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  مـتـرس
 نـتـی تھمـی، زابلـم کابلـتـرس    

 انـی جھـوانان نامـپھل

  

   

  

شاعر حماسه سرای طوس شاھنامۀ خويش را بيشتر بر يک نقطه استوار نموده و آن عبارت 
گذاشته ولی به » شاھنامه«م کتاب خود را  درست است که فردوسی نا.است» حماسۀ رستم«از 

  .بگوئيم» رستم نامه«يا » پھلوان نامه«حقيقت نزديکتر است اگر آنرا 

شبھه ئی نيست که رستم را بزرگترين، نام آورترين، و شايسته ترين تمام پھلوانان داستانی 
سور و (» امس«و » زال زر« به ن نامی جھان از طرف پدر منسوباين پھلوا. شاھنامه بخوانيم

و از طرف مادر سلسلۀ انساب او به است  .)سام دو برادر از اوLد فريدون در غور بودند
زن آن پادشاه ميباشد و بعد از ينکه » سيندخت«دختر مھراب شاه کابلستان و » رودابه«
  .عاشق يکديگر شدند، ازدواج آنھا صورت گرفت» رودابه«و » زال«

يمان احساس نمود و فرزندش به دنيا نمی آمد، زال زر کنه وقتيکه رودابه عروس زال درد زا
زال که قبل از رخصت . پرورش يافتۀ سيمرغ و قلعۀ بلند البرز کوه بود، حقيقت را گفت- خود

شدن و مراجعت نزد سام چند قطعه شاھپر سيمرغ را گرفته بود، يادش آمد و يکی از آن 
د و نيت داد که چطور بطن مادر را بشگافًسيمرغ فورا حاضر شده ھدا. شاھپرھا را دود کرد

را که » رستم«بعد از مختصر عمليات رستم به دنيا آمد و نام . خودش پس به جايگاه خود رفت
  .معنی دارد وھم به معنی رستن مادرش از درد زايمان بود» درشت پيکر«يعنی » تستھم«ھم 

  

  ستمش نام پسرنھادند ر    بگفتا برستم غم آمد بسر

  

 رستم در کابل متولد شده و در خاندان کابل زمين بزرگ شده و مادرش، رودابه، بدين قرار
» چھل ابدال«و يا در » البرز کوه«زال شوھرش در بلخ آب يا در . دختر پادشاه کابل است

پس رستم جھان . غور را يافت» سپه ساLری«غور پرورش يافته و چون بزرگ شد حيثيت 
لوان نامدار کابل است و کابل عيار پھلوان و زورآورترين پھ» تھمتن«، »روتستخم«پھلوان، 

  .تمام پھلوانان ديار ماست



فت، زال و واج کرد و يک ھفته مراسم جشن و سرور پايان ياچون زال زر با رودابه ازد
پدرش، رودابه و مادرش سيندخت و پدرش مھراب ھمه با خوشی و خوشحالی به ديدن وLيت 

سيستان و زابلستان و کابلستان از وLيات کشور . کت نمودندسيستان مرکز آن نيمروز حر
ه  مملکت يعنی بلخ بامی بودند چنانکو تابع مرکز ھر کدام شاھان محلی داشتندو بودند و ھمه 

در فرمانيکه اسفنديار بغرض گوشمالی و بند ساختن اسفنديار به کناره ھای ھيرمند ميرسد، 
  .رستم برايش به تکرار ميگويد

  

  ز تو بشنوم آنچه فرمود شاه    پيش تو آيم ھمی بی سپاهبه     

  از امروز تا عھد پيشين زمان      پرستيدن شھريار جھان    

  کزان بد سر من ببايد بريد      ترا زين گناھی بيايد پديد    

  خرامان بيايم به نزديک شاه    عنان از عنانت نه پيچم به راه    

  چشم وراببوسم سر و پا و     به پوزش کنم نرم خشم ورا    

  

بدين سان واضح ميگردد که رستم چه در کابل و چه در زابل ھر جا که بوده پھلوان اين ديار 
       .بوده و غير از عظمت شاه و مردم آرزوئی نداشت

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

١٤  

  

  

  م و ـر رستـراب پسـسھ 

 نگانـاه سمـر شـتـنه دخـيـتھم

 نگانـاه سمـان شـمـم مھـرست

  

  

  

زوايای آن سمنگان، باميان و منگان سر راه غوری، خلم و بلخ قرار دارد، مثلثی که در س
  .م قرار دارد از دورۀ قبل التاريخ تا عصر مغول مھمترين خطۀ افغانستان بشمار ميرودُسھزار

رستم از سيستان برآمده راه صفحات شمال . سمنگان در شاخه ھای شمالی ھندوکش واقع است
سپاھيان شاه سمنگان از ورود او آگاه . خسته و مانده در حوالی سمنگان رسيدرا پيش گرفته 

  .شاه از او استقبال خوبی نموده مھمانش نمود. شدند و به شاه خود خبر دادند

. دختر شاه سمنگان با نديمۀ خود وارد خوابگاه او شد و عاشق او گرديد» تھمينه«شب ھنگام 
. ز ين قضيه خوش شد و مسئله مزاوجت صورت گرفتفوری موبدی را حاضر کردند و شاه ا

 به زن خود داد تا اگر دختر بدنيا آورد بر  ئیصبح پيش از اينکه از سمنگان برود مھرۀ قيمتی
  . پيشانيش آويزان کند و اگر پسر بود در بازوی او ببندد

ی بسته از قضا کودک نوزاد پسر بود و سھراب اش نام نھادند و مھرۀ قيمتی را در بازوی و
  .کردند

  

  از ان کين که با او پدر چون بجست     گويم درستسھرابکنون رزم     

  بپيوندم از گفتۀ باستان    ز گفتار دھقان يکی داستان    

  چو شير دژ آگاه نخجير جوی     بنھاد رویتورانشسوی مرز     

  بيابان سراسر پر از گور ديد     رسيدتورانچو نزديکی مرز     

  بيفگند بر دست نخجير چند    رز و کمندبه تير و کمان و به گ    

  

آيد و بدون اينکه مقصدش معلوم باشد، راه صفحات شمال رت سيستان می برستم از ايال
اينجا در . ھندوکش را پيش ميگيرد و از حوالی غوری و دھنه شير وارد وLيت سمنگان ميشود

رستم . ش انداگرد گرداراضی تپه زار ھر طرف که نگاه ميکند نخجير و گور را ميبيند که در
 نخجيری را شکار نموده اسپ خود را به شاخساری بسته و خودش ،که مانده و گرسنه شده بود

اسپ را می بينند، .  سمنگان فراميرسندآنگاه سپاھيان شاه. ه خواب ميرودنزديک بيشه ئی ب



 اسپ را به باLخره. سه نفر ايشان را به لگد ميزند و ميکشد. کوشش ميکنند که آنرا بگيرند
  .در ين وقت رستم از خواب بيدار ميشود. اسطبل شاھی ميبرند

  

   شتافتسمنگانسراسيمه سوی     غمی گشت چون بارگی راه نيافت    

  خبر زو به شاه و بزرگان رسيد       رسيدسمنگانچو نزديک شھر     

  کسی کو بسر برنھاده کkه      پذيره شدندش بزرگان شاه    

  بر او انجمن شد فراوان سپاه      هه بشد پيش او زود شاپياد    

  که يارست با تو نبرد آزمود       چه بودشاه سمنگانبدو گفت     

  ستاده بفرمان و رأ تو ايم      در ين شھر ما نيک خواه تو ايم    

  ز من دور شد بی لگام و فسار       اندرين مرغزاررخشبود گفت     

   استاز آنسو کجا جويباره نی       نشان  پی اسپسمنگانکنون تا     

  بيابی تو پاداش نيکی شناس      ترا باشد از با زجوئی سپاس    

  ز دل بد گمانيش کوتاه ديد       بگفتار او بنگريدرستمچو     

  ام تو گردد سراسر سخنبک      تو مھمان ما باش و تندی مکن    

  و ز انديشه آزاد داريم دل      يک امشب ھمی شاد داريم دل    

  ز انديشه آزاد شدروانش         تھمتن بگفتار او شاد شد    

  شد از مژده دلشاد مھمان اوی      سزا ديد رفتن سوی خان اوی    

   قدح خواستندچينی ترکانز         يکی بزم خرم بياراستند    

  سيه چشم و گلرخ بتان طناز      گسارندۀ باده و رود و ساز    

  بياراست و بنھاد مشک و گkب      سزاوار او جای آرام و خواب    

  غنوده شد از باده و رنج راه      وابگاه ابر خرستمبر آسود     

  

سمنگان يا سمنگان زمين خطه ايست واقع در شمال مملکت، سر راه غوری، دھنه شير و خلم 
اگر بين باميان و دختر نو شيروان و سمنگان يک مثلث رسم کنيم، منطقه ئی بدست می . و بلخ

قطه نظر فرھنگ و آئين و اين مثلث بزرگ از ن. آيد که در يک رأس آن سمنگان واقع ميشود
در آن حدود رونقی » بوادئی«و آئين » مزديسنا«ھنر يکی از نقاط افغانستان است که آئين 

  .بسزا داشت

بودائيان در داخل يک تپه در سمنگان يک . از مراکز مھم بود» زردھشت«سمنگان در عصر 
 کkن بسياری داشت ًدھکده ساخته بودند که اصk سموچ ھا، غرفه ھا، و مجسمه ھای خورد و

