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۳

به نام خدا

ظهور تدریجی تصویر:

مجموعه ای از زوایا

صدای راوی داس��تان را حکایت می کند و ما آنچه را که او روایت می کند، 
خالصه و گذرا می بینیم.

صدای راوی

در زمانهای��ی دور آن هن��گام ک��ه ق��درت جه��ان در دس��ت س��ه 
امپراطوری چین، توران و مهم ترینشان ایران بود، کاووس شاه بر 
ایران حکومت می کرد، او حاکمی قدرتمند، دلیر و بس��یار محبوب 

بود…

نمایی از قصر کاووس شاه:

کاووس شاه برتخت نشسته است ) او جوانی 30 ساله و با هیبت است(

عده ای از سران سلطنتی به دورش جمع اند مردم عادی نیز حضور دارند 
و ش��اه هدایایی را بین مردم پخش می کند. در این هنگام زنی از ندیمه های 

حرمسرا وارد می شود و خبری را به شاه می دهد، او آشفته می شود.
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کاووس شاه:

باخبر ندیمه از جا برمی خیزد و خارج می شود...

صدای راوی

)ادامه(

در همی��ن زمان خبر ب��ه دنیا آمدن تنه��ا فرزندش او را نگ��ران می کند. 
چرا که س��تاره شناسان طالعش را ش��وم دیده بودند و گفته بودند به محض 

تولدش قحطی و مرض این سرزمین را فرا خواهد گرفت.

کاووس شاه:

از چند تاالر می گذرد تا به حرمسرا می رسد.

حرمسرا= اتاق ماه وش )همسر کاووس شاه (

م��اه وش: در ح��ال زایمان درد می کش��د _ دردی که از زایمان می کش��د 
قدری غیر طبیعی است، اتفاق ناخوشایندی در راه است چهره قابله پریشان 
است. بچه به دنیا می ِآید از حد طبیعی بزرگتر است _ مادر سر زا می میرد _ 
کاووس وارد می ش��ود. از مرگ ماه وش شوکه می شود. از حال می رود. چند 

ندیمه مضطرب کنارش هستند – طبیب در حال رسیدگی به اوست.

صدای راوی

)ادامه (

ماه وش – همس��ر کاووس ش��اه – دردر بس��یاری برای زایمان این نوراد 
ش��وم کش��ید. نوزاد به دنیا آمد، اما، مادرش از دنیا رفت. کاووس ش��اه از 
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مرگ همس��رش غرق اندوه می شود. مرگ ماه وش مردم را پریشان می کند، 
گوئی مادر ملتی مرده اس��ت پس از خاک س��پاری، در جلسه ای شاه با سران 
س��لطنتی درباره ی سرنوش��ت نوزاد به شور می نشیند نوزادی که گفته شده 
بود با آمدنش قحطی و شیوع امراض کشنده در ایران زمین غیر قابل اجتناب 

است.

گورستان سلطنتی:

خاکس��پاری م��اه وش – خیلی عظی��م از مردم عزادار و غمگی��ن  گه گوئی 
مادرشان مرده است، در صحنه هستند.

قصر) تاالر شورا (:

هم��ه وزیران حضور دارند، از جمله پیلتن. )او مردی 40 س��اله پهلوان و 
سردار بزرگ  سپاه است (

نوزاد قنداق پیچیده داخل  گهواره جلوی شاه و در نزدیکی پیلتن است – 
در تمام لحظاتی که دیگران حرف می زنند و ابراز نظر می کنند، پیلتن س��اکت 

است و به چهره ی معصوم نوزاد می نگرد.

مهر نوزاد بر دلش می نشیند... اکثر وزیران رأ ی بر کشتن نوزاد می دهند.

صدای راوی

)ادامه(

بیش��تر وزیران به نابود ک��ردن وی رأ ی دادند، اما پیلتن که س��ردار کل 
ای��ران زمین بود و تا آن زمان جهان مانن��د او به خود ندیده بود، مهر کودک 
بردلش نشست و همه را از قتل کودک منصرف کرد پیلتن با اجازه ی پادشاه 
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سرپرستی کودک را بر عهده گرفت و وی را با خود به زابلستان برد تا وضعیت 
قحطی و امراض کش��نده ای که پیشگویان پیشگوئی کرده بودند، سپری شد. 

