
 داستان سیاوش، فرنگیس و جریره_ داستانی از شاهنامه

هستی و هنرهای بسیار داری  شاهان و پیران کنار هم نشسته بودند از همه چیز سخن گفتند تو از نژاد سیاوش روزی

جایگاه داری اما از تو نشنیده ام که به کسی دل داده  تورانیان زیبارو هستی و دلی برنا داری. در میان ایرانیان و جوانی

 .باشی، زنی ایرانی اختیار کن که سزاوار تو باشد

 

 کند. یم شنهادیپ اوشیدختر بزرگتر خود را به س یدانا با خوش زبان ریرسد. پ یبه تو م رانیپس از کاوس، تاج و تخت ا

 که از خوبرویان ندارد همال از ایشان جریره است مهتر بسال

 به پیش تو اندر پرستنده ایست اگر رای باشد ترا بنده ایست

پاسخ  وندیپ نیبه ا ییبایه زسخنان ب نیکند و با ا یم یشود و از او سپاسگزار یشاد م رانیهم از سخنان پ اوشیس

 دهد. یم

 نخواهم جز او کس ازین انجمن مرا او بود نازش جان و تن

 که تا زنده ام حق آن نسپرم سپاسی نهادی ازین بر سرم

پاسخ داد چرا شاد  رانیو پ دیآنرا پرس لیدل دید ینزد همسر خود گلشهر رفت. گلشهر که او را خوشحال و شاد م رانیپ

 آراسته کن. اوشیرا آماده کن او را در خور س رهیقباد، داماد ما شده است برو و جر رهینب کهینباشم در حال
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برد و همان شب دست او را در  دستان  اوشینزد س شماریب یخود را همراه جواهرات و گوهرها یبایدختر ز رانیپ

 رهیو جر اوشیاو در شگفت شد و به او خوش آمد گفت. س ییبایاز ز رهیجر یرو دنیبا د اوشیگذاشت. س اوشیس

گذشت نزد  یشد و هر چه م یگونه سپر نیدب یشاد و خوشبخت بودند و چرخ روزگار چند وقت گریکدیشب و روز با 

 .شد یم زتریعز ابیافراس

 سخن گفتن پیران با سیاوش از فرنگیس

گفت می دانی که افراسیاب تو را بسیار دوست دارد هرچند دختر من همسر  یک روز پیران پرهیزکار به سیاوش

پیوند خونی داشته باشی او دختری دارد به نام فرنگیس که  توست اما من نگران شما هستم بهتر است با افراسیاب

 .زیبایی او را چون ماه می دانند و در جهان چنین دختری نخواهی یافت

 ز مشک سیه بر سرش افسرست بباال ز سرو سهی بر ترست

 اگر ماه دارد دو زلف سیاه رخش را توان کرد نسبت بماه

 خرد را پرستار دارد به پیش هنر ها و دانش ز دیدار بیش

 نباشد کسی نیز دمساز تو  ز توران جز او نیست انباز تو

کرد و گفت اگر  رانیرو به پ اوشیکنم. س یروم تا او را خواستگار یم ابینزد افراس یادامه داد اگر فرمان ده رانیپ

 رانیتوانم او را برنجانم. پ یخوشبختم و نم رهیمن با جر یگرفت ول دهیتوان آن را ناد یباشد نم نیفرمان پرودگار ا

 .ستیاو ن انیکه به سود تو باشد به ز یگفت. کار واهمنباش من با او سخن خ رهیهم پاسخ داد نگران جر

 بفرمان او رخ بدینسو کنم من او را بدین کار خستو کنم

 ابیبا افراس رانیسخن گفتن پ

 یزیچه شده است چ دیاز او پرس دیآ یاو نم شیپ لیدل یخردمند ب رانیدانست پ یکه م ابیرفت، افراس ابیرا بگفت و نزد افراس نیا رانیپ

 .کنم یبگو تا به تو ارزان یخواه یم نیهر چه از توران زم یخواه یم

آورده ام  تیبرا اوشیاز س یامیهستند. پ ازین یهمه ب نیخواهم، به کرم تو بزرگان توران زم ینم یزیخودم چ یادر پاسخ گفت من بر رانیپ

خود  یکن و مرا به بندگ یدارم اکنون هم بزرگ یشاد و خرم یو در کنار تو زندگ یبوده ا یچون پدر مینامدار گفته است که تو برا اوشیس

