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چاه بیژن
منــم بیـــژن گیو ز ایران به جنگ
به زخـم ِ ُگراز آمـــدم بـــیدرنگ
بــدیــن جشنگاه آمــدستم فــراز
که پیــــموده ام راه ِ دور و دراز
«کیخسرو بیژن را برای کشتن گرازها به شه ِر ارامان
فرستاد و گرگین که رفیق همراه او بود با حیله ای
کوشید در موفقیت او سهیم شود:».
حیله ی گرگین کارساز شد .بیژن جوان به جشنگاه
منیژه (دختر افراسیاب) در مرز توران رفت.
درخت سر ِو بلندی دید و زی ِر آن درخت ایستاد
در آنجا
ِ
تا هم بتواند بز ِم دختران را تماشا کند و هم دختران
بتوانند او را ببینند.
و چنان شد که او خواسته بود ،ناگاه چشم «منیژه» به
جوانی زیبا روی ،آراسته و باشکوه افتاد که یا ِد سیاوش
را برای او زنده کرد[ .به یاد داریم که سیاوش فرزند
کاووس شاه ،فرنگیس خواه ِر منیژه را به همسری
گرفته بود].
منیژه دایهای داشـت که همه اَسرا ِر خود را با او
درمیان می گذاشت .در این لحظه هم چنین کرد .مرد
جوان را به دایه نشان داد و از او خواست تا آن غریبه
را به داخل آورد .
منیژه چـو از خــیمه کــردش نگاه
بدید آن َسهــی َقـ ِد لشکــر پنــاه
فــرستاد مـــر دایه را چـــون نَونَد
شــاخ سـرو بلند
کـــه رو زیـر آن
ِ
نگه کن که آن ماه دیدار کیست
سیاوش مگر زنده شد ،یا پری ست
دایه نزد بیژن رفت و پرسید“ :که هستی و از کجا
آمدهای که یاد سیاوش را زنده کردهای!
«بیژن پاسخ داد »:نامم بیژن است .فرزند گیو .از ایران
برای شکار گراز به ارامان رفته بودم و چون شنیدم که
در اینجا جشنگاه است ،برای تماشا آمده ام .اکنون اگر
دل دخت ِر افراسیاب را نرم کنی و مرا به دیدار او به
ِ
داخل ببری ،به تو تاج و گوهر فراوان هدیه میدهم”.
دایه از خوبی و زیبایی منیژه سخن ها گفت و بیژن را
به جشنگاه بُرد .منیژه با دیدن بیژن ،شادمان شد .او را
در کنا ِر خود نشاند و احوال پرسید.
جشن
زمانی نگذشت که نگهبانان از حضور بیژن در
ِ
منیژه آگاه شدند.
چو بگذشت یک چند گاه این چنین
پـس آگاهــی آمـد به دربان ازین
نهفتــه همــه کارشــان بـاز جست
به ژرفی نگه کـرد کــار از نخست
خبر به افراسیاب رسید که یک پهلوان ایرانی به
جشنگاه دختر تو راه پیدا کرده است.
افراسیاب از این خبر ترسید و مانند بید لرزید .با
سرنوشت دختران ِ من
خداوند راز و نیاز کرد که «چرا
ِ
با ایرانیان گِره خورده است؟» سراسیمه دستور داد تا
چوبه دار آماده کنند .اما دانایان که این خبر را شنیدند
او را از این کار باز داشتند .زیرا بیژن فرزند «گیو» بود.
همان کس که توانست مدتی در توران پنهان شود تا
کیخسرو پادشاه و فرنگیس را به ایران رساند.
خون بیژن بــریــزی زمیــن
اگر ِ
ز توران برآیــد همــان گردِکیــن
سخن دانایان را پذیرفت و دستور داد بیژن
افراسیاب
ِ
را با آهن ِ آهنگران ببندند و سپس او را واژگون در چاه
بیاویزند .بر د ِر چاه هم سنگی بزرگ بگذارند تا کس
نتواند او را نجات دهد.
