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 پیشگفتار

است. در جلد یک این رمان که اکنون در دست  یایراناکسیر سیمرغ رمانی فانتزی و 
 ات نمایندکاوند و تالش میرا می ایرانیهای های داستان اسطورهشماست، شخصیت

ان کودک و نوجو هاکه آن چند هر. بندندرا دریابند و در زندگیشان به کاراسطوره هر پیام
عمیق است و هر گروه سنی که به داستان های وهستند اما محتوای داستان ساده 

خواهد شد و در  آن درگیر روایت  با شروع به خواندن داستان مند باشدفانتزی عالقه
 های ایرانی آشنا می شود. سطورهحین این روایت با ا

زندم و بدیهی است که در میان است برای تولد هشت سالگی فر ایاین داستان هدیه
 ،به فرزندم انتقال دهم داشتمام آنچه را که به عنوان یک پدر دوست سطور سعی کرده

بیان شده در  اساسی برخی از مفاهیمکه در این پیشگفتار به مفید باشد  بیان کنم. شاید
 ،طول داستان اشاره کنم تا شاید به خوانندگان در تصمیم گیری برای خواندن این کتاب

خواهند این کتاب را در اختیار فرزندانشان قرار به خصوص مادران و پدرانی که می
 یاری رسانم.  دهند،

دیگران در این داستان اهمیت تحقیق، تفکر و مشورت و همچنین احترام به عقاید 
با داشتن چنین رویکردی به یافتن حقیقت،  بیشتر از خود حقیقت نشان داده شده است.

لذا در کمتر جای  یابد.یات و اقداماتمان اهمیت ممها در برابر تصمیمسئولیت ما انسان
و همه چیز در  بیان گشته استاین داستان برای مفهومی نظر قطعی و غیر قابل تغییر 

خواننده شخصیت های داستان و همچنین . بدینگونه به شودیبستر گفتگو طرح م
را به صورت یک اصل غیر قابل تردید اجتماعی تا مفاهیم مختلف  دشوکمک می

ضوع موتر نسبت به یک ی جدید و عمیقننگرند و بتوانند با تفکر و تحقیق بیشتر فهم
شود و ن تقویت میتفکر انتقادیشا های داستانکه شخصیت از این رو است .پیدا کنند

بر خوانندگان آن به خصوص خوانندگان نوجوان نیز من امیدوارم که چنین تاثیری 
. در طول این داستان بارها و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اهمیت گذارد
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ها در نقاط عطف داستان و اخالقی اشاره شده است و شخصیت گیری عقالنیتصمیم
 اساس پیروینه بر شجاعتشان  عملکرد و گیرند وقرار میدر موقعیت تصمیم گیری 

در انجام اقدام عقالنی و  ، بلکههای دینی و یا باورهای عمومیآموزه ازکورکورانه 
  شود.سنجیده میاخالقی 

در نگارش داستان از قلم نیاندازم و اجازه سعی نمودم  ، مفهومی است کهنیز تعادل
هرچند که این  بازگو شوند. برای نمونهخود دیده و طی های افرادیدگاه ازندهم مفاهیم 

اما به هیچ وجه قرار نیست مروج  ،های ایرانی استداستان در رابطه با ایران و اسطوره
همچون برتری نژادی ما ایرانیان می پردازند  واهی به تفکراتی تی کهسعقاید ناسیونالی

. توجه به باشد ،نمایندرا بنیان می ستیزیگانگی و دگر، بیو یا در راه اهداف سیاسی خود
های تاریخ ایران و اقوام و فرهنگهمچنین )و  این مرز و بوم هایکشور ایران و اسطوره

قوای محرکی است فقط و فقط  ایرانی که مورد بحث جلدهای بعدی این داستان است( 
آورد تا بتوانیم با می گرد همکه ما را با هر مرام و مسلک و اعتقادی که هستیم به دور 

مان تالش کنیم. ساختنی که نه بازگشت به نازنین در بازسازی کشور ،وحدت و اتحاد
طلب  و نه جایگاهی واال برایمان به صرف ایرانی بودنمان دهدمیگذشته را هدف قرار 

شخصیتی که افکار عرب ستیزانه دارد در این داستان نماید. به همین دلیل است که می
اما تعصباتش در سرتاسر داستان به نقد کشیده می شود. ،انسان بدی نیست هر چند که  

نگارنده هیچ گونه تحصیالت آکادمیک و یا باید عنوان نمایم که  ن مقدمهاایدر پ
ها نداشته و اطالعات منعکس شده در داستان مطالعات تخصصی در رابطه با اسطوره

عالقه در ذهن نقش بسته است و یا  ی اطالعات عمومی دارد که از سرجنبهیا بیشتر 
لذا وامدار تمامی  .نمودم اشارهها در متن داستان به اکثر آن برگرفته از منابعی است که

ی آثارشان به اطالعات و محققین و نویسندگان و هنرمندانی هستم که با مطالعه
به صورت  ی رادر این میان مطالب مفاهیم استفاده شده در این داستان دست یافتم.

منابع آن را ذکر نمایم. این دو متن که الزم است  ماهکردنقل  در متن داستان مستقیم
، آن تغییراتیکه به غیر از معدود  ندو پرمغز و برخوردار از ادیباتی زیبا بود آنقدر سلیس
جلوگیری از خسته کننده شدن متن برای مخاطب کودک و نوجوان،  هم به منظور
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خود از خواندن  گرامی دوست داشتم خوانندگان چراکه ،دست نبردمتن اصلی مدر  بیشتر
لذت ببرند. این دو متن یکی مربوط به داستان آرش کمانگیر است که از کانال  هاآن

دیگری متون مربوط به داستان زال تا هفت تلگرامی آقای کامیار فرهانی برگرفتم و 
و از سایت است   یار شاطر تهیه شدهاحسان اهلل استاد به همترستم است که  خوان

ام.د ادبیات ایران دریافت نمودهبنیا  

بیش از آنکه بتوانم در این پیشگفتار کوتاه منویات قلبیم را بازگو نمایم مدیون همراهی 
های مختلف آن را خواندند و من عزیزانی هستم که در طول نگارش این داستان قسمت

هنمایی نمودند. ی کار تشویق و رارا برای ادامه  
 به امید روزهای خوش

 کامران قیصر
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 عزیزم، فارِس
 تولدت مبارک. 

 ها.ی کهکشانی همهدوستت داریم به اندازه

 از طرف من و مامان مشکات نازنین.

 بابا کامران
 ۷۹زمستان 
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 پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر

ر زده بود. با اینکه دیبیدار شد. خیلی هیجاناز خواب  فارِسهنوز هوا روشن نشده بود که 
سرحال از جایش بلند شد و از اتاقش بیرون آمد. دست و صورتش را  ،به خواب رفته بود

 کم روشنهوا داشت کم ،ه بیرون را نگاه کردشست و به آشپزخانه رفت. از پنجره ک
شد. هنوز خیلی وقت داشت تا به مدرسه برود. دوست داشت مادرش را بیدار کند ولی می

را  . کتریتا با سر و صدا کردن مادرش را بیدار کند کرد . در عوض سعیخجالت کشید
ورد و روی آروی گاز گذاشت. گاز را روشن کرد و از یخچال پنیر را در  کرد و از آب پر

ا اش رمد.  به اتاقش رفت و کیف مدرسهتقی ازش در آکرد و صدای  رهامیز آشپزخانه 
جمع کرد و روی تختش را کشید. بعد دوباره بیرون آمد و از الی در به اتاق مادرش 

ست. نه نشاسرک کشید. هنوز خواب بود. خیلی تو ذوقش خورد. رفت و پشت میز آشپزخ
روی میز  ت و سرش راکتری به جوش آمده بود، خاموشش کرد و باز پشت میز نشس

 فارِسصورت  مریمهایش حس کرد. های مادرش را روی شانهدست آن گذاشت که یک
 را بوسید و گفت تولدت مبارک پسر عزیزم. 

در آغوش گرفت. بعد به صورت مادرش سفت از خوشحالی از جا پرید و مادرش را  فارِس
 ؟دیشحاال بهم مینگاه کرد و گفت: 

 عجله نکن اینقدر -

شد دیگه. خودت گفتی باید صبر کنم تا ده سالم تموم بشه.  مامان! ده سالم -
 .دونی چند ساله که صبر کردم. قول دادی بهممی

 کنی هم نیست.م هم هستم ولی اینجوری که فکر میدونم. سر قولمی -

ی یعنی چ. با دلخوری گفت: ش را گرفتیدوباره اخماش تو هم رفت و بغض گلو فارِس
 .شه؟ من این همه صبر کردمجوری میشه. پس چه اینجوری نمی



9 
 

ی هست چیز مهم اکه پدرت برات چی گذاشته ولی حتم مطمئن نیستمببین منم  -
که تاکید کرده تا پایان ده سالگی باید صبر کنی. ممکنه فکرت رو مشغول کنه 

 و االن موقعیت مناسبی نیست که بهت بدم.

 ست؟مناسبی نیست. پس کی موقعیتش ه مامان یعنی چی موقعیت -

 گردی...ری مدرسه. برمی االن می -

 ؟برگشتم بهم میدیش -

درسه. برگردی باید کارامون رو بکنیم که ری ماالن می نه گوش کن یه دقیقه. -
 .شنبه استدمش. فردا هم پنجن داریم. مهمونا که رفتن بهت میغروب مهمو

 زاری.بتونی هر چه قدر الزم بود وقت براش میالزم نیست زود بخوابی. اونوقت 

 قول؟ -

من الزم نیست به شما قول بدم. من به بابات قول دادم که این امانت رو تا  -
امروز برات نگه دارم و سر قولم هستم. حاال زود باش صبحونتو بخور دیر نرسی 

 مدرسه.

و  کردشد اخم میدوست نداشت ناراحتیشو کسی ببینه و هر وقت که ناراحت میمریم 
 دوشتا حرف از پدرش می همیشه ولی متوجه شده بود کهس فارِکرد. اخالقی مییه کم بد

 دهکه احساساتی ش دتا کسی نفهم دزنمی او تشر به کو بعد ی ودشمادرش غمگین می
 کیا میان امشب؟ پرسید: همین سریع موضوع را عوض کرد. برای. است

 ریخت گفت:که داشت چایی می مریم

هم  فارانآفرید گفتن که میاد. به مامان بزرگ، بابابزرگت میان، مامان بهمامان -
... دیگه ... خاله مینا هم گفته اگر کارش طول نکشه  گفتم که خانوادگی بیان

 .میاد

 .خدا کنه بیاد -

 .زنم یه نفر دیگه هم بیادفکر کنم بیاد. حدس می -

 کی؟ -
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 بینی.حاال اگه بیاد خودت می -

 پرایزه؟رسو -

 دونم. بستگی به خودت داره.نمی -

د و پنیر را تو دهنش جا کرده بو نگیج شده بود. همینطوری که یک لقمه بزرگ نا فارِس
 زنی. بگو کی ممکنه بیاد.چرا مشکوک حرف میمامان امروز  گفت:

بینیش. اگر هم نیاد که هیچ چی. االن هم بدو گفتم که اگر بیاد خودت می -
 .شه بچهرسه معطل مییم فارانساعت هفت شد. 

 چاییشو سر کشید و بعد با خنده گفت:لیوان  فارِس

 شه سرپا وایسه.اشکال نداره واسش خوبه معطلی. یه کم الغر می -

 ببینم.  پاشو. پاشو زود باش -

و اذیت ر فارانفارس! نبینم یه وقت  :ش کردیصدا مریمفارس به سمت اتاقش رفت که 
ها پرتواگه دوستشی به جای گفتن این چرت کنیا. اونا خیلی به ما محبت دارن، تو هم

 . که اضافه وزن نداشته باشهکمکش کن 

 باشه. -

راستی مامان! کیک هم و گفت:  آمد مریمآماده شده بود و برای خداحافظی پیش  فارِس
 خری؟می

 .خرهگ گفته میربابابز -

 .شه بگی شکالتی بخرهمی ...هوم، -

 !ا، زشته -

 .ل کردغگرفت. مادرش را باش از حرف خودش خنده فارِس

 خداحافظ مامان -
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 .خداحافظ. مواظب خودت باش. تولدت هم مبارک باشه -

 او به که در آن لقمه و سیب و کمی کشمش و مغز گردو بود را بعد ظرف تغذیه فارس
 ظرف را در کیفش گذاشت و از در بیرون رفت. فارِسداد. 

ا خواهر کوچکترش روشا به سمتش را دید که داشت ب فارانتا از در آپارتمان بیرون آمد 
کالس هفتم. تا به هم  بارانروشا کالس دوم بود و  .دو تا خواهر داشت فارانآمد. می

 ؟وردی مدرسهآاینو واسه چی  فارس گفت: رسیدند

ما من با شهم این نه و روشا خانم. بعد  دهن باز کند روشا جواب داد: فارانقبل از اینکه 
 د منو برسونید مدرسم. در ضمن تولدت هم مبارک.یا با من میانمیام. شمجایی 

 دونه تولدمه؟این... ببخشید روشا از کجا می پرسید: فاراناز  فارِس

خاله مریم زنگ زده به مامانم امشب  حرفی بزند روشا جواب داد: فارانباز قبل از اینکه 
 برن برات هدیه بخرن. بارانم با دعوتمون کرده خونتون. بعد از ظهر هم قراره مامان

 فت. یاد هدیه پدرش افتاد که قراراز قسمت هدیش خوشش اومد و دیگه چیزی نگ فارِس
 .و روشا به راه افتاد و در افکار خودش غرق شد فاران. پشت سر به دستش برسد شببود 

چه  رودباز این دنیا پدرش قبل از اینکه  دو بفهم خیلی دوست داشت که زودتر شب شود
اوش کرده بود. های مادرش هم بیشتر کنجک؟ حرفاست ش هدیه گذاشتهیبرا چیزی

 شدازم داشته بش الیوقت زیادی برا د که ممکن بودنست باشاتومی چهمگر یک هدیه 
به تولدش بیاد؟ در همین افکار بود که  آنروزممکن بود  چه کسیکه ر این و سوال دیگ

 پزه؟چی میمامانت شام  ازش پرسید: فاران

 دونم ، چیزی بهم نگفت.نمی -

 کیک چی؟ کیک هم دارید؟ -

 اوهوم. -

 شکالتی؟ -

 امیدوارم -
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شنگ بشه بونیم قسمن از تولدم یه مقدار کاغذ کشی دارم بیارم تو خونتون بچ روشا گفت:
 ؟تولدت

 .نه ممنون. بزار واسه تولد خودت برای سال دیگهجواب داد:  فارِس

 .شهنه میارم قشنگ می -

 مرسی. دخترونه است این کارا. من االن ده سالم شده.نه  -

کنه آدم صد سالش هم باشه بازم کاغذ کشی واسه تولد چه فرقی می !سلیقهبی -
 قشنگه.

گه خوب دی شد. روشا گفت:شون دیده میهمدرس به مدرسه روشا نزدیک شده بودند و درِ
 .خواد بیاین دیگهبقیشو خودم بلدم. نمی

هم سرش را به عالمت تایید تکان داد و به  فارانیه چیزی گفت و  فارانبعد در گوش 
 چی گفت ؟ سمت مدرسه رفت. فارس پرسید:

فکر  .. راستیگه همینجا وایسیم تا بره داخل مدرسه بعد بریم.هیچ چی بابا، می -
 کنی امروز معلم جدید میاد؟می

ارند. دو روز است معلم ندته بود فتولد و هدیه پدرش بود که یادش ر اینقدر به فکر فارِس
گر ولی خانم ربیعی دی گذشته استند روزی بیشتر نیست از شروع سال با اینکه چ

 معلمشان باشد. قرار بود امروز معلم جدیدی برایشان بیاید.توانست نمی

*** 

ساله در وسط کالس ایستاده و به  ۰۴وقتی وارد کالس شدند دیدند که یک آقایی حدود 
. این اولین باری بود که فارس معلم مرد داشت. زندلبخند می دندشمیها که وارد هبچ

کرد. آقای معلم ماژیک را برداشت و بدون اینکه حرفی بزند کمی احساس ناراحتی می
نقاشیم خوب  من اصال شروع کرد به نقاشی کردن. و بعد رو به بچه ها کرد و گفت:
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ن محروم کنم. اینی که پای تخته که خودم رو از نقاشی کرد شهنیست ولی دلیل نمی
 امسال معلم شما هستم.می بینید اسم من هست و من خیلی خوشحالم که 

دست  ررنده در دوچند تکه ابر داشت و چند پکه  آقای معلم روی تخته نقاشی یک آسمان
شنا بود که برای فارس آیک کوه آتشفشانی هم در نقاشی  کشیده بود.، کردندپرواز می

یعنی آقا اسمتون کالغ و ابر و   آمد. مسعود کرمی از انتهای کالس گفت:به نظر می
 کوهه؟

شتر تونید بیینه پسر جان کالغ و ابر تو اسمم نیست ولی روی قسمت کوه م -
 کار کنید

 ؟آسمون رو کشیدید آقا گفت: فاران

 تونی حدس بزنی؟اوهوم. حاال اسمم رو می -

 داد زد: ،باشدانگار که یک دفعه یادش افتاده  فارِس

 .کوه دماونده ،آقا دماوند. این کوه -

دی هست. سپهر به معنی آسمان هست و . اسم من سپهر دماونآفرین پسر جان -
سم ا... حاال نوبت شماست که هر کدوم بینید.تو نقاشی می کوه دماوند هم که

و فامیلتون رو نقاشی کنید و به من بدید تا از توی لیست بهتون اسم و فامیلتون 
 رو بگم. 

 وقت باید حضرت علی رو نقاشی کنیم؟آقا اسم ما علی هست. اون علی سیامی گفت:

 .فتیزی نقاشی کنی که یاد حضرت علی بیتونی یه چیمی -

 لفقار؟اذو مثال -

ی که به با تصویر کسهم فته، یکی بی لفقار یاد حضرت علیاممکنه یکی با ذو -
حاال همه تو یه کاغذی به  دونی....کنه. هر جور خودت میا کمک میفقیر

 بهترین نحو اسم و فامیلتون رو نقاشی کنید.
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ازش سوال ها و بچهرفت آقای دماوندی در بین میزها راه میبچه ها همه مشغول شدند. 
ی را پایین کوه مرددر یک کوه کشید و نقاشیش خیلی خوب بود.  فارانپرسیدند. می

 ارِسف کرد که دور و برش تعداد زیادی کتاب بود و مشغول نوشتن چیزی بود.  نقاشی
شروع کرد تصویر یک سوار کار را کشید که خیلی هم خوب از آب درآمد. ولی هیچ فکری 

قع پاکزاد را بکشد. در همین مودانست چه طور باید برای کشیدن فامیلیش نداشت. نمی
ا آق اش را به آقای دماوندی داد و گفت:برگه فاران آقای دماوندی به باالی سرشان آمد.

 .ما تمام کردیم

القانه خیلی خ :یک نگاه به لیست انداخت گفتآقای دماوندی نگاهی به نقاشی کرد و 
 . آفرین برو پای تخته.فاران ادیبشیدی ک

 :به آقای دماوندی داد و گفت که از اسمش کشیده بود را ارس نقاشیف

 من برای فامیلم هیچ فکری ندارم.  -

 گفت: ،کردوندی همینطور که به لیست نگاه میآقای دما 

. ولی فکر کنم باید در رابطه با فامیلیت بیشتر فکر کنی. فارِسدم بهت حق می -
 حاال برو پای تخته.

ا به شیش رهرکس که نقاوقت در رابطه با نام خانوادگیش فکر نکرده بود. فارس هیچ
فر نشش های پای تخته به رفت پای تخته. تعداد بچهمی ،دادآقای دماوندی تحویل می

 آقای دماوندی به پشت میزش رفت و گفت: ،که رسید

هاش نشون بده و  از روی نقاشی اسم اش را به همکالسیحاال هر کس برگه -
و در ضمن به من هم بگید که به چه درسی از همه  و توضیح بدهفامیلش رو 

  بیشتر عالقه دارید.

خیلی مسلط معنی اسم و فامیلش را گفت و نقاشیش را توضیح  .بود فاراناول نوبت 
رو به آقای  کرد . نمراتش هم همیشه خوب بود. خیلی خوب صحبت می فاران. داد
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؟ پدر ما استاد تاریخ هست و منم تو درسا تاریخ رو آقا اجازه دماوندی کرد و گفت:
 خیلی دوست دارم.

هوم چه خوب. من هم تاریخ رو خیلی دوست دارم... مرسی... فارس نوبت  -
 .شماست

یده بود. نرس ایمعنی فامیلیش چیست ولی به نتیجه تو این فکر بود کههنوز  فارِس
د ها توضیح داد و بعبچه برای  ،شدنقاشیش را نشان داد و معنی اسمش که سوارکار می

 د؟بهم بگی که دونیددونم پاکزاد چی میشه. شما میمن نمی به آقای دماوندی گفت:

من خیلی خوب می دونم که معنی پاکزاد چیه ولی حقیقتش اینه که تو  فارِس -
 خودت باید معنی فامیلیت رو پیدا کنی یا بهتر بگم انتخابش کنی.

ر فارس بگو چه درسی رو بیشت یک هو آقای دماوندی پرسید: که تر شده بودگیج فارِس
 دوست داری؟

گفته بود تاریخ. فارس تاریخ را دوست داشت  فارانهول شده بود. یادش اومد که  فارِس
مده باشد که شعر هم خیلی دوست دارد اضافه آبعد یک هو انگار که یادش . تاریخ و گفت:

 .شعر... تاریخ با شعر و ادبیات کرد:

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه  "تاریخ و شعر و ادبیات. هوم خیلی خوب.  -
 "خوانش، مخوانش پسر

ند. کشید و گفت که برود بنشیفاران آقای دماوندی از جایش پا شد دست نوازشی بر سر 
وقت برای فکر کردن  را نوازش کرد و دوال شد و در گوش فارس گفت: فارِسبعد سر 

 ن نباش. برو بشین و تولدت هم مبارک باشه.زیاد است. نگرا

های یع آن روز را کنار هم بچیند. حرففارس بیش از پیش گیج شده بود. سعی کرد وقا
ی این اقای دماوندی پیدا شده بود. با خودش مادرش کم نبود که حاال سر و کله عجیب

ی وندگفت. آقای دمامان مهمونی باشد که مامان ازش میکرد: نکند آقای دماوندی ه فکر
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شاید توی لیست اسامی دیده است. منظورش از اینکه  دانست؟روز تولدم را از کجا می
چی هست؟ و از همه مهمتر آن شعری که خواند.  انتخاب کنمخودم معنی فاملیم من باید 

را  می پدرچرا همان روزی که قرار است هدیه در رابطه با پدر و پسر بود. چرا امروز؟
ت؟ شناخته اسم؟ آقای دماوندی نکند پدرم را میهایی را باید بشنوچنین حرفبگیرم 

ممکن است. اگر بابا زنده بود االن همین سن و سال را داشت. شاید هم همه ی اینها 
 "به هم در یک روز؟ طشود؟ این همه اتفاق عجیب و مرتباتفاق است. ولی مگر می

ن روز مدرسه آهیچ چیز از  دیگرمی چرخید و ها و سوال ها مدام در سر فارس این فکر  
پیدا  شاید جواب سواالتش را را نفهمید . فقط منتظر بود تا زودتر هدیه پدرش را بگیرد تا

 کند.
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 آیندها از آسمان میاسم

ترسید ید. اما مخیلی دوست داشت که در رابطه با این اتفاقات با مادرش صحبت کن فارِس
مادرش بشود. از شد باعث ناراحتی پدرش مربوط می جورایی به یک ها کهاین حرف

قط . در راه برگشت فهمه چیز گنگ بود دانست که چه باید بگویدطرفی هم دقیق نمی
ها درش خیلی چیزهدیه پ اهم به او گفته بود که حتم فارانحرف زده بود.  فارانکمی با 

 کند.را برایش روشن می

بیدار  تیخوابید. چون شب قبلش از هیجان خیلی کم خوابیده بود. وقهار فارس ابعد از ن
اله بزرگ و خش که بیرون آمد بابابزرگ و مامانشنید. از اتاقشد صدای بابابزرگ را می

فتند. ش را تبریک گو بوسیدند و تولد دل کردنغشان فارس را باممده بودند. هر کدآمینا 
باز کرد تا ببیند کیک تولدش چه شکلی است آب خوردن در یخچال را  فارس به بهانه

 .ولی از کیک خبری نبود. کمی نگران شد که نکند بابابزرگ یادش رفته باشد کیک بخرد
فارس! مامان جان. لباساتو  خورد که مادربزرگش گفت:در همین افکار بود و داشت آب می

 ببپوش با بابابزرگ برید کیک بخرید.

 دستتون درد نکنه . ش آمده بود لبخندی زد و گفت:فارس که خیلی از این حرف خوش
 خواد زحمت بکشید.نمی

 زنی. زحمت چیه.نه مامان جان چه حرفا می مامان بزرگ گفت: 

بدو بابا جان. خودمون نخریدیم که سلیقه خودت باشه. بریم و برگردیم تا  بزرگ گفت:بابا
 مهموناتون نیومدن.

ای مهمونیش را پوشید و با بابا بزرگ از خانه هلباسفارس تشکر کرد و رفت تو اتاقش و 
 رم؟مریم جان ! چیزی الزم نداری بخ بلند گفت: بابا بزرگبیرون زدند. موقع بیرون رفتن 

 .ابیاید. چیزی هم بیرون نخورید لطفنه بابا جان. زود  -

 دم.اون رو قول نمی -
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چون قنادی نزدیک بود تصمیم گرفتند که پیاده بروند. در طول راه فارس در رابطه با 
معلم جدیدشان و نحوه معرفی کردن خودشان تعریف کرد. پدر بزرگ هم یکی دو تا از 

 برای فارس گفت.  ،چه جوری با ترکه تنبیه شده بودخاطرات بچگی خودش که 

ارس ترسید کیکی که فشکالتی انتخاب کرد. پدر بزرگ می فارس در قنادی یک کیک
ه تر کها نرسد. برای همین یک کیک بزرگمانمه کوچک باشد و به همه ،انتخاب کرده

ز ای از قنادی دو تا میکرد و فارس هم قبول کرد. در گوشهپیشنهاد  آن هم شکالتی بود
یام. فت: برو آنجا بشین تا من بها اشاره کرد و گند صندلی بود. پدر بزرگ به صندلیو چ

 نگاه راتوی یخچال قنادی  یهایکی از میزها نشست و داشت شیرینیفارس هم پشت 
ظرف فالوده و بستنی بزرگ به سمتش آمد و  دو تابزرگ با کرد که یک هو دید پدرمی

 .آن طرف میز نشست

 .بفرما. نوش جان کن -

 آخه مامان گفت چیزی بیرون نخوریم! -

ما که دادیم. ولی به شبایست به حرفش گوش میمی اگفته بود حتم اگر به شما -
ه حرفش باید ب ااباش هستم و قانونی نیست که حتمنگفت. به من گفت. منم ب

 گوش بدم.

 .بابا بزرگ آخه قند داره براتون خوب نیست -

 رژیم و اینجور چیزا تعطیله.امروز تولد آقا فارسه واسه همین  -

هایشان را خوردند و با کیک به سمت خانه برگشتند. وقتی به بستنیفارس و پدر بزرگش 
س بود. او هر سال دو آفرید مادر پدر فارآمده بود. مامان به آفریدمامان بهخانه رسیدند 

آمد. یک بار در روز تولد فارس و یک بار هم شب قبل از عید ها میی آنبار به خانه
فارس  آورد و خیلی خانم مهربانی بود.می همیشه برای فارس و مادرش هدیهاو  نوروز.

آمد که آنجا رفته باشد. چند قل یادش نمیآفرید نرفته بود. حداهیچ وقت خانه مامان به
روند ولی مادرش جواب آفرید نمیی مامان بهاز مادرش پرسیده بود که چرا خانهباری هم 

 فهمی.می اگفته بود که بعد مثالحسابی به او نداده بود. ودرست
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جه متو آنآفرید دوید و همدیگر را در آغوش گرفتند. بعد یک فارس به سمت مامان به
دی موهای سفید و بلن شد. شد. یک مرد مسن قوی هیکل از روی مبل بلند  یدیگر فرد

ا یک ر کلفت طال باش کمی باز بود و یک زنجیت سرش بسته بود. یقهشپ داشت که
ای دسته . عصابه مبل تکیه داده بود را عصایش بر گردنش بود. رپالک بزرگ فروه

 بیا مهرگانم.  . گفت:طالیی و لوکس داشت. مرد رو به فارس دستانش را باز کرد

ت. ان هستند. پدر بزرگبمهر بابا آفرید گفت:وت مانده بود. تا اینکه مامان بهفارس مبه 
 . برو پیشش

به هم فشرد و فارس فهمید که ا فارس به مادرش نگاه کرد. مادر فارس دو چشمانش ر
 قد بلندش خمیده شد و  ل کرد.غبابا مهربان فارس را ب تواند به سمت آن مرد برود. می

چشمانش را بست و اشک از چشمانش جاری   سر فارس را چندین بار بوسید و بو کرد.
د. دهست بمهربان د باباپدر بزرگ فارس به سمتشان آمد و دستش را دراز کرد تا با شد. 

ک کرد. اخمش را گره کرد و بدون اینکه سرش را باال بیاورد و بابا مهربان اشکش را پا
 ش را روی عصایتچیزی بگوید با پدر بزرگ دست داد و بعد بر روی مبل نشت و دس

د. دانست باید چی کار کنود و نمیهاج و واج ایستاده ب رفارس همینطوطالییش گذاشت. 
د. اش بودنو خانواده فارانخوشبختانه زنگ به صدا در آمد. خاله مینا آیفون را جواب داد. 

و روشا و باران با آقا و خانم  فارانها باال بیایند. لهها از پآنتا فارس جلوی در ایستاد 
هر کدام با فارس  کرد آمده بودند.له فرزانه و عمو حمید صدایشان میادیب که فارس خا

روبوسی کردند و تولدش را تبریک گفتند. یک جعبه کادو شده دست روشا بود که به 
بود. بعد از اینکه با فارس روبوسی کرد یک  فارانفارس داد. آخرین نفر که وارد شد 

 تازه چه خبر؟ :وشگون از پهلوی فارس گرفت و گفت

د بیا پیشم تا برات تعریف شم. هر وقت رفتم تو اتاق زوهیچ چی دارم خل می -
 کنم.

آپارتمان فارس و مادرش خیلی بزرگ نبود و با حضور همین چند تا مهمان جا برای 
نند ک خاله مینا چایی و شیرینی پذیراییسوزن انداختن نبود. فارس قبل از اینکه مادرش و 
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شیرینی  یک فاراندستی داد و بدون اینکه حرفی بزند به اتاق رفت. به هر نفر یک پیش
 گفت: فارانتعریف کرد.  فارانبرداشت و به اتاق رفت. فارس موضوع بابا مهربان را برای 

 دیدی چه عصای باحالی داشت؟

 .موضوع مهمی نیست آره. ولی االن عصا اصال -

دونی که مهم نیست. اون عصا و اون گردنبند. اون مدل موهای بلند. از کجا می -
 .ای هستگندهآدم کله به نظرم این بابابزرگ جدیدت

 گی؟گنده؟ جدید؟ چی میکله -

ای گنده هم منظورم اینه که یه کارهده چون تا حاال ندیده بودیش. کلهخوب جدی -
 .کم آدم پولداریه هست یا کمِ

 خوام بدونم چرا تا االن خبری ازش نبوده.واسم مهم نیست. فقط می -

 نکنه بابابزرگت همون هدیه پدرت هست؟ -

بده. ولی بابابزرگ . اون هدیه یه چیزیه که دست مامانمه. امشب قراره بهم نه -
 .گفتمون مهمونی هست که مامانم ازش میه مهربان احتماال

 شاید -

. زدندو حرف می گرفته بودند مها از اتاق بیرون آمدند. روشا و خاله مینا کلی با هم گربچه
خواند و ولی معلوم بود که درس نمیبخواند باران با خودش کتاب آورده بود که درس 

زدند. مریم و فرزانه و عمو حمید و بابابزرگ هم با هم حرف می. بودکتاب الکی دستش 
کردند و مشغول کارهای ا هم صحبت میآفرید هم در آشپزخانه ببزرگ و مامان بهمامان

یه آرش هدخانم مریم  ساکت بود که یک دفعه بلند گفت:شام بودند. بابابزرگ مهربان 
  به مهرگان را کی میارید؟

کر ف و گفت:بیرون آمد. پشت سرش مریم هم آمد آفرید سریع از تو آشپزخونه مامان به
  کنم االن زمان مناسبی نیست.می

هفت سال صبر کردم. از روزی که آرش  بابا مهربان از جایش بلند شد و با فریاد گفت:
دتون باید مهرگان دونی که بنا به قانون خوفت سال صبر کردم تا به امروز. میمرد ه
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ین ا شد ولی من به وصیت پسرم احترام گذاشتم و حاال وقتشه کهپیش من بزرگ می
 بازی مسخره تموم بشه.

ه دونم کند ساعت دیگه هم صبر کنید. من میشما هفت سال صبر کردید. چ -
 وصیت آرش رو چه جوری انجامش بدم.

  بازیه که چند ساعت دیگه...چه مسخره :تر شدصدای بابا مهربان بلند

  مهربان! بسه. ای رفت و با جدیت گفت:غرهآفرید چشممامان به

ایرج  میگم آفرید گفت:بهبابا مهربان عصایش را برداشت و به سمت در رفت به مامان 
  مهرگانم. بیا پسرم. بعد رویش را به فارس کرد و گفت: برگرده همینجا دنبالت.

 نه مهرگان. ،اسم من فارسه ناخود آگاه گفت:فارس 

کنی. یک پاکزاد هیچ ایی هست که خیلی زود بهش عادت میاینم از اون چیز -
کنه. اونم یک پاکزادی که در روز ت اسم عربی برای خودش انتخاب نمیوق

 بینمت پسر. کلی حرف دارم که برات بزنم.فردا می مهرگان به دنیا آمده باشه.

 ولی من اسمم را خودم انتخاب نکردم. مامان از در خارج شد. فارس گفت: این را گفت و
 خوام عوضش کنم. و بابام برام اسم گذاشتند و نمی

ریب در یک روز، آن هم در روز تولد غداشت. این حجم اتفاقات عجیب و  فارس بغض
ده سالگی برایش غیر قابل تحمل بود. یک دفعه بغضش ترکید وشروع به گریه کرد و به 

گریه  روی تختش نشسته بود ون لحظه کسی پیشش بیاید. آاتاقش رفت. دوست نداشت 
در  مادرش ،اش که بند آمددقیقه کسی به اتاقش نیامد. گریه خوشبختانه تا چندکرد.می

ه مادرش بو روشا دم در ایستاده بودند.  فاراناتاق را زد و داخل شد. پشت سرش باران و 
 .ببخشید دوست نداشتم اینجوری بشه یشش آمد و صورتش را بوسید و گفت:پ

. ها رفتد بزند و همراه مادرش به سمت بچهفارس از جایش بلند شد. سعی کرد لبخن 
تولد گذاشت. اول از همه مامان بزرگ و بابا بزرگ  همان موقع خاله مینا یک آهنگ شاد
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فارس  ،انفارآفرید اضافه شدند. روشا و کردند. بعد خاله مینا و مامان بهشروع به رقصیدن 
ق ها ملحرا به وسط کشیدند تا با هم برقصند. بعد هم باران و مریم و فرزانه هم به آن

ست بود و با لبخند فقط دتاده سایرقصید عمو حمید بود که شدند. تنها کسی که نمی
رک چرخیدند و تولدت مباقه درست کردند و همه دور فارس میبعد یک حلزد. می
د شاد بود و از جشن تولدش لذت آن شب فارس شا د.خواندند. فضا به کلی عوض شمی
 برد.می

ه یزی کدوباره فارس یاد بابا مهربان و هدیه پدرش افتاد. چ ،ها رفتندآخر شب که مهمان
وض کند. خانواده ادیب و این بود که نکند مجبور شود اسمش را ع ،دادشتر آزارش میبی

فارس تا  رفتند.آفرید رفته بودند. مامان بزرگ و بابابزرگ و خاله مینا داشتند میمامان به
ها آمده بود که در را پشت سرشان قفل کند. همان موقع بابابزرگ به فارس پایین پله
 چیزی رو باید بدونی.گفت:یه 

 چی؟ -

 آیند.ها از آسمان مینکه اسمیا -
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 تو خورشیدی ولیکن در نقابی

اشت. ت دوارد اتاق شد و یک بسته در دس مریمفارس در اتاقش روی تخت نشسته بود. 
، روی سر فارس را بوسید و از داد ای یک جعبه کفش. بسته ر بسته بزرگی نبود، اندازه

 رفت. جعبه به نظر سنگین بود. جعبه را باز کرد. یک نامه بود و در زیرش یکاتاق بیرون 
 :ه بود. نامه را باز کردبود که الی کاغذ بیچیده شد  ٔ   یش

 هیدات خواب هنویسم تو در گهواراکنون که این نامه را میتر از جانم. فارس عزیز
 رکنم و تصومعصوم تو نگاه می چهره آرام  وای و من عازم سفر هستم. من به 

 خوانی چه شکلی خواهی بود. فت سال دیگر وقتی این نامه را میکنم که همی
را در کمانش  آرش برای انجام ماموریتش تمام وجودش ،هزاران سال قبل

ت بار پدر بزرگ یکحفاظت از اکسیر سیمرغ فدا کرد.  گذاشت و خودش را برای
آیند. اگر حقیقت داشته باشد و اسم من آسمان میها از به من گفت که اسم

 .هم از آسمان آمده باشد، من هم باید جانم را در این ماموریتم فدا کنم
ما هستیم که انتخاب  ی انتخاب است.ها همه مسالهاینداند اما چه کسی می 
کنیم چه باشیم و که باشیم. هیچ چیز دیگر مهم نیست. مهم نیست که  یم

ل یا هیکمهم نیست که قوی م، مهم نیست که پولدار یا فقیریم،زن یا مردی
 گیریم و یا نقاشی بلدیم ، مهم نیستمی نحیفیم، مهم نیست ریاضی زود یاد

. های ماستزنیم، مهم انتخابی هستیم و یا به چه زبانی حرف میبه چه رنگ
ها را از آن ما هر لحظه در حال انتخاب کردن هستیم. هر چند که فقط برخی 

م و چه ببینی کنیم چهیه بخوریم، انتخاب مکنیم که چمی فهمیم. انتخاب می
ن چگونه ون، با خانوادمون و با اطرافیانموکنیم که با دوستمبخوانیم، انتخاب می

ای تحصیل کنیم و چه شغلی کنیم که چه رشتهحرف بزنیم، و انتخاب می
ر این کی باشیم و چه نقشی دکنیم که ته باشیم. ما هستیم که انتخاب میداش
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شته باشیم. تر داتر و اخالقیهای عقالنیته باشیم. ماییم که باید انتخابدنیا داش
 فارس عزیزم هر دو را باید با هم داشته باشیم عقالنی و اخالقی.

من و مادرت تصمیم گرفتیم که تو در دوران کودکی چیزی از  فارس نازنین،
این طور باشد اکنون این عبارات برایت  نی و اگراکسیر سیمرغ و انجمن آن ندا

بسیار عجیب است. اما نگران نباش و عجله نکن به زودی خیلی چیزها را 
 یداند که چه کاربه مادرت نشان بده آن وقت او می خواهی فهمید. تندیس را

 باید انجام دهد.
  

کند که به این ماموریت نروم تو زی که در این دنیا مرا متزلزل میتنها چی
 ایبزرگترین انگیزههستی. می خواهم کنارت بمانم و برایت پدری کنم ولی 

خواند باز هم تو هستی. اگر نروم شرافتم را که مرا برای این ماموریت فرا می
د توانمی ،دانم مردی که شرافتش را از دست داده باشداز دست خواهم داد و نمی

 فرزند عزیزش باشد؟پدری خوب برای 
اگر سرنوشت من همچون همنامم آرش رقم زده شود، در آن لحظه که چله را 

پیچد و من می کشیدم و وجودم را در کمان گذاشتم یاد تو و مادرت در ذهن
 پیوندم.به ابدیت می

 از طرف پدری که شرافتش را نگه داشت
 آرش پاکزاد

 تازه یک ،هایش که جواب داده نشده بودلی هیجان داشت. هیچ کدام از سوالفارس خی
ش داشته است و باز سوال جدید داشت. اکسیر سیمرغ، انجمن، ماموریتی که پدر عالم

ها. آقای دماوندی هم گفته بود باید انتخاب کند، پدرش هم چنین حرفی هم داستان اسم
 ایای نقرههوی تخت گذاشت و کاغذ را از دور شی باز کرد . مجسم. نامه را بر رزده بود

ده بود و ده شیای. تندیس سیمرغ بود. گردنی بلند داشت که خمبود از یک پرنده افسانه
هایش باز به سمت آسمان بود. سیمرغ چشمانی نوک سیمرغ به زمین رسیده بود و بال
 اش نوشته بود :در زیر پایه ،درشت و زیبا داشت. مجسمه را چرخاند
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 تو خورشیدی ولیکن در نقابی         تو سیمرغی ولیکن در حجابی

 دار الملک روحانی سفر کنه ب          ز کوه قاف جسمانی گذر کن

 ! فارس به آهستگی گفت: مامان

مریم که پشت در ایستاده بود سریع در را باز کرد و پیش فارس آمد. فارس مجسمه را به 
 مادرش داد. مریم مجسمه را نگاه کرد و شعر زیر آن را خواند:

 تو خورشیدی ولیکن در نقابی               تو سیمرغی ولیکن در حجابی

 دار الملک روحانی سفر کنه ب              ز کوه قاف جسمانی گذر کن

 .دونم منظور بابت چیهلبخندی زد و گفت: می

 چیه؟ -

ک نفر گفت باید بریم از ی ،ما وقتی با هم آشنا شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم -
پیش خانوادش باید بریم ولی رفتیم پیش دایی گیریم. اول فکر کردم اجازه ب
 .خونش همین شعر نوشته شده بود درِآفرید. اونجا باالی سرهمامان ب

 باید بریم پیشش؟ حاال -

 .کنمفکر می -

 ریم؟فردا صبح می -

د آفرید بگیم که باهاش هماهنگ کنن. شایصبح فکر نکنم. باید به مامان به فردا -
 .که بریمجمعه بشه 

 اینا؟ فارانشه صبح برم خونه من می !مامان -

 طور؟چ .دونمنمی -

 .خوام از عمو حمید یه چیزایی بپرسم. خیلی سوال دارممی -

 مطمئنی عمو حمید جواب سواالت رو داره؟ -
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 دونست.حاال هر چیشو که می ،دونمنمی -

 کنم در رابطه با ....هنگ کن اگر بودن برو. ولی فکر میهما -

خواهد بگوید. ماند. فارس فهمید که مادرش چه میتمام اش ناکرد و جمله مریم مکث
 پرسید:

 اکسیر سیمرغ؟ -

 آره در رابطه با اون حرفی نزن. -

 خوای نامه بابا رو بخونی؟باشه.... می -

 گفته که من بخونم؟ -

نه فقط گفته که تندیس رو به شما نشون بدم. ولی از نظر من اشکالی نداره. اگر  -
 نیش.خوای بخومی

 .خوندم ادونم. امشب که نه. ولی شاید بعدنمی -

ی پدرش را بخواند و بیشتر در رابطه آن فکر کند. ر نامهفارس دوست داشت یک بار دیگ
 نامه را دوباره باز کرد و خواند:

یده ات خوابنویسم تو در گهوارهز جانم. اکنون که این نامه را میتر افارس عزیز
کنم و تصور ه چهره آرام  و معصوم تو نگاه میمن بای و من عازم سفر هستم. 

 خوانی چه شکلی خواهی بود. تی این نامه را میکه هفت سال دیگر وقکنم می
هزاران سال قبل آرش برای انجام ماموریتش تمام وجودش را در کمانش 
گذاشت و خودش را برای حفاظت از اکسیر سیمرغ فدا کرد. یک بار پدر بزرگت 

آیند. اگر حقیقت داشته باشد و اسم من که اسم ها از آسمان میبه من گفت 
 هم از آسمان آمده باشد، من هم باید جانم را در این ماموریتم فدا کنم.

ما هستیم که انتخاب  ی انتخاب است.ها همه مسالهداند ایناما چه کسی می 
ه زن ککنیم چه باشیم و که باشیم. هیچ چیز دیگر مهم نیست. مهم نیست می

ا نحیفیم، هیکل یلدار یا فقیریم، مهم نیست که قوییا مردیم، مهم نیست که پو
ی ه رنگ، مهم نیست به چمیگیریم و یا نقاشی بلدیم مهم نیست ریاضی زود یاد
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های ماست. ما هر لحظه زنیم، مهم انتخابهستیم و یا به چه زبانی حرف می
فهمیم. ا را میهرخی از آنهستیم. هر چند که فقط بدر حال انتخاب کردن 

م، ببینیم و چه بخوانی کنیم چهکنیم که چه بخوریم، انتخاب میانتخاب می
ف ون چگونه حرکنیم که با دوستمون، با خانوادمون و با اطرافیانمانتخاب می

ه تای تحصیل کنیم و چه شغلی داشکنیم که چه رشتهبزنیم، و انتخاب می
کنیم که کی باشیم و چه نقشی در این دنیا یباشیم. ما هستیم که انتخاب م
اشیم. تر داشته بتر و اخالقیهای عقالنیخابداشته باشیم. ماییم که باید انت

 فارس عزیزم هر دو را باید با هم داشته باشیم عقالنی و اخالقی.
فارس عزیزم من و مادرت تصمیم گرفتیم که تو در دوران کودکی چیزی از 

ن آن ندانی و اگر این طور باشد اکنون این عبارات برایت اکسیر سیمرغ و انجم
بسیار عجیب است. اما نگران نباش و عجله نکن به زودی خیلی چیزها را 
خواهی فهمید. تندیس را به مادرت نشان بده آن وقت او می داند که چه کاری 

 باید انجام دهد.
  

ماموریت نروم تو  به اینکند که زی که در این دنیا مرا متزلزل میتنها چی
که  ایهین انگیزخواهم کنارت بمانم و برایت پدری کنم ولی بزرگترهستی. می

خواند باز هم تو هستی. اگر نروم شرافتم را از مرا برای این ماموریت فرا می
تواند ه شرافتش را از دست داده باشد میدانم مردی کدست خواهم داد و نمی

 باشد؟پدری خوب برای فرزند عزیزش 
اگر سرنوشت من همچون همنامم آرش رقم زده شود، در آن لحظه که چله را 

پیچد و کشیدم و وجودم را در کمان گذاشتم یاد تو و مادرت در ذهن من می
 پیوندم.به ابدیت می

 از طرف پدری که شرافتش را نگه داشت
 آرش پاکزاد
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 انداخت یک تیر از آن خوانند آرش را کمانگیر      که از آمل به مرو

ش هایی که برایش پیرفت. فارس سوال فارانی هار به خانهانجشنبه فارس برای نپروز 
 ها را از عمو حمید بپرسد:خواست برخی از آننوشته بود و می کاغذیآمده بود را در 

 پرسم:هایی که از عمو حمید میلسوا
 وجود داشته است؟ اآیا سیمرغ واقع -

 چه بوده است و کی اتفاق افتاده است؟ ادقیقداستان آرش کمانگیر  -

 ست؟مهرگان چی -
 

 :پرسمآفرید میان بههایی که از دایی مامسوال
 اکسیر سیمرغ چیست؟ -

 انجمن چیست؟ -

 بابا آرش به چه ماموریتی رفته بود؟ -

 
 :دانم از که بپرسمهایی که نمیلسوا

 چه طور انتخاب کنم که پاکزاد یعنی چه؟ -

 آقای دماوندی کیست؟  -

 ؟تونم از شما سوالی بپرسمعمو حمید! من می هار فارس پرسید:اسر میز ن

 .زننموقع غذا خوردن حرف نمی قبل از عمو حمید روشا گفت:

 .باران به روشا اخم کرد و آروم گفت: حواست به کار خودت باشه

 .بله پسرم عمو حمید گفت:
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 وجود داشته؟ اسیمرغ واقعفارس پرسید: 

 اند ورا دیده اوناینه که افرادی حقیقی وجود داشته  ااووم. اگر منظورت از واقع -
ابت ده باشه که ثزی ازش کشف شیمشاهداتشون رو ثبت کردند و یا فسیلی چ

یا اگر هم بوده یک نوع عقابی  کنمای وجود داشته، فکر نمیکنه همچین پرنده
ولی به نظرم هیچ کس  ها اومده.هرسطوکرکسی چیزی بوده نه اونی که در ا

 ها حقیقت نداشتند.تونه بگه که اسطورهنمی

 روشا گفت: پس دایناسورها چی؟

 منظورت اینه که سیمرغ از دایناسورهای پرنده است؟ -

 بله. -

 ها از بین رفتند.دونم دایناسورها خیلی قبل از انساندونم. فقط میمن نمی -

 ؟هستندها چی اسطورهفارس پرسید: 

 .امه هستندنهای شاهداستان ،هااسطوره گفت: فاران

سطوره دارند. های قدیمی افقط تو شاهنامه نیستند. همه تمدنها اسطوره باران گفت:
  های ایرانی هست.فقط اسطوره ،شاهنامه

 های ایرانی همون شاهنامه هست. فاران گفت: خوب ولی اسطوره

هایی دارند که برخی از ها اسطورهی تمدنهمه .گهباران درست می عمو حمید گفت:
که نای ولی در مورد شاهنامه باید دوتا چیز رو بدونید: اول ها هم خیلی به هم شبیهندآن

 ... های ایرانی هم در شاهنامه نیومدهی اسطورههمه

 فاران پرسید: مگه فردوسی این اسطوره ها رو ننوشته؟

وری کرده و آها رو جمعقدیمی داستان های. فردوسی از کتابنه فاران جان -
تم ای که خواسمطلب دیگه ،در ضمن رده باشه. ها رو نیاوممکنه برخی از داستان
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ط به اسطوره نیست و شاهنامه های شاهنامه مربوقسمت یهمه بگم اینه که
 های تاریخی هم داره.قسمت

خ هست ولی مربوط ن تاریوهم ،اسطوره کردممن گیج شدم. من فکر می فارس پرسید:
 های خیلی قدیم.به زمان

هایی داستان ،هابه خاطر اینکه اسطوره ،کردیتا حدودی درست فکر می -
اب و سنن مردمان قدیم را نشان زمینی هستند که در دلشان عقاید و آدفرا
 داستانشان ها نگاه کنیم و نه فقط به ظاهرپس اگر به عمق اسطوره .دهندمی

 خونیم.در حقیقت تاریخ رو می

 .ها رو عمیق بخونیمشه اسطورهچه جوری می -

فهمه ولی به نظرم خیلی دونم. هر کس بنا بر فهم خودش یه چیزی مینمی -
 مهمه که فقط به عنوان یک داستان بهش نگاه نکنیم.

میق عشه یه اسطوره برامون تعریف کنی و و کمکمون کنی که بابا می باران گفت:
 .بشیم

 شه.می -

 شه آرش کمانگیر رو بخونیم؟می فارس یک دفعه گفت:

 .خونده شعرشو بابا واسمون از تو شاهنامه قبال گفت: فاران

  .اون که شاهنامه نبود باران گفت:

 ..خوند منم آرش، سپاهی مردی آزاده چرا همون شعری که می -

اون یک شعر بود که  .نامه نبوداون شاه .گهباران درست می ،جان فارانعمو حمید گفت: 
 .جدید هم سروده شده ااتفاق

 و بعد شروع کرد از حفظ شعر را خواندن:
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 منم آرش، سپاهی مردی آزاده،

 به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

 اینک آماده

 مجوییدم نسب،

 فرزند رنج و کار؛

 شهاب از شب ،گریزان چون 

 ی دیدارچو صبح آماده

 این شعر نو هست. شاهنامه که اینجوری نیستش. اصال دیدی. :باران گفت

 .امروز شاهنامش رو بخون برامونبابا خوب حاال   گفت: فاران

 .داستان آرش تو شاهنامه نیست عمو حمید گفت: 

 نیست؟ اسطوره یعنی آرش کمانگیر اصال فارس انگار که ترسیده باشد:

فردوسی داستانش رو های جذاب ایرانی هست ولی یکی از اسطوره ااتفاق چرا. -
 های ایرانی در شاهنامه نیستند. ی اسطوره. گفتم که همهردهاوتو شاهنامه نی

 چرا؟ روشا پرسید:

ها رو رفخواسته کمک کنه میز رو جمع کنن، ظمی اچون حتم :گفت با خنده مادرش
 .بشورن. فرصت نشده 

ند. ها را شستجمع کنند. عمو حمید و باران ظرف تا میز را دهمگی خندیدند و کمک کردن
یز ها آمد و پشت مهپیش بچ های ملی ایران بهو حمید با یک کتاب با نام قهرمانبعد عم

کتاب  تو این نشست. کتاب را باز کرد و قسمت مربوط به آرش کمانگیر را آورد و گفت:
من فقط  و این جور چیزا.هایی اومده این داستان تو چه کتاب کهاطالعات زیادی داده 

 .خونمخود داستان رو براتون می
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گید اسطوره است عمو حمید من هنوز نفهمیدم، این داستان آرش که می فارس گفت:
 ؟همچین کسی به نام آرش نبوده اصال یعنی حقیقت نداشته؟ یعنی

 . بزار داستان را بخونیمنیست ببین فارس جان، فهم این موضوع خیلی ساده -
 شاید بهتر بشه در رابطه با این سوال صحبت کنیم. اونوقت

 .صبر کنید که من هم بیام هیک دقیق فرزانه از توی آشپزخانه صدا زد:

شروع  ها آمد و عمو حمیدسینی چای و بیسکوییت به پیش بچه کمی بعد فرزانه با یک
 به خواندن داستان کرد:

را در  ایرانسپاهیان   جنگیتورانی در  افراسیابِ ،پیشدادی منوچهرِ در دوران
 پذیرد.دهد و افراسیاب میپیشنهاد صلح می منوچهرکند. محاصره می مازندران

انگاری کوچکبرای  ،دانستحقیقت خود را پیروز این نبرد می اما او که در
 نماید که  که یکی از سپاهیانن شرایط صلح را این چنین مشخص میایرانیا

 تورانو  ایرانآن تیر، مرز  فرو آمدنتیری بیندازد و جای  البرزایرانی بر فراز 
 ... بردمی تورانبود پیامی را به لشکر  ایرانشناخته شود. آرش که پیک لشکر 

 . بیارم یی بهترها بزارید نوشتهبچه :گفتکند و حمید خواندن را متوقف می

 چی؟ روشا پرسید:

ه ولی دونم کی نوشتنمیکنه. دارم که داستان آرش رو تعریف می حمید گفت: یک متنی
 .نوشته ترداستان آرش رو قشنگید و به نظرم چند وقت پیش دستم رس

 ورد و شروع به خواندن کرد:ا آتش رلبعد رفت تب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اند. صبح زود او را احضار ه او را اینقدر پشت در معطل کردهدانست برای چنمی
کرد. به او سپرده بودند کنون نزدیک ظهر بود. پایش درد میکرده بودند و ا

 ای ننشیند تا مبادا اینگونه به نظر برسد که ضعیف است. ظهلح
کرد. به غذا خورده بود. به اطراف نگاه میآمد که آخرین دفعه کی یادش نمی

ندد و چشمانش را ببتوانست ایستاده زیبایی که دیگر زیبا نبودند. می آن همه
که آدمی د ها بوهای چند ماه اخیر را جبران کند. از آن وقتخوابیتمام بی

 شود برای یک ساعت خواب همه چیزش را بدهد. حاضر می
 هایش منتهیآمد. تا قبل از این تنها رشادتاولین باری بود که به جنگ می

 شد به تمرین تیراندازی با پسران روستا. می
اطراف را نظاره کرد. هیوالیی  باالخره به داخل صدایش کردند. با چشمان خسته

 تخت نشسته بود. افراسیاب این بود؟  هیبت روبرویش بربد
شان شد. نگاه افراسیب بر ای عجیب حضار و پوزخندهای زیر لبهمتوجه نگاه
قیم و بعد مست خورداش سر میزوانش متمرکز بود و گاهی به سینهدستان و با

واهند نابودم کنند. کار تمام خیکرد. با خود گفت حتما مبه چشمانش نفوذ می
 خواست بخوابد. آنکه از مرگ بترسد دلش میاز  است. بیشتر

د. و پایش شروع به لرزیدن کر ش آمد. دستافراسیاب از تخت بلند شد. به سوی
رار ش کند یا پا به فی صورت بزرگترین دشمن مردمدانست مشتی حوالهنمی

یش کرد. آرش منتظر بود تا آن ها. افراسیاب نزدیک شد. دست در جیببگذارد
ای هبیرون بیایید ولی، جای چاقو، نامهای زمخت لعنتی با چاقویی تیز دست

د. افراسیاب با آن صدای ای که دیروز به آنجا آورده بوبیرون آمد. نامه
مه چه نوشته است؟ آرش دانی در این نامی ،جوان :اش به او گفتنخراشیده

 جور کرد و گفت خیر قربان.وخود را جمع
 : منوچهربا صدای بلند و مملو از غرور گفتسپس افراسیاب مکثی کرد و 

 خواهد با ما صلحایم میاست. اکنون که او را محاصره کردهپیشنهاد صلح داده 
 کند. 
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گردیم؟ خدای من چقدر خوب شد؟ به خانه بر میپس این جنگ لعنتی تمام می
باید نداد. او پیک ایران بود. کسی اش را نشان میشود. ولی نباید خوشحالیمی

 کرد. بار خستگی را در صورتش مشاهده میغ
 وان؟ ت چیست جداد پرسید: نامبا صدایی که اکنون بوی تمسخر می افراسیاب

 قربان ،آرش -
 افراسیاب به سمت یکی از حاضران برگشت و گفت بنویس :

 از افراسیاب پادشاه توران به منوچهر پیشدادی "
های هر دو کشور  آسیب رسانده و جنگلاز آنجا که این جنگ طوالنی به مزارع 

. تنها پذیریمی نبرد را میخاتمه ،است و اکنون حاضر به پذیرش صلح هستید
ه مردان ماند که برای آن پیشنهادی داریم. از آنجا کحدود مرزها می یمساله

 کنیم یکی از مردان سپاهدانند، پیشنهاد میوران میگاایرانی خود را سرآمد جن
افراسیاب، پادشاه توران اعالم ایران بر فراز البرز رفته و تیری رها کند. من، 

دارم که هرجا آن تیر بر زمین نشست مرز ایران و توران خواهد بود. همچنین می
ردانی رشید و کارکشته در هنر ها مبر این ادعا استوارید که ایرانی اگر همچنان

پیک سپاه ایران، آرش، را به باالی کوه بفرستید. وعده ی ما  اند، همینرزم
 "فردا پس از سپیده دم. 

مخفی کند. افراسیاب سپاه  آرش هرچه کرد نتوانست تعجب خود را
دانست چه بگوید و نه ان را به تمسخر کشیده بود. نه میی ایرشدهمحاصره

ش گرفت. سوار بر اسب شده را تحویلو مومی مهرتوانست چیزی بگوید. نامهمی
 شد و به اردوگاه باز گشت.

ی منوچهر رسانید. نامه را به رسید، دوان دوان خود را به خیمه وقتی به اردوگاه
هسته هایی آتواند برود و استراحت کند با گامالزم منوچهر داد. به او گفتند میم

 وردانست قرار نیست استراحت کند. چند قدم دبه سمت چادرش رفت و می
مام گفت پادشاه ترا شنید که به نوکران مینشده بود که صدای مالزم منوچهر 

 فرماندهان را فراخوانده است. صدایشان کنید. 
 به چادر که رسید از شدت خستگی بیهوش شد. 
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فتاب بود که با صدای مالزم منوچهر از خواب بیدار شد : بلند آ دم دمای غروب
 شو. پادشاه احضارت کرده است. 

تمام داستان را برای منوچهر و فرماندهان تعریف کرد. برعکس افراسیاب، 
داد. هایش گوش میرفحمنوچهر با نگاهی مهربان به او خیره شده بود و به 

خواندند. منوچهر با صدای ز در اتاق بودند و زیر لب دعا میسه روحانی نی
 بخشش گفت : آرامش

حال که در سپاه ما کسی نیست تا جرات کند به باالی البرز  پسرم ،آرش "
ندهانم آنقدر جذب امور دانستم که فرماود و کمان بکشد و من همواره میبر

 پیشنهاداند که جسارت این کارها را ندارند و از سویی دیگر رد دنیوی شده
به ری جنگ است و این سپاه خسته یارای حتی دو ضافراسیاب به معنای ادامه

ی شمشیر دیگر را ندارد، تو خود فردا برفراز کوه برو و کمان بکش. دعای خیر 
 "ت باشد. ردم ایران همراه تو و تیر و کمانمن و تمام م

 
 

گویند آن شب تا صبح یدند. به سمت چادرش روانه شد. میلرزپاهای آرش می
ند. کردمی اهیان ابتدا همه آرش را مسخرههای آتش خیره شده بود. سپهبه شعل

نماینده سپاه ایران برای چنین امر خطیری باشد؟ ولی  ،جوان کشود یمگر می
شان و پخش شد که هیچکدام از فرماندهان از ترس شهرتوقتی شایعات 

رکس ا عوض شد. هاتفاقات بعد از پرتاب تیر حاضر نشدند باالی کوه بروند ماجر
اتی ران را لحظی اید و نمایندهخود را به آرش برسان کوشید تااز هرجای سپاه می
دند. بح برای آرش دعا خوانشود راهبان زرتشتی آن شب تا صنگاه کند. گفته می

ی آرش رفت و برای لحظاتی در خلوت گویند منوچهرشاه خود به خیمهحتی می
 با اون سخن گفت. 

 
 فردا صبح 
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نزده  آرش همچنان ساکت بود. جز همان چند دقیقه با منوچهر با احدی حرف
بود. با اولین شعاع نور از چادر بیرون آمد. کمانش را برداشت. تیر مخصوصی 
انتخاب کرده بودند تا امکان تقلب وجود نداشته باشد. پایین کوه سه سوار از 
لشگر ایران و سه سوار از لشگر توران آماده بودند تا با شلیک تیر به دنبال آن 

اعالم کنند. افراسیاب نیز با پوزخندی  حرکت کنند و محل دقیق مرز دو کشور را
ر آن یران دشود تمام زنان ای سپاهش ایستاده بود. گفته میفاتحانه در ابتدا

وچهر هم همچون آرش کردند. منزمان در پیشگاه اهورامزدا برای آرش دعا می
زد. هنگامی که آرش از خیمه بیرون آمد، هنگامی که کمانش کالمی حرف نمی

به سمت کوه حرکت کرد ناگهان صدایی شنید که به او می گفت را برداشت و 
 ،ایران یپادشاه بلندآوازه ،صبر کن. منوچهر بود. آرش ایستاد. منوچهر

دوان خود را به آرش رسانید. لحظاتی به چشمان یکدیگر خیره شدند. دوان
 ای به پیشانی او زد. با دو دست سر آرش را گرفت و بوسهمنوچهر 

 
ها باالی کوه بودند. آن ،ظم پشت سر آرش راه افتاد. ساعتی بعدروحانی اع

خواند. گویی تمام دعاهای ساکت بود و روحانی زیر لب دعا میآرش همچنان 
عالم در آن لحظه کم بودند. آرش به روبرو خیره شده بود. جمعیت پایین کوه 

را لی، عجیب آنکه آرش صدایشان از آن باال همچون قطرات ریزی بودند و
خواستند هرچه توان دارد برای آن تیر بگذارد. شنید که از او میشنید. میمی

کمان را در دست گرفت. روحانی اعظم تیر را به او داد. تیر را در چله گذاشت. 
ها هزار چشم به رد. گویی در دنیای دیگری بود. صدپاهای لرزانش را سفت ک

رز و بوم در های این میرزن. کمان را کشید. گویی تمام پاو خیره شده بود
خواندند. برای یک لحظه کمان را شل کرد. گوشش سرودی حماسی می

برگشت به صورت روحانی خیره شد. هیچ نگفت. دوباره کمان را کشید و تیر 
 رها شد. 

ها به تیر در آسمان خیره شده بود. اگه تمام جمعیت خاموش شدند و چشمبه ن
ای ج کرد. تیر بهی زمین کار نمییی جاذبهصد پایین آمدن نداشت. گوتیر ق



37 
 

ی سرعت به دنبال تیر هدف گرفته بود. سواران با همه خورشید را ،زمین
گویند تیر تا غروب آفتاب فرود نیامد. سه اسب از شش اسبی که تاختند. میمی

عجزه ایران از این مطاقت نیاوردند و تلف شدند. سپاه  ،به دنبال تیر می دویدند
تمام مازندران را طی کرده  ،شناخت. تیر از دماوند شلیک شده بودپا نمیسر از 

د کردند بتوانننیده بود. ایرانیان هرگز فکر نمیبود و خود را به جیحون رسا
رگ ای بزه اینکه به آمودریا برسند. معجزهمازندران را داشته باشند چه رسد ب

زمین ی ایرانهمه ،بودرخ داده بود. تیر آرش را گویی آرش شلیک نکرده 
جیحون  دشلیک کرده بودند. مرز ایران و توران درختی گردو در نزدیکی رو

 ای بزرگ رخ داده بود. بود. معجزه
همه منتظر بودند تا آرش از کوه بازگردد. قربانی ها برایش آماده کرده بودند تا 

نجا آکنند. منوچهر نیز  پیش پایش به اهورامزدا پیشکش ،محض بازگشته ب
توانست جای دیگری باشد. روحانی اعظم از دور پیدا شد. صدای جیغ بود. نمی

و فریاد شادمانی همه دوباره بلند شد ولی او تنها بود. آرش با او نبود. منوچهر 
به چشمان قرمز روحانی نگاه کرد. پرسید آرش کو؟ روحانی طاقت نیاورد. 

ه کرد. ین افتاد و شروع به گرصورتش را با دستانش پوشاند. زانوهایش بر زمی
نگریستند. منوچهر فریاد زد نی میزده به روحاجمعیت خاموش شد. همه بهت

آفرین آرش بعد از پرتاب تیر جان به جانآرش کو؟ روحانی با صدای لرزان گفت 
ی وجودش را برای آن تیر فدا کرده لیم کرد. آرش به معنای واقعی همهتس

 بود. 

رد از زمین و زمان جدا شده بود و در کبر قرار بود. فارس فکر میای سکوت چند دقیقه
 .دآمی پدرش به خاطرش میشنید چهرهته بود. هر بار که نام آرش را میداستان فرو رف

 مرد؟ روشا پرسید:بغض گلویش را گرفته بود. 

 .آره. تمام وجودش رو توی تیر گذاشت باران گفت:

 چه جوری؟ -
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 نیست. داستانه. افسانه است.واقعی که  گفت: فاران

 ولی این داستان برای من واقعی بود. فارس گفت:

 و از گوشه چشمش اشک جاری شد.

 خیلی قشنگ بود. انگاری که واقعی بود. فرزانه گفت:

ها پرستی در دنیای ایرانیچون فداکاری واقعی هست، چون وطن واقعی بود حمید گفت:
سطوره از گذشته برای ما هست که ا اینها واقعیت. مهم بوده، چون شجاعت ارزش بوده

ه اند یا نه من کوجود داشته افراسیاب و آرش اصال ولی اینکه منوچهر وکنه، بازگو می
 دانم.نمی

 بوده باشن؟ هیچ کدام از این آدما واقعیکه نیست  نی ممکنیع پرسید: فاران

 .راه برهامکان نداره که یک تیر پرتاب بشه و این همه  باران گفت:

 شده.های قدیمی میشاید تیر روشا گفت:

ممکن هست که پادشاهی به نام منوچهر بوده باشه و یا  عمو حمید لبخندی زد و گفت:
ها ی این داستانباشه ولی اینکه همهفردی به نام آرش که برای ایران فداکاری کرده 

 اتفاق افتاده باشه به نظر منم امکان نداره.