 در بيرون تپه مذکور استوپه ئی  از يک. و امروز بقايای آن بصورت تزئينات باقی مانده است
نھم از ، آياد ميشود و باLی آن اطاق کوچکی» توپ رستم«پارچه سنگ تراشيده اند که بنام 

  .سنگ ديده ميشود

م سمنگان واقع ُسان، ککرک و ھزارفندقستان، بامي: در اين مثلث که گفتيم نقاط مھم بودائی مثل
و » ايبک«.  اين جا را از نظر فرھنگ و ھنر بودائی اھميت زياد بخشيده استاست که

مسجد جامع . مقدسی گويد که سمنگان از خلم بزرگتر است. بطرف خلم واقع است» زوب«
ن شھر حمد هللا مستوفی مينويسد که سمنگا. ياقوت نيز از سمنگان و خلم ياد ميکند. دارد

کوچکی است و بطرف شرق آن سه محله است و قلعه مستحکم دارد، آب آن وافر و باغھای 
.  زياد دارد و ميوه ھای آن نھايت شيرين و پر آب است شفتالو وانگور، انجير،. بسيار دارد

 مزارشريف از آن –راه موجودۀ کابل . ھم ياد کرده اند» سمينجان«بعضی از مؤرخين آنرا 
  .ميگذرد



شراب آوردند، گلرخان سيه چشم و نوای رود و ساز . تم مھمانی شاه سمنگان را قبول کردرس
چون رستم خسته شده بود، جای وی را در اندرون . حال ديگری به حاضران مجلس توليد کرد

  .خ پادشاھی معين کردند و بخواب رفتاک

  

  رستم در اطاق خواب

  

   چرخ گردان گذشتشب آھنگ بر    ن تيره شب درگذشتيک بھره زاچو   

  در خوابگه نرم کردند باز      سخن گفته آمد نھفته براز  

  خرامان بيامد ببالين مست      يکی بنده شمعی معنبر بدست  

  چو خورشيد تابان پر از رنگ و بوی      پس بنده اندر يکی ماھروی  

  

  دختر زيبای شاه سمنگان

  

  بباL بکردار سرو بلند      دو ابرو کمان و دو گيسو کمند  

  دو شمشاد عنبر فروش از بھشت      دو برگ گلش سوسن می سرشت  

  فروھشته زو حلقۀ گوشوار      بناگوش تابنده خورشيدوار  

   گھر ورُ به ددھانش مکلل      لبان از طبر زد زبان از شکر  

  تو گفتی ورا زھره آمد رفيق      ستاره نھان کرده زير عقيق  

  ان گشته تنگدھان چون دل عاشق      دو رخ چون عقيق يمانی برنگ  

  تو گفتی که بھره ندارد ز خاک      د بود و تن جان پاکخرروانش   

  و بر جھان آفرين را بخواندبر       شير دل خيره ماندرستماز و   

  

  گفت و شنيد بين آن دو

  

  چه جوئی شب تيره کام تو چيست      بپرسيد از و گفت نام تو چيست  

   دو نيمه ام از غمتو گوئی دل       امتھمينهچنين داد پاسخ که   

  ز پشت ھژبر و پلنگان منم       منمشاه سمنگانيکی دخت   

  چو من زير چرخ کبود اندکيست      بگيتی ز شاھان مرا جفت نيست     

  ز شنيده مراآوانه ھرگز کس       ز پرده برون کس نديده مرا  

  شنيدم ھمی داستانت بسی      بکردار افسانه از ھر کسی  

  نترسی و ھستی چنين تيز چنگ    که از ديو و شير و پلنگ و نھنگ  

  ھر آنگه که گرز تو بيند بجنگ      رد دل شير و چرم پلنگَِدب  

  نيارد به نخجير کردن شتاب      برھنه چو تيغ تو بيند عقاب  

  ز بيم سنان تو خون بارد ابر        نشان کمند تو دارد ھژبر  

  تھمتن سراسر شنيد آن سخن      سخن ھای آن ماه آمد ببن  

  

  ازدواج

  

  ز ھر دانشی نزد او بھره ديد       بدانسان پريچھره ديدتمرسچو   

  بيآمد خرامان بر پھلوان    بر خويش خواندش چو سرو روان  



  بيآيد بخواھد ورا از پدر        بفرمود تا موبدی پر ھنر  

  سخن گفت از پھلوان سپاه      بشد دانشومند نزديک شاه  

  داز آن شادمانی دلش آرمي       رسيدشاه سمنگانخبر چون به   

  بسان يکی سرو آزاد گشت       دلش شاد گشترستمز پيوند   

  بدان سان که بودست آئين و کيش      بدان پھلوان داد آندخت خويش  

  بخوبی بياراست پيمان اوی      بخشنودی و رأی و فرمان اوی  

  ھمه شاد گشتند پير و جوان      چو بسپرد دختر بدان پھلوان  

  ان آفرين خواندندبران پھلو      بشادی ھمه جان بر افشاندند  

  سر بدسگاLن تو کنده باد      که اين ماه نو بر تو فرخنده باد  

  نبود آن شب تيره تا دير باز      چو انباز او گشت با او براز  

  تھمتن بدل مھرش اندر گرفت       که او برگرفترستم بدانست   

  که آن مھره اندر جھان شھره بود      ببازوی رستم يکی مھره بود  

  گرت دختر آيد از روزگار      ش که اينرا بداربود داد گفت  

  به نيک اختر و فال گيتی فروز      بگير و بگيسوی او بر بدوز  

  ببندش ببازو و نشان پدر      و ايدونکه آيد ز دختر پسر  

  به مردی و خوی کريمان بود        بباLی سام نريمان بود  

  نيآيد به تندی بر و آفتاب      فرود آرد از ابر پران عقاب  

  نپيچد سر از جنگ پيل دلير      ازی شمارد ھمی رزم شيربب  

  ھمی گفت از ھر سخن پيش اوی      ھمی بود آنشب بر ماھروی

  بياراست روی زمين را به مھر    چو خورشيد رخشنده شد بر سپھر

  بسی بوسه دادش به چشم و بسر        بپدرود گفتن گرفتش ببر

  ز گشتابا درد و اندوه انبا      پريچھره گريان از و بازگشت

  بپرسيدش از خواب و آرامگاه       آمد گرانمايه شاه رستمبر 

  از و شادمان شد دل تاج بخش    چو اين گفته شد مژده دادش برخش

  ز يزدان نيکی دھش کرد ياد      بيامد بماليد و زين بر نھاد

  کسی را نگفت آنچه ديد و شنيد      و ز آنجا سوی زابلستان کشيد

  يکی کودک آمد چو تابنده ماه      چو نه ماه بگذشت بر تخت شاه

   استنيرم شير است يا سامو يا        استرستمتو گفتی گو پيلتن 

   کردتھمينه سھرابو را نام     چو چندی شد و چھره شاداب کرد

   بودرستم زالبرش چون بر       چو يک ماه شد ھمچو يکسال بود

  به پنجم دل شير مردان گرفت    چو سه ساله شد ساز ميدان گرفت

  ببازی ھمی زرم شان ساختی      ير شيران برون تاختیبه نخج

  که يا رست با او نبرد آزمود    چو ده ساله شد زان زمين کس نبود

  بود گفت گستاخ با من بگوی      بر مادر آمد بپرسيد از اوی

  چگويم چو پرسد کسی از پدر      ز تخم کيم و ز کدامين گھر

  ور پھلوانبترسيد از آن نام       گفت ای جوانتھمينهچو بشنيد 

  بدين شاد باش و تندی مکن      بدو گفت مادر که بشنو سخن

  نيرمی و از سامیز دستان         رستمیتو پور گو پيلتن 

  که تخم تو زان نامور گوھرست      از ايرا سرت ز آسمان برترست

   نيآمد پديدرستمسواری چو       جھان آفرين تا جھان آفريد



  نيلد ز دريای نھنگان بر آر      دل شير دارد تن زنده پيل

  سرش را نياراست گردون بسود       بگيتی نبودسام نريمانچو 

  

آنجا مادر برخاسته سه دانه ياقوت و سه بدره زر را که پدر سھراب فرستاده بود، آورده و پيش 
سھراب گفت مادر نميدانم چرا اين مسئله . فرزندش گذاشت و گفت اين ھم نشانی پدر تو است

 و اL من پھلوان جھانم و دشمنان آريائی را از پا درخواھم آوردرا از من پنھان کردی ح
  .افراسياب را از تخت پايان خواھم افگند

  

  نه گردان جنگی و نام آوران       مانم نه نيکو سرانگودرزنه   

  سر نيزه بگذارم از آفتاب      افراسياببگيرم سر از تخت   

  رنماند بگيتی يکی تاجو       پدر باشد و من پسررستمچو   

  بجنگ اندرون کار شيران کنم       کنمايرانتو را بانوی شھر   

                      

  افراسياب و تشويق سھراب به جنگ

  

ًافراسياب پادشاه تورانی چون از پھلوان نوخيز آريائی و رشادت او آگاه شد فورا در صدد 
  .برآمد تا وی را چسان رام کند و بجنگ پدر که او نمی شناخت اعزام نمايد

  

