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داستان سرودن شاهنامه از زبان 
 فردوسی

  
   نامه شاهان

فردوسي در آغاز شاهنامه چنين مي گويد که از زمان هاي باستان در ايران کتابي بود پر از 

پس از . داستان هاي گوناگون که سرگذشت شاهان و دالوران ايران را درآن گرد آورده بودند

اما پاره هاي آنرا . ن کتاب هم پراکنده شدآنکه شاهنشاهي ايران بدست تازيان برافتاد اي

مؤبدان در گوشه و کنار نگاه مي داشتند، تا آنکه يکي از بزرگان وآزادگان ايران که مردي دلير و 

خردمند و بخشنده بود به جستجو افتاد تا تاريخ گذشته ايران را از روزگار نخست بيابد و آنچه را 

پس موبدان سالخورده را که .  دفتر فراهم آوردبر شاهان و خسروان ايران گذشته است در

ازتاريخ باستاني ايران آگاهي داشتند از هرگوشه و کناري نزد خود خواست و از تاريخ روزگاران 

که شاهان ايران از ديرباز چگونه کشورداري کردند و آغاز و انجام هريک چه بود : کهن جويا شد

  . و بر ايران درين ساليان دراز چه گذشت

بدان تاريخ باستاني ايران را باز گفتند و آن بزرگ مرد از سخنان آنان کتابي نامدار فراهم آورد مو

آنهائي که خواندن مي دانستند داستان هاي اين کتاب را . که بزرگ و کوچک برآن آفرين گفتند

ر اين کتاب د. براي مردم مي خواندند و دل آنان را به ياد شکوه گذشته ايران شاد مي کردند

  .ميان مردم گرامي شد

  دقيقي شاعر 

آنگاه جواني خوش طبع و گشاده زبان پيدا شد و به اين انديشه افتاد که اين کتاب را به شعر  

اما افسوس که اين شاعر گرفتار برخي . دوستان وي همه از اين انديشه شاد شدند. درآورد

ست بنده خود کشته شد و تندروي هاي جواني بود و به عاقبت آن دچار شد و در جواني بد

من وقتي از کار اين شاعر نوميد شدم بدلم افتاد که . ناتمام ماند» نامه شاهان«نظم کردن 

پس در طلب آن . هّمت کنم و نامه شاهان را فراهم بياورم و خود آنرا در قالب شعر بريزم

فا نکند و از گردش روزگار مي ترسيدم؛ مي ترسيدم عمرم و. برآمدم و از هرکسي جويا شدم

از طرفي زر و مال من چندان نبود که بپايد و سال ها عهده دار من و . کار بديگري بيفتد

سراسر کشور را جنگ و . اين گونه کوشش ها و رنج ها هم خريدار نداشت. کوشش من باشد

کشمکش فراگرفته بود و کار بر پژوهندگان و هنرمندان سخت بود و کسي قدر سخن را نمي 

ل آنکه در جهان چه چيزي بهتر از سخن نيکوست؟ مگر نه آنست که پيغمبر مردم دانست و حا

  را با سخن به خدا رهبري کرد؟ 

زيرا کسي که درين مقصود يار من باشد . مدتي در اين انديشه بودم ولي آشکار نمي کردم

گفت تا آنکه دوست مهربان و يکرنگي که در يکي از شهرها داشتم مرا دل داد و . نمي يافتم

تو جواني و خوش طبع و . من نامه شاهان را نزد تو مي آورم. قصد تو قصد شايسته ايست«
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واالسخن، چه بهتر که به چنين کار گرانمايه اي دست بزني و با شعر کردن نامه شاهان براي 

  ».خود خوشنامي و سرفرازي حاصل کني

ز ديدن آن جان تاريکم افروخته به سخنان او دلگرم شدم و وقتي نامه شاهان را نزد من آورد ا 

  . شد و به سرودن آن دست بردم

  دوست جوانمرد

اين بزرگمرد که نژادش به آزادگان . بخت هم مدد کرد و يکي از بزرگان به ياري من برخاست 

زباني نرم و پاکيزه داشت و فروتن و . قديم مي رسيد جواني خردمند و بيدار و روشن روان بود

از هرچه از دست من برآيد کوتاهي . بگو تا هرچه بخواهي فراهم کنم«گفت به من . پرآزرم بود

خواهم کوشيد تا نيازي به هيچکس پيدا نکني و يکسره در انديشه سخن خود . نخواهم کرد

  ».باشي

مرا مانند تازه . اين نيکمرد نامدار با نيکوئي و بخشش خود مرا از زمين به آسمان رساند 

از جوانمردي و بخشندگي دنيا . ه دارند نگاهداري و حمايت مي کردسيبي که از آسيب باد نگ

  . در ديده اش خوار بود و زر و خاک در چشمش يکسان مي نمود

افسوس که ناگهان ريشه عمر اين رادمرد کنده شد وچون سروي که تندباد از جا بکند به خاک 

  ! ي شاهانه اشدريغ از آن برزوباال. افتاد و بدست ستمگران مردم کش ناپديد شد

تا آنکه يک روز به ياد پندي از اين . پس از مرگ او روانم لرزان شد و نوميدي در دلم رخنه کرد

اگر آنرا بنظم آوردي به شهرياري . اين کتاب شهرياران است«رادمرد افتادم که مي گفت 

 که بخت با خود گفتم. از بياد آوردن اين گفتار دلم آرامشي يافت و روانم شاد شد» .بسپار

  . خفته ام بيدار شد و زمان سخن گفتن آمد و روزگار کهنه نو شد

  رؤياي فردوسي

در خواب ديدم که شمع رخشنده اي از ميان آب . يک شب درهمين انديشه به خواب رفتم 

در و دشت درين نور . برآمد و روي گيتي را که چون الجورد تيره بود چون ياقوت زرد روشن کرد

نگاه تخت پيروزه اي پيدا شد که شهرياري تاج بر سر چون ماه درخشان برآن آ. مثل ديبا بود

سپاهش تا دو ميل صف بسته بودند و بردست چپش هفتصد ژنده پيل ايستاده و . نشسته بود

من از ديدن شاه و سپاهيان و ژنده . وزيري پاک نهاد در پيش شاه به خدمت کمر بسته بود

رگاه پرسيدم که آنکه چون ماه برتخت نشسته است کيست؟ پيالن خيره شدم و از نامداران د

محمود جهاندار است که ايران و توران در فرمان اوست و از کشمير تا درياي چين مردم (گفتند 

  ».تو نيز که سخن سرائي آفرين گوي او باش. ثناگوي اويند

 گفتم اين خواب را با خود. بيدار شدم و از جا جستم و زماني دراز درآن شب تيره بيدار بودم 

  .پس بنام فرخنده شهريار، محمود غزنوي، بنظم شاهنامه دست بردم. بايد پاسخ بگويم
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 نخستين شاهان
  

   کيومرث و سيامک

نخستين کسي که بر . درآغاز مردم از فرهنگ و تمدن بهره اي نداشتند و پراکنده مي زيستند 

تين روز بهار که آغاز جوان شدن گيتي نخس. مردم سرور شد و آئين پادشاهي آورد کيومرث بود

مردم جامه را نمي شناختند و . درآن روزگار زندگي ساده و بي پيرايه بود. بود برتخت نشست

کيومرث درکوه خانه داشت و خود و کسانش پوست . خورش هاي گوناگون را نمي دانستند

ردمان و جانوران همه اما کيومرث فّر ايزدي و نيروي بسيار داشت و م. پلنگ برتن مي کردند

  .فرمانبردار او بودند و او راهنما و آموزنده مردم بود

کيومرث . مايه شادي و خوشدلي کيومرث فرزندي بود خوبروي و هنرمند و نامجو بنام سيامک 

روزگاري گذشت و . به مهر اين فرزند سخت پاي بند بود و بيم جدائيش او را نگران مي کرد

  . و شهرياري کيومرث به وي نيرو گرفتسيامک باليد و بزرگ شد 

    ستيز اهريمن

همه دوستدار سيامک بودند جز يک تن و آن اهريمن بدانديش بود که با اين جهان و مردم آن 

اما از ترس بدخواهي خود را آشکار . دشمني داشت و با خوبي هاي عالم ستيزه مي کرد

اهريمن چيره شد و در انديشه از جواني و فروزندگي و شکوه سيامک رشگ بر. نمي ساخت

سپاهي براي وي فراهم کرد و . اهريمن بچه اي بدخواه و بي باک چون گرگ داشت. آزار افتاد

رشگ در دل ديوزاده مي جوشيد و . او را به نيرنگ بنام هواخواه و دوستدار نزد کيومرث فرستاد

و انديشه خود را با زبان به بدگوئي گشاد . جهان از نيکبختي سيامک پيش چشمش سياه بود

اما کيومرث آگاه نبود و نمي دانست چنين بدخواهي بر درگاه خود . اين و آن در ميان گذاشت

  . دارد

سروش که پيک هرمزد، خداي بزرگ، بود برکيومرث ظاهر شد و دشمني فرزند اهريمن و 

  . قصدي را که به جان سيامک داشت برکيومرث آشکار کرد

يو پليد آگاه شد برآشفت و سپاه را گرد آورد و پوست پلنگ را چون سيامک از بدانديشي د

هنگامي که دو سپاه در برابر يکديگر ايستادند سيامک . جوشن خود کرد و به نبرد ديوزاده رفت

ديوزاده . پس برهنه گرديد و با ديوزاده درآويخت. که دلير و آزاده بود خواستار جنگ تن بتن شد

  : خت و به قامت سيامک شکست آوردنيرنگ زد و وارونه چنگ اندا

  فگند آن تن شاه بچه بخاک

  بچنگال کردش جگرگاه چاک 
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  ديو  چنان زشت  بدست سيامک  

  خديو  وماندانجمن بي گشت تبه

. چون به کيومرث خبر رسيد که سيامک بدست ديوزاده کشته گرديد گيتي از غم بر او تيره شد

خروش برآمد و دد و دام و مرغان همه گرد آمدند و زار از سپاه . از تخت فرود آمد و زاري سر داد

يکسال مردم در کوه به سوگواري نشستند، تا آنکه سروش . و گريان بسوي کوه رفتند

هنگام آنست که . کيومرث، بيش ازين مخروش و بخود بازآ«خجسته از کردگار پيام آورد که 

کيومرث » .مين را از آن ناپاک پاک کنيسپاه فراهم کني و گرد از آن ديو بدخواه برآوري و روي ز

آنگاه به کين . سر بسوي آسمان کرد و خداوند را آفرين خواند و اشک از مژگان پاک کرد

  .سيامک کمر بست

   کين خواهي هوشنگ 

سيامک فرزندي با فرهنگ به نام هوشنگ داشت که يادگار پدر بود و کيومرث او را بسيار 

خواهي رسيد کيومرث هوشنگ را پيش خود خواند و او را چون هنگام کين . گرامي مي داشت

من اکنون سپاهي گران «از آنچه گذشته بود و ستمي که بر سيامک رفته بود آگاه کرد و گفت 

اما بايد که تو پيشرو سپاه . فراهم مي کنم و به کين خواهي فرزندم سيامک کمر مي بندم

آنگاه سپاهي گران فراهم » .ه تو باشساالر سپا. باشي، چه تو جواني و من سالخورده ام

همه دد و دام از شير و ببر و پلنگ وگرگ و هم چنين مرغان و پريان درين کين خواهي به . کرد

ديوزاده بيمناک و هراسنده خاک در . اهريمن نيز با سپاه خود در رسيد. سپاه وي پيوستند

ام نيرو کردند و ديوان اهريمني را دد و د. دو سپاه بهم در افتادند. آسمان مي پراگند و مي آمد

آنگاه هوشنگ دلير چون شير چنگ انداخت و جهان را بر فرزند اهريمن تار کرد . به ستوه آوردند

  . و تنش را به بند کشيد و سر از تنش جدا ساخت و پيکر او را خوار بر زمين انداخت

ال پادشاهي چون کين سيامک گرفته شد روزگار کيومرث هم بسر آمد و پس از سي س

  . درگذشت

   طهمورث ديو بند

هوشنگ پس از آن سال ها به فرمان يزدان پادشاهي کرد و درآباداني جهان و آسايش مردمان 

اما هوشنگ نيز سرانجام زمانش فرا رسيد و . کوشيد و روي گيتي را پر از داد و راستي کرد

  .اهي نشستجهان را بدرود گفت و فرزند هوشمندش طهمورث بجاي او به تخت ش

اهريمن بدسرشت با آنکه چندبار شکست خورده بود دست از بدانديشي و بدکاري برنمي  

همواره در پي آن بود که اين جهان را که آفريده يزدان بود به زشتي و ناپاکي بيااليد و . داشت

 سازد و مردمان را در رنج بيفگند و آسايش و شادي آنان را تباه کند و گياه و جانور را دچار آفت

  . دروغ و ستم را در جهان پراگنده کند
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که راهنمائي آگاه » شيداسب«طهمورث در انديشه چاره افتاد و کار اهريمن را با دستور خود 

شيداسب گفت کار آن ناپاک را با افسون چاره . دل و نيکخواه و يزدان پرست بود در ميان نهاد

د ساالر ديوان را پست و ناتوان کرد و طهمورث چنين کرد و با افسوني نيرومن. بايد کرد

آنگاه چنانکه برچارپا مي نشينند بر وي سوار شد و به سير و سفر درجهان . فرمانبردار ساخت

ديوان و ياران اهريمن که در فرمان طهمورث بودندچون زبوني و افتادگي ساالر خود را . پرداخت

طهمورث . هم آمدند و آشوب بپا کردندديدند برآشفتند و از فرمان طهمورث گردن کشيدند و فرا

. که از کار ديوان آگاه شد بهم برآمد و گرز گران را برگردن گرفت و کمر به جنگ ديوان بست

ديوان و جادوان نيز از سوي ديگر آماده نبرد شدند و فرياد به آسمان برآوردند و دود و دمه به پا 

دو سوم از سپاه اهريمن را به افسون : طهمورث دل آگاه باز از افسون ياري خواست. کردند

ديوان چون شکست و خواري . بست و يک سوم ديگر را به گرز گران شکست و برزمين افکند

مارا مکش و جان ما را برما ببخش تا ما نيز هنري نو بتو «خود را ديدند زنهار خواستند که 

رآمدند و رمز نوشتن را به وي طهمورث ديوان را زنهار داد و آنان نيز در فرمان او د» .بياموزيم

آشکار کردند و نزديک سي گونه خط از پارسي و رومي و تازي و پهلوي و سغدي و چيني به 

  . وي آموختند

طهمورث نيز پس از سالياني چند درگذشت و پادشاهي جهان را به فرزندفرهمند و خوب چهره 

  .اش جمشيد باز گذاشت
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 آغاز تمدن
  

درآغاز مردمان پراکنده مي زيستند و پوشش از برگ مي ساختند و خورش آنان از گياه و ميوه  

کيومرث پادشاه نخستين جهان مردمان را گرد کرد و به فرمان خود درآورد و آئين . درختان بود

سيامک بدست فرزند . شاهي را بنياد گذارد و مردم را به خورش و پوشش بهتر رهبري کرد

اما هوشنگ پادشاهي  هوشنگ . کشته شد و امان نيافت تا در اين راه گامي بردارداهريمن 

  . هوشمند و بينا دل بود و به آباداني جهان کمر بست

  هوشنگ

چون بر اين فلز . نخستين کسي بود که آهن را شناخت و آن را از دل سنگ بيرون آورد 

چون . و اره و تيشه از آهن ساختگرانمايه دست يافت پيشه آهنگري را بنياد گذاشت و تبر 

نخست به آبياري گرائيد و با کندن جوي . اين کار ساخته شد راه و رسم کشاورزي را آغاز نهاد

آنگاه بذر افشاندن و کاشتن و درودن را به مردمان . ها آب رودخانه را به دشت و هامون برد

رش مردم به سامان رسيد و بدين گونه کار خو. آموخت و مردان کارآمد را به برزگري گماشت

درکيش و آئين و يزدان پرستي، هوشنگ پيرو . هرکس توانست در خانه خود نان فراهم کند

گرامي داشتن آتش و نيايش آن نيز از زمان هوشنگ آغاز شد، چه . نياي خود کيومرث بود

  . نخست او بود که آتش را از سنگ پديد آورد

  پديدار شدن آتش

ناگاه از دور . ک روز هوشنگ با گروهي از ياران خود به سوي کوه مي رفتو آن چنان بود که ي  

دو چشم سرخ بر سرداشت و از دهانش دود . ماري سياه رنگ و تيز تاز و هول انگيز پديدار شد

سنگي برداشت و پيش رفت و آنرا به نيروي تمام . هوشنگ دلير و چاالک بود. برمي خاست

  .بسوي مار پرتاب کرد

از آنکه سنگ به وي برسد از جا برجست و سنگي که هوشنگ پرتاب کرده بود به مار پيش  

سنگي ديگر خورد و هر دو در هم شکستند وشراره هاي آتش به اطراف جستن کرد و فروغي 

  . رخشنده پديد آمد

هوشنگ جهان آفرين را ستايش کرد و گفت . هرچند مار کشته شد اما راز آتش گشوده شد

  . بايد آنرا گرامي بداريم و بدان شاد باشيم. يزدي استاين فروغ، فروغ ا

چون شب فرا رسيد فرمان داد تا بهمان گونه شراره از سنگ جهاندند و آتشي بزرگ برپا کردند 

مي . و به پاس فروغي که ايزد بر هوشنگ آشکار کرده بود جشن ساختند و شادي کردند

امي بود و بهنگام آن آتش مي افروختند از که نزد ايرانيان قديم بسيار گر» جشن سده«گويند 

  .آن شب به يادگار مانده است
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فّره ايزدي با وي بود و او را بر کارهاي بزرگ توانا مي . کوشش هوشنگ به اينجا پايان نگرفت 

هوشنگ بود که دام هاي اهلي را چون گاو و خر و گوسفند از دام هاي نخجيري چون گور . کرد

م مايه خوراک مردمان باشند و هم در ورزيدن زمين و کشاورزي بکار و گوزن جدا ساخت، تا ه

از جانوران دونده آنها را که چون سنجاب و قاقم و روباه و سمور پوست نرم و نيکو داشتند . آيند

بدينگونه هوشنگ عمر خود را به کوشش و . برگزيد تا مردمان پوست آنها را برخود بپوشند

ي جهان و آسايش مردمان بکار برد و جهان را آبادتر از آنچه به وي انديشه و جستجو براي آبادان

  . رسيده بود به طهمورث سپرد

  طهمورث

او بود که نخست رشتن . طهمورث کارهاي پدر را دنبال کرد و بردانش و آگاهي مردمان افزود 

بود که او . پشم بره و ميش را به مردمان آموخت و آنان را به بافتن جامه و فرش راهنما شد

از : جانوران شکاري را نيز نخست او برگزيد. سبزه و کاه و جو را خورش دام هاي اهلي قرار داد

ددان رمنده يوز و سياه گوش را و از پرندگان تيز چنگ باز و شاهين را او رام کرد و شيوه تربيت 

با ديوان و با . آوردماکيان و خروس را نيز او به خانه ها . آنان را براي شکار او به مردمان آموخت

نوشتن خط نيز از زمان وي . آفت هاي جهان ستيزه کرد و آنها را درهم شکست و فرو نشاند

طهمورث جاي به . با اين همه هنوز دانش مردمان فراوان نبود و آموختني بسيار بود. آغاز شد

 را رونق جمشيد سپرد و جمشيد بود که به کمک فّره ايزدي و نيروي انديشه اش آئين زندگي

جمشيد جمشيد با فّر و شکوه بسيار به تخت . بخشيد و دانش هاي نوين به مردمان آموخت

ديو و مرغ و پري همه در فرمان او بودند و درکنار هم به . نشست و برهمه جهانيان پادشاه شد

کار دين و دولت هر دو را هرمزد . جمشيد هم شهريار بود و هم موبد. زيستند آسايش مي

  .ي سپردبدست و

نخستين کاري که جمشيد پيش گرفت ساختن ابزار جنگ بود تا خود را بدانها نيرو ببخشد و  

. آهن را نرم کرد و از آن خود و زره و جوشن و خفتان و برگستوان ساخت: راه را بر بدي ببندد

  . پنجاه سال درين کوشش برآورد وگنجينه اي از سالح جنگ فراهم ساخت

ش مردمان گرائيد و پنجاه سال نيز درآن صرف کرد تا جامه بزم و رزم را آنگاه جمشيد به پوش

از کتان و ابريشم و پشم جامه ساخت و همه فنون آنرا از رشتن و بافتن و شستن . فرهم آورد

  . و دوختن به مردمان آموخت

د چون اين کار نيز به پايان آمد جمشيد پيشه هاي مردم را سامان داد و اهل هر پيشه را گر

يکي مردان دين که کارشان : همه مردمان را به چهار گروه بزرگ بخش کرد. هم جمع کرد

 ديگر مردان رزم که آرادگان و  .*اينان را در کوه جاي داد. پرستش کردگار و کارهاي روحاني بود

و سوم برزگران که کارشان ورزيدن زمين . سربازان بودند و کشور به نيروي آنها آرام و برقرار بود

کاشتن و درودن بود و به تالش و کوشش خود تکيه داشتند و به آزادگي مي زيستند و مزد و 

چهارم کارگران و دست ورزان که به پيشه . منت از کسي نمي بردند و جهان به آنان آباد بود

  . هاي گوناگون وابسته بودند
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آنگاه .  هرکس معين شدجمشيد پنجاه سال نيز در اين کار بسرآورد تا کار و پايگاه و اندازه

جمشيد در انديشه خانه و ساختمان افتاد و ديوان را که در فرمان او بودند گفت تا خاک و آب را 

سنگ وگچ را نيز به کمک . بهم آميختند و گل ساختند و آنرا در قالب ريختند و خشت زدند

  . خواستند و خانه و گرمابه و کاخ و ايوان بپا کردند

هم شد و نيازهاي نخستين برآمد، جمشيد در انديشه آراستن زندگي چون اين کارها فرا

سينه سنگ را شکافت و از آن گوهرهاي گوناگون چون ياقوت و بيجاده و فلزات : مردمان افتاد

آنگاه در . گرانبها چون سيم وزر بيرون آورد تا زيور زندگي و مايه خوشدلي مردمان باشد

  . و عود و عنبر و مشک و کافور دست يافتجستجوي بوي هاي خوش برآمد و برگالب

  عيد نوروز 

بدينسان جمشيد با خردمندي بهمه هنرها دست يافت و برهمه کار توانا شد و خود را  

آنگاه انگيزه برتري و واالتري در او باال گرفت و در انديشه سير در آسمان ها . درجهان يگانه ديد

جمشيد برآن .  ساختند و گوهر بسيار درآن نشاندندفرمان داد تا تختي گرانبها براي وي: افتاد

نشست و سپس به ديوان که بنده او بودند فرمان داد تا تخت را از زمين برداشتند و بسوي 

اين همه را . جمشيد درآن چون خورشيد تابان بود و در هوا سير مي کرد. آسمان برافراشتند

گردآمدند و بر بخت . وانائي وي خيره ماندندجهانيان از شکوه و ت. به نيروي فّره ايزدي مي کرد

" نوروز"و فرش آفرين خواندند و براو گوهر افشاندند و آن روز را که نخستين روز فروردين ماه بود 

هرسال آن روز را جشن گرفتند . خواندند و جام و مي خواستند و به شادي و رامش نشستند

  . از اينجا پديد آمد» عيدنوروز«. و شادماني کردند

وي .درين مدت مردم از رنج و مرگ آسوده بودند. جمشيد سيصد سال بدينسان پادشاهي کرد

در روزگار . چاره دردمندي و بيماري و راز تندرستي را پديدار کرده و به مردمان آموخته بود

گيتي پراز نواي . جمشيد جهان آرام و شادکام بود و ديوان بنده وار در خدمت آدميان بودند

  . د و يزدان راهنما و آموزنده جمشيد بودشادي بو

______________________________________________________________  

ايرانيان در زمان هاي بسيار کهن معبد و مسجد نداشتند و آفريدگار را در فضاي باز و بربلندي * 

  .ها و فراز تپه ها و کوه ها پرستش مي کردند
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 ضحاک ماردوش
  

   ناسپاسي جمشيد 

دد و دام و ديو و آدمي در فرمان او بودند و روز به . ساليان دراز از پادشاهي جمشيد گذشت

روز برشکوه و نيروي او افزوده مي شد، تا آنجا که غرور در دل جمشيد راه يافت و راه 

  . ناسپاسي پيش گرفت

  يکايک بتخت مهي بنگريد 

  کس نديد جزازخويشتن بگيتي

   شاه يزدان شناسکردآن مني 

  زيزدان بپيچيدوشدناسپاس  

   

هنرهاي «سالخوردگان وگرانمايگان لشکر و موبدان را پيش خواند و بسيار سخن گفت که 

جز من . جهان را من پديد آوردم، گيتي را بخوبي من آراستم، مرگ و بيماري را من برانداختم

 و آرام مردمان از من است و خور و خواب و پوشش و کام. در جهان سرور و پادشاهي نيست

آنکه اين را . اگر چنين است پس مرا بايد جهان آفرين خواند. مرگ و زندگي همگان بدست من 

  » .باور ندارد و نپذيرد پيرو اهريمن است

کسي ياراي چون و چرا نداشت، که جمشيد . بزرگان و موبدان همه سر به پيش افگندند

  اما . ايزدي پشتيبان اوپادشاهي زورمند وتوانا بود وفّره 

  چو اين گفته شد فّريزدان از وي 

  وجهان شد ُپرازگفتگوي  گسست

چون فّره ايزدي از جمشيد گسست در کارش شکست افتاد و بزرگان و نامداران درگاه ازو روي 

بيست و سه سال گذشت و هر روز نيرو و شکوه جمشيد کمتر . برگرداندند و پراکنده شدند

رگاه کردگار پوزش مي خواست کارگر نمي شد و بخت برگشتگي و هرچند بد. مي شد

  .هراسش فزوني مي گرفت، تا آنکه ضحاک تازي پديدار شد

   داستان ضّحاک با پدرش 
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اهريمن که در جهان جز فتنه و . بود» مرداس«ضّحاک فرزند اميري نيک سرشت و دادگر به نام 

به اين مقصود خود را بصورت . ستآشوب کاري نداشت کمر به گمراه کردن صحاک جوان ب

مردي نيکخواه و آراسته درآورد و پيش ضحام رفت و سر در گوش او گذاشت و سخن هاي نغز 

  . ضحاک فريفته او شد. و فريبنده گفت

اما بايد سوگند بخوري . اي ضحاک، مي خواهم رازي با تو در ميان بگذارم«آنگاه اهريمن گفت 

  .  ضحاک سوگند خورد».که اين راز را با کشي نگوئي

چرا بايد تا چون تو جواني هست پدر پيرت پادشاه باشد؟ «اهريمن وقتي مطمئن شد گفت 

همه کاخ و گنج و سپاه از آن . چرا سستي مي کني؟ پدرت را از ميان بردار و خود پادشاه شو

  » .تو خواهد شد

اما .  اهريمن يار شدضّحاک که جواني تهي مغز بود دلش از راه بدر رفت و در کشتن پدر با

  » .غم مخور، چاره اين کار با من است«اهريمن گفت . نمي دانست چگونه پد را نابود کند

هر روز بامداد برميخاست و پيش از دميدن آفتاب درآن باغ عبادت . مرداش باغي دلکش داشت

 روز ديگر .اهريمن بر سر راه او در باغ چاهي کند و رويآنرا با شاخ و برگ پوشانيد. مي کرد

مرداس نگون بخت که براي عبادت مي رفت در چاه افتاد و کشته شد و ضحاک نا سپاس 

  . برتخت شاهي نشست

   فريب اهريمن

چون ضّحاک پادشاه شد اهريمن خود را بصورت جواني خردمند و سخنگو آراست و نزد ضحاک 

  » . استمن مردي هنرمندم و هنرم ساختن خورش ها و غذاهاي شاهانه«رفت و گفت 

اهريمن سفره بسيار رنگيني با خورش . ضحاک ساختن غذا و آراستن سفره را به او واگذار کرد

روز ديگر سفره . ضحاک خشنود شد. هاي گوناگون و گوارا از پرندگان و چارپايان آماده کرد

  .چنين هر روز غذاي بهتري مي ساخت رنگين تري فراهم کرد و هم

هرچه آرزو داري از من «نان شاد شد که رو به جوان کرد و گفت پرور چ روز چهارم ضحاک شکم 

شاها، دل من از مهر تو لبريز است و جز «اهريمن که جوياي اين فرصت بود گفت » .بخواه

تنها يک آرزو دارم و آن اينکه اجازه دهي دو کتف ترا از راه بندگي . شادي تو چيزي نمي خواهم

ب بر دو کتف شاه گذاشت و ناگاه از روي زمين ناپديد اهريمن ل. ضّحاک اجازه داد» .ببوسم

  . شد

   روئيدن مار بردوش ضّحاک

اما بجاي آنها . مارها را از بن بريدند. برجاي لبان اهريمن بر دو کتف ضحاک دو مار سياه روئيد

پزشگان هرچه کوشيدند . ضحاک پريشان شد و در پي چاره افتاد. بي درنگ دو مار ديگر روئيد

  . نشدسودمند 
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وقتي همه پزشگان درماندند اهريمن خود را بصورت پزشگي ماهر درآورد و نزد ضحاک رفت و 

براي آنکه ماران آرام . داروي اين درد مغز سر انسانست. بريدن ماران سودي ندارد«گفت 

باشند و گزندي نرسانند چاره آنست که هر روز دوتن را بکشند و از مغز سر آنها براي ماران 

  » .شايد از اين راه ماران سرانجام بميرند. سازندخورش ب

اهريمن که با آدميان و آسودگي آنان دشمن بود مي خواست از اين راه همه مردم را به 

  .ُکشتن دهد و نسل آدميان را براندازد

   گرفتار شدن جمشيد 

ت را ضّحاک فرص. درهمين روزگار بود که جمشيد را غرور گرفت و فّره ايزدي از او دور شد

بسياري از ايرانيان که در جستجوي پادشاهي نو بودند به او . غنيمت دانست و به ايران تاخت

  . روي آوردند و بي خبر از جور و ستمگري ضحاک او را برخود پادشاه کردند

جمشيد تا صد سال خود را . ضّحاک سپاهي فراوان آماده کرد و به دستگيري جمشيد فرستاد

ضّحاک فرمان داد تا او . اما سرانجام در کنار درياي چين بدام افتاد. اشتاز ديده ها نهان مي د

جمشيد سراسر هفتصد . را با اّره بدو نيم کردند و خود تخت و تاج و گنج و کاخ او را صاحب شد

  . سال زيست و هرچند به فّر و شکوه او پادشاهي نبود سرانجام به تيره بختي از جهان رفت

اين دو نيز در دست ضّحاک . »ارنواز«و ديگري » شهرنواز«يکي :  داشتجمشيد دو دختر خوبرو

ضحاک هر دو را به کاخ خود برد و آنان را با . ستمگر اسير شدند و از ترس به فرمان او درآمدند

  . دو تن به پرستاري ماران گماشت

ند تا گماشتگان ضّحاک هر روز دو تن را به ستم مي گرفتند و به آشپزخانه شاهي مي آورد

اما شهرنواز و ارنواز و آن دو تن که نيکدل بودند و تاب اين . مغزشان را طعمه ماران کنند

ستمگري را نداشتند هر روز يکي از آنان را آزاد مي کردند و روانه کوه و دشت مي نمودند و 

  . بجاي مغز او از مغز سرگوسفند خورش مي ساختند

    خواب ديدن ضّحاک

 ظلم و بيداد پادشاهي کرد و گروه بسياري از مردم بيگناه را براي ضحاک ساليان دراز به

يک شب که . کينه او در دل ها نشست و خشم مردم باال گرفت. خوراک ماران به ُکشتن داد

ضحاک در کاخ شاخي خفته بود در خواب ديد که ناگهان سه مرد جنگي پيدا شدند و بسوي او 

بود و پهلواني دالور بود بر وي تاخت و گرز گران خود را بر از آن ميان آنکه کوچکتر . روي آوردند

آنگاه دست و پاي او را با بند چرمي بست و کشان کشان بطرف کوه دماوند . سر او کوفت

  .در حالي که گروه بسياري از مردم در پي او روان بودند. کشيد

 که ستون هاي کاخ به ضحاک به خود پيچيد و آشفته از خواب بيدار شد و چنان فريادي برآورد 

. ارنواز دختر جمشيد که در کنار او بود حيرت کرد و سبب اين آشفتگي را جويا شد. لرزه افتاد
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چون دانست ضحاک چنين خوابي ديده است گفت بايد خردمندان و دانشوران را از هرگوشه 

  . اي بخواني و از آنها بخواهي تا خواب ترا تعبير کنند

همه . دان و خواب گزاران را به بارگاه خواست و خواب خود را بازگفتضحاک چنين کرد و خردمن

شاها، تعبير خواب تو اينست که «وي گفت . خاموش ماندند جز يک تن که بي باک تر بود

نامي در » فريدون«. روزگارت به آخر رسيده و ديگري بجاي تو بر تخت شاهي خواهد نشست

  » . گرز گران از پاي در مي آورد و در بند مي کشدجستجوي تاج و تخت شاهي برميآيد و ترا با

انديشيد که . چون بخود آمد در فکر چاره افتاد. از شنيدن اين سخنان ضحاک مدهوش شد

پس دستور داد تا سراسر کشور را بجويند و فريدون را بيابند و بدست . دشمن او فريدون است

  .ديگر خواب و آرام نداشت. او بسپارند

  زادن فريدون 

که نژادش به شاهان قديم ايران و طهمورث ديوبند » آتبين«از ايرانيان آزاده مردي بود به نام  

او را . از اين دو فرزندي نيک چهره و خجسته زاده شد. نام داشت» فرانک«زن وي . مي رسيد

  .فريدون چون خورشيد تابنده بود و فّر و شکوه جمشيدي داشت. فريدون نام نهادند

سرانجام روزي گماشتگان ضحاک که براي .  خود ترسان بود و از بيم ضحاک گريزانآتبين برجان 

او را به بند کشيدند و به جالد . مارهاي کتف وي در پي طعمه مي گشتند به آتبين برخوردند

  .سپردند

فرانک، مادر فريدون، بي شوهر ماند و وقتي دانست ضحاک درخواب ديده که شکستش  

فريدون را که کودکي خردسال بود برداشت و به چمن زاري . اک شدبدست فريدون است بيمن

از نگهبان مرغزار به زاري درخواست که فريدون را . بود» برمايه«برد که چراگاه گاوي نامور بنام 

  . چون فرزند خود بپذيرد و به شير برمايه بپرورد تا از ستم ضحاک در امان باشد

  خبر يافتن ضّحاک

اما . رفت و سه سال فريدن را نزد خود نگاه داشت و به شير گاو پروردنگهبان مرغزار پذي 

ضحاک دست از جستجو برنداشت و سرانجام دانست که فريدون را برمايه در مرغزار مي 

فرانک آگاه شد و دوان دوان به مرغزار . گماشتگان خود را به دستگيري فريدون فرستاد. پرورد

  . ضحاک رو به صحرا گذاشت و به جانب کوه البرز روان شدآمد و فريدون را برداشت و از بيم 

در البرز کوه فرانک فريدون را به پارسائي که درآنجا خانه داشت و از کار دنيا فارغ بود سپرد و 

اما فريدون روزي سرور و پيشواي . اي نيکمرد، پدر اين کودک قرباني ماران ضحاک شد«گفت 

تو فريدون را چون پدر . ز ضحاک ستمگر باز خواهد گرفتمردمان خواهد شد و کين کشتگان را ا

  » .باش و او راچون فرزند خود بپرور

   آگاه شدن فريدون از نسب خود
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. سالي چند گذشت و فريدون بزرگ شد. مرد پارسا پذيرفت و به پرورش فريدون کمر بست

انزده ساله شد از چون ش. اما نمي دانست فرزند کيست. جواني بلند باال و زورمند و دالور شد

کوه به دشت آمد و نزد مادر خود رفت و از او خواست تا بگويد پدرش کيست و از کدام نژاد 

  .است

نژاد . اي فرزند دلير، پدر تو آزاد مردي از ايرانيان بود«آنگاه فرانک راز پنهان را آشکار کرد و گفت  

مردي . مدار مي رسيدکياني داشت و نسبش پشت به پشت به طهمورث ديوبند پادشاه نا

ضحاک ستمگر او را بدست جالدان سپرد تا از مغزش . خردمند و نيک سرشت و بي آزار بود

آنگاه ضحاک خوابي ديد و . من بي شوهر شدم و تو بي پدر ماندي. براي ماران غذا ساختند

اهد اختر شناسان و خواب گزاران تعبير کردند که فريدون نامي از ايرانيان به جنگ وي برخو

من از بيم ترا به نگهبان . ضحاک در جستجوي تو افتاد. خاست و او را به گرز گران خواهد کوفت

ضحاک گاو . به ضحاک خبر بردند. مرغزاري سپردم تا به شير گاو گرانمايه اي که داشت بپرورد

تمگر ناچار از خانمان بريدم و ترا از ترس ماردوش س. بي زبان را کشت و خانه ما را ويران کرد

  ».به البرزکوه پناه دادم

  خشم فريدون 

فريدون چون داستان را شنيد خونش به جوش آمد و دلش پر درد شد و آتش کين در درونش  

مادر، حال که اين ضحاک ستمگر روز ما را تباه کرده و اين «رو به مادر کرد وگفت . شعله زد

دست به شمشير . ه خواهم ساختهمه از ايرانيان را به خون کشيده من نيز روزگارش را تبا

  ».خواهم برد و کاخ و ايوان او را با خاک يکسان خواهم کرد

ضحاک . تو نمي تواني با جهاني درافتي. فرزند دالورم، اين شرط دانائي نيست«فرانک گفت  

هر زمان که بخواهد از هر کشور صد هزار مرد جنگي . ستمگر زورمند است و سپاه فراوان دارد

جواني مکن و روي از پند مادر مپيچ و تا راه و چاره کار را . آيند زار به خدمتش ميآماده کار

  » .اي دست به شمشيرمبر نيافته

  بيم ضّحاک

از آن سوي ضحاک از انديشه فريدون پيوسته نگران و ترسان بود و گاه بگاه از وحشت نام  

  .ه خون او تشنهمي دانست که فريدون زنده است و ب. فريدون را بر زبان مي راند

خود برتخت عاج نشست و تاج فيروزه برسر . روزي ضحاک فرمان داد تا بارگاه را آراستند 

شما «آنگاه روي به آنان کرد و گفت . گذاشت و دستور داد تا موبدان شهر را حاضر کردند

آگاهيد که من دشمني بزرگ دارم که گرچه جوان است اما دلير و نامجوست و در پي 

بايد چاره . جانم از انديشه اين دشمن هميشه در بيم است. ن تاج و تخت من استبرانداخت

بايد گواهي نوشت که من پادشاهي دادگر و بخشنده ام و جز راستي و نيکي : اي جست

نورزيده ام تا دشمن بدخواه بهانه کين جوئي نداشته باشد بايد همه بزرگان و نامداران اين 