ببنـــدش بــه مِسما ِر آهــنگران
ز ســر تـا بـه پایش به بند اندر آن
چو بستی نگون انــدر افکن به چاه
که بیبهره گردد ز خـورشید و ماه
جام گیتینما
بیژن در ِ
به رستم یكی نامه فــرمــود شــاه
نوشتن ز مهتر سـوی نیــك خــواه
چـو این نامة من بخــوانــی مپــای
به زودی تو با گیو خـیز ،انــدر آی
چنان چـون ببــایــد بســازی نــوا
مگر بیــــژن از بنــد یـابــد رهــا
نگهبانان به شاه توران خبر دادند که پهلوان ایرانی
در جشن ِ منیژه حضور یافته است .افراسیاب خشمگین
شد و فرمان داد بیژن را دستگیر کرده ،در چاهی او را
وارونه بیاویزند.
به گرسیوز آنگه بفـرمـــود شـــاه
كه بند گران ساز و تاریــك چــاه
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گرگین ،هفتهای چشم به راه بیژن ماند ،اما چون
خبری نیامد ،از کار ِ خود پشیمان شد.
نخست اسب بیژن را به سوی ایران فرستاد و روز بعد
خود ،شرمگین به شهر رسید .هنگامی که گیو را دید ،از
اسب پایین آمد و در مقابل پد ِر بیژن(گیو) زانو زد .گیو
كه این حال را دید .بیهوش به زمین افتاد و وقتی که
به هوش آمد خاك بر سر مالید و جامه بر تن پاره كرد.
چـــو گفتـار گرگینش آمد به گوش
ز اسپ انـدر افتاد ،از او رفت هوش
به خـاك اندرون شد سرش ناپدید
همـــه جــامــة پهــلــوی خود بـردرید
***
کیخسرو پادشاه ،یک جام داشت که هر زمان در آن
پنهان عالم آگاه می شد.
نگاه می کرد از اَسرار ِ
ِ
اکنون «جام ِگیتینما» را به دست گرفت و به
جستوجوی بیژن پرداخت .ناگاه بیژن را در چاهی
آویزان و سرنگون دید كه دختری خوب چهره به فرمان
او ایستاده است .دلشاد شد ،خندید و به گیو خبر داد
كه دل شاد كن ،بیژن زنده است ،و لی در چاهی گرفتار
شده  ،دختری زیبا روی به پرستاری او ایستاده و نجات
او به دست رستم است.
***
شاه مشکل را با رستم گفت و چارة كار پرسید.
رستم پاسخ داد« :كلید این بند فریب است .من و
هفت پهلوان با لباس بازرگان به توران میرویم .هزار
مرد جنگجو ،صد شتر نقره ،صد شتر زر همراه با گوهر
و یاقوت فراوان برای كار نیاز است».
كیخسرو بر این تدبیر خنده كرد ،درهای گنج را گشود
تا رستم آنچه میخواهد انتخاب كند.
روز بعد رستم پیشاپیش هفت پهلوان و هزار مرد
سپاهی با كاروان حركت كرد ،پهلوانان گلیم بر تن
كرده و شهر به شهر كاروان را كشاندند تا به شهر
توران رسید.
کاروان ایرانی شنید ،سراسیمه
منیژه چون خبر ورود
ِ
به نزد ِآنان آمد و از مر ِد بازرگان احوال گیو و گودرز
و رستم را پرسید ،مرد بازرگان (رستم) او را با خشم از
خود دور كرد ،اما منیژه احوال بیژن را گفت و خواهش
كرد زمانی كه كاروان به ایران بازگشت از احوال ِ او به
گودرز و گیو خبر برساند .چنین بود که بازرگان منیژه را
شناخت و از او خواست شب هنگام بر س ِر آن چاه ،آتش
تاریکی شب ،راه را پیدا کنند.با این
روشن كند تا در
ِ
تدبیر بیژن را یافت و از چاه نجات داد:
بینداخت رستم به زندان كمند
بــرآوردش از چــاه بــا پــای بند
رستم منیژه را به سوی ایران فرستاد و همراه پهلوانان
به كاخ افراسیاب حمله برد .همان شب افراسیاب
که غافلگیرشده بود ،از كاخ فرار كرد .اما بسیاری از
نگهبانان و سپاهیان ِتوران زمین كشته شدند،
بـشد تــا بــه درگاه افــراسیـاب
بــه هنگام سستی و آرام و خـواب
سران را بسی سر جــدا شد ز تــن
پـر از خاك ریش و پر از خون دهن
رستم تخت و فرش و گنج افراسیاب را میان سپاهیان
تقسیم كرد .سپس به ایران بازگشت.
