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بهرام، دالورى نیک اندیش، نامجویى آرمان خواه

پوران دخت برومند

شاهنامه پژوه و وکیل دادگسترى

فردوسى، حماسه پرداز ملى ایران و شاهنامه گنجینۀ حماسه ملى ایران و در برگیرندة دالورى ها 

و جنگاورى هاى پهلوانان و بزرگ مردانى است که سرگذشت آنان با باورهاى اساطیرى و تاریخ 

این مرز و بوم پیوندى جدایى ناپذیر دارد.

     فردوسى حماسۀ پهلوانى ها را مى سراید، سرودة او گویاى آرزوها و خواهش هاى شاعرى 

است که با ژرف بینى و شناخت واقع بینانه از مردم روزگارش، دل به خواسته هاى آنان سپرده و 

سخنش بازتاب اندیشه ها و تمنیات مردمى است که در جدالى توان فرسا، سر در گریبان فرو برده 

اما وجودشان سرشار از شور ستیز با نامردمى است، ملتى ناخرسند از روزگار خویش که در پى 

سرافرازى دیرین یکدل و یک زبان اند و با یادآورى خاطرات و سرگذشت قهرمانان و پهلوانان 

ملى جانى تازه مى یابند.

     فردوسى حماسه سرایى است اندیشمند و خردگرا که تنها به بازگویى سرگذشت ها نمى پردازد. 

پی آمد  بازتاب و  از  و  را شناخته  باستان  پهلوانان  رفتار  اندیشه، منش، خوى و  فرود  فراز و  او 

توانایى اش در  با  را  فراخ اندیشى و ژرف نگرى  او توانسته  آگاه است.  تاریخ  آنان در گذر  کردار 

سخن سرایى درآمیزد و دوران پهلوانى باستان را با دوران سرخوردگى روزگار خویش پیوند دهد 

پیشکش به پدر بزرگوارم استاد ادیب برومند

چونان  که  بیداردل  سخن طرازى  و  نیک نهاد  شاعرى 
ایران زمین مى درخشد  ادب  بر آسمان شعر و  ستاره اى 
گسترش  و  پاسدارى  میهن دوستى،  در  استوارى اش  و 
فرهنگ و هنر این مرز و بوم، یادآور جوشش و کوشش 

پهلوانان نام آور ایران باستان است.



و فراتر از زمان راهگشاى آیندگانى باشد که باور دارند، شناخت پیشینۀ اسطوره اى، پهلوانى و 

تاریخى نیاکان، پشتوانه اى پرمایه براى پیشبرد زندگى فردى و اجتماعى آنان خواهد بود.

     پهلوانان نام آور شاهنامه در وابستگى به آنچه حماسه را رقم مى زند، که همان پاسدارى از 

آرمان هاى قومى و ایستادگى در برابر دشمنانى است که به جان و مال و حریم مردم سرزمین 

آنان و خاندان هاى حکومت گر دستبرد مى زنند، از ارزش هاى معینى پیروى مى کنند و نشانه هاى 

یگانه اى در رفتار و کردار آنان مشاهده مى شود. هراسى از رویارویى دشمن به دل راه نمى دهند، 

ناروایى را برنمى تابند، پایبند مهر میهن اند و با پذیرش فّر شاهى در خاندان شاهان، اندرزگو، 

مشاور و راهنماى شاهان اند و در برابر شاهانى که فّر از آنان دور شده، ایستاده و استوار بر جایگاه 

ویژة خویش اند.

     پهلوانان در شاهنامه از نظر ویژگى هاى فردى، روش، منش و خلق و خو رفتارهاى متفاوتى 

و  پاکدل  یکی  سبکسر.  و  شتاب زده  دیگر  پهلوانى  و  است  اندیشمند  و  خردگرا  پهلوانى  دارند. 

رهاییبخش  آنان در کنار یکدیگر،  اما همۀ  افزونخواه و برتري جو؛  نیکسرشت است و دیگري 

میهن از سلطۀ دشمنان و حماسهسازانی شگفت آفریناند.

که  مى گیرد  قرار  موقعیتى  در  درنگ پیشه  پهلوانى  که  است  چنان  گاه  رخدادها  مسیر       

این پى آمِد  پهلوان فاجعه اى دردناك مى آفریند و  شتاب مى ورزد و گاه نابخردى و خیره سرى 

او و گیرودار زندگى پهلوان است، به گونه اى که دیگر خردورزى با ناِم  کشمکش هاى درونى 

مردى ُجستن همراه نمى شود.

     پهلوانى که خواست هاى مردم سرزمین خویش را نمایندگى مى کند و جان برکف، آمادة نبرد 

با دشمنان است، انسانى است که دوران جوانى، میان سالى و پیرى را از سر مى گذراند. گذر زمان 

بر نمود رفتارى پهلوان در گذرگاه هاى پرپیچ و خم زندگى حماسى اش اثرگذار است و پهلوان در 

هر دوره با دستاوردى تازه از آزمون هاى زندگى به میدان آمده و چهره مى نماید. 

     پهلوانان به راه و رسم پهلوانى وفادارند و به ارزش هاى پهلوانى وابسته، اما رفتار پهلوانان 

و  اخالقى  ویژگى هاى  از  نشان  و  نیست  یکسان  رویدادها  با  رویارویى  و  گوناگون  مراحل  در 

خواست ها و تمنیات درونى آنان دارد.

... شاهد آن       تفاوت هایى که در رفتار پهلوانانى چون طوس، بهرام، گیو، گودرز، رستم و 

هستیم، بازتاب این گوناگونى هاست چنانکه در بسیارى موارد ما به عنوان خواننده یا شنونده، 

خود را با پهلوانى هم اندیشه و همراه مى بینیم و از پهلوانى دیگر دلگیر و گله مند مى شویم. این 
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پیوند یا گسستگى عاطفى ما نسبت به پهلوانان حتى در مورد پهلوانى خاص نیز پیش مى آید. 

گاه بر جهان پهلوانى چون رستم مهر مى گستریم و گاه مهر از او برگرفته خود را با وى همدل 

و همسو نمى یابیم.

     فردوسى تصویرگر پهلوانان حماسه ساز است. پهلوانانى که هر یک به گونه اى  نقش آفرین اند 

و این گوناگونى، جذبه و کشِش داستان هاى حماسى را بیشتر مى کند.

      در میان پهلوانان شاهنامه، بهرام فرزند گودرز پهلوانى نامدار است. فردوسى با بیانى پرجذبه 

پیمان  و  پیرامون  دنیاى  با کشمکش هاى درونى بهرام و  او، خواننده را  توصیف شخصیت  در 

منش بودن او به خویشکارى پهلوانى آشنا ساخته و از بهرام چهره اى به یادماندنى ترسیم مى کند.

     خواندن سرگذشت بهرام، پهلوان ایرانى دوران باستان و حماسه آفرینى هایش در میدان نبرد ما 

را با آمیزه اى از زندگى حماسى تراژیک او آشنا مى سازد. نامجویى دل آزرده که نابکارى زمانه 

و پلیدى هاى روزگار، بهانه اى براى دورى جستن او از ناروایى ها و بدخواهى هاست. 

     پهلوانى هنرور و انسانى پاك دل و نیک اندیش که دل به تیرگى ها نمى بازد و چشم به 

روشنایى ها دارد. دوران پادشاهى کى کاوس و کیخسرو و پادشاهان کیانى را از نظر مى گذرانیم 

و با بهرام همراه مى شویم تا از جایگاه پهلوانى آرمان خواه در رویدادهاى آن روزگار آگاه گردیم. 

