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ابـر آزاد  اسـت. گنجشـک آزاد اسـت. رود آزاد اسـت. ابـر از 

این سـوی آسـان تـا آن سـوی آسـان پـرواز می کنـد. گنجشـک از 

کوتاه تریـن شـاخه بـه بلندتریـن شـاخه ها می پـرد و بـر هـر شـاخه 

کـه دوسـت دارد، آشـیانه می سـازد. رود از کـوه رسازیـر می شـود و 

آواز می خوانـد و از راه هـای پـر پیـچ و خـم و شـن زار های خشـک 

و جنگل هـای سـبز می گـذرد تـا روزی بـه دریایـی کـه آرزویـش را 

در دل می پرورانـد؛ بریـزد. امـا مـن چـه؟ این جـا چـه می کنـم و در 

پـی چـه روزهایـم را بـه شـب و شـب هایم را بـه روز گـره می زنـم؟ 

افسـوس و هـزار افسـوس کـه بایـد همچنـان در ایـن دِژ خامـوش 

لحظه هـای ابـری ام را بـه هـم ببافـم و شـب ها، خـواب روزهایی پر 

نـور و شـور ببینم.

و گردآفریـد سـواری تیزروسـت کـه نـه از کـوه بیمـی  بـه دل 

می دانـد  کـه  می هراسـد.  گرگ هـا  زوزه ی  از  نـه  و  می دهـد  راه 

انسـان های گـرگ خـو نیـز منی تواننـد فریبـش دهنـد، کـه آن هـا را 

چـه در جامـه ی روبـاه و چـه میـش، چـه بلبـل خـوش آواز و چـه 

طـاوس هـزار رنـگ نیـک می شناسـد.

 و گردآفرید این چنین چشم به خورشید می گشاید.

گردآفریـد امـا درنـگ منی کنـد که امـروز چون روز های همیشـه 

کـوه   و  می تابـد  روز  هـر  از  بی تاب تـر  خورشـید  کـه  نیسـت. 
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سـخت تر از همیشـه او را بـه خـود می خواند. بر اسـب می نشـیند. 

و می تـازد.  تیزپـای خویـش می انـدازد  گـردن دوسـت  بـر  دسـت 

نگهبانـان شـگفت زده چشـم بـر هـم می گذارنـد کـه خـاک از هـر 

سـو برخاسـته. اسـب بـر دو پـا می ایسـتد و شـیهه ای بلند می کشـد 

و گردآفریـد فریـاد می زنـد: »چـرا از جای منی جنبید؟ چـرا دروازه ها 

منی گشـایید؟« را 

نگهبانـان رس خـم می کننـد کـه منی تواننـد فرمان فرزنـد گژدهم 

را زمیـن اندازنـد. گردآفریـد تند تـر از همیشـه می تـازد کـه می داند 

امـروز کـوه رازی در دل دارد کـه تنهـا در برابـر چشـم های او پـرده 

از آن بـر می دارد.

ای زیبـای خفتـه! کـه هـزاران سـال بـر این خـاک ایسـتاده ای و 

بـه آمـد و رفـت مردمـان می نگـری. روزی از فریـاد اژدهایـی چهره 

در هـم کشـیده و روزی از گام هـای اسـتواِر آرش نیـرو گرفتی، روزی 

زاِل تنهـا و بی پنـاه را در آغـوش فـردی و بـه یـاری سـیمرغ در 

دامن پروردی و روزی فریدون را از چشـم دشـمنان پنهان داشـتی. 

امـا امـروز از چـه چنیـن بی تابی و چرا ایـن گونه به مـن می نگری؟ 

بگـو چـه در رس داری و می خواهـی چـه فریادی را برایـم رقم زنی؟ 

آیـا می خواهـی نامـم را چـون ریگی بـی آب و رنگ زیـر صخره های 

سـخت پنهـان کنـی یـا چون نگینی درخشـان در انگشـت کنـی و تا 

فرداهـای دور زنده داری؟

نـه، کـه اگـر چـه می دانـم بیش تـر از دیگـر فرزنـدان خویـش 

دوسـتم مـی داری، نـه می توانـم بـه تـو امید بنـدم و نه چشـم یاری 

بـه تـو دوزم کـه تا خیمه ی آسـان بـر زمین برپـا بود، همیشـه این 

مـردان بوده انـد کـه در میدان هـا تاخته انـد و مردمـان را از رنـج و 

سـختی رهانده انـد و نـام رسزمین هـا بلنـد کرده انـد...

راه چـون مـاری بـر گردن کـوه پیچیـده و او را بـه دام انداخته. 

گردآفریـد از کـوه بـاال مـی رود و بـا کـوه یکـی می شـود. پـس بـر 
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بلنـدای کـوه می ایسـتد و بـر یـال سـپید همـراه خسـته اش دسـت 

می کشـد. چشـم در چشـم خورشـید مـی دوزد. آن سـوتر چشـمه ای 

آواز می خوانـد و صدایـش می زنـد. گردآفریـد آب بـر چهره ی اسـب 

می پاشـد و خسـتگی از جانـش دور می کنـد. چشـم می چرخاند. بر 

بلنـدای کـوه کسـی نیسـت. تنهـا زاغـی دور فریـاد می زنـد و بـزی 

آن سـوتر بـه فرزنـدش شـیر می دهـد.

گردآفریـد سال هاسـت کـه دلتنـگ آغـوش مادر اسـت و دسـت 

نـوازش او بـر گیسـوانش آرزوی الالیی های او را دارد و افسـانه های 

پـر راز و رمـزش کـه جز زمزمه ای دور چیزی از آنهـا به یاد منی آورد.

کـه  بـود  دخرتکـی  کبـود،  گنبـد  زیـر  نبـود.  یکـی  بـود،  یکـی 

شـب ها رس بـر زانـوی مادر می گذاشـت و از او می خواسـت برایش 

از روز هـای دور بگویـد و افسـانه های بلنـدش. از درفـش کاوه و 

فریـدون، از ایـرج و سـلم و تـور، از رسـتم و هفـت خـان شـگفت 

انگیـز، از زال و رودابـه.

و مـادر بـا افسـانه هایش او را بـه دنیایـی پـر رمـز و راز و دور 

نبـود و  بلنـد دژ خـری  از دیوار هـای  و دراز می بـرد، جایـی کـه 

می توانسـت بـر اسـب خیـال بنشـیند و تـا هـر کجـا کـه میخواهـد 

بتـازد و بـا هـر کـه می خواهد رو به رو شـود. چون رسـتم به جنگ 

دیـو سـپید رود و پـوزه اش را بـه خـاک مبالد و چون سـمیرغ بر اوج 

کـوه بلنـد پـرواز کنـد و بـه همـه چیـز و همه کـس از فراز آسـان 

بنگرد.

تـو رس  بـار  ایـن  بـه خوابـم می آمـدی، مـادر و  کاش امشـب 

کـه  دخـرتی  می شـنیدی.  مـرا  داسـتان  و  می گذاشـتی  زانویـم  بـر 

بـال پـروازش را بریده انـد و مـرغ اندیشـه اش را در قفسـی زندانـی 

کرده انـد. دخـرتی کـه نـه هنـوز دریایـی بی کـران را به چشـم دیده 

و نـه پـا در جنگلـی  انبـوه گذاشـته. که در ایـن خاک پهنـاور هنوز 

خـود را نیـز نیـک منی شناسـد.
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گردآفریـد غرق در اندیشـه ی دیروز و امـروز خویش به دامنه ی 

کـوه چشـم دوختـه کـه ناگهـان از جا می جهد. ابری سـیاه دشـت را 

پوشـانده. گردآفریـد اسـبش را رهـا می کنـد و بـاال و باالتـر مـی رود 

و بـاز چشـم بـه دشـت مـی دوزد. ابـر سـیاه آرام آرام پیـش می آیـد 

و بـزرگ و بزرگ تـر می شـود. گردآفریـد چشـم تنـگ می کنـد. ابـر 

سـیاه، سـپاهی اسـت انبـوه. پرچم هایـی رسخ در هـوا می چرخنـد 

و بانـگ طبـل پشـت زمیـن را می لرزانـد. گردآفریـد بـه دژ سـپید 

می نگـرد کـه آرام و خامـوش بـه راه چشـم دوختـه و بانگـی از آن 

بـر منی خیـزد. رساسـیمه از کـوه رسازیـر می شـود، اسـب می جهد و 

فریـاد می زنـد: »تندتـر بتـاز کـه سـپاهیان تـوران در راهنـد! جنگی 

نـو! دژ سـپید را بـا خـاک یکـی خواهنـد کرد.«

و کوه پاسخش می گوید: »با خاک یکی خواهند کرد.«

و گردآفریـد همچنـان کـه می تـازد بـه یـاد جنگ هـای پیشـین 

ایـران و تـوران می افتـد؛ خـون جوانانـی بی گناه که بـر خاک ریخت 

و آه مادرانـی داغ دیـده کـه بـه آسـان رفـت و بـر خـود نهیـب 

می زنـد: »هیـچ منی داننـد و هیـچ منی بیننـد جـز جنـگ و آتـش و 

خون.«

و کـوه رازش را بـر زبـان بـاد می نشـاند و در گـوش فرزنـدش 

زمزمـه می کنـد: »جنـگ و آتـش و خـون.«

 



در سـپید دژ تنها گردآفرید ناآرام اسـت. که در دورنش گردبادی 

اسـت. گژدهـم او را در آغـوش می کشـد. گردآفریـد غمی سـیاه را 

می بینـد کـه در ژرفـای چشـم های پـدر پنهـان اسـت. و ایـن هـان 

غمـی اسـت که چـون مادر برای همیشـه چشـم بر دخـرت کوچکش 

بسـت، در چشـم های پـدر دیـده بـود. گردآفریـد می کوشـد ترس و 

نگرانـی را از صدایـش برانـد: »پـدر! سـپاهی پـر سـاز و برگ اسـت، 

جنگیانـی هـزار هـزار در جامـه ی رزم با پرچم هایی رسخ در مشـت 

و اسـب های تیز پـا بـه این سـو می تازنـد.«

نزدیک تـر  طبل های شـان  »آوای  می کنـد:  تیـز  گـوش  گژدهـم 

شـده.«

و  بیندیشـیم  چـاره ای  شـود،  دیرتـر  آن کـه  از  پیـش  بایـد   -

بگسـرتیم. خونریـز  گرگ هـای  ایـن  دامی بـرای 

گژدهـم می کوشـد دخـرت را آرام کنـد: »بیمنـاک مبـاش کـه بـه 

هجیـر بسـیار امیـد دارم؛ دالوری بی همتاسـت.«

گردآفریـد بـر زمیـن می نشـیند و چـون کوهی از یـخ بر خویش 

می لـرزد: »گفتـی هجیـر؟ امـا پـدر! از نگهبانـی کـه هرگـز پـای در 

میدانـی چنیـن نگذاشـته و بـر رسداری شمشـیر نکشـیده، چـه کار 

بـر می آیـد؟ نـه، چـون خوابـزدگان سـخن مگـو کـه اگـر دمی درنگ 

کنیـم دژ را رسارس بـه آتـش می کشـند و از آن ویرانـه ای بـر جـا 
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می گذارنـد.«

آفتابی فرزنـد  گیسـوان  بـر  دسـت  و  می آیـد  پیـش  گژدهـم 

کـه  گفـت  و  رفـت  تـن  بـه  تـن  نـردی  بـه  »هجیـر  می کشـد: 

می خواهـد رسدار سـپاه را بـه میـدان بخوانـد و بـر زمیـن زند. همه 

نیـک می دانیـم کـه در نـرد، سـپاه بی رسدار، شـیری بی رس اسـت و 

می خـورد« شکسـت  و  می نشـیند  خـاک  بـه  عقابی بی چشـم. 