آئین گواه گیران رستم و تهمینه
چو نزدیک شهر سمنگان رسید
خبر زو  ،به شاه و بزرگان رسید
که :آمد پیاده َ ،گ ِو تاج بخش
به نخجیرگه  ،زو َرمیدست رخش
پذیره شدندش بزرگان و شاه
کسی کاو به سر بر ،نهادی کاله
بدو گفت شاه سمنگان :چه بود؟
یارست با تو نبرد آزمود
که ؟ َ
بدین شهر ما نیک خواه توایم
ستاده به فرمان و رای توایم
تن و خواسته ،زیر فرمان تست
آن توست
س ِر ارجمندان و جانِ ،
چو رستم به گفتار او بنگرید
ز بدها گمانیش کوتاه دید
بدو گفت :رخشم بدین مرغزار
ز من دور شد بی لگام و فسار
نشان پی است
کنون تا سمنگان ِ
از آنجا ،کجا ،جویبار و نی است
تو را باشد ،ار بازجویی ،سپاس
بباشم به پاداش ،نیکی شناس
ور ایدون که ماند ز من ناپدید

سران را ،بسی ،سر بخواهم برید
بدو گفت شاه :ای سرافراز مرد
نیارد کسی ،با تو ،این کار کرد
تو مهمان من باش و تندی مکن
به کام تو گردد سراسر سخن
یک امشب به َمی شاد داریم دل
وز اندیشه ،آزاد داریم دل
پی رخش ِ فرخ نهان
نماند ِ
چنان باره نامور در جهان
تهمتن به گفتا ِر او شاد شد
روانش از اندیشه آزاد شد
خان او
سزا دید ،رفتن سوی ِ
مهمان او
شد ،از مژده شادان ،به
ِ
سپهبد بدو داد ،در کاخ جای
پیش او بر به پای
همی بود بر ِ
ز شهر و ز لشکر مهان را بخواند
سزاوار ،با او ،به شادی نشاند
نشستند با رودسازان به هم
بدان ،تا تهمتن نباشد ُدژم
چو شد مست و ،هنگام ِ خواب آمدش
همی از نشستن شتاب آمدش
سزاوا ِر او  ،جای ِ آرام و خواب
بیاراست ،بنهاد مشک و گالب
آمدن تهمینه دخت شاه سمنگان به بالین
رستم
چو یک بهره از تیره شب در گذشت
چرخ َگردان َبگشت
شباهنگ بر ِ
سخن گفته آمد ،نهفته  ،به راز
د ِر خوابگه نرم کردند باز
پس پرده اندر ،یکی ماه روی
ِ
چو خورشی ِد تابان پر از رنگ و بوی
دو ابرو کمان و دو گیسو کمند
به باال به کردا ِر سر ِو بلند
رستم شیردل ،خیره ماند
از او،
ِ
بر او بر ،جهان آفرین را بخواند
به پرسید رستم که :نا ِم تو چیست؟
شب تیره کا ِم تو چیست؟
چه جویی ؟ ِ
چنین داد پاسخ که تهمینه ام
تو گویی دل از غم ،به دو نیمه ام
به کردا ِر افسانه از هر کسی
شنیدم همی داستانت بسی
که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ
نترسی و هستی چنین تیز چنگ
به تنها یکی گور بریان کنی
هوا را به شمشیر گریان کنی
چو گرز گران  ،اندر آری به چنگ
بد ّرد دل ِ شیر و چر ِم پلنگ
برهنه چو تی ِغ تو بیند عقاب
نیارد به نخجیر کردن شتاب
نشان کمن ِد تو دارد هژبر
ِ

داستان دوازده رخ را از روایت حکیم توس خواندی و
دانستی که پهلوانان توران زمین یکی پس از دیگری
به خاک و خون غلتیدند .حتی سپهساالر پیران که
روزگاری کیخسرو و مادر فرنگیس (دختر افراسیاب)
دست سپهساالر ایران و
را از مرگ نجات داده بود ،به ِ
فرمان کیخسرو،کشته شد .دوازدهمین رخ افراسیاب
به
ِ
دست فرزن ِد سیاوش (داماد افراسیاب) گرفتار
بود که به ِ
آمد و به تی ِغ دژخیم ،دو نیم شد:.
