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فاخـر  اثـر  از شـاهنامه  برگرفتـه  رودابـه  و  زال  داسـتان 
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی اسـت. فردوسـی در سال 319 
شمسـی چشـم به جهان گشـود و در سـال 370 شمسـی 
نوشـتن شـاهنامه را آغاز کرد. داسـتان زال و رودابه یکی از 
عاشـقانه ترین و جذاب تریـن روایـت های عاطفی شـاهنامه 
اسـت. اصل داسـتان بیانگر عشـقی اسـت که از مرز کشور 
و نـژاد فراتـر مـی رود و هیچ کـدام از اندیشـه  هـای پلیـد و 
دشـمنانه سـد راه آن نمی شـود. زال که جوانی سـپیدمو و 
سـرخ روی اسـت با دختر فرمانروای کابل آشـنا می شـود و 
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به او دل می  بندد. داسـتان زال و رودابه تنها عشـق رودابه 
بـه زال نیسـت، بلکـه عشـق تمـام انسـان ها، از هـر رنـگ 
و نـژاد و قبیلـه ای، بـه یکدیگـر اسـت. کتاب حاضر شـکل 
جدیدی از داسـتان بی نظیر و شـیرین زال و رودابه اسـت. 
در ایـن کتاب سـعی شـده بـا افـزودن چندین شـخصیت 
فرعـی بـه داسـتان، آن را از شـکل مرسـوم خـارج و بـرای 
مخاطـب نوجـوان خـود دلچسـب تر کنـد. ایـن کتـاب از 
شـیوه ی روایـت داسـتان های کهـن به زبـان سـاده پرهیز 
کـرده و آن را بـه کمـک ده شـخصیت جدیـد در کنـار 

شـخصیت های اصلـی داسـتان پیـش مـی  برد. 

الهام فالح

در بهـار سـال 1362 متولـد شـد. اصالتاً گیالنی اسـت، اما 
کودکی اش در بوشهر و گرما و خرماپزان سپری شده است.
او دانش آموختـه ی رشـته ی مهندسـی کامپیوتر اسـت. در 
سـال 1390 اولیـن کتابـش بـا عنـوان زمسـتان بـا طعـم 
آلبالو توسـط نشـر ققنوس به چاپ رسـید. در سال 1393 
دو کتـاب دیگـر بـا نام های سـامار توسـط نشـر ققنوس و 
مجموعـه داسـتان کشـور چهاردهم توسـط نشـر نـگاه به 
قلـم او انتشـار یافـت. خونمردگـی آخریـن اثـر اوسـت که 

توسـط نشـر چشـمه به چاپ می رسـد. 
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داسـتان زال و رودابه اولین تجربه ی داستان نویسی او برای 
نوجوانان است.

در روزگاران دور، زمانـی کـه دیـو و پری صورت به 
صورت انسـان در کوچه و برزن نمایان می شـدند، 
در دیـار زابلسـتان، پهلوانـی به نام سـام حکمرانی 
می کـرد. سـام فرزنـدی داشـت بـه نـام زال که از 
برومندی و تواِن بازو و شـانه ی سـتبر کم نداشـت. 
صورتـی داشـت سـرخ و موهایی سـفید، درسـت 
ماننـد پیـران. بـه فرمـان شـاه ایـران، جمشـید، 
اداره ی امـور حکومـت هـرات، هنـد، کابـل و زابل 
بـه ایـن جـوان برومنـد سـپیدمو داده شـده بـود. 
زال قـوی، جنـگاور و دانـا بـود و از پـس وظایفش 
به خوبـی برمی آمـد. روزی خبـر رسـید دیوهـای 
گـرگان و مازنـدران شـورش کرده انـد. سـام کـه 
از پهلوانـان قـدر و بـزرگ  ارتـش ایران زمیـن بـود 
هرگز طاقت نداشـت ببیند آسـیبی به گوشه ای از 
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خاک وطنش برسـد. بـرای همین سـپاهی فراهم 
کـرد تـا به جنـگ دیوها بـرود و موفقیـت دیگری 
بـه سـابقه ی درخشـان نبردهـای پیروزمندانه اش 
بیفزایـد. قبـل از رفتـن، پسـرش، زال، را نزد خود 
خوانـد و گفـت: »مـن بـا اختیـار خودم بـه جنگ 
مـی رم، اما برگشـتم با خداسـت. چه برگـردم، چه 
برنگـردم وظیفـه ی توئـه از سـرزمین زیر پرچمت 
به خوبـی محافظـت کنی. پس قدر چشـم هایی رو 
کـه به دسـت تـو و گوش هایـی که به فرمـان توئه 
بـدون و در نبـود مـن به همه ثابت کـن از خاندان 
پهلوانـان هسـتی و لقـب فرمانـداری شایسـته ی 
توئـه.« زال بـرای پـدر آرزوی پیـروزی و سـالمت 

