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داستان َفرودِ سيا َوخش
از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسي

فرشید شریف مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی
دانشگاه تهران

دریغ آن برادر فرود جوان
س ِر نامداران و پشت َگوان

داســتان فــرود ســياوخش (فردوســی )105-27 ،در خــال بخــش پادشــاهي كيخســرو در شــاهنامه حكيــم
طــوس آمــده اســت .ايــن داســتان شــرح كشــته شــدن َفــرود فرزنــد ســياوش و جريــره كــه بــه تعبيــر دكتــر
طــوس نــوذر،
عطــاءاهلل كوپــال« ،قربانــي معصــوم خودخواهــي ديگــران» شــده (كوپــال)1390 ،؛ بــه فرمــان
ِ
ســردار ســپاهيان بــرادرش شــاه كيخســرو فرزنــد ســياوش و فرنگيــس اســت.
 )1شخصيت هاي داستان
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نام

جنسیت

سمت

نوع

توضیحات

کیخسرو

مرد

پادشاه ایران

مثبت

وی فرزنــد ســیاوش و پادشــاه ایــران اســت کــه قصــد
خونخواهــی پــدر را از افراســیاب تورانــی دارد.

َفرود

مرد

برادر پادشاه

مثبت

جوانــی بــزرگ زاده -فرزنــد ســیاوش -در کاخ خــود بــه
همــراه مــادر زندگــی مــی کنــد و دخالتــی در سیاســت
نــدارد؛ قصــد پیوســتن بــه ســپاه بــرادر دارد تــا در
کین خواهی پدر شریک باشد.

َجریره

زن

مادر فرود

مثبت

زنــی اســت فرهیختــه و بــزرگ زاده ،دختــر پیــران
ویســه و همســر تورانــی ســیاوش اســت و مهــر ســیاوش
و ایــران در دل دارد.

تُخوار

مرد

مشاور فرود

منفی

بــدون درایــت الزم فــرود را مشــاوره مــیدهــد و آنچــه را
کــه بایــد ،بــه فــرود نگفتــه ،وی را در جنگــی ناخواســته
قــرار مــی دهــد کــه در نهایــت منجــر بــه کشــته شــدن
او مــی شــود.
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گودرز

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

مثبت

از یــان ایــران زمیــن ،فرزنــد کشــواد و در ایــن داســتان
بــه فرمــان شــاه مشــاور فریبــرز اســت .کیخســرو بــه
فرمــان وی توســط گیــو از تــوران بــه ایــران آورده شــده
اســت .همچنیــن او از مشــایعت کننــدگان کیخســرو در
ســفر آخــر اســت.

بهرام

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

مثبت

فرزنــد گــودرز ،بــرادر گیــو و از ســرداران ســپاه ایــران
اســت .پهلوانــی کــه از تعصــب ویــژه پهلوانــان ایرانــی ،در
حفــظ و اعتــای نــام برخــوردار اســت و ســابقه دوســتی
بــا خانــدان شــاهی دارد ،بــه ایــن دوســتی وفــادار اســت
و ســر در فرمــان شــاه ایــران دارد .وی بــر حســب
وفــا ،خیرخــواه فــرود اســت و قصــد دارد تــا طــوس را
از جنــگ بــا فــرود منصــرف ســازد .بهــرام در نهایــت
بــر ســر پاسداشــت نــام پهلوانــی خویــش جــان از کــف
می دهد.

ُر ّهام

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

منفی

فرزنــد گــودرز و بــرادر بهــرام و گیــو اســت .درکشــتن
فــرود بــا بیــژن همــکاری مــی کنــد.

گیو

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

مثبت

فرزنــد گــودرز کــه در جنــگ بــا تورانیــان بســیار دالوری
مــی نمایــد .وی کشــنده تــژاو ،قاتــل بهــرام اســت.

Summer 2020

زنگه
شاوران

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

مثبت

زنگــه پســر شــاوران ،از یــان ایــران اســت کــه بــه همراه
بهــرام از دوســتان ســیاوش بودنــد .جریــره فــرود را بــه
یافتــن آن دو و مشــورت بــا آنــان ســفارش مــی کنــد.

No. 2

َز َرسپ

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

منفی

پســر طــوس اســت کــه غــم مــرگ وی پــس از ریونیــز
بــه دســت فــرود ،طــوس را بــر کشــتن فــرود مصمــم
مــی کنــد.

Vol. II

ریونیز

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

منفی

دامــاد طــوس و پهلوانــی شــجاع اســت کــه بــه دســت
فــرود کشــته مــی شــود .مــرگ وی آغازگــر جنــگ ســپاه
ایــران بــا فــرود اســت.
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طوس

مرد

سردار سپاه
کیخسرو

منفی

پســر نــوذر اســت؛ ســرداری دلیــر کــه از درایــت
برخــوردار نیســت .وی خویــی تنــد و رفتــاری
نســنجیده دارد .بــا آنکــه از تخمــه شــاهی اســت
امــا زیبنــده آن رفتــار نمــی کنــد ،فرمــان شــاه را
گــردن نمــی نهــد و بــا شــتابزدگی باعــث مــرگ
فــرود مــی شــود .او خــود را وارث پادشــاهی مــی دانــد و
کینــه ای دیریــن نســبت بــه خانــدان کیانــی دارد.
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بیژن

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

فریبرز

مرد

یگانــه فرزنــد گیــو اســت؛ جوانــی شــجاع و دلیــر ،امــا
منفی کــم صبــر و طاقــت .در شــاهنامه بعــد از رســتم ،یلــی
چــون او نیســت .وی تنهــا کســی اســت کــه در نبــرد
در
ماجرای بـــا فــرود ،علــی رغــم اینـــکه اســب خــود را از دســت
کشتن مــی دهــد ،پشــت نمــی کنــد و در نهایــت ،بــا همــکاری
فرود رهــام فــرود را مــی کشــد .بیــژن در جنــگ بــا تورانیــان،
بســیار دالوری مــی کنــد.
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دومین سردار سپاه
ایران
جایگزین طوس

مثبت

فرزنــد کاوس شــاه و عمــوی کیخســرو .وی کــه
شــاهزاده ای خردمنــد اســت ،پــس از خبــردار شــدن
پادشــاه از واقعــه کشــتن فــرود و تعلــل طــوس در رزم بــا
تورانیــان ،بــه فرمــان شــاه جایگزیــن او مــی شــود.

ُگس َتهم

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

مثبت

فرزنــد َگژ َدهــم (مرزبــان ایــران) و از پهلوانــان مطــرح در
جنــگ اســت.

ریونیز

مرد

از پهلوانان سپاه
ایران

مثبت

وی فرزنــد کاوس شــاه و بــرادر فریبــرز اســت کــه در
حملــه تورانیــان کشــته مــی شــود.

افراسیاب

مرد

پادشاه توران

منفی

وی کشــنده ســیاوش اســت و پادشــاهی بدخــو و
بدکــردار اســت.

پیران
ویسه

مرد

وزیر افراسیاب

مثبت

وی در شــاهنامه شــخصیتی اســت بادرایــت و اندرزگــو
کــه همــواره خردمندانــه رفتــار مــی نمایــد .در ایــن
داســتان ،وی فرمانــده ســپاه تورانیــان و مأمــور بــه
جنــگ بــا ایرانیــان اســت امــا رفتــاری خردمندانــه دارد و
بینــا و روشــن روان اســت.

تژاو

مرد

از تورانیان

منفی

مرزبــان و دامــاد افراســیاب اســت و اصلــی ایرانــی دارد.
پــس از اینکــه بهــرام پنــد پیــران را نمــی پذیــرد ،بــه
جنــگ او رفتــه ،دســت وی را قطــع مــی کنــد .تــژاو از
ســر انتقــام ،توســط گیــو در پیــش چشــم بهــرام ســر
بریــده مــی شــود و بهــرام نیــز چشــم از جهــان فــرو
می بندد.

ا ِس َپنوی

زن

دختر افراسیاب
و همسر تژاو

مثبت

اســپنوی بــه همــراه همســرش تــژاو بــا یــک اســب
مــی گریزنــد .در میانــه راه ،اســپنوی گرفتــار بیــژن
مــی شــود ،او وی را احتــرام کــرده بــر پشــت اســب خــود
مــی نشــاند و بــه مقــر ســپاه ایــران مــی آورد .در نهایــت،
تــژاو کشــته مــی شــود و اســپنوی بــرای کیخســرو کــه
خواهــان او بــوده ،فرســتاده مــی شــود.
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بالشان

مرد

از تورانیان

مثبت

جوانــی دلیــر از ســپاه تــوران کــه پادشــاه بــرای تیــغ
و اســب و ســر وی ،جایــزه تعییــن کــرده بــود .وی کــه
بــرای سرکشــی از ســپاه ایــران آمــده بــود ،بــه دســت
بیــژن از پــای درآمــد.

َکبوده

مرد

چوپان افراسیاب

مثبت

فرســتاده تــژاو کــه بــرای جاسوســی از ســپاه ایــران آمده
و بــه دســت بهــرام اســیر و کشــته مــی شــود.

ل َ ّهاک

مرد

هومان

مرد

فرشید َورد

مرد

رویین

مرد

از تورانیان

از تورانیان

منفی

ســه تــن از ســرداران تورانــی کــه بــه جنــگ گودرزیــان
آمــده،کارزار را بــر ایرانیــان ســخت مــی نماینــد تــا جایی
کــه لشــکر ایــران عقــب نشــینی مــی کنــد .لهــاک در
میســره و هومــان در قلــب ســپاه تــوران قــرار داشــتند.

منفی

فرمانــده جنــاح راســت تــوران .بــه دســتور پیــران،
هنگامــی کــه بهــرام تنهــا بــرای یافتــن تازیانــه خــود بــه
میــدان مــی آیــد بــه جنــگ وی مــی رود؛ امــا در کارزار
موفــق نشــده ،بازمــی گــردد.

نکته )1مثبت و منفی بودن شخصیت ها فقط در این داستان مد نظر است.

