
 

  تن ی سيمين بيژن گرازاوژن در چاه افسون منيژه

  

   صحنه٩ای در  پرده ی تک نامهنمايش

  

  
  

 مهدی عاطف  راد

  

  ٨٣بهمن 

  

  



  

  

  ی اول صحنه

  

ارونه آويخته شده در بر روی پرده تصويری از بيژن و.  در برابر ديدگان تماشاگران گسترده استپرده[

روی آشفته  به خاک افتاده و با سر و ،ا سنگی گران بسته شده چاه که بی منيژه بر دهانه. شود چاه ديده می

خصوص نقاالن در کنار پرده ايستاده نقالی با لباس م. کند د و گريه و زاری میريز  میدارد خاک بر سرش

  .]کند داستان بيژن و منيژه را نقالی میو دارد 

  

  

  

  :نقال

  

  گه بفرمود شاه به گرسيوز آن

  چاهکه بند گران ساز و تاريک 

  

  کش به غلدو دستش به زنجير بر

  يکی بند رومی به کردار پل

  

  بپيوند مسمارهای گران

  ز سر تا به پايش ببند اندر آن

  

  گه نگونش درافگن به چاه پس آن

  بهره گردد ز خورشيد و ماه که بی

  

  ببر پيل و آن سنگ اکوان ديو

  که از ژرف دريای گيهان خديو

  



  ستان  چينی هفگندست بر بيش

  ر ز بيژن بر آن کين ستانبياو

  

  کش آن سنگ را به پيالن گردن

  که پوشد سر چاه ارژنگ را

  

  بياور سر چاه و او را بپوش

  آيدش هوشبمان تا به زاری بر

  

  نجا به ايوان آن بدهنروز آ

  منيژه کزو ننگ بيند گهر

  

  برو با سواران و تاراج کن

  بخت را بی سر و تاج کن نگون

  

  بخت فرين شوريدهن بهبگو ای 

  که بر تو نزيبد همی تاج و تخت

  

  به ننگ از کيان پست کردی سرم

  به خاک اندر انداختی گوهرم

  

  ش ببر تا به چاهبرهنه کشاک

  که در چاه بين آن که ديدی پگاه

  

  ش تويی؛ غمگسارش تو باشبهار

  بدين تنگ زندان زوارش تو باش

  

  خراميد گرسيوز از پيش اوی

  بکردند کام بدانديش اوی



  

   بيژن گيو را زير دارکشان

  سار ببردند بسته بدان چاه

  

  ز سر تا به پايش به آهن ببست

  به رومی ميان و به زنجير دست

  

  به پوالد خايسک آهنگران

  فرو برده مسمارهای گران

  

  در انداختندننگونش به چاه ا

  .ساختندسر چاه را سنگ بر

  

  

  ی دوم صحنه

  

های قطور و  با ريسمانزنجير شده،ها و پاهای ن با دستژ بي اين چاهدر. ست تاريک و تنگ چاهیسياه [

ست که  ن شده و درست شبيه گوسفندیدار، آونگا بار و هم خنده ، به صورتی هم تأسف، بين زمين و هوابلند

  .] و شکوه و شکايتکنان در حال حديث نفس است وناله او آه.  يک بلندی آويزان شده استاز باالی
  

. اررخس گل  منيژجونی درازتراز گيسا، افراسياب پتياریتر از زندگسياه! نگ و تارآه از اين چاه ت: بيژن

استخونام ! آوخ آوخ . بينه ی چنون تاريك شده آه ايچ چش چشو نم،اند  آه درش هشتهیبا اين سنگ هزار من

 شورو تو اين آش! جون به دادم برس منيژی، باهاس بريزم تارآم؟ آهایحاال چه خاآ. خرد وخاآشير شدند

  .ی بيرونبياری جا  حاالم  خودت باهاس منو ازاين هول.رو منو انداخت تو اين چاه  مهر تو ماهی،واسم پخت

 اين اند تو ن آونگونم آردهوس  چهیبين یم! نهاد آهرمن یهازاد پلشت!  ورپريدهیسيرتند اين تورانياچه  ديو

 چنون سفت بستنش آه دارم  آهی با اين بند روم، زنجيربستهیپا؟ با اين دستا  واژونه و آله،انگيز چاه هول

ه نگونسارم  ايدون نامردون،با اين پوالد خايسك آهنگرون آه باهاش بدنمو آوفتند. زام ی م سه قلوشرزي

ند سر ا هام هشت يه سنگ گنده. گناه بسته گوسپندی بی بون، چون زبهره از فر مهروماه ی ب،آردند تو اين چاه



 نيست به داد من ی يك. شكستندو پشتمیها  مهرهتموم! واخ پهلوم! آخ آمرم.  بپوسمیيك تا ايدر تو تار،چاه

    چرا پيش من نيايی؟؟یآجاي! منيژجونی، برگشته برسه؟ آها بخت

  

  .)شود  میشبح منيژه در برابر بيژن نمايان(

  

 اين ننه من  چه مرگته؟ختی؟ راه اندايه ای شنگه  الم اين چه!اوا : ) بيژنی کفری و شاکی از آه و ناله (منيژه

  ؟ !خور گن خربزه  به توام می مرد ناحسابی؟يه  واسه چیاتهغريبم بازي

ال  اينه رسم روزگار؟ حا اينجا کجا؟؟تو کجا.  سالم به روی ماهت!رخسار منيژه خانوم گل...  ِا ِا ِا: بيژن

که من دو قورت و  به جای اينوقت   آوردن، اونفاميلت اين بال رو سرمو ديم؟ فکام بدهکار ش يه چيزی

  ؟يه قی باشه، تو سه قورت و نيمت باقینيمم با

شه عشقت دوغکی بود، دوغکی و  معلوم می. يه  بيشتر از سه قورت و نيمم باقی همخيلی. آره جونم: همنيژ

  .دروغکی

  به چه دليلی؟: بيژن

که نصف خربزه رو به  ه اين ن، پای لرزشم بشينهخور حسابی اونه که وقتی خربزه خورد خربزه :همنيژ

.) آورد ادای بيژن را درمی.(هوارش بره آسمون هفتم، گوش فلکو کر کنه دادو،نيش بکشه، بعد تا لرز کرد

 مرد و مردونه ،رو بريز دور اهغريبم بازي من اين ننه... "! واخ پهلوم!  آخ آمرم.آهای بياين به دادم برسين"

  .ای که خوردی وايسا پای لرز خربزه

عزيز دل . موداری دادن سرکار خان اومد، اينم دلپدرمون در. دست شما درد نکنه): یبا اوقات تلخ( ژنبي

شت ما  گذاکارت مگه اين عموی نابه. دهن سوختهست و   حکايت آش نخوردهه؟ کدوم لرز؟من، کدوم خربز

اب شد، ريد تو کشون سرمون خر ديو کور، هردودزنيم؟ هنوز خربزه را قاچ نکرده، مثلب به خربزه ب

دونم چه پدری  مگه دستم بهش نرسه وگرنه می. وطی نامرد نال عيشش،عيشمون، که هورمزد ريمن کنه تو

  .ازش بسوزونم

مرد بودی همون موقع . خواد پشت سر عموی من ليچار بگی و رجز بخونی  نمیخود خبه، خبه، بی: منيژه

  خونی؟ که اينجا نيست شير شدی، کرکری میاال  ح.کردی زبونی می بلبل دار، یکشيدت باال که داشت می

؟ ی پشتشم درمياعمو جونت منو به اين روز سياه نشونده، حاال! دست شما درد نکنه): دلخور و پکر(بيژن

  !دست مريزاد!  ايول، باباايول



تازه،  بياد؟ غريبه در؟پس چی جونم؟ چی خيال کردی؟ برادرزاده پشت عموش درنياد کی دربياد: منيژه

ته،  آش کشک خالهحاالم، . ن آشی بود که خودت واسه خودت پختی، گناهشو نندازن گردن اين و اوناي

  ! پاتهبخوری پاته نخوری

و  ر اين آش.ودب ن اين حال و روزمپز بودم که کی من اين آشو واسه خودم پختم؟ من اگه آش: نبيژ

  .د تو واسه من پختنآيين فاميل پلشت و فک

ه با  کمادونتزنم در   چنون با لگد می، بگیليچارفاميل من  و  دف ديگه پشت سر فکيه): تحکم با (منيژه

 لباسای شنگول و مستان پوشيده، طوق تازه، کی بود.  باشو داشته زدنتهوای زر... سر بری ته چاه ها

ت  به دست، قبای رومی به تن، اومده بود پش گوهرنگاری  تاج، پارهی هپر هما گوش کيخسروی به گردن،

زد؟ هان؟   میچوبپيکرمو  های مه  من و نديمه زاغ سياه کمين نشسته بود، داشت دزدکی،درخت سروبن

   بودين يا عمو جان بنده؟کی بود؟ سرکار

  ؟يه ت چیخب من بودم، منظور): زده حيرت(ژنبي

  يه؟ یزده خودت زورت چ خت فلک  بدبيه؟ یمن زورم چ: منيژه

  ؟يه مقصودت از اين حرفا چیم اينه که منظور): هاج و واج(بيژن

که لعنت بر خودت  خودت کردی .هاتو ننداز گردن اين و اون ختیبخودی گناه بد مقصودم اينه که بی: منيژه

حاالم من ديگه باهاس ! گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست:  چند سده ديگهسرای به قول سخن. باد

ی سرخاب سفيداب باهاس برم هفت قلم آرايش کنم، کل. ارموو د  رانده کيانی ترگل ورگلبرم با يه جوون

، بينی که کلی کار دارم پس می...  ببرمرمه و وسمه بکشم تا حسابی دل يارو روم، ساه گونه بمالم به گل

 خفقون بگير اينقدر زرزر نکن که پس خواهشن. ننه ن با تو يالغوز بچهکل کرد  ندارم واسه کلوقت چندونی