کرد و سـام رهسـپار مازندران شـد.
مدتـی از رفتـن سـام گذشـت. زال در کاخ تنهـا و 

بی حوصلـه شـده بـود و بازی چـوگان و تماشـای 
آهنگ هـای  و  سـاز  شـنیدن  و  دلقک هـا  بـازی 
هـرروزه برایـش تکراری شـده بود. به پیشـکارش 
گفـت: »الماس خـان، امروز هوای گردش و دشـت 
کـرده ام. دوسـت دارم بـا سـرزمینی کـه حاکمش 
هسـتم و سال هاسـت به پـدرم باج و خـراج می ده 
از نزدیک آشـنا بشـم. می خوام مردمـی رو که زیر 
پرچـم پـدرم نفـس می کشـند از نزدیـک ببینـم. 
گروهـی آمـاده کـن و سـربازها رو به  صـف کن تا 
بـه دشـت های حوالـی کابـل سـر بزنیم. شـنیدم 
ایـن فصـل سـال دشـت های سرسـبز کابـل غرق 
اللـه و شـقایقه. پیـش از ظهـر راه بیفتیـم، شـاید 

شـکاری هـم نصیبمون شـد.«
الماس خان مردی بود کوتاه و شـکم گنده با سـری 
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بی مو و ریش و سبیلی کم پشت. عمری در خدمت 
سـام بود و حاال در نبوِد او به پسـر پیل تنش، زال، 
خدمـت می کـرد. فرمـان زال را که شـنید چشـم 
بلندباالیی گفت و ساعتی نگذشت که در راه کابل 
اسـب می دواندنـد. هـوا دل پذیـر بود و بـوی گل و 
صـدای چشـمه هوش از سـر زال جوان بـرده بود. 
الماس خان اسـب را هی کرد و شانه به شـانه ی زال 
رسید و گفت: »پهلوون، بهتره از اینجا جلو تر نریم 
و همین جـا خیمه هامـون رو برپا کنیـم. از اینجا تا 

کاخ مهراب کابلی خیلی فاصله نیسـت.« 
زال تعجـب کـرد و گفـت: »مهـراب از باج گزارهـا 
و زیردسـت های ماسـت. چه تهدید و دشـمنی ای 
ممکنـه برای ما داشـته باشـه کـه نباید بیشـتر از 

ایـن به کاخـش نزدیک بشـیم؟«

الماس خـان گفـت: »امر کنید دسـتور اتـراق بدم. 
جاگیر که شـدیم، داسـتان این دشمنی رو مفصل 

براتـون می گم.«
سـواران ایسـتادند و بر باالی تپه ای سـبز خیمه ها 
برپـا شـدند. زال وارد خیمـه اش شـد. بـه مخده ی 
مخملـی تکیه داد و نفسـی تازه کـرد. الماس خان 
جـام شـربت را بـه دسـت زال داد و گفـت: »از 
چشـم های پهلـوون جـوون مـا پیداسـت بسـیار 
مشـتاقه هرچـه زودتـر از ماجـرای مهراب سـر در 

بیـاره و از ایـن راز باخبر بشـه.«
زال جـام شـربت را یک نفس سـر کشـید و گفت: 
»بگو الماس خان. خوب نیسـت پسـر سـام چیزی 

ندونه.« رو 
الماس خـان گفـت: »هفـت پشـت شـما بـه جـد 
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