   کشتی بر آبسھرابکه افگند      د به نزديک افراسيابخبر ش  

   جويد ھمیکاوسکنون رزم       زمين را به نخجير شويد ھمی  

  خوش آمدش خنديد و شادی نمود       اين سخن ھا شنيدافراسيابچو   

  گزيدش ز لشکر بديشان سپرد      ردُده و دو ھزار از دليران گ  

   بگرز گرانکسی گو  گرايد      ز لشکر گزيد از دLور سران  

  رستم زال زر و تھمينهز       سپھدار بشنيده بود اين خبر  

  که در جنگ شيران نجستی زمان      بارمان و چون ھومانسپھبد چو   

   روشن روانسھراببنزديک         برفتند بيدار دل پھلوان  

  ده اسب و ده اشتر به زين و ببار      به پيش اندرون ھديۀ شھريار  

  سر تاج در پايۀ تخت عاج      تاجز پيروزه تخت و ز بيجاده   

  نبشته به نزديک آن ارجمند      يکی نامه با Lبه و دلپسند  

  گزيده يkن از در کار زار       و سيصد ھزارترخان چينیز   

  ابا ھديه و اسب و اشتر ببار      چنين نامه با خلعت شھريار  

  پذيره شدن را ببستش کمر       از ايشان خبربسھرابچو آمد   

  ھمی سوخت ز آباد چيزی نماند       سپاه را براندانايرسوی مرز   

  

 ،دان Lيقُآنگاه دو تن از سپھب. افراسياب دوازده ھزار سپاه از ميان لشکر خود انتخاب نمود
ترخان «برای خود سھراب سه صد ھزار . را در رأس آنھا گماشت» بارمان«و » ھومان«

وزه و بيجاده و طور ھديه با نامه ئی با ده ھا اسپ سواری و باری، با تخت و تاج پير» چينی
مقصدش . پر از Lبه و زاری ھمراه سپھبدان به سھراب فرستاده و او را تشويق به جنگ کرد

کشته ) سھراب(بدست پھلوان جوان ) رستم(اين بود که در ين جنگ يا پھلوان پير و سالخورده 



ھر دو صورت خير توران ميشود يا پھلوان جوان بر دست پھلوان پير نابود ميگردد و در 
  .حاصل ميشود

  

  شود کشته بر دست شير مرد       سالخوردهومگر کان دLور گ  

  از اين پس بسوزد دل نامور      و گر کشته گردد بدست پدر  

  

اين جنگ نبرد توران با . اين است سياست افراسياب که پدر را با پسر به جنگ تشويق ميکند
و ارد و بعد از ارجاسب که از جنگ ھای مذھبی گشتاسب آريانا است که دامنۀ بسيار طوLنی د
تورانی است که با افراسياب دومين ممثل و دومين پادشاه بلخ و به دست اسفنديار کشته شد، 

  . پھلوانان قھرمان ملی ما حتی پدر و پسر را به جنگ وادار ساختکشور ما و

  

  دژ سپيد ھجير، گرد آفريد

  

 kدر دامنه ھای شمال شرقی ھندوکش موقعيت دارد و نگھبان اين ًدژ سپيد قلعۀ استواری محتم
  .قلعه مردی بود بنام ھجير

  

  که با زور دل بود با گرز و تير      ھجيرنگھبان دژ رزم ديده   

  بپوشيد جوشن به کردار شير      ھجيرکار لشکر از چو آگه شد   

   دLور مر او را بديدھجير      چو سھراب نزديک آن دژ رسيد  

  بر آشفت و شمشير کين بر کشيد       جنگ آور او را بديدسھرابچو   

  

  سھراب از او پرسيد که نام تو چيست؟

  

  که زاينده را بر تو بايد گريست      چه مردی و نام و نژاد تو چيست  

  

  :ھجير گفت

  

  ھم اکنون سرت را  از ين بر کنم         دلير سپھبد منمھجير  

  ندر نھان اسرت را کند کرگس      فرستم بنزديک شاه جھان  

  

  :سھراب خنديد

  

  بگوش آمدش تيز بنھاد روی       کين گفتگویسھراببخنديد   

  بن نيزه زد بر ميانش دلير       شيرسھرابسنان باز پس کرد   

  

زينھار . فرود آمده و ميخواست سرش را ببردًفورا از اسپ . سھراب او را بزد و بر زمين افتاد
  .و را بسته و به ھومان فرستادخواست، سھراب او را عفو نموده دست و پای ا

  

  که ساLر آن انجمن گشت کم        گژدھمچو آگاه شد دختر   

  که چون او بجنگ اندرون کس نديد        گرد آفريدکجا نام او بود   



  که شد Lله رنگش بکردار قير      ھجيرچنان ننگش آمد ز کار   

   گرهترک رومیبزد بر سر       نھان کرد گيسو بزير زره  

  کمر بر ميان باد پائی به زير       دژ بکردار شيرفرود آمد از  

  چو رعد خروشان يکی يله کرد      به پيش سپاه اندر آمد چو گرد  

  بخنديد و لب به دندان گزيد       شير اوژن او را بديدسھرابچو   

  بداد خداوند شمشير و زور      چنين گفت کامد دگر باره گور  

  بکردار باديکی ترک چينی       بپوشيد خفتان و بر سر نھاد  

  چو دخت کمند افگن او را بديد      بيآمد دمان پيش گرد آفريد  

  نه بد مرغ را پيش تيرش گذر      کمان را بزه کرد و بگشاد بر  

  چپ و راست جنگ سواران گرفت       بر تير باران گرفتبسھراب  

  برآشفت و تيز اندر آمد بجنگ       و آمدش ننگسھرابنگه کرد   

  ز پيکار خون اندر آمد بجوی      رویسپه بر سر آورد و بنھاد   

  که بر سان آتش بمی بر دميد      ھم آورد را ديد گرد آفريد  

  سمندش برآمد برابر بلند      کمان را بزه بر ببازو فگند  

   را پر از تاب کردنعنان و سنا       کردسھرابسر نيزه را سوی   

  چو بد خواه او چاره جو شد بجنگ       شاه چون پلنگسھراببرآشفت   

  آذر گشسپبيآمد بکردار        بر گرائيد و برگاشت اسپنانع  

  سر نيزه را سوی او کرد زود      چو آشفته شد شير بندی نمود  

  پس پشت خود کردش آنگه ستان      بدست اندرون نيزۀ جان ستان  

  يکی تيغ تيزاز ميان بر کشيد      چو برزين به پيچيد گرد آفريد  

  ر زين و برخاست گردنشست از ب        بزد نيزۀ او بدو نيم کرد  

  بتابيد از و روی و برگاشت زود        به آورد با او بسنده نبود  

  بخشم از جھان روشنائی نبرد      سپھبد عنان اژدھا را سپرد  

  که ديدی مرا روزگار نبرد      بدو گفت زينگونه اکنون بگرد  

  که اين نيست بر تو ز فرخ بلند      بدين بارۀ دژ دل اندر مبند  

  بداند کسی نيزه بر يال من         گوپال منبپا آورد زخم  

  سمند سر افراز بر دژ کشيد        گردآفريدعنان را بپيچد   

  گژدھمبيامد بدرگاه دژ        با او ھمسھرابھمی رفت و   

  تن خسته بسته در دژ کشيد      گردآفريددر دژ گشادند و   

  پر از غم دل و ديده پر خون شدند      در دژ ببستند و غمگين شدند  

  پر از درد بودند برنا و پير      ھجير و گردآفريدزاد از آ  

  ابا نامداران گردان بھم        گژدھمبر دخت آمد ھمی   

  پر از غم بد از تو بر دوده ننگ      بگفتش که ای نيکدل شير زن  

  نيامد ز کار تو بر دوده ننگ    که ھمرزم جستی ھم افسون و رنگ  

  شمن گزندکه ناورد بجانت د      سپاس از خداوند چرخ بلند  

  بباره برآمد سپاه بنگريد        گردآفريدبخنديد بسيار   

   زمينتورانچنين گفت کای گرد       چو سھراب را ديد بر پشت زين  

  ھم از آمدن ھم ز دشت نبرد      چرا رنجه گشتی چنين بازگرد  

  بتاج و به تخت و بماه و به مھر     کای خوب چھرسھراببدو گفت   

  ترا ای ستمگر بدست آورم      مکه اين باره با خاک پست آور  



  ز گفتار ھرزه پشيمان شوی      چو بيچاره گردی و پيچان شوی  

      گردآفريدچو بشنيد گفتار       کجا رفت پيمان که گردی پديد  

   ز پيران نيابند جفتترکانکه       بخنديد و آنگه بافسوس گفت  

  بدين درد و غم کين مکن خويشتن      چنين رفت روزی نبودت زمين  

  بجنبيد و براداشت خود از سرش      د خروشان به تنگ اندرشچو آم  

  درخشان چو خورشيد شد روی       ز بند ذره موی روی شدرھا  

  سر موی او ز در و افسر است       کو دختر استسھراببدانست   

  بر اندر آرند گرداھمانا ب      سواران جنگی بروز نبرد  

   بندبينداخت آمد ميانش به      ز فتراک بکشاد پيچان کمند  

  چرا جنگجويی تو ای ماه روی       من رھائی مجویبدو گفت کز  

  ز چنگم رھائی نيابی مشور        نيامد بدامم بسان تو گور  

  مر آنرا جز اين ھيچ چاره نديد      گردآفريدگشادش رخ آنگاه   

  ميان دليران بکردار شير      بدو روی بنمود و گفت ای دلير  

  رز و شمير و آھنگ مابدين گ      دو لشکر نظاره برين جنگ ما  

  سپاه از تو گردد پر از گفتگوی    کنون من کشاده چنين روی و موی  

  بدينسان با پر اندر آورد گرد      که با دختری او بدشت نبرد  

  کزين رزم بر خويش ننگ آورد      نبايد که چندين درنگ آورد  

  خرد داشتن کار مھتر بود        نھانی بسازيم بھتر بود  

  نبايد بدين آشتی جنگ جست      فرمان تستکنون لشکر و دژ ب  

  جوانی چنان کت مراد و ھواست    دژ و گنج و دژبان سراسر تراست  

  ز خوشاب بگشود عناب را       راسھرابچو رخسار بنمود   

  بباLی او سرو دھقان نکشت      يکی بوستان بود اندر بھشت  

  تو گفتی ھمی بشکند ھر زمان    دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان  