  شو ندارم حوصله

  .)شود شبح منيزه دور می(

  ری؟ داری می... ِا ِا ِا): خيلی ناراحت (بيژن

  .آره جونم: منيژه

  شه؟ س تکليف من چی میپ: بيژن

  .ن چاه بمون تا بپوسیقدر تو اي اون. تکليف تو روشنه:منيژه

  حاال با کی قرار داری؟: بيژن

  جونيت با رفيق جون: صدای منيژه از دور

  ؟!؟ کی!جونی من ونرفيق ج): جاخورده (بيژن

  .ميالد گرگين: )خندد قاه قاه می (منيژه



  .)رود ميالد وامی بيژن از شنيدن نام گرگين( 

 که کالغای کنم کاری می. مشون تو به عزات می هکار، وگرنه نن مگه دسم بهت نرسه گرگين نابه: بيژن

  .نمک تو همين چاه چالت می. ت می کنم قيمه قيمه. آسمون به حالت قار بزنند

  

  ی سوم صحنه

  

، در ميان وزنجير بر پای، افتاده در پای دار ای که بيژن را کتف بسته و غل  کنار پرده ايستادهنقال[

  ]. استدهد، در حال نقالی ان می در برابر گرسيوز نشسپاهيان تورانی و

  

  :نقال

  

  چو از بيژن اين گفته بشنيد چشم

  فگند و برآورد خشمبرو بر

  

  ی بنگريدبه گرسيوز اندر يک

  تو گفتی ميانش نشايد دريد

  

  کنش ريمنانبينی که اين بد

  ؟فزونی سگالد همی بر منا

  

  پسنده نبودش همين بد که کرد

  ؟همی رزم جويد به ننگ و نبرد

  

  چنين بند بر دست و پای ببر هم

  هم اندر زمان زو بپرداز جای

  

  بفرمای داری زدن پيش در

  و رهگذر اکه باشد ز هر سو بر



  ت را زنده بر دار کنخب نگون

  نو نيز با من مگردان سُخ اوز

  

  ن تا ز ايرانيان زين سپسبدا

  نيارد به توران نگه کرد کس

  

  کشيدندش از پيش افراسياب

  دل از درد خسته، دو ديده پر آب

  

  دل چو آمد به در بيژن خسته

  ز خون مژه پای مانده به گل

  

  همی گفت اگر بر سرم کردگار

   روزگارست مردن به بد هنبشت

  

  کشتن نترسم همهز دار و ز 

  ز گردان ايران بپيچم همه

  

  که نامرد خواند مرا دشمنم

  خسته بر دار کرده تنمز نا

  

  منشبه پيش نياگان خسرو

  پس از مرگ بر من بود سرزنش

  

  دريغا که شادان شود دشمنم

  برآيد همه کام دل بر تنم

  

  دريغا شهنشاه و ديدار گيو

  نيودريغا که دورم ز گردان 



  

  ايا باد بگذر به ايران زمين

  پيامی بر از من به شاه گزين

  

  ست اسختی در بگويش که بيژن به

  تنش زير چنگال شير اندر است

  

  به گودرز کشواد از من بگوی

  ين شدم آبروی از کار گرگکه

  

  رای به گرگين بگو کای سگ سست

  چه گويی تو با من به ديگر سرای؟

  

  مرا در باليی فگندی که کس

  رسبينم همی هيچ فريادن

  

  ی چهارم صحنه

  

  ]بيژن در چاه[ 

  

 اين گرسيوز ی شوخیشوخ.  سرم بره باال دار الکی الکی نذاشت،تازه اهورامزدا دستگيرم شد: بيژن

گاه فرمان داد   پس آن. داری  چوبهیآشون منو آشيد پا  آشون-افراسياب دژمنش -دژخيم به دستور داداشش

 -  باهاس پيران ويسه جونمو خريده  باشه،آژ نپندارم.  پشيمون شديیهوک شد يینم چدو ی نم.بكشنم باال دار

 همون .سرشته  شير پاك خورده و نيك. اين پيرانيه ی خوب نيو، به اهورا سوگند-!اش دهاد یهورمزد نيك

 تخمه ی مرد نژاده. سرشت سرشو بكنه زير آبنذاشت افراسياب ديو، شهريارمونو خريد بود آه جون

آيين و شغالهای   اين کنام گرگهای روبه- تو توران زمينینهاد دونم رادمرد به اين نيك ینم. يه یردا

باز ان -نهاد  پاکی آيخسرو- شه بياد پيش شهريار خودمون نمی چراپا ؟!آنه یآار م ی چ-تبار خرگوش

  ؟!پشت ما باشه وهم



 يكيتون به آجاييد؟!  بانوگشسپیمام! ابا گيوبی، آها!  به دادم برسهیيك. ياد ینفسم ديگه باال نم! آوخ آوخ

  !فريادم برسه

 به یدونم چ ی مگه دستم بهت نرسه وگرنه م!يوز گرسیآها. تباره اش زير سر اين گرسيوز آهرمن همه

.  ما ايرونيا زير سر تستیهاي بدبختی همه .ونگونوارون و آ.  از خايه آويزونت کننددم  می.روزت  بيارم

 ی،آوردمرده در  رو سر سياوش ننهیباز  نخستش آه اون نيرنگ.شه یگور تو بلند م از آتيشا اين ی همه

 اون جوون یاهوراي خون ، گول خر شدی آه اون مردك آانایپوآت خوند قدر تو گوش داداش آله اون

 آه به ی آيخسرو شدی  برانگيزانندهی،شنگه رو به پا آرد سپس اون الم. و ريخت به خاكگناه یب

آرور  آرور،منشونه راه بيفته ددی آشت و آشتارا اون، باباش لشكر بكشه به توران زمينیخونخواه

 . بريزه زمين خون بهرام گرد و ريونيز و فرود،ن آشته بش همچون مور و ملخگناه از دو سو ی بیسپاه

 از آشيم ی میچزد برات نسازه گرسيوز آه ما هرهورم. ی پختزده  فلک شورو واسه منم آه اين آشحاال

 ی، رو گستردیريز  اون خوان خون و خونی،بازو سر لج آورد  لجی آيخسروخود یب. آشيم یدست تو م

 و یگسار ی آه باهاس به می زمونی،سوز تباه آرد  خونمونی جنگاون امونو توي سال از زندگچندين و چند

ها  م آه پس از سال حاال.خير هرز رفت گاه خيره  تو آين،گذشت ی مکنارو ی و بوس و مهرورزیبازدختر

بر و   سمنیرو رخ  مه  آنار يار گل،مي دل خوش بگذرونی به آام و آرزویم چند روزيآشت و آشتار اومد

؟ !ی آه چی،هم ريخته  ناز و نوشمونو ب خوانی،خرمون شد  سری ايدون هواز،ميساق آامگار باش سيمين

 تن، رخسار سيم  گلجونر گردن منيژدست د ،شادبخت و آاميار واسه خودمون نشسته بوديم! يك آاره

 سيصد .گشاده بودان گل و مل و نقل و نبات و نبيد  خو،برديم ی حالشو م،شنفتيم یگفتيم گل م ی گل مداشتيم

زدند و  یداشتند واسمون م، سيما  ماه،گلنار  لفچهی همگی، و سمرقندی و قندهاری و چينیچهر ختن یپر

هر آش يهو چونان  نخود ی آه تو آانا،آردند ی می و خنياگریگر مهريختند و آرش یخوندند و قر آمر م یم

با رنگ و نيرنگ  ی،و راه انداخت رشنگه و بگير و ببند اون الم مون آوار شدی،آشون سراآوان ديو هردود

 یگه شوخ پس آن.  افراسياب پتيار، پيش اون سگ هرزهونبسته برديم  آتی،خنجرمو از دسم درآورد

.  ايدون دست بسته و آله پا، تو اين چاهی انداختیآنونم آه منو آورد.  داری  چوبهی پاون آشيديمیشوخ

 از اين چاه همگ.  بپزم روش يه وجب روغن  باشه واستی يه آش،ببرمدر سر جون به یبذار از اين چاه ب

  ... دشت ارمان به حالت زار بزنندیها آه گراز بسوزونم  ازتی وگرنه پدر،نيام بيرون

  !؟ به فريادم برسرخسار  گلجون منيژی آجاي. به دادم برسهی يك.م مردیآها

ميالد نامرد هيچ   گرگين.  مزه دادیخيل.  راه انداختم پريروزیدبش یآشچه گراز! ها  خودمونيمیراست

 گرگين یچشا. هاشونو به سوگشون نشوندم ننه.  يه آرور گرازو ساختمه آارتن يكخودم .  نكردیآمك

جور سوخته بود آه چرا آيخسرو اون همه سيم و نشيمنگاهش بد. آورد یداشت شاخ درم. تا شده بودچهار

  شيريننوبه زب.  شود هر آن آه نتواند ديد تا آور. اين آار دشخوار آردی منو روونه، و به من داد رزر



و  يال  ناتندرستی، هستيمی ما واسه خودمون يلیيارو گفتنبه قول ! اد جفت چشم رشكن بترآ:نوخودم

پدرجدم .  ساالر آشوادگانيمی از خونواده. داره ی آب ورم اينای بيشتر از لولهنگمون خيل، داريمیآوپال

 ، داشتهیدستگاهو دم ، نبودهی آم گرد بابابزرگم گودرز آشوادگان، بودهی خودش يلواسه آاله آشواد زرين

 سه ،شناخته ی روز و شب نمتک بوده، دنيا  تو!اندازيش هم آه بيا و ببين پس  و پهلوانیساز پوری آارخانه

! دااهورامزدا زيادش آن. زمين نفله شدند  به تورانیآش لشكر تنها هفتاد تا پسرش تو،آرده یشيفته آار م

 ،سره آه دوسره يك نه.  فاميل هم آه هستيمیسالمتتازه نا! ايچ آم داره؟ چی یدودمان ما از دودمان نيرم چ