ز یزدان ،چو شاه آرزوها بیافت
خان آذر شتافت
ز دریا ِ
سوی ِ
ببودند یک روز و یک شب به پای
پیش جهان داو ِر رهنمای
به ِ
کیخسرو ،پادشا ِه پیرو ِز ایران ،از کنا ِر همان دریا که
افراسیاب را به دو نیم کرد ،به سوی پرستشگاه رفت.
یک شبانه روز به پرستش و نیایش ایستاد و در پایان،
خادمان پرستشگا ِه
گنج خود را فرا خواند و به
ِ
خزانهدا ِر ِ
«آذر ُگشَ سپ» گنج و هدیههای فراوان داد .سپس به
سوی پایتخت بازگشت و در هر شهری که بر س ِر
ِ
راهش بود توقف کرد و به مرد ِم فقیر سیم و زر داد
و به بزرگان هدیههای دیگر بخشید:
به شهر اندرون هر که درویش بود
کوشش خویش بود
و گر خوردش از
ِ
بر آن نیز گنجی پراکنده کرد
جهانی به داد و دهش بنده کرد
چهل شبانه روز جشن و شادی بر پا بود.
زن و کودک ،بزرگ و کوچک ،پهلوان و
سپاهی ،کشاورز و صنعتگر ،همه در مجلس جشن
رنگین پیروزی بهره
شرکت داشتند و همه از سفرة
ِ
بردند.
کاووس که این همه شادی و شادمانی مردم را دید،
خون فرزندش (سیاوش) یزدان را
شاد شد ،و از انتقا ِم ِ
سپاس گفت:
چو با ایمنی گشت کاووس جفت
پیش یزدان بگفت
همه را ِز دل ِ
چنین گفت کهای برتر از روزگار
تو باشی ،به هر نیکی آموزگار
ز تو خواستم تا یکی کینه ور
کین سیاوش ببندد کمر
به ِ
«از تو شکوه و ثروت و تاج و تخت یافتم ،و از تایید
و پشتیبانی تو بود که نا ِم بلند پیدا کردم ،درحالی که
لیاقت این همه را نداشتم .و بعد از تو خواستم که کسی
خون سیاوش را بگیرد.
پیدا شود تا انتقا ِم ِ
این همه آرزو برآورده شد.
اکنون سالم از صد و پنجاه گذشت (سه پنجاه بر
سر گذشت) و موی سیاهم مانند کافور سپید گشت ،و
قامت چون سر ِو من ،همچون کمان خمیده شد .پس
اگر روزگارم به سر آید «رخت از این جهان ببندم ،برای
من و برای دیگران ،کاری گران نخواهد بود».
کاووس هچنان به راز و نیاز پرداخت و از گذشته با
ایز ِد رهنما سخن مگفت:
بسی بر نیامد بر این روزگار
کز او ماند ،نام از جهان یادگار
جهاندار کیخسرو آمد به گاه
نشست از ب ِر زیر گه با سپاه
زمانی از نیایش و ستایش کاووس نگذشته بود ،که
جان به جان آفرین داد و از این جهان رفت .کیخسرو
از تخت پایین آمد و همراه سپاهیان و درباریان به
عزاداری پرداخت .فرمان داد برای او آرامگاهی بلند (به
اندازة ده کمند) بسازند .با عود و عنبر آنجا را خوشبو
تن کاووس را در
کنندِ ،
تخت عاج در آن قرار دهند و ِ
ُمشک و کافور خشک کنند:
بر او تافته عود و کافور و ُمشک
تنش را بدو در بکردند خشک
تخت عاج
نهادند زیر اندرش ِ
به سر بر ز کافور ،و از ُمشک تاج
کیخسرو چهل شبانه روز ،بر تخت ننشست ،و لب بر
نوشیدنی نگشود .نه شادی کرد ،نه با کس گفتوگو ،نه
دانا ،نه جنگآور و پهلوان.