هم شنیده بود ولی این دفعه برایش فرق داشت.  داستان آرش را قبال کرد.فارس فکر می
هم بغض داشت و هم هیجان.   .حالت عجیبی داشتافتاد. ی پدرش میلحظه یاد نامههر 

 وره؟اسطبابا نگفتی چه جوری باید عمیق بشیم توی یک  ساکت بود. باران گفت:

 .چرا یه چیزایی گفتم -

 بابا گفت واقعی بودن دیگه. همونایی که  گفت: فاران

 اوهوم -
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اگر بگردیم تو اسطوره این جور چیزا رو پیدا کنیم  فداکاری و شجاعت؟ مثال -
 یعنی عمیق شدیم. 

 فداکاری؟ باران گفت:

 تونید پیداش کنیدچیزای دیگه هم بود که شما میحمید ادامه داد: 

 خوندن هم مهم بود؟اینکه مردم دعا می روشا گفت :

شه فهمید که مردم ایران روحانی هم با آرش رفت باالی کوه. میآره. اون  -
 مردم دینداری بودند. ،باستان

 ؟تو این داستان آرش آدم خاصی بود فارس پرسید:

 .آدم خاصی بوده که همچین شجاعت و فداکاری از خودش نشون داده احتم فرزانه گفت:

سردار  ود. عنوانی داشت. مثالخاصی ب یمنظورم اینه که از خاندان یا طبقهفارس گفت: 
 یا پهلوانی چیزی بود.

گه که آرش یک پیک معمولی بوده و همین داستان رو ها میخیلی از روایت حمید گفت:
اون زمان در توانشون نبوده و  های بزرگده که آدمکه کاری رو انجام میقشنگ کرده 

 ترسیدند.می

گه که کارای بزرگ رو مردم ما میشه گفت که این اسطوره به پس می باران گفت:
 .ها و ایناجمهوررئیس دونمها و چه میو وزیر انهنه شا ،دنمعمولی انجام می

ما . شاینم یک فهم جالبیه از داستان آرشحمید لبخندی از روی تحسین زد و گفت: 
 ای برسید.نید و باز هم به نتایج جالب دیگهتونید در رابطش فکر کمی

 شه؟خوام این متنی که خوندید رو داشته باشم. میحمید. من میعمو  فارس گفت:
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ته. خوب نوش اهر کی نوشتتش واقعدونم منبعش کجاست. بله. فقط من نمی -
ز ا ،گفتمی فارانم که کنم. اون شعری هکه دارم رو برات پرینت می همینی

 .کنمونم برات پرینت میهست. شاید از اون هم خوشت بیاد. اایی سیاوش کسر

 یم.تونیم پرینت کنمامانم هم ایمیل کنید خودمون می مرسی. ممنونم. اگر واسه -

 کنم.نه عزیز. همین امروز واست پرینت  می -

 دحس خوبی داشت. دوست داشت در رابطه با مهرگان هم بپرس دلش گرفته بود اما فارس
 اند.اما احساس کرد که همه خسته شده
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 مرغان شناخت یکو زبان جمله     پیش آن سیمرغ آن کسی اکسیر ساخت 

 داییِ دایی اردالن، صبح به دنبال فارس آمد. ۷آفرید راس ساعت مامان به ه،روز جمع
ولی  ا ایرج با یک بنز قدیمیآفرید ربیاید. مامان به هم آفرید گفته بود که مریممامان به

آفرید آمده بود. روز هم ایرج با مامان به برد. آنخواست مینو به هر جایی که می کامال
های نزدیک بازار ها به سمت محلهفارس و مریم سوار ماشین شدند و به راه افتادند. آن

یار معه بسرفتند. روزهای دیگر در آن منطقه همیشه شلوغ و ترافیک بود ولی صبح ج
مان یرج ماشین را پارک کرد. مااینکه ای پیچ در پیچ گذشتند تا خلوت بود. از چند کوچه

اره ی باریکی اشآفرید به کوچهس از ماشین پیاده شدند. مامان بهآفرید و مریم و فاربه
ها پایین رید از پلهآفشت. فارس و مریم پشت سر مامان بهکرد که چند تا پله به پایین دا

 کوچه رفتند و تا انتهای در دو طرف کوچه بود.جری نه چندان بلندی آهای . دیواررفتند
شت. در ل داگی دیگری پیچیدند. دیوارها کمی بلندتر شده بود و کاهبه داخل کوچهبعد 

دیوارهای کنار در با گچ  بود و یک در چوبی قرار داشت. یکوچکگاه میدان ،آخر کوچه
در بزرگی بود و همان شعر پشت سر ،سفید شده بود و نقش و نگار داشت. در باالی در

 دیس سیمرغ نوشته شده بود:تن

 تو خورشیدی ولیکن در نقابی             تو سیمرغی ولیکن در حجابی

 دار الملک روحانی سفر کنه ب               ز کوه قاف جسمانی گذر کن

ر دفرید در را هل داد تا باز شود. آد و لبخندی بر لب داشت. مامان بهمریم شعر را خوان
شتی باز شد. از هشتی باز چند تا پله به سمت پایین هو بستی نداشت.  در به یک  لقف

شد. دور تا دور حیاط پر بود از درخت. چند تا درخت داشت و وارد یک حیاط بزرگ می
 یک حوض بزرگ ،ها در آن فصل میوه نداشتند. در وسط حیاطختخرمالو هم بود. بقیه در
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دو طبقه بود. سرتا سر عمارت  رت سفید بزرگ درپر از ماهی بود و روبرو یک عما
هایی به خط نستعلیق بود. در وسط عمارت در طبقه های رنگارنگ با نوشتهار گلگنونقش

دوم یک ایوان بود که بر روی آن پیرمردی الغر اندام با موهای سفید و بلند که بر روی 
فت خوش گ د باربا لبخند چن. دستانش را باز کرده بود و ایستاده بود دوشش ریخته بود

 آمدید، خوش آمدید. 

 ؟نهمین فارس به مادرش نگاه کرد و زیر لب گفت:

د آفریمت تایید سر تکان داد. مامان بهلبخند زد و به عال اردالنمادرش با دیدن دایی 

، مامان اردالن دایی. مریم و فارس هم پشت سرش رفتند. رفتباال  هاپلهاز  ،جلوتر

د ایستاده بود و فارس هم کمی آفریآغوش گرفت. مریم پشت سر مامان بهآفرید را در به
 هایشدست بر روی شانه ،پیش مریم آمداردالن تر از مادرش ایستاده بود. دایی عقب

 .مها به یادت بودی این سالهمه دردخترم و گفت:  گذاشت و پیشانی مریم را بوسید

 تنگ شده بود. . دلم براتوناردالنمرسی دایی  -

شد.  ترکوتاه فارِسهایش نشست و کمی از مد. بر روی زانوآیی اردالن به سمت فارس دا
چشم به راهت خوش آمدی پسرم. خیلی وقت است که  در چشمانش نگاه کرد و گفت:

 .بودم

 مرسی -

نم اتومن می دایی اردالن فارس را در آغوش کشید و بعد از مدتی ایستاد به مریم گفت:
 ؟کنم گفتگورس تنهایی با فا

 .اگر خودش مشکلی نداشته باشه -

دایی اردالن به فارس نگاه کرد و لبخندی زد. فارس سرش را به عالمت تایید تکان داد. 
 بفرمایید.  بعد دایی اردالن به دری اشاره کرد و به فارس گفت:

 از خودت و مریم پذیرایی کنید؟ چگونهنید که ادمی فرید گفت:آبعد رو به مامان به
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ک کتابخانه بزرگ داشت. جلوی اتاق سرتاسر فرش بود و ی وارد اتاق شد. فارِسبعد با 
ود. به بود که هیچ صندلی دورتا دورش نخانه یک میز نهار خوری به پهنای کتابخانکتاب

ها هاسطورها انگار مربوط به . تندیسچیده شده بود های نقره ایتندیس ،بر روی میز
را  دی که کمانی، تندیس مرشناخت. چند تندیس سیمرغها را چند تا از آن فارِسبودند. 

دیس جنگید که تنمی رش بود، تندیس مردی که با اژدهاتندیس آ اکشیده بود که حتم
یک  سیمرغ و شناخت. مثالنمی فارِسهایی هم بود که تندیس ،رستم بود، در این بین

و  ل داشتغکودک، و یا مردی که نشسته بود و مردی دیگر که انگار زخمی بود را در ب
ه های رنگی بگذشت. نور آفتاب از شیشهکه سوار بر اسب از میان چیزی می یا مردی

ها جلوه داده بود. در کنار پنجره سه تا صندلی و یک میز تندیس اتاق تابیده بود و به
ها که داشت تندیس فارِست. دایی اردالن بر روی یک صندلی نشست. کوچک قرار داش

کرد وقتی متوجه شد که دایی اردالن نشسته است به سمتش رفت. دایی را نگاه می
ین بنش اردالن از روی میز یک ظرف شیرینی برداشت و به فارس تعارف کرد و گفت:

 .پسرم

ایی بود. د ایشیرینی خوشمزه انش گذاشت و نشست.برداشت و بر ده یفارس یک شیرین
اد اش را قورت دزد. فارس که شیرینیکرد و حرفی نمیاردالن به صورت فارس نگاه می

 .دانم باید شما رو چی صدا کنممن نمی گفت:

 اردالن -

 شما رو با اسم صدا کنم.  شهآخه نمی -

 .دایی اردالن -

زنه که من انجمن میاش حرف از اکسیر سیمرغ و دایی اردالن، پدرم توی نامه -
 کنید؟دونم چی هستن. شما به من کمک مینمی

ویم بگ انم به شماتونمی از بخت بد. ولی نازنینمکنم فارس من به شما کمک می -
 ست.که اکسیر سیمرغ چی

 چرا؟ -

 کنم. چگونه بیانشدانم چون من نمی -
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 دونه؟ پدرم گفت که باید از شما بپرسم.پس کی می -

خودت  شما. دبیانش کنبرای دیگران  که کسی بتوانداکسیر سیمرغ چیزی نیست  -
 باید پیدایش کنی و بفهمیش.

 یعنی چی. چه جوری؟ -

 نم کمکت کنم. البته اگر خودت دوست داشته باشی.اتومن می -

 .دونم درباره چی هست که بدونم دوست دارم یا نهنمی من اصال -

 گویی.راست می گویی.می راست -

ده نجا فرستاآچرا آنجاست. چرا پدرش او را به  دانستدیگر چیزی نپرسید. نمی فارس
ا ی این وقایع عجیب رکرد آیا بهتر نبود همهها عجیب بودند و فکر میاست. این اتفاق
یر توجه کند و به دنبال اکس و یا به حس کنجکاویش و به خانه برگردد همانجا تمام کند

تاد. در فرسنجا نمیاگر چیز بدی بود پدرش او را به آ رد کهسیمرغ برود. با خودش فکر ک
 فارس؟ دانیچه میاز تاریخ ایران  همین افکار بود که دایی اردالن گفت:

یکی از دوستام هم خیلی چیزا برامون  یه چیزایی تو مدرسه خوندیم ولی پدرِ -
 تعریف کرده.

 ؟که بوده اندها نی که اولین ایرانیداخیلی خوبه. می -

 ند و بهها بوده ایران اومدن. اونا اولین ایرانیسال پیش ب هزار ۰ها حدود آریایی -
 ها هستیم.گیم که از نسل آریاییها میخاطر همینه که ما ایرانی

 ؟کردندزندگی میها چه کسانی در ایران ،کنی که قبل از آریاییفکر می -

 دونم. مگر کسی هم بوده؟نمی -

 البته که بوده. -

 دونستم.نمیمن چیزی  -

سرزمینی مقدس و  ابسیاری از متون قدیمی و جدید ایران ر ،من نازنینفارس  -
باید در رابطه با معنی . هرچند که اننددمیمورد حمایت خدایان پاکیزه از شر و 

 دانی دلیلش چیست؟ دلیلشیک زمانی با هم صحبت کنیم ولی میمقدس هم 
 است.  دنیای ما با دنیای ماورایی پیوستگیی اینجا حلقهکه  این است
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 ک آن وسط حرف دایی اردالن پرید و پرسید: دنیای چی؟یفارس 

ه جایی کن هما جایی که اکسیر سیمرغ هست. انهمنیای ماورایی یا مینوی. د -
ها هم مردمانی در قبل از آریاییفارس جان،  نقش ابدی بسته اند. ... هااسطوره

ند. رفتگمورد حمله قرار میها یو آشور هایبابلاین سرزمین بودند که از سوی 
دست پیدا  رغسیر سیمن به اکااین بود که اگر دشمنانش ایرانیان آن زماننگرانی 

ها که . پس وقتی که آریاییدهد رویناگواری  رخدادهایکنند ممکن است 
 مندشزارها فرصتی برای ایرانی ،به این سرزمین آمدند مردمانی جنگاور بودند

ها آنقدر یاییآر ،رفتهرفته کنند. نگاهبانیها از اکسیر سیمرغ نآبود که با اتحاد با 
  شترِکه بی برخوردار شدند مهمی هایاز جایگاهشدند و  همبستهایران  انبا ساکن

 ها بودند.اولین ایرانی هاآن م کهگوییامروز می ،ما

 شم!من متوجه نمی چه دنیای ماورایی؟ -

 ها شنیدی؟از اسطورها حاال چیزی ت -

 بله. همین دیروز پدر دوستم برامون توضیح داد. -

 ؟دانیمی که چه نی برای من بگوییاتومی -

هایی رو از گذشته برای ما هایی هستند که یک واقعیتها یک داستاناسطوره -
 ولی همه چیز واقعی نیست. نگمی

 و هاستی زمانبرای همه پسرم. اسطوره ویندگفقط از گذشته نمیها اسطوره -
گر نجاست که اآپیوندند. ه حقیقت میبها دنیای ماورایی جاییست که اسطوره

یر سیمرغ د اکسناتومی آنگاه ،د نقش درستی در یک اسطوره بازی کندناکسی بتو
 که البته این هم یک امر نسبی است. را بیاید

ت. ولی سوال فارس متوجه حرف آخر دایی اردالن نشد که این هم یک امر نسبی اس
 پدرم برای محافظت از اکسیر سیمرغ مرد؟ را پرسید: تری در ذهنش بود و آنمهم



46 
 

ین نسته بود در دنیای ماورایی چنداتو اوبود. سرشت و توانا پدر شما انسانی نیک -
اسطوره  ،وره را بازی نکردسطا تنهاو در آخر هم  دنقش را به درستی بازی کن

 بار دیگر ساخت.آرش را 

 جوری؟چه  -

  .خواهی فهمیدبه زودی  -

 انجمن چیه؟دایی اردالن،  -

 .هبانان اکسیر سیمرغ هستنداانجمن در حقیقت نگ -

مگه اکسیر سیمرغ در دنیای ماورایی نیست، چه لزومی داره که تو این دنیا ازش  -
 ؟محافظت کنه

 یستیم.نبدان آگاه نیای ما و دنیای ماورایی یک دنیا هستند و ما چون به راستی د -

 یعنی چی؟ یعنی ما همین االن هم در دنیای ماورایی هستیم؟ -

زبان  تنها. زبان ما برای بیان این موضوع ناتوان استگفت.  گونهاین  ودشمی -
 ار پنداریک نیم یانتو شودمی سببدرک ماست که  حواس و هم نه، ناتوانی

 .و به زبان بیاوریم کنیمدرک ست رد

 من گیج شدم.  -

 هاسانگر اناشناسد. ها دنیا را میهایی دارد که با آنگیرنده امبدن  !نازنین فارس -
 داشتند؟ گوناگون یهااز رنگ ایاندیشهآیا  ،چشم نداشتند

 .خوب نه -

 و حاال اگر به هر روشی ما به حقایقی آگاهی پیدا کنیم که خارج از توان تجزیه -
حانی اورایی، روهمین دنیای م دهیم. مانندهایی مینام به آن ،دتحلیل بدن ما باش

 و یا ملکوت.

تونیم کنیم که نمیه جوری ما به حقایقی دست پیدا مییعنی به چه روشی؟ چ -
 یا بشنویمشون. شاید توهم باشه. ببینیم و

توانیم به صورت علمی ثابتش که نمی آنچهتعداد آدمایی که باور دارند که هر  -
و  ثبت کنیم او این تجربه ر ش کنیماهکنیم یعنی اینکه مشاهده و تجرب
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ر ه . مردم امروز باور دارند که است بسیار زیاد استتوهم  تکرارش کنیم،باز
  است.توهم و خرافات  ،از جمله خود خداوند علمی نباشدکه  آنچه

 کنند؟یعنی اشتباه می -

 شماه ک گویند. مهم این استکنند یا درست میها اشتباه میمهم نیست که آن -
ان انسها میلیون همچونو  پنداریشانخرافات  گونه فکر کنی.دوست داری چه 

باشی و  داشته باورداشته باشی و یا اینکه به دنیای ماورایی  دیگر زندگی عادی
 و زندگی متفاوتی داشته باشی. را بگسترانیت ی خودنوقت دنیاآ

ته زندگی متفاوتی داشمن دوست دارم که لحظه ای در فکر فرو رفت. سپس گفت:  سفار
 باشم.

هایی هم که در از خودت بپرسی که دیوانههم  پرسش راخوب باید این  -
متفاوتی دارند و شاید به چیزهایی باور دارند که وجود  یتیمارستان هستند زندگ

ته باشی که از دید اورایی باور داشبه دنیای م خواهیمانند خودت که می. دندار
 ؟ دنیایها در چیسترد. آن وقت فرق شما با آن دیوانهنداها وجود بسیاری از آدم

 ؟آوردبه ارمغان میت ایماورایی چه ارزشی برا

دانست که باور داشتن به دایی اردالن خوشش آمده بود. نمی هایفارس خیلی از حرف
دنیای ماورایی و وارد این ماجرا شدن چه ارزشی برایش خواهد داشت ولی کنجکاو بود 

دانست پدرش هم در این دنیای ماورایی ابطه بیشتر بداند. به خصوص که میر که در این
 نقشی داشته است. پرسید:

 اعضای انجمن کیان؟دایی اردالن!  -

 هایانسان. در طول تاریخ وندشاعضای انجمن در عالم ماورایی انتخاب می -
 .، فردوسی، خیامکوروش، انوشیروان ،مثل دیاکو. مهمی عضو انجمن بودند

 شتی باشند؟دباید زر هایی باشن. مثالاعضای انجمن باید چه جور آدم -

ایی تا ج به خصوصی،رسد و نه تنها دین شت میددیرینه انجمن به قبل از زر -
ارنست هرتسفلد  الزم نیست . مثالبرای اعضای انجمن ایرانی بودن هم  که
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اد. او دانجام  اهای اولیه تخت جمشید رکاوشآلمانی بود که شناس باستانیک 
 از اعضای انجمن بوده. 

 اون عضو انجمن بوده؟ پدرم چی؟ -

در تاریخ تنها بزرگ شما د. پدر و پدربله. پدرت در سن جوانی عضو انجمن ش -
 پدر و پسری هستند که هم زمان عضو انجمن بودند.

 بابا مهربان؟ االن هم هست؟ -

 بله.  -

 شما چی؟ -

 بله. -

 دیگه کیا هستند؟ -

م. هنوز هم کسانی هستند که در گوییانجمن رو همه جا نمی های اعضاینامما  -
اعضای انجمن  ،همین برایبه دست بیارند.  ااکسیر سیمرغ ر سر دارند تا

مرگشان هویتشان برای همه حساسی دارند و قرار نیست تا قبل از  مسئولیت
  .فاش شود

هایش را بنویسد تا از یادش نرود ولی پر از سوال بود. دوست داشت سوال فارس مغزش
 هایش رادر ذهنش مرتب کند:سعی کرد سوالکاغذ و قلم نداشت. 

 شه به دنیای ماورایی رفت؟چه طوری می 

 ها چی بود؟های اسطورهنظور دایی اردالن از بازی در نقشم 

 ؟بایست چیزی از اکسیر سیمرغ بداندچرا تا امروز نمی 

  امری نسبی است به چه معنی است؟ اینکه یافتن اکسیر سیمرغ 

 پدرش به چه ماموریتی رفته بود؟ 

  چرا گفته بود که باید اسمش را عوض کند؟بابا مهربان 

  چه کسایی هستند که دنبال اکسیر سیمرغ هستند و باید در برابرشون از اکسیر
 خورد؟؟ و اکسیر سیمرغ به چه دردشان میمحافظت کرد
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روز کنم برای امفکر می کرد که دایی اردالن گفت:می کرش فیهافارس داشت به سوال
 کافی باشد.

 .اما من هنوز یک عالمه سوال دارم -

 هایت را پیدا خواهی کرد.پرسشدانم. جواب می -

 ؟نم در این رابطه با کسی حرف بزنمتومی -

ه کنم کاگر منظورت مادرت هست من فکر میدایی اردالن کمی مکث کرد و گفت: 
، پس تا خودش حرفی نزد کندیادآوری نمیاین موضوع خاطرات خوشی را برایش 

 بهتر است شما هم حرفی نزنی.

 چی؟ فاران -

م است ومعلرا آورده است و  فارانمقدمه اسم از چهره دایی اردالن متوجه شد بیفارس 
دوستم. همونی که پدرش استاد تاریخ  فاران :شناسد. پس ادامه دادرا نمی فاراناو  که

 هست. من تا االن موضوع هدیه پدرم رو بهش گفتم.

 .کنداین گونه فکر نمیهر چند که بابا مهربانت  ،انی بگوییتوبه نظر من می -

 خوب خدا رو شکر که نظر شما رو پرسیدم. فارس با خنده گفت:

و به دنبال حقیقت باشی. با  یهانجام بد انکه درست این کار رآولی به شرط  -
ها نهفته است و در بگردید. حقیقتی که در دل اسطوره هم به دنبال حقیقت

 جاری است.  زندگی

 یعنی چه جوری؟ -

اره بکه با دوستت گفتگو کنی و ببینی که او در این  ترین اصل این استمهم -
وبی خ وقت با هم به نتایج دهی آنش گوش ی. اگر خوب به حرفاکندچه فکر می

 د. هید رسیاخو
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ای دایی اردالن گوش داد. دایی اردالن از جایش بلند شد. به هفارس به دقت به حرف
طرف میز بزرگ رفت و یک تندیس را برداشت و به فارس داد. تندیس شبیه به یک تابلو 

باز بود. از  یشهاود که سرش باال و بالبو برجسته بود. در وسط آن سیمرغ  کوچک
 کردند. پایین تندیس نوشته بود:وچک به سمت سیمرغ پرواز میهای کپرنده ،اطراف

 پیش آن سیمرغ آن کسی اکسیر ساخت          کو زبان جمله ی مرغان شناخت

 دایی اردالن گفت:

 .شما میالد این هم هدیه من برای  -

 .. مرسیممنونم -

 فارس تندیس را گرفت و به دقت نگاه کرد. بعد پرسید:

 باید چی کار کنم؟االن من  -

 ؟خواهد وارد دنیای اساطیر بشود باید چه کار کندکسی که میپنداری می -

 .ها رو بشناسهرهباید اسطو -

 دایی اردالن خندید و گفت:

 .پس برو تمام تالشت رو بکن -

 .چشم -

مان تا آن زبینم. امیدوارم فری بروم. وقتی برگشتم شما را میمن باید به س -
 ها یاد گرفته باشی.مطالب خوبی از اسطوره

ه ز باال دید کابعد از اتاق بیرون رفت. فارس هم پشت سر دایی اردالن به ایوان رفت. 
ارس ست. فپای حوض نشستند و یک سینی چایی کنارشون ه آفریدبهمریم و مامان 

و  رفت نها به سرعت پاییرای مادرش تنگ شده. از پلهباحساس کرد که خیلی دلش 
 مادرش را در آغوش گرفت.
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 به نام خداوند جان و خرد

زنگ اول تاریخ و زنگ دوم جغرافی داشتند. هنوز فارس فرصت  ،فردای آن روز در مدرسه
در رابطه با اکسیر سیمرغ صحبت کند، فقط به او قول داده بود که  فاراننکرده بود که با 

هر چیزی که دایی اردالن گفته است را برایش بگوید. سر کالس آقای دماوندی درس 
 را اینگونه شروع کرد:

تا علم  دانید که این دوتاریخ داریم و هم درس جغرافی. میامروز هم درس  -
 اند؟چگونه به هم پیوند خورده

شه و تاریخ هم به آقا چون جغرافی مربوط به مرزهای کشورها می د ابراهیمی گفت:میال
 گه که کشورها چه حکومتی داشتند.ما می

 خوبه -

 آقا این کجای کتابه؟ واسه امتحان باید حفظش کنیم؟ پور پرسید:علی علی

متاسفانه در هیچ جای کتاب نیست و برای امتحان هم نه برای فهم خودتون  -
 .د بگیریدباید یا

این  ین ووهواها چه جورخونیم که آبیقا اجازه ما تو جغرافی مآ پرهام عبدی گفت:
 .دندمآها به وجود ها در کنار رودتمدن موضوع واسه تاریخ مهمه. مثال

 خیلی خوب بود. -

 ؟نیست پس واسه چی باید یاد بگیریمآقا اجازه اگر تو کتاب  پور پرسید:علی علی

 کنم واستون خوبه.فکر می چون من معلمتونم و -
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د خوب بود، منم یک موضوع چیزایی که گفتی آقای دماوندی ادامه داد: ،بعد از کمی مکث
ای کرد. اون هم آفرینش هست. یعنی ه پرهام هم اشارهخوام اضافه کنم که البتدیگه می

 زمانی.ی صفر ی تاریخ. خودم اسمشو گذاشتم نقطهابتدا

 .چیه آفرینش دونیممی آقا ما بردیا هدایتی گفت:

 چیه؟ -

کنه هم آدم و حوا رو خلق می ششمو روز  کنهروز خلق می ششخدا زمین رو در  -
 واییم.حو اونجا ابتدای تاریخ هست و ما همه از نسل آدم و 

 . ما هم این رو شنیدیم.آقا اجازه  مسعود کرمی گفت:

 . کنم اکثرتون شنیدیدداستان از آفرینش هست که فکر می خوب این هم یک -

 حقیقت داره چون تو قرآن اومده. .آقا داستان نیست -

اومده با کمی  فرینش هم تو قرآن و هم تو تورات بله این روایت از داستان آ -
 تغییر.

پس وقتی تو قرآن اومده چون قرآن از طرف خداونده پس دیگه داستان نیست.  -
 هر چی که تو قرآن هست حقیقت داره.

دانست حرفش را بگوید یا نه. آخر تصمیمش ی در فکر رفت. انگار که نمیآقای دماوند
بزار با یک مثالی برات این موضوع رو توضیح بدم. شما تصور کنید را گرفت و گفت: 

 کند.اعتقاد دارید هیچ وقت اشتباه نمیکه پدری دارید که 

 اه نکنه.که اشتب کنن. هیچ آدمی نیستشه. همه اشتباه میآقا نمی بردیا هدایتی گفت:

ه نه کمنم موافقم با این موضوع. حاال شما فرض کنید که همچین پدری دارید  -
 گوید.کند و نه حرف غیر راست میاشتباه می

در ذهن  ای فدا کرده بود.پدر او خودش را مانند آرش اسطورهفارس یاد پدرش افتاد. 
 را داشت. آقای دماوندیشاید پدر او تنها پدری بود که شایساگی چنین فرضی  فارس
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ه دروغ کار بدیست. که خواهد به شما بگوید کاین پدر راستگو و مهربان می ادامه داد:
 یرش به دیگران و به کل جامعه و حتگوید. دروغ کار بدی  است که ضردرست هم می

ان رین راه تعریف داسترسد. برای اینکه شما بهتر بفهمید بهتگو میبه خود فرد دروغ
هماند فکند و بعد به شما میاین داستان را برای شما تعریف میگوست. او ن دروغچوپا

وید گه آیا چون پدر شما همیشه راست میکه دروغ چه مضراتی دارد. حاال باید پرسید ک
 یست. ای بیش نگو افسانهنه. چوپان دروغ ... گو حقیقت داشته است؟داستان چوپان دروغ

 حقیقت داشته باشه. شاید بردیا هدایتی گفت:

اگر حقیقت هم داشته باشه موضوع مهمی نیست. موضوع  یممکنه ولی حت -
 بد بودن دروغه. ،مهم

 من ربطش رو به داستان آدم و حوا نفهمیدم. مسعود کرمی گفت:

 قت دارد به نظر من آناگر باور داشته باشیم که قرآن حقی !ببین مسعود جان -
 ها.نه ظاهر داستان ،هستند هایی که برای ما دارد حقیقتپیام

ها که بابام مثل همون ماجرای اسطوره با آرنج به پهلوی فارس زد و گفت: فاران
 گفت.

 اند.اسطوره رهای قرآن هم یه جوآره. پس داستانفارس گفت: 

 نباشند.هم اسطوره  شاید همشونولی  -

چون ما قرار است تاریخ ایران رو بخونیم فکر کردم خوبه  بعد آقای دماوندی ادامه داد:
ر عالقه د. بعد اگهای قدیمی ایرانی هم بوده بدونینوشتهدر که شما داستان آفرینش که 

هر  اهای یونان و یقرآن و تورات و یا داستان اسطورهتونید با داستان داشته باشید می
 ها مقایسهها و یا مصریهندی های دیگه هست مثلداستان آفرینشی که توی تمدن

 رسید.کنید. اگر این کار رو بکنید به نتایج جالبی می

 هایی؟آقا چه نتیجه پور پرسید:علی علی
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و هم بخون و مقایسه کن اونوقت ها ربقیه داستان .شما این رو گوش بده -
 فهمی.می

 ها رو از کجا بیاریم؟آقا این داستان مسعود کرمی پرسید:

 ی توهای زیاددی که شما احتیاج دارید توی سایتنیست. در حکار سختی  -
م که از کنمن بهتون کتاب معرفی می ،مند بودیداینترنت هست. باز اگر عالقه

 کتابخانه بگیرید.

 آقا تو کتابخونه مدرسه هست؟ پور پرسید:علی علی

 نه متاسفانه تو کتابخونه مدرسه نیست. -

 پس چه جوری پیداشون کنیم ؟ -

همین منابع دم دستی مثل اینترنت رو یه  فعال ،مندیجان شما اگر عالقهعلی  -
 کنم.بعدش من کمکت می .نگاهی بنداز

 شه داستانش رو بگید؟آقا می گفت: فاران

ت اشو بعد آقای دماوندی شروع به گفتن داستان کرد. فارس در عین حال که دوست د
؟ ی دماوندی با اکسیر سیمرغ در چیستکرد که ارتباط آقاداستان را بشنود داشت فکر می

ی ایرانی امروز وندی و بعد تعریف کردن یک اسطورهآقای دما های چهارشنبهحرف
ه در استان آفرینش آن گونه کتوانست اتفاقی باشد. ولی آن موقع سعی کرد که به دنمی

دوازده هزار در اساطیر ایران در آفرینش   های قدیمی ایرانی آمده است گوش دهد:کتاب
 شود.ساله تقسیم میی سه هزارین دوازده هزار سال به چهار دورهشود. و اسال انجام می

 است نه مکان است و نه زمان. سه هزار سال نخست که جهان مینوی 

 مینوی؟ چی یعنی پرسید: فاران

ه ک دنیایییعنی دنیایی که نه بعد زمان دارد و نه مکان. یک دنیای روحانی.  -
 نیست.ماده 
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 شه نه مکان باشه نه زمان؟چه جوری می -

 یعنی همون دنیای ماورایی؟ فارس گفت:

ماورایی و فهم نبودن بعد زمان  یهمان دنیا .بله فارس آقای دماوندی مکثی کرد و گفت:
زیک ان طبق قوانین فیچون ما بدنم .ممکن باشدکان برای ما خیلی سخت و شاید غیرو م
ما خواهد فیزیک چیزی در حد حدس و گمان برای ح متاو فهم به اصطال دکنمی کار

های گفتم که این دوره نخست با به دنیا آمدن دو فرزند به نامبود... بگذریم داشتم می
جهان دو دنیا به  ،رهودر این دشود. خدای زمان شروع می ، زرواناز  اهریمنو  اورمزد
 ، خوشبویی و زیبایی بود و دنیای اهریمنکه دنیای زندگی شود. دنیای اورمزدمی تبدیل

ز اهای پاکی را آفرید که شما با اسم برخی اورمزد االههکه دنیای تاریکی و زشتی بود. 
ر این دیوان را آفرید. د هم اهریمن .آنها آشنایید. مثل بهمن، خرداد، مرداد و اردیبهشت

 ن این دوره صلحاهای پاکی با هم جنگیدند تا اینکه در پایاالهه سه هزار سال دیوان و
کردند. بنا بر این صلح قرار شد که این جنگ تمام شود و نه  هزار سال بعد در نبردی 
میان خوبی و بدی پیروز این جنگ مشخص شود. آنگاه اورمزد دعایی خواند و اهریمن 

ر سه هزار سال دوم پس از بیهوشی دبیهوش شد و برای سه هزار سال در دوزخ ماند. 
اهریمن، اورمزد آفرینش گیتی را آغاز کرد. او در یک سال و در شش نوبت آسمان، آب، 

 زمین، گیاه، جانور و انسان را آفرید.

مثل داستان آفرینش قرآن. اونم در شش روز بوده... اونم  آروم گفت:به فارس  فاران
 .اخریش انسان بوده

 از کجا می دونی؟اینا رو  فارس گفت:

 بابام واسم گفته خیلی چیزارو.  -

 گفتم.هایی هست که ازش می. اینا همون شباهتفارانرین فآ آقای دماوندی گفت:

 خیلی خوشحال شد که آقای دماوندی تشویقش کرده بود. آقای دماوندی ادامه داد: فاران
 نمونه آفرینش انسان یعنی کیومرث آفریده شد.پیش ،در این دوره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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 کیومرث هست. نآقا اجازه. اسم عموی م آریا قاسمی گفت:

خیزد و تصمیم میایان این دوره اهریمن از خواب براسم قشنگی است. ... در پ -
اما نبرد بین دیوان و سه هزار سال سوم گیرد که کیومرث را از بین ببرد. می

نش از ت نمونه گاوی که آفریده شده بود از بین رفت وخدایان اورمزد بود. پیش
گیاهان روییدند و جانوران پدیدار گشتند. از خون کیومرث شاخه ریواسی رویید 

ی . همههای زمینپدر و مادر تمام انسان ،که دو ساقه داشت. مشیه و مشیانه
دهد ب میاهریمن مشیه و مشیانه را فریاز این دو ساقه به وجود آمدند.  هاانسان
ها بخشد. آنکنند و اورمزد آنان را میبه میگویند اما بعد توها دروغ میو آن

 شوند.د و دارای هفت دختر و هفت پسر میکننصد سال زندگی می

 .دزگول می شیطاندم و حوا. اونا رو هم آمثل  دوباره به فارس گفت: فاران

 دونم.من داستان آدم و حوا رو درست نمی -

اید ش ،جان فاران گفت: فارانو فارس را شنیده بود به  فارانهای آقای دماوندی که حرف
ریف تونی برای کالس تعاند. میداستان آدم و حوا را نشنیدههم بعضی دیگر از دوستانت 

 کنی؟

 دونیم.آقا ما می مسعود کرمی گفت:

 کمک کن. فارانپس شما هم به  گفت: دماوندیآقای 

ن خداوند آسمان و زمی در قرآن آمده بود:وع کرد به گفتن داستان آفرینشی که شر فاران
وقتی  ،را در شش روز آفرید. خدا انسان را از گل آفرید و فرشتگان وقتی انسان را دیدند

دا شیطان و خ کردند ولی شیطان این کار را نکرددیدند اینقدر کامل است به انسان سجده 
 کرد.را از بارگاهش بیرون 
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و  تگفت که من از آتشم و انسان از خاک هسآقا چون شیطان می ت:فمسعود کرمی گ
خورد که انسان را گمراه کنم. بعد هم شیطان قسم میمن مقامم باالتره و سجده نمی

 کند.

ون کردند و خدا بهشدر بهشت زندگی می ،که آدم و حوا بودندها اولین انسان گفت: فاران
از میوه  زنه وشیطان اونارو گول میگفته بود که از میوه درخت ممنوعه نباید بخورند. بعد 

 کنه و میارتشون زمین.شه از بهشت بیرونشون میخورند و خدا هم ناراحت میمی

زنه تا میوه می لدم رو گوآقا شیطون به شکل ماری در میاد و آ مسعود کرمی گفت:
 ممنوعه رو بچینه.

 دونید که اون میوه چی بوده؟می آقای دماوندی پرسید:

 آقا سیب بوده. من عکسشو دیدم تو یه کتابی. یتی گفت:بردیا هدا

 .دهدرخت آگاهی بو ،آن درختگن که سیب بوده ولی در اصل بله می آقای هدایتی گفت:

خواسته آدم و حوا ازش هی که چیز خوبی بوده چرا خدا نمیآقا آگا پرسد:فارس می
 بخورند؟

شه االن فکر می کنه. مثالمی ها رو زیباندن اسطورهن موارد است که خواهمی -
آگاهی ولی در بهشت بهتره یا با زندگی در جهل و ناکرد بر اساس این داستان 

 آگاهی ولی بیرون از بهشت؟

 آقا زندگی تو بهشت که هر جوره بهتره. آریا قاسمی گفت:

خوب اگر با اون اگاهی بتونیم زمین رو مثل بهشت کنیم  آقای دماوندی گفت:
شت زندگی کردیم و هم آگاهی داریم و هم اینکه بهشتی درست اونوقت هم تو به

 کردیم اونجوری که خودمون دوست داریم.

 ؟ریم بهشتآقا مگه بعد از اینکه مردیم نمی بردیا هدایتی گفت:
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 شاید. شاید هم بهشت راهمون ندن. -

 شه سه هزار ساله چهارم رو بگید؟آقا می فارس گفت:

ی سوم بودیم خوب در هزارهآخ. خیلی بحثمون منحرف شد. ولی خوب بود.  -
جایی که نسل مشیه و مشیانه همون آدم و حوای اساطیر ایرانی در زمین پخش 

شود و سلسله پیشدادیان و وره تاریخ اساطیری ایران شروع میدر این دشد. 
ریدون بر پادشاهانی از نسل کیومرث همچون هوشنگ و جمشید و منوچهر و ف

 .ا بنا نهادندآنها دیوان را مهار کردند و تمدن ر .زمین حکم فرمانی کردند

 .پس آرش کمانگیر هم در این دوره بوده ،اگر منوچهر در این دوره بوده فارس پرسید:

چشمه ها از روایات سرولی اسطوره .بله منوچهر در این دوره بوده فارس جان -
 ..که کمی متفاوت باشند. . بخورید روایاتی براند و ممکن است شما به گرفته

قباد، شود. همچون کیادشاهان کیانی شروع میی پدوره ،هابعد از پیشدادی
 یسالهپادشاهی کیانیان است که سه هزار کاووس. در زمانخسرو و کیکی

کند و آیین ظهور می تشد. در این دوره است که زرشودچهارم آغاز می
اوشیدر و اوشیدر  ،شتدآورد. پس از مرگ زرورمزد برای مردم مییسانی را از امزد

 ی دیوان از بینهمه ،ی سوشیانترسند.  در دورهماه و سوشیانت به رهبری می
ن نماید و از پل چینود که بین ایوشانت است که مردگان را بیدار می. سیروندمی

 گذراند.است می ادنیا و آن دنی

و ی مردگان ردمه و همهکه در شیپور خودش می اسرافیلمثل  بردیا هدایتی گفت:
 که در قرآن هست. و پل سراط کنهبیدار می

 بردیا جان. ادقیق ،بله -

 ها از بین رفتند؟آقا یعنی االن همه دیو گفت: فاران

 باید طبق اساطیر این گونه باشد.  ،اگر سیوشانت آمده باشد -
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 هاست؟شتیدموعود زرو دهنده نجاتیعنی سیوشانت  بردیا گفت:

 شتیاست؟دیعنی امام زمان زر مسعود کرمی گفت:

شه ها میر تعریفی که در هر یک از این دینی دیهافرق امحت آقای دماوندی گفت:
که از این نظر که هر دو قرار است روزی  فهمممن اینجوری میوجود داره ولی 

گر دقیقش رو بخواید . ولی ابرای اجرای عدالت و صلح ظاهر بشن مثل هم هستند
ک نفر یا ی شتی که مطلعه دارهدها رو بخونید یا از یک زرشتیدزر هایباید یا کتاب

 ها سوال بپرسید. متخصص در این زمینه

موقع زنگ خورد. فارس سعی کرد مطالبی که امروز یاد گرفته بود را در ذهنش  مانه
اول از همه فهمیده بود که روز قرار دهد.  و در کنار مابقی اتفاقات این چند مرتب کند

های استاند برخی از ،کرد. برای مثالکه فکر می ندتر از آنچیزی بودها بسیار وسیعاسطوره
تی برای استان متفاومختلف هر کدامشان د هایاند. تمدنهقرآن هم یک نوع اسطور
 ردن آفرینش د. داستاها وجود دارن این داستانبی هم هاییآفرینش دارند، اما شباهت

 ردو نیروی پاکی و اهریمنی است و این دو همیشه با هم د یبر پایه ،های ایرانیاسطوره
ی که دنبال اکسیر سیمرغ هستند و نآن کسا اند. فارس فکر کرد که حتماجنگ بوده

د. ها و نیروهای پلیدی هستنهمان اهریمن ،کندهبانی میها از اکسیر نگانجمن در برابر آن
 برد.ها را از بین میی اهریمنبه نام سیوشانس خواهد آمد و همه فردی و آخر اینکه 

. و عدالت را بر پا کند همانطوری که مسلمانان هم منتظرند فردی به نام امام زمان بیاید
د باییا  وبوده است های داستانی اسطوره جزو قسمتانست که این مورد دفارس نمی

کرد. اگر واقعی بود آیا این دو نفر با هم یکی بودند و یا فرق عمق آن را کنکاش می
ه یادش فکار بود کداشتند. اگر فرق داشته باشد وجود یکیشان کافی خواهد بود، در همین ا

ارس فها هم منتظرند که مسیح از آسمان برگردد و صلح را برقرار کند. افتاد که مسیحی
ین ها از بی بدیا منتظرند که یک نفر بیاید و همههنگهفری گار همهفکر کرد که ان

 ها برایشد آدمچرا که باعث میاین منتظر بودن را خیلی دوست نداشت، فارس برود. 
که کس دیگری به دادشان برسد. در ضمن  دخواهند تالش نکنند و منتظر باشنآنچه می

خود باشند که هر سه قرار است یک شود سه تا دین مختلف منتظر منجی چه طور می
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 هیک لحظهای مختلفی هستند. شان یکی نیست و آدمهایار را انجام دهند ولی اسمک
از  ند کند. اما سریع سعی کرددلش خواست که سیوشانس باشد تمام دیوان را در ب فارس

 مند شده بود. دوست داشتو حوا هم عالقه س به داستان آدمبافی  بیرون بیاید. فارِیالخ
از آن هم بیشتر بداند. چرا داشتن آگاهی باعث شده بود از بهشت رانده شوند و آیا 

گاهی ه آهایی کاند یا انسانتر بودهبدون آگاهی در بهشت بودند خوشبختهایی که انسان
ا مان دنیای مینوی یاگر بهشت هم مثل ه ،کنند. به عالوهدارند ولی در زمین زندگی می

 ؟دگی در چنین دنیایی به چه معناستماورایی باشد باید زمان و مکان نداشته باشد. زن
. های دیگر هم بداندنگهفرفارس همچنین دوست داشت در رابطه با داستان آفرینش در 

 هایسوال ،هایش به جواب برسندکه سوال شنید به جای آنفارس هر چه بیشتر می
 ،زینهکرد و بهترین گبا کسی صحبت می اباید حتمآمد. جود میذهنش به وبیشتری در 

نار عریف کند. در کت فارانبود. تصمیم گرفت که در راه برگشت همه چیز را برای  فاران
یک پرسش مهم در آن لحظه فکرش را درگیر کرده بود و آن هم  ،هاتمام این پرسش

 که آقای دماوندی که بود؟نای
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 بیابی ز هر دانشی رامشی      شی         بیاموز و بشنو ز هر دان

تعریف کرد. وقتی جریان  فارانهای دایی اردالن را برای فارس حرف ،در راه برگشت
 گفت که این موضوع را باید فاران توضیح داد، فارانرا برای  هاهای قبل از آریاییایرانی

ین شود که در انیای ماورایی و اینکه چه گونه میدر رابطه با د فاراناز پدرش بپرسند. 
که  اشتد نیز سوال داشت. او سواالت زیاد دیگری ،دنیا نقش یک اسطوره را بازی کرد

خواست بداند که پدر فارس به چه ماموریتی او می دانست.فارس هم جواب آنها را نمی
ر اغذی داز کیفش ک سانی هستند. فارسرفته بوده و اینکه دشمنان اکسیر سیمرغ چه ک

 ی سواالم رو نوشتم.من تو این کاغذ همه آورد و گفت:

ی سواالمون رو بنویسیم که شه. باید یک دفتر برداریم و همهگم می ؟تو کاغذ -
 یادمون نره. هر کدوم که فهمیدیم رو خط بزنیم.

 تونم تو ذهنم کنار هم بچینمشون.همین االنش من خیلی چیزا فهمیدم که نمی -

از یک طرف دیگش هر جوابی که پیدا کردیم رو  ،بیا تو اون دفتر سواالخوب  -
 بنویسیم.

 امروز که مشق نداریم بیا این کار رو بکنیم. -

  .ی مابه مامانت بگو بریم خونه -

شان را زد. مادرش پشت آیفون جواب فارس رسیده بودند. فارس زنگ خانهبه جلوی خانه 
 کیه؟ داد:

 سالم مامان. -

 بیا باال.سالم عزیزم  -

 اینا؟ فارانشه من ظهر برم خونه نه . مامان می -

 سالم خاله گفت: فاران

 سالم پسرم. خوبی؟ -

 مرسی -
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 خواید با هم باشید بیاید خونه ما. نهار خوشمزه پختم.اگر می ،فارس جان -

 آخه خاله به مامانم نگفتم.فارس گفت: 

 باال.گم. اگر اجازه داد بیاید زنم بهش میمن االن زنگ می -

 .خواستیم از عمو حمید یه چیزایی بپرسیمآخه مامان می فارس گفت:

 نیستش. بعد منم یه چیزایی دارم که بهتون بگم. بعمو حمید که تا غرو -

فارس از حرف مادرش تعجب کرد. یکی دو دقیقه صبر کردند بعد مریم از پشت آیفون 
 جان مامانت اجازه داد. بیاید باال. فاران گفت:

د. سبزی پخته بوا به مشامشان رسید. مریم قرمهبوی غذ ،وارد آپارتمان شدندها که بچه
مریم خیلی شاد و خوشحال بود. سبزی دوست داشتند. هر دو خیلی قرمه فارانفارس و 

 زود دست و صورتتون رو بشورید بیاید واسه غذا. و گفت: دها را بوسیبچه

 من به خونمون زنگ بزنم؟ ،شورهشه تا فارس دستشو میخاله می گفت: فاران

 البته عزیزم. -

به مادرش زنگ زد و خودش هم اجازه گرفت که در خانه فارس بماند. مادرش  فاران
 به خانه برگردد.  ،گفته بود تا قبل از اینکه هوا تاریک شود

ر تف. آخر دد. فارس از کمدش یک دفتر نو آوردبه اتاق رفتن ،شان را خوردندیغذا ها کهبچه
 اند،هفهمید آن موقعکه تا  را اییهن چیزآاول  کهپیشنهاد داد  فاران نوشتند سواالت.

ها شروع کنند و بعد هم در رابطه با کمی مشورت قرار شد اول از اسطوره. بعد از ندبنویس
 ها در دفترشان نوشتند:اکسیر سیمرغ بنویسند. آن

 ها :اسطوره
های خیلی دور به ما هستند که از گذشتههایی ها و افسانهها داستاناسطوره
ود اند و یا اگر هم وجههای داستانی یا وجود نداشتند. داستان و شخصیتارسیده
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ده است. موضوع مهم در اند که در اسطوره آمهآن چیزی نبود ادقیق ،اندداشته
 ها با خودشان دارند. امی است که آنها پیرهوخواندن اسط

 
 آفرینش:

هایی در رابطه با چگونگی آفرینش دنیا اسطوره ،های مختلفتمدنها و نگفر
ای هشبیه باشند. در اسطوره هم دارند که در برخی از جزئیات ممکن است به

ایران اینگونه آمده است که دنیا در چهار دوره سه هزار ساله آفریده شد. در 
ند و خدایان دوره اول که در دنیای مینوی بود اورمزد و اهریمن به دنیا آمد

اورمزد با دیوان اهریمن جنگیدند. درپایان این دوره اهریمن به خواب رفت. در 
مرث را که نمونه آفرینش وآفرید و کیدر شش دوره دوره دوم اورمز دنیا را 

بیدار شد و جنگ را شروع  بانسان بود را آفرید. در دوره سوم اهریمن از خوا
 .گیاه ریواس رویید که دو ساقه داشت کرد. کیومرث کشته شد و از خون او یک

ها یک بار توسط اهریمن فریب آنها بودند. مشیه و مشیانه که اولین انسان
پادشاهان از نسل مشیه و مشیانه بخشد، ها را میخورند ولی خداوند آنیم

ا د و تمدن رشنها توانستند دیوان را در بند بک. آنپیشدادی  به وجود آمدند
هزاره  بودند که پادشاهیشان تا سهکیانیان  ،کردند. بعد از پیشدادیانگذاری پایه

 هایکند و دستورسه هزار سال چهارم زرتشت ظهور میچهارم هم رسید. در 
شت است که قرار دآورد. سیوشانت از جانشینان زرمی هااورمزد را برای انسان

 از یک پلی که بینی دیوان را از بین ببرد و مردگان را بیدار کند و است همه
 رد کند.  ،این دنیا و دنیای مینوی هست

که  تهست اینگونه اسرآن که خیلی شبیه داستان تورات داستان آفرینش در ق
کند. و در آخر انسان را از خاک خلق میآفریند خداوند دنیا را در شش روز می

 .دنکنیمکنند و سجده ایی و کامل بودن انسان اعتراف میهمه فرشتگان به زیب
جده تر است و ساش پایینز خاک است و رتبهگوید که انسان اولی شیطان می

رد که گیکند و شیطان هم تصمیم میبارگاهش بیرون میکند. خدا او را از نمی
یعنی آدم و حوا در بهشت زندگی ها ناولین انسا ،انسان را فریب دهد. آن موقع
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ه فقط نباید از میوه درخت ممنوعه بخورند. ها گفت بود کنکردند و خدا به آمی
دهد که از میوه درخت ممنوعه که همان آگاهی ها را فریب میشیطان آن

 آیند ود و به زمین مینشورانده میها با این کار از بهشت هست بخورند. آن
 ابد. ینسلشان گسترش می

 صلح وها و هم مسیحی ها منتظرند که یک نفر برای اجرای  هم مسلمان
نام اسرافیل  یک فرشته به ،های قرآنانعدالت روزی ظاهر شود. در داست

کند و مردگان باید از پلی که دمد و مردگان را بیدار میهست که در شیپور می
 رد شوند.  ،بین بهشت و جهنم است

 دو هر در –د ندانا شش روز میآفرینش را در شش دوره ی ،ها: هر دوشباهت
 در – هستند دهندهنجات یک منتظر دو هر – دهدمی فریب را انسان ،اهریمن

 وند و باید از یک پل رد شوند.شمی بیدار مردگان آیدمی دهندهنجات که زمانی

 های جدیدیفارس در کاغذ سواالتش سوال ،نوشتندهایشان را میهمینطور که یافته
تند که دانسنمی ،داستان آفرینشها وارد کنند. بعد از تا در قسمت سوالکرد یادداشت می

ابتدا در رابطه با اکسیر سیمرغ بنویسند و یا در رابطه با آرش کمانگیر. آخر تصمیم گرفتند 
 که اول اکسیر سیمرغ را بنویسند.

 اکسیر سیمرغ:
دارد و مقدس ها به دور نگهش میسرزمینی است که خداوند از اهریمنایران 

دنیای ما و دنیای ماورایی یا مینوی است. است. ایران یک حلقه اتصال بین 
و هر کس خودش برای  شود یافتاکسیر سیمرغ را در دنیای ماورایی می

ها قبل از ورود آریایی یحت . انجمنی در طول تاریخفهمیدن آن باید تالش کند
کرده است و وجود داشته است که از اکسیر سیمرغ نگهبانی می در ایران

بزرگ فارس و دایی اردالن از اعضای انجمن دارد. پدر و پدراکنون هم وجود هم
ا ط با اکسیر سیمرغ جانش رهستند. بابای فارس برای انجام ماموریتی در ارتبا

د از هر دین و از هر ملیت و نژادی نتواندهد. اعضای انجمن میمی ز دستا
ی ها به طریقشود. آدماعضای انجمن برای همه آشکار نمی باشند. اسامی



65 
 

ه جای باط برقرار کنند و بارت ،توانند با دنیای ماورایی که دنیای اساطیر استمی
زی کند. با ارس چندین نقش را توانسته بوده ها نقش بازی کنند. پدر فاسطوره

 پدر فارس اسمش آرش بوده و مانند آرش کمانگیر فداکاری کرده است. 
 

 آرش کمانگیر:
زمان منوچهر از پادشاهان پیشدادی بود که آرش کمانگیر پیک سپاه ایران در 

ره ان را محاصدر جنگ با افراسیاب از سرزمین توران بودند. افراسیاب سپاه ایر
 د.فرستلح را توسط آرش برای افراسیاب مینهاد صیشکرده بود. منوچهر پ

گوید پیشنهاد صلح را می ،افراسیاب برای اینکه ایرانیان را تمسخر کند
ران ی از سپاهیان ایکی .برای مشخص شدن مرز بین دو کشورپذیریم فقط می

، آرش به باالی کوه برود و تیری پرتاب کند، هر کجا تیر فرود یا همین پیک
 کنندمیآمد آنجا مرز دو کشور خواهد بود. هیچکدام از پهلوانان ایرانی جرات ن

برای  یآبرویشکست و بی یکچون این کار  .که چنین ماموریتی را انجام دهند
ن پهلوان همیشه با این شکست همراه خواهد شد. آ ایرانیان خواهد بود و نام

 امرود و با تمشود دماوند بوده است میرش خودش به باالی کوه که گفته میآ
فرود  تا غروبروند و تیر ال تیر میها به دنبکند. سوارپرتاب می وجودش تیر را

کند. ایران و توران را مشخص میون مرز آید و در نزدیکی رود جیحنمی
شوند. شکستشان به پیروزی بدل شد ولی آرش یها بسیار خوشحال مایرانی

 و تمام وجودش را در تیر گذاشته بود مرد. که انگار جانش را

 ها:سوالخر دفترچه شروع کردند به نوشتن آاز  ،بعد

 زد؟فارس را مهرگان صدا می ،مهرگان چی است؟ و چرا بابا مهربان -
و اینکه دایی اردالن گفته بود که یافتن اکسیر سیمرغ   اکسیر سیمرغ چیست؟ -

 امری نسبی است به چه معنی است؟

 آرش به چه ماموریتی رفته بود؟ -
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شود که انتخاب کرد معنی اسم یا فامیلمان ها چه اهمیتی دارند و چه طور میاسم -
 چه هست؟ 

 د؟توانند وارد دنیای ماورایی شونچه کسانی می -

 رد؟ها را بازی کارتباط برقرار کرد و نقش اسطوره چگونه باید با دنیای ماورایی -
 ها چی بود؟های اسطورهنظور دایی اردالن از بازی در نقشم

 آیا ربطی به اکسیر سیمرغ دارد؟آقای دماوندی کیست؟  -

 بایست چیزی از اکسیر سیمرغ بداند؟چرا تا امروز نمی -

اکسیر سیمرغ هستند و باید در برابرشون از اکسیر چه کسایی هستند که دنبال  -
 خورد؟؟ و اکسیر سیمرغ به چه دردشان میمحافظت کرد

 های دیگر چیست؟نگهفرداستان آفرینش در  -

اینکه آن میوه ممنوعه آگاهی بوده چه پیامی دارد؟ آگاهی مگر بد است؟ شاید  -
 شیطان کار خوبی کرده که انسان را آگاه کرده.

ها خواهد آمد؟ و موضوع این بیدار شدن ک فردی برای نجات آدمی اآیا واقع -
 دهنده دارد؟تن از پل چیست و چه ربطی به نجاتمردگان و گذش

ها تازه تمام شده بود که مریم در اتاق را زد و با یک سینی چای و کیک نوشتن سوال
نست فارس در رابطه با ادمریم انگار که میها روی زمین نشست. بچهوارد شد و کنار 
نا وقتی با آرش آش حرف زده است و شروع کرد به صحبت کردن: فاراناکسیر سیمرغ با 

زد شدم برام از اکسیر سیمرغ و یک دنیای ماورایی گفت. من خیلی از حرفایی که می
ها رو از خودش در میاره و چنین چیزی وجود کردم این حرفومد. اول فکر میایخوشم م

 اما بعدش دیدم که خودم هم وارد این جریان شدم.نداره. 

 یعنی شما به دنیای ماورایی رفتید؟ فارس پرسید:

 کرد و لبخند داشتبسته خاطراتی را در ذهنش مرور میمریم انگار که داشت با چشمان 
یعنی در نقش یک اسطوره هم بازی  پرسید: فارانسرش را به عالمت تایید تکان داد. 

 کردید؟
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 اوهوم -

 چی؟ کدوم اسطوره؟ -

 فرانک -

 .فرانک کی بوده؟ واسمون تعریف کن فارس پرسید:

اک و قیام کاوه آهنگر و فریدون ضحواسه داستان فرانک باید داستان جمشید و  -
 رو بدونید. فرانک مادر فریدون بوده.

 خاله. ،خوب واسمون تعریف کنید گفت: فاران

داشتم یک چیز دیگه براتون کنم. ولی االن دوست این کار رو می اباشه. حتم -
 بگم.

 چی؟ -

 داستان مجمع پرندگان و سیمرغ.  -

 رنگ ش امابنف ها داد. کتابریکی که در دستش بود را نشان بچهبعد یک کتاب کهنه و با
 ارسی،شاهکارهای ادبیات ف بود. بیشتر شبیه یک جزوه بود. رویش نوشته بودرفته  رو و

برایم  سیر سیمرغکه از اکآرش وقتی  مریم گفت: .تصویر سیمرغ هم داشت الطیر.قمنط
شما رای کنم ببرای من خیلی مفید بود و فکر می رو بهم داد تا بخونم. باین کتا ،گفت

رای ب تالطیر عطار هست که یک عالمه پانوشی منطقهم خوب باشه. این کتاب خالصه
ت و بفهمید. دوسها ررکنه که شعمعنی و توضیح کلمات و اصطالحاتش داره و کمک می

قتی ؟ شاید کمک کنه که وو داستانش رو تعریف کنم دارید یه جاهاییشو براتون بخونم
 تر بفهمیدش.راحت ،خونیدمی خودتون

 خاله. شبخونید -

یی رفت و نقش اسطوره رو بازی شه به دنیای ماورامامان چه جوری می فارس گفت:
 کرد؟
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 فهمید.نکن. وقتی که آماده بشید اونم میعجله  -

 چه جوری باید آماده بشیم؟ -

 کردم دایی اردالن بهت گفته!فکر می -

 ها بدونیم؟اینکه باید در رابطه با اسطوره بعد از کمی مکث فارس گفت:

 . پس حاال چایی و کیکتون رو بخورید و گوش بدید.قادقی -
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 ما زو دور دورنام او سیمرغ سلطان طیور                     او به ما نزدیک و 

 

 ده؟خاله عطار کی بو پرسید: ،خوردهمین که داشت کیک می فاران

 .شاعر بوده دیگه فارس گفت:

 می دونم شاعر بوده. منظورم اینه که... -

 منظورت اینه که چی؟ -

 دونم. کجا بوده؟ چی نوشته؟ از این جور چیزا.چه می -

رش عطار اول به شغلی که پدالدین فرید ،اینجوری که تو این کتاب نوشته مریم گفت:
اش نشسته بوده و نوکراش دور حجره ری عطاری مشغول بوده. یک روز که دداشته یعن

 شه. کو آه می کنهمی کنه و گریهشه و نگاه میاش میدرویشی وارد حجره ،و برش بودند

 فارس پرسید: مامان حجره چیه؟

که  گهدرویش می عطار بهگن فکر کنم. ... های توی بازار حجره میبه مغازه -
ای بیش چیزی گه که من جز خرقهبهتره زودتر بروی. درویش در جوابش می

خواجه تو باید فکری به حال خودت  روم،و می کشمندارم و سبکبارم و زود پر می
بگذاری و بروی. عطار توانی یکنی که با این مال و منال هنگام مرگ چگونه م

خواهی بمیری. درویش هیچ نداری چگونه می رسد که تو کهپاز درویش می
از این واقعه  عطارمیرد. گذارد و میوید اینچنین و سرش را بر زمین میگمی

لم ل عابره به دنکنه و میش رو ول میاهگیره و بازار و حجرتحت تاثیر قرار می
 کنه.و خیلی عمر طوالنی هم می گریو معرفت و صوفی

 گری چیه؟خاله صوفی پرسید: فاران
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یک طریق و راه روشی بوده برای شناختن خداوند و در این روش آداب خاصی  -
ند که کردسعی می اعتنا بودن وبه مال دنیا بی اها اکثرشده و صوفیرعایت می

 نفسشون رو پاک نگه دارند.

 الطیر یعنی چی؟این منطق فارس پرسید:

با  پیامبر که بلد بوده مانالطیر اشاره است به داستان سلیمثل اینکه منطق -
این  ودونم. تکتاب نمیها صحبت کنه. طیر یعنی پرنده ولی برای این پرنده

ت. حاال بزار هاسهمراه سلیمان بوده راهنمای پرندههدهد که همیشه  ،داستان
 از خود داستان براتون تعریف کنم:

که وارد کنه ها رو معرفی میهجوری هست که هر کدوم از پرنداول کتاب این 
ر و از حقیقت با خبها به هدهد که فرد آگاهی بوده شوند. بعد این پرندهجمع می

 گن: کنند که چرا ما پرندگان شاه نداریم و میبوده شکایت می

 نیست خالی هیچ شهر از شهریار                جمله گفتند این زمان در دور کار

 بیش از این بی شاه بودن راه نیست              چون بود کاقلیم ما را شاه نیست

 پادشاهی را طلب کاری کنیم                      یک دگر را شاید ار یاری کنیم

 نظم و ترتیبی نماند در سپاه                      پادشاهزانک چون کشور بود بی

گر با من همراه گه که من از اسرار آشنا هستم و اهد در جواب بهشون میهد
 :ه گه کگویم. بعد هدهد در رابطه با شاه پرندگان میبه شما از اسرار می شوید

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف                       خالفهست ما را پادشاهی بی

 او به ما نزدیک و ما زو دور دور                                  نام او سیمرغ سلطان طیور
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 نیست حد هر زفانی نام او                                     اودر حریم عزت است آرام 

شن که برای دیدن مند میها عالقهکنه و پرندهبعد هدهد از سیمرغ تعریف می
ها ر طوالنی بوده و برای برخی پرندهسیمرغ همراه هدهد بشن. اما گویا این سف

 سخت بوده: 

 هرکسی از رفتنش رنجور بود                               لیک چون ره بس دراز و دور بود

 هر یکی عذری دگر گفتند باز                               گرچه ره را بود هر یک کارساز

ه که گبلبل می مثالدونه عذر و بهانه میارن که به این سفر نرن. ها دونهپرنده
 آهان اینجاست:. ونم ازش دور بشم. بزار پیداش کنمتمن عاشق گلم و نمی

 کز وجود خویش محو مطلقم                               من چنان در عشق گل مستغرقم

 بلبلی را بس بود عشق گلی                                           طاقت سیمرغ نارد بلبلی

گه من خیلی تمیزم و هر لحظه به آب احتیاج دارم یا طوطی مرغابی می مثالیا 
آورند و هدهد ای میبه هر حال هر کدام بهانه .دت کردماه من به قفس عگمی

تونم گه نمیها اینقدر زیاد بوده که عطار می. عذر و بهانهدهدجوابشان را می
 همش رو تعریف کنم:

 گردد درازدار معذورم که می                               گر بگویم عذر یک یک با تو باز

 این چنین کس کی کند عنقا به چنگ                  بود عذری تنگ و لنگهر کسی را 

ده و پرسند و هدهد هم جواب میپرندگان سواالتشون رو از هدهد می بعد 
گیرند که سفرشون رو با رهبری هدهد شروع کنند. باز دوباره پرندگان تصمیم می
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از ضعف و مشکالت کشه و از اینکه این راه چه جوری هست و چه قدر طول می
گه هفت پرسند. هدهد در جوابشون مییهدهد سوال مگن و از خودشون می

ادی به ترتیب وادی طلب، وادی یا هفت شهر رو باید بگذرونیم. اسم این هفت و
، وادی نیازی، وادی توحیدبیهمون ، وادی معرفت، وادی استغنا یا وادی عشق

 حیرت و وادی فقر و فنا هست.

 گی مامان؟یه بار دیگه می چه سخت بود. فارس گفت:

ت و وادی طلب یا همون خواستن، وادی عشق، وادی معرفت یا شناخت حقیق -
، و وادی توحید که معنیش یکتایی هست ،نیازیوادی استغنا که گفتم میشه بی

ین  خودتون که احاال شه نیستی.وادی حیرت و وادی فقر و فنا. فنا معنیش می
 شید. بزارید این قسمتشضیحات داره و قشنگ متوجه میوتکتاب رو بخونید 

 قشنگه براتون بخونم:

 چون گذشتی هفت وادی، درگه است                 گفت ما را هفت وادی در ره است

 نیست از فرسنگ آن آگاه کس                     وا نیامد در جهان زین راه کس

 کناروادی عشق است از آن پس، بی                    هست وادی طلب آغاز کار

 پس چهارم وادی استغنا صفت                       پس سیم وادیست آن معرفت

 پس ششم وادی حیرت صعب ناک               هست پنجم وادی توحید پاک

 بعد ازین روی روش نبود ترا                       هفتمین وادی فقرست و فنا

دهد و پرندگان به را برای پرندگان شرح میها هدهد هر یک از این وادی ،بعد
 نطول کشید و بسیاری از پرندگا اهسفر سختی بود که سالافتند. راه می



73 
 

وختند و یا س بیا از تشنگی مردند یا از آفتا ورندنتوانستند در این سفر تاب بیا
 شکار پلنگان و شیران شدند:

 گاهکم رهی ره برد تا آن پیش                                 آن سپاهآخر االمر از میان 

 از هزاران کس یکی آنجا رسید                         زان همه مرغ اندکی آنجا رسید

 باز بعضی محو و ناپیدا شدند                             شدند دریا یباز بعضی غرقه

 تشنه جان دادند در گرم و گزند                                باز بعضی بر سر کوه بلند

 ها کبابگشت پرها سوخته، دل                                 باز بعضی را ز تف آفتاب

 کرد در یک دم به رسوایی تباه                        باز بعضی را پلنگ و شیر راه

 یس ی پرندگاناز بین همه پس از گذشتن از این هفت وادی خالصه که در آخر
 رسند.تا از آنان یا سی تا مرغ به بارگاه سیمرغ می

 .شه سیمرغسی تامرغ که می .چه با حال گفت: فاران

 توانند سیمرغ رافهمند که نمیمیآنجا  هاپرنده ،همینش جالبه. بعد .فارانآره  -
آینه  در شنوند وپژواک صداشون رو می شوند. ولیوس میمایببینند و خیلی 

 هایبا گذشتن از این مراحل از آلودگیبینند که الهی وجود خودشون رو می
 گاه سیمرغ اصلی شدند. دنیوی پاک شدند و در حقیقت جلوه

شن سیمرغ. اون اولش هم دیگه خود سی تا مرغ می فارس گفت: همین که فاران گفت
عنی سیمرغ تو وجود خود نزدیکه ولی شما ازش دورید. یگه که سیمرغ به شما هدهد می
 ها بوده.این پرنده
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 .شها تونستن که ببینندتالش و گذشتن از این شهرها پرندهو فقط با  -

  مامان این داستان خیلی سخت بود.ولی  -

و داده بود را آورد. فهمیده بود که آن تندیس برای ه اسی که دایی اردالن ببعد تندی
 ید:کنند. مریم پرسندگانی که به سوی سیمرغ پرواز میر است. پرالطیقداستان منط

 سخت بود؟ -

شه توجه فته میگ آره. اگر بخوای بهش عمیق فکر کنی و فقط به داستانی که -
 نکنی و بفهمی که منظورش چیه خیلی کار سختیه.