  .هميبزرگه مادر  ددی يل سيستانی يعن، دختر رستم دستانه-گشسپ بانو،دخت مهان  مهين-جونم آخه مامان

پس من يه سرم به .  به تهمتن آبجيشو داده-گيو نيو - چون بابام. بابامم هستی شوهرآبج،افزون براين

واسه همين باهاس هنوز پشت لبم سبز  . نيستمی آم آس پس. يه سرم به دودمان نيرم،رسه یدودمان آشواد م

 ايدون بود آه تا  .دادم یمو نشون همه م نهنو و گوهر پهلووآوردم و سرشت يلونه ی تو سرا درمی سر،نشده

 مرده  اون بدبختای ننه ببنده و به ياری فلك زدهست آه آمر به آمك اين ارمانيانانخوايو آيخسرو يك

 به اين یلو تا هم آمك من زود خودمو انداختم ج، بتارونهو از سرزمينشون رنهاد  پلشتهای گراز،بشتابه

 نشون نو به همگ، تو سرها درآرمی نشون بدم و سریآه خود هم اين ، اهورامزدا آرده باشمیها پرستنده

  . اوژن گرازام  شدهیواسه خودم يل، بازيم سر اومده بدم آه زمون تيله

 .اه گذشت تو آوردگ،گوش جنبوندن و خوش گذروندن سروی جوونيم به جایهاايدون شد آه بهترين سال

 ی حال، تازه آنمی اومدم نفسسالها جنگ  حاالم آه پس از. نه از زندگيم از جوونيم ديدم نه همیهيچ خير

 از یا من هيچ بهره!  هم هایراست. پا آويزون بمونم  له تو اين چاه سياه آهاس سرانجومم آه باه اين شد،بكنم

   خون وافتادم تو آار،  راستمو بشناسم تا اومدم دست چپ و. نبردم بردم؟ نه به هورمزد،جوونيم

 ی با نيزه فرو آردم تو شيكم اين تورانيایه.  با گرز گرون آوبيدم بر تارك  آس و ناآسی ه.یريز خون

 . سوزوندم. جيگر دل و قلوه بيرون آشيدم. نشيمنگاه جر دادم.سر پروندم.  شكم دريدم. گردن زدم.خوديو

 لت . زخم خوردمیور هم ه از اون. ها رو با خاك يكسون آردم شهر.مها رو ويرون آرديآباد. نابود آردم

 لت و   اونای ه. ما بزنی ه، اونا بزنی ه. ما بكشی ه، اونا بكشیه.  مالين شدم.خونين شدم. و پار شدم

 .ممواينم سرانج.  نابود آردن و آين توختن و چپاول گذشت زندگيم بهی  همه. ما لت و پار آنی ه،پار آن

 ،خواهيش جنبيده بود  و خونیتوز ؟ واسه اين آه جناب آيخسروخان فرهومند رگ آينی چ؟ واسهیآواسه 

اينم شد . تير دم داد ی مکرد جلو، کيش می  روزده های فلک بسته  زبون مای ه،رفت یخودش آه جلو نم

پار و  لت آدمو همه خون ريختن  خسته شدم از اين، سوگندی به آی بابا به آ؟!؟ اينم شد رسم روزگار!آار

  .کردن

  

  



  ).شود  کيخسرو در برابر بيژن نمايان میشبح( 

  

ن  فلون فلو؟ پشت سر سرور و تاج سرت؟!گی من می ورپريده، اين ليچارارو داری پشت سر :کيخسرو

  ! دبنگی هقورت دادی، آبرو رو قی کردی؟ مرتيک رو کشی؟ شرم خجالت نمی! ی نامرد شده

شما به . منظور بدی نداشتم.  يه چيزی از دهنم پريد.ببخشيد سرورم): هدست و پايش را گم کرد(بيژن

  .بزرگواری خودتون منو ببخشين

قيمت، خودتو  اسه جواهرای گرون آوازه، ودت دلت لک زده بود واسه کسبمرد ناحسابی، خو: کيخسرو

پشت سرم صفحه دونی،   می، حاال چش منو دور ديدی، منو بزهکارزدی بفرستمت نبرد به آب و آتيش می

  !بخشکه دسی که نمک نداره! ؟ چشمم روشن!ذاری می

جوون بودم، خامی کردم، يه . د جناب کيخسروشما به بزرگواری خودتون منو ببخشي): با شرمندگی(بيژن

  .ور مفتی زدم، شما نشنيده بگيريد

د، جوون بودم، يعنی چی نشنيده بگيرم، فلون فلون شده؟ بيا فرق سرم بشاش، بعد بگو ببخشي: کيخسرو

شاتو کور کرده بود، واسه مردک دبنگ، خودت برق غنيمتای جنگی چ! خامی کردم، شما نشاشيده بگيريد

زدی که  دادی، ورجال می ل خودتو جر میمشگ  سيم و زر و گوهر و کنيزای خوشگلوردنبه دست آ

دست ! ؟ دست مريزاد!مای گردن شو انداختشناختی واسه جنگيدن، حاال بزه د، سراز پا نمیبفرستمت نبر

  ! دسته خرهپسر نيست اين،. ت درد نکنه با اين پسر بار آوردنش ننه

 تو چه  کهبينيد  می.خريتی کردم، يه گهی خوردممن يه . اينقدر خجالتم ندين. بابا شما کوتاه بياين: بيژن

يی افتادم، حالم   ه چه پيسیبينين که ب وروزمو می حال.  نه راه پيش دارم نه راه پسم،ا های گير افتاد مخمصه

، مندايين که ناسالمتی خردمند خردمروزاست که اهورايی نشنوه آهرمنی نبينه، شما و زاره، از اون حال

ين به دون پاره کردين، تاج سر سرورايين، می روزگارين، دو تا پيراهن بيشتر از ما ی سرد و گرم چشيده

هر گهی خورد . ذارن ، مته به خشخاش حرفاش نمیگيرن يه خرده نمی آدمی که توی چنين حال زاری

  .ذارند به حسابی زاری حالش می

ذار ببينيم چه خاکی بايد به تارکمون دندون رو جيگر ب!  به دوزخ؟حالت خرابه): با عصبانيت(کيخسرو

 که خودت کردی، يه کمی شکيب داشته محاال! خودت کردی که لعنت بر خودت باد. ما که نکرديم. بريزيم

 ه، کباب گورخرلستان سرگرم شکار گورخر که رفته زاوبابابزرگ رستمت. يمکن  ببينيم چی می،شبا

 فکر توله پس  همش تو کهبابات و بابابزرگ مادريت هم.  خندق بالريزه تو لمبونه و نبيد ناب می می

، ان بدی به منباهاس يه کم زم. ، وقت ندارند به مشکل تو بينديشندداختن و کره پشت کره توليد کردندنا

  .تونم بريزم سرم لی می ِگ چه واستببينيم



  .چی شما بفرماينهر. خانچشم کيخسرو):  خواهانهپوزش(بيژن

خوندی که مستی عشق  جونت، بايد اينجاشم می  به منيژه اينقدر آتيشت تند بود واسه رسيدنتو که: کيخسرو

  . يه کاری واست بکنم جيگر بگذار تارم داره، پس شکيبا باش، دندون رودرد سر خما

  .خان، شاه شاهان و سرور تاجدارانرو تخم چشام کيخسرو: بيژن

  . ننه من غريبم بازی درنياراينقدم: کيخسرو

  .به روی چشم: بيژن

  .تونند درش بيارند اندازه تو چاه، صد تا خردمند نمی وونه سنگی رو میيه دي: کيخسرو

لی ممنون از شما با خيلی خي!  ما شديم سنگديگه! خان شما درد نکنه، کيخسرو دس): با دلخوری (بيژن

  !نوازی اين همه بنده

 فرستادمت دشت. کرد که تو کردی سنگ اين خريت را نمی. ريده بدتریاز سنگ هم تو ورپ: کيخسرو

، نفرستاده بودمت دنبال مار کنی، تاروآورده بودند مردم بدبختو درردای را که پ ی خير نديدهارمان، گرازا

   فرستاده بودم؟...زدن که بازی و السدختر

  .نفرستاده بودين. نه به سر مبارکتون): ندهشرم(بيژن

چين غلطی بکنی که   افراسياب؟ هان؟ کی بهت گفته بود همپس واسه چی رفتی به سوی دخت: سروکيخ

   بيفتی، پشت سر من ليچار بگی؟ هان؟يی چين پيسی اکنون به يه هم

بوی دختر چش خردمو . های گرگين ميالد شدم خام وسوسه. م خريت کردم جوون بودخودم. هيچکی: بيژن

  .دزديد

ته  هآش کشک خال. پس بکش که حقته.  و خاميتخاک تو سر خودت و جوونيت): خشمگين(کيخسرو

  !...بخوری پاته نخوری پاته

  .)شود شبح کيخسرو محو می(

  

  ی پنجم صحنه

  

 و کيخسرو در دهد  از کاخ کيخسرو را نشان میای نهای ايستاده که روی آن صح  در کنار پردهنقال[

  ].گويد اهان ارمانی دارد با بيژن سخن میحضور درباريان و دادخو

  

  



  :نقال

  

  چنين گفت پس شهريار زمين

  آفرينکه ای پهلوانان با

  

  که جويد به ارزوی من رنج خويش؟

  وز آن پس کند گنج من گنج خويش؟

  

  کس از انجمن هيچ پاسخ نداد

  نژاد يژن گيو فرخمگر ب

  

  نهاد از ميان گوان پيش پای

  ابر شاه کرد آفرين خدای

  

  که خرم بود گاه و ايوان تو

  به گيتی روا باد فرمان تو

  

  منم گوش داده به فرمان تو

  به گيتی پراگنده پيمان تو

  

  ين کار پيش امن آيم به فرمان بر

  ز بهر تو دارم تن و جان خويش

  

  رانچو بيژن چنين گفت گيو از ک

  آن کارش آمد گران نگه کرد و

  

  نخست آفرين کرد مر شاه را

  گهی راه را به بيژن نمود آن

  