 .یکرده ا یبنده نواز یاست اگر مرا درخور او بدان دهینام سیکه مادرش او را فرنگ کوستین یپرده تو دختر پسبنواز که 

آنها فکر کرده بودم و با خردمندان هم درباره آن سخن گفته  وندیبه پ نیاز ا شیگشت من پ شهیسخنان پر اند نیا دنیبا شن ابیافراس

 انیگو شیستاره شناسان و پ گرید یخواهد شد و به جنگ تو خواهد آمد. از سوبزرگ  یروز ریکار باز داشتند که بچه ش نیبودم و آنها مرا از ا
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سخنان  یگفت وندیپ نیدادگر خواهد آمد که کشور و گنج و سپاه مرا خواهد گرفت. حال که تو از ا یپادشاه قبادیکه از نژاد تور و ک ندگفته بود

کنم و اگر خواست به  یخواهم از او مانند برادرم نگهدار یمن م م؟یبکار یتخم نیبا دست خودمان چن دیرا باور کردم چرا با انیگو شیپ

 .او را نزد کاوس خواهم فرستاد رود،ب نیزم رانیا

 اوشیکه از نژاد س یکس م؟یکند چرا به سخنان ستاره شناسان گوش فرا ده یکرد و گفت: سرور من آنجا که خرد کار م ابیرو به افراس رانیپ

 یجنگ گریکند د ییبر هر دو کشور فرمانروا رانیکه از نژاد توران و ا یدل خواهد بود و بدنبال جنگ نخواهد بود. اگر پادشاه داریباشد خردمند و ب

 .میستیخواهد ما چرا در برابر آن با یگونه م نیدر کار نخواهد بود اگر روزگار ا

فرخنده را  وندیپ نیا بیو خودت ترت میهمان کن ییت هر چه گوخوشش آمده بود و مهر او را در دل داشت گف رانیکه از سخنان پ ابیافراس

 عروسی فرنگیس با سیاوشخبر را به او داد. نیرفت و ا اوشیشادمان نزد س رانیبده، پ

که داماد او بود با شرم و در  اوشیرا آماده کنند و س سیاز فرنگ یاجازه خواست تا بساط خواستگار اوشیاز س رانیپ

روشن روان بود  ییکه بانو رانیبرم. گلشهر همسر پ یمن فرمان م یسرخ گشته بود گفت هرچه کن شیرو کهیحال

به  شانیرا در آن گذاشته بودند همراه خو ایکه هدا نیزرجام  ستیآماده کرد و با دو اریفراوان و جواهرات بس یایهدا

فرستادند از آن  اوشیرا نزد س سیبه رسم زمان خود، فرنگ رانیو پ ابیاز آن سو افراس رفتند و سیفرنگ یخواستگار

 ههم در همان نگا سیاو در شگفت ماند. فرنگ ییبایروبرو شد و از ز سیبا فرنگ اوشیسو گلشهر داماد را آراست و س

 گفتند به او دل بست. یاز او سخن م نیکه همه توران زم ییجوان رعنا نیچن دنیاول با د

 سراپای آن ماه چون بنگرید سیاوش چو روی فرنگیس دید

ماه دید رخی و سرو دید  قدی دو زلف سیاه فرو هشته در بر   

 تو گفتی ورا زهره آمد رفیق دهانی پر از دُر لبی چون عقیق

 سخن گفتنش بود گوهر نشان دهان و لبش بود گوهر فشان

 بدل مهربان و بجان مهر جوی فرشته بخوی و چو عنبر ببوی

 

شده بودند که هر  گریکدیجفت شده بودند. آن دو چنان عاشق  گریکدیبودند که با  دیآن دو مانند ماه و خورش ییگو

 یبرا ابیهفته افراس کیجدا نشدند بعد از آن  گریکدیهفته آن دو از  کیبستند.  یدل م گریکدیبه  روزیاز د شیروز ب

 یو زر و گوهرها ناریگرفته تا لباس رزم و گرز و کمند تا د سفندانو گو یفرستاد از اسبان تاز یشاهانه ا یایآنها هدا

به پا کرد که چشمان  یزبانزد مردم شده بود و جشن و سرور نیکه در تمام توران زم اریبس یو جامه ها متیگرانق

مانده بود همه در شکوه و جالل آن باز . 



همه بخشش و  نیرا ستودند و از ا ابیرفتند افراس ابینزد افراس یسپاسگزار یبرا رانیبه همراه پ اوشیبعد س روز

بازگشتند یکردند و به شاد یاو را سپاسگزار یمهربان . 
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