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به راه می نگرم. نه می ایستم و نه باز می گردم.

پـر پیـچ و خـم اسـت و پـر فـراز و فـرود؛ همچـون راه زندگـی. 

امـا مـن نـه می ایسـتم و نـه می گـذارم مـرا بـا خود بـه هـر کجا که 

می خواهـد بـرد. کـه اگـر او را بـه خـود واگـذارم، هسـت و نیسـتم 

را بربـاد می دهـد و در پایـاِن راه، پیـش پـای گـرگ تیز دنـداِن مرگ 

می انـدازد. نـه، بایـد افسـار رسنوشـت را آن گونـه بـه دسـت گیـرم 

کـه می خواهـم- نـه مـن در پـی او- کـه او را از پـِی خـود بکشـانم.

ژنده رزم فریاد می زند: »از این سو.«

و سـهراب بـه دنبـال ژنـده رزم پـای در راهـی می گذارد کـه ِمه، 

پـرده ای سـپید بـر آن کشـیده اسـت. پایـان راه ناپیداسـت. پهلـوان 

می کوشـد گفته هـای مـادر را بـه یـاد آورد.

چـون او را دیـدی، یادگارش را نشـانش بـده و درود این زن تنها 

را بـه او برسـان. بگـو تهمینـه سـخت دلتنـگ دیـدار اسـت. و بگـو 

تهمینـه پـرش سـهراب را بـه تـو می سـپارد کـه پهلوانـی اسـت در 

خـوِر نـام پدرش.

و سـهراب بـه یـاد مـی آورد کـه بـه مـادر گفتـه اسـت: »او را 

مـی یابـم و یـک یـک پرده هـای انـدوه را از دل کنـار می زنـم. از 

روز هایـی می گویـم کـه در آرزوی دیـدار او، در پـس ابرهـای نـا 

امیـدی پنهـان شـد و مثـل برگ هـای زرد پاییـزی بـر بـاد رفـت.«





امـا مـادر نخواسـته کـه سـهراب بـا پـدر از دریغ و اندوه سـخن 

بگویـد. گرچـه رسـتم تنهایـش گذاشـت و در همـه ی این سـال های 

پـر درد از او و تنهـا پـرش رساغی نگرفت، هنوز دلباخته ی اوسـت 

و سـهراب بارهـا داسـتان دلباختگـی اش بـه رسـتم را از زبـان مـادر 

شـنیده اسـت. آن گاه کـه چـون رسـتم نـزد پـدرش، شـاه سـمنگان 

میهامن شـد، پنهانی به دیدارش شـتافت و از راز دل پرده برداشـت.

نفـس  یـک  را  راه  »پیداسـت همـه ی  می زنـد:  فریـاد  هومـان 

تاخته انـد کـه اگـر اندکـی درنـگ می کردنـد، تاکنـون بـه دام افتاده 

بودنـد.«

فـردا  از  همـه  ایـن  کاش  کـه  می کنـد  آرزو  دل  در  سـهراب 

منی ترسـید و دیـروز را منی باخـت. کاش او هـم می توانسـت چـون 

مـادر، بی پـروا راز دل را بـا خورشـید زندگـی اش در میـان بگـذارد 

کـه اگـر دیگـر بـار گردآفریـد را نبیند، زندگـی اش در حـرِت دیدار 

می شـود. خاکسـر  و  می سـوزد  او  دوبـاره ی 

نـام گردآفریـد، سـهراب را از پـِی خود می کشـاند. پیـش می رود 

و شـانه بـه شـانه ی ژنـده رزم می تـازد: »آن روز کـه مـادر از تـو 

خواسـت همراهـی ام کنـی، بی گـامن چنیـن روزی را پیـش چشـم 

آورده بـود. بی گـامن خـر لشـکر کشـِی ما تا کنـون به ایران رسـیده 

و سـپاِه آنـان نیـز در راه اسـت.«

آرزویـش  در  ایـن همـه  کـه  فریـاد می زنـد: »روزی  ژنـده رزم 

بودیـم، نزدیـک اسـت؛ روزی کـه تو و رسـتم شـانه به شـانه هم به 

سـوی تهمینـه رویـد. چهـره ی مـادرت را کـه پیـِش چشـم مـی آورم، 

می خواهـم از شـادی پـر بگیـرم و به جای اسـب، بر بال باد بنشـینم 

و بـه سـوی ایـران پـرواز کنم.«

سـهراب ناگهـان کنـار می آید و راه بـر ژنده رزم می بنـدد: »آرام، 

پهلـوان! مبـادا راز مـان از پـرده بیـرون افتـد؛ کـه اگـر بدخواهـان 
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بویـی برند، شـبانه از پشـت خنجـر می زنند. افراسـیاب دوازده هزار 

سـپاهی را تنهـا بـرای پیـروزی بـر سـپاه ایـران همـراه ما نفرسـتاده 

بلکـه پیش تـر و بیش تـر از آن می خواسـت بـا بیسـت و چهـار هزار 

چشـم و گـوش دمی نیـز از مـا بی خـر منانـد.«

کـه  بـاش  نداشـته  باکـی  آن  »از  بلنـد:  می خنـدد  ژنـده رزم 

از دور می پایـد و در  نیـز چـون عقـاب همـه را  چشـم های مـن 

اسـت.« تـازه  شـکاری  کمیـِن 

سـهراب لـب بـر گـوش ژنـده رزم می گـذارد: »خواهـرت تهمینـه 

نامـه ای از رسـتم نشـانم داد کـه نوشـته بـود مبـادا افراسـیاب از 

ایـن راز آگاه شـود کـه زخـِم تیرهـای رسـتم از گذشـته های دور در 

سـینه اش زنـده اسـت.«

پـس اسـب های دو سـوار مـه را می شـکافند و پیـش می رونـد. 

کوهـی بلنـد را پشـت رس می گذارنـد و رسازیـر می شـوند.

کنـار می زنـد  را  مـه  پـرده ی  آرام  کـوه، خورشـید  دامنـه ی  در 

چشـم  سـهراب  می کنـد.  آشـکار  برابر شـان  در  را  سـبز  دشـتی  و 

می دوانـد شـاید از مردمـان دژ سـپید و گردآفریـد نشـانی بیابـد اما 

گویـی همـه چـون دود بـه هـوا رفته انـد.

کاش آن روز کـه سـپاه ایـران و تـوران یکـی می شـوند، او نیز به 

مـا بپیونـدد. نخسـت کاخ کاووس را ویـران کنیم و ایـران را از چنگ 

آن بدنهـاد رهانیـم و سـپس بـه توران بـاز می گردیم و افراسـیاب را 

بـه سـزای آن همـه بیـداد و نامردمی می رسـانیم. تـرس فرمانروایاِن 

دو رسزمیـن نیـز همـه از ایـن اسـت کـه می داننـد اگر من و رسـتم 

دسـت بـه دسـت هـم دهیـم، از آن دو پسـت نهـاِد خونریـز هیـچ 

بـر جـا نخواهـد مانـد. آن روز آرزوهایـم نیـز چـون ایـران و تـوران 

می بالنـد و می شـکفند و مردمـان آزادی و رسبلنـدی دو رسزمیـن را 

می گیرند. جشـن 
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هومـان چون تیر از کنارشـان می گذرد و چون رعد می خروشـد: 

»می بینـم! آنجـا خیمـه برافراشـته اند؛ در دامنه ی آن کـوه! رسانجام 

به دام افتادند.«

و  اسـت  شـاد  سـهراب  می تازنـد.  هومـان  دنبـال  بـه  همـه 

اندوهگیـن. آسـوده و در تـب و تـاب. کـه اگر چـه در آرزوی دیدار 

دوبـاره ی گردآفریـد لحظه هـا را می شـامرد امـا چـون روز برایـش 

روشـن اسـت کـه این بار دیگـر منی توانـد جنگجویانـش را از نرد با 

او و سـپاهیانش بـاز دارد؛ کـه می دانـد اگـر تیـر یکـی از رسدارانش 

در پشـت گردآفریـد نشـیند یـا خنجر یکی از مردانـش خون گژدهم 

را بـر خـاک ریـزد، کاخ آرزوهایـش بـرای همیشـه فرو می ریـزد، که 

آن گاه در جامـه ی فرزنـد رسـتم نیـز منی توانـد پـا پیـش گـذارد و از 

آرزوهـای دور و درازش بـا دخـر گژدهـم سـخن بگویـد.

ژنـده رزم بـه دنبـال هومـان می تازد و فریادش آذرخشـی اسـت 

که دل آسـامن را می شـکافد: »نه، اینان مردمان دژ سـپید نیسـتند.«

ژنده رزم می تازد و چون غباری در راه ناپدید می شود.

و هنـوز دمی نگذشـته اسـت کـه هومـان بـاز می گـردد. رنگ به 

چهـره نـدارد: »بـر آن بلنـدا بایسـت و با چشـم خود آن هـا را ببین. 

سـپاهی هـزار هـزار و بیش تـر. بـرق سپرهای شـان چشـم را کـور 

می کنـد. دشـت را پوشـانده اند امـا جنبشـی منی کننـد کـه پیداسـت 

چشـم بـه راهنـد تـا ما بـا پـای خـود در دام شـان افتیم.«

سـهراب بـر بلنـدی می ایسـتد: »پیداسـت پهلوانـان ایـران کـه 

آوازه ی مردانگی شـان گـوش فلـک را کـر کـرده اسـت، طبل هایی تو 

خالـی انـد کـه اگـر هـراس از سـپاهیان مـا دل شـان را خالـی نکرده 

بـود، بـه ایـن همـه سـاز و برگ نیـاز نداشـتند.«

پـس بـه هومـان می خنـدد: »دل بـد مـدار نامـدار! همیـن جـا 

بایسـت و بـه چشـم خـود ببیـن که سـهراب چگونـه با همیـن نیزه 
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یکـی یکـی رسداران شـان را بـه خـاک مـی دوزد. پس خوب نـگاه کن 

و بـه یـاد بسـپار کـه بایـد هـر آن چـه را کـه می بینـی مو به مـو برای 

فرمانروایـت، افراسـیاب بـزرگ بازگویی.«

پس چشم به راه می دوزد.

کاش ژنـده رزم سـتاره ی بختـم را بیابـد و ایـن شـب بی پایـان را 

چراغـان کنـد. امـا اگـر او نیـز بی خـر بـاز آیـد، خـود دور از چشـم 

همـه بـه سـپاه نزدیـک می شـوم. کـه پیـش از آن کـه تیری بـه پرواز 

آیـد و پـری بـر خـاک افتد، بایـد پدر را بیابـم. ژنده رزم! شـتاب کن. 

زودتـر بـاز گـرد و از رسـتم برایـم بگـو. بگـو پهلوانی که سـال ها تو 

و مـادر نامـش را از مـن پنهـان داشـتید، کـدام یـک از ایـن مـردان 

اسـت؟ کـه از امشـب خـواب از چشـم هایم گریـزان اسـت و در 

دورنـم توفانـی برپاسـت کـه تـا پـدر را نبینـم، آرام منی گیـرد.

بارمـان  می رقصنـد.  بـاد  در  رسخ  پرچم هایـی  چـون  ابر هـا 

مـی دوزد:  سـهراب  چشـم  در  چشـم  و  می جهـد  پاییـن  اسـب  از 

»چشـم های دریایـی ات چـون خورشـید آسـامن در خـون نشسـته. 

خیـزاِب خشـم اسـت ایـن یـا مـوج هـراس؟«

- نـه خشـم و نـه هـراس، کـه پـر از شـور و هیجانـم. روزی کـه 

سـال ها در آرزویـش بـودم، نزدیـک اسـت.

پـس فریـاد می زنـد: »سـپاهیان! آتشـی چنـان بـزرگ برپـا کنید 

کـه شـب را چـون روز روشـن کنـد و بزمی خـوش بیاراییـد کـه زمان 

جشـن و پایکوبی اسـت.«

 



دور  از  پوشـانده.  را  دشـت  شـب، رسارس  کالغ  شـوم  سـایه ی 

آواز ُدُهـل و نغمـه ای شـاد بـه گـوش می رسـد. رسـتم زره از تـن 

بـاز می کنـد و کنـار می انـدازد. کالهخـود و گُـرز گاورس بـر زمیـن 

می گـذارد، جامـه ی رسداران تـرک بـر تـن می کنـد و بـه خیمـه ی 

کاووس شـاه مـی رود. رسداران همـه شـگفت زده به بـزرگ پهلوانان 

ایـران می نگرنـد. کاووس درفـش بر زمیـن می کوبد خشـمگین: »در 

جامـه ی دشـمنان چه می کنـی؟ نکنـد پیـش از آن جـوان تـرک، تـو 

می خواهـی آواز جنـگ بلنـد کنـی؟«

رسـتم گوش تیز می کند: »می شـنوی؟« آواز جشـن و رسور شـان 

زمیـن را بـه لـرزه در آورده. آیـا هرگـز دیـده ای کـه دشـمن چنیـن 

بی پـروا شـِب پیـش از نـرد را رس کنـد؟ بایـد ایـن رسدار جـوان را 

ببینـم. بایـد بدانـم بزرگان شـان کدامنـد و ساالر شـان کیسـت؟ باید 

بدانـم او کیسـت کـه نـه آرایـش چنیـن سـپاِه بی کرانـی در دلـش 

هـراس انداختـه و نـه نـام پهلوانانـی چـون گیـو و گـودرز و توس و 

رستم.«

خنـده ای تلـخ چهره ی کاووس را می پوشـاند: »راسـت می گویی. 

