از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﮐﻮرش ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ در ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺳﻴﺪﻧﯽ )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ(

ب – زن در وزﻳﺮﯼ
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ دو ﺗﺎزش ﺑﺰرگ و ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪﻩ :ﻧﺨﺴﺖ اﺳﮑﻨﺪر و ﺳﭙﺲ ﺗﺎزﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ،هﻤﻪ دﺳﺘﻤﺎﻳﻪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ و
ﻣﺎﻧﺪﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺁﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁب دادﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎدﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از زﻣﺎن ﻣﺎد و اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ از ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﻪ
و ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ زن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ واﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺳﺘﻮدﻧﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
» ﺁرﺗﺎدﺧﺖ« از زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﻳﺮ داراﻳﯽ » اردوان ﭼﻬﺎرم اﺷﮑﺎﻧﯽ« ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺸﺎرﯼ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎورد
و ﺑﺎج و ﺧﺮاج را اﻓﺰون ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮﯼ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،از ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺰرگ او در
ﮔﺮدﺁورﯼ داراﻳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻳﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درﺑﺎرﻳﺎن و دﻳﮕﺮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎج و ﺧﺮاج از
درﺁﻣﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
پ – زن در ﺳﺮدارﯼ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
زﻧﺎن در هﻨﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ،اﺳﺐ ﺳﻮراﯼ ،ﺟﻨﮕﺎورﯼ ،ﻧﺒﺮد  ....ﻓﺮاوان ﺁﻣﻮزش ﻣﻴﺪﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ
ﮐﺎرﮐﺸﺘﮕﯽ و ﺑﻴﺒﺎﮐﻴﺸﺎن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ و ﺳﺮدارﯼ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻرﯼ و
رهﺒﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ راﻩ ﺑﺴﻴﺎر درﺧﺸﻴﺪﻩ و ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻧﻬﺎدﻩ اﻧﺪ ،ﮐﻢ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻮﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻮدن را از ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺮدان ﻣﯽ رﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
هﻤﺮاﻩ ﻣﺮدان در ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎﯼ ﺟﻨﮓ ،ﺷﺎهﮑﺎرهﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدان
ﻣﻴﺸﺪ .از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادن ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و هﻤﭽﻮن ﺳﺮداران ﺑﯽ ﭘﺮوا ،در ردﻩ
ﺟﻠﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ،ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮕﻬﺎ را رهﺒﺮﯼ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ.
» ﺁرﺗﻤﻴﺲ« ﻳﺎ ﺁرﺗﻤﻴﺰ در ﭼﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺰرگ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺮوﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎ در ﺟﻨﮓ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪﯼ و ﮐﺎرﺁﻣﺪﯼ ﺑﯽ هﻤﺘﺎﻳﯽ ،ﮐﺸﺘﻴﻬﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ دﻳﻮ ﭘﻴﮑﺮ را رهﺒﺮﯼ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺧﻮﻳﺶ ،ﺳﭙﺎﻩ ﻳﻮﻧﺎن را در هﻢ ﺷﮑﺴﺖ .اﻳﻦ زن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ از راﻳﺰﻧﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد.
از ﺳﺮداران ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺑﯽ ﭘﺮوا و ﮐﺎرﺁﻣﺪ و ﺑﺮازﻧﺪﻩ دﻳﮕﺮ » ،ﮔﺮدﻳﻪ« ﺧﻮاهﺮ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻻورﯼ و
ﺟﻨﮕﺎورﯼ ﺑﻠﻨﺪﺁوازﻩ ﻣﺒﻴﺎﺷﺪ .او ﭘﺲ از ﺑﺮادرش ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﮕﻴﺮد و در ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎﯼ ﻧﺒﺮد ،ﺁﻧﭽﻨﺎن
ﺑﻴﺒﺎﮐﯽ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ هﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ واﻣﻴﺪارد .او در ردﻩ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻرﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺮادر در
ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺎ » ﺗﻮر« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﺎﻏﺎن ﭼﻴﻦ ،او را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻴﺪهﺪ و ﺳﭙﺎهﺶ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻣﻴﮑﻨﺪ.
ﻓﺮدوﺳﯽ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮاﻳﺪ:
هﻤـﻪ ﻟﺸـــﮕﺮ ﭼﻴـﻦ ﺑـﺮ هـﻢ ﺷــﮑﺴـﺖ
ﺳــﺮاﺳــﺮ هﻤـﻪ دﺷـﺖ ﺷـﺪ رود ﺧـﻮن
ﭼــﻮ ﭘـﻴـﺮوز ﺷـﺪ ﺳـﻮﯼ اﻳـﺮان ﮐﺸــﻴﺪ
ﺑــﻪ روز ﭼـﻬـــﺎرم ﺑــﻪ ﺁﻣــــﻮﯼ ﺷــــﺪ

