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داستان َفروِد سياَوخش
از  شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي

فرشيد شریف مقدم
 دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی
دانشگاه تهران

دریغ آن برادر فرود جوان 
سِر نامداران و پشت َگوان

ــم  ــاهنامه حكي ــرو در ش ــاهي کيخس ــش پادش ــال بخ ــی، 27-105( در خ ــياوخش )فردوس ــرود س ــتان ف داس
طــوس آمــده اســت. ایــن داســتان شــرح کشــته شــدن َفــرود فرزنــد ســياوش و جریــره کــه بــه تعبيــر دکتــر 
ــوذر،  ــان طــوِس ن ــه فرم ــال، 1390(؛ ب ــران« شــده )کوپ ــي معصــوم خودخواهــي دیگ ــال، »قربان عطــاءاهلل کوپ

ــد ســياوش و فرنگيــس اســت. ــرادرش شــاه کيخســرو فرزن ســردار ســپاهيان ب
1( شخصيت هاي داستان

توضيحاتنوعسمتجنسيتنام

ــه قصــد مثبتپادشاه ایرانمردکيخسرو ــران اســت ک ــد ســياوش و پادشــاه ای وی فرزن
ــی دارد. ــياب توران ــدر را از افراس ــی پ خونخواه

مثبتبرادر پادشاهمردَفرود

جوانــی بــزرگ زاده -فرزنــد ســياوش- در کاخ خــود بــه 
همــراه مــادر زندگــی مــی کنــد و دخالتــی در سياســت 
ــا در ــرادر دارد ت ــپاه ب ــه س ــتن ب ــد پيوس ــدارد؛ قص  ن

کين خواهی پدر شریک باشد.

مثبتمادر فرودزنَجریره
زنــی اســت فرهيختــه و بــزرگ زاده، دختــر پيــران 
ویســه و همســر تورانــی ســياوش اســت و مهــر ســياوش 

و ایــران در دل دارد.

منفیمشاور فرودمردتُخوار

بــدون درایــت الزم فــرود را مشــاوره مــی دهــد 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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سردار سپاه مردطوس
منفیکيخسرو

پســر نــوذر اســت؛ ســرداری دليــر کــه از درایــت 
رفتــاری  و  تنــد  خویــی  وی  نيســت.  برخــوردار 
نســنجيده دارد. بــا آنكــه 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 

کينــه ای دیریــن نســبت بــه خانــدان کيانــی دارد.

از پهلوانان سپاه مردریونيز
منفیایران

ــه دســت  دامــاد طــوس و پهلوانــی شــجاع اســت کــه ب
فــرود کشــته مــی شــود. مــرگ وی آغازگــر جنــگ ســپاه 

ایــران بــا فــرود اســت.

از پهلوانان سپاه مردَزَرسپ
منفیایران

پســر طــوس اســت کــه غــم مــرگ وی پــس از ریونيــز 
ــرود مصمــم  ــر کشــتن ف ــرود، طــوس را ب ــه دســت ف ب

مــی کنــد.

زنگه 
از پهلوانان سپاه مردشاوران

مثبتایران
زنگــه پســر شــاوران، از یــان ایــران اســت کــه بــه همراه 
بهــرام از دوســتان ســياوش بودنــد. جریــره فــرود را بــه 

یافتــن آن دو و مشــورت بــا آنــان ســفارش مــی کنــد.

از پهلوانان سپاه مردگودرز
مثبتایران

از یــان ایــران زميــن، فرزنــد کشــواد و در ایــن داســتان 
ــه  ــرز اســت. کيخســرو ب ــاور فریب ــاه مش ــان ش ــه فرم ب
فرمــان وی توســط گيــو از تــوران بــه ایــران آورده شــده 
اســت. همچنيــن او از مشــایعت کننــدگان کيخســرو در 

ســفر آخــر اســت.

از پهلوانان سپاه مردبهرام
مثبتایران

ــران  ــو و از ســرداران ســپاه ای ــرادر گي ــودرز، ب ــد گ فرزن
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 
ــا طــوس را  ــرود اســت و قصــد دارد ت ــا، خيرخــواه ف وف
ــت  ــرام در نهای ــازد. به ــرف س ــرود منص ــا ف ــگ ب از جن
 بــر ســر پاسداشــت نــام پهلوانــی خویــش جــان از کــف

می دهد.

از پهلوانان سپاه مردُرّهام
ــو اســت. درکشــتن منفیایران ــرادر بهــرام و گي ــد گــودرز و ب فرزن

ــد. ــی کن ــكاری م ــژن هم ــا بي ــرود ب ف

از پهلوانان سپاه مردگيو
فرزنــد گــودرز کــه در جنــگ بــا تورانيــان بســيار دالوری مثبتایران

مــی نمایــد. وی کشــنده تــژاو، قاتــل بهــرام اســت.
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از پهلوانان سپاه مردبيژن
ایران

منفی
در 

ماجرای 
کشتن 
فرود 

ــا  ــر، ام ــی شــجاع و دلي ــو اســت؛ جوان ــد گي ــه فرزن یگان
ــی  ــت. در شــاهنامه بعــد از رســتم، یل ــر و طاق کــم صب
ــرد  ــه در نب ــا کســی اســت ک چــون او نيســت. وی تنه
ــی رغــم اینـــكه اســب خــود را از دســت ــرود، عل ــا ف  بـ

مــی دهــد، پشــت نمــی کنــد و در نهایــت، بــا همــكاری 
رهــام فــرود را مــی کشــد. بيــژن در جنــگ بــا تورانيــان، 

بســيار دالوری مــی کنــد. 

مردفریبرز
دومين سردار سپاه 

ایران
جایگزین طوس

مثبت

کــه وی  کيخســرو.  عمــوی  و  شــاه  کاوس   فرزنــد 
ــدن  ــردار ش ــس از خب ــت، پ ــد اس ــاهزاده ای خردمن ش
پادشــاه از واقعــه کشــتن فــرود و تعلــل طــوس در رزم بــا 

ــن او مــی شــود. ــان شــاه جایگزی ــه فرم ــان، ب توراني

از پهلوانان سپاه مردُگسَتهم
فرزنــد َگژَدهــم )مرزبــان ایــران( و از پهلوانــان مطــرح در مثبتایران

جنــگ اســت.

از پهلوانان سپاه مردریونيز
ــه در مثبتایران ــت ک ــرز اس ــرادر فریب ــاه و ب ــد کاوس ش وی فرزن

ــود. ــی ش ــته م ــان کش ــه توراني حمل

و منفیپادشاه تورانمردافراسياب بدخــو  پادشــاهی  و  اســت  وی کشــنده ســياوش 
بدکــردار اســت. 

پيران 
مثبتوزیر افراسيابمردویسه

ــت و اندرزگــو  وی در شــاهنامه شــخصيتی اســت بادرای
ــن  ــد. در ای ــی نمای ــار م ــه رفت ــواره خردمندان ــه هم ک
داســتان، وی فرمانــده ســپاه تورانيــان و مأمــور بــه 
جنــگ بــا ایرانيــان اســت امــا رفتــاری خردمندانــه دارد و 

ــت. ــن روان اس ــا و روش بين

منفیاز تورانيانمردتژاو

مرزبــان و دامــاد افراســياب اســت و اصلــی ایرانــی دارد. 
ــه  ــرد، ب ــی پذی ــران را نم ــد پي ــرام پن ــه به ــس از اینك پ
ــژاو از  ــد. ت جنــگ او رفتــه، دســت وی را قطــع مــی کن
ــو در پيــش چشــم بهــرام ســر  ــام، توســط گي ســر انتق
ــرو ــان ف ــم از جه ــز چش ــرام ني ــود و به ــی ش ــده م  بری

می بندد.

 دختر افراسيابزناِسَپنوی
مثبتو همسر تژاو

ــب ــک اس ــا ی ــژاو ب ــرش ت ــراه همس ــه هم ــپنوی ب  اس
 مــی گریزنــد. در ميانــه راه، اســپنوی گرفتــار بيــژن

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 کيخســرو کــه 

خواهــان او بــوده، فرســتاده مــی شــود.
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مثبتاز تورانيانمردبالشان

ــغ  ــرای تي ــه پادشــاه ب ــوران ک ــر از ســپاه ت ــی دلي جوان
ــود. وی کــه  ــزه تعييــن کــرده ب و اســب و ســر وی، جای
ــه دســت  ــود، ب ــده ب ــران آم ــپاه ای ــرای سرکشــی از س ب

ــد. ــای درآم ــژن از پ بي

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

مردلَّهاک

منفیاز تورانيان

ســه تــن از ســرداران تورانــی کــه بــه جنــگ گودرزیــان 
آمــده،کارزار را بــر ایرانيــان ســخت مــی نماینــد تــا جایی 
ــاک در  ــد. له ــی کن ــينی م ــب نش ــران عق ــكر ای ــه لش ک
ميســره و هومــان در قلــب ســپاه تــوران قــرار داشــتند.

مردهومان

مردفرشيدَورد

منفیاز تورانيانمردرویين

ــران،  ــتور پي ــه دس ــوران. ب ــت ت ــاح راس ــده جن فرمان
هنگامــی کــه بهــرام تنهــا بــرای یافتــن تازیانــه خــود بــه 
ميــدان مــی آیــد بــه جنــگ وی مــی رود؛ امــا در کارزار 

ــردد. ــی گ ــق نشــده، بازم موف
نكته1( مثبت و منفی بودن شخصيت ها فقط در این داستان مد نظر است.

نكتــه2( شــخصيت 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.

2( واژگان دشوار )به ترتيب قرارگيری در ابيات(

معنیواژهبيتمعنیواژهبيت

کمان/ آبنوس: نوعی شيز264َحَمل: از صور فلكیبرج بره11
چوب 

صفت فاعلی از َدنيدن: َدنان280دهل: از ادوات موسيقیتَبيره12
رفتار با نشاط کردن

ستایشگر/ خدمتگزارپرستنده302تاج، دیهيمافسر18

اسب/ دیوارباره303گردن بندطوق20

صفت فاعلی از گرازیدن: با ناز و َگرازان21
طعنه ، سرزنشگواژه316جلوه و شكوه خراميدن

با کرشمه و طنازی، صفت فاعلی از نازان21
انبوهَگشن324نازیدن

مجروح، زخم دیدهخسته355تازان، تاخت آورندهدمان25

شجاع، دلير، باجرأتشيراوزن358پيشوای دینیرد45

از مصدر شكردن: شكار بشَکَرد376نام شهری نزدیک بدخشانَجَرم54
کردن، شكستن
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کمان کشيدن، ُگشاد389مكانی در مشرق زمينَمَيم54
تيرانداختن

ِگله، شكایتُمستی410جمع َهيون: اسب و شتر بزرگَهيونان60

خدادارنده423َگله و َرمه، اسب و استرَفسيله65

َخفتان82
جامه جنگی که درونش را از ابریشم 

خام پر کنند، 
آن را کژاگند یا قزاگند نيز گویند

ميش کوهیُغرم441

رام90 ميلگرایيدن445مهمانی، ضيافتِخَ

آواز بلند، بانگ و فریادَعو446کاه خودتَرگ91

پوششی که هنگام جنگ بر اسب برُگسَتوان91
شانه، دوشُسفت459اندازند

جاسوسکارآگه738والی، حاکم/ مرزدار، مرزبانُکناَرنگ100

سنج: از آالت موسيقیَجَلب747فراز، بلندیافراز109

لغزیدن، سر خوردنشافيدن758ناراست، کج/ دروغکژ109

مخفف هر زمانَهزمان771عمود و گرز آهنينگوپال111

بخش، پاره، برخبهره796شمشير/ قله کوهتيغ190/116

فریب، نيرنگاورند819ابزاری برای بریدن طا و نقرهگاز135

ساختن، مهيا کردنبسيچ844سياه رنگدیزه136

ریسمان، طنابَرزه865تنبلی، سستیکيار139

پا بسته، درماندهپاَمس918چست و چاالکخوار 150

دوالی که از زین اسب آویزند برای ِفتراک152
گودال، چالهَمغاک1056بستن چيزی

پيراهنُکرته1063کاه خود )تازی(ِمغَفر155

بيندیشيمِسگاليم199
آذرُگَشسب1071ِسگاليدن = اندیشيدن

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

معرب َکویز، پيمانه/ قفيز سر آمدن َقفيز236
دره، تنگه کوهزاو1122کنایه از به سر آمدن زندگی

پيشی یا نوبت خواستنداو خواستن1183شهر/ پَرثََوه: ایالت پارتپَهَلو245

خوش، خرمپدرام252

مكار، حيله بازریَمن256



13
99

ن 
ستا

 تاب
م  

دو
ره 

شما
   

وم
ه د

دور
33
33

Vo
l. 