پهلوان جان نوزاد را نجات می دهد و نامی زیبا بر او می نهد )سیاوش (

سالن شورا:

ناگهان پیلتن عصبانی می ش��ود، چهره ی وزیران حکومت حکایت از ترس��ی 
دارد که می کوش��ند پنهانش کنند – کاووس ش��اه لبخن��د رضایت بر لبانش 
پدیدار می ش��ود – پیلتن با اجازه ش��اه نوزاد را برداش��ته  و از س��الن خارج 

می شود.

) تصویر بر آخرین کلمه ی راوی یعنی سیاوش فید می شود و عنوان بندی 
فیلم باال می آید(

خارجی – روز، دشتی جنگلی – حوالی زابلستان – چند هزار سال پیش

دشتی سرسبز و زیبا با درختان انبوه و گونه های متنوع از گیاهان وحشی 
– آواز پرندگان که در جنگل طنین انداز اس��ت-از زاویه دید س��وم شخص، 
آهوئی را در حال چریدن می بینیم- چند متر آنس��وتر ش��یری در کمین آهو 
است. پای آهو با طناب به درخت بسته است- همزمان با حمله ی شیر به آهو 
س��یاوش از کمین بیرون می آید و در یک چش��م برهم زدن شیر را گرفته و 
دس��ت و پایش را می بندد. س��یاوش همانند جنگلی ها لباس پوشیده است، 
او هم اکنون 15 س��اله است، اما آنقدر رشد کرده و قوی است که22 ساله 
می نماید-به محض شکار شیر، پیلتن از مخفیگاهش بیرون می آید و با دست 

زدن سیاوش را تشویق می کند.
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پیلتن

آفرین برتو... شاد باش... شاد باش...

سیاوش) خوشحال است (

این هم از آخرین آزمونم عموجان... از این آزمون سربلند بیرون 
آمدم؟...

پیلتن

بازهم فراتر از حد انتظار... از نظر من ش��ما لیاقت ش��اه شدن را 
دارید...

زاویه ای دیگر:

جغدی سفید از دور پیش می آید و بر دوش پیلتن می نشیند. پیلتن جغد 
را نوازش می کند و نامه ای را که بر پای چپش بسته شده است، باز می کند، 
س��یاوش بی تابانه منتظر اس��ت ت��ا از موضوع نامه آگاه ش��ود- پیلتن ابتدا 
نامه را در سکوت می خواند. سپس لبخند رضایت بر لبانش نقش می بندد و 

شروع به خواندن با صدای بلند می کند-

پیلتن

)خواندن نامه(

از کاووس ش��اه به س��ردار بزرگ ایران زمین پیلتن بزرگ خدای 
یکتا را ش��اکر هس��تم ک��ه پیش بین��ی منجمان درب��اره ی فرزندم 
س��یاوش نادرس��ت بود، اینجا نه خبری از خشکس��الی است و نه 
خب��ری از بیماری های واگیردار، پس هرچه س��ریع ت��ر پهلوانم را 
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به من برس��ان که دیدگانم از فراغش کم س��و شده ست و قامتم 
خمیده شایسته ترین نعمتهای یزدان ارزانی شما باد، 

) پیلتن نامه را می بندد و با خوشحالی خطاب به سیاوش: (

پیلتن

برویم آماده ش��ویم سزاوار نیست شاه شاهان را بیش از این در 
انتظار بگذاریم.

سیاوش:

عموجان، منظور پدر از خشکسالی و مرض چیست؟

پیلتن:

چیز مهمی نیس��ت... ایش��ان... ایش��ان س��المت ش��ما را ضمانت 
کرده اند... برویم

خارجی – بازار – ایران زمین – روز

بازار، به نسبت شلوغ است- مردم در رفت و آمد و داد وستد هستند-
در هر حجره چیزی می فروشند. جارچیان حکومتی با طبل خبر آمدن سیاوش 

را اعالم می کنند- در شهر ولوله می شود.

برخی خوشحال می شوند و برخی ناراحت و نگران...
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جارچی

آهای مردم به گوش باشید، به هوش باشید، به گوش، شاهزاده ی 
بزرگ، سیاوش پهلوان، پس از 15 سال دوری از وطن، به آغوش 
وط��ن ب��از می گردند. کاووس ش��اه بزرگ از همه خواس��ته اند به 

استقبال ایشان بشتابید.        
                                                                  

مردم را می بینیم که دونفر دونفر باهم پچ پچ می کنند.