پهلوانى پُرمایه که زندگى و مرگ را بها مى بخشد.

     با نگاهى به دوران پادشاهى کاوس و در جنگ هفت گردان مى خوانیم که جهان پهلوان رستم 

در نوند (ریوند) خراسان، جایى که در آن کاخ هاى بلندى بنا شده بود و سال ها پس از آن آتشکدة 

برزین مهر نیز در آن مکان برافروخته شد، جشن گاهی برپا داشت که در آن پهلوانان و بزرگان 

ایران با وى همراه بودند و چند روزى را به سرخوشى و باده نوشى پرداختند و با پیشنهاد گیو، 

هفت تن از گردان که بهرام نیز در میان آنان بود به شکارگاه افراسیاب که دشتى پر از نخجیر 

بود، رهسپار شدند و بزم گاهی رامش افزا و در خور شکار و باده نوشى برپا کردند.

تــن پیــل  گــِو  روزى  کــه  شــنودم 

نََونــد بُــد  او  نــام  کجــا  جایــى  بــه 

کنــون زیــن  بــر  تیــِز  آذِر  کجــا 

بزمــگاه بــدان  ایــران،  بــزرگاِن 

چــو تــوس و چــو گــودرِز گشــوادگان

انجمــن دِر  از  کــرد  ســور  یکــى 

بلنــد کاخ هــاى  انــدرون  بــدوى 

فــر وزد همــى رهنمــون بــدان جــا 

ســپاه یــک  نامــور  انجمــن  شــدند 

آزادگان و  گیــو  چــو  و  بهــرام  چــو 
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شـــاوران زنــگــۀ  ــون  چ و  گرگین  چــو 

ــِش تــیــغ زن ــک ــردن ــن گ ــر زیـ ــو ب چ

چند ــرد  م مــهــتــران،  از  ــک  ی هــر  اَبـــا 

جنگاوران ــّراد  ُخـ و  هــم  گست  چــو 

انجمن ســـِر  او  بـــود  ــه  ک زه  گـــرا 

ارجمند نـــامـــدار،  لــشــکــرى  یــکــى 

     فردوسى نام بهرام را در کنار پهلوانان نام آور مى آورد که نشان از نام بُردار بودن وى در آن 

دوران دارد.

     در داستان رستم و سهراب، هنگامى که نامۀ گژدهم به دست کاوس مى رسد و در آن از 

جواِن دالورى سخن به میان مى آید و دلیرى و بى باکى او در نبرد وصف مى شود، کاوس بزرگان 

و پهلوانان را فرا خوانده، آنچه روى داده براى آنان بازمى گوید و بیمناکى خود را از جوان دلیرى 

به نام سهراب بیان داشته، از آنان چاره جویى مى کند. بهرام از پهلوانانى است که در فراخوان 

کاوس حضور یافته است.

هــم بــه  ایــران  شــاه  بــا  نشســتند 

چــو طــوس و چــو گــودرز کشــواد و گیــو 

بــزرگان لشــکر همــه بیــش و کــم

چــو گرگیــن و بهــرام و فرهــاد نیــو

     در این داستان سهراب از هجیر مى خواهد که آگاهى هایى در مورد سپاه ایران و سرداران به 

او بدهد، از جمله پهلوانانى که او نام مى برد و نشانه هاى او را از هجیر مى خواهد، بهرام است.

ــه ــم همـ ــو بپرسـ ــز تـ ــت کـ ــدو گفـ بـ

را  مـــرز  آن  نامـــداراِن  همـــه 

نامـــدار رســـتم  از  و  بهـــرام  ز 

رمــه شــاه  ز  و  گردنکشــان  ز 

ــن و گــودرز را ــو گرگی چــو طــوس و چ

ــمار ــن برش ــه م ــم ب ــت بپرس ــر ِک زه

بارها شاهد جنگ ایران و توران بوده ایم. در داستان سیاوش  پادشاهى کاوس       در دوران 

ایران  به کشور  روى  از مرز گذشته،  افراسیاب  کارآگاهان خبر آمد که  مى خوانیم که از سوى 

نهاده است. کاوس در اندیشه گزیدن پهلوانى رزم آزموده بود تا به جنگ با افراسیاب روانه کند. 

سیاوش که از ماندن در دربار کاوس دل تنگ و از ناروایى ها ناخشنود و از دسیسه هاى سودابه 

بیمناك بود، آمادگى خود را براى نبرد با افراسیاب به آگاهى کاوس مى رساند. کاوس پیشنهاد او 

را پذیرفته و رستم را به همراه تنى چند از پهلوانان با او روانه مى سازد.

ز ایــران هــر آن کــس کــه گــو زاده بــود

بُدنــد  ســیاوش  ســال  و  بــاال  بــه 

نــام آوران و  جنگــى  ُگــردان  ز 

بــود آزاده  و  خردمنــد  و  دلیــر 

بُدنــد خاُمــش  و  بیــدار  و  خردمنــد 

چــو بهــرام و چــون زنگــۀ شــاوران
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ــان ــی ــران ای از  ــد  ــوب م ــج  ــن پ ــان  ــم ه

شدند بــیــرون  جــمــلــه  تــا  ــود  ــرم ــف ب

ــد اخـــتـــر کـــاویـــان ــن ــت ــراخ ــراف ب

شدند هامون  و  دشــت  ســوى  پهلو  ز 

     نبردى سخت آغاز مى شود، جدال و پیکار دو سپاه ایران و توران در نزدیکى بلخ در روز چهارم 

به شکست سپاه توران و فرار آنان مى انجامد.

     پس از چیرگى سپاه ایران و شکست تورانیان، افراسیاب که در جنگ شکست یافته، همان 

نیز در هم  را  او  مار مى وزد، سراپردة  از  پر  بیابانى  بادى سخت در  به خواب مى بیند که  شب 

مى شکند و او اسیر در چنگ ایرانیان با شمشیرى که در دسِت جوانى خوش سیما است، از پاى 

درمى آید.

     خواب را با خواب گزاران در میان نهاده و از پى تعبیر آن که نشان از روزگارى ناگوار براى وى 

دارد، با بزرگان رایزنى مى کند و تصمیم مى گیرد راه آشتى در پیش  گرفته و به پیشنهاد رستم و 

سیاوش گردن نهاده شرایط مصالحه را بپذیرد و مرز بین ایران و توران به مرزهاى تعیین شده 

در دوران منوچهر شاه بازگردد. افراسیاب صد تن از بستگان و خویشان را به گروگان همراه با 

هدیه هاى فراوان نزد سیاوش مى فرستد و به سپاهیان فرمان مى دهد که سرزمین هاى متعلق به 

ایران را رها سازند و به توران بازگردند.