  » نامه را گواهي کنند
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از ترس خشمش همه جرأت خود را باختند و بر دادگري و نيکي و . ستمگر و تندخو بودضحاک 

  .بخشندگي ضحاک ستمگر گواهي نوشتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١۵

 کاوه آهنگر
  

   دادخواهي کاوه 

بر سر در همين هنگام خروش و فريادي در بارگاه برخاست و مردي پريشان و دادخواه دست  

عدل و . اي شاه ستمگر، من کاوه ام، کاوه آهنگرم«زنان پيش آمد و بي پروا فرياد برآورد که 

داد تو کو؟ بخشندگي و رعيت نوازيت کجاست؟ اگر تو ستمگر نيستي چرا فرزندان مرا به خون 

همه را جز يک تن، گماشتگان تو به بند کشيدند و به . مي کشي؟ من هجده فرزند داشتم

بتو چه بدي کردم که برجان فرزندانم . بدانديشي و ستمگري را اندازه ايست. سپردندّجالد 

نبخشيدي؟ من آهنگري تهيدست و بي آزارم، چرا بايد از ستم تو چنين آتش بر سرم بريزد؟ 

چه عذر داري؟ چرا بايد هفده فرزند من قرباني ماران تو شوند؟ چرا دست از يگانه فرزندي که 

ست برنمي داري؟ چرا بايد اين تنها جگرگوشه من، عصاي پيري من، يگانه براي من مانده ا

  » يادگار هفده فرزند من نيز فداي چون تو اژدهائي شود؟

تدبيري انديشيد و چهره . ضحاک از اين سخنان بي پروا به شگفت آمد و بيمش افزون شد

ند او را از بند رها کردند و باز مهربان بخود گرفت و از کاوه دلجوئي کرد و فرمان داد تا آخرين فرز

اکنون که بخشندگي ما را ديدي و دادگري «آنگاه ضحاک به کاوه گفت . آوردند و به پدر سپردند

ما را آزمودي تو نيز بايد اين نامه را که سران و بزرگان در دادجوئي و نيک انديشي من نوشته 

  » .اند گواهي کني

   شوريدن کاوه

رو به بزرگان و پيراني که نامه را گواهي کرده بودند .  خونش بجوش آمدکاوه چون نامه را خواند

اي مردان بد دل و بي همت، شما همه جرأت خود را از ترس اين ديو «نمود و فرياد برآورد که 

من هرگز چنين دروغي . ستمگر باخته و گفتار او را پذيرفته ايد و دوزخ را به جان خود خريده ايد

سپس آشفته بپاخاست و نامه را » .رد و ستمگر را دادگر نخواهم خواندرا گواهي نخواهم ک

سر تا به بن دريد و بدور انداخت و خروشان و پرخاش کنان با آخرين فرزند خود از بارگاه بيرون 

اي مردمان، «پيشگير چرمي خود را بر سر نيزه کرد و بر سر بازار رفت و خروش برآورد که . رفت

بيائيد تا دست اين ديو پليد را از جان خود کوتاه کنيم و . ناپاک استضحاک ماردوش ستمگري 

تاکي بر ما . فريدون واالنژاد را به ساالري برداريم و کين فرزندان و کشتگان خود را بخواهيم

  » ستم کنند و ما دم نزنيم؟

   ساالري فريدون

ه بودند در پي کاوه مردمي که از بيداد ضحاک بجان آمد. سخنان پرشور کاوه در دل ها نشست

کاوه با چرمي که بر سر نيزه کرده بود از پيش مي رفت و . افتادند و گروهي بزرگ فراهم شد

  . گروه دادخواهان و کين جويان در پي او مي رفتند، تا بدرگاه فريدون رسيدند
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ر با فريدون نگاه کرد و ديد گروهي خروشان و دادخواه و ُپر کينه از راه مي رسند و کاوه آهنگ

. فريدون درفش چرمين را به فال نيک گرفت. چرم پاره اي که بر سر نيزه کرده از پيش مي آيد

نخست فرمان داد تا چرم پاره کاوه را با . به ميان ايشان رفت و به گفتار ستمديدگان گوش داد

شت و آنگاه کاله کيان بسر گذا. خواندند» درفش کاوياني«پرنيان و زر و گوهر آراستند و آنرا 

مادر، روز کين خواهي «کمر برميان بست و سالح جنگ پوشيد و نزد مادر خود فرانک آمد که 

تو با خدا . من به کارزار مي روم تا به ياري پزدان پاک کاخ ستم ضحاک را ويران کنم. فرا رسيده

  » .باش و بيم بدل راه مده

  . کار ساختفرزند را به يزدان سپرد و روانه پي. چشمان فرانک ُپر آب شد

   گرز گاو سر

چون آماده نبرد شد نخست نزد برادران رفت و گفت . فريدون دو برادر داشت ازو بزرگتر بودند

در جهان سرانجام نيکي پيروز . برادران، روز سرفرازي ما و پستي ضحاک ماردوش فرا رسيده«

به نبرد ضحاک من اکنون . تاج و تخت کياني از آن ماست و بما باز خواهد گشت. خواهد شد

برادران به » .شما آهنگران و پوالدگران آزموده را حاضر کنيد تا گرزي براي من بسازند. مي روم

فريدون پرگار برداشت و صورت گرزي . بازار آهنگران رفتند و بهترين استادان را نزد فريدون آوردند

چون . غول شدندکه سر آن مانند سر گاوميش بود برزمين کشيد و آهنگران بساختن گرز مش

گرز گاوسر آماده شد فريدون آنرا بدست گرفت و بر اسبي کوه پيکر نشست و به سرداري 

سپاهي که از ايرانيان فراهم شده بود و دمبدم افزوده مي شد روي به جانب کاخ ضحاک 

    .نهاد

   فرستاده ايزدي

آنگاه .  شامگاه شدبادلي پر کين و رزمجو در پيش سپاه مي تاخت و منزل به منزل مي آمد تا

درتيرگي شب جواني خوب روي پري وار نزد او خراميد و با . سپاه، بنه افکند و فريدون فرود آمد

فريدون . او سخن گفت و راه گشودن طلسم هاي ضحاک و باز کردن بندها را به وي آموخت

رآمد شادان شد و چون خورشيد ب. دانست که آن فرستاده ايزدي است و بخت با وي يار است

     .روي به جانب ضحاک گذاشت

چون به کنار اروند رود رسيد به رودبانان پيغام داد تا زورق و کشتي بياورند و سپاه او را از آب 

فريدون . رئيس رودبانان عذر آورد که بي اجازه ضحاک نمي تواند فرمان بپذيرد. بگذرانند

. پاهيان وي نيز چنين کردندسرداران و س. خشمگين شد و براسب نشست و بي پروا برآب زد

رودبانان پراکنده شدند و به اندک زماني فريدون با سپاه خود از رود گذشت و به خشکي رسيد 

  . و به جانب شهر تاخت

   گشودن کاخ ضّحاک

چون به يک ميلي شهر رسيد کاخي ديد بلند و آراسته که سر برآسمان داشت و چون نو  

گرز گاوسر را بدست گرفت و پا در کاخ . ک ستمگرستدانست که کاخ ضحا. عروسي زيبا بود
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فريدون گرز برسر . نگهبانان کاخ چون نره ديوان پيش آمدند. ضحاک خود در شهر نبود. گذاشت

انداخت  همچنان پيش مي رفت و ياران ضحاک را برخاک مي. آنها کوفت و آنان را از پاي درآورد

سپاهيان فريدون . را بدست آورد و برآن نشستتخت . تخت ضحاک آنجا بود. تا به بارگاه رسيد

  . نيز در کاخ ضحاک جا گرفتند

آنگاه فريدون به شبستان ضحاک که دختران خوب روي درآن گرفتار بودند درآمد و شهرنواز و 

دختران جمشيد . ارنواز دختران جمشيد را که از ترس هالک رام ضحاک شده بودند بيرون آورد

ما سال ها در پنجه ضحاک ديوخو اسير «ار افشاندند و گفتند شادي کردند و اشک بر رخس

  » .اکنون يزدان را سپاس که بدست تو آزاد ِشديم. بوديم و از ماران او رنج مي برديم

فريدون به تخت نشست و شهرنواز و ارنواز را بر راست و چپ خود نشاند و نويد داد که به 

  . زودي پي ضحاک را از خاک ايران خواهد بريد

    گزارش کندرو به ضّحاک

که با آنکه بيدادگري را چندان دوست » کندرو«کليد گنج هاي ضحاک بدست مردي بود بنام 

چون به . کاخ ضحاک نيز بدست وي سپرده بود. نمي داشت نسبت به ضحاک بسيار وفادار بود

دارد و کاخ درآمد ديد جواني نيرومند و سرو باال برتخت ضحاک نشسته و گرزي گاوسر بدست 

  . شهرنواز و ارنواز را نيز بر دوطرف خود نشانده و به شادي و رامش مشغول است

فريدون او را پيش خواند و . کندرو آرام پيش رفت و نماز برد و فريدون را ثنا گفت و ستايش کرد

  . فرمان داد تا بزمي بسازد و خواننده و نوازنده بخواند و خواني رنگين فراهم کند

اما چون بامداد شد پنهان براسب .  برد و هرچه فريدون دستور داده بود فراهم کردکندرو فرمان

سه . اي شاه، پيداست که بخت از تو روي پيچيده«نشست و تازان به نزد ضحاک رفت و گفت 

از آن سه آنکه کوچکتر است . جوان دالور از کشور ايران با سپاه فراوان به کاخ تو روي آوردند

درخشد و اوست که همه جا پاي  اره اي کوه بدست دارد و خورشيدوار ميگرزي گران چون پ

به کاخ تو درآمد و برتخت نشست و همه کسان و پيروان تو . پيش مي نهد و سروري دارد

  » .فرمانبردار او شدند

از . نگران مباش شايد اينان به مهماني آمده اند«گفت . ضحاک برگشتن بخت را باور نداشت

  » . بايد بودآمدن آنان شاد

شاها، اين چگونه مهماني است که با گرز گاو سر به مهماني مي آيد و آنرا بر «کندرو گفت 

  » .سر نگهبانان قصر مي کوبد و برتخت تو مي نشيند و آئين ترا زير پا مي گذارد؟

  » .غمگين مباش، گستاخي مهمان را مي توان به فال نيک گرفت«ضحاک گفت 
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اي شاه، اگر اين دالور مهمان است با شبستان تو چه کار دارد؟ اين  «کندرو فرياد برآورد که

گونه مهماني است که زنان تو شهرنواز و ارنواز را از شبستان تو بيرون کشيده و با آنان راز مي 

  . »گويد و مهر مي ورزد؟

ضحاک چون اين سخن بشنيد چون گرگ برآشفت و در خشم رفت و برکندرو غضب کرد و زبان 

سپس سراسيمه براسب نشست و با سپاهي گران از بيراهه روي به . شنام گشودبه د

  . جانب فريدون گذاشت

   نبرد ضّحاک و فريدون

چون ضحاک با سپاه خود به شهر رسيد ديد همه مردم شهر از پير و جوان بر او شوريده و 

دند يکباره برآنان مردمان چون از رسيدن سپاه ضحاک آگاه ش. فريدون را به ساالري پذيرفته اند

از بام و ديوار سنگ و خشت چون تگرگ بر سر . سپاهيان فريدون نيز به ياري آمدند. تاختند

هنگامه جنگ چنان گرم شد که از گرد کارزار آسمان تيره گرديد و کوه . سپاه ضحاک مي ريخت

  . به ستوه آمد

ز سپاهش کاري وقتي دانست ا. ضحاک برخود مي پيچيد و از رشک و حسد خون مي خورد

ديد . ساخته نيست از لشکر جدا شد و پنهان به کاخ خود که بدست فريدون افتده بود درآمد

فريدون بجاي وي فرمان مي دهد و زر و گوهر مي بخشد و ارنواز و شهرنواز نيز به خدمت او 

  . درآمده اند

 شتافت تا خنجري آبگون از کمر برکشيد و به جانب دختران جمشيد. آتش رشکش تيزتر شد

چون باد فراز آمد و گرز گاوسر را برافراخت و سخت بر سر . فريدون بيدار بود. آنان را هالک کند

. ترک ضحاک از آن ضربت سهمگين خرد شد و ستمگر ناتوان برخاک افتاد. ضحاک کوفت

فريدون خواست به ضربه ديگر او را نابود سازد که باز پيک ايزدي ظاهر شد و به فريدون گفت 

  » .زمان کشتن وي هنوز نرسيده. او را مکش، او را در بند کن و در کوه دماوند زنداني ساز«

   ضحاک در زندان

پس فريدون بندي ازچرم شير فراهم کرد و دست و پاي ضحاک را سخت به بند پيچيد و او را  

 فرمود تا .درآنجا غاري ژرف بود. خوار و زار بر پشت اسبي انداخت و به جانب کوه دماوند برد

ميخ هاي کالن حاضر کردند و ضحاک بيدادگر را در غار زنداني ساخت و بند او را بر سنگ کوفت 

ضحاک «آنگاه فريدون بزرگان و آزادگان را گرد کرد و گفت . تا جهان از وجود ناپاکش آسوده باشد

دان و رسم ستم بيشه سال ها جور کرد و مردم اين ديار را به خاک و خون کشيد و از آئين يز

خدا را . يزدان پاک مرا برانگيخت که روي زمين را از آفت ستم او پاک کنم. داد و نيکي ياد نکرد

ازمن جزنيکي و راستي و آئين يزدان پرستي . سپاس که توفيق يافتم و برستمگر چيره شدم

 اکنون همه کردگار را سپاس گوئيد وسالح جنگ را به يکسوگذاريد وبسرخان. نخواهيد ديد

  » .ومان خود رويد و آرام و آسوده باشيد
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. فريدون برتخت شاهي نشست و بداد و دهش پرداخت. مردمان شاد شدند و فرمان بردند

  .رسم بيداد برافتاد و جهان آرام گرفت
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 فریدون و سه فرزندش
  

  جشن مهرگان

مردم به .  تخت نشست و تاج کياني بسر گذاشتفريدون نخستين روز مهرماه به  

شاهنشاهي او دل آسوده شدند و شادي کردند و آتش افروختند و باده نوشيدند و جشن بپا 

» جشن مهرگان«کردند و آن روز را عيد خواندند و اين عيد ساليان دراز در ميان ايرانيان بنام 

  . پايدار ماند

چون آگاه شد خداوند را .  نشستن فرزندش آگاه نبودفرانک، مادر فريدون ، هنوز از به تخت

نيايش کرد و سرو تن را شست و به پيشگاه فريدون آمد و سر برآستان گذاشت و خداوند را 

درويشان و تهيدستان را در نهان . سپاس گفت و شادماني کرد و آنگاه بچاره نيازمندان پرداخت

آنگاه ساز بزم کرد . نانکه تهيدستي نماندمال و خواسته داد و تا هفت روز بخشش مي کرد، چ

سپس . و خواني آراسته انداخت و بزرگان و فرزانگان را به سپاس برافتادن ضحاک مهمان کرد

گنج هائي را که تا آن زمان پنهان داشته بود بگشود و جامه و گوهر و زين افزار و سالح و کاله 

  . رمغان کردو کمر بسيار با خواسته فراوان به فرزند تاجدارش ا

گردن فرازان و بزرگان بشکر فريدون و فرانک را ستايش کردند و سپاس گفتند و زر و گوهر را 

بهم آميختند و برتخت شاهنشاه فرو ريختند و آفرين يزدان را برآن تاج و تخت رنگين خواستار 

  . شدند و براي پادشاه برومندي و جاوداني خواستند

د بگرد جهان برآمد تا درآباداني زمين بکوشد و دست بدي فريدون چون پادشاهيش استوار ش

در روزگار وي جهان، خرم و آباد و آراسته شد . فريدون پانصد سال زيست. وزشتي را کوتاه کند

  . و ويراني هاي ضحاک ناپديد گرديد

   فرزندان فريدون

  : فريدون در پنجاه سال نخستين زندگي سه فرزند يافت 

  ن بهاربباال چو سرو وبرخ چو

  بهر چيز ماننده شهريار  

فريدون برآنها نظر کرد، هر سه را . چيزي نگذشت که پسران فريدون باليدند و جوان شدند

  . در انديشه پيوند آنان افتاد. برومند و دلير و در خور تاج و تخت ديد

ا با وي را پيش خواند و انديشه خود ر. فريدون دستوري آزموده و خردمند به نام جندل داشت

بايد . وي درميان گذاشت و گفت پسران من بزرگ شده اند و هنگام پيوند ايشان است
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تو که خردمند و فرزانه اي جستجو کن مگر سه خواهر از يک . دختراني درخورد ايشان جست

  . پدر و مادر که نيک چهره و فرخ نژاد باشند بيابي

 سفر آغاز کرد و از هرکس جويا مي جندل چند تن از ياران نيکخواه خود را برداشت و سير و

خوب جستجو کرد و دانست . شد تا آنکه به يمن رسيد و وصف دختران پادشاه يمن را شنيد

  . که سزاوار پسران فريدون اين دختران اند

   جندل و شاه يمن

جندل زمين را بوسه . پادشاه مقصود او را جويا شد. به دربار پادشاه يمن رفت و بار خواست

فريدون ترا درود . ادشاه را آفرين خواند و گفت من پيامي از فريدون شاهنشاه ايران دارمداد و پ

فرستاده است و مي گويد که در جهان گرامي تر از فرزند نيست و من سه فرزند دارم که آنها 

را چون ديدگانم عزيز مي دارم و اکنون هنگام پيوند ايشان است و خردمندان هيچ چيز را براي 

مرا کشوري آباد و شايسته هست و سه فرزندم . ن برتر از پيويند شايسته نمي دانندفرزندا

شنيدم که تو اي پادشاه سه دختر خوب چهره و . خردمند و با دانش و در خور تاج و گاه اند

ازين مژده شادکام شدم و مي بينم که اين گوهران سزاوار يکديگرند و . پاکيزه خو داري

  . خندگي و خجستگي پيوند آنان را سامان دهيمشايسته آنست که به فر

پادشاه يمن چون گفتار جندل را شنيد رخسارش پژمرده شد و در دل با خود گفت که دختران 

اگر در کنار من نباشند روز من چون شب . من نورديدگان من اند و در هرکار دستگير و انباز من

  . اي بينديشمپس نبايد در پاسخ شتاب کنم تا چاره . تار خواهد شد

فرستاده فريدون را جايگاهي شايسته بخشيد و از او خواست درنگ کند تا پاسخ بايسته 

آنگاه سران آزموده را پيش خود خواند و راز را با آنان در ميان نهاد و گفت فريدون . بشنود

ن جا دختران مرا براي فرزندان خود خواسته است و مي دانيد اين دختران تا چه اندازه در دل م

اگر بگويم مي پذيرم راست نگفته ام و دروغ از شاهان . نمي دانم ازين دام چگونه بگريزم. دارند

پسنديده نيست، و اگر دخترانم را به وي سپارم با آتش دل و آب ديده و غم دوري چکنم، و اگر 

اک چه فريدون شهريار زمين است و شنيديد که با ضح. سرباز زنم از آزار او چگونه ايمن باشم

  اکنون راهنمائي شما چيست؟ . کين وي را بخود خريدن آسان نيست. کرد

اگر فريدون . دالوران يمن پاسخ دادند که ما درست نمي دانيم که تو بهر بادي از جاي بجنبي

  : شهرياري تواناست ما نيز بنده و افتاده نيستيم

  گفتن وبخشش آئين ماست  سخن

  عنان و سنان تافتن دين ماست 

  جر زمين را ميستان کتيم بحن

  به نيزه هوا را نيستان کنيم 
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اما اگر در پي آني . اگر فرزندان فريدون را مي پسندي و ارجمند مي شماري بپذير و لب فروبند

که چاره اي سازي و از کين فريدون هم ايمن باشي، ازو آرزوهائي بخواه که انجام دادنش 

  . دشوار باشد

پيش خود خواند و با وي فراوان سخن راند و گفت فريدون را درود آنگاه پادشاه يمن جندل را 

اگر کام شهريار . برسان و بگو که من کهتر شهريارم و آنچه را او فرمان دهد بجان مي پذيرم

اما همانگونه که . اينست که دختران من به اين پيوند سرافراز شوند من به فرمان وي شادم

ختران من نيز جگر گوشه من اند و اگر شاهنشاه پسران شاهنشاه نزد وي ارجمندند د

سرزمين مرا و تاج و تخت مرا و يا ديدگان مرا مي خواست مرا آسان تر از آن بود که دخترانم را 

با اين همه چون فرمان شاهنشاه اين است کار جز به کام او نخواهد بود، جز . از خود دور کنم

آيند تا چشمان من بديدارشان روشن شود و داد و آنکه فرمان دهد فرزندان وي به يمن نزد من 

راستي آنها را بشناسم و دست آنان را به پيمان بدست بگيرم و آنگاه نور ديدگان خود را به 

  . آنها بسپارم

جندل تخت را بوسه داد و درود گفت و با پيام پادشاه يمن رهسپار درگاه فريدون گرديد و آنچه 

  .را شنيده بود باز گفت

    فريدوناندرز 

اکنون «فريدون پسران خود را پيش خواند و آنچه را رفته بود با آنان در ميان گذاشت و گفت 

تر نيست باز  شما بايد آهنگ يمن کنيد و با دختران پادشاه يمن که از آنان خوبروتر وپسنديده

 خردمندي اما بايد هشيار باشيد و پاکيزه و آراسته سخن بگوئيد و پارسائي و پاکديني و. آئيد

خود را آشکار کنيد که پادشاه يمن پادشاهي ژرف بين و روشندل و با دانش است و گنج و 

وي نخستين . نبايد که شما را کند و زبون بيابد و افسوني در کار شما کند. لشکر بسيار دارد

روز بزمي خواهد ساخت و سه دختر خود را آراسته و پر از رنگ و نگار در برابر شما برتخت 

اين سه ماهرو بباال و ديدار يکي اند و جز چند تني نمي دانند بزرگتر و کوچکتر . واهد نشاندخ

از . اما دختر کهين پيش مي نشيند و دختر مهين در پس و دختر ميانه در ميان. از آنها کدامند

شما آنکه کوچکتر است نزد دختر کهين بنشيند، و آنکه بزرگتر است نزد دختر مهين، و آنکه 

پادشاه يمن از شما خواهد پرسيد که ازين دختران بزرگتر و کوچکتر . انه است نزد دختر ميانهمي

  » .و ميانه کدام است؟ و شما چنانکه دريافته ايد پاسخ گوئيد، تا هوشمندي شما آشکار شود

پسران، شاد و پيروز از پيش پدر بيرون آمدند و خود را آماده ساختند و لشکري گران آراستند و 

  . و بدرگاه شاه يمن نهادندر

پادشاه يمن با لشکري انبوه به پيشباز آمد و مردم يمن از مرد و زن براي ديدن شاهزادگان 

چنان . بيرون آمدند و زر و گوهر و مشک و زعفران نثار کردند و جام باده را به گردش درآوردند

  . نده راه مي رفتندشد که يال اسبان بمي و مشک آغشته شد و مردم بر زر و دينار افشا
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پادشاه يمن شاهزادگان ايران را در کاخي پرشکوه فرود آورد و روز ديگر چنانکه فريدون گفته بود 

بزمي ساخت و دختران خود را آراسته بيرون آورد، بدان اميد که شاهزادگان آنها را از يکديگر 

  .نشناسند و پادشاه ناداني آنان را بهانه سرپيچي کند

ه افسون او را مي دانستند به خردمندي پاسخ گفتند و دختران را چنانکه از اما پسران ک 

شاه يمن و بزرگان درگاه وي درشگفت ماندند و . پدرآموخته بودند بدرستي بازشناختند

چون عذري نماند پيوند فرزندان فريدون را با . توان کرد دانستند که نيرنگ درکار پسران نمي

  .دختران زيبا روي به خانه باز رفتندشاهزادگان يمن پذيرفتند و 

  افسون پاشاه يمن 

چاره اي ديگر انديشيد و . اما پادشاه يمن که جادو و افسون مي دانست تاب جدائي نداشت 

برآن شد تا فرزندان فريدون را به افسوني ديگر بيازمايد تا اگر به افسون گرفتار شدند دخترانش 

هنگامي که . ب در بزم به شادي پيوند نو باده خورده بودندتا دل ش. آزاد شوند و نزد وي بمانند

مي برخردها چيره شد و آرزوي خواب در سرمهمانان پيچيد، پادشاه فرمود تا بستر آنان را در 

  . بوستان زير درختان گل افشان، درکنار آبگيري از گالب گستردند

افسوني آراست و ناگاه بادي چون شاهزادگان به خواب رفتند پادشاه يمن از باغ بيرون آمد و 

دمان برخاست وسرمائي سخت بر باغ و چمن چيره شد و همه چيز بيفسرد و از جنبش باز 

شاهزادگان ايران که افسون گشائي را از پدر آموخته بودند ناگهان از خواب برجستند و . ايستاد

 از زخم سرما در امان به نيروي فّره ايزدي که رهنمون خاندان شاهي بود راه زا برجادو بستند و

  . ماندند

روز ديگر چون خورشيد سر از تيغ کوه برزد، پادشاه افسونگر به گمان آنکه سه شهزاده را يخ 

اما با شگفتي ديد که سه شاهزاده چون . زده و کبود چهره و بي جان خواهد يافت به باغ آمد

 دختران وي از آن دانست که افسون وي کارگر نخواهد شد و. ماه نو برتخت نشسته اند

. چون چاره نماند رضا داد و به شايستگي ببستن بار عروسان پرداخت. فرزندان فريدون اند

درگنجينه هاي کهن را باز کرد و زر و گوهر بسيار بيرون آورد و با خواسته فراوان بر پشت هيون 

  . يدون ساختبست و دختران خود را به آئين و فر همراه شاهزادگان کرد و رهسپار دربار فر

چون پسران بدرگاه پدر نزديک شدند فريدون که افسونگري مي دانست براي آنکه فرزندان خود 

. را بيازمايد خود را بصورت اژدهائي خروشان و آتش بيز درآورد و راه را بر شاهزادگان گرفت

در امان فرزندان به نوبت، خردمندي و دليري و هشياري خود را آشکار کردند و از زيان اژدها 

فريدون خشنود شد و بازگشت و پدروار پيش آمد و دست فرزندان خود را به مهرباني . ماندند

  .گرفت و آنان را نوازش کرد و درود و آفرين گفت

نام » آرزو«همسر سلم را که پسر بزرگتر بود : آنگاه دختران پادشاه يمن را نام پارسي بخشيد 

  .خواند» سهي« همسر ايرج را که پسر کهتر بود و» ماه«کرد و همسر تور پسر ميانه را 
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 داستان ایرج
  

پس از آنکه پيوند سلم و تور و ايرج به فرخندگي به انجام رسيد فريدون اخترشناسان را بدرگاه  

چون به طالع ايرج رسيد در آن . خواند تا طالع فرزندان او را در گردش ستارگان ببينند و باز گويند

فريدون اندوهگين شد و از ناسازگاري و نامهرباني سپهر در انديشه . جنگ و آشوب ديدند

  . افتاد

روم و : براي آنکه انگيزه اختالف را از ميان فرزندان بردارد کشور پهناور خود را سه بخش کرد

چين و ترکستان را به تور بخشيد و . کشورهاي غربي را به سلم که مهتر برادران بود واگذاشت

  .را به ايرج سپردايران و عربستان 

سلم و تور هريک رهسپار کشور خود شدند و ايرج در ايران که برگزيده کشورهاي فريدون بود  

  . به تخت شاهي نشست

   رشک بردن سلم بر ايرج

فريدون سالخورده شد و نيرو و شکوهش کاستن گرفت ديو آز و بدانديشي . سال ها گذشت

ناخشنود بود بر ايرج رشک برد و اندبشه بدساز سلم که از بهره خود . در دل سلم رخنه کرد

اي شاه چين و ترکستان، هميشه «فرستاده اي به چين نزد تور فرستاد و پيام داد که . کرد

ما سه فرزند . ببين که پدر ما در بخش کردن کشور راه بيداد پيش گرفت. خرم و شادکام باشي

امي داشت و تخت شاهي ايران را به وي پدر فرزند کهتر را گر. بوديم و من از همه مهتر بودم

چرا بايد چنين بيدادي را بپذيريم؟ من و تو از ايرج چه . سپرد و مرا و ترا به خاور و باختر فرستاد

  »کم داريم؟

فرستاده اي زبان آور . از شنيدن اين سخنان آز و آرزو در دل تو راه يافت و سرش پر باد شد 

گوئي، بر ما ستم رفته و فريدون در  آري، درست مي«ه برگزيد و نزد برادر مهتر فرستاد ک

حال بايد من . بر فريب و ستم صبرکردن شيوه دالوران نيست. تقسيم کشور ما را فريفته است

  ».و تو رو در رو بنشينيم و چاره اي بجوئيم

ر از بدين گونه پرده از آرزوي پنهان برادران برداشته شد و اندکي پس از آن سلم از باختر و تو 

چون بهم رسيدند خلوتي ساختند و . خاور، با دلي پر از کينه ايرج، رو بسوي يکديگر گذاشتند

  . در چاره کار راي زدند

   پيام سلم و تور

آنگاه پيکي سخندان و بينادل برگزيدند و او را گفتند تا تيز بدربار فريدون شتابد و پيام ايشان را 

اي شاه، «و را از دو فرزندش درود دهد و سپس بگويد نخست ا. بي پرده با وي در ميان گذارد

يزدان پاک سراسر . اي هنگام آنست که ترس از خداي را به يادآوري اکنون که به پيري رسيده
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اما تو فرمان يزدان . جهان را بتو بخشيد و از خورشيد رخشنده تا خاک تيره فرمانبردار تو شدند

سه فرزند . نرفتي و ناراستي و ستم پيشه رکديرا بکار نبردي و جز به راه آرزوي خويش 

. يکي را از ميان ايشان برافراشتي و دو ديگر را خوار کردي. داشتي، همه خردمند و گرانمايه

. ايرانشهر را با همه گنج و خواسته اش به ايرج بخشيدي و ما را به خاور و باختر آواره کردي

باري، هر بيداد که بما کردي گذشت، .  کمتر نبوديمايرج از ما هنرمند تر نبود و ما از او در نسب

بايد يا تاج از سر ايرج باز گيري و . اکنون چاره اينست که راستي پيشه کني و در داد بکوشي

اگر ايرج همچنان برتخت بماند ما با . او را چون ما به گوشه اي بفرستي و يا آماده نبرد باشي

 به ايران خواهيم تاخت و دمار از روزگار ايرج برخواهيم سپاهي گران از ترکان و چينيان و روميان

  » .آورد

چون چشمش به کاخ . قاصد چون پيام را بشنيد بر اسب نشست و شتابان بدرگاه فريدون آمد

  . فريدون افتاد و شکوه سپاه و فر بزرگان درگاه را ديد خيره شد

د تا پرده برداشتند و وي را بار فرمو. به فريدون گفتند فرستاده اي از فرزندان وي رسيده است

نماز برد . قاصد، پادشاهي ديد برومند و واال که چون آفتاب برتخت شاهي مي درخشيد. دادند

آنگاه با آوازي نرم از . فريدون او را به مهرباني پذيرفت و برجاي نيکو نشاند. و خاک را بوسه داد

  .و نشيب و فراز راه پرسيدتندرستي و شادي دو فرزند خويش جويا شد و از رنج سفر 

شاه جاويد باد، فرزندان زنده و تندرست اند و من «فرستاده فريدون را ستايش کرد و گفت  

اگر پيام درشت است من فرستاده اي بيش نيستم و از . پيامي از ايشان به پيشگاه آورده ام

ن است بر شاه اين گستاخي را برمن ببخشايد کاه اگر فرستنده خشمگي. بندگان درگاهم

  » .اگر شاه دستور مي دهد پيام جوانان ناهوشيار را بگويم. فرستاده گناهي نيست

  . شاه اجازه داد و فرستاده پيام سلم و تور را بازگفت

  پاسخ فريدون

فريدون چون گفتار فرستاده را شنيد و از کينه و ناسپاسي سلم و تور آگاه شد خون در  

تو نيازمند پوزش نيستي، من خود چنين « کرد و گفت روي به فرستاده. مغزش به جوش آمد

از من بدو فرزند ناسپاس بگو که با اين پيام که فرستاديد گوهر و ذات خود را . چشم داشتم

از من . پيري مرا غنيمت شمرده ايد و بي خردي و ناسپاسي پيش گرفته ايد. آشکار کرديد

من نيز روزي . ما از گردش روزگار غافل نباشيدا. شرم نداريد و ترس خداي را نيز از ياد برده ايد

سپهري که موي مرا سفيد و پشت مرا . جوان بودم و قامت افراخته و موي قيرگون داشتم

. از روزگار ناتواني بينديشيد. کمان کرد هنوز برجاست و شما را نيز چنين جوان نخواهد گذاشت

پيش . ن بشما فرزندان بد نکردمبه يزدان پاک و خورشيد رخشنده و تخت شاهي سوگند که م

کوششم همه در داد و . از آنکه کشور را بخش کنم با خردمندان و مؤبدان و دانايان راي زدم

خواستم تا جهاني که آبادان بمن . بدخواهي و ناراستي را هرگز گردن ننهادم. راستي بود

 اميدم آن بود که .آنرا ميان نورديدگان خود قسمت کردم. رسيد پيوسته خرم و آباد بماند

اما اهريمن شما را از راه بدر برد و آز در دل شما رخنه کرد تا . پسرانم از پراکندگي بپرهيزند

آنجا که شرم از ياد برديد و با پدر پير به پرخاش برخاستيد و مهر برادر کهتر را به آرزوي مشتي 
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اکنون . وه را از شما نپذيردمي ترسم که اين راه را بسر نبريد و روزگار اين شي. خاک فروختيد

. اما شما ساليان دراز در پيش داريد. من به پيري رسيده ام و هنگام تيزي و آشفتنم نيست

چون دل از آز تهي شد، خاک و گنج يکسان . بکوشيد تا خاطر خود را به کينه و آز سياه نکنيد

  ».آن کنيد که مايه رستگاري شما در روزشمار باشد. است

  آزرم ايرج 

کس فرستاد و ايرج را پيش . پس از آنکه فرستاده سلم و تور بازگشت فريدون در انديشه رفت 

. اي فرزند برادرانت مهر ترا از دل بيرون کرده و راه کين توزي پيش گرفته اند«خواند و گفت 

از روز نخست . هواي ملک در سر آنان پيچيده و از دو سو سپاه آراسته اند و قصد جان تو دارند

تو بايد که هوشيار باشي و اگر به کشور خود پاي . طالع ايشان بدانديشي و ناسپاسي بوددر

چه اگر با بدانديشان مهرورزي کني . بندي در گنج را بگشائي و سپاه بيارائي و آماده بنشيني

  » .آنان را گستاخ تر کرده اي

ن بکاريم و شادي و دوستي اين شهريار، چرا تخم کي«گفت . ايرج بي نياز و مهربان و پرآزرم بود

در اين يک دم که دست روزگار ما را فرصت زندگي بخشيده بهتر آن . را به آزار و بيداد بياالئيم

نيست که بهم مهربان باشيم؟ زمان برما چون باد مي گذرد و گرد پيري بر سر ما مي نشاند 

چرا . ما خواهد شدسرانجام خشتي بالين همه . قامت ها دو تا و رخساره ها پرچين مي شود

پيش از ما نيز خداوندان . نهال کينه بنشانيم؟ آئين شاهي و تاجداري را ما به جهان نياورديم

اگر شهريار بپذيرد من از . کينه توزي و خشم اندوزي آئين ايشان نبود. تخت و شمشير بوده اند

م تا خشم و تخت شاهي مي گذردم و دل آنان را به راه مي آورم و چندان مهرباني مي کن

  » .کين را از خاطر آنان بيرون کنم

اگر ماه نور بيفشاند . اي فرزند خردمند، از چون توي همين پاسخ شايسته بود«فريدون گفت 

با دشمن بدخواه . ولي اگر تو راه مهر مي پوئي برادرانت طريق رزم مي جويند. عجب نيست

جز نيش و زهر چه . ار بگذاردمهر وزريدن مانند آن است که کسي بدوستي سر در دهان م

نصيب خواهد يافت؟ با اين همه اگر راي تو اين است که بدلجوئي سلم و تور بروي من نيز نامه 

  .» .اميد آنکه تندرست باز آئي. اي مي نويسم و همراه تو مي فرستم

   رفتن ايرج نزد برادران 

 به تخت شاهي و گنج و فرزندان، مرا ديگر«سپس فريدون نامه اي به سلم و تور نوشت که 

ايرج که از وي دل گران . آرزويم همه خشنودي و شادي سه فرزند است. سپاه نيازي نيست

با آنکه کسي را نيازرده است براي خشنودي . بوديد آرزومند ديدار شماست و نزد شما مي آيد

، بايد با ايرج برادر کهتر شما است. شما از تخت فرود آمده و بندگي شما را ميان بسته است

او مهربان باشيد و او را بنوازيد و سر گرامي نکنيد و چون چند روز بگذرد او را به شايستگي و 

  » .تندرستي نزد من باز فرستيد
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وقتي نزديک آنان رسيد سلم و تور با . ايرج با تني چند از همراهان بسوي برادران رفت

اما دل . درود گفت و گرم در برگرفتايرج به مهرباني، برادران را . سپاهي گران پيش آمدند

  .با ايرج بدرون خيمه رفتند. ايشان ُپر کينه بود

سزاوار تخت «سپاهيان چون برز و باال و چهره فرزنده ايرج را ديدند خيره ماندند و با خود گفتند  

مهر ايرج در دل سپاهيان جاي گرفت و نام او در » .و تاج ايرج است و شاهي او را برازنده است

  .ميان لشکر پيچيد

. دانست که به مهر ايرج دل سپرده اند و از وي سخن مي گويند. سلم بر سپاهيان نگريست 

آنگاه با تور به . ابروان را پرچين کرد و با دلي ُپر کين به خيمه درآمد و فرمود تا خلوتي ساختند

مي گشتيم وقتي با ايرج باز . سپاه ما دل به ايرج سپرده است«راي زدن نشست و گفت 

چندين انديشه داشتيم، اکنون انديشه سپاه نيز برآن . سپاهيان چشم از وي بر نمي داستند

اگر . تا ديده اين سپاهيان در پي ايرج است ديگر ما را به شاهي نخواهند پذيرفت. افزوده شد

  » .ايرج را زنده بگذاريم شاهي ما برقرار نخواهد ماند

   کشته شدن ايرج

چون آفتاب برآمد دل از داد برگرفتند و ديده .  تا بامداد در اندبيشه گناه بودنددو برادر همه شب

. ايرج از خيمه چشم به راه برادران بود. از شرم شستند و به سوي سراپرده ايرج روان شدند