مرد1

خداوندگار رحم کند... اگر وجود ش��اهزاده شوم باشد، چه بر سر 
ما می آید...                                                                                  

مرد 2

من به این خرافات اعتقادی ندارم، 15س��ال گذش��ته است.هیچ 
اثری از قحطی و بیماری نیست... برویم، ما هم برویم، ببینیم این 

شاهزاده ی جوان چگونه شاهزاده ای است.

داخلی – قصر کاووس شاه – روز

قصری بزرگ و با ش��کوه، س��تونهای س��نگی با مجس��مه های زیبا، به ویژه 
مجسمه ی سر شیر، تزیین شده جلوه ی با شکوهی دارد

پرده ه��ای حری��ر رنگارنگی دیوارهای قصر را آراس��ته اس��ت. فرش های 
خوش نقش دس��تباف ایرانی چشم  هر ببیننده ای را خیره می کند. چند نفر 
از غال مان و خدمه قصر در حال تزئین هس��تند. ش��ور و شوق ساکنین قصر 
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بیانگر اس��تقبال از ش��اهزاده ی جوان است. کاووس ش��اه به همراه وزیران 
وارد س��الن اصلی قصر می ش��وند.بین آنها مش��اجره ای درگرفته اس��ت. در 
میانه تاالر متوقف می ش��وند. خدمه دست از کار می کشند و گوش به فرمان 

می ایستند. با اشاره کاووس شاه کارشان را از سر می گیرند.

وزیر دربار

سرور من، هنوز اذهان عمومی، درباره ی این جوان خراب است.

کاووس شاه

شما از کدام جوان سخن می گویید؟

وزیر دربار

ع��ذر می خواه��م منظ��ورم ش��اهزاده ی ج��وان ب��ود، جس��ارتم را 
ببخشید...

وزیر کشور

این خبر س��ران کش��ورهای همسایه را نیز پریش��ان کرده است، 
آنها نیز نگرانند مبادا قحطی و بیماری کشورهایش��ان را فراگیرد، 

ممکن است واکنش بدی نشان دهند.                                                              

کاووس شاه

نترسید همس��ایگانمان ترسوتر از این سخنان اند که بخواهند بر 
ما واکنش نشان دهند، 

م��ی مان��د مردمان.منجمان گفت��ه بودند به محض تول��د نوزاد آن 
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اتفاقات خواهد افتاد، چه ش��د؟ جز خیر و برکت ما چیزی ندیدیم. 
مردم ما خود چشم و گوش دارند، عقل دارند، 

 ما هم تابع رأی مردمیم...

وزیر دربار

پس دست کم جانشینی شان را اکنون مطرح نکنید، برای این کار 
قدری زود است.

کاووس شاه

بهتری��ن زم��ان ممکن همین اس��ت... کم کم دارم به ش��ما دونفر 
مشکوک می شوم، 

نکند در سرتان افکار پلیدی می پرورانید؟

وزیران

خ...خ...خیر سرورم، جانمان فدای کاووس شاه بزرگ...

کاووس شاه

پس، خاموش باش��ید و در کاری که به ش��ما مربوط نیست، دخالت 
نکنید.

)به وزیر کشور( شما با من بیایید...

)به وزیر دربار( شما بمانید و بر کار اینان نظارت کنید.

ش��اه به همراه وزیر کشور خارج می شود – وزیر دربار غرولندی می کند – 
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ناراحتی خود را با فریاد بر س��ر غالمیفرو می نشاند. که سینی گل از دستش 
رها شده است. سودابه از دری وارد  می شود.

سودابه

چه خبر است، جناب وزیر، چه خبر است...!؟

عصبانیتتان را بر سر این غالم بینوا فرو می نشانید

وزیر دربار

بانوی من... اینجا مکان مناسبی برای سخن گفتن نیست.

سودابه

)طعنه می زند(

جگر ش��یر نداری س��فر عش��ق مکن... با یک تهدید س��رورم سر 
رشته ی امور از دستتان خارج شده است؟

م��ا را ب��اش، جگر خودم��ان از جگ��ر مالزمانمان بیش��تر اس��ت...                           
چه شد!؟ کار به جایی نبردید؟

وزیر دربار

شما که ناظر همه چیز بوده اید، نتیجه را بهتر از من می دانید.

سودابه

من گوشم خریدار این یاوه سرایی ها نیست، آن جوانک کوه نشین 
نباید جانشین شود.
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سودابه با عصبانیت خارج می شود... وزیر دربار درمانده می ماند.

