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 زریر

 

ذاشت و ایستاد. گویی برای ی اسبش را کشید. اسب سیاه تنومند گامی دیگر پیش گزریر دهنه

و  ی بلند و سنگینش را سر دست بلند کردکرد. نیزههجوم بردن به تورانیان بیتابی می

با آن خدنِگ سه پر و پوالدین که با غالفی همچون سِر شیر به  .ستایشگرانه به آن نگریست

کاری منبت اش راماند که سراسر تنهشد، به درخت سپیداری جوان میی نیزه وصل میبدنه

گفتند پانصد من بلخی وزن دارد و البته شگفتی و سرافرازی میکرده باشند. اسوارانش از سرِ

 کردند. اغراق می

 ایهمچون کره .ه بودآرام ایستادیر وزن جانکاه برگستوان پوالدین درخشانش اسبش ز

ای زریر در نبردها بود که پا به پ هاسالبه آخور سپهساالر بلخ وارد شده بود و حاال کوچک 

و نبرد شریک شده بود زریر در میدان  هایهنرنماییبارها در جست. میآور تاخت و رزممی

های دشوار آرام بر جای بماند. بازیدهد اسبش هنگام نیزهدانست که سوارش ترجیح میمی

 دور دستش چرخاند و بعد آن را با نوک بر زمین کوبید. چند بار زریر نیزه را 

آسا در اطراف دستان زرهپوش پهلوان چرخید و  ای غولی چرخ گردونهنیزه همچون پره   

چندان با شتاب به زمین خورد که یک وجب در خاک فرو رفت. خاکی که از خون دلیران و 

 لغزید.ها در آن میآلود شده بود و گهگاه پای اسبان و چرخ گردونهآوران خیس و گلرزم

اش ییکه هنرنمافرو بنشیند ست و منتظر ماند تا غوغای لشکریانش زریر آرام بر اسبش نش

. به قدر تیرپرتابی از صف سربازانش پیشتر آمده بود و درست در کردندبا نیزه را تشویق می

ی سوارانی که دالوری دو سپاه ایستاده بود. غرش و هیاهوی شادمانه ابینبین ی میدان نبرد،میانه
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شان اند. هرچند فاصلهچندان بلند بود که گویی چند قدم عقبتر ایستاده ستودندسردارشان را می

 بود. درازدامنه با او به قدر مغاک میان مرگ و زندگی 

تورانی صف بسته بودند. بیش از تیررس کمانگیران از او فاصله  یاندر برابرش، لشکر

ه اگر کمانگیران دو سو شدند. جایی کداشتند و این جایی بود که دو هماورد با هم روبرو می

 هم بخواهند به نامردی در نبردشان دخالتی کنند، نتوانند. 

نمودند. سالح و ای درهم و برهم از بدن و فلز میاز آن فاصله سواران تورانی همچون توده

تا همین چند سال پیش،  .اسبانشان فرق چندانی با ایرانیان نداشت. چهره و رخسارشان نیز هم

روز در دو صف مرگبار روبروی یکدیگر قد علم کرده بودند، دوستانی بودند و مردانی که ام

تاختند و گور و میش شکار های سرسبز سغد و خوارزم اسب میخویشاوندانی که در دشت

آمدند و با سری هایی که با هم برافروخته بودند، گرد میکردند و شب هنگام در کنار آتشمی

خواندند و هایی کهن را در مورد پدربزرگ مشترکشان جمشید میی انگور، ترانهگرم از باده

 گرفتند. همصدا با هم دم می

ها دشمن خونی هم بودند. دو هفته از نبرد میان ایرانیان و تورانیان امروز اما، همان

گذشت و دالورانی بسیار از هردو سو بر خاک افتاده بودند. با گذرِ هر روز و با پاشیده شدن می

ی جمشید و فریدون بیش از پیش از گون هر جنگاور بر خاک آوردگاه، یاد و خاطرهعقیق خونِ

کشته شدن ایرج به دست برادرانش آشکارتر  ترِهای تلخشد، و داستانخاطرها محو می

گشت. زریر هفت روزِ نخست را پا به میدان نگذاشته بود. تا حدودی حرمت ارجاسپ را می

. پدربزرگش با پدربزرگ او پسرعمو بودر تورانیان بود و خویشاوندش داشت، که ساالنگه می

بود، و به حرمت خونِ او که در رگِ حریف جاری بود، از ورود به میدان خودداری کرده بود. 

 روز هفتم اما، ضرباهنگ نبرد تندتر شده بود. 

اطی کرده و هنگام احتیی نژاده و تناورش که نوجوانی بود جویای نام، بیاردشیر، برادرزاده

رجز خواندن بیش از حد به صف دشمن نزدیک شده بود. پس کمانگیری از آن میان به نامردی 

و اردشیِر دالور و رمزجو پیش از آن که حریفی در خور را در میدان ببیند، با افکند بر او تیر 

مهابا بار بی تیری که بر قلبش نشسته بود، از اسب سرنگون شد. آن روز دو سپاه برای نخستین



با یکدیگر در آویختند. همان روز بود که مردانی که تا چندی پیش خویشاوند محسوب 

 شدند، از بوی خون مست شدند و خویش و بیگانه نشناختند. می

زریر دالور در همان روز برای نخستین بار به سپاه تورانیان زد و از کشته پشته ساخت. آن 

ه بود، و گرزِ سنگینِ گاوسرش را نیز هم. چون قرار نبود به میدان اش را به همراه نبردروز نیزه

رود. اما وقتی قامت بلند و رشید اردشیر را دید که از اسب فرو افتاد، بی آن که زرهی شایسته 

بر تن کرده باشد، اسب سیاهش را هی کرد و پیشاپیش سپاهیانی که همچون خودش از خشم 

 خروشیدند، به صف دشمن زد.می

دای آن روز کهرم فرزند ارجاسپ پیش آمد و سرِ کمانگیری که اردشیر را به نامردی فر

ی ایرانیان بر زمین انداخت و پیام آورد که تورانیان را با نامردان کشته بود را در برابر رسته

کاری نیست و آن کس که فرزند شاه بلخ را از پای انداخته بود، دیگر آفتاب را نخواهد دید. 

 مه به ناخشنودی زمزمه کردند که از کجا  معلوم این همان قاتل اردشیر باشد.مردان ه

زریر که چشم بر برادرش گشتاسپ دوخته بود، دید که اخمهایش حتی اندکی هم از هم 

باز نشد. آن روز، نخستین روزی بود که زریر با یال و کوپال و زره نامدارِ زرینش پا به میدان 

ی زرتشت بود، نیز در همان روز دخسرو که از شاگردان برگزیدهگذاشت. برادر کهترشان پا

 نفرین شده بر خاک افتاد. 

شد. جوانی بود دلیر و در انداختن اش پهلوانی تورانی بود که نامخواست خوانده میکشنده

اش را به خاطر داشت که چند بار با پدر و زین چیره دست. زریر کودکینیزه از پشتِ اسبِ بی

ه مهمانی خویشاوندانش به بلخ آمده بود. نامخواست پادخسرو را به انتقام خون مادرش ب

 برادرش کشته بود، که روز پیش به دست وی از پا در آمده بود.

آورش را از بنِد دست به زین برد و گرزِ هراساش، پس از بر خاک کوبیدن نیزهزریر 

ای جنگی سر داد. در ش چرخاند و نعرهافزار آزاد کرد. گرز را باال برد و آن را دور سرزین

ی روبرو، ویدرفشِ جادوگر که پیشاپیش صف سواران تورانی ایستاده بود، رجز جبهه

 اش ایستاده باشد.خواندنش را چنان شنید که گویی در چند قدمی

ماند که از آسمان به زمین افتاده باشد. زره ای از خورشید میزریر از آن فاصله به پاره 

اش زرین بود و نقش شیری ژیان بر آن حک شده بود. کالهخود شاخدارش و مغفر و سینه
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بند و بازوبند و رانپای پوالدینش را هم به زر آبداده بودند. چنان که حاال از دوردست به ساق

مانست. حاال هفت روز بود که به انتقام خون اردشیر و خویشاوندان دیگرش تندیس زرینی می

 رفت.ستاند و میو هر بار جانهایی جوان و گستاخ را می آمدبه میدان می

مردی سخت دلیر و نیرومند بود این زریر. پیش از آن ویدرفش در میدان چوگان 

ای که از تنی چنان تنومند و اش را دریافته بود. چاالکیهماوردش شده بود و تندی و چابکی

 قامتی چندان بلند و عضالت سنگین و بزرگش بعید بود. 

ی بامداد آن روز، وقتی کرپنان و اوسیجان مهرپرست به رسم هر صبح در برابر خیمه

هایش را برای پیشگویی وضع نبرد بیرون کشیدند، ارجاسپ گاوی قربانی کردند و روده

اش کرده بود و پرسیده بود که کدام دلیری است که ارجاسپِ خشمگین رو به سرداران گزیده

 انیان دفع کند. خطر زریر را از سپاه تور

زریر در آن هفت روزی که به میدان آمده بود دلیران زیادی را به خاک انداخته بود. هیچ 

پهلوانی در نبرد تن به تن جز چند ضربتش را تاب نیاورده بود و در میان سوارکاران تورانی با 

 گفتند که مغلوب شدگانش را با کوفتن گرزی بر سرشانهراس از عادت زریر سخن می

جان از نبردش باز نگردد و نتواند فخر پاشید تا کسی نیمهکرد و سرشان را از هم میعقوبت می

 بفروشد که از چنگ زریر زنده به در رفته است. 

ی ارجاسپ سه بار درخواست خود را تکرار کرده بود و از میان سواران هیچ کس را زهره

ساالر تورانیان وعده کرد دخترش را به  آن نبود که آن روز به جنگ زریر بشتابد. تا آن که

ی زریر بدهد، و آنگاه بود که ویدرفش پا پیش گذاشت. پهلوانی میانسال و سرد و گرم کشنده

 هایش مشهور بود.چشیده که در میان تورانیان به خاطر افسونها و نیرنگ

دلیر بود. ی کرپنان تعلق داشت و خودش نیز تا سنین جوانی کاهن ایندرای پدرش به طبقه

فن گرفتن زهر از مار را هم از استادش در این جرگه آموخته بود و مشهور بود که اگر 

 شسالحش جنگاوری را لمس کند، خدایان نفرینش خواهند کرد و به تب و لرز خواهند

 داد.هایش را با زهر آب میکشت. حقیقت آن بود که تمام سالح

ست داشت و این نشانگر آن بود که در برابر ویدرفش در آن روز پرچم تورانیان را در د

جویی ایرانیان پا به میدان خواهد نهاد. درفشی سنگین با نقش گرگی سیاه بر فراز سرش مبارزه



عرق  هایبدنخاست و در جنب و جوش بود. بادی خنک از چمنزارِ گسترده و سرسبز بر می

 داد.زش میی جنگاورانی که تازه زره در بر کرده بودند را نواکرده

در اش سرودی را خواند زریر یکی دو بار دیگر نعره کشید و با آواز بلند و مردانه

دانستند . همه میایرج شیردرفش که برادرش تور گرگسار او را به نامردی کشته بود خونخواهی

به  خواند که در این روزها کشته شده بودند.که زریر آن را به یاد برادرزادگان و برادرانش می

اش فرشاوردِ ی پشتش نشسته بود، به یاد برادرزادههرم بر تیرهی کیاد شیرهورمزد که نیزه

زیباروی که چندان محبوبِ همگان بود، و به یاد گرامی که پسر دلیر جاماسپِ موبد بود و وقتی 

 ود. درفش کاویانی بر خاک افتاده بود، آن را از خاک برگرفته و به صف ایرانیان بازش آورده ب

 ی نبرد مانع بازگرداندن درفش شوند.تورانیان دست به یکی کرده بودند تا در هنگامه

تبرزین یکی از ایشان دست گرامی را از آرنج قطع کرد، اما گرامی درفش را به دندان گرفت و 

کوفت، خود را به صف ایرانیان رساند. وقتی همچنان که با گرز بر سر و روی دشمنان می

دوید و درفش را از دستش گرفت، پهلوان بر زمین افتاد و در آغوشش جان داد.  جاماسپ پیش

 ماند. پشتش از تیرهای فراوانی که در آن فرو رفته بود به نیزاری می

زریر از سکوتی که بر میدان نبرد سایه افکنده بود فهمید که هراس در دل تورانیان رخنه 

شاخ کالهخودش را گرفت و آن را از سر  پوشش را به سر برد وکرده است. دستان چرم

اش را که زیر برداشت. بادی خنک وزید و موهای بلندِ بافته و ریشِ بوِر پر چین و شکن

 کالهخود از عرق خیس شده بود را پریشان کرد. 

زریر پیروزمندانه سرش را چرخاند تا برادرش را ببیند. گشتاسپ که دیگر پا به سن گذاشته 

ای بر تختی زرین نشسته بود. کنارش مردی بلند قامت و سپیدپوش ایستاده بود هبود، بر فراز تپ

او زرتشت بود. پیامبری که خدایان کهن  درخشید.که موهای بلند بورش از آن دوردست می

دانست. تا پیش از آن که ورِ سرب مذاب را انجام دهند، جاماسپ قبایل آریایی را دروغین می

گفت، بزرگترین دشمن او بود. اما وقتی به امر او زرتشت را سخن میخردمند که با ستارگان 

ها را بر او بستند، خشکسالی پیش آمد. آنگاه شبی زرتشت از شهر بلخ بیرون کردند و دروازه

 گویی پرواز کرده باشد، از بام قصر گشتاسپ به زیر آمد و دعوتش را برای او تکرار کرد. 
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شد و بارانی بارید و به این ترتیب شکی در دل جاماسپ آن روز ابری در آسمان پدیدار 

ریشه دواند. وقتی زرتشت اسبِ محبوب شاه بلخ را درمان کرد و قبول کرد تا برای اثبات 

 اش بریزند، بسیاری به او گرویدند. حقانیتش فلز گداخته بر سینه

ک نیز به او وقتی زرتشت سالم و زنده از ورِ فلز مذاب بیرون آمد، حتی جاماسپِ شکا

شد از آنجا فهمید که پیشاپیش لشکر گروید. شمار زیاد پیروانش را در صفوف ایرانیان می

کردند، آتشدانی بزرگ نهاده بودند و از گاوهای فربهی که کاهنان ارجاسپ برای مهر قربانی می

ند، که ی مغان بودجاماسپِ خردمند نیز از زمرهدر اردوگاه اثری نبود. پسران شاه و خودِ 

شدند. جاماسپ در شاگردی او رازِ خواندن آینده را ی زرتشت محسوب میشاگردان برگزیده

 از روی ستارگان آموخته بود.

گشتاسپ با آن ریشِ سپید و بدن تنومند، بر تختش نیم خیز شده بود و با نگرانی به برادرِ 

ز پیشگویی جاماسپ آگاه ، زریر ابردگمان مینگریست. بر خالف آنچه که جنگاورش خیره می

بود. همان روزی که کوسها و کرناها را به صدا در آوردند و مردان بلخی را برای نبرد فرا 

خواندند، جاماسپ به ستارگان نگریست و دانست که زریر و شماری بسیار از فرزندان و 

 خویشاوندان شاه کشته خواهند شد. 

کر جلوگیری کند، به این سودا که خواست از پیوستن ایشان به لشگشتاسپ نخست می

مرگشان را از ایشان دور دارد. اما جاماسپ او را متقاعد کرده بود که اگر چنین کند، ترس در 

سپاهیان رخنه خواهد کرد و تورانیان خاک بلخ را به توبره خواهند کشید و به هر صورت 

ن بلخ خارج شود، های زریهمگان را خواهند کشت. کمی پیش از آن که سپاه از دروازه

اش را به او گفته بود. زریر هرچند در دل جاماسپ با سپهساالر خلوت کرده بود و پیشگویی

یش را باور نکرده. تا حدی بدان هاحرفگوید، اما وانمود کرد که دانست پیرمرد راست میمی

که دلیل که پند و اندرزهایش را برای بیشتر احتیاط کردن نشنود و تا حدی از آن رو 

 خواست این سخنان ادامه یابد و جنگاوران جوانتر را بترساند. نمی

دانستند و با ترس پا به آوردگاه اردشیر و فرشاورد و گرامی اگر مرگ خود را حتمی می

ای که با مرگشان گره خورده بود، آمدند و از آفریدن آن حماسهگذاشتند، زودتر از پا در میمی

 ماندند. باز می



ری سیاهپوش از صف تورانیان جدا شد و پیش تاخت، زریر دریافت که پس از وقتی سوا

دو هفته، زمانِ تحقق یافتِن پیشگویی جاماسپ فرا رسیده است. لبخندی زد و کالهخودش را 

بر سر نهاد. آنقدر رزم دیده و نبرد آزموده بود که مرگ را همچون یاری در کنار داشته باشد، نه 

. نقاب کالهخودش را بست و با پاشنه به زیر در پشت سر انگیزهراس ایکنندههمچون تعقیب

اش را گرفت و با رفت، نیزههایی آرام پیش میشکم اسبش زد. بعد، همچنان که اسب با گام

 حرکتی از زمین بیرونش کشید. 

گیرد. ی تورانیان فاصله نمیدید که سوار سیاهپوش ایستاده و از رستهوقتی پیشتر رفت، 

توانست تشخیص دهد، اما سوارکاری سرد ترسد. از آن فاصله هویتش را نمیلوم بود که میمع

نمود. دل به دریا زد و لگام اسب سیاهش را رها کرد. و گرم چشیده و مسلط بر اسبش می

ای به پیشگویی جاماسپ پی برده بود، لختی درنگ کرد، اما بعد او نیز اسب که گویا با غریزه

 شد پیش تاخت. تر میهایی که به تدریج تندتر و کوبندهو با گام دل یکسره کرد

ای جنگی کشید و شعری دیگر را برخواند بار دیگر نعرهتاخت همچنان که پیش میزریر 

کرد. که فرزندش اسفندیار به تازگی سروده بود. شعری که در آن تورانیان را به بزدلی متهم می

برای زورآزمایی با او به میدان بیاید. از این رو زمان آن رسیده  آشکار بود که پهلوانی نمانده که

 بود که یک تنه به صف تورانیان بتازد. 

ی بزرگان قوم اندک بودند جنگاورانی که به چنین افتخاری دست یافته باشند. از در خاطره

چهار شنید که تازه قضیه را دریافته بودند و پشت سرش صدای خروش سواران ایرانی را می

کردند. وقتی به صف تورانیان نزدیک شد، چند سوار پیش آمدند و به پشتگرمی نعل دنبالش می

که تردیدی کند، یک راست به شان، راه را بر او بستند. زریر بی آنی یاران پیرامونرسته

ی اولین سوار نشست و چنان به سادگی از جوشنش ی سنگینش بر سینهمیانشان تاخت. نیزه

 که گویی از شکم فربه گاوی پیر گذر کرده باشد.رد شد 

  ِدرید و در حالی که دو تورانیی زریر چرخشی کرد و پهلوی سواری دیگر را نیز نیزه

خونین از آن آویخته بودند، از دست زریر به در رفت. زریر نیزه را رها کرد و گرز را به دست 

کوچک را بر بازو بسته بود و  گرفت. با دست چپ شمشیر پهن و سنگینش را کشید. سپری

 عادت نداشت جز آن سپری حمل کند.
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ها را رد کرد های آخته به استقبالش آمدند. با دستان زرهپوشش نیزهچند سوار دیگر با نیزه

ها با سری خونین از ضرب گرز بر و همان طور تاخت کنان از میانشان گذشت. یکی از آن

اش به یال اسبش آویخت. شمشیرِ زریر نها دست بازماندهزمین افتاد و دیگری فریاد زنان با ت

 اش را محکم گرفته بود، از بیخ قطع کرده بود. دست دیگرش را که هنوز نیزه

ای را پیمود و در برابرش از کشته پشته ساخت. از ی صف تورانیان نیم دایرهزریر در میانه

 آمدند. که تاخت کنان پیش میتوانست صف اسواران ایرانی را ببیند شکاف کالهخودش می

جمعی صف تورانیان به هم خورده بود و معلوم بود هراس از زریر و نگرانی از هجوم دسته

ایرانیان باعث اغتشاش در میانشان شده است. برای یک لحظه در آن هنگامه ارجاسپ را دید 

د را ترمیم کنند. با کرد تا سربازانش صف خوکه ردایی سیاه را بر زره پوشیده بود و اشاره می

 فشار رانش به اسب فرمان داد تا به سوی او بتازد. 

نامش به  توانست ساالر تورانیان را از پای در آورد،اگر در این واپسین خیزش می

ماند. ضربت سهمگین گرزش دو سرِ کالهخود پوشِ دیگر را خرد و شایستگی در یادها می

جاسپ پیش رود. درست در همین لحظه بود که خمیر کرد و راه را گشود تا به سوی ار

ای کشید ارجاسپ هم چرخید و با او چشم در چشم شد. ارجاسپ به جای آن که بترسد نعره

 و تبرزینش را که با بندی به دستش آویزان بود، با حرکتی روان در دست گرفت. 

ا از پشت زریر هر دو دستِ مسلحش را باال برد، و با پایین آوردنش دو دشمن دیگر ر

اسبانشان سرنگون کرد. آنگاه حس کرد چیزی محکم به زرهش برخورد کرده است. ضربه به 

 قدری سریع و ناگهانی بود که از تیره شدن چشمانش یکه خورد. 

هایش را بر هم فشرد و وقتی گشودشان، چشمانش بر خدنگ درخشان خونینی ثابت پلک

ی قلبش را در گوشهایش حس د. ضربان آرام شوندهاش بیرون زده بوماند که از زره زرین سینه

کرد و طعم شور خون در دهانش دوید. با کمی حیرت برگشت و دید که همان سوارکار 

اش گذر ای را در دست دارد، که از سینهسیاهپوش نقابدار پشت سرش ایستاده و هنوز نیزه

یزه را از کنار دستان سوارکار کرده و از آن سو بیرون زده بود. غرید و شمشیرش را چرخاند و ن

 شکست. سوار سیاهپوش که انتظار این حرکت را نداشت، بر اسبش لغزید کاله از سرش افتاد. 



ی پرموی ویدرفش جادوگر ثابت ماند. نسبت به بار آخری ی زریر بر چهرهچشمان خسته

خویش را حفظ کرده رسید. اما همچنان خلق و تر به نظر میتر و پختهکه او را دیده بود، مسن

زد. به یاد گرفت و از باخت سر باز میکردند هم بهانه میبود. وقتی که با هم چوگان بازی می

 آورد که جاماسپ گفته بود پسرش بستور انتقام خونش را از او خواهد گرفت. 

اعتنایی خندید و ویدرفش دندانهای زیبایش را دید که از خون سرخ شده بود. زریر با بی

ی توانش گرزش را باال برد. برای نخستین بار ین آمیزی به او پشت کرد و با بازماندهتوه

 کرد. آنگاه آن را به سوی سر ارجاسپ پرتاب کرد.سنگینی آن را حس می

ای گشتاسپ و زرتشت از باالی بلندی دیدند که زریر از روی زین فرو افتاد. همچون قطره

فرو رود. یا همچون فرو نشستن خورشیدی سربلند، تیره  از زر مذاب که در  دریایی از آشوبِ

 در پشت ابری سیاه و سهمگین. 

ی شاه های درهم رفتهآورد، از خاور وزید و بر چهرهبادی خنک که بوی آمودریا را با خود می

 و پیامبر نشست.
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 «آفرینگانِ گیومرد شاه»ی چند برگی از کتاب گمشده

 
. این که پیش از ایشان که بود و چه بود را روان بیکرانه بود و وای بلند مرتبه... در آغاز ز

داند، و شاید آنان هم ندانند. آنگاه در سرآغاز زمان کرانمند، اهریمن کس جز خدایان نمیهیچ

و هورمزد از دل زروان و وای زاده شدند. چونان دو هماورِد مینویی، در برابر یکدیگر صف 

شد، پیچید و زاده میآسمانی که مانند گرد و غباری زرین در اطرافشان به هم می آراستند و در

انگیز این دو جنگاور قد بر افراشتند. زمین و زمان چندان گشاده گشت که جنبش هراس

شان از هم تفکیک آغازین را در خود جای دهد، و گیتی و مینو از ضرباهنگ خروش و خیزش

 شد. 

یکدیگر به پیکرِ سیاه و سپید، من و هورمزد، همچون دو پهلوان غولبدین سان بود که اهری

  های زورمندشان فشردند.ی خویش را در مشتافزارهای نوآفریدهو جنگخیره نگریستند 

در یک سوی هورمزد استوار ایستاده بود، با زرهی درخشان از نور و کالهخودی شاخدار 

جنبید و وجهای دریایی از سیماب در کیهان میاز زِر خام. پولکهای سیمین جوشنش مانند م

فشرد. همان شمشیری که با آن گیتی و مینو را به دو نیم اش را در دست میشمشیر نورانی

ای از هستی محصور ساخته بود. در دست دیگرش کرده بود و بدین سان هماوردش را در نیمه

زش برده بود و از جای برخوردش با ی هستی فراای بلند و راست داشت، همان که بر میانهنیزه
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خاکِ نوزادِ زمینِ نوآفریده، درختِ آغازین، هومِ سپیدِ تناور فراز روییده بود. بر دوش کمانی 

سهمگین داشت که چشمی را یارای نگریستن به تیرهای نورافشانش نبود و بر کمر گرزی 

 آویخته بود که گیتی زیر وزنش خموده گشته بود.

ردابی از آشوب تیره و توفانی، اهریمن ایستاده بود، جز دو چشم درخشان در برابرش، در گ

توانست اما چشمان نافذ هورمزد می شد، که ظلمت محض بود.سرخش هیچ از او دیده نمی

انگیز و هولناک این پوشش سهمگینِ سیاه را بکاود و در زیر ردای پنهانکارِ حریف، تنِ هراس

ای از تیرگی و ظلمت پوشانده بود، در ویش را در خرقهوی را تشخیص دهد. اهریمن که خ

اش، قدرتی شوم و ویرانگر را فراسوی آن، در هر بند از تنِ از ریخت افتاده و کژدیسه و تپنده

 انباشت.انگیز و فلج کننده را میپرورد و نیرویی هراسمی

دست داشت،  ی آنچه درهای مرگبار خویش را در دست میفشرد. تیغهاهریمن نیز سالح

هرچند کژ و ناراست و خمیده و زنگار بسته، اما آبدار و تیز و برنده بود، و پیکان آنچه در 

فشرد، هرچند پیچاپیچ و بدریخت و پلشت، اما به زهری مرگبار آلوده بود. دست دیگرش می

 ریخت. لولید و بر هم فرو میتپید و میای از تباهی و مرگ میگرداگردش همهمه

ود که زمان کرانمند آغاز شد، در نخستین جنبشهای این دو همزاِد آغازین، و در چنین ب

های این دو هستومندِ ازلی. چنین بود که هورمزد با آفریدن هستی و اهریمن با چکاچاک ضربه

تراشیدن نیستی، نیک و بدِ در هم آمیخته در گیتی را بر ساختند و فرزندان هریک از آنان 

هیان نور و ظلمت را بر عهده گرفتند. چنین بود که گیتی از مینو، نور از رهبری بخشی از سپا

ی های تمایز از ابرهای غرندهظلمت، و نیک از بد جدا گشت، و چنین بود که نخستین قطره

 نخستین جنگ، بر خاکِ تشنه فرو بارید...

دِ زایش ... پس چون گیومردِ ورجاوند، نیای آغازین همگان، بر زمین گام نهاد و سرو

آدمیزادگان را بر زمین سر داد، دو هماورد مینویی بر او فراز آمدند و عهد و پیمانش را 

 خواستار شدند. 

دست راستت را به من بده و پیمان کن که با اهریمن بجنگیم، و »هورمزد گیومرد را گفت: 

 « تو را خواهد بود.در برابر آنچه از خرد و شادمانی و توانایی و تندرستی در مینو و گیتی است، 



دست راستت را فراپیشِ خویش دار و با سکوتی با من پیمان کن »اهریمن گیومرد را گفت: 

که هورمزد را یاری ندهی و در برابر آنچه از نابخردی و رنج و ناتوانی و بیماری در مینو و 

 «گیتی است، از تو باز خواهم داشت.

ی نور و ظلمت، در آنجا که هستی و رزِ آشوبزدهگیومرد اما، در برابر دو هماورد و در آن م

افزارهای خویشتن فراز کرد و آمیزند، ایستاد و دست را برای برگرفتن جنگنیستی به هم در می

در این هنگامه که خدایان بختِ جنگیدن دارند، دریغ است اگر جز در فوج آدمیان »گفت: 

چه را درست و نیک بدانم بر خواهم بجنگم. پس جز با مردمان پیمان نخواهم کرد و هر آن

 «  گزید.

کنی، همرزم من هستی و فرزندان حال که از نیکی و راستی پیروی می»هورمزد گفت: 

 «ات خواهم گماشت.خویش را به یاری

حال که از پیمان کردن با هورمزد سر باز زدی، متحدِ من هستی و فرزندانم »اهریمن گفت: 

 «.ات خواهم گماردرا به همراهی

ی آن زهی تابید و آنگاه گیومرد گاوی برای بادِ روان و وای تیزپا قربانی کرد و از روده

کمانی ساخت و تیری بر آسمان افکند که بر چکاد دایتی فرود آمد و مرز میان زمین و آسمان 

 قرار گرفت. 

ها پیش تازد و دانشی همچون شاید که چشمانم همچون این تیر تا دوردست»پس گفت: 

 «ین تیر تیزرو و چاالک را پدید آرد.ا

هورمزد چون این سخن را شنید، دو فرزند همزادِ مهترش بهمن و اردیبهشت را گسیل کرد 

 ی زرین و سیمین در چشمان چپ و راستِ گیومرد خانه گزیدند. و این دو همچون دو فروزه

ت گوسپنِد بهمن چونان سلحشوری با زره زرین و پوستینی سپید و بر ساخته از پوس

مقدس مینویی و اردیبهشت همچون بانوی نژاده و سپیدرو، آراسته با جوشنی سیمین و خفتانی 

از چرم گاِو ورجاوند آسمانی. پس گیومرد با یاری ایشان بینا شد و دید و شنید و بویید و 

 چشید و پساوید و هر آنچه بود را فهمید و دریافت. 

رش اکومن و دروغ را فرو فرستاد و این دو بر اهریمن چون چنین دید، دو فرزند مهت

گیومرد هجوم بردند و بر پلِک چشم راست و چپش در آویختند. اکومن چونان دیوی تناور و 
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ساخت، و دروغ اش تا هفت فرسنگ  اندیشه را فلج میسیاهپوش و شاخدار، که گنِد نفس

ها را تا هفت ی مرگبارش چشمگون و مرموز و چاالک، که زمزمهای سایههمچون مادینه پتیاره

ساخت. اکومن با بهمن و دروغ با اردیبهشت در آویختند و گاه چندان زورآور میل نابینا می

شدند که ادراک و فهِم گیومرد را تیره و ناکارآمد ساختند. گیومرد حضور این دو را بر تابید و 

 خدایان را طلب کرد. یهای خویش استوار ایستاد و همچنان جنگیدن در هنگامهبر گام

اش آنگاه گیومرد سروی راست را که از بنِ گوکرنِ مقدس روییده بود با تبر بینداخت و تنه

وی نیزه را بر زمین فرو کوبید و چندان   ای بلند و سهمگین از آن پرداخت.را تراشید و نیزه

ا گسلی ژرف از ای در آن پدید آورد که زمین شکاف خورد و سرزمیِن میانی خونیراس بلرزه

اش جدا شد. به این شکل بود که مرکز از پیرامون تفکیک گشت و مینو شش سرزمینِ همسایه

 به قلب و حاشیه تقسیم گشت. 

اش را به یاری گیومرد فرستاد. همزاد بعدیهورمزد چون این تمایز را دریافت، دو فرزندِ

ر آمدند و در دل وی بر نشستند. بدینسان شهریور نیرومند و سپندارمذِ زیبارو بر گیومرد د

شهریور چونان سلحشوری بلند قامت و زورمند، سراسر فروپوشیده در زرهی آهنین و 

ی اسبی کرند. سپندارمذ، در کنارش، همچون بانویی زیبارو و و بر نشسته بر بارهدرخشان، 

قوت سرخ بر کننده از یاای خیرهزرین گیسو، که شنلی از پوست قاقم سرخ بر دوش و آرایه

تاج داشت. پس گیومرد با یاوری ایشان معیار ساخت و سنجه بر آورد و محک زد و ارزیابی 

کرد و خواستن را بیاموخت. از خطوط مقدسی که بر زره آهنین شهریور بر نوشته شده بود، 

های چشمگیِر سپندارمذ، دلی رها و آزاد یافت قوانین و اصول را آموخت، و در شیفتگیِ آرایه

 تا تکاپو کند و آزادانه بخواهد.

اش را به سوی گیومرد پس چون اهریمن از این جریان خبردار شد، دو فرزند همزاد بعدی

های تیز بر ی زشت و دندانگسیل کرد. پس نره دیوی به نام خشم، با درفش خونین و پوزه

ادینه دیوی تاخت، مگیومرد بر تاخت و با شهریور بجنگید. به همراهش، ترمیتی پیش می

هماوردی همچون جو، که بر توسنی زشت و چاالک سوار بود و سپندارمذ را تندخو و ستیزه

آمد و از جست. نبرد ایشان چندان باال گرفت که گاه گیومرد به تردید و بددلی دچار میمی

 گشت. اش خیره میخروش خشم خرد و عقلش تیره و از نیرنگ ترمیتی صافی دل و میل



های خویش استوار ایستاد و جنگیدن د نبرد این هماوردان را تاب آورد و بر گاماما گیومر

های ها را در مشت چندان فشرد که رگهآنگاه گیومرد سنگ در آوردگاه ایزدان را خواستار شد.

آهن از میانش بیرون کشیده شدند و با آن براساس سرمشق آنچه در نبرد مینویی دیده بود، 

را ساخت. پس شمشیر آهنینش را به جنبش در آورد و  کران راست را  نخستین شمشیر گیتی

 ها پدید آمد. از کران چپ جدا ساخت و به این گونه بود که خاور از باختر کنده شد و افق

هنگامی که هورمزد این را دید، دو فرزند واپسین خویش خرداد و امرداد را به سوی وی 

امرداد فرود آمدند و در دست راست و چپ گیومرد  اش کنند. پس خرداد وفرستاد تا یاری

ای داشت و بر قرار گرفتند. خرداد همچون پهلوانی دالور که بر سپرش نقش جانوری افسانه

کالهخودش به خط باستانی و مقدس موجودات مینویی مانترای کمال و رسایی را حک کرده 

ند و سیاه گیسو و سبز چشم که بر بودند. در کنارش امرداد ایستاده بود، همچون بانویی بروم

خورد. در مشکی که بر دوش داشت، آبی آسمانی را سپرش نقش برگی ورجاوند به چشم می

 ساخت. ای از آن آدمیان را نامیرا میآورده بود که نوشداروی هر مرضی بود و نوشیدن قطره

ن ساختن گیتی گیومرد با پیوستن به ایشان دستانی نیرومند و زورآور یافت و به دگرگو

ی به سوی در زمین به انجام رساند. و دست برد و آنچه را ایزدان در آسمان آغاز کرده بودند،

کمال و رسایی پیش تاخت، اما برای دنبال کردنِ رد پاهای خرداد از جای پای خویش فاصله 

اشتن و امکان زخم بردی نوشیدن از آِب نامیرایی نشد، که جنگیدن بینگرفت، و اسیر وسوسه

 مردن نه جوانمردانه بود و نه سزاوار.

پس چون اهریمن این را دید، دو فرزند واپسینش زَیریچ و تَریز را به سوی وی رهسپار 

کرد. این دو در سوی راست و چپ گیومرد النه کردند و به نبرد با خرداد و امرداد کوشیدند. 

اش کندی و آور که سایهرنگ و خشم زیریچ که با خرداد در آویخته بود، چونان نره دیوی زرد

فزود و تریز مانند مادینه دیوی غران و ترساننده که نگاهش زهرآلود بود سستی و گرسنگی می

 افزود.و نفسش خشکی و تشنگی می

گیومرد نبرد این دو زوجِ همزاد را تاب آورد و بر گامهای خویش استوار ایستاد. گاه 

کاست و ناکامی و شکست را بر کردارهایش تحمیل ش میچیرگی زیریچ و تریز از زورو توان

کرد، اما این همه را تحمل کرد و از حضور در میدانی که برگزیده بود دست نکشید. می
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سان بود که گیومرد، نخستین انسان و نیای همگان، شایستگی حضور در آوردگاه ایزدان را بدین

 به دست آورد و همچون یکی از ایزدان رسمیت یافت.



 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 وِجاهورِسنِه

 

های غرب با همان ی نوپا از پشت خط صاف و هموار افق بیرون زده بود و دشتسپیده

عِ رَ چتر فروزانِ آمدند و زیر ی شبانه بیرون میشان به تدریج از سایهدرخشش زرد همیشگی

 فروختند. نیرومند جلوه می

ی رود با بی خیالی و شکن بود و لک لکان در کرانهچین ای تخت و بیسطح نیل همچون آیینه

ی سرخ هابادباننگریستند. بادی نشسته بودند و گذر ناوگان مقتدر سرزمین کومت را می

داد و صدای کوبش منظم طبل پاروزنان تنها نوایی بود که سکوت ها را تکان نمیکشتی

 شکست.بامدادی را در هم می

اش با ا از سر برگرفت و گذاشت تا پیشانی عرق کردهاش روجاهورسنه عرقچین کتانی

ی سر و صورتش نوزید. با ی صبحگاهی تماس یابد. هیچ بادی بر پوست تراشیدههوای تازه

حیرت دریافت که بار دیگر پیشگوییِ مرد پارسی درست از آب در آمده است. درست همان 

رش را بر سر گذاشت و به آسمان طور که او گفته بود، بادی در کار نبود. بار دیگر عرقگی

 باخت.ی درخشان رع نیرومند رنگ مینگریست. کبودی شبانه به تدریج در برابر گردونه
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ی درخشانی را که مِغ پارسی نشانش داده بود در نزدیکی افق شد سه ستارهاما هنوز می

و حاال دقیقا غرب تشخیص داد. مغ به او گفته بود که این اختران چه وضعیتی خواهند داشت، 

 دید.همان را که او توصیف کرده بود، در آسمان می

زد. فکری در سرش افتاده بود و ی کشتی بزرگش قدم میقراری بر عرشهوجاهورسنه با بی

که آن رفت. بیی دیدارش با مرد پارسی از ذهنش بیرون نمیکرد. خاطرهخیالش را ناراحت می

های عرشه پایین رفت و به بخش پاروزنان وارد ان از پلهقصدی داشته باشد، همان طور قدم زن

شد. هوای دم کرده و بوی تند عرق مردان مشامش را آزرد. سه سربازی که آنجا نگهبانی 

 اش به رسم مصریان کرنش کرد و بر زمین زانو زدند. دادند با دیدنمی

کشتی نشسته بود، با  ای تنومند و چاق بود و در انتهایی پاروزنان که خود بردهسردسته

دیدن او هول شد و فکر کرد سرعت کشتی کافی نیست. پس با ضرباهنگ تندتری بر طبلش 

 زار و نزار بردگان با سستی و سختی به این شتابِ بیشتر واکنش نشان داد.  هایبدنکوبید. 

رق رنجور بردگان نگریست که ع هایبدنوجاهورسنه اشاره کرد تا نگهبانان برخیزند و به 

ی مرد پارسی افتاد. یعنی ممکن بود تمام این نظِم دیرینه هاحرفاز بند بندشان جاری بود. یاد 

 ها همگی آزاد شوند؟ بر باد رود و این برده

در میانشان مردان تنومند و جوانی بودند که معلوم بود به تازگی در نبردها به بردگی گرفته 

نمودند و خودِ بردگان هر رمق و نزار میشدند که بیمیاند. پیرمردانی هم در میانشان دیده شده

با این ها هم شان بکاهند. نگهبانکدامشان را میان دو مرد زورمند نشانده بودند تا از مشقت

شالقهای  و سرورشان برای ابراز نارضایتی از سرعت کشتی پایین آمده، برخاستندگمان که 

 ردگان کوفتند.بزرگشان را دست گرفتند و آن را بر بدن ب

ی بامدادی را در ها باال رفت و بار دیگر هوای پاکیزهوجاهورسنه همانطور قدم زنان از پله

شان ناراحت رنجور و زخمی هایبدنی تازیانه خوردن بردگان و سینه کشید. از دیدن صحنه

بر جهان دیده بود و این را نظم طبیعیِ حاکم زیاد هایی را صحنهچنین نشده بود. از کودکی 

 دانست. می

بیرون سر ای از دل دریای آشوبناکِ آغازین جهانی که پتاحِ بزرگ در روز ازل همچون تپه

با تالش و  . این آشفتگیای درهم و برهم از دیوها و موجودات زیانمند بودکشیده بود، توده



ی شبیه بود که ابراز خشونتِ خدایانِ نیرومند نظمی و سامانی به خود گرفته بود. دنیا به هرم

ای پهناور و بزرگ بر زمین، و هر طبقه از این رأسی برجسته و سرافراز در آسمان داشت و پایه

 بایست فروتنانه بارِ طبقات باالیی را بر دوش بکشد. هرم می

ی عمر خود از این قاعده پیروی کرده بود و رمز پیشرفت و هاسالوجاهورسنه در تمام 

کردند و زیردستانش از او رورانش همواره به او اعتماد میاش همین بود. سخوشنامی

کند. فرمانهای فرادستان را دانستند سلسله مراتب را رعایت میترسیدند. چون همه میمی

 کند و همین انتظار را از زیردستانش هم دارد. صادقانه و درست اجرا می

لتی مصر، تازه به رهبری کل تالش و ارتقای مداوم در سلسله مراتب دو هاسالاو بعد از 

نیروی دریایی مصر رسیده بود و این مقام کمی نبود. از زمانی که بیست سال بیشتر نداشت، 

مورد لطف ایزدبانوی نِئیت قرار گرفته بود. در آن هنگام سربازی ساده بود که در شهر 

خارش این زیست. پدرش خِرجِپ نام داشت. پیشکار قصری بود و بزرگترین افتجِت میخِت

رع را از نزدیک ببیند. او همان فرمانروای میببود که یک بار توانسته بود فرعونِ بزرگ خِن

بزرگی بود که برای چهل سال بر مصر سلطنت کرده بود و مردمان ایونی نامش را به صورت 

 آوردند. آماسیس بر زبان می

داشت. سربازی دلیر و  ی نیرومندوجاهورسنه از همان سنین جوانی هوشی تیز و اراده

کرد. شبی که نذر کرده و در معبد ی دوستانش پرتاب میزورمند بود و نیزه را بهتر از همه

 ایزدبانوی نئیت خفته بود، رویایی غریب دید و بعد از آن خود را وقف یادگیری پزشکی کرد. 

ت کاهنان نئیت در ی جوانی را به پایان نبرده بود، به ریاسهاسالآنگاه، در زمانی که هنوز 

سائیس برگزیده شد و به این ترتیب به مقام پزشک مخصوص فرعون بزرگ ارتقا یافت. چند 

اش به سال بعد، فرعون که از سیاستمداری و صداقت او خوشنود بود، او را به عنوان نماینده

دند، ی فرعون بوپیش دست پرورده هاقرنسوریه و فنیقیه فرستاد. مردم صور و صیدا که از 

بعد از ظهور کوروشِ انشانی تغییر رویه داده بودند و حاال دیگر خراجی برای خداوند مصر 

 فرستادند. نمی

بلوس گردش کرد و با امیران و سرداران سخن گفت. با یوجاهورسنه در صور و صیدا و ب

ی شگفتی و هراس دریافت که مردمانِ این شهرها بی آن که کوروش را دیده باشند یا از سو
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ای بزرگ سپاهیانش تهدید شده باشند، مشتاق فرمانبری از او بودند و وی را نجات دهنده

 دانستند. می

دیده بود که در معبدهای مشرف به دریای نیلگون مدیترانه تندیس کوروش را همچون 

. پرستندمی شاناند و او را همراه خدایان دیگرنهادهی بعل و اِل در کنار مجسمه رایزدی شاخدا

گزار کوروش هستند و از فرستادن خراجبه او خبر دادند که پس از این امیران صور و صیدا 

 کردند. باج به دربار مصر خودداری 

ی سپاهیان وجاهورسنه خشمگین به ایشان گوشزد کرد که شهرهایشان حتا مورد حمله

دادند که کوروش بعد پارسی قرار نگرفته، چه رسد به این که فتح شده باشد و ایشان پاسخ می

ای معنادار بود، چون نعمت ایشان شده است و این اشارهاز گرفتن بابل در عمل ولی

های خود را بر کوروش گشوده بودند و به وجاهورسنه شنیده بود که مردم بابل نیز دروازه

 همین ترتیب به فرمان او گردن نهاده بودند.

را ترک کرد و به قبرس و ساموس رفت. در  وجاهورسنه با خشم و نگرانی شهرهای فنیقیه

ها قرار داشتند و ها دور از دسترس تبلیغات پارسیقبرس با امیران محلی به توافق رسید. آن

رحم اما زیرک ی کوروش نشنیده بودند. در ساموس هم به تازگی مردی بیچیز زیادی درباره

 شد. به قدرت رسیده بود که پولوکراتس نامیده می

موقعیتی شکننده  قدیمی را از جزیره بیرون رانده بود و فرزندانش را کشته بود. او شاهِ

رحم طلب و بی. استاد و مرشدش مردی جاهسخت مشتاق جلب حمایت فرعون بودداشت و 

 کرد.پیمانی با مصریان تشویقش میی مصریان بود و به همبود به اسم پوثاگوراس که شیفته

اش را به پایگاهی دریایی برای مصریان عهده گرفت که جزیرهبر پولوکراتس با خوشحالی 

تبدیل کند، با این شرط که مصریان مشروعیت او را به رسمیت بشمارند و برای تجهیز 

 ناوگانش به او پول بپردازند. 

وجاهورسنه از او قول گرفت که به اسم فرعون ناوگانی برسازد و پولی کالن هم به عنوان 

ی امیران را به طور رسمی به او داد و به داد و در میدان شهر طوق و یاره پرداخت به اوپیش

این ترتیب جایگاه او را در میان مردم ساموس تثبیت کرد. از فردای آن روز پولوکراتس که از 



زده شده بود، لشکری از کارگران را بسیج کرد و شروع کرد به این حمایت تاثیرگذار ذوق

 رای فرعون.هایی جنگی بساخت کشتی

هایش فرعون را هم نگران و هم وقتی وجاهورسنه به ممفیس بازگشت، با گزارش فعالیت

سپاسگزار ساخت. قرار نبود او به قبرس و جزایر دریای اژه سفر کند، اما هوشمندانه از 

پرداخت رشوه به امیران فنیقی خودداری کرده بود و به جایش این پول را صرف جلب 

رسی و به خصوص پولوکراتس کرده بود.فرعون چندان از این کیاست او حمایت امیران قب

 خوشنود شد که او را به مقام دریاساالری برکشید و تجهیز ناوگان مصر را به او محول کرد. 

وجاهورسنه به این ترتیب هم پزشک مخصوص فرعون بود و هم دریاساالر مصر. 

همگان اعتراف این را هم  .نیرومندتر استدانست که نیروی دریایی مصر در جهان از همه می

به این ترتیب  تر است.کردند که دانش پزشکی مصریان نیز از جاهای دیگر پیشرفتهمی

توانست به خود ببالد که در چهل و چند سالگی، هم بهترین پزشک روی زمین وجاهورسنه می

 است و هم نیرومندترین دریاساالر جهان.

انی دیرزمانی در اندرونش جای داشت، تا آن که مردی پارسی به این اعتماد به نفس و شادم

ی تردیدش شد. مالقاتی که تازه دست داده بود و نزدش آمد و مانند ایزدی فریبکار مایه

 خوابش را پریشان ساخته و اطمینانش به اقتدار مصر را بر باد داده بود.

دوست یکی از شاگردانش بود. از گذشت. مرد، شان میاز مالقات ی ده روزهتازه یک دوره

ها در معبد ها به شهرهای شمال دلتای نیل باز شده بود و چند تن از آنپیش پای ایرانی هاسال

سائیس مقیم شده بودند و مشغول یادگیری پزشکی مصری بودند. وجاهورسنه کاهن اعظم این 

 او چیزی بیاموزند. شکستند تا از معبد بود و بخش مهمی از این شاگردان سر و دست می

شد و در تخت روان به سوی هربار که برای دیدار با یکی از اشرافِ بیمار از خانه خارج می

کردند و وقتی به درمان مشغول بود، ده رفت، انبوهی از شاگردان دنبالش میی بیمار میخانه

رتیب بود که در نگریستند. به این تایستادند و با دقت و ادب حرکاتش را میگام آنسوتر می

 شد. سرزمین کوِمت فنون درمانی از نسلی به نسلی منتقل می

شمالی آمده بودند، ظاهری متفاوت با دیگران داشتند. برخالف  هایسرزمینهایی که از آن

پوستشان  هایی که در سفرش به فنیقیه دیده بود، رنگ و رویی تیره نداشتند.ها و آشوریآرامی



27 |  وجارهوسنه 

شان را زیر کالهی نمدی و پر پیچ و شکن های رسمی موهای بلندتروشن بود و در موقعی

ها را بر سر گذاشته بود و از گرمایش کالفه شده بود. این پوشاندند. یک بار یکی از آن کالهمی

فهمید چرا این مردم اصرار دارند کالهها هیچ برای آب و هوای مصر مناسب نبود و هیچ نمی

به خصوص که بر خالف مصریان موهای سر و  سر بگذارند.در دیدارهای رسمی آن را بر 

 افزود.تراشیدند و خودِ این بر مزاحمت گرما میشان را هم نمیریش

ها که از اهالی ماد بودند، با چشم و ابروی ها چنین نبودند. دو تن از آنی ایرانیالبته همه

شتند. هرچند پوستشان سپیدتر و سیاه و موهای مجعد سیاهشان شباهتی به مردم ایالم و بابل دا

ها به محض ورود به شهر سائیس موها و ریش بلندشان را ها بود. آنقدشان بلندتر از بابلی

تراشیدند و به رسم مصریان لنگی کوتاه به کمر بستند تا با گرمای تابستان دلتای نیل سازگار 

 شوند.

موهایی خرمایی و  ،آمده بود آن مرد پارسی که با راهنمایی یکی از همین شاگردان نزدش

هایش برای مصریهایی که به موهای صاف و سرهای تراشیده فرفری داشت که پیچ و تاب

را بر سر داشت و ردایی سبز و  هاپارسنمود. همان کاله نمدی بلند عادت داشتند، عجیب می

 پوشاند. بلند پوشیده بود که بدنش را کامال می

د پارسی نقصی در بدن دارد و از او تن خود را در جامه نخست وجاهورسنه گمان کرد مر

شاهدختان هم جز روپوشی نازک و پوشانده. چون مصریان به برهنگی عادت داشتند و حتا 

دستش را به عالمت بدرود بلند کرد، ردایش کنار مرد پارسی اما وقتی کردند. توری بر تن نمی

بازوانی عضالنی دارد. سن و سالش یبا و نقص و زپیکری بیرفت و وجاهورسنه دید که مرد 

اش که او را به نزد خورد، اما شاگرد ایرانیدرست معلوم نبود. ظاهرش به مردان چهل ساله می

اند. بنابراین گفت خودش و پدرش در شهر شوش شاگرد وی بودهوی راهنمایی کرده بود، می

به سنین چهل سالگی وارد شده بود تر از آن باشد. خودِ وجاهورسنه تازه بایست سالخوردهمی

 و او را همسن و سال خودش ارزیابی کرد.

ها بر سر شدند. چند سالی بود که اسم مغمرد پارسی از آن کسانی بود که مغ نامیده می

گفتند کردند. میشان تعریف میزبانها افتاده بود و مصریان داستانهای عجیب و غریب درباره

ها را به حرکت در آورند و توفان توانند با خواندن سرودهایی کوهو می دانندزبان خدایان را می



و آذرخش برانگیزند. زمانی یکی از سردارانش تعریف کرده بود که به چشم خود دیده که مغی 

های هایی سیاه را به سوی کشتیها با دزدان دریایی کیلیکیه سیبدر جریان جنگ ایرانی

ها را در های دزدان، آتشی مهیب آنها به کشتیخورد هریک از آنکرد و با برکیلیکی پرتاب می

 گرفت. خود می

اش بود و به درخواست او قرار مالقاتی با او مغ، از آشنایان یکی از شاگردان ایرانی

با آن ظاهر آراسته و چشمان آبی  ،عصرگاهی به نزدش آمدگذاشت. نامش هوتن بود. 

خواند. به رسم پارسیان کمی کمرش را خم کرد و ا میدرخشانش که انگار ضمیر مردمان ر

ی دانست که پارسیان کرنش کردنِ خاکسارانهدست راستش را جلوی دهانش گرفت. می

دانند. اما با این دارند و آن را رفتاری ناشایست میمصریان در برابر بلندپایگان را ناخوشایند می

خود تلقی کرد و نزدیک بود از دیدار او  وجود خودداری مغ از تعظیم کردن را توهینی به

 پوشی کند. چشم

مغ او را ای که برخاسته بود تا مغ و شاگردش را ترک کند، سخن اما درست در همان لحظه

وجاهورسنه، دریغ است ». هوتن با زبان مصری روان و سلیسی گفت: بر جای خود خشک کرد

 «ام.ندنت از مرگ به اینجا آمدهکه با این استعداد و هوشمندی کشته شوی. برای رها

های هایی که دیده بود در یادگیری زبانوجاهورسنه از روانی کالم مرد یکه خورد. ایرانی

ی خشن و دیگر استعداد داشتند، اما در نهایت زبان نرم و لطیف مصری را با همان لهجه

روان و سلیس که آوردند. حتا خوِد مردم مصر هم با این زبان پرشتاب خویش بر زبان می

 ی اشراف و دانشمندان بود آشنا نبودند. ویژه

زد که گویی از کودکی نزد کاهنان معبد آمون مغِ سبزپوش چندان روان و سلیس حرف می

ای، من آری، درست حدس زده»آموزش دیده باشد. مغ با دیدن شگفتی او لبخندی زد و گفت: 

 «ام.آمون خواندن و نوشتن خط مقدس را آموخته ام و در معبدام را در ممفیس گذراندهکودکی

وجاهورسنه با شنیدن این حرف خشم خود را فرو خورد و بر جای ایستاد. تا به حال کسی 

را ندیده بود که مصری نباشد و خط مقدس را بداند یا زبان درباری مصریان را چنین روان 

 «ای غریبه، از من چه درخواستی داری؟»حرف بزند. پرسید: 
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ای سرور مصریان، از این که »هوتن دستی به ریشهای بلند و پر پیچ و تابش کشید و گفت: 

شوند. از خم نمی کسهیچنزدت خاکسارانه کرنش نکردم خشمگین نباش، پشت مغان در برابر 

 «این روست که قدرتی چنان اهورایی دارند.

می شرمگین شد و دست وجاهورسنه از این که مرد پارسی کنه ضمیرش را دریافته بود، ک

 و پایش را جمع کرد و برای آن که نشان دهد خودش هم با رسوم ایرانیان آشناست، گفت: 

تر، در واقع احترام به نظمی است که خدایان بر خاکساری ما مصریان نزد افراد واالمقام»

رو  ی زمین است، از اینی فرعون هستم که خدای زندهاند. من نمایندهزمین حاکم ساخته

ی خواری و حقارت نیست. ما با اید، مایهخاکساری در برابرم چنان که شما گمان کرده

کنیم و هایمان جایگاه خویش در هستی را فروتنانه به خویش و دیگران یادآوری میخاکساری

شناسیم. کسی که مغرورانه از تعظیم در سلسله مراتب دنیا را چنان که هست به رسمیت می

ی واالی شهرش خودداری کند، دیر یا زود به سرکشی در برابر خدایان خواهد برابر مقامها

 «پرداخت و از تعظیم در برابر ایشان نیز سر باز خواهد زد.