  به فرزند گفت اين جوانی چراست؟

  ی خود اين گمانی چراست؟به نيرو

  

  گهرجوان ار چه دانا بود با

  ابی آزمايش نگيرد هنر

  

  گونه بايد کشيدبد و نيک هر

  ز هر شور و تلخی ببايد چشيد

  

  که هرگز نرفتی مپویبه راهی 

  بر شاه خيره مبر آبروی

  

  ز گفت پدر پس برآشفت سخت

  بختمرد هشيار بيدار جوان

  

  چنين گفت کای شاه پيروزگر

  تو بر من به سستی گمانی مبر

  

  ها از من اندر پذيرتو اين گفت

  جوانم وليکن به انديشه پير

  

  سر خوک را بگسالنم ز تن

  شکنمنم بيژن گيو لشکر

  

  ن گفت شد شاه شادچو بيژن چني

  برو آفرين کرد و فرمانش داد

  

  بدو گفت خسرو که ای پرهنر

  ها سپرهميشه به پيش بدي



  

  

  کسی را کجا چون تو کهتر بود

  سر بود ز دشمن بترسد سبک

  

  گهی به گرگين ميالد گفت آن

  که بيژن جوان و نداند رهی

  

  بند تو با او برو تا سر آب

  همش راهبر باش و هم يارمند

  

  ی ششم صحنه

  

  ]بيژن در چاه[

  

خام  .جوون بودم. خاريد ی تنم م خودم هم،هده با اوست. گه  که کيخسرو راست می از هده  نباهاس گذشت

باد نخوت .  نامور شدنی دور و دراز برای دلم پر بود از آرزوها. داشتمیسر پرشور .آله شق بودم. بودم

  یتا واسه آار. يه کیذاشت ببينم دنيا دست  نمی . بود چشامو آور آردهی جفت خودنماي.افتاده بود تو سرم

شايد هم . آردم ی میخودشيرينيارو گفتنی . انداختم جلو یمکردم،   نخود آش می خودمو،خواستند یگام م پيش

 و ،بخشيد یها م گام  بود آه آيخسرو به پيشی گوهر شهوار زر وداشت  يا به چشم، بودیواسه خودنماي

  .داد ی به نشان دست مريزاد م آهیچگل  ترگل ورگلیدخترا

 و به ، اونو واسش بيارهی  سر بريدهواسه آشتن پالشان نراژدها يه شيردل خواست آه  بره آيخسرو یوقت

 نخستين ، روم سرتاپا گوهر و زر بوم پاداش بگيرهی جامه ديباصد هوار و جام زر پر از گهر شجاش

 داشتم از هول . شد من بودمهولناك گام اين آار  پيشناخته سر از پا نش تيز از جا جست و تند و آهیآس

 هم - داماد افراسياب-  آوردن تاج تژاویگام خواستن آيخسرو برا  سر جريان پيش. ديگ می افتادمهليم تو

 زرنگار و خز و ديبا و صد ی آيخسرو به گنجورش فرمود دويست جامه. باز همين  ماجرا پيش اومد

 آه تاج تژاو رو ببره يه يلی گفت اينا همش مال گه آن پس ، بيارهرخ زنار بسته گلپرنيان با دو تا نگار 

 ی هم آه آيخسرو برا هنگامی.گام نخست  شدم پيش،باز برق اون همه سيم و زر چشامو آور آرد. واسش

 از سرزمين و دالرامی اسپنوی يه شيردل خواست و گفت هر آیبو پيكر مشك ی پریرو  ماهیآوردن اسپنو



 ،گيره ی آراسته پاداش میرو لگام و ده دوشيزه پوشيده  ده غالم و ده اسپ سپهبد زرين،وران براش بيارهت

 بود و ی جوون؟دشه آر می یچ. گام شدم  از جا پريدم و پيشوفرز تيزنفر نخست بودم آه بازمن

 نكال ،م خوردمگام هر آار دشخوار من بودم و بيشتر از همه هم زخ واسه همين هميشه پيشی، خواه جاه

 رهام و زنگه و بابام گيو و بابابزرگم  بيشتر از طوس و گستهم وی خيل،پام شكست سر و دست و، ديدم

  .بيامرزگودرز و بهرام گرد ايزد

 واسه اوناست آه ايدون تو اين چاه ،گيرم شده  آه تو اين جنگا آردم اين جور گريبانیهاييگم نكنه نامرد می

 ، آه با دوز و آلك خونشونو ريختمیگناهايي؟ شايدم آه اون ب!؟ هان!پوستم  دارم می وسياه واژونه اسير شدم

.  آردم- آيخسروی داداش ناتن- گشتهبر  آه با فرود بختیا ؟ ممكنه؟ يكيش اون آار نامردونه!گيرم شده دامن

  از راه داده بودآيخسرو دستوربا اين آه .  جنگ تورانيانرفتيم یداشتيم م. بخشم یگاه خودمو بابتش نم هيچ

 ،آه يه آم راهشو آوتاهتر آنه  اينیپرور برا سر تن  طوس خيرهی ول،نريم،  آه پايگاه داداشش بوددژ آالت

 پس از ، سپاهمونو گرفترفت مون سبز شد، جلو پيش فرود جلو،اونجا آه رسيديم. دژ رفت از راه آالت

 آهرمن پايين استرشون از  آدوم باالخره هيچ، ن و آوردچند بار رفتن و اومدن بهرام و پيغوم پسغوم بردن

 ،فرود.  ننگين پيش اومدیآشگه اون جنگ برادر آن پسی،  لج و لجبازی دوشون افتادند رو دنده هر،نيومدند

 پسر و داماد یخواه  خونطوس هم به. و آشت طوس ری گوشه جگر، و زراسپ، داماد نازنين،ريونيز

 ،خوره یفرود چون ديد داره شكست م.  جنگ ما دو تا به درازا آشيد. منو فرستاد به جنگ فرود،ناآامش

  فرود ازی وقت،يمش نشست آمين، به آار جنگو يكسره آنيمآه  اينواسهمن و رهام . پناه برد به دژ، فرار آرد

است با خو ی م، بيرون آشيدفرود تيغشو از ميون. سو نامردونه ريختيم سرش از دو ، اومد بيروندژ آالت

.  خون زد بيرون.فرق فرود آافيد،  از پشت با تيغ هنديش آوبيد فرق سرش بزنه فرق سرم آه رهامتيغ

 -جريره.  بيرونيد پر آه مخش از دهنشیجور، اش گه من از پشت با گرز گرونم آوبيدم پس آله آن پس

 کشيد،آتيش   به دژوی تویها ينه گنجی آه همه چنون ديوونه شد، جون ديد ی چون پسرشو ب- فرودی ننه

 دژ انداختن پايين تا به دست ی دژ هم خودشونو از باالی ه ديگیهازن. دشنه شيكمشو دريد  با آبگونگه آن پس

 یا د آرديم آه هيچ جنبنده نابو همه چيزویجور.  ويرون آرديمما هم  زديم  دژو. ددمنش نيفتند یما ايرانيا

 يشتر از هفتاد پير و جوونو و بچه خودم بتر از برفی سفيداخود من با همين دس.  زنده نمونددژ تو آالت

  آهی نكنه اين نكال،گم میحاال . شون آردم نفله و مالجشون، رو خفه آردم يا با گرز آوبيدم تارآشون

 گاس؟ !؟ هان آردمدژ  باشه آه تو آالتیهاي ی پادافره اون ددمنش،گرفتارش شدم و ايدون فگارم آرده

 یخر بيار باقال! آوخ!  اگر ايدون باشه آه آوخده؟ میآارشو آيفر   بزهی تنابنده داره یاهورامزدا اين جور

 هم با اون يال و آوپالش  دستونرستم.  نيستمي هم به رهايیايچ اميد. آارم بدجور ساخته است. بار آن

  .بمونم تا بپوسمپا  قدر آله  تو همين چاه اونهاس با،تونه ازاين چاه درم بياره ینم



خبر از  هوا و بی ی ب،بيچاره. مرده رو آشتم  پالشان ننهی نيرنگ و نامردرود هم باز با   آاسهی سر ماجرا

 نبيد  هم روش،آشيد ی به نيش مشو فيله داشت ، آباب آرده بودبرهآهو ، سبزه هایهمه جا نشسته بود تو

تارآشو . ش گرز گرونو آوبيدم فرق سر. خودمو رسوندم بهشآرد آه من از پشت ی نوش جون مناب

 فرستادم ،گه سر از تنش جدا آردم آن  پس.ش شكست ستونیها مهره  آه تموم سرش تو زدمی جور.آافتم

  .واسه آيخسرو

 و روند ی مشتیت نرم نرم با تژاو سخن از آ داش- گيو نيو-بابام.  جنگ با تژاو پيش اومدیسپس ماجرا

ستيز به   نذاشتم آار، آورد بودمی مرده آشته اما من آه ، بكشهیريز خواست نذاره آار به جنگ و خون یم

يورش  گه آن پس.  آدومه؟ بايد جنگيدی با دشمن خونیلك آردم آه آشت انگویرو ه  باباهه،مهو بيانجیآشت

من هم .  پا گذاشت به فرار،م وام گرفت دو پا داشت دو تا هم از ترس،اون پتيار.  پيلتن تژاویبردم به سو

 یاز سر نيرنگ  اسپنو، رسم یتژاو چون ديد دارم بهش م. ستادم واسه آيخسرو فر،تاجشو از سرش قاپيدم

 .چنگم در بره تر ازآسون ،تر بشه پياده آرد تا اسبش سبك، را آه ترك اسبش سوار بودیبو  مشكیرو ماه

بر  در بر  اون نگار سيمين،  خسته از اون همه ستيزه.گيسو  شبیرو  آفتابیمن هم رفتم سراغ اسپنو

 ، از اون آه شيرينيش دلمو زد پس.آنار در آردمو  با بوسی نبرد روهايغنودم و خستگ ی لختتن نرم