ﺑﺴﯽ ﮐﺸﺖ و اﻓﮑﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﺴﺖ
ﻳﮑــﯽ ﺑـﯽ ﺳـﺮ و دﻳـﮕﺮﯼ ﺳـﺮﻧـﮕـﻮن
ﺑـﺮ ﺷــــــﻬﺮﻳـــﺎر دﻟـــﻴــــﺮان ﮐﺸــــﻴﺪ
ﻧــﺪﻳــﺪﯼ زﻧـﯽ ﮐـــﻮ ﺟـﻬـﺎﻧـﺠـﻮﯼ ﺷــﺪ

اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦ از زﺑﺎن ﺳﺮﺑﺎزان »ﮔﺮدﻳﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ از دﻻورﻳﻬﺎﻳﺶ ،او را ﺳﺘﻮدﻧﺪ ،ﻣﻴﺴﺮاﻳﺪ:
ﻧـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺎﻧـﺪت ﮐـﻮﻩ ﺁهـﻦ ز ﺟـﺎﯼ
ز ﻣـﺮد ﺧـﺮدﻣـﻨـــــﺪ ﺑـﻴـــــــﺪارﺗـﺮ
هـﻤﻪ ﮐﻬﺘـﺮاﻧـﻴـﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮاﺳﺖ

ﻳﻼن را ﺑﻪ ﻣﺮدﯼ ﺗﻮﻳﯽ رهﻤﻨـﺎﯼ
ز دﺳــﺘــــﻮر داﻧـﻨـﺪﻩ هـﺸـﻴـﺎرﺗـﺮ
ﺑـﺪﻳﻦ ﺁرزو راﯼ و ﭘﻴﻤـﺎن ﺗﺮاﺳﺖ

» ﮔﺮدﺁﻓﺮﻳﺪ « زن ﺟﻨﮕﺎور ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب ﭘﺴﺮ رﺳﺘﻢ ،دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺎهﻴﺎن را
ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واﻣﻴﺪارد .ﻓﺮدوﺳﯽ از زﺑﺎن ﺳﻬﺮاب هﻢ ﺁورد » ﮔﺮدﻳﻪ « ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮاﻳﺪ:
ﺑـﺪاﻧﺴـﺖ ﺳـﻬﺮاب ﮐـﻪ دﺧﺘـﺮ اﺳﺖ
ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻣﺪش ﮔﻔﺖ از اﻳﺮان ﺳﭙـﺎﻩ
ﺳــــﻮاران ﺟـﻨــﮕﯽ ﺑـﻪ روز ﻧـﺒـﺮد
زﻧـﺎﻧـﺸـﺎن ﭼـﻨـﻴـﻨـﻨـﺪ ز اﻳـﺮاﻧﻴــــﺎن

ﺳــﺮ ﻣـﻮﯼ او ار در اﻓﺴــﺮ اﺳــﺖ
ﭼـﻨـﻴـﻦ دﺧـﺘـــﺮ ﺁﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺁوردﮔــﺎﻩ
هـﻤـﺎﻧـﺎ ﺑـﻪ اﻳـــــــﺮان درﺁرﻧـﺪ ﮔـﺮد
ﭼﮕـﻮﻧﻪ اﻧـﺪ ﮔـﺮدان و ﺟﻨﮓ ﺁوران

» ﺑﺎﻧﻮ ﮔﺸﻨﺴﺐ« دﺧﺘﺮ رﺳﺘﻢ و هﻤﺴﺮ » ﮔﻴﻮ« ﻧﻴﺰ از زﻧﺎن ﺑﻴﺒﺎﮎ و رزﻣﺠﻮﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﺮاوان
از او ﻳﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ اﯼ زورﻣﻨﺪ و دﻟﻴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮدﯼ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ
او را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
» زرﺑﺎﻧﻮ« دﺧﺘﺮ دﻳﮕﺮ رﺳﺘﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮاران ﺗﻴﺮاﻧﺪاز و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺎ رزم دﻻوراﻧﻪ ﺧﻮد
زال ،ﺁذرﺑﺮزﻳﻦ و ﺗﺨﻮارﻩ را از زﻧﺪان ﺁزاد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﺳﺮداران و ﺟﻨﮕﺎوران زﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺎدهﺎ ،هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ،اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ از ﮐﺎرهﺎﻳﺸﺎن هﻨﻮز ﺁﮔﺎهﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻨﻴﻨﻨﺪ ) اﻣﻴﺪ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻴﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ(:
-

