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 یشگفتارپ

 های توده توسط ابتدا در روند شکل گیری شان و پیش از آن که به صورت مدون در آیند، کهن،ی تردید افسانه ها و داستان های ب
ساخت یکایک .  های بسیاری گذشته اندنسل صافی اندیشه و صافی تفکر ازمردم ساخته و پرداخته شده اند و سپس در طی قرون، 

ی و جهان زندگ انسان، ی زیست، نوع نگاه به فلسفه عبور از خط و مرز روش تفکر، صلصحنه ها و گوشه های این افسانه ها حا
ی ست از همه ی این اختالطآنچه به ما رسیده، اگر چه . ی ـ آیینی، شکل معیشت در قبایل و طوایؾ مختلؾ استفلسؾاطراؾ و ساختار 

ی از بسیاری نمادها خال هم هنوز و زمانه های مختلؾ، زمان اقوام ایرانی در وین ملیت ها بها و بسیاری از عوامل و عناصر دیگر در 
یت های متاخر روا پس.  استشمولبه عبارتی دیگر دارای ابعادی گسترده، همه گیر و سرزمین . ی قومی و قبیله ای نیستهاو پدیده 

 برگیرنده ی در و جانبه تر همه ، به صورت مدون در آمده اند، ابعادی استوارتر دارند و نسبت به روایات اولیهکهاین افسانه ها 
 ادعا کرد که این افسانه ها و داستان های کهن، توان گونه ای که می به.  مفهوم جمعیتی مرکب از اقوام محتلؾ اندبهفرهنگ ایرانی 

.   روانشناختی اقوام ایرانی ستوی، اخالقی، جامعه شناختی فرهنک ، مایه های اندیشگی و فلسفیبنحامل 
 

 تا بود،یل انسان در خلق همزاد و همصدا تخ بازتاب در همان ؼارها و شب های تنهایی انسان اولیه با جمع خانواده، زاده شد و قصه
یت زندگی دست نمی یافت، توانا واقع آفرید تا به هرآنچه در همزاد قصه،یال و خانسان ناتوان، در دنیای . براندمگر تنهایی را از ؼار 

 در دنیای محدود خود در ؼار نشسته بود، فضایی بس گسترده تر، دست و پایی بستههمزاد انسان در قصه، از او که دست و پا . شود
ی های او در واقعیت را بستاند، از که؟ از خدایان ناتوان و جهانی وسیع تر در اختیار داشت تا در دنیای مجازی قصه بتواند انتقام تواناتر

ینی سخت تر و زم و پس قلمرو قدرتشان را به زمین کشاندند و زندگی را روز به روز بر انسان بودندشاید، که آنگاه در آسمان ها 
 بسیار محدودتر و ساده تری داشته، آرزوهایش اما همیشه روابطاگرچه انسان اولیه در مقایسه با روزگار ما زندگی و . مشکل تر کردند

 ؼاریام ا همانانسان از . ی همیشه فاصله ی میان واقعیت زندگی و آرزوهای انسان را پر می کردهانگارقصه، . بزرگ بوده است
 !یش دست نیافتنی بود، به کمک تخیل می ساخته، می پرورده و طلب می کرده استبرانشینی، هرچه را که در زندگی روزمره 

قصه ها را .  بیرون و به جمع بزرگ تر انسان ها و انسان های بزرگ تر کشیده شدجهان دنیای بسته ی خانواده به ازیز، ن گویی قصه
 گویی هزاران سال ادامه داشت، از قصهاین صورت شفاهی .  مادرها، مادربزرگ ها یا پدر بزرگ ها برای بچه ها نقل کردندپدرها،

در .  کردرشد ویله و گروه و قومی دیگر سفر کرد و در این گذار و گذر، تحول یافت قبنسلی به نسل دیگر، از قبیله و گروه و قومی، به 
ی هاقهرمان . یله، چیزهایی از قهرمان ها کاسته می شد و چیزهایی به آنها افزوده می گشتقب سینه به سینه و قبیله به از ،سفر قصه

 گوینده، بسته به زبان هر پسند و مطابق جا هرو ند بهم می ریختند، می شددگرگون تاریخی و جؽرافیایی، دراز این سفر راه در ها قصه
 و فضای قصه قهرمان اثر این دگرگونی ها پیکره ی در عین حال، و در. گرفتندی مو فرهنگ هر قبیله و قوم، حال و هوایی تازه 

 گذر با ، قصه در طول این سفر درازکه ،این گونه بود شاید. گرفتپیوسته ابعادی استوارتر و استخوان بندی ای محکم تر به خود می 
 . یده تر شد و جال یافتآبد ،یل و فرهنگ هاقبااز صافی نسل ها و اقوام و 

. ی شدندمیل جنک و صلح با یکدیگر داشتند، قصه ها از قبیله و قومی به قبیله و قومی دیگر منتقل دل ارتباطی که اقوام و قبایل به در
 و ند اه از این رشادت ها قصه ها ساختمردم. اند داده بخرج که رشادت ها ند اهدر هر دو سوی این جنگ و ستیزها، پهلوانانی بود

ی آنقدر قوی پهلوانگاه . حکایت ها دهان به دهان و سینه به سینه می گشته و دگرگون می شده اند.  اندکردهبرای کودکان خود حکایت 
 و با وجود این تؽییرات بسیار، قصه ها استخوان بندی سفر، روند این در. می شده که اعمالش به خدایان شباهت می برده است

 بصورتی و زمانه های مختلؾ، و ها زمان در متفاوتی از عوامل و عناصر اختالط ،یات اولیهروا از فراتری یافتند که استوارتر
 . ین شمول درآمده اندسرزم

شواهدی هست که در دوره ی اشکانیان، چیزی حدود دو هزار سال پیش، کسانی .  کشور ما سنت قصه گویی سابقه ی درازی دارددر
 در دربار، قصه هایی را شعرگونه به همراه پادشاهان اند که در بازار یا میدان شهر، جایی که مردم جمع می شده اند، و گاه برای بوده

یان، پهلوانان، خداشاید قصه های اولیه بیشتر در مورد .  استبوده" گوسان"ین خنیاگران قدیمی انام . موسیقی تعریؾ می کرده اند
منظومه .  حیوانات، پرنده و چرنده و خزنده نیز معمول شده استدارا،پادشاهان و شاهزاده ها بوده و کم کم حکایت مردم فقیر یا مردم 

 بر حماسه های دوران بعدها ،ی خوانده اند و اؼلب از نواحی شمال شرقی ایران، خراسان و ماوراء النهر بودهمهایی که گوسان ها 
 : ی نویسدم" الفهرست "در"  ندیمابن. "ی اثر گذاشته اندساسان

ایشان . بودندیؾ کردند و آن را به صورت کتاب در آورده در خزانه های خود نگاه داشتند، فرگوسان تصنین کسانی که افسانه ها نخست"
 اشکانی که دومین سلسله ی پادشاهان ایران بودند آن پادشاهانپس از آن . بعضی از این افسانه ها را از زبان جانوران نقل می کردند

 ".  آوردند و شاهان ساسانی چیزها بر آن افزودنددررا به صورتی اؼراق آمیز 

 تا هر داشتی که قصه خوانی را بصورت همگانی آؼاز کرده، اسکندر است که گویندگانی را وا می کس به روایت ابن ندیم، نخستین بنا
 شهرزاد برای رهایی از ،" و یک شبهزار"در . نگهدارندشب برای سربازان او افسانه و داستان بگویند تا آنها را بیدار و دلگرم 

.  ی آن را به شب بعد موکول می کندادامه شب برای شاه افسانه ای می گوید و بامداد قصه را در جایی حساس رها می کند و هرمرگ، 
 کامیت به پهلوی ترجمه شده، کنیزی به شاهزاده ای دل می بندد و می خواهد از او سانسکر در زمان ساسانیان از که"  نامهسندباد"در 

شاه قصد کشتن .  می خواسته از او کام بگیردکهکنیزک شاهزاده را نزد شاه متهم می کند . شاهزاده دعوت او را رد می کند. بگیرد



کنیزک نیز .  می کنند و در تایید آنچه می گویند، داستانی نقل می کننددفاع روز به نوبت از شاهزاده هر ،وزیران شاه. فرزند را دارد
.  می گویدداستان هند،" یرا"ی برا برهمن،" یدپایب"در کلیله و دمنه . (1)ید تا شاه را به کشتن فرزند ترؼیب کندگوداستانی می 

یم هر شب در شبستان خود افسانه ای برای بهرام تعریؾ می کنند تا او را نزد خود اقلی، دختران پادشاهان هفت نظام"  پیکرهفت"در
 .  بدارندباز ، و از رفتن به شبستان دیگر زناننگهدارند

 داشته اند که برای مردم قصه وجود" قصاص" ممالک عربی نیز گروهی به نام در در مقاله ای می نویسد که محجوب دمحمجعفر دکتر
گویند در زمان دمحم گوینده .  گویان پدید آمده استقصهبه اعتقاد او فن مقامات در زبان عربی نیز با الهام از نثر قصاص یا . ی گفته اندم

 جزیره العرب به ارمؽان مردم ایران آمده و داستان های رستم و اسفندیار و رستم و سهراب را برای به" حارث نصربن"ای به نام 
 کرده منع مردم چنان بدو گوش فرا می داده اند که پیؽمبر او را از این کار و کردهیت می روابرده و این داستان ها را برای مردم مکه 

!   نگردددور ،تا حواس مسلمانان از حقایق امور
بر روی پرده ها صحنه هایی از . ی پرداخته اندم داری نیز نوعی هنر داستان گویی بوده که دوره گردان در کوچه و گذر به آن پرده

 و را پیش روی تماشاگران می آویخته آن ، کنار هم نقاشی می شده و پرده داردر ، مانند آنوافسانه های دینی و آیینی، دوزخ و بهشت 
 .  حکایت می کرده استمردمبا هنر سخنوری خود که آمیزه ای از نقالی و روضه خوانی بوده، داستان ها را برای 

 وسفرها پیوسته به دور و دورها، به مکان ها .  تجارت، زیارت و سفر هم معمول گردیدشد،ی، هنگامی که انسان کم کم شهرنشین بار
 های بسیاری در جاده ها رفت و آمد کارواناز شهری به شهر دیگر و از سرزمینی به سرزمین های دیگر، . شهرهای دیگر کشیده شد

 شبانه سراهایی برای استراحت کاروان ، در میانه ی راه،یت کافی نداشتندامن بودند و راه ها کنداز آنجا که وسایل حمل و نقل . داشتند
 ها مردمانی از فرهنگ ها و اقوام مختلؾ کنار آتش می نشستند و برای شبدر این کاروان سراها بود که .  کرده بودندبنای مسافرین 

ی ط می سپرد و در سینه ی مسافران اهدر طول همین سفرها بود که قصه ها از فرهنگی تا فرهنگ دیگر ر. ی گفتندمهم حکایت ها 
 در درازای جاده ها و در جمعیت شهرها، وچه بسا که در طول این سفرها . مسیر می کرد تا به شهرها و اقلیم های دیگر می رسید

 . رنگ و روی قصه ها دگرگون می شدند

ین در چی ؼرب در تاریخ و جؽرافیای جهان باقی مانده، جاده ی ابریشم است که از مرزهای نامشیکی از این جاده ها که هنوز هم 
 از شهری به شهر دیگر کاال و کهاین جاده مسیر کاروان های بسیاری بوده . هیترانه ادامه داشتمد شام و بؽداد و سواحل تا ،شرق آسیا

ی و اکباتانه ر از و و بخارا، سمرقند تا فرؼانه، کشمیر و ازی آباد بسیاری شهرها ،در مسیر دراز جاده ی ابریشم. مسافر می برده اند
یران و بسیاری از ممالک اسالمی انقالی و قصه گویی که در .  سراهای بسیاری قرار داشته اندکاروان راه، میانه ی درو  ... و شام تا

 هر کاروانسرایی گوینده ای شیرین زبان و در.  ی ابریشم رواج داشته استجاده سراسرآن دوران رواج داشته نیز، در اقامتگاه های 
شاید به همین سبب باشد که سعدی می گوید کالمش را در .  های خود سرگرم می کردهداستانچرب سخن، مسافران خسته از راه را با 

شاید ". ین قند پارسی که به بنگاله می رودز شوند همه طوطیان هند، شکرشکن"ین می خوانند و نقل می کنند یا حافظ می گوید؛ چ
 . تا منطقه ای وسیع در شرق عثمانی، همین جاده ی ارتباطی ابریشم بوده باشدهندوستان سراسر ؼرب در پارسی زبان شعلت گستر

 ها را قصه شاعری یا سخن پردازی این تا هی تا زمانی نزدیک به دوره ی ما هم چنان ادامه یافتقوم قصه ها و افسانه ها نزد هر تحول
 از ،ییری در ساختمان قصه ها رخ نداده اما این قهرمانان سفر کردهتػاز اینجا به بعد چندان .  استه در آوردکتابت ه بو هتدوین کرد

هم از این روست که .  حفظ کرده اندرا شکل کتابتشان نیز تؽییرات آن هزاره ها در ، قوم و ملیتی دیگرودیار و قوم و ملیتی به دیار 
 .  چهره و عملکردی متفاوت دارد،یهترکی در آناتولرستم از تاجیکستان و شمال چین تا ارمنستان و 

 نیمه انسان ها، پادشاهان و پهلوانان و اساطیری، نیمه خدایان پادشاهان وصؾ در را که های برخی از همین قصه ها و افسانه فردوس
ی، آن گونه که خود در جای جای شاهنامه اشاره کرده، متفاوت و متنوع بوده فردوس منابع.  شاهنامه تدوین کرده استدر بوده،یخی تار
 اند؛

 بدو اندرون داستان  فراوانیکی نامه بود از گه باستان 
  بهره یی نزد هر بخردیازو در دست هر موبدی پراکنده

 یا 

  و خردمند و رادبزرگیر و دل دهقان نژاد بودیکی پهلوان 

 از هر دیار؛ دانانیا جمع کردن قصه "  ی روزگار نخستپژوهنده: " نیز اشاره های متعددی داردهای به تدوین اولین شاهنامه فردوس
  ،"یان جهانکیدشان از بپرس" یا ،" کشوری موبدی سالخوردزهر"

یا   
  بشنید ازیشان سپهبد سخن           یکی نامور نامه افکند بنچو



 از هر جای ملک را و دهقانان و فرزانگان بزرگان ابومنصور،ی نویسد؛ م که ست دیگر، مقدمه ی شاهنامه ی ابومنصوری سند
 دارد که چنین سنتی بوده و آناین همه حکایت از . یند تا نوشته شودبگو ، اندداشته هایی را که در یاد داستان ،فراخواند تا هر کدام

 شاهنامه ی سپس شاهنامه ی ابومنصوری و باالخره و. اند داشته وجودیران انقاالن یا داستان گویانی فرزانه و دهگان دراطراؾ 
 تا شده مانع امرین هم.  استهین بار بصورت نوشتار درآمداولین داستان ها و حماسه ها برای ا بسیاری از و هفردوسی تدوین شد

 .برسندیق شاهنامه به عصر ما ازطر یاد نروند و از این داستان ها ازبرخی 

ی پیدا نقاالنکم کم .  محافل خاص بوده استبه حدود و امیران صورت می گرفته و مپادشاهان خوانی در دورانی دراز در حضور قصه
 قهوه خانه در سر گذرگاه ها یا در میادین شهرها و یا بر را هاشده اند که بصورتی که تا این اواخر متداول بوده، برخی از این داستان 

یشتر به مداحی و ثناگویی اهل ب که است شده گزارش صفویه دوران ازین بار اول ،ین نقاالنا حضور. ی کرده اندمها برای مردم نقل 
 کم نقل کم. است داشته شباهتیه خوانی مرث به زندگی امامان و معصومین بوده و به مربوط ها بیشتر داستانبیت می پرداخته اند و 

 این نقاالن از روی طومارهایی که از پدران خویش به ارث می برده ازیاری بس. داستان های حماسی توسط این نقاالن معمول شده است
 آمده، ها که در این طومارها ضبط شده با آنچه در شاهنامه داستانروند بسیاری از .  اندپرداختهی م های حماسی داستاناند، به نقل 

درشکل داستان خوانی، نحوه ی حضور داستانگو یا نقال و باالخره لباسی که به تن می کرده، بسته به . داردیاری بسی هاتفاوت 
 و وقایع نگاری ها یاد های نام آوران این رشته در تذکره برخ از.  استرفتهیوه های متفاوتی بکار می ش ، مناطق مختلؾدر ،اشخاص

 به تن می کرده اند، کاله زره ، های حماسیداستانبرخی نقاالن هنگام نقل . است شده اشارهیز ن و ادا و اطوارشان لباسشده که گاه به 
.   اند، چکمه به پا می کرده اند و گرز گاوسر به دست می گرفته اندگذاشتهخود برسر می 

شیوه های دیگر . یه رونق چشم گیری داشتهصفوی و سخنوری و حماسه سرایی در دوران نقال گونه که پیش تر اشاره کردم، همان
 داری، نقالی و پرده یا ، خوانینوحه وی مداح های تک نفره نظیر نقلین انواع ب.  شده استمتداول ها داستان نثلنمایشی نیز برای 

در قصه گویی به داستان های عیاری و تاریخی . است های آشکاری وجود داشته تفاوت ، گی های یک نفرهخوشمزه و ،یخوانشاهنانه 
 با افسانه که گذشته های تاریخی دوران های داستان به اند، حال آنکه در تاریخ گویی بیشتر پرداحتهو افسانه های جن و پری نیز می 

یه که نمایشی از تعز های جمعی روایت و نقل بصورت های نمایشی، نظیر گونه عین حال در. و خیال آمیخته بوده، می پرداخته اند
ی روحوضی و سیاه بازی نیز، کم کم ها یا نمایش داشته،ی و تاریخی بوده با شبیه خوانی که بیشتر جنبه ی کمیک مذهبداستان های 

 .  ظهور کرده اند و میان مردم رواج یافته اند

 ها جمع آوری شده، بسیاری قصه ها و افسانه های دیگری مانند داستان حمزه، عموی شاهنامهیر از داستان های حماسی که در بػ
 گرشاسب و برزو، یا داستان مانندی قهرمانیؽمبر یا افسانه هایی در مورد ابومسلم خراسانی و داستان های مذهبی یا افسانه های پ
 این گونه کهچه بسا . اند محبوب بوده و داشته واج دیر باز میان مردم راز که بوده ؼیره هم و امیرارسالن و سمک عیار مانند انیارع

 اند آمده نظم در به گمنام، اؼلب شاعرانی توسط و بعدها اندداستان ها نیز ابتدا بر سر هر کوی و بازار و بصورت شفاهی نقل می شده 
 ها و نامه"گرشاسب" جمله ی معروؾ ترین اینها از.  گرفته اندقرار باسواد مردم دسترس در و جزوات مستقل کتابو به شکل 

 و محجوبی متفاوتی ست که زنده یادان دکتر ذبیح هللا صفا و دکتر دمحم جعفر ها" نامه ابومسلم "و ها نامه"بهمن" و ها نامه"برزو"
 . اند نوشته ویق کرده تحق شان مفصل درباره ،چند تن دیگر از پژوهشگران

ی برخین در روایت بنابرا.  خواندن و نوشتن نداشته اند و یا سوادشان در حد خواندن شاهنامه نبودهسوادیاری از نقاالن یا اصولن بس
 گاه و اندی گنجانده م یک داستان دریع دیگری وقاگاه . است شاهنامه موجود است، بیان نمی شده در داستان ها به روالی که نقاالن،از 

 (.2). می شده استنقلی متفاوت شخصیت مورد در داستان دیگری و در گذشته، ای که بر شخصیت دیگری واقعه

  نوعی دسته بندی کرد؛به می توان را مشترک بوده نقاالن بین ، و نحوه ی بیان و اطوارشکل در ،یکل طور بآنچه

، پهلواون، یا (ایران)یراونا، (داستان) برخی از کلمات، متفاوت از لفظ کتابت و لفظ عامیانه؛ مانند داستاونمخصوصـ ادای 1
 .وؼیره (پهلوان)پهلوون

 (...ی،اجتماعمسایل سیاسی یا ).  و اصطالحات مطرح روز که گهگاه بصورت طنز بکار برده می شدهلؽاتـ استفاده از 2

کنایه از )" ین شد شش و آسمان گشت هشتزم "،" زدنداستان" اصطالحات شاهنامه که در زبان مردم رایج شده؛ مانند ازـ استفاده 3
  ..و ( و تاز و جنگ، به هوا بر می خاستهتاختشدت گرد و خاکی که از 

یده، برای تعریؾ قصه د سازی که در آن نقال از زمین و زمان و حافظه و شعر و نثر و هرچه مناسب روز می بداهه ـ مساله ی 4
 . استکردهاستفاده می کرده و بسته به موقعیت، چیزهایی اضافه یا کم می 

 .یاری موارد مسایل فرعی دیگری را وارد داستان اصلی می کرده اندبسـ در 5

 . نمایی در وصؾ صحنه ها و شخصیت ها مانند زور رستم در نبرد رستم و سهراببزرگـ ؼلو و 6



 (3).یل به شخصیت های مثبت و بروز نفرت نسبت به شخصیت های منفی، ضمن بیان داستانتماـ اظهار 7

 ها به نقل قصه های خانه، به ویژه در شهرستان های ایران، در قهوه ( خورشیدی1340تا اواسط دهه ی ) ی پیشدهه تا چند نقاالن
 .شاهنامه، به ویژه داستان های رستم می پرداخته اند

 را که به داستانبه همین دلیل قسمت هایی از هر .  حاضر، مجموعه ی داستان های زندگی رستم، قهرمان اصلی شاهنامه استکتاب
از آنجا که این داستان ها را از زبان نقاالن نیز .  حذؾ کرده امهارستم مربوط نبوده یا از رستم نشانی در آن نبوده است، در این روایت 

 و قصه گویان نزدیک نقاالنیان نوشتاری این سرگذشت ها در این مجموعه، تالش کرده ام تا حد ممکن به زبان و سنت بشنیده ام، در 
 بوده ام، نماینده ی تمامی نقاالن ایران در سنوات مختلؾ نیستند، و نبوده نقلشانبی تردید نقاالن معدودی که خود دیده ام و پای . شوم
 .  می تواند تفاوت های بسیاری با تجربه های دیگران داشته باشدواند 

    *** 

ی شاهان گذشته، با عنوان حرمسرازنان اندرون یا اشکوی یا . ی این قصه، شباهتی به داستان سیاوش و سودابه داردابتدابخش - (1)
 .یز نامیده می شدندن" بنده "و" پرستنده "،"یزککن"های 

 سال های پس از کودتا، در. اند بوده اند که برخی از این داستان ها را برای نقل در ایامی خاص از سال بر می گزیده همنقاالنی - (2
 همیشه ی تاریخ ما معمولطبق .  سرسخت مصدق بود، مثل خیلی های دیگر در آن روزها دچار سرخوردگی شدید شدطرفدارپدرم که 

از .  ذهنی به گذشته ی تاریخی و افسانه ای و اساطیری مبتال گشترجعتی هایش به سرخوردگی تسکین برایز ن پدر( هم نوز هالبتهو )
ی های ما بایستی از پس پشت دیواری سرخوردگ در که گرایش هایش، یکی هم به شاهنامه بود و رستم و نمادهایی از این دست جمله

 . ی ما باشندمنجیا ابری یا که از فرازگاهی سر برسند و 

 که پدراز جمله سرگرمی های . ی بودند که در برخی قهوه خانه های مشهور نقل می گفتندنقاالن هنگام در شهر ما اصفهان هنوز آن
 که کودکی را 1334و  1333من خود دو رمضان .  پای نقلی بنشیندگهگاه فردوسی داشت، این شد که به ای عالقهپیش از آن هم 

مرشد عباس .  می بردعباسپدر شب ها و بعد از افطار مرا با خود پای نقل نقالی به نام مرشد . یش به خاطر دارمببیش نبودم، کم و 
صدایی خوش داشت و از ده ها ترفندی که در نقل به کار می برد، یکی هم این بود که نقل رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار را از 

 مختلؾ از اشعار می کرد و با احاطه ای که به رموز نمایش و صحنه چرخانی داشت و به یاری کالم و آؼازشب اول ماه رمضان 
در این شب بود که خنجر رستم پهلوی سهراب را می درید . یدکشانبه درازا می  ( رمضان۲۱)شاعران قدیم و متاخر، نقل را تا شب قتل 

یاری دریافت های بساز آن ایام و آن نقل ها، عالوه بر .  می شد و راست بر چشم اسفندیار می نشسترهایا چوب گز از کمان رستم 
 .  در ذهن من باقی ماندمعماریز و درشت دیگر، چند پدیده ی عجیب برای سالیان دراز به صورت 

 که آن آن جا که شب قتل و پیش از تا.  رستم و دیگر قهرمانان شاهنامه داشتندبه مردم چه عشق و باوری آیینی که بودیکی هم این 
 اسفندیار یا سهراب کشته نشوند، از مرغ و امشبمرشد عباس بر روی تخته حوض قهوه خانه ظاهر شود، به نذر و به این امید که 

 این بود که میان همه و دلنرمی داشتند، آروزیشان کشش قهرماناز آن جا که به هر دو . کردندخروس گرفته تا گوسفند قربانی می 
سال ها . شود های زخمی و رنجدیده شان دلی تسال سبب کاووسپهلوانان صلحی برقرار شود تا شاید ناکامی گشتاسب و افراسیاب و 

 نیاز این که و اهالی از صبح عاشورا با نذر که بودم شاهد( اصفهانی اطراؾ روستادو )"ی جانرم "و" سده"بعد، در تعزیه های 
 !حسین کشته نشود، گاو و گوساله هم قربانی می کردند

 امیال کهی خونی که در پیاده روی پیش روی قهوه خانه جاری می شد، خون دل مردم آرزومندی بود جوین بعدها بود که دریافتم آن ا
 در واقعیت زندگی و تاریخ جاری شان، بلکه در نهسرکوفته شان را در وجود رستم ها و سهراب ها متجلی می دیدند تا دست کم اگر 

 و همه ی جبروت بستانند و یزیدهای زمانه ها"گشتاسب" و ها"کاووس" داد دل از پهلوانان،روند افسانه و اسطوره و از طریق آن 
 . تاریخی شان را تحقیر کنند

 کهآن سال ها در عجب می ماندم . ندی نقل مرشد عباس، در شب قتل، چند برابر شب های قبل بودپایده ی دیگر این بود که جماعت پد
 استوار و بهانه های تمتع و لذت از حضورشان بودندچگونه این مردم از ابتدای نقل، آن هنگام که هم سهراب و هم اسفندیار، یالنی 

 خاک افتادن این به ی لحظه جمع و پای نقل حضور نداشتند و تنها در روزهای پایانی سوگ نامه، آنجا که به در بود،ی بیشتر بس
!  یک می شدیم، حاضر می شدندنزدعزیزان 

 زبان قصه گوی خانواده، در کودکی و بزرگسالی، و به ازیار زود دریافتم که اکثریت قاطع این عالقمندان، آنقدر پای نقل این و آن، بس
 رابطه های دو سوی ماجرا خبر و ها و خم نبردچم از همه ی ،یانپا تا شنیده بودند که از آؼاز راتکرار و با لذت این داستان ها 

 در و ناکامی سهراب جوان گریسته بودند و اندوه و درد به خاک افتادن اسفندیار، جایی مرگ چه بسا هر کدامشان بارها بر و داشتند،
 در مجلس سوگ فرو افتادن این عزیزان حاضر می تازه چنان و به تکرار و با شوقی همین که چرا ا. عمق سینه شان را خراشیده بود

 بر شهادت آنان و ناکامی های خود شاهدشوق داشتند تا . یازمندش بودندن نادانستهی بود که "نفسیه ی تزک "بخاطرید شاشدند، 



"  تراژیکلذت"ین ای پنهان در سینه شان از دردهاانگار که .  می شد تا تازه بماندکوفتهنو کردن زخمی که دوباره و هر بار . باشند
 .دیکشی م و سر بر زدی م جانشان جوانه در ،یاری می شدآب

بزرگ .  جمعیت زندگیدر درازای تاریخ فرهنگمان، عشق را در فردیت مرگ یافته ایم و در اندوه و سوگ، و نه در ما که می رسد بنظر
 و جالل و جبروتشان، و تزیین شرح نبردهایشان نیز، بیشتر در کوپالکردن پهلوانان افسانه و قهرمانان تاریخی و دمیدن در یال و 

 تا مرگیم شاهدانیشتر ب ماید شا.  مرگشان بوده است و عمیق تر کردن زخم و سوز حاصل از سوک شهادتشانکردنجهت فاجعه بارتر 
 !یان زندگیراو

یزید، شمر، ) های منفی نقشدر متن های تعزیه برای .  برخورد در نمایش تعزیه و شبیه خوانی هم مشاهده می شودگونهاین - (3)
امام حسین، حضرت عباس ) احترام و تکریم نسبت به نقش های مثبت حاللعن و نفرین به خود و اعمال خود، و در عین  (..حرمله، و

 نفرین می کند و از خدا رامثلن شمر در عین حالی سر امام حسین را می برد، خود .  نمایش نیز دیده می شودهنگامآمده که در  (..و 
 ..برای این عمل زشت، طلب مؽفرت می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل اول 

 داستان زال و رودابه

 کنون بر شگفتی یکی داستان               بپیوندم از گفته ی باستان

نگه کن که مر سام را روزگار              چه بازی نمود، ای پسر گوش دار 

در زندگی اندوه او تنها . سام همه چیز داشت. به نام سام نریمانزندگی می کرد نی ا پهلو، در شهر زابل در سیستاندر زمان های دور،
 خورشید چون فرزندی به دنیا آورد، ... روز و  نه ماه و نه آبستن شد و بعد از سامهمسر زیبایباالخره تا این که . دبوفرزند نداشتن 

اهل خانواده ی سام تا یک هفته می ترسیدند که به پهلوان خبر بدهند که پس از این همه وقت، . اما موهای نوزاد سفید بود. تابان
. فرزندی پیدا کرده که از هنگام زاده شدن، پیر به نظر می آید

این دایه نزد سام آمد و گفت؛ فرزند برومندی پیدا کرده ای که . در خانه ی سام، دایه ی پیری زندگی می کرد که سر نترسی داشت
.  اده ست، هیچ عیب و ایرادی ندارد مگر این که مویش سپید استر و رو و پهلوان زبخوش 

. همین که سام داستان را شنید، به عجله به شبستان آمد

 چو فرزند را دید مویش سپید             ببود از جهان سر بسر ناامید

چه گناهی از من سر زده که چنین فرزندی به ! همین که چشم سام به موهای سفید کودک افتاد، سر بر آسمان کرد و گفت؛ پروردگارا
اگر بزرگان بپرسند چه شده که خداوند چنین فرزندی به من داده، چه پاسخی به آنها . من عطا کردی؟ این کودک، زاده ی اهریمن است

پس دستور داد کودک سپید موی را در جایی دور، . بدهم؟ باید از ایران بروم تا از ننگ این کودک که به دیو زاده شبیه است، رها شوم
. در دامنه ی کوهی به حال خود رها کنند

 پدر مهر و پیوند بفگند خوار               جفا کرد با کودک شیرخوار

.   کودک تازه به دنیا آمده را در دامنه ی کوه البرز رها کردند

همین که به دنبال ؼذا برای جوجه هایش از النه ی خود بیرون آمد، کودک برهنه را دید که . بر قله ی این کوه، سیمرؼی آشیانه داشت
سیمرغ از آسمان فرود آمد، کودک را از سنگ و خاک گرم بر گرفت و . زیر آفتاب، روی خاک و خاشاک رها شده و سخت گریه می کند

اما هیچ . جوجه ها به شگفتی به کودک گریان نگاه کردند. به النه ی خود بر بلندی البرز کوه برد و پیش جوجه های گرسنه اش انداخت
او را کنار جوجه ها نگهداشت و از آن پس، بخش . دل سیمرغ بر کودک نرم شد. کدام از جوجه ها میل نداشت که لب به این ؼذا بزند

. نرم و نازک شکارش را به او می داد تا کودک کم کم بزرگ شد

از آنجا که هیچ خوب و بدی پنهان نمی ماند، آوازه ی پهلوانی و . روزگاری گذشت و کودک در ال نه ی سیمرغ، جوانی برومند شد
. بزرگی این جوان نیز، از راه کاروان هایی که از دامنه ی کوه می گذشتند، به همه جای ایران کشیده شد

در . اما بشنو از سام پهلوان که شبی در خواب دید از کوهی بلند، پرچمی بر افراشته شد و ؼالمی خوبروی با سپاهی بسیار پدیدار گشت
به سام گفت که تو در پیشگاه . آن بزرگوار نزد سام آمد و او را سرزنش کرد. طرؾ چپ ؼالم، موبدی بود و در طرؾ راستش هندویی

موبدان . اگر موی سپید عیب است، چرا ریش و موی خود تو سفید شده است؟ سام فریاد کشید و از خواب بیدار شد. خداوند روسیاهی
تو با رها . موبدان گفتند این خواب، نشانه ی آن است که فرزند تو هنوز زنده است. را خواست و داستان خواب را برای آنها بگفت

. باید از یزدان پاک پوزش بخواهی تا راه چاره را به تو نشان بدهد. کردن فرزند، مرتکب گناه بزرگی شده ای

کوهی دید سر به فلک کشیده که بر . بامداد فردا، سام با جمعی از بزرگان به دامنه ی کوه، همان جا که فرزند را رها کرده بودند، رفت
اما راه رسیدن به قله آنقدر دشوار بود که هیچ جنبنده ای نمی توانست تا پایان . قله ی آن، خانه ی سیمرغ، همچون قصری نمودار بود

سام از خداوند کمک خواست و گفت خداوندگارا، اگر فرزند از پشت من است و دیو زاده نیست، گناه مرا ببخش و او را به . آن برسد
. من باز گردان

پور دستان که در خانه ی . سیمرغ که از داستان باخبر بود به فرزند سام گفت که پدرت به جستجوی تو آمده و باید تو را نزد او ببرم
سیمرغ . سیمرغ زندگی خوشی داشت، میلی به رفتن نشان نداد و به سیمرغ گفت تو از من سیر شده ای که می خواهی مرا برگردانی

من ترا مانند جوجه های خود به جان . گفت اگر یک بار تخت و تاج و کاله را بیازمایی، دیگر کاشانه ی من برایت زیبا نخواهد بود



چند پر از پرهای مرا با خود داشته باش و اگر روزگار بر تو سخت گرفت و در بد زمانه گرفتار آمدی، یکی از پرها را آتش . پرورده ام
. من در چشم بر هم زدنی به یاری تو خواهم آمد. بزن

همین که سام پیکر تنومند و روی . را به منقار گرفت و به پرواز در آ مد و پیش روی سام، در دامنه ی کوه فرود آمد" زال"پس مرغ، 
به بر و باالی زال نگریست، به فرزند خوش آمد گفت و فرمان . هم چون بهار زال را دید، یزدان را نیایش کرد و سیمرغ را سپاس گفت

 .داد تا جامه ی خسروانی بر او بپوشانند و کوس زنان و خروشان و فریاد کشان و شادان بطرؾ شهر راه افتادند

شاهزاده نوذر را برای شادباش، نزد سام فرستاد و پیؽام داد که . همین که داستان به گوش منوچهر، پادشاه ایران رسید، شادمان شد
سام فرمان شاه را پذیرفت و همراه . پیش از بازگشت به زاولستان، نزد شاه بروند و او را از دیدار خود و فرزند بازیافته، شاد کنند

آنگاه . منوچهر از آنها به گرمی پذیرایی کرد و مدتی شگفت زده به باالی بلند و چهره ی زال نگریست. فرزند به خدمت شاه رفت
فرمود تا از اسبان تازی و زین های زرین و شمشیر هندی و جوشن و نیزه و کمان، دیبا و خز و یاقوت و زر و زبرجد و پیروزه و 

. سام تخت منوچهر را بوسید و با سپاه عزم زاولستان کرد. بسیار هدایای دیگر به زال و سام بخشیدند

بزرگان و . همین که سام و همراهان به نزدیکی نیمروز رسیدند، مردم همه جا را آذین بستند و سیستان را همچون بهشت بیاراستند
پس سام، زال را به بزرگان سپرد تا او را چنان که شایسته است، . پهلوانان به پیشباز رفتند و شادباش گفتند و بر زال، زرها افشاندند

بپرورند و خود به فرمان شاه، عزم گرگساران و مازندران کرد و به زال گفت که سیستان و زاولستان ملک توست، همه جا را آباد و 
. پدر و فرزند یکدیگر را در آؼوش گرفتند و بدرود گفتند. زال تا دو منزل همراه پدر رفت. آنگاه کوس زدند. مردم را شاد کن

. روزی با بزرگان نزدیک خویش به جانب سرزمین هندوان بیرون رفت تا به کابل رسیدند. زال بسیار بیاموخت و پهلوانی بی همتا شد
. پادشاه کابل، پهلوانی سترگ و رزمنده، بلند باال و زیبا به اسم مهراب بود

به باال به کردار آزاد سرو                    به رخ چون بهار و به رفتن تذرو 

دل بخردان داشت، مؽز ردان                دو کتؾ یالن و هش موبدان 

بزرگان زاولی گفتند . زال از مهراب خوشش آمد. مهراب به پیشباز آمد، خوان گستردند، می خواستند و به خوردن و نوشیدن بنشستند
که در پس پرده ی مهراب، دختری ست که در زیبایی و هوشمندی در جهان بی همتاست و سرتاسر وجودش چون بهشت آراسته و 

. پیراسته است

 ز سر تا به پایش به کردار عاج                به رخ چون بهشت و به باالی، ساج

 رخانش چو گلنار و لب ناردان                  ز سیم برش رسته دو نار دان

 دو چشمش بسان دو نرگس به باغ             مژه تیرگی برده از پر زاغ

بهشتست سرتاسر آراسته                       پر آرایش و دانش و خواسته 

دل زال یکباره دیوانه گشت                    خرد دور شد، عشق فرزانه گشت 

مهراب با سپاه . همین که خورشید برآمد، زال و همراهان عزم رفتن کردند. شب را از خیال نخفت. زال از شنیدن این خبر پریشان شد
زال گفت هر خواهش دیگری داشته باشد انجام می دهد اما به مهمانی او . نزد او آمد و از زال خواهش کرد که شبی مهمان او باشد

مهراب این سخن را خوش نداشت اما زال را . نخواهد رفت چرا که مهراب بت پرست است و اگر این خبر به سام برسد، دلگیر می شود
زال که دل به . مهر مهراب در دل زال و سپاهیان افتاده بود اما چون هم کیش او نبودند، چیزی بر زبان نمی آوردند. آفرین گفت و برفت

. مهر دختر مهراب داده بود، در درون پریشان بود اما از ترس آبرو بروز نمی داد

سیندخت که زنی دانا . بشنو از آن طرؾ که وقتی مهراب به کابل بازگشت، به اندرون نزد همسرش سیندخت و دخترش رودابه رفت
 :بود، پرسید

چه مردی ست این پیر سر پور زال                همی تخت کام آیدش، گر کنام 

خوی مردمی هیچ دارد همی؟                       پی نامداران سپارد همی؟ 

: این پسر سام، چگونه مردی ست؟ آیا به تخت و کاله می برازد یا هم چنان پرورده ی کوهستان است؟ مهراب پاسخ داد که



به گیتی در، از پهلوانان گرد                     پی زال را کس نیارد سپرد 

دل شیر نر دارد و زور پیل                      دو دستش به کردار دریای نیل 

رخش پژمراننده ی ارؼوان                    جوان سال و بیدار و دولت جوان 

از آهو همان کش سپید است موی             نگوید سخن مردم عیب جوی 

جوان سال و . دل شیر دارد، زور پیل. گفت؛ هرگز پهلوانی چون زال ندیده که بر و باالیش از سترگی و دلیری هم چون نگار است
همین که رودابه وصؾ زال را از پدر شنید، دلش سخت از مهر . تنها عیبش موی سپید اوست. اژدهاوشی ست که در جهان همتا ندارد

. زال جنبید و از آن لحظه آرامش و خور و خواب از او دور شد

روزی برای یافتن چاره ی کار، راز دل به آنها گفت؛ که سخت عاشق پسر سام شده . رودابه پنج ندیمه داشت که همه جا همراه او بودند
پرستندگان او را سرزنش کردند که دختری چون . شرم از او گریخته و آرزوی زال در دلش ریشه کرده ست. و از این فکر رهایی ندارد

تو که از هندوستان تا چین خواهان دارد، بر و رخسارش در جهان بی همتاست، چگونه پسری را که پدر از خود رانده، در اندیشه اش 
زال پرورده ی مرغ است و در کوه بزرگ شده، اما تو . راه می دهد؟ هیچ کس از مادر با موی سپید و به چهره ی پیران زاده نشده

. آ ن که سزاوار توست، شاهزاده ست، نه پرورده ی مرغ در کوه. فرزند شاهی، جهان از آوازه ات پر است

من نه خواهان پادشاه چین و رومم، نه مشتاق شاهزادگان هند . بانگ زد که این گفتار خام شما از بی خبری ست. رودابه خشمگین شد
. ندیمگان پوزش خواستند و گفتند گوش به فرمان توایم، بگو چه کنیم. مهر زال در دل من است و همه ی آرزوی من زال است. و ایران

. اگر بنا باشد تا آسمان را به زمین برسانیم و زال را نزد تو بیاوریم، چنین خواهیم کرد

بهار بود و ماه . سر و تن به گل وعنبر آراستند و لب رودی رفتند که کنار لشکرگاه زال بود. دخترکان دیبای رومی بر تن کردند
پس زال پرسید این خوب چهرگان کیستند؟ گفتند از . ندیمگان به خنده و شادی می گشتند، گل می چیدند و دلبری می کردند. فروردین

ندیمگان از ؼالم بچه ای که همراه زال بود، پرسیدند . پرنده ای را روی هوا بزد. زال کمان بر گرفت و بر لب رود رفت. کاخ مهراب اند
این پهلوان کجایی ست؟ از کدام تیره و نژاد است که چنین پر پرنده را در هوا دوخت؟ ؼالم بچه گفت این زال، فرزند سام، از بزرگان و 

باالیی چون عاج . دخترکان گفتند در اندرون حرم مهراب، ماهرویی ست که بسی از شاه نیمروز سرتر است. پهلوانان نیمروز است
همین که ؼالم بچه به لشکرگاه بازگشت، زال . دارد، چشمانی چون نرگس، دهانی تنگ، زلفی تابدار و در جهان پر آوازه و بی همتاست

ؼالم بچه را با هدایا و گوهر و دینار نزد ندیمگان . دل زال بر این گفتار روشن شد. پرسید آنها چه می گفتند؟ ؼالم بچه داستان بگفت
. فرستاد تا از او پیامی به رودابه برسانند

زال همین که داستان را شنید، نزد ندیمگان رفت . دخترکان دریافتند که حیله شان کارگر شده، پس راز دل رودابه را به ؼالم بچه گفتند
آنها از زیبایی و دانش و آراستگی رودابه بسیار گفتند و چنان از دختر مهراب داستان زدند که زال را دل از . و از احوال رودابه پرسید

گفتند که ما حال و . دست برفت، گفت که همه ی آرزویش دیدار روی رودابه است و از آنها راه و چاره ی رسیدن به رودابه را پرسید
. پهلوان می تواند به پای دیوار کاخ بیاید و رودابه را ببیند. روز را به رودابه خواهیم گفت

همین که ندیمگان به کاخ رسیدند، نزد رودابه، زال دستان را به زیبایی و پهلوانی ستودند و گفتند که زال را به دیدار رودابه امید داده 
. رودابه فرمود تا خانه را به دیبای رومی و می و مشک و عنبر و عقیق و زبرجد و گل و سنبل بیاراستند. اند

چو خورشید تابنده شد ناپدید                      در حجره بستند و گم شد کلید 

رودابه به بام قصر آمد و همین که سپهبد را از دور بدید، آواز . همین که خورشید در پس کوه ناپدید شد، زال سوی کاخ رودابه رفت
رودابه را درود فرستاد و یزدان را ستایش . انگاری که خورشید بر بام قصر دمیده باشد. زال نگاه کرد! داد که خوش آمدی ای جوانمرد

رودابه گیسو بگشاد و چون . پرسید؛ چگونه می توانم پیش تو بیایم. کرد که او را به دیدار این ماهرو شاد کرده و به آرزویش رسانیده
گفت روا . زال شگفت زده در این روی و موی نگریست. گفت بر کمند گیسوی من بیاویز و به بام کاخ بیا. کمندی پیچ در پیچ، رها کرد

زال بر خانه و بانوی خانه . بهشتی آراسته بود. هر دو به سرای فرود آمدند. پس خود کمند انداخت و بر بام شد. نیست تو را بیازارم
. شگفت زده ماند

همی بود بوس و کنار و نبید                  مگر شیر کو گور را نشکرید 

اما من با تو پیمان می بندم که . زال گفت منوچهر و سام بر این داستان هم رای ما نخواهند بود. تمام شب بوس و کنار بود و کامروایی
رودابه نیز پیمان بست که جز زال کسی . نزد یزدان نیایش می کنم تا دل سام و منوچهر را با ما یکی کند. تا مرگ، دست از تو بر ندارم
. را به سروری خویش نپذیرد



همان روز بزرگان را خواست و گفت هر . همین که سپیده زد، یکدیگر را بدرود گفتند و زال از بام کاخ فرود آمد و به لشگرگاه بازگشت
پس داستان دلدادگی اش را گفت . پس از پدر، فرزند است که حافظ نام و ننگ پدر و راه و رسم اوست. کسی را به فرزندش می شناسند

از بزرگان چاره خواست که چگونه این خبر را به . که دل در گرو عشق رودابه، دخت مهراب دارد و این مهر آرام و قرارش را ربوده
پس از این . سام و منوچهر بدهند؟ گفت؛ اگر بهانه، کافرکیشی مهراب و رودابه است، که برای ستیزه و جنگ، بهانه ی ناچیزی ست

. وصل، می توان آنها را به دین یزدان خواند

زال که لب فرو . موبدان و بزرگان سخنی نگفتند که مهراب از پشت ضحاک است و شاه ایران هرگز از این خاندان دل خوشی نداشته
. موبدان گفتند این وصلت بسیار شگفت است. بستن آنها را دید، به خشم آمد که شما خدمتگزار منید، باید چاره ای پیش پایم بگذارید

تدبیر آنست که ابتدا نامه ای به سام فرستیم تا او . سستی کار در این است که مهراب اگرچه امیری ست بزرگ، اما از پشت اژدهاست
. خود با منوچهر شاه در این مورد سخن بگوید

بعد از بزرگی و دالوری و خرد صحبت کرد و آنگاه به داستان . ابتدا خدای را ستایش کرد. زال فرمان داد تا نامه ای به سام نوشتند
در آخر، داستان عشق خود به رودابه را نوشت که از مهر او بی تاب . زادن خود و ستم هایی که در کودکی بر او رفته بود، اشاره کرد

نامه را به فرستاده ای سپرد و سفارش کرد که لحظه . از این رو در انتظار پاسخ پدر می ماند. است اما می خواهد به فرمان پدر باشد
. ای در راه درنگ نکند

آرزوی زال . اما پس از آن که نامه را خواند، مات و خیره ماند. همین که نامه به دست سام رسید، شاد شد که از فرزند خبر یافته است
. را نپسندید و سخت ؼمگین شد

ازین مرغ پرورده، وان دیو زاد                     چگونه برآید، چه گویی، نژاد 

بامداد فردا موبدان و ستاره شناسان را . بیم سام این بود که از این جوان مرغ پرورده و فرزند ضحاک بد سرشت، چه نژادی بر می آید
پس ببینند که . گفت فراموش نکنند که میان فریدونیان و ضحاکیان تا روز شمار، جنگ است. بخواند و راز را با آنها در میان گذاشت

. فرجام زال و رودابه چه خواهد بود

. ستاره شناسان یک روز تمام، راز آسمان را در سرانجام این کار جویا شدند و روز دیگر نزد سام آمدند

تو را مژده، از دخت مهراب و زال             که گردند هر دو، دو فرخ همال 

ازین دو هنرمند، پیلی ژیان                      بیاید، ببندد به مردی میان 

جهانی به پای اندر آرد به تیػ                    نهد تخت شاه از بر پشت میػ 

ببرد پی بد سگاالن ز خاک                     به روی زمین بر نماند مؽاک 

نه سگسار ماند به مازندران                   زمین را بشوید به گرز گران 

به خواب اندر آرد سر دردمند                  ببندد در کنگ و راه گزند 

......... بدو باشد ایرانیان را امید                   

از پشت این دو، یلی به دنیا می آید که نامش در جهان به نیکی و . گفتند مژدگانی بده که خویشی رودابه و زال بسی مبارک است
. پای ددان و دیوان را از زمین می برد و تخت شاه را به ابر می رساند. جهان را زیر پرچم خود در می آورد. پهلوانی آوازه می شود

