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١٢ 
    

  سپھبد اسفنديار و سپھبد رستم
  در کناره ھای رود ھيرمند

  
  
  

  ين تن و تھمتنروئ
  

از آنطرف رستم از زابل . در کناره ھای رود ھيرمند خيمه و خرگاه برپا نموده استلشکر بلخ 
رستم به جنگ مايل نيست و . دو طرف ھيرمند مقابل ميشوندبرخاسته و ھر دو سپاه در 

و » نوش آذر«در برخورد اولی پسران اسفنديار . نميخواھد بی جھت خانه جنگی شود
اسفنديار . سپس جنگ ھای تن به تن اسفنديار و رستم شروع ميشود. کشته ميشوند» مھرنوش«

اسپ پر ميکشد و پنج يا ھشت . دباران تير شديدی را باEی رستم و اسپش رخش بعمل می آر
از ميدان جنگ ميگريزد و به کوه . جای رستم زخمی ميشود و مقابله بيش غير ممکن ميشود

خانوادل او رودابه و زال بگريه می . از اينجا اھسته سوی بارگاه زال پناه ميبرد. پناه ميبرد
رغ پناه ميبرد و پر او را آخر زال به سيم. رستم چاره ميجويد تا از معرکه نجات يابد. افتند

سيمرغ به ساختن تيری مخصوص دوشاخه ھدايت ميدھد و ميگويد با ين تير به . آتش ميکند
اسفنديار کشته ميشود و جسد او را رستم به احترام زياد به بلخ . چشمان اسفنديار نشان بست

  . نزد گشتاسب شاه ميفرستد
 

و ياد نمودن دودمان خويشتن که در حقيقت دو پھلوان روئين تن و تھمتن بعد از رجزخوانی 
ھر دو عبارت از شاخ خای يک درخت کھن سال است و شرح پھلوانی ھا و نيرو ھا و 
کارنامه ھای طوEنی که باز خود در اثر جان بازی و کارستان ھای ھر دو و امثال ديگر آنھا 

تان و کابلستان به بلخ و کاخ شاھنشاھی بلخ ساخته شده و در اثر مساعدت آنھا سيستان و زابلس
  .باختران جمع شده بود دولت آريانا قرين آرامش شده بود

  
  کنام پلنگان و شيران شود    نبايد که اين خانه ويران شود    

  
گشتاسپ شاھنشاه آريانا محض در اثر پاره ئی م^حظات شخصی بنای لشکر کشی را بجانب 

وديکه به دفعات اظھار وفاداری و سيستان ايالت زرخيز جنوب غربی باز نموده و با وج
اسفنديار با لشکر گران بدان سمت ) به ابيات رستم توجه شود(تابعيت خود را اظھار نموده بود 



سوق نمود و علت اين قشون کشی ھای بی موجب باز دور کردن پسرش از بلخ و خلق کردن 
  .سرگرمی جديد برای او بود تا موضوع تخت و تاج فراموش خاطرش گردد

  
بھر حال ھر دو طرف اجبار رجزخوانی نموده آھسته آھسته کار ايشان به جنگ کشيد و روز 

  :دوم آماده نبرد شدند
  

  شوی آگه از کار مردان مرد    چو فردا بيائی بدشت نبرد    
  چه کار آورم پيش جنگی نھنگ    تو فردا ببينی که بر دشت جنگ    
   جانش نژندھمه لب پر از باد و      ھيرمندبيآمد چنين تا لب     
  از آن شير پرخاش جوی کھن     اين سخناسفنديارچو بشنيد     
  بدان گه که از خواب برخاستم    بخنديد و گفت اينک ار استم    
  نھادند و بردند نزديک شاه    بفرمود تا زين و اسپ سياه    
  که ای شاه شادان دل و نيک بخت    چنين گفت رستم به آواز سخت    
  بدانند بگشای يکباره گوش    مکوشبدين گونه مستيز و تندی     
  بدين سان تکاپوی و آويختن    اگر جنگ خواھی و خون ريختن    
  کابلیکه باشند با جوشن       زابلیبگو تا سوار آورم     
  که چندين چه گوئی ھمی نابکار    اسفنديارچنين پاسخ آوردش     
  کابلستان و ايراندگر جنگ     زابلستانچه بايد مرا جنگ     
  مرا نيست اينکار در دين من    ھرگز آئين منمبادا چنين     
  نبرد ي^نی بياراستند  از آن پس ھمی جنگ را خواستند    
  چپ  و راست ھر سو ھمی تاختند    فراوان به نيزه برافراختند    
  به شمشير بردند ناچار دست    چنين تا سنان ھا بھم برشکست    
  فرو ماند از کار دست سران    چو از دست بشکست گرز گران    
  دو اسپ تگاور برآورده پر    گرفتند از آن پس دوال کمر    
  دگر بد بدست گو نامدار    اسفندياريکی بد بدست يل     
  دو گرد سر افراز و دو پيلتن    به نيرو کشيدند زی خويشتن    
  نجنبيد يک شير بر پشت زين  ھمی زور کرد اين بر آن آن بر ين    
   و اسبان تباهغمی گشته گردان    پراگنده گشتند از آوردگاه    