  .چون دو برادر را ديد گرم پيش دويد و درود گفت

تور درشتي . ون وچرا پيش گرفتندبرادران سرد پاسخ گفتند و با وي بدرون خيمه رفتند و چ 

چگونه است که بايد تو صاحب تاج و تخت ايران شوي . ايرج، تو از ما هردو کهتري«آغاز کرد که 

و گنج پدر را زير نگين داشته باشي و ما که از تو مهتريم در چين و روم روزگار بگذرانيم؟ پدر ما 

  » .ورزيددر بخش کردن کشور تنها ترا گرامي شمرد و بر ما ستم 

اگر کام تو شاهنشاهي . اي برادر، چرا خاطر خود را رنجه مي داري«ايرج به مهرباني گفت 

از آن گنج و گاه چه سود که . ايران است من از تاج و تخت کياني گذشتم و آنرا بتو سپردم

اگر هم جهان را بدلخواه بسپريم سرانجام . برادري را آزرده سازد؟ فرجام همه ما نيستي است

چه جاي ستم و بيداد است؟ بيائيد تا با هم مهربان باشيم و . بايد سر برخشت گور بگذاريم

من اگر شاهنشاهي ايران را تاکنون به زير نگين داشتم اکنون از . نيکي و مردمي پيش گيريم

. چين و روم را نيز خواستار نيستم. آن گذشتم و تخت و تاج و سپاه و فرمان را بشما سپردم

شما مهتران منيد و . ما سرجنگ نيست، شما نيز با من کين نجوئيد و دل مرا نيازاريدمرا با ش

شما نيز کهترنوازي . من جهان را به شادي و خشنودي شما نمي فروشم. به بزرگي سزاواريد

  » .کنيد و از اين گفتگو درگذريد

 و درشتي از از مهرباني و آشتي جوئي ابرج خشمش افزون شد. اما تور سرجنگ و آزار داشت

هر دم از جاي برمي خاست و بدين سوي و آن سوي . سر گرفت و سخنان سخت آغاز کرد

سرانجام خشم و بيداد چنان پرده شرمش را دريد . گام برمي داشت و باز برجاي مي نشست

  . که برخاست و کرسي زرين را که برآن نشسته بود برگرفت و به خشم بر سر ايرج کوفت
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از خداي نمي ترسي «زنهار خواست و ناله برآورد که . ادر قصد جان وي داردايرج دانست که بر

چگونه دلت مي . و از پدر پير نيز شرم نداري؟ از هالک من بگذر و دست به خون من آلوده مکن

  .پذيرد که جان از من بگيري؟ خون من دامنت را خواهد گرفت

  پسندي و همداستاني کني 

  ني؟جان داري و جان ستاني ک که  

  ميازارموري که دانه کش است  

  خوشست  شيرين داردوجان جان که

اگر . اگر برمن نمي بخشي پدر پير را بياد آور و در روزگار ناتواني دل او را به مرگ فرزند ميازار

اگر گنج و تاج و نگين . پرواي پدر نداري از جهان آفرين ياد کن و خود را در زهره مردمکشان مياور

  » .و واگذاردم، بر من ببخش و خون مرا مريزمي خواستي بت

. خنجري که به زهر آب داده بود بيرون کشيد و بر ايرج نواخت. تور سياه دل پاسخي نداشت

آنگاه تور سر برادر را به . خون بر چهره شهريار جوان ريخت و قامت چون سروش از پا در آمد

  .بر آکنده سازند و نزد فريدون فرستندخنجر از تن جدا کرد و فرمان داد تا آنرا به مشک و عب

يکي به چين رفت و . سلم و تور چون گناه را به پايان آوردند شادمان راه خود در پيش گرفتند 

  . ديگري رهسپار روم شد

   آگاهي فريدون از مرگ ايرج

چون هنگام بازگشت وي رسيد فرمان داد تا شهر را آئين . فريدون چشم به راه ايرج داشت

شهر در شادي .  تختي از فيروزه براي وي ساختند و همه چشم به راه وي نشستندبستند و

بود و نوازندگانو خوانندگان در سرود خواني و نغمه پردازي بودند که ناگاه گردي از دور 

وقتي نزديک سپاه ايران رسيد خروشي پردرد . از ميان گرد سواري تيز تک پديد آمد. برخاست

تابوت را گشودند و پرنيان از .  زريني را که همراه داشت برزمين گذاشتاز جگر برآورد و تابوت

  .سر شهريار جوان در آن بود. سرآن کشيدند

پهلوانان و آزادگان . فريدون از اسب به زيرافتاد و خروش برداشت و جامه به تن چاک کرد 

يختند و بر سپاهيان به سوگواري اشک از ديدگان مي ر. پريشان شدند و خاک برسر پاشيدند

  .کردند مرگ خسرو نامدار زاري مي

افتان . فريدون سر فرزند گرامي را درآغوش داشت. ولوله در شهر افتاد و ناله و فغان برخاست 

تخت را بي خداوند و باغ و بوستان را سوگوار و سپاه را بي سرور . و خيزان به کاخ ايرج آمد

بر تو اي شهريار ناکام که به خنجر کين از دريغ «در برخود ببست و به زاري نشست که . ديد

اي آفريدگارجهان، اي . دليري و فّر و شکوه تو، دريغا آن بزرگي و بخشندگي تو. پاي در آمدي

اي يزدان . داور دادگر، بر اين کشته بي گناه بنگر که چگونه بناجوانمردي خونش برخاک ريخت



 ٢٩

بدار تا ببينم کسي از فرزندان ايرج کين او را پاک، آرزوي مرا برآور و مراچندان امان ده و زنده 

. بخواهد و چنانکه سرنازنين ايرج را بستم از تن جدا کردند سرآن دو ناپاک را از تن جدا سازد

  » .مرا جز اين بدرگاه تو آرزوئي نيست
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 خونخواهی منوچهر
  

   زادن منوچهر 

از وي بار » ماه آفريد«ج بدست برادرانش سلم و تور کشته شد، همسر او هنگامي که اير

از ماه . فريدون، شاهنشاه ايران، چون آگاه شد شادي کرد و ماه آفريد را گرامي شمرد. داشت

آنگاه . او را به ناز پروردند تا دختري الله رخ و سروباال شد. آفريد دختري خوبچهره زاده شد

  .که از نامداران و دالوران ايران بود به زني داد" پشنگ"ر زاده خود فريدون وي را به براد

فريدون از ديدن منوچهر چنان خرم شد که گوئي . از پشنگ و دختر ايرج منوچهر زاده شد 

جشن به پا کرد و بزم فراهم ساخت و به شادي زادن . فرزندش ايرج را به وي باز داده اند

فرمان داد تا در پرورش کودک . آن روز را فرخنده شمردمنوچهر زر و گوهر بسيار بخشيد و 

  . بکوشند و آنچه بزرگان و آزادگان را سزاوار است به او بياموزند

آنگاه فريدون از بزرگان و . منوچهر جواني شد دالور و برومند و با فرهنگ. سالي چند براين برآمد

نشاند و او را به جاي ايرج بر نامداران و آزادگان ايران انجمن ساخت و منوچهر را برتخت 

سپاه به فرمان وي درآمد و پهلوانان . ايرانشهر پادشاه کرد و تاج و نگين شاهي را به وي سپرد

سوار مردافگن و " گرشاسب"سپهدار ايران و " قارن. "و دليران او را به شاهي آفرين خواندند

 کمر بستند و خسرو جوان دالور بي باک، همه با دلي پرمهر و سري پرشور به خدمت" سام"

  .را ستايش کردند و به خونخواهي ايرج و کين جزئي از برادرانش سلم و تور همداستان شدند

   پيام سلم و تور 

خبر به سلم و تور رسيد که منوچهر در ايران برتخت شاهي نشسته و سپاه آراسته و همه به 

اره جستن نشستند و برآن شدند که با هم به چ. دل برادران پر بيم شد. فرمان او درآمده اند

پس . کسي را نزد فريدون بفرستند و به پوزش و ستايش از کين خواهي منوچهر رهائي يابند

فرستاده اي خردمند و چيره زبان برگزيدند و از گنجينه خويش ارمغان هاي بسيار از تخت هاي 

ديبا و پرنيان و خز و حرير به عاج و تاج هاي زرين و در و گوهر و درهم و دينار و مشک و عبير و 

فريدون «پشت پيالن گذاشتند و با فرستاده بدرگاه فريدون روانه کردند و پيام فرستادند که 

اگر با برادر کهتر بد کرديم و ستم ورزيديم . دالور جاويد باد، ما را جز شادي پدر آرزوئي نيست

 ساليان دراز از بيدادي که بر برادر در اين. اکنون از آن ستم پشيمانيم و به پوزش برخاسته ايم

اگر گناه کرديم . روا داشتيم دل ما پر درد و تيمار بود و خود کيفر زشتکاري خويش را ديديم

شير و اژدها نيز با همه نيرومندي با پنجه قضا بر . تقدير چنان بود و از تقدير ايزدي چاره نيست

من بدسگال دل ما را از راه بدر برد تا راي ما ديگر آنکه ديو آز برما چيره شد و اهري. نمي آيند

. اکنون اين همه، گذشته است و ما سر خدمت و بندگي داريم. تيره گرديد و به بيداد گرائيديم

اگر شاهنشاه روا مي بيند منوچهر را با سپاه خود نزد ما بفرستد تا پيش وي به پاي بايستيم 
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کنيم و تيمار خاطرش را به اشک ديده و خدمت پيش گيريم و مال و خواسته براو نثار 

  ».بشوئيم

فرستاده . فرمود تا او را بار دهند. به فريدون خبر رسيد که فرستاده سلم و تور آمده است 

فريدون با کاله کياني . چون به بارگاه رسيد از فّر و شکوه فريدون و بزرگان درگاه خيره ماند

بزرگان و نامداران . اهي در کنار وي بودبرتخت شاهنشاهي نشسته بود و منوچهر با تاج ش

فرستاده پيش . ايران نيز سراپا به زر و گوهر و آهن و پوالد آراسته از هر طرف ايستاده بودند

  . رفت و نماز برد و اجازه خواست و پيام برادران را باز گفت

  پاسخ فريدون

پاسخ .  آن دو ناپاک را شنيدمپيام«فريدون چون پيام فرزندان بدانديش را شنيد بانگ برآورد که   

بدانديشي شما برما . اين است که به آن دو بيدادگر بدنهاد بگوئي که بيهوده در دروغ مکوشيد

چه شد که اکنون بر منوچهر مهربان شده ايد؟ اکنون مي خواهيد به اين . پوشيده نيست

آري، منوچهر نزد . ايرج کرديدنيرنگ منوچهر را نيز تباه سازيد و با او نيز چنان کنيد که با فرزندم 

اين بار با درفش کاويان و سپاه . شما خواهد آمد، اما نه چون ايرج، غافل و بي سالح و تنها

گران وزره و نيزه و شمشير خواهد آمد و پهلوانان و دشمن کشاني چون قارن رزمخواه و 

منوچهر . اهند بودگرشاسب مردافکن و شيدوش جنگي و سام دلير و قباد دالور در کنار او خو

اگر در اين ساليان، شما از . خواهد آمد تا کين پدر را باز جويد و برادر کشان را به کيفر برساند

اما . کيفر خويش در امان مانديد از آن رو بود که من سزاوار نمي ديدم با فرزندان خود پيکار کنم

 و منوچهر با سپاهي چون اکنون از آن درختي که به بيداد برکنديد شاخي برومند رسته است

درياي خروشان خواهد آمد و بر و بوم شما را ويران خواهد کرد و تيمار خاطر را به خون خواهد 

اما اينکه گفتيد قضاي يزدان بود و دست تقدير شما را به ستمگري واداشت بدانيد که . شست

قضاي يزدان کيفر شما نيز . هرکس تخم بيداد کشت به پاداش آن، روزش تيره خواهد شد

شرم نداريد از اينکه با دل سياه و بدخواه سخن نرم و فريبنده بگوئيد؟ ديگر آنکه گنج . است

من خون ايرج را به زر و گوهر نمي . ومال و زر و گوهر فرستاده ايد تا ما از کين خواهي بگذريم

که بشما . آن کس که سر فرزند را به زر مي فروشد اژدها زاده است، آدميزاده نيست. فروشم

گفت که پدر پير شما به زر و مال از کين فرزند خواهد گذشت؟ ما را به گنج و گوهر شما نيازي 

تا من زنده ام به کين خواهي ايرج کمر بسته ام و تا شما را به کيفر نرسانم آسوده . نيست

  » .نمي نشينم

ابان روي بسوي دو برادر فرستاده لرزان به پا خاست و زمين بوسيد و از بارگاه بيرون آمد و شت

او را به پرسش . سلم و تور در خيمه نشسته و راي ميزدند که فرستاده از در درآمد. گذاشت

فرستاده آنچه از فّر و شکوه فريدون و کاخ . گرفتند و از فريدون و لشکر و کشورش جويا شدند

يده بود باز گفت و از قارن بلند و سپاه آراسته و گنج آگنده و پهلوانان مردافکن بردرگاه فريدون د

  .کاويان، سپهدار ايران، و گرشاسب و سام دالور ياد کرد و پاسخ فريدون را به آنان رسانيد

پيداست که «سرانجام سلم گفت . دل برادران از درد بهم پيچيد و رنگ از رخسار آنان پريد 

کسي که فرزند از . پوزش ما چاره ساز نيست و منوچهر به خونخواهي پدر کمر بسته است
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بايد سپاه فراهم سازيم و . ايرج و پرورده فريدون باشد جز اين نمي توان چشم داشت

  » .پيشدستي کنيم و بر ايران بتازيم

   رفتن منوچهر به جنگ سلم و تور

به فريدون خبر رسيد که لشکر سلم و تور بهم پيوسته و از جيحون گذشته و روي به ايران 

. فرزند، هنگام نبرد و خونخواهي رسيد«هر را پيش خواند و گفت فريدون منوچ. گذاشته است

اي شاه نامدار، هرکس با تو آهنگ جنگ کند «منوچهر گفت » .سپاه را بياراي و آماده پيکار شو

من اينک زره برتن مي کنم و تا کين نياي خود را نگيريم آنرا از تن . روزگار از وي برگشته است

  ».و تور چنان کنم که به روزگاران از آن ياد کنندبا سلم . بيرون نخواهم کرد

لشکر گروها . سپس فرمود تا سراپرده شاهي را به هامون کشيدند و سپاه را بر آراستند 

از خروش دليران و آواي اسبان و بانگ کوس و شيپور، . هامون به جوش آمد. گروه مي رسيد

قارن کاويان با سيصد هزار . ستاده بودندژنده پيالن از دو طرف به صف اي. ولوله درآسمان افتاد

چپ لشکر را گرشاسب يل داشت و راست لشکر . مرد جنگي در قلب سپاه جاي گرفت

پهلوانان جوشن به تن پوشيدند و تيغ از نيام بيرون . بدست سام نريمان و قباد سپرده بود

  .کشيدند و لشکر چون کوه از جاي برآمد و راه توران در پيش گرفت

برادران با سپاه .  و تور آگاهي آمد که سپاه ايران با پهلوانان و گردان و دليران در رسيدبه سلم 

. از لشکر ايران قباد پيش تاخت تا از حال دشمن آگاهي بيابد. خويش رو به ميدان کارزار نهادند

فرزند اي قباد، نزد منوچهر باز گرد و به او بگوي که «از اين سوي تور پيش تاخت و آواز داد که 

قباد نوا داد که » ايرج دختري بود؛ تو چگونه برتخت ايران نشستي و تاج و نگين از کجا آوردي؟

وقتي که . پيام ترا چنانکه گفتي مي رسانم، اما باش تا سزاي اين گفتار خام را به بيني«

درفش کاويان به جنبش درآيد و شيران ايران تيغ به کف در ميان شما روبهان بيفتند دل و 

  » .مغزتان از نهيب دليران خواهد دريد و دام و دد برحال شما خواهد گريست

  . سپس قباد بازگشت و پيام تور را به منوچهر داد

هنگامي . ناپاک نميداند که ايرج نياي من است و من فرزند آن دخترم«منوچهر خنديد و گفت 

کس از کدام گوهر و نژاد که اسب برانگيزيم و پاي در ميدان گذاريم آشکار خواهد شد که هر

. به فّر خداوند و خورشيد و ماه سوگند که او را چندان امان نخواهم داد که مژه برهم زند. است

لشکرش را پريشان خواهم کرد و سر نافرخنده اش را به تيغ از تن جدا خواهم ساخت و کين 

  » .ايرج را باز خواهم گرفت

ار ايران، در برابر سپاه ايستاد و خروش برآورد چون شب هنگام فرا رسيد قارن کاويان، سپهد

ما به کين خواهي آمده . اي نامداران، نبردي که در پيش داريم نبرد يزدان و اهريمن است«که 

هرکس در اين رزم کشته . جهان آفرين پشتيبان ما است. ايم، بايد همه بيدار و هشيار باشيم

ن را خوار کند نيکنام خواهد زيست و از شود پاداش بهشتي خواهد يافت و آن کس که دشمنا

چون بامداد خورشيد تيغ برکشد همه آماده . شاه ايران زمين بهره و پاداش خواهد يافت

  » .باشيد، اما پاي پيش مگذاريد و از جاي مجنبيد تا فرمان برسد
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م تا چون آماده اي. خواهيم ما بنده فرمانيم و تن و جان را براي شهريار مي«سپاه هم آواز گفتند 

  ».فرمان برسد تيغ در ميان دشمنان بگذاريم و دشت را از خون ايشان گلگون کنيم

  جنگ شيروي و گرشاسب 

بامداد که آفتاب رخ نمود منوچهر کاله خود بر سر و جوشن برتن و تيغ برکف چون خورشيدي  

 برآوردند و از ديدن وي سپاهيان سراسر فرياد آفرين. که از کوه بردمد از قلب لشکر برخاست

. ها را برافراشتند و سپاه ايران چون درياي خروشان به جنبش آمد شاه را پاينده خواندند ونيزه

  .دو سپاه نزديک شدند و غربو از هردو گروه برخاست

چون پاره اي کوه از لشکر خود جدا شد . از تورانيان پهلواني زورمند ونامجو بود به نام شيروي 

قارن کاويان شمشيربرکشيد و به وي حمله . ت و هم نبرد خواستو بسوي سپاه ايران تاخ

قارن بي شکيب شد و دلش را از آن . شير برميان قارن زد شيروي نيزه برداشت و چون نره. برد

شيروي گرز . سام نريمان که چنين ديد چون رعد به غريد و پيش دويد. ضربت بيم گرفت

 ترک سام درهم شکست شيروي شمشير کاله خود و. برگرفت و چابک بر سر سام کوفت

به شتاب بازگشتند . قارن و سام را نيروي پايداري نماند. بيرون کشيد و به هر دو پهلوان تاخت

  .و روي به لشکر خويش آوردند

آن سپهدار که نامش گرشاسب است «آنگاه شيروي به پيش سپاه ايران آمد و آواز برآورد که  

اگر در ايران کسي هم نبرد . د تا جوشنش را از خون رنگين کنمکجاست؟ اگر دل پيکار دارد بياي

در ايران و توران پهلواني و نامداري . اما او نيز به راستي همپاي من نيست. من باشد اوست

  » .چون من کجاست؟ شيران بيشه و گردان هفت کشور در برابر شمشير من ناتوان اند

ز جاي برآمد و بسوي او تاخت و بانگ زد که گرشاسب چون آواز شيروي را شنيد مانند کوه ا

اي روباه خيره سر ُپر فريب که از من نام بردي، تو کيستي که هم نبرد شيران شوي؟ هم «

من آنم که سرژنده پيالن را از تن جدا « شيروي گفت » .اکنون کاله خودت برتو خواهد گريست

 ترک و مغفر شيروي را گرشاسب چون. اين بگفت و دهان بسوي گرشاسب تاخت» .مي کنم

» .در پيکار از چه مي خندي؟ بايد بر بخت خويش بگريي«شيروي گفت . ديد خنده زد

خنده ام از آنست که چون توئي خود را هم نبرد من مي خواند و اسب برمن «گرشاسب گفت 

. اي پير برگشته بخت، روزگارت به آخر رسيده که چنين الف ميزني«شيروي گفت » .مي تازد

گرشاسب چون اين بشنيد گرز گاوسر را از زين برکشيد و » .تا از خونت جوي روان سازمباش 

سر و مغز شيروي درهم شکست و سوار از اسب . به نيروي گران بر سر شيروي کوفت

دليران توران چون چنان ديدند يکسر به . نگونسار شد و در خاک و خون غلطيد و جان داد

يغ از نيام بيرون کشيد و نعره زنان در سپاه دشمن گرشاسب ت. گرشلسب حمله ور شدند

  .افتاد و سيل خون روان کرد

  . همه جا پيروزي با منوچهر بود. تا شب جنگ و ستيز بود و بسياري از تورانيان به خاک افتادند 

  کشته شدن تور
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د باهم راي زدن. سلم و تور چون چيرگي منوچهر را ديدند دلشان از خشم و کينه به جوش آمد 

. و برآن شدند که چون تاريکي شب فرا رسد کمين کنند و بر سپاه ايران شبيخون زنند

منوچهر سپاه را . پاسداران سپاه منوچهر از اين نيرنگ خبر يافتند و منوچهر را آگاه کردند

  .سراسر به قارن سپرد و خود کمينگاهي جست و با سي هزار مرد جنگي درآن نشست

اما چون فرا رسيد ايرانيان را . سپاهي آرام بسوي لشکرگاه ايران راندشبانگاه تور با صدهزار  

دو سپاه درهم افتادند و غريو . جز جنگ چاره نديد. آماده پيکار و درفش کاويان را افراشته ديد

برق پوالد در تيرگي شب مي درخشيد و از هر سو رزمجويان به . جنگيان به آسمان رسيد

منوچهر سر از کمينگاه بيرون کرد و بر . طرف برتورانيان سخت شدکار از هر . افتادند خاک مي

تور بهرسو نگاه » .اي بيدادگر ناپاک، باش تا سزاي ستمکارگي خود را ببيني«تور بانگ زد که 

عنان باز گرداند و . سرگشته شد و دانست که بخت از وي روي پيچيده. کرد پناهگاهي نيافت

. ر برخاست و منوچهر، چابک پيش راند و از پس وي تاختهاي و هوي از لشک. آهنگ گريز کرد

نيزه بر پشت تور فرود آمد و تور بي . آنگاه بانگ برآورد و نيزه اي برگرفت و برپشت تور پرتاب کرد

منوچهر چون باد در رسيد و او را از زين برگرفت و . تاب شد و خنجر از دستش برزمين افتاد

آنگاه پيروز به لشکرگاه باز . سر وي را از تن جدا کردسخت برزمين کوفت و بر وي نشست و 

  .آمد

شهريارا، به فّر يزدان و بخت شاهنشاه لشکر «سپس فرمان داد تا به فريدون نامه نوشتند که 

تور حيله انگيخت و شبيخون . سه جنگ گران روي داد. به توران بردم و با دشمنان درآويختم

ه کمينگاه نشستم و چون عزم گريز کرد در پي او من آگاه شدم و در پشت او ب. ساز کرد

شتافتم و نيزه از خفتانش گذراندم و چون باد از زينش برداشتم و برزمين کوفتم و چنانکه با 

سر تور را اينک نزد تو مي فرستم و ايستاده ام تا کار . ايرج کرده بود سر از تنش جدا کردم

  ». کين ايرج را بخواهمسلم را نيز بسازم و زاد بومش را ويران کنم و

   تدبير منوچهر 

در پشت سپاه توران . وقتي خبر رسيد که تور بدست منوچهر از پا درآمد سلم هراسان شد

. که دست يافتن بدان کاري بس دشوار بود» دژ االنان«درکنار دريا دژي بود بلند واستوار بنام 

پناه جويد و از آسيب منوچهر در سلم با خود انديشيد که چاره آنست که بدژ درآيد و درآنجا 

  . امان بماند

منوچهر به زيرکي و خردمندي به ياد آورد که در پس سپاه دشمن دژاالنان است و اگر سالم در 

  . آن جاي بگيرد از دست وي رسته است و گرفتار کردنش دست نخواهد داد

 به دژ درآيد دژ را خود چاره آنست که پيش از آنکه سلم«پس با قارن در اين باره راي زد و گفت 

  » .به چنگ آريم و راه سلم را ببنديم

اگر شاه فرمان دهد من با سپاهي کار آزموده به گرفتن دژ مي روم و آنرا به بخت «قارن گفت 

اما بايد درفش کياني و نگين تور را نيز همراه . شاه مي گشايم و شاه خود در قلب سپاه بماند

  ».بردارم
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مداستان شد و چون شب در رسيد قارن با شش هزار مرد جنگي شاه براين انديشه ه 

که ) پهلوان ايراني(چون به نزديک دژ االنان رسيدند قارن سپاه را به شيروي . رهسپار دژ گرديد

من به دژ مي روم و به دژبان مي گويم فرستاده تورم و نگين «همراه آمده بود سپرد و گفت 

شما چون .  درآمدم درفش شاهي را در دژ برپا مي کنمچون به دژ. تور را بدو نشان مي دهم

  » .درفش را ديديد بسوي دژ بتازيد تا من از درون و شما از بيرون دژ را به چنگ آوريم

مرا تور، شاه چين و «دژبان راه بر وي گرفت قارن گفت . سپس قارن تنها بسوي دژ رفت

 دژ ياري کنم تا اگر سپاه منوچهر به دژ ترکستان، فرستاده که نزد تو بيايم و ترا در نگاهداشتن

  » .حمله برد با هم بکوشيم و لشکر دشمن را از دژ برانيم

دژبان خام و ساده دل بود چون اين سخن ها را شنيد و نگين انگشتري تور را ديد همه را باور 

 در قارن شب را در دژ گذراند و چون روز شد درفش کياني را. داشت و در دژ را بر قارن گشود

  . ميان دژ برافراشت

هاي آخته به دژ روي  سپاهيان وي چون درفش را از دور ديدند پاي در رکاب آوردند و با تيغ

شيروي از بيرون و قارن از درون برنگهبانان دژ حمله کردند و به زخم گرز و تير و . نهادند

  . شمشير دژبانان را به خاک هالک انداختند و آتش در دژ زدند

  . تنها دودي در جاي آن سر برآسمان داشت. ز شد ديگر از دژ و دژبانان اثري نبودچون نيمرو

  تاخت کردن کاکوي

قارن پس از اين پيروزي بسوي منوچهر بازگشت و داستان گرفتن دژ و کوفتن آنرا به شاه   

پس از آنکه تو روي به دژ گذاشتي پهلواني نوآئين از تورانيان برما «منوچهر گفت . بازگفت

و نبيره ضحاک تازي است که فريدون وي را از پاي درآورد و کاخ » کاکوي«نام وي . اختت

اکنون کاکوي به ياري سلم برخاسته و تني چند از مردان جنگي ما را . ستمش را ويران کرد

چون اين بار به ميدان آيد از تيغ من رهائي . اما من خود هنوز وي را نيازموده ام. برخاک انداخته

  ». يافتنخواهد

اي شهريار، درجهان کسي هماورد تو نيست، کاکوي کيست؟ آنکس که با تو در «قارن گفت 

  » .اکنون نيز بگذار تا من کار کاکوي را چاره کنم. افتد با بخت خويش در افتاده است

کار کاکوي با من . توکاري دشوار از پيش برده اي و هنوز از رنج راه نياسوده اي«منوچهر گفت 

سپاه چون کوه از جاي بجنبيد و . اين بگفت و فرمان داد تا ناي و شيپور جنگ را نواختند» .است

از هر سو غريو جنگيان . دليران و سواران چون شيران مست به سپاه توران حمله بردند

  .برخاست و برق تيغ درخشيدن گرفت

ر از اين سوي تيغ منوچه. کاکوي پهلوان بانگ برکشيد و چون نره ديوي سهمناک به ميدان آمد 

از هردو سوار چنان غريوي برخاست که در و دشت به . در کف از قلب سپاه ايران بيرون تاخت

منوچهر تيغ برکشيد و . کاکوي نيزه بسوي شاه پرتاب کرد و زره او را تا کمرگاه دريد. لرزه درآمد
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 نبرد بودند اما تا نيمروز دو پهلوان در. چنان برتن کاکوي نواخت که جوشنش سراپا چاک شد

  . هيچيک را پيروزي دست نداد

ران بيفشرد و چنگ انداخت و . چون آفتاب از نيمروز گذشت دل منوچهر از درازي نبرد آزرده شد

کمربند کاکوي را گرفت و تن پيل وارش را از زين برداشت و سخت برخاک کوفت و به شمشير 

  .تيز سينه او را چاک کرد

   کشته شدن سلم 

ايرانيان نيرو گرفتند و سخت بردشمن . شدن کاکوي پشت سپاه سلم شکسته شدبا کشته  

گريزان روي به دژ االنان گذاشت تا در آنجا پناه گيرد . سلم دانست با منوچهر برنمي آيد. تاختند

سلم چون . منوچهر دريافت و با سپاه گران در پي وي تاخت. و از آسيب دشمن در امان ماند

اميدش سرد . همه را سوخته و ويران و با خاک يکسان يافت.  دژ اثري نديدبکنار دريا رسيد از

  . سپاه ايران تيغ برکشيدند و در ميان گريزندگان افتادند. شد و با لشکر خود روبگريز نهاد

اسب را تيز کرد تا به نزديک وي . منوچهر که در پي کين جوئي ايرج بود سلم را در نظر آورد

. اي شوم بخت بيدادگر، تو برادر را به آرزوي تخت و تاج کشتي«ورد که آنگاه خروش برآ. رسيد

درختي که از کين و آز کاشتي اينک بار آورده؛ . اکنون بايست که براي تو تخت و تاج آورده ام

باش تا . با تو چنان خواهم کرد که تو با نياي من ايرج کردي. هنگام آنست که از بار آن بچشي

اين بگفت و تيز پيش تاخت و شمشير برکشيد و سخت بر سر » .بينيخونخواهي مردان را ب

منوچهر فرمان داد تا سر از تن سلم برداشتند و بر سر نيزه . سلم نواخت و او را دو نيمه کرد

  .کردند

لشکريان سلم چون سر ساالر خود را بر نيزه ديدند خيره ماندند و پريشان گشتند و چون رمه  

سرانجام امان خواستند و مردي . د و گروها گروه به کوه و کمر گريختندطوفان زده پراکنده شدن

اگر به . شاها، ما سراسر ترا بنده و فرمانبريم«خردمند و خوب گفتار نزد منوچهر فرستادند که 

اما فرمان داشتيم که . ما بيشتر شبان و برزگريم و سرجنگ نداريم. نبرد برخاستيم راي ما نبود

پوزش ما را بپذير و جان ناچيز . اکنون دست در دامان داد و بخشايش تو زده ايم. به کارزار برويم

  » .را برما ببخشاي

من به . از من دور باد که با افتادگان پنجه درافکنم«منوچهر چون سخن فرستاده را شنيد گفت 

ا يزدان را سپاس که کام يافتم و بدنهادان را بسز. کين خواهي ايرج بود که ساز جنگ کردم

اکنون فرمان اين است که دشمن امان بيابد و هرکس به زاد بوم خويش برود و . رساندم

  » .نيکوئي و دينداري پيشه کند

سپاه چين و روم شاه را ستايش کردند و آفرين گفتند و جامه جنگ از تن بيرون آوردند و گروها 

مشير و نيزه و جوشن گروه پيش منوچهر آمدند و زمين بوسيدند و سالح خويش را از تيغ و ش

و ترک و سپر و خود و خفتان و کوپال و خنجر و ژوبين و برگستوان به وي بازگذاشتند و ستايش 

  . کنان راه خويش گرفتند
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   بازگشتن منوچهر

آنگاه منوچهر فرستاده تيز تک نزد فريدون گسيل کرد و سرسلم را نزد وي فرستاد و آنچه در 

  . م داد که خود نيز بزودي به ايران باز خواهد گشتپيکار گذشته بود باز نمود و پيا

فريدون و نامداران و گردنکشان ايران با سپاه به پيشواز رفتند و منوچهر و فريدون با شکوه 

  .بسيار يکديگر را ديدار کردند و جشن برپا ساختند و به سپاهيان زر و سيم بخشيدند

نبيره . من رفتني ام«ام آور ايران سپرد و گفت آنگاه فريدون منوچهر را به سام نريمان پهلوان ن 

سپس روي به آسمان کرد و گفت » .او را در پادشاهي پشت و ياور باش. خود را به تو سپردم

مرا تاج و نگين بخشيدي و در هر کار ياوري کردي، به ياري . اي دادار پاک، از تو سپاس دارم«

سرانجام دو بيدادگر بدخواه نيز .  کام يافتمتو راستي پيشه کردم و در داد کوشيدم و همه گونه

تقدير چنان بود که سر از تن هر سه فرزند . اکنون از عمر به سيري رسيده ام. پاداش ديدند

ديگر مرا از اين جهان آزاد کن و بسراي ديگر . آنچه تقدير بود روي نمود. دلبندم جدا بينم

  ».فرست

شاهنشاهي نشاند و بدست خود تاج کياني را آنگاه فريدون منوچهر را بجاي خويش برتخت  

  .بر سر وي گذاشت

  چو آن کرده شد روز برگشت و بخت 

  بپژمرد برگ کياني درخت   

  همي هر زمان زار بگريستي

  بدشواري اندر همي زيستي 

  بنوحه درون هر زماني بزار  

  چنين گفت آن نامور شهريار

  که برگشت و تاريک شد روز من 

  ز دل سوز مناز آن سه دل افرو 

  بزاري چنين کشته در پيش من 

  ......من   به کينه به کام بدانديش 

  پرازخون دل و پر زگريه دو روي  

  ... چنين تا زمانه سرآمد بروي 
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  جهانا سراسر فوسي و باد

  ... بتو نيست مرد خردمند شاد  

  حنک آنکه زو نيکوي يادگار

  بماند اگر بنده گر شهريار  
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 داستان سام و سيمرغ
  

سام نريمان، امير زابل و سرآمد پهلوانان ايران، فرزندي نداشت و از اينرو خاطرش اندوهگين 

اما کودک هرچند سرخ روي و . سرانجام زن زيبارويي از او بارور شد و کودکي نيکچهره زاد. بود

مادرش اندوهناک .  چون برف سپيد بودسياه چشم و خوش سيما بود موي سر و رويش همه

کسي را ياراي آن نبود که به سام نريمان پيام برساند و بگويد ترا پسري آمده است که . شد

  .موي سرش چون پيران سپيد است

اي «دايه کودک که زني دلير بود سرانجام بيم را بيکسو گذاشت و نزد سام آمد و گفت  

تنها . ده نيکچهره و تندرست که چون آفتاب مي درخشدخداوند، مژده باد که ترا فرزندي آم

  » .شادي بايد کرد و غم نبايد خورد. نصيب تو از يزدان چنين بود. موي سر و رويش سفيد است

کودکي ديد سرخ . سام چون سخن دايه را شنيد از تخت به زير آمد و بسراپرده کودک رفت

اي دادار پاک، چه «به آسمان کرد و گفت آزرده شد و روي . روي و تابان که موي پيران داشت

گناه کردم که مرا فرزند سپيد موي دادي؟ اکنون اگر بزرگان بپرسند اين کودک با چشمان سياه 

و موي سپيد چيست من چه بگويم و از شرم چگونه سر برآورم؟ پهلوانان و نامداران برسام 

با چنين فرزندي من . وي آوردنريمان خنده خواهند زد که پس از چندين گاه فرزندي سپيد م

  . اين بگفت و روي بتافت و پر خشم بيرون رفت» چگونه در زادبوم خويش بسر برم؟

  سيمرغ

اندکي بعد فرمان داد تا کودک را از مادر باز گرفتند و به دامن البرز کوه بردند و درآنجا رها  

 افتاده بود و خورش و کودک خردسال دور از مهر مادر، بي پناه و بي ياور، برخاک. کردند

چون براي . سيمرغ بر فراز البرز کوه النه داشت. ناله برآورد و گريه آغاز کرد. پوشش نداشت

فرود آمد و ديد کودکي . يافتن طعمه به پرواز آمد خروش کودک گريان بگوش وي رسيد

دک خواست وي را شکار کند اما مهر کو. خردسال برخاک افتاده انگشت مي مکد و مي گريد

  .چنگ زد و آنرا برداشت تا نزد بچگان خود ببرد. در دلش افتاد

بچگان سيمرغ چون چشمشان برکودک گريان افتاد خيره ماندند و بر او مهربان شدند و او را  

اي شاه مرغان، اين کودک فرخنده را بپرور و «به سيمرغ از يزدان ندا رسيد که . نوازش کردند

سيمرغ کودک را خورش » .نان و نامداران بزرگ برخواهند خاستاز پشت او پهلوا. نگهدار باش

  .داد و با بچگان خود بپرورد

کاروانيان که از کوه مي . کودک باليد و جواني برومند و دالور شد. سال ها براين برآمد 

آوازه . گاه گاه جواني پيلتن و سپيد موي مي ديدند که چابک از کوه و کمر مي گذرد. گذشتند

  . ن بدهان رفت و درجهان پراکنده شد تا آنکه خبر به سام نريمان رسيدجوان دها

  خواب ديدن سام
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خواب ديد که دالوري از هندوان سوار براسبي تازي پيش . سام در شبستان خفته بود شبي 

سام از خواب برجست و دانايان و موبدان را گرد . تاخت و او را مژده داد که فرزند وي زنده است

راي شما چيست؟ آيا مي توان باور داشت « را از خواب دوشين آگاه ساخت و گفت کرد و آنان

  » .که کودکي بي پناه از سرماي زمستان و آفتاب تابستان رسته و تاکنون زنده مانده باشد؟

اي نامدار، تو ناسپاسي کردي و «موبدان به خود دل دادند و زبان به سرزنش گشودند که 

به دد و دام بيشه و پرنده هوا و ماهي دريا بنگر که چگونه بر فرزند . يهديه يزدان را خوار داشت

چرا موي سپيد را بر او عيب گرفتي و از تن پاک و روان ايزديش ياد نکردي ؟ . خويش مهربانند

بايد . آنکه را يزدان نگاهدارد تباهي ازو دور است. اکنون پيداست که يزدان نگاهدار فرزند توست

  » .ري و در جستن فرزند بکوشيراه پوزش پيش گي

شب ديگر سام درخواب ديد که از کوهساران هند جواني با درفش و سپاه پديدار شد و 

اي مرد «يکي از آن دو پيش آمد و زبان به پرخاش گشود که . درکنارش دو موبد دانا روان بودند

ي خواستي بدامن بي باک نامهربان، شرم از خدا نداشتي که فرزندي را که به آرزو از خدا م

کوه افکندي؟ تو موي سپيد را بر او خرده گرفتي، اما ببين که موي تو خود چون شير سپيد 

  ».خود را چگونه پدري مي خواني که مرغي بايد نگاهدار فرزند تو باشد؟. گرديده

نگاه کرد کوهي .. سام از خواب جست و بي درنگ ساز سفر کرد و تازان بسوي البرز کوه آمد 