حق با توست ای دریاساالر مقتدر »هوتن مغ باز همان لبخند مرموز را تکرار کرد گفت: 

که در برابر خدایان نیز خم کنیم، مصر، ما نه تنها در برابر مردمان فرادست تعظیم نمی

 «سزاوار نیست تا در برابرش خاکساری کنیم. کسهیچشویم. نمی

وجاهورسنه با حیرت به او نگریست و منتظر بود که با گفتن این کفر مرضی بر مرد بیگانه 

ترسی که خشم خدایان ای بیگانه، نمی»عارض شود. بعد آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 «تیِر آبله و جذام قرار بگیری؟ نصیبت شود و هدف

ای سرور مصریان، خداوندی را نرسد که به من آسیب رساند، من و یارانم »هوتن گفت: 

 «ی خدایان هستیم.خود از جرگه

ای روبروست، یا به وجاهورسنه با شگفتی به مرد نگریست. مردد مانده بود که با دیوانه

دانست که ای انسانی یافته است. این را میجلوهراستی یکی از خدایان را در برابر دارد که 

شود و خبر داشت که توت گاه به شکل دار بر مردم نمایان میآمون گاه در قالب مردی ریش

نماید. اما رفتار این مرد غریبه هیچ شباهتی به لک لک و گاه در پیکر میمون بر کاتبان رخ می



از مرگ من سخن گفتی، »نجد، گفت: کردار خدایان نداشت. برای آن که عقل وی را بس

 «منظورت چه بود؟

ای و اگر اسیِر ی دانا، تو در برابر دوراهی مهیبی قرار گرفتهای وجاهورسنه»هوتن گفت: 

 «انتخابی نادرست شوی، تا ده روز دیگر روانت به نزد آنوبیس خواهد گریخت.

ارد. با این پس این شایعه که مغان غیبگو هستند، حقیقت د»وجاهورسنه گفت: 

 «پنداری؟هاست که خود را همتای خدایان میپیشگویی

هایم از سر خرد است و ربطی به ماهیِت نه، ای سرور مصریان. پیشگویی»هوتن گفت: 

ی من نیست. ترازی من با خدایان ویژهایزدیِ مردمان ندارد، که در همگان النه کرده است. هم

 «گیرد، همتای خدایان خواهد شد.دانم، فرا بهرکس آن راز را که من می

یی هاحرفهمگان همتای خدایان هستند؟ چه »وجاهورسنه با لحنی ریشخندآمیز گفت: 

دانی چینند هم همتای خدایان هستند؟ میهایی که دارند میز شام مرا میزنی؟ یعنی این بردهمی

 «چه کفرِ بزرگی است؟ هاحرفاین 

به او خیره  گونفیروزهر حالی که با آن چشمان هوتن مغ به سوی وجاهورسنه خم شد و د

کنی کمتر است، و ای آدمیزاد، تفاوت تو با بردگانت از آنچه که گمان می»شده بود، گفت: 

 «پرستی جوهری مشترک دارند و آن هم خرد است.ایشان با خدایانی که می

ن روح و روانی زدی. این بردگارا نمی هاحرفاگر خردمند بودی، این »وجاهورسنه گفت: 

ها را برای گر آنترین سطح حیات قرار دارند. خنومِ کوزهندارند. جانورانی هستند که در پایین

اش بر خاکی نیرومند استوار شود. آن آفریده تا هرمِ مصر سرافراز باقی بماند و پی و شالوده

دانش آموخته، چطور ممکن است من که محبوب نئیتِ بزرگوار هستم و روانم از توت و آمون 

شوند و در بردگی خواهند مرد. این نظمی است همتای این بردگان باشد. ایشان برده زاده می

 «اند.که خدایان بر پای داشته

ام که این نظم رو به زوال دارد. برای رساندن این خبر به نزدت آمده»هوتن مغ گفت: 

اند و زود است که سراسر خاستهکنی از دلِ گیتی برنیروهایی بزرگتر از آنچه که گمان می

دنیای تو  .سرزمین تو را نیز تسخیر کنند. کمبوجیه، شاهنشاه جهان، قصد دارد به کومِت بتازد

 «.خواهد شدواژگون  ،ی مردمان و ایزدان چنین عبورناپذیر استکه در آن فاصله
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جاسوسی از ای گمان کرد شاید با وجاهورسنه با شنیدن این سخن از جا پرید. برای لحظه

کنند ها به سرورشان خیانت نمیدانست که ایرانیسرسپردگان فرعون روبرو شده باشد. اما می

بر »اش به خبرچینان شباهتی نداشت. با احتیاط پرسید: سریو این مرد هم با آن غرور و خیره

ر کنار زنی؟ دیرزمانی است که مصریان و بابلیان با صلح و آشتی دچه مبنایی این حرف را می

هم تغییری در اوضاع ایجاد نشد.  اند. بعد از آن که شاه شما کوروش بابل را گرفتهم زیسته

ای که نامید، با کمبوجیه دشمنی ندارد. تو از کجا شنیدهکومِت که شما آن را مودریَه یا مصر می

 «مردمانت به مردم مصر حمله خواهند کرد؟

 «ام.من این را از خودِ کمبوجیه شنیده»گفت: هوتن مغ باز همان لبخند مرموز را زد و 

تو؟ یعنی تو کمبوجیه شاهنشاه ایرانیان را از »وجاهورسنه ناباورانه به او خیره شد و گفت: 

 «ای؟نزدیک دیده

و او به تو »هوتن سرش را به عالمت تایید تکان داد. مرد مصری با همان حیرت گفت: 

 « گفت که قصد دارد به مصر حمله کند؟

و ادعا کرد که قصد دارد نظم دیرین سرزمین کومت »چون باز تایید هوتن را دید، گفت:  و

 «گویی؟را به هم بزند؟ اما چرا اینها را به تو گفت؟ و تو چرا اینها را به من می

را به من زد، آن است که من مشاور و دوست او  هاحرفدلیل این که این »هوتن گفت: 

گویم، به خاطر آن است که از پیشینه و ام و اینها را به تو میدههستم. علت این که نزدت آم

ام هشداری به تو بدهم و جانت را کارهایت خبر دارم و دریغم آمد بیهوده کشته شوی. آمده

 «بخرم.

ای؟ ما کهنترین و ی مصر چه فکر کردهچه هشداری؟ مگر درباره»وجاهورسنه گفت: 

انی که من زیر فرمان دارم بزرگترین قدرت مسلط بر نیرومندترین ملت دنیا هستیم. ناوگ

شمارند. مگر به همین سادگی است که دریاهاست و سربازان ما مانند ریگهای بیابان بی

 «کمبوجیه بیاید و مصر را بگیرد؟

اند که تا پیش از وزیدن بادهای ای سرور مصریان، ستارگان نزد ما فاش کرده»هوتن گفت: 

ها توانا و با تجربه ر کمبوجیه خواهد بود. شاید مصریان در درمان بیماریبهاری، مصر در اختیا

شک مصر شکست خواهد گویند آشنایی ندارند. بیباشند، اما به قدر ما با آنچه که اختران می



گشوده خواهد شد. بلندپایگانی که در در برابر پارسیان به سادگی های ممفیس دروازهخورد و 

یه مقاومت کنند کشته خواهند شد، و آنان که آشتی پیشه کنند، در مقام برابر شاهنشاه کمبوج

 «مانند.خود باقی می

 «اختران؟ چطور ممکن است آینده بر اختران نوشته شده باشد؟»وجاهورسنه گفت: 

های مینویی را باید در آسمانها خواند و تفسیر کرد. به یاد داری که نشانه»هوتن مغ گفت: 

رع درگذشت، در همان روزی که فرعون جوان بر میبقتی فرعونتان خنهمین چندی پیش، و

 «نشست، در ممفیس باران بارید؟تخت می

داند، حیرت کرد. هوتن ادامه وجاهورسنه از این که مرد پارسی جزئیاتی چنین دقیق را می

ی ی ممفیس جار زدند که این نشانههاخیابانبه یاد داری که پیشگویان آن روز در »داد: 

ی ایزد بزرگ پتاح ست که باران بر ممفیس نباریده است. ممفیس خانههاسالبدشگونی است؟ 

است، و او کسی است که نظم را با چیره ساختِن خشکی بر آب برقرار ساخته است. بارش 

باران بدان معناست که بار دیگر آشوب همچون آب بر خاِک مصر چیره خواهد شد. فرعون 

 «توست، از همان ابتدای کار طالعی نحس را به همراه داشته است.نعمت جوانی که ولی

بینیم که برای ما مصریان در آسمان چیزی جز سپاهیان اوزیریس را نمی»وجاهورسنه گفت: 

یت هاحرفای اگر شک تو باید دیوانه باشی. هیچ فکر کردهتازند. بینبرد با سِت پیش می

ای؟ من به سرورم فرعون وفادارم و ختیار من نهادهراست باشد، چه اطالعات ارزشمندی در ا

بسیج خواهم کرد. اگر کمبوجیه بفهمد که  هاپارسهم اکنون سپاهیان مصری را برای مقابله با 

 «کند.ای، سر از تنت جدا مییی زدههاحرفچنین 

ماندِن  ام. او نیز خواهاِن زندهمن بدون رایزنی با کمبوجیه به اینجا نیامده»هوتن مغ گفت: 

خواهد خونریزی بیهوده در سرزمین مصر بروز کند. برای همین مرا فرستاد تا تو توست و نمی

  «ای که پیشارویت است آگاه سازم.را از دوراهی

 «و آن دوراهی کدام است؟»وجاهورسنه گفت: 

یم را جدی هاحرفی پیش از دو راهی چیزهایی بگویم تا بگذار درباره»هوتن گفت: 

بعد از امشب، تو خواهی کوشید تا به سرورت فرعون وفادار باقی بمانی. پس فوری بگیری. 

کنی و به رسانی، و ناوگان و نیروهای خود را بسیج میاین خبرهایی را که دادم به اطالعش می
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ات به افق ی کشتیشتابی. آنگاه بعد از ده روز، در حالی که بر نیل از عرشهجنگ پارسیان می

خبردار خواهی شد که پارسیان در پلوسیوم با ارتش  کنی،ی مرا مرور میهارفحنگری و می

اند. در آن هنگام بادی نخواهد بزرگ مصر درآویخته و شکستی خردکننده بر فرعون وارد آورده

وزید و اگر بامداد باشد، سه اخترِ درخشان را در نزدیکی افق خواهی دید که چیرگی سه ارتش 

  «دهند.را بر مصریان نشان می ماد و بابل و ایالم

 «کدام است؟که برابرم قرار دارد، و آن دوراهی »وجاهورسنه گفت: 

بعد از شنیدن این خبر، تو دو راه در پیش داری. یا رو به خورشید سوگند »هوتن گفت: 

پرچم ارغوانی هخامنشی کنی تا فرمانبردارِ سرورم کمبوجیه باشی و بعد خوری و پیمان میمی

با ناوگانت به ناوگان کمبوجیه خواهی افرازی و ات برمیه جای پرچم سیاه کومت بر کشتیرا ب

جنگی شتابی و با پارسیان میی مصر میپیوست، و یا این که به یاری سپاهیان شکست خورده

 «شوی.و همانجا به همراه سربازانت کشته می

 «ه پیموده خواهد شد؟خواهی بگویی قطعا یکی از این دو رامی»وجاهورسنه گفت: 

 «آری، و انتخاب با توست.»هوتن گفت: 

توانی توان با این دقت آینده را دید، چرا نمیاگر با خواندن اختران می»وجاهورسنه گفت: 

 «بگویی من چه انتخابی خواهم کرد؟

ی گیتی حکمفرمایی دارند. اما نیروی پنجمی اختران بر نیروهای چهارگانه»هوتن گفت: 

از این  زند.ی هستی را بر هم میجانِ آدمی است و آن نیرویی است که موازنههست که 

اند. چه برده روست که مردمان به ایزدان شباهت دارند. چون حق انتخاب دارند و صاحب اراده

 «خردانه.نابباشند و چه سرور، و چه خردمندانه رفتار کنند یا 

ای و خبرهایی چنین ارزشمند را در و تو چرا به خود زحمت داده»وجاهورسنه گفت: 

خواهی مرا بفریبی و به خیانت به سرورم فرعون دانم. تو میای؟ من که میاختیار من گذاشته

ی وادار سازی. اما مگر نه آن که در نهایت خودم انتخاب خواهم کرد؟ من به خداوندِ زنده

 «مصر وفادار خواهم ماند.

گ و پیشروی ارتش کمبوجیه تاثیری به جا انتخاب تو در سرنوشت جن»هوتن گفت: 

گذارد. اما اگر راهی درست را انتخاب کنی، در بازسازی مصر و رهاندن مردمان از رنج نمی



ی توانی به جرگهتاثیری چشمگیر به جا خواهی گذاشت. تو انسانی ارزشمند هستی و می

سازد، آشنا گردی. برای این یپارسیان وارد شوی و با رازهایی که آدمیان و ایزدان را همسان م

 «ام.است که نزدت آمده

کنم به راستی به ات برایم نامعلوم است و باور نمیای مغ، هنوز انگیزه»وجاهورسنه گفت: 

 «گویی نزدم آمده باشی.دلیلی که می

 «ده روز خواهد گذشت، و آنگاه باور خواهی کرد.»هوتن گفت: 

 «ی من خواهد بود، مگر نه؟م هم انتخاب بر عهدهولی حتا در آن هنگا»وجاهورسنه گفت: 

 «ی تو بوده است...آری، همواره انتخاب بر عهده»هوتن گفت: 

وجاهورسنه  مهلتی که مرد پارسی داده بود سپری شده و زمان انتخاب فرا رسیده بود.حاال 

 در همان حال که به افق خیره شده بود و ناپدید شدنِ تدریجی سه اختِر درخشان را

یش را هاحرفنگریست، بار دیگر سراسر این گفتگو را مرور کرد. مرد پارسی بعد از آن که می

 زده بود، در چشم به هم زدنی ناپدید شده بود. 

گفتند هیچ یک از نگهبانانی که او را به همراه شاگردش پیش او راهنمایی کرده بودند، می

هم بعد از آن روز  را نزدش معرفی کرده بود را اند. آن جوان ایرانی که هوتن مغها را ندیدهآن

 . دیگر ندید

رفت رفتار کرد. همان شب شتابان نزد وجاهورسنه درست همان طور که از او انتظار می

نامیدندش. رع رفته بود. همان کسی که یونانیان و سوریان پسامتیخِ بزرگ میاِنکاسرورش آنخ

ی پارسیان سخت ن از خواب پرید و از خبر حملهفرعون که با زنانش در بستر بود، هراسا

برآشفت. وجاورسنه که تا آن زمان همواره فرعون را در مراسم رسمی دیده بود و به شکوه و 

تاج و عصای سلطنتی در خوابگاه جبروتش عادت داشت، از دیدن مردی سراسیمه که بی

 خویش در برابرش ایستاده، یکه خورد. 

کرد بر دلش نیش زد و که بردگان و سروران را با هم مقایسه میی هوتن مغ سخنان گزنده

توانست این فکر را از سرش بیرون کند که تنِ عرق کرده و این شد که آن صبحگاهِ آرام، نمی

لرزانِ فرعونی که آن شب دیده بود، سخت با تنِ بردگانِ رنجوری که پاروهایی عظیم در دست 
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نمود و هراسان، همچنان که بردگان در زیر برآشفته می فرعون آن شب داشتند، شباهت داشت.

 ی نگهبانان خویش لرزان بودند.اش رویاروی تازیانهی کشتیعرشه

ای توقف کنند. بندرگاهی کوچک در آن هایش در برابر تنگهوجاهورسنه امر کرد تا کشتی

باشند. فرعون بعد داد که خبری از میدان جنگ برایش فرستاده نقطه وجود داشت و احتمال می

به قدری ترسیده بود که وجاهورسنه ناگزیر شدن خودش زمام  هاپارسی از شنیدن خبر حمله

ی پدر مقتدرش زیسته بود و حاال امور را در دست بگیرد. فرعونِ نوپا، سالیان سال زیر سایه

 گیری در شرایط بحرانی آمادگی نداشت. برای تصمیم

های مصری در مرزهای شمالی فرستاد و به پادگان وجاهورسنه بود که هشداری به

های مصری در پلوسیوم متمرکز شوند، چون هوتن گفته بود که خصوص فرمان داد تا ارتش

ی تماس ترین نقطهی ایرانیان از آنجا آغاز خواهد شد و این شهر مرزی به واقع ضعیفحمله

کرد و اگر هم ان آن را احاطه میهایی بیکرشمالی بود. هرچند بیابان هایسرزمینمصر با 

بایست روزها را در گرمای کویر راهپیمایی کند و آمد، میارتشی بزرگ از آن سو پیش می

 شد.رسید که نابود کردنش کار دشواری محسوب نمیقاعدتا چندان خسته به پلوسیوم می

پیش بیاید و او از سوی دیگر به پلوکراتس فرمان داد تا با ناوگان خود به سوی دلتای نیل 

ها یاری دهد. یکی از سرداران یونانی به نام فانِس را هم که از اهالی را در نبرد بر ضد ایرانی

خط  هاپارسهالیکارناسوس بود، با فوجی بزرگ از سربازان مزدور به پلوسیوم فرستاد تا اگر 

 شان را دفع کند.ی شهر را شکستند، حملهدفاعی اولیه

کند. حتا در چند تدابیر، اطمینان داشت که خطری کشورش را تهدید نمیی این بعد از همه

و  روز اول تردید داشت که شاید هوتن اصوال به او دروغ گفته باشد. با این وجود پرسش

آوردند جوهایی که از اطراف کرده بود سخنان هوتن را تایید کرد و خبرهایی که جاسوسان می

ارتشی بزرگ را در بابل مستقر کرده و قصد پیشروی به سوی نشان داد که کمبوجیه به راستی 

 جنوب را دارد.

ی سرخ و هابادبانهای مصری نظرش را جلب کرد. در این فکرها بود که زنجیری از کشتی

ی نیل پهلو بگیرند. با پیاده شدنِ گروهی شان را خوابانده بودند تا به آهستگی در کرانهکرباسی

ها برای وجاهورسنه خبرهایی ی در بندرگاه برخاست. معلوم بود پیکها، جنب و جوشاز کشتی



اند. زورقی تندرو از ساحل جدا شد و به سوی کشتی عظیم او پیش آمد. زورق برای آورده

ای که نقش عقابِ هوروس بر آن کشیده شده بود، پنهان ی بادبانِ فرو افتادهدقایقی زیر سایه

 شد. 

ی کشتی آمدند. طنابی فرو افتاده را گرفتند و به سرعت به عرشهبعد، دو پیکِ جوان نردبان 

 درخشید. ی مسی رنگشان زیر نور کجِ آفتاب میبرهنه هایبدنآمدند، وقتی از طنابها باال می

 سردارانش که همراهش بر عرشه گرد آمده بودند، سرک کشیدند و آنها را نگاه کردند. 

دریاساالر مصری زانو زدند و تعظیم کردند. دو پیک بر عرشه دویدند و در برابر 

 «چه خبر دارید؟»وجاهورسنه اشاره کرد که بلند شوند و پرسید: 

زد، نشین حرف میی مردم مردابپیک اول که جوانی از اهالی مصر پایین بود و با لهجه

ست از معلوم نی هاپارسی بزرگی رخ داده است. ام. فاجعهسرورم، من از پلوسیوم آمده»گفت: 

های شهر چه مسیری پیشروی کردند که خیلی زودتر از انتظار سرداران مصری در برابر دروازه

شان کرده بودند، چون نه خسته بودند و نه تشنه. نمایان شدند. انگار راهنمایان عرب همراهی

د. به جنگیدند. آنان غافلگیرانه به شهر تاختنها هم در سپاهشان میای از عربها و یهودیرسته

 ها را بسته بود و نگهبانانی پرشمار گمارده بود.خاطر هشدار سرورم حاکم شهر دروازه

بارید. در چشم به هایی عظیم را بر شهر میدستگاهی عجیب داشتند که سنگ هاپارساما 

ها از لوال درآمد. سربازان فرعونِ بزرگ دلیرانه هم زدنی حصار پلوسیوم ویران شد و دروازه

، اما به سختی شکست خوردند. به خصوص که فاِنس و سربازان مزدورش هم ناگهان جنگیدند

ها پیوستند و از پشت ایشان را مورد حمله قرار دادند. جنگ تا ظهرِ دیروز ی ایرانیبه جبهه

 «بیشتر طول نکشید و چند هزار تن از سربازان کومت اسیر شدند.

شی بر سرش فرود آمده است. کاله وجاهورسنه با شنیدن این خبر احساس کرد آذرخ

اش نشسته بود را پاک کرد. صدای آه اش را از سرش برگرفت و با آن عرقی که بر پیشانیکتانی

 اراده از گلویشان خارج شده بود. ی سردارانش را شنید که بیو ناله

 هیچ خوب نبود در برابر سردارانش خود را ببازد. پس سعی کرد همچنان محکم و مسلط به

 «تو چه خبری داری؟»به پیک دوم گفت: با صدایی استوار نظر برسد. 



37 |  وجارهوسنه 

دومی مردی میانسال بود از اهالی سیاهپوست آکسوم. اندامی ورزیده و قدی بلند داشت و 

 ساخت. های سودانی شبیه میاش او را به تندیسهای فرعونهای برجستهبینی پهن و لب

ی دربارهآمد، پیکی که از تریُپلیس میامروز  سرورم،»ی اهالی مصر باال گفت: با لهجه

که پلوکراتس ساموسی با کل ناوگانش گفت می. خبری آوردناوگان متحدان مصر در ساموس 

ها برایش هایی که ساموسیگویند کمبوجیه عالوه بر کشتیبه ارتش کمبوجیه پیوسته است. می

گویند در میانشان اند. میرایش ساختهها باند، ناوگان عظیمی در اختیار دارد که فنیقیبرده

 «که سه ردیف پاروزن دارد و سرعتش از شمشیر ماهی تندتر است...هست هایی کشتی

گریزد. قدِ دو تا از سردارانش که بستگانی در وجاهورسنه حس کرد خون از قلبش می

ناوگان ما در  بر سر»نمود، پرسید: ارتش پلوسیوم داشتند، خمید. با صدایی که دیگر لرزان می

 «دریای سرخ چه آمد؟ توانستند جلوی پیشروی ناوگان دشمن را بگیرند؟

سریع است و  هاپارسگویند پیشروی خبری نداریم سرورم. اما می»پیک سیاهپوست گفت: 

گشایند، از کشتار و غارت مردم توان در برابرشان مقاومت کرد. وقتی شهرها را مینمی

گویند اند. برای همین هم میهای دولتی را آزاد کردهضی جاها بردهکنند و در بعخودداری می

د، اننیاوردهپیکها اند. البته این خبرها را دیگر ها را گشودهچندین شهر بر سر راهشان دروازه

 «گویند.میچنین مردم 

ای کرد و دو پیک را مرخص کرد. بار دیگر کالهش را بر سر گذاشت و وجاهورسنه اشاره

ی فرعونِ هراسانی که ر دستها خیره شد. سردارانش همه چشم به او دوخته بودند. صحنهبه دو

چهل و چند سال شد. آشفته از بسترِ آمیزش با زنان برخاسته بود، از جلوی چشمش دور نمی

از عمرش را فرمان شنیده و فرمان داده بود، و حاال درست چنان که هوتنِ مغ گفته بود، 

بایست با ویشتن را خود برگزیند. برای نخستین بار در عمرش، میبایست سرنوشت خمی

 ای خودخواسته و گسسته از فرمان فرعون و سروش خدایان، انتخاب کند. اراده

انجام هر کاری برای نخستین بار دشوار است، و این یک از همه دشوارتر بود. اما به همان 

رویش را به خورشید کرد  ،صمیمش را گرفتتنمود. وقتی بخش میاندازه نیز دلپذیر و آرامش

و چشمانش را بست و زیر لب جمالتی را زمزمه کرد. سردارانش به هم نگریستند و با تعجب 

 منتظر ماندند تا دعا خواندنش خاتمه یابد. 



هنی واالمقام هم هست و با ااش، کدانستند که او عالوه بر مقام نظامی بلندمرتبههمه می

 «سرورم، رعِ بزرگ به شما چه رهنمونی داد؟»شود. یکی از سرداران گفت: سخن میایزدان هم

اند. نام دهیم. خدایان سروری نو برای مصر برگزیدهبه راهمان ادامه می»وجاهورسنه گفت: 

ی پارسی تجلی یافته رع، فرعون راستینِ مصر، که در کالبد کمبوجیهرع است، مسوتیاو مِسوتی

 «رویم تا به او بپیوندیم...، میها بیاوریزیددکل پرچم ارغوانی براست. 



 



 

 

 

 

 

 نقش رستم

 

ی کار ای صاف شبیه شده بود. حکاکان هم از عهدهسنگ خوب تراش خورده بود و به آیینه

ی سنگ نشانده بودند. به درگاه اتاقکی که قرار برآمده بودند و نقش او را زیبا و متین بر میانه

ای از چوب آبنوس را دید باشد نگاهی کرد و دِر سنگین و زرکاری شدهاش بود خوابگاه ابدی

 اش بودند. که کارگران مشغول باال کشیدن

های درخشان و زیبایش به ظاهر بسیار سنگین بود، چون چهار نفر از باال و در با گلمیخ

ی دن به کفهها درگیر بودند تا آن را بدون زخمی شتعدادی بیشتر از پایین با طنابها و اهرم

تر است و صخره برسانند. مهندسان تشخیص داده بودند که انتقال در از باال به پایین راحت

کم پایین برای همین در حاال بر فراز داربست بزرگی که روی صخره زده بودند، معلق بود و کم

 آمد.می

ر بود واپسین ی صخره خیره ماند. همان جایی که قرابرای زمانی دراز به پیشانی تراشیده

بایست در آنجا حک شود تصمیم نگرفته ی آنچه که میسخنانش را بر آن بنگارند. هنوز درباره

اش نقشی داشت، آن بود. تا اینجای کار معلوم بود که با خط آریایی که خودش نیز در طراحی

ره اش را هنوز مشخص نکرده بود. به عصایش تکیه کرد و از صخرا خواهند نوشت. اما متن

 ای که در کوهستان کشیده بودند پایین رفت. رو برگرداند. از راه باریکه

ی دستانش که عصای تشریفاتی را با آن هایش محکم و استوار بود و عضالت برجستهگام

اش نمود. دو نگهبانی که سایه به سایه همراهیگرفته بود، همچنان درهم پیچیده و زورمند می

تر از او بودند و ر پشت سرش به حرکت در آمدند. هردو بلند قامتتکردند، چند قدم عقبمی
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ی بلندشان را طوری در دست گرفته بودند که انارِ زرین نشسته بر انتهای آن با افتخار نیزه

 ی سپیدی نمایان نبود. ی زیبایشان هیچ رگهجلب نظر کند. در ریشِ بلند و موهای ِفر خورده

رای بد و سین سراشیبی پایین بیاید به عادت همیشگی ایستاداریوش پیش از آن که از واپ

بز انداز زیبای پیشارویش غرق شد. زیر پایش خاک پارس مثل نگینی سدمی در تماشای چشم

ها را در خود حل کرده ای از رنگ باغها و بیشهاش گویی ته مایهدرخشید. چشمان سبزِ تیرهمی

وم بدید که سرسبزی و آبادانی سراسر در خیال میها خیره ماند و باشد. نگاهش به دوردست

ا کوِش ود تپارس را فرا گرفته است. سرزمینی که از سارد تا هند و از سرزمین سکاهای تیزخ

دند و ه بوهای عظیمی که برافراشتالی ستونسیاهپوستان گسترده شده بود. زیر پایش در البه

های ر جامهوانست مردان و زنانی را ببیند که دتکاره که در حال ساخت بود، میدیوارهایی نیمه

 ی نگهبانانش نگاهی انداخت. رفتند. برگشت و به چهرهشان به این سو و آن سو میرنگین

 ه انجامبیتی همه چیز زیبا و دلپذیر بود و شادمان بود که توانسته خویشکاری خود را در گ

ه بروهی گرشا روبرو شد که پیشاپیش از کوه پایین رفت و در آنجا با پسرش خشایا برساند.

ترین جنگاور درود بر پدرم، زورمند»پسرش با دیدن او لبخندی زد و گفت: آمد. سویش می

 «گیتی...

یزی انی چفرزند، پدرت دیگر پیر شده، از نیروی جو»او هم لبخندی زد و فروتنانه گفت: 

 «در من باقی نمانده است...

 «آید، نیرومندترینیم در آن حد که بر میچرا پدر، هنوز ه»خشایارشا گفت: 

ای جنگاور و آری، سواری و پیاده»ای در ذهنش درخشید و زیر لب گفت: ناگهان جرقه

 ...«1نیرومندم، تا آن اندازه که بتوانم!

  

                      
 ی نقش رستم.ایست از کتیبهجمله 1



 

 

 

 

 

 مردونیه

 

بسیاری از سربازان شب پیش را نخوابیده بودند و حاال با چشمانی پف کرده و سرخ در 

شان ایستاده بودند. ده روز بود که سپاهیان پارس را در محاصره گرفته ه هم ریختهب هایصف

 دید.  شانانشد ترس را در چشمجنگیدن، میبودند و حاال بعد از یک روز 

اندیشیدم. عادت داشتم هر روز صبح زدم، به این چیزها میطور که در اردوگاه قدم میهمان

اش از افق ای که هلیوسِ سرفراز با گردونهو در آن لحظه پیش از طلوع آفتاب به دشت برود

رو به شرق زانو بزنم و آرِس نیرومند و خونریز را بستایم. در ده روزِ  ،کشدخاوری سر بر می

گذشته، سراسر دعاهایی که برای ایزدِ زیباروی آفتاب خوانده بودم، تنها یک مضمون داشت: 

 ها. پیروزی اسپارتی

ی پالته رسیده بودیم. در ابتدای کار، جاسوسان به شاهِ دالورمان که به جلگهیازده روز بود 

اندک است و فرصت برای فتحی سریع و  هاپارسپاوسانیاس خبر رسانده بودند که شمار 

 آسان بر ایشان فراهم آمده است. 

 ها پیشتر هم از اسپارت کمک خواسته بودند و چون پاسخ رد شنیده بودند، همه جاآتنی

ها تنها در کشتن بردگان مهارت دارند و زبان به طعن و ناسزا گشوده و گفته بودند که اسپارتی

 ترسند. می نشاهاز رویارویی با سربازان شاه

های هراسان آتنی پیش البته پیرمردان اسپارتی هم در این میان تقصیری داشتند. وقتی پیک

زبان به طعن و ریشخندشان کردند، از جنگ ماراتون به اسپارت آمدند و تقاضای کمک 

. آخرش هم پاوسانیاس با تفرعن گفته و چنین کردم بودم شانخودِ من هم در میانو گشادند 

بود جنگاوران اسپارتی سرگرم برگزاری مراسمی برای ایزدبانوی کشتزارها هستند و باید تا 
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های ن دشتها برقصند. پیکزمان محو شدن ماه در آسمان شبانه، آواز بخوانند و برهنه در میا

های شاه بزرگ بندرگاهشان آتنی سرخورده و کبود از خشم رفته بودند و بعد از آن که کشتی

ی جنگ ماراتون به هم بافتند و ادعا کردند ها را دربارهرا بدون درگیری ترک کردند، آن دروغ

ها را را دلیر و اسپارت اند و به این ترتیب در چشم همه خودرا دفع کرده هاپارسی که حمله

 ترسو بازنمودند.

دانست که حاال بهترین زمان برای مداخله پاوسانیاس مردی سیاستمدار و زیرک بود و می

در جنگ است. مردونیه با اردوی کوچکی از سربازانش آتن را ترک کرده و به گردش در بوئتیا 

خبر از این که و مردانش هستند. بیپرداخته بود، با این خیالِ خام که مردمِ محل دوستدار او 

 گردند.می اند و به دنبال فرصتی برای انتقامشان را از یاد نبردهی دیرینها کینهآتنی

آن ، بیمردونیه پیش از این دو بار به آتن حمله کرده بود و هر دوبار شهر را فتح کرده بود

زبانزدی رواج یافته بود و به ها . طوری که بین اسپارتیبرخورد کند به مقاومتی جدیکه 

، یعنی که انجام دادن کاری به ظاهر مشکل، «مثل رفتن مردونیه به آتن»گفتند کارهای ساده می

 که در اصل مثل آب خوردن آسان باشد.

ی غافلگیرانه به اردوی مردونیه ها دارند برای حملهپاوسانیاس وقتی خبردار شد که آتنی

ترین کاهن اسپارت بودم، از شورت کرد. من که داناترین و زیرککنند، با من مجمع میسرباز 

 قدر و ارج خودم به خوبی خبر داشتم. 

ه راند هادر سراسر الکدمونیا با احترام و هراس بر زبان -تیسامن–من دیرزمانی بود که نام 

ِر د. پدرم آنتیوخوس هم کاهن اعظم معبد هراکلس بود و تنها کسی بود که حق داشت سپشمی

 هراکلس را در معبدِ آرس گردگیری کند. 

دانستم چه پاسخی باید به او بدهم. با این وجود وقتی پاوسانیاس سراغم آمد، پیشاپیش می

های معطر بر های آتشی که از هیزمیک شب تا صبح را در غاری خلوت کردم و به رقص شعله

های مِسِنی دقت از میان برده زیبارو را که بانوجوانی های شب خاست، خیره شدم. نیمهمی

 اش کردم. ی غار بردم و به کمک دو دستیار، قربانیانتخاب کرده بودم، به آستانه

پسندید که مرگی دشوار را از سر گذرانده ای را میهای خونین و زجر دیدهآرس قربانی

، درست در بخت را شکنجه دادند. آنگاهی نگونها بردهد. از این رو دستیارانم ساعتنباش



آلود ای که نخستین شعاع آفتاب بر نوک کوه فرود آمد، شکمش را دریدم و با دست خونلحظه

ی مرگ بر بدنِ درهم خود جگر سرخ و جوانش را بیرون کشیدم و در حالی که رعشه

 نشست، به نقش و نگارِ پدید آمده بر جگرش خیره ماندم. ی برده فرو میشکسته

ام را نوازش های نور صورت خونینفتابِ نوپا کردم و گذاشتم شعاعآنگاه شادمان رو به آ

ای نورانی فرو رفته، هلیوِس تیزپا را بابت کردم سراسر بدنم در هالهکند. در حالی که حس می

 رساندن خبری چنین خجسته شکر گفتم. 

ستانم درنگ به خوابگاه پاوسانیاس رفتم، بی آن که خونِ جوان را که بر دهمان لحظه بی

ها همراه مردان خویشاوندش و زنانشان در شد، بشویم. پاوسانیاس به رسم اسپارتیلخته می

تاالری بزرگ خفته بود. وقتی چشم گشود و مرا با با دستان خونین دید، نخست ترسید و 

گساری دوشین از خمار میاش بیرون کشید. اما بعد خوابزده شمشیرش را از زیر بسترِ کاهی

هشیار شد و شادمان از زبانم شنید که هلیوس از سوی آرسِ زورمند خبرِ و  سرش پرید

 اش را آورده است. پیروزی

ها به حرکت درآمدند. پنج ها با سپاهی بزرگ برای یاری به آتنیاین چنین بود که اسپارتی

 ی آفتاب سوخته و سپهرهای مفرغیِهای ورزیدههای اسپارتی با اندامهزار تن از هوپلیت

ی پالته را پیموده بودند. به همراهشان سی و پنج هزار راه طوالنی جلگه بزرگ پای پیاده

ها وعده کرده بودند که اگر خوب بجنگند، از سپردند. به آنی مطیع و سرسپرده نیز راه میبرده

 هر ده تن یک نفرشان را آزاد کنند. 

ت گرد آمده بودند، حیرت کردند. اهالی وقتی به پالته رسیدند، از انبوهِ یونانیانی که در دش

که بوی خون را حس کنند، به آن سو شتافته بودند.  هاییرگشهرهای دور و نزدیک مانند گ

ها در آمده بودند، به ی هلنیمردونیه و سربازانش که از همان روزهای نخست در محاصره

خواست از رود یآنسوی رود آسوپوس عقب نشسته بودند و کمانگیرانشان هرکس را که م

 دادند. بگذرد، هدف قرار می

ها به بریدن درختان و کندن خندق و وقتی اردوی ما به دشت رسید، دیدیم که پارسی

نشنیده  کسهیچها ناآشنا بود و ی هلنیاند. این کارها برای همهساختن دیواری چوبی مشغول

ثل بردگان به کار بپردازند و بود که سربازانی محاصره شده، به جای تالش برای گریختن، م
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های چوبی را در زمین استوار سازند. اما یک روز بعد معلوم شد که زمین را بکنند و تیرک

 اند. ها در واقع به ساختن دژی چوبی در آنسوی رود مشغولپارسی

در زمانی بسیار کوتاه، چهاردیواری بلند و نفوذناپذیری در برابرمان قد برافراشت و پارسیان 

و متحدانشان به داخل آن پناه بردند. دورادور آن را هم خندق عمیقی کنده بودند که تنها با دو 

پل به دژ چوبی راه داشت. حساب و کتاب مردونیه تا حدودی درست درآمده بود و مردم پالته 

ی بودند، سپاهیانی برای یاری به او گسیل کرده بودند و حاال همه هاپارسو بوئتیا که دوستدار 

 رسید، در داخل دژ پنهان شده بودند.ایشان که شمارشان به چند هزار تن می

ها این ها دگرگون شد. آتنیبا رسیدنِ پاوسانیاس و مردانش به میدان، تعادل قوا بین هلنی

ای آسان در اختیار داشتند، پیکی برای درخواست یاری نزد اسپارتها نفرستاده بار که طعمه

 کار از رسیدن آنها شادمان نشدند.  بودند و در ابتدای

ها را به حساب های شهرهای دیگر بیشتر بود. اگر بردهی فرستادهها از بقیهشمار اسپارتی

ها و ها هم این قدر سرباز به میدان نفرستاده بودند. دیگر مگاراییآوردیم، حتا آتنیمی

ها به یاری بودند و گروهی از آنها دو دسته شده ها جای خود داشتند، که این آخریایپالته

جنگیدند. سردارانشان که هوادار میو پارسها مردونیه شتافته بودند و دوش به دوش مردم تبس 

 های تیماگنیدس و آتاگینوس.ها بودند، دو تن بودند به نامایرانی

ترسیدند. وقتی به دشت پالته پاوسانیاس مردی خشن و خونریز بود و همه از او می

یم، من مراسمی پرهیاهو برای بزرگداشت آرسِ خونخوار برگزار کردم. در راه که رسید

شهرهایشان باز  آمدیم، به کاروانی از اهالی تسالی برخورده بودیم که از زیارت معبد دلفی بهمی

گشتند. من در آن میان دختری زیبارو را دیدم و دلم گواهی داد که آرسِ پیروزمند او را می

 شان را اسیر بگیرد. ای طلب کرده است. پس پاوسانیاس را برانگیختم تا همهیهمچون قربان

کوشیدند تا او را از چنگ ما نجات پدر و برادرهای دختر در کاروان بودند و سخت می

ی من ها را در خیمهدهند. اما کاری از پیش نبردند و دخترک تا زمانی که به پالته برسیم شب

 کردند. ها دستیارانم از او مراقبت میرساند و روزبه صبح می



بعد از رسیدن به پالته، مراسم قربانی بزرگی برگزار کردیم. در وسط دشت، جایی که 

ای کندیم و هیزمی انبوه در آن افروختیم، طوری که ها هم بتوانند منظره را ببینند، چالهپارسی

 داد. گرمایش از بیست قدمی مو و ریش مردان را کز می

ده نفر از کاروانیان تسالی را برگزیدم و چشمهایشان را از کاسه درآوردم تا رقِص بعد 

شد را نبینند و روانشان در تارتار از من نزد مرگباری که به افتخار آرس در اطرافشان برگزار می

 هراکلس شکایتی نداشته باشد.

پوس و کوه بعد با صدایی رسا سرودهای مقدس را برای برانگیختن ایزدانِ رود آسو

سیترون خواندم که مشرف به میدان نبرد قرار داشت. در چشم به هم زدنی بادی برخاست و 

دشت پالته را در نوردید و یونانیان همه بر خاک زانو زدند و مرا و آرس را ستودند. بعد با 

به میان  شانزدند، یکی یکیهای اسیران را بریدم و در حالی که نعره میخنجری سنگی پی

 ی آتش پرتاب کردم. یمهه

شود. او بعد از مرگ بایست آخرِ همه قربانی تنها در این میان دخترک سالم مانده بود که می

خویشاوندانش با رنگی پریده و چشمانی اشکبار بر زمین نشسته بود و انگار دیگر متوجه نبود 

گفت، آنتیوخوس میشناختم. چنان که پدرم گذرد. این حال را خوب میکه در اطرافش چه می

ی جنگاوران را فاش شدند و آیندهسه خواهر سرنوشت در این دم آخر بر قلب قربانی چیره می

 کردند. مراسم با بریدن گلوی دخترک خاتمه یافت و این همزمان با غروب خورشید بود. می

وقتی خون قربانی بر خنجرِ سنگی جاری شد، بار دیگر بادی بر دشت برخاست و هم من 

ای را در تن خویش حس کردیم و دیدیم که چگونه پدرمان و هم دالوران اسپارتی دیگر رعشه

خواند. ی اسپارتی را از تارتاروس به نزدمان فرا میهراکلس نیروی هزاران جنگاورِ مرده

پاهایمان تا دقایقی به خاک چسبیده بود و همه در حالی که با این نیروی مهیب تسخیر شده 

 عره زدن پرداختیم. بودیم، به ن

ها و هواداران پارسیان را شنید که ما شد صدای هیاهو و هو کشیدِ تبسیسوی رود، میاز آن

اما متحدان ما با چنین کردند. را بابت بزرگداشت خدایان با مراسمی خونین سرزنش می

روشنی وقتی مراسم تمام شد، ترس و احترام را به ای بیگانه بودند. های اخالقیسختگیری

ها دید. روان پاوسانیاس دیرتر از سربازانش به ها و کورینتیها و مگاراییشد در چشم آتنیمی
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ریخت و خروشید و از دهانش کف فرو میدنیای خاکی بازگشت و تا دیرزمانی همچنان می

 کرد. اش را خیس میریشِ ژولیده

زانو زدند و ابراز وقتی به خود آمد، دید که سرداران شهرهای گوناگون برابرش 

ی مهاجمان را برعهده فرمانبرداری کردند. آریستید آتنی، که تا پیش از سر رسیدن ما اداره

داشت، با اکراه و دیرتر از همه زانو زد، اما او هم چیزی نگفت و به فرمان شاه ما گردن نهاد. 

ارت را در چرا که قاطعیت و خشم مقدس وی را خوب دریافته بود. پاوسانیاس سپاه اسپ

دست به  هاپارسی دشت، در پای کوه سیترون مستقر ساخت. طوری که اگر بهترین نقطه

های شهرهای مختلف را نزد خود فرا حمله زدند، نتوانند از پشت به او بتازند. بعد سرکرده

 خواند و شورایی جنگی درست کرد. 

کنند. از سر گزار میها هم مراسمی برفردای آن روز، خبر رسید که در اردوی پارسی

ی رود آسوپوس رفتیم و دیدیم که در اردوی دشمن کنجکاوی به همراه مردان دیگر به کرانه

ای اند و قصدِ ستایش ایزدان جنگی را دارند. متحدان تبسی و پالتههم آتشی بزرگ برافروخته

را بر آن نهادند و  هایی مفرغینهایی زرین و بخوردانمیزی بزرگ را در برابر رود نهادند و جام

دشت در چشم بر هم زدنی در بوی خوِش عود غرق شد و با  عود و کندری در آن پاشیدند.

کشد و بوی نگرانی دیدم که چگونه ایزدِ رودخانه با ولع و حرص به سوی میز گردن می

 کشد.خوش بخور را در مشام می

ای زیبای رنگارنگ و نظم و هپارسیان که شمارشان چند هزار تن بیشتر نبود، با آن لباس

های زرین و کالهخودهای انگیزشان در برابر رود صف بسته بودند و با آن زرهترتیب شگفت

های خدایان شبیه بودند. گویا از سر عمد لباس کاملی بر تن کرده بودند و دار به تندیستیغه

تاب بامدادی شان در نور آفهای زرینکفشهای چرمین و گردنبندهای سیمین و گوشواره

 درخشید. می

شان به هم چسبیده بود و در برابرشان، مردان اسپارتی که موهای بلند و ریشِ درهم ریخته

ها که بر خالف اهالی ماندند. آتنیطبق معمول لختِ مادرزاد بودند، به جانورانی کوهی می

ا وقتی یکی از کردند، ریشخندکنان این تفاوت را گوشزد کردند، اماسپارت جامه بر تن می

 ای به گوش یک آتنی نواخت، دم در کشیدند.سربازان اسپارتی خشمگین شد و سیلی



از دژ چوبی بیرون آمد و عصازنان به سوی رود پیش آمد،  هاپارسوقتی کاهن اردوی 

خون در رگهایم منجمد شد. او هِگِسیستراتوس آلیسی بود، دشمنِ بزرگ من و خائنی که بر 

اش با مردم اسپارت مثل روز برای همه روشن کرد و دشمنیحکمرانی مینیروهای ظلمانی 

 بود. 

ها لباسی باشکوه بر تن کرده بود و موهای بلند و ریش سرخش را مانند ایرانی هاپارسمثل 

اش را در رفت، آن پای بریدهشانه زده و آراسته بود. همچنان که لنگ لنگان به سوی میز می

ای رخ داده و بار دیگر پایی بر بدن او ی ما دیدیم که معجزهد و همهمعرض دیدِ ما قرار دا

 روییده است.

شناختم. او هم زمانی از مردان اسپارت بود و از دوران هگسیستراتوس را از کودکی می

گفت. وقتی شاه بزرگ، داریوش، سپاهیانِ رفت و با خدایان سخن مینوجوانی به کوهها می

و برای نبرد با سکاها از تنگهِ شمالی گذشت، هگسیستراتوس و  تمام جهان را بسیج کرد

پدرش به همراه گروهی از مردان اسپارتی به اردوی او رفتند و همچون سربازانی مزدور 

اش بعدتر بابت دستمزدی که از ها را بر عهده گرفتند. او و خانوادهنگهبانی از یکی از پل

 گرفته بودند، ثروتمند شدند. هاپارس

دانستند که پدرش با این پول در اسپارت کسی حق نداشت پول داشته باشد، اما همه می در

ای دست و پا کرده و بردگانی صنعتگر را با بهای گزاف خریده و کورینت برای خود مزرعه

آنجا به کاِر ساختِ شمشیر گمارده است. هگسیستراتوس بعد از آن از اسپارت رفت و برای 

گفتند حتا با زنی فنیقی هم ازدواج کرده است. اما اینها سارد زندگی کرد. می در ایونیه و هاسال

 دانست. اش نمیی رازهای زندگیهمه شایعه بود و کسی چیزی درباره

ای که او نبود، پدرم آنتیوخوس به تدریج پیر و سالخورده شد و مرا به جای خود در فاصله

چند سال همه چیز به خوبی و خوشی پیش  به منصب کاهن اعظم معبد هراکلس برکشید تا

رفت، تا آن که هگسیستراتوس به اسپارت بازگشت. در این مدت به مردی پخته و نیرومند می

بدل شده بود و نیروهای پلیدی که در اختیار خدایانِ بیگانه است، وجودش را تسخیر کرده 

سیاری آگاهی داشت. بود. چشمانش درخشان و بازوهایش زورمند شده بود و بر رازهای ب
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گفتند در سارد به شاگردی یکی از مغان در آمده است و اینها مردانی از قوم ماد بودند که می

 دانستند. ها را خوب میی ایزدان و عفریتزبانِ همه

های عمومی سکونت نکرد و به هگسیستراتوس بعد از بازگشت به اسپارت در خانه

در مقابل بردند و او دانستند و برایش غذا میو را مقدس میای در غاری پناه برد. مردم ادخمه

داد. تاریخ تولد فرزندانِ زنان باردار داد و از پیشامدهای نیک و بد آگاهی میبیماران را شفا می

شود و بار دیگر چه دانست ماه چه هنگام تاریک میکرد و میرا با دقت زیادی پیشگویی می

اوسانیاس که تازه در آن هنگام به عنوان یکی از دو شاهِ اسپارت گراید. پزمانی به روشنی می

ی او شد و هر روز برای دیدار با او به پای کوه جانشین پدرش شده بود، سخت شیفته

 رفت. می

دانستم که روح این مرد در سارد فاسد شده و گندیده، و نگران بودم که من به خوبی می

های دانستم که هگسیستراتوس قدرتتال کند. این را میمبادا شاه را هم به بیماری خود مب

ی زئوس و آرس و آپولون ی خود را از ایزدی بیگانه وام گرفته و دیگر بندهمهیب و ناشناخته

نیست. پس تدبیری اندیشیدم تا او را رسوا کنم. در جشنی عمومی که به افتخار هادس برگزار 

مراه بود، با اصرار زیاد وادارش کردم تا حضور داشته شد و با قربانی کردنِ کودکانِ برده همی

باشد. بعد هنگام قربانی کردن، او را فراخواندم و چاقوی مقدس را به دستش دادم و افتخارِ 

 ها را به او واگذار کردم. بریدن گلوی قربانی

د، ورزدانستم که کمر به خدمت ایزدانی دیگر بسته است و با خدایان اسپارت دشمنی میمی

ی بزرگان اسپارتی نیز نشان دهم. چنان که گشتم تا این را به پاوسانیاس و بقیهو دنبال راهی می

ها خودداری کرد. خنجر را با بی احترامی به کناری انداخت زدم، از قربانی کردنِ بردهحدس می

ی صریح و گفت که خدمتگزار ایزدانی است که نیازی به قربانیِ انسانی ندارند. این حرف کفر

ی مردم اسپارت، یعنی هراکلس، از همان ابتدا برای خوشنودی بود، چون نیای همه

کرد و این رسمی بود که از اش آرس و پدرش زئوس اسیران جنگی را قربانی میبرادرناتنی

 دیرباز در الکدمونیا رواج داشت. 

ی همه نمایان شد. من اش براوقتی از اجرای مراسم قربانی سر باز زد، عقاید فاسد و نادانی

اش کردم و خود عمل قربانی را به چاقو را برداشتم و بار دیگر با خواندن سرودهایی تقدیس



بعد  جا آوردم و از هادسِ نیرومند خواستم تا حقیقتِ این مردِ پلید را بر همه نمایان سازد.

ودی غلیظ های گِل هادس را در آتش قربانی ریختم و همگان دیدند که دمشتی از دانه

برخاست و به سوی هگسیستراتوس چنگ انداخت. پاوسانیاس که تازه چشمش بر دیدن 

 حقیقت گشوده شده بود، همان جا فرمان داد این مرد خیانتکار را دستگیر کنند.

اما چون از نیروهای روحی غریبش هراس داشت، دستور داد او را در معبد هراکلس به 

خود رهایش کنند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد. حقیقت آن  زنجیر ببندند و همان جا به حال

 حاضر نبود خونش را بریزد.  کسهیچترسیدند و ی مردم از خدایانِ حامی او میبود که همه

ای آهنین را در پایش استوار کردند و به این ترتیب هگسیستراتوس را به معبد بردند و حلقه

اش رفتم و تشنگی و گرسنگیمن هر روز به دیدنش میآن را با زنجیری به دیوار وصل کردند. 

گذاشتم تا دیرتر بمیرد و کردم و گاهی ظرف آبی آلوده به ادرار در اختیارش میرا ریشخند می

 تر ادا کند.تاوان گناهانش نسبت به خدایان را با رنجی گران

ست. معلوم آنگاه، وقتی صبحگاهی برای دیدنش رفته بودم، با حیرت دیدم که گریخته ا

نیست از کجا خنجری یافته بود و گوشتهای پایش را تراشیده بود و به این ترتیب حلقه را از 

ی آهنین بر هایی از گوشت و استخوان پایش در اطراف حلقهدور پایش بیرون آورده بود. تکه

فرو  زمین ریخته بود و نگهبانی که بر درِ معبد گمارده بودند، با گلویی بریده در خون خود

 خفته بود.

اند، اما شک نداشتم گفتند خدایانی که حامی هگسیستراتوس بودند، او را رهاندهمردم می

که یکی از مردم اسپارت و چه بسا یکی از بردگان خنجری را در اختیارش گذاشته است. 

از های اطراف گشتند، اما با وجود این که یک پایش را مردان اسپارت سراسر آن روز را در کوه

 اش نشدند. گویی که آب شده و به زمین فرو رفته باشد.دست داده بود، موفق به یافتن

گفتند مردی که اش شنیدیم. میهایی دربارهدو سالی بر این ماجرا گذشت، تا آن که شایعه

اند. بازرگانی از اهالی تبس دیده هاپارسشباهتی عجیب به هگسیستراتوس داشته را در اردوی 

گفت در مراسمی که او برگزار کرده، حضور داشته و در آنجا اشاره کرده که که میرا دیدم 

زمانی در اسپارت به مرگ محکوم شده و به یاری خدایان از آنجا گریخته است. بعدتر یکی از 
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رفت و پایش از مچ به پایین اهالی اسپارت او را در معبد دلفی دیده بود که با عصایی راه می

 قطع شده بود. 

وقتی آن روز در آنسوی رود او را دیدم، حس کردم جریان خون در رگهایم متوقف شده 

نمود. گویی که اقتدار خدایانِ بیگانه در است. حتا نسبت به گذشته نیرومندتر و تنومندتر می

شک پایش به جای خود بود، لنگید، اما بیجان و تنش جاری شده باشد. موقع راه رفتن می

 ای بر آن پوشانده بود. ها چکمهکرد و به سبک ایرانیمی چون بر آن تکیه

وقتی از آنسوی رود مرا دید، دستانش را به سمت آسمان بلند کرد و چیزهایی زیر لب 

 شود. گفت و به من اشاره کرد. حس کردم کوهی از اندوه و بیماری بر سرم هوار می

نفرینی که به سویم فرستاده است را همه با نگرانی مرا نگاه کردند و منتظر بودند ببینند 

چگونه تاب خواهم آورد. بیش از چند قدم با رودخانه فاصله نداشتم، اما دیده بودم که چگونه 

 بو رود را به سوی خود جلب کرده است. نخست با اهدای بخور خوش

را از این رو امکانِ پریدن در آب و تطهیر خود را نداشتم. پس به ناچار، خنجر سنگی خود 

ای جستم و بر آن زانو زدم. نیروی نفرینش چندان از کمر کشیدم و سنگی صاف را در گوشه

اش مثل سیالی سیاه دیدیم که خشم و کینهمهیب بود که نفس کشیدنم را مختل کرده بود و می

 کند. هایم رسوخ میهایم فرو رفته و در تار و پود استخواندر رگ

و شروع کردم به خواندن سرودی کهن و نیرومند. بعد،  خنجر را به سوی رود بلند کردم

انگشت کوچک دست چپم را بر سنگ گذاشتم و خنجر را بر آن کشیدم و در حالی که لبهایم 

ای از های کندِ آن قطع کردم. بعد برخاستم و در حالی که فوارهگزیدم، انگشتم را با لبهرا می

رفت و نفرینِ مشت گرفتم. سرم گیج می پاشید، انگشت را درخون از دستم بر خاک می

شد چشمم سیاهی برود. کم مانده بود آمد و باعث میدشمنم مانند برقی تیره بر سرم فرود می

 که نفرینش اثر کند و جانم از بدن جدا شود. 