  
شمشيرھا و نيزه ھا و گرزھا . دو پھلوان نامی انواع س^ح را بجان يکديگر استعمال کردند

  .کسی غلبه نيافت. از گرز يکديگر گرفتند و بر ھمگان زور آوردند. شکست و از دسته برآمد
  

وز شام شد ر.  آخر دست از نبرد کشيدند و به پھلوانی آغاز کردند و تمام روز بھم در آويختند
و » نوش آذر«چون فردا شد در نفر جوانان باختری . و کشتی و پھلوانی را برای فردا گذاشتند

  .پسران اسفنديار وارد ميدان شدند و مبارز خواستند» مھر نوش«
  

  سرافراز و جنگ آور شادکام     بود نامنوش آذرشجوانی که     
  ارزبان را بدشنام بگشاد خو     نامدارسکزیبر آشفت بر     
  چنين با سکان ساختن کارزار    اسفندياربفرمود ما را يل     
   آواز کردنوش آذربشد نزد      برانگيخت اسب نبردزواره    



  بخاک اندر آمد ھمانگه برش     يکی نيزه زد بر سرشزواره    
  بناگه بيک زخم بيداد را    بکشت آن چنان شاه آزاد را    
  مھرنوشام او ُجوانی که بد ن    برادرش گريان و دل پر خروش    
  ز خون لعل شد نيلگون پيکرش    فرامرز تيغی بزد بر سرش    
  زمين زير شان چون گل آغشته ديد   مر ان ھر دو را کشته ديدبھمنچو     
  بجائی که بود آتش کارزار    اسفندياربيامد به نزديک     
  سکزيانسپاھی بجنگ آمد از     بدو گفت کی باب روشن روان    
   سپردند ھوشبسکزیبزاری     ھرنوشم و نوش آذردو پور تو     
      

چون اسفنديار از ميدان نبرد بر ميگشت . اسفنديار درد کشته شدن فرزندان خود را تحمل ميکند
  :از راه خود را باEی نعش فرزندان خود رسانيد و ھداياتی برای تجھيز و تکفين آناد داد

  
  نھاد آن سر کشتگان در کنار     اسفنديارفرود آمد از باره     
  ...پشوتن بياد     ز نوش آذر گرد و از مھرنوش    
      

  :سپس نعش ھای ھر دو جوان را صندوقه کرد و به بلخ نزد گشتاسپ فرستاد
  

  فرستاد  شان زی خداوند تاج    به تابوت زرين و در مھد ساج    
  که آن شاخ رای تو آمد پسر      فرستاد پيغام نزد پدر    
   ترا جاودان تخت نازنماند    تو بر تخت نازی و من در گداز    
  کزويست اميد و زو يست کار    ستايش گرفتم به پروردگار    

  
  

  ختن رستم از دست اسفنديار به کوهيگر
  

   خسته شدی رخش و رستمتن     چو تير از کف شاه رسته شدی    
   از آن کار زاررستمفرو ماند        نيامد بکاررستمبدو تير     
  اسفنديار است اين يل که روئين تن     نامداررستمبگفت آنگھی     
  نبد باره و مرد جنگی درست   از آن تير ھا گشت سسترخشتن     
  يکی چاره سازيد بيچاره وار   و سواررخشچو مانده شد از کار     
  سر نامور سوی باE نھاد   رخشان چو بادرخشفرود آمد از     
  چنين با خداوند بيگانه شد     خسته سوی خانه شدرخشھمان     
  شده سست و لرزان که بيستون     ھمی رفت خونرستمز اندام     
   نامداردرستمبدو گفت کای     اسفندياربخنديد چون ديدش     
  ز پيکان چرا کوه آھن بخست    چرا گم شد آن نيروی پيل مست    
  برزم اندرون فره و برز تو    کجا رفت آن مردی و گرز تو    
  چو آواز شير ژيان بشندی    گريزان بباE چرا بر شدی    
  دد از تف تيغ تو بريان شدی    آنی که ديو از تو گريان شدیتو     
  ز جنگش کنون دست کوتاه گشت     چرا پيل جنگی چو روباه گشت    
  که از دور با خستگی در رسيد     ناگه بديدرخش پی زواره    