برفراز کوه آشيان سيمرغ چون کاخي بلند افراشته بود و . ديد که سر به آسمان ميسائيدبلند 

خواست تا به . سام دانست که فرزند اوست. جواني برومند و چاالک بر گرد آشيان مي گشت

سر . آشيان سيمرغ گوئي با ستارگان همنشين بود. وي برسد، اما هرچه جست راهي نيافت

اي خداي دادگر، « اک را نيايش کرد و از کرده پوزش خواست و گفت برخاک گذاشت و دادار پ

  » .اکنون راهي پيش پايم بگذار تا به فرزند خود باز رسم

  باز آمدن دستان

دانست . سيمرغ نظر کرد و سام را در کوه ديد. پوزش سام بدرگاه جهان آفرين پذيرفته شد  

ور، من ترا تا امروز چون دايه پروردم و اي دال«نزد جوان آمد و گفت . پدر جوياي فرزند است

پدر . اکنون هنگام آنست که به زاد بوم خود باز گردي. سخن گفتن و هنرمندي آموختم

  » .گذاشم و از اين پس ترا بدين نام خواهند خواند» دستان«نام ترا . درجستجوي تو است

يفرستي؟ من به مگر از من سير شده اي که مرا نزد پدر م«چشمان دستان پرآب شد که 

آشيان مرغان و قله کوهساران خو کرده ام و در سايه بال تو آسوده ام و پس از يزدان سپاس 

  » .چرا مي خواهي که بازگردم؟. دار توام

ليکن تو بايد به . من از تو مهر نبريده ام و هميشه ترا دايه اي مهربان خواهم بود«سيمرغ گفت 

اما . آشيان مرغان از اين پس ترا بکار نمي آيد. زمائي کنيزابلستان باز گردي و دليري و جنگ آ

هرگاه بدشواري افتادي وياري . پري از بال خود را بتو مي سپارم: يادگاري نيز از من ببر

  » .خواستي پر را درآتش بيفکن و من بيدرنگ به ياري تو خواهم شتافت
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سام از ديدن جواني .  زمين گذاشتآنگاه سيمرغ دستان را از فراز کوه برداشت و در کنار پدر بر

چنان برومند و گردن فراز آب در ديده آورد و فرزند را در برگرفت و سيمرغ را سپاس گفت و از 

  .پسر پوزش خواست

سپاه گرداگرد دستان برآمدند و تن پيل وار و بازوي توانا و قامت سرو باالي ويرا آفرين گفتند و  

 و ديگر دليران و سپاهيان به خرمي راه زابلستان پيش آنگاه سام ود ستان. شادماني کردند

  .نيز خواندند» زال زر«از آن روز دستان را چون روي و موي سپيد داشت . گرفتند
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 داستان زال و رودابه
  

   رفتن زال به کابل

سام نريمان فرمانداري .  شوريدندديوان مازندران و سرکشان گرگان بر منوچهر شاهنشاه ايران

زابلستان را به فرزند دالورش زال زر سپرد و خود براي پيکار با دشمنان منوچهر رو به دربار ايران 

  .گذاشت

روزي زال آهنگ بزم و شکار کرد و با تني چند از دليران و گروهي از سپاهيان روي بدشت و  

 کوهساري درنگ مي کرد و خواننده و هر زمان در کنار چشمه اي و دامن. هامون گداشت

  .نوازنده مي خواست و بزم مي آراست و با ياران باده مي نوشيد، تا آنکه بسرزمين کابل رسيد

. بود که باجگزار سام نريمان شاه زابلستان بود" مهراب"امير کابل مردي دلير و خردمند بنام  

ن چيره شد و بيداد بسيار کرد و نژاد مهراب به ضّحاک تازي مي رسيد که چندي بر ايرانيا

مهراب چون شنيد که فرزند سام نريمان بسرزمين کابل آمده . سرانجام بدست فريدون برافتاد

بامداد با سپاه آراسته و اسبان راهوار و غالمان چابک و هديه هاي گرانبها نزد . شادمان شد

  .زال آمد

 رامشگران خواستند و با مهراب بشادي زال او را گرم پذيرفت و فرمان داد تا بزم آراستند و 

  . برخوان نشست

جواني بلند باال و برومند و دالور ديد سرخ روي و سياه چشم و . مهراب بر زال نظر کرد

در او خيره ماند و براو آفرين خواند و با خود گفت . سپيدموي که هيبت بيل و زهره شير داشت

  . آن اوستآنکس که چنين فرزندي دارد گوئي همه جهان از 

به ياران گفت . چون مهراب از خوان برخاست، زال بروبال و قامت و باالئي چون شير نر ديد

  ».گمان ندارم که در همه کشور زيبنده تر و خوبچهره تر و برومند تر از مهراب مردي باشد«

  : هنگام بزم يکي از دليران از دختر مهراب ياد کرد و گفت 

  پس پرده او يکي دختر است 

  رويش زخورشيد روشن تر است که 

  دو چشمش بسان دو نرگس بباغ  

  مژه تيرگي برده از پر زاغ
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  اگر ماه جوئي همه روي اوست   

  وگرمشک بوئي همه موي اوست 

  بهشتي است سرتاسر آراسته   

  پر آرايش و رامش و خواسته  

همه . ر از او بازگرفتچون زال وصف دختر مهراب را شنيد مهر او در دلش رخنه کرد و آرام و قرا

  .شب در انديشه او بود و خواب برديدگانش گذر نکرد

يک روز چون مهراب به خيمه زال آمد زال او را گرم پذيرفت و نوازش کرد و گفت اگر خواهشي  

اي نامدار، مرا تنها يک آرزوست و آن اينکه بزرگي و «مهراب گفت . در دل داري از من بخواه

  ».خانه ما قدم گذاري و روزي مهمان ما باشي و ما را سربلند سازيبنده نوازي کني و به 

اي دلير، جز اين هرچه مي «زال با آنکه دلش در گرو دختر مهراب بود انديشه اي کرد و گفت  

اما پدرم سام نريمان و منوچهر شاهنشاه ايران همداستان نخواهند بود . خواستي دريغ نبود

  » .ک مهمان شوم و درآن برخوان بنشينمکه من در سراي کسي از نژاد ضحا

اما زال را خيال دختر مهراب از . مهراب غمگين شد وزال را ستايش گفت و راه خويش گرفت

  . سر بدر نمي رفت

    سيندخت و رودابه

» رودابه«و دخترش » سيندخت«پس از آنکه مهراب از خيمه گاه زال بازگشت نزد همسرش 

او را چگونه «دخت در ميان گفتار از فرزند سام جويا شد که سين. رفت و بديدار آنان شاد شد

ديدي و با او چگونه بخوان نشستي؟ در خور تخت شاهي هست و با آدميان خو گرفته و آئين 

  »دليران مي داند يا هنوز چنان است که سيمرغ پرورده بود؟

 آوري و دليري خردمند و بخشنده است و درجنگ«مهراب به ستايش زال زبان گشود که  

  : رزمجوئي او را همتا نيست

  رخش سرخ ماننده ارغوان 

  جوان سال وبيداروبختش جوان

  نهنگ بالست چون اندرون کين به 

  اژدهاست تيزچنگ اندرون زين به 

  دل شير نر دارد و زور پيل  
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  کردار درياي نيل  دو دستش به 

  چو برگاه باشد زرافشان بود

  چودرجنگ باشد سرافشان بود 

اما اين سپيدي نيز برازنده اوست و او را چهره اي .  موي سر و رويش سپيد استتنها 

رودابه دختر مهراب چون اين سخنان را شنيد رخسارش برافروخته » .مهرانگيز مي بخشد

  .گرديد و ديدار زال را آرزومند شد

  راز گفتن رودابه با نديمان 

من شب و روز «با آنان در ميان گذاشت که راز خود را . رودابه پنج نديم همراز و همدل داشت  

بايد چاره اي کنيد و مرا به . در انديشه زال و بديدار او تشنه ام و از دوري او خواب و آرام ندارم

  ».ديدار زال شادمان سازيد

نديمان نکوهش کردند که در هفت کشور به خوبروئي تو کسي نيست و جهان فريفته تواند؛  

ه مردي سپيد موي شده اي و بزرگان و ناموراني را که خواستار تواند چگونه است که تو فريفت

  »فرو گذاشته اي؟

من اگر بر ستاره . رودابه برايشان بانگ زد که سخن بيهوده مي گوئيد و انديشه خطا داريد 

عاشق باشم ماه مرا بچه کار ميآيد؟ من فريفته هنرمندي و دالوري زال شده ام، مرا با روي و 

  . با مهر او قيصر روم و خاقان چين نزد من بهائي ندارند. ري نيستموي او کا

  جز او هرگز اندر دل من مباد

  جز از وي برمن مياريد ياد  

  براومهربانم نه بر روي و موي

  ».مهرجوي بسوي هنرگشتمش  

اي ماهرو، ما همه در «نديمان چون رودابه را در مهر زال چنان استوار ديدند يک آواز گفتند  

اگر بايد جادوگري . بگو تا چه بايد کرد. صد هزار چون ما فداي يک موي تو باد. رمان توايمف

بياموزيم و زال را نزد تو آريم چنين خواهيم کرد و اگر بايد جان در اين راه بگذاريم از چون تو 

  ».خداوندگاري دريغ نيست

  چاره ساختن نديمان 

 تن جامه دلربا به تن کردند و به جانب لشکرگاه زال آنگاه نديمان تدبيري انديشيدند و هر پنج  

نديمان به کنار رودي رسيدند که . ماه فروردين بود و دست به سبزه و گل آراسته. روان شدند
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چون برابر خرگاه زال رسيدند . خرامان گل چيدن آغاز کردند. زال برطرف ديگر آن خيمه داشت

اينان نديمان دختر مهراب «گفتند » پرستان کيستند؟اين گل « پرسيد. ديده پهلوان برآنها افتاد

  ».اند که هر روز براي گل چيدن به کنار رود مي آيند

تير و کمان طلبيد و خادمي همراه . زال را شوري در سر پديد آمد و قرار از کفش بيرون رفت 

ي بهانه مي زال در پ. نديمان رودابه آن سوي رود بودند. خود کرد و پياده به کنار رود خراميد

  . گشت تا با آنان سخن بگويد و از حال رودابه آگاه شود

مرغ از آب . زال تير در کمان گذاشت و بانگ بر مرغ زد. در اين هنگام مرغي برآب نشست

. زال تير بر او زد و مرغ بي جان نزديک نديمان بر زمين افتاد. برخاست و به طرف نديمان رفت

نديمان چون بنده زال بديشان رسيد .  برود و مرغ را بياوردزال خادم را گفت تا بسوي ديگر

جوان » اين تيرافگن کيست که ما به برزوباالي او هرگز کسي نديده ايم؟«پرسش گرفتند که 

در جهان کسي به نيرو و شکوه او . آرام، که اين نامدار زال زر فرزند سام دالور است«گفت 

  ».نيست و کسي از او خوبروي تر نديده است

مهراب دختري دارد که در خوبروئي از ماه و خورشيد . چنين نيست«بزرگ نديمان خنده زد که  

اين دو آزاده در خور يکديگرند، که يکي پهلوان جهان «آنگاه آرام به جوان گفت » .برتر است

  .است و آن ديگر خبروي زمان

  سزاباشدو سخت در خور بود  

  » .که رودابه با زال همسر بود

مرغ را » .پيمان شوند از اين بهتر چه خواهد بود که ماه و خورشيد هم«اد شد و گفت جوان ش

  .برداشت و نزد زال باز آمد و آنچه از نديمان شنيده بود با وي باز گفت

نديمان گفتند اگر سخني . زال خّرم شد و فرمان داد تا نديمان رودابه را گوهر و خلعت دادند 

زال نزد ايشان خراميد و از رودابه جويا شد و از چهره و قامت و . دهست پهلوان بايد با ما بگوي

نديمان چون . از وصف ايشان مهر رودابه در دل زال استوار تر شد. خوي و خرد او پرسش کرد

ما با بانو خويش سخن خواهيم گفت و دل او را بر «پهلوان را چنان خواستار يافتند گفتند 

وان بايد شب هنگام به کاخ رودابه بخرامد و ديده بديدار ماهرو پهل. پهلوان مهربان خواهيم کرد

  ».روشن کند

   رفتن زال نزد رودابه 

چون شب رسيد رودابه نهاني به کاخي آراسته . نديمان باز گشتند و رودابه را مژده آوردند

شم به درآمد و خادمي نزد زال فرستاد تا او را به کاخ راهنما باشد و خود به بام خانه رفت و چ

  .راه پهلوان دوخت
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زال . چون زال دالور از دور پديدار شد رودابه گرم آواز داد و او را درود گفت و ستايش کرد 

  . رودابه را درود گفت و مهر خود آشکار کرد. خورشيدي تابان بربام ديد و دلش از شادي طپيد

. ال بگيرد و به بام برآيدرودابه گسيوان را فرو ريخت و از زلف خود کمند ساخت و فروهشت تا ز

آنگاه » .مباد که من زلف مشک بوي ترا کمند کنم«زال برگيسوان رودابه بوسه داد و گفت 

کمندي از خادم خود گرفت و بر کنگره ايوان انداخت و چابک به بام برآمد و رودابه را در برگرفت 

اما چکنم .  خواهمبه همسري نمي من دوستدار توام و جز تو کسي را«و نوازش کرد و گفت 

که پدرم سام نريمان و شاهنشاه ايران منوچهر رضا نخواهند داد که من از نژاد ضحاک کسي 

  ».همسري بخواهم  را به

اگر ضحاک بيداد کرد ما را چه گناه؟ من «رودابه غمگين شد و آب از ديده به رخسار آورد که  

بسيار نامداران و . ه مهر تود دادمچون داستان دالوري و بزرگي و بزم و رزم ترا شنيدم دل ب

زال  ».اما من خاطر به مهر تو سپرده ام و جز تو شوئي نمي خواهم. گردنکشان خواستار منند

اي دالرام، تو غم مدار که من «سرانجام گفت . ديده مهرپرور بر رودابه دوخت و در انديشه رفت

تا دل سام و منوچهر را از کين پيش يزدان نيايش خواهم کرد و از خداوند پاک خواهم خواست 

  ».شهريار ايران بزرگ و بخشنده است و بر ما ستم نخواهد کرد. بشويد و بر تو مهربان کند

رودابه سپاس گفت و سوگند خورد که در جهان همسري جز زال نپذيرد و دل به مهر کسي  

 و يکديگر را بدرود دو آزاد هم پيمان شدند و سوگند مهر و پيوند استوار کردند. جز او نسپارد

  .گفتند و زال به لشکرگاه خود باز رفت

  راي زدن زال با موبدان 

مي دانست که پدرش . زال همواره در انديشه رودابه بود و آني از خيال او غافل نمي شد  

  . سام و شاهنشاه ايران منوچهر با همسري او با دختر مهراب همداستان نخواهند شد

يشه چاره اي کس فرستاد و مؤبدان و دانايان و خردمندان را نزد خود چون روز ديگر شد در اند

دادار جهان همسر گرفتن را «خواند و سخن آغاز کرد و راز دل را با آنان در ميان گذاشت و گفت 

دريغ است که . دستور و آئين آدميان کرد تا از آنان فرزندان پديد آيند و جهان آباد و برقرار بماند

اکنون راي . ان و زال زر را فرزندي نباشد و شيوه پهلواني و دالوري پايدار نماندنژاد سام نريم

من اين است که رودابه دختر مهراب را به زني بخواهم که مهرش را در دل دارم و از او خوبروي 

  ».شما در اين باره چه مي گوئيد. تر و آزاده تر نمي شناسم

چه مي دانستند مهراب از خاندان ضحاک است و . دموبدان خاموش ماندند و سر به زير افکندن 

  .سام و منوچهر بر اين همسري همداستان نخواهند شد

ميدانم که مرا در خاطر به اين انديشه نکوهش مي کنيد، «زال دوباره سخن آغاز کرد و گفت  

اهم اما من رودابه را چنان نيکو يافته ام که از او جدا نمي توانم زيست و بي او شادمان نخو

اگر چنين کرديد . بايد راهي بجوئيد ومرا در اين مقصود ياري کنيد. دلم در گرو محبت اوست. بود

  » .بشما چندان نيکي خواهم کرد که هيچ مهتري با کهتران خود نکرده باشد
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اي نامدار، ما همه در «موبدان و دانايان که زال را در مهر رودابه چنان استوار ديدند گفتند 

از همسر خواستن ننگ نيست و مهراب هرچند . م و جز کام و آرام تو نمي خواهيمفرمان تواي

در بزرگي با تو همپايه نيست اما نامدار و دلير است و شکوه شاهان دارد و ضحاک گرچه 

چاره آنست . بيدادگر بود و بر ايرانيان ستم بسيار روا داشت اما شاهي توانا و پردستگاه بود

يمان بنويسي و آنچه در دل داري با وي بگوئي و او را با انديشه خود که نامه اي به سام نر

  » .اگر سام همداستان باشد منوچهر از راي او سرباز نخواهد زد. همراه کني

    نامه زال به سام

آنچه برمن گذشته است مي . اي نامور، آفرين خداي برتو باد«زال به سام نامه نوشت که 

وقتي از مادر زادم بي کس و بي يار در دامن کوه : ام آگاهي هداني و از ستم هائي که کشيد

رنج باد و خاک و آفتاب ديدم و از مهر پدر و آغوش مادر . افتادم و با مرغان هم زاد و توشه شدم

. آنگاه که تو در خز و پرنيان آسايش داشتي من در کوه و کمر در پي روزي بودم. دور ماندم

  . ن چاره نبودباري فرمان يزدان بود و از آ

اکنون مرا آرزوئي پيش آمده که چاره . سرانجام به من باز آمدي و مرا در دامن مهر خود گرفتي

من مهر رودابه دختر مهراب را بدل دارم و شب و روز از انديشه او آرام . آن بدست تو است

مي . حور بدين زيبائي و دآلرائي نيست. دختري آزاد و نيکومنش و خوب چهره است. ندارم

راي پدر نامدار چيست؟ به ياد . خواهم او را چنانکه کيش و آئين ماست به همسري بگزينم

داري که وقتي مرا از کوه باز آوردي در برابر گروه بزرگان و پهلوانان و موبدان پيمان کردي که 

هيچ آرزوئي را از من دريغ نداري؟ اکنون آرزوي من اينست و نيک ميداني که پيمان شکستن، 

  ».آئين مردان نيست

   

  پاسخ سام

چگونه مي توانست . سام چون نامه زال را ديد و آرزوي فرزند را دانست سرد شد و خيره ماند  

بر پيوندي ميان خاندان خود که از فريدون نژاد داشت با خاندان ضحاک همداستان شود؟ دلش 

کسي را که . را پديد آوردسرانجام زال گوهر خود «از آرزوي زال پرانديشه شد و با خود گفت 

  » .مرغ در کوهسار پرورده باشد کام جستنش چنين است

اگر فرزند را باز دارم پيمان «غمين از شکارگاه به خانه باز آمد و خاطرش پرانديشه بود که 

شکسته ام و اگر همداستان باشم زهر و نوش را چگونه مي توان درهم آميخت؟ از اين مرغ 

چگونه فرزندي پديد خواهد آمد و شاهي زابلستان بدست که خواهد پرورده و آن ديوزاده 

  » افتاد؟

چون روز برآمد موبدان و دانايان و اخترشناسان را پيش خواند و . آزرده و اندوهناک به بستر رفت

چگونه مي توان دو گوهر جدا چون آب «داستان زال و رودابه را با آنان در ميان گذاشت و گفت 
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آورد و ميان خاندان فريدون و ضحاک پيوند انداخت؟ در ستارگان بنگريد و طالع و آتش را فراهم 

  » .فرزندم زال را باز نمائيد و ببينيد دست تقدير برخاندان ما چه نوشته است

سرانجام شادان و خندان پيش آمدند و مژده . اخترشناسان روزي دراز در اين کار بسر بردند

از اين دو تن فرزندي دالور زاده خواهد . رزند سام فرخنده استآوردند که پيوند دختر مهراب و ف

شد که جهاني را فرمانبر تيغ خود خواهد کرد و شاهنشاه را فرمانبردار و نگاهبان خواهد بود؛ 

دشمنان ايرانشهر . پي بدانديشان را از خاک ايران خواهد بريد و سر تورانيان را ببند خواهد آورد

  : م پهلوانان درجهان به او بلند آوازه خواهد شدرا کيفر خواهد داد و نا

  بدو باشد ايرانيان را اميد

  از او پهلوان را خرام و نويد 

  خنک پادشاهي بهنگام اوي 

  زمانه بشاهي برد نام اوي  

  زمين ايران هندوچه وچه روم چه 

  نويسند همه نام او برنگين  

 دينار داد و فرستاده زال را پيش خواند و سام از گفتار اخترشناسان شاد شد و آنان را درهم و 

به فرزند شيرافکنم بگوي که هرچند چنين آرزوئي از تو چشم نداشتم، ليک چون با تو «گفت 

اما بايد از . پيمان کرده ام که هيچ خواهشي را از تو دريغ نگويم به خشنودي تو خشنودم

خواهم شتافت تا راي او را باز من هم امشب از کارزار بدرگاه شهريار . شهريار فرمان برسد

  » .جويم

  آگاه شدن سيندخت از کار رودابه

وقتي . ميان زال و رودابه زني زيرک و سخنگوي واسطه بود که پيام آن دو را بيکديگر ميرساند 

. فرستاده از نزد سام باز آمد زال او را نزد رودابه فرستاد تا مژده رضاي پدر را به او برساند

شد و به اين مژده زن چاره گر را گرامي داشت و گوهر و جامه گرانبها بخشيد، رودابه شادمان 

  .انگشتري گرانبها نيز به وي داد تا با پيام و درود به زال برساند

. زن چاره گر وقتي از ايوان رودابه بيرون مي رفت چشم سيندخت مادر رودابه بر او افتاد 

  ه مي کني؟ بدگمان شد و پرسش گرفت که کيستي و اينجا چ

. جامه و گوهر به خانه مهتران براي فروش مي برم. من زني بي آزارم«زن بيمناک شد و گفت 

سيندخت » .نزد وي بردم و اکنون باز مي گردم. دختر شاه کابل پيرايه اي گرانبها خواسته بود

» . دادبها را فردا خواهد«زن درماند و گفت » بهائي که رودابه به تو داده است کجاست؟«گفت 

سيندخت بدگمانيش نيرو گرفت و زن را باز جست و جامه و انگشتر را که رودابه به او داده بود 
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بديد و بشناخت و برآشفت و زن را برو در افکند و سخت بکوفت و خشمگين نزد رودابه رفت و 

و اي فرزند، اين چه شيوه است که پيش گرفته اي؟ همه عمر بر تو مهر ورزيدم و هر آرز«گفت 

که داشتي برآوردم و تو راز از من نهان مي کني؟ اين زن کيست و به چه مقصود نزد تو مي 

آيد؟ انگشتر براي کدام مرد فرستاده اي؟ تو از نژاد شاهاني و از تو زيباتر و خوب روتر نيست، 

  » چرا در انديشه نام خود نيستي و مادر را چنين به غم مي نشاني؟

اي گرانمايه مادر، پاي بند مهر « اشک از ديده بر رخسار ريخت و گفت رودابه سر به زير افکند و

آن زمان که سپهبد از زابل به کابل آمد فريفته دليري و بزرگي او شدم و بي او آرام . زال زرم

زال مرا به . با يکديگر نشستيم و پيمان بستيم اما سخن جز يه داد و آئين نگفتيم. ندارم

سام نخست آزرده شد اما سرانجام به . ي نزد سام گسيل کردهمسري خواست و فرستاده ا

اين زن مژده اين شادماني را آورده بود و انگشتر را به شکرانه اين مژده . کام فرزند رضا داد

  » .براي زال مي فرستادم

فرزند، اين کار «سرانجام گفت . سيندخت چون راز دختر را شنيد خيره ماند و خاموش شد

زال دليري نامدار و فرزند سام بزرگ پهلوانان ايران است و از خاندان نريمان . کاري خرد نيست

اما . اگر به وي دل داده اي بر تو گناهي نيست. بزرگ و بخشنده و خردمند است. دالور است

شاه ايران اگر اين راز را بداند خشمش دامن خاندان ما را خواهد گرفت و کابل را با خاک 

بهتر است از اين . ميان خاندان فريدون و ضحاک کينه ديرين استيکسان خواهد کرد، چه 

  » .انديشه درگذري و برآنچه شدني نيست دل خوش نکني

آنگاه سيندخت زن چاره گر را نوازش کرد و روانه ساخت و از او خواست تا اين راز را پوشيده 

  . بدارد و خود پس از تيمار رودابه آزرده و گريان به بستر رفت

   فتن مهرابخشم گر

چه روي داده که «گفت . شب که مهراب به کاخ خويش آمد سيندخت را غمناک و آشفته ديد 

  » ترا چنين آشفته مي بينم؟

از اين کاخ آباد و سپاه آراسته و دوستان . دلم از انديشه روزگار پرخون است«سيندخت گفت 

به مهر پرورديم و به پاي يکدل و شادي و رامش ماچه خواهد ماند؟ نهالي به شوق کاشتيم و 

هنوز دمي در سايه اش نيارميده ايم که . آن رنج فراوان برديم تا به بار آمد و سايه گستر شد

ازين انديشه . به خاک مي آيد و در دست ما از آن همه رنج و آرزو و اميد چيزي نمي ماند

  » .ام کار ما چيستمي بينم که هيچ چيز پايدار نيست و نمي دانم انج. خاطرم پر اندوه است

پيش از ما نيز آنان . آري، شيوه روزگار اينست«مهراب از اين سخنان درشگفتي شد و گفت 

يکي مي آيد و . جهان سراي پايدار نيست. که کاخ و دستگاه داشتند به همين راه رفتند

ن بوده از ديرباز چني. اما اين سخن تازه ينست. با تقدير پيکار نمي توان کرد. ديگري مي گذرد

  » چه شده که امشب در اين انديشه افتاده اي؟. است
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به اشاره سخن گفتم مگر راز را «سيندخت سر به زير افکند و اشک از ديده فرو ريخت و گفت 

فرزند سام در راه رودابه همه گونه دام . اما چگونه مي توانم رازي از تو بپوشم. برتو نگشايم

هرچه پندش دادم . کشيده و رودابه بي روي زال آرام نداردگسترده و دل او را در گرو مهر خود 

  » .همه سخن از مهر زال مي گويد. سودي نکرد

رودابه نام و ننگ «مهراب ناگهان به پاي خاست و دست بر شمشير کرد و لرزان بانگ برآورد که 

هم . نمي شناسد و نهاني با کسان هم پيمان مي شود و آبروي خاندان ما را برباد مي دهد

اندکي به پاي و «سيندخت بر دامنش آويخت که » .اکنون خون او را برخاک خواهم ريخت

  ».سخن بشنو آنگاه هرچه مي خواهي بکن، اما خون بي گناهي را برخاک مريز

کاش رودابه را چون زاده شد در خاک کرده «مهراب او را بسوئي افگند و خروش برآورد که  

اگر سام و منوچهر بدانند که . ان دل نبندد و ما را چنين گزند نرساندبودم تا امروز بر پيوند بيگانگ

زال به دختري از خاندان ضحاک دل بسته يک نفر در اين بوم و بر زنده نخواهند گذاشت و دمار 

  » .از روزگار ما برخواهند آورد

ار روي بيم مدار که سام از اين راز آگاهي يافته است و براي چاره ک«سيندخت به شتاب گفت 

  » .به دربار منوچهر گداشته

چگونه مي . اي زن ، سخن درست بگو و چيزي پنهان مکن«مهراب خيره ماند و سپس گفت 

توان باور داشت که سام، سرور پهلوانان، براين آرزو همداستان شود؟ اگر گزند سام و منوچهر 

ان از خشم شاهنشاه اما چگونه مي تو. نباشد در جهان از زال دامادي بهتر نمي توان يافت

  » ايمن بود؟

آري، اين راز بر سام گشاده . اي شوي نامدار، هرگز با تو جز راست نگفته ام«سيندخت گفت 

مگر فريدون دختران شاه يمن را براي . است و بسا که شاهنشاه نيز همداستان شود

  » فرزندانش به زني نخواست؟

  ».تا رودابه نزد من آيدگفت بگوي . اما مهراب خشمگين بود و آرام نمي شد

نخست پيمان کن که او را گزند نخواهي زد و «گفت . سيندخت بيمناک شد مبادا او را آزار کند 

  . مهراب ناگزير پذيرفت» .تندرست به من بازخواهي داد تا او را بخوانم

رودابه سر برافراخت » .پدر آگاه شد اما از خونت درگذشت«سيندخت مژده به رودابه برد که 

مهراب از خشم . آنگاه دلير پيش پدر رفت» . از راستي بيم ندارم و بر مهر زال استوارم«که 

رودابه چون عتاب پدر را شنيد دم . بانگ برداشت و درشتي کرد و سقط گفت. برافروخته بود

  . فرو بست و مژه برهم گذاشت و آب از ديده روان کرد و آزرده و ناالن به ايوان خود باز آمد

   شدن منوچهرآگاه 
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شاهنشاه گره بر ابروان . خبر به منوچهر رسيد که فرزند سام دل به دختر مهراب داده است

ساليان دراز فريدون و خاندانش در کوتاه کردن دست ضحاکيان «انداخت و با خود انديشيد که 

ان اينک اگر ميان خاندان سام و مهراب پيوندي افتد از فرجام آن چگونه مي تو. کوشيده اند

ايمن بود؟ بسا که فرزند زال به مادر گرايد و هواي شهرياري در سرش افتد و مدعي تاج و 

بهتر آنست که در چاره اين کار بکوشم و زال را از چنين . تخت شود و کشور را پرآشوب کند

  ».پيوندي باز دارم

ر منوچهر باز مي در اين هنگام سام از جنگ با ديوان مازندران و نافرمانان گرگان به عزم ديدا 

منوچهر قرزند خود نوذر را با بزرگان درگاه و سپاهي با شکوه به پيشواز او فرستاد تا او . گشت

وفتي سام فرود آمد منوچهر او را گرامي داشت و نزد خود برتخت نشاند و از . را به بارگاه آرند

نگ ها و چيرگي هاي سام داستان ج. رنج راه و پيروزي هاي وي در ديلمان و مازندران پرسيد

. خود و شکست و پريشاني دشمنان و کشته شدن کرکوي از خاندان ضحاک را همه باز گفت

  .منوچهر او را بسيار به نواخت و به دالوري و هنرمندي ستايش کرد

سام مي خواست سخن از زال و رودابه در ميان آورد و چون دل شاه به کرده او شاد بود  

اکنون که دشمنان ايران را در مازندران و «ر پيشدستي کرد و گفت آرزوئي بخواهد که منوچه

گرگان پست کردي و دست ضحاک زادگان را کوتاه ساختي هنگام آنست که لشکر به کابل و 

هندوستان بري و مهراب را نيز که از خاندان ضحاک مانده است از ميان برداري و کابلستان را 

  » . ما را از اين رهگذر آسوده سازيبه بخت شاهنشاه در تصرف آوري و خاطر

ناچار نماز برد و زمين . از فرمان شاه چاره نبود. سخن در گلوي سام شکست و خاموش ماند

آنگاه با سپاهي گران . اکنون که راي شاه جهاندار براين است چنين مي کنم«بوسيد و گفت 

  ».روي به سيستان گذاشت

  شکوه زال 

خاندان . شهر به جوش آمد و از مردمان خروش برخاست. فتنددر کابل از آهنگ شاه خبر يا  

شکوه پيش زال بردند که اين چه . مهراب را نوميدي گرفت و رودابه آب از ديده روان ساخت

با چهره اي دژم و دلي پرانديشه از کابل بسوي لشکر . بيداد است؟ زال آشفته و پرخروش شد

  . پدر تاخت

زال با دلي پر از شکوه و اندوه از در درآمد و زمين را .  فرستادپدر سران سپاه را به پيشواز او

در همه . اي پهلوان بيدار دل همواره پاينده باشي«بوسه داد و بر سام يل آفرين خواند و گفت 

. مردمان همه به تو شادند و من از تو ناشاد. ايرانشهر از جوانمردي و دليري تو سخن است

با کس بد نکرده . من مردي مرغ پرورده و رنج ديده ام.  از تو بيدادهمه از تو داد مي يابند و من

چون از مادر زادم مرا از وي . گناهم تنها آنست که فرزند سامم. ام و برکس بد نمي خواهم

بر رنگ سپيد و سياه خرده گرفتي و با جهان آفرين به ستيز . جدا کردي و به کوه انداختي

يزدان پاک در کارم نظر کرد و سيمرغ مرا .  پدر دور ماندمبرخاستي تا از مهر مادر و نوازش

اکنون از پهلوانان و نامداران کسي . پرورش داد تا به جواني رسيدم و نيرومند و هنرمند شدم

پيوسته فرمان ترا نگاهداشتم و . به برز و به يال و به جنگ آوري و سرافرازي با من برابر نيست
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ه دختر مهراب دل بستم که هم خوبروي است و هم فّر و از همه گيتي ب. در خدمت کوشيدم

  .شکوه بزرگي دارد

مگر در برابر مردمان پيمان . باز جز به فرمان تو نرفتم و خودسري نکردم و از تو دستور خواستم 

نکردي که مرا نيازاري و هيچ آرزوئي از من باز نداري؟ اکنون که آرزوئي خواستم از مازندران و 

پاه به پيکار آمدي؟ آمدي تا کاخ آرزوي مرا ويران کني؟ همين گونه داد مرا مي گرگساران با س

. دهي و پيمان نگاه مي داري؟ من اينک بنده فرمان توام و اگر خشم گيري تن و جانم تراست

با من هرچه خواهي بکن اما با آزار . بفرما تا مرا با اّره بدو نيم کنند اما سخن از کابل نگويند

بگو تا سر از تن من . تا من زنده ام به مهراب گزندي نخواهد رسيد. داستان نيستمکابليان هم

  ».بردارند آنگاه آهنگ کابل کن

اي فرزند دلير، «عاقبت سر برداشت و پاسخ داد که . سام در انديشه فرو رفت و خاموش ماند 

ن کردم که هر آرزو پيما. سخن درست مي گوئي با تو آئين مهر بجا نياوردم و به راه بيداد رفتم

اکنون غمگين مباش و گره . اما فرمان شاه بود و جز فرمان بردن چاره نبود. که خواستي برآورم

از ابروان بگشاي تا در کار تو چاره اي بينديشم، مگر شهريار را با تو مهربان سازم و دلش را به 

  ».راه آورم

  نامه سام به منوچهر 

شهريارا، « و فرمود تا نامه اي به شاهنشاه نوشتند که آنگاه سام نويسنده را پيش خواند 

در اين ساليان به بخت شاهنشاه . صدو بيست سال است که بنده وار در خدمت ايستاده ام

دشمنان ايرانشهر را هرجا يافتم به گرز گران کوفتم و . شهرها گشودم و لشکرها شکستم

چ و گردافکن و شيردل، روزگار به ياد پهلواني چون من، عنان پي. بدخواهان ملک را پست کردم

ديوان مازندران را که از فرمان شهريار پيچيدند در هم شکستم و آه از نهاد گردنکشان . نداشت

  .گرگان برآوردم

اگر من در فرمان نبودم اژدهائي را که از کشف رود برآمد که چاره مي کرد؟ دل جهاني از او پر  

نهنگ دژم را از آب و عقاب تيز پر را از هوا .  در امان نبودندپرنده و درنده از آسيبش. هراس بود

به بخت شهريار گرزبر گرفتم و . چه بسيار از چارپايان و مردمان را درکام برد. به چنگ مي گرفت

نزديک اژدها که رفتم . هرکه دانست مرگم را آشکار ديد و مرا بدرود کرد. به پيکار اژدها رفتم

زبانش . چون مرا ديد چنان بانگ زد که جهان لرزان شد. کنار داشتمگوئي دريائي از آتش در 

تير . به ياري يزدان بيم بدل راه ندادم. چون درختي سياه از کام بيرون ريخته و بر راه افتاده بود

خدنگي که از الماس پيکان داشت به کمان نهادم و رها کردم و يک سوي زبانش را به کام 

. گذاشتم و برکام او زدم و سوي ديگر زبان را نيز به کام وي دوختمتير ديگر در کمان . دوختم

خون از جگرش جوشيد و به خود . تير سوم را برگلويش فرو بردم. برخود پيچيد و ناالن شد

گرز گاوسر را برکشيدم و اسب پيلتن را از جاي برانگيختم و به نيروي يزدان .پيچيد و نزديک آمد

سرش از مغز تهي شد و . وفتم که گوئي کوه بر وي فرود آمدو بخت شهريار چنان بر سرش ک

جهاني برمن آفرين گفتند و از آن پس جهان . زهرش چون رود روان گرديد و دم و دود برخاست

  . آرام گرفت و مردمان آسوده شدند
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از دالوري . چون باز آمدم جوشن برتنم پاره پاره بود و چندين گاه از زهر اژدها زيان مي ديدم

خود ميداني با دشمنان تو در مازندران و ديلمان چه . ي ديگر که در شهرها نمودم نمي گويمها

هرجا اسبم پاي نهاد دل نره شيران گسسته شد و . کردم و به روزگار نا سپاسان چه آوردم

  . هرجا تيغ آختم سر دشمنان برخاک ريخت

هرگز از زادبوم خود .  کارزار بوددر اين ساليان دراز پيوسته بسترم زين اسب و آرامگاهم ميدان

  .ياد نکردم و همه جا به پيروزي شاه دلخوش بودم و جز شادي وي نجستم

شادم که عمر . اکنون اي شهريار بر سرم گرد پيري نشسته و قامت افراخته ام دوتائي گرفته 

 جهان .اکنون نوبت فرزندم زال لست. را در فرمان شاهنشاه بسر بردم و در هواي او پير شدم

پهلواني را به وي سپردم تا آنچه من کردم از اين پس او کند و دل شهريار را به هنرمندي و 

دالوري و دشمن کشي شاد سازد، که دلير و هنرور و مردافگن است و دلش از مهر شاه 

  . آگنده است

به خدمت مي آيد تا زمين ببوسد و به ديدار شاهنشاه شادان شود و . زال را آرزوئي است

در ميان گروه پيمان کردم که . شهريار از پيمان من با زال آگاه است. آرزوي خويش را بخواهد

 چون به فرمان شاهنشاه آهنگ کابل نمودم پريشان و دادخواه نزد .هر آرزو که داشت برآورم

دلش در گرو مهر رودابه . من آمد که اگر مرا به دو نيم کني بهتر است که روي به کابل گذاري

او را رهسپار درگاه کردم تا خود رنج درون را باز . دختر مهراب است و بي او خواب و آرام ندارد

شهريار . مرا حاجت گفتار نيست. کند که از بزرگواران در خور استشاهنشاه با وي آن . گويد

نخواهد که بندگان درگاهش پيمان بشکنند و پيمانداران را بيازارند، که مرا در جهان همين يک 