II
   

  N
o.

 2
   

  S
um

m
er

 2
02

0
Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

آغاز داستان 
کيخســرو پادشــاه ایــران و فرزنــد ســياوش، تصميــم مــی گيــرد تــا بــه خونخواهــی پــدرش، لشــكری بــه جنــگ 
افراســياب بفرســتد؛ لشــكری متشــكل از یــان و پهلوانــان بــه سرپرســتی و ســرداری طــوِس نــوذر کــه خــود 
از بازمانــدگان شــاهان پيشــدادی اســت و پادشــاهی را حــق خــود مــی دانــد. کيخســرو وی را انــدرز مــی دهــد 
کــه در راه، متعــرض مــردم عــادی و افــراد غيــر نظامــی نگــردد مگــر کســی کــه بــه جنــگ بــا او آغــاز کنــد. 
هميــن طــور وی را ســفارش مــی کنــد تــا علــی رغــم اینكــه راه دیگــر ســخت تــر اســت، بــه هيــچ عنــوان از راه 
کات عبــور نكنــد؛ چراکــه بــرادر کيخســرو، فــرود فرزنــد ســياوش، بــه همــراه مــادر خــود، جریــره، در دژی 
در کات زندگــی مــی کننــد. شــاه متذکــر مــی گــردد کــه فــرود کســی را از ایرانيــان نمــی شناســد، از هميــن 

رو، صــاح نمــی دانــد کــه لشــكر از آنجــا گــذر کنــد. طــوس مــی پذیــرد و شــاه را چنيــن پاســخ مــی گویــد:
»به راهی روم که م تو فرمان دهی                 نيـاید به فرمان تو جـز بهی«

ــه ــد ک ــی رس ــی ای م ــه دوراه ــا ب ــد ت ــی کن ــی م ــک ط ــه ی ــک ب ــا را ی ــزل ه ــد و من ــی افت ــه راه م ــكر ب  لش
مــی بایــد انتخــاب کنــد کــه از راه بيابــان ادامــه دهــد یــا راه جــرم و کات را در پيــش گيــرد؛ راهــی کــه شــاه 
ــم طــوس  ــد، مترصــد تصمي ــور کنن ــان عب ــد از راه بياب ــود. ســپاهيان کــه دوســت ندارن ــع نمــوده ب از آن من
ــا  ســپهدار هســتند کــه آیــا بــه فرمــان شــاه عمــل مــی کنــد یــا راه کات را در پيــش مــی گيــرد. طــوس ب
گــودرز پهلــوان مــی گویــد کــه بــه ایــن دليــل کــه راه کات آبــاد اســت، بــرای راحتــی لشــكریان آن را انتخــاب 

مــی نمایــد و دليلــی نمــی بينــد کــه راه بيابــان را بپيماینــد.

فرود از آمدن لشکر ایران آگاه می گردد
 فــرود آگاه مــی گــردد کــه لشــكر بــرادر بــه جهــت کيــن خواهــی، از ایــران زميــن عــازم تــوران اســت. نگــران
ــره ــادرش جری ــزد م ــه ن ــه در دشــت دارد، در دژ خــود جمــع نمــوده، ب ــه و رم ــر آنچــه از گل ــی شــود؛ ه  م

مــی آیــد؛ او را از لشــكر بــرادر مطلــع ســاخته، از او راهنمایــی مــی خواهــد. مـــادر وی را پنــد مــی دهــد کــه تــو 
هــم فرزنــد سيـــاوش هســتی و از مـــادر و پــدر، بــزرگ زاده ای و تــو نيــز ســزاوار کيــن خواهــی پــدر هســتی. 
بــرادرت تــو را مــی شناســد و دوســت مــی دارد و از او آســيبی بــه تــو نمــی رســد. همــان طــور کــه او پادشــاه 
نــوی اســت در ایــران، تــو نيــز کيــن خــواه نــو بــاش! بــه ســپاه بــرادر بپيونــد، طایــه دار آن بــاش و پيــش 
قــدم شــو در خونخواهــی پــدر! اینــک لبــاس رزم پوشــيده، بيــرون بــرو و بنگــر کــه فرمانــده ســپاه کيســت. 
 فــرود عنــوان مــی کنــد کــه کســی را نمــی شناســد و نمــی دانــد کــه ســراغ چــه کســی را بایــد بگيــرد. مــادر

مــی گویــد کــه نشــان بهــرام و زنگــه شــاوران را بگيــر کــه دوســتان و همشــيران پــدرت بودنــد و ُکناَرنــگان 
وی. اینــک بــدون ســپاه و بــه همــراه تُخــوار بيــرون شــو! فــرود بــا تُخــوار بــه فــراز َســِپدکوه مــی رود تــا ســپاه 

را نظــاره کنــد.
ســپاه بــه نزدیــک ســپدکوه مــی رســد. فــرود شــاهد خودهــا و ســپرها و گرزهــای زریــِن ســپاه ایــران اســت. 
ــم ــا را دره ــره فض ــوس و تبي ــگ ک ــته و بان ــا برافراش ــش ه ــد و درف ــته ان ــبها نشس ــر اس ــردان ب  دالوران و گ
ــب ــوار ل ــاند. تُخ ــه او بشناس ــان را ب ــک ایش ــه ی ــک ب ــا ی ــد ت ــی ده ــان م ــوار را فرم ــرود تُخ ــكند. ف ــی ش  م

مــی گشــاید کــه همــه ســپاهی کــه مــی بينــی در پــی ســپهدار طــوس مــی آینــد کــه فرمانــده ســپاه اســت و 
ســپس بــا توصيــف درفــش هــای آنهــا، یــک بــه یــک گــردان ایرانــی را بــه فــرود معرفــی مــی نمایــد.

طوس فرود و تُخوار را در باالی کوه می بيند
هنگامــی کــه ســپاه بــه نزدیــک کــوه مــی رســند، طــوس متوجــه فــرود و تُخــوار بــر ســر کــوه مــی شــود؛ فرمان 
بــه ایســتادن لشــكر مــی دهــد و از لشــكریان مــی خواهــد تــا یــک نفــر بــر فــراز کــوه بــرود و ببينــد کــه آن 
ــه تنبيــه و اگــر از تــرکان تورانــی  ــه دویســت تازیان دو کيســتند؛ اگــر از ســپاهيان ایــران هســتند، آنهــا را ب
باشــند، دستگيرشــان کنــد و بــه نــزد او آورد یــا اینكــه ایشــان را بكشــد؛ و چنانچــه جاســوس باشــند، همانجــا 
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بــه دو نيمشــان کنــد و بازگــردد.
بهــراِم گــودرز، ســپهدار را پاســخ مــی دهــد کــه حاضــر بــه انجــام ایــن فرمــان اســت. بهــرام در حــال عزیمــت 
ــوار ــد. تُخ ــی کن ــو م ــرس وج ــام و نشــان وی را پ ــوار ن ــد و از تُخ ــی بين ــرود وی را م ــه ف ــوه اســت ک ــه ک  ب

مــی گویــد کــه نــام وی را نمــی دانــد، ولــی از نشــانه هایــش و نيــز تاجــی کــه از آِن کيخســرو بــوده و در ســفر 
ــاد  ــدان گــودرز اســت. بهــرام فری ــد کــه از فرزن ــر ســر دارد؛ مــی دان ــران گــم شــده، او ب ــه ای ــوران ب وی از ت
 برمــی دارد کــه شــما کــه هســتيد کــه بــا وجــود رؤیــت ســپاه ایــران، همچنــان بــر بــاالی کــوه بــه تماشــا

ــه آرامــش دعــوت و از او در  ــد. فــرود وی را ب ایســتاده ایــد و ترســی از ســپاهيان و سردارشــان طــوس نداری
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 لشــكر مــی رســد، ســراغ  وی و 
زنگــه شــاوران را بگيــرد؛ چــرا کــه ایــن دو تــن همشــير پــدرش ســياوش بــوده انــد. بهــرام خرســند مــی گــردد 

و از او مــی پرســد کــه تــو ميــوه درخــت شــاهی یعنــی فــرود هســتی؟ 
بدو گفت بهرام کای نيكبخت          تویی باِر آن خسروانی درخت؟
فرودی تـو ای شهریـار جوان؟          که جـاوید بـادّی و روشن روان

و بــا تأیيــد 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 اطمينــان مــی دهــد کــه از نــژاد قبــاد و فرزنــد ســياوش اســت. 
ــه  ــح مــی دهــد ک ــرام توضي ــه به ــده، ب ــر آم ــه زی ــد، از اســب ب ــی نمای ــرام م ــرام او را احت ــس از اینكــه به پ
ســبب اینكــه او بــه بــاالی کــوه آمــده بــرای شــناخت ســپاه ایــران اســت تــا ســپهدار را بشناســد و از آنــان 
 دعــوت بــه عمــل بيــاورد کــه هفتــه ای را مهمــان او باشــند و او آنــان را هدایایــی دهــد و ســپس بــا آنهــا بــرای

کين خواهی پدر همراه شود.
 بهــرام بــه او مــی گویــد که تمام ســخنان او را برای طوس خواهد گفــت؛ ولی از آنجا که طــوس را مردی خردمند
ــد ــدارد، بعي ــاه ن ــان ش ــه فرم ــر ب ــدان س ــاهی دارد و چن ــه ش ــود داعي ــون او خ ــن چ ــد و همچني ــی دان  نم