پس به سرعت انگشتم را به رودخانه پرتاب کردم و وردی خواندم تا رضایت او را بابت 

لب کنم. رود در چشم به هم زدنی آرام گرفت و از جریانش کاسته شد. این قربانی کوچک ج

ام را پذیرفته است. کشان کشان خود را به کنار رود رساندم و در جایی که دریافتم که قربانی

عمق زیادی نداشت، خود را به آب زدم. گذاشتم آب سرد بدنم را در خود بگیرد و تاثیر نفرین 



ی تنم که در روزهای از رگهایم بشوید و بیرون ببرد. پوست برهنه آن خادم خدایان بیگانه را

گذشته هنگام راه سپردن تا پالته زیر آفتاب سوخته بود، در برخورد با آب سرد آرامشی یافت 

 ی لُنگِ کوتاهی که به کمر بسته بودم، گشوده شد و آب آن را با خود برد. و گره

ن اسپارتی هلهله کردند و مرا بابت خنثا کردن وقتی با زحمت از رود بیرون آمدم، مردا

نگریست. دو تن از طلسم ستودند. هگسیستراتوس از آنسوی رود با زهرخندی مرا می

دستیارانم وقتی مطمئن شدند ایزد رودخانه با من همراه است و تنم را به زندگان باز پس داده، 

 ها بازگردم.به نزدم شتافتند و کمکم کردند تا به میان اردوی اسپارتی

ای و در آنسوی رود، جنبشی برخاست و دیدم دو مغ با رداهای سپید و سرپوش پارچه

گذر کردند و به هگسیستراتوس نزدیک  هاپارساند، از میان صف پوششی که بر دهان افکنده

شدند. آنگاه هر سه مراسمی عجیب را اجرا کردند که با خواندن سرودی دسته جمعی همراه 

شان بود که بادی تند برخاست ی مراسمای در آن ریخته نشد. در میانهخون هیچ قربانیبود، اما 

و خاک را به چشم مردانِ مهاجم کوفت. باد تن مرا هم در خود گرفت و باعث شد به لرزه 

ام و از اسکوالپیوس خردمند یاری طلبیدم. بیفتم. در چشم به هم زدنی حس کردم بیمار شده

دوست است. مهم این بود که جان خود را  هاپارساسکوالپیوس با مغان و  دانستم کهاما می

ام شده بود، سپری توانستم با نفرینی که باعث بیمارینجات داده بودم و چند روز بعد را می

  کنم.

باعث شد پای عزم مردان سست شود. آریستید  هاپارسحضور هگسیستراتوس در اردوی 

ی پاوسانیاس آمد و گفت که دچشم بود، فردا صبح به خیمهی آتنای جغآتنی که سرسپرده

بر حذر داشته  هاپارسدیشب خواب دیده که ایزدبانوی شهرش به او هشدار داده و او را از 

از آخرین باری که  هاسالنمود. است. خودِ پاوسانیاس هم در اندیشه بود و هراسان می

برد و چه بسا بود که هنوز از او حساب میگذشت، اما معلوم هگسیستراتوس را دیده بود می

 که بابت آنچه در حق او کرده، پشیمان شده بود.

ی آریستید را جدی گرفت و به این نتیجه رسید که در میدان نبرد هاحرفپاوسانیاس 

قرار بگیرد، کشته خواهد شد. پس تدبیری اندیشید و همان عصرگاه  هاپارسهرکس در برابر 
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م کرد که با من رایزنی کرده و قرار شده برای رعایت حال ایزدِ آرس، در شورای جنگ اعال

 ها در جناح راست بجنگند و قلب سپاه را به دیگران واگذار کنند. اسپارتی

جنگند، مکر او را دریافت و همیشه در قلب سپاه می هاپارسدانست آریستید که می

نتیجه بین سردارانی که از شهرهای خشمگینانه فاش کرد که دیشب چه خوابی دیده است. در 

آمدند دعوا شد. کسی جرأت نداشت روی حرف پاوسانیاس حرفی بزند، و در مختلف می

 قرار نگیرند.  هاپارسخواستند سربازانشان در جناح چپ بجنگند تا مقابل نتیجه همه می

ق رسم طب هاپارسها در سراسر روز ادامه یافت و همه در انتظار بودند که این بحث

دستی کنند. اما با حیرت دیدیم که شان از رود بگذرند و در حمله به دشمن پیشمعمول

ی شان باقی ماندند. به این ترتیب بحث دربارهشبانگاه شد و پارسیان همچنان در دژ چوبی

 جای قرارگیری سربازان تا حدودی فراموش شد.

یان دیده نشد، همه به شک وقتی فردا هم سپری شد و باز هم جنبشی در اردوی پارس

زدم هگسیستراتوس افتادند که نکند کلکی در کار باشد. من هم نگران بودم و حدس می

را از جنگیدن معاف ساخته و نابودی ما را پیشاپیش  هاپارسی چندان نیرومند شده که گرجادو

 رقم زده باشد.

ا خدایان را انجام دادم. شب ی سیترون مراسم رایزنی بدر سومین روز، بامدادان بر فراز قله

قبل را یکسره بیدار ماندم و از خوردن و نوشیدن خودداری کردم. بعد همزمان با روشن شدن 

هوا از هرمس زیرک و مکار خواستم تا به اردوی دشمن برود و برایم از دلیلِ خودداری ایشان 

شاهدانه را در آتشدانی های از نبرد خبری بیاورد. بعد چنان که رسم سکاهاست، مشتی از دانه

ریختم و بخارش را با دم به درون تنم کشیدم تا پیام او را دریابم. رویایی کوتاه به سراغم آمد 

دستی کند، شکست اند که هرکس در جنگ پیشو دریافتم که خدایان به مردونیه خبر داده

 خواهد خورد. 

رفته، چرا که هرکس آرایش  تازه دریافتم که مردونیه به این دلیل در موضع تدافعی فرو

همچنین در رویا دیدم که مردی بلند  دفاعی به خود بگیرد در این نبرد پیروزِ میدان خواهد بود.

شادمان از  قامت و سالمندتر در کنار مردونیه ایستاده و او عموی شاه بزرگ پارسیان است.

برای پاوسانیاس تعریف خبری که گرفته بودم، دوان دوان از کوه پایین آمدم و همه چیز را 



کردم. شاه از شنیدن این خبر شادمان شد و گفت که حاال با دانستن این راز تردیدی در 

 ندارد.  هاپارسشکست دادنِ 

آنگاه همان عصر موضوع را به سرداران دیگر هم گفت. در ابتدای کار آریستید زیر بار 

اند. اما فردای ادی شمارِ ما هراسان شدهاز زی هاپارسام و کرد اشتباه کردهرفت و فکر مینمی

ای از سوارکارانش از رود گذشتند و در میان اردوی ما تاخت و تازی آن روز مردونیه و رسته

 کردند و چند ده نفری را کشتند و به سادگی به آب زدند و به دژ چوبی خویش بازگشتند. 

شان از ترسند و البد خودداریاز نبرد نمی هاپارسدر این هنگام آریستید هم پذیرفت که 

صورت  هاپارسای از جانب حمله دلیلی دارد. وقتی دو روز دیگر گذشت و همچنان حمله

هایی از شهرهای نگرفت، همه به درستی سخن من ایمان آوردند. در این میان هر روز دسته

ز میِز مربوط برسانند. به خصوص که هنو هاپارسزدند تا خود را به اردوی مختلف به آب می

کرد. اما ها را خیره میهای زرینِ روی آن چشمشان گسترده باقی مانده بود و برق جامبه مراسم

رسیدند، گروهی از پارسیان با کمانهای خمیده و بلندشان ی رود میهربار که مهاجمان به میانه

 کردند. ی سربازان ما را تا نفر آخر هالک میشدند و همهپدیدار می

ی مقدونیه بود و با بردگان و مالزمانش به روز ششم، اسکندر پسر آمونتاس که شاهزادهدر 

اعتماد بود و حق هم داشت. چون آنسو آمده بود، به اردوی ما آمد. پاوسانیاس به این مرد بی

آمد بخشی از دولت پدرش یکی از نزدیکان شهربان پارس بود و سرزمینی که از آن می

کفش بر پا کرده بود و ردایی ظریف  هاپارسشد. خودش هم به سبک هخامنشی محسوب می

 بر تن داشت که نقش شیری را رویش دوخته بودند. 

دانست و هم به زبان ها را خوب میاسکندر جوانی زیرک و مکار بود که هم زبان پارسی

تعلق داشت. دانست، چون مادرش به آن نژاد ها را هم خوب میها آشنا بود. زبان ایلوریهلنی

ی پاوسانیاس وارد شد. او پیشنهاد اسکندر پسر آمونتاس با پیشنهادی سرراست و ساده به خیمه

کرد کرد که شاه اسپارت پولی کالن بگیرد و به سرزمین خود بازگردد. در ابتدای کار وانمود می

ی این زهها انگیاش به خیر و صالح اسپارتیاین پول را از جیب خود خواهد پرداخت و میل

پیچ کردم، دریافتم که پیش از ورود به اردوی ما پیشنهاد بوده است. اما وقتی مالزمانش را سؤال

 مدتی را در آنسوی رود نزد مردونیه مهمان بوده است. 
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وقتی موضوع را به رویش آوردم، لبخندی زد و اعتراف کرد که این پیشنهاد را از طرف 

آمد پیشنهاد را بپذیرد و بیهوده جان خود و مردانش ش نمیمردونیه آورده است. پاوسانیاس بد

اش نسبت به سرداران شهرهای دیگر خوشحال را به خطر نیندازد. اما از طرف دیگر از سروری

ها نشان دهد و راه را بر خواست حاال که تا اینجا آمده ضرب شستی به آتنیبود و می

کاره رها کند و برگردد، ه بود که اگر جنگ را نیمهشان ببندد. او در این اندیشهای بعدیبدگویی

ها بر سر زبانها انداخته بودند، به کرسی بنشیند. این ی ترسو بودن اسپارتیهایی که دربارهشایعه

 بود که قبول نکرد.

ی خود پشیمان شد. در هشتمین روزی که دو سپاه اما وقتی دو روز دیگر گذشت، از کرده

شد، مردونیه مسیر ه بودند و حرکتی از هیچ یک از دو سو دیده نمیدر برابر هم صف آراست

ترابری سپاه هلنی را کشف کرد و چند شهسوار زرهپوش را فرستاد تا این خط ارتباطی را قطع 

کردند و از آتن کنند. سواران درست در بزنگاه سر رسیدند و پانصد قاطر که خوراک حمل می

 هایی که محافظ کاروان بودند را کشتار کردند. آتنی آمدند را گرفتند وو پیرایوس می

ای رسانی به اردوگاه دشوار شد و به خصوص مردم مگارا که دنبال بهانهبعد از آن آذوقه

کم پاوسانیاس کردند. کمگشتند، مدام از کم بودن غذا شکایت میبرای بازگشت به شهرشان می

ندیشید، که صبحگاهِ روز نهم خبر رسید امی هاپارسی داشت به بازگشت و قبول رشوه

ی رود آمده و پیامی برای یونانیان دارد. در چشم به هم زدنی همه از موضوع مردونیه به کرانه

هایشان خارج شدند و به لب رود شتافتند تا ببینند سردار پارسی چه خبردار شدند و از خیمه

ر نفرین هگسیستراتوس رنجور بودم و از گوید. من هم همراه بقیه رفتم، در حالی که به خاطمی

 کردم.ام پدید آمده بود، با ناخوشی دست و پنجه نرم میعفونتی که در انگشت بریده

ها  در آنسوی رود، هزاران سرباز که بیشترشان هلنی بودند و نیمه برهنه، به سبک پارسی

سر برافراشته بود، به های بلندشان که به سمت آسمان کنار هم صف بسته بودند. با آن نیزه

جنگلی انبوه شباهت داشتند. مردونیه در کنار میزی که برای خدایان چیده بود، بر اسبی سپید 

اش را بارها شنیده بودم. حاال دیر دیدم. هرچند آوازهنشسته بود. نخستین بار بود که او را می

 ستودند. اش را مییگفتند و جوانمردی و دلیرزمانی بود که سراسر یونان از او سخن می



خبر داشتم که وقتی نوجوانی بیش نبوده شورش اهالی الیس را فرو نشانده و مقدونیه را 

میان این دو  فتح کرده است. در آن هنگام همسن و سالِ اسکندر پسر آمونتاس بود و دوستی

تیارانم به بایست همان موقع شکل گرفته باشد. با پشتی خمیده و بدنی لرزان با یاری دسهم می

را به پایان نبرده سنین سی کردم جوانتر بود. هنوز لب رود رفتم و او را دیدم. از آنچه فکر می

و ریشی کوتاه داشت که تیره شد. موهای اش دیده میبود و درخشش رخسار جوانان در چهره

سیاه صاف بود و پیچ و تابی نداشت. پوستی سپید و چشم و ابرویی  هاپارسی برخالف بقیه

 داشت. 

که قد و قامتش در حد خودم بود، آسا نبود. اندام و غولبرخالف آنچه که شایع بود، درشت

شدم. اما عضالتی به هم پیچیده و نیرومند داشت که از زیر مردی میان قامت محسوب می

د و را بر سر گذاشته بو هاپارسی گونهپیراهن سپیدِ آستین کوتاهش بیرون زده بود. کاله تاج

ای بود که با قصدِ کشته شدن دورِ آن سربندی سرخ بسته بود و این عالمت جنگاوران ایرانی

گرفتند. اسبش تناور و یکدست سپید بود. در آن هیبت به در میدان نبرد سالح به دست می

 پرسئوسی شبیه بود که بر پگاسوسی نشسته باشد.

شد که کالهخود زیبایی بر سر یتر دیده متر و سالخوردهاندامهمراهش مردی درشت

گفتند نامش آرتاباسوس است. من با دیدنش حس کردم همان است که در رویا داشت. می

دیده بودم و بنابراین اعالم کردم که او عموی شاهنشاه هخامنشی است. یک یونانی بلند قامت 

قش پلنگی از اهالی تبس هم همراهشان بود که درفشی بلند را در دست داشت. بر درفش ن

 شد که عالمت خانوادگی مردونیه بود.دیده می

ی مقابل مردونیه ایستادند. پاوسانیاس و سرداران دیگر همدیگر را پیدا کردند و در کرانه

ی ای به انبوهِ سربازان مقابلش کرد، گویی که با مشتی بردهاعتنایی اشارهمردونیه با غرور و بی

د چیزی به مرد یونانی گفت. معلوم شد او مترجم سردار ارزش سر و کار داشته باشد. بعبی

 کرد. ی رودخانه غلبه میپارسی است. مرد تبسی صدایی چندان رسا داشت که بر همهمه

سرورم مردونیه پسر ارشام، پارسی پسر پارسی، آریایی پسر آریایی، از میان شما »مرد گفت: 

 «طلبد.هماورد می
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ای چیزی بود که هر ی افسانهمد. افتخار جنگیدن با مردونیهای در میان مردان پدید آهمهمه

اش بود. اما از سوی دیگر احتمال کمی داشت که کسی بتواند از پهلوانی در یونان خواهان

های او فراتر از یک انسان عادی بود و همسان با دست او جان سالم به در ببرد. توانایی

ای صاف یم که چگونه هنگام فتح آتن از صخرهی ما شنیده بودتسئوس و هراکلس بود. همه

پیکرِ ی آکروپولیس را گشوده، و جریان جنگ تن به تن او با پهلوان غولباال رفته بود و دروازه

 پاسخش را نداد. کسهیچدانستیم. برای همین بود که مردم ماگنسیا را هم می

گفت. مترجمش با همان مردونیه به دژ چوبی و میزی که کنارش بود اشاره کرد و چیزی 

های زرین در گوید که صد چنداِن این جامسرورم مردونیه می»صدای رسا به زبان هلنی گفت: 

های ابریشمی و شمشیرهای مو و شمشهای طال و خیمهاین دژ نهان است. شترهای سرخ

ن جنگ پوالدینِ بسیاری در اختیار ماست که اگر پهلوانی از شما بر من غلبه کند، همه را بدو

تان چیره شدم، باید راه خود را بگیرید و به به شما خواهم بخشید. اما اگر من بر پهلوان

 «شهرهایتان بازگردید.

حساب چشم شد دید که فکر دستیابی به آن ثروتِ بیها افتاد. میای در سپاه هلنیباز ولوله

شت. با کندی و سختی گبسیاری را کور کرده است. پاوسانیاس در میان جمعیت دنبال من می

اش رفتم. پاوسانیاس مردی زورمند و دالور بود و در میان مردان اسپارتی یکی از قویترین پیش

کنی؟ با او بجنگم؟ اگر پیروز شوم ای تیسامن، چه فکر می»شد. گفت: جنگاوران محسوب می

 «ای به دست خواهم آورد.ثروتی کالن و شهرتی افسانه

سرورم، چنین نکنید. بنگرید که »ی رودخانه کردم و گفتم: نگاهی به سربازان آنسو

شک شکست خواهند سربازانشان ده یکِ سپاهیان ما هم نیستند. اگر پا به میدان بگذارند بی

 «خواهد به این شکل از برتری عددی سربازان ما رهایی یابد.خورد. مردونیه می

اگر چند روز دیگر همینطور بر اما اردوی ما چندان هم متحد نیست. »پاوسانیاس گفت: 

جای خود باقی بمانند بعید نیست اختالفی بین سرداران متحد رخ دهد. همین االن هم بین 

ای؟ بعید ها را ندیدهها دعوا فراوان است. گذشته از این، مگر جنگیدن پارسیها و آتنیمگارایی

دهیم و هم آبرویمان یمان بدهند. آن وقت هم گنجینه را از دست منیست بیایند و شکست

  «را...



در سپاه پیشارویمان اندک است. بیشترشان  هاپارسسرور من، فریب نخورید. شمار »گفتم: 

ها شود بر آنجنگاوران خوبی نیستند و میاینها اهالی تبس و پالته و روستاهای بوئتیا هستند. 

نیه برای سرکشی به کنم چنین ثروتی در آن دژ باشد. مردوغلبه کرد. در ضمن فکر نمی

شهرهای اطراف از آتن خارج شده بود. کدام سرداری است که موقع گردش در سرزمین 

 «مو و شمش طال این طرف و آن طرف ببرد؟دشمن همراه خودش شتر سرخ

 «گویند.ها هرگز دروغ نمیاما پارسی»پاوسانیاس گفت: 

شنیدید. شما حرف مترجم تبسی را ی مردونیه را نهاحرفگویند. اما شما که نه، نمی»گفتم: 

ی برانگیختن طمع ما کنم مردونیه به او فرمان داده چیزهایی بگوید که مایهشنیدید. فکر می

 «آن که خودش دروغی گفته باشد.شود. بی

های طال حق با توست. دلیلی ندارد تا وقتی شمش»پاوسانیاس به فکر فرو رفت. بعد گفت: 

 «طر بیندازم.خود را به خ ،امرا ندیده

یی که به او هاحرفبعد به سوی سردارانی بازگشت که منتظر بودند تا نظرش را بدانند. 

ها گفت که انگار حاصل فکر و ذکاوت خودش است. سرداران که گفته بودم را طوری به آن

 انگار کسی را برای فرستادن به میدان سراغ نداشتند، به سادگی با نظر او موافقت کردند. 

زر و سیم و شترتان را »زنان گفت: ستید آتنی که صدایی رسا داشت از اینسوی رود نعرهآری

 «تان را از دم تیغ گذراندیم!خواهیم گرفت، بعد از آن که در میدان نبرد همه

فهمد، چون بدون این که به ترجمه نیازی پیدا رسید مردونیه خودش یونانی میبه نظر می

دانسته فوری چیزی به مترجمش گفت. معلوم بود که از ابتدا میکند، این حرف را دریافت و 

 گذارد. مرد تبسی گفت: هماوردی پا به میدان نمی

خواهد دلیری و زورتان را در میدان نبرد بیازماید. شما به گوید که میسرورم مردونیه می»

 «آیید یا ما به آنسو بتازیم؟اینسوی رود می

ی سرداران هلنی آن ی محبوب همهبه رایزنی نداشتند. قاعده این بار سرداران نیاز چندانی

شان نشینیگذشتند، مسیر عقببود که پشت خود را برای فرار باز بگذارند و اگر از رود می

تان مرتب هایصفدهیم تا شما به اینسو بیایید و قول می»شد. پس آریستید گفت: مسدود می

 «نشده دست به حمله نزنیم.
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شنیدن این حرف سری تکان داد و پیشاپیش سربازانش با اسب به آب زد.  مردونیه با

ها که انتظار این سرعت عمل را نداشتند، کمی به دست و پا افتادند و تازه یادشان افتاد که هلنی

ترین سربازان را زیر فرمان تکلیف قلب سپاه هنوز معلوم نشده است. پاوسانیاس که منضبط

 ه در جناح راست موضع بگیرند. داشت، دستور داد تا هم

ی فشرده هایصفها با کالهخودهای سنگین و سپرهای بزرگشان پشت سر هم در هوپلیت

 هایصفها را که سپرهایی چوبی داشتند و به چماق و دشنه مسلح بودند را به ایستادند و برده

گرفتنِ جناح چپ در  ها بر سر در اختیارها و آتنیجلویی فرستادند. دعوای سختی بین مگارایی

ها نسبت به بقیه برتری داشت، حرف خود را به گرفت. باالخره آریستید که بعد از اسپارتی

ها با ناخوشنودی در قلب سپاه ها را در جناح چپ جای داد. مگاراییکرسی نشاند و آتنی

 ی رویاروی خود بودند.در جبهه هاپارسایستادند، در حالی که نگرانِ حضور 

شان ن میان سپاهیان پارسی با سرعت و نظم چشمگیری از رود عبور کردند. سربازاندر ای

هایی هایی بلند و لباسپارسیان که نیزه زدیم، چندان پرشمار نبودند.طور که حدس میهمان

ای از کمانداران کاریایی پشت زیبا و رنگارنگ داشتند، در قلب سپاه صف بستند و رسته

یک رسته از سوارکاران مانند توفانی از آب رد شدند و در جناح راست سرشان موضع گرفتند. 

 ها قرار گرفتند. رویاروی اسپارتی

توانستم هگسیستراتوس را ببینم که به همراه شاگردانش آتشی افروخته سوی رود میدر آن

 کند. من هم با کمک شاگردانم بهبسیج می هاپارسو دارد نیروهای غیبی را برای پیروزی 

ای آتشی برافروختم و شروع کردم به دعا خواندن برای پشت جبهه پناه بردم و بر فراز تپه

ی نوجوان را دست بسته در همان نزدیکی روی زمین نشانده آرسِ نیرومند. سه چهار برده

 شان کنیم.بودیم تا اگر الزم شد قربانی

ها درست شکل هلنی آنگاه، در چشم به هم زدنی جنگ شروع شد. به شکلی که هنوز صف

ی راست میدان به حرکت در آمدند و از پهلو به صف نگرفته بود. نخست، سوارکاران از گوشه

هایشان را به هم بفشارند و ها شانهها که یاد نگرفته بودند مثل هوپلیتها زدند. بردهاسپارتی

یشان شدند و زیر یی در دست توفان پرهاعلفسپری نداشتند تا در پناهش مقاومت کنند، مثل 



سم اسبان دشمن لگدکوب شدند. شهسواران پس از طی قوسی به قلب سپاه حمله بردند و با 

 های هراسان را به سیخ کشیدند. های بلندشان مگارایینیزه

ی پاوسانیاس موفق شد به زحمت صف سربازانش را ترمیم کند، اما این بار با حمله

ها که در برابر مردان پالته گرفته بودند. آتنی هایی روبرو شد که مقابلش قرارتبسی

ها هم چنین بودند. ایدادند و پالتهجنگیدند، چندان شوری برای کشتار از خود نشان نمیمی

ی بخشهای جبهه چطور پیش کردند تا ببینند کار در بقیهکشی میانگار هردو طرف وقت

 رود.می

ای بلندش را در دست گرفته و با آن به در این میان، متوجه شدم که هگسیستراتوس عص

کند. در چشم به هم زدنی دریافتم که قلب سپاه در حال دریده شدن ها اشاره میسپاه هلنی

کارد. قدرتی که ها میام دارد بذر ترس را در دل مگاراییاست و نیروهای مهیب رقیب دیرینه

ها تجسد یافت و به شکل کرد، در برابر صف مگاراییاز عصای هگسیستراتوس تراوش می

شهسواری آهنین در آمد. آن جنگاور به شهسواری عادی شبیه بود، اما هیچ بخشی از پوست 

 تنش معلوم نبود و بدن خودش و اسبش در زرهی درخشان پوشیده شده بود. 

توانستم به وضوح ببینم که چطور اقتدار ایزدان بیگانه از زمین به درون عصای می

تازد و در ها همچون بادی مرگبار بر قشون مگارایی مییابد و از آنیان میهگسیستراتوس جر

ای که انگشت رود و دردِ تپندهیابد. حس کردم سرم گیج میجنگاور آهنین تبلور میآن قالب 

ها فشرد، شدیدتر شده. فورا اشاره کردم تا یکی از بردهبریده و دست مجروحم را در خود می

ای را تلف کنم، موهای بلند و تیارانم چنین کردند و بدون این که دقیقهرا پیش بیاورند. دس

ی سیاه او را گرفتم و چاقوی مقدس سنگی را بر گلویش کشیدم. خون فواره زد و بر تن برهنه

من و دستیارانم پاشید. یکی از شاگردانم سبویی سفالی را پیش آورد و آن را از خونِ برده پر 

 کرد. 

ه هوا برافراشتم و شروع کردم به خواندن سرودی تا نظر آرس را جلب کنم. دستانم را رو ب

ای کردم و کسی که سبو را در دست داشت، دوان دوان به در این میان سبو پر شده بود، اشاره

سوی کوه شتافت، در حالی که مراقب بود خون از سبو بر زمین نریزد. با صدایی رسا آرس و 

ز ایشان خواستم تا در قالب پهلوانانی زورمند به میدان بشتابند و آن هراکلس را فرا خواندم و ا
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ها در میان توانستم میدان جنگ را ببینم. پارسیطلسم آهنین را خنثا کنند. پیشارویم می

ساختند. از قلب سپاه کردند و از کشته پشته میها پیشروی میسردرگمی و آشفتگی هلنی

 ه رو به گریز داشتند. خاست کصدای فریاد مردانی بر می

شان با همان نظم و ترتیب به بلند شد و سربازان هاپارسبعد صدای بوق و کرنای 

اند. اما وقتی بازگشتند پوشیدهخود بازگشتند. ابتدا معلوم نبود چرا از پیشروی چشم هایصف

ها تعلق یمتوجه شدم که این کارشان بسیار زیرکانه بوده است. چون جناح راست که به اسپارت

ها بود هم صفوف خود را با داشت به سختی جنگیده بود و جناح چپ که در اختیار آتنی

کردند، بیش از این در قلب میدان پیشروی می هاپارسسستی در جنگ حفظ کرده بود، و اگر 

 ممکن بود به خاطر بیشتر بودن سپاهیان ما، محاصره شوند. 

برد به کسی که خون قربانی را به سوی کوه می با بروز وقفه در جنگ، با چشمی نگران

خواهد به های هگسیستراتوس است و مینگریستم. شکی نداشتم که این درنگ هم از نیرنگ

را شنیده بود و حاال در  هاپارساین ترتیب قربانی مرا خنثا کند. اما دستیارم هم صدای کرنای 

اش گویم. از خردمندیتا ببیند من چه میای ایستاده بود و منتظر بود ی کوه بر صخرهدامنه

 خوشحال شدم و اشاره کردم که دست نگه دارد.

نگریستم. مردونیه همچنان در قلب سپاه بر اسب سپیدش نشسته بود و  هاپارسبه صف 

ی اسبش شنل بلندش از خون رنگ خورده بود. خون کشتگان چندان بر دست و پا و سینه

ی حمایت دورنگ شبیه شده بود. آن شهسوار آهنین که نشانه نشسته بود که حاال به جانوری

ها کرد و قدرتش را به هلنیخدایان از مردونیه بود، پیشاپیش سواران در میدان تاخت می

داد. برخی از سربازان ما در برابرش بر زمین زانو زدند و یکصدا گفتند: نمایش می

و لقبی است که با آن « و بلندمرتبه بزرگ»و این به هلنی یعنی « ماسیستوس، ماسیستوس»

اند که او ستایند. معلوم بود که برخی از سربازان هم متوجه شدهایزدان کوهها و رودها را می

 انسان نیست و ماهیتی آسمانی دارد. 

ها نزد پاوسانیاس رفته بود در این بین در قلب سپاه اختالفی بروز کرده بود. سردار مگارایی

کرد او را آرام کند. بعدها گفت. آریستید هم حاضر بود و سعی مییزی میو داشت با خشم چ



شنیدم که سردار مگارایی تهدید کرده بود اگر قلب سپاه را به گروهی دیگر ندهند، در برابر 

 ی دشمن جا خالی خواهد کرد!حمله

. هنوز دمی نگذشته بود که بار دیگر صدای کرنا برخاست و ارتش پارسی باز حمله کرد

ی کرد. نیزهها زدند و ماسیستوس هم پیشاپیش ایشان حرکت میاین بار سواران به صف آتنی

ی هماوردی جا گذاشته بود و حاال در حالی ی پیشین در سینهبزرگ و سنگینش را در حمله

آورد و در دست چپ جنگید که در دست راست تبرزین عظیمی را به گردش در میمی

 بود.شمشیری بلند را گرفته 

وقتی جنگ مغلوبه شد، دستانم را رو به آسمان گرفتم و خدایان کهن را فرا خواندم و اشاره 

ای بلند ایستاده بود، کردم تا دستیارم خون قربانی را نثار کند. حامل سبوی خونین که بر صخره

اال به چنان که از من آموخته بود، به گویش دُری قدیم جمالتی را تکرار کرد و خون را از آن ب

آسمان پاشید. هنوز دمی نگذشته بود که فریادی از سراسر سپاه هلنی برخاست. چشمانم را از 

ی آسمان برگرفتم و به آوردگاه دوختم و دیدم که ماسیستوس از اسب فرو افتاده است. نیزه

 را از پا در آورده بود. توسنشی اسبش فرو رفته بود و بلند یکی از سربازان آتنی در سینه

بود، بر زمین افتاده بود، در حالی که  ای آهنین فرو پوشیده شدهاسب که انگار در پیله

نمود. اما ماسیست پس از فرود آمدن بر زمین، بر پا ایستاد و همچنان مهیب و باشکوه می

به وقتی از اسب پیاده شد تازه معلوم شد که همچون سربازی پیاده با حریفانش روبرو شد. 

قدش دست کم یک سر و گردن از هماوردانش بلندتر بود  نمود.غیرانسانی می راستی موجودی

. همچنان با تبرزین و شمشیر به اطراف دادنشان میو کالهخود شاخدارش قامتش را بلندتر نیز 

 انداخت.ها را به خاک میها یا مگاراییاش یکی از آتنیبرد و با هر ضربهحمله می

ها دریافته رش را بگیرند و او را از میدان به در ببرند. اما هلنیکوشیدند دوسواران دیگر می

اش کرده بودند و بودند که این آخرین فرصت برای از پا در آوردن اوست. پس محاصره

گذاشتند به صف سواران پارسی برسد. زیر چشمی هگسیستراتوس را دیدم که او نیز به نمی

های چماق و ماسیستوس دراز کرده. ضربه نگریست و دستانش را به سویهمین صحنه می

آمد، اما هیچ زخمی بر او وارد پیکر فرود میی سربازان آتنی بارها و بارها بر بدن ایزدِ غولنیزه
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ام را از سر گرفتم. آنقدر به این کار کارهکرد. فریادی زدم و نیرومندتر از پیش سرودِ نیمهنمی

 ادامه دادم، که از رمق افتادم. 

ام خارج شد و در قلب سپاه در بازوان یکی از ی جانم از انگشت زخمی و گندیدهنیرو

اش را در شکاف چشم سربازان مگارایی رخنه کرد. بعد، با شادمانی دیدم که سرباز نیزه

ای با دستان برافراشته بر جای خود باقی کالهخود ایزدِ آهنین فرو کرد. ماسیستوس برای لحظه

ها به هم خورد، چون همه سرک ی مهیب بر زمین افتاد. صف هلنیماند، و بعد با صدای

دیدند من کشیدند تا ایزدی از پا افتاده را بنگرند. شاگردانم که پیرامونم ایستاده بودند و میمی

 ام، با فروتنی در برابرم به خاک افتادند و ستایشم کردند.چطور سرنوشت جنگ را رقم زده

اه با هم جنگیدند. پاوسانیاس بعد از کشته شدن ماسیستوس دید آن روز را تا شامگاه دو سپ

پیکر پس دستور داد بدنِ غول خورد.که صف سربازان دارد به خاطر اشتیاق دیدن او به هم می

ای سوار کنند و از جلوی صف سربازان بگذرانند. دیدن و درخشان ماسیستوس را بر گردونه

تقویت کرد، اما انگار در دلیری و جنگاوریِ پارسیان  ها رای هلنیاین صحنه تا مدتی روحیه

 تاثیری نداشت. 

چون مردونیه و مردانش با همان شدت تا غروب جنگیدند و تنها زمانی دست از جنگ 

ها از برابرشان پا به فرار گذاشتند. بعد باز صدای کرنا برخاست و پارسیان و کشیدند که هلنی

شان بازگشتند. شامگاه ز رود عبور کردند و به دژ چوبیمتحدانشان با همان نظم و ترتیب ا

رسید. معلوم شد که یک رسته از سوارکاران خبرهای ناگوار از گوشه و کنار به گوش می

 ها را به یغما برده است. ی ما حمله برده و خوراکیی جنگ به انبار آذوقهپارسی در میانه

ارگافیا دست یافته بودند و آن را کور ی گها به سرچشمههمچنان یک گروه دیگر از آن

مان به آب آشامیدنی بسیار محدود شده بود. هوای دم کرده بودند. به این ترتیب دسترسی

بودیم،  هایی که در میدان دادهی روزهای آخر شهریور ماه همه را کالفه کرده و انبوه کشتهکرده

 مان را بسیار ضعیف کرده بود. روحیه

ها که جسد او را در اختیار گرفته مان کشته شدن ماسیستوس بود. آتنیوشیی دلختنها مایه

آسای مردی زیبارو را در آن یافتند که یکی از بودند، زرهش را از تنش در آوردند و بدن غول

 ی سرش شکسته بود. زخم برداشته و کاسه چشمهایش از گزند نیزه



اجازه اردویشان را جمع کردند ها بییآن شب کشمکش بین سرداران بیخ پیدا کرد. مگارای

ها شبانگاه به ایشان شبیخون خواهند زد. گفتند پارسیو به پالته عقب نشستند، چون می

پاوسانیاس معتقد بود باید همچنان بر جای خود باقی ماند و مقاومت کرد. یک دلیلِ 

و غذای اردوی  اش هم آن بود که اسکندر پسر آمونتاس خبردارش کرده بود که آبسرسختی

پارسیان پایان یافته و بیش از یکی دو روز دیگر توانایی پایداری ندارند. شاه به هر زحمتی بود 

 سرداران دیگر را متقاعد کرد تا بر جای خود باقی بمانند و یک روز دیگر را هم بجنگند.

توس آن شب را من در تنهایی و سکوت بر فراز کوه گذراندم. به اخترانی که هگسیسترا

ی مهیب و تاریک که به هاللی نازک بدل داند، خیره شدم و از سلنهمدعی بود رازهایشان را می

شده بود خواستم تا فردا در میدان نبرد مردونیه را از پای در آورد. دیده بودم که سربازان 

گیرند و تردیدی نداشتم که اقتدار او نیز مانند پارسی چطور با دیدن مردونیه قوت می

سیستوس بخشی از جادوی مرگبار هگسیستراتوس است. بدنم رنجور و بیمار بود و سرمای ما

 شب تنم را به لرز انداخته بود. 

اما همچنان با زاری و تضرع فراوان درخواستم را از ایزدبانوی ماه تکرار کردم، تا آن که 

است. بعد از آن را  پیکری درخشان از آسمان به نزدم آمد و خبر داد که تقاضایم برآورده شده

هایم دیگر به یاد ندارم، چون سخت بیمار شده بودم و دستیارانم زمانی پیدایم کردند که دندان

 گفتم. به هم قفل شده بود و سخت هذیان می

اند. ی ماجرا را شاعران اسپارتی بارها و بارها در بزمهای شبانه برای مردمان خواندهبقیه

بودم و روانم همچون گروگانی نزد خدایان اسیر بود. بعدتر از فردای آن روز، من ناهشیار 

شاگردانم شنیدم که بامدادان، سپاهیان پارسی بار دیگر از رود عبور کرده و مثل روز پیش به 

ها و بذر هراسی که جنگِ روز پیش نشینی مگاراییها تاخت آورده بودند. این بار عقبیونانی

ها دم به دم زیر فشار مردونیه و کرده بود و صف هلنی در دلها کاشته بود، کار خود را

 شد. متحدانش از هم گسسته می

در دشت  ی سپاهیان هلنیقضیه به قدری بیخ پیدا کرده بود که تا حوالی ظهر بخش عمده

ها در میدان باقی مانده بودند، آن هم به ها و آتنیپالته پا به گریز نهاده بودند و تنها اسپارتی
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دانستند هرکس زودتر میدان را ترک کند، توسط گروه دیگر به بزدلی متهم اطر که میاین خ

 ماند.شود و آبرو برایش باقی نمیمی

درست در همین هنگام بود که دعاها و نذرهای من به نتیجه رسید، و مردونیه به خاطر 

تنی به گفتند سنگ را یکی از سربازان آبرخود سنگی به سرش از اسب سرنگون شد. می

هایی است که ی قربانیدانستم که این کار خدایان است و نتیجهسویش پرتاب کرده، اما من می

روزهای پیش برای آرس و هراکلس گزارده بودم. مردونیه بعد از فرو افتادن از اسبش توسط 

 سربازان هلنی محاصره شده بود و دلیرانه آنقدر جنگید تا از پا در آید.

شان بعد از مرگ مردونیه با همان نظم و ترتیب هاپارسدانند. همه می ی حوادث راادامه

نشینی کردند و با رهبری سرداری دیگر از دشت پالته به سوی شمال حرکت کردند. عقب

شان که اهالی تبس و پالته در میانشان بیشتر بودند، در دژ چوبی سنگر گروهی از متحدان

ی سپاه پارسی دل و جرأتی یافته بودند، ا که با عقبگرد بدنههگرفتند و مدتی جنگیدند. اما هلنی

بازگشتند و دژ را سوزاندند و همه را از دم تیغ گذراندند. از هگسیستراتوس هیچ اثری یافت 

 اند. ی میدان فراری دادهگفتند خدایان او را از میانهها مینشد و اسپارتی

کردم و یکی از دستان خود را از دست  من اما، بابت این پیروزی بهایی سنگین پرداخت

دادم. دلیلش هم این بود که در همان گرماگرم جنگ، هراکلسِ زورمند در رویایی بر من ظاهر 

 ای برایش بگذارم تا مردونیه را در مقابل از میان بردارد. شد و خواست تا از بدن خودم قربانی

 انگشتم عفونتی سخت کرده بود و من هم قبول کردم که دستم را به او بدهم، چرا که زخمِ

ی رنجم بود. هراکلس پذیرفت و بعد از چند روز دستیارانم دیدند که دستم دارد بسیار مایه

شود و این همان زمانی بود که بیش از هر زمان دیگر به مرگ نزدیک بودم و به حال سیاه می

 اغما رفته بودم. 

ی بدنم انه قطع کردند تا سیاهی به بقیهپس بنا بر رسم معبد اسوالپیوس، دستم را از ش

تسری نیابد و جانم حفظ شود. جای زخم را هم با پوالد گداخته داغ کردند و به این ترتیب 

ی هاخیابانبعد از چند ماه، بار دیگر جان به بدنم بازگشت و توانستم با غرور و تبختر در 

من پسر آنتیوخوس، کاهن بزرگ اسپارت گردش کنم و به همه فخر بفروشم که این منم، تیسا

 ی مردونیه...هراکلس، کشنده
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حرکت ماند. چیزی را حس کرده بود. ای آرام گرفت و برای دقایقی بیارتاشات بر فراز صخره

زد چشمانش چندان تیره بود که به سیاهی میرنگ چشمان تیز و درشتش را در اطراف گرداند. 

کرد. اما جز پرندگانی که بر ای غریب ایجاد میی سبز پیرامونش بر آن منظرهقهو انعکاس بار

 انداز زیبای این چشم را بستاید. های باالی سرش نشسته بودند، چشمی نبود تا چشمشاخه

گیرش در برابرش نفس ی کوهستان جنگلی با تمام زیباییها خیره ماند. منظرهبه دوردست

ی که وزید، اما به جای بوی پلید اهریمنمالیم از سوی شمال می گسترده شده بود. بادی

آورد. دورادورش تا چشم ، طعم دلنواز نمک دریا را با خود میگفتند در شمال النه گزیدهمی

آسا هایی وحشی و بریده بریده کنار هم نشسته بودند. همچون پهلوانانی غولکرد، کوهکار می

 خمیده باشند.  ی جاویدانسبز پوشانده و در کمین که خود را در جوشنی از درختان

انداز پیشارویش جنبشی نگاهش را به سوی خود کشید. چند پرنده از ای از چشمدر گوشه

درختی در جایی پریدند. ارتاشات با دقت نگاه کرد. پرندگان از نوعی که آن وقتِ روز در 

 بایست از چیزی ترسیده باشند. زدند نبودند و ناگهان پریده بودند. میآسمان پرسه می

حرکت باقی ماند. گوشهایش را تیز کرده و چشمانش به همان روی صخره کمین کرد و بی

گوشه از جنگل خیره مانده بود. حرکتی به چشمش خورد. گرازی در جایی در همان حوالی 

 د.چرید. دورتر از آن بود که بتواند با پرتاب سنگی او را بترسانخیال میداشت بی

به دوش انداخته بود، در دست گرفت و تیری را در  رسید. کمانی را کهاش میاما به تیررس

اش نهاد. پرهای تِه تیر را با انگشت نوازش کرد و از وایِ بِه خواست تا تیر را چنان چله



های نیک آسیبی وارد نیاید. زه را برکشید و چشمان سیاهش مثل هدایت کند که به آفریده

 ه جزءِ ناچیزی از بدن گراز که از زیر چتر سبز برگها نمایان بود، خیره ماند. عقابی ب

ی ی مالیمی کشید و درست در نزدیکی پای گراز بر پایهبعد تیر را رها کرد. تیر زوزه

درختی نشست. گراز ترسید و به سمتی دوید که پرندگان از همان جا برخاسته بودند. ارشاتات 

ی جانداران شده بود. در زیر چتر درختان و نزدیک کف جنگل همهمه با دقت به آن سو خیره

ی تیرش به گوش حریف نرسیده و صدای جنبندگان بیشتر بود و امیدوار بود صدای زوزه

کنان از همان جایی باشد. هنوز چند دقیقه نگذاشته بود که گراز راه رفته را بازگشت و تاخت

 که تیر را افکنده بود، گذشت.

ت بالفاصله به پا خاست. کمان را بر دوش انداخت و حمایلی که ترکش را بر ارشاتا

ای که بر فرازش کمین کرده بود، به زیر کرد را آزمود و به چاالکی از صخرهاش محکم میسینه

اش از زیر لباس پارسِی پیکر داشت و عضالت برجستهآمد. قدی بلند و اندامی درشت و کوه

کرد و کفشهای چرمینش به نرمی و سرعت حرکت میحال با این گشادش بیرون زده بود. 

ی پنهانکاری نداشت. شک نداشت که آمد. چندان دغدغهفرود می هاعلفصدا بر سنگها و بی

حریفش صدای او را خواهد شنید. حاال تنها چیزی که اهمیت داشت آن بود که به سالمت و 

ر حال پایین آمدن از صخره بود، برایش هدفی از سریعترین راه به کف جنگل برسد. تا وقتی د

 شد. آسان محسوب می

بود که با حریفی چنین قوی پنجه روبرو نشده بود. از زمانی که نوجوانی بیش نبود،  هاسال

ی سربازان و دست و پنجه نرم کردن با جنگاوران خو گرفته بود. از همان به زیستن در خیمه

ی سربازان بود. پدرش ارشام پسر اش مورد احترام و عالقهیابتدا، به خاطر اصل و نسب اشراف

هوتن، برادرِ اردشیرِ سوم، شاهنشاه جهان بود، و مادرش دخترِ اردشیر دوم هخامنشی بود. از 

میان این دو، بدن تناور و زورمند پدرش را و چشم و ابروی درشت و مشکی مادرش را به 

 ارث برده بود. 

ید و کُشتی به کمر بست، چندان در فنون رزمی نیرومند شده بود وقتی به پانزده سالگی رس

اش او را گرفتند و تنها به خاطر دلیری و پیروزمندیاش را نادیده میکه سربازان تبار اشرافی
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با پهلوانانی  هاسالستودند. تا آن روز، سی و هشت بهار از عمرش سپری شده بود. در این می

 یده بود. گوناگون جنگ هایسرزمیناز 

 ای از دزدان دریایی مقدونی به بندرگاهی در استان ایونیه یورش بردند، از بختوقتی دسته

شان شتافت. سربازان ی کوچکی از سربازان پارسی به مقابلهبدشان او در شهر بود و با دسته

کردند، اما های خونخوار مقاومت میبومی که بیشترشان یونانی بودند، ناامیدانه در برابر مقدونی

یکی از کشیدند، یکیهای مهیب از جگر بر میبردند و مردانی که نعرهکاری از پیش نمی

جهیدند. ارشاتات بر همان دیوار موضع ی زورقهای کوچکشان بر دیوار بندرگاه میعرشه

گرفت. تنها بیست تن از سربازان پارسی همراهش بودند. از میانشان دو تن هلنی بودند و بقیه 

دانستند و قوانین اخالقی را یالمی یا آشوری بودند. اما فنون رزمی پارسی را آنقدر خوب میا

ی ها راه یابند و جامهی پارسیکردند که توانسته بودند به جرگهچنان سختگیرانه رعایت می

اش تنها سپهرداد و آریامن همراهش بودند، که پارسی در بر کنند. از یاران قدیمی

 ی هم او داشتند.اخویشاوندی

خبر نداشتند که بندرگاه ممکن است مورد حمله واقع شود، از این رو چندان آماده نبودند. 

وقتی شنیدند به شهر حمله شده، بریدی به نزدیکترین پادگان پارسیان گسیل کردند و خواهانِ 

ش کسی از این بیست تن که تازه به شهر رسیده بودند انتظار نداشت پا پی کمک شدند.

 بگذارند و با صد و پنجاه دریانورد ماجراجویی که به شهر حمله کرده بودند، درآویزند. 

گیری از نبرد برایش ناممکن شد. اما وقتی زنی در خیابان جلوی ارشاتات را گرفت، کناره

اش گفت که شش ماه قبل همین دزدان دخترش را دزدیده شیرین ی کاریاییپیرزن با آن لهجه

اش بیندیده و نزدیکای همراه خود برده بودند، و بعد اشک از چشمان جهاندهو همچون بر

کالمی اش گرفت و به او تسلی داد و بیجاری شد. ارشاتات همچون مادربزرگی پیر در آغوش

شان بازگشت و به دوستانش گفت که قصد دارد به مصاف دزدان دریایی برود. به محل اقامت

های خود را برداشتند و ویند به سرعت شمشیرهای کوتاه و کمانیارانش بی آن که چیزی بگ

 همگی به یاری سربازان مدافع شهر شتافتند.

اش در سوارکاری و پرتاب نیزه زبانزد دستیارشاتات جنگاوری نیرومند بود که چیره

همه آمد. با این همگان بود و تبرزین در دستش همچون چوبِ بندبازان به گردش در می



که واقعا بدان دلبستگی داشت، کمان بود. آن روز ارشاتات و یارانش در جایی سالحی 

خطرناک بر دیوار نشستند و در حالی که زیر پایشان پرتگاهی دهان گشوده بود و تا سطح دریا 

هایشان را زه کردند. دزدان دریایی از یافت، با آرامش کمانبه قدر قد صد مرد ادامه می

 رفتند. ی قالبدار به دیوار بندرگاه انداخته بودند و داشتند از آن باال میهایهایشان طنابزورق

هایی پهن و سنگین مسلح بودند که به چند تایی که به باالی دیوار رسیده بودند به قمه

شکست. ارشاتات نخستین تیر را در سادگی شمشیرهای باریک و کوتاه مدافعان را درهم می

خواست اولین شان بود، هدف گرفت. میا که گویا سرکردهی کمان گذاشت و مردی رچله

اش اثری ترساننده در مهاجمان به جا گذارد، پس دقت کرد و وقتی تیر را انداخت، تیراندازی

ی مرد فرو رفت و از سوی از دیدن نتیجه لبخندی زد. تیر از پهلو در گیجگاه تاس و تراشیده

در آن لحظه و در چشم بر هم زدنی جان داد. آن هم بر جای خود خشکید دیگر بیرون زد. مرد 

با بعد  اش را برای کوفتن بر سر او بلند کرده بود.یکی از مدافعان را بر زمین انداخته بود و قمه

وقتی تیری که مانند زیوری دو گوشش را به هم وصل کرده بود، از باالی دیوار به زیر افتاد. 

به او پیوستند. یکایک یارانش هم  ،دریایی باریدن گرفترگباری از تیرهای جاندوز بر دزدان 

مدافعان شهر در چشم بر هم زدنی از فشار مهاجمان رهایی یافتند و جسارت خود را باز یافتند 

 و حریفان باقی مانده را از پای در آوردند. 

د ها نشسته بودند، متوجه حضور ارشاتات و دوستانش شدنهایی که زیر پایشان در زورقآن

شان زیاد و تیرها پیش از رسیدن زور بود و فاصلهو به سویشان تیر انداختند. اما کمانهایشان کم

رساند. تنها یک بار نزدیک بود تیری به نشست و گزندی به کسی نمیبه پارسیان بر دیوارها می

 . اش نشست و به خودش آسیبی نرساندزخمی برساند، اما آن هم بر کاله نمدیسپهرداد چشم

ارشاتات بعد از این که مطمئن شد خطرِ پیاده شدن دزدان بر دیوار برطرف شده، متوجِه 

 نشینان شد و نخست آن کسی را در هر زورق هدف گرفت که سکان را به دست داشت. زورق

های هایشان نشسته بود، در آبرانان با تیرهایی که در سینهدر چشم به هم زدنی، زورق

ند و زاللِ آن را با خون خویش آلودند. دزدان دریایی به زودی دریافتند که الجوردی فرو افتاد

نتیجه مانده و امکان غارت شهر برایشان فراهم نیست. پس لنگر کشیدند و شان بیحمله

توانستند زیاد از ی هلنی بود و نمیهای سادهکوشیدند بگریزند. اما زورقهایشان از آن قایق
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اتات هم هوشمندانه در زمانی که بر دیوار موضع گرفته بود، جهتی را ساحل فاصله بگیرند. ارش

 بایست برای گریختن از زیر پایشان بگذرند.برگزیده بود که در نهایت دزدان دریایی می

به این ترتیب آن روز از هفت زورقی که با حدود صد و پنجاه مرد به بندرگاه حمله کرده 

و بر آن هم تنها یک تن را زنده گذاشتند که پسر نوجوانی  بودند، تنها یکی به مقدونیه بازگشت

ی دزدان بود. رهایش کردند تا برود و آنچه را که رخ داده بود برای دیگران تعریف کند. بقیه

شان بود را دریایی یکایک با تیرهای پارسیان از پا افتادند و بخشی از دریا که آغازگاه حمله

 ند.از خون خویش رنگین ساختساعتها 

ارشاتات تنها در کمانگیری چیره دست نبود، در نبرد تن به تن با پهلوانان دیگر نیز کسی 

ها حریفش نبود. برای همین هم وقتی از عمویش شاهنشاه فرمان یافت تا به سرزمین کادوسی

نشین و به ها مردمی کوهبرود و با پهلوانشان بجنگد، با اعتماد به نفس چنین کرد. کادوسی

فهمیدند، اما داشتند و زبان همدیگر را می هاپارسای با وحشی بودند. خویشاوندینسبت 

پیشتر از جمشید شاه در این  هاقرنهایی درآمیخته بودند که هایشان با کاسیبسیاری از طایفه

هایشان داشتند و ها ساکن شده بودند. مردانشان خونِ جنگاوران مو سرخِ کاسی را در رگکوه

رفتند. از دیرباز تابع شاهنشاه بودند ها به شکار میا به پای مردان بدون اسب در کوهزنانشان پ

جنگیدند، در ارتش ای از جنگاورانِ بلندقامت و زورمندشان که با گرزهایی بزرگ میو رسته

کردند و به اقوام همسایه حمله هر از چندی سرکشی میحال پارسیان حضور داشتند. با این 

 ای دیرینه داشت.ها سابقهه خصوص جنگ و دعوایشان با ارمنیبردند. بمی

شان گسیل شود، از یکی از همین ماجرایی که باعث شده بود ارشاتات به جانب

به  هانشین خبر دادند که کادوسیهای محلی ناشی شده بود. اهالی روستایی ارمنیدرگیری

سربازان ارتش شاهنشاهی که در محل اند. هایشان را به غارت بردهایشان حمله کرده و رمه

مستقر بودند، بیشترشان تباری ارمنی داشتند و وقتی برای دفاع از روستاییان پا پیش گذاشتند، 

هایی در دست بود که برخی از اسیران کادوسی را خشونت زیادی به خرج دادند. حتا گزارش

این واقعه با گروهی بزرگ از ها بعد از ی کادوسیبعد از دستگیری کشته بودند. رئیس قبیله

 مردانش به سربازان شاه حمله کرد و شماری از ایشان را به قتل رساند. 



ها بعد از آن شهربان ارمنستان از موضوع خبردار شد و از طرف شاه پیامی نزد کادوسی

فرستاد و خواست تا گناهکارانی که سربازان شاه را کشته بودند را دست بسته تحویل دهند و 

که با شاهنشاه پیمان داشت، پذیرفته های ربوده شده را به روستاییان بازگردانند. رئیس قبیلههرم

 اش غلبه کند، این درخواست را اجرا نماید. بود که اگر پهلوانِ پارسیان بر پهلوان قبیله

که این در واقع شکلی مودبانه از شانه خالی کردن از زیر فرمان مستقیم شهربان بود. اما شاه 

ی دوستی داشت، نخواست خونریزی بیشتری رخ دهد. پس از دیرباز با این رئیس قبیله سابقه

از ارشاتات خواست که به آنجا برود و با پهلوان کادوسی بجنگد. ارشاتات در این هنگام 

شد. فرزندان شاه نزد دارِ شاه بود و یکی از بزرگترین سپهساالرانِ شاهنشاهی محسوب مینیزه

آموختند و خودِ اردشیر سوم که عموی پدرش بود، از او درخواست کرده بود ن رزمی میاو فنو

 ها برود و غائله را سر و سامان دهد. تا به قلمرو کادوسی

ها به این ترتیب بود که ارشاتات با بخشی از ارتش شاهنشاهی به سوی سرزمین کادوسی

های باخترِی ور بود که گرداگرد کرانهها کوهستانی جنگلی و پهناحرکت کرد. قلمرو کادوسی

ها که در سواحل شرقی این دریا ها با مازنها را احاطه کرده بود. کادوسیدریای مازن

ی این دو ها که در سرزمین ورنه و میانهزیستند، روابطی دوستانه داشتند و در مقابل با گیلمی

 ورزیدند. زیستند دشمنی میمی

ی رنجش ای از جنگاوران گیل خودداری کرد تا مایهراه بردنِ رستهارشاتات هشیارانه از هم

ها و اهالی افزار آراست و هندیسربازانش را با بهترین زره و زینحال ها نشود. با این کادوسی

ها و زَرَنگَه و ایالم را به همراه برد که به آب و هوای مرطوب عادت داشتند و پیمودن کوه

 کرد. شان نمیخستهها بریدن راه در جنگل

ی ها برای راندن گردونه مناسب نبود، پس به جای رستههای قلمرو کادوسیراه

رانان، دو هزار شهسوار زرهپوش را با خود همراه کرده بود. هرچند این شهسواران با آن گردونه

ی آسا و زورمندشان در بیشتر مدت سفر جنگی به خاطر دم کردگی و گرمای هوااندامهای غول

اش، آریامن و سپهرداد با او همراه شده بودند و کردند. از میان دوستان قدیمیزرهی در بر نمی

همچنین جوانی به نام تیرداد که جنگاوری چاالک بود و صدایی خوش داشت و دو تارِ مادی 

 نواخت.را نیکو می
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هایی از کلبهها رسیدند. این شهر سپاهیان ارشاتات بعد از سه روز سفر به شهرِ کادوسی

ها بزرگ و چوبی تشکیل شده بود که بر فراز کوهی، کنار رودی زالل قرار داشت. شاه کادوسی

 که پیرمردی باشکوه بود، خود به استقبال ایشان آمد. 