پس سام شادمان شد و برای زال پیؽام داد که آرزوی او را می پذیرد و به ایران نزد منوچهر شاه می رود تا در این باره با او سخن 
. بگوید

اینک دنیا به کام ما . پیؽام داد که روزگار سختی بر آمد. زن رازداری را نزد رودابه فرستاد. همین که خبر به زال رسید، شادمان شد
زن گفت هدیه ای . سبب دیدار رودابه را از او پرسید. بدگمان شد. همین که زن از نزد رودابه بیرون آمد، سیندخت او را دید. خواهد شد

. سیندخت پریشان نزد رودابه رفت و پرسید چه سری در این دیدار است که آبروی پدر و خاندان در خطر است. برای رودابه آورده

به یزدان سوگند خورد که بر مهر مادری و . همین که رودابه مادر خود را به این حال و روز دید، اشک مهر از چشمش جاری شد
پس داستان بگفت؛ که مهر زال، جهان را پیش چشمش تنگ و سیاه کرده و دیگر زندگی را بدون زال نمی . فرزندی، ستمی نکرده



گفت که زال را دیده و با هم پیمان بسته اند و این زن پیام آور شادی بود که زال با پدرش صحبت کرده و سام بدین وصلت . خواهد
. راضی ست و می خواهد با پادشاه ایران نیز مشورت کند

دامادی او افتخار ماست اما منوچهر شاه از . در اندیشه شد که زال بزرگست و نامجو. به خوابگاه خود آمد. سیندخت در کار فرو ماند
همین که مهراب به خوابگاه آمد، . جهان را در هم می ریزد و کابل و ضحاکیان را از زمین بر می اندازد. این خبر خشمگین می شود

به . سیندخت گفت؛ از سرانجام خودمان در اندیشه ام که جهان را چنین گذرانده ایم. همسرش را پریشان و دل آشفته دید، حال پرسید
سختی به روزگار دراز، بارگاهی و نامی به دست آورده ایم اما چون روزگار ما سر آید، کسی نیست که نگهبان سرزمینمان باشد و 

. ناممان را در  جهان زنده نگاهدارد

از این کاخ آباد و این خواسته               وزین تازی اسبان آراسته 

وزین چهره و سرو باالی ما                وزین نام و این دانش و رای ما 

به ناکام باید به دشمن سپرد                 همه رنج ما باد باید شمرد 

سیندخت فرصت را مناسب دانست، داستان . کسانی می آیند و کسانی می روند. مهراب گفت فکرش را نکن که رسم روزگار همین است
از جای برخواست، شمشیر کشید که سر این دختر از تن جدا می کنم تا این . خون در تن مهراب جوشید. مهر رودابه به زال را گفت

. سیندخت از او خواهش کرد تا اول به سخن های او گوش بدهد و بعد هرچه دلش می خواهد انجام دهد. ننگ از خاندان خویش پاک کنم
اگر سستی . مهراب به تندی پاسخ داد که اگر سام و منوچهر از داستان باخبر شوند، کابلستان را چون دود به آسمان خواهند فرستاد

نیک می داند چه می . سیندخت او را از شتاب بازداشت و گفت که سام از این داستان باخبر است. کنیم، هم بیم جان هست، هم بیم ننگ
گفت کسی در سراسر جهان نیست که میلی به پیوند با سام نداشته باشد ولی بیم آن دارم که از او و . گذرد اما مهراب در آتش بود

سیندخت او را دلداری داد که گزند تو، کاستی من هم هست ولیکن باید بفکر چاره ای باشیم که اگر بیگانه . منوچهر در امان نباشیم
سیندخت امان . مهراب خشمگین و اندوهگین خواست تا رودابه را نزد او بیاورند. خویش بشود، روزگارمان در امان خواهد بود

پس از . خواست تا به رودابه آسیبی نرسد که زال به او دل بسته و گمان مدار که اگر گزندی به او برسد، ما را راحت خواهد گذاشت
از او خواست تا نزد پدر برود و به زاری . شادان و خندان نزد رودابه آمد، مژده داد که پدر را رام کرده. شوی خود پیمانی پایدار گرفت

مهراب حال و داستان را از چهره ی چون . رودابه که از عشق فرزند سام، آتش بر دل داشت، نزد پدر رفت. هر چیزی از او بخواهد
روزگار ما بر این داستان تیره می شود، . به رودابه گفت این چه بی خردی ست که می کنی؟ این پیوند ناشدنی ست. خورشید او دریافت

. و خشمگین از آنجا بیرون رفت

اگر از نژاد اینان . بشنو که چون نامه ی سام به منوچهر رسید، به بزرگان و موبدان گفت که نباید از عشق زال بالیی بر ما نازل شود
بزرگان همه فکر . شمیشر زنی برآید، از گوهر ما نیست و اگر نافرمان و ناشکیب باشد، به ما آسیب می رسد و ایران آشوب می شود

سام پذیرفت و بامدادان . شاه نوذر را نزد سام فرستاد تا از میدان جنگ در گرگساران یک راست به دیدار او بشتابد. شاه را پسندیدند
.  سوی منوچهر به راه افتاد

پس از خوردنی و آشامیدنی، فرمود تا سام به سوی هندوستان و کابل، سپاه . منوچهر سام را کنار خویش نشاند و بسیار بنواخت
. بکشد

به هندوستان آتش اندر فروز              همه کاخ مهراب و کاول بسوز 

نباید که او یابد از تو رها                  که او ماند از تخمه ی اژدها 

 سر از تن جدا کن، زمین را بشوی       ز پیوند ضحاک و خویشان اوی

کاخ مهراب را ویران کن، خویشان و یاران او را از روی زمین بردار تا گیتی از پشت ضحاکیان پاک بشود و دیگر بیم جوش و خروش 
آنگاه زمین ببوسید و با سپاه سوی . سپس پاسخ داد که چنین کنم و کین از دل شاه بشویم. سام زمانی ساکت ماند. از هندوستان نرود

. خانه روان شد

پس . همین که این خبر به زال رسید، فرزند سام برآشفت و خروشید که آن کس که عزم کابل کند، نخست باید که سر از تن من جدا کند
همین که به درگاه رسید، زمین بوسه داد، پدر را ستایش کرد که سپهر کجا جنگجویی چون تو بیابد که شیر . دل آشفته نزد پدر شتافت

گناه من این است که فرزند سام یل . من به فرزندی تو پر آوازه ام که مردی مرغ پرورده ام که هرگز در نبرد نبوده. ژیان از تو کم آورد
حال به فرمان تو زاول و کابل نگهداشتم، لیکن . همین که از مادر به دنیا آمده ام به کوهم انداخته ای. هستم و هنرم، نژاد من است

. هدیه ات از مازندران این است که به این سو بتازی و خان آباد مرا ویران کنی



من اینک به پیش تو استاده ام                تن بنده خشم تو را داده ام 

به اره میانم به دو نیم کن                     ز کاول مپیمای با من سخن 

سام زمانی ساکت . کمرم را با اره دو تا کن اما از کابل سخنی به میان نیاور که دل و جان من آنجاست. اکنون به درگاه تو ایستاده ام
هم اکنون نامه ای به . از من آزرده مباش که در کار تو چاره ای بسازم. همه کار من با تو بیداد بود. پس گفت درست می گویی. ماند

اگر جهاندار یار ما باشد، دنیا به کام تو . نامه را تو خود به خدمت منوچهر ببر. شاه می نویسم و می کوشم تا دلش را بدست آورم
نبردهایی که برای نگهداری مرزهای ایران کرده بود . سام در نامه اش به منوچهر از خدمتگذاری ها و بندگی های خود یاد کرد. گردد

شمرد و گفت؛ 

کنون چند سالست تا پشت زین               مرا تخت، گاهست و اسپم زمین 

. زمانه بر من گذشته. از بر و بوم خود یاد نکرده ام و زمانی نیاسوده ام. در این سالیان دراز همه جا بر پشت زین اسب سر کرده ام
ما هر چه کرده ایم به یاد شاه و با نام شاه بوده و پیمان من با . پشتم را خمانده و حاال نوبت زال است که برومند و راد و جوان است

. زال نیز چنین بوده و هست

یکی آرزو دارد اندر نهان                   بباید بخواهد ز شاه جهان 

کسی که در کوه بزرگ شده و پرورده ی مرغ است و از مردم به دور، از همین رو . فرزند من آرزویی دارد که در نزد خدای نیکوست
اینک رنج این عشق . اگر از مهر دخت مهراب دیوانه شده، سزاوار کین و دشمنی نیست. ماهروی کابلی در نظرش سرو گلستان می آید

. با او آن کن که از بزرگواری چون تو سزد. نزد تو می فرستمش. بدانجا رسیده که همه کس بر او رحم آورد

تو و دخترت . سیندخت را بخواند و گفت مرا توان برابری با شاه جهان نیست. بشنو از مهراب کابلی که همین که خبر را شنید، برآشفت
سیندخت به چاره جویی، . رودابه را پیش چشم همه خواهم کشت تا مگر شاه ایران از این خشم، آرام گیرد و دست از کابل و هند بردارد

مهراب به خشم گفت، داستان . از مهراب خواست که یک روز دیگر آرام بگیر که فردا را خورشیدی دیگر آید و امیدی تازه سر بر آرد
مهراب کلید گنجش . سیندخت گفت می خواهد به نزد سام برود. آنچه می دانی فاش کن و گرنه آماده باش تا سر از تنت جدا کنم! مگوی

سیندخت امان خواست . را به او داد و گفت هر چه می خواهی بکن، مرا از این ؼم برهان تا مگر شهر کابل از این وحشت آسوده شود
. همین که پیمان از مهراب گرفت، عازم بارگاه سام شد. تا جان رودابه در ؼیابش آسوده باشد که این تنها دلبند او به روزگار است

چون بار یافت، پیاده شد، زمین . همین که سیندخت به درگاه سام نزدیک شد، خبر داد فرستاده ای بی نام و نشان، از مهراب پیامی دارد
پهلوان در اندیشه بود که فرستاده ی زن به چه آیین و با کدام پیام؟ پس خلوت کردند، سیندخت زبان گشود و گفت تو شیر . بوسید

اگر مهراب گناهی کرده، چرا باید مردم کاولستان به گناه او سر بدهند و سرزمینشان . مردی و دلیر، جهان از آوازه ی نام تو پر است
. از یزدان که زور و نیرو بتو داده بترس که خون برهمنان ریختن از تو پسندیده نیست. ویران شود

. سام از فرستاده خواست تا از رودابه بگوید، که دخت مهراب چگونه زنی ست که زال این چنین بر او دل باخته

ز باال و دیدار و فرهنگ اوی              بر آنسان که دیدی، یکایک بگوی 

گفت همسر مهراب شاهم و . همین که سام سوگند خورد که جانش در امان است، راز خودش را فاش کرد. سیندخت ابتدا امان خواست
اگر ما بد گوهریم و نه درخور پادشاهی کابلستان، من اینک در بند توام، بکش اما از . رودابه که زال پریشان او شده، دخت من است

. مردم کابل در گذر

دل بی گناهان کاول مسوز                 که بس تیره روز اندر آید به روز 

با زال و . او و شوهرش و کابلیان در امان اند. پس گفت سوگندش بر جاست. سام دریافت که سیندخت زنی با رای و روشن روان است
از نژاد و گوهری دیگر بودن، ننگ نیست . گیتی همیشه فراز و نشیب داشته. رودابه نیز همداستان است که مهر یکدیگر در دل دارند

در پیشگاه یزدان . زال خودش نامه را نزد منوچهر برده. من نامه ای باال بلند به شاه نوشته ام. که هیچ کس با دیگری یکسان نیست
. نیایش می کنم تا آنچه زال را به آسمان برده، در دل شاه نیز کارگر افتد و با او همرای شود

پس . از آن سو چون زال به نزد منوچهر رسید، روی در خاک ماند تا منوچهر فرمان داد او را برگرفتند و رویش را با مشک بشستند
زال نامه ی سام را به . شاه از روزگار او پرسید و این که این راه دشوار و سخت را از بهر چه پیموده و به کدام آرزو نزد او آمده

اگرچه از این داستان دلگیر و خسته شدم اما اینک با این نامه . همین که شاه نامه را خواند، گفت تو مرا بسیار رنجاندی. منوچهر داد
. ی دلپذیر که سام نوشته، برآنم که اگر کام تو به این آرزو برآورده بشود، تورا به دلخواهت برسانم و از کم و بیش روزگار نهراسم



بسازم، برآرم همه کام تو                گر اینست ارام و فرجام تو 

. شاه فرمان داد تا ستاره شناسان گرد آیند و ببینند انجام کار زال و رودابه چه خواهد شد

از این پیوند، نیک نامی به . روز چهارم نزد شاه آمدند و گفتند که سرانجام این پیوند نیک است. انجمن سه روز راز ستاره ها را جستند
دنیا می آید که زندگانی ش دراز است، ِخرد و توان بی همتایی دارد، شیر بر زمین و عقاب بر آسمان از چنگ تیػ و تیرش رهایی 

منوچهر از آنها خواست تا این راز . ندارند، پهلوانی که همه ی عمر در خدمت شهریاران و رازدار شاهان گردن فراز ایران خواهد بود
. پس زال را بخواند و خواست تا از او چند سوال کنند و او را نیک بیازمایند. را نگهدارند

اولی از زال پرسید؛ آن دوازده سرو بلند و شاداب چیستند که هر کدام سی شاخه دارد و هرگز از آنها چیزی کاسته نشود؟ زال فکری 
. کرد و پاسخ داد؛ آن دوازده ماه و سی روز هر ماه است

دیگری پرسید؛ آن دو اسب کیستند که یکی سیاه است چون قیر و دیگری سپید، چون بلور و هر دو به دنبال هم می تازند و هرگز به 
. یکدیگر نمی رسند؟ زال گفت، شب و روزند که به یکدیگر نمی رسند

زال . دانشمند سوم پرسید؛ آن سی سوار کیستند که کنار شهریار خویش می تازند و چون یکی کم شود، باز بشمرند همان سی باشند
. گفت، روزهای ماه است که گاه سی باشد و گاه بیست و نه

دیگری گفت آن دو سرو بلند چیستند که از دریای مواج سر بر زده اند و مرؼی بر آنها خانه دارد، بامداد بر یکی  نشیند و شامگاه بر 
از این دو سرو یکی همیشه آبدار . دیگری؟ هنگامی که از یکی بپرد، برگ هایش می خشکد و چون بر دیگری نشیند، بوی مشک دهد

از برج بره تا گراز که چون از ترازو به کژدم رو می نهد، جهان . زال پاسخ داد، آن برج های سال است. و دیگری پژمرده است
دو سرو بازوهای چرخ بلندند که یکی شاداب و یکی نژند است و مرغ پران، . دگرگونه شود تا به ماهی رسد و جهان پر از سیاهی شود

. خورشید است که ترس و امید جهان بدوست

پنجمین پرسید شهری بر کوهسار می بینم که مردمانش به هامون و دشت آمده و بناها بسازند، پرستشگاه بنا کنند و چنان بدان مشؽول 
. پس زمین لرزه ای بیاید و بناهاشان پاک خراب کند و آنگاه به شهرشان نیازمند شوند. شوند که یادی از شهرشان بر کوهسار نکنند

اگرچه رنج ما همه . زال گفت؛ آن شهر بر کوهسار، سرای درنگست و این خارستان به هامون، سرای سپنج که هم گنج دارد و هم رنج
پس اگر توشه ی ما نیک نامی ست، سرانجاممان نیک . در خارستان، اما انجام ما به شارستان باشد که خارستان به هیچ کس نپاید

. است و اگر کارمان آز و بدخواهی ست، روز شمار روشن گردد

آخری پرسید، آن مرؼزار کدام است که بوی کافور و مشک دهد و گیاهان تر و خشک بسیار دارد، مردی با داس سر رسد و تر و 
دروگر پیر . خشک مرؼزار را با هم درو کند؟ زال گفت؛ آن مرد با داس که خشک و تر درو کند، دروگر زمان، مرگ است و ما گیاهان

. و جوان نشناسد و آنکس که روزش سر آید، دم داس او خواهد رفت

چو زال این سخن ها بکرد آشکار                   ازو شادمان شد دل شهریار 

همه شاد و مست از درگاه . جشنی بیاراستند، تا دیر هنگام جام زدند. به زال آفرین گفت. همین که شاه این سخن ها شنید، شادمان شد
شاه گفت اگرچه می دانم که دیدار پدر بهانه است و تو بی تاب دیدار . بامدادان زال رخصت بازگشت نزد پدر خواست. شاه بیرون آمدند

هر . پس سلیح بستند و کره نای زدند و با گرز و نیزه و تیر و کمان، جملگی به میدان رفتند. دختر مهرابی، اما یک امروز را هم بمان
کمان برگرفت، تیری پرتاب کرد که از تنه ی . زال درخت ستبر کهنی را انتخاب کرد. پهلوان نشانی یافت، تیری انداخت، خودی نشان داد

. پس شاه پرسید چه کسی می تواند با زال برابری کند؟ پهلوانی داوطلب شد. آنگاه سپر و زوبین انداختن آزمودند. درخت کهنسال گذشت
گفتند خوشا پدری که یادگارش . صدای آفرین همه بلند شد. پسر سام در چشم بر هم زدنی او را از زین گرفت و بر زمینش انداخت

منوچهر اسب و سلیح، همراه زر و نقره به زال هدیه داد و در پاسخ . شاه و بزرگان شادمان به کاخ باز آمدند. فرزندی چون زال است
از چنان . زال بیامد، از آرزوی او آگاه شدم، همان که سام خواسته بود، بدو بخشیدم! نامه ی سام نوشت؛ ای پهلوان دلیر بی همتا

. باری شادمان نزد تو فرستادمش که بد روزگار از او دور باد. شیری جز بچه شیر نزاید

سیندخت . مهراب شاه، همسرش سیندخت را آفرین کرد. همین که خبر به کابل رسید، خروشی بر آمد و همه ی کابلستان شاد شدند
پس ایوان به گالب و می و مشک و عنبر بشستند و رودابه را به . شادان نزد رودابه آمد، داستان بگفت و او را به وصال زال مژده داد

همه ی کاولستان به رنگ و بوی آراسته شد و . کینه ها و کدورت ها از میان برفت. گوهرهای بسیار بیاراستند و بر تخت نشاندند
. جملگی آماده ی پذیرایی زال، فرزند سام شدند



مهراب نیز با ژنده پیالن آراسته و رامشگران . سام که می دانست زال بی تاب دیدار رودابه است، فرمود تا کوس زدند و به راه افتادند
همین که جمع به کابل . پهلوانان به گرمی یکدیگر را در آؼوش گرفتند و عزم کابل کردند. و درفش های رنگی به پیشباز سام و زال آمد

. گفتی که زمانه آرایشی دیگر دارد. رسید، آواز درای هندی از شهر برخواست

همه کاولستان شد آراسته                    پر از رنگ و بوی و پر از خواسته 

. سام به سیندخت گفت؛ تا کی می خواهی رودابه را پنهان نگهداری؟ سیندخت پاسخ داد اگر هوای دیدن آفتاب داری، باید رونما بدهی
. پس جملگی به ایوان شدند. سام گفت؛ هر چه آرزو داری بگوی

نگه کرد سام اندر آن ماه روی                  یکایک شگفتی بماند اندروی 

ندانست که ش چون ستاید همی                 برو چشم را چون گشاید همی 

زال و رودابه را به یک تخت نشاندند و سه هفته به . یزدان را ستایش کرد. چشم سام که به رودابه افتاد، شگفت زده بر جای ماند
همین که کاروان آنها به نیمروز رسید، سام تاج را . آنگاه سام همراه زال و رودابه عزم زاولستان کردند. شادی و می خواری سر کردند

. خود سوی گرگساران رفت که بیم داشت بد گوهران بار دیگر آشوب برپا کنند. به زال بخشید

به مادر گفت انگار که سنگی . شکم رودابه فربه، تنش سنگین و رخش زعفرانی رنگ شد. چندی نگذشت که میوه این پیوند به بار آمد
. به گمانم از این بار، جان سالم بدر نبرم که روز و شب فریادم بر لب است. با خود می کشم که میانش آهن است

همانا زمان آمده ستم فراز                      وزین بار بردن نیابم جواز 

چنان بد که یک روز زو رفت هوش          از ایوان دستان برآمد خروش 

رودابه نزار افتاده . زال بر بالین رودابه آمد. سیندخت موی و روی کند. فریاد از ایوان و کاخ برآمد. یک روز هوش از سر رودابه رفت
پر سیمرغ را . مجمری از آتش بیافروختند. شادمان شد. پس در آن به یاد سیمرغ افتاد. آب از چشمش روان گردید. قلب زال گرفت. بود

مرغ گفت؛ جای ؼم نیست که . سبب این همه رنج رودابه را پرسید. زال او را آفرین گفت. در یک آن مرغ حاضر شد. در آن انداختند
. نیرویی چون پیل دارد، قدی چون سرو، تنی چون پیل. فرزند رودابه شیری ست نامجوی

بیاور یکی خنجر آبگون                     یکی مرد بینادل پر فسون 

نخستین به می، ماه را مست کن           ز دل بیم و اندیشه را پست کن 

پس تهیگاه او را با خنجر . گفت رودابه را به می مست کنند تا درد را نفهمد. سیمرغ خنجری آبدیده و مردی دانا و خردمند طلب کرد
گیاهی را نشان داد تا با شیر و مشک بکوبند، بسایند و در سایه خشک کنند و . بدرند، کودک را بیرون بیآورند و آنگاه چاک را بدوزند

این بگفت و پری از بال خود به زال داد و دوباره پرواز . آنگاه پر سیمرغ را بر جای زخم بکشند تا همان دم بهبود بیابد. بر زخم بمالند
. جهانی، دیده پر خون، بر این کار نظاره می کرد که چگونه فرزند از پهلو به دنیا می آید. زال آنچه سیمرغ گفته بود، همه بکرد. کرد

. کودکی شیرفش، باال بلند و پیل تن. چنان کودک را بی گزند از پهلوی رودابه بیرون آوردند که همه شگفت زده ماندند

یکی بچه بد چون گوی شیرفش                به باال بلند و به دیدار کش 

رودابه شادمان به آن . کودک را نزد او آوردند. همین که چشم باز کرد، همه خدای را آفرین گفتند. شب و روزی رودابه مست خفته بود
. سرو باال خندید و از آن رو که رنجش بسر آمده بود، فرزند را رستم نام نهاد

برستم بگفتا، ؼم آمد به سر                    نهادند رستمش نام پسر 

هنگامی که هشت . همین که او را از شیر گرفتند به اندازه ی پنج مرد ؼذا می خورد. کودک تازه به دنیا آمده را ده دایه شیر می دادند
. ساله شد، قد و باالیش به بلندی یک سرو بود و همانند جدش سام، پهلوانی سترک شد

. افراسیاب شاه توران، به ایران لشکر کشیده بود و در سرتاسر ایران ترک تازی می کرد. در آن زمان پادشاه ایران زوطهماسب بود
حاال دیگر نوبت رستم است که بر و زور و فر خود را در . زال گفت دیگر کاری از دست من ساخته نیست. شاه به دنبال زال فرستاد

. نگهبانی از ایران نشان دهد



همین که سوار می شد، کمر اسب زیر بار تن سترگ . مشکل این بود که تا آن زمان هیچ اسبی نتوانسته بود وزن رستم را بکشد
گله های اسب بود که از . زال دستور داد هر کس اسب قوی اندام و چابکی دارد، بیاورد. پهلوان خم می شد و نمی توانست حرکت کند

رستم به پشت هر اسبی دست می کشید و فشار می داد، پشت اسب خم می شد و شکمش به . سرتاسر سیستان به زابل سرازیر شدند
خواست که کره اسب را با کمند بگیرد، مردی آواز داد؛ . تا این که چشم رستم به کره ای افتاد خوش رنگ و چابک. زمین می رسید

رستم نگاهی به مرد کرد و پرسید؛ این کره اسب از کیست که روی کپلش هیچ داؼی . به مال مردم دست درازی نکن! آهای پهلوان
چون از سه سال پیش که به دنیا آمده، پهلوانان زیادی چشم به او . نیست؟ مرد گفت؛ این کره ی مادرش است و نیازی به داغ ندارد

" رخش رستم"این است که ما اسمش را . اما هر پهلوانی دست به طرفش دراز کرده، مادرش هجوم آورده و مانع شده. داشته اند
همین که بطرفش رفت، مادیان نعره ای کشید و به سوی رستم حمله . رستم کمند انداخت و کره اسب را از گردن گرفتار کرد. گذاشته ایم

رستم کره را مهار . مادیان ایستاد، نگاهی به پیلتن کرد، سر به زیر انداخت و بطرؾ گله بازگشت. رستم فریادی از سینه برکشید. برد
گفت . رستم باز هم فشار داد اما کمر کره اسب هم چنان استوار بود. کرد، دستی به پشتش کشید و فشار داد اما کره خم به ابرو نیاورد

از مرد پرسید بهای این کره چقدر است؟ مرد گفت؛ بهای این کره . این اسبی ست که می تواند مرا با زره و خود و گرز و سنان بکشد
. رستم شاد شد. اگر رستمی و می توانی که سرزمین را آرام و استوار کنی، این کره از آن توست. اسب، معادل سرزمین ایران است

 .چند دوری با اسب زد، نگاهی به پدر کرد و فرمان داد تا سپاه آماده شود که فردا به میدان می رویم. گفت تا گلرنگ را زین کنند

بر آمد ز زاولستان رستخیز              زمین خفته را بانگ بر زد که خیز 

به پیش اندرون رستم پهلوان            پس پشت او سالخورده گوان 

چنان شد ز لشکر در و دشت و راغ     که بر سر نیارست پرید زاغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل دوم 

هفت خان 

روزی جادوگری از سرزمین مازندران در لباس رامشگران به درگاه کاووس آمد و گفت می خواهد با نؽمه های زیبا و شاد، بزم پادشاه 
.  جادوگر چنگ برگرفت و سرودها و نؽمه هایی مازندرانی سر داد. شاه اجازه داد رامشگر هنر خویش را نشان بدهد. ایران را گرم کند

که مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد 

که در بوستانش همیشه گل است به کوه اندرش الله و سنبل است 

هوا خوشگوار و زمین پر نگار به گرم و به سردش همیشه بهار 

نوازنده بلبل به باغ اندرون گرازنده آهو به راغ اندرون 

گالب است گویی به جویش روان همی شاد گردد ز بویش روان 

دی و بهمن و آذر و فرودین همیشه پر از الله بینی زمین 

سراسر همه کشور آراسته ز دیبا و دینار و از خواسته 

بتان پرستنده با تاج زر همه نامداران به زرین کمر 

بر و بوم مازندران آباد که بوستانش همیشه پر گل است و در کوهستانش، همه جا الله و سنبل است، هوایش خوشگوار و همیشه 
...  بهار، پرندگان به باغ و چرندگان به دشت، همیشه ی سال، همه جایش پر گل و الله است و انباشته از ثروت و دینار 

مازندران سرزمین . همین که کاووس این تعریؾ ها از مازندران بشنید، هوس کرد تا به آنجا لشکر بکشد و آن سرزمین آباد را فتح کند
چون پهلوانان و بزرگان ایران از نیت کاووس باخبر شدند، موی بر اندامشان راست . دیوان و جادوان بود، جایی دور از مرز ایران بود

. گفتند؛ مگر این شاه، دیوانه است؟ چگونه می خواهد سپاه به سرزمین دیوان و جادوان برد. شد

که جمشید، با تاج و انگشتری  به فرمان او مرغ و دیو و پری 

ز مازندران یاد، هرگز نکرد  نجست از دلیران دیوان نبرد 

فریدون پر دانش و پر فسون  همین را روانش نبد رهنمون 

بزرگان گفتند اگر جنگ با دیوان و فتح مازندران کار خردمندانه ای بود، جمشید و فریدون که بسیار برتر و سرتر از کاووس بودند، به 
اما هیچ کدام از نامداران جرات نداشت تا . پس  گفتند که شاه می خواهد خود و سپاه و ایران را نابود کند. فکر این کار می افتادند

طوس گفت؛ بهتر است به دنبال زال بفرستیم که او پیری ست دانا و شاید کاووس از او حرؾ شنوی . کاووس را از این اندیشه باز دارد
نامداران برای زال پیام فرستادند که کاووس هوس جنگ مازندران کرده، هرچه زودتر رنج راه را به خود هموار کن و به . داشته باشد

. پایتخت بیا که تنها تو می توانی شاه را از این فکر نابخردانه  باز داری

گفت باید بهر شکلی شده خود را به پایتخت برسانم و  کاووس را از این کار . همین که خبر به زال پیر رسید، هوش از سرش پرید
چون زال به پایتخت رسید، طوس و گودرز کشواد و گیو و خرداد و گرگین و بهرام نیو و همه ی پهلوانان، گرد او را گرفتند و . بازدارم

پس گفت؛ چه شده که رنج این . کاووس از زال جویای احوال شد، از خانواده و فرزندش رستم پرسید. جملگی به خدمت شاه رسیدند
از . راه بر خود هموار کرده ای و به دیدار ما آمده ای؟ زال گفت؛ تو پادشاه جهانی، تاج خسروی بر سر داری، ما همه فرمانبردار توایم
هیچ . من عمری گذشته، سرد و گرم روزگار چشیده ام، پادشاهان بسیار دیده ام، از جمشید و فریدون و کیقباد و دیگران بسیار شنیده ام

مازندران پر از طلسم . آنجا النه ی جادوان و دیوان است. کدام از آنها با آن کبکبه و دبدبه ای که داشتند به فکر فتح مازندران نیفتادند
از جنگ با دیوان مازندران . باید به هزار نیرنگ و افسون آراسته باشی. و بند و جادوست که با زور بازو نمی توان از آنها گذشت

از من بشنو و . نتیجه ای جز این نخواهی گرفت که خود و سپاهت را به کشتن بدهی و سبب آن بشوی که دیوان، ایران را ویران کنند
. این اندیشه را از سر  بیرون کن

این .  سر به آسمان می سایم و چه و چه هستم.کاووس گفت از تدبیر و رای تو بی نیاز نیستم، اما من از فریدون و جمشید بسی برترم
آنان . دیوان کی اند؟ جادوان کدامند؟ دمار از روزگار همه شان بر می آورم و همه را نابود می کنم. را به شما و جهان نشان خواهم داد



تو و رستم و دیگر . این دیوان که شما را به وحشت می اندازند، پیش من هیچ ارزشی ندارند. را وادار می کنم به ایران باج بدهند
. پهلوانان پاسدار ایران باشید، من با سپاه به مازندران می روم، همه ی دیوان را نابود می کنم و باز می گردم

مباد . امیدوارم همه چیز همان گونه که تو می گویی و می خواهی، به سرانجام برسد. زال گفت؛ پادشاه تویی و ما همه فرمانبرداریم
بزرگان و . زال اندوهگین از پیش کاووس بیرون آمد. روزی که به یاد گفته ی امروز من بیافتی و از کرده ی خود پشیمان بشوی

. پهلوانان او را سپاس گفتند و دعای خیر بدرقه ی راهش کردند

همین که سپیده . طوس و کشواد و نیو، سپاه را آماده کردند. همین که زال برفت، کاووس فرمان داد بار و بنه ببندند و سپاه را بیارایند
کاووس و سپاهیان سی شبانه روز، یکسره تاختند و تنها ساعتی در . بردمید، سپاه ایران در دو گروه، از میمنه و میسره حرکت کرد

خان گستردند و شب و روزی در . همین که سپاه ایران به مرز مازندران رسید، کاووس فرمان استراحت داد. تاریکی شب آرمیدند
پس کاووس، گیو را گفت تا دو هزار سوار چابک اختیار کند و به اولین آبادی که می رسد، هر جنبنده ای را . آسایش و عیش گذراندند

گیو به فرمان شاه گردن نهاد و به نخستین شهر مرزی که رسید، آب و آبادی را بر سر مردم . نابود کند، شهر را ؼارت کند و باز گردد
. خراب کرد، شهر را با خاک یکسان کرد و بازگشت

اگر دیر بجنبید، . برای دیوان پیام داد که سپاهی از ایران آمده و چنین و چنان کرده. دلش به درد آمد. خبر به پادشاه مازندران رسید
. دیوان پیام دادند که خیالت آسوده باشد. ایرانیان دشت آبادی در مازندران باقی نخواهند گذاشت

کاووس، سرمست از ضربه به دیوان، همراه  سپهداران ایران گرم عیش و نوش بود که ناگهان همه جا . بشنو از اردوی سپاه ایران
توفان آمد و سپاه تار و مار شد و هر کس به گوشه ای افتاد و زر و مال . انگاری نور از جهان رخت بربست. پیش چشمشان سیاه شد

چنان تاریکی همه جا را  گرفت که هیچ . همه ی ایرانیان در تاریکی و گرسنگی و تشنگی ماندند. و تخت و سالح لشکر به تاراج رفت
شاه و سپاه، یک هفته در تاریکی و گرسنگی و بی . هیچ کس نمی دانست کجاست و چه بر سرش آمده. کس از هیچ کس خبر نداشت

. خبری ماندند

به هشتم بؽرید دیو سپید  که ای شاه بی بر، بکردار بید 

همی برزنی را نیاراستی  چراگاه مازندران خواستی 

همی نیروی خویش را، پیل مست  ندارد، نگردد ازو مور پست 

چو با تاج و با تخت نشکیفتی  خرد را بدین گونه بفریفتی 

کنون آنچ اندر خور کار توست  دلت یافت آن آرزوها که جست 

تاج و . پیل مست هم مورچه ای را زیر پای خودش پست نمی کند. در عمرت یک محله آباد نکرده ای! دیو گفت؛ هان ای شاه بی خرد
به آرزویی که می خواستی، ! اینک بفرما. آرزو داشتی به مازندران بیایی و سرزمین ما را تسخیر کنی. تخت، هوش از سرت برگرفته

پس دیو، سپاهی یگماشت تا کاووس و لشکر ایران را زیر چشم داشته باشند و خود برفت و به شاه مازندران پیؽام داد که . رسیدی
. زمانی زنده می مانند تا به سزای رفتار خودشان برسند. خیالت آسوده باشد، شاه ایران و لشکرش در بند من اند

به او گفت نزد زال می روی و به او خبر می دهی که چه بر سر . کاووس یک سپاهی جلد و بلد برگزید و شبانه روانه ی سیستان کرد
. ما آمده است

چو از پندهای تو یاد آورم  همی از جگر، سرد باد آورم 

نرفتم به گفتار تو هوشمند  ز کمی خرد، بر من آید گزند 

.  اگر دیر بجنبی از تخت و بخت ایران و سپاه، چیزی بر جای نمی ماند. گفت که پند تو را نشنیدم و روزگارم سیاه شد

همین که خبر به زال رسید، رستم را نزد خود خواند و به فرزند گفت؛ اگر چه شاه به پند من گوش نکرد اما امروز همه ی ایرانیان در 
بی درنگ رخش را زین کن و خود را به . روا نیست ما در امن و آسایش بنشینیم و دست روی دست بگذاریم. بند دیو سپید گرفتارند

یکی راهی . رستم پرسید؛ چگونه می توانم بی لشکر به مازندران برسم؟ زال گفت؛ از اینجا تا مازندران دو راه هست. مازندران برسان
راه دوم از . که کاووس رفت، که بسیار دراز است و بیم دارم تا تو به مازندران برسی، دیوان شاه و سپاه را از دم تیػ گذرانده باشند

در این راه دیو و جادو، درنده و خزنده، بیابان و تشنگی و گرسنگی، . کوتاه اما بسیار پر خطر است. کوه و دره و بیشه می گذرد
اگر به امید یزدان باشی، یاری ات می کند تا از گرفتاری ها به سالمت بگذری و به . تاریکی و سرما و هزار گرفتاری دیگر هست



زال، فرزند را در آؼوش گرفت، اشک از چشمانش سرازیر شد، دعای خیر خواند . رستم پذیرفت و آماده ی رفتن شد. مازندران برسی
. رستم سوار بر رخش، راهی مازندران شد. و از یزدان خواست تا رستم از این سفر پر خطر به سالمت باز گردد

خان اول 

. به بیشه ای رسیدند. همچنان می تاخت تا رخش تشنه و مانده و پهلوان سخت گرسنه شد. رستم راه دو روزه را یک روزه می پیمود
. لگام از اسب برگرفت و در کنار نیستانی آرمید. کبابی ساخت و بخورد. رستم گوری دید، اسب تاخت، کمند انداخت و گور را شکار کرد

ساعتی نگذشته بود که شیری ژیان، یال از بنا گوش در رفته، بر سر راه کنام خود، مرد پیل تنی را خفته دید و اسبی را که در آن 
شیر، حیران که این گستاخ کیست که با سر نترس، خود را تا اینجا و در این بال انداخته، نخست به جانب ی رخش . نزدیکی می چرید

.  همین که به نزدیکی اسب رسید، گلرنگ ؼرشی کرد، بر سر دو پا ایستاد و با تمام نیرو با دو دست بر سر و شانه ی شیر زد. رفت
آنقدر بر سر و روی شیر زد تا حیوان . فرصت نداد تا شیر به خود بیاید، بار دیگر بر سر دو پا ایستاد و با دو دست بر سر شیر کوبید

جسد شیر هیوال را دید که نیمی از بیشه را . از صدای شیهه و سم رخش و ؼریدن شیر، رستم از خواب گران بیدار شد. از پای افتاد
تهمتن سخت خشمگین شد و بر رخش توفید که چه کسی به تو گفت با شیر . پوشانده، زیر دست و پای رخش افتاده و در دم مرگ است

گالویز شوی؟ اگر تو را دریده بود، من با این کمند و تیر و نیزه و سنان و خود و گرز، چگونه خود را پیاده از این برهوت بیرون می 
کشیدم و به مازندران می رساندم؟ 

خان دوم 

هر چه رخش و سوار پیشتر می رفتند، تؾ .  همین که خورشید سر بر زد، رستم رخش را زین کرد و در برهوت بیابان به راه افتاد
اسب به سختی می . هنوز نیمی از روز نرفته بودندن که تشنگی بر سوار و مرکب چیره شد. گرما و خورشید، بیشتر و بیشتر می شد

دو . ساعتی نگذشته بود که رخش از رفتن باز ماند. تلو تلو خوران تن خود را بر شن داغ می کشید. رستم پیاده شد. توانست راه برود
نمی دانست کجاست، به کدام . چشم های رستم دیگر توان دیدن نداشت. دستش از توان افتاد، خم شد و با تمامی تن روی شن داغ افتاد

تهمتن ناامید از زندگی، با . گویی که قرص خورشید باالی سرش ایستاده و در کوره ی گرم خود می دمد. سو می رود و چه باید بکند
خدای خویش راز و نیاز کرد؛ پروردگارا، اگر از رنج من در گرمای این بیابان برهوت خشنودی، نشانه ی آن است که در آن گیتی 

اگر مرا یاری . تو همه جا یار و یاور من بودی. تو خود می دانی که به دنبال رهایی کاووس از چنگ دیوان هستم. آسایش خواهم یافت
دیگر توانی در دست . پهلوان همچنان که می رفت و نیایش می کرد، بر خاک افتاد. ندهی چنین می فهمم که به راه درست نمی روم

در یک لحظه . تن سنگینش را روی شن داغ می کشید. لبانش از تشنگی چاک چاک شده بود. هایش نمانده بود تا از خاک داغ جدا شود
به  . اما صدای کشیده شدن سم میش، بر روی شن به گوشش خورد. رستم فکر کرد، خیالی بیش نیست. میشی دید که از کنارش گذشت

تهمتن . میش، آرام از رستم دور می شد. در تمام این بیابانی که نه سر داشت، نه پایان، تنها یک جنبنده دیده می شد. اطراؾ نگاه کرد
به کمک شمشیر، از جای برخاست و تن مانده را به سختی به دنبال میش کشید، به . با خود گفت؛ بی تردید، این میش  آبشخوری دارد

. این امید که به آبشخور حیوان برسد

ناگهان در چند قدمی، . دیگر توان نداشت تا تن خود را به دنبال میش بکشد. رستم کم کم از همه چیز ناامید شده بود. ساعتی گذشت
چند گامی پییش تر، میش را دید که به آب چشمه رسید و سر در آن فرو کرد و . نخست فکر کرد سراب است. چشمه ای از آب زالل دید

کمی . خود را به چشمه رساند. میش را دعا کرد که باعث نجاتش شده. رستم به خاک افتاد و یزدان را سپاس گفت. به نوشیدن پرداخت
زین از رخش برگرفت و او را . اسب را بر سر چشمه آورد. لحظه ای آسود، پس از جا برخاست و به دنبال رخش رفت. آب خورد

کمان برداشت و به . آنگاه احساس گرسنگی کرد. همین که هر دو سیراب و سر زنده شدند، تهمتن ساعتی بیارمید. شست و شو داد
پیش از این که در سایه . پس  بر سر چشمه باز گشت و آب سیری بخورد. گوری زد، بر آتش گرم بریان کرد و خورد. دنبال شکار رفت

دیگر نبینم که خود به . ی بوته ای دراز بکشد، رو به رخش کرد و گفت؛ اگر حیوانی، ددی، درنده ای یا دشمنی پیدا شد، مرا بیدار کن
. پس سر بر زین گذاشت و در خواب خوش و سنگینی فرو رفت. تنهایی با دشمن گالویز شوی

خان سوم 

اژدها حیران از این . چشمش به پیل تنی خفته افتاد و اسبی که در کناری آرامیده است. چون لختی از شب گذشت، اژدهایی پدیدار شد
در همین ! این کیست که جرات  کرده و به این طرؾ ها آمده. منظره، با خود گفت؛ همه کس می داند که این دشت، جایگاه من است

به شتاب به بالین رستم آمد و سم بر زمین زد تا پهلوان را . زمان چشم رخش به اژدها افتاد و چهار ستون تنش شروع به لرزیدن کرد
رستم خشمگین بر سر رخش . اژدهای جادو ناپدید شده بود. تهمتن سراسیمه نگاهی به دور و اطراؾ انداخت، اما چیزی ندید. بیدار کرد

. فریاد کشید؛ چرا مرا بیدار کردی؟ و دوباره به خواب رفت

اسب، بار دیگر سم بر زمین کوفت و رستم را . همین که چشم رستم گرم شد، اژدهای افسونگر از تاریکی بیرون آمد و عزم رخش کرد
رو به رخش کرد و گفت؛ اگر این بار مرا بیهوده بیدار کنی، با . تهمتن آنچه در اطراؾ بیشه گشت، جز تاریکی چیزی ندید. بیدار کرد

. پس دراز کشید و برای بار سوم به خواب رفت. یک ضربه ی شمشیر، سر از تنت جدا می کنم



رخش که اژدها را دید، ترس به جانش افتاد، اما شهامت بیدار . همین که چشم رستم گرم شد، اژدها بار دیگر از کمینگاه بیرون آمد
همین که اژدها به نزدیکی رخش رسید، گلرنگ بار . از سوی دیگر به تنهایی توان جنگ با اژدها را نداشت. کردن ی رستم را نداشت

رستم سراسیمه از خواب پرید و پیش از آنکه اژدها بتواند خود را در تاریکی پنهان . دیگر با سم خاک را زیر و زبر کرد و شیهه کشید
تهمتن . اژدها به رستم هجوم برد. چنان فریادی از جگر کشید که سراسر بیابان لرزید. کند، چشمش به آن درنده ی ؼول پیکر افتاد

. پس به اژدها گفت؛ نامت را بگو که هیچ کس بی نام، به دست من کشته نمی شود. شمشیر کشید و بر هر چه جادوست نفرین کرد
بهتر آن که  تو خود نامت را . سرتاسر این دشت ماوای من است. اژدها گفت کسی از چنگال من رهایی ندارد تا نام من به یادش بماند

اژدها نگذاشت حرؾ . تهمتن گفت؛ من رستم، پسر زال، نواده ی سام نریمانم. بگویی که به زودی مادرت از زاییدنت پشیمان خواهد شد
رخش دید این حرامزاده حیوان عجیب، . رستم جای تهی کرد و به گردن حیوان آویخت. رستم تمام بشود، به پیلتن حمله ور شد

پیش رفت و با دندان کتؾ اژدها را گرفت و با تمامی . وحشت کرد مبادا تهمتن در چنگال اژدها نابود شود. زورمندتر از رستم است
در دم شمشیر برگردن اژدها زد و سر آن نابکار را . چشم رستم بر این کار خیره ماند. توان، گوشت و پوست شانه ی او را از هم درید

چند لحظه ای در هوا ماند و سپس هم چون کوهی بر خاک افتاد و بیابان را با تن خویش، فرش . زهر از تن اژدها جاری شد. بیانداخت
پس با . رستم از این هیبت و این زهر و خونابه که از حیوان فواره می زد، بر خود لرزید. خون زهرآگین از تن اژدها فواره می زد. کرد

شتاب خود را به آب انداخت، سر و تن بشست و یزدان پاک را ستایش کرد و آفرین گفت که این زور و توان به او داده تا بتواند از 
 .تهمتن پس از شستن تن و نیایش یزدان، زین بر رخش نهاد و به راه افتاد. چنگ این اژدهای سهمگین جان سالم به در برد

خان چهارم 

همه جا چون بهشت بود؛ درختان گشن، گیاهان زیبا و آبی روان . رستم و رخش، نیم روزی راه سپردند تا به دشتی سبز و خرم رسیدند
ساعتی نرفته بود . گفتی بهشت برین همین جا بود. رستم هر قدم  پیش رفت، از زیبایی و خرمی دشت، بیشتر در حیرت می شد. و زالل

به هر . هم چنان در شگفتی، از اسب پیاده شد. خوانی گسترده دید؛ از مرغ بریان و نان و نمک و می لعل. که به سر یک چشمه رسید
کنار سفره، چشمش به . زین از رخش بر گرفت و بر نان و سفره و می، شگفت زده می نگریست. سو نگاه کرد، جنبنده ای ندید

: بنشست، تنبور به دست گرفت و خواند.  تنبوری افتاد

که آواره و بدنشان رستم ست  که از روز شادیش، بهره کم ست 

همه جای جنگست میدان اوی  بیابان و کوهست بستان اوی 

همه رزم با شیر و با اژدها  ز دیو و بیابان نیابد رها 

می و جام و بویا گل و میگسار  نکرده ست بخشش ورا کردگار 

همیشه به جنگ نهنگ اندرست  و گر با پلنگان به جنگ اندرست 

ناگهان دختری ماهروی و خوش . رستم به آواز، از بد روزگار نالید که همه ی عمر در جنگ و رزم بوده و هرگز از بزم بهره ای نبرده
رستم در دل، دادار . اندام، با عطر و بویی دل انگیز از گوشه ای هویدا شد، به آرامی کنار رستم نشست و به مهربانی در او نگریست

ماهروی زیبا جامی از می . پاک را ستایش کرد که دور از سرزمین و در نزدیکی مرز جادوان، چنین نعمت های فراوان نصیب او کرده
ناگهان چهره ی پری دگرگون گشت و رنگ رخسارش  به . رستم نام یزدان بر زبان راند و خدای را ستایش کرد. به دست رستم داد

. جام می بر زمین گذاشت و به چشم بر هم زدنی کمند بر اندام زن انداخت و او را کت بسته گرفتار کرد. تهمتن بدگمان شد. سیاهی رفت
پریروی در میان کمند و پیش روی رستم به شکل گنده روی سیاه چهره ی بد ! فریاد زد؛ کیستی؟ اصلت از کجاست؟ خود را بنمای

رستم دریافت که این عجوزه، جادوست که خود را به صورت فرشته درآورده و چون تاب شنیدن نام یزدان ندارد، همین . هیبتی درآمد
رستم به چشم بر هم زدنی شمشیر برکشید و عجوزه را به دو نیم کرد و از . که پهلوان ایزد را یاد کرد، چهره ی واقعی او نمایان شد

. شر خناس رها شد

. میانش به خنجر به دو نیم کرد  دل جاودان زو پر از بیم کرد

خان پنجم 

دو روزی از خان چهارم گذشته، در میانه ی روز سوم، آفتاب پنهان شد و تاریکی کم کم همه جا را گرفت، چنان ظلماتی شد که چشم، 
. چشم را نمی دید

شب تیره چون روی زنگی، سیاه  ستاره نه پیدا، نه خورشید و ماه 

تو خورشید گفتی به بند اندرست  ستاره به خم کمند اندرست 



تهمتن . زمانی به اندازه ی هزار سال گذشت تا کم کم روشنایی رسید. رستم اختیار به دست رخش داد تا اسب، آرام راه خود را پیدا کند
پهلوان زره و لباس را که از عرق خیس بود، از تن . دشتی دید همه جا سرسبز،  با آب های روان، گویی بر زمین پرنیان گسترده باشند