مــی دانــد کــه طــوس پذیــرای پيشــنهاد فــرود باشــد چراکــه بــه او فرمــان داده کــه چــون بــر ســر کــوه رســيد، 
ــا او خواهــد گفــت.  ــا ایــن وجــود، خواهــد رفــت و آنچــه را الزم اســت، ب ــود را بكشــد و برگــردد. ب هرکــه ب
بهــرام فــرود را هشــدار مــی دهــد کــه چنانچــه هــر کســی غيــر او بازگشــت، بدانــد کــه طــوس نپذیرفتــه و 
فــردی کــه مــی آیــد، نــه بــرای دوســتی کــه از بــرای جنــگ آمــده اســت. از هميــن روی، از وی مــی خواهــد 
کــه چنانچــه چنيــن شــد بــه دژ خــود بــرود تــا در امــان باشــد. فــرود گــرز دســته زرینــی بــه یــادگار بــه بهــرام 

مــی بخشــد و او بازمــی گــردد.
چــون بهــرام بــه نــزد طــوس بازمــی گــردد، وی را مــژده مــی دهــد کــه آن کســی کــه بــه بــاالی کــوه اســت، 
ــده اســت. طــوس  ــازوی وی دی ــر ب ــاهی را ب ــود نشــان ش ــاه اســت و او خ ــرادر پادش ــاه و ب ــد ش ــرود فرزن ف
خشــمگين 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 همچنيــن بهــرام را طعنــه مــی زنــد کــه از 

بچــه ای ترســيده و امــر او را اطاعــت نكــرده اســت.
ریونيز به جنگ فرود می آید

طــوس از ميــان ســپاهيان و پهلوانــان داوطلبــی مــی خواهــد تــا بــه جنــگ فــرود رود و امــر ســپهدار را گــردن 
 نهــد؛ وی را کشــته، ســرش را برایــش بيــاورد. ریونيــز پهلــوان اعــام آمادگــی مــی نمایــد. بهــرام بــا طــوس

ــد و از خــدا بترســد و از روی شــاه شــرم کنــد. همچنيــن اگــر  ــه چنيــن کاری نزن ــد کــه دســت ب مــی گوی
پهلوانــی از ســپاه بــه جنــگ فــرود رود، کشــته خواهــد شــد و ایــن نقصانــی اســت بــرای ســپاه. ســپهدار از 



13
99

ن 
ستا

 تاب
م  

دو
ره 

شما
   

وم
ه د

دور
35
35

Vo
l. 

II
   

  N
o.

 2
   

  S
um

m
er

 2
02

0
Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

ســخن وی خشــمگين گردیــده، فرمــان مــی دهــد تــا دســته ای از جنــگاوران بــه نبــرد بــا فــرود رونــد. بهــرام 
آنــان را پنــد مــی دهــد کــه او بــرادر کيخســرو و فرزنــد ســياوش اســت و جنــگ بــا او روا نيســت. بــرای هميــن، 
جنــگاوران منصــرف شــده، بازمــی گردنــد. امــا دگــر بــاره ریونيــز -دامــاد طــوس- اعــام آمادگــی نمــوده، بــه 

ســمت کــوه راه مــی افتــد.
فــرود از بــاالی کــوه وی را مــی بينــد 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، ریونيــز دامــاد طــوس 
ــده، وی را ــه جنــگ مــن آم ــد کــه چــون ب ــرود مــی گوی ــرادری. ف ــچ ب  اســت کــه چهــل خواهــر دارد و هي

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 بكشــد تــا جگــر طــوس ســوخته، از کــرده پشــيمان شــود. 
 فــرود بــا تيــری ریونيــز را هــدف قــرار مــی دهــد. ریونيــز کشــته بــر زميــن مــی افتد و اســب وی به ســوی لشــكر

بازمی گردد. طوس که شاهد این صحنه است، دنيا در پيش چشمانش سياه می شود.
زرسپ پسر طوس به جنگ فرود می رود 

ســپهدار از فرزنــدش مــی خواهــد کــه آتــش در دل انــدازد و بــه کيــن خواهــی ریونيــز، بــه جنــگ فــرود رود. 
 فــرود تــا متوجــه زرســپ مــی گــردد از تُخــوار جویــا مــی شــود کــه آیــا وی را مــی شناســد یــا خيــر. پاســخ
ــده و او ســواری ــه خونخواهــی شــوهر خواهــر خــود آم ــه ب ــه پســر طــوس، زرســپ اســت ک  مــی شــنود ک

رزم آور اســت کــه از مصــاف پيــل جنگــی، رخ برنمــی تابــد. فــرود حرکتــی بــه اســب مــی دهــد و تيــری بــر 
زرســپ مــی افكنــد. تيــر ســپر را بــر بــدن وی مــی دوزد؛ او از اســب بــر زميــن مــی افتــد و اســب بازمــی گــردد. 
فریــاد حيــرت از ســپاه ایــران بلنــد مــی شــود. طــوس بــا دیدگانــی اشــكبار، چنــان منقلــب مــی گــردد کــه 

خــود بــر اســب پریــده، آمــاده نبــرد بــا فــرود مــی گــردد.

طوِس 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 
ــا او نيســت. بهتــر اســت تــا بــه دژ پنــاه ببــرد تــا  آمــد؛ زیــرا او طــوس پهلــوان اســت و وی را تــاب نبــرد ب
از وی در امــان باشــد. فــرود مــی آشــوبد کــه او هرکــه مــی خواهــد باشــد و در وقــت جنــگ تفاوتــی نــدارد؛ 
نيــز اینكــه در موقــع نبــرد، مــرد را دلگــرم مــی نماینــد نــه اینكــه وی را بترســانند. تُخــوار مــی گویــد گيــرم 
کــه تــو از پــس وی برآیــی، ليــک در پــی او ســی هــزار مــرد جنگــی خواهنــد آمــد کــه در رزم بنيــاد دژت را 
 بــر خواهنــد افكنــد؛ و ایــن گونــه موفــق بــه کيــن خواهــی پــدر نخواهــی شــد. تُخــوار پنــدی را کــه از ابتـــدا

ــه فــرود مــی داد دیــر موقــع عنــوان داشــت. اینــک جنــگ آغـــاز شــده اســت و دیگــر جــای  مــی بایســت ب
ــش در خطــر اســت.  ــه و جان ــرار گرفت ــگ ق ــون در جن ــرود اکن ــم خــردی او، ف بازگشــت نيســت و از ک

فــرود دژی داشــت آبــاد کــه هشــتاد خدمتــكار در آن کمــر بــه خدمــت او بســته داشــتند. اگــر بازمــی گشــت، 
آبرویــی نــزد ایشــان نداشــت. از هميــن روی، اســب را بــه جنــگ بــا ســپهدار هــی کــرد و تيــری در کمــان 
آمــاده ســاخت. تُخــوار پيشــنهاد مــی دهــد کــه اســب او را هــدف قــرار دهــد چراکــه ایرانيــان پيــاده جنــگ 
ــاالی کــوه بيایــد، ســپاهی نيــز اورا مشــایعت خواهــد نمــود و  ــه ب نمــی کننــد و دیگــر اینكــه اگــر طــوس ب
ــد.  ــر اســب مــی زن ــا طــوس و ســپاهش را نخواهــد داشــت. فــرود مــی پذیــرد و تيــری ب فــرود تــاب نبــرد ب
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 تيــر از بــاالی کــوه بــه پایيــن غلتيــد.
هميــن کــه طــوس بــه لشــكرگاه برمــی گــردد، ســپاهيان بــه گــرد او مــی آینــد کــه خــوب شــد کــه ســالم 
برگشــتی و دل مــا را غميــن نســاختی. گيــو پهلــوان بانــگ برمــی دارد کــه ســپهدار بازگشــته اســت؛ امــا بــدون 
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اســب. درســت اســت کــه طــوس ابتــدا خيــره ســری کــرد و فرمــان بــه جنــگ بــا فــرود داد، امــا فــرود نيــز 
اکنــون کار را دشــوار ســاخته، ریونيــز و زرســپ را کشــته، ســپهدار را پيــاده برگردانــده و ایــن ننــگ را بــا مــا 
عجيــن ســاخته اســت. بــا اینكــه او فرزنــد ســياوش اســت و محتــرم، امــا ایــن کينــه را نمــی تــوان فرامــوش 

کــرد. گرچــه از تبــار جمشــيد و نــواده کيقبــاد اســت، ليــک بــا نادانــی عمــل کــرده اســت.
گيو به نزد فرود می رود

ــه  ــد کــه ب ــرود چــون او را دی ــرود رهســپار شــد. ف ــه ســوی ف ــن ســخنان بگفــت و زره بپوشــيد و ب ــو ای گي
ســمتش مــی آیــد، آهــی کشــيد کــه ایــن ســپاه پســتی بلنــدی هــای روزگار را نمــی دانــد؛ بــا آنكــه دليــر و 
جنگاورنــد ولــی بهــره ای از خــرد نبــرده انــد. از آن مــی ترســم کــه ایشــان بــا ایــن نابخــردی نتواننــد در جنــگ 
بــا تورانيــان پيــروز گردنــد، مگــر اینكــه کيخســرو بــه سرپرســتی بيایــد تــا پشــت بــه پشــت هــم دهيــم و بــر 

تورانيــان چيــره گردیــم.
فــرود از تُخــوار مــی پرســد کــه ایــن ســوار کيســت کــه بــه ســمت مــا مــی آیــد؟ تُخــوار اوصـــاف گيــو را بـــرای 
او برمــی شــمارد و مــی افزایــد گيــو بــوده کــه کيخســرو را از تــوران بــه ایــران آورده اســت؛ رزم جامــه ســياوش 
در تــن دارد و وی را باکــی از رزم نيســت. تُخــوار فــرود را راهنمایــی مــی کنــد کــه بــا هــدف قــراردادن اســب، 

گيــو را نيــز ماننــد طــوس از مهلكــه بيــرون کنــد. فــرود چنيــن مــی کنــد و گيــو بازمــی گــردد.
ایرانيــان ایــن بــار گيــو را دوره مــی کننــد و شــكر خــدا بجــا مــی آورنــد کــه او نيــز هرچنــد اســبش از بيــن 
ــی ــدش بيــژن ســرزنش مــی شــود کــه چــرا او کــه پهلوان ــا خــود ســالم اســت. گيــو توســط فرزن ــه، ام  رفت

بــی بدیــل اســت، دســت از کارزار شســته اســت؟ گيــو کــه بيــژن را خشــمگين مــی بينــد و از ســخنان درشــت او 
مــی رنجــد، بــا تازیانــه بــر ســر وی مــی زنــد و وی را فاقــد اندیشــه و خــرد مــی خوانــد. بيــژن بــا دلــی دردمنــد 
 از ســخنان پــدر، قســم یــاد مــی کنــد تــا کيــن کشــتگان را از فــرود نســتاند، بازنگــردد؛ بــه پيــش ُگســَتهم

مــی آیــد و اســبی چابــک از وی تقاضــا مــی کنــد. ُگســَتهم کــه دلــش از مــرگ دوســتان بــه درد آمــده اســت، 
بيــژن را از جنــگ بازمــی دارد و راضــی نمــی گــردد کــه او نيــز کشــته شــود؛ چراکــه فــرود بــر بــاالی بلنــدی 
اســت و بــه راحتــی بــر آنهــا غالــب مــی گــردد. بيــژن وی را یــادآور مــی شــود کــه بــه مــاه و صاحــب کيهــان 
و تــاج شــاه قســم یــاد کــرده کــه یــا ایــن کار را بــه اتمــام رســاند یــا کشــته شــود؛ و چيــزی او را جلــودار 
نخواهــد بــود. ُگســَتهم پاســخ مــی دهــد کــه نمــی خواهــد اتفاقــی بــرای بيــژن بيفتــد وگرنــه هــزاران اســب 
هســت کــه مــی توانــد در اختيــار او قــرار دهــد و حــال کــه رای او ایــن اســت، هــر اســبی را کــه مایــل اســت، 
انتخــاب کنــد. بيــژن اســبی بــزرگ و تيزتــک برمــی گزینــد و آن را رزم جامــه مــی پوشــانند. گيــو کــه فرزنــد 
را مصمــم مــی بينــد، بــا آنكــه از کمــان فــرود بيمنــاک اســت، زره ســياوش را بــرای ُگســَتهم مــی فرســتد تــا 