  ...فرستادمش واسه آيخسرو

جور   آخه چرا من اينولی نداره؟ آيفر. آيفر ببينم هم  بايدیهمه نامرد  اين روشنه آه واسه ديگه،خب

بد بار .  نداشتمی داشتم؟ پرورش درستی بوده؟ خودم؟ من چه گناهی آآار از آب دراومدم؟ هان؟  گناه هناب

 .ديا نمی بهتر از اين بار ، برزنی و ول باشه تو آوهمش ،ننه باال سرش نباشه آه بابایا بچه. اومده بودم

  سالیهاسال. ديديمش  سال نمیسال به. یريز  بود يا سرگرم خونیآش بابام گيو آه يا دنبال لشكر؟ياد می

 یمام. ريزی بود اش سرگرم جنگ و خون آنگهش هم که همه ، پسگشت یدر دنبال آيخسرو م ربه دکه

 ، تهمتنشجونرفت ديدن بابا ی م،آرد ی و آاله م، شالرفت سفر می تا بابام . بودیگشسپ هم آه ددربانو

ن با يه جون سروآله زد،  آه ديگه رنجور شده بود- گودرز-بزرگ پيرهموندم و بابا یمن م. زابلستون

 با ینشين  از همون زمون هم. ما هم ول بوديم تو آوچه خيابون. نداشت رو سرتقی پاره آتيش ی بچه الف

 برامون به بار آورد آه يكيش همين ی رفتاری ناهنجارهدر آرد و هزار و يه  ناباب ما رو از راه بیدوستا

  .از داره ديگش بمونه آه اين رشته سر دری اونا. بودیباز  و نيرنگینامرد

ها  به سپاه مست و مدهوش ي آه تورانیهامو پس دادم؟ نخستش اون شكست سختياما مگه آم تاوون نامرد

  نبيد ناب خورده بوديم آه مست و ناهشيوارقدر گيو اونمن و بابا.  آوردندما دادند و حالمونو خوب جا

جنبيم،  تا بياييم به خودمون ب،يخون زد نامردونه شب، ما رو ديد یدشمن آه ناهشيوار. افتاده بوديم  تنگ هم

شكست !  بار آورديمی آه ننگ بزرگیراست راست.  چون برگ خزون ريخت به خاك ازسپهبدامونویآل

پيران .  بودتر از شب شدهروزمون سياه. ینشين پسوا پشت ینشين پسوا .ی پشت ناآامی ناآام.پشت شكست



.  گذوشته بود الی تله، دممونو منگنهیشته بود ال ما رو گذایجوربد، آورد یسو يورش م ويسه از هر

  دسته گلمونوی پهلوونا،مونزدند به ناف سپاه ی می گازانبر،فرشيدورد و هومان هم از چپ و راست

افتاده بود ارزش آه  ی بی  بابت يه تازيونه، سر هيچ و پوچ، بهرام گرد.دندآر یپر م پرهمچون باد خزون

گيو هم اين بابا.  تژاو افتاد و سرشو به باد داد همون جا گير،يون سپاه دشمن تك و تنها رفت م،گاه  آينتو

 خاآها  توی با خوار، اونو با يه يورش جانونه با آمند به دام انداخت،پاسخ نذاشت ی تژاو رو بینامرد

 ، چه سود آه سرانجومیول.  بريدگه سرشو گوش تا گوش آن  پس.آورد پيش سپاه خودمون ،آشونش آرد هن

پار دممونو گذاشتيم و  و لتیزخم.  شديمینشين پسواناچار به  یچارگ بیاز . اون شكست ننگين پيش اومد

رو چشم تخم آيخسو خواست و اخم باز، ايرون زمينی تو،تازه.  ايران زمينیفرار آرديم سو، آولمون رو

 با ،و آزرده بودخشمگين بس شته شدن داداش ناتنيش از دستمون  بابت آآيخسرو آه. به راهمون بود

آار .  زد آه چرا برادر نازنينشو آشتيممونتشرو  و توپارمون کرد تا تونست ناسزا ب،آژنگ پرنیپيشا

 او آتيش خشم و آين آيخسرو ی با ميونجيگر،آرد آه رستم دستون به دادمون رسيد یداشت بيخ پيدا م

  .نشست  و ما رو بخشيدفرو

 سپاه رو بسيچ آرد ، آيخسرو جنبيدن گرفتیخواه ز رگ خون تنمون خوب نشده بود آه بایهاهنوز زخم

 از همون اول جنگ . نداشتی بر هم جز ننگ ايچیآشاين لشكر.  دوم به ترآمنستانیآشلشكرواسه 

 يه نيمه از .گيرمون آردند  با اون برف و تگرگ و توفان و آوالك پاك زمين،ها جادومون آردنديتوران

طوس .  ديگر سپاهمون از بين رفتی  نيمه،گه با يورش پيران آن پس.  رفتون با همين ترفند از بينلشكرم

ناچار پناه برديم به آوه .  از پيش نبردندی آارهاشون بلدرم  الدرمشون وها منم  منم اون با تمومو گيو هم

 چين و خاقان.  نه راه پيش داشتيم نه راه پس. سپاه پيران گيرافتاديموار  زير فشار منگنهی ديرگاه.هماون

 جون بزرگ ددی هاگ. سره آنند خواستند آارمونو يك ی م.آاموس و اشكبوس هم اومده بودند آمك پيران

 دهاد آه به دلش ی باز اهورامزدا به تهمتن نيك.ودب گيمون آندهون نرسيده بود آلك هم به دادم،رستم

رستم .  به آمكمون بياد-ن و درفش آاويون و جنگ افزار فراووشبيان و ببريشمن با گرز هفتاد-انداخت

 .ا آردپاپ ی آاموس رو ببابای ننه ی بیها  سپس بچه.مرده رو به سوگ پسرش نشونداشكبوس مادر ی اول ننه

باالخره با جدا . وه رو آشت سا. دادی شنگل رو فرار. گوش تا گوش بريدولتشنوغسر جفت اين دوتا 

 ، هم آه زنده مونده بودندی اوناي.، يا نفلهار شدندم تارو ياهاي توران،سر آچل پوالدوند ديو از تنآردن 

 هامون دويده بود، و خون تازه تو رگه گرفته بوديم تاز جوندوبارهما هم آه . الش پا گذاشتند به فرارو آش

 یاين جور.گاه دريديم  نشيمن.سر بريديم. پارشون آرديمو ن تا تونستيم لتشو ريختيم سر، نكرديمینامرد

 یاما هنوز آه هنوزه جا.  و آخر شاهنومه خوش شد به پايون رسيدهايزرگ ما با توران بیهابود آه جنگ

آخه مگه من . ديگه خسته شدم از اين همه جنگ.  زخمه سرتاپام، تو تنم موندهپير ی اون جنگای بیها نيزه

 ،بدم قلوه بگيرم دل ،بر پيكر سيمين بر مه در بر دل،  آنمیآدم نيستم؟ مگه من دل ندارم؟ مگه من نبايد خوش



پا   اين چاه آله تویجور  اينهاساهام بسنده نبوده آه حاال هم با پادافره  واسه شستن گنحالشو ببرم؟ اين همه

  ؟ و بپوسمگير بيفتم

 يه آب خوش از گلوم پايين . نديدمی چيزکشی ريزی و آدم  و خون چش وا آردم جز جنگهنگامی که از 

فتان بهرام  قنداقم خ.بزرگ گودرز پستونكم ژوپين بابا،گيو بودم سپر باباا  گهواره.؟ نه به اهورامزدارفت

يی،  نه دختربازی.  نه دانشگاهی زبانی نه آالسیا  نه مدرسهی نه درس.بزرگ رستم ددیبود يا برگستوان 

 بود من ی آخه اينم زندگ. همش جنگ...همش جنگ... همش جنگ .گوش جنبوندنینه الس زدن و سرو

  . نيست به دادم برسهی هيچك،ايدر جور خوار افتاده ام م آه اين هاينکآردم؟  

ه آه روشن افتاده؟ یي ی پيس به چهتي نور چشمی  نوهی؟ خبر داریتو آجاي!  رستمجون بزرگ ددی ی آها

 زابلستون سرگرم خوش ی من آجا؟ تو االن واسه خودت تو مرغزارا، اينجا کجا، تو آجا.یخبر ندار

 و روش ی تا به نيش بكشیآن ی آبابش می دار،يش به سيخآشيد ی،دت يه گورخر زد واسه خو.یگذروندن

يد از حال زار من؟  چه خبر دار.آنه یم ی خواليگرواستتهمينه هم داره . ینبيد ناب نوش جون آن

 . نه رهام و گستهم و زنگه،بزرگم گودرز نه بابا، نه بابام گيو نيو.آدوم به يادم نيستند ديگرون هم هيچ

 مجز خودمو و اهورامزدا و گرگين ميالد آه اين چاهو پيش پاها،  االن خبر از حال زار من ندارهیآ يچه

  . آند

  

  ).شود  در برابر بيژن آشکار می،ان در برشبح رستم دستان با ريش دوشاخ و ببربي(

  

  کنی؟ ناله می   ُچشها  چته باباجون مث توشری خورده:رستم

باالخره اومدی . قربون قد و باالی رعنات. جون بزرگ قربون صدات ددی) هدز هيجان آمده و ذوق به(بيژن

چشام .  موندممرگ شدم بس که چشم به راه هتم؟ دق که چشم به رايه دونی چه مدتی منو نجات بدی؟ می

  .سفيد شد

شگی، ئ، رفته بودم تو نم بود وافور دش،ته بودميعنی من پا منقل نشش. جون، اومدم شراغت آره نوه: رستم

روقتم،  کيخشرو اومد شی نديده، با نامه خير که يهو بابات، گيوابی کيفم کوک بود، حشبردم داشتم حالشو می

رت شرو رو که خوندم فهميدم چه باليی ش کيخی نامه.  کشيد بيرون خوش حالما رو از تو حال ما، ريد تو