. زین از رخش برداشت، اسب را در دشت رها کرد و خود بر سبزه آرمید. خوابی عمیق او را در گرفت. درآورد و بر آفتاب افکند

با پا به تن پهلوان کوبید و فریاد زد؛ . رستم را دید که بر سبزه دراز کشیده. به دنبال سوار گشت. دشتبان اسبی دید، رها شده در دشت
تو کیستی که اسبت را در چمن رها کرده ای؟ چه کسی به تو اجازه داده  تا از سبزه ای که خود نکاشته ای، استفاده کنی؟ رستم از 

دشتبان . برجست و دو گوش دشتبان را گرفت، تکانی داد و هر دو را از بیخ بکند و کؾ دستش گذاشت. خشمگین شد. خواب پرید
با شنیدن نام او موی بر اندام هر جنبنده ای . اوالد، پهلوانی بود مالک آن دشت پهناور. رفت" اوالد ـ دیو"گوش بریده، نزد ارباب خود 

داستان پهلوان ؼریبه را برای . در آن ساعت اوالد به دنبال شکار شیر بود که دشتبان با بناگوش خونین از راه رسید. راست می شد
اوالد سر اسب را بگردانید و با جمعی از سپاهیانش به سوی مرد گستاخی که گوش های دشت بانش را کنده بود، . ارباب خود بگفت

همین که به رستم رسید، پرسید؛ نامت چیست؟ از کجا آمده ای؟ شاه تو کیست که چنین گستاخ و بی پروا به این دشت آمده ای؟  . تاخت

چنین پرخاشگر پیش من آمده ای، انگار که پشتت به . رستم گفت؛ تو کیستی که نام مرا نشنیده ای؟ نامی که ابر و باد از آن هراسانند
همین که اوالد خواست به خود تکانی بدهد، رستم شمشیر ! مادری که تو را زاییده، کفنت را هم به زودی خواهد دوخت. آسمان است

آنگاه به سوی اوالد هجوم برد، کمند انداخت و دو بازوی اوالد را . بگرداند و در لحظه، سر از تن دو سوار پیشرو سپاه اوالد، جدا کرد
پس دیو را از اسب به زیر کشید، باالی سرش ایستاد و گفت؛ اگر راست بگویی که از اینجا چگونه می . در چشم بر هم زدنی ببست

اگر . اما خدا به فریادت برسد اگر دروغ بگویی. شود به منزلگاه دیو سپید، جایی که کاووس شاه در بند است، رسید، با تو کاری ندارم
. راه درست را به من نشان بدهی، عهد می کنم پادشاهی مازندران به تو بسپارم

هم جایگاه دیو سپید را به تو نشان می دهم و هم جایی را که . تو را به آنچه می خواهی می رسانم. اوالد گفت مرا نکش و آرام باش
از آنجا تا منزلگاه دیو سپید، صد . پس گفت از اینجا تا جایی که کاووس در بند است، صد فرسنگ راه است. کاووس شاه در بند است
دره ای هست . بر سر راه تو دو صد چاه هست که تهشان پیدا نیست. راهی بسیار سخت و دشوار و پر خطر. فرسنگ دیگر راه هست

، یکی از دیوان "کوالد ؼندی"دوازده هزار دیو جنگی در چاهسار، پاسبانی می دهند که . که پرنده جرات ندارد بر آسمانش پرواز کند
بلندی کوالد دیو، به ده رسن می رسد و اندامش به یک . نگهبانان اویند" سنجه"و " بید"پهلوان، سپهدار آنهاست و پهلوانانی چون 

از او هم که بگذری، دشت . با اندامی که تو داری و با این سنان و تیر و کمان، نمی توانی با کوالد دیو برابری کنی. کوه می ماند
است که در " کُنارنگ دیو"نگهبان این دشت سنگالخ، . سنگالخی پیش رو داری که هیچ چرنده و پرنده ای دل گذشتن از آن را ندارد

از آنجا که بگذری، رودی هست که دو فرسنگ پهنا دارد و هیچ جنبنده ای نمی تواند از آب خروشان . سپاهش هزار دیو پهلوان دارد
تا به شاه مازندران برسی، راه دراز و سختی در پیش .  پس از رود، دشت سگسار است که تا سی صد فرسنگ ادامه دارد. آن بگذرد

به باروی شهر مازندران، . بیش از شش صد هزار سوار در جاهای مختلؾ نگهبانی می دهند و از همه چیز پاسداری می کنند. داری
باید تنت از آهن باشد و چون کوه استوار باشی تا به تنهایی . لشکری با سلیح گران همراه هزار و دویست پیل جنگی نگهبانی می دهند

. به آنجا برسی

کسی تاب برابری با مرا ندارد که یزدان . رستم خندید و گفت؛ با من می آیی تا ببینی که از یک تن، بر آن دیوان نامدار چه خواهد رسید
 .تو تنها جای کاووس شاه را به من نشان بده و فقط تماشا کن. دیوان همین که مرا ببینند، قالب تهی می کنند. یاور من است

خان ششم 

، جایی که "اسپروز"شب تیره و روز روشن تاخت تا به دامنه ی کوه . چون رستم بر اسب نشست، دیگر لحظه ای آرامش نداشت
همین که شب به نیمه رسید، خروش از همه ی . روز را در دامنه ی کوه به آرامش گذراند. کاووس و ایرانیان گرفتار بودند، رسید

رستم از اوالد پرسید؛ این نشانه ی چیست؟ اوالد گفت؛ دیوان یک سوم . همه جا آتش افروختند و بانگ برداشتند. سرزمین برخاست
همین . رستم اوالد را سخت، به درختی بست و ساعتی آرمید. اینک زمانی ست که بیدار شده اند. شب را می خوابند و بقیه را بیدارند

که صبح شد، رستم برخاست، لباس رزم پوشید، اوالد را همان جا بسته گذاشت و خود نعره زنان و ؼیه کشان، یکراست به خیمه و 
رستم که در کمین بود، به . دیو همین که صدای خروش و ؼریو را شنید، بیرون آمد تا ببیند چه خبر است. رفت" ارژنگ دیو"خرگاه 

دیو جماعت که کار رستم . چشم بر هم زدنی دیو را گرفت، به هم ماالند، سر از تنش جدا کرد و میان لشکر مات و مبهوت دیوان انداخت
بی اینکه پروای یکدیگر داشته باشند، هر که می . هر کس به سویی گریخت. و سر ارژنگ دیو را دیدند، ترس به دل هاشان افتاد

. رستم شمشیر کشید و پیش از این که دیوان از چنگش بگریزند، تنی از آنان را به خاک انداخت. خواست جان خود از معرکه به در برد
اوالد را از درخت باز کرد و او را پیاده پیش انداخت و گفت؛ مرا . پس به کوه اسپروز بازگشت. آنگاه منتظر بماند تا روز به نیمه رسد

. به جایی ببر که کاووس و ایرانیان زندانی اند

روزگار بد ما . کاووس به پهلوانان گفت؛ این صدای رستم است. همین که به برج و بارو رسیدند، رستم خروشی برکشید و نعره ای زد
کاووس گفت؛ باید . جملگی پهلوان را در آؼوش کشیدند و شادی بسیار کردند. رستم خود را به کاووس و یاران رسانید. به انجام رسید

. بجنبیم و راهی شویم که اگر دیو سپید با خبر شود که چه بر سر ازرنگ دیو آمده، لشکر دیوان جمع شوند و دیگر راه گریزی نیست
باید از هفت کوه پیش رویت . مگر یزدان یارت باشد و او را از پای در آوری. پس به رستم گفت؛ تو به طرؾ جایگاه دیو سپید برو



چشم همه ی ما تار شده و بینایی . دیو سپید بر ؼاری با نگهبانان بسیار، خانه دارد. دیوان همه جا هستند و سپاهی بسیار است. بگذری
رستم پیش از آن که به راه افتد، گفت؛ اگر پیروز شدم، یزدان یارتان . داروی چشم ما جگر دیو سپید است. مان را از دست داده ایم

. خواهد بود و گرنه باید هر طور شده خود را نجات دهید که اینجا روزگارتان سیاه خواهد شد

خان هفتم ـ جنگ با دیو سپید 

همین که به منزلگاه دیو سپید رسید، خود را در . از هفت کوه گذشت. رستم، کمر بسته به جنگ، با سری پر از کینه به راه افتاد
چه می گویی؟ اوالد . اکنون کار سخت شده. به اوالد گفت؛ تا به حال هر چه از تو پرسیده ام، راست گفته ای. محاصره ی دیوان دید

رستم شتاب نکرد . همین که خورشید بر آید، دیوان به خواب می روند و بخت تو بیشتر است. گفت؛ در تاریکی نباید به دیوان حمله کنی
همین که به دروازه ی ؼار رسید، . پس دست و تن اوالد را ببست، خود بر پشت اسب نشست و راه افتاد. و تا دمیدن خورشید، آرمید

تا خواستند از جای بجنبند، سر و تن بسیاری از دیوان از دم تیػ تهمتن . شمشیر از نیام کشید و یک راست به قلب لشکر دیوان زد
پیش از . بسیاری شان قدرت برابری با رستم را در خود ندیدند و گریختند. دیوان مات و مبهوت به این پهلوان خیره مانده بودند. گذشت

هیچ چیز دیده نمی شد، . ناگهان خود را در ظلمات چاهی دید. آنکه سپاه دیوان به خود آید، رستم خود را به جایگاه دیو سپید رساند
تن و . کوه بزرگی دید که به طرفش حرکت می کند. زمانی گذشت تا چشم رستم به تاریکی عادت کرد. همه جا پر از تیػ و خار بود

با . دل تهمتن لرزید. گویی دست هایش را از آهن ساخته بودند. رستم دریافت که این دیو سپید است. صورتی مانند برؾ سفید داشت
تیػ از میان کشید، یزدان پاک را یاد کرد و پیش از آن که دیو، دستی به سویش دراز کند، شمشیر ! خود گفت این دیگر چه هیبتی ست

. دیو ؼرید و با رستم درآویخت. ران و ساق دیو از تنش جدا شد. را با تمامی قدرت به باالی ران دیو زد

همی پوست کند این از آن، آن ازین  همه گل شد از خون سراسر زمین 

دیو سپید با خود گفت اگر از چنگ این اعجوبه . رستم با خود گفت اگر امروز از این مهلکه جان به در بردم، تا جاودان زنده خواهم بود
رستم زیر خم دیو را گرفت، بار دیگر یزدان را به نام خواند، دیو را از . جان به در ببرم، در مازندران یک ایرانی زنده نخواهم گذاشت

جا کند و با تمامی قدرت به زمین زد و پیش از آنکه دیو به خود آید، خنجر از میان کشید و پهلوی دیو سپید را درید و جگرش را زنده 
به دیو که پیش . تهمتن تا زانو در زهراب خون دیو فرو شده بود. تمامی ؼار، یکسره از کشته ی دیو پر شد. زنده از شکم بیرون کشید

همین که . یزدان را سپاس گفت و از ؼار بیرون آمد. لختی در حیرت ماند. آنچه می دید را باور نداشت. رویش افتاده بود نگاهی انداخت
رستم بند از اوالد باز . گفت؛ امیدوارم پیمان خود را فراموش نکرده باشی. به پایین کوه رسید، اوالد، جگر دیو سپید را در دست او دید

. جگر خونین دیو سپید را به کاووس داد تا به چشمش بمالد. کرد و یک راست به اردوی ایرانیان، نزد کاووس تاخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل سوم 

رستم و سهراب 

اگر مرگ داد است، بیداد چیست          ز داد این همه بانگ و فریاد چیست  

بدین پرده اندر، تو را راه نیست          از این راز، جان تو آگاه نیست 

آنجا به . های مرز توران رفت سوار بر رخش شد و یکه و تنها به دنبال شکار تا نزدیکی. روزی از روزها رستم بسیار اندوهگین بود
از خار و خاشاک و شاخ و برگ درختان آتشی افروخت و از تنه ی یک درخت، سیخی . ای از گور برخورد و نره گوری شکار کرد گله

آنگاه رخش را در چمن زار رها کرد تا بچرد و خود سر بر زین . نره گور را بر آتش بریان کرد و یک تنه آن را خورد. درست کرد
.  اسب، در خواب خوش فرو رفت

با خودش گفت؛ زشت است . به دنبال رخش، همه جا را گشت اما از رخش خبری نبود. همین که رستم از خواب بیدار شد، اسب را ندید
پس لباس و سلیح از تن در آورد و جایی در همان بیشه پنهان کرد و قدم . که با گرز و شمشیر و ببر بیان، پیاده و بی اسب راه بیافتم

.  همین طور در جست و جوی رخش، پیاده از مرز گذشت و به شهر سمنگان رسید. به راه گذاشت

چو نزدیک شهر سمنگان رسید         خبر زو به شیر و پلنگان رسید 

که آمد پیاده گو تاجبخش                  به نخجیرگه، زو رمیده ست رخش 

همگی به پیشباز رستم آمدند و او را به جان و دل پذیرا . شاه و بزرگان شهر چون خبر آمدن رستم را شنیدند، سخت بیمناک شدند
. ها آمده؟ رستم که مهربانی آنها را دید، داستان گم شدن رخش را حکایت کرد پرسیدند چه شده که تهمتن بی  خبر به این طرؾ. شدند

رستم را به مهمانی دعوت کرد و گفت که خیال پهلوان آسوده باشد که اسبش را از زیر سنگ هم شده پیدا . دل شاه سمنگان آرام گرفت
ی بزرگان سمنگان که  همه. جشنی بزرگ، با خوردنی و آشامیدنی فراوان بر پا شد. رستم دعوت شاه سمنگان را پذیرفت. خواهد کرد

.  مشتاق دیدار رستم بودند، در جشن حضور یافتند

گسارنده ی باده و رودساز               سیه چشم و گلرخ بتان طراز 

نشستند با رودسازان بهم                 بدان تا سپهبد نباشد دژم 

آن . پس از سور و سات و باده خواری، خوابگاهی سزاوار تهمتن حاضر کردند. برای این که رستم دلگیر نباشد، همه چیز فراهم کردند
. را به مشک و گالب آراستند و رستم به خوابگاه رفت

چون ساعتی از شب گذشت و سیاهی گسترده شد، در پرده گاه رستم آهسته باز شد و کنیزی با شمعی عطرآلود در دست، خرامان وارد 
.  شد

پس پرده اند یکی ماهروی               چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی 

به باال به کردار سرو بلند                 دو ابرو کمان و دو گیسو کمند  

روانش خرد بود و تن جان پاک          تو گفتی که بهره ندارد ز خاک 

رستم بر آن چهره و قد و بالیی . انگار که فرشته  ای از آسمان نازل شده باشد. در پس کنیزک، ماهرویی زیبا به خوابگاه رستم وارد شد
پرسید؛ کیستی؟ نامت چیست؟ . در این اندیشه بود که خواب می بیند یا بیدار است. در دل به این همه زیبایی آفرین گفت. زیبا خیره ماند

در این تیرگی شب اینجا چه می خواهی؟  

چنین داد پاسخ که تهمینه ام                تو گویی که از ؼم به دو نیمه ام  

یکی دخت شاه سمنگان منم                 به رشک هژبر و پلنگان منم  

به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست          چو من زیر چرخ بلند اندکیست  

کس از پرده بیرون ندیدی مرا               نه هرگز کس آوا شنیدی مرا 



از دلیری و . هیچ کس چهره ی مرا ندیده و کسی صدای مرا نشنیده. در تمام عمر در پس پرده بوده ام. گفت؛ دختر شاه سمنگانم
:  ام پهلوانی های تو بسیار شنیده

که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ         نترسی و هستی چنین تیز چنگ  

به تنها، یکی گور بریان کنی                هوا را به شمشیر گریان کنی  

برهنه چو تیػ تو بیند عقاب                 نیارد به نخجیر کردن شتاب  

اند،  با این که هزار شاهزاده و بزرگ زاده ی نیکو روی و نیکو خصال، خواستگارم بوده. ام های بسیار در باره ی تو شنیده داستان
. تا این که امروز آبشخور تو به این شهر افتاد و امشب می توانم به چشم سر ببینمت. ام هم چنان در پس پرده به عشق تو مانده

تورایم کنون گر بخواهی مرا                 نبیند جزین مرغ و ماهی مرا  

یکی آنک بر تو چنین گشته ام              خرد را ز بهر هوا کشته ام  

و دیگر که از تو مگر روزگار               تشاند یکی پورم اندر کنار 

دویم این که خداوند از این وصلت پسری به من بدهد که به مردی و . نخست آرزویم وصال توست. هر چه خواهی کن. اکنون از آن توام
. و سیم این که اگر خواهش مرا قبول کنی، فرمان می دهم تا فردا صبح اسبت را حاضر کنند. پهلوانی هم چنان پدر باشد

شب دیرپا در کنار . با خودش گفت، مگر دیوانه باشم که خواهش چنین پری رویی را رد کنم. رستم نگاهی به سراپای تهمینه کرد
سحر رستم بازوبندش . همه ی شب با راز و نیاز و گفت و گو به صبح رسید. تهمینه، هم چون روزی درخشان و تابناک اما کوتاه بود

را به تهمینه داد و گفت اگر از این وصلت دختری نصیب تو شد، این بازوبند را به گیسوی او ببند و اگر از بخت خوب، پسری بود، 
. بازوبند را به بازویش ببند

رستم از پذیرایی گرم و دوستانه ی . همین که خورشید رخشنده بر پهنه ی آسمان هویدا شد و زمین را بیاراست، رخش را حاضر کردند
. شاه سمنگان تشکر کرد و فرمود رخش را زین کنند، سوار شد و رو به سوی زابل حرکت کرد

چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه            یکی کودک آمد چو تابنده ماه  

تو گفتی گو پیلتن رستم است               وگر سام شیر است و گر نیرم است 

.  تهمینه پسری به دنیا آورد، گویی با رستم سیبی بودند که از میان به دو نیمه کرده باشند. نه ماه گذشت

چو یک ماه شد همچو یک سال بود        برش چون بر رستم زال بود  

چو سه ساله شد ساز مردان گرفت         به پنجم دل تیر و چوگان گرفت  

چو ده ساله شد زان زمین کس نبود        که یارست با او نبرد آزمود 

کودک تهمینه در یک ماهگی همانند یک سالگان و در سه سالگی همچون مردان بود و از پنج سالگی راه و رسم بزم و رزم و تیر و 
. ده ساله که شد دیگر کسی یارای آن نداشت تا با او دست و پنجه نرم کند. شمشیر و چوگان آموخت

روزی سهراب جوان نزد مادر آمد و پرسید؛ چرا میان من و همساالنم در قد و باال و توان و قدرت، این قدر تفاوت هست؟ من پسر 
.  کیستم؟ نام پدرم چیست؟ تهمینه، اول نمی خواست پاسخ فرزند را بدهد اما اصرار سهراب باعث شد تا تهمینه لب به سخن بگشاید

تو پور گو پیلتن رستمی                  ز دستان سامی و از نیرمی  

ازیرا سرت زآسمان برترست           که تخم تو زان نامور گوهرست  

جهان آفرین تا جهان آفرید               سواری چو رستم نیامد پدید 



پس تهمینه نامه ای از رستم را همراه با سه یاقوت درخشان و سه مهره ی زر که تهمتن . تو پسر رستمی و پدر تو یلی ست بی همتا
اما به او هشدار داد؛ مبادا افراسیاب، پادشاه توران از اصل و نسب تو با خبر بشود که تشنه ی خون . فرستاده بود، به سهراب داد

. ها بکار خواهد برد و تو را آسوده نخواهد گذاشت رستم است و اگر بفهمد تو فرزند رستمی، در کارت نیرنگ

به زودی لشکری . سهراب خندید؛ افراسیاب و نیرنگ در کار سهراب، فرزند رستم؟ فرزند رستم چیزی نیست که در جهان پنهان بماند
به ایران؟ برای چه؟  . فراهم می کنم و به سوی ایران خواهم رفت

برانگیزم از گاه کاووس را              ز ایران ببرم پی طوس را  

به رستم دهم تاج و تخت و کاله         نشانمش بر گاه کاووس شاه  

بگیرم سر تخت افراسیاب                سر نیزه بگذارم از آفتاب  

چو رستم پدر باشد و من پسر           نباید به گیتی یکی تاجور  

چو روشن بود روی خورشید و ماه     ستاره چرا بر فروزد کاله 

کاووس کیست؟ طوس کدام است؟ تا وقتی رستمی هست و چون سهرابی فرزند اوست، چرا کاووس پادشاه ایران باشد و افراسیاب 
فرمانروای توران؟ وقتی خورشید و ماه می  درخشد چه نیازی به روشنایی ستاره ها هست؟ به ایران می روم، بساط کاووس را برمی 

وقتی رستم شاه باشد و من در . پس به توران می  آیم و دمار از روزگار افراسیاب بر می آورم. چینم و رستم را به تخت می  نشانم
. خدمت او، بدی از روی زمین پاک خواهد شد

اما افرسیاب . به نصیحت مادر گوش نکرد و به دنبال تدارک سپاه و لشگر به راه افتاد. نیروی جوانی پیش چشم سهراب را گرفته بود
.  فهمید که سهراب چه اندیشه ای در سر دارد و در تدارک لشکر است. حرامزاده از وجود سهراب، فرزند رستم آگاه شد

هنوز از دهن بوی شیر آیدش           همی رای شمشیر و تیر آیدش  

زمین را به خنجر بشوید همی           کنون رزم کاووس جوید همی 

اما افراسیاب نابکار داناتر از آن بود . افراسیاب گفت؛ این کودک هنوز دهانش بوی شیر می دهد، می  خواهد ایران و توران را فتح کند
را خواست، لشکری به " بارمان"و " هومان"دو تن از سرداران نامدارش، . پس به فکر حیله ای افتاد. که سهراب را دست کم بگیرد

.  اما پنهانی به هر دو ماموریتی بزرگ داد. آنها سپرد تا به یاری سهراب بروند و او را در جنگ با کاووس شاه همراهی کنند

پسر را نباید که داند پدر                 که بندد بدان مهر، جان و گهر  

مگر کان دالور گو سالخورد             شود کشته بر دست این شیر مرد  

چو بی رستم ایران به چنگ آوریم      جهان پیش کاووس، تنگ آوریم  

وزان پس بسازیم سهراب را             ببندیم یک شب بر او خواب را  

بهر حیله ای هست، نگذارید سهراب پدرش را . افراسیاب به هومان و بارمان گفت؛ اگر این دو با هم یکی شوند، کار ما ساخته است
زور . بی شک میان پدر و پسر جنگی در می گیرد. همین که پای سهراب به ایران برسد، کاووس از رستم چاره جویی می کند. بشناسد

. آنگاه بدون رستم، پیروزی بر کاووس و ایران کار آسانی ست. او را از پای در می آورد. بازوی این جوان بر پهلوان پیر می چربد
هومان و بارمان با هدایای بسیار به . همین که رستم به دست سهراب کشته شد، کار سهراب را بسازید و خبرش را به من برسانید

.  چون به خوردن و نوشیدن نشستند، گفتند اگر تو بر کاووس پیروز بشوی، جهان از آن تو خواهد شد. خدمت سهراب رسیدند

. صبح فردا سهراب جوان، ؼره بر زور و پهلوانی خویش، با امیدها و آرزوهای بسیار، همراه لشکری گران به سوی ایران براه افتاد
فرمانده ی دژ، . بر سر مرز، دژی بسیار محکم به نام سپید دژ بود. سپاه توران به سرکردگی سهراب از مرز ایران و توران گذشت
ی دژ فرود آمد و  همین که طالیه ی سپاه توران پدیدار شد، هجیر از باره. گژدهم، پهلوان رزم دیده ی ایرانی، پدر هجیر و گردآفرید بود

ای خیره سر،  تنها به جنک آمده! سهراب از لشکر جدا شد و به پیش تاخت و خروشید که هان. سوار بر اسب بادپا، به دشت رفت
به زودی سر از . من سپهبد هجیرم. نامت چیست؟ هجیر گفت خاموش باش که در جنگ با یک تورانی، نیازی به سپاه و لشکر نیست

ای به طرؾ  این گفت و نیزه. تنت جدا می  کنم و نزد شاه ایران می فرستم و تنت را در بیابان رها خواهم کرد تا کرکسان تناول کنند



پیش از آن که هجیر تکانی به خود بدهد، سهراب سر نیزه بر . ی او رد شد سنان در سهراب نگرفت و از کنار شانه. سهراب پرتاب کرد
پس از روی اسب به روی سینه ی هجیر پرید، . کمربند هجیر زد و او را چون باد از زین برداشت و به چشم بر هم زدنی به زمین زد

سهراب او را رها کرد و فرمان داد تا دست هایش را بستند و او را به . خواست که سر هجیر را از تن جدا کند، هجیر زنهار خواست
. هومان سپرد

.  چون ایرانیان گرفتار شدن سرکرده هجیر را دیدند، گردآفرید، دختر گژدهم آماده ی کارزار شد

زنی بود بر سان گردی سوار            همیشه به جنگ اندرون نامدار  

بپوشید درع سواران جنگ               ندید اندر آن کار، جای درنگ  

نهان کرد گیسو به زیر زره               بزد بر سر ترگ رومی گره 

ی جنگ، لباس رزم پوشید، موها را زیر کاله پنهان کرد، روی اسب تیزپایی پرید و چون  دختر گژدهم که شیرزنی بود همیشه آماده
ای کرد و گفت؛ هان که شکار  سهراب از روی ؼرور، خنده. شیر، ویله کشان وارد میدان شد و یک راست به طرؾ سهراب رفت

سهراب مهلت پیدا . کاله بر سر گذاشت اما تا به خود بجنبد، گردآفرید چندین تیر به طرفش پرتاب کرد. دیگری به پای خود به گور آمد
.  تیرها از چپ و راست به طرفش می آمدند. نمی کرد تا خود را آماده کند

نگه کرد سهراب، آمدش ننگ            برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ 

کم مانده . گردآفرید از این گستاخی برآشفت، سر نیزه بطرؾ سهراب گرفت. سهراب به اسب هی زد و یک راست سوی گردآفرید تاخت
بود نیزه  ی گردآفرید سینه ی سهراب را بشکافد، سهراب جا عوض کرد و با نیزه به کمرگاه گردآفرید زد و او را مانند هجیر از زین 

پس بی درنگ بر زین جست . گردآفرید تیػ کشید، نیزه ی سهراب را به دو نیم کرد اما دریافت که از پس این جوان بر نمی آید. بلند کرد
چنان از پی او تاخت که پیش از رسیدن به دروازه  ی دز، به گردآفرید . سهراب افسار اسب بادپا را رها کرد. و به سوی دژ گریخت

.  کاله از سر گردآفرید افتاد. با سر شمشیر به کاله او زد. رسید

رها شد ز بند زره موی او                 درافشان چو خورشید شد روی او 

سهراب در شگفتی ماند که در سپاه ایران شیر زنان گردی . هایش ریخت و زیبایی اش دو چندان شد گیسوان گردآفرید روی شانه
چنین ماهی . پس کمند انداخت و میان گردآفرید را به بند کشید و گفت؛ از من رهایی نخواهی یافت! هستند که به جنگ مردان می روند

بگو بدانم چرا تو به جنگ من آمده ای؟ . مکوش که از چنگ من خالص شوی. ای تاکنون به قالب من نیفتاده

به سهراب گفت می بینی که بزرگان و نامداران لشکرت چشم به ما . گردآفرید که گرفتار شده بود، چاره ی کار را در فریب و نیرنگ دید
پس بهتر نیست نهانی با هم بسازیم؟ دیگر دلیلی . با این روی و موی آشفته که من دارم، خواهند گفت که تو با زنی در جنگی. دارند

هر چه خواهی می توانی . مرا پیش چشم دو سپاه ایران و توران بدنام مکن. برای جنگ بین ما وجود ندارد، لشکر و دژ به فرمان تواند
.  ای به سهراب نمود که دل پهلوان جوان لرزید پس لبخند زد و چهره. به دست آوری

دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان         تو گفتی همی بشکفد هر زمان  

ز گفتار او مبتال شد دلش                     برافرخت و گنج بال شد دلش 

گفت جنگ مرا آزمودی، امیدوارم فریب و نیرنگی در کارت نباشد و بر سر عهد و پیمان بمانی که چرخ هم از چنگ . سهراب سست شد
.  سهراب در پی او بود و ایرانیان از پس در دژ، تماشا می کردند. گردآفرید عنان اسب بپیچید و به سوی دژ تاخت. من رهایی ندارد

در دز چو بگشاد گردآفرید                    تن خسته و بسته در دز کشید 

ایرانیان که جملگی از . سهراب همانجا پشت در، تنها ماند. همین که گردآفرید وارد دژ شد، ایرانیان در دژ ببستند و ؼمگین شدند
گژدهم دخترش را آفرین بسیار گفت که با چنین . سرانجام هجیر و گردآفرید، اندوهگین بودند، از حیله ی گردآفرید، شادمان شدند

سهراب را دید که بر پشت زین چشم به راه ایستاده . پس گردآفرید به باره ی دژ آمد. نیرنگی دودمان را از فرجام بد نجات داده است
. است

بخندید و او را به افسوس گفت               که ترکان ز ایران نیابند جفت  



چنین بود و روزی نبودت ز من               بدین درد ؼمگین مکن خویشتن 

اگر چه آن بر و یال، . چه خیال کردی؟ کجا دیدی ایرانیان جفت تورانیان شوند؟ بیهوده خود را بازی مده که من لقمه ی دهان تو نیستم
رسد، فراموش مکن که چون خبر به شاه ایران رسد و بداند که یک  دهد که چندان تورانی نیستی و نژادت به بزرگان می نشان می

بهتر که از همین جا . آنگاه نه از تو نشانی می ماند و نه از لشکرت. تورانی تا مرز ایران آمده، شاه و رستم و بزرگان از جای بجنبند
. خورد گاوی که به شاخ خود ببالد، از پهلو زخم می. بازگردی که سرنوشت بدی در انتظار توست

خشمگین گفت که . سهراب خشمگین بود که دژ آسان به چنگ آمده را به این سادگی به فریب و افسون یک دختر از دست داده است
. ای فراموش نکنی اکنون دیگر شام شده اما فردا دژی بسازم که تا زنده

همین که سهراب از پیش دژ دور شد، گژدهم دبیر را خواند و گفت در نامه ای به کاووس بنویسد که سپاهی گران از توران به ایران 
.  آمده، فرمانده ی سپاه جوانی ست برومند که چهارده سالی بیشتر ندارد اما چنان برز و باال و توانی دارد که پیل هم جلودارش نیست

سواران ترکان بسی دیده ام               عنان پیچ از این گونه نشنیده ام  

چو شمشیر هندی به چنگ آیدش          ز دریا و از کوه ننگ آیدش  

چو آواز او، رعد ؼرنده نیست            چو چنگال او، تیػ برنده نیست 

اگر این پهلوان تازه . به حال آن کوه باید گریست که این سوار بر او اسب بتازد. مبادا که دست این نوجوان به هیچ پهلوان ایرانی برسد
. رسیده پی بگیرد و شاخ و برگ برآرد، هیچ سیلی او را از زمین بر نخواهد کند

ی  پس گژدهم و همه. نامه را مهر کردند، سواری تند برگزیدند و همان شبانه از راه پنهانی دژ به سوی ایران و کاووس فرستادند
. دودمان و اهالی، شبانه بار و بنه بستند و از همان راه پنهانی از دژ بیرون شدند و راه ایران در پیش گرفتند

اما . ی سترگ سوار، به سوی دژ آمد سهراب سپهدار، نیزه به دست، بر باره. ی کارزار شدند همین که آفتاب سر بر زد، تورانیان آماده
. شد در دژ باز بود و هیچ جنگ ساز و جنگ جویی در اطراؾ آن دیده نمی

ی گرانمایگان و بزرگان، طوس و گودرز و گشواد و گیو و  ی گژدهم به ایران و کاووس رسید، شاه همه از آن طرؾ، همین که نامه
شاه گفت که کاری بس دشخوار پیش . نامداران ؼمگین شدند. گرگین و فرهاد و بهرام نیو را فرا خواند و داستان را برای همه بگفت

.  بزرگان نشستند، رای زدند و شور کردند. ای باید کارساز چنین که گژدهم نوشته، چاره. آمده

چه سازیم و درمان این کار چیست          از ایران هماورد این مرد کیست 

تواند جلوگیر این دلیر تازه از راه رسیده  تنها اوست که می. جملگی هم رای بودند که چاره ی این کار، در دست رستم دستان است
ای نوشتند و شرح ماجرا برای رستم گفتند که چنین که گژدهم از این نامدار تورانی نوشته، تنها تویی که می توانی با  پس نامه. باشد

گیو را . همین که این نامه به دستت رسید، اگر آب در دست داری زمین بگذار و با سواران بسیار به ایران بیا. او دست و پنجه نرم کنی
.  به او گفتند؛ یک لحظه آنجا نمی مانی. برگزیدند تا نامه را به رستم در زابل برساند

نباید چو نزدیک رستم شوی                 به زاول بمانی و گر بؽنوی  

اگر شب رسی روز را بازگرد               بگویشکه تنگ اندر آمد نبرد 

تهمتن . خبر به رستم رسید که گیو آمده. ای بیاساید، شب و روز تاخت تا به زابل رسید گیو نامه را گرفت، سوار شد و بی آن که لحظه
:  تهمتن نامه را خواند. گیو نامه را به او داد و شرح ماجرا را برای رستم تعریؾ کرد. از ایران و از شاه پرسید. گیو را پذیره شد

! که ماننده ی سام گرد از مهان              سواری پدید آمد اندر جهان

. من از دختر شاه سمنگان فرزندی دارم. گفت چنین پهلوانی با این وصؾ نمی تواند تورانی باشد. رستم لبخندی زد و در فکر فرو رفت
همین چند وقت پیش، مادرش در نامه ای . هنوز نمی داند جنگ خوردنی ست یا پوشیدنی. دهد ولی او هنوز دهانش بوی شیر می

آنگاه به گیو گفت؛ امروز را می مانیم، لبی تر می . نوشته بود که اگر چه هنوز کودک است اما به زودی جنگ جوی بزرگی خواهد شد
.  این کار چندان که می نماید، دشخوار نیست. کنیم و فردا به نزد شاه می رویم



روز بعد هم پیش از آن که گیو . روز را به باده گساری گذراندند. رستم بساط می و خوردنی فراهم کرد. دل گیو اما در شور و تاب بود
بیم داشت که اگر حرفی بزند، رستم را . به نوش خواری گذراندند اما دل در دل گیو نبود. حرفی از رفتن بگوید، رستم بساط تازه چید

:  روز چهارم پیش از آنکه رستم بار دیگر بساط باده را تازه کند، گیو پیش دستی کرد و گفت. خشمگین کند

که کاووس تند است و هشیار نیست       هم این داستان بر دلش خوار نیست 

مبادا از این دست به دست کردن ما در زابل، دلگیر . شاه تند مزاج و بد دهن است و از آمدن این جوان تورانی سخت پریشان شده
هر دو در پیشاپیش و سپاه از پس، تیز و . سپاه آماده شد. پس دستور داد تا رخش را زین کنند. رستم گفت؛ فکرش را نکن. بشود

تعظیم کردند، درود فرستادند، ستایش کردند اما شاه اعتنا . همین که وارد شدند، شاه را برآشفته دیدند. گرازان تا درگاه کاووس آمدند
مدتی گذشت تا ناگهان خشم کاووس شعله ور شد؛  . نکرد

یکی بانگ بر زد به گیو از نخست          پس آنگاه شرم از دو دیده بشست    

که رستم که باشد که فرمان من            کند سست و پیچد ز پیمان من  

بگیر و ببر زنده بر دار کن                   وزو نیز با من مگردان سخن 

. با خود گفت این دیگر چه فرمانی ست. گیو از گفتار شاه حیرت کرد. رستم کیست که از فرمان من سر بپیچد؟ او را ببر زنده بر دار کن
.  شاه که گیو را دو دل دید، خشمگین تر شد. چه کسی می تواند دست روی رستم بلند کند

برآشفت با گیو و با پیلتن                     وزو مانده خیره همه انجمن  

خود از جای برخاست کاووس کی          برافروخت بر سان آتش ز نی  

بفرمود پس طوس را شهریار               که رو هر دو را زنده بر کن به دار 

. کاووس از گیو خشمگین شد، برافروخته از جای برخاست و به طوس فرمان داد که گیو و رستم را ببر و هر دو را زنده بر دار کن
خواست از آب گل آلود ماهی بگیرد، میان حیرت همه به طرؾ رستم رفت تا  طوس که می. ی بزرگان از این فرمان حیران ماندند همه

جهان پهلوان چنان با دست بر سینه ی طوس کوفت که از زمین کنده شد و آن طرؾ تر بر . او را به خواری از مجلس بیرون ببرد
.  زمین افتاد

تهمتن برآشفت با شهریار                    که چندین مدار آتش اندر کنار  

همه کارت از یک دگر بدترست             تو را شهریاری نه اندر خور است  

تو سهراب را زنده بر دار کن                برآشوب و بدخواه را خوار کن 

پس نگاهی به پهلوانان کرد، از روی طوس گذشت، از مجلس شاه . رستم به کاووس گفت؛ اگر مردی فرمان بده سهراب را بر دار کنند
.  بیرون آمد، سوار بر رخش شد و فریاد کشید که من شیراوژن تاجبخشم

چه خشم آورد شاه، کاووس کیست          چرا دست یازد به من، طوس کیست  

زمین بنده و رخش گاه من است              نگین گرز و مؽفر کاله من است  

شب تیره از تیػ رخشان کنم                   به آوردگه بر، سر افشان کنم  

سر نیزه و تیػ یار منند                          دو بازوی و دل شهریار منند  

که آزاد زادم، نه من بنده ام                    یکی بنده ی آفریننده ام 

پس . ی خداوندم ای نیستم، تنها بنده ی هیچ تنابنده کاووس کیه که بر من خشم بگیرد؟ طوس کیه که بخواهد مرا دار بزند؟ من بنده
:  روی به نامداران ایرانی کرد و گفت

به ایران نبینید ازین پس مرا                   شما را زمین، پر کرکس مرا 



.  پس به رخش هی زد و اسب از جا کند و برفت. ی کار خود کنید که دیگر مرا در ایران نخواهید دید بروید چاره

به گودرز گفتند؛ . ی بزرگان، چنین خشمگین و سرخورده از درگاه کاووس بیرون رفت، دل پهلوانان شکست همین که رستم، سرکرده
نخست نزد کاووس، این . این کار توست که این بند پاره شده را دوباره بهم بدوزی که سپهبد جز از تو از دیگری حرؾ شنوی ندارد

. شاه دیوانه برو، او را سرزنش کن و کاری کن تا رستم بازگردد وگرنه کار ما، ایران، شاه و مردم همه زار است

گودرز نزد کاووس رفت و از شاه پرسید؛ رستم چه کرده بود که با کردارت ایران را داؼدار کردی؟ حاال که را داری تا با سهراب 
نویسد خدا آن روز را نیاورد که این جنگی  وقتی می. شناسد برابری کند؟ گژدهم تمام پهلوانان و نامداران ایرانی را دیده و به خوبی می

.  زند داند از چه حرؾ می دالور تورانی با نامداران ایرانی رو به رو شود، خوب می

کسی را که جنگی چو رستم بود                براند، خرد در سرش کم بود 

شاه . به گودرز گفت حق با توست. سخت پشیمان شد. شاه وقتی حرؾ گودرز را شنید، فهمید که اشتباه کرده و بی جهت خشمگین شده
از پی رستم بروید، از او دلجویی کنید و . ی پادشاهان نیست خشم و تندی شایسته. باید مواظب گفتارش باشد و سخن بیهوده نگوید

گودرز و پهلوانان به دنبال رستم رفتند و از تهمتن بسیار دلجویی . با او عهد کنید تا بازگردد. کاری کنید تا کینه از دلش پاک بشود
.  کردند

تو دانی که کاووس را مؽز نیست                به تندی سخن گفتنش نؽز نیست  

بجوشد، همانگه پشیمان شود                    به خوبی ز سر باز پیمان شود 

اگر پهلوان از شاه رنجیده، ایرانیان چه . در یک لحظه خشمگین می شود و زود هم پشیمان می گردد. شناسی گفتند؛ تو شاه را می
رستم . خواهد اند که باید از یاری پهلوان محروم بشوند؟ اینک شاه از گفته و کردار خود پشیمان است و از تو پوزش می گناهی کرده

.  گفت؛ از پوزش کاووس بی نیازم

چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک           چرا دارم از خشم او ترس و باک  

سرم کرد سیر و دلم کرد بس                     جز از پاک یزدان نترسم ز کس 

گودرز بار دیگر پا درمیانی کرد و گفت؛ در بین ایرانیان زمزمه افتاده که جهان . نامداران ایرانی از باز گرداندن رستم ناامید شدند
همه آگاهند که گژدهم در باره ی این جوان تورانی چه . پهلوان از این نوجوان تورانی ترسیده و خشم و بدگویی شاه را بهانه کرده

اگر از نبرد شانه خالی کنی، بر سر . تواند جلودار این نوجوان باشد دانند که جز رستم پسر زال، کس دیگری نمی نوشته و خوب می
از آن بیم دارم که با پشت کردن به میدان جنگ، نام نیکت به . ی تو در جهان پیچیده است ایران و ایرانی چه خواهد آمد؟ نام و آوازه

. ننگ آلوده شود

با این همه کمی نرم شد و بهتر دید . اندازم کشم و دورش می رستم گفت؛ اگر دل من از نبرد با این جوان بلرزد، از سینه بیرونش می
. که نزد شاه برگردد

ها کرد و گفت از هجوم این پهلوان تورانی سخت  ها خواست، خواهش کاووس همین که شنید رستم برگشته، به پیشبازش رفت، پوزش
. رستم گفت؛ ما همه به فرمان توایم، بگو چه باید بکنیم. پریشان بودم، دیر آمدن تو مرا به خشم آورد و سبب دل آزردگی تو شد

. نشینیم تا ببینیم فردا چه پیش خواهد آمد کاووس گفت؛ امروز را به بزم می

آنگاه . پس در گنج باز کرد و گفت سپاهیان را از خواسته بی نیاز کنند. صبح فردا کاووس فرمان داد گیو و طوس، لشکر را آماده کنند
ها و چادرها را  کاووس فرمان داد همان جا خیمه. همراه صد هزار سپاهی به راه افتادند و تا نزدیک خیمه و خرگاه سپاه توران تاختند

.  زد دشت از لشکر ایران موج می. بر پا کردند

ز بس گونه گونه سنان و درفش                 سپرهای زرین و زرینه کفش  

جهان را شب از روز پیدا نبود                    تو گفتی سپهر و ثریا نبود 

از انبوهی سپاه و خیمه و خرگاه، . نگاهی به سپاه ایران انداخت. همراه هومان به بلندی رفت. خبر آمدن لشکر ایران به سهراب رسید
سهراب گفت؛ اندیشه به دل راه مده که دراین لشکر بی کران که دشت را . در دل هومان واهمه افتاد. جای خالی بر دشت نمانده بود

سپاهی بسیار، سالح انبوه، اما گرد جنگ آوری نیست تا به . پرکرده، یک مرد جنگی که تاب رویارویی با مرا داشته باشد، نیست



سهراب بی آن که بیمی به دل راه بدهد، از بلندی فرود آمد و . کنم ی نبرد این سپاه را در خون ؼرق می به هنگامه. مصاؾ من بیاد
. جام می خواست

از شاه اجازه خواست تا . همین که خورشید از جهان ناپدید شد و تاریکی بر دشت چیره گشت، رستم بی سالح و زره نزد کاووس آمد
تهمتن لباس ترکان بپوشید و پیاده به خیمه و خرگاه . شاه اجازه داد. پنهانی به لشکر توران برود و از چند و چون کار خبر بگیرد

سهراب بر تخت، در یک طرؾ هومان . رسید صدای شادی و خور و نوش تورانیان از دور به گوش می. سهراب و تورانیان نزدیک شد
زنده رزم برادر تهمینه، تنها کسی در سپاه توران است که رستم را از نزدیک . و در طرؾ دیگر زنده رزم، دایی سهراب نشسته بودند

رستم نگاهی کرد؛  . تهمینه او را همراه سهراب فرستاده تا پدر را به پسر نشان بدهد. دیده و می شناسد

تو گفتی همه تخت سهراب بود                 بسان یک سرو شاداب بود  

دو بازو به کردار ران هیون                    برش چون بر پیل و چهره چو خون 

زند رزم خواست برای کاری از مجلس خارج بشود، چشمش به یلی بلند و ستبر . ای تاریک ایستاد و از دور تماشا کرد رستم در گوشه
پیش رفت؛  . شانه افتاد که در میان تورانیان هرگز ندیده بود

چه مردی؟ بدو گفت، با من بگوی             سوی روشنی آی و بنمای روی 

پهلون تورانی در جا افتاد و . رستم مهلت نداد، مشتی بر گردن زند رزم زد. کی هستی؟ از تاریکی بیرون بیا و اسم و رسمت را بگو
:  از دیگران پرسید، به جست و جو رفتند. سهراب دید از زند رزم خبری نیست. مدتی گذشت. جان به جان آفرین تسلیم کرد

برفتند و دیدند افکنده خوار                      برآسوده از بزم و از کارزار 

آمد، نگاهی به جسد انداخت، گفت این کار تورانی . خبر به سهراب دادند. چنان مرده بود که گویی سال هاست در این جهان نیست
ای بر سرمان نازل  امشب تا صبح همه جا مراقب باشید که بالی تازه. ی ما زده ها را حاضر کنید که گرگی به گله فریاد زد تیػ. نیست
. نشود

هر آنچه دیده بود، به تمامی برای شاه باز گفت؛  . ی شاه رفت بشنو از رستم که به اردوی ایرانیان بازگشت و یکراست به سراپرده

ز سهراب وز برز و باالی او                    ز بازوی و کتؾ و بر و پای او  

به ایران و توران نماند به کس                  تو گویی که سام سوار است و بس 

شود، گویی جد  از سهراب و قد و باال و کتؾ و بازوی او گفت و این که در تمامی ایران و توران نظیر این سوار جنگی پیدا نمی
همین که آفتاب بر زد، سهراب کاله . ها گقتند و شب را با می و رامشگر بسر آوردند با شاه بسیار سخن. بزرگوارم، سام نریمان است

دستور داد هجیر را کت . برافروخته بر باالی بلندی رفت، تا سپاه ایران را نظاره کند. خسروی بر سر نهاد و سوار باره ی تندرو شد
آنگاه به هجیر گفت؛  . بسته به خدمتش آوردند

چو خواهی که یابی رهایی ز من                 سرافراز باشی به هر انجمن  

از ایران هر آنچه ت بپرسم بگوی               متاب از ره راستی هیچ روی 

ها و چادرهای سرداران ایرانی اشاره کرد  پس به یکایک سراپرده. گفت اگر می خواهی زنده بمانی، هر چه از تو می پرسم، راست بگو
ی طوس نوذر است، آن یک  آن چادر شاه است، این خیمه. هجیر یکایک پهلوانان را نام برد. و پرسید این کیست و آن یک چه نام دارد

نامی از رستم به میان . سهراب ؼمگین شد... گودرز گشوادگان است، این یکی گیو پهلوان است، آن بهرام است، این فریبرز، آن گراز
.  شب پیش زند رزم، تنها کسی که می توانست پدر را به او نشان بدهد، از دست رفته بود و حاال هجیر هم یاری نمی کند. نیامد

نشان پدر جست و با او نگفت                    همی داشت آن راستی در نهفت  

تو گیتی چه سازی که خود ساخته است         جهانبان از این کار پرداخته است  

زمانه نبشته دگرگونه داشت                      چنان کو گذارد بباید گذاشت 



ی خویش، به  سهراب جوان در جست و جوی گمشده. ها نهفته دارد روزگار افسونگر در پس پشت پرده ی رنگارنگ خود چه نیرنگ
. های رستم را از او پنهان می کنند دنبال یافتن پدر است و بازی زمانه را ببین که نشانی

هجیر گفت؛ این خرگاه از . ی چادر زرد رنگ پرسید که سواران بسیار اطراؾ آن را گرفته بودند سهراب بار دیگر از هجیر در باره
سهراب پرسید؛ پس رستم کجاست؟ هجیر پاسخ . پهلوانی چینی ست که به تازگی به خدمت کاووس شاه درآمده، من نامش را نمی دانم