و  افراسیاب  با  صلح  پیمان  و  ماجرا  آن  در  و  مى نویسد  کاوس  به  نامه اى  نیز  سیاوش       

پیروزى هاى به دست آمده را شرح مى دهد. رستم، نامۀ سیاوش را نزد کاوس مى برد اما کاوس، 

پیمان صلح را موافق با مصلحت ایران ندانسته، رستم را به سستى و مال اندوزى و چشمداشت 

به هدایا متهم مى کند. رستم که از برخورد نارواى کاوس به خشم آمده از او روى برتافته، به 

سیستان مى رود. سپس کاوس، نامه اى پر خشم و جنگ به سیاوش مى نویسد و از او مى خواهد 

که هدایا را آتش زده، گروگان ها را به زنجیر کشیده، نزد او فرستد تا از دم تیغ بگذراند و خود به 

توران زمین لشکر کشد و اگر مایل به ادامه جنگ نیست، فرماندهى لشکر را به طوس داده و 

خود به ایران بازگردد. نامه کاوس به سیاوش مى رسد. سیاوش دل آزرده و غمگین با دو تن از 

سرداران، بهرام و زنگۀ شاوران که با او همسال و همدل بودند و پیوندى دیرینه و استوار داشتند، 

دشوارى تصمیم و اندوه خود را در میان نهاده به آنان مى گوید که روى بازگشت به ایران و بودن 

در دربار کاوس را ندارد و پیمان شکنى با تورانیان را برنمى تابد و ننگ کشتار اسیران بى گناه را 

نمى تواند بر خود هموار کند.
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گنــدآوران ز  لشــکر  راز  تــن  دو 

ــش ــک خوی ــد نزدی ــان خوان ــدان رازش ب

ــن ــر دو ت ــا ه ــود ب ــم ب ــه ه ــه رازش ب ک

چــو بهــرام و چــون زنگــۀ شــاوران

پیــش بنشــاند  و  ایــوان  بپرداخــت 

ــن ــد از انجم ــتم ش ــه رس ــس ک از آن پ

     بهرام و زنگۀ شاوران او را دلجویى کردند و از وى خواستند که نامه اى دیگر به کاوس 

بنویسد، از پدر پوزش بخواهد و رستم را از او خواستار شود. شاید او نیز از فرمان جنگ بازگردد 

و اگر چنان نکرد، در جنگ با افراسیاب در کنار یکدیگر تن به خواست سرنوشت خواهیم سپرد.

اوى گفتــار  بشــنید  بهــرام  چــو 

شــاوران زنگــۀ  خــون،  بباریــد 

پــر از غــم نشســتند هــر دو بــه هــم

بــدو گفــت بهــرام کایــن راى نیســت

شــاه نزدیــک  بنویــس  نامــه  یکــى 

ــاز ــگ س ــد جن ــان ده ــگ فرم ــر جن اگ

پنــد خردمنــد  دو  آن  از  نپذرفــت 

دلــش گشــت پیچــان ز تیمــار اوى

هامــاوران بــوم  بــر  بنفریــد 

دژم شــد  او  گفتــار  ز  روانشــان 

ــدر در جهــان جــاى نیســت ــى پ ــرا ب ت

بخــواه را  پیلتــن  و  از  بــار  دگــر 

ــت ار نگــردد دراز... ــه اس ــخن کوت س

بلنــد چــرخ  راِز  بُــد  دگرگونــه 

     سیاوش پند آنان را نپذیرفت، زیرا بیم آن داشت که خون اسیران ریخته شود و خود نیز در 

بازگشت به ایران مورد خشم کاوس قرار گیرد. سیاوش بهرام و زنگۀ شاوران را آزاد گذاشت تا 

صالح کار خود اندیشند و رنجى از سوى او بر آنان هموار نشود.

باز داد  چنین  پــاســخ  ــو  چ ــاوش  ــی س

شدند گــریــان  ــش  ــی ــدای ج ــیــم  ب ز 

روزگـــار دِل  و  چــشــم  دیـــد  هــمــى 

اوى ـــدار  دیـ ــیــز  ن ــَدن  ــ ُب ــد  ــخــواه ن

بنده ایم مــا  کــه  زنــگــۀ  گفت  چنین 

ما ـــان  ج و  تـــن  ــادا  ــ ب تـــو  ــداى  ــ ف

ــراز ــردن فـ گـ دو  جـــان  ــرد  ــژم ــپ ب

شدند ــان  ــری ب تــیــز  آتـــش  ــر  ب ــو  چ

شهریار بــا  چیست  نهان  ــدر  ان کــه 

اوى کار  از  شد  گریان  چشم  آن،  از 

ــم  ــده ای آکــن دل  سپهبد  مــهــر  ــه  ب

ما پــیــمــان  مـــرگ  ــا  ت ــاد  بـ چنین 

     سیاوش، نامه اى به افراسیاب مى نویسد و زنگۀ شاوران را با نامه به همراه گروگان ها نزد 

افراسیاب مى فرستد و از او اجازه مى خواهد که از کشور توران گذر کند و به سرزمینى دوردست 

رود. افراسیاب پس از مشورت با بزرگان در پاسِخ نامۀ سیاوش از او مى خواهد که به توران رود و 

در آنجا با سربلندى زندگى کند. سیاوش پس از نوشتن نامه اى از َسِر اندوه و درد به پدر و ِشکِوه 

از او، تاج، پرده سراى، سپاه و گنج و تخت به بهرام مى سپارد و از او مى خواهد، آنچه را پذیرفته 
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تا آمدِن طوس، هوشمندانه نگه دارد. سیاوش براى بهرام و زنگۀ شاوران که با وى همدل و هم 

راز بوده اند آرزوى بهروزى مى کند و سپاهیان را اندرز مى دهد که دل به گفتار بهرام سپارند و از 

او پیروى کنند. به هنگام وداع، دریغ و درد و افسوِس زنگه و بهرام، با گریۀ اندوهمندانۀ سیاوش 

همراه مى شود.

     سیاوش در توران زمین نیز به یاد رستم، دستان، بهرام و زنگۀ شاوران است و هنگامى که 

پیران از او مى خواهد که در پیوند با فرنگیس دختر افراسیاب در سرزمین توران ماندگار شود، 

پاسخ سیاوش، بیان دلتنگى هاى او در جدایى از یاران دیرین است.

راى اســت  چنیــن  آســمانى  اگــر 

ــید ــم رس ــران نخواه ــه ای ــن ب ــر م اگ

ــن اســت ــروردگار م چــو دســتان کــه پ

چــو بهــرام و چــون زنگــۀ شــاوران 

بریــد ببایــد  ایشــان  روى  از  چــون 

پــدر بــاش و ایــن کدخدایــى بســاز

پــاى نیســت  روان  ســپهر  بــا  مــرا 

دیــد کاوس  روى  همــى  نخواهــم 

تهمتــن کــه روشــن بهــار مــن اســت

گنــدآوران و  نامــداران  ُجزیــن 

بــه تــوران همــى جــاى بایــد گزیــد

مگــو ایــن ســخن پیــش کــس جــز بــه راز

     زمانى چند گذشته است و سیاوش در توران زمین ماندگار شده و با همسرش فرنگیس در 

سیاوش گرد زندگى مى کند، اما افراسیاب بیمناك از آن است که آیا سیاوش دل به توران زمین 

نهاده و یا هنوز به یاد ایران و ُگردانى چون بهرام است، او گرسیوز را به سیاوش گرد مى فرستد 

تا از چندوچون زندگى سیاوش و اندیشه ها و دلبستگى هایش آگاهى یابد.

ســیاوش گرد تــا  رو  گفــت  بــدو 

ســیاوش بــه تــوران زمیــن دل نهــاد

کاله و  تخــت  بــدرود  کــرد  مگــر 

گرد ــرد  ــرگ ب جایست  ــه  چ ــا  ت ببین 
یــاد هــیــچ  ــر  دگـ نــگــیــرد  ــران  ــ ای از 
شاه کـــاوس  و  ــهــرام  ب و  ــودرز  گـ چــو 

     هنگامى که سیاوش را به دسیسۀ گرسیوز و به فرماِن افراسیاب بى گناه به مسلخ گاه مى برند، 

فرنگیس چنگ بر رخ کشیده، خروشان نزد پدر مى رود، او را از کشتن سیاوش بیمناك ساخته و 

سرانجام شوِم این بیدادگرى را به او یادآور مى شود.