چشـم های گردآفریـد دو گـدازه ی رسخ اسـت کـه می خواهـد 

ببـارد و آتـش خشـم بیـرون ریـزد. امـا او چشـم می بنـدد و آتـش 

را- اگرچـه می سـوزاند و دلـش را بـه درد مـی آورد- در خویـش فرو 

از  نامـه ای بنویـس و کاووس را  تـا دیـر نشـده  می نشـاند: »پـس 

لشـکر کشـی سـپاه تـوران بـا خـر کـن. بگـو زودتـر سـپاه بیاراید و 

رسـتم و گـودرز و گیـو و دیگـر پهلوانـان را بـه یاری مـان بخواند که 

زمـان در گـذر اسـت. هجیـر نیـز شـاید تنهـا بتوانـد اندکـی آن ها را 

بـه بـازی بگیـرد امـا رسانجام شـکار تورانیـان خواهد شـد. و آن گاه 

فراخوانـدن پهلوانـان ایران سـودی نخواهد داشـت؛ جـز برای بیرون 

کشـیدن دشـنه ای کـه تـا دسـته در دل مان نشسـته اسـت.«

بـه  را  جانـش  دخـرت،  واژه هـای  زخـم  زخمی اسـت.  گژدهـم 

درد آورده. بـه خـود می پیچیـد امـا هیـچ منی گویـد. گردآفریـد بـه 

کودکانـی می اندیشـد کـه اگرچـه بـر درخـت زندگی جوانـه ای بیش 

نیسـتند، امـا بی یـارِی سـپاه ایـران چـون برگ هایـی پاییـزی بر خاک 

می ریزنـد. پـس در برابـر پـدر زانو می زنـد که می دانـد هنوز هان 

دخـرتک شـیرین زبـان پـدر اسـت کـه بـه گاِه نیـاز دل از او بَـرد و 

ُمهـر بـر لبـش می زنـد: »پـدر! به پیشـانی ام نـگاه کن. هنوز دسـت 

رسنوشـت هیـچ بـر ایـن صفحـه ننوشـته، نـه بختـی و نه تختـی، نه 

پـری و نـه پـروازی، نگـذار ایـن چنیـن کال از درخت هسـتی چیده 

شوم.«

خـون بـه چهـره گژدهـم مـی دود: »نـه، نـه! نـه چـون گدایـان 
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دسـت نیـاز دراز می کنم و نه چون ترسـویان راه گریـز بر می گزینم 

کـه بـه ایـن جنـگ چـون آزمونـی از سـوی پـروردگار می نگـرم. کـه 

می خواهـم اینـک کـه بـه پایـان راه زندگـی نزدیـک می شـوم، در 

چنیـن میدانـی خـود را بیازمایـم و نام دژ سـپید را تا ابـد بلند آوازه 

کنـم. پـس نـگاه کن دخرتکم و به چشـم خـود ببین چگونـه یاد این 

دِژ از یـاد رفتـه را تـا ابـد بـر صفحـه ی روزگار زنـده نگه مـی دارم.«

بربـاد  آرزوهـای  خاکسـرت  پـدر،  نـگاه خسـته ی  در  گردآفریـد 

رفتـه ی او را می بینـد کـه می خواهـد در ایـن توفـان، جانـی دوبـاره 

گیـرد و از نـو شـعله ور شـود. گردآفریـد امـا می ترسـد. می ترسـد 

دودی کـه از ایـن شـعله ها بـر می خیـزد، فردای شـان را سـیاه کند و 

روزگار شـان را بـر بـاد دهـد.

 



گردآفرید بر بلندای دژ سـپید می ایسـتد و خود را به دسـت های 

رسکـش بـاد می سـپارد تـا او را بـه هـر کجـا کـه می خواهـد بـا خود 

بـرد. بـاد گیسـوانش را کـه چـون رودی زریـن بـر شـانه اش جـاری 

اسـت، بـه هـم می ریـزد و در گوشـش زمزمـه می کنـد: »غمگیـن 

اندیشـه های  کـوه! خواهـر جنـگل،  فرزنـد دشـت! دخـرت  مبـاش، 

پریشـان را از دل بـران و دلـت را پـر از نـور امیـد کـن.«

گردآفریـد گـوش با دسـت می پوشـاند و چهره در هم می کشـد: 

»خـواب بـس اسـت! دیگـر از خیـال بافـن و آرزوهـای دور و دراز 

دوخـن خسـته ام! از خانه سـاخن بر آب خسـته ام. کـه همه باخن 

است.«

کاش بـودی مـادر یـا کاش دسـت کـم از آن بـاال دخرتکـت را 

می دیـدی کـه غـم او را سـخت بـه زانـو در آورده. این جا مـن به تو 

نزدیـک تـرم. امـا تـو؟ ... نکنـد مرا از یاد برده باشـی. کـه دیر زمانی 

نـه برایـم  بـر زانو هـای مهربانـت می گـذاری و  اسـت نـه رسم را 

افسـانه می گویـی، نـه در رؤیاهایـم قـدم می زنـی و نـه از انتهـای 

آن راه روشـن برایـم دسـت تکان می دهـی. مادر! تنها شـده ام. تنها 

مانـده ام. نکنـد تـو هـم چون مـن تنها باشـی؟

گردآفریـد چشـم می بنـدد. آرزو می کنـد فردا دیروز شـود و هم 

چنـان فـردا ها، دیـروز و دیروزتر. و در تولدش- نه در پیری- چشـم 
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از جهـان برگیـرد. کـه گویـی هرچـه زمـان پیـش مـی رود، امیـد بـه 

آینـده ای روشـن بیش تـر در نگاهـش رنـگ می بازد. چشـم می بندد 

و می کوشـد بـه یـاد بیـاورد: بـوی پیراهنـش، آوای گام هایـش، رنگ 

چشـم هایـش... نـه، هیچ یادش نیسـت.

ناگهـان فریـادی از دور می شـنود، چشـم بـاز می کنـد و جوانـی 

را می بینـد کـه می تـازد و چـون دروازه هـا را می گشـایند، خـود را 

بـر خـاک می انـدازد و چیـزی می گویـد کـه گردآفریـد منی شـنود. 

این سـو و آن سـو  بـه  زنـان  بـر رس  زنـان  همهمـه ای در می گیـرد. 

می دونـد و دیده بانـان از دیوار هـای دژ بـاال می رونـد. گژدهم خود 

را دوان دوان بـه مـرد می رسـاند.

گردآفرید به دشـت می نگرد اما از سـپاه توران نشـانی نیسـت. 

فریـاد می زنـد: »چه شـده؟ دشـمن تا کجا پیـش آمده؟«

نـه  و  را می بینـد  او  نـه کسـی  کـه گویـی  پاسـخی منی شـنود 

صدایـش را می شـنود. از پلـکان پاییـن مـی دود، زنـی فریـاد می زند: 

»کجاسـت یاریگـری کـه بـه فریادمـان رسـد؟«

پـدر را می بینـد کـه بـا زانوانـی خمیـده و چهـره ای شکسـته تر 

از همیشـه نزدیـک می شـود. لب هایـش می لرزنـد: »پیـک بـا خـر 

بـدی از راه رسـید. دشـمنان هجیـر را بـه بنـد کشـیده اند. می گفت 

کـه رسدار سـپاه تـوران، جوانـی اسـت آزمـوده کـه آوازش از رعـد، 

غرنده تـر اسـت و بازویـش از تیـغ برنده تـر. می گفت کـه در میدان 

 چنـان شمشـیر می زنـد کـه دریـا و کـوه از تیـغ هنـدی اش بـه تنگ 

می آینـد و بـه آسـان پنـاه می برند. می گفـت که هرچـه زودتر راه 

گریـز در پیـش گیریـم کـه در ایـن دژ هیـچ کـس را یـارای جنگیدن 

بـا او نیسـت. تـو راسـت گفتـی نبایـد بـه هجیـر و پیـروزی اش دل 

می بسـتم. بایـد زودتـر کاووس را خـر می کردیـم.«

کـه  اینـک  چـرا  »پـس  می فشـارد:  هـم  بـر  دنـدان  گردآفریـد 
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می دانـی نـه راهـی بـه پیـش داریـم و نـه پـس، دسـت بـر دسـت 

منی کنـی؟« کاری  و  گذاشـته ای 

بـه زنـان و مردانـی می نگـرد کـه  و آن گاه رس می چرخانـد و 

ایسـتاده اند و چشـم بـه او دوخته انـد: »چـرا جنگجویـان جامـه ی 

اسب های شـان  بـر  دسـت  در  نیـزه  سـپاهیان  و  منی پوشـند  رزم 

منی نشـینند؟ چـرا نگهبانـان تیـر در کـان منی گذارنـد و پهلوانـان 

جنـگ  شـیپوِر  در  جارچیـان  چـرا  منی بندنـد؟  کمـر  بـر  شمشـیر 

منی گیرنـد؟« پنـاه  کـودکان  و  زنـان  و  منی دمنـد 

»بایـد  می آیـد:  نزدیـک  و  می کشـد  زمیـن  بـر  را  خـود  پیـک 

پهلوانانـی چـون رسـتم و گـودرز و تـوس را بـه یـاری بخوانیـم کـه 

مـن بـه چشـم و از نزدیـک سـپاهیانی بی شـار را دیـدم، سـوارانی 

همـه در جامـه ی رزم کـه دشـت را پوشـانده بودنـد و فریـاد جنگ 

رسمی دادنـد.«

شـانه های  بـر  غـم  کـوه  می زنـد،  زانـو  خـاک  بـر  گردآفریـد 

خسـته اش سـنگینی می کنـد. پیـش از این هیچ گاه پـدر را چنین زار 

و ناتـوان ندیـده اسـت. پـدری کـه روزی نامـش پشـت پر توان ترین 

دشـمنان را بـه لـرزه در مـی آورد، اینـک در ایـن دژ غول آسـا نه در 

خـود تـوان نـرد می بینـد و نـه پهلوانانـی نامـدار در کنـار دارد کـه 

بتوانـد دشـان را بـه زانـو در آورد. آن چنـان جنگ افـزاری نیـز در 

دژ رساغ نـدارد کـه بتوانـد چنـد روزی دروازه هـا را در برابر دشـمن 

نگه دارد. بسـته 

گردآفریـد رس بـه سـوی آسـان بلنـد می کنـد. بـاد ایـن بـار در 

گوشـش زمزمـه می کنـد: »برخیـز، درنـگ مکـن. تـو می توانـی. تـو 

هـان گردآفریـد دالوری کـه چون می تاخت دشـت از سـم  اسـبش 

بـه سـتوه می آمـد و هیـچ سـواری بـه گـردش منی رسـید.«

 



گردآفریـد در اندیشـه ای دور فـرو رفته اسـت. کبوتری سـپید بر 

شـانه اش می نشـیند. گردآفریـد دسـت پیـش می بـرد و بـر پر هـای 

بـرق  نـاگاه  منی گریـزد.  و  منی ترسـد  کبوتـر  می کشـد.  کبوتـر  نـرم 

رودی  چـون  رساسـیمه  می درخشـد.  نگاهـش  در  نـو  اندیشـه ای 

خروشـان از پلکان رسازیر می شـود. به سـوی اسـب سپیدش می دود 

و چشـم در چشـم های او می دوزد. اسـب شـیهه ای بلند می کشـد و 

گردآفریـد گویـی پاسـخ خود را گرفته اسـت، که یال اسـب را نوازش 

می کنـد و بـه رسای خویـش بـاز می گـردد. پارچه هـای خـاک گرفتـه 

را از روی صندوق هـای چوبیـن کنـار می زنـد و از یـک یک شـان 

قفـل می گشـاید. زره هایـی پوالدیـن و شمشـیر هایی آبدیـده. یـک 

یـک را برمـی دارد، زیـر و رویشـان را می نگـرد و کنـار می گـذارد. 

نگاهش می درخشـد: »همین اسـت. یـادگاری از روزهـای دور برای 

امروز.«

زره می پوشـد و تیـغ بـر کمـر می بنـدد. تیـر در کـان می گذارد 

و کـان را سـخت می کشـد و از دریچـه ای کوچـک، درختـی دور را 

نشـانه می گیـرد. تیـر تا پر در سـینه ی درخـت می نشـیند. گردآفرید 

لبخنـد می زنـد، چنـد تیـر دیگـر بـر مـی دارد و بـه ایـوان مـی رود. 

»آمـدم.  می زنـد:  فریـاد  گردآفریـد  می کشـد.  شـیهه  سـپید  اسـب 

همـراه همیشـگی ام. از ابـر و بـاد و زمین و آسـان یـاری بخواه که 

نـردی سـخت در پیـش داریم.«
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و کالهخود بر رس می گذارد.

چـرا چنیـن شـگفت زده بـه مـن می نگریـد. منـم گردآفریـد. 

فرزنـد گژدهـم. دروازه هـا را بگشـایید کـه ایـن بـار مـن بـه سـوی 

سـپاه دشـمن می تـازم و رسدار پسـت نهـاد تـوران را به میـدان رزم 

می خوانـم. راه بـر مـن مبندیـد کـه مـردان جنگـی را بـا همیـن تیغ 

بـه زانـو در مـی آورم و خـون گردنکشـان را بـا همیـن تیـر بـر زمین 

می ریـزم.

روزگار  ایـن  از  برگـی  بـر  تـا  برگزیـده  مـرا  رسنوشـت  اکنـون 

افسـانه ای نـو بنویسـم. داسـتانی کـه ایـن بـار پهلوانـی مرد نـه، که 

زنـی پهلـوان، قهرمـان آن خواهـد بـود. پس تند تـر بتاز همـراِه باد پا 

کـه تـو هـم در ایـن افسـانه جـاودان خواهـی شـد. پشـت آن کـوه 

هـزاران سـپاهی در اندیشـه ی بـه آتش کشـیدن دژی تنهـا و ریخن 

خـون زنـان و کودکانـی بی پنـاه صـف کشـیده اند. تندتـر بتـاز!

اسـب سـپید بـر خـاک منی تـازد کـه گویـی بـا بال هایـی ناپیـدا 

آوای  و  می بینـد  را  رسخ  پرچم هـای  گردآفریـد  می کنـد.  پـرواز 

طبل های شـان را کـه دیگـر بـار بـر خاسـته، می شـنود. چنـد سـوار 

تورانـی بـه سـویش می تازند.گردآفریـد امـا نـه می ایسـتد و نـه از 

شـتاب اسـب خویـش می کاهـد. همچنـان فریـاد می کشـد و اسـب 

را بـه پیـش می خوانـد. جنگجویـان آمده انـد تـا راه بـر گردآفریـد 

ببندنـد. گـرد و خاکـی کـه از راه برخاسـته همـه جـا را تیـره و تـار 

می کنـد. گردآفریـد در دم راهـی دیگـر بـر می گزینـد و چـون باد از 

چنـگ سـواران می گریـزد.

