


وند جان و خرد هب انم خدا

سیاوش

به روایت آتوسا صالحی

نگارگر: نیلوفر میرمحمدی

قصه های شاهنامه

جلدنهم



سیاوش
قصه هاي شاهنامه

جلد نهم
به روايت آتوسا صالحي

نگارگر: نيلوفر ميرمحمدي
اجرای جلد و برگ آرايي: روح االمين اميني

تايپ: کبيراحمد نشاط
ناشر: انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: تابستان 1392

شماره گان: 1000

اين كتاب با حمايت مالي اتحاديه اروپا و بنیاد هاينريش بُل در افغانستان 
منتشر شده است. مسؤولیت انتشار كتاب به عهده بنیاد آرمان شهر و 

مسؤولیت محتواي مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان است و به هیچ وجه 
نمیتواند بازتاب ديدگاه نهادهاي نامبرده محسوب شود.

استفاده و اقتباس از نوشته های اين کتاب با ذکر منبع مجاز است.
نظرات مطرح شده در اين کتاب الزاما خواست و مشی آرمان شهر نيست.

شماره های تماس: 0704498450 / 0787195212
ايميل:

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com 
وبسايت:

 http://openasia.org















سیاوش

9

سـیاوش بـه لب هـای کاووس می نگـرد کـه می جنبنـد؛ سـیاوش 

چـرخ  رسش  در  هنـوز  سـودابه  اندیشـه ی  منی شـنود.  هیـچ  ولـی 

آرام می گیرنـد.  کاووس  لب هـای  را می لرزانـد.  پشـتش  و  می زنـد 

سـیاوش کمی باالتـر، چشـم های کاووس را می بینـد کـه بـه دنبـال 

پاسـخند. سـیاوش امـا هیـچ منی گویـد.

چـه می خواهـی بدانـی؟ چه می خواهی بشـنوی؟ کـه همرست، 

دلـدارت، آرام جانـت در آرزوی مرگـت شـب ها را روز می کنـد؟ کـه 

سـودابه، همـرس تـو و نامـادری پرست سـیاوش، اهریمنی اسـت که 

می خواسـت مـن نیـز دل بـه او ببـازم. و بـا ایـن شمشـیر خونـت را 

بریـزم و به جـای تـو بـر تخـت نشـینم؟ و اکنـون چـون می بینـد که 

منی توانـد مـرا بـا خـود همداسـتان کنـد و بـه گنـاه وادارد، دروغ 

می بافـد؟ می خواهـی برایـت از وسوسـه های گنـاه آلـود سـودابه 

بگویـم و هوس هـای شـومش کـه چـون راه به جایـی نـُرد، جانش را 

بـه آتـش کشـید؟ نـه، رشم بر زبانـی که چنیـن گفتاری بـر آن جاری 

شـود. نـه، نخواهـم گفـت. که اگـر چه هرگز سـزاوار ناِم پـدر نبوده 

ای، چنیـن کیفـری هم شایسـته ات نیسـت.

کاش گذشـته ام راهـی بی بازگشـت نبـود تـا سـوار بـر جـاده ی 

دیـروز یـک نفس می تاختم و خـود را به دروازه هـای کاِخ کودکی ام 

می رسـاندم؛ کاخـی کـه رسـتم با دسـت هایی پُـر مهر برایم سـاخت 

و نگذاشـت آرزوی آغـوش گـرِم پـدری دلسـوز را به گـور برم.
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بـه  را  را می لرزانـد و سـیاوش  فریـاد کاووس سـتون های کاخ 

روی  از  پارچـه  و  می خیـزد  بـر  تخـت  از  کاووس  مـی آورد.  خـود 

تشـتی زریـن کنـار می زنـد. دو نـوزاِد خـون آلـود در آغـوش هـم 

بـه خوابی ابـدی فـرو رفته انـد. سـیاوش چشـم می بنـدد و روی بـر 

می گردانـد. کاووس انگشـتش را چـون رس نیزه ای به سـوی سـیاوش 

نشـانه می گیـرد: »بـا تـو ام، بگو! چه بـر رس ایـن زن آوردی؟ چگونه 

توانسـتی روانـش را چنـان آزرده کنـی کـه فرزندانم را مـرده به دنیا 

آورد؟ هرگـز گـان منی کـردم کـه روزی فرزنـدم چنیـن بیـدادی بـر 

پـدر روا دارد...«

سـیاوش دشـنام فـرو می خـورد کـه می دانـد نیرنگ بـازی چـون 

سـودابه سـزاوار خشـم او هـم نیسـت. دسـت هایش امـا می لرزنـد: 

»از بی مهـرِی تـو یـا تـرس از جـان خویـش بر منی آشـوبم. ایـن گناه 

نابخشـودنِی سـودابه اسـت کـه چـون توفانـی هولنـاک وجـودم را 

شـخم می زنـد.«

سـودابه خـود را بـر زمیـن می زنـد: »مـن دیگـر هیـچ منی گویم. 

هنگامی کـه از فریاد هـای جگـر خـراش و آِه سـینه سـوز کاری بـر 

منی آیـد، چگونـه می تـوان بـه واژه هایـی ناتـوان دل خوش داشـت؟ 

تـو هـم سـخنم را بـاور مکـن. فرزنـدان مـرده ات را ببیـن و دسـت 

بـر دسـت بگـذار کـه سـزاوار ایـن فرجامـی. بایـد تـو را پیش تـر 

می شـناختم؛ آن هنگامی کـه دلـت از مـرگ فرزنـد رسـتم شـاد شـد. 

بایـد می دانسـتی کـه تـو نـه تنهـا همـرسی سـنگدلی کـه از مهـِر 

فرزنـد هـم بویـی نـرده ای.«

پـروردگارا، اهریمـن را از مـا دور کـن کـه در جامـه ی زنـی زیبا، 

هـوش از رِس ایـن شـاه سـبک مغـز برده اسـت. ببین چگونـه دل بر 

ایـن افسـونگر می سـوزاند و می گـذارد بـا جـادوی واژه هـا خامـش 

کنـد. سـودابه راسـت می گوید. کاووس هان شـاه سـیاه دلی اسـت 

کـه گذاشـت سـهراب، آن غنچـه ی نوشـکفته، در برابـر چشـم های 
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رسـتم پرپـر شـود؛ هـان بیدادگـری کـه بـا دریغ کـردن نـوش دارو، 

داغی سـینه سـوز بر دل پدری گذاشـت که برایش آن همه پیروزی 

و شـکوه بـه ارمغـان آورده بـود. و مـن هرگـز نفهمیـدم که رسـتم- 

ایـن پـدر دلسـوخته- چگونـه توانسـت از گنـاه کاووس بگـذرد و 

فرزنـِد آن سـنگدل را چـون فرزنـد خویـش بپـرورد و بـه او راه و 

رسـم پهلوانـی بیامـوزد؟ و مـن هنـوز رشمسـاِر جوامنـردِی اویـم که 

مـن، فرزنـد کشـنده ی پرسش بـودم و او سـال ها به جای تیِر خشـم، 

بـر مـن، بـاران مهـر باریـد. و امـروز می دانـم کـه ایـن افسـونگر، 

مکافاتـی اسـت از سـوی کـردگاِر دادگر که هیچ سـتمی را بی پاسـخ 

منی گـذارد. سـودابه چـون زهـری جـام هسـتِی کاووس را لریـز از 

وجـود خویـش کـرده اسـت و او از همـه جـا بی خـر ایـن زهـر را 

جرعـه جرعـه می نوشـد.

از چشـم هایش می خوانـد: »سـخن  را  کاووس خشـِم سـیاوش 

کـدام را بپذیـرم؟ کـه راسـت می گویـد و کـه دروغ می بافـد؟«

و روی بـر می گرداند: »از دانسـن چه سـود؟ بازنـده ی این بازی 

منـم. هر کـه راسـت گفتـه باشـد، از دروغ دیگـری پـرده برداشـته و 

بـاز دشـنه ی خیانـِت یکی در سـینه ام فرو خواهـد رفت.«

بـه فرمـان کاووس، اخرتشناسـان بـه کاخ می آینـد: »بـه سـتاره ی 

نـوزاداِن بخـت برگشـته بنگریـد و گـره از این راز بگشـایید.«

پاسـخ اخرتشناسـان آسـان را بـر رس کاووس می کوبـد: »این دو 

کـودک مـرده از پـدر و مـادری دیگرند، نه از کیکاووس و سـودابه.«

سـودابه خشـمگین گردنبنـد چنـگ می زند و سـینه می خراشـد. 

سـنگفرش  بـر  سـیاه  مروارید هـای  و  می شـوند  پـاره  رشـته ها 

می غلتنـد: »همـه دروغ می گوینـد. همـه رسسـپرده ی سیاوشـند و 

دروغ می بافنـد. روزی بـه بی گناهـی ام پـی می بـری و از کـرده ات 

پشـیان می شـوی. روزی خواهـی دانسـت کـه فرزند پرورِی رسـتم 
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بی دلیـل نبـود. بـه خشـمی که از نـگاه فرزنـدت شـعله می کشـد، 

چشـم بـدوز. رسـتم پـرست را زیـر بـال و پـر گرفـت و بـه او نـه 

را  پـدر  بـه  خیانـت  کـه  تیرانـدازی،  و  سـوارکاری  و  شمشـیر زنی 

آتـِش  نشـاندن  فـرو  بـرای  ایـن  از  بهـرت  راهـی  چـه  و  آموخـت. 

رسـتم؟« کینخواهـی 

واژه هـای سـودابه چـون تیر هایی یکـی پس از دیگـری در تن و 

جان کاووس می نشـیند. شـاه درفش در مشـت می فشـارد.

سـپس بـزرِگ موبـدان پـا پیـش می گـذارد: »رسورم! همـرست را 

بدنـام مکـن و بـه فرزنـدت سـیاوش هم خـرده مگیر که اگر راسـِت 

هـر یـک را دروغ انـگاری، تا دنیا برپاسـت از آتش پشـیانی رهایی 

نخواهـی یافت.«

کاووس فریـاد می زنـد: »پنـدم مده، تنها بگو ریسـانی می یابی 

کـه بـرای رهایـی از ژرفای این چـاه تاریک بـه آن بیاوزیم یا نه؟«

- فرمـان بـده یکـی از این دو از آتش بگذرد. اگر راسـتگو باشـد 

و پـاک، آتـش بـه او گزنـدی منی رسـاند. امـا سـوخن، سـزاواِر کسـی 

اسـت کـه در برابـر فرمانـروای بزرگ این رسزمین رسـوا شـود.

کاووس به سیاوش چشم می دوزد و سیاوش به سودابه.

بیـا و تـا دیر تـر نشـده همـه ی ماجـرا را بگـو. بگـو در شبسـتان 

چـه داسـتان ها برایم سـاختی و چه نقشـه های پلیـدی در انداختی. 

مگـر تـو نبودی که می گفتـی می دانی چرا در هیچ کـدام از دخرتان 

درخششـی  مـن  کنـار  در  »آن هـا  می گفتـی:  منی نگـرم.  شبسـتان 

ندارنـد؛ سـتارگانی انـد در پنـاه مـا.« می گفتـی: »سـیاوش! پیـان 

ببنـد بـا مـن مبانـی کـه سـوگند می خـورم جز تـو یـاری بـر نگزینم. 

پـدرت پیر اسـت و در پایان راه.« بگو سـودابه! بگـو چگونه مادران 

ایـن نـو گاُلن بی گنـاه را فریفتـی و چگونه فرزندانش را در شـکمش 
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از بیـن بردی...

سـودابه رس بـر زمیـن می گـذارد و خشـمش را فریـاد می زنـد. 

سـیاوش چشـم از او بـر می گیـرد و پـا پیـش می گـذارد: »زندگـی 

در دوزخ را بـه جـان می خـرم کـه بـه دشـوارِی تـن دادن بـه ایـن 

بدگانـی نیسـت. بگـو آتـش برپا کنند پدر، که بهشـت مـن، آرامش 

توسـت.« جان 

 





بـزرگ  میدانـی  در  و  می رسـند  دیگـری  از  پـس  یکـی  شـرت ها 

بـار بـر زمیـن می گذارنـد. کوهـی از هیـزم برپـا می شـود. سـیاوش 

جامـه ای رسارس سـپید می پوشـد و سـوار بـر اسـب سـیاه خویـش 

پیـش می آید. گوشـه گوشـه پیـر و جـوان همهمه می کننـد. کاووس 

آن سـوتر بـر تختـی گوهرنشـان نشسـته اسـت. نـگاه سـیاوش اوج 

می گیـرد. سـودابه را بـر بـام می بینـد، در جامـه ای رسخ. زن و مـرد 

پیـش می دونـد و راه بـر سـیاوش می بندند. زنی جوان افسـار اسـب 

را می کشـد و خـود را در برابر سـیاوش به خاک می انـدازد. چهره ای 

رنـج کشـیده دارد و چشـانی بی فـروغ: »از همیـن راه بازگـرد و 

کیـکاووس  بـر سـواران  راه  مـا  بگریـز.  ایـن دیو سـیرتان  از چنـگ 

می بندیـم تـا تـو در امـان نـزد رسـتم باز گـردی. برو و بیهـوده خود 

را در آتـش بدخواهـِی اهریمنـی چـون سـودابه مسـوزان. مـن زهر 

او را چشـیده ام؛ آن ناپـاک بـود کـه دارویـی در خوراکـم ریخـت و 

فرزندانـم را در دمل کشـت. آنـان فرزنـدان مـن بودند، نه سـودابه ی 

بدکـردار. تـو چهره هـای بی گنـاه فرزندانـم را دیـدی...«

سـیل اشـک چهره ی زن را می پوشـاند. پیری خمیده، چوبدسـت 

بـاال مـی آورد: »آتـش، می سـوزاند، چه خشـک و چه تر، چـه پاک و 

چـه گناهـکار را. کمی بیشـرت بیندیـش و بـا پـای خویـش به پیشـواز 

مـرگ مشـتاب! شـاید آن موبد هم رس سـپرده ی سـودابه ی روسـیاه 

باشـد. پند این زن دلسـوخته را بشـنو و خود را از این دام برهان.«
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اسـب سـیاه پیـش مـی رود. جوانـی سـپیدپوش دسـت سـیاوش 

را می کشـد، رس بلنـد می کنـد و لـب بـر گوشـش می گـذارد: »بـه 

دنبالـت خواهـم آمـد. چـون بـه آتش رسـیدی، از اسـب پاییـن بیا و 

مـن در چشـم بـر هـم زدنـی جـای تـو می نشـینم. هیچ چشـمی ما 

را نخواهـد دیـد و هیـچ کـس از ایـن راز باخـر نخواهد شـد. بگذار 

مـن به جـای تـو در آتـش بسـوزم و تـو از آن سـوی آتشـگاه بیـرون 

بیـا. هیـچ کـس نخواهـد دانسـت. بگـذار این جـاِن ناچیـز را فدایت 

کنـم کـه اگـر تو نیـز در آتِش خشـم و نادانـِی کاووس بسـوزی، تنها 

جوانـه ی امیـِد ایـن مردمـان در دل شـان خواهد پوسـید.«

لبخنـدی تلـخ بـر لب سـیاوش می نشـیند. زمزمـه می کنـد: »نه، 

از مـن مخـواه راه ترسـویان را برگزینـم کـه اگـر چنیـن کنـم، هرگـز 

جانـم آرام منی گیـرد و بـدان کـه اگـر می خواسـتم راه فریـب را در 

پیـش گیـرم، امـروز نه کاووس بدگان بود و نه سـودابه خشـمگین. 

