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 نامهشیوه

نوشته شدن و انتشار این اثر ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از کتابی که در دست دارید هدیه

ای رایگان است، بازپخش آن هیچ ایرادی آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استندارد و هرنوع استفاده

سنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نوی

غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

@sherwin_vakili )( اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی

 ای از کتابها شود. چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده همچنین برای دریافت نوشتارهای دیگر 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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گریزد و مدار گیر فرازتر رود، از چشم و فهم مردمان میاوج گرفتنِ پهلوانان وقتی از بلندایی نفس 

ای را یارای خیره نگریستن بدان نماید که دیدهسقوط قهرمانان وقتی از ژرفایی گذر کند چندان مهیب می

ن نشیب را دریافته و ایو هم  توانم داستان مردی را برایتان بازگو کنم که هم آن اوجنیست. پس چگونه می

 از مرزهای پروا و هراس پیشتر تاخته است؟  انهدر هر دو دلیر

، یابیمشان باز میهایی از خویشتن را در قهرماناناند که پارهاز آن رو برای ما زیبا و شنیدنی هاداستان

ترین هاله و که درخشانبپردازم ی پهلوانی افسانهبا چه زبانی به نقل . پس مان شوندی هراسبی آن که مایه

که بگشایم ای قصهلب به خروش ؟ چگونه زدسامیتان نمایان ترین الیه از خویشتنِ شما را برابر چشمانتیره

تا هراسند میتر از من نیز های سالخوردهگوسانای که قصه د؟روزگاری از یاد رفته را به خاطرها خواهد آور

ی بزم زمان شان بیرونش بکشند؟ آری به من بگویید ای مردمانی که شاد و رام بر سفرهپستوی نمور حافظهاز 

 بازگو کنم؟در دوران مهیب ضحاک برایتان اید، چگونه خطر کنم و داستان جم خورشیدچهر را نشسته

ان کرده، یا یادی رنگ پریده از نامی ورجاوند و ماندگار؟ از ی تنبور است که به سکوت وادارتزخمه 

شنوید؟ یا آن که به راستی نگرید و آوازش را میسرِ کنجکاوی است که این گوسان ژنده و خسته را می

من در هزاران دنیای موازی خنیاگرِ سرگردان مانند کرورها ی دانستن ماجراهای زندگی مردی هستید که تشنه

بینم، به راستی هست ی درخشان امید که در چشمان ناباورتان میخوانند؟ آیا این رگهاش را با سرود میقصه

 ایست زودگذر و ناماندگار در روزگار نابارورتان؟خیزد، یا جرقهو از گرمای دل بر می

ی کهن چیزی را از جمِ سرکش آموخته باشیم، طغیانگری و جسارت است هاداستاناما اگر ما راویانِ  

بشنوید از داستان ای نوآمدگان به این دنیای کهنسال، پس و نهراسیدن از گفتنِ آنچه که راست است و سزاوار. 

که ی دیوان و اشموغان. او ی زمان ورجاوند، پادشاه گیتی و درهم شکنندهجمِ بزرگ، فرزند ویونگان و زاده

پنهان  هاچشمسانی فرو رفت و از ی انهمچون انسانی زاده شد، همچون ایزدی زیست و به فرجام در جامه

 .گشت
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 سرود نخست: جمِ نوباوه

 

ی گوگرد همه جا سوخته شنید. بوی تند و زنندههای نیمشد از پشت بوتهصدای دم زدن اژدها را می 

، وقتی فترزار پیش میدر علفبرادرانش پیشاپیش . جم که ساختمیدم زدن را دشوار را پر کرده بود و 

. تهمورث که پشت کرد ای، بر جای خود خشک شد و با دست اشارهرا دید شاخ و برگ درختان جنبشِ

ی میانهی که در غوغایحرکت باقی ماند. هنوز نتوانسته بودند اژدها را ببینند، اما از بی داشت،سرش گام بر می

 تاصدا باقی ماندند . آنقدر آرام و بیآسا باشدتنومند و غول یآمد که جانوربر میانداخته بود، به راه بیشه 

 فرو خفت. شاخ و برگ درختان هیاهوی 

 اننگاهشدرخشان و با چشمانی ایستاده نیم خیز اسپیتور میان علفهای بلند  نگریست. جم به پشت سر

دستان  بهشمشیری کوچک را شبیه شده بود که ای نقرهبا آن زرهی که بر تن داشت به عروسکی  .کردمی

 از خودش کم نداشت.چیزی  نوجوانانهشر و شور در تهمورث برادر دوقلویش . دنباشچسبانده  اشدکانهکو

مرداس مانند کمانگیران بر  اوبود. پشت سر بیش ناز آنها زاده شده و هنوز کودکی پس اما اسپیتور چند سالی 

کرد وانمود می رشیدش را ببیند. قدِبیشه  های انبوهِترسید اژدها از ال به الی شاخه، گویی میزمین زانو زده بود
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سرد و گرم دانست که پهلوان جم میی پرتاب نگه داشته بود. ی بلندش را آمادهنیزهتوجهی به آنها ندارد، اما 

 که اژدها به آن سو بخزد و چشم زخمی به شاهزادگان برساند. است نگران چشیده 

 «انگار رفت...»جم زیر لب گفت:  

 «کند...زود باش، فرار می»گفت:  تهمورث 

طوری زیر لب  «هیس! یادتان رفته کجا هستید؟ پیش بروید.»گونه نهیب زد: مرداس با صدایی زمزمه 

رسید. تر به گوش میی خودشان آهستهو هم از زمزمهگوید هم معلوم بود چه می فاصلهاز آن زد که حرف می

 صدایش عجیب به هیس هیس مار شبیه بود.

خود را به کنار جم رساند. هردو لباسی همسان پوشیده با چند قدمِ محتاطانه خیز شد و نیم تهمورث 

ی جم بر بازوی راستش لکه .شدهم دشوار میشان از تشخیص ،های روی بازویشان نبودبودند و اگر نشانه

د. وقتی بوبسته ی پر پیچ و تاب سیاهی نقش همان جا لکهدرست  تهمورثگِرد و سپیدی داشت و بر پوست 

اند و خودش به هم چسبیده بودههنگام زاده شدن از بازو گفت نگان به شوخی میتر بودند، پدرشان ویوَبچه

 هرا جدی گرفتلطیفه این پرستید، که ایزدی گمنام را مییکی از فالگیران کرده است.  یشانبا شمشیر از هم جدا

شان خون جاری خواهد شد و یکیمیان دو برادر پیشگویی کرده بود که سرانجام روزی راگا و زمانی در بازار 

زبانزد همگان دو برادر  اما همه به این حرفش خندیده بودند. چون صمیمت و مهردیگری را خواهد کشت. 

 ینامیدند. اسپیتور هم خال سپیدرا سیاه بازو می تهمورثبه خاطر همین خالها بود که جم را سپید بازو و بود. 

 سپید سینه.  یعنی ،اسپیتور :بر سینه داشت و اسمش را بر همین مبنا انتخاب کرده بودند

ها سرک کشیدند. جم کمانش را به الی بوتهبا احتیاط بر پاهایشان ایستادند و از البه تهمورثجم و  

آرامی  ههم دستش را به سوی کمربندش برد و ب تهمورثدست راست گرفت و تیری را از ترکش برداشت. 

اند و ی شمشیر را از غالف بیرون کشید. مرداس با دیدن این صحنه متوجه شد که جوانان اژدها را دیدهتیغه
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کنند. اسپیتور هم این نکته را دریافت، ولی جلو نرفت. هنوز سن و سالش دارند خود را برای حمله آماده می

برادرانش تنها برای آشنایی با  .دست شرکت کند خطرناکی از اینهای بازیدر مرداس بگذارد چندان نبود که 

 . شان بیایدهمراهاجازه داده بودند فن شکار 

ی فلزی آن با احتیاطی کرد و از برخورد تیغه، هنگام بیرون کشیدن شمشیرش یک لحظه بیتهمورث 

برخاست. ناگهان صدای هیس بلندی در همه جا پیچید و اژدها در خفیف های زرین کمربندش صدایی آرایه

ی بلند پیکری بود که پوزهها خارج شد. مار عظیم و غولجایی که هیچ یک انتظارش را نداشتند، از میان بوته

پیکری زاده شده بود که از تخم همان اژدهای غولآشکارا ی درازش به تمساحی شباهت داشت. هادندانو 

 تهمورثهایی سر در آورد که پهلوی از پشت بوته. در جنگ با او نامی اندوخته بودچند سال پیش پدرشان 

ی ورزیده و بزرگش کوس بست و سر و گردنش را با حالتی روی تنهمعلوم بود هر دو را دیده، چون  .بود

باالتر از قامت مردی سرش در ارتفاعی بود که در این حال پیکر غول. چندان برافراشتتهدید کننده به هوا 

 سوزاند. ها را میشاخ و برگ بوته اتشریخت و قطریش به زمین میهادندانای زرد از میان . زهرابهایستاده بود

سرِ اژدها را ی کمان گذاشت و جم زودتر از برادرش واکنش نشان داد و با چابکی تیری را در چله 

، و چشمان زرد مرگبارش بر او میخکوب شده بود را شنیده بود تهمورثهدف گرفت. اژدها که ابتدا صدای 

ی جانور فرو رفت. اژدها عضالت د، در پوزهکربرگشت. تیری که جم با آماج کردنِ چشم رها سوی جم به 

آور از هم فاصله اش با صدایی چندشگرداگرد چهرهخارهای بلند و سیاهِ  .اش را منقبض کردگردن و سینه

ر تا نیمه در دهانش ی. تشان بشکفددر برابر چشمانگلی مرگبار گرفتند و بر فلسهای پوستش برخاستند. گویی 

توانستند ترین وضعیتی بود که میرسید آسیب چندانی دیده باشد. این خطرناکفرو رفته بود، اما به نظر نمی

هم زدنی به  روند. کافی بود اژدها زهرِ مرگبارش را بر رویشان بپاشد تا هردو در چشم ببا آن روبرو ش

تبدیل شوند. جم با شتاب تیر دیگری در کمان نهاد و رهایش کرد و این بار گردن اژدها را  سوزانخاکستری 
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که شمشیر بلندش را با دو  تهمورثزخمی کرد، اما جانور بزرگتر از آن بود که با این تیرها از پای در آید. 

 همانوار با مار بزرگ در آویزد. اما در آخرین لحظه، درست دست گرفته بود، خیز برداشت تا با حرکتی دیوانه

ی بلند در سرش فرو ا، نیزهپاشیدیش بیرون هادندانای از زهر از هنگامی که اژدها دهانش را گشود و شُره

با شنیدن فریاد اسپیتور دریافتند که مرداس این بار هم به  تهمورثاش را به هم دوخت. جم و رفت و پوزه

اش نهیب با همان صدای رسا اما آهستهبرای کمک پا پیش نگذاشت و فقط اما استادشان دادشان رسیده است. 

 «...بجنبید» که زد

اژدها که زخمی کاری برداشته بود، در همان حال که بر زمین  .به سمت جانور خیز برداشت تهمورث

پیچند، تیری را دید برادرش با اژدها دارند به هم میافتاد، با پیچ و تابی او را به زمین انداخت. جم که میمی

که در کمان داشت نگه داشت و یک چشمش را بست و نفس را در سینه حبس کرد. وقتی تیر را رها کرد، 

ی بر سینهبا خطایی کوچک ممکن بود پیکان پوالدین چون ر و مرداس از پشت سرش فریاد زدند. اسپیتو

ترین کمانگیر راگا بود و این بار هم خطا نکرد. تیر بر چشم اژدها نشست دستبرادرش بنشیند. اما جم چیره

از جا برخاست و با یک  تهمورثحلقه بزند.  تهمورثدور  ستنتوانای به پیکرش انداخت که چنان رعشهو 

، انگار آن را سوزاندو  چکید خفتان چرمینشهایی از زهر حیوان بر ضربه سرِ اژدها را از گردن جدا کرد. قطره

 اش پاشیده باشند.که اسیدی غلیظ روی جامه

چنان روی زمین پیچ و همسرش تنِ بیدر چشم به هم زدنی همه دور بدن اژدها جمع شدند، که 

را از پشت درید و آن را از تن جدا کرد. اش خفتانرساند و  شخود را به برادربه سرعت خورد. جم تاب می

کرد. مرداس گذشت و گوشت را سوراخ میو پارچه می چرممذاب از  یاسیدهمچون زهر جنبید، اگر دیر می

خوب بود، اما دو »داد. به سادگی گفت: ای آرام داشت که شادی یا هیجانش را نشان نمیمثل همیشه چهره

، چند بار گفتم تمرین کن تا شمشیر و خنجر را بدون صدا از غالف در تهمورثای خطای جدی داشتید، 
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اند تیراندازی نکن؟ اگر تیرت بر وقتی دوست و دشمن این طور به هم پیچیده آوری؟ و جم، مگر نگفته بودم

 «خواستی چه کنی؟نشست میی برادرت میسینه

 «کنیم.چشم استاد، بعد از این بیشتر دقت می» سرهایشان را به زیر انداختند و با هم گفتند: تهمورثجم و 

 توجه به شادمانیمرداس بیگنجند. با این همه معلوم بود هردو از خوشحالی در پوست نمی

ی عظیمش را از زمین بلند شان سراغ اژدها رفت و شاخ بند بند و بزرگش را گرفت و سر بریدهغرورآمیز

ای نمناک تشکیل داده و زمین را گِل کرده بود. اسپیتور آوندی کرد. خون سیاه اژدها در اطراف بدنش حوضچه

را  ریختزد و بیرون میفواره می آسای غولآن تنهی که از رگهای بریده داشت و خونی در دستاز آبگینه 

پلکید و با کنجکاوی میحکیمان شهر ی وقت آزاد خود را در اطراف . اسپیتور بخش عمدهکردجمع می

انباشته از خون اژدها بهترین ارمغانی بلورهای این  کرد.را تماشا میجوشاندند می هاقرع و انبیقگیاهانی که در 

 توانست برای آنها ببرد. بود که می

ی شکارچیان به سوی جایی که اسبانشان را در آنجا بسته بودند، بازگشتند. مرداس گروه چهار نفره

گذشته ی نشانش دهد. این اژدها در هفتهدهقانان سر اژدها را بر نیزه کرد و آن را در دست گرفت تا در راه به 

ان شادمدیدن سر هولناک جانور از دانست که روستاییان می .بودکشته را  کشاورزیدو گاو را بلعیده و 

با کشتن اژدها ثابت کرده ش دوقلوی ، چون پسرانشدمینگان ویواما شادی بزرگتر نصیب پدرشان ند. وشمی

 ی مردان پذیرفته شوند. توانستند در جرگهمیاند و حاال بودند که از دوران کودکی گذر کرده

که از شکار خویش سر شوق آمده بودند، چهار نعل تاختند  تهمورثگشتند، جم و در راه که باز می

کمی که از استادشان رکاب کشیدند. های راگا پیشاپیشِ مرداس و اسپیتور به سوی دروازه ،و دوشادوش هم

کنی مرداس به پدر چه بگوید؟ نکند بگوید اژدها را خودمان ببینم، فکر می» از جم پرسید: تهمورثدور شدند، 

 «توانستیم شکارش کنیم.ی لعنتی را انداخت، بدون آن هم میایم؟ آخر آن نیزهنکردهشکار 
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انداختنش مهم  انصافی کند. نیزهکنم بیاگر نینداخته بود االن اینجا نبودی. ولی فکر نمی»جم گفت: 

 «مهربان دارد.بود، اما پیش نیامد و گذاشت خودمان با جانور درگیر شویم. مرداس سختگیر هست، اما دلی 

توانیم در مراسم آن وقت نمی ایم، چه؟حاال اگر قبول نکرد که شکار را خودمان کرده»گفت:  تهمورث

 «این ماه هم شرکت کنیم.

نگران نباش برادر، ماه سی روز بعد باز پر از نور خواهد شد. اگر قبول نکردند، تا آن »جم گفت: 

کنیم. کمربند مردان را دیر یا زود بر کمر دمان تنهایی شکارش مییابیم و این بار خووقت اژدهای دیگری می

 «خواهی بست، شتاب نکن...

داشتم، دیگر  یبله، من هم اگر با دختر زیبارویی مانند جمیک قول و قرار»خندید و گفت:  تهمورث

 «بودم.پوشی نمیدلواپسِ کمربند و مراسم سدره

اسبش را هی کرد و پیشتر تاخت. وقتی دید تهمورث هم با همان سرعت دارد جم غرولندی کرد و 

به پرواز در وار بر زمین سنگالخی تازد، پاشنه را بر شکم اسبش کوفت و با سرعتی دیوانهپشت سرش می

را شان چشمیچشم و هممرداس که از دور کرد. ، در حالی که تهمورث هم با همان سرعت دنبالش میآمد

 انتترسم برادرآخرش می»گفت: کرد و به اسپیتور آمد هشداری بدهد، اما مکث کرد و به جای آن رو دید، می

 را به کشتن دهند.ها خودشان با همین بازیجان سالم به در ببرند و غول از دست اژدها و 
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گان  سرود دوم: داستان ویون

 

داستان به درازا کشیده بود . مخیره شد سوختمیی که بر هیمه و به درخشش آتش مدمی درنگ کرد

شد برای واپسین بار بر دیوارهای کاروانسرا رمق خورشیدی که کم کم در افق باختری پنهان میو نور بی

انباشته از انتظار ی نچشماکشید. شمار مردمی که پیرامونم گرد آمده بودند بیشتر شده بود و همه با چنگ می

غرقه شدم و یادِ روزگاران دوردست مرا در خود فرو برد. ها شعله رقصای در ای دقیقهنگریستند. برمرا می

 : مگفتو  مچشم برگرفتآتش از اما بعد به خود آمدم و 

 

است و هفت چهار نژاد  دورانی که جم در آن زاده شد امروز از یادها رفته است. سخن از عصرِ

سرزمین. دورانی که دیوها و اهوراها از سویی و آدمیان و اشموغان از سوی دیگر به آرامش و صلح خو 

خویش انجمن که مغان در  یبردند. دورانی خویش را به تدریج از یاد میی نبردهای دیرینهخاطرهگرفتند و می

بر فنی و رازی و  یککه هر . سی پیشواییپروردندمیرا مردمان گیتی خردمندترین و بزرگترین سی تن از 

و فنی و خطی که در آغازگاه تاریخ گیتی، هنگامی که آدمیان در نبردی بر دیوان و  ی. رازچیره بودندخطی 

  .شاناهورایان چیره گشتند، از ایشان آموختند
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 به جان خواستند آن زمان زینهار کشیدندشان خسته و بسته خوار

 ت آید به بربیاموزی از ما کَ  تا یکی نو هنرکه ما را مکش 

 بدان تا نهانی کنند آشکار   نامور دادشان زینهار یِکِ

 بجستند ناچار پیوند او   چو آزاد گشتند از بند او

 دلش را به دانش برافروختند  نبشتن به خسرو بیاموختند

 چه رومی چه تازی و چه پارسی  نبشتن یکی نه که نزدیک سی

 بشنویای کان همیز هر گونه  چه چینی و چه پهلویچه سغدی 

ند. دورانی زرین و درخشان وزاده شآالیشی بیی پاک و چنین زمانهو برادرانش این بخت را داشتند که در  جم

آوردند و ای شیرین به یادش میی گوناگون همچون داستانی دلکش و خاطرههاجهانکه بعدها مردمانِ 

 کردند. دورانی که بعدها به عصر زمان بیکرانه شهرت یافت.بازگو می هاافسانهاش درباره

پشت به از ی شهر زیبای راگا که گان بود، شاهِ نامدار و مقتدرِ خونیراس، و بنا کنندهنْپدرشان ویوَ 

گشود. سه داشت و رو به دشتهای سرسبز و پهناورِ مرکز خونیراس آغوش میتکیه را ی کبودِ هَهاکوه رشته

 شاهانشد. بالیده بودند که نشانی از جنگ و ستیزه در آن دیده نمیدر دنیایی برادر در این شهر زاده شده و 

ویونگانِ خردمند خویشتن را فرمانبرِ  زیستند و همگیگانه با هم در صلح و صفا میی هفتهااقلیمحاکم بر 

کردند و خرد و چندان در میان مردم محبوب بود که برخی او را به تبار اهوراها منسوب میاو دانستند. می

پیش به خونیراس  هاسال ویونگانتند. شداپنمردمان میتوانایی ی از دامنهفراتر انگیزش را های شگفتتوانایی

شهری  نی دشتهای اقلیم مرکزی را با هم متحد کرده بود. آنگاه ایشان را در ساختهای پراکندهآمده و قبیله

او بود که ساختن سراهای . گیتی استوار داشتند نشاهشاهها جایگاه او را در مقام همانزیبا راهنمایی کرد و 
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خواندند، لقبی که مردم آشیان می-سنگی و خشت زدن را به مردمان آموزاند و از این رو وی را شاهِ خوب

 ساده کرده بودند.  «هوشنگ»، آن را به شانویژهراگا با گویش 

ی رازهای داند و بر همهگفتند کیمیاگری میویونگانِ هوشنگ، شاهی خردمند و نیکوکار بود. مردم می

طبیعت آگاه است. او کسی بود که رام کردن جانوران و کاشت و برداشت گیاهان را به مردمان آموزانده و 

تهای جنوب راگا پدیدار شد و ساختن بناهای بزرگ را رواج داده بود. زمانی که اژدهایی مهیب و سیاه در دش

بلعید، او با یارانش پیش شتافت و اژدها را شکست داد. این نخستین بار بود که مردمان و جانوران را فرو 

با مردمان در کشمکش و ستیز بودند و هر  معموالًدیدند. تا پیش از آن، تنها مارها بودند که مردمان اژدها می

مردند و گروهی بیشتر از ایشان نیز به ضرب داس و چوب مردم کشته می سال گروهی از آدمیان به زهرشان

را با اسبش شهسواری آسا شود که کرد ماری بتواند چندان غولشدند. با این وجود، هرگز کسی فکر نمیمی

 ببلعد. فرو در کام بکشد و 

دانستند چگونه نمیزده شدند و زمانی که اژدهای سیاه در دشتهای جنوبی پدیدار شد، همه وحشت

 کهدار و عظیم داشت با او روبرو شوند. آن موجود، با مارهایی که دیده بودند به کلی متفاوت بود. بدنی فلس

هایی گشاده داشت و از این رو به مار شبیه بود. اما سری عظیم و آروارهو دست و پایی بر آن نروییده بود، 

چشمان سرخ و شد. افراشت، بلندایش از سوارکاری رشید بیشتر میکرد و قد میوقتی بر زمین تکیه می

 گر بودچندان افسون ،کرداز فرسنگی دورتر مردمان و جانوران را در جای خود میخکوب میکه درخشانش 

وقتی که کشنده بود . زهرابی که از دهان اژدها روان بود، چندان داشتباز میدفاع گریز و از را قربانیانش که 

. رفتندو همچون خاکستری بر باد می شدندگیاهان خشک میگشت و خاک تیره می ،کردشره میبر زمین 

بلعند و به این شکل میند و کششان را از تن بیرون میمارها با گزیدن مردمان جان و رواندانستند که همه می

وان جند و زاندامی یک نوبت پوستگرفتن جان هر مرد دلیری که با  چنانند. یابخودشان جانی افزونتر می
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از شمار بسیاری اژدها این معلوم بود که آورند. بر این اساس به چنگ میشوند و فرصتی نو برای زندگی می

 ای برسد.را از پا در آورده تا به چنین اندازه و بزرگیدلیران 

ویونگانِ هوشنگ با گروهی کوچک از شهسواران به جنگ اژدها رفت. او بر طبع و ماهیت چیزها 

هیوال در نظر گرفت. آنگاه در هنگام غروب خورشید شکار چندان آگاه بود که روز و ساعتی خاص را برای 

 هر چشمش، دبا او رویارو شدنخیز بود و در آن هنگام که با او رویارو شد. اژدهای سیاه موجودی شب

درخشید. ویونگان یاران را پشت سر خود جا سرخ در دل گرگ و میشِ افق مغرب می یمشعلهمچون 

گذاشت و کمان در دست گرفت و تیرهایی خاص را که برای چنین زمانی با دست خود ساخته بود، از ترکش 

تاخت، از ال را خود از سنگ چخماق تراشیده بود. همچنان که پیش می هایشون کشید. تیرهایی که پیکانبیر

سنگها و شکافهای زمین میان پیکر اژدها را ببیند که ی کوهتوانست سایهبه الی علفهای بلند و خشکیده می

 آمد. خزید و پیش میمی

تاختند، با حیرت میویونگان تیرها را یکی یکی از ترکش رها کرد. سوارانی که پشت سرش پیش 

آورد. اژدها که با سودای بلعیدن سواران هایی درخشان پدید میجرقه دیدند که تیرهایش در برخورد با سنگها

و بر جای خود ایستاد. ویونگان گیج شد خاست رفت، از دیدن این اخگرها که گرداگردش بر میپیش می

 همچنان پیش تاخت و تیر بارانِ سنگها را ادامه داد. 

هایی در گوشه و کنار نمایان شد. از چندین و چند جرقه که برخاست و فرو نشست، شعلهپس 

علفهایی که از گندِ تن اژدها و زهرابش سوخته و خشک شده بودند، با این اخگرها آتش گرفتند. در چشم 

برافراشت، به آسمان ا گرفت و او را ترساند. سرِ عظیمش را های آتش گرداگرد اژدها را فرهم زدنی شعلهبه 

های براق و فلزگون زد. فلسمیوحشت و شگفتی در اطراف دو دو با اش چشمان مسحور کننده در حالی که

 نمود. تر باز او را کوچکتر و ناتوانچروکید و ها شعلهاز گرمای سینه و گردنش 
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ی بزرگ و سنگینش را به سوی جانور پرتاب کرد. نیزه در پیش رفت و نیزهبا همان شتاب ویونگان 

زخمی آشکارا از آتش و گرمای آن  یی اژدها نشست و نفیر وحشتناکش را به هوا بلند کرد. اژدهاسینه

یابد، رو ها در اطرافش گسترش میچون دید زبانهاز این رو  .وداش بی سستی و ناتوانیو نور مایه ترسیدمی

کرد، رگباری از به گریز نهاد و از ویونگان رو گرداند. ویونگان باز کمان کشید و همچنان که او را دنبال می

ی تنگ و باریک غاری اخگرهای سوزان را پشت سرش جاری ساخت. اژدها شتاب کرد و به سوی دهانه

ی تنگ به درون ده بود. بعد با چاالکی عجیبی، بدنِ عظیمش را از این دهانهوای دهان گشپای تپهرفت که در 

ناپدید شد. ویونگان و یارانش گرداگرد تپه را  هاچشمزمین از  ژرفایهم زدنی در  رکشاند و در چشم ب

روختند و چون دیدند ی آن آتشی بزرگ افگشتند، اما راه خروجی دیگری برای غار نیافتند. پس در دهانه

شود، سنگی عظیم را بر در غار غلتاندند و به این ترتیب راه بیرون آمدنش را سد اثری از اژدها دیده نمی

 کردند.

کردار بزرگش ستودند. فردای آن روز، مردمان شادمان گرداگرد کاخ ویونگان جمع شدند و او را بابت 

ی زدند و حکیمان درباره هاداستانجست، اش آذرخش بیرون میی پهلوانی که از ترکشها دربارهزنان در کوی

نهان بودنِ ماهیت آتش در ها در شرحها درنوشتند و شان از آتش و گرما رسالهطبع آبگونِ اژدهایان و هراس

ای عظیم از هیزم فراهم آوردند و سنگ پرداختند. ویونگان آن شامگاه به جشن مردمان پیوست. مردمان کومه

را ارج نهند. ویونگان آن شب شعری بلند و ی گریختن اژدها به زیر زمین خاطرهآتش بزرگی برافروختند تا 

جشن را سده بنامند، و مردمان چنین کردند و تا هزاران سال بعد، زیبا برای مردمان برخواند و خواست تا این 

 سالگردِ آن رخداد را بزرگ داشتند و عنصرِ درخشان آتش را ستودند.

، سن و سالی بسیار داشت و کسانی که آمدنش به نمودمی پایان ناپذیرویونگان نیرو و نشاط گرچه  

انگیز وی را از خونیراس را به یاد داشتند، پیرمردان و پیرزنانی بسیار سالخورده بودند که ماجراهای شگفت
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ی کارها و ماجراهای رفت. پیشینهشان رو به انقراض میپدر و مادر خویش شنیده بودند و کم کم نسل

اش طوالنی که فراز و نشیبهای زندگیشد یافت نمیشد و کسی ی تاریخ کشیده میهادوردستویونگان تا 

ای که داشت، و فرزندانی که در گوشه و همه خبر داشتند که او از میان تمام ماجراهای عاشقانهاما . بداندرا 

 کنار از پشتش زاده شده بود، تنها سه تن را در دربار خویش پرورده بود. 

رودابه نام داشت و  شکل که مادرشاناو، جم و تهمورث بودند، دو برادر همزادِ همفرزندان محبوب 

ی مادر این دو کس دربارهدر راگا رسم بود که هیچ. ی شگفتش را خنیاگرانی دیگر باید بازگو کنندهاداستان

ی مادرشان گفت و خودِ ویونگان هم وقتی فرزندانش کوچکتر بودند و با سماجت از او دربارهبرادر سخن نمی

 داد. گفت که مادرشان همان خاکِ بارور است و بیش از این توضیحی نمیکردند، میپرسش می

را نیز مانند پسران خود دوست داشت و پرورده  تهمورثاسپیتور اما مادری مهربان داشت که جم و  

بود. مادر اسپیتور زنی بسیار زیبارو از خاندانی تهیدست بود که ابتدا همچون خدمتکاری به کاخ ویونگان وارد 

طور رسمی با کسی ازدواج نکرد،  شده و به تدریج به جایگاه بانوی خانه برکشیده شده بود. ویونگان هرگز به

ی امور داخلی قصر در دست او بود و همه وی را همچون نامید، اما ادارهاز این رو کسی او را ملکه نمی

نهادند. به ویژه بعد از آن که این زن از پشت ویونگان پسری زاد، ارج و مقامش افزون شد و ای ارج میملکه

 ای جوان برکشیده شد. ی مادرِ شاهزادهو تهمورث، به مرتبه ی جمی پرستار و پرورندهاز مرتبه

اسپیتور که از این آمیزش زاده شده بود، به زودی بالید و جوانی نیرومند و پاکیزه نهاد از آب در آمد  

شنوی و ادبی که در برابر پدر و مادرش داشت، خوشنام بود. خوی رام و مطیع او زمانی که به خاطر حرف

بلوغ نزدیک شد به خوبی نمایان شد، چون او تنها فرزندِ ویونگان بود که بر اساس سنت تن به که به سن 

شاد نام داشت وصلت کرد. عروسِ او، پری ،ازدواج داد و با شاهزاده خانمی که پدر و مادرش برگزیده بودند

یک بار در برگزار کردن آیین بزرگداشت هوم و مهر سستی به خرج داده  این دختر و دختر شاه آرزا بود. پدر
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هایی شد، از او کدورتی یافته بود. تا این که نیکخواهان پیکاین کیش محسوب میی نمایندهویونگان که  .بود

قرار بر این شد که دختر  به فرجامی آشتی دو شاه رای زدند. در میان دو دربار رد و بدل کردند و درباره

پسندید تا جم یا تهمورث که زیباروی شاه آرزا به عقد یکی از پسران ویونگان در آید. شاه آرزا بیشتر می

خود بودند و زیر بار نرفتند. های جوییبرادران بزرگتر بودند با دخترش ازدواج کنند، اما این دو درگیرِ ماجرا

پدر و مادرش بود، پذیرفت تا با بانویی ازدواج کند که تا پیش از مراسم  از این رو اسپیتور که فرمانبر حکم

 عروسی او را هرگز ندیده بود. 

از برادرانش چند سال کوچکتر بود، زودتر از آنها ازدواج کرد و مراسم که اسپیتور به این ترتیب  

سرود  هاخیاباند. مردمان هفت شب و روز در ندر راگا با شکوه و جالل تمام جشن گرفترا اش عروسی

اهوراهایی که از شهرهای مرموزشان برای شادباش به راگا آمده بودند،  خواندند و ساز نواختند و رقصیدند و

 منگاهشباشد و تمام نمیسوخت و هایی به بلندای قدِ پهلوانانی تناور را پیشکش آوردند که پیوسته میشمع

 ساخت. های شهر را مثل روز روشن میکوچه
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 وم: داستان جم و جمیکس سرود 

 

هدختی اشداشت. دیگر ی کسجم از این رو زیر بار وصلت با شهربانوی آرزا نرفت که دل در گرو مهر  

که بود گانه یکی از قلمروهای هفتویدرفش  .دختر شاه ویدرفش، به نام جمیکهمسن و سال خودش 

گانه، تابع داری داشت و شاهش مانند سایر فرمانروایان قلمروهای هفتخاندان سلطنتی قدیمی و استخوان

اش در هفت اقلیم پیچیده ی کردار دلنشینخو که آوازهدختری چندان دلربا و خوششد. ویونگان محسوب می

 که شاعرانِ بود کسی تاق دیدار مشجم از نوجوانی اش به سرود خنیاگران راه یافته بود. و وصف زیبایی

انداختند بودند و به همین دلیل هم برادرانش او را دست می اش را ستودهسرزمین زیباییهفت  سخنِشیرین

 است. باخته داستانی نامی و دل به که ندیده و نشناخته 

شد، بود و جدی گرفته نمیای میان سه برادر شوخیهمچنان ی جمیک دلدادگی جم به افسانهداستان  

   هوشنگ شد.اش برای دید و بازدید به راگا آمد و مهمان ویونگانِشاه ویدرفش به همراه خانوادهتا آن که 

دست بر قضا این درست در زمانی رخ داد که جم برای کاری به خارج از شهر رفته بود و از این رو بخت 

اش شده بود را از دست داد. هرچند وقتی در دلباخته دیدار رسمی و معرفی شدن به دختری که دورادور

 روستاهای اطراف به سرکشی مشغول بود، خبر را شنید و با سرعت تمام به سوی راگا حرکت کرد.
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روزی را به شکار و گردش در باغ و راغ بپردازند. پس مهمانان ویونگان قرار بر این شد که از آن سو 

شاهزادگان و شهربانویان پا بر رکاب نهادند و کمانها زه کردند و رفتند تا در جنگلهای انبوه پیرامون راگا اسب 

 تاخت، به همین جنگل وارد شده است.غافل از آن که جم نیز که از جهتی دیگر به سوی راگا پیش میبتازند. 

کرد، از ای رنگارنگ و زیبا را دنبال میجمیک، دختر شاه ویدرفش هم که پرندهی شکار در میانه

دور افتاد. پرنده بال و پری چندان درخشان و رنگین داشت که جمیکِ زیبارو با آن که تیری را در خویشان 

تاخت و به تماشای بال در پی او اسب با شیفتگی ی کمان نهاده بود، دلش نیامد او را به خاک بیندازد و چله

گذرد. جمیک وقتی به ی شیری دژم و درنده میبسنده کرد. غافل از این که مسیر پرواز پرنده از بیشه اشزدن

در  شابا دیدن شاهدخت. دیدآسا را پیشاروی خویش غولدد خطای خود آگاه شد که غرش شیر را شنید و 

ی شیر نشست و او را در کمان نهاد و او را هدف گرفت. تیر بر شانه ای چنین اندک هراسید و تیریفاصله

نشانی  ه بود،داشتزخم برهرچند اندام و چابک بود که ای درشتمادینهجانور، زخمی کرد و بر خشمش افزود. 

ی پنجه زخمی عمیق بر پهلویش بر جمیک تاخت و با یک ضربه پسشد. در حرکاتش دیده نمی از سستی

شاهدخت کوشید با کوبیدن سم بر سر و روی شیر بانویش را . اسبِ اش کردو از زین سرنگون ردآووارد 

 نجات دهد، اما شیر بر گردنِ تناور اسب آویخت و با حرکتی او را از پا در آورد. 

 جمیک که بر زمین افتاده بود، دست برد تا شمشیر خود را از نیام بیرون بکشد، اما شمشیر و غالفِ 

وفادار گیر کرده بود. شیر غرشی کرد و به سوی او کوس حیوان جانِ ی نیمهحاال زیر تنه شبر زینِ اسب آویخته

بست، و درست در این لحظه بود که جم به صحنه وارد شد. او که سر در پی آهوی تیزپا داشت، از همان 

سو اش به آن دلیریآزمودنِ ای زورمند و غرش شیر به سودای شکارِ درندهبا شنیدن پس  .گذشتنزدیکی می

وقتی به بیشه وارد شد که اسب جمیک تازه زمین خورده بود و از زخم مهیبش ناالن بود. جم . تاختپیش 

 سبز بانِهایی از نور آفتاب از این سایهی سنگینی بر بیشه افکنده بود، و تنها لکهچترِ انبوهِ درختان سایه
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ماده شیرِ تنومندی را دید که کوس بسته  ،کرد. در این نور بود که جمگذشت و زمینِ خونین را روشن میمی

آورد که او و قصد دارد بر بانویی زخمی بجهد. بانو لباسی شاهوار بر تن داشت و جم به طور مبهم به یاد می

ی جامهی شیر بر پهلوی راست او نشسته و د پنجهدر میان مهمانانِ ارجمندشان دیده است. رطی این روزها را 

کوشید شمشیرش را از نیام بیرون بکشد. بود. با این وجود دختر خم شده بود و میساخته را خونین  اشاطلس

ی این بانوی درنگ دریافت که دلباختهیک آن، چشمان درخشان جم به چشمان آبی دختر گره خورد و جم بی

 زیبای دلیر شده است. 

توان شیری به این زورمندی را از پا انداخت. این بود که کمانش را از جم دریافت که با یک تیر نمی 

افزار برکشید و با فریادی توجه شیر را به خود جلب کرد. ماده شیر دست فرو گذاشت و تبرزینش را از زین

ای تردید سرکشی کرد و از پیشروی به سوی لحظهپس از اسب جم بانو را واگذاشت و به سوی او بازگشت. 

ای را در دست دیگر گرفت و با چاالکی از زین بر زمین پرید. شیر چند قدم به . جم نیزهسر باز زدشیر 

خواست به طرفش خیز بردارد، صدایی دیگر برخاست و جم ای که میسویش برداشت، اما درست در لحظه

ان تشخیص داد. شیر هم به آن سو نگریست. دو توله شیر زیبا و کوچک حرکتی را در میان شاخ و برگ درخت

اش را باال برده بود و قصد داشت آن را به ها بیرون آمدند و به سوی مادرشان رفتند. جم که نیزهاز میان بوته

کرد. شیر میفرزندانش دفاع از ی شیر پرتاب کند، با دیدن این صحنه مکث کرد. ماده شیر مادری بود که سینه

هم که انگار بعد از ایستادن جم بر زمین و دیدن چاالکی و قدرتش کمی هراسیده بود، مکث جم را دریافت 

ای ای از مهر که لحظهو جرقه ای دیدگان سبز جم و چشمان زرد شیر در هم گره خورد. برای دقیقهایستاد و

اش را . جم به آرامی نیزهز شعله کشیدپیش در تماس دو چشم دیگر برخاسته بود، به چشمان زرد شیر نی

اش فرو رفته بود را به خوابید. شیر تیری که در شانهفرو ی شیر هم کم کم پایین آورد. برز و یالِ برخاسته
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ها و اش بیشه را ترک کرد و در میان بوتهدندان گرفت و بیرون کشید و غرشی آرام کرد و همراه با دو توله

 درختان گم شد. 

وقتی از رفتن شیر خاطرجمع شد، به سوی بانوی زخمی دوید. خونی فراوان از زخمِ پهلوی او جم  

اش در برابر رفت و هر لحظه ممکن بود از هوش برود. جم سوتی کشید و اسبش که انگار بابت بزدلیمی

دختر زخمی  شیر شرمگین بود، به سرعت نزدش دوید. جم از زین اسب جامی زرین بیرون آورد. بعد در برابر

 «ای بانوی زیبارو، من جم هستم، پسر ویونگان، تو کیستی؟»زانو زد و گفت: 

من جمیک هستم، دختر شاه »گفت: خود انداخت و  ی خونینبا ناامیدی نگاهی به جامهدختر  

 «ویدرفش.

ی او شنیده یی افتاد که دربارههاداستانبا شنیدن این حرف به قدر دم زدنی خیره ماند و به یاد جم  

توانم ای. میبرداشتهو خطرناک زخمی عمیق »گفت: ی خونین دختر او را به خود آورد و بود. اما دیدن جامه

 «نجاتت بدهم، اما باید کاری بکنی که شاید برایت خوشایند نباشد...

راگا جادوگر و پزشک هم دانستم شاهزادگان نمی»گفت: به زحمت حالی لبخندی زد و با بیجمیک  

 «هستند!

اینها از فنونی است که مغان بر آن سلطه دارند. بدنت »جم با شنیدن این کنایه لبخندی زد و گفت:  

این کار جز با آسودن و بخت  معموالًخواهی زنده بمانی باید آن را جبران کنی. خون از دست داده و اگر می

 «ترسم تا هنگامِ رسیدن به شهر از دست بروی...بر برایش سراغ دارم. میشود، اما من راهی میانبلند ممکن نمی

د، و جام را زیر آورجم این را گفت و خنجرش را از کمربند بیرون کشید و بر بازویش شکافی وارد  

خواند دستش گرفت و گذاشت تا خون زالل و درخشانش جام را پر کند. در این میان سرودی مقدس را نیز می
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سی مغ آموخته بود. بعد، جام را به لبان جمیک نزدیک کرد و گفت: ندترینِ مسیمرغ مغ، خردکه آن را از 

 «شاهدخت، این را بنوش و زنده بمان.»

جمیک بر خالف انتظار جم، از این کار سر باز نزد و جام را در دست گرفت و یک نفس آن را  

جمیک ی دختر را بست و پهلوی دریدهنوشید. اما بعد حالش به هم خورد و از هوش رفت. جم به سرعت 

 را بر دوش گرفت و بر اسبش نشست و به سوی راگا تاخت.

اش در نگرانِ ویدرفش خبر دادند که دخترِ گمشدهوقتی اردوی شکار به راگا بازگشت، به شاهِ دل

جنگل در رویارویی با شیری زخم برداشته و به دست جم از مرگ نجات یافته است. سیمرغ مغ که 

درمانی که جم به هنگام یش گفت هازخمی جمیک و بستن بعد از معاینهترین پزشک خونیراس بود، بلندپایه

به کار بسته بود، جان شاهدخت را از مرگ نجات داده است. جمیک کمی بعد به هوش آمد و بعد از چند 

اند. اما ایراد کار در ی یکدیگر شدهباری که جم به عیادتش رفت، برای همه آشکار شد که این دو دلباخته

خترش با فرزند ویونگان بود، شاه ویدرفش چنین اینجا بود که بر خالف شاه آرزا که خواهانِ وصلت د

رسید ای در سر نداشت. از سویی جم مردی رها و آزاد بود که با زنان بسیاری ارتباط داشت و به نظر نمیبرنامه

مانند اسپیتور پایبند خانواده و همسرش باقی بماند، و از سوی دیگر رسوم درباری اهالی ویدرفش پیشاپیش 

نامدار جمیک باید به عقد پسرعمویش در آید، که خود مردی دلیر و از سپهساالران  حکم کرده بود که

قصد نداشت با پذیرفتن شاه ویدرفش بود و از دیرباز دل در گرو عشق جمیک داشت. از این رو زادگاهش 

دشمنی و مخالفت خویشاوندان خود را به جان بخرد. ویونگان هم که شرایط سیاسی را برای  ،جم به دامادی

 دید، به درخواست جم برای خواستگاری جمیک از مهمانش روی خوش نشان نداد.این وصلت مناسب نمی

اما آنچه که هیچ کس انتظارش را نداشت، پافشاری جم و جسارت خودِ جمیک بود. چند روزی بعد  

اش ترتیب دادند و بعد از آن که سرودها خوانده و ی جنگل، در راگا جشنی برای شادباش بهبودیحادثهاز 
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اری کرد و جانِ اش سپاسگزطی آن از جم بابت دلیریجامها تهی شد، شاه ویدرفش سخنانی ایراد کرد و 

ی او، جم برخاست و اجازه خواست تا برای حاضران دخترش را مدیون او دانست. پس از پایان خطابه

ی نوجوانان راگا نواختن ساز و خواندن سرود را از کودکی سرودی بخواند. فرزندان ویونگان به رسم همه

او ساز خود را تن تنبور شهرتی داشت. اش در نواخدستیجم در میان ایشان به خاطر چیرهآموختند، و می

خود سروده بود. شعر، داستان رویارویی جم و دو شیر ماده را نیز برداشت و سرودی خواند که شعرش را 

جنگیدند. یکی از آنها مادری غیرتمند و مهربان بود در کالبد شیر، و ای با هم میکرد که در بیشهروایت می

ای که چشمش در چشم جمیک گره خورده بود جم از لحظه کالبد انسان.دیگری شیری دلیر و جسور در 

ی یافتنِ جمیک از کشتن سخن گفت و تعریف کرد که چگونه نیزه در دستش سست شده بود و به شکرانه

 شیر چشم پوشیده بود. 

ی جم، بر دل مهمانان نشست و وقتی آوازش پایان یافت، همه برایش دست صدای پرطنین و مردانه

زدند. هرچند جم در پایان آوازش به طور رسمی از جمیک خواستگاری کرده بود، اما سرودش چندان در دل 

ی مهمانان ویدرفشی اثر کرده بود و شوری که در قلبها برانگیخته بود چندان بود که اشک بر چشم شاه و ملکه

و را به نظر دخترشان جمیک ویدرفش نشست و ایشان نیز او را بزرگ داشتند و پذیرش یا رد درخواست ا

وابسته دانستند. این گفته در واقع طفره رفتِن مودبانه از قبول خواستگاری بود، اما چون به صراحت مخالفتی 

 شد. ردی بزرگ برای جم محسوب میشد، بُدر آن دیده نمی

سپهساالر ویدرفش اش پایان یافت. مجلس مهمانی با این سرود شورانگیز و قول و قرارهای بعدی

که او نیز خواهان پیوند با جمیک بود، بعد از پایان یافتن جشن بلوایی به راه انداخت و این حرف را بر سر 

تواند با او زبانها انداخت که چون جمیک از خون جم نوشیده، با او همخون و با وی محرم شده و دیگر نمی

درباریان ویدرفش هم که مخالف این وصلت بودند، به این حرفها دامن زدند و در لفاف برخی از ازدواج کند. 
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کردند و بنابراین ازدواجشان را ناممکن ستودنِ جم و جمیک، ایشان را به خواهر و برادرانی همخون تشبیه می

 شمردند. می

تنها یک بار که کرد. ها چند روزی ادامه داشت و جم در برابرش سکوت پردازیحرفها و شایعهاین 

اش با جمیک حرف به پیوند خواهری و همخونیبا رقیب خویش، پسرعموی جمیک، روبرو شده بود و 

کشیده بود، برآشفت و با لحنی تند گفت که قانون طبیعت و همخونی یا همدلی چیزهایی نیستند که با رسم 

کرد که در گیتی تنها یک تن شایست و ناشایست را  تأکیدو رسوم و قوانین مردمان تغییر بپذیرند، و بعد هم 

اما بزرگان ویدرفش که حضور داشتند به نرمی برخورد کردند کند، و آن هم خودش است. برای او تعیین می

 .خاتمه یافتگفتگوی تند و تیز با همین و این برخورد 

ی کرد با طرح مسئلهکم کم زمان بازگشت کاروان ویدرفش فرا رسید. شاه ویدرفش که گمان می

همخون بودن دخترش با جم راه حلی سودمند و ارزشمند یافته، نزد ویونگان رفت و با قبول این فرض، از 

خواستگاری جم را رد کرد و از سوی دیگر با همخون پنداشتن دخترش و پسرِ شاه به طور ضمنی طرفی 

دانست جم همچنان دل راگا، نوعی خویشاوندی نمادین را میان دو دربار به رسمیت شناخت. ویونگان که می

نگفت. اما از شاه ویدرفش و چیزی پاسخی مبهم داد و در این مورد با ادب در گرو عشق جمیک دارد، 

شد شرکت شان برگزار میراهانش دعوت کرد تا در بزم بزرگی که به مناسب بازگشت ایشان به سرزمینهم

 کنند. 

ی مردم شهر بدان چند روز بعد مهمانی بزرگی در میدان اصلی شهر راگا برگزار شد و همهپس 

رسم بود که در درباریان ویدرفش به سرزمین خویش بازگردند و  یشفردادم سپیدهدعوت شدند. قرار بود 

ها ی میزبان برخوردار شوند. وقتی خوراک و نوشیدنیدستانهنوازی گشادهشان از مهمانواپسین روزِ اقامت

بازان نمایشهای خود را اجرا کردند، ویونگان هفتاد صندوق بزرگ انباشته سرایان و شعبدهصرف شد و داستان
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های گرانبها را بر قطاری از شتران بار کرد و آنها را به شاه ویدرفش هدیه داد. او در زر و گوهر و پارچهاز 

کرد که بخش بزرگی از این پیشکش را جم برای مهمان ارجمندش فراهم  تأکیداین میان، بر این نکته هم 

شیربها و این هدایای کالن به آورده است. این حرف کمی برای درباریان ویدرفش نگران کننده بود، چون 

 کابین عروس شباهت داشت. 

کردند مهمانی به پایان رسیده، ناگهان همه گمان میوقتی ماه بر آسمان باال آمد و در ساعتی که بعد، 

بخواند. چنگی زرین  ،سرودهجشن بدرود جمیک برخاست و از حاضران خواست تا سرودی را که برای 

آوردند و خنیاگرانی که همسرای جمیک بودند حاضر شدند و این بار نوبتِ جمیک بود که شعر و سرودی 

ای که اش با دو شیر را در جنگل تعریف کرد، یکی مادینهرا در پاسخ به جم بخواند. او نیز داستان رویارویی

ی او را از دست ماده شیر رهانده بود. او نیز درباره شیری کهدر پی حمایت از فرزندانش بود و دیگری نره

ی شهرها از از بختی سخن گفت که در هیاهوی زندگی روزانهزد و  هاداستانگره خوردن چشم با چشم 

سازد. ها و گوشه و کنار دورافتاده و خطرناک جنگل خویشتن را نمایان میشود، اما در بیشهچشمان پنهان می

اعالم  چینیمقدمه بیزدند، اهوی تشویق او برخاست و حاضران با شادمانی برایش دست میآنگاه زمانی که هی

ی خواستگاری جم تصمیم بگیرد، و به این ترتیب تصمیم موافق بایست دربارهکرد که طبق حکم پدرش، می

 کند. خود را اعالم می

خواند چندان تاثیرگذار بود که حتا پدر و مادرش سرود و آواز جمیک و فراز و فرودهای آنچه که می

اش را داده بود، بر خالف انتظار نیز از مخالفت با او دست برداشتند. بدرودی که جمیک در ابتدای کار وعده

ترتیب بود که جمیک و جم در شد و نه میزبانانش در راگا. به این همه، به خویشاوندان خودش مربوط می

سحرگاه فردا شاه ویدرفش و همراهانش که انگشتر دادند و ستاندند. همان مجلس با هم پیوند مهر بستند و 
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کرد، به سرزمین خود ای گرانبها را حمل میزده بودند، با شترهایی که گنجینههای ایزد مهر شگفتاز بازی

 و سپهساالرشان نیز تن به بخت و قسمت داده بودند.در حالی که خویشاوندان جمیک بازگشتند. 

با شادکامی و دلخوشی در کنار هم به کام دل رسیدند و از آن پس به این شکل بود که جم و جمیک 

و زیبا زاد که نامش را اشناویز تندرست جمیک باردار شد و پسری سالی از پیوندشان نگذشته بود که  .زیستند

دختری زاد که او را ورن نامیدند، و این دو جدای از ارنواز این بار نهادند. دو سال بعد، بار دیگر بار گرفت و 

 و شهرناز، دختران دیگر جم بودند که از بطن زنانی دیگر زاده شده بودند.
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 داستان تهمورث و گردآفرید سرود چهارم:

 

 شان را آرام ساختم. از زیر کاله بلند خرقهنفسی تازه کردم و با نهادن دست بر تارهای تنبور لرزش 

 هاچشمهای مردمان نگریستم. نشانی از خستگی در ام سایه افکنده بود، به چهرهی باالیی چهرهکه بر نیمه

 شد داستان را ادامه داد. باز انگشتان را با تارهای ساز آشنا کردم و شروع کردم به خواندن:نمایان نبود و می

 ز دشت سواران نیزه گذار  یکی مرد بود اندر آن روزگار

 ز ترس جهاندار با باد سرد  گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد

 پایه بود به داد و دهش برترین  که مرداس نام گرانمایه بود

 ز هر یک هزار آمدندی به جای  مراو را ز دوشیدنی چارپای

 همان تازی اسب گزیده مری  همان گاو دوشابه فرمانبری

 به دوشیزگان داده بد پاکدین  بز و میش بد شیرور همچنین

 بدان خواسته دست بردی فراز  به شیر آن کسی را که بودی نیاز

 

هرچند هر سه برادر پدرشان ویونگانِ هوشنگ را همچون جان شیرین دوست داشتند، اما بسیار دیر 

دیدند و آن کسی که ایشان را پرورد و آداب درباری و فنون نبرد و هنر رزم را به ایشان به دیر او را می
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دستی امان بود که آموخت، مرداس بود. مرداس که در دوران جوانی مردی چوپان و کوچگرد و بی سر و س

کرد. گذشتند، با شیر پذیرایی میتوانا در پروردن رمه داشت و از مهمانان و رهگذرانی که از چراگاهش می

اش زدند و چند ای از اشموغان به گلهروزگارش به همین ترتیب به خوبی و خوشی گذشت، تا آن که قبیله

 تن از یاران و همنشینان مرداس را کشتند.

مرداس یک تنه به جنگ ایشان رفت و بسیاری را به انتقام خون دوستانش از پای در آورد و کل 

اش دستیاش و چیرهبه خاطر زورمندیی غارتگران را از سرزمین خویش فراری داد. پس از آن بود که طایفه

برد ویونگان و اژدها هنگام ن به. و به خدمت ویونگانِ هوشنگ در آمد در کمانگیری و شمشیرزنی نامدار شد

از آن سرسپرده و خدمتگزار او شد. ویونگان چندان به او اعتماد داشت که پس به اردوی شاه راگا پیوست و 

تربیت کرده و هر هژیر خود پسر پرورش فرزندانش را به او سپرده بود و مرداس هم هر سه پسر را مانند 

 دانست به ایشان آموخته بود.آنچه می

که حاال دیگر نوبت اوست خواند تهمورث گوش پس از پیوند جم و جمیک، مرداس چند باری به 

دوران جوانی خود را با ماجراهای تا جفتی برگزیند و فرزندانی از پشت خویش داشته باشد. اما تهمورث 

ساخت. تا آن که او نیز در آخر و نشانی از دلدادگی و دلبردگی نمایان نمی ساختمیوارِ پیاپی سپری دیوانه

از سویی پایش به ماجراهایی خطرناک و باعث شد بود، آموخته مرداس آنچه از  کار پایبند مهرِ مهرویی شد و

 . آرام و قراری بگیردمرگبار کشیده شود و از سوی دیگر پایبند گردد و 

روزی در سرزمین سیوا کاروانی از زنان درباری  :آغاز شدچنین  ،ازدواج جمداستان او کمی بعد از 

از یکی از اشراف سیوا به نام هورباد  غارتگران. رویارو شدندراهزنان با یورش که  ،رفتنداز جایی به جایی می

. این شدو خویشاوند وی نیز محسوب می ای با شاه سیوا داشتبردند که از قدیم رقابت و دشمنیفرمان می

ادعای تاج و تخت سیوا را داشت، اما چون کاری از پیش توز بود که از دیرباز هورباد، پیرمردی تندخو و کینه
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زیست و مردم سیوا نیز کاری به کارش اش به حال خود میدر دژ کوهستانی دورافتادهبا تلخکامی  ،نبرده بود

. اما بردندشاه سیوا شکایت می دهقانان از تاخت و تازها و ستمهای هوادارانش بههرچند گهگاه نداشتند. 

 داد،کاری برای دفع هورباد انجام نمینیمی به حرمت سن و سال و نیمی از سرِ دوراندیشی فرمانروای آن اقلیم 

برای تفریح و گردش به  که خود طعم تباهکاری هورباد را چشید. یک روز که دخترش و همراهانشتا آن 

نگهبانان را کشتند و زنان قرار گرفتند. مهاجمان راهزنان ی ، هدف حملهنده بوددشتی سبز و خرم فرود آمد

 از وی ستاندند. پولی کالن را به دژ هورباد بردند و در مقابل و ایشان  به اسارت گرفتندرا 

همچون گروگانی بودند، با احترام و ادب برخورد کرد، اما  شخویشاونداز هورباد با زنانی که 

زیبارو و جنگاور به نام گردآفرید  ردخت اجازه نداد دژ او را ترک کنند. در میان ایشانشان کرد و بازداشت

از کودکی سوارکاری و ، که بزرگترین فرزند شاه سیوا بود و به جای برادری که نداشت حضور داشت

هورباد ناگهان در میان شگفتی همگان اعالم کرد که قصد دارد با  .بازی را نیک آموخته بودنیزهکمانگیری و 

پدر ، که پس از مرگ برای دستیابی به تاج و تخت سیوابود تدبیری ناامیدانه و این ازدواج کند  گردآفرید

مردم سیوا را برانگیخت. نفرت این خواستگاری حسابگرانه و زورمدارانه . شداین دختر محسوب میمیراث 

 ، وشناسدشاه سیوا اعالم کرد که ازدواج خویشاوندی دوردست و بدخلق با دخترش را به رسمیت نمی

 ردآفرید را از دژِ هورباد برهاند.که بتواند گرا به دامادی خواهد پذیرفت پهلوانی 

اش، مردی نیرومند و سخت زیرک بود. او هورباد با وجود سالخوردگی و حال و احوال مالیخولیایی

پیش به خاطر  هاسال داشت، هرچندچیرگی ایشان مغی بلندپایه بود و بر دانشهای پنهانی در دوران جوانی 

دست  ی که قرارگاهش بوداستوارشان رانده شده بود. دژِ کوهستانیِ از جرگهفنون از این جستنِ ناروا  بهره

 های خونخوارِ اشموغناک و قبیلهیگانه مسیرِ منتهی به آن انبوهی از جانوران خطربر  نمود. چرا کهمینیافتنی 

نهادند، . به همین دلیل هم شهسوارانی که برای رهاندن گردآفرید پا به این راه میرا به نگهبانی گماشته بود
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ان کشتگ بودند، سرهای هورباد زیستند و فرمانبرداری که گرداگرد دژ میهایاشموغشدند و یک به یک کشته می

ی تنگ و باریک گرداگرد کوه چندان هاگذرگاههای مخوف و دره فرستادند.میتحفه توز را برای پیرمرد کینه

های مرگبار هورباد از اشموغان و گرفتار شدن در تلهدور از چشم توانست دیریاب بود که هیچ سپاهی نمی

آن گذر کند. تنها امید برای رهاندن شاهدخت آن بود که پهلوانی به تنهایی و در کسوتی ناشناس از این 

 عبور کند.  هاگذرگاه

شد، اما این بار شاعران ی گردآفرید نیز مانند جمیک به تدریج در هفت اقلیم منتشر مینام و آوازه

در سوگ هایی سوزناک نیز مرثیههمراه با آن دادند، که مینداد سخن  شاتنها در ستایش از زیبایی و مهربانی

گفتند هورباد با گردآفرید با احترام و آزرم رفتار سرودند. این ماجرا دیرگاهی باقی بود. میمیپهلوانان شهید 

. اما در این میان از آزار او نیز ابایی ندارد ضی سازدزدواج با خویش راکند، بدان امید که روزی او را به امی

اش را به گردآفرید و تکه تکه جانبیسپارد، کالبد جان می ددان وشوری در نبرد با اشموغان هر بار که سلح و

کند و شکه مقاومت او را در هم ببدان امید آویزد، خوابگاه وی مینزدیک اش را دهد و سرِ بریدهنشان می

گردآفرید شاهدختی نیرومند و مغرور بود و این وضعیت هولناک همه به رهایی از بین ببرد. با این را امیدش 

 رفت.ی هورباد نمیآورد و زیر بار خواستهرا تاب می

شنید ی پهلوانانی را میهگرد حماستهمورث هم مانند سایر جوانان، هر از چندگاهی از خنیاگران دوره

به تدریج به شاهدختی دلیر و مرموز که در دژی هم اند. کوهستان جان باختهمنزلِ مسیر هفت  جایی ازکه در 

کرد که آمد و هوس میخون جوانمردی در رگهایش به جوش میهم بست و دوردست اسیر شده بود دل می

بدان سو رکاب بکشد و بخت و نیروی خویش را در میدان نبرد با هورباد بیازماید. اما اینها همه خیال و هوس 

بر تن اسب زین کرد و زره ، داشتپسر مرداس که همچون برادری دوستش میهژیر بود، تا آن که روزی 

 و رفت تا گردآفرید را از چنگ هورباد برهاند. د نموراست 



33 

 

از آنجا که بود. از پدرش مرداس آموخته بود که از کودکی فنون رزمی را و دلیر نیرومند مردی هژیر 

شد، همراه با ایشان پرورده و بالیده شده بود. مرداس سه فرزند محسوب میجم و تهمورث سن و سال هم

شان فرقی کرد میانهژیر را به یکسان آموزش داده بود و در مهری که نثارشان میپسر خودش ویونگان و 

وقتی تهمورث آمد. برادرِ چهارمِ پسران ویونگان به شمار میهمچون گذاشت. از این رو هژیر کمابیش نمی

راه مرگبارِ دژ هورباد را دو نفری با او همراه شود و کرد قصد شنید که هژیر سودای غلبه بر هورباد را دارد، 

که اگر دو یا چند تن در  بود اندرزش داد که چنین نکند. چون گردآفرید چندان زیباسیمرغ مغ بپیمایند. اما 

و این چیزی بود  ندخاستبرمیند، در رقابت برای دستیابی به وی با هم به دشمنی دشمیاش کامیاب رهاندن

 ز آن پرهیز داشتند. ابه بهای مرگ که هم تهمورث و هم هژیر 

چون با شاهدختِ زندانی به سوی دژ هورباد رکاب کشید و پیوند به سودای هژیر به این شکل 

شد، هر شب با کبوتری گذشته از جنگاوری مردی دبیر و دانشمند هم بود و از شاگردان مغان محسوب می

پیوسته این یک ماه که آن روز از سر گذرانده بود. داد شرح میفرستاد و خطرهایی را برای تهمورث پیامی می

و مردم شهر از زبان جارچیان و سرودخوانان از  رساندندکبوتران خبرِ پیروزی و سالمت هژیر را به راگا می

ش اه. تا آن که در سی و یکمین شبانگاه کبوتری نیامد و تهمورث دریافت که دوست دیرینیافتندآن آگاهی می

 است.جان باخته 

هایی که مدام از سوی هورباد به گوشه و کنار گسیل خبری گذشت، تا آن که پیکآنگاه دو هفته در بی

و با چه وضع دردناک  گرفتار آمدهشدند، سر رسیدند و حکایت کردند که هژیر چگونه به دست اشموغها می

ی فرستاد تا از سویی آوازهرا به شهرها می هاپیکآمیزی کشته شده است. هورباد این و شکنجه

سرنوشت ناخوشایند پهلوانانی جسور، جار زدنِ اش را همه جا تبلیغ کنند و از سوی دیگر با ناپذیریشکست

 د و او را برای پذیرفتنِ دامادی خویش زیر فشار قرار دهد. انافکار مردم را بر شاه سیوا برانگیز
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مرداس زدند،  هاداستانی زردپوش هورباد به میدان شهر راگا رسیدند و از مرگ هژیر هاپیکوقتی 

که غم تهمورث پا پس کشید.  ی شمال راگا داشتهاکوهگاهی که بر فراز ی سیاه بر تن کرد و به خلوتجامه

با خشم و تندی به کاخ بازگشت و شمشیر پهن و بلندش را که دیر آورد، اش را تاب نمیو اندوه پرورنده

ای دقیقه که سوگ دوستش برآشفته بودچندان از خانه جا خوش کرده بود، بر کمر بست. زمانی در اسلحه

های شمالی راگا، تهمورث نیز پس همزمان با خروج مرداس سیاهپوش از دروازه .دانستمیدرنگ را جایز ن

 های جنوبی شهر بیرون رفت. سوار بر اسب سیاهش از دروازه

اما تهمورث نپذیرفت و گفت قصد سهمگین با برادرش همراه شود.  مأموریتهم کوشید در این جم 

در این میان همگان این نکته و به تنهایی انتقام دوستش را بستاند. یک تنه راه بپیماید دارد درست مانند هژیر 

کوشد به تنهایی او را نجات دهد و شرطِ ی گردآفرید شده و میرا نیز دریافتند که تهمورث دورادور دلباخته

الف دید، بر خویونگان که عزم پسرش را جزم میشاه سیوا را برای پیوند با او برآورده سازد. در این میان 

ای که بود را فرو بنهد انتظار با این سفر مرگبار مخالفت نکرد و تنها به فرزندش اندرز داد که کسوت شاهزاده

تا مرزهای جم پس کند. جلب خود به بپیماید تا خطرهایی کمتر را راه گرد ی خنیاگران دورهو در ردای ژنده

 مأموریتی و با آرزوی تندرستی و پیروزی او را روانه دشهمراه  با برادر همزادشسرزمین سیوا 

 . اش کردخودخواسته

که بر زین تنبوری از چوب گردو با و داشت ردایی ژنده در بر شد وقتی از برادر جدا میتهمورث 

اش و در سی نامهی راه کوهستان را پیموده هژیر بخش عمده. گرد شبیه شده بودآویخته بود، به خنیاگران دوره

بر خالف . کشندانتظارش را میدانست چه خطراتی از این رو تهمورث کمابیش می .بودآن را وصف کرده 

بر سر این کار گذاشت، تهمورث از را اش به دست داد و جان خویش هژیر که شرحی دقیق از سفر جنگی

ها بعدها گوسانبود چیزی نگفت.  ی آنچه از سر گذراندهاین آزمون پیروزمند بیرون آمد، اما هرگز درباره
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در خودِ تهمورث گویا که شعرش را  خواندندمی ییزدند و سرودها هاداستانی ماجراهای این سفر درباره

ی سیاه بازو بعدها ساز کرد، سکوتی بود که با غم سرودی که خودِ شاهزادهتنها اما  .بودسروده جریان سفر 

از دست دادن هژیر درآمیخته بود. گویی که آنچه در راه سروده بود، در راه باز مانده و هرگز از بندِ مغناطیس 

گرد طی کرده را در پوشش خنیاگری دورهراه که را همه دانستند این به هر روی . باد رها نشده باشدردژ هو

گردآفرید را و نوید داده بود که وی و در تمام مسیر از فراز آمدن پهلوانی نیرومند و پیروزگر داستان خوانده 

 از بند خواهد رهاند. 

اشموغ و  هایی سرکردهن اسبش کم کم از سرِ بریدهاو در راه بر دشمنان بسیار غلبه کرد و انبا

 ،خواندتازه به سرودی که میداستانی رفت، بیتی نو و با هر قدمی که پیش می. شدانباشته ان نامدار راهزن

هر منزلی که در . شدیک قدم به اوجی درخشان نزدیکتر میافزود و داستانی که سرگذشت خودش بود می

ی راهزنان در خیمهگشت. روزها را در کسوت خنیاگر اش افزوده میپیمود، دو بار بر نام و آوازهکوهستان می

رساند. از این رو گرداگرد دژ کوهستانی گذراند و شبها را به جنگ و ستیزه به صبح میی اشموغان میو قبیله

گشت. یکی پهلوانی مرموز که شبها همچون آذرخش بر می هورباد داستان دو کس به تدریج دهان به دهان

اندازد، و دیگری خنیاگری شیرین سخن که گویی داستانِ آن پهلوانِ مرموز تازد و دشمنان را بر میحریفان می

خواند. آن نبردها چندان دشوار و این سرود چندان منظوم و زیبا بود که هیچکس باورش را به سرود می

 زاید.آفریند و باز میشعر نبرد را و نبرد شعر را می وتن یک نفر هستند شد این دو نمی

ی کوهستانی نهاد، سرودی دلکش در سینه و چنین بود که وقتی با همین شکل و شمایل پا به قلعه

ای لبریز از سرهای بریده بر کنار زین اسبش داشت. با این هیبت از برابر دیوارهای مخوفی گذشت که کیسه

که به دژ کوهستانی برسد،  تا زمانیی پهلوانانی نامدار آراسته شده بود. سراسرش با سرهای بریده و پوسیده

فرا هورباد بزم  ها گذشت، او را بهبود که وقتی از دروازههمه جا پیچیده چندان در مقام خنیاگر اش آوازه
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سخن آشنا شود و . بزمی که حاکم بدخوی دژ از سر کنجکاوی آراسته بود تا با این خنیاگر شیرینخواندند

های اسیرش هم در آن که گردآفرید و ندیمهبزمی  بشنود.ناپذیر شکستپهلوان آن ی چیزهایی بیشتر درباره

 را باز خواند ایحماسی گرد به آنجا رفت و سرودخنیاگری دوره ی. تهمورث با همان جلوهحضور داشتند

 باقی مانده بود. اش پایانی چند بیتتنها شد و میکه حاال دیگر به فرجام خویش نزدیک 

تهمورث این چند بیت که پیشگویی فرجام کار هورباد بود را نیز همان جا به شعر افزود و سرود 

سکوتِ مهمانان  ،یافتپایان اش نوای تنبور آرام گرفت و خواندنآنگاه وقتی خویش را به پایان رساند. 

بریده را ی انباشته از سرهای کیسهای مهیب درهم شکست. او ههدیی هورباد را با پیشکش کردنِ زدهبهت

 ی مهیب و بدشکل از درونش بیرون ریخت. انبان گشوده شد و دهها سرِ بریده. انداختپیش پای هورباد 

که خنیاگر و پهلوان در اصل یک تن دریافت ناگهان سردارانش ی بریده هورباد با دیدن سرهای

از جادوگران در یاد داشت، بر مهمان دلیرش غلبه  کوشید با مکر و نیرنگی کهشمشیر کشید و  پسهستند. 

دلیر را برابر خویش یافتند ای شاهزادهی جلوهمهمانان بزم اش را از تن فرو نهاد و کند. اما تهمورث ردای ژنده

هایی که هورباد بدان دل بسته شعبده. تهمورث و مکر بر او کارگر نبود یی داشتبا راه و رسم مغان آشناکه 

به ضرب شمشیر ای نبرد و و از این رو پیرمرد آزمند از جادوهای رنگارنگش بهره شناختنیک میبود را 

 تهمورث از پای در آمد. 

های او به جان آمده بودند، در برابر ی هورباد که از ستمها و سختگیریدر همان جا تمام ساکنان قلعه

باک ی این ماجراجوی برومند و بیتهمورث کرنش کردند و سوگند وفاداری خوردند. گردآفرید هم که دلباخته

دانست و خبر داشت که راگا را میشده بود، همان جا پیوند خویش را با وی اعالم کرد. اما چون رسم مردان 

شان در نشست و برخاست و آمیزش با دیگران آزادی کامل دارند، شرط کرد که تهمورث رسم زنان و مردان

نیز پذیرفت که چنین کند و در انحصار خود با او بسنده کند و درآمیختن مردمان سیوا را رعایت کند و تنها به 
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، در حالی که خود نیز از او شده بود، این شرط را پذیرفتی زیبایی هاش باشد. تهمورث که فریفترهاننده

 . نمودزده میاش شگفتاش برای گردن نهادن به این شرط و دست کشیدن از آزادیآمادگی

ی تهمورث و گروهی از سربازان هورباد که سرسپردهتهمورث و گردآفرید به همراه اسیرانِ آزاد شده 

هورباد فرود آمدند و به سرزمین سیوا رفتند. پدر گردآفرید شهر را آذین بست و به تهمورث از دژ شده بودند، 

ای واالمقام ارج نهاد و دست دخترش را در دست او نهاد و پیوند ایشان را رسمیت بخشید. همچون شاهزاده

و  یاریکی را اسپندگردآفرید به همراه شوهرش به راگا سفر کرد و اندکی بعد دو پسر همزاد برایش زاد که 

 نام نهادند.  رستم را یدیگر
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 سرود پنجم: آغاز آشوب

 

ای سپید بر تن کرده بود و شنل بلندی از های کاخ زرین باال رفت. با شتاب جامهجم با شتاب از پله 

نداشت و موهای بلند پر پیچ و تابش در فرصتی پوست قاقم بر دوش داشت. برای آراستن جامه و ظاهرش 

داد. نگهبانان کاخ با دیدنش ش در برخورد با مرمرِ سرد صدا میاهای بلند چرمیننمود. چکمهریخته می هم

 کهدر اندیشه غرق بود چندان گرفتند. اما جم های بلندشان را استوارتر در دست ایستادند و نیزهتر راست

 به دیدار پدرش بشتابد.  توجهی به ایشان نکرد. ناگزیر شده بود با عجله جمیک را ترک کند و

ی اصلی کاخ بود که برادرانش را دید. تهمورث طبق معمول لباس پرشکوه سیاهی ی دروازهدر آستانه 

ی اش را بر آن آویخته بود. اسپیتور که گاه در رعایت آداب جامهپوشیده بود و زیور و حمایل رسمی همیشگی

و ردایی کوتاه و گرانبها در بر  این بار لباسی رسمی پوشیده بود ،درباری ولنگار بود و گاه پایبند به رسوم

. هردو چند قدم به استقبالش پیش آمدند و به ای دوخته بودندداشت که بر مخمل سیاهش نقشهایی نقره

به تازگی در میان جنگاوران باب کرده بود، دست راست یکدیگر را فشردند. بعد هر سه   اهورارسمی که مهرِ

چه خبر شده؟ »با گامهایی تند و بلند راه افتادند و به سوی اندرونی پیش رفتند. جم با اخمی بر چهره گفت: 

 « راست است؟گویند میمردم شهر آنچه 

 «من موضوع را خبر داد...آری، انگار راست است. مادرم به »اسپیتور گفت: 
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ای خبردار همیشه زودتر از همه از هر شایعه اسپیتور مادرجم و تهمورث نگاهی رد و بدل کردند. 

گفت ی درستی آنچه که می، هرچند دربارهدر بازگو کردن این خبرها دست و دلی باز داشت معموالًشد و می

ای در کار نیست، شایعه». تهمورث که معنی نگاه جم را دریافته بود، گفت: دادوسواس زیادی به خرج نمی

 «کند.م و او تا از چیزی مطمئن نباشد بازگویش نمیاهشنیدهم همین را از مرداس 

ی تهمورث به مادرش را در نیافت. با آن که حاال به اسپیتور که در دنیای خودش غرق بود، کنایه

اش دل و زودباور مانده بود و برخی رفتارهای کودکانهدیل شده بود، همچنان سادهپیکر تبمردی دالور و غول

 «برود چه کنیم؟ مانحاال اگر واقعا پدر از میان»را حفظ کرده بود. با صدایی گرفته گفت: 

نخست باید از راستیِ خبر مطمئن شویم. پدرمان هرگز کاری نسنجیده را انجام نداده و »جم گفت: 

را نادیده اهمیت این به گویی کرده، ناممکن است چیزی بینی عجیبی رخدادهای آینده را پیشهمواره با روشن

 «ای دارد و راهی پیش پایمان خواهد نهاد.برنامهحتماً انگاشته باشد. 

گفت برای زندگی برنامه داشته اما مرگ داستانی دیگر است. خودش همیشه می»تهمورث گفت: 

 «ای دارد...باشید و ببینید مرگ برایتان چه برنامه

های رنگارنگ و با پردهپوشیده دیوارهای  از میانین سخنان از راهروهای دراز اندرونی، اسه برادر با 

ی که همدم او بودند گذشتند و به سرای پدرشان رسیدند. بانوان زیباروی هاپنجرهسرخ و زرد و آبی های شیشه

دوستان در آنجا پدرشان رسم بود که  .شدبه تاالری خصوصی باز می که گرد آمده بودند در برابر دری

بی نظم و ترتیب در راگا بزرگان اطراف تاالر هیاهویی بود. شماری فراوان از . بپذیردنزدیکش را به حضور 

کردند. وقتی سه برادر درهای زرکوب را گشودند و وارد سرای شاه گشتند و با هم صحبت میاطراف می

نقش ی سپید بلندش را بر تن داشت و سیمرغ مغ که خرقهشدند، موجی از سکوت همه جا را در نوردید. 

 «آمده؟چه شده؟ پدرم را چه پیش استاد،»نمود، پیش آمد. جم پرسید: سرِ سیمرغ را باز میکالهش 
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ش نزدیک شده و ابامداد امروز ما را فراخواند و اعالم کرد که زمان رفتنپدرتان »سیمرغ مغ گفت: 

بندی دقیقی به ما داد و تعیین کرد که فرمان داد که زمینه را برای برگزاری مراسم جانشینی فراهم کنیم. زمان

ار کند. نخست به ما سی مغ اندرزهایی داد و بعد ارتشتاران را به نزد هر ساعتی از امروز با چه کسانی دید

ش آن بود که کسی را برای آگاهی شما گسیل نکنیم. گفته بود وقتی زمانش برسد شما اخود فرا خواند. فرمان

 «خود خواهید آمد.

شمار پدرم است. غریب است که باید خبری به این مهمی این هم از معماهای بی»جم به تلخی گفت: 

 «در بازار شنیده است.مسافری را از دهان مهترم بشنوم، که خود آن را از 

 «توانیم وارد شویم؟می»تهمورث گفت: 

 «اند هرگاه که رسیدید، وارد شوید. اما...آری، فرموده»سیمرغ مغ گفت: 

ی آخر مکث کردند و به مغ برداشته بودند، با شنیدن این کلمهتاالر سه برادر که قدمی به سوی در 

 نگریستند.

پدرتان مهمان دارد، دو تن نزدِ او هستند. دو »مغ چشمان آبی عمیقش را به ایشان دوخت و گفت: 

 «...از اهوراهاتن 

 «دو اهورا؟ در راگا؟»اسپیتور با شگفتی گفت: 

اکنون در آن اتاق هستند. شناسم همترین اهوراهایی که میآری. بلندپایه»مغ گفت: سیمرغ 

 «هوم و مهر...

مهر و هوم؟ آن ایزدان گرانمایه؟ چه افتخار »: ، تهمورث گفتبرخاستهر سه این بار بانگ حیرت از 

 «شگفتی. سابقه نداشته اهورایان به این شکل به کاخ پدرم بیایند.
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کنم سخن پدرتان جدی است و به راستی زمان آری، از این رو گمان می»سیمرغ مغ گفت: 

ی اند، مایهاین دو اهورا به دعوتش پاسخ داده و به نزدش آمدهدرگذشتش فرا رسیده است. اما این که 

 «شگفتی مردمان شده است.

در میان مردمان چندان هم غریب نیست. آیین بزرگداشت هومِ سبزچشم را پدرم »جم گفت: 

 «باب کرده و مهرِ فراخ چراگاه نیز برادر بزرگترِ هوم است.

آری، ما سی مغ چندان حیرت نکردیم. اما این را برای آن گفتم که ما »سیمرغ مغ گفت: 

 «...دانیمرازی دیگر را نیز می

 «چه رازی؟»جم پرسید: 

 «اش را پدرتان به شما بگوید...بگذارید باقی»مغ گفت: 

 «توانیم وارد شویم؟چنین باشد. می»تهمورث گفت: 

ای خوشامدگویانه کرد. سه برادر با اشارهبه درهای بزرگ تاالر سیمرغ مغ لبخندی زد و با دست 

از پوششِ جویبار زالل آفتاب گامهایی بلند پیش رفتند و در را گشودند. تاالر با نوری طبیعی روشن شده بود. 

روشنایی  انشبا طرح پیچیده هااُرسیی کاری شدهمنبت ریخت. چوبدرون میهای بزرگ به مشبک پنجره

بر همچون بلورهایی های نور را و لکه ندشکستهایی منظم و تکرار شونده از اشکال هندسی میرا به لکهگرم 

ی تاالر تخت عظیمی نهاده بودند و روی آن، پدرشان . در میانهندپاشیدمی بزرگ زیر پایشان قالی هایگل

بدن ویونگان با شکوه و جالل تمام نشسته بود. هیچ به پادشاهی سالخورده و رو به مرگ شباهتی نداشت. 

دار بر سر داشت. نمود و تاجی بلند و کنگرهبرازنده می شای زربفت و درخشاناش در جامهتنومند و عضالنی

داد. در برابر هایی بود که سن و سال زیادش را نشان میایِ و بلندش تنها نشانهسپید و ریشِ نقرهموهای 

نهاده بودند و دو مرد بر آن نشسته بودند. جز این سه تن با همان عظمت و زیبایی تخت دیگر  اورنگش دو
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پیش رفتند و در برابر تخت پدرشان کرنش کردند. هر سه با هم  ان. برادرحضور نداشتهیچکس در تاالر 

 «.بزرگوارماندرود بر ویونگانِ بزرگ، شاه راگای سرافراز، پدرِ »گفتند: 

ویونگان با چاالکی از جای خود برخاست و با چند قدمِ بلند به پیشواز فرزندانش رفت. هر یک را به نوبت 

 «.بینمتهمورث، اسپیتور، شادمانم که شما را میجم، »در آغوش کشید و مهربانانه گفت: 

ی دستان وی را حس کرد، نفسی به راحتی جم وقتی پدرش او را در آغوش کشید و فشار زورمندانه 

 «پدر، خبرهایی ناخوشایند شنیده بودیم که خوشبختانه انگار نادرست بوده است.»کشید و گفت: 

خبرهای ناخوشایند؟ آهان، این که قرار است راگا »گفت: ویونگان ابروهای سپیدش را باال انداخت و  

 «اید؟را ترک کنم را شنیده

 «نه، پدر، خبر ناخوشایندتر از این بود.»تهمورث گفت:  

 «اید که من قرار است بمیرم. نه؟تر بیانش کنم. شنیدهآری، کوشیدم مالیم»ویونگان خندید و گفت:  

تکان دادند. ویونگان برگشت و باز بر اورنگش نشست. بعد هم لبخندزنان  تأییدسه برادر سری به  

 «اید!خوب، درست شنیده»گفت: 

با حیرت به او دوخته شد. در رفتار شادمانه و ظاهر نیرومند پدرشان هیچ نشانی از فرزندش چشمان سه 

 آگهی دهد. شد، که بخواهد از مرگ پیشسستی و بیماری دیده نمی

فرزندان، بگذارید پیش از توضیح در این مورد، شما را به دوستان ارجمندم معرفی »گفت: ویونگان  

 «کنم. امروز دو اهورای گرامی مهمان من هستند.

شان کوفتند و احترام گذاشتند. دو شان را بر سینهسه برادر به رسم اهل راگا کرنش کردند و مشت 

شان مرد جوان و حرکت را با لبخندی پاسخ دادند. یکی مردی که بر تخت نشسته بودند، برخاستند و این
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ی زرین. دیگری پیرمردی بود الغر بسیار زیبارویی بود با اندام پهلوانانه و موهای پرپیچ و تاب و درهم تابیده

 درخشید. اش میو بلند اندام، که چشمان سبزِ درخشانش مانند دو فانوس زمردین در چهره

کنم هردو را م مهر و هوم مهمان من هستند. گمان میانو برادر انموستامروز د»ویونگان گفت:  

درخت داند و ها را میبشناسید. هومِ سبزچشمِ خردمند، همان حکیم نامداری است که راز جاودانگیِ روان

و آیین  من از دیرباز راه و رسم وی را در راگا تبلیغ کردهاست. کاشته ی گیتی ورجاوند گوکرن را در میانه

د و ناقوسهای شونها در بامداد کوفته می. برای اوست که هاونامدهنهابنیاد بزرگداشت وی را در میان مردم 

 «گردند.نواخته میبه یاد اوست که  معبد بهرام

انگیز باشد، همچنان با آن چشمان شگفت آن که از این تعریفهای پر آب و تاب تاثیری پذیرفتههوم بی 

نمود و به لباس درخشانش سه برادر را نگریست. ردای سپیدی که بر تن داشت ساده و تا حدودی کهنه می

ای بر شباهت داشت. هوم سربندی سپید دور موهای بلندش پیچیده بود و هیچ زیور و آرایه نشینردان کوهم

 لباس نداشت.

 یی تک چرخاو که بر گردونه مهمان دیگر من است.  فراخ چراگاهِ کماندارو مهرِ»ویونگان گفت:  

شناسید. همان جنگاوری است که هزار گوش سازد. او را نیز میتازد و دروغزنان را آماج میمی هاآسمانبر 

 «داند.بیند و میو ده هزار چشم دارد و همه چیز را می

شان را با حرکت سر پاسخ داد. به پسری جوان شبیه مهر نیز لبخندزنان به ایشان نگاه کرد و کرنش 

اش از زیر آن پیدا لباس سرخ تنگی در بر داشت که عضالت برجستهبود، نه موجودی جاویدان و ایزدسان. 

 داشت. های زرینِ رویش به شعاعهای خورشید شباهتی بود. بر سر تاجی نهاده بود که تیغه

اش و اینک فرزندان من، جمِ سپیدبازو، که دلیری و خردمندی»گفت: رو به اهوراها کرد و ویونگان  

لقبِ زیباترین بانوی شهر را تصاحب کرده است. تهمورِث  کزبانزد مردم راگاست، و همسر زیبایش جمی
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ی دیوان و چیرگی بر اشموغان او را بلند آوازه ساخته هایش در دفع حملهبازوی نیرومند، که جانبازیسیاه

ی شمشیرِ پوالدین، که یورش اشموغان به کجور را پس زد و ی ماجراجو، دارندهاست. و اسپیتورِ سپیدسینه

 «را از دم تیغ گذراند.راهزنان مهیب 

هایشان جلوس کردند. سه برادر در برابرشان بار دیگر بر جایگاهمهر و هوم پس از این معرفی رسمی  

دانم که از دیدن اهوراها در شهرمان می»ایستاده و در انتظار باقی ماندند. ویونگان سکوت را شکست و گفت: 

 «اید.اید، و خبرِ نزدیک بودن مرگ مرا هنوز جدی نگرفتهزده شدهشگفت

جویندگانِ پدر، سابقه داشته که اهوراها به راگا آمد و شد کنند. همانطور که بازرگانان و »جم گفت:  

ایشان را همچون مهمانی نخستین بار است که کنند. اما دانش نیز به سرزمین ورجاوند اهوراها سفر می

 «بینیم و این افتخاری بزرگ است.رسمی در کاخ راگا میغیر

ی ما و اهوراها و دیوان و اشموغان با مرزهایی روشن و عبورناپذیر هاسرزمینآری، »ویونگان گفت:  

از هم جدا شده و تماس میان مردمانی که به نژادهای گوناگون تعلق دارند، سخت محدود است. با این وجود 

. حقیقت ضرورت داشتحضور این دو مهمان ارجمند برای بیانش را با شما در میان بگذارم که رازی الزم بود 

 «آن است که من به زودی از میان شما خواهم رفت و دیگر باز نخواهم گشت.

 «کنید؟ی نزدیک بودنِ مرگ اشاره میروید یا به شایعهپدر، به سفری می»تهمورث گفت:  

خواستم تحقق یافته و هردو! من باید از راگا بروم، چون آنچه که در این شهر می»ویونگان گفت:  

راگا و کل خونیراس هوم و  مردمان دری که برای خویش تعریف کرده بودم، انجام شده است. امروز مأموریت

دارند. در ین دو تن را بزرگ میاند و اشناسند و راهِ پیروی از کردارهای ایشان را آموختهمهرِ ورجاوند را می

، این نخستین ی میانی سفر کردم و پذیرفتم تا به عنوان شاه راگا بر تخت بنشینمهاسرزمینآن هنگام که به 

 «.آماج من بود
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دانی که ما هر سه از دوستداران مهرِ فراخ چراگاه و هوم سبزچشم هستیم. پدر، می»اسپیتور گفت:  

مردمان با آیین این دو اهورا چندان برایت مهم بوده که آن را از تمام کردارهای دانم چرا آشنایی اما نمی

شماری. آیا یگانه ساختن تمام قبایل ساکن خونیراس، رونق گرفتن شهر راگا و توسعه یافتنش دیگرت برتر می

نها به این آیین های دائیتی، یا زاده شدن ما سه تن چندان خوار بوده که هنگام یادآوری گذشته تتا کوهپایه

 «کنی؟اشاره می

 ام در ایننه، پسرم. زاده شدن شما سه فرزند دلیر بزرگترین شادی زندگی»ویونگان خندید و گفت:  

شان با گرد آمدنِ سی مغ در راگا و آشناییهمه بالم. با این راگای زرین میبالیدنِ بوده و سخت به  هاسال

 دانم که کلیدِ پایداری و بقای همگان به ایشان وابسته است.بقیه می آیین هوم و مهر را از آن رو مهمتر از

 هادل سازد و نوری که مهر تا ابد دردرخت گوکرن که هوم در ازل کاشت، ستون فقرات گیتی را بر می

 «برافروخت ستونی است که مینو بر آن استوار شده است.

کرد، گفت: هوم، برای نخستین بار به سخن در آمد و با صدایی پرطنین، که مو را بر تن راست می 

به خاطر دوستی با من و بزرگداشت یک اهورا نبود که آیین هوم را به مردمان شناساند. فرزندانم، پدرتان »

تواند مردمان را در که میخیزد، داشتِ قوانین این کیش بر میرازی در این آیین هست و دستاوردی از پاس

ی من انگشتر زمردی که در دست دارد، هدیه شان پیشگیری کند.روزگار سختی یاری دهد و از فساد و تباهی

 «ی این تباهی بسته شود.به اوست تا راه بر رخنه

دانید؟ هجوم گاه به گاهِ اشموغان به کدام خطر است که آیین هوم را پادزهرش می»تهمورث گفت:  

اند و هرگاه مار و اژدهایی با خطای طبیعت در شهرهای خونیراس را همواره دالوران و پهلوانان دفع کرده

 «.ه استدیغلت، به ضرب شمشیرمان در خون هکنامی زاده و پرورده شد
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تر است. اشموغان مشتی گوییم، بسی بزرگتر و مهیبفرزند، خطری که از آن سخن می»هوم گفت:  

فرهنگ و غارتگر هستند که نهایتِ آرزویشان غارت اشیای فلزی و شکنجه دادنِ اسیری دست و وحشیِ بی

به زودی در  و کرده کمینو اندرون قلمروتان خونیراس گرداگرد پا بسته است. اما نیرویی پلیدتر و نیرومندتر 

 «کند.تان را تضمین میروانتن و برابرتان صف خواهد آراست. در آن هنگام، آیین من است که بقا و دوام 

و تنها روان و اندرون مردمان نیست که در معرض خطر است، که پیوند میانشان و »ویونگان گفت:  

رهایی شما از این مخاطره، تنها با یاری مهر یشان نیز در سراشیب سقوط قرار خواهد گرفت. هادل سالمت

ممکن است. مهر نیز آیینی دارد که آشنایی با آن بر عهده خودتان است. چون عهدِ من و هوم، تا به امروز 

 «برآورده شده و پس از آن مسئولیتی است که بر دوش شماست.

ی هاون و نوشیدن شیرهشناسیم و کوفتنِ گیاه مقدسِ زرین در آیین هوم را نیک می»جم گفت:  

یی از دلیریِ شهسوارِ هاداستانایم و جز ایم. اما از آیین مهر چیزی نیاموختهبخشِ آن را از پدرمان آموختهجان

 «خورشید را در یاد نداریم. این آیین چگونه است و ما را از گزند چه خطرهایی مصون خواهد داشت؟

آهنگین و زیبا بود و از سوی دیگر همچون تندری این بار مهر به حرف آمد. صدایش از سویی  

آیین مرا به این سادگی در نخواهید یافت، که در چشم مردمان به »نمود. گفت: نیرومند برنده و سهمگین می

ماند. راه و رسم مرا اگر که نیرومند و دلیر باشید، به تدریج و پس از آزمونهایی بسیار فرا رازی ناگشودنی می

کنید و به همچنان که شاخ و برگ گیاهِ ورجاوند هوم را برای خردمندِ سبزچشم پیشکش می گرفت. دخواهی

نذر کنید  ، چه خون گاوی باشد یا تاکی،ان راداری جان جاننوشیدش، برای من نیز باید شیرهرسم موبدان می

ی زیر و بم آن و تنها سیمرغ مغ از همه اش را ناگفته بگذاریم که رازی در آن استو بنوشید. اما چگونگی

باید به هنگام رویارویی با  که خودتاندیگر است رازی خیزد خود دستاوردی که از آن بر می. آگاهی دارد

 «.را بگشایید اشگرهخطر 
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 «؟کدام خطر»تهمورث گفت:  

دنیایی یکسره متفاوت از شناسید، رو به نابودی دارد و فرزندانم، جهانی که شما می»ویونگان گفت:  

یر و راستکار باشید، تان بستگی دارد. اگر دلدل آن زاده خواهد شد. سرنوشت این جهانِ نو به شما و توانایی

های گیتی به جای خود باقی خواهد ماند، و اگر تن به تباهی و فساد دهید، هستیِ پیرامون ها و نیکیزیبایی

کند که جهان پیرامون خویش را تان، تعیین میاندرون زگی و سالمتِخویش را نیز ویران خواهید کرد. پاکی

 «چگونه بپایید و پاس بدارید. از این روست که نیازمندید تا آیین هوم را، و آیین مهر را بشناسید.

اش فرو بپاشد؟ مان دگرگون شود و نظمِ نهادینچگونه ممکن است دنیای آشنای هر روزه»جم گفت:  

های جغرافیایی متفاوتی اند و در جهتباستانی از ابتدای زمان قلمروهایی مجزا را در اختیار گرفتهچهار نژاد 

های محدود اشموغان اندازیاند. دیوان مهیب و اهوراهای زیبا با مردمان تماسی ندارند و دستاقامت گزیده

 «بتواند این نظمِ دیرینه را بر هم بزند؟یابد. کدام نیروست که شان پایان مینیز همواره با پیروزی ما و عقوبت

مرزهای میان هفت سرزمین به زودی فرو خواهد ریخت و دیوان به خونیراس »ویونگان گفت:  

اید، پرورده خواهند ها دیدهتر از آنچه در بیشههای دل زمین، جانورانی مهیبخواهند تاخت. در تاریکی دخمه

وستاها را خواهد سوزاند. من همین شبانگاه از میان شما خواهم های تباهی و خشم شهرها و رشد، و شعله

ی شما خواهد بود. بدانید که مسئولیتی عظیم بر دوش دارید و جز با یاری رفت و پاسداری از گیتی بر عهده

 «اهوراها از پس آن بر نخواهید آمد.

چرا از میان ما خواهید رفت؟ شما نه بیمارید و نه به سستی سالخوردگی دچار »گفت:  اسپیتور 

 «د تا مانند همیشه مرزها را استوار بدارید و نظم را مستقر سازید؟مانیمیچرا ناید. آمده

هست که باید از آن آگاهی یابید. آن هم این که من، آن کسی که گمان حقیقتی »ویونگان گفت:  

کنید، نیستم. ویونگان نامی است که خود چندی پیش برای خود برگزیدم، تا در میان مردمان به آسودگی می
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ند. اهوشنگ نیز لقبی است که مردمان به من دادهی را که بر عهده داشتم به انجام رسانم. مأموریتزندگی کنم و 

ام. به انجام رسیده و باید به جایی بازگردم که از آنجا آمدهخویشکاریِ من شما سه فرزند،  بالیدنامروز با 

،  هوشنگتوانید فرض کنید که ویونگانِدیگر مرا در این صورت نخواهید دید و از این رو می ،شما و مردمان

شاه راگای زرین، و کاهن بزرگ هوم درگذشته است. اما حقیقت آن است که من در اقلیمی دیگر به صورتی 

 «.خواهم نگریستو همگان را حضور خواهم داشت دیگر همچنان 

نامیم ست شما را ویونگان میهاسال مافهمم منظورتان چیست؟ پدرِ ارجمند، هیچ نمی»اسپیتور گفت:  

 «نیستید، پس کیستید؟ویونگانِ هوشنگ شما اگر دارند. و مردمان با لقب هوشنگ بزرگتان می

 «کنم شما نیز از تبار اهوراها باشید.من حدسهایی در این مورد زده بودم. پدر، فکر می»جم گفت:  

این حرف را تنها درشان را نگریستند. با بر زبان آمدنِ این سخن، تهمورث و اسپیتور با حیرت برا 

آری پسرم، درست »ویونگان خندید و گفت: آوردند. ای غیرجدی بر زبان میعوام در مقام شوخی و شایعه

ای. من در آن هنگام که از قلمروی اهورایان فرود آمدم، نام ویونگان را برای خود برگزیدم و جامه حدس زده

در اصل از اهوراها هستم. نامم زروان است و هوم و مهر دوستان نزدیک و  و پوششی انسانی را برگزیدم. اما

 «خویشاوندانم هستند.

در اصل، پدرتان زروان از کهنترین و نیرومندترینِ اهوراهاست. خاندانش »مهر با لبخندی بر لب گفت:  

وش است که با وی را به یاد ندارد و تنها وایِ معماگوی بازیگ آغازگاهشچندان دیرینه است که هیچکس 

 «برابری تواند کرد.

اش درست از آب در آمده بود سه برادر، با حیرت به این سخنان گوش فرا دادند. حتا جم که حدس 

خواهی ما را ترک کنی؟ پدر، اما چرا می»باز خودِ جم بود که لب به سخن گشود: اما نمود. زده میهم شگفت

 «ی؟دهغلبه بر آن یاری نمیمانی و ما را در کند، چرا نزدمان نمیاگر به راستی خطری تهدیدمان می
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و شود که به شما تعلق دارد و نه به من. زادن چون از اینجا به بعد، نبردی آغاز می»ویونگان گفت:  

م. پس از این، جنگی بزرگ اهی من بود و این کار را به خوبی به انجام رساندبرساختنِ برخی چیزها بر عهده

کند و ملکوسِ دیو، که دم زدنش توفان به پا میاش خواهید بود. آغاز خواهد شد که شما بازیگران اصلی

مردمان را در چنگال بیرحم خود بندند، به خونیراس خواهد تاخت و درختان با لمسِ سرانگشتش یخ می

تان خواهد تاخت و ی مردمان، به خانمان خویشاوندانی دیو، آن فریبکارِ بلعندهمنجمد خواهد کرد. انگره

. این نبردی است که به شما تعلق دارد، و خود گرفتخواهد را ش اتر از مرگ گریبان قربانیانسرنوشتی مهیب

های هوم و مهر خواهد توانست شما را در برابر این هجوم را بگویم که آموزهباید در آن پیروز شوید. تنها این 

 «ها حفاظت کند. از ایشان یاری بخواهید و رهنمودهایشان را پیروی کنید. شاید که پیروز گردید.پلیدی

شان را نقض خواهند کرد و به خونیراس خواهند تاخت؟ یعنی دیوها پیمان دیرینه»تهمورث گفت:  

 «شود؟میان چهار نژاد چه می پس عهد

بینید دیر زمانی است به مرزهای شکن هستند. اگر میدیوان در ذات خویش پیمان»مهر گفت:  

اند. اند، از این روست که هنوز به قدر کافی زورمند نشده و سردارانی شایسته نیافتهتان احترام گذاشتهسرزمین

در بسیج کردن نیروهایشان کامیاب شوند، تا مرزهای میان ی گشاده دهان کافی است ملکوس مهیب و انگره

 «چهار نژاد فرو ریزد و همه با هجوم ایشان روبرو شویم.

آیا در این هنگام اهوراها به یاری ما نخواهند شتافت؟ دیوها دشمن مشترک هردوی »گفت:  تهمورث 

 «ما توانند بود.

ی هاسرزمیندیوان در آن هنگام که قدرتی کافی بیابند، به هرسو تاخت و تاز خواهند کرد. »هوم گفت:  

شان دورتر است و بعید است جرات کنند به قلمرو ما وارد شوند. اما شهرهای مردمان ما اهورایان از دسترس

 «و خون خواهند کشید. های اشموغان را به خاکو اردوگاه
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ات به قلمرو اهوراها توانستی برای بازگشتناین بدترین زمانی است که می، پدر»اسپیتور گفت:  

 «انتخاب کنی.

  «پسرم، بخت چنین است. نبردِ پیشارو به شما تعلق دارد و نه به من.»ویونگان گفت:  

 «هایی از این دست قرار دارد.شاید بعدها دریابید که زروان در فراسوی کشمکش»مهر گفت: 

حاال ما چه کنیم؟ چه کسی رهبری راگا و سپاهیان مردم خونیراس را بر عهده خواهد »گفت: تهمورث 

 «گرفت؟

پرورده بودم. شما سه تن با آیین هوم  یین روزچنشما سه برادر را برای »گفت: برخاست و ویونگان 

ی مغان وارد شوید. چنین کنید و در مقام سه مغ بر راگا و خونیراس فرمان چندان آشنایی دارید که به جرگه

تان چیره شوید. مراقب باشید که این برانید. همواره متحد و یاور یکدیگر باشید تا بر نیروهای پلیدِ پیرامون

تا ساعتی دیگر مردمان را فرا خواهم  نه نکند که همه چیز را از دست خواهید داد.تان رخپلیدی در درون

خواند و انتقال قدرت از خویشتن به سه فرزندم را اعالم خواهم کرد. سی مغِ برگزیده پس از آن مراسمی 

مغ آماده  ی سیپذیرند. شما هنوز برای ورود به جرگهی خویش میدیگر برپا خواهند کرد و شما را به جرگه

تان خواهد نیستید، اما با هم گروهِ سه مغ را تشکیل خواهید داد و رهبری نیروهای راگا و خونیراس بر دوش

عهد ببندید که هرگز با هم دشمنی نورزید و همواره پشتیبان  هاپیماناکنون بیایید و در برابر مهرِ نگاهبان  بود.

 «هم باشید.

. ، بعد برابر مهر ایستادند. جم دست راستش را فراز بردکرنش کردندسه برادر در برابر تخت پدرشان 

تهمورث به استواری دست او را گرفت و اسپیتور نیز چنین کرد. مهر از اورنگ خویش برخاست و با صدایی 

بندید که از دشمنی با هم بپرهیزید و در دوستی با هم و پشتیبانی از هم از جان و خواسته پیمان می»رسا گفت: 

 « دریغ نکنید؟
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 «بندیمپیمان می»سه برادر یک صدا گفتند: 

انگشتر زمرد درخشانش را از انگشت نگاهی مهربانانه به سه فرزند برومندش انداخت و  ویونگان

این نشانه را داشته باشید تا تبارِ »گفت: ی سه برادر نهاد و بیرون کشید و آن را در دستان در هم گره خورده

 ، واید به کار ببندیدآموختهتمام آنچه را که در این دوران تان بر همگان آشکار بماند. اهوراییِ فرمانروایی

تان رخت هرچند بعد از آن که ویونگان از میان .بدانید که اهورایی به نام زروان هست، که دوستدارتان است

ی پدرتان ویونگان را در یاد داشته باشید و بدانید که در تان نخواهد شتافت. خاطرهبربست، دیگر به یاری

و روزهایی داشت های بزرگ شادمانیبه خاطر شما حضور داشت، چشم برهم زدنی که در میان مردمان 

 «...سپری کردخوش 

 

شبانگاهی که ویونگان از آن خبر داده بود، همچون توسنی بادپا فرا رسید. با سرخ شدن افق و فرو 

رفتن خورشیدِ عزادار در افق غرب، ویونگان فرمان داد تا همه از سرایش خارج شوند و درهای تاالر را بست 

چرخید که شاه راگا بیمار شده ان میو منع کرد که تا بامداد فردا آن را بگشایند. این شایعه در شهر دهان به ده

راگا در گذراند. سه برادر که همراه بزرگان و واپسین شب عمر خود را در مالزمت دو اهورای نامدار می

در حالی که از سویی به خاطر تبار اهورایی پدرشان  نشستند.مستقر شده بودند، در انتظار بامداد فردا تاالری 

اش چه پیش خواهد خاطر بودند و از سوی دیگر در اندیشه که پس از رفتنآسودهاش و اطالع از تندرستی

  آمد.