ها ساز و برگ ی برخورد با کادوسیی سربازانش در لحظهارشاتات فرمان داده بود تا همه

از این رو مردم کادوسی با دیدن شهسوارانی که غرق در آهن جنگی کامل در بر داشته باشند. 

های گون بر سر داشتند و طوق و یارهداری که کاله نمدی تاجو پوالد بودند و پارسیان نیزه

 زده شدند. زرین بر بازو و دور گردن داشتند، شگفت

مدی بود که ای از پوست ببر بر تن داشت و تاجش کالهی بلند و نتنهها نیمشاه کادوسی

هایی چرمی بر تن اش لباساش نشانده بودند. خودش و اهل قبیلهگوهری سرخ را در میانه

هایشان از پوست جانوران ساخته شده بود. همان جا بود که در میان داشتند و بیشتر جامه

 مالزمان شاه سالخورده، برای نخستین بار گرگین را دید. 

نشست و خساری زیبا که حرکات و رفتارش به دل میگرگین جوانی بود با قد متوسط و ر

داد. کمانی بزرگ بر دوش داشت و حرکاتش به نگاه تند و تیزش از هوش سرشارش خبر می

ها بود و از طرف ماند. یکی از بستگان شاه کادوسیقدری چاالک بود که به پلنگی جوان می

 ها خویشاوندی داشت. مادری با مازن

ها و اش کرد، در وصفش گفت که او بهترین کمانگیر کادوسیمعرفی ها وقتیشاه کادوسی

هاست. ارشاتات نخست گمان کرد قرار است با او دست و پنجه نرم کند، اما به زودی مازنی

ها اوست. این جوان دلیر دیگری را به او معرفی کردند و معلوم شد پهلوان اصلی کادوسی

قدر یک بازو از ارشاتات بلندتر بود، که تازه خودش جوان غولی به تمام معنا بود. قدش به 

ی درخت مانند بود و بازوهای پهن و شد. رانهایش به دو تنهمردی بلندقامت محسوب می

 ساختند. شان میها از خدایاناش به تندیسهایی شبیه بود که هوریعضالت به هم فشرده

هایی بافته بود. نامش در رشته جوان موهای بور بلندی داشت که آن را مانند ریش بلندش

ها در شاه کادوسی اش بود.پیکر، و این به راستی برازندهگوبَرزَه بود، یعنی گاوِ وحشیِ کوه

شکنی سر به خاطر پیماننوازی کوتاهی نکرد. او هم میل نداشت در پیرانهرعایت قواعد مهمان



توانست به زیر فشار بود و نمی اش همنسبت به شاهنشاه سرزنش شود، ولی از طرف اهل قبیله

 اش را برای کیفر دیدن به شهربان تسلیم کند. همین سادگی مردان قبیله

ها دریافت که کاری این بود که راه میانه را برگزیده بود. ارشاتات با دیدنِ پهلوان کادوسی

ی تحویل باخت، ماجرادشوار را پیش رو دارد. اگر او در نبرد تن به تن با این جنگاور می

ماند. ارشاتات شد، اما پیمان دوستی میان دو طرف همچنان باقی میمجرمان منتفی می

های بازرگانان فنیقی و دل و راستگو هستند و پیچیدگینشین سادهدانست که مردان کوهمی

و همچنان ها را به چیزی نگرفت ی کادوسیاما رفتار دوستانهدانشمندان راگا را ندارند. 

ش را گوش به زنگ و هوشیار نگه داشت تا مبادا شبانه مورد حمله قرار گیرند. ارتش سربازان

 ها اردو زد. ی شهر کادوسیشد، در کنارهشاه که جمعیتش به دو هزار تن بالغ می

های بزرگ برافراشتند و فانوسهای رنگین برافروختند و ارشاتات فرمان داد تا خیمه

ها قابهای سیمین قلمزنی شده به عنوان هدیه به شاه کادوسیهایی ارغوانی و لطیف و بشجامه

آن شب، پارسیان و کادوسیان شام را  دادند تا ایشان را مرعوِب شکوه و جالل شاهنشاه سازند.

اند و نگاهشان را از پهلوان رقیب با هم خوردند. ارشاتات متوجه شد که سربازانش نگران شده

 گیرند. بر نمی

انگار که فردا نبردی پیش رو داشته باشد، با اشتهای تمام از آهوهای گوبرزه انگار نه 

بوسید و با صدای رعدآسای بلندش اش را میخورد و دختران زیباروی قبیلهشکارِی بریان می

گساری رسید، ارشاتات متوجه شد که این خندید. وقتی شام را خوردند و نوبت به بادهمی

ها پیش از آغاز پرستندگان آناهیتای جنگاور هستند. شاه کادوسیپهلوان و سایر اهالی قبیله از 

ای از آن را نوشید و نوشی، جامی زرین را از آبِ بارانِ تقدیس شده پر کرد و تا نیمهباده

اش را به ارشاتات داد تا بنوشد و به این ترتیب ناهید را گواه گرفت که با هم دوستی بقیه

 دارند. 

ها کسی از زرتشت و اهورامزدا چیزی ت که در میان کادوسیارشاتات همچنین دریاف

شان در نوشیدن شراب روینشنیده است و به همین دلیل پرهیز پارسیان از مست کردن و میانه

ها ی شگفتیِ میزبانان شد. در همان مجلس بود که ارشاتات هدایای خود را به شاه کادوسیمایه

شان تحسین همه را برانگیخت و ر ظرافت و زیباییهای ارغوانی به خاطپیشکش کرد. جامه
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ای از پوالد خالص به ی خوشحالی زنان شاه شد. ارشاتات همچنین تبرزین عظیم دو لبهمایه

گوبرزه هدیه داد و به شوخی گفت که این هدیه را برای آن داده تا فردا کار خود را دشوارتر 

آورد، گاور آن را به سختی به حرکت در میتبرزین چندان سنگین بود که مردی جن کرده باشد.

ای در دستش گرداند و به سادگی آن را به هوا انداخت و بازیاما گوبرزه آن را مثل اسباب

 دوباره گرفت. 

ی شگفتی ارشاتات شد، رفتار گرگین بود. مرد جوان از گرفتِن در این میان آنچه که مایه

کند، شکارچی است و در جنگل زندگی می های ارغوانی سر باز زد و گفت که چونجامه

شان نخواهد یافت. ارشاتات که از او خوشش آمده بود، بشقابی زرین با مجالی برای پوشیدن

ی شاهنشاه هنگام شکار شیر را به او اهدا کرد. اما گرگین به سادگی گفت که نقش قلمزنی شده

وردن در چنین ظرفی برایشان اش عالمت مهر است و خوراک خشیر برای خویشاوندانِ مازنی

 شگون ندارد. 

ها هم از کار این مرد جوان سر ارشاتات دیگر اصراری نکرد، اما دریافت که خودِ کادوسی

ترین دستکند و چیرهگفتند او تمام عمرش را در کوهها به تنهایی سپری میآورند. میدر نمی

لس کمی مست شده بود، فاش ها که در اواخر مجشکارچی آن سرزمین است. شاه کادوسی

ساخت که گرگین از تبار پهلوانی به نام آرش است که در سرودهای مقدس اهالی راگا نیز 

سرگذشتش آمده است، و او همان کسی بود که تیری را از دامغان تا سیردریا پرتاب کرد و به 

همیشه همراه گفتند کمانی که او میاین ترتیب افراسیاب تورانی را شرمزده و خوار ساخت. 

دارد، همان کمانی است که آرش با آن تیر انداخته بود و نسل اندر نسل دست به دست شده تا 

 به گرگین رسیده بود.

 هاقرنگرگین انگار از اشاره به تبارش راضی نبود، چون به سادگی گفت که این ماجرا به 

هوا ترسیم کرد و این به شود، و بعد با انگشتانش عالمت ایزِد تیشتر را در قبل مربوط می

نیازی از تبار و دودمان بود، چنان که تیشتر به همین ترتیب هنگام باراندن باران معنای اعالم بی

 ساخت.برد و ابرهای تیره را فدای سرزندگی خاک میبر زمین تبارِ خویش را از یاد می

ارشاتات دریافته بود  فردای آن روز، ارشاتات و گوبرزه در میدان نبرد با هم رویارو شدند.

تواند به زور بازویش تکیه کند و از این رو زره نپوشیده بود و که در برابر غولِ کادوسی نمی



اش را در بر داشت. گوبرزه در مقابل، تنها شلوار کوتاهی از همان لباس سبک و گشاد پارسی

عریان و نیرومندش  ی عضالنیاش و باالتنهای برهنههچرم بر تن داشت و ساقهای نیرومند پا

بود. گوبرزه نخست برای رعایت ادب تبرزین تیز و بزرگ پوالدینی را که شب پیش هدیه 

گرفته بود به دست گرفت و با آن حرکاتی نمایشی اجرا کرد تا عضالتش گرم شود. پرتاب 

کردن و گرفتن و چرخ زدن با تبرزینی به آن سنگینی را چندان چشمگیر اجرا کرد که ستایش 

ی حاضران از جمله سربازان شاهنشاه را برانگیخت. بعد هم جوانمردانه تبرزین را کنار ههم

گذاشت و گرزی را به دست گرفت که از نظر سنگینی و عظمت کمتر از تبرزین نبود، اما 

 نمود.اش به قدر آن کشنده نمیضربه

ران برایش دست ارشاتات هم که نخست نمایش پهلوان کادوسی را دیده بود، همراه با دیگ

زد و قدرتش را ستود. بعد دو شمشیر کوتاه پارسی را از غالف بیرون کشید و با آن دو 

حرکاتی چشمگیر انجام داد. با آن اندام درشت و عضالت پیچیده چندان سریع و چابک بود و 

خورد و ها به چشم میداد که تنها برقی درخشان از آنشمشیرها را با چنان سرعتی تکان می

کردند آمد. این بار غریو رعدآسای سربازانش که تشویقش میهایشان به چشم نمیتیغه

 برخاست و وقتی شاه کادوسیان هم برایش دست زد، میزبانان و حریفش نیز به ایشان پیوستند. 

تکلف همراه اهل ها بیدو پهلوان کمی در میدان گرداگرد هم چرخیدند. شاه کادوسی

ارشاتات  ی مقابل سرداران ارشاتات ایستاده بودند.تاده بود و در گوشهای ایساش گوشهقبیله

اش را تا روی ابروهای سپیدش پایین کشیده توانست آریامنِ  دلیر را ببیند که کاله نمدیمی

اش تکیه کرده بود و همچنین تیردادِ بلند قامت و الغر اندام را که شمشیر باریک بود و به نیزه

ر دوش انداخته بود و با چشمانی تیز و درخشان به نبردِ دوستش و نازکِ خود را ب

ایستاده بود و  -دلیر سپهردادهمان –نگریست. پشت سر ایشان، یکی از خویشاوندانش می

ای دیگر، دور از شاه کادوسیان، گرگین کالهخود براقش را در دست گرفته بود. در گوشه

 ایستاده بود و کمان مشهورش را بر دوش داشت.

دو پهلوان برای ساعتی با هم دست و پنجه نرم کردند. ارشاتات که در دل زور و قدرت 

خواست به او آسیبی وارد کند و از این رو هدفش بیشتر آن بود که ستود، نمیگئوبرزه را می

سالح را از دست حریف خارج کند. گوبرزه هم انگار از آسیب رساندن به خویشاوند شاه ابا 
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حرکت در گرفت و با احتیاط گرز سنگینش را به م زورش را به کار نمیداشت، چون تما

حرکات دو پهلوان چندان سریع و تهاجمی بود که به سرعت همه را به حال . با این آوردمی

هیجان آورد و باعث شد دختران کادوسی که در دل در گروی مهر پهلوانشان داشتند لبهای 

  بروی سردارانِ شاهنشاه بنشیند.خود را از نگرانی بگزند و اخم بر ا

شد. ارشاتات که ی میآمد و عرق بر بدن دو پهلوان جارآفتاب کم کم در آسمان باال می

چرخید و بیشتر قصد داشت زخمی به دست یا پای او وارد کند، از فرصتی دورادور حریف می

ایش را مانند قیچی استفاده کرد و توانست گرِز او را بین شمشیرهایش مهار کند. بعد شمشیره

عظیمی به حرکت در آورد و گوبرزه ناگزیر شد برای جلوگیری از قطع شدن دستانش گرزش 

را رها کند. گرز با صدای مهیبی بر زمین افتاد و گوبرزه دست خالی در برابر ارشاتات باقی 

 ماند که همچنان دوشمشیرش را در دست داشت. 

گش را مشت کرد و روبروی حریف مسلحش پهلوان کادوسی لبخندی زد و دستانش بزر

ایستاد. ارشاتات که از جسارت او خوشش آمده بود، لبخندش را پاسخ گفت و شمشیرهایش 

را بر زمین انداخت و ترجیح داد دست خالی با گوبرزه رویارو شود. متوجه شده بود که تا 

است بگذارد دوباره خوتواند بر او غلبه کند و از این رو نمیوقتی گرز در دست اوست نمی

 گرزش را بردارد. از سوی دیگر ناجوانمردانه بود که با شمشیر به حریفی نامسلح حمله کند. 

ی حاضران برایش دست زدند و وقتی ارشاتات شمشیرهایش را بر زمین انداخت، همه

اش را در آورد و مثل حریف برهنه شد. حاال تنها هلهله کردند. ارشاتات هم پیراهن پارسی

اش را بر تن داشت و کفشی چرمی و ساق کوتاه را. نگاه گوبرزه شلوار گشاد و راحتِ پارسی

بر کمربند زرتشتی ارشاتات خیره ماند و اخمی کرد. ارشاتات خندید و به آسمان اشاره کرد و 

 پیکر سرشاخ شد.بعد پیش رفت و با مرد غول

ی رتری داشت، اما فنون پیچیدهپهلوان کادوسی از نظر زورمندی و تناوری بر ارشاتات ب

حال با این  های مفاصل آگاهی نداشت.ها و گیر و بستدانست و از قفلگرفتن را نمی کشتی

گریخت، اما دریافته بود که با چندان زورمند بود که مدام از قیدها و گیرهای ارشاتات می

دند و برای نخستین بار پنجه سر و کار دارد. ارشاتات وقتی یکی دو بار سرشاخ شحریفی قوی

 پشت پایی به حریف زد و او را بر زمین پرتاب کرد، حتم کرد که بر او پیروز خواهد شد. 



دو جنگاور دقایقی دیگر هم با هم کشتی گرفتند، تا آن که در برابر چشمان ناباور 

برابر تر و زورمندتر از حریف بود، در اندامی تناور که آشکارا درشتها، گوبرزهکادوسی

های او درمانده شد. باالخره ارشاتات موفق شد گوبرزه را ها و پیچاندنهای پیاپی و گرفتنفن

اش بنشیند. پهلوان کادوسی چند بار بر زمین بیندازد و پشتش را به خاک برساند و بر سینه

کوشید برخیزد، اما هم بازویش پیچ خورده و توسط حریف مهار شده بود و هم زانوی 

گرفت و کف دستِ آزادش  آورد. پس بعد از کمی تقال کردن آرامت بر گردنش فشار میارشاتا

را باال برد و انگشتانش را گشود. ارشاتات از روی زمین برخاست و در حالی که همه برای دو 

 زدند، کمک کرد تا غول کادوسی از روی زمین برخیزد. جنگاور دست می

ن و شیرنشان را به ارشاتات هدیه داد و او را به ای زریشاه کادوسیان پیش آمد و حلقه

ی او را گونه هاپارسخاطر این که آسیبی به گوبرزه نرسانده بود، ستود. گوبرزه نیز به رسم 

ای که در جریان حمله به بوسید و ابراز دوستی کرد. قرار بر این شد که سربازان کادوسی

اتات همراه شوند و نزد شهربان ارمنستان بروند ها تقصیری داشتند، با اردوی ارشپادگان ارمنی

تا در آنجا محاکمه شوند. اما ارشاتات قول داد تا مساعدت خویش را از ایشان دریغ نکند و 

های زرین به ایشان بدهد تا در راه آن های گرانبها و سکهها پوستتوصیه کرد تا شاه کادوسی

و به این ترتیب نظر مساعد ایشان را برای ی کشته شدگان بدهند را از طرف وی به خانواده

ها با صلح و صفا بخشودن گناهکاران جلب کنند. تا اینجای کار، همه چیز در سرزمین کادوسی

 کس انتظارش را نداشت. پیش رفته بود. اما همان شب ورق برگشت و حوادثی رخ داد که هیچ

دان بلندپایه حضور داشت به نام ماجرا از این قرار بود که در اردوگاه ارشاتات یکی از مر

او از  شد.آریامن، که جنگاوری پیر و سالخوده بود و از دوستانِ اردشیر شاه محسوب می

ی چشم و گوش شاه دست یافته بود و به این ترتیب از افراد طرف دیرزمانی پیش به مرتبه

ز سفرهای جنگی او را اعتماد شاهنشاه بود. آریامن از نزدیکان ارشاتات هم بود و در بسیاری ا

ای با مغان داشت، این پیشگویی را به گوشش رسانده بود که همراهی کرده بود و چون مراوده

در اختران نوشته شده که او شاه بعدی سرزمین پارس خواهد شد و قرار است بالیی بزرگ را 

 که بر ایران زمین فرود خواهد آمد، دفع کند.
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ها از دوستی ی دلبه خوبی و خوشی پایان یافته بود و همه در زمانی که کار نبرد دو پهلوان

ای چشمش به آریامن خورد که داشت با حرارت با و مهر آکنده بود، ارشاتات برای لحظه

گفت کرد. آریامن داشت چیزی را با شوق و ذوق زیاد به گرگین میگرگینِ جوان صحبت می

داد. بعد شاه شنید و سرش را تکان میا مییش رهاحرفاعتنایی و اخم و جوان کادوسی با بی

ای که اش پیش آمد و سِر ارشاتات به گفتگو با دیگران گرم شد و از صحنهکادوسیان با هدیه

 دیده بود، غافل شد.

ها و قوچهای وحشی را ی آسمان رسید و کادوسیان برهساعتی بعد، وقتی خورشید به میانه

ی نزدیکان به ناهار دعوت کردند، آریامن به همراه بقیهبریان کردند و سربازان شاهنشاه را 

ارشاتات نزد او رفت و خبری مهم را به گوشش رساند. همگی دورادور آتشی بزرگ بر زمین 

ها را در ای از پارسیان و کادوسیهایی چهار پنج نفره که معموال آمیختهنشسته بودند و در دسته

ت با آریامن و سپهرداد و تیرداد نشسته بود که دوستان خوردند. ارشاتاگرفت، خوراک میبر می

 و خویشاوندانش بودند و بارها و بارها در جنگها جان همدیگر را نجات داده بودند.

های کوچکی ارشاتات که از چیرگی بر پهلوان کادوسی سرخوش بود، به رسم پارسیان تکه

رد، و زیر چشمی گوبرزه را نگاه خوبرید و با نزاکت میاز گوشت را از تنِ قوچ بریان می

کشید و با کرد که در آن سو بر زمین نشسته بود و ران بزی وحشی را با اشتها به نیش میمی

خندید. انگار نه انگار نیم روزی را به سختی جنگیده و در نهایت هم گفت و میدوستانش می

 پشتش به خاک رسیده است. 

شاتات، باید چیز بسیار مهمی را به تو بگویم. من نزد ار»آریامن در این میانه بود که گفت: 

ی ام که به دست آوردنش برایمان مسئلهجوانی که گرگین نام داشت، چیزی بسیار گرانبها یافته

 «مرگ و زندگی است.

هان؟ پیرمرد! چه »ارشاتات که همچنان از پیروزی سرمست بود، با خوشرویی گفت: 

 «اش حرف زد؟رِ ناهار باید دربارهای که آنقدر مهم است که سیافته

اش کمانش! کمانی که بر دوش دارد، همان است که هوتنِ مغ درباره»آریامن گفت: 

 «پیشگویی کرده است. به یاد داری که؟ داستانش را برایت تعریف کرده بودم...



حرفش را گوش بده. راست »سپهرداد و تیرداد نیز به بحث پیوستند. سپهرداد گفت: 

 «د. من هم کمان را دیدم. همان عالمت را دارد...گویمی

ی کمان چیست؟ من چیزی قضیه»ارشاتات تازه توجهش به دوستانش جلب شد و پرسید: 

 «آورم.به یاد نمی

گویم. همان که هوتِن کمانی که جانِ فرزند اهریمن را خواهد گرفت را می»آریامن گفت: 

یا نه؟ در معبد خدای ماه در شهر حران، آن شب که  اش نوید داده بود. به یاد داریمغ درباره

 «ی گیتی سخن گفتند...ی آیندهمان کردند و دربارهکاهن سین و هوتنِ مغ به مراسمی مهمان

شد. آریامن در آن هنگام پیش مربوط می هاسالارشاتات تازه ماجرا را به یاد آورد. قضیه به 

دکانی بیش نبودند. هنوز هم با تیرداد آشنا نشده مردی میانسال بود و ارشاتات و سپهرداد کو

 بودند، اما او داستانِ این مراسم را بارها از آریامن شنیده بود.

آن شب را مهمان مردی دانشمند و نیرومند بودند به نام هوتنِ مغ. آریامن در میان مغان 

ر را در توانست هفت اختشد و میدوستان زیادی داشت و خود شاگرد ایشان محسوب می

 آسمان نشان دهد و نامشان را به هفت زبان بنویسد. 

گفتند دویست سال عمر کرده است و با ایزدان و ای بود که میهوتنِ مغ، مردی افسانه

ای با او فرشتگان نشست و برخاست دارد. آن شب زنی که کاهن خدای سین بود و دوستی

کرده بود. هوتن هم چون خبر داشت  داشت، برای اجرای مراسمی به معبد خدای ماه دعوتش

که آریامن در حران حضور دارد، او را در مقام شاگردش به همراه برد. آریامن درخواست کرد 

تا ارشاتات و سپهرداد هم همراهش بیایند و هوتن موافقت کرد. به خصوص با زبانی رمزآلود 

 یند.گفته بود که برای ارشاتات واجب است که این مراسم را به چشم بب

به هر صورت آن شب را تا صبح در معبد سین سپری کردند و مراسم چشمگیرِ بسیار کهنی 

را دیدند که تنها گروهی اندک از خواص مجاز به شرکت در آن بودند. کاهن بزرگ سین، زنی 

بود کوچک اندام و چاالک که ردایی سپید بر تن داشت و موهای بلند و سیاهش را با 

ی حران بودند، آن آراسته بود. شاگردانش که همگی از دختران اشرافزاده ایهایی نقرهستاره

 شب تا صبح زیر نور ماه رقصیدند و به زبان اکدی در ستایش ماه سرود خواندند. 
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در بخشی از مراسم هوتن مغ نیز مشارکت کرد. او پیرمردی بود بسیار سالخورده که سن و 

باقی نمانده بود و ریش و سبیل بلند و ابروان  شد تشخیص داد. بر سرش موییسالش را نمی

چشمانی تیز و قامتی خدنگ داشت و وقتی سرودِ حال انبوهش یکسره سپید شده بود. با این 

 خواند، صدایش رسا و خوشایند بود. ی اوستایی مییشت را به زبان از یاد رفتهماه

ی بر کاهن بزرگ سین غالب اآنگاه، وقتی قرص ماه کامل در اوج آسمان قرار گرفت، خلسه

خود کرد. کاهن بر زمین افتاد و دخترانی که دستیارش بودند او را با شد و او را از خود بی

 احتیاط از زمین بلند کردند و بر اورنگی پوشیده از دیبای سپید نشاندند. 

اد دکاره که اجازه میاورنگ درست در وسط تاالر اصلی معبد قرار داشت، زیر گنبدی نیمه

تا سیمابِ سیالِ مهتاب بر پیکر کاهن بتابد. سکوت همه جا را فرا گرفت و برای دقایقی به نظر 

رسید کاهن به خواب رفته یا بیهوش شده است. اما بعد دهان او گشوده شد و با صدایی که می

نمود، سخنانی شعرگونه را به زبانی خشن و غریب بیان کرد. زبان چندان عجیب مردانه می

 فهمیدند.و قدیمی بود که بیشتر شاگردانش نیز چیزی از آن نمی کهن

نمود. بعد، هوتن به همان زبان داد و برآشفته میاما هوتنِ مغ با دقت به آن گوش می

  گفت.و از دهان او سخن میبود پرسشی از ایزدِ سین کرد، که در تن کاهن حلول کرده 

ا همان صدای بم و مردانه پاسخی داد که آن که چشمانش را بگشاید، ب بانوی کاهن بی

اش را دوچندان کرد. آنگاه ابری در آسمان ی ناراحتی هوتن شد و چین و چروکهای چهرهمایه

بر مهتاب سایه افکند و بانوی کاهن با نفسی بریده و تنی عرق کرده از خلسه بیرون آمد، در 

 حالی که از آنچه گذشته بود هیچ خبری نداشت.

د فردا آنچه که از کاهن شنیده بود را برای آریامن تعریف کرده بود و او آن را با هوتن بامدا

را جدی نگرفته  هاحرفاین  کسهیچدوستان جوانش در میان گذاشته بود. اما در آن هنگام 

رسد و آشوب گفت که تا بیست سال دیگر عمرِ شاهنشاهی پارسیان به پایان میبود. کاهن می

 کند. جا غلبه می ر همهو مرگ و بدبختی ب

نمود که همه یقین داشتند کاهن این سخن در آن دوران چندان دور از ذهن و نامحتمل می

اشتباه کرده است. به خصوص آریامن که زرتشتی سرسختی بود و اصوال معتقد بود ایزدِ سین 

 های اهریمن است و دروغ در سخنش راه یافته است.از آفریده



ن شب گفته بود در یادِ همه مانده بود. ایزد سین از دهان کاهن خبر داده آنچه که کاهن در آ

بود که مردی که در آن لحظه در زیر مهتاب میان ایشان ایستاده، در آینده شاهنشاه پارس 

اش را به قتل خواهد شد. او همچنین گفته بود که مردی که پدرش را انکار کرده و پدرخوانده

سازد. هوتن از او خیزد و همه جا را در خون و آتش غرقه میر میخواهد رساند، از باختر ب

پرسیده بود که آیا راهی هست تا این سرنوشت دگرگون شود؟ و سین پاسخ داده بود که تنها 

راه آن است که در نبردی مردِ باختری به قتل برسد، و بعد گفته بود که جان او بسته به تیری 

اش سرودی در ود که با خط باستانی مردم بلخ بر قوساست که از کمانی باستانی رها ش

ای زرین و سردیس کوچکی از شیر بر انتهای آن نصب شده ستایش میترا نوشته شده و حلقه

 باشد. 

اش بسیار سخن های کهن آریایی دربارهگفت در داستانشناخت و میهوتن این کمان را می

گم شده و بنابراین اگر به راستی اهریمنی از باختر ست هاقرناند. اما معتقد بود این کمان گفته

اش وجود نخواهد داشت. ارشاتات که در میان آن جمع برخیزد، هیچ راهی برای کشتن

شد و ی دوم محسوب مینزدیکترین خویشاوند شاهنشاه بود، همچنان یکی از اشراف رده

را جدی نگرفته  هاحرفین اش به تاج و تخت وجود نداشت. از این رو اامیدی به دست یافتن

بود. به خصوص که شاهنشاهی در اوج اقتدارش بود و هیچ نشانی از فروپاشی در گوشه و 

 شد.کنار دیده نمی

کرد، نه او حاال از آن هنگام دوازده سال گذشته بود و اگر آریامن موضوع را خاطرنشان نمی

را به یاد داشت و به همین دلیل  آوردند. اما آریامن موضوعو نه سپهرداد چیزی به یاد نمی

زده شد که نتوانست جلوی خودش را بگیرد و موضوع وقتی کمان گرگین را دید، چنان هیجان

ی ارشاتات و گوبرزه، چشمش به کمانی را به او گفت. آریامن تعریف کرد که در پایان مبارزه

سی کرده است. بعد با حیرت افتاده که بر دوش گرگین بود، و نزدیکتر رفته و با دقت آن را وار

ی زرین و سردیس شیر دریافته که بر رویش دقیقا همان جمله از مهریشت نوشته شده و حلقه

 اند.نیز بر جای موعود خود قرار داشته

پیش از کاهنی در  هاسالاو با شگفتی و شادی به گرگین گفته بود که توصیف کمانش را 

خریداری کند. اما گرگین از این کار سر باز زده بود و  حران شنیده و خواسته بود تا کمانش را
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آنچه آریامن تعریف کرد،  وقتی اصرار او را دیده بود، خشمگین شده و آنجا را ترک کرده بود.

ی گرگین شنیده بود، همخوانی داشت. اگر به راستی این کمان با چیزهایی که ارشاتات درباره

شد بار را با آن نجات داده بود، احتماال با همان می همان بود که آرش کمانگیر زمانی ایران

 دیگر نیز چنین کرد. 

ای بر کمانگیری تورانی غلبه کرده و گفتند آرش در مسابقهها داستانی داشتند و میکادوسی

به این ترتیب منوچهر شاه را بر افراسیاب تورانی پیروز ساخته است. اما روایتی دیگر هم بود 

کمان همان سالحی بوده که در نبردی که میان ایرانیان و تورانیان درگرفت،  گفتند اینکه می

افراسیاب را از پای انداخته است. اگر چنین بود، کمان سالحی جادویی بود که در شرایط 

 ستاند.آمد و از دشمنان بزرگ ایران زمین جان میبحرانی به کار می

در این مورد رای زدند. هنوز کسی باور سپهرداد و تیرداد و آریامن ساعتی با ارشاتات 

نداشت که اهریمنی از باختر برخیزد و شاهنشاهی را تهدید کند. اما از آنجا که بخشی از 

ها واقعا وجود داشت، معقول سخنان کاهن حران درست در آمده بود و کمانی با این ویژگی

شوش ببرند تا در شرایط بود که کمان را به شکلی به دست بیاورند و آن را همراه خود به 

 ها برود و با او سخن بگوید.خطر به کار آید. این بود که قرار شد ارشاتات نزد شاه کادوسی

نمود، آرام شود و بعد عصرگاه نزد شاه ارشاتات صبر کرد تا گرگین که خشمگین می

 کادوسیان رفت. پیرمرد از سویی به خاطر باختنِ پهلوانش دلخور بود و از سوی دیگر

ورزی خاتمه یافته خوشحال بود که گوبرزه آسیبی ندیده و بحران بدون مرگ و میر و کین

است. قرار بود سپاه پارسیان فردا خیمه برچینند و به همراه بازداشت شدگان به جانب 

نوازی ایشان ی وان حرکت کنند. از این رو آخرین شبی بود که ارشاتات از مهماندریاچه

 شد.برخوردار می

ها به خدایان باستانی دانست کادوسیمقدمه سر اصل مطلب رفت. چون میشاتات بیار

گذارند، ماجرای پیشگویی کاهن ماه را برای پیرمرد تعریف کرد و خبر داد که احترام می

کند. بعد از اهریمن باختری سخن گفت و این که احتماال خطری دولت پارسیان را تهدید می

نده خواهد شد که بر دوش گرگین است. شاه کادوسیان با شنیدن این جانش تنها با کمانی ستا



هایی از این دست ابرو در هم کشید و برای مدتی سکوت کرد. بعد گفت که پیشگویی هاحرف

 هاست. ی خودش هم بر سر زباندر میان غیبگویان و جادوگران قبیله

ترین و بزرگترین کمانگیر از دانستند که آن کمان مقدس است و از دیرباز نیرومندهمه می

شد مراسمی بزرگ و با شکوه بر پا می برد. با مرگِ هر حامل کمان،نسل آرش آن را به ارث می

ی ی قبایلی که خویشاوندی از نسل آرشِ بزرگ در میانشان حضور داشت، در کرانهو همه

کردند دازی بر پا میی تیرانگرفتند و مسابقهشدند و جشنی میها دور هم جمع میدریای مازن

 تا حامل بعدیِ کمان را تعیین کنند. 

حق نداشت به آن کمان مقدس دست بزند و هرکس با کمان خودش پا به میدان  کسهیچ

گذاشت. اما آن کس که به تایید ریش سپیدان قبایل از همه برتر بود، در نهایت کمان را با می

ی این قبایل نقشی آیینی بر عهده داشت و در برد. حامل کمان در میان همهخود به خانه می

شد، با ی شباهنگ برگزار میبرخی از جشنها و مراسم که به افتخار خدای خورشید یا ستاره

خواند و داستان آرش و انداخت و سرودی از تیریشت میشد و تیری میکمانش حاضر می

 خواند. افراسیاب را بر می

ترین و ی گذشته، گرگین عجیبهاقرنرد که در ها نزد ارشاتات فاش کشاه کادوسی

ای که به برگزیده شدنِ او ی تیراندازیترین حامل کمان بوده است. او خود در مسابقهغیرعادی

شناخت. همه خبر داشتند که انجامید، حضور داشت. گرگین را تا پیش از آن کسی چندان نمی

ه این نام زاده شده است. اما پدر خانواده های آرش و زنی مازنی پسری باز نسب یکی از نواده

خیلی زود درگذشته بود و این کودک با مادرش به جنگل رفته بودند و برای دیرزمانی در 

ی حامالن پیشین کمان مردانی تنهایی و خلوت خودشان با شکار روزگار گذرانده بودند. همه

شان میان قبایل و نسب نژاده جا افتاده و مشهور بودند که به خاطر مهارت کمانگیری و اصل

گوناگون شهرتی داشتند و محبوبیتی. در این میان گرگین وقتی پا به میدان مسابقه گذاشته بود، 

نشین هم خشن و های کوهها و مازنینوجوانی بود به نسبت گمنام که حتا با معیارهای کادوسی

ده بود دوخته بود، مادرش با اش را خود از پوست جانورانی که شکار کرنمود. جامهوحشی می

رسید و کمان بلندی که خود بر دوش داشت، همراهش ای که تا زانویش میموهای زرین بافته

 آمده بود تا مراسم را بنگرد. 
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همه از ادب و وقارش تحت تاثیر قرار اما گرگین در آن روز با کسی دوست نشده بود. 

که او تمام سرودهای باستانی را با این سن  انگیز بودگرفته بودند. به خصوص برایشان شگفت

دانست و داستانهای کهن را در حافظه داشت. بعدها دریافته بودند که استادش کمش می

ها شهرتی ها و کادوسیاش میان مازنینشین است که به خاطر نیروهای جادوییپیرمردی جنگل

 و خانه و زندگی درستی نداشت.زد ها پرسه میداشت و تمام عمرش را با پای پیاده در جنگل

ی چشمگیری بر تمام رقیبانش برتری یافته بود. او به در آن روزِ مسابقه، گرگین با فاصله

ی صد قدمی نهاده شده بود، گذرانده ی انگشتری که در فاصلهآسانی تیری را از درون حلقه

ساخت. د، هدف تیر میکردنهایی را که دختران به هوا پرتاب میبود و مثل آب خوردن گیالس

های ناهموار، گنجشگان را هدف قرار او با چشمان بسته و در حال تاختن بر اسبی در تپه

اش انجام داده بود، که به نظر همه ناممکن داد و کارهایی نمایان با کمانِ زمخت و نتراشیدهمی

 رسید.می

تگی حمل کمان را دارد، و هم در پایان روز، همه بر این نکته توافق داشتند که تنها او شایس

ها پنهانی به او پیشنهاد کرده بودند که با دختر زیبایشان ازدواج ها و هم شاه مازنیشاه کادوسی

کند. اما گرگین با کمی بدخلقی این پیشنهادها را رد کرده بود و کمان را انگار که از ابتدا مال 

ته بود. پس از چند سالی شنیده بودند خودش بوده باشد، برداشته و با مادرش به جنگل بازگش

 شد.که مادر گرگین بیمار شده و درگذشته و بعد از آن بیشتر در میان مردم دیده می

کرد. کم حرف و گریز بود و از دوستی با دیگران پرهیز میهمچنان مردمحال با این 

گشت ل باز میکرد که به کوه و جنگحوصله بود و تنها زمانی احساس رضایت و راحتی میبی

 گرفت.از سر میدر انزوا و زندگی مرموزش را 

توان این جوان را به ها این سابقه را تعریف کرد تا به ارشاتات بگوید که نمیشاه کادوسی

فروخت و آدمی هم نبود که به خدمت شک کمان را به هیچ قیمتی نمیکاری مجبور کرد. او بی

نعمت زندگی کند و به این ترتیب کمانش را در اختیار  شاه بزرگ در آید و در کاخها در ناز و

دربار قرار دهد. اندرز نهایی شاه کادوسیان این بود که موضوع را به خودِ گرگین بگویند و او 

ها پایین بیاید و آن اهریمن را به حال خود بگذارند تا شاید در زمان خطر خودش از کوه

 باختری را آماج تیرِ خویش سازد.



ی سالخورده خواست تا گرگین را نزد خود بخواهد و همچون از سرکرده ارشاتات

ای در کنارش حضور داشته باشد و او چنین کرد. گرگین که انگار انتظار داشت فرا واسطه

خوانده شود، خیلی زود به نزدشان آمد، در حالی که کمان را بر دوش داشت. چند تن از 

 آریامن و تیرداد و سپهرداد به این جمع پیوستند.  سپیدان کادوسی دیگر نیز به همراهریش

ارشاتات به رسم مهرپرستان دست راستش را به سوی گرگین دراز کرد و خواست تا با او 

پیمان دوستی ببندد و سوگند خورد که قصدی جز نیکخواهی ندارد. گرگین اما، گستاخانه از 

شان بروز کند و گفت اختالفی میانفشردن دستش خودداری کرد و بهانه آورد که شاید بعدها 

 شکنی و مهردروجی بدنام شود.  خواهد بعدها نزد ایزد مهر به پیمانکه نمی

زده کرد، آشنایی گرگین با داستان اهریمن باختری بود. آنچه که ارشاتات را بسیار شگفت

تاد خویش گرگین وقتی داستان کاهن حران را شنید، گفت که پیشاپیش همین داستان را از اس

به پایان  اش روزگار آسودگی و آشتیداند که روزی از روزهای زندگیفرا گرفته است و می

اند زیر فشار هجوم اهریمنی از باختر فرو خواهد رسد و نظمی که پارسیان بر گیتی گستردهمی

 پاشید.

ن آرش استاد مرموز او نیز گفته بود که جانِ این اهریمن به تیری بسته است که از کما

نامدار پرتاب خواهد شد. اما هم او برای گرگین پیشگویی دیگری هم کرده بود که سخت 

ها هرچه کردند، گرگین این اش بود. ارشاتات و شاه کادوسیی دلخوری و تلخکامیمایه

پیشگویی دوم را فاش نساخت. اما به صراحت و روشنی گفت که کمان تنها در دستان او 

ی خریداری دیگر حق ندارد آن را حمل کند، از این رو بحث درباره کسهیچکارساز است و 

 کردن کمان از همان ابتدا ناگفته منتفی شد. 

گرگین دعوت ارشاتات برای پیوستن به ارتش شاهنشاه یا سفر به شوش و زیستن در این 

قلمرو را نیز رد کرد و گفت که به جنگلهای زادگاه خویش خو گرفته و در جاهای دیگر 

کند. ارشاتات در برابر سرسختی جوان کادوسی احساس سرخوردگی و احساس راحتی نمی

کرد. او پهلوانی بلند مرتبه و سرداری نامدار بود و عادت داشت دهقانان و بومیان خشم می

 اش را به سستی و ضعف حمل نکنند. احترامش را نگه دارند و نرمخویی
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قایل نیست و پیشنهادها و  شنگار هیچ ارزشی برایاما برخورد گرگین با او طوری بود که ا

گرفت. تنها قول مساعدی که داد آن بود که اگر اهریمن درخواستهایش را هم به چیزی نمی

باختری به راستی ظاهر شد  و به ایران زمین هجوم برد، از جنگلهای مازنی خارج شود و او را 

آمد. ارشاتات ا این وعده چندان به کار نمیبجوید و با تیری از همان کمان جانش را بگیرد. ام

ی دورافتاده از بومِ پارسیان به دانست که رسیدنِ خبرِ هجوم اهریمن باختری به این گوشهمی

ایرانیان ناپذیر بر پیکر شک مهاجم ویرانگر آسیبی جبرانماهها زمان نیاز دارد و در این مدت بی

 آورد. وارد می

گرگین به جایی نرسید و جوان تندخو به هیچ شکلی حاضر در نهایت بحث و گفتگو با 

ها هم حرف شنوی او از شاه کادوسی نشد کمان را در اختیار سرداران شاهنشاه قرار دهد.

سری گرگین به گیرد. کارِ خیرهها را هم به چیزی نمیگفتند فرمان شاه مازنینداشت و همه می

مورد که به زور کمان را از او خواهد گرفت را جایی کشید که تهدید ضمنی ارشاتات در این 

شناسد که جسد های تاریک جنگل جایی را میبا تهدیدی تندتر پاسخ داد و گفت که در بیشه

نهد تا خوراک ببرها شوند، و با این سخن کنایه زد که ارشاتات دزدان ناکام کمان را در آنجا می

 ز میان خواهد برد.و یارانش را هم اگر چنین قصدی داشته باشند، ا

ها، واپسین شبی که ی کادوسیی شاه سالخوردهبه این ترتیب با وجود تالشهای صادقانه

آنجا گذراندند با دلگیری و کدورت سپری شد. ارشاتات وقتی با سپاهیانش از قلمرو کادوسیان 

این زمینه  ای در سر داشت و آریامن و سپهرداد و تیرداد را نیز با خود درشد، نقشهخارج می

 همداستان کرده بود. 

رسید و به  ی شهر کاسپیاش به مرزهای جادهوقتی کاروان شاهنشاه با زندانیان کادوسی

های امن کشور هخامنشی وارد شد، ارشاتات و تیرداد از اردو جدا شدند و به سوی شاهراه

ر اهریمن کوههای سرسبز شمالی بازگشتند. آریامن که بر تخت نشستن ارشاتات و ظهو

باختری را خیلی جدی گرفته بود، سرسختانه وی را برانگیخته بود که به هر ترتیبی که شده 

کمان را به دست آورد. از این رو دو دوست تصمیم گرفتند بازگردند و کمان را از گرگین 

 بربایند.



بودند و از آن هنگام ماجرای مرگبار ایشان آغاز شده بود. دو پهلوان پنهانی به جنگل رفته 

ی جنگل پیدا کنند. کوشیده بودند بدون جلب توجه مردم بومی سکونتگاه گرگین را در میانه

اش با مردم کادوسی وارد صحبت شده بود و هرچه را همیشگی آریامن با دقت و ریزبینی

بین و به ایشان سپرد. از این رو خوشای کشید بر نقشه یافتمیی مخفیگاه گرگین درباره

 اش بروند و کمان را بربایند. که بتوانند در زمان غیبت گرگین به خانهبودند 

تردیدی نبود که گرگین این کمان مقدس و آیینی را مدام همراه خود به این سو و آن سو 

بختشان اگر برد و چون عادت داشت روزها در کوه و جنگل پرسه بزند و شکار کند، نمی

بدون برخورد با او کمان را به چنگ ش استفاده کنند و توانستند از غیبتمی ،بودمیمساعد 

 آورند.

تر ها هوشیارتر و چاالککردند آن بود که گرگین از آناما آنچه که هیچ حسابش را نمی

ای دورافتاده از جنگل آتشی افروختند تا شب را های نخستین شبی که در گوشهباشد. در نیمه

ی تیری از جا پریدند و دیدند تیری در کنار سر به صبح برسانند، با شنیدن صدای زوزه

هرکدامشان بر خاک فرو رفته است. چون خوابزده و هراسان از جا برخاستند، گرگین را 

 رویاروی خویش یافتند. 

گونه در مرز تاریکی جنگل و نوِر گرگین همان کمان را بر دوش داشت و مثل شبحی وهم

صدایی آرام و خونسرد، اما قاطع و سرد اندرزشان داد که های اجاقشان ایستاده بود. او با شعله

اند بازگردند. بعد هم تهدید کرد که اگر بار دیگر در آن حوالی بیابدشان، از همان راه که آمده

آماج تیرهایش قرار بگیرند. آنگاه پیش از آن که بتوانند پاسخی بدهند، در تاریکی شب گم و 

 ناپدید شده بود. 

ها ا هم رای زدند که چه کنند. روشن بود که گرگین جنگل را بهتر از آنفردای آن روز ب

شناسد و دورادور مراقبشان است. ارشاتات که دیرزمانی را در جنگلها به جنگ گذرانده بود می

شد، اما تیرداد و در کمانگیری مهارتی چشمگیر داشت، حریفی نیرومند برایش محسوب می

و نیزه سر و کار داشت و نه خزیدن در میان درختان و  بیشتر شهسواری بود که با اسب

 رویِ کمان.نشانه
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را به رویش نیاورد، اما حقیقت این بود که حضور تیرداد و نکته ارشاتات این 

شد نتوانند گرگین ی کمانگیران باعث میهای ویژهاش با پنهانکاریهایش و ناآشناییبازیناشی

 ها را به راحتی زیر نظر بگیرد. را بیابند و در مقابل گرگین آن

دو پهلوان آن روز را تا ظهرگاه در جنگل پرسه زدند و به دنبال اقامتگاه گرگین گشتند، اما 

گرفت مسئله را با دوستش چیزی نیافتند. آنگاه درست در زمانی که ارشاتات داشت تصمیم می

بر ساق پای تیرداد نشست. مطرح کند و او را به بازگشت ترغیب کند، تیری از ناکجا آمد و 

معلوم بود گرگین طوری هدف گرفته که جانِ تیرداد را به خطر نیندازد، اما زخم کاری و 

داشت. گذشته از این، تیر انداختن از خفاگاه از دردناک بود و به کلی او را از حرکت باز می

 دید ارشاتات نامردانه جلوه کرد و از زخمی شدن دوستش به خشم آمد. 

شوند، درست ی این که با زخمی شدنِ تیرداد ناگزیر به بازگشت میب گرگین دربارهحسا

از آب در آمد. اما او سرسختی ارشاتات را دست کم گرفته بود. ارشاتات تیرداد را به همراه 

اسبان به نزدیکترین روستا رساند و او را به دهقانان سپرد و پولی داد و خواست که از او 

اش سازند. آنگاه خود در حالی که خشمی وقتی بهبود یافت به سالمت روانه پرستاری کنند و

از گرگین در دل داشت، شمشیر سنگین و تبرزین خویش را به میزبانان تیرداد بخشید و تنها با 

 خنجری و کمانی و ترکشی انباشته از تیر به جنگل زد.

تمام این مدت با هوشیاری گذشت. در از آن هنگام که چنین کرده بود سه شبانه روز می

هایی که گرگین ای جنگل را در نوردیده بود. با فنون و مهارتکامل و بی سر و صدا مانند سایه

ها پنهان سازد دانست چطور ردپایش را بر گیاخاکبه کار گرفته بود آشنایی داشت و خوب می

ویی با درندگان جنگلی و بدون برافروختن آتش شب را به صبح برساند و برای پرهیز از رویار

 های درختان بلند ببندد و همانجا به خواب برود.شبها خویش را به شاخه

دست و هشیار بود. گرگین هم این فنون را خوب بلد بود و در پنهان ساختن خویش چیره 

دانستند که حضور هر آدمی در هر اقلیمی خواه ناخواه ردهایی به جا خواهد اما هردو می

دید که گرگین در همان حوالی حضور دارد و او را هایی جزئی میبنای نشانهگذاشت. بر م

 جوید. می



ای مرگبار گذشته بود. در همان شبی که گرگین را سه روز گذشته به بازی موش و گربه

لود تشخیص داده بود که جوان دلیر کمان آرش آبرای آخرین بار دیده بود، با چشمانی خواب

دانست که او نیز گشت. چون میاین رو دیگر به دنبال اقامتگاهش نمی را بر دوش دارد. از

جست و خبر داشت که . از این رو خودِ او را میبه همراه داردخطر را حس کرده و کمان را 

کند. این دو مدام با ردپاهای هم روبرو گردد و او را جستجو میگرگین نیز در همان حوالی می

 کردند. جستند و گم میهای میی درختان و درهزارتوی گیج کنندهشدند و یکدیگر را در همی

اش کند که از ارشاتات قصد نداشت گرگین را به قتل برساند. اما قصد داشت طوری زخمی

زد که گرگین هم چنین قصدی داشته مقاومت دست بردارد و کمان را تسلیم کند. حدس می

از این رو سخت مراقب  اش از جنگل باشد.اندنباشد و تنها در پی زخم زدن به او و بازگرد

ها سرسری برافراشته هایی بود که گرگین در گوشه و کنار کار گذاشته بود. برخی از این تلهتله

اش هراس داد که گرگین از سر رسیدننمودند و این نشان میشده بودند و چندان ماهرانه نمی

 داشته و شتابزده کار کرده است. 

ستادانه کارگذاری شده بود و چند بار نزدیک بود او را به کام خود ببلعد. در برخی دیگر ا

دانست این سه روز خوراک گرمی نخورده بود و جز ساعتهایی محدود به خواب نرفته بود. می

شوند و شان زودتر خسته و فرسوده میکه گرگین نیز همین وضعیت را دارد و معلوم نبود کدام

 آیند. در میپیش از حریف از پای 

شناخت و با عوارض و گوشه و ی گرگین این بود که جنگل را خوب میبرگ برنده

ی کنارش آشنایی زیادی داشت. اما ارشاتات هم از این نظر که سن و سالی بیشتر و تجربه

ای توجهش جنگی فراوانی داشت بر حریف برتری داشت. آن روز که پریدن پرندگان در گوشه

اش جای گرگین را تشخیص داد، همین کرد و با راندنِ گراز و بازگشتنرا به خود جلب 

اش کرده بود. پیشتر در جنگ این شیوه از ردیابی جای آدمها را یاد گرفته بود و ها یاریپختگی

تر تجربهها را در جنگل دنبال کرده، در این زمینه از او بیدانست گرگین که به ندرت رد آدممی

 است. 

راهی جنگلی را که با سم گرازها کوبیده و ا سرعت از صخره پایین رفت و کورهارشاتات ب

زد گرگین بر فراز درختانش کمین هموار شده بود را پیمود و به جایی رسید که حدس می
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وقتی به آنجا رسید، در کنار ردپای گرازی که به تازگی از همان جا رد شده بود،  کرده باشد.

توانست جای سم گراز ریخته بر کف جنگل تشخیص داد که نمیهایی بر برگهای آشفتگی

 باشد. نگاهی شتابزده به درختان انداخت و نشانی از گرگین ندید. 

هوای پاک جنگل را به بینی کشید و بوی خفیف عرق انسان را در آن تشخیص داد. دوباره 

رود. به جایش ین میو دوباره این کار را تکرار کرد و متوجه شد که بو دارد به سرعت از ب

ی چندانی با ساحل دریای مازنی داد فاصلهبوی نمکی همه جا را پر کرده بود که نشان می

 ندارد. گرگین آنجا را ترک کرده و گریخته بود.

حرکت در جای خود باقی ماند و نگاهش را رها کرد تا آزادانه بر شاخ و برگها ای بیلحظه

ای ای نگذشته بود که چشمش بر خمیدگی شاخهکند. دقیقهی زیبای پیرامونش گردش و منظره

متوقف ماند. چند برگ از شاخه کنده شده و بر زمین ریخته بود، از جایی که بلند از بلندای قد 

کوشید صدایی از گراز قرار داشت. در همان جهت شروع کرد به دویدن. در حالی که می

های دوان گرگین تیز رای شنیدن صدای گامهایش را بگوش .های نرم چرمینش بر نخیزدکفش

آورد و در ضمن با بوی وزید، بوی عرق آدم را به همراه میکرده بود. بادی که از روبرویش می

 توانست حضور او را بو بکشد.اش طوری بود که گرگین نمیدریا نیز آغشته بود. جهت وزیدن

ای سنگالخی باال و از تپهکرد رفت به تدریج شیب پیدا میجهتی که در آن پیش می

تر بود. معلوم بود با دست انداختن به گردن های عبور گرگین نمایانرفت. اینجا نشانهمی

دانست درختان کهنسالی که بر سراشیبی روییده بود، کوشیده تا سریعتر از بلندی باال برود. می

شید. پس جهت حرکتش اش را تشخیص داده و در آن باال کمینش را خواهد ککنندهکه تعقیب

ای گرفت و از آن باال رفت. اگر بخت یارش ای تیز و افراشته را در گوشهرا تغییر داد و صخره

توانست از ارتفاعی باالتر به او شد، میبود و گرگین زود برای کمین کشیدن زمینگیر میمی

 دست یابد.

خاست. از داهایی بر میشکستند و صهایی زیر پایش میکرد، شاخهبا وجود تالشی که می

پروا راهی که در پیش شد. بیسوی دیگر در پیشارویش صداهای خش خش مشابهی شنیده می

ی تپه باال رفت. ها آویخت و به چاالکی تا بلندترین نقطهگرفته بود را ادامه داد و از صخره

 آنگاه در آنجا دریافت که به چه موقعیت خطرناکی پا گذاشته است. 



ی کشی از جنگل بود که به بریدگی عمیقی در کنارهز آن صعود کرده بود، سینهجایی که ا

ای و بلند قرار داشت که جنگل را با بریدگی شد. در اینجا ساحلی صخرهساحل ختم می

های آلود و سبز دریا بر صخرهساخت. زیر پایش موجهای کفآوری به دریا متصل میسرگیجه

ی قد بیست مرد بلندا داشت و تا آنجا که ایستاده بود ه به اندازهکوفت کراست  و برافراشته می

 یافت. ادامه می

اش، یک صخره آنسوتر، گرگین را دید که کمان نامبردارش را در دست دارد در چند قدمی

پاید. اگر زیرکانه راهش را اش گذاشته و راهی که به تازگی پیموده بود را میو تیری در چله

گرفت. فوری ی باالیی سر در نیاورده بود، آماج تیر او قرار میآنجا بر صخرهکج نکرده و از 

ی خطرناک صخره ی کمان نهاد. هردو بر لبهکمانش را از دوش برگرفت و تیری در چله

آورد، همراه با کمان گرانبهایش ایستاده بودند و بعید نبود اگر زخمی کاری به گرگین وارد می

 غلتید.به پایین صخره فرو می

کشید، به خاطر صدا یا بو یا هرچیز دیگری گرگین وقتی تیرش را از ترکش بیرون می

حضورش را حس کرد. با همان کمان کشیده به سویش بازگشت. چندان سریع چنین کرد که 

جایی برای انتخاب و تردید باقی نگذاشت. ارشاتات با حرکتی که تا حدودی غریزی و فکر 

 تیر را رها کرد.  نشده بود، شصت گشود و

کشان مسیر خویش را پیمود و بر بازوی چپ گرگین نشست. همان دستی که با آن تیر زوزه

کمان را گرفته بود، سست شد و ضرب تیر تعادلش را به هم زد. گرگین لغزید و تنها در 

 آخرین لحظه موفق شد با دست سالمش صخره را بگیرد و از افتادن به قعر دره جلوگیری کند. 

کمانِ گرانبها از دستش رها شد و با قوسی آرام از فراز بلندی به پایین پرتاب شد و به کام 

ی دریا فرو افتاد. آه از نهاد ارشاتات بر آمد و با چشمانی گشاده کمان را دید موجهای توفنده

آن اش های فلزیها شناور ماند و بعد زیور و بند و بستای بر فراز موجکه چطور برای لحظه

 را به قعر دریای توفانی فرو کشید. 

ارشاتات زمانی به خود آمد که دید به شکلی خودکار پس از پرتاب تیر اول تیر دیگری را 

ی کمان نهاده و با آن گرگین را نشانه رفته است. اما گرگین انگار که دنیا بر سرش نیز در چله
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ی گذشته و در آن گیر کرده بود، بر لبه اشخراب شده باشد، با بازویی که تیرِ اول او از میانه

 آلود دریا خیره مانده بود. پرتگاه ایستاده بود و به موجهای کف

ارشاتات تیر را از چله بر گرفت و پشیمان به گرگین نگریست. گرگین چشمان اشکبارش 

، دیدی چه کردی؟ خاک بر سر خود و ای مرد دیوانه»را از دریا برگرفت و به او گفت: 

 «دانت و مردمان ایران زمین کردی...خان

کردی و با من به شوش سر. اگر لجبازی نمیخاموش شو، جوانک خیره»ارشاتات گفت: 

 «آمدی کمان هنوز در دستانت بود.می

توانم پیشگویی دیگرِ استادم را برایت فاش سازم. وگرنه دریغ که نمی»گرگین گفت: 

ای که من ای. وظیفهرا به درد و رنج مبتال کرده فهمیدی که با این کارت یک قرن مردمانمی

قرار بود در یک روز با یک تیر به انجام برسانم، حاال چندان دشوار شده که سه نسل به درازا 

ها آن را به زحمت خواران و پارتیخواهد کشید و تازه بعد از آن شاید سکاهای تیزخود و هوم

 «برآورده سازند.