بــر بيــژن بپوشــاند. بيــژن راهــی ســپدکوه مــی گــردد.
جنگ بيژن با فرود

ــام و نشــان بيــژن را مــی پرســد، مــی گویــد کــه در ایــران زميــن پهلوانــی  ــه فــرود کــه ن تُخــوار در پاســخ ب
چــون او نيســت. او یگانــه فرزنــد گيــو اســت و تابــه حــال در هيــچ رزمــی طعــم شكســت را نچشــيده اســت. 
ایــن شــير دليــر زرهــی دارد کــه تيــر بــر آن کارگــر نيســت. بهتــر اســت کــه بــه دژ برگــردد و جــان از پيــكار 
بــا او بــه در ببــرد تــا دل شــاه از مــرگ وی آزرده نگــردد. فــرود اســب بيــژن را بــا تيــر مــی انــدازد ولــی بيــژن 
ــرود  ــد. ف ــی کن ــوت م ــدن دع ــدن و جنگي ــه مان ــرود را ب ــی آورد و ف ــره ای برم ــده، نع ــه ســوی او آم ــاده ب پي
 نيــز خيرگــی کــرده، تيـــری دوبــاره بــه ســوی او مــی افـــكند. بيــژن ســپر بــر ســر مــی آورد. تيــر بــر ســپر

مــی نشــيند و بيــژن گزنــدی از تيــر نمــی بينــد. فــرود اســب را از وی برمــی گردانــد تــا بــه ســمت دژ مراجعــت 
کنــد؛ امــا بيــژن خــود را مــی رســاند، شمشــير بــر پشــت اســب فــرود مــی آورد و آن را بــر زميــن مــی زنــد. 
فــرود خــود را بــه داخــل دژ مــی انــدازد. در را مــی بندنــد و از فــراز دیــوار بــر بيــژن ســنگ مــی بارنــد. بيــژن او 

را بــا بــا طعنــه خطــاب مــی کنــد کــه از مــردی پيــاده گریختــه اســت و شــرم نــدارد.
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ــاد ــم ی ــوس قس ــد. ط ــی ده ــرود را م ــدازی ف ــرح دالوری و تيران ــردد و ش ــی گ ــوس بازم ــزد ط ــه ن ــژن ب  بي
می کند که فردا جنگی ترتيب دهد و فرود را بكشد و انتقام زرسپ و کشتگان را از وی بگيرد.

جریره، مادر فرود، خوابی می بيند
 در دژ بســته اســت. نگهبانــان پاســبانی مــی کننــد. همــه در خوابنــد، امــا قلــب مــادر آرام نــدارد. بــه خــواب
ــپدکوه را ــر س ــده و سراس ــد ش ــی از دژ بلن ــرود، آتش ــل ف ــه در مقاب ــد ک ــی بين ــواب م ــی رود و در خ  م

فراگرفته است و تمام دژ و اهل آن در آتش می سوزند.
جریــره از خــواب بيــدار مــی شــود، نگــران بــه بــاالی دیــوار دژ مــی آیــد و کــوه را مــی نگــرد. تمـــام کــوه پــر 
اســت از سپـــاهيان زره پــوش و نيــزه بــه دســت. بــا دلــی پــردرد بــه نــزد فــرود بازمــی گــردد و وی را بيــدار و 

باخبــر مــی ســازد کــه تمــام کــوه تــا پشــت دیــوار دژ، پــر اســت از ســپاهيان دشــمن. 
پهلــوان جــوان بــه مــادر مــی گویــد کــه چــرا غمگيــن و نگــران اســت. اگــر زندگــی او بــه ســر آمــده باشــد 
راهــی بــرای آن نيســت. پــدرش در جوانــی کشــته شــده و او نيــز سرنوشــتی یكســان بــا پــدر دارد. پــدر را 
گــروی کشــته اســت و او را بيــژن خواهــد کشــت. فــرود بــه مــادر مــی گویــد کــه تــا آخریــن دم بــا ایرانيــان 
خواهــد جنگيــد و از آنــان تمنــای نجــات نخواهــد کــرد تــا جایــی کــه وی را ماننــد بــزی کوهــی شــكار کننــد. 
ســپس ســپاه خــود را خــود زره مــی دهــد و خــود نيــز زره در بــر مــی کنــد و کمــان در دســت مــی گيــرد 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. دِر دژ گشــوده 
مــی شــود. فــرود جــوان بــه همــراه ســپاهش بيــرون مــی آیــد و جنــگ آغــاز مــی گــردد. تمــام کــوه پــر اســت 
از ســپاهيان و صــدای چكاچــک شمشــيرها و زوزه تيرهــا و کوبيــدن گرزهــا. هنــگام ظهــر اســت. بســياری از 
ســپاهيان فــرود کشــته شــده انــد. پهلــوان جــوان چــون شــير در زیــر نــگاه مبهــوت ایـــرانيان، در حــال نبــرد 
اســت. فــرود تنهــا شــده؛ امــا هنــوز دســت از کارزار نمــی کشــد. ســِر اســب را بــه ســمت دژ مــی گردانــد؛ شــاید 
بتوانــد دمــی نفــس تــازه کنــد. ُرّهــام و بيــژن در کميــن اوینــد؛ از پَِيــش مــی تازنــد. در ســرازیر کــوه  فــرود 
ــرود،  ــاگاه ُرّهــام شمشــير را بــر کتــف َف ــد. ن ــا بيــژن را بكوب ــرد ت بيــژن را مــی بينــد. دســت بــه گــرز مــی ب
ُفــرود مــی آورد. دســت شــير جــوان از تــن جــدا مــی گــردد، او خــود را بــه داخــل دژ مــی انــدازد و درهــا پشــت 

ســرش بســته مــی شــوند.
مــادر فــرود را در آغــوش مــی گيــرد و زنــان و خدمتــكاران گــرد او حلقــه مــی زننــد. جــوان بــی تــاج را بــر 
تخــت مــی خواباننــد. تنهــا یــک ســفارش دارد. مــی دانــد کــه ایرانيــان دژ را خواهنــد گرفــت. همــه چيــز را 
ــد، خــود را از  ــار آین ــل از اینكــه گرفت ــا مــی خواهــد قب ــرد. از آنه ــد ک ــان را اســير خواهن ــارت و همــه زن غ
ــد و چشــم از جهــان  ــن را مــی گوی ــان افتنــد. ای ــه دســت ایراني ــادا کــه ب ــه پایيــن افكننــد؛ مب ــاروی دژ ب ب

فرومــی بنــدد.
    به بـازیگری مانَـد ایـن چرخ مست              که بـازی بـرآرد بـه هفتــاد دست
                    زمـانی بـه خـنجر، زمـانی بـه تيـغ              زمـانی بـه بـاد و زمـانی بـه ميـغ
                    زمـانی  بـه  دست  یـكی   نـاَسـزا               زمـانی خـود آرد ز سخـتی، رهــا
                    زمـانی دهـد گنـج و تـخت و کـاه              زمـانی غم و خواری و بنـد و چـاه
                    همی خورد بـاید کسی را که هست              منـم تنـگ دل تا شدم تنـگ دست
                    اگـر خـود نـزادی خـردمنـد مــرد              ندیدی ز گيتی چنين گـرم و سرد
                    بـزاد و بـه کـورّی و نـاکـام زیـست              بـر آن زیستـن، زار بـاید گریـست
                    سرانـجـام خـاک است بـاليـن اوی              دریـغ آن دل و رای و آیـيـن اوی!



نگاره »افسوس خوردن گودرز و گيو بر َفرود سياوش«نگاره »افسوس خوردن گودرز و گيو بر َفرود سياوش«
اثر ميرزا محمد تبریزی یا خواجه عبدالعزیز کاشانیاثر ميرزا محمد تبریزی یا خواجه عبدالعزیز کاشانی
از شاهنامه شاه طهماسبی، مجموعه آرتور هوتن، موزه متروپوليتن نيویورکاز شاهنامه شاه طهماسبی، مجموعه آرتور هوتن، موزه متروپوليتن نيویورک
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ــی  ــره آتش ــد. جری ــی افكنن ــر م ــه زی ــود را ب ــد و خ ــی رون ــام دژ م ــر ب ــک ب ــه ی ــک ب ــزار ی ــان خدمتگ زن
ــه را ــب خان ــی دارد، دِر اس ــيری برم ــوزاند. شمش ــی س ــت را م ــه اس ــه گنجين ــر آنچ ــی آورد و ه ــم م  فراه
 مــی بنــدد و تمامــی اســب هــا را مــی کشــد؛ مبــادا ایرانيــان بــه غنيمــت برنــد. ســپس بــه باليــن جــوان خــود
بــه غــم ســياوش و بــه زندگانــی خــود،  بــا دشــنه ای  ُرَخــش مــی گــذارد و  بــر   مــی آیــد، رخ 

به داغ فرود خاتمه می بخشد.
ــرود ــک ف ــه نزدی ــرام ب ــد. به ــی بندن ــارت م ــرای غ ــر ب ــوند و کم ــی ش ــدِن دِر دژ، وارد آن م ــا کن ــان ب  ایراني

ــا دیــدن فــرود، دیــده پــرآب مــی کنــد و آه از نهــاد برمــی کشــد کــه ایــن جــوان از پــدر خــود  مــی آیــد؛ ب
مظلومانــه تــر کشــته شــد؛ چراکــه کشــنده او هــوادار و خادمــش نبــود و مــادرش کشــته بــر بــرش نيفتــاده 
ــه روزگار  ــد ک ــد از خــدای بترســيد و بداني ــی گوی ــد و م ــی کن ــان م ــه ایراني ــود. رو ب ــش نســوخته ب و خانمان
ــه  ــه شــما را ســفارش ب ــد از پادشــاه کــه آن گون ــان فراهــم خواهــد آورد. شــرم نمــی کني ــد پاداشــی برایت ب
ــت ــد یاف ــه او را خواهي ــی ســياوش فرســتاد؟ چگون ــه خونخواه ــدرز ب ــه ان ــا آن هم ــود و شــما را ب ــرادر نم  ب

ــه فكــر، کاری درســت  ــام کوت ــه گــردن شماســت؟ فغــان کــه از بيــژن و ُرّه ــرادرش ب ــی کــه خــون ب درحال
برنمــی آیــد!