راگا رفتند مردم پدیدار شد، سی مغ به نمایندگی از فردا در آسمان دم سپیدههای وقتی نخستین نشانه

شد. ویونگان را گشودند. همان طور که انتظار داشتند، اثری از ویونگان، مهر و هوم دیده نمیاقامتگاه و درهای 

شان ویونگان دیگر در میانشان نیست، و این که جارچیان به طور مبهم به مردم خبر دادند که شاهِ سالخورده
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با این وجود برخی از کسانی  تاج و تخت به طور مشترک برای جم، تهمورث و اسپیتور به ارث رسیده است.

شان خبر دادند که ویونگان در اصل اهورایی نامدار بوده و که از پشت پرده خبر داشتند، به تدریج به نزدیکان

 نمرده و همراه با یارانش به سرزمین دست نیافتنی اهوراها بازگشته است.

چشمگیری که داشتند، با  سه برادر به سرعت زمام امور را به دست گرفتند و به خاطر محبوبیت

ی شان در معبد بزرگِ پای کوه دائیتی انجام پذیرفت و همهمردم روبرو شدند. مراسم تاجگذاریخوشامدِ 

اش بازگشت. اما این آرامشی زودگذر و ناپایدار بود. درست همان طور که ویونگان کارها به روال طبیعی

 شمالی به راگا رسید. ی هاسرزمینکرده بود، دیری نگذشت که خبرهایی سهمگین از  گوییپیش

دیوها از شهرهای زیرزمینی و مهیب خویش خارج شدند پیش از آن که برادران بتوانند تدبیری کنند، 

 مازنای از زمرد گرداگرد دریای های انبوه و زیبایی که مانند حلقه. جنگلکردندو به سوی جنوب پیشروی 

 را گرفته بود، از دیرباز مرز میان قلمرو آدمیان و دیوان بود. دیوها از ترس اقتدار ویونگان و شهرهای نیرومندِ 

ایی داشتند، کردند و مردمان هم که با خشونت و وحشیگری دیوها آشناز این مرز عبور نمی فرمانبرِ راگا هرگز

 یدلیرکه به مردمی از تبار کاسی بودند  گرداگرد دریانشینان جنگل گذاشتند.به سرزمین ایشان پا نمیهیچگاه 

 برد.شان جان سالم به در نمیاد، از دستهنگام می هایشانجنگلبه و اگر دیوی ی شهرت داشتند و جنگاور

 نداشتند. یارای پایداری شان پراکنده و شمارشان اندک بود و در برابر لشکری بزرگ از دیوان اما جمعیت

هایی بزرگ و منظم به جنگل خبر رسید دیوها با گروههنوز ماهی از رفتن ویونگان نگذشته بود که 

کنند. پیکی آسایشان درختان جنگل را یکایک قطع میافزارهای غولاند و برای ساختن جنگوارد شدهمازن 

سر و ته  ، با پاسخهایی بیدکردنگسیل به نزدشان گوشزد کردن قول و قرارهای باستانی که سه برادر برای 

ی شمالی به راگا بازگشت. دیوان با این هاسرزمینشان در افزون شدن جمعیت دیوان و نگنجیدن یبارهدر

ای این بهانهمعلوم بود که ها افتاده بودند. اما خواهند، به جان جنگلبهانه که تنها زمینی تازه برای اقامت می
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های شان در رودخانهبریدند تا برای ترابری سربازاندرختان را میتا اینجای کار معلوم بود که . بیش نیست

  .کنند، و دیگر مشخص نبود در جنگل چه میهایی درست کنندشمالی زورق

اینان  خیزد.بر می شانرهبران جدیدبه زودی خبرچینان آگاهی دادند که عهدشکنی دیوان از سیاست 

. حدود یک دیوها بودبزرگ ای هقبیله یکی از ، که پدرشان رهبردو برادر بودند به نامهای اَنگَرِه و مَلکوس

ی ایلها به تدریج بر همه این سرکرده درگذشته بود و دو برادر با دسیسه و از بین بردن رقیبانشد که سال می

چندان خونخوار و وحشی بودند که حتا در دل دیوها هم بذر بودند. هردو  سروری یافته انهای دیوو عشیره

ی سردسیر و هاسرزمینبر خالف سه برادر جوان و نوپا نبودند و دیرزمانی بود که در . کاشتندهراس می

 ی اقتدار خویش را گسترش داده بودند. ی پدرشان پرورده شده و کم کم دایرهوحشی شمالی زیر سایه

 که شهرتی در میان مردماندیوی نامدار و خونخوار به نام اَرزور که این شایعه بر سر زبانها بود 

با سپاهی  دهها سال پیشکه  . چرادر یاد داشتندارزور را سپیدان ست. برخی از ریشداشت، فرزند انگره بوده ا

ی هایی دربارهزمزمههم هنگام  هماناز دیوانِ غارتگر به قلمرو آدمیان تاخته و از کشته پشته ساخته بود. در 

اش کناره گرفته تا در دانش مرگبارِ از قبیلهت که گفتند دیوی نیرومند اسپدر ارزور بر سر زبانها بود و می

شکست خورد و کشته شد و دیگر کسی از پدرش از گیومردِ آهنین ارزور اما دست شود. جادوی سیاه چیره

 چیزی نشنید.

کم کم خبرهایی نمود که انگره برای ستاندن انتقام پسرش پا در رکاب گذاشته است. اما حاال چنین می

هایی کوچک به روستاهای اطراف تاخته و به قتل و غارت مردمان داد دیوها در دستهدیگر رسید که نشان می

زدند، دانستند. از این رو کشتزارها را آتش میاند. دیوها از کشاورزی و آباد کردن زمین چیزی نمیپرداخته

بردند و مردان کودکان را به عنوان برده به قلمرو خود می خوردند، زنان ودزدیدند و میی مردمان را میرمه

 رساندند. های سخت به قتل میرا با شکنجه
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ایشان شهسواری اندازی دیوان به حرکت در آمدند. سرعت برای پاسخ گفتن به دستسه برادر، به 

فرستادند و بیرون رفتن  ی ملکوس و انگرهخیمهنامدار را با گروهی از پهلوانان پرآوازه به عنوان سفیر به 

دیوها از قلمرو جنگل، عقوبتِ آدمکشان و آزادی فوری اسیران را درخواست کردند. ایشان مجاز بودند اگر 

ی سی مغ را به مرزهای با پاسخ منفی روبرو شدند، به دیوها اعالم جنگ دهند. جم در ضمن سه تن از جرگه

 خبرهایی برایش بیاورند. شمالی فرستاد تا در قلمرو دیوان گردشی کنند و

خبرهای ناگوار یکی یکی به پایتخت رسید. پنج تن از گروه سفیران که جان سالم به در پس از آن 

آلود به راگا بازگشتند و خبر دادند که ملکوس با شنیدن درخواستهای استوار سه برده بودند، زخمی و غبار

برخورد یر راگا سفگفتند وقتی دمِ مسموم ملکوس با برادر خشمگین شده و سفیر را به قتل رسانده است. می

ی همراهانش به کرد، او را منجمد ساخت. ملکوس صبر کرده بود تا شهسوار در برابر چشمان وحشتزده

ای در هم شکسته بود. انگره هم پا پیش شیشه جامیتندیسی یخین تبدیل شود، و بعد با گرز او را همچون 

که خود از مناطق شمالی برخاسته بود و از  حریفی طلبیده بود. پهلوانی گروه سفیرانگذاشته بود و از میان 

اندازی دیوان به روستای خویشاوندانش خشمگین بود، به این رجزخوانی پاسخ داده و با وی جنگیده دست

گفتند انگره به سادگی بر او غلبه کرده و در چشم به هم زدنی او را بلعیده بود. بعد هم به بود. شاهدان می

ای دفع خواهد کرد و آنگاه ایشان او را ی بازمانده گفته بود که به زودی دوستشان را همچون فضلههاآدم

دیوها گذاشته بودند بقایای گروه از اردویشان  در سپاه دیوان باز خواهند شناخت.سربازی سرسپرده همچون 

این پنج تن جان طوری که تنها . رسانده بودند شانبه قتلخارج شوند، اما بعد ایشان را دنبال کرده و یکایک 

 سالم به در بردند.

مازن همزمان خبرهای دیگری نیز به راگا رسید. دیوها در دو ستون اصلی از مقرشان در شمال جنگل 

هزار دیوِ نیرومند تشکیل هزاران هر ستون از کردند. میخونیراس پیشروی سوی به حرکت در آمده و به 
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انگیز دانستند و بر فنون فلزکاری نیز تسلط داشتند. از این رو دشمنانی هراسمیشد. دیوها سوارکاری می

بر عهده داشت و هرگاه با مقاومت آدمیان روبرو ا را ملکوس هشدند. رهبری یکی از این سپاهمحسوب می

انگیخت و روستاها و ارتشهای سر راه خود را در چشم به هم زدنی شد، بادی سخت و زمهریر را بر میمی

گفتند حرص زیادی در ساخت. رهبری ستون دیگر را انگره بر عهده داشت. میبدل می زدهیخبرهوتی به 

زندانیانش اش بر پاست که در آنجا بالهایی وحشتناک بر سر یمنی در خیمهدارد و کارگاهی اهر یر گرفتناس

و از این راه هردو جنس  آمیزدای بر سر زبانها بود که انگره با مردان نیز همچون زنان در میشایعهآورد. می

زنده گزید و کسانی را از میان اسیران بر میگویا تر آن که . اما مهیبکاهدرا به موجوداتی مسخ شده فرو می

 د. یبلعفرو میزنده 

سه برادر تصمیم گرفتند خود برای رویارویی با دیوها پیش بشتابند. ارتشی بزرگ از تمام شهرهای 

خونیراس بسیج شد و به تدریج در راگا گرد آمدند. جم و تهمورث این ارتش بزرگ را به دو شاخه تقسیم 

این بود که در غیاب ی خود را بر عهده گرفتند. قرار بر کردند و هریک مجهز ساختن و تمرین نظامی نیمه

پس رهبر باقی نماند. بینی نشده، خونیراس بیایشان اسپیتور در تختگاه راگا باقی بماند تا در شرایط پیش

 بر اورنگ راگا نشست.به استواری اسپیتور انگشتر زمرد ویونگان را در دست کرد و 

، سه مغی که به مناطق ندشدمیآماده راگا های برای خروج از دروازهارتش دو در همان هنگام که 

دیدار کردند و بعد به سیمرغ مغ شمالی گسیل شده بودند به راگا بازگشتند. ایشان ابتدا با استاد و مرشدشان 

اتفاق وی نزد سه برادر رفتند. سه برادر ایشان را همچون مهمانانی ارجمند به اندرونی راهنمایی کردند. در 

خت برای این دیدار ، سه اورنگ و چندین تکرددیدار بار با فرزندانش  همان تاالری که ویونگان واپسین

به پیشوازشان  می احترام از اورنگهایشان برخاستند و سه گاوارد شدند، سه برادر به نشانهمغان وقتی  ند.نهاد

 آمدند. 
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خطر دیوان که برای خبر گرفتن از یارانی درود بر شاهان راگا. »سیمرغ مغ سخن را آغاز کرد و گفت: 

اند. خطرِ پیشاروی انگیز به دست آوردهاند و اطالعاتی شگفتبه شمال گسیل کرده بودم، به نزدمان بازگشته

 «تر است.بردیم سهمگینما از آنچه گمان می

بگویید چگونه ممکن است اوضاع از آنچه هست استاد، از جانبازی مغان سپاسگزاریم. »جم گفت:  

 «؟بدتر شود

زاغی را بر سینه داشت، اش پنهان بود و نماد زرین اش در پشت نقاب خرقهیکی از مغان که چهره 

من زاغ مغ هستم و برای دیدار با ملکوس و سپاهیانش به شمال غربی رفته بودم. دیدم که چه »گفت: 

پیکر و بسیار نیرومند، اند و در نوبتی خودِ ملکوس را هم از نزدیک دیدم. دیوی است غولیی کردههاجنایت

. جادوگری چیره دست است و بادِ سرد و داردشناسیم تفاوت هایش به کلی با آنچه ما از دیوان میکه توانایی

م به هم زدنی روستایی را با تمام تواند در چشکند. میاش مردمان و حریفانش را آماج مییخبندان با اراده

به گورستانی منجمد تبدیل کند. سربازانش بدون برخورد با مقاومتی جدی به سوی جنوب پیشروی ساکنانش 

و شکست  صاف او رفتند، کشته شدهکنند. تا به حال چهار سردار نیرومند که با سپاهیانی انبوه به ممی

 «اند.هخورد

است دیوی این قدر نیرومند شده باشد؟ آنان موجوداتی ابله و نادان چگونه ممکن »تهمورث گفت:  

 «هستند.

اند. ی اخیر به فرا گرفتن دانشهایی مرگبار مشغول بودههاسال دیگر چنین نیست. در»زاغ مغ گفت:  

نویسند. اما بیشترشان دانند و با خطِ خاص خودشان چیزهایی میحاال برخی از ایشان خواندن و نوشتن نیز می

 «اند.کردهو جنگ دانند و همت خود را صرف یادگیری جادوی سیاه فن و هنری نمی
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خود به رویارویی او بشتابم. فردا با نیمی از سپاهیان به شمال ای جز آن نیست که چاره»جم گفت:  

ان خواهم گنجاند. تا ببینم چطور ی سربازی بسیار در بار و بنهغربی خواهم رفت، آتشبارها و مواد سوزاننده

 «ملکوسِ دیو از سالح سرد خویش بهره خواهد جست.

ینه کوفت. مردی بود بلند قامت و بسیار دومین مغ پیش آمد و کرنشی کرد و به رسم مغان مشت بر س 

من شهباز مغ هستم و به شمال شرقی رفته »ی بلندش با نقش عقابی تزیین شده بود. گفت: تنومند که خرقه

شان سرما اند. سالحمشغولبودم تا از ماهیت خطرِ دیوان آگاه شوم. سپاهیان انگره در آن سو به تاخت و تاز 

ویژه سربازان  کنند و بهشوند. در حد امکان از کشتن اسیران پرهیز میرومندتر میگذرد نینیست. اما هرچه می

کنند، اما بر خالف شان کوتاهی نمیدارند. از آزار و شکنجهآورند، زنده نگه میو مردانی را که به چنگ می

کشیده در شمال هایی از سرهای بریده یا جنگلهایی از بدنهای به صلیب مسیر تاخت و تازِ ملکوس، مناره

 «بلعد.برند، و او ایشان را میگفتند این اسیران را برای انگره میشود. دیوان میشرقی دیده نمی

عجیب است، شنیده بودم اشموغان کودکان را بدزدند و بخورند. اما دیوها آدمخوار »اسپیتور گفت:  

 «نبودند...

اند. من انگره را نیز از نزدیک دیدم. با برادرش ملکوس بسیار انگار به تازگی شده»شهباز مغ گفت:  

گویند مادرش آدم هایی هست که میشود. شایعهمتفاوت است و در میان دیوان موجودی زیبارو محسوب می

تواند شود و میای باز میگویند قدرتی جادویی دارد و دهانش به قدر دروازهیا حتا اهورا بوده است. می

ای بعد بار دیگر به حالتی عادی بازگردد. قربانیانش را یکپارچه فرو سواری را با اسبش در کام بکشد، و لحظه

همچنین  دهد.را بر بدن اسیران انجام میو آنجا کارهایی دارد  حریمی مخفیاش گویند در خیمهبلعد و میمی

شود. پدیدار میدیگر کسی که از کسی در ذهن خیزد از تصویرهایی موهوم بر میدانیم که نیرویش این را می

آورند و اگر این انگاره با مردمان چون به هم بنگرند، برداشتی و تصویری از دیگری را نزد خود پدید می
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پیروانش از مردمان ترسِ از این روست که سازد. ترس و خشم و بدگمانی درآمیخته باشد، انگره را نیرومند می

 «د.سازن میافزورا قدرت او 

 «سالحی مرگبار مانند سرمای ملکوس را در اختیار ندارد؟»تهمورث پرسید:  

ی دست اهورایان است. اما گویند جامی جادویی را در اختیار دارد که ساختهمی»شهباز مغ گفت:  

هرچه بیشتر برد درست روشن نیست. به هر روی اش بهره میهای جنگیاین که چطور از آن برای پیروزی

 ای از دیوان هستند که بسیار مهیب و خونخوارند وشود. در سپاهش طایفهکند، نیرومندتر میپیشروی می

ترسند. اعضای این طایفه تنها به خودِ انگره میآنها شبیهشان را تا به حال ندیده بودم. حتا خود دیوها هم از 

 «.خورنددرند و میگاهی همدیگر را نیز میوفادارند و 

ای زهرآگین من به شمال شرقی لشکر خواهم کشید و با او روبرو خواهم شد. کیسه»تهمورث گفت:  

 «تا اگر بلعیده شدند، بتوانند این دیوِ آدمخوار را به قتل برسانند.سربازانم خواهم دوخت  لباسهایدر زیر را 

آنگاه سومین مغ پا پیش نهاد. ردایی سپید بر تن داشت که نقش خروسی بر آن کشیده شده بود.  

رفته بودم تا اردوگاه دیوان را زیر نظر بگیرم. آنجا فهمیدم ها کاسمن خروش مغ هستم و به جنگل »گفت: 

 «گردند.در جنگل به دنبال چیزی میدیوها که تاختنِ آغازین ایشان به جنگل از سر تصادف نبوده است. 

اندازند و از این رو به درختان جنگل را میزورق و قایق شنیده بودیم برای ساختن »گفت:  اسپیتور 

 «اند.تاختهاین سمت 

شان از قطع کردن درختان آن است که سازند. اما هدف اصلیهم میآری، زورق »مغ گفت: خروش 

توانند کل خونیراس شوند که میند. سالحی مخفی که با دست یافتن به آن چندان زورمند میببه گنجی دست یا

 «را مطیع خود سازند.
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تمام شهرهای سرافرازِ خونیراس را به بتواند ن نیرومند است که داچه سالحی چن»اسپیتور پرسید:  

 «؟در آوردزانو 

جویند. ها و کنار جویبارهای جنگل میدیوان آن را با سرسختی در میان بیشه»خروش مغ گفت:  

اما شان کند. دهند، شاید که کسی بتواند در این مورد راهنمایینشین را با وحشیگری شکنجه میبومیان جنگل

 «وقتی با مردم بومی جنگل صحبت کردم، دریافتم که خودشان از ماهیت این سالح هیچ اطالعی ندارند.

دانم این سالحی که در جنگل پنهان ای سروران راگا، من می»سیمرغ مغ در اینجا وارد گفتگو شد:  

 «شده، چیست.

در »منتظر به او خیره شدند. سیمرغ مغ سخنش را پی گرفت: با دیدگانی سه برادر به هم نگریستند و  

تواند پنهان است. کلیدی که می مازنی بسیار کهن، چنین آمده که کلیدی در جنگلِ پیرامون دریای هاروایت

 «.بگشایدی دیگر یهاجهانهایی را برای ورود به درگاه

 «ی دیگر؟هاجهان»تهمورث گفت:  

ی ممکن است. موازی هاجهانآری، جهانی که ما در آن حضور داریم، تنها یکی از »سیمرغ مغ گفت:  

های خاص شمار جهان دیگر نیز هست که هریک ساز و کارها و سرنوشتبا آن، و تنیده در اندرونِ آن، بی

 «دست یابند. هاجهانخود را دارد. دیوان در جستجوی راهی هستند تا به این 

شود از جهانی به جهان دیگر رفت؟ ببینم، منظورت از جهان دیگر همان مینو مگر می»گفت: جم  

 «است؟ یعنی آنچه که معقول و اندیشیدنی است و از جهان مادی و گیتیِ استومندِ سخت متمایز است؟

نه، ای جم بزرگ. مینو بخشی از جهان ماست و سپهری از معناست که از ذهن ما »سیمرغ مغ گفت:  

و روندهایی  هاویژگیی دیگر، دنیاهایی است درست همسان با ما، که با هاجهانکند. منظور از تراوش می
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یان دارد. هر بخت و هایی واگرا و گوناگون در دل آن جرها و بختمتفاوت رقم خورده و بنابراین سرنوشت

 «سازد.هر سرنوشت، جهانی را بر می

 «وارد شد؟ هاجهانبه این درگاهی گشود و توان به کمک کلیدی و می»اسپیتور گفت:  

دورانهای گوید اهوراها در دانیم. روایتی بسیار باستانی هست که میدرست نمی»مغ گفت:  سیمرغ 

ای از ایشان که بر این راز آگاهی داشتند، به تدریج اند. اما فرقهدانستهی دیگر را میهاجهانگذشته راه ورود به 

دانست، شاه کلیدِ گشودن و بستنِ ی دیگر را میهاجهانمنقرض شدند. واپسین اهورایی که راهِ ورود به 

که سزاوارِ تصاحب  را در جنگلی مخفی کرد، چون اعتقاد داشت هیچ کس باقی نمانده هاجهانهای میان درگاه

 «این راز باشد.

اما چرا دیوان در جستجوی آن هستند؟ آیا قصد دارند بعد از غلبه بر خونیراس، به »جم گفت:  

 «دنیاهای دیگر نیز هجوم ببرند؟

شاید چنین باشد. شاید هم نگران هستند که ما زودتر بدان دست یابیم و از مردمانِ »سیمرغ مغ گفت:  

کنند. اگر ی خود زندگی مییاری بطلبیم. در هر جهان، مردمانی خاص با تاریخ و خردِ ویژه هاجهانسایر 

 «آید.حاصل میژرف بتوان به ایشان دسترسی یافت، نیرویی باور نکردنی و دانشی بس 

 «کند؟ی این کلید بیشتر بگویید. چه شکلی است و چگونه کار میاستاد، درباره»جم پرسید:  

گویند میبرخی یی را در دست داریم. هاروایتداند. ما تنها هیچ کس به دقت نمی»ت: سیمرغ مغ گف 

ماند که نوکش را برای نوشتن بر پارچه و ای شباهت دارد. یعنی درست به یک تکه نِی میبه قلم نئینِ ساده

را سست کند. وقتی  هاجهانتواند مرزهای میان ای حک شده که میاش جملهکاغذ تراشیده باشند. اما بر بدنه

ی یک بار باز و بسته شدن، ارتباط میان دو ای مقدس نوشته شود، آن در به اندازهبا این قلم بر هر دری کلمه

آید و به اش از چوب یا نی است، اما به کارِ نوشتن نمیگویند جنسبرخی دیگر می سازد.جهان را برقرار می
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را نمایان  هاجهانی میان گویند سازی است که آوایش دروازهبرخی می گشاید.ها را میشکلی دیگر درگاه

 «سازد.می

دانید؟ در این حالت شاید بتوان آن را از نو بازسازی را میکلید ی نوشته بر آیا جمله»تهمورث گفت:  

 «دنیاها طراحی نمود...ی مقدس را بدانید، شاید بتوان یک درِ خاص را برای ارتباط با سایر کرد. یا اگر آن کلمه

کلید ی نوشته شده بر دانیم. نه از آن جملهمتاسفانه جز همین اندک چیزی نمی»سیمرغ مغ گفت:  

ها نوشته شود. تنها خبر داریم که اهورایی گمنام دانیم که باید بر درگاهی مقدسی را میخبر داریم و نه کلمه

اش در جنگل مخفی کرده است. جای مغ بوده، آن را در کلبهاما بسیار خردمند که از استادانِ باستانی سی 

ی طوالنی همه چیز در آنجا با خاک یکسان هاقرنداند و در واقع هیچ بعید نیست در این اش را کسی نمیکلبه

 «در غاری پنهان شده است.کلید ای در کار نبوده و گوید کلبهشده باشد. گزارشی هم هست که می

ترتیب بسیار بعید است دیوان بتوانند آن را پیدا کنند. ما هم به همین ترتیب به آن به این »جم گفت:  

دفاع هر روز با هجومشان ی دیوان را دفع کنیم، چون زنان و مردان بیدسترسی نداریم. نخست بگذارید حمله

 «اهیم پرداخت.ی رازهای نیاکانمان خوافتند. بعد از عقب نشاندن دیوها، به کنجکاوی دربارهبر خاک می
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 سرود ششم: نبرداهی دوگاهن

 

. نظم حاکم بر گیتی چنان استوار بود آوردرا به یاد نمیهیچ کس واپسین نبردِ میان دیوها و مردمان 

ای ورجاوند بدل شده بود. نسل در پی نسل، مردمان به آرامش و امنیتی خو کرده بودند که برای همه به قاعده

زیستند، ی یخبندان شمالی میهاسرزمینکه در  هایی. دیوتکیه داشتمرزهای میان هفت سرزمین بر ثبات که 

نمود . چنین میکرده باشند اناختراعش که مادران برای ترساندن فرزندانشباهت داشتند ای موجوداتی افسانهبه 

 بماند که بوده است.رد و همه چیز همواره چنان یکه هرگز جنگی در میان چهار نژادِ گیتی در نگ

داد. اشموغان را نشان میدیرینه هایی جسته و گریخته وجود داشت که فروپاشی این نظم نشانهاما 

کردند و هر جانداری را بر سر راه خود ی پیرامونی حرکت میهاسرزمینهای پرجمعیت خویش در که در گله

این شایعه را همه شنیده بودند و  آموختندهمسایگانشان میرا از آهنین استفاده از سالح کم کم بلعیدند، می

دارند. دیوها نیز در فراسوی مرزهای شمالی، به ، برخی را به عنوان برده نگه میهشدکه از میان آدمیان اسیر 

نبشتند. های سفالین میکتیبهشان زمخت و ناشیانهخط با ساختند و آسا برای خود میتدریج شهرهایی غول

 شدند.در فن سوارکاری که زمانی در انحصار آدمیان و اهوراها بود، چیره دست می شان حتاجنگاوران
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بینی کرده بود و فرزندانش پیش از آن که تازش دیوان آغاز شود، این روزها را پیش هاسال ویونگان

را هدر ندادند زمان پسرانش وقتی با یورش دیوان روبرو شدند، را در این مورد آماده ساخته بود. از این رو 

ی ی دستاوردهای نامنتظرههیچکس دربارهاین همه و به سرعت به گرد آوردن نیروهایشان روی آوردند. با 

های خاوری و باخترِی زمانی که جم و تهمورث پیشاپیش سپاهی گران از دروازهدانست. دیوان چیزی نمی

ای که خیلی زود معلوم شد ی نیروهای پیشارویشان در ذهن داشتند. نقشهای را دربارهشدند، نقشهراگا خارج 

 های دیوان را درست ارزیابی نکرده است.نادرست و نادقیق بوده و توانایی

کردند که مغان برای یی را حمل میهاسالحزیر فرمان جم ساز و برگ مناسبی داشتند و  سپاهیان

هایی که با پرتاب شدنشان های انباشته از مواد سوزاننده، و کیسهخمرهمقابله با ملکوس طراحی کرده بودند. 

آورد. سیمرغ مغ که رهبری سی مغ را بر عهده داشت، در ای از جرقه یا نور پدید میبه میان دشمن، فواره

ه بودند راگا مانده بود تا در تدبیر امور به اسپیتور یاری رساند. اما سه مغ از میان شاگردانش به سپاه جم پیوست

شان با نماد و تهمورث نیز سه مغ دیگر را به عنوان مشاور در کنار خود داشت. مغان بلندپایه طبق رسم دیرینه

شان معلوم نبود. جم در آن هنگام که به سوی شمال باختری شدند و نام و هویت راستینپرندگان شناسایی می

 ود داشت. مغ و طاووس مغ را در کنار خ خروشمغ،  کبوترتاخت، می

های شتافتند، به تدریج نشانههمان طور که سپاهیان راگا با نظم و ترتیب به سوی مرزهای شمالی می

یی پیاپی از فراریان که از شهرهای مرزی به جنوب گریخته بودند، در هاموجشد. هجوم دیوان نمایان می

کردند. انگیز از قدرت ملکوس تعریف مییی هراسهاداستانخوردند، و به سربازان بر می هاراهها و شاهجاده

شان بودند. در میان بیشترشان لباسهایی ژنده و پاره در بر داشتند و عزادارِ یک یا چند تن از اعضای خانواده

مردان و زنان دلیری هم بودند که خشمگین از ستم دیوان، اصرار داشتند تا به سپاه جم بپیوندند. این فراریان 

نپذیرفت، چون بیشترشان روستاییانی بودند که به پوشیدن زره و سوارکاری در میدان نبرد عادت جم ابتدا 
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سنگربندی در دستشان استوار نبود. جم سفارش کرد تا به نزدیکترین شهرها بروند و در  شمشیرنداشتند و 

اند و عزمِ شرکت در یاری رسانند. اما وقتی دید گروهی بزرگ از ایشان دنبال سپاهیانش راه افتاده هاحصار

تعیین کرد و فرمان داد ساز و برگ و سالح  شانبه فرماندهیرا به نام ارژنگ نبرد را دارند، سرداری آزموده 

از آن خبر نداشتند ایشان مشق نظامی کنند. آنچه که دهد، هر فرصتی که دست میدر اختیارشان بگذارند و در 

که از ایشان همچون نیروی ذخیره استفاده کند و در حد امکان نگذارد در دستور داشت آن بود که سردارشان 

 . چون آمادگی جنگی نداشتند و بعید نبود در همان برخورد نخست کشتار شوند.حضور یابندمیدان اصلی نبرد 

ی قاف را طی کرد و پانزده روز هاکوهارتش بزرگ جم، مانند سیلی از آهن و پوالد شاهراهِ راگا به 

های ای رسید که در اختیار دیوان بود. کم کم شمار روستاهای ویران شده و خانهبعد از ترک پایتخت، به منطقه

دن دو شهرِ بزرگ مرزی که به کلی شد. جم با دیشد، و از شهرهای آدمیان اثری دیده نمیسوخته بیشتر می

هایش برافراشته بودند، خشمگین شد. اما آنچه هایی که از سرهای بریده در کنار دروازهمنارهویران شده بود و 

پوشاند که بیش از همه سربازانش را به اندیشه فرو برده بود، قشر ضخیمی از یخ بود که به تدریج زمین را می

که فشرد. بدنهایی متالشی شده را در چنگال سرد خود میی مدافعان شهر پیچیدهو بدنهای منجمد و در هم 

 .یی بلورین و ترسناک شباهت داشتندهاتندیسند و به پراکنده شده بودشهرها پیرامون برج و بارو و حصار 

داران سپاه جم بعد از دو روز پیشروی در قلمروی که دیگر متروک و خالی از سکنه شده بود، طالیه

گشتند، یا از اردوی اصلی خویش دور هایی پراکنده از دیوان برخوردند که از غارتِ روستاها باز میبه دسته

کردند. ند، به سادگی بر آنها غلبه میشدافتاده بودند. شهسواران زرهپوشی که برای مقابله با ایشان فرستاده می

کردند و دیوان هنوز به فن ساخت زره تسلط نداشتند و لباسهایی از پوست حیوانات بر تن میبیشتر چون 

های دیوان گروهی شدند. یکی از این دستهپوشِ راگا محسوب نمیهماوردی نیرومند برای سوارکاران آهن

بردند. سپاهیان جم ایشان را رهاندند و آنان خبر دادند که سوی شمال می از زنان را به عنوان اسیر با خود به
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ی ایشان نیز برای پیوستن به ایشان به ملکوس سپاهی بزرگ را بر سر راه جم گرد آورده و دیوانِ اسیر کننده

 اند.شتافتهشمال می

، بعد از گذشته بود یخزدهپیشروی در قلمروی مرده و که یکسره به  یبه این ترتیب، در شامگاه روز

های ژنده و که خیمه را دیدندملکوس اردوگاه ها بلندای صخرهاز ی بلند و سنگالخ، ستیغعبور از 

بر ی کوه را پوشانده بود. آن شب را همه با هوشیاری به صبح رساندند و همچون سیالبی دامنه اشخاکستری

به رسم شهسواران آیین بزرگداشت مهر را به جای آوردند و گاوی برایش قربانی کردند و آن را  هاکوهفراز 

تا بوی خوش کباب شدن گوشتش به گنبد آسمان برسد و  بی آن که لب به گوشتش بزنند، بر آتش نهادند

 . م مهرِ نیرومند را سیر و خوشنود سازدامش

. راه کوهستانی باریک و خطرناک بود و شتافتندبامدادان برای رویارویی با ملکوس پیش آنگاه 

یی پراکنده از آن عبور کنند. با این وجود دیوها به سربازانی هاستونرانان و سوارکاران ناگزیر بودند در گردونه

آراستند حمله نکردند و فرصتی گرانبها را برای آمدند و به تدریج صف میکه در برابرشان از کوه پایین می

حاال در اردوگاهی شان از دست دادند. جم که پیشاپیش سپاهیانش از کوه پایین آمده بود و کردنتار و مار 

ی دیوان دیوان به همراه سردارانش ایستاده بود، پیشاپیش تدبیرهایی برای زمان حمله گاهروی خیمهروب

اند، کمی نگران شد. او با اندیشیده بود. اما وقتی دید خبری نشد و دیوها این موقعیت طالیی را نادیده گرفته

 سه مغ رایزنی کرد و ایشان را نیز اندیشناک یافت. 

دهد بعد از گرد شهباز مغ بر این باور بود که ملکوس سالحی خطرناک در اختیار دارد و ترجیح می

زد مغ هم چنین نظری داشت و حدس می خروشآمدن تمام سپاهیان در پایین دستِ کوه، آن را به کار بگیرد. 

کند. جم  شانو تهدیدباشد همان نیرویی که پیکر نگهبانان شهرها را منجمد و سیاه کرده بود، همچنان فعال 

را فرستاد تا از فرود آمدن بخشی نخبه از سپاهیان  شکه این هشدارها را منطقی یافته بود، یکی از سرداران
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جلوگیری کند. قرار شد ایشان از مسیری دورتر بروند و کوه را دور بزنند و از پهلو به دیوها حمله کنند. به 

نسبت امن خود را در ی کوه نشود و موضع به ی سپاه وارد دامنهبخش ذخیرهارژنگ هم فرمان داد که 

 حفظ کند. کوهستان

کل دشت ندیده بودند. یک جا دیوها را جمعیت انبوهی از چنین تا آن موقع سربازانش و نه جم نه 

رویاروشان از سیاهی بدنهای پوشیده از پشمِ دیوها سیاه شده بود. سربازان راگا با نظم و ترتیب در برابر 

ی کوه های دامنهدشمن صف آراستند و قلب و دو بال سپاه را چنان که طرح ریخته بودند، بر پستی و بلندی

ن ابری تیره بی نظم و ترتیب درهم فشرده جایگیر نمودند. در برابرشان انبوه درهم و برهم دیوها همچو

 شد، همچون هیوالیی با هزاران دست و پای زشت و بدهیبت. می

ی پیکر به میدان آمد و از آدمیان حریف طلبید. جم برای آن که روحیهدر ابتدای نبرد دیوی غول

دست بود و در پرتاب  سربازانش تقویت شود، خود پا به میدان نهاد و با دیو جنگید. دیو سوارکاری چیره

و وزنِ  آمدچندانی بر نمی چاالکی آسا و تنومندبدن غولاز آن نیزه و به کار بردن تبرزین مهارت داشت. اما 

فتد. جم مدتی او را در میدان این سو و آن سو دواند و بیاز نفس اش بختاسبِ تیرهاش باعث شده بود گران

اش کرد و بعد با یورشی ناگهانی بر او چیره شد و با یک ضرب شمشیر، سرش را از تن جدا کرد. دیو خسته

شان مانند کوهی از گوشت با سر و صدا بر خاک افتاد و جم در حالی به میان سربازانش بازگشت که هلهله

 رده بود. گوش دیوان را کر ک

ای از گوشه و کنار برخاست که این بعد از آن، دیو مهیب دیگری پا به میدان نهاد. این بار زمزمه

همان ملکوس مشهور است. جم که تازه به جایگاه خود در قلب سپاه رسیده بود، حرکتی کرد تا به مصاف او 

ده و پا به میدان نهاده است. جم به دیو برود. اما دید پیش از او پهلوان دیگری به رجزخوانی ملکوس پاسخ دا

هایی سرخ رنگ بر روی آن به بلند قامت و تنومند بود. پوستی سپید داشت که لکهخیره شد. ملکوس دیوی 
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ی سرش سایه افکنده بود. چشمان خورد. شاخهایش خمیده و کوتاه بود و مانند کالهی روی کاسهچشم می

شد. قبایی از پوست قاقم به تن داشت و رقی از آن دیده نمیریزش در صورتش فرو نشسته بود و جز ب

ای پوستی هایی چرمین پوشیده بود. به زین اسبش به جای گرز و کمان کیسههایی بلند و دستکشچکمه

تر از آن بود که بخواهد به میدان نبرد بیاید. اسب سیاه و بزرگش هم چنین بود، آویخته بود. لباسهایش آراسته

ی مراسمی رسمی باشد رسید زیبندهچندان با دقت موهای یال و دمش را بسته بودند که بیشتر به نظر مییعنی 

 تا آشوب آوردگاه.

ای فرو شهسواری که به جنگش رفته بود، مردی میانسال و درشت اندام بود که سراپا در زرهی نقره

زمین به دست گرفته بود. وقتی در میدان  ای سنگین و بلند در دست داشت و آن را عمود بررفته بود. نیزه

خُرد و را با شعرهایی حماسی  کمی پیش رفت، با صدایی رسا شروع کرد به رجز خواندن و ملکوس دیو

اسبش با  .برگشتبه سوی یارانش  ،با فریادهایی تشویقش کردندوقتی همرزمانش از پشت سر . خوار شمرد

شان داد. بار دیگر صدای با نوک نیزه ملکوس را نشانو شهسوار  کرد یکرنشبه آدمیزادگان سر  فرود آوردن

هیچ واکنشی هایشان را به پشتیبانی از او بر زمین کوفتند. ملکوس اما، بیتشویق برخاست و جنگاوران ته نیزه

 . به رجزخوانی شهسوار گوش سپردخندی زهرهمچنان بر جای خود ایستاد و با 

اش را از وضع رفت، نیزهسوی ملکوس تاخت. همچنان که پیش میرکاب کشید و به شهسوار بعد 

اش را در قالبی که به کنار گردن اسب متصل بود، و میل عمودی بیرون آورد و آن را پیشاروی خود گرفت

ی دیگر میدان منتظرش ماند. تنها کاری . ملکوس بی آن که به استقبالش بشتابد، همان طور در گوشهرد کرد

ی کنار زین اسبش کرد و وقتی بیرونش آورد، مثل این بود که مشتی خاک ود که دست در کیسهکه کرد آن ب

ای شبیه اش به پیکانی نقرهتاخت که پیکر زرهپوششهسوار چندان تند و چاالک میرا در دست گرفته باشد. 

الشی سازد. اما شده بود و همه انتظار داشتند با همان ضرب و شتاب پیکر ملکوس را از هم بشکافد و مت
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آنچه را که در مشت گرفته بود به او انجام داد. ملکوس کاری نامنتظره بیست قدم رسید،  شان بهوقتی فاصله

بادی بسیار سرد و گزنده برخاست که سوی حریف پاشید و با نفیری بلند در آن دمید. در چشم بر هم زدنی 

سوی میدان حس کردند. این باد برای شهسوار کشنده بود. در چشم بر هم  جم و سپاهیانش نیز آن را در آن

خاکِ بر یخین زدنی زره درخشانش در بلورهای نازک یخ پوشیده شد و خودش و اسبش همچون تندیسی 

 . منجمد میخکوب شدند

د. ای را ببینای همه نفسها را در سینه حبس کردند. هیچ کس انتظار نداشت چنین منظرهبرای لحظه

از چشمان کبود نور زندگی ملکوس با همان آهستگی و وقار پیش رفت و کنار شهسواری قرار گرفت که 

ی پهلوان اش رخت بر بسته بود. ملکوس شمشیرش را کشید و آن را بر بدن شهسوار کوفت. تنِ یخزدهشده

سرخِ یخین بر زمین بارانی از بلورهای همچون ای ظریفی در هم شکست و ی شیشهو اسبش مانند مجسمه

 فرو ریخت. بانگی از حیرت و خشم از سپاه راگا برخاست.

مغ زودتر از همه به خود آمد. او به سرعت نزد جم شتافت و گفت:  خروشدر میان اطرافیان جم، 

 «نشینی کنید.شما باید هم اکنون عقب»

 «است... نشینی؟ او تنها یک تن را کشتهعقب»نمود، گفت: زده میجم که هنوز بهت

دفاع او به همین ترتیب همه را خواهد کشت. اگر شما هم به قتل برسید، راگا بی»مغ گفت: خروش 

 «نشینی کنید.ماند، عقبمی

همه وارد میدان  گذارم. پیشاپیشِهرگز، سربازانم را در برابر این دیوِ جادوگر تنها نمی»جم گفت: 

 «شوم...ام و در پس همگان از آن خارج میشده

 «کنید.می ترتنها تلفات خود را شدید»مغ گفت: خروش 
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ی بلندش به کاتبی بعد هم به سوی اسبی دوید که در آن نزدیکی بسته شده بود. مغ که با آن خرقه

در میان سربازان شباهت داشت، با جستی بلند بر زین اسب پرید و افسار گرفت و به سوی ملکوس اسب 

ن ملکوس پیش تاخت. جم از پشت سر صدایش زد، اما او شتابزده رفت، بی آن که توجهی کند. در این میا

ی چرمین کرد و رفته و حاال درست در برابر صف سربازان جم ایستاده بود. او بار دیگر دستش را در کیسه

در آن کشید و ای بلند مشتی دیگر از همان غبارِ مرگبار را بیرون کشید. بعد هم آن را به هوا پاشید و تنوره

ای مغ از ردیف جنگاوران بیرون زد و شتابزده به سویش شتافت. مغ تازیانهخروش دمید. در همین هنگام 

ای که با دمیدن ملکوس دیو برخاسته چرخاند. تندباد گزندهبلند را در دست داشت و آن را دور سرش می

 ی کشتی بزرگی دو پاره شود، نیرو و شدتمانند رودی که با سینهی مغ شکافته شد و بود، با ضرب تازیانه

ی صف جنگجویان راگا رسید، و همه با یی از آن به کنارههابخشهمه ی خود را از دست داد. با این اولیه

مغ  خروشیی بزرگ از سربازان در چشم به هم زدنی بر جای خود فرو افتادند. هافوجوحشت دیدند که 

ای به اسب ملکوس اش ضربهاش کارآیی خود را از دست داده بود. او با تازیانههمچنان پیش تاخت، اما تازیانه

پوش زد و کوشید او را برانگیزد و رم دهد. اما ملکوس خم شد و انتهای تازیانه را به دست گرفت. دست چرم

مغ را نیز در خروش ظه بعد، پیش رفت و دست او آسیبی ندید، اما موجی از یخ بر تازیانه نشست و چند لح

بود، بر زین یخ بسته ای سفالی منجمد شد و بدنش که تا نیمه ی مغ مانند مجسمهخود فرو پوشاند. خرقه

 «ای مغ، زود خواهد بود که برادرانت به تو بپیوندند.»اسبش لغزید. ملکوس غرید: 

 .فرو خفتمرگی سرد در آغوش های او را نشنید و مغ آخرین کلمهخروش اما 

کردند و کوفتند و شادمانی میی نبرد به کابوسی سهمگین شبیه بود. دیوها بر طبلهای خود میادامه

ملکوس، یک تنه در برابر کل سپاهیان جم ایستاد و مشت مشت غبار مرگبار بر ایشان پاشید و با دم سرد خود 

ی قطوری از یخ آن را پوشاند. اسبانی که ترک خورد و الیه یشهمه را منجمد ساخت. زمین زیر فشار نیرو
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 کامالً هنوز زنده مانده بودند، رم کردند و سربازان در موجی نامنظم پا به گریز نهادند. وقتی لشکریان راگا 

به قتل رحمانه بیمنهزم شدند، پیشروی دیوها شروع شد. آنان در صفهایی نامنظم پیش تاختند و فراریان را 

کوشید نظمی در سپاهش برقرار سازد، به همراه چند شهسوار دیگر در این ندند. جم که در این میانه میرسا

طاووس مغ در کنارش بر  .ای سبز در دل اقیانوسی از تیرگی شبیه شده بودکرد و به جزیرهایستادگی میمیانه 

ی زد. این دستهاش پس میجادوییی ی مرگبار سرمای ملکوس را با تازیانههاموجاسب کهرش سوار بود و 

ی هجوم دیوان را پس بزند. اما این کامیابی دوامی نداشت و ای موفق شد موج اولیهحتا برای لحظه کوچک

دوز خود را به سویش ها و کمانهای جانوقتی جم به خود آمد که دهها دیو گرداگردش حلقه زده بودند و نیزه

تپید و شور و خشم نبرد چندان در رگهایش النه کرده بود که ای جم میهخون در شقیقه نشانه رفته بودند.

نزدیک بود خیز بردارد و با علم به این که بالفاصله کشته خواهد شد، به فوج دیوان کماندار حمله کند. اما 

س به ابیهوده خود را به کشتن ندهید. مردمان خونیر»گفت: ی طاووس مغ را شنید که میناگهان صدای خسته

 « تان نیاز دارند.ی دلیریتان بیش از خاطرهزنده

اش را با خشم بر زمین کوفت. نیزهغالف کرد و ای درنگ کرد، بعد با تلخی شمشیرش را جم برای لحظه

پرچم راگا دوخته شده بود، با سستی در خاکِ یخزده فرو رفت، پیش از آن که با ضرب ناوکش نیزه، که بر 

  .گرددشود و سرنگون  شمشیر دیوی دو نیمه
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ی بیشتری داشت و آرامتر از رفت، سپاهیان پیادهتهمورث که به سوی مرزهای شمال شرقی پیش می 

شد و در مقابل کمانگیران و ی برگزیده منحصر میسوارکارانش تنها به یک رستهپیمود. برادرش راه می

برادر بودند، قلب و بال با هم ی نیرومندی را زیر فرمان داشت. سه سردار نامدار که دارِ پیادهجنگجویان نیزه

به عنوان مشاور با کالههایی به شکل شهباز و زاغ و بلبل کردند و سه مغ چپ و راست سپاهش را رهبری می

 در کنارشان حضور داشتند. 

جم بدان برخورده بود. ارتش بود که همان کمابیش تهمورث با آن روبرو شدند، سپاهیان ای که منظره

شد. تا شان افزوده میرفتند به شمار و تراکم، که هرچه پیشتر میمتروکهمان روستاهای سوخته و شهرهای 

خالی از سکنه رسیدند که تا چندی پیش کشتزارهای فراوان و باغهای  آن که به سرزمینی یکسره برهوت و

هایی با بام فرو ریخته از ی خانهو تنها ویرانه عام شده بودندزیبایش شهرت داشت. مردمان این منطقه قتل

با وجود که سپاه دیوان آوردند  شتافتند، خبرفراریانی که به سوی مناطق جنوبی می شان باقی مانده بود.کاشانه

ی دیو در سپاه خود ابزاری شود. انگار که انگرهتلفات سنگینی که تحمل کرده، با گرفتن هر شهر نیرومندتر می

 برای تکثیر کردن سربازان داشته باشد.

ی سپاه انگره در افق ی شمالی، خبر دادند که طلیعههنگان سپاه بعد از ورود به بیابانهای سوختهیشاپ

ی فاریاب، آنجا که خاک ای نزدیک به رودخانهز این رو تهمورث تصمیم گرفت در منطقهپدیدار شده است. ا

موضع بگیرد و در انتظار ورود انگره به آوردگاه بماند. در همین  ،سست است و مناسب سوارکاران نیست

پیامِ بسته به پایش را گشودند، از خبرهای ناگوار هنگامی که  .بر در آسمان پدیدار شدکبوتری نامهوقفه بود که 

 ی دیگر آگاهی یافت. جبهه

ایشان را  تااش را نیز فرا خواند سردار برگزیده سهی خود دعوت کرد و سه مغ را به خیمهتهمورث 

 بلبلنامه، متنی بود که با خط باستانی مغان و به شکلی رمزی نوشته شده بود. د. کناز محتوای نامه خبردار 
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دانست، نامه را خواند و محتوایش را های این زبان را نیک میی فشرده کردنِ کلمات در نشانهمغ که شیوه

اش از نابودی نجات بخش مهمی از سپاه جم با درایت و دوراندیشیبرای دیگران تعریف کرد. خبر آن بود که 

نشست. ارژنگ برای تهمورث نوشته بود که ملکوس یافته بود، و حاال زیر فرمان ارژنگ به سوی راگا عقب می

ی دیوان هشدار داده بود. سوارکارانی ی مخوف و ناشناختههاسالحی دیو چه مکری به کار برده و به او درباره

که جم برای دور زدن کوهستان گسیل کرده بود، بعد از پایان نبرد اصلی به میدان رسیده بودند و توانسته 

سپاه دیوان را قلع و قمع کنند و به این ترتیب به سپاهیان فراری مهلتی برای ورود گروهی از پیشاهنگان بودند 

اش با ارژنگ بود و بر به کوهستان بدهند. ایشان همگی به اردوی سربازان ذخیره پیوسته بودند، که رهبری

مد شدن ی منج. منظرهموضع گرفته بودی نخستین برخورد جم و ملکوس فراز کوهستان در انتظار نتیجه

ناگهانی زمین و وزیدن باد سرد مرگبار و نابودی نیمی از سپاه جم به دست ملکوس، چندان برای بازماندگان 

ارتش جم تکان دهنده و نامنتظره بود که مدتی طول کشید تا از بهت و هراس بیرون بیایند و نظم و ترتیبی 

ز گزند او حفظ کرده، فوجی از دیوان را پیدا کنند. ملکوس که خبردار شده بود جم بخشی از سپاهش را ا

برای حمله به ایشان گسیل کرده بود، اما با واکنش به موقعِ سردارانِ بازمانده، این حمله ناکام ماند و مهاجمان 

ی کوچکی با ایشان رویارو شد و از همان باد سرد و دمِ مرگبار کشتار شدند. بعد، خود ملکوس در راس دسته

ردنشان یاری جست. شمار زیادی از روستاییانی که تازه سالح به دست گرفته بودند و خویش برای نابود ک

رفتند، نابود شدند و با بدنهایی یخ توجه به دستورهای سردارانشان دلیرانه برای در آویختن با وی پیش میبی

ی ترتیب از دایره تر کوه عقب نشستند و به اینی مرتفعهابخشی سپاه به سوی زده بر خاک افتادند. بقیه

مغ به دست ملکوس کشته شده و جم  خروشدیده بودند که سربازان تاثیر نفس مرگبار ملکوس دور شدند. 

  اند.و طاووس مغ اسیر شده
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این خبرهای ناگوار بر مشاوران و سرداران تهمورث بسیار گران آمد. این بدان معنا بود که یکی از 

اش بودند، س از کار افتاده بود، و حاال سرنوشت نبردی که ایشان بازیگرِ اصلیادو بازوی دفاع از خونیر

شد تا به راگا خورد، راه برای دیوان باز میکرد. اگر تهمورث هم شکست میی ساکنان راگا را تعیین میآینده

حتا اگر بر  ند.ی درونی خونیراس بتازند و شهرهای آباد این منطقه را یکایک بگشایهابخشو بعد از آن به 

ناپذیر بایست با دشمنی مانند ملکوس در آویزند که به نظر شکستشدند هم باز میی دیو پیروز میانگره

 رسید.می

در نبردِ پیشارویشان پیروز گردد. با که و چشم داشت بود خاطرجمع دلیری سربازانش  ازتهمورث 

را به فکر فرو برده بود. بعید نبود انگره نیز این وجود قدرت ملکوس و سالح ناشناخته و مرگبارش همه 

شدند. همان بایست پیش از درگیری از این موضوع آگاه میای را در اختیار داشته باشد، و میچنین برگ برنده

خطرناک که به اردوی  مأموریت با این، شب تهمورث پنج تکاور چابک و تیزتک را به سوی شمال گسیل کرد

شان به دست آورند، و به خصوص دریابند که سالحی ی شمار و توانطالعاتی دربارهدیوان نفوذ کنند و ا

ترین جنگاوران راگا بودند. جادویی در اختیار انگره قرار دارد، یا نه. این پنج جاسوس از تواناترین و زیرک

بر آن حک شده بود. آنان این نقش شیرنشانِ پرچم راگا ای زرین داد که تهمورث به هریک از ایشان مهره

داد که مردانی بلندپایه و شدند، این مهره نشان میآوردند و اسیر میمهره را بر بازوی خود بستند. اگر بد می

ای سنگین بپردازد. در میان سرداران شان فدیهارزشمند هستند و تهمورث حاضر است برای آزاد شدن و تبادل

کردند تا ایشان را از مرگ ها را به سرداران یا سربازان خاصی هدیه میرهو فرماندهان رسم بود که این مه

کردند و در ای در اختیار داشتند صرف نظر میاز کشتن اسیرانی که چنین مهرهفرماندهان  معموالًبرهانند. 

افت اور بابت دریکردند. پنج تکطلب میرا شان شان با اسیری بلندپایه یا گرفتن امتیازی بابت آزادیمقابل تبادل

 اری کردند و شبانه به قلب بیابان تاختند.ها از تهمورث سپاسگزاین مهره
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کندند و مهندسان در گوشه خندقی تا چند روز بعد، همه چیز آرام بود. سربازان در اطراف اردوگاه 

ند. خاک بدارآزادانه در دشت باز  از تاخت و تازِرا انگره  کاران، تا سوارکاشتندخاک  در دل ییهاو کنار تله

. تهمورث هم به همین شددیوها محسوب می نظامسوارهمانعی در راه دشت سوخته پوک و سست بود و 

ی هستهانگره با ارتشی از قلمرو دیوان خروج کرده که که  دانستمیدلیل این منطقه را برگزیده بود، چون 

ها همه بر جای خود قرار گرفت، وقتی استحکامات و تله .دهندمیتشکیل  سواره را دیوهای اشمرکزی

مراسمی باشکوه برگزار کردند و مغان گاوی فربه را برای مهر قربانی کردند و جسدش به امر تهمورث شبانگاه 

های آتش کالبدش را به خاکستر بدل کند و بوی سوختن گوشتش اهورای را بر آتشی بزرگ نهادند تا شعله

 تیبانی و یاوری ایشان فرا خواند.جنگاور را به پش

شوند و داد که سپاهیان انگره با سرعت به آنها نزدیک میرسید نشان میخبرهایی که از شمال می

از جاسوسان خبری نبود و این به  همه انتظار داشتند که تا دو سه روز دیگر دشمن را در برابر خویش ببینند.

سرداران هر روز جنگجویان  د.نبایست تا این لحظه به نزد تهمورث بازگشته باشنمود، چون مینظر غریب می

شدند و شمشیرها و خنجرهایشان را تیز ها جمع میدادند و سربازان شبها گرداگرد آتشرا مشق نظامی می

سابقه در اردوی لشکریان گفتند. در یکی از همین شبها بود که اتفاقی بیمیکردند و با هم از خاطراتشان می

 راگا رخ داد.

ی آتش کومه دگردش کرد و کنار چن شهمیشه تا دیروقت در میان سربازانمثل آن شب تهمورث  

ی خود رفت تا بیاساید. به خیمه بود که برخاست و شب را شنید. حدود نیمهجنگاوران نشست و گفتارهای 

سوزها خاموش هستند و تاریکی همه جا را فرا و پیه هامشعلبه محض این که وارد شد، از دیدن این که 

ی رد نشده بود و احتمال داشت سربازی وظیفهاش واگرفته، تعجب کرد. او از عصرگاه تا آن لحظه به خیمه

ناگهان  که ای برافروزد،شعلهزنه را بردارد و تا سنگ آتشرفت را فراموش کرده باشد.  برافروختن چراغها
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نمود. اما به را به خود جلب کرد. بویی غریب و ناخوشایند که ابتدا نامحسوس میتوجهش بویی خفیف 

ای پنهان تدریج قوت گرفت و تندتر شد. تهمورث از روشن کردن چراغ خودداری کرد و با چاالکی در گوشه

یرد. خواست با افروختن چراغ هدف تیرِ دشمن قرار بگشناخت و نمیاش را خوب میشد. زوایای درون خیمه

ابا از آن  شرافتمندیی فرماندهان دشمن، کاری ناجوانمردانه بود که هر سردار گسیل کردنِ آدمکش به خیمه

ش فرستاده باشند. ا. اما دیوها به اصول اخالقی پایبند نبودند و بعید نبود کسی را برای به قتل رساندنداشت

ی چادرش برخاست، نفس د صدایی از گوشهحرکت و آرام در جای خود باقی ماند، و وقتی دیتهمورث بی

توانست دو سایه را ببیند که از کمینگاهی را در سینه حبس کرد. چشمش حاال به تاریکی عادت کرده بود و می

خرناسی کشید. صدای آمدند. یکی از آنها با صدایی خفه و فرو خورده ی بزرگش بیرون میی خیمهدر گوشه

مشابه دیگری از جایی خیلی نزدیک به تهمورث برخاست، انگار که پاسخی به وی باشد. صدا به حرف زدن 

آدمیان یا دیوان شباهتی نداشت. تا حدودی به صداهای نامفهومی شباهت داشت که اشموغان هر از چندی 

 . شتدا طنینی پلیدتر و ناخوشایندترکردند، گرچه از خود خارج می

را به وضوح تشخیص دهد.  ، تا آن که توانست دو سایهرددرنگ کدر جای خود همچنان تهمورث  

دیدند، آنگاه دست به خنجرش برد و در تاریکی به آنها حمله کرد. آن دو تن نیز انگار در ظلمت به خوبی می

چون متوجهش شدند و به سرعت واکنش نشان دادند. تهمورث و دو قاتل دقایقی به هم پیچیدند و با برخورد 

تر ی چادر سر و صدایی به پا کردند. با آغاز درگیری، بوی تند و گندِ بدن مهاجمان نمایانیهبه اسباب و اثاث

ی یکی دریابد. خنجر تهمورث بر سینهغیاب نور شد و این خود به تهمورث یاری رساند تا موقعیتشان را در 

جان پس از دریده شدنِ  زد و گوییو او را بر زمین دوخت. اما مهاجم همچنان دست و پا می از آنها نشست

ی او بیرون کشید و آن را از زیر گلو با حرکتی خنجر را از سینه ش هم در تنش لنگر انداخته بود. تهمورثقلب

ه ای پرتاب شدمشت او به گوشه ضرببا که دیگری  ای جان داد.در سرش فرو برد و این بار حریف با رعشه
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ی حریف بیرون کشید و دنبالش ی چادر را درید و گریخت. تهمورث خنجر را از سینهبا شمشیر دیوارهبود، 

در جانورآسا برخاست.  اینالهکرد. هنوز از شکاف خیمه خارج نشده بود که سر و صدایی شنید و صدای 

یکی از  .شتافتندمیبیرون از چادر، سربازان و نگهبانانی که سر و صدای درگیری را شنیده بودند به آن سو 

با دو تیر مهاجم را به زمین دوخت. تهمورث به سراغ جسد رفت و دوید، که پیشتر از دیگران میکمانگیران 

رسیدند و در اطراف جسد با حیرت به بدن از شکل افتاده و زشتِ او نگاه کرد. نگهبانان هم کم کم سر می

اش بروند و جسد مهاجم دیگر را نیز به زدند. تهمورث به دو تن از ایشان گفت تا به درون خیمهحلقه می

نهادند و همه با  هامشعلدر هم شکسته را کنار هم زیر نور ی کولهدقایقی بعد، دو پیکرِ کج و ورند. آنجا بیا

ها سر رسیدند و با دیدن الشههمزمان با آوردن نعش دومین آدمکش، سه مغ  تقریباًخیره شدند.  هاشگفتی به آن

 . بانگی از حیرت برکشیدند

 «اندیشید؟ اینها چیستند؟چه می»کرد و گفت: مغان به جسدها اشاره با رسیدن  تهمورث 

مغ زانو زدند و بدنها را وارسی کردند. پوستِ لزج و فلسدارشان را، دمهای کوتاه و  زاغمغ و  شهباز 

ی ریز و تیزشان را نگریستند. بدنها برهنه بودند و سالحی هادندانی جانورسان و شان را، و چهرهاستخوانی

جز شمشیری خمیده و چاقویی دراز و کج در اختیار نداشتند. پا برهنه بودند و اثری از زره یا کالهخود در 

مغ به چشمان  زاغشد. تنها لنگی کوتاه بر تن داشتند و نقش داغی بر پیشانی. میان ساز و برگشان دیده نمی

شان کوچکتر است و اثری از شاخ و پشم اینها دیو نیستند. جثه»زردرنگ آنها نگریست و گفت:  گشوده و

 «شود.بلند دیوها بر تنشان دیده نمی

طوری لخت و پابرهنه دهند. اشموغها هم همینشاید اشموغ باشند؟ بوی بدی می» تهمورث گفت: 

 «اشموغها بخواهند مرا به قتل برسانند؟گردند و سالح درست و حسابی ندارند. اما چرا باید می
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تا چندی احتماالً نه، اینها اشموغ نیستند. »ی جسدها بود، گفت: غ که همچنان در حال معاینهم شهباز

 «اند.پیش، آدم بوده

بعد هم به چیزی که بر بازوی یکی از مهاجمان یافته بود، اشاره کرد. نگهبانان همه با کنجکاوی سرک کشیدند 

. بر یکه خوردتا ببینند چه یافته است. تهمورث نیز روی جسد خم شد و با دیدن آنچه مورد نظر مغ بود، 

ای بسته شده بود که خودش چندی پیش آن را به جاسوسانش داده بود. تهمورث با عجله هبازوی جسد مهر

ای بر بازو دارد. مهره تا نیمه در گوشت بازو فرو بدن جسد دیگر را هم نگاه کرد و دید که او نیز چنین مهره

 د. باشحل شده رفته بود و انگار نوار چرمینش که دور بازو پیچیده بود، در گوشت و پوست 

اند؟ ها را به دست اینها بستهاند. اما چرا مهرهشود تکاوران مرا کشتهپس معلوم می»تهمورث گفت:  

  «اند؟که خبر دهند جاسوسانم گرفتار شده

کنم ی کسی را به بازوی دیگری ببندند. راستش، فکر میی فدیهنه، رسم نیست مهره»غ گفت: م بلبل

 «اید...شما فرستاده این دو، همان تکاورانی باشند که

 «اینها دو جانور عجیب هستند.منظورت چیست؟ »تهمورث گفت: 

آری، اما اینها نه دیو هستند و نه اشموغ. شاید آدمیانی از ریخت افتاده باشند که »مغ گفت:  زاغ

 «اند.دگردیسی یافته

جانوران دم و فلس این  چگونه ممکن است یک آدم به چنین موجودی تبدیل شود؟»تهمورث گفت: 

 «اند تا هراسانمان کنند...ها را به بازوی اینها بستهشک مهرهدارند. بی

شاید. امیدوارم چنین باشد. به هر صورت باید از مکر و نیرنگ دیوها در اندیشه »مغ گفت:  شهباز

 «کرده است...خویش پنهان در انبانِ ای شعبدهدانیم انگره چه بود. هیچ نمی
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ور ی شعلههاهیزمهای سربازان پای زنیی دیگری رخ نداد و به گفت و گوها و گمانهآن شب حادثه

ی دیو در دور دستها نمایان ی از افق شمال برخاست و پیشاهنگان سپاه انگرهکگذشت. روز بعد، گرد و خا

که به خاطر استحکامات گرداگرد اردویش خاطرجمع بود، یک بار دیگر سوار بر اسب در تهمورث شدند. 

های کار گذاشته شده در زمین را وارسی کرد و بعد منتظر ماند تا لشکر دیوها گرد هم دشت گشتی زد و تله

شده بود، آیند و در برابر او موضع بگیرند. غروب این روز بود که یکی از تکاورانی که روز پیش گسیل 

 زخمی و خسته به اردوگاه بازگشت و موجی از شگفتی و کنجکاوی را در همه ایجاد کرد. 

نژادی که دیوها در آن از بود، تنومند و پشمالو  شتکاور شبانگاه سوار بر اسبی زخمی رسید. اسب

معلوم بود آن را از آخورگاه ایشان دزدیده است. پایش به  .دادندی سردسیر شمالی پرورش میهاسرزمین

سختی زخمی شده بود و پیکان تیری که در رانش فرو رفته بود، هنوز در میان گوشت باقی بود. تکاور از 

و سه مغ و سه سردار به سرعت  تهمورثبرده شود. تهمورث رفتن به نزد پزشک سر باز زد و خواست که نزد 

ریافتند زخم پایش به سختی عفونت کرده و به احتمال زیاد جان سالم به در نخواهد برد. پیش او رفتند و د

 را زودتر بگوید.خبرهایش دانست و به همین دلیل اصرار داشت تکاور خود نیز این موضوع را می

از دیوها تشکیل دشمن ی سپاه تکاور اخباری نگران کننده را به همراه داشت. او خبر داد که بدنه

را همراهی  انگرهنشده، بلکه انبوهی از موجودات بدریخت و وحشی که ساز و برگ چندانی هم ندارند، 

درد را حس  کهکنند، و ایشان خطرناکترین سرسپردگانش هستند. چون موجوداتی ابله و خونخوار هستند می

کنند. تکاور تعریف کرد که هنگام رسیدن به یشان را بدون تردید و اندیشه اجرا مکنند و فرمان سرداراننمی

با یکی دیگر تکاور ی متفاوتی از اردو سر زده بودند. هابخشهای دیوان به دو گروه تقسیم شده و به خیمه

از دست داد. از سرنوشت سه تن دیگر دیوها تیرباران در اثر اما او را هنگام فرار  .از دوستانش همراه شد
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ی اردوگاه شنیده بود و کرد آنها را دستگیر کرده باشند. چون سر و صدایی از میانهخبری نداشت و گمان می

 است. در جریان از دور دیده بود که کشمکشی سخت در آنجا 

محل نگهداری این خاست، از روی بوی تند و ناخوشایندی که از بخشی از اردو بر میتکاور 

موجودات عجیب را پیدا کرده بود. بویشان طوری بود که انگار شمار زیادی از جسدها را یک جا روی هم 

توده کرد باشند. ابتدا ایشان با دیدن انبوه موجودات مهیب که بی نظم و ترتیب روی زمین خفته بودند، گمان 

ند. دیوها رسوم و رفتارهای عجیب زیادی اای از مردگان را همراه خود به آنجا آوردهکرد به راستی دیوها توده

وقتی زنده . به این و آن سو بکشانند به دلیلی جسدهای در حال فساد را نیز همراه خودممکن بود داشتند و 

ای از اشموغها تعلق دارند. اما در اردوی دیوان این سربازانِ عجیب به قبیلهشان مسلم شد، حدس زد که بودن

او برای رهاندن جان خود . را بر عهده داشتکثیف پست و اشموغ برخورده بود که انجام کارهای ی ابردهبه 

 نیستند.  اشموغانجنسِ موجودات همکرده بود که این  تأکید اشدانست گفته بود و با زبان ابتداییهرچه می

اما ند. ه بودهجوم برددیوها درست همان طور که به قلمرو آدمیان حمله کردند، به اقلیم اشموغها هم 

از این رو نشینی کرده و گریخته بودند. شهر و تمدن نداشتند، به سادگی از برابرشان عقباین وحشیان چون 

را به عنوان  شانهرچند برخی از اسیران .انداطمینان داشت که دیوها از میان اشموغها سربازگیری نکردهتکاور 

ی دیو داشتند. اشموغ اشاره کرده بود که شمار بسیار زیادی از این سربازان را انگرهبرده و خدمتکار نگه می

بیرون بکشد. از او ی این موضوع تکاور هرچه کرده بود، نتوانسته بود چیز بیشتری درباره«. تولید کرده است»

تر باشد شان هم بسیار ساده بود و چیزهایی که از حدی پیچیدهاشموغها موجودات ابله و نادانی بودند و زبان

 کرد و قادر به بیانش نبودند.به ذهنشان خطور نمی

بعد از شنیدن سخنان تکاور فرمان داد تا در میان سربازان جار بزنند و خبرِ حضور چنین تهمورث 

انتظار رویارویی با  و زرهپوش بودند هایی سنگین اسلحه وموجوداتی را به همه بدهند. جنگاوران راگا پیاده
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آرایی اندام و چابک در ارتش دشمن، کل صفبا حضور نیروهایی کوچکدیوهای تنومند و زورمند را داشتند. 

یی از جنگاوران سبک هافوجهای کماندار را تقویت کرد و رسته تهمورثبایست بازبینی شود. ایشان می

در تکاور که  ی احتمالی این موجودات را دفع کنند.منتقل کرد تا حملهاسلحه و چابکتر را به جلوی صفها 

سوزان شرکت کرد و همزمان سوخت، همان شب درگذشت و تهمورث خود در مراسم مردهتبی سخت می

وی را  و وایِ نیرومند را فرا خواند تا روان ی افروخته نهادهاهیزمبا سر زدن خورشید از افق، پیکرش را بر 

 .آغوش گیرددر 

ی دیو آغاز شد. آرایش نظامی جنگجویان راگا دگرگون شده بامداد فردا نبرد میان تهمورث و انگره

ند. گروهی از داوطلبان شبانگاه به امر تهمورث ه بودای جای گرفتهای تازهی سربازان در جایگاههافوجبود و 

ای به نزدیکی اردوی دیوها برده و آنان را بر نیزه را ی دو موجودی که برای کشتن او گسیل شده بودندالشه

 ی دشمن را سست سازند.نشانده بودند، تا روحیه

ی وقتی تیغ درخشان آفتاب با نیروی تمام بر خاکِ تفته و سیاهِ دشت فرود آمد، صدای طبل از جبهه

ی فته بودند، سایههای کاشته شده در زمین موضع گردیوان برخاست و جنگاورانی که پشت دامها و تله

ی گرد و غباری که از آمدند. در ابتدای کار در هنگامهرا دیدند که به سویشان پیش می دشمنی هافوج

شد. اما از همان نمای مبهم نیز معلوم بود که ای مبهم از ایشان دیده میخاست، تنها سایهگامهایشان بر می

 نظامی بزرگ در برابرشان قرار دارد. پیاده

وقتی دشمن از میان گرد و غبار خارج شد و رویارویشان قرار گرفت، معلوم شد که تدبیر تهمورث 

درست از آب در آمده است. فوج سربازانی که در برابرشان قرار داشت، نه از دیوان تشکیل شده بود و نه به 

د، چیزی بین دیوان و کردننژادهای شناخته شده از اشموغان شبیه بود. موجوداتی که به ایشان حمله می

نامیدند و این اسم بر رویشان در همان برخوردهای اول، سربازان تهمورث آنان را دیوزاد میاشموغان بودند. 
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نروییده بود. پشمی و شاخی بدنشان  بردیوها را نداشتند و بر خالف ایشان  اندام درشتِباقی ماند. دیوزادها 

بوی بسیار بدی  .تر بودشان از اشموغان درشتپوشیده از فلسی برهنههمچون دیوها دم داشتند و بدنهای اما 

 . ، چیزی بین بوی نجاست و تعفن جسدی که در حال تجزیه باشدخاستاز پوست زردشان بر می

هایی گرفتار آمدند که در زمین جاسازی شده بود. بسیاری با نزدیک شدن به آنها، در تله دیوزادانفوج 

هایی ران در قعرش کار گذاشته شده بود. پای برخی دیگر در ال به الی تلههایی بُدر گودالهایی افتادند که نیزه

سپاه راگا با نظم و ترتیب تیرهای که روی زمین کار گذاشته شده بود گیر کرد. در این هنگام بود که کمانگیران 

کردند، انگار درد را حس نمیاین موجودات خود را رها کردند و فوج فوج از مهاجمان را بر خاک انداختند. 

ناپذیر دادند. شمارشان تمامیشان ادامه میاز پا در نیامده بودند، همچنان به حمله کامالًچون تا وقتی که 

ای رویاروی سپاهیان تهمورث پدید آمد. اما مدام شان تپهنمود. به زودی از جسدهای بر هم تلنبار شدهمی

 پیوستند. شدند و به ایشان میهایی جدید از دل غبارِ میدان نبرد ظاهر میدسته

، انبوهی از کشتگان د کمانداران گذشتند و جنگ تن به تن آغاز شدساز دیوزادان باالخره ی که زمان

تاخت به میپیشخورد و باز بارها و بارها تیر میکه دشمنی دشمن زمین را پر کرده بود. سیل پایان ناپذیر 

کردند سپاه پیشارویشان چنین پرجمعیت و کابوسی مرگبار شبیه بود. تهمورث و سردارانش هیچ گمان نمی

ارتش دیوها چندان شمار کشتگان د، نشورویارو دو سپاه با هم نخستین جنگاوران که آن پیش از بزرگ باشد. 

 کرد. بود که با کل شمار سربازان تهمورث برابری می

باک هستند. از برابر تیغ و تیر در نخستین برخورد نشان دادند که جنگاورانی خطرناک و بیدیوزادها 

. چندان مسلح داشتگریختند و هدفشان تنها نابود کردن کسی بود که بر سر راهشان قرار جنگاوران راگا نمی

نبودند و هیچ کدام سواره نبودند یا زره بر تن نداشتند. اما چابک و تیزپا بودند و شمشیرهای خمیده و 
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دادند، بر حریف شان بعد از آن که شمشیرشان را از دست میگرفتند. برخیکوتاهشان را با مهارت به کار می

 دریدند. ی جنگاوران را میی تیز و درازشان گلو و سینههادندانجهیدند و با می

ی جنگیدن این موجودات چندان وحشیانه و تعدادشان چندان زیاد بود که سپاهیان تهمورث در شیوه

بر خاک افتادند.  زدهنخستین برخورد پس رانده شدند و سربازانِ صفهای نخست مانند برگ درختان خزان

تهمورث  سربازان پیاده با این عالمت راه را گشودند تاتهمورث فرمان داد تا کرنا و کوس را به صدا در آورند. 

و شهسواران پیش بتازند. ورود سوارکاران به صحنه برای مدت کوتاهی تعادل نبرد را به نفع ارتش راگا به 

ی پیاپی این موجودات عجیب خرد شدند و از پا در هاموجهم زد. اما خیلی زود سوارکاران نیز زیر فشار 

ی انبوه دشمن زمانی به خود آمد که به همراه چند تن از نیرومندترین سردارانش در میانهآمدند. تهمورث 

ی مغان تیغ در دشمن مغ که همراهش بود، با همان چابکی و سرعت خیره کننده محاصره شده بود. شهباز

غلیظ و  اسب تهمورث هم بر زمینی که با خونِ هایانداخته بود، اما اسبش خسته و زخمی شده بود. سم

 خورد.شده بود، لیز می گِلی این موجودات تیره

اند. اما سواران دیو از ی دیوها نیز به حرکت در آمدههافوجدر همین هنگام تهمورث متوجه شد که 

به کوشیدند سپاهیان راگا را دور بزنند و محاصره کنند. تهمورث ناامیدانه تاختند و انگار میدو سو پیش می

دریای به میان صف سربازانش بازگردد و ایشان را از خطر آگاه کند. اما تا و پس تاخت دشمن درآویخت 

که گرداگردش را گرفته بود، این اجازه را به او نداد. از دور دید که انگار سردارانش متوجه دیوزادان مواجِ 

شان ها خارج کنند. اما این تالشکوشند تا سپاهیان را از درون گاز انبرِ سپاه دیواند و میی دیوان شدهاین نقشه

 رث کامل شد. تهموی محاصره پیرامون سپاهیان به نتیجه نرسید و دقایقی بعد حلقه

تا دل دشمن تاخته بودند، تنها چند تنی باقی مانده تهمورث ی شهسوارانی که با رهبری از میان رسته

شان پدیدار شدند. در میانشان پلید شکافته شد و سوارکارانی از دیوها نیز در مقابلدیوزادان کم کم صف بود. 
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ی کمان نهاده و به سوی او و سوارانش نشانه گرفته بودند. رهبرشان تیراندازانی بودند که تیرهایشان را در چله

دیوزادها زد و حتا ه میپیکر و تنومندی بود که هنگام پیش آمدن با گرزِ عظیمش به چپ و راست ضربدیو غول

 را ناامید کردتهمورث و یارانش  ،به صحنه هازد. ورود دیوکرد و از سر راهش کنار میرا نیز خرد و خمیر می

ش بر خالف دیوها از خالهای آسایی بود که پوستموجود غولو باعث شد دست از نبرد بردارند. دیوِ سرکرده، 

مار عظیم و مهیبی نمود. ای بر تن داشت و در آن برازنده و باشکوه میزرهی نقره رنگین و زگیل پر نشده بود.

ی زهرآگینش را در پیکر چندین هادنداناش معلوم بود که خزید و از دهان خونینکنار پایش بر زمین می

از جنگیدن دست ی دیوزادان ناگهان همهدستش را باال گرفت و با این اشاره دیو جنگاور فرو برده است. 

 بازی فرمان بگیرد. شب، انگار که همگی عروسکهایی باشند و دست و پایشان از بندهای خیمهکشیدند

ی راگا، تسلیم شو و من جان خودت و تهمورث، شاهزاده»آسا گفت: دیو با صدایی خشن و نعره

 « بخشم.سپاهیانت را می

بعد از  معموالًریزی دیوان مشهور بود و تهمورث با شنیدن این وعده حیرت کرد. خشونت و خون

دهی از اسیران راگا هیچ کس را به یعنی قول می»کشتند. شکاکانه پرسید: هر پیروزی آدمیان را تا نفر آخر می

 «قتل نرسانی؟

گرفت و آن را از سر آراسته بودند، اش را کالهخود سیمینهاللی از مو را که با آن دیو با تبختر 

دور پایش ماری که همراهش بود نمود. اش ظریفتر از دیوان بود و حتا تا حدودی زیبا میچهره. برداشت

به تهمورث و سپهساالر دیوان چشمان سرخ پیچید و خود را تا کمربند مرصع و درخشان دیو باال کشید. 

دهم، اگر که هم اکنون تو و همراهانت قول می .من انگره هستم، سپاهبد دیوان»گفت: یارانش خیره شد و 

 «.، سربازانت زنده بمانندتسلیم شوید
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تهمورث به غوغای نبرد در پشت سرش توجه کرد و دریافت که این نبرد را باخته است. سربازانش 

شک در نهایت شمار زیادی از ایشان هایشان، بیی محاصره گرفتار آمده بودند و با وجود جانبازیدر حلقه

سری تکان داد. پس در  تأییدی مغ نگاهی انداخت و دید که او نیز به نشانه شهبازشدند. به اسیر دیوان می

شان، شمشیر بلند و درخشانش را خشمگینانه در ی دیوان و موجودات پلیدِ زیردستمیان سر و صدای هلهله

 نیام فرو کرد و از اسب پیاده شد. 
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 سرود هفتم: داو بستن

 

بود که  گفتم: شاید گمان کنید رویارویی پسران ویونگان با دیوانی چنین نیرومند دشوارترین آزمونی

 تر بر سر راهشان گسترده بودندبا آن روبرو شدند. اما چنین نیست. چرا که دیوها دامی سهمگین

 یکی بند بد را نو افگند بن  چو ابلیس پیوسته دید آن سخن...

 ز گیتی همه کام دل یافتی  بدو گفت گر سوی من تافتی

 نپیچی ز گفتار و فرمان کنی  اگر همچنین نیز پیمان کنی

 راستودد و مردم و مرغ و ماهی ت  راستوسر پادشاهی تجهان سربه

 یکی چاره کرد از شگفتی شگفت  چو این کرده شد ساز دیگر گرفت

 

ای تاریک و نمور به بند کشیده ی سپاه راگا در دخمهسرداران برجستهدو تن از جم و طاووس مغ و 

یشان را از ایشان گرفته و دستانشان را با زنجیرهایی سنگین به قالبهایی فرو کوفته هاسالحبودند. زره و شده 

طاووس مغ تضادی چشمگیر داشت. الغر تن در زمین بسته بودند. بدن تنومند و عضالنی جم و سردارانش با 
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های از دیدن برجستگیندیده بودند، و شان سانبی ردای گشاد و کالهِ پرندهرا  یهیچ یک از آنها تا آن هنگام مغ

 تعجب کردند.  مغ سالخورده ی بدن الغرظریف و عضالتِ تراشیده

ی سرمایی که گاه به گاه بر سرشان هاموجگذشت که آنجا گرسنه و تشنه در بند بودند و یک روز می

اند. از شان کردهی ملکوس زندانیداد که در نزدیکی خیمهانداخت، نشان میشان میشد و به لرزههوار می

سرنوشت سپاهیان خبری نداشتند. اما مدتها بود که واپسین فریاد جنگی دالوران فرو مرده بود و تردیدی 

سپاهیانش که در کوهستان کمین کرده  یاند. تنها امید جم آن بود که بازماندههخوردنداشتند که شکست 

 .ه باشندبه در بردسالم بودند، جان 

صدایی برخاست و ملکوس و چند دیو دیگر به سراغشان آمدند.  سر وپس از انتظاری طوالنی 

هایی تزیین ها و تسمهملکوس لباس رزم را از تن بیرون کرده بود و به عادت دیوان برهنه بود و تنها حمایل

شد. اما ی انباشته از غبار جادویی بر کمربندش دیده نمیشده با استخوان را به دور بدنش بسته بود. کیسه

ملکوس با غرور در برابرشان قدم زد. نگاه ریشخندآمیزش  تراوید.هم از بدنش سرمایی گزنده بیرون می هنوز

 هایی از احترام را در خود نمایان کرد.و خشمگین جم گره خورد، رگه ندیزمروقتی به چشمان 

تواند جلودار سپاهیان من ای جم دالور، گمان کنم دیده باشی که هیچ نیرویی نمی»ملکوس گفت: 

 «ی منجمد در دشتی یخزده باقی نمانده است.هاتندیسشود. اکنون از سپاهیانت جز فوجی از 

و ای ملکوسِ دیو، به نیروی خود نناز. من تنها یکی از سردارانِ مردمان خونیراس هستم »جم گفت:  

شمار را به مقابلت آورده بودم. برادرانم ارتشهایی بزرگتر را رویارویت خواهند فرستاد و نابودت سپاهیانی کم

 «خواهند کرد. 

ناپذیر هستم و هیچ گویی، تو خود دیدی که شکستبیهوده سخن می»ملکوس خندید و گفت: 

های راگا پیش خواهم رفت و هر جا هچنان تا دروازمسرداری یارای ایستادگی در برابرم را ندارد. من ه
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اش خواهم ساخت. در ضمن بد نیست این را هم بدانی که برادر مقاومتی ببینم، در اقیانوسی از یخ غرقه

 « ی دیو شکست خورده و اسیر شده است.همزادت تهمورث نیز در نبرد با انگره

در دو جبهه شکستی چنین  جم با ناباوری به او نگریست. یعنی ممکن بود آدمیان با این سرعت

حتا اگر چنین باشد، اسپیتور هنوز »سنگین را تحمل کرده باشند؟ با این امید که دیو دروغ گفته باشد، گفت: 

ی ورود به خونیراس باقی است و راگا را حفظ خواهد کرد. تا زمانی هم که راگا پا برجاست، شما دیوان زهره

 «را نخواهید داشت.

تان حفظ کند. اما ی پایتختِ ویرانهتواند جمعیتی اندک را در دیوارهای یخزدهشاید ب»ملکوس گفت: 

 «اش در برابر من گشوده است.های گستردهراهِ خونیراس و کشتزارهای سرسبز و چراگاه

ای دیو، حرفت را بزن. »طاووس مغ که تا این لحظه لب به سخن نگشوده بود، ناگهان گفت: 

راه خود را بگیر و و برو ای را برایش بگو و ی راگا آوردهدی که برای شاهزادهچینی بس است. پیشنهامقدمه

 «وقتمان را نگیر!و 

هوشمندند، اما خبر نداشتم که شنیده بودم مغان زیرک و » ملکوس با خشم به او نگریست و گفت:

 «که دخالت کنند. های گمنام را نرسدگویند، شاگردان فرقهادب هم هستند. وقتی دو شاهزاده سخن میبی

تراز دانستن ای ملکوس، شک دارم پدرت را بتوان شاه نامید. او را با ویونگانِ بزرگ هم»جم گفت: 

ی شاهان شاگردان مغان هستیم و شما دیوان نیز اگر سوارکاری و ادعایی گزاف است. در ضمن من و همه

ت درازتر نکن و اصل سخنت را اپس پا را از گلیماید، دانید، آن را با واسطه از ایشان یاد گرفتهنوشتن را می

 «بگو.

و انگار داشت به اینکه همه را همان جا به قتل نگریست به دیوان همراهش آتشین نگاهی با ملکوس 

گیرم. چون قصد ات را نادیده میای جم، گستاخی»کرد. اما بر خشم خود غلبه کرد و گفت: برساند فکر می
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خواهیم نسل ندارم تا سراسر خونیراس را به سرزمینی برهوت و منجمد تبدیل کنم. من و دیوهای دیگر نمی

مردمان را از روی زمین برداریم. تنها قصد داریم به جایگاه مشروع خویش برسیم، که همانا سروری بر 

ده خواهم گذاشت و مقام خونیراس است. عصر آدمیان سپری شده و دوران دیوان فرا رسیده است. تو را زن

ی من بر سوگند بخوری از من اطاعت کنی و به عنوان نمایندهپادشاهی راگا را به تو باز خواهم داد، اگر 

 «خونیراس فرمان برانی.

کنی جان من برایم چندان عزیز است که ای! چرا فکر میشک دیوانه شدهای دیو، بی»جم گفت: 

 «زیر یوغ دیوان در آورم؟ ی مردمان خونیراس را به خاطرشهمه

کنی. وگرنه میتنها جان تو نیست. با این ترتیب از جنگ و کشتار بیشتر جلوگیری »ملکوس گفت: 

ی زیبا و هاسرزمینمن به این پیشنهادی عاقالنه است، . تبدیل خواهد شدخونیراس به صحرایی یخزده 

مانی و مردمان بی آن که تباه شوند، از فرمانروایی مییابم و تو هم زنده خواهم زودتر دست میباشکوهی که می

 «کنند.که نیرومندتر است اطاعت می

 «دانی. ننگ است برای پسر ویونگان که دستیار دیوی ویرانگر شود.پاسخ مرا می»جم گفت: 

خبر داشته باش که ای. کنم ناسنجیده و شتابزده پاسخ دادهباشد، اما فکر می»ملکوس خندید و گفت: 

را پذیرفته است. پیشنهاد دوست و متحد من انگره پیشنهادی مشابه را به برادرِ اسیرت تهمورث داده و او این 

تا فردا وقت داری خوب در این مورد بیندیشی. بعد به سراغت خواهم آمد و اگر هنوز مرگ را بر تو هم 

 «خواهم داد... دادی، همان را به تو هدیهزندگی و سلطنت ترجیح می
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ی اردوگاه انگره به بند کشیده ی پلیدی در میانهتهمورث و سرداران و یاران نزدیکش را در خیمه

یی بزرگ را در زمین فرو کرده بودند و هریک از ایشان را بر یکی بسته بودند. از میان مغان هاستونبودند. 

 شد.ی سپاه راگا نیز اسیر شده بود، هرچند از آنها نشانی دیده نمیمغ زنده مانده بود. بدنه شهبازتنها 

یک روز اسیران بی آب و غذا به حال خود رها شدند، و تنها پس از آن بود که انگره و چند تن از دیوان 

که شاخهای بلند و نوک تیزش پیکر بود بلندپایه برای دیدار با ایشان به درون خیمه آمدند. انگره چندان غول

پیکر همچنان همراهش بود و ال به الی قدمهای دیوان بر همان مارِ غولیافت. با سقف بلندِ خیمه تماس می

شماری ی ریز و بیهادنداندرون با اش را، که انگار سراسر پوستش از دهان گشادهانگره  خزید.زمین می

پس این بود ارتش نیرومند آدمیان که این همه »ای گشود و با لحنی تحقیرآمیز گفت: شده بود، به خندهفرش 

در شگفتم که چطور گیومردِ آهنین با لشکری از این موجودات ناتوان فرزندم اش شنیده بودیم؟ از قدیم درباره

کنی زند ویونگان، پاسخ بده. شرم نمیتان همین بودند؟ ای تهمورث نژاده، فرجنگاورانارزور را شکست داد. 

 «؟خوردیشکست آسان از این که چنین 

مردان ما دلیرانه جنگیدند و اگر فریب و مکرت در به خدمت گرفتن »تهمورث با صدای استوار گفت: 

 «کردیم.شک بر شما غلبه میاشموغان نبود، بی

باکِ اگر منظورت آن سربازان بی گیرم؟چه کسی گفته که من اشموغان را به خدمت می»انگره گفت: 

ام که سربازانت از هم اکنون ی من بدانی. شنیدهتوانی آنان را زادهمیام. فلسدار است، آنها را خود پدید آورده

عاقالنه انتخاب کنی، دریابی که چگونه چنین  شاید اگرشناسند. لقبی برازنده است. ایشان را با نامِ دیوزاد می

 «ام.کرده
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ی حرفهایت را ندارم. ای، درنگ نکن که حوصلهدیو، اگر برای کشتن من آمده ای»تهمورث گفت: 

ی فرستد، شایستهسرداری که پیش از آغاز نبرد قاتالنی را برای از پا در آوردن هماوردش به اردوی او می

 «گفتگو نیست.

مگر نه این که تو هم کسانی را برای خبرچینی به اردوی من فرستاده بودی؟ من خوب »گفت: انگره 

در آن را شان پیامی برایت ارسال کردم که به موقع شوند. با فرستادندانستم که آنان موفق به کشتن تو نمیمی

 «شدی.، وگرنه همان روز اول جنگ تسلیم مینیافتی

 «خواهی؟...جنگاوران نیست. حاال چه میی شایستهتسلیم »تهمورث گفت: 

که هیچ نیرویی یارای ایستادگی در برابرشان دانی میای و را دیدهدیوزادان تو قدرت »انگره گفت: 

با پیشنهاد ، اما جوانمردانه گردن بزنمی شما آدمیزادگان را باید به انتقام خون پسرم همه قاعدتاًهرچند را ندارد. 

ام. از من اطاعت کن تا جان تو و سربازانت را ببخشم و آزادتان کنم. خونیراس از این به صلح به نزدت آمده

بعد به دیوان تعلق دارد، و خوش نداریم روستاهای آباد و کشتزارهای پربار آن را از جمعیت خالی کنیم و 

 «دانند.خدمتگزاری را به خوبی نمیشان کنیم، که کشاورزی و را جانشیندیوزادانی 

ای، برادرانم هنوز با سپاهیانی گران در بیهوده مغرور شدهکوچک از این پیروزی »تهمورث گفت: 

 «را خواهند ستاند.م کشند و انتقاممرزهای خونیراس انتظارت را می

شکست  از ملکوسی کوه قاف . جم در دامنهچشم یاری از برادرانت نداشته باشبیهوده »انگره گفت: 

 «تو هم در نهایت راهی جز قبول این پیشنهاد نداری.. که مطیع وی گرددخورده و اسیر شده و پذیرفته 

بگویند فرزند ویونگان دلیرانه جنگید اگر هرگز به اطاعت دیوان گردن نخواهم نهاد. »تهمورث گفت: 

 «نامم به ننگ تسلیم و همدستی با دیوان آلوده شود.برایم گواراتر است تا این که و دلیرانه مرد، 
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تا فردا وقت داری در این مورد بیندیشی. تو فرزند موجود بسیار نیرومندی »انگره خندید و گفت: 

قل هستی و اگر با من متحد شوی، سرنوشتی باشکوه و زیبا در انتظارت خواهد بود. اگر هنوز تا فردا سر ع

 «...آیدمیات تا کجا راست از آب در تا ببینیم الف دلیری ارمتسپمیدارم فلسدیوزادانِ نیامده بودی، به دست 
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وقتی دیوان دخمه را ترک کردند، جم سر به زیر انداخت و برای مدتی سکوت کرد. باالخره یکی 

برسانند، مقاومت مردم خونیراس در هم سرورم، اگر شما را به قتل »از سردارانش به سخن آمد و گفت: 

 «شود.شکسته می

ی به انگرهبازو سیاهگفت که تهمورث یعنی راست می»گفت: که شهسواری بلند قامت بود، دیگری 

 «دیو پیوسته است؟

تواند با سالح این سخنش راست بود که میاما گویند. دیوان دروغ فراوان می»طاووس مغ گفت: 

 «کن کند.سراسر خونیراس ریشهسرما مردمان را از 

تن به حالتی پیش بیاید که کردم دانم چه باید کرد، هرگز فکر نمینمی»جم سر برداشت و گفت: 

 «.باشد بزدالنهکاری  مرگ دادن و شجاعانه با دژخیم روبرو شدن

شماری بیگناه مردمان بیبه کشتن دادن خودتان اما گویی چنین است. ممکن است با »سردار گفت: 

 «نابود شوند.

سرورم، شاید بتوان به ظاهر سر به اطاعت دیوان نهاد و بعد از آن که نیرومندتر »شهسوار گفت: 

 «شدیم، در فرصتی مناسب نابودشان کرد.

اگر قرار شود ما نیز به عهدشکنی و دروغ روی آوریم، کم کم تمایز خویش را با دیوان »جم گفت: 

اش شک پیمانی با من خواهد بست که از شکستنداند و بینیز این را خوب می از دست خواهیم داد. ملکوس

 «ناتوان باشم.

شوید و به هر صورت ای داریم؟ اگر نپذیرید هم کشته میاما جز این ترفند چه چاره»سردار گفت: 

معقول باشد. ای شود. حتا شاید تابع دیوان شدن و برای مدتی زیر قیدشان زیستن گزینهخونیراس ویران می
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به هر صورت ملکوس و سپاهیانش روزی پیر و ناتوان خواهند شد. شاید در آن هنگام نسلهای بعدیِ مردمان 

 «خونیراس به پا خیزند.

ایراد کار در آن است که مردمان در آن هنگام که زیر فرمان دیوان قرار بگیرند، دستخوش »جم گفت: 

به موجوداتی کم کم  ندوتابع دیوان شآنان که . دهندز دست میاشوند و سرشت راستین خود را دگردیسی می

 «...تا مردمان خواهند شد د و بیشتر به اشموغان شبیهونشمیمسخ شده و از ریخت افتاده تبدیل 

 «استاد، شما چیزی بگویید. چه باید کرد؟»شهسوار رو به طاووس مغ گفت: 

این را چنین با گوشت و خون خویش حس  کردم شرایطی مانندهرگز فکر نمی»طاووس مغ گفت: 

 «نامند.کنم. این همان است که مغان چاهسارِ داو می

 

 «چاهسار داو؟ یعنی چه؟»تهمورث پرسید: 

گیریم که با هایی چندان واگرا قرار بآید که در برابر گزینهیعنی گاه پیش می»مغ گفت: شهباز 

ره دگرگون شود. برگزیدنِ یک راه و تصمیم گرفتن در مان یکسمان هستی خودمان و جهانِ پیرامونانتخاب

 «نامند.این شرایط را داو بستن می

در چنین موقعیتی هستم. ناگزیرم تصمیمی بگیرم که خیلی چیزها به راستی که آری، »تهمورث گفت: 

 «را دگرگون خواهد ساخت.

بسیاری از موقعیتها چنین هستند. در اصل هر انتخابی، تا حدودی هستیِ ما و جهان »مغ گفت:  شهباز

 هی موازی دانستهاجهانسازد. از این روست که از دیرباز، سیمرغ مغ انتخاب را کلیدِ گذر به را دگرگون می

 «است.
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اش به جنگل این همان نیست که دیوان به سودای یافتن ی موازی؟هاجهانکلید »تهمورث گفت: 

 «اند؟ها تاختهکاس

هایی مجزا و مستقل ی موازی هستیهاجهانگفتند باستانی میمغان  چرا، همان است.»مغ گفت:  شهباز

پایبند اقامت ما یعنی هایی درهم بافته از امکانها و حالتهای گوناگونِ وجود هستند. از هم نیستند، بلکه شبکه

 «آفرینیم.نیستیم، بلکه با کردار خویش آن را می هاجهانیکی از این در 

شود جهان به سوی یکی از هر انتخاب باعث میاگر درست فهمیده باشم، یعنی »تهمورث گفت: 

 «حالتهای ممکنِ خویش رانده شود و در آن مستقر گردد...

ما  داشته باشند، آن وقتی موازی همزمان و یکجا وجود هاجهانتمام اگر ، آری»مغ گفت:  شهباز

مان به سوی یکی از این حالتها بلغزد. شویم سپهرِ پیرامونیمان باعث میهاانتخابهستیم که با کردارها و 

شان ای از کردارهای پرشمار که هرکداممجموعه، باشدکنیم، برآیند کردارهای همگان دنیایی که تجربه میشاید 

 «د.نزنخاص از هستیِ جهانِ ما را رقم میشکلی 

 

همچون قماری  ؟استی تعیین کننده هایکردارهمین برگزیدنِ داو بستن منظور از و »جم گفت: 

 «بزرگ؟

داو یعنی کرداری چندان مهم که هستی شخص را یکباره از جا برکَنَد و آن آری، »طاووس مغ گفت: 

دستخوش دگردیسی چشمگیری همین ترتیب با هر داو بستن  را در موقعیتی تازه قرار دهد. جهان نیز به

 «.شودمی

 «و چاهسار داو چیست؟»جم گفت: 
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شوند. های آن به تباهی و نابودی منتهی میشرایطی است که انگار تمام گزینه»طاووس مغ گفت: 

زیان و فرجامی جز نماید که هر انتخابی که بکنی، در نهایت شکست خواهی خورد و بعضی وقتها چنین می

  «یعنی هرچه کنی: از او نیز هم بر تنم بد رسد/ چپ و راست بد بینم و پیش، بد... .برابر چشم نیست پلیدی

ام. اگر تن به اطاعت شک اکنون در قعر چاهسار داو گرفتار آمدهبا این تعبیر، بی»جم به تلخی گفت: 

شود. و کارم خیانتی به برادرانم و مردمان قلمداد می دیوان دهم، شرف و افتخار خویش را از دست خواهم داد

اگر به استقبال مرگ بروم، جهانی آلوده و ویرانه را در دست ملکوسِ دیو باقی خواهم نهاد. پیش و پس بد 

 «است و زیر و زبر بد. در این تنگنا چه باید کرد؟

گفت که چاهسار داو بر خالف ظاهرِ ترسناکش، و با آن که سیمرغ مغ زمانی می»طاووس مغ گفت: 

گفت در این شرایط است که سرشت بد و ناخوشایند نیست. میانباشته از خطر است، موقعیتی به راستی 

 «شود.خورد و جهان پله پله به سوی حاصل نهایی کردارهای مردمان رانده میمردمان محک می

 

ها همه به سراشیبی سقوط راه اما این دلداری بزرگی نیست. در آن هنگام که این پله»تهمورث گفت: 

 «سپارند.می

ها تنها دو تا ی همه چیز است. هرگز شمار گزینهانتخاب است که تعیین کننده»مغ گفت:  شهباز

 «آید.کنیم از آب در نمیآنچه گمان می دقیقاًنیست و هرگز پیامدشان 

ی دیو را بپذیرم؟ یا خود خودت چیست؟ چه کنم؟ ننگِ قبول پیشنهاد انگرهپیشنهاد »تهمورث گفت: 

 «کنم و به پیشواز مرگ بروم؟آسوده را 

 «ویژگی چاهسار داو آن است که تنها خودت باید در آنجا تصمیم بگیری...»مغ گفت:  شهباز

 «؟نیستونه تصمیم بگیرم، زمانی که جز یک راه پیش پایم گچ»تهمورث گفت: 
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. ماناختیاریمان است، نه بیی نابینایییگانه بودنِ راهی که پیش پای ماست، نشانه»مغ گفت:  شهباز

خطرهایی که از در چاهسار داو هم وجود دارد.  هاانتخابای از دامنهید و قادر به انجام کاری هستید، اتا زنده

همواره شود، ها به یکی فرو کاسته نمیهرگز گزینهانگیز است. اما خیزد فراوان و هراسهر انتخاب بر می

 «امکان انتخاب هست.

خوب، انتخاب من آن است که کمترین زیان به مردمان و شهرهای خونیراس وارد »تهمورث گفت: 

نزدیکتر خواست به این راه توان تشخیص داد که کدام نه میشود، حتا اگر در این میان من به قتل برسم. چگو

 «است؟

توانم بگویم که ای قطعی برای محک زدن این موضوع وجود ندارد. تنها میشیوه»مغ گفت:  شهباز

دانید چرا شرایط شما و ما در چاهسار داو قرار داریم. در این شرایط انتخاب دشوارترین کار است. هیچ می

 «اند؟کنونی ما را چاهسار داو خوانده

*** 

  «چرا چاهسار؟ به راستی»سردار گفت: 

 «و چرا داو؟»شهسوار پرسید: 

شکند. ما همواره هنگام زیرا در این شرایط پیوند میان دو عاملِ مهم در هم می»طاووس مغ گفت: 

کنیم. یعنی گمان پنداریم و بر این مبنا قاطعانه انتخاب میبرگزیدن کردارهای خویش پیامدهای آن را قطعی می

دانیم تردیدی د و به همین دلیل هم در برگزیدنِ کاری که درست میانجامکنیم فالن کار به بهمان نتیجه میمی

 «دهیم.به خود راه نمی

ی اتصال قاطعیت و قطعیت فهمم. اکنون شرایطی است که حلقهآری، می»جم سری تکان داد و گفت: 

تِ ی رفتارهایم معلوم نیست و از این رو به خاطر غیاب قطعیت است که عضالدر آن گسسته است. نتیجه
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نامند، چون همه چیز در شک از این روست که مغان این موقعیت را چاهسار میانتخابم فلج شده است. بی

 «د.برون رفتن از آن وجود ندار نماید که راهی برایآن تیره و تار است و چنین می

وجود  که اصوال پیوند راستینی میان این دواین را دریابید آری، چنین است. اما »طاووس مغ گفت: 

گیریم تا بتوانیم با تمام وجود در راهی پیش برویم و دودلی را از خود فرض میندارد. ما قطعیت را پیش

به هزاران شکل دیگر توانسته می یچیز ربرانیم. حقیقت آن است که هیچ قطعیتی در جهان وجود ندارد. ه

ما شمار است که ی بیهاجهانبه طیفی از پیامدها منتهی شود. این همان مفهوم تواند میرخ دهد و هر کاری 

 «.ایمآموختهسیمرغ مغ از 

دانم کنم. من مییعنی در هیچ یک از کارهای ما قطعیتی نیست؟ اما چنین گمان نمی»سردار گفت: 

در خواهم  یاو را از پا ی هماوردم را بدرم،شوم و اگر با شمشیر در نبرد سینهاگر آب بنوشم سیراب می

 «آورد.

