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به نام خداوند جان و خرد

پیشگفتار

در  که  می آغازد  تیره  شبی  توصیف  با  را  منیژه  و  بیژن  داستان  توس  فرزانه ی 
آن ابرهای سیاه همچون فوجی از لشکریان در یک آرایش نظامی به پیشگاه 
آمده و  چهره ی فرمانروای آسمان شب و سپاه ستارگانش را پنهان می کنند، و 
چادری از ظلمت محض برجهان فرو می کشند.  اما شاعر بزرگ ظلِم ظلمت 
چراغی  افروختن  با  را  شب  قیرگونی  که  می خواهد  همسرش  از  برنتافته،  را 
کهن، همراه با  بزداید و دلتنگی از ظلمات را، با سرودن داستانی از روزگاران 

کند.    ترنم چنگ، به دلشادی بدل 
و  می خواند  نیکی  به  را  وی، 

َ
َپهل ایران،  پیشین  زبان  که  فردوسی،  بانوی 

گنجینه ها ی باستانی را برمی گزیند، تارهای چنگ را به  می نویسد، دفتری از 
لرزش می آورد و خوانش  آغاز می کند؛ اما پیش تر، از همسر خود پیمان می گیرد 
توس  فرزانه ی  که  بگرداند،  پارسی  به شعر  از شنیدن،  را، پس  آن داستان  که 

خواسته ی همسرش را برمی آورد. 
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بر آید  چنان  شاید  دختری،  و  پسری ست  نام  که  داستان،  این  عنوان  از 
وامق  مجنون،  و  لیلی  رامین،  و  یس  و داستان های  مانند  آن،  ماجراهای  که 
و عذرا، و خسرو و شیرین، همه از عشق و دلدادگی ست، اما چنان نیست.  
به  چندان  و  می نگرد  عشق  به  دور  منظری  از  داستان  این  در  توس  فرزانه ی 
را  گدازهای هرروزه ی دلدادگان  از سوز و  تا شرح دقیقی  نزدیک نمی شود  آن 
از قهر یک روز و آشتی روز دیگر،  التهابات درونی ناشی  بنگارد و فراز و فرود 
وسوسه ی تمناها، و شیرینی و جان بخشی دیدارها و لذات وصل را مو به مو 

بسراید؛ بل داستانی می پردازد:  

جنگ و  نیرنگ  و  مهر  و  چاره  از  سنگ؛پر  و  فرهنگ  مرد  خور  در  همه 

به  را  آن  آید،  پسند  را  فرهنگ  با  متین  مردم  که داستانش  آن  برای  یعنی 
چهار بخش می کند و تنها در یک چهارم آن سخن از مهر و مهرورزی   می گوید 
و در سه بخش دیگر سخن را به میدان جنگ و انتقام، و دسیسه و چاره جویی  
از شیرینی های عشقی سرکش  نیز، سخن همه  آن یک چهارم  می کشاند. در 
از  و  از جسارت،  از رنج های حاصل  و لگام گسیخته نیست. بیش تر، سخن 

اندوه و سختی های تبعید و زنداِن پیامِد قانون شکنی ست.  
زناشویی  از  پیش  دلباختگی  و  نظربازی  شاهنامه،  بر  کم  حا کلی  قانون 
آن  و  زناشویی چهره عبوس می کند  از  بر همبستری پیش  اما  روا می بیند،  را 

گناه می داند. قصه ی مهرورزی زال و رودابه بر پایه ی چنین قانونی ست: را 
زال که نادیده دل به عشق رودابه بسته است، پس از آگاهی از دلبستگی 
متقابل دلدار، شبی با کمند، دزدانه، از کنگره ی قصر او باال می رود و معشوق 
به  او  با  و  می شود،  شگفت  به  چهره اش  زیبایی  از  می بیند،  نزدیک  از  را 
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)موسیقی آغازین(