امـا پشـیان نیسـتم کـه آرامـش جانـم، خـود بهشـتی اسـت که در 

دوزخ نیـز در امانـم مـی دارد.«

را  »مشـعل ها  می زنـد:  فریـاد  و  می بـرد  بـاال  درفـش  کاووس 

برافروزیـد و مردمـان را کنـار زنیـد کـه می ترسـم آشـوِب درونم هر 

دم مـرا نقـِش بـر زمیـن کنـد.«

ده هـا مشـعل، هیزم هـا را بـه آتـش می کشـند. باد در شـعله ها 

می دمـد. جـز صـدای شکسـن چوب هـای خشـک هیـچ آوایـی بـه 

گـوش منی رسـد. سـیاوش در برابـر پـدر رس خـم می کنـد و به سـوی 

آتـش می تـازد. پاره هـای آتـش بـر خـاک می افتنـد. پهلـوان رس بـر 

یـال سـیاه اسـبش می گـذارد: »مـرا ببخـش کـه تـو را بـا سـختی ها 

و رنج هایـم همـراه می کنـم. مـرا ببخـش امـا در برابـر پـدری چنین 

بدگـان تنهـا آتـش می توانـد گـواِه بی گناهـی مـن باشـد.«

سـیاوش رس بـه آسـان بلنـد می کنـد: »ای دادگـر! می دانـی که 

نـه هرگـز نگاهـی گنـاه آلـود بر کسـی دوختم و نـه زبان بـه دروغ 
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گشـودم. پـس ای بـزرگ! مـرا از آتـش خشـم ایـن بدنهـاد، رسبلنـد 

بیـرون بیـاور تـا بی پناهانـی چـون مـن بداننـد کـه تـا تـو پشـتیبان 

و نگاهـداِر جانـی، از هیـچ سـختی و رنجـی هراسـی نیسـت و اگـر 

 راِه تـو را برگزیننـد، از هـر آتشـی- هـر انـدازه هولنـاک- در امـان 

می مانند.«

سـودابه از بـام فریاد می زند: »بسـوز ای گناهکار که سـزاواری! 

رشم بـر تـو که ننِگ ایـن آب و خاکی!«

چگونـه می توانـد زبـان بـه دشـناِم کسـی بگشـاید کـه آن گونه 

از مهـرش سـخن می گفـت؟ چگونـه اسـت کـه دلباختـه ی دیـروز، 

امـروز مرگـم را آرزو می کنـد؟ مهـِر دیـروزش را بـاور کنـم یـا کیـِن 

امـروزش را؟ چگونـه در چشـم هایـم می نگـرد و از خویـش رشم 

منی کنـد؟ چـون روز برایـم روشـن اسـت کـه رسانجـام در آتشـی که 

خـود برافروختـه اسـت، خواهـد سـوخت؛ دسـتش آلـوده بـه خـون 

بی گناهـان اسـت و دلـش مـرداِب هوسـی ناپـاک...

چشـم  سـیاوش  می کشـد.  شـعله  بیش تـر  لحظـه  هـر  آتـش 

تنفـس را می بنـدد و شـعله ها راِه  می بنـدد و می تـازد. گرمـا راِه 

پیـش رو را. نـام یـزدان را فریـاد می زنـد و منی ایسـتد کـه ایسـتادن، 

سـوخن اسـت و یک رسه خاکسـرت شـدن. اسـب نفس نفس می زند. 

سـیاوش می خروشـد: »پیـش بـرو. خـود را بـه آتـش بـزن و مـرتس. 

بگـذار مردمـان بـا متاشـای پیروزی مـا، پیروزی راسـتکاری را جشـن 

گیرند.«

آسـان یـک رسه آتـش اسـت و زمیـن آتـش. سـیاوش بـا آتـش 

یکی شـده اسـت که نه در راسـت و چپ و نه پشـت رس و رو به رو 

جـز شـعله های رس بـه فلـک کشـیده هیـچ منی یابـد. اسـب سـیاه 

هـم چنـان می تـازد و آتـش را می شـکافد. چشـم هایش دو گـدازه ی 

رسخنـد و دهانـش پـر از دود. در برابـرش رنگ هـای رسخ و زرد و 

سـیاه در هـم می پیچنـد.
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نکنـد در ایـن آتـِش بی پایـان راه گم کـرده ام؟ نکنـد در جادوی 

آن زشـتکار گرفتـار شـده ام و آن پیـر راسـت می گفـت کـه موبـد 

هـم رس سـپرده ی سـودابه اسـت... خامـوش شـوید ای شـعله های 

خشـمگین؛ راه بـر مـن بگشـایید و زودتـر بـه بی گناهـی ام گواهـی 

دهیـد. نگذاریـد اهریمـن شـا را نیز به بازی گیـرد و بدانید که من 

در ایـن آزمـون تنهـا نیسـتم و شـا کـه می خواهیـد مـرا بیازماییـد، 

خـود گرفتـاِر آزمونـی دشـوارترید. پـس اگـر مـرا بسـوزانید خواهـم 

دانسـت کـه نقـش خویـش را از یاد برده ایـد و خود را بـه اهریمن 

فریبـکار و وسوسـه هایش سـپرده ایـد.

سـیاوش می تـازد. رنگ هـای رسخ و زرد، نـوری سـبز را چـون 

نگیـن زمـرد در میـان می گیرنـد. نـور سـبز بیش تـر رنـگ می گیـرد. 

سـیاوش می اندیشـد کـه بـه جهانـی دیگـر پـا گذاشـته و آن نـور 

نشـانی از بهشـت دارد. آوای شـعله ها فرو می نشـینند و هیاهویی 

تـازه اوج می گیـرد. پهلـوان منی توانـد آن چه را که با چشـم می بیند، 

بـاور کنـد. فریـاد می زنـد: »همـراه من! پیروز شـدیم. شـاد باش که 

آتـش بـه بی گناهـی مـا گواهـی داد.«

بـا  کاووس  می افتـد.  خـاک  بـر  افتـاده  نفـس  از  سـیاِه  اسـب 

لبی خنـدان و چشـمی نگران پیـش می آیـد، سـیاوش را بلنـد می کنـد 

و در آغـوش می کشـد: »رسبلنـدم کردی فرزنـد و آبرویم را خریدی. 

کـه خـون مـن در رگ های شـان  ایـن دسـت ها،  بایـد می دانسـتم 

جـاری اسـت، بـه مـن خیانـت منی کننـد. رشم بـر مـن کـه تـو را در 

بـه شـعله هایی چنیـن  برابـر چشـم خویـش  در  و  افکنـدم  آتـش 

رسکـش سـپردم. مـرا ببخـش کـه اگـر پاکدلـی چـون تـو از گناهـم 

نگـذرد، نـه در زمیـن و نـه آسـان روی آسـایش نخواهـم دیـد.«

پهلوانـان و بـزرگان یـک یـک پیـش می آینـد؛ یکـی بـر چهـره ی 

سـیاوش گالب می پاشـد و یکـی زیـر پایـش زر می ریزد. یکی اسـپند 

دود می کنـد و یکـی عـود می سـوزاند: 
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- بریـده بـاد زبانـی کـه سـخن از ناراسـتی تـو گفـت و رشم 

بـر دلـی کـه شـعله های هـوس از آن زبانـه کشـید و آتـش در ایـن 

خانه انداخـت.

- امـروز را از یـاد منی بریـم کـه نـوِر ایـن شـعله ها بـر دل هـای 

تاریک مـان روزنـه ای تـازه گشـود.

مـردان آب بـر آتـش می پاشـند. نـاگاه آوای شـیون و زاری از بام 

بـر می خیـزد. سـودابه می نالـد و روی می خراشـد: »او افسـونگری 

اسـت هـزار چهـره. فریبـش را مخورید.«

کاووس فریـاد می زنـد: »افسـونگر تویـی کـه می خواسـتی پـدر 

را بـر پـرس بدگـان کنـی و چـون گیاهـی هرز ریشـه ی ایـن درخت 

کهن را بخشـکانی.«

بـه فرمـان شـاه ایـران، سـودابه را از پلـکان پاییـن می کشـند و 

در برابـرش بـر خـاک می اندازنـد. کاووس چهـره در هـم می کشـد: 

»سـال ها بـه تـو مهـر ورزیـدم و هـر چـه داشـتم بـه پایـت ریختم. 

چـون تاجـی گوهـر نشـان بـر رسم می درخشـیدی و آسـان و زمین 

بـه شـکوهت رشـک می بردند. چه شـد کـه چون مـاری خوش نقش 

و نـگار، زهـر در جانـم ریختـی و داِغ ننگ بر پیشـانی ام نشـاندی.«

سـودابه بوسـه بـر پـای کاووس می زنـد: »تـو هـم ایـن دروغ را 

بـاور می کنـی؟«

کاووس روی بـر می گردانـد: »بـر دارش کنیـد کـه می ترسـم بـاز 

بـا گفتـار جادویـم کند.«

سـیاوش پیـش مـی دود و دسـت پُـر مهـرش را بـر شـانه ی پـدر 

می گـذارد: »تـو بزرگـواری! از گناهش در گذر و بخشـش ات را از او 

دریـغ مکـن. شـاید پند گیـرد و از کردارش پشـیان شـود. بزرگی ات 

را بـر او و مردمـان آشـکار کـن کـه گذشـت شـیوه ی برگزیـدگان 

است.«
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دو خورشـید در چشـم های کاووس می درخشـند. بـه سـودابه 

می نگـرد: »بـه پایـش بیفت و بخشـش بخـواه که مـرگ و زندگی ات 

در دسـت های اوسـت و مـن از ایـن پـس جـز بـر آوردن خواسـت 

سـیاوش آرزویـی در دل نـدارم.«

 



سـیاوش بـر دری بسـته می کوبد. هـوا گرگ و میش اسـت و مه 

آلـود. در بـاز می شـود. سـیاوش در برابـرش باغـی پُـر گل می بینـد. 

بـر  بـاغ رس  از گوشـه گوشـه ی  بنفـش  و  و سـفید  گل هـای رسخ 

آورده انـد. سـیاوش پیـش مـی رود، گل هـا را یـک یـک می بویـد و 

شـادمانی چـون چشـمه ای از دلـش می جوشـد. آن سـوتر غنچـه ای 

آرام می شـکفد و گل رسخـی زیبـا می شـود. بـوی خـوش گل چـون 

بـه  را  او  و  می پیچـد  سـیاوش  دسـت های  بـه  ناپیـدا  ریسـانی 

سـوی خـود می کشـد. سـیاوش رس پیـش می بـرد. می خواهـد گل 

را ببویـد کـه ناگهـان شـاخه ها بلنـد می شـوند، در هـم می تننـد و 

دسـت هایش را بـه هـم گـره می زننـد. از دور مـاری سـیاه بـر خاک 

از  را  بـه سـوی سـیاوش می آیـد، می کوشـد شـاخه ها  و  می لغـزد 

سـاقه جـدا کنـد امـا دسـت هایش ناتواننـد. مـار، دور پـای سـیاوش 

می پیچیـد و بـاال می آیـد و بـه رس شـانه هایش می رسـد.

فریادی کاخ را می لرزاند...

تـکان  را  شـانه هایش  کاووس  می کنـد.  بـاز  چشـم  سـیاوش 

می دهـد: »چه می دیـدی؟ در خواب می لرزیـدی و فریاد می زدی.«

سـیاوش از تخـت پاییـن می جهـد و بـه چهـره ی رنـگ پریده اش 

در آیینـه خیـره می شـود. با خـود زمزمـه می کند: »از افسـوِن او در 

امـان منی مانـم. فرداسـت کـه آن مـار فتنـه گـر دامی دیگـر برایـم 
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بگسرتد.«

»پیداسـت  می نگـرد:  فرزنـد  چهـره ی  بـه  آیینـه  در  کاووس 

خوابی پریشـان دیـده ای. هر چنـد کـه بیـدارِی مـن نیـز خوش تـر از 

خواب هـای تـو نبـود. خرچینان خـر آوردند که افراسـیاب دیگر بار 

بـا صدهـزار سـپاهی به سـوی ایـران می تـازد. به یک یک نـام آوران 

ایـران اندیشـیدم؛ امـا هیـچ یک را در خوِر نام سـپهبد ایـران ندیدم. 

اکنـون مـی روم تا خود سـپاهی برازنـده ی ایران زمیـن بیارایم و تاج 

و تختـم را بـه تـو می سـپارم که جانشـینی برگزیـده ای.«

در کاخ مبانـم؟ بی تـو؟ در هزارتویی مرگبار کـه کمینگاه مارهای 

گزنـده اسـت؟ تـو در کنـارم بـودی و سـودابه آن چنـان دامی برایـم 

گسـرتد؛ اکنـون کـه در آتش خشـم و کین می سـوزد، چه نقشـه های 

شـومی برایم خواهـد کشـید؟ نـه، جنـگ با هـزاران سـپاهی از نفس 

کشـیدن در ایـن کاخ سـهل تر اسـت کـه  آن جـا می توانـم شمشـیر 

در دسـت گیـرم و نـردی مردانـه آغـاز کنـم؛ امـا این جـا و در برابـِر 

او چـون  کاری منی آیـد.  از هیـچ جنگ افـزاری  افسـونگر  سـودابه 

عنکبوتی بـه دامـم می انـدازد و تارهـای وسوسـه اش را بـر دسـت 

و پایـم می تَنـد و بـر هـر روزنـه ی امیـدی کـه بیابـم، پـرده ای سـیاه 

می کشـد.

سـیاوش پرده های سـیاه را کنار می زند. آفتاب چون آبشـاری از 

نـور جـاری می شـود و رسانگشـتاِن پُر مهرش را بر گیسـوان سـیاوش 

از  دلگـرم  و  می زنـد  لبخنـد  روی خورشـید  بـه  پهلـوان  می کشـد. 

اندیشـه ای نـو رس بلنـد می کنـد: »چگونـه در میـان بـزرگان ایـران 

نامـی را منی یابـی، آن هـم زمانـی کـه تهمتنـی چـون رسـتم در ایـن 

رسزمیـن نفـس می کشـد؟«

کاووس بـه سـوی در مـی رود: »دیگـر از او هیـچ چشمداشـتی 

نـدارم کـه اگـر مـن نیز جـای او بـودم در سـپاه کاووس، کـه زندگی 

را از پـرسم دریـغ کـرد، منی جنگیـدم.«
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- تـو هنـوز رسـتم را نشـناخته ای. او هـان روز کـه مـرا بـه 

فرزنـدی پذیرفـت، غبـار کیـِن تـو را از دل پـاک کـرد.

کاووس در را می گشـاید: »اگر رسـتم نیز بخواهد، من منی توانم 

بزرگـواری اش را بپذیـرم کـه از روی او بیش تـر رشمسـار می شـوم و 

از خوبـی اش، دلگیر تـر. اگـر او چنیـن بخششـی بـر مـن کنـد، آتش 

گنـاه آن چنـان از سـینه ام شـعله می کشـد کـه ایـن تـاج و تخـت را 

یـک رسه می سـوزاند.«

کاووس می خواهـد واپسـین دِر امیـد را بـه روی فرزنـد ببنـدد 

کـه سـیاوش پیـش مـی رود و دسـت پـدر را می کشـد: »نه، تـو نباید 

بـه جنـگ تورانیـان بـروی. بدخواهـان تـا کنـون دو بار تـو را به بند 

کشـیده اند و اینـک فرزنـدت بنـدی دیگـر بـر دسـت پـدر را تـاب 

منی آورد. افراسـیاب و لشـکرش را به من بسـپار و ببین چگونه آنان 

را بـه زانو در مـی آورم.«

مـی دوزد:  فرزنـد  در چشـم  و چشـم  می کنـد  درنـگ  کاووس 

»پـرورده ی رسـتم از شـاِر دشـمنان باکـی نـدارد کـه عقابی تیزپـر 

اسـت و شـیری تیـز چنـگ. پس تهمـن را نیز از زابلسـتان نزد سـپاه 

بخـوان کـه می دانـم همراهـی اش برایـت دلگرمی بزرگـی خواهـد 

بود.«

- انـدوه را از چشـم بـران و بـه فردایـی روشـن بیندیـش. مـن 

هـم سـوگند می خـورم کـه حتـی اگـر خونـم در ایـن راه بـر خـاک 

ریـزد، از آن، گیـاه مهـر و دوسـتی برویانـم و چشـمه ی یـک رنگـی 

بجوشـانم. کـه اگر مـا خود دانه ی دشـمنی و خودخواهـی در خاک 

نپاشـیده بودیـم و رود زاللـش را بـا بددلی های مـان گل آلـود نکرده 

بودیـم، امـروز دشـمن بـه خـود اجـازه منـی داد کـه چنیـن گسـتاخ 

بـه رسزمین مـان بتـازد و در پـِی آن نبـود کـه از ایـن آِب گل آلـود، 

ماهیـان بـزرگ تـری بـه چنـگ آورد.«
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کاووس گـره از انگشـتان سـیاوش بـاز می کنـد و کلیـدی گوهـر 

نشـان را در دسـتش می گـذارد: »هرچـه می خواهـی، از گنجینـه ام 

بـردار. زر و گوهـر و همـه ی اندوختـه هایـم را بـه پای تـو و مردان 

جنگـی ات می ریـزم.«

 



رخـش می تـازد و سـوار بی تـاِب خویـش را به سـیاوش نزدیک تر 

می کنـد. سـیاوش بـر اسـب آبنـوس خویـش می جهـد کـه منی توانـد 

بیـش از ایـن چشـم بـه راه مبانـد. اسـب ها راه را کوتـاه می کننـد 

و در برابـر هـم بـر دو پـا می ایسـتند و شـیهه ای بلنـد می کشـند. 