نکتــه )2شــخصیت هایــی در ایــن جــدول نــام بــرده شــده انــد کــه در داســتان ،دارای گفتگــو بــوده انــد .ســایر اشــخاص کــه فقــط
نامشــان در داســتان آمــده ،در جــدول ذکــر نشــده انــد.
 )2واژگان دشوار (به ترتیب قرارگیری در ابیات)

11

برج بره

َح َمل :از صور فلکی

264

شیز

کمان /آبنوس :نوعی
چوب

12

تَبیره

دهل :از ادوات موسیقی

280

َدنان

صفت فاعلی از َدنیدن:
رفتار با نشاط کردن

18

افسر

تاج ،دیهیم

302

پرستنده

ستایشگر /خدمتگزار

20

طوق

گردن بند

303

باره

اسب /دیوار

21

َگرازان

صفت فاعلی از گرازیدن :با ناز و
جلوه و شکوه خرامیدن

316

گواژه

طعنه  ،سرزنش

21

نازان

با کرشمه و طنازی ،صفت فاعلی از
نازیدن

324

َگشن

انبوه

25

دمان

تازان ،تاخت آورنده

355

خسته

مجروح ،زخم دیده

45

رد

پیشوای دینی

358

شیراوزن

شجاع ،دلیر ،باجرأت

No. 2

54

َج َرم

نام شهری نزدیک بدخشان

376

َ
بشک َرد

از مصدر شکردن :شکار
کردن ،شکستن
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54

َم َیم

مکانی در مشرق زمین

389

ُگشاد

کمان کشیدن،
تیرانداختن

60

َهیونان

جمع َهیون :اسب و شتر بزرگ

410

ُمستی

گِله ،شکایت

65

َفسیله

َگله و َرمه ،اسب و استر

423

دارنده

خدا

82

َخفتان
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جامه جنگی که درونش را از ابریشم
خام پر کنند،
آن را کژاگند یا قزاگند نیز گویند

441

ُغرم

میش کوهی

90

َِخرام

مهمانی ،ضیافت

445

گراییدن

میل

91

تَرگ

کاله خود

446

َعو

آواز بلند ،بانگ و فریاد

91

بر ُگس َتوان

پوششی که هنگام جنگ بر اسب
اندازند

459

ُسفت

شانه ،دوش

100

ُکنا َرنگ

والی ،حاکم /مرزدار ،مرزبان

738

کارآگه

جاسوس

109

افراز

فراز ،بلندی

747

َج َلب

سنج :از آالت موسیقی

109

کژ

ناراست ،کج /دروغ

758

شافیدن

لغزیدن ،سر خوردن

111

گوپال

عمود و گرز آهنین

771

َهزمان

مخفف هر زمان

190/116

تیغ

شمشیر /قله کوه

796

بهره

بخش ،پاره ،برخ

135

گاز

ابزاری برای بریدن طال و نقره

819

اورند

فریب ،نیرنگ

136

دیزه

سیاه رنگ

844

بسیچ

ساختن ،مهیا کردن

139

کیار

تنبلی ،سستی

865

َرزه

ریسمان ،طناب

150

خوار

چست و چاالک

918

پا َمس

پا بسته ،درمانده

152

فِتراک

دوالی که از زین اسب آویزند برای
بستن چیزی

1056

َمغاک

گودال ،چاله

155

مِغ َفر

کاله خود (تازی)

1063

ُکرته

پیراهن

199

سِ گالیم

بیندیشیم
سِ گالیدن = اندیشیدن

1071

آذر ُگ َشسب

نام یکی از سه آتشکده
بزرگ که در شاهنامه
به معنی مطلق آتش
به کار برده می شود.

236

َقفیز

معرب َکویز ،پیمانه /قفیز سر آمدن
کنایه از به سر آمدن زندگی

1122

زاو

دره ،تنگه کوه

245

پَه َلو

شهر /پَرثَ َوه :ایالت پارت

252

پدرام

خوش ،خرم

256

ری َمن

مکار ،حیله باز

 1183داو خواستن

پیشی یا نوبت خواستن
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آغاز داستان

کیخســرو پادشــاه ایــران و فرزنــد ســیاوش ،تصمیــم مــیگیــرد تــا بــه خونخواهــی پــدرش ،لشــکری بــه جنــگ
ـوس نــوذر کــه خــود
افراســیاب بفرســتد؛ لشــکری متشــکل از یــان و پهلوانــان بــه سرپرســتی و ســرداری طـ ِ
از بازمانــدگان شــاهان پیشــدادی اســت و پادشــاهی را حــق خــود مــی دانــد .کیخســرو وی را انــدرز مــی دهــد
کــه در راه ،متعــرض مــردم عــادی و افــراد غیــر نظامــی نگــردد مگــر کســی کــه بــه جنــگ بــا او آغــاز کنــد.
همیــن طــور وی را ســفارش مــی کنــد تــا علــی رغــم اینکــه راه دیگــر ســخت تــر اســت ،بــه هیــچ عنــوان از راه
کالت عبــور نکنــد؛ چراکــه بــرادر کیخســرو ،فــرود فرزنــد ســیاوش ،بــه همــراه مــادر خــود ،جریــره ،در دژی
در کالت زندگــی مــی کننــد .شــاه متذکــر مــی گــردد کــه فــرود کســی را از ایرانیــان نمــی شناســد ،از همیــن
رو ،صــاح نمــی دانــد کــه لشــکر از آنجــا گــذر کنــد .طــوس مــی پذیــرد و شــاه را چنیــن پاســخ مــی گویــد:
«به راهی روم که م تو فرمان دهی

نیـاید به فرمان تو جـز بهی»

لشــکر بــه راه مــی افتــد و منــزل هــا را یــک بــه یــک طــی مــی کنــد تــا بــه دوراهــی ای مــی رســد کــه
مــی بایــد انتخــاب کنــد کــه از راه بیابــان ادامــه دهــد یــا راه جــرم و کالت را در پیــش گیــرد؛ راهــی کــه شــاه
از آن منــع نمــوده بــود .ســپاهیان کــه دوســت ندارنــد از راه بیابــان عبــور کننــد ،مترصــد تصمیــم طــوس
ســپهدار هســتند کــه آیــا بــه فرمــان شــاه عمــل مــی کنــد یــا راه کالت را در پیــش مــی گیــرد .طــوس بــا
گــودرز پهلــوان مــیگویــد کــه بــه ایــن دلیــل کــه راه کالت آبــاد اســت ،بــرای راحتــی لشــکریان آن را انتخــاب
مــی نمایــد و دلیلــی نمــی بینــد کــه راه بیابــان را بپیماینــد.
فرود از آمدن لشکر ایران آگاه می گردد

فــرود آگاه مــی گــردد کــه لشــکر بــرادر بــه جهــت کیــن خواهــی ،از ایــران زمیــن عــازم تــوران اســت .نگــران
مــی شــود؛ هــر آنچــه از گلــه و رمــه در دشــت دارد ،در دژ خــود جمــع نمــوده ،بــه نــزد مــادرش جریــره
مــیآیــد؛ او را از لشــکر بــرادر مطلــع ســاخته ،از او راهنمایــی مــیخواهــد .مـــادر وی را پنــد مــیدهــد کــه تــو
هــم فرزنــد سیـــاوش هســتی و از مـــادر و پــدر ،بــزرگ زاده ای و تــو نیــز ســزاوار کیــن خواهــی پــدر هســتی.
بــرادرت تــو را مــی شناســد و دوســت مــی دارد و از او آســیبی بــه تــو نمــی رســد .همــان طــور کــه او پادشــاه
نــوی اســت در ایــران ،تــو نیــز کیــن خــواه نــو بــاش! بــه ســپاه بــرادر بپیونــد ،طالیــه دار آن بــاش و پیــش
قــدم شــو در خونخواهــی پــدر! اینــک لبــاس رزم پوشــیده ،بیــرون بــرو و بنگــر کــه فرمانــده ســپاه کیســت.
فــرود عنــوان مــی کنــد کــه کســی را نمــی شناســد و نمــی دانــد کــه ســراغ چــه کســی را بایــد بگیــرد .مــادر
نارنــگان
مــی گویــد کــه نشــان بهــرام و زنگــه شــاوران را بگیــر کــه دوســتان و همشــیران پــدرت بودنــد و ُک َ
وی .اینــک بــدون ســپاه و بــه همــراه تُخــوار بیــرون شــو! فــرود بــا تُخــوار بــه فــراز َسـ ِپدکوه مــی رود تــا ســپاه
را نظــاره کنــد.

No. 2
Vol. II

هنگامــیکــه ســپاه بــه نزدیــک کــوه مــیرســند ،طــوس متوجــه فــرود و تُخــوار بــر ســر کــوه مــیشــود؛ فرمان
بــه ایســتادن لشــکر مــی دهــد و از لشــکریان مــی خواهــد تــا یــک نفــر بــر فــراز کــوه بــرود و ببینــد کــه آن
دو کیســتند؛ اگــر از ســپاهیان ایــران هســتند ،آنهــا را بــه دویســت تازیانــه تنبیــه و اگــر از تــرکان تورانــی
باشــند ،دستگیرشــان کنــد و بــه نــزد او آورد یــا اینکــه ایشــان را بکشــد؛ و چنانچــه جاســوس باشــند ،همانجــا
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ـن ســپاه ایــران اســت.
ســپاه بــه نزدیــک ســپدکوه مــی رســد .فــرود شــاهد خودهــا و ســپرها و گرزهــای زریـ ِ
دالوران و گــردان بــر اســبها نشســته انــد و درفــش هــا برافراشــته و بانــگ کــوس و تبیــره فضــا را درهــم
مــی شــکند .فــرود تُخــوار را فرمــان مــی دهــد تــا یــک بــه یــک ایشــان را بــه او بشناســاند .تُخــوار لــب
مــی گشــاید کــه همــه ســپاهی کــه مــی بینــی در پــی ســپهدار طــوس مــی آینــد کــه فرمانــده ســپاه اســت و
ســپس بــا توصیــف درفــش هــای آنهــا ،یــک بــه یــک گــردان ایرانــی را بــه فــرود معرفــی مــی نمایــد.
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بــه دو نیمشــان کنــد و بازگــردد.

بهــرا ِم گــودرز ،ســپهدار را پاســخ مــی دهــد کــه حاضــر بــه انجــام ایــن فرمــان اســت .بهــرام در حــال عزیمــت
بــه کــوه اســت کــه فــرود وی را مــی بینــد و از تُخــوار نــام و نشــان وی را پــرس وجــو مــی کنــد .تُخــوار
آن کیخســرو بــوده و در ســفر
مــی گویــد کــه نــام وی را نمــی دانــد ،ولــی از نشــانه هایــش و نیــز تاجــی کــه از ِ
وی از تــوران بــه ایــران گــم شــده ،او بــر ســر دارد؛ مــی دانــد کــه از فرزنــدان گــودرز اســت .بهــرام فریــاد
برمــی دارد کــه شــما کــه هســتید کــه بــا وجــود رؤیــت ســپاه ایــران ،همچنــان بــر بــاالی کــوه بــه تماشــا
ایســتاده ایــد و ترســی از ســپاهیان و سردارشــان طــوس نداریــد .فــرود وی را بــه آرامــش دعــوت و از او در
مــورد ســپاه و ســاالر ســپاه پرســش مــی کنــد .بهــرام طــوس و ســایر رزم آوران را معرفــی مــی نمایــد ولــی
نامــی از خــود نمــی بــرد .فــرود مــی پرســد کــه چــرا بهــرام را نــام نبــرده اســت و بهــرام جویــا مــی شــود کــه
چــه کســی نــام بهــرام را بــرای او گفتــه اســت و او از کجــا در مــورد بهــرام مــی دانــد؟ فــرود مــادر خویــش
را معــرف بهــرام عنــوان مــی کنــد کــه بــه او ســفارش کــرده اســت چــون بــه لشــکر مــی رســد ،ســراغ وی و
زنگــه شــاوران را بگیــرد؛ چــرا کــه ایــن دو تــن همشــیر پــدرش ســیاوش بــوده انــد .بهــرام خرســند مــی گــردد
و از او مــی پرســد کــه تــو میــوه درخــت شــاهی یعنــی فــرود هســتی؟
بدو گفت بهرام کای نیکبخت
فرودی تـو ای شهریـار جوان؟

تویی با ِر آن خسروانی درخت؟
بـادی و روشن روان
که جـاوید
ّ

و بــا تأییــد فــرود ،از او مــی خواهــد کــه نشــان شــاهانه کــه در بــدن دارد ،بــه او بنمایــد .فــرود خالــی را کــه
بــر بــازو دارد ،نشــان مــی دهــد و بــه بهــرام اطمینــان مــی دهــد کــه از نــژاد قبــاد و فرزنــد ســیاوش اســت.
پــس از اینکــه بهــرام او را احتــرام مــی نمایــد ،از اســب بــه زیــر آمــده ،بــه بهــرام توضیــح مــی دهــد کــه
ســبب اینکــه او بــه بــاالی کــوه آمــده بــرای شــناخت ســپاه ایــران اســت تــا ســپهدار را بشناســد و از آنــان
دعــوت بــه عمــل بیــاورد کــه هفتــه ای را مهمــان او باشــند و او آنــان را هدایایــی دهــد و ســپس بــا آنهــا بــرای
کین خواهی پدر همراه شود.