گردآفریـد رس نیـزه اش را در مشـت می فشـارد، در برابـر سـپاه 

توران می ایسـتد و چون فوالد سـخت می شـود: »رسدارتان کیسـت؟ 

او کـه هجیـر را بـه بنـد کشـیده کـه بـود؟ بگـو بـه میـدان بیاید که 

می خواهیـم امشـب مـرگ او و ننگ تورانیان را در دژ سـپید جشـن 

بگیریم.«
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»انـگار  می گشـاید:  خنـده  بـه  لـب  و  می آیـد  پیـش  سـواری 

ایرانیـان می خواهنـد یکـی یکـی خـود را بـه بنـد کشـند و بـا ایـن 

برهاننـد.« از مـرگ  نیرنـگ 

شـیهه ای  اسـب  می ایسـتد.  نـاگاه  و  می تـازد  پیـش  گردآفریـد 

رعدآسـا می کشـد و غبـار بـه هـوا برمی خیزد. سـوار چشـم می بندد 

و پـا پـس می کشـد. گردآفریـد می خنـدد بلنـد: »چرا رنـگ از رویت 

پریـد؟ چـرا پیـش منی آیـی و شمشـیر منی کشـی؟ چـرا مـرا هـم بـه 

بنـد منی کشـی؟ پـس یـا بیـا و خـود را در میـدان بیازمـا و یـا راه باز 

کـن و رسدارتـان را نشـانم بده.«

انـگار  نـه، نگاهـش ترسـیده اسـت و دسـت هایش می لرزنـد. 

دیگـر مـردان هـم میلـی به جنـگ ندارند که برق شـوقی در چشـم 

های شـان نیسـت. امـا رسدار شـان کجاسـت؟ در کـدام یـک از ایـن 

خیمه هـا پنهـان شـده؟ هجیـر را منی بینـم. پـروردگار مـن! یـاری ام 

کـن کـه اگـر بفهمند زنـی تنها بـه میدان نـرد  آمده، رسـتاخیری به 

پـا خواهـد شـد. گوش های شـان را کر و چشـم هایشـان را کـور کن. 

شـتاب را از گام های شـان بگیر و توان را از دست های شـان بسـتان. 

کـه اگـر امـروز در ایـن میدان روسـیاه شـوم، فـردا هزاران هـزار به 

خـاک سـیاه می نشـینند. پـس مهـرت را چـون آفتـاب از مـن دریـغ 

مکـن و بخشـش ات را چـون ابـر بهـار بـر مـن ببار.

چـون  نـه  می درخشـد.  چشـانش  می آیـد.  پیـش  سـواری 

تورانیـان چهـره در هـم کشـیده و نـه خشـمگین سـخن می گویـد: 

»چـه می خواهـی؟ پـی چـه می گـردی؟ هجیـر در بنـد اسـت چـون 

می خواسـت خـود را  در میـدان بیازمایـد و بند بر دسـتش نشـاندم 

چـون آن هنـگام کـه زیـر رسنیـزه ام چـون مـوری ناتـوان دسـت و 

پـا مـی زد، بـه زاری خواسـت شمشـیر کنـار گـذارم و تیـغ بـر زمیـن 

انـدازم. اینـک تـو بگـو از مـن چـه می خواهـی؟«

مـن این جـا پـی چـه می گـردم و از ایـن جوان چـه می خواهـم؟ 
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هیـچ. شـاید تنها آرامش دیروز. شـاید پاسـخ پرسشـی کوتـاه که چرا 

جنـگ؟ کـه مگر در گذشـته از نرد چه سـودی برده اند، جز نیسـتی 

و ویرانـی، کـه مگـر می تـوان در سـایه ی سـیاه جنگ بـه  آبادانی و 

کامرانـی اندیشـید؟ مـن از ایـن جوان چـه می خواهـم؟ شـاید تنهـا 

زمانـی بـرای شـکافن سـیب رسخـی کـه کرمـی  در دلش خانـه دارد 

و او کـه تنهـا زیبایـی اش را می بینـد، سـخت در آرزویـش اسـت. 

شـاید یافـن راهـی همـوار و بی آتـش و خـون بـرای بیـرون رانـدن 

گردنکشـان از خـاک رسزمیـن آزادم. نـه! کـه این جـا جـای گفـت و 

نیست. شـنید 

- آمده ام رسدار توران را به نرد بخوانم.

جـوان لـب بـه دنـدان می گـزد: »می بینـم کـه دیگربـار گـوری 

بـا پـای خـود بـه جنـگ شـیر آمـده اسـت. پـس بـدان سـواری کـه 

تـوران زمیـن اسـت. کـه در  برابـرت می بینـی سـهراب، رسدار  در 

ایـن رزم پهلوانـان بلنـد آوازه ای چـون هومـان و بارمـان و ژنـده رزم 

فرمانـش  بـه  رس  جنگجـو  هـزار  دوازده  و  می کننـد  همراهـی اش 

دارنـد. اکنـون اگـر هنـوز مـرد ایـن میدانـی و از مـرگ منی هراسـی، 

شمشـیر برکـش و پیـش بتـاز تـا ناتوانـی و زبونـی خود را به چشـم 

ببینـی و خویشـِن خویـش را بیـش از پیـش بشناسـی.«

گردآفریـد بـه آتشفشـانی خامـوش می مانـد کـه آتشـی سـوزان 

در درونـش برپاسـت و خشـم هـر دم بیش تـر از وجـودش شـعله 

می کشـد و دیـر نیسـت لحظـه ای کـه گدازه هـا بیـرون ریـزد. پـس 

شمشـیر بـر می کشـد، چـون مردانـی جنـگاور فریـاد می زنـد و بـا 

پـا بـه شـکم اسـب سـپید می کوبـد. اسـب شـیهه می کشـد، چـون 

شـیر می غـرد و از  خـاک کنـده می شـود و بـه سـوی رسدار تـوران 

می تـازد.

سـهراب نیـز شمشـیر می کشـد و پیـش می آیـد. اسـب ها بـه 

تیـر خشـم  یکدیگـر  بـر  نـگاه  بـا  سـوی هـم می تازنـد و سـوران 
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بر هـم می خورنـد و آوای چکاچاک شـان در  می بارنـد. شمشـیر ها 

کـوه می پیچـد. آذرخشـی از بـرق شمشـیر گردآفریـد بر می خیـزد و 

چهـره ی سـهراب را پـر از نـور می کنـد. سـهراب چرخـی در میـدان 

می زنـد و دیگـر بـار بـه سـوی هـاورد خویـش می تـازد. گردآفریـد 

نفسـی بلنـد می کشـد و خیـره در چشـم های سـهراب می نگـرد.

سـوگند کـه او چـون دیگـر تورانیـان نیسـت. کـه نگاهـش رنگ 

و  می درخشـد  رسـتم  در چشـم  می گوینـد  کـه  اسـت  خورشـیدی 

پیداسـت کـه منی خواهـد خونم را بر خاک ریزد که اگر می خواسـت 

دمی پیش سـینه ام را شـکافته بود و اکنون خاک فرشـی رسخ برایم 

گسـرتده بـود. تـو کیسـتی ای جـوان؟ کـه گویـی نامـت را سـال ها 

پیـش در رؤیاهایـم شـنیده ام. کاش ایـن همه چشـم مـا را منی پایید 

و می توانسـتم پیـش از هـر نـردی پاسـخ پرسـش هایـم را از زبـان 

تو بشـنوم.

گردآفریـد امـا چشـم می بنـدد و می تـازد و با رضبه ای شمشـیر 

سـوار را بـه دو نیم می کند. سـهراب گردبادی اسـت کـه گرد خویش 

می چرخـد و برمی آشـوبد. شمشـیر را کنـار می انـدازد و ایـن بـار 

نیـزه اش هـوا را می شـکافد و در دم زره دشـمن را از هـم مـی درد: 

»آن چنان اسـت که همیشـه در باره ی پهلوانان ایران می اندیشـیدم. 

روشـن بین و نیـک پنـدار. کـه از پیـش اندیشـه ی مـرا می خوانـد و 

راهـی دیگـر بـر می گزینـد. بگـذار بـه بنـدش کشـم، آن گاه دور از 

چشـم دیگـران از رازم پـرده برمـی دارم و پاسـخ پرسشـم را از زبـان 

او می شـنوم کـه بی گـان اگـر مـرا بشناسـد، همراهـی اش را از مـن 

دریـغ نخواهـد کرد.«

تـرس چون رسمـای کوهسـتان در دل گردآفرید ریشـه می دواند 

و پشـتش را می لرزانـد. کـان می کشـد و تیـر برمـی دارد کـه نبایـد 

بیـش از ایـن بـه دشـمن نزدیـک شـود. سـهراب اما چـون بیـم را از 

نگاهـش می خوانـد، دیگـر بـار پیش می تازد و به رضبـه ای تیغ را به 
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سـوی رسدار ایرانـی نشـانه مـی رود. گردآفرید رس فرود مـی آورد اما 

رسنیـزه، کالهخـودش را می شـکافد و بـر زمیـن می انـدازد. گیسـوان 

بلنـد گردآفریـد چـون آبشـاری از نـور بـر شـانه هایش می ریـزد و 

چـون خوشـه های گنـدم در بـاد می رقصـد. سـهراب شـگفت زده بـر 

جـا خشـک می شـود. فریـادی از سـپاه برمی خیـزد و پـس سـکوتی 

مرگبـار پهنـه ی کارزار را فـرا می گیـرد.

 



گردآفریـد رساسـیمه بـه سـوی دژ می تازد. سـهراب بـه دنبالش. 

کـه هنـوز آن چـه را کـه بـا چشـم دیـده بـاور منی کنـد. فریـادی 

سـینه ی آسـان را می شـکافد: »بایسـت.«

گردآفرید تند می تازد.

- تو کیستی؟ نامت چیست؟ آدمی یا از پریزادگانی؟

گردآفرید تند تر می تازد.

- درنـگ کـن! پیـش از ایـن هرگـز ندیـده بـودم زنی ایـن چنین 

در میـدان شمشـیر کشـد. دورتـر مـرو کـه اگـر نایسـتی و سـخن 

نگویـی بـا همیـن نیـزه خـودت و اسـبت را بـه خـاک مـی دوزم.

گردآفریـد همچنـان می تـازد و در بـاد فریـا می زنـد: »پس نامم 

را تـا همیشـه در یـاد بسـپار که مـن گردآفریدم. دخـرت گژدهم.«

- نـه می ایسـتم و نـه در برابـرت بـه خـاک می افتم کـه می دانم 

اگـر خونـم را بر خـاک بریزی نیـز بازنده ی این میـدان تویی.

سـهراب اندکـی درنـگ می کنـد: »بازنـده کسـی اسـت کـه چون 

مـرگ خویـش بـه چشـم می بینـد، ننـگ را به جـان می خـرد و از 

میـدان جنـگ می گریـزد.«

گردآفریـد دیوانـه وار می خنـدد: »خـود را فریـب مـده که ننگ 

سـزاوار توسـت. کـه در برابـر چشـم سـپاهیانت بـه هـراس افتادی. 
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کـه آسـان و زمیـن گواهـی می دهنـد کـه زنـی جنگجـوی از ایـران 

شمشـیرت را بـه دو نیم کـرد.«

سـهراب از بـاد پیـش می افتـد و راه بـر گردآفریـد می بنـدد. در 

چشـم هایش چشـم مـی دوزد و می خواهد که با جادوی چشـم های 

خویـش آهـوی گریزپـای نـگاه او را رام کنـد و بـه دام انـدازد: » تـو 

را از چنـگ مـن رهایـی نیسـت و خـود نیـز ایـن را نیک تـر از مـن 

می دانـی. پـس از اسـب تندخویـی و رسپیچـی پاییـن بیا و بخشـش 

بخـواه کـه پیـان می بنـدم اگـر چنیـن کنـی، بـه تـو و سـاکنان دژ 

آسیبی نرسـانم.«

گردآفرید در برابر سهراب می ایستد.

 کاش ایـن جـوان تورانـی نبـود. کاش ایـن نـرد، چـون بازی های 

کودکانـه ی روزهـای دور بـود. امـا نـه! )بایـد گـوش بـر سـخنان این 

دل زود بـاور کـه بـا هـر سـخن نرمـی بـر رس مهـر می آیـد، ببنـدم و 

چون سـنگ سـخت شـوم.( که از دیرباز بزرگ ترین جنگ دشـمنان 

در گفتـار بـوده اسـت؛ که در سـخن هـزار ترفند دارنـد و می توانند 

بـا زبـان نـرم، مـا را از النـه بیـرون کشـند و گـرگ درنـده را چـون 

میشـی بی زبـان رام کننـد. او نیـز می دانـد کـه در برابـر زنـان بایـد 

چه راهـی درپیـش گیـرد. بـا گفتـاری فریبنـده و نگاهـی پُـر مهـر 

خامـم می کنـد و درهـای دژ را بـه روی سـپاهیانش می گشـاید. امـا 

نـه. اکنـون ایـن منـم کـه بایـد بـا جـادوی واژه هایـم هوشـش را 

بربُایـم و بنـدی نادیدنـی بـر دسـت هایش زنـم.