  » .شاه ايران پاينبده باد. فرزند است و جز وي يار و غمگساري ندارم

  خشم گرفتن مهراب

 و سپاهش آگاه شد بر سيندخت و رودابه خشم گرفت که از آن سوي مهراب که از کار سام 

اکنون منوچهر سپاه به ويران ساختن کابل . راي بيهوده زديد و کشور مرا در کام شير انداختيد

چاره آنست که شما را . کيست که در برابر سام پايداري کند؟ همه تباه شديم. فرستاده است

 خشم منوچهر فرونشيند و از ويران ساختن کابل بر سر بازار به شمشير سر از تن جدا کنم تا

  » .باز ايستد و جان و مال مردم از خطر تباهي برهد

دست در دامان مهراب زد که يک سخن از من بشنو و . سيندخت زني بيدار دل و نيک تدبير بود

ر اکنون کاري دشوار پيش آمده و تن و جان و بوم و بر ما در خط. آنگاه اگر خواهي ما را بکش

در گنج را باز کن و گوهر بيفشان و مرا اجازت ده تا پيش کش هاي گرانبها بردارم و . افتاده

  » .پوشيده نزد سام روم و چاره جو شوم و دل او را نرم کنم و کابل را از خشم شاه برهانم

کليد گنج را بردار و هرچه . جان ما در خطر است، گنج و خواسته را بهائي نيست«مهراب گفت 

سيندخت از مهراب پيمان گرفت که تا بازگشتن او برجان رودابه گزندي » .خواهي بکنمي 

نرساند و خود با گنج و خواسته وزر و گوهر بسيار و سي اسب تازي و سي اسب پارسي و 

شصت جام زر ير از مشک و کافور و ياقوت و پيروزه و صد اشتر سرخ موي و صد اشتر راهوار و 
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ختي از زر ناب و بسياري هديه هاي گرانبهاي ديگر رهسار درگاه سام تاجي پرگوهرشاهوار و ت

  . شد

   گفتگوي سام و سيندخت

سام بار . به سام آگهي دادند که فرستاده اي با گنج و خواسته فراوان از کابل رسيده است

از مهراب شاه کابل پيام و هديه آورده «داد و سيندخت بسرا پرده درآمد و زمين بوسيد و گفت 

سام نظر کرد و ديد تا دو ميل غالمان و اسبان و شتران و پيالن و گنج و خواسته مهراب . ما

اگر هديه از مهراب بپذيرد منوچهر خشمگين خواهد شد که او را . فرو ماند که تا چه کند. است

اگر نپذيرد فرزندش آزرده . به گرفتن کابل فرستاده است و وي از دشمن ارمغان مي پذيرد

  .  و باز پيمان ديرين را به ياد وي خواهد آوردخواهد شد

و اين هديه و خواسته همه را به گنجور زال زر » اسبان و غالمان«عاقبت سر برآورد و گفت 

اي «آنگاه زبان گشاد که . سيندخت شاد شد و گفت تا بر پاي سام گوهر افشاندند. بسپاريد

سر بزرگان در فرمان تو است و فرمانت بر . پهلوان، درجهان کسي را با تو ياراي پايداري نيست

اما اگر مهراب گنهکار بود مردم کابل را چه گناه که آهنگ جنگ ايشان کرده . جهاني رواست

اي؟ کابليان همه دوستدار و هواخواه تواند و به شادي تو زنده اند و خاک پايت را برديده مي 

آفريد انديشه کن و خون بي گناهان را از خداوندي که ماه و آفتاب و مرگ و زندگي را . سايند

  » .برخاک مريز

چگونه است که مهراب با اين همه «سام از سخنداني فرستاده در شگفت شد و انديشيد 

اي زن، آنچه مي پرسم به راستي «گفت » مردان و دليران زني را نزد او فرستاده است؟

هوش و فرهنگ و خرد و ديدار رودابه در » تو کيستي و با مهراب چه نسبت داري؟. پاسخ بده

  » .به چه پايه است و زال چگونه بر وي دل بسته است؟

سام او را » .اي نامور، مرا به جان زينهار بده تا آنچه خواستي آشکارا بگويم«سيندخت گفت 

جهان پهلوانا، من سيندخت همسر «آنگاه سيندخت راز خود را آشکار کرد که . زينهار داد

در کاخ مهراب ما همه ستايشگر و آفرين گوي توايم و . ه و از خاندان ضحاکممهراب و مادر روداب

اگر ما گنهکار و . اکنون نزد تو آمده ام تا بدانم هواي تو چيست. دل به مهر تو آگنده داريم

اگر کشتني ام . بدگوهريم و درخور پيوند شاهان نيستيم من اينک مستمند نزد تو ايستاده ام

اما بيگناهان کابل را ميازار و روز آنان را تيره مکن و برجان . نجيرم در بند کنبکش و اگر در خور ز

  ».خود گناه مخر

اي گرانمايه «گفت .. شيرزتي ديد بلند باال و سرو رفتار و خردمند و روشندل. سام ديد بر کرد 

ويش زن، خاطر آسوده دار که تو و خاندان تو در امان منيد و با پيوند دختر تو و فرزند خ

اکنون نيز در چاره . نامه به شاهنشاه نوشته ام و در خواسته ام تا کام ما را برآورد. همداستانم

اما اين رودابه چگونه پريوشي است که . شما نگراني به دل راه مدهيد. اين کار خواهم کوشيد

  » .ال چگونه استاو را به من نيز بنما تا بدانم به ديدار و با. دل زال دالور را چنين در بند کشيده
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پهلوان بزرگي کند و با ياران و سپاهيان به خانه «سيندخت از سخن سام شادان شد و گفت 

اگر پهلوان به کابل آيد . ما خرامد و ما را سرافراز کند و رودابه را نيز به ديدار خود شاد سازد

  .همه شهر را بنده و پرستنده خود خواهد يافت

هنگامي که فرمان شاه . ه اين کام تو نيز برآورده خواهد شدغم مدار ک«سام خنديد و گفت  

  » .برسد با بزرگان و سران سپاه و نامداران زابل به کاخ تو ميهمان خواهيم آمد

  . سيندخت خرم و شگفته با نويد نزد مهراب بازگشت

  زال در بارگاه منوچهر

ان براسب نشست و بدرگا از آن سوي، چون نامه سام نوشته شد زال آنرا تيز برگرفت و شتاب 

چون از آمدنش آگاهي رسيد گروهي از بزرگان درگاه و پهلوانان و نامداران به . منوچهر تاخت

زال زمين ببوسيد و بر . استقبال او شتافتند و با فّر و شکوه بسيار به بارگاهش آوردند

  . شاهنشاه آفرين خواند و نامه سام را به وي سپرد

ت و گرم بپرسيد و فرمود تا رويش را از خاک راه ستردند و بر او مشک منوچهر او را گرامي داش

اي دالور، رنج ما را «چون از نامه سام و آرزوي زال آگاه شد خنديد و گفت . و عنبر افشاندند

اما هرچند به آرزوي تو خشنود نيستم از آنچه سام پير . افزون کردي و آرزوي دشوار خواستي

 چند نزد ما بپاي تا در کار تو با موبدان و دانايان راي زنيم و کام ترا تو يک. بخواهد دريغ نيست

آنگاه خوان گستردند و بزمي شاهانه ساختند و شاهنشاه با بزرگان درگاه مي » .برآوريم

  . برگرفتند و به شادي نشستند

 فرجام زال روز ديگر منوچهر فرمان داد تا دانايان و اخترشناسان در کار ستارگان ژرف بنگرند و از

سرانجام خّرم و . اختر شناسان سه روز در اين کار بسر بردند. و رودابه وي را آگاه کنند

از اين دو . شادمان باز آمدند که از اختران پيداست که فرجام اين پيوند خشنودي شهريار است

بر فرزندي خواهد آمد که دل شير و نيروي پيل خواهد داشت و پي دشمنان ايران را از بيخ 

  .خواهد کند

  يکي برز باال بود زورمند 

  هه شير گيرد بّخم کمند  

  عقاب از بر ترک او نگذرد 

  سران ومهان رابکس نشمرد 

  برآتش يکي گور بريان کند

  هوا رابه شمشير گريان کند 
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  کمر بسته شهرياران بود 

  به ايران پناه سواران بود 

ن و خردمندان گرد آيند و زال را در هوش و منوچهر از شادي شگفته شد و فرمان داد تا موبدا 

  . دانائي و فرهنگ بيازمايند

   آزمودن زال

چون موبدان آماده شدند شاهنشاه براي آزمودن زال بار داد و زال در برابر موبدان بنشست تا 

يکي از موبدان . پرسش هاي ايشان را پاسخ گويد و خردمندي خود را آشکار کند

  » راز آن چيست؟. ب ديدم که هريک سي شاخه داشتدوازده درخت شادا«پرسيد

هريک . دو اسب تيز تک ديدم، يکي چون برف سپيد و ديگري چون قير سياه«موبد ديگر گفت 

  » راز آن چيست؟. از پي ديگري مي تاخت اما هيچيک بديگري نمي رسيد

و تر و مرغزاري سر سبز و خّرم ديدم که مردي با داسي تيز در آن مي آمد «ديگري گفت 

  » راز آن چيست؟. خشکش را با هم درو مي کرد و زاري و البه در او کارگر نمي افتاد

. دو سرو بلند ديدم که از دريا سر کشيده بودند و برآنها مرغي آشيانه داشت«موبد ديگر گفت 

چون بر سروي مي نشست آن سرو شگفته مي . روز بر يکي مي نشست و شام بر ديگري

  ».ست آن سرو پژمرده مي شد و خشک و بي برگ مي ماندشد و چون برمي خا

مردمان از آن . شهرستاني آباد و آراسته ديدم که در کنارش خارستاني بود«ديگري گفت  

ناگاه فريادي برمي خاست و . شهرستان ياد نمي کردند و در خارستان منزل مي گزيدند

  »ا راز اين سخنان چيست؟اکنون ما را بگوي ت. مردمان نيازمند آن شهرستان مي شدند

آن دوازده درخت که هريک « : زال زماني در انديشه فرو رفت و سپس سربرآورد و چنين گفت 

آن دو اسب . سي شاخ دارد دوازده ماه است که هريک سي روز دارد و گردش زمان برآنهاست

دو سرو . تيزپاي سياه و سپيد شب و روزاند که در پي هم مي تازند و هرگز بهم نمي رسند

در نيمي از . شاداب که مرغي برآنها آشيان دارد نشاني از خورشيد و دو نيمه سال است

در اين نيمه مرغ خورشيد . سال، يعني در بهار و تابستان، جهان خّرمي و سرسبزي دارد

در نيمه ديگر جهان رو به سردي و خشکي دارد و پائيز و . شش مرحله از راه خود را مي پيمايد

مردي که به مرغزار در مي . ست و مرغ خورشيد شش مرحله ديگر راه را مي پيمايدزمستان ا

آيد و با داس تر و خشک را بي تفاوت درو مي کند دست اجل است که البه و زاري ما را در وي 

اثر نيست وچون زمان کسي برسد بر وي نمي بخشايد و پير و جوان و توانگر و دريوش را از 

 و اما آن شهرستان آراسته و آباد سراي جاويد است و آن خارستان .اين جهان بر مي کند

تا در اين جهانيم از سراي ديگر ياد نمي آريم و به خار و خس دنيا . جهان گذرنده ماست

دلخوشيم، اما چون هنگامه مرگ برخيزد و داس اجل به گردش درآيد ما را ياد جهان ديگر در 

  » .ز نخست در انديشه سراي جاويد نبوده ايمسر مي آيد و دريغ مي خوريم که چرا ا
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چون زال سخن به پايان آورد موبدان برخردمندي و سخن داني او آفرين خواندند و دل شهريار 

  . به گفتار او شادان شد

   هنرنمائي زال

روز ديگر چون آفتاب برزد، زال کمر بسته به نزد منوچهر آمد تا دستور بازگشتن بگيرد، چه از  

يک امروز نيز نزد ما باش تا فردا ترا چنانکه در «منوچهر خنديد و گفت . ابه بي تاب بوددوري رود

  ».خور جهان پهلوانان است نزد پدر فرستيم

آنگاه فرمان داد تا سنج و کوس را به صدا درآوردند و گردان و دليران و پهلوانان با تير و کمان و  

د تا هريک هنرمندي و دليري خويش را آشکار سپر و شمشير و نيزه و ژوبين به ميدان درآمدن

  .کنند

در ميانه . زال نيز تير و کمان برداشت و سالح برآراست و بر اسب نشست و به ميدان درآمد 

زال خدنگي در کمان گذاشت و اسب برانگيخت و تير از . ميدان درختي بسيار کهنسال بود

فرياد آفرين از .  سوي ديگر بيرون رفتتير بر تنه درخت کهنسال فرود آمد و از. شست رها کرد

  .هرسو برخاست

آنگاه زال تير و کمان فرو گذاشت و ژوبين برداشت و بر سپرداران حمله برد و به يک ضربت  

  . سپرها را از هم شکافت

براي آنکه او را بهتر بيازمايد فرمان داد تا نيزه داران . منوچهر از نيروي بازوي زال درشگفتي شد

سپس به پهلواني که از . زال به يک حمله جمع آنان را پريشان کرد. انب او پيچيدندعنان به ج

ميان ايشان دليرتر و زورمندتر بود رو کرد و تيز اسب تاخت و چون به وي رسيد جنگ 

درکمرگاهش زد و او را چابک از اسب برداشت تا برزمين بکوبد که غريو ستايش از گردن کشان 

  . اهنشاه براو آفرين خواند و وي را خلعت داد و زر و گوهر بخشيدش. و تماشاگران برخاست

  برگشتن زال نزد پدر

پيک تو رسيد و برآرزوي جهان پهلوان «آنگاه منوچهر فرمان داد تا به سام يل نامه نوشتند که  

و را آرزويش را برآورديم و ا. خردمند و دلير و پر هنر است. فرزند دالور را نيز آزموديم. آگاه شديم

  ».دست بدي از دليران دور باد و همواره شاد و کامروا باشيد. شادمان نزد پدر فرستاديم

شتابان پيکي تيزرو برگزيد و نزد پدر پيام فرستاد که . زال از شادماني سر از پا نمي شناخت 

با سران سپاه و . سام از خّرمي شگفته شد» .بدرود باش که شاهنشاه کام ما را برآورد«

آنگاه زال زمين خدمت . دو نامدار يکديگر را گرم در برگرفتند. ن درگاه به پيشواز زال رفتبزرگا

  .بوسيد و پدر را ستايش کرد و بر راي نيکش آفرين خواند
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سام فرمود تا جشن آراستند و خوان گستردند و به شادي شاهنشاه مي گرفتند و پيام به  

اينک چنانکه . پادشاه بازگشت و نويد پيوند آوردزال با فرمان «مهراب و سيندخت فرستادند که 

  ».پيمان کردم با سپاه و دستگاه به کاخ شما مهمان مي آئيم

  پيوستن زال و رودابه 

راي تو نيکو «سيندخت را پيش خواند و نوازش کرد و گفت . مهراب را گل رخسار شگفته شد  

اکنون در . د ساختيم و سرافرازي يافتيمبا خانداني بزرگ و نامدار پيون. بود وکارها به سامان آمد

گنج و خواسته را بگشاي و گوهر بيفشان و جايگاه بياراي و تختي در خور شاهان فراهم ساز 

  » .و خوانندگان و نوازندگان را بخواه تا آماده پذيرائي شاه زابلستان باشيم

سام چون ديده اش به . چيزي نگذشت که سام دلير با فرزند نامدار و سپاه آراسته فرا رسيدند

رودابه افتاد او را چون بهشتي آراسته ديد و در خوبي و زيبائيش فرو ماند و فرزند را آفرين 

  .گفت

آنگاه سام آهنگ . سي روز همه بزم و شادي بود و کسي را از طرب خواب برديده نگذشت 

  . سيستان کرد و به شادي بازگشت

اه با رودابه و سيندخت و بزرگانو دليران به زابل آنگ. زال يک هفته ديگر در کاخ مهراب ماند

شهر را آئين بستند و سام جشني بزرگ برپا کرد و به سپاس پيوند دو فرزند زر و . بازگشت

سپس زال را برتخت شاهي زابلستان نشاند و خود به فرمان شاهنشاه . گوهر برافساند

  .درفش برافراخت و آهنگ مازندران کرد
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 رستم دستان
  

   زادن رستم 

هر روز چهره . چندي از پيوند زال و رودابه نگذشته بود که رودابه بارور گرديد و پيکرش گران شد

از درد به خود مي پيچيد و . اش زردتر و اندامش فربه تر ميشد، تا آنکه زمان زادن فرا رسيد

کوشش پزشکان سود نکرد . گوئي آهن در درون داشت و يا به سنگ آگنده بود. سود نداشت

همه پريشان شدند و خبر به زال . و سرانجام يک روز رودابه از درد بيخود شد و از هوش رفت

ناگهان پر سيمرغ را به . زال با ديده پرآب به بالين رودابه آمد و همه را ناالن و گريان ديد. بردند

 گفت تا آتش افروختند و اندکي از .ياد آورد و شاد شد و به سيندخت مادر رودابه مژده چاره داد

زال غم . در همان آن هوا تيره شد و سيمرغ از آسمان فرود آمد. پر سيمرغ را بر آتش گذاشت

چه جاي غم و اندوه است و جرا شيرمردي چون «سيمرغ گفت . خود را با وي در ميان گذاشت

  .ل و نامجو خواهد آمدتو بايد آب در ديده بيارد؟ بايد شادمان باشي، چه ترا فرزندي شيرد

  که خاک پي او ببوسد هژبر  

  نيارد بسر برگذشتنش ابر

  وز آواز او چرم جنگي پلنگ  

  شودچاکچاک وبخايددوچنگ

  زآواز او اندر آيد زجاي 

  دل مرد جنگي پوالد خاي 

  بباالي سرو و به نيرو پيل 

  به انگشت خشت افگند بردوميل 

 بايد خنجري آبگون آماده کني و پزشکي بينادل و چيره اما براي آنکه فرزند برومند زاده شود 

آنگاه بگوئي رودابه را به باده مست کنند تا بيم و انديشه ازو دور شود و درد . دست را بخواني

آنگاه تهي گاه را . سپس پزشک تهيگاه مادر را بشکافد و شيربچه را از آن بيرون کشد. را نداند

گويم با مشک و شير بکوب و در سايه خشک کن و بساي و تو گياهي را که مي . از نو بدوزد

رودابه به . آن دارو شفابخش است و پر من خجسته. برجاي زخم بگذار و پر مرا نيز برآن بکش

  ».تو شادباش و ترس و اندوه را از دل دور کن. زودي از رنج خواهد رست
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ال سخنان سيمرغ همه را بکار ز. سيمرغ پري از بال خود کند و به زال سپرد و به پرواز درآمد 

برد و پزشک چيره دست هم آنگاه که سيندخت خون از ديده ميريخت کودکي تندرست و 

  : درشت اندام و بلند باال از پهلوي رودابه بيرون کشيد

  يکي بچه بد چون گوي شيرفش 

  به باال بلند و بديدار کش 

  شگقت اندرومانده بد مردوزن

  تن  که نشنيد کس بچه پيل 

و را رستم نام گذاشتند و در سراسر زابلستان و کابلستان به شادي زادن وي جشن آراستند ا 

هنگامي که خبر به سام نريمان نياي رستم رسيد از . و زر و گوهر ريختند و داد و دهش کردند

  .شادي پيام آور را در درم غرق کرد

چون .  و هنوز او را بس نبودده دايه او را شير مي داد. رستم از کودکي شيوه اي ديگر داشت 

به اندک مدتي برز و باالي مردان . از شير بازش گرفتند به اندازه پنج مرد خورش مي خورد

در هشت سالگي قامتي چون سرو افراخته داشت و چون ستاره . گرفت و پهلواني آغاز کرد

تم و دالوري سام که وصف رس. بباال و چهره و راي و فرهنگ يادآور سام يل بود. مي درخشيد

او را شنيد از مازندران با لشکر و دستگاه به ديدار او آمد و او را در کنار گرفت و آفرين گفت و 

چندين روز به شادي و باده گساري . نوازش کرد و از نيرومندي و فّر و يال او درشگفت ماند

  .نشستند تا آنگاه که سام دستان و رستم را بدرود گفت و روانه مازندران شد

يک شب رستم پس از آنکه . رستم باليد و جوان شد و در دليري و زورمندي مانندي نداشت 

ناگهان خروشي . روز را با دوستان به باده گساري بسر آورده بود در خيمه خود خفته بود

تهمتن از خواب برجست و شنيد که پيل سپيد زال از بند رها شده و به جان مردم . برخاست

نگاهبانان راه را براو گرفتند . رز نياي خود را برداشت و روبسوي پيل گذاشتبي درنگ گ. افتاده

همه ترسان از وي . رستم يکي را به مشت افگند و رو بديگران آورد. که بيم مرگ است

  : آنگاه با گرز، بند و زنجير در را درهم شکست و بسوي ژنده پيل تاخت.گريختند

  همي رفت تازان سوي ژنده پيل

  مانند درياي نيلخروشنده  

  نگه کرد کوهي خروشنده ديد 

  زمين زيراو ديگ جوشنده ديد 

  رمان ديد ازو نامداران خويش 
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  برآن سان که بيند رخ گرگ ميش 

  تهمتن يکي نعره برزد چوشير 

  نترسيد و آمد براو دلير 

  چو پيل دمنده مر او را بديد 

  به کردار کوهي بر او دويد 

  برآورد خرطوم پيل ژيان 

  دان تا به رستم رساند زيان ب 

  تهمتن يکي گرز زد برسرش 

  که خم گشت باالي که پيکرش

  بلرزيد برخود که بيستون 

  بزخمي بيفتاد خوار و زبون 

   

  دژکوه سپند

روز ديگر زال چون ازکرده رستم آگاه شد خيره ماند، چه آن ژنده پيل سخت نيرومند بود و بسا  

زال آنگاه دانست که آنکه کين . مگاه از پا درآمده بودندسپاهيان که به حمله آن پيل در رز

اي فرزند «او را نزد خود خواند و سرو روي او را بوسيد و گفت . نريمان را بستاند رستم است

پس پيش از آنکه آوازه تو بلند . دلير، تو هرچند خردسالي به مردي و جنگ آوري مانندي نداري

د آيند بايد خون نريمان، نياي خود را بخواهي و کين از شود و نامبردار شوي و دشمنان به خو

دژي بلند سر به آسمان کشيده است که حتي عقاب » کوه سپند«در . دشمنان وي بستاني

اندرون دژ پر از آب و . چهار فرسگ باال و چهار فرسنگ پهناي آنست. را نيز برآن گذر نيست

مردمش . نعمتي نيست که درآن نباشدسبزه و کشت و درخت و زر و دينار است و خواسته و 

در زمان فريدون، نياي منوچهر، سر از فرمان شاه پيچيدند و فريدون، . بي نياز و گردنکش اند

نريمان چند سال تالش کرد و بدرون دژ راه . نريمان را که سرور دليران بود به گرفتن دژ فرستاد

سام دالور به . از پاي درآوردندسرانجام سنگي از دژ فرو انداختند و نريمان را . نيافت

خونخواهي پدر لشکر به دژ کشيد و سالياني چند راه را بر دژ بست، ولي مردم دژ نيازي به 

  .بيرون نداشتند و سرانجام سام به ستوه آمد و نوميد بازگشت و به کام نرسيد
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 خود را درآن اکنون اي فرزند هنگام آنست که تو چاره اي بينديشي و تا نامت بلندآوازه نشده 

  » .دژ بيفکني و بيخ و بن آن بدانديشان را بکني

  رستم در کوه سپند

چاره آنست که تو خود را ! اي فرزند، هوش دار«زال گفت » .چنين مي کنم«رستم دالور گفت  

در دژ نمک نيست و آنجا هيچ کاالئي را . چون ساربانان بسازي و بار نمک بردار و به دژ ببري

رستم کارواني از شتر » .بدينگونه ترا به دژ راه خواهند داد. ک نمي شمارندگرامي تر از نم

برداشت و برآنها نمک بار کرد و سالح جنگ را در زير آن پنهان ساخت و تني چند از خويشان 

  .دلير خود را همراه کرد و روانه دژ شد

شادمان .  نمک بار دارندديده بان آنان را ديد و به مهتر دژ خبر برد و او کسي فرستاد و دانست 

رستم چرب زباني کرد و نمک پيشکش برد و مهتر . شد و رستم و يارانش را بدرون دژ راه داد

  . اهل دژ به گرد کاروان درآمدند و به خريد نمک سرگرم شدند. دژ را سپاسگزار خود ساخت

  : چون شب درآمد رستم با ياران خود بسوي مهتر دژ تاخت و با وي درآويخت

  ين يکي گرز زد بر سرشتهم

  بزير زمين شد تو گفتي برش  

  همه مردم دژ خبر يافتند

  سوي رزم بدخواه بشتافتند 

  زبس دار وگيرو زبس موج خون 

  توگفتي شفق زآسمان شد نگون 

  تهمتن به تبغ و به گرز و کمند  

  سران دليران سراسر بکند 

رستم بگرداگرد . رستم درآمده بودندتاروز شد شکست در مردم دژ افتاده بود و همه در فرمان 

گرز . خود چشم انداخت ديد خانه اي از سنگ خارا در دژ بنا رده و دري از آهن برآن نهاده اند

پوشيده به : ديد درون خانه بناي ديگري است. خود را فرود آورد و در آهنين را از جاي انداخت

زر در کان و گوهر در درياست درآن گرد گوئي هرچه . گنبدي، سراسر آگنده به زر و دينار و گوهر

  .آورده اند

  : بي درنگ نامه اي به پدر نامدار خود زال نوشت 

  وزو آفرين بر سپهدار زال
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  يل زابلي، پهلو بي همال  

  پناه گوان، پشت ايرانيان 

  فرازنده اختر کاويان

 تيره شب با به کوه سپند رسيدم و درآن فرود آمدم و«آنگاه پيروزي خود را باز گفت که  

جنگيان درآويختم و آنان را شکست دادم و بر دژ چيره شدم و خروارها سيم خام وزر ناب 

  »اکنون فرمان پدر چيست؟. وهزاران گونه پوشيدني و گستردني بدست من افتاد

از چون «نامه نوشتو براو آفرين خواند که . زال از مژده پيروزي رستم گوئي دوباره جوان شد 

. دشمنان را در هم شکستي و روان نريمان را شاد رکدي. بردي شايسته بودتوئي چنين ن

چون اين نامه رسيد . شتر بسيار فرستادم تا آنچه بدست آمده و گزيدني است برآنها بار کني

  » .بي درنگ بر اسب بنشين و پيش من باز گرد که بي تو اندوهگينم

 برزن را به پاس پروزيش آراستند و کوي و. رستم چنان کرد و شادان رو به سيستان گذاشت

  سنج و کوس را بنوا درآوردند، رستم به کاخ سام فرود آمد و آنگاه

  به نزديک رودابه آمد پسر 

  به خدمت نهاد از برخاک سر 

  ببوسيد مادر دو يال و برش 

  همي آفرين خواند برپيکرش  

وي نيز .  آگاهي دادندسپس نامه به سام نياي رستم نوشتند و او را نيز از پيروزي رستم

  : شادماني کرد و فرستاده را خلعت داد و نامه اي پرآفرين و ستايش نزد رستم فرستاد

  بنامه درون گفت کزنره شير 

  نباشد شگفتي که باشد دلير 

  عجب نيست از رستم نامور

  پدر» دستان«که دارد دليري چو 

  به هنگام گردي وگند آوري 

  همي شير خواهد ازو ياوري 
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 غاز نبرد ميان ایران و تورانآ
  

  به شاهي نشستن نوذر 

ستاره شناسان در طالع او نگاه کردند و مرگ وي . صدو بيست سال از زندگي منوچهر گذشت 

شاهنشاه را آگاه ساختند منوچهر موبدان و بزرگان درگاه را پيش خواند و آنگاه . را نزديک ديدند

در اين جهان به .  عمر من به صدو بيست رسيدسال هاي«رو به فرزند خود نوذر کرد وگفت 

جهان . شادي کام دل راندم و بر دشمنان پيروز شدم و کين نيايم ايرج را از سلم و تور خواستم

اکنون هنگام رفتن است و چون . را از آفت ها پاک کردم و بسي شهرها و پاره ها پي افکندم

درخور آن نيست که دل به . ي بيش نيستآري، کاميابي گيتي فريب. رفتم گوئي هرگز نبوده ام

چنان کن . تاج و تختي را که فريدون به من باز گذاشته بود اکنون به تو وامي گذارم. آن ببندند

  .که از تو نيکي به يادگار بماند

تورانيان بيکار نخواهند نشست و گزندشان به ايران . نيز بدان که جهان چنين آرام نخواهد ماند 

در سختي ها از سام نريمان و زال زر ياري . را کارهاي دشوار پيش خواهد آمدخواهد رسيد و ت

فرزند جوان زال که اکنون شاخ و يل برکشيده است نيز ترا پشتيباني خواهد کرد و کين . بخواه

  » .خواه ايرانيان خواهد بود

  رد و آنگاهچون سخنان منوچهر به پايان آمد نوذر بر وي بگريست و منوچهر نيز آب در ديده آو

  دوچشم کياني بهم برنهاد 

  بپژمرد و برزد يکي سرد باد 

  شد آن نامور پرهنر شهريار 

  به گيتي سخن ماند ازويادگار  

  کين جوئي پشنگ

ازهنگامي که تور بدست منوچهر و به خونخواهي ايرج کشته شد تورانيان کينه ايرانيان را در  

چهر پادشاهي دلير و جنگ آور و توانا بود و تا او زنده اما منو. دل گرفتند و در کمين تالفي بودند

  . بود تورانيان ياراي دستبرد نداشتند

چون منوچهر درگذشت و پشنگ ساالر تورانيان آگاه شد شکست تورانيان را به ياد آورد و 

پس نامداران کشور و بزرگان سپاه را از گرسيوز و . انديشه خونخواهي در دلش زنده شد

باد و ويسه گرد آورد و فرزندان خود افراسياب و اغريرث را نيز پيش خواند و از سلم و بارمان و گل

  :تور و بيدادي که از ايرانيان برآنها رفته بود سخن راند و گفت که مي دانيد
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  که با ما چه کردند ايرانيان 

  بدي را ببستند يکسر ميان 

  کنون روزتيزي و کين جستن است 

  ن است رخ از خون ديده گه شست 

از گفتار بشنگ . افراسياب با قامت بلند و بازوان زورمند و دل بي باک سرآمد پهلوانان توران بود

  : مغزش پرشتاب شد و پيش آمد و گفت

  که شايسته جنگ شيران منم 

  هم آورد ساالر ايران منم 

ماند و ما تيغ برگرفته بود و به آئين جنگيده بود اين خواري برما نمي » زادشم«اگر نياي من 

  .اکنون هنگام شورش و کين جستن و رستاخيز است. بنده ايرانيان نمي مانديم

پشنگ از گفتار پسر شاد شد و جنگ را کمر بست و فرمود تا سپاهي گران بياراستند و  

  .افراسياب را بران سپهبد کرد و بتاختن به ايران فرمان داد

. ازين تندي و شتاب دلش پر انديشه شد. وداغريرث، برادر افراسياب، خردمند و بيدار دل ب 

اي پدر، اگر منوچهر از ميان ايرانيان رفته سام زنده است و پهلواناني «پيش پشنگ آمد و گفت 

تو خود مي داني که بر سلم و تور از دست . چون قارن رزمجو و کشواد نامدار آماده نبرداند

داشت از شورش و کين خواهي دم نياي من زادشم با همه شکوهي که  .ايرانيان چه گذشت

  ».شايد بهتر آن باشد که ما نيز نشوريم و کشور را بدست آشوب نسپاريم. نزد

. آنکه کين نياي خود را نجويد نژادش درست نيست«گفت . اما پشنگ دل به جنگ داده بود 

ي و در تو نيز بايد با او برو. افراسياب نره شيري جنگنده است و به کين پدران خود کمر بسته

چون بهار فرا رسيد و گياه بر دشت روئيد و جهان سبزه زار . بيش و کم کارها با او راي بزني

از آنجا بود که منوچهر به توران لشکر کشيد و برما دست . شد، سپاه را بسوي آمل بکشيد

اکنون که منوچهر درگذشته است ما را چه باک است؟ نوذر فرزند منوچهر را به چيزي . يافت

شما بکوشيد و بر قارن و گرشاسب دست بيابيد تا . يد گرفت؛ جوان است و آزموده نيستنبا

  ».روان نياکان از ما خشنود شود

  لشکر کشيدن افراسياب به ايران 

آگاهي به نوذر رسيد که سپاه افراسياب . افراسياب با لشکري انبوه رو بسوي ايران گذاشت 

ماده کارزار شد و از جاي جنبيد و رو بسوي دهستان پس سپاه ايران نيز آ. از جيحون گذر کرد

  .قارن رزمجو بر سپاه ايران ساالر بود و نوذر در پس او در دل سپاه جاي داشت. گذاشت
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و » شماساس«افراسياب پيش از آنکه به نزديکي دهستان برسد دو تن از سرداران خود  

در همين . راني رهسپار زابلستان کردرا برگزيد و آنان را با سي هزار از جنگاوران تو» خزروان«

افراسياب سخت شادمان . هنگام خبر رسيد که سام، پهلوان نامدار ايرانيان، در گذشته است

شد و بيدرنگ نامه به پدر فرستاد که سپاه نوذر همه شکار مايند، چه سام نيز از پي منوچهر 

  .  را آسان مي توان ساختچون او نباشد کار ديگران. درگذشت و من تنها ازو بيمناک بودم

  رزم بارمان و قباد

هردو سپاه آرايش . چون سپيده سر از کوه برزد طاليه لشکر توران نزديک دهستان رسيد 

بارمان، فرزند ويسه، پيش راند و بر سپاه ايران . ميان دو سپاه دو فرسنگ بود. جنگ ساز کردند

ن برافراشته بودند باز شناخت و آنگاه نگاه کرد و سراپرده نوذر را که در برابر حصار دهستا

هنگام آن نيست که ما هنر و نيروي . هنگام هنر آزمائي است« بازگشت و به افراسياب گفت 

اگر شاه فرمان دهد من نزد سپاه ايران بتازم و هماورد بخواهم تا . خود را پوشيده بداريم

  » .ايرانيان دستبرد ما را بيازمايند

ن بدست ايرانيان کشته شود دل سران سپاه شکسته خواهد شد و اگر بارما«اغريرث گفت 

شايد بهتر آن باشد که مردي گمنام را بجاي وي به . سستي در کارشان روي خواهد داد

آنگاه با تندي به » .اين برما ننگ است«افراسياب چهره را پرچين کرد که » .ميدان بفرستيم

بي گمان تو برآن سپاه . و پا در ميدان بگذارتو جوشن بپوش و کمان را بزه کن «بارمان گفت 

  ».پيروز خواهي شد

ازين لشکر نامدار که «بارمان رو به سپاه ايران گذاشت و چون نزديک رسيد قارن را آواز داد که  

  » را داري تا با من نبرد کند؟

. مدقارن به دالوران سپاه خود نگاه کرد اما از هيچکس جز برادرش قباد کهنسال پاسخ برنيا

قارن دژم شد و از اينکه جوانان لشکر لب فرو بستند و کار به قباد سپيد موي افتاد آزرده 

اي قباد، سال تو بجائي رسيده است که بايد دست از جنگ «روي به برادر کرد و گفت . گشت

تو سرور و . اکنون هنگام نبرد آزمائي تو نيست. بارمان سواري جوان و شيردل است. بکشي

اگر موي سپيد تو لعل گون شود دليران . اهي و شاه به راي و تدبير تو تکيه داردکدخداي سپ

  ».لشکر ما اميد از کف خواهند داد

اما . اي برادر، تن آدمي سرانجام شکار مرگ است«پاسخ داد که . قباد دلير و فرزانه بود 

من از . يستکسي که دليري و نبرد آزمائي پيشه مي کند و نام مي جويد از مرگ هراسان ن

يکي به شمشير کشته مي شود . روزگار منوچهر شاه در جنگ بوده ام و دل درگداز داشته دام

اما چون هيچکس زنده به آسمان گذر . تا تقدير چه باشد. يکي در بستر زمانش بسر مي رسد

اگر من ازين جهان فراخ بيرون افتادم سپاس خداي را که . نمي کند مرگ را آسان بايد گرفت

پس از رفتنم مهرباني کنيد و سرم را به مشک و کافور وگالب . ادري چون تو بجا مي گذارمبر

  ».بشوئيد و تنم را به دخمه بسپاريد و آرام گيريد و به يزدان ايمن شويد
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زمانت فرا رسيده که به «بارمان توراني تيز پيش راند و گفت . اين بگفت و روانه آوردگاه شد 

. هرکس را زماني است«قباد گفت » .ت که روزگار با جان تو ستيز داردپيداس. کارزار من آمدي

. اين بگفت و اسب برانگيخت و با بارمان درآويخت» .تا زمان نرسد کسي مرگ را در نمي يابد

از بامداد تا نشستن آفتاب پهلوانان بر يکديگر . هردو نيرومند بودند و نبرد بدرازا کشيد

  .خروشيدند و پيکار کردند

   فرجام پيروز شد بارمان به 

  به ميدان جنگ اندر آمد دمان

  يکي خشت زد بر سرين قباد 

  که بند کمرگاه او برگشاد 

  زاسب اندر آمد نگونسار سر 

  شد آن شيردل پيرساالرفر  

وقتي خبر به قارن رسيد که برادرش قباد بدست بارمان کشته شد خون در برابر چشمش 

از آن سوي نيز گرسيوز سپاه . کند و رو به سپاه توران گذاشتسپاه ايران را از جا بر. جوشيد

  .توران را به ميدان راند

  دو لشکر بسان دو درياي چين 

  توگفتي که شد جنب جنبان زمين 

  ز آواز اسبان و گرد سپاه 

  نه خورشيد پيدا نه تابنده ماه 

  درخشيدن تيغ الماس گون 

  سنان هاي آهار داده به خون  

از بامداد تا شام . الوري قارن را ديد خود به ميدان تاخت و بسوي قارن راندافراسياب چون د

چندان نمانده بود که قارن به افراسياب رسد که شب سايه انداخت و روز به پايان . کارزار بود

  . رسيد و تيرگي شب دو سپاه را به آسايش خواند

   نبرد نوذر و افراسياب

کاله جنگ را نياي تو «با نوذر گفت که . اسياب دلخون بودقارن ازکشته شدن قباد و دستبرد افر

از آن زمان تا کنون تن خود . فريدون بر سر من گذاشت تا زمين را به کين خواهي ايرج در نوردم
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اکنون . را پيوسته دربرابر مرگ داشته ام، کمربند کارزار را نگشاده ام و تيغ از کف ننهاده ام

پس » .اما تو بايد که شادان و جاودان باشي. يز جز اين نيستسرانجام من ن. برادرم تباه شد