سـیاوش مـی دود و چـون کودکـی خـود را بـه پـای پـدر می انـدازد: 

»انـگار سـال ها از تـو دور بـوده ام. منی دانـی بی تـو چـه روزهـای 

سـختی را از رس گذرانـدم. نزدیـک بـود آرزوی چنیـن روزی را بـرای 

همیشـه بـه گور بـرم.«

دشـت ها  »در  مـی آورد:  یـاد  بـه  و  می بنـدد  چشـم  رسـتم 

می تاختیـم؛ تیـر می انداختیـم و پـِی شـکار می گشـتیم. تـو از مـن 

سـوارکاری و چـوگان می آموختـی و من در کنارت راه و رسـم فرزند 

پـروری را فـرا می گرفتـم. در کنارت گاه اندوه سینه سـوز سـهراب را 

از یـاد می بـردم انـگار سـهراب خـود تو را به سـویم فرسـتاده بود تا 

شـیرینی مهـر فرزنـد را در کامـم ریـزد.«

- و تـو هرگـز مهـرت را از من دریغ نکردی، اگر چه می دانسـتی 

فرزنـد هان سـنگدمل که سـهراب را از تو گرفـت و همه ی آرزوهای 

بزرگـی را کـه برایش داشـتی، در دلت زنـده به گور کرد.

- پـدرت نـادان بـود و کینه تـوز امـا تـو بی گنـاه بـودی. راه و 

رسـم پهلوانـی را نبایـد از یـاد می بـرد. هیـچ جوامنـردی گنـاِه پدر را 
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بـر پیشـانی فرزنـد منی نویسـد.

سـیاوش، رسـتم را بـه متاشـای سـپاه می بـرد. سـپاهیان نیـزه بـر 

زمیـن می گذارنـد و در برابـر دو پهلـوان زانـو می زننـد: »درود بـر 

سـیاوش و پیـروز بـاد تهمـن نامـدار ایـران، رسـتم.«

می کنـد:  زمزمـه  سـیاوش  گـوش  در  و  می زنـد  لبخنـد  رسـتم 

ایـن خـاک پـاک نشـده.« نـام و یـادم هنـوز از دل  »شـادم کـه 

سـیاوش بوسـه بر شـانه ی رسـتم می زند: »نام تو تا این رسزمین 

برجاسـت، زنـده خواهد مانـد و فرزندان مـا از دالوری های تو برای 

فرزنـدان خویش داسـتان ها خواهند گفت.«

بـه دسـت سـیاوش  را  پرچـم جنـگ  و  پیـش می آیـد  رسداری 

بـه  گـوش  جنگـی  مـرِد  هـزار  دوازده  اینـک  »سـپهدار!  می دهـد: 

فرمـان تـو اَنـد.«

سـیاوش پرچم را به رسـتم می سـپارد: »ای بزرگ! سـخن بگو که 

همـه فرمانرداریـم و رسدارانـم همـه چـون مـن چشـم بـه لب های 

تـو دوخته اند.«

رسـتم پرچـم جنـگ را به چپ و راسـت می گرداند: »اینک شـا 

سـپاهیان پـای در راهـی می گذاریـد کـه چـون هـر نـرد دیگـری به 

هنگامـه ای رسارس خـون و آتـش و مـرگ می انجامـد. هـر که جانش 

دارد،  دوسـت  مردمـان رسزمینـش  آزادی  و  آزادگـی  از  بیش تـر  را 

می توانـد از همیـن جـا بـاز گـردد و آسـوده باشـد کـه نـه هیچ کس 

او را رسزنـش می کنـد و نـه از خواسـتش بـاز مـی دارد.«

رسـتم چشـم به سـپاهیان مـی دوزد. هیچ کس جنبشـی منی کند: 

»امـا اگـر در ایـن راه پـر پیـچ و خـم پـا گذاشـتید، بایـد بدانیـد 

کـه از ایـن پـس جـز بیـرون رانـدن دشـمن از خـاک رسزمیـن تـان 

هدفـی نداریـد و سـوگند خوریـد کـه تا به هـدف نرسـید، دمی آرام 

ننشـینید.«
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سپاهیان یک یک دست باال می برند و سوگند یاد می کنند.

می تازیـم و می تازیـم. هرگـز ایـن همـه شـاد نبـوده ام. رسانجام 

چـون مرغـی از قفسـی کـه کاووس برایـم سـاخته بود، آزاد شـدم و 

از چنـگ سـودابه کـه چون کالغی شـوم بـر رسم سـایه انداخته بود، 

گریختـم. شـادم ولـی در تـب و تاب. همیشـه می دانسـتم شمشـیر 

و جنـگ و خونریـزی بـا رسشـت من بیگانه اسـت؛ که هـر فرزندی- 

چـه از خـاک ایـران و چـه تـوران- بـه خـاک و خـون کشـیده شـود، 

مـادری داغدار می شـود و خواهـری و همرسی جامه ی سـیاه اندوه 

می پوشـد. از این مرگ و نیسـتی و از این درد و داغ، چه سـود؟ که 

اگـر فرشـته ی مـرگ بر شـانه هامان نشـیند، نه زر و تـاج و تخت به 

دادمـان می رسـد و نـه نام و نشـان.

تـوس نزدیـک می آیـد: »خـر رسـیده اسـت کـه سـپاه تـوران تـا 

بلـخ پیـش آمـده اند.«

رسـتم  می درخشـند.  دور  از  تورانیـان  رنگارنـگ  پرچم هـای 

هم چنـان می تـازد و سـپاهیان به دنبالش. پهلوان شمشـیر می کشـد 

و پارچه ای سـپید را در هوا تکان می دهد: »یک دسـت دشـمنان را 

بـه خـاک و خـون می کشـد و یـک دسـت کفـن می کنـد.«

در شـیپور ها می دمنـد و بـر طبـل جنـگ می کوبنـد. دو سـپاه 

بـه سـوی هـم می تازنـد و در هـم فـرو می رونـد. شمشـیر ها بـر 

هـم می سـایند و اسـب ها بـر خـاک می افتنـد. رسـتم می خروشـد و 

سـپاه دشـمن را می شـکافد. تورانیـان نعـره می کشـند و رساسـیمه 

می گریزنـد. رسدارشـان فریـاد می زنـد: »ننـگ بـر شـا! اگر دشـمن 

نیـز نتوانـد، خـود رس از بـدن تـان جـدا می کنـم کـه نـام جنگجـوی 

تورانـی را لگدمـال کردیـد.«

تورانیـان از میانـه ی راه بـاز می گردنـد و نیـزه بلنـد می کننـد. 

می خواهنـد بـر دشـمن بتازنـد که تیـر جنگجویـان ایران از هر سـو 
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می بـارد و آنـان را چـون برگ هـای پاییـزی بـر زمیـن می ریـزد.

میـدان یـک رسه دشـت خـون اسـت و دریـای آتش. اسـب های 

خویـش  گـرد  و  می کشـند  شـیهه  خسـته  و  زخمـی  بی سـوار، 

می چرخنـد کـه از هیچ سـو راه گریزی نیسـت. خورشـید رس می زند 

و دیگـر بـار پارچه ای رسخ بر دشـت می کشـد. تورانیـان که به یاری 

دیگـر سـپاهیان آمده انـد نیـز تـوان نرد بـا جنگجویـان ایـران را در 

خـود منی بیننـد. رسـتم می غـرد: »بـه کجـا می گریزیـد؟ بـه کـه پناه 

می بریـد؟ فرمانـروای تـان کـه اگر ترسـوتر نبود، در گوشـه ی کاخش 

پنـاه منی گرفـت و سـینه ی شـا ناتوانـان را سـپر زیـاد خواهی هـای 

خویـش منی کـرد...«

سـیاوش پیـش می آیـد. زخـم شمشـیر بـر چهـره دارد: »پیـروز 

شـدیم، پهلـوان! دشـان گریختنـد.«

رسـتم، سـیاوش را در آغوش می کشـد: »هر یک، ده مرد را از پا 

در آوردیـم و ایـن همـه از یارِی کردگار توانا بـود و من چنین توانی، 

نـه در خویـش و نـه در هیچ یک از جنگجویـان ایران منی دیدم.«

سـیاوش پیشـانی بـر خاک می گـذارد: »یـزدان پاک را سـپاس که 

نگذاشـت دشـمنان، بلـخ را بـه تـاراج برنـد. و سـوگند بـه بزرگی اش 

کـه تـا همـه ی شـهر های ایـران را از آن دژخیـم پـس نگیـرم، آرام 

منی نشـینم.«

رسـتم دسـت سـیاوش را می گیـرد و از زمیـن بلنـدش می کنـد: 

»امـا پیـش از آن بایـد نامـه ای بـرای کاووس بنویسـی. بنویـس اگـر 

فرمـان دهـد شـبانه از جیحـون می گذریـم، یـک نفـس می تازیـم و 

افراسـیاب را در کاخـش بـه دام می اندازیـم.«

پیـش رویـم  نـرد  باشـد، راهـی جـز  - فرمـان کاووس هرچـه 

. منی بینـم

و  اسـت  چـاک  چـاک  تنـش  مـی آورد.  در  تـن  از  زره  رسـتم 
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زخم هایـش هنـوز تازه انـد: »نامـه بنویـس فرزنـد؛ کـه جـز ایـن هر 

راه دیگـری برگزینـی، پـدرت خواهـد گفـت بـه بیراهه رفتـه ای و از 

فرمانـش رسپیچـی کـرده ای. نامـه بنویـس و از یـاد مـر کـه مـن از 

می شناسـم.« را  کاووس  پیـش  سـال ها 

 



بریـان  را  آهویـی  سـو  یـک  برافروخته انـد.  آتـش  جنگجویـان 

می کننـد و یـک سـو می نوازنـد و می خواننـد. شـعله ها در نـگاه 

سـیاوش پیـچ و تـاب می خورنـد. رسداری در برابـرش زانـو می زنـد: 

»ای بـزرگ! برایـت خیمـه گاهـی شایسـته ی سـپهدار ایـران برپـا 

کردیـم. بیـا و از نزدیـک ببیـن.«

گاه  خیمـه  سـوی  بـه  و  می خیـزد  بـر  آتـش  کنـار  از  سـیاوش 

مـی رود.

چنـد روز پیـش در همیـن میدان، تنها فریاِد جنگ بود و چشـم 

انـدازی جـز ویرانی و تباهـی در برابرمان منی دیدیم. اسـب های مان 

در روِد خـون می تاختنـد و دسـت های مان تیـری دیگـری در کـان 

می گذاشـتند. امشـب امـا دیگـر نه از مردگان نشـانی اسـت و نه از 

نعره هـای هراس.

نـه دشـنه ای در دسـتی می بینـم و نـه تیـری در آسـان. از هـر 

سـو نغمـه ی آزادی بـه گـوش می رسـد و هلهلـه ی پیـروزی. کاش 

افراسـیاب از کـرده اش پشـیان می شـد و راِه خـود را بـر می گزیـد. 

پرچـم کشـور گشـایی را بـه آتـش می کشـید و هـرز کینخواهـی را 

ریشـه کـن می کـرد. آخر تـا کـی می خواهـد اژدهـای ویرانگر جنگ 

را زنـده نگـه دارد و تشـنگِی خـاک را بـا خـون پـاک جوانـان فـرو 

ند؟ بنشا
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خیمـه بزرگ تـر از آنـی اسـت کـه سـیاوش می پنـدارد. بـر رسش 

بی صـدا  فریـادی  و  اسـت  گشـوده  بـال  عقابی زریـن،  مجسـمه ی 

می کشـد. رسـتم دوان دوان پیـش می آیـد و نامـه ای را در دسـت 

سـیاوش می گذارد: »بخوان و پاسـِخ کاووس را بشـنو. کاش سپاهیان 

چنیـن شـتاب زده خیمـه ات را برپـا منی کردنـد.«

پـِی  از  چشـم هایش  می گشـاید.  را  نامـه  بی درنـگ  سـیاوش 

واژه هـا می دودنـد. پـس بـا پرسشـی در چشـم بـه رسـتم می نگـرد: 

»کاووس خواسـته در بلـخ مبانیـم و اگـر افراسـیاب دیگر بـار آهنِگ 

جنـگ کـرد، سـپاهش را در هـم کوبیـم.«

رسـتم می خنـدد بلنـد: »بیهـوده می اندیشـیدم پـدرت را نیـک 

را  کاووس  نیـز  رسـتم  پیداسـت  کـه  گونـه  ایـن  امـا  می شناسـم 

منی شناسـد.«

دورتـر ابـری از غبـار، راه می پوشـاند. سـواری تند می تـازد و در 

برابـر سـیاوش از اسـب پاییـن می جهـد: »گرسـیوز بـرادر افراسـیاب 

در راه اسـت بـا پیامـی از سـوی شـاه تـوران کـه می خواهـد خود با 

سـپهدار ایـران در میـان گذارد.«

پشـت  می شـود.  نزدیـک  گرسـیوز  می دهـد.  تـکان  رسـتم رس 

رسش چنـد شـرت زانـو بـر خـاک می زننـد و مـردان بارهای شـان را 

بـر زمیـن می گذارنـد. گرسـیوز در برابـر سـیاوش رس خـم می کنـد: 

»نـه پیـام جنـگ داریم و نـه در پـِی نیرنگیم. افراسـیاب ایـن هدایا 

را برایـت فرسـتاد بـه ایـن امیـد کـه بـه نـرد پایـان دهـی و دسـت 

دوسـتی اش را بفشـاری.«

سـیاوش دِر خیمـه گاه را بـه روی گرسـیوز می گشـاید: »دوسـتِی 

دو رسزمیـن آرزوی مـن نیـز هسـت کـه هرگـز نـه در اندیشـه ی 

کشورگشـایی بـوده ام و نـه بـه دنبـال دسـت درازی بـه خـاک و 

دیگـران...« نامـوس 
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را  رسـتم روی درهـم می کشـد و منی گـذارد سـیاوش سـخنش 

دنبـال کنـد: »امـا امـروز، روز جشـن پیـروزی و پایکوبی سـپاه ایران 

دیرتـر  و  بیندیشـیم  بیش تـر  افراسـیاب  پیغـام  بـه  بگـذار  اسـت. 

پاسـخت گوییـم.«

پیشـکاران بـا آب و گالب از راه می رسـند و گرسـیوز خسـتگی 

راه از چهـره می شـوید. بـه فرمـان سـیاوش بـرای میهـان سـفره 

کنـار  را  سـیاوش  رسـتم،  می کننـد.  پُـر  را  جامـش  و  می گسـرتند 

می کشـد: »ایـن قـدر سـاده دل مبـاش، بـا دشـمنت چـون دوسـت 

همیشـه  دشـمن  بـه  مپنـدار،  راسـت  را  دروغـش  و  مکـن  رفتـار 

بدگـان بـاش تـا افسـوس نخـوری و از کـرده ات پشـیان نشـوی. 