بهــرام بــه او مــیگویــد که تمام ســخنان او را برای طوس خواهد گفــت؛ ولی از آنجا که طــوس را مردی خردمند
نمــی دانــد و همچنیــن چــون او خــود داعیــه شــاهی دارد و چنــدان ســر بــه فرمــان شــاه نــدارد ،بعیــد
مــیدانــد کــه طــوس پذیــرای پیشــنهاد فــرود باشــد چراکــه بــه او فرمــان داده کــه چــون بــر ســر کــوه رســید،
هرکــه بــود را بکشــد و برگــردد .بــا ایــن وجــود ،خواهــد رفــت و آنچــه را الزم اســت ،بــا او خواهــد گفــت.
بهــرام فــرود را هشــدار مــی دهــد کــه چنانچــه هــر کســی غیــر او بازگشــت ،بدانــد کــه طــوس نپذیرفتــه و
فــردی کــه مــی آیــد ،نــه بــرای دوســتی کــه از بــرای جنــگ آمــده اســت .از همیــن روی ،از وی مــی خواهــد
کــه چنانچــه چنیــن شــد بــه دژ خــود بــرود تــا در امــان باشــد .فــرود گــرز دســتهزرینــی بــه یــادگار بــه بهــرام
مــی بخشــد و او بازمــی گــردد.
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چــون بهــرام بــه نــزد طــوس بازمــی گــردد ،وی را مــژده مــی دهــد کــه آن کســی کــه بــه بــاالی کــوه اســت،
فــرود فرزنــد شــاه و بــرادر پادشــاه اســت و او خــود نشــان شــاهی را بــر بــازوی وی دیــده اســت .طــوس
خشــمگین شــده ،جــواب مــی گویــد کــه اگــر او شــاهزاده و شــهریار اســت ،پــس مــن چــه کســی هســتم؟ او
بــه واســطه تــرس از ســپاه ،بــه فریــب متوســل شــده اســت .طــوس همچنیــن بهــرام را طعنــه مــی زنــد کــه از
بچــه ای ترســیده و امــر او را اطاعــت نکــرده اســت.

ریونیز به جنگ فرود می آید

طــوس از میــان ســپاهیان و پهلوانــان داوطلبــی مــی خواهــد تــا بــه جنــگ فــرود رود و امــر ســپهدار را گــردن
نهــد؛ وی را کشــته ،ســرش را برایــش بیــاورد .ریونیــز پهلــوان اعــام آمادگــی مــی نمایــد .بهــرام بــا طــوس
مــی گویــد کــه دســت بــه چنیــن کاری نزنــد و از خــدا بترســد و از روی شــاه شــرم کنــد .همچنیــن اگــر
پهلوانــی از ســپاه بــه جنــگ فــرود رود ،کشــته خواهــد شــد و ایــن نقصانــی اســت بــرای ســپاه .ســپهدار از
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ســخن وی خشــمگین گردیــده ،فرمــان مــی دهــد تــا دســته ای از جنــگاوران بــه نبــرد بــا فــرود رونــد .بهــرام
آنــان را پنــد مــیدهــد کــه او بــرادر کیخســرو و فرزنــد ســیاوش اســت و جنــگ بــا او روا نیســت .بــرای همیــن،
جنــگاوران منصــرف شــده ،بازمــی گردنــد .امــا دگــر بــاره ریونیــز -دامــاد طــوس -اعــام آمادگــی نمــوده ،بــه
ســمت کــوه راه مــی افتــد.
فــرود از بــاالی کــوه وی را مــی بینــد و مــی فهمــد کــه ســخنان بهــرام مقبــول طــوس قــرار نگرفتــه و از تُخــوار
خواســتار معرفــی وی مــی گــردد .تُخــوار لــب بــه ســخن مــی گشــاید کــه ایــن پهلــوان ،ریونیــز دامــاد طــوس
اســت کــه چهــل خواهــر دارد و هیــچ بــرادری .فــرود مــی گویــد کــه چــون بــه جنــگ مــن آمــده ،وی را
مــی کشــم تــا در دامــن خواهرانــش بخســبد؛ و تُخــوار را بــه مشــورت مــی خواهــد کــه اســب وی را بزنــد یــا
خــودش را .تُخــوار مــی خواهــد تــا فــرود خــود او را بکشــد تــا جگــر طــوس ســوخته ،از کــرده پشــیمان شــود.
فــرود بــا تیــری ریونیــز را هــدف قــرار مــیدهــد .ریونیــز کشــته بــر زمیــن مــیافتد و اســب وی بهســوی لشــکر
بازمی گردد .طوس که شاهد این صحنه است ،دنیا در پیش چشمانش سیاه می شود.

زرسپ پسر طوس به جنگ فرود می رود

ســپهدار از فرزنــدش مــی خواهــد کــه آتــش در دل انــدازد و بــه کیــن خواهــی ریونیــز ،بــه جنــگ فــرود رود.
فــرود تــا متوجــه زرســپ مــی گــردد از تُخــوار جویــا مــی شــود کــه آیــا وی را مــی شناســد یــا خیــر .پاســخ
مــی شــنود کــه پســر طــوس ،زرســپ اســت کــه بــه خونخواهــی شــوهر خواهــر خــود آمــده و او ســواری
رزم آور اســت کــه از مصــاف پیــل جنگــی ،رخ برنمــی تابــد .فــرود حرکتــی بــه اســب مــی دهــد و تیــری بــر
زرســپ مــی افکنــد .تیــر ســپر را بــر بــدن وی مــی دوزد؛ او از اســب بــر زمیــن مــی افتــد و اســب بازمــی گــردد.
فریــاد حیــرت از ســپاه ایــران بلنــد مــی شــود .طــوس بــا دیدگانــی اشــکبار ،چنــان منقلــب مــی گــردد کــه
خــود بــر اســب پریــده ،آمــاده نبــرد بــا فــرود مــی گــردد.
طوس نوذر در جنگ با فرود
ِ

تُخــوار بــا دیــدن طــوس ،فــرود را هشــدار مــی دهــد کــه از عهــده ایــن پهلوانــی کــه در راه اســت ،بــر نخواهــد
آمــد؛ زیــرا او طــوس پهلــوان اســت و وی را تــاب نبــرد بــا او نیســت .بهتــر اســت تــا بــه دژ پنــاه ببــرد تــا
از وی در امــان باشــد .فــرود مــی آشــوبد کــه او هرکــه مــی خواهــد باشــد و در وقــت جنــگ تفاوتــی نــدارد؛
نیــز اینکــه در موقــع نبــرد ،مــرد را دلگــرم مــی نماینــد نــه اینکــه وی را بترســانند .تُخــوار مــی گویــد گیــرم
کــه تــو از پــس وی برآیــی ،لیــک در پــی او ســی هــزار مــرد جنگــی خواهنــد آمــد کــه در رزم بنیــاد دژت را
بــر خواهنــد افکنــد؛ و ایــن گونــه موفــق بــه کیــن خواهــی پــدر نخواهــی شــد .تُخــوار پنــدی را کــه از ابتـــدا
مــی بایســت بــه فــرود مــی داد دیــر موقــع عنــوان داشــت .اینــک جنــگ آغـــاز شــده اســت و دیگــر جــای
بازگشــت نیســت و از کــم خــردی او ،فــرود اکنــون در جنــگ قــرار گرفتــه و جانــش در خطــر اســت.
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همیــن کــه طــوس بــه لشــکرگاه برمــی گــردد ،ســپاهیان بــه گــرد او مــی آینــد کــه خــوب شــد کــه ســالم
برگشــتی و دل مــا را غمیــن نســاختی .گیــو پهلــوان بانــگ برمــیدارد کــه ســپهدار بازگشــته اســت؛ امــا بــدون

دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

فــرود دژی داشــت آبــاد کــه هشــتاد خدمتــکار در آن کمــر بــه خدمــت او بســته داشــتند .اگــر بازمــی گشــت،
آبرویــی نــزد ایشــان نداشــت .از همیــن روی ،اســب را بــه جنــگ بــا ســپهدار هــی کــرد و تیــری در کمــان
آمــاده ســاخت .تُخــوار پیشــنهاد مــی دهــد کــه اســب او را هــدف قــرار دهــد چراکــه ایرانیــان پیــاده جنــگ
نمــی کننــد و دیگــر اینکــه اگــر طــوس بــه بــاالی کــوه بیایــد ،ســپاهی نیــز اورا مشــایعت خواهــد نمــود و
فــرود تــاب نبــرد بــا طــوس و ســپاهش را نخواهــد داشــت .فــرود مــی پذیــرد و تیــری بــر اســب مــی زنــد.
اســب کشــته مــی شــود و ســپهدار بازمــی گــردد .فــرود بــا طعنــه مــی گویــد کــه ایــن چگونــه ســپهداری بــود
کــه اینگونــه از جنــگ یــک تــن بازگشــت؟ خدمــه او خنــده ســر مــی دهنــد کــه او بــا تمــام تجربــه ای کــه
دارد ،از تــرس یــک تیــر از بــاالی کــوه بــه پاییــن غلتیــد.
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اســب .درســت اســت کــه طــوس ابتــدا خیــره ســری کــرد و فرمــان بــه جنــگ بــا فــرود داد ،امــا فــرود نیــز
اکنــون کار را دشــوار ســاخته ،ریونیــز و زرســپ را کشــته ،ســپهدار را پیــاده برگردانــده و ایــن ننــگ را بــا مــا
عجیــن ســاخته اســت .بــا اینکــه او فرزنــد ســیاوش اســت و محتــرم ،امــا ایــن کینــه را نمــی تــوان فرامــوش
کــرد .گرچــه از تبــار جمشــید و نــواده کیقبــاد اســت ،لیــک بــا نادانــی عمــل کــرده اســت.
گیو به نزد فرود می رود

گیــو ایــن ســخنان بگفــت و زره بپوشــید و بــه ســوی فــرود رهســپار شــد .فــرود چــون او را دیــد کــه بــه
ســمتش مــی آیــد ،آهــی کشــید کــه ایــن ســپاه پســتی بلنــدی هــای روزگار را نمــی دانــد؛ بــا آنکــه دلیــر و
جنگاورنــد ولــی بهــره ای از خــرد نبــرده انــد .از آن مــی ترســم کــه ایشــان بــا ایــن نابخــردی نتواننــد در جنــگ
بــا تورانیــان پیــروز گردنــد ،مگــر اینکــه کیخســرو بــه سرپرســتی بیایــد تــا پشــت بــه پشــت هــم دهیــم و بــر
تورانیــان چیــره گردیــم.

فــرود از تُخــوار مــیپرســد کــه ایــن ســوار کیســت کــه بــهســمت مــا مــیآیــد؟ تُخــوار اوصـــاف گیــو را بـــرای
او برمــی شــمارد و مــی افزایــد گیــو بــوده کــه کیخســرو را از تــوران بــه ایــران آورده اســت؛ رزم جامــه ســیاوش
در تــن دارد و وی را باکــی از رزم نیســت .تُخــوار فــرود را راهنمایــی مــی کنــد کــه بــا هــدف قــراردادن اســب،
گیــو را نیــز ماننــد طــوس از مهلکــه بیــرون کنــد .فــرود چنیــن مــی کنــد و گیــو بازمــی گــردد.