- نـه، نـرد راه چـاره نیسـت. کـه اگـر بنـد بـر دسـتم زنـی نیـز 

بـاز شکسـت خـورده ای. کـه پهلـوان را ننگـی بزرگ تـر از بـه بنـد 

کشـیدن زنـان نیسـت. پـس بـا مـن بسـاز، ای خردمنـد و پیـش از 

آن کـه همهمه در سـپاهیانت افتـد و آبرویت بربـاد رود، رهایم کن 

تـا بـه دژ باز گـردم.
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سـهراب چهـره درهم می کشـد و بنـد برمـی دارد: »بیهوده چرب 

زبانـی مکـن و در پـی فریـب مـن مبـاش کـه از مکـر زنـان آگاهـم 

و می دانـم کـه اگـر بگـذارم چنیـن آهویـی از چنگـم بگریـزد، دیگر 

هرگـز منی توانـم بـه چنگـش آورم. کـه چـون تـو را دسـت بسـته در 

برابـر دروازه هـای دژ و پیـش چشـم پـدرت برخـاک انـدازم، خـود 

دسـت  بـر  بنـد  و  می گشـاید  را  دژ  درهـای  گفت و گـو  بی هیـچ 

می بنـدد.« خویـش 

اندیشـه ی سـهراب، رنـگ از چهـره ی گردآفرید می بـرد. می داند 

کـه مـرگ را به جـان می خـرد امـا ایـن خـواری را تاب منـی آورد. پس 

تیـغ برمی کشـد: »نزدیـک مشـو! دورتـر بایسـت کـه اگـر نتوانـم 

خونـت را بـر زمیـن بریـزم، جـان خـود را می سـتانم. کـه می دانـم 

پهلوانـان ایـران در برابـر بزدلـی فرومایـه که خـون زنـان را بر زمین 

بریـزد، آرام منی نشـینند. کـه اگـر چـون پشـه ای در هوا ناپیدا شـوی 

یـا چـون مـوری خـود را در خـاک پنهـان کنـی نیـز تهمتنـی چـون 

رسـتم تـو را می یابـد و بـه سـزایت می رسـاند.«

و ایـن بـار ایـن گردآفریـد اسـت کـه رنـگ از چهـره ی سـهراب 

می بـرد. کـه پهلـوان چـون نـام رسـتم را می شـنود، زانـو بـر خـاک 

می زنـد و آشـفته می پرسـد: »گفتـی رسـتم؟! او را می شناسـی یـا 

هرگـز دیـده ای؟ آوازه ی جنگ هایـش را شـنیده ام و اگرچـه ایرانـی 

اسـت، مردانگـی اش را می سـتایم. پـس اکنـون با من پیـان ببند که 

اگـر رهایـت کنـم، مردمـان دژ را بـا مـن همـدل و هـم آوا کنـی و 

مـرا نـزد رسـتم بـری کـه رازی در سـینه دارم کـه بایـد تنها بـا او در 

گـذارم.« میان 

در  کـه  منی شـنود  هیـچ  امـا  می نگـرد  سـهراب  بـه  گردآفریـد 

درونـش هیاهویـی برپاسـت. آوایـی کـه می گویـد: »فـرود آر!« و 

دیگـری کـه فریـاد می زنـد: »نـه، فریبـش را نخـور!«

رس خـم می کنـد و بـه تیغـی می نگـرد که در مشـت می فشـارد؛ 
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تیغـی کـه می توانـد در چشـم برهـم زدنی در سـینه اش فـرو رود و 

نقطـه ی پایـان بر این افسـانه ی شـوم بگذارد.

گردآفریـد امـا آن هنـگام کـه بـه پـدر می اندیشـه و مردمان دژ، 

می دانـد کـه مـرگ او چـاره ی ایـن آشـوب نیسـت کـه چـون گردباد 

ایـن آتـش را دامـن می زنـد و خـون بسـیار کـودکان و زنـان بی گناه 

را بـر زمیـن می ریزد.

 



زیـر  جویـی  کنـار  او.  هم پـای  سـهراب  و  می تـازد  گردآفریـد 

سـایه ی درخـت می ایسـتند تـا اسـب ها نفسـی تـازه کننـد و خـود 

آبی بـه چهـره پاشـند. هـر دو رس خـم می کننـد. آب چـون آیینـه ای 

لـرزان چهره های شـان را بـاز می منایـد. در آب، نـگاه لـرزان سـهراب 

بـه نـگاه گردآفریـد گـره می خـورد. رس بـاال می آورنـد و چشـم در 

چشـم هـم می دوزنـد.

چـه  مـن  در  تـوران  رسدار  مـی کاود.  را  درونـم  چشـم هایش 

می بینـد؟ از مـن چـه می خواهـد؟ ایـن آتـش خشـم اسـت یـا مهر؟ 

در رسم غوغایـی اسـت و در دمل هیاهویـی دیگـر. بـه کـدم یـک 

گـوش دهـم؟ سـخن کدام یـک را بپذیـرم؟ نکنـد این پـچ پچه ها که 

بیش تـر بـر دمل می نشـیند، خـواب و خیالـی بیـش نباشـد؟ نکنـد آن 

اندیشـه ها کـه بیش تـر راسـت می منایـد، دور اندیشـی هایی بیهوده 

باشـد؟ پایـان کـدام راه پشـیانی اسـت؟

ایـن  سـهراب خشـمگین مشـت بـر آب می کوبـد: نفریـن بـر 

جنـگ! نفریـن بـر ایـن دشـمنی دیریـن! کـه بـر آتـِش هـر مهـری 

خاکسـرت خشـم و کیـن پاشـیده و ریشـه ی هـر امیـدی را در هر دو 

رسزمیـن خشـکانده اسـت. دسـت نـوازش پـدر را از رس چـه بسـیار 

کـودکان دریـغ کـرده و چـه بسـیار دخـرتکان را رخـت سـپید بخـت 

نپوشـانده، جامـه ی سـیاه بـر تـن کـرده. گفتـی اسـمت چـه بـود؟«





قصه های شاهنامه

38

- گردآفرید

سـهراب رس بلنـد می کنـد و بـه آسـان و بـه دور دورتـر چشـم 

مـی دوزد: »چـرا زنانـی چـون تـو رزم آورانـی چنین بی بـاک باید در 

دژی دهشـت بار اسـیر شـوند و پشـت دریچه های آن، گیسوانشـان 

را سـپید کننـد؟ گردآفریـد! امـا بـدان کـه اگـر بـه پیـان خویش وفا 

کنـی و درهـای دژ را بـر مـن بگشـایی، شـاید خـر ایـن پیـروزی بـه 

گـوش رسـتم نیـز برسـد و او را بـه این سـو کشـاند. امـا هیـچ دل بد 

مـدار کـه اگـر پـای رسـتم بـه اینجا رسـد، شـب تیـره ی ناامیـدی به 

رس می رسـد و خورشـید دیگـر بـار پرتو هـای پُـر مهـرش را بر رس دو 

رسزمیـن می گسـرتد.«

گردآفریـد شـگفت زده بـه سـهراب می نگـرد: »گویـی در خواب 

سـخن می گویـی و تـار و پـودی از جنـس خیـال و رؤیـا را بـه هـم 

می بافـی.«

خورشـید در نـگاه سـهراب می درخشـد: »و آن روز، مـن در این 

دژ جشـنی بـا شـکوه برپـا خواهم کرد. و تـو... آن روز تـو... نه، نه. 

آرزوهـای خویـش را نبایـد بـر زبـان آورد کـه اگـر بـه سـخن درآیند 

پیـش از بـرآورده شـدن بـه نفرینـی بر بـاد می روند. من ایـن را یک 

بـار پیش تـر آزمـوده ام و آموختـه ای چنیـن تلـخ را آزمـودن، گناهی 

نابخشـودنی است.«

دمل فـرو می ریـزد. چـه می خواسـت بگویـد؟ اندیشـه ای چـون 

بـرق از دمل می گـذرد و گونـه هایـم را آتـش می زنـد. بایـد آبی دیگر 

بـه چهـره بپاشـم و ایـن خیـال را بـر هـم زنـم: »پـا پـس بکـش کـه 

گامی دیگـر نزدیـک شـد. نگـذار تـو را بفریبـد و از یـاد مـر کـه 

ایـن مـردان نیرنـگ بـاز، راه خـام کـردن زنـان سـاده دل را خـوب 

می داننـد.«

 گردآفریـد آب بـه چهـره می پاشـد و سـهراب گامـی  نزدیک تـر 
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خر چینـان  نـه،  امـا  بگویـم.  برایـت  می توانسـتم  »کاش  می آیـد: 

خوش بیـن  نیـز  بارمـان  و  هومـان  بـه  کـه  کمین انـد  در  همه جـا 

نیسـتم. کـه همـه رسسـپرده ی افراسـیاب پسـت نهادنـد. کـه مادرم 

تهمینـه نیـز گفـت از یـاد نرم کـه بزرگ ترین بدخواه من افراسـیاب 

اسـت و از همیـن رو از بـرادرش ژنـده رزم خواسـت کـه در نـرد 

همراهـی ام کنـد. امـا چـرا این هـا را بـرای تـو می گویم؟ بس اسـت. 

تـا زمانـی کـه خـود رسـتم را نبینـم منی توانـم از رازم پرده بـردارم.«

ناگهـان چشـان سـهراب می درخشـد: »نـه، صـر کن. نشـانه ای 

را ببیـن تـا هـر زمـان روز دیـدار فـرا رسـید، گفتـار امـروز را بـه یاد 

آوری و بـاور کنـی کـه نـه چـون مردان نیرنـگ باز در پـِی فریب تو 

بـوده ام و نـه در خـواب رؤیـا بافته ام.«

گردآفریـد چشـم از چشـم پهلـوان برمی گیـرد و به سـوی اسـب 

خویـش مـی رود کـه می ترسـد بـاز هـم سـهراب اندیشـه های پنهان 

در دلـش را از چشـانش بخوانـد. پهلـوان به دنبالش مـی دود: »نه، 

بازگـرد. به مـن بنگر.«

نشـانش  را  چرمیـن  بازوبنـدی  و  می زنـد  بـاال  آسـتین  پـس 

می دهـد: »در ایـن بازوبنـد رازی نهان اسـت. رازی که تنها رسـتم از 

آن آگاه اسـت. پـس بـدان کـه چـون نـگاه پهلـوان بر ایـن تکه چرم  

افتـد، چـون  نـگاه تـو رسد و خامـوش نخواهـد بـود کـه یـک بـاره 

آتـش می گیـرد. و ای کاش کـه تـو در همیـن دژ بـه متاشـای دیـدار 

مـن و رسـتم بنشـینی و آن روز را بـه چشـم خویـش ببینـی.«

شـادمانی چـون کبوتـری از چشـان سـهراب پـر می گیـرد و بـر 

شـانه ی گردآفریـد می نشـیند: »آن روز کـه چشـان رسـتم بـر ایـن 

بازوبنـد بیفتـد... دور نیسـت. نـه، آن روز نزدیـک اسـت. کـه آن 

روز آسـان جشـنی دیگـر برپـا می کنـد و زمیـن از نـو می رویـد و 

می رویانـد. کـه آن روز دفـرت رسنوشـت تـو نیـز ورق می خـورد و 

بـرگ زریـن آن دریچـه ای نـو در برابـرت می گشـاید.«
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»یـا  می نگـرد:  بازوبنـد  بـه  و  می نشـیند  اسـب  بـر  گردآفریـد 

بی پـرده سـخن بگـو و ُمهـر از ایـن راز شـگفت آوری کـه می گویی، 

بشـکن و یـا ایـن قـدر آسـان و زمیـن را به هم گـره مـزن و دیروز 

و فـردا را بـه یـاری مخـوان. که امروز، امروز اسـت و بهرت آن اسـت 

کـه اکنـون چـاره ای بـرای برهـوِت پیـش رو بیندیشـیم، نـه باغ های 

ندیـده ی دیـروز و میوه هـای نچیـده ی فـردا. و مـن امـروز بـا تـو 

پیـان می بنـدم کـه اگـر رهایـم کنی تـا به دژ بـاز گـردم، مردمان را 

از جنـگ بـا سـپاه تـوران باز دارم و درهای دژ را بر تو و سـپاهیانت 

بگشـایم. کـه اگرچـه بـه نوید هـای فردایـت ایـان نـدارم، امـا دمل 

گواهـی می دهـد کـه چـون دیگـر تورانیان نیسـتی که جز خواسـت 

خویـش بـه هیـچ منی اندیشـند و چـون بـوی جاه یـا زر می شـنوند، 

همـه چیـز و پیـان و ایان شـان را نیـز زیـر پـا می گذارنـد. و چاره 

چیسـت؟ کـه اگـر چـه چـون مـردان بـه میـدان رزم آمـدم و بـا تـو 

جنگیـدم امـا چـون همـه ی زنـان بـاز بـر رس دوراهـی، راه دل را بر 

می گزینـم.«

سـهراب لبخنـدی می زنـد و بـر اسـب می نشـیند: »مـردان هـم 

هرگـز  برمی گزیدنـد،  را  او  راه  و  می شـنیدند  را  دل  سـخن  اگـر 

خواسـت پـروردگار خویـش را از یاد منی بردند و دست شـان از خون 

منی شـد.« رنگیـن  بی گناهـان 

گردآفریـد می تـازد و سـهراب بـه دنبالـش. و چـون دو سـوار به 

باروهـای دژ نزدیـک می شـوند و دیده بانـان را بـر بلنـدای دروازه 

می بیننـد، سـهراب می ایسـتد و دیگـر بـار می گوید: »پیـان خویش 

را از یـاد مـر! و چـون سـپاهیان نزدیـک شـدند، به پدر بگـو فرمان 

دهنـد کـه هیـچ تیرانـدازی دسـت به کان نـرد و هیـچ جنگجویی 

نیزه ای به سـویان نشـانه نگیرد. آن گاه دروازه ها را بر ما بگشـایید 

و دل آسـوده دارید که من نیز پیان می بندم سـپاهیانم اندیشـه ی 

جنـگ از رس براننـد و بـه هیچ کـس آسیبی نرسـانند.«
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گردآفریـد رس فـرود مـی آورد و می تازد. و چـون در برابر دروازه 

می ایسـتد و غریو شـادی مردمان را از آن سـوی دژ می شـنود، دیگر 

بـار رس بـر می گردانـد و ایـن بـار سـهراب را می بینـد که هـم چنان 

در کنار اسـب خویش ایسـتاده اسـت.