 «گویی؟ اینها یعنی چه؟چه می»ارشاتات با حیرت گفت: 

 اینها سرنوشتی»گرگین به تلخی خندید و نگاهی سخت و خیره به او انداخت و گفت: 

است که زهرش را نخست تو خواهی چشید. در آن روزی که از اهریمن باختری شکست 

بود شان در آمد، مرا به یاد خواهی آورد. تنها امید ما کمانی خوردی و زن و مادرت به اسارت

 «که تو باعث شدی از دست برود.

گرگین بعد از گفتن این حرف با حرکتی خشن تیر را از بازویش بیرون آورد و بی آن که به 

جست که ی خون در بازویش توجهی کند، به سوی دریا رو کرد. چشمانش جایی را میشره

 تگاه فاصله گرفت. ی پرکمان در آنجا برای آخرین بار نمایان بود. بعد چند قدم با دیواره

کند. فریادی کشید تا او را باز ارشاتات ناگهان متوجه شد که جوان زخمی دارد دورخیز می

ی توجه به او به سمت پرتگاه دوید و به سینهای نداشت. گرگین بیدارد، اما دیگر فایده

ا برسد و ای طول کشید تا به دریی موجها پرید. بلندای صخره چندان بود که دقیقهآشوبزده

وقتی چنین شد مانند سنگی در دل موجها فرو رفت. ارشاتات با درماندگی بر صخره ایستاد و 

 در انتظار ماند تا شاید او را ال به الی موجها باز یابد. 



شد اما دریای توفانی چندان سهمگین بود که اگر شناگری ماهر از ساحل نیز واردش می

اش جسته بود ه مردی زخمی که از بلندایی مرگبار به میانهبرد. چه رسد بجان سالم به در نمی

جست، نه آسمانی آلوده به کف موجها را.  و این چنین و در جستجوی کمانش کف دریا را می

در مکانی دوردست و زمانی نامنتظره، تحقق بود که پیشگویی کاهن سین در پرستشگاه حران 

ر دنیای زیبایی که دیرزمانی نور را در خود ها بر بلویافت، در آن هنگام که نخستین ترک

 انباشت، دهان باز کرد...می
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 آریوبرزن

 

های دیرین بر این باور بودند که ماهیت روزها را از روی رنگ سپیدان و خردمندان دورانریش

هایی فراوان را شنیده بود که مغانی داد. پیشگویی توان تشخیصدمان میو بوی سپیده

شنیده بود که بامدادِ ساز اعالمش کرده بودند. ین، در سحرگاه روزهایی مهم و سرنوشتبروشن

شود و بادی تند و سرد بر دهد، افقِ خاوری خونین میروزهایی که نبردی بزرگ در آن رخ می

 زند. خیزد و بوی تند عرق اسبان و خون دالوران در شمیم صبحگاهی موج میمی

اهان پس از برخاستن از بستر و پیش از پوشیدن زره و چه بسا پهلوانان که سحرگ

اند. از نظرگاهی، کل ها در اندیشه بودهها را به یاد آورده، یا از آنکالهخود، این پیشگویی

زندگیِ دالوران و جنگاوران چیزی جز این نیست. زندگی سراسر روزی است یگانه که تنها در 

توان با یابد، و شکوه و کشاکش آن را مییمروز ادامه میدم تا نها، از سپیدهترین ساعتدرخشان

 بوییدن باد و نگریستن به افقِ حضورشان دریافت. 

اندیشید. وقتی از چادر آریوبرزن، در آن صبحگاه به این چیزها و بسی چیزهای دیگر می

 از خنکی هوا کمی به خود لرزید، اما بر روی پیراهن نازک .اش خارج شدبزرگ و شاهانه

توان با نگریستن به اش چیزی نپوشید. سخت در اندیشه بود و کنجکاو، تا ببیند میپارسی

 آسمان و افق چیزی را پیشگویی کرد یا نه؟ 

زد و هنوز ساعتی تا روشن شدن هوا باقی مانده بود. آسمان همچنان به کبودی می

راز قلمرو مینویی به او چشمک شان را آموخته بود، از فستارگانی که از مغان کلدانی نام و نشان

 کشیدند.اش را به رخش میزدند و نادانیمی
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آریوبرزن با معیارهای روزگار خود مردی بسیار سالخورده بود. در جهانی که مردمان در 

رسید. ریش بلند و ی عمر او به هشتاد میهاسالمردند، شدند و زود میچهل سالگی پیر می

های برنشسته بر چ و تاب و حتا ابروان خمیده و انبوهش برفپرگره، موهای انبوه و پر پی

اش، همچنان زورمندی و چاالکی سن و سالاین آورد. با های زاگرس را به یاد میبلندی

 خویش را حفظ کرده بود. 

ای تعلق دارد که انگیزش به خونِ هخامنشیگفتند قدرت و سرزندگی شگفتسربازانش می

دانست که ورزشهای سخت دوران کودکی و ا خودش خوب میدر رگهایش جاری است، ام

جوانی و رعایت آداب خوردن و خفتنِ پارسیان است که او را تا این سن سالم نگهداشته 

 است. 

های سربازان و سردارانش گذشت و به کنار رودِ کارون رفت. بر آریوبرزن از میان خیمه

وخت و در اندیشه فرو رفت. دیر زمانی بود رنگش چشم دی رود ایستاد و به پهنای آبیکرانه

راند. سه شاهنشاه را خدمت کرده بود و از سیاست دولت پارسی که بر این قلمرو فرمان می

دانست. روزگاری را به یاد داشت که هنوز هزار و یک پارسی زنده بودند چیزهای بسیاری می

دند و نظم گیتی را پاسبانی زهایی ناشناس، پرسه میو در گوشه و کنار، پنهان در جامه

 کردند. می

به یاد روزگار نوجوانی خویش افتاد. زمانی که یکی از این هزار و یک پارسی را یافته بود 

اش را کرده بود. استادش روزی او را فراخوانده و از او پرسیده بود و برای دیرزمانی شاگردی

آریوبرزن در آن هنگام نوجوانی  یا نه.ی هزار و یک پارسی بپیوندد خواهد به جرگهکه آیا می

طلب بود. نوشیدن شراب سرخ از جامهای زرین و رقصیدن با بانوان پر شر و شور و جاه

زیبارو را دوست داشت و زندگی دشوار و پرماجرای این انجمن در چشمش داستانی 

 نمود. دوردست می

مردمانِ جهان هستند. اینان  خبر داشت که این هزار و یک تن، نیرومندترین و نیکوکارترین

ا گفتند کوروش بزرگ و هزار جنگاورِ همراهش آن رای باستانی بودند که میاعضای جرگه

 اند. برای نخستین بار تاسیس کرده



رود، و به دورانی تر میگفت تاریخ این جرگه از این هم عقباستادش میحال با این 

ها گم شده است. آریوبرزن خود در افسانهگردد که نام و نشانش چندان دوردست باز می

دانست که شاهنشاهان هخامنشی آن هزار دیرزمانی عضوی از گروه سربازان جاویدان بود و می

 اند. پاسدار خویش را بر مبنای همین الگو برساخته

اما هزار و یک پارسی مردمانی با سرشتی متفاوت بودند. در سی ویژگی از سایر مردمان 

کردند. استادش در آن ها زندگی خویش را وقف میند و برای حفظ این خصوصیتمتمایز بود

هنگام برایش شرح داده بود که زمانه دیگرگون شده و شمار افراد شایسته برای پیوستن به این 

شوند. او آریوبرزن را برای این کار سزاوار دانسته بود، اما آریوبرزن این جرگه کمتر و کمتر می

هایی مرگبار را از سر بایست آزمونکرد. داوطلبان پیوستن به این جرگه می افتخار را رد

به  هاسالتمرین و تالش دشوار پیشارویشان قرار داشت. بسیاری بعد از  هاسالبگذرانند و 

شدند و آنان که عضِو این خاطر یک لغزش و خطای کوچک به کلی از آن حلقه رانده می

از جایگاه برجسته و  کسهیچت خویش را نمایان سازند و انجمن بودند، حق نداشتند هوی

های مرگبار ایشان برای آریوبرزن نوجوان که به زندگی شد. ماجراجوییشان آگاه نمیمهم

اشرافی خو گرفته بود، چندان دلچسب نبود. پس نپذیرفت و بعد از آن هم دیگر استادش را 

 ندید. 

ی این مردمان شت که دیگر در جرگهگذشت. شکی ندااز آن هنگام شصت سالی می

اش با برخی از ایشان ی دراز زندگیهاسالبرگزیده، هزار و یک تن باقی نمانده است. در 

شان به قبایل ایرانی تعلق نداشتند. پنداشتند، همهروبرو شده بود. برخالف آنچه که عوام می

پیکر و گاور غولها بابلی و سوری و هندی بودند. حتی یک مصری و جنبرخی از آن

ها به ارتشی سیاهپوستی از اهالی کوش را نیز در میان ایشان دیده بود. اگر یکی از آن

شدند، ی کاری دعوت میآن سپاه قطعی بود، و هرگاه برای رایزنی درباره پیوست، پیروزیمی

خطا و بی شاندادند. داوریها را به فرمانروایان نشان میترین راهترین و درستخردمندانه

بود که  هاسالشد، و حاال کردارشان فسادناپذیر بود. با این همه شمارشان به تدریج اندک می

 کسی از آن جرگه را ندیده بود.
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شاید اگر امروز هم مانند روزگار قدیم هزار و یک پارسی باقی مانده بودند، ایرانشهر را از  

بین بودند که فرا های روشندا، بسیاری از چشماز همان ابت رهاندند.انگیز میاین بالهای هراس

کردند. بسیار زودتر از آن که بیشتر مردمان گمانی بد به بینی میرسیدن چنین روزی را پیش

ذهن راه دهند، مغان بارها و بارها به شاهنشاهان پیشین هشدار داده بودند که مراقب مرزهای 

 سرزمین خویش باشند. 

ای که های تجاریشان به تدریج از راهن و آداب و رسوم جنگیهای کشاورزی پارسیاشیوه

های قلمرو ایرانشهر، شد و در حاشیهبه تازگی احداث شده بود، به گوشه و کنار منتقل می

آورد که دیر یا زود به اندرون این سرزمین تاخت هایی بزرگ و جنگاور را پدید میجمعیت

یروهای پیرامونی برای همگان روشن شده بود و همه در آوردند. از ده سال پیش، خطرِ این نمی

 اندیشه بودند که تازش بزرگ از کدام سو رخ خواهد داد؟ 

بیشتر سرداران هخامنشی به مرزهای شمالی و شرقی چشم دوخته بودند و پادگانها و 

ند کردند. چرا که قبایل سکای ساکن آن مناطق نیرومشهرهای نظامی آن سو را بیشتر تقویت می

هایشان جریان داشت. آریوبرزن سوارکاران و جنگاور بودند و خونی نژاده و نجیب در رگ

کوش و دالور دانست که مردمانی سختداران سکای تیزخود را دیده بود و میماساگت و نیزه

هستند. با این همه، آشوب بزرگ از جهتی یکسره نامنتظره برخاسته بود تا چند سال پیش هیچ 

 کرد از سوی غرب خطری شاهنشاهی را تهدید کند. میکس گمان ن

ی خود را عوض یونانیان مردمانی به نسبت بدوی بودند که به سادگی به خاطر پول جبهه

کن کردند و بیشترشان خدمتگزار شاهنشاه بودند، و مقدونیان، که امروز همچون نیرویی بنیانمی

کردند و به از آداب و رسوم پارسیان تقلید می مرزها را در هم شکسته بودند، دیر زمانی بود که

 نمودند. ظاهر قومی تابع و آرام می

آسای یونان و کشته داد، در نهایت تحقق یافت. خبر ویرانی برقاما آنچه که نباید رخ می

شدن تمام مردم تبس، موجی از شگفتی و هراس در فریگیه و ایونیه و لودیه ایجاد کرده بود. 

ی سنگدلی و خشونت مقدونیان چندان در همه جا پیچیده سقوط کرد، و آوازه بعد از آن مصر

گریختند و های مقتدر هخامنشی، مردمان از برابرشان میشان به شهربانیبود که پیش از حمله

ربودند. شاه مقدونیان، امیران محلی شتابزده برای تسلیم شدن به ایشان گوی سبقت را از هم می



اش نروییده بود و اسکندر که هرچند سی ساله بود، اما هنوز ریشی بر چهره جوانی بود به نام

 رفتاری زنانه دارد. رود و آنجا و با مردان به بستر میگفتند اخته است می

گفتند برای اثبات این ادعا ی اردشیر سوم است، و میاسکندر مدعی بود فرزند حرامزاده

شد ه قتل رسانده است. او در بیشتر جنگها پیروز مینخست با مادرش تبانی کرده و پدرش را ب

لباس  و عادت داشت سپاهیان شکست خورده را تعقیب کند و همه را از دم تیغ بگذراند.

تقلید کند، اما آنان که او را دیده بودند،  هاپارسکوشید از آداب پوشید و میپارسی می

 پریده از اشموغان شباهت دارد. گفتند مردی خشن و خشمگین است که به تصویری رنگ می

اش در آب آریوبرزن را به خود ماهی بزرگی از آب بیرون پرید و صدای فرو افتادن دوباره

کشید. آریوبرزن به ی صبح از افق خاوری سر بر میشد و سپیدهآورد. کم کم هوا روشن می

ای کرد و زیر لب ، اشارهها بازگشت. به یکی از سربازانی که به نگهبانی ایستاده بودسوی خیمه

 «  باید با مغ مشورت کنم.»گفت: 

ی بلندش را در دست گرفته بود و با سرباز جوانی کم سن و سال بود که با جدیت نیزه

ی پارسی را بر سرش نهاده بود و طوری به تاریکی شب چشم گونهغرور کاله نمدی تاج

ای سر بر خواهند آورد. او با شنیدن وشههای مقدونی از گدوخته بود که انگار هر لحظه پیاده

تاریک میان اش را  در زمین فرو کرد و به سرعت در فضای نیمهاین فرمان انتهای تیز نیزه

ها گم شد. آریوبرزن به سوی چادرش رفت. خدمتکاری در این فاصله مشعلها را روشن خیمه

نگ خویش نشست و در اش روشن و گرم بود. بر اورکرده بود و فضای وسیع درون خیمه

 سکوت انتظار کشید.  

اش آمد و با الت شق و رقِ جدیای نگذشته بود که سرباز جوان با همان حهنوز دقیقه

اش مانند نقشی از فروهر گونهی سپید برفاحترام دِر چرمی چادر را گشود. مغ، در خرقه

امل پوشیده بود و باالپوش نیاکانِ درگذشته وارد شد و به سوی اورنگ آریوبزرن رفت. لباسی ک

و کمربند مخصوص مغان را در بر کرده بود. چشمان سبزِ هوشیارش نشانی از خوابزدگی نشان 

 داد. گویا او نیز شب قبل را به بیداری گذرانده بود.نمی
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آریوبرزن از اورنگ خویش برخاست و به سبک پارسیان در برابر مغ کرنش کرد. یعنی کمر 

ی مغان دستش را بر و دست راستش را به سوی دهانش برد. مغ به شیوهخود را کمی خم کرد 

 قلبش نهاد و به این ترتیب پاسخ داد. 

آریوبرزن بر اورنگش نشست و مغ نیز در کنارش بر تختی آرام گرفت. مغ با وجود 

داشت، مردی سالخورده بود و چشمان درخشانش های سبکی که بر میحرکات چابک و گام

وکهایی بسیار فرو رفته بود. آریوبرزن همواره مشکوک بود که او نیز یکی از در چین و چر

ی هزار و یک پارسی باشد. بارها از او در این باره پرسیده بود و او همیشه با بازماندگان جرگه

ی اعضای این جرگه بود، هرگز انکار کرده بود. اما این همان نشانه شوخی یا جمالتی پرابهام

کردند. در این روزگار سختی، اگر کسی ویش را در این زمینه اعالم نمیخود عضویت خ

 .، که حتا از آریوبرزن هم درازتر زیسته بودتوانست به داد او برسد، همین مغِ دانا بودمی

 «تان سخت نیاز دارم.استاد گرامی، وهومیترا، به خرد و دوراندیشی»آریوبرزن گفت: 

رزن را از زمانی که سرداری جوان و پرشور و شر بود مغ لبخندی مهربانانه زد. آریوب

دانست که اش برخاسته بود. اما میهای حساس به یاریشناخت و در بسیاری از موقعیتمی

به »تر است. وهومیترا به سادگی گفت: آنچه در پیش روی دارند، از همه دشوارتر و سهمگین

 «گوشم، شهربانِ من.

 «نگرانم...بینم و دلرا تیره و مبهم می اید؟ آیندهه دیدهدر ستارگان چ»آریوبرزن گفت: 

آورانی خجسته شهربانِ دلیر، افسوس که اختران این بار پیام»وهومیترا آهی کشید و گفت: 

 «دانید که آسمان چه شکلی دارد.نیستند. خود می

گشته است.  بینم که بر هورمزد چیرهآری، کیوان را می»آریوبرزن فکورانه سری تکان داد: 

بگو بدانم، مغ بزرگ، آیا راهی هست تا ستارگان از مسیر خویش برگردند؟ یا چنان که من نیز 

 «ام، این اهریمن مقدونی شکوه هخامنشیان را به باد خواهد داد؟در آسمانها خوانده

ای. چنین پیامی دارند و از چیرگی دوست من، ستارگان را درست خوانده»وهومیترا گفت: 

ی بهرامِ را آمدم، ستارهگویند. هم اکنون که به نزدت میو بهرام بر هورمزد سخن می کیوان

دیدم که مانند چشمی خشمگین و سرخ از افق به ما دوخته شده بود، و هورمزدی که همواره 



ی کیوانِ سرد و خاموش فرو رفته بود. با این همه، امید از درخشان و شادکام است، در سایه

 «ی خوبی برای ناامیدی نیست.ردش اختران بهانهدست نده که گ

چطور چنین نیندیشم؟ دیشب پیکی خبر آورده که اسکندر بابل را بی نبرد »آریوبرزن گفت: 

گشوده و آن مازرِ نابکار دست به خیانت آلوده و میانرودان به وی تسلیم کرده است. شاهنشاه 

دانیم که رود، و هردوی ما میانشهر میخبر داده بود که برای بسیج سپاهی دیگر به شرق ایر

ارته است، برادرانی که از همان ابتدای سلطنت به داریوش روی خوش آنجا کنامِ باز و وخش

آلود ماهی بگیرند و آسیبی به او نشان ندادند. شک ندارم که خواهند کوشید از آب گل

 « برسانند.

دانم که چنین شود. این را نیز میکنم آری، چنین است. من هم گمان می»وهومیترا گفت: 

رسد و تازد، دست باال تا شامگاه فردا به کارون میاسکندر با سپاهی بزرگ به سوی ما پیش می

 «بعد از آن شمشیر توست که تنها سدِ راه اوست.

ای ای. دیدهشناسی و بارها در نبردهای خونین همراهم بودهاستاد، مرا می»آریوبرزن گفت: 

ام. ام و از هیچ یک نهراسیدهسواران سکا دست و پنجه نرم کردهانان کادوسی و چابککه با پهلو

ی اهریمن هستند. گویند سرسپردهاما این مقدونیان با کادوسیان و سکاها تفاوت دارند. می

اند و گویند شکم زنان باردار را با خنجر دریدهای که در فنیقیه با مردم چه کردند؟ میشنیده

ها هیچ کسی از اند. بعد از دوران آشوریدفاع آراستهی مردم بیشهر را با سرِ بریده باروهای

 «این کارها نکرده بود...

های اند و گمان دارم که کشتارها و پلیدیآری، چنین کرده»مغ اخمی کرد و گفت: 

 «بزرگتری نیز از ایشان سر بزند.

؟ یعنی دوران شکوه پارسیان به سر آمده و امیعنی اختران را درست خوانده»آریوبرزن نالید: 

 «تاریکی بر جهان چیره خواهد شد؟

شاید چنین باشد. دوران شکوه هر دودمانی باالخره روزی به سر خواهد رسید. »مغ گفت: 

 «رود.ماند، نه آنچه که از دست میاما آنچه اهمیت دارد، آن است که باقی می

ی شاهانی نیکوکار و چه خواهد بود؟ خاطرهریگِ دوران ما و مرده»آریوبرزن گفت: 

محبوب؟ یا داستانهایی که از دالوری شهسواران پارسی برای کودکان بازگو خواهند کرد؟ یا 
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یمن باشد، ظلمتی سخت ی اهرشاید اینها هم از میان برود؟ اگر به راستی این جوانک سرسپرده

بر هستی چیره خواهد شد. حتا در مورد ما نیز دروغ خواهند گفت. به راستی چه چیز از ما 

گذرانی کنار آتش شبانه ی کودکان و وقتهباقی خواهد ماند؟ جز نامی و داستانی که زیبند

 «است؟

ی داری زنجیرهشاید چیزی بیشتر از ما باقی بماند. دوست من، رمزِ پای»وهومیترا گفت: 

پوشیم و آنچه مغان تا به امروز همین بوده است. ما از آنچه که از دست خواهد رفت چشم می

ست دوام هاقرنداریم. به این شکل بوده که تا به امروز را که باقی خواهد ماند، نگه می

 «ایم.آورده

ها تمام این تالشاگر به راستی سرنوشت ما بر ستارگان نوشته شده باشد، »آریوبرزن گفت: 

چه سودی دارد؟ شکوه اورنگ هخامنشیان و سرافرازی شهسواران به باد خواهد رفت و اراده 

 «و خواست ما چندان گرانسنگ نیست که با چرخش فلک درآویزد.

زده کرد. مغ به سوی اش را روشن کرد و آریوبرزن را شگفتوهومیترا لبخندی زد که چهره

ت: گونه گفار که بخواهد از رازی پرده بردارد، با صدایی زمزمهشهربان پارسی خم شد و انگ

ام، که در واقع راهی هست. اراده ای شهربانِ دلیر، برای گوشزد کردنِ این حقیقت نزدت آمده»

چندِ اختران گرانسنگ است، که نیرویش بخت و تقدیرِ آسمانی را نیز و خواست ما، نه تنها هم

 «در هم خواهد شکست.

گویی ای چه می»ن ابروهای سپیدش را به عالمت ناباوری باال انداخت و پرسید: آریوبرز

ام، نادرست بوده مغ بزرگ؟ یعنی هر آنچه در جوانی از دانشمندان کلدانی و مغان بابلی آموخته

 «آموختید؟مگر خود تو و شاگردانت نبودید که رازهای اختران را به ما می است؟

رازهای آسمان را نباید به سادگی افشا کرد. امروز اما، روزگاری  یچرا، اما همه»مغ گفت: 

. دوست من، بدان که آنچه بخت و تقدیر را هدایت از رازها پرده برداشتدیگر است و باید 

 «کند، در اصل اختران نیستند، که چشمانِ خیره به اختران هستند.می

بگو. من دیگر آن جواِن  تر سخنتر و سادهاستادِ خردمند، آسان»آریوبرزن گفت: 

 «اندیش نیستم. چنان بگو که سربازی پیر مانند من نیز این راز را دریابد.چابک



ی قالی بزرگی که زیر پایش افتاده بود را کنار زد و خاک وهومیترا با حرکتی سریع گوشه

ن بر آن های شادروانِ آریوبرزای را نمایان کرد که سواران پیش از کوبیدن میخنرم و کوبیده

بارها تاخته بودند تا خاکش سست و نرم و هموار شود. مغ دست به کمربندش برد و با 

حرکتی سریع خنجری بلند را از غالف بیرون کشید. بعد با نوک آن دو خط موازی بر خاک 

 نگریست و منتظر بود.کشید. آریوبرزن با دقت به این صحنه می

بسیار و مردمانی گوناگون در جهان حضور  هایسرزمینای شهربان، همچنان که »مغ گفت: 

هفتگانه که  هایسرزمیناند. درست مانند یی گوناگون هم در کنار هم قرار گرفتههاجهاندارند، 

پایه و موازی هم با مرزهایی نادیدنی از ی همهاجهاناند، این ها از هم جدا شدهبا رودها و کوه

 فراخ و گسترده نیست، که  ِتی همین زمیناند. راستش آن است که گیهم تفکیک شده

شمار هست، همسان با ما، که در کنار ما قرار گرفته است. همچون زمینی که هایی بیزمین

 «دانیم که وجود دارد.توان دید، اما میآنسوی کارون قرار دارد. در این گرگ و میش آن را نمی

فریده است؟ اما چرا؟ و چرا ما از یعنی اهورامزدا بیش از یک گیتی را آ»آریوبرزن گفت: 

 «سایر این دنیاها خبری نداریم؟

داند. نمی کسهیچاند را به راستی شمار چگونه پدید آمدهاین که دنیاهای بی»مغ گفت: 

داستان اهورامزدا روایتی است برای آن که ما نظمِ حاکم بر گیتیِ خویش را بفهمیم و آن را قدر 

هیچ  هاجهانواقعیت آن است که ما در مورد خاستگاه این اش. بشناسیم و پاس بداریم

 «دانیم که هستنددانیم. اما مینمی

دانیم که و می»آنگاه با خنجر خطهای دیگری موازی با دو خط نخست کشید و گفت: 

 «شمار از این دنیاها هستند.بی

کم کم  ها خیره شد و هیچ نگفت. هوای بیرون چادرآریوبرزن برای چند لحظه به خط

های کشیده شده بر خاک را روشن ها بود که خطی مشعلشد. اما هنوز رقص شعلهروشن می

 کرد.شان را به رویایی نابهنگام شبیه میکرد و نقشمی

ها خبر داریم؟ اینها اند و ما چطور از آناین دنیاهای کنار هم چگونه»آریوبرزن گفت: 

 «کنند؟یدا میارتباطی با سرنوشت ما و تقدیر اختران پ
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توان به کمکشان از دنیایی به دنیایی هایی وجود دارد، که میها و دروازهدرگاه»مغ گفت: 

دیگر منتقل شد. این فنی باستانی و مخفی است که تنها تعدادی انگشت شمار از مغانِ خردمند 

یدی و گفتم اش از من پرسدانند. این همان رازی است که زمانی دربارهاش چیزهایی میدرباره

ها پرسش کنی. به این هایی دارند و باید از آنکه تنها هزار و یک پارسی در این مورد آگاهی

ی دیگر نگاهی بیندازند، و رازی شگفت را هاجهانشکل است که برخی از ما توانستند به 

 «دریابند.

رگزیده دانستم که تو از آن گروهِ بمن از اول هم می»آریوبرزن نیم خیز شد و گفت: 

 «هستی...

، تمام هاجهانآن راز آن است که این »که تایید یا انکار کند، ادامه داد: آن وهومیترا بی

ها، همه چیز درست شبیه به گیرند. در یکی از آنحالتهای متفاوتِ هستی داشتن را در بر می

یگر هست که گویم. یکی دجهان ماست. با این تفاوت که من اکنون این سخنان را به تو نمی

ای، گویم، جهانی دیگر هست که در آن تو به دنیا نیامدهمن به شکلی دیگر این جمالت را می

ام... هر آنچه که در خیال و تصور بگنجد، در یکی از این و در جهانی دیگر من زاده نشده

را هستی  هاجهانی تمام این تحقق یافته است. از این روست که مغان مجموعه هاجهان

 «نامند.دانند و آن را عالم امکان میاستین میر

شمار امکان وجود دارد. تنها ها فکر کن. بیاما یک لحظه به تمام احتمال»آریوبرزن گفت: 

ام توانستهشمار رفتار بوده که از من سر زده و میکنم، بیدر سیر زندگی خودم که نگاه می

ها جهانی وجود ه ازای هریک از این انتخابگویی بکاری دیگر به جایش انجام دهم. یعنی می

 «دارد که در آن سیر حوادث بر مبنای آن رفتارِ خاص رقم خورده است؟

آری، دقیقا همین است. در هر جهان، یک انتخاب و پیامدهای آن را »مغ خندید و گفت: 

متفاوتی که  هاییابند. با انتخابی موازی به این ترتیب با هم تفاوت میهاجهانتوان دید. می

 «آورد.کنیم، و با پیامدهای گوناگونی که به بار میمی

های رفتاری که پیشاروی من بوده معناست. شمار گزینهاما این گفته بی»آریوبرزن گفت: 

اند و خواهند زیست که آنان شمار مردمان زیستهبسیار بسیار زیاد است. تازه، تنها من نیستم. بی

 «انجامد.شمار جهانِ متفاوت مید. اینها به بینیز همین وضعیت را دارن



یی هست که ساکنانش هاجهانشمار جهانِ موازی داریم. آری، چنین است. بی»مغ گفت: 

یی که مردمان در آن زاده نشده و جنس بشر در آن هاجهانیکسره با جهان ما متفاوت هستند. 

آب و علف و خالی از حیات  بییی که زمین در آن یک پاره سنگِهاجهانپدید نیامده است. 

یی هم داریم که درست شبیه به دنیای ماست و تنها در جزئیاتی خرد هاجهاناست. در ضمن، 

 «و کوچک با ما تفاوت دارد.

 «توان از یک جهان به جهانی دیگر رفت؟و می»آریوبرزن گفت: 

لم امکان رفت و دید توان به عاتوان پیامد برخی کردارها را دید. میآری، و می»مغ گفت: 

 «آمد...شد، چه بر سر جهان میکه اگر کوروش بزرگ زاده نمی

توان عنان را دستکاری کرد؟ میی همهاجهانتوان این آیا می»آریوبرزن امیدوارانه گفت: 

توان جهانی را فرا خواند که در آن اسکندر زاده نشده باشد؟ یا در کودکی مرده باشد؟ می

 «چیره شده باشد؟اشموغ رد که در آن داریوش شاه در نخستین نبرد بر این جهانی را احضار ک

اند. اما از دسترس ما خارج یی وجود دارند، و فرا خوانده شدههاجهانچنین »مغ گفت: 

 «هستند.

 «سفر کنیم؟ هاجهانچرا؟ مگر نگفتی راهی هست که به این »آریوبرزن گفت: 

توان نگاهی به کاری انجام داد. تنها می هاجهانر این توان دراهی هست. اما نمی» مغ گفت:

 «که گفتی از دسترس ما خارج است؟ هاجهاندانی چرا این آنها انداخت. می

 «نه، چرا؟»آریوبرزن گفت: 

برای آن که راهِ دستیابی به یک جهان، کردارهای ماست. ما اکنون مقیم این »مغ گفت: 

داریوش در گوگامل از او شکست خورده است.  جهان هستیم. چون اسکندر زاده شده و

تنها به خاطر  هاجهانی تبدیل یک جهان به جهانی دیگر، کردارهای مردمان است. این شالوده

 «شوند.ها با این کردارها زاییده میکردارهای گوناگون ما با هم تفاوت ندارند، آن

تو، جهانی نو را به این  خواهی بگویی هر انتخاب کوچک من ویعنی می»آریوبرزن گفت: 

 «افزاید؟مجموعه می

توانی آن را همچون درختی مجسم کنی، چنان که خردمندان باستانی چنین می»مغ گفت: 

ایی ههای آن هستند. میوهشماِر ممکن، میوهی بیهاجهان. درختی را در نظر بگیر که نداکردهمی
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ای تازه بر این درخت هر کردار نو، شاخه اند.های واگرا و منشعب آن آویختهکه به سرِ شاخه

شود. یعنی افزاید. بسته به کردارهای ما، جهانی که در آن اقامت داریم به چیزی نو تبدیل میمی

شوند. مان خارج مییابد و بقیه از دسترسی ممکن پیرامون ما تجلی میهاجهانیکی از 

 «آفریند.ی ممکن را میهاجهانکردارهای ماست که 

پس آن مغِ بزرگ، زرتوشتومِ راگا، برای این »اندیشد، گفت: وبرزن انگار که با خود میآری

گفت دانست؟ یک بار از او شنیدم که میکردارهای ما را با کنش اهورامزدا همسان می

 «اهورامزدا در واقع تک تک ما هستیم.

یی مگو را افشا استاد و سرور ما مردی جسور است و گاه رازها»وهومیترا خندید و گفت: 

کند. اما امروز برای آن که کرداری درست را انتخاب کنی، باید این راز را بدانی. حقیقت آن می

ی ممکن را از هم متمایز هاجهاناست که ما آفریدگارانِ اعظم هستیم. کردارهای ماست که 

ی دیگری که هاجهانآفرینیم که با یی میهاجهانسازد. آری، ما با تک تک کردارهایمان می

ی موازی برای هاجهانموازی و در کنار آن قرار دارد، تنها به قدر همان کردار تفاوت دارد. این 

کنند. ما بسته به انتخاب خود، در های جدایی پیدا میشوند و سرنوشتابد از هم جدا می

 «ایم.شویم که خود آفریدهجهانی مقیم می

ایم ی نبرد جاویدان اهورامزدا و اهریمن شنیدهارهی آنچه که درباما همه»آریوبرزن گفت: 

شود؟ داستان دوزخ و بهشت چه؟ و آزمون آهن گداخته و پل چینوت؟ اینها در این چه می

 «یابند؟ی ممکن چه معنایی میهاجهان

ای از تصویری که کشیده بود، خطی کشید. بعد گفت: مغ بر زمین خم شد و در گوشه

ترین کردارها را بر ، همانی باشد که مردمان در آن درستهانجهافرض کن یکی از این »

های ممکن، باالخره جهانی هست که همه چیز در آن بهینه است. گزینند. بین تمام حالتمی

کند و هیچ اسکندری پدر خویش را گوید، هیچ شهربانی خیانت نمیهیچ کس در آن دروغ نمی

خواند. روشن است که این ی کسی دیگر نمیهکشد و خود را به دروغ فرزند حرامزادنمی

ترین دنیای ممکن است. شادمانی مردمان، نیرومندی شهسواران، و خردمندی و جهان، آبادان

رویند و جانوران در آن به آرامش دانایی مغان در آن بیشینه است. گیاهان در آن خوب می

  «شود.امیده میمیرند. این جهان، همان است که بهشت نکنند و میزندگی می



 «و دوزخ؟»آریوبرزن گفت: 

 ی دیگر تصویر خویش، خطی دیگر کشید. مغ با خنجر در گوشه

و جهانی دیگر هم هست، که در آن همه چیز به بدترین شکل ممکن رخ نموده »گفت: 

خردترین کسان در آن مقیم هستند. رنج و تباهی اند و بیاست. مردمان بدترین انتخابها را کرده

خورد. این جای آن به چشم میزند و ویرانی و پلشتی در همهمرگ و ناتوانی در آن موج میو 

جهان، دنیایی است که کوروش بزرگ در آن زاده نشده، داریوش نخست در آن شکست یافته، 

 «و همگان به رونوشتهایی اغراق شده از اسکندر شباهت دارند. این دنیا، دوزخ است.

و درخشانش را از کنار اورنگش برداشت، بر خاک خم شد و با آریوبرزن شمشیر بلند 

 «و چنین است پل چینوت؟»حرکتی خطی عمود بر خطوط موازی وهومیترا کشید. بعد گفت: 

ای. ای شهربان سالخورده، هنوز هوش و خرد قدیم را حفظ کرده»وهومیترا خندید و گفت: 

تمام دنیاهای ممکن را به هم مربوط آری، چینوت همان پلِ امکان است. بند نافی است که 

جا هستند. ما با کردارهای شوند و مقیم همانسازد. همگان همواره بر پل چینوت زاده میمی

 «رانیم.خویش جهان خود را به سوی دوزخ یا بهشت می

 «اند؟کارهپس اختران در این میان هیچ»آریوبرزن گفت: 

اندازند. از این رو به یاد دنیاهای ممکن دیگر می هایی هستند که ما راآنان نشانه»مغ گفت: 

رمزهایی معنادار و نمادهایی سودمند هستند. اما واقعیت آن است که خودشان ربطی به 

زنیم. هریک از ما، ایزدی است که سرنوشت ما ندارند. ما سرنوشت خویش را خودمان رقم می

 «آفریند.دهد و میهستی را با کردارهای خود شکل می

ی این راز را برای من چرا گره»ریوبرزن لختی سکوت کرد و بعد فکورانه گفت: آ

 « گشودی؟

برای آن که آنچه من و تو تا شامگاه فردا خواهیم کرد، سرنوشت هزاران انسان »مغ گفت: 

را با شدت و نیرویی  هاجهانرا تا هزاران سال بعد تعیین خواهد کرد. گاه کردارهایی هست که 

دانی کند. به کردارهای همین جوان مقدونی بنگر. میسوی بهشت یا دوزخ پرتاب میفراوان به 

 «راند؟او با چه سرعتی جهان ما را به سوی دوزخی خونین پیش می
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با این سپاهیان  یعنی خواهم توانست شکستش دهم و نابودش کنم؟»آریوبرزن گفت: 

 «ی اندک برای پیروزی دارم.اندک؟ در این موضع ناهموار و ناسازگار؟ بختی به راست

ام و بعید و دلیری سوارانت را دیده دانم. هرچند نبوغ نظامی توآری، می»وهومیترا گفت: 

دانم که بر اسکندر چیره شوی. اما حتا اگر چنین شود، موج مقدونیان متوقف نخواهد شد. نمی

 هایسرزمینزر و زن به  اند که به سودای دستیابی بهاینان صدها هزار مردِ گرسنه و سرگردان

اند. حتا اگر اسکندر را هم بکشی، سرداری دیگر خواهند جست و موجهای ویرانگر ما تاخته

 «شان ادامه خواهد یافت.حمله

 «پس چه کنم؟»آریوبرزن گفت: 

خوانیم. این ، دنیایی است که ما آن را قلمرو زمان بیکرانه میهاجهانیکی از این »مغ گفت: 

هایی که ها و درگاهی تمام دنیاهای ممکن قرار گرفته است. تمام گذرگاهدر میانه جهان، دقیقا

اند، به این جهان راه دارد. آنجا دنیایی است که ایزدان و پهلوانان باستانی همچنان در مغان یافته

زنند. سرزمینی میانی است که در مرکز تمام دنیاهای ممکن قرار گوشه و کنارش پرسه می

ی سرزمینها در پیرامون آن چیده ست. درست مانند ایرانشهر، که دلِ گیتی است و همهگرفته ا

 «اند.شده

تواند ما را از بالی مقدونیان نجات چیزی در این دنیا هست که می»آریوبرزن پرسید: 

 «دهد؟

شاید نتواند ما را نجات دهد، اما نوادگان ما و آیندگان را خواهد رهاند. در این »مغ گفت: 

دنیای زمان بیکرانه، شاهی باشکوه و نیرومند هست به نام جم. همان که ما با نام جمشید 

اش. او هفت یادگار از خود به جا گذاشته که اگر به دنیای دانیمشناسیم و نیای خودمان میمی

 «ما منتقل شود، همچون سالحی در دست نیروهای نیک عمل خواهد کرد.

چیزی همچون سالحی نو؟ یعنی جمشید »ید و گفت: برقی در چشمان آریوبرزن درخش

 «تواند ما را بر مقدونیان پیروز گرداند؟شاه سالحی در اختیار دارد که می

شاید بتواند. این هفت یادگار، چیزهایی نیرومند هستند که قدرتی چشمگیر به »مغ گفت: 

یرند، جهان را با نیرو و بخشند. اگر در دستان کسانی اهل و درست کردار قرار بگشان میدارنده

توانی بسیار به سوی بهشت پیش خواهند برد. من یکی از واپسین کسانی هستم که راهِ ورود به 



شناسم. درگاهی که باید از آنجا به جهان زمان بیکرانه وارد شد، در معبدی این جهان را می

ی اسکندر آن است که باستانی در کوههای بیستون قرار دارد. تا جایی که من خبر دارم، نقشه

 «ی آنجا را غارت کند.پیش از ورود به قلمرو ایالم و حمله به پارسه، به هگمتانه بتازد و خزانه

حاال »آریوبرزن بر اورنگش راست نشست و شمشیرش را بر زانوانش نهاد. بعد گفت: 

 «خواهی به مصاف او بروم و راه را بر او ببندم؟دانستم که باید چه بکنم. می

من تنها به یک روز نیاز دارم. یک روز او را زمینگیر کن. من در همین فاصله به »غ گفت: م

پرستشگاه بزرگ بیستون خواهم رسید و به جهان زمان بیکرانه وارد خواهم شد. هفت یادگار 

 «ها بر مقدونیان چیره شویم.از جمشید شاه باز خواهم آورد، و شاید بتوانیم به کمک آن

دانی که رویارویی با انبوه سپاهیان اسکندر در آن سوی شک میاستاد، بی»: آریوبرزن گفت

 «کارون به خودکشی شبیه است.

 «دانم.آری، می»مغ گفت: 

پس باید بکوشم این »آریوبرزن کمی به چشمان درخشان مغ خیره ماند و بعد لبخندی زد: 

 «خودکشی را دست کم یک روز طول دهم.

تو و تالش من بیهوده باشد و اسکندر در نهایت بر ایران زمین  فشانیشاید جان»مغ گفت: 

چیره شود. اما به هر حال، روزی یادگارهای جمشید شاه آشوب و ویرانی را از ایرانشهر بیرون 

 «خواهد راند.

آریوبرزن از اورنگ خویش برخاست و دست بزرگ و نیرومندش را به سوی مغ دراز کرد. 

ماند که گرداگرد ی بازویش به ماری خالکوبی شده میرجستهدر سپیدی بامدادی، رگهای ب

عضالت نیرومند ایزدی سالخورده پیچیده باشد. مغ نیز برخاست و دست راستش را دراز کرد 

 «جنگیم، برای آفریدن بهشتمی»و دست سردار را فشرد. آریوبرزن گفت: 

 «آری، برای آفریدن بهشت...»و مغ گفت: 
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 رخشانه

 

ای زمان از حرکت باز ایستاد. ی مهیب را بر زبان راند، برای لحظهزمانی که پِردیکاس آن جمله

نمود که گذشته و آینده در یک نقطه فشرده شده باشند. جسد اسکندر هنوز در چنین می

 کس میلی نداشت تا جسد ورم کرده و بویناکش را دفن کند. بسترش افتاده بود و هیچ

ی بزرگ برجسته از خشم و چشمانی برافروخته از تاثیر شراب در خیمه اییهرگسرداران با 

ای که اسکندر آن را به غنیمت گرفته بود و شاهنشاه داریوش گرد آمده بودند. همان خیمه

 گذراند. اش شده بود که بیشتر وقت خود را در آن میی تجمل و زیباییچندان شیفته

ها بود ارانش فاصله نداشت. سردارانی که مدتحاال جسدش بیش از بیست قدم با سرد

دانستند که کاساندر اسکندر را شان را نسبت به او علنی کرده بودند. همه مینفرت و کینه

ها بود. اگر ی ضد و نقیض زیادی بر سر زبانهاحرفی کاساندر مسموم کرده است. درباره

بود، او برادر ناتنی اسکندر ر میپاتکرد، پدر واقعی اسکندر آنتیچنان که خودش ادعا می

 شد.محسوب می

ی این چیزها را حساب کرده بود و ی مهیب را بر زبان راند، همهپردیکاس وقتی آن جمله

ای طراحی شده است. سنجیده بود. پیش از آن که کاساندر به بابل برسد، خبر داشت که دسیسه

ا هم بزرگ شده بودند. کاساندر، ساقی اسکندر، یوالس، دوست نزدیکش بود و از کودکی ب

شتافت. اما پاتر، برادر یوالس بود. از مقدونیه با پیام دوستیِ پدرش نزد اسکندر میپسر آنتی

دانست که اسکندر قصد دارد او را دستگیر کند و همچون گروگانی نگه دارد تا پردیکاس می

 او بسپارد. پاترِ مقتدر ناگزیر شود به بابل بیاید و گردن به جالد آنتی
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دانست، اما پردیکاس و یوالس و کاساندر از آن آگاه بودند، آن بود رازی که اسکندر نمی

 کسهیچپاتر در واقع پدر اسکندر بود. ارتباط میان او اولمپیا، مادر اسکندر از چشم که آنتی

جنگ  مشغولدر شمال قلمروش پنهان نبود. اولمپیا زمانی باردار شده بود که شوهرش فیلیپ 

 ها و سکاها بود. با ایلیری

ی فیلیپِ یک چشم که سرداری دلیر اما وحشی و خونخوار بود، در غیاب خود اداره

پاتری پاتر سپرده بود. آنتیمقدونیه و پایتختش پِال را به سردار بزرگ و دوست نزدیکش آنتی

غوانی فنیقی و های ارداد و به جامهکه بر خالف فیلیپ همیشه بوی اسبِ قشو نشده نمی

پاتر هم در میدان جنگ زورمند و خشن ای فراوان داشت. آنتیروغنهای خوشبوی بابلی عالقه

داد وقت خود را در کاخها و با کنیزان و زنان بگذراند و کار دشوار جنگیدن بود. اما ترجیح می

 را به سربازان زیر دستش واگذار کند. 

رفت، او اخت و از این رو وقتی برای نبرد میشناسکندر این خلق و خوب او را خوب می

پاترِ را در شهر پال باقی گذاشت و همچون جانشینی به او اختیار کامل داد. غافل از این که آنتی

 ای خیانتکارانه خواهد کرد. زنباره از این اختیارات استفاده

ار ناچار شده بود پیش به زور و اجب هاسالزنی سرکش و مغرور بود که  ، زن فیلیپ،اولمپیا

دید ای ایلیری بود و آنقدر در پال نفوذ داشت که دلیلی نمیبا فیلیپ ازدواج کند. شاهزاده

های کوتاهی که به تاخت و تاز در نفرتش از شوهرش را از کسی پنهان کند. فیلیپ در آن زمان

های بگشت، همواره مست بود و لشکری از همخواپرداخت و به شهرش باز میاطراف نمی

 اش کرده بودند. زن و مرد احاطه

اش، رفتارش و ظاهرش هم غیرقابل تحمل بود. هر از چند گاهی گذشته از مستی دایمی

داد یکی از نزدیکانش را به شکلی فجیع زجرکش کنند و معموال خویشاوندان و پدر دستور می

ا نگاه کنند. هیچ چیز به کرد این صحنه رو مادرِ قربانی را هم فرا می خواند و وادارشان می

انگیز، ظاهری کرد. گذشته از این کارهای نفرتی دیدن درد و رنج آدمها شادمانش نمیاندازه

قبل به ضرب تبرزین یک  هاسالنازیبا و بدنی زمخت و پشمالو داشت و یکی از چشمانش 

هان باز ی سرخ زشتی بر سرش دجنگجوی سکا از کاسه در آمده بود و حاال به جایش حفره

 کرده بود. 



بست، اما هنگامی که در بستر با زنان و در مراسم رسمی روی چشمش را با دستمالی می

داد و این همه اولمپیا کرد، آنقدر مست بود که به ظاهر کریه خود اهمیتی نمیمردان خلوت می

سانتر از چیزی که پاتر به او نزدیک شد، کارها آرا از او بیزار ساخته بود. برای همین وقتی آنتی

 کردند پیش رفت. هردو فکر می

خانم مکار  بستر شد. اما این بار شاهزادهفیلیپ وقتی بازگشت، طبق معمول با اولمپیا هم

ی پسری را در شکم داشت و او همان بود که بعدتر اسکندر نام گرفت. ایلیری پیشاپیش نطفه

پال با اسکندر و کاساندر و یوالس  پردیکاس در همان زمانی که نوجوانی بیش نبود و در

ر بیشتر به کاساندر شباهت دارد تا فرزندان دیگرِ بازی بود، متوجه شده بود که اسکندهم

فیلیپ. وقتی بزرگتر شد و به عنوان سرداری مقتدر اسم و رسمی پیدا کرد، با کاساندر و 

و را مست کردند و از او پاتر بودند، ایوالس دوستی به هم رساند و شبی که همه مهمان آنتی

 ی اولمپیا چه گذشته است.شنیدند که در آن شبِ گرم تابستانی و در غیاب فیلیپ، در سراپرده

ای چید و وقتی اسکندر بالغ شد و اولمپیا احساس کرد دیگر به فیلیپ نیازی ندارد، برنامه

اش آگاه نیست، اما داد که اسکندر از هویت پدر واقعیاو را به قتل رساند. شواهد نشان می

اش هنگام کشتن فیلیپ، به او  گفته بود که از پشت فیلیپ انگار اولمپیا برای جلب همدستی

کردند پاتر به طور غیررسمی با هم زندگی میزاده نشده است. بعد از مرگ فیلیپ اولمپیا و آنتی

ه از مزاحمتهای ای بود برای آن کو برانگیختن اسکندر به حمله به شاهنشاهی پارس بهانه

 شان خالص شوند.فرزند دیوانه

وقتی اسکندر در ایرانشهر به پیشروی مشغول بود، مردم یونان به هواداری از داریوش سر 

پاتر در آن هنگام رهبری قوای اسکندر در مقدونیه و یونان را بر عهده به شورش برداشتند. آنتی

یکی یکی گشود و مردمش را به بردگی  گرفت و بعد از جنگی خونین شهرهای شمال یونان را

های اسکندر را به چیزی کرد و امر و نهیگرفت. بعد از آن مانند شاهی مستقل رفتار می

ها او را تحقیر کرد و گرفت. اسکندر که از این ماجرا خشمگین بود، چند بار در مهمانینمی

 سربازان زرهپوش پارسی نیست.  مقایسه با نبرد بای یونانی قابلگفت جنگیدن با مشتی پابرهنه

پاتر را از این موضوع خبردار کردند و سردار پیر که خشمگین شده بود، در خبرچینان، آنتی

ی اوست و گفت که بهتر است دیگر پایش را به مجلسی فاش کرد که اسکندر پسرِ حرامزاده
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لمپیا که در این هنگام مقدونیه نگذارد وگرنه او را مانند فرزندی سرکش تازیانه خواهد زد. او

دید آینده به جوانانی مانند اسکندر تعلق اش شده بود و میمتوجه سالخوردگی دلدار قدیمی

دارد، در نهایت میان پدر و پسر طرف نسل جوانتر را گرفت و برای این که حساب خود را از 

ر چه گفته و در عمل از پاتپاتر جدا کند، پیکی نزد اسکندر فرستاد و به او خبر داد که آنتیآنتی

 او اعالم استقالل کرده است. 

پاتر به واقع کرد آنتیاش را جدی نگرفت و گمان نمیاسکندر خبرِ مربوط به حرامزادگی

کرد پدرش باشد. او در سفری که به مصر داشت، دچار نوعی جنون شده بود و به واقع فکر می

سوی مادرش پرواز کرده و او را  پدرش زئوس آمون است و از صحراهای برهوت مصر به

باردار کرده است. اسکندر که از شنیدن خبرها خشمگین شده بود، چهار تن از شهسواران 

پاتر را دست بسته به حضورش بیاورند تا مقدونی را با حکمی به پال فرستاد و دستور داد آنتی

 اش کنند. محاکمه هاحرفبه خاطر این 

ات مرگباری که در هند داده بودند، هنوز اسکندر را دوست سربازان مقدونی با وجود تلف

گرفتند. این چهار اش زئوس است جدی میداشتند و ادعاهای او را در این مورد که پدر واقعی

شهسوار هم از آن جرگه بودند و در وفاداری نسبت به اسکندر چندان افراط داشتند که 

به بابل ببرند. اما خبر نداشتند که مردم مقدونیه به  پاتر را دست بسته با خودکوشیدند واقعا آنتی

پاتر عادت کرده بودند و اسکندر برایشان جز ماجراجویی جوان نبود که جز یک حکومت آنتی

سال به جای فیلیپ حکومت نکرده بود و بعد به سرعت به مرزهای دوردست شرقی تاخته 

 بود.

و چهار شهسوار را دستگیر کردند.  سربازان مقدونی فرمان اسکندر را به هیچ گرفتند

ای هیزم بنشانند ار نفر را در میدان اصلی شهر بر کومهپاتر در حال مستی دستور داد هرچهآنتی

پاتر پرید، بابت این رفتار شان بزنند. وقتی مستی از سرِ آنتیی اسکندر آتشو به همراه نامه

ان آن چهار شهسوار از آشنایانش بودند خشنی که از او سر زده بود، هراسان شد. از طرفی پدر

و از طرف دیگر تردیدی نداشت که اسکندر با شنیدن این خبر به سوی پال لشکر خواهد 

 کشید. 



پس فرزندش کاساندر را با ماموریتی بزرگ به سوی بابل گسیل کرد. کاساندر در زیر 

یخته شده بود. این کرد که مایعی سبز و درخشان در آن رای را حمل میی خود شیشهجامه

ی زهرهایی که اولمپیا گرد آورده بود، دزدیده بود و قصد داشت با پاتر از مجموعهدارو را آنتی

 آن اسکندر را نابود کند.

ی طوالنی پال تا بابل را در یک هفته طی کرد. کاساندر با شماری اندک از همراهان فاصله

هر خبرچینی خود را به بابل رساند. ی شاهی تاخت و زودتر از او شب و روز بر جاده

ها مستقر شدند و ماموریت داشتند هرکس را که از پال به همراهانش در گوشه و کنار دروازه

آید به قتل برسانند. کاساندر که از کودکی با اسکندر دوستی داشت، صمیمانه نزدش آن سو می

که به همراهی پدرش به رفت و او را در آغوش کشید و خبر داد که پیشاهنگ گروهی است 

 آیند. سوی بابل می

پاتر راحت شد، اما قصد داشت به اسکندر با دیدن کاساندر خیالش از بابت فرمانبرِی آنتی

پاتر با نفوذی که در سرداران پیر داشت، شکلی محترمانه او را گروگان نگه دارد، مبادا که آنتی

پاتر را در خواست آنتییده نبود، او میدردسری برایش درست کند. قصدِ اسکندر بر کسی پوش

دستی کرد. همان شب اولی که اما کاساندر در این مورد بر او پیش اولین فرصت به قتل برساند.

به بابل وارد شد، بزمی بزرگ برپا کرد و با دوستانی که در شهر داشت رایزنی کرد. نزدیکترین 

 رئیس سربازان محافظ اسکندر بود. کس در این میان، برادرش یوالس بود و پردیکاس که 

ابتدا قصد داشتند اسکندر را در مهمانی با خنجر به قتل برسانند، اما از واکنش سربازان 

مقدونی در اندیشه شدند و قرار شد او را مسموم کنند. به این ترتیب در همان شب اسکندر را 

دعوت کردند. این مدیوس به خبرشان به نام مدیوس ی یکی از دوستانِ از همه جا بیبه خانه

ی کاخ شهربان بابل بعد از خانهاش به شراب شهرت داشت و بخش مهمی از خمخاطر عالقه

 ی او سر در آورده بود. غارت شهر از خیمه

اش گمان بدی بر ی اسکندر هم بود و مهمانی در خانهمدیوس در ضمن حریف جام و باده

ب خورد و در مجلسی شرکت کرد که بوی دسیسه از انگیخت. به این ترتیب اسکندر فرینمی

همه جایش بلند بود. یوالس در فرصتی مناسب، وقتی اسکندر کامال مست شده بود و حواس 
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درستی نداشت، زهر را در جامش ریخت و او هم زهر را به همراه شراب نوشید و به سرعت 

 ذشت. بیمار شد و سه روزی جان کند و بعد با بدنی متورم و کبود درگ

ی فریگی تر و خشکش در روزِ آخر هیچ کس بر بالینش باقی نمانده بود. تنها یک برده

های خویش به دسیسه و کرد. اطرافیانش بو برده بودند که کارش تمام است و همه در خیمهمی

های گوناگون مشغول بودند. در این میان، پردیکاس از همه هوشمندتر بود. او بندیدسته

ها با توجه به موقعیتِ پدرشان که حاال یوالس را واداشت تا از بابل بگریزند. آنکاساندر و 

توانستند ادعای تاج و تخت کنند. پردیکاس شد، میدیگر شاه رسمی مقدونیه محسوب می

خودش پنهانی این خبر را پراکند که اسکندر به دست کاساندر مسموم شده است و بعد دو 

 ریزند. برادر را خبردار کرد تا بگ

شان مشکوک شوند، از بابل گریختند و خود را آن که به نقش او در رسوا شدنها هم بیآن

شان را نزد پدرشان رساندند. تا آن که سالی بعد اولمپیا که همچنان به خاطر مرگ پسرش کینه

 شان را به شکل فجیعی کشت. در دل داشت، خودشان و خانواده

روزی که اسکندر به بستر بیماری افتاد، پا به گریز نهادند. بعد دمِ همان دو برادر در سپیده

از گریختِن کاساندر و یوالس، میدان به دست پردیکاس افتاد. او نگهبانانی در اطراف اسکندر 

گذاشت کسی های مجدد در خطر است، نمیگمارد و به این بهانه که جان او به خاطر دسیسه

بود که مبادا حال اسکندر بهتر شود. در روز دوم بهبودی  به نزدش برود. از طرف دیگر مراقب

در حال اسکندر مشاهده شد و پردیکاس بود که پنهانی جسد موشی مرده را در آبی انداخت و 

 یک روز بعد آبش را در خوراک اسکندر ریخت و به این ترتیب کارش را یکسره کرد. 