ایرانیــان ایــن بــار گیــو را دوره مــی کننــد و شــکر خــدا بجــا مــی آورنــد کــه او نیــز هرچنــد اســبش از بیــن
رفتــه ،امــا خــود ســالم اســت .گیــو توســط فرزنــدش بیــژن ســرزنش مــی شــود کــه چــرا او کــه پهلوانــی
بــیبدیــل اســت ،دســت از کارزار شســتهاســت؟ گیــو کــه بیــژن را خشــمگین مــیبینــد و از ســخنان درشــت او
مــی رنجــد ،بــا تازیانــه بــر ســر وی مــی زنــد و وی را فاقــد اندیشــه و خــرد مــی خوانــد .بیــژن بــا دلــی دردمنــد
از ســخنان پــدر ،قســم یــاد مــی کنــد تــا کیــن کشــتگان را از فــرود نســتاند ،بازنگــردد؛ بــه پیــش ُگس ـ َتهم
مــی آیــد و اســبی چابــک از وی تقاضــا مــی کنــدُ .گسـ َتهم کــه دلــش از مــرگ دوســتان بــه درد آمــده اســت،
بیــژن را از جنــگ بازمــی دارد و راضــی نمــی گــردد کــه او نیــز کشــته شــود؛ چراکــه فــرود بــر بــاالی بلنــدی
اســت و بــه راحتــی بــر آنهــا غالــب مــی گــردد .بیــژن وی را یــادآور مــی شــود کــه بــه مــاه و صاحــب کیهــان
و تــاج شــاه قســم یــاد کــرده کــه یــا ایــن کار را بــه اتمــام رســاند یــا کشــته شــود؛ و چیــزی او را جلــودار
نخواهــد بــودُ .گس ـ َتهم پاســخ مــی دهــد کــه نمــی خواهــد اتفاقــی بــرای بیــژن بیفتــد وگرنــه هــزاران اســب
هســت کــه مــی توانــد در اختیــار او قــرار دهــد و حــال کــه رای او ایــن اســت ،هــر اســبی را کــه مایــل اســت،
انتخــاب کنــد .بیــژن اســبی بــزرگ و تیزتــک برمــی گزینــد و آن را رزم جامــه مــی پوشــانند .گیــو کــه فرزنــد
را مصمــم مــی بینــد ،بــا آنکــه از کمــان فــرود بیمنــاک اســت ،زره ســیاوش را بــرای ُگسـ َتهم مــی فرســتد تــا
بــر بیــژن بپوشــاند .بیــژن راهــی ســپدکوه مــی گــردد.
جنگ بیژن با فرود
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تُخــوار در پاســخ بــه فــرود کــه نــام و نشــان بیــژن را مــی پرســد ،مــی گویــد کــه در ایــران زمیــن پهلوانــی
چــون او نیســت .او یگانــه فرزنــد گیــو اســت و تابــه حــال در هیــچ رزمــی طعــم شکســت را نچشــیده اســت.
ایــن شــیر دلیــر زرهــی دارد کــه تیــر بــر آن کارگــر نیســت .بهتــر اســت کــه بــه دژ برگــردد و جــان از پیــکار
بــا او بــه در ببــرد تــا دل شــاه از مــرگ وی آزرده نگــردد .فــرود اســب بیــژن را بــا تیــر مــی انــدازد ولــی بیــژن
پیــاده بــه ســوی او آمــده ،نعــره ای برمــی آورد و فــرود را بــه مانــدن و جنگیــدن دعــوت مــی کنــد .فــرود
نیــز خیرگــی کــرده ،تیـــری دوبــاره بــه ســوی او مــی افـــکند .بیــژن ســپر بــر ســر مــی آورد .تیــر بــر ســپر
مــی نشــیند و بیــژن گزنــدی از تیــر نمــی بینــد .فــرود اســب را از وی برمــی گردانــد تــا بــه ســمت دژ مراجعــت
کنــد؛ امــا بیــژن خــود را مــی رســاند ،شمشــیر بــر پشــت اســب فــرود مــی آورد و آن را بــر زمیــن مــی زنــد.
فــرود خــود را بــه داخــل دژ مــی انــدازد .در را مــی بندنــد و از فــراز دیــوار بــر بیــژن ســنگ مــی بارنــد .بیــژن او
را بــا بــا طعنــه خطــاب مــی کنــد کــه از مــردی پیــاده گریختــه اســت و شــرم نــدارد.
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بیــژن بــه نــزد طــوس بازمــی گــردد و شــرح دالوری و تیرانــدازی فــرود را مــی دهــد .طــوس قســم یــاد
می کند که فردا جنگی ترتیب دهد و فرود را بکشد و انتقام زرسپ و کشتگان را از وی بگیرد.

جریره ،مادر فرود ،خوابی می بیند

در دژ بســته اســت .نگهبانــان پاســبانی مــی کننــد .همــه در خوابنــد ،امــا قلــب مــادر آرام نــدارد .بــه خــواب
مــی رود و در خــواب مــی بینــد کــه در مقابــل فــرود ،آتشــی از دژ بلنــد شــده و سراســر ســپدکوه را
فراگرفته است و تمام دژ و اهل آن در آتش می سوزند.

جریــره از خــواب بیــدار مــی شــود ،نگــران بــه بــاالی دیــوار دژ مــی آیــد و کــوه را مــی نگــرد .تمـــام کــوه پــر
اســت از سپـــاهیان زره پــوش و نیــزه بــه دســت .بــا دلــی پــردرد بــه نــزد فــرود بازمــی گــردد و وی را بیــدار و
باخبــر مــی ســازد کــه تمــام کــوه تــا پشــت دیــوار دژ ،پــر اســت از ســپاهیان دشــمن.
پهلــوان جــوان بــه مــادر مــی گویــد کــه چــرا غمگیــن و نگــران اســت .اگــر زندگــی او بــه ســر آمــده باشــد
راهــی بــرای آن نیســت .پــدرش در جوانــی کشــته شــده و او نیــز سرنوشــتی یکســان بــا پــدر دارد .پــدر را
گــروی کشــته اســت و او را بیــژن خواهــد کشــت .فــرود بــه مــادر مــی گویــد کــه تــا آخریــن دم بــا ایرانیــان
خواهــد جنگیــد و از آنــان تمنــای نجــات نخواهــد کــرد تــا جایــی کــه وی را ماننــد بــزی کوهــی شــکار کننــد.
ســپس ســپاه خــود را خــود زره مــی دهــد و خــود نیــز زره در بــر مــی کنــد و کمــان در دســت مــی گیــرد و
آمــاده رزم مــی شــود.
رزم فرود با سپاه ایران و کشته شدن وی

آفتــاب جهانتــاب برمــی آیــد و آســمان را روشــن مــی گردانــد .همــه جــا پــر اســت از صــدای طبــل و ســنج و
دهــل و کرنــا ،صــدای گرزهایــی کــه بــه هــم مــی خورنــد و پهلوانانــی کــه فریــاد برمــی آورنــد .د ِر دژ گشــوده
مــی شــود .فــرود جــوان بــه همــراه ســپاهش بیــرون مــی آیــد و جنــگ آغــاز مــی گــردد .تمــام کــوه پــر اســت
از ســپاهیان و صــدای چکاچــک شمشــیرها و زوزه تیرهــا و کوبیــدن گرزهــا .هنــگام ظهــر اســت .بســیاری از
ســپاهیان فــرود کشــته شــده انــد .پهلــوان جــوان چــون شــیر در زیــر نــگاه مبهــوت ایـــرانیان ،در حــال نبــرد
اســت .فــرود تنهــا شــده؛ امــا هنــوز دســت از کارزار نمــیکشــد .سـ ِر اســب را بــهســمت دژ مــیگردانــد؛ شــاید
بتوانــد دمــی نفــس تــازه کنــدُ .ر ّهــام و بیــژن در کمیــن اوینــد؛ از پ ِ َیــش مــی تازنــد .در ســرازیر کــوه فــرود
بیــژن را مــی بینــد .دســت بــه گــرز مــی بــرد تــا بیــژن را بکوبــد .نــاگاه ُر ّهــام شمشــیر را بــر کتــف َفــرود،
ُفــرود مــیآورد .دســت شــیر جــوان از تــن جــدا مــیگــردد ،او خــود را بــه داخــل دژ مــیانــدازد و درهــا پشــت
ســرش بســته مــی شــوند.
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به بـازیگری مان َـد ایـن چرخ مست
زمـانی بـه خـنجر ،زمـانی بـه تیـغ
نـاسـزا
زمـانی بـه دست یـکی
َ
زمـانی دهـد گنـج و تـخت و کـاله
همی خورد بـاید کسی را که هست
اگـر خـود نـزادی خـردمنـد مــرد
کـوری و نـاکـام زیـست
بـزاد و بـه
ّ
سرانـجـام خـاک است بـالیـن اوی

که بـازی بـرآرد بـه هفتــاد دست
زمـانی بـه بـاد و زمـانی بـه میـغ
زمـانی خـود آرد ز سخـتی ،رهــا
زمـانی غم و خواری و بنـد و چـاه
منـم تنـگ دل تا شدم تنـگ دست
ندیدی ز گیتی چنین گـرم و سرد
بـر آن زیستـن ،زار بـاید گریـست
دریـغ آن دل و رای و آیـیـن اوی!
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مــادر فــرود را در آغــوش مــی گیــرد و زنــان و خدمتــکاران گــرد او حلقــه مــی زننــد .جــوان بــی تــاج را بــر
تخــت مــی خواباننــد .تنهــا یــک ســفارش دارد .مــی دانــد کــه ایرانیــان دژ را خواهنــد گرفــت .همــه چیــز را
غــارت و همــه زنــان را اســیر خواهنــد کــرد .از آنهــا مــی خواهــد قبــل از اینکــه گرفتــار آینــد ،خــود را از
بــاروی دژ بــه پاییــن افکننــد؛ مبــادا کــه بــه دســت ایرانیــان افتنــد .ایــن را مــی گویــد و چشــم از جهــان
فرومــی بنــدد.

نگاره «افسوس خوردن گودرز و گیو بر َفرود سیاوش»
اثر میرزا محمد تبریزی یا خواجه عبدالعزیز کاشانی

از شاهنامه شاه طهماسبی ،مجموعه آرتور هوتن ،موزه متروپولیتن نیویورک
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زنــان خدمتگــزار یــک بــه یــک بــر بــام دژ مــی رونــد و خــود را بــه زیــر مــی افکننــد .جریــره آتشــی
فراهــم مــی آورد و هــر آنچــه گنجینــه اســت را مــی ســوزاند .شمشــیری برمــی دارد ،د ِر اســب خانــه را
مــی بنــدد و تمامــی اســب هــا را مــی کشــد؛ مبــادا ایرانیــان بــه غنیمــت برنــد .ســپس بــه بالیــن جــوان خــود
مــی آیــد ،رخ بــر ُر َخــش مــی گــذارد و بــا دشــنه ای بــه زندگانــی خــود ،بــه غــم ســیاوش و
به داغ فرود خاتمه می بخشد.
کنــدن د ِر دژ ،وارد آن مــی شــوند و کمــر بــرای غــارت مــی بندنــد .بهــرام بــه نزدیــک فــرود
ایرانیــان بــا
ِ
مــی آیــد؛ بــا دیــدن فــرود ،دیــده پــرآب مــی کنــد و آه از نهــاد برمــی کشــد کــه ایــن جــوان از پــدر خــود
مظلومانــه تــر کشــته شــد؛ چراکــه کشــنده او هــوادار و خادمــش نبــود و مــادرش کشــته بــر بــرش نیفتــاده
و خانمانــش نســوخته بــود .رو بــه ایرانیــان مــی کنــد و مــی گویــد از خــدای بترســید و بدانیــد کــه روزگار
بــد پاداشــی برایتــان فراهــم خواهــد آورد .شــرم نمــی کنیــد از پادشــاه کــه آن گونــه شــما را ســفارش بــه
بــرادر نمــود و شــما را بــا آن همــه انــدرز بــه خونخواهــی ســیاوش فرســتاد؟ چگونــه او را خواهیــد یافــت
درحالــی کــه خــون بــرادرش بــه گــردن شماســت؟ فغــان کــه از بیــژن و ُر ّهــام کوتــه فکــر ،کاری درســت
برنمــی آیــد!
طــوس بــه همــراه دیگــر پهلوانــان وارد دژ مــی شــود .هنگامــی کــه بــا صحنــه مــرگ فــرود و جنــازه در
خــون غلتیــده جریــره مواجــه مــی شــوند درحالــی کــه بهــرام و زنگــه شــاوران در حــال ســوگواری بــر آن دو
هســتند؛ آه از نهادشــان برمــی خیــزد و بــه ســوگواری مــی پردازنــد .لیــک چــه ســود؟ همــواره نتیجــه خیــره
ســری و نیندیشــیدن ،پشــیمانی اســت .گــودرز و گیــو بــا طــوس مــی گوینــد کــه خیــره ســری و لجبــازی کار
ســپهداران نیســت و ایــن گونــه ســپهداری را نیکــو نخواهنــد شــمرد .تــو بــا خیــره ســری خویــش ،هــم یــک
چنیــن جوانــی از نــژاد شــاهان را بــه کشــتن دادی ،هــم زرســپ و ریونیــز را .طــوس فرمــان مــی دهــد تــا بــر
فــراز کــوه ،دخمــه ای شــاهانه کنــده ،تختــی از طــا فراهــم کننــد و حریــری بــر آن بیفکننــد .ســر و بــدن
فــرود را بــا مشــک و کافــور و گالب مــی شــویند و بــر تخــت مــی نهنــد و بازمــی گردنــد و ایــن گونــه ایــن
جــوان شــاهزاده بــا نــام و نــاز از دنیــا مــی رود.
بالشان ترک
رزم کاس رود و نبرد بیژن با
ِ