رسدارانـی کـه پیـش از ایـن می شـناختم تنهـا بـا شـنیدن نـام تـو، 

آن چنـان می گریختنـد کـه بـاد و توفان هم به گردشـان منی رسـید.«

گـودرز پیـش می آیـد: »شـاید هـم فقط جوانی اسـت خـام و نا 

آزمـوده کـه بـه زوِر بازوی خویـش بیهـوده می بالد.«
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و تـوس سـخنش را پـی می گیـرد: »ایـن جشـن و پایکوبی هـم 

شـاید نیرنگـی اسـت تـا در دل جنگجویان ایـران هراس انـدازد و از 

نیروی شـان بکاهـد.«

دورتر آتشـی بزرگ برپاسـت. سـپاه توران چون نگینی رسخ در 

آن سـوی دشـت می درخشـد. رسـتم مـی غـرد: »در دل شـان هرچـه 

باشـد، بایـد پیـش از نـرد این جـوان گسـتاخ را از نزدیـک ببینم.«

کاووس دسـت بـر دسـت رسـتم می گـذارد: »شـعله ی خشـمت 

فروزان باد که کاشانه شـان از کاه اسـت و نیم نگاهت دودمان شـان 

را بربـاد می دهـد.«

رسـتم خنجـری در گریبـان پنهان می کنـد و در دل تاریکی پیش 

می رود.

تبـار  از  بی گـامن  نیسـت.  تورانیـان  از  او  منی کنـم.  بـاور  نـه، 

سـام اسـت یـا دیگـر دلیـر مـردان ایـران. کاش فرزنـد من بـود. پر 

دخـت شـاه سـمنگان، تهمینـه. اما نه، او نیسـت. باید ایـن جوانه ی 

امیـد را از ریشـه بـر کنـم کـه بیهـوده پایـم را سسـت می کنـد و 

دمل را می لرزانـد. نـه، او جوان تـر از آن اسـت کـه بـر هـزار هـزار 

سـپاهی فرمـان رانـد. اما نکند یکی از همین سـپاهیان... نه، چشـم 

هایـم! بی دلیـل امیـد مداریـد و دسـت هایـم! بـه رقـص در نیاییـد 

کـه هرگـز او را در آغـوش منی کشـید. کـه اگـر ایـن کاووس دیـو 

سـیرت می دانسـت او در سـپاه تـوران شمشـیر می زنـد، هرگـز مـرا 

بـه نـرد منی خوانـد. کـه هیچ توفانی چـون دیدار رسـتم و فرزندش، 

سـتون های کاخ شـهریاری را منی لرزانـد. کـه اگر چـه تـاج و تختـش 

همـه از مـن اسـت امـا هنـوز سـایه ی هولنـاک ایـن کابـوس بـر 

شـانه اش سـنگینی می کنـد.

رسـتم به سـپاه توران نزدیک می شـود و پشـت صخره ای کمین 

می کنـد. آوای شـادمانی اوج می گیـرد. سـپیدمویی فریـاد می زنـد: 
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»رسورم! هفـت نـرد را از رس گذرانـده ام امـا هیـچ یـک چـون ایـن 

نـرد شـیرین نبـود. کـه هرگـز ندیـده بـودم فرمانروایـی پیـش از 

جنـگ، مـرگ دشـمن را جشـن گیـرد.«

رسـتم رس بـر می گرداند. چشـامنش چـون دو سـتاره در تاریکی 

فریـاد  و  می خیـزد  بـر  جـوان  می شـود.  نزدیک تـر  می درخشـند. 

می زنـد: »بـاز هـم هیـزم آوریـد و شـعله ای بزرگ تـر برپـا کنیـد. 

می خواهـم شـعله ی ایـن پیروزی چشـم های کاووس را کـور و آوای 

ایـن پایکوبی گوش هایـش را کـر کنـد.«

رسـتم بـر صخـره ای دیگـر می پـرد و پشـت بوتـه ای دیگـر پنـاه 

می گیـرد.

بـا  را دیـده ام.  او  چشـم هایش آشناسـت. صدایـش آشناسـت. 

او در یـک میـدان جنگیـده ام. نـه، نـه. شـاید خـواب دیـده ام. کنـار 

برکـه ای داشـت آب بـر چهـره می پاشـید کـه بـر او خنجـر کشـیدم. 

نـه، او فرزنـد مـن نیسـت. فرزند من ایرانی اسـت و هرگز در سـپاه 

دشـمن شمشـیر منی زنـد. کـه اگـر او نیـز می خواسـت، مـادرش بند 

بـر پایـش می بسـت و او را از نـرد بـاز می داشـت.

»کیسـتی؟  می زنـد:  فریـاد  سـیاهپوش  مـردی  تاریکـی  دل  از 

بگـو.« را  نامـت  و  بیـا  نزدیک تـر  می کنـی؟  چـه  این جـا 

سـیاهپوش  می کنـد.  پنهـان  چهـره  و  می بـرد  زیـر  رس  رسـتم 

نزدیک تـر می آیـد و چشـم تنـگ می کنـد: »نه، تـو از ما نیسـتی که 

اگـر از تورانیـان بـودی پشـت صخره ها پنـاه منی گرفتی... بیـرون بیا 

ای نیرنـگ باز!«

برق شمشیر سیاهپوش، شب را می شکافد.

رسـتم در دم از جـا می جهـد. خنجـر از جامـه بیـرون می کشـد 

و دسـت بـر دهان سـیاهپوش می فشـارد. سـیاهپوش چـون چهره ی 

مرد را می بیند، دسـت و پا می زند و می کوشـد دسـت رسـتم را کنار 
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زنـد و خـود را برهانـد. رسـتم سـیاهپوش را پشـت بوته می کشـد و 

بی درنـگ خنجر را در سـینه اش فرود می آورد. انگشـتاِن سـیاهپوش 

از هـم بـاز می شـوند و شمشـیرش بـر زمیـن می افتد. رسـتم دسـت 

پـس می کشـد. سـیاهپوش شـگفت زده بـه رسـتم می نگـرد و بریده 

بریـده می گوید: »ر...ر...رسـتم...«

و خاموش می شود.

رستم سیاهپوش را بلند می کند و به چهره اش چشم می دوزد.

مـرا از کجـا می شـناخت؟ چه می خواسـت بگوید؟ چشـم هایش 

آشناسـت. انگار پیش از این در کنارش نشسـته ام. »نامت چیست؟« 

بایـد پیـش از فـرود آوردن خنجـر می پرسـیدم. چشـم هایش مرا یاد 

تهمینـه می انـدازد. نـه... ایـن چه خیالی اسـت که می بافم؟ امشـب 

چـه شبی اسـت؟ ایـن اندیشـه های پـوچ چیسـت کـه جانـم را بـه 

آتـش می کشـد. پیـش از ایـن بـاز هـم در برابـر تورانیـان جنگیده ام 

امـا ریخـن خـون هیـچ یـک از دشـمنانم ایـن چنیـن دمل را نلرزانده 

بود...

»ژنـده رزم!  می شـنود:  فریـادی  اسـت.  هیاهویـی  دورهـا  آن 

ژنـده رزم!«

رستم چون سایه ای بر خاک می لغزد و دور می شود.

این سـوی دشـت امـا نـه نغمـه ای اسـت و نـه آوازی؛ گویی گرد 

خاموشـی بر سـپاه پاشـیده اند. سـواری زره پـوش نیزه بـاال می آورد. 

می تـازد و راه بـر رسـتم می بنـدد: »کیسـتی؟«

رستم، گیو را می شناسد: »رسداِرِ بزرگ نگهبانی می دهد؟«

گیو از اسب پایین می جهد: »دالور، این جا چه می کنی؟«

-دیدمـش، سـپهبد تورانیـان را دیـدم. جـوان اسـت. جوان تـر از 

آن کـه بیندیشـی. نـه در رفتار و نه در گفتار، چون تورانیان نیسـت.
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اگـر تـو را دیـده بودنـد... اگـر خنجـر از پشـت می زدنـد... دور 

اندیـش بـاش، ای بـزرگ کـه سـپاهی چشـم امید بـه تـو دوخته اند.

رسـتم می خنـدد بلنـد: »هنـوز رسـتم را نشـناخته ای؟ شکسـت 

شـاه هامـاوران را از یـاد بـرده ای؟ کیسـت کـه بخواهـد خنجـر از 

پشـت زنـد و خـود پیـش از آن که دسـت باال بـرد، در خـون خویش 

نغلتـد؟ کـه هنـگام نـرد دسـت های رسـتم، هـم گـوش انـد و هـم 

» چشم.

گیـو دسـت بر شـانه ی پهلوان می گـذارد: »نه، از یـاد نرده ام که 

ایـران زمیـن یکـی اسـت و رسـتم یکـی. که اگر هـراِس نامـش نبود، 

دشـمنان خـاک رسزمین مـان را هـم بـه تـاراج بـرده بودنـد. ایـران 

بـه تـو دلگـرم اسـت. مردمـان بـه این امیـد که تـو در رسزمین شـان 

نفـس می کشـی، آسـوده رس بـر بالیـن می گذارنـد. همـه می دانیـم 

کـه تـو سـزاوار تـاج شـهریاری بـودی و خـود خواسـتی کـه امـروز 

دیگـری بـر تخـت نشـیند و فرمـان راند.«

رسـتم چشـم بـه آسـامن مـی دوزد: »گیـو! آزاد مـردی چـون تـو 

در سـپاه ایـران منی شناسـم کـه نـه چـون تـوس چاپلوسـی می کنـی 

و در دل بـه مـن رشـک می بـری و نـه چـون کاووس نـزد همـه مـرا 

می نـوازی و پنهانـی دشـنام می دهـی. پـس دسـت نیـاز بـه سـوی 

پـروردگار بی نیـاز بلنـد کـن و بخـواه کـه فرزنـدم را بـه آغوشـم باز 

گرداند.«

می گـذارد:  گیـو  شـانه ی  بـر  کودکـی رس  چـون  گاه  آن  رسـتم 

»می دانـی گیـو؟ از ایـن همـه نرد خسـته ام. سـخت اسـت به دوش 

کشـیدن بـاِر امانـت هزاران مادر... پشـتم خم می شـود زیـر باِر این 

همـه خواهـش و نیـاز کـه بر شـانه ام سـنگینی می کنـد... نباید خم 

بـه ابـرو بیـاورم، نبایـد زانـو خـم کنم کـه هزاران جـوان تـازه نفس 

می خواهنـد از مـن درِس پهلوانـی بیاموزنـد. اما شـانه های پهلوانان 

فرزنـدی  می لرزنـد.  زانو های شـان  و  می شـوند  خسـته  گاه  هـم 
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می خواهـم کـه تکیه گاهـم باشـد و امیـِد لحظه هـای ناتوانـی ام. و 

تـو می دانـی مـن چـه می گویـم کـه در کنـار پـرت بیژن، شـیرینی 

خـواِب مـرا در بیداری چشـیده ای.«

گیـو پهلـوان را در آغـوش می فشـارد و بـا خـود زمزمـه می کنـد: 

»این صخره را از یاد مر، گیو! که امشـب در پناه آن ارزشـمند ترین 

پنـد هسـتی را یافتـی و دانسـتی کـه بزرگـی نه بـه زور بازوسـت و 

نـه تخـت شـهریاری. و ای دالور! بیهـوده نـاِم جهان پهلوان سـزاوار 

تـو نیسـت کـه شـاد کـردن دل مردمانـی بی پنـاه و رنجدیـده، آن 

زمـان کـه غمی بـزرگ در سـینه داری، تنهـا از آزادمـردی چـون تـو 

می آید.« بـر 

 



ابـر چـون مـاری سـیاه در آسـامن تاریـک می خـزد، دور مـاه و 

سـتارگان چنـره می زنـد و آن هـا را یـک یکـی می بلعـد. سـهراب 

می زنـد:  فریـاد  کنـد.  بـاز  تاریکـی  میـان  از  راهـی  می کوشـد 

ژنـده رزم!« »ژنـده رزم! 

زود بـاش! دیگـر آرام نـدارم. او را دیـدی؟ بگـو کجاسـت؟ در 

کـدام یـک از ایـن رساپـرده هـا؟ بگـو کـدام اسـب، رخش اوسـت و 

کـدام درفـش، درفـش او؟ نکنـد پیـش از مـن از رازم پـرده بـرداری؟ 

نـه، چـون رسـتم را دیـدی، بـاز گرد و بـا او، از من و گذشـته ام هیچ 

سـخن مگو که دوسـت دارم بدانـم می تواند فرزنـِد نادیده اش را در 

جامـه ی دشـمنان بشناسـد و یـا نه؟

را  نامـش  »بیهـوده  را چنـگ می زنـد:  بـازوی سـهراب  دسـتی 

سـپهدار؟« مـزن،  فریـاد 

پهلـوان رس بـر می گردانـد. بارمـان دنـدان بـر لـب می فشـارد: 

»نبایـد می گذاشـتی... نبایـد او را بـه کام اژدهـا می فرسـتادی...«

سوی شـان  بـه  سـهراب  می کننـد.  هیاهـو  دورتـر  سـپاهیان 

مـی دود. مـردان چـون رسدار شـان را از دور می بینند، کنـار می روند 

و راه بـاز می کننـد. بـرِق خـری شـوم از چشم های شـان می جهـد.