» ﺁﭘﺎﻣﺎ « دﺧﺘﺮ » ﺳﭙﻴﺘﻤﻦ « ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺳﺮداران زﻣﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻮد .ﭼﻢ اﻳﻦ واژﻩ ﮔﻴﺮا ،ﺧﻮش ﺁب و
رﻧﮓ و زﻳﺒﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
» ﺁذرﻧﻮش« در ﭼﻢ ﭘﺮﻓﺮوغ ﺁﺗﺸﻴﻦ هﻢ از ﺷﺎهﺪﺧﺘﻬﺎﯼ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و هﻢ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎﻩ.
» ﺁرﺗﻮﻧﻴﺲ« در ﭼﻢ راﺳﺖ و درﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ »ارﺗﻪ ﺑﺎز« ﮐﻪ او ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺳﺮدار ﺑﺰرگ دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ﺑﻮد.
» ﺁرﻳﺎﺗﺲ« در ﭼﻢ ﺁرﻳﺎﻳﯽ ﭘﺎﮎ و درﺳﺖ از ﺳﺮداران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.
» ﺁﺳﭙﺎﺳﻴﺎ« در ﭼﻢ ﮔﺮد ،ﻳﻞ ،دﻟﻴﺮ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ،هﻤﺴﺮ ﮐﻮرش دوم ﮐﻪ از ﺳﺮداران او ﻧﻴﺰ ﺑﻮد.
» ﺁﻣﺴﺘﺮس « در ﭼﻢ هﻢ اﻧﺪﻳﺶ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﻳﺎر ،دﺧﺘﺮ دارﻳﻮش دوم ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﭘﺪر در ﻧﺒﺮدهﺎ ﻣﻴﺠﻨﮕﻴﺪ.
» اﺑﺮدﺧﺖ« در ﭼﻢ دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺮﺗﺮ ،از ﺳﺮداران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ.
» اﺳﺘﺎﺗﻴﺮا« در ﭼﻢ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ اﻳﺰد ﺗﻴﺮ و اﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮ دارﻳﻮش ﺳﻮم هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.
» ُﺑﺮزﺁﻓﺮﻳﺪ« در ﭼﻢ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﮑﻮﻩ و واﻻﻳﯽ ،از ﺳﺮداران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ.
» ﺑﺮزﻳﻦ دﺧﺖ« در ﭼﻢ دﺧﺘﺮ ﺁﺗﺸﻴﻦ و ﭘﺮﻓﺮوغ ،از ﺳﺮداران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ.
» ﭘﺮﻳﺴﺎﺗﻴﺲ« در ﭼﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ و زﻳﺒﺎ ،هﻤﺴﺮ دارﻳﻮش دوم ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ هﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻣﻴﺮﻓﺖ و
ﭘﻴﮑﺎر ﻣﻴﮑﺮد.
» داﻧﺎﮎ « در ﭼﻢ ﺑﺎهﻮش و ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﻪ ،از ﺳﺮداران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.
» ﺳﯽ ﺳﯽ ﮐﺎم« در ﭼﻢ ﮐﺎﻣﺮوا و ﭘﻴﺮوز ،ﻣﺎدر دارﻳﻮش ﺳﻮم ﮐﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ زاﻧﻮ درﻧﻴﺎﻣﺪ
و هﻤﭽﻨﺎن ﺟﻨﮓ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد.
» ﺳﻮرا« در ﭼﻢ ﮔﻠﮕﻮن رخ ،دﺧﺘﺮ اردوان ﭘﻨﺠﻢ اﺷﮑﺎﻧﯽ.
» ﮔﻠﺒﻮﻳﻪ « از ﺳﺮداران و ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ.
» ﻣﺎﻩ ﺁذر« از ﺳﺮداران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ.
» ﻣﻬﺮ ﻣﺲ« در ﭼﻢ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ درﺧﺸﺎن ،از ﺳﺮداران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.
» ﻣﻬﺮ ﻳﺎر« از ﺳﺮداران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ.
» ﻣﻴﺘﺮادﺧﺖ« در ﭼﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﻬﺮ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،از ﺳﺮداران اﺷﮑﺎﻧﯽ.
» ﻧﮕﺎن« در ﭼﻢ ﮐﺎﻣﺮوا و ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ،از ﺳﺮداران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎزﻳﺎن دﻻوراﻧﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪ و دﻟﻴﺮﻳﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
» ِورزا« در ﭼﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ،ﺳﺮدارﯼ از هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن.
» وهﻮﻣﺴﻪ « در ﭼﻢ واﻻﺗﺒﺎر و ﻧﻴﮑﺰادﻩ ﺑﺰرگ ،از ﺳﺮداران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.
» هﻮﻣﯽ ﻳﺎﺳﺘِﺮ« در ﭼﻢ دوﺳﺖ و هﻢ ﭘﻴﻤﺎن و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ،از ﺳﺮداران هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ.

-

» ﻳﻮﺗﺎب« در ﭼﻢ درﺧﺸﻨﺪﻩ و ﺑﻴﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺮﻓﺮوغ ،ﺧﻮاهﺮ » ﺁرﻳﻮﺑﺮزن« ﺳﺮدار ﺑﻴﺒﺎﮎ و دﻟﻴﺮ
دارﻳﻮش ﺳﻮم در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر .ﻳﻮﺗﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺑﺨﺸﯽ ار ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺑﺮادر را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮهﻬﺎﯼ
ﺑﺨﺘﻴﺎرﯼ راﻩ را ﺑﺮ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺴﺖ و اﮔﺮ ﻳﮏ روﺳﺘﺎﻳﯽ ،راهﯽ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪاد ﺗﺎ از ﺁن ﺟﺎ
ﺷﺒﻴﺨﻮن ﺑﺰﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ و ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﺶ ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﻮﺗﺎب هﻤﺮاﻩ ﺑﺮادر ﺁن اﻧﺪازﻩ ﺟﻨﮕﻴﺪ ﺗﺎ
هﺮ دو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺎوﻳﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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