کاووس و ایرانیان در جنگ . خندد فریاد سهراب به آسمان رفت که دنیا به این پاسخ تو می. داد که شاید در زابل به بزم نشسته باشد
او پهلوانی ست که در هنگامه ی خطر . اند و تو می گویی که رستم به بزم نشسته؟ هجیر گفت؛ رستم برای هر جنگی به میدان نمی آید

.  شتاید به کمک ایرانیان می

تنش زور دارد به صد زورمند                   سرش برترست از درخت بلند  

چنو خشم گیرد به روز نبرد                     چه همرزم او ژنده پیل و چه مرد 

نمی . آید ای که از رستم چنین یاد می کنی؟ تو از آتش آنقدر می ترسی که دریا به نظرت آرام می سهراب گفت تو مرد جنگی کجا دیده
ها پاک می  زند، تمام تیرگی شب از خاطره هنگامی که خورشید سر بر می. دانی که اگر دریا از جای بجنبد، تمامی آتش دنیا را می بلعد

. شود

هجیر با خود گفت اگر رستم را به این جوان برومند نشان بدهم، با این بر و یال و چنگال و نیرویی که این پهلوان دارد، رستم به دست 
. شود پس تخت و تاج ایران زیر و زبر می. او کشته خواهد شد و دیگر در ایران کسی نمی ماند تا بتواند راه بر این جوان تورانی ببندد

پس پرخاش کنان به سهراب گفت؛ چه می گویی جوان؟ گویی رستم را در خیال و آرزویت . بهتر آن است که مرا بکشد تا رستم را
جنگ . ای بیش نیستی که به جنگ پیلی آمده ای تو پشه! ای که می توانی به چشم بر هم زدنی سر از تنش جدا کنیه جوجه  ای پنداشت

. با رستم کار شوخی نیست

به جوش آمد، کاله بر سر نهاد، نیزه بر گرفت، از کوه سرازیر شد و یکراست . درشتی و طعنه ی هجیر، سهراب را سخت بر آشفته کرد
.  به قلب لشکر ایران زد

رمید آن دالور سپاه دلیر                        به کردار گوران ز چنگال شیر  

کس از نامداران ایران سپاه                     نیارست کردن بدو در نگاه 

. از نامداران ایران یک تن جلودار سهراب نبود. سپاه ایران همچون گله ای گور در مقابل شیر، از دم شمشیر سهراب می گریخت
پس فریاد زد؛  . دیرک چادر را با شمشیر از جای کند و خیمه را باژگونه کرد. سهراب یک راست به خیمه و خرگاه کاووس زد

چرا کرده ای نام کاووس کی                   که با جنگ نه پای داری نه پی؟  

بدین نیزه جان تو بریان کنم                    ستاره همه بر تو گریان کنم      

از ایران نمانم یکی نیزه دار                    کنم زنده کاووس کی را به دار      

که را داری از لشکرت جنگجوی              که پیش من آید کند روی روی؟  

ای، یک  تو که نامت را کاووس کیانی گذاشته ای، چرا پشت پرده پنهان شده ای؟ در تمامی این لشکری که دور و بر خودت جمع کرده
پهلوان پیدا نمی شود که بتواند نیزه در نیزه ی من بیاندازد؟ 

کسی جرات نداشت تا سر . ای جز او نبود گویی در تمامی دشت، تنابنده. ی ایرانیان ساکت و مبهوت، سهراب را نگاه می کردند همه
. بگرداند

کاووس فریاد کشید؛ کسی نیست برود و رستم را خبر کند؟ طوس از جای کنده شد و به چشم بر هم زدنی . صدای کره نای به فلک رسید
شد،  هم چنان که لباس جنگ به تن می کرد و آماده می. همین که رستم خبر را شنید، فرمود رخش را زین کنند. خود را به رستم رساند

دید گیو رخش را زین می کند، گرگین او را یاری می  کند، رهام تنگ اسب را می بندد، طوس . از الی درز چادر بیرون را نگاه کرد
رستم با خودش گفت پنداری که این نه جنگی ساده، . ی بستن برگستوان بر رخش است، هر کس با شتاب به کاری سرگرم است آماده

!  که جنگ با شیطان است



بزد دست و پوشید ببر بیان                     ببست آن کیانی کمر بر میان  

همین که چشمش به بر و باالی سهراب افتاد، جدش سام نریمان را . رستم سوار بر اسب شد و تا نزدیک خیمه و خرگاه کاووس تاخت
سهراب نگاهی به سر تا پای این پیرمرد . از میان سپاه بیرون بیا تا دوتایی به دشت برویم! فریاد زد؛ آهای جوان گرد. به یاد آورد

ها را بهم مالید، قد و باالی رستم را برانداز کرد و گفت؛ میان این همه سپاه، جوان دلیری که بتواند با من برابری کند،  انداخت، دست
:  رستم نگاهی کرد، لبخندی زد. اند؟ تو که طاقت یک مشت مرا هم نداری نیست که تو پیرمرد را به کارزار فرستاد

بدو کفت نرم ای جوانمرد، نرم                 زمین سرد و خشک و سخن چرب و گرم  

به پیری بسی دیدم آوردگاه                     بسی بر زمین پست کردم سپاه     

............  تبه شد بسی دیو در چنگ من                  

.................  اگر زنده ماندی مترس از نهنگ              

چه . ام پشت پهلوانان نامدار بسیاری را به خاک رسانده. ام ها دیده در همین پیری میدان. شب دراز است و قلندر بیدار! آرام جوان
بهتر آن که مرا در میدان جنگ بیازمایی، آن وقت اگر زنده ماندی، نه روی زمین از پلنگ باک . سپاه و لشکر که به دست من تباه شده

.  داشته باش و نه در دریا از نهنگ

.  گویی این پیرمرد را می  شناسد. همین طور که رستم سخن می گفت، دل در سینه ی سهراب لرزید

من ایدون گمانم که تو رستمی                گر از تخمه ی نامور نیرمی  

هایی که مادر از  سهراب ناامید شد اما به یاد نشانه. من رستم نیستم! رستم گفت؛ نه. به گمانم که تو رستم باشی، نواده ی سام نریمان
!  گوید رستم نیست پس چرا می. همه ی نشانه هایی که تهمینه داده بود، با این مرد همخوانی داشت. رستم داده بود، افتاد

  

یکی تنگ میدان فرو ساختند                  به کوتاه نیزه همی باختند     

نماند ایچ با نیزه بند و سنان                  به چپ باز بردند هر دو عنان      

به شمشیر، هر دو برآویختند                 همی زآهن، آتش فرو ریختند 

شمشیرها بر . دست به شمشیر بردند. پس از چندی نیزه  ی دو پهلوان شکست. نخست با نیزه زورآزمایی کردند. میدان را تنگ کردند
ها زیر ران هایشان  اسب. بازوهای دو پهلوان زیر نبرد با گرزها کوفته شد. دست به گرز بردند. زره و سپر دو هم نبرد ریز ریز شد

 اسب و سوار خسته و خشمگین، پدر خسته، پسر کوفته، لب. ها از تن اسبان فرو ریخت برگستوان. ها پاره پاره شد زره. خسته شدند
.  ها از تشنگی چاک چاک، مرکب و سوار از توان افتاده، دو پهلوان دور از هم در کناری ایستادند

جهانا شگفتا که کردار توست                 هم از تو شکسته هم از تو درست      

از این دو یکی را نجنبید مهر                 خرد دور بد، مهر ننمود چهر     

همی بچه را باز داند ستور                    چه ماهی به دریا، چه در دشت، گور  

نداند همی مردم از رنج آز                     یکی دشمنی را ز فرزند باز  

ماهی به دریا و پرنده در هوا و گور در دشت، فرزند خودش را در میان یک گله می شناسد اما شگفتا که انسان از حرص و آز، فرزند 
! خود را سینه به سینه نمی شناسد

جوانی دنیا ندیده که در میدان جنگ، هیچ نام آوری را نیازموده، در اولین جنگ بزرگش، پهلوانی چون رستم پیلتن را از کارزار سیر و 
اند و از نیرو و توانش دل شیر  رستمی که از چین تا مازندران و هاماوران و توران، همه نام و آوازه اش را شنیده. ناامید کرده است

. لرزد، با خودش می گوید؛ جنگ با دیو سپید، پیش نبرد با این نوجوان، مانند جنگ با پشه است می



اما گویی سر بر دیوار می کوبند، تیرها به سنگ . پس کمان ها را به زه کردند و به سوی یکدگر تیر انداختند. دو پهلوان ساعتی آسودند
.  آوردند هیچ کدام از دو یل خم به ابرو نمی. می خورد

به سستی رسید این از آن، آن از این        چنان تنگ شد بر دلیران زمین    

که از یکدگر روی برگاشتند                   دل و جان به اندوه بگذاشتند    

اگر فاصله ی میان گهواره و میدان جنگ، این چنین کوتاه شده که هر تازه . خدا را نیایش کن که تاریک شد! رستم گفت؛ ای جوان
.  رسیده ای می تواند میدان را بر پهلوانان نامدار تنگ کند، پس نزد یزدان نیایش می کنم که زخمی به تو نرسد و جاودان بمانی

خوان . شاه او را کنار خود نشانید و عزت بسیار کرد. رستم یک راست نزد کاووس رفت. دو هم آورد به لشکرگاه خود بازآمدند
گستردند و می آوردند و رستم از سهراب گفت؛  

که کس در جهان کودک نارسید                بدین شیرمردی و گردی ندید 

کاووس گفت؛ . تنها راه چاره آن است که فردا نبرد را با کشتی آؼاز کنم. هر نیرنگی به کار بردم، نتوانستم او را از اسب به زیر آورم
. امشب در پیشگاه یزدان روی بر خاک می مالم تا مگر خداوند فردا یار و یاور تو باشد

چون زواره از نبرد پرسید، گفت؛ اگر فردا در نبرد . لختی ؼمگین بیارمید. رستم از پیش کاووس به چادر خود، نزد برادرش زواره رفت
اما اگر چرخ به . با این تورانی جنگجو پیروز شدم، پرچم و ساز و برگ مرا به میدان بیاور تا هر دو سپاه، نشان پیروزی را بشناسند

درآنجا مادرم . سپاه را جمع کن و یک راست به زاولستان برگرد. گونه ای دیگر گشت، خود و سیستانی ها را در این نبرد درگیر مکن
:  رودابه را دلداری بده

بگویش که دل را در این ؼام مبند            مشو جاودانه ز مرگم نژند    

بسی دیو و شیر و نهنگ و پلنگ             تبه شد به چنگم به هنگام جنگ    

بسی باره ی دژ که کردیم پست                نیاورد کس دست من زیر دست    

در مرگ آن کس بپوید که پای                 به اسب اندر آرد، بجنبد ز جای     

اگر سال گشتی فزون از هزار                 همین بود راه و همین بود کار    

همه مرگ را ییم پیر و جوان                  به گیتی نماند کسی جاودان  

همه به . هزار سال هم که زندگی کنیم، آخر راه همین است. مرگ دور و بر کسی می گردد که از جای بجنبد و پای در رکاب بگذارد
. هنگامی که وصیت رستم تمام شد، گوشه ای آرام گرفت تا صبح دیگر به میدان سرنوشت باز گردد. همین جا می رسیم

 شب به میگساری با هومان گذراند و از رستم سخن گفت؛  یسهراب همه . بشنو از اردوی توران

ز باالی من نیست باالش کم                   به رزم اندرون دل ندارد دژم    

ز پای و رکیبش همی مهر من                 بجنبد، به شرم آورد چهر من     

گمانی برم من که او رستم است              که چون او به گیتی نبرده کم است 

بر و یالش همچون من است، گویی که خداوند ما را از روی . در جنگیدن بیمی به دل راه نمی  دهد. از قد و باال چیزی از من کم ندارد
گمان می برم که . همه ی نشانه هایی را که مادرم داده، در او می بینم. از جنگ با او شرمم می  آید. در دل مهر او دارم. هم ساخته باشد

.  او پدر من، رستم است

این مرد و اسبش همان گونه که می گویی، مانند رستم و رخش . ام هومان حرامزاده گفت؛ من رستم را در چند جنگ، از نزدیک دیده
! رستم کجا و این جنگجو کجا. اند اما در دالوری و پهلوانی چیزهایی از رستم کم می آورد

.  باری، در چادر رستم همه ی شب حرؾ سهراب بود و در بزم سهراب، همه جا وصؾ رستم



  

چو خورشید تابان بگسترد فر                      سیه زاغ پران بینداخت پر    

تهمتن بپوشید ببر بیان                              نشست از بر اژدهای ژیان     

بپوشید سهراب خفتان رزم                         سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم 

همین که زاغ سیاه شب پر انداخت و خورشید تابان فرش زرین خود بر زمین گسترد، تهمتن از یک سو و سهراب گرد از سویی دیگر، 
سهراب اما امروز . لباس رزم پوشیدند، سوار بر باره ی رهوار، زره بر تن، کاله بر سر، گرزه ی گاوسر به دست، وارد میدان شدند

:  گویی تمامی شب با تهمتن به بزم و راز بوده است. مهربان و دل نرم به نظر می رسد

ز رستم بپرسید خندان دو لب                  تو گفتی که با او بهم بود شب      

که شب چون بدت، روز چون خاستی         ز پیکار بر دل چه آراستی    

ز تن دور کن ببر و شمشیر کین               بزن جنگ و بیداد را بر زمین    

به پیش جهاندار پیمان کنیم                    دل از جنگ جستن پشیمان کنیم     

بمان تا کسی دیگر آید به رزم                 تو با من بساز و بیارای بزم     

دل من همی بر تو مهر آورد                  همی آب شرمم به چهر آورد 

پرسید؛ چطوری مرد؟ شب را چگونه گذراندی؟ خوب خوابیدی؟ صبح سر حال بودی؟ بیا به خاطر خدا شمشیر و گرز و کمان را کناری 
بگذار کس دیگری به جنگ من . بیا آشتی کنیم. بگذاریم، جنگ و بیداد را فراموش کنیم و با جامی شراب تازه، گره از ابروان باز کنیم

. بگمانم که تو رستمی و فرزند دستان سام. از جنگیدن با تو شرمم می آید. من نسبت به تو در دل مهر شگفتی دارم. بیآید

اگر تو . حرؾ از باده و جام و صلحی در کار نبود. قرار ما این بود که امروز کشتی بگیریم! رستم ابرو در هم کشید و گفت؛ آهای جوان
بهتر است به جای باده، در . گمان مبر که می  توانی به سادگی فریبم دهی. هنوز جوانی، من فراز و نشیب بسیار دیده ام و دنیا گشته ام

.  کشتی گرفتن باشی یاندیشه

:  آرزو داشتم که در بستر بمیری، نه در میدان نبرد،اما. سهراب نگاه تلخی به تهمتن کرد و گفت؛ هر طور تو بخواهی

اگر هوش تو زیر دست منست                به فرمان یزدان بیازیم دست 

. اگر تقدیر تو این است که به دست من هالک شوی، بگرد تا بگردم

.  ها را به سنگی بستند، سرها پر از باد، رو در روی هم ایستادند و ناگهان چون شیر به جان هم افتادند هر دو پهلوان پیاده شدند، اسب

بزد دست، سهراب، چون پیل مست           برآوردش از پای و بنهاد پست     

به کردار شیری که بر گور نر                 زند دست و گور اندر آید به سر  

نشست از بر سینه ی پیلتن                    پر از خاک، چنگال و روی و دهن  

یکی خنجری آبگون برکشید                  همی خواست از تن سرش را برید 

هم چون شیری که دستی به شانه ی گور بزند و گور از گردن به خاک در ؼلتد، سهراب پای رستم را گرفت، به هوا بلند کرد و بر 
ای  سهراب لحظه. اما دید رستم می خندد. ی رستم نشست و خنجر آبگون از کمر کشید تا سر از تنش جدا کند روی سینه. زمین زد

مگر این پیرمرد دیوانه شده؟ چه هنگام خندیدن است؟ رستم گفت؛ در آیین ما رسم چنین است که اگر یک دالور، پهلوان . درنگ کرد
اما اگر بار دوم هم رقیب را بر زمین زد، . دیگر را در کشتی به زمین زد، بار اول او را نمی کشد، حتی اگر دشمن خونی یکدیگر باشند

. آن وقت رخصت دارد سر از تنش جدا کند



. رستم و میدان را رها کرد و به دشت رفت. تاملی کرد و از روی سینه ی رستم برخاست. نیرنگ رستم در سهراب جوان کارگر افتاد
جنگ و نبرد و رستم را پاک فراموش . سهراب به دنبال آهو تاخت، حیوان را شکار کرد و به خوردن نشست. آهویی از پیشش گذشت

. کرد

حال . در راه بازگشت، سهراب را در دشت یافت. دید از دو هماورد خبری نیست. هومان برای آگاهی از چند و چون نبرد، به میدان آمد
تو با جان خودت بازی کردی؛  ! گفت؛ ای جوان. هومان سراپا آتش، آه از نهادش برخاست. سهراب شرح ماجرا بگفت. و روز را پرسید

دریػ این بر و برز و باالی تو               رکیب دراز و یلی پای تو     

هژبری که آورده بودی به دام               رها کردی از دام و شد کار خام     

نگه کن کزین بیهده کارکرد                  چه آرد به پیشت به دیگر نبرد  

هومان خشمگین و آزرده به . ببین بار دیگر چه به روزت خواهد آورد. گفت؛ حریفی را که در دام انداخته بودی به آسانی از چنگ دادی
. لشکرگاه بازگشت

همین که از چنگ سهراب رها شد، اندوهگین به نزدیک آب رفت، سر و روی را بشست، لختی نشست و با خدای خود . بشنو از رستم
از تو می خواهم که توانم را به من بازگردانی تا خود، زال، رودابه، . مرگ و زندگی در دست توست! ای یزدان پاک: راز و نیاز کرد

فریاد . سهراب نیز تازان به دشت نبرد رسید. ی نبرد بازگشت همین که حالش بجا آمد، به صحنه. سیستان و ایران را از ننگ برهانم
. این بار اما حساب کار خود را بکن! زد؛ خوب از چنگ شیر رستی، پهلوان

خشم سهراب جوان اینک فرو نشسته اما رستم چون پلنگی . ای بستند و کشتی از سر گرفتند دو دالور بار دیگر اسب ها را به گوشه
.  زخم خورده بنظر می آید

هر آنگه که خشم آورد بخت شوم              کند سنگ خارا به کردار موم     

سرافراز سهراب با زور، دست                 تو گفتی سپهر بلندش ببست  

تهمتن چنگ زد، بر و یال پلنگ جوان را گرفت و؛  

خم آورد پشت دلیر جوان                       زمانه بیامد، نماندش توان  

رستم پشت سهراب را خم کرد؛  

زدش بر زمین بر، به کردار شیر              بدانست کو هم نماند به زیر 

!  رستم می  دانست که سهراب روی خاک ماندنی نیست، پس مبادا که پهلوان جوان با یک حرکت از چنگش خالص بشود

سبک تیػ تیز از میان برکشید                 بر شیر بیدار دل بر درید 

اش  سهراب به خود پیچید، آهی از سینه کشید، توانش کم شد، دست هایش سست شدند، نگاهی به رستم که همچون پیلی روی سینه
.  نشسته بود، انداخت و گفت؛ این بال از من به من رسید

بدو گفت کاین بر من از من رسید            زمان را به دست تو دادم کلید     

تو زین بی گناهی که این گوژپشت           مرا بر کشید و به زودی بکشت     

به بازی به کوی اند همسال من              به ابر اندر آمد چنین یال من 

گناه از تو نیست، که روزگار مرا به دنیا آورد و چه زود دستم را از . من به دست خود کلید عمرم را به دست تو دادم. تو بی گناهی
:  بدان که. همساالن من هنوز در کوچه ها به بازی اند، اما من در میدان نبرد در خون ؼوطه می خورم. زندگی کوتاه کرد

کنون گر تو در آب ماهی شوی               وگر چون شب اندر سیاهی شوی    



وگر چون ستاره شوی بر سپهر              ببری ز روی زمین پاک مهر  

بخواهد هم از تو پدر کین من                چو داند که خاکست بالین من  

اگر از زمین به آسمان روی و ستاره شوی، همین که پدرم . همین قدر بگویم که اگر ماهی دریا شوی، یا چون شب در سیاهی گم شوی
آن . باالخره از این دو لشکر یکی خبر را به رستم خواهد رساند. بفهمد که مرا به خاک و خون کشیده ای، انتقام مرا از تو خواهد گرفت

. وقت است که به سر وقتت بیاید

پرسید؛ از رستم چه نشان داری تا ثابت کند فرزند اویی؟ . یک لحظه هوش از سرش پرید. رستم نگاهی به جوان ؼرقه در خون انداخت
بدو گفت؛  

ار ایدونک رستم تویی                         بکشتی مرا خیره بر بدخویی  

ز هر گونه ای بودمت رهنمای                نجنبید یک باره مهرت ز جای 

از تو بسیار نام و نشان پرسیدم اما به حیله خود را از من پنهان . سهراب گفت؛ اگر رستم تویی، بدان که به خیره سری مرا کشتی
!  ای را که مادرم تهمینه به بازویم بسته، ببین اکنون بند زره ام را باز کن و مهره. حتی یک بار هم مهر من در دلت نجنبید. کردی

مرا گفت کاین از پدر یادگار                     بدار و ببین تا کی آید به کار     

کنون کارگر شد که بیکار گشت                 پسر پیش چشم پدر خوار گشت 

. افسوس که دیگر کاری از این یادگار ساخته نیست. آن را به بازو ببند که روزی به کارت می آید. مادرم گفت این یادگار پدر توست
.  دو دست بر سر کوبید و بر خاک افتاد و از هوش برفت. همین که رستم زره را کنار زد، چشمش به بازوبند افتاد

جهانا سراسر فسوسی و باد                    به تو نیست مرد خردمند شاد    

یکی داستان است پر آب چشم                  دل نازک از رستم آید به خشم 

رستم را دیدند که بر سر نعش . چون زمانی گذشت و از دو پهلوان در میدان نبرد، خبری نشد، لشکریان در پی آن دو به میدان آمدند
 بزرگان دستش را گرفتند که این چه کاری ست می. تهمتن خنجر کشید تا سینه ی خودش را بشکافد. سهراب، خاک بر سر می ریزد

آنگاه رستم به گودرز گفت؛ هرچه زودتر خودت را به کاووس برسان و بگو از آن نوشدارویی که . کنی؟ سهراب دیگر زنده نخواهد شد
گودرز به نزد کاووس رفت و ماجرا را باز گفت و از کاووس خواست تا برای نجات . دوای هر زخمی ست، چیزی به من برسان

کاووس گفت؛ نوشدارو بدهم تا رستم دو تا شود؟ رستمی که به تنهایی خدای را بنده نبود، از . سهراب، از آن نوشدارو به رستم بدهد
فرمان من سرپیچی می کرد و مرا خوار می شمرد، اکنون می خواهد سهرابش را هم زنده کنم تا رستم دو تا شود؟  

اگر سهراب زنده بماند، رستم دیگر پروای تخت و تاج مرا  شنیدی که گفت کاووس کیست؟ اگر او شهریار است، پس طوس کیست؟
.  ندارد

. شاید شاه از روی رستم شرم کند و نوشدارو را به او بدهد. گودرز به نزد رستم بازگشت و از او خواست تا خودش نزد کاووس برود
دیگر با هیچ . همین که سوار شد، به او گفتند که کار سهراب تمام شد. رستم از جا برخاست، اسبش را آماده کرد تا نزد کاووس برود

. نوشدارویی نمی  شود زخم سهراب را بست، و او را به دنیا بازگرداند

 

 

 

 

 

 



فصل چهارم 

  سیاوشداستان

بر  .خود گریخته از چنگ پدر بدمست می بینند که خویشاوند گرسیوز، برادر افراسیاب است و را ماهروییگیو در شکارگاه   وطوس
. می فرستد و به شبستان را برای خود انتخاب می کندکاووس دختر  .می برندبه کاووس را   داوریومشاجره می کنند سر تصاحب او 

 سیاوخش را به می خواهد کهز کاووس ارستم  .می گذارند (سیاوخش) را سیاوشش که ناممی شودپس از چندی صاحب پسری دختر 
.  پرورش بدهدای شاهزادهو او را چون برد بسیستان 

  ومی کندهوس دیدار پدر  تا این که .می آموزدبزم  آداب رزم و تیراندازی و ی وسوار و ماندمی ی در سیستان نزد رستم مدتسیاوخش 
بسر می نعمت  هفت سالی در ناز وسیاوخش . می شود مان شادفرزندشاه از دیدار . می شوندکاووس راهی دیدار  رستم وهمراهان  با

. می دهدبه او را  (ماوراء النهر) تورستانحکومت  این که کاووس، تابرد 

برای دیدار با خواهران خود، به  که فرستادام غپی  و بستبه او دلدید، سیاوش را همین که  ، همسر کاووسسودابهاما بشنو که 
کاووس به  .فرستدب خودخواهران  سیاوش را نزد مادر وتا   شدسودابه به کاووس متوسل. سیاوش دعوت او را نپذیرفت. شبستان بیا

 مرا با  گفت؛سیاوش. و را دارندتیدار دخواهران نیز آرزوی   که سودابه همچون مادری مهربان است وبرو که به شبستان گفتسیاوش 
را فرزند کاووس فکر روشن  چه می آموزم؟ در شبستان از زنان . تا چیزی بیاموزماسب همساز کن کمان و تیر و لشکریان و بزرگان و

 چون . فرستاد همراه سیاوش به شبستان بود، را که مردی آزموده"مانی" هیربد  وندهد که بد به دل راه خواست سیاوشاز   وستود
.   گفتصد آفرین به او  و بوسید راشچشم ی ورو و بر گرفت را دراو  سودابهسیاوش وارد شبستان شد، 

ست  چنان دوستی نز ره ایزدی          یستچدانست کان مهر بسیاوش 

من . می خواهم برای سیاوش همسری برگزینم  گفت؛سودابهسودابه در مورد فرزند پرسید، کاووس از در شبستان، شب هنگام 
خواهد آمد ی شاهاند از پشت تو   ستاره شماران گفتهفرزند برومند گفت؛کاووس به  روز بعد .شاهزاده اندی  دخترانی دارم که شایسته

اما سودابه  خواهم پذیرفت هرکه را بپسندد،شاه   گفت؛سیاوش .برگزین برو و همسری شایسته شبستان به .خواهد آراست جهان را که
.  شودباخبر ماجرااز این نباید 

 در زیر کاه ،آب  زبدنه آگه   زگفت سیاوش بخندید شاه

 انتخاب نکندتخم هاماوران زنی  که ازفکر کرد یاوش س . داد نشانسیاوش به یدختران بسیار و  آراستسودابه شبستان راشب هنگام، 
 در .استجادو در دل شاه رخنه کرده   سودابه خود به سحر و می دانست که و بودشنیدهرا  هاماورانهای کاووس در  داستانچون 

 در کنار یشههمکه  عهد کند  خواست تااز سیاوش  و داداز دست دل آنگاه!  تو با ما محرمی برگرفت و گفت؛همین هنگام سودابه نقاب
.  سیاوش گرفتای از بوسه و  خواهی کنهرچه، تواممن از آن پس سیاوش را در آؼوش کشید و گفت؛ .  باشداو

ام  جان روشن تو را داده تن و ام من اینک به پیش تو استاده

 ..................   همه کام تو، هرچه خواهیمن ز

جادویی  گیرد وبخشم  این شوخ چشم بر او سرد باشد،سودابه  که اگر با آنگاه اندیشید. سیاوش گفت که با پدر بد عهدی نخواهد کرد
ی همسر که دختر تو را به آنبهتر  پس  تو در جهان نیست،ی رفتار کرد و گفت؛ نظیرنرم به پس با او .نزد شاه بدخواهی کند کند و

. سیاوش را رسوا خواهد کرد ، نیامداگر او به فرمانش  وخواهد کرد ، هر کاری سیاوشآوردن برای به دست فکر کردسودابه  .برگزینم
. اما هر بار سودابه تالش کرد، سیاوش سر باز زد

به باد   من دهم سر، بهر دلازکه    هرگز مباد:فتگسیاوش بدو 

جدایی کنم  دانش مردی و ز  ین با پدر بی وفایی کنمچن

.  چون سودابه دریافت که به هیچ روی در دل سیاوش راه نخواهد یافت، بیمناک شد مبادا  سیاوش او را نزد شاه رسوا کند

 در سودابه را و آمد به شبستان رسید، شاه خبر به کاووس . کردرخ چاک  و دریدجامهسودابه . ناگاه از شبستان صدای شیون برخاست
  وه برگرفتش از سرافسر و او نظر داردکه سیاوش به  گفت کنان سودابه زاری . دانست نمی پرسید، کسی چیزیهرکساز  .آن حال دید

 نزد یاوش راس وسودابه  کرد، آنگاه خلوت .جدا کنندسیاوش از تن سر فرمان داد .  شد سخت در خشمشاه .ه استدرانداو ی  جامه
 یاوش نه زر وس کرد و گفت که انکار سخن سیاوش را سودابه.  گفتراداستان سیاوش حقیقت  . کردپسر را سرزنش  وخود خواند



تن هیچ جای   برسودابهبوی .  تردید کرد و سیاوش را بوییدشاه .دخواهمرا می گفت تنها   و،نه دخترم را وی مرا پذیرفت خواسته 
در بند بود،   وقتی کهافتادهاماوران به یاد   اما.ریزش کند یزر ،شمشیربه خواست  کرد وسرزنش سودابه را شاه، پس  . نبودشاهزاده
به دل  از سودابه چیزی نگوید وسخن  یکس با داستان پس سیاوش را دلداری داد که از این .ه بودها به او کرد مهربانیچه سودابه 

. نگیرد

ش کودکدو  دارویی  خواست تا بای خود داشت، در پردهکه زنی آبستن  از .کردای تازه  اندیشه  نشد،گرکاراش   دید حیلهچونسودابه 
را همه چیز ، کاووس بیدار شد .پرداختی زار وفؽان به خود   کرد و پنهانزن را، در تشت گذاشتکودکان مرده را سودابه  .زدیندابرا 

 و فتندزن را یا .ندان از زنی دیگرککه کوددریافتند آنها  . با آنها در میان گذاشتجریان را پس آگاهان را خبر کرد و .شدبدگمان  دید و
از ی کار  اره چ وخواست موبدان را . با او همداستان شدکاووسسودابه آنقدر زار گریست که  . اما زن چیزی بروز نداددلگرمی دادند

  که آتش در بی آشکار شود کدامیک گناهکارند، آتش گذراند تاازبایستی ، اما هر دو را گفتند اگرچه سیاوش ارجمند است .پرسیدآنها 
  .شاهزاده پذیرفت. این سیاوش است که باید از آتش بگذرد ام، آوردهرا سودابه گفت من دلیل خود  .گیرد  نمی درگناه

شاه  .سر زد سودابه گریان بر.  شادان شدندهمه . از آتش گذشت، بی آن که آسیبی به او برسد،سیاوش  افروختند ویآتش بسیار
. پوزش خواست از او آؼوش گرفت و سیاوش را در

. یار بردمبسرنج  گفت که از تو ها کرد و سرزنش سودابه را بخواند و،  چهارم کاووس به تخت نشستروز.  روز رامشگری کردندسه
  وبوددرد  شاه پر . کشتن؛گفتند؟  سزای چنین زنی چیست؛از ایرانیان پرسید آنگاه .سزایی نیستتو را  ،اینک آماده باش که جز آویختن

  کرد ونمازپس پیش پدر  .بیند  میاورا از چشم چیز همه  شود و  پشیمان می،دانست که اگر کاووس سودابه را بکشد سیاوش می
 . بیرون رفتاز کاخ زمین بوسید و خواست که سودابه را به او ببخشاید و

خود را به مهلکه بارها  که تو ندگفتان رود اما موبدب که خود به جنگ خواستشاه  . رسید که خبر لشکرکشی افراسیاب نگذشتیچند
گفته ی شاه سیاوش این  .ینمب  کسی را هم نبرد افراسیاب نمی؛کاووس گفت .پهلوانی را نامزد این کار کنیکه است آن  بهتر .ای انداخته

. داوطلب شد تا به جنگ افراسیاب رود، شنیدرا 

گفتگوی پدر  سودابه و ز  دادگر رهایی دهد  که ممگر

سیاوش می خواست تا از بارگاه کاووس و از . شاید اگر از اینجا دور شوم، خداوند یاری ام کند و از داستان سودابه و پدر رها شوم
به رستم گفت؛ . به جنگ تورانیان برودهمراه سیاوش تا رستم را خواست ،  پذیرفتکاووس. سودابه دور شود

 شتاب آیدم  ارمیده باشی،چو یدمآ خواب ،چو بیدار باشی تو

.  تو که بیداری، من آسوده می خوابم و چون تو در خوابی، نگران و بی تابم. به رستم گفت که تو کلید تمامی درهای بسته ای

 را بر تورانیان تنگ کارایرانیان . فتگر در در نزدیکی بلخمیان دو سپاه، جنگ  نخستین . شدکارزاری  لشکر آماده  برگزیدند وسپاه
کاووس .  بگذرم از جیحون فرمان دهیاگر . بگشادمبلخکه کار به کاووس نوشت ای  یاوش نامهس .ندستشکرا سپاه توران   وکردند

. باش تا چه پیش آیدگرنه  با او بجنگ و،اگر خود آمد .ستجادو یله گر وحافراسیاب  . پراکنده نکن را سپاهنوشت؛

  شب.ی دهندجنگخوارزم را آرایش  داد تا سؽد و فرمان د وش شاه خشمگین ، افراسیاب دادبهین که گرسیوز خبر شکست بلخ را هم
از . کردباد پرچم او را سرنگون .  پوشاندهخشک ؼبار  گرد وراجهان . آسمان پر از عقاب و  پر از مار استیبیاباندر د که دیخواب ب

به  بندند و یمدست او را . ازد تسپاه ایران به هرسو می و برند می  سر را لشکر اواز است و هزاران تن  جوی خون روان،هر سوی
 را خواند و ستاره شناسان پس افراسیاب . کندپهلوانی چهارده ساله او را دو نیم میدر آنجا . کاووس برندتا نزد کشند  هر طرؾ می

از توران بر جای ی سوار و شود توران با خاک یکسان می اگر شاه با سیاوش بجنگد،چنان است که  ؛تندخواب خود را تعریؾ کرد، گؾ
  خواست ورابزرگان . یاب ؼمگین شدافراس . شوندتباه میهر دو  ،افراسیاب وتوران سرزمین  اگر سیاوش کشته شود،و . نمی ماند

یوز را گرس ،افراسیاب زرگان پذیرفتند و ب.درآیم  دوستیدر صلح واز خواهم  اینک می. مداشته ایستیز  جنگ ودراز،  روزگاری ؛گفت
که از  ایران همان جیحون باشد  مرز توران وکه دادپیشنهاد  رستم فرستاد و  نزد سیاوش و،خواسته گنج و با دویست نفر سپاهی و

  .یران را به صلح نرم کنداشاه  دل  خواست تاسیاوشاز  واست تور بوده  زمان سلم و

یشنهاد را به گرسیوز پاین  .گروگان بگیریمتورانی را  بزرگصد جنگجوی است که بهتر فت؛ یاوش گس. خواست مهلت هفتهرستم یک 
 به رسم ه بود آن گونه که رستم نام برد،یکان خود رانزدصد نفر از  وفت یاب پذیرافراس .ببرد و پاسخ بیاوردیاب افراسدادند تا به 

  وشتای نو یاوش نامهس . برانگیزدشاه بی مؽز را به صلح برد وب کاووس را بهشد تا خبر مامور  رستم .داگروگان نزد سیاوش فرست
  .داهمراه رستم نزد کاووس فرست



من اکنون ی؟ فروخت تو چرا خود را به افراسیاب ، سیاوش جوان استفت؛به رستم گ  خشم شد وسراپا ، نامه را خواندکاووسهمین که 
تو فت؛ گ رستم . تا سر از تنشان جدا کنمفرستدآن صد گروگان ترک را نزد من  و  جنگ را ادامه دهدم که فرستمی  نزد سیاوش رسولی

!  پیمان شکستن کار نیکان نیست.هاو از در صلح درآمد اما . بیادبه جنگخود یاب افراسبگذاریم  خود گفتی از آب نگذریم و

یکو بود پیش رفتن به رزم ننه         بزم سور و کسی کآشتی جوید و

خورد با کاله؟   کی در،دروغ ایچ        مخواه پیمان شکستن ،فرزند ز

 دخو ییبه تن آساتو تنها . ای  سیاوش انداخته سر صلح خواهی را تو درفکر به ؛کهکشید یاد فرسر رستم  بر  خشمگین شد وکاووس
 جنگی تر طوس اگر فت؛ ؼمگین شد و گرستم .بسپارد او  سپاه را به ندارد،جنگ سر اگر سیاوشتا  مفرستمی طوس را  .ای اندیشیده

. کاووس بیرون آمداز بارگاه این بگفت و .  را ندیده بگیرپس رستم از رستم است،

 اگر نمی . دارد در سریچه فریبافراسیاب دانی  نمی  که تو جوانی وشتسیاوش نوبه ای  نامه د وا طوس را با لشکر به بلخ فرستشاه،
. نزد من باز گردها  گروگانبا خود   وبسپار سپاه را به طوس ،خواهی که افراسیاب تو را پیمان شکن بخواند

ی گناهان را نزد ب اگر این  فکر کرد.از کار پدر در اندیشه شد  و گشتدهراز کار رستم دل آز. شد ؼمگین ،یاوش چون نامه را خواندس
از در  ،ام  بسته صلحدیگر چگونه با کسی که پیمانسوی از .  نابخشودنی ستاین گناهی  بی درنگ دارشان خواهد زد و،پدر فرستم

پس  .ینمنبسودابه جز بدی  راست از پدر و چپ و ه من بد رسد و بگردم،از نزد شاه بسپاه به طوس بسپارم و اگر هم  .جنگ درآیم
: گفتبود و فرمان پدر را برای آنها باز یش آمده پآنچه  با آنها شور کرد و، را خواندبهرام و زنگه ی شاوران 

به آزار من  بکوشد به رنج و  منپسندش نیامد همی کار 

سرم   مرگ آمدی بر،زادگر  و  ی مادرمشجنزادی مرا کا

بهرام  . برسدبهرام گفت سپاه را نگهدار تا طوس به  نزد افراسیاب بازگرداند وگروگان وگنج   را مامور کرد تا خواسته وزنگهسیاوش 
 و از او ای بنویس نامه.  در جهان جای نیستپدر تو را بی ؛بهرام گفت .ددو از کار سیاوش اندوهگین شدن ی شاوران هر زنگه و

را به پدر  نرمکوشش کن تا با زبان  .جنگیم  می،خواهد  جنگ میکاووساگر  .نرستم را دوباره بخوا. پوزش بخواه که این ننگ نیست
. وریبیاراه 

ن آمد درخت بزرگی ببار وچ  روزگارم ژد، مگردان به ما بر

بن خسروانی درخت  مخوشان زت  وتخی تاج   از خون مکن دیدهپر

بارگاه  پرده و  ودر وسپاه   کاله  نیکو بود بی تو تخت ونه

  و نشنیدیاوش پند آنانس. با پدر به نرمی سخن گوی و روزگار را بر ما سخت مکن که تخت و کاله و سپاه و بارگاه، بی تو نیکو نیست
آنان  .خود اینکار را خواهم کرد  اجرا کنید،مرا فرمان خواهید اگر نمی . تا از فرمان یزدان سر بپیچماز فرمان شاهبهتر است  ؛گفت

 که بخواه اواز  حال ما را بازگو و  نزد افراسیاب برو و؛گفت ی شاوران زنگهسیاوش به .  فرمانبر اویندگفتند که کردند و ها زاری
. تنها زندگی کنم راهی دهد تا از سرزمین او به جایی روم و

کاووس گردد نهان   زناممکه        یکی کشوری جویم اندر جهان

 تو را همچون فرزندی میمن  .همه جای توران سرای توست یاوش نامه نوشت کهسبه پس از مشورت با پیران ویسه، یاب افراس
.  بدین سان سیاوش در توران ماند و در آنجا خانه و کاشانه ساخت. مرا نکوهش خواهد کردجهان ،اگر تو از کشور من بگذری .پذیرم

 میندیش، همین جا به ایران .یار دوست داردبس را توروزی پیران به سیاوش گفت که افراسیاب  . سالی گذشت،این روزگار خوش بر
سه ماهروی نیز در پس پرده گرسیوز . پسندیده زیبا وند، ی افراسیاب سه دختر  پردهپسدر  . و اندوه به دل راه مدههمسری اختیار کن

 است و فهمیده زیباروی و ین دختر شاه وتر بزرگ ،یسگفری .اما سزاوار تو دختر شاه است. خود من نیز چهار دختر دارم دارد و
 چون تو؛ این کدخدایی از تو بر می آید که یاوش گفتس .کنم یاب در این باره صحبت میافراساجازه دهی با  اگر .هنرهای بسیار دارد

  خواست من هم هست، این پاسخ داد ؛ ریخت وفروافراسیاب آب از دیده .  داستان بگفت  پیران نزد افراسیاب رفت وپس . منیپدر
توران  ومی دهد  باد رکاله مرا ب آید که تخت و  فرزندی به دنیا می، مندختر واند که از پشت سیاوش  چنین دیده شناسان  ستارهلیکن

پند افراسیاب  .کن که فرزند سیاوش نشان از دو سو داردم گوش  شناسان به حرؾ ستارهگفت؛یران پ .خواهد کردرا با خاک یکسان 
.  فتگر سرعروسی  وپیران پذیرفت 



. شد به آیین و رفتار، دگرگونه دید، و ارج سیاوش را بهمه شکوهبرادر افراسیاب، آن یوز گرسبشنو که چون 

دل و مؽز گرسیوز آمد به جوش    دگرگونه تر شد به آیین و هوش 

  نیکو نمی،را در این سرزمینسیاوش سرانجام  که تخت را از آن خود خواهد کرد تاج و به توران بماند،سیاوش  اگر کهبا خود اندیشید 
بدان  . آوردهاز همه جا سپاه گرداست و  پدرهوای در دلش  سیاوش با ایران تماس دارد و به شاه گفت؛ ید،رسنزد افراسیاب چون . بینم

گفت  افراسیاب ؼمگین شد و . دهیخواهی این دو سرزمین را آشتی تو بیهوده می.  جنگ بودهکشورتور تاکنون میان دو زمان که از 
 . خواهم گفتبه توآنگاه چاره ی کار  ،کنم مشورت می باره سه روز در این

 سرپیچی نکرده و فرمانبردار از امر منکنون تا او . هزیانی به ما نرسیدسیاوش از ؛ گفت  وخواند گرسیوز را ، چهارم افراسیابروز
نزد خود یست که او را نجز این راهی  .خواهد کرد سرزنش و نفرین  دنیا مراسیاوش آید،سر بر اگر کوچک ترین بالیی  .بوده است

 که  ستای بیگانه او .مکن چنین ، ای شاه؛یوز گفتگرس .ازگردانمب، هرچه می خواهد به او بسپارم و او را نزد پدرش کاووس، بخوانم
افراسیاب از گفته  .شود  ویران می،خاک ما پاک شورد ومی  بر تو ،ای  راندهرااگر آشکار شود که او . داند راز تو را میاینک 

زیبی   تو باشد با آن فر ودرگاهشاها اگر سیاوش به ؛ یوز گفتگرس .گیرم  مینظرزیر  او را و گفت؛ نزد خود می خوانمش .پشیمان شد
به درگاه تو ، دستگاهی که ساخته آن کاخ و  از چگونه می خواهی.ندن نخواشاه تو را ،نه مردان نام آور وسپاهیان  نه دارد، دیگرکه 

 . در اندیشه شد و ؼمین گشتیاب سختافراس؟ باشدتو ی  بنده ید وآ

 افراسیاب او را به جاسوسی نزد سیاوشآن که گوش افراسیاب خواند تا  در های تازه روز سخن گرسیوز هر. روزگاری گذشتبر این 
 شاه  که میل داردسیاوش گفت.  گرسیوز در نزد سیاوش از دشمنی افراسیاب گفت و این که شاه، قصد کشتن شاهزاده را دارد.فرستاد
را از حیله های  سیاوش از سوی دیگر. ترتیب این دیدار را داد اما به افراسیاب گفت این دیداری دوستانه نیستگرسیوز . را ببیند

 .ای در دل دارد چه کینهاز تو دانی  نمی .خنجر زد و کشت برادر خود را از پشت ، اؼریرث کسی ست کهاوافراسیاب ترساند و گفت؛ 
 از ناالن  نیز،نزد افراسیابدر بازگشت از دیدار سیاوش، گرسیوز  . فکر می کنم، سبب این بد افبالی را نمی فهممهرچهگفت؛ یاوش س

از چین به درگاه او  ی از روم وسپاه گفت که وی تو را نخواند  نامه پای تخت خویش نشاند و سیاوش گفت که مرا به هیچ گرفت و
  .گفت تا سپاه بیارایند شد و خشمگین افراسیاب .گرفتخواهد را دو کشور  هر اگر دیر بجنبی .اند آمدهفراهم 

و پیش روی، افراسیاب و  ،کوهی پر از آتشو در سوی دیگر  ،رودی تا بیکران پر آباز سویی  . دیدیسیاوش خواب وحشتناکشبی 
  . راه مدهدلفرنگیس گفت بد به  چون بیدار شد، . برگرداندروی از اوشاه . بودندسواران ایستاده 

، من در افراسیاب کارگر نشدگفتار که داد یؽام پبرای سیاوش  گرسیوز .آید خبر داد که افراسیاب با سپاهی گران می سپاه ی صبح طالیه
 را کیخسرو بگذار که شهریاری نامش بود،پسر نوزاد  اگر ؛گفتبه فریگیس که پنج ماهه آبستن بود، سیاوش  .بکن خود چاره ی کار

آنجا . ان به ایران می بردتو را از تور و آید نگاه ناموری از ایران می آ.گیرد  میپدرپیران تو را به خواهش از  .بزرگ خواهد شد
ر بز  را زیر وتورانی  رستم همه .شود می زمین پر آشوب آید و  از ایران لشکری بزرگ می پس.انند نش تخت میبهرا  تفرزند

.  زمین آرام نخواهد گرفت،از کین من تا رستاخیز خواهد کرد و

 روافراسیاب  سیاوش و .نیم فرسنگی نرفته بود که سپاه افراسیاب پدیدار شد. پس سیاوش بر اسب نشست و به پیشباز افراسیاب رفت
 . نخواهم جنگید زنم با پدر؛یاوش گفتسیرانیان کمر به جنگ بستند ولی ا .ای نبود کینه هیچ یک اما در دل ،ایستادند روی هم در

افراسیاب مهلت پس  ؟ای کاله نزد شاه آمده گرسیوز فریاد زد که چرا با زره و؟ ای  قصد جنگ آمدهبه وسپاه  چرا باپرسید؛ افراسیاب 
سیاوش .  همه را کشتند،نیزه به تیر و اطراؾ آنها را گرفتند و تورانیان .یزندبررا  سپاهیان سیاوش ی خون همه فرمان داد تا نداد و
 جدا ش سر از تن تاافراسیاب گفت .خاک کشید او را کشان کشان بر  دست او را بست و"گروی زره ". زیر افتادبه از اسب  شد وزخمی

  .تیزی مکن که پشیمانی آورد  به افراسیاب گفت تندی و.ی بود پیلسم نامبرادریران را  پ.دنکن

شتاب و بدی کار آهرمن است پشیمانی جان و رنج تن است 

به بندش همی دار تا روزگار برین بر، ترا باشد آموزگار 

ببری سری را همی بی گناه که کاووس و رستم بود کینه خواه 

ی نامداران ایران به کین  همه رستم و کاووس و .این شاه تاجدار است. خرد در کار او بنگری با عقل و  را در بند کنی واوبهتر است 
.  توران را به توبره خواهند کردخاکاو خواهی 

 سر بیرون ،تا نابودی توران خزم و ای می کن که اگر او را زینهار دهی من به بیؽولهم گوش شاها به حرؾ جوانان ؛یوز گفتگرس
 . خواهد رسیداز او به ما بدی شناسان می دانم که ی ستاره ام ولی به گفته یدهند بدی سیاووشاز من یاب گفت که افراس .نخواهم کرد

چنین بد مکن که بر ؟ من چیست  سیاوش وگناه  و گفت؛یس زاری کنان نزد پدر آمدفرنگ .استدو برای من گزند  نکشتن او هر کشتن و



 افراسیاب ؼمگین شد و .پشیمانی سودی نخواهد داشتآنگاه .  من یاد کنیحرؾبسی روزگار خواهد آمد که از  .کنی خود ستم می
  .یدکشخواری  بگرفت ورا او موی سیاوش  گرسیوز به گروی اشاره کرد و . کنند اتاقی زندانیدر داد فرنگیس را فرمان

