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بیژن از سیاهی گریزان بود.

روی تخته سـنگ دراز کشـید. زیر رس، انگشـت ها را در هم فرو 

بـرد. بـه ماه چشـم دوخت. ابر سـیاه نزدیک آمـد. دل بیژن پیش از 

آن که ابر شـمد سـیاهش را رویش بیندازد، تاریک شـد.

بیـژن و سـیاهی دشـمنانی دیرینـه بودنـد. دشـمنانی چـون مار 

و پونـه، و بیـژن می بایسـت همیشـه دشـمنش را چـون سـایه بـر 

دوش کشـد. بختـک شـب، سـایه وار بـر سـینه اش سـنگینی می کرد. 

نـه بـادی می رسـید تـا ابر سـیاه را بـر کناری زنـد و نه ماه جنبشـی 

می کـرد تـا خـود را از چنـگ ایـن دیـو پلیـد برهانـد. اکنون کـه ماه 

شـکوه ترین  بـا  می خواسـت  فرمانروایـی،  شـب  چهاردهمیـن  در 

جشـن نورافشـانی اش را برپـا کنـد، چـرا بایـد ابری سـیاه، این چنین 

شـادمانی را بـه کامـش زهـری می کـرد؟

بیـژن بـه گذشـته اش اندیشـید که چون چنین شـبی بـود، مادام 

چشـم بـه راه می مانـد تـا کامـی از جهـان برگیـرد؛ امـا چـون زمـان 

می رسـید، در چشـم بـر هـم زدنـی شـهد، زهـر می شـد و نـوش، 

نیـش. گویـی یزدان رسنوشـت هر آدمی را به شـیوه ای می نگاشـت: 

یکـی دیـر می رسـید، یکی زود از دسـت مـی داد، یکی هرچه بیشـر 

می دویـد، دورتـر می شـد و یکی همیشـه بـر رس دوراهـی می ماند. 

و رسنوشـت بیـژن آن بـود که شـادی را به غم بچشـد و شکسـت را 
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از جـام پیـروزی بنوشـد و در نـور، غـرق تاریکی شـود.

اینـک کـه ابـر، این دیو پلیـد، ماهتاب زیبا را از آغوشـش ربوده 

بـود، باید چـاره ای می کرد.

بیـژن چشـم هایش را بسـت. تـا خیـال زنـده بـود، راهـی بـرای 

گریـز پیـدا می شـد. پـس بـه خورشـید اندیشـید. خورشـید از پلکان 

زرینـش، بـا شـکوه شـاهزادگان، خرامـان پاییـن آمـد. پیشـانی اش 

را بوسـید و در چشـم هایش خانـه کـرد. بیـژن آفتـاب را چشـید. 

خورشـید پایین تـر رفـت و آتشـی در دلـش افروخـت. انـدوه چـون 

کوهـی یـخ زده، قطـره قطـره آب می شـد. بیـژن دوسـت داشـت 

گرمـای درونـش چـون خورشـید نیمـروزی، خفاش هـای بد اندیشـی 

را خاکسـر کنـد. اگـر خورشـیدش غـروب می کـرد. هسـتی بـا همـه 

بـود و نبـودش تاریـک و تاریک تـر می شـد. بیـژن می خواسـت بیـم 

فـردا را دور بریـزد تـا روشـنایی اکنـون را چکـه چکـه بنوشـد.

امـا چـاره ای نداشـت کـه بیـم سـیاهی از نخسـتین دم هسـتی 

بـا او بـود؛ عنکبوتـی کـه اگـر چـه او دوسـتش منی داشـت، هـر روز 

بـا مهـر، تـاِر تـازه ای گـردش می تنیـد. بیـژن می خواسـت خنجـرش 

را در سـینه سـیاهی فـرو کنـد؛ ولـی گذشـن از دیوارهـای ایـن بیم، 

در توانـش نبـود کـه بیـم، دژی بـود سـهم تر از روییـن دژ؛ نـه قفـل 

می گشـود و نـه فـرو می ریخـت.

 



بـاد، این دخرک شـاد و سـبز گیسـو، دوباره آمده بـود تا خواب 

را از چشـم های بیژن برباید.

بیـژن پیامنـی را بـه یـاد آورد کـه دیـروز بـا خـرو بسـته بـود. 

زمـان، زمـان جنـگ بـود. بایـد زره می پوشـید.

روز پیـش، دو تـن از ارمانیـان از مـرز ایـران و تـوران بـه بـزم 

خـرو آمـده بودنـد. آنـان از آزار گراز هـا می  گفتنـد؛ گراز هایـی که 

تنـی چـون کوه داشـتند و دندانی چون پیل. شـکم چارپایان شـان را 

دریـده بودنـد و کشت شـان را پایـامل کـرده...

و  گـودرز  گسـتهم،  و  فریـرز  بودنـد.  نشسـته  همـه  بـزرگان 

فرهـاد، گیـو و گرگیـن میالد، شـاپور و بیژن. خرو آنـان را به جنگ 

فـرا خوانـده بـود. امـا از آن میـان، تنهـا بیـژن بـود کـه پذیرفـت به 

جنـگ گراز هـا بـرود. بـه یـاد آورد کـه در واپسـین دم، گیـو او را از 

ایـن اندیشـه بـاز داشـته بـود و گفتـه بـود: »جوانـی مکن. بـرس از 

آبروی مـان کـه پیـش شـهریار بریـزد. چگونـه بـه جنگ گـرازان، این 

چنیـن بـی باکـی؟ پیـکار بـا ناآزمـوده را بـرای زمـان بهـری بگـذار. 

زمانـی کـه پیروزی یا شکسـت، همسـان آبرو یا بی آبرویی نباشـد.«

بیـژن پندهـای پـدر را شـنیده بـود و گفتـه بـود کـه بـا همـه 

جوانـی اش، اندیشـه پیـران دارد. کـه بی گـامن، ایـن روز بـود که در 

دلـش آتـش بی باکـی می افروخـت. روز هـا هـزار مـرد جنگـی در 
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درونـش، رخـت رزم می پوشـیدند و غریـو پیـروزی رس می دادنـد.

خرو از داشن رسداری چنین، به خود بالیده بود.

***

اینـک گرگیـن میـالد، چشـم بـه راه بیـژن بـود کـه خـرو از او 

خواسـته بـود راهنـامی بیـژن باشـد و او را تـا رسآب بنـد، همراهـی 

کنـد. بیـژن برخاسـت. بایـد جامـه رزم می پوشـید.

زره و خـود، نیـزه و خنجـر و تیـر و کامنی در خـور پهلوانی اش. 

دیگـر آمـاده بود. پدر در آغوشـش کشـید. چشـم های گـود رفته اش 

تیـره بـود؛ چون غـاری آشـیانه خفاش هـا؛ خفاش هایی که پیام شـان 

شـوم بود.

بیـژن بـه سـوی گرگین تاخت که در این سـفر، یگانـه همراهش 

بـود. آرزو کـرد کـه پیـکار سـخت بـا گرزا هـا رشـته مهـر آن دو را 

بـه هـم گرهـی اسـتوارتر زنـد. امـا چنـدان بـه آرزویـش دل خـوش 

نداشـت کـه روزگار، پـر از افسـانه های تلخ فریـب و بد دلی بود. او 

از ایـن روزگار بـوی بهبـودی منی شـنید.

گرگین گفت: »بیشه گزار ها همین جاست.«
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بیـژن گـوش بـر زمین گذاشـت. گراز هـا چون سـپاهی در میدان 

نـرد می تاختنـد. گفـت: »چون بـه گله گراز ها رسـیدم و آن هـا را با 

تیـر زدم، هوشـیار شـو و آن را کـه از تیرم گریخت، بـه دام بینداز و 

بـا گرز بـر رسش بکوب.«

گرگیـن رو بـه درخـت کـرد: »آبـی بـده تـا تشـنگی ام را فـرو 

بنشـانم!« پـس بـه خـاک نگریسـت: »و تـو چـون خورشـید بی تابم 

کـرد، بـر مـن سـایه بیانـداز.«

- از چه می گویی؟ با که سخن می رانی؟

فـرو  را  تشـنگی  درخـت  کـه  چنـان  آن  منی جنگـد؛  گرگیـن   -

منی نشـاند و خـاک سـایه منی انـدازد. مـن تنهـا آمده ام تـا راهنامیت 

شم. با

بیـژن دانسـت کـه گرگیـن، در اندیشـه بازگشـت اسـت. گفـت: 

»چـاه را بـه مـاه گـره می زنـی و آسـامن را بـه ریسـامن می بافـی؟«

- گنـاه خـود را بـر شـانه های مـن منشـان کـه ایـن هامن اسـت 

کـه خـود می خواسـتی و رسانجـام نیـز این تویـی که اسـب و گوهر 

و پـاداش می گیـری. چـرا مـن باید جـان گـراز را بگیرم؟

بیـژن خامـوش شـد. بـه بیشـه تاخـت. بایـد خشـمش را چـون 

تنـدر، فریـاد می کشـید. خنجـر در دسـت گرفت و به جنـگ گزار ها 

رفـت. گـرازی درشـت انـدام چـون شـیری ژیـان نزدیـک می شـد. 
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خشـم، تـرس را از دلـش رانـده بـود. گـراز بـر بیـژن پریـد، او را بـر 

خـاک نشـاند و زرهـش را دریـد. بیـژن خنجر پیش برد و سـینه گراز 

را شـکافت. گـراز بـی جـان بـر زمیـن افتاد.

گرگیـن نابـاور بیـژن را می دیـد کـه گزار هـا را یکـی پـس از آن 

یکـی بـر خـاک می نشـاند. پـس آن هنگام کـه هیچ گرازی در بیشـه 

زنـده منانـد. رسهای شـان را یـک یـک از تـن جـدا کـرد و دنـدان 

های شـان را کنـد تـا بـه نشـان پیـروزی نـزد خـرو بـرد. گرگیـن 

اندیشـید: »دیگـر چگونـه در چشـم های خـرو بنگـرم کـه بیـژن، 

بی گـامن داسـتان را بـه گوشـش خواهـد رسـاند.« پـس دسـت بـر 

شـانه بیـژن گذاشـت: »پیـروزی بـر تـو خجسـته بـاد کـه اینـک در 

پهلوانـی، از همـگان پیشـی گرفتـی و از آزمـون آتـش، پـاک بیـرون 

آمـدی.«

- سـخن پریشـان می گویـی و مـرا در ایـن گسـیختگی بـا تـو 

نیسـت. پیونـدی 

- ایـن آزمونـی بـود کـه خـرو برایـت خواسـت تـا توانـت را 

کـه  می اندیشـید  چنیـن  می شـدم.  همـراه  تـو  بـا  اگـر  بیازمایـد. 

بی یـاری مـن پیـروزی ات خیالـی بیـش نبـود. امـا اکنـون کـه بـه 

تنهایـی پـوزه گراز هـا را بـه خـاک مالیـدی، بی گـامن خـرو برایـت 

خـوان در خـور خواهـد گسـرد.

بیـژن بـه دورتـر چشـم دوخـت: »امـا بـدان که تـو هرگـز بررس 

ایـن خـوان نخواهی نشسـت.«

گرگیـن رس پیـش بـرد و در گـوش بیـژن زمزمـه کـرد: »از مـن 

پاداشـت  از خـرو  پیـش  بـه دل مگیـر کـه می خواهـم  خشـمی 

بدهـم. کـه چـون دو روز دورتـر رویـم، در تـوران زمیـن، بـه باغـی 

می رسـیم بـا خاکـی پرنیان و هوایی مشـکبوی از جویـش بوی گالب 

بـر می خیـزد و از شـاخه اش چهچهـه بلبـل می چکـد. کـه دشـت و 
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کوهـش پـر از پری رویـان اسـت و نغمـه چنـگ و آوای شـادمانی.«

- ایـن رویایـی دور نیسـت کـه هـزاران بـار این سـو و آن سـوی 

خـاک گرامنایـه رسزمینـم، ایران، شـیرینی اش را چشـیده ام.

امـا آن جـا خورشـیدی را نشـانت خواهـم داد کـه از زمیـن   -

می نامنـد. منیـژه  را  او  کـه  خورشـیدی  اسـت؛  برخاسـته 

منیژه ناگاه نور کهکشـان کهکشـان سـتاره و هزار هزار چهچهه 

بلبـل، شـیرینی دریا دریا عسـل و بـوی خوش باغ بـاغ گل های رسخ 

در درون بیـژن بـه هـم آمیخـت. بیـژن نـاگاه اندیشـید که ایـن نام، 

از آغـاز بـی آغـاز، در رسش چرخیده اسـت. بیژن، خورشـید درونش 

را دیـد کـه در کار پرتو افشـانی بود.

و  بنوشـد  بـاره  یـک  بـه  را  روشـنایی  ایـن  می خواسـت  بیـژن 

بنشـاند. فـرو  را  تنهایـی اش  روز هـا  تشـنگی 

 



منیژه از تنهایی گریزان بود.

از خیمـه گاه بیـرون آمـد و بـه کنیزکانـش فرمان برپایی جشـنی 

دیگـر داد. در بـاغ چرخـی زد. از البـه الی درختـان گذشـت. کنـار 

جـوی خـم شـد و شـقایقی چید.

بهـار بـود. مهربانـی، شـانه بـه شـانه بلبـل، غـزل مـی رسود و 

شـادمانی، از دل جـوی پـر شـتاب، آواز خنده به آسـامن می رسـاند. 

رسگشـتگی در هـوا بـود؛ چون بـوی هیـزم، رقص گردهـای رسگردان 

و نـوازش نسـیم. منیـژه در سـیاهی دل شـقایق خیـره شـد. اکنـون 

کـه آوای خنـده و مسـتی از زمیـن و آسـامن برخاسـته بـود، ایـن 

شـقایق بـود کـه داغ شـیفتگی بـر دل داشـت؛ گونـه ای رسخ و دلی 

سـیاه. منیـژه اندیشـید: »شـقایق، اوسـت که میـان ما تنهاسـت.« و 

گونه هـای شـقایق را بوسـید.

بهـار بـود. کنیـزکان جشـن گاه را می آراسـتند. هیاهـوی شـادی 

چـون بـاد ایـاز، رختـی خورشنـگ و زیبا بر تـن درختـان می دوخت. 

آوای مسـتانه و خنـده جاودانـه پری چهـرگان، بهـار و زندگـی را نیـز 

بـه شـگفتی مـی آورد که گویـی پاییز و مـرگ، واژه هایـی از یاد رفته 

بـود، کـه دیگـر نیـازی نبود تـا بر زبـان آید.

همیشـه  در  کـه  افراسـیاب  بـه  اندیشـید،  پـدرش  بـه  منیـژه 

روزهایش این شـور هسـتی را هرگز نچشـیده بود و از این شـیرینی 
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آسـامنی بـی بهـره مانـده بـود. او بـا رسداران و سـپاه و زره اش رس 

می کـرد و منیـژه بـا دایـه و کنیـزکان و چـکاوکان. کـه چـون سـال 

نـو می شـد، بهـار دسـت منیـژه را می گرفـت و بـه بیشـه مـی آورد. 

دلـش  از  را  تنهایـی  یـک زمسـتان  گـرد  و  برپـا می کـرد  خیمـه ای 

می تکانـد. بهـار هـر بـار او را روانـی تـازه می دمیـد.