 بود. ترآفرینش و داستان آرش کمانگیر سختبه نظر منم از داستان  .آره گفت: فاران

 تازه االن خوب قرار هم نیست که با یک بار خوندن همه چیز رو بفهمید. مریم گفت:
شه چندین بار خوند و هر دفعه یک ها رو میاین داستان ز خودتون نخوندینش.وشما هن

 ت.سچیزی ازش فهمید. فهم ما نسبت به حقایق نسبی ه

نسبی  یعنی چی پرسید:فارس که این نسبی بودن فهم براش از قبل سوال بود سریع 
 هست؟

کنیم که ون از یک موضوعی یک فهمی پیدا مییعنی اینکه ما به نسبت تالشم -
شاید هم فکر کنیم که قشنگ به اون موضوع مسلط هستیم و بلدیم ولی 
اینجوری نیست. مطمئن باش که اگر اون موضوع چیز مهم و با ارزشی باشه 

شتری کنی چیزای بیالش میمیدنش تدفعه بعد و یا حتا دفعات بعد که برای فه
چیزی که من از  هم فهممون متفاوت هست. ممکنه آن ،هامیفهمی. ما آدم

 فهمی فرق کنه.فهمم با آن چیزی که شما میداستان سیمرغ می

 حتا فهممون از اکسیر سیمرغ؟ -
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حتا فهممون از اکسیر سیمرغ. خود همین عطار یک شعری داره که پدرت حفظ  -
 خوند:میبود و همیشه 

 هرچه جست آن چیز، حالی شد پدید              پدید  هرکه را شد همت عالی 

 کرد او خورشید را زان ذره پست  همت داد دست               هرکه را یک ذره 

 .یدفهمباشه و بیشتر سعی کنید بیشتر می تمون بیشترهر چه قدر هم

شید؟ ها اینقدر زحمت کمثل این پرندهسیر سیمرغ هم باید برای فهمیدن اک فارس گفت:
 باید از هفت تا وادی گذشت؟

زان تالشی شه با هر میمی ،به یک چیزی نسبی باشهفکر نکنم. وقتی رسیدن به  -
 مقداری از اون چیز رو درک کرد و فهمید.

 اول طلب باشه بعد عشق؟ یعنی ترتیب اینا مهم نیست. مثال گفت: فاران

 .لی تا حدودیمهم هست و دونم شایدنمی -

 یعنی چی تا حدودی؟ فارس گفت:

ه ولی ه این ترتیب نوشتیه منطق و اهمیتی از نظر عطار داشته که ب اببین حتم -
کنم همونجوری که خودت گفتی که باید عمق داستان رو توجه من فکر می

کنیم و بعد اگر اون پیام و حرف داستان به نظرمون درست اومد سعی کنیم که 
 .ه اینکه خودمون رو با حواشی داستان مشغول کنیماجراش کنیم ن

نه  ،ام داستان باشهها شاید پیگه که ترتیب این وادیولی یه حسی به من می -
 حواشیش.



76 
 

شاید اینطوری باشه. حاال خودتون سر فرصت بخونید و چیزی که فهمیدید رو  -
 به منم بگید.

 یک دفعه پرسید: ساعت چنده؟ فاران

 پنج فارس گفت:

 شه این کتاب رو من ببرم؟باید برم. خاله می اوه من -

 بله. من اوردم برای شما. ولی گمش نکنید. یادگاری بابای فارس هست.  مریم گفت:

 چشم خاله. -

ها رو م یه سری سوالامن از باب کرد گفت:که از فارس خداحافظی می فاراندم در 
 پرسم. شاید کمکمون کنه.می

 چیزی نگی؟ یر سیمرغسرابطه با اکشه در می -

 چرا؟ -

 دونم. بزار یه وقت که با هم باشیم.نمی -

 پس باید یه قراری بزاریم که زود یه چیزایی بپرسیم. باشه .  -

 باشه.  -
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 که مردم به معنی چه باشد یکی                   ز راه خرد بنگری اندکی

ه نگاه کرد. با عجلرش خودش را به باالی کوه دماوند رساند. پایین را آ ماوراییدر دنیای 
انه شرق را نش کمان را از پشتش برداشت. تیر را در چله گذاشت. خورشید را نگاه کرد.

گرفت. چله را کشید. چشمانش را بسته بود. از گوشه چشمش یک قطره اشک به پایین 
لغزید. چله کمی شل شد. دوباره با تمام قدرت کشید. همان موقع موجودات عجیب و 

شان تر و با قامتی خمیده. رنگکوه رسیدند. شبیه انسان بودند اما بزرگزشتی به باالی 
ها بر بدنشان مو داشتند. آناز خاکستری بود. چشمانشان قرمز و نارنجی بود. برخی 

همان های بلندی داشتند. از چند طرف کوه باال آمدند و به آرش هجوم آوردند. ناخن
ه پای آرش رسید و آن را کشید. از دیوان ب ای که آرش تیر را رها کرد، دست یکیلحظه

ش تعادلش را از دست داد، تیر به جای آن که به شرق برود به سمت آسمان رفت. آر
همان  شود. آرشکردند که در آسمان ناپدید میگاه میآرش و دیوان همه تیر را را ن
 نگاهش به آسمان بود و اسم فارس را فریاد زد. ،شدطوری که به پایین کشیده می

ود. زد. بر روی تختش نشسته بپدرش از خواب پرید. قلبش تند می فارس با صدای فریاد
ا اقش رتآمد کمی ااطاقش به داخل میخواب عجیبی بود. نور چراغ خیابان که از پنجره 

س انگار که تندی درخشید.اش تندیس سیمرغ میروشن کرده بود. در ردیف کتابخانه
ش دای فریاد آرش از گوشزد. بلند شد و تندیس را برداشت و نگاهش کرد. صصدایش می
 ررفت. بر روی تختش نشست و با چشمان بسته خوابی را که دیده بود مروبیرون نمی

کرد. در این حین متوجه یمرغ در دستش بود و آن را لمس میکرد. تندیس سمی
ایه تندیس شد که پیشتر متوجه آن نشده بود. چشمانش را باز هایی بر کنار پبرجستگی

ی ها به نحونشد. چراغ را روشن کرد. برجستگی کرد و با دقت نگاه کرد. چیزی متوجه
ار های کمرنگی بود. انگسایه ،شد ولی با نگاهبود که با لمس کردن بهتر متوجه آن می

 هم چیده شده بودند.  رهای کوچکی کناها و خطنقطهکه 
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فارس تا صبح دیگر خوابش نبرد و در تختش دراز کشیده بود و تندیس سیمرغ را لمس 
تصمیم گرفت در رابطه با خواب کرد. بطه با خوابی که دیده بود فکر میکرد و در رامی

 به کسی چیزی نگوید. 

فارس  به فارانت حرف بزند. در راه برگش فارانکه خیلی با  رصت نشدآن روز در مدسه ف
 از بابام در رابطه با داستان آفرینش پرسیدم. گفت:

 خوب -

 .یه کم از داستان آفرینش در اساطیر یونان تعریف کرد -

 چه شکلی بود؟ -

اول یک  غریب داشت. مثالوهای عجیبی سخت بود. یک عالمه اسملخی -
اروس و یه چند تا  نام خائوس که گایا و تارتاروس ونخسین مخلوق بوده به 

مثلن گایا نماد زمین . بودن یه چیزی نماد سازه. اینا هر کدومخدای دیگرو می
ود میاد که با اورانوس بوده . همین گایا ازش اورانوس  و یه خدای دیگه به وج

 شن.هاشون یک عالمه خدای دیگه میبچه .کنهازدواج می

 اووو. چه شلوغ  -

اال قرار شده بابا یک کتاب که به زبان ساده غریب بود. حوعجیب آره. خیلی -
 .نوشته باشه بهمون بده بخونیم

 چه خوب. من که از اینایی که گفتی چیزی نفهمیدم. -

 ران ازم گرفت که بخونه.اراستی کتابی که خاله مریم داد رو ب -

 ؟ها روباران هم دوست داره اینجور کتاب مگه  -

 .البد دوست داره .دونمنمی -

. بعد از نهار یک کم بخوابد خانه رسید خیلی خسته بود. دوست داشت کهفارس که به 
 هنگام نهار مریم گفت:

 .آفرید زنگ زدمامان به -
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 ؟نچی گفت -

 .خواد ببینتتبابا مهربان می -

 ی؟ امروز؟کِ -

 .اوهوم -

 ما باید بریم؟ -

 .من قرار نیست بیام. میان دنبالت -

 .هفتهمن امروز تمرین بسکتبال دارم. مسابقه داریم این  -

 فکر کنم بهتره بری پیششون. -

 رم.شما نیای من نمی -

 کار دارند.شما بزرگ شدی دیگه. شما رو  -

 .من دوست ندارم برم -

 .کنم بری بهترهیونی. ولی من فکر مدخودت می -

 چرا؟ -

ا ش هستی. چون باباهببین. پدربزرگت شما رو خیلی دوست داره. شما تنها نو -
 آرش تنها بچشون بوده.

 کنه.بوده. چرا اسمم رو درست صدا نمی دوستم داره تا حاال کجاخوب اگه  -

من و بابات تصمیم گرفتیم که شما تا وقتی که بزرگ نشدی چیزی از اکسیر  -
 سیمرغ ندونی.

 ؟االن بزرگ شدم -

 به نظر من بله. -

فارس از اینکه مادرش گفته بود که بزرگ شده است خوشش آمد. ولی هنوز واسش سوال 
 ید؟گرفت یچرا چنین تصمیم بایست تا االن چیزی بداند؟ پرسید:بود که چرا نمی
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انگیزه ر سیمرغ اینقدر کنجکاوی رو برمیگفت اکسیبیشتر فکر بابات بود. می -
ده دیگه به موضوعات دیگه فکر کنی. دوست داشت یک وقتی که اجازه نمی

 در رابطش بدونی که بتونی آزادانه تصمیم بگیری.

 ؟بایست ببینمنمی ور خوب چرا بابا مهربان -

تونه به خاطر اینکه تمام زندگی بابا مهربان به این موضوع یه جوری وصله و نمی -
تونست شما رو ببینه و در رابطه با خودش رو کنترل کنه. اون هیچوقت نمی

 اکسیر سیمرغ حرفی بهت نزنه.

 االن خوب چی کارم داره؟ -

 ر بوده که شما ده سالت بشهتو این چند سال همیشه منتظ ادونم. ولی حتمنمی -
 و یک عالمه حرف آماده کرده که برات بگه. 

 چرا خوب شما نمیاید. -

کنم که بابا مهربانت دوست نداره که من باشم. ولی هر وقت چون فکر می -
 .خودش بگه به خاطر شما میام

 چرا دوست نداره که شما بیای؟ -

 مخالف بود.  باباتدونم. شاید به خاطر اینکه با ازدواج من و نمی -

د خودش هم خسته شده بود ولی پرسیفارس از اینکه این همه سوال پشت سر هم می
 چرا موافق نبود؟ هایش مهم بود. پرسید:سوال

های اصیل ایرانی هستند و نسبشون به کاوه ن که خانواده بابا آرش از خاندانچو -
کی ازدواج خواست که پسرش با یرسه. واسه همین بابا مهربان میآهنگر می

 .ایرانی باشهو اصیل  یکنه که اونم از خاندان

 اصیل و اینا یعنی چی؟ مگه مهمه؟گی که میاینا  -

. نه اینکه چون مهم نبود مهربان مهمه ولی از دید پدرت اصالاز دید بابا  -
ومد. ااز این مدل فکر کردن خوشش نمی ها. اصالخواست با من ازدواج کنهمی

 همه باید از موضوع اکسیر سیمرغ مطلع باشند. حتا آرش معتقد بود که
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 .مثل دایی اردالن -

کردند. ولی بابا ن خیلی جور بود و شبیه هم فکر میآرش با دایی اردال .آره -
خوان به اکسیر سیمرغ کنه که آدمای زیادی هستند که میمهربان فکر می

 هایخانواده اید غیر از آدمای خاصی که احتماالصدمه بزنن و واسه همین نب
ازش  ایدیگه کسِ، هستند های قدیمی و مورد اعتمادشتیداصیل ایرانی و یا زر

 با خبر باشه.

 .شما ازش با خبر شدید و به دنیای ماورایی هم رفتید اما مثال -

منطقی دارند.  یو هر دو هم دالیل خوب بین اعضای انجمن هر دو نگاه هست -
ی د و به دنیای ماورایع آگاهی پیدا کردنبارها شده که کسایی از این موضو مثال

که اکسیر سیمرغ رو از بین ببرند یا از آن خودشون بکنن  سعی کردندهم رفتند 
و واسه انجمن دردسرهای زیادی درست کردند. از طرفی هم اگر اجازه ندیم 

ی ی مخصوصیه عدهافراد مختلفی از اکسیر سیمرغ آگاهی پیدا کنند و فقط 
خوره و در ضمن انجمن هم ضعیف ه دردی میسیر سیمرغ به چاونوقت اک ،باشن

 .شهه تو دنیا وجود داره استفاده نمیهایی کی استعدادشه چون از همهمی

که کسی از اکسیر سیمرغ اطالع داشته باشه  کنن که الزم نباشهشاید فکر می -
 تا یه زمانی.

 تا چه زمانی؟ -

مثل سیوشانت که همه دیوان رو از بین  یک زمانی که یک نفر ناجی بیاد. المث  -
 .ببره

 .دونمنمی -

فارس همان موقع دوباره یاد خوابی افتاد که دیده بود و اینکه پدرش صدایش زده بود. 
ش اون از انتظار کشیدن خوشکرد. گم پدرت اینجوری فکر نمیالبته که می مریم گفت: 

 ومد. دوست داشت که خودش یه کاری انجام بده.انمی
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یک نفر بیاد که همه چیز رو درست  ام نمیاد. ولی اگر یه روزی واقعمنم خوش -
 کنه چی؟

شش واز کجا معلوم اون یه نفر هم یکی نباشه مثل خودت که از انتظار کشیدن خ -
 .داشته باشه که بتونه تو هدفش موفق بشه یهاینمیاد. فقط ممکنه که توانایی

داستان دهنده نجاتتونه اون قسمت کرد که پس میفارس داشت با خودش فکر می
 ای فهمید. مریمه که باید در عمقش یه چیزای دیگههایی باشآفرینش هم جزو قسمت

 ری پیششون؟ چون باید بهشون بگم که بیان دنبالت.حاال می پرسید:

 هر چی شما بگید. .دونمنمی -

 کنم بری بهتره.من فکر می -

 رم.گم که امروز تمرین نمیمی فارانباشه به  -

 ؟تکلیف نداری واسه فردا میخوای بخوابی یه کم. چشمات خسته است. -

 دم.شم قبل اینکه بیان دنبالم انجام می. ولی زیاد نیست. زود پا میچرا -

 گذاشت که پرسید:فارس داشت ظرف غذایش را در ظرفشویی می

 زنه؟چرا من رو مهرگان صدا می -

ما اسم فارس رو خیلی دوست چون دوست داشت که اسم شما عربی نباشه. ولی  -
داشتیم و واسمون مهم نبود که فارسی هست یا عربی. اسم قشنگ و با معنی 

 بود برای همین برات انتخاب کردیم.

 گن مهرگان؟خوب چرا بهم می -

 خوب واسه اینه که شما در روز جشن مهرگان به دنیا آمدی. -

 جشن مهرگان چیه؟ -

دم که قبل اینکه کنم بهت میمی دونم. االن تو گوشیم سرچاا. دقیق نمیا -
 بخوابی بخونی.
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  رفت که پرسید:فارس گوشی مادرش را گرفت و به سمت اتاقش می

 ...مامان. میگم که -

 جانم مامان -

 .ها از آسمان میانبابابزرگ گفت که اسم -

 به منم گفته بود.  قبال -

 پس چرا... -

 ،ارکفارس به نظرم غیر از معنی سوار اسم چرا خودت سوارکاری بلد نیستی؟ ..چی -
 صفت شجاعت و دلیری هم با خودش داره.

 فارس لبخندی زد و گفت:

 .نه ... در رابطه با بابا مهربان -

 .خوب شاید شما هنوز خوب نشناختیش -

 شاید هم خودش انتخاب کرده که مثل اسمش نباشه. -

بابا مهربان ندارم، ولی  من خاطرات خوشی در رابطه بادرسته که ببین فارس  -
 کنم ما حق داشته باشیم در رابطش قضاوت کنیم. خوب؟فکر نمی

 .باشه -

پت رو ل . فارس مریم را بغل گرفت و گفت:دیرسصدای مریم کمی عصبانی به نظر می
 .بیار

. قبل از اینکه بخوابد از گوشی مادرش این مطلب را مریم را بوسید و به اتاقش رفت
 خواند:

ماه از  مهر روزاست که در  های ایرانجشنترین یا جشن مهر یکی از بزرگمهرگان 
 .است بوده ایرانیان باستانبزرگترین جشن  نوروزپس از « مهرگان»شود. برگزار می مهر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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که به انسان هایی است اری از خداوند به خاطر نعمتزسپاسگ ،فلسفه جشن مهرگان
هاست. مهرگان همچون ها و مهرورزی میان انسانارزانی داشته و استوار کردن دوستی

شود و شاید از همین نوروز دارای اعتدال کیهانی است. اندازه شب و روز در مهر برابر می
ن این جشد. انعدالت و دادگستری است گذاشته رو این ماه را به نام مهر که ایزد داوری و

ایران و خارج از ایران آن را در  شتیاندرد. زشوی آغازین فصل پاییز برگزار میوزهادر ر
ا  همانگونه ام .کنندترین زمان به دهم مهر یا پیش از آن برگزار میدهم مهر یا نزدیک

که فردوسی گفته است، زمان برگزاری جشن مهرگان در آغاز ماه مهر و فصل پاییز 
است و این شیوه دستکم تا پایان دوره هخامنشی و احتماالً تا اواخر دوره اشکانی نیز بوده

است. ولی از این زمان و شاید در دوره ساسانی، جشن مهرگان به مهر روز از دوام داشته
بر این باور بودند که  ساسانیاندر زمان  شود.یا شانزدهم ماه مهر منتقل میمهر ماه 

است و از دیر باز ایرانیان را در روز مهرگان آفریده زبرجدو  نوروزرا در روز  یاقوت مزداااهور
اژی بر  فریدونبه پاخواست و  ضحاکعلیه  کاوه آهنگربر این باور بودند که در این روز 

 کرد.  ضحاک( غلبه) دهاک

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D8%A7%DA%A9


85 
 

 

 فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش

ایرج جلوی یک در بزرگ و بلند ماشین را نگه داشت. بعد از چند لحظه در باز شد و با 
در دل باغ ماشین وارد شدند. جاده که دو طرف آن را درختانی بلندی احاطه کرده بود 

ت های تخهایی به شکل ستونانتهای جاده عمارت بزرگی با ستونرفت. در پیش می
تاللو غروب آفتاب بر رنگ و لعاب ، جمشید وجود داشت. فارس وقتی از ماشین پیاده شد

ساختمان چشمانش را خیره کرد. جلوی عمارت ایوان بزرگی بود که ستون داشت. یاد 
بیه هایی با سر گاو شتوند با این تفاوت که اینجا سرسُافتاعمارت چهل ستون اصفهان 

فت. ها باال رفارس از پلهبه تخت جمشید داشت. در انتهای ایوان در چوبی زیبایی بود. 
فارس دوان به سمت فارس آمد و در آغوشش گرفت. آفرید دواندر باز شد و مامان به

ش جلب کرده بود. صدای بابا حواسش را به خودجا  شوکه شده بود. فضای مجلل آن
 مهربان را شنید.

 خوش آمدی . خوش آمدی. مهر.. -

 پسرم.: گار که حرفش را خورد. ادامه دادان

مان کرد و ماآفرید نگاه میدید همینطور که داشت به مامان بهو بعد با کمی مکث و تر
 .فارسم: آفرید هم با چشمان نافذش به او خیره شده بود ادامه دادبه

 . به سمتاحساس خوبی داشت ،از اینکه بابا مهربان اسم خودش را صدا زده بود فارس
ه مادرت قیافت شبی را در آغوش گرفت. بابا مهربان گفت: و بابا مهربان او بابا مهربان رفت

 هآفرید بهم گفت کپدرت هستی. بههست ولی مثل اینکه تو لجبازی و خیرگی مثل 
 چون که تو... کنیاشتباه میری مهرگان صدات کنم که ندادوست 
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 .مهربان. به من قول دادید پرید:آفرید وسط حرف بابا مهربان مامان به

 خوب. خوب . خوب. -

وقت که تو ذهنم با تو حرف زدم و هیچ ولی من سالهاست  بعد رو به فارس ادامه داد:
 ست.نیهم با این اسم صدات نکردم. اگر اشتباهی گفتم مهرگان ناراحت نشو. از قصد 

 شه.سعی کن که اشتباه نکنی. االن هم بریم داخل. داره هوا سرد می آفرید گفت:مامان به

 ی دیوارها همه نقاشیداخل عمارت از بیرون آن زیباتر بود. سقف بلندی داشت. باال
 شناخت. آرشها را میهای زیبایی از اساطیر ایرانی. فارس برخی از آنبود. نقاشی

رفتند. کوه کمانش را کشیده بود. پرندگان که به سمت سیمرغ میانگیر در باالی مک
یک گیاه سبز که دو شاخه داشت و هر کدام تبدیل به یک انسان زن و مرد شده 

د. مرد جنگیمی تصویر فردی که داشت با یک اژدها بودند. مشیه و مشیانه بودند.
نوزادی را در  آمد. سیمرغ کهار بر اسب از آتش بزرگی بیرون میدیگری که سو

داد. در برو بود که کوه بلندی را نشان میکنارش داشت. نقاشی بزرگی در دیوار رو
 بست. کمی آنخره میصرو را با زنجیر به ی زشتآن تصویر یک نفر داشت فرد

 ری قهرمانانه ایستاده بود و پرچمیمرد دیگ ،تر بر روی تخته سنگی بزرگطرف
زرگی در چوبی ب ،کرد. پایین این نقاشیرا تماشا میست داشت و این واقعه ساده در د

شد. یماز آن جا دیده  نارنجی رنگیبود که شیشه داشت و پشت آن معلوم بود. نور 
کوچک و بزرگ که همگی زیبا بودند. در ی هاتا دور خانه هم پر بود از مجسمه دور

ی تماشای نقاش . فارس محورفتی باال میهایی بود که به طبقهپله ،اقاتدو طرف 
ی دبابا مهربان بر روی مبل نشسته بود و با لبخنزد. ها بود و حرفی نمیو مجسمه

ل غوآفرید ایستاده بود و او هم مشو مامان به کردپیروزمندانه فارس را تماشا می
خانمی با یک سینی چای و  ،ی سمت راستپلهتماشای فارس بود. از پشت راه

سریع به سمتش رفت و با لبخندی سینی را  ،آفریدبهمد. مامان آشیرینی بیرون 
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ها منتظر او گرفت و خودش آورد و روی میز گذاشت. فارس متوجه شد که آن
 .اینجا خیلی قشنگه ها آمد و گفت:آن هستند. پیشِ

 اینجا برای خودت هست. بابا مهربان گفت:

شکر اشت و ترس بردآفرید به او چای و شیرینی تعارف کرد. فاهفارس نشست. مامان ب
کردند و لبخندی از رضایت و خوشحالی فقط او را نگاه می .زدکرد. هیچ کس حرفی نمی

اش دانست چه بگوید. چایی و شیرینیداشتند. فارس خواست که چیزی بگوید ولی نمی
به دری که ازش نور دستی را روی میز گذاشت. ا که خورد دوباره تشکر کرد و پیشر

 آنجا چیه؟ پرسید:اشاره کرد و آمد نارنجی می

 .بیا تا نشانت بدم بابا مهربان از جایش بلند شد و گفت:

قف راه افتاد. اتاق س آفرید هم پشت سرشان بهدنبال بابا مهربان رفت. مامان بهبه س فار
ای وموی قهوهاز مردی با ریشیک تابلوی بزرگ بر روی دیوار روبرو تری داشت. کوتاه

ی بلند در دست داشت. فارس بود و مرد یک عصا نوری پشت سر مرد رنگ وجود داشت.
ی ا محفظهسه ت ،شت باشد. جلوی تابلوداین تابلو باید نقاشی از زرهمان لحظه فهمید که 

ها آتش زیبایی روشن بود. ای به صورت مثلث وجود داشت که در هر کدام از آنشیشه
یگری غیر از آتش که در آن چیز دی دیگری وجود داشت محفظه ،در مرکز این مثلث
ها ه چرم کهنه و قدیمی بود که پارگیتر رفت. در آن محفظه یک تکبود. فارس نزدیک

 فارس .هایی هم بود که بیشتر آن پاک شده بودهایی داشت. بر روی آن طرحو زدگی
 این چیه؟ زیر لب پرسید: ،کردکه داشت نگاه می رهمینطو

 .این خود پیشبند کاوه آهنگر هستدرفش کاویانی. بابا مهربان گفت: 

ر چون داستان کاوه آهنگ .کندست که بابا مهربان از چه صحبت میداننمی افارس دقیق
دانست که کاوه آهنگر اسطوره است و یک شی واقعی از یک دانست. ولی میرا نمی
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جا چی ؟ ایناجد اسطوره داشتن موضوع جذابی بود. به سمت بابا مهربان برگشت و گفت:
 ؟مگه نباید تو موزه باشه کنه؟کار می

 امموزه؟ برای چی موزه باشه؟ این متعلق به ماست. نسل به نسل در خاندان  -
 چرخیده و باقی مونده و باقی هم خواهد موند.

 . هزارانیک بار این درفش گم شد . بابا مهربان ادامه داد:دانست چه بگویدفارس نمی
ی گرداند. از وقتی که درفش به خانها اهورا مزدا آن را به ما بازامسال گم شده بود. 

کنن. محافظت می شگذره و این سه آتش ازسال می ۰۹۴۴خودش برگشته بیش از 
سال هست که نسل به نسل ما از این سه  ۰۹۴۴بیش از مهرگان. ببخشید فارس، االن 

من هم نوبت تو خواهد بود شعله آتش محافظت کردیم تا درفش در امان بماند و بعد از 
 که ازشان نگاهبانی کنی.

فارس خواست بگوید که اگر دوست نداشته باشم که این کار را بکنم چی؟ ولی حرفش 
 آفرید درکرد. مامان بهبابا مهربان را نگاه می ت. مات و مبهورا خورد و چیزی نگفت

و که سرگذشت کاوه آهنگر ر بابا مهربان پرسید: .گفتجلوی در ایستاده بود و چیزی نمی
 دونی؟می

 .دونیدونم که مییدونی. ممی فارس جوابی نداد. بابا مهربان ادامه داد:

به مهرگان یک چیزای خیلی  دانست چه بگوید. بعد از خواندن قسمت مربوطفارس نمی
شناخت. از طرفی هم اگر دانست ولی در حقیقت درست کاوه آهنگر را نمیکمی می

شد. هنوز حرفی نزده بود که بابا مهربان با بابا مهربان ناامید می ،دانمنمیگفت می
آفرید کرد و همینطور که از اتاق خارج شود. رو به مامان بهباورم نمی عصبانیت گفت:

این بچه. شماها شود. چه کردید با باورم نمی گفت: ،رفتشد و به سمت ایوان میمی
 ها مدیونید.دا کردید. شمااصلش ج اون رو ازها بهش مدیونید. شما
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 زردنش انداخت و با هم اگ. دست بر آفرید پیشش آمدفارس شوکه شده بود. مامان به
یزی نیست. چ گفت: دآفریشینند. مامان بهنها رفتند که باتاق بیرون آمدند و به سمت مبل

پایینه  همپدربزرگت از شما ناراحت نیست.... برخی مسائل براش خیلی مهمند و تحملش 
ی کرد که سرنوشت خاندان پاکزاد این شکلولی از دستش ناراحت نشو. هیچ وقت فکر نمی

 .بشه

 چه شکلی؟فارس پرسید: 

 بینم خیلی هممن که شما رو میدونم. االن هم شکل بدی نیست. نمی -
هر چی هم که هست مسببش خود پدربزرگت بوده. خیلی  خوشحالم. در ضمن

ها زیر بار حرف زور آدمی نبود که به این سادگی ون همداد. ابه آرش گیر می
 بره.

ر شده دهای حلقهبا پدرش چیزی بپرسد ولی وقتی اشکفارس خواست که در رابطه 
کاوه  ما از نسل حرف دیگری بزند. پرسید:تصمیم گرفت  ،آفرید را دیدچشمان مامان به

 آهنگریم؟

 .گناین طور می -

 .کی بودهدونم که کاوه آهنگر من نمی -

 دوست داری داستانش رو برات بگم؟ -

 .اوهوم -

 آفرید شروع کرد به گفتن داستان کاوه آهنگر:مامان به

ن تریگرده. یکی از بزرگبه دوران پادشاهان پیشدادی بر میداستان کاوه آهنگر 
ن جمشید مردم . در زمابود که خدمات زیادی به ایران کردپادشاهان به نام جمشید 

، از کتان لباس درست کردند و یا کشتی ساختند. جمشید اما به ساختند از خشت خانه
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ها توجهی هایی که کرد مغرور شد و دیگر مردم رو فراموش کرد و به آنراین کا
 آوری طال و جواهر بود.و مشغول ساختن قصر و جمع کردنمی

 تخت جمشید ؟ -

  هاست.منشیتخت جمشید برای زمان هخا -

 گن؟جمشید می تپس چرا بهش تخ -

 .ودهای بور قصر جمشید اسطورهآادشکوه بوده و یدونم. شاید چون خیلی بانمی -

 ادامش رو بگید.ببخشید حرفتون رو قطع کردم.  -

 ورانفرمانروای سرزمین نیزه توجهی جمشید به مردم،غرور و بیدر همین زمان  -
بعد از کشتن . ضحاک ضحاک پسر مرداس بود  ،عرب ها بودند که احتماال

 ریبف  النفسی بود و خیلی زودضحاک آدم ضعیفپدرش به حکومت رسیده بود. 
ی ضحاک را بوسید و از جای آن بوسه دو مار اهریمن را خورد. اهریمن دو شانه
شدند. ضحاک هر روز ها سیر و آرام میغز آدمسر درآوردند که فقط با خوردن م

تر رفته سنگدلکرد. رفتهمارهایش میشت و مغزشان را خوراک کدو نفر را می
و جسورتر شد. تا اینکه به ایران حمله کرد و مردم که هیچ دل خوشی از جمشید 

ها که از گن که برخی از ایرانیالبته می تی نکردند.مدر برابرش مقاو ،نداشتند
 ضحاک رو تشویق کردند که به ایران حمله کند. ،ظلم جمشید خسته شده بودند

ها برن از یه غریبه بخوان بیاد که به ایران شه که ایرانیشه؟ مگه میمگه می -
 حمله کنه؟

شه. وقتی حکومت به مردمش گه مثل اینکه میاینجوری که این اسطوره می -
 ، اونوقت مردم ممکنه دست به چنین کارایی بزنن.توجهی کنه و ظلم کنهبی

 که آدم بدی بوده.چرا آخه برن به ضحاک بگن بیا به ما حکومت کن. اون  -
 کشته تا مارهاش غذا بخورن.ها رو میپدرش رو کشته بوده. آدم

خواستند جمشید نباشه. راحت بودن که فقط میخوب اونقدر از دست جمشید نا -
 ها و ضعف ضحاک کور شده بود.بدیاون وقت چشمشون به 

 .خیلی وحشتناکه -
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بر مردم ایران ظلم کرد و هزار سال  ضحاک شد پادشاه ایراناوهوم... باالخره   -
جمشید از ایران فرار کرد و کشت. ز دو مرد رو برای غذای مارانش میو هر رو

 مشید،جاز نسل  کشند. کنند و میسال مامورین ضحاک او را پیدا می بعد از صد
آبتین که در آخر قربانی ضحاک شد با زنی به نام فرانک ازدواج کرد . فرانک 

آورد و با کمک گاوی به نام برمایه به دور از ه دنیا میفرزندی به نام فریدون ب
 .کردفریدون را بزرگ  ،ضحاک چشم مامورینِ

 .مادرم گفته که در دنیای ماورایی نقش فرانک را بازی کرده -

 خیلی هم خوب بازی کرد. -

 ور؟طچ -

او را به مرد دینداری سپرد تا بزرگ کند و  ،فرانک وقتی فریدون سه سالش بود -
ا ت چه تصمیم سختی است برای یک مادردونی . نمیبمانداک دور از گزند ضح

اونم وقتی مریم تازه شما رو به دنیا اورده بود و این نقش از فرزندش جدا شود. 
 رو بازی کرد.

 کاوه آهنگر کی بوده؟ -

هجده پسر داشت که هفده کاوه مرد شجاعی بود که به آهنگری مشغول بود. او  -
و دیگر طاقتش تمام شد و بر علیه ضحاک  شدند ها قربانی ضحاکتای از آن
 قیام کرد.

چرا صبر کرد تا هفده پسرش رو بکشند بعد تازه قیام کرد. اگر زودتر قیام کرده  -
 مردند.بود آدمای کمتری می

 اری.سنجی درسی فارس. چه فکر جستجوگر و نکتهپچه قدر سواالی خوبی می -

نوز ولی ه. خوشش آمده بود. لبخندی زد ،کردآفرید ازش تعریف فارس از اینکه مامان به
تا از پسراش ر قیام نکرد و اجازه داد که هفدهخواست بداند که چرا کاوه آهنگر زودتمی

 آفرید ادامه داد:کشته شوند. مامان به
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مثل اینکه باید ظلم و ستم به یه قدر غیر قابل تحملی برسد که تا یک نفر قیام  -
 .کند

شه مون موقع بهتر میشه هوقتی ظلم شروع می اه. اتفاقچرا باید اینجوری باش -
 و از بینش برد.  ریشه کنش کرد

ها به یک حدی برسه که اینکه باید این ظلمشاید به خاطر  .دونم فارسنمی -
 همه متوجه فاجعه بشن و با اون قیام همراهی کنند.

آدما امیدوار بمونند که هنوز  کردند که این داستان رو اینجوری درست شاید هم -
ظلم اونقدرها زیاد و غیر قابل تحمل نشده. هنوز هفدهمین پسر کاوه آهنگر 

خوان مثل کاوه آهنگر بر علیه اونایی که می شه صبر کرد.یکشته نشده و م
ها بیشتر سر جاشون بمونن و مردم رو ام کنن صبر کنن و اینجوری ظالمظلم قی

 اذیت کنن.

آفرید سکوت کرد. بعد از یکی دو رو با هیجان زیادی گفت. مامان بهف ها فارس این حر
 دقیقه گفت:

گه. اونم اینکه با اینکه چهرت بابا مهربانت یک چیزی رو درست می !فارس -
 . با این تفاوت که آرشمونهآرش میخیلی شبیه مریم هست ولی اخالقت مثل 

 زدن.از پانزده شانزده سالگی شروع کرد به این حرفا 

 . پرسید:دانست آیا حرف بدی زده استفارس کمی مضطرب شده بود. نمی

 چه حرفایی؟ -

 . همین حرفایی که االن زدی.پرسیهمین سواالیی که می -

 نباید بپرسم؟ -

 کنن وگرنه که...آشکار می هاست که حقیقت را. سوالاچرا اتفاق -

 وگرنه چی؟ -
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م . کاوه اعالجمع شدند کاوه مردم به دوریچ چی. بیا بگم که چی شد داستان. ه -
کند که باید ضحاک را سرنگون کنیم و فریدون که دارای فر پادشاهی است می

 پادشاه شود. 

 آفرید. فر پادشاهی چیه؟ببخشید مامان به -

تونه پادشاه بشه و باید از مردم ایران از قدیم اعتقاد داشتند که هر کسی نمی -
حیت پادشاهی در نسل این صال طرف خداوند این پادشاهی بهش اعطا بشه.

فریدون هم چون از نسل  وپادشاهی گن فر مونه. به این مییک پادشاه می
 به اعتقاد ایرانیان این فر رو داشته تا پادشاه بشه.  ،جمشید بود

 شه؟بعد اگر از یک پادشاهی نسلی نمونه چی می -

بزار  ولی کنه.هست که پادشاه بعدی رو تعیین می هاییراه دونم.من دقیق نمی -
 سپاهشکاوه و فریدون به همراه ایرانیان با ضحاک و  آخر داستان رو هم بگم. 

حاک کند که ضشوند. در آخر فریدون قصد میجنگند و در این نبرد پیروز میمی
 .شنود که باید ضحاک را در بند کندندا می را بکشد ولی از اهورا مزدا

ر دفریدون در غاری  کند و ادامه داد:یوار اشاره میه نقاشی بزرگ روی دآفرید بمامان به
 .کشدکوه دماوند ضحاک را در بند می

 اون کاوه آهنگره؟ -

 بله -

 کشتند. اون که اینقدر مردم رو اذیت کرده بود؟چرا نباید ضحاک رو می -

 .تونه خیلی دلیل داشته باشهمی -

 چی؟ مثال -

ن روز به شما هم گفته. دایی اردالن بهم حرفی زد که مطمئنم او مبچه که بود -
ان با بابا مهرب خیلی چیزا رو خود آدم باید بفهمه. گفتنی نیست. حاال بریم

 خداحافظی کن و تا دیر نشده برگرد خونه.
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وشید. ایرج نیستاده بود. داشت چایی میاز در بیرون رفتند. بابا مهربان در ایوان رو به باغ ا
ها کنار ماشین بود. فارس به سمت بابا مهربان رفت. دستش را دراز کرد که پایین پله

 .دونمهنگر رو میآاالن دیگه داستان کاوه . گفت: دست بدهد

بابا مهربان لبخندی زد. استکان چای را بر روی میزی که درکنارش بود گذاشت. با دو 
اوه کتاباست. کسرگذشت.سرگذشت پسرم. داستان برای  دست دست فارس را گرفت:

 آهنگر از اجداد ما بوده.

دفعه بعد که خواستید من بیام بابا مهربان. ن کرد و گفت: مِفارس کمی مِن
 .من فقط با مادرم میام... اینجا.

 سوار ماشین شد. تبابا مهربان حرفی نزد. فارس خداحافظی کرد و رف
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 ایبقی تو استخوان و ریشهما                ایی برادر تو همان اندیشها

 ،ماند تا صبحب فارانی ل بود. فارس قرار بود شب را خانهی بسکتبامسابقه ،نبه صبحشپنج
 لباس ها را برای مسابقه به ورزشگاه ببرد. فارس از خانه لباس برای خواب وحمید آن

ت و بعد برداشتند نوشن را میاشیهاها و یافتهالهای بسکتبال و همچنین دفتری که سو
ا مهربان ی بابنهااستان کاوه آهنگر و اتفاقات خبعد از اینکه درفت.  فارانی از ظهر به خانه

تصمیم گرفتند که سواالتی را که به جواب رسیدند خط بزنند،  ،تعریف کرد فارانرا برای 
  د. نسواالت جدید را بنویسند و مطالبی را که یاد گرفتند را هم به اول دفتر اضافه کن

 ها نوشتند:در قسمت یادگیری

 داستان سیمرغ:

آن پرندگان به رهبری هدهد قصد گوید که در الطیر داستانی را میعطار در کتاب منطق
کنند که بروند سیمرغ پادشاه پرندگان را پیدا کنند. در این سفر سخت باید از هفت می

ها بهانه آوردند و هم سفر پرندهشدند. در این راه خیلی از ی رد میشهر یا همان هفت واد
ها تاب نیاوردند و از بین رفتند تا آخر سی عدد از پرندگان یا سی تا ننشدند و خیلی از آ
یمرغ توانند سند که نمیوشرسند ولی متوجه میهمان مقر سیمرغ مییا مرغ به کوه قاف 

جلی کرده تا مرغ ت بینند که انگار سیمرغ در این سیمی ارا ببینند ولی عکس خودشون ر
 است.

 مهرگان:
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ند در گویشود. برخی میاست که در اوایل پاییز برگزار میهیکی از عیدهای مهم ایرانی
 این روز ضحاک در بند شد و فریدون به تخت پادشاهی نشست.

 

 کاوه آهنگر:

جمشید پادشاه پیشدادی خیلی به پیشرفت ایران کمک کرد ولی بعد مغرور شد و به مردم 
وران به ایران حمله کرد و مردم از جمشید توجه نکرد. ضحاک فرمانروای نیزه دیگر

ضحاک را فریب داده بود و از حمایت نکردند و ضحاک پادشاه ایران شد. اهریمن 
شدند. ضحاک های ضحاک دو مار برآمده بود که فقط با خوردن مغز انسان آرام میشانه

ها را کشت تا به مارهایش بدهد. تا اینکه کاوه آهنگر کرد و بسیاری از آنبه مردم ظلم می
دهد د و با کمک مردم ضحاک را شکست میکنکه پسرانش را ضحاک کشته بود قیام می

 کند که فریدون که از نسل جمشید بود و فر پادشاهی داشت پادشاه شود.و کمک می

یمرغ یست چیزی از اکسیر سبامیل مهرگان و اینکه چرا تا امروز نبعد در انتهای دفتر سوا 
 بداند را خط زدند و اضافه کردند:

 چرا پرندگان بعد از این همه تالش خود سیمرغ را ندیدند؟  -

 چرا کاوه اینقدر صبر کرد و زودتر قیام نکرد؟ -

 چرا ضحاک را در بند کردند و نکشتند؟ -

هایی که مادرش در رابطه مخالفت بابا مهربان با ازدواجشون رو گفته فارس داشت حرف
تش الطیر در دساب خالصه منطقکت .کرد که باران به اتاق آمدیف میتعر فارانبود واسه 

 .کتاب خوبی بودو گفت:  بود

 خوندیش؟فارس گفت: 
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 .آره. دوبار خوندمش. گفتم بهت پسش بدم -

 خوام بخونمش.من می گفت: فاران

 شه که. سخته.حالیت نمی -

خوای می همین االن هم خوندم . فهمم. اصالکی گفته؟ خیلی هم خوب می -
 واست بگم؟

دانست که مریم داستان مجمع پرندگان را ع کرد به گفتن داستان. باران نمیشرو فاران
 رد.دانست خیلی تعجب کداستان را می فارانتعریف کرده و از اینکه  فارانبرای فارس و 

 شه.مثل اینکه یه چیزایی حالیت میفت: گ

 .دونیم االنها چیزی میتازه کلی هم در رابطه با اسطوره -

 .خوش به حالتون -

 دونستی که فارس از نسلمی گفت: فارانباران خواست که از اتاق بیرون برود که 
 .کاوه آهنگر هست

 چی؟باران با تعجب برگشت و پرسید: 

 از طرف پدرش -

 وجود نداشته. تو اسطوره است.کاوه آهنگر که  -

همون پیشبند کاوه آهنگر رو بهش نشون  ،درفش کاویانیی نه پدربزرگش حت -
 داده.

 .بندیهخالی -

 .فارس بگو بهش -

 .فارس ساکت بود و حرفی نداشت که بگوید فقط با سر تایید کرد
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 ؟مون بابابزرگش که شب تولدش دیدیمهباران پرسید: 

 آره. -

 بود؟؟ چه جوری گیجدی می -

واضح نبود و پاک شده  هایی داشت کهونگاریک تکه چرم بود که روش نقش -
 ی چرم هم از بین رفته بود و پارگی داشت.هابود. کناره

 هم زدی بهش؟ تدس -

 ای بود.نه تو یه محفظه شیشه -

 خواد ببینه.می ابابا اگر بفهمه حتم -

کنم. حمیده. من در رو باز میبابا  :دوان داد زد زنگ در آمد. روشا دوانهمان موقع صدای 
 کنم. من در رو باز می

ید ها به استقبالش رفتند. حمبچه ،ها از اتاق بیرون رفتند و وقتی حمید از در وارد شدبچه
اران پرسی کرد. باحوال و بعد فرزانه را بوسید و فارانفارس و  ساول روشا بعد باران سپ

 فارس یه چیز باحالی دیده براتون بگه. .بابا زود بیا گفت:

ارس فباران به پدرش گفت:  .خواد به بابا بگهدونی که فارس میاز کجا می گفت: فاران
 رفته درفش کاویانی رو دیده . 

 درشف کاویانی چیه؟ پرسید: روشاحمید لبخندی زد ولی چیزی نگفت. 

 د داریم تا با هم حرف بزنیم. بزارید بابا دست و روش رو بشوره. وقت زیا فرزانه گفت:

 ای از بابا بپرسیم.ه مهم نیست. قراره یه چیزای دیگهاین ک گفت: فاران

 ؟ترهمهم هبود چه جوریچی االن از اینکه بگه درفش کاویانی  باران پرسید:
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ی د از درفش کاویانها دارنکرد که بچهرفت. فکر نمیحمید داشت به سمت اتاق خواب می
 .اکسیر سیمرغ گفت: فارانکنند که شنید میواقعی صحبت 

حمید سرجایش ایستاد. انگار که باور نکرده بود چه شنیده است. بعد از چند لحظه برگشت 
 چی؟ و پرسید:

 .اکسیر سیمرغ گفت: فاران

 اینو از کجا شنیدی؟ -

 از فارس. بابای فارس جزو انجمن اکسیر سیمرغ بوده. -

 ید؟گچی؟ جدی میدوباره پرسید:  کرد.ها نگاه میبچهید متعجب و با ذوق فراوان به حم

 بله گفت: فارس

 گید.چی می. ببینم . بیاید تعریف کنیدبیایدو گفت:  حمید به سمت مبل رفت

 یارم.ب شیر داغام وخاکسیر سیمرغ چیه. برو دست و روتو بشور بیا می فرزانه گفت:

ند وقته ونی من چدمی مهمه.سرکار قبل اینکه بیام شستم. بیا گوش کن خیلی  -
 گشتم که اطالع درست و حسابی در این رابطه داشته باشه؟که دنبال کسی می

 .خوندیخوب کتاب می روشا گفت:

 خوری ننوشته در این باره.  همتاسفانه تو کتابا چیز به درد بحمید گفت: 

دستی یشو پآشپزخانه رفت و ظرف شیرینی به  فاران. ریختن شیر شدفرزانه مشغول به 
ی پدرش شروع کرد و بعد در رابطه با امه. فارس ماجرا را از نرا آورد و روی میز گذاشت



011 
 

ی و درفش کاویانی بابا مهربان الن گفت. در آخر هم رفتن به خانهمالقاتش با دایی ارد
د ازش بپرسد که حمیروشا چند بار خواست که سوال  نرا برایشان تعریف کرد.  در این بی

 های فارس تمام شود. هایش را نگه دارد تا حرفتا سوال خواست

 حمید اینا که فارس گفت واقعین؟ حمید خیلی به وجد آمده بود. فرزانه پرسید:

 آره. خیلی هم واقعین. -

 ؟رفتشه به دنیای ماورایی چه جوری می باران پرسید:

 بهم بگه.گرده ردونم. ولی فکر کنم که دایی اردالن که بهنوز نمی فارس گفت:

 یعنی پدرت برای چه ماموریتی رفته بوده؟ -

 دم بدا که دنبال اکسیر سیمرغ هستند کین؟آاون  روشا پرسید:

 .دونیم هنوزنمی گفت: فاران

گفتی ره. دنبالش می اه اکسیر سیمرغ چه قدرتی داره حتمهر کسی که بدون حمید گفت:
 بیشتر بدونی؟ها بهت گفته که در رابطه با اسطوره که دایی اردالن

 بله -

 ؟دونیدتا االن چیا می -

هایی هفته یادگرفتیم رو نوشتیم. سوال ما تو یه دفتری هر چی که تو این یک -
 هم که جوابی براشون نداریم نوشتیم.

 رم میارمش.من االن می گفت: فاران
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 آنچهر را آورد و شروع کرد به خواندن. در رابطه با اسطوره آرش، آفرینش، هر تدف فاران
الطیر و کاوه آهنگر و مهرگان را ند، داستان منطقدانستدر رابطه با اکسیر سیمرغ می

 سریع خواند.

 گرفتید؟ ها رو همین یک هفته یادی اینهمه باران گفت:

 .اوهوم گفت:  فاران

 خونده بودم. من که همش رو قبال -

 خوش به حالت خوب. -

 ی شد؟چ اشاره کرد و به باران گفت:روشا ساکت بود و سرش پایین بود. فارس به روشا 

 شده؟ چی کند. پرسید:که روشا گریه می داال آورد و دیدنباران صورت روشا را با دست ب

 فرزانه هم پیش روشا آمد.

 هیچ چی.کرد گفت: روشا همینطور که گریه می

 کنی؟پس چرا گریه می -

 ترسیدی؟ پرسید:روشا جواب نداد. فرزانه 

 هاش ترسیدی؟راز ضحاک و ما . فرزانه گفت:روشا با سر تایید کرد

ه مگ گفت: فاران روشا جوابی نداد. فرزانه روشا را در آغوش گرفت و سرش را بوسید.
 .یادت نیست داستان آرش رو که بابا تعریف کرد. این چیزا که واقعی نیستن
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بندش که پرچم شده بوده واقعیه و هنوز هم اگر واقعی نیستن چه طور اون پیش -
 هست؟

 خوب یه چیزاییش واقعین. -

 . شاید اون پرچم هم واقعی نباشه حمید گفت: 

 بابا فارس خودش دیده. باران گفت:

 دونم. ولی شاید پرچم از زمان کاوه نبوده باشه..می -

 کنه.پس چرا پدربزرگ فارس ازش محافظت می گفت: فاران

خیلی  چیز باارزشی هست و احتماال اتمببین اون پرچمی که فارس دیده ح -
دونم. رو نمی هبوده باشای اسطوره درفش کاویانیِ اقدیمی هست ولی اینکه واقع

ها ایرانی اچنین چیزی وجود نداشته و بعد چون یک جایی خواندم که اصال
 کردند.ها ازش استفاده میگنسازند و در جهمچین پرچمی رو می

 دونه.می ادایی اردالن حتم فارس گفت:

 من خیلی دوست دارم دایی اردالنت رو ببینم.حمید گفت: 

 بزار اینو تو لیست سواال بنویسم که درفش کاویانی چیه؟ گفت: فاران

 و شروع کرد به نوشتن آن.

 بقیه سواالتون چیه؟  :باران گفت

 :دناها را بخوها انداخت و تصمیم گرفت برخی از آننگاهی به لیست سوال فاران
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 های دیگر چیست؟نگهفرداستان آفرینش در  -

اینکه آن میوه ممنوعه آگاهی بوده چه پیامی دارد؟ آگاهی مگر بد است؟ شاید  -
 شیطان کار خوبی کرده که انسان را آگاه کرده.

 آرش به چه ماموریتی رفته بود؟ -

شود که انتخاب کرد معنی اسم یا فامیلمان ها چه اهمیتی دارند و چطور میاسم -
 ست؟ چه ه

 توانند وارد دنیای ماورایی شوند؟چه کسانی می -

رد؟ ها را بازی کارتباط برقرار کرد و نقش اسطوره چگونه باید با دنیای ماورایی -
 ها چی بود؟های اسطورهنظور دایی اردالن از بازی در نقشم

 چرا پرندگان بعد از این همه تالش خود سیمرغ را ندیدند؟  -

 و زودتر قیام نکرد؟ چرا کاوه اینقدر صبر کرد -

 چرا ضحاک را در بند کردند و نکشتند؟ -

ها خواهد آمد؟ و موضوع این بیدار شدن ی برای نجات آدمیک فرد اآیا واقع -
 دهنده دارد؟تن از پل چیست و چه ربطی به نجاتمردگان و گذش

چه کسایی هستند که دنبال اکسیر سیمرغ هستند و باید در برابرشون از اکسیر  -
 خورد؟؟ و اکسیر سیمرغ به چه دردشان میکردمحافظت 

 تونید کمکمون کنید؟عمو حمید، شما می فارس پرسید:

 هاهای خوبی نوشتید و برخی از اونشما دوتا خیلی سوالعمو حمید جواب داد: 
بر باید ص های منم هست که احتماالسوال، که در رابطه با اکسیر سیمرغ هست

 و بده، ولی در رابطه با بقیش شاید یه چیزایی بدونمکنیم تا دایی اردالنت جواباش
 که کمکتون کنه.

 دونید بگید.شه هر چی میمی -

 من هنوز شام درست نکردم ولی دوست دارم که بشنوم این حرفا رو. :فرزانه گفت

 امشب از بیرون شام بگیریم؟  نگاه کرد و یک چشمک زد و بعد گفت: فارانحمید به 
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 .کبابآخ جون  گفت: فاران

 .نه خیرم. آخ جون پیتزا :روشا گفت

 کنم. چرا؟ سریع یه چیزی درست می فرزانه گفت:

 .مامان! نه دیگه و روشا و باران گفتند: فاران

من از وقتی که دانشجو بودم دوست داشتم که یکی رو پیدا کنم که اطالعاتی  حمید گفت:
م با هم. گاه همکاریهم تو دانشاز اکسیر سیمرغ داشته باشه. یک دوستی داشتم که االن 

دونه ولی هیچ وقت حرف کردم که یک چیزایی میمند بود. احساس میاون هم عالقه
درست و حسابی بهم نگفت. االن خیلی خوشحالم که فارس چیزایی که از اکسیر سیمرغ 

 دونه رو به ما هم گفته. واسه همین مهمون من پیتزا یا کباب؟می

 و منتظر ماند.  نگاه کرد فاران. حمید به پیتزا :روشا سریع گفت

 .باشه پیتزافاران گفت: 

 همه موافقید با پیتزا؟حمید پرسید: 

 .بله بلند گفتند: فارانفارس و روشا و باران و 

 .پس زنگ بزنیم مریم هم بیاد فرزانه گفت:

 .. نیستشمونهشب می ره خونه بابابزرگم اینامامان گفت می فارس گفت:

 حیف -

ر ها در طول زمان تغییباید یاد بگیرید اینه که اسطوره یه چیزی که شما گفت:حمید 
 کنن.می

 کنن؟چه جوری تغییر می پرسید: فاران
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ها از اول توضیح دنیا بوده باشه رد اصلی اسطورهکینجوری که اگر بگیم کارا -
از دنیا به یک اسطوره اضافه  اونوقت ممکنه که در طول زمان برخی مشاهدات

 داستان اسطوره عوض بشه یا حذف بشه.یا باعث بشه که یک چیزایی از  بشه

 من نفهمیدم چی گفتی بابا؟ -

همین سوالی که شما در لیستتون داشتید که چرا ضحاک رو دربند کردند  مثال -
 .و نکشتن

 ؟خوب -

ی هم هایی است و شاید تا چندی پیش فعالیتدونید که دماوند آتشفشانمی -
شده. ممکنه که مردم آن زمان این دل کوه شنیده میاهایی از داشته که صد

ی ضحاک هست و یا ضحاک ن جوری تفسیر کردند که صدای نالهصداها رو ای
 .شهداره از خواب بیدار می

 کشن؟استان اینجوری نبوده. ضحاک رو مییعنی اصل د فارس پرسید:

متش این قسدونم. فکر کنم هیچ کی ندونه. حاال یا عوض شده یا نه. یعنی نمی -
 پر و بال بیشتری گرفته.

 .فهمیدم همین االن یه چیزی من گفت: فاران

 چی؟ روشا گفت:

 اورمزد اهریمن، هزار سالسه ببین. داستان آفرینش رو یادتون میاد که پایان  -
 کنه؟حبس میرو 

 .فارس گفت :خوب

 د. ضحاک همون اهریمنه. چرا اون موقع اورمزداستان آفرینشه اینم مثل همون -
 این کشه.همون دلیل هم فریدون ضحاک رو نمیاهریمن رو از بین نبرد؟ به 

 کشه.طوری بوده که فریدون ضحاک رو نمیداستان از اول این
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 .تونه درست هم باشه ولی نه لزومایلی جالب بود و میحمید گفت: چیزی که گفتی خ

 .فاران گهراست میخه بابا آ باران گفت:

 گه.کرد و گفت: البته همین یه بار رو درست میبعد یه نگاهی به فاران 

 گم.فاران گفت: من همیشه درست می

 کنی.باران گفت: فکر می

ه خواستی بگی. ادامفرزانه گفت: بسه دیگه باران. اذیت نکن برادرت رو. بگو چی می
 حرف خودت رو بگو.

 ضحاک رو در بندها من که داستان کاوه آهنگر رو خوندم گفته بود که اون باران گفت:
ه روز مثل آفرینش که سیوشانس ی بره.کنن تا یه روزی گرشاسب میاد اونو از بین میمی

 این دو تا داستان خیلی شبیه هم هستند.  میاد اهریمن رو از بین ببره.

مثل اهریمن که قرار بود یه روزی در آخر سه هزار سال چهارم از فاران گفت: آره دیگه 
 شانس.توسط سیو .بین بره

 تونن به هم شبیه باشند.ها میحمید گفت: بله اسطوره

را چ ؟ چرا آخه؟دهندهنجاتکنه به این داستان هم آخرش ربط پیدا می یعنی فارس گفت:
 چرا باید منتظر یک نفر دیگه موند؟ شد همون موقع ضحاک رو از بین ببرن؟نمی

 رفتنی نبود. مثل اهریمن. شاید ضحاک از بین روشا گفت:

 چرا؟ -

ه ی که بشه کشتش. اهریمنوجود نداره  شاید به خاطر اینکه اهریمن اصالفرزانه گفت: 
 تونیم از بین ببریمش.قسمتی از وجود ماست که باید کنترلش کنیم و نمی

 اهریمن تو وجود ماست؟ :با تعجب پرسیدروشا 
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زاریم ده و اسمش رو میکنیم که یک چیزی از بیرون ما رو فریب میچرا فکر می -
اهریمن یا شیطان؟ اون قسمتی از نفس ما که براش اخالق مهم نیست و دوست 

 ره که دیگرانضو حا دخواداره بیشتر داشته باشه و همه چیز رو برای خودش می
فس شیطان همون ن گن شیطان.همونیه که تو این داستانا بهش می، آزار ببینن

 خواه ماست. خواه و خودزیاده

گید اون چیزی که ما رو فریب داده که از میوه ه اینجوریه که شما میپس اگ فارس گفت:
 اهریمن نبوده. ما خودمون خواستیم. ،آگاهی بخوریم

یعنی یه قسمتی از وجود ما که خودخواه هست باعث شده ما به  گفت: چه باحال. فاران
  آگاهی برسیم. ولی چه جوری؟

های مختلفی داریم که با داشتن همشون جنبهدما ا شاید اینجوریه که ما آی باران گفت:
 تونیم به آگاهی برسیم.می

 یعنی چی؟ -

ه گفت که دوست داریم بیشتر داشتای که مامان مییعنی اینکه ما اگر اون جنبه -
 رسیدیم.به پیشرفت و آگاهی هم نمی ،باشیم و اینا رو نداشتیم

 .شه که یه چیز بد نتیجش یه چیز خوب بشهخوب نمی -

. بعد خواد ببریمیه بازی دلمون می توما  مثال شه. اگر کنترلش کنیم.شاید ب -
ت رتمون بیشتر بشه و پیشرفاشه مهکنیم و باعث میتالشمون رو بیشتر می

 دوست داریم توی برای همین .خواد تشویق بشیمما دلمون می مثال یا کنیم.
یشتر ب کنیم و تواناییمون، خوب تالش مییک تیم ورزشی خوب بازی کنیم

 نیم.ک. اگر کنترلش نکنیم تقلب میاین کنترل شدش هست حاال شه.می

ه چیز کاینکه بهترین بازیکن باشیم یا ببریم یک بازی رو خوب دلمون بخواد  -
 بدی نیست.

یگه خواد که یکی د. چون دلت میخیلی هم خوب نیستخوب که فکر کنی  فرزانه گفت:
 که یکی دیگه رو نیمکت باشه و شما تو بازی باشی.خواد چون دلت میببازه و شما ببری. 
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 یکن فیکس باشم و خیلی هم تالشباز خاله من همیشه دوست دارم که مثال فارس گفت:
شه سوزه. ولی کاریش نمیشینه میکنم بعد دلم برای اونی که کامل رو نیمکت میمی

 کرد. قانونش همینه.

 قسمت خودخواه نفس بشر درست کرده.فرزانه گفت: خوب شاید این قانون رو اون 

 خوب درستش چیه؟ -

شه که خودخواهی دونم چه جوری میهای ورزشی نمیمن در رابطه با مسابقه -
ه بینه ولی برای یکنی یک طرف بازنده است و ضربه میچون هر کار  .نباشه

خواه رو از ذهنمون دور شه اون قسمت خودچیزای دیگه رو مطمئنم که می
ازی کنید برای نواختن یک سگیرید و شروع میشما موسیقی یاد می کنیم. مثال

ه کار خواه به برای این تالشتون اون قسمت خودخواه و زیادهتالش بکنید. ممکن
ه کار تونه هم بو انگیزه شما از ساز زدن بشه خودنمایی و دیده شدن. میفته بی
 هنر.ک آفرینش یلذت  شما بشه خود یادگرفتن یافته و انگیزه نی

 باران گفت: اینجوری خیلی لذتش هم بیشتره.

فارس گفت: پس اگر اینجوری بهتره چرا ما از روز اول برای پیشرفتمون و یا برای آگاهی 
 پیدا کردن از اون قسمت خودخواهمون استفاده کردیم؟ 

 باران گفت: یعنی چی که از روز اول اینجوری پیشرفت کردیم؟

لمون گو اون قسمت به قول اسطوره شیطان ه. ما از روز اولگه دیگفاران گفت: راست می
 زد و از میوه آگاهی خوردیم و شروع به پیشرفت کردیم.

گی گولمون زده بوده دیگه. قرار نیست تا آخر گول روشا گفت: خوب خودت هم می
 بخوریم.

االن م رفتیاین راه رو نمی. ممکن بود اگر چیز بدی نبوده باشهفارس گفت: شاید گول 
 کردیم.هنوز تو غار زندگی می



019 
 

 همین موقع حمید شروع کرد به دست زدن و گفت:

نم بیر امشب خوشحالم به خاطر اینکه میکنم. اینقدمیها افتخار شما من به -
پرسید. کنید. سوال می. فکر میکنیدر خوب این چیزا رو تحلیل میشماها اینقد

 ورم بستنی هم مهمونتون کنمفکر کنم مجب آفرین به شما. آفرین به شما. 
 امشب. 

 فرزانه هم آمد و. ها خوشحال شدند. حمید بلند شد و هر چهارتاییشان را بغل گرفتبچه
ها بود احساس خوبی داشت ولی . فارس از اینکه بین آنها حلقه کرددستش را دور بچه

ود شنوقت میآید آمیدهنده نجاتشود که وقتی طور میچه هنوز برایش سوال بود که 
دهنده چه کار اهریمنی که ظاهرا در وجود خود ماست. مگر نجات از بین برد.اهریمن را 

 خواهد کرد؟
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 با تو اندر خواب گفته است آن نهان

خواستند در نوشتن دفتر ع شده بودند. باران و روشا هم میها در اتاق جمبچه ،بعد از شام
نه.  اکه وقتی به مطلبی مطمئن نیستند باید آن را بنویسند یدانستند اما نمیشرکت کنند. 

وجه شدند متگیرند را بنویسند و اگر بعدها که هر آنچه که یاد می گرفتند در آخر تصمیم
آن را اصالح کنند. به پیشنهاد روشا برای دفتر اسم  فهمیده اند،که چیزی را اشتباه 

 گذاشتند.

،  ارانفروشا، فارس، هایشان را نوشتند: و بعد اسم اکسیر سیمرغبر روی دفتر نوشتند 
 . بعد در ادامه  مطالب یاد گرفته نوشتند:باران

 ها:ارتباط اسطوره

ها و افکار مردم در مشاهده ،در طول زمانتی توانند به هم شبیه باشند و حها میاسطوره
که مردم از فعل و  ها تغییر ایجاد کند. برای مثال در اسطوره کاوه آهنگر صداییآن

اک این قسمت اسطوره که دیوی به نام ضح رشنیدند بشانی کوه دماوند میفانفعاالت آتش
. داستان در بند کشیدن ضحاک شبیه داستان تاثیر گذاشته است ن جا وجود داردآدر 

کند و هر دو داستان سرانجامشان ورمزد ، اهریمن را در کوه حبس میآفرینش است که ا
ن ز بین نبردند ایبیاید. یک دلیل که چرا ضحاک را ادهنده نجاتانجامد که یبه روزی م

تواند همان شیطان باشد و شیطان یا اهریمن هم ممکن است وجود است که ضحاک می
باشد که خواه است میها که خودخواه و زیادهه باشد و در حقیقت همان نفس آدمنداشت
شود ل کرد. اگر این فکر درست باشد میتوان آن را کنترتوان آن را از بین برد ولی مینمی

ی درخت آگاهی بخورد و در ا از میوهنتیجه گرفت که اهریمن انسان را فریب نداده ت
که  ی وجود آدمهی و پیشرفت حرکت کند و این جنبهوجود انسان است که به سمت آگا

این  فقط بایدمک کرده است. گوییم به او در این راه کخواه است و  به آن نفس میزیاده
 نفس را کنترل کرد که دنیا در آرامش بماند و بی عدالتی نشود.

 د:ها سوال فارس را نوشتنسوالبعد در قسمت 
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را از بین  نآبیاید دهنده نجاتاند که وقتی داده هاگر اهریمن از بین رفتنی نیست چرا وعد
چگونه آن را  دهندهنجات ،هاستآدمبرد. اگر اهریمن همان نفس و قسمتی از وجود می

 برد؟از بین می

*** 

ها را به ورزشگاه برد. روشا و باران هم برای حمید بچه ،بعد از صبحانه شنبهجپنصبح 
ها فارس خیلی فکرش مشغول اسطوره اهورا بود.  فاراناسم تیم فارس و  تشویق رفتند.
ی کرد حواسش را شروع شد سعیز نفهمید. بازی که چهای مربیشان هیچ بود. از حرف

ی اسکاربا هم خوب پ فارانداد. فارس و زد، پاس میدوید. دریبل میجمع کند. سریع می
 آورده بودند. صدای تشویقو امتیازهای زیادی  های خوبی بودندکردند و هر دو بازیکنمی

ها را بازی بچهروشا و حمید از اول شنیدند و پر از هیجان بودند. باران و تماشاگرها را می
ی دقایقی تیم حریف جلو بود و دقایق .رفتتشویق کردند. بازی خیلی نزدیک پیش می

عی ها رفت ولی سبازی چند بار فکر فارس به اسطورهافتاد. در حین هورا جلو میتیم ابعد 
کرد که متمرکز باشد. اواخر بازی بود. کمتر از یک دقیقه به پایان بازی تیم اهورا یک 

 ز جلو بود که تیم حریف یک پرتاب سه امتیازی کرد و تیم اهورا دو امتیاز عقب افتاد.امتیا
رش به گرفت. فک فارانچند ثانیه بیشتر به پایان بازی نمانده بود. فارس یک پاس از 

کاوه آهنگر است و او فریدون. درفش کاویانی  فارانها پرواز کرد. احساس کرد اسطوره
دوید با سرعت به سمت ضحاک می کرد.را از کاوه گرفته بود و به سمت ضحاک حمله می

 یری را. تتیر و کمانی در دستش بود ، آرش کمانگیر بود ویک لحظه فضا عوض شد که
یچ فتاد و دیگر هبه سوی آسمان رها کرد و مانند پدرش در خوابی که دیده بود بر زمین ا

 چیز نفهمید.