سپاه را آماده کرد و چون خورشيد برخاست لشکر ايران و توران باز در برابر يکديگر ايستادند و 

چنان گردي از دو لشکر . بغّريدن کوس درهم آويختند و چون رود روان از يکديگر خون ريختند

هرسو که قارن اسب ميراند سيل خون ميريخت و هرسو که . برخاست که روي آفتاب تيره شد

نوذر از دل سپاه بسوي افراسياب راند و . افراسياب روي ميآورد کشتگان برزمين مي افتادند

  دوساالر

  چنان نيزه برنيزه انداختند 

  سنان يک بديگربرافراختند  

  که برهم نپيچپد ازآنگونه مار

  جهان رانبود اين چنين يادگار 

سرانجام افراسياب بر نوذر پيروز شد و سپاه ايران درماند و روي از .  فرا رسيد کارزار بودتا شب 

نوذر پر از درد و غم بسراپرده خويش آمد و فرزندان خود طوس و گستهم را پيش . کارزار پيچيد

ان پدرم منوچهر مرا گفته بود که از چين و توران سپاهي به يار«خواند و آب در ديده آورد و گفت 

اکنون پيداست آن روز که پدرم ياد کرد . خواهد آمد و از آنان گزند بسيار به ياران خواهد رسيد

فرا رسيده است و من نگران زنان و کودکانم که در پارس اند شما بايد بي درنگ از راه اصفهان 

د تا از گزند پنهان بسوي پارس رويد و خاندان مرا برگيريد و به البرزکوه بياوريد و درکوه جاي دهي

. يکبار ديگر نيز با سپاه دشمن خواهيم کوشيد. افراسياب ايمن باشند و نژاد فريدون تباه نشود

اگر ديگر ديدار روي نداد و از لشکر ما پيام خوش بشما نرسيد شما دل . تا انجام کار چه باشد

  » .انجام يکسانندخود را غمگين مداريد، که آئين روزگار تا بوده چنين بوده و کشته و مرده سر

آنگاه شهريار دو فرزند را درکنار گرفت و اشک از ديده ريخت و آنان را بدرود گفت و روانه پارس 

  .کرد

روز سوم باز دو لشکر بهم . دو روز هردو سپاه به آرايش جنگ و پيراستن تيغ و ژوبين پرداختند 

.  نگاهبان راست و چپ آن بودندنوذر و قارن در دل سپاه جاي داشتند و شاپور و تليمان. تاختند

چون خورشيد به مغرب گرائيد تورانيان . از بامداد تا نيمروز کارزار گرم بود و پيروزي آشکار نبود

شاپور از پا درآمد و کشته برزمين افتاد و سپاه او پراکنده شدند و از . چيرگي آشکار کردند

رن چون ديدند که بخت با شياه ايران يار نوذر و قا. نامداران ايران نيز بسياري به خاک افتادند

باحصار گرفتن نوذر دست سپاه . نيست از دشمن باز گشتند و در حصار دهستان پناه جستند

  .ايران از دشت کوتاه گرديد و راه جنگ بر سواران سپاه بسته شد

  کشته شدن بارمان 
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را برآن " کروخان"افراسياب چون چنين ديد بيدرنگ سپاهي از سواران خود را برآراست و  

ساالر کرد و فرمان داد تا شب هنگام بسوي پارس برانند و بر بنه و شبستان سپاه ايران دست 

  .يابند و زنان و فرزندان آنان را بگيرند و بدينگونه پشت لشکر نوذر را بشکنند

جوشان و دژم نزد نوذر . قارن دريافت که افراسياب سپاهي بگرفتن بنه و شبستان فرستاد 

اين ناجوانمرد افراسياب در تيرگي شب لشکر فرستاده است تاشبستان ما را بگيرد و «مد که آ

اگر چنين شود نامداران ما پاي جنگ نخواهند داشت و اين ننگ . زنان و فرزندان ما را گرفتار کند

درين . پس به دستور پادشاه من در پي اين لشکر بروم و آنان را فرو گيرم. برما خواهد ماند

  » .تو نگران مباش و در اينجا درنگ کن. صار آب هست و خوردني هست و سپاه هستح

من خود در . سپهدار لشکر توئي و سپاه بتو استوار است. اين صواب نيست«نوذر گفت 

انديشه شبستان بودم و طوس و گستهم را رهسپار پارس کردم و به زودي ايشان به 

   ».تو دل غمين مدار. شبستان خواهند رسيد

اما چون نوذر به اندرون رفت سواران و دليران ايران از . آنگاه نوذر وسران سپاه بخوان نشستند

بايد سپاه را سوي پارس بکشم، مبادا زنان و «درگاه او نزد قارن آمدند و يک سخن شدند که 

ند و براين قرار گرفت" شيدوش"و " کشواد"سرانجام قارن و » .کودکان ما به چنگ تورانيان بيفتند

  . چون نيمي از شب گذشت با سپاه خود رو بسوي پارس نهادند

ديدند بارمان سپاه . از سرداران ايران نگاهبان آن بود" کژدهم"شبانگاه به دژ سپيد رسيدند که 

قارن را شور کين در دل جوشيد و جامه نبرد به تن کرد . بسوي دژ کشيده و راه را بسته است

اما قارن وي را .  بارمان چون شير بيرون جست و با قارن درآويخت.و آماده خونخواهي برادر شد

زمان نداد و يزدان را ياد کرد و نيزه را برکشيد و چنان بر کمرگاه او فرود آورد که بنياد و پيوندش 

سپاه وي نيز شکسته و پراکنده شد و قارن و لشکرش . از هم گسست و کشته بر خاک افتاد

  . رهسپار پارس شدند

  ر شدن نوذرگرفتا

چون نوذر دانست که قارن بسوي پارس رفته است بيم بر وي چيره شد و انديشه گريز در  

افراسياب . پس سپاه خود را برداشت و از حصار بيرون آمد و راه پارس پيش گرفت. سرش افتاد

 سرانجام نوذر گرفتار. همه شب ميان دو سپاه جنگ و گريز بود. آگاه شد و تند از پي او تاخت

افراسياب آنان را در بند . شد و با هزار و دويست تن از کسان و يارانش به چنگ افراسياب افتاد

گفتند قارن رهسپار پارس . اما هرچه جست قارن را در آن ميان نديد. کرد و به جايگاه خود آورد

 قارن گفتند بارمان را. فرمان داد تا بارمان در پي او بشتابد و او را دستگير کند. شده است

  . برخاک انداخت و اکنون کشته افتاده است

اين کار «سپس به پدر بارمان، وبسه، گفت . دل افراسياب بدرد آمد و خور و خواب بر او تلخ شد

  ».توست که از پي قارن بشتابي و خون فرزند را ازو بخواهي
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زند خود را در راه به نبردگاه پسرش رسيد و فر. ويسه با لشکري رزمخواه رهسپار پارس شد 

قارن . خونش به جوش آمد و گرم در پي قارن تاخت. نگونسار و دريده درفش برخاک افتاده ديد

از پارس بيرون مي آمد که ديد گردي برخاست و سپس درفش سپاه تورانيان از ميان گرد پيدا 

. تخت و تاج شما برباد رفت و ايران همه در چنگ ماست«ويسه از دل سپاه آواز داد که . شد

مرد بيم و گفتگو . من قارنم«پاسخ آمد که » چون پادشاه گرفتار شد تو کجا مي تواني گريخت؟

اسب ها را از جا برانگيختند و کارزار » .کار پسرت را ساختم و اينک نوبت توست. نيستم

پس، پشت بکارزار . چيزي نگذشت که قارن چيرگي آشکار کرد و ويسه ناتوان شد. درگرفت

  . يز نهاد و گريزان پيش افراسياب رفت و داستان پيروزي قارن را باز گفتکرد و روي بگر

  سپاه افراسياب در زابلستان

رهسپار زابلستان کرده بود » خزروان«و » شماساس«سپاهي که افراسياب بسرداري  

زال زر در تيمار مرگ پدر بود و آئين سوگواري بجا مي آورد و . بسوي سيستان و هيرمند تاختند

. مهراب مردي خردمند و هشيار بود. ا بدست مهراب، امير کابل و پدر رودابه، سپرده بودکاره

چون دانست که سپاه افراسياب نزديک رسيده است پيکي با زر و دينار نزد شماساس فرستاد 

چنانکه مي داني من از خاندان ضحاکم و از . افراسياب شاه توران جاودان باد«و پيام داد که 

براي آنکه از گزند ايمن باشم به پيوند با زال خرسند . دان فريدون خشنود نيستمپادشاهي خان

از غمي که به زال روي آورده است خشنودم و اميدم آنست که . شدم و جز آن چاره نداشتم

. اکنون که وي در بند سوگواري است همه زابلستان در دست من است. روي او را ديگر نبينم

اهم که فرستاده اي بشتاب نزد شاه افراسياب بفرستم و ارمغاني که اکنون از تو زمان مي خو

اگر افراسياب فرمان . در خور شاهان است پيشکش کنم و او را از راز دل خويش آگاه سازم

دهد که نزد او بروم بندگي خواهم کرد و پيش تختش به پاي خواهم ايستاد و شاهي خود را 

را نزد او خواهم فرستاد و شما پهلوانان نيز رنجي يکسر به وي خواهم سپرد و گنجينه خود 

  ».نخواهيد داشت

مهراب چون دل سردار تورانيان را بدينگونه گرم کرد از آن سو بي درنگ پيکي تندرو نزد زال  

يک دم مپاي که دو پهلوان توراني با سپاهي چون پلنگان دشتي بسوي هيرمند «فرستاد که 

  » .ي کام دشمنان برخواهد آمداگر يک زمان درنگ کن. کشيده اند

   نبرد زال با سپاه توران

چون او را برجا و استوار ديد شاد شد و . زال بي درنگ با لشکري جنگجوي بسوي مهراب راند

شب . پيش من خزروان و يک مشت خاک هردو يکي است. اکنون ديگر باکي نيست«گفت 

  » .د آنان کيستهنگام دستبردي به تورانيان خواهم زد تا بدانند هم نبر

پس شبانگاه کمان خود را به بازو افکند و نزديک سپاه دشمن رفت و جائي را که گردان و 

پهلوانان فراهم بودند نشان ساخت و سه چوبه تير هريک بسان شاخ درخت بر سه جا از 

 چون روز شد و چوبه هاي تير را نگاه. خروش برآمد و گيرو دار برخاست. لشکرگاه توران انداخت

  . کردند
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  بگفتند کاين تير زال است و بس

  نراند چنين درکمان هيچکس  

اي خزروان، بيهوده دست به جنگ نبرديم و مهراب و سپاهش را از ميان «شماساس گفت 

خزروان گفت » .اکنون کار ما دشوار شد. اگر رزم کرده بوديم دچار زال نمي شديم. برنداشتيم

کار او را بمن واگذار و غم . ريمن است و نه روئين تنمگرزال کيست؟ زال يکتن است؛ نه اه«

  » .مدار

خزروان پيشي . روز ديگر آواز کوس و ناي برخاست و دو سپاه در برابر يکديگر به صف ايستادند

جوشن . گرفت و با گرز و سپر بسوي زال تاختن کرد و عمود خود را سخت بر پيکر زال فرود آورد

خفتاني ببر کرد و گرز پدرش سام را برداشت . ال خشمگين شدز. زال از هم دريد و فرو ريخت

. خزروان چون شيري کينه خواه پيش آمد. و با سري پر شتاب و جگري پرجوش رو به نبرد آورد

زال اسب را برانگيخت و گرد برآورد و گرز را برافراخت و چنان به نيرو بر سر پهلوان توراني فرود 

اما . آنگاه در جستجوي شماساس برآمد. پلنگ رنگين شدآورد که از خونش زمين چون پشت 

گلباد چون گرز و . سردار ديگر توراني را دريافت" گلباد"زال . شماساس از بيم رو نهان کرد

زال کمان را برکشيد و . شمشير دستان را ديد خود را از ميدان بيرون انداخت مگر جان بدر ببرد

تيرش چنان پر نيرو بود که زنجير و پوالد جوشن را . ه کردخدنگي بزه کرد و کمرگاه گلباد را نشان

  . دريد و ميان گلباد را به کوهه زين دوخت

چون خزروان و گلباد از پا درآمدند و خوار برزمين افتادند شماساس هراسان و گريزان شد و 

آنان را لشکر زال و مهراب در پس آنان افتادند و گروه انبوهي از . سپاه توران پراکنده گرديد

نيمي که بازمانده بودند گشاده سالح و گسسته کمر رو بسوي افراسياب . برخاک انداختند

. از بخت بد در راه به قارن برخوردند که سپاه ويسه را شکست داده و پراکنده کرده بود. نهادند

راه را بر آنان گرفت و لشکر خود را . قارن چون سپاه ترکان را ديد دانست چه گذشته است

از آن همه لشکر . گفت تا دست به نيزه بردند و در ميان تورانيان افتادند و تيغ در آنان نهادند

  .تنها شماساس و تني چند جان بدر بردند و خبر به افراسياب آوردند

   کشته شدن نوذر بدست افراسياب 

مدند چون افراسياب آگاه شد که سرداران وي چنان کشته شدند و سپاهيان ايشان از پا درآ

من چگونه برتابم که نوذر پادشاه ايرانيان در چنگ من «خشم بر او چيره شد و برآشفت و گفت 

چاره نيست جز آنکه کين . گرفتار باشد و ساالران و پهلوانان من بدست سپاه او کشته شوند

گروهي از . پس به ذرخيم فرمان داد تا نوذر را بياورد» .بارمان و ديگر پهلوانان را از نوذر بخواهيم

سپاه روي به نوذر آوردند و بازوان او را سخت بستند و برهنه سر و برگشته کار او را به خواري 

افراسياب از . نوذر دانست که روزش بسرآمده. از خيمه بيرون کشيدند و نزد افراسياب آوردند

و تور دور که نوذر را ديد شرم از ديده شست و زبان به بدگوئي گشود و از کشته شدن سلم 

بدست منوچهر ياد کرد و آنگاه برآشفت و شمشير خواست و بدست خويش شهريار را گردن 

بدين گونه يادگار منوچهر از جهان ناپديد شد و تاج و تخت ايران . زد و تنش را خوار برخاک افکند

  .از پادشاه تهي ماند
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  به تخت نشستن افراسياب 

گرفتار شده بودند پيش کشيدند تا از دم تيغ پس از کشتن نوذر بستگان و ياران وي را که  

اينان بي «اينان زنهار خواستند و اغريرث پا در ميان گذاشت و بخواهشگري ايستاد که . بگذراند

شايسته تر آنست که آنان را . سالح و دست بسته و گرفتارند و کشتن گرفتاران زيبنده نيست

  ».خواري در زندان بميرندبمن سپاريد تا من غاري را زندان اينان کنم و به 

افراسياب پذيرفت و بنديان را به اغريرث سپرد و فرمان داد تا آنان را به زنجير کشند و به  

  . ساري برند و در زندان نگاهدارند

  .آنگاه از دهستان لشکر بسوي ري برد و کاله کياني به سر گذاشت و برتخت ايران نشست

  آگاه شدن زال از مرگ نوذر 

 گستهم خبر رسيد که پدر آنان نوذر کشته شد و افراسياب توراني برتخت به طوس و 

جامه چاک چاک و ديده خونين کردند و فغان برآوردند و با درد و . شاهنشاهي ايران نشست

  :چون به زال رسيدند زاري و مويه آغاز نهادند. سوگواري رو بسوي زابلستان گذاشتند

  که رادا، دليرا، شها، نوذرا 

  اجدارا، مها، داورا گوا ت 

  نگهدارايران وپشت مهان

  سرتاجداران و شاه جهان 

  نژاد فريدون بدو زنده بود 

  زمين نعل اسب ورا بنده بود  

  همه تيغ زهراب گون برکشيم

  بکين جستن ودشمنان راکشيم 

روان شهرياررخشنده باد، «زال از آنچه شنيد آب در ديده آورد و جامه به تن چاک داد و گفت  

اما اکنون که با ستمکارگي سر از تن پادشاه جدا کردند تيغ در . ا همه سرانجام شکارمرگيمم

نيام نخواهم کرد و پاي از رکاب نخواهم کشيد تا کين نوذر را نستانم و ياران او را از بند رها 

  .اين بگفت و با سپاه خود از جاي برآمد. نکنم

  پايان کار اغريرث 
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د بودند آگاهي رسيد که زال و ديگر دليران به جنگجوئي و کين خواهي ببزرگان ايران که در بن 

دلشان از خشم افراسياب پر بيم شد و در نهان پيامي نزد اغريرث فرستادند که . برخاسته اند

تو مي داني که زال . اي مهتر نيکنام، ما را پايمردي تو زندگي بخشيد و همه سپاسگزار توايم«

ابلستان بجايند و ساالراني چون قارن و برزين و خّراد و کشواد دست و مهراب در زابلستان و ک

چون عنان ازين سو بتابند خشم . از ايران باز نخواهند داشت و به کين نوذر برخواهند خاست

افراسياب تيز خواهد شد و دلش به کشتن ما پرشتاب خواهد گشت و جان ما را تباه خواهد 

 را از بند برهاند تا ما پراکنده شويم و هميشه ستايشگر و اگر اغريرث صواب مي بيند ما. کرد

  ».سپاسگزار او باشيم

اگر چنين کنم دشمني خود را با افراسياب . اين چاره در خور نيست«اغريرث پاسخ داد که  

اگر زال زر . اما چارهاي ديگر خواهم کرد. آشکار کرده ام و وي برمن خشم خواهد گرفت

بفرستد من با سپاه خود از آمل بيرون مي روم و اين ننگ را سپاهي بسوي آمل و ساري 

  ».برخود مي پذيرم و شما همه را به او مي سپارم

اغريرث يار ماست و «بزرگان ايران وي را دعا کردند و پيکي تيزرو نزد دستان فرستادند که  

ري رود و جان پيمان کرده است که اگر سپاهي از سوي تو به مازندران آيد وي با سپاه خود به 

  ».گروهي رها شود

کشواد خواستار . زال چون پيام بنديان را شنيد يالن و پهلوانان را گرد کرد و مرد جنگ خواست 

اغريرث چنان که پيمان کرده بود . اين پيکار شد و با سپاهي پرخاشجوي از زابل رو به آمل نهاد

  . اشتبا سپاه خود بسوي ري راند و بنديان ايران را در ساري گذ

چيزي نگذشت که خبر به زال رسيد که کشواد بستگان و ياران نوذر را رها ساخته و با آنان باز 

همه شادي کردند و بنديان را گرامي شمردند و در کاخ ها و ايوان هاي آراسته . گشته است

  .جا دادند

بر اغريرث خشم اما چون اغريرث از مازندران به ري آمد افراسياب از آزادي بنديان آگاه شد و  

چه جاي خردمندي و آهسته کاري بود؟ کين خواهي و . بتو گفتم اينان را بکش«گرفت که 

« اغريرث آرام گفت » .سرمرد جنگجو را با خرد چه کار. خردمندي را نمي توان بهم آميخت

. تاج و تخت بسياري را بدست ميافتد اما با هيچکس نمي ماند. آدمي را در ديده شرم بايد

  ».را که به بدي دسترس مي افتد بايد يزدان را به ياد آرد و از بدي بپرهيزدکسي 

افراسياب درسخن درماند که اغريرث از شرم و خرد سخن مي گفت و وي دستخوش خشم و  

خونش بجوش آمد و چون پيل مست برآشفت و تيغ از ميان برکشيد وبر پيکر برادر . کين بود

   .فرود آورد و او را دو نيمه کرد

  پادشاهي زو و گرشاسب
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دالوران و . پس از کشته شدن نوذر بدست افراسياب طوس و گستهم نزد زال به زايل رفتند 

نامداران ديگر چون قارن و برزين و کشواد نيز بدرگاه وي روي آوردند تا چاره اي بکار ايران 

  . بيانديشند

 برگشتن بخت از افراسياب چون اغريرث بدست افراسياب کشته شد و زال آگاه شد آنرا نشان

افراسياب . شمرد و سپاهي گران برداشت و با ديگر نامداران و پهلوانان از زابلستان بيرون آمد

  . دوهفته ميان دو لشکر جنگ و ستيز بود. که چنين شنيد لشکر بسوي وي کشيد

يروزي نبرد به زال گفت هرچند پ. شبي زال با بزرگان و دليران ايران در کار افراسياب راي ميزدند

جنگ آزمائي پهلوانان و دالوران باز بسته است اما لشکر و کشور را پادشاه خردمند و 

اگر طوس و گستهم فّر شاهي داشتند و به شاهي . بيداربخت بايد که کارها را به سامان آرد

 ايزدي با اما ما را شاهي از نژاد فريدون بايد که فّره. شايسته بودند از آنان سزاوار تر کس نبود

پس از آنکه درين سخن بسيار رأي زدند . وي يار باشد و پرتو خردمندي از گفتارش بتابد

فرزند طهماسب از نژاد فريدون که مردي جهانديده و سالخورده و " زو"سرانجام بپادشاهي 

  . نيکخواه و يزدان پرست بود همداستان شدند و او را بشاهي برداشتند

رانيان در جنگ و گريز بودند خشکسالي سختي روي آورد و مردم و هنگامي که ايرانيان و تو

سپاهيان از دو سو . پنج ماه بدينسان گذشت. سپاه در تنگنا افتادند و کار برآنان دشوار شد

بستوه آمدند و فرياد ناخشنودي برآوردند و برآن شدند که از ستيز آنهاست که آسمان از 

از ستيزه سير «دو سپاه فرستاده نزد زو آمد کهاز جنگيان هر. بخشش باز ايستاده است

بيا تا کين کهن را از دل ها برانيم .شديم و از رنج و اندوه بجان آمديم و کار برهمگان تنگ شده 

  ».و مرز دو کشور را روشن کنيم و از گذشته ياد نياريم

. بلستان بازگشتجيحون را مرز دو کشور قرار دادند و ستيزه کوتاه شد و زال به زا. زو پذيرفت 

ابر نيز برزمين سايه افکند و رعد غّريد و باران فرو باريد و کوه و دشت پر آب و سبزه شد و 

  .فراخي پديد آمد

زو را مرگ در : آنگاه گوئي جهان از آسودگي سير شد. پنج سال به فراخي و آسايش گذشت 

  .رسيد و فرزندش گرشاسب برتخت نشست

 شد باز کينه ديرينه را نو کرد و کشتي برآب انداخت و لشکر به افراسياب که از مرگ زو آگاه 

گرشاسب نيز . ري آورد و تا گرشاسب زنده بود جنگ و ستيز نيز ميان دو لشکر پيوسته بود

در همه اين سال ها پشنگ با فرزندش افراسياب . پس از نه سال پادشاهي درگذشت

و روي بدو نمي نمود چه جانش از مرگ سرگران و دژم بود و فرستادگان وي را نمي پذيرفت 

  .پسر ديگرش اغريرث که بدست افراسياب کشته شد پر درد بود

تخت : اکنون زمان کارزار است«درين هنگام ناگهان پيامي از پشنگ به افراسياب رسيد که  

ايران از شاه تهي است و تا کسي بشاهي ننشسته از جيحون گذر کن و تاج و تخت ايران را 

  » .آوربه چنگ 
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 رخش رستم
  

  پهلوان نو

افراسياب با لشکري انبوه از جيحون گذر کرد و بيم در دل بزرگان ايران افتاد، چه گرشاسب  

خروش از مردمان برخاست و . درگذشته بود و جانشيني نداشت و ايران بي خداوند بود

م پريشاني سخن گروهي از آزادگان روي به زابلستان نزد زال نهادند و چاره خواستند و از بي

از هنگامي که سام درگذشت و تو جهان پهلوان . کار جهان را آسان گرفتي«درشت گفتند که 

. باز تا زو و گرشاسب برتخت بودند کشور پاسباني داشت. شدي يک روز بي درد و رنج نبوديم

  ».هنگام آنست که چاره اي بينديشي. اکنون آنان نيز رفته اند و سپاه بي ساالر است

اي مهتران، از زماني که من کمر به جنگ بستم سواري چون من بر زين «ل در پاسخ گفت زا 

روز و شب برمن در جنگ يکسان بود و جان . ننشست و کسي را در برابرم ياراي ستيزه نبود

اما اکنون ديگر جوان نيستم و سال هاي دراز که . دشمنان يک آن از آسيب تيغم امان نداشت

ولي سپاس خداي را که اگر من پير شدم شاخ جواني از . ا خم کردهبرمن گذشته پشت مر

جگر شير دارد و آماده . فرزندم رستم اکنون چون سرو سهي باليده است. نژاد من رسته است

بايد اسبي که در خور او باشد براي او بگزينم و داستان ستمکاري . جنگ آزمائي است

  » .ه است ياد کنم و او را به کين خواهي بفرستمافراسياب و بدهائي که از وي به ايران رسيد

  .همه بدين سخنان شادمان و اميدوار شدند

  گزيدن رخش 

آنگاه زال پيکي تندرو به هرسو فرستاد و بگرد کردن سپاه پرداخت و آنگاه پيش رستم آمد و  

 بزم و فرزند، هرچند با اين جواني هنوز هنگام رزمجوئي تو نيست و تو هنوز بايد در پي«گفت 

نمي دانم . شادي باشي اما کاري دشوار و پر رنج پيش آمده است که به رزم تو نياز دارد

  » پاسخ تو چيست؟

گمان داشتم که کشتن . اي پدر نامدار، گوئي دليري هاي مرا فراموش کرده اي«رستم گفت 

زمائي من اکنون هنگام رزم و جنگ آ. پيل سپيد و گشودن دژ کوه سپند را از ياد نبرده باشي

  »کدام دشمن است که من از وي گريزان باشم؟. است نه بزم و رامش

اي فرزند دلير، داستان پيل سپيد و دژ کوه سپند را از ياد نبرده ام ولي جنگ «زال گفت  

. افراسياب شاهي زورمند و دلير و پرخاشجوست. آزمائي با افراسياب کاري ديگر است

  » .نمي دانم ترا چگونه به نبرد با او بفرستم. ربوده استانديشه او خواب و آرام را از من 

  چنين گفت رستم بدستان سام



 ٧۶

  که من نيستم مرد آرام و جام  

  چنين يال و اين چنگ هاي دراز 

  نه واال بود پروريدن بناز

  اگردشت کين است وگرجنگ سخت  

  بود يار يزدان و پيروز بخت

  هرآنگه که جوشن ببر درکشم 

  شد از ترکشم زمانه بر اندي 

  يکي باره بايد چو کوه بلند 

  چنان چون من آرم به خّم کمند 

  يکي گرزخواهم چويک لخت کوه

  گرآيد به پيشم زتوران گروه  

  سران شان بکوبم بدان گرز بر

  نيايد برم هيچ پرخاشخر 

  شکسته کنم من بدو پشت پيل  

  زخون رود رانم چو درياي نيل 

گرزي که در خور توست گرز پدرم سام نريمان است که از «ت زال ازگفتار رستم شاد شد و گف

اين همان گرز است که سام نامدار در مازندران با . گرشاسب پدر نريمان به يادگار مانده است

  » .اکنون آنرا بتو مي سپارم. آن کارزار کرد و ديوان آن سامان را برخاک انداخت

سبي بايد که يال و گرز و کوپال مرا اکنون مرا ا«رستم شاد شد و سپاس گذاشت و گفت 

  » .بکشد و در نبرد دليران فرونماند

زال فرمان داد تا هرچه گله اسب در زابلستان و کابلستان بود از برابر رستم بگذرانند تا وي 

  . اسبي بدلخواه بگزيند
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اما هر اسبي که رستم پيش مي کشيد و پشتش را با دست مي افشرد . چنين کردند

تا آنکه مادياني پيدا شد . روي رستم خم مي شد و شکمش به زمين مي رسيدپشتش از ني

  : زورمند و شير پيکر

  دوگوشش چودوخنجرآبدار 

  برو يال فربه، ميانش نزار 

  :در پش ماديان کره اي بود سيه چشم و تيز تک، ميان باريک و خوش گام

  تنش برنگار از کران تا کران 

  چو برگ گل سرخ بر زعفران 

  يروي پيل و بباال هيونبه ن 

  به زهره چو شير که بيستون  

. رستم چون چشمش برين کّره افتاد کمند کياني را خم داد تا پرتاب کند و کّره را به بند آورد

اين اسب «رستم پرسيد » .ای دالور، اسب ديگران را مگير«پيري که چوپان گله بود گفت 

خاوند اين اسب شناخته نيست و در «چوپان گفت » کيست که بر رانش داغ کسي نيست؟

است و در خوبي چون آب و در تيزي چون آتش " رخش"نام آن . باره آن همه گونه گفتگوست

اما . اکنون سه سال است که رخش در خور زين شده و چشم بزرگان در پي اوست. است

راز اين . دهربار که مادرش سواري را ببيند که در پي کّره اوست چون شير به کارزار درمي آي

  اما تو بپرهيز و هشدار. برما پوشيده است

  که اين ماديان چون درآيد به جنگ 

  بدّرد دل شير و چرم پلنگ 

. رستم چون اين سخنان را شنيد کمند کياني را تاب داد و پرتاب کرد و سر کّره را در بند آورد 

رستم چون شير . ن برکندماديان بازگشت و چون پيل دمان بر رستم تاخت تا سر وي را به دندا

ماديان لرزان شد و برخاک افتاد و آنگاه . ژيان غرش کنان با مشت برگردن ماديان کوفت

رستم خم کمند را تنگتر کرد و رخش را فراتر آورد . برجست و روي پيچيد و بسوي گله شتافت

وئي اما خم برپشت رخش نيامد، گ. و آنگاه دست يازيد و با چنگ خود پشت رخش را فشرد

اسب من اينست و «رستم شادمان شد و در دل گفت . خود از چنگ و نيروي رستم آگاه نشد

  .آنگاه چون باد بر پشت رخش جست و به تاخت درآمد» .اکنون کار من به سامان آمد

بهاي اين اسب بر و بوم «چوپان گفت » بهاي اين اسب چيست؟«سپس از چوپان پرسيد  

رستم » .آن توست و بدان کار ايران را به سامان خواهي آورداگر تو رستمي از . ايران است

به اندک . خندان شد و يزدان را سپاس گفت و دل در پيکار بست و به پرورش رخش پرداخت



 ٧٨

زماني رخش در تيزگامي و زورمندي چنان شد که مردم براي دور کردن چشم بد از وي سپند 

  .در آتش مي انداختند

  اردل زار زر شد چو خّرم به 

  زرخش نو آئين و فّرخ سوار 
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 رستم و کی قباد
  

چون رستم آماده پيکار با افراسياب شد زال لشکري از جنگيان شيردل فراهم آورد و با  

رستم، پهلوان جوان، پيشرو بود و از . سپاهي رزمجوي از زابلستان رو به افراسياب گذاشت

بانگ طبل و کوس و آواز اسبان و سپاهيان رستاخيز را به ياد . وانان کهن مي آمدندپس او پهل

  . به افراسياب خبر رسيد که زال با سپاهي دالور بسوي وي مي آيد. مي آورد

از آنسو لشکر زابلستان نزديک مي شد . دژم شد و بي درنگ سپاه خود را بسوي ري کشيد

  .نگ نماندتا آنکه ميان دو لشکر بيش از دو فرس

اي بخردان و کارآزمودگان، ما «آنگاه زال بزرگان و خردمندان سپاه را نزد خود خواند و گفت  

اما دريغ که تخت شاهنشاهي . لشکري انبوه آراسته ايم و در نيکي و رستگاري کوشيده ايم

مي از اينرو کار ما بسامان ن. ايران تهي است و ايران بي سر و سرور و سپاه بي ساالر است

به تخت شاهي نشست چگونه فراخي " زو"بياد داريد که پس از کشته شدن نوذر چون . آيد

پديد آمد و جهان آسوده شد؟ اکنون نيز ما نيازمند پادشاهي با فّره و خردمنديم و آنکه بشاهي 

  ».درخور است پهلواني با فّر و برز و دادگر و خردمند به نام کي قبادست که از فريدون نژاد دارد

  رفتن رستم از پي کي قباد 

. کي قباد در آنجاست. فرزند، بايد تازان به البرز کوه بروي«آنگاه زال رو به رستم کرد و گفت  

پيام پهلوانان و بزرگان ايران را برسان و بگو که تخت شاهنشاهي تهي است و سپاه جز تو را 

و تخت را به نام تو پس به پادشاهي تو همداستان شدند و تاج . در خور شاهي نديدتد

  » .هنگام آنست که بي درنگ نزد ما آئي و بدستگيري ما بشتابي. آراستند

. طاليه تورانيان در راه بودند و راه را بر رستم گرفتند. رستم بي درنگ رهسپار البرز کوه شد

چيزي نگذشت که تورانيان . رستم جوان گرز گاو سر را بدوش برآورد و در ميان دشمنان افتاد

ي تاب و توان شدند و هراس در دل آنان افتاد و رو به گريز نهادند و خبر به افراسياب بردند و از ب

را پيش " قلون"افراسياب در خشم رفت و يکي از پهلوانان بي باک و زيرک خود . رستم ناليدند

 ميان اين کار توست که راه را بر ايرانيان ببندي و اين پهلوان نو خاسته را از«خواند و گفت 

هشدار تا . اما هوشيار باش که ايرانيان زيرک و فريب کارند و به ناگاه دستبرد مي زنند. برداري

  ».فريب نخوري

از آن سو رستم پس از آنکه طاليه تورانيان را شکسته و پراکنده کرد رو بسوي البرز کوه  

 تختي آراسته در يک ميلي کوه به جايگاهي سبز و خرم و با شکوه رسيد که در آن. گذاشت

بودند و جواني فرهمند چون ماه تابنده برآن نشسته بود و گروهي از پهلوانان گرداگرد او به 

  . صف ايستاده بودند



 ٨٠

اي پهلوان، «چون رستم را ديدند به گرمي پيش دويدند و براي او شادي خواستند و گفتند 

 با ما مي بنوشي از نخواهيم گذاشت بي آنکه. چون از اين جايگاه مي گذري مهمان مائي

اي سروران، مرا کاري در پيش است که بايد بي درنگ به البرز «تهمتن گفت » .اينجا بگذري

  :جاي ماندن نيست. کوه بروم

  همه مرز ايران پر از دشمن است 

  بهر دوده اي ماتم و شيون است 

  سرتخت ايران ابي شهريار 

  » .مرا باده خوردن نيايد بکار 

ايد بشتاب بسوي البرز بروي بگو تا در جستجوي که هستي تا ما ترا اکنون که ب«گفتند 

  » .رهنمون باشيم و ياوري کنيم، زيرا ما سواران همان مرز فرخنده ايم

اگر مي توانيد مرا به وي . من جوياي شاهزاده اي از نژاد فريدون به نام کي قبادم«رستم گفت 

من نشاني از «ود چون اين را شنيد گفت جوان فرهمندي که سرور پهلوانان ب» .رهبري کنيد

اگر از اسب فرود آئي و دمي با ما بنشيني و ما را شاد کني نشان ويرا بتو . کي قباد دارم

  ».خواهم سپرد

رستم چون نامي از کي قباد شنيد بي درنگ از رخش به زير آمد و به گروه پهلوانان پيوست و  

دلير . درکنار سرور جوان بر تخت زرين نشستلب رود جائي که درختان سايه افکنده بودند 

جوان جامي از باده بدست گرفت و جامي ديگر بدست رستم داد و دست ديگر رستم را در 

  »بگو که اين نام را از که آموختي؟. تو از من نشان کي قباد را پرسيدي«دست گرفت و گفت 

ن تخت شاهي را بنام کي قباد بزرگان ايرا. من پيام آور گردان و دليران ايرانم« رستم گفت  

آراسته اند و پدرم زال زر که ساالر دالوران ايران است مرا گفت که شتابان به البرزکوه بيايم و 

اکنون تو اگر مي تواني نشان کي قباد را بمن . کي قباد را بيابم و پيام بزرگان ايران را برسانم

  ».بسپار

اي پهلوان، کي قبادي از نژاد « لب آورد و گفت سرور جوان از گفتار رستم شاد شد و خنده بر 

  ».فريدون که ميجوئي منم

  رستم چون چنين شد سر فرو برد و از تخت زرين به زير آمد و شاه را آفرين خواند 

  که اي خسرو خسروان جهان  

  پناه دليران و پشت مهان

  سرتخت ايران بکام تو باد 
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  تن ژنده پيالن بدام تو باد 

کي قباد جام خود را به شادي تهمتن : ل زر و پيام بزرگان ايران را به وي بازگفتآنگاه درود زا 

  .برلب کشيد و تهمتن نيز جام خود را بنام کي قباد نوش کرد و نواي شادي برخاست

شب دوشين بخواب ديدم که دو باز سپيد خرامان بمن نزديک شدند و «آنگاه کي قباد گفت  

اين . از خواب که برخاستم دلم پراميد بود. من گذاشتندتاجي رخشان چون خورشيد بر سر 

  .خوابت نشان پيام خداوندي است«تهمتن گفت» .بزم را امروز از شادي آن خواب آراستم

  کنون خيز تا سوي ايران شويم 

  ».بياري به نزد دليران شويم 

مد و کي قباد چون آتش از جاي برجست و براسب نشست و رستم نيز چون باد بر رخش برآ 

  .شتابان رو بسوي سپاه ايران نهادند

   فرجام قلون 

کي قباد به . باسپاه خود راه را بر وي گرفت. قلون آگاه شد که رستم از دامنه البرز مي گذرد

تا . اي شهريار، اين رزم در خور تو نيست«تهمتن گفت . جنگ ايستاد و خواست با قلون درآويزد

اين بگفت و رخش » .سي را با ما ياراي رزمجوئي نيستمن و رخش و گرز و کوپالم برجائيم ک

هرجا گرز او فرود مي آمد سواري برخاک مي . را از جا برکند و در ميان طاليه تورانيان افتاد

  .افتاد

  يکايک ربودي سواران ز زين 

  بسر پنجه و برزدي برزمين 

  به نيرو بينداختيشان زدست 

  سروگردن وپشتشان مي شکست 

نيزه خود را برگرفت و . م ديوي است گريخته از بند که بر جان سپاهيان او افتادهقلون ديد رست 

رستم دست بر زد و . چون باد بر رستم تاخت و به زخم نيزه بند جوشن رستم را از هم گشاد

آنگاه با همان نيزه . نيزه را در چنگ گرفت و چون رعد غّريد و نيزه قلون را از دست وي بيرون برد

سپس بن نيزه را بر زمين کوفت و قلون چون مرغي که بر . د و او را از سر زين در ربودبر قلون ز

  .بابزن کشند بر نيزه کشيده شد

طاليه تورانيان خيره ماندند و در هراس افتادند و قلون را بجاي گذاشتند و يکباره راه گريز در  

  .پيش گرفتند
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ن شب در رسيد با هم بسوي زال تهمتن کي قباد را بشتاب بسوي چمنزاري کشيد و چو 