افتاد و دیگر لزومی نداشت کسی  بعد از خوردن این خوراک بود که اسکندر به حال اغما

در آن هنگامی که ملئاگروسِ زورمند و سرداران دیگر به  در اطراف بسترش نگهبانی دهد.

کوشید خود را جانشین اسکندر و حاکم بابل معرفی کند، پردیکاس رایزنی مشغول بود و می

 ترفندی زیرکانه به کار برد و پنهانی به حرمسرای اسکندر رفت. 

شان هایی پارسی بودند، یکیر زمانی که کشته شد، سه زن داشت. هر سه شاهزادهاسکندر د

ارته برادر شاهنشاه داریوش، که استانهای ایران شرقی را در دست رخشانه بود، دختر وخش

داشت و از بلخ تا تاکسیال گوش به فرمانش بودند. چهار سال پیش اسکندر در جنگی بزرگ با 



ی قطعی پایان یافته نتیجهبی ، امارد با تلفاتی سنگین برای هر دو طرفاو در آویخته بود و نب

 بود. 

ارته پیامی به اسکندر فرستاد و پیشنهاد کرد او با دخترش ازدواج کند و به بعد از آن وخش

این ترتیب صلح در میانشان برقرار شود. اسکندر پذیرفت و به این ترتیب رخشانه به اردوی 

نند شاهدختی ارجمند با اسکندر همراه شد. رخشانه زنی بسیار زیبارو و مقدونیان آمد و ما

های مقدونی و ایلیری یاد گرفته بود و زیرک بود که در این چهار سال زبان یونانی را با گویش

 در میان سرداران اسکندر نفوذی فراوان داشت.

ش شده بود و ااز همان روزهای اولی که به اردو آمد، پردیکاس با دیدنش دلباخته

دانستند که اسکندر تمایلی به زنان ندارد و شان شکل گرفته بود. همه این را میای میاندوستی

دهد. از این رو وقتی بعد از چهار سال در آن شبِ خفتن با هفائستیونِ نرینه را ترجیح می

ت با او به زد با این سرعرازآلود پردیکاس با پیشنهادی جسورانه نزد رخشانه رفت، حدس نمی

توافق برسد. رخشانه هنوز بعد از چهار سال دوشیزه بود. آن دو بارها پیش از این شب را با 

دار شدن از هم گذرانده بودند، اما هر بار از ترس این که شاید اسکندر روزی به فکر بچه

ای روشن و رخشانه بیفتد، از حدی بیشتر پیشروی نکرده بودند. آن شب پردیکاس با نقشه

 .شد داربلندپروازانه نزد رخشانه رفت. رخشانه پذیرفت و همان شب از او بار

شان استاتیرا بود، در حرمسرای اسکندر جز رخشانه دو دختر دیگر هم حضور داشتند. یکی

موی شاهنشاه داریوش که در جشن شوش به عقد اسکندر در آمده بود. دختر زیبا و زرین

های شوش نگاه داشته یر کرده بود، و با احترام بسیار در کاخاسکندر او را در نبرد گوگامل اس

بود. در همان شبی که جشن عروسی بزرگش را راه انداخت و ده هزار سرباز مقدونی را با ده 

 هزار زن ایرانی پیوند داد، اسکندر هم با او و هم با دخترعمویش پریزاد ازدواج کرد. 

که پدرش اردشیر سوم، شاهنشاه پیشین بود و و سال اسکندر بود  پریزاد بانویی همسن

شوهرش در جنگ گرانیک با اسکندر کشته شده بود. اسکندر در واقع با ازدواج با این دو قصد 

توانستند فرزندی مشروع از پشت شاهنشاهان پیشین پارسی بزایند ای که میداشت زنان نژاده

 را در اختیار خود داشته باشد.
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ی خود را برآورده کند و از ایشان فرزندی انست آرزوی دیرینهاسکندر نتوحال با این 

داشته باشد. او که نود تن از سردارانش را به عقد زنان اشرافی پارسی در آورده بود و سخنرانی 

ها ایراد کرده بود، از باردار کردن و مقدونی هاپارسغرایی در نویدِ زاده شدنِ نژادی دو رگه از 

اش از میان برود و همخوابگی با مردان باعث شده بود قدرت مردانگی هالسازنان ناتوان بود. 

 ی زنانش رفت، هر سه را باکره یافت.آن شب که پردیکاس به سراپرده

پردیکاس در برابر اتاق پریزاد و استاتیرا نگهبانانی گمارد و ممنوع کرد هیچ یک از سرداران 

ای شرکت کرد که قرار بود نان به نفس در جلسهها نزدیک شوند. آنگاه با اطمیمقدونی به آن

ی حمایت سربازان سرداران در آن جانشین اسکندر را انتخاب کنند. وقتی ملئاگروس به پشتوانه

ی مقدونِی مستقر در بابل خود را نامزد جانشینی اسکندر کرد، پردیکاس با خونسردی آن جمله

مشروع دارد. زنش رخشانه از او باردار است اسکندر جانشینی »مهیب را به زبان آورد و گفت: 

 «و من شکی ندارم که فرزند پسر خواهد بود!
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خاست، و اغلب به دنبالش غریو خروشان گهگاه صدای نعره و و فریاد جنگاوران برمی

شان کرده بودند، آنقدر تنگ و رسید. فضایی که در آن زندانیجمعیت بود که به گوش می

برسد، همان جا بیهوش شوند و از  شانرفت پیش از آن که نوبتفه بود که بیم میتاریک و خ

بود. مردن در اسارت ماهیتی نمیهم این سرنوشتِ بدی هایشان برای خیلیپا در آیند. شاید 

ای تنگ و یکسان داشت، خواه در آوردگاهی رویاروی جمعیتی تشنه به خون، و خواه در دخمه

آور را ی خفقانن همراهانش کسی نبود که آرزوی خروج از این دخمهبدبو و کثیف. در میا

هایی که زودتر به میدان گام نهادند حاال روی سنگفرش داغ میدان به داشته باشد. نیمی از آن

 شد.  آسودگی خفته بودند و خونشان داشت کم کم زیر آفتاب داغ تابستانی لخته می

ی کوچکی وری نشست که صورتش جلوی پنجرهاش را جا به جا کرد. طبدن عرق کرده

ای مسدود شده بود و رو به میدان داشت. فضای تنگ و تاریکی که به قرار بگیرد که با شبکه

ها زحمت همراه سی مرد دیگر در آن نشسته بود، زیر سطح میدان قرار داشت و وقتی جنگنده

شد و هایشان وارد دخمه میدمشدند، گرد و خاکِ برخاسته از قی میدان نزدیک میبه حاشیه

خاست. شکی جا برمینشست. بوی بدی از همهبر بدن برهنه و خیس از عرقِ مردان می

نداشت که آن جوانک یونانی که تازه به جمعشان پیوسته بود، باز دوباره از وحشت ادرار کرده 

 است. 

، اما جایی نشسته بود برخالف همراهانش، کامال آرام و هوشیار بود. البته تنفس دشوار بود

کردند و دومین گروه ی دیگر که درها را باز میکه در حد امکان هوای تازه بخورد. چند دقیقه

 کرد. ها را تعیین میبردند، این هوای تمیز مرگ و زندگی آدماز گالدیاتورها را به میدان می
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گزیده بودند، همین حاال  هایی که نابخردانه به آن تهِ دخمه پناه برده و از میدان دوریآن

نمودند. به شمشیر پهن و بلندی که در اختیارش گذاشته بودند نگاهی رمق میحال و بیهم بی

بود  هاسالانداخت. سالح خوبی نبود و تعجبی هم نداشت که چنین نیست. برای شمشیری که 

هایش د که لبهگشت، طبیعی بودر نبردهای پیاپی بین گالدیاتورهای ناکام دست به دسِت می

دانست چند نفر در حالی که همین شمشیر دستشان ای دندانه دندانه شده باشد. نمیمثل اره

 ها باشد.اند. اما قصد نداشت یکی از آنبوده در این میدان به قتل رسیده

ی پنجره را مرد میانسالی که جای زخمی قدیمی را بر چانه داشت و مثل خودش کناره

 «روی؟بار اول است به میدان می»ده بود، گفت: برای نشستن برگزی

اش معلوم درست معلوم نبود مخاطبش کیست. زیرچشمی نگاهی به او انداخت. از لهجه

زد و در ادا کردن حرف خ شمالی آمده است. یونانی را تند تند حرف می هایسرزمینبود از 

ها شبیه کرده فتن بچهگفت ش، و این حرف زدنش را به سخن گایراد داشت. به جایش می

ها نداشت. عضالت بدنش در هم پیچیده و بزرگ بود و اش البته، هیچ شباهتی به بچهبود. قیافه

اش را قاب کرده سوختهاش که از عرق به هم چسبیده بود، صورت آفتابموهای سر و ریش

 بود. 

 «از مردم گل هستی؟»ی شمشیر ضرب گرفت و گفت: با انگشتانش روی دسته

 «روم...ِکلت هستم، از گاالتیا... بار سوم است که به میدان می»رد گفت: م

 «من بار اولم است.»آهی کشید و گفت: 

رسی که تر از کسانی به نظر میآرام»اش گفت: ی بریده بریدهمرد کلت با همان لهجه

 «ای.دهدی یزیاد هایی اولشان است. معلوم است جنگدفعه

جنگ؟ آهان، فراوان. هم در ارتش مهرداد »نشست و گفت: ی دهانش زهرخندی گوشه

 «ام...های رومی. آری، جنگ زیاد دیدهام و هم در لژیونبزرگ جنگیده

 «گفت؟ی مایدی... راست میگفت اهل تراکیه هستی. از قبیلهالنیستا می»مرد گفت: 

ن کودکی و چشمانش را بست و خاطرات گذشته از برابر چشمانش گذر کرد. به یاد دورا

ی مادرش در برابر چشمانش پدیدار شد که شاهزاده شان افتاد، و چهرهاش در قبیلهنوجوانی

هایش هنوز در پادشاهی بسفر کیا و بیایی داشتند و اگر از این خانمی سکا بود. پسرخاله



. ی مادی بودتوانست نزدشان پناه بگیرد. پدرش از قبیلهبرد، میمخمصه جان سالم به در می

ها اسمشان را ی جنگاوری که زمانی با اسکندر گجسته جنگیده بودند و رومیهمان طایفه

ای کهن اشتباه گرفته نشوند. بعد به یاد زنش افتاد، که کردند تا با مادهای افسانهمائدی تلفظ می

 کاهن اعظم ایزدبانوی ناهید بود در پال. 

 « ایلوری بود و مادرم سکا.آری، مادی هستم، پدرم »چشمانش را گشود و گفت: 

ای؟ ها خیانت کردهگفت که تو به رومیمان، النیستا، راست میمربی»مرد گاالتی گفت: 

ای. ببینم، راست است گفت جاسوس مهرداد بزرگ در سپاه لوکیوس کورنلیوس سوال بودهمی

 «ای؟...که فالوینوسِ زیرک را تو به قتل رسانده

ی اش که در یورش ناجوانمردانهبرادرش، و مردان قبیله باز به یاد همسرش افتاد، و

هایی یافته بود و چندان شان را بعدتر آویخته بر صلیبلژیونرها سالخی شده بودند. بدن همه

شان بیاورد و به شکلی در شتابِ گریختن از دست سربازان رومی بود که نتوانسته بود پایین

اند و کجا هستند، اما پیش از اش چند تن باقی ماندهلهدانست از قبیشان کند. نمیشایسته دفن

سازش به اردوگاه رومیان بشتابد، با مردی از اهالی پونت که آن که به ماموریت سرنوشت

شان کند. تردید اش را بیابد و دفنپریستاِر مهر بود، پیمان بسته بود که وی جسد خانواده

 کند. وفا می نداشت که اگر زنده مانده باشد، به عهد خود

بود که پذیرفت به عنوان مامور نفوذی مهرداد بزرگ به اردوی رومیان کشتار بعد از آن 

اش هایی که دربارهی مادی از دیرباز در خدمت مهرداد بودند و داستانبرود. پدرش و کل قبیله

بیش نبوده، گفتند مهرداد زمانی که کودکی هایی کهن شبیه بود. میکردند، به افسانهتعریف می

اش اش کشته نشود. او مانند نیای باستانیاز دربار گریخته تا به دست برادرناتنی و نامادری

در جنگل به تنهایی زیسته بود و بعد پیروزمندانه به پونت بازگشته بود  هاسال ،کوروش بزرگ

ردی فربه و ای که تا این هنگام به ماش ستانده بود. نابرادریو تاج و تخت را از نابرادری

های ی رومیان بود و بخش بزرگی از چراگاهعرضه تبدیل شده بود که در عمل دست نشاندهبی

 نشینان رومی قرار داده بود. ی مادی را در اختیار کوچقبیله

وقتی مهرداد به رومیان اعالم جنگ داد و تمام شهروندان و سربازان روم را در آناتولی 

شد. پیشتر پدرش را در یکی از سرداران نامدارش محسوب می در خدمتش بود وکشتار کرد، 



123 |  مادی 

ای که بعد از سقوط پال ای از ایشان به دل داشت. کینهها از دست داده بود و کینهجنگ با رومی

و به قتل رسیدنِ زن و بچه و برادرش، به آتشی سهمگین بدل شده بود. بعدتر، وقتی سوال با 

آناتولی تاخت و متحدان مهرداد را یکی یکی شکست داد، او بود  شمار از ایتالیا بهسپاهیانی بی

که نزد مهرداد رفت و به او پیشنهاد کرد همچون سربازی مزدور به اردوی رومیان بپیوندند و 

هایشان را با فعالیتهای خود خنثا کند. هم از ایشان خبر بگیرد و هم در صورت امکان، نقشه

ی از خبرچینان و مردان و زنان مورد اعتماد خویش را به او امهرداد به او رخصت داد و شبکه

 معرفی کرد. 

های رومی پیوست و چندان در میدان نبرد چنین بود که همچون سربازی مزدور به لژیون

اش نظر سرداران رومی را جلب کرد. در نهایت او را به های جنگیدلیری نشان داد که مهارت

ر برکشیدند و چند نوبت خودِ سوال را دید که معموال مست رهبری یک رسته از سربازان مزدو

های مهم را در سپاه بزرگش، سرداران معتمدش ی تصمیمآمد و همههای نظامی میبه جلسه

گرفتند. در میانشان نیرومندتر از همه، مارکوس سپتیموس فالوینوس بود که نبوغی جنگی می

 دست او انجام پذیرفته بود.  های مهم سوال بهداشت و تقریبا تمام پیروزی

بر به مهرداد خبر داده بود و سکاهای چندین بار مسیرهای لشکرکشی وی را با کبوتر نامه

هایی گسترده بودند، اما هربار از دام رسته و جان سالم به در برده بود. متحد مهرداد برایش تله

قسم شد و زمانی که سوال به د همتا آن که با چند تن از یارانی که در سپاهیان مزدور یافته بو

ی فالوینوس رفت و بعد از نبرد تن به تنِ ی پرگامون لشکر کشیده بود، شبی به خیمهمنطقه

 مهیبی، او را و نگهبانانش را از پا در آورده بودند. 

بسیار بعید بود که بتوانند قاتل فالوینوس را پیدا کنند و او طوری زمینه چینی کرده بود که 

ی گروهی راهزن شبیه باشد. اما فالوینوسِ زیرک بر خالف ی جنایت به دستبرد شبانهصحنه

که ای که برداشته بود، بعد از آنهای کاریها، در جا نمرده بود و با وجود زخمتصور آن

جان در بدن داشت. فالوینوس پیش از مرگ با خون خود بر هنوز اش را ترک کردند، خیمه

کند، که نامدارترین دانستند که این صفت به او اشاره مییکوس، و همه میزمین نوشته بود مائد

 ی مائدی بود.سردارِ متحد رومیان از قبیله



های مزدور دستگیر کردند. سوال خود های دیگرِ رستهفردای آن روز او را به همراه سرکرده

همگی زبان به به جرم او رسیدگی کرد و به دستورش یارانش را آنقدر شکنجه دادند که 

 اعتراف گشودند. 

ها کامال بیگناه بودند و تنها برای رهایی از رنج و عذاب اعتراف کرده بودند، بسیاری از آن

ها سوال را مطمئن های آناما دو تن از دوستان و همدستانش هم در آن میان بودند و اعتراف

ای به خودش صدمهساخت که با یک مامور نفوذی خطرناک در لشکرش سر و کار دارد. 

 ی عبرتی برای دیگران تبدیل کند.خواست سرنوشت او را به مایهنزدند. سوال می

ی گالدیاتوری در پرگامون فروخت. این طوری پس وی را همراه با یارانش به یک مدرسه

ی سوال این بود که او ی بویناک و تاریک گرفتار شده بود. قصد اولیهبود که حاال در این دخمه

ها را از پا درآورد، تا به این ترتیب میدان نبرد گالدیاتوری با یارانش روبرو شود و آن در

اثر ی ارجمندِ پیمان برادری که میان هواداران مهرداد باب بود، نزد هواداران روم بیاسطوره

 شود. 

 دانستند مهرداد و سردارانش، و ایشان باسربازان رومی از این پیمان خبر داشتند و می

شان کاستی نپذیرد و خیانتی در شود دلیریسربازانشان، پیمانی بسیار استوار دارند که باعث می

میانشان راه نیابد. ایزدِ نیرومند و مرموز مهر ناظر بر این پیمان بود و سربازان رومی هم به 

یارانش خواست با نمایش کشته شدن او و کردند. سوال میتدریج به پرستیدن او تمایلی پیدا می

به دست هم، آن هم در برابر چند هزار تماشاچی، نفوذ و محبوبیت این ایزد ایرانی را از بین 

 هایش اشتباه از آب در آمده بود.ببرد. اما باز هم طبق معمول محاسبه

ها به آن ی گالدیاتوری به جهنمی شبیه بود. رومیدر روزهای اول، زندگی در مدرسه

ی دشمن رومیان را با شماری بسیار به تنومند و سربازان اسیر شدهگفتند. بردگان لودوس می

زدند و شان میدادند. هر روز تازیانهآوردند و زیر نظر یک سرباز پیر رومی تعلیم میآنجا می

 دادند.کوچکترین اعتراضی را با قطع دست و پا پاسخ می

به قتل رسیده بود. او و  هنوز ماهی نگذشته بود که از هر چهار گالدیاتورِ لودوس، یکی

یارانش که همگی تباری تراکی یا سکا داشتند، مردانی نیرومند و با انگیزه بودند که در 

ی شان جان به در بردند. در میان بقیهکردند و به همین دلیل همگیهماهنگی با هم عمل می
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کم اشتند و کمای شخصی از رومیان در دل دبردگانِ لودوس هم چند تنی را یافتند که کینه

 ایشان را هم با خود همراه کردند. 

یارانش در ابتدای کار ناامید بودند و با هم قرار گذاشته بودند اگر برای رویارویی با هم به 

شان با ایزد مهر، همانجا شمشیرها را در شکم خود فرو میدان فرستاده شدند، به پاس پیمان

 کنند و خودکشی کنند. 

تر داشت. نگهبانان لودوس سختگیرانه از هرنوع ارتباطی بین لندپروازانهای باما او برنامه

کردند. اما او موفق شد در نهایت با چند تا از گالدیاتورهای گالدیاتورها جلوگیری می

ها شنید که قهرمانان به تدریج سلسله مراتبی را در تر طرح دوستی بریزد. از آنباسابقه

تر و شهرهایی بزرگتر نمایش د، و در میدانهایی پرجمعیتکننهای گوناگون طی میلودوس

 دهند. می

یافتند که پولی برای بازخرید آزادی خود ها حتا چندان نزد مردم محبوبیت میبرخی از آن

انداز جذابی به در روم برایش چشماش از یافتن آزادیبرهیدند. اما کردند و از بند میجمع می

اموریتی که بابتش به اردوی رومیان وارد شده بود را دنبال کند. به داشت مرسید. قصد نظر نمی

این ترتیب بار دیگر با یارانش در لودوس پیمان بست که برای نابود کردن دولت ستمگر روم 

 از بذل جان دریغ نورزند. 

پیمانان نبود، و معلوم بود که تنها به زنده ماندن و احیانا ی این هممرد گاالتی، از زمره

ی سرنوشت یارانش اطالعاتی سودمند دربارهحال کند. با این اش فکر میبازخرید آزادی

ای گالدیاتورها را از او دریافت کرده بودند، و مرد کلتی تا حدودی دریافته بود که دار و دسته

 اش هم این سردارِ خیانتکارِ مائدی است. زیرزمینی در لودوس وجود دارد و سردسته

دلیل بود که در این لحظات آخرِ پیش از آغاز نبرد، سرِ حرف را با او باز کرده شاید به این 

بود. شاید هم دلیلش این بود که این بهترین جا برای درد و دل کردن بود. نگهبانی آن اطراف 

رسیدند، چیزی نداشتند که از حضور نداشت و مردانی که تا دقایقی بعد به دست هم به قتل می

شان . تنها استثنا در این میان، او و یارانش بودند که رازهای مگوی زیادی بینهم پنهان کنند

 وجود داشت.



مدتی است دارد حرف مرد گاالتی آنقدر در فکر و خیال غرق شده بود که متوجه نشد 

 «چی گفتی؟» برگشت و گفت:زند. به سمتش می

ای در ارتش سوال، و ری بودهام که او سردار مشهوگویم، شنیدهفالوینوس را می»مرد گفت: 

 «ای. درست است؟تو او را کشته

ام، اما با او پیمانی راستین نداشتم که بخواهم خیانتی کنم. پولی در ارتش سوال بوده»گفت: 

 «جنگیدم...گرفتم تا برای رومیها بجنگم و برایشان هم میمی

گویند ات میزهایی که دربارهپس چی»داد. گفت: تر از آن بود که نشان میمرد گاالتی زیرک

ای که نسل قسم شدهای و با او همام که از نزدیکان مهرداد بزرگ بودهدرست است. شنیده

 «رومیان را براندازید.

فرض کن چنین بوده »مکثی کرد و بعد تصمیم گرفت مخاطبش را محکی بزند. گفت: 

 «باشد. مگر تو از رومیها دل خوشی داری؟

 «ها دل خوشی ندارم...نه، من هم از آن»ای کرد و گفت: مرد گاالتی خنده

بعد در فکر فرو رفت و سکوت کرد. در آن بیرون، سر و صدای جنگاوران به تدریج فرو 

ی زخمیانی آمد، کم کم جای خود را به نالههایی که از سر خشم یا ترس بر میمرد و نعرهمی

ت تا این که مرد گاالتی باز لب به سخن داد که در حال جان دادن بودند. دقایقی گذشمی

دانی، ممکن است آن بیرون من و تو با هم روبرو شویم، تو با شمشیر و من می»گشود و گفت: 

 «ی سه شاخه...با نیزه

کرد. هر گالدیاتوری را برای فرستادن به میدان با هایشان اشاره میمرد کلت داشت به سالح

شان ها تعلیمد و در لودوس هم برای جنگیدن با همانکردنها مجهز مییک سبک از سالح

 دادند. می

داری مجهز بود و زرهی بر دست راست، و سپری آمد، به کالهخود لبهاو که از تراکیه می

چهارگوش و کوچک و شمشیری خمیده و کوتاه. رومیان این رده از گالدیاتورها را ترایکس 

 نامیدند، که یعنی تراکی. می

ها را با شدند. لباس آنی دیگری تعلق داشت که ِرتیاریوس خوانده میی به ردهمرد گاالت

الهام از خدای دریاهای رومیان، یعنی نپتون طراحی کرده بودند که کمابیش با پوزئیدونِ 



127 |  مادی 

ای سه ها برابر بود. مرد گاالتی به همین دلیل قرار بود با توری بزرگی بجنگد و نیزهیونانی

 در اختیار داشت.شاخه و بلند هم 

برای دقایقی به کالهخودش خیره ماند که در نور خفیفِ تابیده از شکاف پنجره 

ها و کالهخودهایشان را کنار دستشان گذاشته بودند و درخشید. چون هوا گرم بود، همه زرهمی

ان ی نور، گرد و غباری که در هوا شناور بود را نمایها را بر تن نکرده بود. تیغهآن کسهیچ

رسید ایزد خورشید تاجی از نور را به کالهخودش نثار ای به نظر میساخته بود و برای لحظه

 «آری، ممکن است با هم رویارو شویم.»کرده است. در همان حال گفت: 

ام و به نیروی خود من تا به حال بارها از میدان جان سالم به در برده»مرد گاالتی گفت: 

دانم مارس هوادارت است. بیا قراری ام و میتو را در لودوس دیده اطمینان دارم. اما جنگیدن

بگذاریم. وقتی به میدان رسیدیم، من به سمت راست خواهم رفت و تو به سوی چپ برو تا با 

 «هم روبرو نشویم...

ی سه شاخه ترسی ندارم و ای که از نیزهچرا باید این پیشنهاد را قبول کنم؟ دیده»پرسید: 

 «افتم...دان چابک هستم که راحت به تور ماهیگیران نمیای چنماهی

خواهند تو و یارانت در میدان ها میام که رومیام، این را هم شنیدهدیده»مرد گاالتی گفت: 

رویاروی هم قرار بگیرید، تا به مردم نشان دهند سوگند دوستی میانتان دروغی بیش نیست. اگر 

 «شان به هم بخورد.کنم تا این نقشهکمکت می تو از جنگ با من پرهیز کنی، من هم

 «چطور؟»به چشمان آبی مرد گاالتی خیره شد و پرسید: 

از میان سی مردی که در این نوبت به میدان »اش را تاب آورد و گفت: مرد نگاه خیره

روند، شش یا هفت نفر زنده خواهند ماند. من در حد امکان از مقابله با دوستانت پرهیز می

ها در آویزم، گناه مرگشان به گردن من شان زیاد شود. اگر هم با آننم تا بخت زنده ماندنکمی

 «کند...تان را حفظ میخواهد بود، نه تو که ایزد مهر پیمان دوستی

 «چنین باشد...»شان، لبخندی به لبانش راه یافت و گفت: برای اولین بار از آغاز مکالمه

مرد گاالتی سردرگم به او نگاه کرد. با چشم به او اشاره بعد دست راستش را پیش آورد. 

کرد. گاالتی هم دست راستش را پیش آورد و دست او را فشرد و به این ترتیب دو جنگاور 

 مهر را ناظرِ عهدشان قرار دادند. 



 «خیلی به خودت مطمئن هستی. یاران من هم مردانی رزم دیده هستند...»بعد گفت: 

ای دارید. وگرنه دانم که برنامهتان چیست؟ میاید دید! بگو بدانم، نقشهب»مرد گاالتی گفت: 

شود. من تا به حال نشنیده بودم گالدیاتورها برای معنی میتان از هم بیحمایتهای هماهنگ

ام که شان در میدان خودکشی کنند و از جنگ با هم سر باز بزنند و شنیدهریشخند اربابان رومی

 «یان شما این است...یکی از قرارهای م

آری، قصد داریم از رومیان انتقام بگیریم. اما برای این کار، باید نخست به درون »گفت: 

دانی گالدیاتورها نامدار و محبوب از پرگامون به کجا فرستاده قلمرو روم وارد شویم. تو که می

 «شوند...می

 «آ بروی؟چینی که به کاپوکاپوآ؟ داری برنامه می»مرد گاالتی گفت: 

آری، گالدیاتورها جنگاوران خوبی هستند و اگر متحد شوند، بر »به فکر فرو رفت و گفت: 

شان چیره خواهند شد. و حتا شاید بر لژیونرها هم غلبه کنند...چه در کاپوآ، ... و چه نگهبانان

 «در رم...

ز هستی! ندیده مردی بسیار بلندپروا»مرد گاالتی با ناباوری به او نگاهی انداخت و گفت: 

 «ی کنار میدان به این چیزها فکر کند...بودم کسی پیش از رویارویی با مرگ در دخمه

 

وقتی شیپورها به صدا در آمدند و درهای دخمه گشوده شد، درخشش آفتاب ظهرگاهی 

برای دقایقی چشم همه را خیره کرد. میدان از خونِ جنگاورانی که نوبت اول با هم جنگیده 

گین بود. در میان این گروه، دو تن از همدستان او هم حضور داشتند که چون در بودند، رن

 ی کشمکش به یاری هم برخاسته بودند، هردویشان زنده مانده بودند. میانه

شان زنده شد. معلوم نبود کدامدر این نوبت شمار یارانش بیشتر بود و پنج تن را شامل می

رم را  هاخیابانتئاتر پرگامون تا رکس زنده ماند، راهِ دراز آمفیماند. اما قرار بر این بود که همی

 طی کند و از رومیان انتقام بستاند.

اش را به دست اش را بر سر گذاشت و شمشیر سنگین و خمیدهزدهکالهخود مفرغینِ زنگ

هایی از سنگفرش میدان را با یک الیه از خاک رس گرفت و به میدان پا گذاشت. روی بخش

 تر باشد. انده بودند تا تمیز کردن خون از رویش سادهپوش
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ی آزار انگیخت و مایههمین خاک بود که در اثر تقالی جنگاوران غباری را به هوا بر می

شد. گرد و غباری که بر بدن عرق کرده و موهای سرخش نشسته بود، او را به نشینان میدخمه

 باریده باشد. تندیسی شبیه ساخته بود که تازه باران بر آن

اش را بر دوش انداخت و از جهت مقابل در میدان پیش رفت. با مرد گاالتی هم توری

هایی دور از هم هایش در بخشچشمانی هشیار و مراقب، به یارانش نگاه کرد و همه با اشاره

 در میدان موضع گرفتند تا ناگزیر نشوند با هم بجنگند. با این همه قرار بر این بود که اگر

ضرورتی برای جنگ با هم پیدا شد، ابتدا نظر مردم را خود جلب کنند و بعد هر دو حریف 

 خودکشی کنند.

برای دقایقی زیر آفتاب ایستادند و انبوه جمعیتی را نگریستند که در میدان نمایش گرد آمده 

 رسید و بیشترشان مردم بومی پرگامون بودند. بودند. شمارشان به چند هزار تن می

ها را از نظر گذراند و با های خندان و خوشحال آنپشت شکاف کالهخودش چهرهاز 

تلخی متوجه شد که بربریت و وحشیگری رومیان کم کم دارد در میان مردمِ بومی آناتولی هم 

 کند. رسوخ می

سطحِ میدان بود، در ردیف جلوی تماشاچیان که ارتفاعی کمتر هم داشت و تقریبا هم

های جوانشان، و شان نشسته بودند. چند سناتور سالخورده بودند با زنه ویژهرومیان در جایگا

شان را بر تن کرده بودند و با های چرمینآور زرهسردارانی که با غرور در آن گرمای خفقان

 نگریستند. زده مرگ خونین دیگران را میچشمانی تب

های رنگینی شبیه یستاد. لباسی گالدیاتوری بود، بر سکویی ااربابشان، که صاحب مدرسه

به دلقکها بر تن داشت و مردم به آمدنش چندان توجهی نکردند. اما وقتی با صدای رسایی 

اش را از جیب اعالم کرد که این بازیهای گالدیاتوری را سنکای نامدار ترتیب داده و هزینه

 ی مردم آرام گرفت. خود پرداخته، به تدریج همهمه

کا این مراسم را همچون بزرگداشتی برای درگذشت پسرعمویش النیستا گفت که سن

هایی را به عنوان هدیه به این مراسم ترتیب داده است. همچنین از سوال تشکر کرد که برده

پیشکش کرده بود. بعد هم اشاره کرد که در میان گالدیاتورها چند مرد سکا و تراکی وجود 

شان به مرگ محکوم اطر خیانت به سرداران رومیاند و به خدارند که سربازانی مزدور بوده



اند. او گفت که اعضای این دسته با پرهای سرخی که بر کالهخودشان دوخته شده شده

 اند. مشخص شده

اند و بین خودشان پیمانی ی مهرداد پونتی بودهبعد هم تاکید کرد که این مردان سرسپرده

شود. النیستا به زبان التین دست و پا اش نمایان میپایه بودنامروز بیکه اند، ناشکستنی داشته

دانستند، چیزی از خانه که التین نمیزد و بیشتر حاضران در نمایشای حرف میشکسته

 فهمیدند.یش نمیهاحرف

ای کوتاه خواند و کوشید با اما در نهایت او خطاب به جمعیت به زبان یونانی هم خطابه

ها، مرزی یونانیان باستان و یادآوری جنگهای پارسیان و آتنی مربوط کردن مردم پرگامون به

ها و مردم پرگامون بکشد. در آخر هم گفت که میان مهرداد پونتی و همدستانش با رومی

لباس و زیبارو های خوشاند، که از پارسیها را داشتهها سربازان جنگاوری مثل اسپارتییونانی

ی اخیر خوششان آمده بود و به خصوص به دم که از این مقایسهاند. مرتر بودهنیرومندتر و قوی

 خاطر این که النیستا به زبان خودشان حرف زده بود، برایش دست زدند و تشویقش کردند.

بعد، شیپورها بار دیگر به صدا در آمد و این بار نبرد آغاز شد. گالدیاتورها که در زندان 

شان به پرگویی مشغول بود، ر زمانی که اربابشان حالت خفگی پیدا کرده بودند، دموقت

استراحتی کرده بودند و هوایی خورده بودند. چند برده در همین حین برایشان آب آورده بودند 

که آن جوانک یونانی به جز و به این ترتیب وقتی زمان نبرد رسید، بیشترشان آمادگی داشتند. 

ی دیگر از گالدیاتورها هم که مردی فربه همچنان قادر نبود درست روی پاهایش بایستد و یک

 کرد.اش گریه میخواند و در میانهو کوتاه قامت بود، با صدای بلند به زبان فریگی دعا می

ای باز شد و دو شیر از دو سوی میدان وارد زمین وقتی صدای شیپورها آرام گرفت، دریچه

را زیر نظر داشتند و جاهایی را برای ها شدند. گروه همدستان، هنگام ورود به زمین این دروازه

ها ایستادن انتخاب کرده بودند که از آن دور باشد. مرد فربه فریگی که درست کنار یکی از آن

زیر  ایستاده بود، ناگهان خود را با شیری خشمگین روبرو دید و پیش از آن که به خود بیاید،

اش را درید. خنجر مانند جانور سینهی شیر بر زمین میخکوب شد و دندانهای وزن خرد کننده

ی مرگ مرد فریگی بوی خون مردان را به جنب و جوش انداخت و دو سه نفری که به صحنه
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ی خونین نابخردانه پشت کردند و از شیر گریختند. مردم که از دیدن این صحنه نزدیکتر بودند،

 دند. در ابتدای نمایش سرخوش شده بودند، با هلهله ابراز شادمانی کر

ی ی کمی با او داشت. اما از شنیدن هلهلهشیری که با جسد فریگی سرگرم بود، فاصله

ها بر شیر خیره مانده و فرصتی دست داده تا خودی نشان دهد. پس بر مردم متوجه شد که نگاه

گریختند، پیش رفت. النیستا هم متوجه او شد و با خالف جهت گالدیاتورهایی که از شیر می

ی ب و اغراق فراوان برای مردم به زبان یونانی توضیح داد که این جنگاور سرکردهآب و تا

، با هاحرفی مائدی است و دوست نزدیک مهرداد پونتی بوده است. او بی توجه به این قبیله

ای نداشت و بیشتر هدفش این بود که تماشاچیان شجاعتش هایی استوار پیش رفت. عجلهقدم

 را ببینند. 

ای بلند در دست داشت. مرد ت قدمی شیر، با یکی از گالدیاتورها روبرو شد که نیزهدر بیس

آید. که در حال فرار از شیر بود، با او رویارو شد و گمان کرد برای کشتن اوست که پیش می

ی مرد در کالهخودی مشبک اش را بلند کرد و با فریادی به سوی او هجوم مرد. چهرهپس نیزه

ا بدنی ورزیده و پوستی تیره داشت. آرام در جای خود ایستاد و صبر کرد تا پنهان بود، ام

 حریفش نزدیک شود. 

ی حساب شده گردنش را اش جا خالی کرد و با یک ضربهبعد با حرکتی سریع از برابر نیزه

که از کالهخودش جدا شود، بر زمین در غلتید و آن اش قطع کرد. سر بیبا شمشیر خمیده

که تردیدی کند، ی مردم به آسمان رفت. جسد مرد به زانو بر زمین افتاد. بی آنفریاد شاد

ی جسد ها فرو کرد و نیزه را از دستِ خشکیدههای پهن شده بر سنگفرششمشیرش را بر شن

 بیرون کشید. 

ی مرد فریگی را رها کرده حاال شیر هم توجهش به او جلب شده بود و جسد نیم خورده

ی خونین و سرخ توانست پوزهآمد. از پشت نقاب کالهخودش میپیش میبود و به سویش 

جانور را ببیند و چشمان زرد و هوشیارش را. شیر که انگار متوجه شده بود با جنگاوری 

 نیرومند روبروست، با احتیاط به او نزدیک شد.

جهید. او  اش رسید و نشانی از فرار در او ندید، خیز برداشت و به سویشوقتی به ده قدمی

انتهای نیزه را به زمین تکیه داد و نوکش را به سوی قلبِ شیر نشانه رفت و روی زمین 



چمباتمه زد و سپرش را روی سرش گرفت. شیر مثل کوهی از گوشت بر رویش فرود آمد و 

درست همان طور که حساب کرده بود، قلبش با نیزه دریده شد. جانور در چشم به هم زدنی 

ی خونین دیگری شبیه به که پریدن شیر بر او را دیده بودند، انتظار داشتند منظره جان داد. مردم

 مرگ مرد فریگی در برابر چشمشان نمایان شود. 

پیکر شیر بیرون آمد و با خونسردی به سوی اما چنین نشد و او با آرامش از زیر جسد غول

برخالف  ن کر کننده شده بود.اش رفت و آن را برداشت. فریاد تشویق تماشاچیاشمشیر خمیده

های اصلی کرد، کل نمایش بیش از چند دقیقه طول نکشید. درگیریآنچه که پیشتر گمان می

ی کشتن ی نهایی و اجازههای پراکندهبعد از ربعی از ساعت پایان گرفته بود و تنها کشمکش

. وگرنه در همان چند افزودهای مداوم مردم بود که بر درازای زمان نمایش میگرفتن و تشویق

میرد. بعد از کشتن شیر، دید که ماند و چه کسی میی اول معلوم شد چه کسی زنده میدقیقه

اند. اند و شیر دوم را هم از پا انداختهی دیگر میدان سه گالدیاتور دست به یکی کردهدر گوشه

پا مانده بود، که او هم  شان سربعد هم این سه تن به هم پریدند و بعد از چند دقیقه تنها یکی

 زخمی کاری بر ران پایش داشت. 

ی حریفانش رفت. مرد گاالتی در سوی دیگر میدان با یکی بعد از کشتن شیر به سوی بقیه

از یارانش درگیر شد و با مهارت تور را زیر پای وی انداخت و او را نقش زمین کرد و با یک 

برای اش را باال گرفت و کمی ز آن که نیزهی نیزه کتف حریف را درهم شکست. بعد اضربه

ی اش را در سینهتماشاچیان نمایش داد و وقتی رخصت الزم را از سناتورها دریافت کرد، نیزه

حریف جای داد. پِر سرخ نشسته بر کالهخود گالدیاتور از خون رنگ خورد و به این ترتیب 

 یکی از یارانش را از دست داد.

ا قدمهایی استوار پیش رفت و به هرکس که رسید بعد از یکی دو در این سوی میدان، او ب

ی راه به همان جوانک یونانی رسید که با پاهایی لرزان به ضربه او را از پا در آورد. در میانه

توجهی با بی زحمت ایستاده بود و سپر سنگین و بلندش را با ناتوانی به زمین تکیه داده بود.

ا به همراه آن سرنگون کرد. اما از او گذشت و نایستاد تا لگدی به سپرش زد و خودش ر

فهمید چرا از این اولین حمله جان به در برده، تازه خونش را بریزد. جوانک وحشتزده که نمی
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روی پاهایش برخاسته بود که گالدیاتور دیگری سر رسید و با خنجر گردنش را گوش تا 

 گوش برید.

یی که سنکا و سناتورها نشسته بودند، دو تا از یارانش در پیشگاه میدان، درست روبروی جا

بعد از کشتن چند حریف با هم رویارو شدند و طبق قراری که داشتند، از جنگ با هم پرهیز 

ی مردم کردند و جهتهایی متفاوت را برای حرکت برگزیدند. اما ابتدا سناتورها و به تدریج بقیه

دو را با هم طلب کردند. دو سرباز رومی به میدان شروع کردند به فریاد زدن و جنگیدن آن 

آمدند و راه دو گالدیاتور را سد کردند. دو مرد که پرهای سرخ همچنان بر کالهشان برافراشته 

 بود و شمشیرهایشان از خون رنگ خورده بود، به ناچار با هم روبرو شدند. 

نگ شمشیرهایشان را آن دو نخست دست راست همدیگر را فشردند و بعد با حرکتی هماه

ی خودشان فرو کردند و در برابر جایگاه سناتورها بر زمین در غلتیدند. فریاد شکایت در سینه

اش از خشم چندان ی سنکا و دوستان سالخوردهو صدای هو کشیدن مردم برخاست و چهره

نامنتظره اش داد. این کار دو گالدیاتور چندان شد از آن سر میدان هم تشخیصکبود شد که می

ی اعضای دسته با هم بجنگند و آنان که پر سرخ بود که دیگر مردم درخواست نکردند تا بقیه

اعتراض جمعیت از نبرد با هم پرهیز کردند و به رویارویی با حریفانی دیگر  بر کاله داشتند، بی

 شتافتند.

ست. او تازه وقتی شمار جنگاوران به پنج تن کاهش یافت، بار دیگر صدای شیپورها برخا

در این لحظه بر آخرین حریفش غلبه کرده بود. در دقایق کوتاهی که پشت سر گذاشته بود، 

شش تن را به همراه یک شیر از پا در آورده بود و نه زخمی برداشته بود و نه حتا خسته شده 

 دیگر ی دیگر میدان مرد گاالتی هم زنده مانده است. سه تنِبود. می توانست ببیند که در گوشه

 نیز از یارانش بودند و دو نفرشان پر سرخ بر کالهخودشان داشتند. 

ای از آنچه که گذشته بود را النیستا با هیجان و ترکیبی از زبانهای التین و یونانی، فشرده

ی نبردها را ی تماشاچیان نتوانسته بودند همهداد و همهبازگو کرد، چون نبردها همزمان رخ می

ی النیستا پیش دو نگهبانی که یارانش را به جنگ با هم وادار کرده بودند، با اشارهببینند. همان 

 دویدند و او را به مقابل جایگاه سناتورها آوردند. 



داند، و خواست تا نمی کسهیچالنیستا برای مردم تعریف کرد که نام واقعی او را 

در خاک فرو کرد. بعد با دو اش را ی پیش، شمشیر خمیدهکالهخودش را بردارد. مثل دفعه

دست کالهخودش را از سر بداشت و پرِ سرخِ بسته بر آن را با افتخار نوازش کرد. موهای بلند 

ای داشت که تا آن هنگام از چشم مردم و ریشِ پر پیچ و تاب سرخش با رنگ این پر هماهنگی

رها درهم فرو رفته بود ی سناتوپنهان مانده بود. فریادهای تشویق برخاست، در حالی که چهره

 و اخمشان نمایان بود. 

این جنگاور نیرومند که با یک حرکت شیری را از پا در آورد و هیچ حریفی »النیستا گفت: 

ای نتوانست در برابرش مقاومت کند، شاید از تبار اسپارتهای باستانی باشد، هرچند جز لحظه

جنگد. با وجود آن که سرسختانه از یکه امروز در صف مهردادِ شرقی با سروران رومی ما م

 « گفتن نامش به ما ابا دارد، بگذارید او را اسپارتی بنامیم...

اسپارتاکوس، »زدند: ی او را هماهنگ با هم صدا میو غوغای مردم برخاست که لقب تازه

 «اسپارتاکوس...
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گذشت که رومیان به سرزمین میصد و چهل و هفت سال از روزگار سرورمان ارشکِ بزرگ 

ها پیش با رومیان ما حمله بردند. من، به عنوان بازرگانی که در شهر صور زاده شده، از مدت

شان از نزدیک آشنا بودم و و خشونتلوحی سادهشناختم. با تماس داشتم و آنان را خوب می

های تند. وقتی کشتیهم هسزودباور و احمق دانستم که در عینِ آزمندی، مردمانی نیک می

رومیان در بندر صور لنگر انداخت و سردارشان کراسوس در میان سکوت و بهت مردم وارد 

 جا را پر کرده بود. شهر شد، بوی خون همه

ها در دوران پدربزرگم آمده بودند و شهر را گرفته بودند، اما از شاهان اشکانی رومی

یرون حصار شهر ساخته بودند و به مردم کاری ترسیدند و از این رو ساخلویی کوچک در بمی

های ی پارتی، سکههای نقرهنداشتند. دلشان به همین خوش بود که بازرگانان در کنار سکه

هایی را به زبان التین بنویسند. در تماس رومی را نیز به کار بگیرند و در کاخ حاکم صور فرمان

 ار رومی بود که زبان التین را آموختم.آزشمار و بیبا همین سربازان و کارگزارانِ کم

رسید. خبر داشتیم که رومیان در برخی از خبر از شهرهای اطراف می هاسالدر تمام این 

شهرها حضوری نظامی دارند و کشتارهای بزرگی را در یهودیه و افسوس به راه انداخته بودند. 

ان را کشتار کرد، سخت از اما بعد از آن که مهرداِد بزرگ به آسیای کوچک تاخت و رومی

 ترسیدند.ها میایرانی

گودرز اشکانی و پدرزنش تیگران ارمنی به رومیان هشدار داده بودند که به مردم صور 

ی این همهکردند. رعایت حال مردم این منطقه را میها هم از سر ترس نآزاری نرسانند و آ

بودیم، با ورود ناوگان رومیان درهم  ای که در طی نسلها بدان خو گرفتهامنیت خاطر شکننده



که با  هاییسالحهایشان با شکست و فرو ریخت. شمار رومیان به راستی زیاد بود. لژیون

ی شهر رژه رفتند تا هاخیابانشان در منظم هایصفشان انداخته بودند، با زحمت زیاد برق

 فکر مقاومت را از سر اهالی شهر بیرون کنند.

گشتی زد.  هاخیاباننشاهی مغرور بر اسب سیاهش سوار شد و در کراسوس مانند شاه

گفتند اسپارتاکوِس جنگاور را او از پای درآورده است، اما مردی چاق و فرتوت بود. می

 ظاهرش به جنگجویان شباهتی نداشت. ثروتی هنگفت داشت و به همین میزان هم آزمند بود. 

ند و ترتیبی داده بود که وقتی با گردونه از اش را از زرِ خالص ریخته بودمحور گردونه

گفتند این هایی از طال از چرخ جدا شود و به زمین بریزد. رومیان میشود، برادهجایی رد می

کند تا به گفت به این ترتیب مردم را وادار میکار را از سر سخاوت کرده، اما مغی خردمند می

از آن عبور کرده کرنش کنند. به هر روی، این سودای زر پشت سرش زانو بزنند و بر خاکی که 

کارش از سر سخاوت نبود. چون خودم با چشمان خودم دیدم که سربازی از نگهبانان 

اش ی زر در میدان شهر به صلیبی بستند و آنقدر تازیانهاش را به خاطر دزدیدن یک سکهخاصه

ی کالغان بود، اهی طعمهی زیرش تا دیرگزدند که پوستش به کلی کنده شد و گوشت برهنه

 زد.در حالی که سرباز نگون بخت هنوز زنده بود و نعره می

کراسوس به همان میزانی که خونخوار و بیرحم بود، حرص و آز نیز داشت. بعد از ورود به 

ی شهر را تصاحب کرد. کارگزارانش به معبد بعل رفتند و باج صور به کاخ حاکم رفت و خزانه

گرفتند. کاهنان بعل شنیده بودند که کراسوس قصد دارد بت زرین بعل را  کالنی هم از آنجا

برباید. از این رو کل ظرفهای زرین و سیمین و جامهای باستانی معبد را به رومیان دادند تا 

 ایشان را راضی سازند. 

ای از ورود لژیونهای رومی به صور نگذشته بود که سفیری از سوی شهربان ارمنستان هفته

پیش از آن که  شهر وارد شد. سفیر عموی آرتاواز، شهربان ارمنستان بود و اَرشام نام داشت.به 

ی رومیان موکب سفیر وارد شهر شود، یکی از نزدیکانش را نزدم فرستاد و از من درباره

بود زیرک گر و دانستم برایش تعریف کردم. آرتاواز مردی حیلهاطالعاتی گرفت. آنچه را که می

 زد. رت کاری نسنجیده از او سر میو به ند
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های پیشتر یکی دو بار با او برخورد کرده بودم و یکی از خریدارانِ پر و پا قرصِ خرقه

در امور مالی سختگیر بود و به اصطالح حال شد. با این ارغوانیِ مشهوِر صوری محسوب می

بلند سرخش دویده  هایی سپید در ریشچکید. مردی بود میانسال که رگهآب از دستش نمی

گذاشت. پدرانش از دیرباز بر ارمنستان بود و نیمتاجی زرین با نقش همای هخامنشی بر سر می

 رساندند. شان را به شهربانان پارسِی قدیمی میحاکم بودند و نسبت

شان موروثی بود. پدرانش هم درست وقتی به شورش این حسابگری و سیاست در خاندان

ها به قدرت رسیدند، شان یقین داشتند. برای همین وقتی اشکانیبه پیروزیپارتها پیوستند که 

ی سفیر، جوانی ارمنی ایشان را به عنوان شهربانان ارمنستان در مقام خویش ابقا کردند. فرستاده

گفت یکی از خویشاوندان سفیر است، اما بارید. میبود که هوشمندی و زیرکی از چشمش می

زادش باشد. تا به حال او را ندیده بودم، اما از طرف ارشام برایم ران خانهبعید نبود از خدمتکا

ایم. از او های پرسودی را با هم داشتهدرود فرستاد و یادآوری کرد که درگذشته چه تجارت

 پذیرایی کردم و منتظر ماندم تا دلیل آمدنش را بفهمم. 

شود، ستان به شهرشان نزدیک میمردم شهر خبردار شده بودند که سفیری از سوی شاه ارمن

اش آن است که ارشامِ ارمنی در راه گفتند دلیلکرد و میاما موکب سفیر بسیار کند حرکت می

اش شایعه است. ارشام کند راه بیمار شده است. جوانی که مهمانم شده بود، گفت که اینها همه

ه در راه صور است. پیمود، چون شنیده بود که سنای رم سپاه دیگری بسیج کرده کمی

ی شمار و کیفیت خواست بعد از ورود آنها به شهر برسد و اطالعات دقیقتری دربارهمی

ی سپاهیان رومی به دست آورد. این جوان را هم نزد من فرستاده بود تا از سویی درباره

ومیان ی رمطمئن شود، و از طرف دیگر چیزهایی دربارهاشکانی ام به شاهنشاه ارد دوم وفاداری

 دانستم به او گفتم.بپرسد. آنچه می

گردش کرد و سربازان مست رومی را دید که در  هاخیابانجوان فردای آن روز را با من در 

گرفتند. بسیاری از تاجران پسندیدند به زور از بازرگانان میگشتند و هرچه را میبازارها می

ی که دخترانی زیبا داشتند مانع هایشان را تخته کردند و به خصوص پدراننامدار دکان

 شدند.خروجشان از خانه می



جوان همان روز پیش از غروب آفتاب از صور خارج شد و رفت تا به اردوی ارشام 

بپیوندد. پیش از رفتن از من سوگند خواست تا به پارتیان وفادار بمانم و من به ایزد مهر سوگند 

 خواهد چه کند. دانستم میارد اما نمیای در سر داز نقشه خوردم. معلوم بود آرتاو

دو روز بعد موکب سفیر ارمنستان وارد صور شد. ارشام که پیرمردی بلند قامت و باشکوه 

شد. اطرافش را بود، بی زره بر اسبی سپید نشسته بود و نشانی از بیماری در او دیده نمی

یشان عالمت عقابی را حک پوشِ ارمنی گرفته بودند که بر سپرهاای از شهسواران آبیرسته

جوانی که روز اول نزدم آمده کرده بودند که نشان خانوادگی شهربانان قدیمی ارمنستان بود. 

 موکب ارشام بود.  انهمراهاز  را هم دیدم که بود

شامگاهِ همان روز، ناوگان دیگری در بندر صور پهلو گرفت. این بار پسر کراسوس بود که 

آمد. نامش پوبلیوس بود باز مزدور گل و آلمانی به یاری پدرش میبا سی کشتی و ده هزار سر

و چهل سالی داشت. همان نخوت و تکبر پدرش را داشت و همیشه در اطرافش دویست 

دادند. ما اهالی صور اولین بار بود که پیکر و بور آلمانی با تبرزین نگهبانی میسرباز غول

. بیشترشان از کمر به باال شباهت داشتندوحشی ی به غولهایدیدیم. را می جنگاوران آلمانی

بافتند. سیمایشان به سکاها شباهتی شان را در چند رشته میبرهنه بودند و موهای بلند طالیی

 ها آراسته و خویشتندار نبودند. داشت، اما مثل آن

گفتند پوبلیوس آن کسی است که فکِر حمله به ایران را در سر پدرش انداخته مردم می

کردند و اش بسیار تعریف میاست. سربازان رومی که در شهر پراکنده شده بودند، از دلیری

ها به همراه یولیوس سزار جنگیده است و او به همراه پمپی و گفتند در سرزمین گلمی

 شد. کراسوس سومین فرمانروای روم محسوب می

منی به سراغم آمد و باز گشتی وقتی هر دو اردو در شهر قرار و آرام گرفتند، همان جوان ار

یک روز را با هم رفتیم و با سربازان  .دانستها را میمعلوم نبود از کجا زبان گلزدیم. 

ست و سه هزار تن هاحرفپوبلیوس گپی زدیم و خبردار شدیم که شمارشان بیشتر از این 

 دیگر هم هستند که قرار است بعدتر به ارتش بزرگ رومیان بپیوندند. 

اند و بنابراین بیشترشان نسبت ن دریافتیم که از اسارت به بردگی و سربازی درغلتیدههمچنی

آید که در میدان نبرد خیانت بورزند و زخمی به اربابان ای دارند و بدشان نمیبه رومیان کینه
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متکبرشان وارد آورند. آن جوان بعد از گردآوری این خبرها از صور خارج شد و گفت که نزد 

راند. تابع وفادار اشکانیان رود. اکبر یکی از امیران عربی بود که بر شهر ادسا فرمان میاکبر می

 بود و خویشاوندی دوری با پدرم داشت. 