ســپاه ایــران پــس از ســه روز عــازم تــوران مــیگــردد ،راه را بــه ســمت کاسرود درمــینــوردد و بــا هــر آنکــس
کــه در میــان راه از لشــکر تورانیــان برخــورد مــیکنــد ،وی را مــیکشــد و بدیــنگونــه بــه کاسرود مــیرســد.

Summer 2020

گیــو زره بــر تــن فرزنــد مــی پوشــاند و وی را بــا اســبی جنگــی بــه ســوی بالشــان راهــی مــی نمایــد.
بالشــان فــارغ از وی ،در حــال خــوردن کبــاب آهوســت و اســبش در حــال چــرا؛ کــه نــاگاه بیــژن از دور
ســرمیرســد .اســب بالشــان شــیههای مــیکشــد و او را متوجــه بیژن مینمایــد .او نعــرهای برمــیآورد و از بیژن
می خواهد تا نام خود را بگوید .بیژن از نام و نسب خود می گوید و بر وی می تازد.
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دو پهلــوان بــا نیــزه و شمشــیر و گــرز بــه کارزار درمــیآینــد .در ایــن هنگامــه ،بیــژن گــرزی بــر پشــت بالشــان
فــرود آورده ،مهــره هــای پشــت وی را درهــم مــی شــکند .بالشــان از اســب بــر زمیــن مــی غلتــد و بیــژن ســر
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جوانــی دلیــر از تــوران بــا نــام بالشــان بــرای سرکشــی و ســنجش ســپاه ایــران مــی آیــد .بــر بــاالی کوهــی
در نزدیکــی ســپاه ،گیــو و بیــژن متوجــه وی مــی گردنــد .گیــو تصمیــم مــی گیــرد کــه بــه جنــگ وی رود
ـرد .بیــژن مــی گویــد کــه پـــادشاه وی را مـــأمور ایــن کار
و او را کشــته ،ســرش را بریــده ،بــه نــزد طــوس بَـ َ
کــرده و بـــرای کشــتن بالشــان پهلــوان ،بــه وی وعـــده خلعــت دادهاســت .گیــو در پاســخ پســر مــیگویــد کــه
بالشــان پهلوانــی دلیــر اســت و او دوســت نــدارد کــه شــاهد مــرگ وی باشــد .بیــژن از پــدر مــی خواهــد کــه
بــا ایــن ســخن ،باعــث شرمســاری او نــزد شــهریار نشــود و زره ســیاوش را درخواســت مــی کنــد تــا بــه جنــگ
بالشــان رود.
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از تــن وی جــدا نمــوده ،بــه نــزد پــدر بازمــی گــردد .گیــو بــا شــادمانی وی را اســتقبال مــی کنــد و بــا هــم
نــزد طــوس مــی رونــد .طــوس چنــان شــاد مــی گــردد کــه گویــی مــی خواهــد قالــب تهــی کنــد ،چراکــه
نامدارتریــن پهلــوان ســپاه تــوران کشــته شــده اســت.
افراسیاب از آمدن لشکر ایران آگاه می گردد

خبــر بــه افراســیاب مــی رســد کــه ســپاه ایــران بــه تــوران رســیده و مــرز تــوران از خــون لشــکریان دریــا
شــده اســت .افراســیاب دســتور خــود ،پیــران ویســه را فــرا مــی خوانــد و او را از قصــد کیخســرو و کیــن
خواســتن ســیاوش آگاه ســاخته ،خاطرنشــان مــی ســازد کــه بایــد بــا او بــه جنــگ بپردازیــم .پیــران را فرمــان
مــی دهــد تــا ســپاهی فراهــم آورده ،بــه مقابلــۀ ســپاه ایــران بــرود.
از دیگــر ســو ،تندبــادی در جایــگاه ســپاه ایــران وزیــدن مــی گیــرد و بــرف و ســرما و یخبنــدان گریبــان گیــر
ایرانیــان مــی گــردد بــه طــوری کــه ســرما تــوان جنــگ را از آنــان مــی گیــرد و چنــان دســتیابی بــه آذوقــه
ســخت مــی گــردد کــه ایرانیــان بــه خــوردن اســب هــای خــود رو مــی آورنــد .هفتــه ای برهمیــن منــوال
مــی گــذرد تــا آنجــا کــه تــاب و طاقتــی در ســپاهیان نمــی مانــد .بــا ســرزدن آفتــابِ هشــتمین روز ،ســپهدار
طــوس همــه را گــرد مــی آورد و مــی گویــد کــه بهتــر اســت از ایــن ســرزمین برویــم کــه تــا کنــون همــواره
بــد بــه مــا رســیده اســت و خیــری ندیــده ایــم .بهــرام وی را پاســخ مــی دهــد کــه اینهــا همــه بازتــاب رفتــار
بــد خــود توســت کــه اینگونــه گرفتــار آمــده ایــم؛ هنــوز اول کار اســت و بدهــا نیــز در پیــش خواهیــم داشــت.
طــوس درجــواب بهــرام مــی گویــد کــه فــرود بــی گنــاه کشــته نشــد و وی کشــنده زرســپ و ریونیــز بــود کــه
همتایــی مثــل آنهــا در لشــکر نبــود؛ امــا اکنــون صحبــت گذشــته و اینکــه آنهــا بــه داد کشــته شــدند یــا بیداد،
مطــرح نیســت .طــوس گیــو و بیــژن را وعــده پــاداش نــزد شــاه مــیدهــد ،اگــر کــوه هیزمــی را آتــش زننــد تــا
راه بــرای ســپاه بــاز شــود .گیــو اجابــت مــی نمایــد و بیــژن بــا رفتــن او مخالــف اســت چــون او جــوان اســت
و نمــی پســندد کــه پــدر پیــرش دســت بــه ایــن کار بزنــد .گیــو توانایــی خــود را بــه فرزنــد یــادآور مــی شــود
و خاطــر اورا آرام مــی ســازد کــه ایــن کار از او ســاخته اســت.
گیــو بــه زحمــت از کاس رود عبــور مــی کنــد .بــرف و یــخ همــه جــا را فراگرفتــه اســت .پهلــوان بــر فــراز کــوه
هیــزم مــی رود؛ کوهــی کــه حــدود آن را نمــی توانــد بســنجد .تیــری آتــش مــی زنــد و بــر کــوه مــی افکنــد.
ســه هفتــه آتــش مــی ســوزد و از آن آتــش ،همــه بــرف و یــخ آب مــی گــردد .لشــکر بــه فرمــان ســپهدار ،آب
و آتــش را درهــم مــی کوبــد و بــه راه مــی افتــد.
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ســپاه بــا رســیدن بــه گروگــرد ،اســکان مــی گیــرد و ســراپرده هــای ســپاهیان افراشــته مــی گــردد .گروگــرد
مرزبانــی دارد تــژاو نــام کــه متوجــه حضــور ایرانیــان مــی گــردد .تــژاو چوپــان افراســیاب را کــه کبــوده نــام
دارد ،بــرای جاسوســی بــه ســوی ســپاه ایــران مــی فرســتد .شــب هنــگام از بخــت بــد ،اســب کبــوده شــیهه ای
مــیکشــد و بهــرام کــه پاســبان شــب بــوده ،تیــری بــر کمربنــد او مــیزنــد و او را از اســب انداختــه ،دســتگیر و
بازخواســت مــی کنــد کــه چــه کســی او را فرســتاده اســت .کبــوده تــژاو را معرفــی کــرده ،مهلــت مــی خواهــد
کــه اگــر او را نکشــد ،بــه محــل اســتقرار تــژاو راهنماییــش خواهــد کــرد .امــا بهــرام بــا دریافــت اینکــه تــژاو
چوپــان را فرســتاده؛ ســر او را بریــده ،بــه کمــر مــی بنــدد و بــه لشــکرگاه مــی آورد .فــردای آن روز ،تــژاو
غمگیــن از بازنگشــتن کبــوده ،ســپاهی را کــه بــا خــود دارد ،بــه عــزم لشــکرگاه ایــران بــه راه مــی انــدازد.
آمدن تژاو به جنگ ایرانیان