منیـژه در کاخ چـون شـقایق کـه گلرگ هایـش دانـه دانـه بـر 

از سـاقه جـدا می شـد و می پژمـرد. کـه آن جـا جـز  بیفتـد  خـاک 

پرده هـای رنگارنگـی کـه میـان او و جهـان جدایـی می انداخـت و 

دیوارهـای مرمرینـی که دوسـتانش را از او می گرفـت، نقش دیگری 

پیـش رویـش نبـود. تنهـا دایـه اش بـا او بـود. تنهـا همـدم رازهایـی 

کـه نداشـت و تنهـا همسـفر رسزمین هایـی کـه منی شـناخت. کـه 

او بـا دایـه بـه رسزمیـن مه آلـود خیـال و رویـا می رفـت. بـر شـاخه 

درخت هایـی کـه هنـوز از دل خـاک رس نـزده بودند، می نشسـت و 

تـاب می خـورد و بـا شـکوفه هـای رسخ و سـپیدی کـه هنـوز جوانه 

نکـرده بودنـد، گردنبندهـای زیبـا می بافـت.

و پـدرش افراسـیاب، هرگـز دایـه را از منیـژه دور منی کـرد کـه 

بـه  بـا هـر گامـی کـه دایـه دورتـر رود، مـرگ  خـود می دانسـت 

فرزنـدش نزدیک تـر خواهـد شـد. که منیـژه تنها یک بار ایـن تنهایی 

را آزمـوده بـود و هـامن بـار، در چنـان تب و هذیانی فـرو رفته بود 

کـه همـگان بهبـودش را از بخشـش یـزدان می دانسـتند.

شـاید بیـم منیـژه از تنهایـی بـه کودکـی اش بـر می گشـت. آن 

زمـان کـه در جنـگل گم شـده بود و بسـیار دویده بـود و فریاد زده 

بـود و اشـک ریختـه بود تـا بیهوش بر زمین افتاده بـود. منیژه از آن 

پـس، درختـان جنـگل را چـون راهزنانـی می دید که چـون می دوید، 

از پـی اش می دویدنـد و می خواسـتند او را بـا ریشه های شـان بـه 

بنـد بکشـند و بـه دیو سـیاه پیشـکش کنند.

***
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بـاد هـر یـک از بـرگ هـای شـقایق را به سـویی بـرد. دل منیژه 

بـرای تنهایـی شـقایق سـوخت. پلـک بسـت و بـاز کـرد و دیـد کـه 

کنیـزکان جشـنی نـو آراسـته انـد. جانی دوبـاره یافت. چرخـی زد و 

چـون گلـی از گل هـای بهشـت. در جشـنگاه کنیـزکان روییـد.

منیژه از تنهایی گریزان بود.

 



منیـژه شـبی را بـه یـاد مـی آورد که خـواب از چشـمش گریخته 

بـود. دایـه فهمیـده بـود کـه منیژه دوسـت ندارد در سـیاهی شـب، 

تنهـا بیـدار مبانـد. پـس برایش افسـانه ی نارنـج و ترنـج را گفته بود. 

خـواب می خواسـت دایـه را بـه دام بینـدازد، امـا بـه منیـژه نیـم 

نگاهـی نیز نداشـت.

منیـژه گفته بـود: »بخواب! خـود برای خویش افسـانه می گویم 

و می اندیشـم که تویی.«

- دلت این را منی خواهد دلت سخن دیگری می گوید.

- دمل چه می گوید؟

- می گویـد بیـدار مبـان بـا مـن و برایـم  افسـانه بگـو. می گویـد 

منی خواهـم بـا شـب و سـیاهی تنهـا مبانم.

- راسـت می گویـی. دمل همیـن را می گویـد. ولـی کاش کیمیایـی 

بـود کـه دگرگونـم می کـرد. کـه چـون آن را می یافتـم، دیگـر ترسـی 

از  تنهایی نداشـتم.

دایه گفته بود: »این کیمیا را پیدا خواهی کرد.«

و منیژه پرسیده بود: »چگونه؟«

- آن گاه کـه کبوتـر مهـر کسـی بـر دلـت نشـیند و آن مهـر، 

آن چنـان در تـو زبانـه خواهـد کشـید کـه رسمـای تنهایـی را بـرای 
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همیشـه از یـاد خواهـی بـرد.

منیژه پرسیده بود: »تو خود این را آزموده ای؟«

- تنها یک بار و آن نیز همه در  خواب گذشت.

- پیش از این نگفته بودی؟

- تنها یک بار و آن بار چنان سوختم که همه خاکسر شدم.

***

اکنـون ایـن کـه بـود زیـر شـاخه ی رسو کـه روی بـه سـوی او 

داشـت؟

منیـژه بـاز نگریسـت؛ بـه او کـه باال بلنـد بود و چشـامنی ژرف 

داشـت. دلش گرم و گرم تر شـد. زبانه ها کشـیده و کشـیده تر شـد؛ 

بـاال و باالتـر آمـد. منیـژه پنداشـت کـه گونه هایـش گُر گرفته اسـت 

و لب هایـش می سـوزد. آن چشـم  ها، آن گیسـوان، آن دسـت ها!

منیژه چشم در او دوخت و دانست که کیمیا را یافته است.

دایـه از نگاهـش همـه چیـز را خوانـد. پرسـید: »می خواهـی به 

او چـه بگویم؟«

منیـژه گفـت: »ببیـن آن مـاه دیـدار کیسـت؟ ببیـن آیا سـیاوش 

اسـت کـه از نـو جـان گرفتـه یـا پریـزاده ای اسـت کـه از جهـان باال 

بـه رسزمیـن آدمیـان آمـده اسـت؟ بپـرس کـه او را به این جـا آورده 

و چگونـه آمده اسـت؟«

دایـه فرمـان بـرد. جـوان را یافـت و پیـام منیـژه را بـاز گفـت. 

پرسـید: »چگونـه بـه ایـن جشـن گاه راه یافتـه ای؟ کـه هسـتی و از 

کجـا آمده ای؟ زمینی هسـتی یا آسـامنی؟ سیاوشـی یا پریـزاده ای؟«

جـوان پیـش آمـد. جامـه رومی گـران بهایـی بر تـن کـرده بود و 

کالهـی گوهـر نشـان بـر رس داشـت. گفـت: »بـه بانـوی خـود بگـو 

کـه نـه پریـزاده ام، نـه سـیاوش کـه نامم بیـژن و پدرم گیو اسـت. از 
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ایـران بـه جنـگ گـرازان آمـدم و چـون از ایـن جشـنگاه آگاه شـدم، 

سـوی رسزمینـم بـاز نگشـتم. بگو ایـن راه پر پیچ و خـم را تنها برای 

آن پشـت رس گذاشـتم کـه روی منیـژه را ببینم.«

دایـه پیـام بیـژن را به منیژه رسـاند. منیژه به رسو نگریسـت که 

سـبز بـود و بـاال بلنـد. گفت: »بگـو به سـویم آید و جـان تاریکم را 

بخشد.« روشنی 

 



زبانه هـا در دل منیـژه اوج می گرفـت. بیـژن گـرم گفـت و گو با 

دایـه بـود. شـیدایی از نگاهـش مـی چکیـد و مهر در دسـتانش النه 

داشـت. بیـژن از بازگشـت می گفـت: »اگـر به ایـران آمدیـد، پای بر 

چشـم مان گذاریـد و خانه مان را روشـنی بخشـید.«

غـم تنهایـی بـاز آمـده بـود تـا چـون گردبـاد، منیـژه را زیـر و 

رو کنـد. نـه، ایـن سـزاوار نبـود. سـه روز در مسـتی و بی خـری 

گذشـته بـود؛ چـون شـیرین ترین رؤیا هـا و خوش تریـن آرزوهـا. و 

اینـک شـادمانی، چـون مشـتی آب، از البـه الی انگشـت هایش فـرو 

می ریخـت و ناپدیـد می شـد. اگـر می دانسـت همه ی آن چـه را که 

یافتـه ایـن چنیـن زود از دسـت می دهد، هرگز آرزویـش را منی کرد. 

منیـژه ویـران شـده بـود. تـا نفـس می کشـید و دلـش می تپیـد بیژن 

را در کنـارش می خواسـت. سـزاوار نبـود که آب زندگانی را نشـانش 

دهنـد و در برابـر چشـم هایش بـر خـاک بریزنـد. او آن آتـش را 

می خواسـت. آن زبانه هـا را دوسـت داشـت. او دلـش را پـر تپـش 

می خواسـت و گونه هایـش را رسخ.

بـه ایـوان رفـت تـا اندوهـش را پنهانـی بیـرون بریـزد. در ایوان 

زانـو زد و پیشـانی بـر خـاک گذاشـت: »خداونـد مـن! او را بـه مـن 

بازگـردان. مـرا در او زنـده کـن؛ آن چنـان کـه دانـه را در خـاک و 

ماهـی را در آب و بخـواه کـه ناگسسـتنی شـویم؛ چـون سـیاهی و 

شـب یـا سـپیدی و بـرف. خداونـد مـن! می خواهـم آن چشـم ها 
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برایـم بلند تریـن افسـانه ها را بگوینـد و آن دسـت ها ُمهـر از راز 

هسـتی ام بگشـایند. خداوند من! ندای دمل را بشـنو و این بخششـی 

را کـه ارزان داشـتی از مـن مگیـر کـه اگـر بگریـزد، دیگـر بـار بـه 

دسـت نخواهـد آمـد. خداونـد مـن! مگـذار زندگانـی ام در دریـغ و 

اندوه سـپری شـود.«

منیـژه نـاگاه اندیشـید: »او را بـا دارویـی بی هـوش می کنـم؛ آن 

چنـان کـه ندانـد در نوشـیدنی اش دارو می ریـزم. او را در کجـاوه 

می گـذارم و دور از نـگاه دیگـران، شـبانگاه، بـه کاخ خویش می برم. 

او بـه رسزمینـش بـاز منی گـردد. او بـا مـن می آیـد و هـر کجـا کـه 

باشـم، همراهـی ام می کنـد.«

***

بی باکـی  چنیـن  اندیشـه اش،  بـه  کـه  بـود  نیرویـی  چـه  ایـن 

می آموخـت و بـه خواهـش درونـش، ایـن چنیـن توانـی مـی داد؟ 

پیـش از ایـن، در جهـان پنـدار نیـز این گونـه بی باک نبـود. پیش از 

ایـن، هرگـز خـود را این گونـه بـاز نشـناخته بـود.

 



بیـژن چشـم بـاز کرد. اندیشـید کـه از خوابـی در خـواب دیگر، 

بیـدار شـده اسـت و اکنـون همچنـان خـواب می بینـد. منیـژه در 

جامـه ای ارغوانـی و مخمـل گـون به او می نگریسـت. چشـم هایش 

برق سـتارگانی را داشـت که در شـبی سـیاه بدرخشـند. پیشـانی اش 

از بختـی بلنـد می گفـت و نگاهـش از مهـری ژرف. بیـژن اندیشـید 

همراهـی اش  خـوش  رویایـی  چـون  نیـز  ایـران  در  دلـدارش  کـه 

می کنـد. رسی چرخانـد. سـتون های مرمریـن را دیـد و فرش هـای 

دیبـا را، تختـی در خـور شـاهزادگان و تاجـی گوهرنشـان.

منیـژه گفـت: »ایـن چنیـن شـگفت زده نگاهم مکـن. این تویی 

بیـژن، کـه همـه راه در کجـاوه بـا مـن بـودی و ایـن منـم منیـژه،  

دخـر افراسـیاب کـه تـو را بـا دارویـی بیهـوش کـرده و بـا خـود بـه 

تـاالرش آورد.«

»خـواب  افتـاد:  ولولـه ای  دلـش  در  نشسـت.  راسـت  بیـژن 

» . می بینـم

- بـر مـن مـژده بـاد کـه بیـداری. که بـه آرزویـم رسـیده ام و تو 

را تـا همیشـه نـزد خـود نگه مـی دارم.

دایـه خوشـه ای انگـور سـیاه در دسـت بیـژن گذاشـت. بیـژن 

خوشـه را پـس زد. دانه هـای انگـور چنـان مرواریدهـای سـیاه بـر 

زمیـن ریخـت. بیـژن خشـمگین گفـت: »تـو کیسـتی که ایـن چنین 
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مرا از خویشـتنم دور می کنی و هسـتی ام را به پسـتی می کشـانی؟ 

می اندیشـی من کیسـتم؟ زبونی که خواسـت دلـش، او را وامی دارد 

کـه تیشـه بـه ریشـه دودمانـش زنـد؟ مجنونـی کـه کـور کورانـه در 

زبانه هـای آتـش، پـی خنکـی چشـمه سـار می گـردد؟«

منیـژه لـب بـه خنـده گشـود: »بیـدار شـو! تـو در کاخ مـن در 

امانـی و این جـا کسـی بـه تـو آسـیبی نخواهـد رسـاند.«

- می دانـم ایـن اهریمـن بـود کـه تـو را به سـوی من فرسـتاد و 

گرگیـن، پیـک او بـود. ایـن جـادوی او بـود کـه مـرا بـه النـه مـاران 

ند. کشا

منیـژه کاسـه ای آورد و کـوزه ای آب: »اهریمـن کـدام اسـت و 

گرگیـن کیسـت؟ بیـا آبی به چهره بپاش و خـواب و خیال را بتاران.«

بیـژن هیـچ منی شـنید که در دلش شـغال های شـوم شـبانه زوزه 

می کشـیدند. بـا خـود گفـت: »ننـگ آسـامن و زمیـن بـر تـو کـه نام 

پـاک نیاکانـت را با پلیـدی ات آلودی.«

منیـژه دلـداری اش داد: »نـرس! تـو این جـا در امانی. تو را شـب 

هنـگام و پنهـان از چشـم همـگان، بـه کاخ آوردیـم. هیـچ کـس از 

آمـدن تو آگاه نیسـت.«

بیـژن آرام شـد. منیـژه آبـی بـر دسـتش ریخـت و از کنیـزکان 

خواسـت تـا چنـگ و رود بردارنـد و آوای شـادی رس دهنـد.

هلهلـه ای و پـس، جشـنی دوبـاره از رس گرفته شـد. شـغال ها به 

خـواب رفتنـد و چـکاوکان بیدار شـدند تـا در دل بیـژن، از نو رسود 

زندگانـی رس دهند.

و هنـوز ترانـه چـکاوکان و آواز چنـگ بـه هـم نیامیختـه بـود 

کـه بـا غریـوی کاخ لرزیـد و در تـاالر شکسـته شـد. منیژه ترسـید و 

خشـمگین پیـش دویـد: »گرسـیوز در تـاالر منیـژه، دخر افراسـیاب 

چـه می کنـد و بـه فرمـان کـه ایـن چنیـن گسـتاخ در می شـکند؟ که 
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اگـر پـدرم بشـنود چنیـن بـی رشم بـه رسایـم آمـده ای، رس از بدنـت 

جـدا خواهـد کرد.«

گرسـیوز از خشـم لرزید و به بیژن تاخت: »ای ناپاک! در رسای 

منیـژه بانـوی بزرگ توران چه می کنی؟ ای گسـتاخ! خشـم رسورمان 

افراسـیاب را بـه هیـچ گرفته ای و از مرگ پـروا منی کنی؟«

بیـژن هراسـناک بـه خـود پیچیـد. دسـت بـه گریبـان بـرد. نـه 

نشـان از خنجـری داشـت و نـه دشـنه ای. ایـن بار نیز غم در شـادی 

او راه یافتـه بـود و شکسـت از دل پیـروزی فریـاد بـر آورده بـود. 