 هایی که درهاش و مربیش و دیگر آدمتیمیی همو همه فاران، باران، حمید، روشا
با  رفته بود و با چشم بسته ورا گ فارانکردند که پاس ورزشگاه بودند فارس را تماشا می

سرعت زیاد به سمت حلقه حریف سه گام رفت و در ثانیه آخر توپ را به سمت سبد 
 هوش شد. ورد ولی خودش بر زمین افتاد و بیپرتاب کرد که دو امتیاز هم آ
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، فاران، ، بارانن بود. مریم، فرزانه، حمید، روشاروی تخت بیمارستا ،فارس وقتی بیدار شد
ی چپرسید: . . سرم به دستش وصل بودبزرگ همه دور تخت بودند مامان بزرگ و بابا

 شده؟

 رفت و زمین خوردی.تو بازی سرت گیج  حمید گفت:

 حالت خوبه؟ پرسید:مریم 

 اوهوم... بازی چی شد؟ -

 پرتابت بازی رو مساوی کرد ولی تو وقت اضافه باختیم. گفت: فاران

 حیف. -

 خاله، سرگیجه یا حالت تهوع نداری؟ فرزانه گفت:

 .. خوبم. انگار که از خواب بیدار شدم. فقط تشنمهنه -

 بهت. بزار بپرسم اگر ایرادی نداره آب بدم -

وره. گفتن یه یک ساعت چیزی نخ برگشت: هفرزانه از اتاق بیرون رفت و بعد از چند دقیق
   شه.بعدش اگر سرگیجه و اینا نداشت مرخص می

 آخه خیلی تشنمه.فارس با ناراحتی گفت: 

 ریم خونه. یه کم صبر کن مامان می مریم گفت:

 

*** 

یون زیها تلوهتر بود و با بچهبمریم همه جمع بودند. فارس حالش  عصر در خانه فارس و
آفرید بودند. بابا مهربان . بابا مهربان و مامان بهخانه به صدا در آمدکرد. زنگ تماشا می
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به  درپیدایش ک قتیو .جلوتر و با شتاب وارد خانه شد و با چشمانش دنبال فارس گشت
 به االن؟وپسر جان حالت خ گفت: های فارس را گرفت وپیشش رفت. شانه

 خوبم مرسی. -

 بگو چی دیدی؟ -

 چی رو چی دیدم. -

 وقتی بیهوش شدی.  -

بقیه بگوید. ولی فکر کرد که باید جواب بابا مهربان را  یفارس دوست نداشت که جلو
هنگر. بابا آرا را کاوه  فارانبدهد و تعریف کرد که اول خودش را فریدون دیده است و 

که احساس کرده است  دادادامه  فارسبعد  .انداخت فارانو نگاهی به  گشتمهربان بر
 همین؟ که آرش کمانگیر است. بابا مهربان ازش پرسید:

 همین -

 همچین حالتی دیگه نداشتی؟ شبیه این؟مطمئنی؟ این چند روز  -

نه. بابا مهربان رو به  :فارس و بابا مهربان جمع شده بودند. فارس با سر گفت دورهمه 
  .پیرمرد خرفت باید اردالن رو خبر کنیم. بعد زیر لب گفت:  آفرید گفت:مامان به

 چیز مهمی نیست. نگران نشو.آفرید گفت: مامان به

آفرید از فارس ها برای چیست. مامان بهبقیه مات و مبهوت مانده بودند که این حرف
 بار بود؟فارس مطمئنی که فقط همین یه  پرسید:

آمد اما احساس کرد که نباید حرفی از آن ی که از آرش دیده بود به یادش میفارس خواب
د به بابا مهربان آفریتعارف کرد که بنشینند. مامان به بزرگ پیش بابا مهربان آمد وبابا بزند.

ر روی ببزرگ لبخندی زد و آفرید را دید و به بابامامان بهخیره شده بود. بابا مهربان نگاه 
 مبل نشست. 

*** 
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 فارس باز خوابی عجیب دید: ،آن شب

 های بلند آنارگی خشتی بود. دیوار ،در میان دشتی پهناور ای ماورایییدر دن
ها شکل آنزدند. خراب شده بود. دیوان زیادی در داخل و اطراف ارگ پرسه می

ر فارس دنزدیک غروب بود. بود که در خواب قبلی دیده بود.  هاییشبیه همان
مت خواسته به سزند. ترسیده بود. اما ناکرد که قلبش تند میخواب احساس می

ید اما ترسبیشتر می ،شدشد. هر چه بیشتر به دیوها نزدیک میمیارگ نزدیک 
فت به سمت ارگ ربینند. با سرعت بیشتری ها اورا نمیکم متوجه شد که آنکم

. دیوها صدای زیر پایش سنگی لغزید نآای وارد ارگ شد. یک و از دیوار خرابه
ستاد. حرکت ایها به سمتش آمدند. فارس بیچند تا از آنلغزش سنگ را شنیدند. 

 فارس پدرش را دید. آرشدیوها تا چند سانتی متریش آمدند اما بعد برگشتند. 
واست ختا کند. ده است و با لبخند به او نگاه میرا دید که که روبرویش ایستا

 اشاش را به نشانه سکوت بر روی بینیآرش انگشت اشاره صدایش کند
کرد و لبخند داشت. چشمانش گذاشت. فارس حرفی نزد. آرش به فارس نگاه می

را بست و به آهستگی باز کرد. لبخندش هنوز بر لبش بود. نگاهش را از فارس 
 فارسبرداشت و با دست به اتاقکی باالی ساختمان در مرکز ارگ اشاره کرد. 

ای لهپ ،ارگ رفت. در آنجا ساختمانی بود. در طرف چپ ساختمانبه سمت مرکز 
آمد. شتی اتاقکی بود که از آن نوری میمارپیچ به باال بود. در باالی ساختمان خ
ها باال رفت. به سمت در هفارس از پل چند دیو در اطراف اتاق ایستاده بودند.

دیوی که در آن اتاقک رفت. خواست در اتاقک را باز کند. چفت در صدا داد. دو 
ید. شفارس آمدند. فارس خودش را عقب ک دادند به سمتنزدیکی نگهبانی می

اعش زیاد بود. دست انداخت و به سمت پنجره رفت. پنجره میله داشت و ارتف
شت رغ قرار دادر وسط اتاق تندیس سیم  کشید.ها را گرفت و خودش را باالمیله

هایی را لمس کرده بود نور ، همانجایی که فارس عالمتو از قسمت پایین آن
. همین لحظه یکی از دیوان فارس را گرفت و از پنجره سفیدی ساطع میشد.

سرش آمدند. فارس  یجدا کرد و به زمین انداخت. تعداد زیادی از دیوها به باال
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که در دست داشتند را بر زمین می کوبیدند.  چوبیهدف دند ولی بیدیرا نمی
ها به فارس برخورد کند. ناگهان ه امکان داشت که یکی از این ضربههر لحظ

. آرش ایستاده بود و تندیس سیمرغ را در آمدجلوی اتاقک  صدای بلندی از
را به  بوچنور سفیدی فضا را روشن کرد. دیوان نیزه و  باالی سرش گرفته بود.

زمین انداختند و چشمانشان را گرفتند. برخی پا به فرار گذاشتند و برخی هم 
 همه جا سفید شد.  همانجا بر روی زمین افتادند.

هایی که دیده بود از ذهنش بیرون مدرسه نرفت و در خانه ماند. خوابروز بعد فارس 
را  اشهای روی پایهدر دست گرفته بود و نشان هارفت. تندیس سیمرغ را ساعتنمی

را دیده است. ها دانست چرا این خوابورد. نمیآکرد اما چیزی از آن سر در نمیلمس می
رده ایی و پدرش فکر کها زیاد به دنیای ماورزافتاد یا فقط چون آن روآیا داشت اتفاقی می

 تندیسهای راز نشان ،فهمیدترین چیزی که باید میمهم د؟ها را دیده بوبود آن خواب
 سیمرغ بود. 
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 آدمـی را عـقل و جانی دیگـرسـت هم و جان که در گاو و خرست غیر ف

داد. گیاهان و جانوران و بندی جانوران را درس میدسته آقای دماوندی ،سر زنگ علوم
ها، بندی ماهیداران را در تقسیمها و بعد هم که مهرهمهرهداران و بیهها. بعد مهرقارچ

ا مسعود کرمی پرسید: آقا ما آدمپرندگان، پستانداران معرفی کرد. ، دوزیستان، خزندگان
 جزو کدوم دسته هستیم؟

 .گیرندداران قرار مینها از نظر علوم تجربی در دسته پستاانسان -

 ؟میعنی ما آدما مثل گاو و گوسفندی -

ل بله مثدیم از این نظر که ما هم مثل گاو و گوسفند به بچه هامون شیر می -
 .اوناییم

ن ه شیر دادالبته ک زیر خنده. آقای دماوندی هم لبخندی داشت و گفت: دها همه زدنبچه
 دار نیست و در عین حال خیلی فداکارانه است.کار طبیعی هست و خنده

ون خیلی ن چیعنی گاوها خیلی فداکار ؟یعنی چی فداکارانه است آریا قاسمی پرسید:
 دن؟شیر می

گاوها رامش مخصوص خودش گفت: . آقای دماوندی با لبخند و آزیر خنده دها زدنو بچه
ها از نا در غریزشون هست که باید به بچشون شیر بدن و بعد هم ما انسانوو دیگر حیو

 کنه. کنیم ولی برای انسان فرق میخاصیتشون برای خودمون استفاده میاین 

 ؟ آقا چه فرقی داره -

تونه تصمیم بگیره به بچش شیر نده چون یک مادر میها اختیار داریم. ما انسان -
 .تونه به بدن مادر صدمه بزنهمیشیر دادن خیلی 

 فارس پرسید: یعنی فرق ما با حیوونا اختیاری هست که داریم؟

 شه اینجوری گفت.می -
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 خوب ما اگر با بقیه پستاندارا فرق داریم چرا دستمون جدا نیست؟ پور پرسید:علی علی

 یها جزو دستههای مختلفی دارند که ما انساندسته ندارانپستا !علی جان -
 ها هستیم. نخستی

 ها تنها خودمون هستیم؟آقا ما تو دسته نخستی میالد ابراهیمی گفت:

 هستند.ها تو این دسته ها و بابونریل، گوها، شامپانزهنه. میمون -

ه که ما اینجوری. بابام گفت شهآقا یعنی انسان جزو میموناست؟ نمی بردیا هدایتی گفت:
 .اشرف مخلوقاتیم و فرق داریم با بقیه حیونا

 ی دیگه هست.از یک جنبه گنپدر شما میببین صحبتی که  -

 اینطوری نیست؟یعنی چی. یعنی  -

ما  ی. ولی از دیدگاه علوم تجربهباشه یا نباش نگممکنه این طور که پدرت می -
 ها هستیم.جزو دسته نخستی

 ها فرق دارند و اختیار دارندآقا من نفهمیدم. شما خودتون گفتید که انسان گفت: فاران
 گید که ما با میمونا تو یک دسته هستیم.چه طوری می

ز ا های مختلف نگاه کرد.ها و دیدگاهشه از جنبهببینید یک موضوعی رو می -
ز ا ایم. ولی ممکنهها در یک دستهها با میمونما انسان ،م تجربیدیدگاه علو

 های مختلف اینجوری نباشه.ین و یا فلسفهدیدگاه د

 شم.من متوجه نمی -

خوان یای مد یک فردی قتلی انجام داده و عدهتصور کنیبیا تا یک مثال بزنم.  -
تماعی های اجشاید به آسیب هاشناسی بد رو بررسی کنن. جامعهدلیل این واقعه

شه در توجه کنن که باعث می این جور چیزا جود داره مثل فقر و طالق ووکه 
ر ارد اشاره کنن ولی بیشتجامعه قتل انجام بشه. روانشناسا ممکنه به همین مو

ه دها چه تاثیری در روان اون فرد گذاشته و باعث شی اینکه اون آسیباز جنبه
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خواهند گفت که این  کنن. افراد دیندار احتماالاین عمل رو انجام بده توجه می
 شد.کرد به این راه کشیده نمیعمل می بود و احکام روفرد اگر مومن 

 گن؟خوب کدوم درست می -

تونه صد در صد مطمئن باشه که بگه حرف طرفی نمیجان هیچ فرد بی فاران -
 .خودش درسته و حرف دیگران اشتباه

ته که بابام واسم گفدونیم کدوم درسته. چون آقا ولی در این مورد می بردیا هدایتی گفت:
ها از میمون به وجود اومدن ولی تو قرآن اومده که خدا کنن که انسانبعضیا فکر می

 چه جوری آفریده. انسان رو 

 زنید یعنی طرفدار مطلبیطرف. این حرفی که شما میبردیا جان گفتم آدم بی -
گه و البته بهتر بگم طرفدار یک فهم و درک از یک مطلب هستید که دین می

 دینی. 

را  دانست چه جوری مطلبشخواست چیزی بگوید اما نمیکر فرو رفته بود. میبردیا در ف
 بگوید. آقای دماوندی ادامه داد:

ک فرد گم یاشتباه است. می نگگم که اونی که پدرت مییا من نمیببین برد -
گه من این دیدگاه و تعریف رو بیشتر طرف میبه نظرم یک فرد بی ،طرفبی

 هم یک نه چیز خوبی هست یا  بودنطرف اینکه بیالبته خود دوست دارم.  
مطلبیه که باید دربارش فکر کرد و نظرات مختلف وجود داره. منظورم اینه که 

کنید. تصمیم این موضوع هم به خود فرد م که چرا اینجوری فکر میگمن نمی
 هست.

چیزی  چهشه آقا اینجوری که هیچ وقت معلوم نمی فارس گفت: .فکر بودبردیا هنوز تو 
 درست هست؟

ت هست. ما بر اساس اطالعات و دونیم چه چیزی درسما نمی اچون واقع -
ره گذرسیم ولی هر چه میای میولیه برای موضوعات جدید به نتیجههای افهم
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یم. نهای دیگری به موضوع نگاه کیزای جدیدی یاد بگیریم و از جنبهشاید چ
 کنیم.اونوقت یک فهم بهتر پیدا می

بینیم کنیم میقرار بدیم. وقتی به تهش نگاه می دو تا آینه که روبروی هممثل  -
 شه یک فهم جدیدی پیدا کرد.. همیشه میکه انتها نداره

اوتی برای همین تف نه. مثالکهمین دنیا رو قشنگ میبه نظر من . آفرین. دقیقا -
وت فاد که تشه فقط به علوم تجربی اتکا کرکه بین انسان و حیوان هست می

مغز انسان دو برابر مغز گوریل  مثال ی مغز انسان هست. به خاطر بزرگی اندازه
شه هم به صحبت دین اتکا کرد که این تفاوت به خاطر روح الهی هست و می

 هست که در آدم دمیده شده. راه سومی هم هست. 

 چی؟ -

های مختلف رو به هم ربط بدیم و سعی کنیم اونم اینکه سعی کنیم دیدگاه -
 همیشه چندجانبه به موضوعات نگاه کنیم. 

ه به شزنن که نمیتا حرف متفاوت می آخه وقتی دو دیدگاه دو بردیا هدایتی گفت:
 .هم ربط داد

ا هها هم تفاوتخیلی وقتولی گی که میها اینجوری هست بله خیلی وقت -
وع همین موضدر  یا آنقدرها مهم نیست. مثالکنیم و که فکر میآنقدر نیست 

ای و بر ت فرق خیلی زیادی داریمامساله مهم این هست که ما با حیوان ،انسان
فقط بزرگی سایز مغز هست  ،وردیم. حاال علتآوجود همینه که ما تمدن رو به 

و عقل و به نظر من  تونیم بنا بر فکرفقط دمیدن روح و یا هردو. ما می و یا
ها یادمون نره که هر دوی این دیدگاهون یکیش رو انتخاب کنیم. ولی احساسم

 گن که ما خیلی فرق داریم و اینه که مهمه. می

 هک قبل از این فاران. فارس و ها از کالس بیرون رفتندو بچه دهمان موقع زنگ خور
شه میید: پرسند تا ازش سوال بپرسند. فارس آقای دماوندی به دفتر برود به پیشش رفت

 ؟تون بپرسیمیه سواالیی از
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 .البته -

دوست و مهربون ا دو جنبه داریم. یک جنبه که صلحهگن که ما انسانهمه می -
ش فکر خودگن انسانی هست. یه جنبه که به و به فکر دیگران هست یا می
نات فقط این باشه که اگر فرق ما با حیوا کنه.هست فقط و کارای بدی می

 روحی به ما دمیده شده. ادو تا جنبه داریم؟ پس حتم ره چراتمغزمون بزرگ

علوم تجربی  تونه روح دمیده شده باشه اما در این مورد هم به نظرم میاممم.  -
. تفاوت مغز ما با حیوانات بخشی است به نام نئوکورتکس یا هم توضیحی داره

 . مغز منطقی. ما با این قسمت جدید هست که تونستیم تمدن به وجود بیاریم
ل رشد این قسمت مغز هست که ، اختراعات و جوامع بزرگ بشری حاصهنر

قسمتی هم مغز  داده. اما یکهای پیچیده رو به انسان وتجزیهی تحلیلاجازه
ده دیل هم موجوودر مغز یک کروک یه به نام مغز خزنده. قسمتی که حتانسان دار

 ،گیریمی قرار میوقتی ما در معرض خطرو خیلی هم برای حیات ما مهم بوده. 
کنه. این قسمت مغز هست عمل به ما کمک میالاین قسمت هست که در عکس

از  ما قبل احتماال ،که حس بقا رو در انسان به وجود میاره. اگر این قسمت نبود
 درست کردن تمدن از بین رفته بودیم. 

 طور؟چ -

دش خوخواد کنه و میغز خزنده هست که ما رو خشمگین میخوب اون قسمت م -
م شانسی ه ،ما اگر اون قسمت رو نداشتیم ،هابرنده بشه و در نزاع بین گونه

 برای برنده شدن نداشتیم.

به خاطر همین قسمت  ،ب و خودخواههلطی وجود ما که جنگپس اون جنبه گفت: فاران
 مغز هست؟

 .ادقیق -

 باید کنترلش کرد.شه کشتش. اینه که پس واسه همینه که نمی -
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قانون  در طول تاریخ کنترلش کردیم. مثال قسمت نئوکورتکس مغزمونبله. ما با  -
ها ساختیم که بتونیم این حالت انسان رو کنترل درست کردیم. انواع حکومت

 کنیم. فلسفه و هنر و علم هم به کنترل این قسمت کمک کردند.

 شه از بینش برد؟چرا در زمان منجی اونوقت می فارس پرسید:

 چی؟ -

بره. چرا گرشاسب سه هزار سال چهارم اورمزد اهریمن رو از بین میچرا در پایان  -
 شه که این قسمت مغز رو از بین برد؟کشه. مگه میضحاک رو می

 دونید. می ،کردیمنی که ما فکر میها خیلی بیشتر از اومثل اینکه شما -

 از حرف آقای دماوندی تعجب کردند. آقای دماوندی سریع ادامه داد: فارانفارس و 

 هولی اگر اونجوری که شما دارید بشه قسمت مغز خزنده رو از بین برد. نمیبله  -
 خوشم میاد از این مدلیکه منم خیلی  ،کنید درست باشهاین موضوع نگاه می

ا هست که تو دنی هاییروش که شاید بایدشاید بشه اینجوری گفت  ،نگاه کردن
 و برگرفته از حالت مغز خزنده هست رو از بین ببریم.

 چی شد؟ پرسید: فاران

در  یم ولی باز هم حتمون مغز خزندمون رو کنترل کردیببین. ما با مغز منطقی -
کنیم. های مغز خزنده استفاده میید که پیشرفته هم شدیم از قابلیتعصر جد

های علمی به خاطر جنگ بوده. کشورها برای اینکه بسیاری از پیشرفت مثال
دست به تحقیقات علمی زدند. یا مدل  ،بگیرند یبتونن توی جنگ از هم پیش

درس توی هنر همه با هم  آموزش هم بر پایه رقابت هست. توی ورزش توی
کنن تا به موفقیت برسن. این حس رقابت رو همون مغز خزنده پیش رقابت می

ای برسه که برای پیشرفت به مغز ور کنید که بشر به مرحلهحاال تص بره.می
 خزنده احتیاج نداشته باشه. در حقیقت کشتتش.

 ای پیشرفت کنیم؟کنه ما با یک مدل دیگهیعنی منجی یه کاری می -
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شه و الزمان بیدار میاهریمن یک روز در آخر ،هابه  هر حال طبق اسطوره -
کنترلش کرد. یا ما باید اون رو از بین  های قبلیشه با روشاونوقت دیگه نمی

 بره.ببریم و یا اون ما رو از بین می

 به جایی طلبی که در ما هست کار رومین حس جنگیعنی اینکه ه فارس گفت:
این خیلی وحشتناکه. همون چیزی که رسونه که ممکنه خودمون رو نابود کنیم. می

 ه.برا شده ما رو از بین میهباعث بقای ما انسان

ما اینکه به نظر من خیلی هم این اتفاق دور نخواهد بود فارس جان. ک ادقیق -
 وضعیت دنیا خیلی خوب نیست. مگر این که جلوش رو بگیریم.

 .مگه منجی نباید بیاد و از بین ببرتش گفت: فاران

 اگر نیاد. اگر اومده باشه و ما نفهمیده باشیم.  -

اید ش مثال .داستان باشه. واسه امید دادنیات شاید منجی هم جزء جزئ فارس گفت:
تونن آدما باید با خوندن اسطوره یه وقتی به این نتیجه برسن که خودشون هم می

 .منجی باشن

 .شاید -
 شه جلوش رو گرفت؟گفتید چه جوری می -

ها باید در بارش فکر کنن. ولی به نظرم هر کاری که دونم. خیلیمن دقیق نمی -
یا کم کنه و جاش عشق و محبت و همکاری بیاره نقش مغز خزنده رو تو دن

 کارهایی که هم عقالنین و هم اخالقین.تونه مفید باشه. می

 ها به کالس آمدند.زنگ تفریح تمام شد و بچه
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 نیکوترین دشمن

بود  یدرش پاکتی را به او داد. پاکت پستما ،یک روز که فارس از مدرسه به خانه رسید
و نام فارس نوشته شده بود. در قسمت فرستنده یک شماره به آدرس گیرنده که آدرس 

صندوق پستی بود و نام و نشانی نداشت. فارس پاکت را باز کرد و از همان خط اول 
 که نامه از طرف دایی اردالن است فهمید

م. توانستم شما را ببیناشتم که اینک در تهران بودم و میفارس گرامی، امید د
نداد. چون دوست نداشتم که رسیدن به جواب  از بخت بد این فرصت دست

 بر شود این نامه را برایت نوشتم:هایت زمانبرخی از پرسش
 روی است.آفتی سخت بیم دهم و آن هم زیاده اول از هر چیز باید شما را به

تواند راه را برایمان روشن سازد اما ها متون با ارزشی برای ماست و میاسطوره
را به پایش گزاریم آن گاه حقایق دیگری را از دست خواهیم  اگر تمام پندار خود

قهرمانی  ،سیاوش پسر کیکاووسای یا نه. دانم داستان سیاوش را شنیده. نمیداد
ود شکه با تهمتی بزرگ روبرو میجو. وقتی و صلح است است که اهل سازش

داشتند پنمیاز آتش بگذرد. موبدان آن زمان آزمایی کند که برای راستیقبول می
و در اسطوره چنین است که سیاوش  رساندگناهان نمیکه آتش گزندی  به بی

در  شود. این اسطورهگناهیش آشکار میگذرد و بیاز آتش می آسیبیبدون هیچ 
ه برای تنبیه به آتش سپردتورات و قرآن هم با کمی تغییر آمده است و ابراهیم 

ی اند افرادها بعد کم نبودهردد. سالگشود که آتش بر او چون گلستان میمی
ندند اگیری افراطی از پیام این اسطوره افراد را شکنجه دادند و آزار رسکه با نتیجه

ری ندارد تاثیبر آن فرد آزار ها وباشد این شکنجهگناه با این پندار که چنانچه بی
سیاه لستان است. هزاران هزار انسان در دوران برایش همچون گو در نهایت 

ستم  وهای غیر انسانی جان دادند. این ظلم زیر شکنجه ،کلیسا در قرون وسطی
آید از همبستگی نامیمون ب هر انسانی از شنیدنش به درد میکه قل
ی همچون پشتیبانی پروردگار از های انسان با مفهوم ارزشمندخواهیزیاده

  گناهان پدید آمده است. بی
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م و شما کنشخصیت بزرگی را برایت بازگو می تسرگذشهایت. اما برای پرسش

 رسی.هایت میبه پاسخ بسیاری از پرسش
  

ت زیسانسان بزرگی در ایران می ،این نزدیک به هزار و دویست سال پیش از
ز نظر علم و دانش سرآمد دانشمندان زمان خودش بود و از نظر اخالق و که ا

 و در آثارش هم به قرآن و اسالمخوشنام. آن قدر بزرگ بود که با اینکه آدمیت 
به  و تا آخر عمر هرگز زندان نشد ،گفته بود هم به دیگر پیامبران و ادیان ناسزا

. او زکریای رازی  کیمیاگر، فیلسوف، منجم و پزشک پرداختخدمت مردمان 
گویند او در ابتدا به دنبال کیمیا بود تا فلزات را به طال تبدیل میبود.   ایرانی

به خصوصی که معجون  یا هوم پارشاکند اما در حقیقت او در پی آن بود که 
کرد را به دست بیاورد. او به وند با دنیای ماورایی استفاده میانجمن برای پی

و  سختی رازینی به سردشم ،دنبال اکسیر سیمرغ بود. در طول تاریخ انجمن
ای بود که از دوران باستان در هپارشا مادارزشی رازی نداشته است. دوستی به با

به مرز بود. خوردن یک قطره از آن کافی بود که فرد را  ننزد اعضای انجم
شد. رتباط با دنیای ماورایی انجام مینیستی بکشاند و در آن لحظه به خصوص ا

ردند مد زیادی بعد از استفاده از آن میافرا هایی داشت.سختیاستفاده از پارشا 
ارشا دانست چگونه باید پتر آنکه کسی نمیشدند و مهمو یا به جنون کشیده می

چرا که بدون هیچ روند  را بسازد و مقدار پارشای نزد انجمن رو به پایان بود
 از این  .شدیمنطقی به خودی خود از میزان آن کم و یا گاهی به آن افزوده م

ه ای کدیدهرای موارد به خصوص و افراد تعلیمها بود که فقط بانجمن سال  ،رو
فتن به دنیای از پارشا و ر ،در شجاعت و عدالت و دانش و محبت ممتاز بودند

ی م با دنیای ماورایی امور بر پایهبه خاطر ارتباط ک کرد.ماورایی استفاده می
زمین ها ایرانند در زمان ساسانیچ. از همین رو بود که هر چرخیددرستی نمی

در ظاهر پیشرفت زیادی داشت ولی فر ایزدی از آن دور شد و مردم و پادشاهان 
 تکرار شد. به نوعی از هم فاصله گرفتند و اسطوره جمشید
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 های مختلفکردن فرمول پارشا گذراند و ترکیبزکریا عمر خود را برای پیدا  
رفته بینایی خود را نیز از دست داد. اما اه رفتهو در این رشیمیایی را امتحان کرد 
تا مرز  نکه فرد راآیبی گیاهی دست پیدا کند که بدون در آخر موفق شد به ترک

د، خوابی مغز آسیبی زن هبدون اینکه اعتیادآور باشد، و بدون اینکه ب مرگ برساند،
د. رایی راه یای. آن قدر عمیق که بتواند به دنیای ماوفراهم آوردخطر عمیق و بی

ی انجمن به دنیای ماورایی رفت. انجمن هر چه تالش کرده زکریا بدون اجازه
کاری از دستشان بر نیامده بود. از اینکه چه  ،بود تا او را در این کار شکست دهد

آنکه  داند. سپس او بدوناتفاقی در دنیای ماورایی برایش افتاد کسی چیزی نمی
ت بر خالف خواس ایه آن دست یافته بود استفادهکه ب از قدرت اکسیر سیمرغ

ش را تغییر ازندگی اهو راخت معجون جدید را به انجمن داد روش س ،کند انجمن
و تا آخر عمر با عشق فراوان به درمان بیماران داد. او به پزشکی روی آورد 

 ،از آن زمان انجمن از معجون زکریا که به اکسیر رازی شهرت یافتپرداخت. 
ش خطری که ترکیبکند. معجون بیفتن به دنیای ماورایی استفاده میی ربرا

تواند هر فرد با هر توان جسمی را به نجمن مخفی بوده و خواهد بود و مینزد ا
 این ارتباطات از آن زمان تا کنون زیادتعداد دنیای ماورایی متصل کند. با اینکه 

 ته است. آن فر ایزدی به این سرزمین بازنگش شده است اما
 

 که داستانهای این سرزمین را فرا نخواهی گرفت مگر آنفارس گرامی، اسطوره
  بدانی. طور کامل رستم دستان را به

 به امید آنکه هر چه زودتر رویت را ببینم
 اردالن
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 روز تولد خورشید

امه نشان بیایند و هو باران و روشا به خان فارانقرار گذاشت تا  فارس در اولین فرصت
های آقای دماوندی هم با در رابطه با صحبتها همچنین دایی اردالن را بخوانند. آن

 یکدیگر گفتگو کردند. سپس در دفتر خود نوشتند:

 مغز انسان:
در مغز منطقی است. این قسمت به انسان ، تفاوت مغز انسان با دیگر موجودات

این توانایی را داده است که موضوعات را تجزیه و تحلیل کند و تمدن را به 
هم  حیواناتوجود آورد. مغز انسان قسمتی دارد به نام مغز خزنده که در دیگر 

ه خاطر ا بهنسان شده است و بسیاری از پیشرفتهست. این قسمت باعث بقای ا
از  انی خوب انسگونه فکر کرد که جنبهتوان اینه است. میاین قسمت بود

 خواه انسان از قسمت مغز خزنده. ی خودقسمت مغز منطقی است و جنبه
 

 سیاوش:
ش اکیکاووس بود و به او تهمتی گفتند. سیاوش برای آن که  بیگناهی راو پس

اند و نرسایت آتش به او آسیبی قبول کرد از آتش بگذرد و در نه ،را ثابت کند
 ثابت شد.  اشگناهیبی

 

دیس بود ولی تن ها نگفتههنوز چیزی به بچه ،هایی که دیده بودفارس در رابطه با خواب
ها من شبیه این خط باران گفت:ها نشان داد. را به بچههای پایه نهنشاسیمرغ را آورد و 

 .رو جایی دیدم

 .بپرسیم تونیماز بابا می گفت: فاران
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اینکه باید بپرسیم که عمو حمید چیزی داره در رابطه با رستم که ما  و فارس گفت:
 بخونیم.

 .م اینا چیندونمن می باران گفت:

 چین؟ -

 .کد مورسن -

 کد چی؟پرسید: روشا 

 .کد مورس. واسه تلگراف -

 همونی که تو گوشی هست؟ -

 .نه اون تلگرامه -

 .تره. قبل از تلفن بودهتلگراف یه چیز قدیمی گفت: فاران

 این کدها چه جورین؟ گفت: فارس

 کد داره. یک نقطه و خط هایاینطوریه که هر حرفی با ترکیب عالمت باران جواب داد:
 .شه ن شه الف و یک خط و یک نقطه مییک نقطه و یک خط می مثال

 بعد شروع به کشیدن کد این دو حرف کرد.

 حفظی همشو؟فاران پرسید: 

 آسوناشن.. اینا . همین دوتاشو حفظمنه -

 کردن؟یعنی چی کد؟ چی کارش می روشا گفت:

 فرستادند و براییک صدا می ،هابه جای نقطه برای پیغام رسوندن بوده. مثال -
 .خط یک صدای دیگه
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ند. اونم دادمن تو یه فیلم دیدم که با نور چراغ قوه تو زندان به هم پیغام می فاران گفت:
. به جای خط یه نور غزدند با نور چراشمک میبه جای نقطه یک چ همین بوده. احتماال

 فرستادند. تر میطوالنی

 حاال چی کار کنیم؟ روشا گفت:

  بعد بفهمیم که چی نوشته. کنیمکدها رو پیدا  بیاید سرچ کنیم فارس گفت:

. یک ردندها از اتاق بیرون آمدند و پشت کامپیوتر نشستند و کد مورس را سرچ کبچه
 ی کدها را داشت. همه جدول پیدا کردند که
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 آن را بر کاغذ نوشتند: یهای روی پایهعالمت ،تندیس سیمرغ را آوردند و به دقت
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 بعد حرف هر عالمت را از جدول پیدا کردند و کنار هم گذاشتند:

ن خ و ا ه ی / ک ه / ب ا ش د/ د ل ت / د ر د م ن د / د ل / د ر د م ن د ا ن / ب 
 ر ا و ر / ز / ب ن د.

 یک بیت شعر بود:

 نخواهی که باشد دلت دردمند    دل دردمندان برآور ز بند

اید به صورت شد که چرا همچین شعری بآمده بود اما متوجه نمی فارس از شعر خوشش
 دیده بود. فهمید که چرا آن خواب رامورس نوشته شده باشه؟ و هنوز نمی

کلی بازی کردند. هر کس ها با کدهای مورس ها، آنبچه تا حمید و فرزانه بیان دنبال 
 گفت.س به بقیه میه به صورت کدهای مورکرد و با چراغ قواب مینتخیک کلمه ا

ن شب آ حمید متنی در رابطه با رستم بگیرند تا بخوانند. عمو ها قرار گذاشتند که ازبچه
 فارس دوباره خوابی دید:

رغ را در دست فارس در اتاق باالی ساختمان ارگ خشتی بود. تندیس سیم
 شد. فقط ج نمیها خارعالمتی شد. نور از همهها ساطع میگرفت. نور از نوشته

نور آنقدر زیاد بود که فارس  .که در یک خط بودند نور داشتندچند تا عالمت 
 جهایی که از آن نور خارشد و عالمت آرام کمور آرامنتوانست چیزی ببیند. نمی
  قرمز ماند.  ،شدمی
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سیمرغ را برداشت و سعی کرد فارس که از خواب پرید سریع چراغ را روشن کرد. 
متوجه شد  تکه کاغذی یادداشت کند. ، رویر خواب قرمز دیده بوددهایی را که عالمت

 ها این چهار حرف بودند:تر حک شده است. عالمتها کمی درشتکه آن عالمت

••  •-••    -••   •- 

خواست هم در آن وقت شب کامپیوتر را روشن ارس جدول کدهای مورس نداشت و نمیف
 . این چهار کد را نوشت حروف ،کند. از روی شعری که از قبل پیدا کرده بودند

 .یلدای  ل  د  ا : 

 

 

 

-• -••- •-- •- • ••  /-•- •  /-••• 

•- ---- -••  /-•• •-•• -  /-••     

•-• -•• -- -•  -•• / -•• •--••  /-

•• •-• -•• -- -• -•• •- -•  /-••• •-• 

•- •-- •-•  /--••  /-••• -• -•• 

 



031 
 

 دیو بچه

ها نوشته مطالعه کنند. در باالی تمام برگهها داد تا در رابطه با رستم حمید متنی را به بچه

دربزرگ از داستان پها گفته بود که این متن . حمید به بچهایران مطالعاتبنیاد  :بود

ند. کمینتمام داستان رستم را بازگو شود ولی شروع می ،پهلوان ایرانی ،نریمان سامِ ،رستم
 و رستم و سهراب در های مهمی از داستان رستم مثل رستم و اسفندیار، سیاوشقسمت

رو  تاهلل یارشاطر هسکه کار آقای احسان ها. حمید گفته بود این نوشتهاین متن نیست
ند که صت کنها فرلود کرده است ولی برای اینکه بچهمطالعات ایران داناز سایت بنیاد 
ه پرینت نکرد شود بعدها خواند،های داستان را که میند برخی از قسمتزود آن را بخوان

 است.

  

 داستان سام و سیمرغ

رو خاطرش  سام نریمان، امیر زابل و سرآمد پهلوانان ایران، فرزندی نداشت و از این
 روی وکودک هرچند سرخاد. اما دچهره کودکی نیک ه او بایزد اندوهگین بود. سرانجام 

موی سر و رویش همه چون برف سپید بود. مادرش  ،سیما بودو خوشچشم سیاه
اندوهناک شد. کسی را یارای آن نبود که به سام نریمان پیام برساند و بگوید ترا پسری 

  .آمده است که موی سرش چون پیران سپید است

 :سو گذاشت و نزد سام آمد و گفت یکه سرانجام بیم را ب ،دایه کودک که زنی دلیر بود
شد. درخچهره و تندرست که چون آفتاب میای خداوند، مژده باد که ترا فرزندی آمده نیک

م د. شادی باید کرد و غتنها موی سر و رویش سفید است. نصیب تو از یزدان چنین بو
 .دنباید خور

 ودک رفت. کودکی دیدسراپرده که از تخت به زیر آمد و ب ،سام چون سخن دایه را شنید
ای »روی و تابان که موی پیران داشت. آزرده شد و روی به آسمان کرد و گفت سرخ
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موی دادی؟ اکنون اگر بزرگان بپرسند این د، چه گناه کردم که مرا فرزند سپیدادار پاک
کودک با چشمان سیاه و موی سپید چیست من چه بگویم و از شرم چگونه سر برآورم؟ 

که پس از چندین گاه فرزندی  سام نریمان خنده خواهند زد امداران برپهلوانان و ن
ت و این بگف« موی آورد. با چنین فرزندی من چگونه در زادبوم خویش بسر برم؟سپید

 ت.روی بتافت و پر خشم بیرون رف

 سیمرغ

جا  نآ کوه بردند و درمادر باز گرفتند و به دامن البرزاندکی بعد فرمان داد تا کودک را از 
خاک افتاده بود و خورش  یاور، برپناه و بیدسال دور از مهر مادر، بیرها کردند. کودک خر

و پوشش نداشت. ناله برآورد و گریه آغاز کرد. سیمرغ بر فراز البرز کوه النه داشت. چون 
خروش کودک گریان بگوش وی رسید. فرود آمد و دید  ،برای یافتن طعمه به پرواز آمد

گرید. خواست وی را شکار کند اما مکد و میبرخاک افتاده انگشت می کی خردسالکود
 .مهر کودک در دلش افتاد. چنگ زد و آنرا برداشت تا نزد بچگان خود ببرد

بچگان سیمرغ چون چشمشان برکودک گریان افتاد خیره ماندند و بر او مهربان شدند و 
ای شاه مرغان، این کودک فرخنده : که . به سیمرغ از یزدان ندا رسیداو را نوازش کردند

رغ سیم« را بپرور و نگهدار باش. از پشت او پهلوانان و نامداران بزرگ برخواهند خاست.
  .کودک را خورش داد و با بچگان خود بپرورد

الور شد. کاروانیان که از کوه این برآمد. کودک بالید و جوانی برومند و د ها برسال
گذرد. د که چابک از کوه و کمر میدیدنپیلتن و سپیدموی میگاه جوانی گاه ،گذشتندمی

 .دد تا آنکه خبر به سام نریمان رسیجهان پراکنده ش دهان رفت و دره آوازه جوان دهان ب

 

 خواب دیدن سام
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زی اسبی تا شبی سام در شبستان خفته بود. خواب دید که دالوری از هندوان سوار بر
سام از خواب برجست و دانایان و . فرزند وی زنده استپیش تاخت و او را مژده داد که 

رای شما چیست؟ آیا »اخت و گفت موبدان را گرد کرد و آنان را از خواب دوشین آگاه س
ه و تاکنون ن رستپناه از سرمای زمستان و آفتاب تابستاتوان باور داشت که کودکی بیمی

 اشد.زنده مانده ب

ای نامدار، تو ناسپاسی کردی »سرزنش گشودند که  موبدان به خود دل دادند و زبان به
هوا و ماهی دریا بنگر که چگونه  یو هدیه یزدان را خوار داشتی. به دد و دام بیشه و پرنده

زدیش تن پاک و روان ای بر فرزند خویش مهربانند. چرا موی سپید را بر او عیب گرفتی و از
ارد تباهی د ند توست. آنکه را یزدان نگاه؟ اکنون پیداست که یزدان نگاهدار فرزیاد نکردی

 .اید راه پوزش پیش گیری و در جستن فرزند بکوشی. بازو دور است

ه کوه آمد.. نگاه کرد کوهی بلند دید کسوی البرزه درنگ ساز سفر کرد و تازان ب سام بی
 یفراز کوه آشیان سیمرغ چون کاخی بلند افراشته بود و جوان سائید. برسر به آسمان می

گشت. سام دانست که فرزند اوست. خواست تا به وی میبرومند و چاالک بر گرد آشیان 
چه جست راهی نیافت. آشیان سیمرغ گوئی با ستارگان همنشین بود. سر  برسد، اما هر

ای خدای »رد و از کرده پوزش خواست و گفت برخاک گذاشت و دادار پاک را نیایش ک
 « سم.ار تا به فرزند خود باز ریم بگذدادگر، اکنون راهی پیش پا

 باز آمدن دستان

آفرین پذیرفته شد. سیمرغ نظر کرد و سام را در کوه دید. درگاه جهانه پوزش سام ب
ای دالور، من ترا تا امروز چون »دانست پدر جویای فرزند است. نزد جوان آمد و گفت 

د باز بوم خوکه به زاد نون هنگام آنست. اکدایه پروردم و سخن گفتن و هنرمندی آموختم
این پس ترا بدین نام گذاشم و از « دستان»گردی. پدر درجستجوی تو است. نام ترا 

  د.خواهند خوان
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ه فرستی؟ من بای که مرا نزد پدر میمگر از من سیر شده»ن پرآب شد که چشمان دستا
از یزدان ام و پس ام و در سایه بال تو آسودهان مرغان و قله کوهساران خو کردهآشی

  ردم؟واهی که بازگخدار توام. چرا میسپاس

ای مهربان خواهم بود. لیکن تو ام و همیشه ترا دایههمن از تو مهر نبرید»سیمرغ گفت 
را بکار ان مرغان از این پس تآزمائی کنی. آشیزابلستان باز گردی و دلیری و جنگباید به 

دشواری ه سپارم. هرگاه ببال خود را بتو می پری از :آید. اما یادگاری نیز از من ببرنمی
  .درنگ به یاری تو خواهم شتافتآتش بیفکن و من بی پر را در ،یاری خواستی افتادی و

دیدن  زسیمرغ دستان را از فراز کوه برداشت و در کنار پدر بر زمین گذاشت. سام ا ،آنگاه
آب در دیده آورد و فرزند را در برگرفت و سیمرغ را  ،فرازجوانی چنان برومند و گردن

 .سپاس گفت و از پسر پوزش خواست

آفرین  را باالی ویوار و بازوی توانا و قامت سروگرداگرد دستان برآمدند و تن پیل سپاه
ستان و دیگر دلیران و سپاهیان به خرمی راه د گفتند و شادمانی کردند. آنگاه سام و

نیز  «زال زر»دستان را چون روی و موی سپید داشت  ،ند. از آن روززابلستان پیش گرفت
  د.ندنخوا

  داستان زال و رودابه

شوریدند. سام نریمان  ،شاهنشاه ایران ،دیوان مازندران و سرکشان گرگان بر منوچهر
فرمانداری زابلستان را به فرزند دالورش زال زر سپرد و خود برای پیکار با دشمنان منوچهر 

 .رو به دربار ایران گذاشت

 هروزی زال آهنگ بزم و شکار کرد و با تنی چند از دلیران و گروهی از سپاهیان روی ب
 ید.سرزمین کابل رسه دشت و هامون گداشت. تا آنکه ب
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 گزار سام نریمان شاه زابلستانبود که باج "مهراب"امیر کابل مردی دلیر و خردمند بنام 
رسید که چندی بر ایرانیان چیره شد و بیداد بسیار ود. نژاد مهراب به ضحّاک تازی میب

 هدست فریدون برافتاد. مهراب چون شنید که فرزند سام نریمان به کرد و سرانجام ب
بان راهوار و غالمان چابک و با سپاه آراسته و اس ،بامداد د.دمان شسرزمین کابل آمده شا

  د.بها نزد زال آمهای گرانهدیه

 هزال او را گرم پذیرفت و فرمان داد تا بزم آراستند و رامشگران خواستند و با مهراب ب
  ت.ن نشسخوا شادی بر

چشم و روی و سیاهسرخهراب بر زال نظر کرد. جوانی بلندباال و برومند و دالور دید م
ود او آفرین خواند و با خ سپیدموی که هیبت بیل و زهره شیر داشت. در او خیره ماند و بر

 ت.دی دارد گوئی همه جهان از آن اوسگفت آنکس که چنین فرزن

   ت:ر مهراب یاد کرد و گفهنگام بزم یکی از دلیران از دخت

 تر است خورشید روشن رویش زهک                 پس پرده او یکی دختر است 

 مژه تیرگی برده از پر زاغ              باغ ه دو چشمش بسان دو نرگس ب

 وگرمشک بوئی همه موی اوست              اگر ماه جوئی همه روی اوست 

   پر آرایش و رامش و خواسته                 بهشتی است سرتاسر آراسته 

 را شنید مهر او در دلش رخنه کرد و آرام و قرار از او بازچون زال وصف دختر مهراب 
 گرفت. 

 



037 
 

فارس داستان شاهنامه را خیلی دوست داشت. به خصوص از سبک متنی که حمید 
برایشان آورده بود خوشش آمده بود. با زال ارتباط برقرار کرده بود و او را دوست داشت. 

ها بندد و آنشنیدن وصف زال دل به او میهم با در ادامه داستان هم خواند که رودابه 
گذارند که با هم ازدواج کنند. اما چون مهراب از کنند و قرار میهمدیگر را مالقات می

نسل ضحاک است بیم آن دارند که سام و منوچهر مخالف باشند. خوشبختانه سام به 
م داد به این ازدواج ، با مشورتی که با موبدان انجاآنکه در کودکی زال را آزرده بود خاطر

  شاه اجازه بگیرد. تا از منوچهررضایت داد و منتظر زمان مناسبی بود 

  آگاه شدن منوچهر

خبر به منوچهر رسید که فرزند سام دل به دختر مهراب داده است. شاهنشاه گره بر ابروان 
 تر کوتاه کردن دسسالیان دراز فریدون و خاندانش د»انداخت و با خود اندیشید که 

یوندی افتد از فرجام آن اند. اینک اگر میان خاندان سام و مهراب پضحاکیان کوشیده
توان ایمن بود؟ بسا که فرزند زال به مادر گراید و هوای شهریاری در سرش چگونه می

افتد و مدعی تاج و تخت شود و کشور را پرآشوب کند. بهتر آنست که در چاره این کار 
  .پیوندی باز دارمبکوشم و زال را از چنین 

 سام از جنگ با دیوان مازندران و نافرمانان گرگان به عزم دیدار منوچهر ،در این هنگام
از او شکوه به پیشور را با بزرگان درگاه و سپاهی بارزند خود نوذف ،گشت. منوچهرباز می

منوچهر او را گرامی داشت و نزد خود  ،فرستاد تا او را به بارگاه آرند. وفتی سام فرود آمد
مازندران پرسید. سام داستان  های وی در دیلمان وتخت نشاند و از رنج راه و پیروزیبر

های خود و شکست و پریشانی دشمنان و کشته شدن کرکوی از خاندان چیرگیها و جنگ
 ندی ستایشضحاک را همه باز گفت. منوچهر او را بسیار به نواخت و به دالوری و هنرم

  .کرد

دل شاه به کرده او شاد بود  خواست سخن از زال و رودابه در میان آورد و چونسام می
اکنون که دشمنان ایران را در »ی بخواهد که منوچهر پیشدستی کرد و گفت یآرزو
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هنگام آنست  ،مازندران و گرگان پست کردی و دست ضحاک زادگان را کوتاه ساختی
از  ،دوستان بری و مهراب را نیز که از خاندان ضحاک مانده استکه لشکر به کابل و هن

ذر ز این رهگمیان برداری و کابلستان را به بخت شاهنشاه در تصرف آوری و خاطر ما را ا
  «یآسوده ساز

سخن در گلوی سام شکست و خاموش ماند. از فرمان شاه چاره نبود. ناچار نماز برد و 
با  کنم. آنگاهی شاه جهاندار براین است چنین میاکنون که را»زمین بوسید و گفت 

   .سپاهی گران روی به سیستان گذاشت

از آهنگ شاه خبر یافتند. شهر به جوش آمد و از مردمان خروش برخاست.  ،در کابل
خاندان مهراب را نومیدی گرفت و رودابه آب از دیده روان ساخت. شکوه پیش زال بردند 

ای دژم و دلی پراندیشه از هآشفته و پرخروش شد. با چهر ؟ زالکه این چه بیداد است
 .کابل بسوی لشکر پدر تاخت

سران سپاه را به پیشواز او فرستاد. زال با دلی پر از شکوه و اندوه از در درآمد و زمین  ،پدر
ی. همواره پاینده باش ،دلای پهلوان بیدار»ین خواند و گفت را بوسه داد و بر سام یل آفر

ن ه ایرانشهر از جوانمردی و دلیری تو سخن است. مردمان همه به تو شادند و مدر هم
با  ام.دیدهپرورده و رنجردی مرغیابند و من از تو بیداد. من ماز تو ناشاد. همه از تو داد می

خواهم. گناهم تنها آنست که فرزند سامم. چون از مادر ام و برکس بد نمیکس بد نکرده
پید و سیاه خرده گرفتی و با جدا کردی و به کوه انداختی. بر رنگ سزادم مرا از وی 

آفرین به ستیز برخاستی تا از مهر مادر و نوازش پدر دور ماندم. یزدان پاک در کارم جهان
نظر کرد و سیمرغ مرا پرورش داد تا به جوانی رسیدم و نیرومند و هنرمند شدم. اکنون از 

. آوری و سرافرازی با من برابر نیستو به یال و به جنگ ان کسی به برزپهلوانان و نامدار
داشتم و در خدمت کوشیدم. از همه گیتی به دختر مهراب دل  پیوسته فرمان ترا نگاه

  د.ی است و هم فرّ و شکوه بزرگی دارروبستم که هم خوب
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ردمان مباز جز به فرمان تو نرفتم و خودسری نکردم و از تو دستور خواستم. مگر در برابر 
تم ی خواسیاز من باز نداری؟ اکنون که آرزو یوینکردی که مرا نیازاری و هیچ آرز پیمان

ویران کنی؟ ساران با سپاه به پیکار آمدی؟ آمدی تا کاخ آرزوی مرا از مازندران و گرگ
داری؟ من اینک بنده فرمان توام و اگر خشم دهی و پیمان نگاه میهمین گونه داد مرا می

ا دو نیم کنند اما سخن از کابل نگویند. به و جانم تراست. بفرما تا مرا با ارّه بگیری تن 
ام به مهراب ن زندهچه خواهی بکن اما با آزار کابلیان همداستان نیستم. تا م من هر

  ن.تن من بردارند آنگاه آهنگ کابل کگزندی نخواهد رسید. بگو تا سر از 

د ای فرزن»که  ماند. عاقبت سر برداشت و پاسخ دادسام در اندیشه فرو رفت و خاموش 
گوئی با تو آئین مهر بجا نیاوردم و به راه بیداد رفتم. پیمان کردم دلیر، سخن درست می

که هر آرزو که خواستی برآورم. اما فرمان شاه بود و جز فرمان بردن چاره نبود. اکنون 
و ای بیندیشم، مگر شهریار را با ترهابروان بگشای تا در کار تو چا غمگین مباش و گره از

   م.مهربان سازم و دلش را به راه آور

ریارا، شه»ای به شاهنشاه نوشتند که ده را پیش خواند و فرمود تا نامهآنگاه سام نویسن
نشاه به بخت شاه ،ام. در این سالیانوار در خدمت ایستادهصدو بیست سال است که بنده

م. دشمنان ایرانشهر را هرجا یافتم به گرز گران کوفتم و شهرها گشودم و لشکرها شکست
پیچ و گردافکن و شیردل، روزگار پهلوانی چون من، عنان  .بدخواهان ملک را پست کردم

از نهاد  هبه یاد نداشت. دیوان مازندران را که از فرمان شهریار پیچیدند در هم شکستم و آ
  م.گردنکشان گرگان برآورد

کرد؟ دل جهانی که چاره می ،ی را که از کشف رود برآمدینبودم اژدهااگر من در فرمان 
د. نهنگ دژم را از آب و عقاب هراس بود. پرنده و درنده از آسیبش در امان نبودناز او پر

 کام برد. به بخت چه بسیار از چارپایان و مردمان را در. گرفتتیزپر را از هوا به چنگ می
ود رپیکار اژدها رفتم. هرکه دانست مرگم را آشکار دید و مرا بدشهریار گرزبر گرفتم و به 

ی از آتش در کنار داشتم. چون مرا دید چنان بانگ ییای دریکرد. نزدیک اژدها که رفتم گو
زد که جهان لرزان شد. زبانش چون درختی سیاه از کام بیرون ریخته و بر راه افتاده بود. 
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تیر خدنگی که از الماس پیکان داشت به کمان نهادم  دل راه ندادم.ه به یاری یزدان بیم ب
و رها کردم و یک سوی زبانش را به کام دوختم. تیر دیگر در کمان گذاشتم و برکام او 

خود پیچید و ناالن شد. تیر سوم را  بر م.دیگر زبان را نیز به کام وی دوختزدم و سوی 
ر را گرز گاوس و نزدیک آمد. برگلویش فرو بردم. خون از جگرش جوشید و به خود پیچید

چنان بر  ربرکشیدم و اسب پیلتن را از جای برانگیختم و به نیروی یزدان و بخت شهریا
ی کوه بر وی فرود آمد. سرش از مغز تهی شد و زهرش چون رود یسرش کوفتم که گو

ان آرام من آفرین گفتند و از آن پس جه روان گردید و دم و دود برخاست. جهانی بر
  د.و مردمان آسوده شدنگرفت 

م. از دیدچندین گاه از زهر اژدها زیان می پاره بود وتنم پاره جوشن بر ،چون باز آمدم
خود میدانی با دشمنان تو در مازندران  .گویمنمی ،های دیگر که در شهرها نمودمدالوری

ن شیرانره دل ،و دیلمان چه کردم و به روزگار نا سپاسان چه آوردم. هرجا اسبم پای نهاد
  خت.خاک ری سر دشمنان بر ،گسسته شد و هرجا تیغ آختم

در این سالیان دراز پیوسته بسترم زین اسب و آرامگاهم میدان کارزار بود. هرگز از زادبوم 
  .خود یاد نکردم و همه جا به پیروزی شاه دلخوش بودم و جز شادی وی نجستم

ادم که ی گرفته. شیام دوتاقامت افراختهم گرد پیری نشسته و بر سر !اکنون ای شهریار
فرزندم زال عمر را در فرمان شاهنشاه بسر بردم و در هوای او پیر شدم. اکنون نوبت 

 رپهلوانی را به وی سپردم تا آنچه من کردم از این پس او کند و دل شهریاست. جهانا
ردافگن است و کشی شاد سازد، که دلیر و هنرور و مرا به هنرمندی و دالوری و دشمن

  .دلش از مهر شاه آگنده است

آید تا زمین ببوسد و به دیدار شاهنشاه شادان شود و ی است. به خدمت مییزال را آرزو
آرزوی خویش را بخواهد. شهریار از پیمان من با زال آگاه است. در میان گروه پیمان 

ن پریشا ،بل نمودمکردم که هر آرزو که داشت برآورم. چون به فرمان شاهنشاه آهنگ کا
نیم کنی بهتر است که روی به کابل گذاری. دلش  واه نزد من آمد که اگر مرا به دوو دادخ
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در گرو مهر رودابه دختر مهراب است و بی او خواب و آرام ندارد. او را رهسپار درگاه کردم 
 ست. مراتا خود رنج درون را باز گوید. شاهنشاه با وی آن کند که از بزرگواران در خور ا

حاجت گفتار نیست. شهریار نخواهد که بندگان درگاهش پیمان بشکنند و پیمانداران را 
اری ندارم. شاه بیازارند، که مرا در جهان همین یک فرزند است و جز وی یار و غمگس

   د.ایران پاینبده با

 هگادر هرا تیز برگرفت و شتابان براسب نشست و ب زال آن ،سام نوشته شد یچون نامه 
گروهی از بزرگان درگاه و پهلوانان و نامداران  ،منوچهر تاخت. چون از آمدنش آگاهی رسید

به استقبال او شتافتند و با فرّ و شکوه بسیار به بارگاهش آوردند. زال زمین ببوسید و بر 
  د.ن خواند و نامه سام را به وی سپرشاهنشاه آفری

فرمود تا رویش را از خاک راه ستردند و بر او منوچهر او را گرامی داشت و گرم بپرسید و 
ر، ای دالو»مشک و عنبر افشاندند. چون از نامه سام و آرزوی زال آگاه شد خندید و گفت 

رنج ما را افزون کردی و آرزوی دشوار خواستی. اما هرچند به آرزوی تو خشنود نیستم از 
نایان تا در کار تو با موبدان و داآنچه سام پیر بخواهد دریغ نیست. تو یک چند نزد ما بپای 

آنگاه خوان گستردند و بزمی شاهانه ساختند و شاهنشاه با « رای زنیم و کام ترا برآوریم.
  .بزرگان درگاه به شادی نشستند

منوچهر فرمان داد تا دانایان و اخترشناسان در کار ستارگان ژرف بنگرند و از  ،روز دیگر
سر بردند. ه فرجام زال و رودابه وی را آگاه کنند. اختر شناسان سه روز در این کار ب

خرّم و شادمان باز آمدند که از اختران پیداست که فرجام این پیوند خشنودی  ،سرانجام
ندی خواهد آمد که دل شیر و نیروی پیل خواهد داشت و پی شهریار است. از این دو فرز

  د.نان ایران را از بیخ بر خواهد کندشم

 هه شیر گیرد بخّم کمند                           یکی برز باال بود زورمند 

 سران ومهان رابکس نشمرد                         عقاب از بر ترک او نگذرد 
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 هوا رابه شمشیر گریان کند                           ند برآتش یکی گور بریان ک

   به ایران پناه سواران بود                          کمر بسته شهریاران بود 

منوچهر از شادی شگفته شد و فرمان داد تا موبدان و خردمندان گرد آیند و زال را در 
   د.نگ بیازماینهفری و یهوش و دانا

  آزمودن زال

ل در برابر موبدان بنشست شاهنشاه برای آزمودن زال بار داد و زا ،چون موبدان آماده شدند
های ایشان را پاسخ گوید و خردمندی خود را آشکار کند. یکی از موبدان تا پرسش

 .«دوازده درخت شاداب دیدم که هریک سی شاخه داشت. راز آن چیست»پرسید

یکی چون برف سپید و دیگری چون قیر سیاه. تک دیدم،  دو اسب تیز»موبد دیگر گفت 
  .«آن چیست؟ د. رازرسیدیگری نمیه یک ب تاخت اما هیچاز پی دیگری می هریک

 آمد و تر ودم که مردی با داسی تیز در آن میسبز و خرّم دیمرغزاری سر»دیگری گفت 
  .«چیست؟افتاد. راز آن یرد و زاری و البه در او کارگر نمکخشکش را با هم درو می

آشیانه  مرغیها آن دو سرو بلند دیدم که از دریا سر کشیده بودند و بر»موبد دیگر گفت 
نشست آن سرو و شام بر دیگری. چون بر سروی می نشستداشت. روز بر یکی می

 .«دمانبرگ میشد و خشک و بیخاست آن سرو پژمرده میشد و چون برمیفته میکش

آن  زو آراسته دیدم که در کنارش خارستانی بود. مردمان اشهرستانی آباد »دیگری گفت 
و  تخاسمی گزیدند. ناگاه فریادی برکردند و در خارستان منزل میشهرستان یاد نمی

 «؟اکنون ما را بگوی تا راز این سخنان چیست د.شدنمردمان نیازمند آن شهرستان می
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آن دوازده درخت که » :گفتزال زمانی در اندیشه فرو رفت و سپس سربرآورد و چنین 
هاست. نآ هریک سی شاخ دارد دوازده ماه است که هریک سی روز دارد و گردش زمان بر

م هه تازند و هرگز بسپید شب و روزاند که در پی هم میآن دو اسب تیزپای سیاه و 
رسند. دو سرو شاداب که مرغی برآنها آشیان دارد نشانی از خورشید و دو نیمه سال نمی

است. در نیمی از سال، یعنی در بهار و تابستان، جهان خرّمی و سرسبزی دارد. در این 
پیماید. در نیمه دیگر جهان رو به سردی ورشید شش مرحله از راه خود را مینیمه مرغ خ

ماید. پیو خشکی دارد و پائیز و زمستان است و مرغ خورشید شش مرحله دیگر راه را می 
کند دست اجل تفاوت درو میآید و با داس تر و خشک را بیمیمردی که به مرغزار در 

اید شبخچون زمان کسی برسد بر وی نمی است که البه و زاری ما را در وی اثر نیست و
کند. و اما آن شهرستان آراسته و ش را از این جهان بر مییوو پیر و جوان و توانگر و در

این جهانیم از سرای نده ماست. تا در آباد سرای جاوید است و آن خارستان جهان گذر
آریم و به خار و خس دنیا دلخوشیم، اما چون هنگامه مرگ برخیزد و داس دیگر یاد نمی

خوریم که چرا از آید و دریغ میید ما را یاد جهان دیگر در سر میاجل به گردش درآ
  « .نخست در اندیشه سرای جاوید نبوده ایم

دانی او آفرین خواندند و دل خردمندی و سخن موبدان برچون زال سخن به پایان آورد 
   د.ر به گفتار او شادان ششهریا

گیرد، چه شتن ببسته به نزد منوچهر آمد تا دستور بازگرزد، زال کمآفتاب بروز دیگر چون 
ا ریک امروز نیز نزد ما باش تا فردا ت»تاب بود. منوچهر خندید و گفت از دوری رودابه بی

  «پهلوانان است نزد پدر فرستیمنخور جها چنانکه در

آنگاه فرمان داد تا سنج و کوس را به صدا درآوردند و گردان و دلیران و پهلوانان با تیر و 
 رمندی و دلیریکمان و سپر و شمشیر و نیزه و ژوبین به میدان درآمدند تا هریک هن

  د.خویش را آشکار کنن
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برآراست و بر اسب نشست و به میدان درآمد. در زال نیز تیر و کمان برداشت و سالح 
میانه میدان درختی بسیار کهنسال بود. زال خدنگی در کمان گذاشت و اسب برانگیخت 
و تیر از شست رها کرد. تیر بر تنه درخت کهنسال فرود آمد و از سوی دیگر بیرون رفت. 