ُگـــرد آفریـــدوِن  ز  کجـــا  شـــنیدى 

بـــزرگ شـــاِه  منوچهـــر  از  همـــان 

کنـــون زنـــده بـــر گاِه کاوس شـــاه

همـــى بلـــرزد  تهمتـــن  از  جهـــان 

ســـتمکاره ضحـــاك تـــازى چـــه بُـــرد

ـــترگ ـــور س ـــه ت ـــلم و ب ـــه س ـــد ب ـــه آم چ

ـــواه ـــه خ ـــون رســـتم کین ـــتان و چ ـــو دس چ

ـــى ـــرزد هم ـــش نََی ـــه جنگ ـــوران ب ـــه ت ک
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ــاوران  ــگــۀ شـ زن ــرام و چـــون  ــه ــو ب چ

زمین در  هــمــى  ــى  ــشــان ن درخــتــى 

ُگــنــداوران گــرز  از  نندیشد  ــه  ک

کین ــار  ب آورد،  ــون  خ ــرگ  ب کجا 

     پس از کشته شدن سیاوش، کشور ایران ماتم زده و دلیران و پهلوانان که سوگمند اویند، نزد 

رستم مى روند و یک هفته به سوگ مى نشینند و پس از آن به خونخواهى سیاوش با او همراه 

به  بى امان را  نبردى  از نیام برکشیده، اختر کاویان در پیش،  تیغ  مى شوند. پرجوش و خروش 

خونخواهى سیاوش در مرز توران آغاز مى کنند.

شدند مــاتــم  ــه  ب ایـــران  شهر  همه 

چشم آب  با  و  سوگ  با  هفته  یک  به 

کوس و  رویــیــن  ــاى  ن ــزد  ب هشتم  بــه 

گیو و  گرگین  و  شیدوش  و  فرهاد  چو 

شیر ــاِم  ــ ُرّهــ و  ــاوس  ــ ک ــرز  ــب ــری ف

پیشرو ــد  بُـ کـــه  ــم  ــت رس ــرز  ــرامـ فـ

من که  رستم  گفت  چنین  ــردان  گ به 

شدند رســتــم  ــک  ــزدی ن درد  از  ُپــر 

خشم و  درد  بــا  بنشست  درگـــاه  بــه 

طوس و  ــودرز  گـ درگـــاه،  ــه  ب بیامد 

نیو ــور  ــاپ ش و  ـــّراد  خ و  ــرام  ــه ب ــو  چ

دلیر ــاى  ــ اژدهـ ــود  بـ ــه  ک زه  ــرا  گـ

نو ــاالر  ــ س و  ــرز  مـ هــر  نــگــهــبــان 

تن و  جــان  و  دل  دارم  کینه  برین 

      پس از به تخت نشستن کیخسرو، در ادامۀ نبرد با افراسیاب بزرگان و دلیران با سپاهى 

آراسته، نزد کیخسرو مى روند، کیخسرو فرماندهى سپاه را به طوس مى دهد و با او پیمان مى بندد 

که طوس براى رسیدن به ترکستان راه بیابان در پیش گیرد، در میانه راه از مردم پیشه ور و 

زیستگاه  کالت،  قلعه اى در  زیرا  نگذراند  َجَرم سپاه  و  راه کالت  از  و  نیازارد  را  کسى  کشاورز 

فرود برادرش، فرزند سیاوش است که با مادر خود جریره به همراه لشکرى آنجاست و چون او 

از سپاهیان ایران کسى را نمى شناسد، امکان دارد در رویارویى با سپاه ایران درگیرى به پیش 

آید. پس بهتر است سختى و دشوارى راه را بر خود هموار کرده راه بیابان برگزیند. کیخسرو از 

طوس مى خواهد که به پیمان وفادار باشد و طوس نیز به او خاطرجمعى مى دهد که از فرمان 

او سر نپیچد.

     سپاه روانه مى شود، اما هنگامى که به دوراهى کالت و بیابان مى رسند، طوس با سپاهیان 

از خشکى و بى آبى راه سخن مى گوید و هرچند گودرز پیمان او با کیخسرو و آزرده شدن شاه از 

شکستن پیمان را به او یادآور مى شود، اما طوس بر آنچه خود خواسته، خیره سرانه پاى مى فشرد 

و راه کالت را براى گذر سپاه برمى گزیند. 
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     فرود از حرکت سپاه ایران و تاخت وتاز و ویرانگرى شان آگاه مى شود، نزد مادرش جریره 

مى رود و خبر آمدن سپاهى از ایران به کین خواهى از افراسیاب را در میان مى نهد و مى پرسد: 

اگر سپاهیان ایران بر ما بتازند چگونه با آنان روبه رو شویم. جریره او را دلگرم مى سازد به اینکه 

برادرش کیخسرو در ایران پادشاه است و اگر او به کین جویى سیاوش به پا خاسته، تو نیز باید 

او یار و همراه شوى. جریره به فرود مى گوید: تخوار، نام آوران سپاه ایران را مى شناسد، تو  با 

نشانه هاى بهرام و زنگۀ شاوران، سرافرازان دلیرى را که همراز و همنشین سیاوش بوده اند از او 

جویا شو، زیرا آنان نیک خواه تو هستند.

     فرود با تخوار بر سر کوه مى روند و نام و نشان سرداران سپاه را یک به یک مى پرسد، تخوار، 

بهرام و زنگه را با درفشى ُغرم نشان در میان سپاهیان به او نشان مى دهد از سوى دیگر طوس 

فرمانده سپاه، بهرام را از میان سپاهیان بر مى گزیند تا بر باالى کوه رود، آن دو را که بر باالى 

کوه جاى گرفته اند شناسایى کرده و از شمار سپاه و چگونگى سازوبرگشان آگاه گردد.

     بهرام به باالى کوه مى رود و از فرود و تخوار مى پرسد که کیستند و چرا به نظارة لشکر 

ایستاده اند، فرود به بهرام مى گوید که تندى را کنار نهد و به پرسش هاى او در مورد سپاه ایران 

پاسخ دهد. بهرام، طوس را فرمانده سپاه معرفى مى کند و از گودرز و گیو و زنگه و فرهاد و گرازه 

نام مى برد. فرود مى گوید چرا از بهرام نام نبردى و هنگامى که بهرام از فرود مى پرسد بهرام را از 

کجا مى شناسى، فرود پاسخ مى دهد که نام بهرام و زنگه را از مادر شنیده است و آنان همساالن 

سیاوش بوده اند.