خـود را میـان تورانیـان تنهـا دیـد. چگونـه آمـده بـود و آن جـا چـه 

می کـرد؟ ایـن شـبیخونی بـود در دل تاریـک شـب کـه بایـد چـون 

زهری از دسـت دوسـتان نیرنگ باز می گرفت و می نوشـید. خود را 

چـون گیاهـی خشـک دیـد در کویر. چشـم بـه راه ابر که منی رسـید 

و دل در گـرو مهـر جویبـاری کـه تنهـا یـاد دور زمزمـه اش را با خود 

داشت.

نـاگاه بـه یـاد آورد کـه خنجـری آبگـون در سـاق پایـش پنهـان 

کـرده اسـت. خنجـر را کشـید و خروشـید: »بـدان کـه مـن بیژنـم، 

رسور پهلوانـان و آزادگان! پـس هـر کـه بخواهد با مـن بجنگد، باید 

نخسـت رسش از تنـش سـیری بجویـد. تـو نیـاکان مرا می شناسـی و 

از جایـگاه مـن میـان آنـان آگاهـی. پـس بـدان کـه اگـر میـل جنگ 

کنـی، بـا ایـن خنجـر، تورانیـان را به خـاک خواهم ریخـت آن چنان 

کـه بـاد پاییـز، برگ هـای زرد را.«

گرسـیوز پوزخنـدی زد: »انـگار بـاد پاییز، پیـش از تورانیان بر تو 

وزیده اسـت. بنگـر! خنجر در دسـتت می لرزد.«

- این لرزش از رس خشم  است نه ترس.

آبـروی تـوران را بـر زمین ریختـه ای و خشـمگینی؟ خیرگی را به 

آسامن رسـانده ای، ای بی رشم!
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مـرا پیـش افراسـیاب بـر تـا بگویـم از چـه رو بـه رسزمینـش 

را آشـکار خواهـم کـرد. بـی گناهـی ام  راز  آمـده ام. آن جـا 

گرسـیوز نزدیک تـر آمـد. نگاهی بـه منیژه انداخت که با دسـت 

چهـره اش را پوشـانده بـود و بـه بیـژن نگریسـت و دسـت به سـوی 

خنجـر او دراز کـرد: »شـاید افراسـیاب تـو را زبـون و دسـت بسـته 

ببینـد و دل بـر تـو بسـوزاند که این چنیـن با خنجری که در دسـت 

داری، بزرگ تریـن بخشـش او بـر تـو مـرگ خواهـد بود.«

***

بیـژن خنجـر را بـه دسـت گرسـیوز داد و نیـزه داری دسـت و 

پایـش را بـا بنـد بسـت. بیژن به خود نگریسـت. پیـش از  این هرگز 

در جهـان پنـدار نیـز ایـن گونـه خـوار نبود پیـش از ایـن هرگز خود 

را ایـن گونـه بـاز نشـناخته بود.

 



افراسـیاب چون ماری سـیاه، از خشـم به خود پیچید. خواسـت 

گلـوی بیـژن را بفشـارد و راه بر نفسـش ببنـدد، اما یک باره دسـت 

پـس کشـید کـه چنین مرگی، خشـمش را فرو منی نشـاند. بیـژن زانو 

زد: »گنـاه بـر مـن نیسـت اگـر پـای بـر خـاک گذاشـتم. از ایـران به 

جنـگ گـراز آمـدم. در راه، زیـر رسوی پنـاه گرفتم تـا از گزند آفتاب 

در امـان مبانـم کـه خـواب چشـم هایم را بسـت و پـری افسـونگری 

منیـژه،  گـذرگاه سـواران دخـرت،  بـر رس  و  بـرد  و  برداشـت  مـرا 

گذاشـت. کجاوه هـای بسـیار از دورادورم گذشـت. میـان شـان یکی 

را دیـدم کـه چـادری از پرنیـان دارد و پـری رویـی از درونـش بـه 

مـن نگریسـت. پـری مـرا بـه کجـاوه خوانـد و در یـک دم، آن چنان 

جادویـم کـرد کـه تا آمـدن به پیشـگاهت همه در خواب گذشـت.«

افراسـیاب چـون شـیری کـه ده هـا تیـر و نیـزه در تنش نشسـته 

باشـد، فریـادی از رس درد کشـید: »ایـن بخـت بـد بـود که تـو را به 

ایـن سـو کشـاند. می دانـم، تـو در اندیشـه ی جنـگ بـا من بـودی و 

کیـن خواهـی سـیاوش؛ و پیـش از جنـگ خواسـتی کـه بـا نیرنگـی 

سـینه ام را بـا زخـم بـی آبرویی پاره پاره کنی. اما اکنون که دسـت و 

پـا بسـته و زبـون بر خاک افتاده ای، داسـتان می بافـی و می خواهی 

مـرا چـون کـودکان، با افسـانه های دیـو و پری بفریبـی. می دانم، تو 

نابـکار جـز ریخـن خونـم به چیـزی دیگر منی اندیشـی.«

بیـژن دانسـت کـه رسانجـام ایـن خشـم، مرگـی زودرس خواهـد 
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بـود. مرگـی سـیاه چـون چاهـی تاریـک و ایـن چاهـی بـود کـه او 

بـه دسـت خویـش بـرای خـود کنـده بـود. واژه هـا را چون واپسـین 

تیرهـای رهایـی، بـر افراسـیاب فـرود  آورد: »ای شـهریار، گـرازان با 

دنـدان جنـگ می کننـد و شـیران بـا چنـگ، جنگجویـان بـا شمشـیر 

و سـواران بـا تیـر و کـامن. مـن هـر انـدازه نیـز کـه دمل پـر از سـتیز 

باشـد و رسم پـر از خشـم، منی توانم دسـت بسـته و برهنـه با تو که 

پیراهنـی از پـوالد بـر تـن داری، بـه جنـگ برخیزم.  اگـر می خواهی 

دلیـری ام را ببینـی، اسـبی بـه مـن بده و گـرزی گران. پـس هزار تن 

از پهلوانانـت را برگزیـن و ببیـن چگونـه آنـان را در چشـم بر هـم 

زدنـی بر خـاک می ریـزم.«

از چشـم های افراسـیاب، خشـمی رسخ زبانـه کشـید. روی بـه 

سـوی گرسـیوز چرخانـد: »چگونـه این پسـت رسشـت، چنین سـخن 

می گویـد و رشم منی کنـد؟ آبرویـی کـه از نیاکانـم بـر بـاد داد، بـس 

نبـود؟ برخیـز، گرسـیوز! داری برپا کن و این گسـتاخ را بر آن بیاویز 

تـا زبانـش از هرچـه پلیـدی و دسـتش از هر چـه سـیاهی، جاودانه 

کوتاه شـود.«

بیـژن لرزیـد. بـا خـود گفت: »نـه منی ترسـم. لرزش دسـت هایم 

از تـرس نیسـت. دمل از ایـن انـدوه زخمـی اسـت کـه دسـت بسـته 

جـان می بـازم؛ بـا خـواری و فرومایگـی. کاش بـاد پیامـم را بـه پـدر 

می رسـاند و برایـش داسـتان رسنوشـتی کـه مـرا بـر اسـب نشـاند و 

دسـتم را در دسـت مـرگ گذاشـت، مو به مـو می گفـت. ای باد! به 

پـدر بگـو کـه مـن به پای خـود نیامدم که بـا نیرنگی، هـوش از رسم 

بردنـد و دل از کفـم ربودنـد. بگـو که گرگین دسـتش بـه این پلیدی 

آلـوده بـود. ای بـاد! بگو که فرزندش برهنه و دسـت بسـته بود، نه 

یارای شمشـیر کشـیدن داشـت و نه توان خنجر زدن. به او بگو که 

بیـژن چـون آهویـی راه گـم کـرده، در چنگ شـیران پاره پاره شـد.«

 



بـاد می وزیـد. گرسـیوز بیـژن را دسـت بسـته بـر خـاک نشـاند. 

آن سـوتر، مردانـی بنـد بـر چوبـه دار گـره می زدند. بیژن اندیشـید: 

»چقـدر پسـت بـودم و منی دانسـتم. چـون مـوری کوچـک کـه بـا 

تلنگـری جـان می بـازد. ناتـوان بـودم و خـود را شـیر بیشـه نـرد 

می دیـدم. آیـا ایـن مـن بـودم کـه هـزار مـرد جنگـی را یـک تنـه 

بـر خـاک می ریختـم؟ آیـا ایـن مـن بـودم کـه رسداران و پهلوانـان، 

پیـش پایـم زانـو می زدنـد و بـه فرمانـم رس بـر خـاک می گذاشـتند؟ 

کجاسـت آن شـکوه؟ کجاسـت آن جاه؟ کجاسـت آن بلند پروازی؟«

رسدار  پیـران،  می آمـد.  نزدیـک  پهلوانـان  جامـه  در  مـردی 

افراسـیاب بـود، پـدر جریـره. جریـره همـر سـیاوش کـه جـان بـر 

رس مهـر فرزنـدش باخـت. بیـژن در دل آرزوی مرگـی آن گونـه کرد. 

مرگـی از رس مهـر بـه فرزنـد یـا بـه خـاک؛ چـون مـرگ جریـره یـا 

سـیاوش. آیـا سـزاوار بـود بنـدی کـه بـا وزش نسـیمی ایـن گونـه 

مـی لرزیـد، جـان پهلوانـی چـون او را بگیـرد؟ بـا خـود گفـت: »چه 

شـادی ها کـه بـرای خـود خواسـتم و رسانجـام، غمـی بیـش نبـود و 

چـه خواری هـا کـه از آن گریختـم و بزرگـی ام در آن بـود. چه نادان 

بـودم کـه چـون در جنـگ با فـرود پیروز شـدم، جشـنی برپـا کردم. 

چـه نـادان بـودم که نخواسـتم گـرازی پاره پـاره ام کند. آیـا گرازهای 

پیـل دنـدان و پهلوانـان دلیـر، هـاموردی برتـر از ایـن بند ُسسـت و 

نبودنـد؟« بی جـان 
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پیـران او را شـناخت. بیـژن رس بـه زیـر انداخـت. پیـران گفـت: 

»درسـت می بینم؟ این تویی بیژن؟ بسـیار از آن روز نگذشـته اسـت 

کـه پـی اسـب فـرود را زدی. یـادت هسـت؟ در بند چـه می کنی؟«

بیـژن رس بـاال نکـرد. پیـران گفـت: »می بینـی دسـت رسنوشـت 

بـاز  دام  بـه  را  پریـده  مـرغ  و  جـوی  بـه  را  رفتـه  آب  چگونـه 

می گردانـد؟«

بیـژن ناگهان اندیشـید کـه همه داسـتان، از آغـاز، نیرنگی بوده 

اسـت تـا پیـران، کیـن فـرود را از او بگیـرد: »او گنـاه مـرگ دخـرش 

جریـره و تنهـا فرزنـد او فـرود را بر مـن می دانـد. او می خواهد مرا 

بـه سـزای این پلیـدی برسـاند.« بیژن هیـچ نگفت.

پیـران بـاز گفـت: »آن چوبه دار چیسـت؟ دوباره خون سـیاوش 

تـازه شـده اسـت؟ خـرو تـو را بـه کیـن خواهـی مـرگ پـدرش بـر 

توران شـورانده اسـت؟«

همـه خامـوش بودنـد کـه پیـران بـر آشـفت: »ایـن کـدام خـر 

اسـت کـه همـه از  آن آگاهنـد جـز رسدار افراسـیاب؟«

گرسـیوز، پیـران را کنـار کشـید. گفـت و گویـی و پس، پیـران بر 

اسـب نشسـت و بـه سـوی کاخ تاخت.

بیـژن اندیشـید کـه تنهـا زمـان اندکـی دارد و آن را نیز شایسـته 

چنـان اسـت کـه بـه راز و نیاز با یـزدان بگذراند. که چـه زمان ها که 

در بـازی پسـت خـاک، بیهـوده باخته بود بـی آن کـه از آفریدگارش 

یـادی کنـد و رساغـی گیـرد: »هیچ کـس نخواهد دانسـت چگونه تو 

را یافتـم. جایـی کـه هرگـز خـود را در آن منی یافتـم. آفریـدگار من! 

بـه تـو نزدیکـم و تـو بـه مـن نزدیک تـری. بـا تـو مهربانـم و تـو بـا 

مـن مهربان تـری. نیـک می دانـم کـه آن چه برایـم خواسـتی، بهرین 

بوده اسـت. دسـت کم پیش از آن که برای همیشـه چشـم از خاک 

بر گیـرم، راز هسـتی ام را دانسـتم. کاش پـدرم نیـز باخـر می شـد که 
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اگـر چـه بـا خـواری جـان دادم، گوهـر آفرینـش را یافتـم. کـه اگـر 

جـز ایـن بـود، مرگـی زودرس داشـتم. آفریـدگار مـن! اکنـون نیـک 

می دانـم کـه گناهـکار بـودم و خـود فریـب. می دانـم کـه توفـان 

رسکشـی ام زبانـه هـای مهـرت را در دمل خامـوش کـرده بود.«

بیـژن، پیـران را دیـد کـه سـوار بـر اسـب و تیزتـر از بـاد نزدیک 

می شـد. پیک مرگ شـتاب داشـت تا او را از راز و نیاز با پروردگارش 

بـاز دارد. بیـژن امـا می خواسـت از ایـن زمـان بـاز مانـده، بیشـرین 

بهـره را بـرد. واژه هـا را چـون بارانی سیل آسـا از چشـم جـاری کرد: 

»پـروردگار مـن! نـه خشـمگینم و نـه دلگیـر کـه جانـم را بـر رس 

نیرنگـی می بـازم. نیرنـگ جادوگـری که جامـه پریان را پوشـید و مرا 

با افسـون چشـم های سـیاهش فریفت. و بسـیار شـادم که پیش از 

مـرگ، گرمای مهر را در دمل شـناختم و دانسـتم کـه دلدادگی، باخن 

اسـت؛ باختنـی کـه در آن می تـوان خـود را یافـت. افسـوس کـه 

دیگـر زمانـی تـا مرگ منانده اسـت کـه اگر جانـی دوبـاره می یافتم، 

جـز خواسـت تـو منی خواسـتم. چـون گل هـا بـوی خـوش مهـر تو را 

می پراکنـدم. بـا خنـده می شـکفتم و بـه مردمـان شـادمانی هدیـه 

می دادم.«

دو نیـزه دار، بیـژن را بـر خـاک کشـاندند و بـه پـای دار بردنـد. 

بیـژن خواسـت بگویـد: »رهایـم کنیـد. می خواهـم بـا دسـت خـود 

بنـد بـر گـردن انـدازم کـه از مـرگ منـی هراسـم.«

اما هیچ نگفت که واژه ها راه گلویش را بسته بودند.