جنگجویـی در برابر سـهراب زانو می زنـد و پیکر بیجان ژنده رزم 

را در برابـِر چشـم های نابـاوِر پهلـوان بـر زمیـن می گـذارد: »پشـت 
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آن صخـره یافتمـش؛ بر فرشـی رسخ از خون خـود آرام آرمیده بود.«

سـهراب  سـینه ی  کـه  زهرآلودنـد  تیرهایـی  جنگجـو  واژه هـای 

را می شـکافند. پهلـوان رس بـر سـینه ی ژنـده رزم می گـذارد: »تنهـا 

همـراه و همخـون مـن! با تـو چه کردند؟ کدام سـیاه دلی توانسـت 

خـون پاکـت را بـر زمیـن ریـزد؟ برخیـز و چشـم بـاز کـن! بـا مـن 

سـخن بگـو کـه هنـوز در آغاز راهیـم. مگر پیامن نبسـته بـودی که 

چـون سـایه همراهم باشـی؟ مگـر در برابر مادر سـوگند یاد نکردی 

کـه تـا گمشـده ام را نیابـی، آرام نگیـری؟ برخیـز پهلـوان و پیـامن 

نشـکن. بگـو کـه هرگـز تنهایـم منی گـذاری...«

هومـان، سـهراب را از جـا بلنـد می کنـد و زیـر لـب مـی غـرد: 

نـام  مـرِگ  از  و  منی افتـد  خـاک  بـه  سـپاهیان  برابـر  در  »رسدار 

کـه  مویـه منی کنـد.  زنـان  و چـون  آشـفته منی شـود  آوران چنیـن 

دشـمن آرزویـی جـز ایـن نـدارد. پـس خشـمگین خنجـر بکـش و 

از سـپاهیانت بخـواه چـون گدازه هـای آتشفشـان بـر سـپاه دشـمن 

کشـند.« آتـش  بـه  را  خیمه های شـان  و  ببارنـد 

سـهراب نیـزه در دسـت می گیـرد: »اسـبم را زیـن کنیـد و هجیر 

را پیـش آوریـد کـه از ایـن پس اندیشـه ای جز خونخواهـِی ژنده رزم 

در رس ندارم.«

خـاک  بـه  سـهراب  برابـر  در  بسـته  دسـت  را  هجیـر  نگهبـان 

بـر سـینه ی هجیـر می گـذارد.  را  نیـزه اش  می انـدازد. سـهراب رس 

هجیـر چـون ماهـیِ  دور از آب، در تـب و تـاب اسـت: »از خونـم 

در گـذر کـه مـرگ اسـیری در برنـد، نـه از خشـمت می کاهـد و نـه 

تـو را بـه مـراد دل می رسـاند. امـا اگـر زنـده مانـم، این بخشـش تو 

را پـاس مـی دارم و همـه ی آن چـه را کـه از سـپاه ایـران می دانـم، با 

تـو در میـان می گـذارم. پیـش از ایـن بار هـا در میدان های نرد شـان 

نیـک  را  و رسداران شـان  بـا خـرم  ترفند های شـان  از  ام؛  جنگیـده 

می شناسـم.«
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شـاید او پیامی اسـت از سـوی پروردگار. نسـیمی که می خواهد 

خشـم  کنـد.  خامـوش  برافروختـه،  دمل  در  هومـان  کـه  را  آتشـی 

مـن جنگـی خونریـز در پـی دارد.  آرزوی هومـان و بارمـان جـز 

ایـن نیسـت. امـا نـه. نـه آن هـا و نـه افراسـیاب را بـه خواسـت دل 

منی رسـانم. منی گـذارم دریـای وجـوم بر آشـوبد کـه اگر چنین شـود 

هرگـز منی توانـم مـوج  هـای رسکش و کـف بر لبش را از سـاحل دور 

کنـم. و مـن هرگـز از یـاد منی بـرم کـه ایـن تنهـا سـاحلی اسـت کـه 

می توانـم آرامـِش از یـاد رفتتـه ام را در آن بیابـم.

سـهراب زره می پوشـد و شمشـیر بـر کمـر می بنـدد: »برخیـز و 

یـک بـار دیگـر بخت خـود را بیازمـا. که اگـر راِه راسـتی و وفاداری 

را برگزینـی، خـود را از چنـگ کرکس هایـی خـون آشـام کـه در راِه 

فریبـکاری چشـم بـه راهـت هسـتند، رهانـده ای؛ امـا بـدان که اگر 

راه فریـب مـرا در پیـش گیـری، چنـان دامی برایت می گسـرم که در 

هـر گام و هـر لحظـه اش هـزار بـار مرگـت را آرزو کنی.«

هجیـر خـود را بـر زمیـن می کشـد و بـر پـای سـهراب بوسـه 

می زنـد: »سـوگند می خـورم کـه دِر همـه ی راز هـای رس بـه ُمهـر را 

بـر تـو بگشـایم.«

سـهراب بـر اسـب می نشـیند و هجیر را دسـت بسـته بـه دنبال 

می کشـاند. خود 

خورشـید سـوار بـر اسـِب بـاد می تـازد و بر تـن برهنه ی دشـت 

تازیانـه می زنـد. عـرق از چهـره ی هجیـر می بـارد و خـاک را گل 

می کنـد. سـهراب از البـه الی بوته هـای خـار راه بـاز می کنـد و از 

کـوه بـاال مـی رود. خورشـید هم چنـان می تـازد و هنـوز بـه انتهـای 

راه نرسـیده کـه هجیـر بـر بلندای کـوه نیمه جان به خـاک می افتد. 

سـهراب آبـی  بـه چهـره ی خویـش می پاشـد و به سـپاه ایران چشـم 

سـهراب  نشـان  را  رساپـرده ای  می چرخانـد.  رس  هجیـر  مـی دوزد. 

دیبـای  از  آن کـه  می بینـی؟  را  آن رساپـرده  بـزرگ!  »ای  می دهـد: 
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هفـت رنـگ اسـت و پیل هـا در برابـرش صـف کشـیده اند؟«

- هامن که بر درش درفشی خورشید پیکر می درخشد؟

- آن رساپرده ی کاووس است.

- و آن سوتر؟ آن رساپرده ی سیاه؟

- رساپرده ی توس؛ سپهداری سبک مغز است و کینه توز.

نـگاه سـهراب می چرخـد؛ به دنبال نشـانی از رسـتم. و هر تیری 

کـه بـه هدف منی خـورد، دلـش بیش تر فـرو می ریزد.

- از آن رساپـرده ی رسخ بگـو؛ آن کـه سـوارانی بسـیار بـر درش 

ایسـتاده اند و درفشـی شـیر پیکـر بـر بلندایـش در بـاد می رقصـد.

تـرس در جـان هجیـر ریشـه می دوانـد کـه هرچـه می گـذرد، 

بیش تـر از همراهی با سـهراب پشـیامن می شـود: »رساپـرده ی گودز 

اسـت؛ رسداری بلنـد آوازه و پـدِر هشـتاد جنگجـوی دالور.«

بـا دسـت ناپیدایـش را بـر رساپـرده ای سـبز می کشـد و نـگاه 

سـهراب را بـه سـویش می چرخانـد: »آن رساپـرده ی کیسـت؟ آن کـه 

درفشـی اژدهـا پیکـر دارد و بـر رِس نیـزه اش شـیری زریـن نعـره 

می کشـد.«

- به گامنم رساپرده ی فرستاده ی چین است.

- نامش؟

- نامش؟... منی دانم... در دژ سپید بودم که به ایران آمد.

سـهراب خشـمگین رسنیـزه اش را بـر گلـوی هجیـر می گـذارد: 

»زودتـر از رسـتم بگـو. وقـت تنـگ اسـت، زودتـر تهمـن ایـران را 

نشـانم بـده کـه می دانم یکـی از ایـن رساپرده ها از آِن اوسـت و تو 

بیهـوده می کوشـی فریبـم دهـی.«

هجیـر رنگ پریده به سـهراب چشـم مـی دوزد و هیچ منی گوید. 
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سـهراب رسنیـزه را باالتـر مـی آورد: »بـا ایـن چشـم ها او را ببیـن و 

نشـانم بـده. کـه اگـر نتواننـد در ایـن سـپاه او را بیابند، هـامن بهر 

کـه تـا ابـد شبی سـیاه و بی پایـان را به متاشـا بنشـینند.«

از دسـت سـهراب  را  و خـود  بچرخانـد  هجیـر می کوشـد رس 

برهانـد کـه رسنیـزه هـر دم بـه چشـم هایش نزدیـک و نزدیک تـر 

می شـود: »رسـتم را پیـش از این بار هـا دیده ام و خوب می شناسـم. 

او در سـپاه ایـران نیسـت.«

- امـا همـه می داننـد کـه رسـتم، پهلـوِن پهلوانان ایران اسـت و 

کاووس بی همراهـی او هرگـز سـپاه منی آرایـد.

- شاید هنوز در زابلستان است؛ بهار است و هنگام شکار.

خنـده ای تلـخ بـر لـب سـهراب می نشـیند: »رساِن سـپاه از هـر 

سـو بـه یـاری شـاه آمده انـد. نـگاه کـن. آن همـه رساپـرده و درفش 

و نشـان هـر کـدام از آِن رسداری اسـت و پهلوانـی. و تو می خواهی 

مـن بـاور کنـم که در این رسـتاخیِز شـگفت، سـپهدار نـام آور ایران 

در زابـل رسگـرِم بزم اسـت و در اندیشـه ی شـکار؟«

ایـن آخریـن تیـر را هـم در کـامن می گـذارم. باید درسـت کامن 

کشـم و از رِس خشـم تیـر نینـدازم که اگر خطا رود، ریشـه ی همه ی 

آرزوهایـم را می خشـکاند. امـا کاش او هـم می دانسـت کـه ایـن 

رازداری نـه بـه سـود اوسـت و نـه رسـتم. کاش می دانسـت کـه در 

ایـن داسـتان چه نقـش بزرگی دارد و تنهـا بر زبـان آوردن یک کلمه 

یـا پنهان داشـن آن چگونه می تواند رسنوشـت مـن و او و رسزمینی 

را بـه بـازی گیرد...

کاش این چنین به او وفادار نبود.

سـهراب نیـزه را کنـار می انـدازد. دِر مشـک را بـاز می کنـد و 

مشـتی آب بـه چهـره ی هجیـر می پاشـد: »برخیـز برویـم. دیگـر به 

تـو نیـازی نـدارم. رسـتم را هـم رسانجـام مـی یابـم. امـا بـدان کـه 
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اگـر به جـای مـن هـر رسدار دیگـری در برابـرت ایسـتاه بـود، اینـک 

اسـتخوان هایت هـم در خـاک پوسـیده بـود؛ کـه هومـان و بارمـان 

برایـت بار هـا دام گسـردند و مـن تـو را از مـرگ رهانـدم. شـنیده 

بـودم ایرانیـان، چـه دوسـت چـه دشـمن، پاسـخ نیکـی را بـا نیکـی 

می دهنـد.«

هجیـر از کـوه رسازیـر می شـود و هیـچ منی گویـد. پهلـوان بـه 

دنبـال هجیـر راه می افتـد و تیـر در کـامن می گذارد: »و باز شـنیده 

بـود کـه رسـتم را از هیـچ رسدار و پهلوانـی بیم نیسـت.«

سـهراب کـامن می کشـد: »و مـن تنهـا آرزویـم نـرد بـا اوسـت. 

هرچنـد کـه می دانـم بازنـده ی ایـن میـدان منـم. امـا چـه رسبلنـد 

اسـت رسداری کـه در نـرد بـا رسـتم به خـاک افتد که نامـش تا  ابد 

در کنـار نـام او زنـده مـی ماند.«

هجیـر بـه یـاد رساپـرده ی سـبز می افتـد؛ بـه یـاد درفـش اژدهـا 

می جنگـد:  خـود  بـا  بـود.  ایسـتاده  درش  بـر  کـه  رخـش  و  پیکـر 

»خامـوش بـاش کـه اگـر خونت را نیـز به زمیـن ریزد، نه آسـامن به 

زمیـن می آیـد و نـه اشـکی از چشـمی می چکـد. اما سـهرابی که من 

در میـدان آزمـودم، نیرویی اهریمنی داشـت و زور بازویی شـگفت 

انگیـز. و اگـر او زمانـی بتوانـد پشـت رسـتم را بـه خاک رسـاند، در 

چشـم برهـم زدنـی خـاک  ایـران زیر سـم اسـب های تـوران...«

و بـی آن کـه بـه پشـت رس بنگـرد، آرام می گویـد: »شـاید هـم 

رسـتم از کاووس رنجیـده و بـه میـدان نیامـده کـه کاووس اگرچـه 

دانـد تـاج و تختـش همـه از اوسـت امـا زبانی رسخ و دلـی پر کینه 

دارد. شـاید هـم کاووس شـنیده کـه رسدار تورانـی، جوانـی اسـت 

نـا آزمـوده و از ایـن رو اندیشـیده کـه در ایـن نـرد او را بـه یـارِی 

رسـتم نیـازی نیسـت. منی دانـم. اما ای سـپهدار! بیهـوده در پِی نرد 

بـا رسـتم مبـاش و پـروردگار را سـپاس گـو کـه او در میـان رسداران 

کاووس نیسـت. کـه اگـر بـود اسـتخوان های تـو هـم تـا کنـون در 
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کنـار اسـتخوان های مـن در خـاک پوسـیده بـود. پـس بیهـوده خود 

را بـه آب و آتـش مـزن کـه فرجـاِم نیـک، رس فـرود آوردن در برابـر 

خواسـت یزدان اسـت و چشـِم امید داشـن به باراِن بخشـش او که 

گاه آن چـه خـود آرزویـش را در دل می پروریـم، سـیالبی اسـت کـه 

در چشـم بر هـم زدنـی درخـت آرزوهای مـان را از ریشـه می کنـد 

می خشـکاند.« و 

سـهراب تیـر را رهـا می کنـد. هجیر فریاد می کشـد. تیر شـانه ی 

و  می خـورد  صخـره ای  بـه  کمی دورتـر  و  می خراشـد  را  هجیـر 

می شـکند.

هجیر ترسـیده و شـگفت زده چشم در چشـم سهراب می دوزد. 

نفـس نفـس می زنـد: »چـرا؟ چـرا جانـم را نگرفتـی؟ می دانـم کـه 

می توانسـتی امـا چرا نخواسـتی؟!«

سهراب می خندد: »آخرین تیر هم به خطا رفت.«

 



رخـش بـا چشـامنی غمنـاک بـه رسـتم می نگـرد کـه دسـت بـر 

یالـش می کشـد و در گوشـش زمزمـه می کنـد: »مـرا ببخـش، رخش! 