قبل از . ه بودتمنو خواش. غ کيخشرو که برم شرا به امون هورمزدول کردمورو منقل و وافهولکی ده، اوم

يه،  اژنينم تو چه حال و روژی نی وه ببينم ن،زنمی به تو بر بيام يه ش نخشت کيخشرو گفتمرفتن پيش

  !م ديده خوابی واش مرگشه و شههگاه برم شراغ کيخشرو ببينم باز ش ناو پش



ن چاه سياهتر  اياند تو ونگونم کردهونه آگونه واژ جون؟ اين بزرگ  ددیام، بينی به چه فالکتی افتاده می: بيژن

  .وفا از زلفهای منيژجون بی

  وفا؟ حاال چرا بی! وفابا: رستم

  .و همميالد نامرد بريزه ر ياه شدم منو ول کرد رفت با گرگينکه تا ديد من اسير اين چاه س واسه اين: بيژن

کارم باشه و  ياب نابهافراشخشوش که دختر  اری نداشته باش، پشر، به وفاداز ژن انجمن چش: رستم

  .چموشش باشهی اون نامرد و داداش پور پرورش يافته

. شکافه بند از بندم داره می. کار نگذشتهجون، تا کار از  بزرگ يه فکری به حالم بکن ددی):  کنانناله(بيژن

شاخت  دونم، قربون اون ريشجو بزرگ  دير نشده يه کاری واسم بکن، ددیتا. بدنم لرزه گرفتهستون چار

  آتيش بزن، اونش،بيانت بستيسيمرغی رو که پر  ببر اون پر ،ياد خودتم کاری از دستت برنمی. برم

  . نجات بدهجا زده برسه، منو از اين هولناک  به داد دل من فلک مينویی پرنده

ری تا من فقط باهاش دندون رو جيگر بذا. ياد ؟ خوبم برمی!ياد چرا کاری از دشم برنمی): آلودهخمار(رستم

  .واشت يه فکر جانونه بکنم

دير بجنبی نفله ! جونم بزرگ تر بکن که جونم به لبم رسيد، ددیخوای بکنی زود هر کاری می): ناالن(بيژن

گاه دلت  اون ميرم پس ن در حال جون کندنم، يه دقه ديگه میاينو بدون که اال. گفته باشم، نگی نگفتی. ام شده

  . کاری نکردمام ی نازنازی هگی چرا واسه نو  می،سوزه می

ور چشای منو و چرا تو جوون شاخ شمشاد ما بميری؟ تو ن. دشمنت بميره. د نکنه نوه جونمهورمژ: رستم

  دونی؟  اينو که البد می.ای جونت، تهمينه بزرگ ننه

  . بکنياد ام هر کاری از دستت برمی پس تا نفله نشده: بيژن

اما اژ من به تو نور دو ديده اندرژ، . کنم م میيجون ناژناژ  نوهکاری بتونم واشههر . ای به چشم: رستم

  نينم؟ ناژی باشه نوه. ها نرو  جور برنامه اين چاه خراب شده اومدی بيرون، ديگه دنبال ايناژوقتی 

  ؟!ها کدوم برنامه: بيژن

ا، همين جفتک ي یباژ ا و چموشوگوش جنبوندن ، همين سرها ماجراجويی، همين  ديگههمين هوشباژيا: رستم

  ام؟  نور ديدهباشه. ت و به بخت فک و فاميلتا به بخت خوددنژيا، همين لگد یپرون

  .حاال تو منو بيار بيرون):با دلخوری(بيژن

  .طا نکنیقول مرد و مردونه، که ديگه دشت از پا خ. دهقول ب: رستم

  .دم قول می. چشم: بيژن

گم واشت  جون می رگبز ن، به ننهبرگردم ژابلشتو.  خودمکن گوش ی چيژفهم حرف حاال شدی نوه: رستم

  . هم بخره، بخوری حالشو ببریروس قندیلی و خ دم واشت قاقالی می. اشفند دود کنه که چش نخوری



 م گذشته،وقت خروس قندی خوردنم. لی بخورم نی کوچولو نيستم قاقالی جون، من ديگه نی بزرگ ددی: بيژن

  .ام وچله مرغای چاق ی نگی شدم که ديوونهج حاال ديگه واسه خودم يه پا خروس

. ش، اما واشه ما همون بيژن کوچولوموچولیخوای باشی با اولندش، واشه خودت هر کی می: رستم

 باشی؟ جنگی ی خروشکرد، يادته؟ دومندش، واشه چ ات میطوری شد ه اينجون هميش تهمينه. ناژناژی بيژی

  .گيره اشمشو پيشم نيار، عقم می. نگه اژ هر چی جنگ مخوره ديگه دلم به هم می. منگو بريژ دور جنگ

منگ  منگ گذشته، از جنگ ؟ شما که تموم عمرت تو جنگ!جون بزرگ چطور ددی): حيرت زده (بيژن

  ! چيزای نشنيدهی ؟ به هده!خوره دلت به هم می

  .خوره، چه برشه از خودش م دلم به هم می جون، ديگه حتا اژ اشمشآره بيژی: رستم

  ) مدتی سکوتپس از(

خره و مش! معطلی بوده ول.  بودهخودی منگايی که کردم کار بی تازه به اين نتيجه رشيدم که تموم اين جنگ

  !مزخرف

جون  ؟ شما تموم زندگيتون تو جنگ گذشته، ناف شما رو رودی!ن نتيجه رسيدينطوری به اي هآخه چ: بيژن

؟ شما که جز !خسته شدیمنگ  گی از جنگ ما میوقت ش کشی بريده، اون ريزی و آدم با قيچی جنگ و خون

ناکس کوبيدن و تير و وپل کردن و با گرز گرون تو تارک کس ريزی و شل کشتار و خونو جنگيدن و کشت

  ؟!کار کنی خوای چی  پس میای بلد نيستی، نخوای بجنگی  شيکم دريدن و سر بريدن کار ديگهانداختن و

 نونمو اژ راه ای بلد نيشتم، تا اکنون ار ديگهمنگ ک  غير جنگ.ودمم موندم شر دو راهیراشتش خ: رستم

 منگم  ديگه اژ جنگویشهوا بخورم، اژ  شه، باهاش باد ذارم کنار نونم آجر میکشی درآوردم، جنگو ب آدم

  . بيژار شدمپاک

  ؟!آخه واسه چی: بيژن

ای که واشم   کردم هيچ فايدهمنگايی که تا حاال م که تموم اون جنگکه به اين نتيجه رشيد واشه اين: رستم

ای  ده، وقت تلف کردن بوده، هيچ و پوچ بوده، جز ژرر و ژيان هيچ نتيجه بو هم ژور ژدن ژيادی،نداشته

  ... واشه ديگرون بودهخانمانی چارگی و بی  بدبختی و بیتنهاش  نتيجه. نداشته

  ؟!طور هچ: بيژن

  !طور ناي! گه چطور، چطور طور نداره ديگه، هی می هچ: رستم

  ؟!طور يعنی چی اين: بيژن

رخش با شرژه شير،  جنگ .که تموم اون هفت خوانی که پشت شر گژاشتم ول معطلی بوده يعنی اين: رستم

نگ هفت گردان، جنگ نگ با ارژنگ ديو، جنگ با ديو شپيد، جنگ با شاه ماژندرون، ججنگ با اژدها، ج

م دون رژم، رژم با پشر يکی يه کار، جنگ با ژنده هبشياب نادرپی تموم نشدنی با افرا نگهای پیبا تورانيان، ج



، ويرون کردن توران ژمين، رژم با اشکبوش، نبرد با کاموش، رشم شهراب ناژنين، پر پر کردن گل تاژه

خوار، رژم با  ن گهار گهانی، جنگ با کافور مردمجنگ با چنگش، جنگ با شنگل، نبرد با شاوه، کشت

 بوده، جنگ چی؟ پشم چی؟ کشک چی؟ من تاژه ، پوچ ديو، تمومش کشک بودهانپوالدوند، جنگ با اکو

هرجا هشتی، هرجور . باهاش غنيمت شمردجون، دمو بابا. خود بوده ريم افتاده که اين کارا همش بیدوژا

  .، حالشو ببر، کيفشو بکنشر، دمو غنيمت بدون هر حالی هشتی، خوش باش پهشتی، تو

 اين حال و روز ؟ من تو!فرماين يه که شما می جون، اين چه فرمايشی گبزر  ددیآخه): کالفه: (بيژن

  ؟!تونم حالشو ببرم طوری می هچ

 همين  تو.معطلش نکن. ببر حالشو. يه  خيلی هم فرمايشاتم متين و منطقی):ای حق به جانب با قيافه (رستم

  .دمو غنيمت بشمر. ی، بازم حالشو ببرچاه شياه هم که اشير هشت

شادم و   پيس که دشمنکژدمدر  ماه حال و روزتو اين!  جون بزرگ ن، ددیزني  حرف زور میآخه: بيژن

  ؟!طوری حالشو ببرم هچزنه،  سگ به حالم واق می

. خودی تلف نکن وقتو بی. گم حالشو ببر  که میدونم گم ببر، ببر ديگه پشر، البد يه چيژی می من می: رستم

  .لژت ببر. شنگولی کن. دت کيف کنواشه خو. ده حالشو ببر جوری دشت میهر

  ؟!جون بزرگ آخه چطوری ددی: بيژن

و زنای ، رمشگل مخترای خوشگل کن رو دخترژهنتو متمرکژ. به چيژای خوب خوب فکر کن: رستم

، به به گورخرای صد منی، به آهوها و گوزنای پروار. ، به شيکارای خوب خوب فکر کنتيش مامانی تی

 نرد و ، بهدون قوچ جنگی، به نبيد نابوهی، به سيراب شير دل و قلوه گوزن کخر، به جيگرکباب گور فيله

جوانا، به قرصای اکس که  ، به شيره و بنگ و حشيش، به گراس و گالس و ماریپاسور، به منقل و وافور