پس از آن بر تخت نشست و بزرگان و درباریان و
پهلوانان و سپاه را به حضور پذیرفت و با آنان به گفتگو
پرداخت.
رای سِ َپنج
چنین است َرسم َس ِ
نمانی در او جاودانهَ ،م َرنج
چنان دان که گیتی تو را دشمن است
زمین بَستر و گور پیراهن است
تدوین :عباس عسلی
منبع :اینترنت

زمان دراز ،عالوه بر ايران و توران« ،هند»
کرد .در اين ِ
و «چين» و بسياري سرزمينهاي ديگر را زير فرمان
گرفت .چون آنچه را که ميخواست به دست آورد ،و
روي زمين برابري قرار داد ،آرزوي سفر از اين جهان
در دلش قوت گرفت.
دربان کاخ گفت« :در را ببند و هيچ کس را به
به
ِ
داخل راه مده ».بعد لباس پادشاهي از تن بيرون کرد.
آب چشمه َسر و تن را شست ،لباس سپيد به تن کرد
در ِ
ستايش ايزد پرداخت:
و به نيايش و
ِ
جان پاک
همي گفت کاي برتر از ِ
برآرندة آتش از تير ِه خاک
مرا بين و چندي خ َِرد ده مرا
هم انديشة نيک و بد ده مرا...
يک هفته به نيايش پرداخت و رو ِز هشتم ،بر تخت
نشست و فرمود تا درها را بگشايند و ميهمانان وارد
شوند .پهلوانان و سپاهيان و درباريان ،از اين کا ِر شاه
رنجيده شدند و به نکوهش او پرداختند:
ندانيم کانديشة شهريار
چرا تيره شد اندر اين روزگار
کيخسرو آنان را به خوبي پذيرايي کرد و گفت« :کين
پدرم(سياوش) را گرفتهام ،و آنان را که بايد کشته
ميشدند ،کشتهايم ،خاک کشورها را هم به دست
آوردهايم و در جهان هم دشمن نداريم .پس چه نيکو
که شما هم تي ِغ خود را در نيام غالف بگذاريد و مانند
من يک هفته به نيايش و ستايش يزدان بپردازيد که
به ما اين همه نيکويي داده است .و اگر هم ميخواهيد
يک هفته به جشن و سرور مشغول باشيد ».اما پهلوانان
از اين رفتار غمگين شدند:
نزديک شاه
همه پهلوانان ز
ِ
برون آمدند از غمان ،جان تَباه
***
کیخسرو بار دیگر دستور داد تا درها را ببندند و کس را
به داخل راه ندهند .و بعد سر و تن را در چشمه شست،
لباس سپید پوشید و به نیایش پرداخت .پهلوانان و
ِ
بزرگان که نمیدانستند کیخسرو به نیایش مشغول
است ،گِرد هم جمع شده و به دنبال ِ راه چاره بودند.
گودرز به گیو گفت« :اکنون باید نزد رستم و زال ب َِروی
و آنان را به این جا آوری .به آن ها بگویی که شاه در
به روی همه بسته و با ابلیس همنشین شده است»:
شما پهلوانید و داناترید
به هر بودنی بَر تواناترید
شد این پادشاهی پر از گفتوگوی
رآی و روی
چو پوشید خسرو ز ما ُ
اما کیخسرو پادشاه که یک هفته به نیایش ایستاده
بود ،از پای افتاد و به خواب رفت .در همان حال خواب
دید:
چنان دید در خواب کو را به گوش
نهفته بگفتی خجسته سروش
به همسایگی داور پاک جای
بیایی ،به این تیرگی در مپای
چو بخشی ،به ارزانیان بخش گنج
کسی را سپار این سرای سپنج
زال و رستم که از راه رسیدند ،همه مردمان پیش
آنان درد دل گفتند و پهلوانان ،در خلوت گالیهها آغاز
کردند .در همین زمان کیخسرو با لباس سپید بر تخت
زال زر که به
نشست و فرمان داد تا درها را بگشایندِ .