تـو را بسـیار آزردم. بـا تـو در دشـت های سـوزان و بیابان هـای یـخ 

زده تاختـم. از یـاد نرده ام شـب هایی را که بیدار بـودی و بر بالینم 

نگهبانـی مـی دادی... هنـوز یـادم هسـت روزی را کـه سـواران ترک 

در مـرز تـوران تـو را دزدیدنـد... تـو هـم می توانسـتی چـون دیگـر 

اسـب ها در مرغزاری سـبز روزگاری آرام داشـته باشـی. می توانستی 

اکنـون، در بهـار و هنـگام شـکار، بـه دنبـال آهویـی خـوش نقش و 

نـگار بگـردی. امـا چاره چیسـت که رسنوشـت تو هم به رسگذشـت 

مـن گـره خـورده؟ چاره چیسـت که تـو هم چون رسـتم بـار امانتی 

بـزرگ را بـر دوش می کشـی؟ چـاره چیسـت کـه چشـم امیـد هـزار 

هـزار زن و کـودک بـه مـا دوختـه شـده؟ و در ایـن میـان، خواسـت 

خـود و آرزوی دل، خـود خواهـی اسـت و خودپسـندی. کـه هـر 

بخششـی از سـوی پـروردگار، پهنـه ای اسـت بـرای آزمونـی دشـوار؛ 

و آن کـه بـر تخـت می نشـیند، آن کـه فرمـان می رانـد، آن کـه گنـج 

می یابـد و آن کـه چـون مـن از او نیـرو و توانـی بی پایـان هدیـه 

می گیـرد، اگـر از بخشـش او بـه دیگـران بهـره ای نرسـاند، از آزمـون 

یـزدان رسبلنـد بیـرون منی آیـد.«

رخـش رس بـه پـای تهمـن مـی مالـد. رسـتم لبخنـد می زنـد کـه 

پیداسـت رخش هم از سـختی روزگار باکی ندارد و همراهی اسـت 
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کـه تـا پایـاِن راه یـک نفـس می تازد و خسـتگی منی شناسـد.

راه  رساپـرده اش  بـه  را  کسـی  می خواهـد  نگهبانـان  از  رسـتم 

ندهنـد و خـود تنهـا بـه خیمـه مـی رود تا از پـروردگار یـاری بجوید 

کـه نـردی سـخت در پیـش اسـت.

سـال ها در آرزوی روزگاری شـاد و آرام بودم. آینده را پر از نور 

و روشـنی می دیـدم. گلـزاری و باغـی و جشـن و رسوری. بـا پـرم 

بـه شـکار می رفتـم، شـب بـا نغمـه ی چنـگ و عـود رس بـر بسـری 

پرنیـان می گذاشـتیم و سـپیده دم بـا آواز بلبـالن از خـواب بیـدار 

می شـدیم. چـه کوتـه فکـر بـودم و چه خیال هـای خامـی می بافتم. 

کـه دیـروز همه در جنگ و سـختی گذشـت؛ یک روز به کوه سـپند 

تاختـم و یـک شـب با پیـل مسـت در آویختم. هفت خـان و دیوان 

مازنـدران... انـگار جای هـزار پهلـوان جنگیده ام و از دسـت روزگاِر 

بی مهـر، هـزار بـار جـام زهـر نوشـیده ام. و مگـر نـه آن کـه دیـروز 

آیینـه ی امـروز اسـت؟ پـس آن همه آرزو هـم رؤیایی بیش نیسـت 

کـه در آیینـه ی امـروز، فردایـی بی فـراز و پُر نشـیب پیداسـت.

پـاک یـزدان مـن! اینک دسـت نیاز به سـوی تـو دراز می کنم که 

تـو خـود مـرا چـون دانـه ای در خـاک این رسزمیـن کاشـتی. پس در 

ایـن کویـر سـوزان نیـز خـود شـاخه هایش را از گزند توفـان در امان 

دار و بـاران بخششـت را بـر ریشـه هایش ببار!

نگهبـان فریـاد می زنـد: »رسدار، فرمـان جهـان پهلـوان را زیـر پا 

مگذار!«

- مـن رس پـرده ی کیکاووسـم، نـه رسـتم. پـس اگـر جانـت را 

بـرو. دوسـت مـی داری، از رس راهـم کنـار 

و رسـتم هنـوز پاسـخ نگهبـان را نشـنیده که تـوس را در برابرش 

مـی یابـد: »برخیـز پهلـوان کـه امـروز زمـان آسـوده نشسـن و در 

خـود فـرو رفـن نیسـت. رسورم کاووس نیـز تـو را بـرای نـرد بـه 
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میـدان خواسـت، نـه در خـود فـرو رفـن و گوشـه نشـینی.«

رسـتم بـی آن کـه خـم بـه ابـرو بیـاورد، آب در جـام می ریـزد 

و می نوشـد: »چـرا نفـس نفـس می زنـی؟ مـرغ تـرس از چـه رو در 

آن سـو  و  این سـو  بـه  را  خـود  و  می زنـد  پـر  و  بـال  چشـم هایت 

می کوبـد؟ بـاز چـه پیـش آمـده؟ اگـر نـرد آغـاز شـده، تـو این جـا 

چـه می کنـی؟ چـرا در میـدان نیسـتی و شمشـیر منی زنی؟ کـه برای 

فراخوانـدِن مـن بـه رسداری چـون تـو نیاز نبـود و ایـن کار از پیکی 

بی نـام و نشـان نیـز بـر می آمـد.«

- کاووس فرمان داد که تنها تو در میدان بجنگی.

رسـتم خشـمگین جـام در دسـت می فشـارد. جـام هـزار تکـه 

بـه  شـهریاران  از  »می دانسـتم.  می ریـزد:  زمیـن  بـر  و  می شـود 

پهلوانـان تخـت و گنـج می رسـد امـا گویی رسنوشـت من این اسـت 

کـه از کاووس جـز جنـگ و رنـج هیـچ نبینـم.«

- سـپهبِد تـوران چون شـیری زخمـی در میدان نعره می کشـد. با 

نیـزه اش چنـد رساپـرده را از جـا کنـد. می گویـد می خواهـد از ایران 

یـک نیـزه دار را نیـز زنده نگـذارد و کاووس را بـر دار کند.

- دوسـت داشـتم اکنـون بـه زابل بـاز می گشـتم تا ببینـم آن گاه 

نیـز رس سـپرده ی شـاه ایرانـی یـا بـه پای مـن می افتی؟ اما افسـوس 

کـه مـن رسسـپرده ی ایـران زمینـم نـه کاووس و منی توانم خـواری و 

پسـتِی شـهریار و رسداران ایـن رسزمیـن را تـاب بیاورم.

بـه فرمـان رسـتم، پیشـکاری رخـش را زیـن می کند. رسـتم پرده 

را کنـار می زنـد و بـه دشـت می نگـرد که ابـری از غبار بر  آن سـایه 

انداختـه. گیـو از دل غبـار بیـرون می آیـد، به سـوی پهلـوان می تازد 

و فریـاد می زنـد: »زودتـر، تهمـن! تـا خـاک از خـون شـاه رنگیـن 

نشـده و آبـروی ایـران از دسـت نرفتـه بیـا کـه پهلوانـی کـه من در 

میـدان دیـدم اژدهایـی اسـت سـه رس و شـش چشـم کـه اگـر دیـر 
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رسـی، شـعله های خشـمش دشـت را بـه آتـش می کشـد و از سـپاه 

ایـران تنهـا خاکسـری برجا می گـذارد.«

گیـو از اسـب پاییـن می جهـد، رساسـیمه زره بـر تـِن پهلـوان 

می کنـد و شـال کیانـی بـر کمـرش می بنـدد. گـرز گاورس در دسـتش 

می گـذارد و تیـر و کـامن بـر شـانه اش می انـدازد.

رخـش شـیهه ای بلنـد می کشـد و رسـتم می تـازد کـه ایـن بـار 

آزمونـی شـگفت در پیـش دارد.

 



سـهراب رساپـرده ای دیگـر را از جـا می کنـد و چـون شـیر مـی 

غرد: »مردی در این میدان نیسـت که از مرگ نهراسـد و در آرزوی 

شکسـت سـپهبد تـوران باشـد؟ شـگفتا! که اگـر در پِی نرد نیسـتید 

و تشـنه ی خـون دشـمن، از چـه رو این همه راه تاختـه اید و پرچم 

جنـگ برافراشـته ایـد؟ ایـن همـه نیـزه و تیـر و گـرز و کـامن، ابزار 

رزم اسـت یـا اسـباِب بزم؟«

از هیـچ کـس آوایی بـر منی خیزد. پهلوان نیزه بلنـد می کند و به 

سـوی رساپـرده ی کاووس می تـازد: »از سـوراخ خویش بیـرون بیا ای 

بـزدل و ببیـن چگونـه رسدارانـی که به نـام تو سـوگند می خوردند و 

در کاخ چـون پروانـه دورت می چرخیدنـد، اینـک تو را چون سـپری 

در برابـر خـود گرفته انـد. بگـذار نیـزه ام در سـینه ات فـرود آیـد که 

پیداسـت همـه ی ایـن فرومایگان سـخت آرزویـش را دارنـد. اما اگر 

مـن جـای تو بـودم، این همـه زبونی و خـواری را تاب منـی آوردم و 

پیـش از آن کـه دشـنه ی دشـمن آبـروی از دسـت رفته ام را بـر زمین 

ریـزد، خود جـان خویش می سـتاندم.«

پـای سـهراب  زیـر  بلنـد در دشـت می پیچـد. زمیـن  شـیهه ای 

می لـرزد. سـایه ای دور، آرام رنـگ می گیرد و اسـبی پیل پیکر نزدیک 

می آیـد. اسـب بـر دو پـا می ایسـتد و شـیهه ای رعد آسـا می کشـد. 
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رسـتم دسـت بـاال می بـرد: »شـتاب مکن، جـوان! این چنیـن بی تاِب 

مـرگ مبـاش و اگـر بـرای خـود دل منی سـوزانی، به مـادر بی پناهت 

بیاندیـش و او را سـیاهپوش مخـواه کـه هنوز بـرای پرکش آرزوها 

دارد.«

سـهراب چشـم تنـگ می کنـد شـاید بتوانـد پهلـوان را کـه چـون 

خورشـید در برابـرش ایسـتاده، ببینـد: »مـادرم خـود زره رزم برتنـم 

پوشـاند کـه می دانسـت مـادِر گیتـی تـا کنـون بی باک تـر از فرزنـد 

او بـه چشـم ندیـده. و تـو اگـر جـز این گـامن داری، شمشـیر بکش 

و نـرد آغـاز کن!«

رسـتم شمشـیر می کشـد: »سـخت اسـت نشـاندن داغ فرزند بر 

دل مـادر؛ حتـی مـادری که خون دشـمن در رگ هایش جاری باشـد. 

برگـرد از ایـن راِه بی فرجـام کـه پشـیامنِی فردا، آب رفتـه را به جوی 

بـاز منی گرداند.«

سـهراب نیـزه بلنـد می کنـد: »دانـه ای در خـاک بهـر از گیاهـی 

هـرز بـر خـاک؛ کـه آن درختـی پر بـرگ و بـار می شـود و هـزاران 

گرسـنه و خسـته را بهـره می رسـاند و  ایـن ریشـه ی هـزار درخـت 

پر بـرگ و بـار را می خشـکاند. و ایـن پنـدی اسـت کـه در کودکی از 

شـنیدم.« مادر 

بـرق مهـری در چشـم رسـتم می درخشـد. زیـر لـب می گویـد: 

»بیـا از این جـا برویـم؛ به جایـی دور از چشـم سـپاهیان. کـه این جا 

نـه جـای رزم اسـت و نـه جـای گفت و شـنید.«

رسـتم دانـه ی مهـر در دل سـهراب مـی کارد و سـهراب در پـی 

نـوری اسـت کـه بـر دانـه بتابـد و از آن گیاهـی سـبز برویانـد: »بـه 

هـر کجـا دوسـت داری بـرو کـه اگـر بـه  آسـامن نیـز پنـاه بـری از 

دسـتم در امـان منی مانـی.«

خنـده ای چهـره ی رسـتم را می پوشـاند: »منی دانـم چـرا خـود را 
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اسـیر بـازی کودکانـه ی تـو می کنـم کـه چـون مرغـی در قفـس، در 

چنـگ منـی امـا بـاز در بر تـو می گشـایم کـه می خواهم ایـن بار با 

دسـت خـود در دامت انـدازم.«

بـاد  در  رخـش  یـال  دنبالـش.  بـه  سـهراب  و  می تـازد  رسـتم 

. می رقصـد

بـر دِر رساپـرده ی سـبز  کـه  اسـت  پیکـری  پیـل  اسـب هـامن 

ایسـتاده بـود. دمل می گویـد نیرنگی در کار اسـت و هجیر فریبکاری 

بیـش نیسـت که این سـوار هیـچ به فرسـتاده ی چیـن منی ماند. کاش 

ژنـده رزم زنـده بـود. در نـگاه این سـوار رازی اسـت. آیـا ایـن هامن 

نگاهـی نیسـت کـه اگر چشـم دخر شـاه سـمنگان بـر آن می افتاد، 

در دم دلباختـه اش می شـد؟ مـادرم، تهمینـه! تـو یـاری ام کـن. بگـو 

آیـا رسـتمی که از او برایـم افسـانه می گفتی، همین سـواری نیسـت 

کـه در برابـرم می تـازد و سـایه اش بـر رسم  افتـاده؟ تهمینـه بگـو! 