شـاید گرسـیوز نقشـه ی شـومی در رس داشـته باشد... شـاید بخواهد 

شمشـیر بـر زمیـن بگذاریـم و نگهبانـان را فـرا خوانیـم تـا شـبانه 

زنـد...« شـبیخون 

- تو آزموده تری. راه را تو نشانم بده!

کـردن  اسـتوار  بـرای  بخواهیـم  افراسـیاب  از  نخسـت  بایـد   -

پیانـش، صـد تـن از نزدیـکان و بسـتگانش را نـزد مـا بفرسـتد تـا 

امیـدوار شـویم کـه از تـرس جـان آن هـا، بـه خاک کشـورمان لشـکر 

کشـی نخواهـد کـرد. پیـش از آن نیز بایـد از پیری سـخنور و فرزانه 

بخواهیـم نـزد کاووس رود و او را از پیغـام و پاسـخ مـا آگاه کنـد.

سـیاوش زمزمـه می کنـد: »و بایـد پیش از بازگشـت گرسـیوز، از 

پاسـخ افراسـیاب بـا خـر شـویم و زودتر شـهر های بخارا و سـمرقند 

را هـم کـه هنـوز در چنـگ افراسـیاب اسـت، باز پـس گیریم.«

***

سـواری  بی درنـگ  می شـنود،  کـه  را  سـیاوش  پاسـخ  گرسـیوز، 

تیـزرو را بـه سـوی کاخ افراسـیاب می فرسـتد. رسـتم امـا هنـوز در 

اندیشـه ی کاووس اسـت: »زودتـر خردمنـدی را نزد پدر بفرسـت که 
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می ترسـم از پاسـخت بـه خشـم آیـد.«

سـیاوش شـانه های پهلـوان را می فشـارد: »خردمند تـر از تـو در 

جهـان کسـی را منی شناسـم.«

- نامـه ای بنویـس و همـه ی آنچـه را کـه بیـن مـا و گرسـیوز 

بـه دسـتش خواهـم داد. را  نامـه  بازگـو. خـود  برایـش  گذشـت، 

اگـر افراسـیاب خواسـته ام را بپذیـرد و کاووس خشـمگین شـود، 

چـه؟ اگـر پـدر، بـه خواهـش رسـتم، بـه ایـن آشـتی تـن دهـد و 

افراسـیاب از پیغامـم بـه خشـم آیـد و دوبـاره آهنـگ جنـگ کنـد، 

چـه بایـد کـرد؟ چـاره چیسـت کـه از هـر سـو شـعله ای بـر خاسـته 

و در هـر راه، دامی برایـم گسـرتده اسـت... گویـی بایـد هـر روز از 

آزمـونَ آتشـی بگـذرم و بـر لبـه ی تیغـی راه روم که هر دو سـویش 

پرتگاهـی اسـت پُـر از درنـدگان گرسـنه و خونریـز. گویـی در آغـاز 

راهـی بی بازگشـت ایسـتاده ام و تا تیـر دورویی در کـان نگذارم و 

خنجـِر بدبینـی بـر کمـر نبنـدم، منی توانم از بـاراِن تیرهـای پلیدی و 

بدخواهـی در امـان مانـم.

پیکـی در جامـه ی تورانیان نفس زنان از راه می رسـد: »بسـتگان 

افراسـیاب در راهند. شـهر های بخارا و سـغد و سـمرقند و چاچ هم 

بـه ایران بـاز می گردند.«

سـیاوش، تهمـن را در آغوش می کشـد: »رسانجام ایـران را از بند 

دشـمن رهاندیـم. بـا این خِر خوش نزد شـاه ایـران برو.«

رسـتم بوسـه بـر پیشـانِی سـیاوش می زنـد و بـه او آن چنـان تلخ 

می نگـرد کـه انـگار بـدرودش را بازگشـتی در پـی نخواهـد بود.

ایـن  پیامی جـز  نیـز  کاووس می رسـد  از سـوی  کـه  پاسـخی  و 

نـدارد: »چـه می کنـی پـرسک نـادان؟ بی خـری تاکـی و سـاده دلـی 

تـا چنـد؟ تـا کـی می خواهـی خـود را بازیچـه ی دسـت فریبـکاری 

چون رسـتم کنی و نیرنگ بازی چون افراسـیاب را دوسـت شـمری؟ 
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خـون جنگجویان مـان هنـوز تـازه اسـت و ویرانه هـای رسزمین مـان 

هنـوز پابرجـا. چگونـه توانسـتی با شـاِه خونریـزی چون افراسـیاب، 

پیـان دوسـتی ببنـدی و دشـنام و نفریـِن ابـدِی مـادران داغـدار و 

کـودکان بی پـدر را به جـان بخری؟ سـپاهی را به یاری ات می فرسـتم 

رسـتم  چـون  نـه  کینـه جوسـت؛  شـیردلی  کـه  تـوس  بـه رسدارِی 

سازشـگری بـزدل در جامـه ی پلنـگ. پس آمـاده ی نـردی دیگر باش 

و فرسـتادگان افراسـیاب را نـزد مـن بفرسـت کـه تـو هنـوز شـیوه ی 

پاسـخ بـه دشـمنان را نیاموختـه ای.«

 



کاووس دیگـر بار زهرش را به جان رسـتم ریخـت. او گُلی برایش 

هدیـه بـرد و کاووس تنهـا تیغـش را دیـد و زیبایـی و بوی خوشـش 

را بـه هیـچ گرفـت. و امـروز اگـر او رسـتم را از خـود می رانـد و رس 

سـپرده ی افراسـیاب می خوانـد، بـرای کینخواهـی مادران دلسـوخته 

نیسـت؛ کاووس می خواهـد پاسـِخ آن تیـغ را با شمشـیر دهد.

تـو ای یـزدان مـن! مـرا از ایـن دام برهـان کـه در هـر راهـی پـا 

می گـذارم، از خاکـش به جـای گیـاه شمشـیر می رویـد و در تاریکـِی 

شـب هایش به جـای سـتارگان راهنـا، چشـان گرگ هایـی گرسـنه 

می درخشـند.

نـزد کاووس بفرسـتم کـه  تـوران را  نـه، منی توانـم فرسـتادگان 

بـر زمیـن می ریـزد و آتـش خامنان سـوز  بی درنـگ خـون همـه را 

نـردی دیگـر را بـر می افـروزد. بـر سـپاه توران هـم منی توانـم بتازم 

کـه پهلـوان مـرگ را به جـان می خرد اما پیـان منی شـکند. و اما اگر 

سـپاه را بـه تـوس درنده خـو بسـپارم و نـزد کاووس برگـردم نیـز از 

مـرداب مکـر سـودابه جان بـه در نخواهـم بـرد.

صـدای پـا نزدیـک و نزدیک تـر می شـود. سـیاوش بـه در خیمـه 

چشـم مـی دوزد و پـرده ای آرام کنـار مـی رود. رسدارانـش، زنگـه ی 

شـاوران و بهـرام، در برابـرش رس خـم می کننـد. بهـرام شمشـیر از 

کمـر بـاز می کنـد و بـر زمیـن می گـذارد: »هرچـه فرمـان دهـی، 
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هـان خواهـم کـرد کـه حلقه ی بندگـِی تو را بـه گـوش آویخته ام و 

از شـاه و زیردسـتانش باکـی نـدارم.«

می خواهـد  »کاووس  می فشـارد:  را  بهـرام  دسـت  سـیاوش 

پیـان بشـکنم و جنگـی نـو آغـاز کنـم. امـا همـه می دانید کـه این 

افراسـیاب بـود کـه پیـان دوسـتی بسـت و در آییـن مـن، پیـان 

را  سـازش  راِه  کـه  دشـمنی  و  نابخشـودنی  گناهی اسـت  شـکنی 

رفتـاری.« نیـک  و  اسـت  گذشـت  سـزاوار  بر گزینـد، 

خـون بـه چهـره ی زنگـه مـی دود: »بـاور منی کنـم. کیـکاووس 

بـه فرزنـدش پیـان شـکنی منی آمـوزد و او نیـز از پدرانـش چنیـن 

نیاموختـه اسـت. بی گـان ایـن آتـش را نیز سـودابه ی افسـونگر به 

پـا کـرده... کاش گذاشـته بـودی کاووس شیشـه ی عمـرش را بشـکند 

کـه تـا این جادوگـر پلیـد زنـده اسـت، روی آسـایش نخواهـی دید.«

از درش  ُمهـر  و  پیـش می کشـد  را  آهنیـن  سـیاوش صندوقـی 

می گشـاید: »افراسـیاب ایـن همـه زر و گهـر را بـه امیـد آشـتِی دو 

رسزمیـن بـه شـاه ایـران هدیـه کـرد. امـا اکنون بایـد یکی از شـا تا 

دیـر نشـده پیشـکِش او را بـه همـراه فرسـتادگانش بـه تـوران بـاز 

گردانـد و آن چـه را کـه در این چند روز بر ما گذشـت با شـاه توران 

در میـان گـذارد.«

بهـرام مشـت بـر صنـدوق می کوبـد: »امـا ای بزرگ!  اگـر چنین 

کنـی پرچـم جنـگ با شـاه ایـران را بر افراشـته ای. او گـان می کند 

بـه پـدر پشـت کرده ای و نهانی با دشـمن دسـت دوسـتی داده ای.«

زمیـن  بـر  »شمشـیر  می کنـد:  پشـت  رسدار  دو  بـه  سـیاوش 

بـا  کـه  خواسـتم  از  امـا  منـی  فرمانـردار  می گویـی  و  می گـذاری 

خـر می شـوی، چـون بیگانـگان در برابـرم می ایسـتی. پس شمشـیر 

بـردار و هـان کـن کـه می خواهـی. من نیز بـه راه خود مـی روم و 

رسنوشـتم را در جایـی دور از ایـن آب و خـاک پـی می گیـرم.«



سیاوش

47

بهـرام و زنگـه در برابـر سـیاوش به خـاک می افتند. زنگـه فریاد 

می زنـد: »تـن و جانـم فـدای تـو بـاد! نفریـن بـر مـن اگـر جـز بـه 

خواسـت تو گام بـردارم.«

و بهـرام شمشـیر بـر مـی دارد و بـر گلـوی خویـش می گـذارد: 

»فرمـان بـده و ببیـن چگونـه خـاک در برابـرت از خـون خویـش 

رنگیـن می کنـم. از مـن بـه دل مگیـر کـه آرزویـی جز خشـنودی تو 

در دل نـدارم.«

سـیاوش ُمهـرش را بـه زنگه می سـپارد: »نزد افراسـیاب برو و اگر 

کسـی راه بر تو بسـت، این ُمهر را نشـانش بده.«

 



سـیاوش می تـازد، تـا دورتـر. جایـی که نـه از جنگجویی نشـانی 

بـاد می رقصـد. برکـه ای را  یـال اسـبش در  از جنگـی.  نـه  یابـد و 

می بینـد و درختـی کـه سـایه بر آب اندخته. اسـب را به سـوی برکه 

می رانـد. آب زالل اسـت و چنـد ماهِی رسخ در آن پیداسـت. آبی به 

را جرعـه جرعـه در جانـش  آرامـش  چهـره می پاشـد و خنکـی و 

می ریـزد. چهـره اش در آب شکسـته اسـت و چنـد تار موی سـپید ال 

بـه الی گیسـوان خرمایـی اش می درخشـند.

تـو سیاوشـی؟ هـان جـوان شـاد و رسخوش کـه نـه از بی مهرِی 

چـرخ گـردون خر داشـت و نه از افسـون روزگاِر هـزار رنگ و هزار 

چهره؟

امـا ایـن بـازی کـی بـه پایـان می رسـد؟ آغـازش بـا ُمهـره ای بود 

کـه خـود برداشـتم امـا انـگار دیگر هیـچ حرکتـی بر ایـن صفحه به 

خواسـت مـن نیسـت. مهره هـا خـود جابه جـا می شـوند و مـرا بـه 

سـویی می برنـد کـه برایـم آشـنا نیسـت. بازیگـر این بازی کیسـت؟ 

و او می خواهـد مهره هـای مـرا بـه کـدام سـو بـرد؟ کاش ناگهـان 

توفانـی در می گرفـت و صفحـه ی بـازی را بـه هـم می ریخت. کاش 

پیشـامدی تـازه رخ مـی داد و بـازی دیگـری آغـاز می شـد. شـاید آن 

گاه می توانسـتم بـی آن کـه مهـره ای را جـا به جـا کنـم، متاشـاگر این 

بازی شـگفت باشـم.
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سـواری از دور بـه سـوی سـپاه می تـازد، سـوار بـر اسـبی تیزرو 

و بـا سـاز و بـرگ تورانیـان. سـیاوش بـر اسـب می جهـد. بـه دنبـال 

سـوار، تنـد تـر. تندتـر. و چـون نزدیـک می شـود، از پشـت زنگـه را 

می شناسـد. زنگـه رس بـر می گردانـد و سـپهدارش را کـه می بینـد، 

پیـک  لبخنـد می زنـد: »گفتـم  را می کشـد. سـیاوش  افسـار اسـب 

تورانـی! جامـه ای زریـن پوشـیده ای و بـر اسبی شـاهانه سـواری.«

زنگـه می خنـدد بلنـد: »افراسـیاب دیگـر آن خونخـواِر سـنگدل 

نیسـت. جوامنـردی و گذشـت تو، او را نیز جادو کـرد.  آرزو دارد تو 

فرزنـدش باشـی و او چـون پـدری مهربـان کمـر بـه خدمتـت بندد. 

می گفـت می خواهـد در گیتـی تـو از او بـه یـادگار مانـی و در ایـن 

راه هرچـه زر و گنـج و سـپاه بخواهـی، بـه تو می بخشـد. می گفت 

ارزش  از  پیداسـت  کـه  کشـد  دسـت  کاووس  از  بگـو  بـه رسورت 

گوهـری چـون او بی خـر اسـت. می خواسـت از تـو بخواهـم مهرت 

را از او دریـغ نکنـی و قـدم بـر چشـم تـوران و تورانیـان گـذاری.«

آوای خنده ی سـیاوش در دشـت می پیچد: »دل سـنگ افراسیاب 

هـم نـرم شـد، رسدار! می بینـی چه قدر خوشـبختم؟ رسـتم، کاووس 

و اکنـون افراسـیاب. یکـی جهـان پهلـوان، یکـی فرمانـروای ایـران و 

یکـی شـاه تـوران. پدرانـی چنیـن دارم و بـاز از چـرخ روزگار می نامل 

و از بـازی روزگار خشـمگینم.«

زنگـه خنـده فـرو می خـورد. سـیاوش روی بـر می گردانـد: »بـه 

مـن نـگاه کـن، زنگـه! خنـده ام پـر از درد اسـت و شـادی ام لریز از 

غـم. به جایـی رسـیده ام کـه دشـمنم بـر مـن دل می سـوزاند! بگـو 

چگونـه اسـت کـه از آتـش بـر مـن بـاد رسد مـی وزد؟«

بـاد مـی وزد.. دانه های شـن بـر خـاک می لغزند. این سـو تپه ای 

ناپدیـد می شـود و آن سـوتر ریگ هـا بر هـم می نشـینند و دره ای را 

پُـر می کننـد. سـیاوش بـر اسـب می نشـیند: »راه بیفـت کـه اگر دیر 

بجنبیـم توفـان- پیـش از هر دشـمنی- مـا را در این دشـت بی نام و 
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نشـان دفـن خواهـد کـرد. زودبـاش، روزهایی پـر فراز و نشـیبی در 

پیـش داریـم و آرزوهایـی دور و دراز در دل.«

برایـش می نویسـم. رسانجـام ُمهِر این لِب خاموش را می شـکنم. 