سیاوش با خدای خود راز و نیاز کرد که ای کردگار بلند؛ 

یکی شاخ پیدا کن از تخم من چو خورشید تابنده بر انجمن 

که خواهد ازین دشمنان کین من           کند تازه در کشور آیین من 

و بگو رسان باز من به پیران سالم ؛ پیلسم گفت پس به .جهان بتابد  که چون خورشید بر، فرزندی از من بیاراز خون من گیاهی برویان
 کجایی؟ رسد،می به من بد  حال که .یبان منیپشت ،تو گفتی با صد هزار سوار

سر  ونهاد ش  سیاوین زیر سرزرتشتی ، گرفتبسیوز رآبگون از گ گروی خنجر . بکشیدند،خوارسیاوش را  از شهر دور شدند وپس 
  .جدا کرداو از تن 

یکی تشت زرین نهاد از برش جدا کرد از آن سرو سیمین، سرش 

یکی باد با تیره گردی سیاه برآمد، بپوشید خورشید و ماه 

کسی یکدگر را ندیدند روی گرفتند نفرین همه بر گروی 

افراسیاب گفت او  .گرسیوز را نفرین کرد یاب وافراس و کرد  هازاری، ستبمیان  بر گیس موی برید ویفر .گردی تیره برخاست بادی و
 .کین از او بیافتد تخم تا بزنید چوب قدر آن و بدرید چادرش و بگیرید را

چو از سرو بن دور گشت آفتاب  سر شهریار اندر آمد به خواب 

چه خوابی که چندین زمان برگذشت  نجنبید و بیدار هرگز نگشت 

چندی گذشت، . چون پیران داستان سیاوش بشنید، بیامد و فریگیس را از چنگال افراسیاب نجات داد و او را در جایی پنهان کرد
 .فریگیس کودکی به دنیا آورد که در پنهان نزد شبانی بزرگ شد و بالید

  

آنگاه . همه گریان و خاک بر سر ریزان، هفته ای به سوگواری نشستند. در ایران نخست کاووس و دربار از کشتن سیاوش آگاه شدند
خبر به زابل و به رستم رسید؛  

تهمتن چو بشنید از او رفت هوش  ز زاول برآمد به زاری خروش 

روز . رستم یک هفته در سوگ سیاوش بماند. همین که خبر کشته شدن سیاوش به رستم رسید، شیون از زابل به آسمان برخاست
رستم با سری پر کینه روانه ی ایران و درگاه کاووس . هشتم شیپور زدند و سپاهیان از کشمیر و کابل و دیگر جاها بر او گرد آمدند

.  شد

چو آمد بر تخت کاووس کی   سرش بود پر خاک و پر خاک پی 

بدو گفت؛ خوی بد ای شهریار  پراگندی و تخمت آمد به بار 

تو بیچاره ی زنی شدی و شاهی . همین که رستم سوگوار، به بارگاه کاووس رسید، به او گفت کردار ناپسندت به فرجام ناخوش رسید
. چون سیاووش را به کام مرگ فرستادی

کنون من دل و مؽز، تا زنده ام برین کینه از آتش آگنده ام 

همه جنگ با چشم گریان کنم جهان چون دل خویش بریان کنم 



. از این پس همه ی زندگی ام در اندیشه ی انتقام از کشندگان سیاووش بسر آید. افسوس بر آن بر و باالی پادشاهی که سیاووش را بود
.  پس رستم در پی سودابه، از درگاه کاووس به اندرون رفت. کاووس پاسخی نداد

ز پرده به گیسوی، بیرون کشید  ز تخت بزرگیش، در خون کشید 

به خنجر به دو نیمه کردش به راه نجنبید بر تخت، کاووس شاه 

. رستم، سودابه را به گیسو بگرفت و از تخت به زیر آورد و از اندرون به حضور بزرگان کشید و او را با شمشیر به دو نیم کرد
روز هشتم، رستم نامداران ایرانی چون گودرز، طوس، فرهاد، شیدوش، گرگین، گیو، . یک هفته سوگواری بود. کاووس از جای نجنبید

بهرام، خراد، شاپور نیو، فریبرز کاووس، رهام، گرازه و دیگران را بخواند و گفت؛ من به انتقام خون سیاووش کمر بسته ام و این 
. کاری خرد نیست

ز دل ها همه، ترس بیرون کنید  زمین را ز خون، رود جیحون کنید 

برین کینه تا در جهان زنده ام به درد سیاوش دل آگنده ام 

بزم بر من حرام باد که جز جنگ . ترس و بیم از دل بیرون کنید و خون تورانیان بریزید که تا زنده ام، دلم از درد سیاووش پیچان است
.  نمی جویم تا انتقام مرگ سیاووش ستانده شود

جهان شد پر از کین افراسیاب  به دریا تو گفتی به جوش آمد آب 

در جنگی بزرگ که میان ایرانیان به سرکردگی فرامرز، فرزند رستم و تورانیان در گرفت، فرامرز، سرخه پسر افراسیاب را دستگیر 
سرخه نگاهی به طوس کرد و گفت؛ ای . طوس خواست که به خونخواهی سیاووش، سر از تن سرخه جدا کند. کرد و نزد رستم آورد

روانم پر از درد و اندوه مرگ او و . سیاووش همسال و دوست من بود. چرا می خواهی خون من بریزی؟ من بی گناهم! پهلوان بزرگ
تهمتن گفت؛ افراسیاب نیز همچون . دل طوس به رحم آمد، پس داستان به رستم گفت. زبانم به نفرین بر کشنده ی سیاووش است

.  پس فرمان داد بر سر سرخه همان آورند که بر سر سیاووش آورده بودند. ایرانیان باید داؼدیده شود

جهانا چه خواهی ز پروردگان  چه پروردگان، داغ دل بردگان 

چون افراسیاب این داستان بشنید، . سر از تن سرخه جدا کردند و تنش را از پا آویختند و بر آن خاک ریختند و به خنجر پاره پاره کردند
. پس فرمان داد سپاه آماده ی کین خواهی شود که توران دیگر روی آسایش نخواهد دید. جامه ی شاهی بر درید و خاک بر سر ریخت

زمین آمد از نعل اسپان به جوش به ابر اندر آمد، ز گردان خروش 

تو گفتی نه شب بود پیدا، نه روز نهان گشت خورشید گیتی فروز 

پیلسم برادر پیران و از سرداران افراسیاب، خواست تا به کین خواهی به میدان رود و کشته ی رستم و اسبش را برای افراسیاب، هدیه 
پیران اندوهگین شد و به . افراسیاب عهد کرد که اگر رستم را به چنگ آوری، دو بهر از ایران و توران به تو می بخشم. آورد

او با زندگی خود بازی می کند و سر خود بر سر این جدال، بر باد خواهد . افراسیاب گفت؛ پیلسم، جوان و تیز است و به خود ؼره شده
اما پیلسم پای فشرد که از رستم . آنگاه تورانیان ناامید می شوند و شکست بر سپاه توران چیره می شود. داد چون رستم را نمی شناسد

پیش از . افراسیاب اسب تیزپایی به پیلسم داد و او را روانه ی میدان کرد. باکی ندارد و ایمان دارد که باعث ننگ تورانیان نخواهد شد
پیلسم درگیر نبرد با گیو بود که فرامرز تیػ بر کشید، نیزه ی پیلسم به دو نیم کرد و . آن که پیلسم به رستم برسد، با گیو رو در رو شد

چون رستم پیلسم را دید که با دو پهلوان ایرانی به هم برآمده، هراسان شد مبادا پهلوان تورانی، دو گرد . تیػ بر سر و روی او بارید
. پس پیش تاخت و به پیلسم گفت؛ در پی من می گردی؟ اینجا هستم. ایرانی را از پای در آورد و دیگر هیچ کس جلودار او نخواهد بود

آنجا پیلسم را به خواری بر زمین انداخت و فریاد . آنگاه نیزه ای بر کمر پیلسم زد، او را از زین برگرفت و تا قلب سپاه توران تاخت
! زد؛ این پهلوان شماست، بگیرید و تنش به دیبای زر بپوشانید

. تورانیان که پیلسم را کشته دیدند، زاری کردند و خروشیدند و بر ایرانیان حمله بردند

زمین شد ز نعل ستوران ستوه   همه کوه، دریا شد و دشت، کوه 

ز بس نعره و ناله ی کره نای همی آسمان اندر آمد ز جای 



بکشتند چندان ز هر دو گروه که شد خاک، دریا و هامون، چو کوه 

پس خود از قلب سپاه بیرون شد . افراسیاب به تورانیان گفت اگر سستی کنید، هیچ یک از ما از این کارزار جان سالم به در نخواهد برد
تهمتن به قلب سپاه توران . طوس همین که افراسیاب را بدید، از پیش روی او گریخت و نزدیک رستم آمد. و به نزدیک طوس تاخت

.  تاخت و تا نزدیک افراسیاب پیش رفت

بر آویخت با سرکش افراسیاب     ز پیگار، خون رفت در جوی آب 

اسپ . تهمتن به کین خواهی، نیزه ای بر اسب افراسیاب زد. افراسیاب نیزه ای به سوی رستم پرتاب کرد که به چرم کمر او نشست
رستم خواست تا نیزه بر کمر شاه توران بزند که هومان سر رسید و گرز بر سر و کتؾ رستم . بیفتاد و افراسیاب بر خاک سرنگون شد

افراسیاب از زیر دست و پا برخاست، اسبی یافت، بر آن سوار شد و از میدان گریخت و سپاه توران از پی افراسیاب، میدان را . کوفید
.    پس رهایشان کرد و به آوردگاه بازگشت. رستم تا سه فرسنگ از پی آنان تاخت. ترک کردند

رستم بر . افراسیاب و سپاهش تا دریای چین گریختند و پهنه ی گیتی بر آنها تنگ شد. پگاه دیگر لشکر ایران در پی تورانیان برآمد
.  تخت افراسیاب نشست، گنج و خواسته ی افراسیاب را بین سپاه ایران تقسیم کرد و همه ی نامداران ایرانی به جشن و رامش نشستند

. همین که به شکارگاه رسیدند، مرؼان و آهوان و گوران بسیار و خرمی فراوان دید. روزی زواره با راهنمایی تورانی به شکار رفت
هوش از سر زواره برفت و چون برخاست، خشمگین سوی برادر آمد که ما به . ترک راهنما به زواره گفت؛ این شکارگاه سیاووش بود

چرا باید جایی از این مرز و بوم، آباد بماند؟ پس . کین خواهی آن شاه بزرگ، به این مرز و بوم آمده ایم نه از بهر آرامش و تن پروری
بزرگان نزد رستم آمدند که؛ . ایرانیان برپا خاستند و در سراسر توران یک شهر آباد بر جای نگذاشتند، اما از افراسیاب نشانی نیافتند

چو چیره شدی، بی گنه خون مریز مکن جنگ گردون گردنده تیز 

نداند کسی کان سپهبد کجاست  بر ابرست، اگر در دم اژدهاست 

اگر افراسیاب از راهی سوی ایران شود و بر . گفتار چنین بود که کاووس بر تخت ایران تنهاست. پس نامداران گرد رستم انجمن کردند
ما در توران برده ی خواسته و مال شده ایم و . کاووس بتازد، هیچ نامدار ایرانی بر جای نیست تا از شاه و تخت و گاه ایران دفاع کند

. سال هاست که ایران را فراموش کرده ایم

تهمتن چو بشنید، شرم آمدش  به رفتن یکی رای گرم آمدش 

نامداران ایرانی نیز به . پس خوان و خانواده و نامداران زابلی را گرد کرد و سوی زابل شدند. رستم از آنچه پیش آمده بود، شرمنده شد
. ایران و به دیدار کاووس باز گشتند

 

 

 



فصل پنجم 

نبرد رستم با کاموس کشانی 

. کاووس از پادشاهی کناره می گیرد و تاج را به کیخسرو می بخشد. گیو به یاری فریگیس، کیخسرو را از توران به ایران می آورد
ایرانیان زمانی دراز با تورانیان در . کیخسرو به کین خواهی پدر، لشکری گران آماده می کند و به سرکردگی طوس به توران می فرستد

جنگ و گریز و پیروزی و شکست اند تا این که سپهبد طوس و یاران باقی مانده اش در کوه های هماون به محاصره ی سپاه دشمن در 
. شاه رستم را به درگاه می خواند و از او می خواهد تا در شکست تورانیان، سپاه ایران را یاری کند. خبر به کیخسرو می رسد. می آیند

کیخسرو سپاه و خواسته ی بسیاری به او می سپارد و رستم همراه فریبرز کاووس، به جانب توران . رستم فرمان شاه را می پذیرد
. حرکت می کند

شبی طوس خواب سیاوش را می بیند که . طوس و گودرزیان همراه لشکر باقی مانده ی ایران در کوه، گرفتار کمبود خوردنی می شوند
شادمان از خواب بر می خیزد و به گودرز مژده می دهد که خواب سیاوش، نوید پیروزی ست . او را به پایداری و پیروزی امید می دهد

سراسر روز بعد، جنگ و گریز، بین دو لشکر ادامه دارد و لشکری گران، از چین به . و بی تردید، رستم با لشکری تازه در راه است
. سرکرده ی لشکر، خاقان چین و پهلوان سترگ آن، کاموس کشانی ست. یاری پیران و تورانیان می آید

کشانی، چو کاموس شمشیرزن که چشمش ندیده ست هرگز شکن 

همه کارهای شگرؾ آورد چو خشم آورد باد و برؾ آورد 

اما پیش از آن که لشکر چین . طوس و ایرانیان از دیدن سواران چینی سخت به هراس می افتند و مرگ خود را پیش چشم می بینند
بیارامد و برای روز بعد، آماده ی کارزار شود، خبر می رسد که طالیه ی سپاه تازه از ایران در راه است و تا فردا به نزدیکی کوه 

شب هنگام، لشکر طالیه به سرکردگی فریبرز کاووس، به کوه هماون می رسد و طوس و گودرز و ایرانیان شاد و . هماون می رسند
. فریبرز کاووس مژده می دهد که رستم و لشکر ایران و زاولستان در راه اند. امیدوار می شوند

کاموس . گیو، جلودار ایرانیان، به نبرد کاموس می رود. بامداد روز بعد چینی ها به سرکردگی کاموس کشانی بر ایرانیان حمله می برند
طوس که می بیند چیزی به کشته شدن گیو نمانده، خود را به صحنه ی نبرد می . نیزه ای به کمرگاه او می زند تا او را از زین بردارد

ایرانیان ناظر این نبرد و . دو پهلوان ایرانی با کاموس کشانی به هم می پیچند. رساند و با شمشیر، نیزه ی کاموس را به دو نیم می کند
در طول شب، رستم و سپاه . دو لشکر آرام می گیرند. نگران جان طوس و گیو اند که شب می شود و کار نبرد به سرانجامی نمی رسد

ایرانیان شادمان، رستم را نیایش می کنند، خیمه و خرگاه برپا می شود و نامداران، یکدیگر را امید و تسلی . همراهش از راه می رسند
. می دهند

صبح، همین که هومان آماده ی کارزار شد، در جانب ایران، چشمش به خیمه و خرگاه فراوان افتاد و در آن میان، درفش سیاه فریبرز 
اگر رستم نیز در میان آنان باشد، دیگر نه از . اندوهگین نزد پیران رفت که گویا از ایران سپاهی تازه رسیده. کاووس را شناخت

پس هومان از آنجا به درگاه خاقان چین و کاموس رفت و ! کاموس، نشانی می ماند، نه از خاقان چین و نه از گردان توران زمین
کاموس او را دلداری داد که اندوه به دل راه مده که اگر درفش مرا نهنگ به دریا ببیند، از . داستان آمدن لشکری از ایران را باز گفت

. تو لشکر بیآرای و درنگ مکن، آنگاه شاهد نبرد مردان باش. دلش خون بجوشد

خاقان . هومان، شادان نزد خاقان چین رفت و گفت قرار بر این است که او پیشاپیش سپاه باشد و کاموس از پس، او را یاری بدهد
خاقان، خود در قلب سپاه جای گرفت، کاموس بر . فرمان داد تا طبل جنگ زدند و پیالن آراستند، چنان که صحرا چون دریای نیل شد

. میمنه ی سپاه و پیران و هومان بر میسره ی سپاه قرار گرفتند

پس گفت که سه منزل آخر را یک روزه پیموده ام و اسبم . رستم، همین که آرایش سپاه توران را دید، فرمان داد تا طبل جنگ بزنند
پس سپاه آراستند، . یک امروز را یاری کنید تا دشمن برجای بماند. وادار کردن او به جنگ، امروز پسندیده نیست. سخت کوفته است

رستم بر سر کوه رفت تا نگاهی به سپاه خاقان و توران . گودرز بر میمنه، فریبرز کاووس بر میسره و طوس در قلب سپاه جای گرفتند
رستم از کوه به زیر آمد اما بد . تمامی دشت از اسب و پیل انباشته و کشانی و چینی با زره و کاله و سالح صؾ کشیده بودند. بیاندازد

. با خود گفت که با این همه جنگ که در عمر درازش دیده، هرگز سپاهی با این شمار، ندیده است. به دل راه نداد

خروش اسپان و سواران و آواز برخورد . طبل جنگ را نواختند و دو لشکر به هم تاختند و تا نیمه ی روز، بسیار از یکدگر بکشتند
کاموس فرمان داد که به ایرانیان فرصت آسایش ندهید و کار . بسیار سپاهیان زخم برداشتند. شمشیر و نیزه و تیر و تبر به ثریا رسید

بر . ایرانیان بر او تیر باریدند. دلیری به نام اشکبوس که سراپا از پوالد پوشیده بود، به پیش سپاه آمد. را همین امروز یکسره کنید
نبرد دو . رهام، از پهلوانان ایرانی به نبرد اشکبوس آمد، بسیار کوشید تا او را از پای در آورد. زره و گبر او هیچ تیر کارگر نشد

رستم فریاد زد؛ رهام برای . طوس خواست به جنگ اشکبوس برود. پهلوان به درازا کشید و رهام سخت کوفته شد و به کوه گریخت



! تهمتن کمان به زه کرد و خروشید که ای مرد جنگ آزمای. من خود به یاری او می روم! تو در قلب سپاه بمان. اشکبوس کافی ست
رستم گفت؛ نام من از چه پرسی که کام . اشکبوس نگاهی کرد، پوزخندی زد و و نام او را پرسید. هماوردت اکنون به میدان آمده

رستم . چنین که تو پیاده به نبرد آمده ای، سر بر باد می دهی! اشکبوس گفت؛ ای بی باره. نهاده اند" مرگ تو"مرا نام . نخواهی گرفت
می بینی که این پیاده به تو که سواره ای، نبرد می . پیاده ندیده ای که سواران بسیار به خاک اندازد! پاسخ داد؛ ای مرد پرخاشجوی

اشکبوس پرسید؛ پس سالحت کو؟ رستم گفت؛ مگر تیر و کمانم نمی بینی . مرا طوس، پیاده فرستاده تا اسب از اشکبوس بستانم. آموزد
: آنگاه کمان به زه کرد. که روزگارت با همین به آخر می رسد

یکی تیر زد بر بِر اسپ اوی    که اسب اندر آمد ز باال به روی 

بخندید رستم، به آواز گفت    که بنشین به پیش گرانمایه جفت 

سزد گر بداری سرش بر کنار    زمانی  برآسایی از کارزار  

اشکبوس کمان به زه . رستم گفت؛ کنار اسب گرانمایه ات بنشین و سرش را بر دامن بگیر که سزاوار است با جفت خود دمی بیاسایی
پس تیری بر کمان نهاد و راست بر سینه ی . دو بازو رنجه مدار! رستم فریاد زد؛ ای بداندیش. کرد و رستم را زیر باران تیر گرفت

.  اشکبوس در دم به خاک افتاد و جان داد. اشکبوس زد

کشانی هم اندر زمان جان بداد چنان شد که گفتی ز مادر نزاد 

. خاقان فرمان داد تا تیر از تن اشکبوس بیرون بکشند. کاموس و خاقان و دیگر پهلوانان که این نبرد را تماشا می کردند، حیران ماندند
چنین پیداست که . از پیران پرسید؛ این مرد کیست و نامش چیست؟ تو گفتی که اینان فرومایگان اند، کم پایه. تیر، هم اندازه ی نیزه بود

. پیران گفت؛ ندانم این مرد کیست که تیرش از درخت می گذرد! گویی همه چیز را به درستی به ما نگفته ای. تیرشان به نیزه می ماند
به خیمه . این یکی را اما به نام نمی شناسم. نام آوران ایرانی چون طوس و گیو را می شناسم که برادرم هومان بارها با آنها جنگیده

.  می روم و از نامداران می پرسم مگر کسی از آنها بداند که این مرد کیست

پیران با سری پر از اندوه به خرگاه رسید و از هومان پرسید؛ این پهلوان که بود که پیاده، چنین با اشکبوس نبرد کرد؟ هومان گفت؛ 
پیران گفت؛ من گردان ایرانی چون طوس و . باشد که این یکی از گردان تازه نفس است. پیش از این گفتم که از ایران بسیار لشکر آمده

. اگر از ایران روزی دوبار لشکر فرا رسد، بیمی ندارم مگر آن که رستم در میان آنها باشد. فریبرز و گرگین را می شناسم

کاموس گفت؛ با کشته شدن . امروز جنگ به کام ما نبود. پیران از آنجا به خدمت کاموس رفت و گفت؛ گویا از میش، گرگی زاده شده
باید همان سگزی . این مرد پیاده، دل لشکر را پر از بیم کرد. اشکبوس، نام ما به ننگ آلوده شد و جهان به کام گیو و طوس گشت

باشد که تو از او نام بردی و گرنه چه کسی چنین قد و باالیی دارد و چنین کمان می کشد؟ پیران گفت؛ رستم همیشه سواره به میدان 
کاموس پرسید؛ پس این پهلوان پیاده که بود و نامش چیست؟ اگر به میدان نبرد آید و همرزم بخواهد، تنها منم که باید با او . می آید

سنگ خاره پیش . پیران گفت؛ چنین مباد که او رستم باشد و به کین سیاوش که خود پروده است، به این رزم آمده باشد. هماوردی کنم
جامه اش از پوست پلنگ است و مشهور به ببر بیان، که از خفتان و جوشن برتر است و نه در آتش بسوزد و . رستم به موم می ماند

در . اگر او رستم باشد، سزاست که تو از نبرد با او بپرهیزی. اسبی دارد به نام رخش که به کوه بیستون می ماند. نه در آب تر شود
: کاموس چون گفته ی پیران شنید، سوگند خورد. نبرد با رستم، شگفتی بزرگی خواهی دید

که زین را نگردانم از پشت بور به نیروی بازو و فرمان هور 

. مگر بخت تو شاد و روشن کنم بریشان، جهان چشم سوزن کنم

پیران او را سنا و ستایش کرد و از آنجا نزد خاقان و . تو را سرافراز خواهم کرد و چشم ایرانیان را بر جهان می بندم! ای پیران
دالوران همه بر خرگاه خاقان چین گرد آمدند و هم . دالوران چینی و تورانی رفت و یکایک آنچه را بر او و کاموس گذشته بود، بازگفت

همین که خورشید سر بر زد، از هر دو . پس به خیمه و خرگاه خود بازگشتند تا بیاسایند. پیمان شدند که خون همه ی ایرانیان بریزند
. خاقان گفت؛ امروز باید کار نبرد با ایرانیان را یکسره کنیم. سو لشکر آراستند

گر امروز رسم درنگ آوریم          همه نام جستن به ننگ آوریم 

. باید خور و خواب و آسایش از یاد ببریم و یکپارچه با تمام توان بجنگیم. اگر امروز از جای نجنبیم، جز ننگ نصیبی نخواهیم برد
. بنگر که امروز از ابر، تیػ ببارد. نامداران فریاد بر آوردند که فرمان، فرمان توست



دلها از کینه لبالب کنید که لشکریان چین و . از این سو، رستم به نامداران ایرانی گفت؛ نباید از کشته شدن اشکبوس به خود ؼره شویم
. نامداران لباس رزم پوشیدند و لشکر آماده ی کارزار شد. توران بسیارند و ما هنوز کارها در پیش داریم

بپوشید رستم سلیح نبرد به آوردگه رفت با دار و برد 

به فرمان یزدان میان را ببست نشست از بر رخش، چون پیل مست 

ز باالی او آسمان خیره گشت زمین از پی رخش او تیره گشت 

رستم زره زیر جوشن پوشید و ببر بیان بر آنها استوار کرد، کاله بر سر گذاشت، میان ببست و بر پشت رخش نشست، چنان که سرش 
. بر راست سپاه توران، نامدارانی چون زنده پیل و بنه ایستاده بودند، طوری که کاموس کشانی پیش رویشان بود. بر آسمان می رسید

در سپاه ایران فریبرز در راست، پور کشواد در چپ و طوس نوذر در قلب . هند پهلوان بر چپ سپاه و خاقان در قلب سپاه جای داشتند
.  سپاه بودند

سپاهیان یکی پس از دیگری فرو افتادند و . گرد و خاک به آسمان رسید و چکاچاک شمشیر و نیزه میدان را پر کرد. نبرد آؼاز شد
کاموس، گرز به دست، تاخت و خروش برداشت که آن پیاده ی دیروزی کجاست که هم نبرد می طلبید؟ . میدان به خون رنگین شد

پیش روی کاموس، میدا . هیچ کس حتی طوس و رهام و گیو یارای برابری با کاموس نداشتند. بگویید کمان برگیرد و خود را بیازماید
رستم او را هشدار . پهلوانی زابلی به نام الوای که راه و رسم نبرد از رستم آموخته بود، شمشیر بر کشید. از نامداران ایرانی خالی بود

همین که الوای پای بر میدان نهاد، کاموس به نیزه او را از زین برداشت، بر . داد که به خود ؼره نشو و نبرد با کاموس را ساده نگیر
.  زمینش زد و سواره از روی او گذشت و تنش را با خاک میدان جفت کرد

فریاد زد؛ بر این . چشم کاموس به رستم افتاد. کمندی به بازو و گرزی به دست، به میدان آمد. رستم از مرگ الوای، دلش به درد آمد
رستم گفت؛ تو تنها یکی از دلیران ایرانی را کشته ای و کمند مرا رشته می خوانی؟ حاال هنرهای . رشته که بر بازو فکنده ای ؼره مشو

شمشیر بر گردن رخش فرود آمد و برگستوان را درید اما به اسب . کاموس شمشیر خود را پرتاب کرد. ایرانیان بتو نشان خواهم داد
کاموس فرو افتاد و خشماگین تالش کرد تا از کمند رستم . رستم کمند انداخت و کاموس را ببند کشید و اسب را تازاند. گزندی نرسید

دو دست کاموس را از پشت بست و او را . رستم رخش را آرام کرد، عنان پیچید، بازگشت و کاموس را سخت در بند پیچید. رها شود
حاال دیگر جنگاور نیست و . کشان کشان تا پیش سپاه ایران آورد و گفت؛ این مرد دلیر را که می خواست ایران را ویران کند، بگیرید

تورانیان . ایرانیان شمشیر کشیدند و تن کاموس را پاره پاره کردند. کاموس را پیش روی دالوران ایرانی انداخت. زره اش، کفن اوست
. که شاهد نبرد بودند، شگفت زده نگاه می کردند

چه مردست و این مرد را نام چیست؟  هماورد او در جهان، مرد کیست؟ 

خاقان . جملگی نزد خاقان رفتند و او را تسلی دادند. پیران به هومان گفت؛ با کشته شدن کاموس، پیروزی از سپاه ما رخت بربست
پس نام آوران تیرانداز چینی را گرد آورد و گفت؛ . من کشنده ی کاموس را به بند می کشم و ایران را ویران می کنم. گفت؛ باک مدارید

دالوری چنگش نام پیش . جای و نامش بیابید تا دمار از روزگارش در آوریم. بنگرید که این دالور ایرانی در کدام سوی سپاه می جنگد
خاقان دالوری او را ستایش کرد و گفت؛ اگر . آمد و گفت که آماده است این دالور ایرانی را به خاک افکند و کین کاموس از او بستاند

چنگش بر اسب نشست، به میانه ی میدان تاخت، . این دالور را به خاک افکنی، آنچه از زر و خواسته آرزو کنی، به پایت می ریزم
:  تیری از خدنگ بر کشید و

همی گشت هر سو ز چپ و ز راست  همی گفت کان شیر جنگی کجاست؟ 

رستم از جای برخاست، بر رخش نشست و منم گویان به میانه ی میدان تاخت و فریاد بر آورد که هم اکنون تو را هم نزد کاموس 
:  چنگش فریاد زد؛ نام تو چیست و از کدام نژادی تا بدانم خون چه کسی را بر خاک می ریزم. خواهم فرستاد

بدو گفت رستم که ای شوربخت که هرگز مبادا گلت بر درخت 

سر نیزه و نام من، مرگ توست تنت را بباید ز سر، دست شست 

رستم دانست که این تیر، زره از هم می . چنگش تیر بر چله ی کمان کذاشت و رها کرد. رستم گفت؛ انگار سرت بر تنت زیادی کرده
چنگش به بر و باالی رستم که بر اسب، چون کوهی می نمود، . آنگاه با نیزه به چنگش حمله برد. درد، پس سپر پیش روی آورد

رستم از پی او تاخت و دم . پس به عزم گریز، اسب سوی لشکر خویش راند. نگاهی کرد و دریافت که یارای برابری با این پیلتن ندارد
چون ناتوان شد، خود را به زمین انداخت و زنهار . چنگش تالش کرد تا خود را از چنگ رستم رها کند. اسبش را به چنگ آورد

. رستم او را به خاک افکند و در دم، سر از تنش جدا کرد. خواست



همه نامداران ایران زمین گرفتند بر پهلوان آفرین 

پس از هومان پرسید؛ این پلنگ جنگی کیست که این گونه روز بر ما تنگ . خاقان، سخت ؼمگین شد و از گردش روزگار برآشفت
به خیمه آمد، ترگی دیگرسان بر سر گذاشت، درفشی دیگر و اسبی دیگر برگزید، . هومان بر آن شد تا نام این گرد دالور را بپرسد. کرده

تا کنون جنگجویی چون تو ندیده ! جوشنی دگرگونه پوشید، سپری دیگر برداشت و به نزدیک رستم آمد، او را نیایش کرد که ای پهلوان
رستم پرسید؛ تو که هستی و مرادت از این پرسش ها چیست؟ . از شهر و از نژاد و تخمه و نام خود برایم بگو که آرزومند شنیدنم. ام

چرا نام و سرزمین خود را نمی گویی که نزد من آمده ای و چنین نرم و چرب، سخن می گویی؟ اگر آشتی جویی، برگرد و ببین گناه 
اگر کشنده ی سیاوش را به ما برسانی، از جنگ و خون دست می . خون سیاوش بر گردن کیست، که هم او برانگیزنده ی این نبرد است

از آنان که ما به دنبالشان هستیم، . آنگاه همه ی توران در پناه من خواهند بود. کشیم و دل و مؽز کیخسرو را از کین پاک می کنیم
همین طور . پس گروی زره است که ستم بر سیاوش، او کرد. نخست گرسیوز دیو سرشت است که همه ی این بال از او برخاسته

اگر این همه که گفتم بجای آورید، از . نامداران خاندان ویسه، چون هومان و لهاک و فرشیدورد و گلباد و تستیهن، که همه دو رویند
کین خواهی ایران بیاسایید و گرنه همه ی مرز و بومتان را بسوزانم و یک زنده در توران بر جای نگذارم که من بر این کین ایستاده 

. ام

چو بشنید هومان، بترسید سخت بلرزید بر سان برگ درخت 

تو بدین برز و باالی پهلوانی سزاوار تخت ! هومان چون گفتار رستم را شنید، بر خود لرزید و گفت؛ ای شیردل، مرد پرخاشجوی
اگر نام تو را بدانم، شادمان . به اینجا آمده ام" وهر"پیر هستم و از " یوسپاس"است و فرزند " کوس گوش"نام من . پادشاهی ایرانی

دلم بر . آنچه شنیدی به آنان بگو. رستم گفت؛ نام مرا مپرس. آنچه گفتی نزد سپاه توران و خاقان چین باز خواهم گفت. خواهم شد
هومان . او را نزد من بفرست تا ببینیم روزگار چه خواهد شد. سرنوشت پیران می سوزد که می دانم از خون سیاوش جگر خسته است

. پرسید؛ پیران و گروی و دیگر نام آوران تورانی را از کجا می شناسی؟ رستم فریاد زد؛ سخن مگردان و همان کن که تو را گفتم
پس هر آنچه رستم گفته بود یکایک به پیران باز . این شیردل رستم زاولی ست. هومان به نزد پیران شتافت و گفت؛ کار ما بسر آمد

: گفت

بجز بر تو، بر کس ندیدمش مهر فراوان سخن گفت و نگشاد چهر 

آن به که خود به دیدار او بشتابی و آنچه از بر و باالی پیل وش و از گرز . از میان همه ی نامداران تورانی، تنها از تو به نیکی یاد کرد
پیران گفت؛ . همین که نامت را شنید، با او به مهربانی سخن بگوی. و جوشن و اسب او گفتم، خود از نزدیک ببینی

گر ایدونک این تیػ زن رستم ست برین دشت، ما را گه ماتم ست 

چه بالیی بر ما رسیده و سرنوشت ما به . پیران گفت؛ اگر این پهلوان رستم باشد، جز ماتم در این دشت، چیزی نصیب ما نخواهد شد
کجا خواهد کشید؟ پس در دم نزد خاقان چین رفت و گفت؛ از همان هنگام که کار کاموس کشانی بدان صورت پایان یافت، دانستم که این 

. او پرورنده ی سیاوش است که اکنون به خونخواهی او به توران آمده. جنگجوی ایرانی باید رستم باشد

از او دیو سیر آید اندر نبرد  چه یک مرد پیشش، چه یک دشت مرد 

! می روم تا مگر بدانم آرزویش چیست. حال مرا فراخوانده است. رستم در برابر یک سپاه، همان گونه می جنگد که در برابر یک مرد
چرا این همه سپاه به کشتن دهیم؟ به او هدایای بسیار . اگر بتوانی او را به آشتی بیاوری، نیکوست. خاقان گفت؛ نزد او چرب زبانی کن

اگر هم چنان نیت جنگ دارد، چاره ای جز این نیست که . همان به که از نبرد با او بپرهیزیم. پیشکش کن و وعده های بی شمار بده
.  همه ی سپاه آماده کنیم و روزگار بر او تنگ کنیم

شنیده ام که از ! چون به سپاه ایران و رستم نزدیک شد، خروشید که ای جنگجوی بزرگ. پیران ؼمگین از کار رستم، به دیدار او رفت
رستم همین که شنید نام آوری از ترکان به دیدار او آمده، با . اکنون نزد تو آمده ام. میان این سپاه انبوه، مرا به دیدار خود طلبیده ای

همین که پیران نام رستم را شنید، به . رستم نیز نام خود بر زبان آورد. لباس رزم پیش آمد و پرسید؛ نامت چیست؟ پیران نام خود گفت
پیران، رستم و . تهتمن او را از کیخسرو پیام داد که همیشه سپاسگزار توست. احترام او از اسب به زیر آمد و رستم را نماز گزارد

پس از سیاوش گفت که در توران او را چون فرزند خود پرستاری کرده و از . زواره و فرامرز و دیگر نامداران زاولی را ستایش کرد
پس گفت؛ . گفت؛ آنچه شد، نه بر آرزوی من بود، که از اختر چرخ بلند رسید. آنچه بر او رفته، خود و خاندانش دلخون و دلخسته اند
نه راه گریزی . اما اینک به سبب خون سیاوش، در دو کشور بد نام و خوارم. فریگیس را من از مرگ رهانیدم و نزد خود نگاه داشتم

اگر افراسیاب نیت جنگ کند، چاره ای نیست، باید که فرمان برم که برادرم . از افراسیاب دارم و نه در جای دیگر آرام و قرارم هست
بر این دشت و کوه، . به خون سیاوش سوگند که برایم مرگ بهتر از جنگ با ایرانیان است. پیلسم نیز جان بر سر این کین خواهی بداد

: کشته بسیار افتاده اما اگر همچنان جنگ خواهی، آماده ایم



مرا آشتی بهتر آید ز جنگ      نباید گرفتن چنین کار تنگ 

رستم گفت؛ این که تو می گویی، آرزوی من نیز هست . من دوست تر دارم که دو سپاه از در آشتی در آیند. این بسته به اراده ی توست
اما آشتی را دو راه است، یکی آن که هر کس در ریختن خون سیاوش سهیم بوده، دست بسته نزد شهریار کیخسرو فرستی تا او خود 

در آنجا هرچه آرزو کنی در . دوم این که با من نزد شاه بیایی و اندیشه ی توران از سر به در کنی. سزایشان دهد و امر بر آشتی دهد
.  اختیارت خواهم گذاشت

دیگر آن که کشندگان سیاوش، همه از نزدیکان و . چگونه توران بگذارم و به ایران روم. پیران اندیشید که این کاری ست سخت
چگونه چنین پیمانی بپذیرم؟ چه کسی در توران به چنین اندیشه ای گردن می گذارد؟ پس به رستم گفت؛ ای . خویشان افراسیاب اند

پیکی نیز، نزد افراسیاب می فرستم . من نزد سپاه باز می گردم و همه ی آنچه گفتی را با سپاه و خاقان چین در میان می گذارم! پهلوان
. تا او را از آنچه گفتی با خبر کنم، شاید بیدار گردد

پیران از نزد رستم به خرگاه خود آمد و نامداران خاندان خویش را بخواند و آنچه رستم گفته بود را برایشان باز گفت، که این رستم 
. او به کین سیاوش ایستاده و بر سر این اندیشه، توران را ویران خواهد کرد. است که چنین می گوید

نگه کن که این بوم ویران شود به کام دلیران ایران شود 

نه پیر و جوان ماند ایدر، نه شاه     نه گنج و سپاه و نه تخت و کاله 

بارها به افراسیاب سیاه فکر گفتم که باد و آتش در کنار هم مگذار . به توران نه پیر و جوان ماند و نه شاه و گنج و سپاه و تخت و کاله
ایرانیان تن ما را به سم ستوران به خاک کشند و بر . خرد به کار نبرد، و چنین است سرانجام بی خردی. که روزگارمان بر باد می رود

.  باید نزد خاقان بروم و داستان بگویم، شاید که راه چاره ای باشد. و بوم توران را بسوزانند، که دل رستم آکنده از کین سیاووش است

گفتند که همه ی نامداران را از چین و ماچین به کین . پیران به نزد خاقان رفت که با نامداران و یاران کاموس به هم نشسته بودند
سیستان را در آتش . خواهی کاموس و چنگش و اشکبوس بخوانیم، دمار از روزگار رستم برآوریم و زمین از خون ایرانیان بشوییم

.  اندازیم، سر رستم بر دار کنیم و تنش بسوزانیم

چون پیران این بشنید، گفت؛ ای بیچارگان زار، ندانید زندگی شما سرآمده که اینک نهنگی از دریا برآمده؟ سیاوش به فرمان گرسیوز 
نه پلنگ و پیل، نه کوه و . او آسمان را بر زمین بدوزد. اینک آن که او را پرورده، به کین خواهی اش برخاسته. بی خرد کشته شد

بهتر که موبدان و بخردان بخوانید و . دریای نیل، هیچ کس با او بسنده نیست که رخشی زیر پا دارد که چون کشتی بر دریای خون براند
. خاقان از گفته ی پیران ؼمین شد و گفت؛ ما با سپاهی بدین بزرگی آمده ایم تا گره ی کار بگشاییم. رای زنید که چاره ی کار چیست

چه گویی که به یک مرد سگزی، کار بر . شنگل شاه هندی گفت؛ ما از دریا و دشت، از سرزمین های بسیار به یاری افراسیاب آمده ایم
اگر پیران از رستم بیم دارد، چه . ما تنگ شده؟ اگر کاموس به دست او کشته شد، از گردی رستم نیست، که زمان کاموس سرآمده بود
چرا همه از یک تن، چنین زار و . کسی در سپاه ما از این پهلوان می هراسد؟ فردا سپیده دم گرزها برکشیم و هوا را از تیر سیاه کنیم

سپاهیان از گفته ی شنگل شاد . بیمار شده ایم و نا کشته، بی جان گشته ایم؟ هان بنگرید که فردا چه به روز این سگزی خواهم آورد
. همین که پیران به سرای خود رسید، هومان حال و روز از او پرسید. خاقان و دیگر نامداران او را آفرین خواندند. شدند و نیرو گرفتند

هومان سخت برآشفت که مگر در سر شنگل خرد نیست؟ . پیران آنچه رفته بود و سخنان شنگل را برای هومان باز گفت

گر آن رستم ست، آن که من دیده ام ز گردنکشان نیز بشنیده ام 

نه شنگل بماند برین دشت کین  نه کندر، نه منثور و خاقان چین 

باید به فکر . اگر رستم آن است که من دیده و شنیده ام، نه شنگلی در میدان نبرد باقی می گذارد، نه کندری و منثوری و نه خاقانی
گلباد گفت؛ بر آنچه هنوز نیامده، ؼم . چاره ای بود تا سپاه و نامداران را از این مهلکه برهانیم و سرزمین را از نابودی در امان بداریم

چه دانیم که فردا چه خواهد شد؟ . مخور

. نباید که از سر تیرگی بر جنگ، پافشاریم. از این سوی، رستم، نامداران ایرانی را بخواند و گفت؛ نیک بختی و پیروزی از یزدان است
گواه بر راستی او این که برادر و . پیران نزد من از داغ و ننگ مرگ سیاوش گفت و هم از نیکویی ها که به فریگیس و کیخسرو کرده

من به خواب دیده ام که افراسیاب به دست کیخسرو کشته خواهد . فرزندش، جان بر سر این سودا گذاشتند و پیش روی او کشته شدند
اگر آن گونه که عهد . نمی خواهم که این پیر، به دست من کشته شود که بد بر دل ندارد. شد و هیچ بنده بر این سرزمین نخواهد ماند

. کرده، گناهکاران مرگ سیاووش را، بند بر دست، به ما بسپارد، بهانه برای جنگ نداریم



بی گمان آشتی بهتر از ! روانت همیشه از خرد برخوردار باد! گودرز چون سخن تهمتن بشنید، بر پای خاست و گفت؛ ای مهتر مردان
اگر امروز پیران از سر بیچارگی با تو عهد و . از روزگار باستان گفته اند که جان بدگوهران از راستی و درستی تهی ست. جنگ است

روزی که ما جنگ را آؼاز کردیم، از سوی پیران فرستاده آمد که از جنگ بیزار است و . پیمانی می بندد، بر گفته ی او امید نتوان بست
چون پیام نیک او پذیرفتیم، به روز دهم چنان دشت را از . با حرؾ افراسیاب همدل نیست و بسی پند و اندرز داد که از در آشتی در آییم

من در این نیرنگ، فرزند و خانواده و خانمان از . سپاه پر کرد و لشکر بیاراست، که گویی از آن گفته و آن پیام، هیچ در سر نداشت
همین که . آنها همه ی امیدشان به کاموس بود. اینک با تو نیز همان بازی آؼاز کرده. دست داده ام، که از گودرزیان بسیار کشته شدند

بر کسی پوشیده نیست که . رستم گفت؛ گفتارت خردمندانه است. به خم کمند تو کشته شد، روزگارشان تنگ آمد و از در آشتی در آمدند
پیران و تورانیان از این جنگ، سرفراز بیرون . اگر او پیمان بشکند، من فتراک بسته آماده ام. پیران کیست و با ما هم آواز نیست

نامداران، رستم را آفرین گفتند که؛ . نخواهند آمد

بنزدیک تو بند و رنگ و دروغ سخن های پیران، نگیرد فروغ 

مباد این جهان بی سر و تاج شاه تو بادی همیشه ورا پیش گاه 

رستم . شاه کیخسرو بی گزند باشد و تو همواره بنده ی خدمتگزار درگاه او بمانی. نیک می دانیم که نیرنگ پیران در تو کارگر نیست
. همان به که تا نیمه شب به بزم بنشینیم و می خوریم که آشکار و نهان را یزدان داند. گفت که اکنون شب بر آمده و از گفتار خسته ایم

. همین که فردا آفتاب برآمد، سراپرده و تاج و گنج خاقان را اینجا می آورم و به پایتان می ریزم

رستم سلیح جنگ پوشید و آماده ی کارزار . چون خورشید برآمد، از درگاه طوس تبیره ی جنگ زدند و هوا از گرد سم اسبان تیره شد
. در میمنه ی سپاه ایران، پور کشواد با جوشن و گرز و پوالد ایستاد و بر میسره، فریبرز کاووس و در قلب سپاه، طوس جا گرفت. شد

در جانب دشمن، خاقان در قلب سپاه بود و کندر شیرگیر بر میمنه و گهار دلیر بر میسره، آماده ایستاده . رستم به پیش روی سپاه آمد
دیروز گفتی که فردا هماورد رستم خواهی بود و سرش را به ابر ! پیران به پیش سپاه، نزد شنگل تاخت و گفت؛ ای هندوی دالور. بودند

شنگل گفت؛ هم اکنون به نبرد این دالور . اینک تو و میدان جنگ، اگر پیروز شوی از توران تا سند از آن تو خواهد بود. خواهی آورد
. می روم و تنش را به تیر سوراخ می کنم، کین کاموس می گیرم و روز بر ایرانیان، شب کنم

پس آواز کره . خاقان نیز بر پیلی آراسته به دیبای چینی برنشسته بود. همه تا بن دندان سالح پوشیده و آماده. سپاه به سه بخش شدند
. سی هزار سوار از میمنه و سی هزار از میسره، سپرهای چینی بر دست، کمان برگرفتند. نای برآمد و پیالن جنگی از جای جنبیدند

تو در پیش سپاه نمان . پیران چون چنین دید، شادمان شد و به هومان گفت؛ امروز بخت با ماست. شنگل تیػ هندی بر کؾ، پیش تاخت
تا ببینیم کار چسان به پایان . پشت خاقان چین باش که اگر رستم تو را با درفش سیاه ببیند، کارت تباه است. و تا فردا خود را میازار

پس پیران از آنجا سوی پیلتن آمد، او را ستایش کرد و آفرین خواند و گفت؛ پیام تو به پیر و جوان رساندم، هنرهای تو . می رسد
سرانجام پرسیدند چه کنیم تا رستم از کین تهی شود؟ هرچه زر و سیم و خواسته که بخواهد، خواهیم . برشمردم و از آشتی سخن راندم

داد تا دست از جنگ بردارد، اما شایسته نیست گناهکاران مرگ سیاوش را دست بسته به او بسپاریم که همه خویشان افراسیاب اند و 
آنها مرا . افراسیاب سر آشتی دارد اما ایرانیان با این سپاه که آراسته اند، از پی جنگ آمده اند. سپردنشان به دشمن خامکاری ست

. چنین بر می آید که روزگارت به سرآمده. اینک شاه هند، عزم نبرد با تو دارد. نکوهش کردند که از یک سگزی پیام صلح آورده ای

چو بشنید رستم، برآشفت سخت   به پیران چنین گفت کای شوربخت 

چه دانی جز از بند و چندین فریب کجا پای داری تو اندر نشیب 

گفتم . این روزگار توست که اینک بسر آمده. رستم خشمگین شد، پیران را دشنام داد که شاه از دروغ و ریای تو بسیار به من گفته
اما گویی خوردن مار و چرم . شاید بخواهی که خاک توران بگذاری و در بر و بوم آباد ایران بمانی تا شاه با تو از سر مهر مدارا کند

بگذار یک امشب نیز با خانواده و ! پیران گفت؛ ای دالور. این دیگر سرشت توست! پلنگ، تو را خوش تر می آید تا دیبای رنگارنگ
.  دودمان خود شور کنم تا بدانم سخن آنان چیست

رستم به ایرانیان گفت؛ . همین که به سپاه توران بازگشت، گرد از زمین به آسمان رفت. پیران با سری پر کینه از نزد رستم بیرون شد
مرا ستاره شناس آگهی داده بود و بیم داشتم که رزمی میان دو کوه پیش . سر از کینه تهی نکنید که امروز نبردی بزرگ در پیش است

شما . دل تنگ مدارید که هر کس به نبرد من آید، دو دستش به کمند ببندم و سرش به خاک رسانم. آید که جهان را با خون بشوید
حتی اگر پشتم به خاک رسید، شما کار خود پی گیرید که سرانجام . همگروه، در اندیشه ی خود باشید و از انبوهی سپاه دشمن نهراسید