  .فریاد آفرین از هرسو برخاست

و ژوبین برداشت و بر سپرداران حمله برد و به یک  آنگاه زال تیر و کمان فرو گذاشت
  فت.ها را از هم شکاضربت سپر

بهتر بیازماید فرمان داد تا منوچهر از نیروی بازوی زال درشگفتی شد. برای آنکه او را 
داران عنان به جانب او پیچیدند. زال به یک حمله جمع آنان را پریشان کرد. سپس نیزه

به  نایشان دلیرتر و زورمندتر بود رو کرد و تیز اسب تاخت و چو به پهلوانی که از میان
و مین بکوبد که غریکمرگاهش زد و او را چابک از اسب برداشت تا برز نگ درچوی رسید 

لعت وی را خکشان و تماشاگران برخاست. شاهنشاه براو آفرین خواند و ستایش از گردن
   د.داد و زر و گوهر بخشی

 ربرگشتن زال نزد پد

پیک تو رسید و برآرزوی جهان »آنگاه منوچهر فرمان داد تا به سام یل نامه نوشتند که 
هنر است. آرزویش را نیز آزمودیم. خردمند و دلیر و پرپهلوان آگاه شدیم. فرزند دالور را 

برآوردیم و او را شادمان نزد پدر فرستادیم. دست بدی از دلیران دور باد و همواره شاد و 
 « شیدکامروا با

شناخت. شتابان پیکی تیزرو برگزید و نزد پدر پیام فرستاد یزال از شادمانی سر از پا نم
سام از خرّمی شگفته شد. با سران سپاه و  «بدرود باش که شاهنشاه کام ما را برآورد»که 

دو نامدار یکدیگر را گرم در برگرفتند. آنگاه زال زمین  .بزرگان درگاه به پیشواز زال رفت
  د.یش کرد و بر رای نیکش آفرین خوانخدمت بوسید و پدر را ستا
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ام به گرفتند و پیان گستردند و به شادی شاهنشاه میسام فرمود تا جشن آراستند و خو
زال با فرمان پادشاه بازگشت و نوید پیوند آورد. اینک »مهراب و سیندخت فرستادند که 

 «یمیآشما مهمان می اه و دستگاه به کاخچنانکه پیمان کردم با سپ

ی تو را»مهراب را گل رخسار شگفته شد. سیندخت را پیش خواند و نوازش کرد و گفت 
نیکو بود وکارها به سامان آمد. با خاندانی بزرگ و نامدار پیوند ساختیم و سرافرازی یافتیم. 
 اکنون در گنج و خواسته را بگشای و گوهر بیفشان و جایگاه بیارای و تختی در خور

  «شاهان فراهم ساز و خوانندگان و نوازندگان را بخواه تا آماده پذیرائی شاه زابلستان باشیم

اش یدهسام چون د چیزی نگذشت که سام دلیر با فرزند نامدار و سپاه آراسته فرا رسیدند.
ا یش فرو ماند و فرزند ربه رودابه افتاد او را چون بهشتی آراسته دید و در خوبی و زیبائ

  ت.آفرین گف

گ آهنسی روز همه بزم و شادی بود و کسی را از طرب خواب بردیده نگذشت. آنگاه سام 
  ت.سیستان کرد و به شادی بازگش

ران دلیو  یک هفته دیگر در کاخ مهراب ماند. آنگاه با رودابه و سیندخت و بزرگان ،زال
پیوند دو  و به سپاس ین بستند و سام جشنی بزرگ برپا کردیبه زابل بازگشت. شهر را آ

اند. سپس زال را برتخت شاهی زابلستان نشاند و خود به فرمان شزر و گوهر براف ،فرزند
  د.رفش برافراخت و آهنگ مازندران کرشاهنشاه د

 رستم دستان

ر ید و پیکرش گران شد. هچندی از پیوند زال و رودابه نگذشته بود که رودابه بارور گرد
زادن فرا رسید. از درد به خود شد، تا آنکه زمان تر میهاندامش فرباش زردتر و روز چهره

ی آهن در درون داشت و یا به سنگ آگنده بود. کوشش یپیچید و سود نداشت. گومی
ه پزشکان سود نکرد و سرانجام یک روز رودابه از درد بیخود شد و از هوش رفت. هم
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پرآب به بالین رودابه آمد و همه را ناالن  یزال با دیده د.شدند و خبر به زال بردن ،پریشان
سیندخت مادر رودابه مژده و گریان دید. ناگهان پر سیمرغ را به یاد آورد و شاد شد و به 

 ،گفت تا آتش افروختند و اندکی از پر سیمرغ را بر آتش گذاشت. در همان آن د.چاره دا
سیمرغ  .ا وی در میان گذاشتهوا تیره شد و سیمرغ از آسمان فرود آمد. زال غم خود را ب

چه جای غم و اندوه است و جرا شیرمردی چون تو باید آب در دیده بیارد؟ باید » .گفت
  « د.ا فرزندی شیردل و نامجو خواهد آمشادمان باشی، چه تر

 نیارد بسر برگذشتنش ابر                           که خاک پی او ببوسد هژبر 

 چنگ  دو بخاید چاک و چاک شود                          وز آواز او چرم جنگی پلنگ 

 دل مرد جنگی پوالد خای                                  جای  آواز او اندر آید ز ز

   به انگشت خشت افگند بردومیل                          بباالی سرو و به نیرو پیل 

اما برای آنکه فرزند برومند زاده شود باید خنجری آبگون آماده کنی و پزشکی بینادل و 
ی رودابه را به باده مست کنند تا بیم و اندیشه ازو دور یبخوانی. آنگاه بگوچیره دست را 

شد. ه را از آن بیرون کگاه مادر را بشکافد و شیربچشود و درد را نداند. سپس پزشک تهی
گویم با مشک و شیر بکوب و در سایه از نو بدوزد. تو گیاهی را که می ه راگاآنگاه تهی

آن بکش. آن دارو شفابخش است  خشک کن و بسای و برجای زخم بگذار و پر مرا نیز بر
باش و ترس و اندوه را از  و پر من خجسته. رودابه به زودی از رنج خواهد رست. تو شاد

  « .دل دور کن

ا مرغ همه رد کند و به زال سپرد و به پرواز درآمد. زال سخنان سیسیمرغ پری از بال خو
ریخت کودکی دست هم آنگاه که سیندخت خون از دیده میبکار برد و پزشک چیره

   د:اندام و بلندباال از پهلوی رودابه بیرون کشیتندرست و درشت
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 به باال بلند و بدیدار کش                           یکی بچه بد چون گوی شیرفش 

   تنکه نشنید کس بچه پیل                           مانده بد مردوزن  ت اندروفشگ

او را رستم نام گذاشتند و در سراسر زابلستان و کابلستان به شادی زادن وی جشن آراستند 
نیای رستم و زر و گوهر ریختند و داد و دهش کردند. هنگامی که خبر به سام نریمان 

  د.رکآور را در درم غرق از شادی پیام ،رسید

داد و هنوز او را بس نبود. دیگر داشت. ده دایه او را شیر میای هرستم از کودکی شیو
خورد. به اندک مدتی برز و باالی به اندازه پنج مرد خورش می ،چون از شیر بازش گرفتند

سرو افراخته داشت و مردان گرفت و پهلوانی آغاز کرد. در هشت سالگی قامتی چون 
یادآور سام یل بود. سام که  ،نگهفرباال و چهره و رای و ه درخشید. بچون ستاره می

را  و اواز مازندران با لشکر و دستگاه به دیدار او آمد  ،وصف رستم و دالوری او را شنید
اند. م در کنار گرفت و آفرین گفت و نوازش کرد و از نیرومندی و فرّ و یال او درشگفت

درود گفت را بگساری نشستند تا آنگاه که سام دستان و رستم چندین روز به شادی و باده
  د.و روانه مازندران ش

ز ا پسرستم بالید و جوان شد و در دلیری و زورمندی مانندی نداشت. یک شب رستم 
در خیمه خود خفته بود. ناگهان  ،سر آورده بوده گساری بآنکه روز را با دوستان به باده

ده و به ها شخروشی برخاست. تهمتن از خواب برجست و شنید که پیل سپید زال از بند ر
ان سوی پیل گذاشت. نگاهبانه ب درنگ گرز نیای خود را برداشت و روجان مردم افتاده. بی

گران آورد. دیه او گرفتند که بیم مرگ است. رستم یکی را به مشت افگند و رو ب راه را بر
وی سه هم شکست و ب آنگاه با گرز، بند و زنجیر در را در همه ترسان از وی گریختند.

  :تاخت ،پیلژنده

 خروشنده مانند دریای نیل                           پیل همی رفت تازان سوی ژنده
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 او دیگ جوشنده دید  زمین زیر                          نگه کرد کوهی خروشنده دید 

 برآن سان که بیند رخ گرگ میش                           رمان دید ازو نامداران خویش 

 نترسید و آمد براو دلیر                           تهمتن یکی نعره برزد چوشیر 

 به کردار کوهی بر او دوید                             را بدید چو پیل دمنده مر او 

 بدان تا به رستم رساند زیان                             برآورد خرطوم پیل ژیان 

 که خم گشت باالی که پیکرش                          تهمتن یکی گرز زد برسرش 

   بزخمی بیفتاد خوار و زبون                          بلرزید برخود که بیستون 

پیل سخت نیرومند م آگاه شد خیره ماند، چه آن ژندهرست یکرده زال چون از ،روز دیگر
بود و بسا سپاهیان که به حمله آن پیل در رزمگاه از پا درآمده بودند. زال آنگاه دانست 

ید و روی او را بوس سر رستم است. او را نزد خود خواند و ،که آنکه کین نریمان را بستاند
مانندی نداری. پس  ،آوریگچند خردسالی به مردی و جن ، تو هرای فرزند دلیر»و گفت 

ریمان، باید خون ن ،پیش از آنکه آوازه تو بلند شود و نامبردار شوی و دشمنان به خود آیند
ه دژی بلند سر ب« کوه سپند»نیای خود را بخواهی و کین از دشمنان وی بستانی. در 

ار گ باال و چهنآسمان کشیده است که حتی عقاب را نیز برآن گذر نیست. چهار فرس
فرسنگ پهنای آنست. اندرون دژ پر از آب و سبزه و کشت و درخت و زر و دینار است و 

یدون، اند. در زمان فرکشنیاز و گردنیست که درآن نباشد. مردمش بین خواسته و نعمتی
نیای منوچهر، سر از فرمان شاه پیچیدند و فریدون، نریمان را که سرور دلیران بود به 

 درون دژ راه نیافت. سرانجام سنگیه گرفتن دژ فرستاد. نریمان چند سال تالش کرد و ب
خواهی پدر لشکر به دژ پای درآوردند. سام دالور به خون از دژ فرو انداختند و نریمان را از
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کشید و سالیانی چند راه را بر دژ بست، ولی مردم دژ نیازی به بیرون نداشتند و سرانجام 
  د.مد و نومید بازگشت و به کام نرسیسام به ستوه آ

خود را  های بیندیشی و تا نامت بلندآوازه نشدهنگام آنست که تو چاره ! اکنون ای فرزند
  ی.و بیخ و بن آن بداندیشان را بکن درآن دژ بیفکنی

ای فرزند، هوش دار! چاره آنست که تو »زال گفت « چنین می کنم.»رستم دالور گفت 
در دژ نمک نیست و آنجا  خود را چون ساربانان بسازی و بار نمک بردار و به دژ ببری.

ستم ر« گونه ترا به دژ راه خواهند داد. بدین. شمارندتر از نمک نمیی را گرامییهیچ کاال
ها نمک بار کرد و سالح جنگ را در زیر آن پنهان ساخت کاروانی از شتر برداشت و برآن

  .و تنی چند از خویشان دلیر خود را همراه کرد و روانه دژ شد

آنان را دید و به مهتر دژ خبر برد و او کسی فرستاد و دانست نمک بار دارند.  ،باندیده
زبانی کرد و نمک درون دژ راه داد. رستم چربه شادمان شد و رستم و یارانش را ب

به گرد کاروان درآمدند و به  ،اهل دژ .پیشکش برد و مهتر دژ را سپاسگزار خود ساخت
  .خرید نمک سرگرم شدند

   :سوی مهتر دژ تاخت و با وی درآویخته رستم با یاران خود ب ،مدچون شب درآ

 بزیر زمین شد تو گفتی برش                           تهمین یکی گرز زد بر سرش 

 سوی رزم بدخواه بشتافتند                                همه مردم دژ خبر یافتند 

 توگفتی شفق زآسمان شد نگون                          زبس دار وگیرو زبس موج خون 

   سران دلیران سراسر بکند                          تهمتن به تبغ و به گرز و کمند
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 هشکست در مردم دژ افتاده بود و همه در فرمان رستم درآمده بودند. رستم ب ،روز شد تا
رده و دری از آهن برآن بنا ای از سنگ خارا در دژ دید خانه .گرداگرد خود چشم انداخت

اند. گرز خود را فرود آورد و در آهنین را از جای انداخت. دید درون خانه بنای دیگری نهاده
 ی هرچه زر در کان ویآگنده به زر و دینار و گوهر. گو است: پوشیده به گنبدی، سراسر

  .اندآن گرد آورده در ،گوهر در دریاست

 :ود زال نوشتای به پدر نامدار خنامه ،درنگبی

 یل زابلی، پهلو بی همال                           وزو آفرین بر سپهدار زال 

   فرازنده اختر کاویان                          پناه گوان، پشت ایرانیان 

با  آن فرود آمدم و تیره شب به کوه سپند رسیدم و در»آنگاه پیروزی خود را باز گفت که 
زر  و آنان را شکست دادم و بر دژ چیره شدم و خروارها سیم خام وجنگیان درآویختم 

 «هزاران گونه پوشیدنی و گستردنی بدست من افتاد. اکنون فرمان پدر چیست؟ ناب و

او آفرین خواند که  و بر ی دوباره جوان شد. نامه نوشتیگو ،زال از مژده پیروزی رستم
چنین نبردی شایسته بود. دشمنان را در هم شکستی و روان نریمان را  ،ییاز چون تو»

کنی.  رها باآن بر ،دی. شتر بسیار فرستادم تا آنچه بدست آمده و گزیدنی استکرشاد 
 .درنگ بر اسب بنشین و پیش من باز گرد که بی تو اندوهگینمچون این نامه رسید بی

» 

ش اروزییگذاشت. کوی و برزن را به پاس پرستم چنان کرد و شادان رو به سیستان 
   :نوا درآوردند، رستم به کاخ سام فرود آمد و آنگاهه آراستند و سنج و کوس را ب

 به خدمت نهاد از برخاک سر                           به نزدیک رودابه آمد پسر 

   برپیکرش همی آفرین خواند                          ببوسید مادر دو یال و برش 
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نامه به سام نیای رستم نوشتند و او را نیز از پیروزی رستم آگاهی دادند. وی نیز  ،سپس
  :ای پرآفرین و ستایش نزد رستم فرستادرد و فرستاده را خلعت داد و نامهشادمانی ک

 نباشد شگفتی که باشد دلیر                           بنامه درون گفت کزنره شیر 

 پدر « دستان»که دارد دلیری چو                          از رستم نامور عجب نیست 

 همی شیر خواهد ازو یاوری                           به هنگام گردی وگند آوری 

 

 

 

 ی رستم را کشید. نامهشجره ،فارس در تکه کاغذی
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 دو لشکر بسان دو دریای چین

و با سرعت زیادی مشغول خواندن آن  خوشش آمده بودداستان رستم خیلی فارس از 
ها زندگی افتاد و انگار در رویاهای خود با آنهنگام خواب به یاد رستم و زال میبود. 
ها در متوجه شده بود که آن ،وقتی با فاران صحبت کرده بود ،در مدرسهکرد. می

ند تا را تمام کنمتن  ،زهخواندن داستان کمی جلوتر بودند. قرار گذاشتند که یکی دو رو
 اش با هم صحبت کنند:بارهبتوانند در

 نبرد ایران و توران

گ در طالع او نگاه کردند و مر ،شناسانسال از زندگی منوچهر گذشت. ستارهو بیست  صد
موبدان و بزرگان درگاه را پیش  ،منوچهر .وی را نزدیک دیدند. شاهنشاه را آگاه ساختند
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ید. و بیست رس های عمر من به صدسال»فرزند خود نوذر کرد وگفت  بهخواند و آنگاه رو 
در این جهان به شادی کام دل راندم و بر دشمنان پیروز شدم و کین نیایم ایرج را از سلم 

ها پی افکندم. اکنون ها پاک کردم و بسی شهرها و پارهجهان را از آفت م.و تور خواست
 ام. آری، کامیابی گیتی فریبی بیشهرگز نبودهی یگو ،هنگام رفتن است و چون رفتم

نیست. درخور آن نیست که دل به آن ببندند. تاج و تختی را که فریدون به من باز گذاشته 
  .گذارم. چنان کن که از تو نیکی به یادگار بماندمی اکنون به تو وا ،بود

ن به نشست و گزندشا نیز بدان که جهان چنین آرام نخواهد ماند. تورانیان بیکار نخواهند
ها از سام نریمان و  ای دشوار پیش خواهد آمد. در سختیایران خواهد رسید و ترا کاره

تیبانی یز ترا پشزال زر یاری بخواه. فرزند جوان زال که اکنون شاخ و یل برکشیده است ن
 « .خواه ایرانیان خواهد بودخواهد کرد و کین

نوذر بر وی بگریست و منوچهر نیز آب در دیده آورد  ،چون سخنان منوچهر به پایان آمد
  :و آنگاه

 بپژمرد و برزد یکی سرد باد                                         دوچشم کیانی بهم برنهاد 

به گیتی سخن ماند                                          شد آن نامور پرهنر شهریار 
   ازویادگار

ایرانیان  یور بدست منوچهر و به خونخواهی ایرج کشته شد تورانیان کینهازهنگامی که ت
انا بود آور و تونگد. اما منوچهر پادشاهی دلیر و جرا در دل گرفتند و در کمین تالفی بودن

  .و تا او زنده بود تورانیان یارای دستبرد نداشتند

آورد  تورانیان را به یادآگاه شد شکست  ،ساالر تورانیان ،چون منوچهر درگذشت و پشنگ
خواهی در دلش زنده شد. پس نامداران کشور و بزرگان سپاه را از گرسیوز و اندیشه خون
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و بارمان و گلباد و ویسه گرد آورد و فرزندان خود افراسیاب و اغریرث را نیز پیش خواند 
  :دانیدگفت که میا رفته بود سخن راند و هنآ و از سلم و تور و بیدادی که از ایرانیان بر

 بدی را ببستند یکسر میان                                          که با ما چه کردند ایرانیان 

رخ از خون دیده گه شستن                             کنون روزتیزی و کین جستن است 
   است

فتار گ لوانان توران بود. ازپه سرآمدِ ،باکمت بلند و بازوان زورمند و دل بیافراسیاب با قا
  :شنگ مغزش پرشتاب شد و پیش آمد و گفتپ

هم آورد ساالر ایران                                          که شایسته جنگ شیران منم 
   منم

ماند ا نمیم ین جنگیده بود این خواری برآیتیغ برگرفته بود و به « زادشم»ن اگر نیای م
 .ماندیم. اکنون هنگام شورش و کین جستن و رستاخیز استنمی و ما بنده ایرانیان

پشنگ از گفتار پسر شاد شد و جنگ را کمر بست و فرمود تا سپاهی گران بیاراستند و 
  .افراسیاب را بران سپهبد کرد و بتاختن به ایران فرمان داد

ه شد. پر اندیشدل بود. ازین تندی و شتاب دلش برادر افراسیاب، خردمند و بیدار اغریرث،
ای پدر، اگر منوچهر از میان ایرانیان رفته سام زنده است و »پیش پشنگ آمد و گفت 

 دانی که بر سلم واند. تو خود مینبرد یپهلوانانی چون قارن رزمجو و کشواد نامدار آماده
همه شکوهی که داشت از شورش و تور از دست ایرانیان چه گذشت. نیای من زادشم با 

 .شاید بهتر آن باشد که ما نیز نشوریم و کشور را بدست آشوب نسپاریم .ی دم نزدخواهکین

» 
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ید نژادش درست آنکه کین نیای خود را نجو»اما پشنگ دل به جنگ داده بود. گفت 
شیری جنگنده است و به کین پدران خود کمر بسته. تو نیز باید با او هنیست. افراسیاب نر

ید و یوهار فرا رسید و گیاه بر دشت ربا او رای بزنی. چون ببروی و در بیش و کم کارها 
زار شد، سپاه را بسوی آمل بکشید. از آنجا بود که منوچهر به توران لشکر جهان سبزه

کشید و برما دست یافت. اکنون که منوچهر درگذشته است ما را چه باک است؟ نوذر 
موده نیست. شما بکوشید و بر فرزند منوچهر را به چیزی نباید گرفت؛ جوان است و آز

  «.قارن و گرشاسب دست بیابید تا روان نیاکان از ما خشنود شود

افراسیاب با لشکری انبوه رو بسوی ایران گذاشت. آگاهی به نوذر رسید که سپاه افراسیاب 
از جیحون گذر کرد. پس سپاه ایران نیز آماده کارزار شد و از جای جنبید و رو بسوی 

وذر در پس او در دل سپاه جای گذاشت. قارن رزمجو بر سپاه ایران ساالر بود و ندهستان 
  ت.داش

و « سشماسا»دو تن از سرداران خود  ،افراسیاب پیش از آنکه به نزدیکی دهستان برسد
را برگزید و آنان را با سی هزار از جنگاوران تورانی رهسپار زابلستان کرد. در « خزروان»

ید که سام، پهلوان نامدار ایرانیان، در گذشته است. افراسیاب سخت همین هنگام خبر رس
درنگ نامه به پدر فرستاد که سپاه نوذر همه شکار مایند، چه سام نیز از شادمان شد و بی

او نباشد کار دیگران را آسان  پی منوچهر درگذشت و من تنها ازو بیمناک بودم. چون
  .توان ساختمی

طالیه لشکر توران نزدیک دهستان رسید. هردو سپاه آرایش  ،برزدچون سپیده سر از کوه 
 .دجنگ ساز کردند. میان دو سپاه دو فرسنگ بو

 قباد پهلوان ایرانی توسط ،های جنگ افراسیاب و نوذر را خواند. در این جنگقسمت فارس
کرد و  هاد به نام قارن در این جنگ دالوریبارمان از سپاه افراسیاب کشته شد. برادر قبا

توانست بارمان را شکست دهد و از پارس مرکز ایران محافطت کند. ولی خود نوذر و 
ست قبل از اینکه در جنگ شک ر. نوذبسیاری از سپاهیانش توسط افراسیاب اسیر شدند
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 اش را از پارس خارج کنندخانواده طوس و گستهمکه دو پسرش ترتیبی داد که  بخورد،
 دامه متن بنیاد ایرانیان را خواند:و در کوه مخفی شوند. بعد ا

 سپاه افراسیاب در زابلستان

 ،رهسپار زابلستان کرده بود« خزروان»و « شماساس»سرداری ه سپاهی که افراسیاب ب
جا ین سوگواری بیزال زر در تیمار مرگ پدر بود و آبسوی سیستان و هیرمند تاختند. 

رودابه، سپرده بود. مهراب مردی خردمند آورد و کارها بدست مهراب، امیر کابل و پدر می
نار نزد پیکی با زر و دی ،و هشیار بود. چون دانست که سپاه افراسیاب نزدیک رسیده است

من از  دانیشاه توران جاودان باد. چنانکه میافراسیاب »شماساس فرستاد و پیام داد که 
 آنکه از گزند ایمنخاندان ضحاکم و از پادشاهی خاندان فریدون خشنود نیستم. برای 

باشم به پیوند با زال خرسند شدم و جز آن چاره نداشتم. از غمی که به زال روی آورده 
است خشنودم و امیدم آنست که روی او را دیگر نبینم. اکنون که وی در بند سوگواری 

تاب ای بشاز تو زمان می خواهم که فرستاده است همه زابلستان در دست من است. اکنون
اه افراسیاب بفرستم و ارمغانی که در خور شاهان است پیشکش کنم و او را از راز نزد ش

دل خویش آگاه سازم. اگر افراسیاب فرمان دهد که نزد او بروم بندگی خواهم کرد و پیش 
تختش به پای خواهم ایستاد و شاهی خود را یکسر به وی خواهم سپرد و گنجینه خود 

  «.پهلوانان نیز رنجی نخواهید داشترا نزد او خواهم فرستاد و شما 

رو درنگ پیکی تندیب ،از آن سو ،گونه گرم کرد مهراب چون دل سردار تورانیان را بدین
تی ن پلنگان دشیک دم مپای که دو پهلوان تورانی با سپاهی چو»نزد زال فرستاد که 

 «.اند. اگر یک زمان درنگ کنی کام دشمنان برخواهد آمدبسوی هیرمند کشیده

درنگ با لشکری جنگجوی بسوی مهراب راند. چون او را برجا و استوار دید شاد زال بی
اکنون دیگر باکی نیست. پیش من خزروان و یک مشت خاک هردو یکی »شد و گفت 

  «.است. شب هنگام دستبردی به تورانیان خواهم زد تا بدانند هم نبرد آنان کیست
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گردان  ی را کهیفکند و نزدیک سپاه دشمن رفت و جاکمان خود را به بازو ا ،پس شبانگاه
و پهلوانان فراهم بودند نشان ساخت و سه چوبه تیر هریک بسان شاخ درخت بر سه جا 

های و دار برخاست. چون روز شد و چوبهاز لشکرگاه توران انداخت. خروش برآمد و گیر
  د:تیر را نگاه کردن

   نراند چنین درکمان هیچکس                          بگفتند کاین تیر زال است و بس 

ای خزروان، بیهوده دست به جنگ نبردیم و مهراب و سپاهش را از »شماساس گفت 
 «شدیم. اکنون کار ما دشوار شد.دچار زال نمی ،میان برنداشتیم. اگر رزم کرده بودیم

ار تن. کینیه روتن است؛ نه اهریمن است و ن زال کیست؟ زال یک مگر»خزروان گفت 
  «.من واگذار و غم مداره او را ب

روز دیگر آواز کوس و نای برخاست و دو سپاه در برابر یکدیگر به صف ایستادند. خزروان 
پیشی گرفت و با گرز و سپر بسوی زال تاختن کرد و عمود خود را سخت بر پیکر زال 

 خفتانی ببر کرد و گرزفرود آورد. جوشن زال از هم درید و فرو ریخت. زال خشمگین شد. 
نبرد آورد. خزروان رو به  ،شتاب و جگری پرجوشپدرش سام را برداشت و با سری پر

زال اسب را برانگیخت و گرد برآورد و گرز را برافراخت  د.خواه پیش آمچون شیری کینه
و چنان به نیرو بر سر پهلوان تورانی فرود آورد که از خونش زمین چون پشت پلنگ 

آنگاه در جستجوی شماساس برآمد. اما شماساس از بیم رو نهان کرد. زال  رنگین شد.
خود را از  ،سردار دیگر تورانی را دریافت. گلباد چون گرز و شمشیر دستان را دید "گلباد"

مگر جان بدر ببرد. زال کمان را برکشید و خدنگی بزه کرد و کمرگاه  ،میدان بیرون انداخت
چنان پر نیرو بود که زنجیر و پوالد جوشن را درید و میان گلباد گلباد را نشانه کرد. تیرش 

  .را به کوهه زین دوخت

شماساس هراسان و گریزان  ،زمین افتادند چون خزروان و گلباد از پا درآمدند و خوار بر
شد و سپاه توران پراکنده گردید. لشکر زال و مهراب در پس آنان افتادند و گروه انبوهی 

و بسوی کمر رسالح و گسستهگشاده ،خاک انداختند. نیمی که بازمانده بودنداز آنان را بر
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قارن چون سپاه ترکان را دید  ..افراسیاب نهادند. از بخت بد در راه به قارن برخوردند
دانست چه گذشته است. راه را بر آنان گرفت و لشکر خود را گفت تا دست به نیزه بردند 

تیغ در آنان نهادند. از آن همه لشکر تنها شماساس و تنی  و در میان تورانیان افتادند و
   .چند جان بدر بردند و خبر به افراسیاب آوردند

 ،چون افراسیاب آگاه شد که سرداران وی چنان کشته شدند و سپاهیان ایشان از پا درآمدند
 رمن چگونه برتابم که نوذر پادشاه ایرانیان د»خشم بر او چیره شد و برآشفت و گفت 

چنگ من گرفتار باشد و ساالران و پهلوانان من بدست سپاه او کشته شوند. چاره نیست 
پس به ذرخیم فرمان داد تا « جز آنکه کین بارمان و دیگر پهلوانان را از نوذر بخواهیم.

گروهی از سپاه روی به نوذر آوردند و بازوان او را سخت بستند و برهنه  .نوذر را بیاورد
نوذر  .کار او را به خواری از خیمه بیرون کشیدند و نزد افراسیاب آوردندسر و برگشته 

شرم از دیده شست و زبان  ،آمده. افراسیاب از دور که نوذر را دید دانست که روزش بسر
ی گشود و از کشته شدن سلم و تور بدست منوچهر یاد کرد و آنگاه برآشفت و یبه بدگو

ن خاک افکند. بدی و تنش را خوار بر کشت شمشیر خواست و بدست خویش شهریار را
   .گونه یادگار منوچهر از جهان ناپدید شد و تاج و تخت ایران از پادشاه تهی ماند

بستگان و یاران وی را که گرفتار شده بودند پیش کشیدند تا از دم  ،پس از کشتن نوذر
یستاد ی اگرخواهش هتیغ بگذراند. اینان زنهار خواستند و اغریرث پا در میان گذاشت و ب

تر ایستهتن گرفتاران زیبنده نیست. شبسته و گرفتارند و کشسالح و دستاینان بی»که 
آنست که آنان را بمن سپارید تا من غاری را زندان اینان کنم و به خواری در زندان 

  «.بمیرند

شند و یر کافراسیاب پذیرفت و بندیان را به اغریرث سپرد و فرمان داد تا آنان را به زنج
 .به ساری برند و در زندان نگاهدارند

آنگاه از دهستان لشکر بسوی ری برد و کاله کیانی به سر گذاشت و برتخت ایران 
   .نشست
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خبر رسید که پدر آنان کشته شد و افراسیاب تورانی  پسران نوذر به طوس و گستهم
خونین کردند و فغان برآوردند  ،چاک و دیدهچاک ،برتخت شاهنشاهی ایران نشست. جامه

یه زاری و مو ،سوی زابلستان گذاشتند. چون به زال رسیدنده و با درد و سوگواری رو ب
  :آغاز نهادند

 گوا تاجدارا، مها، داورا                                     که رادا، دلیرا، شها، نوذرا 

 سرتاجداران و شاه جهان                                     نگهدارایران وپشت مهان 

 زمین نعل اسب ورا بنده بود                                     نژاد فریدون بدو زنده بود 

   بکین جستن ودشمنان راکشیم                              همه تیغ زهراب گون برکشیم 

رخشنده  روان شهریار»د و گفت زال از آنچه شنید آب در دیده آورد و جامه به تن چاک دا
مرگیم. اما اکنون که با ستمکارگی سر از تن پادشاه جدا  شکار ،باد، ما همه سرانجام

تیغ در نیام نخواهم کرد و پای از رکاب نخواهم کشید تا کین نوذر را نستانم و  ،کردند
  .یاران او را از بند رها نکنم. این بگفت و با سپاه خود از جای برآمد

ی و ید که زال و دیگر دلیران به جنگجوبزرگان ایران که در بند بودند آگاهی رسی هب
اند. دلشان از خشم افراسیاب پر بیم شد و در نهان پیامی نزد اغریرث خواهی برخاستهکین

وایم. شید و همه سپاسگزار تای مهتر نیکنام، ما را پایمردی تو زندگی بخ»فرستادند که 
مهراب در زابلستان و کابلستان بجایند و ساالرانی چون قارن و دانی که زال و تو می

برزین و خرّاد و کشواد دست از ایران باز نخواهند داشت و به کین نوذر برخواهند خاست. 
چون عنان ازین سو بتابند خشم افراسیاب تیز خواهد شد و دلش به کشتن ما پرشتاب 

ما را از بند برهاند  ،بیندغریرث صواب میه خواهد کرد. اگر اخواهد گشت و جان ما را تبا
 « .تا ما پراکنده شویم و همیشه ستایشگر و سپاسگزار او باشیم
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یاب ی خود را با افراساین چاره در خور نیست. اگر چنین کنم دشمن»اغریرث پاسخ داد که 
 ای دیگر خواهم کرد. اگر زالهرمن خشم خواهد گرفت. اما چار ام و وی بآشکار کرده

نگ روم و این نمن با سپاه خود از آمل بیرون می زر سپاهی بسوی آمل و ساری بفرستد
  «.سپارمپذیرم و شما همه را به او میرا برخود می

ار ماست اغریرث ی»بزرگان ایران وی را دعا کردند و پیکی تیزرو نزد دستان فرستادند که 
مازندران آید وی با سپاه خود به ری و پیمان کرده است که اگر سپاهی از سوی تو به 

 «.رود و جان گروهی رها شود

یالن و پهلوانان را گرد کرد و مرد جنگ خواست. کشواد  ،زال چون پیام بندیان را شنید
خواستار این پیکار شد و با سپاهی پرخاشجوی از زابل رو به آمل نهاد. اغریرث چنان که 

  .ند و بندیان ایران را در ساری گذاشتپیمان کرده بود با سپاه خود بسوی ری را

چیزی نگذشت که خبر به زال رسید که کشواد بستگان و یاران نوذر را رها ساخته و با 
های ها و ایوانبندیان را گرامی شمردند و در کاخآنان باز گشته است. همه شادی کردند و 

  .آراسته جا دادند

اسیاب از آزادی بندیان آگاه شد و بر اغریرث افر ،اما چون اغریرث از مازندران به ری آمد
کاری بود؟ را بکش. چه جای خردمندی و آهسته بتو گفتم اینان»خشم گرفت که 

« مرد جنگجو را با خرد چه کار. سر .توان بهم آمیختخواهی و خردمندی را نمیکین
تد اما افیآدمی را در دیده شرم باید. تاج و تخت بسیاری را بدست م» اغریرث آرام گفت 

افتد باید یزدان را به یاد آرد و از به بدی دسترس میماند. کسی را که با هیچکس نمی
 « .بدی بپرهیزد

گفت و وی دستخوش د که اغریرث از شرم و خرد سخن میافراسیاب درسخن درمان
 خشم و کین بود. خونش بجوش آمد و چون پیل مست برآشفت و تیغ از میان برکشید و

   .کشتبر پیکر برادر فرود آورد و او را 
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 پادشاهی زو و گرشاسب

ند. ل رفتبطوس و گستهم نزد زال به زا ،افراسیاب دستِه پس از کشته شدن نوذر ب
یز بدرگاه وی روی آوردند تا دالوران و نامداران دیگر چون قارن و برزین و کشواد ن

  .کار ایران بیاندیشنده ای بچاره

 را نشان برگشتن بخت از آن ،دست افراسیاب کشته شد و زال آگاه شده چون اغریرث ب
افراسیاب شمرد و سپاهی گران برداشت و با دیگر نامداران و پهلوانان از زابلستان بیرون 

گ و هفته میان دو لشکر جن آمد. افراسیاب که چنین شنید لشکر بسوی وی کشید. دو
  .ستیز بود

وزی ال گفت هرچند پیرزدند. زران در کار افراسیاب رای میشبی زال با بزرگان و دلیران ای
ی پهلوانان و دالوران باز بسته است اما لشکر و کشور را پادشاه خردمند یآزمانبرد به جنگ

و بیداربخت باید که کارها را به سامان آرد. اگر طوس و گستهم فرّ شاهی داشتند و به 
نبود. اما ما را شاهی از نژاد فریدون باید که شاهی شایسته بودند از آنان سزاوار تر کس 

ایزدی با وی یار باشد و پرتو خردمندی از گفتارش بتابد. پس از آنکه درین سخن  فر
فرزند طهماسب از نژاد فریدون که مردی  "زو"سرانجام بپادشاهی  ،بسیار رأی زدند

 شاهیه همداستان شدند و او را ب ،پرست بودده و سالخورده و نیکخواه و یزداندیجهان
  .برداشتند

خشکسالی سختی روی آورد و  ،هنگامی که ایرانیان و تورانیان در جنگ و گریز بودند
سان گذشت. سپاهیان  مردم و سپاه در تنگنا افتادند و کار برآنان دشوار شد. پنج ماه بدین

هاست شدند که از ستیز آن آن ستوه آمدند و فریاد ناخشنودی برآوردند و بره از دو سو ب
از » دو سپاه فرستاده نزد زو آمد که از جنگیان هر .که آسمان از بخشش باز ایستاده است

ا کین بیا ت .همگان تنگ شده جان آمدیم و کار بره ستیزه سیر شدیم و از رنج و اندوه ب
  «.مها برانیم و مرز دو کشور را روشن کنیم و از گذشته یاد نیاریکهن را از دل
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زو پذیرفت. جیحون را مرز دو کشور قرار دادند و ستیزه کوتاه شد و زال به زابلستان 
ب و آباران فرو بارید و کوه و دشت پر زمین سایه افکند و رعد غرّید و بازگشت. ابر نیز بر

  .سبزه شد و فراخی پدید آمد

ا مرگ شد: زو ری جهان از آسودگی سیر یگو ،پنج سال به فراخی و آسایش گذشت. آنگاه
  .تخت نشست در رسید و فرزندش گرشاسب بر

ت و آب انداخ باز کینه دیرینه را نو کرد و کشتی بر ،افراسیاب که از مرگ زو آگاه شد
 جنگ و ستیز نیز میان دو لشکر پیوسته بود. ،لشکر به ری آورد و تا گرشاسب زنده بود

 پشنگ با فرزندش ،هااین سالپادشاهی درگذشت. در همه  گرشاسب نیز پس از نه سال
چه  نمودپذیرفت و روی بدو نمیو دژم بود و فرستادگان وی را نمیافراسیاب سرگران 

  .جانش از مرگ پسر دیگرش اغریرث که بدست افراسیاب کشته شد پر درد بود

: اکنون زمان کارزار است»ناگهان پیامی از پشنگ به افراسیاب رسید که  ،درین هنگام
ن از شاه تهی است و تا کسی بشاهی ننشسته از جیحون گذر کن و تاج و تخت تخت ایرا

  «.ایران را به چنگ آور

 

فارس از شنیدن این همه اسم کمی گیج شده بود ولی احساس کرد که کل داستان را 
ی که شناسد. همین خیالش را راحت کرد. چیزده است و افراد مهم داستان را میفهمی

جویی بود که هم از سوی ایرانیان و هم از خواهی و انتقامبود کین فکرش را درگیر کرده
رستم در این جنگ نقش  ،زد که در ادامهشد. فارس حدس میسوی تورانیان انجام می

 مهمی خواهد داشت.
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 ای دیو سپید پای در بند                             ای گنبد گیتی ای دماوند

 

ادیب باشند.  ین خانوادهشب فارس و مادرش برای شام میهما شنبهقرار بود که پنج
ا تمام کنند ایران ر مطالعاتشنبه بعد از ظهر متن بنیاد ها قرار گذاشته بودند که تا پنجبچه

با هم  ستمرتا آن روز بعد از ظهر بتوانند هم دفتر را کامل کنند و هم در رابطه با داستان 
 .اشتندصحبت کنند. فرصت زیادی ند

 رستم

افراسیاب با لشکری انبوه از جیحون گذر کرد و بیم در دل بزرگان ایران افتاد، چه 
خداوند بود. خروش از مردمان بود و جانشینی نداشت و ایران بی گرشاسب درگذشته

برخاست و گروهی از آزادگان روی به زابلستان نزد زال نهادند و چاره خواستند و از بیم 
 کار جهان را آسان گرفتی. از هنگامی که سام درگذشت»درشت گفتند که پریشانی سخن 

درد و رنج نبودیم. باز تا زو و گرشاسب برتخت بودند و تو جهان پهلوان شدی یک روز بی
ساالر است. هنگام آنست که اند و سپاه بینیز رفته اکنون آنان .کشور پاسبانی داشت

 « .ای بیندیشیچاره
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ای مهتران، از زمانی که من کمر به جنگ بستم سواری چون من »زال در پاسخ گفت 
یکسان  من در جنگ بر زین ننشست و کسی را در برابرم یارای ستیزه نبود. روز و شب بر

اما اکنون دیگر جوان نیستم و  .بود و جان دشمنان یک آن از آسیب تیغم امان نداشت
ی سپاس خدای را که اگر من پیر ول من گذشته پشت مرا خم کرده های دراز که برسال

 .شدم شاخ جوانی از نژاد من رسته است. فرزندم رستم اکنون چون سرو سهی بالیده است
م بگزین باید اسبی که در خور او باشد برای او  .ی استیآزماجنگ یجگر شیر دارد و آماده

و او را  یاد کنمسیده است ی که از وی به ایران ریهایو داستان ستمکاری افراسیاب و بد
  « .خواهی بفرستمبه کین

   .همه بدین سخنان شادمان و امیدوار شدند

م گرد کردن سپاه پرداخت و آنگاه پیش رسته سو فرستاد و ب آنگاه زال پیکی تندرو به هر
ی تو نیست و تو هنوز باید یجوفرزند، هرچند با این جوانی هنوز هنگام رزم»آمد و گفت 

است که به رزم تو نیاز باشی اما کاری دشوار و پر رنج پیش آمده  در پی بزم و شادی
 «دانم پاسخ تو چیست؟دارد. نمی

ای. گمان داشتم که های مرا فراموش کردهی دلیرییدار، گوای پدر نام»رستم گفت 
اشی. اکنون هنگام رزم و کوه سپند را از یاد نبرده بدن دژکشتن پیل سپید و گشو

  «نه بزم و رامش. کدام دشمن است که من از وی گریزان باشم؟ی من است یآزماگجن

ی ام ولرزند دلیر، داستان پیل سپید و دژکوه سپند را از یاد نبردهای ف»زال گفت 
شاهی زورمند و دلیر و  ،ی با افراسیاب کاری دیگر است. افراسیابیآزماجنگ

را چگونه به نبرد و دانم تو آرام را از من ربوده است. نمی پرخاشجوست. اندیشه او خواب
  « .با او بفرستم

 چنین گفت رستم بدستان سام 
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چنین یال و این چنگ های                                     که من نیستم مرد آرام و جام 
 دراز 

دشت کین است وگرجنگ اگر                                    نه واال بود پروریدن بناز 
 سخت 

 هرآنگه که جوشن ببر درکشم                                     بود یار یزدان و پیروز بخت 

 یکی باره باید چو کوه بلند                                     زمانه بر اندیشد از ترکشم 

یکی گرزخواهم چویک لخت                              چنان چون من آرم به خمّ کمند 
 کوه 

 سران شان بکوبم بدان گرز بر                                     گرآید به پیشم زتوران گروه 

 شکسته کنم من بدو پشت پیل                                     نیاید برم هیچ پرخاشخر 

 زال ازگفتار رستم                                     زخون رود رانم چو دریای نیل

گرزی که در خور توست گرز پدرم سام نریمان است که از گرشاسب »شاد شد و گفت 
پدر نریمان به یادگار مانده است. این همان گرز است که سام نامدار در مازندران با آن 

  «.سپارمتو میه را ب آن کارزار کرد و دیوان آن سامان را برخاک انداخت. اکنون

 قبادرستم و کی

زال لشکری از جنگیان شیردل فراهم آورد و با  ،چون رستم آماده پیکار با افراسیاب شد
ود و ب جوی از زابلستان رو به افراسیاب گذاشت. رستم، پهلوان جوان، پیشروسپاهی رزم
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 و سپاهیان رستاخیز اسبانآمدند. بانگ طبل و کوس و آواز از پس او پهلوانان کهن می
  .یدآسوی وی میه آورد. به افراسیاب خبر رسید که زال با سپاهی دالور برا به یاد می

سو لشکر زابلستان نزدیک  نآسوی ری کشید. از ه درنگ سپاه خود را بدژم شد و بی
  .شد تا آنکه میان دو لشکر بیش از دو فرسنگ نماندمی

، آزمودگانای بخردان و کار»ان سپاه را نزد خود خواند و گفت زال بزرگان و خردمند ،آنگاه
ایم. اما دریغ که تخت ایم و در نیکی و رستگاری کوشیدهما لشکری انبوه آراسته

کار  ،رو ساالر است. از اینسر و سرور و سپاه بیهنشاهی ایران تهی است و ایران بیشا
هی به تخت شا "زو"یاد دارید که پس از کشته شدن نوذر چون ه آید. بسامان نمیه ما ب

 رفنشست چگونه فراخی پدید آمد و جهان آسوده شد؟ اکنون نیز ما نیازمند پادشاهی با 
برز و دادگر و خردمند به نام  پهلوانی با فرّ و ،شاهی درخور استه که ب و خردمندیم و آن

   « .قبادست که از فریدون نژاد داردکی

کند و رود و او را پیدا میقباد میدنبال کیس از روی متن خواند که چگونه رستم به فار
 دهد.پیغام زال را به او می

 

 قباد و افراسیابکی

کمر به جنگ افراسیاب بست و سپاهی سهمگین  ،قباد بر تخت شاهی استوار شدچون کی
 مهراب، شاه کابل، سپرد و چپاز ایرانیان به پیکار افراسیاب آراست. راست لشکر را به 

لشکرشکن جای  جوی و کشوادِرزم قارنِ ،گستهم دالور داد. در دل سپاهه سپاه را ب
  .داشتند

ند. راندقباد اسب میاه روان بود و در پس او زال و کیرستم، پهلوان جوان، در پیش سپ
  .فترنیان برضحاک بود پیشاپیش سپاه میدرفش کاویان که یادگار پیروزی ایرا
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بانگ کوس و نای برخاست و اسبان به جنبش درآمدند و  ،هم رسیدنده چون دو لشکر ب
هم آویختند. زمین چون دریا به جوش آمد و آسمان از گرد تیره شد. قارن  جنگجویان در

کشید و به میدان  ای چون شیر برنعره ،که هنوز از مرگ برادر پیچان و خروشان بود
ن زمی کشتگان بر ،کردسو که رو می انیان گذاشت. به هرتاخت و تیغ در میان تور

 ... درنگ اسب را پیش تاخت و بی د.ناگاه شماساس سردار تورانی را دیریختند. می

 سبک تیغ تیز ازمیان برکشید                                     بیامد دمان تا بر او رسید 

 بگفتا منم قارن نامدار                                     بزد بر سرش تیغ زهر آبدار 

   بیفتاد برجای و در دم بمرد                                 نگون اندر آمد شماساس گرد 

زد دید ن ی و شمشیرزنی وی رایآزماجنگ یرستم چشم بر قارن دوخته بود. چون شیوه
ت؟ انیان کدام اسمن بگو که افراسیاب ساالر توره پهلوان، بای جهان»پدر رفت و گفت 

م نگیرد؟ من برآد و در کجای لشکر جای میپوشافرازد و خود چه میدرفشش را کجا می
  « .کشان نزد شاهنشاه بیاورمکه کمرگاه او را بگیرم و کشان

ای فرزند، هشیار باش و اندیشه کن که افراسیاب در جنگ مانند نر اژدهاست. »زال گفت 
درفش و خفتانش هر دو سپاه است و خود آهنین بر سر و پوششی از آهن زرنگار بر بازو 

یشه ای پدر، اند»رستم گفت « بخت است.ر که افراسیاب مردی دلیر و بیداردارد. اما هشدا
  .. مدار که

 .دل و تیغ و بازو حصار منست                                    جهان آفریننده یار منست 

»   

سوی سپاه توران تاخت. ه م را برانگیخت و دمان و خروشان بسُینیرخش رو ،آنگاه
یست که این ک»ی از بند جسته است. در شگفت ماند و پرسید یی اژدهایوافراسیاب دید گ
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ین رستم فرزند دستان سام است. ا»گفتند « ام.را در میان ایرانیان ندیده تاکنون وی
افراسیاب خروشان به پیش سپاه راند. رستم چون « ست دارد.بینی که گرز سام را بدینم

  .گردن برآورد و ران بررخش فشرده گرز را ب ،چشم آورده افراسیاب را ب

 بزدچنگ و تیغ ازمیان برکشید                                     چو افراسیابش بدانگونه دید 

   تهمتن برافراخته چنگ و یال                                    زمانی بکوشید با پور زال 

زمین انداخت و دست یازید و  رستم رخش را نزدیک افراسیاب راند و گرز را بر ،آنگاه
خود  سویه کمربند افراسیاب را در چنگ گرفت و او را سبک از پشت زین برداشت و ب

سار دوال کمر تاب نیاورد و از هم گسست و افراسیاب نگون ،کشید. با تالش افراسیاب
  .برزمین افتاد

ربند در بردند. رستم که جز کمه شتاب او را از میدان به تورانی گرد او را گرفتند و ب سوارانِ
جای  هپشت دست به دندان گرفت و دریغ خورد که چرا ب ،افراسیاب در دستش نمانده بود

  .یاب را نگرفته استزیربازوی افراس ،کمربند

قباد آوردند که رستم دل سپاه توران را درید و خود را به افراسیاب مژده به کی ،درنگبی
سار برخاک انداخت و درفش رساند و با وی درآویخت و او را از زین برداشت و نگون

ک تزاسبی تی تورانیان از دیده ناپدید شد و شاه توران را سواران در میان گرفتند و بر
  .ساالر مانددر بردند و سپاه آنان بیه نشاندند و گریزان از آوردگاه ب

ر باره از جای بجنبند. لشکا شنید فرمان داد تا لشکرش به یکقباد چون این مژده رکی
  :ایران چون دریا خروشان شد و بر سپاه توران زد

 درخشیدن خنجر و زخم تیر                                     برآمد خروشیدن دار و گیر 

 تو گفتی بیکدیگر آمیختند                                     دو لشکر بهم اندر آویختند 
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 دریده دل شیر و چرم پلنگ                                     زآسیب شیران پوالد چنگ 

یکی گرزه گاو پیکر به                                     زمین کرده بد سرخ رستم به جنگ 
 چنگ 

چو برگ خزان سر فرو                                     به هرسو که مرکب برانگیختی 
 ریختی 

 چو کوه از سواران سر انداختی                                     چو شمشیر برگردن افراختی 

چودریازمین موج زن                                     زخون دلیران به دشت اندرون 
 شدزخون 

 به شمشیروخنجر، به گرز و کمند                                     به روز نبرد آن پل ارجمند 

یالن راسروسینه و پا و                                     بریدودرید و شکست و ببست 
   دست

 رپید. هزاتاش میاز شادی دل در سینه کرد ومیخودرا نگاه  و زور فرزند نامبردار زال فر
دست رستم از پا درآمدند. شکست در سپاه توران ه و شصت تن از گردان دلیر ب و صد

افتاد و بازماندگان پریشان و پراکنده رو به گریز نهادند و بسوی رود جیحون راندند. گنج 
شکرگاه به ل ،فیروز و شادمان ،رانو خواسته آنان همه به چنگ سپاه ایران افتاد. پهلوانان ای

  .قباد رفتندخوانی کیخود باز آمدند و به آفرین

ت قباد بر پای جست و دست او را در دسقباد رسید. کیسرفراز نزد کی رستم نیز خشنود و
تخت نشاند و زال را نیز بر دست دیگر خود جای داد و سپاس بجای  گرفت و کنار خود بر

  .آورد
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هایش صلح را برای ایران به ارمغان بیاورد اینکه رستم توانسته بود با دلیریفارس از 
باد قبول قدهد و کی، پشنگ پیشنهاد صلح میخوشحال شده بود. چرا که بعد از این جنگ

 کند و در آن ایام ایران در صلح و آرامش بود. قباد صد سال زندگی میکند. کیمی

 

 کاوس با دیوان مازندرانکیجنگ 

آرمین. چون مرگ را پشین و کیآرش و کیکاوس و کیقباد چهار پسر داشت: کیکی
کاوس را پیش خواند و با وی از داد و دهش و شیوه  ،تر خودفرزند بزرگ ،نزدیک دید

پادشاهی و ساالری سخن راند و گفت زمان من به آخر رسیده و اکنون هنگام پادشاهی 
ی دیروز بود که من جوان و یزنی عمر سپری شده. گو توست. هشدار که تا چشم بهم بر

 رای باشی در سرایید نخواهی ماند. اگر دادگر و پاکشادمان از البرز کوه آمدم. تو نیز جاو
نجه خویشتن را ر ،ییسرت در بند آز بیفتد و پیشی بجو دیگر مزد خواهی یافت و اگر

  .خود تلخ و ناخوش خواهی کرد خواهی داشت و زندگی را بر

  .این بگفت و چشم از این جهان فرو بست و کاوس بجای وی به تخت شاهی نشست

ود و خزانه از گنج آگنده بود. ایران آباد و سپاه خشن ،کاوس چون به شاهی رسیدکی
ی یشمرد. و اندیشه جهانگیری و جنگجوکاوس خود را برتر از همه دید و واالتر از همه کی

ا لشکر به مازندران بکشد و آن دیار را که منزلگاه دیوان آن شد ت در خاطرش افتاد و بر
  .بود بگشاید

سی ک روی آوردند و در اندیشه فرو رفتند، چهه چین ب ،بزرگان ایران چون چنین شنیدند
اما کسی را نیز یارای خالف نبود. گفتند  .کرددید و آرزو نمیجنگ با دیوان را در خور نمی

 بزرگان و سرداران ایران چون ،اما اندکی بعد« ایم.هه ایستادمان شاما کهترانیم و به فر»
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طوس و کشواد و گودرز و گیو و خرّاد و گرگین و بهرام انجمن کردند و در سخن شاه 
را که  کاوس سخنیاگر کی»را آشکار ساختند و گفتند رای زدند و بیم و ناخشنودی خود 

هالک را بر ما و بر ایران خریده است و خواری گفته است دنبال کند زیان و هنگام باده
این مرز و بوم را بدست نیستی سپرده است، که جمشید با آن فرّ و شکوه و با آنکه دیو و 

 دل راه نداد و فریدونه اندیشه نبرد با دیوان مازندران را ب ،مرغ و پری در فرمانش بودند
وان دیه د. اگر دست یافتن باین آرزو را در سر نپروران ،که آن همه دانش و افسون داشت

برد و دست میمنوچهر رزمجو بدان  ،دیآمردی و دلیری و گنج و گهر برمیه مازندران ب
ای اندیشید تا این بد از ایران زمین اکنون باید چاره .گرفتهمت خود را از آن وا نمی

   « .بگردد و آسیب از ما دور شود

شنود. چاره آنست که پیکی تیزتک میکاوس از ما سخن نای مهتران، کی»طوس گفت 
رگاه زو بخواهیم تا بدنزد زال زر به زابل بفرستیم و او را از آنچه رفته است آگاه کنیم و ا

ای که در سرش افتاده آگاه کند و او را از بردن سپاه به کاوس را از بیم اندیشهبیاید و کی
و پیکی تندرو پیام بزرگان ایران را چنین کردند « مازندران و درافتادن با دیوان باز دارد.

کاوس شاهی جوان و خودکام است کی»به زال رسانید. زال در اندیشه شد و با خود گفت 
و گرم و سرد روزگار را نچشیده و جهانی به خدمت او کمر بسته و بزرگ و کوچک از بیم 

ست سته نیتیغش لرزان است. دور نیست که سخن مرا نشنود و مرا آزرده سازد. اما شای
گویم. این را نه خداوند از من که من سر از آنچه به گردن دارم ببیچم و سخن راست را ن

من چنانکه دالوران ایران  پسندند. پسزمین میپذیرد و نه شاه و بزرگان ایرانمی
روم. اگر از من سخن پذیرفت که سود با اوست و اگر درگاه شاهنشاه میه اند بخواسته

نجا استوار با سپاه در ای ،رستم ،من تیز شد مرا باکی نیست. فرزند برومندمنپذیرفت و با 
  « .است

شب را بر اندیشه به روز آورد و بامداد رو بدرگاه کاوس گذاشت. بزرگان ایران به پیشواز 
  .او شتافتند و بر او آفرین خواندند و همگی در پی او نزد کاوس رفتند
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تخت شاهی نشاند و از رنج راه و پهلوانان زابل  خود برکاوس زال را گرم پذیرفت و نزد 
ان شنیدم که شاه آهنگ مازندر »و گفت  دو رستم سرفراز پرسید. آنگاه زال سخن ساز کر

ی انام و شاهعمری دراز نگران گردش سپهر بوده های بسیار گذشته ومن سال دارد. بر
یک از این شاهان اندیشه  هیچ ام.قباد را بندگی کردهچون منوچهر و زو و نوذر و کی

  .فتن مازندران را بخود راه ندادندگر

 طلسمست ودربند جادو درست                         که آن خانه دیو افسونگر است 

 مده مرد و گنج و درم رابه باد                           مرآن بند را هیچ نتوان گشاد 

 به گنج وبه دانش نیاید بدست                         مرآنرابه شمشیر نتوان شکست 

   زشاهان کس این رای، فرخ ندید                        سپه را بدان سو نباید کشید 

رند اما اینان نیز همه بنده هرچند پهلوانان و نامداران درگاه تو همه از تو کمت
 ی بریزد. درختی که از خونیجوه نیست که خون آنان در راه زیادهاند، شایستآفرینجهان

   « .داردرا روا نمی ین شاهان آنیید بری جز نفرین نخواهد داشت و آآنان برو

من از جمشید و فریدون »د که اما کاوس سری پر باد داشت. باز همان سخنان را آغاز کر
شمرم و آنان همه را به و دیوان مازندران را به چیزی نمیقباد برتر و نیرومندترم و کی

تو خواهد رسید. اگر تو در جنگ یار و ه شمشیر از میان برخواهم داشت و آگاهی آن ب
تو و رستم در ایران بمانید و نگاهبان کشور  .همگام من نیستی مرا به درنگ مخوان

 «.باشید

م فتندگانیم. اگر سخنی گتو شاهی و ما ب»زال بیش از این سخن را سودمند ندید. گفت 
پرهیز  هی و دلسوزی بود. تاکنون نه کسی به تدبیر از مرگ جسته است و نه بیاز دادجو
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تو فرخنده باد. امیدم آنست که پشیمانی نبینی و چنان نشود که پند من  از نیاز. جهان بر
  «  .بیادت آید

پار رهسآنگاه زال بزرگان ایران چون طوس و گیو و گودرز را در کنار گرفت و بدرود کرد و 
   .سیستان شد

 جا را به نکند و مردم آکاووس به مازندران حمله میفارس ادامه داستان را خواند که کی
ار و در مازندران گرفت خورد وی زود از جادوی دیو سپید شکست میو خیل کشدکشتار می
 خواهد. زال این موضوع را بهفرستد و از او کمک میشود. پیک به زال میزندانی می
 کاووس برود. رستم برای آنکه زودترخواهد که به نجات کیگوید و از رستم میکسی نمی

 بود. کرد که خطرات بیشماری بر سر راهشزندران برسد باید از راهی سفر میبه ما

ردند. کها چه قدر زیاد عمر مید. برای فارس جالب بود که پهلوانانگیز بوداستان هیجان
آنجا همیشه زیبا بود و مردمی خوشرو داشت. ال ایران و مازندران رفته بود و فارس به شم

یوها د دیار دیوها. در ضمن اینکه شدا در اسطوره به مازندران گفته میدانست که چرنمی
که  دندها بوایران حمله نکرده بودند. ایرانی ها بهداستان آن قدر هم بد نبودند. دیودر این 

ن رفتند و مردم آنجا را کشتند. این داستان با آن نگاه خوب و بد که از به جنگ با مازندرا
 سازگاری نداشت. ،آفرینش بود و خدایان خوب بودند و دیوها از طرف اهریمن
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 سرزمین دیوان

 

را در  رخواستند فردا صبح برای خرید به بازار بروند و نهاشب شده بود. فارس و مریم می
لو با ماهیچه سفارش دهد و از همان شب خواست باقالی پبخورند. فارس میرستوران 

بعد از ظهر زودتر به پیش فاران برود و با خواست فارس میقبل ذوق نهار فردا را داشت. 
 ها دفتر را بنویسند. پس شب بیدار ماند تا داستان را تمام کند:بچه

 خوان رستم:هفت

 شیرخوان اول: بیشه

اه ره شتاب رو به کاوس از بند دیوان بر رخش نشست و برها کردن کیرستم برای 
برید، تا آنکه ستم دو روزه راه را به یک روز میتاخت و رگذاشت. رخش شب و روز می

ر گور پدیدار شد. رستم پی ب رستم گرسنه شد و تنش جویان خورش گردید. دشتی بر
با پیکان تیر آتشی برافروخت و  د.رانداخت و گوری را به بند در آو رخش فشرد و کمند
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چرا رها ساخت و ه گور را بریان کرد و بخورد. آنگاه لگام از سر رخش باز کرد و او را ب
ن را ایمرا بستر خواب ساخت و جای بیم  خود به نیستانی که نزدیک بود درآمد و آن

  د.گمان برد و بخفت و برآسو

از آمد. شیر درنده به کنام خود ب ،از شب گذشتشیر بود. چون پاسی بیشه نیستانِ ،اما آن
پیلتن را بر بستر نی خفته و رخش را در کنار او چمان دید. با خود گفت نخست باید اسب 

سوی رخش حمله برد. رخش چون آتش ه را بشکنم و آنگاه سوار را بدرم. پس دمان ب
را  و برد. چندان شیردست را برآورد و بر سر شیر زد و دندان بر پشت او فر بجوشید و دو

  .خاک زد تا وی را ناتوان کرد و از هم درید بر

ای رخش ناهوشیار، که  «رستم بیدار شد، دید شیر دمان را رخش از پای درآورده. گفت 
مند و شدی من این خود و کدست شیر کشته میه ارزار کنی؟ اگر بگفت که تو با شیر ک

  « کشیدم؟یاده به مازندران مین را چگونه پگرز و تیغ و ببر بیا کمان و

   .این بگفت و دوباره بخفت و تا بامداد برآسود

 آبیخوان دوم: بیایان بی

ی و تهمتن برخاست و تن رخش را تیمار کرد و زین بر ،چون خورشید سر از کوه برزد
آب و سوزان پیش آمد. گرمای . چون زمانی راه سپرد بیابانی بیراه آورده گذاشت و روی ب

ن چاک شد و تشد. زبان رستم چاکگذشت بریان میآن می راه چنان بود که اگر مرغ بر
 ،انپیمود. بیابون مستان راه میچ ،رخش از تاب رفت. رستم پیاده شد و ژوبین در دست

ستوه آمد و روی به آسمان کرد و گفت ه ناپیدا بود. رستم ب ،زورمند و چاره ،دراز و گرما
و آسایش همه از توست. اگر از رنج من خشنودی رنج من بسیار  ای داور دادگر، رنج»

خود خریدم مگر کردگار، شاه کاوس را زنهار دهد و ایرانیان را از  شد. من این رنج را بر
ی یاند. من جان و تن در راه رهاکه همه پرستندگان و بندگان یزدانچنگال دیو برهاند 
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را در سختی یاوری کار مرا مگردان و رنج مرا دیدگان آنان گذاشتم. تو که دادگری و ستم
  «  .باد مده. مرا دستگیری کن و دل زال پیر را بر من مسوزانه ب

 دم آفرین در نیایش بود، اما روزنه امیدی پدیدار نبود و هررفت و با جهانهمچنان می
شکری ا لاگر کارم ب»ا خود گفت دریغ به شد. مرگ را در نظر آورد و بتر میتوانش کاسته

ر کوه ساختم. اگبه یک حمله آنان را نابود میرفتم و شیروار به پیکار آنان می ،افتادمی
 کردم و اگر رود جیحون برت میکوفتم و پسگرز گران کوه را فرو میه ب ،آمدپیش می

آب و گرمای بردم. ولی با راه دراز و بیبه نیروی خداداد در خاکش فرو می ،غریدمن می
توان چه چاره می ،دلیری و مردی چه سود دارد و مرگی را که چنین روی آرد ،سوزان
  «کرد؟

درین سخن بود که تن پیلوارش از رنج راه و تشنگی سست و نزار شد و ناتوان برخاک 
گرم افتاد. ناگاه دید میشی از کنار او گذشت. از دیدن میش امیدی در دل رستم پدید آمد 

شخوری نزدیک داشته باشد. نیرو کرد و از جای برخاست و در و اندیشید که میش باید آب
 رستم دانست که اینای رهنمون شد. کنار چشمهه راه افتاد. میش وی را به پی میش ب

آفرین به وی رسیده است. بر میش آفرین خواند و از آب پاک نوشید و یاوری از جهان
شمه شست و تیمار کرد و را در آب چ سیراب شد. آنگاه زین از رخش جدا کرد و وی

شکار گور رفت. گوری را بریان ساخت و بخورد و آهنگ خواب ه سپس در پی خورش ب
ا ام با کسی بستیزی و بهمبادا تا من خفت»رخش کرد و گفت  کرد. پیش از خواب رو به

   « .شیر و دیو پیکار کنی. اگر دشمنی پیش آمد نزد من بتاز و مرا آگاه کن

 اژدها خوان سوم: جنگ با

ود که ی بیآن خفته بود آرامگاه اژدها شب در چرا بود. اما دشتی که رستم بررخش تا نیمه
آن دشت نداشتند. چون اژدها به آرامگاه خود  از بیمش شیر و پیل و دیو یارای گذشتن بر

د دل خوه شگفت ماند که چگونه کسی ب رستم را خفته و رخش را در چرا دید. در ،باز آمد
  .سوی رخش گذاشته آن دشت گذشته. دمان رو ب رداده و ب
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ین برخاک کوفت و دم افشاند و شیهه یبالین رستم تاخت و رسم روه درنگ برخش بی
زد. رستم از خواب جست و اندیشه پیکار در سرش دوید. اما اژدها ناگهان به افسون ناپدید 

ز شد که چرا وی را ا شد. رستم گرد خود به بیابان نظر کرد و چیزی ندید. با رخش تند
خواب رفت. اژدها باز از تاریکی ه بالین گذاشت و به خواب باز داشته است و دوباره سر ب

زمین کوفت و خاک برافشاند. رستم  سوی رستم تاخت و سم بره بیرون آمد. رخش باز ب
شب  درین»بیدار شد و بر بیابان نگه کرد و باز چیزی ندید. دژم شد و به رخش گفت 

 ،خواهی. اگر این بار مرا از خواب باز داریاب نداری و مرا نیز بیدار میاندیشه خوتیره 
 روم. گفتم اگرکنم و خود پیاده به مازندران میشمشیر تیز از تن جدا میه سرت را ب

زنهار تا  .خواب کنکار را بمن واگذار. نگفتم مرا بیدشمنی پیش آمد با وی مستیز و 
  « .نگیزیدیگر مرا از خواب برنیا

وید خش از چراگاه بیرون د. راژدهای غرّال پدیدار شد و از دم آتش فرو ریخت ،بارمسو
  .خشم بودکند که اژدها زورمند و رستم تیزه دانست چاما از بیم رستم و اژدها نمی

بالین تهمتن کشید. چون باد پیش رستم تاخت و خروشید و ه مهر رستم او را ب ،سرانجام
برجست و با رخش سم خود چاک کرد. رستم از خواب خوش ه زمین را بجوشید و 

آفرین چنان کرد که این بار زمین از پنهان ساختن اژدها سرباز زد. در برآشفت. اما جهان
سوی  هچشم رستم به اژدها افتاد. تیغ از نیام کشید و چون ابر بهار غرید و ب ،تیرگی شب

 دسته نام ببیخواهم که ان برتو سرآمد. میمت چیست، که جهنا»اژدها تاخت و گفت 
  « .من کشته نشوی

 هاین دشت نیست و ستاره این زمین را ب عقاب را یارای پریدن بر»اژدها غرّید و گفت 
دست مرگ سپردی که پا درین دشت گذاشتی. نامت چیست؟ ه بیند. تو جان بخواب نمی

رستم دستان از خاندان نیرمم و من »تهمتن گفت « تو بگرید. جای آن است که مادر بر
ه اژدها حمله این بگفت و ب« ورم. باش تا دستبرد مردان را ببینی.لشکری کینه ییتنهاه ب

ی پیروز خواهد شد. رخش چون ید و چنان با تهمتن درآویخت که گوبرد. اژدها زورمند بو
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ناگاه برجست و دندان در تن اژدها فرو برد و پوست او را چون شیر از هم  ،چنین دید
بردرید. رستم از رخش خیره ماند. تیغ برکشید و سر از تن اژدها جدا کرد. رودی از خون 

 ،زمین افتاد. رستم بر ،جانیریخت و تن اژدها چون لخت کوهی ب بر زمین فرو
 و تن بشست و بر رخش نشست آب رفت و سرآفرین را یاد کرد و سپاس گفت و در جهان

   .راه نهاده و باز رو ب

 خوان چهارم: زن جادو

بخش. ساری رسید پرگل و گیاه و فرحراند تا آنکه به چشمهمیرستم پویان در راه دراز 
 ها درآن جایای بریان با دیگر خوردنیکنار چشمه گسترده بود و بره خوانی آراسته در

ن خبر از آنکه ایکنار خوان دید. رستم شاد شد و بیر از باده نیز درداشت. جامی زرین پ
خوان نشست و جام باده را نیز نوش کرد. سازی در کنار  خوان دیوان است فرود آمد و بر

  :را برگرفت و سرودی نغز در وصف زندگی خویش خواندن گرفت جام بود. آن

 که ازروز شادیش بهره کم است                          که آوازه بدنشان رستم است 

 بیابان و کوه است بستان اوی                    همه جای جنگ است میدان اوی 

 زدیو و بیابان نیابد رها                           همه جنگ با دیو و نر اژدها 

 نگردست بخشش مرا روزگار                           می وجام و بو یا گل ومرغزار 

   دگربا پلنگان به جنگ اندرم                         همیشه به جنگ نهنگ اندرم 

رنگ خود را در صورت زن جوان دجادو رسید. بی گوش پیرزنه آواز رستم ساز وی ب
و ا ی بیاراست و پر از رنگ و بوی نزد رستم خرامید. رستم از دیدار وی شاد شد و بریزیبا

سپاس این دیدار نیایش گرفت. چون نام یزدان بر زبان رستم ه را ب آفرین خواند و یزدان
م اش پدیدار گردید. رستیگذشت ناگاه چهره زن جادو دگرگونه شد و صورت سیاه اهریمن
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تیز در او نگاه کرد و دریافت که زنی جادوست. زن جادو خواست بگریزد. اما رستم کمند 
نجر نیرنگ است. خرپیری پرآژنگ و پ. دید گندهک خواست بگریزداخت و سر او را سباند

 برداشت.از کمر گشود و او را از میان 

   پنجم: جنگ با اوالد خوان

رفت و شب تیره را نیز همه ره رستم از آنجا باز راه دراز را در پیش گرفت و تا شب می
نده بود و از سختی راه شب راهمه  .سرزمینی سبز و خرّم و پرآب رسیده سپرد. بامداد ب

اش به خوی آغشته بود و به آسایش نیاز داشت. ببر بیان را از تن بدر کرد و خود از جامه
 ز سر رخشسر برداشت و هردو را در آفتاب نهاد و چون خشک شد دوباره پوشید و لگام ا

را کنار  یغزار رها کرد و بستری از گیاه ساخت و سپر را زیر سر و تبرداشت و او را در سبزه
  .خویش گذاشت و در خواب رفت

خشم گرفت و دمان پیش دوید و چوبی گرم بر  ،زار دیدبان چون رخش را در سبزهدشت
ای اهرمن، چرا اسب  »پای رخش کوفت و چون تهمتن از خواب بیدار شد به او گفت 

رجست و ب رستم از گفتار او تیز شد« خود را در کشتزار رها کردی و از رنج من برگرفتی؟
  .دآنکه سخنی بگوید از بن برکندست گرفت و بیفشرد و بیه بان را بو دو گوش دشت