کنی، ولی از سویی قطعیتی نیست که بتوانی آب را بنوشی، و تو چنین گمان می»طاووس مغ گفت: 

ای کشته شود. اینها که سیراب شوی یا حریفت از زخمی که به او زدهحتماً از سوی دیگر قطعی نیست که 

که برای ساده شدن کار و راحت کردن خیالت  است ی افزودهتأکیدگویی همه محتمل است، و قطعیت می

 «ای.اش کردهبدان اضافه

اگر  شود؟به یک پیامد مشخص منتهی می معموالًپس چگونه است که یک انتخاب »شهسوار گفت: 

 «تواند به هر پیامدی بینجامد.گویی، هر رفتاری میبه این شکل باشد که می

سازد. به ازای هر موقعیت ی موازی را بر میهاجهانتواند بینجامد و این همان می»طاووس مغ گفت: 

از امکانها شناور است، شاهراهی  ان وجود دارد، با هر انتخاب کل هستی که درهزاران حالت ممکن برای جه

بستگی ندارد، بلکه به یکتا  یکرداراما پیامد راستین هر رفتار تنها به  .شودای رانده میدر گوشهراهی به کوره
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مان باشد و سرسختانه مان نیز وابسته است. اگر کردارهای بعدی هم در راستای انتخاب اولیرفتارهای بعدی

ی شود و به این شکل در یکایم پیش برویم، دنیای ما در یک وضعیتِ خاص تثبیت میدر راهی که برگزیده

 «اقامت خواهیم گزید. هاجهانی این ی ممکن، یا بهتر بگویم در مسیری راست و مشخص در دامنههاجهاناز 

خواست رفتار قاطعانه را های سیمرغ مغ چه بوده است. او مییابم که آموزهحاال در می»جم گفت: 

کنیم و از پیامدهای یک انتخاب را تثبیت میبه ما بیاموزد، و نه قطعیت را. با قاطعانه رفتار کردن است که ما 

آموزاند و آن را همت این همان است که پدرم از کودکی به ما می کنیم.پراکنده شدنِ پیامدهایش پیشگیری می

 «نامید.بلند می

 

آری، اما نیرومندترین انتخاب آن است که در غیابِ توهمِ قطعیت رخ دهد. در این »مغ گفت:  شهباز

شود و بارِ گزیند، دست به دامانِ نیروهایی بیرونی یا جبرِ روزگار نمیحالت آن کس که رفتاری را بر می

ت که به قطعیت آلوده ترین رفتار، همان اسکشد. قاطعانهکند، یکسره بر دوش میمسئولیت آنچه را که می

ها ی احتمالدیدنِ همه ضمنتوان پیامدهای محتمل کردار را پذیرفت و نشده باشد. در این حالت است که می

 «در مسیری دلخواه پیش رفت و جهانِ خویش را در وضعیتی نیک مستقر ساخت.و ندیدنِ پیامدها، 

توان کرد؟ در موقعیتی که آن را چاهسار داو اما در شرایطی مانند حاال چه می»تهمورث گفت: 

 «؟انتخاب کردتوان به درستی ای؟ در این شرایط که قطعیت خود به خود منتفی شده، چگونه مینامیده

مردمان  معموالًانتخاب کردن در شرایط چاهسار داو از همه دشوارتر است، چون »مغ گفت:  شهباز

پندارند. کنند و همان را قطعی میدر این شرایط پیامدهایی بسیار ناخوشایند را به رفتارهای خود منسوب می

دانستید و شکست شهرهای خونیراس را قطعی چنان که تا دقایقی پیش چیرگی دیوان را اجتناب ناپذیر می
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یعنی  .یکسره نادیده انگاریده قطعیت را کردید. نخستین گام برای عروج از چاهسار داو آن است کفرض می

 «امکان شکست دیوها و رهایی مردمان را نیز در همین موقعیت بنگرید و برای آن بکوشید.

و اگر چنین کنم، و به درستی برای رسیدن بدان بکوشم، همچنان تضمینی نیست »تهمورث گفت: 

 «که کامیاب خواهم شد؟

 «هرگز و در مورد هیچ کرداری چنین تضمینی وجود ندارد.»مغ گفت:  شهباز

ام ام؟ از کجا بدانم بعدتر کدام گزینه در امتداد خواست اولیهی بعدیهاانتخابو »تهمورث گفت: 

 «قرار داشته، تا آن را قاطعانه برگزینم؟

هرگز به طور قطعی نخواهی دانست. چون قطعیت جز توهمی نیست که برای »مغ گفت:  شهباز

ایم. دانستنِ روشن و قطعی در کار نیست. اما حدسهایی خواهید زد و دلگرمی یا ناامیدی خویش ابداع کرده

رست دلتان به سویی خواهدتان کشید و مانعهایی بر سر راهتان قد خواهد افراشت که گذشتن از آن را د

 «خواهید دانست، و این مفهوم وَر است.

 «ام.آری، از مغان بسیار در مورد وَر شنیده»شهسوار گفت: 

 «وَر چیست؟»سردار گفت: 

شود. هاییست که هنگام برگزیدن یک کار بر سر راهمان نمایان میوَر دشواری»مغ گفت:  شهباز

کند و دشوارش مقاومت میفشار خواستهای ما در برابر برخی معتقدند هستی موجودی خام و تنبل است که 

تراشد تا یمان میهاانتخابسر راهِ بر از این رو مانعهایی مستقر گردد. وضعیتی جدید است که بجنبد و در 

گویند گیتی و مینو برای آزمودن قاطعیت ما محکی بر سر راه همچنان که هست باقی بماند. برخی دیگر می

سازند، تا تنها کسانی که یکسره دل ند و برگزیدن با دل و جان را دشوار و مرگبار میدهما قرار می داو بستنِ

اند، به سرمنزل مقصود برسند. آنچه سیمرغ مغ به ما آموزانده، آن است که آزمونها و وَرها به انتخابشان نهاده
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شناسیم و جوهر را می گیرد و راهی است که ما به کمکش خویشتننیز مانند قاطعیت از درون ما سرچشمه می

از این روست که مردمان نیز برای آزمودن راستیِ گفتار  کنیم.شناسیم و آن را اثبات میوجود خود را باز می

کنند. به این دلیل داوران در دادگاه با تکلیف کردنِ کاری کسانی که با هم دعوایی دارند، آیین ور برگزار می

 «زنند.اهای دادخواه و متهم را محک میدشوار مانند گذشتن از آب و آتش ادع

ماند که برای آزمودن راستی و درستی مردمان یعنی سراسر هستی به دادگاهی می»تهمورث گفت: 

 «زند؟ اما اگر چنین است، داور و دادستان این دادگاه کیست؟ها محک میها و سختیایشان را با دشواری

بیش از آن، هستی به میدانگاه و آوردگاهی شبیه است. گیتی به تخت شترنجی »مغ گفت:  شهباز

ماند که در آن با خویشتن به بازی مشغولیم. داور و دادستان و دادخواه کسی جز ما نیست، و آنچه در میانه می

 «زند، وَر است.یابد و آنچه بازی را رقم میجریان می

 

ناپذیر و بینیهایی پیشبا مانع ، بازقاطعانه انتخاب کنمهم اگر در قعر چاهسار داو آیا »جم گفت: 

 «مهلک روبرو خواهم شد؟

آری، همواره چنین بوده و همواره چنین خواهد بود، و حاال که ما در زندان دیوان »طاووس مغ گفت: 

 «میشه نمایان است.بینیم، وَرِ پیشاروی شما بیش از هاسیریم و ژرفای چاهسار داو را می

 «هایی که بعدتر با آن روبرو خواهم شد چیست؟و ماهیت دشواری»جم گفت: 

ی شما هاانتخابها از دانم و حتا شاید سیمرغ مغ نیز نداند. این دشواریمن نمی»طاووس مغ گفت: 

ی خویش و داوهای هاانتخابهرکس با خیزد و تنها خودتان آنها را خواهید دید و باید بر آنها غلبه کنید. بر می

تنها خویش و ورهای خویش درگیر است. جمِ سپید بازو به شکلی و طاووس مغ و شهسوار به شکلی دیگر. 

گفتند چهار کردند و برای ساده شدن کار میدانم که مغان وَرهای گوناگون را به پنج گروه تقسیم میاین را می
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شود، و یک وَرِ مینویی هم هست که به آذر پدیدار میآتش وَر در گیتی هست که با باد و خاک و آب و 

 «سازد.مربوط است و آتشِ درون جانمان را آماج می

دانم که رهایی و پیروزی مردمان خونیراس را ام و داوی گران... میحال من مانده»جم گفت: 

دانم اکنون خواهم و قاطعانه حاضرم در این راه جان ببازم و با هر آزمونی نیز رویارو خواهم شد. اما نمیمی

 « و اینجا چه کنم؟

بتوانم به این من ند و پای آن بایستند، شاید بندان ما نیز انتخابی قاطعانه کناگر هم»طاووس مغ گفت: 

توان به کمکش اهورایی نیرومند و بلند مرتبه را به یاری طلبید، و شناسم که میهدف یاری رسانم. راهی می

ای تیز و بُرّان شود که ارادهاما او تنها در جایی حاضر می .بیماز این زندان رهایی یا او به کمک یمشاید بتوان

 «را تشخیص دهد.

 توانی از اینجا و در سیاهچال دیوان با اهوراها ارتباط برقرار کنی؟ شنیدهبه راستی؟ تو می»جم گفت: 

 «به یاری بخواهید.کردم بتوانید در هر شرایطی آنان را بودم مغان و اهوراها پیوندی با هم دارند، اما گمان نمی

 «طلبد.شرایط کنونی البته دشوار است و فداکاری بزرگِ یارانمان را می»طاووس مغ گفت: 

ام، همچون آماده کامالًمن برای جانبازی در راه مردم خونیراس و یاری به سرورم »سردار گفت: 

 «جنگاوری که تبرزین در دست بر فوجی بزرگ از دشمنان بتازد.

ور بینم. همچون سوارکاری نیزهای از هراس و تردید در خود نمین نیز هیچ رگهم»شهسوار گفت: 

 «لغزش کنارتان خواهم بود.بتازد، بی پنجهی قویکه به سوی هماورد

 

در این حالت، راهی هست. اهورایی هست به نام وای که در قدرت و چاالکی نظیر »مغ گفت:  شهباز

پسندند، اما قدرتهایی ویژه دارد و ندارد، و هرچند سایر اهوراها رفتار سبکسرانه و عجیب و غریبش را نمی



102 

 

ز چیزی را انتخاب شگفت بودنِ کردارش از آن روست که انگار هرگمان کند. تواند در این شرایط یاریمی

گزیند. به هر روی او وَر را به شکلی گویند در میان چند گزینه، همه را همزمان بر میکند، و برخی نیز مینمی

های آهنین و داو کند. اما گوشی شنوا و چشمانی تیزبین برای تشخیص ارادهیکسره متفاوت با ما درک می

 «های قاطع دارد.بستن

همگی همداستان باشیم و خواستی بزرگ مانند شکست دیوان را اراده کنیم  یعنی اگر»شهسوار گفت: 

 « مان خواهد آمد؟و در این راه جانبازی کنیم، ندایمان را خواهد شنید و به یاری

ی قدرتش قرار آری، او همچون بادی است که بر دشتی بوزد. مکانها در سیطره»مغ گفت:  شهباز

ای باریک را در ای سرپهن یا نیزهکند. همچنان که باد شتافتنِ نیزهدارند و خواستهای تیز و قاطع را حس می

بوی خونی که با پایمردی شنود و ی جنگاوران را از دور دستها میاو صدای فریاد دلیرانهفهمد. دل خویش می

دانم. اگر با همین اند را می. من آوازی که برای فرا خواندن او سرودهکنداش میسرمست ،ریخته شده باشد

توانم او را فرا بخوانم شمار اندک با دیوان در آویزیم و دست کم یکی از ما دلیرانه بجنگد و کشته شود، می

 «بیاید.که کنم و گمان می

اما وقتی که آمد به ما یاری خواهد کرد؟ اهوراها همواره از کشمکش با دیوان و »گفت: تهمورث 

 «مان کند؟اند. از کجا معلوم که کمکاشموغان و ارتباط با مردمان گریزان بوده

مان باشد. اما این گر جانبازیو تنها نظاره ، شاید نیاید و شاید بیایدمعلوم نیست»مغ گفت:  شهباز

 «مان کند.ست که یاریامکان هم ه

این تنها راهی است که پیش پایمان گشوده شده است. من حاضرم آن کسی باشم که »شهسوار گفت: 

 «کند.خون خود را پیشکشِ فرا خواندن وای می
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تهمورث سیاه بازو شک چنین خواهم کرد، اگر کورسوی امیدی باشد که و من نیز بی»سردار گفت: 

 «یابد.از چنگ دیوان رهایی 

که باید در عینِ دیدنِ تمام امکانها و پرهیز از دل یاد داشته باشید اما این نکته را »مغ گفت:  شهباز

اینجا ای دودلی و تردید در کردارتان راه نیابد. وگرنه وای ها، قاطعانه رفتار کنید و ذرهخوش کردن به قطعیت

 «است. انتخاب معماهایاستادِ چرا که او خود اش امکان ندارد، . فریفتنخواهد کردرا ترک 

 «چنین باد که تردیدی نکنیم.»تهمورث گفت: 

 

و از او خواست تا ملکوس را صدا زد خمه به نگهبانی ایستاده بود را ددیوی که بر درگاه  ،شهسوار

بار نگذشت که پاسی ماندند تا دیوان بار دیگر به سراغشان بیایند. منتظر همگی در سکوت فرا بخواند. آنگاه 

. لگدکوب کردی تیره و عظیم ملکوس دیوارهای زندان را دیگر صدای گامهایی سنگین برخاست و سایه

ملکوس مانند بار پیشین با دو دیو نگهبان همراه بود. شمشیر بلند و درخشان جم را در دست داشت و با 

 اعتماد به نفس کامل با ایشان روبرو شد.

خاست، ش بخاری سرد بر میازیر انداخت و هیچ نگفت. ملکوس که از نفسجم با دیدنش سر به 

ی من ای تا بندهی راگا، خوب به روزگار تباه خود اندیشیدی؟ نتیجه چه شد؟ آمادهخوب، شاهزاده»گفت: 

 «باشی؟

شان بسته است، به کسی فرزندان ویونگان تا در بند گرفتارند و دست»جم سر بلند کرد و گفت: 

مان را بشنوی. آنگاه آزاد خواهی بود آشتی را انتخاب دست مرا و یارانم را باز کن تا پاسخ دهند.نمیپاسخ 

 «کنی یا مرا از میان ببری.
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این نقطه ضعف شما آدمیانِ »نشست و گفت:  ی دیوانگرهپوزخندی تحقیرآمیز بر کنج دهانِ زشت 

خواهی پیشنهادم پندارید. اگر میبزرگ و ارجمند میحتا در زندان و بند هم خویشتن را شاخ و دم است. بی

تر خواهی مُرد، این آسودگی را به تو و یارانت هدیه خواهم کنی با دستان گشوده آسودهرا رد کنی و گمان می

 «کرد.

ترسی، بگو. سالحیم. اگر از گشودن دستان ما میزره و فرسوده و بیما برهنه و بی»گفت: تهمورث 

 «دستانمان را بگشا تا آزادانه با هم سخن بگوییم.وگرنه 

آنها شروع کردند به گشودن زنجیرهایی که به  .کرد ایبه دو دیو دیگر اشارهانگره پوزخندی زد و 

را انگره به یارانش اشاره کرد. دیوها تهمورث مچ دستانش را مالید و بسته شده بود.  تهمورثدست و پای 

 را دیدند، دستان شهسوار و سردار و مغ را نیز گشودند. ش تأییدنگاه کردند و چون 

 «خوب، بگو بدانم اگر بخواهم راه آشتی را برگزینم، چه تضمینی باید بدهم؟»تهمورث گفت: 

 

ر برابرم زانو خواهی دراهِ عهد بستن با من چنین است. »ملکوس شمشیر جم را باال گرفت و گفت: 

ات خواهم نهاد. مهری که بر انگشترم آنگاه من مُهر خویش را بر پیشانیزد و مرا سرور خویش خواهی خواند. 

ات داغ خواهد زد. بعد از آن تو فرمانبر من خواهی ام را بر پیشانیکنده شده و مانند اسیدی سرد نشان قبیله

 «توانی بروی و به مردمت بپیوندی.دهم و میبود. شمشیرت را به تو پس می

اش رخنه استوار بر رخسار مهیب ملکوس خیره ماند و هیچ تزلزلی در چهره چشمان زمردین جم سخت و

 نکرد.
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تو در برابر من زانو خواهی زد و مرا سرور »گفت: شمشیر تهمورث را باال گرفت و ی دیو انگره 

ام به این شکل بر رخسارت نقش و داغِ قبیلهبوسید خویش خواهی نامید. آنگاه من پیشانی تو را خواهم 

 «توانی بروی و به مردمت بپیوندی.دهم و می. بعد از آن شمشیرت را به تو پس میبستخواهد 

ی ام همهسیدن پیشانیبوفقط همین؟ »ای تردید کرد و گفت: تهمورث با شنیدن این سخن لحظه

 «کنی؟چیزی است که طلب می

 «سرور من، به یاد بیاورید آنچه را که گفتم...»مغ که تازه دستانش گشوده شده بود، گفت:  شهباز

 «به یاد دارم، اما...»تهمورث گفت: 

 

زیر چشمی دوستانش را نگاه کرد. دستان سه زندانی دیگر را نیز گشوده بودند. شهسوار و سردار جم 

دریافتند. بعد، ناگهان چشمانش اش را در وقتی چشمشان به جم افتاد، صالبت اراده .نگاهی رد و بدل کردند

بیرون کشید و آن را در را از کمربندش همه به جنبش در آمدند. شهسوار با حرکتی خنجر یکی از دیوها 

اش نشاند. سردار هم با دیو دیگر گالویز شد، اما نتوانست از پس او برآید و هر دو بر زمین در غلتیدند. سینه

ای پرتاب کرد و وقتی که سردار به چاالکی برخاست، دیو هنوز نیم خیز بود. سردار با لگدی دیو را به گوشه

به چابکی با او درگیر شد و با دست خالی حرکتی کرد و گردن دیو را طاووس مغ که در آن سو ایستاده بود، 

ای مکث کرد و بعد با خشونت تمام بود، لحظه جا خوردهی هماهنگ حملهشکست. ملکوس که از این 

شمشیر جم را به گردش انداخت و آن را از پشت بر بدن سردار نواخت. شمشیر از شانه تا باالی قلب سردار 

و را از پا در آورد. خون سردار بر دیوارهای زندان پاشید و طاووس مغ شروع کرد به خواندن را شکافت و ا

 سرودی به زبان باستانی اهوراها.
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در بدن سردار گیر کرده است. پس با پایش شمشیر تهمورث ی مهیب، دید که بعد از این ضربهانگره 

خواند، با شهسوار رویارو شد. مغ می شهبازتوجه به سرودی که ای پرتاب کرد و بیجسد سردار را به گوشه

حرکتی شگفت  شهسوار همچنان خنجرِ دیو را در دست داشت و به سوی او خیز برداشته بود. ناگهان انگره

در چشم به هم زدنی  .گشاد و پردندانش را گشود ا از نیام بکشد، دهانِکرد. او به جای آن که شمشیرش ر

آسا از آن بیرون جست. مانند کمندی غول شباز شد و زبانِ بلند و چسبناکبزرگ دهانش به قدر غاری 

ی دیو به سویش پیش رفت. زبانش . انگرهخشک شدخود بر جای با چشمانی هراسان شهسوار جا خورد و 

انگیزش ومند پیچید و در چشم به هم زدنی او را در کام خود فرو برد. انگره دهان شگفتتندور کمر شهسوار 

 را بست، و شهسوار را فرو بلعید. 

کوشید شمشیرش را از بدن او جدا کند، با تهمورث که به سوی جسد سردار خیز برداشته بود و می

آسا و بلند اندام بود، این صحنه بر جای خود خشک شد. انگره به سوی او برگشت. هرچند دیوی غول دیدن

هیچ نشانی از شهسوار  .باشدمانند شهسوار را به این سادگی بلعیده اندام مردی درشتاما باور کردنی نبود که 

توجه به این مغ همچنان بی شهبازشد و کوچکترین تورمی در بدن و اندامهای انگره نمایان نبود. دیده نمی

آن که به او توجهی کند، در برابر تهمورث ایستاد  ی باورنکردنی به خواندن سرود مشغول بود. انگره بیصحنه

توانی بر من غلبه کنی میی راگا، هنوز فکر میشاهزاده»و با زبان دراز و کبودش لبانش را لیسید. بعد گفت: 

بافد فریبت دهد. تو تنها یک راه داری و آن هم تسلیم شدن یی که به هم میهاداستانکنی؟ نگذار این مغ با 

 «است. زانو بزن و ابراز اطاعت کن، این تنها راهی است که داری.

 

 «هرگز، هرگز در برابرت زانو نخواهم زد. این آرزو را به گور خواهی برد.»غرید: جم 
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ی کمربندش برد. دیگر کرد و دستش را به سوی کیسهی دو دیو ملکوس نگاهی خشمگینانه به الشه

گرفت. خواهد به کار اش را یقین کرد که ملکوس بار دیگر نفسِ منجمد کنندهجم و  تندبادی در دخمه پیچید

گفت: ی ملکوس حیرتی نمایان بود. صدای طاووس مغ برخاست که میاما در چشمان زرد و قی گرفته

 «بدهید.سرورم، دستتان را به من »

پوش در پیرمردی سپید مو و خرقهنگاهشان را از هم برگرفتند و تازه جم دریافت که  جم و ملکوس

در شگفت دست کنارشان ایستاده بود، از دیدن او  بهشهسوار هم که خنجر کنار طاووس مغ ایستاده است. 

شده دخمه درگیری وارد  یمیانهآنچه که از مغ شنیده بود، با این حدس که شاید پیرمرد در بعد از جم . بود

شناخت. چون با دیدنش زیر لب زندان انداخت. ملکوس اما، انگار پیرمرد را میدرگاه باشد، نگاهی به سوی 

 «ی کوچک من قدم بگذاری...کردم به کلبهای وایِ تیزپا، گمان نمی»غرید: 

. و مهمانش هستند انداو به آنجا آمدهنمود که انگار همه برای دیدار با پیرمرد چندان آرام و مقتدر می

کنی خبر ندارم آن غباری روم. گمان میای دیوِ نادان، من هرجا که بخواهم می»رو به ملکوس کرد و گفت: 

ات به قلمرو من اندازیای؟ روزی بابت این حرمت شکنی و دستای را از کجا آوردهات اندوختهکه در کیسه

 «عقوبت خواهی شد.

ی دیو بهره جست و با یک حرکت شمشیرش را از جم از گفتگوی این دو و تغییر جهت نگاه خیره

ملکوس که جنبش جم را دیده بود، دست به خنجر تن سردار بیرون کشید و به سوی ملکوس خیز برداشت. 

ه تا آن برد و به سوی او برگشت. اما در همین گیر و دار طاووس مغ موفق شد دست جم را بگیرد. وای ک

ی شهسوار گذاشت و با لحظه آرام بر جا ایستاده بود، ناگهان با چابکی حرکت کرد. یک دستش را بر شانه

از دیگری بازوی طاووس مغ را گرفت. صدای تندرآسایی برخاست و هر چهار تن در چشم به هم زدنی 

تندباد سرد و مرگباری که ملکوس با نفس خود برساخته بود، با غباری که به ناپدید شدند. مقابل ملکوس 
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تنها ملکوس اما اش بیرون پاشیده بود درآمیخت و دخمه را به گورستانی منجمد تبدیل کرد. چابکی از همیان

 .نگریستمیبه جای خالی زندانیانش که خشمگین  ه بوددر آن میانه باقی ماند

 

ی راگا، پدرِ ای شاهزاده»حس کرد ترسی در دلش راه یافته است. انگره گفت: در یک آن تهمورث 

تو یکی از این موجودات نامیرایی بوده که تا این پایه نزد مردمانت عزیز هستند. از این روست که وقتی مطیع 

ل خونیراس من گردی، مانند دیگران خوار و پست نخواهی شد. در برابرم زانو بزن و اطاعت کن تا پادشاهی ک

 « را به تو بدهم و مردمت را از گزند دیوان مصون دارم.

ی سردار فرو رفته بود، خشکید. ی شمشیری که هنوز در سینهپای تهمورث لرزید و دستش بر دسته

شنید. انگره به او خواند، اما تهمورث گویی دیگر صدایش را نمیمغ همچنان با صدایی فریاد گونه سرود می

آسا که شکار خود را با نگاه مسخ با چشمان سرخ و نافذش او را نگریست، همچون ماری غول نزدیک شد، و

ای دودلی، پاهایش بعد از لحظهبه جریان افتاد. تهمورث ای در رگهای ترس مانند سیالبی سرد و جیوهکند. 

مغ از پشت سرش برخاست. بادی تند وزیدن گرفت و  شهبازی را خم کرد و بر خاک زانو زد. صدای ناله

مغ ایستاده  شهبازواردی شدند. پیرمردی با ریشِ بلند سپید کنار  انگره و تهمورث ناگهان متوجهِ حضور تازه

 کرد.بود و با خونسردی نگاهشان می

ای. اما دیر رسیدهای. ای و مهمانم شدهای وایِ تیزپا، بر من منت گذاشته»انگره زهرخندی زد و گفت: 

 «بینی که فرزندِ برادرت مطیع من شده است.می

توانست تهمورث با گیجی به پیرمرد نگاه کرد و معنای سخنان دیو را در نیافت. در کنار پیرمرد، می

ی دیو برگرفت و با همان وای نگاهش را از انگره نگرد.مغ را ببیند که با ناامیدی و غم به او می شهباز

 «نماید که راه خود را انتخاب کرده باشی.پسرم، چنین می»به تهمورث گفت:  خونسردی
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 «ام.، هنوز بر نگزیدهنیرومندنه، ای اهورای »تهمورث لبان خشکیده و سستش را گشود و گفت: 

چرا پسرم، تردید در برگزیدن، »مغ نهاد و گفت:  شهبازی وای دستش را دراز کرد و آن را بر شانه

 «است.کردن انتخاب بدترین نوعِ 

ی دیو نگریست که همچنان زده به انگرهبعد، در چشم بر هم زدنی وای و مغ ناپدید شدند. تهمورث شگفت

در برابرش قد برافراشته بود. انگره بار دیگر با زبان کبود و درازش دور دهانش را لیسید و دهانش را گشود. 

اش پیش برای بوسیدن پیشانیدیو را نگریست، که انگیز دهان نفرتترس، همورث با چشمانی گشاده از ت

 آمد.می

 

در چشم به هم زدنی برطرف شد. جم به خود آمد و دید  ،ای که پیرامونشان را فرا گرفته بودمهِ تیره 

. استایستاده ی جنگلی سرسبز و باشکوه بر سنگی عظیم و پوشیده از جلبکهای سبزِ شبنم خورده که در میانه

داغ  نبضیاش را هنوز در دست داشت و طاووس مغ و شهسوار نیز در کنارش ایستاده بودند. شمشیر خونین

ی شد و ملکوس و دخمهدیده نمیپیرمرد مرموز . اثری از کوبیدچونان طبلی می هایشو پرتپش در شقیقه

تنها رویارویش . شده بودحل جنگل در هوای خنک و باطراوت شان مانند کابوسی تیره و موهوم زندان

خورد، و صدای برگهای درختان با بادی مالیم تکان می .شدکهنسال دیده میدرختانی زیبا و اندازی چشم

رسید. شهسوار که همچنان خنجری آلوده به خون سیاه دیو را در مشت پرندگان از فراز سرش به گوش می

اندازی چنین متفاوت، مبهوت مانده بود. تنها ی چشمشان به میانهبه خاطر پرتاب شدن ناگهانیفشرد، می

 . وقتی جم به خود آمد، هنوز با دستی بازویش را گرفته بود.چندان حیرت نکردطاووس مغ بود که 
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نام صدا  آمد. کسی جم را بهده بیست قدم آن طرفتر میهمه با شنیدن صدایی به خود آمدند. صدا از  

مغ را دیدند که از میان درختان به سویشان  شهبازپوش خشی برخاست و همه پیکر خرقهزد. صدای خشمی

 «چه شد؟ اینجا کجاست؟»آید. جم با تردید شمشیرش را غالف کرد و به طاووس مغ گفت: می

انتخاب خویش را نیرومند و قاطع برگزیدید و از گزند ملکوس رهایی یافتیم. »طاووس مغ گفت:  

 « وای ما را به اینجا آورده است.

آن پیرمرد همان اهورای بلندمرتبه و نیرومندی بود که بارها نامش را از پدرمان شنیده »جم گفت:  

 «بودیم؟

ترین اهوراها، و برادرِ زروانِ ترین و پرآوازهکهنسالآری، او وای است، یکی از »طاووس مغ گفت:  

 «نیرومند.

 «کند؟مغ اینجا چه می شهبازپس اکنون کجاست؟ چرا ناپدید شده است؟ »شهسوار گفت:  

در کشمکش دیگران دخالتی  معموالًوای گفتگو با مردمان را خوش ندارد و »طاووس مغ گفت:  

شنود و در این شرایط اگر درست به یاری کند و بوی خون را میکند. اما دالوری جنگاوران را حس مینمی

 «دهد.فرا خوانده شود، پاسخ می

 «ات به همراه خرد مغ ما را رهاند. نامت چیست؟جوان، دالوری»گفت: رو به شهسوار کرد و جم  

 «هستم.کنارنگ است. از خاندان  مهراننامم »شهسوار کرنشی کرد و گفت:  

مغ نیز به ایشان رسید و با چشمانی غمگین به جم و طاووس مغ نگریست.  شهبازدر این حین  

 «تهمورث؟»طاووس مغ با دیدنش اخم کرد و گفت: 

زدم. کار ما و مردمان حدس می»مغ سر به زیر انداخت و سکوت کرد. طاووس مغ گفت:  شهبازو  

 «خونیراس بسیار دشوار شد.
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ای مغ، چه »مغ همراه سپاهیان برادرش بوده، شتابزده پرسید:  شهبازجم که تازه به یاد آورده بود  

 «شده؟ چه بر سر برادرم آمده؟ در جنگ با انگره گزندی به او رسیده؟

ای سرور راگا، برادرت گزندی برداشته، بزرگتر از زخمی که در جنگ نصیب دلیران »مغ گفت:  شهباز 

ی دلیرانی که به از این رو وای او را از جرگه شود. او از سردار دیوان هراسید و در برابرش زانو زد.می

 «اش طلبیده بودند، بیرون دانست و به کمکش نرفت.یاری

ی دیو هم مانند ملکوس او را به اطاعت فرا تهمورث هم اسیر شده بود؟ انگرهیعنی »جم گفت:  

 «خوانده بود؟ تو را نیز وای نجات داد؟ درست مانند آنچه که بر ما گذشت؟

آری، برادرتان از همان آغاز سرنوشتی بسیار همسان با شما داشت و این توجه »طاووس مغ گفت:  

میان مغان برخی بودند که این موازی بودن کردارهایتان را تصادفی  سی مغ را به خود جلب کرده بود. در

نماید که نگرانی ایشان دانستند و نگرانِ گسست و واژگونگی بخت یکی از شما دو تن بودند. چنین مینمی

 «شود...ست که واژگون میهاانتخاببخت همواره با  درست بوده باشد.

ی دیو نیز مانند ملکوس سالحی مرگبار همراه بود. یعنی انگرهاما سپاهی گران با برادرم »جم گفت: 

 «در اختیار داشت و او را شکست داد؟

ی دیو روبرو شدند. اما ای جم بزرگ، سپاهیان برادرتان تهمورث شجاعانه با انگره»مغ گفت:  شهباز

نژادی از موجودات خونخوار و نیرومند را  . انگرهشمار سربازان او بسیار بیش از چیزی بود که انتظار داشتیم

زیر فرمان داشت که مشابهش را تا پیش از آن ندیده بودیم، موجوداتی که به اشموغان شباهتی داشتند، اما از 

ی دیو او را و تهمورث اسیر شد. انگره ندخوردتر بودند. سپاهیان برادرتان شکست ایشان قویتر و درنده

ی سرسپردگانش وارد شود و در مقابل آزادی و تاج و تخت خود را باز یابد. تهمورث ترغیب کرد که به جرگه
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یاری وای از انگره را دید، از او ترسید و این باعث شد قدرت نخست از قبول این سخن سر باز زد، اما وقتی 

 «.محروم گردد

 «تهمورث و ترس؟ ناممکن است که برادرم از چیزی بترسد. مگر چه دیده بود؟»جم گفت: 

ی غریبی ی دیو و یارانش شوریدیم، با منظرهزمانی که برای رهایی از زندان بر انگره»مغ گفت:  شهباز

او  ی دیو در چشم به هم زدنی یکی از سرداران اسیرِ تهمورث را در کام خود فرو برد وروبرو شدیم. انگره

داد پهلوانی چنان تنومند را در بدنش اجازه میی اندازهرا بلعید. حرکتی شگفت و جادویی بود، چون نه 

حرکت فرو بلعید. یک ی خود جای دهد، و نه دهانش چندان گشاده بود که چنین کند. اما شهسوار را با معده

شک گمان ، اما بیبر سرش آمدچه در آن لحظه دانم تهمورث با دیدن این حادثه زانوانش سست شد. نمی

توانست از یاری وای برخوردار ای که میکرده که انگره به دلیلی شکست ناپذیر است. چون درست در لحظه

 «شود و بگریزد، بر زمین زانو زد و پیشنهاد او را پذیرفت.

 «ی دیو است؟گویی؟ یعنی حاال تهمورث همدست انگرهچه می»جم گفت: 

 «.نمایدآری، چنین می» مغ گفت: شهباز

ما »گفت:  مهرانای سکوت برقرار شد و هرکس با فکری و خیالی مشغول ماند. تا آن که برای لحظه

 «ما را به اینجا آورده است؟وای چرا که د ندانمیآیا مغانِ خردمند در کجا هستیم؟  دقیقاً

از وای درخواست کرده بودم تا ما را به جایی برساند که در سرود خویش من » طاووس مغ گفت: 

دانم چرا ما را به اینجا آورده و خود را برای نابود کردن دیوان به شایستگی دنبال کنیم. نمی مأموریتبتوانیم 

اش ایجاد کرده دانم. به هر صورت از سرما و یخبندانی که ملکوس در مسیر لشکرکشیمان را هم نمیموقعیت

 «خبری نیست. بود،
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شود. باید ما را به جایی ی دیو نیز نشانی دیده نمیاز بوی گند و پلیدِ سپاهیان انگره»مغ گفت:  شهباز

 «دوردست منتقل کرده باشد.

 «حاال چه کنیم؟ تهمورث را چگونه از چنگ دیوها نجات دهم؟»جم با اندوه گفت: 

ی مردم خونیراس در خطرند و باید برای که همهاست دیوان چندان بزرگ تهدید »طاووس مغ گفت: 

 «و وای چرا ما را به اینجا آورده است؟که کجاییم ببینیم نخست شان اندیشید. اما نجات همه

 

موقعیت توانستند و بعد از باال رفتن از آن،  ندای سر سبز را در آن نزدیکی نشان کردتپهو یارانش جم 

ی سربلند دایتی در برابرشان نمایان د. وقتی جم و دو مغ و شهسوار به باالی تپه رسیدند، قلهنخود را دریاب

 در آنیافتند. دایتی ی مردم خونیراس موقعیت خویش را در قیاس با آن در میای بود که همهشد و این نشانه

بسیار تا دایتی  انشباشد. فاصلهپل زده آسمان و زمین میان ماند که به ستونی مرمرین میی افق هادوردست

های زمین شباهت داشت. پستی و بلندیرنگ پریده در افق محو و به رویایی ی سنگی قلهبود، در حدی که 

شان پیدا کنند، اما طاووس مغ با نگریستن به محل ی جغرافیای پیرامونداد اطالعات بیشتری دربارهاجازه نمی

ها قرار دارند. خورشید در آسمان و برسنجیدنش با جایگاه دایتی، آگاهشان ساخت که در قلب جنگل کاس

ی جنگل به پیشارویشان، دریای زمردینِ مازن قرار داشت و پشت سرشان، در آنجا که مخملِ سبز و سرزنده

 ده و تاریکِ دیوان همچون ماری بر زمین چنبره زده بود.یخزقلمرو رسید، پایان می

وقتی از جایگاه خویش و حضورشان در دل جنگل کاس اطمینان یافتند، به این نتیجه رسیدند که 

ی خاص را برایشان برگزیده است. دیوها در این جنگل به دنبال وای برای یاری رساندن به ایشان این نقطه

توانستند بکنند، جستنِ آن سالح بود. ند، و بنابراین بهترین کاری که در آن شرایط میشتگسالحی مخوف می
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افزاری نو و کارآمد باقی نمانده ی سپاهیان راگا، راهی جز دستیابی به جنگبعد از تار و مار شدنِ هر دو شاخه

 دیوان را از پیشروی باز دارند. به کمکش تا شاید بتوانند  ،بود

بود. او در این اهورایی به نام چیستا مغ از پیری خردمند خبر داشتند که شاگرد  شهبازطاووس مغ و 

برافراشته این بانوی خردمند نشین به افتخار بود که مردم جنگلپریستار معبدی کرد و سرزمین زندگی می

نمود. اما اشکال کار در اینجا بود که بودند. جستنِ این معبد و گفتگو با آن پیر در این شرایط بهترین کار می

از کدام سو پیش باید دانستند ای دور افتاده در قلب جنگل فرو نهاده بود و حاال نمیوای ایشان را در منطقه

ی شمالی جنگل قرار دارد. از مغ به طور مبهم به یاد داشت که معبد ایزدبانوی چیستا در حاشیه شهبازبروند. 

 در آن راستا پیش رفتند. پیاده و گرسنه این رو همه از تپه فرود آمدند و 

حرکت جم و یارانش تا غروب آفتاب ادامه یافت، بی آن که نشانی از انسان به چشمشان بخورد. درختان 

چندان در هم فرو  هاها بر فراز سرشان چتری سبز برافراشته بود و گاه شاخ و برگجنگل کاس آسایغول

 . کردمیرا دشوار  شانساخت و پیشرویرا تاریک می چهار ماجراجو پیرامونرفت که می

ی مهر دهان دراز و کشیده شد و چاهِ غرب برای بلعیدن گردونه ،ها در برابر خورشیدِ سرخوقتی سایه

نشینان پدیدار شد. آنچه که در ابتدای کار توجهشان را جلب کرد، بوی گشود، نخستین نشانه از جنگل

شبیه به گوشتِ بویی زننده شان کرد، نگرانهمزمان آنچه که اما شان رسید. سوختگی خفیفی بود که به مشام

در جنگلی که به تدریج در با راهنمایی بو . نمودمی ی سوختگی چوب پنهاندر میان رایحهسوخته بود که 

زد. سو سو می هادوردستنوری را تشخیص دادند که از تا  ،پیش رفتندرفت، آغوش تاریکی شبانه فرو می

ی نور، به تدریج ی مبهمِ برخاسته از سرچشمههمهمهقدمها را تند کردند و درست هنگامی به آنجا رسیدند که 

 مرد. فرو می
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ی مهیب نبردی نگریستند که انگار داشت ی درختان کمین کردند و به منظرهجم و یارانش در میانه 

آتش  درخاست که روستایی بر می یشد. نوری که دیده بودند، از چند کلبهاش نزدیک میی پایانیبه نقطه

ی روستا و نزدیک چتر جنگل همچون حاشیه. روستاییان که مورد حمله قرار گرفته بودند، در سوختمی

دیوِ تنومند و زرهپوش حلقه زده بودند. چندین ی هراسیده دور هم جمع شده بودند. گرداگردشان ای رمهگله

شد اند، چون هیچ یک مسلح نبودند. در گوشه و کنار جسد مردانی دیده میمعلوم بود روستاییان غافلگیر شده

ی خونین بر زمین شان در برابر مهاجمان دفاع کنند و حاال با سر و سینهکه انگار خواسته بودند از خانواده

گشتند و ها مییی بزرگ سوار بودند، مشعل در دست بین کلبههااسباز دیوها که بر افتاده بودند. چند تا 

کشیدند. صدای شیون و گریه از کودکانی که در آغوش مادرانشان پناه شان را به آتش میپوشهای گالیبام

 خاست.گرفته بودند، بر می

جم با دیدن این صحنه دست به شمشیر برد و حرکتی کرد تا به یاری مردم روستا برود. اما طاووس  

ما نه زره بر تن داریم و نه جز شمشیرِ شما درنگ کنید، »مغ دستش را بر بازوی او نهاد و زیر لب گفت: 

آیند و ببینیم به دنبال چه دیوها به سخن در . شکیبا باشید که شاید افزاری فراهم کنیمجنگبگذارید سالحی. 

 «گردند؟می

به نرمی بر زمین خزید و دور از چشم دیوان به   شهسوارمهرانِجم مکث کرد و بر جای خود آرام گرفت. 

. به دو مغ تبرهایی سنگین بازگشتی روستایی نزدشان ی سادهچند اسلحهای نزدیک شد و دقایقی بعد با کلبه

 .زانو زد و منتظر ماندبین شاخ و برگ درختان داد و خودش یک کمان و چند تیر را در اختیار گرفت و 

اش از ال به الی زرهِ براق و سنگینش بیرون موجودی مهیب بود که پشمِ بلند و تیره ی دیوهاسردسته

ای بلند کشید و کرد. دیو تنورهچرمینش سنگینی می اش بر کمربند پهن وزده بود و شکمِ بزرگ و برجسته

، ما برای هاآدمای »دار گفت: با صدایی خش صدای مهیب همگی سکوت کردند. دیو مردم روستا از ترس این
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رویم. اما اگر بخواهید آن را کنیم و میایم، اگر آن را به ما بدهید، رهایتان مییافتن چیزی به این جنگل آمده

 «تان پشیمان شوید. کدخدای این ده کیست؟کنیم که از زاده شدندارید، کاری میپنهان 

ی مردم پیش آمد. مانند بقیهخمیده و هراسان و جدا شد جمعیت از پیرمردی بلند قامت و الغر اندام 

من کدخدای ده هستم. به »چشمانی درخشان و موهایی بلند و بافته. پیرمرد گفت:  با ،روستا از قوم کاس بود

 « به شما خواهیم داد.بخواهید دنبال چه هستید؟ به مردم آسیبی نزنید، هرچه 

تر باشید. بسیار آید از مردم روستای قبلی عاقلبه نظر می»ی تحقیرآمیزی کرد و گفت: دیو خنده

 «اید؟گردیم. زود بگویید آن را کجا پنهان کردهالجورد میخوب، ما به دنبال کلیدِ 

کلید الجورد؟ ما چنین چیزی در روستایمان نداریم. اما زر و سیم اندکی که ذخیره »پیرمرد گفت: 

 «دهیم...ایم را به شما میکرده

خوریم؟ زر و سیمِ ای گول حرفهایت را میخاموش شو، مردکِ دروغگو. فکر کرده»دیو غرید: 

سرِ خواهی همان بالیی را سرتان بیاورم که خورد؟ زود باش کلید را بیاور. یا میتان به چه درد ما میفقیرانه

را روستاییان به سیخ کشیده تواند بگذرد میی کنار رودخانه دهکده روستای قبلی آوردم؟ حاال هرکس که از

 «خویشاوندان تو هم این طور شوند؟خواهی ببیند که زنده زنده پوستشان کنده شده است. می

کنم... ما واقعا این کلید را که خواهش می»پیرمرد از ترس لرزید و جلوی اسب دیو زانو زد و گفت: 

 «خواهید از ما بگیرید، اما به مردم آسیب نرسانید.گویید در اختیار نداریم. هرچه میمی

 «آخرین نفرتان را دو شقه کرده باشم!کنم که فقط وقتی باور می»ی دیوها غرید: سرکرده

ای کرد. یکی از دیوها پیش رفت و دست بانویی زیبارو را گرفت و او را از میان بعد هم اشاره

جمعیت بیرون کشید. دیو، زن را هل داد و او در کنار کدخدای پیر به زمین افتاد. دیو با صدای بلند گفت: 
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ید کلید الجورد کجاست، یا این زن را جلوی چشمتان تکه تکه گویتان گوش کنید. یا همین االن میهمه»

 «کنم.می

دیو دیگری ایستاده نگهش داشت. دیوی که زن را بر زمین انداخته بود، با خشونت دو دست زن را گرفت 

نزدیک شد. صدای جیغ و داد مردم برخاست و او خنجر خمیده و بلندش را از کمربند بیرون کشید و به 

 انشان ظاهر شد. جنبشی در می

که تیری را آماده در  مهرانبه  با دو دست باال برد وشمشیرش را دیگر درنگ را جایز ندانست. جم  

هوا  اگرچهبر گردنِ دیوی نشست که دستان زن را گرفته بود.  مهرانکرد. تیرِ  ایی کمان نهاده بود، اشارهچله

 زه بعد از آن کهچنان بود که دیوها تااش گیریدقت هدفسرعت و رفت و نور کافی نبود، رو به تاریکی می

شهسوار از  . تیر دومِشان مشغول استکسی به تیربارانکه دریافتند ، آماج قرار گرفتنددو نفر دیگرشان هم 

اش به زن خیره شد و دیو با چشمان ریز و تیرهاش خارج شد، پشت دیوِ خنجر به دست وارد شد و از سینه

نتوانست و با چشمانی دریده که به زن اما  ،ی او بنشاندزانو افتاده بود، کوشید خنجر را در سینههرچند به 

نشست و او را  شبر شکم بزرگ و پشمالوی مهرانتیر سومین در این میان خیره مانده بود، بر خاک در غلتید. 

رویاروی دیوها  درختان بیرون آمدند وی دو مغ از سایهاز اسب به زیر انداخت. در این هنگام بود که جم و 

اش را پرتاب کرد و گرزِ یکی در دست پیشروی کرد و دو تیر باقی ماندهتیر و کمان هم  مهراننمایان شدند. 

 و به ایشان پیوست.جان را از دستش بیرون کشید از دیوهای نیمه

آرایشی دفاعی به خود گرفتند. دیوها که انگار انتظار نداشتند مورد حمله قرار بگیرند، ترسیدند و  

ی سرکردهپشمالوی بیرون کشید و گلوی  مرده را از دست دیوِ بانویی که نزدیک بود کشته شود، دلیرانه خنجر

به سمت دیوها حمله بردند.  را برید. ناگهان شوری در میان اهالی روستا برخاست و همهفروافتاده از اسب 

افتاد. پایشان به خاک می پیششان دیوی هم با قدمهایی مطمئن پیشروی کردند و با هر ضربههمراهانش و  جم
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با توجه به آورد که تبر سنگین را در دستانش به جنبش در میچندان چست و چاالک   سالخوردهطاووس مغِ

دتای دیوها کشته شدند و چن بیش از نیمِای نگذشته بود که دقیقهی شگفتی بود. مایهپیکر نحیف و الغرش 

ی بزرگ یافته کماندر آن هنگامه مغ که  شهبازباقی مانده هم پا به گریز نهادند. هرچند بیشترشان با تیرهای 

 ، از پای در آمدند. بود

ها را کوشیدند آتشِ کلبهبعد از فرو نشستن غوغای نبرد، هیاهو همچنان باقی بود. مردم شتابان می 

با چشمانی گرفتند. کدخدای ده و مردم شان را از خاک بر میخاموش کنند و چند تنی هم پیکر کشته شدگان

شبانگاهان دو جنگاور و  شان غریب بود کهدور جم و یارانش حلقه زدند. برای همهسرشار از سپاسگزاری 

 شان بشتابند.ی جنگلی تاریک بیرون بیایند و به یاریاز میانهبی جامه و سالح درست و حسابی دو مغ 

رسیدید هیچ دانم چگونه از تو تشکر کنم. اگر سر نمیای جنگاور دلیر، نمی»کدخدا به جم گفت:  

کردم که از سپاهیان خونیراس کسانی در این نمیآمد. هیچ فکر معلوم نبود چه بر سر مردم این روستا می

ایم، اما بر به راگا گسیل کردهحوالی باشند. دیرزمانی است که برای یاری طلبیدن از جمِ بزرگ کبوترهای نامه

 «شدیم که شما را دیدیم.هیچ خبری از نیروهای کمکی نرسید. داشتیم نا امید می

بر بود، برادرش تهمورث همسانِ  دقیقاًه که یا نه. نیمرخ او تا ببیند کسی او را شناختمکثی کرد جم  

ی تجاری بسیار دور بودند و هاراهنشین از اما این مردم جنگل نقش بسته بود.های خونیراس ی سکههمه

پدر جان، »آن که خود را معرفی کند، گفت: ی زر و سیم را با دقت ننگریسته بودند. جم بیهرگز سکهاحتماالً 

در برابر دیوها  ندنتوانستندن به شما را ندارند. آدمیان خبرهای خوبی ندارم. شاهان راگا توانایی یاری رسا

به نیروهای کمکی نداشته باشید. پیکی نزد  یاند. امیدد و دیوان به اندرون خونیراس راه یافتهنایستادگی کن

ی جنگل به نقاط دور افتادهتان را با هم متحد سازید، شاید بتوانید روستاهای همسایه بفرستید و مردان جنگی

 «ی دیوها مقاومت کنید.در برابر حملهبگریزید و 
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شکی ندارم که جم »دید جم هویت خود را کتمان کرده، وارد بحث شد و گفت: که می مهران 

تان خواهد آمد و دیوها را در هم خواهد شکست. اما تا آن روز دیر یا زود با سپاهی بزرگ به کمکسپیدبازو 

 «باید یک تنه با دیوان رویارو شوید.

پیشاهنگانِ سپاه راگا نیستید، پس در اینجا چه اگر شما »بانویی که نزدیک بود کشته شود، پرسید:  

 «کنید؟می

ایم. راستش ی به این جنگل آمدهمأموریتما برای »این بار طاووس مغ بود که به سخن آمد و گفت:  

 «گفتند.گردیم که این دیوان از آن سخن میرا بخواهید، ما هم دنبال همان چیزی می

آید. مغ به همراه چند جوان پیش می شهبازمه دیدند که در این هنگام، سر و صدایی برخاست و ه 

مغ کمانش را بر دوش  شهبازآوردند. و بدنش را کشان کشان به آن سو میگرفته بودند را  یجوانها پای دیو

شان مغ وقتی به جمع شهبازکنند. های جوانان معلوم بود او را همچون قهرمانی ستایش میانداخته بود و از نگاه

تنها دو تن از دیوها گریختند. بقیه را به کمک این جوانمردان از بین بردیم. اما این جانور »گفت:  پیوست،

 «انگار هنوز زنده باشد...

جای با تیری که تا نیمه در شکمش و دیدند که هنوز جان دارد.  جم و یارانش به سراغ دیو رفتند 

کرد و به سنگینی زد نگاهشان میبا چشمانی که دو دو می، بود یی که از مردم روستا برداشتههازخمو داشت 

هوشیاری در مردمکش درخشید ای از د. دیو با چشمانی تیره و خسته به جم نگاه کرد. بعد بارقهیکشنفس می

 ...«کنی؟ تو آه، اینجا چه می»و گفت: 

مهم نیست »گم شود. بعد گفت:  ی دردآلوداجم لگدی به شکم دیو زد و باعث شد تا سخنش در نعره 

 «گردید چیست؟من کیستم. بگو ببینم این کلید الجورد که دنبالش می
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ی دنیا را تسخیر کلید... کلید همان است که وقتی پیدایش کنیم، همه»دیو زهرخندی زد و گفت:  

 «خواهیم کرد.

دانی؟ حرف ی این کلید چه میدرباره»مغ گفت:  شهبازجم و طاووس مغ نگاهی به هم انداختند. 

 «بزن...

کوشید... عاقبت گردید... اما بیهوده میدانم که شما هم دنبال آن میمی»دیو خرخری کرد و گفت:  

 «ی دانا پیشگویی کرده است.دیوها صاحب آن خواهند شد. این را انگره

زندگی از برق تر شد و ید خرخرِ دیو سختجم دهان گشود تا پرسش دیگری را بر زبان آرد. اما د 

 ای خفیف جان داد.رعشهبا  ، وچشمانش رخت بر بست

ام که مردمان روزگارِ باستان دانم. اما شنیدهای دالوران، من چیزی از این کلید نمی»کدخدا گفت:  

دانم و شما را غارها را میاند. نشانی چند تا از این ها پنهان کردهکاس گنجهای زیادی را در غارهای جنگل

 «به آنجا راهنمایی خواهم کرد. شاید که کلید را بیابید.

کنم کلیدی که دیوها به دنبالش آید و فکر نمیسپاس، اما گنج به کارمان نمی»مغ گفت:  طاووس 

ند و نامش کگردند، در میان زر و سیم پنهان شده باشد. من دوستی دیرینه دارم که در این جنگل زندگی میمی

 «شناسی؟شهراسپ است. آیا او را می

قربانگاهی برای ایزدبانوی خرد گویی؟ همان کسی که البته، شهراسپِ غارنشین را می»کدخدا گفت:  

 «برپای داشته است؟

 «دانی؟آری، هم اوست. جایش را می»طاووس مغ گفت:  

ای ندارد. همین دو روز پیش بود که پسرِ دالور و بله، غار و معبدش تا اینجا فاصله»پیرمرد گفت:  

رفت و از روستای ما نیز گذشت. پسرش ماهانِ کمانگیر است. برومندش را دیدیم که برای یاری به پدرش می
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سپاهیانش بعد از  . اماراه بودای با جم شاه هماز دلیرترین سلحشوران سپاه جم بزرگ است. گویا در لشکرکشی

که دیوها به این سو خواهند  ه بودجدا شد و برای پاسداری از پدرش به جنگل آمد. او به ما هشدار داد

 «تاخت.

عجب، پس فرزندِ این شهراسپِ پریستار از سواران سپاه جم بوده است. چطور بود که »جم گفت:  

 «برایتان از پیروزی دیوان چیزی نگفت؟

دانم، تنها گفت که ملکوس دیوی سهمگین است و با سپاهی بزرگ به سوی نمی»گفت:  کدخدا 

 «مان سازد.جنوب هجوم برده است. از پیروزی یا شکست او خبری نداد. شاید نخواسته هراسان

 «به هر صورت فکر کنم امشب با دیدن این دیوها به قدر کافی هراسان شده باشید.»جم گفت:  

، به واقع چنین بوده است. اما به خدایان کهن کاسی سوگند که از فردا جوانان آری»کدخدا گفت:  

کنیم و از روستاها در برابر این دیوان خونخوار دفاع خواهیم کرد. شما های گوناگون را گرد هم جمع میقبیله

ی فرستم تا راه خانهحاال خسته و گرسنه هستید. مهمان ما باشید و دمی بیاسایید. فردا پسرم را به همراهتان می

 «را نشانتان دهد. پریستار شهراسپِ

 

ی عزاداران بانگ مویه یهدر میان ؛ی روستای زخم خورده به سر بردندآن شب را به آشفتگی در میانه 

ی ی مردانی که هنوز در کارِ فرو نشاندن بقایای آتش و رهاندن بقایای اموالشان از گزند حملهو نوای زمزمه

پرندگان جنگلی پیش از آن که نور مرددِ روز بر افق خاوری پاشید، دیوان بودند. بامدادان، در آن هنگام که 

درگیرِ یاری به دم سپیده، طاووس مغ جم و یارانش را بیدار کرد. کدخدای پیر تا بیاغازندخواندن را 

داد. او با خوشرویی بار و اش خبر از گذرِ شبی سخت میخویشاوندانش بود و چشمان سرخ و خون گرفته
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دگی ای مختصر و اسبانی در اختیار ناجیان روستا گذاشت و دو پسرش را همراه ایشان کرد تا مکان زنبنه

 د.نشهراسپ، پریستار چیستا را به ایشان بنمای

ای که جم تا آن هنگام دیده بود، کوچکتر بودند اسبان به نژادی محلی تعلق داشتند و از اسبان جنگی 

با چاالکی را ی ناهموار جنگلی هاگذرگاهرام و تندرو و پرطاقت بودند و  همهو پوستی پرلکه داشتند. با این 

ی انبوه و پر فراز و نشیب جنگل گذر کردند و هابخشاز  ایی. پس از چند ساعتی راهپیمگذاشتندمیزیر پا 

ای و شیبی تند به ای صخرهکه با تیغهشان را گرفت ی آن، کوهی بلند نظررسیدند. در حاشیه ی همواربه دشت

را به پای صخره بردند و در آنجا راهی باریک را  و یارانش کرد. مردان کاسی جمسطح دشت برخورد می

های خشن سنگ شد بنایی چهارتاقی را دید که از پارهرد. در آن باال میبی کوه راه مینشانش دادند که به باال

ی راه در غاری ی شهراسپ در میانهفروخت. خانهجلوه می ساخته شده بود و گنبدی گِرد و آبی بر فرازش

 داشت و آن چهارتاقی هم معبدی بود که به افتخار چیستای خردمند بنا کرده بود. در دل کوه قرار

 ری پریستابا یارانش به سوی خانههمراه کرد و خود روانه و ایشان را را سپاس گفت  دو راهنماجم  

پیاده شوند و خود پیشاپیش ایشان پیاده  اریک بود که ناگزیر شدند از اسبغارنشین پیش رفت. راه چندان ب

ای بزرگ در راه سنگالخ رسیدند و دیدند که در آنجا حفرهراه بپیمایند. پس از مدتی به بخشی گشوده در 

ی روستایی به سادگی در درونش جای ی کوه دهان باز کرده است. حفره چندان بزرگ بود که یک کلبهصخره

 بسته بودند. تیرکی گرفت. در نزدیکی حفره، اسبی تنومند و جنگی را به می

رفت، در باالی صخره ناگاه با مردی زرهپوش و بلند قامت روبرو جم که پیشاپیش دوستانش پیش می 

کشید. مرد کالهخودی سنگین و فشرد و انگار انتظارشان را میری سنگین را در مشت میشد که شمشی

شاخدار بر سر داشت و گرزی به شکل سرِ شیر را از کمر آویخته بود. معلوم بود سر و صدای باال آمدنشان 
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ها، غریبه»گفت: رد با دیدن جم شمشیرش را باال گرفت و مشان ایستاده است. را شنیده و همان جا در کمین

 «شوید؟بایستید و خود را بشناسانید. به سودای چه به اقامتگاه شهراسپ نزدیک می

بینی که نه مینداریم.  یدوست هستیم و قصد بد»اش را باال گرفت و به مرد گفت: جم دستان خالی 

 «ایم.برای دیدن شهراسپ آمدهزرهی بر تن داریم و نه سالحی شایسته در دست. 

صدایت »اش رفع نشده باشد، شمشیرش را فرود نیاورد و گفت: جنگاور گویا که همچنان بدگمانی 

 «بگو کیستی؟ .به گوشم آشناست

اگر به راستی در سپاه آدمیان با تو باید ماهان فرزند شهراسپ باشی. »جم به مرد جنگاور گفت:  

 «...به یاد داریمرا ملکوس درآویخته باشی، 

شمشیرش را پایین گرفت و کرنشی کرد. وقتی  .بانگی از حیرت برکشیدناگهان او را شناخت و مرد  

 «کنید؟سرورم جم بزرگ! در اینجا چه می»در صدایش هویدا بود: شگفتی زبان به سخن گشود، همچنان 

کوشم تا شکستی سخت را جبران کنم. پدرت می»ی مرد را گرفت و گفت: جم پیش رفت و شانه 

 «است؟اینج

ی سرخ و سپید و موها و ریشی مرد کالهخودش را برداشت و جم دید که جوانی است با چهره 

مَن وزن ده زد. اندامی پهلوانانه داشت و گرزی که به کمر آویخته بود دست کم میقرمزی کوتاه که رنگش به 

گفت که مهمانی ارجمند دارد. اما مبهم میآری، پدرم در پرستشگاه باالی کوه است. »گفت: ماهان داشت. 

 «گفت.چنین میرفت میایزدبانو به دیدار وقتی  معموالًکردم منظورش شما باشید. گفت و فکر نمیسخن می

انتظار احتماالً پدرت »و دو مغ نیز از کوه باال آمدند و به آن دو پیوستند. جم گفت:  مهراندر این میان  

 «است، ما مهمانانی ناخوانده هستیم...کشیده کس دیگری را می
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پسر جان، اگر پدرت به تازگی با چیستای »طاووس مغ که سخنان آخر ایشان را شنیده بود، گفت: 

 «آگاه باشد. ما را نزد او ببر.نیز خردمند رایزنی کرده باشد، ممکن است از حضور ما 

راهی که به باالی کوه  بست و کورهبه تیرک شان را ماهان بی آن که حرفی بیشتر بزند، افسار اسبان 

ی معبدی کوچک و سنگی دیدند که همگی خود را در آستانه پس از اندک زمانیرفت را در پیش گرفت. می

ی در معبد ایستاد و با ادب و ماهان در آستانه زیبارو در برابرش برافراشته بودند. یتندیسی مرمرین از بانوی

آزرم پدرش را صدا زد. جم و یارانش نیز همین رسم را رعایت کردند و پیشتر نرفتند، تا آن که صدایی از 

 درون معبد برخاست و همه را به درون دعوت کرد. 

کرده بودند. سنگفرش  رامربعی هموار اش زمینِ سرسبزی داشت که در میانهصحن کوچک معبد،  

. پیش ی پرتگاهی ژرف قرار داشتی کوه سربلند، درست در کنارهبر سینه این صحن کوچک با آتشگاهش

. استای سپید، بر زمینِ پوشیده از چمنهای سبز نشسته در خرقه شهراسپ را دیدند که پوشیده رفتند و

، ردای بلند و سپیدی بر تن داشت و بر اورنگی از سنگ سرخ نشسته بود. بانو روبرویش بانویی بسیار زیبا

خورد. چشمانش چندان درخشان وزید، شانه میمی هاموهای بلند شرابی رنگش در چنگ بادی که بر صخره

اش چندان برازنده و شاهوار ی سادهجامهدر ی زیبایش خیره نگریست. شد به چهرهای نمیبود که جز لحظه

 نمود.زیباتر میش انمود که از تندیس ظریف مرمرینمی

ی فروزانی که زیر گنبد قرار داشت، گذشتند و به جم و یارانش از درون چهارتاقی و کنار آتشکده 

شان رو بر نگرداند و تنها از همان جا که نشسته بود، ایشان را پیش صحن وارد شدند. شهراسپ با دیدن

مغ خوشامد گفت.  شهبازدانست، چون جم را نام برد و به او و طاووس مغ و شان را میخواند. انگار هویت

با مهمانانش برگشت و جم و دو مغ و دو شهسوار پیش رفتند و به او پیوستند. تازه در این هنگام شهراسپ 

اش شباهتی چشمگیر به ماهانِ جنگاور داشت. انگار روبرو شد. مردی بود الغراندام و بلند قامت که چهره



125 

 

تر از او شناخت، چون بعد از خوشامدگویی رسمی و رسایش، با جمالتی دوستانهمغ را از قدیم می شهباز

ی نامدار بود یداشت. چیستای زیبارو که اهورا شان تعجب نکرده بود و انتظارشان رااحوالپرسی کرد. از دیدن

 .نمایان شودچشمان درخشانش ای از شگفتی در شان شادمان شد، بی آن که رگهنیز به همین ترتیب از دیدن

ای روبروی چیستا بر زمین نشستند و به این ترتیب او را بزرگ داشتند. جم و یارانش در نیم دایره 

جم مخمل چیستا، اما با حرکتی فروتنانه پاسخ داد و از اورنگش برخاست و همراه ایشان بر زمین نشست. 

صاری داشته باشد، ناگهان اش حس کرد. صحنِ معبد بی آن که دیوار یا حنرم چمنها را زیر دستانِ عرق کرده

، رشته کوه دیگری هادوردستشد که در فراسوی آن، در یافت و به تهیای پرتگاهی عظیم ختم میپایان می

شان را در ال به الی علفها مشامهای بازمانده بوی شبنمتازه بر زمین پهن شده بود و  آفتابکرد. جلب نظر می

 .دادنوازش می

ی کوچک من خوش آمدی، و ای مغانِ بلندمرتبه، ی راگا، به خانهشاهزادهای »شهراسپ گفت:  

 «اید.سرافراز کرده خویش شاگردتان را با حضور

ای دوست قدیمی، افسوس که باید در روزی پرمخاطره مانند این مهمانت شویم، »مغ گفت:  شهباز 

 «وگرنه سخنهای بسیار داشتیم که با هم بگوییم.

شک اگر خود خدمت به اهورایی گرانمایه مانند چیستا آری، شهراسپِ دانا، بی»طاووس مغ هم گفت:  

ایم، شادمانم که دوستی بودی، امروز در میان سی مغ جای داشتی. اما امروز که نزدت آمدهانتخاب نکرده را 

 «شاید تنها او بداند.گردیم را ای، چون آنچه به دنبالش میبا اهورایی چنین دانشمند را برگزیده

ای شهراسپ دانا و ای چیستای خردمند، دیدارتان افتخاری است و مرا ببخشید که به »جم گفت:  

 و بخت به ما پشت نموده .برای پیشکش ندارم. روزگاری واژگون استارمغانی تان فراخور مقام و مرتبه

 «تان نیاز دارم.سخت به یاری



126 

 

ی مانند نغمهچیستا صبر کرد تا تعارفهای رسمی میان آدمیان رد و بدل شود، و بعد با صدایی که  

آور، از ی خونیراس و ای مغان رازدار و سلحشوران جنگای شاهزاده»آهنگین بود، گفت: جویباری زالل 

تا اینجا با چنین سرعتی بعد از نبرد بزرگتان اید شادمانم و شک ندارم که با یاری اهورایی توانستهدیدارتان 

 «ید.یپیش آ

 «آری، وایِ نیرومند به دادمان رسید و ما را از زندان دیوان رهاند و به این جنگل آورد.»جم گفت:  

 «مغ با وی همراه نبود؟ شهبازو برادر نامدارت تهمورث چه شد؟ مگر »چیستا گفت:  

چیزدانیِ مغ به همه شهبازداند، تعجب کرد. اما انگار جم از این که چیستا جزئیاتی در این حد را می 

ی دیو افسوس که گمان کنم او اسیر انگره»تغییری در لحنش، گفت: بانوی سپیدپوش عادت داشت. چون بی

 «شده باشد.

 «.اش را ببوسددیو پیشانی گذاشت کهپس »: انگار که از امری روزمره سخن بگوید، گفتچیستا  

کنم چنین شده باشد. من زودتر از آن که چنین کند، ترکشان کرده بودم. اما فکر می»مغ گفت:  شهباز 

 «چون هنگام گریختن شک کرد و وای به همین دلیل او را برنگرفت و فراری نداد.

ظاهر کرده باشد، از روی  ای ایزدبانوی دانا، اگر هم برادرم در کردار نشانی از تسلیم»جم گفت:  

فداکاری و برای نجات مردمانِ خونیراس از تباهی دیوان بوده است. شکی ندارم که دل با دیوان نخواهد 

  «داشت.

شود، با ترسی و خشمی و رشکی که همواره همراهی با دیوان از همین جا شروع می»چیستا گفت: 

ام کار و پیامدهای سهمگینِ مغازله با دیوان اندیشید و از ظاهری شایسته و حق به جانب دارد. اما باید به فرج

ی دیو با انگره کهشک هنوز خبر ندارد چه بازی خطرناکی را آغاز کرده این کار پرهیز کرد. تهمورث نیز بی
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را از مرزهای خونیراس دور دیوزادان را بفریبد و  او کند کهچنین میبدان سودا دانم می .بازدنرد دوستی می

 «نگه دارد.

 «و چه بسا که بتواند چنین کند. در این هنگام چه سرزنشی متوجه اوست؟»گفت:  شهراسپ

تر از انگره بدل گردد. در ارتباط با و چه بسا که در این روند خود به دیوی مهیب»گفت: چیستا  

 «شوند.خورند و مسخ میاند که فریب میدیوها، همواره مردمان

ی اهوراها را از دست داد، اما تو ای با این لغزش بختِ پیوستن به جرگه تهمورث»شهراسپ گفت:  

توانی به قلمرو اهوراها بگریزی و آنجا از گزند دیوها در امان جمِ سپیدبازو، فرزند زروانِ زورمند هستی و می

 «یری.بمانی. وقتی نیرویشان سستی گرفت، فرصت خواهی داشت تا بازگردی و تاج و تخت خود را بازپس گ

قصد ندارم مردمان را در برابر دیوان به حال خود رها کنم. حتا اگر تهمورث با تن دادن »جم گفت:  

جویان را به پیروی از دیوان بتواند خطر را از خونیراس دفع کند، و حتا اگر دیوان تک تک سرکشان و مبارزه

 «شان شریک خواهم بود.ر سرنوشتشکار کنند و به قتل برسانند، باز هم همراه مردم خواهم ماند و د

بینم کسی که سهمی از خون اهوراها را در رگ دارد، آدمیان نخستین بار است که می»چیستا گفت:  

 «کند.ی ایزدان خودداری میدهد و از ورود به جرگهرا بر اهوراها ترجیح می

خبر از آن اند، بیه گرفتهجنگی که امروز برپاست، میان آدمیان و دیوهاست. اهوراها کنار»جم گفت:  

که دیوان به عهدشان با ایشان نیز پایبند نخواهند ماند و عاقبت روزی به سرزمین آسمانی ایشان نیز خواهند 

 «آدمیان هستند و من سرافرازم که یکی از ایشان باشم.نژادها تاخت. امروز دلیرترینِ 

آزمندند و به اقلیم ما نیز چشم خواهند دوخت، خواه و در این مورد که دیوان زیاده»چیستا گفت:  

جویی و آسایش هواداران بیشتری دارد و کسی به حق با توست. اما افسوس که در میان اهوراها کناره

 «دهد.هشدارهای من در این مورد گوش نمی
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 «اید.آمدهجمِ ویونگان به دنیای اهوراها به اینجا فرستادنِ کردم برای گمان میمن هم »شهراسپ گفت:  

ایم. دیوان در این جنگل دانی که برای چه به اینجا آمده، میای اهورای گرانمایه»طاووس مغ گفت: 

ی موازی را هاجهانگذرگاه است که  یگردند و سیمرغ مغ باور داشت که آن همان کلیدبه دنبال چیزی می

 «.گشایدمی

جستند و این حدس دیروز در روستایی دیوانی را دیدیم که کلید الجوردی را می»مغ گفت:  شهباز 

 «ای در این جنگلِ دورافتاده پنهان شده است؟ما را به یقین بدل کرد. آیا به راستی این افزارِ افسانه

اند. تاختهها جستجوی همین کلید به جنگل کاسدر آری، دیوان »چیستا لختی اندیشید و بعد گفت:  

اند. چند گاهی است که دیوان هوشمندتر و داناتر از دانم ایشان از کجا به وجود آن آگاهی یافتهاما هیچ نمی

 «بود، برایشان آشکار گشته است. هااند و رازهایی که زمانی در انحصار مغان و اهوراپیش شده

ی دیو دیدم به کلی از توانمندی دیوان عادی خارج دست کم آنچه که من از انگره»مغ گفت:  شهباز 

 «ی دیوها و اشموغان...بود. سپاهیانش از بیشمار دیوزاد تشکیل شده بود که نژادی نوظهور بودند میانه

اش بر رازهای چیرگیی دیو جام مهر را به دست آورده باشد و این دور نیست که انگره»چیستا گفت: 

تواند به مردگان جان ببخشد. دیوزادانی که ی این جام میتنها دارنده باستانی از آنجا سرچشمه گرفته باشد.

در میدان نبرد بر تهمورث غلبه کردند از چنین راهی پدید آمده بودند. اما کلید الجوردی ماجرای دیگری 

 «جویند؟دانم آن را برای چه میدارد. نمی

دانید؟ اگر آن را پیدا کنیم، یعنی ممکن است ما بتوانیم این سالح را بیابیم؟ جای آن را می»م گفت: ج 

 «توانیم راه را بر سپاهیان ملکوس و انگره ببندیم؟می
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که بتوان با آن سپاهی را از میان برد. اما ابزاری بسیار  کلیدِ الجورد، سالح نیست»گفت: چیستا  

اند ما تا به حال دلخوش بودیم که همگان آن را از یاد برده. بزرگی از آن ساخته استنیرومند است که کارهای 

 «. اگر دیوها بدان دست یابند، کل هستی را به فساد و تباهی خواهند کشید.شدهپیش فراموش  هاقرنو جایش 

کند؟ اگر روزگاری فراموش این کلید الجوردی چیست و چه مییه، ای اهورای گرانما»گفت:  جم 

 «دیوان بدان دست یابند.بهتر است ما آن را پیدا کنیم تا  .اش به صالح بود، امروز چنین نیستشدن

مان بود، گذشته ی آرامشآری، آن روزگاری که پنهان ماندن این راز مایه»آهی کشید و گفت: چیستا  

نامندش، به رازی ماجرای آنچه که کلید الجوردی میاش برمال شده است. و حاال چیزهای زیادی درباره

 «گردد.ی دنیای ما و دنیاهای دیگر باز میدرباره

شمار جهان وجود دارند که هریک تنها گویند بیام. میآری، چیزهایی در این مورد شنیده»جم گفت:  

ام که کلیدِ گذرگاه میان این دنیاها همچنین از سیمرغ مغ شنیدهشان تفاوت دارند. در جزئیات با جهانِ همسایه

 «اند.ای مقدس را بر آن نوشتهماند که کلمهبه قلمی چوبین می

آمیز و نادرست است. آن کلید حقیقت آن است که توصیف مردمان از این کلید افسانه»تا گفت: چیس 

گشایند. اینها همه تفسیرها و باورهای نه به قلم شباهت دارد و نه به کلیدی که با آن درهای عادی را می

اند. دادههایی مبهم از آن را شاخ و برگ را از یاد برده و بازمانده ی راستین این شیءمردمانی است که خاطره

ای الجوردی دارد. همچون تنبوری ماند که سه تارِ زرین و دسته، در اصل به سازی مینامندمی کلیدآنچه که 

 «خوانند.شان بر میگیرند و با آن سرودهایی در ستایش دورانِ رزماست که پهلوانان به هنگام بزم به دست می

 «ی موازی را گشود؟هاجهانی توان دروازهاما با تنبور چگونه می»طاووس مغ گفت:  

شمار دنیاهای بی. نداای راستین از هم جدا نشدهی موازی، با دری یا دروازههاجهان»چیستا گفت:  

کند، ادراک و حس و کردار آنچه این دنیاها را از هم تفکیک میدر کنار هم و برهم و در هم حضور دارند. 
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زند و درگاهی برای گذر به دنیایی دیگر مردمان است، و آوای این ساز است که این چیزها را با هم گره می

 «نامند.اش، کلید الجوردی میآن را با توجه به جنس دستهاز این روست که  آورد.پدید میرا 

 «؟اش نوشته شده چیستگویند بر بدنهی که میی مقدسآن کلمهداستان و »مغ گفت:  شهباز 

ی این ساز چیزی نوشته شده که کلید راست است. بر بدنهی این کلمه آری، قصه»چیستا گفت:  

بسیار دوردست بر آن  ، در زمانییی که تنبور را ساختاتصال دنیاهای موازی به همدیگر است. آن را اهورا

ام که حتا در میان اکنون دیرزمانی است که این کلید گم شده و کسی از آن خبر ندارد، و شنیده. نویساند

شاید  اهوراها نیز کسی باقی نمانده که بتواند خط باستانیِ سازندگانِ تنبور را، و این کلمه را بخواند و بفهمد.

 «ه آگاهی داشته باشند.تنها زروان و وایِ کهنسال از این کلم

ای دارید که ما را به جایگاه آن راهنمایی توان یافت؟ نشانی یا نقشهاین کلید را کجا می»جم گفت:  

ن کلید شاید در شرایط کنونی، ای توان اجرایش کرد.کند؟ فکری به سرم زده که به کمک این کلید می

  «.ارزشمندترین سالح در برابر دیوان باشد

کلید را  ماند. حتا اگر بتوانیسیل سپاهیان دیوان از دو سو به خونیراس تاخت آورده»گفت: شهراسپ  

یاری خواستن از مردمانِ اگر به  .داشتنخواهد سودی ، مو راه ورود به جهانی دیگر را هم پیدا کنی مبیابی

موازی با جهان ما نیز کاری . حتا گام نهادن به دنیایی که خیالی خام است ید، بدانداندیشیمیدنیاهای دیگر 

ی علتهای در هم تنیده در هر جهان خودبسنده و مستقل از سایر دنیاهاست خطرناک و دشوار است. زنجیره

 «و سخت دشوار است که این مسیرهای موازی را به هم مربوط سازید.

آنچه که حاال برایم بیشترین اهمیت را دارد، رهاندن مردمانِ خونیراس از گزند دیوهاست. »جم گفت:  

دانم که در زمانی کوتاه سراسر خونیراس را به برهوتی یخزده تبدیل خواهد ام و میمن نیروی ملکوس را دیده

ت. اگر بتوان گذرگاهی به جهانی کرد و نسل مردمان و اهوراها را از این سرزمینِ سربلند بر خواهد انداخ
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بریم. سیمرغ مغ همواره دیگر یافت، مردمان را گرد خواهم آورد و همگی برای مدتی به دنیایی دیگر پناه می

زمانی دراز توانند آن را برای شان ظاهری و پوشالی است و نمیگفت دیوان نیرومند هستند، اما قدرتمی

شوند. چون بدی نادان و ابله ر نهایت نیروهای نیک بر بدی چیره میحفظ کنند. از این روست که همواره د

ای نیاز دارم تا در حین پیروزمندیِ است و حتا اگر پیروز شود، شایستگی حفظ آن را ندارد. پس من تنها به وقفه

ت و دیوان، مردمان را از نابودی برهانم. بعد از سست شدن و فروکش کردنِ توانایی دیوها، بازخواهیم گش

 «نابودشان خواهیم کرد.

شاید این نقشه کارگر افتد. اما نخست باید کلید را بیابید و راه استفاده از آن را »گفت: مغ طاووس 

گذشته از آن، گام نهادن به دنیایی موازی سخت خطرناک است و پیامدهایی بیاموزید و این کاری آسان نیست. 

 «ناشناخته دارد.

اش گذرگاهی بسازم خطرِ آن چیست؟ فرض کنید بتوانم میان خونیراس و دنیای همسایه»جم گفت:  

منتقل کنم. در آنجا شهری برای امن که در تباهی دیوان غرق خواهد شد، به سرزمینی جهانی و مردم را از 

مردم خواهم ساخت و از این که در روندهای آن جهانِ همسایه مداخله کنند، جلوگیری خواهم نمود. چند 

، با همان مردم باز خواهم گشت و خونیراس را بار دیگر آباد فرو نشستتوش و توان دیوها که سال بعد 

 «م کرد.یخواه

که در دنیایی خاص هستند هایی مسئله تنها بردن و آوردنِ مردمان نیست. مردمان، من»گفت: چیستا  

ای که هرکس از خویشتن سراغ دارد، بینی و آن هستیآنچه که از هرکس می. ندابالیده و پرورده و تثبیت شده

ی دنیاهای موازی به وسیلهست و هاجهانای ژرف و سرشتی جوهری ساخته شده که بندِ ناف میان از هسته

 «.شوندآن به هم وصل می

 «حضور دارم؟ در تمام دنیاها؟به شکلی دیگر یعنی در دنیاهای دیگر هم من »جم گفت:  
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ای وجود دارد که شمار از آنها، منبیدر نه در تمام دنیاها، اما در برخی از آنها، و »گفت:  چیستا

دنیای ما همسان است. آنچه این دنیاها را از هم تفکیک ی راگا در ، شاهزادهش با منِ جمای مرکزینهسته

کند و شخصیتهایی متفاوت و ی درونی رسوب میهاست که بر این هستههایی از نمادها و نشانهکند، الیهمی

تو وجود دارد. روایتی که در دهد. در هر دنیا، روایتی خاص از آن منِ نهادینِ متمایز را در هر جهان نتیجه می

های دیگران پدید آمده و تکامل یافته است. تو تنها به دنیاهایی دسترسی داری که همسایگی و ارتباط با من

ی این من و صورت و شکل و رمزهای هاویژگیای همگون با مِن خودت در آن وجود داشته باشد. اما من

 «یکسره متفاوت است. ایکرده هبا آنچه که در این جهان تجرب ی آنپوشاننده

 «ی ما صادق است.ی همهدربارهسخن این »طاووس مغ گفت:  

نویسند و بالند و سرگذشت خویش را میکنند و میها پا به پای هم رشد میآری، من»گفت: چیستا  

مرکزین ی ها وجود دارد که هستهای از منکنند. در هر دنیای موازی شبکهسرنوشت خود را تجربه می

 «اش هم وجود دارد، اما سیر رشد و تحولِ آن منحصر به فرد و یگانه است.هرکدامشان در دنیاهای همسایه

هایی همسان با این که مانعی نیست. من مردمان را به دنیایی منتقل خواهم کرد که من»جم گفت:  

 «دهد.نشان کمترین تفاوت را با دنیای ما دنیای ما در آن وجود داشته باشد و 

ای نیست. ای که بخواهی بدان وارد شوی، چندان هم کار سادهبرگزیدنِ دنیای موازی»چیستا گفت:  

 معموالً ها با کردارهای خود، بی آن که بدانند خویش را و دنیای خویش را در مسیرهایی ناشناخته و من

ی هاروایتبدان معناست که با ورود یک من به دنیایی موازی، تداخلی میان این غلتانند. ناخواسته فرو می

ای که امروز در این دنیا تکامل یافته و تمامیتی تثبیت شده و کند. منها بروز میی منمستقل و خودبسنده

آن دنیا را نیز به نماید و روایتِ منِ مقیمِ قطعی پیدا کرده، در دنیایی دیگر تنها امکانی بعید و دور از ذهن می
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کاری مهیب و خطرناک است که  هاجهانی میان سازد. گذر از دروازههمین ترتیب سست و مشکوک می

 «پیامدهایی سهمگین دارد.

ی دیو از سویی دیگر به زادگاهت بتازند در آن هنگام که ملکوس دیو از سویی و انگره»جم گفت:  

ماند. زمانی که در زندان دیوها ای جز قمار کردن باقی نمیچارهی مردمان در خطر مسخ و مرگ باشند، و همه

شویم و در آن اندیشم که ما در چاهسار داو زاده میاسیر بودیم، مغان برایم از چاهسار داو گفتند. چنین می

یل بندیم. تنها از این حقیقت آگاه نیستیم و حقیقتِ پیرامون خویش و آنچه که بدان تبدچشم از جهان فرو می

ام و گیریم. من برای جهیدن به هر جای عالم امکان آمادهایم را بیش از حد جدی و ثابت در نظر میشده

 «هراسی از دگرگون شدن ندارم.

ی راگا، همان طور که ای شاهزاده»چیستا و شهراسپ به هم نگریستند و لبخندی زدند. چیستا گفت:  

ای از محل پنهان ستی. من تنها اهورایی هستم که نشانهکردم، مردی سرسخت و جنگاوری دلیر هگمان می

ای نیمه ویرانه و محقر قرار دارد، که جویید، در کلبهشدنِ کلید الجورد در اختیار دارم. آن تنبور را که می

هاست. آنچه را که گفتی در یاد داشته باش و دل بدان بسپار، هرچه ی جنگل کاسجایگاهش درست در میانه

 «ها باشی، بختت برای یافتنِ کلید بیشتر خواهد شد.ی تاختن به دل ناشناختهدهبیشتر آما

ی مردمان کاس، هیچ کس بهتر از پسرم ماهان جغرافیای این جنگل را در میان همه»شهراسپ گفت:  

سازم. و درختان پرورده شده و بالیده است. او را با شما همراه می هاکوهی همین داند. او از کودکی در میانهنمی

زمانی دراز ی جنگل گلیم خود را از آب بکشم. دانم چطور در این گوشهام و خوب میمن عمری دراز کرده

 اند به آنهم در این کوهستان نخواهم ماند و به زودی برای یاری رساندن به مردمانی که در راگا پناه گرفته

ی سرنوشت من به جستجوی کلید الجوردین بشتابید و بیم و اندیشهسو سفر خواهم کرد. از این رو بی
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ی خودتان است کامیاب شوید. پس از آن، چنان که چیستای خردمند گفت، بر عهده اشدر یافتنکه  امیدوارم

 «.دنیای دلخواه خویش را برگزینید که

  

هنگام نیمروز جم و یارانش معبد چیستا را ترک کردند و سوار بر اسبانی تازه نفس، در دشتِ پای  

ی کوچکی درست کرده بود و حاال همه با ساز خانهماهان در غاری که عزلتگاه پدرش بود اسلحهکوه تاختند. 

آماده بودند تا در صورت یی جنگی و راهوار برنشسته بودند و هااسبافزار کامل بر و برگ و زره و جنگ

 برخورد با دیوها دمار از روزگارشان در آورند. 

ای با خاک سرخ نشانی ها را با اسب طی کرده بود، از تپهماهان که بارها درازا و پهنای جنگل کاس

ی جنگل داد که بر فرازش درختی بسیار کهنسال و عظیم روییده بود. او معتقد بود این تپه درست در میانهمی

« دیدسگ»آن تپه را مردم محلی با نام  ای را در آن حوالی دیده باشد.آورد کلبهقرار دارد. هرچند به یاد نمی

کردند و به هایی مهاجم از سگهای وحشی در دشتهای اطرافش تاخت و تاز میشناختند، چون همواره گلهمی

گذاشتند و معتقد بودند طلسمی مرگبار دهقانان هرگز به آن بخش از جنگل پا نمیبردند. حمله میرهگذران 

که به آن سو رفته و دیگر هرگز بازنگشته یی از ماجراجویانی بر سر زبانها بود هاداستان .کندآنجا را حفاظت می

موقعیت  شنیده و در یاد داشت،هایی که بودند. حتا ماهان هم پیشتر به آنجا نرفته بود و تنها از روی نشانی

 دانست. اش را میتقریبی

را ی سرخ ی جنگلی پیش رفتند، تا آن که به هنگام عصرگاه تپههاراهساعتی را در جم و یارانش 

اش ی سرکشی از آتشی سبز بر فراز تپه قد برافراشته و سایهو درختِ تنومندی را دیدند که مانند شعلهیافتند 

که بیشتر گیاهانش زرد و دامن گسترده بود پوشاند. گرداگرد تپه علفزاری پهناور کل تپه را در خویش می

دید را به شایستگی بر آنجا نهاده ، اما نام سگشد. نشانی از کلبه در آن اطراف دیده نمینمودندمیخشک 
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پیرامون تپه گام نهادند، صدای دشت که از زیر چتر درختان خارج شدند و به چون به محض آن . بودند

 نمایان شد. زرد و بلند یان علفهای ی سگان از گوشه و کنار برخاست و جنبشی در مزوزه

همچنان که به تاخت دشت را به سوی تپه پیمودند.  کنانای کرد و همگی تاختجم به یارانش اشاره 

دیدند و زود دریافتند که اینها استخوانهای هایی سپید بر زمین میرفتند، بر سر راه و گاه زیر پایشان لکهپیش می

اند. بیشتر استخوانها به زمانهایی دوردست تعلق داشتند پیمودهمردان و اسبانی است که زمانی همین مسیر را می

ای بر کالهخودی ای از سپری یا تیغهبودند. طوری که حاال تنها برق گوشهو به تدریج زیر خاک فرو رفته 

 تا تاق ابرو در خاک فرو نشسته بود.ای که آمد، یا سپیدیِ جمجمهبود که به چشم می

و به  تاختندد که پا به پای آنها میدهها سگ از ال به الی علفها پدیدار شدن ،رفتندکه  ترکمی پیش

مغ چیزی زیر لب خواندند و بر آنها دمیدند و از خشم و  شهباز. طاووس مغ و کردندشدت پارس می

. وقتی به پای تپه رسیدند، دویدندمیشان رکاب، همقصد حمله نداشتندبا آن که دیگر اما شان کاستند. خشونت

باشد. ابعاد آنجا زیر آفتاب نشسته بود، گویی که تندیسی مرمرین پیکر و بزرگ برخوردند که به سگی غول

عضالت  .یالی بلند بر گردندمی بلند و پرمو داشت و  آسایش بیشتر به خرس نزدیک بود تا سگ.بدن غول

گون نمایان بود. وقتی جم نزدیکتر شد، با حیرت دریافت برفپشمی یکسره سپید و برجسته و عظیمش از زیر 

طول دشت دنبال کرده بودند، با رسیدن به این اش چهار چشم دارد. سگهایی که آنها را در که سگ بر پیشانی

ای تشکیل دادند. همچون انگشتری سگِ بزرگ از سر و صدای خود کاستند و به تدریج گرداگردِ ایشان حلقه

 اش نشسته باشد.که سگِ سپید چهارچشم مانند نگینی در میانه

پیش  هاقرناش بسیار سخن گفته است. این شاهِ سگان است. پدرم درباره»ماهان با دیدن سگ گفت:  

اش شنیده بودم، گویند جاویدان است. بسیار دربارهنخستین چوپانان، فرزندان او را برای شبانی رام کردند. می
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شوند. م از بیم او به این منطقه نزدیک نمیهای کفتار هگویند شیرها و گلهبینم. میاما بار اول است که او را می

 « کنند.یش هر زرهی را سوراخ میهادندانمراقبش باشید. 

اش آویخت. جم با یک حرکت از اسبش پیاده شد و کالهخودش را از سر برداشت و آن را بر زین 

بعد هم با قدمهایی استوار پیش رفت و در برابر سگ ایستاد. سگ برخاست و با بینی مرطوبش هوا را بو 

، تازه حرکت کردهای سوارکاران پر بود. وقتی سگ کشید. هوایی که از بوی عرق تن اسبان و چرمِ چکمه

اش شده بلند و زردوزی هایاش نمایان شد. سگ یک بار دور جم چرخید و به دقت چکمهعظمت و بزرگی

. بعد سرش را باال گرفت و سه بار با صدایی رعدآسا پارس کرد. صدایش دشت را پر کرد و در را بو کشید

ی علفزار ناپدید شدند. طاووس مغ از پشت سر جم گفت: ی سگهای دیگر در میانهچشم به هم زدنی همه

 «. امتحانی کنید...ی عبور داده باشدی راگا اجازهگمان کنم به شاهزاده»

جم که تا این هنگام آرام ایستاده بود، قدمی به سوی تپه برداشت. وقتی سگ هم کنارش پیش رفت،  

ی زین را تهی کردند و همراه با جم از تپه باال معلوم شد که خطر برطرف شده است. سایر سواران نیز خانه

نگریست. وقتی به باالی تاده بود و ایشان را میرفتند. در حالی که سگِ چهار چشم همچنان در پای تپه ایس

توصیف این درخت را در گوشه و کنار را وارسی کردند و گفتند که مغ  شهبازطاووس مغ و تپه رسیدند، 

آسا هایی معجزهمیوهگفتند میشد و درخت مقدس شمرده میدر متون باستانی این ند. اکتابهای قدیمی خوانده

. اما هیچ کدام به ردکه در آوندهایش جریان دااست سانی ی خوناش به خاطر شیرهو سرخی خاک تپهدارد 

 آوردند که این درخت را کدام اهورا کاشته است. یاد نمی

بر سطح تپه هیچ گیاهی نروییده بود و این با توجه به انبوهیِ گیاهان در علفزار زیر پایشان، و چترِ 

نمود. وقتی به پای درخت رسیدند، دریافتند آنچه که کلبه خوانده سرسبز و عظیم باالی سرشان، غریب می

پدید آمده بود و کسی  ایآسای درخت حفرهی غولی همین درخت نیست. در تنهشده، چیزی جز تنهمی
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پدید آورده بود. این اتاقک در  اشی چوبیندور و درون آن را تراشیده و اتاقکی کوچک در اندرون پیکره

نداشت و با همان حفره به بیرون راه داشت. جم با دیدن حفره شادمان شد و خواست تا وارد شود. اما طاووس 

متن را به خط باستانی ی درخت حک شده بود. ادور تنهمغ زنهارش داد و به نوشتاری اشاره کرد که دور

ای که اهوراها نوشته بودند و گذر روزگار بخشی از آن را زیر جلبکها و قارچها پوشانده بود. در ابتدای جمله

یافت، ی درخت حک شده بود، مثلثی سپید را بر پوست درخت کنده بودند، و وقتی جمله پایان میدورادور تنه

نوکِ مثلث سپید به زمین و نوک مثلث سیاه شد. ا همان اندازه اما به رنگ سیاه بر چوب دیده میگوشی بسه

هشدار که کسی را نشاید »مغ با کمی زحمت متن را خواندند:  شهبازطاووس مغ و کرد. به آسمان اشاره می

 «کنند و سه شهسوار باشند و گام بردارند. تأییدی مقدس وارد شود، مگر آن که سه مغ باشند و به دخمه

 «ی درختی طرح کرده است. اما چرا سه تن؟این متن شرطی را برای ورود به کلبه»جم گفت:  

داوری کنند، ی کسی بارهاین قاعده میان مغان هست که هرگاه سه تن از ایشان در»طاووس مغ گفت:  

 «نشیند.میگردد و به کرسی رای و نظرشان جاری می

ای در میان شهسواران نیز چنین است. هرگاه در زمان نبرد سه شهسوار به برگزیدن نقشه»گفت:  مهران 

 «توانند سه نفری اجرایش کنند.جنگی رای دهند، می

بندد. درست این از آن روست که خرد سه مغ وقتی با هم جمع شود، راه را بر خطا می»جم گفت:  

 «و دلیری سه سلحشور برای چیرگی بر هر دشمنی بسنده است. مندیهمان طور که زور

نیاز به شهسواری و  توانیم به کلبه وارد شویم و کلید را بیابیم.اما با این شرح ما نمی»ماهان گفت:  

 «مغی دیگر داریم.

هست نه، برعکس، تنها ما هستیم که این توانایی را داریم. در جمع ما هم سه مغ »جم خندید و گفت:  

 «و هم سه شهسوار...
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 «اما ما تنها پنج تن هستیم.»گفت:  مهران 

با من، سه مغ هستیم. من هم  شهبازشما دو تن و من، سه سلحشوریم و طاووس و »جم گفت:  

 «دانم.بازی و تاختن بر اسب زرهپوش را نیک میدانم و هم فن نیزهرازهای مغان را می

اش تار عنکبوتهایی را که همچون دیگر درنگ را جایز ندانست و با نوک شمشیر آختهاین را گفت و  

ل درخت تاریک وارد اتاقکی شد که در دی نیمهای سپید بر درگاه درخت آویخته بود، کنار زد و از حفرهپرده

د. درازای اتاقک تراشیده شده بود. اتاقک به قدری کوچک بود که جِم تناور و رشید ناگزیر بود خمیده بایست

 شد یافت. جستند، میاش آنچه را که میبیش از سه گام نبود و در میانه

ی قطور درخت پوشانده شده بود و بنابراین تاریک بود، ی اتاقکی که از هر سو با پوستهدر میانه

ی از نور هاچشمی چوب سوراخی داشت و خورد. در جایی باالی درخت، تنهای نورانی به چشم میلکه

ی اتاقک، همان جا که نور آفتاب ریخت. درست در میانهشد و تا کف اتاقک فرو میآفتاب از آنجا جاری می

ای چوبی نهاده شده بود. تنبور چنان ، تنبوری غریب بر پایهتابیدمیبه زمینِ غبارگرفته و پوشیده از جلبک 

ی بلندش از اش فارغ شده است. دستهر از ساختنتمیز و پاکیزه بود که انگار هم اکنون استادکاری صنعتگ

ی چوبینش کشیده شده بود. جم پیش رفت تا تنبور جنس الجوردی درخشان بود و سه سیم زرین بر کاسه

ی آن چنبر زده بودند. را بردارد. اما در آخرین لحظه دستش را پس کشید. سه مارِ بزرگ و زهرآگین دور پایه

ماندند. اما درخشش چشمان زردشان هایی میند که در نگاه نخست به مجسمهحرکت بودچندان بزرگ و بی

سرهایشان در فلسهایی سپید پوشیده شده بود و داد که زنده و هشیارند. ی نور آفتاب، نشان میدر زیر لکه

 زد.دمهایشان به سیاهی می

ای به فکر افتاد که خنجرش را بکشد و مارها را از میان ببرد. فضا آنقدر کوچک بود برای لحظه جم 

توانست به حرکت در آورد، و حتا در جنبیدن و درست به کار گرفتنِ خنجرش نیز تردید که شمشیرش را نمی
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با صدایی محکم باشد. پس  در آخرین لحظه به این نتیجه رسید که درگیری با مارها نباید راه حل مسئلهبود. 

من جم هستم، شهریار خونیراس و پورِ ویونگان، هم شهسوارم و هم موبد، کلید الجوردینِ عالم امکان »گفت: 

 «ام آن را به دست خواهم آورد.یکیانخواهم و با فره را می

ای هیچ اتفاقی نیفتاد. اما بعد مارها به جنبش در آمدند و در هم فرو رفتند و دور هم تاب برای دقیقه 

شد، شکلی مارپیچی پیچید و فلسهایشان بر هم مالیده میهای درازشان دور هم میخوردند و در حالی که تنه

یی سپید و سیاه شباهت داشتند. بعد، در ی آن به مثلثهاو پیچیده را بر ساختند که سرها و دمهایشان در میانه

ای نگذشته بود که بدنشان سخت ی جم، هریک دمِ ماری دیگر را نیش زدند. لحظهزدهبرابر چشمان شگفت

که در بیرون حفره آنان حرکت شد، درست مانند تندیسی زیبا و پر پیچ و تاب از سه مارِ یگانه شده. و بی

ی درخت همچون ستونی از مورچگانِ چابک و ی نگاشته شده بر تنهمنتظر ایستاده بودند، دیدند که جمله

هایی دیرینه از جلبک و شان زیر الیهکوشا به حرکت در آمد و درهم فرو رفت. حروف و عالیمی که بعضی

ان رفتند. مثلثِ سپید و سیاهی که آغاز و پایان جمله غبار پنهان شده بود، به تدریج در هم در آمیختند و از می

کرد، با کوتاه شدن و محو شدن جمله به سوی هم کشیده شدند و در نهایت به هم پیوستند گذاری میرا نشانه

 ای شش پر را پدید آوردند. و ستاره

 جم قدمی پیش نهاد و تنبور را برداشت.
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 هشتم: ورجمکرد سرود

 

ای آورده بود، جامی سفالین گرفتم و مایع نفسی تازه کردم و از دست دختر جوانی که برایم نوشیدنی

نمود. پَر و فرسوده در تماس با لبانم خشن و زخمی میتلخ و آتشین درونش را یک نفس نوشیدم. جامِ لب

م را در آن آوندِ شاهوار اای وسوسه شدم که جام خویش را از کمربند بگشایم و بخواهم که نوشیدنیلحظه

 بریزند. اما زود این اندیشه را رها کردم و به داستان خویش بازگشتم: 

 

شد و خبر ی سپاهیان ملکوس به تدریج از شمال غربی نمایان میدر راگا غوغایی بر پا بود. طلیعه 

ی بزرگی از پناهندگان و فراریان هاستونتازند. رسید که لشکر عظیم انگره نیز از شمال شرقی به پیش میمی

آمدند، به سوی راگا در حرکت بودند. اسپیتور با تدبیری در خور برای چند ی شمالی میهاسرزمینکه از 

کرد و گسیل می ی جنوبیهاسرزمینیشترشان را به داد و بعد بروزی به این پناهندگان خوراک و سرپناه می

در چرا که نگران بود راگا محاصره شود و به قحطی دچار آیند. داشت. یتنها مردان جنگاور را در راگا نگه م

بندرگاهی رفتند که به  و عبور کردندمازن ش با قایق از عرض دریای انی این غوغا بود که جم و همراهمیانه

و تا بامداد فردای آن روز از  نددرنگ به حرکت خود ادامه دادبیآنگاه  تنها یک روز با راگا فاصله داشت.



141 

 

جم بعد از شکست سختی که از ملکوس خورده بود، یکسره به مردی متفاوت تبدیل . ندهای راگا گذشتدروازه

جایگزین آن ساالن میاناش رخت بر بسته بود و خرد و تدبیر ی قدیم از چهرهشده بود. آن سرخوشی جوانانه

شده بود. وقتی که سوار بر اسب به راگا وارد شد، مردم با دیدنش یکه خوردند و همگان در برابرش کرنش 

آمدند. جم تنبور مغ در دو سویش، و مهران و ماهان در پشت سرش پیش می شهبازکردند. طاووس مغ و 

به هیوالیی چهار چشم شباهت داشت.  ،آمدهمپای اسبش پیش میکه الجوردین را در دست داشت و سگی 

اش را به نگهبانی از و انگار حاال وظیفه همان بود که نگهبانی از خفاگاه تنبور را بر عهده داشتاین سگ 

. گروه بود هنامیدپشوپان هم داشتن پاسبانی چنین مهیب را پذیرفته و او را جم . حامل تنبور نیز تعمیم داده بود

با برادرش دیدار کرد. اسپیتور که تنها دو سال از او کهتر جم در آنجا و  نددرنگ به ارگ راگا رفتبی پنج نفره

 با مردی بسیار سالمندتر از خود روبروست. به نظرش رسید و  کرده تغییرشد که جم بود، متوجه 

یی به گوشه و کنار فرستاد و مهلتی تعیین هاپیکی امور را در دست گرفت. او جم به سرعت اداره 

کرد تا هرکس که قصدِ پیوستن به او را دارد، خویش را به راگا برساند. حدس جم آن بود که ملکوس و انگره 

کردند. اعتماد گوشزد میی خطر را به افراد قابلرا ویران سازند و از این رو نمایندگانش دامنه خونیراسسراسر 

رسید، آن بود که از تنبور برای گشودن درگاهی به جهانی دیگر بهره جوید، و به نظر جم میای که تنها چاره

در زمانی که ملکوس و سرمای مرگبار جادویش بر خونیراس چیره شده، این قلمرو را ترک کند و به دنیایی 

 موازی پناه ببرد. 

چند مشغول بودند، سی مغ که آینده ی در آن هنگامی که جم و اسپیتور در کاخ راگا به رایزنی درباره 

ی بزرگ راگا گرد آمدند و مراسمی را برای بزرگداشت از جمع خویش را از دست داده بودند، در آتشکدهتن 

زدن بلندپایه را به جای ایشان در جمع خویش پذیرفتند. صدای دف  یشان اجرا کردند و مغانیاران درگذشته

کردند، بحث میسفر به جهانی ناشناخته ی شان در آن هنگام که جم و اسپیتور با ناامیدی دربارهخواندن و سرود
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دانستند و چرا که مغان مرگ را پایان زندگی می. نمودو به شکلی غریب سرخوشانه می رسیدبه گوشها می

و با مویه و سوگواری بیگانه دانستند پایان یافتن سرافرازانه و غرورآمیز زندگیِ خردمندان را خوش و خرم می

 بودند.

ای به جهانی دیگر موافق نبود. او از سویی امیدوار بود که شاید بتوانند با اسپیتور با گشودن دروازه 

ای جنگی بر دیوان چیره شوند، و از سوی دیگر نگران بود که نکند با ورود به دنیایی دیگر، با تدبیر و حیله

د که دو برادر در برابر خطری که به سویشان تر رویارو شوند. از همان ابتدا معلوم بوخطراتی مرگبارتر و مهلک

اند. آن دو به سرعت به توافق رسیدند. قرار شد اسپیتور به آید، رویکردهایی متفاوت را بر گزیدهپیش می

اش باقی بماند و مقاومت در برابر دیوهای مهاجم را سازماندهی کند، و عنوان شاه خونیراس در قلمرو پدری

ید و با گروهی از پیروانش از درگاه میان دو دنیا بگذرد و به سرزمینی ناشناخته از جم بخت خویش را بیازما

 دنیاهای عالم امکان وارد شود. 

سیمرغ مغ آنسوی درگاه انتظار فراریان را بکشد. در دانست چه چیزهایی ممکن است کس نمیهیچ  

دانست که برخی از این دنیاهای موازی شباهتی چشمگیر به جهانِ خودشان دارند، اما اطالعات تنها می

دانست. جم دقیقتری در دست نبود. همچنین چگونگی گشودن درگاه و استفاده از تنبور را نیز کسی نمی

تفاوت دیگر  ه بود، با تمام سازهایها یافتبود، اما آنچه که در جنگل کاسیدست و ماهر ای چیرهنوازنده

های . سی مغ که به ترمیم شمار خویش مشغول بودند، چند تن از دانشمندان را برای کاویدنِ کتابخانهداشت

شد که از سرودی باستانی برای ورود به عالم امکان سخن کم کم متونی پیدا می .بزرگ راگا مامور کردند

دیده بودند و زبانِ برخی از آنها چندان کهن بود که کسی جز سی مغ یارای  گفت. اما این متون نیز آسیبمی

این نوشتارهای باستانی به تدریج خوانده و تا حدودی فهمیده شد، و مغان و جم  .تخواندنش را نداش

از این سرودها و شعرها  های عالم امکان رازهایی بسیار دریافتند. خواندن هرکدامی چند و چونِ دروازهدرباره
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اند. جم بر مبنای خوای ویژه به جهانی مستقل را فرا میگشود و دروازهای مجزا به عالم امکان میدریچه

کرد تا تنبور الجوردین را به شکلی شایسته به صدا میتمرین هر روز سرودهایی که در این متون یافته بودند، 

 در آورد. 