این اسـب هامن رخش گمشـده نیسـت که رسـتم را فرسـنگ ها در 

پـِی خـود کشـاند تـا رسانجـام بـه تـو رسـاند و مـرا از او برایـت بـه 

یـادگار گذاشـت؟ آیـا او هـامن گمشـده ای نیسـت که روز ها پشـت 

دریچـه چشـم بـه راهش بودم و شـب ها بـه آن امید کـه در خواب 

رساغـم را گیـرد، چشـم بر هـم می گذاشـتم؟ همراه من کیسـت؟ از 

تو می پرسـم، مـادر...

رسـتم افسـار اسـب را می کشـد و فریـاد می زنـد: »ایـن خاکـی 

اسـت کـه بـر آن شکسـت تـو را جشـن خواهـم گرفـت.«

سـهراب از اسـب پاییـن می جهـد و خاک را می بوسـد: »تو خاِک 

دشـمن من نیسـتی که فردا از آِن من خواهی شـد.«

رسـتم دسـت بـر شـانه ی سـهراب می زنـد: »اگرچه دشـمن منی 

امـا جسـارت و بی باکـی ات را می سـتایم که همیشـه آرزویم داشـِن 

فرزنـدی چون تـو بود.«
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شـانه ی سـهراب جـاری  از  گرمـای دسـت رسـتم چـون رودی 

می شـود و جانـش را سـیراب می کنـد. دلگـرم و پُـر امیـد چشـم در 

چشـم رسـتم می دوزد: »پیداسـت زمانه با تو بسـیار نامهربان بوده 

کـه چهـره ات شکسـته اسـت و بـرف پیری بر گیسـوانت باریـده. به 

سـخنم گـوش کـن کـه تـاب و تـوان ایـن نـرد را در تو منی بینـم و با 

ایـن بَـر و بـازو و یـال و کوپـال، خـواری ات را منی پسـندم.«

رسـتم ُمشـتی خـاک را چنـگ می زنـد و به هـوا می پاشـد: »این 

دانه هـای شـن را ببیـن. خشـکند و سـنگین. از خـاک هـم کـه پـر 

بگیرنـد بـاز بـه خـاک بـر می گردنـد. امـا تـو ای جـوان! هنـوز رسد 

و گـرم روزگار را نچشـیده ای. پـس بکـوش تـا مثـل دانه هـای آب 

سـبک شـوی؛ از ابـر بـر زمیـن می بارنـد امـا بـا تابـش خورشـید بـاز 

بـه خانه شـان آسـامن بـاز می گردنـد. ایـن خط هـای شکسـته را بـر 

پیشـانی ام بخـوان کـه هر یـک یادگار نـردی اسـت و روزگاری توان 

فرسـا. بـا همیـن نیـزه بسـیار دیو هـا را بـه زمیـن دوختـه ام و بـا 

همیـن دسـت پشـت بسـیار پهلوانـان را به خـاک رسـانده ام. کوه و 

دریـا گـواه مـن انـد کـه هرگـز شکسـت را نچشـیده ام و بـه هر جـا 

تاختـه ام جـز بـا مـژده ی پیروزی بـه رسزمیـن خویش باز نگشـته ام. 

پیداسـت دلـی پـاک چـون آب داری و رسی پرشـور. پیداسـت پدری 

آزاده داری و مـادری آزمـوده. بـه رسزمینـت بـاز گرد کـه در همین 

زمـان انـدک، مهـرت بـر دمل نشسـته. مـرِگ هرکـس را رازی اسـت و 

روزی. نگـذار ُمهـر راز مـرگ تـو بـه دسـت من گشـوده شـود.«

- کیسـتی؟ نکند رسـتم باشـی که ایـن پهلوانی ها کـه گفتی تنها 

از او بـر می آید.

رسـتم  »می خواسـتی  می درخشـد:  بـار  دیگـر  رسـتم  چشـامن 

باشـم؟«

سـهراب دسـت بر بازوبندش می کشـد که زیر زره پنهان اسـت: 

بود.« »آرزویم 
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- آرزو داشـتی رسـتم در برابـرت می ایسـتاد تـا تیر دشـنام بر او 

می باریـدی و خـوارش می داشـتی؟ نـه، رسـتم پیامن بسـته دیگر در 

سـپاه کاووس شمشـیر نزند که از شـاه ایران سـخت آزرده است؛ در 

ایـن سـال ها آن چنـان از او جفـا دیده که گوشـه ی تنهایـی برگزید و 

از همه ی بـزرگان دل برید.

چـرا بیهـوده امیـد می بنـدم؟ چـرا در آیینـه ی هر چهـره ای او را 

می بینـم؟ چـرا کشـتی وجـودم رسگـردان دریایـی توفان زده شـده و 

مـن چـون غریقـی بـه هـر تکـه چـوب پوسـیده ای، دل می بنـدم؟ 

از راه  تـازه  بـر مـن کـه هنـوز کودکـی سـاده دمل و هـر  نفریـن 

رسـیده ای می توانـد فریبـم دهـد. رسـتم! نـه، نـام بـزرگ او سـزاوار 

هـر پهلوانـی نیسـت کـه اگـر او در میـدان بـود، بی گـامن پیـش از 

ایـن نامـش را می شـنیدم و اگـر او در برابـرم می ایسـتاد، در چشـم 

هایـم تهمینـه را می یافت و در دسـت هایم جوانی خودش، رسـتم 

را.

سـهراب خشـمگین از فـرو ریخـِن کاخ رؤیاهایـش نیـزه بلنـد 

می کنـد: »پیـش بیـا ای پلید که سـپاهیانم می خواهنـد زودتر فریاد 

پیـروزی به آسـامن رسـانند.«

رسـتم بـر اسـب می نشـیند. سـهراب نیـزه در دسـت می تـازد و 

سـینه ی پهلـوان را نشـانه می گیـرد. رسـتم نیـزه پیش مـی آورد. نیزه 

بـر نیـزه فـرود می آید. رسـتم می چرخد و از سـهراب دور می شـود. 

خـاک بـه هـوا می پاشـد. بـرق از رس نیـزه  هـا می جهـد. دیگـر بـار 

نـرد نیـزه ها...

رسانجـام یکـی می شـکند و دیگـری در هـوا پـرواز می کنـد و 

دورتـر در خـاک می نشـیند. دو پهلـوان ایـن بار شمشـیر می کشـند. 

آذرخشـی و گردبـادی. اسـب ها بـه سـوی هـم می تازنـد. شمشـیِر 

رسـتم، زره سـهراب را پاره می کند و شمشـیر سـهراب، زره رسـتم را 

از هـم مـی درد. نعـره ی دو پهلـوان دل آسـامن را می شـکافد. برقـی 
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دیگـر از دِل شکسـته ی آسـامن می جهـد. سـهراب فریـاد می زنـد: 

»کاش بـزرگان ایـران این جـا بودنـد و پهلوان شـان را می دیدنـد کـه 

چگونـه در برابـر جوانـی تورانـی بـه زانـو درآمده!«

رسـتم شمشـیر کنـار می انـدازد و گـرز بـاال مـی آورد. سـهراب 

ناگهـان افسـار اسـب را می کشـد. شـیهه ای بلنـد و ابـری از گـرد و 

غبـار چشـم های رسـتم را می پوشـاند. پهلوان دور میـدان می چرخد 

و بـا چشـامنی رسخ بـه دنبـال سـهراب می گـردد. سـهراب دورتـر 

ایسـتاده. غبـار کـه ناپدید می شـود، رسـتم دسـت به کـامن می برد: 

»بگـو کیسـتی و از کـه آییـن رزم آموختـه ای؟«

مـی دارد:  بـر  تیزپـر  تیـری  و  می کشـد  را  کـامن  زه  سـهراب 

»دانسـن آن بـه چـه کارت می آیـد کـه تـا دمی دیگـر برای همیشـه 

چشـم از دنیـا بـر می گیـری.«

رسـتم آن چنـان کـامن را می کشـد و رهـا می کنـد کـه نالـه از 

تیـر بلنـد می شـود. تیـر آسـامن را می شـکافد و هنـگام فرود چشـم 

سـهراب را نشـانه می گیرد. پهلوان سـپر باال می آورد و تیر در خاک 

می نشـیند.

تیـری پـِس تیـر دیگـر. دشـت چـون خارپشـتی بـزرگ جامـه ای 

رسارس تیـر بـر تـن کـرده اسـت. زره هـا چاک چـاک می شـود و بوی 

خـون و عـرق در هـم می آمیـزد. اسـب ها تشـنه و درمانـده سـم به 

زمیـن می کوبنـد. رسـتم شـگفت زده به سـهراب می نگرد کـه هنوز 

نشـانی از خسـتگی و درماندگـی در چهـره اش نیسـت: »پهلوانـی 

چـون تـو در نـرد ندیـده ام. زود اسـت بـه خـاک و خـون کشـیده 

شـوی بگریـز ای جـوان و جـان خـود را از ایـن میـدان برهـان کـه 

سـوگند می خـورم نـه از پـی ات آیـم و نـه تیـر از پشـت زنـم.«

- ایـن تویـی کـه بایـد از میـدان بگریـزی، نـه مـن. کـه یک یک 

زخم هایـی کـه بـر چهـره داری و ایـن زرِه چـاک چـاک یـک صـدا 
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شکسـت تـو را فریـاد می زنـد.

رسـتم دسـت بر چهره می کشـد و به دسـت خون آلودش خیره 

می شـود. می تـازد. رخـش تـن بـه اسـب سـهراب می کوبـد. تهمـن 

کمربنـد جـوان را در دسـت می گیـرد و می کوشـد از زیـن بلنـدش 

کنـد و بـر زمینـش زنـد. سـهراب امـا کوهی اسـت اسـتوار؛ گـرز باال 

می بـرد: »دسـت هایت ناتواننـد و پاهایـت سسـت. یکـی رهایـت 

می کنـد و دیگـری بـر زمینـت می زنـد.«

رسـتم بـا سـهراب منی جنگـد کـه انـگار با خـود رِس جنـگ دارد. 

کمـر سـهراب را رهـا منی کنـد کـه اگر نتوانـد بر خویش پیروز شـود، 

شکسـت هیچ دشـمنی خشـنودش نخواهـد کرد.

خـود  بـر  تهمـن  می کوبـد.  پهلـوان  دسـت  بـر  گُـرز  سـهراب 

می پیچـد امـا فریـاد فرو می خـورد که تاکنـون هرگـز از درد ننالیده 

اسـت. ابروهایـش چـون دو مـار سـیاه در هـم می پیچـد. رسـتم رس 

بـه سـوی آسـامن بلنـد می کنـد. خورشـیِد چشـم هایش در خـون 

از  و  تشـنه اند  اسـب های مان  رسـید.  پایـان  بـه  »روز  می نشـیند: 

نفـس افتـاده. بگـذار امشـب آرام گیرنـد کـه فـردا نردی سـهمگین 

در پیـش دارنـد.«

 



فریاد پیروزی سـپاهیان در گلو خاموش می شـود. همه شـگفت 

زده چشـم بـه رسـتم می دوزنـد کـه خسـته و خـاک آلـود سـوار بـر 

رخـش پیـش می آیـد. زره اش چاک چاک شـده و زخم هـای چهره اش 

هنـوز تازه اسـت. زواره سـکوت را می شـکند: »پاینده بـاد دلیر مرد 

ایـران، رسـتم کـه هر گوشـه ی این مـرز و بوم بـه نامـش می بالد.«

پـس پیـش می آیـد و بـرادر را در آغـوش می کشـد: »امـروز یـا 

فـردا، چـه فرقـی می کنـد؟ مـا همـه بـه تـو بـاور داریـم و می دانیم 

کـه رسانجـام پیـروِز ایـن میـدان تویی.«

پهلوان روی از زواره و سـپاهیان بر می گیرد و بی هیچ پاسـخی 

بـه رساپـرده ی سـبز می رود. گیـو تنهایـش منی گذارد، می داند رسـتم 

کوهـی اسـت کـه اگـر چـه هنـوز اسـتوار ایسـتاده امـا در درونـش 

آتشفشـانی زندانی اسـت. چه کسـی بـاور می کرد کـه روزی جوانی 

تورانـی بتوانـد پهلـوان را در کارزار بـه زانـو در  آورد و نیـزه اش را 

بـر زمیـن اندازد؟

رسـتم لبی تـر می کنـد و چون چهـره ی خویش در جـام می بیند، 

تکـه  هـزار  و  می افتـد  جـام  می کشـد.  پـس  دسـت  زده  وحشـت 

می شـود.

آیـا ایـن منـم؟ هـامن تهمتنـی کـه نامـش پشـت پهلوانـان را 
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می لرزانـد و پادشـاهان را بـه زانـو در مـی آورد؟ رسـتم، ایـن زخـم 

 هـا چیسـت کـه بـر چهـره ات می بینـم؟ ایـن خط هـا چیسـت کـه 

بـر پیشـانی ات افتـاده؟ چـه شـد شـکوِه  نـام آوری کـه سـپاهیان 

رس بـه فرمانـش داشـتند و بـه پشـت گرمی پهلوانـی چون او دسـت 

بـه شمشـیر می بردنـد؟ از ایـن پـس چگونـه می توانـی پـا در رسای 

پـدری بگـذاری کـه همـه ی رسبلنـدی اش نـام پُـر آوازه ی تـو بـود؟ 

چگونـه می توانـی در چشـم های مـادری بنگـری کـه بـه دلخوشـِی 

دسـت های شکسـت ناپذیـر تـو، آسـوده رس بـر بالین می گذاشـت؟

پـاک یزدانـا! یـاری ات را از مـن دریـغ مکـن کـه اگـر رسداری 

تورانـی شکسـتم دهـد تـا ابـد در برابـر هـزاران چشـم رسافکنـده 

خواهـم شـد. رشِم ایـن دسـت های ناتـوان را مپسـند کـه مردمـاِن 

رسزمینـی چشـم امیـد بـه آن هـا دوخته انـد.