سفیر ارمنستان بعد از ورود پوبلیوس نزد کراسوس بار یافت. معلوم بود کراسوس 

و در ضمن انگار پسرش خواهد پسرش هم در جریان مذاکره با شهربانان ایرانی قرار بگیرد می

به  های پدر پیرش اعتماد نداشت که بگذارد او به تنهایی تصمیمی بگیرد.آنقدر به توانایی

ارشام های سنجیده بود. چون گیریخصوص که به زودی شرایطی پیش آمد که نیازمند تصمیم

دیم کرد و ی اهالی صور هدایایی را از طرف آرتاواز به کراسوس تقزدهدر برابر چشمان حیرت

بجنگد. ایران  نشاهقصد دارد به رومیان بپیوندد و با شاهشهربان اشکانی ارمنستان که اعالم کرد 

ای برای ها برنامهآمیز است و ارمنیتوخالی و فریب هاحرفمن کمابیش خبر داشتم که این 

ستند، از شنیدن دانها را مرزداران شاهنشاهی میاند. اما اهالی شهر که ارمنیسردار رومی چیده

 غرق حیرت و هراس شدند.  هاحرفاین 

ارشام تعهد کرد که شش هزار جنگاور سوارکار ارمنی را به اردوی رومیان بفرستد و 

شان را در جریان نبرد بر عهده بگیرد. او پیشنهاد کرد که رومیان از راه ارمنستان به راهنمایی

ن پیشنهاد آرتاواز دریافتند که او در نهان با ارد بسیاری از مردم صور با شنید ایران حمله کنند.

همدل است و قصد یاری به رومیان را ندارد. سریعترین راه برای حمله به ایران، ورود به 

خواهد با کشاندن سپاهیان پرشمار رومی به سرزمین میانرودان بود و معلوم بود که آرتاواز می

 پاه در اختیار ارد بگذارد. کوهستانی و دوردست قفقاز زمانی برای بسیج س

اما پوبلیوس هم سرداری زیرک و هوشیار بود و متوجه بود که این پیشنهاد به معنای گرفتار 

های پر برف شمالی است. پس کراسوس حضور شش هزار سوار ها در کوهستانشدن رومی

اهالی صور  .ارمنی را در سپاهش پذیرفت، اما گفت که از راه میانرودان به ایران خواهد تاخت

ی سواران رسید که طلیعهدو روز بعد را در هیجان و بیم و امید فراوان به سر آوردند. خبر می

نمود که شهربان ارمنستان به ارمنی به ابال و شهرهای شمالی سوریه رسیده است و چنین می

استی قصد کردند آرتاواز به ری خود وفا کرده باشد. برخی از بلندپایگان صور گمان میوعده



ی ارشام سخن کردند. اما من که با نمایندهبینی میخیانت دارد و فرو افتادن ارد دوم را پیش

 دانستم که چنین نیست. گفته بودم، می

خواند. صدایی در تاریکی شنیدم که نامم را می گرم از خواب پریدم و آنگاه، نیمه شبی

ی در خوابگاهم مردی غریبه در آستانه سوزی برافروختم و با حیرت دیدمبیدار شدم و پیه

ی نافذش در پوش بود که نقابی بر سر داشت و تنها چشمان تیرهایستاده است. مردی خرقه

ی مردم تیسفون آرامی حرف نشینان لباس پوشیده بود، اما با لهجهتاریکی نمایان بود. مانند بادیه

 زد. می

رش را نشانم داد که بر آن نشان شاهنشاه مرد مرموز بدون هیچ توضیحی وارد شد و انگشت

ارد دوم حک شده بود. در برابرش کرنش کردم و به تاج اشک و فره ایرانی درود فرستادم. مرد 

آن که خود را معرفی کند، پرسید که آیا همچنان به صاحب این انگشتر وفادارم یا نه؟  بی

که به زودی سفیری از  سوگندهای سخت خوردم که چنین است. پس از آن خبردارم کرد

شان با ایرانیان ی دوستیطرف شاهنشاه به صور خواهد آمد و رومیان را بابت نقض عهدنامه

 شماتت خواهد کرد. 

شد، به دستم ی پر آب و تابی را که مهر اکبِر ادسایی پای آن دیده مینامههمچنین معرفی

به دی معتمد هستم. در نامه مرا داد. بر آن نوشته بود که آریامنِ صوری، که من باشم، مر

. را بر عهده بگیرمتیسفون سمت راهنمایی سپاهیان رومی به معرفی کرده بودند تا کراسوس 

اکبر در آن نامه یادآوری کرده بود که چند سال پیش وقتی پمپی به سوریه آمده بود، او و من به 

ده بودیم. این حرف او البته خدمت رومیان در آمده بودیم و کمکهای شایان توجهی به پمپی کر

نادرست بود و پمپی وقتی وارد ادسا شده بود، یکی از پسران اکبر را کشته بود و اموالش را 

داند، چون همه غارت کرده بود، اما اکبر اطمینان داشت که کراسوس چیزی در این مورد نمی

گری را در ارتش خود راه دانستند که دو سردار با هم دشمنی دارند و سربازان وفادار به دیمی

ی لشکرکشی قبلی پمپی به سوریه در دهند. بنابراین کراسوس اطالعات دقیقی دربارهنمی

 اختیار نداشت. 

گاهی حاضر مرد مرموز از من خواست که فردای آن روز در جایی خارج شهر بر سر وعده

بعد به طور رسمی به  شوم تا با چند سوارکار ادسایی و جامه و خلعتی شایسته آراسته شوم و
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ام. او همچنین ی اکبر هستم و تا به حال در ادسا بودهصور وارد شوم، گویی که فرستاده

خبردارم کرد که همزمان با من سفیر شاهنشاه نیز وارد شهر خواهد شد و خواست تا ترتیبی 

این که  بعد هم بدون بدهم تا گفتگوهای او و کراسوس در شهر پراکنده شود و انعکاس یابد.

 ام خارج شد و در سیاهی شب ناپدید شد. ای از خانهحرفی بیشتر بزند، مانند سایه

فردای آن روز، همان طور که قرار گذاشته بودیم، به طور ناشناس از شهر خارج شدم و در 

کمی بعد،  کنار درخت سرو مقدسی که قربانگاه بعل در کنارش قرار داشت، به انتظار نشستم.

با لباسهای آراسته و درفشی که نشان خاندان اکبر بر آن بود، در میان گرد و غبار  پنجاه سوار

جاده نمایان شدند. برایم ردایی ابریشمی و سبز آورده بودند و کالهی جواهرنشان را به من 

ها را پوشیدم و همراهشان با شکوه و جالل وارد صور شدم. خبردار شدم پیشکش کردند. آن

جنوب شهر سفیر شاهنشاه اشکانی نیز به شهر آمده دمشق در ی از دروازهکه همزمان با من 

 است. 

سربازان رومی هر دو گروه را به کاخ حکومتی شهر بردند. کراسوس در آنجا بر تختی 

سربازان رومی  نشسته بود و انگار که هنوز هیچ نشده، اقلیم ایران را مطیع خود ساخته باشد.

ودتر از سفیر پارتی به کاخ برسم و کراسوس برای این که رعبی در ترتیبی داده بودند که من ز

م کنم. دل حریف ایجاد کند، شتاب کرد تا من زودتر حرفم را بزنم و سرسپردگی اکبر را اعال

 داند.پیرمرد خرفت خبر نداشت که سفیر اشکانی پیشاپیش همه چیز را می

پارت از درگاه کاخ، با اعالم حمایت  ترتیبی داد که ورود سفیرخبر از همه جا بیپوبلیوس 

وقتی پشت سر سفیر اشکانی طبل و شیپور نواختند و به به این ترتیب اکبر ادسایی مقارن شود. 

ام را از طرف اکبِر مجلس وارد شد، من در برابر کراسوس ایستاده بودم و داشتم استوارنامه

 کردم. ادسایی تقدیمش می

ا متوقف کند و از این که بزرگان شهر و کاهنان اعظم به کراسوس ناگزیر شد گفتگو با مر

سفیر پارت  احترام سفیر پارت برخاستند و سه گام به پیشوازش رفتند، بسیار خشمگین شد.

های ملکارت فنیقی مرد جوانی بود با صورت زیبا و اندامی درشت و عضالنی که به تندیس

بی زره، شلوار و پیراهنی سبک بر تن  شباهت داشت. سربند گوهرنشان پارتی بر سر داشت و

زد، بانگی بلند بر های کاخ قدم میهای بلند و چرمینش وقتی بر سنگفرشداشت و از چکمه



خاست. سفیر چندان پرهیبت و گیرا بود که حتا سرداران رومی و درباریان کراسوس هم به می

 احترامش از جا برخاستند و این بر خشم سردار فرتوت دامن زد. 

آن که اجازه بگیرد، بر کرسی بلندی سفیر پارتی کرنش کوتاهی در برابر کراسوس کرد و بی

فنیقیه و شهر  نشست که همراهانش آن را برایش آورده و کنار اورنگ کراسوس نهاده بودند.

داد صور به طور رسمی بخشی از قلمرو شاهنشاهی ایران بود و سفیر آشکارا داشت نمایش می

 حضور رومیان در شهر چیزی را در این مورد تغییر نداده است. که از دید او 

کوشید با برجسته کردن نقش من و تبلیغ که معنای این حرکت او را دریافته بود، کراسوس 

ی خیانت حاکم ادسا تاثیر حضور وی را کمرنگ سازد. این بود که از من خواست تا بار درباره

ی که شبانگاه در سرای خویش دیده بودم، تاکید داشت دیگر ماموریتم را شرح دهم. مرد مرموز

نمود که این که من و سفیر پارت باید همزمان به نزد کراسوس بار یابیم. اما حاال چنین می

سرورم، من »همزمانی به ضرر سفیر تمام شده باشد. به ناچار بار دیگر کرنشی کردم و گفتم: 

رِ ادسایی، که از دیرباز دوستدار رومیان و متحد آریامن هستم، از خویشاوندان و نزدیکان آبگا

 « ایشان بوده است.

دانستم با وجود ی رومیان تلفظ کردم و از پمپی نام نبردم، چون میاسم اکبر را به شیوه

ای که زمانی میان او و کراسوس وجود داشته، در آن لحظه این دو دشمن خونی دوستیِ قدیمی

بسیار خوب، آریامن ادسایی، چاکر »با تبختر گفت:  کراسوس شدند.یکدیگر محسوب می

 «درگاه ما آبگار برای چه تو را به نزدمان فرستاده است؟

ی ایرانیان سفر زیر سلطه هایسرزمینمن بازرگانی نامدار هستم و از دیرباز در »گفتم: 

ناسم. شهای شاهنشاهی پارت را همچون کف دستم میام. راههای دور افتاده و شاهراهکرده

بر به تیسفون و از آنجا به شوش و ری و مرو و بلخ هایی میانتوانم سپاهیان شما را از راهمی

های پرسایه در هر منزل آن وجود های آب گوارا و واحهشناسم که چاههایی را میببرم. راه

 «تان به خاطر دوری راه رنجه نخواهند شد.دارد و سربازان

بسیار خوب، »پیروزمندانه به سفیر انداخت. بعد گفت:  کراسوس لبخندی زد و نگاهی

آریامنِ ادسایی، به تو اعتماد داریم، همچنان که پدرانت به پدران ما خدمت کردند، تو نیز در 

خدمت به ما کوشا باش. تو را به مقام راهنمای ارشد سپاهیان خود برگزیدیم. هر روزی که در 
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توانی از کرد و هرگاه که شهری گشوده شود، می ای زر دریافت خواهیخدمت ما باشی سکه

 «میان دختران و زنان اسیر سه تن را به کنیزی انتخاب کنی.

فهمیدم چرا بر این در برابرش به رسم رومیان زانو زدم و سپاسگذاری کردم. تازه می

همزمانی تاکید شده بود. حضور سفیر پارتی باعث شد سردار فرتوت رومی مرا به آسانی 

بعد، سفیر پارت برخاست و  ون همدستی ارزشمند بپذیرد و اعتمادش کامال جلب شود.همچ

یش را به التینِ تراشیده و ادبیِ زیبایی بر هاحرفسخن گفت. مترجمی همراهش بود که 

 گرداند. می

کند، و دیدم که با دقت گفتگوهایمان را دنبال میگفتیم، میوقتی من و کراسوس سخن می

از  ار که کراسوس از من خواست تا حرفم را تکرار کنم، گوشهایش تیز شد.به خصوص یک ب

اسوسِ دانستم او هم مانند من دریافته که کرداند و میاین رو مطمئن بودم خودش هم التین می

 شنود.فرتوت گوشهایی سنگین دارد و درست نمی

من »د، گفت: زسفیر پارت به زبان پارتی، با جمالتی آهنگین که به شعر پهلو می 

ی شاهنشاه جهان ارد دوم اشکانی. ما ایرانیان از دیرباز با رومیان عهد اردوان هستم، فرستاده

قول و اهل روم اند، ایم و امروز که سپاهیان کراسوس دالور در صور گرد آمدهداشته دوستی

اشتند که چرا اند. شاهنشاه پرسش دقبل میان ما بوده زیر پا گذاشته هاسالقراری را که از 

ها را برای بازرگانان ناامن کرده، و سپاهیان خود را به فراسوی رومیان صلح را بر هم زده، راه

 «اند؟مرزهای تعیین شده میان دو کشور آورده

ی سخنانش را شنید و کوشید خودش هم با همان لحن ادبی و کراسوس با دقت ترجمه

قلمرو روم تا »نمود. گفت: بود، ساختگی می فاخر پاسخ دهد، اما گفتارش از بس پرطمطراق

هرجا که سپاهیان رومی حضور داشته باشند، ادامه دارد. پیمان دوستی ما و ایرانیان به زمانی 

شمار و سربازانی دلیر شود که کشور ما ناتوان و ضعیف بود. امروز ما سپاهی بیمربوط می

ی اسکندر بزرگ پیموده بود. به سرورت بگو داریم و قصد داریم همان راهی را بپیماییم که زمان

 «که دوران حکومتش به پایان رسیده است.

این پیام شما را به سرورم خواهم رساند. اما شاهنشاه »اردوان پارتی با خونسردی گفت: 

بینی کرده بود، گفت که پای هیچ سرباز رومی به چون با خردی فراوان پاسخ شما را پیش



د رسید و از من خواست تا بپرسم که دوست دارید در کجا با ایشان اندرون ایرانشهر نخواه

 «مالقات کنید؟

سکوتی سهمگین تاالر را فرا گرفت. اردوان در واقع با این حرف به رومیان اعالن جنگ 

همه خبر داشتند که  کرد.داده بود و داشت محلی برای رویارویی سپاه دو کشور را تعیین می

یرانه به صور تاخته بودند و قصد داشتند شتابان راه تیسفون را در پیش خبر و غافلگرومیان بی

که ارد دوم انتظار این حمله را نداشته و سپاهیانی آماده در اختیار ندارد. از این ، و این بگیرند

انگیز رو جسارت سفیر اشکانی که به این سرعت خواهان تعیین میدانی برای نبرد بود، شگفت

به سرورت بگو که من در تیسفون او »کمی فکر کرد و بعد زیرکانه گفت: کراسوس  نمود.می

 «را مالقات خواهم کرد.

با این حرف سرداران و بلندپایگان رومی قهقهه زدند و خندیدند. چون با این پاسخ 

فرض گرفته بود. اردوان هم لبخندی زد و اش بر اشکانیان را پیششکن کراسوس پیروزیدندان

بلند کرد و کف آن را به سوی کراسوس گرفت و با صدای بلند به پارتی  دست راستش را

 «ای رومی، اگر تو مویی بر کف دست من دیدی، تیسفون را هم خواهی دید.»گفت: 

بعد کمی مکث کرد و انگار از این که رومیان منظورش را در نیافته بودند، تعجب کرده 

 ن آرامی تکرار کرد. باشد، بار دیگر همان جمله را، این بار به زبا

من و کاهنان و رهبران صور به سختی جلوی خود را گرفتیم تا نخندیم. مترجم اردوان با 

اش البداهه به شعری التین برگرداند. جملهصدایی آرام حرف اردوان را ترجمه کرد و آن را فی

و باورشان به قدری آهنگین و کوتاه بود که رومیانِ حاضر در صحنه با شنیدنش جا خوردند 

 شد سفیر ایرانی به این ترتیب کراسوس را ریشخند کرده باشد. نمی

اما کراسوس که گوشی سنگین داشت، اصوال نشنید که مترجم چه گفته و نظر به کوتاهی 

اش کیفور پاسخ، فکر کرد آنچه گفته شده اهمیتی ندارد. پس در حالی که هنوز از پاسخ قبلی

 «!باشد، چنین باشد»بود، گفت: 

اردوان با شنیدن این حرف باز کرنشی کرد و با قدمهای بلند و پر صدا از برابر اورنگ 

کراسوس دور شد و عمدا بر خالف رسوم درباری پشتش را به سردار رومی کرد. همراهانش 

کردم از اش را برداشتند و پشت سرش حرکت کردند. در دل خندان بودم و فکر میهم کرسی
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های ها دهان به دهان در کوچهی پارتی نمایندهگفتگو و پاسخ رندانه ساعتی بعد خبرِ این

آنگاه به بیابانهای پهناوری که میان صور و تیسفون  صور و شهرهای اطراف خواهد گشت.

شان کدام است، که در ضمن ترین راه از میانهدامن گسترده بود اندیشیدم، و این که طوالنی

 آبگیری هم نداشته باشد!

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شمعون مغ

 

دمیتریوس والریوس گرامی که میزبان سخاوتمند ماست، امشب از من درخواست کرده که 

طور که االن برایتان گفت، من مان برایتان بگویم. همانی خاستگاه قبیلهای دربارهخالصه

هر از ام که مُ رازهای زیادی را از زمانهای دور در حافظه دارم. اما هیچ وقت مصلحت ندیده

ی شما بزرگان و نامدارانِ خاندان بار سیمون دهان بردارم و بازگویشان کنم. اما امشب که همه

ای از این رازها را برایتان فاش سازم... بله، بله، بینم که گوشهحضور دارید، سزاوار می

 خواهی بخند. دیودوتوسِ گرامی، هرچقدر می

ریه بوده که قفل را از دهانم گشوده است. به شاید هم حق با تو باشد و این شراب ناب سو

ش از من پرساش دربارهکه بارها و بارها بگویم هر روی قصد دارم امشب برایتان چیزی را 

ی شما خوب را از پدرم در یاد دارم و او کسی است که همه هاحرف. من این ایدکرده

 اش همداستان هستید.شناسیدش و در راستگویی و درستکاریمی

شود، در آن روزها مسیحیت به اجرا به حدود سی سال پیش از زایش من مربوط میم

کردند مسیحیان یکی از ی امروز میان مردم رم باب نشده بود و اهالی روم هنوز گمان میاندازه

ها را ها را دوست ندارید و آندانم که خیلی از شماها مسیحیهای یهودی هستند. میفرقه

 دانید. لب میطمتعصبانی خشونت

اید که چطور شد خاندان ارجمندِ بار سیمون با وجود برخی دیگرتان احتماال در شگفت

مقاومتی که همیشه در میان بعضی از ماها وجود داشته، همچنان به دین مسیحی پایبند باقی 

مانده است. حتا در زمان خداوندگارمان نرونِ شکوهمند که مسیحیان دستخوش خشم و 

 .دار نشد، این وفاداری خدشههای بسیار دیدندتور قرار گرفتند و سختیغضب امپرا



پیوند خاندان ما با مسیحیت بسیار پیچیده و غریب است و یکی از رازهای مگویی است که 

من با زحمت بسیار پدرم را وادار کردم تا رازش را برایم بگشاید، و خودم هم تا این ساعت از 

اما امروز دیگر عمری برایم باقی نمانده و اگر قرار است پس از اشاره به آن پرهیز داشتم. 

 هشتاد سال به سرای دیگر رخت بکشم، دریغ دارم این راز را همراه با خود به گور ببرم.

پس بگذارید برایتان تعریف کنم که چطور شد خاندان ما مسیحی شد، و این که چرا ما را 

  نی نوادگان سیمون.نامند، که یعبار سیمون یا بنی شمعون می

پاک ما، پترس مقدس به شهر رم آمد تا  شود که پیشوای دینیقضیه به زمانی مربوط می

ی عیسی کیشِ راستینِ مسیح را در میان کافران تبلیغ کند، و او از حواریون و شاگردان برگزیده

و بیشتر شمار بود، دانید که در آن روزگار هنوز شمار مسیحیان رم انگشتمسیح بود. می

ی ما گرویده بودند، فقیران و بردگانی بودند که از پرستش هایی که به آیین خداوندگار زندهآن

 ها بود، ابا داشتند. شان که یادآور ستمگری رومیخدایان اربابان

وقتی پترس به رم آمد، با استقبال مردم روبرو شد و به ویژه تهیدستان گرداگردش حلقه 

کوشید تا کیش مسیح را با گوش جان شنودند. پترس قدیس سخت می زدند و تعلیمات مسیح

گرویدند، راه را در میان سرداران و بلندپایگان رومی نیز تبلیغ کند. چون اگر ایشان به وی می

 شد. برای ایمان آوردن شماری بیشتر از مردم هموار می

سرزمین پارس به شهرمان  اما رومیان در آن روزگار سخت زیر تاثیر فرزانگانی بودند که از

دانستند. حتا بسیاری از بلندپایگان رومی به کیش مهر و آمده بودند و اخترشناسی و پزشکی می

کنند، در اصل بینید بر پیشانی سربازان خالکوبی میمانوی گرویده بودند. صلیبی که امروز می

توانستند آن دند نمیسربازان مهرپرستی که تازه مسیحی شده بوبعدتر نماد مهر بود. چون 

تر ی زیرینش خطی دیگر افزودند و آن را کشیدهشان پاک کنند، به گوشهعالمت را از پیشانی

کردند و به این ترتیب چلیپای مهری را که دو خط عمود بر همِ یک اندازه بود، به دو خط 

ر آن جان باخته نابرابر بدل ساختند و آن را عالمت چلیپایی دانستند که سرورمان عیسی مسیح ب

 بود. 

کردند و هنوز هم رومیان تا دیرزمانی ما را به خاطر مقدس شمردن صلیب ریشخند می

ای که کسی بر آن به قتل رسیده، رسد بزرگداشت آلت شکنجهکنند. چون به نظرشان میمی
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ای جز این کار امری نابخردانه باشد. اما شما خوب خبر دارید که مسیحیان اولیه چاره

ها سربازانی بودند که پیشتر به مهر گرویده بودند و کفر اند. چون بسیاری از آناشتهند

 شان داشته باشند. دانستند نماد میترا را همچنان بر چهرهمی

کیشان ما کوتاهی هایی که همچنان به کیش مهر وفادار بودند نیز از مخالفت با همالبته آن

عمود بر هم عالمتِ وحدت انسان و خداوند است و  گفتند دو خِط برابرِکردند و مینمی

تر و رساند. به همین خاطر هم مسیحیان گفتند که خطِ عمودی را کشیدهبرابری این دو را می

کنند، چون آن عالمت عیسی مسیح است و البته که او از آدمیان فانی مانند ما بلندتر ترسیم می

 دهیم. افقیِ کوتاهتر بر صلیب نمایش میبرتر و واالتر است، که این یکی را با خطِ 

ها هایم ببخش. شراب کهنی که در جامرفتن بله بله، دمتریوسِ گرامی، مرا به خاطر حاشیه

گردد زبانم را گرم کرده است و عادت پیرمردان است که به هنگام بزم و خوشباشی زیاده می

ا را بنی شمعون نامیدند. بله... گفتم که چطور شد مبگویند و زیاد حاشیه بروند. داشتم می

ماجرا به آنجا کشید که پترس قدیس در میان رومیان نتوانست جز شماری اندک از پیروان را 

کردند ی اربابان رومی خدمتکاری میها هم بیشترشان زنانی بودند که در خانهجذب کند و آن

 ی بردگان تعلق داشتند. و به طبقه

که پترس قدیس دست به کاری جسورانه زد و تصمیم گرفت این ماجرا باقی بود، تا آن

گفتند از مردم نیرومندترین دینمردِ رم را به چالش بکشد. این مرد سیمونِ مغ نام داشت. می

سوریه است و در اصل شمعون نام داشته است. اما چون به زبان یونانی شعرهای زیبایی 

ی سیمون شده رم بیشتر به اسم یونانیکردند، در اش میسرود و اهالی کورینت ستایشمی

 شهرت داشت. 

گفتند شاگرد مغانی بوده که خودشان از سالیان طوالنی را در ایران زمین گذارنده بود و می

زرتشتِ بزرگ درس آموخته بودند. پدرم برایم تعریف کرده که این سیمون مغ همواره در 

انگیز زیادی از او سر د و کارهای شگفتشی بلند و سپید مغان در میان مردم ظاهر میجامه

سازد. وقتی جمالتی ها را به زر بدل میهای مسی آنگفتند با دست کشیدن بر سکهزد. میمی

ها ها از پیکر رنجوران و دیوانهراند، دیوها و بیماریمقدس را به زبان کهن پارسیان بر زبان می

 گشت. شان باز میگریختند و سالمتیمی



شمردند که تندیسی زرین از او را در میدان مقابل کولوسئوم چندان او را محترم می مردم رم

داشتند. چندان که امپراتور نرون بعدها ادعا بر افراشته بودند و او را همچون خدایی بزرگ می

کرد که یکی از شاگردان سیمون مغ بوده است. حتا امروز هم کتابهایی که او نوشته در میان می

گویند لمس دانند و میها را کفرآلود میگردد، هرچند مسیحیان آنان دست به دست میفیلسوف

 هایشان گناه است.لوح کردن

پروا بود و در تبلیغ دین حق از هیچ کاری رویگردان پترس قدیس که مردی جسور و بی

رت نبود، تصمیم گرفت سیمون مغ را به مبارزه بطلبد و به این ترتیب با نشان دادن قد

خداوندمان مسیح مردم رم را به رستگاری هدایت کند. پس هر بار که سیمون مغ در جایی 

با هوادارانش در آنجا حضور پترس کرد، گفت یا در جشن و آیینی شرکت میسخنی می

کشید. یکی دو بار هم هوادارانش که با چوب یافت و سخنان نادرست وی را به چالش میمی

، توهین یکی از پیروان سیمون را به خداوندگارمان عیسی بر نتابیدند و چماق مسلح شده بودند

 و حسابی به خدمت مردمی که برای شنیدن سخن او گرد آمده بودند، رسیدند.

این کارها باعث شد که پترس قدیس در چشم سیمون مغ مردی بزرگ و مهم جلوه کند. 

بارزه پذیرفت. بعد از آن که در پس از نادیده انگاشتن او دست برداشت و دعوت وی را به م

او را  ها یکی از مسیحیان راستین چوبی به سرِ یکی از پیروان سیمون زد ویکی از این درگیری

کشت، سیمون مغ برآشفت و اعالم کرد که مسیح خداوندی دروغین است و حاضر است این 

 را در برابر چشم همگان اثبات کند. 

ر ابتدای کار مسیحی بوده و جادوگری و شعبده را از پترس هم در مقابل گفت که سیمون د

دانایان مسیحیِ ساکن در سوریه آموخته است. بگو مگوی این دو چندان باال گرفت که توجه 

هایشان را برای شنیدن پیام خداوندگارمان مسیح مهیا ساخت. در مردم رم را جلب کرد و ذهن

مقابل تندیس کولوسئوم گرد آیند و پترس و  ی مردم در ورزشگاهِآخر قرار بر این شد که همه

نمایی کنند و مردم خود پرستیدند قدرتسیمون به نوبت با یاری جستن از خدایی که می

 شان نیرومندتر است. داوری کنند که ایزد پشتیبان کدام

من  اید. اما آنچه کهدانم که این داستان را بارها و بارها شنیدهبله، بله، کلودیوسِ دلیر، می

اید تفاوت دارد. چون پدر من خودش با گوشهای خواهم برایتان بگویم با آنچه شنیدهمی
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خودش از ده دوازده تن از کسانی که در آن روز در ورزشگاه حضور داشتند جریان را شنیده 

دانید که او مسیحی مؤمنی نبود و در گفتارهای پیروان جیمز، برادر عیسی، تردید روا بود. می

ی او را هاحرفخورم که ت. علتش همین چیزهایی بود که شنیده بود و من سوگند میداشمی

 بی کم و کاست به شما بگویم. 

ای، آن است که سیمون مغ مردی دروغزن بود و آنچه که تو ای کلودیوسِ جنگاور شنیده

رید و برای ابتدا شاگردیِ مسیحیان را کرده بود و بعد چون به جاه و مقام نظر داشت از ایشان ب

ای راه انداخت و در نهایت هم از پترس شکست خورد و از میدان به در شد. تو خودش فرقه

کرده است و آن روز هم به هوا برخاست تا حقانیت ای که سیمون مغ به هوا پرواز میشنیده

خویش را نمایش دهد، اما پترسِ مقدس دعایی بر او فرو خواند و از آسمان به زمین افتاد و 

ی شما این داستان را دانم که همهپاهایش شکست و مردم دیگر از او رویگردان شدند. می

و در آن  هاید، اما بگذارید رازی را برایتان بگویم و آن این که واقعیت چیز دیگری بودشنیده

 . ه استروز در ورزشگاه بزرگ رم حوادثی به کلی متفاوت رخ داد

در ورزشگاه کولوسئوم شنیده بود که در روز رقابت پدرم با دو گوش خود از مردمی که 

ای از سوی امپراتور هم در ورزشگاه حضور داشت و از میان نامدارانی که شما نماینده ،دواین 

شناسید مارکلینوس اسکیپیوی آفریقایی و دومیتیان که بعدها بر اورنگ امپراتوری تکیه زد می

ای از ای شیوا برخواند و تاکید کرد که فرقهخطابههم حضور داشتند. در ابتدای کار سیمون مغ 

 نزد خویش بر نساخته و تنها دانش فرزانگان ایرانی را برای مردم روم هدیه آورده است. 

بعد هم معنای مغ را برایشان توضیح داد که پانزده قرن است حکمتِ مرموز پارسیان را 

رسیده است. وقتی سخنانش پایان گرفت  اند تا به اونسلهای پیاپی سینه به سینه منتقل کرده

بیشتر مردم حاضر در ورزشگاه که از دوستدارانش بودند او را تشویق کردند و اسمش را با هم 

ای از ورزشگاه نشسته بودند و بیشترشان بر زبان راندند. تنها گروهی از مسیحیان که در گوشه

 ند.دادند، هلهله کردند و برایش هو کشیدرا زنان تشکیل می

بعد نوبت به پترس قدیس رسید و او مردی سخت خشمناک و تندخو بود. او بر خالف 

گوناگون را ندیده بود و  هایسرزمیندانست و به قدر او سیمون مغ خواندن و نوشتن نمی

ی ای آتشین خواند و از شهادت مظلومانهخطبهحال زد. با این زبان التین را روان حرف نمی



ها مسیح را دانستند که خودِ رومیم یهود خبر داد. در آن زمان همه میخداوند به دست قو

ترسید اگر این را جلوی جماعت رومیان بگوید ایشان را از دین حق اند، اما پترس میکشته

 رویگردان سازد. 

پس ترجیح داد پدران خودش را فدا کند و تقصیر را به گردن ایشان بیندازد. چرا که به هر 

کرد به این ردم یهود همگی به عیسی گرویده بودند، پیالِتس رومی جرأت نمیصورت اگر م

سادگی او را تازیانه بزند و مصلوب کند یعنی به هر روی البد بخشی از گناه بر گردن یهودیان 

بود. پترس همچنین گفت که مسیح پسر خداوند است و به زودی به زمین باز خواهد گشت و 

 ی او را خواهند دید.ن در ورزشگاه بازگشت پیروزمندانهی حاضراوعده کرد که همه

وقتی سخنان او پایان یافت، مسیحیان برایش دست زدند، اما رومیان چندان تحت تاثیر قرار 

شان که جسارت بیشتری داشت برخاست و پرسید که اگر مسیح پسر نگرفته بودند و یکی

ه و دشمنانش را با آذرخش نابود نکرده ژوپیتر بوده پس چرا خود را از عذاب صلیب رها نکرد

است؟ و این بدان دلیل بود که پترس در سخنانش گفته بود مسیح پسر ژوپیتر است، چون 

  داشتند.شناختند و او را بزرگ نمیرومیان یهوه را نمی

دانست و ها، نوبت به نمایش قدرت رسید. پترس یک کار را خوب میپس از این سخنرانی

ای بزرگ از ذغال گداخته را رابر مردم اجرایش کرده بود. آن هم این بود که تودهبارها هم در ب

داد که آتش گذشت و به مردم نشان میریختند و او با پای برهنه از روی آن میروی زمین می

 رساند. شود و آسیبی به پای او نمیبه اذن خداوند سرد می

ور ای زغال سرخ شعلهی هوادارانش تودهآن روز هم نخستین کاری که کرد همین بود، یعن

بر زمین ریختند و او روی زغالها راه رفت. مردم با دیدن این صحنه نظرشان تغییر کرد و به 

این نتیجه رسیدند که خدای او باید به راستی موجودی نیرومند باشد. اما سیمون مغ که بر 

ن را از پا در آورد و آبی زردرنگ خالف بیشتر مردم رم و به رسم پارسیان کفش به پا داشت، آ

 زنان به پترس پیوست. ای بر روی پاهایش پاشید و گامرا از شیشه

سوزد روند و پایشان نمیهای گداخته راه میمردم با حیرت دیدند که این دو در میان زغال

های ی شعلهو گیج شده بودند که حق با کدامیک است. سیمون مغ همان طور که در میانه

سوزد، چون مدام پاهایش را ستاده بودند، مردم را مخاطب قرار داد و گفت که پای پترس نمیای
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های گداخته تماس مداوم گذارد با ذغالدارد و نمیها بر میبرای گام برداشتن از روی زغال

 پیدا کند. 

پس خودش در یک جا ایستاد و از پترس هم خواست تا چنین کند. اما پترس متوجه شد 

که از سیمون ای در سر دارد، و از او فرمان نبرد و همچنان به راه رفتن ادامه داد. او حیلهکه 

ی اول یک جا ایستادن هم آسیبی ندیده بود، پترس را ریشخند کرد و به این ترتیب مرحله

 کشمکش این دو خاتمه یافت.

ب را بسنجد. بعد نوبت به دومیتیان رسید که معماهایی را طرح کند و فرزانگی دو رقی

ی اختران و شمار و مدارشان دومیتیان که خودش به آیین مهری گرویده بود، پرسشهایی درباره

ها از رازهای آسمان است و کرد. سیمون مغ به التین پاسخش را داد، اما پترس گفت که این

زد، شاید ی به زبان آراماین حرفها را هم تواند افشایشان کند. تنها به زبانِ خداوندش مسیح می

اش در این مورد چیزی نفهمند و گمان کنند که پاسخی داده با این سودا که رومیان از نادانی

دانستند، او را هو کردند و آرامی نمیکه مردم رم اما این کار اثری واژگونه داشت و . است

 خواستند تا به زبانی که همه بفهمند سخن بگوید، اما پترس سر باز زد. 

ها اش را با این بهانهر اینجا او را سرزنش کرد و گفت که دارد نادانیسیمون مغ د

دانست و گفتارهایش را به این صورت برای مردم پوشاند. سیمون مغ آرامی را خوب میمی

 ی راز ستارگان در چنته ندارد. کند و چیزی دربارهترجمه کرد که دارد به درگاه مسیح دعا می

اش را در گوید. بعد سیمون از او خواست که تواناییدروغ میپترس او را متهم کرد که 

سخن گفتن به زبانهای گوناگون نشان دهد. او گفت که حکمت کهنی که در اختیار دارد به او 

دهد تا به ده زبان سخن بگوید و از مردمِ حاضر در ورزشگاه خواست تا با زبان اجازه می

 خاص خویش با او حرف بزنند. 

زدند و او پاسخ تی مردم از سر تفریح با زبانهای گوناگون با او حرف میبعد تا ساع

داد. حتا نگهبانانِ تیتوس برادر دومیتیان که در آن هنگام نوجوانی بیش نبود به شان را میهمه

زبان سلتی از او چیزهایی پرسیدند و او به همان زبان پاسخ داد و باعث شد مردم تشویقش 

دانست، در این مبارزه امی و کمی التین و کمی یونانی زبان دیگری نمیکنند. پترس که جز آر

 از او شکست خورد و سکوت کرد. 



بعد سیمون مغ رو به مردم کرد و گفت توانایی درمان کردن بیماران را دارد و از حاضران 

د. خواست تا اگر بیماری در میانشان هست پیش بیاورند تا درمانش کند. دو تن پا پیش گذاشتن

داشت. شد و او را به رعشه و رقص وا میشان مردی بود مجنون که دیو در تنش وارد مییکی

نمود که دیو ای به او دست داد و چنین میسیمون مغ دستش را روی سر او گذاشت و حمله

هایی سپید بر سر و بدنش را ترک کرده باشد. دیگری پیرزنی بود که به برص مبتال بود و لکه

 شد. دیده میاش سینه

ی پیرزن مالید و همه سیمون مغ خمیری را از ظرفی بیرون آورد و آن را بر سر و سینه

های سپید برطرف شده و پیرزن شفا یافته است. مردم با شور فراوان او را تشویق دیدند که لکه

آورد و کردند و سیمون در برابرشان کرنش کرد و اطالع داد که این درمان تا چند روز دوام می

 پیرزن باید بعد از آن باز برای بهبود به او مراجعه کند. 

سیمون بعد از این کارها از پترس مقدس خواست تا او هم بیماران را شفا بدهد. سیمون از 

یکی از زنان مسیحی که نابینا بود خواست تا به نزدش برود و نام مسیح را بر زبان راند و بر 

اش را بازیافته است. مردم با سر و صدای زیاد او را ه بیناییچشم او دمید و زن جوان گفت ک

گفت بیمار با پترس تبانی کرده است. پس تشویق کردند. اما سیمون مغ متقاعد نشده بود و می

درخواست کرد که یکی از بیماران که مسیحی نباشد پیش بیاید و به کمک او هنر پترس محک 

ان که چشمش را در جنگی از دست داده بود به میدان بخورد. بعد از کمی مکث یکی از سرباز

 آمد و از پترس خواست تا نعمت دیدن را به او بازگرداند. 

سرباز از پرستندگان مارس بود و سوگند خورد که اگر بینا شود همان جا به مسیح ایمان 

و بیاورد. اما پترس گفت که درمان کردن یک تن کافی است و از سرورمان مسیح یاد کرد 

کرده است. سیمون مغ و سرباز یک چشم حرف او را ها را هم زنده میگفت که او حتا مرده

گفت وقت ای نشانشان دهد. اما پترس باز هم سر باز زد و نپذیرفتند و اصرار کردند که معجزه

. در این هنگام سیمون رو به مردم کرد و گفت که دروغین بودنِ خدای درمان سپری شده است

خواسته با تبانی با زنی که از ابتدا نابینا یان شده است. چون به مردم دروغ گفت و میپترس نما

 نبوده، فریبشان دهد. 
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پترس در این هنگام خشمگین شد و به سیمون مغ حمله برد و با مشتی دماغ او را 

اش نشست و بازویش را هم به سختی شکست. او سیمون را روی زمین انداخت و روی سینه

فت. اما سرباز یک چشم دخالت کرد و آن دو را از هم جدا کرد. پترس با صدای بلند گاز گر

توانسته جلوی این همه مردم را به گواهی گرفت و گفت اگر خداوند پشتیبان او نبود چطور می

جمعیت دماغ رقیبش را بشکند و او را به خاک بکوبد؟ و پرسید که مگر نه این که در میدان 

ی حمایت مارس از او شود این را نشانهقتی پهلوانی بر رقیب چیره میجنگهای نمایشی و

 دانند؟می

مردم که با دیدن این درگیری برانگیخته شده بودند، دو دسته شدند و بیشترشان شروع 

ی بزرگ کردند. بعد، بحث به معجزهکردند به تشویق سیمون و برخی هم پترس را پشتیبانی می

 سید.یعنی زایش پسر خداوند ر

... 

او یک تن را با دمیدن »...گفت: سیمون که از کردار هواداران پترس خشمگین شده بود، 

 «گذارم.ی زنان مسیحی به نمایش مینفسی باردار کرد و من این معجزه را برای همه

سیمون مغ این را گفت و جمالتی را زیر لب زمزمه کرد. ناگهان بادی سهمگین برخاست و 

برای دقایقی ادامه یافت و  آغاز شده بود، ناگهان ی کهد برانگیخت. توفانگرد و غباری شدی

 وقتی فروکش کرد همه با حیرت دریافتند که سیمون مغ از برابرشان ناپدید شده است. 

ی سخن را در رشتهبه خود آمد و پترس که در ابتدای کار به قدر دیگران حیران مانده بود، 

د به خاطر این کفر گویی سیمون مغ را به خاک تبدیل کرده دست گرفت و ادعا کرد که خداون

اش روی خاکِ میدان ورزشگاه خطی کشید و گفت که این خاکِ است و بعد با پاهای برهنه

 بازمانده از سیمون مغ است. 

کرد که وقتی جوان بوده، در بعد از آن دیگر کسی سیمون مغ را ندید. پدرم تعریف می

او را در اسکندریه دیده است. اما از این موضوع اطمینان نداشت و سفری که به مصر داشته 

اند تنها لبخندی زده بود و گفته بود که خودِ آن مرد هم با شنیدن این که او را سیمون مغ نامیده

گفتند که او همان برخی از اهالی اسکندریه میهمه سیمون در رم درگذشته است. با این 



زدند و به خاطر دانستند و شمعون صدایش میپزشکی یهودی میسیمون است، در آنجا او را 

 اش در درمان بیماران شهرتی بزرگ داشت. دستیچیره

دانم که منتظری تا ببینی داستان تبار ما چه ارتباطی با این قصه بله دیمتریوس گرامی، می

ا به انجام انگیز رای شگفتکند. حقیقت آن است که سیمون مغ در آن روز معجزهپیدا می

رساند و این رازی بود که مسیحیان با سرسختی بسیار در این مدت پنهانش داشته بودند. 

ای که در ورزشگاه حضور داشتند وقتی آن روز به ی زنان مسیحیاش این بود که همهمعجزه

ی سیمون و پترس، اند. درست نُه ماه پس از مبارزهخانه بازگشتند دریافتند که باردار شده

هایی که این زنان به آن تعلق رزندانی در رم زاده شدند که پدرشان معلوم نبود. بیشتر خانوادهف

ای پیوستند که تا به امروز همچنان داشتند به همین دلیل از مسیحیت رویگردان شدند و به فرقه

 اند.هوادار سیمون مغ مانده

ی . کم کم همزمان با توسعهنامیدندها خود را بارسیمون با بنی شمعون میاین خانواده

مسیحیت در رم، شمار گروندگان در میان خاندان بار سیمون هم افزایش یافت و رازی که در 

 ای خطرناک هم به خود گرفت. شد، به تدریج جنبهآور بودن کتمان میابتدای کار به خاطر شرم

ا به یاد پدر بزرِگ از این رو اجازه بدهید همین جا و در همین بزمِ شادمانه جام خویش ر

مان بلند کنم و به یاد سیمون مغ شراب سوری بنوشم. هرچند یقین دارم آنان که در مشترک

شوند و چه بسا این ی من خوشنود نمیهاحرفمیان شما تعصبی در مسیحیت دارند از 

روزِ به بهای قتل من تمام شود. اما بگذارید حق را بر زبان بیاورم و بگویم که در آن  هاحرف

ی ما که در این مهمانی انگیز، خدای سیمون مغ بر خداوندگار مسیح غلبه کرد و همهشگفت

 ایم، دلیلی بر این امر هستیم.دور هم جمع شده
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... و مزدکیان باور داشتند که دیرزمانی است نبرد اهورامزدا و اهریمن خاتمه یافته و خداوند و 
 اند.ها پیروز شدهمیان بر دیوها و پلیدینیروهای نیک در این 

 )بیرونی، آثارالباقیه عن القرون الخالیه( 

 

توانست داشته باشد؟ امروز صبح سه تا از موهای ریشش افتاده بود. یعنی چه معنایی می

های خرمایی رنگِ بلندِ پرپیچ و شکنِ اش چند تا بود؟ این ریشواقعا تعداد موهای ریش

ها شت که زمانی تعدادشان بیشتر از هزار و دویست تا بوده است، آن وقتباشکوه؟ شکی ندا

هایی از سپیدی در دل این آشفتگِی سرخ رخنه نکرده بود. اما حاال که هنوز جوان بود و رگه

 هشتصد تا؟ نهصد تا؟ شمارشان چند بود؟ 

هم را بشمرند. بارها و بارها از شاگردانش خواسته بود تا شمار موهای سر و ریش و ابروی 

دانست که چشمان یک آدم در هردو پلکِ زیرین و زبرینِ هردو چشم، به تقریب، پانصد و می

های مو در ریشِ مردان از هفتصد تا هزار و پنجاه مژه دارد. این را هم دانسته بود که شمار دانه

 پانصد در نوسان است. 

د شده بود؟ یعنی ممکن بود حاال که سه تا از موهای ریشش افتاده بود، شمارشان چن

رسید، و حاال دقیق شان ابتدا به هزار و سه تا میشمارشان عددی کامل شده باشد؟ شاید عده

شد؟ یعنی افتادن هزار تا شده بود؟ یا شاید قبال هزار تا بوده و حاال از حالت کمال خارج می

 ود؟ اش چه معنایی داشت؟ پیامی در آن نهفته باین سه دانه مو از ریش

اش از عددی به عددی که سه تا کمتر است، انعکاسی بود از شاید عبور شمار موهای ریش

دانستند که اختران بر زندگی مردمانِ گیتی تاثیر داد؟ همه میها رخ میآنچه که در آسمان
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ی سرگردان انحرافی حاصل شده بود، و گذارند، شاید در آن باال، در گردش ناهیدِ شتابزدهمی

نه بود؟ اش آن بود که سه مو از ریشِ بلند و زیبایش کنده شود. یا شاید این رابطه واژگوهنتیج

توانست این کرد؟ چه کسی میشاید کنده شدن این سه مو بود که ناهید را از مدار خارج می

 معما را بگشاید.

 «آیید؟استاد، همه در انتظار شما هستند. نمی»ناگهان صدایی او را به خود آورد: 

اش کامل در نیامده بود و بنابراین برگشت و شادبرزین را دید، هنوز جوان بود و ریش

معنا بود. چند سالی بود که به هیربدستان پیوسته بود ی خاطری از این دست برایش بیدغدغه

 ی شاگردانش در آمده بود. و در جرگه

کند. و را خیره نگاه میاش ازدهمتوجه شد که شادبرزین دارد با آن چشمهای درشت شگفت

احتماال از دیدن این که استادش ساعتی بی حرکت بر جای خود نشسته و در فکر فرو رفته و 

 نمود. نگرد، برایش نامنتظره و غریب میای در دستانش میبه شانه

وزید ای که همان نزدیکی بود ی عاج انداخت. بادی مالیم از پنجرهآخرین نگاه را به شانه

آورد. برخاست و شانه را های شانه گره خورده بودند را به رقص در ار مو که بر دندانهو سه ت

در جیب گذاشت و به همراه شادبرزین حرکت کرد. شادبرزین با احترام پشت سرش راه افتاد. 

اش ی خرد و فرزانگیآورد، اما آوازههای استادش سر در نمیها و در فکر فرو رفتناز این تأمل

جهانگیر بود که همه پذیرفته بودند که البد همیشه دارد به چیزهای خیلی مهمی فکر  چندان

 کند.می

آیین اش کشید و چروکهایش را صاف کرد. قرار بود دستی به ردای بلند و ابریشمی

اش را در د، و الزم بود آراستگیورتبه برگزار شبرای فرزند یکی از ارتشتاران عالیبرشنومی 

کند و او دانستند که دیو نَسو از ژولیدگی و آلودگی تغذیه میحفظ کند. همه میجریان مراسم 

 اش بهتر از هرکس در این زمینه اطالعاتی داشت. با وسواس باورنکردنی

آزمود و دهها بار همه چیز را پیش از اجرای هر مراسمی، بارها و بارها همه چیز را می

ها خاطرجمع شود. خوب درست بودنِ نشانهکرد تا از مرتب بودن چیزها و وارسی می

ی مقدس اجرای مراسم، قطر و پهنای شیارهای دانست که شیب زمین، مساحت محوطهمی

 های برسم چقدر است. ی پر آب، و درازای ترکهکنده شده بر زمین، حجم کوزه



ادی دانست. وقت زیگرفت را نیز به دقت میحتا چیزهایی که معموال مورد غفلت قرار می

گرفت، دقیقا درازایی ی برسم به دست میهای اناری که در دستهصرف کرده بود تا ترکه

ها با ها و پرچمها و درفشی نشانههای روی درختان باغ، فاصلههمسان داشته باشند. شمار گره

ی مقدس را نیز شمرده بود و چون های درون محوطهدانست و حتا سنگریزههم را به دقت می

دشان سه تا بیش از مضرب صحیح هفتاد و دو بود، سه سنگ را از میانشان برداشته بود. تا تعدا

ی خاطرش مدتی هم وسواس داشت که شاید سه سنگِ اشتباهی را برداشته باشد، و دغدغه

ی برشنوم بایست سه سنگ دیگر را بردارد. اما در نهایت دورادور محوطهشده بود که نکند می

طوالنی را با دقت نوشت و رویش را با خاک پوشاند و به این ترتیب اطمینان  ایبا نی مانتره

ی ها، نیروهای اهورایی را به بیشینهیافت که حروفِ مقدس در ترکیب با عددِ درستِ سنگریزه

 مقدارشان خواهند رساند. 

چ های برجِ قلعه پایین رفت. شمارشان سی و هفت تا بود، عدد خوبی نبود، بر هیاز پله

الی شد و سخن مار آمو را قبول داشت که این عددها را اهریمن در البهعددی بخش نمی

ها ی راه از روی یکی از پلهاعداد نیک و اهورایی جا زده است. برای همین همواره در میانه

 گذاشت، این عدد اهوراییِ پاک...پرید و تنها پایش را بر سی و شش پله میمی

 این روزها به هدف خود خواهد رسید و بر اهریمن چیره خواهد شد. دانست که یکی از می

کرد به دوران پیری نزدیک گذشت و حس میحاال نزدیک به چهل سال از عمرش می

ی عمرش، تالش و کوششی را به کار بسته بود که برای بسیاری باور هاسالشود. در می

بامداد پیشگویی کرده بودند که  نمود. مغان به هنگام زاده شدنش برای پدرشنکردنی می

فرزندش اهریمن را در گیتی شکست خواهد داد، و او از زمانی که درک سخن بزرگترها 

 برایش ممکن شد، خود را وقف این آرمان کرد. 

های گیتیانه، نمودهای اهریمن هستند و خودِ دیرزمانی طول کشید تا دریابد که پلیدی

آن سردار  ها جای گرفته است.ی هستندهانه در دل همهاهریمن چیزی دیگر است که فریبکار

گشود، تنها تجلیِ حضور ی روستاییان و کشتن کودکان میرومی که دست به غارت خانه

رحم هم وجود اهریمن بود، و همین تجلی در دل دهقانی آزمند یا مغی حسود یا جنگاوری بی

 داشت. 
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ارتشتاران شمشیر زده و نیزه افکنده بود،  ی جنگاوران ودر زمان جوانی دیرگاهی در جرگه

تا دریابد که راه غلبه بر اهریمن چنین نیست. پدرش بامداد از مغان بود و همه انتظار داشتند 

ی موبدان بپیوندد. چنین هم کرده بود و به بعد از آموزشهای جنگی دوران جوانی، به جرگه

طول کشید و کتابهای پیروان ادیان گوناگون  هاسالزودی راهی برای غلبه بر اهریمن یافته بود. 

 ی شر، در جایی دیگر نهفته است. را خواند، تا دریافت که کلید حل مسئله

این را از دانایان بودایی آموخته بود و بعدتر تفسیرگران مانوی به او برای گشودن معما 

شد، آن ساخته مییاری رسانده بودند. عدد، کلید مینو بود، و حروفی که کلمات و سخن از 

شد نمادها و ی هستی بود. اهریمن در این نمادها النه کرده بود و اگر به شکلی میشالوده

 شد. ها را پالود و از بدی پاک ساخت، کل گیتی از گزند اهریمن رها مینشانه

ها، و خودِ کسانی که به بر خالف آنچه که کرتیر آموزانده بود، خودِ بدکاران، خودِ بتکده

رساندند، اهمیتی نداشتند، نیروی پشتِ ایشان بود که بادانی و شادمانی مردمان آسیب میآ

ای که انگیخت، و آن سخنی و حرفی و کلمهبایست مغلوب شود. آن عددی که آز را بر میمی

 بایست از بین برود.کرد، میخشونت و خشم را توجیه می

هستی را در خود غرقه کرده بودند، زبانزد  هایی کهاش برای غلبه بر نشانهوسواس و دلهره

های کردند که کسی به قدر او بر متون باستانی احاطه ندارد و زبانهمگان بود. همه اعتراف می

اش در به کار بردنِ کارد و کالم و دارو، به دستیداند. در چیرهگوناگون را به خوبیِ او نمی

دانستند که وقتی آیینی را همه به خوبی می هنگام درمان بیماران، کسی شک نداشت. این را

همین حال کند. با این ترین قواعد را رعایت میترین و دقیقکند، درستبرای کسی برگزار می

 کردند. مردم او را به خاطر رفتارهای عجیب و غریبش ریشخند می

ای های هیربدستان و حتا کل سطح بیرونی دیوارهبرایشان عجیب بود که سراسر اتاق

اسی که برای پوشاند. وسوها را با حروف مقدس و نقش و نگارهای باستانی میآتشکده

کردند دیوانه شده است. به هر صورت کردند و فکر میشمردن همه چیز داشت را درک نمی

بدگمانی و بدگویی هم نمودی از حضور اهریمن بود. مردم گناهی نداشتند، زبانِ دروغینِ 

دانستند که او در پشت تمام این تالشها، هماوردِ کرد، و نمیه میاهریمن در دلشان رخن

 خواهد.اش را میجوید و نابود کردناش، خودِ اهریمن را میغایی



وقتی به میدان قصر وارد شد، انبوهی از جمعیت را در انتظار خویش یافت. شهسواران در 

های بلند و ده بود، بانوان با جامهشان، که با زیورهای زرین تزیین شهای درخشان و سیمینزره

آورد. صفی منظم و های بهاری را به یاد میهای شادشان گلپرچین و شکنِ گلدار، که رنگ

ی اینها در مرتب از موبدانِ سپیدپوش، که برخی از شاگردانش هم در میانشان بودند. به همه

زده بتازد، از روی تی بارانچشم به هم زدنی نگاه انداخت و چشمانش مانند آذرخشی که بر دش

 شان گذشت. تک تک

ناگهان با شادمانی متوجه شد که همه چیز درست و کامل است. شمار موبدان درست سی 

های دیگر برابر و ی سنی در میانشان بود و شمارشان در هر رده با ردهو شش تن بود. سه رده

ها سوار تعداد شهسوارانی که بر اسبمساوی با دوازده بود. شمار بانوان و مردان برابر بود، 

بودند و کمانگیرانی که کنارشان ایستاده بودند، همسان و دوازده تن بود. خویشاوندان جنگاورِ 

ی تعیین هایشان درست در نقطهدرگذشته، سه تن بودند، که نوارهای سیاهِ بسته شده بر جامه

شان، شمارشان و خالصه گرفتن شان، ترتیب قرارجمع سنشده و راستین قرار داشت. حاصل

گاه به متنی مقدس شبیه شده بود که اعدادی درست و حروف همه چیز درست بود. کل میدان

 و کلماتی راستین بر آن نقش بسته باشد. 