 دیوانتاب رویارویی با اسپیتور ی ملکوس را حس کرده بود، تردیدی نداشت که جم که ضرب حمله 

او به به نظر او تسلیم نشد و همچنان اصرار ورزید تا در خونیراس باقی بماند. برادرش را نخواهد داشت. اما 

ی موازی بدگمان بود و تردید داشت که جم پس از ورود به دنیایی دیگر بار دیگر امنیت دنیاهای ناشناخته

بخش مهمی از مردم راگا و نمایندگان قبایل و اقوام ساکن در خونیراس بتواند به جهانِ زادگاهش بازگردد. 

 دادند. نیز ایستادن و جنگیدن با دیوها را بر گریختن به دنیایی ناشناخته ترجیح می

گیر ملکوس پس از چند سال از توش و توان بیفتد و کردند که سرمای نفسبینی میسی مغ پیش

و پناه بگیرد بیگانه جهانی سال در  سهی جم آن بود که تنها نابراین برنامهاثر شود، و بجادوی او کم کم بی

به دنیای آشنای خویش باز گردد. سی مغ تصمیم داشتند به جم خونیراس بعد از آن برای بازپس گرفتن 

بپیوندند و راه سفر به دیاری نامعلوم را در پیش گیرند. اما هشدار داده بودند که ممکن است هر خطری 

کوچندگان را تهدید کند. از این رو جم ناگزیر شده بود معیارهای سختی برای همراهانش در نظر بگیرد. 

ها دلیری و کارآیی خویش را نشان داده بودند، حاال از که در مدتِ جستجو در جنگل کاسیمهران و ماهان 

داشتند تا در میان انبوهِ داوطلبان جستجو کنند و تنها کسانی را به عنوان همراهِ جم برگزینند  مأموریتسوی او 

ای در تن نداشته باشند. چرا که ممکن بود شرایطی دشوار که جوان و سالم و نیرومند باشند و نقص یا ناتوانی

ر بیندازد و از چابکی و توانایی جان کسی را به خطبیهوده خواست قرار گرفته باشد و جم نمیدر برابرشان 

جنگیدند، امکان آمدند و سرسختانه میگروه خویش بکاهد. اگر مردم خونیراس زیر پرچم اسپیتور گرد می
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عام شوند و به این ترتیب گروهی که همراه جم بودند، تنها بختِ مردمان برای تداوم تمدن داشت همگی قتل

 شدند.میمحسوب خونیراس راگا و و فرهنگ 

به این نیز جم اصرار داشت که خاندان ویونگان به همراهش بروند. خویشاوندان دور و نزدیکش  

دعوت پاسخ مثبت دادند و جمیک به همراه اشناویز و ورن که هنوز خردسال بودند، و شهرناز و ارنواز که 

نیز که از سرنوشت تهمورث خبر  یارو اسپند رستم. گردآفرید و ندکودکانی نوباوه بیش نبودند، به او پیوست

شاد قصد کرد تا همراه شوهرش در راگا باقی بماند و مادرِ اسپیتور دقیقی نداشتند، با او همراه شدند. اما پری

از میان بزرگان و  ای مهربان جم و برادرش را پرورده بود، ماندن را بر رفتن ترجیح داد.هم که مانند دایه

، بیشتر مردم با جم همراه شدند. تنها مرداس بود که اصرار داشت در راگا بماند بلندپایگان شهرهای خونیراس

  و به همراه اسپیتور از برج و باروی شهر دفاع کند.

هفت روز پس از ورود جم به راگا، شمار کسانی که برای همراهی جم برگزیده شده بودند، به دوازده  

شان ی گوناگون در راگا گرد آمده بودند. در میانهاسرزمیناینان مردمانی بودند که از هزار تن رسیده بود. 

با گیسوی شمالی دلیران زرین، چشمانی سیاه و موهایی بلند و تیرهبا نشینان بلند قامت و تنومند غربی کوه

حضور شان با چشمان باریکی شرقی چردهاندام و سیاهچشمانی به رنگ دریا، و جنگاوران چابک و الغر

شاد از فردرفش و ویدرفش و آرزا به راگا آمده و به گروه ی جمیک و گردآفرید و پریخانوادهداشتند. 

شش هزار مرد از میان انبوه جنگاورانی که برای نبرد با دیوان به راگا شتافته بودند، جم کوچندگان پیوستند. 

و شش هزار زن جوان را برگزید و نیمروزی در راگا همه را گرد آورد و اعالم کرد که ایشان از آن به بعد 

که در زبان کهن مردم خونیراس به اسمی ای نو و نسلی نو را تشکیل خواهند داد، و ایشان را آریا نامید، قبیله

  معنای برگزیده و نژاده بود.
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که خبر نزدیک شدن سپاه ملکوس در همان دقایقی آنگاه در بامدادی خاکستری و غمگین، در 

شمارشان چندان زیاد بود که  شد، جم و پیروانش در میدان اصلی شهر گرد آمدند.میپخش های راگا کوچه

ای در جامههمسرش جمیک زیبارو های شهر تا مسافتی دراز از جمعیت لبریز شده بود. و کوچه هاخیابان

اسپیتور و سپاهیانی که  ارغوانی و برازنده کنار جم بر اسبی کهر نشست، و سیمرغ مغ در کنارش قرار گرفت.

قرار بود در شهر باقی بمانند، گرداگرد میدان صف آراسته بودند تا اگر موجودی مهاجم از درگاهِ مرموز به 

یی نیرومند هااسببر  ه هزار تن جز کودکان خردسالی دوازدهمهدرون دنیایشان خزید، با او مقابله کنند. 

در در میدانگاه ی آریا برای دقایقی ی نوخاستهقبیله .به همراه نداشتندای سبک بار و بنهجز سوار بودند و 

پشوپان تنبور را به صدا در آورد. ، بر اسب سپید تنومندش، همچنان نشسته جم سکوت ایستادند. تا این که

 شنود.ایستاده بود طوری گوشهایش را برافراشت که انگار نوایی آشنا را میکه کنارش 

آوایی که از تارهای زرینِ تنبور برخاست، چندان دالویز و آسمانی بود که همه را به حیرت فرو برد.  

شد، نه از سازِ الجوردین، که نوازی که همچون سیالبی در سراسر میدانگاه جاری میگویی این نوای گوش

 خاست. هوای پیرامونشان برمیآسمان و از 

کهن را آغاز کرد. سرود به گویش قدیمی مردم راگا تعلق داشت،  دنِ سرودِجم، همزمان با نواختنِ ساز، خوان

خواند، ستایشی بود از توانستند معنای کلماتش را دریابند. شعری که جم میو حاضران با کمی دقت می

کردار مردمان و جادویِ درغلتیدن گیتی ماند که در مدح ای میامکانهای رقیب و مکانهای موازی. به قصیده

 از دنیایی به دنیایی سروده شده باشد.

خواند، به تدریج مهی نورانی و غلیظ از زمین برخاست و همه جا نواخت و میمی جمهمان طور که  

ی ی میدان ایستاده بود، آواز خویش را قطع نکرد و آنقدر ادامه داد که مه منظرهرا فرا گرفت. جم که در میانه

شد، و ی مه دریده میپیشارویش را یکسره فرو پوشاند. گهگاه انگار که بادی وزیده باشد، بخشی از پرده
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گشت. در یکی از این ظهورهای موقت و ناروشن بود که جم در برابر چشمانش نمایان میاندازی مبهم چشم

خواند، نواخت و میهمچنان که میپس . دیدش خوی در برابررا ای سنگی و بسیار بزرگ دروازهاز ورای مه 

بر اسب خویش نشسته بود،  اسبش را به حرکت در آورد و به آن سو پیش رفت. سیمرغ مغ که در نزدیکی او

ی سرود او را دنبال کرد. در دستش سرنایی بزرگ بود که هر از چند گاهی در میانه هاضربهی سماز روی صدا

 آورد. جم آن را به صدا در می

آوای جم و نوای سرنا، مردمان را نیز به حرکت در آورد. در چشم بر هم زدنی، صدای گام جنبیدن  

هایشان در آمیخت. آواز جم و غرش سرنایی که گهگاه بندهای سرود را از هم جدا هزاران اسب با شیهه

 ه باشد.برافراشته شدانبوه دالوران ساخت، همچون درفش راهنمایی از جنس صدا بود که پیشاپیش این می

ی میدانگاهِ پهناورِ مه گرفته گوش به زنگ ایستاده بودند، دریافتند در میانهمردان و زنانی که اسپیتور و 

شود و محو ها، در دل مه غرق میاسبان بر سنگفرشپوالدین ی هاسمکه به تدریج صدای کوبیده شدنِ 

شتابان محو و نابود گردد. وقتی صدای آواز جم کم کم به همراه این همهمه از راگا رخت بربست، مه نیز می

دنیای اند. جم و همراهانش به جایی فراسوی شد و اسپیتور و سربازانش دریافتند که در میدان تنها مانده

 بودند. پناه برده زادگاهشان 

 

 

به تدریج برطرف شد و جم و یارانش خود را در جنگلی سرسبز و پردرخت یافتند که بارانی تند مه 

بارید. هوا نیمه تاریک بود و معلوم نبود ابری سنگین نور خورشید را فرو پوشانده، یا در جهانی با در آن می

دست از نواختن تنبور برداشت و آن را با احتیاط در خورجین اسبش  اند. جمسو سر در آوردهخورشیدی کم

فشرد و با چشمانی خیره به اطراف نگریست. درختان از ی شمشیر اش را بر قبضهانگشتان منقبض نهاد. بعد
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کرد نمود. با این وجود هشدار مغان در گوشش صدا میشناخت و منظره چندان ناآشنا نمیانواعی بودند که می

 ی موازی از جانورانی خطرناک و موجوداتی مهیب انباشته باشند.هاجهانچه بسا گفتند ه میک

اسب سپید جم بعد از ورود به محیط جدید مکث کرد و در گام برداشتن تردید داشت. اسب سرش 

ی گشادهبه درون سوراخهای را باال گرفته بود و با دم زدنهایی تند هوای خنک جنگل را با بوهای ناآشنایش 

نمود و معلوم بود انتظارِ پیشتر رفته بود، همچنان گوش به زنگ می ممکید. پشوپان هم که چند گافرو می بینی

ی اطرافش را پایید و هیچ نشانی از موجودات خطرناک ورود به دنیایی نو را نداشته است. جم به دقت منظره

اش گرفت. پس پاشنهشد و انگار به محیط خو میم میو ناشناخته ندید. پشوپان را نگریست که به تدریج آرا

را بر شکم اسب فشرد و او را به حرکت وا داشت. اسب به راه افتاد و به دنبالش دیگران نیز پیش رفتند. جم 

مردمان خونیراس در دل جنگل به حرکت شنید که سیمرغ مغ سرنا را به صدا در آورد و به این ترتیب کاروان 

 در آمد.

هایی از آسمان که از ال به الی چتر درختان به نگذشته بود که باران به تدریج بند آمد و پارهساعتی 

از ابر پاکیزه گشت. آنگاه همه دریافتند که تاریکی جنگل ناشی از نزدیک بودنِ زمان غروب  آمد،چشم می

راگا به راه افتاده بودند و  شد. بامداد بود که ازخورشید بوده است، چون هوا همچنان تاریکتر و تاریکتر می

انتظار داشتند روزی کامل را پیش روی داشته باشند. اما در زمانی متفاوت سر در آورده بودند. جم آنقدر پیش 

ند و شب را همان جا بیتوته نآنجا ایستاد و فرمان داد که اردو بز .ی جنگل رسیدرفت تا به فضایی باز در میانه

کنند. دوازده هزار مرد و زنِ نیرومند و نژاده به جنب و جوش افتادند و در چشم به هم زدنی با برافراشتن 

ی جنگل پدید آوردند. هنوز خطرهای پنهان در این دنیای نو را چادرهایشان شهرکی کوچک در میانه

ها را افروخته نگه دارند ی به نوبت هیزم بشکنند و آتشقرار شد سراسر شب گروهشناختند. از این رو نمی

 و گروهی دیگر گرداگرد اردویشان نگهبانی بدهند.
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ها آن شبِ زودهنگام با سرعت طی شد، بی آن که خواب به چشم کسی برود. مردان و زنان پای آتش

این میان ذهن همه را به  ها درنشستند و در انتظار روشن شدن آسمان به گفتگو پرداختند. تردیدها و گمان

 کشید؟ آیا امکان داشت این جهانخود مشغول کرده بود. به راستی شبِ این دنیای ناشناخته چقدر طول می

شدند؟ در تاریکی باقی بماند؟ چه موجوداتی در این دنیا ساکن بودند؟ آیا مردمانی هم در آن یافت می هاسال

ایشان را به دنیایی بسیار نزدیک به جهانِ آشنای خودشان منتقل سی مغ کوشیده بودند سرودی را بیابند تا 

 اند.دانست تا چه اندازه در این کار کامیاب شدهکند. اما هیچ کس نمی

ی روز در زمانی که همه بینی داد. طلیعهاسی از شب جای خود را به خوشها بعد از گذر پاین گمانه

کشیدند، در افق خاوری نمایان شد و صبحی پرطراوت و زیبا جنگلِ سرسبز را در مشت انتظار صبح را می

شمار را از خواب  کمبانگ سرنا خفتگانِخود گرفت و مهی سبک و گریزپا را در میان درختان جاری ساخت. 

 ی حرکت شدند. بیدار کرد و در چشم به هم زدنی بار دیگر همه آماده

آن روز را تا شامگاه راه پیمودند، بی آن که به موجودی خطرناک یا مردمی بیگانه برخورد کنند. 

فوجی از سواران در چند نوبت از کاروان اصلی جدا شدند و برای جستجو در جنگل گشتی زدند. برخی از 

 .بازگشتندز میوه نزد دیگران های سرخ را یافتند و با انبانهایی پر ادرختانی با شاخسارهای خمیده از میوهآنها 

به این ترتیب وقتی برای شامگاه بار دیگر اردویشان را برپا کردند، خوراکی در اختیار داشتند. دومین شب را 

ی نگهبانانی هوشیار سپری کردند. اما با دیدن جانورانی آشنا و راه پیمودن در جنگل زیبا نیز زیر سایه

که از یک روز راه سپردن خسته بودند، به خوابی عمیق فرو  هاآریا. فته بودهایشان به تدریج از میان رنگرانی

 رفتند.

از داشتند در آن هنگام که راه سپردنِ پیروان جم در جنگل تا سه روز بعد نیز ادامه یافت. درست 

، جنگل شمردندمی پایانرا بیدرختان ی درهم بافتهی زنجیرهشدند و یافتن آدمیان در این دنیای نو ناامید می
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ی بعد از ورود به دشت بود که توانستند قلهپایان یافت و دشتی سرسبز و پهناور پیشارویشان جبهه گشود. 

ای از همگان برخاست. ی سربلند، زمزمهی باشکوه قلهبلند کوهی مخروطی را در افق ببینند. با دیدن منظره

 «استاد، آن کوه را ببین، دایتی است.»کرد و گفت: جم نیز با دیدن آن شادمان شد و رو به سیمرغ مغ 

در آن جاسازی شده بلورین هایی که عدسی هاییلولهسیمرغ مغ و یارانش گرد هم جمع شدند و با 

بود، با دقت کوه را نگریستند و دیر زمانی با هم مشورت کردند. آنان در نهایت به این نتیجه رسیدند که کوِه 

به دنیایی شبیه به جهان گمان داشتند که پیشارویشان دایتی نیست، اما به آن شباهتی چشمگیر دارد. از این رو 

 تر از زادگاهشان باشد.نمود که همه چیز در این دنیا کوچکتر و سادهاند. اما چنین میآشنای خویش وارد شده

این نگرانی عصرگاه همان روز  .کاروان جم یک روز دیگر را با سرعتی بیشتر در دشت پیش رفت

چراگاهی که  ندای کوچک رسیدبه دهکدهشان خالی از سکنه باشد نیز بر باد رفت. چون که دنیای نویافته

. مردمی که در آنجا اقامت داشتند، نژادی از آدمیانِ کوتاه قامت اش قرار داشتدر همسایگیپهناور سرسبز و 

هایی بزرگ از گوسفندانِ کوچک اندام را کردند و گلههایی خشتی زندگی میو سیاه چرده بودند که در کلبه

نگریستند. اما جانور جم می یچراندند. سوارکاری بلد نبودند و با شگفتی به اسبان قبیلهدر دشتهای اطراف می

بردند. دیگری شبیه به اسب داشتند که گوشی درازتر و قامتی کوتاهتر داشت و از آن برای بارکشی بهره می

دانستند، اما کوشیدند با دادن هدایی دوستی نواز بودند و هرچند زبان مردم راگا را نمیمردمی مهربان و مهمان

های دیبا به ایشان داد و کوشید در مقابل هدایایی از جنس جامه جم خویش را به نوآمدگان نشان دهند.

فهمیدند جم برای و وقتی  شناختندی همراهانش خریداری کند. اما آنان پول را نمیرا برای تغذیههایشان غله

و آریاها تنها را به وی پیشکش کنند. اما جم  ی خودهاخواستند تا رمهاست،  سیر کردن همراهانش در اندیشه

وقتی یازیدند. دانستند که تنها دیوها و اشموغان بدان دست میخوردند و گوشتخواری را گناهی میگیاه می

چون شمار همراهانش ی روستاییان را دید، از خیرِ خریداری غله هم گذشت. ی غلهسیلوهای ذخیره جم
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داد. شمار اهالی روستا به چند ی آنان تنها کفاف خوراک یکی دو روزشان را میذخیرهبسیار زیاد بود و کل 

 . آریا برایشان تازگی داردای بزرگ و پرشمار مانند قبیلهدیدنِ شد و معلوم بود که صد تن محدود می

جم و همراهانش آن شب را در نزدیکی روستای کوچک اردو زدند و خوِد جم و چند تن از 

بلندپایگان راگا دعوت کدخدای دهکده را پذیرفتند و شام و بستر را مهمان ایشان شدند. هرچند چون زبان 

میانشان برقرار نشد. بامداد سفره شدن فراتر از با هم خندیدن و همفهمیدند، ارتباط معناداری همدیگر را نمی

اهالی روستا فهمیده بودند،  هایاشارهفردا، مردمان راگا خیمه برچیدند و به راه خود ادامه دادند. تا جایی که از 

در دنیای زادگاهشان راگا همان جای با ی بلند وجود داشت و این کمابیش ی قلهشهری بزرگ در کوهپایه

 . برابر بود

شهری بزرگ و زیبا انداز چشمدو روز دیگر راه پیمود و در ظهرگاهِ دومین روز، آریا ی نوپای قبیله

هایی دروازه .ی کوهستان ساخته شده بوددر دامنهیشان قد افراشت. شهر شباهت دوری با راگا داشت و روبرو

. جم متوجه بود که یافتهای کوچکش تا شیب کوهستان ادامه میی خانهو دنباله بزرگ و چوبی داشت

ساکنان شهر نزدیک شدن جماعتی دوازده هزار نفره را تهدید کننده قلمداد خواهند کرد، و قصد احتماالً 

نداشت بیهوده بومیان ساکن این جهانِ ناشناخته را تحریک کند. نخستین برخوردش با روستاییان نشان داده 

نمایند، اما مهربان و تر میی خونیراس، که اگرچه بدویبود که ساکنان این دنیا هم مردمی هستند مانند اهال

 آرام هستند.

ای از ها، جم اردوی خویش را در بیرون از شهر کوهستانی برقرار کرد و خود با رستهبا این اندیشه

، در دو سوی ایشان غرق در آهن و پوالدسواران و انجمن سی مغ به سوی شهر پیش رفت. مهران و ماهان 

های بلند خود پرچم سپیدی آویخته بودند. همه امیدوار بودند که این رنگ در این آمدند و بر نیزهمیپیش 

 ی صلح و دوستی باشد، نه جنگ و دشمنی.دنیا نیز نشانه
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را هراسان ساخته مردم شهر شان از افق جنوب سر بر آوردن ناگهانیهمان طور که گمان برده بودند، 

بودند. جم گمارده ی برافراشته ها را بسته و بر فراز باروهای شهر سربازان خویش را با نیزهدروازه بومیان. بود

و یارانش بیش از اندازه به دروازه نزدیک نشدند به قدر یک اسپریس مانده به آن، ایستادند و منتظر ماندند. 

ز شهر خارج شدند و به مالقات ایشان ای از مردان اها اندکی باز شد و دستهدیر زمانی نگذشت که دروازه

هایی سوار بودند که با همان چهارپایانِ شناختند و بزرگانشان بر گردونهشتافتند. مردم این شهر هم اسب را نمی

شان برای دیدار مو بودند و تنها مردانشد. بر خالف اهالی روستا، مردمی سپید رو و سرخدرازگوش کشیده می

مده بودند. زره بر تن نداشتند و جم با یک نگاه دریافت که سپرهای بزرگ و قلمکاری با نوآمدگان بیرون آ

بیشتر اعضای گروهی که به سویشان پیش هایشان از جنس مفرغ است. شان مانند شمشیرها و سرنیزهشده

با درفش سپید های بسیار بلندی رفتند، نیزهکه پیشاپیش بقیه راه می یآمدند پیاده بودند و دو مرد تنومندمی

کردند. ده دوازده نفری در میانشان بر گردونه سوار بودند، اما درازگوشان با سرعتی اندک و همتای را حمل می

درفشی با نقش سرِ  .ترین ارابه نشسته بودبردند. مردی با ریش بلند سرخ در مجللها ایشان را پیش میپیاده

 .فروختجلوه میاش گوزن بر گردونه

اند و از دیدن شهر در چند قدمی جم و یارانش ایستادند. روشن بود که اسب ندیده نمایندگان

اند. جم و دوستانش که از زده شدهسوارکاران زورمند و به خصوص مهران و ماهانِ زرهپوش سخت شگفت

در برابر ساز  شانهایتجهیزات و جامه .فراز اسب با ایشان رویارو شده بودند، آشکارا بر ایشان برتری داشتند

ی راگا نمود. به ویژه حضور جمیک و چند تن از بانوان بلندپایهو برگ مردم خونیراس فقیرانه و ابتدایی می

دادند و چیزهایی در گروه جم برای شهرنشینان بسیار غریب جلوه کرده بود. چون ایشان را به هم نشان می

 گفتند.به هم می
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درود بر ساکنان »راستش را باال گرفت و آن را گشود و گفت: جم وقتی با ایشان رویارو شد، دست 

 «.ی آریاها، و نمایندهی راگا و شاه بزرگ خونیراسشهر کوهستانی. من جم هستم، شاهزاده

. بعد او هم دست راستش را باال رد و بدل کردگرانه مرد سرخ ریش با اطرافیانش نگاهی پرسش

مرد زبان غریب و سریعش بر زبان راند. جم هیچ از آنچه که گفت سر در نیاورد.  اگرفت و چیزی را ب

بعد هم به شهرِ کوهستانی اشاره کرد و « گوبارو»سردرگمی جم را دریافت و به خود اشاره کرد و گفت: 

 «بیکنی»گفت: 

درشتی را که های یاقوت جم رانش را بر پهلوی اسب فشرد و چند قدمی پیشتر رفت و یکی از دانه

بر کالهش دوخته شده بود را کند و آن را به سمت مرد دراز کرد. مرد سرخ ریش دستش را با تردید دراز 

ای کرد و یاقوت را گرفت. بعد آن را با شگفتی وارسی کرد و با هیجان آن را به یارانش نشان داد. همهمه

فتند. طاووس مغ از پشت سرِ جم به او گفت: برخاست و برای دقایقی همه با هم به زبان خودشان چیزهایی گ

 «شناسند و هدیه دادن یاقوت برایشان معنایی دارد...انگار یاقوت را می»

جم هم با این سخن موافق بود. چون مرد ریش قرمز مدتی با دوستانش با حرارت تمام رایزنی کرد. 

ار پیشنهادی را که در ستاندن یاقوت نهفته اش معلوم بود که انگیاقوت را دوباره به جم پس داد، از چهرهبعد 

اش آویخته بود، بود، رد کرده است. مرد بعد از این کار، سپرِ سنگین و پرنقش و نگارش را که کنار گردونه

برداشت و آن را به سمت جم باال گرفت. بعد هم تبرزینی سنگین را برداشت و آن را در دست گرفت و 

افزار خود بردند و د. حالتش دوستانه نبود و مهران و ماهان دست به زینسرودی آهنگین و پرطنین را خوان

 . ای ایشان را آرام ساختردند. جم با اشارهشان فشپوشهای چرمشان را در مشتی گرزهای درشتدسته

شمشیر بلند و سنگینش را از نیام کشید و آن را در برابر مرد گرفت. معلوم بود که مردم شهر  جم

تعجب کردند. جم بر بلندایش ی شمشیر و باریکی تیغهدیدن شناختند. چون از آهن و پوالد را درست نمی
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دو دست بگیرد. مرد تبرزین را از دست فرو نهاد و دستی  باسپر را  گوباروزین اسب خم شد و اشاره کرد تا 

آسا با شمشیرش به ریش بلند با شکوهش کشید و چنین کرد. جم ناگهان به جنبش در آمد و با حرکتی برق

ی تاب خورده در دستان ی سپر کوفت. پوالد آبدیده مفرغِ سنگین را از هم درید و سپرِ زیبا در دو پارهبر میانه

رد سرخ ریش باقی ماند. جم شمشیرش را غالف کرد و سپر خود را به دست گرفت و اشاره کرد تا متحیرِ م

نمود و هم کمی ترسیده بود، مرد با تبرزینش بر آن بکوبد. مرد که هم از دو نیم شدن سپرش خشمگین می

ی نرم غلبه کرد و تیغه ای آن را بر سپر کوفت. بار دیگر پوالد سخت بر مفرغِتبرزینش را باال برد و با نعره

 تبرزین زیر این فشار شکست.

در نهایت شروع کردند به حرف زدن. همه با هم ناگهان ای از گروه شهرنشینان برخاست و همهمه

سکوت کردند. مرد دقایقی با حرارت و تندی حرف زد و در ضمن مرتب به گوبارو همه با غریو خشمگین 

کند. بعد هم حرکتی کرد و معلوم بود دارد به ساز و برگ پوالدین یاران جم اشاره میماهان و مهران اشاره می

ش اش پیاده شد و پیش رفت و در برابر جمِ سوار بر اسب کرنش کرد و کف دستغیرمنتظره کرد و از گردونه

ای درنگ کرد. بعد بار دیگر یاقوت را در دست مرد نهاد. مرد سرخ ریش را به سوی او گرفت. جم لحظه

های سپرد، به سوی دروازهیاقوت را در مشت فشرد و افسار اسب جم را گرفت و همان طور که پیاده راه می

 چوبین شهر پیش رفت. 

جمیک اسبش را هی کرد و کنار شوهرش قرار گرفت و مهران و ماهان نیز پیش رفتند و در دو سوی 

ریش در آمیختند و پشت سر ایشان جای ی همراهان جم با همراهان مرد سرخایشان حرکت کردند. بقیه

از اردویشان  ستونی از اهالی خونیراس نیزگرفتند. سیمرغ مغ در این میان سرنایش را به صدا در آورد و 

دانست چه رخ داده. اما چنین خارج شدند و به دنبال ایشان حرکت کردند. هنوز هیچ کس به طور قطعی نمی

. وقتی گروه به نزدیک دروازه را پذیرفته باشدجم فرمانبری از نمود که انگار فرمانروای شهر کوهستانی می
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واردان استقبال کردند، این حدس به یقین تبدیل از تازهکنان ها را گشودند و هلهلهرسیدند و نگهبانان دروازه

 شد.

 

ش بودند در شهری کوهستانی در پای کوهی بلند اقامت گزیدند. انجم و همراهبه این شکل بود که 

افزاهایشان ابتدایی و ناکارآمد بود. داشتند. اما جنگ آریاهامردم بومی دلیر و جنگاور بودند، و شماری بیش از 

های جم برخی از آیینایشان با یاران جم در آمیختند و فن سوارکاری و ذوب آهن را از ایشان آموختند. 

دانست، منسوخ کرد و مراسمی دیگر را به جایش معرفی کرد که بر شادخواری و ایشان را که وحشیانه می

ترِ سی مغ استوار شده بود. کاهنان و خردمندان بومی که از دانش و فرهنگ پیشرفتهبی پایکوخوانی و نغمه

ی به خدمت ایشان شتافتند و شروع کردند به یادگیری فنون و انزده شده بودند، همچون شاگردشگفت

نامیدند، اما بعد از ورود و شهرِ پای آن را بیکنی میآن کوه مردم بومی مهارتهایی که مغان ابداع کرده بودند. 

 جم و یارانش نام آن را به راگا تغییر دادند. 

های ذوب آهن جم برای سه سال همچون شاهی بلندپایه در آن شهر حکومت کرد. به فرمانش کوره 

و متحدانی ی دلیر بر ساختند و مردم راگای نو را به زره و شمشیر آهنین مسلح کرد. این مردم که سردار

یافته بودند و به سالحی تازه و فن سوارکاری پی برده بودند، به تدریج قلمروهای همسایه را فتح نیرومند 

ی شهر ارگی بزرگ و باشکوه ساخت کردند و به این ترتیب پادشاهی نیرومندی را بنیان نهادند. جم در میانه

آموختند، آنجا واردان را میرا در آن جای داد. مردم بومی بیکنی که به تدریج زبان تازهی آریا اعضای قبیلهو 

در جهانی ناشناخته حکم راند پایتختی نامیدند. جم برای سه سال با درایت و قدرت تمام در را ورجمکرد می

داشت. ی نبرد نگه میهای سخت رزمی آمادهو در سراسر این دوران هزاران زن و مردِ همراهش را با تمرین
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و در انتظار روزی بودند که کردند، های اهالی راگای نو با مردم همسایه دخالت نمیایشان هرگز در درگیری

 .صادر کنندرا زادگاهشان به دنیای  بازگشتی سی مغ اجازه

غریبی داشتند در این مدت، مغان نیز از اهالی بیکنی چیزهایی آموختند. کاهنان این شهر مراسم دینی 

گفتند در شدند و میدادند و به خلسه اندر میآن را فرو می کردند و دودِکه در آن برگهای گیاهی را دود می

هایی شان قربانیپردازند. رسمِ دیگری که داشتند، آن بود که به خدایاناین حالت با خدایان به گفتگو می

پاشیدند و معتقد گیاه را و خونِ جانورِ قربانی را بر آتش می یکردند. آنها شیرهجانوری و گیاهی را اهدا می

کند. سیمرغ مغ بعد از برخورد با خیزد، خدایان را تغذیه میبودند بخاری که از این پیشکش به آسمان بر می

ی کاهنان بومی پذیرفته شود و راه و روش این آیینها به هیجان آمد و وقتی بسیار را صرف کرد تا در حلقه

نمود، گزاردن ایشان را فرا بگیرد. این پشتکار او در یادگیری مراسمی دینی که آشکارا بدوی و ابتدایی میربانیق

آن که توضیحی در این مورد بدهد، تنها اشاره های دیگر شده بود. اما سیمرغ مغ بیی شگفتی جم و مغمایه

 ته باشد.کرد که شاید در این مراسم راهی برای شکست دادن دیوان نهف

سی مغ در ماههای نخست ورودشان به این دنیای ناشناخته سخت سرگرم رصد اختران و تشخیص 

در نخستین روز صورتهای فلکی بودند. تالش ایشان بعد از چند ماه به بار نشست و سیمرغ مغ با سرافرازی 

ن مدت بومیان ساکن دنیای نو ی ستارگان آسمان را به مردم نشان داد. در ایمراسمی برگزار کرد و نقشهبهار 

آموخته بودند و همراهان جم نیز کم کم با زبان و رسوم این مردم آشنا شده بودند. به تدریج زبان مردم راگا را 

 ی بلند و غرایی که سیمرغ مغ برای مردم ایراد کرد، کمابیش برای همه فهمیدنی بود. از این رو خطابه

ی آریاها و بومیان راگای نو بر جایگاهی برافراشته فراز جمعیتِ آمیختهسیمرغ مغ در برابر انبوهی از 

دستاورد مغان را برای اهالی راگای نو شرح داد و توضیح داد  رفت و سخن خویش را با مردمان آغاز کرد. او

 اندهایی از ستارگان ثابت را با هم مرتبط ساخته و همچون صورتی فلکی در نظرش گرفتهکه چگونه خوشه
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گانه را شرح داد و تا بتوانند ماههای سال را با آن رمزگذاری کنند. او نماد و معنای این صورتهای دوازده

تر ها را آسانداستانی را که بر مبنای زندگی مهر برساخته بود برایشان تعریف کرد، تا به یاد سپردن این نشانه

 ساخته باشد. 

همچنان مقام شاه راگای نو را حفظ کرده بود، از این دستاورد در میان ساکنان بومی شهر، گوبارو که 

های مغان گاهشماری خورشیدیِ حاکم بر چرخش فصول آشکار . چرا که بر اساس محاسبهبسیار خرسند شد

بعد از این داشت و  شده بود. پس از سیمرغ مغ او بر پای ایستاد و با بومیان سخن گفت و اعالم کرد که

 بر اساس این گاهشماری سامان خواهد یافت. برداشت کشاورزان 

اند، نیروی اختران خوانده مغان برو خبر داد که طبق آنچه آریا سخن گفت طاووس مغ با مردم آنگاه 

رو به کاستی خواهد گذاشت و به این ترتیب جم و همراهانش خواهند هزار روز ملکوس در خونیراس بعد از 

توانست بعد از این مدت بار دیگر به دنیای خویش بازگردند و زادگاهشان را از بند دیوان آزاد سازند. این 

 همراه شد و صدای کوس و کرنا از گوشه و کنار به هوا برخاست. آریاها خبر با هلهله و شادمانی 

بعد از آن که طاووس مغ بر جای خود نشست، جم برخاست و دستانش را بلند کرد و مردم را به 

سکوت فرا خواند. سر و صدای شادمانی جنگاوران خونیراس در چشم به هم زدنی فروکش کرد و همه 

زان را گوشها را تیز کردند تا ببینند جم چه خواهد گفت. جم اعالم کرد که هفتمین روز از نخستین ماه خ

های نظامی خود را با شدت تمام پی بگیرند. برای بازگشت در نظر گرفته، و از مردم خواست تا تمرین

همچنین گفت که قصد دارد مهر و هوم و زروان را همچون ایزدانی بلندمرتبه به مردم راگای نو معرفی کند 

 و آیینی را برای بزرگداشت ایشان بنیان نهد. 

ه از ورود ایشان به این دنیا گذشته بود، انبوهی از مردم بومی در بزرگداشت در همین مدت کوتاهی ک

آوردند. جم چند بار در مراسم گوناگون کردند و او را یکی از خدایان خویش به حساب میروی میجم زیاده
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 ا نبودندکرده بود که مردی است همچون دیگران، و حتا اهوراهایی که پدرش از میان ایشان بود نیز خد تأکید

. با این وجود کم کم خبردار شده بود که آمدندتر از آدمیان به شمار میو تنها نژادی نیرومندتر و پاینده

هایی برای بزرگداشت او در گوشه و کنار پدید آمده و چون نگران بود که مراسم قربانی خونینِ مرسوم آیین

تصمیم گرفت سه تن از اهوراهای نامدار را به این مردم در این دنیای ناشناخته بار دیگر به اسم او احیا شود، 

های نو به ایشان عرضه دارد. جم گفت که نماید، در قالب این کیشمعرفی کند و آنچه را که سودمند می

هفتمین روز از هفتمین ماه سال را به افتخار مهر نامگذاری کرده و از آن به بعد هرسال در این روز مراسمی 

وی برگزار خواهد کرد، تا آن که سومین سال فرا برسد و لشکریان خونیراس بعد از این مراسم با شکوه برای 

 به جهان زادگاه خویش بازگردند.

گیر گذشت و زمان بازگشت به آوردگاهِ دیوان مانند توسنی بادپا به سوی سه سال با شتابی نفس

ر ساخت. این چنین بود که در هفتمین های ضرورتش هوشیاضربهکوچندگان تاخت و ایشان را در زیر سم

مراسم جشن شبانگاه، . آماده شدندبه خونیراس برای بازگشت یارانش و روز از هفتمین ماهِ سومین سال، جم 

حضور گوبارو و تمام ساکنان راگای نو که در آن  مهر و هوم و زروان برگزار شد برای بزرگداشتباشکوهی 

مردمان بومی به همراه کوچندگان خونیراس تا پاسی از شب ساز نواختند و آواز خواندند و رقصیدند. داشتند. 

 آنگاه ساعتی آسودند. 

شد، جم و یارانش زره و برگستوان بر خود و سحرگاه فردا، در آن هنگام که هفتمین روز آغاز می

آماده شدند. چند هزار تن از کوچندگان  اسبانشان در پوشیدند و سراپا مسلح برای بازگشت به دنیای خویش

که با اهالی بیکنی در آمیخته بودند و زیستن در این دنیای نو را خوش داشتند، نظر جم را جلب کردند و قرار 

ی هااسب، سوار بر رسیدمیده هزار مرد و زنِ جنگاور شان به شد در همین دنیا ساکن شوند. بقیه، که شمار

با قدی خدنگ  شهر گرد آمدند. پیشاپیش ایشان، جم و جمیکرویاروی شان در دشتِ اندام و زرهپوشدرشت
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فامِ صبح، تنبور های ارغوانی بلندشان را به بازی گرفته بود و در نور آبی. بادِ بامدادی شنلبر زین نشسته بودند

 .درخشیدمیهمچون گوهری الجوردینی که در دستان جم بود، 

ای را برگزار کردند که هم برای خودشان و هم برای کاهنان با راهنمایی سیمرغ مغ مراسم قربانی انمغ

هایی سبز از گیاهانی کوهستانی نمود. دو گروه از قربانگران گاوهایی فربه و ترکهبومی شهر ناآشنا و غریب می

ز ارتشتاران گاوها را قربانی کردند و را در برابر آتش بزرگی نگه داشتند. بعد مهران و ماهان به نمایندگی ا

شان را در جامی ریختند و آن را به آتش پیشکش کردند. دو تن از رهبران کشاورزان نیز برگهای سبز را خون

اش را با آب شستند و آن را به همین ترتیب در جامی گرد آوردند و بر آتش پاشیدند. مردم کوبیدند و شیره

صدا سرودی را در ستایش مهر خواندند، و جم، در این میان، پنجه بر تنبور بومی بیکنی و همراهان جم یک

 ای بزرگ قد برافراشت...بار دیگر مه برخاست و از دل مه دروازهکشید و نواختن آهنگی خوش را ساز کرد. 
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 خونیراسسرود نهم: انتقام 

 

انداز دشتی پهناور و برهوت در برابرشان دامن گسترد. آسمانِ ابری، وقتی مه از میان رفت، چشم

چنان وزید، ی دشت می. باد سردی که بر سطح یخزدهشامگاهگرگ و میش بود و معلوم نبود سحرگاه است یا 

های نیرومندش را بر خاکِ خشکیده سوزی داشت که اشک به چشم جنگاوران نشاند. سگ چهار چشم پنجه

  .سر دادای و منجمد کشید و زوزه

شد. به پشت سر نگریست و نگریست. هیچ اثری از مردمان و آبادی دیده نمی هادوردستجم با شگفتی به 

نمودند. جمیک از سرمای نگرند. حتا سی مغ نیز اندیشناک میدید یارانش نیز با همین سردرگمی به اطراف می

 هوا لرزید و کاله شنلش را بر سر کشید.

تواند خونیراس باشد. اشید. اینجا نمیگمان کنم اشتباه کرده ب»جم به سیمرغ مغ نگریست و گفت:  

 «باید به جهان دیگری گام نهاده باشیم...

کوشید در ست، چینهای گرداگرد چشمانش عمیقتر شد و انگار مییسیمرغ مغ با دقت به آسمان نگر 

. در نهایت رو به جم کرد و گفت: از اختران بیابدای نشانهو آسمان روشن روزانه ی ابرهای سنگین پشت پرده
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ایم. این دنیا زادگاه ماست که به این روز افتاده نه، ای جم بزرگ، اشتباهی در کار نیست. ما درست آمده»

 «است.

اند؟ هنوز یخبندان و سرما بر جهان حاکم است و به نظر یعنی دیوها تمام مردمان را کشته»جم گفت:  

 «اید؟فتاده باشد. اطمینان دارید که زمان درستی را برای بازگشت برگزیدهرسد ملکوس از توش و توان انمی

گویند که دوران اقتدارش گر است. اما اختران میآری، هنوز ملکوس بر زمین چیره»طاووس مغ گفت:  

 «سپری شده و به زودی ناتوان خواهد شد.

شان اند. هرچه دیرتر به یاریماندهشک گروهی از مردمان در گوشه و کنار باقی بی»جمیک گفت:  

 «بشتابیم، گزند بیشتری از دیوان خواهند دید.

کیفری نیست آجین همان خونیراس آباد و سرسبزمان باشد، اگر به راستی این برهوت یخ»جم گفت:  

گ کسی باقی بر را رها کنید تا اگر از ساکنان شهرهای بزر. کبوتران نامهبستانددیوان که بتواند دادمان را از 

مانده، از بازگشتمان خبردار شود. بیایید برویم تا با ایشان رویارو شویم و سرزمین خویش را از ایشان 

 «بستانیم...

ای از جم با گفتن این حرف اسبش را هی کرد و پیش تاخت و ده هزار تنی که همراهش بودند نیز با هلهله

را که در زیرکی و هوشمندی یگانه بودند و سه سال  یبرامهاو پیروی کردند. مهران و ماهان کبوتران سپید ن

با پیش از شهرهای سراسر خونیراس گرفته شده بودند، از قفس بیرون آوردند و رهایشان کردند. کبوترها 

بر های مختلف به پرواز در آمدند و در جهت در باد سرد و گزندهپیامی بسته به پاهایشان، بال گشودند و 

  .آسمان گم شدند ی غمگینپهنه

شد جم و گروه بزرگش دیر زمانی در دشت پیشروی کردند. همچنان اثری از آبادی و شهر دیده نمی

کرد خاکی آشفته و مرده بود و یخی که مانند طلسم مومیاگران سراپای زمین را در خود فرو و تا چشم کار می
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و نه به زادگاهشان بازگشته بودند، دم سپیدهبه هنگام پوشانده بود. به تدریج هوا روشنتر شد و معلوم شد که 

جم ایستاد و مهران و ماهان در سرناها دمیدند و قرار شد برای خوردن چاشت دمی . حوالی ظهرگاه غروب

ی زین نداشتند و بیشتر لشکریان خونیراس بیاسایند. اما زنان و مردان جنگاور رغبتی به فرود آمدن از خانه

اش خوردند و از گام نهادن بر زمینی که داغ ملکوس بر پیشانینان و پنیری همچنان نشسته بر پشت اسب 

 نقش بسته بود، پرهیز داشتند. 
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تنبور را از دست نهادم و از جای خویش برخاستم تا خستگی پاهایم را گرفته باشم. به حاضران که 

اما بشنوید از تهمورثِ دلیر که در ی هیزم سوزان گرد آمده بودند، گفتم: زیر آسمان پرستاره دورادور هیمه

 راند. غیاب جم فرمانبر دیوان شده بود و به نمایندگی از ایشان بر خونیراس فرمان می

 که رایش ز کردار بد دور بود  مر او را یکی پاک دستور بود

 نزد جز به نیکی به هر جای گام خنیده به هر جای شهرسپ نام

 پیش جهاندار برپای شببه  همه روزه بسته ز خوردن دو لب

 نماز شب و روزه آیین اوست چنان بر دل هر کسی بود دوست

 د جان بدخواه رابسته بُ درِ  د اختر شاه رامایه بُ سرِ

 

هایی که در دوران غیابشان در جهان رخ نموده بود هیچ خبری نداشتند. جم و یارانش از دگرگونیاما 

ی یکنواخت عصرگاه آن روز بود که در منظرهنگرانی پیش رفتند. ای از کنجکاوی و دلپس با آمیخته

پیش سپاهیانش اش در پیشاپیشارویشان جنبشی به چشم خورد. جم که به همراه سی مغ و سرداران برگزیده

د جنگاورانی که در سوی دیگر گروه بودند بانگ برداشتند عاندکی ب .سپرد، در افق خاوری حرکتی دیدراه می

اند. لشکریان خونیراس ایستادند و اندکی بعد دریافتند که این جنبش به دو که از جانب باختر نیز چیزی دیده

شود. هریک از ده پانزده سوار تشکیل شده بود و درفشی سیاه را بر ی کوچک از سواران مربوط میهدست

 داران پیش آیند.درفشکردند. جم در انتظار ماند تا ای بلند پیشاپیش خود حمل مینیزه

همزمان به جم رسیدند. خاک چندان منجمد بود که از تاخت اسبان بر آن  تقریباًی سوار دو دسته

. وقتی سواران ساختمیبه رویایی غیرواقعی شبیه را خاست و همین پیشروی سواران گرد و غباری بر نمی

 «ای جنگاوران خونیراس، بنگرید، این درفش برادرانم است...»نزدیک شدند، جم لب به خنده گشود و گفت: 
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های سواران از جانب خاور و باختر به جم رسیدند و همه با حیرت دریافتند که خودِ تهمورث و اسپیتور دسته

سبز در دست تهمورث بود و اسپیتور درفش  یسواران خاورسرخ شان را بر عهده دارند. درفش رهبری

ری را با رنگ سیاه در اما در کنار هردو، سواری بود که درفش بزرگتسواران باختری را در دست داشت. 

نیز  فروخت. نوآمدگانان ویونگان فخر میدهای فرزنی آن نقش نحس انگره بر پرچمدست داشت و در میانه

را پوشانده بودند، در شگفت دشتِ سپید سراسر از دیدن انبوه سلحشورانِ جم که با زین و یراق درخشان 

 دند. ش

اشکالی در کار وجود دارد. تهمورث و اسپیتور بر خالف وقتی برادران به هم رسیدند، جم دریافت که 

تاخت در کنار اسپیتور مرداس اسب می او، شادمان و خندان نبودند و اخمی بر ابرو و چینی بر پیشانی داشتند.

جم بانگ برداشت و به ایشان خوشامد گفت: داشت. همراه خویش و تهمورث نیز شهراسپِ تارک دنیا را 

خبر بودم. بازو و ای اسپیتورِ سپیدسینه، شادمانم از دیدارتان. دیرزمانی است که از شما بیسیاهای تهمورث »

 «اید...اید و زندهام از این که آسیبی ندیدهدانید چقدر آسوده شدهنمی

اش تهمورث اسب خود را در چند قدمی جم ایستاند و حرکتی برای پیشتر رفتن و در آغوش کشیدن

ی دیو بود. با همان حال گرفته ی انگرهشد که جای بوسهای دیده میاش داغِ پینهبر پیشانینداد. از خود نشان 

درود بر جمِ سپیدبازوی نیرومند، برادر ارجمندم. انتظار »دارش را بر زمین فرو کوفت و گفت: ی پرچمنیزه

به چنگ آوردند، با چند تنی از نزدیکان بر را در بام قصرم ت را نداشتم و به محض این که کبوتر نامهابازگشت

 «به دیدارت شتافتم.

بر جمِ دلیر،  درود»اسپیتور نیز چنین کرد و نیزه و درفش خویش را بر زمین ایستاند و گفت: 

ات درنگ را جایز ندیدم و به ی ویونگان و برادر مهترم. من نیز به محض آگاه شدن از آمدنزادهنخست

 «ای...خونیراس خوش آمدهپیشوازت آمدم. به 
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شد که شان دیده میرسمی ای در گفتارهرچند گفتارهای برادران خوشایند و مودبانه بود، اما سردی

برادران، برایم بگویید چه شده است؟ آیا این »جم گفت: در گوش جم سخت سوزنده و ناخوشایند بود. 

 «اند؟چه بر سر مردمان آوردهماست؟ دیوان  برهوت به راستی همان خونیراس زیبای قدیمی

ات رفتی و جان به در بردی. روزگاری سخت بر ما برادر، تو با یاران»اسپیتور آهی کشید و گفت: 

رفته است و دل و دماغی نیست که شرح واقعه را مو به مو باز گوییم. در این حد بدان که دیوان بر سراسر 

داد را نابود کردند. ز دلیری و مقاومت از خود نشان میخونیراس چیره شدند و هرکس که کوچکترین نشانی ا

خونیراس سرسبز و زمردین را به کویری خاکستری بدل هایی زمستانی بدل کردند و کشتزارها را به بیابان

ها که کمرشان و چه جنگل ندساختند. بسا درخت دیرینه و مقدس که در این میان به فرمان دیوان از پا افتاد

 «زیر فشار آز دیوها شکست.

 «از گوکرن خبری دارید؟ آن نیز آسیبی دیده است؟»سیمرغ مغ با نگرانی پرسید: 

دانستند گوکرنِ ورجاوند زیر حمایت نه، دیوان به حریم اهوراها تجاوز نکردند و می»تهمورث گفت: 

 «نکردند. یدرازدستهومِ خردمند قرار دارد. پس به آن 

تازیم و جز اند؟ روزی است که اسب میاند؟ روستاها و شهرها کجا رفتهمردمان چه شده»جم گفت: 

 «ایم.برهوت مرده هیچ ندیده

بر مردان و زنان  . هرکس کهافتادندبسیاری کشته شدند و بسیاری دیگر به بردگی »اسپیتور گفت: 

تر ی دیو شدند و سرنوشتی مهیبی انگره. شماری بسیار از مردمان طعمهرسید سوزاند، به قتلدل میبیگناه 

 «گذرد که هر روز آن برایمان چون سی سال گذشته است.اکنون سی سال آزگار می شان شد.نصیباز مرگ 

 «سی سال؟ اما ما تنها سه سال در ورجمکرد درنگ کردیم.»جم گفت: 
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هایی متفاوت دارد. هیچ دور نیست که سه زمان در دنیاهای گوناگون ضرباهنگ»سیمرغ مغ گفت: 

 «تجربه کردیم، با سی سالِ سخت در زادگاه خودمان برابر بوده باشد.ورجمکرد سالِ شتابانی که ما در 

او اش چین و چروکهای چهرهلب به سخن گشود. شهراسپ هم که تا این هنگام سکوت کرده بود، 

مان را آری، به راستی سی سال سخت بر ما گذشته که همه»گفت:  .دادتر از پیش نشان میرا بسیار سالخورده

شود و اهوراها فرتوت و ناتوان کرده است. کار به جایی رسیده که خوراک و پوشاک برای مردمان یافت نمی

های گوناگون باعث د و گرسنگی و بیماریمیرناند. زن و مرد کرور کرور مییکسره ما را به حال خود نهاده

 «شده بسیاری به اشموغان شبیه شوند.

اید در شهرهای بزرگ در برابر دیوان مقاومت شک توانستهاما شما که سالم هستید. بی»جم گفت: 

اند که نیروی دیده هاآسمانیافتید. خاطرتان آسوده باشد. سی مغ در بر مرا نمیکنید، وگرنه کبوترهای نامه

ام تا زادگاهمان را از دیوان بازپس ملکوس و دیوان رو به کاستی است و من با انبوهی از جنگاوران آمده

 «بگیرم.

 «بری.تر از آن است که گمان میکن برادر، ماجرا پیچیده لختی درنگ»تهمورث با لحنی تلخ گفت: 

ی دیو اش در برابر انگرهبود به سستی نشان دادن جم بعد از دیدن برادر همزادش چند بار قصد کرده

در چند »گفت: لحن وی کار خود را کرد و سردی د و هربار جلوی خود را گرفته بود. اما این بار ناشاره ک

ام. تهمورثِ گرامی، خرسندم از این که ها بسیار اندیشیدهی این پیچیدگیسالی که از هم دور بودیم، درباره

 «یابم که چرا همراه وای از اردوی دیوان خارج نشدی؟بینم. اما هنوز در نمیسالم میتو را زنده و 

اگر مانند تو از برابرشان گریخته بودم امروز این چند »شد و گفت:  تهمورث با شنیدن این کنایه دژم

شان کردم تا قانع اند، نابود شده بودند. من ماندم و با دیوان گفتگو کردم وتنی هم که در شهرها باقی مانده

 «خونیراس را یکسره ویران نسازند.
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شان شوم و نماید. به من نیز پیشنهاد کرده بودند که سرسپردهاین گفتار به گوشم آشنا می»جم گفت: 

 «ی مردمان دست بردارند.در مقابل از نابود کردن همه

که من ماندم و تن به  تو نپذیرفتی و جان خویش را برداشتی و گریختی. در حالی»تهمورث گفت: 

ننگِ صلح و سرسپردگی دادم و در مقابل شهرهای سربلندِ خونیراس را از گزند دیوان حفظ کردم. امروز 

 «رانیم.شهرهای بزرگ همچنان پا برجا و استوار است و من و اسپیتور همانند سابق بر خونیراس فرمان می

مان خالی کردیم، جای تو و شهسوارانت در میانمیدر آن هنگام که با دیوان ستیزه »اسپیتور گفت: 

ای در برابرش پایداری کردم. سراسر حصار و باروی راگا زیر من در برابر ملکوس ایستادم و هفته مانده بود.

نفرین دمِ سردش به موجی از یخِ لغزان تبدیل شده بود و مردمان فوج فوج از سرما و گزند تیرهای کمانگیرانش 

رسید و صلح میان دیوان و آدمیان را اعالم ی دیو سر نمیفتادند. اگر تهمورث سر بزنگاه با انگرهابه خاک می

 «دیدی...کرد، امروز در خونیراس نشانی از آبادانی و فرهنگ نمینمی

مگر من نبودم که  کنید؟شرم ندارید که مرا بابت خطاهای خویش سرزنش می»جم برآّشفت و گفت: 

ای اسپیتور، از یاد های دنیاهای موازی را بر مردمان گشودم؟ کلید الجورد را یافتم و مگر من نبودم که دروازه

دانی که وای چون ای که تو را برانگیختم که همراهم به پناهگاهی امن بگریزی؟ و ای تهمورث، مگر نمیبرده

به یارانم بنگر، سه سال گذشته را در ورجمکرد  خودداری کرد؟ اتای در تو دید از رهاندنتردیدی و سستی

توانستید ی درآویختن با دیوان هستند. شمایان نیز میآورتر و چاالکتر از پیش آمادهاند و رزمبه آسودگی زیسته

 «با ما باشید...

ی مردم تودهرهاند؟ ها را از تازش دیوان میآنگاه چه کسی سالخوردگان و ناتوان»اسپیتور گفت: 

دانند یارای همراهی با تو را شان بر کمان استوار نیست و تبرزین در مشت فشردن نمیفرودستی که انگشت
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مان را در برابر دشمن ما بودیم که ماندیم و مردم پناه رهایشان کنیم؟نداشتند. انتظار داشتی در برابر دیوان بی

 «دادیم.خونیراس را نجات حفاظت کردیم. ما بودیم که 

این است »جم دست خود را بر افراشت و با انگشت گرداگرد دشت را نشان برادرانش داد و گفت: 

های فربه و زنان و مردان سرودخوانی که زمانی اید؟ کجا رفتند روستاهای آباد و گلهخونیراسی که نجات داده

دانم که آن مردمان د نمیستودند؟ بعیرقصیدند و اهورایان را همچون دوستانی میبر این خاک می

 «ی پلیدشان شده باشند.ی دیوان و مطیع ارادهاند نیز مانند شما بندهشماری که جان به در بردهانگشت

ای لحظهفروغ به دشت یخزده نگریستند و سر به زیر افکندند. اسپیتور و تهمورث با چشمانی بی

که در خرد و  ای فرزندان نامدارِ ویونگان»شکست: سکوت برقرار شد و این بار سیمرغ مغ بود که آن را 

میان سه مغی که بردباری و شکیبایی مغان را از دست فرو نگذارید، مبادا ، ایدی مغان پیوستهدانش به جرگه

تان داوری کنند. بگذارید تا مانند همیشه سی مغ در میانرهبران راستین راگا هستند اختالفی بروز کند. 

حفظ مردمان زیر فشار ستم دیوان ارزشمند و ستودنی است. در و درایت تهمورث برای ایستادگی اسپیتور 

ترینِ مردمان را از رویارویی با مرگی حتمی بازداشت و ارج و ارزشِ خرد جم نیز تردیدی نیست که گزیده

وه پروردشان و راه بازگشت ایشان را برای شکست دادن دیوان بازگشود. امروز وقتِ آن در ورجمکردِ باشک

مردان و زنان آریا امروز به ی کشمکش قرار دهید. ی واگرای پیشین خویش را دستمایههاراهنیست که 

مان به دشمن مشترکاند تا با دیوان در آویزند. اند و آمادهبدل شدهشهسواران و کمانگیران و شمشیرزنانی دلیر 

 «ی این اختالفهای میان خودتان را به وقتی دیگر وا گذارید.بنگرید و بحث درباره

عهدی را خواهم. برادران، بیایید خنی خردمندانه است. من بابت آنچه گفتم پوزش میس» جم گفت:

اند که این در آسمان دیده که در برابر مهر بستیم به یاد آوریم و مانند گذشته پشتیبان یکدیگر باشیم. سی مغ

 «بار پیروزی از آن ما خواهد بود.



168 

 

مان شاید این بار که گردش اختران با خواست ما سازگار است، اهوراها نیز به یاری»سیمرغ مغ گفت: 

 «بیایند و با دیوان بجنگند.

شان نداریم. اهوراها در آن روزگاری که کنم چنین کنند، و نیازی هم به یاریفکر نمی»جم گفت: 

 «روا نیست.شان به بازی گرفتنبارید ما را تنها گذاشتند و امروز دیگر نکبت و بدبختی از زمین و زمان می

گفتند چون ویونگانِ میمن هم گمان ندارم از سوی آنان کمکی برسد. زمانی »اسپیتور به تلخی گفت: 

 هاسال ی خویش راه خواهند داد. اما طی اینخردمند از نسل اهوراها بوده، من و تهمورث را نیز به جرگه

ی خودم نزدشان پناهنده بارها و بارها کوشیدم تا راهی بیابم و به قلمروشان وارد شوم تا دست کم خانواده

دادند و نه استقبالی از خویشاوند خویش کردند. اهوراها ما آدمیان  هایم پاسخیشوند. اما دریغا که نه به پیام

 «شمارند و از این نظر تفاوتی با دیوها ندارند.را خوار و پست می

شان به آسودگی و صلح سرزنش نکنید. وقتی فرزندان اهوراها را بابت گرایش»سیمرغ مغ گفت: 

 «.بدهنداهی و دوستی اهوراها را از دست پیمان شوند، طبیعی است که همرویونگان با دیوها هم

تر از خویشتن اما حقیقتی در سخن برادرم هست. این که اهوراها آدمیان را پست»جم گفت: 

در جهانی دیگر زیستیم که فقط خانه و  هاسال دانم. خوب به یاد دارید که ماشمارند را من نیز ناروا میمی

گویند نظم آشیان آدمیان بود. نه دیوی در آنجا بود و نه اشموغی، و از اهوراها هم خبری نبود. این که می

اند تا از احترام ایست که خودِ اهوراها برساختهگیتی به مدیریت و تدبیر اهوراها وابسته است، به نظرم افسانه

بر خاکش نقش نبسته، ناساز اهورایی ردار شوند. مگر طبیعتِ دنیای ورجمکرد که ردپای و ارجِ مردمان برخو

 «اندام بود؟و بی
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برانگیز است و شایسته نیست در این شرایط به آن بپردازیم. آنچه بحثاین سخنی »سیمرغ مغ گفت: 

شان پیشارویمان نباید به یاریکه قطعی است، نیکوکاری و توانمندی چشمگیر اهوراهاست، و این که در نبرد 

 «دلگرم باشیم.

آری، باقی حرفها را باید به آینده وا نهاد. ویرانی خونیراس چندان بر من گران آمده که »جم گفت: 

 «دانم. اما بگذاریم و بگذریم.اهوراها را نیز مانند دیوان در آن مقصر می

 «خواهی بر سر دیوان لشکر بکشی؟میای جمِ سپید بازو، قصد داری چه کنی؟ »گفت: اسپیتور 

آری، بیایید این بار بدون چشمداشتی از اهوراها، تنها بر جنگاوران خویش تکیه کنیم و »جم گفت: 

مان رفته ی نسلِ تباه دیوها را بر خونیراس بخشکانیم. بیایید دست به یکی کنیم و انتقام بالیی که بر مردمریشه

 «را بگیریم.

در حضور پدرمان برادر، در مهری که نسبت به تو داریم و استواری پیمانی که »تهمورث گفت: 

ی دیو تنها زمانی مرا از بند و ایم. انگرهشک نکن. مشکل در آنجاست که ما با دیوان نیز پیمانی بستهبستیم، 

یز چنین عهدی را از اسپیتور زنجیر آزاد کرد که پیمانی استوار گرفت تا تابع و فرمانبر او باشم. ملکوس ن

 «ی راگا را برداشت و از کشتار مردمان خودداری کرد.خواست و ستاند و تنها پس از آن بود که محاصره

در میان مردمان، هرکس که این عهد و پیمان ما را با دیوان خوار شمرد، نابود شد و »اسپیتور گفت: 

بینی، از این ناهماهنگی و سرکشی مردمان در برابر س میای که در خونیراویرانیخان و مانش به باد رفت. 

 «سیاست ما ناشی شده است.

دیوان نیز زمانی با ما پیمان آشتی و صلح داشتند و قرار بود به قلمرو خونیراس تجاوز »جم گفت: 

و  ای به دل راه ندهید و قولنکنند. آنان نخست پیمان شکستند و پیمان شکستن با عهدشکن رواست. دغدغه

 «قرارتان را با دیوان معتبر ندانید. عهدی که به زور و با تهدید بسته شود ارج و قدری ندارد.
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مان بر برادر، عهدی که ما با هم داریم، طبیعی است و از همخونی و خویشاوندی»اسپیتور گفت: 

ایم و ا ایشان عهد بستهخیزد. اما پیمان ما با دیوان امری فراتر از خون و تبار است. ما در سپهری دیگر بمی

ی مردم باز مانده در خونیراس تاوانش را خواهند داد. ایم. اگر عهد بشکنیم، همهمردمان را بر آن گواه گرفته

 «توان آن را نادیده انگاشت.جلب نظرشان نمیایم و بیاین عهد را ما از سوی ایشان بسته

اند تا برای در دل از دیوان نفرت دارند و آمادهمردمان »گفت: و همدل بود اما بیشتر با جم تهمورث 

شان جانبازی کنند. آن کرورها مرد و زن دلیری که زیر بار عهد ما نرفتند و به خاک افتادند را از یاد نابودی

ای؟ آنان ستم دیوان را تاب نیاوردند و شرم داشتند سپاهیان شاخدار ملکوس و انگره هر دم به مال و برده

ست درازی کنند. من با برادرم جم همراه هستم و حاضرم پیمانی که با دیوان بسته بودم را شان دناموس

 «بشکنم.

 «کنی.دانستم چنین میبرادر، می»گفت: دست او را فشرد و جم دست راستش را پیش آورد و 

اما من حاضر نیستم عهد و پیمان خود را بشکنم. باید نخست از مردم در این مورد »اسپیتور گفت: 

به ی دیوان است، البته نیک و عاری از ستم نیست، اما پرسش کنم و بعد تصمیم بگیرم. جهانی که زیر سلطه

یم و بجنگیم و باز اند. اگر عهد بشکنهر صورت همچنان پا برجاست و مردمان در آن به زندگی مشغول

 «ماند.گناه باقی نمیی امیدی برای مردمان بیشکست بخوریم، هیچ روزنه

بختی مردمان اسپیتور، تو خود به خوبی از ظلم و ستم دیوان و خواری و نگون»تهمورث گفت: 

دیوان آگاهی داری. کیست که بخواهد در این ننگ و فالکت زندگی کند و نخواهد که وارد قمارِ نبرد با 

 «شود؟

ناتوان و  قمار کردن بر سر جان، بازیِ جنگاوران است. اما چه بسا مردمانی ضعیف»اسپیتور گفت: 

 «در گوشه و کنار باشند که به همین زندگی تباه راضی باشند. ما حق نداریم به جای ایشان تصمیم بگیریم.
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گیرم. من سخنگوی خویشتن و گویی تصمیم نمیاسپیتور، من به جای مردمانی که می»جم گفت: 

ای که اند. به یاد داشته باش که این مردمان پست و فروپایهبرگزیدهرا جنگاورانی هستم که نبرد با دیوان 

شان را به گردن خویش و ایشان شدی و یوغ بندگیپیمان میزنی، در آن هنگام که با دیوان همحرفشان را می

گیرنده نبودند. من باور دارم کسانی که برای دگرگون ساختن خویشتن و سرنوشت انداختی هم تصمیممی

و دیر یا زود دیگران هستند عنصر هم کوشند، تنها ضعیف و ناتوان نیستند، که فرومایه و سستش نمیخوی

خواه ملکوسی و شتابد که به جنگ ملکوس میباشد شان را به دست خواهند گرفت. خواه جمی مهار سرنوشت

 «بارد.اش فرو میکه سرما و مرگ از نفس

 

ملکوس و انگره ی تیره هاسال طی اینبه این ترتیب بود که سه برادر بار دیگر از هم جدا شدند. 

راه آریاها ند. از این رو درانو از آنجا بر سراسر خونیراس فرمان می تختگاه خود را در راگا بر پای داشته

ی خاوری بازگشت، با این قرار که هاسرزمینبه  تهمورثشمال را در پیش گرفت تا به این شهر دست یابد. 

به یاری جم برود. اسپیتور با این قصد که همزمان عهد خود ایشان همراه با سپاهیانی از مردمان بسیج کند و 

در جنگ جم و دیوها دخالتی نکند و در  اما قرار شد کهر شتافت. باخترا با برادران و دیوان حفظ کند، به 

با این وجود گروه بزرگی از مردم آرزا با رهبری مرداس به یاری  ضمن از پشتیبانی دیوها هم خودداری نماید.

های خود را برافراشتند و به انتظار ی یخزده خیمهدر دشت ،جم آمدند و این همه در گرداگرد باروهای شهر راگا

  .جم ماندند

کردند که با رفتند، با موجی از مردان و زنان برخورد میهمچنان که به سوی راگا پیش میآریاها 

وی خارج شده بودند تا به ارتش  روستاهای بازمانده در خونیراسِ ویرانهشنیدن خبر نزدیک شدن ایشان از 

کردند و میبپیوندند. شمار اندکی از مردم هم که خویشاوندانی در راگا داشتند، در جهت عکس حرکت 
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جم و کردند تا در این شرایط بحرانی به خویشاوندانشان در راگا بپیوندند. روستاهای سر راه را ترک می

آمدند صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که مردم شهر همچنان نسبت به تهمورث با کسانی که از راگا می

اند تا سر به شورش بردارند. انگره با شنیدن خبر ظاهر شدن ناگهانی جم، فرزندان ایشان وفادار هستند و آماده

ی دیو که انگرهفهمیده بودند همه تا این لحظه رد. دا تا ایشان را به همکاری وا بزرگان شهر را گروگان گرفت

 کندمی شاندفعبه حالی بلعد و بعد از چند روز مردمان را زنده زنده فرو می. یعنی توانایی جادویی مهیبی دارد

 اند. ند، اما به هیوالهایی مهیب و سربازانی گوش به فرمان دگردیسی یافتهاهمچنان زنده که

کردند بزرگان شهر از ترس این که چنین بالیی بر سر فرزندانشان بیاید، به ظاهر با دیوان همکاری می

جم ی مردم در دل دوستدار ساختند. اما همهو برج و باروی شهر را برای دفاع در برابر مهاجمان آماده می

نهانی هوادار تهمورث بودند، بنا به مردمانی که در راگا پبودند و از جور و ستم دیوها به جان آمده بودند. 

افکندند و به این ترتیب یکدیگر را در ، پوست پلنگ و گرگ بر دوش میرمزی که بین خود نهاده بودند

 شناختند. می هاخیابان

ای طراحی کردند و نقشه بردند،ی که خبرچینان برایشان میجم و تهمورث با گردآوری اطالعات

تصمیم گرفتند گروهی برگزیده را به عنوان پیک به شهر بفرستند تا مردم شهر را در گرماگرم نبردی که پیش 

رویشان بود، به شورش برانگیزند. جمیک و گردآفرید در این میان داوطلب شدند و به همراه مهران و ماهان 

گردند، راه ای که برای دیدار پدر و مادرشان به راگا باز میگروهی کوچک تشکیل دادند و در قالب خانواده

کرد و پیوستند سرکشی میشان میاین شهر را در پیش گرفتند. مرداس هم به طور منظم به مردمی که به سپاه

کردند تا در زمان مناسب به یاری دو آن کسانی که دوست و آشنایی در شهر داشتند را به آن سو گسیل می

 تابند.ملکه بش
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 ،ه شدهای راگا بر زمین کوفتاردوگاه آریاها در برابر دروازههای دیرک خیمهبامدادِ نخستین روزی که 

ی چادر بر زمین خوابیده پشوپان که در آستانهی اردو زد. جم خیلی زود از بستر برخاست و گشتی در میانه

بود، برخاست و همراهش به راه افتاد. چهار چشم درشتش در گرگ و میشِ بامدادی همچون شمعی زرد 

ی کارزار ها نشسته و در انتظار دمیدن آفتاب بودند. زن و مرد آمادهبیشتر سربازان بیدار گرد آتشدرخشید. می

شان زره و خفتان در بر داشتند و سپر و گرز و تبرزین خود را در نزدیکی خود بر زمین نهاده بودند و بسیاری

زادار خویشاوندانی بودند که در زمان شان عهمه تقریباًشان خوب بود. بودند. شمارشان بسیار زیاد و روحیه

زدند و ی ستم دیوان یا به هنگام تازش ایشان از میان رفته بودند. جم با شنیدن الفهایی که میسیطره

. این بزرگترین فرماندهی شتافتچادر سوی کردند، لبخندی زد و راضی و دلگرم به هایی که با هم میشوخی

 سپاهی بود که تا به حال از مردمان بسیج شده بود. 

ی بقیه. آویخته بودند، کنار زد و وارد شد ی فرماندهانجم پوست خرس بزرگی را که بر در خیمه

. تهمورث در ساز و برگ کامل بر میزی خم شده هم نشسته بودندهمان جا گرد بیدار بودند و سران سپاه نیز 

داد. مرداس کنار تهمورث ایستاده بود و مانند اش را نشان میی پنهانی و زیرزمینیهاراهی راگا و بود که نقشه

سرگرم سخن گفتن با شهراسپِ سالخورده بودند، و سیمرغ چند تن از مغان کرد. او به دقت به نقشه نگاه می

ی موضوعی ای روی زمین نشسته بودند و داشتند به گرمی دربارهگوشهمغ به همراه طاووس مغ و شهباز مغ 

ه سویش کرد. همه برا جلب همه  توجهآمدنش شتابی وارد شد که شور و کردند. جم با چنان گفتگو می

 گفتند.برگشتند و خوشامدش 

یاران، روز انتقام فرا رسیده و وقتِ آن است که دیوان را از سرزمین خونیراس بیرون »جم گفت: 

  «برانیم. ای مغان خردمند، آیا راهی برای ارتباط با اهوراها یافتید؟
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دانی میایم. ای جمِ بزرگ، از شب پیش تا سحرگاه امروز بارها اهوراها را فراخوانده»سیمرغ مغ گفت: 

کس از ایشان خبری ی غیبت ما از خونیراس، ارتباط اهوراها و مردمان قطع بوده و هیچهاسال در این که

هایی را از اهوراها شده و پیامگفتند نریوسنگِ تیزپا و زیرک بوده که گهگاه بر مردمان ظاهر میمیتنها نداشت. 

ی او نیز تردید هست. چون نریوسنگ در هنر تغییر شکل دادن چیره دست است و آورده است. اما دربارهمی

ی این که او در جایی حاضر بوده یا نه، تردید هست. با این آید و همیشه دربارههر بار به شکل کسی در می

با من شد و  رپدیدااند. نخست، پدرتان زروان پاسخ دادهسه تن به ما ی ما به نتیجه رسید و هاتالشهمه، 

 «سخن گفت.

به راستی پدرمان زنده و سالم »تهمورث و جم با نگاهی معنادار به هم نگریستند. تهمورث گفت: 

نه از  داد؟کردم، پاسخی نمیاست؟ چرا در این سی سال که من بارها از او و اهوراهای دیگر طلب یاری می

گفتند این او و نه از اهوراهای دیگر هیچ خبری نداشتیم. طوری که مغانِ جان به در برده از تعقیب دیوان می

 «اند...موجودات ورجاوند دنیای ما را ترک کرده

بازو، زروان در میان اهورایان موجودی شگفت و ناآشناست و ما ای تهمورثِ سیاه»سیمرغ مغ گفت: 

هیچ یک از مغان توانایی فرا خواندن او و احضار هایش چون و چرا کنیم. ی تصمیمرسد که دربارهرا نمی

مقدمه دهد و گاه بیپاسخ میدانیم که گاهی بنا به تشخیص خودش به سی مغ تنها این را میکردنش را ندارند. 

ای رسم رساند. وقتی من شب پیش بر زمین دایرهآید و چیزهایی را به اطالعمان میو نامنتظره به دیدارمان می

کردم و نقش مقدس زروان را کشیدم و نامش را فرا خواندم، انتظار نداشتم پاسخ دهد. اما در هیبت پیرمردی 

شان به ورجمکرد تی با من سخن گفت. از نجات یافتنِ مردمان و پناه بردنسرزنده و نیرومند نزدم آمد و ساع

اما گفت که خود در این مورد کاری نخواهد  راضی و خوشحال بود و امید داشت که بر دیوان چیره شوید.

 «کرد.
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 «مان بیاید؟حاضر نشد به یاری گویی پدرمانمی؟ یعنی چه»تهمورث گفت: 

است. در آن هنگام که در قالب ویونگان  ها و نبردهای گیتیاسوی درگیریزروان فر»سیمرغ مغ گفت: 

کرد، موجودی دیگر بود و خواستهایی دیگر داشت. این زد و با فرزندانش بازی میی راگا گام میهاخیاباندر 

در  هاسال ترینِ اهوراها، حاضر شد پیکری انسانی بیابد وتفاوتو بیترین غریبکه چگونه زروان بزرگ، 

داند. اما به هر صورت، او حاال میان مردمان زندگی کند، معمایی غریب است که هیچ کس پاسخش را نمی

تبدیل شده است. او با عالقه و توجه  دوردستو زمرتبه اآن قالب را ترک کرده و بار دیگر به همان ایزدِ فر

تمایلی داشت به این که شما بر دیوها پیروز شوید. کردارهای شما را دنبال کرده و از همه جا خبر داشت، و 

 «گفت این نبرد به شما تعلق دارد و باید خودتان در آن با تدبیر خودتان پیش بروید.اما می

پدرمان ویونگان بزرگ، چنان که خود نیز گفته بود، درگذشته و دیگر در میان ما نیست. »جم گفت: 

ای همسان با پدرمان داشته باشد، اما آن مردِ دلیر و سرشت و جوهرهگویی شاید تفاوتی که میآن اهورای بی

 «مان بشتابد؟ی اهوراها کسی حاضر نشد به یاریشناختیم نیست. از میان بقیهیاریگری که می

ای رفتم و بخور سوزاندم و وای بزرگ را ی شب گذشته بر فراز تپهمن در نیمه»طاووس مغ گفت: 

بینی کرد و بنابراین ممکن توان پیشمیان اهوراها، کردار وای را از همه دشوارتر می به یاری فرا خواندم. در

بود به نوایم پاسخ دهد یا ندهد. اما صدایم را شنید و نزدم حاضر شد. او نیز از همه جا خبر داشت و امیدوار 

ی ما یز حاضر نشد به جبههاما او نبود که مردمان بار دیگر خونیراس را بگشایند و دیوان را از آن برانند. 

گفت اهوراهای دیگر نیز با دیوان وارد جنگ نخواهند شد. چون دیوان بپیوندد و با دیوان بستیزد. وای می

اند، و اند و تنها قلمرو آدمیان و اشموغان را تسخیر کردهزیرکانه از ورود به حریم ایشان خودداری کرده

 «آید.اند. از این رو از اهوراها کاری بر نمیها رفته و فرمانبرشان شدهی آنمردمان و اشموغان هم زیر بار سلطه
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این چه حرفی است؟ مگر خبر ندارند که چگونه مردمان یکپارچه برای راندن دیوان »گفت:  جم

 «اند؟سالح به دست گرفته

در سخن وای حقیقتی وجود دارد. راست آن است که ما در سی سال »شهراسپ در پاسخش گفت: 

ترین گذشته برای حفظ جان خود در برابر دیوان قدم به قدم عقب نشستیم و حکم ایشان را در ریزبینانه

چیستا که مان اطاعت نمودیم. طبیعی است که اهوراها ما را به حال خود رها کنند. حتا ی زندگیهابخش

گذاشت، از سی سال پیش تا به حال حتا یک بار با من سخن نگفته است. پاسخ نمیهرگز فراخوان مرا بی

 «اند.رحمانه داوری کردهی مردمان تند و بیاهورایان درباره

ی مردمان، کردار کنی دلیلِ این داوری تندِ اهوراها دربارهای شهراسپِ دانا، گمان نمی»گفت:  جم

آمدند، از خوردن ام که برخی از مردمانی که از شهرهای جنوبی میباشد؟ من در همین چند روز دیده خودتان

شبها در برابر بتهایی که شباهتی . اغلب کردندخوراک و نوشیدن آب به هنگام گرسنگی و تشنگی پرهیز می

آیینی است که شهراسپ ابداع کردند. وقتی دلیلش را پرسیدم، گفتند این به دیوان داشتند، گریه و زاری می

 «ای؟کرده است. آیا این سخن راست است؟ تو کیشی برای پرستش دیوان را برساخته و میان مردمان پراکنده

ی دیگران قضاوت نکن. آری، من این ، این قدر زود دربارهخورشیدچهر ای جم»شهراسپ گفت:  

، کنندی مردمی که در خونیراس زندگی میعمده ام و امروز بخشکیش را برساخته و میان مردم تبلیغش کرده

رساندند و به این ترتیب رازهای کهن و فنونی شان مییافتند به قتلبدان پایبند هستند. دیوان هر جا مغان را می

که برای نیرومند شدن روان آدمیان ابداع شده بود، از میان ما رخت بر بست. مردمان غیابِ آیین و مراسم را 

 توانی آب و خوراک را از آنها بگیری، اما باور و امید به آینده و نیروهای برتر را نه. زندهکنند. میتحمل نمی

گروهی انجام دهند. آیین ساز و را در به این وابسته است که حرمتی برای خود بیابند و مناسکی شان ماندن

آواز و شادخواری و شکار با آمدن دیوان از یادها رفت، و راهی باقی نمانده بود مگر آن که خودِ دیوان را 
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ی خلق کیشی نو قرار دهم. خوراک و آشامیدنی چندان اندک شده بود که ناگزیر شدم مردم را به دستمایه

اری نیک قلمداد کردم. همچنین دیدم دیوانی که شبها در گوشه و نخوردن و ننوشیدن ترغیب کنم و آن را ک

کشند، اگر ببینند کسی بتِ ایشان زنند و بیگناهان را تنها به قصد تفریح به زجرآورترین شکل میکنار پرسه می

این کنند. از این رو رسم توبه و زاری نزد تندیس دیوان را باب کردم. پرستد، از این کار خودداری میرا می

 «ماند و ستم دیوان همه را از میان برده بود.کردم، کسی زنده نمیهمه را اگر نمی

ای شهراسپ »که گویا با شنیدن این حرف تکان خورده بود، لب به اعتراض گشود: شهباز مغ  

های مغان را وقتی با هم آموزهبه یاد دارم که ماند! ی سخنانت به توجیه کرداری ناشایست میسالخورده، همه

ای که چیستا پیشه کنیم. از یاد بردهدلیری و ایستادگی گرفتیم، سوگند خوردیم و پیمان بستیم که فرا می

 «ای.است که بر خالف این رفتار کرده شگفت ؟گفت شیری مرده از هزار شغالِ زنده بهتر استمی

دانید در اید، نمیشما که در جهانی دیگر به آسودگی زیسته»تهمورث به جای شهراسپ پاسخ داد:  

طلبیدند، همان میراستین حقی کردند و سرکشی میاندکی این سی سال چه بر سر مردمان آمده است. آنان که 

اگر کسی امروز به مردمان بنگرد  . شاید سخن وای بیراه نباشد.اندبازماندهبندگان ابتدای کار کشته شدند. تنها 

 «جز مشتی فروپایه و پست در برابر خویش نخواهد یافت.

فرستادند، مان میکردند و سپاهی به یاریاز همان ابتدا به ما کمک میاهوراها اگر » جم گفت:  

 «کنند.میهای خود سرزنش توانستند جلوی این مصیبت را بگیرند. حاال دارند ما را به خاطر کوتاهیمی

تنها این نیست، ای جم سپید بازو، اهوراها از پیمان مردمان با دیوها هم ناخرسند »شهباز مغ گفت:  

پرسگی فرا خواندم. مهر به ای گزاردم و مهر را به همهستند. من سحرگاه امروز به غاری اندر شدم و قربانی

بزرگ از اهوراها او را به عنوان رهبر خویش  اش در برابرم ظاهر شد. گروهیمن پاسخ داد و با کاله شکسته

جنگند. از او یاری طلبیدم، و پاسخ شنیدم که مردمان عهد شناسند و اگر قصدِ جنگ کند، زیر پرچمش میمی
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اند و حاال با دیوان پیمانی دارند. در این میان به طور خاص به پیمانِ تهمورث قدیمی خویش را با او گسسته

ی مردم اند و تودهانبری از دیوان اشاره کرد. گفت رهبران خونیراس با دیوان پیمان بستهو اسپیتور برای فرم

او هم ندارند و  مهراند. از این رو دیگر ایشان ارتباطی با راستکاری را از دست فرو نهاده و دروغ پیشه کرده

 «حاضر نیست به خاطرشان پا به میدان بگذارد.

قربانیان دل خوش کرده است. مردمان اگر در برابر دیوان دروغ  او نیز به سرزنش»تهمورث گفت:  

شدیم، امروز هیچ کس در سراسر نگویند، سر خود را از دست خواهند داد. من و اسپیتور هم اگر تسلیم نمی

 «خونیراس باقی نمانده بود.

آن را اولویت اول ام و دانید که من همواره با شما در حفظ جان مردمان همراه بودهمی»مرداس گفت:  

به ماند، ام آنچه که در هیاهوی تباهکاری دیوان از جان مردمان باقی میام. اما بارها با خود اندیشیدهدانسته

 «دارد؟رهاندن  راستی ارزش

ها را بگذارید و به اکنون بپردازید. آشکار است که در نبرد مقابل دیوان تنها هستیم گذشته»جم گفت:  

اند و بیشترین مان نخواهند آمد. بگذارید چنین باشد. آنان هیچ گاه مدافعانی نیرومند نبودهو اهوراها به یاری

ی نهفته کینه. شمار جنگاوران ما فراوان و آمده، رایزنی و مشورت دادن بوده استکاری که از دستشان بر می

 «چاره کنیم. یشور است. بگذارید دردِ خود را خومان شعلهی مردان و زناناز دیوان در سینه

ام. انگشتانشان بر کمان استوار نیست اند را دیدهمن مردان و زنانی که به سپاه ما پیوسته»گفت:  مرداس 

و یارای چرخاندن گرز و پرتاب نیزه را ندارند. بیشترشان از گرسنگی توش و توان ندارند و اندوهِ عزیزان از 

دانم چقدر ارزش جنگی داشته و نمیکند. سپاهیانی آبدیده نیستند یشان سنگینی میهادل شان بردست رفته

ترسم باشند. پیشنهادم آن است که نگذاریم به میدان بروند و به عنوان نیروهای پشتیبانی از آنها استفاده کنیم. می

 «به سادگی خود را به کشتن دهند.
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ویی اند تا بختِ رویاراینان مردمی هستند که هزار نوع خفت و خواری را تاب آورده»تهمورث گفت:  

شان را اند. توانبا این امید زیسته و با این کینه خو کرده هاسال با دیوان را در میدان نبرد پیدا کنند. بیشترشان

که چیزی ترین گرز در دستی قرار دارد کینخواهی است و سنگینجنگاوران سبک نگیرید. استوارترین زره 

 «...برایش باقی نماندهبرای از دست دادن 

شود. بیایید شوند. کسی شهسوار از مادر زاده نمیدر آوردگاه آبدیده میجنگجویان آری، »جم گفت:  

روز دست کم یک اند. بگذارید بختِ نبرد با دیوان را از ایشان نگیریم. اینها مدتهاست در مرگ و تباهی زیسته

  « ای زنده باشند.در هنگامه

  

ای از دستههای راگا گشوده شده و های سرداران هنگامی خاتمه یافت که خبر رسید دروازهرایزنی

. جم و یارانش از خیمه خارج شدند و دیدند سه ندتازبا پرچم سپید به سوی اردوی جم پیش میسواران 

کمی که پیشتر آمدند، اندام تنومند و شاخهای بلندشان نمایان شد و معلوم شد که شتابند. به آن سو میسوار 

د و گرد آمدنفرماندهی ی دیو هستند. جم و تهمورث با همراهی شهراسپ و مرداس و سیمرغ مغ در خیمه

در گوشها ه پیک را به نزد فرماندهان راهنمایی کردند و همزمان این خبر دهان به دهان منتظر ایشان ماندند. س

 ی دیو است. پیچید که یکی از سه پیک، خودِ انگره

با تبختر و اعتماد به نفس وارد شدند. جم و تهمورث که بر اورنگی نشسته بودند، با ورود سه دیو  

ایشان از جای خود برنخاستند و به این ترتیب ایشان را تحقیر کردند. انگره نسبت به سی سال قبل هیچ تغییر 

اش همچنان اما چهره داد،ی نیش تیزش تبار دیوآسایش را نشان میهادنداننکرده بود. شاخهای پیچیده و 

با معیار دیوها جوان ظریف و زیبا بود و یالهای بلندش را بافته و با گوهرهای کبود آراسته بود. دو همراهش 

نپوشیده بود تا عضالت درشت و زره پیکر بود که خودنمایانه غول دیویهشان نرشدند. یکیمحسوب می
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آن داشت.  کشیدهرو بود که بدنی سیاه و اش را به رخ حریفان بکشد. دیگری دیوی مادینه و زشتبرجسته

آموز کنارش بود و بین قدمهایش دیده بودند، این بار هم مانند جانوری دست همراه انگرهمار عظیمی که همیشه 

 خزید.بر زمین می

انگره با دیدن جم نشانی از حیرت را آشکار کرد، و وقتی نگاهش به تهمورث افتاد اخم کرد. بعد  

اند. روزی را به یاد دارم که هردو نفر شما اسیر ما بودید و بینم که بار دیگر برادران به هم پیوستهمی»گفت: 

 «پا به گریز نهاد و دیگری سوگند خورد و عهد بست که فرمانبر دیوان باشد. یی دیوانهاهورابا مکر تان یکی

عصر اند و روزگاری نو فرا رسیده است. شده آن روزها سپری»جم خوددارانه لبخندی زد و گفت:  

نه راهی  ام فراز آمده،زمانِ انتقگذرد تا دوران چیرگی آدمیان فرا رسد. اهوراها گذشت و عصر دیوها نیز می

 «پا برخوردارید.ی دیگر دارید و نه از پشتیبانی وای چابکهاجهانبرای پناه بردن به 

آه، پس این شایعه راست بوده که جمِ ماجراجو توانسته کلید ورود به عالم امکان را پیدا »انگره گفت:  

ای. چند روز پیش شنیدم که شدهی روزگار ناپدید ی ما در اندیشه بودیم که چطور ناگهان از صفحهکند. همه

 «ای.است که در آنجا پنهان شده ای و سی سالگفتند به جهانی به نام ورجمکرد پناه بردهمی

ورجمکرد آن دژی بود که با یاری مردمان بنیادش کردم. جهانی هم که بدان کوچ کرده »جم گفت:  

اگر  که نه دیوی در آنجا دیدیم و نه اشموغی. ، اما دلپذیرتر. چرابودیم، رونوشتی از دنیای خودمان بودیم

 «آسودیم.ماندیم و میکرد، در آن میی نابود کردن شما و رهاندن مردمان ایجاب نمیوظیفه

کردی. نه آن که بیایی و برادرت را به عهدشکنی برانگیزی تر این بود که چنین میشایسته»انگره گفت:  

کنند است که مردمان و دیوها در صلح و آرامش در کنار هم زندگی میو آتش جنگ را به پا کنی. دیر زمانی 

 «و کسی در میانشان خواهان جنگ نیست.
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نیز عهدی که به زور و جبر بسته شود روا نیست. میان بردگان و اربابانی ستمگر »تهمورث گفت:  

دانی خود خبر داری و می گویی، آن است که از زوال قدرت. دلیل این که چنین نرم سخن میمعناستآشتی بی

ام اشتهایت برای بلعیدن مردمان کم شده و با دشواری و رنج به سر رسیده است. شنیده دیوان که روزگار

ام که ملکوس با شنیدن خبر نزدیک شدن ما از راگا گریخته کنی. همچنین شنیدهپلشت را دفع میدیوزادان 

 «ای...با خود همراه ساختهاست. شاید به همین خاطر است که نوجوانانی را 

ی خروج کرد. شایعه تحقیرآمیزای تهمورث با گفتن این حرف با انگشت به دو دیوِ همراه انگره اشاره 

اش خبر نداشت. تهمورث این موقعیت را ملکوس از راگا مدتی بود بر سر زبانها بود، اما کسی از راستی

، از کردبینی میپیشانگره چنان که  این خبر پی ببرد.درستی مناسب دیده بود تا از روی واکنش انگره به 

اهوراها شما را به حال خود مهر و شکن، بیهوده نیست که ای پیمان»ی تهمورث خشمگین شد و گفت: اشاره

ترین و همراهان من هم از نژادهای بیش نیست. ی فروکش کردن توان دیوان افسانهاند. شایعهرها کرده

جنگاوران هستند و شاید به زودی در میدان نبرد با هنرهایشان آشنا شوید. این اکومنِ زورمند  نیرومندترین

کارد. آن هم ناگهیس بذر کینه می هادل افکند و نگاهش دراست که نامش در میان دوستان اختالف می

دست است که مهارتش در کمانگیری را به زودی خواهید دید. ملکوس هم برای انجام کاری از راگا چیره

 «خارج شده و باز خواهد گشت.

دانی که غیاب ملکوس در این شرایط معنایی جز ضعف ی پلید، خودت نیک میای انگره»جم گفت:  

کمک گرفتن از دیوان به قلمروی غارآسای زیرزمین رفته است. اما اگر تا اعماق  شک برایشما ندارد. بی

 «ژرف زمین نیز پیشروی کند، دیوانی را نخواهد یافت که یارای پایداری در برابر ما را داشته باشند.



182 

 

کار ملکوس را به خودش واگذار کنید. در هم شکستن شما کاری چندان دشوار هم »انگره گفت:  

ی میانی خونیراس هاسرزمینآیم. من با پیشنهاد صلحی آمده بودم تا اش بر میمن به تنهایی از عهدهنیست و 

 «را به شما واگذار کنم و از خونریزی میان مردمانِ خویشاوند پیشگیری کنم. اما انگار سرِ جنگ دارید.

منظورت از سرزمین میانی خونیراس همان قلمروی سرسبز و زیبایی است »تهمورث خندید و گفت:  

خواهید ای هستید و میشک در مخمصهکه ملکوس با نفس مرگبار خود آن را به کویری تباه تبدیل کرد؟ بی

بشنو. تو و ملکوس  دادید. حاال شرایط صلح ما رازمانی خریداری کنید، وگرنه پیشنهادی چنین شتابزده نمی

اید در دادگاه و در برابر داوران حاضر شوید. دیوان هم باید یی که کردههاجنایتباید تسلیم شوید و برای 

تان سراسر خونیراس را به ما تحویل دهند و بار دیگر به قلمروی خود بازگردند. وگرنه تا قلب دنیای زیرزمینی

 «از زمین بر خواهیم کَند. ی تمام دیوان راپیش خواهیم تاخت و ریشه

ای آدمیزاد، به نیروی »لب به سخن گشود و گفت:  اکومن نام داشتکه  پیکردیو کوهنره در این هنگام  

ی بزرگ ی گوارش انگرهام که از بعد از گذر از لولهای. بزرگتر و سرفرازتر از تو را دیدهخود مغرور شده

دار که سرنوشت تو نیز چنین خواهد شده. چشمتبدیل غالم حلقه به گوش دیوان به همچون نجاستی جاندار، 

 «شد.

نادان، خبر داشته باش که من فرزند  یای دیوِ نوباوه»خیز شد و گفت: تهمورث بر تخت خود نیم 

زروانِ اهورا هستم و اگر روزگاری گذرم به اندرونِ انگره بیفتد، تو را و تمام دیوان دیگر را مطیع و کارگزار 

 «خود خواهم ساخت.

گویا بیهوده پیشنهادی برای آشتی برای این مردمان »ناگهیس هم در اینجا وارد جدل شد و گفت:  

ی بزرگ، بگذار فردا در آوردگاه مردم راگا با خویشاوندانشان روبرو شوند و خون در انگره آورده بودیم. ای

 «میان آدمیان جاری گردد.
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ها همه گفته شده است. اگر مردم راگا از دیوان هواداری کنند و پاس و آزرمِ گفتنی»جم گفت:  

 « فرزندان ویونگان را نداشته باشند، سزاوار است که کشته شوند.

آری، جای بحثی بیشتر باقی نمانده است. وقتی فردا خونتان خاک میدان نبرد را »انگره هم گفت:  

 «پذیرفتید.ی مرا میرنگین کرد، افسوس خواهید خورد و آرزو خواهید کرد که ای کاش پیشنهاد سخاوتمندانه

شود. اما ن میریزد و خاکهاست که رنگیدر هر جنگی خونهاست که بر زمین می»سیمرغ مغ گفت:  

جنگاوران راستین آنان هستند که به هنگام پا بر رکاب و پشت بر زین بگذارند و جان را به بهایی چنین گران 

 «درِ مرگ را آن بکوبد که پای/ به اسب اندر آرد، بجنبد ز جای... از دیوان نخرند.

 

و از اردوی جم و تهمورث  به این ترتیب انگره و همراهانش برای بامداد فردا قرار نبرد گذاشتند 

ی شادی و دلگرمی جنگجویان مایه ن خبر که ملکوس در شهر حضور نداردخارج شدند و به راگا بازگشتند. ای

ی پنهانیِ راگا را خوب هاراهشد و همه یقین کردند که بر دیوان چیره خواهند شد. جم و تهمورث که 

شناختند، چند تنی را به نمایندگی به درون شهر فرستادند تا جمیک و گردآفرید را بیابند و خبر دهند که می

نیز سر به شورش اهالی راگا  گرم شدن تنور جنگشان این بود که همزمان با فردا نبرد در خواهد گرفت. نقشه

 ها را ببندند و از بازگشت دیوها به شهر جلوگیری نمایند. هبردارند و دیوان را کشتار کنند و درواز

سپاهی پرشمار از دیوان از دم با سر زدن سپیدهبود که بامداد نبرد فرا رسید. ها چینیزمینهبا این  

. شمارشان چندان بود که فرشِ اردوی فرزندان ویونگان صف آراستهای راگا بیرون آمد و در برابر دروازه

ای از سوارکاران دیو در میانشان بودند و شمار شکست. رستهمنجمدِ خاک زیر فشار گامهایشان در هم می

همان انگره ی سربازان . اما بخش عمدهپیشاپیش سپاه صف بسته بودنداندام زیادی از دیوهای تنومند و درشت

. شمارشان چندان زیاد بود که از دور به روزگاری سرشتی انسانی داشتند که ندپلید و زشتی بوددیوزادگان 
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نمود آزرد. چنین میآزارشان از یک فرسنگی مشام جنگاوران را میکن شبیه بودند، و بوی تند و دلسیلی بنیان

 شان کند.تبدیلمطیع ی مردم راگا را فرو ببلعد و به بردگانی کوشیده باشد تا همه هاسال که انگره در این

های هرچند شمار سپاهیان انگره فراوان بود، جم و تهمورث غمی به دل راه ندادند. ایشان نیز رسته 

آمدند، ی دیوان میسپاه خود را مرتب کردند. تهمورث گروهی از سربازان را که از شهرهای زیر سلطه

اول حمله را ایشان به انجام برسانند. ایشان پیشاپیش صفها جای داد و کمان و تیر کافی به ایشان داد تا موج 

مهیبِ مخلوق دیوزادهای یی که با خفت و خواری زیر فرمان دیوها زیسته بودند، بارها و بارها با هاسال در

انگره برخورد داشتند و خبر داشتند که تنها راه از پا در آوردن این موجودات آن است که زبانشان را نشانه 

شدند، گشتند، بعد از آن که از تهیگاهش دفع میشدند و خوراک او میکه قربانی انگره میبگیرند. مردمانی 

شدند که ظاهری زشت و از ریخت افتاده همچون اشموغان داشتند، اما مثل دیوها به هیوالهایی بدل می

د و شادی را حس بردند و دراراده در تمام کردارهایشان از انگره فرمان میزورمند بودند. این موجودات بی

شان بود. داشتند و آن زبان بزرگ ینقطه ضعفاما  هایی از پیکر او مانند بودند.کردند و یکسره به دنبالهنمی

کرد و از دهانشان بیرون زبانهای دیوزادان متورم و بزرگ بود و همواره زهرابی پلشت از آن تراوش می

گفتند. اگر زخمی به زبان دیوزادان دشواری سخن میبسیار به ندرت و با ریخت. به همین دلیل هم می

 افتادند.می یرسید، از پامی

در ابتدای کار، شهسواری از یاران جم پا به میدان گذاشت و رجز خواند و حریف طلبید. دیوی  

تنومند بر اسبی سیاه به جنگ با او شتافت. شهسوار پس از دمی کشمکش تبرزین خود را بر پهلوی دیو نشاند 

اهیان جم ای سرش را از گردن جدا کرد. صدای هلهله و شادی از سپو شاخش را در مشت گرفت و با ضربه

ی دیو را به خواری در برابر صفوف دشمنان افکند و به جای آن که و تهمورث برخاست. شهسوار سرِ بریده

شمگینی که شاخهای خمیده باز گردد، به جای خود باقی ماند و باز هماورد خواست. این بار دیو چابک و خ
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ای برخاست و آنان که در شهرهای زیر فرمان دیوان و فرو خوابیده داشت، شتابان به میدان تاخت. همهمه

زیسته و با ایشان آشنا بودند، خبر دادند که این یکی از سرداران نامدار دیوان است و برادر جنگاوری است 

 که دمی پیش کشته شده بود. 

اش از برادرش کوچکتر بود، اما در به کار گرفتن آلود و غران با شهسوار جنگید. جثهفدیو با دهانی ک 

گریخت. از چشم میجنبش تنِ مخوفش آسا بود که گاه نمود و حرکاتش چندان برقشمشیر و خنجر ماهرتر می

ای او را از اسب سرنگون کند. شهسوار دیو مدتی دراز با شهسوار زورورزی کرد، و در نهایت توانست با ضربه

که زخمی شده بود، برخاست و همچنان مقاومت کرد. اما در برابر دیو سواره بخت چندانی نداشت. دیو با 

سبش گرفت. این بار غریو شادمانی از سپاه دیوان چند ضربه او را از پا در آورد و پیکرش را زیر سم ا

ره آفریده بود، بی ی دیوها با جمعیتِ انبوهشان تناسبی نداشت. مخلوقاتی که انگصدای تنورهاما برخاست. 

نگریستند گرفته به صحنه میفروغ و خونآن که نشانی از شادی یا غرور ظاهر کنند، همچنان با چشمانی بی

 خاست.ایشان بر نمی و حرکت یا صدایی از

شاخ نیز در میدان باقی ماند و با دیدن جم کمان بزرگش این بار خودِ جم پا به میدان نهاد. دیوِ خمیده 

و از برابر تیرهای حریف پیمود میدان را با اسب  نیمی ازرا از ترک زین برداشت و جم را نشانه گرفت. جم 

یک تیرِ جاندوز دیو را آماج ساخت. ضرب شستش چندان  جا خالی داد. بعد خود کمان در مشت گرفت و با

ی دیو فرو نشست و او را از روی زین اسبش به زیر پرتاب کرد، هرچند در بود که تیر تا سوفار در سینه

ی آخر پایش در رکاب گیر کرد. اسب که از این حرکت هراسیده بود، رم کرد و به سوی صف سپاهیان لحظه

کشید. بار دیگر خروشی از سپاهیان جم بلند شد خود جسد دیو را نیز بر زمین میانگره برگشت و پشت سر 

 گشت، تشویق کردند.و دلیران سردار خویش را در آن هنگام که به جایگاه خویش باز می
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جم و تهمورث تصمیم گرفتند منتظر بمانند تا سپاهیان دیوها بعد از آن بود که نبرد اصلی آغاز شد.  

د. پس وقتی رچنین کنابخردانه حمله را آغاز کنند. انگره که شمار سربازانش بیشتر بود، به خود مغرور شد و 

طبلهای انگره به فرمان آرایی دو گروه گذشت و فرزندان ویونگان پیشروی را آغاز نکردند، ساعتی از صف

. اکومن و ناگهیس دو بال لشکریانش به صف آدمیان یورش بردندسربازانش جنگی را به صدا در آوردند و 

کردند. تدبیر جم و تهمورث برای جاگیر شدن بر زمین کاری درست و زیرکانه بود. راه پیمودن را رهبری می

ساخت. از این رو کمانگیران فراهم میبر زمین یخزده دشوار بود و دشت هموار میدانی وسیع و مناسب برای 

افتادند. گرفتند و بر خاک مییکی پس از دیگری هدف تیرهای مرگبار کمانگیران قرار میدیوزادان ی هافوج

کوشیدند تیرهای خود را بر زبان دیوزادگان بنشانند، و از این رو سر دشمنان را هدف سربازان تهمورث می

شان گذشته بود و آمدند که چندین تیر از چشم و پیشانیدر حالی از پا در می گرفتند. برخی از دیوزادگانمی

 آمدند.با این وجود تا وقتی که زبانشان زخم برنداشته بود، همچنان پیش می

برای ایستادن بر جای خود نتیجه داد و بعد از ساعتی تلفات سپاه  فرزندان ویونگان و شکیباییتدبیر  

شان رخ داد. اکومن و ناگهیس از این ترسیدند که اگر همچنان ای در پیشرویکه وقفهدیوان چندان زیاد شد 

های را پیش بفرستند، تمام سربازان خود را از دست دهند. از این رو فرمان توقف صادر کردند. صفدیوزادان 

که از ی پیشین هابخش ند. اماتوقف کرد ند واین فرمان را شنیدتشکیل یافته بودند، دیوان که از پسینِ سپاه 

همچنان به پیشروی ادامه دادند و به این ترتیب گسستی میان دو بخش شد، هوش تشکیل میدیوزادگانِ کم

همزمان بانگ کرنا و گاودم پدید آمد. جم که در انتظار چنین وضعی بود، به سرعت فرمان حمله صادر کرد و 

ی میدان بر سپاه دیوان تاخت دار از کنارهخود پیشاپیش ده هزار سوارکار نیزهو کنار برخاست. جم  هاز گوش

تر ساخت. از سوی دیگر تهمورث نیز با پیادگانش به پیشروی برخاسته از هراس را گشودهآورد و این شکافِ 
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ابتدا با تیرهای کمانگیران ی دو نیرو گیر کرده بودند، ی منگنهپرداخت. انبوه دیوزادگانِ گول و ابلهی که در میانه

 و بعد با ضرب گرز و شمشیر دالوران از پا در افتادند و کشتار شدند.