گیـو پـا بـر تکه های شکسـته ی جـام می گـذارد و در برابر تهمن 

زانـو می زنـد: »بـه چـه می اندیشـی، ای بـزرگ! از چـه دل نگرانـی؟ 

مگـر تو هامن رسـتمی نیسـتی کـه کوه ها را می شـکافت و رودهای 

پرخـروش را از جریـان بـاز می داشـت؟ بـد بـه دل راه مـده که فردا 

در همیـن میـدان پـوزه ی ایـن جوان گسـتاخ را به خـاک می مالی.«

رسـتم پیشـانی بـر مشـت می فشـارد: »از آغـاز نبایـد پـا در این 

راه می گذاشـتم. بایـد کاووس را تنهـا رهـا می کـردم. آن گونـه هـم 

در چشـم مردمـان ارج بیش تـری مـی یافتـم و هم آبرویـم در برابر 

سـپاه بربـاد منی رفت.«

واژه هـای گیـو چـون بارانـی بهـاری بـر دل رسـتم می نشـیند و 

آتـش درونـش را فرو می نشـاند: »اگـر تو نبودی، از لشـکر ایران نیز 

نشـانی برجـا منانـده بـود. کـه آن رسداری کـه مـن دیـدم، اهریمـن 

در دلـش النـه داشـت و چـون اژدهـای مـاردوش چشـم هایش پر از 

آتـش خشـم بـود. بـا نیـزه اش چندیـن رساپـرده را بر خاک نشـاند و 

چـون تـوس نزدیـک آمـد، کالهخـودش را بر زمیـن زد.«
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رسـتم رس بـاال مـی آورد.  آرام تـر شـده امـا هنـوز انـدوه چـون 

پرنـده ای سـیاه در نگاهش زندانی اسـت: »و توس کـه دید در برابر 

او حتـی کالهـش را هـم منی توانـد بـر رس نـگاه دارد، رساسـیمه بـه 

دنبـال مـن آمد.«

را  او  کاووس  »نـه،  می کنـد:  پچپچـه  پهلـوان  گـوش  در  گیـو 

فرسـتاد کـه زلزلـه ای در جانـش افتـاده بـود و چـون بیِد توفـان زده 

می لرزیـد.« خویـش  بـر 

پرنـده ی سـیاه از نـگاه رسـتم پـر می گیـرد و دورتـر بـر نشـاِن 

زریـن رساپرده ی کاووس می نشـیند. گیو شـانه های افتـاده ی پهلوان 

را می فشـارد: »تـو برایـم هنـوز هـامن تهمتنـی، رسـتم! و مـن از 

همیـن امـروز غریـو پیـروزی سـپاهیان را می شـنوم.«

رسـتم رو سـوی رساپـرده ی کاووس می کنـد. رسداران به دنبالش 

راه می افتنـد. پهلـوان نگهبانـان را کنـار می زنـد و در برابـر کاووس 

می ایسـتد. کاووس پیـش مـی رود، دسـت رسـتم را می گیـرد و او را 

در کنـار خویـش بـر تخت می نشـاند.

رسـتم به جـام زرینـی کـه کاووس بـه دسـتش می دهـد، خیـره 

می شـود: »جـز بـرادرم زواره، از همه بخواهید ما را تنهـا بگذارند.«

فـرود  رس  یـک  یـک  پهلوانـان  ایـران،  فرمانـروای  فرمـان  بـه 

می آورنـد و از رساپـرده بیـرون می رونـد. کاووس جـام پهلـوان را پر 

می کنـد: »شـنیدم کـه  آن جـوان تـو را در میـدان سـخت بـه سـتوه 

آورده و اینـک از حـال و روز رسـتمی که در برابـرم می بینـم، چنیـن 

بـر می آیـد کـه بایـد آن شـنیده های تلـخ را بـاور کنـم.«

- نخسـتین بـار بـود کـه منی توانسـتم پهلوانـی را از زیـن بلنـد 

کنـم. گویـی بدنـی از پـوالد داشـت و پاهایـش در الـرز کـوه فـرو 

رفتـه بـود. شـاید هـم اهریمِن چشـم هایش، دسـت هایـم را جادو 

کـرده بـود. منی توانـم.
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کاووس شمشـیری گوهـر نشـان را بـر کمـر پهلـوان می بنـدد: 

»نخواسـتم نـزدم بیایی و از بزرگی دشـمن بگویی کـه هنوز همه ی 

رسداران و جنگجویـان ایـران، تـو را چـون نگیـن ایـن شمشـیر در 

میـان می گیرنـد. خواسـتم بیایـی تـا برایـت آرزوی پـروازی بنلد تـر 

و اوجـی دوبـاره کنـم. پـس، از ایـن شمشـیر کیانـی نیرو بگیـر و به 

یـاری کـردگار توانـا امیـدوار بـاش. نگذار خنجـر دیِو هـراس درخت 

امیـدت را بـر انـدازد و تیشـه بـر ریشـه ی ایـن رسزمیـن زند.«

رستم رس فرود می آورد: »درود و بدرود.«

در راه، پهلوان پشـت صخره ای می ایسـتد. دسِت تنها همراهش 

را می کشـد و بـرادرش زواره را بـر زمیـن می نشـاند: »فـردا مـن و 

او دیگـر بـار در برابـر هـم می ایسـتیم. اگـر پیـروِز ایـن میـدان من 

بـودم کـه شـامگاهان بـا هـم جشـنی با شـکوه برپـا می کنیـم و اگر 

نـه، همـه ی آن چـه را کـه اکنـون بـا تـو می گویم بـه یاد بسـپار...«

بـا گـوش می پوشـاند: »نگـو پهلـوان، کـه رسـتم  زواره دسـت 

شکسـت منی شناسـد. نگـو پهلـوان، کـه گوشـی را کـه از مـرِگ تـو 

بشـنود، در خـاک خواهـم کـرد و دشـنه در چشـمی فرو می کنـم که 

بـه متاشـای برخـاک افتـادن تو بنشـیند. و نه تنها من و سـپاهیان، و 

نـه کـوه و دشـت، کـه آسـامن نیز خـوارِی تو را تـاب منـی آورد و بر 

هـر کـس کـه بر تـو شمشـیر کشـد، بـاران سـنگ می بـارد.«

رسـتم رس بـرادر را بـر سـینه اش می گـذارد: »گـوش کن! بـه آواز 

مرغـی کـه در ایـن سـینه زندانی اسـت، خوب گوش کـن و اگر برای 

همیشـه این جسـم خسـته را تنها گذاشـت، بدان که همیشـه چون 

سـایه بـه دنبـال توسـت و خشـنودی اش بـه آرامشـی اسـت کـه تـو 

می کوشـی بـه ایـن رسزمین بـاز گردانی. هرگز کینه ی آنـان را در دل 

مپـروران و به جـای خونخواهـی و لشـکر کشـی بـه زابل بـاز گرد.«

رسـتم رس زواره را بـاال مـی آورد و دانه های اشـک را از چهره اش 
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پـاک می کنـد: »مـن خـود پـا در ایـن راه گذاشـتم و از سـفر ابـدی 

نیـز هراسـی نـدرام کـه اگـر زمانـش فـرا رسـیده باشـد، اسـب مرگ 

هـر کجـا کـه باشـم مرا مـی یابد و سـوارش را بـا خود می بـرد. پس، 

از مرگـم اندوهگیـن مشـو که هرگـز در برابر گردن کشـان رس فرود 

نیـاوردم و جـز در راه آزادی و خشـنودی مردمـان گام بر نداشـتم.«

- کاش مـی ُمـردم و از زبـان تـو چنیـن سـخنانی منی شـنیدم. که 

تـو نـه تنها برادرم، که پاِی رفن و دسـِت رسـیدن و پـِر پروازم بودی 

بی تـو چـون ایـن صخره سـخت و خاموش خواهم شـد.

رسـتم بـرادر را در آغـوش می کشـد تـا اشـک پهلـوان را نبینـد: 

»بـه رودابـه بگـو: زاری مکـن و روی مخـراش کـه مردمان تـا جهان 

برپاسـت از فرزنـدت بـه نیکـی یـاد خواهنـد کرد.«

 



هومـان نیزه در دسـت سـهراب می گـذارد و بارمـان زره خود را 

بـر تـن پهلوان می کند. سـهراب نیزه بـاال می برد: »کاش می دانسـتم 

کـه او کـه در برابـرم می ایسـتد، کیسـت! رسـتم اسـت یـا پهلـوان 

دیگر؟«

مـا،  بـزرگ  بـاد رسور  »پیـروز  فریـاد رس می دهنـد:  سـپاهیان 

سـهراب!«

هومان شـانه ی پهلوان را می فشـارد: »کاش رسـتم باشـد که اگر 

نیـزه ات ایـن بـار بـر سـینه ی او فرود آیـد، نامـت در دو رسزمین بر 

رس زبان هـا خواهـد افتاد.«

سـهراب آن چنـان لـب بـه دنـدان می گـزد کـه خـون از دهانـش 

جـاری می شـود. بارمـان آب در دسـت پهلـوان می ریـزد تـا چهـره 

بشـوید: »از چـه می ترسـی؟ بـه یـاد داشـته بـاش کـه تـو بـا همیـن 

دسـت ها گـرز بـر دسـت او کوبیـدی. از نـام رسـتم هراسـی بـه دل 

راه مـده کـه اگـر او هم در برابرت بایسـتد، از زخـم تیغت در امان 

ماند.« نخواهـد 

بریـده بـاد زبانـی کـه از مرگ رسـتم بگوید و خون بـاد دلی که 

شکسـت او را آرزو کنـد. امـا افسـوس کـه منی توانـم تیـر خشـمم را 

بـر رس ایـن فرومایـگان ببـارم و از مهرم به رسـتم بگویـم که هر دو 

رس سـپرده ی افراسـیاب انـد و تشـنه ی خـون پـدر. پـس ای کـردگار 
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مهربـان! زودتـر از ایـن راز پـرده بردار کـه می ترسـم پهلوانی که به 

نـردش مـی روم و مهـرش ایـن چنیـن در دمل جـای گرفتـه کسـی جز 

رسـتم نباشـد و زبانـم الل، تیغـم تن پاکش را بخراشـد...

سـپاهیان رس بـر خـاک می گذارنـد و سـهراب دسـت نیـاز بـه 

سـوی آسـامن بلنـد می کنـد کـه جـز او همـرازی منی یابـد. پـس بـه 

سـوی میـدان می تـازد و در بیابانـی خشـک و سـوزان بـه دنبال آب 

زندگانـی می گـردد.

و  منی گـذارد  تنهایـش  دم  یـک  خورشـید  می تـازد.  و  می تـازد 

بی امـان تیر هایـی آتشـین بـر رسش می بـارد. سـهراب بـه روزهـای 

کودکـی می اندیشـد، یـاِد آن روزهای خوش در آن آفتاب توان فرسـا 

چـون سـایه سـاِر درختی اسـت سـبز و پرشـاخ و بـرگ؛ روزهایی که 

مـادرش تهمینـه از دالوری هـای پـدر می گفـت، از داسـتان هفـت 

خـان و نـرد رسـتم بـا ارژنـگ دیـو. چشـم می بنـدد و می کوشـد تـا 

رسـتم را آن گونـه کـه مـادر در کودکی بر صفحه ی دلـش نقش زده 

بـود، پیـش چشـم آورد. شـگفت! کـه پـدِر روزهـای کودکـی چـون 

همیـن پهلوانـی بـود کـه بـه نـردش می رفـت، بـه همیـن پیـل تنی 

و بلنـد باالیی.

سـهراب افسـار اسـب را می کشـد. رؤیـای خـوش راه را کوتـاه 

کـرده اسـت. گـرز و زره رسدار ایـران زیر نور خورشـید می درخشـد. 

پهلـوان هنـوز غـرق در اندیشـه ی شـیرین روزهایی پُر امید  اسـت. 

می خنـدد: »شـب چگونـه گذشـت پهلـوان؟ دلت آشـیانه ی جشـنی 

بـا شـکوه بـود یـا گورسـتان تـرس و  انـدوه؟ بی تـاب بـودی تـا فردا 

بـه نـردم آیـی یـا از جنگ بـازم داری؟«

نیـش  او را  بـه چهـره ی سـهراب می نگـرد و نوش خنـد  رسـتم 

خنـدی زشـت می پنـدارد: »شـاد بـودم و اندوهگیـن. شـاد چـون 

چـون  اندوهگیـن  و  می دیـدم  پیـش چشـم  را  امـروزت  شکسـت 

بگریـزی.« چنگـم  از  شـبانه  می ترسـیدم 
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سـهراب بلند تـر می خنـدد: »انـدوه چـرا تـرس بـرای چـه؟ که تو 

از ایـن نـرد باید برسـی، نـه از گریختنم.«

رسـتم شمشـیر می کشـد: »یـزدان را سـپاس کـه ترسـم بی دلیـل 

بـود. پـس زودتـر پیش بیا که سـپاهیانم بی تـاِب بازگشـت من اند و 

می خواهنـد زودتـر جشـنی در خور پیـروزی ام برپـا کنند.«

سـهراب دسـت بـه شمشـیر منی بـرد: »جنـگ را از یـاد بـر. بیـا 

ایـن شمشـیر و آن گـرز را دور اندازیـم و پیـامن ببندیـم کـه هرگـز 

در برابـر هـم نایسـتیم که می ترسـم هامن رسـتم دسـتان باشـی که 

مهـرش از کودکـی در دمل جـای گرفتـه اسـت.«

هیـچ  کـه  چـرا؟!  رسـتم  مهـر  می کنـد.  درنـگ  آنـی  رسـتم 

جنگجویـی مهـر دشـمن را هـر انـدازه هم که بلنـد آوازه باشـد، در 

دل منی پـرورد. پهلـوان گـرد اسـب سـهراب می چرخـد و خـاک بـه 

هـوا می پاشـد. غبـار آن چنـان همـه جـا را گرفتـه که چشـم، چشـم 

را منی بینـد. فریـاد رسـتم در دشـت می پیچـد: »تـو جوانـی و مـن 

کـودک نیسـتم کـه بـا چـرب زبانی هایـت خـام شـوم. چـه شـد کـه 

دیـروز فریـاد جنگـت در همیـن میـدان بـه آسـامن می رسـید؟ چـه 

شـد کـه دیـروز اندیشـه ای جـز مـرگ رسداران ایران در رس نداشـتی 

و امـروز از مهـِر رسـتم می گویـی؟ زود بـاش کـه اگر دیرتر شمشـیر 

کشـی، توفـان خشـمم بـرای همیشـه شـمع وجـودت را خامـوش 

خواهـد کـرد!«

سـهراب خشـمگین شمشـیر می کشـد کـه گفتـار زهرآلود رسـتم 

کنـار  »می خواسـتم  اسـت:  رفتـه  فـرو  دلـش  در  خنجـری  چـون 

نزدیکانـت و در بسـر بیـامری چشـم از دنیـا برگیـری؛ امـا اگر خود 

می خواهـی در دشـت نـرد و بـه دسـت دشـمنت از پـای درآیـی، 

آمـاده ی مـرگ شـو که بایـد تا دیر نشـده تو را به آرزویت برسـانم«

دو سـوار به سـوی هـم می تازند. شمشـیر ها بر هـم می خورند. 
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زمین از سـِم اسـب ها به سـتوه می آید و کوه از نعره ی پهلوانان بر 

خویـش می لـرزد. زره هـا چـاک چـاک می شـوند و اسـب ها از نفس 

افتـاده بـر خـاک می غلتنـد. دو جنگجـو از اسـب پاییـن می جهنـد. 