ــازه در  ــرود و جن ــرگ ف ــه م ــا صحن ــه ب ــی ک ــود. هنگام ــی ش ــان وارد دژ م ــر پهلوان ــراه دیگ ــه هم ــوس ب ط
خــون غلتيــده جریــره مواجــه مــی شــوند درحالــی کــه بهــرام و زنگــه شــاوران در حــال ســوگواری بــر آن دو 
هســتند؛ آه از نهادشــان برمــی خيــزد و بــه ســوگواری مــی پردازنــد. ليــک چــه ســود؟ همــواره نتيجــه خيــره 
ســری و نيندیشــيدن، پشــيمانی اســت. گــودرز و گيــو بــا طــوس مــی گوینــد کــه خيــره ســری و لجبــازی کار 
ســپهداران نيســت و ایــن گونــه ســپهداری را نيكــو نخواهنــد شــمرد. تــو بــا خيــره ســری خویــش، هــم یــک 
چنيــن جوانــی از نــژاد شــاهان را بــه کشــتن دادی، هــم زرســپ و ریونيــز را. طــوس فرمــان مــی دهــد تــا بــر 
فــراز کــوه، دخمــه ای شــاهانه کنــده، تختــی از طــا فراهــم کننــد و حریــری بــر آن بيفكننــد. ســر و بــدن 
ــن  ــه ای ــن گون ــد و ای ــر تخــت مــی نهنــد و بازمــی گردن ــور و گاب مــی شــویند و ب ــا مشــک و کاف ــرود را ب ف

جــوان شــاهزاده بــا نــام و نــاز از دنيــا مــی رود.

رزم کاس رود و نبرد بيژن با بالشاِن ترک

ســپاه ایــران پــس از ســه روز عــازم تــوران مــی گــردد، راه را بــه ســمت کاس رود درمــی نــوردد و بــا هــر آنكــس 
کــه در ميــان راه از لشــكر تورانيــان برخــورد مــی کنــد، وی را مــی کشــد و بدیــن گونــه بــه کاس رود مــی رســد.

جوانــی دليــر از تــوران بــا نــام باشــان بــرای سرکشــی و ســنجش ســپاه ایــران مــی آیــد. بــر بــاالی کوهــی 
ــه جنــگ وی رود  ــد. گيــو تصميــم مــی گيــرد کــه ب در نزدیكــی ســپاه، گيــو و بيــژن متوجــه وی مــی گردن
و او را کشــته، ســرش را بریــده، بــه نــزد طــوس بـَـَرد. بيــژن مــی گویــد کــه پـــادشاه وی را مـــأمور ایــن کار 
کــرده و بـــرای کشــتن باشــان پهلــوان، بــه وی وعـــده خلعــت داده اســت. گيــو در پاســخ پســر مــی گویــد کــه 
باشــان پهلوانــی دليــر اســت و او دوســت نــدارد کــه شــاهد مــرگ وی باشــد. بيــژن از پــدر مــی خواهــد کــه 
بــا ایــن ســخن، باعــث شرمســاری او نــزد شــهریار نشــود و زره ســياوش را درخواســت مــی کنــد تــا بــه جنــگ 

باشــان رود.
ــد.  ــی نمای ــی م ــان راه ــوی باش ــه س ــی ب ــبی جنگ ــا اس ــاند و وی را ب ــی پوش ــد م ــن فرزن ــر ت ــو زره ب گي
ــژن از دور  ــاگاه بي ــه ن ــرا؛ ک ــال چ ــاب آهوســت و اســبش در ح ــوردن کب ــال خ ــارغ از وی، در ح ــان ف  باش
 ســرمی رســد. اســب باشــان شــيهه ای مــی کشــد و او را متوجــه بيژن می نمایــد. او نعــره ای برمــی آورد و از بيژن

می خواهد تا نام خود را بگوید. بيژن از نام و نسب خود می گوید و بر وی می تازد.
دو پهلــوان بــا نيــزه و شمشــير و گــرز بــه کارزار درمــی آینــد. در ایــن هنگامــه، بيــژن گــرزی بــر پشــت باشــان 
فــرود آورده، مهــره هــای پشــت وی را درهــم مــی شــكند. باشــان از اســب بــر زميــن مــی غلتــد و بيــژن ســر 
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از تــن وی جــدا نمــوده، بــه نــزد پــدر بازمــی گــردد. گيــو بــا شــادمانی وی را اســتقبال مــی کنــد و بــا هــم 
ــب تهــی کنــد، چراکــه  ــد. طــوس چنــان شــاد مــی گــردد کــه گویــی مــی خواهــد قال ــزد طــوس مــی رون ن

نامدارتریــن پهلــوان ســپاه تــوران کشــته شــده اســت.

افراسياب از آمدن لشکر ایران آگاه می گردد  

ــا  ــه تــوران رســيده و مــرز تــوران از خــون لشــكریان دری ــه افراســياب مــی رســد کــه ســپاه ایــران ب خبــر ب
ــن  ــرو و کي ــد کيخس ــد و او را از قص ــی خوان ــرا م ــه را ف ــران ویس ــود، پي ــتور خ ــياب دس ــت. افراس ــده اس ش
خواســتن ســياوش آگاه ســاخته، خاطرنشــان مــی ســازد کــه بایــد بــا او بــه جنــگ بپردازیــم. پيــران را فرمــان 

مــی دهــد تــا ســپاهی فراهــم آورده، بــه مقابلــۀ ســپاه ایــران بــرود.
از دیگــر ســو، تندبــادی در جایــگاه ســپاه ایــران وزیــدن مــی گيــرد و بــرف و ســرما و یخبنــدان گریبــان گيــر 
ایرانيــان مــی گــردد بــه طــوری کــه ســرما تــوان جنــگ را از آنــان مــی گيــرد و چنــان دســتيابی بــه آذوقــه 
ــوال ــن من ــه ای برهمي ــد. هفت ــی آورن ــای خــود رو م ــه خــوردن اســب ه ــان ب ــه ایراني ــردد ک ــی گ  ســخت م

مــی گــذرد تــا آنجــا کــه تــاب و طاقتــی در ســپاهيان نمــی مانــد. بــا ســرزدن آفتــاِب هشــتمين روز، ســپهدار 
طــوس همــه را گــرد مــی آورد و مــی گویــد کــه بهتــر اســت از ایــن ســرزمين برویــم کــه تــا کنــون همــواره 
بــد بــه مــا رســيده اســت و خيــری 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 نيــز در پيــش خواهيــم داشــت. 
طــوس درجــواب بهــرام مــی گویــد کــه فــرود بــی گنــاه کشــته نشــد و وی کشــنده زرســپ و ریونيــز بــود کــه 
همتایــی مثــل آنهــا در لشــكر نبــود؛ امــا اکنــون صحبــت گذشــته و اینكــه آنهــا بــه داد کشــته شــدند یــا بيداد، 
مطــرح نيســت. طــوس گيــو و بيــژن را وعــده پــاداش نــزد شــاه مــی دهــد، اگــر کــوه هيزمــی را آتــش زننــد تــا 
راه بــرای ســپاه بــاز شــود. گيــو اجابــت مــی نمایــد و بيــژن بــا رفتــن او مخالــف اســت چــون او جــوان اســت 
و نمــی پســندد کــه پــدر پيــرش دســت بــه ایــن کار بزنــد. گيــو توانایــی خــود را بــه فرزنــد یــادآور مــی شــود 

و خاطــر اورا آرام مــی ســازد کــه ایــن کار از او ســاخته اســت.
گيــو بــه زحمــت از کاس رود عبــور مــی کنــد. بــرف و یــخ همــه جــا را فراگرفتــه اســت. پهلــوان بــر فــراز کــوه 
هيــزم مــی رود؛ کوهــی کــه حــدود آن را نمــی توانــد بســنجد. تيــری آتــش مــی زنــد و بــر کــوه مــی افكنــد. 
ســه هفتــه آتــش مــی ســوزد و از آن آتــش، همــه بــرف و یــخ آب مــی گــردد. لشــكر بــه فرمــان ســپهدار، آب 

و آتــش را درهــم مــی کوبــد و بــه راه مــی افتــد.
ســپاه بــا رســيدن بــه گروگــرد، اســكان مــی گيــرد و ســراپرده هــای ســپاهيان افراشــته مــی گــردد. گروگــرد 
مرزبانــی دارد تــژاو نــام کــه متوجــه حضــور ایرانيــان مــی گــردد. تــژاو چوپــان افراســياب را کــه کبــوده نــام 
دارد، بــرای جاسوســی بــه ســوی ســپاه ایــران مــی فرســتد. شــب هنــگام از بخــت بــد، اســب کبــوده شــيهه ای 
مــی کشــد و بهــرام کــه پاســبان شــب بــوده، تيــری بــر کمربنــد او مــی زنــد و او را از اســب انداختــه، دســتگير و 
بازخواســت مــی کنــد کــه چــه کســی او را فرســتاده اســت. کبــوده تــژاو را معرفــی کــرده، مهلــت مــی خواهــد 
کــه اگــر او را نكشــد، بــه محــل اســتقرار تــژاو راهنمایيــش خواهــد کــرد. امــا بهــرام بــا دریافــت اینكــه تــژاو 
ــژاو  ــردای آن روز، ت ــی آورد. ف ــه لشــكرگاه م ــدد و ب ــی بن ــر م ــه کم ــده، ب ــان را فرســتاده؛ ســر او را بری چوپ

غمگيــن از بازنگشــتن کبــوده، ســپاهی را کــه بــا خــود دارد، بــه عــزم لشــكرگاه ایــران بــه راه مــی انــدازد.

آمدن تژاو به جنگ ایرانيان

بــا طلــوع آفتــاب درخشــان، ســپاهيان ایــران لشــكری را مشــاهده مــی نماینــد کــه پهلوانــی در پيــش دارد و به 
جنــگ آنــان مــی آیــد. گيــو بــه نــزد او مــی رود و از نــام و نشــانش مــی پرســد و اینكــه چــرا بــا ایــن افــراد کــم 
بــه جنــگ آمــده اســت. تــژاو ســخن آغــاز مــی کنــد کــه نامــش تــژاو اســت و دامــاد شــاه افراســياب؛ نــژادی 
 ایرانــی دارد و مرزبــان تــوران اســت. گيــو مــی گویــد کــه ایــن ســخن بــا کســی نگــو چراکــه آبــروی خــود را
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ــن پيشــنهاد ــد. همچني ــان درآی ــی باشــد و در خدمــت توراني ــه مــی شــود کســی ایران ــری کــه چگون ــی ب  م
مــی دهــد کــه چــون لشــكر او کــم اســت و در جنــگ بــا ایرانيــان کشــته خواهــد شــد، حاضــر اســت وی را بــه 
نــزد طــوس ســپهدار ببــرد و از بــرای او، پــاداش و خدمتــكار و اســب از ســردار بســتاند. تــژاو جــواب مــی دهــد 
کــه هرگــز چنيــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد و آنچــه او وعــده مــی دهــد، خــود از جانــب افراســياب دارد و کمــی 

ســپاه اهميتــی نــدارد چراکــه بــا هميــن ســپاه، لشــكر ایــران را درهــم خواهــد کوبيــد.
ــخن ــرکان س ــا ت ــه روی ب ــه از چ ــد ک ــی زن ــهيب م ــدر را نـ ــود؛ پ ــی ش ــی م ــو عصبان ــن گفتگ ــژن از ای  بي