درخشید، از پهلو به لشکریان ای در بر داشت و بر اسب سپیدش مانند آذرخشی میجم که زرهی نقره 

ای با فریادهای جنگیبرای فرا رسیدن این لحظه صبر کرده بودند،  هاسال دیوها فشار آورد. شهسوارانی که

های سنگین های دلیران زرهکه سراسر دشت را به لرزه انداخت، بر دیوان تاختند و از کشته پشته ساختند. نیزه

دیوان را از هم درید و گرزها شاخها را درهم شکست. جم در میان دیوانی که با ضرب گرزِ سنگینش بر خاک 

 طلبید. را به هماوردی می زنان اوجست و نعرهافکند، انگره را میمی

هنوز خورشید بر بام آسمانِ آوردگاه نرسیده بود که شکست کامل سپاه دیوان محرز شد. جم تنها   

ای در میدان نبرد با انگره رویارو شد، اما نتوانست با او درآویزد، چون به سرعت فوجی از دیوان برای لحظه

ی ز با بازماندهنشینی کرد و اکومن و ناگهیس نیآن به سرعت عقب انگره بعد ازبه دفاع از سردارشان پرداختند. 

های راگا بازگشتند، بدان امید که در این شهر از او پیروی کردند. سپاه انگره به سوی دروازه اندک سربازانش

پناه بگیرند و در امنیت حصارهای ارگ راگا در انتظار نیروی کمکی ملکوس باقی بمانند. اما وقتی به شهر 

. جمیک و یارانش به کمک اندنزدیک شدند، با حیرت دریافتند که نیروهای هوادار جم آنجا را تسخیر کرده

مردم شهر تمام دیوها و پیروانشان را قتل عام کرده بودند و حاال پرچم سپید جم بر فراز برج و باروی شهر 

را نادیده انگاشته ها را بسته بودند، اما گروهی از جوانان شجاع شهر زنهارهای جمیک بود. دروازه رقصدر 

اش روبرو شوند. انگره با خشم بر با انگره و سپاهیان شکست خورده از پناه دیوار شهر خارج شده بودند تاو 

، تلفات زیادی بر ایشان وارد کرد. اما دمی بعد جم خامی این جوانان جنگ ندیدهاین گروه تاخت و به خاطر 

. فداکاری جوانان و ایشان را رهاندند سر رسیدند و بار دیگر تیغ در سپاه دیوان انداختند و انبوهِ شهسوارانش

باعث شد  وی پیروان انگره را برای زمانی زمینگیر کرد راگا به قیمت جانهای بسیاری تمام شد، اما بازمانده
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ای کوچک از دیوهای بلندپایه موفق به فرار جم بتواند محاصره و کشتارشان کند. در این میان انگره و دسته

 .داز دسترس سپاهیان جم دور شدنشدند و شتابان 

های شهر گذشتند و به زادگاه ی مردم راگا از دروازهجم و تهمورث در میان شور و شوق خیره کننده 

 تهمورث تاجنیمده بودند و نشانکه تاجی بر فرازش را بر سر داشت جم کالهخود زرینش خود وارد شدند. 

های تهمورث و سواران جم در جریان نبرد تلفات پیادهکرد. اش پنهان میی انگره را بر پیشانیجای بوسه

ها بار نبرد برای مردمان، همان درگیری جوانان راگا با انگره در بیرون دروازهکمی داده بودند. تنها بخشِ خون

ای مدفون کنند و های دیوان و دیوزادگان را در بیرون شهر در حفرهبود. جم و تهمورث فرمان دادند تا الشه

برخاسته های ی سوزان نهادند. شبانگاه، شعلههاهیزمی کشتگان سپاه خویش را نیز با مراسمی بر هیمه پیکر

ای چوپان شادمانه برای مردم شهر خبر آورد که سوزان شهر را روشن کرد و بامداد، پسربچههای مردهاز کومه

 زده است. ی خونیراس آب شده و برگی سبز از دل خاک جوانهیخِ برنشسته بر سینه
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 سرود دهم: مرگ ملکوس

 

بر فرزندان ویونگان، شادی و سرور  راگاهای بعد از شکست سختِ دیوان و بازگشوده شدنِ دروازه 

سر به شورش سراسر خونیراس را فرا گرفت. همزمان با انتشار خبر پیروزی جم و تهمورث مردمان در شهرها 

یگیر شد که با را کشتار کردند. به زودی تخم هراس چندان در دل دیوان جا انو دیوها و دیوزادبرداشتند 

گریختند. کردند و شتابان به سوی شمال میشورش شهرها را به حال خود رها می هایبروز نخستین نشانه

در میان تمام شهرهای آدمیان، تنها بخشی از قلمرو سیوا که زیر فرمان اسپیتور بود همچنان با دیوان بر سر 

وقتی کی از آنها شان نشتافت و در یآشتی بود. مردم در چند شهر سیوا نیز طغیان کردند، اما اسپیتور به یاری

ی مردمانی که به چنگشان افتاده گرفتند و همه شانتقام هولناکی از ساکنان ،ندددیوها بار دیگر بر شهر چیره ش

 بودند را به وضعی فجیع به قتل رساندند. 

مستقر شده بودند، از شنیدن این خبرها ناخوشنود جم و تهمورث و سی مغ که بار دیگر در راگا  

بر برای برادرشان پیغام فرستادند و از او خواستند تا از شورش مردمان حمایت بودند. چند بار با کبوتر نامه

کند و عهد دوستی خود را با دیوان بگسلد. اما پاسخی دریافت نکردند. بعد از زمانی کوتاه، خبر رسید که 
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پاهی بزرگ از شمال به قلمرو سیوا وارد شده و قصد دارد از آنجا بار دیگر به خونیراس ملکوس دیو با س

ی کوه دامنهگریخته بود و در خونیراس قلب ی سپاهیانش به از سوی دیگر انگره با بازماندهتاخت آورد. 

 شد.نیرومندتر می اردوگاهشاردو زده بود و روز به روز با پیوستنِ دیوهای فراری به سربلند دایتی 

آرایی کنند و با ی سابق رزمدو برادر همزاد پس از رایزنی با سی مغ تصمیم گرفتند بار دیگر به شیوه

ی خود ی این ننگ را از کارنامهنابود کردن دیوهایی که روزگاری در برابرشان درهم شکسته شده بودند، لکه

کن ریشهانگره را خطر حرکت کرد تا دایتی گران به سوی پاک نمایند. به این شکل بود که تهمورث با سپاهی 

مغ مرداس و طاووس .کردندمی اشهمراهی ی خونیراسسپاهی بزرگ از مردمانِ ستمدیده ، در حالی کهکند

جم  ،سوآن نظام او را بر عهده داشت. از ان شهسوار رهبری سوارهرو مهدر رکابش بودند نیز در مقام مشاور 

زیر فرمان داشت، به مرزهای غربی خونیراس پیش رفت تا با ملکوس آریا با ارتش بزرگی که از سوارکارانِ 

ر بر عهده داشت کمانگیهان اروبرو شود و سیوا را نیز از قید دیوان آزاد سازد. رهبری جناحی از سپاهش را م

 مغ و شهراسپ مشاورانش بودند.و سیمرغ

ی سرداران و جنگاوران در راگا باقی بماند. به این ترتیب جمیک و قرار بر این شد که خانواده 

با شوهرانشان در و کبوترانی چابک یی تیزپا هاپیکگردآفرید حکومت را در شهر به دست گرفتند و مدام با 

، استوار نبود دست و بازویشانه گرچارتباط بودند. کودکان نیز در شهر باقی ماندند. تنها پسران مهتر بودند که 

دلیری را بیاموزند. به این شکل بود که اشناویز با پدرانشان همراه شدند تا از همین سن رویارویی با دشمن و 

 با تهمورث همراه شدند. رستمبا جم و 

 

رفت، بر شمار سربازانش افزوده شد. جوانانی که در شهرها و سپاه جم هرچه در مسیر خود پیشتر  

روستاهای سرِ راه بر دیوان شوریده و خانمان و زادگاه خود را آزاد کرده بودند، با نیزه و تبر و داس به سپاهیان 
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ی چندان زیاد شد که جم ناگزیر شد کردند. شمارشان به زودپیوستند و پای پیاده او را همراهی میجم می

شان بگمارد. بعد از آن قرار شد به این سربازانِ تازه وارد کمان و تیر بدهند هان را به ساماندهی و آموزشام

 .فراهم کردندو حتا برای برخی از آنها که فن سوارکاری را در یاد داشتند، اسب نیز 

جم بر این باور بود که برادرش اسپیتور به خاطر حضور ملکوس در سیوا و نیرومند بودن سپاه دیوان 

در گسیل کردن پیک در شهرهای زیر فرمانش نتوانسته سرکشی پیشه کند و به برادرانش بپیوندد. از این رو 

افتخار جنگاوران بویی برده  کرد. او پیامی به ملکوس فرستاد و از او خواست تا اگر ازبه نزد وی درنگ می

ی اسپردان است، با او رویارو شود. ی شرق سیوا، در آنجا که زیستگاه قبیلهاست، در دشتهای باز و گسترده

در این میان از تماس گرفتن با برادرش خودداری کرد و قصد داشت وقتی ملکوس و دیوها از شهرها خارج 

ها را بر خواهد تا در غیاب دیوان در شهرها به پا خیزد و دروازهشدند، پیکی نزد اسپیتور بفرستد و از او ب

 ایشان ببندد.

این احتمال وجود داشت که ملکوس در شهرها پناه بگیرد و مردمان را همچون گروگانی در چنگ  

طلبی جم را با بزدلی پاسخ دهد. جم نگران بود که در این حالت خویش نگه دارد و به این ترتیب مبارزه

. اما سیمرغ بار بیاوردبه مردم سیوا را برای تلفاتی و  محاصره و غلبه بر یک یک شهرها با دشواری روبرو شود

ی آستانهشهرها در اهالی مغ که انگار دقیقتر از همه از اوضاع شهرهای سیوا خبر داشت، به جم اطمینان داد که 

  زمینگیر نخواهد شد.با ایشان در پشت دیوارهای بلند شهر کند و شورش هستند و ملکوس خطر نمی

ها را خیمه ند، در آن هنگام که تازه میخدر شامگاه دومین روزی که وارد مرزهای قلمروی سیوا شد 

باختر نزد جم آمدند و جانب افروختند، دو چابکسوار از را گرداگرد اردوگاه بر می هامشعلبر زمین کوفته و 

را فرا خواند واردان تازهش گرد هم آیند و چادرآوردند. جم از مشاوران و سردارانش خواست تا در خبرهایی 

تا اخبار خویش را در جمع بازگویند. نخستین چابکسوار، جنگاوری بود از مردمان کویرنشین، که پوستی 
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نیش دیوهایی که کشته  شد و از دندانرنگ و موهای کوتاه سیاه داشت. خشونتی در حرکاتش دیده میزیتونی

اش را دیوان به پیش خانواده هاسال بود، گردنبند بلندی ساخته و بر گردن آویخته بود. بعدها جم دریافت که

 اند. قتل رسانده

آن خبرچینِ جسور، تا اطراف اردوی ملکوس پیش رفته و حتا یک بار او را از دور دیده بود. خبری 

با که آورد، آن بود که ملکوس با سپاهی گران از شهرهای سیوا گذر کرده و شمار زیادی از مردان جوان را 

دمانی که بیشترشان به زور خویش جای داده است. عالوه بر این مرسپاهیان به سربازی گرفته و در میان زور 

ای به نسبت بزرگ از دیوزادگانِ مهیب نیز ، رستهتردیدهایی وجود داشتشان و در وفاداری شدهبا او همراه 

ی جمعیت دادند و معلوم بود که بخش عمدهی سپاهیان وی را دیوان تشکیل میزیر فرمانش بودند. اما بدنه

ند تا بار دیگر خونیراس را تسخیر ازیستند، به اردوی او پیوستهمی ی شمالیهاسرزمیندیوهایی که در فراسوی 

 کنند. 

شان دیو هستند. همچنین خبر آورد که این خبرچین گفت که از هر ده سربازِ سپاه ملکوس، هفت تن

به پایان رسیده و و یخبندان سرما غبار از ی جادوییِ ملکوس که اندوخته ستشایعه در همه جا بر سر زبانها

تواند نمی. این بدان معنا بود که سپهساالر دیوان دیگر شده استتهی پیش  هاسال بنددمیانبانی که بر کمربند 

و همه بر این بود با بسیاری از مردمان پنهانی صحبت کرده او . هماوردانش بباردسر ما بر یخ و سرموجی از 

گیری برخی از شهرهای شورشی نیز از آن سالح مرگبار که ملکوس حتا هنگام بازپس دادندمینکته گواهی 

افزار توش و توانِ جنگ هاسال نمود، اما انگار در ایناستفاده نکرده بود. او همچنان دیوی زورمند و مهیب می

 . بوداش از میان رفته جادویی

ی دهند، مایهخبرِ بیرون آمدن ملکوس از حصار شهرها و این که بیشتر سپاهیانش را دیوان تشکیل می 

شدند، اما رویارویی شادی و خرسندی حاضران شد. هرچند دیوها مبارزانی نیرومند و خطرناک محسوب می
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درآویختن با دیوزادگان که  دلپذیرتر بود، تا شمشیر کشیدن بر روی مردمانِ دیگر، یابا ایشان برای سربازان 

 .دگردیسی یافته بودندو حاال به افزارهایی جاندار در دست دیوان شدند آدمیانی محسوب میزمانی 

هایی تازه برای نبود. دومین کسی که آگاهیچنین دلگرم کننده  ا اخباری که خبرچین دوم آوردام 

ی شمالی، هاسرزمینبا ریش و موی بلند، از اهالی بود، اندام مردی تنومند و درشتحاضران به ارمغان آورد، 

ی دیوان گشته و از در قلمرو زیر سیطره گردوران دورهداشت و در هیبت پیلهبور که پوستی سپید و مویی 

گفت او در روستاها و شهرها گشته و با مردمان و حتا با دیوها سخن گفته بود. میکردار ایشان خبر گرفته بود. 

ی مردمان در این مورد همداستان هستند که اسپیتور به آدمیان خیانت کرده و یکسره به اردوی دیوها که همه

در کشتن اربابان ستمگر خود کامیاب پیوسته است. او بازماندگان روستایی را دیده بود که بر دیوان شوریده و 

. همچنین خبر آورد که خودِ اسپیتور نیز با از میان رفته بودندبعد همگی به دست سپاهیان اسپیتور شده، اما 

شاد را تازد. او حتا همسرش پریسربازان وفادارش به اردوی ملکوس پیوسته و برای نبرد با برادرش پیش می

 نیز با خود آورده بود.

ی خشم حاضران شد، و از سوی دیگر دل جم را به درد آورد. تصور این که خبر از طرفی مایه این 

اسپیتور به راستی عهد و پیمانش با دیوان را چنین جدی گرفته باشد که بر روی رعایای خودش تیغ بکشد، 

خواست در هیچ دلش نمیجم پیمانی که با حضور پدرش بسته بود را در خاطر داشت و برایش دشوار بود. 

ی سرمای میدان نبرد با برادر کهترش روبرو شود. در میان سرداران و همراهانش بسیار بودند کسانی که خاطره

مرگبار برخاسته از نفس ملکوس را به یاد بیاورند و بابت این تواناییِ او اندیشناک باشند. اما تنها جم بود که 

دانست در هیاهوی میدان نبرد چگونه خویشاوندی و شید و نمیاندیبیش از ملکوس، به اسپیتور می

 اش با وی را پاس بدارد. همخونی
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ی راه برای همه معلوم بود. خاتمه یافت. ادامهشنیدن این خبرها سرداران و مشاوران بعد از رایزنی  

ورِ این قبیله از هواداران نیزهروز بیشتر نبود و مردان دالور و ی اسپردان نیمی سپاهیان جم تا دشت قبیلهفاصله

استوار جم بودند. سپاهیان ملکوس راهی بیشتر را پیش رو داشتند و بین یک تا دو روز دیرتر از ایشان به 

و خندقهایی آلوده به نفت در دشت پدید خشک هایی از هیزمِ رسیدند. در این فاصله قرار بود حلقهدشت می

آورند تا اگر سرمای مهلک ملکوس بار دیگر برخاست، راهی برای مقابله با آن داشته باشند. جم قصد کرد 

که بعد از مستقر شدنِ سپاه ملکوس در دشت، پیکی را پنهانی نزد برادرش بفرستد و او را بابت همراهی و 

ترین ، شایستههمراهانشدر میان بازگردد. برادرانش ی و بخواهد تا به جبههاتحاد با دیوان شماتت کند و از ا

در زمان غیبت جم همچون مشاور و دوست در دربار اسپیتور  هاسال کس برای این کار، شهراسپ بود که

 ی سرکش از او بیش از دیگران حرف شنوی داشته باشد.شاهزادهنمود که حضور داشت و چنین می

 

، در آن زمان که تازه سربازان از کندن زمین پس از رسیدن ارتش جم به دشت اسپردان روزشبانهیک  

سهمگین های زیرزمینی فراغت یافته بودند، صدای ها و فرو ریختن قیر و نفت در تلهو پنهان کردن هیمه

ی سپاه ملکوس از افق باختر نمایان شد. شمار سربازان دشمن بسیار بود و برخاست و طلیعهدیوان طبلهای 

دشت را فرو پوشاند. چنان که جاسوسان و خبرآوران سراسر افق شان مانند فوجی از ملخ سیاهی جمعیت

ها وها در قبیلهدادند. دیگزارش داده بودند، شماری باور نکردنی از دیوان قلب سپاهیان ملکوس را تشکیل می

ای جنگیدند که نقش طایفهی خاصی میزیستند و حاال هم هریک زیر درفش تیرههای گوناگون میو تیره

با همنوعان خود کشمکش و دشمنی  معموالًخاص بر آن کشیده شده بود. این موجودات سهمگین و خشن 

. هیچ یک استده شدشان اتحی امایهند و همان اخواهی جم را جدی گرفتهمعلوم بود خطر کین . اماداشتند

 دیو را یکجا ندیده بودند. همه از کسانی که در آن دشت حضور داشتند، تا آن هنگام این 
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آن شبانگاه، نبردی در نگرفت. دیوان به بر پا کردن اردوی خویش پرداختند و جم برای آن که  

ی پهلوانی بزرگی ترتیب داد و ترتیبی داد تا صدای شوخی و ی جنگاورانش را تقویت کند، مسابقهروحیه

. ن را ناامید سازدشان دیوای خوبروحیهی سربازانش تا دیرگاهی از شب ادامه یابد و به این ترتیب خنده

های فراوانی از هیزم را ای بسیار کومهی اردوگاهش تا فاصلهشبانگاه هم فرمان داد تا گروهی در دو حاشیه

ای گمراه کننده باشد ی زیر پوشش سپاهیانش بیشتر به چشم برسد و هم طعمهبسوزانند تا هم از دور پهنه

 خواهند شبیخونی بزنند. برای دیوهایی که چشمشان به تاریکی شبها عادت داشت و ممکن بود ب

با او رای زد. پاسی از شب گذشته بود که شهراسپ به همراه سه تن از شاگردانش نزد جم رفت و  

ی کسانی که در آن جبهه است و همهاسپیتور خبرآوران گفته بودند که جناح راست ارتش دیوان در اختیار 

های مسخ شده و اختیار دیوهایی بود که دیوزادهجنگند، مردمانی هستند از ساکنان سیوا. جناح چپ در می

های چماقدار هم که با دیوها متحد شده بودند، در ای از اشموغگفتند که رستهپلید را زیر فرمان داشتند و می

همین جبهه به ستیز خواهند پرداخت. قلب سپاه که نیروی اصلی ملکوس در آنجا متمرکز بود، زیر فرمان 

 .و از دیوان جنگاور تشکیل شده بود داشتمستقیم ملکوس قرار 

جم از شهراسپ خواست تا در لباس مبدل به چادر اسپیتور برود و او را از جنگ با برادرش بازدارد.  

از و خواهد کرد عهد و سوگندی که سه برادر نزد پدرشان خورده بودند را به او یادآوری شهراسپ گفت که 

یافت تا هر  مأموریت. شهراسپ همچنین داستان خواهد زدداشتند ستمهایی که دیوها بر مردمان روا می

اگر فردا به هنگام نبرد جناح ببیند و ایشان را با جم همراه سازد.  ،تواندتعدادی از سرداران اسپیتور را که می

 بود.پیروزی جم قطعی  تاخت،میلشکر دیوان کرد و به قلب عوض میراست سپاه ملکوس جبهه 

 مأموریتپیمانی در دست فشرد و لبخندزنان به سوی ی همشهراسپ دست راست جم را به نشانه

خطرناکش پیش شتافت. سالحی با خود برنداشته بود و بر لباسهایش آرایه یا نمادی نبود که نشان دهد زمانی 
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. موهای سپید خویش را با کالهی تیره پوشاند ترین کاهن آدمیان در عصرِ حاکمیت دیوها بوده استبلندپایه

ی نمدپوش نشست و به همراه سه شاگردِ جوانش که شمشیرزنانی برگزیده بودند، در هاسمو بر اسبی با 

 تاریکی دشت گم شد.

 

شب با سرعت سپری شد و تا بامداد خبری از شهراسپ نیامد. جم زمانی کوتاه را خوابید، اما همچنان  

داد. د، آزارش میشورو برو برادربا نبر ناگزیر در میدان به فکر این که مبادا اسپیتور از شهراسپ پیروی نکند و 

باالخره سپیده دمید و افق خونین با خورشیدی روشن شد که زیر نقابی از ابر پنهان بود و گویا از تابیدن به 

قرار بود در آن با هم به ستیزه برخیزند. همچنان از شهراسپ اثری دیده آوردگاهی شرم داشت، که دو برادر 

 نمود.شد و این غریب مینمی

برخاست  ،دم در بستر بیدار بود، وقتی کبودی آسمان رو به کاهش نهادپیش از سپیده ساعتیاز که جم  

شان در آتشدانی به یاد پدرش ویونگان آتش افروخت. بعد مهترانش را فراخواند و با یاریسر و تن شست و  و

افزارش را به دقت وارسی زره سنگین و پر نقش و نگار خویش را بر تن کرد. مهتری جوان ساز و برگ و زین

ز نظر گذراند و بعد اش را به دقت ای تبرزینکرد و گیرایی زه کمانش را و استواری بندهای آویخته بر دسته

های خورشید در افق پرابر آسای جم نهاد. وقتی نخستین نشانهشان بر زین اسبِ غولی ویژههمه را در جایگاه

زرهی از پوالد آبدیده که در راگا به طور خاص برای پشوپان ساخته بودند را نیز بر بدن خاوری نمایان شد، 

جم در و پشتش را در برابر گزند تیر و خدنگ استوار داشتند.  پیکر پوشاندند و به این شکل گردنسگِ غول

پشوپان نیز مانند نگهبانی خوفناک کنارش بر زمین ساز و برگ کامل، سوار بر اسب در برابر سپاهیانش ایستاد. 

شد، حاال به نواخته میشاخی بزرگی که پیشتر برای راهبرِی مردمان به سوی ورجمکرد سرنای نشست. 

اش را به دهان برد و در حالی که سر را بر را در مشت فشرد و دهانهصورت شیئی مقدس در آمده بود. آن 
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ی نهنگی زخمی در دشت مانند نعرهسرنا کبود افراشته بود، در آن دمید. صدای پرطنین و نافذ ابریِ آسمانِ 

شان تفاوت نداشت تنها دیوزادان که خواب و بیداریپیچید و سربازان و دیوان را همزمان از خواب بیدار کرد. 

 را نشنیده گرفتند. بانگشجنبش به جای خود باز ماندند و بی

اش را از هوای پاک صبحگاهی پر کرد، هوایی که ی گشوده و عضالنیجم لختی درنگ کرد و سینه 

را به لب برد و برای بار دوم سرنا هنوز خنکی و سرمای نفرین ملکوس در کنجِ نسیمش پنهان بود. آنگاه باز 

این ده بودند، با شنیدن ی پیش بدان خو کرهاسال در آن دمید. هزاران شهسوارِ وفادارش، طبق عادتی که طی

ها بیرون زدند و با چابکی جوشن و خفتان در بر کردند. وقتی بازتاب دومین فریاد شاخ در بانگ از خیمه

آماده بر نشسته بودند و جویای نام ی سپاهیان جم در برابرش بر اسبانی دشت پیچید و محو شد، بخش عمده

آنان که کمی دیرتر از بستر برخاسته یا کندتر زره پوشیده بودند و ننگِ آوردگاه بودند. جم کمی صبر کرد تا 

بار دیگر صدا سراسر دشت را در نهیبِ سیال  و نیز به صف سوارانش بپیوندند. آنگاه برای بار سوم دمید

هایشان کم کم بر خویش فرو پوشاند. در این میان دیوها نیز از خواب بیدار شده و صدای کوبیدن طبل

 . وا داشتشان را به سکوت چندان گیرا بود که برای دقایقی همهسرنا ا سومین بانگ خاست. اممی

آویخت و پیشاپیش سوارانش به سوی سپاه ملکوس پیش رفت.  اشزین گلمیخِ به را با بندسرنا جم  

ی پیش بارها و بارها این حرکت را تمرین کرده بودند، در صفهای منظم سیصد هاسال شهسوارانش که در

یشان به لرزه در آمد. انبوه سربازان هاسمنفره پشت سرش حرکت کردند و خاک یخزده از صدای منظم 

ای که از شهرهای خونیراس آمده و به لشکرگاهش پیوسته بودند، این نظم و انضباط را نداشتند و تازه پیاده

ی انبوه سوارکاران زرهپوشی که همچون موجی از سیماب در دشت از خواب برخاسته بودند و با دیدن منظره

ی دشت جاری شده بودند، فریادهای آفرین بر آوردند. جم و شهسوارانش با همان نظم و ترتیب تا میانه

رگ قرار داشت که طی روز قبل ی دو لشکرگاه، میدانی بزپیشروی کردند و در آنجا ایستادند. درست در میانه
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گرداگردش خندقی کوچک کنده و درونش را با نفت و قیر انباشته بودند. این آوردگاهی بود که جم قصد 

اندازی که از های کمانگیر و فالخنهای پیادهداشت در آن با ملکوس رویارو شود. پشت سر سوارانش، رسته

 .ندیافتهان نظم و ترتیبی میابود، به تدریج زیر نظارت منیروهای داوطلب شهرهای گوناگون تشکیل یافته 

وقتی از  .ای زودهنگام باشدی حملهنشانه کوس و تبیرهبانگ مبادا سپاهیان ملکوس ترسیده بودند  

شان رمقِ بامدادی صف منظم سواران جم را دیدند، هراسهای تیره و تنگشان خارج شدند و در نورِ کمخیمه

اند. پس با نهیب سردارانشان شتابان و ناآماده به سوی با شبیخونی دیرگاه روبرو شده کردندبیشتر شد و گمان 

ای را رویاروی حریف تشکیل دادند. جناح چپ سپاه ملکوس دشمن پیش رفتند و صفهای آشفته و پراکنده

همین موجودات  زد.موج میدر هوای صبحگاهی  شانکه بوی زنندهتشکیل یافته بود  یاز دیوزادگانِ پلشت

و صفهای خویش را زیر درفش سرخ دیوی نیرومند و جوان  زودتر از بقیه نظم و ترتیبی به خود گرفتندمهیب 

شدند و همواره خفتند و هرگز از خواب بیدار نمی. دلیلش هم آن بود که دیوزادگان شبها نمیمرتب کردند

قرار داشت، با آشفتگی اسپیتور ه زیر فرمان در حالتی میان خواب و بیداری گرفتار بودند. جناح راست ک

بیشتری روبرو بود. صفهای این بخش بسیار دیر و کند تشکیل شد، انگار که سربازانش تمایلی به جنگیدن 

 نداشته باشند. 

از صف شهسواران  ،ای که مناسب دید، ران بر شکم اسب فشردجم به آسمان نگاه کرد و در لحظه 

کرد. اش میآسایش پشوپان نیز مانند شبحی سپید همراهیی آوردگاه پیش رفت. سگ غولجدا شد و به میانه

ای کرد و حیوان وفادار پس از تردیدی از او ایستاد. به پشوپان اشاره برگزیده بودای که از پیش جم در نقطه

ی بلندی در دست داشت ی آن بر زمین نشست. جم نیزهانهجدا شد و از میدان آوردگاه بیرون رفت و در آست

 ، چنان کهکه درفش ارغوانی راگا با نقش خورشید بر رویش دوخته شده بود. نیزه را با قدرت بر زمین کوفت
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ی زمین یخزده جای گرفت. در همین هنگام ابرها کمی از هم گسستند و نخستین درفش به استواری در سینه

 حدم مانند بارانی از زرِ مذاب بر زره و جوشن جم فرو پاشید.شعاعهای آفتاب صب

بامدادی خوش است برای خشکاندن »جم نقاب کالهخودش را باال زد و با صدایی رسا گفت:  

خونخواهی از آنان که در این دوران تیره با بیداد کشته ی دیوان از زمین، و زمانی خجسته است برای ریشه

 «پور ویونگان روبرو شود؟ ،کجاست تا با کینخواهی جم ملکوسشدند. 

در قلب سپاه دیوان جنب و جوشی نمایان شد و صفها گسست و ملکوس سوار بر اسبی سیاه  

دانست این شایعه پیشاپیش سربازانش نمایان شد. ظاهرش با آنچه واپسین بار دیده بود، تفاوتی نداشت و نمی

این بار دیوِ مهیب زرهی سنگین در از توش و توانش کاسته شده، تا چه حد راست است.  هاسال که در این

ملکوس فریاد آوری خویش اطمینان ندارد. توانست به معنای آن باشد که مثل سابق به رزمبر داشت و این می

اند که از مردی شکست خورده و رانده شده بزدلی از جان خود سیر شده هاسال گویا مردمان بعد از»برآورد: 

کنند. ای پور ویونگان، آخرین باری که تو را دیدم در غل و زنجیر بودی و به نیرنگ از چنگم پیروی می

 «گریختی.

آخرین باری که مرا خواهی دید، ساعتی دیگر است، در آن هنگام که شمشیرم به خون »جم گفت:  

 «شود. آلوده پلیدت

از سوی دیگر سپاه دیوان، در آنجا که بوی تعفنِ برخاسته از تن دیوزادگان مانند مهی زرد بر خاکِ  

منم خیشمای خونین »خسته شناور بود، آوایی بر آمد. دیوی که درفش سرخ بر نیزه بسته بود، بانگ برآورد: 

جازه دهی به نبرد این آدمیزاد بروم پذیرم. پدر، اگر اات را میطلبیدرفش، فرزند ملکوسِ نیرومند. من مبارزه

 « و فرجامِ رجز خواندن در برابر ملکوس بزرگ را نشانش دهم.
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جم وقتی فهمید این دیو پسر ملکوس است، با دقتی بیشتر نگاهش کرد. موجودی زورمند و تنومند  

رفته مانند دو  ای گود و فروی سرخ و آشفته پوشیده شده بود. چشمانش در حدقههاپشمبود با تنی که در 

دانستم ملکوس ناتوان شده می»ی تحقیرآمیزی به سویش کرد و گفت: درخشید. جم اشارهاخگرِ کوچک می

کودکان را به جای خود به میدان بفرستد. بعد از  هراسد. ایرادی نیست. بگذارو از رویارویی با پهلوانان می

 « کشتن این جوانک نوبت خودش هم خواهد رسید.

ای سر و صدای خنده از صف شهسواران جم برخاست و حتا در جناح راست سپاه ملکوس همهمه 

بلند شد. هدف جم آن بود که خودِ ملکوس را به میدان بکشاند و با او رویارو شود. چرا که معلوم نبود خللی 

یافت، بق را باز میماند و همان نیروی ساکه در قدرتش رخنه کرده تا کی باقی بماند. اگر ملکوس زنده می

دیده بود های راگا هنگام نبرد در برابر دروازهی ویرانی خونیراس بار دیگر تکرار شود. ممکن بود کل فاجعه

از برند. کنند و در شرایط خطر وی را از میدان به در میکه دیوان در میدان نبرد سرداران خویش را دوره می

 نبردی تن به تن بکشاند و مجال گریز را از او بگیرد.کوشید تا ملکوس را به میدان این رو می

خیشما، پسرم، کشتار »زد:  ملکوس که از ریشخند آدمیان خشمگین شده بود، در دام جم افتاد و نعره 

پیش از دارم. سپارم. اما لذتِ از میان بردنِ این مرد الفزن را برای خود نگه میشاخ را به تو میاین بردگانِ بی

در یادآوری کنم که چه سرنوشتی اند، و یارانش که سر از اطاعت ما پیچیدهبه جمِ گریزپا  یدبگذارآن، 

 «است. انانتظارش

ای کرد. صف دیوان گشوده شد و این بار سه سربازِ پیاده پیش آمدند ملکوس این را گفت و اشاره 

خودِ نشانده بودند. پشت سرشان  بر نیزهشاگردان شهراسپ را  یای در دست داشتند. سرِ بریدهکه هریک نیزه

زره با  کهسواری ای کرد. ملکوس به سوی بال راست سپاهش اشارهند. دآورپیش پیرمرد را هم با دست بسته 
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ی اسپیتور و همگان چهره کالهخودش را از سر برداشتایستاده بود، سیمین و اسبی باشکوه پیشاپیش سربازان 

 برخاست. جمآه از نهاد . را شناختند

. جم به سوی شده بودپریشان  شآلود و موهایاش پاره و خاکشهراسپ قامتی خمیده داشت و جامه

، یا پیش از آن گرفتار برساندپیامش را  را ببیند ودانست شهراسپ موفق شده برادرش اسپیتور نگریست. نمی

ی دراز و سپیدش را نمایان ساخت. گفت: هادندانای گشود و آمده است. ملکوس دهانِ مهیبش را به خنده

بزرگداشت کیشِ به خاطر تبلیغ این بود پیکی که برای شوراندن سپاهیانم فرستاده بودی؟ مردی دیوانه که »

 «است؟شهرتی به دست آورده دیوان 

سخنی بگو پیرمرد، پیش »گفت. ملکوس به او نهیب زد: شهراسپ سر به زیر افکنده بود و هیچ نمی 

 «ات جانت را بگیرم.نعمتانکه به جرم خیانت به ولیاز آن 

ی این که کیش پرستش دیوان را در میان مردمان رواج دادم، دست کم به شکرانه»شهراسپ گفت:  

 «سزاوار بود از جان من در بگذرید.

پسر ماهانِ کمانگیر . به سپاه خود نگریست و جم از دیدن این خواری و فرودستی وی ناخرسند شد 

را منظره این صف سربازان دید که کالهخود از سر برگرفته بود و با ابروانی پرگره  یهدر میانرا راسپ شه

 .دنگرمی

کردی که باید از رنج و ستمی که بر به یاد دارم که مردمان را با این سخن آرام می»ملکوس گفت: 

آور و زورگو هستیم خدایانی جبار و خشمگفتی ما دیوان داریم شادمان باشند و لذت ببرند. میایشان روا می

جا داری. همان هستیم که گفته بودی همان بر آدمیان آزمونی است برای ایشان. به یاد داری؟ انتظاری نابو سلطه

 «دانی. بگذار ببینیم خودت در برابر این آزمون چه حالی خواهی یافت؟و همان خواهیم کرد که می
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همچون پدری برایت  هاسال ای اسپیتور، که من در این» گفت: از ملکوس رو گرداند و شهراسپ 

دانستی شدم. روا نبود که مرا به دیوان تسلیم کنی، در حالی که میبودم و رازدار و غمخوارت محسوب می

 «خواستم از برادرکشی جلوگیری کنم.میآور صلح و آشتی بودم و پیام

جم با اندوه این سخن را شنید و ناباورانه دریافت که برادرش اسپیتور خود شهراسپ را دستگیر کرده 

ای پیرمردِ جادوگر، مرا به شکستن عهد و پیمانم با دیوان فرا »و به دیوان تحویل داده است. اسپیتور گفت: 

شناسند و پیمان وست که عهد میدانستی که خوشنامی و سربلندی خاندان ویونگان از آن رخواندی و نمیمی

رود، چه رسد به سرِ برادری که ما ام و بدان وفادارم و اگر سرم برود قولم نمیپیمایند. به دیوان قولی دادهمی

 «عهدشکنی نزدمان بازگشت.ی وسوسهرا در روزگار سختی رها کرد و با 

نشناس، سخن ای اسپیتورِ نمک»: بانگ برداشت کهجم از شنیدن این سخنان خونش به جوش آمد و 

پدرمان را از یاد بردی و حق برادران مهترت را نشناختی. بگذار زمین را از تباهی ملکوس پاکیزه کنم و بعد 

 «.را خواهی دیداین کردارها ی بادافره

مهتر آن کسی است که بر مردمان حکومت کند و اکنون سی سال است که من مهتر »اسپیتور گفت: 

 «چنین خواهم بود. ام. بعد از آن که در این میدان تو را در هم شکستیم و سرت را بر نیزه کردیم نیز همبوده

به راستی که سخن مرداس راست بود و خونِ کنیزی فرومایه در رگهایت »جم برآشفت و گفت: 

گرداندی هم اکنون عنان میجریان دارد. بدان که مهر برادری میان ما گسسته شده است. اگر عقلی در سرت بود 

 «ات خواهم کرد.گریختی که اگر بر تو دست یابم به سختی مجازاتو می

 «ی خویش را بنگر...فرستادهمجازات نخست، »ملکوس گفت: 

دیو مهیب همچنان سوار بر اسب به سوی شهراسپ پیش رفت و دست خویش را بر سرِ وی نهاد. 

فریاد دلخراش شهراسپ برخاست و همه دیدند که بدنش پیچ و تابی خورد و به تدریج از همان نقطه که با 
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پ به دست ملکوس تماس یافته بود، شروع کرد به منجمد شدن. دقایقی دردناک گذشت، تا آن که شهراس

 خاست.تندیسی یخزده تبدیل شد که زیر آفتابِ صبح، بخاری سبک از پوستش بر می

کند، پسرش ماهان اسب راند و نزد جم رفت و گفت: نالید و جان میدر همان هنگام که شهراسپ می

 «ستانم.سرور من، اجازه بده رهبری حمله به سربازان اسپیتور را من بر عهده بگیرم و انتقام پدر خویش را ب»

جم که هنوز میل نداشت در میدان نبرد با برادرش رویارو شود، از این پیشنهاد استقبال کرد. گفت: 

بسیار خوب، برو و انتقام پدرت را بستان. اما خبر داشته باش که گروهی از سربازان اسپیتور در دل ما با »

کشتارشان پافشاری به خرج نده. برادرم را هم زنده ی ما بپیوندند و در همراه هستند. فرصتی بده تا به جبهه

خواهم خونِ او به دست یاران من هایش محاکمه و تبعید خواهم کرد. اما نمیدستگیر کنید. او را بابت خیانت

 «ریخته شود.

دانست و از زنده ای درنگ کرد. انگار که اسپیتور را مقصر اصلی در مرگ پدرش میماهان لحظه

وقتی به قدر کافی برای بازگشت »وشی نداشت. اما چیزی نگفت و تنها به جای آن پرسید: ماندن او دل خ

ی پیروان و همراهان وفادار به اسپیتور را نابود دودالن فرصت دادم و نبرد مغلوبه شد، آیا مجاز هستم همه

 «کنم؟

اراده یوزادانِ بیی دیوان باقی بماند از دآری، هرکس که با اراده و میل خود در جبهه»جم گفت: 

 «تر است. همه را بکش، و برادرم را زنده دستگیر کن.فرومایه

 «ای پسر ویونگان، چنین خواهم کرد.»ماهان مشت زرهپوش خود را بر سینه کوفت و گفت: 

گشت. قامتش همچنان راست بود جم از پشت سر او را نگریست که به صف سربازان خویش باز می

با دقت به آتش خشمی مهیب بدل گشته است. جم باز متوجه ملکوس شد و رش و معلوم بود غم مرگ پد

ای ملکوسِ سنگدل، »حرکت شد و جان داد، جم فریاد برآورد: وقتی شهراسپ بی زیر نظر گرفت.را رفتارش 
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. اگر جسارتی در رگهای منجمدت باقی است، پیش بیا را گرفتیدفاع این آخرین بار بود که جان مردمان بی

 «جنگی روبرو شو. با مردیمردانه و 

ی ریشخندآمیزی کرد. ی شهراسپ جدا کرد و خندهملکوس با حرکتی دستش را از روی سرِ یخزده

ی شهراسپ را بر زمین انداخت و به سوی جم رکاب کشید. جم متوجه شد بعد با لگدی جسد خشک شده

وگرنه یخ بستن  ،به راستی ناتوان شدهدیو سرما دریافت که که حرکات ملکوس کند و سست شده است. پس 

ود. نمو بعد از آن حرکاتش چنین خسته و خمود نمی کشیدپیکر شهراسپ زمانی چنین طوالنی به درازا نمی

 د. ومنتظر ماند تا ملکوس نیز وارد میدان آوردگاه ش لبخندی زد و نقاب کالهخودش را پایین زد و

دقایقی به هم نگریستند. این بار ملکوس هم زرهی دو سوار و تاخت ملکوس به سرعت پیش اسب 

کامل در بر داشت و کالهخودی بر سر گذاشته بود که تنها چشمانش از میان آن پیدا بود. هر دو لحظاتی با 

ای بود که آخرین اسب دور میدان گشتند و حرکتهای حریف را زیر نظر گرفتند. جم هوشیارانه مراقب کیسه

نمود که دیوِ ته دیده بود، و چون نشانی از آن ندید، خیالش راحت شد. چنین میبار بر کمر ملکوس آویخ

دسترسی نداشته مرگبار مصرف کرده باشد و دیگر به آن سالح  هاسال سرما آن غبار جادویی مرگبار را در این

 باشد. 

ی شمشیر، و کمی بعدتر، وقتی انههای محتاطآنگاه نبردشان آغاز شد. ابتدا با رد و بدل شدن ضربه

جم سپر خود را بر زمین پرت کرد و تبرزینش را در مشت گرفت، با جنبشی پرشورتر و خروشهای جنگیِ 

زی پرگره را در به جایش گررساتر. ملکوس نیز به زودی از وزن سپرِ بلندش خسته شد و آن را افکند و 

دست گرفت. دو سوار به هم پیچیدند و بارها به سر و روی هم ضربه زدند. اما زرهِ هردو استوار بود و آسیبی 

ای به هیچ یک نرسید. تا آن که جم توانست به چابکی تبرزین را بر فرق سرِ اسبِ ملکوس بنشاند. اسب شیهه

نمود، نقش زمین شد. اما به سرعت برخاست گینش خسته میکشید و از پا افتاد، و ملکوس که زیر وزن زره سن
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گریخت، از فرصتی بهره جست و با دست پای اسب جم را گرفت. ی جم میو در حالی که از برابر حمله

کشید و با چشمانی از حدقه در آمده ملکوس پای جانور در چشم به هم زدنی یخ بست و اسب که شیهه می

شد. جم پیش از آن که مرکبش یکسره تباه شود از و منجمد ر جای خود خشک نگریست، آرام آرام برا می

از ترینِ کمانگیران بود، دستماهان که چیرهای کرد. روی زین پایین پرید و به سوی صف سربازانش اشاره

ی کمان نهاد و آسمان را نشانه گرفت و تیری با پیکانِ آتشین را در چلهپس  .این اشاره بوددر انتظار آنسو 

چرخیدند و چندان مراقب جنبش حریف بودند شان میی اسبانتیر را رها کرد. جم و ملکوس در اطراف الشه

چشم به  ی میدان را ندیدند. تیر بر خندقی قیرآلود و آغشته به نفت فرود آمد و درکه فرو افتادن تیر در کناره

ای کشید و زبانه کشید. ملکوس با دیدن این صحنه تنورهگرداگردشان ای بلند از آتش سوزان هم زدنی حلقه

 «ترسم؟ات میای از این تدبیرهای کودکانهای آدمیزادِ نابکار، فکر کرده»گفت: 

 «ترسی!اگر عاقل باشی، می»جم گفت: 

رمق ساخت. و حق با او بود. گرمای آتش آشکارا بر توان ملکوس اثر گذاشت و او را سست و بی

ملکوس شتابان زره خویش را از تن بیرون آورد و جم نیز چنین کرد. با این تفاوت که جم از گرمای لهیب 

ها روی به ذوب در اثر زبانه تنششد، گویی تنِ ملکوس کم کم تیره میی سپید هاپشمبرد و آتش لذت می

 .ه باشدشدن داشت

ور ساخت. شدت آن چندان بود که آتش به تدریج گسترش یافت و قیرها و نفتهایی بیشتر را شعله

ای مانند پرده تیرگی دودآتش و درخشش  .جم و ملکوس برای دقایقی از برابر چشم سربازانشان ناپدید شدند

ی آوردگاه نمودار شد، آنگاه، وقتی آتش کمی فرو نشست و بار دیگر میانهفراز رفت. انداز نبردشان بر چشم

. بر بازوی چپش که تبرزین ودرهمگان جم را دیدند که پای پیاده از میدان به سوی سربازانش پیش می

اعتنا بود و سرافرازانه با دست راست سرِ شد. اما بدان بیکرد، زخمی دیده میسنگینش را با آن حمل می
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جم پس از بازگشت به صف سربازان خود، اسبی تازه نفس زیر ران گرفت ی ملکوس را باال گرفته بود. بریده

آن بست و خود با شمشیر آخته به صف دشمن زد. غریو شادمانی سربازان زین ی ملکوس را بر و سرِ بریده

در چشم بر هم  ،بعد .درنوردیدی شهسواران را شان در هم آمیخت و مانند تندبادی پهنهجم با فریاد جنگی

 از جای خود کنده شدند و به سوی سپاه دیوان هجوم بردند. اسوارانهای زدنی رسته

نیز جنگید که زیر فرمان اسپیتور میهمزمان با هجوم ایشان، بخشی از جناح راست لشکر دیوان 

و با ماند وفادار  اسپیتورهمچنان به بالِ سپاه بخشی دیگر از این اما خروشی بر آورد و بر دیوان تاخت آورد. 

ای جنگی پیشاپیش سربازانش بر این رسته تاخت آورد. وقتی ماهان با نعره .قطاران خود درگیر شدهم

اش با ایشان کمتر شد، بر رکاب ایستاد و نشیمنگاه از زین برکند و کمان برکشید و رگباری از تیرهای فاصله

فرو بارید. پشت سرش روستاییان جنگاوری که از شهرهای خونیراس زیر پرچم مرگبار را بر اطرافیان اسپیتور 

 رفتند.کنان پیش میجم گرد آمده بودند، هلهله 

نبرد دشت اسپردان به این ترتیب آغاز شد و تا دیرگاهی بعد از ظهر ادامه یافت. تا ساعتی، دقیق 

سردار خود را از دست داده بود، اما همچنان  معلوم نبود که کدام طرف برنده خواهد شد. هرچند سپاه دیوان

شورش جناح راست و نظم و ترتیب شهسوارانی که مانند اما ریان جم برتری داشت. کاز نظر شمار بر لش

کردند، هراسی در رفتند و دشمن را همچون داسی درو میآجین پیش و پس میدستی یگانه با انگشتانی نیزه

ی آسمان رسید، دیگر معلوم بود که دیوان شکست خورده دل دیوان پدید آورده بود. وقتی خورشید به نیمه

هایی پراکنده از ایشان با ای از سواران جم راه گریز را بر دیوها بستند و گروهاند. رستهو آدمیان پیروز شده

عامی خونین دگردیسی یافت و آدمیانی که از ظهر نبرد به قتلپس جنگیدند. ناامیدی همچنان می

 رحمانه دیوها را از دم تیغ گذراندند.خویشاوندان و دوستان خود بودند، بیخونخواه ِ
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وقتی گرد و غبار نبرد فرو نشست، سرتاسر دشت از جسد کشتگان پر شده بود. دیوزادان که در 

از میان رفتند. همگی ابتدای کار در برابر پیشروی شهسواران بیشترین مقاومت را از خود نشان داده بودند، 

قتل عام شدند. با  جنگیدند،میساختند و دلیرانه ی مرکزی جنگاوران دشمن را بر میدیوهایی نیز که هسته

بگریزند. وقتی جم از پیروزی اطمینان یافت، دست از نبرد تر بودند توانستند شان که زیرکاین وجود برخی

میدانِ نبرد رفت و آنجا قرارگاهی موقت برپا کرد. این همان جایی بود که در ابتدای کار ی میانهکشید و به 

ی مین هنوز از خونِ سرد و زهرآگینِ ملکوس آزرده بود و حلقهدرفش خویش را بر خاک نشانده بود. ز

ی جنگ سوخت. بدن ملکوس در میانهرمق میهایی بیقیرآگینی که گرداگرد میدان کشیده بودند، هنوز با شعله

ی ای زغال در هم ریخته باقی آتشین افتاده بود و حاال از آن جز تودهی این برکهاش با جم به میانهتن به تن

 نمانده بود. 

های گوناگون که به ترتیب جم در همان جا آرام گرفت و منتظر ماند تا سرداران و فرماندهان رسته

به نزدش آمد و خبر داد که مغ سیمرغیافتند، خبرها را برایش بیاورند. دمی نگذشته بود که از رزم فراغت می

ای کوچک از دیوان خیشما فرزند ملکوس با دستهاما  .اندکشته شدهنبرد ی دیوهای بازمانده در میدان همه

سرداران اسپیتور که در ابتدای ماهان همراه با گریزد. ببه سوی شمال ی محاصره را بشکافد و توانست حلقه

سرداران نزد جم رفت و برایشان امان گرفت. کار از اطاعت امر او سر پیچیده و بر دیوان شوریده بودند، 

از آسیب رساندن  در دل داشتند،فرزند ویونگان برای همچنان به خاطر احترامی که شورشی و سربازان ماهان 

در درگیری شدیدی که میان هواداران او و گرایندگان به جم رخ داده همه به اسپیتور پرهیز کرده بودند. با این 

بود، شمار زیادی از دوستان و نزدیکان اسپیتور به قتل رسیده بودند. کمی بعد، گروهی غمگین پیکر خونین 

ش نشسته بود. او نیز در گرماگرم نبرد در کنار جانبیی شاد را بر تختی روان آوردند که تیری در سینهپری

کردند، تیری از شوهرش جنگیده بود و با این که جنگاوران از رویارویی و تیغ کشیدن بر او شانه خالی می
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جان داده است و هرچند اسپیتور شاد در آغوش جایی آمده بود و جانش را ستانده بود. جم خبردار شد که پری

  دریغ خورد.وی ، اما بابت کشته شدن بخشیدرا نمیشاد در صف دیوان دن پریو جنگیبرادرش رفتار 

عصرِ آن روز، سپاهیان جم که تلفاتی اندک داده بودند، کشتگان خویش را از میدان نبرد برداشتند و 

ماهانِ کمانگیر در جریان شکست همزمان با غروب آفتاب مراسم مرده سوزان باشکوهی برایشان برگزار کردند. 

و انگشتر زمرد گرانبهایی که میراث ویونگان بود را در آن آورد دست را به ی او ی اسپیتور خزانهدادن جبهه

ی سرداران و سربازانش انگشتر را به دست کرد و بازپس گرفتنِ فرمانروایی . جم همان شب در میان حلقهتیاف

دم به نوای ساز و آواز خنیاگران آنگاه شب را به شادمانی گذراندند و تا سپیدهخونیراس را رسمیت بخشید. 

را پیروزمندانه ترک کردند،  اسپردانگوش سپردند. صبحگاه، جم و ارتش بزرگش به حرکت در آمدند و دشت 

 سیاهپوش شده بود.دیوزادان ی دیوان و ها بر الشهدر حالی که سراسر دشت از فرو نشستن کالغ
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 سرود یازدهم: مکر انگره

 

تنبوری که در دست داشتم، ی درخشان ها بر دستهتاب کبودِ نور شعلهای مکث کردم و به بازدقیقه

ام گشت و آتش دریغی سوزان در سینهخیره ماندم. همیشه با یادآوری این بخش از داستان دلم فشرده می

دست روزگاران کهن شروع به خواندن کردم، خنیاگرانِ چیرهاز تنبور برکشیدم و به رسم  کشید. زخمهزبانه می

 ی پهلوانی بزرگ باشد:چنان که سزاوار سوگنامه

 ند ازو تاج و فرخته مانَردَکه پَ  شدند انجمن دیو بسیار مر

 برآشفت و بشکست بازارشان  چو طهمورث آگه شد از کارشان

 به گردن برآورد گرز گران   به فر جهاندار بستش میان

 برفتند جادو سپاهی گران  همه نره دیوان و افسونگران

 همی بآسمان برکشیدند غو   دمنده سیه دیوشان پیشرو

 کین و جنگ یبیامد کمربسته   فرینآب جهاندار طهمورثِ

 د جنگشان را فراوان درنگنبُ  یکایک بیاراست با دیو چنگ

 چو بر تیزرو بارگی برنشست  برفت اهرمن را به افسون ببست

 رد گیتیش برتاختیهمی گِ  ش برساختیزمان تا زمان زینْ
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ی دایتی را پیمودند. ای خوب و نیرومند راهِ کوتاهِ میان راگا و قلهتهمورث و سپاهیانش با روحیه

قد بر کشیده بود و گنبد آسمان را مرمرین همچون ستونی  خونیراسی میانه دری پر برف و زیبای دایتی، قله

ی آن شهرهای کوچک و زیبایی وجود داشت که مردمانی داشت. بر باالترین نقطهبر دوش خود نگه می

های آموزش علوم و فنون خونیراس را اداره زیستند و بزرگترین دبستانپژوه در آنجا میخردمند و دانش

کردند و این شایعه وجود داشت که ساکنان ادانه رفت و آمد میکردند. در برخی از این شهرها، اهوراها آزمی

برخی از روستاها و شهرهای این منطقه در اصل اهورا هستند. همچنین این افسانه در میان مردم وجود داشت 

ی این کوه، گذرگاهی مخفی وجود دارد که به دنیای مینوییِ آسمان، و سرزمینِ اختران که بر باالترین نقطه

راه رسیدن به قله بسیار دشوار و خطرناک بود و جویندگان دانشی که برای شاگردی نزد اما ک راه دارد. تابنا

آوردند و بعد از مدتها سرگردانی های راه را نمییتتاب سخ معموالً شتافتند، نشین به آن سو میاستادان کوه

 آمدند. بار دیگر از کوه به زیر فرود می

ی خطرناک و هاراهصعود به کورهزده بودند و از خیمه ی دایتی کوهپایهانگره و سپاهیانش در 

زیستند، با نزدیک شدن دیوان روستاها و سنگالخیِ آن ابا داشتند. مردمانی هم که در آن منطقه از کوه می

استقبال نیز مانند جم در راه با تهمورث کوه گریخته بودند. باالتر ی هابخششهرهای خود را رها کرده و به 

های خود را بر باشکوه مردم روبرو شد. شهرها که پیشاپیش دیوان را از قلمرو خود بیرون کرده بودند، دروازه

بر ایشان   شهسوارانِرپیوستند. مهاز جوانان داوطلب به سپاه او مینفس ی تازه هاگشودند و گروهرویش می

 شان کند.هایی منظم ساماندهیدر رستهی جنگیدن را به آنها آموزش دهد و تا شیوهه شد گمارد

در برابر اردوگاه تیره و بزرگ داران سپاه انگره رویارو شدند و راگا با طالیهای سپاهیان هفتهبعد از 

های راگا را دیده بود، از دیدن . تهمورث که به تازگی شکست انگره در کنار دروازهشادُروان برافراشتنددیوان 
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ی دیو در راه به هر شهر و روستایی که توانسته دیوها یکه خورد. معلوم بود انگرهبزرگی ارتش زیر فرمان 

با این  .های مسخ شده را زیر فرمان خود در آوردتاخت آورده و کوشیده تا حد امکان شمار بیشتری از دیوزاد

بخش بزرگی از سپاهیان تهمورث همان سربازانی بودند که  .وجود همچنان شمار دیوها در سپاهش کم بود

از شهرهای گوناگونِ خونیراس به نزدش شتافته بودند و در نبرد راگا حضور داشتند. از این رو این حقیقت 

اعتماد به ی دلگرمی و مایهی دیو را در نبردی خونین شکست داده بودند، که همین سربازان به تازگی انگره

 ن بود.جنگاورانفس 

این چنین بود که بامدادِ صبحی سرد، در آن هنگام که هنوز آسمان روشن نشده بود و کبودِ پر رنگِ 

و کرنا برخاست و آدمیان و دیوان سالح به دست گرفتند و کوس دم با ابرهایی تیره آمیخته بود، بانگ سپیده

ی سربلند و رنگین گرد آمدند و سرداران و فرماندهان هادرفشزره بر تن کردند. جنگاوران از دو سو زیر 

های خویش مستقر ساختند. تهمورث در قلب سپاه ها با فریادهایی بلند سربازان خویش را در جایگاههنگ

در همین جناح یک رسته از سپرد. شهسوار ان رراگا ایستاد و بال چپ سپاهش را به مهفام ارغوانیزیر پرچم 

بال ی الغر و چابک خویش نشسته بودند. هااسبی شمالی که کمانگیرانی نامدار بودند، بر هاسرزمینزنانِ 

ای اش بر اسبی نشسته بود و رستهی مغانهکرد. او با همان ردای سپید و سادهراست را طاووس مغ رهبری می

 دادند. را تشکیل می جنگجویانشصفِ مقدم برگستوان زره و فارغ از از مغان 

تازه معلوم شد که صف آراستند وقتی در جای خویش  .برابرشان، سپاهیان انگره موضع گرفتنددر 

در شمار دیوان در آن میان چقدر اندک است. هر دو بال راست و چپ از دیوزادان تشکیل شده بود و تنها 

رهبری بال راست او را اکومن بر عهده داشت جنگیدند. می انگره از دیوان زیر فرمان خودای رستهقلب سپاه 

پیکر نشسته بود. بال چپ، زیر فرمان ناگهیس بود که به رسم کمانگیران که سراپا غرق آهن و پوالد بر اسبی کوه

 اش آراسته بود. زرهی سبک پوشیده بود و گیسوان مارسان و بلندش را اطراف شاخهای خمیده
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ان از تهمورث اجازه خواست تا به میدان برود و مبارز ر، مهکشیدندوقتی دو سپاه در برابر هم صف 

ان در حالی که زرهی سبک در بر داشت و کمانی بزرگ بر دوش رمه .بطلبد. تهمورث به او اذن نبرد داد

دیوی رشید و زرهپوش از دشمن از قلب سپاه آویخته بود، به میدان گام نهاد و رجز خواند و هماورد طلبید. 

دیو سراپا در زرهی سنگین پوشیده شده پیکر ی میدان رفت. جایگاه خویش خارج شد و رجزخوانان به میانه

رسید تیر بر او کارگر باشد. دیو نیز چنین باوری داشت و با اعتماد به نفس سرودی جنگی بود و به نظر نمی

ان بی آن که از ررا نشانه گرفت و به سویش تاخت. مه حریفی بزرگش به زبان دیوان خواند و بعد با نیزه

در چشم به هم زدنی حریف را بر نمود که دیو ای چنین میجای خود تکان بخورد آرام گرفت. برای لحظه

ان جنبشی کرد و چندان سریع تیری را از ترکش ری بزرگ خویش به سیخ خواهد کشید. اما بعد مهنیزه

رها کرده بود، در شکاف میان زره سینه ی کمان نهاد، که حرکاتش به چشم نیامد. تیری که برگرفت و در چله

ی پشتش بیرون زد. دیو در چشم به هم زدنی از پا افتاد و ی دیو فرو رفت و از مهرهو پوشش چرمین تنه

ش گرفته بود بر زمین خورد و خودش و اسبش را نقش زمین کرد. غریو شادی و انجبیای که در دستِ نیزه

ان به سویشان بازگشت و با بلند کردن دست به همرزمانش درود هرآفرین از سپاه تهمورث برخاست. م

 فرستاد.

آمد. سپاهیان این بار ناگهیس بود که به میدان می .ی دیوی مادینه برخاستآنگاه، صدای تنوره

به زنانشان همچون ابزاری برای زادن  معموالًی دیوهای مادینه ناآشنا بودند. دیوان تهمورث با شکل و قیافه

کردند. از این رو به ها محبوس میرا در خانه یشرسمی غریب زنان خوبنا به نگریستند و دیوان تازه مینره

ی ماده دیوی که سالح در دست بگیرد آمد که کسی دیوی مادینه را ببیند. به خصوص منظرهندرت پیش می

 نمود. و سردار سپاهی شود، برای همه ناآشنا و غریب می
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ای دیگر تنوره زره پیش تاخت و بارناگهیس که کمانی بزرگ در دست داشت، سوار بر اسبی بی

اش در کمانگیری دستیی راگا چیرهان که پیشتر در نبرد دروازهراش دشت را لرزاند. مهکشید و صدای غرش

اسبش را به حرکت وا داشت و کمان برکشید و با ه بود، با احتیاط به او نگریست. ناگهیس را به چشم دید

ان نیز اسبش را هی کرد و چنین کرد. رحریف بارید. مهان به نمایش گذاشته بود، تیر بر رهمان سرعتی که مه

کنان به سوی هم رفتند و سیالبی از تیرهای جاندوز از هریک به سوی دیگری روانه شد. دو حریف تاخت

ی میدان، اسب هردو با بدنی تیرآجین از پای در افتاد. اما دو کمانگیر با چابکی از برابر تیرهای هم در میانه

و غلتیدن اسبانشان به چابکی بر خاک ایستادند و پای پیاده به سوی هم پیش کردند. هردو با فرجا خالی می

را دنبال  جریان نبردتوانستند رفتند. سرعت حرکاتشان چندان زیاد بود که سربازان دو لشکرگاه به دشواری می

بر خاک را اش در رانش فرو رفته و خون تیرهمهران تیر ای بعد، صدای غرش ناگهیس برخاست. کنند. لحظه

بود. جنگاوران سپاه تهمورث خروشی برآوردند، اما بانگ شادی در گلویشان در هم شکست. کرده جاری 

اش دو زانو بر خاک نشست. تیری در سینه ابان از تیراندازی دست کشید و رچون در همان هنگام دیدند که مه

بود. ناگهیس رخت بر بسته توش و توان از بازویش فرو رفته بود و زخمی چندان کاری وارد آورده بود که 

را با خشونت از پیکان بر خاک افتاده، از شتاب خود در تیراندازی کاست. ابتدا دست برد و  حریفوقتی دید 

ی پایش بیرون کشید. بعد با دقت نشانه گرفت و یک تیرِ خالص آخر را هم رها کرد. تیر بر پیشانی عضله

های دیوها از قلب سپاه انگره برخاست، در حالی که دیوزادهی نرهان نشست و او را به زمین دوخت. نعرهرمه

 نگریستند. تفاوت به این منظره میشان بیی سپاه او با همان چشمان سرخ و ابلهپرشمارِ ایستاده در دو گوشه

ف سپاه خویش بازگردد. آنگاه تهمورث صبر کرد تا ناگهیس لنگ لنگان میدان را ترک کند و به ص

 ران داشت و کالهخود شاخدار و زرهشپیکر را زیر ی میدان رفت. اسبی سیاه و غولرکاب کشید و به میانه

ی بلندی در دست داشت که بر نوک آن پرچم راگا را آویخته بودند. از پوالد درخشان ساخته شده بود. نیزه
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ان ایستاد و از شکاف کالهخود به جوان جنگاور نگریست که چشمان رمه جانبیتهمورث در نزدیکی پیکر 

بر زمین را نزدیک پیکر جوان اش همچنان بر آسمان خیره مانده بود. نیزه را بلند کرد و آن جانبیگشوده و 

سرنگونِ ان در خاک فرو رفت و سربلند باقی ماند. گویی که پیکر ردست مهکنار کوفت. طوری که نیزه 

 دارزنگآن را در دست حفظ کرده باشد. تهمورث با صدایی پرطنین که از پشت کالهخود آهنینش شهسوار 

 «ی دیو کجاست؟ بگذارید به میدان بیاید و با مرگ خویش روبرو شود.انگره»نمود، گفت: می

. انگره نیز مانند تهمورث گام نهادی بزرگ و مهیبی جدا شد و به میدان ی سپاه دیوان سایهاز میانه

یی نوک تیز و هاسمیکسره زرهپوش بود. اسبی عجیب مرکبش بود که چشمانی آتشین و یالهایی ژنده و 

ای از تهمورث آن را بر زمین فرو کرد و در فاصلهخویش را حمل می سیاهوار داشت. انگره نیز درفش پنجه

بر گرداگرد کمربندش پیچیده و به زینتی جاندار بر زرهش  ،مار سیاه و بزرگی که همیشه همراهش بودبرد. 

چشمان درخشان انگره از پشت نقاب کالهش بر حریف خیره ماند و وقتی دید تهمورث با . باهت داشتش

از اسب من خوشت آمده است؟ به زودی آن را به تو خواهم بخشید. این »نگرد، گفت: شگفتی به اسبش می

پیش در نخستین نبردی که با هم داشتیم بر آن سوار بودی. فکر  هاسال است کهشناسی. همان اسب را می

، به مرکبی افتندی لذیذی برایم هستند. وقتی از تهیگاهم فرو بلعم؟ اسبان نیز طعمهای تنها آدمیان را میکرده

دیگر بر این اسب بنشینی. شوند. امروز تو را نیز خواهم بلعید و آنگاه خواهی توانست بار میچنین راهوار بدل 

 «تو نخستین دیوزادِ سوارکار خواهی بود...

 انگیز، همان توسنی است کهگوید و این اسبِ شگفتتهمورث با خشم دریافت که انگره راست می

با همین اوهام دل خوش دار، وقتی سرت را بر نیزه ». تهمورث غرید: نشستاش میخود بر زینپیش  هاسال

 «ات را ببیند.بختینمایش گذاشتیم، چشم دیوزادی گشوده نخواهد بود تا خواری و واژگونکردیم و به 
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را برانداز کردند. بعد، هردو  هماوردای سکوت کردند و برابر هم ایستادند و دو حریف برای دقیقه

آمد شان را از نیام برکشیدند. صدای دم زدن از دو لشکر بر نمیدست به شمشیر بردند و تیغهای بلند و سنگین

ها میان دو جنگاور با آرامی و تردید رد و بدل نگریستند. نخستین ضربهرا می سپهساالرو همه حرکات دو 

ها به زودی قوت و شدت بیشتری مقابل در اندیشه باشند. اما این ضربهشد. انگار که هردو از نیروی طرف 

ای نگذشت که تهمورث سپر بزرگش را بر خاک افکند و به جای آن تبرزین سنگینش را بیرون یافت. دقیقه

فرزند ویونگان به جنگید و آشکارا از حرکات سریع و زور بازوی کشید. انگره اما، همچنان سپر در دست می

ی اسبان نیز برخاست و دو اسب نیز به هم تنه زدند و یال و گردن هم کم کم صدای شیههبود. افتاده  زحمت

ی تیز و بلندش به آنچه در دهان اسبان هادندانرا به دندان دریدند. اسب مهیبِ انگره آشکارا نیرومندتر بود و 

رویید، شباهتی نداشت. تهمورث در این میان فرصتی پیدا کرد و شمشیرش را در گردن اسب حریف فرو می

باقی  اشگندیدهین زخم نیز بر گوشت نیمهنکاست و حتا ردی از ا جانور مهیباز توان این زخم برد، اما 

 نماند. 

اسبِ انگره در همان گیر و داری که دو مبارز به دست و پنجه نرم کردن با هم مشغول بودند، همچنان 

اش های خود ادامه داد. تا این که زانوان اسب تهمورث سست شد و در حالی که خون از رگهای دریدهحملهبه 

لتید. تهمورث به چابکی از زین او از پا در آمد و بر زمین فرو غ اشپوشآهنسوارِ جهید، زیر وزن بیرون می

ی سواره در این حالت بر او برتری داشت. تهمورث جدا شد و پای پیاده به جنگ ادامه داد. موقعیت انگره

را سبک ساخته بود توانست با  پوش خود را بیرون آورد و چون جامههای آهنکالهخود سنگین و دستکش

سپرش را که بر زمین افتاده بود برگرفت و با دو دست آن را  بعدبگریزد. های حریف از برابر ضربهچاالکی 

اش چندان بود که اسب و انگره از ی سپر انگره و اسبش را به پشت هل داد. زورمندیبلند کرد و با سینه

زمین کنده شدند و هردو بر زمین در غلتیدند. تهمورث سپر را بر زمین فرو کرد و افسار اسبِ دیوزاد را 
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آن را به سپر بست. بعد رو به انگره کرد که تازه از زمین برخاسته بود و با گامهایی لرزان به سویش گرفت و 

شان رد و بدل شد. اما آشکار بود که روی هایی میانآمد. دو زرهپوش لختی با هم درگیر شدند و ضربهمی

های خرد دم به قدم در برابر ضربهدیو قزمین تهمورث نیرومندتر است و انگره یارای جنگیدن با او را ندارد. 

ی سنگینی که تهمورث با تبرزینش بر کالهخود او وارد آورد، ی حریف عقب نشست. تا آن که ضربهکننده

کارش را ساخت. ضرب تبرزین چنان بود که کالهخود را از هم درید و یکی از شاخهای انگره را شکست. 

پهن و سنگین را باال برد و آن را در هوا چرخاند. فریاد  تهمورث با لگدی دیو را نقش زمین کرد و شمشیر

 آفرین از طاووس مغ و جنگاوران خونیراس برخاست.

ی انگره بنشاند. اما با شنیدن سخن انگره درنگ کرد. دیو تهمورث شمشیر را باال برد تا آن را در سینه

سربندی که بر ر ویونگان. سای پ»ت: بی آن که از جای خود بجنبد. همچنان افتاده بر خاک باقی ماند و گف

با سرانگشت لمس کن و روزی را به یاد بیاور ای آن زیر پنهان کردهای که پینهای را کنار بزن و پیشانی بسته

توانستم به یکی از به یاد بیاور زمانی را که اسیر من بودی و میات را بوسیدم. ، پیشانیاتکه به جای بلعیدن

ات کنم و چنین نکردم و جانت را بخشیدم و به سوگندت اعتماد کردم. این بود آن اخالقی تبدیلاین دیوزادان 

 «بالند؟که آدمیان بدان می

خاموش باش، سی سال است مردمان از ستم و خونخواری تو و یارانت زیان دیده »تهمورث گفت: 

 «شود.میهایتان نمایان اند. اخالق ما در قیاس با این نابکاریو رنج برده

ای و در برابر کسی که جانت کند که تو عهد شکستهاما همچنان این حقیقت تغییر نمی»انگره گفت: 

 «ای.را بخشید، ناسپاس بوده
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ای دیو، یک بار جانم را بخشیدی و »تهمورث شمشیری را که باال برده بود، پایین آورد و گفت: 

ام. مان نیست و من نیز از بار عهدشکنی رها شدهدر میانحسابی بخشم. به این ترتیب دیگر اینک جانت را می

 «پذیری یا همین جا سر از بدنت جدا کنم؟می

 «انگارم که هرگز پیمانی میان ما نبوده است.اگر اکنون جانم را ببخشی، چنین می»انگره گفت: 

ام ه عهدی که با تو داشتهچنین باد. برخیز و به میان سپاهیانت بازگرد. این را بدان ک»تهمورث گفت: 

خاست، به تا به امروز دست و پایم را بسته بود و آن دلیری و جنگاوری که از برادرم جمِ سپید بازو بر می

ام و ایزدِ مهر بار ام، نیرویی دو چندان یافتههمین دلیل در من غایب بود. اکنون که از زیر بار این پیمان رهیده

ای. تا دمی دیگر لشکریانت را درهم . بدان که تنها ساعتهایی بر عمرت افزودهدیگر دوستدارِ من خواهد بود

 «خواهم شکست و بار بعدی که با تو رویارو شوم، جانت را خواهم ستاند.

این من باشم این قدر به خود مطمئن نباش. شاید بار دیگر »ی دیو از زمین برخاست و گفت: انگره

  «یش را تکرار نکنم.که تو را فرو ببلعم و خطای بار پ

پیاده به سوی سپاهیانش انگره این را گفت و نگاهی به سوی اسبش انداخت. بعد زهرخندی زد و 

پوش خود گرفت. جانور به آن به سوی اسبِ هیوالگون رفت و یالش را در مشت چرم بازگشت. تهمورث

اش چندان قدرت و طاقت و درندگیولی . شباهتی نداشتاسبی که زمانی در آخورگاه خویش داشت، هیچ 

ساخت. تهمورث سپرش را برداشت و بر پشت اسب پرید و بود که آن را به اسب آرمانی شهسواران بدل می

بادها به جایگاه خویش در ها و زندهاز شادباشسیلی سوار بر آن به سوی صف سربازانش تاخت و در میان 

 قلب سپاه بازگشت.

بعد از شکست خوردن انگره از تهمورث، روشن بود که دیوان بختی برای پیروزی ندارند. قلب سپاه 

ی سربازان خونیراس چندان نیرومند بود که از جانبازی و نمایش دلیری حریف خود را باخته بود و روحیه
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با هم برخورد کردند،  داران در صفهاخویش هیچ دریغ نداشتند. وقتی دو سپاه به سوی هم پیش رفت و طالیه

ساختند، مانند عروسکهایی کوکی، بدون ی سپاه انگره را بر میاین حدس به یقین تبدیل شد. دیوزادان که بدنه

ی ان، رهبر رستهرجنگیدند. دیوها اما، آشکارا ترسیده بودند. بعد از مرگ مهشور و دلیری میهراس و بی

چپ انتخاب شده بود. او در هماهنگی با طاووس مغ و جنگاورانِ ی جناح بانوان کمانگیر به عنوان فرمانده

آسای خود مثل برگ خزان بر زمین ریختند. زیر فرمانش از دو سو فشار آوردند و دیوزادان را با حرکات برق

ای کوچک در جناح راست بودند، زره نپوشیده بودند و با شمشیرهای راستِ کوتاهی مغان که رسته

اندازِ جنگجویانِ گالویز با هم، مانند آذرخشی ی چشمدر میانهدری چابک و سریع بودند که جنگیدند. به قمی

به گلبرگهایی ی دیوزادان ی صفوف آشفتهبا آن رداهای سپیدشان در میانهآنان . گذشتنددرخشیدند و میمی

 شبیه بودند که با تندبادی بر مردابی تیره فرو ریخته باشد. 

همزمان با فشرده شدنِ دو بال لشکر انگره و بر خاک افتادنِ دیوزادان، تهمورث نیز در قلب سپاه با 

کرد. انگره که این بار بر اسبی معمولی نشسته بود، دلیرانه رفت و دیوان را قتل عام میقدرت تمام پیش می

ی نبرد دید یافت. تهمورث چند بار او را در میانهرا سد کند، اما توفیقی نمیجنگاوران ی کوشید راه حملهمی

و به سویش تاخت، اما هربار گالویز شدن با دیوهایی دیگر او را از مقصود باز داشت. باالخره قلب سپاه 

وی دشت دیوان در هم شکست و دیوهای بازمانده با هرج و مرج بسیار رو به گریز بردند. بیشتر ایشان به س

جدا شده و به تعقیب ایشان پرداخته بودند.  چپگریختنند و با بانوان کمانگیری روبرو شدند که از جناح 

 کمانگیران در زمانی کوتاه به ایشان رسیدند و همه را به ضرب تیر از پای انداختند.

د که قلب سپاه ی دیوان درگیر بود، ناگهان دیی آوردگاه با بازماندهتهمورث که همچنان در میانه

دشمن در برابرش گشوده شد و دیوان سر به دشت و کوه نهادند. صدای کرنا و طبل از گوشه و کنار برخاست 
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ی دیو زنده بود، خطر همچنان و نشان داد که سپاه خونیراس پیروز شده است. با این وجود تا زمانی که انگره

 به مردمان هجوم آورد. فراهم آورد و باز از گوشه و کنار  پا برجا بود و ممکن بود بار دیگر سپاهی از دیوزادان

اش . جسد اسب قبلیایستادبه آنجایی که پرچم خود را بر زمین فرو نشانده بود رفت و آنجا تهمورث 

. سرداران یکایک غریدهنوز غرق در خون آنجا بر زمین افتاده بود و اسبِ دیوزاد و مهیبش با دیدن آن 

بردند که فالن و بهمان دسته از دیوان یا دیوزادان را گشتند و برای تهمورث خبر میپیروزمند از میدان باز می

اند. دمی بعد طاووس مغ هم با گروهی از مغان سر رسید و پیام آورد که عمال اثری از سپاه دشمن از میان برده

کالهخودش را از سر برداشت و با تهمورث همچنان ناآرام بود. در دشت باقی نمانده است. با این وجود 

ی خونین، اما خوشایندی گسترده شده ی نبرد نگریست. در برابرش صحنهچشمانی تیزبین و هشیار به صحنه

های بود. در هر گوشه جسدهای دیوان و دیوزادان بود که بر زمین تلنبار شده بود و در گوشه و کنار رسته

هایی سرسخت از آلودگی بر سطح دشت باقی مانده بودند و با انده از دیوزادان بودند که مانند لکهاندکِ باز م

به شدند. در آن سو، گرد و غبار نبرد ی دشت یخزده پاک میهای مداوم سپاهیانش به تدریج از سینهحمله

زیر فشار کمانگیران بر  را دید کههای کوچکی از دیوان فراری دسته شداش میمیانه رخورد و دچشم می

 افتند.خاک می

بعد از جستجوی بسیار، او را دید که به تنهایی در  .گشتمیتهمورث در این هنگامه به دنبال انگره 

نشینی راهی کوهستانی پا به فرار نهاده است. او بر خالف سایر دیوان که راه هموارترِ دشت را برای عقبکوره

انگره گویا نمود. اما برگزیده بودند، به کوه زده بود. کاری جسورانه که با توجه به دشواری راه نامعقول می

سر در پی فراریان و حاال در دشت  انداز بین برده کامالًدیده بود که جناح چپِ تهمورث دیوزادان را 

 . اندگذاشته
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مغ هم کمابیش همزمان با او انگره را دید. دو مرد به هم نگریستند و یک اندیشه در نگاه هر طاووس

ای »طاووس مغ گفت:  تا انگره را دنبال کند.تهمورث به اسبِ دیوزادش نهیب زد . یشان بازتاب یافتدو

ای ی دیو همچنان نیرومند است. صبر کن تا دستهبازو، درنگ کن. راه کوه خطرناک است و انگرهپهلوان سیاه

 «از شهسواران همراهت شوند...

در ضمن از »... بعد هم خیره به اسبِ او نگریست و اخمی بر ابروهای سپیدش سایه افکند. گفت: 

دانیم جانوران بعد از عبور از شنوید این جانور دیوزاد را رها کنید و اسبی رهوار برگیرید. ما هیچ نمیمیمن 

 «شوند. بعید نیست این جانور هم مثل دیوزادان زیر فرمان انگره باشد.شکم انگره به چه چیزی تبدیل می

کرد. این اگر چنین بود، چنین رام و فرمانبردار در میدان نبرد به من خدمت نمی»تهمورث گفت: 

تر رهوارتر و چابکفقط همان اسب قدیمی خودم است، چه غم که انگره نوبتی او را خورده و گوارده است؟ 

ای از شهسواران را تهاست. با همین توسن او را خواهم یافت و دستگیر خواهم کرد. دسشده از اسبان عادی 

هم به دنبال من بفرست. اما فرصت را نباید از دست داد. ساالر دیوان ممکن است بگریزد و بار دیگر سپاهی 

 «از دیوزادان پدید آورد. اکنون که تنها و ناتوان است باید کارش را ساخت.

ناشناخته و مرگبار است و ی کوه دایتی هاگذرگاهای پسر ویونگان، درنگ کنید، »مغ گفت: طاووس

شناسند. صبر کنید و تنها هایی در آن هست که تنها پرهیزگاران و راهبان غارنشین راه و چاهش را میجایگاه

 «زخمی به شما برسد.نروید، مبادا چشم

کنان به دنبال انگره تاختبعد و  «آنجا که انگره را راه باشد، مرا نیز خواهد بود»: تهمورث گفت

ی کوچکی از شهسواران مغ به سرعت یکی از سرکردگان سواران را فرا خواند و دستهحرکت کرد. طاووس

را فرا خواند تا سرورشان را دنبال کنند. اما تا زمانی که این گروه پای در راه بگذارد، تهمورث و مرکب 

خورد و ها پیچی میراه کوهستانی در میان صخرهکورهودند. ناپدید شده ب هاچشمتیزپایش در بلندای کوه از 
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گرفت. شیبِ آن بسیار بود و راه سنگالخ و اسب انگره به دشواری ی میدان جنگ فاصله میبه سرعت از دایره

رفت و با تر در این راه پیش میاش نشسته بود، آسانپیمود. اسبِ دیوزادی که تهمورث بر زیندر آن راه می

ی زیادی که میان دو سردار وجود داشت، تهمورث شک نداشت که بعد از زمانی کوتاه به انگره فاصلهوجود 

اش فرستاده بود به از پشت سرش صدای هی هی سوارانی که طاووس مغ به همراهی دست خواهد یافت.

 شد.شان با او مدام بیشتر میتاخت و فاصلهبسیار تندتر از ایشان می شاهیوالگونهمرکب رسید، اما گوش می

ا چندان اندک شد هبه تدریج فاصله .همچنان تازان از کوه باال رفتندی دیو و تعقیب کنندگانش انگره

 تاختپیشارویش به زحمت بر شیب که بشنود توانست صدای نفس زدن اسبِ انگره را که تهمورث می

ای چشمگیر و پرابهت در برابر این دو منظرهشد، ی دایتی ختم میکشی که به قلهدر بلندای سینه. کردمی

ای بسیار ژرف در پیشارویشان قرار داشت که ستونی سنگی همچون پلی بر روی آن جنگاور رخ نمود. دره

تا شد که هایش به پرتگاهی مهیب منتهی میی سنگی بسیار اندک بود و کنارهبود. عرض این تیغهتاق بسته 

 یافت. قعر دره ادامه میدر  هادوردست

انگره جسورانه بر گردن اسبش خم شد و او را به روی پل سنگی هدایت کرد. اما هر چه پیشتر 

ی شد. باالخره انگره ایستاد و از اسبش پیاده شد. تهمورث در آستانهرفت، عرض ستون سنگی باریکتر میمی

ترسیده است. دره لختی درنگ کرد. گامهای اسبش سست شده بود و معلوم بود که جانور از دیدن دره 

تهمورث هم خشمگین بر مرکبش نهیب زد و او را به پیش رفتن وا داشت. اسب با گامهایی مردد بر گذرگاه 

سنگی پیش رفت. نگاهش بر انگره خیره مانده بود که بیست گام جلوتر ایستاده بود، بی آن که حالتی جنگی 

 .برافرازدبه خود بگیرد یا شمشیر و تبرزینش را 

تهمورث قصد نداشت از اسب پیاده شود. دیده بود که انگره تا آن نقطه را به سادگی با اسبش رفته، 

و تصمیم داشت سواره با دشمن روبرو شود. اما هنوز چند قدمی پیش نرفته بود که مرکبش غرش عجیبی سر 
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نشد. جانور بر دو پا کند. اما موفق  شداد و رم کرد. تهمورث افسارش را در دست گرفت و کوشید تا مهار

را به سختی تکان داد و کوشید او را از زین به زیر اندازد. عرض راه سنگی در این نقطه  تهمورثبلند شد و 

دید. انگیزِ دره را در زیر پایش میوار مرکبش ژرفای هراسچندان باریک بود که تهمورث با هر حرکت دیوانه

رخنه کرد. در همان آن، اسبِ دیوزاد او را از پشت خود برکشید و بر تهمورث برای یک لحظه ترسی در دل 

سینه و کتف پوشِ جانور بر های دستانِ نعلآسای خود را بر او فرو افکند. ابتدا ضربهزمین کوبید و پیکر غول

و دست  تهمورث فرود آمد و بعد خودِ جانور لغزید و با تمام وزنش روی بدن او افتاد. دردی جانکاه در سینه

اش را برید. جانور دیوزاد بعد از تقالیی بار دیگر از جای خود برخاست و این بار چنین پهلوان پیچید و نفس

 نمود که رام شده و آرام گرفته باشد. می

پیکر خود نگریست و  او را از هوش برد. ناامیدانه به تقریباًتهمورث جنبشی کرد، اما شدت درد 

اش تبرزینِ بزرگی را اند. هنوز در دست زرهپوشاش شکستهاستخوانهای سینهست و دریافت که دست را

اش گویا ی پیشانیاز سرش فرو افتاده بود و پینه تاجنیمکاله و را نداشت.  اشفشرد. اما یارای تکان دادنمی

خیز شد و بر نیمبا زحمت پراکند. سوخت و درد میزخمی تازه بود که در تماس با هوای پاک کوهستانی می

ی خسته و مجروحش زمین نشست. کوشید با دست چپ شمشیرش را از نیام بیرون بکشد. اما نیام زیر تنه

ی دیو، از این کوشش دست برداشت. انگره ی انگرهمانده بود و از این کار باز ماند. با شنیدن صدای خنده

اش را باز یافته اسب دیوزاد انگار که صاحب اصلیپیش آمد و باالی سر او ایستاد. بعد دستش را دراز کرد و 

 سان و زشتش را به دست او مالید.باشد، سرِ خزنده

ای پسر ویونگان، گفته بودم که این بار از دست من رهایی نخواهی یافت. حال چرخه »انگره گفت: 

 « کردم.بلعیدم و عهد و پیمانت را باور نمیبایست تو را میی دور میهاسال کامل شده است. شاید در همان
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خونخوار باشد، معتبر نیست. حاال هم بیهوده به خود  یپیمانی که یک سوی آن دیو»تهمورث گفت: 

کردند که به زودی تو را خواهند یافت و نابودت خواهند کرد. پیش ای. سوارانی دلیر مرا همراهی میغره شده

شود و ماندنت سرت را به باد خواهد داد. شاید اکنون مرا ات در این راهِ سنگی به فرو افتادنت منتهی میرفتن

 «ام.ام که دنیایی را از پلیدی وجودت پاکیزه کردهبرسانی، اما آسوده به قتل

آور و که از عمرت گذشته، خشم هاسال ای پهلوان سیاه بازو، همچنان بعد از»انگره خندید و گفت: 

خواهم از این راهِ مرگبار میتندخو هستی. چه کسی گفته من قصد دارم تو را به قتل برسانم؟ و که گفته که 

نامند. این کلمه در این پل را اهوراها چینوت میعبور کنم؟ من برای به دام انداختن تو بود که به اینجا آمدم. 

تواند نیرومندان گویند این پل سنگی باریک می، اما معنای دیگری هم دارد. میچین شدهسنگیعنی زبانشان 

شان برای این که دلیری خود را از بیدادگران تشخیص دهد. برای همین جنگاوران را از ناتوانان و دادگران را

از  افتند.گذرند. کسانی که پل انتخابشان نکند، در قعر این دره فرو میاثبات کنند، سواره از روی این پل می

 «ازد.سگویند این پل مردمان و اهوراها را با پیامدِ کردارهایشان رویارو میاین روست که می

توانم امیدوار باشم که این پل دیوی ستمکار مانند تو را نیز عقوبت خواهد پس می»تهمورث گفت: 

 «کرد.

شناسم و اش میمن قصد ندارم از این پل بگذرم. راهی را در کنارهنه، امید بیهوده نبند. »انگره گفت: 

از آنجا باز خواهم گشت. اما نخست بگذار حسابی کهنه که داریم را تسویه کنیم. از همان هنگامی که اسبت 

لعیده ام. اگر تو را نیز بخوردم که چرا در هنگام پیروزی به عهد و پیمان با تو رضایت دادهرا بلعیدم، دریغ می

 «بود.میفرمان من گوش به داشت که مانند خودش میبودم، اکنون این اسب شهسواری 

تهمورث تازه در این هنگام دریافت که انگره چه قصدی دارد. چندان زخمی و ناتوان بود که 

ناپذیر بود. به توانست بر دشمن غلبه کند. تصور این که به یکی از آن دیوزادان تبدیل شود، برایش تحملنمی
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ایه و نیرومند است. من ای دیوِ فرومایه، پدرِ من از اهوراهای بلندپ»چشمان انگره خیره نگریست و گفت: 

 «ای ساده نیستم که به دیوزادی بدل شوم.اسبی ناچیز یا آدمی

شود. گریز و مرموزی است که زروان نامیده میآری، خبر دارم. پدرت همان اهورای مردم»انگره گفت: 

 اما تو هم به دیوزادیل بینجامد. کسی با تبار اهوراها را ببلعم. شاید زمانی بیشتر به طوتا به حال سابقه نداشته 

سواد در چند ماه و شهرنشینان و بازرگانان در هشت نه ماه به دیوزاد تبدیل خواهی شد. مردمان عادی و بی

اند تا دوران دگردیسی اند که تا دو سال در اندرون من باقی ماندهشوند و مغان و شهسوارانی بودهتبدیل می

راها را در رگ داشته باشد، شاید ده یا بیست سال زمان الزم خود را تکمیل کنند. برای کسی که خون اهو

هایی خواهی داشت. وقتی در ی آن خاطرهباشد. اما غمی نیست. من فرصتی کافی دارم و تو هم از هر لحظه

ی قالب دیوزادی مسخ شده به دنیا بازگردی، برادر سپیدبازویت را شکست خواهم داد و بار دیگر سیطره

 «ان تجدید خواهم کرد.دیوان را بر جه

 «دهم چنین شود.هرگز، اجازه نمی»تهمورث گفت: 

 «گیری؟جدی؟ چگونه جلوی مرا می»انگره ریشخندکنان پرسید: 

تهمورث که از دقایقی پیش فکری در سرش جوانه زده بود، به زحمت بر پا ایستاد. آبشاری از دردِ 

شد، ی مخوف منتهی میی پرتگاهی که به درهسرخ در پیکرش به جریان افتاد و باعث شد سرگیجه بگیرد. لبه

انگره تالقی کرد. بعد بی  ای نگاهش با چشمان زرد و نافذچند قدمی بیشتر با او فاصله نداشت. برای لحظه

آن که چیزی بگوید، خیز برداشت و به سوی دره پرید. آخرین نیرویی که در بدن داشت را صرف این واپسین 

کرد موفق شده، برخورد چیزی ای که فکر میی پل سنگی به پایین جست. درست در لحظهپرش کرد و از لبه

به انگشتانش نه برد و چیزی لزج و خیس و گرم در آنجا را با بدنش حس کرد. دست چپش را به سوی زرهِ سی

. برگشت و با وحشت دید که انگره دهانش را تا حدی باور نکردنی گشوده است. دهانش به غاری خورد
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د. زبانی دراز و اشنا گرفته بی خمیده و زرد دورادورش را فرهادندانبزرگ و تیره بدل شده بود که ردیفی از 

ای تهمورث میان چسبناک از آن بیرون زده بود و دور بدنش پیچیده بود. برای لحظهای سرخ همچون لوله

 زمین و هوا به زبان دیو آویخته بود. بعد، انگره با نیرویی باور نکردنی او را به سوی دهان خود کشید.

پهلوی ی او را شنیدند. همه بر تاختند، از دور صدای نعرهسوارانی که برای یاری به تهمورث پیش می

ای روبرو ی ناامید کنندهی پل سنگی با منظرهاسبان مهمیز کوبیدند با سرعت بیشتری پیش تاختند. اما در آستانه

شان با شد. انگره با دیدنی دیده نمیاثرهیچ شدند. انگره بر اسب دیوزاد خودش نشسته بود و از تهمورث 

ای رفت که مشرف بر راهی عبور کرد و بر فراز تپهسرعتی خیره کننده از پل سنگی فاصله گرفت و از کوره

آنقدر سپهساالر دیوان سواران بود. سواران کمانها را برکشیدند و تاخت کنان به سویش تیراندازی کردند. اما 

به سادگی راهی دیگر را در پیش گرفت و از برابرشان . انگره یافتندنمیبه هدف راهی دور بود که تیرها 

ای آدمیزادگان. »ای ایستاد و فریاد برآورد: برای لحظهگریخت. اما پیش از آن که از برابر چشمشان ناپدید شود، 

جهان حکومت کند. اش دهید که تا چند سال فرصتی دارد تا بر نزد سرورتان جمِ سپیدبازو برگردید و مژده

 «بعد از آن، تهمورث دیوزاد را در خدمت خواهم داشت و دمار از روزگار او و آدمیان بر خواهم آورد.

 

های پراکنده به سوی شمال راریانی که از میدان نبرد دشت اسپردان گریخته بودند، در قالب دستهف

برای ویرانه رسید و عمارتی به غروب ، هنگام بودند خیشما و اسپیتور شاای که فرماندهپیش تاختند. دسته

 خالی از سکنه و متروک مانده هاسال برای اما ماند.میبزرگ قصری . خانه به اردو زدجا  شب همانگذران 

تیرهایی که زمانی مهاجمانی به ساکنان خانه پرتاب کرده بودند،  .رد دوده باقی بود اشی پوسیدهبر دیوارها و

ی شد. باغ و بوستان ویرانهی برساخته از چوب سرو دیده میهاستونهنوز بر درختان و تیرکهای سقف و 
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های اسکلت سگانی که در گوشه و کنار روی زمین تلنبار پیرامون خانه، نیمه سوخته و لخت بود و تکه پاره

 اند. داد که اشموغان مدتی را در این منطقه زیسته، نشان میشده بود

مثل پهلوانی سالخورده و ، همچنان ها برداشته بودویرانی یی که از اینهازخمی با همهاما خانه 

تماشا انداز این چشمرا در خورشید فام سرخنمود. اسپیتور غروب زیبا و باشکوه میپیروزمند سرپا مانده و 

یی قفل هاها و پیچکخزهاش بر نگاه خیرهدر ایوانِ خالی و لخت خانه ایستاد و فرو رفت. اندیشه به کرد و 

مردمانی دانست در دل می. بودند و بر تار و پود ساختمان چنگ انداخته شد که در شیارهای دیوار رخنه کرده

در اند، روزی پروردهزیسته و فرزندان خویش را در این باغ میکه زمانی با شادی و سرور در این خانه می

 شان به شکلی دردناک به قتل رسیده بودند. همهاحتماالً قربانی خشم دیوان شده بودند و زمان حکمرانی او 

سرزمین بوده و آن مردمان رعایای او محسوب ه او فرمانروای این این همه در روزگاری رخ داده بود ک

آزرد. دیوها گوسفندی را یافته و کشته و بریان ی دیوها گوشهایش را میصدای تنورهاز آنسوی باغ  شدند.می

ی مرگ همسرش صحنهداشتند. اسپیتور به افق خیره شد و  یکردند و بر سر خوردن گوشتش با هم کشمکشمی

 فشرده از غم در فکر و خیال غرق شد.با دلی را به یاد آورد و 

نگاهش را به دیو صدای قدمهای سنگینی او را به خود آورد. چشم از خورشید سرخ برگرفت و  

ای گود فرو شد. چشمان ریز و وحشی دیو در حدقهتنومندی دوخت که خسته و خرامان به او نزدیک می

ی ای از الشهدر حالی که پارهود. دیو نمتر میسرخرمق غروب در نور بیش اسر و ریشسرخ رفته بود و موی 

ی فرو افتادن خورشید پیر در چاه افق اعتنایی صحنهکنارش ایستاد و با بیبریان گوسفند را در دست داشت، 

 «ای آدمیزاد، بگیر و بخور...»بعد گوشت را به سوی او دراز کرد و گفت: را نگاه کرد. 

اسپیتور با شگفتی گوشت را نگاه کرد. آدمیان به خوردن گوشت عادت نداشتند و تنها از شیر و پشم  

هایشان را بر کردند، الشهبردند. هنگامی هم که گاو و گوسفندهای سالخورده را قربانی میهایشان بهره میرمه
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نشاند. تنها رسنگی اهوراها را فرو میخیزد گسوزاندند و بر این باور بودند که بویی که از آن بر میآتش می

ای به خوردند، و البته اشموغان هم بودند که هر جنبندهکشتند و میدیوها بودند که جانوران نیکوکار را می

کاری پلید قلمداد بود و بلعیدند. در میان آدمیان لب زدن به گوشت تقلید از کردار دیوها افتاد، میدستشان می

 دانستند و برخی دیگراحترامی خطرناکی به دیوها میی دیوها برخی این کار را بیسیطره. در دوران شدمی

 . شمردندمی اهوراهاحرمتی به بیآن را 

ای آدمیزاد، تو پا به پای دیوها جنگیدهبگیر و بخور. نترس »خیشما که تعجب اسپیتور را دید گفت:  

 «مثل دیوها نیرومند و شجاع شوی.شوی. گوشت بخور تا و حاال یکی از ما محسوب می

به آن دندان اسپیتور پاره گوشت را از دست خیشما گرفت و با احتیاط آن را به دهان نزدیک کرد و  

ای از آن کند و جوید و خورد. وقتی آن را فرو داد، لبخندی آمیخته با غم زد. بعد چشمانش را بست و لقمه

ی اهوراها وارد شود و حاال در این بود که روزی به جرگه بر کنج لبانش جای گرفت. از کودکی آرزویش

 شد.ای ایستاده بود و یکی از دیوها محسوب میویرانه

مگر قول نداده بودی که او را  بردم.برادرت زورمندتر از آن بود که گمان می آدمیزاد،»گفت: خیشما 

 «در میدان در هم بشکنی؟

گناهِ شکست امروز بر دوش من نیست. مگر ندیدی ای خیشمای نیرومند، »اسپیتور به تلخی گفت: 

که تا پای جان پایداری کردم؟ دیدی که چگونه همسرِ زیبایم در آغوشم جان داد. ای سرورم، من نیز داغدار 

 «بود. بردیم نیرومندترن میگماآنچه ام. جم از و زخم خورده

گر چگونه پدرم را از آری، فرزند ویونگان، دیدم. تو نیز دیدی که آن حیله»خیشما تندخویانه گفت:  

در اقلیم سردسیر هستم. قصد دارم با دیوان به سوی شمال بگریزم.  ی خونینجویای انتقامهم حاال پا در آورد. 
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ایشان بسیج از سپاهی . شاید بتوانیم کنندهای پرجمعیت زندگی میقبیلهشهرها و شمالی انبوهی از دیوان در 

 «.کنیم

جم دیر یا زود به سراغتان خواهد آمد. او قصد کرده تا نسل دیوان را از روی زمین »اسپیتور گفت:  

 «بردارد.

دیوان را به مقاومت در برابرش برانگیزم. توانم میاگر چنین قصدی داشته باشد بهتر »خیشما گفت:  

اند و ملکوس بزرگ را بابت حمله به قلمرو آدمیان از دیوها هوادار صلح شده ام هم اکنون گروهیشنیده

 «آیند.شوند و زیر درفش من گرد میکنند. اگر جم به شمال بتازد، دیوان از خواب غفلت بیدار میسرزنش می

ی هاسرزمینروی شما هستم. اما ام، مطیع و دنبالهسرورم، من چنان که سوگند خورده»اسپیتور گفت:  

ای در کمین فرصت گوشهدر دیوان جای مناسبی برای ماندن من نیست. اجازه بده در سیوا بمانم و پنهانی 

 «برد. تو فرمان خواهماز با پیروانم باشم. آنگاه که باز نبردی درگیرد، 

ایشان ی نبرد چنین باشد، آدمیزاد، راستی، خبری از تهمورث و انگره نداری؟ نتیجه»خیشما گفت:  

 «ساز است.برای ما سرنوشت

ی نیرومند بزرگترین سپاهی را که تا به حال بسیج کرده، زیر هنوز خبری ندارم. انگره»اسپیتور گفت: 

  «زنم بتواند بر تهمورث غلبه کند.فرمان دارد و حدس می

آنجا بار ی جنگ هرچه باشد، سپاهیان او نیز به سوی شمال خواهند کوچید. در نتیجه»خیشما گفت: 

در آن هنگام تو هم باید گروهی از مردمان را  ایستیم.دیگر همه با هم متحد خواهیم شد و در برابر جم می

مطیع خود ساخته باشی. تو هم فرزند ویونگان هستی و باید کسانی باشند که بخواهند از تو در برابر جم 

 «هواداری کنند.
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. آدمیان مرا به خاطر پایبندی به عهد و پیمانی که با نیستچنین افسوس که »اسپیتور به تلخی گفت:  

به هر دانند. مگر ندیدی سربازان خودم چطور در برابرم سر به شورش برداشتند؟ شما داشتم خیانتکار می

که سپاه دیوان بر جم بتازند، مرا ای پنهان خواهم شد تا روزگار بر چرخی دیگر بگردد. آنگاه گوشهحال، در 

 «شاد را از جم خواهم کشید.کین پریش خواهید یافت و در آن روز نیز کنار خوی

د. ما در قلمرو آدمیان بیش از شما در خطر هستیم. چشمان دیوان در شب شچنین با»خیشما گفت:  

گریزیم. شاید که بار دیگر یکدیگر را در کنیم و میبیناتر از روز است. ما تا ساعتی دیگر اینجا را ترک می

 «وردگاهی باز بیابیم.میدانی و آ

 «چنین باد.»گفت: در برابر دیو کرنش کرد و اسپیتور  

با همان قدمهای سنگین از ایوان  ای از تحقیر در آن نمایان بود. بعدکه رگهخیشما سری تکان داد  

 ماند.ای سیاه میبیرون رفت. اسپیتور بار دیگر به باغ نگریست که حاال دیگر در گرگ و میشِ شامگاهی به پهنه

که به ارباب تن از اهالی سیوا ی ویرانه را ترک کردند و تنها سه چهار ساعتی نگذشته بود که دیوها خانه

شاد و تصویر آخرین نگاهی که به شوهرش مراه اسپیتور باقی ماندند. خیال پریخویش وفادار مانده بودند، ه

داشت. باالخره تصمیم خود را گرفت و به شد و او را ناآرام میزدوده نمی شی ذهنانداخته بود، از صفحه

و  از خود راند و گفت که به شهرهایارانش گفت تا آتشی بزرگ در باغ خانه برافروزند. بعد ایشان را 

روستاهای خویش بازگردند و منتظر بازگشت او باقی بمانند. پس از آن دیرزمانی منتظر ماند تا صدای نعل 

. ایستادکنار آتش آورد و جامی و خنجری  اسبان در تاریکی شب محو و ناپیدا گردد. آنگاه از خورجین اسبش

چنان آن را به آتش پیشکش کرد و با خنجر روی خاک خطی به دور خود کشید و جام را از شراب پر کرد و 

 خواند و مهرِ نیرومند را نزد خویش فرا خواند. به زبان اهوراها بر شعری پیش از مغان آموخته بود،  هاسال که
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ها و دمی خاموش و منتظر باقی ماند. سکوت سهمگینی باغ را فرا گرفته بود و حتا صدای جیرجیرک 

خاست. رسید. تنها گاهی صدای ترق ترقی از هیزم سوزان بر میی پرندگان نیز به گوش نمیی شبانههمهمه

ود. به زودی نور سرخ شی هیزم نزدیک میای به تودهبعد، خش خشی به گوش رسید و اسپیتور دید که سایه

ی بلندی بر سر داشت و شلوار و پیراهنی ی جوان و زیبای مهر را روشن کرد. مهر کاله شکستهها چهرهشعله

 هایی بودند که بر زمین فرو افتاده باشند. اش گویی ستارهچشمان درخشانسپید بر تن. 

خاک زانو زد. مهر با چشمانی کنجکاو اسپیتور با دیدن او سرش را به زیر انداخت و در برابرش روی  

او را نگریست و آرام بر سر جای خود ایستاد. اسپیتور که فروتنانه بر خاک افتاده بود، با صدایی ضعیف و 

ات را پذیرفتی و مرا قابلِ پاسخگویی ای مهرِ نیرومند. سپاس که درخواست کوچکترین بنده»هراسان گفت: 

 «دانستی.