 



نخسـتین بـار اسـت کـه گردآفریـد در کنار پـدر، آرامـِش آغوش 

مـادر را می یابـد. پـدر او را می بوسـد و می بویـد و نـوازش می کنـد. 

گردآفریـد چـون نـوزادی کـه از تنهایـی و تاریکی، به دنیایی روشـن 

پـا گذاشـته باشـد، می گریـد کـه شـانه ی پـر مهـر پـدر تکیه گاهـی 

اسـت کـه دیرزمانـی در آرزویش بوده اسـت. که گویـی این جدایی 

نیـم روزه، آن هـا را روز هـا نـه، کـه ماه هـا بـه یکدیگـر نزدیک تـر 

کـرده اسـت. پـدر دسـت بـر گیسـوان دخرتکـش می کشـد: »همه ی 

روز از بـاالی بـرج چشـم بـه راه دوختـه بـودم تـا تـو پیـدا شـوی 

و بـا بازگشـت خویـش، دنیایـی رسارس امیـد و شـادی را بـه ایـن 

پـدر شکسـته دل هدیـه کنـی. امـا اهریمـن پلیـد گاه به گاه دسـت 

سـنگینش را بـر دوشـم می گذاشـت و در گوشـم زمزمـه می کـرد که 

بیهـوده دل خـوش مـدار کـه هرگـز دیگر بـار او را نخواهـی دید. و 

آن زمـان بـود کـه می خواسـتم زمیـن دهـان بـاز کنـد و مـرا در کاِم 

خویـش فـرو کشـد، شـاید ایـن کابوس شـوم نیـز پایـان گیرد.«

گردآفریـد رس بلنـد می کنـد و این بار شـانه هایش نـه از گریه ای 

غمبـار کـه از خنـده ای رسمسـت می لـرزد: »اهریمـن را شکسـت 

دادم، چـون تورانیان.«

- می خواسـتم داسـتان را از زبـان تـو بشـنوم، از آغـاز و بی کـم 

کاست. و 
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- بـا رسدارشـان سـهراب جنگیـدم، پـدر! و نیـزه اش را شکسـتم. 

پـس چـون کاله خـود از رسم افتـاد و دانسـت کـه زنـی چنیـن بـه 

را  و شکسـت  شـد  پشـیان  کـرده اش  از  خـود  درآورده،  زانویـش 

پذیرفـت و رسافکنـده تـا دروازه هـای دژ همراهـی ام کـرد.

را  دخرتکـش  شـانه های  می پوشـاند.  را  پـدر  چهـره ی  لبخنـی 

می فشـارد و چشـم تنـگ می کنـد: »گـان می کنـی کـه می توانی با 

ایـن چشـم هایی کـه راز هـای پنهـان در سـینه ات در آن چـون آیینه 

پیداسـت، فریبـم دهی؟«

گردآفریـد رس بـه زیر می اندازد: »سـهراب چون دیگـر تورانیانی 

کـه پیـش از ایـن دیـده بـودم، نبـود. یـا راسـتگویی نیکخـو و آزاده 

اسـت یـا اهریمنـی در جامـه ی فرشـتگان. و مـن در رسارِس این روز 

پـر فـراز و فـرود نتوانسـتم او را آن چنان که اوسـت، بشناسـم.«

- نتوانستی یا نخواستی؟

- هـم نتوانسـتم و هـم نخواسـتم. نخواسـتم بیهـوده بدگـان 

شـوم و نتوانسـتم از گذشـتی که بر من و هجیر روا داشـت، چشـم 

کنم. پوشـی 

- پـس ایـن گذشـت او بـود کـه تـو را از دام مـرگ رهانـد، نـه 

آن چنـان کـه پیش تـر گفتـی شکسـت و پشـیانی؟

بایـد ایـن بـار نیز ُمهر خاموشـی بر لـب زنم، که اگـر گامی دیگر 

در راهـی کـه او پیـش پایـم نهـاده بگـذارم، پـدر بـاز بـر می آشـوبد 

و دورتـر و دورتـر می شـود و بـاز بـر هـان بلنـدی می ایسـتد کـه 

دیـروز ایسـتاده بـود. کـه از نـگاه او رسدار تورانـی دشـمن اسـت 

و اگـر دسـت دوسـتی نیـز پیـش آورد، بایـد بـا تیغـی در مشـت بـه 

سـویش رفـت، کـه بی گان مـاری در آسـتین دارد. نه، سـخن راندن 

از گذشـت و مردانگـِی جنگجویـی تورانـی او را هرگـز بـر رِس مهـر 

منـی آورد و تنهـا بـه مـن بدگـان می کند.
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گام  و  می کنـد  رهـا  بی پاسـخ  را  پـدر  پرسـش  پـس  گردآفریـد 

در دژ می گـذارد و شـگفت زده بـه مردانـی می نگـرد کـه بـار بـر 

اسـب ها می بندنـد. زنـان بـا شـتاب کـودکان را جامـه می پوشـانند 

و پیر مـردان و پیر زنـان را یـاری می کننـد تـا زودتـر آمـاده ی سـفر 

شـوند. گردآفریـد از پلـکان بـاال مـی رود کـه دیگـر چـون گذشـته 

تاریـک نیسـت. پرده هـا همـه کنـار رفته انـد و اتاق ها خالی اسـت. 

از زیرانداز هـا هـم نشـانی نیسـت. همه جـا آرام اسـت و  خاموش. 

دژ خالـی اسـت. همـه پشـت دروازه گرد آمده اند. نـه آوای خنده ی 

کـودکان در هزارتـوی آن می پیچـد و نـه بـوی خـوش خوراکـی گـرم 

از دریچـه ای بیـرون می زنـد. تنهـا در رسای خـود اوسـت کـه همـه 

چیـز چـون دیـروز اسـت. گردآفریـد آوای گام هـای پـدر را کـه از 

پشـت می شـنود، رس بـر می گردانـد و فریـاد می زنـد: »این جـا چـه 

خـر شـده، پـدر؟ بگـو چـه در رس داری؟ اینک که دشـمن در چنگ 

ماسـت، نگـو کـه می خواهـی بگریـزی؟«

- منی توانـم آرام بنشـینم و ببینـم کـه در برابـر چشـمم خـون 

بی گناهـان بـر زمیـن ریخته شـود. به یاری سـپاه ایران هـم منی توان 

دل خـوش داشـت که گویی سـال هاسـت همـه ایـن دژ دور افتاده 

را از یـاد برده انـد.

- پـدر، فرمـان بـده بـاز گردند و زندگی شـان را چون گذشـته پی 

گیرنـد کـه سـوگند می خـورم نگـذارم دشـمنان انـدک گزنـدی به دژ 

و مردمـان رسـانند. بگـو بـاز گردنـد که خـود می دانی چه انـدازه به 

سـوگند خویش وفادارم.

می خواهـد مـرا از خواسـته ام بـاز گردانـد. می دانم. کـه اگر این 

گونـه نبـود چنیـن درمانـده و بی پناه در چشـم هایم منی نگریسـت. 

امـا فـرار شایسـته ی پدر نیسـت کـه سـال ها در آرزوی چنین روزی 

بـوده اسـت. می خواسـت در برابـر دشـمنان تا پـای جان بایسـتد و 

نـام ایـن دژ از یـاد رفتـه را بلنـد کنـد. می خواسـت آوازه ی دلیـری 
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روزگار  نیـز  مـن  کـه  بلنـد شـود  ایـران  مردانگـی اش در رسارس  و 

جوانـی اش را از یـاد نـرده ام، سـوار کاری بی رقیـب بـود و شمشـیر 

زنـی بی بـاک، آن روز فـرا رسـید اما چـرا چنین نابهنـگام و دیر؟ چرا 

امـروز؟ امـروز کـه زمسـتان بر رس و رویـش باریده و بـار امانتی که 

به جـای آسـان بـر دوش کشـید، شـانه هایش را خمیـده؟

نـه، منی توانـم دسـت بـر دسـت گـذارم و بربـاد رفـن آرزوهـای 

بهاری اش را به متاشـا بنشـینم. نه، چنین فرجامی در خور او نیسـت 

کـه می دانـم ایـن ننـگ را به جان خریـده، تا مـرا و مردمانـش را در  

امـان دارد؛ ننگـی کـه برایـش از هـر مرگی جانکاه تر اسـت.

گژدهـم دسـت بـر شـانه ی یگانـه فرزنـد می گـذارد: »می دانـم. 

آرزوهایـی خـوش در رس می پـروری و به فردایت سـخت امیدواری. 

می خواهـی کـوه را کاه کنـی و کاه را کـوه. دریا را بشـکافی و زمین 

را بر شـانه ی آسـان بنشـانی. من نیز روزی چون تو می اندیشـیدم 

اما رسنوشـت داسـتانی دیگر برای مان رقم زده اسـت؛ داسـتانی که 

حرفـی از آن را نیـز منی تـوان جا به جـا کـرد.«

- پـدر بـرای یـک بار هم که شـده به سـخنم گوش کن و ُسـکان 

این کشـتِی در گِل نشسـته را به من بسـپار!

بـه آن جـوان تورانـی سـخت دل  نیـز می دانـم کـه  ایـن را   -

بسـته ای کـه هـان دم کـه نامـش را از زبانـت شـنیدم، بـا دیـدن 

خورشـیدی که در چشـم هایت درخشـید، از مهرت به او آگاه شدم. 

امـا دخرتکـم! تـو هنـوز زندگـی را آن چنـان که هسـت، نیازمـوده ای 

و از پسـتی ها و فرود هایـش بی خـری. کـه در هـر شـهدی، زهـری 

پنهـان و در شـاخه ی هـر گلـی، خـاری در کمین اسـت. سـهراب نیز 

در نـرد، نـه در پـِی بـه بنـد کشـیدن تـو بـود و نـه ریخـن خونـت. 

کـه ایـن دو، نـه نامـش را بلنـد می کنـد و نـه گامـی  به خواسـته اش 

نزدیـک تـر. او اکنـون دلـت را بـه بنـد کشـیده اسـت و می داند که 

بـه یـاری ایـن بنـِد نادیدنـی می تواند تو را چـون خوابـزدگان به هر 
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کجـا کـه بخواهـد، برد و به هرچه سـودش در آن باشـد، وادارد. مرا 

ببخـش اگـر چنیـن سـنگدل بـا تـو سـخن می گویـم اما...

گفتـار گژدهـم چون تیـری زهرآلود در دل گردآفرید می نشـیند: 

»پـدر! چـه می گویـی؟ چـرا بـه مـن بـه چشـم دخـرتی بی خـرد و 

دلشـده می نگـری و مـردی از خـاک دشـمن را هوشـمندی توامننـد 

می انـگاری کـه بـه هرچـه بخواهـد دسـت می یابـد؟ چـرا دمـی بـا 

خـود منی اندیشـی کـه شـاید ایـن دخـرت مـن اسـت کـه دل از کـف 

رسدار تورانـی ربـوده و اکنـون می خواهـد بـا تدبیـر خویـش، مـرا و 

مردمانـم را از ننـِگ شکسـت برهانـد؟«

گژدهم رس به زیر زمین می اندازد و هیچ منی گوید.

- چـرا پیـش از آن کـه سـخنانم را بشـنوی و اندیشـه ام را بدانی، 

بـا تیـغ واژه هایت سـینه ام را می شـکافی؟

گژدهم می نشیند و چهره با دست می پوشاند.

- تنهـا بـه ایـن گنـاه کـه آن چنان کـه آرزویـت بود، پرس نیسـتم 

کـه اگـر چنیـن بـود بی گـان امـروز در کنارم بـودی، نـه در برابرم.

گژدهـم اشـک از دیـده می بـارد که سـخت به درد آمده اسـت: 

»مـرا ببخـش کـه منی خواسـتم دلت را بشـکنم. که تنها می خواسـتم 

بـا سـخنانم آب بـه چهـره ی خـواب زده ات بپاشـم و جـادوی آن 

نیرنگ بـاز را نقـش بـر آب کنـم.«

گردآفریـد بـه رساغ گنجـه اش مـی رود و از یـک یـک صندوق ها 

قفـل می گشـاید و جامه هـای زربفـت و پارچه هـای دیبـا را یکـی 

یکـی بیـرون می ریزد: »هدیه ای از کاووس، پیش کشـی از فرمانروای 

سیسـتان، نشـانی از فریـدون بـزرگ بـرای نیاکانم؛ گنجـه ای هزاران 

سـاله کـه هـر روز نگاهـش می کـردم و رنـگ هر جامه و درخشـش 

هـر نشـان، آرزوهایـی دور و دراز را در وجـودم زنـده می کـرد.«

تبـار  از  شـیردلی  پهلـوان  یـا  ایـران  از  شـاهزاده ای  کـه  روزی 
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تهمتنـی چـون سـام یـا رسـتم از کنار ایـن دژ بگذرد و مـرا در چنین 

جامـه ای ببینـد و در دم دل از کـف بدهـد. روزی کـه همـراه بـا او 

و سـوار بـر اسـب بادپایـم دیوار هـای بلنـد ایـن دژ را برای همیشـه 

پشـت رس بگـذارم و بخـت خویـش را در کاخـی بـا شـکوه یابـم. 