زبـری بنـد، پوسـتش را خراشـید. بیـژن چشـم بسـت و آمـاده 

مـرگ شـد. سـیاهی در چشـم هایش ریخـت. نیـزه دار خواسـت زیر 

پـای بیـژن را خالـی کنـه کـه پیـران از دور، دسـت باال برد. گرسـیوز 

همچنـان کـه با نگاه اسـب پیـران را دنبال می کرد گفـت: »بگذارید 

رسورمـان پیـران نیـز برسـد و از نزدیـک، شـادمانی ایـن فرجـام را 

بچشـد. کـه روز هـا چشـم هایش در آرزوی دیـدار چنیـن منایشـی 
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بـوده اسـت. درنـگ کنیـد تـا او نیز برسـد.«

بیـژن چشـم گشـود. می خواسـت بـرای واپسـین بـار، هسـتی را 

بـا همـه شـکوهش بنگـرد. خورشـید را دید، آسـامن را دیـد. ابر ها، 

رسوی بلنـد، دانـه هـای شـبنم روی گلرگ هـای رسخ، پروانـه ای بـا 

نقش هـای پـر راز و رمـز بـر بال هایـش. آوای بـال کبوتری را شـنید، 

نغمـه جـوی، وزش نسـیم، تاخـت اسـب، تپـش دل. می خواسـت 

همـه را آن چنـان کـه می دیـد و می شـنید. در خـود نـگاه دارد؛ بـا 

همـه نقش هـا، بـا همـه رنگ هـا، با همـه دوری، بـا همـه نزدیکی. 

همـه را در درونـش ریخـت.

پیـران رسـید. نفـس زنـان از اسـب پایین پریـد. خود را بـه بیژن 

رسـاند و بـا دسـت خویـش، بند از گردنش گشـود. زیر لـب به بیژن 

گفـت: »یـک بـار پـدرت گیـو که به کشـتنم سـوگند یـاد کـرده بود، 

مـرا بـه اسـیری گرفـت اما چـون فرنگیـس، مـادر خـرو آزادی ام را 

خواسـت، بـه من جانـی دوباره بخشـید.«

بیـژن خواسـت بگویـد: »ولی پیـش از آن، تـو فرنگیس و خرو 

را از چنـگ افراسـیاب رهانـده بـودی. اگـر تـو نبودی امـروز خرو 

زنـده نبـود. امـروز ایـران شـهریار دیگری داشـت.« اما بـاز خاموش 

مانـد کـه واژه هـا راه گلویش را بسـته بودند.

گرسـیوز چـون بـری کـه بـه دام افتـاده باشـد، از خشـم پیـچ و 

تـاب خـورد، پیـش دویـد و دسـت پیـران را کشـید: »چـه می کنـی؟ 

آیـا از رسـوایی منیـژه آگاهـی؟ می دانـی کـه ایـن نابکار تا همیشـه 

آبروی مـان را در ایـران و تـوران بربـاد داده اسـت؟ او را بایـد چـون 

ننگـی از دامـن هسـتی پـاک کرد.«

پیـران در چشـم های گرسـیوز خیـره شـد: »آرام بـاش، گرسـیوز، 

مـن بـا افراسـیاب گفت و گـو کـردم. ایـن فرمـان اوسـت و آن چـه 

رسورمـان بگویـد، هـامن خواهـد شـد. او گفـت که چنیـن مرگی در 



قصه های شاهنامه

36

خـور بیـژن نیسـت. اندکـی درنگ کن. افراسـیاب برای بیـژن کیفری 

بیـش از ایـن دار می خواهـد.«

او را بـه مهـر  گرسـیوز بـر خـاک نشسـت: »می دانـم تـو دل 

کین خواهـی  آتـش  بیـژن  مـرگ  کـه  گفتـه ای  بی گـامن  آورده ای. 

فریفتـه ای.« را  افراسـیاب  تـو  می افـروزد.  بـر  نـو  از  را  خـرو 

پیـران شـانه های گرسـیوز را گرفـت: »نخسـت بشـنو و پـس از 

آن، ایـن چنیـن تیـر خشـم بـر من ببـار.«

- منی خواهم بشنوم. تو مرا نیز افسون می کنی.

فرمـان  بـه  اسـت.  دور اندیشـی  ایـن  نیسـت.  افسـون  ایـن   -

افراسـیاب. دسـت های بیـژن را در زنجیر کـن و او را در چاه بینداز؛ 

بـا سـنگی بـه سـنگینی  تاریـک و ژرف. پـس رس چـاه را  چاهـی 

بپوشـان. دماونـد 

گرسـیوز لبخنـد زد: »اینـک دانسـتم. یـک مـرگ نـه، کـه هـزار 

فـرو می بنـدد و  آرزوی مـرگ چشـم  بیـژن هـر شـب، در  مـرگ. 

چـون روز می شـود، می دانـد کـه مرگـی تـازه در راه اسـت. هر روز 

کـه بیشـر زنـده مبانـد، مرگـی تلخ تـر را خواهـد چشـید و زهـری 

نوشـید.« را خواهـد  کشـنده تر 

چشـم های گرسـیوز درخشـید. پیـران گفـت: »و هنـوز چنیـن 

کیفـری او را بـس نیسـت. چـون او را در چـاه انداختـی، بـه کاخ 

منیـژه بـرو. همـه اسـباب بزرگـی و رسوری اش را بگیـر و او را با رس 

و پـای برهنـه، بـر رس چـاه بر تـا بیژن را نـه در شـکوه و بزرگی که 

در خـواری و ناتوانـی بنگـرد.«

گرسـیوز خندیـد: »شـاید بـاران اشـک هایش تشـنگی ایـن پلیـد 

را فـرو بنشـاند.

 



بیژن پرسید: »کیستی؟ مرغ شبی یا بلبل سپیده دم؟«

آوای زمزمـه بیـژن، در دل چـاه پیچیـد. فریـادی شـد و بیـرون 

یخت. ر

منیـژه خـاک را چنـگ زد: »منـم منیـژه. آن کـه تـو را چـون مـاه 

بلنـد و گرامنایـه می خواسـت و اینـک در چـاه می یابـد.«

- زمـان  را گـم کـرده ام. چنـد روز گذشـته اسـت؟ چنـد مـاه؟ 

چنـد سـال؟

سـنگی کـوه پیکـر بـر رس چاه بود. منیـژه خاک دورا دور سـنگ 

را بـا ناخـن خراشـید. شـاید بتواند روزنـه ای باز کند و پرتـوی از نور 

ماه، مهامن شـب های همیشـگی بیژن شـود: »شبی اسـت ماهتابی، 

شـبی افسـانه ای برای دلشدگان.«

- تـو اکنـون بایـد در کاخت باشـی و بـا کنیزکان پـری چهره ات، 

آواز چنـگ و رود بلنـد کنی.

منیـژه بـاز خـاک را چنـگ زد: »دیگر نـه از پری چهرگان نشـانی 

هسـت و نـه از آواز رود. نه دایـه ای و نه همرازی. تنها من مانده ام 

و تنهایـی. کاش می توانسـتی از چـاه بیـرون بیایـی و مـرا ببینـی که 

چگونـه چـون درویشـی آواره کـوی و بـرزن شـده ام. کـه اگـر ایـن 

گونـه مـرا می دیـدی، هرگـز تیـر مهرم بـر دلت منی نشسـت.«
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بـاز فریـادی از چـاه برخاسـت: »می خواهـم تـو را بـا آن چشـم 

درخشـان سـیاه و لـب خنـدان رسخ بـه یاد بیـاورم.«

دل منیـژه از مهـر بیـژن بـه درد آمـده بـود: »بیژن، مـرا ببخش! 

تـو را مـن در چـاه انداختـم. گناه سـیاه روزی تو، همه بـر گردن من 

اسـت. و مـن بایـد کیفـر ایـن گنـاه را چـون سـنگی چنین بـزرگ، تا 

همیشـه بر دوش کشـم.«

بیـژن نالیـد: »بیـراه می گویـی. ایـن مـن بـودم کـه جشـن تـو را 

برهـم زدم. ایـن منـم که باید بخشـش تـو را بخواهم. مـن که از رس 

خشـم، تـو را افسـونگر خوانـدم و فریب کار پنداشـتم.«

دانه هـای اشـک منیـژه خـاک را  تـر کرده بـود. آرام گفـت: »من 

تـو را افسـون نکـردم کـه خـود در افسـونی هـزار جـادو فـرو رفتـه 

بودم.«

منیـژه دیگـر چیـزی نگفـت تا بیشـر بشـنود. می خواسـت واژه 

واژه هایـی را کـه از دل چـاه بیرون می ریخت، چـون دانه های باران 

شـبانه  کوی گردی هـای  و  تنهایی هـا  در  تـا  گرامـی دارد  بیابـان  در 

آن هـا را در یـادش دوبـاره و چنـد بـاره مزمـزه کند و تشـنگی اش را 

فرو بنشـاند.

بیژن گفت: »نوری می بینم.«

- خـاک را کنـار زدم تـا از روزنـی برایـت خـوراک بفرسـتم. هـر 

شـب خواهـم آمـد. تـو بایـد زنـده مبانی.

شـب های  میهامنـی  بـه  را  خورشـید  و  »آمـدی  گفـت:  بیـژن 

دیرپایـم آوردی. ایـن نـور، تویـی کـه چـون بارانـی شـادی بخش بر 

رسم می بـاری. اکنـون برایـم بگـو آسـامن چگونه اسـت؟ زمیـن؟ تو؟ 

آیـا موهایـت را دو گیسـو بافتـه ای؟ چه رنگ جامـه ای بر تن داری؟ 

بـه چـه می اندیشـی؟ آیـا هنـوز وقتـی می خنـدی، گونه هایت رسخ 

می شـود؟ آیـا هنوز وقتی خشـمگین می شـوی، ابروهایـت چون دو 
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مـار سـیاه بـه هـم می پیچند؟«

آوای خنـده بیـژن چـاه را بـه لـرزه انداخـت. منیـژه دانه هـای 

اشـک را بـا دسـت های خـاک آلـودش پـاک کـرد: »منی دانـم آسـامن 

چگونـه اسـت و زمیـن چـه سـان. کـه در هرچـه می نگـرم، تـو را 

می بینـم. منی دانـم بـه چـه می اندیشـم. کـه روزهاسـت خـود را از 

یـاد بـرده ام. تنهـا می دانـم کـه هرچـه از تو دورتـر می شـوم، یادت 

نزدیک تـر می آیـد و هرچـه کمـر تـو را می بینم، نقشـت بیشـر در 

می نشـیند.« دمل 

 



کسـی در آن شـب تیـره منیـژه را نشـناخت. او را کـه چـون 

درویشـی، بـا کهنـه پارچـه ای، چهـره پوشـانده بـود و از دری به در 

دیگـر می رفـت و چشـم امیـد بـه دسـت های ایـن و آن داشـت تـا 

شـاید او را خوراکـی بخشـند.

بـرف می باریـد، هیـچ گاه رسمـا ایـن چنیـن در اسـتخوانش زهر 

نریختـه بـود؛ که همیشـه بـرف را در تـاالر گرم از دور دیـده بود و 

زیبایی اش را سـتوده بود. منیژه در پناه دری پنهان شـد شـاید سـوز 

بـرف، او را در آن گوشـه نیابد.

و  رسمـا  می گشـود.  دری  کسـی  نـه  و  بـود  رهگـذری  نـه 

تنهایـی، چـون گرگ هایـی گرسـنه بـه جانـش افتـاده بـود و رهایش 

منی کردنـد. دیـو خـواب نیـز آمده بود تـا او را به جهانـی دیگر برد؛ 

جهانـی رسدتـر و ترسـناک تر. نبایـد از چالـه بیداری، به چـاه کابوس 

پنـاه می بـرد. نگذاشـت پلک هایـش پـرده ای سـیاه بـر چشـم هایش 

بکشـند. بایـد بیـدار می مانـد. بـرف چون شـغالی زوزه می کشـید و 

درونـش را بـه لـرزه مـی آورد.

بایـد راه می رفـت. بـاد دری دیگر را هم می زد. منیژه اندیشـید: 

»بایـد یـاد بیـژن را چـون چراغـی در دمل روشـن نگـه دارم و با آتش 

سـیاهی،  آن  در  او  برخیـز!  منیـژه  شـوم.  گـرم  درونـم  زبانه هـای 

چشـم بـه راه توسـت. تـو اینـک گرسـنگی را می شناسـی و مـرگ را 
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چـون سـایه ات در کنـار داری. اگـر یـک دم دیرتر برسـی... اگر او را 

بخوانـی و پاسـخی نشـنوی... برخیز!«

دلـش می خواسـت پیکـر سـنگین و رسدش را چون پوسـتی کنار 

انـدازد و سـبکبال پـرواز کند. منیـژه با خود گفت: »ای پای سسـت، 

خسـته مشـو! خـود را در جشـن گاه ببیـن و چون آن روزها جسـت 

و خیز کن. ای دسـت ناتوان! به سـوی کسـی دراز شـو که گرمی ات 

بخشـد و توشـه ای همراهـت کند. همراهـان من! به یـاری ام بیایید 

کـه اگـر چـون خویشـانم رهایم کنید و چون بسـتگانم مرا با خشـم 

برانیـد، خـود نیـز چون مـردگان هزار سـاله خاموش خواهید شـد.«

دری را نواخت: »گرسنه ام!«

دسـتی کـوزه ای آب و مشـتی نـان پشـت در گذاشـت و در را 

بسـت. منیـژه آب و نـان را چـون بخششـی از سـوی پـروردگار در 

آغـوش فـرد؛ چـون ارزشـمند ترین زر هـا و نایاب تریـن گوهرهـا. 

بـا خـود گفـت: »ای چشـم خواب آلـود! اینـک ایـن تویـی کـه بایـد 

یـاری ام کنـی. پـس بیدار شـو و در ایـن تاریکی، نزدیک تریـن راه را 

نشـانم بـده درنـگ مکـن! مـرا بـر بال هـای باد، بـه سـوی او بر که 

می دانـی اگـر دیر شـود، سـیل اشـک خانـه ات را ویـران خواهد کرد 

و انـدوه، بـا پرده هایـی سـیاه دریچـه ات را خواهـد پوشـاند.«

بـرف می باریـد. منیـژه از میـان تیرهـای زهـر آلـود بـاد، راه باز 

می کـرد و در تاریکـی شـبانه بـه دنبـال چـاه می گشـت: »از ایـن 

راه بایـد بـروم یـا آن؟ ایـن کوچـه را پیشـر ندیـده بـودم... امـا نـه، 

آن درخـت آشناسـت. آن شـاخه شکسـته را نشـانه گذاشـتم... نـه، 

ایـن کوچـه هـم چـون آن یکـی اسـت... ایـن درخت هم شـاخه اش 

شکسـته اسـت... همـه چـون هـم...«

منیـژه می رفـت و منی رسـید. می خوانـد و پاسـخی منی یافـت. 