بــا طلــوع آفتــاب درخشــان ،ســپاهیان ایــران لشــکری را مشــاهده مــینماینــد کــه پهلوانــی در پیــش دارد و به
جنــگ آنــان مــی آیــد .گیــو بــه نــزد او مــی رود و از نــام و نشــانش مــی پرســد و اینکــه چــرا بــا ایــن افــراد کــم
بــه جنــگ آمــده اســت .تــژاو ســخن آغــاز مــی کنــد کــه نامــش تــژاو اســت و دامــاد شــاه افراســیاب؛ نــژادی
ایرانــی دارد و مرزبــان تــوران اســت .گیــو مــی گویــد کــه ایــن ســخن بــا کســی نگــو چراکــه آبــروی خــود را
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مــی بــری کــه چگونــه مــی شــود کســی ایرانــی باشــد و در خدمــت تورانیــان درآیــد .همچنیــن پیشــنهاد
مــی دهــد کــه چــون لشــکر او کــم اســت و در جنــگ بــا ایرانیــان کشــته خواهــد شــد ،حاضــر اســت وی را بــه
نــزد طــوس ســپهدار ببــرد و از بــرای او ،پــاداش و خدمتــکار و اســب از ســردار بســتاند .تــژاو جــواب مــی دهــد
کــه هرگــز چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد و آنچــه او وعــده مــی دهــد ،خــود از جانــب افراســیاب دارد و کمــی
ســپاه اهمیتــی نــدارد چراکــه بــا همیــن ســپاه ،لشــکر ایــران را درهــم خواهــد کوبیــد.
بیــژن از ایــن گفتگــو عصبانــی مــی شــود؛ پــدر را نـــهیب مــی زنــد کــه از چــه روی بــا تــرکان ســخن
مــی گویــد و از د ِر مهــر درمــی آیــد کــه اکنــون وقــت نبــرد اســت و کارزار .ســپس تیــغ کشــیده ،بــه ســپاه
تورانیــان حملــه ور مــی گــردد .گیــو نیــز وی را همراهــی مــی کنــد .دو ســپاه بــه جنــگ مــی پردازنــد؛ دو
ســردار از ســپاه تــژاو بــه نــام هــای ارتنــگ و مــردوی و بســیاری از ســپاهیانش کشــته مــی شــوند و خــود او
از مهلکــه مــی گریــزد .بیــژن بــه تعقیــب او پرداختــه ،بانــگ برمــی آورد کــه تــو چگونــه شــیری هســتی کــه
مــی گریــزی؟ تــژاو نیــزه ای بــر بیــژن مــی نشــاند .نیــزه در زره گیــر مــی کنــد و آســیبی بــه او نمــی زنــد .در
مقابــل ،او نیــز نیــزه ای مــی افکنــد و همچــون شــاهینی کــه بــر چکاوکــی دســت مــی یابــد ،تاجــی را کــه
افراســیاب بــر ســر تــژاو نهــاده بــود ،مــی ربایــد.
تــژاو بــه نزدیــک دژ مــی رســد و بیــژن نیــز بــه دنبــال او .در همیــن حیــن ،اســپنوی ،همســر تــژاو و دختــر
افراســیاب کــه بیــرون آمــده بــود  ،تــژاو را مــی بینــد و از وی مــی خـــواهد کــه او را نیــز بــه دژ ببــرد .تــژاو وی
را بـــر جلــوی اســب خــود مــی نشــاند و بــه ســمت دژ مــی تــازد؛ امــا اســب تــاب کشــیدن دو نفــر را نــدارد و
هرآینــه بیــژن فــرا خواهــد رســید .از همیــن روی ،تــژاو بــا اســپنوی مــی گویــد کــه چــون جــان وی در خطــر
نیســت ،از اســب پیــاده شــود تــا او بتوانــد چابکتــر بگریــزد .بیــژن چــون بــه اســپنوی مــی رســد ،وی را بــر
پشــت اســب خــود مــی نشــاند و بــه لشــکرگاه بازمــی گــردد؛ درحالــی کــه اســپنوی را نیــز بــه همــراه دارد.
تــژاو غمگیــن بــه نــزد افراســیاب مــی آیــد و او را آگاه مــی ســازد کــه ســپاه ایــران بــه گروگــرد رســیده،
بالشــان و تعــدادی از پهلوانــان را کشــته و مــرز و بــوم تــوران را بــه آتــش کشــیده اســت .افراســیاب  ،پیــران
ویســه را بازخواســت مــینمایــد کــه تــو را گفتــهبــودم کــه ســپاهی بیارایــی و بــه پیــکار ایرانیــان بــروی .اکنون
ـی تــو ،دختــر مــن اســیر ایرانیــان گشــته و ســرداران مــا کشــته شــده انــد.
از درنــگ و کاهلـ ِ

پیــران ویســه بــه شــتاب لشــکری فراهــم مــی آورد متشــکل از صدهــزار مــرد جنگــی .راســت ســپاه را بــه
تــژاو و بارمــان مــی ســپارد و ن َســتی ُهن را در چــپ مــی گمــارد .سپـــاه بــا تنــدی و شتـــاب راه و بیراهــه
مــی پیمایــد تــا بــه ایرانیـــان برســد .پیــران قصــد مــی کنــد کــه بــی خبــر و بــه یکبــاره ایــن لشــکر انبــوه را
بــر ســر ایرانیــان فــرود آورد .از همیــن روی ،جاسوســانی بــه ســمت آنــان گســیل مــی دارد .جاسوســان خبــر
مــیآورنــد کــه لشــکر ایــران مــدام بــه میگســاری و مخمــوری مشــغول اســت و یــادی از جنــگ در ســر نــدارد.
پیــران ســرداران ســپاه را مــی خوانــد و یــادآور مــی گــردد کــه دیگــر هیــچ گاه چنیــن فرصتــی بــه دســت
نخواهــد آمــد کــه بتواننــد بــر ســپاه ایــران چیــره شــوند.
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پیــران ســی هــزار ســوار شمشــیرزن از میــان ســپاهش برمــی گزینــد و نیمــه شــب بــی هیــچ صدایــی بــر
ایرانیــان حملــه بــرده ،ابتــدا گلــه و رمــه و چوپانــان ایرانیــان را مــی کشــد و ســپس بــر قلــب ســپاه یــورش
مــی بــرد؛ ســپاهی کــه همــه مســت در خیمــه هــای خــود افتــاده اســت .گیـ ِو گــودرز کــه هشــیار و بیــدار در
خیمــه خــود نشســته ،بــهناگــه متوجــه ســپاه تــوران مــیگــردد .بــهســرعت ســوار بــر اســب شــده ،به ســراپرده
طــوس درمــی آیــد کــه چــه نشســته ای کــه تورانیــان بــر مــا شــبیخون زده انــد و بســیاری از لشــکریان را
کشــته انــد .ســپس بــه نــزد پــدرش ،گــودرز مــی رود و بعــد بــه همــراه بیــژن بــه جنــگ بــا آنهــا مــی پــردازد.
تورانیــان لشــکر ایــران را تیربــاران مــی کننــد و بســیاری کشــته مــی شــوند.
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فــردای آن شــب ،گیــو و گــودرز متوجــه کشــتگان ســپاه ایــران و انبــوه ســپاه تــوران مــیگردنــد کــه دم بــه دم
بــر تعدادشــان افــزوده مــی شــود .وضــع ســپاه ایــران نیــز بســیار نابــه ســامان اســت .از همیــن روی ،ایرانیــان
تصمیــم مــی گیرنــد کــه بــه ســمت کاس رود عقــب نشــینی نماینــد و ایــن در حالیســت کــه ســپاه تــوران نیــز
از پــی آنهــا روان اســت .ســپاه ایــران در پشــت کوهــی پنــاه مــی گیــرد .همــه خســته و درمانــده ،نــه تــاب
رفتــن دارنــد و نــه قــدرت جنگیــدن .بســیاری کشــته شــده انــد و آنهــا نیــز کــه مانــده انــد ،توانــی برایشــان
نمانــدهاســت .طــوس ســپهدار ناامیــد گشــته و قــدرت رهبــری نــدارد .اوضــاع نابــهســامان ســپاه وی را بــر ایــن
مــی دارد کــه در ســراپرده خویــش بنشــیند ،میگســاری کنــد و دل از پیــکار و ســپاه بشــوید.
بــزرگان ســپاه کــه اوضــاع را چنیــن دیدنــد ،بــه نــزد گــودرز پیــر آمدنــد و از وی چــارهجویــی نمودنــد .گــودرز
دیــده بانــی بــر فــراز کــوه مــی فرســتد و چنــد طالیــه و پاســبان بــر هــر ســوی ســپاه مــی گمــارد .ســپس
یکــی از پهلوانــان را راهــی مــی ســازد تــا بــه نــزد کیخســرو رفتــه ،شــرح مـــاجرا کــرده ،او را از آنچــه طــوس
بــر ســر سپـــاه ایـــران آورده ،آگاه ســازد .شــاه تـــا ایــن اخبــار را مــی شــنود ،مــی خروشــد و دلــش بــه درد
می آید و غم ازهم گسیختگی سپاه بر داغ برادر افزوده می شود.
شاه کیخسرو برای فریبر ِز کاوس نامه می نویسد

کیخســرو بــا دلــی پــردرد و چشــمی اشــک بــار ،دبیــر خــود را فرامــیخوانــد تــا نامــه ای بنویســد بــرای عمــوی
خــود فریبــرز فرزنــد کاوس شــاه .آن طــور کــه بایســته اســت ،نامــه را بــا نــام خــدا آغــاز و مــدح پــروردگار
و ســپس گالیــه از طــوس مــی کنــد کــه بــا خیــره ســری ،یگانــه بــرادر گرانمایــه اش را بــا آنکــه او را فرمــان
داده بــود کــه از راه جــرم نــرود ،ایــن گونــه کشــته؛ و بــا بــی خــردی ،ســپاه ایــران را در ورطــه نابــودی افکنــده؛
و اکنــون کــه هنــگام نبــرد اســت ،راه آســایش در پیــش گرفتــه اســت .پادشــاه از فریبــرز مــی خواهــد کــه
طــوس را برگردانــد و خــود ســپاه را ســاالر شــود و در ایــن امــر ،گــودرز پهلــوان را نیــز بــرای مشــاوره برگزیند؛
گیــو را امیــر و طالیــه دار ســپاه گردانــد و تنــدی و خودرایــی ننمایــد؛ باشــد کــه پیــروز گردنــد .دســتور بــه
ُمه ـ ِر نامــه مــی فرمایــد و پیکــی را مــی خوانــد کــه نامــه را بــرای فریبــرز ببــرد .پیــک را دســتور مــی نمایــد
کــه هیــچ درنــگ نکــرده ،شــب و روز بتــازد و هــرگاه اســب خســته شــد ،آن را تعویــض کنــد .
فرســتاده چنیــن مــی کنــد تــا در بــر فریبــرز کاوس مــی رســد و نامــه شــاه راه تقدیــم وی مــی ســازد .فریبــرز
بــا خوانــدن نامــه ،طــوس و دیگــر یــان ســپاه از جملــه گــودرز و گیــو را فرامــی خوانــد و فرمــان شــاه را
ابــاغ مــی نمایــد .بــزرگان ســپاه از رای و تدبیــر شــاه خشــنود مــی گردنــد و وی را آفریــن گفتــه ،مــی ســتایند.
طــوس درفــش و ابــزار سپهســاالری را بــه فریبــرز تســلیم مــی کنــد و اورا شــادباش گفتــه ،نوذریــان را جمــع
نمــوده ،ســپاه را تــرک مــی گویــد .ســپس بــی درنــگ بــه نــزد شــاه بــاز مــی گــردد.
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چــون طــوس بــه آســتان کیخســرو مــی رســد ،وی را احتــرام کــرده ،زمیــن مــی بوســد؛ ولــی شــاه عنایتــی
بــه او نمــی نمایــد ،رخ از او برمــی تابــد و زبــان بــه دشــنام و نکوهــش او بــاز مــی کنــد کــه مگــر بــا تــو نگفتــم
کــه از راه کالت نــروی؟ کنــون بــرادر مــرا کشــتی و عــاوه بــر آن ،در زمانــی کــه مــی بایســت نبــرد پیشــه
کنــی ،بــه بــزم و اســتراحت پرداختــی تــا بدیــن گونــه ســپاه ایــران تارومــار گــردد .شــاه بــه حرمــت خانــدان
طــوس و منوچهــر شــاه ،از کشــتن وی صــرف نظــر مــی کنــد؛ ولــی او را بــه خانــه نشــینی مــی فرســتد و از
سپاهیگری معاف می دارد؛ که این خود درد بزرگی است برای جنگاوران.
طوس نوذر می نشیند
فریبرز کاوس بجای
ِ