روز هشتم . يک هفته کي قباد و زال و رستم و ديگر بزرگان به بزم و شادي نشستند. راندند

   .تخت شاهي را به آئين آراستند و تاج شهرياري را بر سر کي قباد نهادند
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 کی قباد و افراسياب
  

   

 بر تخت شاهي استوار شد کمر به جنگ افراسياب بست و سپاهي سهمگين چون کي قباد

راست لشکر را به مهراب، شاه کابل، سپرد و چپ سپاه . از ايرانيان به پيکار افراسياب آراست

  .در دل سپاه قارن رزمجوي و کشواد لشکرشکن جاي داشتند. را بگستهم دالور داد

. بود و در پس او زال و کي قباد اسب مي راندندرستم، پهلوان جوان، در پيش سپاه روان  

  .درفش کاويان که يادگار پيروزي ايرانيان برضحاک بود پيشاپيش سپاه مي رفت

راست لشکر را به ويسه و . از آن سو افراسياب لشکري گران از دليران توراني آماده نبرد کرد 

 گروهي از پهلوانان کينه خود افراسياب با. اجناس سپرد و چپ آنرا به گرسيوز و شماساس

  . خواه در دل سپاه جاي گرفت

چون دو لشکر بهم رسيدند بانگ کوس و ناي برخاست و اسبان به جنبش درآمدند و جنگجويان 

قارن که هنوز از مرگ . زمين چون دريا به جوش آمد و آسمان از گرد تيره شد. درهم آويختند

رکشيد و به ميدان تاخت و تيغ در ميان تورانيان برادر پيچان و خروشان بود نعره اي چون شير ب

ناگاه شماساس سردار توراني . به هرسو که رو مي کرد کشتگان برزمين مي ريختند. گذاشت

  بي درنگ اسب را پيش تاخت و. را ديد

  بيامد دمان تا بر او رسيد 

  سبک تيغ تيز ازميان برکشيد  

  بزد بر سرش تيغ زهر آبدار

  داربگفتا منم قارن نام 

  نگون اندر آمد شماساس گرد 

  بيفتاد برجاي و در دم بمرد 

   

   نگونسار شدن افراسياب به درست رستم

چون شيوه جنگ آزمائي و شمشيرزني وي را ديد نزد پدر . رستم چشم بر قارن دوخته بود

اي جهان پهلوان، بمن بگو که افراسياب ساالر تورانيان کدام است؟ درفشش را «رفت و گفت 



 ٨۴

مي افرازد و خود چه مي پوشد و در کجاي لشکر جاي مي گيرد؟ من برآنم که کمرگاه او کجا 

  ».را بگيرم و کشان کشان نزد شاهنشاه بياورم

. اي فرزند، هشيار باش و انديشه کن که افراسياب در جنگ مانند نر اژدهاست«زال گفت  

. آهن زرنگار بر بازو دارددرفش و خفتانش هر دو سپاه است و خود آهنين بر سر و پوششي از 

اي پدر، انديشه «رستم گفت » .اما هشدار که افراسياب مردي دلير و بيدار بخت است

  که مدار

  جهان آفريننده يار منست  

  ».دل و تيغ و بازو حصار منست

افراسياب ديد . آنگاه رخش روئين سم را برانگيخت و دمان و خروشان بسوي سپاه توران تاخت 

اين کيست که تاکنون ويرا در «در شگفت ماند و پرسيد .  از بند جسته استگوئي اژدهائي

نمي بيني که گرز سام را . اين رستم فرزند دستان سام است«گفتند » .ميان ايرانيان نديده ام

رستم چون افراسياب را بچشم آورد گرز . افراسياب خروشان به پيش سپاه راند» .بدست دارد

  . ررخش فشردرا بگردن برآورد و ران ب

  چو افراسيابش بدانگونه ديد

  بزدچنگ و تيغ ازميان برکشيد 

  زماني بکوشيد با پور زال 

  تهمتن برافراخته چنگ و يال 

آنگاه رستم رخش را نزديک افراسياب راند و گرز را برزمين انداخت و دست يازيد و کمربند  

با تالش .  بسوي خود کشيدافراسياب را در چنگ گرفت و او را سبک از پشت زين برداشت و

  .افراسياب دوال کمر تاب نياورد و از هم گسست و افراسياب نگونسار برزمين افتاد

رستم که جز کمربند . سواران توراني گرد او را گرفتند و بشتاب او را از ميدان بدر بردند 

 کمربند افراسياب در دستش نمانده بود پشت دست به دندان گرفت و دريغ خورد که چرا بجاي

  .زيربازوي افراسياب را نگرفته است

بي درنگ مژده به کي قباد آوردند که رستم دل سپاه توران را دريد و خود را به افراسياب  

رساند و با وي درآويخت و او را از زين برداشت و نگونسار برخاک انداخت و درفش تورانيان از 

رفتند و براسبي تيز تک نشاندند و گريزان از ديده ناپديد شد و شاه توران را سواران در ميان گ

  . آوردگاه بدر بردند و سپاه آنان بي ساالر ماند

لشکر ايران . کي قباد چون اين مژده را شنيد فرمان داد تا لشکرش به يک باره از جاي بجنبند

  :چون دريا خروشان شد و بر سپاه توران زد
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  برآمد خروشيدن دار و گير 

   تير درخشيدن خنجر و زخم 

  دو لشکر بهم اندر آويختند

  تو گفتي بيکديگر آميختند  

  زآسيب شيران پوالد چنگ 

  دريده دل شير و چرم پلنگ

  زمين کرده بد سرخ رستم به جنگ 

  يکي گرزه گاو پيکر به چنگ 

  به هرسو که مرکب برانگيختي 

  چو برگ خزان سر فرو ريختي 

  چو شمشير برگردن افراختي 

  سر انداختيچو کوه از سواران  

  زخون دليران به دشت اندرون  

  چودريازمين موج زن شدزخون

  به روز نبرد آن پل ارجمند 

  به شمشيروخنجر، به گرز و کمند 

  بريدودريد و شکست و ببست 

  يالن راسروسينه و پا و دست 

دو هزارو ص. زال فرو زور فرزند نامبردارخودرا نگاه مي کرد واز شادي دل در سينه اش مي طپيد 

شکست در سپاه توران افتاد و بازماندگان . شصت تن از گردان دلير بدست رستم از پا درآمدند

گنج و خواسته آنان همه به . پريشان و پراکنده رو به گريز نهادند و بسوي رود جيحون راندند

رين پهلوانان ايران فيروز و شادمان به لشکرگاه خود باز آمدند و به آف. چنگ سپاه ايران افتاد

  .خواني کي قباد رفتند
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کي قباد بر پاي جست و دست او را در . رستم نيز خشنود وس رفراز نزد کي قباد رسيد 

دست گرفت و کنار خود برتخت نشاند و زال را نيز بر دست ديگر خود جاي داد و سپاس بجاي 

  .آورد

  آشتي خواستن پشنگ 

هشتم روز .  در آنجا هفت روز آرام گرفت.از آنسوي افراسياب گريزان تا کنار رود جيحون تاخت 

اي پدر نامور، جنگ جستن و پيمان «روانه درگاه پدر شد و پشنگ پادشاه توران را گفت 

شکستن تو با ايرانيان سزاوار نبود و ازين جنگ نيز سودي بدست نيامد و دودمان فريدون از 

اکنون کي قباد به شاهي . دهرگاه که شاهي رفت شاهي ديگر بجاي وي باز آم. ايران برنيفتاد

بدتر آنکه سواري از پشت سام پديد آمده که پدرش . نشسته است و جنگي نو در انداخته

چون . چون نهنگي دژم برما تاخت و لشکر ما را بهم بردريد. دستان وي را رستم نام نهاده

شت که گوئي درفش مرا ديد و مرا بازشناخت گرز را برزمين افکند و مرا چنان از سر زين بردا

تو ميداني که دل و . سواران جنگي مرا از چنگال وي بدر بردند. پشه اي را از زين بر مي گرفت

اما اين پيلتن شيردل کارزار را به بازي مي گيرد و هنگام کارزار . چنگ من در جنگ چگونه است

ز هزار بيش ا. گوئي وي را از آهن و سنگ و روي ساخته اند. کوه و دريا نزدش يکسان است

اگر سام دستبردي چون دستبرد رستم داشت يک . کوپال برتارک وي زدند و وي از جاي نجنبيد

  .تن از تورانيان را زنده نمي گذاشت

اکنون جز آشتي خواستن چاره نيست که پشت و ساالر سپاه تو منم و مرا تاب اين پهلوان « 

ه خرسند شويم و به ياد آريم که بهتر آنست که به آنچه از فريدون بما رسيد. شيرافگن نيست

چه مايه مال و خواسته از ترک و سپر زرين و تيغ هندي و اسبان تازي در اين جنگ از دست 

داديم و چگونه پهلواناني چون بارمان و گلباد و شماساس که بدست قارن از پاي درآمدند و 

ست که از گذشته ياد بهتر آن. خزروان که به گرز زال کشته شد از لشکر ما به خاک افتادند

  ».نکنيم و آشتي بجوئيم

پشنگ را از اين که خرد نزدافراسياب باز آمده و روانش بسوي داد گرائيده شگفت آمد و بي  

داد «درنگ نامه اي گرم و آراسته به کي قباد نوشت و وي را درود و آفرين فرستاد و گفت 

اما اگر ايرج کشته شد کين او را منوچهر . آنست که در آغاز از تور بر ايرج شاه ايران گزند آمد

سزاوار آنست که ما کين از دل بشوئيم و دست از . بازخواست و تور و سلم را از ميان برداشت

جنگ بداريم و برآنچه فريدون ميان فرزندان خود بخش کرد خرسند باشيم و جيحون را مرز دو 

ل از جواني به پيري رسيد و خاک ببين که درين جنگ و ستيز زا. کشور کنيم و از آن نگذريم

درين گيتي هيچيک جاوداني نيستيم، چه بهتر که . تيره از خون پهلوانان دو کشور سرخ شد

اکنون اگر شاهنشاه اين سخن را بپذيرد و . چند روزي را که درين خاکدانيم به آشتي بسربريم

  ».خود راه نخواهند دادايرانيان از جيحون نگذرند تورانيان گذشتن از آب را درخواب هم به 

آنگاه پشنگ نامه را مهر کرد و با ارمغان هاي گرانبها، از تخت هاي زرين و تاج هاي گوهرنشان  

  . و تيغ هاي هندي و اسبان تازي و خوبرويان زرين کمر، با فرستاده اي نزد کي قباد فرستاد

   آشتي پذيرفتن کي قباد
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اين کينه از شما آغاز شد و شما «وشت که کي قباد چون نامه پشنگ را خواند در پاسخ ن

درين روزگار هم نخست افراسياب بود که از . بوديد که خون ايرج پادشاه ايران را به ستم ريختيد

و باز افراسياب بود که برادر خود اغريرث دادخواه و خردمند . آب گذشت و جنگجوئي پيش گرفت

با اين همه من سر کينه توزي ندارم و . سپردرا که دوستدار آشتي و پيمان داري بود به دم تيغ 

  » .چون آشتي خواسته ايد مي پذيرم

چندي نگذشت که آگاهي رسيد که سپاه توران راه خويش در پيش گرفت و ازين سوي آب به 

  . آن سوي گذر کرد و آتش کين فروخفت و زمان آسودگي رسيد

ود سرزمين زابلستان را تا درياي آنگاه کي قباد به سپاس ياري و دالوري که از رستم ديده ب

سند به نام وي کرد و فرمان تخت و افسر نيمروز را بر پرند به نام وي نوشت و با گنج و 

آنگاه زال را سپاس بسيار . کابلستان را نيز به مهراب بازگذاشت. خواسته بسيار به وي سپرد

ادند و پارچه زربفت برآن گفت و فرمان داد تا تختي شاهوار از فيروزه رخشان بر پنج پيل نه

گستردند و آنرا با گنجي از جامه زرين و تاج و کمر ياقوت و پيروزه و خواسته هاي گرانبهاي 

  . ديگر با درود و آفرين شاهنشاه نزد زال فرستادند

کي قباد ديگر سرداران و پهلوانان چون قارن و کشواد و خّراد و برزين و پوالد را نيز هريک گنج و 

سته بخشيد و درم و دينار بسيار در ميان سپاه پخش کرد و هرکس را به خلعت شاي

  . شايستگي پايه و مايه داد و خود به فّر و آئين به پادشاهي نشست

  . کي قباد صد سال زيست
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 جنگ کی کاوس با دیوان مازندران
  

   

 و کي آرش و کي کي کاوس: به شاهي نشستن کي کاوس کي قباد چهار پسر داشت

چون مرگ را نزديک ديد فرزند بزرگتر خود کاوس را پيش خواند و با وي از . پشين و کي آرمين

داد و دهش و شيوه پادشاهي و ساالري سخن راند و گفت زمان من به آخر رسيده و اکنون 

گوئي ديروز بود . هشدار که تا چشم بهم برزني عمر سپري شده. هنگام پادشاهي توست

اگر دادگر و پاک راي . تو نيز جاويد نخواهي ماند. ن جوان و شادمان از البرز کوه آمدمکه م

باشي در سراي ديگر مزد خواهي يافت و اگر سرت در بند آز بيفتد و پيشي بجوئي خويشتن 

  .را رنجه خواهي داشت و زندگي را برخود تلخ و ناخوش خواهي کرد

  . کاوس بجاي وي به تخت شاهي نشستاين بگفت و چشم از اين جهان فرو بست و 

   

  سُرود مازندران

کي . کي کاوس چون به شاهي رسيد ايران آباد و سپاه خشنود و خزانه از گنج آگنده بود 

روزي در گلزار برتخت زرين نشسته بود و . کاوس خود را برتر از همه ديد و واالتر از همه شمرد

ديوي از ديوان . تري و بي همتائي خود ياد مي کردبا بزرگان و پهلوانان باده مي خورد و از بر

مازندران که خود را بصورت رامشگري درآورده بود بدرگاه آمد و بپرده دار گفت که وي را 

رامشگري خوش نواز از مردم مازندران است و آرزوي بندگي شاه را دارد و اگر دستوري باشد 

  . سرودي در برابر شاه بخواند و بنوازد

تور داد و رامشگر در کنار نوازندگان جاي گرفت و سرودي در ستايش مازندران کي کاوس دس

  .آغاز کرد

  که مازندران شهر ما ياد باد 

  هميشه برو بومش آباد باد 

  که در بوستانش هميشه گل است 

  به کوره اندرون الله وسنبل است 

  هوا خوشگوار و زمين پرنگار 

  نه گرم و نه سرد و هميشه بهار 
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   گوئي به جويش روانگالبست 

  همي شاد گردد زبويش روان 

  دي و بهمن و آذر و فرودين  

  هميشه ُپر از الله بيني زمين

  کسي کاندر آن بوم آباد نيست  

  به کام ازدل وجان خودشاد نيست

   

کاوس چون اين سرود را شنيد دل در مرز و بوم مازندران بست و انديشه جهانگيري و 

 و برآن شد تا لشکر به مازندران بکشد و آن ديار را که منزلگاه ديوان جنگجوئي در خاطرش افتاد

  .بود بگشايد

. ما يکسر به بزم دل نهاده ايم و برآسوده ايم«پس رو به بزرگان و ساالران لشکر کرد و گفت  

من از جمشيد و ضحاک . اما کاهلي شيوه دليران نيست و هنگام آنست که انديشه رزم کنيم

در هنرنمائي و جنگ آزمائي نيز بايد از آنان بگذرم و اينک آهنگ . بخت و نژاد برترمو کي قباد در 

  » .گشودن مازندران دارم

  پند ناپذيري کي کاوس

بزرگان ايران چون چنين شنيدند چين بروي آوردند و در انديشه فرو رفتند، چه کسي جنگ با  

ما «گفتند . يز ياراي خالف نبوداما کسي را ن. ديوان را در خور نمي ديد و آرزو نمي کرد

اما اندکي بعد بزرگان و سرداران ايران چون طوس و » .کهترانيم و به فرمان شاه ايستاده ايم

کشواد و گودرز و گيو و خّراد و گرگين و بهرام انجمن کردند و در سخن شاه راي زدند و بيم و 

را که هنگام باده خواري اگر کي کاوس سخني «ناخشنودي خود را آشکار ساختند و گفتند 

گفته است دنبال کند زيان و هالک را بر ما و بر ايران خريده است و اين مرز و بوم را بدست 

نيستي سپرده است، که جمشيد با آن فّر و شکوه و با آنکه ديو و مرغ و پري در فرمانش بودند 

ه دانش و افسون داشت اين انديشه نبرد با ديوان مازندران را بدل راه نداد و فريدون که آن هم

اگر دست يافتن بديوان مازندران بمردي و دليري و گنج و گهر برميآمد . آرزو را در سر نپروراند

اکنون بايد چاره اي . منوچهر رزمجو بدان دست مي برد و همت خود را از آن وا نمي گرفت

  » .انديشيد تا اين بد از ايران زمين بگردد و آسيب از ما دور شود

  دن زال بدرگاه کي کاوسآم

چاره آنست که پيکي تيزتک نزد . اي مهتران، کي کاوس از ما سخن نمي شنود«طوس گفت  

زال زر به زابل بفرستيم و او را از آنچه رفته است آگاه کنيم و ازو بخواهيم تا بدرگاه بيايد و کي 
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دن سپاه به مازندران و کاوس را از بيم انديشه اي که در سرش افتاده آگاه کند و او را از بر

زال در . چنين کردند و پيکي تندرو پيام بزرگان ايران را به زال رسانيد» .درافتادن با ديوان باز دارد

کيکاوس شاهي جوان و خودکام است و گرم و سرد روزگار را «انديشه شد و با خود گفت 

دور . رزان استنچشيده و جهاني به خدمت او کمر بسته و بزرگ و کوچک از بيم تيغش ل

اما شايسته نيست که من سر از آنچه به گردن . نيست که سخن مرا نشنود و مرا آزرده سازد

اين را نه خداوند از من مي پذيرد و نه شاه و بزرگان ايران . دارم ببيچم و سخن راست را نگويم

اگر از . ومپس من چنانکه دالوران ايران خواسته اند بدرگاه شاهنشاه مي ر. زمين مي پسندند

فرزند . من سخن پذيرفت که سود با اوست و اگر نپذيرفت و با من تيز شد مرا باکي نيست

  ».برومندم رستم با سپاه در اينجا استوار است

بزرگان ايران به پيشواز او . شب را بر انديشه به روز آورد و بامداد رو بدرگاه کاوس گذاشت 

  .در پي او نزد کاوس رفتندشتافتند و بر او آفرين خواندند و همگي 

کاوس زال را گرم پذيرفت و نزد خود برتخت شاهي نشاند و از رنج راه و پهلوانان زابل و رستم  

برمن . شنيدم که شاه آهنگ مازندران دارد«آنگاه زال سخن ساز کر و گفت . سرفراز پرسيد

 چون منوچهر و سال هاي بسيار گذشته و عمري دراز نگران گردش سپهر بوده ام و شاهاني

هيچيک از اين شاهان انديشه گرفتن مازندران را بخود . زو و نوذر و کي قباد را بندگي کرده ام

  راه ندادند،

  که آن خانه ديو افسونگر است 

  طلسمست ودربند جادو درست  

  مرآن بند را هيچ نتوان گشاد

  مده مرد و گنج و درم رابه باد 

  مرآنرابه شمشير نتوان شکست  

  نج وبه دانش نيايد بدست به گ

  سپه را بدان سو نبايد کشيد

  زشاهان کس اين راي، فرخ نديد  

هرچند پهلوانان و نامداران درگاه تو همه از تو کمترند اما اينان نيز همه بنده جهان آفرين اند، 

درختي که از خون آنان برويد بري جز . شايسته نيست که خون آنان در راه زياده جوئي بريزد

  » .رين نخواهد داشت و آئين شاهان آنرا روا نمي داردنف

  خودکامي کاوس
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من از جمشيد و فريدون و «باز همان سخنان را آغاز کرد که . اما کاوس سري پر باد داشت 

کي قباد برتر و نيرومندترم و ديوان مازندران را به چيزي نمي شمرم و آنان همه را به شمشير 

اگر تو در جنگ يار و همگام من نيستي . هي آن بتو خواهد رسيداز ميان برخواهم داشت و آگا

  ».تو و رستم در ايران بمانيد و نگاهبان کشور باشيد. مرا به درنگ مخوان

اگر سخني گفتم از . تو شاهي و ما بندگانيم«گفت . زال بيش از اين سخن را سودمند نديد 

. گ جسته است و نه بپرهيز از نيازتاکنون نه کسي به تدبير از مر. دادجوئي و دلسوزي بود

  ».اميدم آنست که پشيماني نبيني و چنان نشود که پند من بيادت آيد. جهان برتو فرخنده باد

آنگاه زال بزرگان ايران چون طوس و گيو و گودرز را در کنار گرفت و بدرود کرد و رهسپار  

  .سيستان شد

   

   تاختن کي کاوس به مازندران

کار درگاه و کشور را به ميالد .  طوس و گودرز سپاه را آماده تاختن کنندکاوس فرمان داد تا

  ».اگرگزندي پيش آمد خود دست به تيغ مبر و از زال و رستم چاره بجو«سپرد و گفت 

چون بدامنه کوه اسپروز . روز ديگر آواي کوس برخاست و لشکرکاوس رو به مازندران آورد 

شب به بزم نشستند و بامداد کاوس .  بنه برزمين نهادرسيدند کاوس درآنجا خيمه زد و لشکر

هيچکس را زنهار . از لشکر هزار تن مرد جنگي بگزين و با آنان به مازندران بتاز«گيو را گفت که 

مده و يک تن را از کودک و پير و جوان زنده مگذار و هرآبادي را که ديدي بسوز و ويران کن و 

  ».جهان را از جادو بپرداز

 هزار تن مرد جنگي بمازندران تاخت و تيغ در ميان مردم آن سامان گذاشت و بسوختن و گيو با 

آنگاه بشهري خرم رسيد چون بهشت . غارت شهرها دست برد و زهر مرگ در جان مردم ريخت

  . آراسته با مردمي نيکچهره و توانگر و خزانه اي آباد و پر زر و گوهر

گوئي بهشت است، پر گنج و پر گل . خرم رسيديمخبر به کاوس فرستادند که بشهري چنين 

  .و پر خواسته و چنانکه مي خواستي

   

  ديو سفيد

سنجه، ديوي از ديوان مازندران، . جان و دلش پردرد شد. از آنسو خبر به شاه مازندران رسيد 

يان برخيز و خود را چون باد به ديو سفيد برسان و بگو ايران«شاه مازندران گفت . بردرگاه او بود

اگر درنگ کني و به فرياد نرسي پس ازين يک تن را . بر ما تاخته و شهرهاي ما را سوخته اند

  ».در مرز و بوم مازندران زنده نخواهي يافت



 ٩٢

چنين پاسخش داد ديو سفيد که از . سنجه خود را تفت بديو سفيد رسانيد و پيغام گزارد 

رم پي او زمازندران اين بگفت و چون کوهي روزگاران منو نا اميد بيايم کنون با سپاهي گران بب

از آن سوي کاوس چون خبر آراستگي و فريبندگي آن شهر را شنيد با سپاه . از جاي برخاست

خود رو به راه نهاد و تازان به آن شهر رسيد و درآن جايگاه خرم سراپرده زد و برتختي از بلور 

  . نشست و بزرگان ايران گرداگرد او جاي گرفتند

شکست در مردم مازندران . اي مهتران، شما همه نيکخواه و فرمانبردار منيد«گفت کاوس 

افتاده است؛ اکنون هنگام آن است که شاه مازندران را بدست بياورم و ديوان را يکسره 

چون فردا برآيد يکسر به مازندران مي تازيم و شاه و . اما به نامه و بيغام نياز نيست. براندازم

 مي کنيم و سردشمنان را به پاي ستوران مي کوبيم و سراسر اين کشور را لشکرش را نابود

  » .مي گشائيم و ديوان را تباه مي کنيم

مامردان جنگي پرورده گنج «بزرگان ايران سر برزمين نهادند و بر شاه آفرين خواندند و گفتند 

کمر بسته ايم و جان خود را در گام شاهنشاه مي گذاريم و بجاي يک رزم ده رزم را . شاهيم

پيروزي ما راست، مگر آنکه ديو سفيد که ساالر ديوان است به پيکار درآيد، که او ديوي کوه 

اگر او دست از جنگ بدارد دمار از ديوان ديگر برخواهيم . پيکر و زورمند و ستماره و پرجادوست

  .آورد

   

  جادوي ديو سفيد

دودي تيره . را چون درياي قير سياه کردچون شب فرا رسيد ناگاه ابري تيره برخاست و جهان  

چشم ها تار شد و لشکر ايران . برآسمان خيمه زد و سنگ و خشت از آسمان باريدن گرفت

چون روز رسيد چشم دو بهره از سياه ايران تيره شده بود و شکست . پريشان و پراکنده گرديد

  .ودنددر ميان آنان افتاده و گنج بباد رفته و گروهي به بند درآمده ب

. دستور دانا از گنج بهتر است«کاوس خيره و پشيمان سخن زال را بياد آورد و با خود گفت  

  ».دريغا که بند زال پير را نشنيدم و اکنون چنين در بند بال افتادم

هشتم روز ديو سفيد بغريد و پيش راند و . هفت روز به رنج و سختي و تيره چشمي گذشت 

ه و بيبر، تو همه در انديشه برتري بودي و چشم در سرزمين اي شاه بيهود«به کاوس گفت 

. چون پيل مست تنها نيروي خود را شناختي و ديگران را بکس نگرفتي. مازندران دوختي

اکنون به آنچه سزاي . هيچ مرا بياد نياوردي. چندين مردم را بر خاک انداختي يا برده کردي

  » .توست رسيدي

 خنجر گذار را برگزيد و ايرانيان را به آنان سپرد تا در بند سپس دوازده هزار تن از ديوان

  .نگاهدارند و راه گريز را برآنان ببندند تا در سختي شکنجه ببينند
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آنگاه گنج و خواسته و گوهر و آنچه از سپاه کاوس بدست افتاده بود به ارژنگ ساالر سپاه  

 بگو که از اهريمن خشنود باش که من اينها را نزد شاه مازندران ببر و«مازندران سپرد و گفت 

اما آنان را نکشتم تا . آنچه بايست بجا آوردم و چشم ايرانيان را تيره کردم و آنان را به بند آوردم

  ».فراز و نشيب روزگار را بشناسند و رنج شکست بر آنان آسان نشود

 جگر در چون اين کرده شد ديو سفيد بجاي خود باز گشت و کاوس شاه پريشان و خسته 

  .مازندران گرفتار ماند

   پيغام کاوس به زال و رستم 

پس در نهان سواري تيز تک را رهسپار زابل کرد و . کاوس چاره در آگاه کردن زال و رستم ديد

از بخت بد ديوان برما پيروز شدند و آن لشکر نامدار زبون گشت و «به زال پيغام فرستاد که 

چون پند . ن نگونسار گرديد و من در چنگ اهريمن گرفتارمچشم ها تيره شد و تاج و تخت ايرا

تو هوشمند را بياد مي آورم باد سرد از جگر مي کشم که چرا سخن ترا نشنيدم و چنين 

  ».گرفتار شدم

اما سخن را از ديگران نهان داشت . زال چون پيغام کي کاوس را شنيد غمين و پر انديشه شد 

اي فرزند دالور، ديگر هنگام آن نيست که در زابل آسوده «و رستم را نزد خود خواند و گفت 

شاه ايران در دم اژدها گرفتار است و بالئي سخت بر . بنشينيم و در انديشه کار خود باشيم

بايد که هم اکنون رخش را زين کني و به تيغ جهانگير، کين از دشمن . ايرانيان فرود آمده

سال من از دويست گشته و به پيري . رورده استبخواهي که روزگار ترا از بهر چنين روزي پ

توئي که دريا را به خون مي کشي و کوه را به بانگ . چنين دليري ها زيبنده توست. رسيده ام

بشتاب و ارژنگ و ديو سپيد را از جان نوميد کن و گردن شاه . غّرنده ات پست مي کني

  ».مازندران به گرز گران بشکن

من چگونه بايد اين راه را .  ميان اين دو پادشاهي راهي دراز استاي پدر نامدار،«رستم گفت  

يکي درازتر که کاوس رفت و ديگري کوتاه : ميان دو پادشاهي دو راه است«زال گفت » بسپرم؟

. تو راه کوتاه و پر خطر را بگزين و شگفتي هاي آنرا ببين. تر و دشوار تر پر از شير و ديو و جادو

من . اما جهان آفرين يار تو خواهد بود و پي رخش آنرا خواهد سپردهرچند راهي دشوار است 

. پيش يزدان براي تو نيايش خواهم کرد مگر تندرست نزد من باز آئي و يال و کوپال ترا باز بينم

اما اگر مرگ تو بدست ديو است از سرنوشت گريز نيست و هيچکس درين جهان پايدار نخواهد 

  » .ند شد از خطر انديشه نداردماند و آنکه نامش در جهان بل

من کمر بفرمان توبسته دارم و هرچند بپاي خويش در دوزخ خراميدن و از زندگي «رستم گفت 

سير ناشده در کام شير درنده رفتن را بزرگان پيشين درست نشمرده اند من بياري کردگار 

ذارم و ارژنگ و طلسم و تن جادوان را ميشکنم و تن و جان خود را در راه اين فرمان مي گ

  ».سنجه و پوالد غندي و بيد و ديو سفيد هيچيک را زنده نمي گذارم

مادرش رودابه آب . پس رستم ببر بيان را بتن کرد و سالح برداشت و چون پيل بر رخش برآمد 

اي مادر نيکخوي، من «رستم گفت . از ديده روان کرد که مي روي و مرا در غم خود مي گذاري
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بخش من از روزگار چنين شد، تو جان و تن مرا به .  اين فرمان نبايد بگزينمآرزوي خود را بر

  » .يزدان بسپار و خرسنيد باش
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 هفت خوان رستم
  

  بيشه شير :خوان اّول

. رستم براي رها کردن کي کاوس از بند ديوان بر رخش نشست و بشتاب رو براه گذاشت 

رخش شب و روز مي تاخت و رستم دو روزه راه را به يک روز مي بريد، تا آنکه رستم گرسنه 

رستم پي بر رخش فشرد و کمند . دشتي برگور پديدار شد. شد و تنش جويان خورش گرديد

آنگاه . با پيکان تير آتشي برافروخت و گور را بريان کرد و بخورد. انداخت و گوري را به بند در آورد

از سر رخش باز کرد و او را بچرا رها ساخت و خود به نيستاني که نزديک بود درآمد و آنرا لگام 

  .بستر خواب ساخت و جاي بيم را ايمن گمان برد و بخفت و برآسود

. چون پاسي از شب گذشت شير درنده به کنام خود باز آمد. اما آن نيستان بيشه شير بود 

با خود گفت نخست بايد اسب را . در کنار او چمان ديدپيلتن را بر بستر ني خفته و رخش را 

رخش چون آتش بجوشيد و . پس دمان بسوي رخش حمله برد. بشکنم و آنگاه سوار را بدرم

چندان شير را برخاک زد تا وي را . دودست را برآورد و بر سر شير زد و دندان بر پشت او فرو برد

  .ناتوان کرد و از هم دريد

اي رخش ناهوشيار، که گفت «گفت . يد شير دمان را رخش از پاي درآوردهرستم بيدار شد، د 

که تو با شير کارزار کني؟ اگر بدست شير کشته مي شدي من اين خود و کمند و کمان وگرز 

  »و تيغ و ببر بيان را چگونه پياده به مازندران مي کشيدم؟

  .اين بگفت و دوباره بخفت و تا بامداد برآسود 

  ابان بي آببي: خوان دوم 

چون خورشيد سر از کوه برزد تهمتن برخاست و تن رخش را تيمار کرد و زين بروي گذاشت و  

گرماي راه چنان بود که . چون زماني راه سپرد بياباني بي آب و سوزان پيش آمد. روي براه آورد

. زبان رستم چاک چاک شد و تن رخش از تاب رفت. اگر مرغ برآن مي گذشت بريان مي شد

بيابان دراز و گرما زورمند و چاره . ستم پياده شد و ژوبين در دست چون مستان راه مي پيمودر

اي داور دادگر، رنج و آسايش همه «رستم بستوه آمد و روي به آسمان کرد و گفت . ناپيدا بود

من اين رنج را برخود خريدم مگر کردگار، . اگر از رنج من خشنودي رنج من بسيار شد. از توست

ه کاوس را زنهار دهد و ايرانيان را از چنگال ديو برهاند که همه پرستندگان و بندگان يزدان شا

تو که دادگري و ستم ديدگان را در سختي . من جان و تن در راه رهائي آنان گذاشتم. اند

  » .مرا دستگيري کن و دل زال پير را بر من مسوزان. ياوري کار مرا مگردان و رنج مرا بباد مده

 چنان مي رفت و با جهان آفرين در نيايش بود، اما روزنه اميدي پديدار نبود و هردم توانش هم

اگر کارم با لشکري مي افتاد «مرگ را در نظر آورد و بدريغ با خود گفت . کاسته تر مي شد
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اگر کوه پيش مي آمد . شيروار به پيکار آنان مي رفتم و به يک حمله آنان را نابود مي ساختم

گران کوه را فرو مي کوفتم و پست مي کردم و اگر رود جيحون برمن مي غريد به نيروي بگرز 

ولي با راه دراز و بي آب و گرماي سوزان دليري و مردي چه . خداداد در خاکش فرو مي بردم

  » سود دارد و مرگي را که چنين روي آرد چه چاره مي توان کرد؟

 تشنگي سست و نزار شد و ناتوان برخاک گرم درين سخن بود که تن پيلوارش از رنج راه و

از ديدن ميش اميدي در دل رستم پديد آمد و . ناگاه ديد ميشي از کنار او گذشت. افتاد

نيرو کرد و از جاي برخاست و در پي . انديشيد که ميش بايد آبشخوري نزديک داشته باشد

نست که اين ياوري از رستم دا. ميش وي را بکنار چشمه اي رهنمون شد. ميش براه افتاد

آنگاه . بر ميش آفرين خواند و از آب پاک نوشيد و سيراب شد. جهان آفرين به وي رسيده است

زين از رخش جدا کرد و ويرا در آب چشمه شست و تيمار کرد و سپس در پي خورش بشکار 

د و پيش از خواب رو به رخش کر. گوري را بريان ساخت و بخورد و آهنگ خواب کرد. گور رفت

اگر دشمني پيش آمد . مبادا تا من خفته ام با کسي بستيزي و با شير و ديو پيکار کني«گفت 

  » .نزد من بتاز و مرا آگاه کن

   جنگ با اژدها: خوان سوم

اما دشتي که رستم برآن خفته بود آرامگاه اژدهائي بود که از . رخش تا نيمه شب در چرا بود

چون اژدها به آرامگاه خود باز آمد .  برآن دشت نداشتندبيمش شير و پيل و ديو ياراي گذشتن

درشگفت ماند که چگونه کسي بخود دل داده و برآن . رستم را خفته و رخش را در چرا ديد

  .دمان رو بسوي رخش گذاشت. دشت گذشته

. رخش بي درنگ ببالين رستم تاخت و رسم روئين برخاک کوفت و دم افشاند و شيهه زد 

. اما اژدها ناگهان به افسون ناپديد شد. ست و انديشه پيکار در سرش دويدرستم از خواب ج

با رخش تند شد که چرا وي را از خواب باز . رستم گرد خود به بيابان نظر کرد و چيزي نديد

رخش . اژدها باز از تاريکي بيرون آمد. داشته است و دوباره سر ببالين گذاشت و بخواب رفت

رستم بيدار شد و بر بيابان نگه . م برزمين کوفت و خاک برافشاندباز بسوي رستم تاخت و س

درين شب تيره انديشه خواب نداري و مرا نيز «دژم شد و به رخش گفت . کرد و باز چيزي نديد

اگر اين بار مرا از خواب باز داري سرت را بشمشير تيز از تن جدا مي کنم و . بيدار مي خواهي

. گفتم اگر دشمني پيش آمد با وي مستيز و کار را بمن واگذار. مخود پياده به مازندران مي رو

  ».زنهار تا ديگر مرا از خواب برنيانگيزي. نگفتم مرا بي خواب کن

رخش از چراگاه بيرون دويد اما از . سوم بار اژدهاي غّرال پديدار شد و از دم آتش فرو ريخت 

  .رستم تيز خشم بودبيم رستم و اژدها نمي دانست چکند که اژدها زورمند و 

چون باد پيش رستم تاخت و خروشيد و . سرانجام مهر رستم او را ببالين تهمتن کشيد 

اما . رستم از خواب خوش برجست و با رخش برآشفت. جوشيد و زمين را بسم خود چاک کرد

در تيرگي شب چشم . جهان آفرين چنان کرد که اين بار زمين از پنهان ساختن اژدها سرباز زد

نامت «تيغ از نيام کشيد و چون ابر بهار غريد و بسوي اژدها تاخت و گفت . تم به اژدها افتادرس

  ».مي خواهم که بي نام بدست من کشته نشوي. چيست، که جهان برتو سرآمد
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عقاب را ياراي پريدن براين دشت نيست و ستاره اين زمين را بخواب نمي «اژدها غّريد و گفت  

نامت چيست؟ جاي آن است . گ سپردي که پا درين دشت گذاشتيتو جان بدست مر. بيند

من رستم دستان از خاندان نيرمم و بتنهائي لشکري کينه «تهمتن گفت » .که مادر برتو بگريد

اژدها زورمند بود و چنان . اين بگفت و به اژدها حمله برد» .باش تا دستبرد مردان را ببيني. ورم

رخش چون چنين ديد ناگاه برجست و دندان در .  خواهد شدبا تهمتن درآويخت که گوئي پيروز

تيغ برکشيد . رستم از رخش خيره ماند. تن اژدها فرو برد و پوست او را چون شير از هم بردريد

رودي از خون بر زمين فرو ريخت و تن اژدها چون لخت کوهي بي . و سر از تن اژدها جدا کرد

ياد کرد و سپاس گفت و در آب رفت و سرو تن بشست رستم جهان آفرين را . جان برزمين افتاد

  .و بر رخش نشست و باز رو براه نهاد

   

  زن جادو: خوان چهارم

. رستم پويان در راه دراز مي راند تا آنکه به چشمه ساري رسيد پرگل و گياه و فرح بخش 

. جاي داشتخواني آراسته درکنار چشمه گسترده بود و بره اي بريان با ديگر خوردني ها درآن 

رستم شاد شد و بي خبر از آنکه اين خوان ديوان . جامي زرين پر از باده نيز درکنار خوان ديد

آنرا . سازي در کنار جام بود. است فرود آمد و برخوان نشست و جام باده را نيز نوش کرد