نزد شاه رسید زبان به شکایت گشود و پهلوانان سخن
او را تایید کردند .اما شاه فرمان داد تا تخت را به دشت
ببرند و در آن جا زال و رستم را کنار خود نشاند .و را ِز
نهفته را آشکار کرد:
شدم سیر زین لشکر و تاج و تخت
گشتیم ،بستیم َرخت
سبک بار
ُ
پس از این راز گشایی ،نویسنده را خواند و َس َن ِد هر
گوشه از کشور را به کسی بخشید و بر آن ُمهر زد.
سپس دستور داد تا درهای گنج را بگشایند ،گودرز را
وکیل خود کرد تا آن گنج را نخست خرج آبادانی ملک
ِ
ایران کند و باقی را به مردم فقیر ،کودکان یتیم ،و زنان
بیشوهر دهد .و آخر تاج و تخت خود را به شاهزاده ی
گمنام «لهراسپ» بخشید:
تخت عاج
فرود آمد از آن نام َور ِ
ِز َسر بر گرفت آن دل افروز تاج
رگ کاووس شاه
چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت
س ِر موی مشکین چو کافور گشت
همان سر ِو یا زنده شد چون کمان
ندارم گران ،گر سر آید زمان
2

نان تو ،خون بارد ابر
ز بیم سِ ِ
چنین داستان ها شنیدم ز تو
بسی لب به دندان گزیدم ز تو
به ُجستم همی کتف و یال و بَرت
بدین شهر ،کرد ایزد ،آبشخورت
ترایم کنون گر بخواهی مرا
نبیند همی مرغ و ماهی مرا
یکی آنکه بر تو چنین گشته ام
خرد را ز بهر هوا کشته ام
اُ دیگر که از تو مگر کردگار
نشاند یکی پورم اندر کنار
مگر چون تو باشد به مردی و زور
سپهرش دهد بهر ،کیوان و هور
سه دیگر که اسپت به جای آورم
سمنگان همه زیر پای آورم
چو رستم بر آن سان پری چهره دید
ز هر دانشی نزد او بهره دید
اُ دیگر که از رخش داد آگهی
ندید ایچ فرجام جز فرهی
بفرمود  ،تا موبدی پر هنر
بیاید ،بخواهد َورا ،از پدر
خبر چون به شاه سمنگان رسید
از آن شادمانی دلش بر تپید
فرمان اوی
به خشنودی و رای و
ِ
پیمان اوی
یه خوبی بیاراست
ِ
چو انبا ِز او گشت ،با او به راز
ببود آن شب تیره  ،تا دیر باز
ز شبنم شد آن غنچه تازه ُپر
اُیاُ ،هق ِه لعل شد پر ز ُد ّر
به کا ِم صدف قطره اندر چکید
میانش یکی گوهر آمد پدید
چرخ بلند
چو خورشید تابان ز ِ
همی خواست افکند رخشان کمند
به بازوی رستم یکی مهره بود
که آن مهره اندر جهان شهره بود
بدو داد و گفتش که :این را بدار
اگر دختر آرد تو را ،روزگار
بگیر و به گیسوی او بر  ،بدوز
فال گیتی فروز
به نیک اختر و ِ
ور ایدون که آید ز اختر پسر
نشان پدر
ببندش به بازوِ ،
یکی از ستارگان آسمان شباهنگ نامیده می شود و
چرخ َگردان (از فراز آسمان)
پس از نیمه شب از ِ
خم ِ
میگذرد و روی به خوروران مینهد
به ساالر ِ نوبت ،بفرمود شاه
که هرکس که آيد به اين بارگاه
َو را بازگردان به نيکو ُسخُ ن
جوي و تندي ُ
مکن
همه مردمي ُ
بخشش تاج و گنج بوسیلهٔ کیخسرو
کيخسرو ،پس از مرگ کاووس ،شصت سال پادشاهي

طرح :عصرمردم
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