  تو گفتی که درج بk شد دلش      يدار او مبتk شد دلشز د  

  که جز بافرين بزرگان نه       نهترکانھمانا که تو خود ز   

  نداری کسی از پھلوانان ھمال     زور و اين بازو و گفت و يالبدين  

   سپاهتورانکه آورد گردی ز       وليکن چو آگاھی آيد بشاه  

  د ز بد بر سرتندانم چه آم      نمانند يکی زنده از لشکرت  

  ھمی از پلنگان نبايد نھفت      دريغ آيدم کاينچنين يال و سفت  

   کنیتورانرخ نامور سوی       ترا بھتر آيد که فرمان کنی  

  که آسان ھمی دژ بچنگ آمدش       ننگ آمدشسھرابچو بشنيد   

  کجا دژ بدان جای بر پای بود      بزير دژ اندر يکی جای بود  

  بيکبارگی دست بد را بشست      تبتاراج داد آنھمه بوم و رس  

  ز پيکارھا دست کوتاه گشت      چنين گفت کامروز بيگاه گشت  

  نھيم اندرين جای شور نبرد      برآريم شبگير از ين باره گرد  

  سوی جای خود راه را بر گرفت    چو گفت اين عنان را بتابيد و رفت  

  بل ان راه بيراھه شد ناپديد      بزير دژ اندر يکی راه بود  

  برون شد دو ده با او بھم      گژدھمان شب از آنراه دژ ھم  

   گروهتورانميانھا ببستند     چو خورشيد برزد سر از برز کوه  

  يکی بارۀ تيز تگ بر نشست       نيزه بدستسھرابسپھدار   



  نديدند در دشت کس سر فراز        بيامد در دژ گشادند باز  

  ھمسوران دژ دار و گردان ب      گژدھمبه شب رفته بودند   

   را نديدگژدھمبباره درون و        و لشکر بر دژ رسيدسھرابچو   

  گنه کار بودند اگر بيگناه      ھر آنکس که بود اندران جايگاه  

 بجان ھر کسی چاره جوی آمدند      مان ھمه پيش اوی آمدندبفر  

  دلش بھر پيوند او برگزيد       و نديدگرد آفريدھمينست   

  ه شد ماه تابنده از زير ميغک    ھمی گفت از آن پس دريغ ای دريغ  

    

  

  تير عشق

  

  که دھر آنچان صيدی از من ربود      مرا چشم زخمی عجب رو نمود  

  که از بند جست و مرا کرد بند      غريب آھوئی آمدم در کمند  

  دلم را ربود و غمم را فزود      پری چھره ناگھان رو نمود  

  شدم من بداغ غمش مبتk        بناگاه پنھان شد آن رلربا  

  به تيغم بخست و مرا ريخت خون      زھی چشم بندی که آن پر فسون  

  تنم شد اسير شکر پاسخش      مرا تلخ شد زندگی بيرخش  

  که ناگه مرا بست راه سخن      ندانم چه کرد آن فسونگر بمن  

  گر دلبری ھمچو اوینه بينم د    یبه آن رزم و آن روی و آن گفتگو  

  شود سوز دردم زيادز داغش       از آن گفتنش ھر که آرم بياد  

  که دلدار خود را ندانم که کيست      به زاری مرا خود ببايد گريست  

  بمردم نمايد ھمی اشک باز      ولی عشق پنھان نماند که راز  

  اگر چند عاشق بود ز و فنون      غم جان بر آرد خروش از درون  

   رنگسھرابنماند ھيچ بر روی     از اين مھر آن دخت با فر و ھنگ  

    

  ھوماننصيحت 

  

   را ھست خون جگرسھرابکه        بودش خبرھوماناز آن کار   

  که او را پريشانی دادست دست      دلی از فراست بدل نقش بست  

  ز زلف بتی در کمند آمده است      بدام کسی پای بند آمده است  

  ِھوس ميزند راه و پا در گلست    نھان ميکند درد و خونين دل است  

  بگشتند از بادۀ مھر مست      نداند بيھوده دل را ز دست  

  گرفتند و دل را نکردند بند      صد آھوی مشکين بخم کمند  

  نخورد کسی کو بود پھلوان      فريب پری پيکران جوان  

  ز بھر کی گشتی چنين مستمند      تو ای شير دل مھتر ديو بند  

  نه از مھر ماھی ببايد گريست    ھانگيری و سروريست جرستمز   

  قوی سرور امروز ز بر خشک و آب      سيابافراد فرزند ترا خوان  

  چنين دژ به آسانی آمد بچنگ       گرفتيم تنگايرانسر مرز   

  ولی ھست در پيش رنجی تمام      اگر چند اين کار باشد بکام  

  چه کارت به عشق پری پيکران      توئی مرد ميدان اين سروران  



  که فردا نمانی ز مردان جنگ      بدل سرد کن مھر شوخان شنگ  

  گرفتن يکی کار دشواری پيش      ی نو جوان از دليری خويشتوئ  

  وگر نه سر اندر سر دل کنی      اگر يکدمی کار حاصل کنی  

  بلندی پذيرد از آن کار نام      يقين دان که کاری که دارد دوام  

  چرا دست يازی بکار دگر      تو کاری که داری نبردی بسر  

  ر تاج و سريرز شاھان بدست آ      به نيروی مردی جھان را بگير  

  بھر جای خوبان برندت نماز      چو کشور بدست تو آيد فراز  

  که او از زر و زور Lغر بود      کسی خسته مھر دلبر بود  

  پرستش کنندش کھان و مھان    ھر آنکس که شد کامران در جھان  

   يل بر شمردسھرابسراسيمه       چو آمد بدينسان سخن بر نبرد  

  دلش بستۀ بند پيکار شد       بيدار شدسھراباز آن گفت   

  بگفتار خوبت ھزار آفرين      چينبگفت ای سر نامداران   

  کنون با تو نو گشت پيمان من      شد اين گفت تو داروی جان من  

  

قصۀ گردآفريد اگر چه يک داستان افسانوی معلوم ميشود، اما از ھر حکايت واقعی دلچسپتر 
ريچھرۀ باشھامت دLوری يکجا شده اين داستان که در آن عشق وطن و عشق دختر پ. است

. نظير آن با ھمان کيف بار ديگر در ھمان جا دLوری ھای يک دوشيزۀ آريائی را بياد ميدھد
 اولين حکايت تاريخی که )رخشانه (»روشانه«يا » روشنک«اگر خوب دقت شود داستان 

چيز است و نام ھای  قصه يک  اتفاق افتاده است با  ايندر مقابل اسکندر. م. ق327ًتقريبا در 
ھا مانند تمام رويداد ھای آن عوض شده است و به احتمال که در زمان مقدونی واقع شده و بعد 

عين » سھراب و گرد آفريد« احتمال قوی ميرود که داستان .اسکندر نام ھا تغير کرده است
لل سر بفلک اين داستان قراريکه ما می پنداريم در ق. باشد» اسکندر و روشانه«ھمان داستان 

 گذار در تيغ کوه ھا و ته دره ھای ھولناک بوقوع ه ھای دشوار، در جائی که قلکشيدۀ ھندوکش
  .پيوسته باشد

در . با ھم مواجه ميشوند» سفيد دژ«برای قلعه و قلعه نشينان » سھراب و گرد آفريد«در اينجا 
ھندوکش در قلعۀ واقع شده است اسکندر در کوه ھای . م. ق327داستان اصلی که در سال 
  .مواجه ميگردد» رخشانه«با » روشنک«يا » روشانه«سفيد با دخت آريائی بنام 

» ددژ سپي«کسی است که پدرش نگھبان » دختر ھجير«،  »گرد آفريد«در داستان شاھنامه 
دختر زيبای نقابدار » گرد آفريد«د اسير سھراب ميشود و است و بعد از ابراز شجاعت زيا

 ًد ميشود و نقاب از رويش می افتد و سھراب دفعتا مشاھده ميکند که ھم آوردوارد ميدان نبر
  . او دختر نھايت زيبا و قشنگ است]ھم رزم[

ھندوکش به پای کوھی ميرسد اسکندر با سپاه معظم خود در دامنه ھای » روشنک« داستان در
که قلعه نشينان در داخل دژ مستحکم حسودانه وداع ميکنند و سنگ ھای بزرگ را بر اسکندر 