  : برگرفت و سرودي نغز در وصف زندگي خويش خواندن گرفت

  که آوازه بدنشان رستم است 

   ازروز شاديش بهره کم استکه

  همه جاي جنگ است ميدان اوي 

  بيابان و کوه است بستان اوي 

  همه جنگ با ديو و نر اژدها 

  زديو و بيابان نيابد رها 

  مي وجام و بو يا گل ومرغزار 

  نگردست بخشش مرا روزگار 

  هميشه به جنگ نهنگ اندرم 

  دگربا پلنگان به جنگ اندرم 
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بي درنگ خود را در صورت زن جوان زيبائي . وش پيرزن جادو رسيدآواز رستم ساز وي بگ 

رستم از ديدار وي شاد شد و براو آفرين خواند و . بياراست و پر از رنگ و بوي نزد رستم خراميد

چون نام يزدان بر زبان رستم گذشت ناگاه چهره زن . يزداِن را بسپاس اين ديدار نيايش گرفت

رستم تيز در او نگاه کرد و دريافت . ه اهريمني اش پديدار گرديدجادو دگرگونه شد و صورت سيا

اما رستم کمند انداخت و سر او را سبک خواست . زن جادو خواست بگريزد. که زني جادوست

ديد گنده پيري پر آژنگ و پر نيرنگ . اما رستم کمند انداخت و سر او را سبک به بند آورد. بگريزد

  . را از ميان بدو نيمه کردخنجر از کمر گشود و او . است

  جنگ با اوالد: خوان پنجم

. رستم از آنجا باز راه دراز را در پيش گرفت و تا شب ميرفت و شب تيره را نيز همه ره سپرد 

همه شب رانده بود و از سختي راه جامه اش به . بامداد بسرزميني سبز و خّرم و پرآب رسيد

ر بيان را از تن بدر کرد و خود از سر برداشت و بب. خوي آغشته بود و به آسايش نياز داشت

هردو را در آفتاب نهاد و چون خشک شد دوباره پوشيد و لگام از سر رخش برداشت و او را در 

سبزه زار رها کرد و بستري از گياه ساخت و سپر را زير سر و تيغ را کنار خويش گذاشت و در 

  . خواب رفت

 خشم گرفت و دمان پيش دويد و چوبي گرم بر پاي دشتبان چون رخش را در سبزه زار ديد

اي اهرمن، چرا اسب خود را در «رخش کوفت و چون تهمتن از خواب بيدار شد به او گفت 

رستم از گفتار او تيز شد و برجست و دو گوش » کشتزار رها کردي و از رنج من برگرفتي؟

  . برکنددشتبان را بدست گرفت و بيفشرد و بي آنکه سخني بگويد از بن 

شتافت " اوالد"دشتبان فرياد کنان گوش هاي خود را برگرفت و با سر و دست پر از خون نزد 

خروش برآورد که مردي غول پيکر با جوشن پلنگينه و خود . که درآن سامان ساالر و پهلوان بود

 او را رفتم تا اسب. آهنين چون اژدها بر سبزه خفته بود و اسب خود را در کشتزار رها کرده بود

عنان را . اوالد با پهلوانان خود آهنگ شکار داشت. برانم برجست و دو گوش مرا چنين برکند

  .بسوي رستم پيچيد تا وي را کيفر کند

تهمتن بر رخش برآمد و تيغ در دست گرفت و چون ابر . اوالد و لشکرش نزديک رستم رسيدند 

کيستي و نام تو « اوالد بانگ برآورد که چون فراز يکديگر رسيدند. غّرنده رو بسوي اوالد گذاشت

چيست و پادشاهت کيست؟ چرا گوش اين دشتبان را کنده اي و اسب خود را در کشتزار رها 

  ».هم اکنون جهان را بر تو سياه مي کنم وکاله ترا به خاک مي رسانم. کرده اي

.  تيغ و نيزه بباردنام من ابر است، اگر ابر چنگال شير داشته باشد و بجاي باران«رستم گفت  

» .پيداست که مادرت ترا براي کفن زاده است. نام من اگر بگوشت برسد خونت خواهد فسرد

اين بگفت و تيغ آبدار را از نيام بيرون کشيد و چون شيري که در ميان رمه افتد درميان پهلوانان 

ر اوالد پراگنده و به اندک زماني لشک. بهر زخم شمشير دو سر از تن جدا مي کرد. اوالد افتاد

چون رخش به اوالد . گريزان شد و رستم کمند بر بازو چون پيل دژم در پي ايشان مي تاخت

او را از اسب به زير . نزديک شد رستم کمند کياني را پرتاب کرد و سر پهلوان را در کمند آورد

در دست جان تو «آنگاه به اوالد گفت . کشيد و دو دستش را بست و خود بر رخش سوار شد
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اگر راستي پيشه کني و جاي ديو سفيد و پوالد غندي را بمن بنمائي و بگوئي کاوس . منست

شاه کجا در بند است از من نيکي خواهي ديد و چون تاج و تخت را به گرز گران از شاه 

اما اگر کژي و ناراستي پيش گيري رود . مازندران بگيرم ترا برين مرز و بوم پادشاه مي کنم

  » .جشمانت روان خواهم کردخون از 

من رهنمون تو خواهم . اي دلير، مغزت را از خشم بپرداز و جان مرا برمن ببخش«اوالد گفت 

از اينجا تا نزد کاوس شاه صد . بود و خانه ديوان و جايگاه کاوس را يک يک بتو خواهم نمود

از ديوان . شوارفرسنگ است و از آنجا تا جايگاه ديوان صد فرسنگ ديگر است، همه راهي د

بيد و سنجه ساالر ديوان اند و پوالد غندي سپهدار ايشان . دوازده هزار پاسبان ايرانيان اند

. سر همه نّره ديوان ديو سفيد است که پيکري چون کوه دارد و همه از بيمش لرزان اند. است

يو سفيد تو با چنين برز و باال و دست و عنان و با چنبن گرز و سنان شايسته نيست با د

چون از جايگاه ديوان بگذري دشت سنگالخ است که . درآويزي و جان خود را در بيم بيندازي

پس از آن رودي پرآب است که دو فرسنگ پهنا دارد و از نره . آهو را نيز ياراي دويدن برآن نيست

تا سيصد » نرم پايان«و » بزگوشان«آنسوي رود سرزمين . نگهبان آن است" کنارنگ"ديوان 

فرسنگ گسترده است و از آن پس تا شاه نشين مازندران باز فرسنگ هاي دراز و دشوار در 

تنها هزارو . شاه مازندران را هزاران هزاران سوار است، همه با سالح و آراسته. پيش است

  ».تو تنهائي و اگر از پوالد هم باشي ميسائي. دويست پيل جنگي دارد

  . ر و تنها راه را بمن بنمايتو انديشه مدا«رستم خنديد و گفت  

  ببيني کزين يک تن پيلتن 

  چه آيد بدان نامدار انجمن

  به نيروي يزدان پيروزگر 

  ببخت وبشمشيروتيروهنر 

  چونبينند تاو برو يال من 

  به جنگ اندرون زخم کوپال من 

  بدّردپيوپوستشان ازنهيب 

  عنان راندانند بازاز رکيب 

  ».اوس رهبري کناکنون بشتاب و مرا به جايگاه ک 

رستم و اوالد شب و روز مي تاختند تا بدامنه کوه اسپروز، آنجا که کاوس با ديوان بنرد کرده و  

  .از ديوان آسيب ديده بود، رسيدند
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  جنگ با ارژنگ ديو: خوان ششم 

چون نيمه اي از شب گذشت از سوي مازندران خروش برآمد و به هرگوشه شمعي روشن  

آنجا که از چپ و راست آتش افروخته شد «تهمتن از اوالد پرسيد . ديدشد و آتش افروخته گر

آنجا آغاز کشور مازندران است و ديوان نگهبان درآن جاي دارند و آنجا «اوالد گفت » کجاست؟

  ».که درختي سر به آسمان کشيده خيمه ارژنگ ديو است که هر زمان بانگ و غريو برمي آورد

چون بامداد برآمد اوالد را بردرخت . و آگاه شد برآسود و بخفترستم چون از جايگاه ارژنگ دي 

بست وگرز نياي خود سام را برگرفت و مغفر خسروي را بر سرگذاشت و رو به خيمه ارژنگ ديو 

چون بميان لشکر و نزديک خيمه رسيد چنان نعره اي برکشيد که گوئي کوه و دريا از هم . آورد

رستم چون چشمش بروي . را شنيد از خيمه بيرون جستارژنگ ديو چون آن غريو . دريده شد

افتاد در زمان رخش را برانگيخت و چون برق براو فرود آمد و سرو گوش و يال او را دلير بگرفت و 

ديوان چون . بيک ضربت سر از تن او جدا کرد و سرکنده و پرخون او را در ميان لشکر انداخت

ستم را بچشم آوردند دل در برشان بلرزه افتاد و هراس سر ارژنگ را چنان ديدند و يال و کوپال ر

. چنان شد که پدر بر پسر در گريز پيشي مي گرفت. در جانشان نشست و رو بگريز نهادند

تهمتن شمشير برکشيد و در ميان ديوان افتاد و زمين را از ايشان پاک کرد و چون خورشيد از 

  .نيمروز بگشت دمان به کوه اسپروز بازگشت

   ن رستم نزد کي کاوسرسيد 

اکنون جايگاه کاوس شاه را «آنگاه رستم کمند از اوالد برگرفت و او را از درخت باز کرد و گفت 

  .اوالد دوان در پيش رخش براه افتاد و رستم در پي او بسوي زندان ايرانيان تاخت» .بمن بنما

نگ رخش بگوش با. چون رستم به جايگاه ايرانيان رسيد رخش خروشي چون رعد برآورد 

کاوس رسيد و دلش شگفته شد و آغاز و انجام کار را دريافت و رو به لشکر کرد و گفت 

اين همان خروش است که رخش هنگام رزم . خروش رخش بگوشم رسيد و روانم تازه شد«

اما لشکر ايران از نوميدي گفتند کاوس بيهوده مي گويد و از » .پدرم کي قباد با ترکان برکشيد

بخت از ما . ن بندهوش و خرد از سرش بدر رفته و گوئي در خواب سخن مي گويدگزند اي

  . گشته است و از اين بند رهائي نخواهيم يافت

غوغا در ميان ايرانيان افتاد و بزرگان و سرداران ايران . در اين سخن بودند که تهمتن فرود آمد

رستم کاوس را . ميان گرفتندچون طوس و گودرز و گيو و گستهم و شيدوش و بهرام او را در 

کاوس وي را درآغوش گرفت و از زال زر . نماز برد و از رنج هاي دراز که بروي گذشته بود پرسيد

  .و رنج و سختي راه جويا شد

. بايد هشيار بود و رخش را از ديوان نهان داشت«آنگاه کي کاوس روي به رستم کرد و گفت  

گ ديو را از پاي درآورده و به ايرانيان رسيده ديوان همه اگر ديو سفيد آگاه شود که تهمتن ارژن

تو بايد باز تن و تيغ و تير خود را برنج . انجمن خواهند شد و رنج هاي تو را برباد خواهند داد

بيفکني و رو بسوي ديو سفيد گذاري، مگر بياري يزدان بر او دست يابي و جان ما را از رنج 

در . از اينجا تا جايگاه ديو سفيد از هفت کوه گذر بايد کرد. تبرهاني که پشت و پناه ديوان اوس
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تخت ديو سفيد در اندرون . هرگذاري نّره ديوان جنگ آزما و پرخاشجوي آماده نبرد ايستاده اند

سپاه ما درين بند رنج بسيار برده . اگر او را تباه کني پشت ديوان را شکسته اي. غاري است

پزشگان چاره اين تيرگي را خون دل و مغز ديو . ان آمده اماست و من از تيرگي ديدگان بج

سفيد شمرده اند و پزشگي فرزانه مرا گفته است که چون سه قطره از خون ديو سفيد را در 

  ».چشم بچکانم تيرگي آن يکسر پاک خواهد شد

شما هشيار باشيد که اين ديو ديوي زورمند و . من آهنگ ديو سفيد مي کنم«رستم گفت  

اگر به پشت من خم آورد شما تا ديرگاه در بند . گر است و لشکري فراوان از ديوان داردافسون

اما اگر يزدان يار من باشد و او را بشکنم مرز و بوم ايران را دوباره باز خواهيم . خواهيد ماند

  » .يافت

   جنگ با ديو سفيد: خوان هفتم

ت و چون باد رو بکوهي که ديو سفيد آنگاه رستم بر رخش نشست و اوالد را نيز با خود برداش

هفت کوهي را که در ميان بود بشتاب در نورديد و سرانجام به نزديک غار . در آن بود گذاشت

تاکنون از تو جز «به اوالد گفت . گروهي انبوه از نّره ديوان را پاسدار آن ديد. ديو سفيد رسيد

کنون بايد بمن بگوئي که راز دست ا. راستي نديده ام و همه جا بدرستي رهنمون من بوده اي

  »يافتن بر ديو سفيد چيست؟

چون آفتاب برآيد و گرم شود خواب بر . چاره آنست که درنگ کني تا آفتاب برآيد«اوالد گفت  

. ديوان چيره مي شود و تو ازين همه نّره ديوان جز چند تن ديوان پاسبان را بيدار نخواهي يافت

  ».اگر جهان آفرين يار تو باشد بروي پيروز خواهي شد. آويزيآنگاه بايد که با ديو سفيد در

آنگاه اوالد را . رستم پديرفت و درنگ کرد تا آفتاب برآمد و ديوان سست شدند و درخواب رفتند 

با کمندي استوار بست و خود شمشير را چون نهنگ بال از نيام بيرون کشيد و چون رعد غّريد 

يان ديوان افتاد سر ديوان چپ و راست به زخم تيغش برخاک و از جهان آفرين ياد کرد و در م

غاري چون دوزخ . تا آنکه بکنار غار ديو سفيد رسيد. مي افتاد و کسي را ياراي برابري با او نبود

تني چون شبه سياه و روئي چون . سياه ديد که سراسر آنرا غولي خفته چون کوه پر کرده بود

غّرشي . د را خفته يافت به کشتن وي شتاب نکردرستم چون ديو سفي. شير سفيد داشت

ديو سفيد بيدار شد و برجست و سنگ آسيائي را از . چون پلنگ برکشيد و بسوي ديو تاخت

رستم چون شير ژيان . کنار خود در ربود و درچنگ گرفت و مانند کوهي دمان آهنگ رستم کرد

 شگفت يک پا و يک دست از برآشفت و تيغ برکشيد و سخت بر پيکر ديو کوفت و به نيروئي

ديو سفيد چون پيل دژم بهم برآمد و بريده اندام و خون آلود با . پيکر ديو را جدا کرد و بينداخت

  .رستم درآويخت

دور زورمند بر يکديگر مي زدند و گوشت از تن هم جدا . غار از پيکار ديو و تهمتن پرشور شد 

 رستم در دل مي گفت که اگر يک امروز .خاک غار بخون دو پيکارگر آغشته شد. مي کردند

ازين نبرد جان بدر ببرم ديگر مرگ برمن دست نخواهد يافت و ديو با خود مي گفت که اگر يک 

. امروز با پوست و پاي بريده از چنگ اين اژدها رهائي يابم ديگر روي به هيچکس نخواهم نمود

رانجام رستم دالور برآشفت و س. هم چنان پيکار مي کردند و جوي خون از تن ها روان بود
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بخود پيچيد و چنگ زد و چون نّره شيري ديو سفيد را از زمين برداشت و بگردن درآورد و سخت 

برزمين کوفت و آنگاه بي درنگ خنجر برکشيد و پهلوي او را بردريد و جگر او را از سينه بيرون 

  .ديو سفيد چون کوه بيجان کشته برخاک افتاد. کشيد

ر خون بار بيرون آمد و بند از اوالد بگشاد و جگر ديو را بوي سپرد و آنگاه با هم رو رستم از غا 

  . بسوي جايگاه کاوس نهادند

اي نره شير، جهان را به زير تيغ خود آوردي و «اوالد از دليري و پيروزي رستم خيره ماند و گفت 

 مازندران را بمن ياد داري که بمن نويد دادي که چون پيروز شوي. ديوان را پست کردي

  ».بسپاري؟ اکنون هنگام آنست که پيمان خود را چنانکه از پهلوانان درخور است بجاي آري

. اما هنوز کاري دشوار در پيش است. آري، مازندران را سراسر بتو خواهم سپرد«رستم گفت  

ت او را از بايد نخس. شاه مازندران هنوز برتخت است و هزاران هزار ديوان جادو پاسبان وي اند

  ».تخت بزير آورم و در بند کنم و آنگاه مازندران را به تو واگذارم و ترا بي نيازي دهم

   بينا شدن کي کاوس 

از آنسوي کيکاوس و بزرگان ايران چشم براه رستم دوخته بودند تاکي به پيروزي از رزم باز آيد 

از ايرانيان فغان شادي برآمد . استتا آنکه مژده رسيد رستم به ظفر باز گشته . و آنان را برهاند

اي «رستم به کي کاوس گفت . و همه ستايش کنان پيش دويدند و برتهمتن آفرين خواندند

شاه، اکنون هنگام آنست که شادي و رامش کني که جگرگاه ديو سفيد را دريدم و جگرش را 

  ».بيرون کشيدم و نزد تو آوردم

آفرين برمادري که فرزندي چون تو زاد و «و گفت کي کاوس شادي کرد و بر او آفرين خواند  

بخت من از همه فرخ . پدري که دليري چون تو پديد آورد، که زمانه دالوري چون تو نديده است

اکنون هنگام آنست که خون جگر . تر است که پهلوان شير افگني چون تو فرمانبردار من است

  ».و روي ترا باز بينمديو را در چشم من بريزي تا مگر ديده ام روشن شود 

کي کاوس برتخت عاج . بانگ شادي برخاست. چنان کردند و ناگاه چشمان کاوس روشن شد 

برآمد و تاج کياني را بر سر گذاشت و با بزرگان و نامداران ايران چون طوس و گودرز و گيو فريبرز 

ود و مي دمساز و رهام و گرگين و بهرام و نيو به شادي و رامش نشستند و تا يک هفته با ر

هشتم روز همه آماده پيکار شدند و بفرمان کي کاوس به گشودن مازندران دست بردند . بودند

و تيغ در ميان ديوان گذاشتند و تا شامگاه گروهي بسيار از ديوان و جادوان را برخاک هالک 

  . انداختند

  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٣

 نبرد کی کاوس با شاه مازندارن
  

  

  

  اننامه کي کاوس به شاه مازندر

ديوان مازندران به «کاوس گفت . چون شب فرا رسيد سپاه ايران دست از کشتار باز کشيدند

اکنون بايد مردي خردمند و . کيفر خود رسيدند و بيش ازين شايسته نيست خون آنان را بريزيم

  ».هشيار را نزد شاه مازندران بفرستيم و او را بفرمانبرداري بخوانيم

اد تا نامه اي گويا بشاه مازندران نوشت و بيم و اميد درآن نشاند که پس کاوس دبير را فرمان د 

اي گرفتار خود کامي و غرور، تو با ديوان و جادوان همداستان شده اي و ببدي و بدديني «

اما اگر دادگري و پاکديني . بايد بداني که اگر بدکنش باشي جز بدي نخواهي ديد. گرائيده اي

. مي بيني که يزدان با ديوان و جادوان توجه کرد. فرين خواهد بودپيشه کني بهره تو نيکي و آ

اکنون اگر خرد رهبر تواست و مي خواهي در امان باشي بي درنگ تخت مازندران را بگذار و به 

وگرنه . مگر اين فرمانبري تخت مازندران را براي تو نگاهدارد. کهتري بدرگاه ما بيا و باج بپرداز

  ». تو نيز دل از جان برگيرچون ارژنگ و ديو سفيد

آنگاه کي کاوس فرهاد را که از دالوران نامدار ايران بود برگزيد و نامه را به او سپرد تا بشاه  

  .مازندران برساند

فرهاد چون نزديک شهر نرم پايان رسيد به شاه مازندران خبر فرستاد که از کاوس پيام آورده  

رخاشگر خود را برگزيد و سپاهي گران بيرون کشيد و شاه مازندران گروهي از پهلوانان پ. است

اينان با چهره هاي دژم فرهاد را پذيره . آنها را دلير کرد و هشدار داد و برابر فرهاد فرستاد

چون نزديک رسيدند يکي از پهلوانان دست فرهاد را به تندي در دست گرفت و بيفشرد . شدند

چون . وي را نزد شاه بردند. رد و درد را آسان پذيرفتفرهاد خم به ابرو نياو. تا او را رنجه کند

نامه کاوس را خواند و از دستبرد رستم و کشته شدن پوالد غندي و بيد و ارژنگ و ديو سفيد 

اين رستم آفتي گزنده «آگاه شد دل در برش زار گرديد و جانش پر انديشه شد و با خود گفت 

  ».است و جهان از وي امان نخواهد يافت

اي «روز چهارم برآشفت و گفت در پاسخ به کاوس بگو . وز فرهاد را نزد خود نگاهداشتسه ر 

شاه نو خاسته بي خرد، تندي و خامي تو نمي گذارد هماورد خود را بشناسي وگرنه چگونه از 

چون مني با چنين بر و بوم و دستگاه مي خواستي که به بارگاه تو بيايم؟ مرا هزاران هزار 

تو . ت و هزار و دويست پيل جنگي دارم که از آنها يکي در لشکر تو نيستلشکر جنگاور اس

آماده کارزار باش که من به پيکار با تو کمر بسته ام و به زودي با سپاه خود خواب خوش را از 

  » .سر تو و لشکرت بيرون خواهم راند

  

   پيام بردن رستم نزد شاه مازندران
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فرستاده شکوه و دستگاه شاه مازندران را باز نمود، چون اين پيام به کاوس و رستم رسيد و 

بايد نامه اي چون تيغ برنده نوشت و . پيام بردن نزد شاه مازندران کار من است«تهمتن گفت 

  » .بمن سپرد تا من به وي برسانم و با گفتار خود خون در مغز وي بجوشانم

ه، سخنان بيهوده گفتي و به اي شاه خودکام«کاوس آفرين گفت و فرمان داد نامه نوشتند که 

اکنون يا سرت را از بن فزوني تهي کن و بنده وار نزد من آي و يا لشکري . بي خردي دم زدي

چون دريا به مازندران خواهم کشيد و جوي خون روان خواهم ساخت و مغز سرت را طعمه 

  ».کرکسان خواهم کرد

ار لشکري از مازندران پيش ديگر ب. رستم بر رخش نشست و با نامه کاوس روبراه گذاشت

چون چشم تهمتن بر لشکر افتاد، درختي ُپر شاخ . رفت تا بيم در دل فرستاده کاوس اندازد

درخت از . برکنار راه بود، دست انداخت و دو شاخ درخت را در دست گرفت و به تندي پيچاند

 گرفت و بر سر آنگاه رستم درخت تنومند را چون ژوبين در دست. بيخ و بن از زمين کنده شد

پيشرو لشکر که از پهلوانان نامدار . چندين سوار در زير آن فروماندند. لشکر مازندران انداخت

بود به رستم نزديک شد و براي آنکه زور به رستم بنمايد دست او را در دست گرفت و سخت 

ن پريد و رنگ از روي پهلوا. رستم خنديد و ناگاه مشت او را در چنگ خود گرفت و فشرد. فشرد

. لشکر مازندران در کار رستم خيره ماندند. دستش تباه شد و خود ناتوان از اسب فرو افتاد

. را پيش خواند» کالهور«شاه مازندران پهلوان نامي خود . سواري خبر بشاه مازندران برد

  .کالهور دليري جنگجو و نيرومند و چون پلنگ غران پيوسته در جستجوي پيکار بود

 بايد نزد اين فرستاده بروي و با هنرنمائي خود آب در ديدگان او بياوري و او را :شاه گفت  

کالهور چون نّره شيري بيش تاخت و روي دژم کرد و دست رستم را در چنگ » .شرمنده سازي

اما رستم روي نپيچيد و چنگ . چنانکه دست رستم همه کبود شد. گرفت و سخت بيفشرد

کالهور يا دست آويخته و ناخن . که ناخن هاي آن فرو ريختکالهور را چنان در دست فشرد 

چنين دردي را پنهان نمي توان داشت و ما را با «هاي ريخته و پر درد نزد شاه باز آمد و گفت 

بهتر آنست که در آشتي بکوشي و باج بپذيري و اين رنج را . چنين پهلواني ياراي جنگ نيست

  ».برخود آسان کني

شاه مازندران او را در بارگاه خود جائي بسزا داد و از کاوس و . ز راه رسيدآنگاه رستم دمان ا 

آيا تو که برو بازوئي چنين «سپس پرسيد که . لشکر ايران و نشيب و فراز و رنج راه جويا شد

من چاکري از چاکران رستمم، اگر خود در خور چاکري «رستم گفت » نيرومند داري رستمي؟

  :د من کيستم؟ رستم پهلواني بي مانند استجائي که او باش. وي باشم

  جهان آفرين تا جهان آفريد 

  چو رستم سرافراز نآمد پديد

  يکي کوه باشد به رزم اندرون

  ازآن رخش وگرزش چه گويم که چون  

  چو او رزم سازد چه بايد گروه؟ 

  کند کوه دريا و دريا چو کوه 
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  به تنها يکي نامور لشکرست 

  ر استپيام آوري را نه اندرخو

اما رستم پيام داده است که اگر خردمندي تخم زشتي مکار و فرمانبري پيشه کن که اگر از 

آنگاه نامه کاوس را به وي » .شاه ايران اجازه داشتم يک تن از لشکرت را زنده نمي گذاشتم

  . داد

ن چه اي« شاه مازندران چون پيغام را شنيد و نامه را ديد خيره شد و برآشفت و به رستم گفت 

به کاوس بگو که هرچند تو ساالر . گفتگوي بيهوده است که کاوس مرا نزد خود مي خواند

زنهار انديشه . ايرانيان باشي من شاه مازندرانم و سپاه و دستگاه و زر و گوهر از تو بيشتر دارم

گر که ا. عنان بگردان و به کشور خود باز گرد. بيهوده بخود راه مده و در پي تخت شاهان مباش

با سپاه خود از جاي بجنبم و آهنگ جنگ کنم ترا يکسره از ميان برخواهم داشت و گفتگو برتو 

اما به رستم نيز پيامي از من ببر و بگو اي پهلوان، مگر از کاوس چه نيکي به . کوتاه خواهد شد

تو مي رسد که کمر به خدمت او بسته اي؟ اگر در فرمان من باشي ترا صد چندان پاداش مي 

  ».هم و ترا در ميان يالن سرفرازي مي بخشم و از زر و خواسته بي نياز مي کنمد

اي پادشاه بي خرد، اگر بخت از تو برنگشته بود چنين نمي «رستم در خشم رفت و گفت  

مگر رستم سرفراز نيازي به گنج و سپاه تو دارد؟ رستم دستان شاه زابلستان است و . گفتي

  ». باز چنين بگوئي تهمتن زبان از دهانت بيرون خواهد کشيداگر. در گيتي همانندي ندارد

اين فرستاده را بگير «شاه مازندران از اين سخنان تافته شد و در خشم رفت و به دژخيم گفت  

دژخيم تا نزديک رفت رستم دست انداخت و او را پيش کشيد و يک » .و بي درنگ گردن بزن

 زير پاي خود گذاشت و چون شير خشمگين وي را از پاي او را در دست گرفت و پاي ديگر او را

اگر از شاهنشاه ايران دستور مي داشتم با «آنگاه رو به شاه مازندران کرد و گفت . هم دريد

باش تا کيفر اين بدخوئي و . لشکرت کار زار مي کردم و سزاي ترا درکنارت مي گذاشتم

 آمد و شاه مازندران را خيره و بيمناک اين بگفت و برخشم از بارگاه بيرون» .گستاخي را ببيني

  .برجاي گذاشت

  جنگ رستم و جويا

چون رستم از مازندران بيرون رفت شاه مازندران بي درنگ بسج جنگ کرد و لشکري انبوه 

برانگيخت و سراپرده از شهر بيرون کشيد و با ديوان و پيالن بسيار چون باد رو بسوي سپاه 

  . ايران آورد

پاک نبايد «ه بارگاه کاوس رسيد و وي را از آنچه رفته بود آگاه کرد و گفت از آن سوي رستم ب

بايد دليري کرد و به رزم ديوان پيش رفت که چون روز پيکار فرا رسد گرز من دمار از . داشت

  ».روزگار ايشان برخواهد آورد

ا کي کاوس تهمتن ر. چيزي نگذشت که آگاهي آمد که سپاه مازندران نزديک رسيده است 

. آنگاه سرداران سپاه را پيش خواند و فرمان داد تا لشکر را بيارايند. گفت تا ساز جنگ کند

طوس را بر راست لشکر گماشت و چپ لشکر را به گودرز و کشواد سپرد و خود در دل سپاه 

  . تهمتن با تن پيلوارش پيشاپيش سپاه مي رفت. جاي گرفت
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نام گرزي گران برگردن گرفت و " جويا"ن مازندران چون دو سپاه بهم رسيدند دليري از نامدارا

چون شير غّران بسوي لشکر کاوس تاخت و چنان نعره اي برکشيد که کوه و دشت را بلرزه 

جوشن در برش . بانگ زد که کيست تا با من نبرد جويد. درآورد و بيم در دل ايرانيان انداخت

کاوس رو به .  آوازي برنخاستاز سپاه کاوس. ميدرخشيد و تيغ برنده اش خون مي جست

چه شد که از تعره اين ديو چنين رنگ باختيد و خاموش «پهلوانان و جنگجويان خود کرد و گفت 

آنگاه رستم عنان بگرداند و به . گوئي سپاه از بيم جويا پژمرده بود. باز پاسخي نيامد» مانديد؟

آري، چاره اين «کاوس گفت » .شاهنشاه چاره اين ديو را بمن واگذارد«نزد کاوس راند و گفت 

  »جهان آفرين يار تو باد. مگر تو ما را ازين ديو برهاني. ديگران خاموش مانده اند. با توست

رستم رخش دالور را برانگيخت و گرد برآورد و بانگ برکشيد و چون پيل مست با نيزه اي چون  

ذارش ايمن مشو که هم چنين خيره از جويا و خنجر جان گ«جويا گفت . اژدها بميدان تاخت

رستم چون چنين شنيد نعره اي برکشيد و نام يزدان را » .اکنون مادر را برتو سوگوار خواهم کرد

دل جويا از نهيب رستم از جاي کنده شد و ترسان عنان . بر زبان آورد و چون کوه از جاي برآمد

را بر کمربند او راست کرد تهمتن چون باد از پس او در رسيد و نيزه . پيچاند و بسوي ديگر تاخت

او را از زين برداشت و چون مرغي که . بيک زخم بند و گره از جوشن او فرو ريخت. و بر وي زد

  . بر بابزن کشند وي را بر نيزه کشيد و سپس برخاک کوفت

  .لشکر مازندران خيره ماندند و چون سر دليران را کشته برخاک ديدند بيم برايشان چيره شد

    بر شاه مازندرانپيروزي رستم

شاه مازندران چون چنين ديد فرمان داد تا سپاهش سراسر تيغ برکشيدند و دست به حمله 

از گرد سواران هوا تيره شد و برق تيغ و . بانگ کوس برخاست و دو سپاه بريکديگر تاختند. زدند

  . شمشير و نيزه در هوا درخشيدن گرفت

  زآواز ديوان و از تيره گرد

   و اسب نبردزغّريدن کوس 

  شکافيد کوه و زمين بردريد 

  بدان گونه پيکارکين کس نديد  

  چکاچاک گرزآمد وتيغ و تير

  زخون يالن دشت گشت آبگير 

  زمين شد بکردار درياي قير 

  همه موجش ازخنجروگرزوتير 

  دمان بادپايان چوکشتي برآب  

  سوي غرق دارند گفتي شتاب 
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  همي گرزبايدبرخودوترگ 

  د ازبيدبرگ چوبادخزان بار

هفت روز ميان دو سپاه جنگ و پيکار بود و هرچند گروه بسياري از ديوان بدست رستم تباه 

  . شدند هيچيک از دو سپاه پيروزي نمي يافت

هشتم روز کي کاوس کاله کياني را از سر برداشت و به نيايش ايستاد و روي برخاک ماليد و 

ين وي را برآن ديوان بي باک فيروزي دهد و به درگاه يزدان ناليد و درخواست تاجهان آفر

آنگاه به لشکر خويش باز آمد و کاله جنگ برسر گذاشت و . شاهنشاهي او را نگاه دارد

سپس فرمان داد تا کوس . سرداران و دالوران سپاه را گرد کرد و آنان را دل داد و برانگيخت

رستم . سپاه مازندران حمله بردندآتش کين در دل ايرانيان زنده شد و يکباره بر . جنگ بکوبند

گودرز و . چون پيل مست به قلب سپاه روي آورد و سيل از خون پهلوانان مازندران روان کرد

  .کشواد بر راست لشکر تاختند و گيو برچپ لشکر دست برد

رستم با سپاهي دلير بجائي که شاه مازندران درآن بود روي آور . از بامداد تا شامگاه پيکار بود 

تهمتن . اما شاه مازندران جاي تهي نکرد و با ديوان و پيالن خود روي به رستم گذاشت. شد

شاه مازندران چون به . گرز را برافراخت و در ميان ديوان افتاد و بسياري از آنان را برخاک انداخت

بد رگ نابکار، باش تا «نزديک رستم رسيد غريو برآورد و گرز از کوهه زين برکشيد و گفت اي 

گرز را فرو گذاشت و نيزه بردست گرفت . دل رستم از کينه به جوش آمد» .زخم مردان را ببيني

شاه مازندران ديد پيلي خروشان نيزه بردست . و خروش برآورد و بسوي شاه مازندران تاخت

جانش پر بيم شد و خشم را فرو خورد و به سستي .  آورد بسوي او مي تازد و پيام مرگ مي

کمر گسست و خفتان دريد و .  امان نداد و نيزه را سخت برکمربند او فرود آوردرستم. گرائيد

  .سنان نيزه در تهيگاه شاه مازندران نشست

. ناگاه رستم ديد که شاه ديوان لختي کوه شد و به جادو و افسون از صورت آدمي بيرون رفت 

با درفش و سپاه فرا درين هنگام کي کاوس . رستم و سپاه ايران براين شگفتي خيره ماندند

نيزه بر تهيگاه شاه ديوان «رستم آنچه گذشته بود باز نمود و گفت . رسيد و از ماجرا پرسيد

ناگاه درپيش من سنگ شد . زدم و گمانم چنان بود که سرنگون از کوهه زين به زير خواهد افتاد

د و از سنگ بيرون او را به لشکرگاه خواهم بر. اما او را چنين نخواهم گذاشت. و برجاي ماند

  » .خواهم آورد

لشکريان هرچه . کي کاوس فرمان داد تا لشکريان آن تخته سنگ را به پايگاه سپاه ايران برند

سرانجام رستم پيش آمد و چنگ انداخت و به يک جنبش . نيرو کردند سنگ از جاي نجنبيد

آنگاه رو به . ين افگندتخته سنگ را از جا برکند و بردوش گرفت و به پايگاه خود آورد و برزم

دست از جادو بردار و برون آي وگرنه با تير و تيغ پودالدين سنگ را سراسر «سنگ کرد و گفت 

چون رستم چنين گفت ناگهان تخته سنگ چون ابر » .خواهم بريد و ترا تباه خواهم ساخت

راز خود بر پراگنده شد و شاه ديوان با چهره زشت و باالي دراز و سرو گردن و دنداني چون گ

رستم خندان شد و دست او را گرفت و پيش کي کاوس . سر و خفتان در بر پديدار گرديد

  . کشيد



 

پس شاه ديوان را به دژخيم سپرد و دل از . کي کاوس براو نگاه کرد و او را در خور شمشير ديد

آنگاه کي . داز لشکر مازندران گنج و خواسته و زر و گوهر بسيار به چنگ افتا. انديشه فارغ کرد

. کاوس به نيايش ايستاد و دادار جهان را سپاس گفت و يک هفته به پرستش يزدان پرداخت

سپس در گنج را بگشود و تا يک هفته بخشش و دهش پيشه ساخت و نيازمندان را بي نياز 

هفته سوم جام مي خواست و به شادي و رامش . کرد و هرکه را در خور بود زر و خواسته داد

   .گرائيد

اي «چون کار پادشاهي راست شد کي کاوس بر رستم آفرين خواند و او را سپاس گفت که 

جهان پهلوان، تخت شاهنشاهي را مردي و دالوري تو به من باز آورد و مرا جنگاوري و نبرد 

  » .پيوسته دل و دينم به تو روشن باد. آزمائي تو پيروز کرد

همه جا راستي . بود از من کاري برنمي آمداي شهريار، اگر رهنموني اوالد ن«رستم گفت 

اکنون اميد به مازندران دارد که من او را از آغاز چنين نويد . پيشه کرد و در پيروزي ما کوشيد

کي کاوس در زمان » .شايسته است که خلعت و فرمان از شاهنشاه به وي رسد. دادم

ز اوالد خواند و شهرياري مازندران مهتران مازندران را پيش خواست و آنان را به فرمان برداري ا

  .را به وي سپرد

   بازگشت کي کاوس به ايران

خبر به ايرانيان رسيد و . چون اين کارها کرده شد کي کاوس با سپاه خود رو به ايران گذاشت

سرزمين ايران را سراسر آراستند و آئين بستند و بساط بزم . بانگ شادي از مرد و زن برخاست

  . دو رامش ساز کردن

کي کاوس چون به بارگاه خويش رسيد برتخت شاهي نشست و دست به بخشش برد و زر و 

تهمتن نيز با کاله . بزرگان ايران همه شادمان به تختگاه آمدند. گوهر بر مردم و سپاه نثار کرد

  .شاهي در کنار تخت کاوس جاي گرفت

اوس فرمان داد تا خلعتي ک. آنگاه رستم دستور خواست تا به زابلستان نزد زال باز گردد 

تختي از پيروزه و تاجي گوهر نشان و جامه اي زربفت و صد : شايسته براي تهمتن آراستند

غالم زرين کمر و صد کنيز مشک موي و صد اسب گرانمايه و صد استر سياه موي زرين لگام 

 از مشگ ناب که بار از ديباي رومي و چيني و پهلوي داشتند و صد بدره زر و جامي از ياقوت پر

و جامي ديگر از پيروزه پر از گالب با بسيار خواستني هاي ديگر و بوي هاي خوش بهم نهادند و 

  .فرماني به نام وي بر حرير نوشتند و شهرياري نيمروز را از نو به نام وي کردند

خروش . کي کاوس رستم را سپاس گفت و رستم برتخت وي بوسه داد و کاوس را بدرود کرد 

  . آمد و رستم بر رخش نشست و شاد و پيروز رهسپار زابلستان شدکوس بر

طوس را سپهبد ايران زمين کرد و . کي کاوس به فرخندگي برتخت شاهنشاهي نشست

زمين آباد شد و مردم ايمن . اصفهان را به گودرز سپرد و غم و اندوه را از خود و مردمان دور کرد

  . ه گشتو توانگر شدند و دست اهريمن از بدي کوتا

  جهان چون بهشتي شد آراسته

  پر از داد و آگنده از خواسته