پنـاه  اژدهـا  کام  بـه  بـاز  نیرنـگ  آن زن  افسـون  از  کـه  می گویـم 

می بـرم. می نویسـم کـه اگـر چـه خـود را پـدر می نامیـد، در همـه 

ایـن روز هـای تـار و بی امیـد، یـادگاری جـز بی مهـری و بی وفایی از 

خـود به جـا نگذاشـت؛ مـرا بـه آتـش سـپرد و رسـتم را همراهم کرد 

تـا زهـری دیگـر در جانش ریـزد و آن بزرگمرد را به خـواری از خود 

برانـد و از مـن دور کنـد. و من شـهر های ایران را بـه او باز گرداندم 

و آتـش جنـگ را فـرو نشـاندم. امـا او همـه ی ایـن پیروزی هـا را به 

هیـچ گرفـت. اکنـون نیـز کـه می دانـم دلـش پـر از رشـک اسـت و 

کیـن، از بهـرام می خواهـم پـس از مـن سـپاه را بـه توس واگـذارد و 

تـن بـه رسنوشـتی می دهم که پریشـانی ام جز دم فروبسـن و خون 

دل خـوردن خطـی منی نویسـد.



ایـران زمیـن  سـیصد سـوار از جیحـون می گذرنـد. پشـت رس، 

اسـت و رسزمیـن پـدری کـه بـرای پاسـداری از خاکش جـان بر کف 

بـه میـدان آمـد و رو بـه رو رسزمیـن تـوران کـه هرگز منی اندیشـید 

روزی ناچـار بـه آن پنـاه خواهـد بـرد. سـیاوش بـا دلـی پـر خـون 

می تـازد.

کـدام یـک گناهکاریـم؟ مـن کـه از رسزمیـن خـود بـه دشـمن 

پنـاه می بـرم یـا او کـه مرا از خـاک خویش رانـد و برایـم از خانه ام، 

کـه جـای آسایشـم بـود، زندانـی تنـگ و تار سـاخت؟ آیا مـن که به 

پیـان وفـا می کنـم، سـزاوار تـرک خانـه ی خویشـم یـا او که سـتون 

هـای کاخـش را بـا نیرنـگ و پیـان شـکنی بـاال می برد. پـس بگذار 

بدانـد کـه امـروز فرزنـدش تنها در آغوش دشـمن در ا مـان می ماند 

و در آتـش خشـم بسـوزد کـه برای ناسپاسـی چـون او هیـچ کیفری 

سـزاوار تر از ایـن نخواهـد بـود. امـادر ایـن میـان، مـن چـه بـر رِس 

این جـان ناتـوان و تـن خسـته مـی آورم؟ می خواهم آن پدر سـنگدل 

را بـه خـود آورم یـا ایـن خـوِد درمانـده را ویـران کنم؟

از چـپ  زمیـن،  تـوران  بـاد خشـِک  چـون  تلـخ  اندیشـه هایی 

بـر جـان سـیاوش می زننـد. مـردان  تازیانـه  و راسـت می تازنـد و 

پارچه هایـی سـیاه بـر رس می اندازنـد کـه ایـن بـار توفـان شـن بـه 

نرد شـان آمـده اسـت. گویـی اکنـون کـه مردمـان دسـت بـر دسـت 

گذاشـته اند، ایـن خـاک اسـت کـه می خواهـد سـیاوش را از راهـی 
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آن چنـان  پهلـوان  دل  امـا  گردانـد.  بـاز  گذاشـته،  آن  در  گام  کـه 

شکسـته اسـت کـه خشـم آسـان و زمیـن را به جـان می خـرد و از 

بـه رو، اسـبی توفان را می شـکافد  از رو  بـاز منی گـردد.  راِه آمـده 

و پهلوانـی سـپید مـو پیـش می آیـد و در برابـر سـیاوش رس فـرود 

مـی آورد: »یـزدان را سـپاس کـه سـیاوِش بـزرگ را چـون نگینـی بـه 

تـوران هدیـه کـرد. بندگـی ام را بپذیـر کـه از این پس چون سـایه به 

دنبالـت خواهـم بـود و چون شـیر، نگهبانت. من پیران، فرسـتاده ی 

افراسـیاب و رسدار تورانـم و آرزویـی جـز رسبلنـدی و شـادکامی ات 

در دل نـدارم.«

پیـران آن گاه راه کاخ افراسـیاب را در پیـش می گیـرد و سـواران 

ایـران بـه دنبالـش می تازنـد و کوه ها ودشـت ها و شـهر ها را پشـت 

رس می گذارنـد. بـه دروازه ی هر شـهر که می رسـند، از کنار مردمانی 

بسـیار می گذرنـد کـه به پیشـواز آمده انـد و هلهلـه می کنند.

کاش این جـا سیسـتان بـود و این هـا مردمـان زابـل. کاش پایـاِن 

ایـن راه بـه رسای رسـتم می رسـید، نـه کاخ افراسـیاب. کاش تهمـن 

تنهایـم منی گذاشـت. ایـن راه مـرا بـه کجـا می بـرد؟ کـه بـا هـر گام 

پـاره ای از دمل را زیـر پـا می گـذارم و برگـی از درخـت آرزوهایـم را 

بـر بـاد می دهـم...

پیـران راه بـر اسـب سـیاوش می بندد: پاسـخ مهِر مردمـان و این 

همـه شـادی و شـور، چهره ای چنین غـم زده و ابروهایـی گره کرده 

نیسـت. از چـه تیـر خشـم بر مردمـی می بـاری کـه می خواهند دار 

و ندارشـان را بـر قدمت نثـار کنند؟«

سـیاوش می کوشـد لبخنـدی بـر چهـره اش نشـاند امـا لب هایش 

از او فرمـان منی برنـد کـه گویی روزهاسـت خنده را از یـاد برده اند: 

»ای پاکـدل! می دانـی کـه هرگـز پیـان منی شـکنم. پـس تـو نیـز بـا 

مـن پیـان یکدلـی و راسـتگویی ببند و اگر می اندیشـی کـه در این 

راه بـه مـن یـا رسزمینـم گزنـدی خواهـد رسـید، آگاهم کن تـا پیش 
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از آن کـه زمـان از دسـت رود، چـاره ای بیابـم و بـه خاکـی دیگر پناه 

برم.«

پیـران دسـت بـر دسـت سـیاوش می گـذارد و بـا نگاه پُـر مهرش 

و  ببنـد  دل  پـروردگار  بـه  »تنهـا  می بنـدد:  دوسـتی  پیـان  او  بـا 

ریسـان امیـدت را بـه دسـت مـن و هیچ بنـده ای مده کـه با وزش 

نسـیمی پاره می شـود ولـی رشـته ی امید یـزدان را هیـچ توفانی پاره 

نخواهـد کـرد. می دانـم. افراسـیاب در چشـم تـو و دیگـر ایرانیـان 

دژخیمی خونریـزی بیـش نیسـت. امـا او همخـون مـن اسـت و مـن 

سـپهدار و راهنایـش. اکنـون کـه آتش مهـرت در دلـش برافروخته، 

مـن نیـز بـه آن دامـن می زنـم و منی گـذارم هرگـز رسد و خامـوش 

شود.«

بـر لـب سـیاوش می شـکفد:  لبخنـد چـون غنچـه ای  رسانجـام 

»آتـش مهـر پـدرم کـه خاکسـرتم کـرد، ببینم آتشـی که تـو می گویی 

چـه بـر رس ایـن بی پنـاه خواهـد آورد!«

پیـران راز بـاز می کنـد: »گنـج و زر فـراوان دارم و از اسـب و 

جنگ افـزار، هرچـه بخواهـی به پایـت می ریزم. تو چنـان جوامنردی 

کـه ایـان دارم هرکه بر تو سـتم کنـد، هیزم در آتـِش دوزِخ خویش 

ریخته اسـت.«

سـیاوش می تـازد کـه پیداسـت گفتـار پیـران کمـی از سـنگینی 

کـوه غمی کـه بـر دوش می کشـد کاسـته اسـت.

بـاز شـهری و دشـتی و شـهری و کوهـی دیگـر را پشـت رس 

می گذارنـد. لبخنـد تورانیـان، هـم چـون لبخنـد مـردم ایرن اسـت و 

فریـاد شادی شـان آوایـی آشناسـت. پیـران فریـاد می زنـد: »آن کاخ 

افراسـیاب اسـت و او کـه بـه پیشـوازت می آیـد، شـاه تـوران!«

خـون بـه چهـره ی سـیاوش مـی دود. جانـش می خواهـد چـون 

کبوتـری پـر بگیـرد و از قفـس تن آزاد شـود که تاب دیـدِن آن چه را 
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کـه به سـویش می رود، نـدارد. منی خواهـد کاخـی را رسپناه خویش 

کنـد کـه تـا چنـد روز پیش جـز فروریخـن سـتون هایش آرزویی در 

دل نداشـت. از اسـب پاییـن می جهـد. می خواهـد پیـش رود امـا 

پایـش چـون درختـی در خـاک ریشـه دوانده اسـت.

افراسـیاب در جامـه ای زربفـت و بـا تاجـی گوهرنشـان پیـش 

کـه  می بینـی  »اینـک  می گشـاید:  سـیاوش  بـر  آغـوش  و  می آیـد 

همـه ی مردمـان ایـن رسزمیـن بنـده ی تـو انـد و دل شـان رساِی مهر 

توسـت. آرزو دارم کـه مـن هـم بتوانم برایـت پدری مهربان باشـم؛ 

هـان پـدری کـه کاووِس خودپرسـت شـیرینی اش را از تـو دریـغ 

کرد.«

سـیاوش رس تـکان می دهـد و هیـچ منی گوید. افراسـیاب دسـت 

پهلـوان را می کشـد و او را بـا خـود از پلـکان مرمریـن کاخ بـاال 

می بـرد: »ایـن تـاالر مـن اسـت و آن تخـِت فرمانروایـی تـوران کـه 

پـس از مـن، تـو بـر آن خواهـی نشسـت.«

سـیاوش بـا چشـم هایی شـگفت زده بـه شـکوه تـاالر می نگـرد: 

مجسـمه هایی مرمریـن و فرش هایـی ابریشـمین، جام هـای بلورین، 

چلچراغ هایـی هـزار شـعله و شـمعدانی هایی از املـاس و یاقـوت؛ 

اتاقـی پـر از نـور و رسارس عطـر یـاس و عـود. چنـد زیبـاروی پیـش 

می آینـد. یکـی اسـپند بـر آتـش دود می کنـد و دیگـری بـر دسـت 

بـر  را  دیگـر  تـاالری  درهـای  افراسـیاب  می ریـزد.  گالب  سـیاوش 

سـیاوش می گشـاید: »و تـو می توانـی در ایـن تـاالر، خسـتگی از تن 

بشـویی و پـس از روزهـا و شـب ها بی تابـی، خوابی خـوش و آرام 

» ببینی.

سـیاوش رس می چرخانـد: تـاالری بـا پرده هایی ارغوانـی و تختی 

از چـوب آبنـوس. دسـتش را از دسـت افراسـیاب بیـرون می کشـد. 

افراسـیاب زمزمـه می کنـد: »خوش بخـواب، فرزنـد! می خواهم فردا 

بـه میـدان آیـی و در بـازی چـوگان از هـر خویش پرده بـرداری.«



سیاوش

57

سـیاوش منی توانـد آن چـه را کـه بـا چشـم می بینـد، بـاور کنـد. 

زمانـه بـه او پنـدی تلـخ آموختـه اسـت؛ از این پس باید هر شـهدی 

را زهـر پنـدارد و در چشـِم هر میشـی بـه دنبال گرگی پنهان باشـد.

 



سـیاوش پـرده کنـار می زند. بـاد چون دخرتکی شـاد در باغ چرخ 

می زنـد و جوانه هـا و غنچه هـای نـو شـکفته را بـه بـازی می گیـرد. 

بهـار بـر خـاک توران هـم، رنگ رسخ و سـبز پاشـیده و شـاخه ها را 

بـا شـکوفه های سـپید چراغـان کـرده اسـت. امـا ایـن همـه زیبایی، 

دور از دیـار خویـش و دیـدار رسـتم و گیـو و دیگر همراهـان، برای 

سـیاوش تنهـا دریـغ و انـدوه به ارمغـان می آورد.

سـیاوش از دور پیران را می بیند که برایش دسـت نکان می دهد 

و چیـزی می گویـد کـه منی شـنود. قفـل از دریچـه می گشـاید. فریاد 

پیـران همـراه بـا بوی خـوش گل هـای رسخ در تاالر می پیچـد: »چرا 

تنهـا مانـده ای و در بـر خویـش بسـته ای؟ بیـا تـو هـم چـون ایـن 

بلبـالن خـوش آواز در بـاغ چرخـی بـزن و گل بگو و گل بشـنو.«

و سـیاوش هنـوز پـا از تـاالر بیـرون نگذاشـته کـه پیـران در بـاز 

می کنـد و شـالی ابریشـمین را بـر شـانه ی پهلـوان می انـدازد: »ایـن 

هـم هدیـه ای از شـاه تـوران! گفـت آن چنـان در میـدان تاختـه ای 

و هرمنایـی کـرده ای کـه همـه ی بـزرگان چـون جـادوزدگان بـر جـا 

خشـکیده و خیـره بـه تـو نگریسـته اند.«

سـیاوش همـگام بـا پیـران بـه بـاغ مـی رود و لبخنـدی بـر لبـش 

می نشـیند: »روزهـای گـرم و پـر شـوِر بهاری هـم به پایان می رسـد، 

پیـران! و مـن از هـم اکنـون چشـم بـه راِه پاییـزی دیگرم.«
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سـیاوش  دسـت  بـه  و  می چینـد  شـاخه  از  رسخ  گُلـی  پیـران 

می دهـد: »در اندیشـه ی پاییـز مبـاش و جانـت را لریـز از بـوی 

خـوش و زیبایـی ایـن گُل هـا کن. غم فـردا را به فردا واگـذار و بدان 

کـه امـروز بهـار خـرِّم افراسـیاب تویـی؛ بهـاری کـه گُل هایـش هرگز 

پژمـرده منی شـوند و برگ هـای سـبزش از شـاخه منی ریزنـد. امـا اگـر 

می خواهـی آینـده نگـر باشـی و جایـگاِه فردایـت را نـزد تورانیـان 

اسـتوار تر کنی، باید با افراسـیاب پیوند خویشـاوندی ببندی. او سـه 

دخـرت دارد کـه هـر یـک در دانـش و هـر و زیبایـی چون سـتاره ای 

تابنـاک در آسـان ایـن رسزمیـن می درخشـند.«

سـیاوش خشـمگین شـال از دوش بـر مـی دارد و بر دسـت پیران 

می انـدازد: »نـه مهـر تـو را می خواهم و نـه هدیه های افراسـیاب را 

بگو برایـم چه دامی گسـرتده ای؟«

پیـران بـر خـاک زانـو می زنـد: »رسورم! بـه فردایـی بیندیـش که 

پـس از کاووس فرمانـروای ایران زمین شـوی. اگر همرس و فرزندانی 

داشـته باشـی هـم از افسـونگری دشـمنان در امـان می مانـی و هم 

فرزنـدت سـبِب پیونـد پایـدار دو رسزمین خواهد شـد. پنـد این پیر 

را بشـنو و اگـر می خواهـی تـا همیشـه از وزِش بادهـای پاییـزی در 

امـان مانـی، فرنگیـس را به همـرسی برگزین.«

سـیاوش بـه دور چشـم مـی دوزد: »اکنـون کـه نه سـایه ی پدری 

چـون رسـتم را بـر رس دارم و نـه بـه همدلـِی بـرادری چـون بهـرام 

دلگرمـم، بایـد خـود را بـه دسـت موج هـای ایـن دریای توفـان زده 

بسـپارم؛ یـا در گردابـش غـرق می شـوم و یـا تخته پـاره ای می یابم و 

خـود را بـه سـاحل می رسـانم.«

افراسـیاب  »اگـر  می زنـد:  سـیاوش  پیشـانی  بـر  بوسـه  پیـران 

هـم بـه ایـن پیونـد خشـنود باشـد، همیـن امشـب جشـنی در خوِر 

بزرگـی ات برپـا خواهـم کـرد.«
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***

و هـان شـب پیـران هـزار جامـه ی زربفـت و ده ها جـام پُر از 

ُمشـک و سـینِی پر از زبرجد و فیروزه، شـصت باِر شـرت، گسـرتدنی 

و پنجـاه بـار شـرت، پوشـیدنی، سـیصد کنیـز و غـالم زریـن کاله و 

هـزار هـزار دینـار بـه کاخ افراسـیاب می فرسـتد و مردمـان تـوران 

هفت روز و هفت شـب پایکوبی می کنند و افراسـیاب شـاد از این 

پیونـد، بخشـی از رسزمینـش را بـه سـیاوش می بخشـد.