روزی مـادری شایسـته بـرای فرزنـد  نـام آور شـوم و خـود راه و 

رسـم جنـگاوری را بـه او بیامـوزم؛ نخسـتین فرزنـدی کـه پهلوانی را 

نـه از پـدر، کـه از مـادر می آمـوزد... افسـوس پـدر کـه منی توانم بر 

همـه ی راز هایـی که سـال ها در سـینه پنهـان کردم و قفلـی بزرگ تر 

از همـه ی ایـن قفل هـا بـر آن نهـادم، در بگشـایم کـه می دانـم نـه 

شـنیدن ایـن همـه در تـوان توسـت و نـه گفـن آن، در تـوان مـن.

سـال ها خود را با رؤیایی دور و دراز در گوشـه ی تنهایی   -

ایـن اتـاق فریفتـم و تـو شـاد بـودی کـه دخـرتک بـی آزارت رسگـرم 

بازی هـای شـاد و کودکانـه ی خویـش اسـت. آن روز در پـِی بیـدار 

کردنـم نبـودی پـدر، اما امروز که دخرتت بیدار تر از همیشـه اسـت 

و توانسـته در میـدان نـرد یکـه و تنها در برابر دشـمن بایسـتند، او 

را رؤیـازده ای فریفتـه می خوانـی و از خویـش دور می کنـی. اما من 

نـه در خوابـم و نـه رؤیـا می بافـم و این جـا ایسـتاده ام تـا تـو را از 

خوابی تلـخ و مرگبـار بیـدار کنـم.

گردآفریـد آن گاه کنـار  دریچـه می ایسـتد و یـک یـک جامه هـا 

و یادگار هـای گذشـته را بیـرون می ریـزد. رنگ هـای ارغوانی و سـبز 

و زرد و الجـوردی در هـوا چـرخ می زننـد و زنـان و مـردان رسبلنـد 

می کننـد و بُهـت زده بـه این سـو و آن سـو می دونـد. هـر یـک، یکی 

را در هـوا چنـگ می زننـد و فریـاِد شـادی رس می دهنـد.

گردآفریـد بـه زنـی می نگـرد کـه خنـده زنـان جامـه ای را بـر تن 

می کنـد و چـون گلـی رسخ می شـکفد: »دیـدی پـدر؟ مـن آن هـا را 

شـاد کـردم و ایـن برایـم از همه ی رؤیاهـای آن روزها زیباتر اسـت. 

کـه بخشـش پـروردگار بـر آدمـی، جـز تـواِن بـه دسـت آوردن دل 
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دیگـران و نشـاندن گُل لبخنـد بـر لب های شـان نیسـت. و اگـر بـه 

سـخنم گـوش بسـپاری، مـا شـادمانی را بـه خانـه ی همـه ی مردمان 

دژ خواهیـم بـرد.«

گژدهـم بـه سـخنان دخـرتش گـوش منی دهـد کـه برآشـفته از 

دریچـه بـه مردمـان می نگـرد و دیگـر بار تیر های خشـم خـود را بر 

رس گردآفریـد می بـارد: »چـرا چنیـن می کنی؟ چرا گنجینـه ی مادرت 

را بربـاد می دهـی؟ بـر رس یادگار هـای او چه آوردی؟ تـو نه تنها دل 

کـه هوشـت را نیـز از دسـت داده ای، دخرت!«

گردآفریـد آرام بـه پـدر نزدیـک می شـود و در گوشـش زمزمـه 

می کنـد: »یـک روز پـدر! خواهشـم را بپذیـر و تنهـا یـک روز بـه 

مـن زمـان بـده! گنجینـه مشـتی جامـه و زر و زیـور نیسـت. گنـج 

راسـتین در درون ماسـت، پـدر! بگـذار دِر ایـن گنـج پنهـان را بـر 

تـو و مردمـان بگشـایم تـا از درخشـش گوهر هایـش، غرِق شـگفتی 

شوید.«

 



دشـت یکـرسه جامـه ای رسخ بـر تـن کـرده اسـت. پرچـم داران 

پیـش می آینـد و سـپاهیان بـه دنبال شـان. گردآفریـد بـر بلنـدای دژ 

می ایسـتد. زره پوشـیده اسـت و کالهخـود بـر رس گذاشـته. غبـار 

از راه برمی خیـزد. سـهراب سـوار بـر اسـب می تـازد و خـود را بـه 

دروازه هـای دژ می رسـاند. گردآفریـد لـب بـه خنـده می گشـاید و 

دسـت بلنـد می کنـد. سـهراب فریـاد می زنـد از دور: »بـه پیان وفا 

کـن و بـه نگهبانـان بگـو دروازه هـا را بگشـایند. بگـو مـردان نیـزه 

کنـار اندازنـد کـه نـه در پـِی جنگیـم و نـه می خواهیـم هیچ یـک از 

ایرانیـان را بـه اسـیری بریـم.«

چـرا  بگـو  نخسـت  »امـا  می نگـرد:  دسـت  دور  بـه  گردآفریـد 

سـپاهیان تـو شمشـیر بـر کمـر بسـته اند و نیـزه بـاال برده انـد؟ اگـر 

بـه نـرد منی اندیشـید آن همـه تیـغ و تیـر برای چیسـت؟ چـرا اینان 

پرچم هـای رسخ برافراشـته اند و آنـان بـر طبـل جنـگ می کوبنـد؟«

خورشـید از پـِس ابـر بیـرون می آیـد. سـهراب دسـت را سـایبان 

چشـم می کنـد و بـه بلنـدای دژ می نگرد: »تـو به پیانی که بسـتی 

وفـا کـن، مـن نیز بـه گفتـه ام پایبندم.«

گردآفریـد بـر بلند تریـن بـاروی دژ می جهـد و تیـر در کـان 

می گـذارد: »تورانیـان نـزد مـا بسـیار بدنامنـد کـه از آغـاز در جنگ 

یاریگـری جـز نیرنـگ نداشـته اند. کـه خـون ایـرج را نیـز بـرادرش 
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تـور نامردانـه بـر زمیـن ریخـت. پـس از همیـن راه کـه آمـده ای به 

رسزمیـن خویـش بازگـرد و بیهـوده خـود را آزار مـده کـه راهـی از 

پیـش نخواهـی بـرد.«

سـهراب خشـمگین از اسـب پاییـن می جهـد و چهـره در هـم 

از مـرگ  اکنـون کـه گردآفریـد خـود را  می کشـد کـه می اندیشـد 

رهانـده، منی خواهـد پیـان به جـا آورد امـا تیـر در کـان منی گذارد 

کـه می دانـد بـا خشـم منی توانـد آهـوی رمیـده را دیگـر بار بـه دام 

انـدازد. پـس امیـد را از دسـت منی دهـد کـه بـه دنبـال ریسـانی 

اسـت تـا بتوانـد خـود را از ایـن تنگنا رهایـی بخشـد: »ای زیباروی! 

در بگشـا کـه اگـر بدانـی کیسـتم و چه اندیشـه ای در رس دارم، آنـی 

درنـگ منی کنـی.«

کاش می توانسـتم گفته هایـش ار راسـت پنـدارم و بـاور کنم که 

جـز راسـت سـخنی منی گویـد. کاش می توانسـتم باور کنـم روزگاری 

را کـه در آن، از جنـگ و خونریـزی نشـانی نیسـت و انسـان ها جـز 

بـرای دسـتگیری از هـم بـه سـوی یکدیگـر دسـت بلنـد منی کننـد. 

پـاک  پرسان شـان  دل  از  همیشـه  بـرای  پـدران  کین خواهـی  کاش 

می شـد. کاش همـه ی ایـن آرزوهـا تنهـا آرزو نبـود...

دوسـت دارم بـاور کنـم که جز راسـت سـخنی منی گویـد. اما نه. 

اگـر فریـب خـوردم... کـه اگـر خونـم نیـز بـر زمیـن ریـزد هرگـز در 

دنیـای واپسـین خـود را منی بخشـم کـه رسنوشـت من به رسنوشـت 

هـزاران مـرد و زن بی گنـاه گـره خـورده اسـت و زندگـی یـا مـرِگ 

بسـیار پیـر و کـودک در گـرو راهی اسـت که مـن بـر می گزینم. نه، 

راه دیگـری نیسـت جـز آن کـه آرزوی دل را زیـر پـا بگذارم.

- اگـر بـه آسـایش من می اندیشـی، هان کن که از تو خواسـتم 

و از ایـن راه بـاز گـرد.  پیـش از آمـدن تـو و سـپاهیانت، مـن و 

مردمانـم بسـیار آسـوده بودیم.
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سـهراب چـون تیر خوردگان بـه خود می پیچد کـه گردآفرید جز 

ویـران کـردن کاخ آرزوهـای او بـه هیـچ منی اندیشـد. می خواهد از 

رازش پـرده بـردارد. از آن بازوبنـد بگویـد و رسـتم. از ایران که خاک 

او نیـز هسـت و از دلـش که در گرو مهر آن دخرت رسسـخت و کینه 

جوسـت و از هـزار ناگفتـه ای کـه چـون آشـکار شـود، روزگارشـان 

را زیـر و رو خواهـد کـرد امـا چـاره چیسـت کـه هـان نزدیکـی، 

گرگ هایـی خونخـوار در جامـه ی بره هایـی بـی آزار در کمیـن اند.

گردآفریـد از بلنـدای دژ سـهراب را می بینـد کـه از خشـم بـه 

و هیـچ منی گویـد. خـود می پیچـد 

رسداری چـون او را بـا مـن چـه کار کـه بی هیـچ چـون و چـرا و 

تنهـا بـا بلنـد کـردن دسـتی می توانـد دژ را با خـاک یکسـان کند که 

سـپاهیانش بی شـارند و مـا در دژ نـه سـپاهی انبـوه داریـم و نـه 

جنگ افزارهایـی در خـور چنیـن نـردی. پـس چـرا منی جنگـد؟ چـرا 

تیـری در کـان منی گـذارد و جانـم را منی گیـرد؟

نـه، نـه، گردآفریـد! بـاز بـه سـخن دل گوش مـده. او سـال ها تو 

را در رؤیـا فـرو بـرده. فریبـش را مخور! تـو را با جوانـی تورانی چه 

کار؟ رودابـه اگر چـه کابلـی اسـت و دل به پهلوان سیسـتان می بازد، 

امـا آینـده اش در خـاک سیسـتان ریشـه می دوانـد و اگر چـه رسـتم 

فرزنـد اوسـت امـا او نیـز در جنـگ چون پـدرش پهلوانی سیسـتانی 

اسـت، نـه چون مـادرش کابلـی! آیا تو هرگـز می توانـی جامه ی رزم 

بـر تـن فرزندی تورانی بپوشـانی کـه می خواهد به جنـگ برادرانت 

رود و برایـش آرزوی پیـروزی کنی؟

توفانـی درمی گیـرد و اندیشـه های گردآفریـد را از هـم مـی َدرَد. 

سـهراب می ُغـرد: »سـوگند بـه یـزدان کـه ایـن دژ را با خاک یکسـان 

می کنـم و تـو را دیگـر بـار بـه بنـد می کشـم. آن گاه از کـرده ی 

امـروزت پشـیان می شـوی و دسـت نیـاز بـه سـویم بلنـد می کنـی 

امـا بـدان کـه آن روز دیگـر پشـیانی سـودی نخواهـد داشـت.«
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گردآفریـد لـب بـه خنـده می گشـاید شـاید بتوانـد آب بـر آتِش 

خشـم پهلوان ریزد و برای واپسـین بار بختش را بیازماید و سـهراب 

را از ایـن راه کـه چشـم انـدازش همـه اشـک و آه اسـت و دریـغ، 

بـاز گردانـد: »پهلوانـی چـون تـو در میـان تورانیان ندیـده ام که هم 

تیرانـدازی چیـره دسـتی و هـم جنگجویـی آزمـوده. تجربـه ی پیران 

داری و زور بـازوی جوانـان. پـس بـه رسزمینـت باز گـرد و آتِش این 

جنـگ را فـرو نشـان کـه اکنـون بی گـان خـر لشـکر کشـی تـو بـه 

رسـتم و دیگـر پهلوانـان ایـران رسـیده اسـت و می دانـی کـه اگر از 

راه رسـند یـک تـن از سـپاهیانت از زخـم گـرز و شمشیر شـان جـان 

بـه در منی برنـد.«

گفته هـای گردآفریـد چـون تیـری در دل سـهراب می نشـیند که 

می اندیشـد اگـر گردآفریـد نیـز چـون او دلباختـه بـود، او را چنیـن 

از خـود منی رانـد. کـه اگـر می دانسـت کیسـت او را چنین از رسـتم 

منی ترسـاند. سـهراب اما می خواهد خود را از بند رسنوشـت شـومی 

 کـه در تـار و پـود زندگـی اش تنیـده اسـت، برهانـد و بخـت خویش 

را از ایـن خـواب ژرف و بی انتهـا بیـدار کنـد.

چشـم آسـان در خـون نشسـته اسـت. سـهراب اندوهگیـن رس 

بلنـد می کنـد: »امـروز دیگـر زمـان پیکار نیسـت. پس امشـب نیک 

بیندیـش و بـدان کـه اگـر فـردا دروازه هـای دژ را نگشـایی، چنـان 

آتشـی از آن بـر می افـروزم کـه از خاکسـرتش نیـز نشـانی نیابـی.«

سـهراب بـر اسـب می نشـیند و بـه سـوی سـپاه بـاز می گـردد. 