دید چه سر ویونگان، اگر پدرت تو را با این خواری و فرودستی میبرخیز ای پ»مهر گفت:  

رسم ی ناپسندی که شهراسپ برای پرستش دیوان ابداع کرده، چندان باب شده که اندیشید؟ گویی شیوهمی

 «با اهورایان از یادها رفته باشد.شایسته گفتگوی 

اسپیتور شرمگین برخاست و مانده بود که چه بگوید. حقیقتی در سخن مهر نهفته بود. سی سال از  

از ارتباط با مردمان زمانی که مردمان با اهورایان نشست و برخاست داشتند گذشته بود و در این مدت اهوراها 

سخن نشده بود و راه و رسمی دند. راستش آن بود که اسپیتور هرگز به تنهایی با اهورایی همکرخودداری می

 شناخت. برای کرنش به دیوان ابداع کرده بود را نمیشهراسپ جز آنچه 

ای اسپیتورِ سپید سینه، چه شده که مرا فرا »مهر به سخن در آمد و او را از بهت بیرون آورد:  

خواهی نظر نامساعد میات نکرده که ات با دیوان به قدر کافی در میان آدمیان بدنامای؟ همدستیخوانده

 «ی خویش بدانی؟اهورایان را نیز درباره
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ای مهر بزرگوار، من گناهان و »اسپیتور که انتظار این حرف را نداشت، از شرم سرخ شد. گفت:  

ام و آن هم این که هرگز عهد و پیمان خود ام. اما در یک مورد پیرو راستین تو باقی ماندهخطاهای بسیار کرده

 «ام.دیوان نشکستهرا با 

ای. اما عهدی که از نخست با ایشان بستی، نقض پیمانی بود دانم که چنین نکردهآری، می»مهر گفت:  

ام. بگو چه ای. به هر حال، من امشب برای سرزنش مردی شکست خورده به اینجا نیامدهکه با آدمیان داشته

 «خواهی؟می

ام تقاضایم را روا کن. برادرم جم مرا در هم شکسته شناسیای مهر بزرگ، به پاسِ عهد»اسپیتور گفت:  

را به قتل رسانده است. به من آن توانایی را ببخش تا او را از پا در آورم و کین خود  شادو همسرِ محبوبم پری

 «را بستانم.

ی شاد اگر در جبهههای من نیست. پریی میل و یاریکین ستاندن و بدی کردن در دایره»مهر گفت:  

شد. تو نیز به خاطر اشتباهی که در تشخیص نیک گرفت، کشته نمیایستاد و شمشیر به دست نمیدیوان نمی

ای بلند و ستوده ای. جم پهلوان محبوب من است و نزد اهوراها آوازهو بد داشتی چنین شکسته و افسرده

 «دیگر از من بخواه. ای برای من ارزشمند است. چیزیپافشاری تو بر عهدی که بستهاما دارد. 

توانی مرا در کشتن جم یاری دهی، سالحی نیرومند به من ببخش. شمشیری اگر نمی»اسپیتور گفت:  

ی دیگر غلبه کند و هرگز خم نشود و زیر هیچ باری افزارهاو جنگ به من بده که بر تمام تیغها و گرزها

 «نشکند.

ی دریای فراخکرت در کرانهطلبی، توانم بر آورده کنم. آنچه که تو میاین خواسته را می»مهر گفت:  

ی زیبای ی چنین شمشیری به ساحل فراخکرت بروی. در آنجا که جزیرهشود. باید برای یافتن تیغهیافت می

ی دراز یرگون دارد. بر پوزهای شمشکند که پوزهنمایان است، ماهی بزرگی زندگی می هادوردستوروکش از 
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ای شناگر شبیه ساخته است. اگر این ماهی را شکار کنی و با و استخوانی او خارهایی روییده که وی را به اره

آن استخوان شمشیری بسازی، هیچ سالح دیگری یارای درهم شکستن آن را نخواهد داشت. اما این شمشیر 

ن ممکن است جنگاورانی زورمندتر از تو در میدان نبرد بر تو سازد و همچناتوش و توان تو را افزون نمی

 «غلبه کنند.

ن دانم. و تو، ای اهورای نامدار، شادمانی و خاطرجمع که جِم سپیدبازو از مآری، می»اسپیتور گفت:  

ای، نیرومندتر است و در میدان نبرد بر من چیره خواهد شد. آسوده خاطری که درخواست مرا برآورده کرده

ات برسانی. اما خبر داشته باش که به ساحل فراخکرت خواهم رفت و ماهی بی آن که آسیبی به جمِ ستودنی

 «را خواهم یافت و شمشیری خواهم ساخت و با همان جم را به قتل خواهم رساند.

 «شناسم به دست تو از پا نخواهد افتاد.آن پهلوانی که من می»مهر گفت:  

 «شناسی.از پای بیفتد، آن پهلوانی نخواهد بود که تو میبه دست من ه آن روز ک»اسپیتور گفت:  

 

سه تن از سوارانی که فرو افتادن تهمورث و سرنوشت تلخ او را دیده بودند، بی آن که به اردوگاه  

مند شوند، از همان جا که با انگره روبرو شده شان بر دیوها بهرههای پیروزیخویش بازگردند و از غنیمت

د، اما به دلیلی که بر هیچکس هرچند ملکوس کشته شده بوبودند، عنان گرداندند و به سوی راگا پیش تاختند. 

روشن نبود، خاک خونیراس همچنان مرده و منجمد باقی مانده بود و زمستانی طوالنی که ارمغان دیوان بود 

تک و توکی برگ و بار که در ابتدای ظهور جم و آریاها بر خاک نمایان با شکست خوردنشان پایان نیافته بود. 

گویی که سرمای ی سرما بعد از مرگ ملکوس نیز تداوم یافت. هشده بود به زودی از میان رفت و سیطر

 زمستان از بلعیده شدن تهمورث و جان به در بردنِ انگره نیرویی تازه یافته باشد.



233 

 

های ی دایتی و پل چینوت تا دروازهی قلهفاصلهسوار بر این زمین یخزده و مرده پیش تاختند و سه ا

بر خبر پیروزی سپاه تهمورث بر دیوان را برای جم در این فاصله کبوترهای نامهطی کردند.  هدو روزرا راگا 

مردم به جشن و پایکوبی مشغول بودند. جوانان در سه جنگاور زمانی به شهر رسیدند که برده بودند و 

نواختند. خواند و ساز میی پیروزی جم و تهمورث را به شعر میرقصیدند و خنیاگران حماسهمی هاخیابان

 پیش رفتند. ارگ شهر افتاده، به سوی  یسواران بی توجه به ایشان، خسته و از پاا

شان نشسته بود، با آخرین سه سوار که گرد و غبارِ تاختِ بی وقفه بر سر و رو و جوشن و درفش 

شان دریافتند که حامل خبر مهمی رفتند. نگهبانان کاخ با دیدنمیپیش  و داشتندمیبقایای نیرویشان گام بر 

دادند تا پیش بروند. به این ترتیب گروهی از نگهبانان نیز با  هستند و بی آن که جلویشان را بگیرند، اجازه

ایشان همراه شدند و به سوی تاالر اصلی کاخ حرکت کردند. درهای بزرگ تاالر که از چوبِ بلوط ساخته 

چون وارد شدند، سکوت بر حاضران سایه افکند. جم  .بی سر و صدا بر پاشنه چرخیددر برابرشان ود، شده ب

به همراه سرداران و پهلوانان و سی مغ در تاالر گرداگرد هم نشسته بودند و به بحث و رایزنی مشغول بودند. 

د، چنان غیرعادی بود که همه را به کردنشان میورود ناگهانی سه مردِ غبارآلود و فوجِ نگهبانانی که همراهی

 سکوت وا داشت. 

سواران که مردی سالخورده بود با ریشِ بلند سپید، پیش رفت و کرنشی کرد. بدن تنومندش ایکی از  

درود بر جمِ »ی شهسواران کمی خم کرد و دستش را باال آورد و برابر دهانش گرفت و گفت: را به شیوه

 «بزرگ...

از سرداران  مردی راست شهسوار پیر، به او خوشامد گفت. پیرپیش رفت و با نهادن دست بر شانه جم 

ای همگان بود. کهنه سرباز چون به جم نگریست، برای لحظه زبانزدوی اش به نامدار تهمورث بود و وفاداری

ای تیزش درخشید. جم در آن هنگام که از برابر دیوان او را به جا نیاورد و برق تعجبی در چشمان قهوه
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ی گریخت، سوگند خورده بود که تا وقتی خونیراس را از بند ایشان آزاد نکرده، زره از تن نگشاید و جامهمی

اش و آغاز جنگ با دیوان، ی گذشته و حتا بعد از بازگشتهاسال نکند. از این رو همگان در راحت بر تن

از رنج همواره او را در زرهی سنگین دیده بودند. اما بعد از نابودی ملکوس و آزادی راگا، جم کم کم 

دوخت سپید و خوشای جامهزره از تن کنده بود و  هاسال آن روز بعد از .بودشده ی پیاپی آسوده هاجنگ

تر از چیزی بود که همگان اش شاهوارتر، و مالیمدر بر داشت و موهای بلندش را پشت سر بسته بود. چهره

 های نبرد دیده بودند.در میدان

 «ای شهسوار دلیر، چه شده است؟ مگر تو با لشکریان برادرم همراه نبودی؟»جم گفت:  

ای مهیب رخ داد و یکسره تاختم تا هرچه زودتر اما حادثه ا سرورم،چر» گفت:به خود آمد و پیرمرد  

 «این خبر ناخوشایند را به شما بدهم.

کبوتران دیشب برایمان خبر آوردند که تهمورث در نبرد بر انگره غلبه کرد »جم اخمی کرد و گفت:  

 «و دیوزادان و دیوانِ پیرو او را از میان برده است. یعنی این خبر راست نبوده است؟

به راستی چنین شد و سپاه دیوان درهم شکست و سربازانش همگی کشتار شدند. »گفت: کهنه سرباز  

بازو دلیرانه سر در پی او گذاشت. ما نیز به دنبال او رفتیم تا اما انگره موفق شد بگریزد، و تهمورثِ سیاه

انگره به غنیمت ستانده بود و با آن اش دهیم. اما در میدان نبرد اسبی غریب و مهیب از دیوزادان را از یاری

 «تاخت که به گردش هم نرسیدیم.پا میچندان چابک

آهی کشید. ی بلندش را از سر بر گرفت و سیمرغ مغ، گویا ناگهان خبر را دریافته باشد، کاله مغانه 

 «برادرم آسیبی دیده است؟ گو چه شده؟ب» وجه این تغیبر حالتش شد و گفت:جم مت

بدتر از آن، انگره او را در کام خود کشید و بلعید. تهمورث پهلوانی دلیر بود و جنگاورانه » گفت: 

خوار بعد از اندر کشیدن برادرتان همچنان پیش تاخت، اما قدرت مهیب انگره را دست کم گرفته بود. دیوِ مردم
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پیش تاختیم. اما از ویش رسیدیم و به سآنگاه بود که ما تازه اش را حفظ کرده بود. همان ظاهر همیشگی

 «برابرمان گریخت و گفت که پیامی را به شما برسانیم.

 «توان حدس زد که پیامش چیست.می» طاووس مغ گفت: 

گفت که تا چند سال بعد تهمورث را همچون دیوزادی در خدمت خواهد داشت و » پیرمرد گفت: 

 «خواهد آورد.بعد از آن باز خواهد گشت و دمار از روزگار آدمیان در 

اش نشسته باشد، خمید و آه از نهادش بر آمد. بازگشت و بر اورنگ جم گویی که تیری بر سینه 

ای چشمانش را بست و سرش را در دست گرفت. بعد گفت: خویش در صدر تاالر نشست و برای دقیقه

خواهد او را به چطور چنین چیزی ممکن است؟ برادرم، برادر همزادم در چنگ دیوی اسیر است که می»

ایم؟ ای استادان ها دیوان را در هم شکستهدیوزادی مسخ کند؟ آن هم درست در زمانی که ما در تمام جبهه

ی رازهای باستانی، بگویید چه کنم؟ آیا به راستی برادرم کشته شده است یا بختی برای رهاندنش باقی داننده

 «مانده است؟

های دیوزادگان مرده را ما در این مدت چندین دیوزادِ اسیر و الشهای جم بزرگ، »سیمرغ مغ گفت:  

گذرند، ی گوارش او میروند، آنگاه که از لولهی دیو فرو میایم. مردمانی که در کام انگرهبررسی کرده

کنند. به این یی از سرشت انگره را در خود جذب میهابخشدهند و یی از وجود خود را از دست میهابخش

کند، دیگر ذهن و هویتی شخصی ندارند و به ای دفع میی پلید ایشان را همچون فضلهیب وقتی انگرهترت

. ایشان دیگر آدم نیستند و به موجودی بینابینی دگردیسی کندی انگره کار میاند که با ارادهکی تبدیل شدهآدم

ندارند و پلیدیِ و هشیاری و آسایش کنند و وجدان اند. از این روست که درد و لذت را حس نمییافته

 «.یابنددر نمیرا کردارهای خویش 
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گیرد. اش، بدنی جاندار را به خدمت میانگره در واقع با بلعیدن هرکس و دفع کردن»مغ گفت: طاووس 

بازو نیز چنین ی تهمورث سیاهشوند. دربارهدیوزادان همچون بازوها و پاهایش عضوی از بدنش حساب می

 «شد.خواهد 

 جریان دارد. پدر ما ویونگانِ  شاهرگشاما تهمورث آدمی عادی نیست. خونِ اهوراها در »جم گفت:  

شناسند. آیا نفرین او بر کسی با نژاد ایزدان نیز اثر خواهد نیرومند است که اهوراها او را به نام زروانِ می

 «کرد؟

نهایت باقی خواهد ماند و فرآیند  یی بیشتر از وجود او درهابخشآری، ولی »مغ گفت: سیمرغ 

تر خواهد بود. برای همین هم انگره گفته که چند سال بعد باز خواهد اش دشوارتر و طوالنیدگردیسی یافتن

ای گریخته تا سر فرصت کارِ مسخ کردنِ در شکم به گوشه ای ناگواردنیکنم حاال با لقمهگشت. گمان می

 «.تا کامیاب شود طول بکشد هاسال بسا برادرتان را به انجام برساند و چه

 «یعنی تهمورث هنوز نمرده است؟»جم گفت:  

در مدهوش حدس من آن است که او هنوز زنده و چه بسا که هوشیار باشد. اما »مغ گفت: طاووس 

 «گر اسیر شده و بختی برای رهایی ندارد.شکم دیوی نفرین

 «به کجا گریخته باشد؟کنید اندیشید؟ فکر میه چه میی پناهگاه انگردرباره»جم پرسید:  

ی سرداران دیوها به سرزمین دیوان در قلمرو خبر داریم که اکومن و ناگهیس و بقیه»شهبازمغ گفت:  

دیوها در آنجا سرزمینی ی امن برای اوست. کنم او نیز به آن سو برود. آنجا تنها نقطهفکر میاند. شمالی گریخته

 «اش داریم.دسترس دارند که ما تنها اطالعاتی جسته و گریخته دربارهدور از 

 «شناسید؟آیا راهی برای رسیدن به آنجا می»جم گفت:  
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شناسند و تا به حال هیچکس از هیچ راهی وجود ندارد. مسیر را تنها دیوان می»مغ گفت: طاووس 

دانیم، از به قلمروشان نفوذ کند. از این رو هرچه در این مورد میشان اجازهبیآدمیان و اهوراها نتوانسته 

بتوان به آنجا راه گفتارهای خودِ دیوان برگرفته شده است. با این وجود مسیر شمال مشخص است و چه بسا 

 «یافت.

اند، برخی از بندگان خویش را یی که دیوان بر خونیراس چیره بودههاسال در این»شهباز مغ گفت:  

اند. هیچ یک از آنها به خونیراس بازنگشته و بنابراین ی سردسیر شمالی بردههاسرزمینبه همراه خود به 

در نماید که گروهی از آدمیان به عنوان خدمتکار و برده آید، اما چنین میدانیم در آنجا چه بر سرشان مینمی

نشینی کرده است، ی سپاه دیوان به سرزمین خویش عقبقلمرو دیوان حضور داشته باشند. حاال که بازمانده

 «که به اربابان خود وفادارترند به همراهشان به آن سمت رفته باشند. هاآدمبعید نیست برخی از 

اگر چنان من برای رهاندن برادرم به قلمرو دیوان خواهم رفت. »جم از تخت خود برخاست و گفت:  

فرزندان مرا و فرزندان گویید، حضور یک آدمیزاد در قلمرو دیوان چندان جلب توجه نخواهد کرد. باشد که می

 «تهمورث را فرا بخوانید. در مدتی که حضور ندارم، فرمان راندن بر خونیراس را به ایشان خواهم سپرد.

ی متین خویش در برابرش کرنشی کردند و نشان دادند که با این تصمیم همراه به شیوه سی مغ 

هستند. با این وجود چیزی در حالت سیمرغ مغ نهفته بود که نظر جم را به خود جلب کرد. گویی که رهبر 

 گفتن سخنی مردد باشد. نمغان میان گفتن یا 

 «در میان بگذارید؟چیز دیگری هست که بخواهید با من »جم پرسید:  

بزرگ  مأموریتآری، ای جم سپیدبازو، هنگام سفر به قلمرو دیوان »سیمرغ مغ مکثی کرد و گفت:  

 «تواند انجام شود.دیگری نیز هست که تنها به دست شما می

 «ی؟مأموریتچه »جم پرسید:  
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خوردن و نابودی اید که بعد از شکست شک توجه کردهای فرزند ویونگان، بی»طاووس مغ گفت:  

 «دیوان، همچنان سرسبزی و گرما به زمین بازنگشته و نفرین ملکوس از خاک خونیراس رخت بر نبسته است.

و در ابتدای زمستان از  آری، در فکر بودم که شاید تاریخها را اشتباه محاسبه کرده»جم گفت:  

 «به جهان خویش بازگشته باشیم.ورجمکرد 

نیست. ما در ابتدای بهار از درون مه به دنیای خویش بازگشتیم و هنوز بعد چنین »طاووس مغ گفت:  

 «از گذر روزهای پیاپی هیچ نشانی از شکستن طلسم سرما نمایان نیست.

یعنی حتا کشته شدنِ ملکوس نیز برای از میان رفتنِ تاثیر پلیدش بسنده نیست؟ پس چه »جم گفت:  

 «باید کرد؟

ی دیو زنیم که داروی درمان زمین در دستان انگرهد بازو، ما حدس میای جم سپی»سیمرغ مغ گفت:  

دور اهورایی  انی پیشینیان از جامی سخن به میان رفته که در روزگارهاروایتی کهن و هاداستانباشد. در 

گویند آن اهورا مهر بوده اش داد. برخی میخردمند آن را ساخت و همچون پیشکشی به دلدارِ خویش هدیه

اند که این اهورا زنی را دوست کنند. اما همه در این مورد همداستانو برخی دیگر از اهوراهای دیگر یاد می

اش را درمان ن ساخته و به وی بخشیده که ابتر بودنداشته و آن زن سترون بوده و آن اهورا جام را برای ای

 «ای می از آن جام نوشید و بعد از آن بارور شد.ی پیشینیان آمده که آن زن جرعههاروایتکند. در 

 «ما دارد؟ ای قدیمی چه ارتباطی باین داستان عاشقانه»جم گفت:  

ای جم دلیر، گویا به راستی چنین جامی وجود داشته باشد و تاثیر آن بسی فراتر »سیمرغ مغ گفت:  

ایم که دورادور آن دانیم. تنها شنیدهاش چیز زیادی نمیباشد. ما دربارهسترون از بازگرداندنِ باروری به زنی 

گویند اندازه و ابعاد آن نیز ویژه است و بعد از اند، و همچنین میشعری را به زبان اهوراها حک کرده
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 تواند تعادل را به هستیهای پیچیده و غریبی در این قالب و شکل ساخته شده است. این جام میمحاسبه

 «.استاند، همین شدهبازگرداند و دلیل آن که زنان نازا با نوشیدن از آن زایا می

 «تواند سرسبزی و رویش گیاهان را به خاک خونیراس باز آورد؟یعنی این جام می»جم گفت:  

نماید. زایندگی و رویش جانداران از تعادل نیروهای متضاد بر آری، چنین می»سیمرغ مغ گفت:  

ار شوند، جان را پدید شکی و تری و گرما و سرما وقتی با هم به تعادل برسند و همراستا و سازگخیزد. خمی

آورند. آن جام این توانایی را دارد که تعادل را به چیزها بازگرداند. سازگاری میان نیروهای متضاد به پیمانی می

ی این جام بوده باشد. چون سازنده زنیم مهرماند که بینشان بسته شده باشد، از این روست که حدس میمی

 «ست.هاپیماناوست که نگهبان 

 «دانید که انگره این جام را در اختیار دارد؟از کجا می»جم گفت: 

از ابتدای کار این موضوع برای ما غریب بود که »این بار شهباز مغ لب به سخن گشود و گفت: 

تواند بدن مردمان را مسخ کند و انگیز را به دست آورده و میچگونه دیوی مانند انگره این نیروی شگفت

یم که تنها راهِ این کار، بهره مردگان را زنده سازد و روانشان را در اختیار بگیرد. تا این که به این نتیجه رسید

تواند نوشد و به همین خاطر میجام را در اختیار دارد و مدام از آن میاحتماالً جستن از جام جادویی است. او 

  «بار دیگر در قالبی نو به آنان زندگی ببخشد.ه فرو بلعیده زنده نگه دارد و شکارهایی را ک

انیم بر رازهایی از اهوراها آگاه شده است. او تا چندی دانگره به شکلی که نمی»سیمرغ مغ گفت: 

پیش سردار جوانی بود که در میان دیوان اهمیت چندانی نداشت. این که در زمانی کوتاه این توانایی غریب 

ای دهد که بر گوشهرا به دست آورده و دوست نزدیکش ملکوس نیز غبارِ سرما را در اختیار گرفته نشان می

شناختند اند. به یاد داشته باشید که تا حدودی تنبور الجوردین را نیز میستانی اهوراها تسلط یافتهاز رازهای با

 «جستند.و آن را نیز می
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 «شود. اگر جام نزد انگره نباشد چه؟کار به این ترتیب دشوار می»جم گفت: 

به احتمال زیاد نزد اوست. او با توجه به شمار زیاد دیوزادانی که تولید کرده، باید »سیمرغ مغ گفت: 

آن را به همراهش وقتی پیدایش کنید مدام از آن جام بنوشد و بنابراین اگر به راستی جامی در کار باشد، 

 «خواهید یافت.

پیش دارم و خواهم کوشید تا در آن برنده و دشواری در  چنین باشد. گویا بازی پیچیده» جم گفت:

باشم. از سویی باید باروری انگره را لگام بزنم و برادرم را از باززاییده شدن در قالب دیوزادی مخوف نجات 

س بیابم. شاید که این هردو خواسته را با غلبه بر ادهم و از سوی دیگر باید راهی برای زایندگی خاک خونیر

 «آورد.انگره بتوان به چنگ 
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 ازدهم: جمِ خنیاگردو سرود 

 

از تن کَند و در  در بر داشتای را که تنها ساعتی رخت و لباس شاهانهفردای آن روز، بامدادان، جم  

های راگا گرد فرو رفت و بی آن که کسی از خروجش خبردار شود، از میان دروازهی خنیاگری دورهجامه

کند و بعد از نبردهایی قمار توانست ی شمالی چندان بود که جم نمیهاسرزمینگذشت. خطرات نهفته در 

توانست در آن قلمرو چنین سهمگین سپاهیانش را به آن سو بفرستد. به خصوص که انگره به هر صورت می

خود را از چشم ایشان پنهان کند. از این رو جم تصمیم گرفت خود به تنهایی به آن سو بشتابد. برای این که 

اش مرگبارش محرمانه باقی بماند و اعضای خانواده مأموریت انگره و دیوان دیگر هوشیار نشوند، قرار شد خبرِ

قدرت را در بود ی راگا ملکهکه جمیک در غیاب او کارها را سامان دهند و فرمانها را به نام او صادر کنند. 

 ندیار نیز به دستیاری او برخاستند.پدست گرفت و اشناویز و ورن و رستم و اس

تنبور الجوردین  ،ساختپنهان سرپوش آن ی خود را زیر ای سبز و بلند بر تن کرد و چهرهجم، خرقه 

برج ساعتی بعد بلندترین  .در خنکای صبحگاهی از راگا بیرون رفتکهر سوار بر اسبی را در دست گرفت و 
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شد. پشوپان هم در این سفر همراه جم بود و با آن چهار از چشمانش پنهان می هاکوهشهر را دید که پشت 

 دید. را به روشنی می هادوردستانگیزش گویی چشمِ درشت و شگفت

ی ملکوس جم و سگش برای روزهای پیاپی راه پیمودند. هنوز سرما و یخبندانی که از سیطره 

راهی کوهستانی شمالی باقی بود، و هر از چندی عبور از کورهی هاسرزمینگرفت، در جای جای می سرچشمه

ی هاراه. با این وجود پشوپان با زیرکی گشتای از یخ و برف، دشوار میبا الیه شابه خاطر پوشیده شدن

 کرد. داد و جم را راهنمایی میمناسب را تشخیص می

جم سه روز راه پیمود، تا آن که از کوهستان سربلند هارابورز گذر کرد و از آن سو به درون جنگلهای 

هایی نشین در شهرهایی کوچک و خانهجنگلسرسبزی فرود آمد که مسکن قبایل جنگاورِ شمالی بود. مردم 

دلیر بودند و موهای سرخ شان زورمند و زیستند و مدام با هم در حال جنگ و جدال بودند. مردانچوبی می

کردند و آن را با بستند و از پوشیدن زره و حمل سپر خودداری میشان میو بلندشان را به ریشهای بافته

ی قدیمی هازخمی بیشترشان جای دیدند. به همین دلیل هم بر بدن و چهرهشجاعت و مردانگی در تضاد می

هایی نواز بودند و جز در فصل، مردمی مهربان و مهماننمودمی مهیب شانظاهرهرچند شد. فراوان دیده می

 رساندند. رفتند، آزاری به کسی نمیجنگل می هایی در دلآوردگاهبا هم به  یدنکه برای جنگ

نواخت و تنبور میرفت و فرو میگوسانی چیره دست در نقش شد، ای که وارد میجم به هر دهکده 

که تازه از بار ستم دیوان رهایی یافته بودند، خواند. مردم ی پهلوانان کهن به شعر مییی را دربارههاداستان

ای مردمان مشتاقانه شنیدند. در هر دهکدهمیشادمانه شان را ی شاهان باستانی و شکوه و عظمتهاداستان

های خود ای شام و ناهار در خانهشنیدند و براش را میزدند و صدای نیرومند و پرطنینش حلقه میاگردگرد

گذاشتند تا شب را آسوده بخوابد. رسید، بستری در اختیارش میکردند و اگر شبانگاه به جایی میاش میمهمان
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شد، پشوپان بود، چرا که هیچکس پیش از این سگی مانند شان میی شگفتی و گاه هراستنها چیزی که مایه

 آن را ندیده بود. 

ی دریای بزرگ جم به همین ترتیب پیش رفت و کم کم از مناطق مسکونی دور شد. وقتی به کناره

نوازی مردمی ماهیگیر برخوردار شد که در ادامه داد و در آنجا از مهمانی آب کرانهرسید، راه خود را از 

که هرچه اما رفتند. یا میرنگشان به درسرخهای دراز و زیستند و با قایقهای کوچک و زیبای خود میدهکده

 .فروختتر پیش رویش جلوه میایی وحشیهشد و منظرهتر میها کمرفت، شمار این دهکدهپیشتر می

رفت و به قلمروی خالی از  ی مسکونی بیرونهاسرزمینای راه پیمودن، جم به تدریج از بعد از هفته 

وارد شد که حایل سرزمین آدمیان و دیوان بود. دشتهای گسترده و پهناوری که گهگاه از ردپای ملکوس  سکنه

اش سپیدپوش مانده بود، در برابرش گسترده شد و کم کم برای به دست آوردن آب آشامیدنی و خوراک روزانه

را ببیند که زمانی مردمانی را در  هاییتوانست بقایای سوخته و ویرانِ دهکدهبر سر راهش می. به تنگنا افتاد

م ی دیوها بر مردم، به تدریج ویران و متروک شده بود. گهگاه شباهنگاداد، و طی سی سالِ سیطرهخود جای می

های کم زیستند و قبیلهها میرسید، که گویی در همان نزدیکیبه گوش میصدای جیغ و فریاد اشموغهایی 

 وا با هم بودند.شان مدام در حال جنگ و دعجمعیت

شمالی سرزمینی بسیار خطرناک است. بسیار به ندرت پیش آمده بود که اقلیم دانست که جم می 

ی هولناکی هاداستانماجراجویانی از میان آدمیان خطر کنند و به آن سو بروند. برخی از ایشان سالم بازگشته و 

تعریف کرده بودند. دیوها در سرزمین خودشان از هر فرصتی برای شکار گذشت میقلمرو دیوها آنچه در از 

ملکوس و انگره بر خونیراس جمعیت دوران فرمانروایی جستند. با این وجود در بهره میبیگانگان و کشتنِ 

یان بزرگی از آدمیان را به صورت برده به قلمرو شمالی فرستاده و در آنجا به کار گمارده بودند. حضور این آدم

دیوها از بیگانگان کمی کاهش یابد. جم پیش از حرکت پرس و جو کرده و  باعث شده بود هراس غریزی
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حتا و ی شمالی باز شده هاسرزمینگرد نیز به دریافته بود که در همین مدت پای بازرگانان و خنیاگران دوره

کردند. همچنان به این منطقه سفر می برخی از پیروان شهراسپ که برای دیوان تقدسی قایل بودند، برای زیارت

شد و بیشتر این مسافران جان خود را بر سر گام نهادن به اقلیم دیوان کاری خطرناک و مرگبار محسوب می

 درتوانست ده بود که جم میورای به نسبت مساعد فراهم آزمینهولی این آمد و شدها نهادند. این کار می

 از آن بهره جوید. خیانگری سرگردان پوشش 

های کوهستان هارابورز و اقلیم دیوان وجود داشت، از آنچه که برزخ برهوتی که میان دامنه 

اش زمان و مکان را در نوردید را در دست شد به یاریتنبور الجوردینی که میبود. وسیعتر کرد جم گمان می

ت. این که در شرایط بحرانی با خواندن سرودی دانسداشت، اما راه استفاده از آن در دنیای آشنای خویش نمی

ی دیگری بگریزد، یک ماجرا بود و این که بتواند به کمک آن در جهان خویش به مکانی به جهان ناشناخته

 ،گذشتکه از ورودش به این منطقه روزی سه دو نمود. دلخواه منتقل شود، داستانی یکسره متفاوت می

سر و صداهایی از اش در سرزمین دیوها، در سومین شبِ پیشرویآنگاه . ی خوراکش به پایان رسیدذخیره

ی اشموغان چندان نزدیک و تهدید کننده شد همهمه حس کرد محاصره شده است.گرداگرد خویش شنید و 

 هاسال هایی از اشموغان که دیوها طی ایندر گذر از شهرها دریافته بود که گلهکه جم را به اندیشه واداشت. 

ن راه خودسری در شاو فروپاشی قدرتدیوان به عنوان سپاهیان پیاده به خدمت گرفته بودند، بعد از شکست 

ند. جم پیش از آن که این سفر دشوار را ای دیوان النه کردهپیش گرفته و در گوشه و کنار قلمرو ویران شده

کن کردنِ تاخت و تاز اشموغان در قلمرو آدمیان سربازانی برای ریشهآغاز کند، در گرماگرم نبردش با دیوان 

کردند. چون این موجودات ابله و به آسانی اشموغان را تار و مار می معموالًرا گسیل کرده بود و ایشان 

هایی دانستند و با چماقسازی نیز نمیخونخوار سوار شدن بر مرکب را نیاموخته بودند و آهنگری و زره

 رفتند و از این رو یارای درآویختن با شهسواران زرهپوش جم را نداشتند. ابتدایی به جنگ می
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در قلمرو دیوان مرگبار به ویژه با گروهی پرشمار از ایشان  شدن رودست تنها رویابا این وجود،  

د نبالهایی بر سرش خواه هراسید که اگر به دستشان اسیر شود چهتصور میاین حتا جمِ دلیر نیز از  .دنمومی

های نامطبوع ی اشموغان بماند. از روی نشانهد. تردیدی نداشت که در همان شب باید منتظر حملهورآ

دانستند شک حاال میاند، و بیدانست که طی دو سه روز گذشته او را دورادور زیر نظر داشتهحضورشان می

کردند و دیگر نه دلیل هم جسورتر از پیش رفتار میشده است. به همین چیره که خستگی و گرسنگی بر او 

شد که پدیدار میها هایشان را هم بر بلندای تپهی پنهان کردن خویش را نداشتند، که گهگاه سایهتنها دغدغه

 کردند. نثارش میناسزاهایی کشیدند و به زبان خود نعره می

تار، تنها کورسوی امید برای جم آن بود که شاید شهری پیشارویش باشد. چرا  در این شرایط تیره و 

توانستند صبر کنند داشت، اشموغها میمیادامه کشان پیشارویش دامنحاصل همچنان که اگر آن برهوتِ بی

و این جسارت و ناشکیبایی را دو سه روز دیگر ظاهر سازند، یعنی بعد از این که جم از شدت گرسنگی و 

توانست بدان معنا باشد که فردای آن روز احتمال رهیدن از این شان میافتاد. شتابزدگیخستگی از پا می

 راه وجود دارد.برهوت بی

برای . این بار دیگر کندبیتوته گشت تا شب را جم خود را با این خیال دلخوش کرد و به دنبال جایی  

های هدفی ساده و نمایان برای نیزهچون در نور آتش به  نکرد.وقتی صرف برافروختن آتش و هیزم گرد آوردن 

شد. به جای آن، جایی را جست و یافت که بتواند در تاریکی شب سنگری مناسب برایش اشموغها تبدیل می

در افقِ خونین پنهان شود، توانست جایی مناسب را بیابد. سرخ فراهم سازد. درست پیش از آن که خورشیدِ 

ها محصور بود. به همراه اسبش و پشوپان در وهی کم ارتفاع پیدا کرد که از سه سو در صخرهای در کحفره

را بر هم  هاچشمآن حفره پناه گرفت و همان جا روی زمین در کنار تنِ گرمِ پشوپان لم داد و برای دقایقی 
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زد اشموغان در ساعتهای آغازین شب به او حمله نکنند و منتظر تاریکتر شدن هوا و به خواب نهاد. حدس می

 سگِ چهار چشمش با نزدیک شدن هر خطری او را بیدار خواهد کرد. دلگرم بود کهاش بمانند، و رفتن

پشوپان ی جم سخت خسته بود و به خوابی عمیق فرو رفت، وقتی صدای پارس هشدار دهنده 

چشم بر هم زدنی به خواب رفته، اما کمی بعد که هوا رو به روشنایی تنها در حد رسید که برخاست، به نظرش 

ی شمشیر خفته بود، به نهاد، دریافت که چند ساعتی را خواب بوده است. جم که با دستی آماده بر قبضه

آمدند. ی حفره به سویش پیش میدهانهسمت هایی از سرعت از جا برخاست و شمشیر خود را کشید. سایه

را از تن  شجم منتظر ماند تا اولین اشموغ پایش را به درون حفره بگذارد، و بعد با یک ضرب شمشیر سر

های بعدی متوجه کشته شدنِ جدا کرد. تن کوژ و کج اشموغ با چنان صدای خفیفی بر زمین افتاد که سایه

ی اشموغی دیگر را درید و این بار دومین چرخش شمشیر جم سینهشان نشدند و همچنان پیش آمدند. رفیق

در چشم بر هم زدنی جنگ مغلوبه شد و فضای تنگ و باریکِ حفره صدای فریاد و جیغ بود که برخاست. 

به قتلگاهی خونین بدل شد. اسب جم که به شاخ درختی در انتهای حفره بسته شده بود، شروع کرد به شیهه 

ی اشموغهایی ی درهم و برهم و تیرهاش، جم و پشوپان دل به جنگ داده و به تودهمیکشیدن. در چند قد

 تراویدند و شمارشان را نهایتی نبود. زده بودند که انگار از تاریکی شب بیرون می

شان ده دوازده ای از اشموغان سر و کار دارد که دست باال عدهکرد با دستهجم در ابتدای کار گمان می 

ای بزرگ بدل شد، دریافت که در تخمین در برابرش به توده اناست. اما وقتی ساعتی گذشت و جسدشنفر 

خاست و معلوم بود با تعدادشان خطا کرده است. سر و صدای همهمه و جیغ اشموغها از گرداگردش بر می

ی کوه داشت به بسیار بزرگ گالویز شده است. ایراد کار در آن بود که فضای اندکِ درون حفرهجماعتی 

شد و فضایی کوچکتر و محدودتر برای حرکت در اختیار جم ی بویناک این موجودات پر میتدریج با الشه
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وار ظلمت اشموغان کرد با شکستن دیگذاشت. جم که پیشتر در انتظار روشن شدن هوا بود و گمان میباقی می

 خواهند گریخت، دریافت که چنین نخواهد شد و درگیری در روشنایی روز هم ادامه خواهد یافت.

رسید هیچ امیدی باقی تحمل شده بود و به نظر میای که تنگنای درون حفره غیرقابلدرست در لحظه

فره تابید. جم که دیر زمانی بود در نمانده باشد، نخستین رگه از نورِ بامدادی از درون شکاف کوه به درون ح

تیغی . را ببیند انبوه جسدهایی که روی هم توده شده بودند تازه توانستظلمت به شمشیر زدن مشغول بود، 

ای پاشید که ی خونین و در هم شکستههانعشاز بریدگی کنار کوه گذر کرد بر  سرخ صبحگاهیاز آفتاب 

زده شد دم شگفتخوار و خُرد بر زمین روی هم تلنبار شده بودند. جم با دیدن دستاورد نبردش در نور سپیده

دستانش خسته بود و عضالت که چه شمار فراوانی از اشموغان را در این هنگامه از پای در آورده است. 

ی سپید هاپشمانگیز و ی هراسهم که پا به پای او جنگیده بود و پوزه آمد. پشوپانکتفش کم کم به درد می

. از گرداگرد کردحرکت میزد و کند و خسته گردنش از خون سبز اشموغان رنگین بود، نفس نفس می

ای که با جسد اشموغان فرش شده بود، همچنان سیلی از این موجودات خبیث و زشت به درون حفره

 ریخت. می

ی صدای نفیری به گوش رسید و جم با حیرت دید که یکی از اشموغهایی که انگار سرکردهآنگاه  

، از جای انگیختهای پیاپی به حمله بر میو دیگران را با جیغ ی حفره ایستاده بودشان بود و بر آستانهقبیله

آوری که ی خفقانحفرهسوی فرابه جایی  ،پرتاب شداش دیدرسی خود کنده شد و به جایی دور از دایره

فضایش از بوی ترش و گس خون اشموغان سنگین شده بود. در چشم بر هم زدنی این صحنه تکرار شد و 

جم دید که یکی دو اشموغ دیگر نیز بر خاک افتادند و بقیه به جای آن که به او حمله آورند، برگشتند تا با 

قرار داشت، چرا که اشموغان آنجا را به هم نشان دشمنی تازه رویارو شوند که انگار جایی بر فراز کوه 

پیش رفت و از ال به الی جسدهای خونین  هخست گامهاییدادند. جم با هایی خشمگین سر میدادند و جیغمی



248 

 

و پیکرهای لرزان و زخمی اشموغان راهی گشود و از حفره خارج شد. درست حدس زده بود، چون کمانگیری 

ریخت. جم هم بارید و آنها را مثل برگ خزان بر زمین میمرگ بر اشموغها میناشناس از باالی سرش تیر 

اش را به گردش در آورد و اشموغهایی که سر راهش بودند نیروی خود را جمع کرد و شمشیر بلند و خونین

تن را یکایک از پای افکند. دمی نگذشته بود که اشموغها عرصه را بر خود تنگ دیدند و آنها که توان گریخ

 داشتند پا به فرار نهادند.

شاید گروهی از دیوان با این . فکر کرد دانست کسی که با اشموغان درآویخته کیستجم هنوز نمی 

موجودات غارتگر درگیر شده باشند. از این رو گوش به زنگ باقی ماند و در حالی که شمشیرش را در مشت 

مورد بود. جنگاوری که اشموغان ها سرک کشید تا کمانگیر را ببیند. اما احتیاطش بیفشرد، از کنار صخرهمی

شیبِ سراداشت همچون آذرخشی زرین از رین و تندرو سوار بود و ای زرا تار و مار کرده بود، بر گردونه

تاخت. جم با دیدن کمانگیر شمشیرش را فرود آورد. میزیر کوهی که بر پناهگاهش سایه افکنده بود، به 

اش با فرار اشموغان کمتر شده بود، ناگهان آرام گرفت و کنار پای جم های خشمگینانهپشوپان نیز که غرش

 نشست.بر زمین 

ی گردونه چندان زیبا بود که شبیهش را تا به آن هنگام ندیده بود. با شگفتی متوجه شد که گردونه 

زیبا تنها یک چرخ دارد و بدنه و تزئیناتش همگی از طالی سرخ ساخته شده است. چهار اسب تنومند و 

برخورد با سنگها جرقه بر  یشان که درخششی همچون زر و سیم داشت، درهاسمکشیدند. از رهوار آن را می

خاست. بر گردونه مردی جوان و زیبارو نشسته بود که کمانی بزرگ در دست داشت و سربندی سرخ بر می

 پیشانی بسته بود.
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پیکرش در برابر جم ایستادند و گیر از شیبِ تند کوه فرود آمد و اسبان غولگردونه با سرعتی نفس 

بینم. ای مهرِ نیرومند، گویا که خواب می»غالف کرد و با حیرت گفت: بر زمین سم کوبیدند. جم شمشیرش را 

 «این تو هستی؟

ی گردونه آویخت و از آن پیاده ای کرد و کمانش را بر کنارهکمانگیر که کسی جز مهر نبود، خنده 

اهی کرد ای که از جسد اشموغان انباشته شده بود نگشد. بی آن که از دیدن جم تعجبی کرده باشد، به حفره

کرد تا از ورودیِ حفره بگذرد و بیرون گدکوب میها را لو با خونسردی اسب جم را دید که داشت الشه

ی مهر جا خورد و بر سر جای خود ایستاد. هرچند اسبی های بسته شده به گردونهبیاید. اسب با دیدن توسن

 . شباهت داشتوان ای نوجاندام بود، اما در برابر مرکبهای سپیدِ مهر به کرهدرشت

در خواب نیستی ای جمِ سپیدبازو. بخت یارت بود که هیاهوی جنگ را شنیدم و به » مهر گفت: 

 «ای!پیش از آمدن من هم خوب به حساب این نژاد تباه رسیدهبینم میات آمدم. هرچند یاری

دانید چقدر از دیدارتان یافت. نمیاگر نیامده بودید این نبرد فرجامی ناخوش می»جم گفت:  

ای پرشمارتر از اشموغان افزاست که حاضر بودم با قبیلهخوشنودم. این سرزمین سترون و مرده چندان غم

 «کنید؟راستی اینجا چه می ام به دیدار اهورایی روشن شود. امادیدهبیاویزم و در مقابل 

زدم که هیاهوی این اشموغان را در اطراف پرسه میام سوار بر گردونهبه رسم هر بامداد »مهر گفت:  

اند. من نیز شان بیابان را انباشته بود، دریافتم که با پهلوانی دلیر درگیر شدهشنیدم و چون بوی هراس و خشم

بایست نداشتم در این قلمرو تاریک تو را ببینم. بعد از شکست دادن دیوان میاز دیدارت شادمانم و هیچ انتظار 

 «کنی؟دمی بیاسایی. اینجا در قلب کنام دشمن چه می

س هنوز با بالی انبردمان با دیوها هنوز به پایان نرسیده است. از سویی سرزمین خونیر»جم گفت:  

ی دیو بلعیده است. سی مغ رادرم تمورث را انگرهیخبندانِ ملکوس دست به گریبان است و از سوی دیگر ب
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در دست انگره زنند حدس میند که اهند و نشانی جامی زرین را به من داداهی زمین درماندهازخمدر درمان 

. هم ایشان مرا زنهار دادند که انگره در کارِ مسخ کردنِ برادرم به هیوالیی مهیب است. از این رو برای باشد

 «ام.و رهاندن برادرم و ستاندن جام است که به این اقلیم آمده یافتن انگره

 «گویی؟عجب، کدام جام را می»مهر گفت:  

دانیم که زرین است و گرداگردش به ندارد. تنها میاش دربارههیچ کس اطالعات دقیقی » جم گفت:  

 «اند و روزگاری اهورایی آن را برای درمان درد نازایی به دلدارش هدیه داد.چیزی نوشته تانمردمخط 

ام؟ و دانستی من آن جام را ساختهعجب داستان آشنایی! فرزند ویونگان، می»: مهر خندید و گفت 

 «گردد.میاش نشنیده بودم. این ماجرا به روزگاران بسیار دور باز دیر زمانی است که چیزی درباره

ی آن باشید. این حدس را در دل داشتم که شما سازنده»جم آهی از سر آسودگی کشید و گفت:  

شان در قالب پیمانی استوار است که تباهی و سترونی گویند با متعادل ساختن نیروهای متضاد و آشتی دادنمی

 «کند.را درمان می

اش درست نامیم. چون گنجایشآری، چنین است. برای همین است که آن را پیمانه می»گفت:  مهر 

کردم این جام هنوز وجود داشته باشد. زمانی بسیار بسیار به مقداری است که باید باشد. اما هیچ فکر نمی

دیرزمانی است  طوالنی است که هیچ خبری از آن ندارم و آن دلداری که این جام را از من گرفت را نیز

 «ام، البته اگر که هنوز زنده باشد.ندیده

گفت توانایی زایندگی او کرد انگره جام را در اختیار داشته باشد. میسیمرغ مغ گمان می»جم گفت:  

 «و قدرتش برای مسخ دیوزادان از آنجا سرچشمه گرفته است.
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تواند از آن جام برخیزد. هیچ میهیچ بعید نیست. چنین خاصیتی »مهر به فکر فرو رفت و گفت:  

ها آشوبی چنین سهمگین به ای به کلی متفاوت ساخته شده، بعد از هزارهکردم جامی که با انگیزهگمان نمی

 «بار بیاورد.

 «من برای درمان تب و لرزی که ملکوس بر خونیراس درافکنده، به آن جام نیاز دارم.»جم گفت:  

نخواهد بود. چون با زرِ خالص ساخته  راش برایت دشوابیابی، شناختناگر بتوانی آن را »مهر گفت:  

اش، از ام. وقتی در این جهان تیره و آلوده ببینیشده و بیتی از شعر که گرداگردش حک شده را خودم سروده

ه کنم بتوانی از آن برای درمان چیزی استفاداش آن را خواهی شناخت. اما گمان نمیگونهروی درخشش آفتاب

کند. اگر در دست کسی باشد که نیروهای هستی در اش را تشدید میی درونی دارندههاویژگیکنی. جام تنها 

سازد. اما اند، هماهنگی میان جفتهای متضاد و عنصرهای ضد هم را ممکن میدرونش به تعادل دست یافته

 «اند.بهرهاز آن بیاند و مردمان ای با طبیعت دست یافتهتنها اهورایان به چنین سازگاری

ی اش خواهم جست. مگر نه این که انگرهاگر جام را بیابم، راهی هم برای به کار گرفتن»جم گفت:  

 «دیو توانسته از آن استفاده کند.

کند و نه چیزی نیک و ماندگار. آری، ولی انگره هم از آن برای تولید دیوزادها استفاده می»مهر گفت:  

جان را به سربازانی هایی نیمبرای زادن پلیدی را تشدید کرده و باعث شده بتواند الشهجام تنها نیروی او 

 «داشتی از آن نداری؟گوش به فرمان بدل سازد. تو که چنین چشم

نه، من قصد دارم گیتی را از مرض دیوها پاک کنم و خاک خونیراس را درمان کنم. طوری »جم گفت:  

 «رمی به زمین بازگردد.که بار دیگر بهار به آسمان و گ
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نخواهی توانست چنین کنی، دستکاری در گیتی و فرمان راندن بر آب و باد و خاک و »مهر گفت:  

ای آتش از حریم قدرت میرایان بیرون است. تنها نیرومندترین و خردمندترینِ اهوراها هستند که چنین توانایی

 «دارند.

فرمان براند و انگره از جام برای جان بخشیدن به  اگر ملکوس توانسته بر باد و سرما»جم گفت:  

مردگان سود جسته، من هم خواهم توانست مانند اهوراها از آن برای بازگرداندن زندگی به سرزمینم استفاده 

 «کنم.

ای جمِ سپیدبازو، امیدوارم ماندن در سرزمین دیوان عقلت را تباه نکرده باشد. اینها که »مهر گفت:  

 «دست یافتن به جایگاه خدایان است و آدمیان را نرسد که چنین بلندپرواز باشند. گویی سودایمی

ی خواستی است عقالنی و دست خیزد، که میوهچراگاه، اینها از سودا بر نمیای مهرِ فراخ»جم گفت:  

من خویش یافتنی. آن روزی که دیوان به سرزمین من تاختند و مردمانم را تباه کردند، اهوراها در جایگاه ا

شان بودند، توجهی نکردند. زمانِ آن ی مردمی که دیرزمانی ستایندهگیری پیشه کردند و به ناله و ندبهگوشه

 «رسیده که آدمیان بر پای خویش بایستند و خود دردِ خویشتن را درمان کنند.

برترین  جهان سلسله مراتبی دارد و موجودات نیز با هم همسان نیستند. واالترین و»مهر گفت:  

ترین نژاد را اشموغان دارند. این قانون هستی است که هیچ آدمیزادی موجودات اهوراها هستند و پست

 «تواند از هیچ اهورایی برتر باشد. همچنان که هیچ اشموغی از هیچ آدمیزادی برتر نیست.نمی

سازد. ما در حدود میاند را مکسانی که در آن آسوده خفته ،گوییآن سلسله مراتبی که می»جم گفت:  

 شانحماقت و بالهت باتر و مخوفاز دیوان  شانوحشیگری و زیانکاری بامیان آدمیان کسانی را داریم که 

 «کسانی را هم خواهیم داشت که از اهورایان برتر باشند.حتماً هستند، پس تر از اشموغان پست
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گویی ای سخنانی کفرآمیز می»بعد گفت:  های خشمی نیز نمایان بود.ای کرد که در آن رگهمهر خنده 

گفت. شاید حاال که بالی دیوان دفع شده، قصد شنید چه میدانم اگر پدرت اینها را میپسر ویونگان، نمی

 «گذارند محروم سازی؟هایی که مردمان برایشان میداری اهوراها را از قربانی

من مخالفتی داشته باشد. اهوراها هم از  پدرم زروان بیکرانه است و گمان ندارم که با»جم گفت:  

از دست  همان زمانی که اجازه دادند دیوها بر خونیراس چیره شوند، بخت خویش را برای دریافت قربانی

 «دادند.

پس که این طور، البد بعد به مردمان خواهی آموزاند تا خود از گوشت قربانی بخورند؟ »مهر گفت:  

شود؟ خوردن این گوشت ام هرکس که از تبار خدایان نباشد به زهر بدل میدانی که گوشت قربانی در کنمی

 «دارد.ی اهوراهاست و همان است که مرز میان آدمیان و ایزدان را استوار میویژه

کرد. طلوع می هاکوهجم برای دقایقی به افق خیره شد و خورشید پریده رنگی را نگریست که بر فراز  

مهر منتظر به او چند قدم پیش رفت و افسار اسبش را گرفت و سوار شد. پشوپان نیز از جا برخاست. بعد 

ای »گفت: ، اما در نهایت رو به مهر کرد و لب به سخن بگشایدجم انگار تردید داشت چشم دوخته بود و 

ات را جبران خواهم کرد. مهربانیمهر گرانمایه، بار دیگر سپاس مرا بپذیر. امروز جان مرا نجات دادی و این 

جویی اهوراها سپری شده است. مردمی که بر دیوان برتری یابند بر اما این را هم بدان که روزگارِ برتری

اهوراها هم برتری خواهند یافت. خوردن گوشت قربانی آزمونی سودمند است تا ببینیم مرزهایی که حرفش 

 «ر است.زنی تا چه پایه مقدس و عبورناپذیرا می

جم و مهر بعد از این گفتگوی نه چندان همدالنه یکدیگر را بدرود گفتند و از هم جدا شدند. مهر  

اش ایستاد و دور تاختنِ جم در که از شنیدن گفتارهای جم در شگفت شده بود، برای دیرزمانی بر گردونه

اسبانش را  .باعث شد به خود بیایدخون اشموغان  خط افق را با چشمانی اندیشمند نگاه کرد. بعد بوی زهمِ
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جم بعد از گفتگو با مهر احساس کرد نیرویی تازه اما  اش را به آهستگی به حرکت در آورد.هی کرد و گردونه

دانست که به راستی جامی جادویی در دستان انگره است و امید در رگهایش جریان یافته است. حاال دیگر می

سخنانی بود که برای مدتها در زرگ صورت دهد. آنچه که به مهر گفته بود، داشت با ربودن آن بتواند کاری ب

ی اهورای کمانگیر او را واداشته بود تا افکاری های تیز و برندهدل داشت و به ابهام از آن آگاه بود. اما پرسش

دل قصدی چندان ، در شدبه تاخت از مهر دور میوقتی شد را رخ به رخ بنگرد. آمد و کتمان میکه گهگاه می

 اش خواهد کرد یا نه.دانست روزی برآوردهسترگ و جسورانه کاشت که هیچ نمی
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ی وحشی شمالی با خطرهای گوناگون دست به گریبان هاسرزمیندر همان روزهایی که جم در 

پس از گذراند. اسپیتور سرنوشتی مشابه را در دل خونیراسِ زخم خورده از سر میاسپیتور شد، برادرش می

. هیاهوی و هویت خویش را پنهان داشت جدا شدن از خیشما و دیوان در قالب سربازی سرگردان فرو رفت

نمود و ارتشهای بزرگی که برای مبارزه با دیوان یا جنگ هنوز فرو ننشسته بود، اما شکست دیوان قطعی می

گشتند شهر و روستای خویش باز می پاشید و سربازانش بههواداری از ایشان تشکیل شده بود، کم کم فرو می

برای این که شناخته نشود ریش و سبیل خود را تا در دنیایی فارغ از ستم دیوان نفسی تازه کنند. اسپیتور 

رفت حرکت کرد. یی که به سوی جنوب میهاراهدر شاه . آنگاهی سربازی در بر کردی کهنهجامهتراشید و 

 ای انباشته از گوهرهای گرانبها را پنهان کرده بود. در انبان خود کیسهبر اسبی رهوار سوار بود و 

ی راه ناگزیر شد با ماجراهای سفرش به سوی جنوب دیرگاهی به درازا کشید. چرا که در میانه 

بسیاری روبرو شود و یک بار هم مسیر خود را به سوی باختر کج کرد و همراه با پهلوانی سرگردان از مردم 

ماجراجوی سرگردان در این دوران طوالنی با جنگاوران سیوا تا دورترین مرزهای این سرزمین پیش تاخت. 

راندند ها یافت و پا به پای ایشان با امیرانی که بر قلمروهای کوچک فرمان میرحم دوستیو راهزنانِ بی

جنگید و خونهای بسیاری ریخت، بی آن که سودای گرد آوردن ارتشی یا دستیابی به اورنگی را در سر بپزد. 

شاد ها و تنها مشغول ساختنِ خویش بود و از یاد بردنِ پریوار، هدفش تنهای دیوانهجوییدر تمام این مخاطره

فراموشی موهبت از و  در این کار ناکام ماند. اما اسپیتور اش جان داده بودکه رنجور و خونین در آغوشزیبارو 

 .برخوردار نشد

ی کم جمعیت و دوردستی که گاه یکسره زیر تسلط اشموغان هاسرزمینهای اسپیتور در ماجراجویی

یی هاسال بعد ازبود، خود داستانی مستقل است که باید در زمانی دیگر بازگو شود. اما فرجام کار آن شد که 

ی فراوان پوشیده شده و تابش آفتاب و غبار میدان نبرد هازخمطوالنی، در حالی که چهره و اندامش از جای 



256 

 

ی دریای اش کرده بود، بار دیگر کین خویش از برادرش را به یاد آورد و راهِ کرانهآبدیده و سرد و گرم چشیده

 فراخکرت را در پیش گرفت. 

ی زاکرتو را هاکوهبه مرزِ خونیراس رسید و رشتهماجراهای بسیار اسپیتور پس از پشت سر گذاشتن  

آنجا که در ی جنوب باختری خونیراس، در گوشهآلود آنگاه نیمروزی ابری و مه .به سمت جنوب پیمود

ی وروکش را در برابر خویش دید. پهلوان ند، سیاهیِ جزیرهزریرودهای دوقلوی بزرگ به فراخکرت می

ای پرس و ی ماهیی ماهیگیران خانه گزید و از مردم دربارهی دریا در دهکدهسپیدسینه چند روزی در کرانه

شناختند. از سویی از قدرت و را میجانور اره دارد. ماهیگیران این  و سخت همچونجو کرد که منقاری بلند 

گفتند شمردند و میهای خویش در هراس بودند و از سوی دیگر او را مقدس میاش بر قایقردنتاخت آو

برند. به همین دلیل هم وقتی اسپیتور از قصد ی جانداران آبزی از وی فرمان میشاهِ ماهیان است و همه

را به دریا ببرند و  هایشان اوپرده برداشت، او را طرد کردند و حاضر نشدند با قایق آن خویش برای شکار

 اش کنند.یاری

ی ماهیگیران در آنجا ماند و جوانب کار را سنجید. در میان کسانی که در دهکدهچند اسپیتور باز روزی  

ای گرفته و عبوس توجهش را به خود جلب کرد و وقتی خبردار دیده بود، مردی میانسال و اخمو با چهره

اند، با او طرح دوستی ریخت. اسپیتور نخست به ی جم و دیوان کشته شدههاجنگشد که هر سه پسر او در 

دل را حاصل پرداخت و بعد با ترفندی مرد سادهخواندن بر کشتگان این جنگِ بیبدگویی از جنگ و مرثیه

متقاعد کرد که گناهِ کشته شدنِ پسرانش بر دوش جم است که جنگ را آغاز کرده بود. به این ترتیب وقتی 

از درنگی هویت خویش را برای مرد آشکار کرد، هم احترام و خدمتگزاری او را برای خویش خرید و پس 

در تردیدهای مرد ماهیگیر با هدیه  گرهآخرین ممکن شود. مقدس ماهی  به چنگ آوردنای چید تا هم زمینه

 به دریا ببرد. برای شکار اسپیتور را تا آبدار گشوده شد و مرد پذیرفت یاقوتی کردنِ 
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آسای هیوالیی ی وروکش، در آنجا که پیکر سپیدِ غولی راه جزیرهماهی جایی بود در میانهزیستگاه اره 

زد. شد که داشت با گوشهای بزرگش آب فراخکرت را به هم میدیده می هادوردستدریایی به نام خَرو از 

ی کیش بوده و در همان جا گفتند تا چندی پیش چهارپایی در جزیرهانگیز بود که میخرو موجودی شگفت

دانست چه رخ داده که این استر یک پای به دست یکی از اهوراها پرورده شده است. هیچکس درست نمی

خنیاگران رازآشنا داستانی شگفت هرچند برخی از . بودخود را از دست داده و به هیوالیی دریایی تبدیل شده 

کند. این داستان به قدری دیرینه و دانند که با ماجرای خرو ارتباط برقرار میی آناهیتای سرفراز میدرباره

شگفت بود که حتا اسپیتور هم از آن آگاهی نداشت و مغانی که از کودکی استادش بودند نیز چیزی در آن 

زداید و از این دانست که خرو با بر هم زدن آب تاریکی را از آن میرا می این همه این مورد نگفته بودند. با

 در گردابِ کردند اندازی میحریمش دسترو ماهیگیران و آنان که قصدِ کشتن جانداری را دارند، اگر به 

 د. شدنمی هجنبش گوشهایش غرق برخاسته از

اسپیتور و مرد ماهیگیر با قایق ماهی نیز شاید به همین خاطر نزدیک به جایگاه خرو النه کرده بود. اره

صدا ی دریا منتظر و بی. بعد برای دیرزمانی بر پهنهنزدیک شدند خیزخطرآبهای شد به این تا جایی که می

با دیدن اسپیتور . ی نیلگون نمایان شدهاموجماهی از دل ی پهن و سرخ رنگِ ارهباقی ماندند، تا آن که باله

جامه از تن کند و خنجری پهن و بلند به دست گرفت و واپسین باک انگیز ماهی بیآسا و شگفتپیکر غول

نگریست. بعد هم به درون دریا اش را میبا احترام نشان سپیدِ روی سینه ی کرد کهسفارشها را به ماهیگیر

ماهی در شگفت شد. ماهی بدنی بزرگ و تنومند داشت و فلسهای رنگارنگش پرید و آنجا از دیدنِ کل پیکر اره

. اسپیتور که خنجر درخشیدمیگوهری همچون تابید، به درون دریا می هاموجزیر نور خورشیدی که از ورای 

توانست به سادگی با ماهی میرا به میان دندان گرفته بود، به سرعت شنا کرد و خود را به ماهی رساند. اره

ای دیگر از دریا پناه ببرد، اما بر سر جای خود ایستاد و با اسپیتور رویارو چند حرکت بگریزد و به گوشه
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ی نیمی از قد مردی درازا داشت. شد که به اندازهازی ختم میی استخوانی بلند و دراش به تیغهپوزهگشت. 

 ساخت.ای تیز شبیه میهایی عمود رسته بود که آن را به ارههای راست و چپش تیغهدر کناره

ی پیاپی اسپیتور با زحمت توانست از مقابل ضربه .برای دقایقی به هم پیچیدندشکار و شکارچی 

ی ماهی ضربه گونِ جانور بگریزد. بعد نوبت حمله به اسپیتور رسید و چندان با خنجر به سر و سینهی ارهتیغه

ماهی از حرکت باز ماند و جان باخت، اسپیتور سر طنابی که به زد که آب دریا از خون رنگ خورد. وقتی اره

ی به دم او بست و سر دیگرش را به دست مرد ماهیگیر سپرد. این دو با زحمت فراوان الشهکمر داشت را 

به خاطر را شان دشمنیخواستند توجه مردم را جلب کنند و ی را به ساحلی دورافتاده کشیدند، چرا که نمیهما

 . برانگیزند مقدس یجانور نکشت

 پوزه یی روشکافد و آن تیغهرا بی حیوان در ساحل مرد ماهیگیر به اسپیتور کمک کرد تا جمجمه

ی استخوانی را بر گرفت. آنگاه گوهر دیگری به تیغهاسپیتور باقی جسد را همانجا رها کرد و . جدا کندرا 

حرکت کرد. در حالی که مراد ماهیگیر بخشید و خود با همان لباس مندرسی که آمده بود، به سمت شمال 

گفت، اشاره کرد را بدرود میماهیگیر وقتی  تیغه را مانند غنیمتی گرانبها با طنابی بر پشت خویش آویخته بود.

اما این نکته را ناگفته گذاشت که مقصدش سرزمین دیوان است و قصد دارد  .که به سمت شمال خواهد رفت

 ای شایسته بر این تیغه نصب کند.با یاری آهنگران آن دیار دسته
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 سرود سیزدهم: شمشیر اسپیتور

 

ی هاسرزمیندر جم ماهی بود، ارهشکار  در پیدر همان روزهایی که اسپیتور با سودای کشتن برادرش 

برای زمانی بسیار طوالنی در سرزمین دیوان پرسه زد و همچنان در  اوشمالی با مرگ دست به گریبان بود. 

اش چه ماجراهایی را در ی سرگردانیهاسال که جم در داندهیچ کس به درستی نمییافتنِ انگره ناکام ماند. 

ناهمگون یی هاروایتنیز ی اقامتش در اقلیم ظلمت هاسال شماری . حتا دربارهسرزمین دیوان از سر گذراند

انگیزش در دنیای دیوان با چه که در سفرِ مرگبار و شگفتداند سپیدبازو میخودِ جم تنها  .در دست است

د او به نگویمیها برخی از گوسانخطرهایی روبرو شد و چه هیوالها و موجودات مخوفی را بر خاک افکند. 

قدرِ سی سالی که در عالمِ امکان سپری کرده بود، در قلمرو ازای سه سالی که از دنیای خویش دور بود، یا هم

 شادوران سرگردانیاما حقیقت آن است که ای جستجوی برادرش را فرو نگذارد. دیوان گشت و برای لحظه

 گشتگی رهاند. در نهایت این وای بود که او را از گم به درازا کشید، وسیزده سال  دیواندر قلمرو 

ترین که ریاضتِ جم به پایان رسید و راهِ دستیابی به انگره را یافت، یکی از ناامید کنندهروزی آن 

ی زمانی که با های اقامتش در سرزمین دیوان بود. زمانی بسیار طوالنی بر جم گذشته بود و خاطرهلحظه
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نشست برایش به وهمی دوردست و مشکوک بدل گشته بود. سالیان سال دوستان و یارانش به شادخواری می

شان سخن نشده بود، و چندان از بیم دیوها و جانوران مهیب سرزمینبود که انسانی را ندیده بود و با کسی هم

 رفت. شد و بر باد میمحو میگوش به زنگ خفته بود که گاه مرز میان رویا و واقعیت در برابر چشمانش 

کشید از دستش به در رفته بود. میاش را بر دوش ردای زمخت و ژندهیی که هاسال شمار ماهها و

شد جانوری در صحرای یخزده پیدا نمیاز مدتها پیش باقی نمانده بود و نانی در انبان اسبش روزها بود که 

شد که مشک که پشوپان شکم خود را با شکار کردنش سیر کند. حتا آب هم در اختیارش نبود و دیرزمانی می

درست در آن گاه که نزدیک بود به کلی ناامید اش جا خوش کرده بود. اش بر قرپوس زینخالی و خشکیده

 ه پایان یافت.ااین سرگردانی به ناگاش را بپذیرد، شود و مرگ برادر گمشده

را نادیده انگشت ها وقتی خورشید در افق خونین غروب کرد، خطرِ جلب توجه اشموغآن عصرگاه 

زد و رمق بود و حتا پشوپانِ نیرومند هم له له میآتشی برافروخت و کنار آن دمی آسود. اسبش خسته و بیو 

صدای به های زیبای آتش خیره شد و ی مهیبش آویخته بود. جم دیرزمانی به شعلهزبان سرخش از آرواره

رای دل خویش سرودی . بعد تنبورش را برداشت و بگوش سپردسوختند ترق ترق چوبهای نازکی که می

برای خواند. این بار، جز اسبش و سگش مخاطبی نداشت و برای ایشان داستان جم را باز گفت، که چگونه 

در ناکجاآباد سرگردان شده بود و تن یک برادرش را دیوی بلعیده و روان برادر دیگرش را دیوی دیگر عمری 

بیتها را این انش به او خیره شد، گویی که معنای پشوپان کنار آتش نشست و با چهار چشم درخشآلوده بود. 

 .یابددر می

اش حضور دارد. ای در نزدیکیجم برای ساعتی خواند و نواخت، تا آن که ناگهان حس کرد غریبه

ها و ها و واژهو جز جویبارِ زخمهمانده ی خویش غرق شده بود که به کلی از جهان غافل آنقدر در نغمه

ی ی سرخ آتش همه چیز را از یاد برده بود. سرودش را ناتمام گذاشت و هوشیار دست به قبضهزیبایی شعله
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بود، با دیدن جنبش دور از آتش در تاریکی ایستاده  که شمشیرش برد، که کنار دستش بر خاک افتاده بود. سایه

رنگ بر ای بلند و آبیی نور و گرمای آتش نهاد. پیرمردی بود که خرقهبه دایرهبه آرامی حرکت کرد و قدم او 

تن داشت. جم با دیدن او بانگی از حیرت برکشید و سودای برداشتن شمشیر را از یاد برد. به سوی او چرخید 

  «یرومند؟بینم یا در خواب هستم؟ این تو هستی ای وای نشگفتا! درست می»اش نگریست و گفت: و در چهره

رام برای خویشتن زبانی  نسرودهمگان برای شدند. واژگان با سختی و زمختی از دهانش خارج می

برد. گیرند. اما سخن گفتن با دیگری آدابی داشت که جم کم کم داشت آن را از یاد میو چاالک را به کار می

  گذشت.می ، دیرزمانیاز واپسین باری که با کسی سخن گفته بود

شان از بند ملکوس دیده بود. با همان پیش هنگام رهاندن هاسال همان بود که دقیقاًچهره و حالت پیرمرد 

به گیسوان بلند و ریش انبوه و ریش بلند سپید باشکوه، و همان لبخند مرموز و نامحسوس بر لبها. وای 

خوانی و داستانت بر سرود می آری، منم، ای جم پسر ویونگان؛ زیبا»گفت: ی جم نگاهی انداخت و ژولیده

 «دلم نشست...

کنی؟ نکند تو هم کردم در اینجا تو را ببینم. در این برهوت مرده چه میهیچ گمان نمی»جم گفت:  

 «ی مرگبار آمده باشی؟مأموریتبه 

ی به جایی برود. من همواره هرجا که پیش مأموریتنه، وای را نشاید که برای »وای خندید و گفت:  

 «روم. این خصلت باد است.میآید 

ای؟ حضورت غافلگیرم و چه پیش آمده که به این جای دور افتاده و فراموش شده آمده»جم گفت:  

 «کرد.

جنگاوری را شنیدم و طنین سیمهای تنبور الجوردین را در آن تشخیص نواز گوشبانگ »وای گفت:  

گفتند جمِ نیرومند جان را بر سر جستجوی برادرش نهاده و در ظلمت سرزمین دیوان فدا همگان میدادم. 
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ها را این زخمهات به گوشم خورد در شتافتن به این سو درنگ نکردم. شده است. از این رو وقتی نغمه

 «با آن خواندی. شادمانم که پاسِ این ساز را گزاردی و سرودی شایستهدیرزمانی بود که نشنیده بودم. 

سپاسگزارم ای اهورای نیرومند. سزاوارترین سرودها همان است که برای دل خویش »جم گفت:  

 «خوانیم.می

نشیند. ای پسر ویونگان، بگذار برای سپاس بابت و به همین دلیل این سرودها به دل می»وای گفت:  

همه چیز را به راستی و گیرایی حکایت کرده ای به تو بکنم. در سرودت لذتی که از سرودت بردم، راهنمایی

. اما به این ترتیب به مقصود دست به گریبانیگمی سردرسرگردانی و  بادانم که دیرزمانی است و می بودی

شوی که ی اشموغانی مینخواهی رسید. تا چند روز دیگر از خستگی و گرسنگی از پا خواهی افتاد و طعمه

 «گردند.آیند و دنبال فرصت میات میروز پیش سایه به سایهاند و از دو ات کردهمحاصره

توانم بکنم؟ راهی جز پیشروی باقی نمانده است و توش و توانی هم برای اسب چه می»جم گفت:  

 «و سگم باقی نمانده است.

توانی با آن به دنیایی دیگر بروی و بعد بالفاصله به از کلید الجوردین کمک بگیر. می»وای گفت:  

 «همین دنیا بازگردی، در هر مکانی که بخواهی.

بار تنبور الجورد را تنها دو  تا به حال؟ کنمچطور چنین ام. اما به این احتمال اندیشیده»جم گفت:  

دار بودم ام. آن بارها از یاری و مشورت سی مغِ خردمند برخوری عالم امکان به کار گرفتهبرای گشودن دروازه

هزاران شبانگاه در قلمرو در کدام دنیا پرتاب خواهیم شد.  زمان و مکانبه کدام لوم نبود درست معو تازه باز 

ای جز نوای موسیقی گزهر . اماامکوشیدهام و هرشب در کشف راز این کلید مرموز دیوان به صبح رسانده

 «آهنگین از آن برنخاسته است.
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ای جمِ دلیر، این را بدان که استفاده از کلید الجورد کاری بسیار دشوار است و نسلهایی »وای گفت:  

. امروز وقف یادگیری آن کردندعمر خود را زیستند، که در روزگاری بسیار دوردست میپیاپی از اهوراها 

ترفندی هست که به تو بگویم که  توانم این را بهدانشی که آنها اندوخته بودند از یادها رفته است. تنها می

های میان دنیاهای موازی را پیاپی بگشایی و ببندی و با دقت از جایی توانی با کلید الجورد دروازهکمکش می

 «در نزدیکی شخصی خاص سر در آوری.به دلخواه خویش توانی حتا میبه جایی نقل مکان کنی. 

توانم مثال به همان دنیایی بروم که ورجمکرد را شود چنین کرد؟ یعنی میاما چطور می»جم گفت:  

در آن ساخته بودم، و بعد بالفاصله به هرجایی که خواستم از همین دنیا باز گردم؟ در این صورت بازگشتن 

 «دهم.میم را به سادگی انجام مأموریتگزینم و ی دیو را بر میبه نزدیکی انگره

ای در ی که بر عهده گرفتهمأموریتتوانی چنین کنی، هرچند تردید دارم انجام آری می»وای گفت:  

 «ات گردد.ی خرسندینهایت مایه

 «توانم چنین کنم؟ای وای خردمند. به من بگو چطور می»جم گفت:  

نامند اش را زیر میکنونینخست آن که باید تنبورت را به شکلی دیگر کوک کنی. کوک »وای گفت:  

خواهی سرودی برای ی دنیایی که در آن هستیم سازگار است. اگر میسرایی دربارهو این کوک برای نغمه

عبور چابک و پیاپی از دنیاهای موازی بخوانی، باید آن را به این شکل دستکاری کنی. این را کوک زبر 

 «خوانند.می

ت، دستش را دراز کرد. جم تنبور را به دست او داد و اهورای گفوای همچنان که این جمالت را می 

ای پرشور پوش بی آن که بنشیند کوک تنبور را عوض کرد و با چیره دستی چنگی بر تارها کشید و نغمهخرقه

. جم که هشیارانه ها تشکیل شده بودی کوتاه از زخمهکه از تکرار یک زنجیره و شگفت از آن بیرون کرد

 «ایست؟این چه نغمه»پایید، پرسید: میحرکاتش را 
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 «نامند.ردیوَری میها را پَ این نوع نغمه»وای تنبور را به جم پس داد و گفت:  

جم ابتدا با تردید و بعد با اطمینان به نفسی بیشتر انگشت بر تارها کشید و کمابیش همان آهنگ را  

آفرین، در آموختن این هنر استعدادی نمایان داری. اما به یاد »تکان داد و گفت:  تأییدنواخت. وای سری به 

 ، بلکهی موسیقی نیستتنها نغمهزند، آنچه که ورود به بخشی خاص از عالم امکان را رقم می ؛داشته باش

تیز و نیرومند و استوار، که بر چیزی  ستاینامند. همت ارادهست که برخی از اهوراها آن را همت مینیرویی

و اگر دیدار  مشخص قرار گرفته باشد. اگر بر زمانی و مکانی همت گماشته باشی در آنجا پدیدار خواهی شد

خیزد، در واقع ابهامی است در . آن مهی که از آوای تنبور بر میکنی به نزدیکی او خواهی جهید کسی را اراده

هد گرفت. تو تا به حال با همتی مبهم تنها گریختن از جهانی یا بازگشتن به مسیری که هستی در پیش خوا

شدی. اگر به هنگام برخاستنِ مه آن را اراده کرده بودی و از این رو در زمان و مکان با دقت جا به جا نمی

 «است.. این قانون همت سفر خواهی کرد، به همان نقطه بیافرینیخواهی با شدت در ذهن آنچه را که می

و رهاندن برادرم ی دیو راسخی برای دستیابی به انگرهخواست  ،اگر منظورت از همت»جم گفت:  

ی تلخ مرا در این دنیای تیره زنده نگه داشته هاسال همان است که طی اینجای نگرانی نیست. این باشد، 

 «است.

همان همت با خواست تفاوت دارد. شکلی تراشیده و تیز و برنده از خواست است. »وای گفت:  

ی شبنمی اگر خواست به نور آفتاب مانند باشد، همت قطرهقاطعیتی است که در غیاب قطعیت ظهور کند. 

انضباطی  خویشتنداری و .سازد. خواست به تنهایی کافی نیستاست که آن را در کانونی سوزان متمرکز می

 «افزون بر آن الزم است تا نیروهایت همگرا گردند.

 «کنی هم اکنون این همت را در اختیار ندارم؟یعنی گمان می»جم گفت:  

 «آید.نه، از ظاهرت چنین بر نمی»وای گفت:  
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 «تواند گاه فریبنده باشد.وای چاالک، ظاهر میای » جم گفت: 

ای مغرور بردهاهوراها گاهی هم بیانگر است. به این که جمِ سپیدبازو هستی و نسب از »وای گفت:  

پوش و سرگردان نیستی. اگر اکنون در برابر نباش. به خویشتن بنگر که در چشم دیوها جز گوسانی ژنده

در سر داری و نه بندی که  ای زیرکانهی دیو هم سر در آوری، برای نبرد با او آمادگی نداری. نه نقشهانگره

 «ات را از افتادن حفظ کند.شلوار پاره

 «یعنی منظورت از همت این بود؟ چیزی در حد بندِ تنبان؟»جم گفت:  

سازد. آری، گاه همین چیزهای کوچک است که بزرگترین خواستها را دست نیافتنی می»وای گفت:  

ی زورمدارانه بر انگره با آن مهار کنی و بندی دیگر ی غلبهرههایت را درباتو به بندی نیاز داری که بلندپروازی

شوی مناسب باشد. همت همین بندهاست و بارهایی که ات وقتی با او روبرو میخواهی که شکل ظاهریمی

 «خیزد.از پایبندی بدان بر می

چیزی . ای وای بزرگ، به راستی از تو سپاسگزارم»جم مکث کرد و به فکر فرو رفت. بعد گفت:  

ای سنجیده ی اقلیم دیوان نقشهی چیرگی بر انگره آن هم در میانهارزشمند را به من آموختی. به راستی درباره

ها از تنم فرو بریزد. دو درخواست از تو دارم در ذهن ندارم و دور نیست که هنگام رویارویی با او این ژنده

 «ای.رساندهکه اگر بپذیری مهربانی را نسبت به من به اوج 

 «ام.آن دو چیست؟ به ندرت چیزی را از کسی دریغ کرده»وای گفت:  

بینم که برازنده و زیباست. آن را به من ببخش تا بر نخست آن که کمربندی بر کمرت می»جم گفت:  

ی ای برای شکست دادن انگره به ذهنم خطور کرده و برای خود ببندم. چرا که در همین دم نقشهشلوار ژنده

 «اجرایش به آن نیاز دارم.
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گونه لمس رنگش را به سمت کمربندش برد و آن را با حرکتی نوازش وای انگشتان بلند و پریده 

اش در نظر ام و رمزهایی فراوان را هنگام بافتنای جمِ سپیدبازو، این کمربند را خودم ساخته»کرد. گفت: 

چرخد و هفت رشته دارد و هفتاد و بار گرداگرد کمرگاه میاین کمربندی است چندان بلند که سه ام. گرفته

اند. اگر راز این نمادها را ندانی کمربند سودی برایت ندارد، چرا که کمربند تنها به دو گره بر درازایش نشسته

 «برازد.ی این رازها میداننده

دانم رازهایی را که خود میکمربند را به من ببخش تا خویش این نمادها را معنا کنم و »جم گفت:  

 «هایش بنشانم.بر سطر سطرِ بافته

وای که انگار از دیدن سرسختی جم تفریح کرده بود، ناگهان دست برد و کمربند را گشود و آن را  

ای چلیپایی به دست جم داد. جم با همان شیوه که بر کمر وای دیده بود، کمربند را سه دور چرخاند و گره

ی اهورایان نیز ست و از این رو سالح و جامههاسمدانی که قلمرو مینویی اقامتگاه امی»گفت: بر آن زد. وای 

 «ای به چه نامی خواهی نامید؟نامی ویژه دارد. این کمربندی را که به هدیه دریافت داشته

دانم که سمت و سوی شاید دیگران آن را کمربند همت بنامند. اما من آن را بندی می»جم گفت:  

دانم که در زبان اهورایان سازد. میفروپایه و زیرین پیکرم را از سمتی که دل و مغز در آن جای دارد جدا می

 «نامند. از این رو این کمربند را کُشتی خواهم نامید.سمت و جهت را کوشت یا کوست می

هایت جریان دارد. نامی برازنده است. به راستی که خون اهورایی واالتبار در رگ»وای خندید و گفت:  

 «اما درخواست دومی که داشتی چیست؟

پاسخ این پرسش را به من بگو. آیا برای همت حدی وجود دارد؟ یعنی سقفی هست که »جم گفت:  

ریزد؟ یا آن که برای بلندای خواستها نهایتی شکند و فرو میهمتِ بلند فراتر از آن زیر وزن خویش در هم می

 «ارد؟نیست و همت حد و مرزی ند
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گفت که حد و پرسیدی، میاگر این پرسش را از هر اهورای دیگری می دلیر، ای جمِ »وای گفت:  

های مردمان نباید از حد آنچه که انسانی است مرزِ انسان بودن حدِ همت آدمیان است. یعنی که بلندپروازی

چهار نژاد را پایدار نگه دارند و خواهند مرزبندی میان گذر کند. اما اینها همه شعارهای کسانی است که می

دهم که برای پرسی، پاسخت را چنین میبینند. اگر از من میدر سلسله مراتبِ موجودات سودی یا تقدسی می

 «سازد.محدود نمیخواست هیچ مرزی نیست و همتِ بلند را هیچ بام و سقفی 

ی ارزشمندت آراستی و ای وای نیرومند، امروز مرا با هدیه»جم در برابر وای کرنشی کرد و گفت: 

خواهم توانست برادرم را از چنگ ات جانم را روشن ساختی. حاال اطمینان دارم که با سخنان خردمندانه

 «ی پلید نجات دهم.انگره

 «بدهم؟ی برادرت هم پندی به تو خواهی دربارهمی»وای گفت:  

 «البته، کیست که خردِ خردمندان را نخواهد؟»جم گفت:  

برادرت را مرده بدان. هرکس که به اندرونِ پلشتِ انگره راه یافت، دیگر از وجودِ »وای گفت:  

اش خلع شده است، هرچند که فرزند اهورایی نامدار مانند زروان باشد. وقتی انگره را یافتی، هم او و واقعی

 «هایش خفته است، از میان بردار که اگر جز این کنی پشیمان خواهی شد.که در روده هم برادرت را

ای وای خردمند، چطور چنین کنم؟ تهمورث برادر همزاد من است و با کشتن او انگار »جم گفت:  

 «ام و چنین نیز خواهم کرد.اش پا در این راه نهادهکه خود را کشته باشم. برای رهاندن

حاال دریافتی چه کسانی خردِ خردمندان را خواهان نیستند؟ ایراد »آمیز زد و گفت: کنایهوای لبخندی  

را زیانمند شما آدمیان همین است، همتی بزرگ برای انجام کارهای بزرگ دارید، اما در واپسین لحظه کاری 

توان کرد. اگر تو با کشتن او خویشتن را ترین کاری است که میگاه کشتن خویشتن درست گزینید.بر می

 «نکشی، او با کشتن تو خویشتن را خواهد کشت.
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حساب و کتابهای ما مردمان با شما اهورایان متفاوت است. مهر برادری چیزی نیست که »جم گفت:  

همتی که با این مهرها و پیوندها همراه نباشد چه زایل شود. یا هراس از مرگ با آغشته شدن به پلیدیِ انگره 

 «ارزشی دارد؟

ای جمِ جسور، شاید هیچکس به قدر من ژرفنای همت را نکاویده باشد. خواست »وای گفت:  

ام که نیرومندترین همت آن ام. به فرجام دریافتهبا آن گالویز شدهاز هرکس دیگر بیش ست که من معمایی ا

برگزیدن همه چیز و هیچ چیز همراه شده باشد. اگر همت تو بر رهاندن گیتی از پلیدی دیوان قرار است که با 

گرفته، باید خواستِ رهاندن برادرت را از دست بنهی. همت کردن برای هر چیزِ بزرگی، به معنای عزل نظر 

 «از چیزهای کوچک است.

  «رگ است.گاه ارزش همان چیزهای کوچک بیش از چیزهای بز»جم گفت:  

خیزند. همتِ بلند نگاهی فرازین را رد و کالن و بیش و کم همگی از نگاه ما بر میخُ»وای گفت:  

ی آسمان به چیزها بنگری، همه را همسان خواهی دید. برادر همزادت همان هادوردستکند. اگر از طلب می

که کاهنی نیکوکار مانند شهراسپ است که سربازی گمنام بود، و حتا دیوی خونخوار مثل ملکوس همان است 

 «بود.

شتنِ ادرمزِ فهمِ درست است.  ،پذیرم. تفاوتاین را نمی»جم با شنیدن این حرف خروشید و گفت:  

بینی، با همت نداشته باشد چه سود دارد؟ تو که همه چیز را متقارن و همسان می یکه موضوعدر آنجا همت 

ای نسبت به سایر اهوراها گماشتن بر همه چیز و پایدار نماندن بر خواستِ چیزهای تک و خاص، چه برتری

 «ای؟یافته

تفاوت مشتقی از همسانی است، اگر که توهمی برخاسته از آن نباشد. همت من بر »وای گفت: 

همه چیز. از این روست که بر جم پور ویونگان است و گیرد. آماج من همگان چیزهای تک تک قرار نمی
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ی ز بر کنارهنی انگره. ی دیوپس از گفتگویم با انگره گویم، درست ساعتیشوم و با او سخن میپدیدار می

سخت گذرگاهی کوهستانی، همان جا که فرزندش اَرزور به دست گیومرد کشته شده بود، به خاک چسبیده و 

خواستن . داردای شباهتی . او از این نظر با تو که رهاندن برادرت را آماج کردهاستخواهان انتقام از آدمیان 

من همه چیز را از این روست که کلید بر فراز بودن. همه چیز و با این وجود رها کردن همه چیز، این است 

 «همواره در همه جا حضور دارم.دانم و می

آید وای نیرومند، مرا با آموزاندن فن همت وامدار خود ساختی. با این وجود دلم نمی»جم گفت: 

گان درویاروی سایر هستنای ات نگویم. هستیِ هستندگان از آن رو ارجمند است که جبههام را دربارهداوری

گردد. شاید خورد و جوهرش نمودار میگشایند. خواست در آن هنگام که با مانعی رویارو شود تراش میمی

  «تو همه جا باشی، اما حضورت چندان رقیق و گذراست که گویا هیچ جا نیستی.

 

جم و وای پس از این گفتارها از هم جدا شدند. هردو بر هم درود فرستادند و بابت گفتارهایی که 

تفاوت در نسیمی مالیم محو شد، در گزاری کردند. وای آرام و بیمیانشان رد و بدل شده بود از هم سپاس

اما  دی بر لب نگه داشت،اش لبخننیز تا ناپدید شدنآمیزش را بر لب داشت. جم حالی که همان لبخند طعنه

کرده و هیچ بعید کمی از او دلگیر شده بود. به خصوص که دریافته بود وای ساعتی پیش با انگره گفتگو می

  را آموزانده باشد.سودمند ین ترتیب به او نیز چیزهایی همدانست که به نمی

تنبور الجوردین  پس. برساندی کوه ارزور دامنه کارگشای وای فهمید که باید خود را بهی اشارهبا جم 

ای که خواند، همان بود اش را بر سر کشید و چنگ خویش را بر تارها آشنا کرد. نغمهرا برداشت، کاله خرقه

فرا خواند، همان جا که از وای آموخته بود، و در آن حین گذرگاهی کوهستانی را در ذهن لختی پیش که 

 در آمده بود.  یفرزند مهترِ انگره با گیومردِ آهنین جنگیده و به دست او از پادیرزمانی پیش از این، 
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با ارتعاش تارهای تنبور مهِ سرخ رنگی از زمین برخاست و به تدریج همه جا را فرا گرفت. وای که 

ای در سایهنگریست، دید که چگونه پیکر تنومند جم همچون ای در همان حوالی این منظره را میاز باالی تپه

میان مه پنهان شد، و دمی بعد همزمان با فرو خفتنِ صدای ساز، از چشم پنهان شد. وای دستی به ریش بلند 

و سپیدش کشید و باز همان لبخندِ مرموز بر لبانش نشست. بعد سرخوش و شادان به آنسو دمید. بادی پیچان 

 ساخت که تا دمی پیش جم در آنجا ایستاده بود. ی مه را از هم درید و فضایی تهی را نمایانبرخاست و پرده

ی حیران و ای بر کشید و چهرهسوخت، با دم وای جان گرفت و شعلهکنان میی هیزمی که ترق ترقبازمانده

اش سردرگم کشیدند و حاال از ناپدید شدنی اشموغانی را روشن ساخت که دورادور کمین جم را میزدهسایه

 ده بودند.ش

 

نمایان بود. جم در برابرش ی کوهی ی مهیب و بریده بریدهسایهحتا پیش از آن که مه برطرف گردد 

 شان را، گریبان ارتعاشساز تارهای زرینِاش بر بسته با نهادن انگشتان پینهاز نواختن تنبور دست برداشت و 

از گرداگردش رخت بر بست مثل وهمی سرخ مه با فرو خفتن نوای تنبور، . گرفت و به سکوت وادارشان کرد

ی تیز و هایی که به لبهجزده را پیش چشمانش نمایان ساخت. شکنی کوهستانی شبو چین و شکنهای تیره

زده گرفتند که همچون زهرابی تهوعگرداگرد ظلمتی قیرگون را می ند،درآویخته بودآتشفشانی ای قله دارِدندانه

 .کرداش تراوش میاز دهانه

از زبان کودکی در شناخت. تا به حال پایش به این نقطه نرسیده بود، اما جم این جا را خوب می

آشنایی سرودهایی حماسی گوشش از کودکی با  .ی این کوهستان شنیده بوددرباره بسیاری یهاداستانمرداس 

انگیز را زورِ هراسارهایی که فرو افتادن صخره. خواندندمیهای سیاه در وصف این صخرهکه مردم داشت 

همین جا داشتند، نبه یاد نیز پیران و سالخوردگان حتا ، در آن دورانی که نظاره کرده بودند. دیرزمانی پیشتر
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و بعد از  آدمیان و دیوها رخ دادمیان در آغازگاه تاریخ جنگی بزرگ در گرفته بود. این واپسین نبردی بود که 

. در این نبرد مردمان زیر پرچم شاهی گرانمایه و فرهمند به نام گیومرد گشتمیان دو نژاد استوار  مرزآن دیگر 

شد. سپهساالر دیوان در این جنگ موجودی خاندان جم نیز محسوب میمادری زیستند، که به نوعی نیای می

دانستند. جز این اش چیز زیادی نمیخانوادهی تبار و مهیب و خونخوار بود به اسم اَرزور. در آن زمان درباره

ای از دیوهای وحشی و بدوی است. ارزور در متحد ساختن قبایل دیوها کامیاب نشده بود و که رئیس قبیله

شنید، از برد و وقتی خبِر حرکت سپاهیانی مجهز را میبا نیرویی به نسبت اندک به شهرهای آدمیان هجوم می

پیش از آن بود که  هاسال زانش از دیوهایی پیاده و برهنه تشکیل شده بودند و اینگریخت. سربابرابرشان می

ای ارزور و سپاهیانش را به دام انداخت و بیاموزند. در نهایت گیومرد با حیلهو فلزکاری دیوها سوارکاری 

ی ی دیوهای همراهش قتل عام شدند و خاطرهکوه با او بجنگند. ارزور و همههمین ی وادارشان کرد در دامنه

 باقی ماند. ی خنیاگران هاداستاندارِ کوهی که شاهد این نبرد بود، در ی دندانقله

خیره ماند.  بود،کوه نمایان ی بر دامنهرمق مهتابی بیابهامی که در جم لختی بر جای ایستاد و به 

. جایی که بر آن ایستاده بود، درخشیدهمچون دو اخگر فروزان میاش کاله خرقهی چشمانش در سایه

پایین دستِ در شد سپرد. میراهی پر پیچ و خم از آنجا تا پایین راه می ای در نزدیکی قله بود و کورهصخره

ی هایی پراکنده در میانهسایه .افروخته بودندبر یاردوگاه گرداگردیی را دید که هامشعلروشنی راه کوره

داد که مقیمان این اردوگاه خاست و نشان میای بر میلولیدند، و گهگاه آوای تنورههایی تیره و پلشت میخیمه

 کوچک دیوها هستند و نه آدمیان یا اشموغان.

پیدا کرده بود، تنبور را با بندی بر دوش آویخت و پوششی  هاسال جم بنا به عادتی که طی این

با چشمانی هوشیار و بار دیگر ی الجوردینش کشید تا نظر دیوهای آزمند را جلب نکند. مندرس بر دسته

شد. همه جا همان ای دیده نمیکاونده از همان باال به دور و اطراف نگریست. هیچ نشانی از شهری یا آبادی
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ی کوه به پایین سرازیر از قله های سنگیو تبر هاو درهم شکسته بود که مثل سیالبی از تیغ های تیزصخره

دانست نمیها. جم ی خیمهشد و نه ساختمانی، و نه حتا جمعیتی در میانهشد. نه تک درختی دیده میمی

دانست که میدانست. اما . موقعیت دقیق این کوه را در سرزمین دیوها نمیاستبه اینجا آمده برای چه انگره 

یی که در جهان ظلمت هاسال طیجم  .داردقرار نقطه شان در جنوب این دیوها و شهرهای قلمروی اصلی

 هاهای گوناگون برای دیوان سروددر این شهرها پرسه زده و در مجلس اندر پوشش خنیاگرسپری کرده بود، 

ای بکنند هیچگاه نشنیده بود که به این کوه اشارههمه بود. با این خبر گرفته ی انگره خوانده و از ایشان درباره

دانستند و مرگ ارزور یا بگویند انگره قصد سفر به این ناحیه را دارد. دیوها این کوه را شوم و بداختر می

  .شان فرو نشسته بودی جمعیهدر خاطرهمچون میخی سیاه 

به پشوپان کشید و پیش کاله خرقه را بر موهای پریشانش اش را بر تن مرتب کرد، ی تیرهجم خرقه

. هربار که قصد ورود به اردو یا شهر دیوان را راه پایین رفتبعد از کوره .اشاره کرد تا بر جای خود بنشیند

بسیاری از پشوپان را  شتافت.دیوان میگذاشت و به تنهایی به دیدار میها بیرون دروازهداشت، پشوپان را در 

خورد، جمِ جنگاور اگر چشمشان به او می .بودندو بقیه نیز اوصافش را شنیده ی نبرد دیده دیوان در هنگامه

 .دیوان استی ستایندهگرد و خوانی دورهتوانست وانمود کند که آوازهشناختند و دیگر نمیرا می

یی هامشعلها گام نهاد. در جای جای اردوگاه راه پایین رفت و به میان خیمه سالنه از کوره هجم سالن

. چشمان دیوها غلبه کندها سیاهی سایهتوانست بر نمیها نصب کرده بودند، اما شمارشان اندک بود و بر تیرک

اما هیچ دیوی بعد از به کردند. را از دور حس می بوی آدمیزاد معموالًدید، و دمیان میدر تاریکی بهتر از آ

تنها دیوی که او را رویارو دیده بود مشام کشیدن بوی جم چندان زنده نمانده بود که بخواهد او را بازشناسد. 

شناخت، انگره بود و وی نیز با وجود نیروهای جادویی شگفتی که داشت، موجودی ابله و نادان بود و و می

وقتی به میان اردو رسید دید که گروهی از آدمیان هم ی ژنده به جا بیاورد. بعید بود بتواند جم را در این جامه
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هایی که آدمیزادی حضور نداشت، در شهرها و اردوگاه .حدودی خیالش را راحت کرد و این تا در اردو هستند

برده یا اسیر نبودند و  ی حاضر در این اردوگاههاآدماما نمود. ورود خنیاگری سرگردان بسیار خطرساز می

بر تن داشتند و معلوم بود خدمتکارانی و تیره شکل کردند. لباسهایی همآزادانه در میان چادرها رفت و آمد می

نادرست شهراسپ، همچنان به دیوها وفادار مانده و خدمت کردن به های آموزههستند که شاید به خاطر 

 ند.ایدهایشان را برگز

گوش گفتگوی دیوان و مردمان جم پیش از آن که با کسی حرف بزند، کمی در اردوگاه گشت و به  

اقلیم دیوان قرار داشت که هیچ ی هادوردستدر فرا داد. کوهستانی که ارزور در آن کشته شده بود به قدری 

ای در آنجا به ایشان دست یابد. از این رو بدگمانی و احتیاطی در اردوگاه دیده زد غریبهدیوی حدس نمی

همه چندان از خود مطمئن بودند که حتا ی خدمتکاران شباهتی نداشت، اش به جامههرچند خرقه .شدنمی

 تأییدای را خورد. این امر شایعهدر سراسر اردو نشانی از دیوزادان به چشم نمی نینداختند. اونیم نگاهی به 

ی همه هاسال در طی این قاعدتاً مردند. عمر بودند و زود میکرد که بر اساس آن دیوزادان موجوداتی کوتاهمی

و چیرگی مردمان بر مرزهایشان از میان رفته بودند دیوزادانی که انگره گرد خود جمع کرده بود به همین شکل 

 باعث شده بود انگره از این منبع سربازگیری محروم گردد.

ی خویش بزمی بر پا کرده و شراب و کبابی انگره در خیمهدریافت ها زمزمهاز تازه سرِ شب بود و  

های ، در حالی که خش خشِ کشیده شدنِ چکمهشتافتسوی آن محکم به گامهایی . پس با آورده استفراهم 

خاست و شور و هیجانِ به پایان رسیدنِ جستجوی اش بر زمینِ یخزده بر میفرسوده و وصله خورده

 اش نهایتی نداشت.درازدامنه

و  ی دیو نزدیک شد، همهمهانگرهشلوغ ی بزرگ و آنچه که شنیده بود راست بود و وقتی به خیمه 

ی بزم دیوان بود. دیوها بر خالف مردمان از شادمانی رویگردان بودند و توانایی بانگی شنید که نشانه
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هایی سوگوارانه هایشان بیشتر به مویهبرانگیزاندنِ موسیقی و آواز خواندن نداشتند و از این رو آواهای محفل

یی که بر مردمان حکومت کرده بودند، تا حدودی رمزِ لذت هاسال طیهمه ین شبیه بود تا بزمی راستین. با ا

گفتند و بردن از سرود و آواز را از ایشان آموخته بودند و به همین دلیل بود که به خنیاگران خوشامد می

ی خیمه پیش رفت، و در آنجا رساندند. جم همچنان با گامهایی استوار تا آستانهآسیبی به ایشان نمی معموالً

بایست بعد از این انجام دهد سخت متنفر بود، ای مکث کرد. از آنچه میپیش از آن که وارد شود، برای لحظه

آن است که میل او به ی دیو ه بر انگرهدانست تنها راه غلببود و میبه سر برده در سرزمین دیوان  هاسال اما

گفتند درآمیختن با مردان را بیدار سازد. این عطشِ غریب انگره برای دیوان امری بدیهی و مشهور بود و می

آمیزد و این کار را از همنشینی با زنان خوشتر دارد. انگره نه تنها با نره دیوان، که با مردانی از آدمیان نیز در می

 ای چیده بود تا بر انگره غلبه کند و تهمورث را از چنگ او برهاند.نقشههمین عادت  بر اساسجم 

زد، فرمانروای ی خیمه گام نهاد. چنان که حدس مینفسی عمیق کشید و به هوای گرفته و دم کردهجم  

 سردارانهای بلندپایه و سرکردهدیوان مجلسی آراسته و خود در صدر آن بر تختی نشسته بود. مهمانان همه 

شد. گوشت بریانی آدمیان یافت میی تخمهاز هم تک و توک خدمتکاری در آن میانه بودند و دیوان  نامدار

پیکر تعلق داشت، چون کشیدند، گویا به دوزیستی غولاش میگرداندند و دیوان با لذت به نیشکه دور می

این  خاست.نمایان بود و بوی عفونت از آن بر میبر میزی ن یی از پوست پرزگیل و سبزش همچناهابخش

آورِ برگ گیاهی سکرآور درآمیخته بود که دیوان آن را ی سنگین و سرگیجهبوی ناخوشایند با رایحه

گام نهاد، با دیوی جوان رویارو  ی آکنده از دودجم وقتی به درون خیمهبلعیدند. سوزاندند و دودش را میمی

 «روی؟آهای آدمیزاد، کجا می»اش را به سمت جم بلند کرد و تشر زد: شد. دیو عصای بلند و استخوانی



275 

 

ی گرد که در اشتیاقِ هنرنمایی در برابر انگرهسرورم، خنیاگری هستم دوره»جم کرنشی کرد و گفت:  

 گردم، بدان امید که به محفل وی راه یابم.سرزمین سرورانم میست در گوشه و کنار هاسال سوزم.بزرگ می

 «ام.ی نیرومند را دنبال کردهبرای نمایاندن هنر خویش اردوی انگرهی دوردست از خونیراس تا این نقطه

که  یی جم را نگریست و نگاهش بر تنبوری فرسوده و لباسهای ژندهدیو با چشمانی مشکوک خرقه 

ای کرد و جلو افتاد. جم قانع شده باشد، اشارهساز انگار که با دیدن بعد هم بر دوش آویخته بود، ثابت ماند. 

ها را خمیده دیوان سرش را فرو افکنده و شانهخدمتگزار  پشت سرش پیش رفت، در حالی که به رسم آدمیانِ

مهیب د. جم نگاهی تند و تیز به او انداخت. دیوِ انگره رسیدندو رفتند و رفتند تا برابر تخت هر ساخته بود. 

کمی چاقتر شده بود و حرکاتش چابکی قدیم را از دست داده فقط تغییر چندانی نکرده بود.  هاسال طی این

رنگ را گرفته بود و انگره حریصانه دودِ آبیپر از برگهای نیمسوز  ی نقرهسینیک در برابرش  یپیشخدمتبود. 

لولید، اما با دیدن جم مارِ بزرگ سیاه همچنان در اطراف تختگاهش میکشید. برخاسته از آن را به مشام می

چشمان هشیار جم با بود که آویخته جامی زرین ساالر دیوان از کمربند ای پنهان گشت. هراسان شد و گوشه

شکی نداشت که چیزی را به زبان باستانی اهوراها حک کرده بودند.  جام گرداگردیک نظر آن را شناخت. 

. چرا که در میان خیمه و خرگاهِ مجلل و پر زرق گفتاست که مهر از آن سخن میهمان آوندِ جادویی این 

ه از ملکوس درخشید. این جام تنها امید آدمیان برای غلبه بر سترونی و ویرانی بازماندو برق مانند اختری می

 شد. محسوب می

گرد را به اردوگاه ایستاد و با لحنی پر آب و تاب ورود خنیاگری دورهدیو جوان در برابر تختگاه 

خوانی معرفی کرد که لباسی مثل اعالم کرد. در گفتارش نیش و کنایه فراوان بود و جم را به عنوان آوازه

ر انگره ی اخیر به میل مشهواشموغان و اندامی مردانه و تناور همچون دیوان دارد و معلوم بود که با این اشاره

ی جم توی ای دارد. انگره با شنیدن این وصفها توجهش به جم جلب شد، اما گویا پوشاک ژندهنیز اشاره
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باز به و بعد « خوب، خنیاگر، بخوان ببینیم چه در چنته داری؟»ذوقش زد. چون نگاه از او برگرفت و گفت: 

 .ان دودها پنهان کردی خود را در میچهرهبرگشت و بی توجه به جم سوی برگهای نیمسوز 

جم زیر نقابش لبخندی زهرآگین زد و همان جا در برابر تخت انگره بر زمین نشست و تنبور را به  

هایش با تارهای ساز آشنا شد، نوایی چندان پرطنین و نافذ برخاست که در چشم دست گرفت. وقتی سرپنجه

خنیاگرِ ای را پس زد و به با چشمانی مه گرفته سینی نقرهانگره نیز حاکم شد. جا بر هم زدنی سکوت بر همه 

ی بزرگ نیز فرو ی درون خیمهی همهمهی جم برخاست، بازمانده. وقتی صدای مردانهخیره شدپوش خرقه

 رسید.خفت و تنها صدای جم بود که به گوش می

گردد. اش میی پهلوانی که سراسر گیتی را به دنبال برادر گمشدهجم سرودی کوتاه خواند، درباره

هایش چنان مبهم بود که دیوها گمان کردند آن پهلوان دیوی است که در نبرد با لحنش چندان مرموز و اشاره

اما خدمتکارانی که آدمیزاده کند. ه است و برادرش را در سرزمین آدمیان جستجو میخوردسپاه مردمان شکست 

شان انگار فهمیده بود که سرود به داستان جمِ سپیدبازو های جم را دریافتند و حتا یکیبودند، به سرعت اشاره

جم  ای او را از خود راند.شود. چون کوشید چیزی را به انگره بگوید، اما دیوِ خودکامه با اشارهمربوط می

ها زد. آنگاه در وصف زیبایی ی پهلوان بر موجوداتی مهیب و زورمند افسانهبهداستانش را ادامه داد و از غل

های میلی سرکش در چشمان انگره برافروخته شده، از نواختن ی وی حکایتها گفت. وقتی دید شعلهمردانه

 ساز و خواندن باز ماند و در برابر شاه دیوان کرنشی مختصر کرد. 