 



فرنگیـس در بـاز می کنـد و فریـاد می زنـد: »سـیاوش! برخیـز 

کـه پـس از روزهـا، رسانجـام میهانـی پـا بـه این خـاک از یـاد رفته 

گذاشـت.«

سـیاوش از درخشـش نگاه فرنگیس می خواند که میهان کسـی 

جـز پیـران نیسـت؛ بیداردلی که همرسی چنین دلسـوز و فرشـته ای 

چنیـن مهربـان را بـه او بخشـید. بـه فرمانـش نگهبانـان، دروازه هـا 

را می گشـایند. گیسـوان سـپید سـوار در بـاد می رقصـد. پیـران پیش 

می تازد و در برابر کاخ سـیاوش افسـار اسـب را می کشـد: »می بینم 

کـه در گوشـه ای از خـاک تـوران، جایگاهـی خـرم برای خویـش برپا 

کـرده اید.«

فرنگیـس پیـش مـی دود، جامی پـر می کنـد و بـه دسـت پیـران 

می دهـد: »تشـنگی فـرو بنشـان و نفسـی تـازه کـن.«

پیـران  جـام را در برابـر نـور خورشـید می گیـرد و با شـگفتی به 

آن چشـم مـی دوزد: »سـیاوش هـم از همیـن آب زندگانـی نوشـیده 

کـه چنیـن جوان و شـاداب شـده؟«

بلنـد  یـک جرعـه می نوشـد. سـیاوش می خنـدد  را  آب  پیـران 

آمـدی!  هنـگام  بـه  »چـه  می بـرد:  خویـش  تـاالر  بـه  را  پیـران  و 

اخرتشناسـان را فـرا خوانـده ام. می خواهـم شـهری بـزرگ برپـا کنـم 

کـه در تـوران و ایـران زمیـن بی همتـا باشـد و از آن هـا خواسـته ام 
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بیاینـد و بـرای شـهِر آرزوهایـم، پیشـگویی کننـد.«

رنگارنـگ  خوانـی  آن سـوتر  فرنگیـس،  فرمـان  بـه  پیشـکاران 

می گسـرتن. پیـران بـا چشـانی پـر امید به پهلوان چشـم مـی دوزد: 

»انـگار فرگیـس چـون خورشـیدی بـر تاریک خانـه ی دلـت تابیده و 

نـور امیـد را بـه آن باز گردانده اسـت. شـادم که می بینـم رؤیاهایی 

بـزرگ در رس داری و می خواهـی گامی چنیـن بلنـد بـرداری.«

نـه، از رؤیاهایـم هنـوز هیـچ منی دانـی! می خواهم شـهری برپا 

کنـم کـه شـکوهش چشـم مردمان را خیـره کنـد و آوازه اش به گوش 

کاووس رسـد؛ شـهری بـا دیوارهایـی آن چنـان بلند که رس به آسـان 

سـاید و هیـچ تیـری بـر آن کارگر نباشـد وباغ هایی چنان رسسـبز که 

هیـچ کـس از گشـت و گـذار در هزارتوهـای چشـم نـوازش خسـته 

نشـود؛ شـهری کـه مردمانـش هـر روز بی دلهـره ی جنـگ، چشـم به 

خورشـید بگشـایند و بی غـِم نـان و بیـم از آینـده ای تاریـک، رس بر 

بسـرت بگذارند.

اخرتشناسـان یـک یـک بـه تـاالر می آینـد و سـیاوش برای شـان 

از شـهر آرمانـِی خویـش می گویـد. جام هـا در دسـت پیشـگویان 

چشـم  برابـر  در  سـتارگان  نشـان های  و  خط هـا  و  می چرخنـد 

اخرتشناسـان شـکل هایی نو پدیـد می آورند. پچ پچـه ای در می گیرد؛ 

پیـری چهـره ی چروکیـده اش را پیـش مـی آورد و در گـوش سـیاوش 

زمزمـه می کنـد: »روزگار ایـن نقـش  و نگار هـا را بیهـوده بـر ایـن 

چهـره نکشـیده. در هـر خـط رمـزی اسـت و در هـر نقـش، رازی. 

رؤیاهایـت را بـه خـاک بسـپار کـه برایـت فرجامی نیکـو نخواهـد 

داشـت.«

سـیاوش مشـت بـر تخـت می کوبد، به پیر پشـت می کنـد و دل 

آزرده بـه ایـوان مـی رود. سـتارگان پـر نور تـر از همیشـه می تابنـد 

آوای گام هـای پیـران را از پشـت رس می شـنود. زیـر لـب می گویـد: 

می خواسـتم شـهری بـا شـکوه بنا کنم تـا رسزمین آرزوهـای مردمان 
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شـود و نامی نیـک از فرمانروایـش بـه یـادگار گذارد. اما افسـوس که 

گویـی روزگار بـا مـن رِس سـازگاری ندارد.«

پیـران نزدیک تـر می آیـد: »بیهـوده غـم بـه دل راه مـده! شـهر 
رؤیاهایـت را برپـا کـن و نگـذار بدگانی هـای بیهـوده پیـری هرزه 
گـوی تـو را از راهـی که در پیـش گرفته ای، بـاز دارد. من نیز پیان 

می بنـدم کـه همیشـه در کنارت باشـم.«

تـو  رسشـتِی  پـاک  در  مـی دوزد.  چشـم  آسـان  بـه  سـیاوش 
جـز  و  نگفتـی  راسـت  جـز  نخسـت  روز  از  کـه  نیسـت  تردیـدی 
بـرای نیکبختـی ام گام بـر نداشـتی. مـن هـم دوسـت تر دارم کـه به 
گفته هـای امیدبخـِش تـو دل بنـدم، اما چگونـه؟ که شـِب بی پایانی 
را پیـش چشـم می بینـم کـه در آسـانش تنهـا برق خنجر دشـمنانم 

می درخشـد.«

پیران دسـت بر شـانه های افتاده ی سـیاوش می گذارد: »دلتنگی، 
می دانـم؛ دلتنـِگ آب و خاکـت و دلگیر از پدر سـنگدلی که در متام 
ایـن روزهـا یـادی از تـو نکـرد و پیکـی بـه سـویت نفرسـتاد. انـدوِه 

دیـروز را از دل پـاک کـن و چشـِم امید به فـردا بدوز.«

سـواری تاریکـی را می شـکافد و پیـش می آیـد. در برابـر ایـوان 
می ایسـتد و دسـت بـه سـوی سـیاوش بلنـد می کنـد: »بـا پیامـی از 

سـوی افراسـیاب، شـاه توران آمـده ام.«

سـیاوش نامـه را از پیـک می گیـرد و با دسـتی لـرزان، ُمهر از آن 
می گشـاید: »دلتنـگ تـو ام و روز و شـب بـه یادت؛ اما چون شـادی 
و آسـایش تـو و فرزنـدم را می خواهـم بـه ایـن جدایـی تـن داده ام. 
اگـر آن جـا خوشـی و بی غـم، آسـوده مبـان امـا بـدان کـه جـز دیدار 

تـو آرزویـی در دل ندارم.«

پیـران هم زمـان بـا سـیاوش رس از نامـه بلنـد می کنـد. نگاهـش 
می درخشـد: »ایـن نامـه را بـه فـال نیـک بگیـر؛ ابرهـای بدگانی را 

از پیـش چشـم بـران و بهشـِت آرزوهایـت را بـر زمیـن برپـا کن!«



 سـیاوش دسـت فرنگیـس را می کشـد و در بـاغ مـی دود. صدای 

قهقهـه ی فرنگیـس بـا آواز بلبـالن گـره می خـورد. سـیاوش فریـاد 

می زنـد: »زودتربیـا! رسانجـام بـه پایـان رسـیدی. گنگ دژ، شـهر من 

اسـت، شـهر تـو و شـهر فرزنـدی کـه در راه اسـت؛ شـهر مردمانـی 

که در آن، برای نخسـتین بار، شـیرینی رهایی و آسـایش را خواهند 

» چشید.

پیراهـن ارغوانـی فرنگیس در بـاد می رقصـد. فرنگیس می خندد 

و چـون گلـی رسخ در بـاغ می شـکفد: »هـزاران بـار در خیـال، ایـن 

روز را پیـش چشـم آوردم؛ روزی کـه روز هـا و ماه هـا بـرای آمدنش 

خـون دل خـوردی. امـروز از همـه ی آن رؤیاهایـی کـه در آرزویـش 

بـودم، با شـکوه تر اسـت.«

سـیاوش در برابر دژی افسـانه ای می ایسـتد. دیوار هایش رس به 

آسـان می سـاید و بـر بلنـدای هـر دیـوار نقشـی زیبا می درخشـد: 

»بـه آن هـا نـگاه کـن: آن که تاجی زریـن دارد، پدرم کاووس اسـت و 

در کنـارش، رسـتم و زال سـپید مـو و گودرز...«

فرنگیـس رس می چرخانـد: »و آن هـم پـدرم افراسـیاب اسـت و 

همراهانـش گرسـیوز و پیـران و...«

- اگـر می خواهـی گرداگـردش را ببینـی، بایـد روز هـا و شـب ها 

سـوار بـر اسـب بتازی. هفـت دیـوار بلنـد دارد: یکی سـیمین، یکی 
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زریـن، یکـی پوالدیـن، یکـی آهنیـن و پانـزده در کـه هـر یـک را از 

دیگـری، سـوار بـر اسـب، بیسـت و دو روز فاصله اسـت.«

- روزی را می بینـم کـه چشـم پـدر بر آن دیوار بیفتـد. و آن گاه 

کـه از دیـدن نقـش خود بـر آن بلندا غرِق شـادی شـود، من رسبلند 

در کنـارت می ایسـتم و بـه همـرسی چون تـو می بامل.

سـواری از دور می تـازد و نفـس زنـان در برابر سـیاوش به خاک 

بـه  بـا مردانـش  می افتـد: »راهبانـان خـر آورده انـد کـه گرسـیوز 

می تـازد.« این سـو 

سـیاوش لبخنـد می زنـد: »اما انـگار پیـش از افراسـیاب، برادرش 

نقـش خـود را بـر دیوار گنـگ دژ خواهـد دید.«

و بـر اسـب می نشـیند: »تـو بـه کاخ بازگرد کـه می خواهم پیش 

از همـه، میهانم را در شـهر بگردانم.«

فرنگیـس آشـفته و رنـگ پریـده بـه سـوی سـیاوش مـی دود و 

افسـار اسـبش را می کشـد: »میهـان تـو، خویشـاند مـن اسـت و 

مـن او را نیک تـر می شناسـم. گرسـیوز از کودکـی بـه پـدر بسـیار 

رشـک می برده و سـال هاسـت که چون ماری در آسـتین او آشـیانه 

کـرده و در پـِی بهانـه ای اسـت تـا زهـرش را به جانـش ریـزد. رازت 

را در سـینه نگـه دار و شـادمانی ات را از او پنهـان کـن. نگـذار بـا 

دروغ هایـش تـو را بفریبـد کـه چون روباهی رسشـتش همـه نیرنگ 

و فریبـکاری اسـت.«

سـیاوش بوسـه بـر انگشـتان لـرزان فرنگیـس می زنـد: »بیمنـاک 

مباش، ای گُل! راسـتگویان را از مکر بدخواهان بیمی نیسـت و دلی 

کـه در آن جـز گُل مهـر منی رویـد، در بـر همه می گشـاید.«

سیاوش می تازد.

او را بـه گنـگ دژ می بـرم. گلـزار هایـش، دِر بهشـت را بـر او 

می گشـایند و گیاهـان هـرز را از دلـش ریشـه کـن می کننـد. گوشـه 
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گوشـه ی کاخ را نشـانش می دهـم تـا بدانـد کـه در ایـن شـهر هیـچ 

از او پوشـیده نیسـت. هدایایـی بسـیار بـه پایش می ریـزم و برایش 

می گویـم کـه نـه در آرزوی جـاه و نامـم و نه به دنبـال زر اندوزی. 

کـه تنهـا آرزویـم کاشـن دانـه ی یکرنگـی در دل مردمـان اسـت و 

نشـاندِن گل لبخنـد بـر لـب کـودکان. و بایـد بدانـد کـه ایـن آرزو 

چـون گنجـی اسـت کـه کـردگار مهربـان کلیـدش را بـه تـک تـک 

بنـدگان خویـش بخشـیده اسـت.

می شـوند.  نزدیـک  سـوارانش  و  گرسـیوز  می تـازد.  سـیاوش 

سـیاوش فریـاد می زنـد از دور: »درود بـر پیـام آوراِن شـادی و مهر! 

ورود تـان را بـه گنـگ دژ جشـن می گیریـم و فرشـی از گل زیرپـای 

می گسـرتیم.« تـان 

گرسـیوز از اسـب پاییـن می جهـد و پیشـانی بر خـاک می گذارد: 

»ای بـزرگ! بـر ایـن خـاک بوسـه می زنـم کـه جوامنردی چـون تو بر 

آن فرمـان می راند.«

سـیاوش، گرسـیوز را بلنـد می کنـد. دو پهلـوان دیگـر بـار بـر 

اسـب می نشـینند و دوشـادوِش هـم بـه سـوی گنـگ دژ می تازنـد. 

سـیاوش میهانـش را بـه متاشـای گوشـه گوشـه ی دژ می بـرد؛ بـه 

متاشـای کاخ هایـی بـا سـتون های بلنـد و ایوان هایـی خـوش نقـش 

و نـگار و تصویر هایـی کـه پیـش از آن در خیـال گرسـیوز نیـز راه 

پیـدا نکرده اند. چشـم های گرسـیوز تشـنه ی  دیـدِن آن همه رنگ و 

زیبایـی انـد و دلـش در هوِس بـه چنگ آودرن تک تک آن شـگفتی 

هـا. امـا گرسـیوز هیـچ منی گویـد که لب هایـش چون دو تکه سـنگ 

بـر هـم آمده انـد و از جـا منی جنبنـد.

سـیاوش پیـش می تـازد و بـرق شـادی از چشـم هایش می جهـد: 

»آن سـو میـدان کُشـتی اسـت و آن پشـت، شـکارگاه؛ می خواهـم 

میهانـان خاطـره ای شـاد از گنـگ دژ بـا خـود بـه همـراه برنـد.«
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گرسـیوز بـه سـختی لـب از لب می گشـاید: »پـس بیا بـه میدان 

رویـم و کشـتی بگیریـم. اگـر مـن پیـروز شـدم، بیـش از ایـن فخـر 

فروشـی مکـن و بـدان کـه از تـو دالورتـرم و اگـر توانسـتی پشـتم 

از منـی و سـزاوار  آزموده تـر  کـه  بـه خـاک رسـانی، می پذیـرم  را 

فرمانروایـی بـر گنـگ دژ.«

آتـِش رشـکی جانسـوز از واژه هـای گرسـیوز شـعله می کشـد. 

درراهـی  گام  و  برهانـد  دام  ایـن  از  را  خـود  می کوشـد  سـیاوش 

دیگـر گـذارد: »نـه، بیهـوده در برابـر پهلوانـی چون تو منی ایسـتم و 

ریشـخند همراهانـت را به جـان می خـرم. یکی از یارانـت را برگزین 

شـاید بخـت یـاری ام کنـد و از ایـن آزمـون رسبلنـد بیـرون آیـم.«

لبخنـدی بـر لـب گرسـیوز می نشـیند: »گـروی زره و دمـور در 

میـان تورانیـان پهلوانـان نـام آورنـد.«

گـروی زره بـه میـدان می آیـد و سـیاوش در برابـرش می ایسـتد. 