 "اوالد"های خود را برگرفت و با سر و دست پر از خون نزد بان فریادکنان گوشدشت
ن پیکر با جوشان بود. خروش برآورد که مردی غولآن سامان ساالر و پهلو شتافت که در

ین چون اژدها بر سبزه خفته بود و اسب خود را در کشتزار رها کرده پلنگینه و خود آهن
بود. رفتم تا اسب او را برانم برجست و دو گوش مرا چنین برکند. اوالد با پهلوانان خود 

  .سوی رستم پیچید تا وی را کیفر کنده عنان را ب .آهنگ شکار داشت

 د و تیغ در دست گرفت واوالد و لشکرش نزدیک رستم رسیدند. تهمتن بر رخش برآم
د اوالد بانگ برآور ،سوی اوالد گذاشت. چون فراز یکدیگر رسیدنده چون ابر غرّنده رو ب

ای و هبان را کندکیستی و نام تو چیست و پادشاهت کیست؟ چرا گوش این دشت»که 



081 
 

 ارو کاله ت کنم واکنون جهان را بر تو سیاه میای. هماسب خود را در کشتزار رها کرده
  « .رسانمبه خاک می

غ و نیزه جای باران تیه نام من ابر است، اگر ابر چنگال شیر داشته باشد و ب»رستم گفت 
را برای و پیداست که مادرت ت .خونت خواهد فسرد ،گوشت برسده ببارد. نام من اگر ب

 ناین بگفت و تیغ آبدار را از نیام بیرون کشید و چون شیری که در میا« کفن زاده است.
به اندک زمانی لشکر اوالد پراگنده و گریزان شد و . رمه افتد درمیان پهلوانان اوالد افتاد

تاخت. چون رخش به اوالد نزدیک بازو چون پیل دژم در پی ایشان میرستم کمند بر 
رستم کمند کیانی را پرتاب کرد و سر پهلوان را در کمند آورد. او را از اسب به زیر  ،شد

جان تو در »آنگاه به اوالد گفت  .ش را بست و خود بر رخش سوار شدکشید و دو دست
ی و یو سفید و پوالد غندی را بمن بنمادست منست. اگر راستی پیشه کنی و جای دی

شاه کجا در بند است از من نیکی خواهی دید و چون تاج و تخت را به گرز ی کاوسیبگو
  کنم.برین مرز و بوم پادشاه می راو گران از شاه مازندران بگیرم ت

من ببخش. من رهنمون تو  ای دلیر، مغزت را از خشم بپرداز و جان مرا بر»اوالد گفت 
خواهم بود و خانه دیوان و جایگاه کاوس را یک یک بتو خواهم نمود. از اینجا تا نزد 

 هکاوس شاه صد فرسنگ است و از آنجا تا جایگاه دیوان صد فرسنگ دیگر است، هم
والد اند و پاند. بید و سنجه ساالر دیوانوان دوازده هزار پاسبان ایرانیانراهی دشوار. از دی

وه دارد کدیو سفید است که پیکری چون  ،دیوانی سپهدار ایشان است. سر همه نرّهغند
اند. تو با چنین برز و باال و دست و عنان و با چنبن گرز و سنان و همه از بیمش لرزان

نیست با دیو سفید درآویزی و جان خود را در بیم بیندازی. چون از جایگاه دیوان شایسته 
 پس از آن رودی. دشت سنگالخ است که آهو را نیز یارای دویدن برآن نیست ،بگذری

سوی  نگهبان آن است. آن  "کنارنگ"دیوان که دو فرسنگ پهنا دارد و از نره پرآب است
ا نگ گسترده است و از آن پس تتا سیصد فرس« پایاننرم»و « بزگوشان»رود سرزمین 

پیش است. شاه مازندران را های دراز و دشوار در مازندران باز فرسنگ نشینِشاه
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و دویست پیل جنگی دارد. تو  تنها هزار .هزاران سوار است، همه با سالح و آراستههزاران
  « .ییی و اگر از پوالد هم باشی میسایتنها

  ی.من بنماه تو اندیشه مدار و تنها راه را ب»گفت رستم خندید و 

 چه آید بدان نامدار انجمن                                       ببینی کزین یک تن پیلتن 

 ببخت وبشمشیروتیروهنر                                       به نیروی یزدان پیروزگر 

 به جنگ اندرون زخم کوپال من                                       چونبینند تاو برو یال من 

 عنان راندانند بازاز رکیب                                       پیوپوستشان ازنهیب  بدرّد

  « .اکنون بشتاب و مرا به جایگاه کاوس رهبری کن

 هآنجا که کاوس با دیوان بدامنه کوه اسپروز، ه تاختند تا برستم و اوالد شب و روز می
   .دیده بود، رسیدندنرد کرده و از دیوان آسیب

 دیوخوان ششم: جنگ با ارژنگ

و به هرگوشه شمعی روشن  ای از شب گذشت از سوی مازندران خروش برآمدچون نیمه
آنجا که از چپ و راست آتش افروخته »افروخته گردید. تهمتن از اوالد پرسید  شد و آتش
آنجا آغاز کشور مازندران است و دیوان نگهبان درآن جای »اوالد گفت « ت؟شد کجاس

است که هر زمان بانگ و دیو تی سر به آسمان کشیده خیمه ارژنگدارند و آنجا که درخ
  « .آوردغریو برمی

 چون بامداد برآمد اوالد را بر .برآسود و بخفت ،دیو آگاه شدرستم چون از جایگاه ارژنگ
ا بر سرگذاشت و رو به گرز نیای خود سام را برگرفت و مغفر خسروی ر درخت بست و
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ید ای برکشچنان نعره ،میان لشکر و نزدیک خیمه رسیده دیو آورد. چون بخیمه ارژنگ
دیو چون آن غریو را شنید از خیمه بیرون وه و دریا از هم دریده شد. ارژنگی کیکه گو

ن رخش را برانگیخت و چون برق براو در زما ،وی افتاد جست. رستم چون چشمش بر
ون . دیوان چاو را کشتیک ضربت ه و گوش و یال او را دلیر بگرفت و ب فرود آمد و سر

تاد لرزه افه دل در برشان ب ،چشم آوردنده ارژنگ را چنان دیدند و یال و کوپال رستم را ب
ر در گریز پیشی د که پدر بر پسچنان ش .گریز نهادنده و هراس در جانشان نشست و رو ب

گرفت. تهمتن شمشیر برکشید و در میان دیوان افتاد و زمین را از ایشان پاک کرد و می
   .چون خورشید از نیمروز بگشت دمان به کوه اسپروز بازگشت

 اکنون جایگاه کاوس»آنگاه رستم کمند از اوالد برگرفت و او را از درخت باز کرد و گفت 
سوی ه راه افتاد و رستم در پی او به دوان در پیش رخش باوالد « من بنما.ه شاه را ب

  .زندان ایرانیان تاخت

غوغا در میان ایرانیان افتاد و بزرگان و سرداران ایران چون طوس و گودرز و گیو و 
های وس را نماز برد و از رنجوگستهم و شیدوش و بهرام او را در میان گرفتند. رستم کا

آغوش گرفت و از زال زر و رنج و  وس وی را درواپرسید. کوی گذشته بود  دراز که بر
 .سختی راه جویا شد

باید هشیار بود و رخش را از دیوان نهان »کاوس روی به رستم کرد و گفت کی ،آنگاه
دیو را از پای درآورده و به ایرانیان رسیده یو سفید آگاه شود که تهمتن ارژنگداشت. اگر د

باد خواهند داد. تو باید باز تن و تیغ و  های تو را برو رنج دیوان همه انجمن خواهند شد
و دست یاری یزدان بر اه سوی دیو سفید گذاری، مگر به تیر خود را برنج بیفکنی و رو ب

ید اینجا تا جایگاه دیو سفیابی و جان ما را از رنج برهانی که پشت و پناه دیوان اوست. از 
ا و پرخاشجوی آماده نبرد آزمجنگ دیوانِنرّه ،اریگذ کوه گذر باید کرد. در هراز هفت
ا پشت دیوان ر ،اند. تخت دیو سفید در اندرون غاری است. اگر او را تباه کنیایستاده
ام. جان آمده های. سپاه ما درین بند رنج بسیار برده است و من از تیرگی دیدگان بشکسته
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فته اند و پزشگی فرزانه مرا گشمرده ا خون دل و مغز دیو سفیدپزشگان چاره این تیرگی ر
است که چون سه قطره از خون دیو سفید را در چشم بچکانم تیرگی آن یکسر پاک 

  « .خواهد شد

 خوان هفتم: جنگ با دیو سفید

ه دیو کوهی که آنگاه رستم بر رخش نشست و اوالد را نیز با خود برداشت و چون باد رو ب
به  نوردید و سرانجامشتاب دره را که در میان بود بسفید در آن بود گذاشت. هفت کوهی 

ت فدیوان را پاسدار آن دید. به اوالد گسفید رسید. گروهی انبوه از نرّه نزدیک غار دیو
 ای. اکنون بایدرستی رهنمون من بودهده ام و همه جا بتاکنون از تو جز راستی ندیده»
  «ی که راز دست یافتن بر دیو سفید چیست؟یمن بگوه ب

 ،چاره آنست که درنگ کنی تا آفتاب برآید. چون آفتاب برآید و گرم شود»اوالد گفت 
دیوان جز چند تن دیوان پاسبان را بیدار شود و تو ازین همه نرّهخواب بر دیوان چیره می

وی  بر ،آفرین یار تو باشده با دیو سفید درآویزی. اگر جهاننخواهی یافت. آنگاه باید ک
  « .شدپیروز خواهی 

نگاه خواب رفتند. آ یرفت و درنگ کرد تا آفتاب برآمد و دیوان سست شدند و درذرستم پ
شید و ک اوالد را با کمندی استوار بست و خود شمشیر را چون نهنگ بال از نیام بیرون

چپ و راست  ،سر دیوان .آفرین یاد کرد و در میان دیوان افتادچون رعد غرّید و از جهان
نار غار که که ب افتاد و کسی را یارای برابری با او نبود. تا آنخاک می به زخم تیغش بر

را غولی خفته چون کوه پر  دیو سفید رسید. غاری چون دوزخ سیاه دید که سراسر آن
ی چون شیر سفید داشت. رستم چون دیو سفید را یکرده بود. تنی چون شبه سیاه و رو

دیو تاخت.  سویه کشتن وی شتاب نکرد. غرّشی چون پلنگ برکشید و ببه  .خفته یافت
رفت و چنگ گ ی را از کنار خود در ربود و دریفید بیدار شد و برجست و سنگ آسیادیو س

خت س مانند کوهی دمان آهنگ رستم کرد. رستم چون شیر ژیان برآشفت و تیغ برکشید و
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و  ک دست از پیکر دیو را جدا کردی شگفت یک پا و ییبر پیکر دیو کوفت و به نیرو
  .تآلود با رستم درآویخاندام و خوند چون پیل دژم بهم برآمد و بریدهبینداخت. دیو سفی

م زدند و گوشت از تن هشور شد. دور زورمند بر یکدیگر میغار از پیکار دیو و تهمتن پر
گفت که اگر میپیکارگر آغشته شد. رستم در دل خون دو ه کردند. خاک غار بجدا می

دست نخواهد یافت و دیو با خود من  یک امروز ازین نبرد جان بدر ببرم دیگر مرگ بر
گر دی .ی یابمیپای بریده از چنگ این اژدها رها گفت که اگر یک امروز با پوست ومی

ها روان بود. کردند و جوی خون از تنچنان پیکار میس نخواهم نمود. همروی به هیچک
ید را دیو سف ،شیریچنگ زد و چون نرّه خود پیچید وه م دالور برآشفت و بسرانجام رست

درنگ خنجر زمین کوفت و آنگاه بی گردن درآورد و سخت بره از زمین برداشت و ب
 برکشید و پهلوی او را بردرید و جگر او را از سینه بیرون کشید. دیو سفید چون کوهِ

 .خاک افتاد کشته بر ،جانبی

خون بار بیرون آمد و بند از اوالد بگشاد و جگر دیو را بوی سپرد و آنگاه با  رستم از غار
  .سوی جایگاه کاوس نهادنده هم رو ب

شیر، جهان را به زیر تیغ خود ای نره»خیره ماند و گفت  ،اوالد از دلیری و پیروزی رستم
شوی  من نوید دادی که چون پیروزه آوردی و دیوان را پست کردی. یاد داری که ب

 که از پهلوانان من بسپاری؟ اکنون هنگام آنست که پیمان خود را چنانه مازندران را ب
  « .جای آریه درخور است ب

تو خواهم سپرد. اما هنوز کاری دشوار در پیش ه آری، مازندران را سراسر ب»رستم گفت 
اند. باید دیوان جادو پاسبان ویتخت است و هزاران هزار  است. شاه مازندران هنوز بر

را  وزیر آورم و در بند کنم و آنگاه مازندران را به تو واگذارم و ته نخست او را از تخت ب
   « .نیازی دهمبی

 بینا شدن کاووس
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روزی کی به پی راه رستم دوخته بودند تاه کاوس و بزرگان ایران چشم بکی ،سوی از آن
ان یرسید رستم به ظفر باز گشته است. از ایراناز رزم باز آید و آنان را برهاند. تا آنکه مژده 

ه تهمتن آفرین خواندند. رستم ب کنان پیش دویدند و برفغان شادی برآمد و همه ستایش
ای شاه، اکنون هنگام آنست که شادی و رامش کنی که جگرگاه دیو »کاوس گفت کی

  « .سفید را دریدم و جگرش را بیرون کشیدم و نزد تو آوردم

مادری که فرزندی چون تو  آفرین بر»شادی کرد و بر او آفرین خواند و گفت کاوس کی
تو ندیده است. بخت زاد و پدری که دلیری چون تو پدید آورد، که زمانه دالوری چون 

افگنی چون تو فرمانبردار من است. اکنون هنگام تر است که پهلوان شیرمن از همه فرخ
ا رو ام روشن شود و روی تریزی تا مگر دیدهرا در چشم من ب آنست که خون جگر دیو

  « .باز بینم

رتخت س بوکاوس روشن شد. بانگ شادی برخاست. کیوچنان کردند و ناگاه چشمان کاو
عاج برآمد و تاج کیانی را بر سر گذاشت و با بزرگان و نامداران ایران چون طوس و گودرز 

ا دی و رامش نشستند و تا یک هفته بو گیو فریبرز و رهام و گرگین و بهرام و نیو به شا
دن کاوس به گشوفرمان کیه رود و می دمساز بودند. هشتم روز همه آماده پیکار شدند و ب

مازندران دست بردند و تیغ در میان دیوان گذاشتند و تا شامگاه گروهی بسیار از دیوان و 
  .جادوان را برخاک هالک انداختند

جنگد و او را شکست ان میکه چگونه رستم با شاه مازندرفارس داستان را تا آخر خواند 
خواهد که حکومت مازندران را به کاووس میدهد و بنا بر قولی که داده بود از کیمی

 اوالد دهد.

 پر از داد و آگنده از خواسته                                 جهان چون بهشتی شد آراسته
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 تفکر انتقادی

 

 کردند. ها در رابطه با داستان رستم با هم صحبت میبچه ،بعد از ظهرشنبه پنج

 دیدید چه قدر عمرشون دراز بود. روشا گفت:

 قدر قوی بودند.همشون هم چ فاران گفت:

 ولی آدمای خوبی نبودند. فارس گفت:

 ها خیلی بد بودند.دیو روشا گفت:

 خوب نبودند. بقیشون هم خوبِ فارس گفت:
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ه سام که اینقدر پهلوان بزرگی بود کردم. مثالداشتم به همین فکر می منم باران گفت:
 ؟چه جوری دلش اومد که بچش رو تو بیابون رها کنه چون که موهاش سفیده

یا خود رستم. چرا وقتی اون مرده ناراحت شده بود که رستم رفته تو  فارس گفت:
 ؟کنهطرف رو می، گوش خواهی کنهبیرون و یا عذر کشتزارش به جای اینکه بره

د و فر وکاووس که شاه بکی ومد. مثالاآره خیلی چیزا بود که به هم نمی فاران گفت:
 ه؟ یا همین رستمی ککشهرو میههم کنه به مازندرانایزدی داشت الکی حمله می

خواد یوقتی مکه بوده مرد نوکنه بعد اینقدر جومی رو الکی گوش اون کشاورز بیچاره
 کنه.کنه و تو خواب بهش حمله نمیبینه خوابه اول بیدارش میبجنگه میبا دیو سفید 

 مهراب هم یه جا به سرلشگرهای افراسیاب دروغ گفت. روشا:

 شاید مفهوم خوب و بد بودن فرق کرده. فاران گفت:

 گناهی رو آزار دادن همیشه بده.نمیشه که. دروغ همیشه بده. آدم بی باران گفت:

  م اینا بدن ولی شاید چه جوری بگم. شاید تو شرایطی اشکال نداشته.دونمی فاران گفت:

 شه کهنمی -

کنیم جنگ چیز بدیه و خوب جنگاور بودن هم چیز االن ما فکر می چرا. مثال -
خوب و جالبی نیست. ولی اگر در یک زمانی جنگ در راه یک هدف خوب مثل 

 اشکال نداشته که دروغیارزشی بوده اونوقت البد باو اینا کار پاسداری از وطن 
 تر.هم گفته بشه برای یک هدف بزرگ

 خوشمون نمیاد. گی که ما با فکر االنمون از کارهای رستم یعنی می فارس گفت:
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و گه که تکس نمیهم کسی رو زدن کار بدیه ولی هیچ االن فاران گفت: ببین مثال
یروزی ، پوقتی جنگه ردی. اینم همینه شاید.مسابقه کاراته حریف رو بزنی کار بدی ک

 مهمه.

شه یه جا خوب باشه یه جا بد. اگر زدن کار بدیه که هست بده. نمی ،روشا گفت: کار بد
 پس مسابقه کارته هم که توش مجبوری دیگری رو بزنی بده.

 کنند.ها هم اشتباه میهم اسطوره خواسته بگه حتا قهرمانشاید  باران گفت:

ی ها همهی انسانهمه کنند و اصالهم اشتباه می هاهم این که قهرمان فاران گفت:
 .کارهاشون درست نیست و اینکه همون حرفایی که آقای دماوندی گفته بود

 چی؟ -

یشتر از عقل منطقیمون استفاده ما در طول زمان که تمدن رو پیشرفت دادیم ب -
 تر بریم عقل خزندمون کارایی بیشتری داشته.کنیم و هر چه به قبلمی

که ما در طول تاریخ یاد گرفتیم که از عقل منطقی  اگر اینجوریه ولی خوب -
 .کنمر نمیمن که فک االن باید جنگ کمتر باشه . کمتره؟ ،بیشتر استفاده کنیم

د چون شه فهمیبه نظرم نمیشه فهمید که کمتره یا بیشتره؟ چه جوری می فارس گفت:
دنیا  د و ارتباط بین کلها کمتر بودنآدم ،ها تو قدیماون موقعشرایط خیلی فرق کرده. که 

جنگ جهانی نداشتیم. االن  تر بودند. مثالها هم کوچیکجنگ اهم نبوده. خوب حتم
ی و توران یا دو تا کشور نیست. همهها فقط بین ایران جنگ جنگ جهانی به وجود میاد.

 شن.کشورها درگیر یک جنگ می

 خوب درست. ولی چه ربطی داشت؟ -
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تونیم بفهمیم که جنگ بیشتر شده یا کمتر. شاید اگر که ما نمیمنظورم اینه  -
های قدیمی تو شرایط و امکانات االن بودند جنگ هم بیشتر از اینی مردم با فکر

 که االن هست بود.

شه اینجوری فکر کرد. شرایط و امکانات االن هم به خاطر تغییر آخه نمیباران گفت: 
ها پیشرفت کردند که تونستن اختراع داشته باشن و ارتباطات آدم هاست.تفکر آدم

 زیاد بشه. 

  .شهآره . نمی -

کنم که اگر ن هم خیلی جنگ زیاده و من فکر میولی هر چی که هست اال -
 شه.آینده آدما خیلی وحشتناک می ،جلوش گرفته نشه

 آقای دماوندی هم همچین نظری داشت. -

چرا اینقدر به پادشاه احترام  فهمم هم این بود کهیه چیز دیگه که من نمی فاران گفت:
 ذاشتند.می

 خوب چون شاه بوده. روشا گفت:

کرده به حرفش میوقتی پادشاه داشته اشتباه  شاه بودن که بودن. چرا خوب -
 ؟دادندگوش می

د. اومنظمی به وجود میاونوقت بی ،دادندشاید اگر به حرفش گوش نمی باران گفت:
  خواست بکنه.کاری دلش می کی هرشه که هر نمی

ر کاووس و اینا تو مازندران گیشد که کینظمی از این بیشتر میخوب بی فارس گفت:
 کردند؟
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ون بهتر شد. مثل وقتی ها هم به حرف شاه گوش دادن وضعشخوب خیلی وقت -
 قباد رو اوردند شاه کردند.که رفتن کی

تر بود شاه ود زال که از همه قویچرا خ قباد رو شاه کردند.راستی چرا کی روشا گفت:
عاقلی نبود. خودش اووس رو نجات بده. اون که شاه کچرا رستم رفت کی نشد. یا اصال

  .شد اصالشاه می

پهلوان بودند و یکی از ایزدی داشت. اینا جهان فرآخه باید یکی بود که فارس گفت: 
شد که خودشون شاه نمی .ندشاه رو اجرا کن هایشون این بود که دستورصفات اصلی

 بشن.

. رفتن سراغ هاش شاه نشدندذر بود فکر کنم وقتی مرد چرا بچهاونجا که نو -
 قباد؟کی

 ،شهمی ها عوضپسرش گرشاسب. بعدش سلسه پیشدادی رفتن سراغ زو. بعد باران گفت:
 قباد.رن سراغ کیها که میشه کیانیمی

 شه؟خوب چرا اینجوری می -

فت چین چیزی گیه هم .نوشته بود و هم اینکه از بابا پرسیدم هم تو این متنه -
اغ رن سرو میفر پادشاهی ندارند  ،های نوذربیند که  بچهکه بزرگان ایران می
 .هباز همین اتفاق میوفت .میرهبوده. بعد هم که پسر زو می نزو که از نسل فریدو

 قباد که اونم از نسل فریدون بوده. فرسته دنبال کیرستم رو می ،زال

 اونم از نسل فریدون بوده؟ -

ود بعد رفتم سرچ کردم اینکه تور و سلم ب .تر بابا بهم گفتآره تازه یه چیز باحال -
 ..گه از نیاکان پشنگ بابای افراسیاب بودند.داستان می نکه تو ای

 خوب -

 اون دوتا هم پسرای فریدون بودند.  -
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دا آن را از اینترنت پینامه بود. اورد که درش یک چیزی شبیه شجرهذ بعد باران یک کاغ
 کرده بود و پرینت کرده بود.
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 بعد باران توضیح داد که:

و ایرج  دهای شهرنازنارنواز و شهرناز. سلم و تور بچه نگاه کنید فریدون دو تا زن داشته.
که از نیاکان منوچهر بوده از ارنواز. اونجوری که بابا گفت فریدون به هر کدومشون 

و تور به ایرج حسادت  ده. سلمده و ایران رو به ایرج میییک قسمتی رو مپادشاهی 
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 کشه وی ایرج بوده سلم و تور رو میمنوچهر که نوه ا،کشن. بعدکنن و اون رو میمی
 ی همین داستانها که خوندیم ادامهگیره. و این داستان جنگیمرو انتقام پدر بزرگش 

 هست.

 موضوع انتقام هم برای من عجیب بود. این  فارس گفت:

 چیش عجیب بود؟ روشا پرسید:

اینکه انتقام گرفتن چه سودی داره؟ مگه اون کار بدی که طرف کرده جبران  -
اونوقت  ،این که باران تعریف کرد منوچهر رفته تور و سلم رو کشته شه. مثالمی

 مگه ایرج زنده شده؟

 .. در ضمن ایران رو هم پس گرفتهخوب عدالت رو برقرار کرده فاران گفت:

 برقرار خواد خودش عدالت رو شه که اینجوری هر کی از هر کی ناراحته مینمی -
 کنه.

و قاضی و وکیل و پلیس که نبوده. همین جوری  خوب اون موقع که دادگاه باران گفت:
 کنه.ون یه نظمی داریم و اونو خراب میبوده رسم و رسوم. انتقام تو دنیای ما بده چ

خودش جای قاضی هم یعنی  ،که این منوچهر خودش پادشاه بوده روشا گفت: تازه
 بوده خوب.

 داشتم.به هر حال که خیلی خشن بود داستان. من خیلی جاهاش رو دوست ن -

اون هفت وادی که از اون کتابه شد به اینکه رستم باید از هفت خان رد می روشا گفت:
 گفتید ربط داره؟می
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ها لی خوبی بود و سریع در قسمت سوالکس نظری نداشت ولی سوال خیها هیچبچه
سوال دیگری هم که فارس داشت در رابطه با اینکه چرا به مازندران را سرزمین  نوشتند.

ه تا آن کرا تم ای از داستان رسبعد هم خالصه نوشتند. هادیوان گفتند را در قسمت سوال
 شتند:ون موقع خوانده بودند 

و خداوند فرزندی به او عطا کرد  دفرزندی نداشت و دعا و نیایش کر ،پهلوان ایرانی ،سام
د. ها کربیابان رنگ دانست و بچه را در نکه زیبارو بود ولی موی سفید داشت. سام این را 

 ی. سام بعدها خوابی دید و از کردههای خود بزرگ کردسیمرغ بچه را دید و کنار جوجه
فت که اسمش زال بود و او را با خود به زابل رخود پشیمان شد و به دنبال فرزندش 

برگرداند. زال همچون پدرش قوی بود و پهلوان شد. او با دختر مهراب کابلی که رودابه 
ر قوی و درشت که نامش رستم فرزندی به دنیا آمد بسیا . از این ازدواجردکواج بود ازد

و دژی غیر قابل تسخیر را فتح کرد و بعد هم در  فتبود. رستم در جوانی به ماموریتی ر
ها همراه پدرش بود و افراسیاب و تورانیان را از ایران دور کردند. در دوران صلح جنگ

ور شود. رستم به دسترود و آنجا گرفتار میندران میتح مازاووس شاه ایران برای فکیک
را  کند و دیو سپیدکاووس را آزاد میکی .شودال از راهی سخت از هفت خان رد میز

 برد.کشد و شاه مازندران را از بین میمی

 ترتیب پادشاهان ایران نیز را تا آنجا اینگونه نوشتند:

 قبادکی  - گرشاسب -  زو – نوذر – منوچهر – ایرج –ون دریف – ضحاک –جمشید 
 کاووسکی –

 ها دورشبچه ،وقتی عمو حمید به خانه آمد فارس تندیس سیمرغ را با خودش آورده بود.
 در کدام حرفی زندنو ه جمع شدند و شروع کردند از داستان رستم برایش تعریف کردن

ه بودند و ب عمیق داستان را خواندهها اینقدر بچه هک اره بحث کردند. حمید از اینو دوب
 دندپرسیشان را میهایها از او سوالکردند به وجد آمده بود. بچهصورت انتقادی بحث می
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ها های بچهنداشت. فقط تنها چیزی که به حرف هااما او هم جوابی قطعی برای سوال
 در رابطه با جنگ بود: ،اضافه کرد

با پیشرفت در تکنولوژی با هم  هاآدم االن جنگ ابعاد بزرگتری پیدا کرده. -
مردم  بین تمام ها اقتصادی شده و نه فقط بین کشورها بلکهجنگند. جنگمی

 .جنگ هست

ها کردیم چرا جنگها که باید پیشرفت می، چرا اینجوری شده. ما آدمعمو فارس پرسید:
 کمتر نشده.

شده.  شترمشکالت بیخوب از خیلی نظرها پیشرفت کردیم اما به نظر من که  -
شه و دنیا مدلی شده که انگار ها از پولدارها بیشتر میاالن هر روز فاصله فقیر

 تمام منافع باید به پولدارها برسه.

 شه. خوب این همه کارای خیریه هم که انجام می فاران پرسید:

ولی اگر همشون هم نیت سالم هم انجام بشه چون ساختار اونا کارای خوبیه  -
 تونه در دنیا ایجاد کنه.رابه خیلی تغییری نمیدنیا خ

حمید جان. هر کار  ،نه اینطور هم نیست داد و گفت:ها گوش میفرزانه از دور به صحبت
ا رو تغییر دنی ،کوچیکمیدی نپاش. همین کارای کوچیکاخوبی تاثیر داره و اینقدر بذر نا

 ده. می

تر و رانهگه امیدواوری که مامانتون میالبته که فکر کنم اینج حمید لبخندی زد و گفت:
 بهتر باشه.

ها با این همه پیشرفت نتونستن از فهمم که چرا انسانولی من هنوز نمی فارس پرسید:
 مقدار رنج و غم کم کنند.
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 بعضیا معتقدند که همین پیشرفت باعث شده که درد و غم بیشتر بشه. -

 تر کنه.راحتکه باید زندگی رو چه جوری؟ پیشرفت  باران گفت:

 خیلیا مثل آقای ماتسوشیتا معتقدند که.... مثال -

 کی؟  روشا گفت:

ه که گفتماتسوشیتا یک مدیر و کارآفرین خیلی موفق ژاپنی بوده. اون می -
خیلی سرعتش بیشتر از  ،پیشرفت مادی که انسان در این چند قرن داشته

 پیشرفت معنوی بوده. 

 ای مادی و تکنولوژی همراه با مثالهیشرفتچه جالب. یعنی اگر این پ فاران گفت:
 شه.باعث بدبختی میخودش  ،اخالقیات نباشه

ل اسنوبل مخترع دینامیت را از خیلی  فارس در ذهنش داستان نوبل مرور شد. داستان
فارس تندیس سیمرغ را آورد. فارس در رابطه با  ،هادانست. بعد از این صحبتقبل می

لمه یلدا رند و کتخوابی که دیده بود حرفی نزد ولی گفت که این چند نشانه کمی بزرگ
طور لب آمد و متعجب بودند که فارس چها برایشان این موضوع جابچه سازند.را می

تا تندیس را  حمید از فارس خواستتر هستند. ها بزرگفهمیده است که این عالمت
 امانت بگیرد و فارس هم قبول کرد.

 

 

 ماموریت آرش
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ی دایی اردالن برای فارس مایه یی اردالن رسیده بود. رسیدن نامهاز داای دوباره نامه
خوشحالی بود ولی از طرفی هم به این معنی بود که او هنوز در مسافرت است و به تهران 

 برنگشته است.

با من یار نبود که شما را از نزدیک ببینم. امیدوارم فارس گرامی، بخت همچنان 
ش از هر چیز دوست دانم که بینامه را در آرامش و سالمت بخوانی. می که این

 وار از پیشقهرمانی بود که اسطورهپدرت بدانی. آرش عزیز ما  یداری که درباره
دوستانم را به شما خواهم فرد دیگری از می ابتدااز او خواهی شنید. اما  ما رفت.

 وسیله از ماموریت آرش آگاهی یابی.  معرفی کنم تا بدین

 فریدون فردی فریدون فرخزاد. دوست عزیزی داشتم به نام فریدون. ،در جوانی
و با پشتکار بود. او تحصیالتش را در آلمان سپری  ذوق، خالق، هنرمندخوش

 ،هابود. در تمام این سال دست یافته های ادبی بزرگیه موفقیتجا ب کرد و در آن
. بالیدموستی چون او به خودم میکردیم و من از داشتن دنگاری میبا هم نامه

ر برای عضویت د ،وقتی تحصیالتش در رشته حقوق در آلمان به پایان رسید
بیاید.  ست به ایرانیباانجمن فراخوانده شد و بنابر مسئولیت مهمی که داشت می

ت که او در آلمان پنداشبه ایران موافق نبود و می خواهرش فروغ با آمدنش
داشت. شاید اینگونه بود ولی او از مسئولیت فریدون و زندگی بهتری می

ین، کنی فارس نازندلبستگی او به انجمن سیمرغ آگاهی نداشت. اشتباه نمی
دانم که مادرت ود. میی قرن ما بریدون برادر فروغ فرخزاد شاعر پرآوازهف

سرود و او هم زیبا فریدون هم شعر میزیبایی را از فروغ از بر دارد. شعرهای 
نده معجون پارشا بود. مامهم او در انجمن محافظت از باقی سرود. مسئولیتمی

ی ارزشمندی بود. نه تنها از نظر مادی بلکه نیروی معنوی به پارشا ماده
گو تانجام آن گفخصوصی در خود داشت. سالیان درازی بود که انجمن بر سر سر

ده نرسی ،ای که مورد قبول همگان باشدکرد ولی چون هیچ وقت به نتیجهمی
تی مسئولیگذاشتند. عتمادترین فرد انجمن به امانت میبود آن را در نزد مورد ا
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ت ود که بدان دسبسیار سخت و سنگین. چرا که دشمنان انجمن تنها کافی ب
ناپذیری به انجمن و دنیای ماورایی جبران سیبتوانستند آیابند و آنگاه می

  .رسانندب

پرداخت. او که از مخالفین فریدون به غیر از هنر به کارهای سیاسی هم می
ای گرفتار شد. از طرفی یران بود در میان جریانات پیچیدهسرسخت انقالب ا

 های مختلفی برای به دستهای گروهش با انقالب و از طرفی هم فعالیتمخالفت
عاقبت  .او کماکان محافظ پارشا بودپارشا سبب شد که ایران را ترک کند. آوردن 
اش هشکنج شکل به بدترین سال بعد دشمنان انجمن به او رسیدند و ۰۰حدود 

دادند و به دنبال پارشا بودند. فریدون تا آخرین لحظه مقاومت کرد و محل پارشا 
سال طول کشید تا انجمن بفهمد که فریدون پارشا را  بیستها نگفت. آن به ار

 گونه برای یافتن پارشا ازهایی معمافقط سرنخ فریدونکجا مخفی کرده است. 
انجمن هرگز مکان پارشا را  ،خودش به جا گذاشته بود. بدون نبوغ آرش

انجمن یکپارچه تصمیم گرفت تا با پارشا چه  ،هاافت. عاقبت پس از قرنینمی
ای اش جگشت و در جایگاه حقیقیمیازارشا باید به دنیای ماورایی بکند. پ

وجود داشت و آن این بود که یک نفر  مهمتنها یک راه برای این رفت. گمی
تمام آن را بنوشد و در دنیای ماورایی ماموریتش را به انتها برساند. کاری که 

 شد.از دست دادن جان آن فرد تمام می به گمانبی

ری  هیچ کس دیگای که آرش به چه ماموریتی رفت. پندارم که کنون پی بردهمی
آرش پارشا را یافت و تمامی شجاعت و توانمندی آرش را برای انجام آن نداشت. 

 نیای ماوراییآن را تا آخرین جرعه نوشید، بدنش تاب نیاورد و روحش دیگر از د
ماموریت تفاوتی در هم پنداشت که بعد از انجام این باز نگشت. انجمن می

انجمن  سنگی نیروهای نیک و شر به وجود آید ولی اینگونه نشد. شاید
ای داشته است ولی به هر ترتیب دیگر نگران دستیابی داشت بیهودهچشم
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همکارانم در انجمن  دیگر هرچند که من هنوز همچون دشمنان به پارشا نیست.
 خیال آسوده ندارم. 

افتاد که از پدرش دیده بود. دلش هری ریخت. فکر کرد که  یهایفارس به یاد خواب
ی به مشکل ماموریتش مورد نیست. شاید آرش در انجامبیشاید نگرانی دایی اردالن 

ه هایش را ببه کمک داشته باشد چی؟ باید خواباگر احتیاج  ،هابرخورده باشد. آن خواب
پرسیده بود. شاید او هم  زش چیزیگفت. بابا مهربان هم در مورد خواب ادایی اردالن می

اید نگران بود ولی بدانست. ولی دوست داشت به دایی اردالن حرفش را بگوید. چیزی می
 را خواند: نامهی ادامهکرد. صبر می

ستم را به خوبی دیدار ما به زودی دست خواهد داد. امید دارم تا آن زمان ر
نبرد  دانم داستانای. نمیآشنا شدهاو دانم تا کنون چه قدر با شناخته باشی. نمی

 هاست.داستان ای یا نه. این داستانِرستم و اسفندیار را خوانده

 به زودی به دیدنت خواهم آمد.

 نوشت:پی

برد دو انسان نیست، ن نبرد نیکی و بدی ،نبرد رستم و اسفندیاراین بار این نبرد،  
نماینده مردم است و جوهر پهلوانی  که یکی ،نهاد است. دو انسانپاک و روشن

دارد. یکی از آیین  ایزدی فردارد و دیگری که نماینده دین و دولت است، و 
و هر دو با تمام  دهد.کند و دیگری دین جدید را ترویج میقدیم دفاع می

پوست و عصب و استخوان ساخته  از گوشت و ،جواهری که در وجودشان دارند
ها در زمانی از گذارند. آنند و قدم در راه نادرست میکناند و اشتباه میشده

ن دو ای بدخواهر و شاید هم بهتر بگویم خواستهرسند که تقدیروزگار به هم می
رستم یا باید با اسفندیار  دهند. یا مرگ و یا ننگ.راه را پیش رویشان قرار می

شاه برود. باستشگبسته به پیش دست ،رد و یا با ننگمیتن بجنگد و برویین
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ن شتکهم ننگی ابدی برایش به همراه خواهد داشت. اسفندیار کشتن  تیح
ای که قهرمان ایرانیان است. پهلوان است. شاهزادهای که جهانهشاهزاد

که کمتر از رستم به این مرز و بوم خدمت نکرده است و حال برای ی اسفندیار
شتن کنزد پدر ببرد.  رسیدن به تخت پادشاهی باید رستم را دست در بند به

رای باسفندیار تن نه تنها آسان نیست حتا غم از دست دادن روییناسفندیار 
 رستم جانکاه خواهد بود.

 یک آن از موضوع ماموریت آرش به داستان رستم رفته بود. .فارس کمی گیج شده بود
دید چه برود؟ دین ج بسته به پیش اوکجا آمده بود؟ رستم چرا باید دستشاه از گشتاسب

کرد. پیدا بوده؟ ولی هرچه بود کمی فکرش را از ماموریت آرش جدا کرد و کمی آرامش 
 سبه فاران زنگ زد و جریان نامه جدید دایی اردالن را گفت. فردای آن روز فاران از فار

شان برود. قرار شده بود که حمید متنی برای داستان دعوت کرده بود که غروب به خانه
  گوید.ها بداند به آنر چه در رابطه با داستان رستم میها بدهد و هم و اسفندیار به آنرست

ها با آمدن فارس از وقتی فارس به خانه فاران رسید، عمو حمید آمده بود. بچه ،غروب
ی دایی اردالن را بازگو کند. و منتظر شدند که فارس مطالب نامهاتاقشان بیرون آمدند 

اینکه ماجرای فریدون فرخزاد و ماموریت پدرش برایشان تعریف کرد در فارس بعد از 
 رابطه با داستان رستم و اسفندیار از عمو حمید سوال پرسید. حمید جواب داد:

 ی ایرانی پسر گشتاسب بود. گشتاسب که پادشاهی...اسفندیار شاهزاده -

ر گشتاسب کیه؟ پسکاووس که پادشاه بود بابا. کی روشا وسط حرف پدرش پرسید:
 کاووسه؟کی

به  کاووس پسری داستدونم براتون بگم. کیرید تا اونجایی که میا. پس بزنه -
 نام سیاوش.
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 گناهه؟ و از آتیش رد شد و ثابت شد که بیهمونی که بهش تهمت زدند  فاران پرسید:

 رش یافته بود به جنگدر نزد رستم پروکه بله همون. بعد از اون اتفاق سیاوش  -
کند. شود و رستم هم اورا همراهی می. او سپهساالر جنگ میرودفراسیاب میا

دهد و صد گروگان به فراسیاب پیشنهاد صلح میا ،های فراوانبعد از پیروزی
و  رودکاووس میرستم برای تعیین تکلیف به پیش کیدهد. سیاوش می

 بکشند. سیاوش را هادهد که صلح را نپذیرند و گروگانکاووس دستور میکی
 ها را پسکند و گروگاناجرای دستور سرپیچی می جو بوده ازکه فردی صلح

با دختر  یکند و حترود و در آنجا زندگی میدهد و خودش به توران میمی
 .کندافراسیاب ازدواج می

کاووس اعتراضی حرف کی طور رستم و زال اون موقع بهچ ؟چطور ممکنه باران پرسید:
رفت و اون همه گرفتاری پیش اومد و بعد خود رستم نجاتش داد. مازندران  هنکردند و ب

 مگه نباید همیشه حرف پادشاه رو گوش داد؟

 ای هم داشته و باز هم رستم بهش کمک کرده.کاووس اشتباهات دیگهتازه کی -

وش . سیاندکردل باید یه پادشاه دیگه انتخاب میزا و اون موقع هم رستم فاران گفت:
 .درستی کردهکار 

 شه که.مگه الکیه؟ نمیباران گفت: 

 قباد.های نوذر فر ایزدی ندارند رستم رو فرستاد دنبال کیمگه زال نگفت که بچه -
پادشاهی نداره یکی دیگرو شاه  کاووس فرگفتند که این کیهم می نخوب اال

 کردند.می
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سته کاووس شاه بوده و سرجاش هم محکم نششه همینجوری. االن کینمی -
ریخته. کردند خیلی همه چیز به هم میا میبوده. اگر زال و رستم پادشاه رو کله پ

 کرده. هم از اون طرف به ایران حمله می افراسیاب

 شده.ذاشتند شاید اوضاع بهتر هم میروشا گفت: اگر پادشاه خوبی می

 .کننکاووس هم بیکار ننشسته بوده که از پادشاهی برکنارش باران گفت: کی

دایی اردالن تو نامش نوشته بود که رستم نماد و نماینده مردمه. پس شاید  فارس گفت:
مردم باشه. اون موقع گه که غیر از فر ایزدی پادشاه باید مورد نظر اسطوره داره اینو می

 گه.پهلوان بوده انگاری که داره نظر مردم رو میکه زال جهان

من آخر نفهمیدم که این فر ایزدی چیه. خوب  :دسیای سکوت شد. بعد روشا پرچند لحظه
 رسه.یه پادشاه که دو تا بچه داشته باشه فر به کدومشون می

هنر کشورداری هم مهم هست.  .فر ایزدی فقط به خاطر خون شاهی نیست حمید گفت:
 شه و رستم خیلی ناراحتگم. سیاوش در توران کشته میاالن تو ادامه یه مثالش رو می

که در مرگ  رو کنه و همه کسانیواهی سیاوش قیام میخو به خونشه عصبانی میو 
 کشه. می ،سیاوش مقصر بودند

 کشند. جه بد. چه جوری؟ااا. سیاوش رو می باران گفت:

 هایترین چهرهببخونید داستان سیاوش رو خودتون. سیاوش یکی از محبو -
سوگ سیاوش ایران مراسم  شاهنامه است. هنوز هم تو بعضی از شهرها و دهات

 کنند. رو برگزار می

 شه؟ کجا؟زار میگها برشون رو بریم. کییشه یکچه جالب. می فاران گفت:
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 شه تحقیق کرد و یک روزی رفت. دونم. ولی میمن دقیق نمی -

 ؟اگی لطفبابا بقیه داستان رو می روشا گفت:

وس کاوسودابه همسر کی یکنه و حتقیام میخواهی سیاوش آره. رستم به خون -
 کشه.کاووس میرو هم جلوی چشم کی

 کشه. بعد پادشاه بهش کاری نداشته؟زن پادشاه رو می فارس گفت:

 تونسه بگه.هر چی داشته از رستم بوده. چی میکاووس خوب خود کی باران گفت:

بوده. پس اگر  کاووس هر چی داشته از رستمگی. کیفاران گفت: نگاه خودت هم می
 ته.کاووس قدرتی نداشتونستن. کیکاووس رو بردارن میخواستن که کیرستم و زال می

 دونم.باران: چه می

 کاووس نبوده اون موقع.روشا گفت: شاید کسی بهتر از کی

برخی  .بین پهلوانان دو نظر وجود داشت ،کاووسبعد از مرگ کی حمید ادامه داد: 
تند که فریبرز گفالیق پادشاهی است و برخی دیگه میسر سیاوش گفتند که کیخسرو پمی

شود هر کدام از این دو توانستند دژ بهمن در اردبیل که مقر کاووس. قرار میکیپسر 
کی از شود و یو در این رقابت کیخسرو برنده می دیوان بوده رو بشکنند اون پادشاه شود

 شود. رین دوران پادشاهی ایران شروع میتطالیی

ی های مردمند یعنها همون نمایندهفته. اگر پهلوانااینجا هم همون اتفاق می فارس گفت:
اینکه مردم یه عده دوست داشتند فریبرز شاه بشه و یه عده هم دوست داشتند کیخسرو. 

 هر دو هم خون پادشاهی داشتند.
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ادشاه، از نسل پدو  پس سومین خصوصیت اینجا به کار میاد اونم هنر . هر فاران گفت:
 شه.هر دو رو مردم دوست دارند ولی اون که کاربلدتره شاه می

گن که  می ی یعنی داشتن این سه تا؟ چون مثالایزد فرشه گفت که بابا می باران گفت:
ها بود. خیلی هم در اداره امور ز دست داد. اون که از نسل پادشاهایزدی رو ا فرجمشید 

از  ایزدی رو فرمردم دیگه دوستش نداشتند. واسه همین هم کاربلد و هنرمند بود ولی 
 دست داد و ضحاک بهش پیروز شد.

 شه اینجوری هم فکر کرد به نظرم.می حمید گفت:

شه لد بااینکه باید بو من اینکه پادشاه رو باید مردم دوست داشته باشند رو  فارس گفت:
نسل شاهان باشه؟ چه لزومی  باید ازفهمم ولی چرا چه جوری کشور رو اداره کنه می

 داره؟

 خوب پس از نسل کی باشه؟ روشا گفت:

 هرکی؟ -

هور جمشد مثل االن که مردم رئیسشد پادشاهی. میقت که نمیخوب اونو فاران گفت:
 کنن.انتخاب می

 خوب اینجوری خیلی بهتره که. فارس گفت:

اط بده دارند، وسایل ارتانون نوشته ششه همچین کاری کرد که آدما قاالن می باران گفت:
شده که. تازه به نظر من همین خونن. قدیما نمیرسانی دارند، مردم همه درس میو اطالع

 وده خودش خیلی برای اون موقع گه تو انتخاب شاه نظر مردم مهم بکه اسطوره می
 پیشرفته بوده.
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ستم سیمنم موافقم و در ضمن اینکه همین االنش هم کسایی هستن که  حمید گفت:
جمهورها چون گن که رئیسمثال می پادشاهی رو دوست دارند و دالیلی هم براش دارند.

قط د و فکننمدت تالش نمیر هستند خیلی برای کارهای طوالنیی کوتاهی زمامدادوره
 سه ولی اگر شاهی فر ایزدیکنن که در مدت زمامداری خودشون به نتیجه برکارهایی می

 ه.تونه کارهای بزرگتری برای یک کشور بکنمی ،نصاف داشته باشهاشه و عدل و اداشته ب

 ین گشتاسب و اسفندیار کجا بودند؟بابا. ا روشا گفت:

کیخسرو شصت سال سلطنت کرد و در آن دوران تورانیان را با کمک رستم و  -
ه گیری کرد و برای عبادت بر شکست داد و بعد از سلطنت کنارهپهلوانان دیگ

نده است و همره با سیوشانت بر معتقدند که کیخسرو هنوز زکوه رفت. برخی 
 گردد.می

 شه که یه آدم این همه وقت زنده باشه که.نمی -

روشا جون. خیلی از چیزایی که تو اسطوره خوندیم نشدنی بود. اینم مثل  باران گفت:
 .همونا. یه منظور یا مفهومی داره دیگه

 آها -

 و در کنهی پهلوانان رو جمع میهمه ،گیریکنارهکیخسرو قبل از  عمو حمید ادامه داد:
کنه. زال و رستم از این کاووس رو جانشین خودش میاون جمع لهراسب برادرزاده کی

ست رو خیلی دوخسرو راسب رو قبول نداشتند ولی چون کیشن و لهتصمیم ناراحت می
تم دیگر رس ،به بعدکنند. ولی از اون زمان بوده مخالفتی نمیداشتند و پادشاه خوبی می

شود. لهراسب و روابط خیلی سرد می کنهها و مشکالت کمک نمیبه پادشاه در جنگ
پسری داشت به نام گشتاسب که دوست داشت زودتر شاه بشود و چون لهراسب قبول 

آنجا با دختر قیصر روم ازدواج کرد و در طی  .کرد از ایران فرار کرد و به روم رفتنمی
به  رو از لهراسب گرفت. گشتاسبپادشاهی  اتونید بخونید بعددتون میخوفاقاتی که تا
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شت هم برای ترویج دینش بسیار کمک کرد. برای همین گشتاسبی که در شاهنامه دزر
 هاست.شتی یکی از بهترین پادشاهدتون زردر م ،پادشاه خوبی نیست

 گه؟یعنی یکیشون دروغ می فاران گفت:

وت اتفکنند. ولی همین اویه به موضوع نگاه میشاید هر کدوم دارند از یک ز -
دیدگاه موضوع جالبیه. گرشاسب پسری به نام اسفندیار داشت . او هم پهلوان 

شت در آبی شسته شده بود که دهم سپهساالر. در نوزادی توسط زر بود، و
 .تن شده بودرویین

 تن.ویینر دایی اردالن هم گفته بود افراسیابِ ینامه تن یعنی چی؟ تورویین فارس پرسید:

 ذیره.ناپای بهش کارساز نیست و شکستیعنی هیچ تیر و شمشیر و ضربه -

 تونه شکستش بده؟پس رستم هم نمی روشا گفت:

خان ها کرده بود. هفتنیوها پهلوخونید. اسفندیار در جنگحاال خودتون می -
گن یا دین بهی بهش میشت دن زرو گذشته بود و برای گسترش دیاسفندیار ر

 خیلی کارها کرده بود. 

 ان داشته.خا. اسفندیار هم هفت -

هم مثل پدرش دوست داشت که زودتر  اوجوان بود و بسیار محبوب. اسفندیار  -
بود  منتظر ،گشتهر دفعه وقتی از یک پیروزی برمیو  از مرگ پدرش شاه بشه

ورد. آخرین آای میرو واگذار کنه ولی هر بار بهانه که پدرش بهش تاج و تخت
 ،یاریبسته به پایتخت باگر رستم رو دست گه  کهگرشاسب به اسفدیار می ،بار

 دم.من تخت پادشاهی رو بهت می

 چه بدجنس بوده. چی کار به کار رستم داشته. باران گفت:
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ده از دست شستم پیروز میخیلی زیرک بوده و البته بدجنس. اینجوری اگر ر فاران گفت:
خوب  ،دشپیروز می سفندیارمونده. اگر هم اکرده و خودش شاه مینجات پیدا می اسفندیار

گرفته و بعد هم دوباره یه م نداشته اینجوری حال رستم رو میدل خوشی که از رست
 ورده.آمی اسفندیارای واسه بهانه

د بیاره. ر بنکنه که بره و رستم رو دست دقبول می سفندیارا ...  .ادقیق عمو حمید گفت:
گه این کار رو نکن. تو االن هم بهش می ،ر قیصر روم بودهتمادرش کتایون که دخ

در  نیست با رستمسپهساالری هم خزینه در دست تو هست. شاه اصلی تو هستی الزم 
به  ردیاسفنست دارم شاه باشم. خالصه اگه دلم رو نشکن. من دومی سفندیاربیوفتی. ا
برای پیغام  با لباس فاخر و نشانی از خاندان پادشاهی ره و پسرش بهمن روزابل می

 سفندیارگه ابینه با خودش می. بهمن وقتی رستم رو میفرستهساندن به پیش رستم میر
از باالی کوه به سمت رستم پرت از پس رستم بر نمیاد و واسه همین سنگی بزرگ 

 گیره. ای جلوی سنگ رو میاشاره ه رستم بهککنه تا بکشدش می

 .بهمن هم مثل بابابزرگش بدجنس بوده باران گفت:

اه گن ششه میها که شاه میکنم. هر چند که بعدآره . منم همینجوری فکر می -
کنه و بینه و ازش به گرمی پذیرایی میخالصه رستم بهمن رو میخوبی بوده... 

گه که من حاضرم به فرمان شاه هر شنوه و در جواب میپیغام اسفندیار رو می
هایم ی این همه سال به خاطر پیروزیچه دارم از طال و جواهراتی که در ط

 دهم.بند نمیدرگرفتم به شاه بدهم ولی دست

 تر بوده.ی اون چیزایی که داشته براش مهمیعنی آزادیش از همه فاران گفت:

تم و اسفندیار هم با هم خود رس یبره. حتبعد بهمن جواب رو برای پدرش می -
زارند. چون رستم که اسفندیار رو کنند. هر دو خیلی به هم احترام میدیدار می

دوست داشته هم آدم خوب و دلیری بوده و هم پسر شاه و اینکه اسفندیار هم 
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 . رستمذاشتهی کارهای خوبی که کرده بوده احترام میبه رستم به خاطر همه
گه که پادشاه دستور داده می اسفندیارکنه و دعوت میاش رو به خانه اسفندیار

ر کنم. تو هم بیا دستورا اجرا میو من فقط دستور پادشاه  را در بند ببرم تا تو
گ شه ننپادشاه رو اجرا کن و از بندی که دستور پادشاه به دستت بسته می

 نداشته باش. 

د. کردنحرف شاه اطاعت میو زال همیشه از گه دیگه. رستم خوب راست می فارس گفت:
 چرا االن اطاعت نکنند.

رستم رو بگیره. حاال اگر خواسته آزادگی کرده. میچون این دفعه فرق می فاران گفت:
 خواسته آزادگی مردم رو بگیره.یعنی می ،رستم نماد مردم باشه

 ندیارتم نماد مردم باشه و اسفرسی رو باید تو سواال بنویسیم. اگر گاینی که می -
ی خواسته که آزادگیعنی اسفندیار چه جوری می ،خواسته آزادگیش رو بگیرهمی

 مردم رو بگیره؟

یش گه بیا بریم پخوبی استفاده کردی. آزادگی. چون اسفندیار می تاز لغ حمید گفت:
 دم و آزاد هستی....شم هر چی بخوای بهت میشاه. بعد من شاه می

 ..خوب؟ بقیش روشا گفت:

 ن .به هم زد یهای تنده حرفیکنند رستم و اسفندیار شروع میدیگه  بقیش -
هاییش از یک کتابخانه اینترنتی از کتاب شاهنامه به نثر دانلود کردم و یه قسمت

ان . فقط اینکه پشوتن که اسمش تو داسترو براتون پرینت کردم خودتون بخونید
  هست و یک موبد و فرد دانایی هست. اسفندیاراومده برادر 

 کی نوشتتش؟ باران پرسید:
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 .فردوسی دیگه روشا گفت:

نه فردوسی شاهنامه رو به شعر نوشته. این نثر هست . نوشته معمولی. یکی فاران گفت: 
 .شاهنامه رو به نثر نوشته

 .آبادیتاب نوشته بود نویسنده میترا مهرروی ک حمید گفت:

 ایران روشا خواندن متن برایش ی متن بنیاد مطالعاتها یادشان آمد که هنگام مطالعهبچه
سخت بوده است و فرزانه و باران به او کمک کردند. برای همین تصمیم گرفتند که این 
متن را بخوانند و بعد به صورت کامل برای هم تعریف کنند. چون خواندن این متن برای 

 شد و همهم روشا اذیت نمی ،یک بچه کالس دومی خیلی سخت بود. با این ترتیب
 گرفتند.کردند داستان را بهتر یاد میتی برای هم تعریف میوق

 

 

 

 

 

 

 دست رستم گرهه ب شود که بندره پادشاهی اسفندیار وقتی باز میگ

 شود.



101 
 

شوند تا داستان را تعریف کنند. مریم و ها دور هم جمع می، بچهیک روز بعد از ظهر
ها بودند. همگی قرار گذاشته بودند که  در مع بچهجفرزانه هم برای شنیدن داستان در 

ر کدام از ههنگام گفتن داستان از یکدیگر سوال نپرسند و فقط به داستان گوش دهند. 
بت اولین نفر نوخواندند. میهایی داشتند که گاهی از روی یادداشتشان ها یادداشتبچه

روع به گفتن اش را صاف کرد و شا داستان را شروع کند. فارس سینهفارس بود ت
 داستان نمود:

 رستم و اسفندیار

ت اش دعورا به خانه رود و اورستم به دیدار اسفندیار میدانید که داستان را تا آنجا می
گوید که باید به فرمان شاه گوش بدهیم و دهد و میکند. اسفندیار جواب رد میمی

من  ویدگاسفندیار میه ب شود واه برویم. رستم ناراحت میدست در بند به پیش ش
ار هرگز روزگساختم. مى نرم  را سیاه دیو چنگال. هستم نریمان تخت یهفروزند ،رستم

من نگهدار شاه ایران هستم و در  .امو جهان را از دشمنان پاک کرده امبه بد نگذرانده
به  جنگخواهم که نامدارى به مانند تو در روز نمىمن  باشم. جا پشتیبان دلیران مى هر

سام  زال پهلوان و نواده پسر اى: گفت رستم به و خندید اسفندیار  . دست من تباه گردد
 نای به. اکنون که تو ، خود به دیدار زال برومصبحگفتم که خود مى من با ،نریمان
و دیگر هیچ نامى از تندى و تیزى  آرامش بگیردى، بیا و در اینجا بنشین و آم دشت

رستم گفت: این جاى من  اما. نشانددیار، رستم را در سوى چپ خویش مبر. آنگاه اسفن
، که بر دست راست دستور داد اسفندیار . خواهمنشینم که مىنیست. من در جایى مى

ا چنین دید، ب این . رستم کهآماده کنندجایى را براى نشستن او  خواهداو میچنان که 
، دیدکه چنین  یار. اسفندایش کردهفرامو خشم به اسفندیار گفت: شکوه و هنر مرا

 و رستم خشمش برای رستم آراستند تخت جلویزرّین در  جایگاهیبفرمود تا 
 بر آن جایگاه نشست.و فرونشست 

گفت: اى  به رستم کنه یه حرفایی زدن که رستم دوست نداشته و شروع می اسفندیار بعد
وده ب ادام که زال بدنژچنین شنیدهدل وبدان و بزرگان و خردمندان بیدار، من از مپهلوان
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 دلش دید، را او سام و وقتی داشتند نهان سام از را اواست  و برای همین  دیو یهزاد و 
تا او را به پیش دریا ببرند تا شاید مرغ و ماهى او را شکار کنند.  دستور داد و امید گشتنا

از آن پس زال، با تنى برهنه و به  .خود برد آمد و او را به آشیانسیمرغ  ،در همان هنگام
 .تشذخورد. این گونه روزگار بر او بگمى آوردمیخوارى در پیش سیمرغ از آن مردارى که 

بزرگان و  به دنبال او رفت از آن به بعد هماز سرِ نادانى  اى نداشت وبچّه سام چون
 یی اینگونه ناسپاسو حاال تو که فرزند او را فر و بزرگی دادندمن زال و نیاکان شاهان 
گویى؟ رستم که چنین شنید، به اسفندیار گفت: چرا این سخنان نادلپذیر را مى گشتی.

 ی سخنیو راست یجز خوبه چنان سخن بگوى که سزاوار پادشاهان است. شاهان ب
مین ز رسراس. بجویند هنر من از باید گیتى پهلوانان ۀهنر من آن است که هم. گویندنمى

م، من از رود جیحون بگذشت وقتی. اماز بین بردهام و شاهان بیدادگر بسیارى را را گشته
گانى من د سال از زندصاکنون نیز بیش از شش گریخت. اسیاب دیگر از توران به چین افر
 زگار،رو این در ولى هستى، فر شاهی با تو چه اگر حاال. امپهلوان بوده همیشهگذرد و مى

 .بینى و از کارهاى نهان آگاه نیستىمىرا  تباشى، تنها خودنورسیده مى

چون  شدم.گه که من خیلی متوجه نهای خودش میکنه از دالوریبعد اسفندیار شروع می
یک هفت خانی رو گذرونده و  دونیم . مثال افراسیاب هم ظاهراداستان افراسیاب رو نمی

بدان که :  گه کهبعد رستم به اسفندیار میایران.  هایی کرده برایمثل رستم خیلی جنگ
های من گوش کن. کنون با داد و عدل به حرف. پس اماندتنها کردار به یادگار مىاز ما 

رفتم و شاه کاووس را ، به جنگ دیوان مازندران نمیسام نریمان ،اگر من با گرز نیایم
گونه چشد، زاده نمى خسرویاگر ک و بعدآمد؟، چگونه سیاوش از پشت او مىدادمنجات نمی

اه شنازى به این تاج لهراسپى و این  تخت گشتاسپى؟ ؟ چه مىگشتلهراسب شاه می
تو   .دست مرا نبندد هم پاى رستم را ببند؟ بدان که آسمانگوید برو و مى گشتاسب

، هرگز این گونه از کسى کودکیمن از  اماخسرو هستى. یپهلوانى نوآیین و از نژاد ک
  .است ننگ و خوارى یه، مایام. براى من پوزش و خواهشنبرده فرمان
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ده و و اسفندیار دست رستم رو فشار می دهندمی اینجا رستم و اسفندیار با هم دست
تم تمند است. اینقدر دست رسشنیده بودم بازویت همچون شیر قدر گه که همانطور کهمی

 . چکهن رستم خون میده تا از ناخرو فشار می

 های فارس پرید گفت: چه نامردی بوده.روشا وسط حرف

ولی رستم خم به ابرو نمیاره و بعد رستم دست اسفندیار رو فشار  بعد فارس ادامه داد: 
ست اسفندیار رو فشار آنقدر دال شاه که همچین فرزندی دارد. گه خوشا به حده و میمی

شد. ولی اسفندیار با خنده گفت: ای ی اسفندیار بر هم گره خورد و کبود داد که چهره
ش سته به پیبدهم و دستکه فردا در کارزار تورا شکست می امروز را خوش باش !پهلوان

ه کنم کاهی ندیدم. آنگاه از او خواهش میگویم که از تو هیچ گنبرم و به او میشاه می
خندد ای اسفندیار میهرنج گنج خواهی دید. رستم به حرف تو را آزاد کند و بعد از این همه

با تو  کنم ودهم و بعد لباس شاهی بر تنت میرا شکست می گوید فردا در کارزار توو می
 گذارم.آیم و تاج شاهی را بر سرت میپیش گشتاسب شاه می

شون کم هم عقلها تعریف کند تمام شد روشا گفت: اینوقتی قسمتی که فارس قرار بود 
کنم کنم ولی بعدش یه کاری میدم بعد در بند میشکستت میگه بوده انگار. یکی می

چه  بکنم که شاه شی. خودم بعد کمکت میگه شکستت میکه آزاد شی اون یکی می
 ؟کاریه که با هم جنگ کنن اصال

بعد یه وقت دیگه با هم  .باران گفت: بزار طبق قرارمون امروز کل داستان رو بشنویم
 دربارش صحبت کنیم.

 گفت:د قسمتی را که قرار بود تعریف کند، ان شروع کرسپس فار

  جنگ رستم با اسفندیار
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رود  ونشست ب رخش بیان را نیز بر روى آن بپوشید بر رستم گبر بر تن کرد و ببر روز بعد
 تن رب جوشن . اسفندیار ه استکه: اى اسفندیار فرّخ، همآوردت آمد بگذشت و خروشید

چنان هر دو به ها آنو به سمت رستم با اسب تاخت.  نهاد سر بر را کیانى کالهو  کرد
جهان دیگر نبود. با نیزه به جان هم رفتند که گویى هیچ بزمى در  جنگ و رزم یکدیگر

ا این تند تاختبه چپ و راست  و  دست به شمشیر بردندافتادند تا نیزه ایشان شکست و 
تا  بعد با گرزهای خود با هم جنگیدندو شکستند. ها نیز آن تیغ ،که از نیروى آن پهلوانان

ر که کمر یکدیگر را بگیرند و از زین ب ها سعی کردندآن. شکست نیز گرز ۀاین که دست
فندیار اسزمین بزنند ولی باز زور هر دو یکسان بود. سپس دست به تیر و کمان بردند. 

رهای تی. رستم هم همینطور. کنهیکنه و به سوی رستم شلیک متیری بر کمان می
کنه ولی ها رو زخمی میشه و اونکارساز می ،خورهاسفندیار که به رستم و رخش می

هلوان، این اسفندیار پ گه:مونه. رستم با خودش میاثر میاسفندیار بی های رستم برتیر
 تن است. رویین

 یدن پرپاییوار از رَخش رستم که چنین دید، بیچارهشده بود. تن رخش از آن تیرها سست 
ر کرد و رستم تنها ماند. . رخش به سمت آن سوی رود فراپه رفتی تو به سوى باال

 ...افراسیاب

 روشا گفت: کی؟

، پهلوانى ابه رستم خندید و با طعنه گفت:  . اسفندیارفاران ادامه داد: ببخشید اسفندیار
را چ شکوه تو به هنگام رزم کجا رفت؟آن زور و فر و  ؟مست کم شد فیلچرا نیروى آن 

ستم اى راسفندیار بانگ زد که  ؟تى؟ چرا آن شیر جنگى همچون روباهبه آن باال گریخ
خواهى این چنین در آن باال باشى؟ تو را با این زخمى که دارى، به نامدار، تا به کِى مى

خواهی جنگ کنی آماده باش و بخشد ولی اگر میو شاه تو را می برمپیش شاه مى
 تان بگمار که آخرین لحظاتسی را به جای خود به شاهی زابلسک هایت را بکن ووصیت

رستم که دید توانایی جنگ ندارد گفت: اکنون دیگر شب شده است و برای  زندگیت است.
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ح بندم و صبهایم را میروم وزخمام میخانوادهجنگ وقت مناسبی نیست. من به پیش 
 گردم.به پیش تو باز می

 روشا گفت: بیچاره رستم.

 س گفت: نگران نباش همچینم بیچاره نیست این رستم خیلی کلکه.فار

 باران گفت: فارس داستان رو خراب نکن. بزار هر کسی قسمت خودشو تعریف کنه.

ی رهای زیادی در سر دام گفت که تو همیشه حیلهبعد فاران ادامه داد: اسفندیار به رست
ز م ابرم. رستخود به پیش شاه میدهم و فردا تو را با ولی من امشب را به تو امان می

وى از رودابه نیز م گریان شد. او را بدانگونه دید وقتی  زالپیش اسفندیار نزد زال رفت. 
 ودخ موى زال. نشستند کنارش در و مدندبیا نیز کشورش دانایان یههمر.کَندسر مى

گفت: من با این پیرانه سر زنده مالید و مىهاى رستم مىکَند و رویش را بر زخممى
هرچه از اسفندیار  منرستم گفت: . ام، لیک پسر گرامى خود را بدین سان دیدم مانده

سان بدیو سپید را . من کندی میکشخواهم و با او نرمى کنم، او تنها  گردنمیپوزش 
بر گبر  هر چه قدر. در عذابمار شاخ بیدى بر زمین زدم. ولى اکنون از آن زور اسفندی

ه جز این بینم کاندیشم، مىمى کهکنون اریزند. که خار بر سنگ مى انگاردم، زاسفندیار 
 ولی آن مرا پیدا نکند.و به جایى بروم که او  شوم راهى ندارم که فردا سوار بر رخش 

 رایب گفت: اى پسر، بدان که به رستم. زال اندازدلستان کشتاری راه میوقت او در زاب

دانم که سیمرغ را من چاره را در این مى به جز مرگ راهی هستهمه کارهاى جهان را 
ر جاى ، این کشور بیی کندگر سیمرغ، مرا در این کار راهنمابر این کار به یارى بخوانم.. ا

  .ویران خواهد شد اسفندیارخواهد ماند. و گرنه سرزمینمان به دست 

 ن تعریف کرد:اداستان را بار یادامه
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کشد. چیزی و یک پر سیمرغ را زال به آتش میروند زال و رستم بر باالی کوهی می
 ها فرودشود و بر کنار آنها ظاهر میگذرد که سیمرغ همچون ابر سیاهی بر سر آننمی

 این اى شاه، چه شده که زار زال و رستم زخمی را دید پرسید:آمد. سیمرغ که حال و روز 
 .تن رستم زخمى شده و مرا یاراى تیمار او نیست :به این دود نیاز یافتى؟ زال گفتگونه 

اسفندیار به جز جان شده است. و بیرخش هم زخمی ها بمیرد. ترسم تا از آن زخممی
وان ن پهلآن رخش و آ . اکنونگه که اندوهگین نباش. سیمرغ میخواهدجنگ چیزی نمی

 را...