ی دیوان سر به باال نهادند و ا گرفت. بعد، ابتدا انگره و بعد بقیهای سکوت همه جا را فربرای لحظه

هایی مهیب از سر خوشنودی برکشیدند و جم را با این بانگ ترسناک تشویق کردند. جم همچنان آرام تنوره

نگره ی دیو کارگر افتاده یا نه. وقتی ابر سر جای خویش ایستاد و منتظر ماند تا ببیند مکرش برای اغوای انگره

اش گرفته و دیو را در دام خود از تخت خود برخاست و به او اشاره کرد تا پیش بیاید، معلوم شد که نقشه
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ای خنیاگر مرموز، دریغ است صدای زیبایت در این همهمه »با لحنی وقیحانه گفت: دیو گرفتار ساخته است. 

 « شوم...مند در خلوت از صدایت بهرههدر برود. به اندرونی من بیا تا 

هایش ی خنده و شوخی دیوها برخاست. انگار که همه از عادت انگره و نوع تفریحبا این حرف، صدای قهقهه

خبر داشته باشند. جم خشم خود را فرو خورد و تنبور را بر دوش افکند و با همان حالت فروتن و خاکسار 

 به دنبال دیو به راه افتاد. 

ی بزرگش خارج شد. همان دیو جوانی که جم را به حضور او معرفی انگره پیش رفت و از خیمه 

ی کوچک و شد، چون همراه آن دو آمد. انگره به خیمهکرده بود، گویا دربان و ندیمش هم محسوب می

 ،ای زربفتپارچهپوشیده در بود خیمه بستری گشوده ی تنها اثاثیهمجللی رفت که در همان نزدیکی بر پا بود. 

جست جامی اما این جواهرات برای جم اهمیتی نداشت. آنچه که میای پر از گوهر. میزی و صندوقچهو 

را برافروخت و ظرفی سوزها و پیه هامشعلدیو جوان ی دیو آویزان بود. درخشان بود که حاال به کمربند انگره

شاه ی انگره از خیمه خارج شد. به این ترتیب جم و از همان گوشت بریان بدبو را بر میز نهاد و با اشاره

 ماندند. ادیوان تنه

خنیاگر، »ای گوشت برداشت و آن را در دهان عظیم و مهیبش فرو برد. بعد هم به جم گفت: انگره تکه 

 «را از تن بیرون کن تا پیراهنی نو و زیبا به تو ببخشم.ات آلوده و ژنده است، آن جامه

های سرورم، گشودن گره»گفت: به کمربند ظریفی که از وای هدیه گرفته بود اشاره کرد و جم  

 «ام که بعید است بتوانم بازشان کنم.کمربندم دشوار است و زیر فشار نگاهتان چندان دستپاچه

نقابت ما پیش از آن ااگر بخواهی سویی دیگر را خواهم نگریست تا دستپاچه نشوی. »انگره گفت: 

 «سرودی که خواندی هست یا نه؟ ات هم به زیباییرا بردار تا ببینم چهره
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بر خالف پیکرش سرورم، خنیاگری که سرودش مورد پسندتان واقع شده، »جم کرنشی کرد و گفت:  

. اگر هنر این بنده مورد پسندتان واقع شده، شرمساریِ خوشایند خواهد نمودناتان دارد که به چشمرخساری 

 «نمایاندن چهره را به من روا ندارید.

ای به جم خیره شد و در فکر بود که به او برای برداشتن نقابش اصرار ورزد یا نه. انگره برای لحظه 

کشید را خاموش ای نازیبا میلی که در او شعله میشاید دیدن چهره معلوم بود که خودش هم به فکر افتاده که

ای که از هنرت باشد، بگذار زیبایی»کند. فرجام کار آن شد که از پافشاری در این مورد چشم پوشید و گفت: 

 «ام خراب نشود. بگو ببینم. هنر دیگری هم جز آواز خواندن داری یا نه؟دیده

 «هنر دیگری که مرادتان است را نیز دارم.بله سرورم، آن »جم گفت:  

 «خوب، آن هنر را نشانم بده»انگره خندید و گفت:  

 «برای دیدن این هنرم باید به من پشت کنید!»این بار جم خندید و گفت:  

انگره شادمانه پشتش را به جم کرد و به میزی که دیسِ گوشت بر آن نهاده شده بود، دست نهاد و  

کنی؟ چه می»دست به کمربندش برد و شمشیر بلند و سنگینش را در دست گرفت. انگره گفت: تکیه کرد. جم 

 «شنوم.افزار و سالح میصدای زین

تان کنند. صدای گشودن کمربندم بود که شنیدید. چشمانسرورم، خنیاگران مسلح سفر می»جم گفت:  

 «را ببندید تا هنرم را بنگرید

ی سرگردانی هزاران بار در تنهایی هاسال ا بست. جم با حرکتی که طیانگره باز خندید و چشمانش ر 

گوشت سخت و تمرینش کرده بود، شمشیرش را باال برد و آن را در میان دو کتف انگره فرود آورد. شمشیر 

اش بیرون زد و کالبد خونین وی را به میز چوبی دوخت. ضربه چندان ی سینهمحکم دیو را شکافت و از قفسه

 به کمربندخسی از گلویش برخاست. جم  بود که انگره مهلت نیافت نعره بکشد و تنها صدای خس شدید
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خنجرش را آخت و شاخ انگره را گرفت و سرش را از پشت به سوی . بعد گرفتدست برد و جام را بر دیو

از خون  آنگاه جام را در زیر گردنش گرفت و آن راخود کشید و با خنجر گلویش را گوش تا گوش درید. 

 تیره و غلیظ دیو انباشت.

ی قاتلش بنگرد. زد، کوشید برگردد و به چهرهاش فواره میانگره در حالی که خون از گلوی بریده 

ی شناسایی او نقش بسته، لبخند ی دیو نشانهرا فرو انداخت و وقتی دید در چشمان دریدهاش کاله خرقهجم 

یی گران برداشته هازخمزد. انگره مذبوحانه دست برد تا شمشیر را از تنش بیرون بکشد و خود را رها کند. اما 

جم میخکوب شده باشد.  ای که بر قالب دکان قصابانبود و همچنان آویخته بر میز باقی ماند، همچون الشه

با خود عهد بسته بودم همچنان که جنگاوران برای اهوراها گاو و اسب و قوچ »جام را باال گرفت و گفت: 

کنند، تو را به یاد هزاران هزار مردمی که از میان بردی مثل جانوران قربانی کنم. اینک خونت را نثار قربانی می

دیوان جنگیدند و با مرگشان نشان دادند که هم از دیوانِ تباهکار برترند و کنم که دلیرانه با روان آدمیانی می

 «اندیش...هم از اهورایان عافیت

جم جام را واژگون کرد و خون سیاه دیو را بر خاک ریخت. زمین در تماس با خون انگره به لرزه 

یدن خون پدرش بار دیگر جان آسای ارزور در اعماق زمین از نوشی غولدرآمد و در خود جنبید. گویی الشه

با نفرت دستش را درون تن  .تهیگاه و شرمگاه دیو را شکافترا بار دیگر برکشید و  خنجرگرفته باشد. جم 

پاها را بر زمین استوار  آنگاهدیو فرو برد و در اندرونِ داغ و متعفنش به دنبال نشانی از پیکر برادر گشت. 

که نخست به خمیده را از تهیگاه انگره بیرون کشید. پیکر  ای درهم پیچیده وساخت و زوری زد و پیکره

ی بر زمین افتاد و کم کم رشد کرد و قد کشید. انگار که سایهای انباشته از خون و پلشتی شبیه بود، کیسه

شک به تهمورث تعلق داشت، اما . پیکر بیدگردیسی یابدبه چیزی واقعی رویایی زیر نور شمع و مشعل 
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اش به جسدی مانده و ی تکیدهچرک و پلیدی سراسر تنش را پوشانده بود و پوست رنگ پریده و چهره

 پوسیده شبیه بود. 

ها را از پوست برادرش زدود، اما هیچ نشانی از زندگی در او نیافت. جم با اندوه و ناامیدی پلیدی 

انگره با چشمانی برداشت و تن تهمورث را در آن پیچید. ای زربفت که بر بستر کشیده بودند را پس پارچه

ای متشنج بر لبان لرزان دیو نشست و شد، او را زیر نظر داشت. خندهکه به تدریج در تیرگی غرقه می

 «است.ای از تن من ای پورِ ویونگان، برادرت حاال دیگر پارهدیر آمده»کنان گفت: خسخس

پختم. جز انتقام کشیدن سودای زنده کردن مردگان را ندارم و آرزویی محال را در سر نمی»جم گفت:  

 «خواستم. مگر سرودی که برایت خواندم را نشنیدی؟از تو و بازگرداندن جسد برادر چیز دیگری نمی

 «خبر نداری، سرودی که خواندی پایانی دردناک خواهد داشت...»انگره گفت: 

 «کنند؟دانی که با جانوران قربانی شده چه میمی نه به قدر پایانی که در انتظار توست.»جم گفت:  

ی انگره ریخت و با مشعلی همه را به آتش کشید. سوزها را بر میز و تن از هم گسستهروغن پیهجم  

هایی که کم ه شعلهدر چشم به هم زدنی آتش زبانه کشید و به انگره و خیمه چنگ انداخت. جم بی توجه ب

، بر زمین نشست و جسد تهمورث را در آغوش گرفت و تنبور ساختکم همه جا را در خود غرقه می

 الجوردین را به صدا در آورد.

نمود که او را تر از چیزی مییافتنیهمتی که برای رهیدن از اردوی دیوان مورد نیاز بود، بسیار دست 

جم بر فراز کوه ارزور از مه قدم به بیرون نهاد و پشوپان و اسبش به آن مغاک فرستاده بود. در نخستین گام، 

با خوشنودی به هیاهوی اردوی دیوان  را همان جا در انتظار خویش یافت. برای دقایقی به زیر پا نگریست و

و  نهاددویدند. بعد پیکر برادر را بر زین اسبش ی سوزان میهایی را دید که گرداگرد خیمهنگریست و سایه
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خواست و بازگشت به خانه را می هاسال بار دیگر تنبور را به دست گرفت. این بار برای نخستین بار بعد از

 نمود که به همتی گرانسنگ نیاز نداشت. و رهوار می این چندان آسان

 

های بلند و زیبای راگا در برابرش نمایان شد. زمین هنوز منجمد و وقتی مه از میان رفت، دروازه

 هاکوهسپیده دمان بود و هنوز تیغ خورشید از فراز وزید سوزی داشت. افسرده بود و بادی که از شمال می

های گشوده رفت، بی آن شتاب به سوی دروازهها را بر شکم اسبش نواخت و بینمایان نشده بود. جم پاشنه

اش به هیجان آمده و در برابرش کنار که به نگهبانان شهر بنگرد. نگهبانانی که با دیدن پشوپان و شناختن

دید و دوست ی دراز میهاسال بودند. نگهبانانی که نخستین آدمیانی بودند که بعد ازدروازه صف کشیده 

  داشت.می
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بود و پیکر خمیده در حالی که بر اسبش بازگشت جم به راگا غوغا و هیاهوی بسیار برانگیخت. 

تهمورث را در آغوش داشت، بی آن که به خوشامدگویی مردمان توجهی کند، خیابان اصلی راگا را  جانبی

کرد، گویی که در داشت و صدایی نمیبه سوی کاخ بزرگ خویش پیمود. پشوپان نیز کنارش قدم بر می

بر ها بیرون آمدند و خبردار شدند و از خانهاهالی راگا خاموشی و اندیشمندی اربابش شریک باشد. کم کم 

جم نشسته بود و در  یدنیای دیوان هنوز بر جامه . گرد و غبار و آلودگیگرداگردش جمع شدند هاراه سر

سکوت و حال و هوای شبیه بود. انگیز وهمای ناجور و انداز پاکیزه و زیبای پایتخت آدمیان به منظرهچشم

جم چندان نافذ و تاثیرگذار بود که هیاهوی آغازین مردم فرو مرد و همه با چشمانی منتظر در سکوت بر او 

خمیده ی برادرش یدهسبر روی کالبد پوطوری اش را بر سر داشت و جم همچنان کاله خرقهخیره ماندند. 

هزاران مرد و زن در اطراف  حضورچندان در خویشتن فرو رفته بود که انگار از نبود. نمایان  اشکه چهره بود

خبر بود. قصد داشت کاری بزرگ انجام دهد و هنوز دودل بود که هنگام اجرای این تصمیم فرا بیخویش 

 رسیده یا نه.

راند، وقتی شنید که شوهرش در هیبتی شوریده جمیک که به نمایندگی از سوی او بر شهر فرمان می

های شهر نمایان شده، سراسیمه از کاخ بیرون دوید و به پیشواز او رفت. دمی بعد و ژنده در برابر دروازه
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پیاده و دوان دوان خود را به فرزندان دو برادر نیز به او پیوستند. ورن و اشناویز و رستم و اسپندیار پای 

میدانگاهِ رویاروی کاخ رساندند و در سکوت کنار جمیک ایستادند. تا این که پدر و عموی خویش را دیدند 

ای آمدند، یکی پوشیده در جامه، بر اسبی خسته پیش میجانبیکه خاموش و افسرده، یکی ژنده و دیگری 

گشتند. انگار زربفت. پنج شش کالغ در آسمان گرداگرد سرشان میدر کفنی پوسیده ژنده و آلوده و دیگری 

اش هشداری به ی پلیدی نعشبرای نشستن بر جسد تهمورث شتاب داشته باشند یا این که بخواهند درباره

 دیگران بدهند.

فرو  را از سینهی تردیدها همهدر چشم بر هم زدنی اش روبرو شد، وقتی جم با اعضای خانواده

های پهن و مرمرینی که میدانگاه را در برابر پلهبا آخرین جانی که در تن داشت پیش رفت و  شاسب. شست

ها ایستاده بودند و دلواپس داد، ایستاد. جمیک و مغان و فرزندان دو برادر بر فراز پلهبه درگاه کاخ پیوند می

ش را شکست. اش را برداشت و نه سکوتخرقهکاله  . نهبا یک خیز از اسب بر زمین پریدکردند. او را نگاه می

 وقتی از اسب به زیر آمد،بی آن که پیکر تهمورث را از دست فرو بنهد. با گامهایی سنگین به سویشان رفت، 

ی زربفت بیرون افتاد. جمیک و های آستین پیراهنش تا خورد و همزمان دست تهمورث از پارچهژنده

بازوی جم و نشان سیاه بر بازوی تهمورث ندایی از دل برآوردند. تا آن خویشانش با دیدن نشان سپید بر 

پشوپان بود، اما حاال دیگر یقین کرده بودند که بار دیگر دو برادر  ،ی هویت این دوشان دربارهلحظه تنها نشانه

پوست جم به خاطر تماس با اندرون پلیدِ یشان با غم و اندوه نیز آمیخته بود، چرا که ندا بینند.را نزد هم می

 .ودنممیی تهمورث همانند دهپوسیو با بازوی شده تباه تهیگاه انگره 

ی زربفت به تدریج از روی تن تهمورث فرو افتاد. به ها باال رفت. پارچهبا گامهایی بلند از پلهجم 

ی دیو بود، پیش پایش بر زمین ی انگرهی خیمهآرایهای که زمانی ها رسید، پارچهشکلی که وقتی به باالی پله

رنگ خورشید نمایان شد. پوست تهمورث همچنان لزج و بویناک تهمورث زیر نور پریده جانبیافتاد و پیکر 
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شباهت ای در دل مرمر کاریرگهای ریشه دوانده در اعماقش به کندهکبودی چندان سپید که  ، ونمودمی

و  همان جامه و زرهی را در بر داشت که هنگام رویارویی با انگره پوشیده بود. چهره. تهمورث هنوز داشت

ی بلند و گوشتی بر دو زایدهدگردیسی در پیکرش آن بود که دیوزادان مسخ نشده بود. تنها همچون ش کالبد

 پیوست.می دربه اندرون انگره شان به واسطهزمانی همچون بند نافهایی مارسان که بود. روییده یش هادوش

رخسار مهتابیِ برادرش نهاد.  ی زربفتجم زانوانش را خم کرد و تهمورث را با احترام بر پارچه

رمق از آن ای کمای از ابرهای خاکستری پنهان بود و جز بارقهخورشید پشت الیهگویی به خواب رفته بود. 

اندک بخاری خفیف و بدبو از جسد برخاست. جم تابید. اما با تابش همین نورِ بازو نمیبر جسد پهلوان سیاه

زد. به چشم میهمیشه تر از مثل جسد برادرش سپید شده و رگهایش از آن زیرها تیرهکه  به دستانش نگریست

 ری باشد. ارگهایش جژرفای در  خونی تیرهکه  برصهمچون پوستی مبتال به 

ای از نگهبانان دورادور جمیک و خویشاوندانش ایستادند. گویی در سیمرغ مغ و یارانش مانند حلقه

ها نیز کالغجم چیزی خطرناک دیده باشند و بخواهند ایشان را از گزند پلشتیِ بازمانده از انگره ایمن سازند. 

 جاهمان ان همگبی توجه به جم ی کاخ نشستند و به زیر پای خود سرک کشیدند. بی سر و صدا بر کنگره

باالی سر پیکر برادرش نشست. حالتش طوری بود که نه زن و فرزندانش به او نزدیک شدند و نه فرزندان 

ی نقاب ای پنهان در سایهتهمورث جسارت یافتند تا باالی سر پدرشان بروند. جم با سری فرو افتاده و چهره

بی یاری مهر و که  ،اش کنیمقربانیو هوم مهر و وای گاوی بیاورید تا برای »اش با بانگی بلند گفت: خرقه

 «بودم.امروز در میان شما نمیوای 

ی شگفتی همگان شد. مراسم بزرگداشت اهوراها مقدماتی الزم داشت و وقت و این سخن مایه

ی فراوان کردند و آنان نیز تنها پس از نگریستن به اختران و محاسبهجایگاهش را پیشاپیش مغان اعالم می

ی قربانی اهوراها باشد کاری همچنین برگزیدن گاوی که شایسته. دادندسزاوار را تشخیص میزمان و مکان 
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دانستند. های گاوی که سزاوار قربانی برای ایزدی خاص باشد را میگیر بود. تنها سی مغ نشانهدشوار و زمان

تخصصِ تشخیص گاو را مغ بود که دانش و بایست برای مهر گزارده شود، این زاغای که میبرای قربانی

که شد با گلوی گاو قربانی آشنا کرد و تنها تیغی برای این کار سزاوار بود همچنین هر چاقویی را نمی داشت.

 مغان سی روزِ پیاپی شعرهایی را بر آن فرو خوانده باشند.

خاست ی کاخ نشسته بود به هوا وقتی جم این سخن را بر زبان راند، بزرگترین کالغی که بر کنگره

هش صورتش را پنهان ی کالو چرخی روی سر جم زد. جم بی آن که به باال بنگرد، در همان حال که سایه

تان خواهد داد. گاوی یکتاداد این پرنده را دنبال کنید. او گاوِ سزاوار را نشان»کرد، به باال اشاره کرد و گفت: می

 «شکن باشد.ی پیمانِ مهرِ کمانگیرِ دروغکه نشان کرده

ای برای دقیقهمغ با شگفتی به کالغ نگریست و بعد به یارانش نگاه کرد. پشت سرش زاغسیمرغ مغ 

مغ با شان به هم برخورد کرد، زاغوقتی نگاهنگریست. میبا چشمانی که زیر اخمی پنهان شده بود، جم را 

در تعقیب ای کرد و سه تن از مغان اشاره بیند. سیمرغ مغبستن چشمانش اشاره کرد که ایرادی در این کار نمی

ای بعد، هر سه بازگشتند، در حالی که میرآخوران گاوی فربه و سپید . دقیقهدویدندکاخ آخور به سوی کالغ 

یی را پشت هاهیزم. در همین هنگام چند تن دیگر زدو کالغ هم پیشاپیشِ گروهشان بال می راندندرا پیش می

تقدیس  ی که در مراسم پیشینکردند. چند تن دیگر میزی مقابل آن نهادند و چاقویمیسر جم روی هم کومه 

  عود و بخور و نفت بر آن چیدند. بود را به همراه شده

گاو را پیش آوردند. سیمرغ مغ پیش رفت و نماد مقدس مهر را که از دو خط عمود بر هم تشکیل 

ی مهر ی گاو نقش کرد و به این ترتیب مغز و دل او را به عنوان پیشکش ویژهشد، بر پیشانی و سینهمی

رسم کرد و به این گذاری کرد. طاووس مغ نیز مارپیچی که نماد وای بود را بر دو کتف گاو و شکمش نشانه

شکل شش و جگر او را پیشکش به وای دانست. جم همچنان پشت به ایشان بر زمین نشسته بود و به دستان 
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را آتش زدند و موجی از باد داغ از  هاهیزماش خیره شده بود. حتا وقتی مردان پشت سرش سپید و آلوده

آن که همه چیز آماده شد، به سوی جم رفت  کومه برخاست، باز از جای خود تکان نخورد. سیمرغ مغ پس از

، برخیز که قربانی برای شکرگذاری از اهوراها آماده ای جم سپیدبازو پسر ویونگان»و خطاب به او گفت: 

 «شده است.

اش را کنار زد و آن را از روی سر و جم از جای خود برخاست و با حرکتی آرام نقاب و شنل خرقه

اش پریدهاش که با دیدن دستان رنگاش افکند. مردم و خانوادهبرادر بر زمیندوشش برداشت و کنار جسد 

ی مردانه و زیبای جم روبرو یافتند. موهای سر ی سالمتش نگران شده بودند، ناگهان خود را با چهرهدرباره

ده بود. با این خون دیوان و اشموغان آلو ی دراز روییده و دراز شده بود و با پلیدیهاسال اش طی اینو ریش

گیر و رخسارش چنان درخشان بود که ناگهان اش چندان نفسوجود وقتی نقاب از رخ برگرفت، زیبایی

صدای هلهله و فریاد شادمانی مردم برخاست. در همان هنگام، از سنگینی بار ابرها کاسته شد و خورشید 

رست ببیند، که چگونه با همان درخششی بیشتر یافت. اشکهای جمیک سرازیر شد و نگذاشت شوهرش را د

اما آن را برنداشت و به جایش  .انداختمیز روی  یچاقونگاهی به حالت جدی و خاموش پیش رفت و 

 خنجری که با آن سر انگره را بریده بود را به دست گرفت. 

 ای جمِ بزرگ، به یاد داری که تنها چاقویی پاکیزه و ویژه»شهباز مغ با لحنی هشدار دهنده گفت: 

 «باید خونِ قربانی را بر خاک بریزد...

ام و اندرون این سالحی است که انگره را با آن کشته»و گفت: آسمان برافراشت جم خنجرش را به 

 «ام. آسوده باشید که پاکتر و نیرومندتر از این تیغی در گیتی نخواهید یافت.مهیبش را با آن دریده

خنجر جم پشت سر گاو ایستاد و با دستی سوراخهای بینی گاو را گرفت و سرش را به عقب کشید و 

او را بر زمین میخکوب کرده بود. زورمند . گاو ماغ کشید و دست و پایی زد، اما جم آشنا کردرا بر گلویش 
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بیرون کشید و آن را زیر شاهرگ های پیراهنش ال به الی ژندهاش برد و جام زرین مهر را از دست به جامهجم 

ی گاو گرفت و آن را از خون قربانی لبریز ساخت. بعد رو به آتش کرد و خون را بر آتش پاشید و بریده

این خون نثار مهر و وای بزرگ باد، که مرا در دنیای دیوان یاری دادند و چشمانم را بر حقیقتِ سرشت »گفت: 

 «خویشتن گشودند.

ی سوزان ای جسد سنگین گاو را بر دوش گرفت و آن را بر کومهکنندهبا زورمندی خیرهآنگاه جم دست برد و 

 نهاد. 

ها به انبوه مردمان ای میان مردم درگرفت. جم از باالی پلههمهمهبا برخاستن بوی سوختن قربانی،  

دادند تا کسی از میانشان بگذرد نگریست و دید که جنبشی در میانشان پدیدار شده است. از سویی کوچه می

گشودند. وقتی صف مردم شکافته شد، جم کردند و به زمزمه زبان به ستایش میو از سوی دیگر کرنش می

ها باال رفت و کنار مغان و از پله مهرآید. ید که پای پیاده و چست و چاالک در میان مردمان پیش میمهر را د

ی احترام بر قلب نهادند. سپس خویشاوندان جم ایستاد. سی مغ برابرش کرنش کردند و دستان را به نشانه

نار مهر پدیدار شده و لبخندزنان ی مردمان بلندتر شد، چرا که دیدند وای نیز کبادی مالیم برخاست و همهمه

ای که به هوا بلند کرده نگرد. مغان بار دیگر کرنش کردند و این بار با انگشتان گره خوردهبه آتش قربانی می

ها ی شکاف سنگفرشپس از آن نوبت به هوم رسید که مانند نوری از میانهبودند به وای درود فرستادند. 

ایستاد، انگار که بذری سبز ناگهان با سرعتی خیره کننده بر میدانگاه برخاست و کنار دو دوست دیگرش 

 روییده و به انسانی دگردیسی یافته باشد.

ی برافروخته درود فرستاد. اما از جای خود کنار کومه هارا نمایش داد و به اهورا هاجم هم نشانه

تکان نخورد و نزد ایشان نرفت. دقایقی گذشت و همه به پیکر گاو خیره شده بودند که به تدریج روی 
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خاست. آتش هیزم با سرعتی شد و بوی کباب شدن گوشتش به آسمان بر میی سوزان بریان میهاهیزم

 بدل شد، در حالی که بر فراز خود گاوِ بریان را باقی گذاشته بود. انگیز سوخت و به خاکستر حیرت

ی ی قربانی شکم و سینهی ویژهبا همان چاقوی تقدیس شدهخنجر دیوکُش را بر کمر آویخت و جم 

در دست راست و جگرِ اش را بیرون کشید. بعد دل سرخ جانور را گاو را شکافت و دل و جگر بریان شده

کردن  به آسمان باال گرفت و زیر لب وردِ مخصوص نیازچکان را در دست چپ گرفت و هردو را خون

نخست دست راست را پایین برد و دل . قربانی به مهر و وای را خواند. آنگاه حرکتی بسیار شگفت انجام داد

خورد. بعد با جگر هم همین کار را کرد و هردو  ای از آنرا به دهان برد و گوشت آن را به نیش کشید و لقمه

این کارش چندان نامنتظره بود که حتا سیمرغ مغ و یارانش نیز مبهوت ماندند و نفس  ی گاو نهاد.را بر الشه

 را در سینه حبس کردند.

هوم از مردمان گوشت مردم گویی مورد اصابت صاعقه قرار گرفته باشند، بر جای خود خشک شدند. 

های ساییدند. اما مهر و وای از قربانیطلبید و مریدانش گیاهی زرین و کوهستانی را در مراسمش میقربانی نمی

مغ  سیاز جمله  همگانی مهر بود و جگر به وای تعلق داشت. خوردند. دل قربانی ویژهجانوری خوراک می

درنگ مسموم و نابود خواهد شد. بی ،لب بزند ییاهورانام یقین داشتند که هرکس به خوراک تقدیس شده با 

چنین اما جم نه تنها از هردو گوشت خورد، که هیچ نشانی از سستی نیز در خود نمایان نساخت. برعکس 

 از چشیدن از خوراک اهوراها جان گرفته و نیرومندتر شده باشد. نمود که می

وای هوم با سیمایی اندیشمند و برای دم زدنی همه سردرگم مانده بودند که چه کنند. مهر با اخم و 

ای مردم راگا و ای ساکنان خونیراس. بدانید »به جم نگریستند، وقتی که روی به مردم کرد و گفت:  یبا لبخند

شود و بهار بار ام. از امروز نوروز آغاز میو آگاه باشد که من جام و پیمانه را از دنیای دیوان برایتان بازآورده

و سرزنده خواهد شد. عالوه بر جام و دیگر بر زمین گام خواهد نهاد و خاک بیمار خونیراس باز سرسبز 
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از ایزدان خالی است و اهوراها  هاآسمانام. ای مردمان بدانید که ای نو و پیمانی نو برایتان آوردهپیمانه، جامه

اگر به هنگام ایم. نیز موجوداتی همچون ما هستند، با همان خواستها و تنگناها و خطاهایی که در مردمان دیده

از امروز، آدمیان زده بودند. جستند و بیمای امن میمان نیامدند، بدان دلیل بود که گوشهی دیوها به یاریملهح

خداوند خویشتن خواهند بود. همچنان که من به خوراک خدایان دهان زدم و زنده ماندم، شما نیز از این به 

به دل بیم و هیچ دیوی ید و از هیچ اهورایی بعد آسوده خاطر باشید و جانوران قربانی را خوراک خود ساز

ام و دیو استخوان شکنِ استویهاد هرگز مرا گزند و آسیب زندهام و بیمن خوراک ایزدان را خورده. راه ندهید

چون از دیوان و اهوراها برتر هستید، شما . از بند و قیدها برهید و گوشت بخوریدنیز شما در نخواهد یافت. 

 «هستید...انسان که 

وقتی این سخنان بر زبان جم جاری شد، ناگهان تالطمی در میان مردم در افتاد. گویی ناگهان طلسم 

ان برخاست. شهم پرداختند و غوغای همهمهشان شکسته شده باشد، همه سر در هم بردند و به گفتگو با بهت

ی با لبخندی اکشید، و وآن زبانه می ی خشم درمهر و وای به هم نگریستند. مهر با اخم و چشمانی که شعله

 کرد.ش بازی میبلند پدرانه در حالی که با ریشهای

ی مردم در چشم بر هم زدنی فرو وقتی مهر لب به سخن گشود صدایش چندان نافذ بود که همهمه

ات درشتیای جمِ سپیدبازو، کاری جسورانه کردی و پا را از گلیم آدمیان بیرون نهادی. »خفت. مهر گفت: 

 «پاسخی نیاز دارد و من کسی هستم که پاسخت را خواهم داد.

 «سزاوار است که پاسخ مهرِ نیرومند را بشنویم.»جم گفت: 

پاسخ من شنیدنی نیست، آن را خواهی دید. هرکس »مهر ردای بلندش را بر تن صاف کرد و گفت: 

بست را با ما دِ زرین در نخستین روز که مرز میان نژادهای چهارگانه را مخدوش سازد، عهدی که گیومر

 «و سر و کار عهدشکنان با من است. ،شکسته
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و اشموغان بست را خود داند. من جز آنچه هستم  نعهدی که گیومرد با اهوراها و دیوا»جم گفت: 

 «ام.گنجد عهدی با اهوراها نداشتهو آنچه در همتم می

ای درخشان از نور یر لب زمزمه کرد. تیغهمهر دو دست را به سوی آسمان بلند کرد و چیزی ز

اش برطرف شد، همه دیدند که در هر دست خورشید بر دستانش تابیدن گرفت و وقتی درخشش کور کننده

ی تبرزینی بزرگ و سنگین را گرفته است. این که نور در دستانش به سالحی پوالدین بدل شده بود مایه

ها را به جم برخاست. مهر قدمی پیش نهاد و یکی از تبرزین تماشاچیان شد و بانگ شگفتی مردمانحیرت 

زمانی به پاسِ پدرت جانت را در دنیای دیوان نجات دادم »داد. دیگری را نیز خود در دست گرفت و گفت: 

ی لب زدن به خوراک خدایان ستانم تا دیگر کسی اندیشهو حاال به پاسِ ارج و اعتبار اهورایان جانت را می

 «راه ندهد.را به سر 

ی جم بی آن که چیزی بگوید تبرزین را گرفت. مهر با ظاهرِ پسری نوجوان و پانزده ساله، با آن جامه

اش اش بر تنهای لباس ژندهپاره نمود، که پارهی مقابل جمِ میانسال و تنومند مینقطه ،پاکیزه و درخشان

 آویخته و ریش و گیسوی بلندش هنوز به خاک و خاشاک قلمرو دیوان آلوده بود.

شان را دست به دست کردند و آن را به چرخش در ی گاو چند بار تبرزیندو هماورد در برابر الشه

دمی پیش نهاد تا از نبرد شوهرش با نیرومندترینِ اهوراها جلوگیری کند. اما سیمرغ مغ آوردند. جمیک ق

درخشید که جمیک را متوقف ساخت. در چشمان سیمرغ مغ نوری میدستش را گرفت و مانع دخالتش شد. 

پیش از انداز را دیرزمانی بانوی من، هراس به دل راه ندهید. این چشم»او به زمزمه در گوش جمیک گفت: 

 «ام سرنوشت نهایی آدمیان چنین رقم خورد...کردند و چه شادمانم که در زمان زندگیبینی میاین دانایان پیش

دو حریف با هم در آگین برآورد و به سوی جم هجوم برد. مهر این سخن را شنید و بانگی خشم

های راگا طنین افکند. مهر و کوچهها با هم در دورترین ی تبرزینی برخورد تیغهآویختند و صدای کوبنده
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زدند و سرعت به حرکت درآوردن جم برای چند دقیقه با هم جنگیدند. هردو با تمام زور و قدرتشان ضربه می

همچون ابری بارور برقی که گاه آمد. نمی هاچشماز آن به برقی رخشان تبرزین در دستانشان چنان بود که جز 

گرفت. جهید و این به هنگامی بود که پوالد با پوالد رخ به رخ قرار میهای سرخی از آن بیرون میو تیره جرقه

تبرزین را پرتاب کرد و با نبرد جم و مهر ناگهان با ضربتی غافلگیرانه پایان یافت. جم به دور خود چرخید و 

که به طوری . کاری وارد آوردای از زیر به مهر ضربهی همین حرکت دست چپ آن را گرفت و در ادامه

افتاد، کوشید با گرفتن هنگامی که می و خودش چند قدم آنسوتر به زمین افتاد.لغزید  مهر تبرزین از دست

 مهر هایش در دستاناز هم گسست و پاره پوسیده هایلباسآن ی جم او را نیز همراه خود زمین بزند، اما جامه

  باقی ماند.

پیش کرد، اش خودنمایی میاش برهنه بود و کمربند کشتی بر شلوار کوتاه و کهنهکه حاال باالتنهجم 

هایشان یکسره رفت و تبرزین را زیر گلوی مهر نگه داشت. اهوراها عمری بسیار طوالنی داشتند و توانمندی

فرسود و مرگ جانشان را در زخم کالبدشان را میفراتر از حد و حدود آدمیان بود. اما همچنان میرا بودند و 

صور بود که غوغای تشویق مردمان از اش چندان دور از ت. حرکت جم چنان نامنتظره و پیروزییافتمی

کردند. مهر بی آن ندیار و ورن و اشناویز نیز شادمانه هلهله پی میدانگاه برخاست. حتا رستم و اسچهارگوشه

به دو آتش  شی خشم در چشمانزبانهکه به این شورِ مردمان بنگرد، راست و خیره به چشم جم نگریست. 

چه دانی هیچ میای جمِ ویونگان. ». جم مکث کرد. سیمرغ مغ از آنسوی میدانگاه نهیب زد: ماندمی مهیب

 «کنی؟می

 «کنم.میمهربانیِ اهورایی بلندمرتبه را جبران آری، »جم گفت: 

ای بعد تبرزین را از کنار گردن مهر کنار گرفت و دست راستش را به سوی مهر دراز کرد. مهر لحظه

تردید کرد. بعد دست او را گرفت و از جایش بلند شد. جم تبرزین را به مهر پس داد و خطاب به مردم گفت: 
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نجات داد. حاال دیگر زیر بار  مهرِ کمانگیر روزی در قلمرو دیوان اشموغان را به تیرِ قهر دوخت و جان مرا»

 «ام.دین او نیستم و وام خویش را به او پرداخت کرده

های چشمان مهر آرامتر شده بود، اما هنوز چشمگیر بود. مهر لبخندی زد و تبرزین را درخشش شعله

یع به سوی آسمان بلند کرد. باز درخششی نمایان شد و تبرزین در دستانش محو گشت. بعد با یک حرکت سر

اش برابر چشمان مردمان نمایان شد. او نیز کمربندی جامه از تن بیرون کرد و تن سپید و عضالت درهم پیچیده

مان خشم بود و ی من برای نبرد آغازینانگیزه»همسان با جم را بر کمر بسته بود. مهر با صدایی رسا گفت: 

ای واالتر و فارغ از خشم با هم رویارو با انگیزهجنگیدم. حاال بگذارید یک بار دیگر برای کشتن جم بود که می

خواهم قدرت برتر اهوراها را نشان دهم. شویم. قصدم این بار آسیب رساندن به او نیست، بلکه تنها می

ی من باشد و اگر جم پیروز شد، ادعای قرارمان چنین باشد که اگر من برنده شدم، آیین قربانی همچنان ویژه

 «ان و اهورایان پذیرفته گردد.او بر همسانیِ مردم

ای کرد و زانو زد و خاک را از روی زمین برداشت و بوسید و به این ترتیب از سویی جم خنده

مهر به دستان  ی اهالی راگا حبس شد.فروتنی نشان داد و از سوی دیگر دعوت مهر را پذیرفت. نفس در سینه

دانم از اند و بعید میویونگان، دستانت با زهرِ انگره بیمار شدهای پسر »سپید و بیمار جم اشاره کرد و گفت: 

 «شان چیزی باقی مانده باشد.زور و توان گذشته

ای مهرِ نیرومند، بگذار دستم به کمربندت برسد تا ببینی چگونه از زمین بلندت خواهم » جم گفت:

 «کرد.

زدنی هردو به هم پیچیدند و  مهر لبخندی زد و پیش رفت. جم نیز یورش برد و در چشم بر هم

شان را آسایشان دیدن مبارزهکردند سرعت برقکشتی گرفتن آغاز کردند. وقتی که با تبرزین با هم ستیزه می

جنبش کنند. به  یدشواربه شد دیر به دیر و میشان باعث زور بودنهمبرعکس، حاال  .ساختدشوار می
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کمابیش  یده شده باشد. زور بازوی هردوی میدانگاه تراشه در میانهتندیسی یکپارچه از مرمر سپید شبیه بودند ک

دو پهلوان برای دقایقی . شدمهار میاز سوی دیگری  ییکسان بود و کوچکترین حرکتی در یکی با مقاومت

درهم گره خوردند و زورورزی کردند، تا آن که ناگهان جم از یک لحظه غفلت حریف استفاده کرد و چرخی 

ی مهر گذاشت و او را از زمین دست نیرومندش کمربند مهر را گرفت. دست دیگرش را روی سینهخورد و با 

کند و به هوا برد. بانگ شگفتی و تشویق از تماشاچیان برخاست، اما دیری دوام نیاورد. چون مهر با چاالکی 

و جم را زیر فشار وزنش ی زمین و هوا چرخید و با پاهایی خمیده روی زمین فرود آمد انگیز در میانهشگفت

اش نشست و پشتش را به خاک رساند. مردم به زمین افکند. جم خیز برداشت که بلند شود، اما مهر بر سینه

 در سکوت شکست خوردن فرمانروایشان را نگریستند.

مهر برخاست و دست راستش را به سوی جم دراز کرد. این بار دیگر در چشمانش نشانی از خشم 

و تنها مهربانی نمایان بود. جم دم زدنی مکث کرد و بعد دست مهر را گرفت و از زمین بلند شد دیده نمی

ای مردم، بدانید و آگاه باشید »شد. مهر دست راست خودش را و جم را باال گرفت و خطاب به مردم گفت: 

گذراند و  پایه است. خطری که او در سفرش به جهان دیوان از سرکه به راستی جم با من همسان و هم

خدمتی که با باز آوردن جام به انجام رساند، فراتر از قدرت و خواستِ اهوراهاست. از این روست که دیدید 

ارجِ ایزدان باشند، پایه و همتوانند همخوراک مرا به جایم خورد و هیچ آسیبی ندید. حق با اوست و آدمیان می

 «ه شوند و جام جم را در اختیار بگیرند.اگر که مانند جم بر گیتیِ خویش و اقلیم ظلمت چیر

ای مردم، بدانید که امروز با دوستی ما »جم نیز همچنان که دست مهر را در دست داشت گفت: 

اهوراها برقرار شده است. پیمانی نو میان دو نژاد بسته شده که اساس آن برابری انسانها  پیوندی نو میان آدمیان

مندی از بهرهرا رقم زده است، خوردن از درخت جاودانگی نیست، که  و اهوراهاست. آنچه تفاوت میان ما

 «ی این درخت بخورید و همچون خدایان خواهید شد.ی خرد و فرزانگی است. از میوهمیوه
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 هماوردجویی و آشتی فرجامینِ جم و مهر به جشن و پایکوبی بزرگی در راگا منتهی شد. مردمی که

در برهوتی زمستانی برای دیدار مجدد جم در انتظار مانده بودند، وقتی دیدند او با پیکر تهمورث و  هاسال

جام بازگشت سخت شادمان شدند، اما آنچه که هیچ انتظارش را نداشتند این بود که همزمان با بازگشت او 

ی نیرومند مانند مهر بر این همسانی ی اهوراها فراز رود و ایزدی نژاد آدمیان تا پایهمرتبه ،از دنیای تاریکی

شنیدند، شهر را آذین بستند بگذارد. مردم راگا و شهرهای دیگر که به تدریج خبرهای این روز را می تأییدمُهر 

روز به جشن و پایکوبی پرداختند. خاک خونیراس هم که انگار در انتظار معلوم شدنِ کشمکش شبانه سیزدهو 

های علف و سبزی از بامداد فردا بر ن شب بار دیگر زنده شد و نخستین جوانهمیان جم و مهر بود از هما

 دشت و دمن نمایان گشت.

خداحافظی با جم به راه خود رفتند و از پیوستن به بزم مردمان خودداری مهر و وای و هوم پس از 

کرد، در حالی که فرزندان هایش سنگینی میدربدری هنوز بر شانه هاسال کردند. جم که بارِ خستگی و آلودگی

اش بازگشت و به گرمابه رفت. همان اش کرده بودند، دست در دست جمیک به خانهزادگانش دورهرو براد

در بزم  ،پوشاندرنگش را میای آراسته و بلند که بازوهای بیمار و پریدهشب با سر و رویی پاکیزه و جامه

ی زربفت بر تختی باشکوه مردم حاضر شد و جامی باده به پیکر تهمورث نثار کرد، که در زیر همان پارچه

 ی بزم آرمیده بود.در میانه

ای را آماده سازند و پیکر برادر را روی آن بامداد فردا، هنوز خورشید ندمیده، جم فرمان داد تا ارابه

کردند. شب قبل مهر به او وعده اش میهای راگا خارج شد. دو شهسوار و دو مهتر همراهینهاد و از دروازه

به این ترتیب جم و جسد برادرش  کرده بود راهِ بهبود پوست دستش را به جم نشان دهد و خواسته بود تا

دانست باید ی آفتاب بامدادی از راگا خارج شده باشند. جم که درست نمیپیش از برخورد نخستین اشعه
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های راگا در انتظار ایستاد. وقتی آسمان کبود شد و سپیده انتظار چه چیزی را داشته باشد، در بیرون از دروازه

ی جنوب راگا پدید آمده است و نویدِ پایان زمستان بزی بر دشتهای گستردههای سسر زد، شادمانه دید که لکه

ی ی اسبان برخاست و مهر با گردونههاسمای نگذشته بود که صدای رعدآسای کوبش دهد. دقیقهرا می

اش پدیدار گشت. مهر بی آن که توقف کند از جم خواست تا پیکر تهمورث را همراه بیاورد. چرخ زرینتک

حامل ی ارابهمهر و جم و پشوپان و ی درخشان ن ترتیب کاروان کوچکی به راه افتاد که از گردونهبه ای

 .شدتشکیل میتهمورث 

ی هاکوهبه در شمال ای که راگا را ای پیچاپیچ پیش رفتند. جادهاین گروه تا حدود ظهر در جاده

شد. در راه زیاد با نمایان می انپیرامونشانداز ی گیاهان بر چشمجوانهکم کم کرد و حاال هارابورز متصل می

ای یا ردِ راهی ایستاد و به دنبال نشانهگهگاه می .داشت یشتاب تاخت،جلوتر میهم سخن نگفتند. مهر که 

انداخت. مهتران جم در افکار خویش غرقه بود و گهگاه به جسد برادرش نگاهی پردریغ می .گشتقدیمی می

 گفتند.و شهسواران نیز به احترام ایشان سکوت کرده بودند و هیچ نمی

جم نشان داد. برج به به ای سنگالخی ایستاد و برجی مدور و بزرگ را باالخره مهر در برابر دره

اند. که معلوم بود در همان ابتدای تازش دیوها درهم شکسته و ساکنانش کشتار شده ای ویرانه تعلق داشتقلعه

ای فرزندِ دلیر ویونگان، پیکر »خالی از سکنه بود. مهر گفت: یکسره خورد و به چشم نمیدر آن هیچ جنبشی 

بر گرداگردش برادرت را در این قلعه قرار بده، به شکلی که در معرض تابش آفتاب باشد، و دیوار برج را 

ای برای عبور ماران و جانوران موذی باقی نماند. خطری بزرگ در جسد تهمورث ترمیم کن، طوری که رخنه

 «توان آن را مهار کرد.کمین کرده است و تنها به این شکل می

چرا چنان که رسم پهلوانان و شاهان گذشته است جسدش را با شکوه و زیبایی نسوزانیم »جم گفت: 

 «ها به آسمان برود؟غرقه در نور شعله تا روانش
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 کامالًهرچند از شنیدن این حرف خوشنود نخواهی شد، اما خبر داشته باش که تهمورث »مهر گفت: 

نمرده و بخشی از وجود او همچنان زنده است. اما نیروی جانی که در کالبدش باقی مانده به آن برادری که 

ی دیو است که در تن او رخنه کرده و در برابر شناختی ارتباطی ندارد. این بخشی از نیروی اهریمنی انگرهمی

هایی بیشتر شود و بیماریریمنی آلوده میکند. اگر پیکرش را بسوزانی آتش با این نیروی اهمرگ مقاومت می

 «و بیشتر را به بار خواهد آورد.

شوم او را رها راضی نمی ،ای از زندگی در برادرم باقی مانده باشداگر به راستی هنوز رگه»جم گفت: 

گویی کنم. شاید بتوان به شکلی بار دیگر به میان زندگان بازش گرداند. راهی نیست که آن تاثیر اهریمنی که می

 «را پاک کرد و تهمورث را جان بخشید؟

ی دیو تواند بر پلیدی اندرون انگرهترین چیز مرگ است و تنها آن است که میکنندهپاک»مهر گفت: 

کند، تابش برادرت را مرده فرض کنی. تنها چیزی که مرگ او را تکمیل مینیست جز آن که گردد. راهی  چیره

ی این دارد. او را در میانهآفتاب است. چون نور نیرومندترین عنصری است که ظلمتِ دیوها را از میان بر می

و آتشِ خالص ساخته نیست را طبیعتِ برج در معرض باد و باران و آفتاب قرار بده و بگذار کاری که از خاک 

سرکش و درهم آمیخته به انجام برساند. اما زنهار که گرداگرد برج را خوب درزگیری کن. چون خرفستران و 

بانی بر جسدش خواهند جانوران موذی در صدد حمایت و پاسداری از نیروهای پلیدِ انگره هستند و مانند سایه

 «ری خواهند کرد.اش جلوگیچسبید و از پاکیزه شدن

چنین خواهم کرد. اما بخشی از پلیدی انگره بر بدن من نیز کارگر افتاده است. پوسیدگی »جم گفت: 

 «زدی را چگونه درمان کنم؟دستم که دیروز بابتش به من طعنه می



297 

 

که عدم در پیکرش النه خاست از آنجا بر میانگره قدرت شناسم. برای آن هم راهی می»مهر گفت: 

بسپار و بعد آن  نخست برادرت را به آرامگاهو حاال تن تو نیز با غیاب و نیستی آلوده شده است. گزیده بود 

 «درد را نیز چاره خواهیم کرد.

های شکسته به این ترتیب جم با همراهانش دست به کار شدند و دیوارهای برج را با سنگ و خشت

ی . پارچهجای دادندی برج بر بامی نیمه فرو ریخته مسدود کردند. بعد هم پیکر تهمورث را بر باالترین طبقه

درِ سپس ی انگره بود را بر زمین گستردند و پیکر تهمورث را بر آن نهادند. ی خیمهزربفتی که زمانی آرایه

ورودی برج را با الشه سنگ و خاک پر کردند تا جانوران زیانکار نتوانند از آن راه وارد برج شوند. مهر پس 

در همان هنگام سفارش از پایان این کارها پیش رفت و با خط مرموز اهوراها چیزی گرداگرد برج نوشت و 

های خاموشی را طبیعت بسپارند و این برج گرمردگان را به همین شکل به دست تاراجپس که از این کرد 

بعدتر مغان گرداگرد برج را از نوشتارهایی پر کردند که به هفتاد . ها، که یعنی جایگاه استخواناستودان نام نهاد

 .شدمحسوب می هایی نیرومند برای مهار نیستی و غیابخطِ گوناگون نوشته شده بود و طلسم

شد، مهر اشاره کرد تا جم شهسواران و مهترانش را مرخص کند و و پرداخته استودان ساخته وقتی 

ی زالل و زیبا رسیدند که آب هاچشماو نیز چنین کرد. بعد هردو کمی بیشتر در دره پیشروی کردند و به 

د. مهر در آنجا از گردونه پیاده شد و زمینی تخت با خاک شمیگوارا و سردش در جویباری کوهستانی روان 

را انجام داد. مهر آیینی  کارهایید. بعد از آن تا ساعتی جم با راهنمایی مهر بر آن زمین کرنشان کوبیده را 

. دادندانجام میشنوم را به جم آموزاند که اهوراها برای پاک کرد خویشتن از پلیدی و بیماری رَ موسوم به بَ

 به این شکل بر خاک نقش کرد.درهم جم با پیروی از فرمان مهر شیارهایی در خاک کند و سه چهارگوشِ 

اش سه حفره در زمین کند و در یکی آتش برافروخت و دیگری را خالی نهاد و سومی را از آبِ بعد در میانه

مهر از آب و باد و آتش را در خود جای داد. هایی پارهبه این شکل خاک همچون ظرفی جویبار پر کرد. 
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را پاکیزه سازد و به خصوص دستانش را در آب و  یشو تن خوداد تا با آن جامه یادش ای را روشِ پیچیده

باد و آتشی که در خاک نشسته بودند غوطه دهد. جم چنین کرد و هوشیارانه گوش سپرد تا سرودها و 

 راند را خوب بشنود و به خاطر بسپارد. که مهر هنگام اجرای مراسم بر زبان می یشعرهای

ی بلورینی انباشته از سیماب که به کره ه بودبرایش هدیه آوردانگیز را ای شگفتهمچنین آیینهمهر 

ماند. جم در آغاز که خویشتن را در آن نگریست چیزی دید و چون مراسم پایان یافت چیزی به کلی می

سالمت و سرزندگی به دستانش حس کرد که وقتی مراسم برشنوم پایان یافت، جم متفاوت را در آن بازیافت. 

مهر و جم بخشی از راه بازگشت را با هم  .و دید که پیسی و رنجوری از پوستش رخت بربسته است بازگشته

شان برای یکدیگر طی کردند و این بار مثل دو دوست قدیمی گفتند و خندیدند و از ماجراهای گذشته

احساس  ،دیواندنیای ی سپری شده در ی تیرههاسال گفتند. این نخستین بار بود که جم پس از هاداستان

 کرد.آسودگی و سرزندگی می

خونی شفاف و روشن  کهجم نزدیک غروب به تنهایی به راگا بازگشت و با دستانی پاکیزه و سالم 

در رگهایش جریان داشت، همسر و فرزندان و برادرزادگانشان را در آغوش کشید. برای تهمورث مراسم 

انگیزش را خنیاگران در آوازها گنجاندند. با ها و مرگ غمبزرگداشتی در راگا برگزار کردند و داستان دلیری

که توسط انگره بلعیده شده بود و ردپایی از پلیدی دیو کردارهای بزرگش از اشاره به این این همه به احترام 

ها همت گماشت و همزمان با بازگشت آبادانی کردند. جم به بازسازی خرابیبر تنش باقی مانده بود، پرهیز می

های خونیراس شهرها و روستاها نیز بار دیگر رونق گرفتند و نکبت و فقر و و سرزندگی به دشتها و چراگاه

 های مردمان رخت بربست.انمانتباهی از خ

شدند، گروهی از دیوها به نمایندگی شش ماه بعد، وقتی مردم برای برگزاری جشن مهرگان آماده می

دیوی بود بلند قامت  شان. رهبرشگفتی مردمان را برانگیختندی شمالی به کاخ راگا وارد شدند و هاسرزمیناز 
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هایی زرد آراسته و یال بلندش را با خرمهره پرچروکش سپید بودو سالخورده که موهای بلندِ روییده بر سرِ 

آمدنشان را جویا شد. دیو سالخورده گفت که  . جم ایشان را در کاخ خود به حضور پذیرفت و دلیلِبود

قبایل بزرگ دیوها همه در این هیأت حضور دارند و برای بستن پیمان صلح و آشتی با آدمیان رنج  انرهبر

شان به قلمرو آدمیان پشیمان بودند. همه اندازی ستمگرانهاند. دیوها از دستسفر را به خود هموار ساخته

ی شمالی لشکر خواهند کشید هازمینسردانستند که دیر یا زود آدمیان به انتقام آنچه بر سرشان رفته بود به می

شان با هم ها باعث شده بود رهبران قبایلر انقراض روبرو خواهند کرد. همین انگیزهطو نسل دیوها را با خ

 راهی بجویند.  هاآدممتحد شوند و برای دلجویی از 

این نتیجه جم در ابتدای کار به سفیران دیو روی خوش نشان نداد. اما وقتی با سی مغ رای زد به 

دانست آنجا چیزی وجود ندارد در اقلیم دیوان مانده بود و می هاسال رسید که صلح از جنگ بهتر است. جم

به غارتش برد. قلمرو دیوان سرزمینی برهوت  که طمع جنگاوران را فرو نشاند و بتوان همچون غنیمت جنگی

ه بودند. همان بهتر بود که آنجا را به دیوان و سرد و تاریک بود که جانورانی پلید و مهیب در آن النه کرد

 شان اندیشیده شود.واگذار کند، با این شرط که راهی برای پیشگیری از تجاوز و هجوم دوباره

دیوها خود در این مورد پیشنهادی داشتند. دیو سالخورده گفت که رهبران قبایل بزرگ حاضرند 

دهند که آن فرزندان هم وقتی به سن بلوغ فرزندانشان را به عنوان گروگان به آدمیان بسپارند و تعهد می

روگان بدهند. با این ترفند دار شدند، به همین ترتیب فرزندان خود را به گشان را عهدهرسیدند و رهبری قبیله

شد و از سوی دیگر رهبران دیوها نیز به تدریج در شان تضمین میاز سویی وفاداری دیوها به عهد و پیمان

شستند. گرفتند و چه بسا که از خشونت و ستمگری دست میهمنشینی با آدمیان با تمدن و دانش و هنر خو می

اهیان بازمانده از ارتش ملکوس و انگره را به خدمت جم بفرستند ی سپدیوها همچنین پیشنهاد کردند که همه
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شان کند، اما معلوم بود که امید دارند جم از ایشان برای بازسازی ویرانیها خواهد عقوبتتا هرطور که می

 بیگاری بکشد ولی به قتلشان نرساند. 

وقتی همداستانی سی مغ را  دید،این پیشنهادها را سودمند و پشیمانی دیوها را صادقانه میجم که 

هم دید زیر بار رفت و طی مراسمی در راگا عهد آشتی میان دیوها و آدمیان برقرار شد. به دنبال آن بیش از 

هزار تن از دیوانی که پیشتر بر خونیراس ستم کرده بودند دست بسته به راگا تحویل داده شدند. بخشی دیگر 

های گفتند ناگهیس و خیشما و اکومن بر دستهرگردان بودند و میاز این دیوها همچنان در اقلیم شمالی س

فرمان داد تا  شانی دوبارهبرای پیشگیری از حملهجان دیوان را بخشید، اما جم  رانند.شان فرمان میپراکنده

و دل ایرانشهر بسازند تا مرزهای  ین عظیمیدیوارهای پوالدخونیراس در دو گذرگاه خاوری و باختری 

ی پیرامونی معلوم باشد و مهاجمانی از تبار دیوها و اشموغان هوس ورود به این سرزمین را به سر هاسرزمین

ای زرین پوشاند و مردمان از آن به بعد این سدهای عظیم را دیوار زرین آنگاه بر این دیوارها آرایه راه ندهند.

 خواندند.می

جم چنان که رهبران قبایل امید داشتند از کشتن دیوها چشم پوشید و در مقابل ایشان را به کار 

ها و شخم زدن زمین و گماشت تا آبادانی بار دیگر به خونیراس بازگردد. دیوان در بازسازی شهرها و قلعه

ش بازگشت. اه گذشتهکاشتن درختان کوشیدند و هنوز سالی سپری نشده بود که خونیراس به زیبایی و شکو

اش بر دیوان فرمان داد تا تختگاهش را چند تن از نیرومندترینِ دیوها حمل کنند جم برای نشان دادن چیرگی

تر بود، فرزندان روسای قبایل بزرگ با میل و رغبت این کار را بر های دیگر سبکو چون این کار از بیگاری

 داشتند.استوار می یشی پهن و شاخهای بلند خوهادوشگرفتند و تختگاه سنگین جم را بر عهده می

ی او را برافراشتند و برایش هاتندیسی جم شده بودند که در شهرهای خویش دیوان چندان سرسپرده

ای شان به راگا آمدند و از جم درخواست کردند تا گلهکردند. یک بار گروهی از کاهنانجانورانی قربانی می
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خواست رسوم اختیارشان بگذارد تا به رسم آدمیان برای او قربانی بگزارند. اما جم که نمیاز گوسفندان را در 

مردمان و دیوان همسان شود، به جای گوسفند به ایشان پیلی داد و رسم بر آن قرار گرفت که هر سال به 

ان و دیوها پایان یافت این چنین بود که نبرد بزرگ میان آدمی کردند.هنگام نوروز پیلی را برای جم قربانی می

 ی ایزدان یافت.پایهو جم شکوه و عظمتی هم
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 شبِ داواهی زبرگسرود پازندهم: 

 

ی هاهیزمی باالی سرمان نگریستم. دستی بر پوشش چرمین تنبورم کشیدم و به آسمان پرستاره

کرد. ساعتی بیشتر تداخل نمیای خاکستر پنهان شده بودند و دیگر نورشان در زیبایی آسمان افروخته زیر الیه

 و آغاز کردم به خواندن: به خود آمدم  دم نمانده بود.به سپیده

 به رسم کیان بر سرش تاج زر  برآمد برآن تخت فرخ پدر

 جهان گشت سرتاسر او را رهی   کمر بست با فر شاهنشهی

 به فرمان او دیو و مرغ و پری   زمانه بر آسود از داوری

 فروزان شده تخت شاهی بدوی  بدو آبرویجهان را فزوده 

 همم شهریاری همم موبدی   ایزدی یمنم گفت با فره

 روان را سوی روشنی ره کنم  بدان را ز بد دست کوته کنم

 

و در  بر همه جا جاری گشتبینی و خوش یشادمانی هاموججم بر اورنگ خونیراس برنشستن با 

هیچ کس به رخدادی کوچک و ناچیز توجه نکرد. آن واقعه چنین بود که شبانگاهی  ی این غوغای خوشمیانه
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درید، باران را از هم میتیره و تار، زمانی که توفان آسمان را به هم پیچیده بود و رعد و برق ابرهای ابتر و بی

ای وارد شد که نخستین استودانِ و به درهگذشت راهی دور افتاده در نزدیکی راگا مردی نقابدار و تنها از کوره

هایی که مغان بر های تو در توی طلسممرد پیش رفت و با رسیدن به حلقهی جم در آن قرار داشت. ساخته

 استودان نبشته بودند، درنگ کرد. آنگاه زیر لب شعری را زمزمه کرد و کلماتی را بر زبان راندخاکِ پیرامون 

. نوشتارهایی که بر خاک و سنگ ان پرندگان صحرایی را به سکوت وا داشتشکه طنین مخوف و ظلمانی

 حک شده بود به تدریج در مسیر حرکتش محو شد و مرد نقابدار همچنان سوار بر اسب پیش رفت.

انگیز و بزرگی را که بر زین اسبش بسته ی برجِ بلند از اسبش پیاده شد، شمشیر شگفتمرد در آستانه

ای استخوانی و بزرگ ای در دیوار برج پدید آورد. شمشیرش به ارهبود در دست گرفت، و با یک ضربه رخنه

و زمخت به شکل سرِ اژدها بر آن  ای پوالدینمانند بود که به قدر نیمی از قد مردی تناور درازا داشت، دسته

ای محکم اما زشت که معلوم بود از زیر دست دیوهای صنعتگر بیرون آمده و نه کار گذاشته بودند. دسته

 آدمیان. 

و از پلکان سنگی درهم شکسته ی دیوار گذشت ای بیرون کشید. از رخنهمرد از خورجین اسبش کیسه

، جسد تهمورث را دید که همانطور دست نخورده زیر آسمان خفته ویرانهبام برج در باال رفت.  ایو فرسوده

اش را کنار زد و صورت د. مرد نقاب چهرهوشاش با درخشش آذرخشی روشن میی مردانهو گهگاه چهره

و خاموش « برادر...»اسپیتور از زیر آن نمایان شد. با دستانی لرزان سرِ تهمورث را نوازش کرد و زیر لب گفت: 

 ند.ما

غریدن رعد او را به خود آورد. دست در کیسه برد و دو تخمِ بزرگ و خاکستری از آن برکشید و 

آنها را در دو سوی پیکر تهمورث نهاد. بعد شروع به خواندن سرودی کرد که با زبان شکسته و نازیبای دیوان 

ی ناهموار و ناموزون ای وحشیانه شبیه بود و وزنی شکسته و کلماتسروده شده بود. سرودی که به هلهله
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انگیخت تا از خوابِ مرگ بیدار شود. خواند و او را بر میداشت. اسپیتور شعر را خطاب به برادرش می

آموزِ انگره بودند. همچنین دو ماری را نیز خطاب قرار داد که در تخمها خفته بودند و فرزندانِ مارِ بزرگِ دست

توانستند عدم قدرت نهفته در زبان و جادوی کلماتی که میگفت. از سرود از چیزهای دیگری هم سخن می

 ی دریایی از حضورِ هستی بازآفرینی کنند.و نیستی را نیز در خود بگنجانند و آن را در میانه

کم کم وزش باد و غریدن رعد با سرودش در هم آمیخت و او را از خود بیخود ساخت. جادوی 

ی ریزِ سطح آن را گستراند. دو مار سیاه و بزرگ از تخمها سر بر ی تخمها را فشرد و ترکهاکلماتش پوسته

مکث به سوی کالبد تهمورث پیش رفتند. بعد هردو بر ی را بر عهده داشته باشند، بیمأموریتکردند و انگار 

گلویش فرو بردند. اسپیتور ی کنارههای زهرآگین خود را در هایش پیچیدند و هریک از سویی نیششانه

زنان برادرش را به دنیای زندگان فراخواند و نامش را بارها و بارها تکرار کرد تا توجهش را در غوغای نعره

 دنیای مردگان به خود جلب کند. 

ریخت، که ناگهان ابرها از هم دریده شدند و نور ماهی کامل بر زمین می گونیاؤای رآنگاه، در لحظه

چشمان مرد خفته گشوده شد و با حرکتی چاالک بر جای خود نشست. در چشمانش درخششی غریب دیده 

ای بیش نباشد. دو مار فش فش کنان از تنش باال رفتند نگریست که گویی بیگانهشد و طوری اسپیتور را میمی

مان ، برخیز تا انتقامبرادرم، سرورم، تهمورث»بازوانش چنبره زدند. اسپیتور در برابرش زانو زد و گفت:  و روی

 «را از جمِ عهدشکن بگیریم.

بازو بود، با به آرامی از زمین برخاست و در برابر اسپیتور ایستاد. همان تهمورثِ سیاهمرد ماردوش 

شد و نه تابش اندام پهلوانی. نه نشانی از بیماری و پوسیدگی بر تنش دیده میهمان و خوشایند ی همان چهره

چیزی غریب و ناآشنا در همه کرده بود. با این  هآزردرخسارش را آفتاب و بارش باران در این چند ماه 

صدای وقتی دهان گشود، همان اما ای در کالبدش تناسخ یافته باشد. شد. گویا روح غریبهحرکاتش دیده می
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برخیز، برادرم اسپیتور، اما دیگر مرا با این نام صدا نزن. تهمورث دیر زمانی »آشنای قدیمی را داشت. گفت: 

 «هایم جریان دارد.در سیاهرگ هاک نام دارم، چرا که خون اژدهاآژیدمن است که مرده است. 

 

های فراوانی که بر میز نهاده بودند سی مغ گرداگرد میز بزرگ چوبی نشسته بودند و نور شمع

ی خود را بر سر کرد. همگی ردای سپید خویش را بر تن پیچیده بودند و کاله ویژههایشان را روشن میچهره

مرموزشان نشان ای ساخته شده بود و لقب و جایگاهشان را در انجمن داشتند. کالهی که به شکل سر پرنده

همان ردای سپید را در بر او نیز که تفاوتی با دیگران نداشت. نشسته بود  ایبر صندلی داد. جم در میانهمی

دار بر سر گذاشته بود. شب کرده بود و تنها تفاوتش با دیگران این بود که جای کاله تاجی درخشان و کنگره

ی مغان جدی شد. همهدیده نمی هاچشمشد، اما هیچ نشانی از خستگی یا خوابزدگی در به نیمه نزدیک می

 نگریستند.هایی تند و تیز به هم و به ویژه به جم میو اندیشمند بودند و با نگاه

ای »خودِ جم بود که سر حرف را گشود و به این ترتیب گردهمایی مغان را آغاز کرد. جم گفت: 

امر مهمی در کار باشد که نشستی  مغان دانشمند، دیرزمانی بود که این گونه دور هم جمع نشده بودیم. باید

 «اید.به رسم دیرین را درخواست کرده

ترین مغان به آری، ای جمِ دلیر، چالشی بزرگ در کار است و الزم بود که واالمقام»سیمرغ مغ گفت: 

 «پروا سخن بگویند و رای زنند.شان با هم بنشینند و بیهمان رسم هزار ساله

ی خود دعوت کردید. من در سلسله مراتب خردمندان مغی عادی سپاس که مرا به جرگه»جم گفت: 

 «کنم.هستم و سرافرازم که در این نشست شرکت می

ایم کردارهای خودتان است، و آنچه که قصدِ انجامش را آنچه برایش گرد آمده»طاووس مغ گفت: 

 «دارید.
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ای جم »شهباز مغ گفت: ابروهای جم زیر درخشش مرواریدهای نشسته بر تاجش به اخمی گرایید. 

تان از اقلیم دیوان کاری بزرگ انجام دهید و ایم که قصد دارید در مراسم سالگرد فراز آمدنسپیدبازو، شنیده

 «جام جادویی را بار دیگر به کار بگیرید.

د اناند. جواناید. البد اشناویز یا رستم برایتان در این مورد چیزهایی گفتهآری درست شنیده»جم گفت: 

 «شوند.زده میو با شنیدن هر خبری هیجان

شود. هر چهار شان مربوط نمیی فرزندان تو و تهمورث تنها به جوانی و خامیمسئله»جغدمغ گفت: 

اند و حتا ی برابری آدمیان و اهوراها جدی گرفتهتن دالور و نیرومند و نیکوکارند، اما حرفهایتان را درباره

 «شمارد.ن را از مهر نیز برتر میام که اشناویز خویشتشنیده

شان نباید گرفت. کردارشان جدی»ی خوار شمردن موضوع تکانی داد و گفت: جم دستش را به نشانه

 «دارانه و غرورشان را باید به حساب جوانی گذاشت.همه نیک است و مردم

است و از توست  شود. غرور غرورنه جمِ دلیر، مسئله تنها به جوانی مربوط نمی»سیمرغ مغ گفت: 

 «که این غرور آغاز شده است.

آنچه من دارم غرور نیست و با خودپسندی تفاوت دارد. اما اگر منظورت سرافرازی و »جم گفت: 

 «پرهیز از خواری است، آن را تا بخواهی در خویش دارم.

سرریز غرور از جنس همان سرافرازی است، آنگاه که متورم گردد و در کردارها »طاووس مغ گفت: 

 «نامیم.شود غرورش می

اندیشم. سرافرازی در همت ریشه دارد و غرور در خودبینی. یکی بر کردارهای چنین نمی»جم گفت: 

یک را بیشتر نمایان ی خویشتن. به من بنگرید و بگویید کدامخویشتن تکیه دارد و دیگری بر گفتارهایی درباره

 «کردارهای بزرگ را و یا دلبستگی به گفتارهای گزاف را؟ بینید؟ سرافرازی یا غرور را؟ پشتگرمی برمی
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ای به کلی با ای و آنچه از سر گذراندهما همگی همداستانیم که آنچه انجام داده»شهباز مغ گفت: 

انجام مراسم  هنگامآنچه که قصد داری ی دربارهاما بودند متفاوت است.  هرآنچه آدمیان پیشتر تجربه کرده

 « م.یدهی نگران

هراسید و انتظارش را داشتم که مرا بخواهید و بازخواست کنید. آری، دانم از چه میمی»جم گفت: 

مرگ ی مردمان را بیو همهبهره گیرم ام از جهان دیوان از جام اید، قصد دارم در سالگرد بازگشتندرست شنیده

 «سازم.

است. سرشت آنان بیشتر از مینوست  نامیرایی تنها در سرشت اهوراها و دیوان نهفته»کبوتر مغ گفت: 

سازد. آدمیان و اشموغان تا گیتی و از این رو کاسته شدن و فرسودن عناصر مادی حضورشان را ویران نمی

خواهی آدمیزادگان آورد ریشه دارند. چگونه میچنین نیستند و در این زمین و آنچه گیتی برایشان فراهم می

 «مرگ سازی؟را بی

مانطور که گفتی خاستگاه مرگ گیتی است، همچنان که خاستگاه زندگی هم درست ه»جم گفت: 

هست. من در جهان دیوان این راز را دریافتم که برتری مینو بر گیتی درست مانند چیرگی گیتی بر مینو مرضی 

روست  اش را کند. در کالبد دیوان و اهوراها معناست که بر ماده برتری یافته و از اینتوان ریشهاست که می

ی کسی ندیده است. با این وجود، چیرگی مینو بر گیتی نفرینی واژگونه شان رافرسایدشان و پیریکه زمان نمی

ایم. آنان برای وجود داشتن به ما نیاز دارند و تنها در با آن دست به گریبان شده هاآدمآن چیزی است که ما 

شود. دیوها به این دلیل بود که بعد از غلبه بر خونیراس نسل ست که حضورشان ممکن میهاآدمپیوند با 

ی ما جویانه به نزدمان آمدند. چون ریشهمردمان را منقرض نکردند، و سفیران دیو به این دلیل بود که آشتی

فسادی با این کار ن توانیم آنها را به کلی از میان برداریم و وجود خودمادر خاک نیرومندتر است. ما می

 «توانند با ما چنین کنند. از این روست که ما از ایشان برتریم.نخواهد یافت. آنان نمی
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از دیرباز این سخن بوده که اهوراها و دیوها از آدمیان برتر هستند. هم به خاطر »شهباز مغ گفت: 

ی شان و هم از آن رو که نیرومندترند و به نیروهای جادویی دسترسی دارند. آنچه که دربارهجاویدان بودن

نان نیز مثل دیوان بیشتر از توان گفت. آی اهوراها هم میگویی را دربارهشان میدیوان و منقرض ساختن

سازد و متمایزشان میاز هم شان است که اند تا ماده. تنها نیکی و بدیِ سرشتی معنا تنیده شدهخمیره

 «از اهوراها نیز برتر خواهند بود. هاآدممنطق این شان. با ی یا زیانکاریمندسود

ای مغانِ خردمند، چنین است. ما آدمیان اصل و ستون هستی هستیم. شما با من همراه »جم گفت: 

بودید و در جهانی که ورجمکرد را بنیان نهادیم دیدید که نه از دیوان خبری بود و نه از اهوراها. با این وجود 

ی ما برتر هستیم و بقیه بر سر سفره نژاد هاآدمی خویش داشتند. ما مردمان بودند و آدمیان گیتی را زیر سلطه

اند. از این روست که مرکز جهان یعنی خونیراس را در اختیار داریم و شمارمان از دیوان و اهوراها نشسته

 «بیشتر است.

سنجه اشموغان از همه برتر هستند، چون شمارشان از مردمان نیز بیشتر با این »کبوتر مغ گفت: 

 «است.

ی زمین در زمین ریشه دارند. اما به مرضی بر پوسته هاآدمآری، اشموغان نیز مانند »جم گفت: 

اش گرفت و نیروی زندگی بیشتری به دیوزادانتر به کار میکنم اگر انگره جام را ماهرانهاند. گاهی فکر میشبیه

م. اشموغان به شکلی تباه و منحط از یافتیبخشید، چه بسا که نژادی تازه از اشموغان را برابر خویش میمی

 «مانند، چه بسا که به راستی نیاکان دوردستشان روزگاری انسان بوده باشند.می هاآدم

این حرفها را هرگز از کسی نشنیده بودیم. شاهدی »سیمرغ مغ ابروهای سپیدش را باال برد و گفت: 

 «؟گوییسخن میجسورانه  یحدسهایاز ها داری یا فقط داری پردازیبرای این گمان
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ی اشموغان گفتم همه حدسهای جسورانه است. اما دلیلِ من برای برتری آنچه درباره»جم گفت: 

 «ایم.اش کردهی ممکن تجربههاجهانی چیزهایی است که با یکدیگر در آدمیان بر دیوها و اهوراها، همه

ای از دانشمندان هستیم که دانش و خرد را برای نخستین بار از ما مغان سلسله»سیمرغ مغ گفت: 

داریم. آنچه که در برابر اهوراها آموختیم. از این روست که با ایشان دوستی نزدیکی داریم و بزرگشان می

ارج و هوراها و آدمیان هماآری، دانستیم. کردی را ما دیرزمانی بود میمردمان افشا کردی و ای کاش نمی

 افشای این راز تنها غرور و خودپسندیاما . ای منتقل شوندای به جرگهپایه هستند و چه بسا از جرگههم

 «انگیزد و خردمندانه نیست. رازهایی هست که باید در میان خردمندان باقی بماند.را برمی ی مردمتوده

گفت تا از بندگی نجات یابند. مردمی که من این راز را برخی رازها را باید به مردمان »جم گفت: 

بختانی بودند که سی سال به بندگی دیوان خو گرفته بودند و باورشان شده بود که برایشان افشا کردم، نگون

ای ای کاری نیاز داشت و این انگیزهی فاسد ضربهاند. شکستن این عقیدهخدمتگزارانی پست و بندگانی فرومایه

 «باعث شد مقابل چشم همگان با مهر در آویزم. بود که

 «خواهی جام را بار دیگر به کار بگیری؟و با همین انگیزه است که می»طاووس مغ گفت: 

آری، قصد دارم هماهنگی غایی میان ماده و معنا را در آدمیان برقرار سازم. این همان »جم گفت: 

. اگر مردمان از این میوه بخورند دانندمیدرخت جاودانگی ی میوهیشان آن را هاداستانمردمان در است که 

 «خیزد.برمیتر باشند، از میان فروپایهاهوراها  آنچه باعث شده ازشوند و نامیرا می

خواهی کل کنی ساده نیست. چطور میکار کردن با جام چندان هم که گمان می»سیمرغ مغ گفت: 

 «مرگ سازی؟آدمیان را یکباره بی

حقیقت آن است که وقتی به جهان دیوان سفر کردم، بیش از باز آوردن جام، قصدِ رهاندن »جم گفت: 

جستم. ای دیگر از خودم مانند بود و در رهاندن او رهاندن خویشتن را میتهمورث را داشتم. برادرم به نیمه
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بتوان نجاتش داد، برای همین بود که اش را از تهیگاه انگره بیرون کشیدم هنوز امید داشتم که وقتی پیکر آلوده

ی چشم بر هم زدنی در این دنیا، وقتی تنبور الجوردین را به کار گرفتم، یکراست به راگا نیامدم. در فاصله

در دنیاهای ممکنِ بیشمار پرسه زدیم و بارها و بارها کوشیدم با جام  هاسال و هاسال من و پیکر تهمورث

 «جان را به تنش بازگردانم. اما هربار شکست خوردم.

دمید و بخشی از ی دیوزادان میرمق در الشهانگره پیشتر با همین جام جانی بی»سیمرغ مغ گفت: 

 «کاری بسیار دشوار است.این کار را با تهمورث نیز کرده بود. خنثا کردنِ جادوی او 

آری، به همین دلیل هم نتوانستم کامیاب شوم و در نهایت شکست را پذیرفتم و به راگا »جم گفت: 

بازگشتم. با این وجود هزاران بار در هزاران گوشه از عالمِ امکان استفاده از جام را آزمودم و رازهایی شگفت 

کند، بلکه اش عمل نمیاندیشید، با نیروی به کار گیرندهمیاش آموختم. جام بر خالف آنچه که انگره درباره

توان با جام تعادل و هماهنگی را به هر موجودی کند. یعنی میپذیرد کار میبا تکیه بر جایگاهی که از آن اثر می

موازی  تنبور الجوردین هم تنها دنیاهای ممکنِ ای بازگرداند، اگر که سرشتی آماده را دارا باشد.در هر دامنه

سازد، بلکه این قدرت را دارد تا دنیایی که در آن هستیم را به وضعیت ممکن دیگری براند. با ما را نمایان نمی

توان دنیایی که در آن مستقر هستیم را به سمت و سویی خاص هل داد اگر همتی بلند در کار باشد، با آن می

 «، نامیرایی مردمان است.بختها. یکی از این برایش به ارمغان آوردکالن را بختی و 

 «مرگی را بپذیرند؟کنی مردمان چنین سرشت مساعدی را دارند تا بیفکر می»طاووس مغ گفت: 

اند. هیچ هایم در عالم امکان دریافتم که آدمیان پویاترین موجودات هستیدر پرسه زدن»جم گفت: 

ی بیشماری که در جستجوی راهی هاجهانایزد و اهریمنی نیست که در این زمینه بر ایشان پیشی بگیرد. در 

همراه با اشموغان ان یا اهوراها برای رهاندن برادرم زیر پا گذاشتم، در بسیاری آدمیان غایب بودند و تنها دیو
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خیزد و از این کردند، و اینها دنیاهایی منجمد و سنگواره بودند. دگرگونی هستی از آدمیان بر میزندگی می

 «رو گوهر مناسب برای پذیرش نامیرایی را دارند.

این خصلتشان دگرگون گردد و اما به خاطر همین پویایی چشمگیر، ممکن است »شهباز مغ گفت: 

 «توانایی را از دست بدهند.

 ی خوبی برای دریغ داشتنِ چنین ارمغانی نیست.شاید چنین شود. اما این احتمال بهانه»جم گفت: 

تر است، کمال است. این است وانگهی، نامیرایی گوهری چندان مهم نیست. آنچه از آن ارجمندتر و بلندمرتبه

 «آنچه که اهوراهای جاویدان نیز در تالشِ دستیابی بدان در خروشند.

 «شناسی؟ی گیتی میچه کمالی برتر از زیستنِ جاویدان و باقی ماندنِ مدام بر پهنه»زاغ مغ گفت: 

ام، مسیری است بریده بریده و خطرخیز. جاودانگی به راه جاودانگی که من آن را پیموده»گفت: جم 

شوند کند. نامیرایان هرچند پیر و بیمار نمیمعنای غلبه بر مرگ است، اما غلبه بر زایندگان مرگ را تضمین نمی

ری زورمند با مرگ خود رویارو پایند، اما هر لحظه ممکن است به دست جنگاوو همگام با زمان کرانمند می

ماند و آن ردپایی نمایان شوند. کمال اما چنین نیست. کمال آن است که حتا پس از مرگ نیز پا برجا باقی می

 «گذارند.و ماندگار است که مردمان بر هستی باقی می

 «پاید.هرکسی ردپایی دارد و ردپای هرکس دوامی دارد و بیش از آن نمی»شهبازمغ گفت: 

آری، و به همین دلیل هرکس کمالی دارد. این آماجی است که هر کمانگیری برای خویش »م گفت: ج

 «گیرد.یابد و نشانه میجوید و میآن را می

 «ای کدام است؟آماجی که تو نشانه گرفته ای جمِ سپیدبازو،»سیمرغ مغ گفت: 
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را به سرانجام برسانم یا نه، اما دانم بخت یاری خواهد کرد که این راه نمی»جم مکثی کرد و گفت: 

ی مردمان و اهوراها تا سرِ آن دارم که قانونی دادگرانه را بر سراسر هستی بگسترانم. قانونی و دادی که همه

 «اند.اش ناکام ماندهبه امروز در مستقر ساختن

 «و از چه راهی چنین خواهی کرد؟»طاووس مغ گفت: 

او اهورایی بود که برای تغییر . پیمودخواهم انتها  را تارده بود ه پدرم آغاز کهمان راهی ک»جم گفت: 

پدرم آیین بزرگداشت هوم هستی به برترینِ آدمیان تبدیل شد. من آدمی هستم که برترینِ اهوراها خواهم بود. 

ن نهاد. را و پاسداری از شادمانی و سرزندگیِ جانداران را به میان مردمان آورد و پارسایی و راستکاری را بنیا

ی ی گیاه هوم مایهعصاره در آنجا که. این راه و روش را به قانونی برای کل هستی تبدیل خواهم کردمن 

ی گناه من خرم که خونِ گاو قربانی نشانهمیبود، این را به جان اش و جاودانگیرستگاری ویونگانِ بزرگ 

چنبر رستگاری و گناه عبور کند و در گنبد  باشد. روی خواهد رسید که خود من یا یکی از نوادگانم از این

 «دائیتی به گنبد خماگن بپیوندد.

تو نوشته شده باشد. تو با اقامت  ای جمِ سپیدبازو، تردید دارم این بخت بر پیشانی»سیمرغ مغ گفت: 

دازی انای و از سوی دیگر به خاطر دستشان از سویی با پلیدی درآمیختهدر اقلیم دیوان و به خدمت گرفتن

 «ای.به قلمرو خدایان به گناهکاری شهرت یافته

چه من باشم و چه فرزندی از پشت من باشد، پروایی نیست که مردمان در آخر روزی »جم گفت: 

 «این راه را خواهند پیمود.

ای و دانشی چندان ژرف ای جم سپید بازو، تو چیزهایی چندان غریب دیده»سیمرغ مغ گفت: 

ایم، پاس نهادن رسد تا با تو چون و چرا کنیم. نخستین چیزی که از اهوراها آموختهای که ما را نمیاندوخته

ی ما خردمندتر هستی. به دانایی است و احترام گذاشتن به خردمندان، و تردیدی نیست که تو امروز از همه
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اما این را بدان که دستکاری در کلیت هستی و نامیرا ساختن آدمیان خواستی سترگ و گستاخانه است. مهر 

هایی ای اندک الشهاش از جام بهره برد و انگره نیز با سودای قدرت در دامنهتنها برای برومند ساختن دلداده

 «سازند.ای دگرگون نمیبا چنین دامنه آفرید. حتا اهوراها هم گیتی راجاندار می

به همین دلیل است که من که انسانی بیش نیستم، نژاد خود را از اهوراها و دیوها برتر »جم گفت: 

 «شمارم.می

سزد که با خرد تو کشمکش کنیم. اما این را بدان که سی مغ با آنچه ما را نمی»سیمرغ مغ گفت: 

دانند. اگر هایی چنین بزرگ در دستگاه هستی را خطرناک میاریخواهی بکنی همدل نیستند و دستکمی

جویی، بیا و خود مقام سیمرغ مغ را بر عهده بگیر. من با رضایت کامل پشتیبانی و همراهی کامل مغان را می

حاضرم جای خود را به تو بدهم و رهبری مغان را به دستت بسپارم، چرا که خردمندتر و نیکوکارتر از تو 

دارم. اما تا وقتی که خودم در این مقام هستم، باورهای خویش را دارم و نامیرا ساختن آدمیان را سراغ ن

 «دانم.نادرست می

ام و راهی به دنیای مردگان های فراوان به دست آوردهای سیمرغ مغِ خردمند، من تجربه»جم گفت: 

اند دانم با دانشی که مغان اندوختهام که هیچکس پیش از این نپیموده است. با این وجود جنس آنچه میگشوده

اما من به دوست و یاورم مهر پذیرید. جویید و میی روشن خرد را میشما مغان تنها نیمهمتفاوت است. 

تازد. شما دانشی خالص اش در شبانگاهی تاریک پیش میشباهت دارم که نیمی از روزگار خویش را با گردونه

پسندید، اما من از برگرفتن داناییِ پنهان نزد تباهکاران و دیوان جویید و میو پاکیزه و یکدست را می

تان آورم و داوریتان با خواست من را تاب میتفاوت عقیدهباشم.  توانم یکی از سی مغمن نمیپرهیزم. نمی

هایتان بهره خواهم برد. جایگاه کنم و از مشورت و راهنماییشمارم. به مقام مغی ساده بسنده میرا محترم می
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برای من از سویی بزرگ و دست نیافتنی است و از سوی دیگر کوچک و گذر کردنی. چرا که هم  شما

 «ام.ام و یافتهپادشاهی و هم موبدی را با هم خواسته
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 سرود شازندهم: روزگار زرین

 

 

ی آتش بیدار مانده بودند، در اندیشه فرو رفته حاضران که سراسر شب را در همسایگی گرمای کومه 

کردند. در چشم چند نفری که ی سوخته دنبال میهاهیزمهای سرخ آتش را در رگ و پی بودند و رقص رگه

داستان به پایان خود نزدیک دانستند شد. انگار که مینگریستند، اشتیاقی آمیخته به ناامیدی دیده میمرا می

 شود. انگشتان را بر تارهای تنبور کشیدم و خواندم:می

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت  به فر کیانی یکی تخت ساخت

 ز هامون به گردون برافراشتی  که چون خواستی دیو برداشتی

 نشسته برو شاه فرمانروا  چو خورشید تابان میان هوا

 شگفتی فرومانده از بخت او  تخت اوجهان انجمن شد بر آن 

 مران روز را روز نو خواندند  به جمشید بر گوهر افشاندند

 برآسوده از رنج روی زمین   سر سال نو هرمز فرودین
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 می و جام و رامشگران خواستند   بزرگان به شادی بیاراستند

 به ما ماند ازان خسروان یادگار  چنین جشن فرخ ازان روزگار

 

یکسره دگرگون با نیروی خرد جم گیتی چنین رخ داد که  ،از بازگشت جمحدود یک سال پس  

، فصلها بار گشت و این هنگامی رخ داد که بعد از شکست خوردن زمستان و رخت بربستن سرما از زمین

در نخستین سالگرد پشت سر گذاشت. از چهار فصل را ی اد و خونیراس چرخهندیگر بر زمین برقرار شد

، ها بر خاک خونیراس نمایان شدندجوانه بازگشت جم، زمانی که بار دیگر سرمای زمستان درهم شکست و

شرکت سالگرد بازگشت جم  ی گوناگون در راگا گرد آمدند تا در جشن بزرگِهاسرزمیننمایندگان شهرها و 

هایی از گوهرهای نهفته در ارمغانی جنوبی هاسرزمینچشم و ابرو مشکیِ  و چردهمردم سیهنمایندگان کنند. 

وست پاندام و سپید سفیران درشتبه همراه آورده بودند. فردرفش و ویدرفش فراخکرت و گیاهان غریب 

های راگا از دروازههای زربفت با عاجها و سنگهای درخشان و جامهباختری و اهالی زردپوست خاوری نیز 

بودند و این خبر خوش را آورده بودند که خیشما و اکومن و سرداران ایلچیانی فرستاده . دیوها نیز گذشتند

ند. حتا ای شمالی منزوی شدههاسرزمینهایی دور افتاده از و در گوشهرانده خو یکسره از میان دیوها دشمن

چند تن از اهوراها هم به این جشن آمده بودند و در میانشان مهر و هوم و وای و ناهید از همه نامبردارتر 

ی اهوراها بودند. جم بسیار کوشیده بود تا شاید بتواند پدرش زروان را نیز به این بزم دعوت کند. اما همه

 د به حضور او امیدی بست. گفتند که دیدار زروان کاری بسیار دشوار است و نبایمی

اش تا ابد در یادها باقی جشنی که جم آن روز آراست چندان باشکوه و درخشان بود که یاد و خاطره 

و بر  دخواهد ماند. اوج مراسم زمانی بود که دیوان تختِ جواهرنشان و درخشان جم را بر دوش بلند کردن

آسمان بر کشیدند. جم آنگاه جام را در برابر نهاد و سرودی که خود ساخته بود را با نوای تنبور الجوردین 
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کرد رخسار و کالبدش درخشان شده بود. چندان که به اختری فروزان در کنار برخواند. وقتی چنین می

د مانند جویباری زرین در دل چیزها خوانماند. مردمان با شگفتی دیدند که نوای سرودی که میمیخورشید 

دمیده  جانبیرخنه کرد و همه را از زندگی و بالندگی سرشار کرد. گویی که جانی مقدس را در کالبدی 

 باشند.

 اهوراها و دیوها که انتظار چنین چیزی را نداشتند، با شگفتی و هراس به آدمیانی نگریستند که سرود 

شان چندان استوار و محکم در مینو قرار کرد. سرشتهایشان را روشن میچهرهانباشت و یشان را میهادل

گرفته بود که این دگردیسی بر خودشان تاثیری نداشت و از این رو سردرگم مانده بودند. در آن میان تنها مهر 

به ویژه در  ود.نمبود که انگار انتظار این ماجرا را داشت، هرچند او نیز سر به زیر انداخته و اندیشناک می

اش را بر سر پایان جشن، هنگامی که صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند را قربانی کردند و بریان شده

 ی اهوراها بود، شریک شدند.خوان مهمانان نهادند و آدمیان همگی در خوراکی که زمانی ویژه

زیستند نیز در این سیالب های زمین میتا هنگامی که جشن پایان یابد، آدمیانی که در دورترین گوشه 

خداوندی دگردیسی غرقه شده بودند و جانی تازه یافته بودند. مردمان شادمانه بر جم نماز بردند و او را 

ن را سخت هراسان ساخت و اهوراها دانستند که از نیرومندترینِ اهوراها نیز توانمندتر است. این ماجرا دیوا

نیز آن را خوش نداشتند. اما مردمان بی توجه به حس و حال ایشان جشن و پایکوبی خویش را ادامه دادند. 

جم تا حدودی برای دلجویی از ایشان همان روز فرمان داد که دیوهای خدمتگزارش آزاد شوند و به 

 زرگانی میان آدمیان و اهوراها را نیز اعالم داشت. ی باهاراهی خویش بازگردند و گشایش هاسرزمین

مدت فراز شدنش و همین پس از آن، دورانی دیرپا و درخشان آغاز شد که سیصد و سی و سه سال  

. دورانی که بهارِ همیشگیِ زمین را وزش ای زرین را برساختسومِ هزاره دوفرود آمدنش به درازا کشید و 

هیچ باد سردی بر هم نزد و مردمان نه گرفتار بیماری و پیری شدند و نه جان سپردند. نیروی جم چندان 
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رمه و جانوران نیکو نیز مرگ را در نیافتند و سالخوردگی و مرض از  هاسال عظیم و فراگیر بود که در این

ای دوردست و فراموش شده تبدیل در این دوران مرگ و بیماری و تباهی به خاطره میانشان رخت بر بست.

 شده بود.

ها چندان زیاد شد که پس از گذر یک قرن به خاطر نامیرایی ساکنان گیتی جمعیت آدمیان و رمه

ی میانهدر نیمروز که سرزمین در تنبور الجوردین و سرنا شان را نداشت. پس جم با خونیراس دیگر گنجایش

قربانگاهی ساخت و به همراه سی مغ مراسمی پنهانی برگزار کرد و بخشی از دنیاهای  قرار داشتخونیراس 

موازی را در دل قلمرو خویش احضار کرد. به این ترتیب بذری از عالم امکان در مرکز خونیراس رویید و 

ین دو بار دیگر نیز رخ داد و هر زمین گسترش یافت و بزرگتر شد. این افزوده شدن بر جمعیت و تنگی زم

خونیراس به تنهایی با مجموع مساحت شش ی پهنهجم چنین کرد و به این ترتیب در ابتدای قرنی نو بار 

 سرزمینی که گرداگردش را فرا گرفته بود، برابر شد. 

 

ای از پلیدی در دل خونیراس باقی مانده و ی عصر زرینی که دیرزمانی به درازا کشید، نطفهدر میانه

. جم نخستین بار وقتی با این بذر بدی روبرو شد که خبِر یافتمیپنهان از چشم جم و یارانش نشو و نما 

ای که برادرش به او داشت نهبازگشت برادرش اسپیتور را دریافت کرد. با این وجود کار را سبک گرفت و کی

 را خُرد شمرد. 

که اسپیتور ظهرگاهی در های افول عصر زرینی که جم بنیاد کرده بود، زمانی نمایان شد نخستین رگه

پیمود و هیچ سالحی بر تن داشت و پای پیاده راه می اهیس کرباسزمخت از ی یردا .میدان شهر راگا چهره نمود

اش را بر سر گذاشته بود و به این ترتیب بود که مردم او را شناختند. قدیمی تاجنیمبا این وجود در بر نداشت. 

گرد به درویشان دورهی اسپیتور در ریشی بلند و مویی آشفته و دراز پنهان بود و از این رو بخشی از چهره
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اش را بر کمر استوار نکرده بود. از این ی شوالی ژندهبا این همه کمربندی نداشت و میانهبود. یافته شباهت 

 گذاشت. اش و نقش سپیدِ روی آن نمایان بود و تردیدی در هویتش باقی نمیی برهنهرو سینه

دادند، شدند و او را با انگشت به هم نشان میتوجه به مردمی که گرداگردش جمع میاسپیتور بی

خبردار شد و فرمان آمدنش ی کاخ رسید، جم از سالنه سالنه به سوی کاخ جم حرکت کرد. وقتی به آستانه

ر بود و هنوز مرگ پدرش ی نگهبانان در این هنگام ماهان کمانگیداد که نگهبانان مزاحم او نشوند. فرمانده

شهراسپ را از یاد نبرده بود. با این همه هیچ نگفت و نگهبانان راه گشودند تا برادرِ خیانتکار پیش آید. اسپیتور 

خویش در برابر جم روبرو شد. فرمانروای راگا با همان آرامش و اطمینان به کاخ وارد شد و در تاالر بزرگ با 

 . پوش را یافتبرادری ژنده

برادر، طلب بخشش دارم و برای »اسپیتور وقتی برابر اورنگ جم رسید، بر زمین زانو زد و گفت:  

 «ام.آشتی نزدت آمده

ماند. جم در جم با دیدنش از اورنگ برخاست و شتابان به سویش رفت. حرکتش به پلنگی دژم می 

ر پا ایستاند، و بعد بی آن که چیزی های برادرش را گرفت و او را ببرابر اسپیتور دمی درنگ کرد، بعد شانه

تر شده بود، و با در بر کشیدنی تر و نحیفاش کشید. اسپیتور در این مدت از برادرش تکیدهبگوید در آغوش

تردیدآمیز به مهربانی جم پاسخ داد. چشمان جم با یادآوری خاطرات کودکی نمناک شده بود. جم گفت: 

 «شاد ببخشی...ید مرا به خاطر مرگ پریات خوش آمدی، تو بابرادر، به خانه»

صدایش مانند چشمانش خشک بود « هرچه بوده گذشته و آینده است که باقی مانده است.»اسپیتور پاسخ داد: 

 آلود.و مه

 دربار دیگر را اسپیتور ی زوال عصر زرین را دید و در نیافت و جم نخستین نشانهبود که این چنین  

رفت و آمد با را حفظ کرد و از  همان ردای کرباسیِ قدیمیاسپیتور . دادجای خویش ی راگا میان خانواده
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اش را محترم شمرد و کاری به کارش نداشت، و او نیز بیشتر روزها کرد. جم خلوت افسردهدرباریان پرهیز می

اش جوییو کناره گذراند. رفتار مالیمشرا در اتاق خویش در برجی به نسبت دور افتاده از کاخ به انزوا می

شد، به تدریج برایش احترام و ارجی به ارمغان آورد و شاد که انگار از دلش بیرون نمیاز دربار و عزای پری

باز سودمند رفتند و همواره هم با پند و اندرزهایی گهگاه سرداران و خویشاوندان برای رایزنی با او نزدش می

اش به دیوان را از یاد بردند و در عوض خیانت اسپیتور و وفاداریگشتند. به این ترتیب به تدریج همگان می

که مانند آنان در این میان  .و به حالش دل سوزاندندزنده نگهداشتند خاطر  درانگیز همسرش را مرگ غم

 ماهان کمانگیر یا سیمرغ مغ با بدبینی و بدگمانی او را زیر نظر داشتند، انگشت شمار بودند.

فریفت. مدتی طول کشید تا یکسره اسپیتور نقش برادر پشیمان را چندان خوب بازی کرد که جم را  

با چم و خم دربار گسترده و پررونقی که جم پدید آورده بود آشنا شود، و راه و چاهِ ورود به خزانه را دریابد. 

جم بعد از بی مرگ ساختنِ کل گیتی  شبی پنهانی به خزانه دستبرد زد و جام جم را از آنجا ربود.آنگاه، نیمه

آن  بود. از این رو بود که گم شدنو از یادش برده جای داده  آن را در خزانهدیگر کاری با آن جام نداشت و 

 تا دیرزمانی توجه کسی را جلب نکرد و بعد از آن هم دیگر کار از کار گذشته بود. 

سوار همان شبی که اسپیتور از راهی پنهانی به خزانه سرک کشید و جام را ربود، سواری تیزرو و چابک 

ی دریای ی شمالی را در پیش گرفت. در بندرگاهی در کرانههاسرزمینهای راگا خارج شد و راه از دروازه

ای جام را از او گرفت و گوهری درشت دار در انتظارش بود که بدون گفتن جملهکاسی مردی مرموز و نقاب

ها . آن مرد با همان هیبت بر زورقی سوار شد و دریا را پیمود تا به جنگل کاسینهاددستش  کفو آبدار 

م راهی دشوار و طوالنی را تا سرزمین دیوان پیمود، و وقتی به آن قلمرو وارد شد نقابش را رسید. از آنجا ه

ی مرگبار مأموریتکردند خودِ جم نیرومند است که بار دیگر برای برداشت. دیوان با دیدنش با شگفتی گمان می

کردند. هایش را برآورده میشان بازگشته است، و نیمی از سر هراس و نیمی از روی احترام خواستهبه سرزمین
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شدند که دور پیکر او ، متوجه مارهایی میبا این وجود آنان که پیشتر در سپاه انگره یا ملکوس جنگیده بودند

ی آژیدهاک چهرهخصوص جنگاوران سپاه انگره به خوبی به  اند.اند و جایگزین پشوپانِ وفادار شدهپیچیده

ای از دشمنان جم را ها بودند که کم کم به فرمانش در آمدند و شبکهو هماندادند میرا از برادرش تشخیص 

 ریزی کردند.ی گمنامِ ظلمانی پیهاسرزمیندر 

اردوگاهی های مخوف میان درهدر آنجا پیمود. راه شتابزده تا کوه ارزور در سرزمین دیوان  آژیدهاک 

آن پنهان شده بود که خیشما و اکومن و ناگهیس در آن چشم به راهش بودند. آژیدهاک نزدشان رفت و بی

ی مار ببرند. دیوها چنین کردند و آژیدهاک پس از که به کرنشهایشان توجه کند، خواست تا او را بر سر الشه

آموز انگره بود. پس از آن که انگره به برو شد که زمانی جانور دستدیرزمانی بار دیگر با مار سیاه عظیمی رو

شبیه بود. با این وجود  جانبیدست جم کشته شد، مار نیز هوشیاری خود را از دست داد و حاال به جسدی 

 اکومن به او اطمینان داد که مار هنوز نمرده و تنها به خاطر از دست دادن اربابش به خواب فرو رفته است.

آژیدهاک هفت روز و هفت شب در آن دره اقامت گزید و هر شب با دستیاری دیوان آیینی مخوف  

آموزِ دستپیچیدند، از تخمِ همین مارِ را برگزار کرد تا به مار جان ببخشد. دو ماری که اغلب بر دوشش می

نگریستند. آژیدهاک شان کارهای اربابشان را خیره میپلک و درخشانانگره زاده شده بودند و با چشمان بی

گرد در شش شب نخست جانوری را قربانی کرد و مار را در خون قربانی شستشو داد. روز هفتم مردی دوره

هاک جام را به کار گرفت تا به مار را که دیوان در مرزهای اقلیم خویش یافته بودند، به قتل رساندند و آژید

جان بخشد. وقتی خوِن مرد نگون بخت بر پوست فلسدارِ مار ریخت، جنبشی در پیکرش نمایان شد و بعد 

اش نمایان آن که دهان عظیمش را گشودند و مغزِ مرد را در آن نهادند، بار دیگر نور زندگی در چشمان گشوده

را فرو برد. بعد به دنبال آژیدهاک و را بلعید و بعد کل پیکر قربانی  شد. مار به حرکت در آمد و ابتدا مغز

ی عظیمی که بر زمین دهان گشوده بود دنبال کرد. این همان جایی بود که نبرد دیوان خزید و آنان را تا حفره
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در همین را همرزمانش گیومرد پس از پیروزی بر دیوان پسر انگره و  .گیومرد و ارزور در آن رخ داده بود

 مغاک ژرف فرو افکنده بودند. 