سپاه خروشید که ما تو را یاری می کنیم و چنان میدان به رزم آوران دشمن تنگ کنیم که از این جنگ، نام ما تا . همه مرگ است
. رستاخیز بماند

ز دو رویه تنگ اندر آمد سپاه یکی ابر گفتی برآمد سیاه 



که باران او بود، شمشیر و تیر جهان شد به کردار دریای قیر 

دو سپاه به جان هم افتادند، نبردی عظیم در گرفت، میدان از کشته پر شد . ابر سیاهی از دو سپاه پدید آمد که بارانش شمشیر و تیر بود
گودرز پیر گفت که تا من به مردی و جنگ کمر بسته ام، چنین رزمی به یاد ندارم و نه هرگز از گردنکشان . و همه جا خون روان گشت

شنگل به پیش سپاه تاخت و منم گفت و خروشید که این پهلوان سگزی کجاست تا . شنیده ام که گیتی از کشته بدینسان پر شده باشد
دمار از روزگارش بر آورم؟ همین که رستم آواز شنگل را شنید، پیش تاخت که آرزویم از یزدان همین بود که دالوری از دشمن رزم من 

چرا مرا سگزی می خوانی؟ اکنون ببین که این سگزی ! پس پیش روی شنگل آمد و گفت؛ نام من رستم است، ای بدنژاد. بخواهد
.  چگونه جوشن و زره بر تنت کفن می کند

پس از کنار او . رستم نیزه زد و شنگل را از زین برگرفت و بر زمینش زد. دو دالور در میان دو صؾ، رو در روی یکدگر ایستادند
نزد خاقان آمد که هیچ دالور به . شنگل از چنگ رستم بجست و گریخت و بر زور و توان تهتمن آفرین گفت. گذشت و زخمی بر او نزد

پس فرمان داد تا ! خاقان گفت؛ بامدادان نظر دیگری داشتی. این کار یک گروه است.تنهایی توان نبرد رو در رو با این پیلتن را ندارد
رستم شمشیر کشید و به چپ لشکر چین . سپاه یک پارچه رستم را در میان بگیرند و او را به ستوه آورند و سر از تنش جدا کنند

سپاه چین چنان گرد او را گرفتند و نیزه و خنجر بر او باریدند که رستم پنداشت در . سر بود که پیوسته از تن جدا می کرد. تاخت
. نامداران ایران از پس پشت سپاه چین به یاری رستم آمدند. نیستانی گرفتار آمده

ز کشته همه دشت آوردگاه   تن و دست و سر بود و ترگ و کاله 

باید که بر . بر نامداران ایرانی خروشید که این رزم، کارساز است. رستم به خشم آمد. همه جای میدان از سر و تن و کاله و زره پر شد
اگر یزدان یاری دهد از این . تمامی لشکر پیالن حمله کرد و پشت چین و هند و افراسیاب را شکست که امروز، روز پیروزی ماست

. همین که حمله کردم، طبل و تبیره بزنید و یک سر به قلب سپاه دشمن بتازید. دشت، گورستانی بسازم

بکوبید گوپال و گرز گران  چو پوالد را، پتک آهنگران 

از انبوه ایشان مدارید باک  ز دریا به ابر اندر آرید خاک 

پس از چپ به . به کاله من بنگرید که به کدام سو می روم و بر همان سو هجوم برید. رستم گفت؛ از بسیاری سپاه دشمن نهراسید
.  راست لشکر، جایی که کندر نامور می جنگید، تاخت و یکسره جبهه را از هم درید

در سپاه چین، پهلوانی بود ساوه نام، از خویشان کاموس، تیػ برکشید و به تاخت، پیش روی رستم بر آمد و گفت؛ آمده ام کین کاموس 
ساوه بر خاک افتاد، . رستم دست برد، گرز گران بر کشید و بر سر و کاله ساوه زد. از تو بستانم، چنان که زین پس روی کارزار نبینی

رستم بر تن او گذشت، درفش کشانیان را سرنگون کرد و از میمنه به میسره تاخت، جایی که . چنان که گویی هرگز سری بر تن نداشت
. کین چین و توران از تو خواهم گرفت! گهار، همین که رستم را دید، خروشید که ای سگزی. گهار گهانی با درفشی سیاه می جنگید

همین که رستم را از نزدیک دید، لرزده بر تنش افتاد که نبرد با . پس اسب تاخت و از میانه ی سپاه، خود را به پیش روی رستم رسانید
رستم از پی او تاخت، نیزه ای بر کمربند او زد و . پس در میان حیرت سپاهیان به قلب سپاه گریخت. این پیلتن، از خرد دور است

گودرز و . همین که سپاهیان ایران سرنگونی درفش سیاه را دیدند، خروش بر کشیدند. خفتانش را درید و از اسب به زیرش افکند
رستم صد سوار دلیر خواست و گفت؛ اکنون تخت عاج . طوس، همراه درفش همایونی هجوم بردند و طبل و تبیره ی پیروزی زدند

. پس به سپاهیان گفت؛ بر کین سیاوش کمر ببندید و از هیچ مترسید. خاقان را از فراز پیل، سرنگون می کنم تا نزد شاه ایران بفرستم
. سپاهیان روی به پیل و گردونه ی خاقان نهادند. هر سپاهی که روی از نبرد بگرداند، سرنوشتش جز چاه و بند و دار، نخواهد بود

ز بانگ سواران و زخم سنان  نبد هیچ پیدا، رکیب و عنان 

تو گفتی که خورشید در پرده شد  زمین زیر نعل اندر، آزرده شد 

همه دشت، تن بود و خفتان و خود  تنان را همی داد، سرها درود 

رستم نبرد کنان خود را به پیل و گردونه ی خاقان رسانید و خروشید که شما را چه به تاج و فر شاهی؟ این تخت عاج و گردونه 
شایسته . تو سگزی از هر کس اهرمن خوتری! خاقان به دشنام دادن زبان باز کرد که ای بد اندیش. سزاوار کیخسرو، شاه ایران است

گودرز هجوم تیرها به سوی رستم را دید و به رهام . چینی ها رستم را تیر باران کردند. است که سپاهیان چینی سر از تنت بردارند
به گیو فرمان داد تا سپاهش را به راست لشکر توران ببرد و پیران و هومان . گفت؛ دویست سوار کماندار برگزین و به یاری رستم برو

اگر پیاده شوم، در میان این لشکر . همین که رهام به نزدیکی رستم رسید، پهلوان گفت؛ رخش زخمی شده و از توان افتاده. را دریابد
خاقان که بر پشت پیل، خود را در . پس خروشی برکشید، اسب از جای کند و در میان سپاه افتاد. مور و ملخ، در خون ؼرق می شوم

گفت؛ نزد . میان شیران ایرانی دید و زمین را زیر پای خود لرزان یافت، به دنبال نامداری از لشکر خود فرستاد که زبان ایرانی بشناسد



همان بهتر که . این افراسیاب است که آتش این جنگ را برافروخته. این پهلوان ایرانی برو و به او بگو که شاه چین با تو دشمنی ندارد
.  ما از در آشتی در آییم

اگرچه کاموس و دیگر نامداران چین به دست تو هالک شدند، اما . فرستاده نزد رستم آمد و گفت؛ اکنون نبرد تمام شد و هنگام بزم است
رستم گفت؛ تمامی پیالن و تخت عاج و تاج خاقان . پس تو هم دست از نبرد بدار که او سر صلح دارد. خاقان از تو کینه ای به دل ندارد

سرش را می بخشم، اما گنج و تاج و تخت عاجش . حال که ما در آستانه ی پیروزی هستیم، البه به کار نیآید. باید به ایرانیان داده شود
.  به شاه ایران می رسد

فرستاده گفت؛ ای خداوند رخش به دشت آهوی ناگرفته مبخش 

کس . تمامی دشت پر از سپاهی و پیل است و خاقان هم چنان با تاج و گنج است. از پیروزی به دست نیامده سخن مگوی! گفت؛ پهلوان
بنگر که چه به روز . رستم خشمگین شد، رخش از جای کند و گفت؛ اکنون هنگام پند نیست. چه می داند که پیروز این کارزار کیست

.  پس بازوی خاقان ببستند. پس کمند رها کرد و سر خاقان به بند کشید، از پیل به زیر آورد و بر زمین زد. خاقان تاجدار می آورم

چنین است رسم سرای فریب   گهی بر فراز و گهی بر نشیب 

چنین بود تا بود، گردان سپهر  گهی جنگ و کین و گهی شهد و مهر 

چنان بخت از سپاهیان برگشت که هر کس جان به در برد، به گوشه ای . رستم گرز از میان کشید و به میان لشکریان چین افتاد
پیران چون به میدان نبرد نگریست، روزگار . همین که شب شد، سپاهیان خاقان راه بیابان دراز گرفتند و هرکس به راهی رفت. گریخت

گیو، میمنه ی سپاه را تاراج کرد و از چپ تا . نامداران بسیار به خاک افتاده بودند. را تیره و تار و درفش بزرگان را نگونسار دید
تن ها خسته و ترگ و جوشن . چون پیران را نیافتند، نزد رستم بازگشتند و برای آسایش به کوه رفتند. راست لشکر، در پی پیران گشت

. و برگستوان همه ی نامداران به خون آؼشته بود

سر و تن بشستند و دل شسته بود  که دشمن به بند گران بسته بود 

همین که خبر . آنگاه رستم به دالوران گفت؛ لباس رزم بیرون کنیم و یزدان را سپاس گوییم که از نامداران ایرانی یکی هم کم نشده است
شب و روز به این سو تاختم، بی آن که لحظه . به شاه رسید و مرا گفت که طوس و سپاه در کوه پنهان شده اند، هوش از سرم برفت

هرگز در هیچ جنگی این . چون چشمم به سپاه چین و دالورانی چون کاموس افتاد، با خود گفتم که روزگارم به سر آمده. ای بیارامم
اکنون اگر همه در پیشگاه یزدان پاک . حتی در مازندران و سرزمین دیوان چنین دلم نلرزیده بود. همه سپاه و پهلوان، یکجا ندیده بودم

مبادا که روزگار ما تیره شود و بخت ما میل به نشیب . شکر بجا آوریم، سزاست که این بخت پیروز و اختر بلند را او نصیب ما کرد
بزرگان رستم را . اینک به بزم بنشینیم. بسیاری خواسته به درویشان دهید. کارآگاهان را نزد شاه ایران بفرستید تا شادمان شود. کند

رستم فرمان داد تا پیل و تخت عاج بیاوردند و به یاد شاه نوشید . آفرین گفتند که ما نومید مانده بودیم و این بخت پیروز را از تو داریم
. و هدایا را با طبل و کوس، روانه ی ایران کردند

به رستم آگهی دادند که همه جا . تمامی دشت را گشتند و نشانی نیافتند. همین که صبح شد، رستم فرمان داد تا نشانی از پیران بیاورند
پس خشمگین . رستم زبان به دشنام گرفت که ای بی خرد مردمان، شب را به آسایش خفتید و دشمن از ما گریخت. از ترکان تهی شده

سپاهیان شکست خورده را به چنگ . به طوس گفت؛ چه نشسته ای که این سپاه عظیم با این همه مال و خواسته، از چنگ ما گریخت
سپاهیان برفتند و آنچه بر جای مانده بود، . آورید و مال و خواسته شان بستانید که اول هدیه به شاه بفرستیم و سپس سهم خود برگیریم

. بیاوردند

کمرهای زرین و بیجاده تاج ز دیبای رومی و از تخت عاج 

ز تیر و کمان و ز برگستوان ز گوپال و از خنجر هندوان 

پس فریبرز کاووس را خواست تا . رستم به کوهی از مال و خواسته که پیش رویش گرد کرده بودند، نگریست و یزدان را سپاس گفت
آنگاه نامه ای به کیخسرو نوشت که چون به اینجا رسیدم از سه کشور، سپاهی به . هدایایی برگیرد و نزد شاه کیخسرو، به ایران برد

از کشمیر تا کوه شهد، . صدهزار کشانی و شکنی و چینی و هندی و تورانی تا دریای سند، به هم برآمده بودند. هم پیوسته بودند
چهار روز در نبردی سخت، گذشت و امیدی نمانده بود تا سرانجام از دولت شهریاری آن شاه گرانمایه، . سراپرده بود و پیل های جنگی
عزم من آن است تا گروی را بیابم و از دم . اینک فرسنگ تا فرسنگ، کشته ی دشمن زمین را پوشانده. پیروزی و بخت به ما روی کرد

. رستم نامه را به فریبرز کاووس داد تا راهی ایران شود و خود با پهلوانان به بزم نشستند و تا دیر وقت شب نوشیدند. تیػ بگذرانم



رستم بر اسب نشست و به نامداران ایرانی گفت آماده باشند که تورانیان و . صبح هنگام، همین که سپیده بر زد، کوس جنگ زدند
.  یارانشان را در هرکجا و هر که باشند، دنبال کنیم و تا نفر آخر از دم تیػ بگذرانیم

بزد کوس، وز دشت برخاست گرد   هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرد 

از آن نامداران پرخاشجوی    به ابر اندر آمد همی گفت و گوی 

همین که خبر نبرد و پیروزی سپاه ایران بشنید، . چون خبر به کیخسرو رسید که فریبرز کاووس نزد او می آید، شاه به پیشبازش رفت
ستمگاره ای مرا بی پدر کرد و تو مرا یاری دادی تا کین پدر ! کاله بر گرفت، به خاک افتاد و یزدان را سپاس گفت که ای یزدان پاک

نامه را . پس به درگاه آمد و در پاسخ رستم نامه ای نوشت. رستم را از من و ایرانیان مگیر. بستانم و جهان را زیر فرمان خویش آورم
: به نام یزدان آؼاز کرد و رستم را آفرین بسیار خواند

کسی را که رستم بود پهلوان   سزد گر بماند همیشه جوان 

پرستنده چون تو نیارد سپهر   ز تو بخت، هرگز مبراد مهر 

پس به فریبرز کاووس گفت که در نبرد با . نامه را مهر کردند و همراه هدایای بسیار برای رستم و دیگر نامداران ایرانی فرستاد
.  افراسیاب، لحظه ای درنگ نکنید تا سر آن شهریار به خم کمند آورید

سرانجام، خبر به افراسیاب رسید که لشکری همراه رستم از ایران رسید و پس از چهل روز جنگ و کشته شدن کاموس کشانی و 
پیران و چند نامدار دیگر به ختن گریخته اند و دیری نخواهد . خاقان چین، بخت بیدار او به خواب آمد و لشکریان توران پراکنده شدند

: موبدان و ردان را بخواند و حال و روز بگفت و پرسید. دل افراسیاب به درد آمد. پایید که رستم و ایرانیان عزم او کنند

چه سازیم و این را چه درمان کنیم   نشاید که این بر دل آسان کنیم 

اگر رستم، آنچنان که شنیده ام در مازندران و هاماوران چه کرده، با نامداران ایرانی عزم ما کند، چه چاره جوییم که این کار آسان 
چه بیم از رستم که اگر کمر . نیست؟ بزرگان پاسخ دادند که اگر ایرانیان لشکر چین را شکسته اند، ما را هنوز دالوران بسیاری ست

افراسیاب، نامداران و پهلوانان را بخواند، گنج و مال و خواسته ی فراوان . کین ببندیم، هیچ کس از ایرانیان را زنده نخواهیم گذاشت
. داد و لشکری چنان بزرگ بیاراست که گفتی جهان به کین ایرانیان کمر بسته

از آنجا به سؽد آمدند و دو هفته . همه شادمان شدند. از آن سو فریبرز کاووس، همراه نامه ی کیخسرو و هدایا به اردوی ایرانیان رسید
پرستندگان هر روز کودک . نام که خوراکشان مردم بود" بیداد"به یک منزلی، شهری بود . ای بماندند و به شادخوارگی گذراندند

. رستم سه هزار سپاهی همراه گستهم، به دژ شهر بیداد فرستاد. بود، آماده می کردند" کافور"نورسیده ای برای پادشاه شهر که نامش 
به فرمان کافور، همه تیػ و گرز و کمند . گستهم فرمان داد تا لشکریان کافور را تیر باران کنند. کافور و سپاهش آماده ی نبرد شدند
همین که کشته ی . رستم سلیح پوشید و به میدان نبرد آمد. پس گستهم، بیژن را نزد رستم فرستاد. آوردند و از ایرانیان، بسیار کشتند

کافور تیؽی انداخت تا مگر رستم را دو . اکنون تو را به سزای رفتارت می رسانم! ایرانیان را دید، کافور را ناسزا گفت که ای بدکنش
پس . آه رستم برآمد که کار طوس تمام شد. کافور کمندی بر طوس انداخت. تهمتن سپر پیش رو گرفت و تیػ از خود براند. نیمه کند

لشکریان کافور به دژ گریختند، در دژ بستند و . خود را رساند و عمودی بر سر کافور زد و سر و یال و ترگ او را در هم کوبید
بر رستم روشن شد که خوراک چندین ماه شهر درون دژ است و از راه پوشیده، پیوسته . ایرانیان را از بام دژ، زیر تیر و تیػ گرفتند

از زمان تور تا کنون کسی دروازه ی ! بیدادیان از بام دژ فریاد برآوردند؛ ای پیر جنگی. سلیح و خوراک به لشکریان داخل دژ می رسد
.  این دژ به زور نگشاده است

یک طرؾ گودرز، طرؾ دیگر طوس و . فرمان داد تا سپاه، در چهار طرؾ دژ گرد آیند. چون رستم داستان دژ را شنید، دلش به درد آمد
آنگاه فرمان داد تا از پشت دژ، زمین را بکنند و . پس گفت؛ هر کس از باره ی دژ سر بر کشد، به تیر بزنند. در طرؾ سوم لشکر زابلی

همین که حفره آماده شد، رستم گفت تا چوب های نفت آلوده . ستون های چوبین به نفت آلوده کنند و در آن حفره ی زیر دیوار بگذارند
رستم فرمان حمله داد و سپاه و دالوران به درون دژ ریختند و دروازه ی دژ . آتش زبانه کشید و دیوار دژ فرو ریخت. را آتش بزنند

پس تهمتن سر و تن بشست و نیایش یزدان . ببستند و هر آنچه دژ نشین بود، کشتند و به اسارت گرفتند و اموالشان را به تاراج بردند
پس فرمان داد تا گیو، . رستم گفت؛ هرآنچه به دست آمده، هدیه ی یزدان است که بر همه ارزانی داشته. دالوران او را آفرین گفتند. کرد

.  همراه ده هزار سپاهی تا مرز ختن بتازد و به تورانیان امان ندهد که یکجا بیاسایند

بخشی را به ایران . گیو شبانه حرکت کرد، سه روز بی درنگ تاخت، تورانیان بسیار اسیر کرد و زر و سیم و خواسته ی فراوان بگرفت
رستم گفت؛ سه روز شادی کنیم . همین که گیو بازگشت، نامداران ایرانی او را ستایش کردند. فرستاد و بخشی را میان سپاه تقسیم کرد

. و در بزم باشیم و چهارم روز، سوی توران و افراسیاب رویم



پس آگاهی آمد به افراسیاب که بوم و بر زادشم، شد خراب 

دلش زان سخن پر ز تیمار گشت همه پرنیان، بر تنش خار گشت 

چون خبر شکست تورانیان و ویرانی توران به افراسیاب رسید، پریشان شد و گفت؛ آن هنگام که من لشکر به ری کشیدم، رستم کودکی 
. از نامداران پرسید؛ که را داریم تا با رستم برابری کند؟ بزرگان گفتند؛ در میان سپاهیان توران بسی مرد دلیر و دالور هست. بیش نبود

از یک سوار تنها، بیمی به خود راه مده که دالوران بسیاری از دادن سر و تن و کودک . تو خود چون بر زین نشینی کم از رستم نیستی
. و زن خویش در راه تو و توران دریػ ندارند

همه سر بسر تن به کشتن دهیم  از آن به که گیتی به دشمن دهیم 

را خواند و از او خواست تا " فرؼار"دالوری به نام . چون افراسیاب این سخن بشنید، بیم از یاد برد و فرمان داد تا لشکر آماده شود
همین که فرؼار از درگاه دور شد، افراسیاب ؼمگین، نخواست تا با دیگران راز . برود و از چند و چون رستم و سپاه ایران خبر آورد

سپاه کجا ؼم تو خورد؟ این لشکریان بی شمار ! پس فرزند خود، شیده را به خلوت خواند و به او گفت؛ ای فرزند خردمندم. دل بگوید
رستم کسی ست که در این چهل روزه، پشت پهلوانان . که از ایران به سپهبدی رستم به اینجا آمده اند، همه شمشیر زن و شیر دل اند

من گنج و تاج و مال و . بسیاری چون کاموس و گرگوی و گهار و منثور و کندر و شنگل شاه هند، تا خاقان چین را به خاک رسانده
در . هنگام آن است که خرد به کار گیریم و فریب درود و آفرین بزرگان را نخوریم. خواسته ی بسیار، بدان سوی الماس رود می فرستم

کوه . او اهرمن زاده است. رستم کسی نیست که از کارزار وا بماند و از سپاه و نیزه و تیػ بترسد. جنگ با نهنگ نباید خوش باور بود
اما اگر روزگار . اگر یزدان یار ما باشد، نه ایران برجای گذاریم و نه شهریار. پیکری ست که بسی جنگ دیده و بسی گرز و تبر آزموده

تو سر شاهانی و نیازمند ! شیده گفت؛ ای پدر. جز این بگردد، من به آن سوی دریای چین می گریزم و توران را به رستم وامی گذارم
من از فرجام کاموس و خاقان چین دلخونم اما . پیران و هومان و فرشیدورد و گلباد و دیگر نامداران به تو دل خوش اند. پند من نیستی

. گریز تو و تنها گذاشتن توران و سپاه، از روی خرد نیست

. دل افراسیاب از آنچه شیند، بشکست. همین که شب شد، فرؼار نزد افراسیاب آمد و هرآنچه از رستم و سپاه ایران دیده بود، باز گفت
پس نامداران را بخواند و گفته های فرؼار را برایشان باز گفت و پرسید؛ کیست که بتواند با رستم نبرد کند؟ پیران گفت که ما را چاره 

. پس افراسیاب فرمان داد تا لشکر آماده شود. باید که از بهر بر و بوم و زن و فرزند خود بکوشیم. جز جنگ نیست

خروش آمد از دشت و آوای کوس جهان شد ز گرد سیاه، آبنوس 

سپه بود چندانک گفتی جهان  همی گردد از گرد اسپان نهان 

دبیری جهاندیده نزد خود خواند . افراسیاب آنچه بایست به پیران گفت و به خلوت خود باز آمد. تبیره و کوس زدند و پیالن آماده کردند
و هم از این . آنگاه گفت نامه ای به پوالدوند بنویس و آنچه پیش آمده را برای او شرح بده. و از او خواست تا این راز را نگه دارد

بنویس که رستم و نامداران ایرانی، سپاه چین و هند را نابود کرده اند و پهلوانان بسیاری چون کاموس و شنگل را کشته اند و اکنون 
بنویس که چاره ی کار رستم به دست توست که اگر مرا یاری کردی، بهری بزرگ از پادشاهی آباد خود را همراه . به سوی من می آیند

شیده به تاخت نزد پوالدوند آمد، نامه ی . آنگاه نامه مهر کرد و به شیده سپرد تا نزد پوالدوند برد. با تخت و دیهیم، به تو می بخشم
پوالدوند فرمان داد تا کوس جنگ زدند و همه ی دیوان به خدمتش . افراسیاب را به او داد و از کارهای رستم و آنچه کرده بود، یاد کرد

شاه، فوالدوند را در بر گرفت و از هر دری، . همین که افراسیاب داستان را بشنید، فرمان داد تا لشکر دیوان را پذیره شوند. آماده شدند
از خون سیاوش و هجوم ایرانیان و یاری سپاه چین و هند و سؽد و آنچه بر کاموس و خاقان و منثور و دیگر دالوران رفته بود، سخن 

. گفت

. بگفت آنک، این رنجم از یک تن است   که او را پلنگینه پیراهن است

. چاره ی کار رستم به دست توست. گفت؛ این همه رنج، از یک تن می بریم که پلنگینه پوش است و سالح من بر او کارگر نیست
اگر رستم همان است که به مازندران شد و پهلوی دیو سپید درید و جگرگاه . پوالدوند در اندیشه شد و گفت؛ در جنگ شتاب روا نیست

تو لشکر بیارای، چنان که از انبوهی ما سرش خیره شود، که . کوالد ؼندی و بید را از سینه بیرون کشید، مرا یارای نبرد با او نیست
همین که پوالدوند مست شد . افراسیاب شاد شد و فرمان داد تا می و چنگ و رباب آوردند. چاره ی رستم به یک یا چند دالور نتوان کرد

این زاولی را هم به شمشیر تیز، ریز ریز . به بانگ بلند گفت که من خور و خواب و آرام، بر فریدون و ضحاک و جمشید آشوبیدم
 .خواهم کرد

. در پیش روی سپاه توران، پوالدوند چون پیلی بر زین اسب نشسته بود. چون صبح شد، تبیره زدند و خروش از دو سپاه برخاست
پوالدوند به خشم . تهمتن، ببر بیان بر تن، سوار بر رخش ژیان، بر میمنه ی سپاه توران حمله برد و گردان تورانی را از پای افکند

آمد، کمند به بازو و گرز به دست، بر قلب سپاه ایران حمله برد و با طوس در آویخت، کمربند او را گرفت و طوس را آسان بر زمین 



رهام . پوالدوند کمندی بینداخت و سر گیو به بند آورد. گیو، هراسان از جان طوس، اسب برانگیخت و چون شیر نر با دیو بیاویخت. زد
پوالدوند که خود را درگیر دید، دست بزد، دو گرد ایرانی را گرفت . و بیژن رسیدند و خواستند تا دو دست پوالدوند دیو را به کمند ببندند

خروش از سپاه ایران . پس خود را به درفش کاویان رسانید و آن را به دو نیم کرد. و پیش روی سپاهیان، خوار بر زمینشان زد
فریبرز و گودرز، داستان را به گوش رستم رسانیدند که گردان ایرانی، یکی پس از دیگری به گرز و خنجر و تیر و کمند . برخاست

شرم بر من باد که . گودرز نالید که پسران و نوادگان من پیش چشمم، یکی پس از دیگری بر خاک افتادند. پوالدوند، بر خاک می افتند
. که پیرانه سر، هنوز زنده ام

ؼمگین شد و با خود گفت؛ . رستم چون داستان بشنید، خود را به پوالدوند دیو رساند، میدان را از خون دالوران ایرانی، رنگین دید
پس ران بر تن رخش سایید و بر آشفته، عزم پوالدوند کرد و خروشید که اکنون سزای تو را ای دیو . بخت بیدار از ما برگشت

از این نبرد، جان به در . کمندی بینداخت که پوالدوند شانه خالی کرد و گفت؛ آتش جنگ من تو را خواهد سوزاند. ناسازگار، خواهم داد
چشمان . رستم عمودی بر سر دیو زد که بانگ آن به گوش همه ی سپاه رسید. تو و سپاهت را به افراسیاب خواهم سپرد. نخواهی برد

رستم یزدان را آفرین خواند و گفت اگر زمان من به دست پوالدوند بسرآمده، روا دارم . پوالدوند تیره شد اما هم چنان بر سر زین بماند
اما اگر این همه فتنه از افراسیاب بیدادگر است، زور از من مگیر که اگر او پیروز شود ایران، ویران گردد و نه کشاورزی بر آن بوم 

. می ماند و نه پیشه وری، نه خاکی و نه بوم و بری

چون شیده بر و یال رستم بدید، آهی سرد از جگر . دو سپاه نگران، چشم بر آنها دوخته بودند. دو دالور به کشتی گرفتن روی آوردند
به این زور و توانی که او دارد، هم اکنون پشت دیو را به . کشید و به پدر گفت؛ به درستی که این زورمند را رستم دیو بند خوانده اند

. مگر پیمان تو این نبود که سپاهیان، گروهی بر رستم بتازند؟ افراسیاب گفت؛ دیو به تنهایی از پس رستم بر می آید. خاک می رساند
افراسیاب برآشفت و فرزند را دشنام داد که تو از هنرها، تنها زبان . شیده پاسخ داد؛ از عهد خود مگرد که روزگار، تو را نکوهش کند

اگر به کشتی با او برابر نیستی، هنر خود بکار گیر و ! آنگاه به نزدیک دو دالور شتافت و به پوالد گفت؛ ای شیر سرافراز. داری و بس
گیو که افراسیاب را دید، اسب برانگیخت و به نزدیک رستم آمد و گفت؛ این پیمان شکن، دیو را خنجر کشیدن . کارش به خنجر تمام کن

اگر سرنوشت . هم اکنون پشت او را به خاک می رسانم. آن که کشتی می گیرد منم. می آموزد، چه فرمان دهی؟ رستم گفت؛ دل بد مدار
پس . چه تفاوت اگر افراسیاب جادو، پیمان بشکند یا نشکند. چنین است که به دست این دیو هالک شوم، پشتم را به خاک خواهد مالید

رستم پنداشت که کار را به . خروش از سپاه برخاست. بر و یال پوالد دیو بگرفت، یزدان را به نام خواند و گردنش را بر زمین آورد
از . بر رخش نشست و به نزد سپاه ایران آمد که تبیره زنان و هلهله گویان شادی می کردند. پایان برده و در تن پوالد توانی نمانده

رستم از زنده ماندن . همان جای دید که پوالد از زمین برخاست و دل پر خون و زاری کنان، نزد افراسیاب رفت و همانجا بر خاک افتاد
.  پس لشکر پیش راند و گودرز را گفت که بر سپاه توران تیر ببارید. پوالد، حیران شد

تو گفتی که آتش برافروختند    جهان را به خنجر همی سوختند 

پوالد گفت؛ چرا تخت و تاج، بی پاداش، بر سر این نبرد بگذارم تا افراسیاب از دشمن آسوده شود؟ پس سپاه خویش پیش راند و خود 
اکنون پوالد هم با . پیران چون چنین دید، به افراسیاب گفت؛ با وجود رستم، آرامش از این سرزمین رخت بر بسته. از پی آنان برفت

اینک دیو هم از تو روی ! چون مردم همه از گرد تو پراکنده شدند، دیو را آزمودی. هیچ کس با تو نمانده. سپاه، از ما روی برگرداند
همان بهتر که سپاه را صؾ کشیده واگذاری و خود با کسان به سوی چین . اگر رستم عزم تو کند، توان برابری نداری. می گرداند

. بگریزی

سپهبد چنان کرد، کو راه دید    همی دست از آن رزم کوتاه دید 

درفشش بماندند و او خود برفت   سوی چین و ماچین، خرامید تفت 

. دو سپاه به هم در آویختند. دست از نبرد کشید، درفشش بر جای ماند و خود سوی چین گریخت. افراسیاب چنان کرد که پیران گفته بود
سپاهیان ایران و توران، چنان در هم شدند که کس از . رستم آواز داد که نیزه و تیر و کمان کناری نهید و شمشیر و گرز بیرون کشید

گروهی از تورانیان . دشت از تن های بی دست و پا و سر، پر شد. آسمان از گرد، سیاه شد و زمین از خون سرخ گشت. کس پیدا نبود
پس فرمان داد تا . لباس رزم از تن به در کنید که اینک نوبت صلح و آسایش است. رستم گفت؛ دست از کشتن بدارید. زینهار خواستند

. هرچه زر و گوهر که از سپاه توران مانده، گرد کردند، بهری برای شاه به ایران فرستاد، بهری خود برداشت و بقیه را به سپاه بخشید
.  در میان کشته ها، همه جای میدان بجستند و اثری از افراسیاب نیافتند. آنگاه از شاه توران نشانی جست

خبر به شاه رسید که . بنه برچیدند و سوی ایران روی نهادند. رستم آنچه اسب و گله از سپاه توران بر جای مانده بود، پیش انداخت
فرمود تا تبیره زدند، پیلی آماده کردند تا بر آن سوار شود و . شاه شادان شد. سپاه ایران، فیروز بخت، از میدان نبرد باز می گردد

.  جهان آراستند، از کران تا کران، مشک و عنبر و درم ریختند و به پیشباز سپاه پیروز رفتند

. شاه او را تنگ در آؼوش گرفت. رستم همین که تاج شاه را از دور بدید، از اسب به زیر آمد، بر خاک افتاد و بر کیخسرو آفرین گفت
پس فرمان داد بر پیلش نشاندند و طوس و فریبرز و گودرز و گیو و رهام و شیدوش و گرگین، از پس آنها راندند تا به بارگاه کیخسرو 



به خواست گودرز، مجلس بزم آراستند و می و خوردنی . شاه بر تخت زر نشست و رستم و دیگر نامداران، در کنارش ایستادند. رسیدند
فراوان آوردند و از نبرد با سپاه خاقان و کشته شدن کاموس و شنگل هندی تا آخرین نبرد با سپاه توران و شکست افراسیاب، داستان 

.  آنگاه شاه در گنج بگشاد و به رستم و نامداران هدایای بسیار داد. ها زدند

.  شاه تا دو منزل او را همراهی کرد و ؼمگین با رستم بدرود گفت. روز بعد، رستم روانه ی زابل شد

سراسرجهان گشت بر شاه راست   همی رفت گیتی بر آنسان که خواست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل ششم 

اکوان دیو 

جهان پر شگفت است چون بنگری ندارد کسی آلت داوری 

که جان شگفتست و تن هم شگفت   نخست از خود اندازه باید گرفت 

خردمند کین داستان بشنود  به دانش گراید، بدین نگرود 

ولیکن چو معنیش یادآوری  شوی رام و کوته شود داوری 

از دهقان پیر که سخن دلپذیر گوید، بشنو که روزی کیخسرو همراه بزرگانی چون گودرز و رستم و گستهم و برزین و گرشاسب و گیو 
و رهام و گرگین و خراد، در گلشنی آراسته چون بهار، با هم نشسته بودند که چوپانی از دشت به خدمت آمد و خبر داد که گوری در گله 

یالی بلند . افتاده که به دیو می ماند و کمر اسبان مي شکند، تنی چون نره شیر دارد، به رنگ خورشید، گویی که به زر شسته باشند
پس به رستم گفت؛ تن رنجه کن و از نزدیک به این . کیخسرو در حال دانست که چنین چیزی گور نتواند بود. دارد و به سمندی می ماند

رستم گفت بنده ی تو از هیچ جنبنده ای بیم به خود راه نمی دهد که دیو و شیر و . موجود بنگر، مگر که اهریمنی ست در هیات گور
. اژدها از شمشیر تیزم رهایی ندارند

. سه روز تمام در جست و جوی گور، یله بود که از هر سو اسبان شکار می کرد. تهمتن کمند به دست، بر رخش نشست و به دشت آمد
رستم رخش . رنگی زرین و درخشنده داشت اما هم چون پتیاره زشت بود. به روز چهارم او را دید که چون باد شمال از دشت گریخت

همین که رستم . باید به کمند گرفتارش کنم تا به خنجر تباه نشود و زنده نزد شاه برم. را پیش راند و با خود گفت؛ این را نباید کشت
پهلوان دانست که این گور . کمند انداخت و خواست تا سرش به کمند اندازد، گور دالور کمند بدید و ناگهان از چشم رستم ناپدید شد

با خود گفت؛ این کسی جز اکوان دیو نیست که چون توفان می آید و چون . پس باید چاره ای اندیشید. نیست و کارش به زور بر نیاید
باید که به شمشیر، چاره ی کارش کنم و بر . شنیده ام که اکوان دیو در پوست گور می رود. پس باید به چابکی تیؽش زد. باد می رود

اما . تهمتن کمان به زه کرد و در حال تاخت، تیری بیانداخت. همان گاه، گور دوباره در دشت پدیدار شد. آن زر ناب، خون جاری نمایم
رستم سه روز و سه شب در آن دشت، تشنه و گرسنه گشت و تنها گاه، سر بر زین به . همین که کمان کشید، گور دوباره ناپدید شد

پس . فرود آمد و رخش را آب داد و خود از ماندگی، میل به خواب کرد. تا این که به نزدیک چشمه ای چون گالب رسید. خواب رفت
. تنگ بگشاد و زین برداشت و زیر سر گذاشت و بخفت

چون رستم . اکوان که رستم را خفته دید، چون باد برآمد، زمین اطراؾ رستم را گرد، برید و و او را برداشت و از دشت به آسمانش برد
آرزو داری به کجا بیندازمت؟ به دریا یا به کوه؟ رستم با ! همین که به خود جنبید، اکوان دیو گفت؛ ای پیلتن. بیدار شد، در شگفت ماند

بهتر آن که به دریا . اگر به کوهسار پرتابم کند، از تن و استخوانم چیزی به جای نمی ماند. خود اندیشید که کار دیو، وارونه است
پس به اکوان گفت؛ دانایی چینی گفته هر کس در آب جان بسپارد، روانش سرگردان می ماند و . بیاندازدم تا سینه ی ماهیان، کفنم شود
چون اکوان آرزوی رستم شنید، به جانب . پس به کوهم بیانداز تا ببر و شیر، چنگالم بیازمایند. آرامش نمی گیرد و به مینو نمی رود

. پس رستم را به دریا انداخت. دریا میل کرد و گفت؛ به جایی بیافکنمت که در دو جهان آرامش نیابی

با دست راست و پاها شنا کرد و راه جست تا به . رستم همین که به آب افتاد، شمشیر کشید و نهنگان در آب، از او در امان نماندند
. ساحل رسید

ز دریا به مردی به یکسو کشید بر آمد به هامون و خشکی بدید 

. بسیار ؼمگین شد. رخش را نیافت. بر سر همان چشمه ای آمد که خفته بود. رستم خود را به خشکی رسانید و یزدان را سپاس گفت
همه جا آب . نزدیکی های بامداد، به بیشه ای رسید. زین و لگام برداشت و در پی رخش، تا شامگاه همه جای دشت را جست و جو کرد

رستم کمند انداخت . گله دار افراسیاب را دید که گوشه ای خفته و رخش را دید که میان گله ی اسبان ماده می خروشد. روان بود و گیاه
سوار بر رخش، شمشیر کشید و گله ی . و سر رخش به کمند بگرفت، گرد از تنش پاک کرد و زین بر او نهاد و یزدان را سپاس گفت

گله بان چون صدای پای اسبان شنید، سراسیمه از خواب برخاست و همراهان را از خواب بیدار . اسبان افراسیاب را به سویی رماند
از خود می پرسیدند این کیست که پا به این مرؼزار گذاشته و اسبان افراسیاب را فراری . جملگی سوار شدند و کمندها آماده کردند. کرد

پس دو تن از آنان را هالک کرد و . همین که رستم سواران را در پی خود دید، شمشیر تیز برکشید، خروشید و نام خود بگفت. می دهد
. رستم کمان به زه کرد و از پی آنان تاخت. دیگران گریختند

چون به آنجا رسید، نشانی از . از سوي دیگر، افراسیاب، مست و سرخوش، همراه گردان تورانی برای دیدار گله ی اسبان به دشت آمد
پس داستان به . ناگهان خروشی از دشت برخاست و چوپانان در حال گریز، به افراسیاب و همراهان رسیدند. گله و چوپانان ندید



از ترکان خروش . افراسیاب گفتند که رستم تنها به دشت آمده و یک تنه همه ی اسبان را رمانده و برده و از ما نیز تنی چند کشته است
باید که سلیح پوشید و رستم را . برخاست که این ننگ است که یک تن به سرزمین ما بیاید و ما را این چنین خوار و زبون کند

. گوشمالی داد

چون چشم رستم به آنها افتاد، باران تیر و تیػ، بر آنها بارید و شصت . پس افراسیاب همراه سپاه و چهار پیل، از پی رستم روان شدند
افراسیاب ؼمین و سپاه ناامید، روی . آنگاه با گرز، به سوی سپاه حمله برد و چهل تن دیگر بیانداخت. دلیر ترک را به خاک انداخت

. چون باز گشت، پیل و رمه ی برجای مانده را پیش راند و با خود برد. رستم تا دو فرسنگ از پی آنها تاخت. بگرداندند و بگریختند
خروشید که از دریا امن گذشتی و دوباره بر زمین آشوب بپا کرده ای؟  . همین که بر سر چشمه رسید، اکوان دیو او را بدید

تهمتن چو بشنید گفتار دیو  برآورد چون شیر جنگی ؼریو 

چون دیو بی . رستم فریاد کشید و کمند از فتراک بگشاد و بر دیو افکند و او را به بند آورد و بپیچید و با گرز، بر سر و یالش کوبید
. پس به سبب این پیروزی، یزدان را سپاس گفت. حال شد، رستم خنجر کشید و سر از تنش جدا کرد

تو مر دیو را، مردم بد شناس  کسی کو ندارد ز یزدان سپاس 

هر آن کو گذشت از ره مردمی  ز دیوان شمر، مشمرش زآدمی 

رستم چون سر اکوان دیو را از تن جدا کرد، بر اسب پیلوار خود نشست، گله ی اسبان و پیالن و هرچه از تورانیان گرفته بود، پیش 
نامداران . چون شاه از بازگشت رستم خبردار شد، فرمان داد تا جشنی بیارایند و رستم پیروز را پذیره شوند. انداخت و راهی ایران شد

شاه فرمان داد . رستم چون درفش شاه را از دور بدید، از اسب به زیر آمد و خاک را بوسه داد. با درفش شاه، به پیشباز رستم رفتند
. رستم را بر رخش نشاندند و تا ایوان شاه آوردند

به یک هفته ایوان بیاراستند     می و رود و رامشگران خواستند 

رستم پس از خور و نوش، داستان اکوان دیو را برای شاه و همراهان بگفت، که پشمی زرین و مویی دراز و دهانی پر از دندان، 
پس از آنچه بر او گذشته بود سخن گفت که چون سرش جدا کردم، خون . همچون دندان های گراز، چشمانی سفید و لبانی سیاه داشت

.  کیخسرو از کار رستم در شگفت شد و یزدان را نیایش کرد که چنین مردی آفریده است. از او به هوا جست

پس از دو هفته، رستم گفت دلش برای دیدار زال تنگ شده، به زابل می رود و زود به درگاه شاه باز می گردد که آرزو دارد در جنگ با 
شاه به رستم هدایای بسیار داد، دو فرسنگ همراه او رفت و او را . افراسیاب و تورانیان در کین خواهی سیاوش، همراه شاه باشد

.  بدرود گفت و بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل هفتم 

بیژن و منیژه 

از " ارمانی"شبی با نامداران به بزم نشسته بود که گروهی . کیخسرو به کین خواهی پدر، در تدارک جنگ با توران و افراسیاب بود
مرز ایران و توران به خدمت شاه رسیدند که گرازان به کشت آنان در دشت و صحرا حمله ور شده اند و محصولشان را نابود کرده و 

پس به نامداران گفت؛ . خسرو فرمان داد تا خوانی زرین گستردند و مال بسیار بر آن نهادند. بیشه ی پر حاصلشان را ویران کرده اند
شاه بر او آفرین گفت و از گرگین خواست تا . بیژن گیو بر پای خاست. این پاداش کسی ست که به ارمان رود و گرازان را نابود کند

. همراه بیژن جوان برود

چون به ارمان رسیدند، بیژن از گرگین خواست تا به آن سوی بیشه رود و گرازانی . بیژن به همراه گرگین به عزم ارمان به راه افتادند
هدایا و فرمان تو گرفتی و من در این کار، تنها . گرگین گفت؛ عهد چنین نبود. را که از تیػ و تیر او می گریزند، با چماق بکوبد

پس چون روبهان بترسیدند . گرازان نخست بر او تاختند و امان از او بریدند. بیژن خشمگین، در پی گرازان به بیشه زد. راهنمای توام
. بیژن سر بسیاری را از تن جدا کرد تا دندانشان را به هدیه برای شاه ببرد. و گریختند

بد اندیش گرگین شوریده کیش  ز یکسوی بیشه در آمد به پیش 

به دلش اندر، آمد از آن کار درد  ز بدنامی خویش، ترسید مرد 

ز بهر فزونی و از بهر نام  به راه جوان گسترانید، دام 

در این نزدیکی به دو ! پس گفت؛ ای پهلوان. گرگین که از فیروزی بیژن در حسد شد، در اندیشه ی دام گستردن در راه بیژن جوان افتاد
مرؼزاری ست پر از . روز راه، دشتی ست همه سبز، پر از بیشه و باغ و آب روان، زمینی چون پرنیان و هوایی مشک آلود دارد

به آنجا رویم و پریچهره ای چند بر گیریم و نزد خسرو بریم تا ارجمندمان . پریچهره، که منیژه دختر افراسیاب نیز در میان آنهاست
. بدارد

چو گرگین چنین گفت، بیژن جوان  بجنبیدش آن گوهر پهلوان 

همین که دخت افراسیاب همراه . یک روزه راه رفته بودند که میان بیشه ای به آسایش نشستند. بیژن جوان با سخن گرگین وسوسه شد
با پریچهرگان به دشت آمد، بیژن از گنجور، کالهی از زر ناب خواست تا بر سر بگذارد، طوق خسروی بست و گوشوار گوهر نگار 

بر پشت اسب نشست و به بیشه نزدیک شد و در تماشای منیژه و ندیمگان، . آویخت و قبای رومی بپوشید و پر همای از تاج بیاویخت
با خود گفت؛ مگر از خاندان . منیژه هنگام گذر، چهره ی بیژن را در پس بته دید و شیفته ی او شد. زیر سایه ی بته ای آرام گرفت

نزد او رو و ببین کیست و اینجا چه می خواهد که مهر در دل من . ندیمه را فرستاد که در پس آن بته خوبرویی ست! سیاوش باشد
.  جنبانده است

چو دایه بر بیژن آمد فراز  برو آفرین کرد و بردش نماز 

پیام منیژه به بیژن بگفت  همه روی بیژن چو گل بر شکفت 

به جنگ گرازان آمده بودم، . چون دایه نزد بیژن آمد و پیام منیژه را رساند، بیژن شاد شد و گفت از شهر آزادگانم و نامم بیژن گیو است
اگر نیکی کنی و دل . ماندم تا مگر دخت افراسیاب را به چشم ببینم. از این بزمگاه که چون بتخانه ی چینیان آراسته است، با خبر شدم

. دایه نزد منیژه بازگشت و از روی و باال و زیبایی بیژن بسیار گفت. آن خوب چهر با من به مهر آوری، این تاج زر به تو می بخشم
دختر . چون بیژن پیام را شنید، به خیمه ی منیژه آمد. منیژه پاسخ فرستاد که اگر هم اکنون به سرای من آیی، آرزویت برآورده شود

آنگاه می و رود بود و آواز بربط و . پس پای بیژن به مشک و گالب شستند و به خوردن نشستند. افراسیاب، او را در بر گرفت
همین که . می سالخورده بر بیژن کارگر افتاد و سه روز و سه شب آنجا بماند و همراه منیژه شاد و مست بودند. پرستندگان به پای

چون بیژن . پس گفت پنهانی داروی بیهوشی در جام او ریختند. زمان رفتن فرارسید، منیژه دانست که از دوری بیژن دلتنگ خواهد شد
. خفت، منیژه فرمان داد تا او را در عماری گذاشتند، چادری بر آن نهادند و شبانه به کاخ آوردند

چو بیدار شد بیژن و هوش یافت  نگار سمنبر در آؼوش یافت 

بپیچید بر خویشتن بیژنا  به یزدان بنالید از آهرمنا 



پس گرگین را . با خود گفت که رهایی از این دامگه ممکن نیست. و خود را در آؼوش منیژه دید مدتی گذشت تا بیژن به هوش آمد
پس به خوردن و نوشیدن نشستند و . منیژه گفت؛ دل شاد دار که کارها همه به سامان شود. نفرین کرد که این بال را بر سرش آورد

. پرستندگان در رود و سرود و آواز

چو بگذشت یک روزگاران چنین  پس آگاهی آمد به دربان ازین 

نهفته همه کارها را بجست  به ژرفی نگه کرد، کار از نخست 

جهانجوی . بر خود بلرزید و چاره ای جز این ندید که ماجرا را به شاه بگوید. چند روزی بر این گذشت تا نگهبان به راز منیژه آگاه شد
گفتند که باید هشیار بود که . آگاهان بخواند و چاره ی کار پرسید. چون بشنید که دخترش جفتی از ایران یافته، چون بید بر خود بلرزید

گرسیوز کاخ منیژه . افراسیاب گرسیوز را با سواران در پی کار فرستاد. از کرده ی گرسیوز در حق سیاوش، هنوز توران در آتش است
پس ! بیژن بر خود بپیچید که چگونه برهنه با گرسیوز بجنگم. بگرفت و در آن خانه، سیصد پرستنده دید، همه با رباب و سرود و نبید