اکنـون چـه  »بیـژن!  نداشـت:  پایانـی  کـه  بـود  کابوسـی  بیـداری، 
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می کنـی؟ بی گـامن می پنـداری کـه مـن در بسـری گـرم خفتـه ام و 

تـو را در چنـگ تاریکـی و رسمـا تنهـا رهـا کـرده ام.«

بـرف بـر رس تـا پایـش جامـه ای سـپید دوختـه بـود. رو سـوی 

آسـامن کـرد: »پـروردگار مـن! مـرا بـه کجـا می بـری؟ چـرا هرچـه 

نزدیک تـر می شـوم، دورتـرم می کنـی؟ چـرا چـون روز و شـب، مـا 

را از پـی هـم می دوانـی و بـه هـم منی رسـانی؟ چـون بهـار و پاییـز 

بودیـم کـه تابسـتان بـا همـه گشـاده دسـتی اش، میان مـان جدایـی 

انداخـت و اکنـون چـون پاییـز و بهاریـم کـه زمسـتان بـا همه تنگ 

چشـمی اش، بین مـان دیوار کشـیده اسـت. پـروردگار مـن! بگو این 

راه بـه کـدام ناکجـا خواهـد انجامیـد؟«

 



چـپ  بـه  بایـد  اکنـون  گذشـت.  باریـک  کوچـه ای  از  منیـژه 

می رفـت. کوچـه  تـه  تـا  و  می پیچیـد 

منیـژه اندیشـید: »در بـزرگ چوبـی، بـا نقـش شـیر و گـرازی در 

جنـگ... زن، دیگـر چه گفته بـود؟« منیژه به یـاد آورد: »کاروانی از 

ایرانـی، بازرگانـی نـام آور با هفـت تن دیگر ده شـر بارگوهر دارند 

و ده ده شـر فـرش هـای دیبـا و پارچـه هـای زردوزی. جامه هـای 

رنگ رنـگ و...«

منیـژه از دور، نقـش شـیر و گراز را دید. نشـانی ها درسـت بود. 

رساسـیمه سـوی در چوبـی دویـد. چند بار کلـون را زد. در باز شـد. 

منیـژه بـا خـود گفـت: »همین اسـت بـوی بیـژن را دارد. او از ایران 

آمده اسـت.«

بـر  رسنوشـت  داشـت.  سـوخته  آفتـاب  چهـره ای  بـازرگان 

پیشـانی اش خـط بسـیار نوشـته بـود. چشـامنی درشـت داشـت و 

ابروانـی پـر پشـت. پرسـید: »چـه می خواهـی درویـش؟ خانـه پر از 

خریـداران اسـت. خاسـته ات را همیـن جـا بگـو!«

منیـژه گفـت: »سـپهر بلنـد بـه کامـت باد! چشـم بـد از گزندت 

دور!«

بـازرگان رفـت و بازگشـت. دسـت پیـش آورد تـا سـکه ای دهد. 

منیـژه دسـت پـس کشـید و کهنـه پارچـه از روی کنـار زد: »بـرای 
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گدایـی نیامـده ام. آمـده ام خـری بگیـرم و نشـانی بیابـم.«

بـازرگان در چهـره منیـژه خیـره شـد: »بـر تـن، جامه درویشـان 

داری و در نـگاه، شـکوه شـاهزادگان.«

بـازرگان بـه درون رفـت. از رس رسا گذشـت و بـه تـاالر رسـید. 

زمیـن پـر از فرش هـای دیبـا بـود و پارچه هـای رنگارنـگ و جام های 

سـیمین. خریـداران هیاهـو کـرده بودنـد. بازرگانـان بارهـای تـازه 

می آوردنـد و در میانـه تـاالر بـر هـم می انباشـتند.

منیـژه رو بـه بـازرگان کرد: »بـوی ایران! این بـوی خوش را پیش 

از ایـن تنهـا در درونـم می شـنیدم. امـا اینـک می بینـم کـه در هـوا 

پیچیده اسـت.«

بـازرگان شـتاب داشـت. خریـداران در آمد و رفـت بودند و هر 

یک پرسشـی داشـتند. گفـت: »چـه می خواهی؟«

بازوهـای  و  نگریسـت  بـازرگان  پرتـوان  دسـت  بـه  منیـژه 

نیرومنـدش. گفـت: »جامـه بـازرگان بـر تـن داری و بـه پهلوانـان 

» نـی. می ما

چـه  پـی  خانـه  ایـن  »در  کـرد.  نگاهـش  خشـمگین  بـازرگان 

بـردار!« پـرده  رازت  از  بـاش  زود  می گـردی؟ 

- آمده ام از ایران خر بگیرم. از پهلوانانش. از گیو وگودرز.

- تو را با ایران چه کار؟

- جوانـی از گودرزیـان در بنـد افراسـیاب گرفتار اسـت. پهلوانی 

اسـت بیـژن نـام که دسـتش را بـا بندهای گـران بسـته اند و پایش را 

بـه زنجیر کشـیده انـد. او را در چاهـی ژرف انداخته اند.

خـون بـه چهـره بـازرگان دویـد. فریـاد زد: »دور شـو! از این جـا 

دور شـو. ای فریبکار! از خشـم افراسـیاب بر ایرانیان آگاه شـده ای 

و ایـن گونـه می خواهـی تـرس در دمل بریـزی و رشـوه ای بگیـری تـا 
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دم فـرو ببنـدی؟ ولـی بـدان کـه مـن بـه خواسـت پیـران، بـه توران 

آمـده ام و از پهلوانـان ایـران نیـز کسـی را منی شناسـم. نه گـودرز را 

دیـده ام و نـه از گیو خـر دارم.«

منیـژه آرام گفـت: »شـنیده بـودم کـه ایرانیـان دلـی پُـر از مهـر 

دارند و رسی پُر از ِخرد. آیا سـزاوار اسـت دردمندی را که چشـمش 

از غـم پهلـواِن شـام بـه خـون نشسـته اسـت، ایـن گونـه از خـود 

برانی؟«

بـازرگان خشـم فـرو خـورد. بـه فرمانـش سـفره ای رنگیـن بـرای 

منیـژه گسـردند. 

بـازرگان گفـت: »بگـذار خریـداران کار بـه پایـان رسـانند. بهـر 

اسـت در خلـوت سـخن بگوییـم.«

در  را  رازی  می خواهـد  کـه  خوانـد  بـازرگان  نـگاه  از  منیـژه 

تنهایـی، بـر او آشـکار کنـد. پـس خامـوش شـد. خریـداران یکـی 

یکـی بارهـا بسـتند و بـدرود گفتند. منیژه چشـم به دهـان بازرگان 

دوخـت تـا ُمهـر بشـکند. بـازرگان گفـت: »از بیـژن چه خـر داری؟ 

آیـا می اندیشـی او هنـوز در آن چـاه زنـده مانـده اسـت؟«

- هـر شـب برایـش خـوراک و آب می بـرم. می دانـم کـه تـا امید 

دیشـب در دلـش زنـده اسـت، منی میـرد. شـب پیـش برایـش خـر 

بـردم کـه بازرگانانـی چنـد از ایـران بـه تـوران آمـده اند. بـی درنگ 

مـرا بـه سـوی تان فرسـتاد. گفـت دلـش آگاه اسـت کـه از گیـو خـر 

آورده ایـد. بیچـاره بیـژن! بیهـوده دل خـوش کـرده بـود.

بـازرگان سـخت بـه رسفـه افتـاد. چهـره اش سـیاه شـد. منیـژه 

پیالـه ای آب بـه دسـتش داد. بـازرگان گفـت: »به این می اندیشـیدم 

کـه بیـژن در خـاک تـوران چـه می کنـد؟«

از کجـا  را  بـازرگان پرسـید: »او  انداخـت.  زیـر  بـه  منیـژه رس 

می شناسـی؟ از چـه رو برایش دل می سـوزانی؟ چرا بـرای رهایی اش 
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ایـن چنیـن بـه تـب و تـاب افتـاده ای؟«

- او به من زندگی بخشید.

- می دانـی اگـر افراسـیاب بدانـد کـه زنـی از تـوران در اندیشـه 

رهایـی دشـمن اوسـت، یـک دم زنـده اش منی گـذارد؟

از خویـش  بیـش  را  بیـژن  کـه  بـه خـود منی اندیشـم  دیگـر   -

مـی دارم. دوسـت 

لبخنـد بـر چهـره بـازرگان نشسـت: »می بینـم کـه زنـی تهـی 

دسـت، از پهلوانـان تنومنـد و شـاهان توانگـر، دلیرتـر و بی نیازتـر 

اسـت. تـو کیسـتی؟ از کجـا آمـده ای؟«

- بیـژن بـه جشـن گاه مـن آمد. مـن و کنیزکانم در دشـت خیمه 

زده بودیـم. بیـژن بـا نگاهـی آسـودگی ام را از مـن ربـود و دمل را بـا 

تیـر مهرش شـکار کـرد. من منیـژه ام، دخر افراسـیاب.

پیالـه از دسـت بـازرگان بـر زمیـن افتـاد. منیـژه  بـاز گفـت: »و 

اینـک از ایـن درد، چـون آتـش در سـوز و گدازم که گنـاه تیره روزی 

بیـژن، همـه بـر شـانه مـن اسـت. افراسـیاب او را بـه بنـد کشـید تا 

مـرا از پـای در آورد.«

منیـژه گفـت: »اکنـون آواره هـر کـوی و بـرزن شـده ام. پناهـی 

نـدارم کـه همـه مرا از خویـش رانده اند و مـن این هـا را از برای آن 

منی گویـم کـه دسـتگیرم شـوید که تاکنون بـرای خـود، از هیچ کس، 

چشم داشـتی نداشـته ام. آن چـه می خواهـم، همه بـرای رهایی بیژن 

اسـت. او ماه هاسـت کـه در تیرگـی چـاه، شـب و روز از هـم بـاز 

منی شناسـد. او در آن تاریکـی زنـده منی مانـد.«

بـازرگان برخاسـت: »زمـان زیـادی پیـش رو نداریم. باید شـتاب 

کرد.«

رفـت و بـا مرغـی بریـان بازگشـت. پس مـرغ را در  نـان پیچید 
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و گفـت: »ایـن مـرغ را بـه آن جـوان بی گنـاه برسـان. شـاید جانـی 

یابد.« دوبـاره 

منیـژه برخاسـت. مـرغ را پنهان کـرد و راه افتاد. پـس آن هنگام 

کـه بـازرگان بـا نگاهـی مهربـان در را گشـود، منیـژه برای  واپسـین 

بـار رس را بـه سـویش چرخانـد: »خواهشـی دارم. اگـر بـه ایـران باز 

گشـتی، بـه درگاه خـرو بـرو، گیـو یـا رسـتم را بیـاب و بـه آن هـا 

بگـو بیـژن در بند اسـت. بگـو روزگار سـختی را می گذرانـد؛ زمینش 

از آهـن اسـت و آسـامنش از سـنگ. اگـر درنـگ کنید، همـه چیز از 

دسـت مـی رود و پشـیامنی سـودی نخواهد داشـت.«

بـازرگان گفـت: »خواسـته ات را از یـزدان بخـواه نـه از خـرو؛ 

کـه او از همـه نزدیک تـر اسـت و در گشـودن هـر گرهـی تواناتر.« 

و در چوبـی را بسـت.

گفته هـای بـازرگان، چون آفتـاب ظهر تابسـتان دل منیژه را گرم 

کـرد. منیـژه بـاز چهره پوشـاند. بایـد هرچه زودتـر خود را بـه بیژن 

می رسـاند اگـر چـه خـری خـوش نداشـت، امـا می دانسـت آفتـاب 

درون او دل بیـژن را نیـز گـرم خواهـد کرد.

منیـژه بـر رس دوراهـی ایسـتاد. اکنـون بایـد راسـت می پیچید و 

تـا تـه کوچـه باریـک می رفت.

 



بیـژن چشـم هایش را بسـت کـه گشـودن یـا بسن شـان یکسـان 

بود؛ سـیاهی! سـیاهی! سـیاهی!

بـه موهایـش دسـت کشـید، بـه چهـره اش، چشـم هایش. روز ها 

بـود کـه از خـود نیـز بـی خر مانده بـود، نه آینـه ای بود کـه در آن 

بنگـرد و نـه آبـی کـه نقشـش در آن افتـد. کاش بارانـی می باریـد و 

او را مـی شسـت. ایـن روز هـا بیشـر از همیشـه و هرچـه بـه آب 

می اندیشـید کـه یـک پیالـه اش از بـار هزار شـر گوهر برایـش گران 

بهاتـر بـود. گاه پشـت مـی داد بـه دیـواره چـاه تـا نـم برفـی تـازه 

آب شـده، پوسـتش را تـازه کنـد. ایـن روز هـا هـر خواسـته کوچکی 

برایـش آرزویـی دور و دسـت نیافتنی شـده بود. دلش می خواسـت 

بنـد از پاهایـش بگسـلد و تنهـا بـه انـدازه ده گام دورتـر رود. دلش 

می خواسـت زنجیر هـا را پـاره کند. دسـت سـوی شـاخه ای بـاال برد 

و سـیبی از شـاخه بچینـد. دلـش می خواسـت دسـت کـم نیـم روز 

بـر زمیـن دراز بکشـد. دلـش می خواسـت موهایـش را شـانه بزنـد، 

دسـت هایش را بشـوید، پیراهنـی پـاک بپوشـد...

بار هـا بـه رهایـی اندیشـیده بـود. در خیـال، خـود را بـا چنـگ 

و دنـدان از دیـواره سـیاه چـاه بـاال کشـیده بـود و در روزی آفتابی 

چـون مـرده ای کـه از نـو زنـده شـود، دیگـر بـار پـا بـر زمیـن خاکی 

گذاشـته بـود. امـا این هـا همه در خیال بود که هیچ تالشـی سـودی 

نداشـت. خزنـدگان نیـز از این چاه راه گریز نداشـتند. چاره ای نبود. 
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بایـد خـود را بـه دژخیم مرگ می سـپرد تا آرام آرام جانـش را بگیرد.

بار هـا بـه زمـان اندیشـیده بـود. کاش خوابـی هـزار سـاله او را 

می ربـود. آن گاه چـون چشـم می گشـود، پهلوانـی می رسـید و او را 

از چـاه تاریـک و بنـد سـخت می رهانـد و بیـژن می دیـد کـه دیگـر 

نـه از افراسـیاب نشـانی اسـت و نـه از هیـچ دشـمنی دیگـر. امـا 

این هـا همـه چـون پایـان خـوش افسـانه ها، بـاور نکردنـی بـود.

روزگار چـه بازی ها داشـت! بـه جنگ هایش اندیشـید. به روزی 

کـه اسـب فـرود را پی زد. می توانسـت بگذارد فرود سـوار بر اسـب 

دور شـود. اینـک امـا فـرود در دل خـاک خفتـه بـود و او زنـده. او 

زنـده بـود و آرزوی مـرگ می کـرد. بـه گرازان اندیشـید. بـه ارمانیان 

کـه دلخـوش بـه کشتزار شـان بودنـد و خـان و مانـی آبـاد داشـتند. 

اگـر آن روز کـه گیـو او را از جنـگ گـرازان بـاز داشـته بـود، پنـدش 

را می شـنید، اکنـون می توانسـت در بسـری گـرم بخوابـد. سـفره ای 

رنگیـن بگسـرد یـا سـوار بر اسـب بتازد.