خنجـر می کشـند، در هـم می آویزنـد و بـر تـن هم زخـم می زنند.

در آسـامن نیـز جنگـی بـزرگ برپاسـت. ابر هـای سـیاه در هـم 

فـرو می رونـد. غرشـی پـی در پـی و سـپس برقـی از دل شکسـته ی 

آسـامن می جهد و دانه های درشـت باران بر رس و روی دو سـپهدار 

می بـارد.

بـوی خـون و خـاک در هم می آمیزد. رسـتم خنجر بـاال می آورد 

و فریـاد می زنـد: »بیچـاره مـادرت کـه چـون فـردا از مرگـت آگاه 

شـود، چـون ایـن آسـامن، سـیاه می پوشـد و فریـاد از دل پـر درد بر 

می آورد.«

سـهراب چون شـیری زخمی نعره می کشد و رسـتم را از زمین بر 

می کَنـد و بـر خـاک می کوبـد: »نـه، دیگـر بـا خیالی آسـوده خونت 

کـه می ترسـیدم  رستمی نیسـتی  آن  تـو  کـه  زمیـن می ریـزم  بـر  را 

خنجرم سـینه اش را بشـکافد.«

سـهراب خنجـر بـر گـردن رسـتم می گـذارد و می خواهـد لبـه ی 

تیـزش را فـرود آورد. تـرس در چشـم های رسـتم مـی دود. دسـت 

سـهراب را چنـگ می زنـد: »دسـت نگـه دار، جـوان!«

- بگـو کـه رسـتم نیسـتی کـه او هرگز بر خـاک منی افتـد و ترس 

در چشـم هایش النـه منی کنـد.

- رسـتم هرگـز بـر خـاک منی افتـد و تـرس در چشـم هایش النـه 

منی کنـد.

سـهراب چشـم در چشـم رسـتم می دوزد: »نه تو رسـتم نیسـتی 

کـه مـن تـرس را در چشـم هایت می بینم.«

دانه هـای بـاران بـر چهـره ی رسـتم می نشـیند: »کاش او را در 



رستم و سهراب

57

جنـگ بـا دیو سـپید دیـده بـودی!«

سهراب رو سوی آسامن می کند: »کاش دیده بودم!«

رستم چشم می بندد: »اگر دیده بودی...«

آذرخشـی دیگـر. سـهراب رس تـکان می دهـد کـه رعـد رؤیایـش 

را بر هـم زده اسـت. پـس دیگـر بـار خنجـر را در دسـت می فشـارد: 

»شـاید تـو دلخوشـی کـه تـا رسم را با گفتـاری بیهوده گـرم می کنی، 

سـپاهیانت بـه فریـادت رسـند و تـو ر ا از مـرگ برهانند. امـا نه، به 

هیـچ کـس امیـد مدار کـه همه در اندیشـه ی جـاِن خویشـند، نه از 

بنـد رهانـدِن تو.«

هراسـی  هـم  صدایـش  در  دیگـر  منی کنـد.  بـاز  چشـم  رسـتم 

نیسـت: »اگـر می خواهـی خونـم را بریـز امـا پیـش از آن بـدان کـه 

اگـر چنیـن کنـی در رسارس ایـران زمیـن نامی ننگیـن از خـود بـر جا 

می گـذاری. در آییـِن مـا اگـر پهلوانـی یـک بـار پشـت دشـمن را بر 

خـاک زنـد، بایـد از خونـش در گـذرد و دیگر بـار خـود را در میدان 

بیازمایـد. پـس اگـر دوبـاره بتوانـد او را  از پای درآورد، پیداسـت که 

او پیـروِز میدان اسـت.«

سـهراب بـه آسـامن می نگـرد کـه ابرهایـش ایـن بـار جامـه ای 

ارغوانـی بـر تـن کرده انـد: »امـروز هـم گذشـت. فـردا در همیـن 

میـدان در برابـرت می ایسـتم کـه می دانـم اگـر هـزاران بـار هـم به 

نـردم آیـی، بازنـده ی ایـن میـدان تویـی. پـس بگـذار نـام مـن بلند  

آوازه تـر شـود و نـام تـو پسـت تر کـه هرچـه بیش تـر پشـتت را بـه 

خـاک رسـانم، در نـگاِه مردمانـت رسافکنده تـر خواهـی شـد.«

سهراب بر می خیزد و می رود، بی آن که به پشت رس بنگرد.

رسـتم نـه پـای رفـن دارد و نـه مانـدن. می خواهد زمیـن دهان 

بـاز کنـد و او را در کام کشـد تـا هیـچ کـس از شکسـِت او بـا خـر 

نشـود و افتادگـی اش را نبینـد. تـا همه بـاز به نامش سـوگند خورند 
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و هم چنـان ایـامن داشـته باشـند کـه رسـتم هرگـز، هرگـز بـر خـاک 

منی افتـد!

 



همـه  ایـن  از  نرسـیدن؛  و  دویـدن  همـه  ایـن  از  خسـته ام 

جسـت و جوی بیهـوده. دسـتی بـر لـب پرتـگاه بـه دنبـال ریسـامن 

نجـات می گـردد امـا تنهـا هـوا را چنـگ می زنـد و هیـچ منی یابـد. 

تنهـا مانـده ام. نـه کسـی دسـت یـاری به سـویم بلنـد می کنـد و نه 

فریادرسـی رساغـم را می گیـرد. رشـته ی امیـدم پـاره می شـود و کاخ 

می ریـزد. فـرو  آرزوهایـم 

سـهراب بی هـدف در دشـت می تـازد و دوبـاره و چنـد بـاره به 

بخـت خویـش دشـنام می گویـد و از رسـِم بـد زمانـه می نالـد که از 

روزگاِر کـج رفتـار سـخت بـه تنگ آمده اسـت.

- رسدار! این جا چه می کنی؟! همه چشم به راهت بودیم.

سـهراب افسـار اسـب را می کشـد و هومـان را می بینـد کـه از 

دور دسـت تـکان می دهـد و بـه سـویش می تـازد.

- گفتـم مبـادا تیـرش آلـوده بـه زهـر باشـد و در راه نقـِش بـر 

زمینـت کنـد.

از  ولـی  مـن  »تـرِس  می نشـیند:  سـهراب  لـب  بـر  زهرخنـدی 

دوسـتان اسـت کـه دشـمن در برابر چشـمم تیر در کـامن می گذارد 

و دوسـت خنجـر از پشـت می زنـد.«

کرکسـی در آسـامن می چرخـد و جیـغ می کشـد. هومـان چشـم 

تنـگ می کنـد: »ایـن بار چگونه خـود را از بندت رهانـد؟ تاریکی را 
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بهانـه کـرد یا تشـنگی ها را؟«

- می خواسـت خود را بار دیگر در میدان بیازماید. منی توانسـت 

باور کند که جوانی به آسـانی پشـتش را به خاک برسـاند.

- بـاز خـام شـدی و گذاشـتی پلنگـی که بـه دام انداختـه بودی، 

از چنگـت بگریـزد؟ ایـن قـدر بـه بخـت خویـش امیـدوار نباشـد. 

اگـر فـردا دشـمن بـر سـینه ات نشـیند، لحظـه ای در فـرود آوردن 

شمشـیرش درنـگ نخواهـد کـرد.

سـهراب چشـم بـه آسـامن مـی دوزد. کـامن می کشـد و تیـر رها 

می کنـد. کرکـس بـر خـاک می افتـد و بـال و پـر می زنـد. پهلـوان 

تیـر را از پایـش بیـرون می کشـد: »می توانسـتم بـا همیـن تیـر او 

را چنـان بـه خـاک دوزم کـه بـرای همیشـه آواز شـومش را از یـاد 

بـرد. امـا پایـش را نشـانه گرفتـم تـا هـم او زنـده مبانـد و هـم تـو 

بـه ایـن چشـم ها و دسـت ها ایـامن بیـاوری. در میـدان هـم چنـان 

می جنگـم کـه دشـمنم بـه ناتوانـی خویـش پـی بـرد، نه آن کـه خود 

را بیازمایـم.«

سـهراب می تـازد و هومـان را پشـت رس می گـذارد. می خواهـد 

تـا فـردا نـه رسداری را ببینـد و نـه سـپاهیانش را که در چشـم همه 

نیرنـگ می بینـد و در واژه های شـان دروغ مـی یابـد. پـس می تـازد؛ 

کـه  منی گـذارد  بر هـم  چشـم  دم  سـپیده  تـا  و  دورتـر  و  دور  تـا 

خواب هایـش پریشـان تر از بیـداری اسـت.

***

شـب چـون یلـدا بلنـد  اسـت و خورشـید شـتابی بـرای برآمـدن 

نـدارد. سـهراب زره می پوشـد و به سـوی میدان می تـازد و هامن جا 

چشـم بـه راه خورشـید مـی مانـد. رسـتم نیز گویـی از درازای شـب 

بـه تنـگ آمـده اسـت کـه در گـرگ و میـِش هـوا پیـش می آیـد و 

در برابـر سـهراب می ایسـتد. دیگـر نـه سـخنی آغـاز می شـود و نـه 
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گفـت و شـنیدی. دو پهلـوان به سـوی هـم می تازند و خـاک به هوا 

می نشـینند  خـاک  در  تیر هـا  و  می شـکنند  شمشـیر ها  می پاشـند. 

و بـاز اسـب ها لـب تشـنه و نفـس بریـده سواران شـان را تنهـا رهـا 

ایـن  نـه  آغـاز می شـود.  تـن  بـه  تـن  نـردی  بـار  می کننـد. دیگـر 

می توانـد آن یکـی را از جـا بـر کَنـد و نـه آن می توانـد ایـن یکـی را 

از پـای در آورد. عـرق از رس و روی شـان می چکـد و فریادشـان در 

کـوه طنیـن می انـدازد.

ناگهـان رسـتم پـروردگار را به نـام می خواند و یک باره سـهراب 

را از جـا می کنـد و بـر زمیـن می کوبـد. پـس بی درنـگ بـر سـینه ی 

او می نشـیند و خنجـر بـر می کشـد. و سـهراب هنـوز رس در گـم 

اسـت و در شـگفت کـه فریـادش دل آسـامن را مـی درد. دسـت بـه 

پهلویـش می بـرد. گرمـای خـون را حس می کنـد. درد سـینه اش را به 

آتـش می کشـد: »ننـگ بـر ایـن روزگار و نفریـن بـر ایـن رسنوشـت 

کـه تـا دم مـرگ مـرا بـه دنبـال دریای پر خروشـی کشـاند کـه همه 

رساب بـود.«

رسـتم مـوی از چهـره ی سـهراب کنار می زنـد: »به روزگار ناسـزا 

مگـو کـه تـو دامـی را کـه مـرگ در این میـدان برایـت گسـرده بود، 

دیـدی و بـا پـای خود بـه سـویش دویدی.«

سـهراب دندان بر هم می فشـارد و فریادش را در سـینه زندانی 

می کنـد: »شـاید گنـاه از مـادرم بـود کـه از کودکی آتش مهـر پدر را 

در دمل برافروخـت... اگـر بـه دنبالـش بـه ایران منی آمـدم، رسانجامم 

چنیـن نبـود امـا تـو هـم بـدان کـه از شـعله های خشـم او در امان 

منی مانـی. کـه اگـر چـون ایـن خـون در زمیـن فـرو روی و یـا چـون 

آن پرنـده بـه آسـامن پنـاه بـری، باز پدرم رسـتم تـو را می یابـد و به 

می رساند.« سـزایت 

زمـان می ایسـتد و زمیـن پیـش چشـم رسـتم سـیاه می شـود. نه 

می شـنود و نـه می بینـد. نفـس راه بـر گلویـش می بنـدد و آسـامن 
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بـر رسش سـنگینی می کنـد. نعـره می زند: »از رسـتم چـه می دانی و 

چـه نشـانی داری؟ کاش نـام ننگینـش از دفر روزگار پاک می شـد و 

امـروز را بـه چشـم منی دیـد کـه او همین رسـوای درمانده ای اسـت 

کـه در برابـرت به خاک نشسـته.«

هایـش،  گیسـوانش، چشـم  اوسـت؟  ایـن  راسـتی  بـه  رسـتم؟! 