شیرمرد ــاى  کـ ــرام  ــه ب گــفــت  ــدو  بـ

ــرود ف را  او  ــر  م ــاســخ  پ داد  چنین 

سپاه ــد  آی ــو  ت زى  ــون  چ گــفــت،  ــرا  م

گـــنـــدآوران ز  ــدارى  ــ ــام ــ ن ــر  ــ دگ

کــه ایـــن انـــد هــمــشــیــرگــان پــدرت

نیک بخت کــاى  ــرام  ــه ب گفت  بــدو 

ــوان؟ جـ ــار  ــری شــه اى  ــو  ت ــرودى  ــ ف

ــت ــرودم ُدُرسـ ــ ــارى ف بـــدو گــفــت کـ

ــاى تن ــم ــن ــرام: ب ــهـ ــت بـ ــف بـــدو گ

ــازو، فـــرود ــ ــود بـ ــم ــن بـــه بـــهـــرام ب

کرد ــه  ک ــو  ت ــا  ب ــرام  ــه ب ــاِد  یـ چنین 

شنود مــادر  ز  مــن  ــان  ــت داس ــن  ای کــه 

ــواه ــرام خ ــه ب ــاِم  ــ ن ــو و  ــره ش ــذی پ

ــاوران ــ شـ زنـــگـــۀ  او  ــام  ــ ن ــا  ــج ک

گــذرت ایــشــان  بــر  نجویى  گــر  ــزد  س

ــت؟ درخ ــى  خــســروان آن  ــاِر  بـ تــویــى 

روان ــن  روشـ و  ــادى  بـ ــد  ــاوی ج ــه  ک

بُِرست شاخى  افکنده  ــرو  س آن  از 

ــان ســـیـــاوش بـــه من ــش ــه ن ــرهــن ب

بود ــال  خ یکى  ــر،  ب گــل  بــه  عنبر  ز 
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چین ــاِر  ــرگ پ ــه  ب پیکر  گونه  کــزان 

ــاد                                                قــب ــژاد  ــ نـ از  ــو  کـ بــدانــســت 

نماز ــردش  بـ و  کـــرد  ــن  ــری آف بـــرو 

ــوان ج ــاه  شـ اســـب  از  ــد  آمـ فـــرود 

مرد ــراز  ــراف س اى  گفت  ــهــرام  ب ــه  ب

پدر دیـــدى  زنـــده  ار  مــن  چشم  دو 

ــد کـــس بـــر زمــیــن ــاری ــگ نـــدانـــد ن

ــژاد  نـ دارد  ــش  ــیــاوخ س ــم  ــخ ت ز 

ــدى فــراز ــن ـــاال بــرآمــد بــه ت بــه ب

روان ــن  روشـ سنگ  بــِر  از  نشست 

نبرد ــر  شــی و  بــیــدار  و  ــدار  ــان ــه ج

ــر ــادت ش یـــن  از  نــگــشــتــى  ــا  ــان ــم ه

     بهرام و فرود شاد از دیدار یکدیگر مشتاقانه به گفتگو مى نشینند. فرود به بهرام مى گوید که 

خواستار دیدار از ساالر سپاه در سورى است که به شادمانى این رویداد خجسته ترتیب خواهد داد. 

تا پس از آن، او که خود را سزاوار کین خواهى از افراسیاب مى داند، با سپاه ایران همراه گردد.

     بهرام مى گوید آنچه از تو شنیدم با طوس در میان مى نهم اما او شاهزاده اى خودسر است و 

گمان نمى رود با خواست تو همساز شود. بدان، چنانچه طوس فراخوان تو را پذیرفته باشد، من 

پیام آور خواهم بود اما اگر دیگرى پاسخ آورد، آگاه باش که رأیش با تو همسو نیست و اندیشه 

رویارویى در سر مى پرورد پس بهتر آن است در درون دژ، ایمن بنشینى، با او برخورد نداشته 

باشى تا سپاه او از گذرگاه بگذرد.

     فرود، که مهر بهرام در دل دارد، گرزى از پیروزه با دسته اى زّرین به بهرام هدیه مى دهد و 

به او مى گوید که این یادگار پدر است و بهرام را شایستۀ داشتن آن مى بیند.

     بهرام پیام فرود را به کاووس مى رساند اما کاووس خشمگین از هم داستانى بهرام با فرود، 

او را خوار داشته، از سرداران مى خواهد که نام آورى بر سر کوه رود و فرود را کشته، سرش را 

براى او بیاورد. ریو نیز میان بستۀ فرمان کاووس مى شود اما بهرام به او مى گوید که از خداوند 

بیمناك باش و از کیخسرو شرم بدار که فرود، برادر کیخسرو است و کیخسرو ما را از آزار او 

بر حذر داشته است. طوس، آشفته از گفته هاى بهرام، فرمان مى دهد گروهى روانه کشتن فرود 

شوند. بهرام بانگ برمى آورد که فرود برادر شاه است و فرزند سیاوش و این کار را نباید آسان 

گرفت. دلیران که سخنان بهرام را مى شنوند از راه بازمى گردند اما ریونیز داماد طوس گستاخانه 

راهى کوه مى شود.

اوى گفت  از  آشفته  ــد  ش سپهبد 

چند ــردار  ــبـ ــامـ نـ ــا  تـ بـــفـــرمـــود 

تاختند ــرون  بـ ـــراوان  فـ ــردان  ــ گ ز 

اوى ــل جــفــت  بــهــراِم ی ــِد  ــن پ ــد  ــُب ن

بلند ــوه  ــ ک ــوى  ــ س ــر  سـ بــتــازنــد 

ــد ــن ــت ــراخ اف ـــردن  گــ ورا  نـــبـــرد 
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ــرد ُگ ــرام  ــه ب گــفــت  چنین  بــدیــشــان 

کیخسروست خویِش  سر  کــوه  آن  بر 

ندید ســیــاوش  روى  کــه  کــس  آن  هــر 

نشان ــن  ای فـــرود  از  داد  ــهــرام  ب چــو 

ــوس ــاِد ط ــ ــ ــد دگـــربـــاره دام ــام ــی ب

خرد ــد  ــداری م یکسر  ــار  ک ــن  ای ــه  ک

است پهلو  از  بهتر  او  مــوى  یک  که 

ــد ــی آرم او  دیـــــدار  ــه  بـ ــد  ــای ــب ب

ــشــان ــک ــردن گ ــد  ــن ــت ــش ــازگ ب زره 

فسوس بــر  ــرو  ب گـــردون  ــرد  ک همى 

     فرود از باالى کوه، چشم بر دامنه دوخته است او سوارى را مى بیند که ستیزنده به باالى 

کوه مى آید اما بهرام نیست درمى یابد که طوس با او سر جنگ دارد و نبردى سخت در پیش 

است. ریونیز به تیر فرود کشته مى شود و زد و خو ردهاى تن به تن ِسرداران ایران با فرود آغاز 

مى گردد. در این درگیرى ها، زرسب فرزند طوس و ریونیز داماد او کشته مى شوند و هنگامه نبرد 

به زخم تیغ بر خاك  رّهام گرفتار مى شود و  بیژن و  باال مى گیرد، سرانجام فرود در محاصره 

مى افتد، تن خسته او را به درون دژ مى برند، پرستندگان براى آنکه اسیر سواران نشوند به اندرز 

فرود در واپسین دم زندگى اش، خود را از بام دژ به زیر مى افکنند. فرود دیده از جهان فرومى بندد. 

جریره مادر فرود آتشى برافروخته، گنج ها را در آن مى سوزاند، به آخور اسبان مى رود، با دشنه 

شکم آنان را دریده، پى آنان را مى برد آنگاه به بالین فرزند مى رود، چهره بر چهره او نهاده، سینه 

خود را مى شکافد و در کنار فرزند جان مى سپارد.