  که پوشم ز بھر تو خفتان کين    بدو گفت خيز اسب من بر نشين    
  ودۀ سام شد رنگ و بویکه از د    بدو گفت رو پيش دستان بگوی    
  برين خستگی ھا پر آزار کيست    نگه کن که تا چارۀ کار چيست    
  شبی را سر آرم بدين روزگار    اسفنديارگر از زخم پيکان     
  ز مادر بزادم در اين انجمن     که کامروز منزالچنان دانم ای     
   نامداررستمخروشيد کای     اسفنديارزمانی ھمی بود     
  که خواھد بدن مر ترا رھنمای     مانی بپایبباE چنين چند    
  به آميخ و بگشای بند از ميان  کمان بفگن از دست و گرز گران    
  کزين پس نيابی تو از من گزند    پشيمان شو و دست را ده به بند    
  ز کردارھا بی گناھت برم    بدين خستگی پيش شاھت برم    
      

والۀ رستم ميساخت که رخش رستم چون اسفنديار چنان به قھر شد که ھمچنان پيھم پيکان ح
اسپ جھان پھلوان آخر به ستوه آمد و صاحب خود را يله کرد و از ميدان . خيره برکشيدند

رستم که از تنش خون ميريخت و نميدانست . جنگ برگشت و راه فرار را سوی خانه برگزيد
پ مرا  سوار شو ھرچند برادرش زواره بر و فرياد ميکرد که اينک اس. چه کند و کجا برود

از . رستم نمی شنيد و گفت برو به دودمان زال بگو که کارم به آخر رسيده چارۀ مر بکن
چاشتگاه که زخم پيکان اسفنديار بمن رسيده و خود را زنده احساس ميکنم گوئی از مادر نو 

  .تولد شده ام
  

  يکی زنده پيلست گاه نبرد    ھمی گفت کاين را نخوانند مرد    
  

ز اين صحنه پيکار خوشش آمده خنده ميکرد و به رستم ميگفت چرا به کوه می اسفنديار ا
و کسی بودی که ديوان از تو ت. گريختی و باEتر ھا می رفتی شايد که جای امان ميخواستی

دستھای خودت را . بيا و تسليم شو. بگريه ميشدند و پرندگان ھوا از تف دم تو بريان بودند
من و . دربند بده تا ترا دست و شانه بسته پيش گشتاسپ شاه بلخ ببرم بيا و از  کوه پايان شو

  .شاھنشاه ترا اذيت نخواھيم کرد و من و از تو شفاعت خواھم کرد
  
ر ين فرصت زواره برادر رستم خود را پيش زال رسانيده و خبر زخمی شدن و فرار رستم د

زن رستم که اين ماجرا را شنيد فوری  را به کوه بيان ميکرد و رودابه دختر مھراب شاه کابلی
  .خود را به محفل رسانيد فغان ميکرد و موی ميکند

  
   خست رویبه آواز ايشان ھمی     مویرودابهز سر بر ھمی کند     
  بران خستگی ھا بماليد روی    جھان ديده دستان ھمی کند کوی    

  
  :سپس علت اين زبونی ھای او را زن و پدرش پرسان ميکردند و رستم جواب ميداد

  
  گه کارزار  نديدم به مردی    اسفنديارکه من ھمچو روئين تن     
  از آن زور و آن بخشش روزگار    اسفندياربتابم ھمی سر ز     
   گر کند سر افشانبزابلستان    روم کو نيابد نشانبجائی     

  



از طرف ديگر رستم زخم برداشته، . ًشب است، اسفنديار روحا خفته در غم فرزندان خود است
از زخم ھای خود تيمارداری . پير شده و ميترسد که فردا باز چطور با روئين تن روبرو شود

اين دو خيلی .  يعنی زال و سام بيان ميکنددر عين حال قصه خود را با پھلوانان نامدار. ميکند
  .و برای آخرين ع^ج زال سيمرغ يادشان ميآيد و يک پر آنرا دود ميکند. خفه و دلگير ميشوند