در  روزی  چنـد  گیـو  شـاید  بودنـد.  بـرده  یـاد  از  را  او  همـه 

غـم دوری فرزنـدش گریسـته بـود، امـا  او نیـز یـک روز زندگـی 

همیشـگی اش را از رس می گرفـت، بـا خـرو بـه شـکار می رفت و با 

تـازه می اندیشـید. پهلوانـان بـه جنگـی 

بیـژن بـه درد اندیشـید و تنهایـی. از خـود پرسـید: »آن چه پیش 

از ایـن رنـج می پنداشـتم، چـه بـود؟ تنهایـی چگونـه بـود؟ بیچارگی 

را چـه می  دانسـتم و درماندگـی را چگونـه می دیـدم؟ اگـر آن چـه 

در دمل هـراس می ریخـت، سـیاهی بـود و آن چـه جانـم را بـه لـرزه 

می انداخـت، تاریکـی نـام داشـت، پـس این سـیاهی چیسـت و این 

تاریکـی کدام اسـت؟«

بیـژن چـون چاهـی کـه در آن فرو افتـاده بـود، در دل تنهایی و 

رنـج زندگـی می کـرد. سـیاهی و درماندگی را در بند بند هسـتی اش 
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می دیـد کـه آرام آرام، درونـش را می شـکافت و زخمـش را ژرف تـر 

می کـرد.

تیـر اندیشـه های زهر آلـود، یکـی پـس از دیگـری، در جانـش 

می نشسـت. در ایـن تیربـاران ناگهـان بـه یـاد منیـژه افتـاد. تـرس 

تـازه ای در جانـش ریشـه کـرد: »اگر خر چینان، منیـژه را بر رس چاه 

دیـده باشـند و بـرای افراسـیاب خـر برده باشـند؟ اگر او نیـز اکنون 

در بنـد دیگـری گرفتـار باشـد؟ اگـر خـر آمـدن بازرگانـان ایرانـی، 

نیرنگـی از سـوی افراسـیاب بـوده باشـد تـا منیـژه را در دام اندازد؟ 

کاش نخواسـته بـودم بـه سوی شـان رود. کاش  منیـژه می دانسـت و 

کـس دیگـر را می فرسـتاد... چـرا پیـش از ایـن ندانسـتم؟«

بیـژن اندیشـید کـه روز هـا و شـب ها از پـی هـم آمده انـد و 

رفته انـد و منیـژه از او رساغـی نگرفتـه اسـت. نـه راهـی بـه پیـش 

داشـت و نـه پـس. فریـادی از رس درد کشـید: »پـروردگار مـرا از یاد 

بـرده اسـت. پـروردگار مـرا از خـود رانـده اسـت؛ راندنی کـه ابلیس 

نیـز دمـی از آن را تـاب منـی آورد.«

 



بیـژن  گونه گـون،  نوشـیدنی های  و  رنـگ  رنـگ  خوراک هـای 

نـه تشـنگی اش فـرو می نشسـت. هرچـه  نـه سـیر می شـد و  امـا 

می خـورد، گرسـنه تر می شـد و هرچـه می نوشـید، تشـنه تر. چشـم 

بـاز کـرد. بیداری اش شـبی بـود تیـره و خوابـش روزی آفتابی. هنوز 

بـوی خـوش خـوراک را می شـنید. چنـد روز گرسـنگی را تـاب آورده 

بـود؟ پیـش از ایـن اگـر تنهـا یـک روز در جنـگ گرسـنه می مانـد، 

می اندیشـید کـه زنـده نخواهـد مانـد. چـه بـر رسش آمـده بـود؟ 

اینـک در آزمـون مـرگ، خود را می شـناخت. اما چه دیـر! که زمانی 

بـرای بهـره بـردن از آموخته هایـش نداشـت. بـوی خـوش نزدیـک و 

نزدیک تـر شـد. شـاید ایـن پیـک مـرگ بود که می خواسـت نخسـت 

گرسـنگی اش را فـرو بنشـاند و پـس او را برای همیشـه بـا خود برد.

- بیژن، بیژن هنوز زنده ای؟

ایـن منیـژه بـود. راهـی دراز را یکـره دویـده بـود کـه چنیـن 

نفـس نفـس مـی زد. آیـا بیـدار بـود یـا هنـوز خـواب می دیـد؟ پـس 

منیـژه در بنـد نبـود؟ امـا چـرا ایـن قـدر دیـر؟ تـرس، بـا واژه هایـی 

بریـده، از چـاه پاییـن ریخـت: »بیـژن... بگـو... تنهـا... یـک...«

بیـژن بـه خـود آمـد. بیـدار بود. گفـت: »گفتـم گرفتار شـده ای. 

اندیشـیدم کـه آمـدن بازرگانـان، نیرنـگ افراسـیاب بوده تا تـو را به 

اندازد.« دام 
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منیـژه بـا شـتاب گفـت: »پیـش از همـه، ایـن خـوراک را برایـت 

مـی فرسـتم. تـو گرسـنگی ات را فـرو بنشـان تـا داسـتان را برایـت 

بگویـم.«

بـوی خوشـی کـه پیشـر شـنیده بـود، نزدیک تـر شـد. بسـته ای 

بـه شـانه اش خـورد. دسـت پیـش بـرد. پارچـه را کنـار زد. گفـت: 

»چـه کسـی چنیـن خوراکـی به تو بخشـیده اسـت؟ خودت گرسـنه 

نیسـتی؟«

- بازرگانـان را یافتـم. چندیـن شـر، بـار گوهـر و فـرش و پارچه 

داشـتند. ایـن خـوراک را یکـی از آن ها برایت فرسـتاد کـه آزموده تر 

بـود و رسد و گـرم روزگار چشـیده... نخسـت بـا من به تندی سـخن 

گفـت. تـا نام ایران را شـنید ترسـید بـازارش برهـم بریزد.

دنـدان بیـژن بـه چیـزی سـخت خـورد. نـه ایـن اسـتخوان نبود. 

بیرونـش کشـید و بـا دسـت پاکـش کـرد. انگـری بـود. بـاز دسـت 

کشـید. رویـش ُمهـری کنـده شـده بـود. نشـان ُمهـر را شـناخت. 

انگـر رسـتم بـود. در رسش توفانی بـه راه افتاد. هر اندیشـه چون 

بـاد، از یـک سـو می وزیـد و با خود، تکـه ای از جامی شکسـته را به 

همـراه مـی آورد. بیـژن تکه هـای جـام را کنـار هم چید. پـس جام را 

در دسـت گرفت و به درونش خیره شـد. رسـتم در جامه بازرگانان 

بـه سـویش می آمـد تـا او را از چـاه برهانـد. بیـژن فریـاد کشـید. 

منی دانسـت آن فریـاد چیسـت. شـاید از رس شـادمانی بـود. شـاید 

هـم دردی ژرف و غمـی کهنـه بـود کـه داشـت از درونـش کنـده 

می شـد و بیـرون می ریخـت.

- چه شده؟

انگشـر، پیـام آزادی بـود. بیژن می دانسـت که رسـتم بـه توران 

آمـده اسـت و تـا او را از ایـن سـیاهی نرهانـد و بنـد از دسـتش 

نگشـاید، آرام منی گیـرد. خواسـت بگویـد کـه او بـازرگان نیسـت و 
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منیـژه، پیـام آزادی را برایـش بـه ارمغـان آورده اسـت. امـا ناگهـان 

سـخنش را فـرو خـورد. نـه، نبایـد می گفـت. ایـن رازی بـزرگ بـود 

کـه اگـر منیـژه زمانـی پـرده از آن بـر می گرفـت، همـه رشـته ها را 

می گسسـت و همـه اندوخته هـا را بـر بـاد مـی داد.

منیژه دوباره پرسید: »چه شد؟ چرا چیزی منی گویی؟«

بیـژن منی توانسـت راز را در دلـش پنهـان کنـد که بایـد منیژه را 

بـه سـوی رسـتم می فرسـتاد. گفـت: »بایـد پیـامن ببندی و سـوگند 

یـاد کنـی کـه لـب بـدوزی و ایـن راز را بـه هیچ کـس نگویی.«

پاسخی نشنید: »منیژه؟«

چرا چیزی منی گفت؟ کجا رفته بود؟ به چه می اندیشید؟

منیـژه گفـت: »چـه کـرده ام کـه ایـن فرجام. سـزاوار من اسـت؟ 

ایـن شـب های رسد  بـزرگ! سـتارگان درخشـنده ات در  یـزدان  ای 

گـواه مـن انـد؛ چـه جنگ هـا بـه تـاراج دادم و چـه رنج هـا بـه جان 

خریـدم. چـه شـب ها کـه نیاسـودم و چـه کـوره راه هـا که بـا چنگ 

پیمـودم. اینـک امیـدم از تنهـا روشـنایی درونـم نیـز بریده شـد که 

بـرای گشـودن رازی بـه تـو سـوگند می دهـد.«

هـزار مـار از چـاه پاییـن خزیـد و به دسـت و پای بیـژن پیچید. 

بـه سـختی گفـت: »بـر مـن ببخـش کـه شـب های سـیاه تنهایـی، 

خـردم را از مـن ربـوده اسـت.«

- نـه، ایـن نیسـت. من هرچه باشـم تورانـی ام و تورانـی هر که 

باشد، دشـمن توست.

- اکنـون تـو از مـن نیـز بـه مـن نزدیک تـری؛ کـه هر نفسـی که 

می آیـد و مـی رود، وامـدار توسـت. مـرا ببخش!

آوای منیـژه، بارانـی از انـدوه بـر رس بیـژن بارید: »نـه، تو هنوز 

در مـن بـه چشـم بیگانـه ای می نگـری. اگـر ایـن چنیـن بـه مـن 
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بدگامنـی، سـوگند چـه دردی را درمـان خواهد کرد و کدام آسـودگی 

را برایـت بـه ارمغـان خواهـد آورد؟«

بیـژن گفـت: »مـرا ببخـش کـه نیـازی بـه سـوگند نیسـت. پـس 

بـدان آن بـازرگان کـه تـو را نـزد مـن فرسـتاد، رسـتم، پهلـوان ایـران 

اسـت. او تنهـا بـرای رهایـی مـن بـه تـوران آمـده اسـت. پـس بدان 

کـه او مـا را از چـاه غـم خواهـد رهانـد و بنـد از پای مـان خواهـد 

گشـود. اکنـون چـون بـاد به نـزدش بـرو و بپرس کـه آیـا او خداوند 

رخش اسـت؟ رخش نام اسـب اوسـت. رسـتم با این نشـانه خواهد 

دانسـت کـه مـن انگشـر را یافتـه ام و از رازش بـا خـر شـده ام.«

 



منیـژه چـون بـاد، چـون توفـان، بـه سـوی بـازرگان دویـد. دیگر 

می دانسـت کـه او رسـتم، پهلـوان نامـدار ایـران اسـت.

دیگـر بـار از کوچـه باریـک گذشـت، بـه چـپ پیچیـد و تـا تـه 

کوچـه رفـت. در چوبـی آشـکار شـد. هنـوز شـیر و گراز گـرم کارزار 

بودنـد. کلـون را زد. اکنـون این رسـتم بود که در را بر او می گشـود؛ 

هـامن بـازرگان کـه چهـره ای آفتـاب سـوخته داشـت و ابروانـی پُـر 

پُشـت. منیـژه، پـرده از چهـره کنـار زد و گفـت: »آفرین بـر خداوند 

رخـش.« رسـتم لبخنـدی زد. بـه شـتاب منیـژه ر ا بـه درون خواند و 

در را بـه رویـش بسـت. گفـت: »شـادم کـه دیر نرسـیدی.«

- بیـژن هـزار درود بـر تو فرسـتاد و به من گفت کـه از این پس 

دل آسـوده دارم که تا او را از بند نرهانی، آرام منی گیری.

چهـره رسـتم بیشـر گشـوده شـد: »می بینـم کـه بیـژن از راز 

انگشـر برایت پرده برداشـته اسـت. بی گامن تو بسـیار فداکاری ها 

کـرده ای کـه او چنیـن همـه ناگفته هـا را بـا تـو فـاش می گویـد.«

- بیـن مـا پرده ای نیسـت. مهـرورزان، مـن و تو منی شناسـند که 

همـه مـا می شـوند. اکنـون نیمـی از او آواره کـوی و بیابان اسـت و 

نیمـی از من در سـیاهی چـاه زندانی.

- پیداسـت از کوچـه گـردی، درس بسـیار آموختـه ای کـه چـون 

درویشـان سـخن پُـر مغـز می گویـی.
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- زمـان در گـذر اسـت. بیـم آن مـی رود خـر چینـان افراسـیاب، 

از آمـد و شـد مـن بـه ایـن خانـه بویی برنـد و به تو بدگامن شـوند. 

چاره چیسـت؟

رسـتم از رس رسا گذشـت. دورتـر، همهمه خریـداران بود و بازار 

بازرگانـان. رسـتم پـرده ای را کنـار زد. منیـژه بـه درون رفـت و آرام 

گفـت: »چقـدر فـرش! ایـن همه جـام و کاسـه را از کجـا آورده اید؟ 

نکنـد تو بـه راسـتی بازرگانی؟«

رسـتم از میـان پارچه های زیبـا جامه ای بیرون کشـید؛ الجوردی 

بـود و بلنـد. گفت: »این را می پسـندی؟«

منیژه شگفت زده به رستم نگریست.

رسـتم گفـت: »امـا نه، نخسـت خسـتگی ات را بگیر و گرسـنگی 

و تشـنگی ایـن روز هـا را بنشـان، پس ایـن جامه را بر تـن کن و نزد 

افراسـیاب برو.«

منیژه هنوز شگفت زده بود.

- بـه افراسـیاب بگـو کـه از آن چـه کـرده ای و گفتـه ای سـخت 

پشـیامنی و اکنـون کـه بیژن در آن چـاه تاریک، بـه خوابی جاودانه 

فـرو رفتـه اسـت. امیـدی بـه کسـی جـز پـدر نـداری. بگو کـه بیژن 

تـو را بـا افسـونی فریفتـه بـود و اینـک کـه چشـم از جهـان خـاک 

بـر گرفتـه اسـت، تـو نـاگاه چشـم از جـادوی او بـاز کـرده ای و بـه 

خـود آمـده ای. بگـو که از کـرده ات بسـیار رشمگینـی و می دانی که 

بخشـایش پـدر بـر فرزنـد چـون ابـر بهـار، بارنده اسـت.

چیـزی در درون منیـژه فـرو ریخت. جهان پیش چشـمش سـیاه 

شـد و دلـش بـه خون نشسـت: »چه می شـنوم؟ از چـه رشم می کنم 

و از کـه بخشـایش بخواهـم؟ این کیسـت که از درون تـو نابخردانه 

سـخن می گویـد و بر مـن خنجر می کشـد؟«

رسـتم گفـت: »هرچـه باشـد تـو از تورانیانـی و بیـژن ایرانـی 
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اسـت. می دانـی کـه خیـال پیونـد شـام رسابـی بیـش نیسـت. پـس 

پیـش از آن کـه افراسـیاب از همدسـتی تو و دشـمنانش آگاه شـود. 

دلـش را بـا ایـن نیرنـگ بـه دسـت بیـاور.«

- مـرا بـه او نیـازی نیسـت. او که مـرا از خود رانـد و آواره کوی 

و بـازار کـرد، نـه پـدرم، نه آشـنایم، که دشـمنم نیز نیسـت. او برای 

مـن مـرده ای از یاد رفته اسـت.