دو پهلـوان بوسـه بـر خـاک می زننـد و چنـگ در کمربنـد یکدیگـر 

می انـدازد. سـیاوش روزگاری را بـه یـاد مـی آورد کـه از رسـتم راه 

و رسـم کُشـتی می آموخـت. پـس فریـاد می کشـد، گـروی را از جـا 

بلنـد می کنـد و پهلـوان تورانـی را پیـش از آن کـه دریابـد چـه شـد 

و چگونـه، بـر خـاک می کوبـد. از هیـچ یـک از همراهـان گرسـیوز 

آوایـی بـر منی خیـزد.

و هنـوز گـروی از جا برنخاسـته کـه دمور پیش می آیـد: »گروی 

خواسـت راه و رسـم پهلوانـی به جـا آورد؛ امـا مـن چـون او نازکـدل 

نیسـتم و منی خواهـم بیـش از این میزبـان خویـش را بنوازم.«

سـیاوش رس خـم می کنـد، دور دمـور می چرخـد و چـون شـیری 

در کمیـن، پهلـوان را بـا نـگاه تیزبیـن خویـش می پاید: »مـرا ببخش 

اگـر منی توانـم آن چنان که شایسـته اسـت راه و رسـم میهان نوازی 

به جـا آورم.«
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سـیاوش بـا دو دسـت پـای دمـور را می گیـرد و چـون پهلـوان 

تورانـی می خواهـد بـر پشـتش نشـیند و زمیـن زنـد، ناگهـان از جـا 

بـر پشـت می گیـرد و در هـوا می چرخانـد.  او را  بـر می خیـزد و 

دمـور در میـان زمین و آسـان دسـت و پا می زند و از گرسـیوز یاری 

می خواهـد. سـیاوش پهلـوان را بـر زمین می گـذارد: »دیـدی؟ تو نیز 

مهربان تـر از آن بـودی کـه گـان می کـردی.«

»و  بلنـد می کنـد:  زمیـن  از  و  را می گیـرد  دمـور  پـس دسـت 

سـپاس کـه تـو هـم چـون گـروی، رشمـم را نپسـندیدی و در برابـر 

کـردی.« گرسـیوز رسبلنـدم 

گرسـیوز پیـش می آیـد و سـیاوش را در آغوش می کشـد: »دلیری 

و چابکـی ات، چـون شـهری کـه بنـا کـردی، شـگفت زده ام کـرد. 

اکنـون مـن نیز دانسـتم که افراسـیاب بیهـوده بهرتین دخـرتش را به 

تـو نبخشـید و تـو به راسـتی شایسـته ی مهـِر شـاه تورانی.«

سـیاوش رس بـه آسـان بلند می کنـد: »من نیز سـوگند می خورم 

کـه هرگـز نگـذارم ابری بر مهـر او، که چون خورشـیدی به زندگی ام 

نور و گرما بخشـیده، سـایه اندازد.«

 



فرنگیـس بـه ایـوان می آیـد. انـاری رسخ چـون یاقوتـی درشـت 

بـر شـاخه ای نزدیـک می درخشـد. فرنگیـس دسـت دراز می کنـد، 

انـار ار از شـاخه جـدا می کنـد و بـه آن چشـم مـی دوزد. سـیاوش 

پـرده را کنـار می زنـد و در ایـوان، پشـت رس فرنگیـس می ایسـتد. 

همـرسش غـرق در متاشـای انـار اسـت و او را منی بیند. سـیاوش آرام 

در گوشـش زمزمـه می کنـد: »دو سـه روزی اسـت کـه می بینـم از 

ایـوان بیـرون منـی روی در بـاغ منی گـردی... دلتنگـی؟«

فرنگیـس چشـم از انـار بـر منـی دارد: »در کنار تو هرگـز دلتنگ 

منی شـوم. اگـر باشـی آرامـم و اگـر نـه چـون ماهـِی دور از آب، در 

تـب و تـاب. امـا نگرانـم. گرسـیوز رفـت و از پـدر خـری نشـد. در 

نامـه از او خواسـته بـودم کـه خود به دیدن مان آیـد. در دمل توفانی 

است...«

می شـکافد.  و  می گیـرد  فرنگیـس  دسـت  از  را  انـار  سـیاوش 

دانه هـا بـر کف ایوان می ریزد: »دوسـت داشـتم در این دژ جشـنی 

بـزرگ برپـا کنم؛ جشـنی که کاووس و افراسـیاب میهانانش باشـند 

و در آن، نـه پیونـد مـا، کـه پیونـِد ایـران و تـوران را جشـن گیرنـد.«

فرنگیـس می خنـدد تلـخ: »فرزند من چه خوشـبخت اسـت. پدِر 

مـادرش شـاه تـوران اسـت و پدِر پدر، شـاه ایـران؛ بـزرگ زاده ای که 

دو رسزمیـن را آشـتی خواهـد داد. امـا نـه، بـاور منی کنـم. سـیاوش! 
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و  می پیچـد  پایـش  و  دسـت  بـه  زنجیـری  چـون  بـزرگ  نـام  ایـن 

می کنـد.« تنها تَـرش 

فرنگیـس گـوش می سـپارد. صدای خش خش می شـنود و چشـم 

تنـگ می کنـد. مـردی از درون مـه بیـرون می آیـد و پـا بـر فرشـی 

این سـو  بـه  دیگربـار  »گرسـیوز  می گـذارد:  پاییـزی  برگ هـای  از 

می تـازد.«

سـیاوش بـر می خیـزد. مـرد دسـت باال می آورد: »خواسـت شـا 

را سـوگند دهـم کـه پـا از گنـگ دژ بیـرون نگذاریـد و ایـن بـار بـه 

نروید.« پیشـوازش 

بـه سـیاوش  مـرد رس خـم می کنـد و دور می شـود. فرنگیـس 

می نگـرد. پاییـز در چشـم هایش خانـه کـرده اسـت. بـا انـدوه رس 

تـکان می دهـد: »چـاره ای نیسـت. اگـر سـوگندش را زیرپـا بگـذاری 

نیـز جنجالـی دیگـر بـه راه می افتـد.«

سـیاوش برجـا خشـک می شـود: »امـا همراهانـش چـه خواهند 

گفـت؟ اگـر کسـی برای افراسـیاب پیغام بـرد که به پیشـواِز برادرش 

نرفتـه ام، چـه؟ از ایـن پیغام بـوی نیرنگ می شـنوم.«

سـیاوش از پله هـای ایـوان پاییـن می دود و این بـار چون پرده ی 

مـه کنـار مـی رود، گرسـیوز و همراهانـش را در برابر خـود می بیند. 

سـیاوش شـگفت زده بـه بـرادِر شـاه ایـران می نگـرد کـه زیـر لـب 

می گویـد: »افراسـیاب بـه تـو بدبیـن شـده. بـه او خـر رسـیده کـه 

فرسـتادگانی پنهان از چشـم او، میان تو و کاووس در رفت و آمدند. 

دشـمنانت گفته انـد کـه گنجینه هـای تـو در گنـگ دژ پـر از سـیم و 

زر اسـت و سـپاهت آمـاده ی کارزار. گفته انـد کـه می خواهـی بـا 

لشـکری گـران بـر او بتـازی و از کاخـش ویرانـه ای برجا گـذاری.«

سـیاوش زانـو می زنـد: »امـا تـو کـه می دانسـتی این هـا همـه 

دروغـی بیـش نیسـت.«
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گرسـیوز دسـت بـر شـانه ی سـیاوش می گـذارد: »می دانـم. مـن 

همـه ی آن چـه را کـه به چشـم دیده بـودم، به بـرادر گرفتـم. اما او 

خواسـت نگـذارم تـو از خرچینـان و اندیشـه هاشـان بـا خر شـوی. 

گفـت پیغـام دهـم کـه در کاخ او نیـز جـام ِزبرجـد و تخـت زریـن 

می تـوان یافـت و از تـو بخواهـم گنـگ دژ را رها کنـی و نزدش روی 

کـه سـخت در آرزوی دیدار اسـت.«

فرنگیـس بـا چهـره ای رنـگ پریـده به سـیاوش چشـم مـی دوزد. 

پهلـوان بـر می خیـزد و فریـاد می زنـد: »اسـب ها را زیـن کنیـد.« 

صـدای فرنگیـس می لـرزد: »تنهایـت منی گـذارم؛ مـن پـدر را خـوب 

می شناسـم؛ سـاده دل اسـت و زودبـاور.«

گرسـیوز رس تـکان می دهـد: »فرنگیـس راسـت می گویـد. پیـش 

از ایـن هـم یـک بـار بـه بـرادرم اغریـرث بدگـان شـد. می ترسـم، 

سـیاوش! نـام تـو در هـر شـهر و دیـار زبانـزِد مردمـان اسـت و این 

پشـت شـاه تـوران را می لرزانـد.«

فرنگیـس دسـت نیـاز بـه سـوی یـزدان بلنـد می کنـد. سـیاوش 

گرسـیوز  سـوی  بـه  رس  پـس،  و  کوتـاه  نیایشـی  می بنـدد؛  چشـم 

می چرخانـد: »نگـران مـن مبـاش کـه پـروردگار دادگر، پشـتیبان من 

اسـت و در سـختی ها نگهبانـم. افراسـیاب نیـز چـون سـخنانم را 

بشـنود، دلـش چـون گذشـته لریـز از مهـر خواهـد شـد. کـه اگـر 

چنیـن نبـود، هرگـز خاکـش را بـه مـن منی سـپرد و دخـرتش را بـه 

همـرسی ام بـر منی گزیـد. بـا تـو می آیـم و غبـار از آیینـه ی دلـش 

می کنـم.« پـاک 

گرسـیوز روی بـر می گردانـد: »تـو پاکدلـی و نیکخـواه و هنـوز 

افراسـیاب را چـون مـا منی شناسـی. کینـه تـوزِی او، خون بـرادرش را 

بـر خـاک ریخت. کاش بیهـوده پدرت را رها منی کردی. هرچه باشـد 

و هرچـه کنـی، بـاز تـو فرزنـد کاووسـی؛ دشـمنی کـه تـا افراسـیاب 

زهـرش را در جـان او نریـزد، آرام منی گیـرد. زودتـر بگریـز و خود را 
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از دامـش برهان.«

- ابرهـای کیـن و دشـمنی کنار می رود و خورشـید راسـتی دیگر 

بـار می درخشـد. مـن نـه سـتم کـرده ام و نه پیـان شکسـته ام. چرا 

برتسـم و بگریزم؟

- اگـر می خواهـی پـای در آتـش بگـذار و خـود را بـه دریـای 

مـن خواسـتم  کـه  بـاش  گـواه  تـو  فرنگیـس!  امـا  بسـپار.  توفانـی 

همـرست را از چنـِگ دیـو مـرگ برهانـم و او بـه خواسـت خویـش 

بـه سـویش شـتافت.

بـر  می خواهـد  و  می زنـد  چنـگ  را  سـیاوش  دسـت  فرنگیـس 

خیـزد کـه بیهـوش بـر زمیـن می افتـد.

بـه  را  بایـد رؤیاهایـم  بودنـد  می دانسـتم. اخرتشناسـان گفتـه 

خـاک بسـپارم. بایـد از هـان نخسـت می دانسـتم که فـواره هرچه 

بیش تـر اوج گیـرد، زودتـر واژگون خواهد شـد؛ اما چرا بـاز راِه خود 

را رفتـم؟ اگـر ایـن فرجام تلخ، دامِن این فرشـته ی بی گنـاه را گیرد و 

زندگـِی فرزنـدی را کـه چشـم بـه راه اوسـت تباه کنـد، چه؟

گرسـیوز زمزمـه می کنـد: »فرنگیـس را چـون فرزنـدم دوسـت 

مـی دارم و از مهـِر او بـه تـو آگاهـم. نامه ای بـه افراسـیاب بنویس. 

بهانـه ای بیـاور و پـوزش بخـواه. بگو دلت شـاد از گفتار شـاه توران 

اسـت و جانـت در آرزوی دیـدارش اما فرنگیس سـخت بیار اسـت 

و تـو بـر بسـرتش بیـدار... مـن نیز می کوشـم ایـن خشـم را از دلش 

بیـرون کنـم. اگـر راه به جایـی بُـردم کـه بـه ُمـراد دل رسـیده ام، اگر 

نـه برایـت پیغـام می فرسـتم تـا زودتـر بـه رسزمینت بازگـردی.«

 



شـعله ها  آتـش.  از  کوهـی  این سـو،  و  ژرف  دریـا  آن سـوی 

هـر دم بلنـد و بلند تـر می شـود و مـوج چـون هیوالیـی کـف بـر 

لـب می خروشـد و خـود را بـه دیـوار گنـگ دژ می کوبـد. سـیاوش 

دسـت فرنگیـس را می کشـد و از مـوج می گریـزد. امـا در برابـرش 

کـوه، اژدهایـی اسـت که آتش از دهانش شـعله می کشـد و سـایه ی 

می کنـد.  بلنـد  رس  پهلـوان  می انـدازد.  سـیاوش  بـر  را  سـوزانش 

افراسـیاب بـر شـانه ی اژدهـا نشسـته اسـت و نعره می کشـد. مردی 

می زنـد.  فریـاد  را  سـیاوش  نـام  و  می گشـاید  آغـوش  سـیاهپوش 

سـیاوش چـون کودکـی بی پناه به سـویش مـی دود. سـیاهپوش او را 

در آغـوش می فشـارد. سـیاوش رس بلنـد می کنـد. نقـاب از چهـره ی 

گرسـیوز کنـار مـی رود. ناگهـان هـر انگشـتش مـاری می شـود و بـه 

دسـت و پـای سـیاوش می پیچیـد.

فریـادی تـاالر را می لرزندانـد. فرنگیس رساسـیمه آب بر چهره ی 

تبـدار همـرس می پاشـد. سـیاوش از جـا می جهـد: »کابـوس شـوم 

دیدم.«

فرنگیـس رس بـر زانوی سـیاوش می گـذارد. شـانه هایش می لرزد: 

»نفریـن بـر ایـن آسـان کـه ابرهایش جز تیِر خشـم بر تـو منی بارد. 

نفریـن بـر ایـن زمین کـه هر دانـه ای در خاکـش مـی کاری، میوه ای 

جز پلیدی و نیرنگ به بار منی آورد. سـه روز و سـه شـب نخوابیدی 

و اکنـون کـه دمی چشـم به هم گذاشـتی تا رنـج دنیـا را از یاد بری، 
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چنیـن آشـفته بـر می خیـزی. خواب هایـت تلخ تـر از بیـداری اسـت 

و روزهایـت، سـیاه تر از شـب. نـه در زمیـن رهایـی مـی یابـی و نـه 

می توانـی به آسـان پنـاه بری.«

سـیاوش گیسـوان خیـس از اشـک را از چهـره ی فرنگیـس کنـار 

آسـان  مـن،  »پنـاه  مـی دوزد:  چشـم  چشـم هایش  در  و  می زنـد 

چشـم های توسـت و سـتارگان پـر امیـدی کـه در آن می درخشـند. 