کرد و گفت: ببخشید زال بدون رستم به باالی کوه رفت. اینجا سیمرغ بهش باران مکثی 
تم و رخش دنبال رسفرسته به گه که رستم و رخش رو بیار تا ببینم و بعد کسی رو میمی

ه کسى ، به دست چباالبلند پهلوانرستم گفت: اى آورندشون. سیمرغ به و نزد سیمرغ می
. اه کردنگهاى رستم زخم بعد به ؟ جستیفندیار را اى؟ چرا رزم اسگشته زخمیاین چنین 

ود کشید و پَر خها را زخم با نوک خود، خون آن بیرون کشید و تن رستم تیر را از تاچهار 
 . سپس رخش را نیز.شدبا زور و فرّ  حال خیلی سریع سرها بمالید. رستم را بر آن زخم

امدار ى ن، تو که در هر انجمناى پهلواناه سیمرغ به رستم گفت: آنگ .درمان کردهمانگونه 
 نگفت: اگر او از بند کردن من سخ رزم جستى؟ رستمتن رویین هستى، چرا از اسفندیار

مردن در جنگ بهتر از ننگ  چون برای من حتی کردم. ن هم جنگ نمیگفت، منمى
باشد. نسیمرغ گفت: بدان که اگر در برابر اسفندیار سرت به خاک آید، ننگ . بندگی است

اگر به من قول دهی که فردا با اسفندیار جنگ نکنی و از او  .دارد ایزدى ۀفرّ که اوزیرا 
دهم که اگر او پوزش تو را قبول نکرد از این زش بخواهی من راهی به تو نشان میپو

ت خواسدرد و رنج رهایی یابی. رستم هم که از همون اول پوزش خواسته بود و دلش نمی
 ی آبگونکرد و یک چاقوی تیز یا همون دشنهف سیمرغ رو قبول پس حرجنگ کنه 

فکر  .سیمرغ در کنار دریا فرود آمد. ش سوار شد و به دنبال سیمرغ رفتبرداشت و بر رخ
گزى دید که سر به باال های شاخه کنم دریا منظورش همان رود جیحون هست. سیمرغ

هاى و گفت: از میان این شاخهکنار آن نشست و رستم را به پیش خود خواند  برآورده بود.
ن که مرگ و بدا انتخاب کن تر باشد، تر که سرش بلندتر و تنش باریکگز، شاخى راست
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 هم به سخن . رستممشمار ناچیز را چوب این پس. باشد گز یهاسفندیار با این شاخ
با تو اسفندیار  فردا وقتی برید. سیمرغ گفت: ای را با چاقویشسیمرغ گوش کرد و شاخه

ار و بسیا ازاما اگر  ، تو ازو خواهش کن و با خوبى و راستى سخن بگوىبخواهد بجنگد
. زنب او چشم به را به زه کن و این چوب گز را ، تو کمانفتو او نپذیر خواستیپوزش 

 . زندمى او چشم به راست را تیر آن روزگار، نگردى، خشمگین اگر

رستم  که نرود. اسفندیار از ایپوشد و پیش اسفندیار میفردای آن روز رستم لباس رزم می
 کنه. سالم شده بود خیلی تعجب می

یزدان  گردى، ازسیر نمى جنگ، اى که از گفت: اى اسفندیار پهلوانرستم به اسفندیار 
 پوزش و برای اممدهان امروز از براى جنگ به اینجا نی.  مپیشه کنپاک بترس و خِرد 

 آنچه ره که ببینى تا بیایى من یهبه خاندهم که پس تو را به زردشت قسم میام. آمده
ام برای آورده گِرد دراز روزگار به که را اىدیرینه ىگنجه درِ. کنممى همان خواهى،مى

 رچه دستوآیم و هر خودم هم همراه تو به پیش شاه می تو باز کنم و همه را به تو دهم.
خواهى اسفندیار که چنین شنید، گفت: اگر مى دهم.دهد آن کنم ولی دست در بند نمی

هر چه اصرار  رستمکنى این باشد که به بند درآیى. که زنده بمانى، نخستین کارى که مى
د و را به زه کرن را س همان طور که سیمرغ گفته بود کماکرد در اسفندیار اثر نکرد. پ

 ۀفزایند اى خورشید، پاک داداردر کمان گذاشت و با خدای خود گفت: ای  گز راآن تیر 
ر کوشم تا مگىم همه این که بینىمى مرا توان و روان و پاک جان این زور، و فرّ و دانش

جوید، پس این گناه مرا جنگ و کارزار برگرداند ولی او همواره جنگ میاسفندیار سر از 
سفندیار ا به پیش چشم جهانناگهان  چشم اسفندیار بنشست.تیر را رها کرد و در  ببخش.

ستم رآلود شد. شد و بر خاک افتاد و همه جا خوننگون سرپرست سیاه شد. آن شاه یزدان
به بالین اسفندیار رفت. اسفندیار از اصراری که در بند داشتن رستم داشت پشیمان شده 

 واستخر آخر هم اسفندیار از رستم د  بود و گفته بود که فریب گشتاسب را خورده است.
 بهمن را پیش خودش نگه دارد و پرورشش دهد. پسرش که
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د. مریم دند به وجد آمدنها اینقدر زیبا داستان را تعریف کرده بومریم و فرزانه از اینکه بچه
ها بعد وقتی گشتاسب مرد به جای پسرش بهمن را پادشاه سال :ها تعریف کردبرای بچه

 هبه این خاطر که بهمن انتقام پدرش را از رستم بگیرد. در همین زمان بود ککرد. شاید 
تم ن وقتی زابلستان را بدون رسشود و بعد از آن بهمرستم توسط برادرش شغاد کشته می

کشد و حتی زال را هم در رده و بسیاری را به خاک و خون میبیند به آنجا حمله کمی
 کند. بند می

خواندم نوشته بود چون اسفندیار وقتی در آب مقدس ه مییک متنی کفرزانه هم گفت: در 
 اند.تن نبودههایش رویینبه خاطر همین چشم .شودرود چشمش بسته میمی

میرد آمد وقتی فهمید رستم میاز خیلی از کارهای رستم خوشش نمیفارس با اینکه 
گار میرد ولی انوزی میدانست در نهایت هر شخصیتی در داستان رناراحت شد. فارس می

ود و زمین برا بداند. رستم پشت و پناه ایراندوست نداشت این قسمت داستان رستم 
 ای و پهلوانی بدون رستم برایش سخت بود. تصور دنیای اسطوره

 

 

 

 

 شاید آن ،شما که با پرچم سفید به سراغ ما آمدید این بود داوری شما

 .یند داوری بهتری کنندآسپاه تازی که با پرچم سیاه به سراغ ما می

نی که خواندند شوند تا در رابطه با داستافارس جمع می یها در خانهبچه ،چند روز بعد
 :را کامل کنند صحبت کنند و دفترشان
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دهد. کاووس را از دردسر نجات میرستم بعد از ماجرای مازندران بار دیگر کی
راسیاب افشوند. در جنگ با تورانیان موفق می ، سیاوشکاووسرستم و پسر کی

کند ووس قبول نمیکادهد. کیدهد و صد گروگان به ایران میپیشنهاد صلح می
شود و د. سیاوش از این تصمیم ناراحت میها را بکشننگوید گروگاو می

دختر افراسیاب  آنجا بارود. دهد و خودش هم به توران میها را پس میگروگان
 یخواهی سیاوش همهشود. رستم به خونکند و بعد از آن کشته میازدواج می

ر پس ،کیخسرو ،کاووسکشد. بعد از مرگ کیمقصران کشته شدن او را می
یان ورانت او پادشاه خوبی بود و در زمان او شود.پادشاه می ،فرنگیس  سیاوش و

کند گیری میشاهی کنارهاز پادکیخسرو  ،سال بعد از شصت. شکست خوردند 
و  شنود نبودندکند. زال و رستم از این تصمیم خهراسب را جانشین خود میل و

 گشتاسب شاه ،شود. بعد از لهراسبها با شاه کم میاز آن پس دیگر روابط آن
 دهد.ران ترویج مییشت را در ادشود و آیین زرمی

پهلوان  ،شودمیتن شت روییندی توسط زرتاسب، اسفندیار در کودکپسر گش
شت کرده است و دوست دارد دالر و خدمات بزرگی به ایران و زراست و سپهسا

شاه بشود و پدرش تاج و تخت را رها کند و به او بدهد ولی گشتاسب بهانه 
ه شو. ابسته به پایتخت بیار و بعد شرا دست مگوید رستآورد و آخرین بار میمی

 وگوید که فرمان شاه را اجرا کند رود و به او میسراغ رستم می اسفندیار به
ب و مال دارند را به دهد که هر چه طال و جواهر و اسرستم هم جواب می

یار دهد. به ناچار اسفندد ولی دست در بند نمیبردهد تا برای شاه باسفندیار می
دانم اه ببرم و میتو را به زور پیش ش گوید که چون امر شاه است مجبورم کهمی

سیار رستم ب ،که ممکن است در این نبرد یکی از ما کشته شویم. روز اول جنگ
ت بود ه شکسنود و در آخر روز رستم که خیلی مجروح و در آستاشمجروح می

دهد. خواهد. اسفندیار جوانمرد این فرصت را به رستم میاز اسفندیار فرصت می
ای به کند و شاخهها را خوب میسیمرغ زخمکند. جویی میزال از سیمرغ چاره

به چشم افراسیاب بزند. چون و ن تیری بسازد آدهد که از رستم نشان می
م تن شده چشمش را بسته است.  رستوقتی در آب مقدس رفته و رویین اسفندیار
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کند عتراف میاکند. اسفندیار در بستر مرگ یچاره ای دیگر ندارد و این کار را م
 سپارد.ه است و پسرش بهمن را به رستم میپدرش شد تچه دسکه بازی
ان رستم توسط برادش شغاد فریب شود. در آن زمبهمن شاه می گشتاسببعد از

کند و بهمن به زابلستان حمله می ،بعد از مرگ رستم شود.خورد و کشته میمی
 د.کشمیکند و اطرافیان رستم را زال را در بند می ،خواهی اسفندیاربرای خون

خوره اسفندیار با تیری که به چشمش می گهبه نظرتون اسطوره از اینکه می فارس گفت:
 منظوری داره؟ ،رهاز بین می

خواد بگه که اینقدر دوست داشته پادشاه بشه که چشمش خوب شاید می فاران گفت:
 به حقیقت کور شده بوده و با رستم جنگیده.

دیار یه تنی اسفنتن بودنش نداره. رویینبه رویینولی این موضوع ربطی  باران گفت :
 شت داره. دربطی به زر

 ،دادهشت رو ترویج میدشتی شده بوده و دین زردچون زر گیمی یعنیفاران گفت: 
 تن بوده؟رویین

تن مقدس اون رو رویینشت در آب گه که زرددونم. ولی وقتی داستان میباران گفت: نمی
 شتی بودنش نداشته باشه.به زردشت و زردتونه ربطی نمی ،کنهمی

شت موضوع مهمی تو اسفندیار و کمکش به دین زرد شتی بودنِاگر زرد فارس گفت:
 اسطوره باشه...

که هست. چون مگه ندیدی که قبل از جنگ هم رستم در این باره حرف  فاران گفت:
 یه همچین چیزی. ،آیین هستیگفت تو نو زد.
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تونه به یمه اینجوری هم فکر کرد که به بند کشیدن رستم فارس گفت: پس شاید بش
 .ی بشهتدشخواسته که رستم زراون می باید تن به دین جدید بده. که باشهعنی این م

تی شتاسب براشون مهم باشه که رستم زردباران گفت: چرا؟ چرا باید اسفندیار و یا گش
 بشه؟

سفندیار ایعنی  چی؟ ماد مردم هسترستم نفارس گفت: خوب اگر اینجوری نگاه کنیم که 
 شتی کنه.دخواسته به زور مردم رو زرمی

 شتی نبودند؟دها از اول زرمگه ایرانی روشا گفت:

های مختلفی داشتند. اینو باید از بابا حمید بپرسیم که چه جوری بوده آیین ،نه فت:گباران 
 دینشون.

م رو خواسته مردو اسفندیار میگید درست باشه حاال اگر اینی که می خوب فاران گفت:
 اونوقت اینکه از چشماش ضربه خورده بوده یعنی چی؟ ،شتی کنهبه زور زرد

 روشا گفت: خوب چی نداره. خیلی کار بدیه. به کسی چه که دیگران چه دینی دارند؟

ا دیگه شوره تدر آب مقدس می اسفندیار روشت دببین زرگه روشا. راست می فارس گفت:
عنی بنده یبنده. کسی که چشماش رو می. اون موقع چشماش رو مینرسهبهش آسیبی 

 .شتی شندکرده باید همه به زور زر. اسفندیار هم تعصب داشته فکر میتعصب داره

ار این داستان جنگ رستم و اسفندی شاید اصال ولی شاید این نبوده باشه. فاران گفت:
 خیلی هم مربوط به زرتشتی شدن و اینا نباشه.

 شه بیرون کشید. فکرهایشاید. این یکی از فکراست که از اسطوره میرس گفت: فا
 ای هم باید باشه.دیگه
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 جالبه ولی من دیشب با بابا حرف گی خیلیمی شت کهموضوع دین زرد این باران گفت:
 .گفتها میاشکانیها و اره ساسانیزدم یه چیزایی در بمی

 کیا؟ روشا گفت:

. ندبود دو تا سلسله از پادشاهان قدیم ایرانها ها و ساسانیاشکانی فاران گفت :
 . ها بودندها قبل از ساسانیکانیاش

 عمو حمید چی گفت؟ فارس پرسید:

ها و تونه اشاره به ساسانیگفت که داستان رستم و اسفندیار میبابا می باران گفت:
ا دین هه ساسانیگفت. فقط اینکها هم باشه ولی من نفهمیدم دقیق چی میاشکانی

ها نبود که هر منطقه یه یشت رو گسترش دادند و مدل حکومتشون مثل اشکاندزر
 حکومت مستقل داشته باشه و یک حکومت مرکزی داشتند.

 .من نفهمیدمفارس گفت: چی شد؟ 

ی باشه که هاینماد آدم و زال ستمبیاین اینجوری فکر کنیم که رراحته.  ااتفاق فاران گفت:
داشته  دین قدیمی ن، مثالها زندگی کنیشون در زمان اشکانیداشتن به مدل زندگدوست 

اونوقت اسفندیار نماد حکومت  ، حکومت خودشون رو تو زابلستان داشته باشن، باشن
تم گه دیگه رساز طرف دیگه هم می ،شتی بشندگه که همه زرساسانیه از یک طرف می

 بند شاه باشه و فقط یک شاه در مرکز باشه. واسه خودش تو زابلستان کسی نباشه و در
 ده. اگر اینجوری فکر کنیم این اصرار اسفندیار به دست در بند کردن رستم معنی می اصال

 دید که بهتره مردم اونجوری که دوست دارنداگر چشماشو نبسته بود شاید می روشا گفت:
 اونجوری که دوست دارند زندگی کنن.  دین داشته باشند.
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خوب اسفندیار با همین تعصبش خیلی کمک کرد که ایران پیشرفت ولی  ان گفت:فار
 .هاها شرکت کرده مثال. مثل ساسانیها کرد. تو خیلی جنگ. خیلی فداکاریکنه

 هم خیلی پیشرفته بودند.ها ساسانی

 ها تکرار شد. آخرشکه اسطوره جمشید در زمان ساسانی دایی اردالن گفت فارس گفت:
مدت خوب انجام شه. وقتی با این نیست که یک کارهایی در کوتاهمهم فقط  .شهبد می

 زور و اجبار باشه دووم نمیاره.

 شه؟چی می روشا پرسید:

ر یک کا به زور یک کاری رو انجام بده. حتیفارس گفت: خوب هیچ کس دوست نداره 
 خوب رو.

 شد؟گی اسطوره جمشید تکرار شه که میها چی مینه آخر ساسانی -

 برند.کنن و خیلی چیزا رو از بین میها به ایران حمله میعرب -

 خیلی خوب بودند. ،وردندآها چون اسالم رو گن عربها هم میخیلیولی  باران گفت:

لغ یه سری مب تونستند حمله نکنند و ایران و رو ویران نکنند.خوب می فاران گفت:
 دادند.فرستادند و اسالم رو گسترش میمی

ساسانی بیکار ننشسته بودند که شتی زمان زرد هایخوب اونوقت هم موبدباران گفت: 
 .ونکشتنشکردن و میگرفتن زندانشون میمبلغای مسلمون کارشون رو بکنن. می

 دونی؟از کجا می -

 وردند.که یک عالمه بال سر پیروان مانی آاز همونجایی  -

 وده؟دونید. مانی کی بروشا گفت: شما چه قدر چیزی می
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تونی راحت کتاب بخونی شما هم خیلی فت: از امسال هم که خودت دیگه میباران گ
 گیری با کتاب خوندن. ما همه با کتاب خوندن اطالعاتمون باال رفته. چیزا یاد می

ای کنه ولی موبدهها ظهور میر ایرانی بوده که در زمان ساسانیپیامب فاران گفت: مانی
 ن. ددین مانی دروغین هست و خودش و پیروانش رو آزار میکنن که زرتشتی اعالم می

های زرتشتی و مسیحی و اسالم که علمای دیندونه؟ به هر حال باران گفت: کی می
پیروان و علمای هر دینی وقتی با یک دین جدید روبرو  گن که دروغین بوده. کالمی
به نظرم مهم اینه که دین جدید چه  گن که دین جدید الکی و دروغین هست.شن میمی

ن دی ،کردندها به ایران حمله نمیهمینه که میگم اگر عربقدر زور داشته باشه. واسه 
 کرد.اسالم هم در ایران پیشرفت نمی

شه فهمید چی به چی بوده. شاید با مسلمونا همون فارس گفت: با اگر گفتن که نمی
ن جدید که بعد در ضمن هم زور دی ردند.کردند که پیروان مانی کرفتاری رو نمی

ها حداقل اولش نجنگیدن و خیلی هم فقط به جنگ کردن نبوده. مثال مسیحی
 تعدادشون زیاد شد.

 دونم.نمی ها کتابی نخوندم...باران گفت: من در رابطه با مسیحی

ی ها خیلاهواره دیدم. اونا هم اولش یهودیمنم کتاب نخوندم تو یک مستند از م -
شن که مسیح رو علمای یهودی باعث می کنن. حتیاشون مخالفت میباه

ردند با کسی با خشونت برخورد نک ها هم طبق تعالیم مسیح اصالبکشن. مسیحی
 ها تعداد زیادی رو مسیحی کنن.تونستن که با وجود مخالفت یهودی ولی

 ه دادند.رو شکنجها ها خیلیدایی اردالن نگفته بود که مسیحی فاران گفت: مگه تو نامه
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فارس گفت: اون واسه بعد از این چیزیه که من گفتم فکر کنم. واسه وقتیه که دیگه 
 کلیسا قدرت داشته.

 از داستان رستم و سهراب چرا رسیدیم به کلیسا؟ ..روشا گفت: اووو

خندیدند. بعد فارس گفت: من فقط خواستم بگم زور یک دین یا عقیده که باران ها بچه
 فقط با جنگ و شمشیر نیست.  ،باعث میشه اون پا بر جا بمونهگه می

 هایتدر ن هااینم پس باید از بابا حمید بپرسیم که عربولی به نظرم فاران گفت: 
 برای ایران خوب بودند یا بد؟

 ها نوشت. فارس هر دو تا سوال را در قسمت سوال

 

 

 

 

 پیرنگ آرش

د. فارس آیپیغام داده بود که به دیدنشان میباالخره روز دیدار رسید. دایی اردالن به مریم 
هایش را سریع انجام داد و منتظر بود که دایی ذوق و شوق از مدرسه برگشت. تکلیفبا 

اردالن بیاید. مریم به او گفته بود که تا دایی اردالن بیاید کمی دراز بکشد و بخوابد. 
ش اشت که خوابش ببرد. در فکرت دراز کشیده بود ولی بیشتر از آن هیجان دفارس در تخ

پرسید. دوست داشت بداند دشمنان چرخید که باید از دایی اردالن میهای زیادی میسوال
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را چ دهنده آیا وجود دارد وکه نجاتخواست بداند غ چه افرادی هستند؟ میاکسیر سیمر
تنی رف برد. اهریمنی که از بیندهنده اهریمن را از بین میدر اسطوره آمده است که نجات

درفش کاویانی سوال داشت و از همه  نیست و قسمتی از وجود انسان است. در رابطه با
 برای دایی اردالن تعریف کند.  هایی را که دیده استخواست خوابمی ،ترمهم

دایی اردالن یک شان آمد. ظهر بود که دایی اردالن به خانه نزدیک ساعت چهار بعد از
یی یزهاچوا برای فارس و مریم آورده بود. دایی اردالن از فارس پرسید که چه لجعبه باق

است و فارس هم دفترش را آورد و گفت که این دفتر را با  ها خواندهدر رابطه با اسطوره
، نشوادی، آفریا آرش کمانگیر، هفت و از روی آن در رابطه ب فاران و باران و روشا نوشتیم

و داستان رستم و اسفندیار و سیاوش  تم، هفت خان رسداستان سام و زالکاوه آهنگر، 
د و کرردالن گفت. وقتی که فارس صحبت میمطالبی را که یاد گرفته بود برای دایی ا

ان گفت چشمهایی که در عمق اسطوره بود میآن انهایشبه خصوص وقتی که از یافته
زد و نگاهی مملو از تحسین به او و به مریم داشت. فارس بعد از میدایی اردالن برق 

 .ی دفترشان هم به دایی اردالن گفتهادر رابطه با قسمت سوالآنچه که یاد گرفته بود 
ها را که هنوز خط نزده است بخواند و اولین دایی اردالن خواست که فارس یکی از سوال

شود که ها چه اهمیتی دارند و چه طور میسما سوالی که به چشم فارس خورد این بود:
ن ای سوال گفت: نس بعد از خواندفار انتخاب کرد معنی اسم یا فامیلمان چه هست؟

 موضوع رو آقای دماوندی تو فکر من انداخت. معلم مدرسمون.

 ای؟الن پاسخ این پرسشت را یافتهاکنم تا من فکر می دایی اردالن لبخندی زد و گفت:

ی رسید. داییکرد ولی چیزی به ذهنش نمبرای گفتن نداشت. فکر میفارس حرفی 
نام خانوادگی شما پاکزاد است. بدین معنی که شما سرشتی پاک دارید.  اردالن ادامه داد:

کنون شما باید بگویی سرشت پاک در چیست؟ در آزادگی رستم است یا در بندگی ا
آالیشی سیاوش؟ در شجاعت کاوه است و یا در بیار؟ در زیرکی زال است و یا در اسفندی

و به خاطر همین است که باید خودت بفهمی که اسمت به چه معنی شاهزادگی فریدون؟ 
 است. 
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کرد و اینکه او در ابتدا اصرار داشت که فارس را مهرگان فارس به بابا مهربان فکر می
 کنن؟ چی فکر می در این رابطه بابا مهربانصدا کند. پرسید: 

های لهلسترین سیکی از طوالنیشما از نسلی هستید که دانی فارس نازنینم، می -
 پادشاهی در دنیا را داشته است. یعنی پادوسبانان

 پادوسبانان -

یش پ بله پادوسبانان از نسل پادشاهان ساسانی بودند که تا همین چهارصد سال -
ومتشان توسط شاه کردند. بعد از فروپاشی حکدر رویان مازندران حکومت می

 ها ارزشبرای آن هاعادتهرچند که قدرتی دیگر نداشتند ولی برخی از  ،عباس
ا ب پیوندشانهایی برای نمایاندن نامهتباربسیاری از آنان  نمونه شد. برای 

های ایرانی و  پادشاهان نمایند و انتخاب نامپادشاهان ساسانی تهیه می
همچون نیما یوشیج که نامش در ابتدا علی  .سبانی هم برایشان اهمیت داردوپاد

 بود و آن را به نیما یکی از پادشاهان پادوسبانی تغییر داد.

 مانده؟از زمان کاوه  ادرفش کاویانی هم واقع -

امش ن ارزش است وی پدربزرگت دیدی به یقین گوهری باآن چیزی که در خانه -
ها مان ساسانیبه ز دانم قدمتشنجایی که من میآهم درفش کاویانی است و تا 

کردند ولی آن چیزی که مهربان ها استفاده میرسد که از آن در جنگمی
بطه های بسیاری در رازنیچرا که گمانهگوید باید با تردید به آن نگریست. می

با اینکه کاوه که بوده وجود دارد و اگر هم چنین کسی وجود داشته باشد که باز 
 توان به بادوسپانان ربط داد.به سختی می ،هم من در آن تردید دارم

اسم فارسی چه بوده است. یاد مهربان برای انتخاب  فارس فهمید که علت اصرار بابا
گه من بازم سوال نوشتم. مثل اینکه چرا اسطوره میهای دیگرش افتاد و گفت: سوال

 کاوه صبر کرد تا هفده تا از پسراش رو بکشند؟
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ابی. آنچه من یخی است که خودت برایشان میها به پاسارزش این پرسش -
 نه برای شما. ،پندارم برای من سودمند استدرباره آن می

مریم خیلی شاد و سرحال نشسته بود. گاهی به آشپزخانه  ،در تمام مدت این مکالمه
اهیم فمبه داد و از اینکه فارس و دوستانش اینقدر ها گوش میرفت ولی به صحبتمی

 خوشحال بود. ،یافته بودندعمیق دست 

 دایی اردالن من خواب دیدم. فارس گفت:

 و در رابطه با آن با کسی صحبت نکردم. بعد به مادرش با خجالت نگاه کرد و ادامه داد:

 خوای االن من به اتاق برم و راحت به دایی اردالن بگی؟می مریم گفت:

.. داشته باشید که بشنوید. .نخوام. ولی نگرانم که شما دوست ینه من نمفارس گفت: 
 چون...

 خواب آرش رو دیدی؟ -

 اوهوم. -

 اگر شما مشکلی نداری من دوست دارم بشنوم. ،نه -

هایش گاه مبل تکیه نداده بود و آرنجیهآمد. دیگر به تکمی ردایی اردالن کمی نگران به نظ
فارس ابتدا های فارس را بشنود. گذاشته بود و منتظر بود تا خواب را روی زانوهایش

. دنشانه گرفته بو کمانش را خوابی را تعریف کرد که آرش بر روی کوه به سمت شرق
 اردالنرود. دایی لغزد و تیر به سمت آسمان میبعد پایش توسط یکی از دیوان می

 ایق. او داشت عمنه به شکل عصبانیت و نه از روی نگرانی ،اش در هم فرو رفته بودچهره
از هوش رفتنش در مسابقه بسکتبال را تعریف کرد. دایی بعد ماجرای کرد. فارس فکر می

 معنی خاصی داره؟ اردالن لبخندی زد. مریم کمی نگران شده بود و پرسید:
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 نیست.ای نگرانی ج -

پرسید که آیا باز هم اتفاق افتاده فارس میا مهربان نگران بود و از چرا بابپس  -
 است یا نه؟

خواند و دارد که دنیای ماورایی او را می از ایناون از هوش رفتن فارس نشان  -
 بد نیست و نیک است.

 پس چرا بابا مهربان نگران بود؟ -

 نی. ولی جای نگراکند که زود استن سن فارس کم است و او اندیشه میچو -
ه چیزی است ک تر از آندانند بسیار عمیقنیست. آنچه فارس و دوستانش می

 بسیاری از بزرگساالن بلدند. 

 خواب آرش چی؟ -

 دانم.ی آنم. هنوز نمیمن هنوز در اندیشه -

 .فقط اون خواب نبود فارس گفت:

و  هاانهنش بعد خواب ارگ را تعریف کرد که آرش با تندیس سیمرغ به کمکش آمده بود.
رمز آن را هم برای دایی اردالن تعریف کرد که به کمک باران آن را یافته بودند. فارس 

 ه خط مورس نوشته بود از حفظ بود و برای دایی اردالن خواند:شعری را که پدرش ب

 نخواهی که باشد دلت دردمند    دل دردمندان برآور ز بند

دایی اردالن از اینکه فارس و دوستانش توانسته بودند شعر را پیدا کنند خوشش آمده بود 
 توانم تندیس را ببینم.من می و گفت:

 .تونم بگم بیارندادم. ولی میدست عمو حمیده. من بهش امانت  -

 د اکنون بیاورند؟نتواناندیشی که میمی -
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فاران خیلی دوست داشت شما رو ببینه. عمو حمید هم همینطور. قرار شد  ااتفاق -
شه اگر شما وقت داشته باشید و اجازه بدید بهشون بگم که بیان شب اینجا. می

 بیان؟

به ایشان بگو تندیس هم ی است. شان موهبتها و خانوادهدیدن آن بچهالبته.  -
 بیاورند.

 مونید که؟گم شام بیان. شما هم میمیچه عالی.  مریم گفت:

 امید دارم دخترم. -

یک خواب دیگه هم دیدم. دیدم در همون اتاق  مریم به سمت تلفن رفت. فارس گفت:
بیدار  هاومد. بعدش کنشانه که زیر هم بودند بیرون می پیش تندیسم. نور فقط از چند تا

 شد یلدا.ها رو پیدا کردم. میشدم نشانه

 من باید زودتر تندیس را ببینم. دایی اردالن گفت: 

 دخترم پیدایشان کردی؟ و بعد رو به مریم گفت:

 زنم.دن. دارم به موبایلشون زنگ میشون رو جواب نمینه. گوشی -

شش ها گوشیش پیوقتمامان موبایل عمو حمید رو بگیر. خاله فرزانه خیلی  فارس گفت:
 نیست.

 ؟دارند ایها چه معنیاین خواب ای سکوت بود. فارس پرسید:چند لحظه

کنم درست باشد وقت کمی چیزی که فکر می هنوز تردید دارم ولی اگر آن -
 داریم. 

 برای چه کاری؟ -
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 برای کمک به آرش تا ماموریتش را تمام کند. -

 شم.من متوجه نمی -

انجمن  لخیا ،را نوشید یا همان هوم ز اینکه آرش پارشابرایت گفته بودم که بعد ا -
چنان که من امید داشتم  رسد آسوده شد ولی آنناز این که به دست ناکسان 

تفاوتی در همسنگی نیروهای نیک و بد پیدا نشد. من نگران بودم که آرش 
 نتوانسته باشد در دنیای ماورایی کار را تمام کند.

 کرده؟چی کار باید می -

 تواند بفهمد که چه بایدا نوشیده است میرم. تنها کسی که هوم دانینمیما  -
 ی دومی هم داشته است. انجام دهد. خوشبختانه پدرت نقشه

 ای؟چه نقشه -

 .گویاست. فقط باید تندیس را ببینمبینم آن چه من می -

 منظورش از یلدا چیه؟ -

 ی و ظلم.اریکترین شب سال. نماد بیشترین تشب یلداست. طوالنی ،فردا شب -
بعد از شب یلدا خورشید متولد  دهند.هایی که سپیده را نوید میبیداریو شب

 شود.می

 دن. عجیبه.هیچکدوم جواب نمی مریم از پای تلفن بلند شد و گفت:

 دانید که چرا تندیس را امانت گرفتند؟می دایی اردالن پرسید:

مک ها خیلی به ما کاسطورهعمو حمید تو دانشگاه استاد تاریخه. تو خوندن  فارس گفت:
ت زده شد. گفت خیلی وقته دوسنااش از اکسیر سیمرغ گفتم خیلی هیجکرد. وقتی بر

ا به من یک بار تندیس ر  داشته در این رابطه چیزی بدونه اما کسی کمکش نکرده بوده.
عمو حمید ازم خواست که تندیس را فهمیده بودم. شان بردم. همان روزی که راز یلدا خانه

 پیشش بماند. کار بدی کردم؟

 به هیچ وجه. -
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 شان را بگیر.دخترم یک بار دیگر شماره بعد دوباره رو به مریم کرد گفت:

 . باران باران خاله ... الو. الو. فرزانه مت تلفن رفت و شماره فرزانه را گرفت:سمریم به 
 گن.فهمم چی میصدای ضعیفی میاد. نمی

ردالن داد. دایی دایی اردالن از جایش پا شد و پای تلفن آمد. مریم گوشی را به دایی ا
ای گوش کرد و گوشی را پس داد. از جیبش یک دفترچه در آورد و اردالن چند لحظه

 دخترم این شماره را بگیر.  و گفت:داد  یک شماره را به مریم نشان 

دید تعجب کرد. ولی حرفی نزد و شماره را گرفت و گوشی را مریم وقتی شماره و اسم را 
 : به دایی اردالن داد. دایی اردالن گوش را گرفت

 نیازین ... مهربان هم خبر کنید. سپهر جان. خانه فاران را بلدی؟...  -

شان است. ما هم برویم. امیدوارم که همه سپهر در راه خانه بعد رو به مریم و فارس کرد:
 ی پایان پذیرد.کیچیز به ن

 آقای دماوندی؟ مریم گفت:

 شناسیدش؟؟ شما می معلم ما فارس گفت:

 بلی -

 م آقای دماوندی یک ربطی به اکسیر سیمرغ دارد.فتمن گ -

 فکر پدربزرگت بود. البته من هم مخالفتی نداشتم.  -

 یعنی شما آقای دماوندی رو فرستادید... -

 یعنی چی شده؟من خیلی نگران فرزانه اینام.  مریم وسط حرف فارس پرید:
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 شان.هدخترم که بریم به خاننگران نباش. زود آماده شو  -

ک بود. ی دایی اردالن ظاهری آرام داشت.  وقتی که از خانه بیرون رفتند هوا تاریک شده
اش آن را روشن کرد و به سمت راننده ،ردالندایی ا تاکسی جلوی در بود که با دیدن

 آمد.ها آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن ز بر بخوانی در چهارده روایت قر     گر خود بسان حافظرسد به فریاد تعشق

 فارس، مریم و دایی اردالن همزمان با آقای دماوندی به خانه فاران رسیدند. 

 سالم آقای دماوندی فارس گفت:
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 سالم پسر جان. بیرون از مدرسه من رو سپهر صدا کن فارس. -

ن دماوندی. خیلی از دیدارتو ،سالم سپهر هستم :بعد رو به مریم کرد و دستش را دراز کرد 
 .خوشحالم

 .....زیارتتون کرده بودم جلسه والدینسالم مریم با خوشرویی دست داد:

 . بله.بله -

 شون؟ههمینه خون دایی اردالن گفت:

 فارس گفت: بله.

سپهر چند بار زنگ زد ولی اش یک خانه یک طبقه کوچک بود. خانه فاران و خانواده
خبری نشد. به دایی اردالن نگاه کرد و دایی اردالن سرش را به عالمت تایید تکان داد. 

پرید و در را باز کرد. به سمت در  طدر چشم به هم زدنی سپهر از در باال رفت و به حیا
 داخل خانه هستند. وش داد:سپهر گوشش را به در چسباند و گ ورودی دویدند.

یک متری وارد خانه شد. با اشاره دایی اردالن  تسمه آهنی کلفتی تاکسی با یک انندهر
را در الی در انداخت و اهرم کرد. در شکست. سپهر و راننده وارد خانه شدند. فارس  تسمه

د لحظه نشان را گرفت. چو مریم هم خواستند وارد شوند که که دایی اردالن با دست جلوی
 مشکلی نیست. امنه. . سپهر از داخل خانه گفت:صبر کردند

همگی وارد خانه شدند. در سالن حمید دست و پا بسته از حال رفته بود. فاران و باران و 
 دست و پا و دهان. روشا و فرزانه در اتاق بودند. موبایل فرزانه روی زمین افتاده بود

یده ها خیلی ترسو پایشان را باز کردند. بچهت را بسته بودند. کمک کردند دس شانهمه
ها مطمئن شد با عجله پیش حمید دوید. دایی رزانه بعد از اینکه از سالمت بچهبودند. ف

د دست و تنکرد باالی سر حمید بودند و داشاردالن و راننده تاکسی که هیچ صحبت نمی
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نباشید. به زودی به هوش نگران  کردند. دایی اردالن به فرزانه گفت:پایش را باز می
 قند بیاورید.آید. کمی آبمی

 ستانش را بازها دور مریم جمع شده بودند. مریم درزانه به سمت آشپزخانه دوید. بچهف
ها جدا شد و پیش فرزانه رفت. گرفته بود. مریم به آرامی از بچهها کرده بود و دور بچه

شان هست که آن مردی که در خانهسپهر چشمکی به فاران زد. فاران تازه متوجه شد 
 ه؟حالت خوب :ها آمد. دستی به سر فاران کشیدهسپهر به سمت بچ آقای دماوندی است.

 مرسی -

 کنی؟خواهرات رو معرفی نمی -

 چرا. باران و روشا.  -

 منم سپهرم. خوشبختم.  . گفت:سپهر به دخترها لبخندی زد

 دقیق بگو چی شد. بعد از فاران پرسید:

بابا تازه اومده بود. منتظر بودیم که فارس  ،هیچ چیزد.گفت: نفس مینفس فاران هنوز
ر خورد. یک آقایی بود. گفت زنگ بزند و اگه دایی اردالن باشه بریم خونشون. زنگ د

در رو باز کنم. در رو باز کردم و بابا رفت  .ام. به بابا گفتم. گفت از همکاراشهعظیمی
حیاط. چند لحظه بعدش سه چهار نفر ریختن تو خونه. بابا رو گرفته بودند محکم. ما رو 

ورد. آشون از بیرون طناب و چسب بردند تو اتاق. ما شروع کردیم سر و صدا کردن. یکی
ومد. اصدا از بیرون میاق هم بست. فقط بابا بیرون بود. سر و تهممون رو بستند. در ا

اقی که ما تشون اومد تو اکجاست؟ یکیپرسیدند تندیس فکر کنم بابا رو زدند. اول می
دند و از م یه کم بوبودیم رو گشت. تا یکی دیگشون صدا زد که پیداش کردیم. بعدش ه

ن . تندیس سیمرغ دستش بود. ازموشون اومد تو اطاقپرسیدند. دوباره یکیبابا سوال می
رسید این چیه. مامان سریع گفت واسه باباست. واسه کارشه. همون موقع هی داشت پ

بعد موبایل مامان که تو جیبش بود زنگ خورد. گوشی مامان رو  خورد.تلفن زنگ می
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. مدآگرفت و انداخت زمین. دوباره تلفن زنگ خورد. تصمیم گرفتن که برن. صدای بابا نمی
 ما فکر کردیم بابا رو بردن. 

اران به سمت پدرش رفت. بچه ها هم دنبالش رفتند. دایی اردالن زمین نشسته بود و ب
داد. حمید داد. فرزانه دست حمید را گرفته بود و ماساژ میقند میآهسته به حمید آب

ید. . ببخشببخشید اند. فارس را که دید گفت:هایش را باز کرد. چشمانش را چرخچشم
 گفتم.چیزی می وجداننباید به اون عظیمی بی

 حالتون خوبه؟ دانست که چه باید بگوید. گفت:فارس نمی

 . خوبم.خوبمگفت: حمید سعی کرد که خودش بنشیند. 

ارس ها هم به سمتش آمدند. ف. حمید رو بغل گرفت و گریه کرد. بچهفرزانه بغضش ترکید
جلو آمد  نبلند شد گفت به پلیس زنگ زدید؟ دایی اردالبه پیش مادرش رفت. حمید که 

ر این مورد زنگ کنم که داردالن هستم. فکر می دراز کرد: نداد تدستش را برای دس
ای نداشته باشد. وانگهی کنون کارهای مهمتری هم هست که باید هزدن به پلیس فاید

 انجام دهیم. 

 چه کاری؟حمید پرسید: 

 تان همراه ما بیایید؟ ممکن است شما و خانواده خواهم گفت. -

ای فارس دایی اردالن را دوست هرزانه کرد و چون با توجه به گفتهنگاهی به فحمید 
 هر جور شما بگید.داشت و اعتماد داشت گفت: می

 از اینکه به من اعتماد کردید سپاسگذارم.دایی اردالن لبخندی زد و گفت: 

 اینکه تندیس رو بردند خیلی بده؟حمید پرسید: 
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 . نگران نباشید.تا ببینیملی نیست که آسان نشود. هیچ مشک -

 دایی اردالن سپهر را صدا کرد. سپهر جلو آمد و با حمید دست داد. دایی اردالن گفت:
 رویم.خانه مهربان می

 اعضا رو خبر کنم؟ -

 زمانی نیست.  -

 شاید الزم باشه -

 فقط همین امشب زمان داریم. هر کدام نزدیک بودند بیایند.  -

 چشم.  -

 من بیاوری. خانهاکسیر رازی هم باید از  -

 مگر در خانه مهربان نیست. -

 چنین پندارم که کم است.  -

 .بینمتخونه پدربزرگت می سپهر پیش فارس رفت:

 ریم؟اونجا می -

 بله. -

 همگی؟ -

 د.ااینطور به نظر می -

 ریم؟چرا اونجا؟ چرا خونه دایی اردالن نمی -

ا مزاره. اون شبی هم که خانه شچون که پدربزرگت به ندرت درفش رو تنها می -
آمد من پیش درفش ماندم تا خیالش راحت باشد. اردالن هم دوست نداره که 

هم هر کار مهمی هست که باید مهربان  بان در دوراهی قرار بگیره. معموالمهر
 شن.حضور داشته باشه اونجا جمع می

 
*** 
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عد با بها بود. در را باز کرد و ایرج منتظر آن ،ی بابا مهربان رسیدندوقتی به جلوی خانه
ها حرکت کرد. دایی اردالن و مریم و فارس از تاکسی پیاده شدند. دایی بنز پشت سر آن

فارس و مریم هم صبر کردند تا ها زد و به سمت عمارت رفت. اردالن لبخندی به آن
ها بروند. بابا مهربان باالی پلهها باال از پلهماشین حمید برسد و با هم به سمت عمارت 

دایی اردالن که به او رسید سری تکان داد و نگاهش به فارس بود. دایی  ایستاده بود.
اردالن چند لحظه صبر کرد. بعد مهربان را صدا زد. بابا مهربان جلوتر به داخل عمارت 

عمارت آفرید از داخل سرش داخل شد. همان موقع مامان بهاردالن هم پشت  ییرفت و دا
ها را در آغوش تک بچهفرزانه، حمید و تکاش نگران بود. مریم، . چهرهبه بیرون دوید

گرفت و همه را به داخل دعوت کرد. دایی اردالن و بابا مهربان داخل اتاق درفش کاویانی 
ارنگ، های رنگر رویش انواع خوراکی بود. شیرینیتر شده بود و ببودند. میز وسط بزرگ

 ،هااز پشت پله شده.کاسه بزرگ انار دانه گ میوه و یکهای مختلف، یک ظرف بزرآجیل
و آن رو روی میز های گیاهی آمد ها چای و دمنوشخانمی با یک سینی پر از استکان

آفرید به همه تعارف کرد که از خودشان پذیرایی کنند. کمی که گذشت گذاشت. مامان به
ه ها هم بببیند. بچهای موجود در عمارت را هزه گرفت تا برود تابلوها و تندیسحمید اجا

دادن  کرد به توضیحدنبالش رفتند. حمید که انگار وقایع آن روز یادش رفته بود شروع 
شبیه چمدان به  جعبه ها. در همین حین سپهر با یکها برای بچهتندیس وها نقاشی

عمارت شدند. آن سه نفر  و یک آقای مسن وارد جوانخانم مسن و یک خانم  همراه یک
تیپ بودند. بدون اینکه وقتی تلف کنند با لبخند سالم کردند و پوش و خوشخیلی شیک

 ن داد وابست برای بچه دست تکش شدند. سپهر وقتی داشت در را میوارد اطاق درف
 خندید.

 

 فر دیگر از اعضای انجمندر اتاق درفش کاویانی دایی اردالن، بابا مهربان، سپهر و سه ن
ده بود تعریف کرد. مهربان با ن هر آنچه را شنیده بود و دیاردال اییکردند. دمشورت می
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آرش برای هر حالتی  اظاهر تر پرسید:ود. خانم مسنکرده نشسته بهایی گرهاخم
 ریزی کرده بوده؟برنامه

 خوب چرا کسی رو از این موضوع با خبر نکرده بوده؟ تر گفت:خانم جوان

 چون امیدوار بوده که خودش کار رو تموم کنه. -

های ید چی کار کنیم؟ چون اگر به صحبتکنی بااردالن فکر می آقای مسن پرسید:
 فته.افارس اعتماد کنیم فردا شب اتفاق می

 ش اعتماد دارم.نمن به حرف فارس و دوستا -

 شود؟چه می اکنید فردا دقیقفکر می تر گفت:خانم جوان

ترین النیکه طوکنیم ر میبرگزایلدایی که ما در این طرف به صورت نمادین  سپهر گفت:
در آن طرف هم  امطمئن ،گیریمست و آمدن خورشید رو جشن میمدت ظلمت و سیاهی

 شوند.اهریمنی در طول شب دست به کار مینیروهای 

 اگر قرار باشد آرش فردا شب کارش را تمام کند باید کمکش کنیم. تر گفت:آقای مسن

 چه جوری؟: تر پرسیدانم جوانخ

باید فردا شب چندین نفر به دنیای ماورایی بروند و نقش اسطوره را به  مسن گفت: خانم
 به هم بزنیم. های نیکیبه نفع االهه بهترین نحو اجرا کنند. باید توازن نیروها رو

ون ها رو تا فردا شب جمع کنیم. کسایی که بتونن نقششباید بهترین آدم بابا مهربان گفت:
تونیم تا فردا قبل از غروب جمعشان یک لیست دارم که میرو درست اجرا کنن. من 

 کنیم.
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بهتر  خوشبختانه پسرتمهربان!  گفت:بدون اینکه به بابا مهربان نگاه کند دایی اردالن 
ای که چرا فارس دانست.... هیچ فکر کردهدنیای ماورایی را می سازوکارهای از خودت کار

به خاطر عشق. مهم ... ؟ دانداخت؟ پسری که تنها ده سال دار پیشرا برای این کار 
باز هم عشقی که از  دکار بلد هست؟ اگر اشتباهی هم صورت بگیر میزاننیست چه 

پاک  هایشود همسنگی نیروها را به سود نیروها به دنیای ماورایی سرازیر مینی آرابطه
 .دگرگون خواهد کرد

 تنها؟ کافیه؟ ماورایی برود؟فقط فارس به دنیای  سپهر پرسید:

 ورزد.ها عشق میفارس و کسانی که او به آن -

 چند نفر؟ تر پرسید:خانم جوان

ن به دنیای ماورایی انجمن هیچ وقت بیشتر از هفت نفر را همزما آقای مسن  گفت:
 .کنم باید این اصل رو رعایت کنیمنفرستاده است و فکر می

 نها چیزی که در این میان اهمیت دارد میزان عشقی، تگفتگویی نیست دایی اردالن گفت:
 بخشیم.ورود به دنیای ماورایی به آن می است که ما با

 ... هیچ چی.فقط یک موضوعی هست رسید گفت:سپهر که کمی نگران به نظر می

چه  فهمی داریبینی ولی نمیکنی که همه چیز رو میاردالن تو فکر می مهربان گفت:
 خری؟ برای انجمن میخطر بزرگی رو 

سانی را انتخاب کند که مورد اعتمادت نباشد؟ کپنداری که فارس می دایی اردالن گفت:
 بیا نگاهشان کن.
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ادامه  کرد .ها را تماشا میق ایستاده بود و داشت حمید و بچهدایی اردالن پشت پنجره اتا
در  خرفاتی کهچه عشقی به مز آن مرد ریگی به کفشش نیست. نگاهشان کن با داد:
و ها بازگداند برای بچهکنند. نگاه کن با چه شوری آنچه را میات چیدی نگاه میخانه
توانی بگویی آقای ادیب به جمع ما بیاید؟ مهربان افتخارش به آن سپهر می .... کند.می

ای که نه از نسل شاهان بود و نه پهلوانان. یک که از نسل کاوه آهنگر است. کاوه است
اعتنا به افراد عادی نه تنها بی کاوه عادی بود که کاری بزرگ کرد. ولی کنون فرزند فرد

 بلکه مشکوک است.

 برای چه تندیس رو از فارس گرفته بوده؟ ریگی به کفششبابا مهربان با عصبانیت گفت: 
نداشته؟ اگر بهشان در رابطه با رمز تندیس گفته باشه چی؟ اون وقت فردا ممکنه برامون 

 جهنم بشه.

همه چیز امکان دارد مهربان. همه چیز امکان دارد. بگذار کمی با آقای ادیب  -
 گفتگو کنیم.

دش را خو نتوانست اشتیاقشد  ق اتا. حمید وقتی وارد کرد سپهر حمید را به اتاق دعوت
اه آن را نگت و با دق رفتبه خاطر دیدن درفش کاویانی مخفی کند. به سمت محفظه 

ها منتظرش هستند. تا حمید خودش متوجه شود که آن نزدندجمن حرفی . اعضای انکرد
 .ببخشید من در خدمتتون هستم :آمد و گفتحمید به خودش 

 به چه دلیل تندیس رو از فارس گرفتید؟ د:یخانم مسن پرس

 من  قصدی نداشتم. من ازش امانت گرفتم . با رضایت خودش. -

 گرفتید؟دانیم. به چه دلیل امانت دانیم. میمی -

 شه بگم.گانه که روم نمیبه یک دلیل بچه :گفتکند و حمید کمی مکث می
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 به ما بگید و ما آن را مثل یک راز نگه خواهیم داشت. مرد مسن گفت:

ه با رابطمن خیلی سال بود که به دانستن در راستش من کرد و گفت: حمید کمی من
نها منبعی که داشتم یکی از همکارانم بود به نام عظیمی. ولی تمند بودم. انجمن عالقه

گفت. وقتی فارس مطالبی که فهمیده بود رو و هیچ حرف و مطلب درستی به من نمیا
به ما گفت من خیلی به وجد اومدم. به سراغ عظیمی رفتم و در رابطه اکسیر سیمرغ حرف 

 زدم.

 اید؟د که این مطالب را از کجا فهمیدهبه او گفتی -

گفتم ته. ام بهم گفده ساله پسرِ تونستم بهش بگم اینارو دوستِراستش نه. نمی -
د. گانه بودونم یک عرض اندام بچهمنبع معتبر دارم. حرفم رو باور نکرد. ... می

ارزشی هست. فقط خواستم خودنمایی ورد فهمیدم شی باآوقتی فارس تندیس رو 
خشید. ببخواستم تندیس رو به عظیمی نشون بدم تا باور کنه حرفام رو. کنم. 

روز که ام بعد هم به عظیمی نشون دادم و دیروز من منظوری نداشتم. تندیس رو
 ریختن خونمون.

 ها چیزی بهشون گفتید؟از رمز نشانه تر پرسید:خانم جوان

 وردم ولی چیزی نگفتم. آنه. خیلی ازم پرسیدند که از کجا  -

  آقای ادیب برای چی زدنتون؟ سپهر پرسید:

دونی ازش. منم گفتم از یک سمساری تو وردی؟ چی میآگفت بگو از کجا می -
م ند. گفتشناختها رو انگار میی مغازهوچهری خریدم. پرسید کدومشون. همهمن

گی. خوب من هم ورده بود بفروشه. گفتند دروغ میآاز دست خریدم. یه مردی 
گم. قیمتش هم گفتم. گفتم دو سال راست می ،ولی گفتم نه گفتمدروغ می

وردی. موندم چی آمی پرسید اون اطالعات رو از کجا پیش خریدمش. بعد عظی
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بگم. گفتم از یک کتاب قدیمی. گفتند کجاست کتابه. گفتم گمش کردم. گفتند 
ی چگی. زدنم تا راستشو بگم. خوشبختانه از حال رفتم. و بعد نفهمیدم دروغ می

 شد تا اینکه شما اومدید.

 چند نفر بودند؟ -

 فکر کنم پنج تا. عظیمی بود و سه تا مرد و یک خانم. -

 گی ؟از کجا معلوم االن هم دروغ نمی بابا مهربان پرسید:

واسه چی باید دروغ بگم؟ ... ببینید من عاشق تاریخ ایرانم. اینکه اینجا باشم  -
ین موقعیت خراب شه. در ضمن من واسم آرزو بوده. چرا باید کاری کنم که ا

عاشق خانوادمم چرا باید کاری کنم که اونا تو دردسر بیوفتن. فارس هم واسم 
. من برای یک خواید باور کنید یا نه. من اشتباه کردمزه. میمثل فاران عزی

مو به خطر انداختم ولی از عمد این کار رو هنواداخودم و خ ،گانهبچهخودنمایی 
 دم.م هر کاری از دستم بر بیاد که جبران کنم انجام مینکردم. االن ه

 ممنونیم جناب ادیب. ممنونیم. در پناه خداوند باشید. دایی اردالن گفت:

 در را بست و گفت: ،و بعد از خروج حمید ر را باز کرد تا حمید بیرون بروددایی اردالن د
شنهادم تصمیم بگیریم. من پی. باید ای نیستاعضای انجمن بودند ولی چاره باقیای کاش 

ها و به آن فارس و کسانی که او دوستشان دارد ،این است که فردا قبل از غروب آفتاب
کوشش  و یرنگ آرشینیم تقدیر پروردگار، پببه دنیای ماورایی بروند تا ب ورزد،عشق می

 زند.رقم می ییهاها چه داستانآن

که  او آخرین نفری بود هاد موافقت کردند.بابا مهربان با این پیشن یی حاضرین حتهمه
 دستش را به عنوان موافق بلند کرد. 
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دوستان  !آفریدبه آفرید گفت:مامان بهبه اتاق بیرون آمدند. بابا مهربان اعضای انجمن از 
 ما شام پیش ما خواهند ماند.

 ،دبو خوری که در سمت راست سالنا لبخند همه را به سمت اتاق نهارآفرید بمامان به
چیده  ی لذیذغداهاانواع  ،بر روی آن دعوت کرد. در اتاق یک میز بزرگ وجود داشت که

آفرید و ن باالی میز نشسته بود. مامان بهمهربا اهمگی دور میز نشستند. بابشده بود. 
و فرزانه مشغول  های اعضای انجمن با مریمی اردالن در دو طرفش بودند. خانمدای

ی . انگار همهزدندیمید و سپهر این سوی میز با هم گپ حم ،اهصحبت شدند. بچه
شاد بودند. آقای مسن عضو انجمن هم کنار  اتفاقات آن روز را فراموش کرده بودند و

دایی اردالن نشسته بود. چند صندلی خالی بود. دایی اردالن به خانم پیشخدمتی که میز 
ی ی کافکه جا به اندازه سپاسرا  دخترم خدا را چیده بود و کناری ایستاده بود گفت:

 اند هم تشریف بیاورید و بنشینید.ج و آقای بهادری که من را رساندههست. خودتان، ایر

با اشاره  سریع آفریدبهآفرید کرد. مامان نگاهی به بابا مهربان و مامان بهخانم پیشخدمت 
پیشخدمت و راننده تاکسی سر ای بعد ایرج و خانم ه داد که این کار را بکند. دقیقهاجاز

ند. دایی اردالن آرام به بابا مهربان چیزی گفت. بابا مهربان گلویش را صاف میز نشست
فردا قبل از غروب آفتاب برای یاری رساندن به ماموریتی که آرش هفت  کرد و گفت:

سال پیش انجامش را قبول کرد باید به دنیای ماورایی برویم و به بهترین نحو ممکن 
قش نیروهای پاک را بازی کنیم. با این کار توازن نیروهای خیر و شر به نفع ما تغییر ن

اعضای حاضر و بنا بر آنچه که آرش خواهد کرد. بنا به تصمیم اعضای انجمن، البته 
تواند تا شش نفر از کسانی که خواسته است این کار را فارس انجام خواهد داد. فارس می

ی ما زد. امید داریم که ایزد یکتا همها در این کار همراه خود سارورزد ها عشق میبه آن
م و خانواده ادیب تا بازگشت فارس از دنیای ماورایی میهمان مریرا یاری دهد. در ضمن 

 ما خواهند بود. از خودتون پذیرایی کنید.

ر نظ زده شده بودند، اما مریم و فرزانه کمی نگران بهها و حمید از این خبر هیجانبچه
رسیدند. فارس از اینکه باید به دنیای ماورایی برود خوشحال بود ولی از طرفی کمی می
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دانست که آیا در نمی خورد فکرش مشغول بود.در تمام زمانی که شام می نگران بود.
ن ها را بازی کردهای بزرگی بودند و نقش آنها انسانشود. اسطورهتوانش بود که موفق 

دانست که چه کسانی را باید انتخاب کند. به طور حتم مریم در ضمن نمیکار آسانی نبود. 
بزرگ و مادربزرگش و خاله مینا هم فکر کرد. ولی با ها بودند. به پدراز آن دو تاو فاران 

ها سخت خواهد بود که در این زمان کم وارد این ماجرا شوند. خودش گفت که برای آن
. دفرزانه را هم خیلی دوست داشت. نگاهش به سپهر افتان و روشا و عمو حمید و خاله ابار

آفرید را هم دوست داشت ولی بابا مهربان گفته بود فقط او را هم دوست داشت. مامان به
شش نفر. وقتی که غذا خوردنشان تمام شد، قبل از اینکه از سر میز بلند شوند، فارس 

 .ببخشید بابا مهربان گفت:

 جانم پسرم.نگاه کردند. بابا مهربان گفت: همه ساکت شدند و به فارس 

ها بیشتر ی آدممن توی زندگیم مامانم رو از همهفارس گلویش را صاف کرد و گفت: 
ه فرزانه و عمو ها و خالفاران و باران و روشا هم بهترین دوستام هستند. اوندوست دارم. 

اورایی بیان من خیلی ها همراه من به دنیای ممونن. اگر آنام میحمید مثل خانواده
 احساس خوبی خواهم داشت. 

 تصمیم شماست پسرم. فقط دایی اردالن لبخندی از رضایت داشت. بابا مهربان گفت:
 ها هم مایل به این کار هستند؟باید دید که آن

فاران و روشا و باران و حمید با اشتیاق و همراه هم گفتند بله. خانم مسن عضو انجمن 
شکلی و گفت که مهایش باال انداخت زده بود. شانهمی بهتکرد. فرزانه کنگاهی به فرزانه 

فقط خطری برای بچه ندارد. خیلی سنشون  فرزانه گفت: ندارد. مریم هم لبخندی زد. 
 کم نیست؟

ها همیشه در ما انسان اش در هم رفت و در فکر فرو رفت. مرد مسن گفت:قیافهسپهر 
کند و احتمال دارد که آسیب جدی شما ورزش میخطرها هستیم. فرزند  معرض انواع
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شود و ممکن است تصادف کند. رفتن به دنیای ماورایی هم ببیند. از خیابان رد می
سپهر و  صوص کهخطراتش بیشتر از یک زندگی عادی نیست. جای نگرانی نیست. به خ

ها هبسیاری از اسطورن کمی که دارند اند و با سها برایمان گفتههای آناردالن از توانایی
 اند.را عمیق شناخته

ن. من فریآفرین. آ  دایی اردالن از سر میز بلند شد و شروع کرد به کف زدن. بعد گفت:
من است. استراحت  زنید. وقت رفتنای روشن برایمان رقم میامید دارم که شما آینده

ش ا کاری سخت در پیتر شاد باشید که فرد، دعا بخوانید و از همه مهمکنید، فکر کنید
 نمتان.یبدارید. فردا قبل از غروب آفتاب می

 اعضای انجمن هم خداحافظی کردند و اتاق را ترک کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپهر دماوندی



146 
 

. دا. دایی اردالن ایستزداو را صدا  ،سپهر قبل از اینکه دایی اردالن از عمارت خارج شود
 ؟اگر نقش سهراب به فارس برسدخودش را به نزدیک دایی اردالن رساند و گفت: سپهر 

 امیدوارم که اینگونه نشود.دایی اردالن با آرامش مخصوص خودش گفت: 

ی کسایی که به دنیای ماورایی رفتند رو نوشته یعنی از زمانی که انجمن سابقه -
 سهنفر نقش سهراب را بازی کردند.  هشت ،سال گذشته تا االن ۰۰۴۴حدود 

نفری که همچون سهراب جوانمردی کردند  پنجها موفق نشدند و آن تای از آن
 از دنیای ماورایی برنگشتند.

 اند.راد خیلی کمی نقش سهراب را داشتهافدانم. می -

ها زیر پانزده سال سن نتای آ هشتدونید که هر یمخوب پس این رو هم  -
 داشتند.

اند بسیار زده سالگی به دنیای ماورایی رفتهتعداد افرادی که در کمتر از پان! سپهر -
هشت نفر در میان این همه مسافر کمتر از پانزده سال تعداد قابل  بوده است.

 توجهی نیست. نگران مباش.

ها عداد افرادی که در زیر سن پانزده سالگی در خواب فرا خوانده شدند چی؟ اونت -
در خواب فرا خوانده اند نفری که نقش سهراب را داشته هشتر . و هزیاد نبودند

 اند.شده

 ؟مدهی آن را تغییر متوانیچگونه می م،دانیم. اگر هم بدانیسپهر، ما تقدیر را نمی -

 .شاید اگر چند سال دیگر برود.. -

اگر هیچ وقت هم به دنیای ماورایی نرود در  یشوربختانه اینگونه نیست. حت -
 آمیزد. مگر...سهراب در می همین دنیا سرنوشتش با

 مگر چی؟ -

  باید به شاگردانش آموزگارنگران نباش. امشب را فرصت داری تا آنچه که یک  -
 بگوید را بگویی.
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 بود. . کمی برآشفتهسپهر به سالن برگشتدایی اردالن دستان سپهر را فشرد و رفت. 
فردا روز آسونی نخواهد بود. بهتره زودتر  آفرید گفت:مامان به وقتی پیش بقیه رسید

اق مهمان بخوابند. سارا هرچی تتونن تو ابخوابیم. فرزانه جون و مریم جون و دخترها می
 ده.بهتون میرو الزم داشته باشید 

دنیای ماورایی چه گی که جون. خاله امشب واسمون میآخ  روشا رو به مریم کرد گفت:
 جوریه؟

 مریم با لبخند دست بر سر روشا کشید و گفت: البته.

ها رفت و منتظر شد که ن و روشا لبخندی زد و به سمت پلهخانم پیشخدمت به بارا
آقای ادیب و فارس و فاران هم  آفرید ادامه داد:رها دنبالش بیایند. بعد مامان بهدخت
 د.تونن امشب رو مهمان سپهر باشنمی

 ؟کنیدمگه شما اینجا زندگی می . فاران به سپهرگفت:فارس و فاران تعجب کردند

 مووها -

 گید؟جدی می فارس گفت:

 شم.آره. من یه جورایی عموی تو می -

 .اونم بابام بوده .آفرید گفت که فقط یک بچه داشتندعموم؟ مامان به -

 نم.تعریف کق تا داستانش رو تام که یه جورایی. بریم باال توی اگفت -

اری داق سپهر بزرگ بود. یک کتابخانه بزرگ داشت و دو تا تخت و یک کمد. ایرج مقتا
ها منتظر بودند که سپهر برایشان اق چیده بود. بچهتی اتشک و پتو آورده بود و گوشه

 آقای دماوندی. حرف بزند. فاران گفت:
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 اینجا مدرسه نیست فاران جان. سپهر بگو -

 ر خالی بگمشه سپهآخه روم نمی -

 خوب بگو عمو سپهر -

 گید؟عمو سپهر. می -

 چیو؟ -

 شید؟همینی که شما کیه فارس می -

اونجایی که یک جورایی  در حقیقت من نسبتی با فارس ندارم. ولی از -
شه گفت که عموی فارسم. عموی شما ی بابا مهربان شدم خوب میپسرخوانده

 هم هستم. چون االن صدام کردی عمو سپهر.

 شناخت.پس چرا مامانم شما رو نمی فارس گفت:

 ی وارد این خانه شدم که پدرت از دنیا رفته بود. ... چون من وقت -

 چه جوری؟ برامون تعریف کنید. -

ه شناسی خوندم. خیلی ببعد فوق لیسانش اسطوره من دانشجوی ادبیات بودم و -
خوندم. تم و در کنارشون خوب تاریخ هم میهای ایرانی عالقه داشاسطوره

بارش تحقیق کردم. شبانه دانستم که درفش کاویانی هنوز وجود دارد و درمی
پرسیدم. تا اینکه خوندم و از هر کسی سوال میهای مربوط رو میروز کتاب

فهمیدم یک نفر از نسل پادوسپانیان هست که اطالعاتی در رابطه با درفش 
 کاویانی داره.

 .یعنی بابا مهربان فاران گفت:

بدبختی که شد اینجا رو پیدا کردم. وقتی بود که آرش تازه فوت کرده بله. به هر  -
بود و بابا مهربان نه تنها مثل همیشه عصبانی بود در اون دوران ناراحت هم بود 
و هیچ جوره من رو نپذیرفت. بارها و بارها آمدم ولی هر دفعه ایرج از همون دم 

ن هم نداشتم و پیاده کرد. آخرین باری که اومدم چون ماشیدر منو دک می
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ومدم و مجبور بودم تمام دیوار باغ رو دور بزنم تا به دم در برسم دیدم که امی
 ه در رسوندم. همونرن. سریع خودم رو بچند نفر آدم دارن باال می از دیوار پشتی
 .آفرید و ایرج رسیدند و خواستند وارد شن. سمت پنجره ایرج رفتمموقع مامان به

 آفرید از ماشین پیادهد که پریدم جلوی ماشین. مامان بهاست بروخو .محلم نداد
شد. بهش گفتم چی دیدم. ایرج گفت خانم این دیوونه است. دنبال یه راه 

ه گه. ولی به خدا اینی کگرده بیاد تو. هر روز اینجاست. گفتم ایرج راست میمی
ن. همون و ماشیگفت بشین ت آفریدبهمامان . چند نفر بودند. یستگم دروغ نمی

موقع ایرج با موبایلش از کسی کمک خواست. وقتی به عمارت رسیدیم. ایرج 
ه کدرها رو قفل کرد و سیستم امنیتی اینجا رو فعال کرد. من از پنجره دیدم 

رو  آفرید. بابا مهربان مامان بههمشون نقاب داشتند دارند به سمت عمارت میان
دونستم آنجا چه خبر هست. سارا من نمیاق درفش رفتند. تصدا کرد و داخل ا

عه دیدم اق رفت. من و ایرج مونده بودیم. یک دفتها به اهمسر ایرج هم با آن
هایی که در ماشین بودند پیاده شدند و با دزدها . آدمکه یک ماشین از راه رسید

 درگیر شدن. 