را  پهلویـم  کـه  اوسـت  دسـت  ایـن  هایـش؟  دسـت  بازوانـش، 

دریـد؟ مـادرم تهمینـه، کجایـی، بیـا ببیـن نشـانی ها هـامن اسـت 

کـه می گفتـی؟ هـامن کـه می گفتـی در آیینـه ی چشـمش خـود را 

پیـدا می کنـم و در گرمـای آغوشـش مهـر گمشـده ی پـدر را؟ نـه، 

چشـم هایت را ببنـد مـادر تـا روزی چنیـن سـیاه را نبینـی و دسـت 

بـر گوش هایـت بگـذار تـا رسگذشـتی چنیـن تلـخ را نشـنوی. هرگز! 

کـه مـن بیـش از خـود بـر تـو دل می سـوزانم...

سـهراب چشـم بـاز می کنـد و دیگـر بار بـه چشـم های در خون 

نشسـته ی پـدر می نگـرد: »بنـد از جوشـنم بـاز کـن تا نشـانت را بر 

بازویـم ببینی.«

دسـت های رسـتم می لرزنـد. جوشـن را بـاز می کنـد و ُمهـره را 

بـر بـازوی پـر می بیند؛ هـامن مهره ای کـه روزی بـه تهمینه گفت 

اگـر فرزنـد پـر برایـش آورد، آن را بـر بازویـش ببنـدد تـا هرگز یاد 

پـدر را از خـود دور نکند.

بـر  پارچـه ای سـیاه  و آسـامن  زمیـن جامـه ای رسخ می پوشـد 

رس می کشـد. رسـتم زره بـر تـن مـی درد و اشـک از دیـده می بـارد: 

»نفریـن بـر تـو ای دسـت گناهـکار کـه خـون فرزنـدم را بـر زمیـن 

ریختـی! کـور شـو ای چشـم ناسـپاس کـه در فرزنـدم نگریسـتی و 

سـهرابم را نشـناختی! آتـش در تـو افتد ای دل که مهـر پرم نیز تو 

را از کیـن و دشـمنی بـاز نداشـت. خـون گریـه کـن ای چشـم و در 

آتش پشـیامنی بسـوز ای دل که سزاوار شـکنجه ای بی رحامنه تری.«
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سـهراب به سـختی دسـت باال مـی آورد و بر لب پـدر می گذارد. 

رسـتم بوسـه بـر انگشـت های خـون آلـود فرزنـد می زنـد. لب هـای 

چـاک چـاک سـهراب می لرزنـد: »به این دسـت و چشـم ناسـزا مگو 

کـه منی دانـی چـه روز هـا را در آرزوی دیدن شـان شـمردم و چـه 

شـب ها خـواب لحظـه ی دیدار شـان را دیـدم. گنـاه از مـن بـود کـه 

زودتـر از ایـن راز پرده برنداشـتم.«

رسـتم رِس فرزنـد را بـر زانویـش می گـذارد: »تـو بار هـا نامـم را 

پرسـیدی و بارهـا مـرا از جنـگ بازداشـتی، نـه، خـودت را رسزنـش 

مکـن که می توانسـتی با خنجرت سـینه ام را بشـکافی امـا باز مهرت 

تـو را از نـرد بازداشـت. امـا کاش تـو زودتر سـینه ام را می شـکافتی 

کـه بازنـده ی ایـن میـدان منم و از این پـس هر روز هـزار بار مرگم 

را آرزو خواهـم کرد.«

سـهراب هیاهویـی می شـنود. صـدای پای اسـب ها کـه می تازند 

»بازنـده ی  را چنـگ می زنـد:  پـدر  بـازوی  نزدیک تـر می شـوند.  و 

مـار در هـر النـه ای  کـه چـون  اسـت  نیرنـگ  و  ناراسـتی  میـدان 

آشـیانه کنـد، زهـرش را می ریـزد و آشـنا و بیگانـه منی شناسـد. امـا 

مـن بـه مـرگ خویـش خشـنودم کـه اگـر دیـروز دسـتم بـه خـون 

رسـتم آلـوده شـده بـود، هرگز خـود ر ا منی بخشـیدم تو هـم نگذار 

بـازِی رسنوشـت پشـتت را خـم کنـد که  دشـمنان بسـیار مان در دو 

رسزمیـن آرزویـی جـز ایـن ندارنـد.«

رسـتم رس می پرخانـد و گـوش تیـز می کنـد: »سـپاه ایران اسـت 

یا تـوران؟«

پـس از مـن بـا تورانیـان بـه نیکـی رفتـار کـن کـه آن هـا   -

بـه خواسـت مـن پـا در ایـن راه گذاشـتند و از سـپاهیان بخـواه که 

بـه رسزمین شـان بـاز گردنـد. پیـش از  آن هـم هجیـر را کـه اسـیری 

ایرانـی اسـت، آزاد کـن. شـاید اگـر آن روز نامـت را از مـن پنهـان 

منی کـرد، روزگارم امـروز چنیـن نبـود... امـا نـه، گناهـی بـر گـردن 
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او نیسـت کـه گویـی رسنوشـت از پیـش پایانـی تلـخ بـر داسـتان 

زندگـی ام نوشـته بـود.«

گفتـار سـهراب نامتـام مـی مانـد. پهلوان چشـم بر هـم می گذارد 

و از هـوش مـی رود کـه دیگـر دردی چنین جانگاه را تـاب منی آورد.

پرده ای سیاه پدر و پر را از هم دور می کند.

 



رسـتم بـر رخش می نشـیند و می تـازد. سـپاهیان پرچـم پیروزی 

فریـاِد شـادی  را می بیننـد،  پهلـوان  دور  از  و چـون  برافراشـته اند 

رس می دهنـد. رسـتم از رخـش پاییـن می جهـد: »دیگـر در پـِی رزم 

بـا تورانیـان مباشـید. پیکـی بـه سـوی هومـان و بارمـان بفرسـتید و 

بگوییـد بـی رسدار بـه تـوران بـاز گردند.«

رسـتم زانـو می زنـد: گیـو پیش مـی دود: »چـرا چنین پریشـانی؟ 

رسـتم، چه پیـش آمده؟«

خـورده  فـرو  بغـض  و  می گـذارد  خـاک  بـر  پیشـانی  رسـتم 

را می شـکند: »سـپهدار تـوران پـرم بـود و خنجـِر مـن ندانسـته 

دریـد.« را  پهلویـش 

تهمـن چـون شـیری تیـر در پشـت، نعـره می زنـد. پـس خنجـر 

می کشـد و بـر گلـوی خویـش می گـذارد: »تنهـا مـرگ سـزاوار ایـن 

پـدر سـنگدل اسـت؛ هرچنـد که خون رُسخـم هم سـیاهِی این ننگ 

منی شـوید.« را 

زواره خنجـر از دسـت رسـتم می کشـد: »بـرادر! از مـرگ تو چه 

بهـره بـه فرزنـدت می رسـد؟ به جـای افسـوس و دریـغ و اندیشـه ی 

مـرگ خویـش، بـه چـاره بیاندیـش. نوشـداروی کیـکاووس را بـه یاد 

نداری؟«

گیـو شـادمان رسـتم را در آغوش می کشـد: »مرهمـی بهر از آن 
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در جهـان نخواهی یافت.«

بـر  نوشـدارو  »بـا  می نشـیند:  اسـب  بـر  رساسـیمه  گـودرز 

» می گـردم.

پهلوان می تازد و رستم دیگر بار به بالین فرزند می رود.

چشـامنت را بـاز کـن. سـهراب تـاب بیـاور، تنهـا کمی دیگـر! 

بلنـد  کاخ  و  می دهیـم  شکسـت  را  مـرگ  مـا  می رسـد.  نوشـدارو 

آرزوهای مـان را در کنـار هـم می سـازیم: تو، من و مـادرت تهمینه. 

روزهایی روشـن و آفتابی در راهند. ببین: تو بر اسـب نشسـته ای و 

در کنـار مـن می تـازی. بـه زابل می رویـم. پدرم زال و مـادرم رودابه 

تـو را در آغـوش می کشـند. بـا مـرگ بجنـگ و دل آن هـا را شـاد 

کـن. تـو پیـروز می شـوی. تـو پـوزه ی دیـو پلیـِد ناکامـی را بـه خاک 

مـی مالـی. سـهراب! بگـو کـه منی گـذاری دل دشـمنان شـاد شـود؛ 

بگـو کـه دوبـاره چـراغ این دِل سـیاه و ماتـم زده را روشـن می کنی. 

چشـم هایت را بـاز کـن، پـرِک غریـب و خونیـن دل!

رسـتم می نالـد و مـی زارد و رس بـر سـینه ی فرزنـد می گـذارد. 

سـهراب چشـم بـاز منی کنـد اما قلبـش هنـوز آرام در سـینه می تپد.

گیـو بـه سـوی رسـتم مـی دود و فریـاد می زنـد: »شـب تیـره ی 

ناامیـدی بـه پایـان رسـید. ایـن گـودرز اسـت کـه می تـازد و نزدیک 

در  فرزنـدت  زخـم  مرهـم  کـه  بی تابی مکـن  دیگـر  می شـود. 

اوسـت.« دسـت های 

رسـتم جانـی دوبـاره می گیرد. پاهایش بر بال بـاد پرواز می کنند 

و او را به گودرز می رسـانند: »زودتر! نوشدارو کجاست؟«

گـودرز از اسـب پاییـن می جهـد. رس بـه زیـر انداختـه. رسـتم 

فریـاد می زنـد: »کجاسـت نوشـدارو؟ فرزنـدم در دام مرگ دسـت و 

پـا می زنـد و تـو خامـوش ایسـتاده ای؟«

گـودرز افسـار اسـب را می کشـد: »کاووس پسـت تر از آنیسـت 
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کـه گـامن می کـردم. می ترسـید بـه پشـت گرمی فرزنـدت روزی از 

فرمانـش رسپیچـی کنـی یـا در برابـرش بایسـتی. گفـت دیگـر به تو 

نیـازی نیسـت کـه با مرِگ سـهراب، توران نیز اندیشـه ی لشکرکشـی 

بـه خـاک ایـران را برای همیشـه از یـاد خواهـد برد.«

رسـتم بـه چهـره ی رنـگ پریده ی سـهراب خیـره می شـود. دیگر 

نـه اشـک از دیـده می بـارد و نه فریاِد خشـم به آسـامن می رسـاند؛ 

کـه نـه اشـک و نـه فریـاد، مرهـِم درد بی پایانـش نیسـت: »خـود 

نـزد آن سـنگدل مـی روم، در برابـرش زانـو می زنـم و برای نخسـتین 

بـار دسـت نیـاز بـه سـویش دراز می کنـم. شـاید بـه یـاد روزهایـی 

بیفتـد کـه او را از آتـش دشـمن رهانـدم و بـر ایـن پـدر بی پنـاه دل 

بسوزاند.«

پهلوان پیشانی سهراب را می بوسد و بر اسب می نشیند.

راه رستم را می برد، تا دورد و دورتر

 سهراب تنهاست.

پرده ی سـیاه ناگهان از برابر چشـمش کنار می رود و در برابرش 

منایشـی از گذشـته برپـا می شـود. کتـاب رسنوشـت بـرگ بـرگ رنگ 

می گیـرد و او را بـا خـود می بـرد: جنـگ، هجیـر، آتـش و دود، دژ 

سـپید، ژنـده رزم، گردآفرید...

چـون کبوتـری آزاد و سـبک بـال کـه از قفسـی تنـگ و تاریـک 

رهـا شـده باشـد، بـال و پـر می زنـد. از خـودش جدا می شـود و اوج 

می گیـرد. دیگـر نـه خسـته اسـت و نـه درد می کشـد. اینـک کـه به 

مـرگ نزدیـک اسـت، تنهـا کمی دلتنـگ اسـت؛ دلتنـگ نـوازش مادر 

و آغـوش پدر... 

از دور می بینـد: رسـتم می تـازد و سـواری در پـی اش. سـوار راه 

بـر رسـتم می بنـدد و چیـزی می گوید که سـهراب منی شـنود. پهلوان 

زانـو بـر خـاک می زند.
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سـهراب دور می شـود. دیگـر نـه در بنـد خواهـش دل اسـت و 

نـه زندانـِی آرزوهایـی از جنـس خـاک. تنها نگران اسـت؛ نگـران آِه 

سـینه سـوز پـدر و چشـِم بـه در دوختـه ی مادر.

به راه می نگرد. نه می ایستد و نه باز می گردد...

امـا نـه، روزهایـی آفتابـی در راهنـد. مـن بـر اسـب نشسـته ام و 

شـانه بـه شـانه ی پـدر می تـازم. زال و رودابـه از درون مـه بیـرون 

می آینـد. نـه، پـدر! نگـذار ایـن انـدوه پشـتت را خـم کنـد. چشـِم 

امیـد بـه روزی بـدوز کـه آغوش بر هـم می گشـاییم. و آن روز دیگر 

نـه از کینـه و بدبینـی و نیرنـگ نشـانی خواهـد بـود و نـه از جنگ 

و آتـش و خـون؛ نـه رسی در اندیشـه ی زیـاده خواهـی اسـت و نـه 

دلـی در هـوس زر و جـاه.

نـه، پـدر! اندوهگیـن مبـاش کـه آن روز در راه اسـت. روز نـو 

شـدن و زادنـی دوبـاره. و آن روز مـن بـاز صـدای تـو را خواهـم 

شـنید، صدایـی گـرم و پـر شـور کـه در گوشـم زمزمـه می کنـد: »مـا 

کاخ بلنـد آرزوهایـامن را در کنـار هـم می سـازیم.«