  
   آمد بباEی تندزالکز ين     چو گشتند ھر دو بران رای تند    
  بر آتش از آن پرش لختی بسوخت    به مجمر يکی آتشی بر فروخت    
  ستودش فراوان و بردش نماز     از فراززال چو سيمرغ را ديد    
  که آمد بدين سال نيازت به دود    بدو گفت سيمرغ شاھا چه بود    
  ز تيمار او کار من بسته شد     شير دل خسته شدرستمتن     
  نگويد ھمی جز در کار زار    اسفندياربدين کشور آمد يل     
  که لختی بچاره بر افراد يال     فرستاد زالرستمکسی سوی     
  ھمی آتشی افگندی اندر کنار    اسفنديارچر رزم جستی ز     
  چو اکنون نمودی بما پاک چھر     ای خداوند مھرزالبدو گفت     
  کجا خواھم اندر جھان جای جست   نگردد درسترستمگر ايدون که     
  کنام پلنگان و شيران کنند     پاک ويران کنندسيستانھمه     
  رغ روشن روان را بديدھمی م     از ان تند باE رسيدرستمچو     
  ز دست که گشتی چنين دردمند    بدو گفت کی زنده پيل بلند    
  بجست اندر و روی پيوستگی    نگه کرد مرغ اندران خستگی    
  وزو ھشت پيکان به بيرون کشيد    بمنقار زان خستگی خون مکيد    
  )؟(ھم اندر زمان گشت بازو و روفر    بران خستگيھايش ماليد پر    
  ھمی باش يک ھفته دور از گزند     خستگيھا به بندبدو گفت اين    
  بمال اندر ان خستگيھا تير    يکی پر من تر بگردان بشير    
  بران سان که گوئی نبد خستگی    به بينی ھمانگاه پيوستگی    
  توئی نامبردار ھر انجمن     بدو گفت سيمرغ کای پيلتن    
  که او ھست روئين تن نامدار    اسفنديارچرا رزم جستی ز     
   پيغمبر استزردشتھم از دست   مر او را زره آنکس اندر بر است    
َندرد ورا تير و ژوبين و خشت    زردھشتبگشتاسب دادست آن      َ  
  اگر سر بخاک آوری نيست عار    اسفنديارچنين داد پاسخ به     
  فر ايزدی دارد آن پاک تن    که او ھست شھزاده و رزم زن    

  
 را از بدن رستم بيرون کشيد و جاھای زخم را از شيری سيمرغ با منقار خود ھشت پيکان تير

که با پرھای او تر شده بود ماليد و يک ھفته استراحتش داد و گفت تو پھلوان نامدار جھانی، 
زره که به جان او ھست ھمان زره ايست که . چرا و برای چه با اسفنديار به جنگ پرداختی
ان يل توانای جھان است و ھيچ تير و ژوبين و زردھشت به گشتاسب شاه تحفه داده بود و به ج

سام و زال در انديشه . گويند» يل روئين تن«از اين جھت او را . خشت بر و کارگر نمی افتد
سيمرغ گفت انديشۀ بسيار مکنيد و ع^ج . گفتند سيستان را بکلی ويران خواھند ساخت. شدند

  :د و گفترو به رستم نمو. اين درد جانکاه را ھمين امشب ميکنم
ھمين امشب بايد سفری به ديار چين کنی و آنجا از درختی معروف به درخت گز چند خمچه 

آنگاه . يک تير که سه پر و ده پيکان داشته باشد، مخصوص بسازی. بکنی و از آنھا تير بسازی



چون با اسفنديار مواجه شدی، سعی کنی و بسيار مھارت بکار بری که ھمين تير و دو پيکان 
آنگاه رستم اسپ خود، رخش . به ديگر صورت کشتن او ناممکن است. شم وی اصابت کندبه چ

را که در اثر تداوی سيمرغ جور شده بود، باخود گرفت و آمادۀ سفر چين شد و بر تارکش از 
آنگا به کنار دريای . سيمرغ ماليد و بران سوار شد و به طرفة العين به کشور چين قدم گذاشت

خت تاريک شده ناگھان سيمرغ را ديد که در ھوا پيدا شد و فرود آمد و ھوا س. چين رسيد
پھلوی رستم نشست و درخت بسيار کھن که بيخش در زمين و شاخه ھايش سر اندر ھوا کشيده 

رستم به اساس ھدايت سيمرغ چند خمچۀ راست و . شده بود در نزديکی ايشان نمودار گشت
بعد به ترتيبی گه آمده بود پس به . آن درست کردصفا از آن درخت بريد و تير دو شاخ از 

  .کرانه ھای ھيرمند رفت و سيمرغ ناپديد گشت
  

  برو برنخوانم ز جان آفرين     با اين چنينگشتاسبکه اين کرد     
  نيمروزنخواھم کزين پس بود      را بسوزسيستانمرا گفت او     
  بيرزد بفرمان دست راست    تھمتن چو بشنيد بر پای خواست    
  سخن ھر چه گفتی بجای آورم    ه گر بگذری ز ين سخن نگذرمک    
  نھم بر سرش بر دل افروز تاج    نشانمش بر نامور تخت عاج    
  خداوند خانمش ھم شھريار    به پيشش به بندم کمر بنده وار    
      