     هنگامى که سپاه ایران در دژ را گشوده به درون مى روند، بهرام بر بالین فرود، جوانى به 

چهر سیاوش مى بیند که در کنار مادرش به خون خفته است. زار بگریسته و بر ایرانیان بانگ بر 

مى آورد که ترس از خداوند نداشتید و مرگى را رقم زدید که جانکاه تر و زارتر از مرگ سیاوش 

است او پهلوانان را که اندوهمند از مرگ فرود و پشیمان از کرده خود بودند، سرزنش کرده، آنان 

را از خشم کیخسرو بیمناك مى سازد.

ایـــرانـــیـــان ــد  ــدن ــن ــک ب دژ  دِر 

شد ــاره  بـ آن  ــک  ــزدی ن ــرام  ــه ب ــو  چ

ــّرخ فـــرود ــ ــد بـــه نـــزدیـــک ف ــام ــی ب

پــدر از  ــن  ــای ک گــفــت  ــان  ــی ــران ای ــه  ب

نبود ــر  ــاک چ ــش  ــاوخ ــی س ــده  ــن ــش ُک

ــه ــت ــروخ ــراف ب دژ  نــى  کـــــرداِر  بــه 

میان یکسر  ببستند  ــارت  غـ ــه  ب

شد ــاره  پـ دلـــش  یکسر  ــدوه  ــ ان از 

زدود ــر  پ ــش  دل و  آب  ــرز  پ ــش  ُرَخـ

ــر ــم زارت ــر ُمـــرد و ه ــوارت هــمــان خ

نبود مــادر  کشته  ــر،  ب بالیْنش  بــه 

سوخته و  کنده  مــان  و  خــان  همان 
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ــار ــردگ ــفــت کــز ک بــه ایــرانــیــان گ

سپهر دســـِت  ســت  دراز  ــس  ب ــد  ب ــه  ب

ــرم؟ ش ــد  ــداری ن ــون  ــن اک کیخسرو  ز 

ــان ــادت ــت ــرس ــاوش ف ــن ســـیـ ــی ــه ک بـ

ــود ش ــه  ــ آگ ــو  چـ بـــــرادر  ــون  ــ خ ز 

مغز ــز  ــی ت ــژن  ــی ب از  و  ُرّهـــــام  ز 

ــار ــ روزگ ــردش  ــ گ از  و  بــتــرســیــد 

ــه مهر ــردد ب ــگ ــر بــر، ن ــدادگ ــی ــه ب ب

نرم طوس،  با  گفت  سخن  چندان  که 

ــان ــ دادت ــا  ــدرزهـ انـ و  ــد  ــن پ ــســى  ب

شــود ــه  ــوت ک آزرم،  و  شـــرم  هــمــه 

نغز ــار  کـ یــکــى  گیتى  ــه  ب نــیــایــد 

     گیو و گودرز نیز بر طوس خشم گرفته، رخداد جانکاه مرگ فرود، جریره و سرداران را حاصل 

تندى و شتاب او دانستند. پس از آن ایرانیان سوگمندانه، دخمه اى شاهوار آراستند و فرود و ریو 

نیز و زرسب را در آن جاى دادند و سه روز پس از آن سپاه ایران به سوى توران به حرکت درآمد. 

بهرام که اندوهى دیرینه از مرگ سیاوش بر دل داشت، دل آزرده از مرِگ فروِد جوان با سپاهیان 

همراه مى شود تا در پهنۀ نبردى دیگر زندگى و مرگ را به چالش کشد. 

     در جنگ کاسه رود نیز هنگامى که در اثر برف و سرما و تندباد و باران، عرصۀ کارزار بر سپاه 

ایران تنگ شده بود، بهرام که هنوز دردمند مرگ فرود است و زخم خیره سرى طوس را بر دل 

دارد به طوس که سپهبد سپاه است مى گوید که در تنگنا ماندن سپاه و شرایط دشوارى که با 

آن روبرو شده اند، نتیجه کارهایى است که نیندیشیده در کالت به فرمان او صورت پذیرفته و 

پی آمدهاي ناگوار دیگرى نیز در پیش است.

گفت ــرام  ــه ب ــراز  ــرافـ سـ گــــردان  ز 

کنى ــش  ــام خ گــفــتــار  ــه  ب را  ــا  م ــو  ت

راســت ــاِر  ــرگ پ خیره  بــر  تــو  کــژ  مکن 

پیش آیـــْدت  ــه  چ ــا  ت بــدى  از  هــنــوز 

نهفت نــمــانـَـد  سپهبد  ــر  ب ــن  ای ــه  ک

کنى ســیــاوش  ــور  پـ رزِم  هــمــى 

به یک جان نگه کن که چندین بکاست

گاومیش زمــان  این  اندرست  چرم  به 

     در این جنگ بهرام، طالیه و نگهبان سپاه است، او با کبوده که از طرف تژاو، دالور سپاه 

توران و داماد افراسیاب براى ارزیابى سپاه ایران به لشکرگاه ایران آمده، درگیر مى شود و او را از 

پاى در مى آورد. تژاو سردار تورانى با آگاهى از مرگ کبوده، آماده نبرد با لشکر ایران مى گردد. 

رویارویى سپاه ایران و توران با جنگ و گریزهایى ادامه مى یابد تا اینکه سپاه ایران به سوى 

کاسه رود عقب نشینى مى کند. از سوى دیگر خبر کشته شدن فرود و مادرش به کیخسرو مى رسد، 

فاجعه اى که نشان از خودخواهى و خودرأیى طوس دارد. کیخسرو غمگنانه نامه اى به فریبرز 

برادر خود مى نویسد و با ابراز خشم از رفتار نابخردانه طوس، از او مى خواهد که سردارى سپاه 

را بر عهده گرفته، طوس را براى بازخواست نزد وى فرستد. فریبرز بنا بر آنچه کیخسرو از او 
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خواسته بود، پس از روانه کردن طوس به درگاه کیخسرو، رّهام را با پیامى نزد پیران، سپهدار 

ماه صحنه  به مدت یک  و توران  ایران  او زمان مى خواهد که سپاهیان  از  توران مى فرستد و 

کارزار را ترك کنند تا اجساد برجاى مانده در میدان نبرد گردآورى و به خاك سپرده شوند. مهلت 

و  مى شود  نبرد آغاز  تعیین شده، دوباره  زماِن  از گذشت  اما پس  پیران مى پذیرد؛  را  ماهه  یک 

درگیرى ها شدت مى یابد. سواران تورانى به سردارى هومان براى به دست آوردن درفش کاویانى 

که در جنگ ها نشانه و مایۀ دلگرمى و پیروزى ایرانیان بود بر بیژن حمله مى برند. درگیرى ها 

باالگرفته و ریو نیز فرزند کاوس و برادِر سیاوش در زد و خوردهاى پیش آمده کشته مى شود. 

تورانیان درصدد برمى آیند تاج شاهزاده را به چنگ آورند و سرداران ایران که به دست دشمنان 

افتادن تاج شاهى را ننگ مى دانستند. دالورانه در پاسداشت آن تالش کرده، بهرام دالورانه بر 

دشمنان مى تازد و درحالى که دو لشکر شگفت زده شاهد این رویداد بودند، با نوك نیزه اش تاج 

را از زمین برداشته، از میدان نبرد دور مى شود. جنگ تا پاسى از شب ادامه داشت و از سپاهیان 

ایران بسیارى بر خاك افتادند. بهرام که دریافته بود تازیانه اش به هنگام برداشتن تاج شاهزاده، 

در رزمگاه بر زمین افتاده است، نزد پدرش گودرز رفته، گم شدن تازیانه را با او در میان مى نهد.