مــی گویــد و از دِر مهــر درمــی آیــد کــه اکنــون وقــت نبــرد اســت و کارزار. ســپس تيــغ کشــيده، بــه ســپاه 
ــد؛ دو  ــی پردازن ــگ م ــه جن ــد. دو ســپاه ب ــی کن ــز وی را همراهــی م ــو ني ــردد. گي ــی گ ــه ور م ــان حمل توراني
ســردار از ســپاه تــژاو بــه نــام هــای ارتنــگ و مــردوی و بســياری از ســپاهيانش کشــته مــی شــوند و خــود او 
 از مهلكــه مــی گریــزد. بيــژن بــه تعقيــب او پرداختــه، بانــگ برمــی آورد کــه تــو چگونــه شــيری هســتی کــه

مــی گریــزی؟ تــژاو نيــزه ای بــر بيــژن مــی نشــاند. نيــزه در زره گيــر مــی کنــد و آســيبی بــه او نمــی زنــد. در 
ــد، تاجــی را کــه  ــر چكاوکــی دســت مــی یاب ــل، او نيــز نيــزه ای مــی افكنــد و همچــون شــاهينی کــه ب مقاب

افراســياب بــر ســر تــژاو نهــاده بــود، مــی ربایــد.  
تــژاو بــه نزدیــک دژ مــی رســد و بيــژن نيــز بــه دنبــال او. در هميــن حيــن، اســپنوی، همســر تــژاو و دختــر 
افراســياب کــه بيــرون آمــده  بــود ، تــژاو را مــی بينــد و از وی مــی خـــواهد کــه او را نيــز بــه دژ ببــرد. تــژاو وی 
را بـــر جلــوی اســب خــود مــی نشــاند و بــه ســمت دژ مــی تــازد؛ امــا اســب تــاب کشــيدن دو نفــر را نــدارد و 
هرآینــه بيــژن فــرا خواهــد رســيد. از هميــن روی، تــژاو بــا اســپنوی مــی گویــد کــه چــون جــان وی در خطــر 
نيســت، از اســب پيــاده شــود تــا او بتوانــد چابكتــر بگریــزد. بيــژن چــون بــه اســپنوی مــی رســد، وی را بــر 

پشــت اســب خــود مــی نشــاند و بــه لشــكرگاه بازمــی گــردد؛ درحالــی کــه اســپنوی را نيــز بــه همــراه دارد.
ــرد رســيده،  ــه گروگ ــران ب ــه ســپاه ای ــی ســازد ک ــد و او را آگاه م ــی آی ــزد افراســياب م ــه ن ــن ب ــژاو غمگي ت
باشــان و تعــدادی از پهلوانــان را کشــته و مــرز و بــوم تــوران را بــه آتــش کشــيده اســت. افراســياب ، پيــران 
ویســه را بازخواســت مــی نمایــد کــه تــو را گفتــه بــودم کــه ســپاهی بيارایــی و بــه پيــكار ایرانيــان بــروی. اکنون 

از درنــگ و کاهلــِی تــو، دختــر مــن اســير ایرانيــان گشــته و ســرداران مــا کشــته شــده انــد.
ــه  ــه شــتاب لشــكری فراهــم مــی آورد متشــكل از صدهــزار مــرد جنگــی. راســت ســپاه را ب ــران ویســه ب پي
ــه  ــاب راه و بيراه ــدی و شتـ ــا تن ــاه ب ــارد. سپـ ــی گم ــپ م ــتيُهن را در چ ــپارد و نَس ــی س ــان م ــژاو و بارم  ت
مــی پيمایــد تــا بــه ایرانيـــان برســد. پيــران قصــد مــی کنــد کــه بــی خبــر و بــه یكبــاره ایــن لشــكر انبــوه را 
 بــر ســر ایرانيــان فــرود آورد. از هميــن روی، جاسوســانی بــه ســمت آنــان گســيل مــی دارد. جاسوســان خبــر

مــی آورنــد کــه لشــكر ایــران مــدام بــه ميگســاری و مخمــوری مشــغول اســت و یــادی از جنــگ در ســر نــدارد. 
ــه دســت  ــچ گاه چنيــن فرصتــی ب ــادآور مــی گــردد کــه دیگــر هي ــد و ی ــران ســرداران ســپاه را مــی خوان پي

نخواهــد آمــد کــه بتواننــد بــر ســپاه ایــران چيــره شــوند.

پيران ویسه بر طوس شبيخون می زند
ــر  ــی ب ــچ صدای ــی هي ــه شــب ب ــد و نيم ــی گزین ــان ســپاهش برم ــزار ســوار شمشــيرزن از مي ــران ســی ه پي
ایرانيــان حملــه بــرده، ابتــدا گلــه و رمــه و چوپانــان ایرانيــان را مــی کشــد و ســپس بــر قلــب ســپاه یــورش 
مــی بــرد؛ ســپاهی کــه همــه مســت در خيمــه هــای خــود افتــاده اســت. گيــِو گــودرز کــه هشــيار و بيــدار در 
خيمــه خــود نشســته، بــه ناگــه متوجــه ســپاه تــوران مــی گــردد. بــه ســرعت ســوار بــر اســب شــده، به ســراپرده 
ــد و بســياری از لشــكریان را  ــا شــبيخون زده ان ــر م ــان ب ــد کــه چــه نشســته ای کــه توراني  طــوس درمــی آی
کشــته انــد. ســپس بــه نــزد پــدرش، گــودرز مــی رود و بعــد بــه همــراه بيــژن بــه جنــگ بــا آنهــا مــی پــردازد. 

تورانيــان لشــكر ایــران را تيربــاران مــی کننــد و بســياری کشــته مــی شــوند.
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فــردای آن شــب، گيــو و گــودرز متوجــه کشــتگان ســپاه ایــران و انبــوه ســپاه تــوران مــی گردنــد کــه دم بــه دم 
بــر تعدادشــان افــزوده مــی شــود. وضــع ســپاه ایــران نيــز بســيار نابــه ســامان اســت. از هميــن روی، ایرانيــان 
تصميــم مــی گيرنــد کــه بــه ســمت کاس رود عقــب نشــينی نماینــد و ایــن در حاليســت کــه ســپاه تــوران نيــز 
از پــی آنهــا روان اســت. ســپاه ایــران در پشــت کوهــی پنــاه مــی گيــرد. همــه خســته و درمانــده، نــه تــاب 
رفتــن دارنــد و نــه قــدرت جنگيــدن. بســياری کشــته شــده انــد و آنهــا نيــز کــه مانــده انــد، توانــی برایشــان 
نمانــده اســت. طــوس ســپهدار نااميــد گشــته و قــدرت رهبــری نــدارد. اوضــاع نابــه ســامان ســپاه وی را بــر ایــن 

مــی دارد کــه در ســراپرده خویــش بنشــيند، ميگســاری کنــد و دل از پيــكار و ســپاه بشــوید.
بــزرگان ســپاه کــه اوضــاع را چنيــن دیدنــد، بــه نــزد گــودرز پيــر آمدنــد و از وی چــاره جویــی نمودنــد. گــودرز 
ــر هــر ســوی ســپاه مــی گمــارد. ســپس  ــر فــراز کــوه مــی فرســتد و چنــد طایــه و پاســبان ب دیــده بانــی ب
یكــی از پهلوانــان را راهــی مــی ســازد تــا بــه نــزد کيخســرو 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 گسيختگی سپاه بر داغ برادر افزوده می شود.

شاه کيخسرو برای فریبرِز کاوس نامه می نویسد

کيخســرو بــا دلــی پــردرد و چشــمی اشــک بــار، دبيــر خــود را فرامــی خوانــد 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 گایــه از طــوس مــی کنــد کــه بــا خيــره ســری، یگانــه بــرادر گرانمایــه اش را بــا آنكــه او را فرمــان

داده بــود کــه از راه جــرم نــرود، ایــن گونــه کشــته؛ و بــا بــی خــردی، ســپاه ایــران را در ورطــه نابــودی افكنــده؛ 
و اکنــون کــه هنــگام نبــرد اســت، راه آســایش در پيــش گرفتــه اســت. پادشــاه از فریبــرز مــی خواهــد کــه 
طــوس را برگردانــد و خــود ســپاه را ســاالر شــود و در ایــن امــر، گــودرز پهلــوان را نيــز بــرای مشــاوره برگزیند؛ 
گيــو را اميــر و طایــه دار ســپاه گردانــد و تنــدی و خودرایــی ننمایــد؛ باشــد کــه پيــروز گردنــد. دســتور بــه 
ُمهــِر نامــه مــی فرمایــد و پيكــی را مــی خوانــد کــه نامــه را بــرای فریبــرز ببــرد. پيــک را دســتور مــی نمایــد 

کــه هيــچ درنــگ نكــرده، شــب و روز بتــازد و هــرگاه اســب خســته شــد، آن را تعویــض کنــد . 
فرســتاده چنيــن مــی کنــد تــا در بــر فریبــرز کاوس مــی رســد و نامــه شــاه راه تقدیــم وی مــی ســازد. فریبــرز 
ــان شــاه را  ــد و فرم ــو را فرامــی خوان ــه گــودرز و گي ــان ســپاه از جمل ــه، طــوس و دیگــر ی ــدن نام ــا خوان ب
ابــاغ مــی نمایــد. بــزرگان ســپاه از رای و تدبيــر شــاه خشــنود مــی گردنــد و وی را آفریــن گفتــه، مــی ســتایند. 
طــوس درفــش و ابــزار سپهســاالری را بــه فریبــرز تســليم مــی کنــد و اورا شــادباش گفتــه، نوذریــان را جمــع 

نمــوده، ســپاه را تــرک مــی گویــد. ســپس بــی درنــگ بــه نــزد شــاه بــاز مــی گــردد.
چــون طــوس بــه آســتان کيخســرو مــی رســد، وی را احتــرام کــرده، زميــن مــی بوســد؛ ولــی شــاه عنایتــی 
بــه او نمــی نمایــد، رخ از او برمــی تابــد و زبــان بــه دشــنام و نكوهــش او بــاز مــی کنــد کــه مگــر بــا تــو نگفتــم 
کــه از راه کات نــروی؟ کنــون بــرادر مــرا کشــتی و عــاوه بــر آن، در زمانــی کــه مــی بایســت نبــرد پيشــه 
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 نشــينی مــی فرســتد و از

سپاهيگری معاف می دارد؛ که این خود درد بزرگی است برای جنگاوران.

فریبرز کاوس بجای طوِس نوذر می نشيند

فریبرز بنهاد بر سر کاه                           که هم پهلوان بود و هم پوِر شاه
وی ُرّهــام را دســتور مــی دهــد تــا بــه نــزد پيــران ویســه بــرود، بــدو یــادآور شــود کــه شــبيخون کار مــردان 
و دليــران نيســت و اکنــون اگــر تصميــم بــه جنــگ دارد، ســپاه ایــران آمــاده اســت و گرنــه دو ســپاه قــدری 
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درنــگ نماینــد تــا مهيــا شــوند. ُرّهــام بــه ســمت لشــكرگاه تورانيــان مــی آیــد و اورا بــه نــزد پيــران ویســه 
راهنمــا مــی شــوند.