مرا نزد افراسیاب ببر تا داستان . بی جنگ، تسلیم تو نمی شوم. خنجر بگرفت و به گرسیوز گفت که تو نیاکان و شاه مرا می شناسی
. گرسیوز با او عهد کرد، زنهار داد، خنجر از او بگرفت و به چرب زبانی او را به بند کشید. برای او بگویم

یکایک ببستش بکردار یوز  چه سود از هنرها، چو برگشت روز 

چنین ست گردنده ی گوژپشت  چو نرمش بسودی، بیابی درشت 

گفت؛ اگر راستی می جویی این است که من به خواست خود به اینجا کشیده . بیژن را برهنه، سر و دست بسته نزد افراسیاب آوردند
به جنگ گرازان آمده بودم، پس در سایه ی سروی خفته بودم که یک پری مرا از زمین برداشت، از اسب و همراهان جدا کرد و . نشدم

پس بر آن خوب چهره افسونی خواند که تا رسیدن ما به کاخ، از خواب . در خواب، در یک عماری نهاد که پری پیکری در آن خفته بود
افراسیاب فرمان داد بیژن را همان گونه . در آنچه رخ داده، نه منیژه گناهکار است و نه من، که همه ی کارها، آن پری کرد. بیدار نشد

پیران از داستان با خبر شد و نزد افراسیاب پایمردی کرد تا مگر بالیی که از کشتن سیاوش به توران . دست و پای بسته بر دار کشند
پیران او را وادار کرد تا بجای دار زدن بیژن، او را . افراسیاب از بدنامی که منیژه برپا کرده بود، ؼمگین می نمود. رسید، تکرار نشود

افراسیاب فرمان داد تا بیژن را به چاهی اندازند و سنگ بزرگی را که اکوان دیو از دریای ژرؾ، به صحرای چین انداخته . در بند کند
 .بود، با پیالن بیاورند و بر در چاه بیژن بگذارند

نگونش به چاه اندر انداختند  سر چاه را سنگ بر ساختند 

منیژه روزان و شبان با چشم های گریان می گشت تا نانی . پس منیژه را به خواری کشان کشان بر سر چاه بردند و همانجا رها کردند
. به دست آورد و از روزن چاه، برای بیژن اندازد

از آن طرؾ گرگین، یک هفته همانجا بماند و چون خبری از بیژن نیامد، صحرا و دشت را به دنبال او گشت اما جز اسب بی سوار 
گرگین . همین که گیو شنید گرگین، بدون بیژن بازگشته، سراسیمه نزد او رفت و حال پرسید. پس به ایران بازگشت. بیژن، نشانی نیافت

در راه، گوری پیل مانند و بسیار . گفت؛ به بیشه ی آرمان برآمدیم و گرازان همه کشتیم و دندان ها برکندیم و شادان عزم بازگشت کردیم
یک هفته همه ی . بیژن بر او کمند انداخت اما گور، کمند و کمندانداز را به هر سو کشید و با خود برد. خوش ترکیب، بر ما گذشت

.  چنین بود که خود تنها بازگشتم. دشت و صحرا را به دنبال بیژن گشتم و اثری از او نیافتم

. خسرو، گیو را دلداری داد که فرزند تو گم نشده. پس نزد شاه رفت و داستان را بگفت. گیو گفتار گرگین را نپذیرفت و او را نفرین کرد
پس گفت تا گیو . من از موبدان شنیده ام که در جنگ بزرگ من با افراسیاب، بیژن در کنار من شمشیر می زند و رشادت ها خواهد کرد

پس به گیو گفت؛ اگر او را نیافتی، تا . به جست و جوی فرزند برود و شاه، خود هزار سپاهی به دنبال او فرستاد تا نشانی بیژن بیابند
. آنگاه من جام جم به دست گیرم و از یزدان می خواهم تا مرا به مکان بیژن رهنمون شود. ماه فروردین شکیبا باش

خسرو جام . همین که نوروز فرا رسید، شادان نزد خسرو باز آمد. گیو سواران به همه جای ایران و توران فرستاد و بیژن را نیافت
چون به گرگساران رسید، بیژن را در چاه، بسته دید و منیژه را به . خسروانی به دست گرفت و هفت اقلیم را در آن مشاهده کرد

آنگاه وصؾ چاه کرد و گفت؛ این گره جز به دست . پس شاه به گیو مژده داد که فرزندت زنده در چاهی در بند است. خدمتش کمربسته
گیو شادمانه . پس نامه ای به رستم نوشت و به گیو داد. به زابل نزد رستم رو و داستان بگوی تا مگر تو را یاری دهد. رستم باز نشود

: رستم پاسخ داد. نامه را بگرفت و به زابل رفت، به خدمت رستم رسید و زار و گریان، داستان گرفتاری بیژن را باز گفت

به نیروی یزدان ببندم کمر  به بخت شهنشاه پیروزگر 

بیارمش از آن بند و تاریک چاه  نشانمش با شاه، در پیشگاه 



پس هر دو به سوی ایران . گیو شادمان شد و سه روز و سه شب میهمان رستم بود، به خوان نشستند و می نوشیدند و شادمانی کردند
: رستم کیخسرو را سپاس کرد و گفت. شاه فرمان داد تا از رستم چون میهمان شایسته ای پذیرایی کنند. و به خدمت خسرو تاختند

مرا مادر از بهر رنج تو زاد  تو باید که باشی به آرام و شاد 

منم گوش داده به فرمان شاه  بدان سو روم کو نماید کاله 

همین که گرگین از آمدن رستم با خبر شد، پیام داد که از آنچه کرده پشیمان است و اگر نزد خسرو برای آزادی او پایمردی کند، در 
رستم پیام داد که دلم بر بیچارگی تو . رکاب رستم، نزد بیژن خواهد آمد و به خاک خواهد افتاد و زاری ها خواهد کرد تا او را ببخشاید

داستان تو را با شاه می گویم اما اگر گزندی به بیژن رسیده باشد و زنده از بند رها نشود، من و گودرزیان تو را امان نخواهیم . سوخت
.  داد

رستم گفت که این . پس سخن از رهانیدن بیژن شد. رستم نزد کیخسرو از گرگین سخن گفت و خواست تا شاه، گرگین را به او ببخشاید
پس . باید که کردار بازرگانان به آن دیار شوم و زر و سیم فراوان بپراکنم تا مگر چاره ای بیابم. کار را چاره باید که سپاه به کار نیاید

آنگاه گفت که هزار . رستم صد شتر بار دینار و صد استر بار درم برگزید. به فرمان شاه، زر و سیم و گوهر و دیبای بسیار آوردند
آنگاه از نامداران، هفت تن؛ گرگین و زنگه ی شاوران و گستهم و گرازه و . سپاهی گردنکش نامور برگزینند تا آماده ی خدمت باشند

. فرهاد و رهام و اشکش را برگزید تا نگهبان لشکر باشند

سپاه از پس پشت و گردان ز پیش  نهاده به کؾ بر، همه جان خویش 

 همه نیزه و تیر، بار هیون  همه جنگ را دست شسته به خون

خود و هفت نامدار، در لباس بازرگانان همراه با . همین که لشکر به مرز توران رسید، رستم گفت؛ سپاهیان همان جا در مرز بمانند
سر راه، پیران را دیدند که از نخجیر، باز می . کاروانی از صد شتر گوهر و صد استر جامه های رنگین به سوی شهر پیران رفتند

پیران پرسید از کجایی؟ رستم پاسخ داد . رستم دو اسب گرانمایه برگزید و به گوهر بیاراست و پیش رفت و پیران را ستایش کرد. گشت
پس جامی از گوهر پیش نهاد و اسبان به گوهر . که بازرگانی ست از ایران که به توران آمده و فروشنده و خریدار همه چیز است

پیران چون هدایا را دید، رستم را آفرین کرد و بنواخت و گفت؛ در خانه ی من مسکن کن و آسوده . آراسته را به پیران پیشکش کرد
همان به که همراه یاران و در ! رستم گفت؛ ای پهلوان. هرچه داری بفروش و هرچه خواهی بخر. باش که کسی را با تو کار نیست

. پس خانه ای برگزید و بار و بنه همانجا بیانداخت. میان مردم باشم

مردم به جایگاه رستم و نامداران آمدند و همه جا به داد و ستد . خبر به همه جا رسید که کاروانی از ایران آمده و اجناس بسیار آورده
چون خبر به منیژه رسید که کاروانی از ایران آمده، سراسیمه به شهر آمد و خود را به رستم رسانید، او را سالم گفت و . مشؽول شدند

. ستایش کرد و پرسید؛ از ایران چه خبر داری؟ آیا کسی به یاد بیژن هست؟ کسی از گودرزیان خواهد آمد تا بیژن را برهاند

بترسید رستم ز گفتار اوی  یکی بانگ بر زد، براندش به کوی 

بدو گفت کز پیش من دور شو  نه خسرو شناسم، نه ساالر نو 

ندارم ز گودرز و گیو آگهی  که مؽزم به گفتار، کردی تهی 

رستم از گفتار روشن منیژه در هراس شد، او را از درگاه خود براند و گفت؛ از اینجا برو که نه خسرو می شناسم و نه بیژن و نه 
مگر آیین ایرانیان . منیژه گفت؛ سزاوار چنین رفتاری نیستم که خود دلی پر از درد دارم. بازرگانی هستم سرگرم کار خود. گودرزیان

پس . چنین است که درویش را از خود برانند؟ رستم گفت؛ من در شهری دور زندگی می کنم و از خسرو و گیو و گودرز بی خبرم
بفرمود تا خوردنی آوردند و پیش منیژه نهادند و با او سخن گفتن آؼاز کرد که مشکل تو چیست و چرا روزگار بر تو چنین سخت 

پس داستان بیژن را . گرفته؟ منیژه داستان خود بگفت که دخت افراسیابم و در ناز و نعمت پرورده شده ام، اگرچه اکنون روی زردم
آنگاه از رستم خواست که اگر در ایران گیو را دیدی، وصؾ بیژن را . بگفت که اکنون در چاه است، زیرش آهن و بر سرش سنگ

رستم به آشپزان گفت تا از هر خورش چیزی به منیژه بدهند و منیژه را گفت؛ اگر از . بگوی که اگر دیر بجنبند، کار از کار می گذرد
پس پنهانی از منیژه، انگشتری خود در میان خوردنی ها . گزند پدرت هراس نداشتم، بیش از این خوردنی و هدیه به تو می بخشیدم

. نهاد و به منیژه داد

این ! بیژن بر سفره خیره ماند و پرسید؛ ای مهربان. منیژه یک راست بر سر چاه بازگشت و دستار خورش که گرفته بود، به بیژن داد
همین که بیژن سفره بگشاد، . خورش ها از کجا یافتی؟ منیژه داستان کاروان را گفت که مرد با هنر و پاکیزه ای، سر این کاروان است



. پس از شادی، سخت بخندید که دانست روزگار دشوارش به پایان رسیده. چشمش به آن انگشتری افتاد و نام روی انگشتر را خواند
منیژه که خنده ی او را از چاه شنید، گفت؛ چگونه می خندی که روزت با شب یکی ست و شبت با روز؟  

چه رازست؟ پیش آر و با من بگوی  مگر بخت نیکت نموده ست روی 

اکنون اگر با من عهد کنی که رازم را پیش کسی باز نگویی، سبب خنده . بیژن گفت؛ بختم گشاده شد. منیژه راز خنده ی بیژن را پرسید
تاج و گنج من به خاطر تو از دست بشد و پدر . منیژه نالید که من بخت و روزگار و تن و خان و مانم را به تو بخشیدم. را خواهم گفت

بیژن از منیژه . اکنون اگر تو نیز به من بدگمان باشی، جهانم سیاه و دیدگانم سپید است. از من بیزار گشت و خویشان از من رمیدند
بدان که آن مرد گوهر فروش که این خورش ها به تو داده، برای . پوزش گناه خواست که روزگارم در این چاه، خرد از من دور کرده

آنگاه از منیژه خواست تا نزد آن بازرگان . رهایی من از ایران آمده و نیک پیداست که بازرگان نیست و جامه و گوهر به کارش نمی آید
باز گردد و از او بپرسد که آیا او خداوند رخش نیست؟  

پس به منیژه گفت؛ . همین که رستم گفتار او را شنید، دانست که بیژن او را از اسرار با خبر کرده. منیژه چون باد به دیدار رستم شتافت
آنگاه به . به او بگو که آری، خداوند رخش را یزدان از ایران به توران فرستاده تا تو را یاری دهد. یزدان مهر تو را از بیژن نبُرد

منیژه شادمان از گفتار . منیژه گفت؛ سخن پوشیده دار و روز را هیزم فراهم کن که چون شب فرا رسد، آتشی بلند، بر سر چاه بیافروزی
. رستم، شتابان تا سر چاه بیژن آمد و آنچه شنیده بود، به بیژن باز گفت

مرا گفت چون تیره گردد هوا  شب از چنگ خورشید یابد رها 

بکردار کوه، آتشی بر فروز     که سنگ و در چاه، گردد چو روز 

بدان تا ببینم سر چاه را     بدان روشنی بسپرم راه  را 

مگر من . بیژن گفت؛ چنین کن که گویی هر دو از تاریکی و رنج رستیم. گفت که چون شب شود، آتشی بیفروز تا چاه و راه را بشناسم
تو ای دختر رنج آزموده که جان و دل و همه چیزت را فدای من کردی، در این سیاه چال، سبب . بر و بوم و خانواده ام را باز بینم

به یزدان سوگند که اگر از این رنج رها شوم به پاداش نیکی هایت کمر بندم و در ! شادی من بودی و برایم خویش و مام و پدر شدی
. منیژه به گرد کردن هیزم پرداخت و تا ؼروب، چون پرندگان بر شاخ و درخت بود تا هرچه بیشتر، چوب فراهم کند. خدمتت بکوشم

. همین که تیرگی بر جهان سایه انداخت و زمین در تاریکی آرام گرفت، آتشی بیافروخت که بیابان را چون روز روشن کرد

همین که آتش . چون شب شد، رستم سلیح و زره بر تن کرد، ستایش یزدان کرد و سوار بر رخش، با هفت گرد همراهش به راه افتادند
دالوران . رستم چون سنگ اکوان دیو بر سر چاه دید، دالوران را گفت که آن  را از سر چاه بردارند. را دیدند، به سوی چاه روان شدند

پس رستم چون شیر نر از اسب به زیر آمد، زره بر . بسیار چنگ زدند و کوشیدند تا مگر سنگ را از سر چاه بگردانند اما نتوانستند
زمین از فرود آمدن سنگ . کمر زد، از یزدان نیرو طلبید، دست به سنگ برد، آن را از زمین برکند و به بیشه ی شیر، در چین انداخت

اکنون از تو می خواهم که گرگین میالد را بر من . پس رستم حال بیژن پرسید و گفت که یزدان خواست تا تو در جهان بمانی. لرزید
بیژن گفت؛ تو چه دانی که گرگین با من چه کرد؟ رستم گفت؛ اگر بدخویی کنی و سخن من . ببخشایی و جنگ و بیداد را از دل دور کنی

چون . بیژن گفت؛ این بخت بد از گرگین به من رسید. نشنوی، همین جا رهایت می کنم و به ایران باز می گردم تا همانجا در چاه بمانی
.  تو می گویی، دل از کینه ی او می پردازم

. فروهشت رستم به زندان کمند               برآوردش از چاه، با پای بند

برهنه سر و موی و ناخن دراز  گدازنده از درد و رنج و نیاز 

رستم کمند انداخت و بیژن را که موی و ناخنش دراز شده بود و از درد و رنج الؼر گشته بود، با پای بسته به زنجیر، از چاه بیرون 
گرگین پیش آمد، روی به خاک مالید و از کردار بد . او را به خانه بردند، سر و رویش بشستند و جامه ای درخور به او پوشاندند. کشید

پس شترها بار کردند و اسبان زین گذاشتند و سلیح رزم پوشیدند و شمشیر و گرز . خویش پوزش خواست مگر بیژن او را ببخشاید
. رستم بیژن را گفت که همراه منیژه و اشکش برو که ما از کینه ی افراسیاب، خواب و آرام نداریم. برگرفتند و آماده ی کارزار شدند

پس بار و بنه به . بیژن گفت که در این کار، باید همراه تو باشم که از تو کینه خواه ترم. می خواهم کاری کنم تا فردا کشور بر او بخندد
. هنگام مستی و آرام شاه بود که به درگاه رسیدند. اشکش سپردند و هفت دالور، تیػ کشیدند و تا درگاه افراسیاب راندند

برآمد خروش ده و دار و گیر  درفشیدن تیػ و باران تیر 

سران را جدا شد همی سر ز تن  پر از خاک سر بد، پر از خون دهن 



همه ی . در میان چکاچاک شمشیر و تیػ، رستم بر افراسیاب خروشید که نه هنگام آن است که شهریار در خواب باشد و بیژن در چاه
پس بیژن . بند و زندان تو را بشکستم و سنگ، بگردانیدم و بیژن رهانیدم که سزا نیست کس با داماد خود چنین کند که تو کردی

مرا دست بسته پیش تخت نگه داشتی و فرمان دادی؟ اکنون که چون شیر، گشاده به هامونم، سر ! خروش برداشت که ای ترک بد گوهر
. افراسیاب بگریخت و دالوران ایرانی سر از تن هر تورانی که در راه یافتند، جدا کردند و آهنگ بازگشت کردند! بردار و فرمان ده

تورانیان از آنچه گذشته . رستم خسته، پیام به سپاه فرستاد که تیػ ها برکشید و آماده ی جنگ باشید که روزگار سختی در پیش است
. بود، سخت خشمگین شدند و گفتند؛ این ننگ شاه است که ایرانیان با مردان و زنان ما چنین کنند و شبانه به خوابگاه شهریار بتازند

بزد نای رویین به درگاه، شاه  بجوشید در شهر توران، سپاه 

یالن صؾ کشیدند بر در سرای  خروش آمد از بوق و هندی درای 

. خبر به رستم آمد که سپاه توران، زمین را پر کرده. پس تورانیان کمر بستند و سپاه آراستند و از پی رستم و دالوران ایرانی تاختند
پس منیژه را همراه بار و بنه به سوی ایران فرستاد و خود سلیح رزم پوشید و به . رستم گفت؛ باک مدارید که ما آماده ی رزمیم

. دالوران گفت که هنگام هنرنمایی ست

هنرها کنون کرد باید، پدید  برین دشت بر، کینه باید کشید 

در میمنه ی سپاه ایران، اشکش و گستهم و بر میسره، فرهاد و . تهمتن بر رخش سوار شد و دو لشکر رو در رو شدند. کره نای زدند
افراسیاب چون رستم را در قلب سپاه دید، ؼمین شد و گفت تا . زنگه ی شاوران ایستادند و رستم و بیژن گیو، در قلب سپاه جای گرفتند

رستم فریاد زد؛ ای . پس چپ لشکر را به پیران، راست را به هومان و گرسیوز سپرد و شیده را در قلب سپاه جای داد. سپاه درنگ کند
ترک شوریده بخت که بر تاج و تخت و لشکر ننگی بیش نیستی، این همه سپاه به چه کار آیدت؟ نشنیده ای که شیر از یک دشت گور 

نهراسد؟ نشنیده ای که ستارگان بی شمار، در نور خورشید گم شوند؟ نشینده ای که روباه از ستایش، دلیر نشود و گور از بسیاری، بر 
افراسیاب چون این بشنید، خروشید که ای . شیر چیره نگردد؟ سوگند به نام خسرو، شاه ایران که از دست من خالصی نخواهی داشت

. شنیدید این سگزی چه گفت؟ پس تورانیان در شیپور دمیدند و پیالن به حرکت در آوردند! ساالران سپاه

بجوشید دشت و بتفتید کوه  ز بانگ سواران هر دو گروه 

با گرزه ی گاوسر در دست، به قلب سپاه توران زد و . رستم از این سو به آن سو می تاخت و سواران ترک را به خاک می انداخت
میدان را سراسر خون گرفت و درفش . ایرانیان از هر سو سواران ترک را چون برگ، از درخت بینداختند. دالوران را پراکنده کرد

همین که افراسیاب روزگار را دگرگونه دید، شمشیر بیانداخت و اسبی چابک سوار . سواران ترک، یکی پس از دیگری سرنگون می شد
چون باز . دو فرسنگ برفت و بر او دست نیافت. رستم که افراسیاب را در حال گریز دید، از پی او تاخت. شد و سوی توران گریخت

. گشت، هزاران ترک اسیر را بخشید و آزاد کرد و هرچه ؼنیمت گرفته بود، بر پیالن سوار کرد و به سوی ایران به راه افتاد

پس . چون خسرو شنید که بیژن از بند رها شده و ایرانیان پیروز، در راه بازگشت اند، از شادی سر بر زمین سایید و نیایش یزدان کرد
. گودرز و گیو، رستم را ستایش کردند و آفرین گفتند که آنها را از ؼم بیژن رهانیده است. تبیره زنان به پیشباز رستم و سپاه رفتند

کیخسرو او را ستایش . رستم پیاده شد و نماز گزارد. شهریار، آنها را پذیره شد. جملگی بر اسب نشستند و به درگاه خسرو آمدند
پس فرمان داد تا خوان گستردند و می آوردند و نوازندگان بخواستند و . فراوان کرد و گفت؛ نیکا زال که چنین فرزندی به گیتی هدیه داد

. مجلس آراستند

چون نامداران پراکنده . شاه جامه ای گهربار به او بخشید و تهمتن عزم سیستان کرد. همین که سپیده زد، رستم اجازه ی رفتن خواست
سپس او را هدیه های بسیار بخشید و گفت؛ این هدایا را نزد منیژه ببر و . شدند، شاه بیژن را بخواند و از چاه و زندان و بند پرسید

. خدمت او کن که در روز سختی، تاج و تخت را گذاشت و به تیمار تو پرداخت

ز کردار بد بر جهان شرم نیست  به نزدیک او شرم و آزرم نیست 

همیشه به هر نیک و بد دسترس  ولیکن نجوید خود آزرم کس   

چنین است کار سپنجی سرای  بد و نیک را او بود رهنمای 

 

 



فصل هشتم 

  اسفندیارشاهزادهرستم و 

ز بلبل شنیدم یکی داستان  که برخواند از گفته ی باستان 

که داند که بلبل چه گوید همی  که زیر گل اندر، چه موید همی 

نگه کن سحرگاه تا بشنوی  ز بلبل سخن گفتن پهلوی 

 همی نالد از مرگ اسفندیار  چه دارد بجز ناله، زو یادگار

چو آواز رستم شب تیره ابر  بدرد دل و گوش ؼران هژبر 

پس از روزگاری به سختی گذراندن، . گشتاسب، پادشاهی را از پدر طلب می کند و چون به دست نمی آورد، بی خبر به روم می گریزد
انتخاب این مرد گمنام توسط کتایون، قیصر را . در مراسم انتخاب همسر، کتایون دختر بزرگ قیصر روم، او را به همسری بر می گزیند

گشتاسب اما در ماجراهایی به پهلوانی و بی باکی شهره می شود . خشمگین می کند و دختر و داماد تازه اش را از درگاه خود می راند
قیصر به پشتیبانی گشتاسب، فرستاده ای به دربار ایران می . و به بارگاه قیصر راه پیدا می کند و پهلوان گرانمایه ی قیصر می شود

لهراسب می فهمد که این گستاخی قیصر روم، تنها به دلگرمی فرزندش گشتاسب ممکن شده، . فرستد و از شاه ایران باج می خواهد
را همراه با تاج پادشاهی ایران به روم، نزد گشتاسب می فرستد تا به این وسیله، بهانه ی قیصر را از میان " زریر"پس فرزند دیگرش 

لهراسب از تخت و تاج . گشتاسب همانجا، در روم تاج شاهی بر سر می گذارد و همراه زریر، برادرش به ایران باز می گردد. بردارد
. کناره می گیرد، به بلخ می رود و در خدمت زردشت و دین بهی به عبادت می پردازد

به خدمت . اسفندیار پهلوانی برومند و نام آور می شود. گشتاسب از همسرش کتایون، دخت قیصر، فرزندی به نام اسفندیار پیدا می کند
اسفندیار رویین تن می شود، اما چون در هنگام شست و شو چشم . پیامبر، او را در آب مقدس ؼسل می دهد. زردشت کمر می بندد

. این تنها جای در تن اسفندیار است که رویین نیست. چپش را می بندد، آب مقدس به آن نمی رسد

اسفندیار از پدر می خواهد تا از . گشتاسب از نام و آوازه ی فرزندش در هراس است. اسفندیار دین بهی را از چین تا روم می گستراند
اما گشتاسب، هر بار فرزند را به بهانه ای به ماموریت و جنگ می فرستد و عهد . تخت و تاج کناره بگیرد و پادشاهی را به او ببخشد

اما هر بار بد عهدی می کند و به بهانه ای تازه، اسفندیار را به . می کند که اگر اسفندیار پیروز بازگشت، تاج و تخت را به او بسپارد
با بدخواهی و بدگویی گرزم، یکی از پهلوانان دربار گشتاسب، شاه، اسفندیار را در گنبدان دژ زندانی می . ماموریتی دیگر می فرستد

. کند

را به گنبدان دژ می فرستد " جاماسب"وزیرش . ، شاه توران می افتد"ارجاسب"گشتاسب، در نبرد با تورانیان به حلقه ی محاصره ی 
. اسفندیار نمی پذیرد و می گوید؛ شاه در هنگام بی نیازی، مرا به خواری در بند کرد. تا اسفندیار را به یاری پدرش تشویق کند

جاماسب داستان کشته شدن پدر بزرگش، لهراسب را به دست ارجاسب تورانی نقل می کند و می گوید تورانیان آتشکده را ویران کرده 
جاماسب از سی و هشت برادر اسفندیار که جز پنج تن، . اسفندیار این بهانه را هم نمی پذیرد. اند و هیربد و موبد و پیامبر را کشته اند

. ، خواهران شاهزاده که اسیر و در بند ارجاسب تورانی اند"به آفرید"و " همای"بقیه به دست تورانیان هالک شده اند می گوید و از 
اسفندیار هم چنان بر گفته ی خویش استوار است و می گوید هیچ یک از این خواهران و برادران، هنگامی که من در بند بودم، یادی از 

، یار و همراه شهزاده اشاره می کند که جسدش اکنون، جوشن دریده بر خاک دشمن "فرشیدورد"پس جاماسب به مرگ . من نکردند
بی تاب و . فرمان می دهد آهنگران را حاضر کنند تا زنجیر او را بگشایند. در دل شهزاده ی جوان می جوشد" فرشیدورد"مهر . افتاده

بی صبر، بر سر آهنگران فریاد می زند که؛ چگونه آنچه خود بسته اید، نمی توانید باز کنید؟ آنگاه خشمگین، دست و پای بر هم می 
. پیچد و بند و زنجیر را از هم می گسلد

ارجاسب و لشکرش به توران می . شاه و سپاه ایران را از محاصره ی تورانیان نجات می دهد. اسفندیار به یاری گشتاسب می آید
همین که گشتاسب از بند رها می شود، فرزند را ستایش می کند و آفرین می گوید، اما برای دور کردن او از تاج و تخت، از . گریزند

اسفندیار، بار دیگر فرمان پدر را . اسفندیار می خواهد تا در پی ارجاسب و تورانیان، به توران برود و خواهرانش را از بند نجات دهد
سرانجام اسفندیار، رویین دژ . در پی تورانیان و ارجاسب می رود، از هفت خوان می گذرد، دالوری های بسیار می کند. می پذیرد

. تسخیرناپذیر را می گشاید، ارجاسب را می کشد، خواهران را از اسارت توران نجات می دهد و به نزد گشتاسب، به ایران باز می گردد
اسفندیار نزد . گشتاسب برای پیروزی اسفندیار، جشنی بزرگ برپا می کند، اما سخنی از بخشیدن تاج و تخت به شاهزاده در میان نیست

: مادر گالیه می کند

مرا گفت چون کین لهراسب شاه بخواهی به مردی ز ارجاسب شاه 



همان خواهران را بیاری ز بند کنی نام ما را به گیتی بلند 

همه پادشاهی و لشکر تراست همان گنج با تخت و افسر، تراست 

اگر کین لهراسب را از . گفت؛ گفت؛ اگر جهان را از دیوان و ددان پاک کنی، ایران و پادشاهی را به تو می بخشم، اما پیمان شکست
گفت اگر خواهرانت را از بند ارجاسب، آزاد کنی و نام نیک . اما باز هم به عهد خود وفا نکرد. تورانیان بستانی، پادشاهی از آن توست

. این بار هم از وفای به عهد نشانی نیست. را به ما بازگردانی، تاج و تخت ایران را به تو می سپارم

اما . همین اکنون هم تاج و تخت از آن توست و همه ی لشکر به فرمان تواند. کتایون فرزند را دلداری می دهد که پدرت پیر است
روز سوم، . دو روز و دو شبی به میگساری و باده خواری می گذرد. در جشن و سرور پدر شرکت نمی کند. اسفندیار خشمگین است

جاماسب . جاماسب پیشگوی را فرا می خواند و درباره ی اسفندیار چاره جویی می کند. گشتاسب در می یابد که اسفندیار دلگیر است
صبح هنگام که همه ی بزرگان در بارگاه گشتاسب گرد آمده . می گوید که چاره ی کار اسفندیار، در زابلستان و در دست پسر زال است

اند، اسفندیار به خدمت پدر می آید و در حضور همه ی نامداران از پدر شکایت می کند که بارها با من عهد کرده ای و پیمان شکسته 
. اما به بدگویی گرزم، مرا در بند کردی. در چین و هندوستان چه ها که نکردم. ای

سوی گنبدان دژ فرستادی ام ز خواری به بدکارگان دادی ام 

ارجاسب را از روی زمین . رویین دژ را تسخیر کردم. به تعقیب تورانیان از هفت خوان گذشتم. تو را از چنگ ارجاسب نجات دادم
: اما تو. برداشتم و خواهران را از بند نجات دادم

همه نیکویی ها بکردی به گنج  مرا مایه خون آمد و سود، رنج 

هربار گفتی اگر . با این همه هرگز از فرمان تو سرپیچی نکردم.  سختی ها و رنج ها را من کشیدم و بهره ی تخت و گنج از تو بود
: پیروز برگردم، تاج و تخت را به من می سپاری

مرا از بزرگان بدین شرم خاست  که گویند؛ گنج و سپاهت کجاست 

بت پرستان همه یکتاپرست شده اند، . از چین تا روم، یک پارچه زیر فرمان توست. دیگر هیچ گردن کشی در سراسر زمین وجود ندارد

بهانه کنون چیست؟ من بر چی ام؟  پس از رنج، پویان ز بهر کی ام؟ 

پس از این همه که کرده ام، اکنون بهانه چیست که تاج و تخت را به من واگذار نمی کنی؟ گشتاسب گفت؛ تو بیش از اینها که گفتی، 
هیچ پهلوانی نیست که با تو برابری کند، مگر تهی مؽزی چون پسر زال که زابل و بست و ؼزنین و کابل را . بدخواه نداری. کرده ای

او هر چه دارد از . رستم یک بنده ی ساده ی کاووس بود. سرش بر آسمان هاست و تن به فرمان هیچ کس نمی دهد. زیر فرمان دارد
این تازه به دوران رسیده، فراموش کرده که ما . کیخسرو دارد اما اکنون که من بر تخت نشسته ام، انگار گشتاسبی در جهان نیست

به زابل برو و رستم را دست بسته و کشان به خدمت ما . پشت در پشت پادشاه بوده ایم و از رومی و تورانی، همه زیر فرمان ما هستند
 .به خداوندی خدا سوگند چون برگشتی، حرفی روی حرفت نمی آورم و تاج و تخت و کاله و سرزمین، همه را به تو می سپارم. ییاور

گفت؛ تو از من می خواهی به جنگ رستم بروم؟ گشتاسب پاسخ داد؛ رستم می پندارد مرد بزرگی . اسفندیار، گفته ی پدر را باور نکرد
او نه به دیدار ما آمده، نه پادشاهی ما را قبول دارد، نه خراج می پردازد و نه دین زردشت را . ست و نیازی به فرمانبری از شاه ندارد

می گوید؛ . اسفندیار، هنوز هم باور ندارد گفته ی پدر را درست شنیده. پذیرفته

چه جویی نبرد یکی مرد پیر؟  که کاووس خواندی ورا شیرگیر 

ز گاه منوچهر تا کیقباد  همه شهر ایران بدو بود شاد 

همی خواندندش خداوند رخش  جهانگیر و شیراوژن و تاجبخش 

نه او در جهان نامداری نوست  بزرگست و با عهد کیخسروست 

تو را به کار پیرمردی . تو با پادشاه چین بجنگ که هماورد توست. آدم باید حد خودش را نگه دارد! از رسم زمانه دور افتاده ای! شاها
تمامی پادشاهان کیانی از منوچهر تا کیقباد، خاطرشان به رستم . نامید" شیرگیر"چون رستم چه کار؟ او کسی ست که کاووس او را 



رستم تازه به دنیا نیامده، که از دیر باز تهمتن . او را تاج بخش لقب داده اند. هیچ کس به اندازه ی او به ایران نیکی نکرده. شاد بود
. بوده است

از یاد برده ای رستم با کاووس چه کرد؟ خون . گشتاسب گفت؛ هر کس از راه ایزد بگردد، باید عهد و پیمان با او را فراموش کرد
! به زابل برو و رستم را در بند کن. سیاوش به گردن اوست

پیاده دوانش بدین بارگاه بیاور کشان، تا ببیند سپاه 

کزآن پس نپیچد سر از ما کسی اگر کام و گر رنج یابد بسی 

اگر تخت و کاله می خواهی، به سیستان برو، رستم را کت بسته و کشان کشان بدینجا بیاور تا دیگر هیچ بنده ای به خیال سرکشی و 
! بترس، مبادا دامی در راه تو پهن کنند" زال"و " زواره"از فریب . نافرمانی نیافتد

سپهبد بروها پر از تاب کرد به شاه جهان گفت؛ کز دین مگرد 

ترا نیست دستان و رستم بکار همی راه جویی به اسفندیار 

آرزوی تو رهایی از رستم نیست، که در فکر خالصی . اسفندیار ؼمگین شد، ابروها در هم کرد و به گشتاسب گفت؛ به دین پشت مکن
. از اسفندیاری

دریػ آیدت جای شاهی همی ز گیتی مرا دور خواهی همی 

پادشاهی را نمی . تو می خواهی مرا به دست رستم نابود کنی. دلت نمی آید تاج و تخت را رها کنی، می خواهی مرا از سر راه برداری
. مرا گوشه ای از این دنیا بس است. خواهم، تاج و تخت و کاله و نگین، همه از آن تو

اسفندیار گفت؛ اگر . دلم می خواهد هنگامی که بر تخت می نشینی، همه ی زمین به فرمان تو باشد. گشتاسب گفت؛ با پدرت تندی مکن
گفت؛ هیچ می دانی نافرمانی از پدر و پادشاه، . گشتاسب اما نپذیرفت. به جنگ رستم بروم، به سرزنش و نفرین جهان گرفتار می شوم

لشکری بر گزین، آنچه مال و خواسته نیاز داری، برگیر و به ! بشتاب. گناه بزرگی ست؟ من تاج و تخت را بی تو می خواهم چه کنم
. جانب زابل حرکت کن

پس شهزاده، خشمگین . اگر زمانه ی من به سر آمده، از هیچ لشکر و سپاهی کاری ساخته نیست. اسفندیار گفت؛ مطیع و فرمانبردارم
. از درگاه گشتاسب خارج شد

. ؼمگین و گریان نزد اسفندیار آمد که شنیده ام بی لشکر به زابل می روی تا رستم را کت بسته به اینجا بیاوری. خبر به کتایون رسید
او کسی ست که پهلوی دیو سپید را درید و به انتقام . تو تاب برابری با رستم را نداری. پند مادر را بشنو و در کار نادرست شتاب مکن

بستن دست رستم کار آسانی نیست؛ . مرگ سیاوش، توران را در دریای خون ؼرق کرد

که نفرین براین تخت و این تاج باد  برین کشتن و شور و تاراج باد 

مده از پی تاج، سر را به باد  که با تاج شاهی ز مادر نزاد 

. پدرت پیر شده و تو تازه جوانی، چشم و چراغ سپاهی، امید ایرانی. هیچ سری با تاج به دنیا نیامده! به خاطر تاج، سرت را بر باد مده
. نیازی نیست با رفتن به سیستان، دلیری خودت را بیازمایی. به خاطر خشمی که از پدر داری، تن به بال مده

مرا خاکسار دو گیتی مکن  ازین مهربان مام، بشنو سخن 

! پند مادرت را بشنو و مرا در دنیا به خاک سیاه ننشان

اما اگر به گمان تو، . او امید ایران و ایرانیان است. از او نیکوتر در جهان کسی نیست. اسفندیار گفت؛ درباره ی رستم درست می گویی
چگونه از من می خواهی سر از . اوست که چنین ناشایستی از من طلب می کند. بستن دست رستم سزاوار نیست، این را به شاه بگو

. فرمان شاه بپیچم؟ اگر تقدیر من در زابل است، چاره چیست؟ زمانه به هر رو مرا به آنجا خواهد کشاند

ولیکن نباید شکستن دلم  که چون بشکنی دل، ز جان بگسلم 



اگر رستم سخن مرا بپذیرد، تن به بند دهد و با من نزد شاه بیاید، مشکلی . اما دلم را مشکن که دل شکسته به مرگ نزدیک تر است
. نیست

 

به شبگیر، هنگام بانگ خروس ز درگاه، برخاست آوای کوس 

چو پیلی، به اسب اندر آورد پای بیاورد چون باز لشکر ز جای 

یک راه به گنبدان دژ و دیگر . نیم روزی نرفته بود که بر سر یک دو راهی رسید. سحرگاه روز بعد، کاروان اسفندیار راهی سیستان شد
همین که کاروان قدم به راه زابل گذاشت، شتر پیش آهنگ بر جاده دراز کشید، چنان که گویی سی سال است که با خاک . راه به زابل
. اسفندیار فرمان داد شتر را سر بریدند تا بد یمنی از کاروان دور شود. آنچه او را زدند، از جای تکان نخورد. یکی بوده

رسیدند، شاهزاده فرمان داد خیمه و خرگاه بزنند، می بیاورند و رامشگر خواست " هیرمند"همین که اسفندیار و همراهان به کناره ی 
کسی از ما . گفت؛ من به اشتباه به خواست شاه تن دادم اما از اینجا دیگر راه بازگشتی نیست" پشوتن"پس با . تا اندوه از دل پاک کند

، فرزند خود را خواند و به "بهمن"پس . کسی که فریب پیرمرد جهاندیده را نخورد. باید نزد رستم برود و حال و حکایت به او باز گوید
نخست او را ستایش کن و از ما درود فراوان . او گفت؛ لباس شایسته ای به تن کن، پنج مرد زبده و ده موبد برگزین و نزد رستم برو

بگو که ارزش و اندازه ی . آنچه بکاری، همان بدروی. آنچه می ماند نیکی و بدی ست. پس بگو که سرانجام همه مرگ است. بفرست
خوب می دانی که این تخت و بارگاه و آنچه داری، از بندگی نیاکان و . ما تویی که سالیان دراز زیسته ای و شهریاران بسیار دیده ای

پس چه شد که چون لهراسب بر تخت نشست، به بارگاه او نیامدی؟ و چون لهراسب، ایران را به فرزندش گشتاسب . پدران ما یافته ای
در ایران زمین کسی نیست که نیکویی های تو و . سپرد، به نامه ای هم دل او را شاد نکردی؟ گویی پادشاهی گشتاسب پسند تو نیست

روزی برآشفت و سوگند خورد که باید دست . اما شاه از تو آزرده است. خدمتی را که به شاهان و سرزمین ما کرده ای، از یاد ببرد
از خشم او بترس که اگر فرمان ببری، نزد ما . من به فرمان پدر به این ماموریت آمده ام. بسته به درگاه او بروی تا گناه تو را ببخشاید

بیآیی و پوزش بخواهی، 

به خورشید و روشن روان زریر  به جان پدرم، آن جهاندار شیر 

که من، زین پشیمان کنم شاه را  برافروزم این اختر و ماه را 

پشوتن گواه من است که نزد شاه از تو سخن ها گفتم و آرام . به روز و شب و خورشید سوگند که شاه را از این کار پشیمان می کنم
حرؾ مرا بشنو که جز خوبی تو . با زال و رودابه و زواره شور و مشورت کن. شاه طلب کردم، اما چون نیک بنگری، گناه از توست

. آرزویی ندارم

نباید که این خانه ویران شود  به کام دلیران ایران شود 

. چون دست بسته نزد شاه بیآیی، از او خواهم خواست تا از خشم و کین بگذرد و تو را ببخشاید

بهمن او را . زال بر اسب نشست و پیش آمد. همین که از هیرمند گذشت، دیده بان به زال خبر داد. بهمن با همراهان به سوی زابل رفت
بهمن گفت؛ . لبی تر کن تا رستم از شکارگاه باز گردد! زال گفت؛ فرزندم، فرود آی. به دیدار رستم آمده ام! گفت؛ ای دهقان. نشناخت

زال پرسید؛ نامت . یک نفر بلد همراه من کن تا همین ساعت مرا به رستم برساند. من از اسفندیار، رخصت بزم و می خوارگی ندارم
زال خم شد و ادب به جای آورد و گفت؛ . گفت؛ بهمنم، فرزند اسفندیار، نواده ی گشتاسب. بسیار تند و تیز می نمایی! چیست جوان

.  زال یک بلد همراه بهمن کرد تا او را به شکارگاه ببرد. بهمن گفت؛ فرمان اسفندیار شوخی نیست. ساعتی بیاسای

میان جمع، پهلوانی دید نشسته، نره گوری به تنه ی درختی . چون بهمن از فراز کوه، شکارگاه را زیر پایش دید، بر جای خشک شد
. چنین پهلوانی در دنیا بی همتاست. با خود گفت؛ این باید رستم باشد. زده و بر آتش کباب می کند

بترسم که با او، یل اسفندیار  نتابد، بپیچد سر از کارزار 

پس خواست تا پدر را از این بال برهاند، صخره سنگی . می ترسم که اسفندیار تاب جنگ با او را نداشته باشد و روی از کارزار بگرداند
صخره سنگ، . رستم اما از جای تکان نخورد. زواره گرد و خاک را دید و جوش و خروش کرد. را از باالی کوه، بطرؾ رستم ؼلتاند

سنگ . زواره و فرامرز و دیگران از دور و بر آتش پراکنده شدند و بیمناک، رستم را نظاره می کردند. تند و تندتر درؼلتید و پایین آمد
همین که . دهان ها همه باز مانده بود که سنگ در چشم بر هم زدنی، رستم را روی خاک فرش کند. ؼلتید و ؼلتید تا نزدیک رستم رسید

. بهمن سخت تکان خورد. فریاد آفرین همه برخاست. صخره سنگ به یک قدمی رستم رسید، تهمتن با تُک پا آن را به سویی ؼلتاند



تهمتن گفت؛ نامت را . از کوه فرود آمد، به خدمت رستم رسید و فروتنی کرد. گفت؛ بهتر است اسفندیار با این پهلوان رو به رو نشود
بهمن خواست پیؽام اسفندیار را به . بگو بدانم کیستی؟ همین که بهمن نام خود را گفت، رستم او را در آؼوش گرفت و سخت شاد شد

رستم گفت؛ . بهمن تکه ای از آن خورد. رستم دهد، اما پهلوان گفت؛ نخست چیزی بخوریم، و گور بریان را پیش روی بهمن نهاد
بهمن از . رستم پیاله ی می به دست بهمن داد. بهمن گفت؛ جنگ را مؽز به کار آید. چگونه جنگاوری هستی که این چنین کم می خوری

بهمن شرمنده جام می . می گوارای وجودت! رستم دل آزرده گفت؛ ای شهزاده. پس زواره قدری از شراب چشید. نوشیدن بیم داشت
بهمن پیام . پس از آن، هر دو سوار شدند و به سوی زابل راندند. حیران به خوردن و آشامیدن رستم خیره مانده بود. بگرفت و نوشید

.  اسفندیار را به رستم داد

تو بزرگ و گرانمایه ای، پهلوانی و . چون رستم پیام را شنید، گفت؛ به اسفندیار بگو هر انسان خردمندی به آخر کار نگاه می کند
در تمام این سال ها، درباره ی آنچه از چین تا ترکستان کرده ای، . شهزاده ای، شایسته ی تو نیست که سر بد رفتاری داشته باشی

بی سپاه و لشکر، . اکنون شادمانم که به سیستان آمده ای. همیشه دعاگوی تو بوده ام و آرزوی دیدارت را داشتم. داستان ها شنیده ام
آنگاه برایت داستان ها خواهم گفت، که در حق نیاکان تو و ایران زمین چه کارها کرده . با هم به سالمتی شاه می نوشیم. نزد تو می آیم

اگر سزای آن همه نیکویی و پایمردی که کرده ام، بند و . در فرمانبرداری شاهان ایران همیشه پایدار بوده ام. ام و چه رنج ها برده ام
! زنجیر است، همان به که جهان نباشد

سخن های ناخوش ز من دور دار  به بدها، دل دیو رنجور دار  

مگوی آنچ، هرگز نگفته ست کس  به مردی مکن باد را در قفس 

تو بر راه من بر، ستیزه مریز  که من خود یکی مایه ام در ستیز 

ندیده ست کس، بند بر پای من  نبگرفت پیل ژیان جای من 

به مردی ز دل دور کن خشم و کین  جهان را به چشم جوانی مبین 

خشم و کین از دل . جوانی مکن. هرگز کسی بند بر دست و پای من ندیده است. دل آزرده ام نکن. چیزهایی که هرگز کسی نگفته، نگو
پس چون عزم بازگشت به ایران داشتی، . چنان بزمی بیآراییم که دشمنان از حسد کور شوند. به خانه ام بیا، مرا سرافراز کن. دور کن

آنچه مال و خواسته و لشکر دارم، به تو می بخشم و اگر خواستی، همراه تو نزد شاه می آیم، از او دلجویی می کنم، سر و چشمش را 
می بوسم، آرامش می کنم و از او می پرسم چرا باید چنین بنده ای را در بند کرد؟ 

چون بهمن به اردوی اسفندیار بازگشت، رستم به زواره گفت؛ شما سرای را بیارایید، خوان بگسترانید، تخت و جامه ی خسروی آماده 
اسفندیار از . زواره گفت؛ بد به دل راه مده. اگر شاهزاده را همراه دیدم، او را با خود به اینجا می آورم. کنید، من نزد اسفندیار می روم

. پس رستم ناراحت، به لب هیرمند آمد و منتظر اسفندیار ماند. ما بدی ندیده، بدی هم به ما نخواهد کرد

آنگاه در وصؾ رستم گفت که تا کنون . بهمن پیام رستم را به اسفندیار رسانید و گفت؛ تهمتن بر لب هیرمند، در انتظار پاسخ است
. اسفندیار برآشفت و خروشید که تو کودکی بیش نیست. چنین بر و بازو و توانی در کس ندیده است

ای  که آواز روباه نشنیدهتو گردنگشان را کجا دیده ای؟        

 همی پیل جنگی کنی     دل نامور انجمن بشکنی رستم ز

تو مرد جنگی کجا دیده ای که از رستم این چنین یاد می کنی و بیم در دل لشکریان می اندازی؟ پس رو به پشوتن کرد و گفت؛ این مرد 
چشم رستم که به . آنگاه صد سوار برگزید و به لب هیرمند آمد. اندیشه های جوانی در سر دارد، از سالخوردگی خود شرم نمی کند

اسفندیار افتاد، به آب زد، به سوی دیگر رود رفت، پیاده شد، درودها فرستاد و به اسفندیار گفت؛ از دیدار تو به اندازه ی دیدار 
روز به روز، بختت بلند و . خوشا سرزمین ایران که چنین شاهزاده ای دارد. خوشا به حال شاه که چنین فرزندی دارد. سیاوش شادمانم

.  اندیشه ی بدخواهان از تو دور باد

رستم . درود فرستاد و گفت؛ خوشا به حال کسی که چون تو فرزند و پشتیبانی دارد. پیلتن را گرم در آؼوش گرفت. اسفندیار پیاده شد
اسفندیار پاسخ داد؛ بسیار . گفت؛ آرزویم این است که به خانه ام بیایی، مهمان من باشی، روزگاری با هم سخن بگوییم و خوش باشیم

بهتر آن است که تو خود بند بر پای . شادمان می شوم اما شاه فرمان داده که نه در زابل بمانیم و نه با پهلوانان این دیار بجنگیم
من از تو نزد او سخن خواهم گفت و نمی گذارم تا شب در بند . گشتاسب گناه تو را می بخشاید. بگذاری که بند پادشاهان را ننگ نیست