آخر کار به دست ياری سيمرغ افسون کار تير مخصوص کار اسفنديار را بساخت و پھلوان 
ًقراريکه ميبينيم وEيت سيستان و سرزمين باختران ابدا . ن افتاد و جان دادروئين تن بر زمي

مايل به چنين جنگ نبودند بلکه ھر دو خطه تاريخی دم از دوستی و يکجھتی ميزدند و رستم و 
اين احساسات از . اسفنديار پھلوان کابل و بلخ از يک ديار بودند و جز يگانگی آرزوئی نداشتند

  :دا استگفتار  ھمگی ھوي
  
  

  تابوت اسفنديار نزد گشتاسب
  تأسف بزرگان بلخ از کشته شدن پھلوان روئين تن

  
  بگستر فرشی ز ديبای چين    يکی نغز تابوت کرد آھنين    
  پراگنده بر قير مشک و عبير    دارند و د يک روی آھن به قير    
  خروشان بدو نامدار انجمن    ز ديبای زربفت کدش کفن    
  ز پيروزه بر سر نھاد افسرش    روئين برشو زان پيش بپوشيد     
  ز باE فروھشته ديبای چين     گزينرستمچھل شتر آورد     
  چپ و راست اشتر پس اندر سپاه    يکی اشتری زير تابوت شاه    
  ھمه جامه کرده کبود و بنفش    نگون کرده کوس و دريده درفش    
    

وص را با خود گرفت و بدين طريق رستم س^ح نبرد بجان کرد و تير مخصوص و تير مخص
  :اسفنديار گفت. در ميدان جنگ حاضر شد

  
  بھر کار يابد به خورشيد دست    شنيدم که دستان جادو پرست    



  وگرنه تن تو ھمی دخمه جست     گشتی درستزالتو از جادوئی     
  زالکزين پس نه بيند ترا زنده     بکوبمت از آن گونه امروز يال     
  اسفنديارنيايد ھمی پيش     چو دانست رستم که Eبه بکار    
  که بسيار گفتن نيايد بکار    اسفندياربدو بانگ بر زد يل     
  لھراسبیدل شير و پيکان     گشتاسبیببينی کنون تير     

  
در ين وقت رستم قرار فرمودل و طبق رھنمائی سيمرغ تير دو شاخه را گرفت و چشمان 

  :اسفنديار را نشانه بست
  

  بدان سان که سيمرغ فرموده بود    ودتھمتن کز اندر کمان راند ز    
  سيه شد جھان پيش آن نامدار    اسفندياربزد راست بر چشم     
  بمرد آتش کينه چون بر فروخت  بدو نوک پيکان دو چشمش بدوخت    
  از و دور شد دانش و فرھی    خم آورد باEی سرو سھی     
  بيفتاد چينی کمانش ز دست    نگون شد سر شاه يزدان پرست    
  ز خون اول شد خاک آوردگاه    ش و يال اسپ سياهگرفتش ف    
  نگون اندر آمد ز پشت سپاه    ھمانگه سر نامبردار شاه     
  جھان گشت ز ين درد بر ما مغاک    تن زنده پيل اندر آمد بخاک    
  که اين بند و رنگ از جھان او شناخت  فسونھا و نيرنگ ھای زال ساخت    

  
  :از زبان اسفنديار

  
  ِکه از تونديدم بد روزگار    اسفندياررستم چنين گفت با     
  بريده فش و دم اسپ سپاه     ھمی رفت پيش سپاه پشوتن    
  ز زين اندر آويخته گرز کين    برو برنھاده نگونسار زين    
  ھمان ترگش و مغفر جنگجوی    ھمان نامور خود و خفتان  اوی    
  نگون شد سر نامبردار شاه    بگشتاسب آگاھی آمد ز راه    

  
  :يکردند و به آواز بلند به شاه خطاب مينمودندمردم گريه م

  
   تو از بھر تختاسفندياریچو     به آواز گفتند کای شوربخت    
  خود اندر جھان تاج بر سر نھی     فرستی به کشتن دھیزابلبه     
  که ای شوم بدکيش و بد رای مرد   زدجاماسببگفت اين و رخ سوی     
  ش و بدخواه بدابا پير بدکي      تو آموختی شاه را راه بد    
  بود در کف رسته نامدار    اسفنديارتو گفتی که ھوش يل     
      

  :آخر گفتند
  

  تو کشتی مر او را چو کشتی منال  زال نه رستمنه سيمرغ کشتش نه     
           

 