ی گیتی ای مارِ بزرگ، به اندرون زمین برو و گرداگرد هسته»آژیدهاک جام را باال گرفت و گفت:  

اند خواهی نوشید و ای که هزاران سال است خاک را نمناک ساختهچنبر بزن. آنجا از خون جنگاوران مرده

اند. بخور و بنوش و قد بکش و چندان ست در خاک فرو رفتههاقرنمغز سرِ مردگانی را خواهی خورد که 

 « باشی. هساز آمادی سرنوشتمأموریتشود، برای انجام زورمند شو تا زمانی که نبرد بزرگ آغاز می

 پیش خزید و از درون حفره به سیاهیِ مغاک خزید. ،دیفهممیگویی این حرفها را چنان که  ،و مار

 

یی که جم به آبادانی و بهسازی گیتی مشغول بود، در گوشه و کنار پرسه هاسال در سراسرآژیدهاک  

ی سرداران بزرگی که همراه با ملکوس پاشید. در قلمرو دیوان به تدریج همهمیتباهی و دروغ زد و تخم می

د. اکومن و خیشما و ناگهیس و جَهی در سرزمین دیوان به مدنگرد آ شانگره جنگیده بودند زیر پرچمو 

گفتند که انگره در سفرهای دور و دراز پرداختند و بی آن که از هویت راستین تهمورث چیزی بگویند، می

کردند. خودِ آژیدهاک هم با کالبدی تازه تناسخ پیدا کرده و دیوها را برای جنگیدن زیر فرمان او دعوت می

خواند. او بعدتر گشت و دیوها را به شورش بر جم فرا میکالهخودی شاخدار در اقلیم دیوان می نقابی سیاه و

 . را به سرکشی بر انگیختای نقابدار آدمیان به خونیراس نیز وارد شد و باز هم در قالب شاهزاده

تناوری که از سروِ برساخته و قرن شادمانه و درخشان سپری شد و کاخ باشکوهی که جم  شش

ششصد تهی شد. وقتی دید پوک و میانی آشوبی که آژیدهاک تدارک میبود، کم کم با رخنهبرنشانده دادگری 

شت، آژیدهاک تصمیم گرفت هویت خویش را برای برخی از نزدیکانش آشکار سازد و از میان ذگ سال

وبی جا افتاده بود و برای خود نفوذی در درباریان جم نیز یارگیری کند. در این فاصله اسپیتور در راگا به خ



324 

 

کرد و بر اساس واکنشها ی تهمورث سر حرف را با این و آن باز میدربارهمیان مردم پیدا کرده بود. او بود که 

ی هواداران آژیدهاک در کرد. حلقهگزید و راز بازگشت وی را نزدشان افشا میو رفتارهایشان برخی را بر می

ولی از کسانی تشکیل یافته بود که از قدیم کینی از جم به دل داشتند و یا به اقتدار و عظمت  راگا پرشمار نبود،

 شدند. ی تهمورث محسوب میپروردهشان نمکها خودشان و خانوادهبردند و یا قدیماو رشک می

ها بود که اسپیتور جسارت آن را یافت تا موضوع را با خویشاوندان نزدیک چینیتنها پس از این مقدمه 

چرا که در خلق ی فراوان موضوع را به ورن و اشناویز گفت. خویش مطرح کند. او نخست با گوشه و کنایه

ه بود. بر خالف رستم ای را در وجودشان تشخیص دادو خوی ایشان دقیق شده بود و سرکشی و خودخواهی

سپردند و به سامان دادن کارهای مردمان و اسفندیار که مدام در حال سفر بودند و از شهری به شهری راه می

های ساده و تکراری را از سرگرم بودند، ورن و اشناویز در کاخ زیبایشان زمینگیر شده بودند و جز لذت

 کردند. زندگی طلب نمی

های غرب راگا برد و ی شکار به بیشهآنها را به بهانهاسپیتور روزی با این حساب و کتاب بود که 

. اسپیتور همواره پیش از فاش کردن هویت واقعی ساختشان روبرو را با عموی درگذشتهآنان آنجا ناگهان 

بست تا چیزی نزد جم و یارانش بروز ندهند. ورن و آژیدهاک با سوگندهای سخت زبان شنوندگان را می

ورزد و وی را اشناویز هم پس از تجدید دیداری پرشور با عمویشان وقتی دریافتند او با جم دشمنی می

اش تردید کردند، اما قول مبهمی برای همکاری دادند و به راگا اهیپندارد، در همری خویش میکشنده

 بازگشتند. 

رسید که فرزندان تهمورث بودند، اما به جم نزدیکتر بودند  اسپندیاربعد از این دو، نوبت به رستم و  

ای جهانگیر برایشان به بار آورده بود. اسپیتور با این دو هایشان تا همان هنگام آوازهها و دلیریو ماجراجویی

ی استوار و سوگندهای سخت با هاپیمانی سرنوشت پدرشان سر حرف را باز کرد و بعد از عهد و نیز درباره
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دم فردای آن روز دو برادر سوار بر یشان در همان بیشه قرار گذاشت تا رازی را نزدشان فاش کند. سپیدها

گاه به انتظار اسپیتور ماندند. اما به جای عمویشان ی تنومند خویش از راگا خارج شدند و در وعدههااسب

سوار بر اسبی سیاه از  روبرو دیدند که پوشیاهسسراپا و اسپیتور، ناگهان خود را با مردی تنومند و بلندقامت 

اختیار بانگ ی مرد افتاد، بیمیان سایه روشنِ درختان بیرون آمد و مقابلشان ایستاد. وقتی چشمشان به چهره

مردم این دو را  معموالًشگفتی و حیرت از لبانشان خارج شد. جم و تهمورث بسیار به هم شباهت داشتند و 

ای سیاهپوش هرچند این پدر به سایه شناسد.پسر پدر را باز نمیاما هیچ کس بهتر از گرفتند، با هم اشتباه می

 بدل شده باشد، با مارهایی نشسته بر دو دوش.

پایین جستند و رکاب پدر را بوسیدند و خواستند تا او را در آغوش بکشند. اما  هااسباز  اسپندیاررستم و 

آژیدهاک سخت و سرد بر جای خود باقی ماند و به ابراز احساساتشان پاسخ نداد. رستم که اشک شوق در 

ده شود. چگونه است که بعد از زمانی چنین طوالنی زنپدر، باورم نمی»چشمانش حلقه زده بود به او گفت: 

 «ات؟بینیمو تندرست می

ام بر خالف نیت برادری بود که به خاطرش تن به عهدشکنی داده بودم، زنده ماندن»آژیدهاک گفت:  

ای که جم به مردمان داده ای که از آن برخوردارم دستاورد دانایی خودم است و نه آن صدقهو جاودانگی

 «است.

برای یافتن و رهاندن تو  هاسال گویی؟ اوی جم چنین تلخ سخن میپدر چرا درباره»گفت:  اسپندیار 

 «در به در و سرگردان بود.

ی مردمان فریفته است. او تنها جام را نه، چنین نیست. او شما را نیز مانند بقیه»آژیدهاک گفت:  

جان مرا در استودانی گذاشت نهایت پیکر نیمهجست و هیچ اهمیتی برای من قایل نبود. مگر ندیدید که در می

 «و رهایم کرد تا در میان نیروهای وحشی طبیعت بپوسم و از میان بروم؟
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بازو، بر عمویمان خرده نگیر که او تو را از جان بیشتر دوست ای تهمورثِ نیرومندِ سیاه»رستم گفت:  

کردیم جانی در بدنت یک از ما گمان نمی ی تو یاد نکند. هیچدارد و هنوز هم روزی نیست که از خاطره

 «گفتند که انگره تو را به کلی نابود کرده است.باشد و اهوراها هم می

دیگر روا نیست که مرا تهمورث بنامید. آن نام به کسی تعلق داشت که زیر قید عهد »آژیدهاک گفت:  

من اسپیتور است که وفاداری را به حد ام. برادر راستین برادری با جم بود و من امروز این عهد را گسسته

ام آمد و زندگی را به من کردم به یاریجان با مرگ دست و پنجه نرم مینهایت رساند و در آن زمان که نیمه

 «بازگرداند.

پدر، اسمت هرچه که باشد ما فرزندانت هستیم و جم برادرت است. تردید نداشته »گفت:  اسپندیار 

ات را جشن بگیریم. جم اگر بداند که باش که مهر تو را مانند ما در دل دارد. بیا به راگا برویم و بازگشت

 «هنوز زنده هستی هفتاد شبانه روز جشن بر پا خواهد کرد.

نخواهم رفت مگر برای آن که شورشی را برانگیزم و هویت خویش را  من به راگا»آژیدهاک غرید:  

شما هم باید سوگندتان را رعایت کنید و خواهی آمده باشم. بازگو نخواهم کرد، مگر در آن هنگام که به کین

در میان تمام دیوان و مردمان، آخرِ سر برادرم جم بود که ی دیدارمان به کسی نگویید. ای دربارهکلمه

ت و جایگاه مرا غصب ترین ضربه را به من وارد آورد و نزدیک بود نابودم سازد. او شاهی دروغین اسمهلک

 «کرده است. پسرانم، به من بپیوندید تا این مردِ خودکامه و مغرور را از سریر قدرت سرنگون سازم.

ات هم دیگر شده باشد. طوری سخن آژیدهاک، گویا با دگرگون ساختن نامت هویت»رستم گفت:  

یابم. جم بزرگترین شاهنشاهی است که گیتی به خود دیده گویی که من به سختی پدر خویش را باز میمی

ه آورده است. را آباد ساخته و جاودانگی و دادگری را برای مردمان هدی هاسرزمیندریغ است. اوست که بی

کنند. اش میی چهار نژاد در هفت سرزمین ستایشی اهوراها باال برده و همهاوست که پایگاه آدمیان را تا مرتبه
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تو چه حقی داری که او را به چالش بخوانی و غاصبش بدانی؟ او نیرومندتر و جنگاورتر از توست و با درایت 

 «هستی حاکم گشت.او بود که دیوها تابع مردمان شدند و صلح بر 

ای رستمِ زورمند، از کودکی هم پسری سرکش و ناسازگار بودی و هنوز هم چنین »آژیدهاک گفت:  

اش را سریکنی؟ آن هم برای بندگیِ عمویی که غرور و خیرههستی. چطور از فرمان پدرت سرپیچی می

 «دانند.همگان می

ای که ام و نه تو. سرکشی و خودسریبودهی جم آژیدهاک، من هرگز نه تابع و بنده»رستم گفت:  

ی ما و همچنین تو حقی بزرگ دارد. ام. جم بر گردن همهگویی را دارم و آن را از خود تو به ارث بردهمی

 «دیگر از خیانت به جم سخن نگو که این بر خالف جوانمردی و راستی است.

گویی پسرم؟ به راه تو چه می»کرد و گفت:  اسپندیارآژیدهاک که از رستم مأیوس شده بود، رو به  

 «کنی؟روی یا فرمان پدر را اطاعت میبرادر بزرگترت می

نماید. باور جویی غریب میگویی و آنچه میای آژیدهاک، برای من نیز آنچه می»گفت:  اسپندیار 

البدت باقی مانده باشد. ندارم اینها از دل خودت برآمده باشد و بر این گمانم که نفرین انگره همچنان در ک

ی ما جم است. ستیز با او به ویژه حاال که من تابع قوانین شهر و خاندان خود هستم و حاال شاهنشاه همه

 «آموزاندی.اش بر همگان نمایان شده، بر خالف اصولی است که از کودکی به ما میدادگری و مهربانی

راستین و دیرپا را هدیه آورده بودم. اگر این  من برای شما جاودانگیچنین باشد، »آژیدهاک گفت:  

 «تری خواهم بخشید.خواهید آن را به خویشاوندان شایستههدیه را نمی

 «مرگ ساخته است.ما را پیشتر جم بی»گفت:  اسپندیار 

جادویی که او به کار بسته به وجود جام جم وابسته است و ماندگار نیست. من »آژیدهاک گفت:  

 «شود، همانند آنچه دیوان دارند.که به نامیرایی اصیلی ختم می شناسمراهی می
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اگر بهای گریختن از مرگ تبدیل شدن به چیزی همتای دیوان است، این نامیرایی ارزانی »رستم گفت:  

 «خودت باد و خواهندگانش.

میرندگان بقای دایم ننگین بودنِ جهانی که جم بنیان نهاده از همین جا پیداست که »آژیدهاک گفت: 

 «پیچند.پسران از امر پدر سر میخواهند و را نمی

. تنها خواستِ خود گیرندو بهای جان را به رشوه نمی شناسندپهلوانان امر و فرمان نمی»رستم گفت:  

 «کنی پلید و غیراخالقی است.بندند. آنچه بدان امر میش میحق و راستی به کار که در راهرا دارند 

کنند و آن سود همگانی و خیرِ شهر و قهرمانان از اصولی کالن و فراگیر پیروی می»گفت:  اسپندیار 

 «رسان است.خوانی زیانبار و آسیبدودمانشان است. شورشی که ما را به آن می

شود، در ام ایجاد میکنید با همراهی یا سرپیچی شما تغییری در ارادهاگر گمان می»آژیدهاک گفت:  

ی هویت من به کسی چیزی نگویید. بر سوگند خود اید دربارهاشتباهید. به یاد داشته باشید که سوگند خورده

کنم و هرکس را که بر سر راهم بایستد از میان بر استوار باشید و خواهید دید که چگونه جم را سرنگون می

 «دارم، حتا اگر پسران خودم باشند.می

یشان هااخمهاشان دژم و عنان با هم به راگا بازگشتند در حالی که چهرههم اسپندیارآن شب رستم و 

درهم بود. در راه دیرگاهی با هم رای زده بودند و به این نتیجه رسیده بودند که سوگند خود را محترم شمارند 

بود احساس ی زنده ماندن پدرشان چیزی به کسی نگویند. با این همه از آنچه که آژیدهاک گفته و درباره

 کردند و قصد داشتند جم را از خطری که در کمینش بود حفظ کنند. میناامنی 
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 هس رباردرویارویی سرود هفدهم: 

بر این ماجرا ای صاف کردم. بعد گفتم: جامی که به دستم داده بودند را نوشیدم و گلویم را با سرفه

چند روزی گذشت و روزِ جشنی نزدیک شد که مردم راگا به یادبود بازگشت جم و نخستین نبرد 

و نهادن شمع و الله و فانوس بر  هاخیابانکردند. شهر گرمِ آذین بندی اش با ملکوس برگزار میپیروزمندانه

گفتند پیشتر در خدمت اهوراها بوده، با سر و صدای بسیار بود و خوالیگری نامدار و مرموز که می هاگذرگاه

 به شهر وارد شده بود و پختن خوراک برای مردم را در آن شب بر عهده گرفته بود.

 یکی نامور پاک خوالیگرم  بدو گفت اگر شاه را در خورم

 فرمانروابدو داد دستور    پادشای خانهکلید خورش

 که کمتر بد از خوردنیها خورش  فراوان نبود آن زمان پرورش

 خورشگر بیاورد یک یک به جای  ز هر گوشت از مرغ و از چارپای

 که فردا ز خوردن چه سازد شگفت  برفت و همه شب سگالش گرفت

 بسازید و آمد دلی پرامید  خورشها ز کبک و تذرو سپید

 سالخورده می و مشک ناب همان  بدو اندرون زعفران و گالب
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ی اش همواره زیر سایهرفت و چهرهخوالیگر مردی بود درشت اندام اما خمیده که لنگان لنگان راه می

ها بلند پنهان بود. هفتاد تن از شاگردانش را به همراه داشت و آنها بودند که به دستورش چاشنیکالهی پهن و 

شان را به شکلهای ی مختلف بدنهابخشکردند و گوشتهای آمیختند و جانوران را قربانی میرا با هم در می

 ساختند.پختند و آماده میگوناگون می

در آن هنگام که افق خاوری از همدلی با فرود آمدنِ خورشید ساعتی پیش از آن که جشن آغاز شود، 

خونین شده بود، خبری تکان دهنده به جم رسید و او را به فکر فرو برد. خبر آن بود که مرداس همان عصرگاه 

ای که پس ی طوالنیهاسال در شکارگاهی در نزدیکی راگا به چاهی فرو افتاده و جان داده است. مرداس در

کرد و به ویژه به بر دیوان گذشته بود در نقش مشاور و رایزن در شهرهای گوناگون گردش می از چیرگی

خاطر مهارتش در تربیت نوجوانان محبوبیتی داشت و طرف مشورت بزرگان بود. اما ابهام و تردید از زمانِ 

پیروزی جم شادمان خاست. چون مرداس از چند روز پیش از آن از فرا رسیدن جشن سالگرد این واقعه بر می

ی راگا آماده سازد. اما صبح هاخیابانای از شاگردانش را برای اجرای نمایشی رزمی در بود و قرار بود دسته

آنچه جم ش را در قعر چاهی یافتند. جانبیروز بعد دیگر نشانی از او نیافتند، و دو روز طول کشید تا پیکر 

شد، بلکه این حقیقت نیز در را به فکر فرو برده بود، تنها در ناگهانی و نامنتظره بودن این حادثه خالصه نمی

ها مرداسِ زورمند را از پا انداخته بود. هایی بر افراشته بودند و ناوک همین نیزهمیان بود که در بن چاه نیزه

 باشد و مرداس در کمینگاهی به دست کسی به قتل رسیده باشد. ای در کار نمود که تلهیعنی بیشتر چنین می

فهمید چطور ممکن است مردی دوست جم مرداس را مانند پدر خود دوست داشت و هیچ نمی

سر و صدای او داشتنی و محبوب مانند او به این شکل در چنین روزی به قتل رسیده باشد. اصوال خروج بی

این نخستین قتلی بود که بعد از ششصد و شصت و شش سال در خونیراس  از راگا هم به معمایی شبیه بود.

رسید، دریافتند که این جنایت از آژیدهاک سر  اسپندیاروقتی خبر درگذشت مرداس به رستم و داد. رخ می
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شان زده است. قتلگاه مرداس در نزدیکی همان جایی قرار داشت که آنها با پدرشان گفتگو کرده بودند. گمان

حفظ راز خویش استاد و این بود که مرداس نپذیرفته تا حضور آژیدهاک را پنهان نگاه دارد و او هم برای 

 را از پای در آورده است.ی خویش پرورنده

مهلتی پیش نیامد تا  نمرگ مرداس هنوز تازه بود و در هیاهوی برگزاری جشغمِ برخاسته از ابهام و  

بزم و شادمانی مردم را با شان شکل گرفت تا توافقی ناگفته بینجم و اطرافیانش در این زمینه صحبتی کنند. 

بعد به معمای ظاهر را حفظ کردند و به انتظار پایان مراسم ماندند تا پس  .پیش کشیدن این مسئله از میان نبرند

فایده بود. چون آن جشن به آغازگاه مرگ مرداس بپردازند. اما خودداری و مراعاتی که به خرج دادند بی

 ماجرایی پرتنش و وخیم تبدیل شد.

 

های رنگین خوالیگر مرموز های شام را چیدند و خوراکزمانی بود که خواننوروز ی اوج جشن نقطه 

همه از خوردن و نوشیدن آنچه که خوالیگر و شاگردانش ساخته بودند خوشنود را بر سر سفره آوردند. مردم 

شد. ای قطع نمینمود که تعریف و تمجیدشان از هنر آشپز دقیقهشدند و چندان همه چیز به مذاقشان لذیذ می

که جم فرمان داد تا او را به همراه شاگردانش  دستی خوالیگر چندان جلب نظر کردرنگارنگیِ سفره و چیره

فرا بخوانند تا در برابر مردم شهر از ایشان سپاسگزاری کند. خوان جم و درباریانش را در میدانگاهی چیده 

پیش جم و مهر در آن با  هاقرنشد و همان جایی بود که هایی به میدان اصلی شهر متصل میبودند که با پله

ند. برای جم در این میدانگاه تختگاهی برپا کرده بودند و در کنارش هم جمیک و هم کشتی گرفته بود

جای سی مغ طبق معمول خالی بود، چون آن گروه همسر و فرزندان تهمورث نشسته بودند. فرزندانشان و 

 دادند.کردند و خلوت خویش را ترجیح میشرکت نمی هابزمدر مرگ شدن مردمان دیگر پس از بی
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دادن به حضور فرا خوانده، سپاس گفتن و پاداش وقتی جارچیان اعالم کردند که جم خوالیگر را برای  

با آشپز هنرمند آشنا شوند. چندی تا ی گفتگوی مردم فرو خوابید و همه سرک کشیدند و منتظر بودند همهمه

که هفتاد شاگردش با لباسهای  ی سیاه بلندش لنگ لنگان پیش آمد در حالیبعد خوالیگر پیچیده در همان خرقه

 همسانِ سرخ پشت سرش صف کشیده بودند. 

زده شد و سرخوشانه هنرشان را پاس گذاشت و از جم با دیدن هیبت این گروه و نظم و ترتیبشان شگفت

داد که هر تقاضایی داشته باشد را  سوی خودش و مردم راگا از آنها تشکر کرد. بعد هم به خوالیگر وعده

 سازد. برآورده

ی شد از میانهخوالیگر که پیکری خمیده و کج و کوله داشت، با صدایی که به زحمت شنیده می 

اش برآورده شود کالهش گفت که آرزویش بوسیدنِ روی جم است و اگر این خواسته زیرهای برنشسته سایه

با دند. جم هم خندید و دیگر هیچ آرزویی ندارد. مردم با شنیدن این گفتار دست زدند و او را تشویق کر

کرد و او را به یاد ای که خوالیگر بر زبان رانده بود به طور مبهم نگرانش میای قبول کرد، هرچند جملهاشاره

 انداخت. ای گم شده و ناخوشایند میخاطره

پیش رفت. آنچه که بعد با شتابی خوالیگر با همان پیکر خمیده و لنگان به تختگاه جم نزدیک شد و  

در یک قدمی جم ناگهان قد راست کرد گیر رخ داد برای مردم به کابوسی مهیب شبیه بود. چون خوالیگر نفس

نگریستند ناگهان با دیدن هیکل عضالنی و و باشلق و ردا را از تن کند. مردمی که از پشت سر منظره را می

دید، بیشتر غرق در شگفتی شد، چون از یکه خوردند. جم که از روبرو این منظره را می تهمورثزورمند 

اش روبرو یافت و از سوی دیگر همزمان با فرو افتادن ردا دو مار سیاه سویی ناگهان خود را با برادر درگذشته

 ی او برجهیدند و به صورتش برجستند.مهیب را دید که از دو شانه
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آسا برخاسته و با هر دست گردن ماری را در دست وقتی مردم به خود آمدند که جم با حرکتی برق 

شان را باز و بسته گرفته بود. مارهای بزرگ و زهرآگین دور بازوی او پیچیده بود و دهانِ گشوده و زهرچکان

غین زد و او را از باالی ی خوالیگر دروکردند. جم همزمان با برخاستن و گرفتن مارها لگدی به سینهمی

تختگاهش به زیر افکند. خوالیگر زمین خورد و با سرعت برخاست. جم دو مار را که از فشار انگشتان 

ی برادرش جان شده بودند مانند دو تکه زباله پیش پای آژیدهاک انداخت و با شگفتی به چهرهنیرومندش نیمه

ون آژیدهاک خنجری در دست داشت و معلوم بود که نگریست. لگدی که نثار وی کرد جانش را رهاند. چ

 ی جم بنشاند. همزمان با پریدن مارها قصد داشته آن را در سینه

پدیدار شدن ناگهانی آژیدهاک آنقدر برای جم نامنتظره بود که برای دقایقی بر جای خود خشکید.  

ن دگردیسی یافته و به مردی تندرست کردند که ناگهامردم هم با بهت به خوالیگر سالخورده و لنگی نگاه می

 .ماندمیپیکر بدل شده بود. مردی که به رونوشتی دقیق از جم و غول

 «تهمورث؟ این تو هستی؟»جم با تردید به چشمان آژیدهاک نگریست و گفت:  

این نام را دیگر بر زبان نیاور. تهمورث را تو کشتی و در استودان رهایش »آژیدهاک با خشم غرید:  

کردی تا آفتاب و باد و باران پیکرش را متالشی کنند. من آژیدهاک هستم، تهمورثی که زمانی بودم مرده و 

 «موجودی نیرومندتر جایش را گرفته است.

دید که مارها کم کم جان گرفتند و ترسان از او گریختند و از پاهای آژیدهاک باال خزیدند و جم  

های خود برخاسته بودند و اشناویز و ورن نیز از جایگاه اسپندیار هایش جا خوش کردند. رستم وروی شانه

پوش و کنارش صف بسته بودند. در مقابل، رویاروی او آژیدهاک ماردوش ایستاده بود و هفتاد شاگرد سرخ

نمود که ای چنین میفشرد و برای لحظهی خنجرش را میاش کرده بودند. دستان منقبض آژیدهاک دستهدوره

تهمورث، »اش را گشود و قدمی پیش نهاد و گفت: ادر واقع خواهد شد. اما جم دستان خالیجنگی میان دو بر
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ات قصد ای و به جای شادمانی از دیدار خانوادهبازگشته هاقرنای برادر؟ بعد از تهمورث، مگر دیوانه شده

 «جان مرا داری؟

اند و دشمنانه به او و برخاستهآژیدهاک به فراست دریافت که مردم راگا تا هزاران قدم گرداگردش  

ای جمِ مغرور و »نگرند. این بود که خنجر را غالف کرد و با صدایی بلند گفت: ای که چیده بود میدسیسه

ای. تو آن کسی بودی که قصد جان مرا داشتی و در گناهکار، بیهوده تظاهر نکن که از دیدار من شادمان شده

 «رهاندن من کوتاهی کردی.

ات هم برای یافتن تو در جهان ظلمت جستجو کردم و پس از یافتن هاسال برادر، من»جم گفت:  

گیرت بود زیر پا گذاشتم. آن کس که تو را کشت و جوییِ فسادی که گریبانهزاران اقلیم امکان را برای چاره

سپاسی است اگر ی دیو بود که به دست من از پای در آمد. ناروانت را با گند و دروغ آکنده ساخت، انگره

 «یم برای رهاندن خودت را از یاد برده باشی.هاتالشی همه

جستی و تو برای رهاندن من نبود که این همه ماجرا را به جان خریدی. جام را می»آژیدهاک گفت:  

که به یاد دارند دانند و همه ات را همگان میسریسودای همسانی با ایزدان را داشتی. داستان غرور و خیره

 «ای.اهوراها را از خویشتن آزردهچگونه 

گویی و نخستین همچون دیوان دروغ می»گفت: اخم کرد و با نگاهی پر شک به او نگریست. بعد از مکثی جم 

شنوم. گویا که به راستی چیزی از تهمورث در تو باقی نمانده باشد. سی مغ را بار است که از لبانت دروغ می

 «گویی.میگیرم که دروغ گواه می

ای از میدانگاه جنبشی دیده شد و صف از گوشهوقتی طنین صدای رعدآسای جم فرو خفت، 

سپیدپوشِ سی مغ با آرامش پیش آمدند و پشت سر جم ایستادند. سیمرغ مغ از میانشان به سخن در آمد و 

عاقبت به چنین  ای جمِ دلیر، پیشتر به تو هشدار داده بودیم که هرکس توسط انگره بلعیده شود»گفت: 
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سرنوشتی دچار خواهد آمد. تردید داشتی و در نابود کردن جسد برادرت چندان درنگ کردی که آخر کار از 

ای از انگره است که در کالبد او کار گذشت. آن مردی که رویارویت ایستاده دیگر برادرت نیست، که پاره

 «تناسخ یافته است.

ام تا به امروز ی خاطرات کودکیگویی. من همهدروغ می ،گرحیلهای مغِ »آژیدهاک فریاد زنان گفت:  

 «ی عمرم در پیش چشمانم حاضر است.لحظه را به دقت در یاد دارم و لحظه

ی کاسههایی که در کند، نه خاطرهمن از کردارهایی ساخته شده که انتخابشان می»سیمرغ مغ گفت:  

ای به حالت ندارد، اگر که آژیدهاک بودن را یاد داری فایدهذخیره کرده. آنچه از زندگی تهمورث به سر 

 «انتخاب کرده باشی.

ما فنون جنگیدن را  هآیا آن روزهایی که مرداس بنازی، ای برادری که به یادهایت می»جم گفت:  

 «آوری؟آموخت را هم به یاد میمی

این که شاید مرداس هم در مجلس به خیال  ،آژیدهاک سکوت کرد و مردم که از ماجرا خبردار نبودند 

ای آژیدهاک مهیب، تو مرداس »گفت:  سیمرغ مغ به جای جم. به اطراف چشم دواندند شحاضر باشد به دنبال

ای که در حقش ات از او مهمتر بود یا کار ناجوانمردانهرا به یاد داشتی و باز او را به قتل رساندی. خاطره

 «خواهی باز دروغ بگویی و قتل او را منکر شوی؟انجام دادی؟ شاید هم می

مرداس نخست عهد بسته بود که بازگشت مرا به هیچ کس بروز ندهد و بعد قصد »آژیدهاک غرید:  

. کیفر کسی که عهدش را با من زیر پا بگذارد جز فاش خواهد کردعهدشکنی داشت و گفت که همه چیز را 

 «مرگ نیست.

آیا تو خود عهدشکنی ای؟ عهدی که با من و اسپیتور نزد پدرمان بستی را از یاد برده»جم گفت:  

 «ای؟نیستی که مهر برادری را زیر پا گذاشته
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سپاهیانت را برای کشتن اسپیتور گسیل نه، کسی که چنین کرد، تو هستی. تویی که »آژیدهاک گفت:  

کردی و مرا به سودای آن که از میان بروم در استودان نهادی. تویی که عهد آغازین میان آدمیان و اهوراها را 

ای. ای جمِ سپیدبازو. تویی که عهد و پیمان را زیر پا ای و مردمان را برتر از اهوراها و دیوان پنداشتهگسسته

 «ای.نهاده

گویم که تو را با به خطر انداختن جان خود یافتم و از اندرون انگره رهاندم و اگر باز می»جم گفت:  

دلیل هنوز زنده و تندرست است که فرمان داده  کردم. اسپیتور هم بدانجانی در تنت مانده بود رهایت نمی

 «بگذار خود سخن بگوید. .بودم آسیبی به او نرسانند. اسپیتور خود همین جا حاضر است

ای از میدان ایستاده بود، با همان ردای زمخت کرباسی و ظاهر در این هنگام اسپیتور که گوشه 

ای جم، از »ی مردم بشنوند گفت: صدایی رسا که همه اش پیش رفت و کنار آژیدهاک ایستاد. او بادرویشانه

ای که در میدان نبرد همسر نازنین مرا کردند؟ فراموش کردهای که سربازانت تا سالی مرا دنبال مییاد برده

 «گوید. اگر کسی در این میان عهد گسسته باشد، این تو هستی.رحمانه به قتل رساندی؟ آژیدهاک راست میبی

 اند. ری به اسپیتور خیره ماند، و تازه دریافت که این دو بدکار از نخست همدستِ هم بودهجم با ناباو

ای مردم راگا و ای خویشاوندان من، به نزدم »آژیدهاک از سکوت جم بهره جست و بانگ برداشت:  

را بر راگا تجدید  ام دهید تا جمِ عهدشکن را از میان بردارم و بار دیگر سلطنت ویونگانِ بزرگباز آیید و یاری

مند خواهد بود و از کیفر دردناکی که نصیب دیگران کنم. هرکس به من بپیوندد از امنیت و آسایش بهره

شود در امان خواهد ماند. از خویشاوندان نزدیکم به هرکس که با من همراه باشد نعمت جاودانگی را هدیه می

 «خواهم کرد.

ی خویش برخاستند و به پدرشان پشت کردند و هاتختز باز جنبشی برخاست و ورن و اشناویز ا 

نگریستند که گویی نزد آژیدهاک رفتند و نزد او زانو بر زمین زدند. جم و جمیک طوری فرزندانشان را می
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اما از جای خود نجنبیدند و مادرشان گردآفرید نیز کنار جمیک بر جای خود  اسپندیاربینند. رستم و خواب می

فریب و دروغ تا دل »کرد. جم گفت: اش را نگاه میباقی ماند، در حالی که با اخم و ناباوری شوهرِ مسخ شده

خواهند کرد. ا باور ر هادروغخانمان ما رخنه کرده است. اما ای آژیدهاکِ دروغزن گمان مبر که مردمان این 

ی ام. مردمان در زمانهدهی، من پیشاپیش به همگان بخشیدهاش را به برخی از برگزیدگان میآنچه وعده

 «اند و چنین نیز خواهند بود.فرمانروایی من از مرگ و بیماری و دروغ ایمن بوده

جام زرین مهر را از آن بیرون آورد و طوری باال با دست راست اش کرد و آژیدهاک دست در جامه 

بعد دست چپش را باال گرفت و انگشتر ویونگان را که بر انگشتش توانند نگاهش کنند. بنگهش داشت تا همه 

ای از سوی خدایان بود و تو آن را به آنچه به مردمان بخشیده بودی عطیه»: درخشید را نمایش داد. گفتمی

خاست و امروز آن جام در دست من است. مهر و هوم اسم خود تمام کردی. نامیرایی مردمان از جام بر می

جام را نیز اند و اهوراها از تو ناراضی هستند. کنی مانند فرزندانت به تو پشت کردهشان را ادعا میکه دوستی

ات بود امروز در دست من است. اگر مردمان چشمان انگشتر ویونگان که سند اعتبارِ سلطنتدر اختیار نداری. 

 هاآسمانپریده و در  تات همچون سه کبوتر از سردیدند که درخشش و فرهمندیداشتند، میباطنی مرا می

 «.نداگم شده

ورش را به اسپیتور دوخت، چون دریافت که جم با دیدن جام در دست آژیدهاک یکه خورد و چشمان شعله

برادرش این خیانت را در حقش مرتکب شده است. مردم نیز با دیدن جام و تماشای گرویدن اشناویز و ورن 

 کردند. به آژیدهاک دستخوش تردید شده بودند و با هم به نجوا تردیدهایشان را زمزمه می

ام گریخته باشد، همچنان نزد دوستانم ای مردمان، فرهمندی اگر همچون مرغی از پیشانی »جم گفت:  

ای دیگر را وای با تندبادی به ای از آن را مهر از آتش برگرفته و بهرهاست و جای دوری نرفته است. بهره
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 نژاده خواهند رساند. بیم ندارید که دست گرشاسپ پهلوان خواهد رساند و سومین بهره را آبها به فرانکِ

 «شود، اما در نهایت بار دیگر با فرهمندان در خواهد پیوست.فرهمندی هرچند از فرهمندان گسسته می

  «چه باک اگر که چنین شود. به هر روی تو دیگر این نیروی امروز را نخواهی داشت.»آژیدهاک گفت:  

ای. دانم فرزندانم را با چه دروغی فریفتهنمیای آژیدهاک، »جم نگاهی تند به او انداخت و گفت: 

دیوان پیوسته تاریک خویشتن را رها کرده و به راه راه روشن برایم دشوار است بپذیرم که به خاطر جاودانگی 

اند مند. سرود مجلس جمشید گفتههباشند. از کودکی یادشان داده بودم گذرا بودن زمان و قطعیت مرگ را بف

 «که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. /بوداین 

خواهی، دلخواه مردمان نیست. شادخواری که تو میفریبی در کار نیست، آن پارسایی »آژیدهاک گفت:  

ای با طبیعت بشری سازگار نیست. برای همین است که حتا فرزندانت از و آرامشی که به مردمان هدیه کرده

هایی رام و طلبند و در غیاب اینها به برهگردانند. آدمیان خشم و خشونت و نبرد و خون میتو روی بر می

 « شوند.فربه بدل می

شکی برایم نمانده که تو برادر باورکردنی نیست که این حرفها از دهان تو بیرون بیاید. »جم گفت: 

های مشترکمان را به یاد داشته باشی و پیکر و گفتارت به تهمورث همانند همزاد من نیستی. شاید خاطره

از سرزمین خونیراس بیرون باشد، اما چیزی اهریمنی در توست که هرگز شبیهش را در برادرم نیافته بودم. 

شو و هرگز به این قلمرو باز نگرد. به اقلیم دیوان برو و نزد موجوداتی که همسانت هستند بمان و در همان 

 «آلودگی بمیر.

. این عفریِت پرداختیای جمِ ویونگان، یکبار این خطا را انجام دادی و تاوانش را »سیمرغ مغ گفت:  

اش بسنده نکن و همین اش بر همگان روشن است. به راندنفریبکار قصد جانت را داشت و ماهیت اهریمنی
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جا او را با مرگ عقوبت کن تا گیتی از بالیی بزرگ برهد. اگر به قلمرو دیوان تبعیدش کنی دیر یا زود بار 

 «تاخت. دیگر با لشکری گران از سربازان شاخدار به خونیراس خواهد

اند که تو را به نابود کردن من عجب، پس این مغان بوده»ی مهیبی سر داد و گفت: آژیدهاک قهقهه 

خواهی چه کنی؟ برادر تنهایت را جلوی چشم مردم راگا دستگیر کنی؟ یا شاید قصد انگیختند؟ حاال میبر می

جام و انگشتر را از من بگیری؟ اما بدون  خواهی به زورشاید هم میداری فرزندانت را بکشی؟ یا اسپیتور را؟ 

دانی که هیچ یک از این کارها را نخواهی دانم و میخوب میجنگیدن با من نخواهی توانست چنین کنی. 

گوید راست است، اما دیگر کارت از کار گذشته است. خوراکی که به مردمان راگا چشاندم کرد. آنچه مغ می

. از ی من خواهند شددیر یا زود تو را طرد خواهند کرد و سرسپردهچندان به مذاقشان خوش آمده که 

ات هم هراسی ندارم. جامی که در دست دارم مرا مانند نیرومندترین اهوراها نامیرا ساخته است. نه دشمنی

 «هراسم.تیری بر پیکرم کارگر است و نه از زخمی می

هایت به اندرون مردمان روانه با خوراک دانم چه نفرینی راای آژیدهاکِ فریبکار، نمی»جم گفت: 

اند و گمان ندارم با جادوی تو به این با آرامش و راستی زیسته هاقرنای. اما اینان کسانی هستند که کرده

راحتی از راه به در شوند. به نامیرایی خویش هم مغرور نباش. شاید تیر و تبرزینِ جنگاوران بر پیکرت کارگر 

 «ات خواهد کرد.نباشد. اما تردید نکن که شمشیر من زخمی

امروز چنان که حکم کردی با پیروانم به سرزمین  این را روز نبرد خواهیم دانست.»آژیدهاک گفت: 

مهری  .ات دهدرویم، اما دیر یا زود باز خواهیم گشت. آن روز هیچ اهورایی نخواهد بود که یاریدیوها می

 «.کرده استتو را ترک  نازیمیاش که به همسانی
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خیزد، اشتباه کنی نیروی من از همنشینی با اهوراها یا تصاحب جام بر میاگر گمان می»جم گفت: 

نیروی ورجاوندِ اهوراها در دلشان نهفته است و نه در اقلیمی که  امدهآموزاناست به مردمان شش قرن کنی. می

 «نزد نژادی برتر.نه بیرونی و 

ات زنی. مگر تو نبودی که با مهر کشتی گرفتی و همسان شدنداری الف بیهوده می»آژیدهاک گفت: 

 «گیری؟جشن مینوروز با او را هر سال هنگام 

فهمی. مهرِ راستینی که من با آن یگانه ای و این چیزها را نمیتو از دروغ و نادانی آکنده»جم گفت: 

تازد. مهر آن آتشی است که مرا وا اش پیش میی زرینکه بر گردونهام، آن پهلوان کمانگیری نیست شده

تفاوت به همه چیز در سرزمین ظلمت جستجو کنم، مهر آن بندی است که زروانِ بی هاسال داشت برادرم را

 «شناساند.را به جم آن شیری بود که جمیک اش در گیتی را رقم زد. مهر را با رودابه پیوند داد و ماندن
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 نبرد دیواراهی زرینسرود هجدهم: 

 

اش های جم و بزرگیامروز نیکیگفتم: و  مای افسرده و غمناک از تارهای ساز خود بیرون کشیدنغمه

کنند. امروز تنها اش تکرار میبود را درباره اند و همان نکوهشی که آژیدهاک ساز کردهرا از یادها برده

 گوینداش چنین میدرباره

 ندیدند مرگ اندران روزگار  سیصد همی رفت کارچنین سال 

 میان بسته دیوان بسان رهی  ز رنج و ز بدشان نبد آگهی

 ز رامش جهان پر ز آوای نوش  به فرمان مردم نهاده دو گوش

 ندیدند جز خوبی از کردگار  چنین تا بر آمد برین روزگار

 نشسته جهاندار با فرهی  سر گشت او را رهیجهان سربه

 به گیتی جز از خویشتن را ندید  به تخت مهی بنگرید یکایک

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس  منی کرد آن شاه یزدان شناس

 چه مایه سخن پیش ایشان براند  گرانمایگان را ز لشگر بخواند
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 که جز خویشتن را ندانم جهان  چنین گفت با سالخورده مهان

 ت شاهی ندیدچو من نامور تخ  هنر در جهان از من آمد پدید

 چنانست گیتی کجا خواستم  جهان را به خوبی من آراستم

 همان کوشش و کامتان از منست  خور و خواب و آرامتان از منست

 که گوید که جز من کسی پادشاست  بزرگی و دیهیم شاهی مراست

 چرا کس نیارست گفتن نه چون  همه موبدان سرفگنده نگون

 وگویبگشت و جهان شد پر از گفت  چو این گفته شد فر یزدان از وی

 شکست اندر آورد و برگشت کار  منی چون بپیوست با کردگار

 

آن کسانی که که در آن روزها سی مغ با جم همدل و همراه بودند و مردمان نیز. آن است اما حقیقت 

آژیدهاک را همراهی کردند کمتر از صد نفر بودند. هفتاد نفرشان شاگردانش بودند ساز در آن روزِ سرنوشت

که در مقام خوالیگر جشن را برپای داشته و خوراکی زهرآگین و طلسم شده را به مردم راگا چشانده بودند. 

ی به سوی گذشته از ورن و اشناویز و اسپیتور، ده دوازده تن دیگر از مردم نیز به ایشان پیوستند و همگ

ای از اسواران راگا گرداگردشان را گرفته بود و ی شمالی به حرکت در آمدند. در حالی که رستههاسرزمین

 .را روشن نکنندای تازه فتنهآتش مراقب بود تا نگریزند و به جایی دیگر نروند و 

نمود که آرامش به پنهان بودند و چنین می هاچشمسال از  ین و چندآژیدهاک و یارانش برای چند

و جاسوسانی را به اطراف  هاپیکنگرانِ اوضاع بودند. جم هم سی مغ دلحال جهان بازگشته است. با این 

اما چیز زیادی از کارهای گسیل کرده بود تا از کارهای برادران نفرین شده و خیانتکارش خبری به دست آورد. 

گشت میها بر سر زبانها و شایعهبود به اعماق قلمرو دیوان سفر کرده او با پیروانش . آژیدهاک دستگیرش نشد
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گفتند در فن رام کردن جانوران مهارتی غریب می. استکه آنجا مشغول گرد آوردن ارتشی بزرگ از دیوان 

شان سپاهی یافته و ده هزار اسب را با نوشاندن آب از جام افسون کرده و زیر فرمان خویش دارد و با یاری

غریب این بود که دیوها که تا پیش از شکست خوردن از جم عظیم از دیوهای سوارکار آماده ساخته است. 

فرودستی خویش دانستند، پس از آن که جم ایشان را به کارِ گِل گماشت و پست میآدمیان را نسلی فروپایه 

بیشترشان آژیدهاک را تناسخی گردن نهاده بودند. و اشناویز و ورن حاال به فرمانبری از آژیدهاک را پذیرفتند و 

و به جای نابود کردن  تر استدستدانستند. تناسخی نیرومندتر که در استفاده از جام چیرهی دیو میاز انگره

 روان و مسخ کردن تنِ مردمان، توانایی مسخ کردن روان ایشان را دارد.

چند سالی نگذشته بود که کم کم خبرهای نگران کننده از گوشه و کنار به دست خبرچینان و 

گشتند در شهرهای خونیراس میکه سازمان داده بود ای را در قالب فرقهکارگزاران رسید. آژیدهاک پیروانش 

فرو این دعوتگران گرِ وسوسهزبان و شیرین از یی رنگین هادروغخواندند. و مردم را به اطاعت از او فرا می

بافتند. هدفشان آن بود که کین و گفتند و حرفی بر میبا هرکس به فراخور حال خودش چیزی می چکید.می

برادرانش را بر حق بنمایند. گاه از قدرت و جبروت دیوان الف دشمنی مردم را بر ضد جم برانگیزند و 

کردند. گاهی اهوراهایی که به دست جم از اوج افتخار فرو افتاده بودند، دلسوزی می برایزدند و گاه می

 پرداختند. اش با جم میی مهر و دشمنیهایی دربارهبافتند و گاه شایعهی ویونگان و زروان دروغ میدرباره

نیز از این سو با راهنمایی سی مغ به بسیج نیروهایش دست یازید و ارتشی نیرومند برساخت. از  جم

کم کم ی کار داشت کاستی پذیرد و مردم راگا دست رفتن جام باعث شده بود توش و توانی که در ابتدا

دانستند که جستند و این همه را به گناهِ آغازین جم مربوط میهایی از پیری و بیماری در خویش باز مینشانه

در حالی که در حقیقت دلیل این زوال خوراکی سرکشی در برابر ایزدان بود و غرور و ادعای خدایی کردن. 

 ز آن خورده بودند.بود که به دست خوالیگران آژیدهاک پخته شده و در روز جشن ا
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باالخره آنچه که خردمندان دیرزمانی انتظارش را داشتند رخ نمود و شامگاهی خبر رسید که آژیدهاک 

با ارتشی گران از مرزهای شمالی گذر کرده و به خونیراس وارد شده است. پیشتر خبرهایی باور نکردنی به 

اشموغان را نیز به خدمت گرفته است و با آموزاندن آن آژیدهاک عالوه بر دیوها، بر اساس راگا رسیده بود که 

تر از آن بودند هایی از این موجودات را پدید آورده است. اشموغها ناتوانسوارکاری و کمانگیری به آنها رسته

ایشان رام کرده بودند و سوارکارانِ اندام را برکه بتوانند بر اسب سوار شوند، و از این رو نوعی سوسمار درشت

 بستند.بر این جانوران زین و لگام میغ اشمو

نمود که بخش بزرگی از دیوها نیز همچنان به نظمی که جم بنیان نهاده پایبند در ابتدای کار چنین می

باشند. به همین خاطر آژیدهاک در عمل ناچار شد شهرهای دیوها را نیز یکی پس از دیگری بگشاید و 

های دیوان در برابرش پراکنده و اندک بود. نماید. با این وجود مقاومتمخالفان را با خونریزی بسیار سرکوب 

پیمانش محسوب چرا که سردارانِ نامداری که روسای قبایل مهم دیوها بودند گرداگردش را گرفته بودند و هم

 شدند. می

شهرهای شمالیِ مرزهای ی هارابورز گذشت و بر هاکوهوقتی لشکِر بزرگ آژیدهاک از رشته 

طعم جنگ و  ششصد و شصت و شش سال آرامش و آشتیخونیراس نمایان شد، آدمیان بار دیگر پس از 

ای از دیوها و اشموغان بودند و با خشم و خشونت مهیبی بر مرگ را چشیدند. سپاهیان آژیدهاک آمیخته

وروبرشن شهرها و روستاهای تند. بردند و از کشتن آدمیان پروایی نداشهای مردم هجوم میروستاها و خانه

شان در ی خونیراس بود یکی یکی فرو افتادند و ساکنانی شمالیِ همسایههاسرزمینو وروجرشن که 

دیوان به پشتگرمی رسید که در این میان خبرهایی میگریختند. خونیراس یی دراز از پناهندگان به دل هاستون

ای مخوف و گفتند دیوها در هر شهر شیوهریزند. میآسا فرو میجادوی آژیدهاک حصارهای شهرها را برق

 .کنندتغذیه میمردگان اشموغان از گوشت کنند و دفاع ابداع مینو برای کشتن مردم بی
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خواند و خویش فرا می ها و اطاعت ازآژیدهاک با رسیدن به هر شهری مردمش را به گشودن دروازه

رساند. از این رو ها به قتل میترین شیوهپذیرفتند بعد از گشودن شهر همه را تا آخرین تن با دردناکاگر نمی

های خویش را بر رویش گشودند و برخی از آدمیان به زور یا میل به پس از چندی شهرهای هراسان دروازه

 لشکریان او پیوستند. 

ی راگا را به حرکت در آورد و برای با سرعت و شتاب سپاه برگزیدهپس از دریافت این خبرها جم 

پیوستند و از مقابله با برادرانش به سوی مرزهای شمالی تاخت. در شهرهای سر راهش مردم به او می

. او موج بود در ابتدای کار در موضع تهاجمیجم کردند. ی وحشتناک تعریف میهاداستانی دیوان هاجنایت

آژیدهاک  رکن کردنِ خطبرای ریشه ی آژیدهاک را پس زد و در سرزمین دیوان پیشروی کرد ونخست حمله

ین بر پس از چند پیروزیِ آغازکشتار کرد. اما رحمانه ساکنانش را بیبسیاری از شهرهای ایشان را گشود و 

د. آژیدهاک که شنشینی عقببه ی آژیدهاک ناگزیر دیوها، به تدریج زیر فشار نیروی عظیم و خرد کننده

فشرد، از چنان نیرویی برخوردار بود انگشتر زمرد ویونگان را در انگشت داشت و جام مهر را در مشت می

یاری مار بزرگی که زیر زمین پا به ساخت و خاک را به که آب و باد و آتش را به اختیار خویش دگرگون می

ی افسانه بعد از نخستین شکستی که به لشکریان جم وارد آمد،افکند. تاخت، به لرزه میپایش پیش می

ناپذیری سپاهیانش از میان رفت و دیوها و مردمان بیشتری از سر کین یا هراس به لشکر آژیدهاک آسیب

 پیوستند.

، تا آن که به دیوارهای زرینی ادامه یافتسپاهیان آژیدهاک از خاور و باختر دو شاخه از پیشروی  

اشناویز به فرماندهی آژیدهاک مردمان زیر فرمان کشیده بود. خونیراس که جم با یاری دیوان گرداگرد  ندرسید

هجوم بردند، اما استحکاماتی که آنجا ساخته شده بود چندان استوار بود که  باختری به دیوارو ورن و اسپیتور 

شان را گرفت. به این ترتیب انبوهی از آدمیان و اشموغان که نقش مار را بر برای دیرزمانی جلوی پیشروی
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 صف آراستند که به قدر قد صد یدر برابر دیوار عظیم غربدر مرزهای جامه و کاله خویش دوخته بودند 

 مرد بلندا داشت و هیچ تیر و آتشی بر آن کارگر نبود. 

خاور سمت از سوی دیگر ارتشی بزرگ از دیوان با رهبری خیشما و اکومن و ناگهیس و جهی از 

ی باختری پیشروی کرد و همزمان خود را با مانع مشابهی رویارو یافتند. جم نیز برای نبرد با برادر به جبهه

وقتی برادران در دو سوی دیوار عظیم مستقر را به مرزهای شرقی گسیل کرد.  اسپندیارشتافت و رستم و 

آژیدهاک فریبکار از فراز اسب سیاه تناورش سرودی به زبان دیوان بر مارِ بزرگ فرو شدند و صف آراستند، 

دوباره یافته بود، جانی و نیروی جام آموز انگره بود و با جادوی آژیدهاک خواند. ماری که زمانی جانور دست

و فربه سپردگان را نوشیده بود و تناور مغز سر مردگان خورده و خون جاناز زمین در اعماق  هاسال طی این

اش گداخته نبر زده و فلسهایچی زمین پیکری بدل شده بود که گرداگرد هستهبه هیوالی غول . او حاالشده بود

ی ی زمین را با آروارهفشرد. مار بزرگ با شنیدن طنین سرود آژیدهاک به جنبش درآمد و هستهرا به خاک می

نخست ترک خورد و بعد در برابر از تالطمش باختری ای برانگیخت که دیوار زرین مهیب خود گزید و زلزله

ارتش بزرگ آژیدهاک از بود که پس از آن  فرو ریخت.زده و هراسان سپاهیان جم، تکه تکه چشمان شگفت

سربازانش بوهی از انلشکر هراسان و سردرگم جم را درهم شکست و راه یافت و باختر به درون خونیراس 

 . را به قتل رساند

ی هادل ری شکافی دیگر رخ نمود و هرچند دیوار بزرگ بر جای ماند،اوی خاز آن سو در جبهه

برای دیرزمانی راه پیشروی پهلوانان بود که خدشه پذیرفت و ترک برداشت. رستم و برادرش اسپندیار که 

شان ساخت از هم گسستند. ماجرا چنین رخ نمود که ای افسردهپس از آن که فاجعه. ه بودنددیوان را سد کرد

با قصدِ آنان  .به اردوی ایشان فرستادسپاهیان جم لباس  بااکومنِ دیو دو آدمکش را از میان آدمیان برگزید و 

اما به جای پسران، مادرشان را وارد شدند، فرماندهی ی به خیمهاسپندیار شبانه  واز پای در آوردنِ رستم 
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ی کاری وارد آورد، اما هازخمرا با گردآفرید روبرو دیدند. گردآفرید با هردو جنگید و به هردو  یافتند و خود

گشتند، بامداد فردا، دو برادر که از شبیخونی به سپاه دیوان باز می .شان از پای در آمدخنجر زهرآگینبه ضرب 

ی هادرفششان را بر اورنگی نهاده و اطرافش پریدهبا لشکریانی عزادار روبرو شدند که پیکر سردِ مادر رنگ

رخ  اسپندیارپشتیِ ناگسستنی رستم و هم نخستین شکافی بود که درگردآفرید مرگ سیاه عزا برافراشته بودند. 

دانست و بار این . هریک از دو برادر از سویی خویشتن را از سویی دیگری را در مرگ مادر مقصر مینمود

فرزندان آژیدهاک که هریک از هم منتهی شد. شان در نهایت به اختالف و جداییرنج چندان سنگین بود که 

ی هاراهآرزومندِ مرگ پدرشان بودند، هوادارانشان را از هم جدا ساختند و  به سرِ خود به خونخواهی مادرشان

رستم با بخشی از سپاهیان در نزدیکی دیوار بزرگ باقی ماند و اسپندیار با بخشی متفاوت را در پیش گرفتند. 

. با دو ی ارتش جم بپیونددو به بازمانده دیگر به راگا بازگشت تا به جمیک در دفاع از پایتخت یاری رساند

جنگید، سستی و پراکندگی در نیروهای جم راه یافت. جم که با ی خاوری میشاخه شدنِ ارتشی که در جبهه

نشست، به زودی نیروهایش را با سپاهیان زیر ی باختری به سوی راگا عقب میجبههی سپاهیانش از بازمانده

 اش اردو زد. شده انتظار برادر مسخآنجا به  وبه سوی دیوار خاوری حرکت کرد  فرمان اسپندیار در آمیخت و

که خبر رسید رستم ناپدید شده همزمان با در پیوستن ارتش جم با نگهبانان دیوار بزرگ بود  تقریباً 

بردند، دیده و از او فرمان می کردندمدافعانی که پای دیوار خاوری در برابر سپاهیان دیوان مقاومت میاست. 

ها ی سپاهیان عمویش بر اسب کهری که رخش نام داشت سوار شده و به بیراههبودند که با پدیدار شدنِ طلیعه

تاخته است. وقتی جم به پای دیوار بزرگ رسید و فرماندهی را بر عهده گرفت، از غیاب رستم نگران شد. اما 

فاش ساخت که یکی از خبرچینان و ش داشت. برایاردوی او حضور  که مشاور رستم بود و درمغ طاووس

ی شمالی هابخشی خویش را در جایی در تکاوران به رازی دست یافته و فهمیده بود که آژیدهاک خزانه

کرده بود که آژیدهاک جام  تأییدمغ با وای رایزنی کرده بود و او نیز جنگل مازن پنهان کرده است. طاووس
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صبر کرده بود تا عمویش سر برسد کند. رستم بعد از پی بردن به این نکته جم را در این خزانه نگهداری می

به تنهایی از اردوی خویش بیرون زده و بدون این که مقصد بعد  پراکندگی سربازانش جلوگیری کند.و از 

 .خود را به کسی بگوید راه شمال را در پیش گرفته بود

یی به اطراف فرستاد و نیروهای وفادار هاپیکجم در پناه دیوار بزرگ اردوگاه خویش را بر پا کرد و  

و شهرهای خونیراس یکی پس از دیگری سقوط  ه بودتنگ شداو عرصه بر خویش را به آنجا فرا خواند. 

برای درخواست کمک به سرزمین اهوراها فرستاد. هم یی را هاپیکبر غرور خویش غلبه کرد و  . پسکردندمی

اما جز تعدادی انگشت شمار از اهوراهای جوان و جنگاور به او پاسخ مساعد ندادند. هوم و ناهید و اهوراهای 

ادعای ی دیگر رخ نهان کردند و سفیرانش را به حضور نپذیرفتند و مهر با صراحت گفت که پس از بلندپایه

ان دخالت نخواهد کرد. ارشتادِ دانا وقتی طرف شیهاجنگدر میرا ساختن مردمان دیگر خدایی کردنِ جم و نا

شان پایگیمشورت قرار گرفت خبر داد که اهوراهای واالمقام از آنچه که جم برای نامیرا ساختن آدمیان و هم

ارشتاد پسرِ نیرومندش همه شان از جنگ به این خاطر است. با این گیریو کنارهاند رنجیدهبا اهوراها کرده، 

به نسلی ه نریوسنگ را به یاری جم فرستاد و او با دوستان جنگاوری مثل بهمن و بهرام و اسپند همراه بود ک

 تر بود. شان با سی مغ صمیمانهنو از اهوراهای جوانتر تعلق داشتند و دوستی

ی مهیب خویش از آدمیان هاسالحهای درخشان و پیوستن گروهی کوچک از اهوراها که با گردونه 

شان را در رویارویی با دشمن استوارتر ساخت. جم ی دلگرمی سپاهیان جم شد و ارادهمتمایز بودند، مایه

هایی گسترد و شروع کرد به ساختن استحکامات و تلهدیوار زرین سپاهیان خویش را در دشت پهناور مقابل 

تا مسیر پیشروی پیروان آژیدهاک را سد کند. در اردویش دو سه تن از دیوها هم حضور داشتند که بر سر 

ی آژیدهاک بر گیتی را حتا برای دیوان نیز زیانمند عهد و پیمان خویش با جم باقی مانده بودند و سیطره

گرفتند. شتافتند و در اردوی جم جای میسو میآن خونیراس نیز فوج فوج سپاهیان به دیدند. از شهرهای می
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ها و شهرها سربازان خویش را به سوی داد برخی از قبیلههرچند گزارشهایی در دست بود که نشان می

اسپیتور مهمترین نیرویی بود که ایشان را  .انداعالم کردهشان را به او اند و سرسپردگیآژیدهاک فرستاده

گفتند بخش بزرگی از مردم راگا نیز در نهان هوادار حتا می داشت.فریفت و به خیانت به جم وا میمی

گفتند این به خاطر نفرینی است که از خوردن خوراکِ خوالیگرانِ اهریمنی اند و مغان میآژیدهاک شده

 دامنگیرشان شده است.

توانست راه خود را ادامه دهد آژیدهاک پس از فرو ریختن دیوار غربی و پس زدن مقاومت جم می 

ی خونیراس گذر کند. اما در این حالت از همراهی نیمی از سپاهیانش که پشت دیوار بزرگ زمینگیر و از میانه

به و در آنسوی دیوار خاوری را دور زد  ماند. پس راه رفته را بازگشت و دریای کاسیشده بودند، محروم می

ی خاوری و باختریِ سپاهیان در آغازگاه زمستان بود که دو شاخهموضع گرفت. دیوان پیوست و برابر دیوار 

هنوز سرزنده  خونیراس خاک . اماشدزمستان کم کم آغاز میآژیدهاک در باالی دیوار زرین به هم پیوستند. 

مالیم، چرا که تعادلی که جم به گیتی هدیه کرده بود هنوز در هم و زمستان هنوز لطیف و بود و سرسبز 

دادند و ردپایی از پلیدیِ نشکسته بود. اما بودند مغانی که با نگرانی سوز و سردی را در بادها تشخیص می

  جستند.ی آژیدهاک باز میملکوس را در جبهه

ی خونیراس باقی ماند و منتظر مانده بر حاشیهتنها مرزِ استوار باقی جم به همراه بقایای سپاهیانش در 

با گشوده شدن مرزهای دید که ا غم و اندوه میماند تا جنگ بزرگش با برادر سرنوشت گیتی را رقم بزند. او ب

چگونه شهرهای سرافراز و زیبایی که دیوها به فرمانش غربی و سرازیر شدن اشموغان به درون قلمروش 

شود و سرزمینی آباد و سرسبز که به دست او گسترش یافته بود، با پیچ و خمِ ساخته بودند با خاک یکسان می

 یابد. شود و به بیابانی برهوت دگردیسی میمار بزرگ در دل زمین زیر و رو می
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دریافتند که دیوار بزرگ برخاست و جم و یارانش  آنگاه روزی صدای طبلهای جنگی از آنسوی

ناپذیر جم نیروی ویرانگر و مقاومت. گیرنددر آنسوی دیوار بزرگ آرایش جنگی به خود میلشکریان دشمن 

حدس های مار دوام نخواهد آورد. دانست که این دیوار نیز در برابر لرزهمار بزرگ را به چشم دیده بود و می

آژیدهاک در انتظار رسیدن مار بزرگ به جایگاهی مناسب است و برای این است که جنگ را مغان آن بود که 

آشکار شد که مار به جایگاهی خطرساز رسیده  ،کند. اما وقتی صدای فریاد و هیاهوی دیوها برخاستآغاز نمی

 و فردای آن روز جنگی بزرگ میان دو لشکر در خواهد گرفت.

آوردند، ها را به عمل میدویدند و آخرین سرکشین گیر و دار که سربازان به اطراف مییدر همدرست 

پیکر در افق نمایان شد و چون به حصار اردوگاه جم رسید، انبوهی از جنگاوران برای استقبالش اسبی غول

اش از میان ن ناگهانیآمد. ناپدید شدبیرون شتافتند. این رستم بود که گردآلوده و خسته از سفری دراز باز می

ای در میان کشتگانِ پرشمار شان پس از آن باعث شده بود بیشتر مردم او را کشتهخبریمرزبانان خاوری و بی

مرگبار او  مأموریتدیوها به شمار آورند. جم و یارانش نیز از بیم این که مبادا خطری متوجهش شود، خبرِ 

 امید چندانی به باز آمدن او نداشتند. شان، و برخیرا منتشر نکرده بودند

ای بر لبان جم ی اردوگاه نمایان شد، برای نخستین بار بعد از مدتها خندهآن روز که رستم در آستانه 

ی سپاهیان پیش رفت، در حالی که زرهش اش از شادمانی درخشان شد. رستم در میان هلهلهشکفت و چهره

زهایی پیاپی بر ریش و از خون سیاه دیوان رنگ خورده بود و گرد و خاکِ برخاسته از اسب تاختن در رو

 هاسال اندامش که رخش نام داشت ونشسته بود. اسب رشید و درشتپوست ببری که بر تن داشت، گیسو و 

رستم نشسته بر زین دستش را  .رفتپیش میو خرامان پیش به دست جم رام شده بود، گردنکش و سرافراز 

 داد. باال برده بود و جامی درخشان را که در مشت داشت به همه نشان می
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جم و رستم وقتی به هم رسیدند در آغوش هم فرو رفتند. رستم جام را به دست جم داد و دست  

از یافته است. راست او را فشرد. جم شادمانه جام را نگریست و دریافت که یکی از دو رکنِ قدرتش را ب

اهوراهایی هم که برای خوشامدگویی به رستم گرد آمده بودند از دیدن جام خوشحال شدند و پهلوان دلیر را 

گفت که و رستم که از اسب پیاده شده بود افسار آن را به دست جم داد  اش ستودند.بابت کار باورنکردنی

ی این اسب ی مشترکی که دربارهمرکبی را که به امانت از او گرفته بود پس آورده است، و خنده بابت خاطره

 داشتند، هردو را در خود غرقه ساخت. 

به این شکل تا شبانگاه، در همان گیر و داری که صدای کوفتن طبل سپاهیان آژیدهاک کم کم از 

دوگاه جم بزمی بر پا بود و پهلوانان به شادی و خوشحالی گرد هم رسید، در اربه گوش می هادوردست

ی کوچکی از سواران توجه گفتند. در این هیاهو کسی به بازگشت دسته هاداستاننشستند و از دالوری رستم 

شان ماهان کمانگیر بود. او خودش هم برای اعالم حضورش نمودند و سردستهنکرد که دژم و گرفته می

 ی شکست خورده بود.مأموریتاصراری نداشت. چرا که در 

 

آن شب در اردوی جم شورای جنگی برقرار شد و سرداران و فرماندهان و پهلوانان نامدار گرد هم 

هایی از راگا و همه گرداگرد میزی بزرگ جمع شدند که نقشهی نبردی زودهنگام را بچینند. آمدند تا نقشه

درخشید و ی تابان میی آن جام جم همچون آفتابی پیرامونش بر آن گسترده شده بود. در میانههاسرزمین

 ساخت. خیمه را روشن می

ی هااقلیمدر میانشان عالوه بر رستم و جم و سی مغ و اهوراهای بلندپایه، یکی دو دیو و رهبران مردم 

ای نشسته بود. خبری که برای جم برده بود، نیز حضور داشتند. ماهان کمانگیر هم با اخمی در گوشه گانهشش

 نمود.ی رستم غریب میاندیشناک بنماید و این بعد از بازگشت پیروزمندانهباعث شده بود او نیز 
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ای تمیز در بر داشت، جم سخن را آغاز کرد و با اشاره به رستم که حاال سر و تن شسته و جامه

از دوستان و یاران من، بگذارید رایزنی امروز را با سپاس از رستمِ زورمند آغاز کنیم، که جام را برایم ب»گفت: 

 «ی آژیدهاک را به من باز بخشید.هاآسیبآورد و به این ترتیب بختِ ترمیمِ 

پیکر بود و شنلی بلند و سرخ بر دوش افکنده بود، گفت: یکی از اهوراها که جوانی بلند قامت و کوه

آن  ی گیتی را بهبود ببخشی، باید نخست بیماری را از دلهازخمای جمِ سپیدبازو، پیش از آن که بخواهی »

 «کن کنی. بگذار نخست به نابودی آژیدهاک بپردازیم و بعد بابت بازگشت جام جشن بگیریم.ریشه

 «آری ای بهرام جنگاور، باید چنین کرد. اما بگذار نخست سخن رستمِ دلیر را بشنویم.»جم گفت: 

سخن چندانی ندارم، جز این خبر که آژیدهاک »رستم که کنار اسپندیار نشسته بود، برخاست و گفت: 

ی دوردست پنهان کرده و تدبیری اندیشیده تا اگر شکست هاسرزمینرا در اش زیرکانه نیروهایش را و خزانه

وغها هزاران هزار به اردوی خورد باز بتواند بعد از مدتی نیروهایی زیر فرمان خود گرد آورد. به خصوص اشم

اند. او نگهبانی از جام را نیز به ایشان سپرده بود و این خطای بزرگش اش شدهی تقویتپیوندند و مایهاو می

جنگیدند انضباط و هماهنگی نداشتند و به سادگی بود، چون جمعیت انبوهشان که زیر فرمان چند دیو می

ی آژیدهاک هستید، او را به چنگ کنی فتنهآن که اگر خواهانِ ریشه هراسیدند و پا به فرار گذاشتند. خالصه

ی من گیرد و بدنامیِ پدرِ درگذشتهبیاورید و بکشید. تنها با از بین رفتن این اهریمن است که آشوب پایان می

 «یابد.نیز فرجامی می

کنید، اما کشتنِ آژیدهاک به این آسانی که گمان می»ماهان کمانگیر که هنوز گوشه گرفته بود گفت: 

کنم، تا آن که دیشب ی پنهانی روزهاست که اردوی آژیدهاک را دنبال میمأموریتنیست. من برای انجام 

گیر کنم. زمانی با او رویارو شدم ی او شبیخون بزنم و او را در آنجا غافلتوانستم با چند تن از یارانم به خیمه

که جز دو مارِ پلیدش جانداری نزدش نبود و زرهی هم در بر نداشت. با این وجود تیرهایی که بر او افکندم 
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دو تن از تکاورانم از جان گذشته با او در آویختند و رساند. لغزید و هیچ گزندی به او نمیبر پیکرش می

کوچکترین زخمی برخاست فایده بود. او بیش فرود آوردند. اما اینها همه بیجر و شمشیرها بود که بر بدنخن

گوید خویشتن را در برابر سالح همگان این که میمان را به تنهایی از میان برد. و بر ما غلبه کرد و بسیاری

 «و نیرومندتر است.بینیم نیز پایدارتر اش از آنچه نزد اهوراها میناپذیر کرده واقعیت دارد و نامیراییآسیب

ات را کمانگیر دلیر، به تازگی خبرِ بازگشتای »مو بود، گفت: یکی از اهوراها که زنی زیبارو و سرخ

ترین طلسم دیوان ای. اما ناامید نباش که این مهیبدانم که بیشتر یارانت را دیشب از دست دادهشنیدم و می

کند و این را هیچکس بهتر مرگ را بر خویش حس میی است. هرکس تا وقتی که زنده است، سنگینی سایه

 «د.ند گواهی کننتواناز اهوراهای جاویدان نمی

ی عزلت خویش را در ای اسپندِ خردمند، شادمانم که گوشه»بانو را خطاب قرار داد و گفت:  ،جم

به های تو اگر یاریکه  ندانداین نکته را ی فرنبغ رها کردی و به اردوی ما پیوستی. اسپندیار شاید آتشکده

. تردیدی ندارم که اندنهادهشد و از این روست که نامش را چنین زایش او به سالمت ممکن نمی ،نبودبرادرم 

 «خواهیم یافت. آژیدهاک راهی برای از پا در آوردنباالخره 

گفت: ی عصر زرین جانشین شهباز مغِ قدیمی شده بود، که مردی میانسال بود و در میانهشهباز مغ 

ای جم ویونگان، اگر سالح کسی بر او کارگر باشد، آن کس تو هستی. تو بودی که او را از بطن انگره بیرون »

یی درست هانتخاباکشیدی و تو او را در استودان نهادی. جانش از این رو به این شکل دگرگون شده که تو 

سپردی و در همان ابتدای کار سر از تنِ جسدش اگر به اندرز ما گوش میبگذریم که یا نادرست را برگرفتی. 

 «کشید.کردی، کار به اینجاها نمیجدا می

یم ریخته و تاب و توانم را کاسته است. اما هادوشیم بر هاانتخاببار آری، سنگینیِ »جم گفت: 

در این پذیرد. شان را و پیامد خطا کردن را نیز میزند، امکانِ نادرست بودنهرآنکس که دست به انتخاب می
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ام که برای جبران این خطا همین امشب با تنبور الجوردین به بالین آژیدهاک پلید بروم و او را از میان اندیشه

 «بردارم.

ای جمِ بزرگ، چنین نکن که خود را به کشتن خواهی داد و تنبور الجورد را نیز به »ماهان گفت: 

ات کارگر نیست. نخواهی دست دشمن خواهی سپرد. من با چشم خود دیدم که تیر و تیغ بر تن برادرِ دیوزده

 «توانست او را از میان برداری و تنها کارش را آسان خواهی ساخت.

اگر به راستی »لب به سخن گشود و گفت:  شدیده میبهمن نامداشت و مو و ریشی انبوه که اهورایی 

پیش از آن که برای شرکت در این میدان  آژیدهاک چنین نیرومند شده باشد، نبردی مرگبار را پیشارو داریم.

نیست و بخت اندکی برای چندان استوار در برابر دیوان  مانموقعیت شنیده بودم کهاز ارشتادِ خردمند بشتابیم 

 «پیروزی داریم. شاید فرزندِ ارشتادِ دانا بتواند در این زمینه بیشتر برایمان سخن بگوید.

فرستاد زنهارم آری، مادرم وقتی مرا به نزد شما می»اهورایی که شباهتی چشمگیر به مهر داشت، گفت: 

که در این هنگامه جان خواهم باخت. اما من داد که به آوردگاهی مهیب گام خواهم نهاد و حتا پیشگویی کرد 

دانم با چیرگی آژیدهاک بر گیتی، سرزمین اهورایان نیز به زودی جنگیدن در این جبهه را برگزیدم. زیرا می

 «سقوط خواهد کرد.

ای نریوسنگِ هزارچهره، از این که در میان ما هستی شادمانم. خردی که مادرت داشت »جم گفت: 

 «مان خواهد بود.جاری است و این برگ برندهشک در تو نیز بی

آری من نیز از آفرین و نفرینِ خردمندی برخوردارم. »جوان که نریوسنگ خوانده شده بود، گفت: 

شود. در مقابل من که مادرم به خاطر خردی که دارد تنها اهورایی است که در گذر زمان پیر و سالخورده می

 «هایی گوناگون به خود بگیرم و این شاید روز جنگ به کارمان بیاید.چهره توانمای از آن خرد هستم، میجلوه
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ی نیروسنگ دگرگون شد و همه با شگفتی به او نگریستند آنگاه در چشم بر هم زدنی چهره و جامه

ای را به خود ی انسانیتوانم هر جلوهمن می»که درست به آژیدهاک شباهت داشت. نریوسنگ خندان گفت: 

شوند، معمایی حل ناشدنی بگیرم. از این رو گمان کنم وقتی روز نبرد سپاهیان آژیدهاک با دو فرمانده رویارو 

 «را رویاروی خویش بیابند.

سیمرغ مغ سخن گفتن آغاز نریوسنگ آفرین خواندند. آنگاه نیرنگ همه لب به خنده گشودند و به 

تان شادمانم و دلگرم. اما باز باید به این ای پهلوانانِ بزرگ و ای اهوراهای جسور. از امید و تیزهوشی»کرد: 

ای روشن و تدبیری شاید آژیدهاک در این جنگ پیروز شود. در این حال باید برنامهاحتمال اندیشید که 

 «سنجیده داشته باشیم و بر مبنای آن پیش برویم.

اگر سپاه بزرگ ما شکست بخورد، پناه بردن به راگا و »جمیک که کنار شوهرش ایستاده بود گفت: 

پذیرفتن محاصره کاری عبث خواهد بود. هواداران و متحدان ما همه در این میدان حضور دارند و اگر شکست 

مرگ دست به گریبان ، پناه جستن ما در راگا تنها مردم این شهر را با محاصره و قحطی و مان شودنصیب

به همراه شوهرم از تاج و تخت دست بشویم و به خوردیم ام که اگر شکست خواهد ساخت. من آماده

سرگردانی و زندگی پنهانی بسنده کنم تا مردمان را از جنگ و خونریزیِ بیهوده برهانم. آژیدهاک و اسپیتور 

یوان ویرانی کمتری به بار خواهند آورد. شاید در آخرِ کار آدمیانی هستند که هرچه هم ستمگر باشند، از د

 «شان را بخشکانیم.روزگاری برسد که بتوانیم بازگردیم و بار دیگر ریشه

همچنان این امکان در دسترس ماست که اگر شکست خوردیم با هنرنمایی »گفت: ماهان کمانگیر 

 «مان در ورجمکرد را تکرار کنیم.اقامتجم و به کار انداختن کلید الجورد به دنیایی دیگر پناه ببریم و 

 «کنم چنین بختی از دسترس ما خارج باشد.افسوس که گمان می»سیمرغ مغ گفت: 



356 

 

گویی؟ ما یک بار با همین ترفند بر چرا چنین می»همه با چشمانی منتظر به او نگریستند. جم گفت: 

 «ایم.دیوهایی مهیب و نیرومندتر از آژیدهاک چیره شده

در آن روز نه کسی از ماهیت کلید الجوردین خبر داشت و نه دشمنانی زیرک و »گفت:  مغسیمرغ

هوشمند را رویاروی خویش داشتی. امروز حریف تو آژیدهاک است. یعنی کسی که درست همچون تو 

اندیشد و همسانِ تو نواختن تنبور و خواندن سرودهای مغانه را در کودکی آموخته است. تردیدی نداشته می

اشید که او از هم اکنون در پی دستیابی به تنبور الجوردین است و اگر در این کار کامیاب شود پلیدی و ب

 «اش هزاران دنیای دوردست را خواهد آلود.ستمگری

توانیم روی گریختن به دنیایی گذشته از این، ما اگر خواهانِ پیروزی در نبرد باشیم نمی»رستم گفت: 

و شهسواران اگر گمان کنند که بعد از شکست با گذرگاهی امن به سرزمینی دلپذیر  بیندیشیم. سربازاندیگر 

نشینی خواهند کرد، با دل و جان نخواهند جنگید. اگر چنین امکانی را مطرح کنیم، در واقع پیروزی را عقب

 «ایم.با دست خودمان به آژیدهاک اهدا کرده

اما به هر صورت اگر شکست بخوریم هم ممکن است آژیدهاک به این کلید جادویی »اسپندیار گفت: 

 «یی ناشناخته لشکر بکشد.هاسرزمیندست یابد و به 

های منتهی به عالم امکان فرو بسته باشند و کلیدی در کار تنها راه آن است که دروازه»رستم گفت: 

 «نباشد.

تنبور الجوردین را بدون این که مورد استفاده قرار گیرد، جایی پنهان یعنی چه؟ یعنی »بهمن گفت: 

 «..کنیم؟ همواره این امکان هست که کسی آن را بیابد.

گوید. رستم راست میمگر آن که نهانگاهش در دنیای ما قرار نداشته باشد. ...»گفت: اندیشناک جم 

وردگاه حضور یابیم. به همان اندازه که ایمان به تردید در آتنها راهِ درست جنگیدن آن است که یکدل و بی
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سازد، محرومیت از قاطعیت ی درست را ناممکن میهاانتخابکند و قطعیتی گنگ و خودساخته کورمان می

برد. باید کار را یکسره کرد. یعنی با یک بندد و تیزی و برندگی کردارهایمان را از بین مینیز دستمان را می

 «الجوردین را از خطر رهاند و هم دودلی را در جنگاوران از میان برد.حرکت هم تنبور 

آور و خطرخیز تواند در دستان آژیدهاک مرگتنها کلید الجوردین نیست که می»طاووس مغ گفت: 

های بسیار خواهد زاد. ببینید در همین مدت کوتاه باشد. اگر خودِ جام جم را نیز دوباره به دست آورد، تباهی

 «آورده است. اقلیم هفتتفاده از آن و خلق مار بزرگ چه بالیی بر سر با اس

تنها یک راه هست. باید با یک حرکت تنبور الجورد و جام جم را از دستان او »سیرغ مغ گفت: 

 «خارج کرد. باید کسی این دو را به دنیایی دیگر ببرد.

ای پناه بردن به دنیاهای دیگر نخواهیم اما در این حال دیگر ما خودمان هیچ راهی بر»اسپندیار گفت: 

 «داشت.

چنین است. این تنها راهی است که یکسره و با تمام دل و جان با سپاهیان  دقیقاً آری، »جم گفت: 

تاریکی در خواهیم آویخت. بگذارید اگر قرار است شکست نصیبمان شود، پیامدهایش را تا آخر تاب بیاوریم. 

 «نه این که بزدالنه بگریزیم و مردمان را با کین و خشم دیوان تنها بگذاریم.

تواند این ای سیمرغ مغِ دانا، تنها کسی که می»گفت:  گاور و زرهپوش بود،که اهورایی جن شهریور

دست بعد از جمِ سپیدبازو که در فن به کار گیری این کلید چیرهرا بر عهده بگیرد، خودت هستی.  مأموریت

شاخ و برگ دانی. جام را بردار و به دنیای ورجمکرد برو و این است، تنها تو هستی که راهِ نواختن آن را می

 «انبوهی از امکانهای دست و پا گیر که ما را گرفتار ساخته را هرس کن.
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خواهد از جنگ با آژیدهاک آری یاران، راهی جز این باقی نمانده است. اگر کسی می»جم گفت: 

 تواند به سیمرغ مغ بپیوندد و به دنیای ورجمکرد بازگردد. اما بگذارید گوشزد کنم کهشانه خالی کند، می

 «کشیم و به هر بازوی شمشیرزن و هر انگشت کمانگیری نیازمندیم.نبردی سخت و دشوار را انتظار می

دانم که این گفتار مرا خوار خواهی شمرد. اما بیا و این آخرین می»آنگاه رو به جمیک کرد و گفت: 

جوید و شاد تو را میپریی مرا بپذیر و با سیمرغ مغ به ورجمکرد بازگرد. اسپیتور به خونخواهی خواسته

 «ات درنگ نخواهند کرد...آژیدهاک و فرزندانمان اگر بر تو دست یابند در کشتن

شمار دنیای گوناگون در عالم امکان وجود هرگز تو را ترک نخواهم کرد، که اگر بی»جمیک گفت: 

ی ستون فقراتی باشد که الشه مانشان من و تو در کنار هم هستیم و چه بسا این مهر میانداشته باشد، در همه

ی این جهان تباه را سر پا نگه داشته است. بگذار هزار گوسان در هزار جهان موازی داستان دلدادگی پوسیده

من و تو را بدانند و بگویند که در هزار دنیا هزار چیز دیگرگون شد، مگر مهری که میان جم و جمیک استوار 

 «بود.
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را تعریف کردم، اشک در چشمانم حلقه زده بود. با چشمانی نم گرفته وقتی این بخش از داستان 

ی تار حاضران را نگریستم و دیدم برخی از ایشان نیز دیدگانی گریان دارند. چه بسا که چیزهایی شنیده منظره

 گفتم:  شک به دقت من از سرنوشت جمیک آگاهی نداشتند.بودند، هرچند بی

این جمالت به پایان رسید. ساعتی بعد بر کوس و کرنا کوفتند و سیمرغ گفتار سرداران و پهلوانان با 

در میدان اردوگاه ایستاد و صبر کرد شتری زرد مغ در حالی که جام جم را در بر کمربند آویخته بود، سوار بر 

شان با همه سخن تا سربازان و سرداران گرداگردش جمع شوند. بعد جم زبان به سخن گشود و از تصمیم

گفت. فاش کرد که جام و کلید را برای مصون ماندن از دست آژیدهاک به دنیای ورجمکرد خواهند فرستاد، 

کرد که نبردی سخت  تأکیدر خواستند وی را همراهی کنند. اما باز و به سربازان و همراهانش اجازه داد تا اگ

در پیش دارند و به یاری همگان نیازمند است. به این ترتیب وقتی سیمرغ مغ انگشتان را بر تارهای تنبور آشنا 

ی کرد و مه برخاست، هیچکس پا پیش ننهاد و به او نپیوست. سیمرغ مغ در دم آخر نگاهی طوالنی به چهره

که برای دقایقی در میان  گذر کرد ایی سنگیی فرسودهم انداخت و سری تکان داد و به تنهایی از دروازهج

  .مه نمایان شده بود

 

همان طور که جم انتظار داشت، ارتعاشهایی آغاز شد. هایی در زمین با لرزهبامداد فردا، جنگ بزرگ 

ای فراگیر بدل شد. این بار لرزهزد به تدریج بیشتر و بیشتر شد تا آن که به زمینکه از دل زمین بیرون می

سپاهیان جم آمادگی این حادثه را داشتند و مثل بار پیش غافلگیر نشدند. از دیوارها فاصله گرفته بودند و 

ند تا پس از فرو ریختن دیوار نخستین گذرندگان از آن را آماج تیرهای جانسوز خویش کمانگیران آماده بود

 قرار دهند. 
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مار بزرگ گویا پس از ویران کردن دیوار باختری توش و توان خود را از دست داده بود. چون با 

اشت. اما ی زمین تردیدی دی گداختهجنبید و گویی در گزیدنِ هستهسختی و دشواری در زیر زمین می

زمین گرفتار  هایدر جنبشسخت مقاومتی پس از رفت و دیوار زرین خاوری گباالخره انتظار جنگاوران پایان 

 آمد و فرو ریخت.

آرایانِ هوادار دو برادر حضور داشتند و پهلوانی نبود ی رزمآنگاه جنگ بزرگ آغاز شد. این بار همه

که در آن بود نخستین نبردی هایی پراکنده از سپاهیان را رهبری کند. این ای دوردست شاخهکه در جبهه

شدند. ی جنگاوران از هر چهار نژاد با هم رویارو میو همه شرکت داشتندهایی از اهوراها و اشموغان نیز رسته

انگیز با هم داشتند. اگر رخش و پشوپان در یک سو و مارهای زهرآگین فرماندهان دو جبهه شباهتی شگفت

هیچ تفاوتی با هم در چهره و رخسار شد، های سیاه و سپیدشان عوض میدر سوی دیگر نبودند و جامه

شدند و حاال که جم داوطلبانه کلید الجوردین و ماری از خویشاوندانشان همراهی مینداشتند. هریک با ش

جام را از دست فرو هشته بود، آژیدهاک که سرافرازانه انگشتر زمرد ویونگان را در دست داشت، بر او چیره 

 نمود.می

 

اش داستان نبرد بزرگ چندان پرماجرا و شگفت است که سزاوار است خنیاگرانی جداگانه درباره

های اهوراها با اش را بازگویند. این که چگونه رستهی دلکشهاداستانهایی دیگر سرود بخوانند و گوسان

ار زن کمانگیری که های درخشان خویش در دل انبوهِ دیوهای سوارکار پیشروی کردند، و این که هزگردونه

 ترافکندند، به زبانی شیواجنگیدند چگونه صفهای درهم و برهم اشموغان را بر خاک میزیر فرمان جمیک می

 تر نیاز دارد تا به درستی روایت شود.و زمانی فراخ
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وسنگ در همان یهایی که در این نبرد رخ داد از هر آنچه پیشتر دیده بودند چشمگیرتر بود. نرشگفتی

همسان با آژیدهاک در میان اشموغان پدیدار شد و ایشان را به حمله به  دقیقاًابتدای کار ناگهان در هیبتی 

کلنجار رفتند، تا آن که خودِ آژیدهاک به آن سو  کمی با همگروه آدمیانِ هوادار آژیدهاک برانگیخت. این دو 

بال دیگر سپاهش در نریوسنگ با همان هیبت فاصله جلوگیری کرد. اما در این ی سپاهیانش تفرقهشتافت و از 

ی زمین گذاری شدهی تلههابخشای زودهنگام به سوی های دیوهای سواره را به حملهسر در آورد و رسته

آجین فرو فراخواند. گروهی از دیوان که فریب او را خورده بودند دنبالش رفتند و در کام گودالهایی نیزه

افتادند. تازه در این هنگام آژیدهاک به مکر او پی برد و در لشکرش جار زد که هرکس را شبیه به او دیدند 

بعد از آن به صف سپاهیان جم بازگشت و هنوز نریوسنگ  که ماری بر دوش نداشت، به قتلش برسانند.

دقایقی از آغاز نبرد نگذشته بود که ناگهان در هیبت غولی بسیار عظیم ظاهر شد که به قدر ده مرد بلندا داشت 

 ساخت. گرداند و از کشته پشته میآسا در دست میو تبرزینی غول

تاخت، بارها و بارها هدف نیزه و تیر سپاهیان راگا میی باکی در میانهآژیدهاک که با بیدر این میان 

و تبر قرار گرفت و هیچ زخمی بر پوستِ سپیدش دهان نگشود. از آن سو جم پیش از آن که با برادرش 

رویارو شود سوار بر رخش قوسی بلند را در دل سپاه دشمن طی کرد و با هر به جنبش انداختن شمشیرش 

چرخی زدند و با هم رویارو شدند. چکاچاک حریف ی سپاهیان این دو در میانه. به هوا پراندسر دیوی را 

ای خونین سرورش پشوپانِ وفادار که تا اینجای کار با پوزهدو پهلوان در هم آویختند. شمشیرهای برخاست و 

را ، مارهای آژیدهاک انگیز خویش دریده بودی هراسهادندانو دیوهای بسیاری را با  را همراهی کرده بود

ی خویش یافت و با آنها درگیر شد. اما مارها نیرومندتر بودند و دیری نگذشت که پشوپان چهارچشم رویارو

 بر خاک فرو افتاد.  جانبیبا تنی خونین که زهر در رگهایش جریان داشت، 
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تن بودنِ حریف رویینجنگید، امید چندانی به پیروزی نداشت، چون جم که با آژیدهاک تن به تن می

هایش جنگید و با هنرنماییباکانه میمغرور بود، بی تنرا دیده بود. آژیدهاک هم که به همین خاطر به خویش

هایشان شمشیر جم با بازوی آژیدهاک ی رد و بدل شدنِ ضربهخرید. تا این که در میانهخطر را به جان می

تواند می هاسالحی تماسی یافت و زخمی بر او وارد آورد. ناگهان هردو دریافتند که شمشیر جم بر خالف بقیه

هاک آسیب برساند. اما این دریافت سود زیادی برای جم نداشت. چون درست در همین هنگام به تن آژید

اسپیتور سپیدسینه با همان ردای زمخت که بر جوشنی براق پوشانده بود سر رسید و با شمشیر عجیب و 

 .سان ساخته شده بود، با او در آویخت و از آژیدهاک دورش ساختاش که از استخوانی ارهغیرعادی

اش هراسان شده بود، جم و اسپیتور را به حال خود گذاشت و آژیدهاک که گویی از زخم برداشتن

از آن باال نریوسنگِ دلیر را دید که همچون غولی شکست ناپذیر  .تاختدر سوی دیگر میدان ای به سوی تپه

جنگیدند کند. کمی بعد چند تن از دیوها که همان حوالی میساید و له میسربازانش را زیر تبرزین خویش می

شان . یکیهجوم بردندای کوچک به سوی نریوسنگ دستهدر و او را بر بلندی دیده بودند اطرافش را گرفتند و 

ی زردِ روییده بر بدنش هاپشمشد و به خاطر وشاسپِ دیو بود که با قد خمیده و کمان بزرگش شناخته میب

تاخت و در همان حال کمان کج و بزرگش را از دیوهای دیگر متمایز بود. ناگهیسِ دیو پشت سر او اسب می

 کرد.برگرفته بود و نفرینی مرگبار را زیر لب زمزمه می

پیش برای سد کردن راهشان از آن سو، اهوراها متوجه حرکت این دسته شدند و چند تن از ایشان 

تیرِ  در این میانشان را کشتار کردند. دیوها بستند، و پیشتازانتاختند. شهریور و بهمن و اسپند راه را بر 

بوشاسپ بر بازوی شهریور نشست. اهورای تناور و زورمند نخست این زخم را به چیزی نگرفت و گمان 

هایش سنگین شده و از زین اسبش فرو افتاد، در حس کرد پلکای بعد لحظهبرد آسیبی از آن ببیند. اما نمی
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به چاالکی بر زمین جست  بهمن آسا او را در چنگال خویش گرفتار کرده بود.حالی که خوابی سنگین و مرگ

 پیکر او را بر ترک اسبش بنشاند و از میدان به در برد. اسپند و کمک کرد تا 

تاختند. او که نخست پشت در این میان آژیدهاک و همراهانش همچنان به سوی نریوسنگ پیش می

کرد، حاال متوجهشان به ایشان داشت و فوجی از اشموغان را مثل گروهی مورچه زیر ضربات خود لِه می

ن خود را به جنگاور که به غولی مهیب دگردیسی یافته بود، به سویشان بازگشت و تبرزیشده بود. اهورای 

اش ه بود بر سینههوا بلند کرد تا گروهشان را با یک ضربه درو کند. اما تیری که ناگهیس از کمان رها کرد

رسید بود که به نظر نمی خُردبه قدری درشت و تیر به قدری در برابرش  ی اهورای هزارچهرهنشست. اندازه

بود. نریوسنگ با گنجانده آسیبی از آن دیده باشد، اما ناگهیس هم مانند بوشاسپ طلسمی در پیکان خویش 

زیر اثر زهر تیر شد که گوشت و استخوانش  هبانگی از حیرت که مثل صدای گاودم در دشت پیچید، متوج

گ کوشید تا تبرزینش را که باال برده بود بر گردد. نریوسنشود و مثل سنگ در هم فشرده میخشک می

اش همچون تندیس سنگی حرکت و خشکیدهی راه باز ماند و پیکر بیفرو بنشاند، اما در میانهآژیدهاک 

 آسایی بر فراز میدان نبرد سایه انداخت. غول

. اشموغان که شماری بسیار به هم خوردجنگ به سود آژیدهاک از پا افتاد، تعادل نریوسنگ وقتی 

شدند، بنا به فرمان آژیدهاک خود را به خیمه و داشتند و بر سوسمارهایشان به چابکی در میدان جا به جا می

شان دریافتند که جنگیدند، با دیدنی میدان میکردند. مغان که در میانهغارت خرگاه جم رساندند و آنجا را 

 بینی کرده و به موقع کلید الجورد و جام جم را از چنگ دیوها رهانده بودند. به درستی خطر را پیش

یکسره شده  تقریباًوقتی خورشید کم کم در افق فرو رفت و افق باختری به خون نشست، کار جنگ 

یی از آدمیان و آخرِ همه اهوراها میدان را ترک کردند، و انبوهی از کشتگان را پشت سر هاوجفبود. نخست 

 . نمودتیره می خون غروب اززمین نیز مانند آسمان شامگاه وقتی بر دشت فرود آمد که  .خود به جا گذاشتند
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 جم و جمیک واپسین کسانی بودند که از میدان گریختند.
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کالم برای حاضران نواختم. افق خاوری در خون نشسته بود و داستان ای بینفسی تازه کردم و نغمه 

ی داستان را برای مردم بخوانم. همه مثل همیشه در شبانگاهی به فرجام رسیده بود. نیازی نبود که ادامه

و فرمانروایی بر گیتی را به پنهان شده و آژیدهاک به جای ا هاچشمدانستند که جم پس از نبرد بزرگ از می

های دست گرفته بود. در میان مردمان هیچکس از سرنوشت جم و جمیک خبری نداشت، و ماجرای سرگردانی

ی تنبور بایست ناگفته باقی بماند. آسمان همچون دستهای بود که میشان با مرگ قصهایشان و نبردهایی دایمی

بایست رفت که آغاز شود. مجالی برای درنگ نبود و میمی جم رنگی الجوردی به خود گرفته بود و روز

ها را برانگیزاندم پیش از آن که روشنی روز بر همه جا دامن بگستراند کاروانسرا را ترک کنم. پس واپسین زخمه

 و خواندم:

 برو نام شاهی و او ناپدید چو صدسالش اندر جهان کس ندید

 ربودش چو بیجاده کاهزمانه   شد آن تخت شاهی و آن دستگاه

 بران رنج بردن چه آمدش سود  ازو بیش بر تخت شاهی که بود

 پدید آوریده همه نیک و بد   گذشته برو سالیان هفتصد

 چو گیتی نخواهد گشادنت راز  چه باید همه زندگانی دراز

 جز آواز نرمت نیاید به گوش  همی پروراندت با شهد و نوش

 نخواهد نمودن به بد نیز چهر  یکایک چو گیتی که گسترد مهر

 همان راز دل را گشایی بدوی  بدو شاد باشی و نازی بدوی

 به دلت اندرون درد و خون آورد   یکی نغز بازی برون آورد
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 انمهواژه

 

ی باستانی )به ویژه هاداستانخوان، کسی که است به معنای خنیاگر، آوازهای پارتیوسان: کلمهگُ

 خوان، نقال، رامشگر.خواند. در قرون میانه: شاهنامهساز و آواز برای مردم می( را با ی پهلوانانحماسه

ی ضحاک است به معنای مُردنی و میرا، در شاهنامه پدر و پرورانندهاحتماالً ، «مُر»ی رداس: از ریشهمَ 

 شود.و به دست او کشته می

های نیکو، نام ی خانهشَنگ )آشیان، خانه(، یعنی سازنده–)خوب( و « هو»نگ: ترکیب دو بنِ هوشَ 

 یکی از شاهان پیشدادی در شاهنامه و اساطیر کهن ایرانی است.

 ث: در لغت یعنی آن نیرومندی که مُرد. در اساطیر پهلوانی ایران نام پدر یا برادر جمشید است. همورِتَ 

یابد که های هندی( ایزدی است که در قالب گیاهی سبز نمود میهمتای سومَه در آیینهَئومَه/ هوم: ) 

 شود.با لقب زرین یا سبز شناخته می معموالًسازد، اش روان را جاویدان میروید و شیرهها میبر کوهستان

 ویوَنگان: در اوستا نام پدر جمشید است. 

مهر: )میثرَه یا میترا( ایزدی است باستانی که در منابع هند و ایرانی نگهبان عهد و پیمان و دشمن  

شود و همتای دروغزنان و عهدشکنان است و در منابع اوستایی و پارسی باستان با خورشید همسان انگاشته می

 مهر و عشق و دوستی است. 
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یشت به ستایش یرانیان باستان. در اوستا سرودی به نام راموای: )واد یا باد( ایزد کهن باد نزد هند و ا 

اش به جنگاوران ستوده او اختصاص دارد و در آنجا به چابکی و خودمداری نامبردار است و به خاطر یاری

 شده است.

ی سینهی )سینه( به معنای دارنده« تورَه-»)سپید( و « اسپیت»سپیتور: )اسپیتورَه(، برساخته از دو بنِ اِ 

 کند.سپید، نام برادر جمشید است که در نهایت او را با اره به دو نیم می

است. در « اژدها»و همان « مار بزرگ»ی اخیر به معنای آژیدهاک، که کلمه ضحاک: شکل معربِ  

رساند جنگد و او را به قتل میی اوستایی پهلوانی پلید و اهریمنی است که با جمشید میهاروایتشاهنامه و 

کند. در اوستا با لقبِ شش چشمِ سه پوز وصف شده و و پس از او یک روز کمتر از هزار سال حکمرانی می

 ی او روییده بود.هادوشاند که بر این را اشاره به دو ماری دانسته

زمستان و سرما، در بندهش از دستیاران مهم اهریمن و سپاهبدان دیوان است که برای مَلکوس: دیو  

کند. جمشید برای ایمن ساختن مردم از گزند وی دژ ورجمکرد را سه ماه سرما و مرگ را بر زمین حاکم می

 بنا نهاد.

)ساخته، بنیاد « کَرد»)جمشید( و « جم»)بنا، ساختمان، دژ( و « وَر»رد: برساخته از سه بخشِ مکَوَرِجَ 

، همتای کشتی نوح در اساطیر ایرانی است. دژی است که جمشید «آن دژی که جمشید ساخت»شده(. یعنی 

سازد و عالوه بر مردمانی که تندرست و سالم هستند، از برای رهاندن مردم از گزند سرما و دیو ملکوس می

 دهد.ی جانداران جفتی را در آنجا پناه میهمه

ی در ترکیب با کلمه معموالًرسان و زیانکار. خو، آسیباَنْگْرَه: در زبان اوستایی یعنی پلید، دشمن 

دهد که همان اهریمن است. یعنی مینوی پلید، مینو را به دست میشود و انگره)مینو( به کار گرفته می« مَئینیو»
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رامزداست و جنگ جاویدان خیر و شر را نیروی ذهنیِ زیانکار. نام موجودی است که همزاد و هماورد اهو

 زند.رقم می

بوده است، نام باستانی رِی است و اسم این « راه و جاده»راگا: )در اوستا: رَغَه( در اصل به معنای  

 ی آن است.شهر دگرگون شده

، اسپندیودات؟( یعنی پهلوان مقدس، در اساطیر دینی زرتشتی نام پسر کی ندیارفاسندیار: )سپَاِ 

خوانِ او گشتاسپ و بعد از عمویش زریر بزرگترین پهلوان مدافع آیین زرتشت است. از دیرباز داستان هفت

 اش شهرت داشته و در شاهنامه نیز آمده است.تن شدنو رویین

ناویز: از پهلوانان سرکش اوستایی، موجودی نژاده و زورمند و یاغی که دعوی خدایی داشت و شْاَ 

 ی خویش بست. در نهایت به دست گرشاسپ از پای در آمد. خورشید و ماه را به گردونه

بند وَرَن: در لغت اوستایی یعنی شهوت و میل جنسی. در اوستا دیوی مادینه است که شهوترانی و بی 

 کند. و باری جنسی را پشتیبانی می

)جمی/ یَمنا( در لغت یعنی دوقلوی مادینه، در اساطیر هند و ایرانی همسر یا به روایتی  جَمیک: 

 ه یاد او نامگذاری شده است. خواهر همزادِ جم است. رود جمنا در شمال هند ب

سرزمین میانی در میان هفت سرزمینِ گیتی که جغرافیای اساطیری کهن ایران )خونیرَث( خونیراس:  

سازد. ایرانشهر در این قلمرو قرار دارد. خونیراس قلب زمین است که شش سرزمین دیگر گرداگردش را بر می

 تای آنها پهناورشود و به قدر مجموع هر ششتر و خوش آب و هواتر محسوب میقرار دارند. از همه غنی

   است. 

در جغرافیای اساطیری ایران قدیم یکی از دو سرزمینی است که در شمال سرزمین مرکزی  فش:رَویدْ 

 )خونیراس( قرار دارند.
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در جغرافیای اساطیری ایران قدیم یکی از دو سرزمینی است که در شمال سرزمین مرکزی  فش:رَدرَفْ 

 )خونیراس( قرار دارند.

 )اَرزَه( در جغرافیای اساطیری اوستا سرزمینی در شرق سرزمین مرکزی که خونیراس باشد. آرزا: 

 در جغرافیای اساطیری اوستا سرزمینی در غربِ سرزمین مرکزی که خونیراس باشد. سیوا: 

در جغرافیای اساطیری ایران قدیم یکی از دو سرزمینی است که در جنوب سرزمین مرکزی ن: شَرْبَرْوَ 

 )خونیراس( قرار دارند.

در جغرافیای اساطیری ایران قدیم یکی از دو سرزمینی است که در جنوب سرزمین  ن:رشَروجَوُ 

 مرکزی )خونیراس( قرار دارند.

ی اوستایی خشم و کینجویی را در دل مردمان هاروایت)خشم/ اَئِیشما( نام دیوی است که در  ما:خیشْ 

 انگیزاند.بر می

در منابع اوستایی و پهلوی نام دیوی مادینه است که مرگ و بیماری و خشکسالی پدید  هیس:ناگْ 

 آورد.می

ی خر )نام چهارپا( است. در منابع ایرانی کهن جانوری سودمند و اهورایی است که همان کلمه رو:خَ 

 پاالید.ی دریای فراخکرت ایستاده و با گوشهای بلندش آب را میسه پا و سه چشم دارد و در میانه

 شود.در منابع پهلوی نام پسر اهریمن است که در جنگ با کیومرث کشته میزور: رْاَ 

 ، نخستین انسان بر اساس اساطیر زرتشتی. «ی میرازنده»در لغت یعنی  رد: )کیومرث(گیومَ 

دانند که دیو جم: )جمشید، یَمَه( نخستین انسان در اساطیر هند و ایرانی. او را بزرگترین شاه گیتی می 

سرما را شکست داد و ورجمکرد را ساخت و پیمان را که به دست دیوان دزدیده شده بود بار دیگر به زمین 
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ایرانی قدیمی نخستین انسانی است که باز آورد و به این ترتیب آیین نوروز را بنیان نهاد. در اساطیر هند و 

ی ایرانی به خاطر هاروایتشود. در شاهنامه و میرد و بنابراین همچون ایزدِ نگهبان جهان مردگان ستوده میمی

 گردد.شود و فره ایزدی از او گسسته میغرور و سرکشی در برابر یزدان و ادعای خدایی کردن نفرین می
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 شروین وکیلیدکتر دیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹4کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳8۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 ۱۳8۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 ۱۳8۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 ۱۳8۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، ی کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳8۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳8۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹0کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 ۱۳۹۳شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، کتاب چهارم: تاریخ سیاسی 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 ۱۳8۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 ۱۳7۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 ۱۳۹0ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهاسطورهکتاب چهارم: 

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹4های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳77خورشید، کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، 

 ۱۳77افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳8۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳8۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱لذت، خورشید، شناسی کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹4نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳78کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 ۱۳80ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 ۱۳۹۵ ارزان، خورشید،کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳7۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳8۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 ۱۳8۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 ۱۳86جمشید، خورشید، کتاب چهارم: جام 

 

 ۱۳87کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳8۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵ی داستان کوتاه، خورشید، آرمانشهر؛ مجموعهکتاب یازدهم: 

 ۱۳۹۵کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳8۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹4الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹4کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 ۱۳۹۵خورشید،  چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،کتاب 

 ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳88خوارزم، خورشید،  ی سغد وکتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳8۹ی چین و ماچین، خورشید، کتاب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹7ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹7پترزبورگ، ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳8۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . ۱۳84تهران، 

 ۱۳۹4کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 ۱۳7۹کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵تاریخ، خورشید، جلد سوم: 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