بعد از چندين روز مقابله جنگجوی آريائی نقاب دار وارد ميدان . او لول ميدھندو قوای مھاجم 
خ ميدھد، آخر خنک شديد ر. ميشود و مبارزه می طلبد، اسکندر خودش وارد ميدان ميشود

حلقه ھای زره به نقاب او بند ميشود و نقاب از چھرۀ زيبای او می افتد و اسکندر می بيند که 
حريف او دختر جوان و قشنگ و فداکار آريائی است که به مراتب از برادران رشيد خويش 

  .ميجنگد و مبارزه ميکندخوبتر 



شامگاه ھمان روز بعد از مشاھدۀ يک روز تمام با سھراب ميجنگد و باLخره » گرد آفريد«
دختر ھم آورد خود صلح ميکند و کارھای جنگی را به فردا می با حسن و زيبائی و تھور 

  .اندازد

در داستان اسکندر و روشنک قضيه چنين ختم ميشود که سردار يونانی چون شھامت و زيبائی 
 او پذيرفته ميشود و شنھاد بوی پيشنھاد صلح ميکند و پي،دختر رشيد آريائی را مشاھده ميکند

 و داد و دستور آن عصر آريانا يک زواله نان خشک پخته و آنرا با شمشير بدِاسکندر قرار
حصه تقسيم مينمايد و ھر يکی سھم خود را می بردارد و عشق بر جنگ غلبه نموده و خاتمه 

  .می پذيرد

يک به آرامگاه خود از ھم جدا شدند، ھر » دژ سپيد«در مقابل » سھراب«و » گرد آفريد«
. سھراب پھلوان جوان چھارده سال داشت.  بردرفتند ولی شب ھنگان سھراب را خواب نمی

تير عشق اين دLور فتان به دلش کار کرده و گرد آفريد بدون اينکه به صدای عشق صk و 
  . شب ھنگان با جمعی از زرم آوران قلعه را گذاشته و بصوب نامعلومی ميرود،موافقت دھد

گرد «می آيد، دروازه را باز می بيند و ھر چه می پالد از » دژ سپيد«بح که سھراب مقابل ص
آه ميکشد و پنھانی غصه ميخورد و افسوس ميکند که عجب شکاری را . اثری نمی بيند» آفريد

آخر نزديک است که از عشق اين زيبا رخ ديوانه شود ولی يکی از . رايگان از دست داده است
نام داشت با کلمات موثر به او ميفھماند که پھلوانان جھان دل به » ھومان«رانی که پھلوانان تو

  .گروگان بتان زيبا نميدھند

  

       

  

  

  

    

  

                                                                                                                                                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

 ١٥        
  

  

 رستم و سھراب

 تدارک جنگ بين پدر و پسر

 خويدن رستم، کشته شدن سھراب    

  

   
. پدر و پسر ھر دو مقابل يکديگر آمادگی ميگيرند. اب يکديگر را نمی شناسندرستم و سھر

  . نمی افتد، ھر دو به پھلوانی و کشتی حاضر ميشوندجنگ با سkح کارگر

. ھر دو بھم مصاف دادند. سھراب نوجوانی است پانزده ساله، رستم پھلوانی پير و نبرد ديده
ل ميکند و او را بر زمين ميزند و ميخواھد او را آخر پھلوان جوان بر پھلوان پير غلبه حاص

فردا باز برای کشتی .  فن و حيله خود را از چنگ مرگ نجات ميدھدرستم به چھل. بکشد
  .حاضر ميشوند

در اثر . ًاز قضا سھراب بر زمين خورد و رستم فورا خنجر برکشيده پھلوی وی را شگافت
 سودی ندارد و سھراب جوان و دليرش پيش از ديدن مھره بازوی او، او را ميشناسد ولی گريه

  .رسيدن نوش دارو در ميگذرد و نام او بحيث پھلوان فاتح بر رستم باقی می ماند

  

  ھمی مانده از گفت مادر شگفت      بآوردگه رفت و نيزه گرفت  

  نيزه می ساختند به کوتاه      يکی تنگ ميدان فرو ساختن  

  تش فرو ريختندھمی ز آھن آ      بشمشير ھندی بر آويختند  

  ھمی کوفتند آن بر اين اين برآن      گرفتند از آن پس عمود گران  

  نديدم که آيد بدينسان بجنگ       که ھرگز نھنگرستمبدل گفت   

  يکی سالخورده دگر نو جوان      به زه بر نھادند ھر دو کمان  

  تو گوئی فرو ريخت برگ از درخت      بھم تير باران نمودند سخت  

  ز زين بر کشيد و بيفشرد ران      ز گران گررستمدگر بار   

  بزخم دليران نه ئی پايدار       و گفت ای سوارسھراببخديد   

  بدينسان که نخجير بند پلنگ       بجنگپه شد سبتوران تھمتن  

  تو رو تا چه خواھد جھان آفرين      بگرديم شبگير با تيغ کين  

 

  



  روز ديگر

  

  ر زميننمانم ز گردان يکی ب        بنام خدای جھان آفرين  

  چگونه به جنگ اندر آورد پای       جنگ آزمایسھرابکه امروز   

  ز باL و برزش ھمی کرد ياد       زبان بر کشادسھراب رستمز   

  بدين شير مردی و گردی نديد      که کس در جھان کودکی نارسيد  

  ھمانا که دارد ستبری فزون      دو بازو و رانش چو ران ھيون  

  فشاردم سخت پيوند اویبي        گرفتم دوال کمربند اوی  

  چو ديگر کسانش بخاک افگنم      نمھمی خواستم کش ز زين بر ک  

  که شب سخت تاريک و بی ماه بود      از و باز گشتم که بيگاه بود  

  

  فردا

  

  بکشتی ھمی بايدم چاره کرد       چو فردا بيايد بدشت نبرد  

   به بينيم تا بر که گريد سپاه        بکشتی بگرديم فردا پگاه  

  بکشتی گراييم ما اندکی         تا بگرديم فردا يکیبدان  

  ببينيم تا رای يزدان بچيست      بکوشم ندانم که پيروز کيست  

  

  کشتی

  

  دگر نيمه آرامش و خواب بود       بودسھرابز شب نيمه و گفت   

  سيه زاغ پران فرو برد سر      چو خورشيد رخشان بگسترد پر  

  ای دماننشست از بر اژدھ         بپوشيد ببر بيانتھمتن  

  نھاده ز آھن بسر بر کkه       بيآمد بدان دشت آوردگاه  

  که با من ھمی گرداند نبرد     چنين گفت کان شير مردھومانبه   

  تو گوئی که باشد ز پيوند من      برو کتف و يالش بمانند من  

  بجنبد سرم آورد چھر من      ز پای و رکيبش ھمی مھر من  

   بگيتی کم استهون او نبردکه چ       استرستمگمانی برم من که او   

  شوم خيره رو اندر آرم بروی      نبايد که من با پدر جنگجوی  

  سيه رو روم از سر تيره خاک      ز دادار گردم بسی شرمناک  

  نبايد که رزم آورم با پدر        نباشد اميد سرای دگر  

   سپاهتوران و ايرانکه بر مرز       بشاھان گيتی شوم رو سياه  

  نباشد بھر دو سرا کام من        ام مننگويد به بد يکی ن  

  

  ھومان ميگويد که او رستم نيست

  

   بمن چند باررستم است درسي       که در کارزارھومانبدو گفت   

  چه کرد آن سپھبد به گرز گران      مازندرانشنيدی که در جنگ   

  به آرامگه رفت از تخت و بزم     دل پر ز رزمسھرابجھان جوی   

  سر جنگجويان برآمد ز خواب      ببشبگير چون بر دميد آفتا  



  سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم       خفتان رزمسھراببپوشيد   

  بجنگ اندرون گرزه گاو رنگ      بيآمد خروشان بدان دشت جنگ  

 بپوشيد تن را به ببر بيان       چو شير ژيانرستمو زان سوی   

  

  صلح

  

  تو گفتی که با او بھم نيم شب       بپرسيد خندان دو لبرستمز   

  تو با من بساز و بيارای بزم      بيا تا کسی ديگر آيد به رزم  

  کنی پيش من گوھر خود ياد      ھمانا که داری ز گردان نژاد  

  نگيرم فريب تو زين در مکوش      ز کشتی گرفتن سخن بود دوش  

  بکشتی کمر بسته دارم ميان      نه من کودکم گر تو ھستی جوان  

  ت پند منت جايگيراگر نيس       کای مرد پيرسھراببدو گفت   

  تبرآيد به ھنگام ھوش از سر      بسترتمرا آرزو بد که بر   

  ھشيوار با کبر و جود آمدند      ز اسپان جنگی فرود آمدند  

  ز تن ھا خوی و خون ھمی ريختند      چو شيران بکشتی درآويختند  

  ھمی اين بران آن برين کرد زور      ز شبگير تا سايه گسترد ھور  

  چو شير درنده ز جا دربجست     پيل مست چونسھراببزد دست   

  ز بس زور گفتی زمين بردريد       گرفت و کشيدرستمکمربند   

  

  به زمين زدن

  