نگـذار ابرهـای انـدوه، نورشـان را از مـن دریـغ کننـد.«

فرنگیـس گـوش تیـز می کند. آوای گام های پر شـتاب اسـبی اوج 

می گیـرد. سـیاوش رساسـیمه بـه ایـوان مـی رود. مـردی در برابـرش 

زانـو بـر خـاک می زنـد: »گرسـیوز گفت نتوانسـتم آتِش خشـم شـاه 

تـوران را فـرو بنشـانم. زمان اندک اسـت و راه پُر پیـچ و خم. برخیز 

و بـا همراهانـت بـه ایـران بگریـز که افراسـیاب با سـوارانش در راه 

اسـت و جـز مـرگ تو بـه هیچ منی اندیشـد.«

سـیاوش رس بـه سـوی همـرسش می چرخانـد. در چشـم هایش 

پرسشـی اسـت. فرنگیـس بر می خیـزد: »چرا ایسـتاده ای؟ بر اسـب 

تیزپایـت بنشـین و بـرو. غـم دوری ات را تـاب مـی آورم امـا درِد 

جفـای نزدیکانـم بـه تـو را، هرگـز.«

سـیاوش چشـم از چشـم فرنگیـس بـر منـی دارد: »اگـر فرزندمان 

پـرس بـود، نامـش را خـرسو بگـذار و اگر...«

فرنگیس بغض فرو می خورد: »برو، زودتر.«

در دژ هیاهویـی برپـا می شـود. یکـی فریـاد می زنـد: »سـپاه 

تـوران بـه چشـم دیـدم. افراسـیاب خـود پرچـم جنـگ بلنـد کـرده 

بود.«

سیاوش بوسه بر گیسوان فرنگیس می زند: »بدرود.«

فرنگیـس مـی دود و با شمشـیری در دسـت بـاز می گـردد: »اگر 

بـر تو شمشـیر کشـید، بـه من میندیـش و درنـگ مکن.«
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شمشـیر  پـدرت  بـر  می گـذارد:  زمیـن  بـر  شمشـیر  سـیاوش 

منی کشـم، نـه از بیـِم خشـم او یا رنجـِش تو. من با افراسـیاب پیان 

بسـته ام و هنـوز بـه عهـِد خویـش وفـادارم.«

مـردان پشـت دروازه هـا نـام سـیاوش را فریـاد می زننـد. پهلوان 

اسـب زیـن می کنـد. همه ی سـواران چشـم بـه راِه رسدار خویشـند. 

سـیاوش فریـاد می زنـد: »شمشـیر بـر زمیـن گذاریـد که مـا را نیازی 

بـه جنـگ نیسـت. بـه رسزمینـی دیگـر پنـاه می بریـم و خـون هیچ 

گناهـکار یـا بی گناهـی را بـر زمین منی ریزیـم. که تنها داور هسـتی 

کـردگار داناسـت و مـا بندگانـش را بـه خـودش وا می گذاریم.«

سـواران هرچـه جنگ افـزار دارنـد، بـر زمیـن می ریزنـد. هـزاران 

را فـرش می کننـد.  تیـر و کـان، خـاک  نیـزه و زره و  شمشـیر و 

سـیاوش سـوار بـر اسـِب سـیاه، گنگ دژ را پشـت رس می گـذارد و از 

فرنگیـس دور و دورتـر می شـود.

 



ابـری سـیاه از گـرد و غبـار راه را پوشـانده اسـت. پیکـی خـر 

این سـو  بـه  افراسـیاب  بـاز گردیـم. سـپاه  بـه دژ  »بایـد  مـی آورد: 

می تـازد.«

سـیاوش افسـار اسـب را می کشـد: »همـه همیـن جـا بایسـتید. 

تنهـا مـی روم، شـاید بتوانـم غبـار ایـن بدگانـِی بی دلیـل را از دلش 

پـاک کنم.«

چشـم  از  را  اسـبش  و  او  سـیاه،  ابـری  و  می تـازد  سـیاوش 

همراهانـش پنهـان می کنـد. آوای جنـگ بلنـد و بلندتـر می شـود 

و سـپاه تـوران نزدیـک و نزدیـک تـر. سـیاوش نـاِم شـاه تـوران را 

فریاد می زند و سـکوتی ژرف بر دشـت سـایه می اندازد. افراسـیاب 

بـه  آرام  سـیاوش  می کشـد.  شمشـیر  و  می آیـد  پیـش  خشـمگین 

سـویش مـی رود: »روزی در همیـن خـاک بـا هـم پیـان بسـتیم و 

مـن هنـوز بـر رِس پیـان خویشـم.«

آتـِش خشـم از نـگاه افراسـیاب شـعله می کشـد: »دیگـر فریبـم 

مـده، ای ناسـپاس کـه لشـکر کشـی ات خـود گـواِه پیـان شـکنی 

است.«

گرسـیوز از میـان جنگجویـان راه بـاز می کنـد و پیـش می آیـد: 

»از کجـا می دانسـتی کـه شـاه در پـی جنـگ اسـت و نـه در آرزوی 

دیـدار تـو و دخـرتش؟ نکنـد ایـن راه و رسـِم ایرانیـان اسـت کـه بـا 
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سـپاه بـه پیشـواز میهـان می آینـد؟«

سـیاوش چشـم می بنـدد و چهـره ی گرسـیوز را آن چنـان کـه در 

خـواب دیـده بـود، بـه یـاد مـی آورد. صدایـش می لـرزد: »تـو هان 

اهریمـِن زشـت کـرداری. امـا بـدان کـه روزی در آتشـی کـه خـود 

برافروختـی، خاکسـرت خواهـی شـد.«

گرسـیوز خنجـر می کشـد: »خامـوش شـو، ای فریبـکار! جامـه ی 

بـر  تـا  کـرده ای  تیـز  دنـدان  گرگـی  چـون  امـا  پوشـیده ای  میـش 

گلـوی بـرادرم فـرو کنـی. آرزویـی جـز نشتسـن بـر تختـش نـداری 

و می اندیشـی مـا از همـه ی دسیسـه های تـو و خرچین هایـی کـه 

در مرز هـای تـوران و ایـران و روم در  آمـد و رفتنـد، بی خریـم...«

افراسـیاب  بـه  رو  و  کنـار می زنـد  را  سـیاوش دسـت گرسـیوز 

می کنـد: »خـون بی گناهـان را بر خـاک مریز و هیـزم در خرمِن این 

آتـش افـروز مینـداز که دودش به چشـم خـود و نزدیکانـت خواهد 

رفـت. بـه تـوران زمیـن بیندیش؛ بـه فرنگیس بیندیـش و فرزندش و 

کاخ بـا شـکوِه فـردا را بـه دسـت خویش ویـران مکن.«

گرسـیوز، بـا چشـم هایی رسخ، چـون مـار بر خاک می خـزد و بر 

دسـت و پـای بـرادر می پیچـد: »با دشـمِن پیان شـکن تنهـا با زبان 

شمشـیر سـخن باید گفت.«

افراسیاب شمشیر بلند می کند: »بر دشمن بتازید.«

سـیاوش بـه سـوی همراهانـش بـاز می گـردد. از زمین و آسـان 

تیـر می بـارد. سـیاوش در برابـر سـپاه می ایسـتد و سـینه اش را سـپِر 

تیرهای شـان می کنـد: »بـر مـن تیـر بباریـد کـه آنـان از مـن بی گناه 

ترنـد و بـه خواسـت مـن نیـزه و شمشـیر بر زمیـن گذاشـته اند.«

بارانـی از تیـر بـر رس و سـینه ی سـیاوش می بـارد. پهلـوان بـر 

خـاک می افتـد. سـواری تورانـی فریاِد شـادی رس می دهـد و نزدیک 

می آیـد: »آن روز را کـه بـر زمینـم انداختـی و به ریشـخندم گرفتی، 
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یـادت هسـت؟ اکنـون این تویـی که بایـد راه و رسـم میهان نوازی 

را بیامـوزی؛ هرچنـد کـه دیگر در ایـن دنیا بـه کارت نخواهد آمد.«

گـروی زره، سـیاوش را بـه زنجیـر می کشـد و کشـان کشـان بـه 

سـوی گنـگ دژ می بـرد. بـر بلنـدای دژ، مـردان خشـمگین تیـر در 

کـان گذاشـته اند: »فرمـان بـده، ای بزرگ و ببیـن چگونه در راهت 

جانبـازی می کنیـم و ایـن نامردمـان را بـه خاک و خون می کشـیم.«

سـیاوش بـه سـختی رس بلنـد می کنـد؛ لبش ترک خـورده و خون 

آلـود اسـت و تنـش چـاک چـاک: »شـادم کـه نـزد پـروردگار خویش 

رسبلنـدم. نـه هرگـز پیـان شکسـتم و نـه جانـم را بـه اهریمـن و 

وسوسـه هایش فروختـم.«

فرنگیـس پـا برهنـه بـر خـاک مـی دود. شمشـیر سـیاوش را در 

افراسـیاب  بـه  را  خـود  و  می زنـد  کنـار  را  نگهبانـان  دارد.  دسـت 

از  فتنـه گـران.  بازیچـه ی دسـت  می رسـاند: »هنـوز زودبـاوری و 

خـواِب گمراهـی بیدار شـو و ببین کـه تنها پشـتیبانت چگونه خوار 

بـر زمیـن افتـاده... و تـو خـوب می دانـی کـه اگـر سـیاوش دسـت 

بـه شمشـیر می بـرد، یـک تـن از رسداران بـزدل و فرومایـه ات را 

زنـده منی گذاشـت. امـا او بـا آغـوش بـاز نـزد تـو آمـد. تـو نیـز اگـر 

از جوامنـردی بویـی بـرده بـودی، هرگـز خـود را در برابـر مردمانـت 

بی آبـرو منی کـردی. کاش آسـان بـر رسم فـرود می آمـد و پـدرم مـرا 

در برابـر پاکدلـی چـون سـیاوش چنیـن رشمسـار منی کـرد.«

می انـدازد:  خـاک  بـر  تـوران  شـاه  برابـر  در  را  خـود  رسداری 

»رسورم! شـتاب مکـن. چنـد روزی درنگ کن و نیک بیندیش. شـاید 

از خونـش در گـذری و آرامـش را بـه دو رسزمیـن بـاز گردانـی؛ کـه 

مرگ او، خشـم کاووس و رسـتم کینه جو و گودرز و گرگین و دیگر 

پهلوانـان ایـران را بـر می انگیـزد و توفانـی دیگـر برپـا می کنـد.«

افراسـیاب نـگاه از چهـره ی درد کشـیده فرنگیـس بـر می گیرد و 
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بـه تصویـر خویش بر دیوار بلند گنگ دژ چشـم مـی دوزد. نزدیک تر 

می رود: »کاش می توانسـتم با چشـم و دمل همنوا شـوم...«

گرسـیوز خنجـر بـر سـینه ی خویـش می گـذارد: »سـخن رسدار 

هیـچ  بـه  مـرا  گفته هـای  و  می شـنوی  را  پیلسـم  چـون  جوانـی 

می گیـری؟ بخشـِش تـو بـر سـیاوش نیـز گواهـی دیگـر بـر خـوار 

شـمردن بـرادری اسـت کـه می خواسـت نگـذارد دشـمنان تـاج و 

تختـت را بـه تـاراج برنـد. پـس نفریـن بر من کـه برادرم افراسـیاب، 

فرزنـد بزرگ تریـن دشـمنش را چـون مـاری در آسـتین پـرورد تـا 

چنیـن روزی زهـرش را در جانـم ریـزد.«

دمور پیش می دود و خنجر از دسـت گرسـیوز بیرون می کشـد: 

»اگـر شـاه تـوران از خـون این بدرسشـت در گـذرد، جای مـا نیز در 

ایـن رسزمیـن نخواهد بود.«
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فرنگیـس می دانـد کـه در برابـر مکر گرسـیوز، از او و اشـک هایش 

کاری بـر منی آیـد. پـس بـه سـوی سـیاوش مـی دود و بـه هـر یـک از 

تیـری زهرآلـود در سـینه اش می نشـیند.  او کـه می نگـرد،  زخم هـای 

دلتنـِگ  کـه  ایـران  بـزرگان  و  کیـکاووس  »کجاسـت  می زنـد:  فریـاد 

دیدار شـان بـودی؟ کجاینـد تـا ببیننـد چگونـه بـزرگ زاده ای چـون تو 

را بـر خـاک می کشـند و به جـای گل لبخنـد و مهـر، تیـر دشـنام و 

دشـمنی بـر رسش می ریزنـد؟ کجاسـت پیـران کـه می گفت افراسـیاب 

جـز شـادکامی تـو آرزویـی در دل نـدارد؟ کاش چشـمم هرگـز چنیـن 

روزی را منی دیـد کـه منی دانـد از بی مهـرِی پـدِر سـنگدل، خـون بگرید 

یـا از انـدوِه ایـن زخم هـای بی دلیـل...«

و  می کشـد  زمیـن  بـر  را  خـود  بسـته  دسـت های  بـا  سـیاوش 

نزدیک تـر می آیـد: »گنـاِه پـدر را بـر پیشـانی فرزنـد نبایـد نوشـت. 

اشـک از دیـده پـاک کـن و بخنـد ای گُل کـه می خواهـم بـوی خـوش 

نگـه دارم.« زنـده  یـاد  در  تـا همیشـه  را  گلخنده هایـت 

افراسـیاب  فرنگیـس می نشـیند.  بـر چهـره ی  اندوهبـار  لبخنـدی 

نعـره می زنـد: »ایـن فرزنـد مـن نیسـت. بـه بنـدش کشـید و از این جا 

دورش کنیـد.«

دمـور، فرنگیـس را بـر اسـب می نشـاند و بنـد بـر دسـت و پایـش 

می بنـدد. گـروی نیـز تیـغ از نیـام بـر می کشـد و بـر گـردن سـیاوش 

می گـذارد.
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فرنگیـس! نـه تـو شـیرینِی مهر پدر را چشـیدی، نه من. افراسـیاب 

بنـد بـر دسـت دخـرتش بسـت و کاووس پـرسش را به شـعله های آتش 

سـپرد. افسـوس کـه من می خواسـتم این بـار از نام پدر یـادگاری نیک 

بـرای فرزند مـان به جـا بگـذارم و دسـت رسنوشـت، کودکـم را نیـز بـه 

همـراه تـو از مـن ربـود. فرنگیـس! چه تنها مـی روی و چـه راه پر پیچ 

و خمـی در پیـش داری... بی مهـِر پدر، بی نـوازش مادر و بی پشـتگرمِی 

همـرس بایـد یگانـه فرزنـدت را در آغوش گیری و بپـروری؛ فرزندی که 

در  نـگاه پـر غصـه ات بـه دنبـال خنده هـای شـاِد مادرانـه می گـردد و 

تـو بایـد بـا دلـی پُر خون بـه او درس گذشـت و مهـر بیاموزی.

پیلسـم پیـش مـی دود و تیـغ گـروی را کنـار می زنـد: »از تورانیـان 

کینـه ای بـه دل مگیـر کـه از تـو جـز نیکـی ندیدیـم و جـز بـه بزرگـی 

یـاد نخواهیـم کرد.«

سـیاوش چشـم می بنـدد: »تنهـا درودم را بـه پیـران برسـان و بـه 

او بگـو کـه پیـان بسـته بـود هرگـز تنهایـم نگـذارد؛ چـون سـایه بـه 

دنبـامل باشـد و چـون شـیر، نگهبانم. اکنون کجاسـت تا فتنـه گری های 

گرسـیوز را ببینـد؟ کجاسـت تـا ببینـد فرمانروایـی کـه می گفـت آتـش 

مهـرم را در دلـش برافروختـه، می خواهـد خاکسـرتم کنـد؟«

گـروی دسـت فـرود مـی آورد. برقـی از تیغ می جهـد و خونی رسخ 

بـر خـاک می پاشـد. فریـاد سـینه سـوِز فرنگیـس دشـت را می لرزاند و 

دل آسـان را می شـکافد. ابرهـای تیـره می گرینـد؛ موج هـا از درد بـه 

خـود می پیچنـد و کوه هـا بغـض فـرو خـورده را می شـکنند.

***

و خون سـیاوش چون رود جاری می شـود، سـنگ ها را می شـکافد 

و دانه هـای خفتـه در دل خـاک را بیـدار می کند...

می آورنـد؛  بـر  خـاک  از  رس  دیگـری  از  پـس  یکـی  جوانه هـا  و 

جوانه هایـی بالنـده و سـبز کـه نـام و یـادش را جاودانه بر خـاک زنده 

می دارنـد. نـگاه 