نش بشه، هی از بلندی خوشو بخنده، هی خوشگيره هی هرهر   گيهان هپروت، آدم ويرش میبره تو آدمو می

 بره به جاهای کشدش بيرون، می  خودش می از توبه هرچی که آدمو. ، کارای عجيب غريب بکنه پايينبپره

 فکر کنی اشلن از ژندونی  دنيا هشت که اگه بهشونقد چيژای خوب خوب تو اون.  فکر کن،خوب خوب

  .بری  اين چاه شياه رنج نمیشدنت تو

  شه؟  می!جون بزرگ ددیشه  آخه با حلوا حلوا کردن که دهن شيرين نمی: بيژن

 يه مرغژار خودتو تو! شه ببين چقدر هم خوب می.  حال برو توتو. شه  خوبم می؟شه چرا نمی: رستم

. مشگل مينوی بين يه دشته دختر خوشگل. بر پيکر شيمين  يه مشت پریوشط. شرشبژ و خرم حش کن

  .حالشو ببر. بر پيکر شيمين گالبتون مه دخترای نارپشتون گيش

  .همين کار رو کردم که به اين پيسی افتادم: بيژن

  .عين دژد ناشی ژدی به کاهدون. دیگدار به آب ژ بی.  کردیکاری تو شه.  نشد نه ديگه:رستم



  ؟!چه جوری): حيرت زده (بيژن

، ببردت تو کاخش، وشط هوشت کنه  گول منيژه رو خوردی، اختيارتو دادی دشش که بی،خر شدی :رستم

 دشتی دشتی خودتو تخود. ده  نمیخرد جماعت ناقش اختيارشو دش ژنآدم که . رخوا نيه مشت دشمن خو

  . هچلانداختی تو

  کردم؟ کار می پس باهاس چی: بيژن

 جای  خونه بابات، گيو عژيژ، اونجا تو شرژمينای خودمون،آورديش تو دزديديش، می اش میباه: رستم

  !بردی ا خيال راحت، يه دل شير حالشو میامن و امون، ب

  کار کنم؟  چی؟ باهاسيه حاال تکليفم چی: بيژن

  . حالشو ببریحاالم باهاش: رستم

  چه جوری؟آخه : بيژن

روژه ارژش اين همه ژور دنيای دون دو. ی پوکت بکن بيرون منگو از اون کله فکر جنگ. گفتم که: رستم

 واشه مرگ، واشه چی؟ و رفتن به اشتقبال  به آب و آتيش ژدنهژدن و مادون پاره کردنو نداره، اين هم

 اون خمايی که ژدم و خوردم،ون همه ژوری که ژدم، اژ اون همه ژکی؟ من که مش شگ پشيمونم از ا

واشه کی؟ واشه . دم کشتمها به دشت خو جدال و پشر ناژنينمو شر همين جنگ. هايی که جر دادم همه يقه

و؟ واشه اين که اون نامردای خشرکاوس و کيوطهماشب و کيقباد و کي منوچهر و نوذر و ژچی؟ واشه

 اين جنگا نشيب  اون همه عژاب بکشم؟ توشزاوار بود مننالوطی به برگ و نوا برشن و حالشو ببرن، 

 نشيب . هلو برو تو گلوگل پيکر دشته ته کنيزای پریهای جنگی، دشته دشمتاونا چی شد؟ گنج و گوهر، غني

جون اينو  پشر .اشو  ورت ژخمی، تن و بدن آشته، شر و شکشي ژخم و گژند، دشت و پای ش؟من چی شد

چی  حاال هرشنوی، تا و اژ ژبون من میتو اولين نفری هشتی که اين حرف. تا حاال به کشی نگفتم

هيچ چيژش به من . مواجب بوده جيره کردم همش نوکری بیژهرمار  ت و کیکوف منگ واشه اين کی جنگ

ی واشه خودم ندارم که با  آلونک شخصن يهتوش زاولتو، االن حتا بعد اژ اين همه شال خدمت. نرشيده

ين يکی از اين ژمموش تو ژير يت لونهيه شوئ. نشينم هنوژ اجاره. رمو توش بژارم ژمينخيال راحت ش

جون  بژرگ ننه. تنگ و نمور. تر از گورتاريک. ومنتهورمزدام ماهی  ن اجاره کردهتوشهای ژاولبرج

شتون  ديگه اون رشتم د،خودمم اشتخونام نم کشيده. ده رماتيشم گرفته زمين نمور خوابيتهمينه از بش رو

کنه، واشم شاخ و  مم هی تهديدم میابخونش .انداخت يا می یشابق نيشتم که اشمم لرژه تو دل ديوا و توران

 منم جرأت جيک . خيابونی ريژه گوشه وپالشمو می شو دو برابر نکنم جل گه اگه اجاره کشه، می شونه می

حال و  جيگرمی، ی ارهه پنهون، غريبه که نيشتی، خودی هشتی، پچکه از تو   کلوم اينی فشرده. ندارمژدن 

شبی هف هشت تا . رشيون مژمن شدمدچار دپ. درب و داغونم. يه مرغی   گهمرغی  گه.روژم خيلی خرابه



 چش و گم نه که بهت می واشه همي.ندازم باال وکشايد میپدياژلين و اکشاژپام و ديازپام و کلروتي نورتريپ

کوفت و  ب باش با کله تو چاهی که کیمراق! ه نرو، پشر که من رفتم تو ديگه اشتباهی رو را،گوشتو واکن

  .کنن نيفتی  جلو پات میژهرمار کی

  . چاه منيژجونام تو  که افتادهاالن: بيژن

 دم امروژ فردا اژ تو  می قول مردونه.کنم تا خودم يه فکری واشت بخيال شو بی. اونو غشه نخور: رستم

  . جيگر بگذاریالبت اگه دندون شبر رو. يارماين چاه درت ب

  .آخه تا کی؟ من که ديگه طاقتم طاق شده: بيژن

 ی که از قديم مگه نشنيد.کنه طور شتاب به خرج دادن کارا رو خرابتر می اين. کيبا باشیباهاش ش: رستم

   شتاب کار آهرمنه؟:گفتن

 ديگ، دارم سقط جوری خورده ته شکيبم بدگير کف. بدجوری کف کردم ولی من .ام آره شنيده: بيژن

  !م هادير بجنبی از دست رفت. شم می

  . من هواتو دارمنترش: رستم

  چطوری؟: بيژن

  .ار بادت بژنمبژ: رستم

د چند تا ماچ بع. کند  پاک میعرق را از روی پيشانی بيژن.  با دو دست به باد زدن بيژنکند شروع می(

  .)اندازد  راه میکند و ملچ ملوچی پر سر و صدا ن میهای بيژ از لپدار بآ

من دارم اينجا . خربزه آبه فکر نون کن که ،جون بزرگ ددی ):گرداند کالفه و عصبی سرش را برمی(بيژن

آخه  .رسی بيار، يه کاری بکن بدو برو يه کمکی بيار، يه فرياد؟!زنی زنم تو داری بادم می فجه می

ی هاآ...زنم االن داد می. فريادرسم باشی.  باهاس به دادم برسی.بزرگ منی  تو ددیتیناتندرس

  .آی فرياد. آی هوار، آی داد. م برسين که از دست رفتماديا به د یاهورامزداي

  ).رود شبح رستم دستپاچه از صحنه بيرون می.  زدنکند به داد بيژن شروع می(

چه خاکی  ببينم ،تو هم داد و فرياد راه ننداژ. ی واشت بکنم يه کاررفتم. جون  نوه،چشم، چشم: رستم

  ...تونم واشت بريزم شرم می

  

  ی هفتم صحنه

  

و و رايزنی کيخسرو با هايی از رستم در کاخ کيخسر نقش پردهرویبر  . استاش ايستاده نقال در کنار پرده[

  .]شود او ديده می



  

  :نقال

  

  ز رستم بپرسيد پس شهريار

  هی بدين کينه کار؟که چون راند خوا

  

  چه خواهی ز گنج و ز لشکر بخواه

  که خواهی که با تو بيايد به راه؟

  

  گوهر افراسياببترسم ز بد

  که بر جان بيژنش گيرد شتاب

  

  سارست و ديو نژنديکی باد

  بدو داده اکوانش افسون و بند

  

  بجنباندش اهرمن دل ز جای

  زن را ز پای بگرداند آن تيغ

  

  اه جهانچنين گفت رستم به ش

  که اين کار سيچم من اندر نهان

  

  نه هنگام گرزست و تيغ و سنان

  بدين کار بايد کشيدن عنان

  

  ر و سيمفراوان گهر بايد و ّز

  برفتن به اميد بودن به بيم

  

  ازارگانان شدنبه کردار ب

  دنبايد ُببفراوان به توران 



  ز گستردنی هم ز پوشيدنی

  ببايد بهايی و بخشيدنی

  

   ز رستم سخنوسرچو بشنيد خ

  هنهای کبفرمود تا گنج

  

  گونه چيزشايند و هرهمه برگ

  اندازه نيز جا بی بيارند از آن

  

  ر بدره بگشاد گنجور شاهس

  به دينار و گوهر بياراست گاه

  

  تهمتن بيامد از آن برگزيد

  چه آن کارها را سزيد گرفت آن

  

  وزآن ده شتر بار دينار کرد

   ز رخت و درم بار کردصد اشتر

  

  رمود رستم به ساالر باربف

  ين ز گردان لشکر هزارکه بگز

  

  کش نامور ز گردان گردن

  ببايد تنی چند بسته کمر

  

   شاورانی چه گرگين و چه زنگه

  تهم شاه جنگاوراندگر گس

  

  چهارم گرازه که راند سپاه

   و تخت و کالهنگهبان گردان



  

  چو رهام و فرهاد گرد دلير

  و اشکش که او هست چون نره شير

  

  چنين هفت يل بايد آراسته

  نگهبان اين لشکر و خواسته

  

  همه کار نيکو بپرداختند

  چنان چون ببايست بر ساختند

  