     ارادة بهرام بر آن قرار گرفته بود که به میدان نبرد رفته و تازیانه را بازیابد او را باور آن بود 

که اگر دشمن به تازیانه اش دست یابد گویى دشمن بر وى چیره شده و چنانچه تازیانه بر زمین 

این لکۀ ننگى  افتاده و  ماند، چون نام او بر آن نوشته شده، مانند آن است که نامش به خاك 

است بر دامان پهلوان. خواست گودرز و گیو بازداشتن او از رفتن به رزمگاه است و هرچند گیو به 

بهرام نوید مى دهد که تازیانه اى زیبنده و سزاوار را جایگزین تازیانۀ او کند، بهرام نمى پذیرد و بر 

پى جویى تازیانه پاى فشرده، سوار بر اسب مى شود و به میدان نبرد مى شتابد.

پــدر پیــِش  بهــرام  رفــت  دوان 

برداشــتم تــاج  آن  کــه  گــه  بــدان 

ــت ــده س ــم ش ــن گ ــه ز م ــى تازیان یک

بــه بهــرام بــر، چنــد باشــد فســوس

نبشــته بــر آن چــرم نــام مــن ســت

آورم بــاز  تازانــه  تیــز  شــوم 

همــى آیــد  اختــر  از  بــد  ایــن  مــرا 

پســر اى  گیــو  و  بــدو گفــت گــودرز 

ــر ــه س ــر ب ــان س ــوان کی ــه اى پهل ک

بــه نیــزه بــه ابــر انــدر افراشــتم

چــو گیرنــد بى مایــه تــرکان بــه  دســت

ــوس ــود آبن ــمم ش ــش چش ــان پی جه

ســپهدار پیــران بگیــرد بــه دســت

آورم دراز  راه  چنــد  اگــر 

ــه خــاك انــدر آیــد همــى کــه نامــم ب

هــى بخــت خویــش انــدر آرى بــه ســر
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دوال بســته  چــوب  یکــى  بهــر  ز 

ــن ــه م ــى ک ــرام جنگ ــت به ــن گف چنی

ــرد کایــد زمــان بــه جایــى تــوان ُم

مشــو بــرادر  اى  گیــو:  گفــت  بــدو 

ــدر اســت ــه ســیم ان یکــى شوشــۀ زر ب

فرنگیــس چــون گنــج بگشــاد ســر

برداشــتم تازانــه  و  درع  ایــن  مــن 

شــاه کاوس  بخشــید  نیــز  یکــى 

زرنــگار همــه  دارم  پنــج  دگــر 

ــرو ــدر م ــت، از ای ــن هف ــرا بخشــم ای ت

ــرد ــراِم ُگ چنیــن گفــت بــا گیــو، به

ــت ــت گف ــگار اس ــگ و ن ــما را زرن ش

آورم بــاز  تازانــه  ونــک  گرایــد 

بــود دگرگونــه  یــزدان  راى  بــرو 

هــر آن گــه که بخت انــدر آید بــه خواب

فــال شــوم  اختــِر  دِم  در  شــوى 

انجمــن و  دوده  از  بهتــر  نِــى ام 

گمــان؟ بایــد  بــرد  چــرا  کــژى  بــه 

نــو ســت  تازیانــه  مــرا  فــراوان 

دو شــیبش ز خوشــاب وز گوهــر اســت

کمــر و  ســلیح  چنــدان  داد  مــرا 

بگذاشــتم خــوار  دگــر  تــوران  بــه 

مــاه تابنــده  چــو  گوهــر  وز  زّر  ز 

شــاهوار گوهــر  بافتــه  بــرو 

نــو میــاراى  خیــره  جنــگ  یکــى 

ــمرد ــوان ش ــوار نت ــگ را خ ــن نن ــه ای ک

ــت ــگ جف ــا نن ــام ب ــد ن ــک ش مــرا آن

آورم گاز  بــه  کوشــش  ز  ســر  گــر  و 

بــود وارونــه  بخــت  گــردش  همــان 

بــه کوشــش نیایــد ســخن ها بــر آب

     انبوه کشتگان در میدان کارزار، اشک به چشمانش مى آورند، پیکر غرق در خون ریو نیز و 

دیگر پهلوانان و سرداران او را اندوهگین مى سازد. در میان کشتگان، پهلوانى مجروح از او یارى 

مى جوید. بهرام او را دلجویى مى کند و زبان به سوگند مى گشاید که پس از یافتن تازیانه اش نزد 

او بازگردد و او را به لشکرگاه برساند.

     بهرام که تازیانه را در میان اجساد کشتگان یافته است، آن را برداشته، قصد بازگشت دارد که 

اسب او بوى مادیانى را مى شنود و به سوى او مى رود. بهرام اسب را دنبال مى کند او را مى گیرد 

و سوار بر آن مى شود اما اسب از حرکت بازمى ماند، بهرام بر اسب خشم مى گیرد و آن را از پاى 

درمى آورد و پیاده نزد پهلوان مجروح مى رود. سپاهیان دشمن که از وجود او آگاه شده اند، بر او 

حمله مى برند، اما ناتوان از رویارویى در مقابل باراِن تیر او، نزد پیران بازگشته و از دالورى او که 

پیاده با سواران توران، جنگى نابرابر را به پیش برده، سخن مى گویند.

یافتنـــد آگهـــى  سرکشـــان  ازو 

رزمـــگاه آن  از  بگیرنـــد  را  او  کـــه 

ـــتافتند ـــب بش ـــد از قل ســـوارى ص

ســـپاه پهلـــوان  بـــِر  برنـــدش 
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بهــراِم شــیر زه کــرد  بــه  را  کمــان 

رانْــدى کمــان  در  یلــى  تیــر  چــو 

ــت ــت و بکش ــه خس ــراوان ب ــان ف ازیش

وى از  بازگشــتند  همــه  ســواران 

ناپدیــد شــد  بهــرام  ز  لشــکر  چــو 

پهلــوان بــِر  بیامــد  لشــکر  چــو 

فــراوان ســخن رفــت از آن رز مســاز

دلیــر هزبــر  کایَنــت  بگفتنــد 

ــرد کیســت ــن م ــه ای ــران ک ــید پی بپرس

ــت ــیر اوژن س ــرام ش ــت: به ــى گف یک

بــه روییــن چنیــن گفــت پیــران کــه خیز

آورى چنــگ  بــه  را  او  زنــده  مگــر 

دلــیــر کـــمـــاِن  از  ــر  ــی ت ــد  ــاری ــب ب

مانْدى کجا  کــس  امنش  پیر  بــه 

پشت نــنــمــود  و  نــتــابــیــد  ــاده  ــی پ

نــهــادنــد روى ــران  ــی پ ــک  ــزدی ــه ن ب

ــو بــســى تــیــر گـــرد آوریـــد زهـــر س

گــوان ســراســر  او  بــا  بگفتند 

راز و  ــارا  ــکـ آشـ او  ــار  ــک ــی پ ز 

سیر جنگ  از  ــود  خ نــگــردد  پــیــاده 

چیست؟ ــام  ن ورا  ــداران  ــام ن آن  از 

ست ــن  روش ــدو  ب سراسر  لشکر  که 

گریز ــاى  ج نیست  را  ــهــرام  ب کــه 

داورى از  ــد  ــای ــرآس ب لشکر  دو 

او به  نامداراِن توران به نبرد با بهرام مى رود، اما خسته از تیرباراِن       رویین با تنى چند از 