کوکوی جغد و عوعوی سگی از دوردست( )جیرجیرک، 

)زوزه ی باد، وزش باد، باد شدت می گیرد(

)صدای غرش تندر از دور دست(

)موسیقی شدت می گیرد و به اوج می گراید(

راوی:
1 روی شسته به قیر تیرشبی چون َشَبه  نه  کیوان  نه  پیدا  بهرام  نه 

)صدای باد(

ماه کرد  آرایشی  پیشگاهدگرگونه  بر  کرد  گذر  بسیج 

راغ و  دشت  بر  تیره  شب  زاغسپاه  پّر  از  گسترده  فرش  یکی 

اهرمن چشم  به  سو  هر  ز  دهننموده  کرده  باز  سیه  مار  چو 

جای ز  گردان  گردون  ماند  شده سست خورشید را دست و پایفرو 

فراز از  نشیب  پیدا  ایچ  دیریاز2َنـُبد  شب  زان  شد  تنگ  دلم 

جای ز  بجستم  اندر  تنگی  سرایبدان  اندر  بودم  مهربان  یکی 

1. سنگی قیرگون.
2. دراز، طوالنی.
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فردوسی:  )با صدای بلند و از دور(
... نیک  یار  ای  آور  ...شمعیم   ...  ...  ...  ...  ...  ...

راوی:
چراغ زو  خواستم  و  باغ  خروشیدم  به  مهربانم  بت  آن  برفت 

بانوی فردوسی:
همی باید  چه  شمعت   ... همی...  بباید  خوابت  تیره  شب 

کم می شود، جیرجیر  ادامه دارد،  )باد رفته رفته 

عوعوی سگ دوردست، صدای پا(

فردوسی: )بانو به او نزدیک شده است  با مهربانی و صدای پایین تر( 
خواب مرد  نیم  بت،  ای  آفتاب...  چون  آر  پیش  شمع  یکی 

کن ساز  را  بزم  و  پیشم  کن.ِبِنه  آغاز  می  و  چنگ  آر  چنگ  به 

بانوی فردوسی: )به آرامی می خندد(

راوی:
چراغ و  شمع  رخشنده  باغبرافروخت  ز  بیامد  و  شمع  بیاورد 

)خنده ی مهرآمیز بانوی فردوسی با صدای چنگ ادغام می شود(

راوی:
کرد پیروز  کام  همه  بر  کرد.دلم  نوروز  تیره  شب  من  بر  که 



100

بـیـژن و منیژه

بانوی فردوسی:
غنایم  کردن  بخش  از  پس  رستم  و  می شوند  پیروز  ایرانیان  هم  جنگ  این  در 

جنگ به نزد خسرو می شتابد.

راوی:
دلیر شاه  به  آمد  آ گاهی  شیرچو  برگشت  پیروز  بیشه  از  که 

رها زندان  و  بند  از  شد  بیژن  اژدها ُو  نر  بداندیش  دست  ز 

جهان شهریار  شدش  ِمهانپذیره  تاج  و  گردان  نگهدار 

بانوی فردوسی:
خسرو به خجستگی این پیروزی جشنی بزرگ می آراید. 

)موسیقی پرسروصدای جشن و هیاهو(

رستم: )خنده ی شادمانه(

بیژن: )خنده ی شادمانه(

گیو: )خنده ی شادمانه(

و: )خنده ی شادمانه( خسر

منیژه: )خنده ی شادمانه(

گرگین: )خنده ی شادمانه(
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خواسته  و  زر  و  اسپ  آنان  به  گردان  و  پهلوانان  از  سپاسگزاری  برای  خسرو 

و سپس  را می بوسد  زمین  بیژن  به پیش می خواند،  را  بیژن  و سپس  می بخشد. 

کنار خود می نشاند. خسرو او را 

راوی:
شاه بپردخت  ردان 

ُ
گ کاِر  از  پیشگاهچو  بر  بنشست  آرام  به 

پیش آمْدش  بیژن  تا  ُسُخن گفت از آن رنج و تیمار خویش.بفرمود 

سخت آورد  بخشایش  و  بختبپیچید  بوده  گم  دخت  غم  و  درد  ز 

روم دیبای  جامه  صد  بومبفرمود  زّر  و  گوهر  پیکرش  همه 

نیز دینار  بدره  ده  و  تاج  چیزیکی  هرگونه  و  فرش  و  پرستنده 

...  ... بفرمود:  بیژن  ...به   ...  ...  ...  ...  ...  ...

خسرو:
خواسته  این   ...  ... کاسته...  روان  دخت  پیش  ببر 

رویبه رنجش مفرسای وسختش مگوی! به  را  او  آوردی  چه  تا  نگر 

گذار شادی  به  را  جهان  او  با  روزگارتو  گردش  این  بر  کن  نگه 

گاه سوی  آورد  چاه  ز  را   کالهیکی  گوهر  ز  بر  سرش  بر  نهد 

ناز به  بر  در  پرورد  که  را  آن  نیاز. هم  چاه  به  خیره  بیفگند 

)موسیقی شاد پایانی(
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