فریبرز بنهاد بر سر کاله

که هم پهلوان بود و هم پو ِر شاه

وی ُر ّهــام را دســتور مــی دهــد تــا بــه نــزد پیــران ویســه بــرود ،بــدو یــادآور شــود کــه شــبیخون کار مــردان
و دلیــران نیســت و اکنــون اگــر تصمیــم بــه جنــگ دارد ،ســپاه ایــران آمــاده اســت و گرنــه دو ســپاه قــدری
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درنــگ نماینــد تــا مهیــا شــوندُ .ر ّهــام بــه ســمت لشــکرگاه تورانیــان مــی آیــد و اورا بــه نــزد پیــران ویســه
راهنمــا مــی شــوند.
پیــران ویســه پــس از شــنیدن ،مــی گویــد کــه تورانیــان نبودنــد کــه جنــگ آغــاز کردنــد و طــوس بــا
بــی خــردی بــه تــوران تاخــت و همــه کــس را بکشــت و بــد و نیــک را تمیــز نــداد و حــال چــون بــد کردیــد،
بــد دیدیــد .امــا چنانچــه اکنــون مایــل بــه درنــگ هســتید ،مــا هــم همینیــم و اگــر بــه جنــگ میــل داریــد،
مــا نیــز آمــاده ایــم؛ ولــی بهتــر اســت کــه ســپاه برداریــد و از تــوران برویــد کــه در ایــن صــورت دیگــر جنگــی
نخواهــد بــود .ســپس ُر ّهــام را پــاداش خلعــت مــی دهــد و بازمــی گردانــد.
فریبــرز یــک مــاه درنــگ مــی نمایــد و در ایــن مــدت بــه تجهیــز ســپاه و گــردآوری نیــرو مشــغول مــی گــردد
و ســپاه ایــران جانــی دوبــاره مــی یابــد.
جنگ پَ َشن و ال َون
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پهلوانــان بــر دشــمن یــورش مــی برنــد و بســیار از آنهــا مــی کشــند .گــودرز بیــژن را فرمــان مــی دهــد کــه
بــه نــزد فریبــرز بــرود و درفــش را از وی بســتاند و بــرای او بیــاورد .بیــژن بــه ســرعت خــود را بــه فریبــرز
مــی رســاند و بــه او نهیــب مــی زنــد کــه چــرا پنهــان شــده اســت و اگــر قصــد بازگشــت نــدارد ،درفــش را بــه
او بســپارد .فریبــرز ســر بــاز مــی زنــد و بیــژن را طعنــه مــی دهــد کــه تــو در عمــل شــتابزده هســتی و در
کار جنــگ ،جــوان .ایــن درفــش را شــاه بــه مــن ســپرده اســت و مــن آن را در اختیــار کســی قــرار نخواهــم
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چــون یــک مــاه ســپری شــد ،دو لشــکر آمــاده رزم مــی گردنــد .همــه آمــاده و تــا دنــدان مســلح ،مهیــای
جنــگ هســتند .در راســت ســپاه ایــران ،گــودرز پهلــوان فرماندهــی مــی کنــد و در چــپ ســپاه ،پهلــوان
اَشــ َکش؛ و دیگــر پهلوانــان بــه همــراه فریبــر ِز ُگــرد و درفــش ایــران ،در قلــب ســپاه جــای مــی گزیننــد.
فریبــرز دســتور حملــه صــادر مــی نمایــد و از ســپاه مــی خواهــد کــه دالورانــه بجنگنــد تــا ایــن لکــه ننــگ
را از دامــن ایرانیــان بشــویند .ایرانیــان شــروع بــه تیربــاران دشــمن مــی نماینــد و جنــگ آغــاز مــی گــردد؛
جنگــی ســهمگین کــه تــا چشــم کار مــی کــرد ،تیــغ و شمشــیر و گــرز و نیــزه بــود کــه در هــوا مــی چرخیــد.
از قلــب ســپاه ،گیــو دالور بــر دشــمن یــورش مــی بــرد .از دیگــر ســو ،گــودرز دلیــر چنــان بــر ســپاه دشــمن
مــی تــازد کــه نهصــد تــن از خانــدان پیــران را مــی کشــد .در ایــن حیــن و در گــرد و خــاک میــدان جنــگ،
نــاگاه ل َ ّهــاک و َفرشــید َورد ،دو تــن از ســرداران تــوران ،متوجــه گیــو مــی گردنــد و بــر وی حملــه مــی برنــد.
لشــکر ،آنــان را آمــاج تیــر قــرار مــی دهنــد و ســپس بــا شمشــیر و نیــزه حملــه ور مــی گردنــد بــه طــوری کــه
خیــل عظیمــی را مــی کشــند .آن دو پشــت بــه پشــت هــم مــی دهنــد تــا در امــان باشــند .هامــان ،دیگــر
ســردار تورانــی ،فرشــید َورد را مــی گویــد کــه مــی بایســت قلــب ســپاه و فریبــرز را هــدف قــرار دهنــد تــا
بدیــن گونــه شــیرازه ســپاه از هــم بپاشــد .هــر دو بــه قلــب ســپاه ایــران یــورش مــی برنــد ،فریبــرز از هامــان
مــی گریــزد و از پــی او لشــکریان و ســپاهیان نیــز عقــب مــی نشــینند و تورانیــان بــر جــای آنــان مســتقر
مــی گردنــد و بــه ناگــه سرنوشــت جنــگ برمــی گــردد .فریبــرز بــه دامــان کوهــی پنــاه مــی آورد و ســربازان
از پــی او .تورانیــان بســیاری از لشــکر ایــران را از پــای مــی افکننــد .گــودرز و گیــو و تعــدادی از نامــداران در
میــان میــدان جنــگ متوجــه مــی شــوند کــه فریبــرز بــه همــراه درفــش از میــدان گریختــه اســت .گــودرز نیــز
قصــد بازگشــت مــی نمایــد کــه گیــو وی را خطــاب مــی کنــد کــه اگــر چــون تــو پهلوانــی از میــدان برگــردد،
کار لشــکر یکســره اســت و ایــن ننــگ تــا ابــد بــرای مــا باقــی خواهــد مانــد کــه پشــت بــه دشــمن نمــوده و
گریختــه ایــم .چنیــن خاکــی مبــاد کــه بــر ســر مــا شــود! در میــدان بمــان کــه هفتــاد پســر دالور حامــی تــو
هســتند .پشــت بــه پشــت هــم مــی دهیــم و کار دشــمن را یکســره خواهیــم نمــود .گــودرز بــا شــنیدن گفتــار
فرزنــد ،پــی بــه اشــتباه خــود مــی بــرد و پشــیمان مــی گــردد .تصمیــم بــه کارزار گرفتــه ،یــان را مــی خوانــد.
همــه گــرد هــم مــی آینــد و ســوگند یــاد مــی نماینــد کــه تــا آخریــن لحظــه نبــرد کننــد و روی از دشــمن
برنگرداننــد.
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داد .بیــژن شمشــیری برمــی دارد و درفــش را بــه دو نیــم مــی کنــد .نیمــی در دســت فریبــرز مــی مانــد و
نیــم دیگــر را برداشــته ،بــه ســمت میــدان بازمــی گــردد .همیــن کــه چشــم تورانیــان بــه درفــش مــی افتــد،
بــه ســمت آن حملــه مــی برنــد .هامــان مــی گویــد کــه نیــروی ایرانیــان در پــی ســرافرازی آن درفــش اســت.
چنانچــه آن را بــه دســت بیاوریــم ،آنهــا را شکســت خواهیــم داد .بیــژن تــا ایــن منظــره را مــی بینــد ،کمــان
برمــی کشــد و لشــکریان را از گــرد خــود مــی رانــد.

بیــژن بــا گیــو و ُگس ـ َتهم کــه بــا هــم بودنــد ،بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه مــی بایــد بــه لشــکر تــوران
حملــه ببرنــد و تخــت و تــاج آنهــا را بــه دســت بیاورنــد .ایرانیــان دوبــاره زیــر درفــش بــه گــرد بیــژن جمــع
مــی گردنــد .ســپاه ایــران کــه جانــی دوبــاره یافتــه ،بــه ســپاه تــوران مــی تــازد .در ایــن حملــه دوبــاره
کــه بســیاری از ســپاه تــوران کشــته مــی شــوند ،ریونیــز پهلــوان کــه فرزنــد کاوس شــاه بــود نیــز کشــته
مــی گــردد .گیــو فریــاد برمــی دارد کــه حــال کــه ریونیــز کشــته شــده و تــا کنــون ســه تــن از خانــدان کاوس
شــاه از میــان مــا رفتــه انــد ،نبایــد اجــازه دهیــم کــه تــاج او بــه چنــگ تورانیــان افتــد .مــن اگــر ایــن جایگــه
را تــرک گویــم ،شکســت خواهیــم خــورد .پهلــوان دیگــری بایــد ایــن امــر را بــه عهــده گیــرد .در پــی ایــن
فرمــان ،گیــو بــه ســپاه تــوران حملــه مــی کنــد و کارزاری دوبــاره رخ مــی دهــد بســیاری از دو سپـــاه کشــته
مــی شــوند .در همیــن حیــن ،بهــرام گــودرز حملــه ای مــی کنــد و تــاج را بــا نــوک نیــزه از تورانیــان مــی ربایــد
درحالــی کــه چشــم دو ســپاه از حیــرت بــر او خیــره مانــده اســت.
آن روز ،روز ایرانیـــان نبــود .کارزار ســهمگین بــه پایــان مــی رســد .تنهـــا هشــت تــن از خانــدان گــودرز زنــده
مــی ماننــد .بیســت وپنــج نفــر از فرزنــدان گیــو کشــته مــی شــوند و هشتـــاد مــرد از خانــدان کاوس شــاه کــه
تنهـــا ریونیــز پهلــوان از آنهــا کافــی بــود تــا داغــی بــر دل ایرانیــان بگــذارد .از تورانیــان نیــز نهصــد تــن
از خانــدان پیــران ویســه و ســیصد تــن از خانــدان افراســیاب .ایرانیــان کــه زیــان دیــده بودنــد ،از جنــگ
بازمــی گردنــد و کشــتگان خــود را در میــدان رهــا مــی کننــدُ .گس ـ َتهم کــه اســبش کشــته شــده اســت ،بــر
تــرک اســب بیــژن مــی نشــیند .ســپاه ایــران خســته و زیــان دیــده و ســپاه تــوران ســرخوش و شــادان مــی
رونــد تــا بــه لشــکرگاه برســند.
بهرام گودرز

شــب هنــگام ،بهــرام سرآســیمه بــه نــزد پــدر مــی آیــد کــه در هنگامــی کــه تــاج ریونیــز را بازپــس
مــی گرفتــه اســت  ،تازیانــه اش در میــدان نبــرد افتــاده اســت و او بایــد بــرود و آن را بیابــد تــا مبــادا بــه
دســت تــرکان تورانــی بیفتــد؛ چراکــه نــام وی بــر چــرم تازیانــه نگاشــته شــده اســت و او را ایــن ننــگ نمــی
زیبــد .گــودرز بــه او مــی گویــد کــه ایــن کار خطرنــاک اســت و بــرای یــک تازیانــه ،جــان خــود را از دســت
خواهــد داد .بهتــر آن اســت کــه تازیانــه را فرامــوش کنــد و جــان خــود را حفــظ نمایــد .بهــرام در پاســخ پــدر
مــیگویــد کــه نــام خانــدان مــن بااهمیــتتــر از جــان اســت و هــر زمــان کــه زمــان آن برســد ،انســان خواهــد
مــرد و پــدر را از فــال بــد زدن بــر حــذر مــی دارد.
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گیــو بــا بــرادر مــی گویــد کــه نــرود؛ از ایــن جهــت کــه او تازیانــه ای بســیاری دارد همــه زریــن و جواهرنشــان.
یکــی را فریگیــس بــه او داده و دیگــری از کاوس شــاه خلعــت گرفتــه اســت و پنــج تازیانــه دیگــر کــه همگــی
دارای جواهــرآالت زیبــا و ارزشــمند هســتند .هــر هفــت تازیانــه را بــه او مــی بخشــد تــا جــان عزیــز او بــه
مخاطــره و جنگــی دیگــر بــه راه نیفتــد .بهــرام بــه بــرادر مــی گویــد کــه آنهــا در فکــر ارزش و اهمیــت تازیانــه
و زر و جواهــر بــر آن هســتند درحالــی کــه او در پــی حفــظ نــام خــود اســت و ایــن ننــگ را برنمــی تابــد کــه
تازیانــه ای کــه نــام او بــر آن نوشــته شــده اســت ،در دســتان دشــمن باشــد.
شما را ز رنگ و نگارست گفت