 هاعین فیلم چه باحال. -

دیدم  ونفهمیدم چی شد که یهها شده بود. فیلمآره واقعا شبیه  :دادسپهر با خنده ادامه 
سط با چوب افتاده به جون دزدا. من سر جام وایساده بودم پریده وایرج در رو باز کرده و 

گیر ه. جورکه فهمیدم که یکی از دزدا وارد عمارت شده و به دو داره به سمت اتاق می
 ای به سرمآنچنان ضربهیدم و گرفتمش. با هم خوردیم زمین. اون هم شدم از پشت پر

زد که از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم همه چیز تموم شده بود. روی تخت خوابیده 
م هر که پدر و مادر بودم. بابا مهربان از کارم خیلی خوشش اومده بود. البته وقتی فهمید

 هستند عزیزتر شدم. انیاندو از نسل گاوسپ

 گاوسپانیان؟ حمید پرسید:
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از پادوسپانیان هست که خیلی تو منابع تاریخی اسمی ازشون  آره یک خانواده -
هاش از من خوشش اومد. منم ی بداخالقیبابا مهربان با همه... خالصه  نیست.
گشتم. اینقدر آمدم و رفتم که بهم تاده بودم تو بهشتی که دنبالش میکه اف

  گفتند که اینجا بمونم.

 به دنیای ماورایی هم رفتید؟ فارس گفت:

 اوهوم.  -

 چه نقشی رو بازی کردید؟ -

 .. دژ اردبیل رو فتح کردمکیخسرو -

 همونی که آزمون شاه شدنش بود؟ فاران گفت:

 بله. -

 موفق شدید؟ -

 بله.  -

 سخت بود؟ -

 آره. ولی شماها هم از پسش بر میاید. -

 عمو سپهر، شما هم عضو انجمنید؟ -

 طور؟چ -

 کردید.اق بودید و صحبت میتچون با اون آدما تو ا -

 ی نگید. به تازگی عضو انجمن شدم.به کس -

 .با لبخند چشمکی زد و 

 . شناسیمها رو نمیما هنوز خیلی از اسطوره فارس گفت:
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فقط  ... دونید.دونن. شماها هم به اندازه کافی میآقای ادیب که همه رو می -
 خواستم بدونم که شما داستان رستم و سهراب رو بلدید؟می

 نه. فارس و فاران گفتند:

خوب شاید بد نباشه که آقای ادیب برامون تعریفش کنن. دونستنش شاید  -
 کمکمون کنه.

سپهر جان شما هم من رو حمید صدا کن. و بعد شروع کرد به تعریف کردن  حمید گفت:
 داستان رستم و سهراب.
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 که آن مهره اندر جهان شهره بود      یکی مهره بود   به بازوی رستم

 

 رستم و سهراب را اینگونه تعریف کرد:حمید داستان 

رک کند. هنگام تهمینه دختر شاه سمنگان ازدواج میسمنگان با ت رستم در شهر
دهد که وقتی فرزندشان به دنیا آمد اگر دختر بود بر ای به او میمهره ،تهمینه

سمش را آید که ابود بر بازویش ببندد. نوزاد پسری به دنیا می مویش و اگر پسر
گذارند. سهراب مثل رستم قوی بود و وقتی که خیلی جوان بود و سهراب می

که شاه  کاووسفهمید که پدرش کیست تصمیم گرفت به ایران حمله کند و کی
افراسیاب از این کار سهراب که خوبی نبود رو از بین ببرد و رستم را شاه کند. 

کمک سهراب  خواسته به ایران حمله کنه خوشش میاد و لشکری رو بهمی
گه که مانع بشن که رستم و سهراب همدیگر رو فرسته ولی به افرادش میمی

ه فرستکاووس رستم رو به جنگ با سهراب میبشناسند. از این طرف هم کی
کنه که مانع بشه پدر و پسر همدیگر رو ولی او هم یک جورایی سعی می

 بشناسند.

کاووس دیگه شاه نبود و هم هم کی ،شدچون اگر نیروشون با هم متحد می فاران میگه:
 .افراسیاب

کاووس کاری کنه. این همه ومد علیه کیاولی رستم که هیچ وقت نمی فارس گفت:
 کاووس گند زده بوده و رستم کمکش کرده بوده.کی

کاووس طبیعی بوده که بترسه از اینکه تاج و تختش رو رستم ازش خوب کی سپهر گفت:
 کرده.تدار نداشته به دیگران شک میبگیره. وقتی خودش اق
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رسه که دو پهلوان یعنی رستم و سهراب به هم جنگ به جایی می حمید ادامه داد:
خورد ولی در لحظه آخر وقتی که بدون رسند. در نبرد اول رستم از سهراب شکست میمی

دانی که گوید که مگر نمیدهد و میچنگ سهراب بود، سهراب را فریب میسالح در 
ند و برای کمن را بکشی که دوبار شکستم داده باشی. سهراب قبول می توانی وقتی می

ه ک شود و بر خالف قولی که داده بودآوزیند و این بار رستم پیروز میبار دوم به هم می
 کند. فرو می سهرابدشنه را به پهلوی  باید دو بار حریف را شکست داد

 ارم. سر اسفندیار هم همین کار رو کرد.این رستم رو من دوست ند فارس گفت:

 .ها بعد از نبرد رستم اتفاق افتادالبته اسفندیار سال سپهر گفت:

  اسفندیار رو که کلک نزد فقط فرصت خواست. فاران گفت:

گوید که پدرم رستم دستان دهد به رستم میسهراب وقتی دارد جان می حمید ادامه داد:
عد سهراب تی. بگوید تو پسر رستم نیسخورد میستم جا میرگیرد. انتقام من را از تو می

دهد و کاووس پیغام میدهد. رستم به کیی روی بازویش را به رستم نشان میمهره
 فرستد تا سهراب بمیرد.دارو رو دیر میکاووس از عمد نوشخواهد ولی کیدارو مینوش

دارو میده پسرشه نوشکشته حاال وقتی فهفارس گفت: زده با نامردی سهراب رو 
 خواسته.می

به نظر من رستم تقصیری نداشته. رستم برای دفاع از ایران به جنگ رفته  فاران گفت:
 .بوده

ت بوده. کسی که صف هر کی ی ندارم که سهراب پسرش بوده. اصالمن کار فارس گفت:
مل قولش عکنه چرا به کنه بعد باهاش جنگ میپهلوانی داره، دیو سپید رو بیدار می

 جنگیدن.نکرده. خوب یک بار دیگه می
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شد که بدتر بود. سهراب با سپاه دشمن اومده بوده. اگر رستم کشته میخوب  -
 گرفت.مرد که افراسیاب کل ایران رو میاگر رستم می

وی اعت و نیرتوی شاهنامه شخصیت سهراب خیلی هم کامل نیست و شج حمید گفت:
 ده.فکری در سهراب نشون میبی تجربگی وجوانی رو در کنار بی

کشدش خیلی مهمه که ده و نمیولی وقتی به حرف رستم گوش می فارس گفت:
 زاره.تر بوده احترام می. به یک نفر که از خودش باتجربهکنهجوانمردی می

تجربگیش بوده. شاید هم از غرورش بوده که یک بار دیگه شاید هم از بی سپهر گفت:
 ده.شکست میهم راحت رستم رو 

مردی و احترام از روی جوونکنم ن که از سهراب خوشم میاد. فکر میولی م -
 .این کار رو کرده

 خواد ناممی سهراب وقتی که داستان رو باید کامل بخونی. مثال شاید. ولی -
اینجوری هم نبوده که شاهنامه  زنه.پدرش رو بپرسه به تندی با مادرش حرف می

 عیار نشون بده در برابر رستم. مثل یک قهرمان تمامصیت سهراب رو بخواد شخ

 ها رو انجام بدیم؟ یای ماورایی باید عین کار اسطورهما تو دنعمو سپهر!  فاران گفت:

 طور؟چ -

مثل ر اگ یبه رستم امان بدیم حت اگر نقش سهراب رو داشتیم باید حتما مثال -
 فکر کنیم کار درستی نیست؟فارس 

ی گم رستم نباید بدقولسهراب کار درستی نکرده. من میکه فارس گفت: من نگفتم 
 داد.بود باید او هم به سهراب امان میکرد. وقتی سهراب یک بار بهش امان داده می
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 کند درستدهد که فکر میهر کسی در دنیای ماورایی کاری را انجام میسپهر گفت: 
نبود  یم. اگر چنینکنمیکل داستان را فراموش  یها ما قسمتی و یا حتاست. خیلی وقت
یک نمایش را حفظ  ها را بازی کردن که اجرای نمایشی بیش نبود.که نقش اسطوره

کردیم. بازی در نقش حنه نمایش هستیم و آن را بازی میکردیم و انگار که در صمی
ها با بازی در تئاتر متفاوت است. آنجا شما به جای یک اسطوره و در موقعیت او اسطوره
ردیم فهمیم کاری که کبعد از آن است که می گیرید که چه کاری انجام بدهید.میتصمیم 

ه کاری دانید که چدرست بوده است یا نه. سختی داستان همینجاست که شما از قبل نمی
 جا تصمیم بگیرید. درست است و باید همان

 اکسیر سیمرغ چیه؟شه بگید عمو سپهر می فارس پرسید:

 گفت.اکسیر سیمرغ چیزی نیست که بشود  -

 .دایی اردالن هم همینو میگفت -

یا یک  تونه بره.نگیز بری که هر کسی نمیاببین تصور کن یک سفر هیجان -
اشی، ی این سفر باگر آماده نیست.  هر کسیکتاب خیلی خوب بخونی که دست 

ی صارهنی عتومی ،ریزی کنیافت باشه، درست برنامهراگر در سفر حواست به اط
دونم یه حس به یه تجربه، نمی ،تونی یه یادگیریاون سفر رو بگیری. می

ز ا مونه، همیشهبا اون سفر به دست بیاری. همیشه تو ذهنت می خصوصی رو
ه دنیای ماورایی یکی از اون کنی. رفتن بیادگیری که داشتی استفاده می

 ،همین تجربه یا حساست و اکسیر سیمرغ هم مثل هفرترین سانگیزشگفت
 ده. خودشو بهتون نشون می

 پس اون آدم بدها دنبال چی هستن. فاران پرسید:

دنبال اکسیر سیمرغ هستن درحقیقت  که هاییموضوع کمی پیچیده است. آدم -
 دنبال سرابند.

 .خوب اگر اینجوریه که الزم نبود ازش محافظت بشه -



156 
 

اکسیر سیمرغ رو به دست بیارند و به قدرت  ننتوکنند که میها فکر میاون  -
بردن  از بین ها ممکنه بتونن انجام بدنتنها کاری که اون تبرسند اما در حقیق

 اون هست.

 چه جوری؟ -

ی رن به نیروهاوقتی که افرادی با نیت و فکری ناپاک به دنیای ماورایی می -
خوای یکن افرادی در اون سفری که شما متصور  کنند.اهریمنی کمک می

کنن. نیست. در عوض اون جا رو خراب می گردند ولی گنجی، دنبال گنج میبری
کار انجمن اینه که فقط کسایی به دنیای ماورایی برن که به نیروهای پاکی 

 ذاره.کمک کنند و این موضوع در این دنیا هم تاثیر می

 

پس چرا دایی اردالن گفت که زکریا به دنیای ماورایی رفت ولی از قدرت  فارس پرسید:
 اکسیر سیمرغ استفاده نکرد و به انجمن آسیبی نرساند؟

شه توضیح داد. این حرفی که من ببین اول که گفتم. اکسیر سیمرغ رو نمی -
زنم مثالی است برای بهتر فهمیده شدن ولی باز کامل نیست. چیزی که در می

ی انجمن به دنیاتونم بگم اینه که او با اینکه بدون اجازه زکریا می بارابطه 
، انسان پاکی بود و هر آنچه در آن سفر انجام داد به نیروهای ماورایی رفته بود

 پاکی کمک کرده بود. 
 ؟تونن به دنیای ماورایی برنهای ناپاک میآدم چه جوریآها یه سوال دیگه.  -

ه حاال غیر از زکریا ک ؟ماورایی دست انجمن نیست به دنیایمگه فقط راه رفتن 
 دانشمند بوده و خودش راهشو پیدا کرده.

 اه.علوم سی :کنهها کمک مییکسری علومی هست که که به اون. انه ظاهر حمید گفت:

 چی؟ علوم سیاه چیه؟ -

 گن جادو.ها بهش مینهمونایی که تو داستا -
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هم برای  ،دنبرای کسایی که انجامشون می. هم خیلی خطرناکندعلوم سیاه  سپهر گفت:
ین انجمن مبارزه با نشر چن یترین کارهایبرای دنیای ماورایی. یکی از اصلیبقیه و هم 

ه رن کدر ضمن گاهی هم افرادی به وسیله انجمن به دنیای ماورایی می حرفایی هست.
 ها اشتباه کرده.انجمن در اعتماد به اون

ی نمیاد پس چه لزومها یادمون اگر ما تو دنیای ماورایی داستانعمو سپهر،  فاران پرسید:
 ها رو بخونیم.بود که اسطوره

ها، درستی و نادرستی چیزی که از ارزش تون نمیاد ولی آنشما کل داستان یاد -
 با کمک آقای ادیب خوب ره. شمایادتون نمی ،گرفتید و پیام اسطوره رو که یاد

شه که فردا عملکرد خوبی داشته ین باعث میها عمیق شدید و همدر اسطوره
 باشید.

چرا  بریم؟ هم همراه او موضوع فردا چیه؟ چرا باید فردا فارس و حاال ما حمید پرسید:
 فتد.فردا؟ مگر چه اتفاقی قرار است بی

فردا قرار است اتفاق  ادونه. این برنامه آرش هست. ظاهرهیچ کس دقیق نمی -
ردا ف ماورایی کمک کنیم. ینیروهای پاکی در دنیافتد که الزم است به مهمی بی

ترین شب سال. در رسوم ایرانی هست که صبح ، شب یلداست و طوالنیشب
به یک دوره ظلمت طوالنی خاتمه شود و ، خورشید متولد میروز بعد از یلدا

 دهدمی

 وقتی که هفده تا از پسرهایآید. مثل دهنده میتی که نجاتفارس گفت: مثل وق -
 کاوه کشته شدند.

گره  دهندهکنم که فلسفه یلدا به موضوع نجاتبله فارس جان. من هم فکر می -
 خورده است.
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م. باید کار باید کنی دونم چیم. ما چی کار باید کنیم؟ یعنی میفاران گفت: من نفهمید
 ها رو درست بازی کنیم ولی چه ربطی به شب یلدا داره؟نقش اسطوره

. ما فردا با چنین خواسته ماموریت آرش هست و او اینهر چه هست مربوط به  -
به آرش در انجام ماموریتش کمک  بریمی که با خود به دنیای ماورایی مینیروی
 کنیم.می

 بابای من که... فارس پرسید:

نچرخید. سپهر فهمید که او چه  مرده است اما زبانش خواست بگه که پدرشفارس می
ان زم ست. آرش اسطورهاهدنیای ماورایی دنیای اسطورهفارس خواهد بگوید و گفت: می

جا خواهد بود و ماموریتش را تمام خواهد کرد. بابای تو از این دنیا رفته ولی  و اونماست 
 در دنیای ماورایی باید جای خودش رو داشته باشه.

 یعنی ممکنه که کسی نقش بابام رو داشته باشه؟ -

ه دنیای ماورایی ثبت شده رو خوندم و تا ها بدمتن آمن تمام مدارکی که از رف -
 هایها محدود است به داستاننقش جدید به کسی داده نشده. نقش حاال هیچ

ه ... فکر کنم باید دیگ قدیمی که بیشترشون کم و بیش تو شاهنامه هست.
 رم.بخوابیم. منم صبح باید زنگ بزنم مدرسه بگم که نمی

 اوه مدرسه رو یادم نبود. فاران گفت:

 فته.ا. شما هم یک روز نرید اتفاقی نمیرهمعلمتون که نمی -
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 ی یکتای هنرمندی ماستزندگی صحنه

 

غیر از هفت نفر  اق درفش جمع شده بودند. بهتهمه در ا ،م آذر نزدیک غروباروز سی
ان، ی اردالن، بابا مهربدار راحتی نشسته بودند سپهر، دایهای دستهکه بر روی صندلی

انم خ حضور داشتند. ،همان خانم جوان عضو انجمن ،آفرید و خانم بیتا شباهنگمامان به
امیدوارم که سفر خوبی به دنیای ماورایی داشته باشید و برای خودتون و  شباهنگ گفت:

این دنیا بیشترین ارمغان را بیاورید. با پاکی روحتون و فکر بلند و صافی قلبتون نیروهای 
هنگامی که باید تصمیم بگیرید به فکر و قلبتون رجوع کنید.  اهریمنی رو از بین ببرید.

 شجاع باشید چرا که ایزد منان شما را در انجام کار نیک یاری خواهد داد. 

ی ممکنه که همه سپهر به هر کس یک جام داد. به فارس که رسید در گوشش گفت:
. هصمیم تو هم باشالزم نیست که تصمیم اسطوره تاما همیشه . هداستان هم یادت باش

 فکر خودت را داشته باش. 

بعد دایی اردالن از یک شیشه برای هر کس در جامش مقداری اکسیر رازی ریخت. در 
یاد  با بعد گفت: وسط ایستاد چشمانش را بست و زیر لب شروع به دعا خواندن کرد.

 پروردگار بنوشید.

  را نوشیدند و به خوابی عمیق رفتند. هر هفت نفر اکسیر

*** 

زرگ دید. در لحظه فهمید که سیاوش بحمید خودش را در برابر آتشی  ،در دنیای ماورایی
ه باشد گناهان تاثیر ندارد. اگر راست گفتاست. موبدان به او گفته بودند که این آتش بر بی

هایی شت. تمام موقعیتدگدر فکرش خاطرات مختلفی مینباید از آتش مقدس بترسد. 
رده او همیشه راه راستی را پیشه ککرد. . هیچ کدام اذیتش نمیدروغ بگویدتوانست که می
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ی را به یاد آورد که به هوش آمده بود و فارس را اآن لحظه فارس در ذهنش آمد.بود. 
نشان چرا تندیس را به عظیمی  دیده بود. همان موقع از فارس عذرخواهی کرده بود. اما

رده ودش را کوچک کخی نجمن گفته بود. حتلیلش را به اد ، داده بود؟ او در نهایت راستی
ه قبل از دانست کاما نمیاش را گفته بود ولی حقیقت را گفته بود. گانهبود و دلیل بچه

گر آتش ا ایاینکه از هوش برود چیزی گفته است یا نه. ترسیده بود. اگر چیزی گفته بود؟ 
 های آتششعله د شده بود ولیمقدس نبود چه؟ رنگش رفته بود. صورتش از ترس زر

ردند. کو میهکنون وقتش است. جمعیت هیااموبد به او گفت که داشت. سرخ نگهش می
دید. موبد گفت اگر داوری آتش ها میشناخت را در میان آنهایی که میانگار تمام آدم
دانست که مجازات شاهنشاه می پذیری باید سر به مجازات شاهنشاه دهی.مقدس را نمی

آتش  .و پا در آتش گذاشت تمام توانش را در پایش گذاشتجز مرگ چیز دیگری نیست. 
را در خود بلعید. حرارت سوزان آتش را بر صورتش حس کرد. درد در بدنش پیچید.  او

وست و پ که کجا را اشتباه کرده است. کجا دروغ گفته است که باید بسوزد.دانست نمی
در یک لحظه اطمینانی وجودش را گرفت که هرگز  استخوانش درد گرفته بود. گوشت و

است و  آتش مقدسبه جز راستی نگفته است. اطمینان داشت که سزاوار سوختن نیست. 
برایش رفت. حرارت از بین درد گناهی همچون او را نخواهد کشت. همان موقع بی

 پا از آتش بیرون نهاد و از آن گذشت.های آتش را پیمود و خوشایند شد. به آرامی شعله
 د. حسکشیدناش فریاد میحال برای رهایی ،کردندجمعیتی که برای سوختنش هیاهو می
ر د کرد که هرگز جز راستی چیزی نگفته  است. پیروزی داشت. به خودش افتخار می

 شد.ها گم ش را جلب کرد. مرد در بین آدمازنان توجهمیان جمعیت نگاه مردی لبخند

*** 

شد هفده پسرش را از دست داده بود و مریم خودش را در نقش کاوه دید. باورش نمی
نزدیک اکنون هجدهمین پسرش را ماموران ضحاک گرفته بودند تا خوراک ماران شود. 

تمام  ت. اما تحملشضحاک ظلم کرده بود و کسی توانایی مقابله با او نداش ،به هزار سال
 .که در بند ماموران ضحاک اسیر است شددر نظرش مجسم میفارس ی شده بود. چهره



160 
 

ش را لرزید. چشمانبند بدنش میترسید. بندعزمش را جزم کرد به قصر ضحاک رفت. می
بست. با خودش خلوت کرد. دیگر چیزی نداشت که از دست بدهد. دعا خواند و وارد بارگاه 

دارد. وقتی شروع به  جا حضور ضحاک شد. احساس کرد که دیگر خودش نیست که آن
 ،که با ظلم ضحاک خرد شده بودند صدای هزاران نفر از مردمی را ،حرف زدن کرد

قدر محکم و رسا بود  صدای مردم بود و آن ،شنید. دیگر صدا برای خودش نبود. صدامی
یو بر ضحاک د نیروی کالم حتی که اهریمنی همچون ضحاک توانایی مخالفت نداشت.

ت دس تاثیر داشت. او از قدرت کالم مریم ترسید و دستور به آزادی فرزند او داد. کاوه
ش رسیده بود. فرزندش در امان بود. ابه خواستهفرزندش را گرفت و از قصر بیرون آمد. 

ی شد که به همین سادگزد.  خوشحال بود و هیجان داشت. باورش نمیتندی میقلبش به 
 ؟فده تای دیگر را نجات نداده بودنجات داده بود. در اندیشه بود که چرا ه فرزندش را

 و خواست فرار کند و برودای با فرزندش زندگی کند. میخواست برود و یک گوشهمی
. اما آن صدایی که ضحاک را ترسانده بود صدای خودش نبود. صدای مردم دیگر برنگردد

دید که  در میان جمعیت مردی را درونش بمیرد. دهد آن صدا در توانست اجازهبود. نمی
ولی یادش نیامد که او  زد. صورت مرد برایش آشنا بودد میکرد و لبخناو را نگاه می

 چهره مرد از را بست و به دعا نشست. قلبش قوت گرفت. به خانه رفت و در کیست.
دای کرد و صش را پرچم اپیشبند آهنگری صمیمش را گرفته بود.ترفت. خاطرش نمی

مردم به دورش جمع شدند. از ظلمی که سالیانی دراز تحمل زمین را فریاد زد. انمرم ایر
م های دل مردن پاکش گفت. آنچنان با حرارت، حرفگفت. از فریدون و خاندا دکرده بودن

ی او تجل ها همه با او همراه شدند و بر علیه ضحاک شوریدند.گفت که آن را به خودشان
 اد مردمان سرزمینش شد و برای سرنگونی ظلم قیام کرد. صدای فری

*** 

آزمایی پهلوان جدید توران  سهراب با هجیر بود. گر رزمفرزانه از باالی دژ سپید نظاره
سهراب با آوری جز رستم همتایی ندارد. دید که در جنگرا میپهلوان تورانی  سهراب

زمین وان ایرانهجیر پهلدر زمان کوتاهی هجیر را بر زمین زد.  هجیر به رزم پرداخت و
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امان خواست. این ننگی بزرگ برای سپاه ایران  آورد و از اوجلوی سهراب سر فرود می
گشته  ذلیل. پهلوانشان اینگونه خار و بود. دل پهلوانان ایرانی از این کار هجیر خون بود

 رزانهف  م هم جرئت مبارزه با سهراب را نداشتند.ولی هیچ کدا کردبود. باید کسی کاری می
توجه نکرد که مردان از جنگیدن با سهراب ترس دارند و او یک زن است. زره پوشید و 

به جلوی سپاه رفت و همچون  ،، اسب را زین کردهای خودش را در زیر زره مخفی کردمو
ین دآفرید به جنگ اآوران و پهلوانان کجا رفتند؟ من، گرجنگیک شیر نعره کشید که 

ت وقتی که به سم روم. کمان را کشید و به سمت سهراب تاخت.تازه پهلوان تورانی می
انگار که نقشش را تمام کرده باشد. نقش فرزانه  .سهراب تاخت و شروع به رزم کرد

 شکست دادن سهراب نبود. نقش فرزانه دالوری و رشادت گردآفرید بود. 

*** 

پار کاوس رهسباید برای نجات کیی در نقش رستم ظاهر شده بود. باران در دنیای ماورای
ه بود هر چکاووس به دردسر افتاده است. اما سری کیشد. عصبانی بود که برای خیرهمی

االجرا و از آن مهمتر زال او را به این ماموریت فرستاده بود. شاه بود و دستورش واجب
 د و برای استراحتپر خطر برود. دو روز در راه بو زال به او گفته بود که از راه کوتاه ولی

ه رخش ب د رخش شیری را کشته است. دلش ریختدی ،ای خوابید. وقتی بیدار شددر بیشه
 گفت تو نباید بدون من بجنگی. جنگیدن کار من است. ممکن بود تو را بکشد. 

بیابان  رفتهر چه می رفت. آفتاب سوزان بود وعلفی می آب ودر بیایان بی .به راه افتادند
ه گفت ای کاش ماموریتم این بود کمی شخود هب. . خسته و تشنه شده بودرا پایانی نبود

 کاوسکی ،با کسی بجنگم ولی من توان این تشنگی را ندارم. سست شده بود. در فکرش
. ناگهان تنش سست تکردن و از خدا کمک خواس اداد. شروع کرد به دعرا دشنام می

که ناگهان یک میش را دید. فهمید که دعایش  میردبر زمین افتاد. فکر کرد دارد می شد و
جواب داده شده است و این میش یک نشانه است که به آب نزدیک است. با این امید از 

 جا استراحت کرد.  ای رسید و در آننبال کرد. به چشمهجایش برخاست و میش را د
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 یگرد دارش کرد، خسته بود و دوباره به خواب رفت. بارباران خوابش برده بود که رخش بی
رخش به پیشش آمد و بیدارش کرد. عصبانی شد و بر سر رخش داد زد و دوباره خوابید. 

موجود  نچنیگاه اژدهایی دید. تنش لرزید. رخش باز صدا کرد از جایش بلند شد. نااین بار 
ستم که باران نیست و ر یادش آمد لرزید. فکر کرد.کریهی هر گز ندیده بود. دستانش می

تر اه کرد. اندامش بسیار قویگزمین. به خودش ندستان است. نیرومندترین پهلوان ایران
تر از یک دختر سیزده ساله بود. شمشیر را کشید و به یک ضربه سر اژدها را جدا و بزرگ

 ه داد.بعد در آب رفت و سر و تن را شست. سوار بر رخش شد و راه را ادامکرد. 

خوابید. با صدای چند شبانه روز تاخت و بعد به کشتزاری رسید. رخش را رها کرد و  
آید. ب رخش را زده است و به سمت او می. پیر مردی را دید که با چورخش از جای پرید

ه چرا به زد کپیرمرد را گرفت. پیرمرد فریاد میپیرمرد به او حمله کرد. باران با دستانش 
گوید. بدون اجازه وارد کشتزارش شده ران دید پیرمرد راست میمدی. باکشتزار من آ

بعد یادش افتاد که رستم است. پهلوان پهلوانان. اگر او  .خواست عذرخواهی کنداست. 
باز هر  اری نداشت. ولیرا گرفته بودند. دیگر این پیرمرد کشتز نبود که تورانیان همه جا

کرد دیگر پیرمرد بود. از طرفی هم اگر عذرخواهی می اجازه به کشتزار او آمدهچه بود بی
را برود. یادش آمد رستم  هتوانست بقیه رارفت و بدون اوالد هم نمیپیش اوالد نمی

به  فکریآمد چنین کاری کند. را بریده بود ولی باران دلش نمی واقعی گوش پیرمرد
ن کشتزار من است و از ی محکمی کرد. فریاد زد و به پیرمرد گفت ایذهنش آمد. نعره

روم. برو با اوالد و سپاهش بیا من رو بیرون کن. پیرمرد از صدای رستم آن بیرون نمی
تنش لرزید و فرار کرد. کمی بعد پیرمرد با اوالد و سپاهش بازگشتند. باران زرهش را 

فت گبه اوالد پوشید و با یک حمله سپاه اوالد را بر هم ریخت و خود اوالد را اسیر کرد. 
شان ا به من نکاووس راگر راستی پیشه کنی و جای دیو سفید و محل زندان شدن کی

مازندران تاج و تختش را به تو دهم و بعد از شکست دادن شاه دهی به تو پاداش می
و هزاران دی .. اما به باران گفت که این راه بسیار سخت استدهم. اوالد هم قبول کردمی

 .کنند و دیو سپید هم بسیار قوی استی در بند نگهبانی میهاکاووس و ایرانیاز کی
حیف است که تو به دستش کشته شوی. باران که تمام نیرو و شجاعت رستم در وجودش 
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پس اوالد او را ها بر خواهم آمد. ی آنبود گفت تو نترس . من از پس همه سرشار شده
 به سوی مازندران راهنمایی کرد. 

ارژنگ با سپاهیانش خیمه زده بودند. باران شب را استراحت  ،مازندراندر ابتدای سرزمین 
شان به سپاهیان ارژنگ حمله کبه درخت بست سوار رخش شد و نعرهکرد. صبح اوالد را 

به سوی اوالد بازگشت. اوالد جلوی رستم  کرد و تنهایی آن سپاه و ارژنگ را متفرق کرد.
کاووس تا رستم را دید شاد شد. نیان رسید. کیو رخش به راه افتاد تا به جایگاه ایرا

ایرانیان خوشحال شدند که دوران اسارتشان به سر آمد. باران هم خوشحال بود که پس 
از آن همه زحمت و رنج توانسته بود که شاه ایران را نجات دهد و به ماموریتی که زال 

ید د که از شر دیو سپشبر دوشش گذاشته بود عمل کند. اما رهایی کامل وقتی انجام می
 د. ننجات یاب

ایرانیان به دعا نشستند و رستم سوار بر رخش شد و چون باد به سمت کوهی رفت که 
جا بود. هفت کوه را در نوردید تا به غار دیو سفید رسید. آنجا پر بود از  دیو سپید در آن

فت ید بکند. اوالد گکردند. باران از اوالد پرسید که چه باز غار پاسبانی میادیوهایی که 
اگر صبر کنی که آفتاب در بیاید بسیاری از آن دیوها به خواب خواهند رفت و فقط باید 

اب رفتند. رسید. دیوها به خو فتاب به وسط آسمانآتا  باران صبر کرد با دیو سپید بجنگی.
شمشیرش را بیرون کشید. از خدا کمک خواست و  .شدند. اوالد را بستها آب میبرف

به سمت غار روان شد. داخل غار تاریک بود. دیوی بزرگ با تنی سیاه و صورتی سفید در 
آن خوابیده بود. از وقتی که با اژدها جنگیده بود دیگر ترسی نداشت اما دوباره ترس 

ودند که ای به سالهدستان دختر سیزد ،. دستانشودش را گرفت. به دستانش نگاه کردوج
زد. با خودش قلبش به تندی میلرزیدند. شمشیری سنگین را به زور نگه داشته بودند و می

ام این همه کار انجام دهم. اشکالی ندارد اگر با دیو سپید نجنگم و گفت من که توانسته
گونه چید فرار کرده باشد دیگر برگردم. اما به عاقبت کار فکر کرد. رستمی که از دیو سپ

آمد. اشتن رستم خیلی زود از پای در میتوانست قهرمان ایرانیان باشد و ایران بدون دمی
دار ای کشید که دیو بیاورد. یادش آمد که رستم اول نعرهسعی کرد داستان را به خاطر بی
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تر میشد کار دیو را تمام کرد. به آهستگی او جنگید. اما شاید در خواب راحتشود و بعد با 
وان لرزید. دید دستانش تشمشیرش را با دو دست باال آورد اما دستش می ،دیو رفت سمت

ضربه زدن ندارند. تصمیم گرفت که همان کاری را بکند که رستم کرده بود. آن وقت 
 ید. صدای جیغ عوض شد وشاید نیروی رستم هم به وجودش باز گردد. جیغ بلندی کش

است. باران احساس کرد که دوباره ز خواب برخدیو اای گشت. ی شیر درندهشبیه نعره
خمی یدند. هر دو دیگری را زتغلبا دیو گالویز شد و جنگیدند و بر زمین  رستم شده است.

که عاقبت باران توانست دیو را شکست دهد. از غار بیرون آمد ولی از  کرده بودند. تا آن
 شدت درد و زخم بر جلوی غار افتاد و بیهوش شد.

*** 

اه تمسخرآمیز به او نگ خودش را در برابر افراسیاب دید. مردی خشن که با لبخندیروشا 
اه توران ش، ویس به منوچهر پیشدادی، افراسیابکرد. افراسیاب به کاتبش گفت بنمی

پذیرد. فقط باید مرزهای بین دو کشور را مشخص سازیم. پیشنهاد صلح شما را می
یک نفر از سپاه ایران به باالی کوه دماوند برود  ادی بلندی کرد و ادامه دخندهافراسیاب 

کرد و گفت: جوان نامت چیست؟ روشا گفت: آرش. رو به کاتب  او ... صبر کن. رو به روش
کرد و گفت: اینگونه بنویس یک نفر از سپاه ایران، همین پیک ایران آرش به باالی کوه 

رز دو کشور خواهد شد. و باز م دماوند برود و تیری را پرتاب کند. محل فرود آمدن تیر
به روشا  را نامهبلند خندید. کاتب نامه و مهر را برای افراسیاب برد تا مهر کند. بعد بلند

روشا به تاخت به پیش سپاه ایران بازگشت و به آمیز داشت. داد. او هم لبخندی تمسخر
و ده شد. زاناپیخیمه منوچهر رفت. منوچهر بیرون از خیمه منتظر آرش بود. روشا از اسب 

خواندن نامه در ی منوچهر با چهره داد. شاهمنوچهر به زد و تعظیم کرد و نامه افراسیاب را
جمع کرد. روشا به خیمه  اشمرخص کرد و سران سپاه را در خیمههم رفت. روشا را 

 آمد. سپاه ایرانبخوابد. اما خواب به چشمانش نمی خواست. خسته بود و میخودش رفت
ها را محاصره کرده بودند. شکست حتمی شرایط بدی بود. تورانیان از همه طرف آندر 
ها روحش را آزرده بود. بر زمین نشسته بود و . مالقات با افراسیاب و آن تمسخربود
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اه شاش آمد و گفت منوچهریک سرباز به خیمه پس از ساعتی نوهایش را گرفته بود.از
ی را اکرد که باید نامه. گمان مید منوچهر شاه رفت. به سرعت به نزشما را خوانده است

 شاه بر روی تختواند. روشا ایستاده بود و منوچهرشاه او را به داخل خیمه خببرد. منوچهر
دو زانو و با احترام جلوی منوچهرشاه نشست. پادشاهی نشسته بود. گفت بنشین. روشا 

ب باخبری. روشا گفت: بلی. ابرم از محتوای پیغام افراسیمنوچهرشاه گفت: گمان می
شاه گفت هیچ کدام از سران لشگر قبول نکردند که برای اتمام این جنگ منوچهر
م دانم. منوچهر شاه گفت:  بیدانی چرا؟ روشا گفت: میسوز تیر را پرتاب کنند. میخانمان

ند ها پیوند خواهد خورد. چدارند که نامشان به ننگ در تاریخ بماند. این شکست با نام آن
کنیم که افراسیاب خواسته است. فردا صبح بعد ادامه داد همان میلحظه سکوت شد. 

ی تو خواهد بود. دهندهروی. ایزد مهربان یاریداری به باالی کوه میکمانت را بر می
 توانست مقاومت کند ولی از سویبگوید. در برابر حرف پادشاه نمی دانست چهروشا نمی
یی این کار را نداشت. او کماندار ماهری نبود و این مسئولیت برای او که فقط ادیگر توان

وید است و بدون اینکه چیزی بگبود بسیار بزرگ و سنگین بود. برخپیک سپاه ایران 
 تعظیم کرد و با اشاره منوچهر خیمه را ترک کرد. 

. نست چیزی بخوردتواشست. برایش آب و غذا آوردند. نمیاش رفت و نبه خیمه
اه کرد. گبر دوشش بود. به دستانش ن زندگیش ترین تکلیفتوانست بخوابد. سختنمی

ی چنین ماموریتی بر بیایند. آن شب بر او توانستند از عهدهچطور این دستان ظریف می
ام مردم ایران که فردا کرد. به تمکرد و فکر میفکر می .مانند هزاران شب طول کشید

که در  هاییترساندازی او بودند. به تمام امیدهایی که مردم داشتند و به تمام منتظر تیر
و آرزوهای روشا شد و تا صبح  اهترس ،زمینلشان بود. تمام این ترس و آرزوهای ایراند

ا گرگ و میش بود که از خیمه بیرون زد. کمانش بر دوشش وکرد. هنوز هها فکر میبه آن
به او خیره شده بودند. منوچهر بر سر راهش قرار گرفت. او را  بود. سرلشگرها و سپاهیان

 در آغوش کشید و برایش دعا خواند. روشا به سمت کوه رفت و از آن به سرعت باال رفت.
خورشید تازه جوانه زده بود. خورشید را نگاه کرد تا کامل باال بیاید. کمانش را برداشت 

مانش درد گرفت. کمان را پایین آورد. نشانه گرفت. از نور خورشید چش خورشید را
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چشمانش را بست. با خودش فکر کرد چرا او؟ چرا هیچکدام از سرداران و پهلوانان برای 
این کار حاضر نشدند؟ چرا یک پیک ساده باید باید چنین کاری کند. در سرش صدایی 

زمین. ی مردمان ایرانزمین. صدای ترس همهی مرمان ایرانپیچید. صدای امید همه
ین را زممرمان ایران صدایتوانست د که او شاید تنها کسی بود که میروشا احساس کر

ه ک بدون آن داد.تقدیر او را در این کار قرار نمینه وگر امید نکندنا ها رابشنود و آن
ا نور و گرمای خورشید ر از پشت پلکش چشمانش را باز کند خورشید را نشانه گرفت.

 له را کشید و وجودش را در کمان گذاشت. چ کرد. احساس می

*** 

دانست خواهرانش هما و فاران در دنیای ماورایی خودش را در قامت اسفندیار دید. می
ها را نجات دهد. مردی از سپاه دژ اسیرند و باید آنآفرید در دست ارجاسب در رویینبه

فت گ ای کرد و. گرگسار خندهاز او راه را پرسیدتوران به نام گرگسار در جلوی رویش بود. 
یکی  کشد ورویت هست. یکی سه ماه طول می دژ در پیشسه راه برای رسیدن به رویین

ست. اما راه سوم برای خودت و سپاهت فراهم ابینی و غذا ماه. در هر دو راحت میدو 
 برد و مسیر سختی است که از آن زنده در نخواهی شد.  فاران از راههشت روز زمان می

سوم بیم داشت اما چهره روشا و باران در پیش چشمش آمد و نتوانست تحمل کند که 
برای  اند وهای راه چگونهباشند. از گرگسار پرسید که سختی ها در زمان طوالنی اسیرآن

را  اول گرگسار هم مانعتا بنوشد.  داد گوید به او هوماینکه مطمئن شود که دروغ نمی
و هیچ  گتر در راهندرگفت دو گرگ از شیر بزکه اسفندیار بمیرد.  گفت و بعد هم آرزو کرد

ها را ندارد. فاران سپاه را به دست برادرش پشوتن سپرد و به کس توانایی مبارزه با آن
پیکر شد. انگار موجودی غولبیشه رفت. صدایی شنید. از دو طرف صدا به او نزدیک می

صدا بسیار نزدیک  .خوانددلش دعا می یری در کمان گذاشت دردوید. تبه سمتش می
به گرگ  .دید. تیر را به یک سمت رها کردهای بیشه را میهای علفتکان .شده بود

خورد در چشم بر هم زدنی تیر دیگری در کمان گذاشت و به سمت دیگر رها کرد. گرگ 
مت سپاه س رد. با پیروزی بهدوم به یک قدمی فاران رسیده بود و با تیر فاران بر زمین خو

 .برگشت
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ا شبانه رکه باید با دو شیر ژیان مبارزه کنی. فاران سپاه از مانع دوم پرسید گرگسار گفت  
یر بسیار ش دم به منزل شیران رسید. تنها به خانه شیران رفت. دوبه پیش راند و در سپیده

 خانلرزید. فاران داستان هفتدستانش می و درنده در روبرویش دید. ترسید. گبزر
ن تویینآمد که ر دیار افتاد. یادشدانست اما به یاد داستان رستم و اسفناسفندیار را نمی

توانند به او آسیبی بزنند. دلش گرم شد. شمشیر را کشید و به سمت و شیرها نمی تاس
ها را شکست دهد. به پیش سپاه برگشت و از مانع بعدی شیرها حمله کرد و توانست آن

یچ آید. هو داری که از دهانش آتش بیرون میفت اژدهایی در پیش رپرسید. گرگسار گ
 کس را توان مبارزه با او نیست. فاران با خودش فکر کرد که ممکن است آتش اژدها بر

ی شروع به نقاش پذیرند. کاغذ و قلمی خواست وچشمانش رود و چشمانش هم که آسیب
ق چوبی سخت و غیر قابل نفوذ ای کشید که در مرکز آن یک صندوکشیدن کرد. ارابه

بعد  وشد. نجاران سپاه مشغول به ساختن ارابه شدند داشت و در آن فقط از داخل باز می
دم به سرزمین اژدها رسیدند. فاران داخل جعبه رفت و ارابه را به به راه افتادند. سپیده

م ها را در چشم به هاسبی بستند تا به نزدیکی اژدها برود. اژدها تا ارابه و اسب را دید آن
ید شمشیرش را بیرون کش اژدها بود. کم . در شد. فاران از داخل جعبه بیرون آمدزدنی بلعی

و از داخل به اژدها حمله کرد. اژدها بر زمین افتاد و دودی سمی از بدنش خارج شد. فاران 
که  دبا تنفس آن دود بیهوش شد. وقتی پشوتن و سپاه به باالی سرش آمدند گمان کردن

سپاه  مد وآاسفندیار مرده است ولی وقتی پشوتن گالب باالی سر فاران آورد او به هوش 
 خوشحال شد.

مانع بعدی جادوگری بود که خودش را به شکل زنی زیباروی درآورده بود. فاران به  
سید. ر ،گاه سیمرغ بودد و به خان بعدی که گذشتن از گذرسادگی از این مانع عبور کر

ه تواند او را باو که چشمانش است آگاه است و نمییادش آمد که سیمرغ از ضعف فاران 
 ه را تغییر داد وراحتی شکست دهد. باز قلم و کاغذی خواست و در آن شکل ارابه و جعب

دم ران ارابه را تغییر دادند. سپیدههای فلزی محکم و تیزی کشید. آهنگبر روی آن تیغه
ه ارابه یمرغ بس .فاران سوار بر ارابه شد و به پیش رفت که به گذرگاه سیمرغ رسیدند

های فلزی او را مجروح کردند. فاران از جعبه بیرون پرید و به راحتی حمله کرد ولی تیغه
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بعد از آن گرگسار به او سیمرغ زخمی شده را شکست داد و سپاه را از آن گذر رد کرد. 
نان یتنی خودش اطمه روییناند. فاران بشود که زنده نخواهی مچنان هوا سرد می گفت آن

ی خوش آب و هوایی رسیدند و آنجا توقف کردند داشت با سپاهش به راه افتاد. به منطقه
یاه شد باد تندی وزید و برف گرفت. سه روز و تا استراحت کنند که یک دفعه آسمان س

از دست داده سرما سخت بود و سپاهیان در برابر آن توانشان را  آمد.سه شب برف می
ش را دآمد. فقط خوتن بودنش به کار نمیدانست چه کار کند. رویینبودند. فاران نمی

شت گرفته بود. پس به سپاهیان دستور داد که درا از زر اشتنیمقاوم ساخته بود. او رویین
به درگاه زرتشت دعا بخوانند تا از این مهلکه جان سالم به در ببرند. سپاهیان به پیشوایی 

اران فپشوتن دعا خواندند تا برف و کوالک قطع شد و سپاه اسفندیار جان سالم به در برد. 
 .دژ رسیدندو سپاه به نزدیکی رویین

رفتند درباره دژ سوال پرسید. فهمید که هزاران سرباز در دژ که به دژ میاز بازرگانانی  
توانیم در جنگی طوالنی با جا اسیرند و نمی خواهرانمان آنوجود دارد. به پشوتن گفت 
روم من با بهترین افرادمان با ظاهر بازرگانان به داخل می .ارجاسب وقت را تلف کنیم

پاه های س. فاران با بهترین سربازپاه به دژ حمله کنوقتی که با دود عالمت دادم با س
ه بر عالو .به عنوان بازرگان وارد دژ شد های گرانبهاو دینار و پارچه اسفندیار با بار طال

جا به تجارت مشغول  در آن. ها مخفی کردتعدادی سرباز هم در داخل صندوق ،بازرگانان
مناسب به پشوتن عالمت داد. پشوتن لباس را شناخت و در یک وقت آفرید هما و بهشد. 

ادند د اسفندیار را پوشیده بود و گرز اسفندیار را در دست داشت. افراد ارجاسب به او خبر
ها حمله کرده است. ارجاسب هم برای مقابله که اسفندیار با سپاه بزرگی از ایرانیان به آن

بود ن از موقعیت استفاده کرد و در نبا سپاه اسفندیار هزاران سرباز را به جنگ فرستاد. فارا
ها مخفی کرده بود به قصر ارجاسب حمله کرد ن ارجاسب با افرادی که در صندقچهسربازا

و خواهرانش را نجات داد. حمله فاران از داخل دژ به قصر باعث اغتشاش در سپاه ارجاسب 
جات اهرانش را نشد و خیلی زود سپاه ایران پیروز شد. فاران به درستی توانسته بود خو

 دهد. 

*** 
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رانیان بود و فارس در دنیا ماورایی خودش را در میدان نبرد دید. او در سمت سپاه تو
قش شود نان. فارس گیج شده بود. چه طور میقامت از سپاه ایرحریفش پهلوانی بلند

کرد. نی به سمتش حمله میارپهلوان ایای را بازی کند که در سپاه توران است؟ اسطوره
د کرکرد. حمله میت خودش نیست. از خودش دفاع میفارس احساس کرد حرکاتش دس

ختیار دست و جوی ماهری شده بود ولی اجنگ کرد.ولی خودش نبود که این کارها را می
دت این حالت عامبارزه به  جنگید. بعد از خواسته با قدرت تمام میپاهایش را نداشت. نا

ه ک ای طوالنیپس از مبارزه جنگد خوشحال بود.خوبی میدید به این کرد و از اینکه می
 ،رفت تا بفهمد کجاستکرد و افکارش به همه جا میانگار بدنش به خودی خود عمل می

اهوی یبر حریفش پیروز شد. شمشیر در دستش بود و باالی سر حریفش ایستاده بود. ه
ه باید وانان این است کدانی که رسم پهلنمیجوان مگر : جمعیت بلند بود. حریفش گفت

بار حریفشان را بر زمین بزنند؟ صدای هیاهو از بین رفت. انگار زمان ایستاده بود. تازه  دو
داستان به یاد فارس آمده بود. او سهراب بود و پهلوان روبرویش رستم. یادش آمد سهراب 

مرد واندانست سهراب هم جکند. میدهد و رستم به او خیانت میبه حرف رستم گوش می
اد به با اعتمتجربه که فریب خورده بود و هم به رستم فرصت دوباره داد و هم کمبود که 

 دهد.کرد که باز هم حریفش رو شکست مینفس چون فکر می

د است جوانمرخوتجربگی سهراب نبود ولی میدانست و بیآخر داستان را میاما فارس  
 ودشخودش گوش دهد. پهلوان بزرگتر از خی پهلوان بزرگتر از هم باشد و به خواسته

 ی اشتباهاتیاما رستم با همه .آمداش خوشش نمیگریرستم بود و فارس از این حیله
زمان ایستاده زرگی به ایران کرده بود. که داشت در مجموع آدم بزرگی بود و خدمات ب

است وخنمی .حس خوبی نسبت به رستم نداشت .دانست چه کار کندبود و فارس نمی
کاری هم برخالف جوانمردی و  ساده باشد و فریب رستم را بخورد ولی دوست نداشت

یجه یک نت. هر چه فکر کرد فقط به گرفته بود انجام دهد ها یادهایی که از اسطورهارزش
تنها  آن هم کسی که نه .در خواب بتواند کسی را بکشدی رسید او کسی نیست که حت

اجازه داد  و زمین است. از جایش بلند شدی ایرانبلکه اسطورهبد و جنایتکاری نیست آدم 
. هیاهوی جمعیت دوباره شنیده شد و مبارزه بار دیگر شروع شد و که رستم هم برخیزد
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خیلی زود فارس شکست خورد و بر زمین افتاد. چشمانش را بست. در اسطوره سهراب 
آغاز شود ولی فارس منتظر بود تا منتظر آن بود که حریفش به او امان دهد و مبارزه آخر 

. یادش رفته بود که در خواب است نمایداش را کارساز کند و حیلهتمام  رستم کارش را 
  ی زندگیش بود.برایش آن لحظه انگار آخرین لحظه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که درمان این کار یزدان کند

شب خانم شباهنگ همه تا بعد از نیمه ، سپهر وآفرید، بابا مهربان، دایی اردالنمامان به
آن هفت نفر نشسته بودند. سارا ازشان پذیرایی کرده بود. سپهر کل  در اتاق درفش همراه

ح بود. هر هفت نفر به جز فارس رفت. ساعت حدود دو صبشب را ایستاده بود و راه می
ا پارچ اورد. سارا دو تآفرید به سارا اشاره کرد تا شربت بین بهاخوردند. مامتکان میکم کم

آورد. مریم زودتر از همه از خواب بیدار شد.  شربت مخصوص عسل و بهار نارنج و لیمو 
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آفرید کمک کرد تا مریم آفرید داد. مامان بهیک لیوان شربت ریخت وبه مامان بهسارا 
م هشربتش را بخورد. مریم لبخندی زد و از جایش به آهستگی بلند شد. فرزانه و حمید 

داد. روشا و باران و فاران هم ها هم شربت آفرید به آناز خواب بیدار شدند. مامان به
کم بیدار شدند. همه خوشحال بودند. خانم شباهنگ به هر کدام کاغذ و قلمی داد و کم

لطف کنید نکات مهم نقشی که بازی کردید رو بنویسید که یادتون نره. فردا در  گفت:
چه را برایتان اتفاق افتاده است رو برای ثبت در دفاتر انجمن  یک زمان مناسب باید آن

بگید. البته انجمن راهکاری برای فهمیدن نتایج سفر شما به دنیای ماورای داره ولی 
 جزئیات هست که شما باید بازگو کنید.

ها شروع کردند با هیجان با هم حرف زدن. سپهر باالی سر فارس بود. مریم هم بچه 
 شه.چرا بیدار نمی یلی نگران و عصبی بود. سپهر به دایی اردالن گفت:آمد. سپهر خ

 کمی شکیبا باشاش گفت: ایی اردالن با همان آرامش همشیگید -

 ای کنیم. یه فکر دیگهمن گفتم که بهتون که باید  -

 شکیبا باش پسر جان. شکیبا باش.  -

 چیزی شده؟ مریم دستش را بر صورت فارس کشید و پرسید:

 نگران نباشید. دیگری رفت. دایی اردالن گفت: سپهر سمت

 اردالن چی شده؟ بابا مهربان از جایش بلند شد:

 سپهر نگران است که فارس نقش سهراب برایش رقم خورده باشد. -

هشت نفر  ،تامکان ندارد. در این همه سال حدود هزار و دویست سال فقط هف -
 اند.نقش سهراب را بازی کرده

 ؟مگه نقش سهراب چیه  مریم پرسید:

 به دلتان بد راه ندهید.  دایی اردالن گفت:

 چیو؟ به من بگید. -
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 ا به دنیای ماوراییفردر حدود هزار و اندی سال گذشته که انجمن تمام سدخترم.  -
را نوشته است تعداد کمی در نقش سهراب ظاهر شدند که شوربختانه از دنیای 

 ماورایی بازنگشتند. 

 امکان ندارد. بابا مهربان گفت:

 فاران از سپهر پرسید اگه بر نگشتند چه جوری فهمیدن که نقش سهراب را داشته است. 

تواند رود. او مییکی از اعضای انجمن بعد از هر سفری به دنیای ماورایی میسپهر گفت: 
 اند چه گذشته.رفتهبفهمد بر مسافرانی که آنجا 

 گید....یعنی می کرد وگفت:فرزانه نگران به فارس نگاه می

 شکیبا باشید.  دایی اردالن گفت:

 

 

 

 

 

 

 داستانی که در کتابی نیست

ماورایی فارس بر زمین افتاده بود و پهلوان ایرانی بر باالی سرش بود. فارس  یدر دنیا
دش فتاد. چشمانش را باز کرد. پهلوان کاله خوبسته بود. منتظر بود. اتفاقی نی چشمانش را

کرد. چهره آشنا بود. آرش بود که داشت دو چشم مهربان به او نگاه میرا برداشته بود. 
 و پسربلند ش زد. دستش را دراز کرد تا به فارس کمک کند تا بلند شود:به او لبخند می
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فارس بلند شد و در آغوش آرش جای گرفت. بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن. 
 درست پیشچرا داستان  یقه فارس گفت:آرش سر فارس را نوازش کرد. بعد از چند دق

 مرد.نرفت. سهراب باید می

 یهای بهتری داشته باشند. حتها هم باید یاد بگیرند که انتخابخوب اسطوره -
تر داشته باشه. یادت که میاد دارم از تر و عقالنیرستم هم باید انتخاب اخالقی

 زنم؟چی حرف می

کردم. اگه اگر من نقشم رو درست اجرا نمی پرسید:فارس لبخندی زد و با سر تایید کرد و 
 دادم. چی؟بهت امان نمی

 های من رو برای این دیدار ماورایی خراب کرده بودی.ریزیاونوقت تمام برنامه -

 ها همش برای این بود که ما همدیگرو ببینیم؟ها، تندیس و اون نشانهاین خواب -

ا من پارش رای من خیلی ارزش داشت.اما این دیدار ب اوووم نه فقط به خاطر این. -
بشه.  مود که باید انجابش برگردوندم ولی این تنها کاری نارو به جایگاه اصلی

داد. من ماند که فرد دیگری باید انجام میقسمت مهمی از کار باقی می
تونستم همون موقع به انجمن بگم و فرد دیگری این کار رو انجام بده ولی می
... 

 خوب؟ -

ای انجام چنین کاری هم باید یک نفر در دنیای واقعی آمادگی این کار ببین بر -
جود داشت که این کار و هم انرژی کافی در دنیای ماورایی و ه باشهرو داشت

. واسه هددانستم که عشق بیشترین انرژی رو به دنیای ماورایی میپیش بره. می
 داشتم شما اون فردی ریزی کردم. و البته که دوسترو برنامه همین این مالقات

 دی.باشی که ادامه کار رو انجام می

 دونم.تر از من هست. من که چیزی نمیمن؟ این همه آدم وارد -

 ری از آرش نبودند؟تهای واردمگر آدم -

 چرا. -
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 پس گفتگویی نیست. . خوب -

 .من هنوز نفهمیدم چه خبر شده -

قدر رنگی باشد؟  به دور و برت نگاه کن. تا حاال خوابی دیده بودی که این -
. حتا سفر به دنیای ماورایی هم برای همه کمرنگ نداها همیشه کمرنگخواب
 اند.ها اینجا هم عوض شدهامروز رنگ جا رو نگاه کن. ولی این است.

 ارنگهای رنگزدند. گلها برق میکرد. آسمان آبی زیبایی بود. سبزهفارس اطراف را نگاه 
ا گرفته بود شروع کرد به قدم زدن. دست فارس ر همینطور کهشدند. آرش دیده می

مت ها به س. آن. انگار زمان برای جمعیت ایستاده بود صدا بودندحرکت و بیجمعیت بی
این همه رنگ به خاطر  ادامه داد:رسید. آرش دشت رفتند. صدای پرندگان به گوش می

 وردید.آیی عشقی هست که شما به دنیای ماورا

 امان مریم و دوستم فاران و خانوادش هم بودند.مدم. مومن تنها نی -

شان را دیدم. همه با عشق آمده بودند و همه هم نقش خودشون رو عالی همه -
 راستی اون دوست کوچکترت اسمش چیست؟ بازی کردند.

 روشا؟ -

ز اواسه همینه که خیلی خوب نقش آرش را بازی کرد. البته همه خوب بودید.  -
 بیشتری برای ادامه کار وجود داره. کردم انرژیاونی که فکر می

  مامان هم شما رو دید؟ -

 کنم.گمان نمی -

بخش بود. زدند. همین همراهی برای فارس لذتزدند و حرفی نمیفارس و آرش قدم می
ند شد تصورش را بکفارس با پدری که از نوزادی ندیده بود در زیباترین مکانی که می

داشتنی بود. فارس زدند. احساس عجیب و دوستمیهایشان حرف ها با دلزد. آنقدم می
ترین رویای ی دوباره به خواب رفته است و خوشکرد که در دنیای ماورایاحساس می

ت دانسکرد. نمیکسیر سیمرغ را در وجودش احساس میکرد. او ازندگیش را تجربه می
 از بند زمان خارج شده بود.  چه قدر زمان گذشته است. چون واقعاکه 



176 
 

 احساس کرد سرش سنگین شده است. پرسید:کم کم صدای جمعیت به گوشش رسید.
 االن باید چه کار کنم؟

داستان تازه شروع شده است فارس. باید تا این انرژی از بین نرفته است دست  -
 به کار بشید.

 چه داستانی؟ -

 این داستان در کتابی نیست. در خاک و باد و گیاه است. -

 چی؟ -

به جای آن صدای جمعیت زیاد  شد.کم محو میپیچید و کممیصدای آرش در گوشش 
 شد.می

 باید از مرد تاریخی بپرسید.آرش گفت: 

 مرد تاریخی کیه؟ ؟کی -

 این داستان در کتابی نیست. در خاک و باد و گیاه است. -

 شد.خواب فارس داشت محو می

 بینمتون؟من بازم می -

اری که من رو ببینی. سالم من دانم. ولی مطمئنم که دیگه احتیاجی هم ندنمی -
 به خصوص به مادرت. رو به همه برسون.

 خوام هنوز حرف بزنم باهاتون.می -

شه فارس. یادت باشه که این داستان در کتابی نیست. شه. دیر میمتاسفانه نمی -
 در خاک و باد و گیاه است.

س یک دفعه از خواب پرید. دوست نداشت آن خواب ند. فارآرش و خواب به کلی محو شد
ورش جمع یه دآفرید گرفتنش. بقکرد. مریم و مامان بهگریه میبا صدای بلند تمام شود. 

د. فارس کمی آرام شده آفرید کمی از شربت به فارس داد تا بخورشده بودند. مامان به
فت این داستان در کتابی گمریم را بغل کرده بود. زیر لب میکرد. هق میبود ولی هق
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این داستان در کتابی نیست. در خاک و باد و گیاه  نیست. در خاک و باد و گیاه است.
 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گفتار دانندگان راه جوی

 

فارس و مریم قرار بود شب یلدا منزل پدربزرگ و مادربزرگش باشند. اما شب یلدا به 
دربزرگ به همراه خانواده ادیب مهمان پدربزرگ و مادنیای ماورایی رفتند. فردای آن روز 
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آفرید و بابا مهربان هم آمده بودند. مادربزرگ فارس کرسی فارس بودند. حتا مامان به
بزرگ پر از میوه و شیرینی و تنقالت شب یلدا چیده بود. پدربزرگ  هفرگذاشته بود و یک س

رایشان ا مهربان بنشسته بودند و بابها دور هم با مهربان کتاب حافظ برد. بزرگتربرای با
ها دور هم جمع شده بودند و از اتفاقاتی که در دنیای ماورایی افتاده خواند. بچهحافظ می

ها ها دفترشان را هم آورده بودند تا کاملش کنند.  آنکردند. آنبود برای هم تعریف می
 در کتاب داستان رستم و سهراب را اضافه کردند:

دواج کرد. هنگام ترک سمنگان با تهمینه دختر شاه سمنگان از رستم در شهر
ای به او داد که وقتی فرزندشان به دنیا آمد اگر دختر بود بر مویش تهمینه مهره

هراب آید که اسمش را سش ببندد . نوزاد پسری به دنیا میو اگر پسربود بر بازوی
که  بود و فهمیدگذاشتند. سهراب مثل رستم قوی بود و وقتی که خیلی جوان 

 کاووس که شاه خوبیپدرش کیست تصمیم گرفت به ایران حمله کند و کی
افراسیاب از این کار سهراب که نبود رو از بین ببرد و رستم را شاه کند. 

خواسته به ایران حمله کنه خوشش آمد و لشکری را به کمک سهراب فرستاد می
ند. تم و سهراب یکدیگر را بشناسولی به افرادش دستور داد که مانع بشوند تا رس

جنگ به  .رستم را به جنگ با سهراب فرستاد کاووسهم کی از طرف دیگر
رسند. در نبرد اول رستم از سهراب شکست جایی رسید که دو پهلوان به هم می

خورد ولی در لحظه آخر وقتی که بدون سالح در چنگ سهراب بود، سهراب را 
ار من را بکشی که دوبتوانی دانی که وقتی میفریب داد و گفت که مگر نمی

د و کننم مبارزه میهشکستم داده باشی. سهراب قبول کرد و برای بار دوم با 
ود دشنه را به پهلوی شود و بر خالف قولی که داده باین بار رستم پیروز می

 داد به رستم گفت که پدرم رستمکند. سهراب وقتی داشت جان میرستم فرو می
م پسر رست گوید توخورد میگیرد. رستم جا میانتقام من را از تو می دستان

 دهد. رستم بهی روی بازویش را به رستم نشان مینیستی. بعد سهراب مهره
دارو کاووس از عمد نوشخواهد ولی کیدارو میدهد و نوشکاووس پیغام میکی

 فرستد تا سهراب بمیرد.رو دیر می
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 ها:سوال

 زد؟ن صدا میاست؟ و چرا بابا مهربان فارس را مهرگامهرگان چی   -
اکسیر سیمرغ چیست؟ و اینکه دایی اردالن گفته بود که یافتن اکسیر سیمرغ   -

 امری نسبی است به چه معنی است؟

 آرش به چه ماموریتی رفته بود؟ -

شود که انتخاب کرد معنی اسم یا فامیلمان ها چه اهمیتی دارند و چه طور میاسم -
 ت؟ چه هس

 توانند وارد دنیای ماورایی شوند؟چه کسانی می -

رد؟ ها را بازی کارتباط برقرار کرد و نقش اسطوره چگونه باید با دنیای ماورایی -
 ها چی بود؟ردالن از بازی در نقش های اسطورهمنظور دایی ا

 آقای دماوندی کیست؟ آیا ربطی به اکسیر سیمرغ دارد؟ -

 ز اکسیر سیمرغ بداند؟بایست چیزی اچرا تا امروز نمی -

چه کسایی هستند که دنبال اکسیر سیمرغ هستند و باید در برابرشون از اکسیر  -
 خورد؟؟ و اکسیر سیمرغ به چه دردشان میمحافظت کرد

 های دیگر چیست؟گهنفرداستان آفرینش در  -

اینکه آن میوه ممنوعه آگاهی بوده چه پیامی دارد؟ آگاهی مگر بد است؟ شاید  -
 خوبی کرده که انسان را آگاه کرده. شیطان کار

ها خواهد آمد؟ و موضوع این بیدار شدن یک فردی برای نجات آدم اواقع آیا -
 دهنده دارد؟تن از پل چیست و چه ربطی به نجاتمردگان و گذش

 چرا پرندگان بعد از این همه تالش خود سیمرغ را ندیدند؟  -

 چرا کاوه اینقدر صبر کرد و زودتر قیام نکرد؟ -

 را ضحاک را در بند کردند و نکشتند؟چ -

 درفش کاویانی آیا همان پیشبند کاوه است؟ -
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د ایبی دهندهنجاتاند که وقتی داده هاگر اهریمن از بین رفتنی نیست چرا وعد -
 ،هاستبرد. اگر اهریمن همان نفس و قسمتی از وجود آدمن را از بین میآ

 برد؟چگونه آن را از بین میدهنده نجات

 اره؟ربط دالطیر منطقشد به اون هفت وادی خان رد میرستم باید از هفتاینکه  -

 به مازندران شهر دیوها گفتند؟چرا  -

ش رو بگیره یعنی ایخواسته آزادگتم نماد مردم باشه و اسفندیار میاگر رس -
 خواسته که آزادگی مردم رو بگیره؟اسفندیار چه جوری می

 داشتند؟ها چه دینی شت ایرانیدقبل از زر -

 ها برای ایران خوب بودند یا بد؟عرب -

 مرد تاریخی کیست؟ -

 و در باد و خاک و گیاه است؟ تنیس هاآن چه داستانی است که در کتاب -

 من یه چیزی فهمیدم. :باران گفت

 چی؟ روشا پرسید:

وقتی که از اوالد پرسیدم که دیو سپید رو چه جوری شکست بدم گفت باید تا  -
 آفتاب باال بیاد و دیوها بخوابند.ظهر صبر کنم که 

 خوب -

 ها هم آب شد.منم صبر کردم. وقتی دیوها خوابیدند برف -

 خوب -

که کار رو بر  های روی کوه باشههمان برفشاید منظور از دیوهای مازندران  -
 کنه.دشمن سخت می

تی ای در بند. ای گنبد گیتو کتاب فارسی. ای دیو سپید پای فاران گفت:اون شعره بود 
ها فقط هم برف گه دیگه. که دیو سپید همون کوه دماونده.دماوند. خوب اونم همینو می

  کنه.که گذشتن از مازندران رو سخت می نه شاید هر چیز طبیعی
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ه و آفتاب قوی باششه ازش گذشت که تابستون باشه. آره و فقط هم وقتی می -
 ها رو آب کنه.برف

 تونیم خط بزنیم.هم می خوب یک سوال دیگه فارس خندید و گفت:

زنگ خانه به صدا در آمد. مینا در را باز کرد. دایی اردالن بود. یک جعبه همان موقع 
ام ی شهفرهایی که برای فارس آورده بود در دستش بود. خیلی زود سشیرینی از همان

ین ا ها کرد و گفت:دایی اردالن رو به بچه، وقتی همه نشسته بودند هفرسر سپهن شد. 
م نداریم. تازه اول ماجرا بود. کارهای بزرگی را باید با هم انجام بدهیم و وقت زیادی ه

در نو.  این برسید و آماده بشید برای حماسهبه درس و مشقتو تا نوروز استراحت کنید
 رویم. او به ما راه را نشان خواهد داد.به دیدن خالق مرد تاریخی می نوروزروزهای 

 ها خیلی دوستبچهها تعارف کرد تا از خودشان پذیرایی کنند. انپدربزرگ به همه مهم
ود دانستند که اگر قرار بداشتند بدونند خالق مرد تاریخی کی هست و کجاست. ولی می

ه این در ذهنشان بود ک گفت، پس سوالی نپرسیدند.دایی اردالن االن بهشان بگوید می
 سوال رابه سواالت دیگر اضافه کنند.

خانه ستند که بروند. فارس به آشپزاآفرید خیلی زود برخشام بابا مهربان و مامان بهد از بع 
مادربزرگ پخته بود و کمی تنقالت  که رفت و با کمک مادر بزرگش مقداری از کیکی

ید برای عمو سپهر ببر الطف آفرید داد و گفت:در ظرفی چید. دم در به مامان به شب یلدا
  د که پیش درفش موند تا شما و بابا مهربان پیش ما باشید.و ازش از طرف ما تشکر کنی

 

 