  برآوردش از جای و بنھاد پست     درآويخت چون پيل مسترستمبه   

   شير را بر زمينرستمبزد     يکی نعره برزد پر از خشم و کين  

   و روی و دھنپر از خاک چنگال        نشست از بر سينۀ پيلتن  

  زند دست و گور اندر آيد بسر      بکردار شيری که بر گور نر  

  ھمی خواست از تن سرش را بريد      يکی خنجر آبگون برکشيد  

  که اين راز بايد گشاد از نھفت       به آواز گفترستمنگه کرد   

  کمند افگن و گرز و شمشير گير       گفت ای يل شيرگيربسھراب  

  جز اين باشد آرايش دين ما      مادگر گونه تر باشد آئين   

  سر مھتری زير گرد آورد      کسی کو بکشتی نبرد آورد  

  نبرد سرش گرچه باشد بکين      نخستين که پيشش نھد بر زمين  

  به افگندنش نام شير آورد      اگر بار ديگرش زير آورد  

  بدين گونه بر باشد آئين ما      روا باشد ار سر کند ز و جدا  

    

  چاره سازی

  

  بد ز کشتن رھاھمی خواست يا       از چنگ نر اژدھا چارهبدين  

  بداد و نبود آن سخن جايگير      دلير جوان سر بگفتار پير  

  

  :در ين وقت ھومان فرا ميرسد و به سھراب ميگويد



  

  رھا کردی از دست و شد کار خام       که اورده بودی بدامھژبری  

  دست خوارکه دشمن مدار ارچه خر      يکی داستان زد بدين شھريار  

  بسان يکی کوه پوLد گشت       ز چنگ وی آزاد گشترستمچو   

  چو جان رفته گويا بيابد روان      خرامان بشد سوی آب روان  

   ريش آمدشسھرابدل از بيم       چو باز آنچنان کار پيش آمدش  

  کمندی ببازو و کمانی بدست     چون پيل مستسھرابھمی تاخت   

  عجب ماند در وی ھمی بنگريد       چو او را بديدرستمبر آن گونه   

  ز ياد جوانی دلش بردميد       باز آمد او را بديدسھرابچو   

  مر او را بدان فر و آن زور ديد      چو نزديکتر شد بدو بنگريد  

  چرا آمدی باز نزدم دلير    چنين گفت کای رسته از چنگ شير  

  به پيريت بخشيدم ای نامدار      دو بارت امان دادم از کارزار  

  که ای نامور گرد لشکر شکن        داد پاسخ بدو پيلتنچنين   

   آيد بروی تو ای نره شيرچھا        ببينی کزين پير مرد دلير  

  گرفتند ھر دو دوال کھر        بکشتی گرفتن نھادند سر  

  

  کشته شدن سھراب بدست رستم

  

  گرفت افسر و يال جنگی پلنگ       بيازيد چنگرستمغمين گشت   

  زمانه سرآمد نبودش توان      ناخم آورد پشت دLور جو  

  بدانست کو ھم نماند به زير      زدش بر زمين بر بکردار شير  

  بر پور بيدار دل بر دريد      سبک تيغ تيز از ميان بر کشيد  

  ز نيک و بد انديشه کوتاه کرد      به پيچيد از آن پس يکی آه کرد  

  زمانه بدست تو دادم کليد      بدو گفت کين بر من از من رسيد  

  مرا برکشيد و بزوری بکشت    ن بيگناھی که اين کوز پشتتو زي  

  بخاک اندر آمد چنين يال        ببازی بگويند ھمسال من  

  ز مھر اندر آمد روانم بسر      نشان داد مادر مرا از پدر  

  چنين جان بدادم بدين آرزوی      ھمی جستمش تا ببينمش روی  

  نديدم در ين ھيچ روی پدر      دريغا که رنجم نيآمد بسر  

  و يا چون شب اندر سياھی شوی      کنون گر تو در آب ماھی شوی  

  بپری ز روی زمين پاک بر      دگر چون ستاره شوی در سھر  

  چو بيند که خشتست بالين من      بخواھد ھم از تو پدر کين من  

   نشانرستمکسی ھم برد سوی       از آن نامداران گردنکشان  

  کردن ترا خواستارھمی خواست      کشتست و افگنده خوارسھرابکه   

  جھان پيش چشم اندرش تيره گشت     سرش خيره گشترستمچو بشنيد   

  بيفتاد از پای و بيھوش گشت    ھمی بی تن و تاب و پی نوش گشت  

  بدو گفت با ناله و با خروش      بپرسيد از آن پس که آمد بھوش  

  که کم باد نامش ز گردنکشان       نشانرستمبگو تا چه داری ز   

  سامنشيناد بر ماتمم پور        کم بماناد نام منمرستمکه   

  ھمی کند موی و ھمی زد خروش      بزد نعره خونش آمد بجوش  



  بيفتاد ھوش از سرش برپريد       بدينسان بديدسھراب رستمچو   

  بکشتی مرا خيره بر بد خويی       تويیرستمبدو گفت گر زانکه   

  ینجنبيد يک ذره مھرت ز جا      ز ھر گونه بودم ترا رھنمای  

  برھنه ببين اين تن روشنم      کنون بند بگشايم از جوشنم  

  ببين تا چه ديد اين پسر از پدر      ببازوم بر مھرۀ خود نگر  

  بيآيد پر از خون دو رخ مادرم      چو برخواست آواز کوس از درم  

  يکی مھره بر بازوی من ببست      ھمی جانش از رفتنن من بخست  

   و ببين تا کی آيد بکاربدار      مرا گفت کين از پدر يادگار  

  ھمه جامه بر خويشتن بر دريد      چو بگشاد خفتان و آن مھره ديد  

  دلير و ستوده به ھر انجمن      ھمی گفت کی کشته بر دست من  

  سرش پر ز خاک و پر از آبروی    ھمی ريخت خون و ھمی کند موی  

  به آب دو ديده نبايد گريست       کاين بدتريستسھراببدو گفت   

  چنين رفت اين بودنی کار بود    ويشتن کشتن اکنون چه سوداز ين خ  

  تھمتن نيآمد به لشکر ز دشت      چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت  

  که تا اندر آوردگه کار چيست      ز لشکر بيآمد ھشيوار بيست  

   دگر جای بودرستمپر از گرد و     دو اسپ اندر آن دشت بر پای بود  

  يدند گردان در آندشت کينند      گو پيلتن را چو بر پشت زين  

  سر نامداران ھمه گشته شد      چنين بد گمانشان که او کشته شد  

   تھیرستمکه تخت مھی شد ز        تاختند آگھیبکاووس کی  

   با پيلتنسھرابچنين گفت       چو آشوب برخاست از انجمن  

   دگر گونه گشتترکانھمه کار     که اکنون چه روز من اندر گذشت  

  بسی کرده بودم زھر در اميد       نويد بودمبسی روز را داده  

  بگيتی نمانم يکی تاجور        بگفتم اگر زنده بينم پدر  

  که باشد روانم بدست پدر      چه دانستم ای پھلو نامور  

  گرفتار خم کمند منست      در ين دژ دليری به بند منست  

  ھمه بد خيال تو در ديده ام      بسی ز و نشان تو پرسيده ام  

  که من کشته گردم بدست پدر       بود اختر بسرچنينم نوشته  

  از او باز ماند تھی جای اوی      جز آن بود يکسر سخنھای اوی  

  شده Lجرم تيره روز سپيد      چو گشتم ز گفتار او نا اميد  

  به مينو مگر بينمت باز شاد      چو برق آمدم رفتم اکنون چو باد  

  ر ز نمپر آتش دل و ديدگان پ      فروبست دمبرستم ز سختی   

  پر از خون دل لب پر از باد سرد     چو گردرخش رستمنشست از بر   

  دل از کردۀ خويش پر درد و جوش      بيآمد به پيش سپه با خروش  

      دريده ھمه جامه و خسته بر      انگونه ديدند بر خاک سرزچو   

  ترا دل بدينگونه از بھر کيست    به پرسش گرفتند کاين کار چيست  

  گرامی پسر را که آزرده بود    ه خود کرده بود آن شگفتی کتبگفن  

  نماند آن زمان با سپھدار ھوش      ھمه بر گرفتند با او خروش  

  نه دل دارم امروز گويی نه تن      چنين گفت با سرفرازان که من  

  دريده بر و جامه و خسته تن        زواره پياده بر پيلتن  

  زه بيشستانم مکافات ز اندا      پشيمان شدم من ز کردار خويش  



  بگريد بر او چرخ تا جاودان      دريده جگرگاه پور جوان  

  بريده پی و بيخ آن نامور      پسر را بکشتم به پيرانه سر  

  که شمشير کين ماند اندر نيام       پيامھومانفرستاده نزديک   

  نگه کن بر ايشان مگر نغنوی      نگھدار لشکر اکنون تويی  

   بيش از اين جای گفتار نيستھمان    که با تو مرا روزگار پيکار نيست  

  گرد ای گرد روشن روانکه بر      درش را گفت پس ای پھلوانبرا  

  مکن بر کسی ھيچگونه شتاب      تو با او برو تا لب رود آب  

   سخن گفت از پھلوانبھومان      زواره بيآمد ھم اندر زمان  

   را دست بردسھرابکه بنمود        گردھومانبپاسخ چنين گفت   

  که ميداشت راز سپھبد نھان         بيگمان ستيزندۀھجير  

  روانش به بيدانشی بود جفت      نشان پدر جست با او نگفت  

  ببايد مر او را سر از تن بريد      بما اين بد از شومی او رسيد  

  گريبانش بگرفت و زد بر زمين       آمد از دشت کينھجيربه نزد   

  دسرش را ھمی خواست از تن بري      يکی خنجر آبگون بر کشيد  

   از سر مرگ باز استدندھجير      بزرگان بپوزش فراز آمدند  

  نيامد بر خسته پور جوان      چو برگشت از آن جايگه پھلوان  

  مگر کاين غمان بر تو آسان کند      که درمان اين کار درمان کند  

  