خارجی – روز – میدان بزرگ قصر

میدانی بزرگ که دور تا دورش مملو از جمعیت اس��ت. در میانه ی میدان 
فضایی برای یک نمایش پهلوانی درست شده است.

م��ردم یکپارچه مش��تاق دیدن نمایش هس��تند. جایگاهی وی��ژه در باالی 
قصر، مش��رف بر میدان دیده می شود. کاووس شاه در جایگاه نشسته است. 
در س��مت چپش س��ودابه )زنی زیبا با چشمانی مکار( نشسته است – دو زن 
دیگ��ر که از بزرگان هس��تند، در کنارش نشس��ته اند، یکی از آنان س��اغر، 
همسر وزیر دربار، جمشید است. پسر بچه ای پنج ساله روی زانوان سودابه 
نشس��ته است. او آرش پسر س��ودابه است.در سمت راس��ت کاووس شاه 
ابتدا س��یاوش سپس پیلتن نشسته است. بقیه وزرا پشت سر کاووس شاه 

ایستاده اند.

از جمله وزیر دربار.)او مردی پنجاه ساله با ریش بلند است( کاووس شاه 
بر می خیزد و مردم با فریاد شادی خود را از حضورش ابراز می کنند.کاووس 

شاه دست خود را بلند می کند، همه ساکت هستند.

کاووس شاه

م��ردم ایران زمین، ی��زدان را در حضور ش��ما س��پاس می گویم،                     
از آن روز که فرزندمان سیاوش را به آغوش ما بازگردانید.

در ای��ن خص��وص زحمات پهل��وان سپهس��االر ما پیلتن بر کس��ی 
پوش��یده نیست – می دانم که او آموزگار بزرگی است و آنچه باید 

یک شاهزاده ی جوان بداند بدو آموزش داده است
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من سیاوش را در اینجا به عنوان جانشین خویش برمی گزینم.

فریاد جمعیت

لحظه ای کاووس ش��اه آرام می گیرد تا مردم احساساتشان را ابراز 
کنند. بعضی از وزیران از تصمیم کاووس ش��اه چهره ش��ان درهم 
می رود از جمله وزیر دربار، س��ودابه خشمگین است که با تحریک 

بانو ساغر تشدید می شود.

بانو ساغر

این هم از جانشینی سرور کوچکم که از دست رفت

)دستی بر سر آرش می کشد(

سودابه

مگر این آرزو را با خود به گور ببرد...

)نگاهی به سیاوش می اندازد(

سیاوش از نگاه سودابه جذاب است.

سودابه

همیشه آرزو داشتم که جوانی سرورم را درک می کردم،  

این پسر در زیبایی و رشادت بر پدر پیشی گرفته است.

بانو ساغر

افکارتان تنم را می لرزاند، فراموش کرده اید که سردار بزرگ 
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ایران زمین آموزگار او بوده است...

سودابه

هه... کمان ابروانم پیلتن را نیز ش��کار می کند، چه رس��د به این 
جوان کوهی که عمرش را در کوهس��تان سپری کرده بی آنکه زنی 

را ببیند. 

ببی��ن نگاهش را چگونه ب جمعیت دوخته... به گمانت در جمعیت 
به دنبال چیست؟

کاووس شاه دوباره دستش را بلند می کند و جمعیت آرام می شود. سپس 
ادامه میدهد.

کاووس شاه

مردم من، بهتر است شاهزاده آنچه آموخته بر ما عرضه دارد تا به 
همه ثابت ش��ود که وی لیاقت جانشینی مان را دارد. جناب پیلتن، 

اکنون نوبت شماست.

جمعیت دوباره هورا می کشند. کاووس شاه می نشیند. پیلتن برمی خیزد. 
با اش��اره ی دس��ت او طبل نواخته می ش��ود.چند س��رباز یک میز که روی آن 
شمش��یر، تیر و کمان، کاله خود و زره دیده می شود و یک هدف تیراندازی و 
پنج حلقه، س��وار برپایه که در امتداد هم در راستای هدف قرار دارد، همه 
چی��ز آماده برای اجرای برنامه پرتاب تیر با کمان اس��ت. طبل قطع می ش��ود، 
پیلتن به سیاوش اشاره می کند. سیاوش از پدر اجازه می گیرد. کاووس شاه 
رخصت می دهد. پیلتن اشاره می کند که از پله ها پایین برود اما سیاوش در 
میان حیرت جمعیت با چابکی از این س��تون به آن س��تون می پرد. همه هورا 