جنگجویـان یـک صـدا فریـاد جنـگ رسمی دهند اما سـهراب خشـم 

همراهـان خویـش را فـرو می نشـاند. کـه اگر چه دخـرت گژدهم را با 

سـخنانی درشـت از خـود رانـده اما دلـش همه در گرو مهر اوسـت 

و جـز دیـداِر دوبـاره اش بـه هیچ منی اندیشـد.

 



آسان سـواری سـیاهپوش و ماه خنجری که در دسـت ناپیدایش 

می درخشـد. گردآفرید هنوز بر بلندای باروی دژ ایسـتاده اسـت.

- هنوز بیداری دخرتکم؟

گردآفریـد رس می چرخانـد و انـدوه غریبـی را می بینـد کـه در 

نـگاه پـدر مـوج می زنـد. پدر چشـم تنـگ می کنـد و در دل تاریکی 

تـوران می گـردد. کورسـوی  از سـپاه  نشـانه ای  دنبـال  بـه  بیهـوده 

امیـدی نیـز پیـدا نیسـت. می گویـد: »امیـد داشـتم خـر تا کنـون به 

کیـکاووس رسـیده باشـد و او مردانـی را بـه همراهی مـان بفرسـتد. 

امـا افسـوس کـه در ایـن گوشـه ی بی خری تنهـا مانده ایـم و اکنون 

چـون روز پیداسـت کـه اگـر ایـن دژ بـا همـه ی باروهـای رس بـه 

فلـک کشـیده اش نیـز بر رس مـان فرو ریزد، کسـی از مرگـان با خر 

شـد.« نخواهد 

سـخنی  دنبـال  بـه  دلـش  در  کـه  منی گویـد  هیـچ  گردآفریـد 

امید بخـش می گـردد؛ واژه هایـی کـه هیـچ نشـانی از آنهـا منی یابـد.

دیگـر نـه راهـی بـه پیـش داریـم و نـه پـس. نـه جایـی بـرای 

گریخـن از ایـن گردبـاد ویرانگـر و نـه تخته پـاره ای بـرای رهایی از 

غـرق شـدن در ایـن دریـای توفـان زده. کـه در پـِس هـر روزنـه ای 

مـاری در کمیـن اسـت و بـر بلنـدای هـر ریسـانی خنجـری پنهان. 

پهلوانـان ایـران و دلخوشـِی همراهی شـان هـم چنیـن که پیداسـت 
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رسابـی بیـش نبـود؛ رسابی کـه شـاید اگـر زودتـر می دانسـتیم بـرای 

تشـنگِی امـروز از پیـش چـاره ای می اندیشـیدیم. کاش داسـتان ایـن 

دِژ از یـاد رفتـه نیـز چـون افسـانه های کودکی پایانی خوش داشـت 

و چنیـن تلـخ نبود.

گژدهـم نامـه ای را بـه دسـت دخـرت می دهـد: »بایـد از هـان 

آغـاز راهـی را کـه گفتـی، برمی گزیـدم. پیـش از آن که تـو نیز چنین 

بـه سـختی افتـی و بـا دشـمن در آویـزی. بخـوان! بـرای کاووس 

نوشـته ام.«

- نه، پدر! به هیچ فریادرسی امید مدار.

- نوشـته ام کـه سـهراب رسوی بلنـد باالسـت و خورشـیدی کـه 

چشـم را خیـره می کنـد. جنگجویـی اسـت شـیردل و پیـل افکـن. 

نوشـته ام کـه نـه چـون تورانیان شمشـیر می کشـد و نـه از پهلوانان 

ایـران هراسـی بـه دل راه می دهـد کـه هجیـر را در چشـم بر هـم 

زدنـی بـه بنـد کشـید. پیش از این سـوار تـرک بسـیار دیـده ام اما او 

گویـی نشـان از سـام یـل دارد کـه زمیـن از برق شمشـیرش بـه لرزه 

در آمـده و کـوه بـه سـتوه. نوشـته ام کـه اگـر زودتـر چـاره ای نکنـد 

و سـپاهی بـه یاری مـان نفرسـتد، از دژ و مردمانـش هیـچ بـر جـای 

ماند. نخواهـد 

- دیر است، پدر! دیر...

- نامـه را بـه پیکـی تنـدرو می دهـم کـه دور از چشـم تورانیـان 

تـا سـپیده دِم فـردا بـه دسـت کاووس رسـاند. شـاید خشـمش- و یا 

رشـکش- را بـر انگیـزد و زودتـر چاره ای اندیشـد.

- فـردا پیـش از سـپیده دم، آن گاه کـه کاووس بـر بالشـی از 

پرنیـان، خـواب لشـکر کشـی و زر و تخـت و بختی خـوش می بیند، 

سـپاهیان تـوران در برابـر دژ، فریـاد جنـگ رس داده انـد و او هنـوز 

ُمهـر از نامـه نگشـوده کـه از دژ سـپید جـز نامـی هیـچ بـر جـا 
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نخواهـد مانـد.

انـگار  کـه  آن چنـان  سـخت  و  می گردانـد  بـر  رس  گژدهـم 

می خواهـد خـر مـرگ عزیـزی را بـه گردآفرید دهـد، می نالـد: »نه! 

بـه چـاره ای دیگـر نیـز اندیشـیده ام. پیـش از آن کـه دشـمنان خـر 

می گریزیـم.« پنهـان  راِه  از  و  شـبانه  شـوند، 

چیزی در درون گردآفرید می ریزد. چهره با دست می پوشاند.

شـانه های گژدهـم می لرزنـد: »ایـن چنیـن زنـان و کـودکان در 

ا مـان می ماننـد. ننـِگ بدنامـی را به جـان می خریـم و از تباهـی و 

بنـد و مـرگ می رهیـم. سـوگند بـه یـزدان پـاک که اگـر تنهـا زِن این 

میـدان تـو بـودی، هیـچ غمی نداشـتم کـه شـانه بـه شـانه ی هم به 

سـوی دشـمن می تاختیـم. امـا آن هـا چشـم امید بـه مـن دوخته اند 

و ناتوان تـر از آننـد کـه بـه خـود واگـذارم شـان.«

زنـداِن  ایـن  میله هـای  بـه  پـر  و  بـال  چـون مرغـی در قفـس 

همیشـه می کوبـم. بـه تنـگ آمده ام. اما چاره چیسـت کـه بیرون از 

ایـن قفـِس تنـگ و تار هم چشـم انداز روشـنی منی بینـم. که اکنون 

کـه رسانجـام می خواهنـد درهـای قفـس بـر ایـن مـرغ خـوش پـر و 

بال بگشـایند، دوسـت تر دارد همین گوشـه مباند و به آب و دانه ای 

دل خـوش دارد، کـه آزادی بیشـرت از آن کـه او را بـر رس ذوق آورد و 

افق هایـی بـاز را نشـانش دهـد و آسـانی آبـی و بی کرانـه، سـخت 

می ترسـاندش. می ترسـم. دنیـای بیـرون پُر از ناشـناخته هایی اسـت 

که اندیشـه اش هـم دمل را می لرزانـد.

- فـردا را هـم بـه مـن زمـان بـده پـدر! می دانـم کـه خواسـته ی 

بـه  از در آشـتی در می آیـم و  او  بـا  بـار  ایـن  امـا  زیـادی اسـت 

نیرنگـی او را از نـرد بـاز مـی دارم. کـه باور کن چون دیگـر تورانیان 

خونریـزی سـیاه دل نیسـت. کـه اگـر بـود خـون هجیـر و مـن را بر 

زمیـن می ریخـت و دژ را نیـز بـا خـاک یکسـان می کـرد.
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- نـه، برخیـز و بـاِر سـفر بربنـد. بایـد دیگـران را نیـز خـر کنم. 

شـبانه راه شـهر را در پیـش می گیریـم.

- تـو راه را خـوب منی شناسـی، پـدر! کـه سالهاسـت پـا از دژ 

سـپید بیرون نگذاشـته ای. اگر در راه مبانیم، از گرسـنگی و تشـنگی 

هـالک می شـویم.گرداگرد این جـا بیابانـی اسـت بی آب و گیـاه و در 

آن از هیـچ پرنـده و چرنـده ای، جـز کرکس هایـی گرسـنه، نشـانی 

نیسـت و تـو ایـن را نیک تـر از مـن می دانـی. از چالـه بـه چـاه پناه 

مـر، پدر!

- امیـد بـه یـاری کـردگار توانـا دارم که در سـختی ها دسـتگیری 

مهربان تـر از او منی شناسـم.

- چـرا در دژ منی مانـی و دسـت نیـاز به سـوی پـروردگارت بلند 

منی کنـی؟

- زمـان را نیـز نبایـد از کـف داد. کافی اسـت تا سـپیده دم پیش 

رویـم و آنـی درنـگ نکنیـم کـه از آن پـس راهبانـان بـه یـاری مـا 

می شـتابند.

گردآفریـد برمی خیـزد و از پله هـا پاییـن مـی دود. پـدر فریـاد 

می زنـد: »هیـچ چیـز بـا خـود منی بریـم. تنهـا کمی خـوراک بـردار.«

گردآفریـد در رسای خویـش رساسـیمه می چرخـد و می گـردد. 

یـک یـک یادگار هـا را بر مـی دارد و باز بر جـا می گـذارد. در آیینه ی 

بـزرگ بـه خویـش می نگرد.

ایـن تویـی؟ هـان دخـرتک شـاد و بازیگـوش کـه در ایـن آیینه 

خـود را در جامـه ی شـاهزادگان می دیـد؟ در ایـن چنـد روز چـه بر 

رست  آمـده کـه از کودکـی بی خیـال بـه زنـی آشـفته بـدل شـدی؟ 

چـرا در چشـم هایت به جـای بی خـری، نگرانـی مـوج می زنـد؟ آرام 

بنشـین و بـه خـود بنگـر. تنهـا دمـی همـه ی فـراز و فرود هـای این 

روزهـای پر آشـوب را از یـاد بر کـه روزهایی سـخت در پیش داری. 
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اکنـون خـوب بـه گوشـه و کنـار رسایت بنگـر و همه چیـز را به یاد 

بسـپار. روزهـای خوش گذشـته را دیگر بار در آیینـه ی خویش زنده 

کـن و آواهـا و یادهایـی خـوش نقـش و نـگار را پیـش چشـم زنـده 

کـن کـه روزهایـی خواهـد آمـد کـه در تنگنایـی گرفتـار آیـی و تنها 

همیـن یادهـا بـه یاری ات آید و پسـتی و بلندِی این چرخ افسـونگر 

را بـر تـو همـوار کند.

گردآفریـد گاه گنجـه ای کوچـک را می گشـاید. آویـزی- یـادگار 

مـادر- را بـر گـردن می کنـد و بازیچـه ای به یـاد روزهـای کودکی بر 

مـی دارد. دیگـر هیچ.

از دریچه می نگرد. زنان و مردان در جنب و جوشـند. پیداسـت 

کـه پـدر، آن هـا را هـم خـر کـرده. پچپچـه و هیاهویـی این جـا و 

آن جـا در گرفتـه. زنـی پنهـان از دیگـران اشـک از دیـده می بـارد. 

پیـر مـردی زیـِر لـب شـکوه می کنـد. مـردان دیگـر بـار بارهـا را بـر 

اسـب ها می بندنـد و زنـان مشـک ها را پـر از آب می کننـد.

گردآفریـد دوان دوان خـود را بـه اسـبش می رسـاند کـه راهـی 

دراز در پیـش دارد و بایـد زودتـر آمـاده اش کنـد. زیـن بـر پشـت 

اسـب می نهـد و دسـتی بـر چشـم های نگرانـش می کشـد.

همـه پشـت گژدهـم می ایسـتند و خامـوش بـه او می نگرنـد. 

گژدهـم پیـش مـی رود. از راهرویـی تنـگ و تاریـک می گـذرد، از 

دری و پـس دری دیگـر. تاریکـی بیش تر و بیش تر می شـود. گژدهم 

مشـعلی برمـی دارد و دری دیگـر را نیز پشـت رس می گـذارد. آن گاه 

در برابـر دری آهنیـن می ایسـتد، همراهانـش بـه فرمـان او ُمهـر از 

قفلـی بـزرگ می گشـایند. در بـاز می شـود. گژدهـم مشـعل را پیش 

مـی آورد. راهـی از میـان تاریکـی آشـکار می شـود.

فریـادی دل تاریکـی را می شـکافد: »ایـن راه بـرای چنیـن روِز 

مبادایـی این جـا پنهـان شـده. زودتـر بیایید کـه باید تا دیر نشـده و 
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دشـمنان در خوابنـد، رخـت سـفر بربندیم.«

مردانـی در جامـه ی رزم پیـش می رونـد و مـردان دیگـر زنـان و 

پیـران و کـودکان را همراهـی می کننـد. گردآفریـد نیـز شمشـیر بـر 

کمـر می بنـدد و بر اسـب می نشـیند. پس افسـار اسـب را می کشـد 

و کنـار می ایسـتد کـه می خواهد آخرین کسـی باشـد کـه دژ را ترک 

می گویـد.