  

 نوشدارو خواستن رستم از کاووس

  برای سھراب و ندادن کاووس آنرا

  

  بگويش که ما را چه آمد بسر       برکاوؤسپيامی ز من سوی  

   ھماناد ديررستمدريدم که         بدشنه جگرگاه پور دلير  

  يکی رنجه کن دل به تيمار من      گرت ھيچ ياد است کردار من  

  کجا خسته گان را کند تندرست      از آن نوشدارو که در گنج تست  

  سزد گر فرستی ھم اکنون ز پی      بنزديک من با يکی جام می  

  چو من پيش تخت تو کھتر شود      بخت تو بھتر شودمگر کو به   

   يکسر پيامش بدادبکاوؤس        بيامد سپھبد بکردار باد  

  کرا بيشتر آب نزديک من       کز پيلتنکاوؤسبدو گفت   

  که ھستش بسی نزد من آبروی      نخواھم که او را بد آيد بروی  

  دھم زنده ماند يل پيلتن      وليکن اگر داروی نوش من  

  ھkک آورد بيگمان مر مرا       به نيرو ترارستمکند پست   

   کيستطوسپس که او شھريار است      کيستکاوؤسشنيدی که او گفت   

  نسازيم پاداش او جز به بد      اگر يک زمان ز و بمن بد رسد  

  که سوگند خوردی بتاج و به تخت       برگشته بختسھرابھمان نيز   

  ر پيچان کنمسرت بر سر دا      بدين نيزه ات گفت بيجان کنم  

  بدان فر و برز، بدان يال و شاخ      کجا گنجد اندر جھان فراخ  

  کجا راند او زير فر ھمای      کجا باشد او پيش تختم بپای  

  اگر تاج بخش است و گر رزمخواه      نخواھم به نيکی سوی او نگاه  



  که از تن ببرد سر خويش پست       بدسترستميکی دشنه بگرفت   

  ز مژگان ھمی خون دل ريختند      يختندبزرگان بر او اندر آو  

  به پيش سپه آبرويم ببرد      بدشنام چندی مرا بر شمرد  

  يکی خاک باشد بدست اندرا      چو فرزند او زنده باشد مرا  

  نه مرد بزرگ جھان ديده ای       نشنيده ایسھرابسخنھای   

   را بدارکاوؤس کیکنم زنده        سر ببرم بزارايرانيانکز   

  به پيچند از وی کھان و مھان      نده اندر جھاناگر ماند او ز  

  بگيتی درون نام بد گسترد      کسی دشمن خويش پرورد  

   آمد بکردار دودرستمبر       چو بشنيد گودرز برگشت زود  

  درختيست حنظل ھميشه بھار      بدو گفت خوی بد شھريار  

  ھمان رنج کس را خريدار نيست      به تندی بگيتی و را يار نيست  

  که روشن کنی جان تاريک اوی       بايد به نزديک اویترا رفت  

  يکی جامه آرد برش پر نگار       که تا پيشکاررستمبفرمود   

  بخواباند و آمد بر شھريار      جوان را بر آن جامۀ زرنگار  

  کس آمد پيش او زود آگاه کرد      گو پيلتن سر سوی راه کرد  

  اھد نه کاخ خوھمی از تو تابوت       شد ز ين جھان فراخسھرابکه   

  

  