مرا آنک شد نام با ننگ جفت

بهــرام اســب را بــه ســمت میــدان مــی تــازد .کشــتگان را مــی بینــد کــه چگونــه در دشــت افتــاده انــد .بــدن
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ریونیــز دالور کــه چــاک چــاک و بــا زرهــی دریــده بــر خــاک اســت و برادرانــش کــه کشــته بــر زمیــن
خفتــه انــد .در میــان کشــتگان ،یکــی از گودرزیــان زنــده و زخمــی بــر زمیــن بــود کــه بهــرام را مــی شناســد.
او را خطــاب مــی کنــد کــه وی را نجــات دهــد .بهــرام او را در بغــل مــی گیــرد و مــی گریــد .زخــم وی را مــی
بنــدد و بــه او مــیگویــد کــه تازیانــهای را کــه گــم نمــوده ،پیــدا کــرده ،بــاز خواهــد گشــت و او را خواهــد بــرد.
بهــرام در قلــب لشــکر و در میــان کشــتگان  ،تازیانــه را مــی یابــد کــه خونیــن بــر خــاک افتــاده اســت .از
اســب بــه زیــر مــی آیــد و آنــرا برمــی دارد کــه نــاگاه اســب وی سرناســازگاری برداشــته ،شــروع بــه شــیهه
کشــیدن مــی کنــد .بهــرام علــی رغــم میــل باطنــی ،مجبــور بــه کشــتن اســب مــی گــردد .او مجبــور مــی شــود
کــه راه را پیــاده بازگــردد کــه لشــکریان دشــمن متوجــه او گشــته ،وی را محاصــره مــی نماینــد .بهــرام کمــان
برمــی کشــد ،آنهــا را مــی کشــد و از خــود مــی رانــد .ســپاهیان کــه از عهــده وی برنمــی آینــد ،بــه نــزد پیــران
آمــده ،او را از آمــدن بهــرام آگاه مــی ســازند .پیــران روییــن را دســتور مــی دهــد کــه تنــی چنــد از مــردان
دالور را بــه راه ســازد و بــه نــزد بهــرام رود چراکــه او را نمــی تــوان بــه راحتــی بــه چنــگ آورد .روییــن بــه رزم
بهــرام مــی آیــد و بــا تیرهــای او مواجــه مــی شــود .تنــی چنــد از همراهــان او کشــته مــی شــوند و او تــوان
دســتیابی بــه بهــرام را نــدارد .پیــران کــه ایــن داســتان را مــی شــنود ،خــود بــه جنــگ بهــرام مــی آیــد و بــا
وی مــی گویــد کــه تــو تــا زمانــی کــه بــا ســیاوش در تــوران بــودی ،بــا مــا هــم ســفره و هــم نمــک بــودی و
ســزاوار نیســت کــه بــا ایــن نــژاد و خانــدان و نــام آوری و پهلوانــی ،کشــته شــوی .تــو پیــاده نمــی توانــی بــا
یــک ســپاه نبــرد کنــی .اکنــون بیــا و خــود را تســلیم کــن تــا تــو را بــه تــوران بریــم و جایگاهــی واال دهیــم
و پــاداش بســیار .بهــرام بــه پیــران مــی گویــد کــه حاضــر بــه ایــن امــر نیســت و چنانچــه او قصــد مــروت
دارد ،وی را اســبی دهــد تــا بــه نــزد ایرانیــان بازگــردد .پیــران پاســخ مــی دهــد کــه چنیــن کاری امــکان
پذیــر نیســت و بــزرگان و ســرداران ســپاه ایــن کار را برنمــی تابنــد؛ چراکــه بســیاری از یــاران و خویشــان
ایشــان بــه دســت بهــرام کشــته شــده انــد؛ و راهــی جــز تسلیـــم او نیســت .در غیــر ایــن صــورت آن هــا بــه
جنــگ بــا وی پرداختــه ،او را خواهنــد کشــت .پیــران ایـــن را مــی گویــد و بازمــی گــردد .تــژاو بــه نــزد پیــران
مــی آیــد و از بهــرام مــی پرســد .پیــران شــرح ماجــرا مــی کنــد و مــی گویــد کــه پیشــنهادی ســخاوتمندانه
بــه او داده اســت ،گرچــه او نخواهــد پذیرفــت .تــژاو مــی گویــد کــه بــه جنــگ او خواهــم رفــت و ســر از تنــش
جــدا خواهــم نمــود.
تــژاو بــه نبــرد بهــرام مــی آیــد و لشــکری بــر او گســیل مــی دارد .پهلــوان نبــرد آغــاز مــی کنــد ،بــا تیــر و
تیــغ و نیــزه و گــرز؛ تــا اینکــه خســته مــی شــود و دمــی دســت از نبــرد برمــی دارد .در همیــن هنــگام ،تــژاو
از پشــت او حملــه مــی کنــد و بــا ضربــت شمشــیر ،دســت او را از تـــن جــدا مــی ســازد و بهـــرام بـــر زمیــن
می افتد .تژاو دلش بـرای او می سوزد و روی از وی برمی گرداند.
بهرام گودرز می روند
گیو و بیژن در پی
ِ
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چــون صبــح مــی دمــد ،گیــو نگــران بهــرام مــی شــود .بیــژن را مــی خوانــد و از نگرانــی بــرادر بــا او ســخن
مــی گویــد .هــر دو بــا هــم بــه دنبــال بهــرام بــه میــدان مــی آینــد و در میــان کشــتگان بــه جســتجوی
او مــی پردازنــد تــا بهــرام را خســته و زخمــی و رنجــور و افتــاده مــی یابنــد .بهــرام بــه هــوش مــی آیــد و
بــرادر را بــر بالیــن خــود مــی بینــد .ماجــرا را تعریــف مــی نمایــد کــه پیــران ویســه او را پیشــنهاد داده و او
نپذیرفتــه اســت .هیچکــدام از ســران ســپاه تــوران بــه جنــگ او نیامدنــد تــا اینکــه تــژاو بــه نبــرد آمــده،
ایــن بــا را بــر ســر وی آورده اســت .حــال نیــز خواهشــی نــدارد جــز اینکــه کیــن وی را از تــژاو بســتانند.
گیــو بــر بالیــن بــرادر اشــک مــی ریــزد و ســوگند یــاد مــی کنــد کــه چنیــن کنــد .در دم برمــی خیــزد و بــه
ســوی لشــکرگاه تــوران حرکــت مــی کنــد .تــژاو را کــه طالیــه دار ســپاه اســت ،مــی بینــد و بــه تعقیــب او
مــیپــردازد .تــژاو از لشــکرگاه دور مــیشــود کــه گیـــو کمنــدی بـــر کمــر او انداختــه ،وی را از اســب بــر زمین
مــیانــدازد ،دســتانش را بــه پشــت اســب مــیبنــدد و بــر زمیــن میکشــد تــا به نــزد بــرادر ببــرد .تژاو بــه زاری
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مــی گویــد کــه چــرا بــا وی چنیــن کاری مــی کنــد و از او چــه دیــده اســت .گیــو وی را بــر کشــتن بــرادر
مالمــت مــی کنــد و او گیــو را پاســخ مــی دهــد کــه چــون بــه بالیــن بهــرام رســیده ،او را کشــته یافتــه و از
بابــت او غمگیــن اســت و نقشــی در کشــتنش نداشــته اســت.
گیــو تــژاو را بــه بالیــن بهــرام مــی کشــاند و خداونــد را شــکر مــی گویــد کــه مــی توانــد نــزد بــرادر ،انتقــام وی
را بگیــرد .تــژاو بــا التمــاس از گیــو مــی خواهــد کــه چنیــن کاری نکنــد و در عــوض نکشــتن او ،تــا آخــر عمــر
بــه خدمتــش در خواهــد آمــد .گیــو کــه بــرادر را رنجــه و زخمــی بــر خــاک مــی بینــد ،فریــادی برمــی آورد و
ســر از تــن تــژاو جــدا مــی ســازد .بهــرام نیــز در همانجــا از دنیــا مــی رود.
عِنان بزرگی هر آنکس که جست

نخستین بباید ز خود دست شست

گیـــو بهــرام را بــر زیـــن اســب تــژاو مــی بنــدد و آن را بــه بیـــژن مــی ســپارد .او را بــه لشــکرگاه مــی آورنــد.
دخمـــه ای فراهــم مــی ســازند ،بهـــرام را بــه مشــک و گالب مــی شــویند و در حریـ ِر چینــی پیچیـــده ،چنـــان
پادشــاهان بــر تـــختی از عـــاج مــی خواباننــد و د ِر دخمــه را ُمهــر مــی کننــد؛ گویــی کــه بهــرام هرگــز در ایــن
دنیــا نبــوده اســت.
پیران ویسه می گریزد
لشکر ایرانیان از پیش
ِ

فــردای آن روز ،ایرانیــان همــه گــرد آمدنــد کــه ســاالر ســپاه سرگشــته شــده و بســیاری از ســپاهیان نیــز
کشــته شــده انــد و لشــکر تــاب جنــگ در برابــر تورانیــان نــدارد؛ اکنــون جــای درنــگ نیســت .مــی بایــد بــه
نــزد شــاه بازگردیــم تــا ببینیــم کــه رای او چیســت .اگــر شــاه بازهــم سـ ِر جنــگ داشــت ،لشــکری نــو فراهــم
آورده ،بــرای جنــگ بازمــی گردیــم.
ســپاه ایــران ایــن تصمیــم را مــی گیــرد و مــرز تــوران را تــرک کــرده ،بــه ســمت ایــران عزیمــت مــی کنــد.
دیــده بــان ســپاه تــوران چــون بــه نزدیــک لشــکرگاه ایرانیــان مــی آیــد ،اثــری از آنــان نمــی بینــد .پیــران را
آگاه مــی ســازد کــه ایرانیــان رفتــه انــد .پیــران جاسوســانی گســیل مــی دارد تــا خبــری از ایشــان بیاورنــد.
هنگامــی کــه جاسوســان خبــر را تأییــد مــی نماینــد ،پیــران بــه ســراپرده هــای ایرانیــان مــی آیــد کــه خالــی از
ســپاهیان اســت .همــه را بــه لشــکریان تــوران وامــی گــذارد و خــود غــرق در ایــن اندیشــه بازمــی گــردد کــه
کارجهــان ایــن گونــه اســت کــه روزی بــر اوج قــرارت مــی دهــد و روزی بــر نشــیب؛ و ایــن رســم روزگار اســت.
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افراســیاب از ایــن ماجــرا آگاه مــیگــردد؛ بســیار شــاد گشــته ،دســتور مــیدهــد سـ ِر راه پیــران ،آذیــن ببندنــد
و زر و ســیم بــر ســر او بریزنــد؛ و چــون پیــران بــه نزدیــک شــهر رســید ،خــود بــا ســپاهی بــه پیشــواز او
مــی رود و بســیار او را احتــرام مــی کنــد .دو هفتــه در کاخ ،جشــن و پایکوبــی بــود تــا در هفتــه ســوم ،پیــران
قصــد رفتــن مــی کنــد .شــاه وی را پــاداش بســیار مــی دهــد و انــدرز مــی گویــد کــه همــواره هوشــیار بــاش و
جاسوســان در خدمــت بگیــر؛ چراکــه کیخســرو نخواهــد نشســت و بــاز خواهــد گشــت .بــدان تــا زمانــی کــه
رســتم دســتان در ایــران اســت ،از ســپاه ایــران ایمــن نخواهــی بــود .پیــران ایــن انــدرز و پنــد او شــنید و
پذیرفــت و بــه ســوی ختــن رهســپار شــد.
به پای آمد این داستان َفرود...
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