رسـتم خشـمگین بـه منیـژه نگریسـت کـه پـرده را کنـار زد تـا 

بـرود. پیـش دویـد و راه بـر او بسـت: »بنشـین. آن چـه مـن از تـو 

می خواهـم، نـه تنهـا بـرای آسـایش خـودت کـه بـرای رهایـی بیـژن 

اسـت. اگـر تـو نـزد افراسـیاب بـاز گـردی، او می اندیشـد کـه بیـژن 

و نامـش بـرای همیشـه از بیـن رفتـه اسـت و از اندیشـه او دسـت 

می شـوید. آن گاه بازگشـت مـا نیـز بدگامنـی اش را بـر منی انگیـزد؛ 

امـا اگـر بدانـد کـه تـو دشـمنش را...«

منیژه نشست: »از من چه می خواهی؟«

- نـزد بیـژن برو. بـه او بگو خداوندگار رخـش، در آرزوی رهایی 

او، از زابـل بـه ایـران و از ایـران بـه تـوران آمـده اسـت. ایـن پیـام 

را برسـان و لـب فـرو ببنـد. پـس بـر رس چـاه، چشـم بـه راه شـب 

مبـان تـا فـرا رسـد. آن گاه هیزمـی بسـیار گـرد هـم آور و بیفـروز 

تـا از روشـنایی اش، جایـگاه بیـژن را پیـدا کنـم. پـس بـه شـتاب نزد 

افراسـیاب بـرو و بـا چشـمی خونبـار، بخشـش را بخـواه.

منیـژه برخاسـت. از خشـم می لرزیـد: »هـامن می کنـم کـه تـو 

می خواهـی؛ کـه خواسـت تـو خواسـت بیـژن اسـت.«

و همچنـان کـه می رفـت، سـخنان رسـتم را می شـنید کـه دور 

را  فـداکاری ات  و  گفـت  خواهنـد  درود  را  تـو  »ایرانیـان  می شـد: 

خواهنـد سـتود. چنیـن دلیری را من نیـز که پهلوان ایرانـم، در خود 

هرگـز نشـناخته ام.«



 منیـژه بـر رس چـاه ایسـتاد. سـنگریزه ای در آن انداخـت. بیـژن 

شـتابزده پرسـید: »منیـژه تویی؟«

منیـژه بایـد خامـوش می مانـد. اگـر پیـام رسـتم را می گفـت، او 

بیشـر مـی پرسـید و منیـژه منی توانسـت راسـت نگویـد. به آسـامن 

نگریسـت. خورشـید در نیمـه راه ایسـتاده بود. رفت تـا هیزمی گرد 

آورد. بایـد آتشـی آن چنـان بلنـد می افروخـت کـه نـورش تا رسـتم، 

راه بگشـاید و رخـش را بـه این سـو بکشـاند.

بیـژن بـاز پرسـید: منیـژه، تو را می شـنوم. چـرا هیـچ منی گویی؟ 

می خواهـی چـه چیـزی را از مـن پنهـان کنی؟ آیـا بـازرگان، خداوند 

رخـش نبود؟«

منیژه در نیمه راه ایسـتاد. به چاه نگریسـت و ناگهان به سـوی 

بیـژن دویـد: »او رسـتم بـود. گفـت که بـرای رهایـی تـو، از زابل به 

ایـران و از ایـران بـه تـوران آمـده اسـت. گفـت آتشـی برافـروزم تـا 

شـامگاه، نشـان چـاه را بیابـد و بـه سـویت بیایـد. کمـی، تنها کمی 

دیگـر تـاب بیاور.«

و شـنید کـه بیـژن گفت: »در گفتارت غمی اسـت. چـرا این خر 

خـوش را زودتر نگفتی؟«

تـا دیـر نشـده، هیزمی گـردآورم. شـب نزدیـک  - می خواسـتم 

ست. ا
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- شـاید هنـوز زمـان رهایـی نرسـیده، ترسـیده ای. می اندیشـی 

افراسـیاب بر تو خشـم بگیرد و تو را همدسـت دشـمنانش بخواند. 

تـو اینـک بـه او پشـت کـرده ای و دسـت یاری بـه سـوی بزرگ ترین 

دشـمنش، رسـتم، پیش بـرده ای.

- پیش از آن که زبانه های هیزم بلند شـود، به سـوی افراسـیاب 

مـی روم و برای گناهان نکرده ام، بخشـش می خواهم.

غمی سـنگین، از درون چاه جوشـید و بر شـانه منیژه نشسـت: 

»تـو می ترسـی منیـژه. می ترسـی از چـاه، سـیاه روی وتکیـده بیرون 

بیایم و تو دیگر دوسـتم نداشـته باشـی.«

منیـژه رس در چـاه کـرد: »می ترسـم. می ترسـم بـه جـای منیـژه، 

زنـی کولـی را ببینـی. آن گاه زن کولـی رهـا کنـی و بـه دنبـال منیـژه 

پیشـین، آواره کـوه و بیابـان شـوی؛ بـه دنبـال منیژه ای کـه هرگز او 

را بـاز نخواهـی یافت.«

بیـژن گفـت: »تـورا در هر جامه ای، هـر کجا که باشـی، خواهم 

شـناخت. بـا مـن مبـان! اکنـون دیـدار نزدیـک اسـت، دمل را بـا غمی 

دیگـر بـه آتـش مکـش! تو بـرای رهایـی من رنج بسـیار کشـیدی. از 

تخـت و خویشـانت گذشـتی و دمـی تنهایـم نگذاشـتی. اگـر از این 

بنـد آزاد شـوم. بـه پاس مهربانی هایـت، تا زنده ام چـون بنده ای رس 

بـه فرمانت خواهم داشـت.«

منیـژه دلـش می خواسـت بـا جادویـی درون چـاه بـرود و یـک 

یـک بند هـا را از دسـت و پـای بیـژن بگشـاید. گفـت: »منی توانـم، 

بیـژن. مـن از تورانـم و تـو از ایران و ایـن، میان ما زنجیری کشـیده 

اسـت کـه هرگـز گسسـته نخواهـد شـد. گنـاه مـن آن بـود کـه ایـن 

سـوی زنجیـر بـه دنیا آمـدم و این گنـاه، همچـون ُمهری مانـدگار تا 

پایـان زندگـی از پیشـانی ام پـاک نخواهد شـد.«

بیـژن آرام گفـت: »روزهـای خوش خواهد رسـید به یـزدان امید 
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داشـته بـاش و از زنجیرهای دنیا اندیشـه مکن!«

منیـژه دویـد. از راسـت بـه چـپ و از باال بـه پایین. تـوده هیزم 

بـزرگ و بزرگ تـر شـد. بایـد راه می رفـت. بایـد آرزوهایـش را دانـه 

دانـه در دل خـاک می کاشـت و دلتنگی هایـش را چـون هیزم هـای 

خشـک، روی هـم می انباشـت و بـا جرقـه ای به آتش می کشـید. باز 

هـم دوید. آسـامن سـیاه شـد. جرقـه ای و پس، آتش در هیـزم افتاد.

اکنـون زمـان آن فـرا رسـیده بـود کـه سـوی افراسـیاب بشـتابد. 

نـه،  امـا  برخاسـت.  بگویـد.  بـدرود  همیشـه  بـرای  را  بیـژن  و 

پاهایـش منی جنبیـد. چـون سـنگ، کنـار چـاه ایسـتاده بـود و پیـش 

منی رفـت. مینـژه خندیـد: »آفریـن بر شـام پاهـای توامننـد! درود بر 

شـام همراهـان دلیـر! مـا همیـن جـا چشـم بـه راه رسـتم و رخـش 

می مانیـم. مـا هرگـز به سـوی افراسـیاب بـاز منی گردیم. به سـوی او 

کـه خـون بی شـامر بی گناهانـی چون فرنگیـس و سـیاوش را برخاک 

ریختـه اسـت. مـا بـه سـوی او بـاز منی گردیـم. بگـذار دسـتش بـه 

خـون فرزنـدش نیـز آلـوده شـود.«

دسـتی، سـنگینی دماونـد را از شـانه های منیـژه برداشـت. بلنـد 

گفـت: »رسانجـام آتـش افروختم.«

و شـنید کـه بیـژن گفـت: »اینـک رخـش می تـازد و به سـوی ما 

می آیـد.«

منیژه در آتش خیره شـد. او در آن، خشـم افراسـیاب را می دید 

کـه زبانـه می کشـید. امـا آتش خشـم، نـه منیـژه را می سـوازند و نه 

خاکسـر می کـرد. کـه آن آتـش، مهـرش را بیشـر بـه جوش مـی آورد 

و از او فـوالدی آبدیده تـر می سـاخت.

 



- بیابانـی خشـک، چاهـی ژرف و سـنگی غـول پیکـر. بـا او چـه 

کـرده ای، افراسـیاب؟ از ابلیـس نیرنگ بازتـری و از گرگ خونخوارتر.

این رستم بود که چنین خشمگین و بی تاب فریاد می زد.

اما اکنون که زمان سـختی ها گذشـته بود، بیژن دوسـت داشـت 

بـاز هـم در چاه تنها باشـد. اندیشـید که زمان بسـیاری را از دسـت 

داده اسـت. بایـد چنـد روز دیگـر هـم در چـاه می ماند و بـه آینده 

می اندیشـید. بایـد همـه آن چـه را کـه بـرای روزهـای پیـش رویش 

می خواسـت، بـه یاد مـی آورد.

دورادور چـاه همهـه ای شـد. رسـتم تنهـا نبـود. همراهانـش در 

تـالش بودنـد تـا سـنگ ر ا بـه کنـاری زننـد. رسـتم گفـت: »کنـار 

برویـد.« و فریـاد زد: »ای یـزدان کـه سـتارگانت در ایـن شـام تـار، 

چشـم امیـد بـه مـن دوخته انـد، رشمگینم مخـواه و به دسـت هایم 

توانـی بیشـر ده!«

ناگهـان غریـوی برخاسـت  پس، آبشـاری از نـور در چاه ریخت. 

و  چیسـت  شـب  می گویـد؟  »چـه  بسـت:  را  چشـم هایش  بیـژن 

سـتارگان کدامنـد؟ اینـک هـزار خورشـید بـر مـن می تابـد.«

نـور،  بی رنگ تریـن  بـه  تاریکـی  روز هـا  گشـود.  چشـم  آرام 

تابـش درخشـان ترین خورشـید ها را بخشـیده بـود. رسـتم فریاد زد: 

»بیـژن؟«
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- هنوز زنده ام.

- یـزدان را شـکر و بـر منیـژه درود! اکنـون ریسـامنی بلنـد در 

چـاه می انـدازم. بـر رسش چنگکـی اسـت. زنجیـر دسـتت را بـر آن 

بینـداز و بـر پـا بایسـت.

بیـژن بنـد را دیـد که نزدیک می شـد. چـون نابینایی کـه دوباره 

بـا خـود گفـت:  بـه آسـامن نگریسـت.  بـه دنیـا بگشـاید،  چشـم 

»منی دانسـتم کـه در سـیاهی، چشـم نیـز می میـرد. نـوری بایـد تـا 

چشـم بـه کار آیـد. دمل در چـاه تاریـک خـود بینی مرده بـود. تا در 

پرتـو خورشـید پـروردگار نباشـم، چشـم دمل بینـا منی شـود.«

رستم فریاد زد: »بیژن؟«

- ریسامن را بکشید.

بایـد واپسـین آموختـه هـای ایـن تنهایـی را بـه یـاد مـی آورد. 

هچنـان کـه از چـاه بـاال می رفـت، بـر خـود نهیـب زد: »ای روان 

چشـم ها،  گذاشـته ای؟  رس  پشـت  را  متـام  مـاه  نُـه  آیـا  نـوزادم! 

باشـید؟« مانـده  نـورس  نکنـد  پاهـا!  دسـت ها، 

نقش هـا در هـم دویـده بودنـد. چهره هـا تـار بودنـد. چنـد بـار 

پلـک زد. پـس دسـت هایی را دیـد کـه یکـی پـس از دیگـری، پیـش 

می آمـد و ریسـامن را باال می کشـید. رسـتم را شـناخت کـه بازویش 

را گرفـت و او را از چـاه بیـرون کشـید. رسـتم، آن گاه بـر زمیـن 

نشسـت و رس بـه سـوی آسـامن بلنـد کرد: »یـزدان را سـپاس که مرا 

به خواسـته ام رسـاند.«

پهلوانان نزدیک تر آمدند. بیژن رس چرخاند: »منیژه؟«

را نشـنید.  پنـدم  نـرس. همیـن جاسـت.  کـه رسـتم گفـت: » 

خواسـته بـودم نـزد افراسـیاب برگـردد امـا بـه زبانه هـای آتـش کـه 

رسـیدم، دیـدم بـر رس چـاه چشـم بـه راه مـا نشسـته اسـت. ِمهرت 

چـون درختـی هـزار سـاله، در دلـش ریشـه کـرده اسـت...«
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- کجاست؟

- گفـت مـی رود دورتـر تـا آن گونه کـه می خواهد، با یـزدان در 

خلـوت راز و نیـاز بگوید.

بیژن پیش رفت تا رسـتم بند از دسـت و پایش بگشـاید. رسـتم 

امـا در چشـامن بیـژن نگریسـت: »پیـش از آن بایـد پیـامن ببنـدی 

کـه چـون بنـد از دسـتت گشـودم، دل از کیـن گرگین بشـویی که او 

اکنـون از کرده اش سـخت پشـیامن اسـت.«

خنجـری در دل بیـژن نشسـت: »ای بـزرگ! اگـر می دانسـتی که 

از ایـن پسـت نهـاد بداندیـش چـه رنج هـا کشـیده ام و چـه تیر هـا 

خـورده ام، هرگـز ایـن منی خواسـتی کـه اگـر او را بیابم، یـک دم نیز 

زنـده اش منی گـذارم.«

رسـتم برخاسـت: »بـا خـود گفتم زیسـن در چاهی چنیـن تیره، 

سـیاهی ها را از دلـت زدوده اسـت. امـا بـدان کـه اگـر کینـه ات را 

زنـده نـگاه داری، همیـن دم از راهـی کـه آمـده ام، بـاز می گـردم و 

تـو را بـا زنجیـر و بنـد تنهـا می گـذارم.«

گویـا رسـتم، واپسـین گفـت و گوی بیـژن را با خویش بیشـر به 

یاد داشـت.

بیـژن بـر خـاک زانـو زد: »می شـود در دمـی، اندوختـه ای را کـه 

بـه رنجـی هـزار سـاله فراهـم آمـده اسـت، بـر بـاد داد. چـرا چنین 

کـردم؟ چـرا چنـان گفتـم؟« و دسـت پیشـر برد.