ــا ــوس ب ــد و ط ــاز کردن ــگ آغ ــه جن ــد ک ــان نبودن ــه توراني ــد ک ــی گوی ــنيدن، م ــس از ش ــه پ ــران ویس  پي
بــی خــردی بــه تــوران تاخــت و همــه کــس را بكشــت و بــد و نيــک را تميــز نــداد و حــال چــون بــد کردیــد، 
بــد دیدیــد. امــا چنانچــه اکنــون مایــل بــه درنــگ هســتيد، مــا هــم همينيــم و اگــر بــه جنــگ ميــل داریــد، 
مــا نيــز آمــاده ایــم؛ ولــی بهتــر اســت کــه ســپاه برداریــد و از تــوران برویــد کــه در ایــن صــورت دیگــر جنگــی 

نخواهــد بــود. ســپس ُرّهــام را پــاداش خلعــت مــی دهــد و بازمــی گردانــد.
فریبــرز یــک مــاه درنــگ مــی نمایــد و در ایــن مــدت بــه تجهيــز ســپاه و گــردآوری نيــرو مشــغول مــی گــردد 

و ســپاه ایــران جانــی دوبــاره مــی یابــد.

جنگ پََشن و الَون

ــدان مســلح، مهيــای  ــا دن ــد. همــه آمــاده و ت چــون یــک مــاه ســپری شــد، دو لشــكر آمــاده رزم مــی گردن
ــوان  ــپاه، پهل ــپ س ــد و در چ ــی کن ــی م ــوان فرمانده ــودرز پهل ــران، گ ــپاه ای ــت س ــتند. در راس ــگ هس جن
ــد.  ــی گزینن ــای م ــپاه ج ــب س ــران، در قل ــش ای ــرد و درف ــرِز ُگ ــراه فریب ــه هم ــان ب ــر پهلوان ــَكش؛ و دیگ اَش
فریبــرز دســتور حملــه صــادر مــی نمایــد و از ســپاه مــی خواهــد کــه دالورانــه بجنگنــد تــا ایــن لكــه ننــگ 
ــاران دشــمن مــی نماینــد و جنــگ آغــاز مــی گــردد؛  ــه تيرب را از دامــن ایرانيــان بشــویند. ایرانيــان شــروع ب
جنگــی ســهمگين کــه تــا چشــم کار مــی کــرد، تيــغ و شمشــير و گــرز و نيــزه بــود کــه در هــوا مــی چرخيــد. 
 از قلــب ســپاه، گيــو دالور بــر دشــمن یــورش مــی بــرد. از دیگــر ســو، گــودرز دليــر چنــان بــر ســپاه دشــمن

مــی تــازد کــه نهصــد تــن از خانــدان پيــران را مــی کشــد. در ایــن حيــن و در گــرد و خــاک ميــدان جنــگ، 
نــاگاه لَّهــاک و َفرشــيدَورد، دو تــن از ســرداران تــوران، متوجــه گيــو مــی گردنــد و بــر وی حملــه مــی برنــد. 
لشــكر، آنــان را آمــاج تيــر قــرار مــی دهنــد و ســپس بــا شمشــير و نيــزه حملــه ور مــی گردنــد بــه طــوری کــه 
ــا در امــان باشــند. هامــان، دیگــر  ــه پشــت هــم مــی دهنــد ت خيــل عظيمــی را مــی کشــند. آن دو پشــت ب
ــا  ــد ت ــرار دهن ــرز را هــدف ق ــب ســپاه و فریب ــد کــه مــی بایســت قل ــی، فرشــيدَورد را مــی گوی ســردار توران
بدیــن گونــه شــيرازه ســپاه از هــم بپاشــد. هــر دو بــه قلــب ســپاه ایــران یــورش مــی برنــد، فریبــرز از هامــان 
ــان مســتقر  ــر جــای آن ــان ب ــز عقــب مــی نشــينند و توراني ــی او لشــكریان و ســپاهيان ني ــزد و از پ مــی گری
مــی گردنــد و بــه ناگــه سرنوشــت جنــگ برمــی گــردد. فریبــرز بــه دامــان کوهــی پنــاه مــی آورد و ســربازان 
از پــی او. تورانيــان بســياری از لشــكر ایــران را از پــای مــی افكننــد. گــودرز و گيــو و تعــدادی از نامــداران در 
ميــان ميــدان جنــگ متوجــه مــی شــوند کــه فریبــرز بــه همــراه درفــش از ميــدان گریختــه اســت. گــودرز نيــز 
قصــد بازگشــت مــی نمایــد کــه گيــو وی را خطــاب مــی کنــد کــه اگــر چــون تــو پهلوانــی از ميــدان برگــردد، 
کار لشــكر یكســره اســت و ایــن ننــگ تــا ابــد بــرای مــا باقــی خواهــد مانــد کــه پشــت بــه دشــمن نمــوده و 
گریختــه ایــم. چنيــن خاکــی مبــاد کــه بــر ســر مــا شــود! در ميــدان بمــان کــه هفتــاد پســر دالور حامــی تــو 
هســتند. پشــت بــه پشــت هــم مــی دهيــم و کار دشــمن را یكســره خواهيــم نمــود. گــودرز بــا شــنيدن گفتــار 
فرزنــد، پــی بــه اشــتباه خــود مــی بــرد و پشــيمان مــی گــردد. تصميــم 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.
پهلوانــان بــر دشــمن یــورش مــی برنــد و بســيار از آنهــا مــی کشــند. گــودرز بيــژن را فرمــان مــی دهــد کــه 
ــرز ــه فریب ــه ســرعت خــود را ب ــژن ب ــاورد. بي ــرای او بي ــرود و درفــش را از وی بســتاند و ب ــرز ب ــزد فریب ــه ن  ب

مــی رســاند و بــه او نهيــب مــی زنــد کــه چــرا پنهــان شــده اســت و اگــر قصــد بازگشــت نــدارد، درفــش را بــه 
ــو در عمــل شــتابزده هســتی و در  ــد و بيــژن را طعنــه مــی دهــد کــه ت ــاز مــی زن او بســپارد. فریبــرز ســر ب
کار جنــگ، جــوان. ایــن درفــش را شــاه بــه مــن ســپرده اســت و مــن آن را در اختيــار کســی قــرار نخواهــم 
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ــد و ــی مان ــرز م ــد. نيمــی در دســت فریب ــی کن ــم م ــه دو ني ــش را ب ــی دارد و درف ــژن شمشــيری برم  داد. بي
نيــم دیگــر را برداشــته، بــه ســمت ميــدان بازمــی گــردد. هميــن کــه چشــم تورانيــان بــه درفــش مــی افتــد، 
بــه ســمت آن حملــه مــی برنــد. هامــان مــی گویــد کــه نيــروی ایرانيــان در پــی ســرافرازی آن درفــش اســت. 
چنانچــه آن را بــه دســت بياوریــم، آنهــا را شكســت خواهيــم داد. بيــژن تــا ایــن منظــره را مــی بينــد، کمــان 

برمــی کشــد و لشــكریان را از گــرد خــود مــی رانــد.
ــه ایــن نتيجــه مــی رســند کــه مــی بایــد بــه لشــكر تــوران  ــا هــم بودنــد، ب ــا گيــو و ُگســَتهم کــه ب بيــژن ب
 حملــه ببرنــد و تخــت و تــاج آنهــا را بــه دســت بياورنــد. ایرانيــان دوبــاره زیــر درفــش بــه گــرد بيــژن جمــع

ــاره  ــه دوب ــن حمل ــازد. در ای ــی ت ــوران م ــپاه ت ــه س ــه، ب ــاره یافت ــی دوب ــه جان ــران ک ــپاه ای ــد. س ــی گردن م
ــز کشــته ــود ني ــد کاوس شــاه ب ــوان کــه فرزن ــز پهل ــوران کشــته مــی شــوند، ریوني  کــه بســياری از ســپاه ت

مــی گــردد. گيــو فریــاد برمــی دارد کــه حــال کــه ریونيــز کشــته شــده و تــا کنــون ســه تــن از خانــدان کاوس 
شــاه از ميــان مــا رفتــه انــد، نبایــد اجــازه دهيــم کــه تــاج او بــه چنــگ تورانيــان افتــد. مــن اگــر ایــن جایگــه 
را تــرک گویــم، شكســت خواهيــم خــورد. پهلــوان دیگــری بایــد ایــن امــر را بــه عهــده گيــرد. در پــی ایــن 
فرمــان، گيــو بــه ســپاه تــوران حملــه مــی کنــد و کارزاری دوبــاره رخ مــی دهــد بســياری از دو سپـــاه کشــته 
مــی شــوند. در هميــن حيــن، بهــرام گــودرز حملــه ای مــی کنــد و تــاج را بــا نــوک نيــزه از تورانيــان مــی ربایــد 

درحالــی کــه چشــم دو ســپاه از حيــرت بــر او خيــره مانــده اســت.
آن روز، روز ایرانيـــان نبــود. کارزار ســهمگين بــه پایــان مــی رســد. تنهـــا هشــت تــن از خانــدان گــودرز زنــده 
مــی ماننــد. بيســت وپنــج نفــر از فرزنــدان گيــو کشــته مــی شــوند و هشتـــاد مــرد از خانــدان کاوس شــاه کــه 
ــن  ــز نهصــد ت ــان ني ــان بگــذارد. از توراني ــر دل ایراني ــا داغــی ب ــود ت ــی ب ــا کاف ــوان از آنه ــز پهل ــا ریوني تنهـ
ــگ ــد، از جن ــده بودن ــان دی ــه زی ــان ک ــياب. ایراني ــدان افراس ــن از خان ــران ویســه و ســيصد ت ــدان پي  از خان

بازمــی گردنــد و کشــتگان خــود را در ميــدان رهــا مــی کننــد. ُگســَتهم کــه اســبش کشــته شــده اســت، بــر 
تــرک اســب بيــژن مــی نشــيند. ســپاه ایــران خســته و زیــان دیــده و ســپاه تــوران ســرخوش و شــادان مــی 

رونــد تــا بــه لشــكرگاه برســند.

بهرام گودرز

ــس ــز را بازپ ــاج ریوني ــه ت ــی ک ــه در هنگام ــد ک ــی آی ــدر م ــزد پ ــه ن ــيمه ب ــرام سرآس ــگام، به ــب هن  ش
ــه  ــادا ب ــا مب ــد ت ــرود و آن را بياب ــد ب ــت و او بای ــاده اس ــرد افت ــدان نب ــه اش در مي ــت ، تازیان ــه اس ــی گرفت م
دســت تــرکان تورانــی بيفتــد؛ 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

مــی گویــد کــه نــام خانــدان مــن بااهميــت تــر از جــان اســت و هــر زمــان کــه زمــان آن برســد، انســان خواهــد 
مــرد و پــدر را از فــال بــد زدن بــر حــذر مــی دارد.