  غم رستم در مرگ سھراب

  فغان تھمينه

  ھمی زد به سينه ھمی کند مو       خراشيد رورستمچو بشنيد   

  بجای کله خاک بر سر نھاد       چو بادرستمپياد شد از اسب   

  غريوان و گريان و زاری کنان      بزرگان لشکر ھمه ھمچنان  

  انسر افراز و از تخمۀ پھلو      ھمی گفت زاری نبرده جوان  

  نه جوشن نه خود و نه تخت و کkه      نه بيند چو تو نيز خورشيد و ماه  

  که فرزند کشتم به پيران سرا      کرا آمد اين پيش کامد مرا  

  سوی مادر از تخمۀ نامدار         سوارسامنبيرۀ جھاندار   

  جز از خاک تيره مبادم نشست      بريدن دو دستم سزاوار ھست  

  که چون او گوی نامداری نزاد       دادم ببادسھرابکه فرزند   

  بمردی فزون بود و گردان نيو       گيوگرشاسب و سام نريمانز   

  بمردی بدم پيش او کودکی    چو من نيست در گرد کيھان يکی  

  چگونه فرستم کسی را برش      ادرشمچه گويم چو آگه شود   

  چرا روز کردم بر و بر سياه      چگويم چرا کشتمش بيگناه  

  سزاوارم اکنون بگفتار سرد      ين کار کردکدامين پدر اينچن  

  دلير و جوان و خردمند را      بگيتی که کشته است فرزند را  

    چگونه بدان دخت پاک جوان      پدرش آن گرانمايه تر پھلوان  

  بدشنه جگرگاه او بر شگافت       بکينه بر و دست يافترستمکه   

  ندمرا نام بيمھر و بيدين کن       نفرين کنندسامبر ين تخمۀ   

  بدينسال گردد چو سرو بلند      که دانست کاين کودک ارجمند  

  بمن بر کند روز دشمن سياه      بجنگ آيدش رأی و ساز و سپاه  



  کشيدند بر روی پور جوان        بفرمود تا ديبۀ خسروان  

   بھر آمدشيکی تنگ تابوت      ھمی آرزوگاه و شھر آمدش  

  اد رویسوی خيمۀ خويش بنھ      از آن دشت بردند تابوت اوی  

  ھمه لشکرش خاک بر سر زدند      به پرده سرای آتش اندر زدند  

  ھمه تخت پر مايه زرين پلنگ      ھمان خيمه و ديبۀ رنگ رنگ  

  بمردی و گردی گه کارزار      جھان چون تو ديگر نبيند سوار  

  دريغ آن رخ و برز و باLی تو      دريغ آنھمه مردی و رأی تو  

   پر ھنررودابۀن نيز ھما      زال زرنکوھش فراوان کند   

  چو زينسان شود نزد ايشان نشان      چه گويند گردان و گردنکشان  

  که برکندم از باغ سرو سھی      از اين چون بايشان رسد آگھی  

  که دلشان بگفتار خويش آورم      بدين کار پوزش چه پيش آورم  

  به تن جامۀ خسروی کرد چاک    ھمی ريخت خون و ھمی کند خاک  

  به دستی کkه و بديگر کمند      ر چرخ بلندچنين است کردا  

  بخم کمندش ربايد ز کاه      چو شادان نشيند کسی با کkه  

  چو بايد خراميد با ھمرھان      چرا مھر بايد ھمی بر جھان  

  شناسد نه نادان و نه داننده را      نه ھر پادشاه و ھر بنده را  

  چنين گونه گون بازی آرد بسی      جھان سرگذشتست از ھر کسی  

  بچون و چرا سوی او راه نيست    چنان دان کزين گردش آگاه نيست  

  ندانيم فرجام اينکار چيست      بدين رفتن اکنون نبايد گريست  

  بيآمد به نزديک او با سپاه       چون شد خبر نزد شاهسھرابز   

   تا برگ نیکوه البرزکه از       کاوؤس کی چنين گفت رستمبه   

  ايد فگندن بدين خاک مھرنب      ھمی برد خواھد بگردش سپھر  

  سر انجام بر مرگ باشد گذر      يکی زود سازد يکی ديرتر  

  ھمه گوش سوی خردمند کن      دل و جان بدين رفته خرسند کن  

  و گر آتش اندر جھان در زنی      اگر آسمان بر زمين بر زنی  

  روانش کھن دان بديگر سرای      نيابی ھمه رفته را باز جای  

  چنان برز و باL و گوپال اوی      يال اویمن از دور ديدم پر و   

  برين رفته تا چند خواھی گريست    چه سازی و درمان اينکار چيست  

  چو آگاھی از وی بدستان رسيد       کشيدزابلستانپس آنگه سوی   

  برنج و به درد و گداز آمدند       پيش باز آمدندسيستانھمه   

  ن لگامفرود آمد از اسپ زري      سامچو تابوت را ديد دستان   

  دريده ھمه جامه دل کرده ريش       پياده ھمی رفت پيشتھمتن  

  ھمه پيش تابوت بر خاک سر      گشادند گردان سراسر کمر  

  بسر بر فشانده برين سوگ خاک      ھمه رخ کبود و ھمه جامه چاک  

  دريغ آنچنان نامدار دلير      گرفتند تابوت او سر بزير  

   و ز برکرد سرز تابوت زرد       بزاری به پيش پدرتھمتن  

  نزايد چنين، مادر اندر جھان      نشانی شد اندر ميان مھان  

   کردسھرابزبان پر ز گفتار     ھمی گفت و مژگان پر از آب کرد  

  خروشيد و تابوت بنھاد پيش       به ايوان خويشتھمتنچو آمد   

  ز چشمش روان جوی خوناب ديد       ديدسھراب تابوت رودابهچو   



  بزاری بگفت ای شه پھلوان      جوانبدان تنگ تابوت خفته   

  ھمی بر کشيد از جگر آه سرد      بزاری ھمی مويه آغاز کرد  

  نزايد چو تو زورمند دلير      که ای پھلوان زاده بچه شير  

  زمانی ز صندوق سر بر فراز      ھمی گفت زار ای گو سر فراز  

  که ھنگام شادی چه آمدت پيش      بمادر نگوئی ھرگز راز خويش  

  برين خانه مستمندان شدی      ی بزندان شدیبروز جوان  

  چرا بر دريدت بدينسان جگر      نگوئی چه آمدت پيش از پدر  

  ھمی زار بگريست ھر کان شنيد      فغانش ز ايوان به کيوان رسيد  

  دلش پر ز درد و رخش پر ز گرد      بپرده درون رفت با سوگ و درد  

  ن بر کناربباريد از ديده خو       چنان ديد بگريست زاررستمچو   

  که دل را ز شادی گريز آمده است      تو گفتی مگر رستخيز آمده است  

  بياورد پيش مھان دلير       شيرسھرابدگر باره تابوت   

  کفن زو جدا کرد پيش پدر      از آن تخته بر کند و بگشاد سر  

  تو گفتی که از چرخ برخاست دود      تنش را بدان نامداران نمود  

  زن و مرد گشته ھمه بی توان       جوانھر انکس که بودند پير و  

  بابر اندر آمد سر گرد و خاک      مھان جھان جامه کردند چاک  

  غنوده به صندوق در شير نر      ھمه کاخ تابوت بد سر بسر  

  غمين شد ز جنگ اندر آمد بخفت     است با يال و سفتسامتو گفتی که   

  ھویبکردند ھر کس بسر ھای و       چو ديدند آن مردمان روی اوی  

  سر تنگ تابوت را سخت کرد      بپوشيد بازش بديبای زرد  

  ز مشک سيه گردش آگين کنم      ھمی گفت اگر دخمه زرين کنم  

  و گر نه مرا خود جز اين نيست رأی      چو من رفته باشم نماند بجای  

  که ماند از او در جھان رنگ و بوی      چه سازم من اکنون سزاوار اوی  

  جھانی ز زاری ھمه گشت کور      ريکی دخمه کردش چو سم ستو  

  بر و برزده بند زرين ستام      ش از عود خامتتراشيد تابوب  

  که چون کشت فرزند را پھلوان      به گيتی ھمه بر شد اين داستان  

  ھر آنکس که بشنيد غمخوار گشت    جھان سر به سر پر ز تيمار گشت  

  بگرد دلش شادمانی نگشت       برين روز چندی گذشتبرستم  

  که جز آن نميديد ھنجار خويش      خر شکيبائی آورد پيشبه آ  

  بسی داغ بر جان ھر کس نھاد      جھان را بسی ھست زينسان بياد  

  کجا او فريب زمانه خورد      کرا در جھان ھست ھوش و خرد  

   آنچه ديدافراسياببگفت او به        رسيدتوران به ھوماناز آنروی   

   شد کشته بر دشت کينبسھراکه       توران زمينغريو آمد از شھر   

  ھمه جامه بر خويشتن بر دريد       رسيدسمنگانخبر زو به شاه   

  

  

  خبر تھمينه از کشته شدن سھراب

  

  ز تيغ پدر خسته شد و بمرد       گردسھراببه مادر خبر شد که   

  بزاری بر آن کودک نارسيد      خروشيد و جوشيد و جامه دريد  



  آن لعل زيبا تنشدرخشان شد       بزد چنگ و بدريد پيراھنش  

  زمان تا زمان ز و ھمی رفت ھوش      برآورد بانگ و غريو و خروش  

  برآورد باL در آتش فگند      فرو برد ناخن دو ديده بکند  

   پيچيد و از بن بکندتبه انگش      مر آنزلف چون داده کمند  

  زمان تا زمان اندر آمد نگون    روان گشته از روی او جوی خون  

  بدندان ز بازوی خود گوشت کند      بر فگندھمه خاک تيره بسر   

  ھمی موی مشکين به آتش بسوخت      بسر بر فگند آتش و بر فروخت  

  کجايی سر ھشته بخاک و بخون      ھمی گفت کای جان مادر کنون  

  بخاک اندرون آن تن نامدار      غريب و اسير و نژند و نزار  

  بر بيابم خرستم و سھراب ز      دو چشمم به ره بود گفتم مگر  

  

زلفان قشنگ خود را به آتش . تھمينه مادر سھراب از ين پيش آمد جانکاه خيلی نارامی ميکند
می افگند، بازو ھای خود را به دندان ميگزد و به  ناخن سر و روی خود را پر خون ميکند و 
ھميشه چشم براه بود که رستم و سھراب، شوھر دلير و پسرش کی می آيند و کی خبری از آن 
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  بگشتی بگرد جھان اندرون       گمانم چنان بود گفتم کنون  

  کنون بآمدن تيز بشتافتی      فتیرا ھمی جستی و ياپدر   

   به خنجر دريدت جگررستمکه       چه دانستم ای پور کايد خبر  

  از آن برز و باL و بازوی تو      دريغش نيآمد از آن روی تو  

   به برنده تيغرستمکه ببريد       از آن گردگاھش نيآمد دريغ  

  برخشنده روز و شبان دراز      بپرورده بودم تنش را بناز  

  کفن بر تن پاک او خرقه گشت    کنون آن بخون اندرون غرقه گشت  

  که خواھد بودن مر مرا غمگسار      کنون من کرا گيرم اندر کنار  

  کرا خوانم اکنون بجای تو پيش      کرا گويم اين درد و تيمار خويش  

  بخاک اندرون مانده از کاخ و باغ      دريغا تن و جان و چشم و چراغ  

  بجای پدر گورت آمد براه      پدر جستی ای گرد لشکر پناه  

  بخفتی بخاک اندرون زار و خوار      از اميد نوميد گشتی تو زار  

  جگرگاه سيمين تو بر دريد      از آن پيش کو دشنه را بر کشيد  

  ندادی بر و بر نکرديش ياد      چرا آن نشانی که مادرت داد  

  ز بھر چه نامد ھمی باورت      نشان داده بد از پدر مادرت  

  پر از درد و تيمار و رنج و زھير      کنون مادرت ماند بی تو اسير  

  که گشتی به گردان گيتی سمر      چرا نامدم با تو اندر سفر   

  ترا با من ای پور بنواختی       از دور بشناختیرستممرا   

  نکردی جگرگاھت ای پور باز       تيغ آن سر فرازبينداختی  

  ھمی زد کف دست بر خوبروی    ھمی گفت و ميخسب و ميکند موی  

  بخنجر جگرگاه تو پاره گشت      ھمی گفت مادرت بيچاره گشت  

  کز آن گريه در خون ھمی گشت غرق      ز ھر سو برو انجمن گشت خلق  

  ر ژاله کردھمه خلق را چشم پ      ز بس کو ھمی شيون و ناله کرد  

  ھمه خلق را دل بر و بر بخست      بدين گونه بيھش بيفتاد و پست  



  تو گفتی ھمی خونش افسرده گشت      بيفتاد بر خاک چون مرده گشت  

  بر آن پور گسته سگالش گرفت      بھوش آمد و باز نالش گرفت  

   راسھراببه پيش آوريد اسپ       ز خون او ھميکرد لعل آب را  

  بمانده جھانی بدو درشگفت      درگرفتسر اسپ او را به بر   

  ز خون زير سمش ھمی راند جوی    گھی بوسه زد بر سرش گه به روی  

  ھمی روی ماليد بر سم و نعل       خاک را کرد لعلهز خون مژ  

  گرفتش چو فرزند اندر کنار        بياورد آن جامۀ شاھوار  

  ھمان نيزه و تيغ و گرز گران      بياورد خفتان و درع و کمان  

  ھمی ياد کرد آن بر و برز را       بر ھمی زد گران گرز رابسر  

  ھميگفت کای شير پرخاشجوی      بياورد آن جوشن و خود اوی  

  لگام و سپر را ھمی زد بسر      بياورد زين و لگام و سپر  

  به پيش خود اندر فگندش دراز        کمندش بياورد ھفتاد ياز  

  ه بريدفش و دم اسپش ز نيم       را بر کشيدسھرابھمی تيغ   

  زر و سيم و اسپان آراسته      بدرويش داد اين ھمه خواسته  

  ز باL درآورد و پستش فگند      در کاخ بر بست و تختش بکند  

  از آن بزمگه رفته بودش برزم      فرو ھشت جائی که بد جای بزم  

  ز کاخ و رواقش برآورد خاک      در خانه ھا را سيه کرد پاک  

   نيلگون غرق گشته بخونھمان        بپوشيد پس جامۀ نيلگون  

   سالی بزيستسھرابپس از مرگ     به روز و به شب مويه کرد و گريست  

   گردسھرابروانش بشد سوی       سر انجام ھم در غم او بمرد  

  بدان رنج عمر تو گردد بباد      در بسته را کس نداند گشاد  

 سپنجی نباشد بسی سودمند      دل اندر سرای سپنجی مبند  