.  بمانی و گزندی به تو برسد



ما دو پهلوانیم، . دیو افسون را از خود دور کن. انتظار ندارم از تو آزاری به من برسد. رستم گفت؛ سال ها آرزوی دیدارت را داشته ام
هرچه بگویی و هرچه بخواهی انجام . اگر این اندیشه را از سر بیرون کنی و میهمان من باشی، دلم از تو شاد می شود. دوعاقل و بالػ

پیش از تو هم پهلوانان و نامداران بسیاری خواسته اند مرا دربند کنند اما کسی مرا زنده در . می دهم اما از بند مگو که ننگ من است
. این اندیشه از سر به در کن و چند روزی میهمان من باش. بند ندیده

از یک طرؾ . اگر به میهمانی به خانه ی تو بیایم و تو فردا از فرمان شاه سرپیچی کنی، شرمنده می شوم! اسفندیار گفت؛ ای پهلوان
روزگارم در این دنیا و . به گفته ی شاه عمل نکرده ام و از طرؾ دیگر، نان و نمک تو را خورده ام و نمی توانم رو در روی تو بایستم

رستم پذیرفت و گفت؛ . اگر می خواهی میگساری کنی، یک امشب را به شادی می گذرانیم تا ببینیم فردا چه پیش آید. آن دنیا سیاه است
به . پس رستم شادمان به خانه آمد. همین که به راه آمدی، خبرم کن. می روم تا آماده شوم. چند روزی در شکار بوده ام. تن خسته ام

. زال گفت که اسفندیار را گرم و مهربان دیده و روزگار بر مراد ماست

چه سود که او هم میهمان من . به پشوتن گفت؛ من اینجا به میهمانی رستم نیامده ام. اما پس از رفتن رستم، اسفندیار در اندیشه شد
پشوتن گفت؛ . اگر روزگار یکی از ما سرآمده باشد، دل کشنده بر کشته بریان خواهد شد. باشد؟ آشنایی و همدمی، انس و الفت می آورد

. این گونه که من پسر سام را دیدم، تن به دام تو نخواهد داد. رستم پهلوان بزرگواری ست! پند من بشنو! ستیزه خویی مکن! برادر

نساید دو پای ورا بند تو نیاید سبک، سوی پیوند تو 

چگونه می خواهی دست و پای رستم را در بند کنی؟ به روشنی . آنچه هیچ کس نمی پذیرد، بر زبان میار. بپرهیز و با جان ستیزه مکن
تو هم داناتر از شاهی و هم . پیداست که از میان شما دو تن، یکی از صلح و دوستی سخن می گوید و دیگری از جنگ و کینه و دشمنی

. آنچه من امروز دیدم، مرا به اندیشه واداشت. ببین حق با کیست و جانب حق را بگیر. برای دین بهی رنج بسیار برده ای. تواناتر
نه برازنده ی توست . رستم دلی صاؾ و پاک دارد. شما هر دو شایسته ی صلح و دوستی هستید. جنگ با این مرد با خرد جفت نیست

! که از او بخواهی بند بر دست و پایش بگذارد و نه او تن به چنین خواسته ای می دهد

بترسم که این کار، گردد دراز     به زشتی، میان دو گردن فراز 

اگر نافرمانی کنم، تمامی رنج من و . اسفندیار گفت؛ تو خود می دانی که فرجام سرپیچی از فرمان شهریار، نام زشت در دو گیتی ست
. دین من بر باد خواهد رفت

دو گیتی به رستم نخواهم فروخت    کسی چشم دین را به سوزن ندوخت 

چون از وقت خوردن گذشت و از اسفندیار خبری نیامد، رستم به زواره گفت؛ اگر رسم و آیین اسفندیار این است، من درسی از آیین 
رخش را زین کرد و گرزه ی گاوسر به دست، تا لب هیرمند . شما خوان بیارایید و تناول کنید تا من باز گردم. مردی به او خواهم داد

وقتی چشم سپاهیان اسفندیار به رستم افتاد، همه در دل، او را آفرین گفتند و ستایش کردند که هیچ کس مردی از این سان در . تاخت
. در سر اسفندیار خرد نیست که با چنین مردی سر جنگ دارد. گویی کوه آهن است که بر زین نشسته. گیتی ندیده

به دلگرمی خاندانت، خود را بزرگ می بینی و . تو با من پیرمرد خیره سری می کنی! رستم نزد اسفندیار آمد و گفت؛ ای فرخ نوآیین
فراموش مکن که من رستمم، از تخمه ی سام نریمان، ! این که از تو خواهش صلح و آشتی دارم، به خود مگیر. مرا خوار میداری

پهلوانان و نامداران بسیاری چون کاموس جنگی و خاقان چین را از پشت اسب به زیر . کشنده ی دیو سپید و نابود کننده ی جادوانم
. کشیده ام

نگهدار ایران و نیران منم  به هر جای، پشت دلیران منم 

نمی خواهم این برز و باال و فر و شکوه تو به دست من در خاک و خون به . نمی خواهم شهریاری چون تو به دست من تباه بشود
شادی من این بود که پهلوانی چون تو زمین از ناپاکان و . تا پهلوان جهان بوده ام، در حق کسی ناروایی نکرده ام. خواری کشیده بشود
آیا به دین و آیین شما چنین است رفتار پهلوان؟ . بد دینان پاک کرده

نمی خواستم تو را . در اندیشه بودم که صبح فردا نزد تو و زال بیایم و پوزش بخواهم. اسفندیار خندید و گفت؛ از من ناخرسند مشو
اسفندیار به طرؾ چپ خود اشاره کرد . حال که خانه و کاشانه را گذاشتی و به دیدار ما آمدی، بنشین، جامی بگیر و تندی مکن. برنجانم

پس به بهمن اشاره کرد تا طرؾ راست . هر جا خود بخواهم، می نشینم! رستم گفت؛ این جای، سزای من نیست. تا رستم بنشیند
. اسفندیار، جایی به او بدهد

همین که آرام گرفتند، شهزاده به کنایه گفت؛ شنیده ام که دستان زال، بد گوهر دیو . اسفندیار فرمان داد تا برای رستم کرسی زر بیاورند
تنش سیاه و موی و رویش سفید بوده که سام را خوش نیامده و . زاده ای ست که تا زمانی پس از زاده شدن، از سام پنهانش کرده اند



اما سیمرغ او را به کوه برده و زال با پس مانده ی ؼذای سیمرغ بزرگ شده و . گفته او را به دریا اندازند تا خوراک مرغ و ماهی شود
سام از سر ترحم او را به فرزندی پذیرفته و از او فرزندی به نام رستم به دنیا آمده که با ما و خاندان ما . پای برهنه به سیستان آمده

! ناسپاسی می کند

یزدان گواه است که دستان سام چه اندازه با دانش . حرفی بزن که سزاوار پادشاهان باشد. گویا دلت با دیوان است! آرام گیر: رستم گفت
از عهد کاووس تا . نامداران جهان هنر، بزرگی و پهلوانی را از من فرا می گیرند. او پسر سام، پسر نریمان است. و نیک نام است

همان زمان . من کاووس و بزرگان ایران را از چنگ شاه هاماوران نجات دادم. کیخسرو، دل پادشاهان و بزرگان به من شاد بوده
من بودم که در مازندران نه ارژنگی باقی . اما همین که شنید از جیحون گذشته ام، به چین گریخت. افراسیاب به ویرانی ایران دست زد

. به خاطر کاووس، فرزند برومند و جوانم سهراب را به خاک و خون کشیدم. گذاشتم نه دیو سپیدی، نه سنجه ای و نه فوالد ؼندی

ز پانصد همانا فزونست سال  که تا من جدا گشتم از پشت زال 

تو اندر زمانه رسیده، نوی  اگر چند با فر کیخسروی 

تو تنها خود را می بینی و از کار جهان . اگر تو پهلوانی تازه از راه رسیده ای، بیش از پانصد سال است که نام من با ایران جفت است
عهد کیخسرو . چه کس از این نژاد باالتر دارد؟ کیکاووس پادشاهی از من دارد. مادر من، دختر مهراب، نبیره ی ضحاک است. ؼافلی

. بزن جام می که دم ؼنیمت است. به حضور من شاد است

. زمین از بت پرستان پاک کردم. چه جنگ ها برای دین کردم. اکنون از کارهایی که من کرده ام بشنو. اسفندیار گفت؛ داستانت را گفتی
. من فرزند گشتاسب، فرزند لهراسب، فرزند اروند شاهم که پشتم از پدر تا فریدون می رسد

همان مادرم دختر قیصرست  کجا بر سر رومیان افسرست 

داستان هفت خان . تو نزد اجداد من، بنده ای بیش نبوده ای. از مادر هم به فریدون می رسم. مادرم دختر قیصر روم، فرزند سلم است
از زمان فریدون، هیچ کس دل نداشته . مرا شنیده ای که چه بر سر دیوان و جادوان آوردم؟ من گشاینده ی رویین دژ، جایگاه اهریمنم

آنچه من در توران و چین کرده ام، سختی ها و رنج هایی که . من بر پا دارنده ی آتش زردشتم. است که نام این دژ را بر زبان بیاورد
. جام می زن که دم را ؼنیمت است. من برده ام، گور از پنجه ی پلنگ، و نهنگ از شست مالح ندیده و نچشیده

دروازه ی هفت خان به قدرت شمشیر تیز من . رستم گفت؛ این من بودم که از هفت خان گذشتم تا کاووس را از چنگ دیو سپید رها کنم
. بود که گشوده شد

گر از یال کاووس خون آمدی ز پشتش سیاوخش، چون آمدی؟ 

وزو شاه کیخسرو پاک زاد که لهراسب را تاج بر سر نهاد 

اگر کاووس نجات نیافته بود، کجا سیاوش از پشتش به دنیا می آمد تا کیخسرویی به جهان بیآورد و لهراسب را به تخت بنشاند و از 
پس او گشتاسب بیاید که تو به او ببالی؟ 

چه نازی بدین تاج گشتاسبی؟  بدین تازه آیین لهراسبی؟ 

که گوید برو دست رستم ببند؟  نبندد مرا دست، چرخ بلند 

که گر چرخ گوید مرا کاین نیوش  به گرز گرانش بمالم دو گوش 

اینک تو به تاج گشتاسبی و آیین نو لهراسبی می نازی؟ فلک هم نمی تواند به دست . بیش از پانصد سال است که من رستم بوده ام
. اگر چنین فرمانی بدهد، یال و کوپال او را به گرز گران، در هم می شکنم. های من بند بزند

من از کودکی تا شدستم کهن  بدین گونه از کس نبردم سخن  

مرا خواری از پوزش و خواهش است َوزین نرم گفتن، مرا کاهش ست 

فروتنی مرا به خود نگیر و از این که با زبان نرم با تو سخن . در تمام این عمر دراز، هیچ کس جرات نداشته با من چنین سخن بگوید
.  می گویم، به خود ؼره مشو



بر و بازو ستبر و سینه . دست رستم را در دست گرفت و هم چنان که فشار می داد، گفت؛ تو چنانی که من شنیده بودم. اسفندیار خندید
هم چنان که دست شاهزاده را فشار می . آب زردی از ناخن تهمتن بیرون زد اما رستم خندید و دست اسفندیار را در دست گرفت. فراخ

. خون از ناخن اسفندیار بیرون زد. خوشا سرزمینی که چون تو پادشاهی دارد. داد، گفت؛ خوشا گشتاسب که فرزندی چون تو دارد
به رستم گفت؛ می بخور که فردا چون لباس جنگ بر تن کنم، خود بر سر بگذارم . ابروهایش درهم شد اما لبخند را بر لبانش نگه داشت

دست هایت را می بندم و . و بر اسب سیاه بنشینم، چنان به نیزه از زین بردارمت که نه بزم در یادت بماند، نه می و نه خشم و نه کین
. تو را بسته نزد شاه می برم و به خواهشگری از شاه می خواهم تا تو را از ؼم و رنج خالصی دهد

بخندید رستم ز اسفندیار بدو گفت؛ سیر آیی از کارزار 

کجا دیده ای رزم جنگاوران؟ کجا یافتی باد گرز گران؟ 

تو کجا جنگ پهلوانان را دیده ای؟ اگر سپهر بر این روی بگردد، مهر و آشتی میان ما نماند و . گفت؛ از جنگ، سیر خواهی شد جوان
. آنگاه به جای می سرخ، خون در پیاله ات خواهم کرد. بزم، رزم می شود

ببینی تو ای فرخ اسفندیار  گراییدن و گردش کارزار 

اگر فردا به دشت نبرد بیایی از زین سیاه، به گرمی بر می گیرمت و از . سرد و گرمش را خواهی چشید. گردش روزگار را خواهی دید
از گنج و خواسته بی نیازت می کنم و سرت را به عرش می . بر تخت عاج می نشانمت. میدان یک راست به میهمانی زال می برمت

. رسانم

اسفندیار و همراهان از خوردن و . پس خوان بیاوردند و هر دو بخوردند و بیاشامیدند. اسفندیار گفت؛ سخن بس کنیم که گرسنه ایم
از او خواست . وقتی رستم عزم رفتن کرد، بار دیگر به مهربانی، اسفندیار را به میهمانی دعوت کرد. آشامیدن رستم، شگفت زده ماندند

اسفندیار گفت؛ به خانه برو و برای نبرد فردا حاضر شو که اگر بند بر دست، نزد من نیایی، . تا سخن های بیهوده را از سر به در کند
. خواهی دید که در میدان نبرد هنر نمایی ها می کنم

با خود گفت چه بپذیرم که بر دست من بند بگذارد و چه با او بجنگم و گزندی از من به او رسد، از . رستم سخت دلگرفته و ؼمگین شد
.  هر دو کار، بهره ی من ننگ و نفرین خواهد بود و تا جهان جهان است، نام مرا به زشتی می برند

که او شهریاری جوان را بکشت  بدان، کو سخن گفت با او درشت 

جوانی به . اگر سخنش را بپذیرم، نامم را در جهان به بدی یاد می کنند و این داستان هرگز کهنه نخواهد شد که رستم تن به خواری داد
اگر به دست او کشته شوم، دیگر نه . اگر به دست من کشته شود، رویم زرد است و آبرویم می ریزد. زابل آمد و دست رستم ببست

پس به اسفندیار گفت که چندین سخن از بند، چرا می گویی؟ چرا این اندیشه ی . رستمی می ماند و نه زابلستانی، نه سام و نه دستانی
اهریمنی را از سرت بیرون نمی کنی؟ 

ترا سال، برنامد از روزگار  ندانی فریب بد شهریار 

تو یکتا دلی و ندیده جهان  جهانبان به مرگ تو کوشد نهان 

به گرد جهان بر، دواند تو را  به هر سختی ای پروراند ترا  

از روزگار و بازی چرخ باک نداری که سرانجام این کار هر چه باشد به . به اسفندیار گفت؛ همه ی سخنت از نبرد و دست بستن است
. تو جوانی و فریب شاه را نمی شناسی. او بر تخت و تاج می ماند اما نام من و تو را در گیتی به زشتی می برند. سود گشتاسب است

این فریب اوست تا ببیند . هر روز به بهانه ای، تو را به دنبال آرزوی خامت گرد جهان می گرداند. او دست از تاج و تخت بر نمی دارد
چه کس در جهان میدان نبرد با تو را خالی نمی گذارد و تن به زور نمی دهد تا مگر به دست او تباه شوی و شاه با تاج و تخت، بی 

. رقیب بماند

که شاید که بر تاج نفرین کنیم  وزین داستان، خاک بالین کنیم 

مکن شهریارا جوانی، مکن  چنین بر بال کامرانی مکن 

مکن شهریارا دل ما نژند  میاور به جان من و خود گزند 



زمانه همی تاختت با سپاه  که بر دست من گشت خواهی تباه 

نمی بینی که تو را به زابل فرستاده اند ! نفرین بر تاج و بر تخت. نصیب هر دوی ما در این جنگ، شکست است. شهریارا جوانی نکن
تا به دست من تباه شوی؟ 

می خواهی مرا افسون کنی تا گردن خود از دست من . اسفندریار گفت؛ راست گفته اند که انسان هر چه پیرتر شود، نادان تر شود
پس بگویند که . می خواهی هر کس سخن تو بشنود مرا بد اندیش و خام و گناهکار بنامد و تو را تیزهوش و جهاندیده بشناسد. برهانی

تو همین ها را می . بگویند هرچه رستم کوشید، اسفندیار خامی کرد. سپهدار با چند کالم، خام شد و از جنگ با رستم سر باز زد
اگر از . این فرمان شاه است و نیک و بد من در این است. خواهی؟ می دانی که برای تاج و تخت نیست که رو در روی تو ایستاده ام

. من می شنوی برو با زال مشورت کن و خود را برای جنگ فردا آماده ساز و دیگر هم در این باره سخن نگو

از همین رو خیره . رستم گفت؛ از ستایش بسیار اطرافیان، پنداشته ای که به راستی رویین تنی و تیػ هیچ کس بر تنت کارگر نیست
. فردا که ضرب سنان مرا چشیدی، خواهی دید که مرد کیست و پهلوان کدام است. سری می کنی

. اسفندیار پوز خندی زد و گفت؛ فردا معلوم می شود چه کسی بر حق است و کدامیک از ما برنده است

نه من کوهم و زیرم اسبی چو کوه  یگانه یکی مردمم، بی گروه 

آنگاه که به دست . اما همین که گرزم به گردنت نشست، جگر مادرت بر حال تو می سوزد. من نه کوهم و نه بر اسبی کوهوار سوارم
. من کشته شوی، پندی ست برای تمام بندگان تا هرگز در مقابل فرمان شاه و خدایگان خود نایستند

چو رستم بیامد ز پرده سرای  زمانی همی بود بر در به پای 

به کرباس گفت؛ ای سرای امید  خنک روز، کاندر تو بد جم شید 

همایون بدی گاه کاووس کی  همان روز کیخسرو نیک پی 

در فرهی برتو اکنون ببست  که بر تخت تو ناسزایی نشست 

به دور و اطراؾ نگاهی کرد، آهی کشید و خطاب به خیمه و بارگاه گفت؛ خوش آن روزگار . رستم ؼمگین از نزد اسفندیار بیرون آمد
از آن هنگام که بر تخت تو ناشایسته ای نشسته، در گشایش و خرمی بر تو بسته . که بر تو جمشید و کیخسروی فرمان می راندند

.  است

رستم مردی بزرگ و پهلوانی سترگ . همین که رستم دور شد، اسفندیار به پشوتن گفت؛ نمی دانم از کارزار فردا چه بهره ای بدست آید
پشوتن گفت؛ بدان که این آزاده، تن به . از این که فردا این بزرگی و پهلوانی به دست من پست و خاک شود، دلم به رحم می آید. است

چرا با او به کینه و خشم سخن می گویی؟ امشب بخواب و صبح فردا به دیدارش برو و از صلح و آشتی با او سخن . خواری نمی دهد
: اسفندیار گفت؛ نه با آیین و نه به رسم، درست نیست که سر از حرؾ شاه بگردانم. بگو

مرا چند گویی گهنکار شو  ز گفتار گشتاسب بیزار شو؟ 

هیچ روشن نیست فردا پشت چه کسی به ! پشوتن گفت؛ برادر. فردا خواهی دید که چه به روزگارش می آورم. تو از رستم هراسیده ای
. هرگز تو را این چنین به اهریمن نزدیک ندیده بودم. به پند من که خیرخواه توام گوش نمی دهی. خاک می رسد

اما بشنو از رستم که چون به ایوان رسید، به زواره گفت تا جوشن و مؽفر و تیػ هندی، کمان و برگستوان و ببر و کمند و گرز گران و 
رستم نگاهی به سالح و لباس رزم انداخت، دستی به آنها کشید و؛ . زواره چنین کرد. گبر او را حاضر کند

چنین گفت کای جوشن کارزار  برآسودی از جنگ، یک روزگار 

کنون کار پیش آمدت، سخت باش  به هر جای، پیراهن بخت باش 

به رستم گفت؛ چه تو کشته شوی چه . چون زال شنید که رستم با خود و با لباس رزمش راز و نیاز می کند، دریافت که روزگار برگشته
رستم گفت؛ . بهتر آن است که خود را در گوشه و کناری پنهان کنی تا آبها از آسیاب بیافتد. اسفندیار، در این کارزار، آینده ای نمی بینم

با او به نرمی و . اگر من از اسفندیار بگریزم، دیگر زابل و سیستانی بر جای نمی ماند. سخن ها به این گونه آسان مگیر! ای پیرمرد
اگر فردا عزم جنگ داشته باشد، نمی شود پشت کنم و به راه . همه حرفم را به خواری می گیرد. خواهش سخن گفتم و کهتری کردم



او را از زین به گرمی بر می دارم، بر تخت می نشانمش و کمر بندگی و خدمت او می بندم و چنان ! اما او را نخواهم کشت. خود بروم
. می کنم که سزاوار اوست

حتی دیوانگان چنین سخنانی را نمی ... زال زهر خنده ای کرد؛ چه می گویی؟ از زین به گرمی بر می دارمش، به میهمانی می آورمش،
زال این بگفت و . می پنداری اسفندیار کودک است؟ تو رو در روی کسی ایستاده ای که خاقان چین نامش را بر مهر می نویسد. پذیرند

. روزگار بد را از ما بگردان! سر به خاک نهاد و گفت؛ پاک پروردگارا

به زواره فرمان داد تا لشکر را آرایش . کمند بست و بر رخش سوار شد. همین که صبح شد، رستم گبر بپوشید و ببر بر آن نگهبان کرد
پس به زواره گفت؛ اگر اسفندیار هم چنان تندخو باشد و در اندیشه ی . خود از پیش و زواره و لشکر از پس، تا لب هیرمند آمدند. دهد

پس از رود گذشت، بر بلندی ایستاد و؛ . نمی خواهم سبب آزار سپاهیان دو طرؾ بشوم. جنگ، تنهایی رو در رویش می ایستم

خروشید کای فرخ اسفندیار  هماوردت آمد، برآرای کار 

سالح بر تن، کاله کیانی بر سر، گفت تا . همین که اسفندیار، آواز رستم شنید، فرمان داد تا جوشن و خود و ترکش و نیزه آماده کردند
. سیاه را زین کنند

نهاد آن بن نیزه را بر زمین  ز خاک سیاه اندر آمد به زین 

چون به رستم رسید و او را تنها دید، با پشوتن گفت؛ . بن نیزه برزمین زد و چون پلنگ، از خاک سیاه برخاست و بر پشت سیاه نشست
رستم گفت؛ . همین که پیر و جوان به نزدیک هم رسیدند، خروش برخاست. شایسته نیست که من با یاران به جنگ او بروم. او تنهاست

. اگر میلت به جنگ و خون می کشد، بگو تا فرمان دهم سواران کابلی با سواران تو نبرد کنند تا خوشنود شوی! ای شاه جوانبخت
چقدر مکر و فریب به کار می بری؟ ! اسفندیار گفت؛ ای نابکار

مبادا چنین هرگز آیین من  سزا نیست این کار، در دین من  

که ایرانیان را به کشتن دهم  خود اندر جهان تاج بر سر نهم 

اگر مایلی . جنگ زابل و ایران به چه کار من می آید؟ هرگز در آیین و دین من نبوده که ایرانیان را برای تاج و تخت، به کشتن دهم
. یار من در جنگ، یزدان است. دیگری را بجای خود به میدان بفرستی، آماده ام

تویی جنگ جوی و منم جنگ خواه   بگردیم یک با دگر بی سپاه 

ببینیم تا اسب اسفندیار  سوی آخور آید، همی بی سوار 

وگر باره ی رستم جنگجوی  به ایوان نهد بی خداوند روی 

. آخر کار معلوم می شود رخش بی سوار می ماند یا باره ی اسفندیار، تنها از میدان باز می گردد. بگرد تا بگردیم

از . دست به سنان بردند. خون از زیر زره ی دو هم نبرد، جاری شد. به نیزه، فراوان بر آویختند. دو پهلوان دست به نیزه بردند
چپ و راست، این سو و آن . پس دست به شمشیر بردند. آنقدر کوبیدند تا سنان ها بهم بر شکست. چکاچاک سنان ها ؼلؽله برپا شد

. سپرها از ضربه ی تیػ ها چاک چاک شد. سو، ضربه بود که به هر دو جانب فرود می آمد

ز نیروی اسپان و زخم سران  شکسته شد آن تیػ های گران 

دو شیر . دو پهلوان گوپال از زین ها برکشیدند، یال برافراختند و گرزهای گران را چون پتک بر سر و شانه ی یکدیگر فرود آوردند
دست دو نامدار از کار و حرکت . دسته ی گرزها بشکست. ژیان برآشفته با تن های کوفته، گرزها بر فراز شانه ها چرخ می زدند

. گردن و سر اسبان از فشار سواران فرو افتاد. دوال کمر یکدیگر گرفتند. سالح انداختند. بازماند

همی زور کرد این بر آن، آن بر این  نجنبید یک شیر، بر پشت زین 

مردان ؼمگین، اسبان تباه، برگستوان ها چاک . دو هماورد، هر چه توان داشتند به کار بردند، اما هیچ یک، از خانه ی زین نجنبید
. چاک، کؾ اندر دهان ها پر از خون و خاک، دو پهلوان از هم جدا شدند



چون آمدن رستم دیر شد، زواره نگران، لشکری برگزید و خشمگین به جانب ایرانیان رفت، ناسزای بسیار نثارشان کرد و گفت برای 
! نوش آذر، فرزند اسفندیار، دلگیر از ناسزاهای زواره، فریاد کشید ای بد دهان. بستن دست رستم، مگر از روی نعش ما بگذرید

اما اگر شما سر جنگ دارید، ناگزیریم دست به سالح ببریم و دمار از روزگارتان در . اسفندیار نامدار فرمان نداده با سگان بجنگیم
نوش آذر بر اسب نشست و تیػ هندی به دست به . زواره با خشم حمله کرد و تنی چند از ایرانیان را به خاک هالک انداخت. آوریم

نوش آذر با ضربه ی شمشیر، او را . که نیزه دار رستم بود، سر راهش در آمد" الوای"پهلوانی سگزی به نام . جانب زابلی ها شتافت
نوش آذر که مهرنوش، برادر . زواره که شاهد ماجرا بود، نیزه ای به جانب نوش آذر پرتاب کرد و او را به خاک انداخت. دو نیم کرد

هر دو به هم . فرامرز، فرزند رستم سر راه او را گرفت.  زواره تاختیکسر به سوی و سپاه را شکافت شاهد کشته شدن برادر بود،
. اسب و سوار افتادند. مهرنوش جوان که تاب فرامرز را نداشت، به هیجان آمد و به خطا، شمشیر بر گردن اسب خود زد. پیچیدند

بهمن که برادران را کشته دید، یکراست نزد اسفندیار آمد و خبر داد که سگزیان . فرامرز فرصت از دست نداد و مهرنوش را هالک کرد
. از یزدان شرم نمی کنی؟ دو سگزی پسران مرا کشته اند! اسفندیار رو به رستم کرد و گفت؛ ای بدنشان عهد شکن. دو پسرت را کشتند

اگر فرامرز یا زواره گناهکار باشند، به تاوان خون فرزندانت، آنها را . رستم به یزدان پاک سوگند خورد که من فرمان جنگ نداده ام
تو حساب . اسفندیار گفت؛ به پاسخ خون طاووس نر، مار زنگی را نمی کشند. با آنها هر چه خواهی کن. دست بسته نزد تو می آورم

رستم گفت؛ با این سخن ها آبروی . چنان دماری از روزگارت بر آورم که تا دنیا دنیاست، هیچ بنده ای به اربابش نشورد. کار خود کن
.  با خدا باش که نیک و بد از او می آید. خود مریز

کمان بر گرفتند و تیر خدنگ  ببردند، از روی خورشید رنگ 

ابروهای اسفندیار درهم رفت که چگونه تیرهایش در تن رستم کارگر . آسمان از پیکان تیره شد. دو مرد جنگی تیر و کمان بر گرفتند
رخش از . تن رستم و رخش هر دو را زخمین کرد. تیری را که سرش از الماس بود برگزید، در شست گذاشت و بیانداخت. نمی شود

رستم می دید که تیرها بر تن اسفندیار کارگر نیست، از رخش پیاده شد و اسب زخمی را به خانه . بسیاری زخم، کم کم سست می شد
اسفندیار که به این سو و آن سو اسب می تاخت، . آنقدر خون از او رفته بود که پیکر کوه مانندش سست و لرزان شده بود. فرستاد

خنده ای کرد و گفت؛ 

کجا رفت آن مردی و گرز تو؟  به رزم اندرون فره و برز تو؟ 

چرا پیل جنگی چو روباه گشت؟  ز رزمش چنین دست کوتاه گشت؟ 

اسفندیار فریاد . چطور آن پیل مست از یک تیر سست شد؟ بر سر آن شیر جنگی چه آمد که روباه شد؟ آوازی از جانب رستم بر نیامد
درد . پس تیری بر ترگ رستم زد. هنوز سیر نشده ای؟ هم اکنون تیر گشتاسبی و پیکان لهراسبی را نشانت می دهم! زد؛ ای بد سگزی

. تمام وجود تهمتن را فرو گرفت

فریاد زد؛ . حال رستم را زار دید. از آن سو، همین که زواره رخش زخمی را بی سوار دید، پریشان خود را به صحنه ی نبرد رساند
به زال بگو چاره ای . من اگر زنده ماندم خود را به شما می رسانم. رستم گفت؛ تو در اندیشه ی رخش باش! اسب مرا سوار شو

اسفندیار از . زواره به دنبال رخش رفت. بیاندیش که اگر امشب از زخم اسفندیار جان سالم بدر برم، فردا بتوانم به میدان نبرد بازگردم
پایین تپه فریاد زد؛ تا کی می خواهی آنجا بمانی؟ تا روزگارت از این تباه تر نشده، سالح و ببر و گبرت را بر زمین بیانداز، پوزش 

رستم گفت؛ دیگر . اگر هنوز هم میل جنگ داری، پس وصیت کن و از یزدان بخشایش بخواه. بخواه و دستت را ببند تا نزد شاه برویم
من نیز به خانه می روم و همه ی خانواده، از زواره و فرامرز و دستان سام . برو و امشب بزمی بیارای و شادی کن. دیر هنگام است

. را می خوانم، وصیتم را می کنم، و آنگاه هر آنچه گفتی انجام می دهم

امید دارم چون به . امشب را به تو زینهار می دهم. تو پهلوانی و نبرد آزموده و چاره بسیار می دانی! اسفندیار گفت؛ ای پیر جهان دیده
رستم با خود گفت؛ اگر از این زخم ها جان به در نبرم، چه کسی انتقام مرا ! خانه رسیدی، هر چه گفتم انجام دهی و گرد فریب نگردی

رستم را دید که افتان و . خواهد گرفت؟ بر سر زال و خانواده و سیستان چه خواهد رفت؟ نگاه اسفندیار همچنان به دنبال تهمتن بود
! گفت؛ پروردگارا تو خود آنگونه که می خواهی، می آفرینی و آنگونه که می خواهی، می بری. خیزان می رود

. اسفندیار به پشوتن گفت؛ بر مرده زاری مکنید. چون اسفندیار به پرده سرای رسید، در سوگ مهرنوش و نوش آذر، شیونی برپا بود
گاو اسفندیار هنوز در . پس جسدها را در تابوت زرین گذاشتند و آنان را سوی پدر فرستاد و پیؽام داد؛ اولین میوه های آزت را بگیر

آنگاه به پشوتن گفت؛ رستم یلی ست که پلنگ را به هامون، قلب دیو سفید را در کوه و . چرم است، تا چرخ روزگار چگونه بچرخد
. آنقدر زخم بر تن او نشست که خاک از خونش رنگین شد. نهنگ را در دریا می درد

بر آنم که او چون به ایوان رسد  روانش از ایوان به کیوان رسد 

 



زال بر سر کوبید که چرا . بشنو که چون رستم به ایوان رسید، زال و زواره و فرامرز و رودابه گریان شدند و روی و موی بکندند
من آشکار و . رستم گفت؛ از نالیدن چه سود؟ این جوان به هیچ سخنی نرم نمی شود. آنقدر زنده ماندم تا فرزندم را به این روز ببینم

نهان بسیار دیده ام، دنیا گشته ام اما حیرانم که شمشیری که جوشن ها درید، نیزه ای که کوه ها پار کرد و گرزی که آسمان ها شکافته، 
نه گمانم که فردا از چنگش . سپاس خدای را که شب شد و از چنگ او رها شدم وگرنه روزگارم سیاه بود. هیچ کدام بر او کارگر نیست

زال گفت؛ سخن بیهوده مگو که؛  . به راهی بروم شاید نتواند مرا بیابد. خالصی داشته باشم

همه کارهای جهان را در است  مگر مرگ را، کان دری دیگر است 

. پس  فرمان داد مجمری از آتش آماده کردند و پر سیمرغ در آتش انداخت. هر کاری را چاره ای هست، مگر مرگ که چاره ناپذیر است
از زال پرسید؛ چه پیش آمده که مرا به یاری خوانده ای؟ زال گفت؛ آنچه بر . لختی بر نیامد که جهان را سیاهی گرفت و مرغ پدیدار شد

تن رخش نیز از . می ترسم از بسیاری زخم، از دست برود. به رستم ستم ها رفته و سخت زخمی ست. من گذشته، نصیب دشمن باد
. زخم پیکان خونین و زار است

بیامد برین کشور، اسفندیار  نکوبد همی، جز در کارزار 

نخواهد همی کشور و تاج و تخت  بر و بار خواهد، همی با درخت 

اگر رستم . تنها رستم را در بند می خواهد. اسفندیار نه به مال و نه به خواسته، نه به تاج و نه به تخت، به هیچ چیز راضی نیست
همین که چشمش به تن زخمین . سیمرغ فرمود تا رخش و رستم را حاضر کردند. آسیبی ببیند، زابل و سیستان تا کابل از دست می رود

رستم افتاد، پرسید؛ ای پهلوان چرا خود را در بال افکندی؟ چرا به نبرد با اسفندیار تن دادی؟ تو دانایی و نیک می دانی که اسفندیار 
. رستم گفت؛ برای من کشته شدن آسان تر از ننگ در بند شدن است. رویین تن است

آنگاه رو به رستم . مرغ، پیکان ها از تن های خسته ی رستم و رخش بیرون کشید و گفت زخم ها را ببندند و پر او را بر آنها بمالند
. اسفندیار نظر کرده ی پیامبر است. کسی ست که جفت مرا کشته. او پهلوانی ست دلیر. کرد و گفت؛ بند اسفندیار را عار و ننگی نیست

هر کس خون اسفندیار بریزد، زندگی اش به تباهی می رسد و تا زنده است در رنج خواهد بود و در دنیای دیگر نیز، آرامش نخواهد 
. رستم گفت؛ اگر در جنگ با او بمیرم، بهتر از خواری در بند شدن است. داشت

پس به رستم گفت؛ اگر عهد کنی که در برابر اسفندیار گردن کشی نمی کنی، از خواهش و البه کوتاهی نمی . مرغ زمانی در اندیشه شد
. رستم عهد کرد که چنان کند. کنی، هرچه از دستت بربیآید انجام می دهی تا او از جنگ دست بشوید، راه خالص را به تو نشان می دهم

مرغ بوته ی گزی . پس برفتند تا به لب دریا رسیدند. مرغ از او خواست تا خنجری تیز، با خود بردارد و سوار بر رخش، از پی او برود
. به رستم نشان داد و گفت شاخه ای راست از آن جدا کن، بر آتش نرم کن، بر سر پیکانی تیز بنشان و سر پیکان را به آب رز بشوی

پس بار دیگر به رستم سفارش کرد که اگر اسفندیار همچنان سر جنگ دارد، از کهتری . سرانجام اسفندیار به این چوب گز بسته است
اگر خواهش و البه ی تو به جایی نرسید و شهزاده هم چنان . تا می توانی خواهش کن تا مگر از اندیشه ی جنگ بازگردد. کوتاهی مکن

تیر خود یک راست بر چشم . تو را خوار داشت، این چوب گز زهرآگین را در کمان بگذار، چشم اسفندیار را نشانه کن و تیر را رها کن
. مرغ آنگاه همه را بدرود کرد و برفت. اسفندیار خواهد نشست

سپیده هم آنگه ز که بردمید  میان شب تیره اندر خمید 

بپوشید رستم سلیح نبرد  همی از جهان آفرین یاد کرد 

همین که از . تمام راه در اندیشه ی نبرد ناخواسته بود. همین که سپیده بردمید، رستم لباس رزم برتن، یکه و تنها تا لب هیرمند آمد
چون اسفندیار نعره ی رستم . رود گذشت و نزدیک لشکرگاه اسفندیار رسید، فریاد برآورد؛ برخیز از خواب خوش، هماوردت آماده است

. نمی پنداشتم رستم بتواند خود را زنده به خانه برساند! به پشوتن گفت؛ این جادوی زال است. را شنید، جهان پیش چشمش سیاه شد
پس اسفندیار سالح پوشید . چرا چنین پریشانی؟ گویا تمام دیشب را نخفته ای. گفت؛ نفرین بر این روزگار باد. اشک پشوتن جاری شد

آنچه دیروز بر سر تو آوردم، فراموش کردی؟ ! چون او را سر حال دید، خروشید که نامت از جهان گم باد. و به میدان، نزد رستم آمد

ز نیرنگ زالی بدینسان درست  و گرنه که پایت همی گور جست 

رستم گفت؛ ای . امروز چنانت بکوبم که زنده به زال نرسی. نیک می دانم که این از جادوی زال است و گرنه که پایت بر لب گور بود
سیر ناگشته از کارزار؛ 

من امروز نز بهر جنگ آمدم  پی پوزش و نام و ننگ آمدم 



به کاینات سوگند که اگر چند روزی . من برای پوزش آمده ام اما تو همچنان سر جنگ و بیداد داری. از خدای بترس. خامی نکن
تمام آنچه در این سال ها اندوخته ام به پایت می ریزم، هر چه بگویی فرمان . میهمان من باشی، جز مهربانی و بزرگواری نخواهی دید

بهرچه بگویی آماده ام تا مگر از جنگ و . اگر کشتنی هستم وگر بند کردنی، فرمان، فرمان اوست. می برم و با تو نزد شاه می آیم
! اسفندیار گفت؛ ای فریبکار. ستیزه بازگردی

از ایوان و خوان چند گویی همی؟  رخ آشتی را بشویی همی؟ 

. چند از میهمانی و خوان سخن می گویی؟ اگر می خواهی زنده بمانی، تنها راه این است که بند بر دست، تسلیم اراده ی شاه شوی
. رستم گفت؛ مکن شهریارا ز بیداد یاد

مکن نام من زشت و جان تو خوار  که جز بد نیاید ازین کارزار 

ز دل دور کن، شهریارا تو کین  مکن دیو را با خرد همنشین 

جز از بند، دیگر ترا دست هست  به من بر، که شاهی و یزدان پرست 

بی . چرا بر بدنامی من پای می فشاری؟ دل از کینه پاک کن. از جنگ جز بدنامی چیزی بر جای نمی ماند. بیدادگری بس کن! شهریارا
هزاران بنده ی زیبا روی و هزاران کنیز به تو می بخشم تا روز و شب خدمتت . هزاران گوهر به پایت می ریزم. خردی از تو دور باد

جز از بند کردن من، هزاران راه . همه ی اندوخته ی سام و زال و خود را همراهت می کنم، پرستاروار کمر به خدمتت می بندم. کنند
چرا می خواهی مرا دست بسته، خوار و زبون ببینی؟ . پیش پای توست، که شاهی و خداپرست

! اسفندیار گفت؛ می خواهی از فرمان شاه سرپیچی کنم؟ می دانی سرانجام این کار، در دو دنیا چیست؟ راه سومی نیست، یا بند یا نبرد
. اسفندیار گفت؛ فریب و نیرنگ بس کن که خسته ام. رستم گفت؛ تو حرؾ مرا به هیچ نمی گیری و تنها در پی آزار منی

جز از بند یا رزم، چیزی مگوی  چنین گفتنی های خیره مگوی 

. رستم دید که خواهش و البه در اسفندیار کارگر نیست

کمان را به زه کرد و آن تیر گز  که پیکانش را داده بود آب رز 

همی راند تیر گز اندر کمان  سر خویش کرده سوی آسمان 

آکاهی که به هر . می بینی که نیت پاک دارم! رستم چوب گز زهرآگین را در چله ی کمان گذاشت و سر بر آسمان کرد و گفت؛ پروردگارا
. دری می کوبم تا مگر اسفندیار به راه صلح و آشتی بیاید

که چندین بکوشم که اسقندیار  مگر سر بپیچاند از کارزار  

تو دانی که بیداد کوشد همی  همه جنگ و مردی فروشد همی 

. ای آفریننده ی ماه و تیر، گناه مرا ببخش. می بینی که اسفندیار جز جنگ، چیزی نمی طلبد

به پادافره این گناهم مگیر  تویی آفریننده ی ماه و تیر 

جانت از تیر من سیر نشده؟ اکنون تیر گشتاسبی و ! فریاد زد؛ ای سگزی. اسفندیار دید که پیلتن سر بر آسمان کرده و نیایش می کند
. همچنان که رستم در نیایش بود، اسفندیار او را زیر باران تیر و تیػ گرفت. پیکان لهراسبی را نشانت می دهم

تهمتن گز اندر کمان راند زود  بدان سان که سیمرغ فرموده بود 

. همان گونه که سیمرغ گفته بود، رستم گز زهر داده را در کمان گذاشت

بزد تیر بر چشم اسفندیار  سیه شد جهان پیش آن نامدار 

. تیر برفت و راست بر چشم شهزاده نشست. چشم اسفندیار را نشانه گرفت و تیر را از شست رها کرد



خم آورد باالی سرو سهی  از او دور شد دانش و فرهی 

. برو باالی سرو مانند اسفندیار، خم شد و هوش از سرش برفت

نگون شد سر شاه یزدان پرست  بیفتاد چاچی کمانش ز دست 

. سر اسفندیار بر روی شانه ها لؽزید و کمان از دستش بیافتاد

گرفته بش و یال اسب سیاه  ز خون لعل شد، خاک آوردگاه 

. خاک از خون اسفندیار سرخ شد. برو یال اسب سیاه را چنگ زد

چنین گفت رستم به اسفندیار  که آوردی آن تخم زفتی به بار 

توآنی که گفتی که رویین تنم  بلند آسمان بر زمین بر زنم 

به یک تیر، برگشتی از کارزار  بخفتی برآن باره ی نامدار 

هم اکنون به خاک اندرآید سرت  بسوزد دل مهربان مادرت 

هم آنگه سر نامبردار شاه  نگون اندر آمد ز پشت سیاه 

. اسفندیار به خاک افتاد

جهانا سراسر فسوسی و باد  به تو نیست مرد خردمند شاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل نهم 

پایان کار رستم 

ستاره شناسان گفتند؛ این فرزند تو چون بزرگ شود، خانواده ی تو را تباه می کند و زابل و سیستان را . زال پهلوان، فرزندی پیدا کرد
. زال ؼمگین شد و فرزند را که نامش شؽاد بود، نزد مهراب، پادشاه کابل فرستاد. به عزا می نشاند

شؽاد . روزی با پادشاه کابل همدست شدند تا رستم را از میان بردارند. شؽاد که در کابل بزرگ شد، به برادر خود رستم حسادت می کرد
آنگاه رستم با لشکری به جنگ تو، . گفت؛ من به زابل می روم و از تو نزد رستم ناله و شکایت می کنم که با من چنین و چنان کرده ای

تو بر سر راه او چندین چاه بکن و در آن چاه ها تیػ و خار بسیار بگذار و سر آنها را با علؾ و شاخ و برگ . به کابل خواهد آمد
. هر چه بیشتر چاه بکنی، بهتر است. بپوشان

همین که می و شراب کافی خورده شد، شؽاد بر . پس جشنی به پا کرد و بزرگان را دعوت کرد. مهراب کابلی فریب شؽاد را خورد
مهراب نیز که همدست او ... پدر من زال است و برادرم رستم و. مهراب شاه خشم گرفت و فریاد زد؛ تو که هستی که من خدمت تو کنم

... بود، شؽاد را دشنام داد

پس راه زابل و سیستان در پیش گرفت و نزد پدر و برادر . شؽاد نزد بزرگان چنین نشان داد که از سخن پادشاه کابل، سخت آزرده شده
شؽاد از مهراب گالیه کرد و گفت که شاه کابل . زال فرزند خود را گرامی داشت و با او به مهربانی رفتار کرد و از کابل پرسید. شتافت

. به او و خاندانش زال و رستم، بی احترامی کرده و آنها را دشنام داده است

چنان پادشاه کابلی بسازم که دیگر هیچ کس در فکر بی احترامی ! رستم از این سخن، سخت برآشفته شد و به برادر گفت؛ نگران نباش
سواران را برگزید و به سوی کابل حرکت . پس گفت؛ برای جنگ با کابل و مهراب شاه، تنها صد سوار کافی ست. به خاندان ما نیافتد

. کرد

همین که رستم به . شاه کابل دستور داد در سرتاسر یک شکارگاه بزرگ، چندین چاه بکنند و هر چاه را با تیػ و خار و شمشیر پر کنند
هر چه زودتر بیا و از آنچه کرده ای و . نزدیکی کابل رسید، شؽاد سواری نزد مهراب فرستاد که چه نشسته ای، رستم به کابل رسید

. گفته ای پوزش بخواه

مهراب شاه، سواره بیامد و چون چشمش به رستم افتاد، از اسب پیاده شد، کاله از سر برداشت، کفش ها بیرون آورد و به زاری افتاد 
و از آنچه با شؽاد کرده بود و آنچه گفته بود، عذر خواست و گفت که آن شب مست بوده و نمی دانسته چه می گوید و امیدوار است 

. رستم او را ببخشاید

شاه کابل جشنی بزرگ ترتیب داد و خوردنی و . رستم که زاری و التماس او را دید، گناهش را بخشود و با یکدیگر روانه ی کابل شدند
ساعتی که گذشت، مهراب به رستم گفت که اگر قصد شکار دارد، شکارگاهی هست، زیبا و پر از آهو و گورخر و . نوشیدنی بسیار نهاد

. رستم از این گفته شاد شد. انواع دیگر شکار

بچیزی که آید کسی را زمان  بپیچد دلش، کور گردد گمان 

چنین است کار جهان جهان  نخواهد گشادن به ما بر، نهان 

. نهنگ و پلنگ و مورچه و پشه در چنگ مرگ، یکی هستند

چون به بیشه رسیدند، . روز بعد، رستم دستور داد رخش را آماده کنند و همراه شؽاد و چند تن از نزدیکان، روانه ی شکارگاه شد
. رخش که از بوی خاک، چیزی دریافته بود، مدام سم بر زمین می کوبید و میل به رفتن نداشت. پراکنده شدند و هرکس به سویی رفت

چاهی چنان . چون اسب از جای کنده شد، دو پایش درون یک چاه فرو رفت. رستم از رخش، خشمگین و رنجیده شد، بر او تازیانه زد
پهلوی رخش درید و پر و پا و دست رستم، زخمین و خونین . گود که هیچ دستگیری نداشت و ته آن پر از تیػ و خار و خاشاک بود

. همین که آرام گرفت، چشمش به شؽاد افتاد که ایستاده بود و او را تماشا می کرد. تهمتن خود را به سختی از چاه بیرون کشید. شد

شؽاد گفت؛ دیگر هیچ شاهی از تو بیمناک . به او گفت؛ تو خاندان ما را بر باد دادی. رستم دریافت که شؽاد در این حیله، دست داشته
. تو گمان کردی خیلی بزرگی؟ اکنون می بینی که در دست مرگ، ناتوان و حقیری. نخواهد بود

نمی . رستم گفت؛ حال که اینجا به این روز افتاده ام و توان دفاع از خود ندارم، هر درنده ای که به این طرؾ ها بیاید، مرا خواهد درید
شؽاد . خواهشم این است که کمان و تیر مرا به من بدهی که تا زنده ام بتوانم از خود دفاع کنم. خواهم زنده به دست حیوانات دریده شوم



شؽاد که از جان خود بیمناک شد، خود را در پس پشت . پهلوان تیر را در چله ی کمان گذاشت و کشید. تیر و کمان رستم را به او داد
. رستم زه کمان را با آخرین توان کشید و درخت و شؽاد را به هم دوخت. درختی پنهان کرد

چو رستم چنان دید، بفراخت دست  چنان خسته از تیر، بگشاد شست 

.  درخت و برادر بهم بر، بدوخت  به هنگام رفتن، دلش بر فروخت

. رستم از این که در دم مرگ، انتقام خود را گرفته، خوشحال بود

 

پایان 