گيــو بــا بــرادر مــی گویــد کــه نــرود؛ از ایــن جهــت کــه او تازیانــه ای بســياری دارد همــه زریــن و جواهرنشــان. 
یكــی را فریگيــس بــه او داده و دیگــری از کاوس شــاه خلعــت گرفتــه اســت و پنــج تازیانــه دیگــر کــه همگــی 
ــه  ــا جــان عزیــز او ب ــه او مــی بخشــد ت ــه را ب دارای جواهــرآالت زیبــا و ارزشــمند هســتند. هــر هفــت تازیان
مخاطــره و جنگــی دیگــر بــه راه نيفتــد. بهــرام بــه بــرادر مــی گویــد کــه آنهــا در فكــر ارزش و اهميــت 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 ميــدان مــی تــازد. کشــتگان را مــی بينــد کــه چگونــه در دشــت افتــاده انــد. بــدن 
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ــن ــر زمي ــته ب ــه کش ــش ک ــت و برادران ــاک اس ــر خ ــده ب ــی دری ــا زره ــاک و ب ــاک چ ــه چ ــز دالور ک  ریوني
خفتــه انــد. در ميــان کشــتگان، یكــی از گودرزیــان زنــده و زخمــی بــر زميــن بــود کــه بهــرام را مــی شناســد. 
او را خطــاب مــی کنــد کــه وی را نجــات دهــد. بهــرام او را در بغــل مــی گيــرد و مــی گریــد. زخــم وی را مــی 
بنــدد و بــه او مــی گویــد کــه تازیانــه ای را کــه گــم نمــوده، پيــدا کــرده، بــاز خواهــد گشــت و او را خواهــد بــرد.

ــاده اســت. از  ــر خــاک افت ــن ب ــه خوني ــد ک ــی یاب ــه را م ــان کشــتگان ، تازیان ــب لشــكر و در مي ــرام در قل به
ــاگاه اســب وی سرناســازگاری برداشــته، شــروع بــه شــيهه  ــرا برمــی دارد کــه ن ــه زیــر مــی آیــد و آن اســب ب
کشــيدن مــی کنــد. بهــرام علــی رغــم ميــل باطنــی، مجبــور بــه کشــتن اســب مــی گــردد. او مجبــور مــی شــود 
 کــه راه را پيــاده بازگــردد کــه لشــكریان دشــمن متوجــه او گشــته، وی را محاصــره مــی نماینــد. بهــرام کمــان

برمــی کشــد، آنهــا را مــی کشــد و از خــود مــی رانــد. ســپاهيان کــه از عهــده وی برنمــی آینــد، بــه نــزد پيــران 
آمــده، او را از آمــدن بهــرام آگاه مــی ســازند. پيــران رویيــن 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. رویيــن بــه رزم 
ــا تيرهــای او مواجــه مــی شــود. تنــی چنــد از همراهــان او کشــته مــی شــوند و او تــوان  بهــرام مــی آیــد و ب
دســتيابی بــه بهــرام را نــدارد. پيــران کــه ایــن داســتان را مــی شــنود، خــود بــه جنــگ بهــرام مــی آیــد و بــا 
وی مــی گویــد کــه تــو تــا زمانــی کــه بــا ســياوش در تــوران بــودی، بــا مــا هــم ســفره و هــم نمــک بــودی و 
ســزاوار نيســت کــه بــا ایــن نــژاد و خانــدان و نــام آوری و پهلوانــی، کشــته شــوی. تــو پيــاده نمــی توانــی بــا 
یــک ســپاه نبــرد کنــی. اکنــون بيــا و خــود را تســليم کــن تــا تــو را بــه تــوران بریــم و جایگاهــی واال دهيــم 
ــه ایــن امــر نيســت و چنانچــه او قصــد مــروت  ــه پيــران مــی گویــد کــه حاضــر ب و پــاداش بســيار. بهــرام ب
ــكان  ــران پاســخ مــی دهــد کــه چنيــن کاری ام ــان بازگــردد. پي ــزد ایراني ــه ن ــا ب دارد، وی را اســبی دهــد ت
ــاران و خویشــان  ــد؛ چراکــه بســياری از ی ــن کار را برنمــی تابن ــزرگان و ســرداران ســپاه ای ــر نيســت و ب پذی
ایشــان بــه دســت بهــرام کشــته شــده انــد؛ و راهــی جــز تسليـــم او نيســت. در غيــر ایــن صــورت آن هــا بــه 
 جنــگ بــا وی پرداختــه، او را خواهنــد کشــت. پيــران ایـــن را مــی گویــد و بازمــی گــردد. تــژاو بــه نــزد پيــران

مــی آیــد و از بهــرام مــی پرســد. پيــران شــرح ماجــرا مــی کنــد و مــی گویــد کــه پيشــنهادی 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 لشــكری بــر او گســيل مــی دارد. پهلــوان نبــرد آغــاز مــی کنــد، بــا تيــر و 
تيــغ و نيــزه و گــرز؛ تــا اینكــه خســته مــی شــود و دمــی دســت از نبــرد برمــی دارد. در هميــن هنــگام، تــژاو 
 از پشــت او حملــه مــی کنــد و بــا ضربــت شمشــير، دســت او را از تـــن جــدا مــی ســازد و بهـــرام بـــر زميــن

می افتد. تژاو دلش بـرای او می سوزد و روی از وی برمی گرداند.

گيو و بيژن در پی بهراِم گودرز می روند

ــا او ســخن ــرادر ب  چــون صبــح مــی دمــد، گيــو نگــران بهــرام مــی شــود. بيــژن را مــی خوانــد و از نگرانــی ب
ــتجوی  ــه جس ــتگان ب ــان کش ــد و در مي ــی آین ــدان م ــه مي ــرام ب ــال به ــه دنب ــم ب ــا ه ــر دو ب ــد. ه ــی گوی م
ــد و  ــی آی ــه هــوش م ــرام ب ــد. به ــی یابن ــاده م ــرام را خســته و زخمــی و رنجــور و افت ــا به ــد ت ــی پردازن او م
 بــرادر را بــر باليــن خــود مــی بينــد. ماجــرا را تعریــف مــی نمایــد کــه پيــران ویســه او را پيشــنهاد داده و او

ــده،  ــرد آم ــه نب ــژاو ب ــا اینكــه ت ــد ت ــه جنــگ او نيامدن ــوران ب ــه اســت. هيچكــدام از ســران ســپاه ت نپذیرفت
ــژاو بســتانند.  ــدارد جــز اینكــه کيــن وی را از ت ــر ســر وی آورده اســت. حــال نيــز خواهشــی ن ــا را ب ایــن ب
گيــو بــر باليــن بــرادر اشــک مــی ریــزد و ســوگند یــاد مــی کنــد کــه چنيــن کنــد. در دم برمــی خيــزد و بــه 
ــه تعقيــب او ــه دار ســپاه اســت، مــی بينــد و ب ــژاو را کــه طای ــوران حرکــت مــی کنــد. ت  ســوی لشــكرگاه ت
 مــی پــردازد. تــژاو از لشــكرگاه دور مــی شــود کــه گيـــو کمنــدی بـــر کمــر او انداختــه، وی را از اســب بــر زمين
 مــی انــدازد، دســتانش را بــه پشــت اســب مــی بنــدد و بــر زميــن می کشــد تــا به نــزد بــرادر ببــرد. تژاو بــه زاری
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ــرادر  ــر کشــتن ب ــده اســت. گيــو وی را ب ــا وی چنيــن کاری مــی کنــد و از او چــه دی ــد کــه چــرا ب مــی گوی
مامــت مــی کنــد و او گيــو را پاســخ مــی دهــد کــه چــون بــه باليــن بهــرام رســيده، او را کشــته یافتــه و از 

ــت او غمگيــن اســت و نقشــی در کشــتنش نداشــته اســت. باب
گيــو تــژاو را بــه باليــن بهــرام مــی کشــاند و خداونــد را شــكر مــی گویــد کــه مــی توانــد نــزد بــرادر، انتقــام وی 
را بگيــرد. تــژاو بــا التمــاس از گيــو مــی خواهــد کــه چنيــن کاری نكنــد و در عــوض نكشــتن او، تــا آخــر عمــر 
بــه خدمتــش در خواهــد آمــد. گيــو کــه بــرادر را رنجــه و زخمــی بــر خــاک مــی بينــد، فریــادی برمــی آورد و 

ســر از تــن تــژاو جــدا مــی ســازد. بهــرام نيــز در همانجــا از دنيــا مــی رود.
ِعنان بزرگی هر آنكس که جست                             نخستين بباید ز خود دست شست

گيـــو بهــرام را بــر زیـــن اســب تــژاو مــی بنــدد و آن را بــه بيـــژن مــی ســپارد. او را بــه لشــكرگاه مــی آورنــد. 
دخمـــه ای فراهــم مــی ســازند، بهـــرام را بــه مشــک و گاب مــی شــویند و در حریــِر چينــی پيچيـــده، چنـــان 
پادشــاهان بــر تـــختی از عـــاج مــی خواباننــد و دِر دخمــه را ُمهــر مــی کننــد؛ گویــی کــه بهــرام هرگــز در ایــن 

دنيــا نبــوده اســت. 

لشکر ایرانيان از پيش پيراِن ویسه می گریزد

ــد کــه ســاالر ســپاه سرگشــته شــده و بســياری از ســپاهيان نيــز  فــردای آن روز، ایرانيــان همــه گــرد آمدن
کشــته شــده انــد و لشــكر تــاب جنــگ در برابــر تورانيــان نــدارد؛ اکنــون جــای درنــگ نيســت. مــی بایــد بــه 
نــزد شــاه بازگردیــم تــا ببينيــم کــه رای او چيســت. اگــر شــاه بازهــم ســِر جنــگ داشــت، لشــكری نــو فراهــم 

آورده، بــرای جنــگ بازمــی گردیــم.
ســپاه ایــران ایــن تصميــم را مــی گيــرد و مــرز تــوران را تــرک کــرده، بــه ســمت ایــران عزیمــت مــی کنــد. 
دیــده بــان ســپاه تــوران چــون بــه نزدیــک لشــكرگاه ایرانيــان مــی آیــد، اثــری از آنــان نمــی بينــد. پيــران را 
ــد.  ــا خبــری از ایشــان بياورن ــد. پيــران جاسوســانی گســيل مــی دارد ت آگاه مــی ســازد کــه ایرانيــان رفتــه ان
هنگامــی کــه جاسوســان خبــر را تأیيــد مــی نماینــد، پيــران بــه ســراپرده هــای ایرانيــان مــی آیــد کــه خالــی از 
ســپاهيان اســت. همــه را بــه لشــكریان 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 نشــيب؛ و ایــن رســم روزگار اســت.

افراســياب از ایــن ماجــرا آگاه مــی گــردد؛ بســيار شــاد گشــته، دســتور مــی دهــد ســِر راه پيــران، آذیــن ببندنــد 
ــه پيشــواز او  ــا ســپاهی ب ــه نزدیــک شــهر رســيد، خــود ب ــد؛ و چــون پيــران ب ــر ســر او بریزن و زر و ســيم ب
مــی رود و بســيار او را احتــرام مــی کنــد. دو هفتــه در کاخ، جشــن و پایكوبــی بــود تــا در هفتــه ســوم، پيــران 
قصــد رفتــن مــی کنــد. شــاه وی را پــاداش بســيار مــی دهــد و انــدرز مــی گویــد کــه همــواره هوشــيار بــاش و 
جاسوســان در خدمــت بگيــر؛ چراکــه کيخســرو نخواهــد نشســت و بــاز خواهــد گشــت. بــدان تــا زمانــی کــه 
ــدرز و پنــد او شــنيد و  ــود. پيــران ایــن ان ــران ایمــن نخواهــی ب ــران اســت، از ســپاه ای رســتم دســتان در ای

پذیرفــت و بــه ســوی ختــن رهســپار شــد.
به پای آمد این داستان َفرود...
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