رسـتم، همچنـان کـه بنـد از دسـت بیـژن می گشـود، لبخنـد زد: 

»چـه خـوب کـه منیـژه بـه بیابان پناه بـرد. با این گیسـوان پریشـان 

و چهـره چرکیـن، بهـر آن اسـت که خـود نیز در آیینـه ننگری. و رو 

بـه پهلوانـان کـرد: »او را سـوار بـر رخـش به خانـه برید تا سـپیدی 

آب، سـیاهی روزگار سـختش را بشـوید و بـوی رشیـن جامه های نو، 

مسـتش کند.«



 تـاالر رسشـار از رنگ های شـاد زیسـن بـود. یکـی از رزم هایش 

افسـانه می بافـت و یکـی بـه فرزنـد می بالیـد. یکـی آواز می خوانـد 

و یکـی نـی مـی زد. بیـژن رس چرخانـد. منیـژه چـون گلـی شـکفته، 

خنـده بـر لـب داشـت. بیژن اندیشـید کـه هرگـز جهان، ایـن چنین 

بـا او در آشـتی نبـوده اسـت. هیـچ نشـانی از خفاش هـای سـیاهی 

نبـود و جغدهـای تنهایـی، همـه به خوابـی دور رفته بودند. رسـتم 

پیـش آمـد و گرگیـن از پـی اش؛ بیـژن را کـه دیـد، زانـو زد و رس بـه 

زیـر انداخـت. بیـژن با خـود گفت: »خشـمت را بران و با دشـمنت 

مهربـان بـاش! گـران بهاترین گنج زندگـی ات، منیژه هدیه اوسـت.« 

گرگیـن را بلنـد کـرد و کنـار خویش نشـاند.

رسـتم، بیـژن را در آغـوش کشـید: »ای بزرگـوار! اینـک برخیـز 

نیـز راه  پهلـوان، چشـم بسـته  کـه جـای درنـگ نیسـت. اشـِکش 

می شناسـد. بـا او و منیـژه همـراه شـو و بـه سـوی ایران بتـاز. من و 

گرگیـن و دیگـر پهلوانان می مانیم تا افراسـیاب را گوشـاملی سـخت 

دهیم.«

بازوانـش  بـر  انگشـت های رسـتم  از رس   کـه  را  بیـژن مهـری 

رزم  »افراسـیاب  گفـت:  نوشـید.  تشـنه  خاکـی  چـون  می باریـد، 

آورانـی دارد کار آزمـوده بـا پهلوانانی چون پیران و گسـتهم. چگونه 

می خواهـی تنهـا بـا هفـت مـرد جنگـی بـه نـرد سـپاهی چنیـن 

بـروی؟«
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- سـپاه ایـران در مـرز، چشـم به فرمـان من دوخته اسـت؛ هزار 

تـن سـوار چابـک و جنـگ آور. آنان افراسـیاب را به سـزای سـتمش 

خواهند رسـاند.

بیـژن دسـت بـر شـانه رسـتم گذاشـت: »چگونـه می خواهـی 

آسـوده بـر اسـب بنشـینم و بـه سـوی ایـران بتـازم؟ نـه! تنهای تـان 

منی گـذارم کـه از افراسـیاب، بیـداد بسـیار دیـده ام.«

پـس سـوی منیـژه رفـت: »بـه ایـران بـرو کـه چـون از جنـگ بـا 

افراسـیاب آسـوده شـوم، چـون شـاهینی تیـز پـرواز بـه سـویت پـر 

می گشـایم.«

منیـژه لـب بـه دنـدان گزیـد. انگشـت هایش را در هم فـرو برد 

تـا بیـژن لـرزش دسـت هایش را نبینـد. گفـت: »بـه جنـگ بیندیش، 

نـه چیـز دیگر!«

بیـژن روی برگردانـد. بـی باکـی منیـژه بیشـر از آن کـه شـادش 

کنـد، او را بـه هراس می انداخت. منیژه اینک برای همیشـه، دسـت 

از خویشـان و رسزمینـش شسـته بـود. هر که با دشـمنان پدرش هم 

پیـامن می شـد، راه بازگشـتی نداشـت؛ چـه دور، چـه نزدیـک؛ چـه 

خویـش، چه بیگانـه. چگونه می توانسـت از همه دلبسـتگی هایش، 

از همـه نزدیکانـش و از همه گذشـته اش چشـم بپوشـد؟

بیـژن نیـزه ای برداشـت و گـرزی. اندیشـه پلیـد گرگیـن، او را به 

جشـنگاه منیـژه کشـانده بـود و منیـژه، ایـن یگانه گوهر هسـتی، با 

ترفنـدی او را چـون گنجـی در خانـه اش پنهـان کـرده بـود و چـون 

آتشـی در سـینه اش بـر افروختـه بـود؛ آن چنان که زبانـه اش خان و 

مانـش را یکـره خاکسـر کـرده بود.

بیـژن بـاز اندیشـید: »بـد خواهـی گرگین، مـرا به خواسـت هایم 

رسـاند و دلبسـتگی منیـژه، همـه بسـتگی هایش را از او گرفت.«

بیـژن زره پوشـید. اکنـون دیـر زمانـی بـود کـه پـرده کنـار رفتـه 
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بـود و زندگـی، بازی خود را آغاز کرده بود. زندگی منایشـی شـگفت 

بـود و در ایـن منایـش، بیـژن متاشـاگر نبـود که خـود در میانـه بازی 

بود.

بیـژن کالهخـود بـر رس گذاشـت. در میانـه بـازی، هنـوز بسـیار 

درهـای بسـته پیـش رویـش بـود؛ درهایی تـو در تو که هـر دری به 

درهـای بسـیار دیگری گشـوده می شـد.

 



بـه مـرز رسـیده بودنـد. منیـژه از اسـب پایین جهید. برگشـت و 

بـرای واپسـین بـار، بـه رسزمینـش نگریسـت. مشـتی از خـاک ایران 

و مشـتی از خـاک تـوران برداشـت. هـردو یکـی بـود. هیـچ جدایی 

در میـان نبـود. منیـژه گفـت: »اگر خرو مـرا نپذیرد، چـه می کنی؟ 

مـن دخـر افراسـیابم؛ افراسـیاب کـه پـدر خـرو، سـیاوش، را بـه 

خـاک و خـون کشـید و مـادر خـرو، فرنگیـس، را که دخـرش بود، 

آواره کـوی و بـرزن کـرد. اینـک اگرچـه خـرو خـود از سـوی مـادر 

خویشـاوندم اسـت، قهـرش بـر افرسـیاب بسـیار بیـش از مهـرش به 

خـاک رسزمیـن مـادرش، توران اسـت.«

بیـژن افسـار اسـب را کشـید. خندید: »اگـر تو را نپذیـرد؟ هیچ. 

از دشـمنی  بـه جایـی کـه نشـانی  بـه جایـی دورتـر.  می رویـم و 

نباشـد، بـه جایـی کـه بتوانیـم در سـایه مهـر درخشـان آسـامن، در 

آشـتی، زندگـی را از رس بگیریـم.«

در چشـم های منیـژه، درخشـش روزهای نخسـتیِن آشنایی شـان 

بـود؛ درخشـش سـتارگانی نورانـی در شـبی سـیاه. گفـت: »آن جـا 

فرزندمـان نـام جنـگ را هیـچ نخواهـد شـنید.«

- جایی دور، دور از خاک پدر و مادرش.

- اما او دو رسزمین را آشتی خواهد داد.

بـرای  مـا  »و دل هـای  نگریسـت:  منیـژه  در چشـم های  بیـژن 
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شـد.« خواهـد  تنـگ  رسزمین مـان 

منیـژه خـاک را بـه بـاد سـپرد تـا بـه هـر کجـا کـه می خواهـد 

پـرواز  دهـد: »رسزمین من این جاسـت؛ در سـینه ام. رسزمین من آن 

مهـری اسـت کـه هر روز گسـرده تر می شـود؛ آن چنان گسـرده که 

می توانـد همـه  هسـتی را در خـود جـای دهـد. و هر جا کـه بروم، 

بـا مـن خواهـد بـود. او هرگز مـرا تنها منی گـذارد.«

»بشـتاب.  کـرد:  بیـژن  بـه  رو  رسـید.  رخـش  بـر  سـوار  رسـتم 

کیخـرو اکنـون، بیتـاب دیـدن منیژه اسـت. خر رسـید که داسـتان 

از خـود گذشـتگی های دخـر افراسـیاب را شـنیده و بـه پیونـد تو و 

منیـژه خشـنود اسـت.«

اسـب های تان  بـه  را  خـود  پـس،  و  می مانیـم  دیگـر  کمـی   -

می شناسـم. را  راه  مـن  می رسـانیم. 

منیـژه بـه جنـگ رسـتم اندیشـید. بـه افراسـیاب کـه از چنـگ 

سـپاه ایـران گریختـه بـود و سـپاهیانش که گروه گروه کشـته شـده 

بودنـد. اینـک کـه بـه خواسـته اش رسـیده بـود، دلـش از غـم بزرگ 

دیگـری در آشـوب بـود: »اگـر آن روز تـو را در جشـن گاه ندیـده 

بـودم، اینـک آن مـردان زنـده  بودند. فرزندان شـان چگونـه بی پدر، 

بـزرگ خواهنـد شـد و همران شـان، چگونـه بـاِر پـدر بـودن را بـر 

دوش خواهنـد کشـید.«

از  آغـاز می شـود.  از جایـی  گفـت: »همیشـه جنگ هـا  بیـژن 

نقطـه کوچکـی که چـون دایره ای بـزرگ و بزرگ تر می شـود و چون 

گردابـی زنـدگان را بـه کام خـود می کشـد.«

منیژه باز گفت: »فرزند ما دو رسزمین را آشتی خواهد داد.«

گـردی از راه برخاسـت. تـرس چـون کژدمـی بـه جـان منیـژه 

افتـاد: »نکنـد سـواری از تـوران مـرا بر گردانـد؟ نکند از پـی ام آمده 

باشـند؟ نکنـد همـه چیـز چـون خوابـی خـوش، بـه پایـان رسـد و 
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روزگار تنهایـی و دوری از نـو آغـاز شـو؟«

ابرهـای سـیاه ناامیـدی، بـر او سـایه انداختنـد. پـس آذرخشـی. 

نـوری از دل تـرک خـورده ابرهای سـیاه بیرون جهید. بیـژن بر تخته 

سـنگ نشسـت: »نگـران مشـو! آن کـه نزدیـک می شـود، هدیـه ای 

اسـت بـرای تـو کـه بـه خواسـت مـن می آیـد. می دانم کـه دیدارش 

دلـت را شـاد خواهـد کرد.«

گرد بر زمین نشسـت و اسـبی پدیدار شـد. سوار، چهره پوشانده 

بـود. کنـار منیـژه ایسـتاد. درنـگ کـرد. پـس او را در آغـوش کشـید. 

منیـژه می خواسـت خـود را از چنگـش برهانـد کـه نـاگاه دایـه را 

شـناخت. دایـه او را بـه نـام خواند: »منیـژه! چقدر تکیده شـده ای. 

چشـم هایت پیـر شـده اسـت و لبـت پژمـرده! روزگاِر سـتمکار، بـا 

فرزنـد مـن چـه کرده اسـت؟«

منیـژه رس بـر شـانه دایـه گذاشـت: »بـا مـن بـه ایـران بیـا کـه 

روزهـای غـم و تنهایـی، دیگـر بـه رس رسـیده اسـت. بهـار نزدیـک 

اسـت. بـاز جشـن گاهی می آراییـم و شـادمانی از رس می گیریـم.«

دایه خود را پس کشـید و خشـمگین، به بیژن نگریسـت: »او... 

او ایـن آتـش را برافروخـت. تـو دودی را کـه از آتـش افسـون او 

را  سـیاه چشـم هایت  دود  چـون  منی بینـی،  منی بینـی؟  برخاسـت، 

بسـته اسـت. بـا من به تـوران بیا. افراسـیاب تـو را خواهد بخشـید. 

خـود را از چنـگ ایـن پلیـد برهان! همه سـیاه روزی مـا از آن زمان 

آغـاز شـد کـه او دامـش را در جشـن گاه تـو گسـرد. بند هـا را پـاره 

کـن. بـا مـن بیا!«

منیـژه پـای پـس کشـید و روی بـر گردانـد: »برگرد! برگـرد و مرا 

از یـاد بـر، کـه من نیـز امـروز را از رویاهایم پاک خواهـم کرد و از 

ایـن پـس، بـه یـاد روزگار دوِر مهربانـی ات، دل خوش مـی دارم. برو 

و بیـش از ایـن دمل را پـاره پـاره مکن!«
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ابرهـای سـیاه پاییـن و پایین تـر آمدنـد. منیژه بر جای ایسـتاد و 

آن انـدازه بـه راه نگریسـت تـا دایه در غبار ناپدید شـد.

بیژن اسـب را پیش آورد: »دیر اسـت. اینک رسـتم، بسـیار از ما 

پیـش افتاده اسـت. بشـتاب؛ وگرنه راه را گـم خواهیم کرد.«

منیژه رس به سـوی آسـامن بلند کرد. به ابرهای سـیاه نگریسـت 

و بـا خـود گفـت: »بهـر آن بـود کـه گفته هـای دایـه را می شـنیدی 

تـا همیـن جا رشـته پیونـدت را با گذشـته، یکره می گسسـتی.«

پـس پهلـو بـه پهلـوی اسـب بیـژن تاخـت؛ بـه سـوی روزهایـی 

کـه در مـه فـرو رفتـه بودنـد و رسزمینـی کـه جـز نامی هیـچ از آن 

منی دانسـت. دلـش را چـون زورقـی بـر بـال موج هـا نشـاند تـا او را 

بـه هـر سـو که می خواهنـد بکشـاند. آیا بـه کرانه ای آرام می رسـید 

یـا توفـان و گردابـی دیگـر پیـش رویـش بود؟

قاصدکـی در هـوا چرخیـد. بیـژن فریاد زد: »خر خوشـی در راه 

اسـت. تندتر بیا!«

منیـژه تندتـر تاخـت و خندیـد؛ آن چنـان کـه خنـده اش، جـام 

کبـود آسـامن را شکسـت. نـوری جهیـد. منیـژه گفت: »خـر خوش، 

ماییـم کـه در راهیـم!«

 



و اینـک ایـن منـم منیژه. که افسـانه ای شـدم و زندگـی را از پی 

خویـش دوانـدم. که منایشـی شـدم و مـرگ را به بـازی گرفتم.

اینـک آیـا ایـن واپسـین برگ بازی من اسـت؟ که اگـر چه زودتر 

از آن چه می اندیشـیدم، فرا رسـید؛ دیرتر از آن چه بود، گذشـت.

اینـک بـه آسـامن می نگـرم کـه روزگاری سـیاه دارد و تنهاسـت. 

و ابرهـای سـنگین کـه بـر شـانه هایش نشسـته اند. ابرهـای تیـره اما 

آبسـن بارانـی نویـد بخش انـد. آسـامن ابر هـا را کنـار منی زنـد.

ابرهـای تیـره را کنـار منی زنـم. پـاره منی کنـم کـه دیگـر، دانـه را 

می بینـم؛ دانـه ای کـه در دل خـاک خشـک، روزگاری سـیاه دارد و 

تنهاست.

اینـک می بـارم و بـه آینـده چشـم مـی دوزم. دانـه بـه جوانـه 

می نشـیند. پـس، ریشـه ها در خـاک گسـرده می شـوند و شـاخه ها 

برآسـامن می سـایند. رس 

ایـن واپسـین بـرگ بـازی مـن نیسـت. کـه مـن چـون قطـره ای، 

از آسـامن بـه خـاک و از خـاک بـه آسـامن، همیشـه در سـفرم. کـه 

مـن چـون خـری خـوش، از رسزمینی بـه رسزمینـی و از کرانـه ای تا 

کرانـه ای، همیشـه در راهـم.

 