بـدرود گذشـته ی مـن! روزهایـی کـه تنهـا در یـادم زنـده مـی 

مانیـد! از ایـن پس جز در درون من، نشـانی از شـا بـر جا نخواهد 

مانـد. و یـزدان نگهدار تـو باد ای دژ خاموش! کـه همه تنها رهایت 

کردیم و تو را به دسـت دشـمن سـپردیم. تو را که سـال ها در برابر 

خشـم آسـان و زمیـن و دشـمنان رسپنـاه مـا بودی و مـا در آغوش 

پـر مهـر خویـش جـا دادی و از گزندی در امان داشـتی. می دانم راه 

و رسـم دوسـتی به جـا نیاوردیـم کـه بایـد تا جـان در بدن داشـتیم، 

تـو را تنهـا رهـا منی کردیم.

آمـد؟  تـو خواهـد  بـر رس  مـا چـه  از  پـس  بـدرود دژ سـپید! 

چـه کسـانی در تـو گام می گذارنـد و در تـو چـه می جوینـد؟ آیـا 

سـال هایی دور، بـاز انسـان هایی پـر امیـد در تـو زندگـی خواهنـد 

کـرد؟ آیـا بـاز مردانـی بـر فـراز دروازه هایـت نگهبانـی می دهنـد و 

زنانـی بـرای دریچه هایـت پرده هـای نـو می دوزنـد و کودکانـی بـر 

ایـن سـنگ فرش هـا می دونـد و آوای خنده های شـان بـاز دلـت را 

می کنـد؟ شـاد 

کسـی چـه می داند؟ شـاید هـم شـبی دیگر از ایـن دیوار های پر 

نقـش و نـگار و ایـن باروهـای رس بـه فلک کشـیده، تنهـا تلی خاک 

بر جـا مباند...

 



سـهراب تنهاسـت. در دشـتی بـزرگ کـه خـاک از هـر سـویش 

بـه هـوا خاسـته. آسـان در خـون نشسـته. سـپاهیان گریخته انـد و 

تنهـا رهایـش کرده انـد. سـهراب بـه سـوی دژ می تـازد. از دژ سـپید 

جـز تلـی خـاک هیـچ بـر جـا منانـده اسـت. پهلـوان بـر ویرانه هـا 

مـی دود و نـام گردآفریـد را فریـاد می زنـد. فریـادش بی صداسـت. 

هرچـه می گـردد و مـی کاود، کسـی را منی یابـد. گویـی هزار سـال 

اسـت کـه گـذار هیـچ آدمی بـه ایـن دژ نیفتـاده. لـب تشـنه بـه هر 

سـو مـی دود. جویـی مـی یابـد. در جـوی رس خـم می کند تـا گلویی 

تـازه کنـد. سـایه ای سـنگین بـر جـوی می افتـد و بـرق خنجـری دل 

آب را می شـکافد. سـهراب ترسـیده رس بلنـد می کنـد. سـایه رنـگ 

می گیـرد و نزدیک تـر می شـود. رسـتم را می شناسـد. نـگاه پهلـوان 

امـا خشـمگین و نـا آشناسـت. رسـتم خنجـر بلنـد می کنـد تـا بـر 

سـینه ی او فـرود آورد. سـهراب می خواهـد فریاد زند: »پدر! دسـت 

نگـه دار! ایـن منم، سـهراب! پرست که در آرزوی دیـدار تو از راهی 

دراز...«

فریادش اما در گلو خاموش می شود.

می زنـد.  نفـس  نفـس  می جهـد.  جـا  از  پریـده  رنـگ  سـهراب 

رس می چرخانـد. مـاه بـاالی رسش پُـر نور تـر از همیشـه می تابـد. 

سـپاهیان همـه در خوابنـد. سـهراب آرام آرام تـا کنار جـوی می رود 

را  مردانـش  می خواهـد  آشوبی اسـت.  دلـش  در  آبی می نوشـد.  و 





قصه های شاهنامه

بیـدار کنـد و بـه سـوی دژ بتـازد. امـا بـا خـود می جنگـد، بـر تختـه 

سـنگی می نشـیند و بـه آسـان چشـم مـی دوزد.

رسانجـام خورشـید در شـیپور می دمـد و آغـاز روزی دیگـر را 

نویـد می دهـد. سـهراب بـر اسـب می نشـیند: »هومـان! چپ سـپاه 

را بـه تـو می سـپارم و راسـِت سـپاه را بـه تـو، ای بارمان! جـای خود 

گیریـد تـا فرمـان نـرد دهم.«

و رو بـه ژنـده رزم می کنـد: »و ای بـزرگ! تـو در کنـارم بـاش که 

منی خواهـم دمـی در این نـرد تنهایم گـذاری.«

هومـان بـر اسـب می نشـیند: »رسورم! امـروز همـه در آرزوی 

فرمـان جنگیـم کـه بیهـوده چنـد روز از راه بـاز ماندیـم. کـه خـود 

ایـن راه  پـی شکسـت کاووس گام در  نیـک می دانـی کـه مـا در 

گذاشـته ایـم، نـه دژ سـپید و مردمانـش.«

و بارمـان پیـش می آیـد و در گـوش سـهراب زمزمـه می کنـد: »و 

بایـد تـا خـر بـه کاووس نرسـیده و پهلوانانـش را خـر نکـرده، خود 

را بـه کاخـش رسـانیم. کـه خـود می دانـی جنـگ بـا پهلوانـی چـون 

رسـتم و تـوس و گیـو از هـر پهلوانـی سـاخته نیسـت.«

سـهراب بی آنکـه بـه بارمـان بنگـرد، لبخنـد می زنـد و زیـر لـب 

می گویـد: »مـرا نـه از رسـتم باکـی اسـت و نـه از تـوس و گیـو و 

گـودرز. و شـتاب منی کنـم شـاید هان که تو از آن می ترسـی، شـود 

و کاووس رسدارانـش را فراخوانـد؛ کـه اگـر چنیـن شـود، آن هـا بـا 

پـای خویـش بـه میـدان می آینـد و آن گاه مـن همـه را یکـی پس از 

دیگـری بـر خـاک می نشـانم و زودتـر بـه ُمـراد دل می رسـم.«

امـا  بـه خـود می پیچیـد  تیـر در پشـت  بارمـان چـون شـیری 

هیـچ منی گویـد. سـهراب نیـزه در دسـت می گیـرد و فریـاد می زنـد: 

»همراهـان مـن! اگـر درهـای دژ را بر ما گشـودند، نیزه هـای تان را 

فـرود آوریـد و بـه هیچ کـس آسیبی نرسـانید. امـا اگر باز خواسـتند 
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فریب مـان دهنـد، خـود فرمـان نرد می دهـم. پس چون دسـت باال 

بـردم، دروازه هـا را بشـکنید و تا شکسـت دشـمن از پای ننشـینید.«

فریـاد سـپاهیان در کـوه می پیچـد. سـهراب نیـزه بلنـد می کنـد 

و پیـش می تـازد. نـه از دیده بانـان نشـانی اسـت و نـه از نگهبانـان. 

او  فرمـان  بـه  منی خیـزد.  بـر  دژ  از  آوایـی  می شـود.  نزدیک تـر 

سـپاهیان بـر جـا خشـک می شـوند. سـهراب بانـگ بلنـد می کنـد: 

»همیـن جـا بایسـتید. من پیش مـی روم که به گانـم دامی برای مان 

گسـرتده اند.«

سـهراب پیـش مـی رود. تـا دیوارهـای دژ یـک نفـس می تـازد. 

هنـوز هیـچ جنبشـی نیسـت. بـه دروازه نزدیـک می شـود. قفل هـا 

را بـر دروازه می بینـد امـا هنـوز نه نیزه ای پیداسـت و نـه نگهبانی. 

دمـی می اندیشـد: »زمـان، زمـان جنگ اسـت که دیگـر از گفت و گو 

کاری بـر منی آیـد.«

دسـت بلنـد می کنـد و فرمـان می دهـد. بارانـی از تیـر آسـان 

را سـیاه می کنـد. هومـان فریـاد می زنـد: »یـک تـن را نیـز زنـده بـر 

نگذارید.« جـای 

نیزه هـا بـر فـراز دژ پـرواز می کننـد و بند هـا از بارو هـا آویختـه 

می شـوند. جنگجویـان خـود را از ریسـان ها باال می کشـند. بارمان 

فریـاد می زنـد: »چـرا هیـچ کس تیـری به سـوی مان منی انـدازد؟ چرا 

ریسـان ها را منی بُرنـد؟ شـاید می خواهند همه ی سـپاهیان نزدیک 

و نزدیک تـر آینـد و آن گاه از آن بـاال همـه ی بند هـا را پـاره کننـد و 

جنگجویـان را بـا تیر های شـان به خـاک دوزند.«

سـهراب از دیـوار بـاال مـی رود: »نهراسـید و تنهـا بـه گشـودن 

بیندیشـید.« دژ  دروازه هـای 

هیچ آوایی نیسـت. سـهراب با جهشـی بر بلندای دژ می ایسـتد 

و از آن سـوی دیـوار پاییـن می آیـد. ژنـده رزم هـم بـه دنبالـش. در 
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کنـار دروازه فـرود می آیـد و بی درنـگ قفل هـا را می گشـاید. 

دژ خالـی اسـت. سـهراب چشـم می بنـدد و بـاز می کنـد و لـب 

بـه دنـدان می گـزد تا باورش شـود که بـاز خواب منی بیند. سـپاهیان 

بارمـان گوشـه ای از دژ را بـه آتش می کشـند. سـهراب فریاد می زند: 

»پیـش از آن کـه جایـی را به آتش کشـید، همـه جـای دژ را بگردید. 

همـه ی درهـا را بشـکنید و ببینیـد ایـن ترسـویان در کـدام دخمـه 

شـده اند.« پنهان 

سـپاهیان چـون مـور و ملـخ در دژ می چرخنـد و می گردنـد. 

آوای شکسـن قفل هـا و در هـا در فضـای خالـی دژ می پیچـد. از 

هیچ کس و هیچ چیز نشـانی نیسـت. سـهراب از دری به دری دیگر 

پنـاه می بـرد، شـاید نشـانی از گردآفریـد بیابـد. نـاگاه می ایسـتد. 

بـوی خوشـی آشـنا در هـوا مـوج می زنـد. دری را می گشـاید. در 

برابـرش آیینـه ای اسـت کـه گردآفریـد را در آن می بینـد. در جامه ی 

سـپید و بـا لبخنـدی بـر لب.

روزهـا و  ماه هـا در ایـن آیینـه نگریسـتم بـه دنبـال همراهـی 

شـاید کـه چـون بختـی خـوش از راه برسـد و راهـی تازه پیـش پایم 

بگـذارد و تـو رسانجـام آمدی اما بسـیار دیـر و راهی تـازه در برابرم 

گشـودی امـا نـه آن گونـه که مـن می اندیشـیدم.

سـهراب بـه سـوی آیینـه مـی دود. گردآفریـد ناپدیـد می شـود. 

نزدیک تـر می شـود شـاید بـاز نشـانی از او بیابـد امـا تنهـا خـود 

ایـن  از  پیـش  کـه  سهرابی نیسـت  چـون  دیگـر  کـه  می بینـد  را 

می شـناخت. کـه گویـی در همیـن چنـد روز، گـرد سـال هایی دراز 

بـر چهـره اش نشسـته و دیگـر در چشـم هایش از آن پرسک شـوخ و 

بازیگـوش نشـانی نیسـت.

سـهراب دسـت بـر آیینـه می کشـد: »به مـن نزدیکـی. می دانم. 

تـو را مـی یابـم و ایـن بار به همراه تو و نه سـپاهیانی که از پشـت 
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خنجـرم می زننـد، به سـوی ایـران می تازم.«

سـهراب دیگـر بـار گردآفـردی را در آیینـه می بینـد، نزدیک تـر 

مـی رود: »اکنـون می توانـم رازم را باتـو بگویـم. گرچـه آرزو داشـتم 

کـه تـو خـود فرزنـد رسـتم را در جامـه ی تورانیـان بشناسـی و چون 

بیگانـگان بـا او رفتـار نکنی.«

روز هـا و ماه هـا در ایـن آیینـه نگریسـتم بـه دنبـال همـرازی 

شـاید کـه چـون معجـزه ای از راه برسـد و روزگارم را زیـر و رو کند. 

تـو رسانجـام آمـدی اما بسـیار دیـر و روزگارم را زیـر و رو کردی اما 

نـه آن گونـه که مـن می اندیشـیدم.

تکـه  و هـزار  را می شـکند  آیینـه  در هـوا می چرخـد،  سـنگی 

در  نیـزه  بـر می گردانـد. هومـن  می کنـد. سـهراب خشـمگین رس 

مشـت می فشـارد: »هیچ کس نیسـت. اما در آن گوشـه، دری پنهان 

یافتیـم، بـه راهـی پنهـان.«

سـهراب بـر می خیـزد. در هـزار تـوی دژ بـه دنبـال راه پنهـان 

می گـردد و فریـاد می زنـد: »زمـان را از دسـت ندهیـد. آن هـا زن 

و کـودک بـه همـراه دارنـد و بـا پـای پیـاده منی تواننـد از چنـگ 

بگریزنـد.« مـا  تیـز روی  اسـب های 

سـهراب بـر اسـب می نشـیند و در راه پنهـان، ردپـای گردآفریـد 

را دنبـال می کنـد.

سهراب پیش می رود و سپاهیان به دنبالش.

و دژ سـپید تنهـا و خامـوش، چـون همیشـه بـر جا می ایسـتد و 

به راه چشـم مـی دوزد.