همراه پهلوانانى که خود را در برابر بهرام، زبون و ناتوان یافته اند نزد پیران بازمى گردد. پیران 

اندیشناك از آنچه روى داده است خود به رزمگاه مى رود. پیران که از دیرباز، بهرام را در کنار 

سیاوش دیده و شناخته است وى را سرزنش مى کند که چرا تنها به رزم آمده و به بهرام یادآور 

مى شود که با او حق نان  و نمک دارد و اگر به توران زمین بیاید او را گرامى خواهد داشت و با 

او پیوند خویشى خواهد بست. بهرام به پیران مى گوید که به پاس آشنایى دیرین، من از پهلواِن 

خردمند و روشن روانى چون تو خواستار اسبى هستم که مرا به لشکرگاه آزادگان بازگرداند. پیران 

بااحساس همدلى نسبت به بهرام، با خواهش او هم داستان است، اما بیمناك از خشم افراسیاب، 

گردن به خواست او ننهاده، از آنجا دور مى شود. تژاو که از ماجراى گفت وگوى پیران و بهرام آگاه 

شده بر آن مى شود که نزد بهرام رود و او را زنده به توران برد. او به بهرام پیشنهاد مى دهد که 

تسلیم شود، اما بهرام نمى پذیرد، سپاهیان تژاو، او را به باران تیر مى بندند و بهرام یک تنه با تیر 

و نیزه با آنان مقابله مى کند. تژاو از پشت تیغى بر کتف او مى زند که دست او را از کار مى اندازد 

و بهرام از ادامه نبرد فرومى ماند. تژاو شرمنده از آنچه بر بهرام، روا داشته، او را رها کرده به نزد 

سرداران توران بازمى گردد.
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     در لشکرگاه ایران، گیو، نگران بهرام است، از بازگشت بهرام خبرى نیست، پس گیو به همراه 

بیژن براى یافتن بهرام به میدان نبرد مى تازند و او را بى توش و توان در میان کشتگان مى یابند. 

بهرام با اندك جانى که در تن داشته ماجرا را بازمى گوید و گیو سوگند مى خورد که تا جان در 

تن دارد کین خواه برادر باشد. 

یافتند را  بـــهـــرام  چـــو  ــران  ــیـ دلـ

خوار افکنده  انــدر  خون  به  و  خاك  به 

اوى چــهــر  ــر  ب از  آب  ــخــت  ری ــى  ه

چشم بگشاد  و  هــوش  آمــدش  بــاز  چو 

نامجوى ــاى  ک گیو  ــا  ب گفت  چنین 

ــژاو ت از  ــواه  ــخ ب بــــرادر  کــیــن  ــو  ت

نََخست ــه  ــس وی ــران  ــی پ ــد  دیـ ــرا  مـ

چین ــــردان  گ و  ــداران  ــامـ نـ هــمــه 

َخست پیشه  جــفــا  ــژاو  تـ مـــن،  ــن  ت

کرد ــاد  ی سخن  ــن  ای ــرد  ُگ بهرام  چو 

ــورد خ ســوگــنــد  دارنــــده  داراى  ــه  ب

ســرم نبیند  ـــى  روم تـــرگ  ــز  ج ــه  ک

بشتافتند دیــده  ــون  خ و  آب  از  پــر 

کار برگشته  و  ــت  دس و  از  ــاده  ــت ف

اوى مهر  از  دیــده  تن  دو  خون  از  پر 

خشم،  ز  پر  دلش  و  خون  ز  پر  تنش 

روى،  تــابــوت  بــه  بپوشى  ــون  چ ــرا  م

ــاو ــر ت ــی ــر گـــاو بـــا ش ــگ ــدارد م ــ نـ

ــارى نشست ــدش روزگـ بُ کــه بــا مــن 

کین آغـــاز  از  ــن  م ــا  ب نَــُجــســتــنــد 

نشست و  ــژاد  نـ از  ــاد  ی ــچ  ای نــکــرد 

زرد آب  مـــژه  از  ــو  ــی گ ــد  ــاری ــب ب

الژورد ــب  ش و  روز  خــورشــیــد  ــه  ب

آورم ــاز  ــ ب ــرام  ــهـ بـ ــن  ــی ک ــر  ــگ م

     به هنگام شب، تژاو که طالیه و نگهبان است به هنگام گشتزنى از لشکرگاه توران دور 

مى شود، گیو که در کمین او نشسته، کمند تاب داده بر وى مى افکند و او را اسیر ساخته نزد بهرام 

مى برد. تژاو که گمان مى کرد بهرام در گذشته سوگند مى خورد که مرگ وى به دست او نبوده 

است. بهرام هنگامى که تژاو را مى بیند روى به سوى گیو کرده، مى گوید که کشندة او تژاو است. 

تژاو که مرگ را نزدیک مى بیند از سر خواهش برمى آید تا او را نکشند و بهرام که خود مرگ را 

به بازى گرفته، نام را یافته و کینه را از دل رانده است، در آخرین لحظات زندگى درخشانش به 

گیو مى گوید که خواست من کشتن او نیست، بگذار زنده بماند، شاید بخشایش من سبب ساِز آن 

شود که براى آمرزش روانم، به درگاه پروردگار نیایش کند. 

ُگــرد  ــهــراِم  ب گفت  گهى  آن  گیو  بــه 

سید ــدر  ب تنم  ــر  ب زو  ــک  ون ــد  ــرای گ

من داِد  روان  ــاهــش  ــن ــرگ پ ســر 

ــرد ــد بــبــایــدش ُم ــزای ــو ب ــر ک ــه ه ک

چشید نباید  مــرگــش  روز  هــمــان 

من یـــاِد  جــهــان  در  کند  ــا  ت بــمــان 
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     اما گیو را رسم و نهادى دیگر است او تژاو را به خونخواهى بهرام، سر از تن جدا مى کند، 

بهرام خروشى از سر شگفتى روزگار برمى آورد و جان مى دهد. خروشى که در پهنۀ ننگ و نبرد، 

بازتاب آزمون او از زندگى و پذیرش مرگى آرمان خواهانه است. 

ایران زمین       خروش پهلوانى حماسه آفرین، که زندگى و مرگ تابناکش بر آسمان حماسۀ 

همواره پرتوافکن و جان مایۀ پهلوانان نیکدل و نام آور است.

جهان ــدر  ــان ک بــــرآورد  ــى  ــروش خ

من پیش  کسى  یا  کشم  من  گر  که 

بداد جــان  یل  بــهــراِم  و  ایــن  بگفت 

نهان و  آشکار  شگفت  ایــن  دیــد  که 

من خــویــش  ــا  ی کشته  بـــود  ــرادر  ــ ب

نهاد و  ــاز  س ــت  اس چنین  را  جهان 

نهاده و نابکارى زمانه را شاهد است چنین  بر مرگ بهرام  بزرگ که چشم  فردوسى       و 

مى سراید:

جست که  کس  آن  هر  بزرگى  عنان 

درد به  کشندش  گر  کشد  خــود  اگــر 

شست دســت  خــود  ز  بباید  نخستین 

مگرد ــى  ــوان ت ــا  ت ــان  جــه ــرِد  ــ ِگ ــه  ب

     آن گاه گیو پیکر بهرام را َخسته و َرسته از دسِت روزگار، پیچیده در حریر به خاك مى سپرد

کبود و  ســرخ  ــد  ــردن ک دخــمــه  ــر  نبودس هــرگــز  ــرام  ــه ب ــه  ک گفتى  ــو  ت
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