  ی هشتم صحنه

  

  ]بيژن در چاه[

  

 به اين مرغزار خرم با ی منو آشيدی، خامم آرد آه ايدون با نيرنگ،هورمزد واست نسازه گرگين: بيژن

. شونم یتو به سوگت م  وگرنه ننه!مگه دستم بهت نرسه گرگين. یبو  مشكیرو رخسار ماه همه نگار  گل اين

 ببرم واسه ، دندوناشونو ريخته بودم تو هميان،پار آرده بودمو  دشت ارمانو لتی هيوالیواسه خودم گرازا

 به اين هوا آه ،زاد  یچهر و پر  ی به اين مرغزار پر از پر بيامیم آرد هآار وسوس ه نابو آه تآيخسرو

انگار خودش تو آاخش آم  . واسه آيخسرویزمين پيشكش روها رو بدزديم ببريم ايران ی از اين پریتايچند

 ، لباس بزممو بياره به گنجورم گفتم،خبر یجا ب دل خام و از همه  جوون ساده،ممن! روها داره  یاز اين پر

 گوشوار .م گردنم طوق آيخسرو رو انداخت.شتم سرما گذ،ذاشت سرش می رو آه بابام زمان بزم یآاله

 ی  پر هما زدم گوشه. آردم تنمی رومی قبا.نگار گيو رو بستم دستمگوهر ی  ياره. گوشامگوهرنشونو آويختم

. اومدم ايدر ، خرامون خرامون روونه شدم. سوار شبرنگ شدم. گفتم زين بذاره پشت شبرنگ.تاجم

 ینگارها  داشتم منيژجون و شيرينیيواشك،  سروبنی خودم وايساده بودم زير سايه جور آه واسه همين

شو فرستاد پيشم   دايه،دلش پر آشيد اومد پيش من، جون افتاد به من ناگهون چش منيژ،زدم یراهشو ديد م هم

هر ،  به همی بهش گفتم اگر ما دو تا رو برسون،هه رو خر آردم  من هم  دايه.بيارهاز آاروبارم در آه سر

  . دستمو گذاشت تو دستش،جون اونم يه راست منو برد  پيش منيژ.دم می  از زر و سيم  بهتی بخواچی

 خودتم باهاس ی، زدمو به بخت ر؟ تو اين گره آوریرس یچرا به دادم نم! پستون نارجون منيژی آجاي، آوخ

جور سرمو با   اون،آاخت به ی نبرده بودیيواشكی،  نكرده بودناهشيوار جور اگه تو منو اون. یوازش آن



.  نيفتاده بودمی آه من االن به اين پيسی نكرده بودینوش نازدار گرم باده دختر خوشگل واون سيصد تا 

پامو با مشك و گالب تو تشت و  دستی، بغلم آردی اومدیيادته چون به هوش اومدم با چه آرشمه و ناز

 روار يه خرفتن بام ور با ناز و آرشمه سرگر، بغلمیگه نشست آن پسی، نوازشم آردنازوی، زرين شست

 خودت باهاس به دادم تو که منو به اين روز سياه نشوندی،؟ ياد میرو يادت  اينای؟ ريش و سيبيلم شد

 نكنه تو ؟یرس ینم چرا به دادم پستون؟ نارجون منيژیپس تو آجاي. ی، از اين چاه سياه بيرونم بياریبرس

  به دام انداختن منیشه بوده برا نق اين نازونوازشاتی  همه پس؟ پتيارستیهم دستت تو دست اين تبهكارا

آارت منو  هب نای بابا اونفالن شده و  اون گرسيوز فالنیآار  تو با همی؟ يعن!يه یجور  هان؟ اين؟!مرده ننه

 بودی من قدر آلك  تو اينيعنی دست بسته سپرديم دس دشمن؟ هان؟ گه آن پس به دام؟ ی آشيدی،خر آرد

ی  شما دخترایآار  چاه افسونت؟ امان از فريب تویانداخت ی؟ منو با نيرنگ فريب داددونستم نمی

  آه آدمگه آن پس ،آنين ی خوب ديوونه مآرشمه  اول آدمو با ناز و.م سر و ته يه آرباسيدهمتون! باز نيرنگ

مگه دستم بهت !  فريبایهارو یامان از نيرنگ شما پر .آنين ی هزار تا چاه پيش پاش م،بهتون دل باخت

  تو چاهیدازن میمنو . ارمان به حالت زار بزنند دشت ی گرازا سرت بيارم آهینه بالي وگر،نرسه منيژ

 !...خانوم گل بلبل منيژ،رسيم ی؟ باشه به هم م!افسونت

شنوم آه  ی چند تا مردو میهرا. يه یانگار اون باال يه خبراي. يه دقه دندون رو جيگر بذار ببينم چه خبره

 آه داره ياد میشيون يه زن هم   ناله وینوا.  چاهی سويان می دانگار دارن. دآشن یدارند خشمگنانه فرياد م

من ! به دادم برس منيژ! ی منيژجون؟ آهای اون باالست؟ تويیجا چه خبره؟ آ اون! یآها. زنه یزار م

  !...آهای!  هوار!یآها .سياه  اين چاه تو.ايدرم

  

  ی نهم صحنه

  

 ،دهد  شده، نشان میا در کنار چاهی که بيژن در آن زندانیارانش رای ايستاده که رستم و ي نقال کنار پرده[

  .] سنگين اکوان که بر در چاه نهاده شده استدر حال برداشتن سنگ

  

  :نقال

  

  چنين گفت رستم بدين هفت گرد

  که روی زمين را ببايد سپرد

  

  



  تان ساختن ببايد کنون چاره

  ين سنگ پرداختن اسر چاه از

  

  سپاهپياده شدند آن سران 

  که پردخته مانند از سنگ چاه

  

  بسودند بسيار بر سنگ چنگ

  شده مانده گردان و آسوده سنگ

  

  ن بيالود خویاچو از نامدار

  که سنگ از سر چاه ننهاد پی

  

  سپ اندر آمد گو شير نرز ا

  زره دامنش را بزد بر کمر

  

  تآفرين زور خواسز يزدان زور

  بزد دست و آن سنگ برداشت راست

  

   شهر چينی  بيشهبينداخت در

  که لرزيد از آن سنگ روی زمين

  

  به بيژن بپرسيد و ناليد زار

  که چون بود کارت به بد روزگار؟

  

  ز گيتی همه نوش بوديت بهر

  ز دستش چرا بستدی جام زهر؟

  

  بدو گفت بيژن ز تاريک چاه

  که چون بود بر پهلوان رنج راه



  

  مرا چون خروش تو آمد به گوش

  ک نوشهمه زهر گيتی شدم پا

  

  مانو سان که بينی مرا خان بدين

  سنگ آسمان ز آهن زمين و ز

  

  بکندم دلم زين سرای سپنج

  ز بس درد و اندوه و سختی و رنج

  

  بدو گفت رستم که بر جان تو

  ببخشيد روشن جهانبان تو

  

  خوی دهکنون ای خردمند آزا

  مرا مانده از تو يکی آرزوی

  

  به من بخش گرگين ميالد را

   کين و بيداد راز دل دور کن

  

  بدو گفت بيژن که ای يار من

  ندانی که چون بود پيکار من

  

  مردندانی تو ای مهتر شير

  که گرگين ميالد با من چه کرد

  

  بين من گر آيد برو بر جهان

  بدو رستخيز آيد از کين من

  

  



  خويیتم که گر بدبدو گفت رس

  بياری و گفتار من نشنويی

  

  بمانم ترا بسته در چاه پای

  ش اندر آيم شوم باز جایبرخ

  

  چو گفتار رستم رسيدش به گوش

  از آن تنگ زندان برآمد خروش

  

  بخت منچنين داد پاسخ که بد

  ز گردان و از دوده و انجمن

  

  ز گرگين چنين بد که بر من رسيد

  بدين روز نيزم ببايد کشيد

  

  کشيديم و گشتيم خشنود ازو

  ز کينه دل من بياسود ازو

  

  ان کمندفروهشت رستم به زند

  برآوردش از چاه با پای بند

  

  برهنه سر و موی و ناخن دراز

  گدازنده از درد و رنج و نياز

  

  همه تن پر از خون و رخساره زرد

  از آن بند و زنجير زنگار خورد

  

  خروشيد رستم چو او را بديد

  پديدن شده ناههمه تن در آ



  بزد دست و بگسست زنجير و بند

  ندب ی پای و حلقه اجدا کرد از

  

  سار سوی خانه رفتند از آن چاه

  به يک دست بيژن به ديگر زوار

  

  پر از غم دل و جان هر دو جوان

  سخن ياد کردند بر پهلوان

  

  تهمتن بفرمود شستن سرش

  يکی جامه پوشيد نو در برش

  

  وز آن پس چو گرگين به نزديک اوی

  بيامد بماليد بر خاک روی

  

  ز کردار بد پوزش آورد پيش

  گفتار خويش ن خامبپيچيد از آ

  

  دل بيژن از کينش آمد به راه

  ورد پيشش گناهمکافات نآ

  

  شتر بار کردند و اسپان به زين

  بپوشيد رستم سليح گزين

  

  ورانآ ر رخش و نامنشست از ب

  کشيدند شمشير و گرز گران

  

  اه برگشته کارچبرفتند از آن 

  چون بود در خور کارزار چنان



  

  بشد با بنه اشکش تيزهوش

  ارد سپه را به هر جای گوشکه د

  

  چنين گفت رستم به بيژن که شو

  تو با اشکش و با منيژه برو

  

  که امشب من از کين افراسياب

  ه خورد و نه خوابنه آرام گيرم ن

  

  يکی کار سازم برو بر سپاه

  سرش را ببرم برم نزد شاه

  

  تو شو با منيژه که من رستخيز

  ز توران برآرم به شمشير تيز

  

  زم کنون بر درشيکی کار سا

  .که فردا بخندد بر او لشکرش

  

  پايان

  

  