برخی را شاگردانش تنظیم کرده بودند، و برخی انگار خود به خود رخ نموده بود. مثال 

رد میدان نصب شده بود با نظارت موبدان برافراشته تردیدی نبود که شصت درفشی که گرداگ

ها و کالمی که بر هریک نقش بسته بود، درست بود. خطوط پر پیچ و شده بود. رنگهای درفش

خمی که گرداگرد سکوی وسط میدان کشیده بودند نیز کار موبدان بود، و چیده شدنِ منظم و 

 ها نیز. ها و کاسهها و کوزهدقیقِ جام

شان را بر انگشت داشتند، یا که شش تن از شهسواران انگشترِ دارای نشان خانوادگیاما این 

ی مقدس را به گردن آویخته بودند، این که شش تن از موبدان گردنبندی مزین به نقش کلمه

نمود. با ورود به میدان، احساس کرد آتشی در دلش برافروخته شده است. یعنی تصادفی می

ی رویارویی نهایی کشید؟ لحظهای باشد که یک عمر انتظارش را میحظهممکن بود این همان ل

 نیکی و بدی؟ 
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وادار کند تا در پیکر ها، اهریمن را نقصِ نشانهای که تنظیمِ درست و هماهنگیِ بیلحظه

خرفستری ناچیز حلول کند و خطرِ کشته شدن به دست مغان را به جان بخرد؟ تردیدی 

هایی که در جمعیت بود، سیده است. پیش رفت و تک و توک زمزمهنداشت که آن لحظه فرا ر

دانستند که باید در زمان اجرای مراسم سکوت در چشم به هم زدنی خاموش شد. همه می

بایست خاست، به او متعلق بود و هیچ کلمه و حرفی نمیپیشه کنند. تنها صدایی که بر می

 اثیرش بکاهد. خواند را آلوده سازد و از تای که میمانتره

ی میدان، بر سکوی مرکزی که از سنگی سپید ساخته شده بود و گرداگردش در میانه

کرد، پیکر جنگاوری جوان را نهاده بودند. لباسی کامل و سردیس شیرهایی غران جلب نظر می

اش جمع کرده بودند و شمشیر بلند و زرهی درخشان در بر داشت. دستانش را روی سینه

اش نهاده بودند. موهای بلند و سیاهِ پرپیچ و تاب جوان در باد آشفته روی سینه اش راسنگین

اش چنان آرام بود که انگار به تازگی به خواب رفته ی رنگ پریده و مردانهشده بود و چهره

است. او فرزند شهربراز بود، یکی از سرداران بزرگ ساسانی و به تازگی در نبرد با هپتالیان به 

کشته شده بود. تا ساعتی دیگر سربازانی که زیر فرمانش جنگیده بودند، او را برای  تیِر دشمن

 شدند. اش با وی همراه میکردند و تا سرای ابدیای جنگی سوار میآخرین بار بر گردونه

هایی در اختیار داشتند و حاال قرار بود های اطراف شهر دخمهخاندان شهربراز در کوه

ی چوبهای برسم را از موبدی سالخورده ها آرام بگیرد. دستهکی از آنفرزند جوانشان در ی

تحویل گرفت و در کنار پیکر جوان ایستاد. شهربرازِ پیر که انبوه موهای سپید بلندِ بسته بر 

نگریست. همسرش ریخت، با نگاهی توخالی به پسرش میهایش فرو میسرش تا پایین شانه

فشرد و برای این که مرتکب گناهِ گریه و مویه بر در آغوش میآسای او را بازوی تناور و غول

 نگریست. مرده نشود، زمین را می

ور درون آتشدانی که باالی سر جسد نهاده بودند، در بادی مالیم نیکو آتشِ شعله

اشم »پراکند. برسم را باال گرفت و شروع کرد به خواندن سوخت و بوی کندر را همه جا میمی

دانست که دیو نسو در اندرون ارانه به بدنِ جوانِ تازه درگذشته خیره شده بود. می، هوشی«وهو

 تن وی النه ساخته است. 



راند، اما تا مراسم برشنوم برای درهم شکستنِ دیو نسو کافی بود، و او را از پیکر جوان می

جنگاور ی فرزندش نَسوی هولناک بر رگ و پی و گوشتِ آن هنگام، اهریمن نیز به واسطه

ای برای چیز چنان کامل بود که گویی پیکر جوان را همچون طعمهمرده چنگ انداخته بود. همه

ها نگریست، و الگوی تکان اند. به نشانهی آن طرح مقدس نهادهبه دام انداختن اهریمن در میانه

هریمن بر خوردن برگها زیر انگشتان نوازشگر باد را زیرکانه بررسی کرد. شکی نبود که خودِ ا

این جسد چنگ انداخته بود، و تردیدی نداشت که محاصره شدنِ جسد با حروف و اعدادی 

 مینو برافراشته است. کامل و درست، حصاری عبورناپذیر گرداگرد انگره

ی برسم را باال برد و با صدایی بلند و زیبا شروع کرد به خواندن جمالت مقدسی که دسته

شان رانده بود، و هرگز تا این پایه اطمینان شابه با این بر زبانبارها و بارها در شرایطی م

ی نهایی بر اهریمن نزدیک شده است. صدایش چندان پرطنین بود و فراز و نداشت که به غلبه

 ی شگفتی همگان شد. نشیبش در آن حالت از خود بیخود شدگی چنان دلنشین بود، که مایه

حیرت به او نگریست، که با برسم در هوا حروفی شهربراز از زیر ابروهای انبوهش با 

ای کرد. آنگاه، ناگهان گویی زمان از حرکت باز ایستاده باشد، برای لحظهمقدس را رسم می

های برخاسته از آتشدان مانند ای در همه چیز نمایان شد. باد از وزیدن باز ایستاد و شعلهوقفه

لحظه، خرمگسی بزرگ و سبز از میان  لهیبی سرخ به آسمان تنوره کشید. درست در آن

خواند، با چشمان زیرکش این پولکهای درخشان زرهِ جوان بیرون آمد. همچنان که سرود را می

 ای درنگ کند، دستش را به جنبش درآورد. که لحظهآنجنبش را دید و بی

ش ای که او انتظارخرمگس پرید و خمیدگی بلندی را در هوا طی کرد، و درست در نقطه

های باریک و نازکی که کنار هم دسته های برسم برخورد کرد. ترکهی ترکهرا داشت، با دسته

شان کمی از هم گشوده شده بودند و با برخورد به شده بود، در حرکت تازیانه مانند و سریع

 خویش اسیر کردند. ی خرمگس او را در میانه

ها را باال گرفت و خطاب به ود. برسمدس کرد جریانی از نیروی مهارناپذیر در بدنش میح

و آنگاه که پیکر مرده به درستی پاکیزه گردد، اهریمن همچون »زده گفت: مردمِ شگفت

 «گریزد.شود و به سوی شمال میخرمگسی تیره از سر جسد خارج می
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ها را باال گرفت و خرمگس را به حاضران نشان داد. خرمگس ی ترکهپیروزمندانه دسته

ه، اما گیج بود. شهربراز و همسرش با چشمانی خیره به این منظره نگریستند، و هنوز زند

 صدای شادمانی و هلهله از موبدان برخاست. 

بگذارید آذرِ دادگر »ها را به سوی آتشدان پیش برد و با صدای رسا گفت: نوک ترکه

 «ی اهریمن داوری کند...درباره

های سرخی که از خرمگس در میان شعلهجان ها آتش گرفت و پیکر نیمهنوکِ ترکه

 ها پنهان شد.خاست، از چشمهای انار بر میشاخه

ای مردم، این روز را »ها را در آتشدان نهاد و دستانش را به آسمان بلند کرد و گفت: ترکه

به یاد داشته باشید. روزی که مزدک بامدادان، اهریمن را اسیر کرد و کشت. روزی که اهورامزدا 

 «دوازده هزار سال، بر اهریمنِ بدنهاد پیروز گشت... پس از



 

 

 

 

 

 1تاریخی هایعکسای تکرار شونده در ی چهرهطرح پرسش درباره

 

 چکیده: 

اش شود که چهرهی یک شخصیت مرموز و غیرعادی ارائه میهایی دربارهدر این پژوهش یافته

اش های پیری در چهرهنشانه آن کهشود. این شخص بیقدیمی مدام تکرار می هایعکسدر 

 د ازنمایان شود در تصویرهایی حاضر است که به دورانی طوالنی )از عصر ناصری تا بع

 شوند. انقالب اسالمی( مربوط می

ضور نگارنده برای تشخیص هویت این فرد با برخی از کسانی که در تصویرهای جدیدتر ح

ی وی استخراج و نقیض و عجیب را دربارههایی ضد ادهاند مصاحبه کرده و توانسته دداشته

 شود.ها به پیوست این مقاله دیده میکند. سه نمونه از بیانگرتریِن این مصاحبه

 شناسی، جنبش مشروطهقدیمی، تاریخ معاصر، تهران قدیم، چهره هایعکسکلیدواژگان: 

                      
  .۱3۹3امرداد ماه ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، . بهرام ورجاوند، دانشکده1
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 مقدمه: 

کردند نتی به سه شعبه تقسیم میهای تاثیرگذارِ تاریخی را در دوران سعلمِ شناسایی شخصیت

االنساب به روابط خویشاوندی نامیدند. علمالرجال و طبقات میاالنساب، علمها را علمو آن

الرجال بیشتر زندگینامه و هویت تاریخی افراد نامدار را مورد پرداخت، علمشخصیتهای مهم می

در دوران تمرکز بود. این دانشها نسل مداد و طبقات بر همزمانی شخصیتهای همتاکید قرار می

نام شناسی یا شخصیت 1نگاریاند و چهرهای از علم تاریخ درآمدهمدرن به صورت زیرشاخه

 اند. گرفته

ای های سازمانی، خزانهگانیتر بایبندی دقیقدر دوران مدرن به خاطر انباشت منابع اداری و رده

تواند در شناسایی ه که میخان قرار گرفتها در دسترس مورها و نامهها، دستخطاز عکس

ریخی های تاهای تاریخی نقشی به سزا ایفا کند. بر این مبنا شناسایی شخصیتشخصیت

 ای از این دانش دانست.توان زیرشاخهی که باقی مانده را میهایعکسبراساس 

 

 طرح مسئله: 

در مشروطه انجام های صنگاری شخصیتی چهرهنگارنده در جریان پژوهشی که درباره

انقالب  مربوط به زمان هایعکسوبرو شد که مشابهش را پیشتر در رداد، با تصویر مردی می

د اهمیت دامن زبود. این تجربه به یک کنجکاوی شخصی و در ابتدای کار بی دیده ۱35۷سال 

 های تاریخی دیگری را نیز مرور کند. و باعث شد تا نگارنده بایگانی

                      
1 . Prosography 



مربوط به این  هایعکسی شگفت روبرو شد که شخصی یکتا نه تنها در ین نکتهدر نتیجه با ا

های قبل و بعد آن هم مدام در تصویرهای مهم تاریخی ی تاریخی، که حتا در دوراندو دوره

 حضور دارد. 

ی های تاریخی مراجعه کرد و دربارهنگارنده برای شناسایی هویت این فرد مرموز به بایگانی

متاخرتر موفق شد برخی از کسانِ دیگری که در تصویرها حضور داشتند را بیابد و تصویرهای 

ی این کنکاش به صورت ی هویت این مرد اطالعاتی از ایشان دریافت کند. نتیجهدرباره

 ایم.شود و در چینش تصویرها ترتیبی تاریخی را در نظر گرفتهها ارائه میشرحی بر عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها: داده

ی آنتون سوروکین ترین تصویری که از فردِ مورد نظر در دست داریم، در مجموعهقدیمی

یعنی به  ی دوران سلطنت ناصرالدین شاه برداشته شده استشود و در میانهروسی یافت می

 شود. مربوط می میالدی ۱۸۸0حدود سال 

و کسی که انگار  اندبینیم که در باغی جمع شدهدر این عکس گروهی از درویشان را می

شان است و سر قلیانی را به دهان دارد. سوروکین در دفتر خاطراتش در شرح این سرکرده
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درویش شهباز نام دارد که مرشد و »ی تصویر تصویر یادداشت کرده که مردِ ایستاده در میانه

  1«آموزگار معنوی حاجی میرزا آقاسی بوده است.

 سی بسیارآید او باید از حاجی آقاعکس و سن مرد بر می اما چنان که از تاریخ برداشته شدنِ

گر بوده که در دانیم که مردی بسیار زیرک و حیلهی آقاسی هم این را میجوانتر باشد. درباره

و را اد و شکسوت صوفیان و درویشان به دربار تبریز وارد شد و محمد شاه شیفته و مرید او 

 خورد. ی او آب نمین سلطنتش بدون اجازهدر تمام دورابه مقام صدارت رساند و 

 2داند.ای داریم که خود را شاگرد و مریدِ درویش شهباز هندی میاز خودِ آقاسی هم نامه

ماند ماجرای تفاوت سن و سال این بنابراین می

ای هست که باید با رجوع به دو و این مسئله

سایر تصاویر شرح داده شود. شخصی که در 

شود همان کسی است ده میعکس سورکین دی

که در تصویری دیگر در همین ظاهرِ درویشی 

 حضور دارد.  

ترین این عکس دومی که در ضمن دقیق

تصویر هم هست، توسط عکاسی انگلیسی در 

ی بلوچستان که میالدی در منطقه ۱۸۹۶سال 

تازه از ایران جدا شده بود گرفته شده است. 

امروزین  محل برداشته شدن تصویر به پاکستان

 دهد. شود و درویشی را نشان میمربوط می

                      
 .۱3۴۴نوری، سعادت.  1

 .۱3۸0نوائی، .  2



این تصویر در همان حدود در فرانسه با 

منتشر ( un Derviche)« یک درویش»عنوانِ 

شد و برخی منابع هویت وی را هندی یا بلوچ 

 اند.دانسته

با مراجعه به دفتر خاطرات سر توماس 

اسمیت که عکس را برداشته، این تصویر به 

بران قلندریه به نام درویش شهباز یکی از ره

تعلق داشته است و از این رو ایرانی بودن وی 

محرز  است. نام وی از این رو اهمیت دارد که 

به شکل غریبی در سایر تصویرها هم این نام 

 ماند.ثابت باقی می

سومین عکس این شخص در هیبت 

درویشی حدود چهل سال بعد در هند گرفته 

بینیم، شهباز ر تصویر میشده است. چنان که د

شود. اش دیده نمیدر این تصویر هم هیبت درویشی دارد اما نشانی از سالخوردگی در چهره

شود و جای زخمی که زیر بینی و باالی سبیل او وجود دارد در تصویر پیشین هم دیده می

 شت. ی شخص قبلی پنداتوان او را پسر یا نوهبنابراین همان شهباز قبلی است و نمی

ی عجیب این که تقریبا همزمان با تصویر پیشین، یعنی در اواخر قرن نوزدهم میالدی، نکته

تصویری دیگر از این شخص در دست داریم که در ایران گرفته شده است. این تصویر به 

شود و این همان جریانی بود که به موازات تحصن مردم تهران در سفارت عثمانی مربوط می

گلیس به صدور فرمان مشروطه منتهی شد. در میان حاضران در سفارتخانه تحصن سفارت ان

مردی است که شباهتی به درویش شهباز دارد و عجیب این که آقا سید عبدالرحیم کاشانی که 
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« شهباز خان تبریزی»در این صحنه حضور دارد، در پانویسی که بر این عکس داده، اسم وی را 

  1کرده است.بلوچستان در کسوت درویشی سفر می قید کرده  و نوشته که مدتی در

ن سازد، در ایگذشته از این توضیح که برابری او را با درویش شهباز پیشین محرز می

 بعدی درست روشن نیست.  هایعکسش با ی او محو  تار افتاده و شباهتتصویر چهره

باس لینجا او در اال حهرچند اینجا هم به خاطر موی بلندش از بقیه متمایز است. با این 

 شود.خواهان محسوب میدرویشی در بر ندارد و آشکارا یکی از مشروطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. تصویر بعدی هم نقش پررنگ درویش شهباز در جریان جنبش مشروطه را نشان می

این عکس کمی بعد و همزمان با صدور فرمان مشروطه گرفته شده و جمعی از رجال ایران را 

مایاند، در حالی که فرمان مشروطه را در دست دارند. در میان ایشان شخصی هست که نباز می

ای از مشیرالدوله را در دست داریم که در روز به درویش شهباز شباهتی دارد. در اینجا هم نامه

                      
 .5۴: ۱3۸۱سالتیکوف، .  1



میرزا شهباز خان درویش که به قولی از »یاد شده در این صحنه حاضر بوده و به دیدارش با 

  1اشاره کرده است.« دانستاشراف الدوله کراماتی را به وی منسوب می اقطاب بود و

ه کای که با اعضای محترم بازمانده از خاندان پیرنیا انجام گرفت، آنان در مصاحبه

 ی دست چپ تصویرشخصیتهای این تصویر را در خاطر داشتند تاکید کردند که نفرِ گوشه

 شهباز خان درویش بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدتی  وشود که کسی به نام شهباز که گویا اصالت تبریزی داشته تا اینجای کار معلوم می

رده کرده، در جنبش مشروطه هم نقشی مهم ایفا کطوالنی در هند در ظاهر درویشی گردش می

 شود.است و نام و نشانش مدام در اسناد این دوران تکرار می

                      
 .۹۱0: ۱، ج.۱3۸۶مستوفی، .  1
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داریم،  ای که از این شخص در دستتصویر بعدی

شود و در به اواخر دوران احمدشاهی مربوط می

ای در تهران گرفته شده است. در این عکس عکاسخانه

بینیم و جالب او را در لباس مردان متجدد آن دوران می

ش اساله سیی زمانی دست کم آن که با وجود فاصله

از درویش شهباز در هند، همچنان  ن تصویربا اولی

رخسار او نمایان نیست. تصویر دوم نشانی از پیری در 

از این مرد در قالب درویش احتماال کمی بعد از این 

 گرفته شده است.

تصویر بعدی از این مرد را در میان اسناد وزارت 

شود و ی آغازین مشروطه مربوط میهاسالیابیم. در این مدارک عکسی هست که به دارایی می

شوند. در اسناد ه دو تن از دوستانش دیده میالضرب به همرادر آن محمد حسین امین

الضرب است، همین عکس وجود ی مستقیم امینخانوادگی جناب دکتر هوشنگ امین که نواده

بینیم که دارد که پشت آن با مداد کمرنگی اسم دو شخص دیگر هم ذکر شده است و در آن می

نها عکس از اوست که نشسته است. این ت« شهباز خان تبریزی»الضرب دست راست امین

هایش را بنا به مِد روز به سمت باال تاب داده است و آشکار است که موهایش را بینیم سبیلمی

 کوتاه کرده.

 

 

 

 

 

 

 

 



رئیس الضرب در زمان برداشته شدنِ آن نایباین عکس از این نظر اهمیت دارد که امین

صی نامدار و بانفوذ محسوب مجلس شورای ملی و رئیس اتاق بازرگانی تهران بوده و شخ

ی نخبگان شود که این شهباز خانِ مرموز در میان طبقهشده است و به این ترتیب معلوم میمی

 سیاسی و اقتصادی ایران روابطی گسترده داشته است. 

توان دریافت که چند سال جایگاه مهم شهباز خان و ارتباط پایدارش با تبریز را از اینجا می

دعلی شاه مجلس را به توپ بست و مردم تبریز در برابرش سر به شورش بعد، وقتی محم

 برداشتند، یکی از مبارزان فعال در تبریز هم او بوده است. 

دانیم، در جریان مقاومت مردم تبریز در برابر استبداد یک معلم آمریکایی به نام چنان که می

خواه پیوست و به تیر دان مشروطهباسکرویل که در این شهر به تدریس اشتغال داشت، به مجاه

ی او قالی زیبایی با هواداران محمدعلی شاه کشته شد. مردم تبریز برای بزرگداشت خاطره

ای برای مادرش به آمریکا فرستادند، هرچند این قالی تصویر وی بافتند و آن را به همراه نامه

 هرگز به دست وی نرسید. 

سال شدن برداشته شده، شهباز خان تبریزی را در تصویری که از این قالی پیش از ار

در خاطرات حاجی محمد رحیم اسکویی  خواه نشسته است.بینیم که در میان سران مشروطهمی

که در جریان مقاومت تبریزیان حضور داشته و تا حدودی به مستبدان هم گرایش داشته، به این 

 کنیم:از آن کتاب عینا نقل می ماجرا اشاره شده و بند زیر را به دلیل اهمیتی که دارد

ها دیدند اش ساختند و سانای دوختند و شمایل باسکرویل جوان را در میانهآن وقت قالی»

ی خیابان و امیرخیز را از غوغا پر کردند که اهالی ینگه دنیا نیز آوردند و محله موزیک و دسته

بود که به او نسبت جادوگری و با انقالب ما همراهند. رئیس این گروه شهباز خان تبریزی 

گفتند از دوستان و نمک پروردگان میرزا ملکم خانِ ارمنی بوده است. دادند و میشعبده می

شهباز خان که با باسکرویل دوستی داشت و در فرنگستان آشنایان زیادی داشت، بر عهده 

قالی را به او دادند  گرفت که قالی را ببرد و به دست مادر باسکرویل در ایاالت آمریک برساند.

ی خیابان راه باکو را در پیش گرفت و بعد از آن ندانیم و صبحی در میان استقبال اهالی محله

کاری و قلم نقره را گم کرد و این اقالم هرگز به دست مادر جوان ینگه چه شد که قالی و خاتم

از خان و انقالبیون ترک ی عثمانی به روابط شهبگفتند که پلیس خفیهدنیایی نرسید. بعدها می
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شک کرده بود و این اموال را از او گرفته و خودش را هم در طرابوزان حبس فرموده بود. اما 

 «او به شعبده و حیله از محبس گریخت و به نمسه )اطریش( رفت و همان جا ماندگار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر شهرتی داشته و احتماال از آید که شهباز خان تبریزی در این شاز این سند مهم بر می

 ی خیابان بوده است. اهالی محله

گرا و ی سنتها ارتباطی گسترده داشته و طبقهآید که با فرنگیهمچنین از این نوشتار بر می

اند. در این متن برای اولین بار از ارتباط او و میرزا پسندیدهکار شهر مسلک او را نمیمحافظه

شود که با تجددخواهان عثمانی هم شنویم و معلوم میهم خبری میالدوله ملکم خان نظام

روابطی داشته است. شهباز خان گویا در گرماگرم انقالب تبریز به سوی فرنگ سفر کرد و به 

 علتی در آنجا زندانی شد و بعد به شکلی خود را به اتریش رساند.

هایی پراکنده در دست یم. اما دادهکناز اینجا به بعد ردپایش را به عنوان مردی ایرانی گم می

انگیز روبرو ها راست باشد، سرنوشت او با چرخشی شگفتداریم که اگر حدسِ مبتنی بر آن

های نامدار عکس دیگری وجود دارد که به شکل غریبی او را با یکی از چهرهچون شود. می

اهی که از نوادگان زند. در اسناد خانوادگی دکتر فخرالسادات دولتشقرن بیستم پیوند می



شاه هستند، عکسی وجود دارد که انگار توسط همین محمدعلی میرزا دولتشاه پسر فتحعلی

 شهباز خان به ایشان هدیه شده است. 

در پشت این عکس با دستخطی به نسبت 

همراه با گاندی جی در »مغشوش نوشته شده: 

شوند در این عکس سه تن دیده می«. آفریقا

ها )نشسته دست چپ( مهاتما که یکی از آن

گاندی است، دیگری بانویی ایستاده است که 

 بوده است. 1دانیم نامش سونیا شِلزینمی

سومی مردی است که دست راست  

اش آشکارا تصویر کنار گاندی نشسته و چهره

همان درویش شهباز است، که کمی آقتاب 

سوخته شده و موهایی کوتاه و سبیلی بلندتر 

 دارد.

ی شگفت در مورد این عکس آن تهاما نک

است که هویت این شخص سوم هم دقیقا 

 2باخدانیم که هرمان کالنروشن است و می

 نام داشته است. 

شود که گاندی در این عکس در آفریقای جنوبی برداشته شده و به دورانی مربوط می

ه کی این ربارهسرزمین رهبری جنبش مدنی هندیانِ مهاجر را بر عهده داشت. از این رو د

 شده تردیدی وجود ندارد.باخ نامیده میشخصِ دست راستی در زمان یاد شده کالن

                      
1 Sonia Schlesin 

2 Hermann Kallenbach 
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هایی که برای گاندی های فراوانی هست. در زندگینامهباخ ابهامی هرمان کالناما درباره

ریقای باخ در زمان اقامت گاندی در آفنوشته شده، به این نکته اشاره شده که هرمان کالن

 بی دوست و حامی مالی مهم او بوده است. جنو

اش را در  پردامنه ِی بسیج اجتماعیی تولستوی که گاندی نخستین تجربهدر واقع مزرعه

باخ بوده است و خودِ این مرد هم همکار و یاور نزدیک گاندی در آنجا آغاز کرد، ملکِ کالن

ها ی انگلیسیقوانین نژادپرستانه پوستانِ آفریقای جنوبی در مقابلجریان مبارزه مدنی رنگین

  1بوده است.

دانیم که مردی بسیار دانشمند و فعال و شود. میباخ در منابع ابهامی دیده میی کالندرباره

ندیان زده است. نسبت به هبانفوذ بوده و آلمانی و چندین زبان دیگر را به روانی حرف می

ورزیده و در ضمن چهره و حالتی شرقی می دشمنی ای داشته و با استعمار انگلستانهمدلی

قل شده کرده است. از خودش نمعرفی می تبارداشته و به همین دلیل خود را یک آلمانی یهودی

ی نساجی گفته که او در آلمان کارخانهکه ثروت سرشارش را از پدرش به ارث برده و می

 داشته است. 

 شده است.نداری یهودی به این اسم یافت خانهای به کاراما در منابع همزماِن آلمانی اشاره

ا با باخ در آفریقای جنوبی شخصیتی بسیار موثر بود و نه تنها جنبش مدنی هندیان رکالن

ین بهم  های عمومی برای مبارزه با آپارتاید راهمکاری گاندی پیش برد، که نخستین بسیج

 ها هم بود. ست نژادی نازیسیاهان دامن زد و در ضمن یکی از فعاالنِ مبارزه با سیا

ی ایران در پاریس که یهودیان زیادی را با دهد سفارتخانهشواهدی هست که نشان می

ی ها نجات داده بود، برخی از این آوارگان را با هزینهصدور مجوز ایرانی بودن از دست نازی

د. گاندی تا پایان عمر با انجستهفرستاده و ایشان در آنجا پناه میباخ به آفریقای جنوبی میکالن

باخ در دست نداریم. ی مرگ کالنباخ مکاتبه داشت و جالب این که هیچ گزارشی دربارهکالن

                      
1 Bevir, 2003: 99-115. 



کند و بعد از آن ردپایش جنوبی را ترک می .م آفریقای۱۹۷۶سال دانیم که او در حدود تنها می

 شود.در تاریخ ناپدید می

ا این درویش شهباز یا شهباز خان تبریزی آید آن است که آیپرسشی که اینجا پیش می

اگر چنین بوده، او چطور در زمانی چنین طوالنی همچنان فعال باقی  باخ بوده است؟همان کالن

باخ اهمیت ی کالنی دیگری که دربارهمانده و این ثروت سرشار را از کجا آورده است؟ نکته

های تاثیرگذار در اتسکی و از شخصیتدارد آن است که او از دوستان و نزدیکان مادام بالو

های ای لهستانی بود که آموزهتاسیس جریان تئوسوفی بوده است. مادام بالواتسکی اشرافزاده

کرد و مدعی بود در تبت از یک دانای رازورزانه و سریِ دانایان شرقی را در اروپا تبلیغ می

گاندی در دوران جوانی و زمانی  1ست.آریاییِ مرموز دانشی باستانی و پنهانی را دریافت کرده ا

  2شد.کرد، در واقع یکی از پیروان تئوسوفی محسوب میباخ همکاری میکه با کالن

معنوی  گیرد که شاید منظور مادام بالواتسکی از آن استادبه این ترتیب این حدس شکل می

د و ی در هنتسکم بالوامرموز، همین شهباز خان تبریزی بوده باشد. چرا که زمانِ پرسه زدن مادا

کید است. تا بینیم سازگارپاکستان و تبت دقیقا با دورانی که درویش شهباز را در این منطقه می

گز ته و هرداش بالواتسکی بر آریایی بودنِ استادش، و تکرار این نکته که او عمری بسیار دراز

 خوانی دارد.م همهایی که از درویش شهباز سراغ داریشده نیز با ویژگیپیر نمی

باخ در آفریقای جنوبی در ارتباط با این جریان بعدتر هم باز او را این بار با نام هرمان کالن

دانسته و مدعی بوده ثروتش را از آن کشور به دست یابیم، و جز این که زبان آلمانی میباز می

باخ دانیم کالناش داللت کند. به خصوص که میآورده، شاهد دیگری نیست که بر آلمانی بودن

ها دشمنی داشته و این جریانی بوده که به خاطر شعارهای با وجود نامش، با جنبش نازی

تبارانی که خارج از ها و به خصوص آلمانیاش در آن دوران بخش بزرگی از آلمانیژرمنیپان

دانیم که خاک این کشور بودند را سخت مجذوب خود ساخته بود. در ضمن این را هم می

                      
1 Wolpert, 2002: 22. 

2 Spodek, 1971: 323. 
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ی اند و خودِ هیتلر سخت شیفتهشدهای از تئوسوفیسم محسوب میها در ابتدای کار شعبهازین

 آرای مادام بالواتسکی بوده است.

 

 گیری: نتیجه

خورد های تصویری ردپای شخصیتی مرموز و غیرعادی به چشم میدر اسناد تاریخی و بایگانی

رن فعال بوده و در نقاطی دور از انتظار که برای دورانی به نسبت طوالنی یعنی بیش از یک ق

انگیز تنها حضور او ی شگفتبینیم. نکتهاش را میدر بطن رخدادهای تاریخی مهمی مدام چهره

اش با بزرگان و دولتمردان نیست، که پیر نشدن و یکسان های تاریخی و آشناییدر بزنگاه

ی است درباره آن که شایستهاش هم جای بحث دارد. کوتاه سخن ماندن نسبی هویت و شکل

درویش شهباز خان تبریزی پژوهش بیشتری انجام شود. چه بسا که به این وسیله رازهایی 

 ی آن در قرن بیستم به دست آید. ی جنبش تئوسوفیسم و پیامدهای تعیین کنندهدرباره
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 درخت زروان

 

 

آلودِ آسمان ی مهدر آن دوردستها، آنجا که خط بلندپروازِ کوهستانی در سینه 

هزاران انگیز و جادویی که شود، درختی قد برافراشته است. درختی شگفتسحرگاهی گم می

نویسند و هنوز کسی به رازش پی گویند و میاش میسال است خنیاگران و فیلسوفان درباره

ی گیتی است. آن نیکبختانِ ترین نقطهگویند جایگاهش در مرکزینبرده است. برخی می

اند آن را با چشم ببینند، خبر دارند که این سخن چندان درست شماری که توانستهانگشت

ی جاها ندارد. البته این بدان معنا که این درخت بر آن رسته، تمایز خاصی با بقیهنیست. جایی 

گاه آن را عادی و همتای درختان دیگر بدانیم. چون جایگاه برآمدنش هم مانند نیست که رستن

 سایر چیزها شگفت و غریب است. 

ی نامدار ا هر قلهدرخت بر فراز ستیغ البرز روییده است. اما نه بر فراز چکاد دماوند، ی 

ای عظیم و کبود رنگ است که گاه، در گرگ و میش غروب یا به گاهش صخرهدیگری. رستن

خصوص در ساعتهای رویاییِ پیش از طلوع خورشید، در آن هنگام که آسمان همچون زبرجد 

زده در توان آن صخره را با آسمانِ زالل یکی فرض کرد و حیرتشود، میکابلی آبی می

نگاه درختی را دید که انگار در آسمان ریشه دوانده است. با وجود زیبایی و عظمت  نخستین

ی گاهش جایی پرت است، در میانهاین صخره، در مکانی نامدار و نمایان قرار ندارد. نشستن

ی کجور قدیم های شمال تهران را به منطقهسازند و درهی جنوبی البرز را میهایی که دامنهدره

 نند. کوصل می
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گویند تناسبی ندارد. اش میهایی که دربارهو اما درخت، که به همین ترتیب با افسانه 

هایی نیرومند و سرکش دارد، اما نه هوسباز و نه آویزان، آسا نیست. شاخهتناور است، اما غول

نها دهد، جز برگهایی بسیار سبز و گلهایی رنگارنگ که تای و باری نمیهمچون جنون بید. میوه

شکفند و بالفاصله گلبرگهای شگفتشان با باد بهاری به سالی یک لحظه به هنگام نوروز می

ریزد. بذری ندارد و آخرین درخت از نوع خود است، اما هرجا که گلبرگهایش اطراف فرو می

عمر و زیبا بدان رنگ از زمین سر بر خواهد آورد. از این رو در بر زمین بریزد، گلی کوتاه

زدند و به دنبال گلزاری های دور جویندگانش به هنگام نوروز در کوهها پرسه میگذشته

ای کبود روییده ترین جای، در گرداگرد صخرهترین و نامنتظرهگشتند که در غریبرنگارنگ می

 باشد. و این قاعده همچنان تا پایان دوران سامانیان برقرار بود. 

اند. در ایران قدیم آن را هوم سپید نی به آن دادهمردمِ دورانهای متفاوت نامهای گوناگو 

کردند و ویسپوبیش، نام نامیدند. در عصر ساسانیان بیشتر از نام گوکرن برایش استفاده میمی

اش را با خود به اروپا بردند، در نهایت آن را همچون وامی به دیگرش بود. سکاهایی که خاطره

زیل را به آن دادند. امروز، بازماندگان انجمن مرموز قبایل ژرمن سپردند و ایشان نام ایگدرا

 نامند.مغان، آن را درخت زروان می

اند که در در روزگاران قدیم شمار زیادی از آنها در گوشه و مورخان باستانی گفته

گویند البرز کوه و چکاد دماوند از آن رو مقدس است که این کنار کوهستان رسته بود. می

روید. با این وجود از قرنها پیش اطمینان داریم که تنها یکی از های آن میدرخت تنها بر سنگ

تاختند، از ریشه در آوردند. چون آنها باقی مانده است. بقیه را دشمنانی که به ایران زمین می

خورند که این درخت از پیشگویان گفته بودند مردم ایرانی تنها زمانی به طور کامل شکست می

تاخت و از پایداری و مقاومت پارسیان تد. از این رو بود که هرکس به ایران میروی زمین بر اف

 خواست. کن کردنش را میجست و ریشهآمد، این درخت را میبه تنگ می

پیش از همه، آشوریان بودند که به همراه شروکین دوم به البرز کوه گام نهادند. در آن 

ی اقوام ساکن یک کشور یگانه نشده بودند. اما همههنگام هنوز مردم ایران زمین متحد نشده و 

در آن خبر داشتند که این سرزمین خاکی مقدس دارد و داستان درخت هوم سپید را نیز همه 

دانستند. شروکین و سپاهیانش به طور تصادفی با یکی از این درختان برخورد کردند و می



ای که داشت، جرات نت و خونریزیماجرای آن را از دهقانی ماد شنیدند. او با وجود خشو

اش را بر درختی آویخت و بی آسیب شده نکرد به درختان آسیبی برساند. پس ردای زردوزی

 رساندن به درخت از آنجا گذشت.

نخستین کسی که حرمت درخت را زیر پا گذاشت، اسکندر گجستک بود، که با 

لی را فریفت و توانست به البرز ی تقدیس درختان و پیشکش کردن قربانی یک کاهن باببهانه

ی مقدسی از این درختان را بیابد. اردیبهشت ماه بود که اسکندر و سپاهیانش کوه برسد و بیشه

ی مقدس رسیدند و  با دیدن فوجهای سرافراز درختان زرینی که از تار و پودشان نور به بیشه

ان زمین بر شاخسار درختان زده شدند. هزاران سال بود که مردم ایرریخت، شگفتبیرون می

گفتند ای از هوم سپید بود که میآویختند، و نامدارتر از همه در این میان، قلمهپیشکشهایی می

 زرتشت با دست خود کاشته و کوروش بزرگ تاجی زرین را بدان پیشکش کرده بود. 

سر مقدونی که آز چشمانش را کور کرده بود، سخت در جستجوی آن شاه خیره

است  اصلی بود، چون شنیده بود که کوروش گردنبند زرین خویش را نیز بدان آویختهدرخت 

ی این گردنبند خردمندترین و نیرومندترین انسان جهان خواهد شد. اما دانست که دارندهو می

وقتی به بیشه رسید و سپاهیانش به تاراج درختان دست گشودند، کاهن بابلی از خواب غفلت 

ز آن دیگر از راهنمایی مقدونیان سر باز زد. اسکندر با دست خود کاهن را به بیدار شد و پس ا

ی درختان را از ریشه درختی بست و او را زیر شکنجه به قتل رساند. بعد هم فرمان داد تا همه

اش در آورند، اما نتوانست در آن میان درخت اصلی را بیابد، و آن همان است که زرتشت قلمه

 ای پرت و جدا از دیگران کاشته بود.بی، در گوشهای آرا بر صخره

مقدونیان درختان را از ریشه در آوردند و زیورهای باستانی را به تاراج بردند. هرچند 

ساخت. حتا اسکندر نیز که در بانگ بر زمین افتادن هر درخت، فوجی از مهاجمان را دیوانه می

ی گرفته و از کوه پایین رفته بود، در دامنه هنگام بر زمین افتادن درختان راه خود را در پیش

اش ساخت و باعث شد تا گویند همان بود که دیوانهالبرز طنینی از این بانگ را شنید و می

 اش را به میگساری و کشتن یارانش بگذراند.  شده ی مختصرِ عمر نفرینبازمانده

ری را که در اطراف باقی ی دیگبعد از مقدونیان تازیان آمدند و تک درختهای پراکنده

مانده بودند را آتش زدند. ایشان نیز به همین سرنوشت دچار شدند، چرا که بوی سوختن 
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آشفت. چنین بود که از سپاه بزرگی از قبایل اهل حجاز که برای چوب آن، روانشان را بر می

های یه با ژندهنابود کردن این درخت گسیل شده بودند، تنها دو سه تنی به کوفه بازگشتند و بق

ها فرو شان در البرز کوه سرگردان شدند و یکایک در مغاک درهآویخته بر بدنهای مجنون

افتادند. پس از ایشان ترکان آمدند، و بعدتر مغولها. حتا روسها در زمان جنگهای ایران و روس 

نیز در  گروهی به این منطقه گسیل کردند و بعد از خلع ید از صنعت نفت، یک گروه انگلیسی

شناس همین مسیر را طی کردند. روسها در کاوش خود ناکام ماندند، چون قالب باستان

دیرزمانی بود که تنها یک درخت باقی مانده بود، و آن هم در جایی دوردست و پرت افتاده 

تمام اما انگار توانست به درخت نزدیک شود، چون گزارشی نیمه قرار داشت. هیات انگلیسی

دهد. این گزارش را کاپیتانی نوشته که رهبری باقی مانده که کشف درخت را خبر میاز ایشان 

گروه سربازان انگلیسی را بر عهده داشته است. او این گزارش را به همراه وسایلی شخصی به 

پسر جوانِ یکی از راهنماهایش داد تا آن را به سفارت انگلیس که آن روزها در  قلهک بود، 

اند درخت را بیابند. در گزارش دانیم که انگار این گروه توانستهاین گزارش میبرساند. از روی 

گویند تنها یک درخت دیگر باقی مانده، و این که یافتنش ی پیران محلی میآمده که همه

نامحتمل و نابود کردنش ناممکن است. با این وجود یکی از اهالی شهر دماوند که آن وقتها 

بر عهده گرفته بود تا این گروه را راهنمایی کند و درخت را نشانشان  ای بیش نبود،کورهده

 اند، چون دیگر هیچ خبری از ایشان نداریم. دهد. احتماال این گروه به راستی درخت را یافته

ای از متعصبان مذهبی به البرز تاختند. آخرین بار، همین سی سال پیش بود که دسته

از یکی از درویشان گیالنی راز این درخت را شنیده بود.  رهبرشان آخوندی روستایی بود که

این دسته که در سالهای ابتدای انقالب به امکانات مدرن هم دسترسی داشتند، هم هلیکوپتر در 

کنِی یک نماد دینی کافرانه، توانستند مردم ی ریشهاختیار داشتند و هم با دالیل مذهبی و بهانه

امان برای یافتنش آغاز کردند و وجب به وجب جویی بیمحلی را بسیج کنند. ایشان جست

کوهستان را گشتند. تا این که باالخره توانستند پس از چند سال جستجو، آخرین درخت را 

 بیابند. 

ی مشهور راست بوده و تنها یک جستجوی کامل و دقیق ایشان نشان داد که شایعه

ر نوع خود بود. احتماال این همان درختی درخت باقی مانده است. آن، تناورترین و زیباترین د



همچنین این بود که به روایتی هزاران سال پیش زرتشت به دست خویش آن را کاشته بود. 

هایی ریشهباور عامیانه که نابود کردن درخت ناممکن است نیز درست از آب در آمد. درخت 

آورند، کوه را به لرزه در بسیار عمیق داشت. چندان که وقتی کوشیدند تا آن را از ریشه در 

اند. آن ی دربند را فرو کوفت را ناشی از این واقعه دانستهآورد و زلزله و سیلی که منطقه

کسانی که کمر به نابودی درخت بسته بودند، ناگزیر شدند بر درخت بنزین ریختند و آن را 

افتاد. آتش از پای نمی سوزاندند. اما این واپسین درخت سخت پایدار بود و با آتش و تیغ و تبر

ی هایش را خاکستر کرد، اما در اندرون این پوستهبرگهایش را فرو گرفت و سوزاند و سرشاخه

اش سیاه و خاکسترین، درخت همچنان زنده و پا برجا باقی ماند. هرچند آنان که کمر به نابودی

سته از درخت کور بسته بودند، دیگر چشمی برای دیدنش نداشتند. ایشان همه از دود برخا

 های سهمگین فرو افتادند و کشته شدند.شان هنگام بازگشت از کوه در درهشدند و تقریبا همه

به این ترتیب بود که درخت همچنان بر جای خود باقی ماند. درختی که ستم 

کشان در مقدونیان و تازیان و مغوالن را از سر گذرانده و بارها و بارها دیوانگانی زوزه

گویند هنوز هم شبها اگر خوب گوش بسپاری، ردش پرسه زده بودند. مردم محلی میگرداگ

های ارواح سرگردان مهاجمان به درخت را ببینی که به زبانهای مقدونی توانی فریادها و نعرهمی

 کشند و از روح درخت طلب بخشایش دارند. و مغولی و تازی فریاد می

کامال تصادفی، زمانی که به رسم خود تنها در  ام. به شکلیمن خود آن درخت را دیده

ی زدم، بی آن که دلیلی داشته باشد، قصد کردم از سرچشمهکوههای شمال تهران پرسه می

جویباری کوچک بنوشم، و با این سودا جویباری زیبا و پیچان را که از سنگی به سنگی فرو 

رفتم. ابتدای آبان ماه بود و بارش ها را یکی پس از دیگری باال ریخت دنبال کردم و صخرهمی

دیدم که جویبار رفتم، میبرفهایی نوپا فرق سر کوهستان را سپید کرده بود. همچنان که باال می

گیرد و معلوم بود که برفهای پاییزی است که زاده شدنش را به تدریج شدت و قدرتی می

ی جوشید، و در چالهمی ممکن کرده است. باالخره سنگی را یافتم که آب از درونش بیرون

ای از آن نوشیدم، و بالفاصله حس شد. خم شدم و جرعهها جمع میکوچکی در همان نزدیکی

ی سوزان و سربازان مقدونیِ هایی از بیشهکردم آذرخشی به سرم برخورد کرده است. صحنه

نچه را که کشان و پیچان به خود در برابرم نمایان شد. کمی دیگر از آن آب خوردم و آنعره
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اند را دریافتم. شرم از آنچه سنگهای بردبارِ پیرامونم در هزاران سال گذشته شاهد بوده

ی ای گره خورد، آنگاه که سر برداشتم و صخرهآدمیزادگان در این کوه کرده بودند، با شگفتی

کبود را در نزدیکی خویش دیدم. جویبار مانند جویبارهای دیگر از زیر صخره بیرون 

ی سنگ وشید، و زاللی و خنکایش با درخششی گره خورده بود. طوری که وقتی از رخنهجمی

ریخت. این به گمانم بدان دلیل بود که هایی از نور را نیز بیرون میتراوید، انگار جرقهبیرون می

یافت و آن خردی هم که با نوشیدنش ی درخت تماس میآب برفها در زیر زمین با ریشه

 ه همین دلیل بود.داد، بدست می

 اش از زخم تیشه ودرخت، همچنان سرافراز و زیبا بر تارک صخره نشسته بود. پوسته

شد دید. با این تبر اشموغان زخمی بود و بر جای جای آن دوده و خاکسترِ خشم مردمان را می

 ی پرگره و سختش روانی سرزنده و بازیگوش را پنهان کردهوجود، انگار که در درون پوسته

باشد، از البالی همین زخمها و یادگارهای سهمگین نیز شاخ و برگهایی سرسبز و زیبا بیرون 

رسته بود. درخت، بسیار بسیار زیبا و پرعظمت بود. نه به خاطر بزرگی یا بلندای شگفتش، که 

 بیشتر به خاطر آنچه که از سر گذرانده، و آنچه که در دل خویش حفظ کرده بود.

خورد. با دیدنشان هایی شکوفان و نو به چشم می، جوانهبر سرشاخهای درخت

اند و این رازی است که به هنگام، برای تمام دریافتم که چرا مغان آن را درخت زروان نامیده

یابندگان درخت آشکار خواهد شد. درخت زروان، نامیراست و این به دلیل ماهیت خودش 

خیزد که زایش شاخ گردد و از نیرویی برمیاز مینیست، بلکه به زمینی که در آن ریشه دوانده ب

اند. این نیز رازی است که تنها مغان و آنان که اهلیت و برگهای نو را بر پیکرش ممکن ساخته

اند، بدان آگاهی دارند. اما آنچه برای همگان مهم تواند بود آن که از پرسه زدن در اسرار را یافته

سازد، نهراسند ی زیانکاران شبانگاهش را آشفته میین شدهی ارواح نفرکوهستانهایی که زمزمه

و هرگاه جویباری زالل و درخشان دیدند، تا سرچشمه دنبالش کنند. شاید آنچه در اکسیرِ 

 درخت هوم سپید نهفته است، نصیب ایشان نیز بشود، و شاید که راز درخت زروان را دریابند.



 

 

 

 1گوبلز

 

اند. یوزف، واقعا الزم بود این کار خوابیده ها مثل فرشتهبچهزن خشمش را فرو خورد و گفت: 

 را بکنیم؟

غ کنند. بچه و بالکس رحم نمیها ممکن است هر لحظه سر برسند. به هیچمرد گفت: روس

 شود.سرشان نمی

انتین شد با هِر بورمان مذاکره کرد؟ دارد پنهانی با هواپیما به آرژزن گفت: شاید می

 گریزد.می

 ود.بنده گفت: با او صحبت کردم. فقط یک نفر جا دارد. واقعا راه دیگری باقی نما مرد

اش را در مشت فشرد. با پریشانی رو به زن کرد و بعد هم روی تخت نشست و تپانچه

 گفت: تو کمک الزم نداری؟

ها چهبی کوچک و ظریفی را از کیفش بیرون آورد و گفت: نه، بعد از دیدن مرگ زن تپانچه

 خواهم.ر هیچ موردی از تو کمک نمید

ی تپانچه را در دهانش گذاشت و نگاهی به زن زده لولهمرد گویی سخنش را نشنید. بهت

اش گذاشت. مرد شلیک کرد و وقتی بدن ی تپانچه را روی شقیقهانداخت. زن هم لوله

 ذاشت. گا های مخملی به جای سرخ پشت سرش بر پشتیافتاد، لکهجانش روی کاناپه میبی

                      
اش م.( به همراه خانواده ۱۹۴5مه  ۱) ۱3۲۴یوزف گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی در یازدهم اردیبهشت سال  1

ش از خودکشی با خوراندن زهر خودکشی کرد. همسرش ماگدا ریتچل نام داشت و شش فرزند داشتند که پی

 ایشان را به قتل رساندند.
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زن با چشمانی خشک و نگاهی سرد به او نگریست. تپانچه را در کیفش گذاشت و از در 

 خارج شد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 قهر حلب

 

وقتی نگهبانان او را آوردند، جماعت عظیمی که در تاالر گرد آمده بودند سرک کشیدند تا بهتر 

ای از میان نمایان شد، زمزمه ببینندش. وقتی تکیده و آرام در میان قراوالن زورمند زرهپوش

شناختندش آوایی از سر خوشامدگویی برآوردند و جمع برخاست. بسیاری که رویارو می

 اش را شنیده بودند، از دیدن سیما و ظاهرش حیرت کردند.جمعیتی بزرگتر که تنها نام و نشان

آگاه باشند. اش که به هویت راستینشناختند، بی آنی اهل حلب او را دورادور میهمه

اش ی شهر او را دیده بودند که با آن پیراهن کوتاهش که از باالی رانهاخیابانبارها و بارها در 

 زند. آمد، پریشان و آشفته و غرقه در دریای اندیشه برای خودش قدم میتر نمیپایین

 کردند آن شیخها که تنها در کوچه و خیابان او را دیده بودند، هیچ تصور نمیآن

ی ربع مسکون پیچیده، همین جوان سراسیمه اش در چهار گوشهالدین نامداری که آوازهشهاب

ها اش با آنچه در میان مردان علم و دین رواج داشت ناسازگار بود و کم نبودند آنباشد. جامه

ر های آبی و سرخ بهایی به رنگگرفتند. اغلب جامهای یا غالمی اشتباه میکه او را با خربنده

ای سر خود را گذاشت و گاه به سادگی با حولهکرد و کالهی نمدی بر سر میتن می

 پوشاند. می

پوشی و زیبارویی در حلب که چشم و چراغ شهرهای جهان بود و مردمش به خوش

ماند، از هرجای دیگر شهرت داشتند، جامه و ظاهر این جوان که به درویشان و قلندران می

آوردند، دیده بودند که بزرگان و با این همه آنان که او را به جا  نمود.یتر مناجورتر و غریب

شکنند و وقتی در حضورش هستند همچون زادگان چطور برای دیدار او سر و دست مینجیب

 کنند. شاگردی در برابر استادی فروتنی و افتادگی پیشه می
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داشت و اغلب در همین  بسیارای های حلب عالقهالدین به گردش در کوچهشیخ شهاب

کرد و زنان با ایشان گفتگو میکرد و قدمگردشها مهمانان نامدار خود را همراه خود می

شد. دانشمندانی گفت. در میان این مهمانان همه جور آدم یافت میپرسشهایشان را پاسخ می

ه که از دی که اهل شام بودند، یا کسانی که مثل سدیدالدین ابن رفیقالدین آمِمثل سیف

 آمدند. شهرهای دوردست می

همچنین سرداران دلیری که بیشترشان از مردم جبال بودند و با زبان آذری با او گفتگو 

و بازار داران کرد و تنها مغازهکه به زبان پهلوی مردم جبال و قهستان شبیه بود کردند، می

شان های حیراند. از چهرهفهمیدنیشان را میهاحرفی ارگ تا حدودی های محلهآذربایجانی

الدین برایشان تازگی دارد و همگی راضی و موقع گفتگو با وی آشکار بود سخنان شهاب

 گشتند.برانگیز از نزد او باز میهایی اندیشهخوشنود با پاسخ

پروا و رک الدین بیشتر از آنجا برخاسته بود که در بیان آرای خویش بیی شیخ شهابآوازه

اش آن زد. نمونهاحتیاطی و نابخردی پهلو میدر حدی که این جسارت به بیو راست بود، 

االسالم حلب در مسجد جامع به بحث نشست و با نوبتی بود که پس از نماز جمعه با شیخ

ی بزرگان حلب را مبهوت انگیزش بر تفسیر قرآن و فقه و حدیث همهی شگفتنمایش احاطه

 ساخت. 

ش زنگان به شام آمده بود و کسی با نام و نشانش آشنا نبود. به ها تازه از زادگاهآن وقت

االسالم ای بر کالم شیخهمین خاطر وقتی در مجلس وعظی از صف واپسین برخاست و خرده

االسالم در همان دانشمندی بزرگ باشد. شیخ کرد که این جوان ژولیدهگرفت، کسی باور نمی

الدین او را به مناظره ی عامی نیست و وقتی شهاببرخورد به فراست دریافت که مخاطبش مرد

 پذیرفت. در جامع حلب فرا خواند، 

بیشتر با این نیت که در برابر چشم مردمان او را منکوب دانش فقهی خود کند و امر به 

ی واردان جرات گستاخی به او را پیدا نکند. اما در فاصلهاش از شهر بدهد تا دیگر تازهراندن

ها گوناگون حضور الدین در مجلسی معهود باقی مانده بود، شهابه تا آدینهچند روزی ک

االسالم اش با شیخهایی تماشایی کرد. طوری که مجلس مناظرهنمایییافت و در هرجا قدرت



ی مردم عامی که منظور نظر بیشتر از نخبگان و فقیهان و دانشمندان انباشته شده بود، تا توده

 .االسالم بودندشیخ

نمود، در الدین در این چند روز با حساب و کتابی که برای همه نامنتظره میشهاب

هایی خاص حاضر شد و هرجا پا گذاشت ارادتی برانگیخت. جایی در مجلس شاعران مجلس

اش خواند که آبدار و استوار بود، جایی دیگر از آرای حکیمان های پارسی و تازیاز سروده

ی خود ساخت و جایی دیگر در ها زد و فیلسوفان را سرسپردهستانیونانی مثال آورد و دا

اهیان از تدبیرهای الزم برای غلبه بر صلیبیان سخن گفت و همگان را از دانش مجلس سپ

اش به حیرت افکند. طوری که در آن مجلس مشهور حتا ملک ظاهر گسترده و دقت و ریزبینی

 الم هم حضور به هم رسانده بود. االسالدین سیفنیرومند فرزند سلطان صالح

االسالم که بر منبر لمیده الدین به فرجام پس از پایان نماز جماعت آدینه در برابر شیخشهاب

بود دو زانو نشست و با همین ظاهری فروتن و باادب دمار از روزگارش برآورد. به امر 

بودند تا خوارش  االسالم برایش فرشی مندرس بر مرمر سیاه سنگفرش مسجد گستردهشیخ

اش در کنار آن گلیم فرسوده تصویری از مقدسان تارک دنیا را برای بدارند، اما ظاهر ژولیده

 ساخت. تماشاگران متبلور می

االسالم بودند، شان مریدان متعصب شیخالدین در برابر جماعت پرشماری که بسیاریشهاب

سالم که مردی زیرک و هوشمند اما االی قابل تصوری درهم شکست. شیخاو را در هر زمینه

شود، بحث را به حریم فلسفه توز بود، وقتی دید در میدان حدیث و تفسیر حریف او نمیکینه

ی ماهیت وجود و عدم را کسی در نیابد یا شاید بدان سودا که گفتارهای انتزاعی درباره کشاند،

 جالب نپندارد. 

شان چنان بیان دلکشی وا گشود که مجلس بحث ها را باالدین همین موضوعاما شیخ شهاب

االسالم ناگزیر شد آن شد که در پایان آن روز شیخ به مکتبی برای تدریس او تبدیل شد. نتیجه

الدین را بر خویش برای حفظ ظاهر هم که شده فروتنی و خاکساری پیشه کند و برتری شهاب

د، از جایگاه خویش برخاست و او را ی این جوان شده بوبپذیرد و ملک ظاهر که سخت شیفته

 در آغوش کشید و وی را به استادی برگزید.
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های گوناگون الدین بارها و بارها با این و آن در مجلسپس از آن هم شیخ شهاب

اش که اهل زنگان و سهرورد بدان درآویخته و همواره بر همه پیروز شده بود. زبان مادری

شد، به کردی و پهلوی شبیه بود و تنها ثلثی از اهل حلب گفتند و آذری خوانده میسخت می

ها را ترین هنرنمایییافتند. با این همه آشکار بود که در بحث به این زبان درخشانآن را در می

آمدند با زبان آذری با او دهد. به همین خاطر استادانی که از آن خطه به حلب میانجام می

زیستند بر سر مجلس زرگ از اهالی جبال که در حلب میکردند و همواره جمعیتی ببحث می

 آمدند. وی گرد می

دانست و با هرکس به زبان کردی را نیز خوب میتاتی و با این همه پارسی و تازی و 

کننده به دست هایی خیرهی حریفان پیروزیها بر همهی بحثگفت و در همهخویش سخن می

پروا دارد و هشدار داده بودند که زبانی گزنده و بیانی بی آورد. یاران و دوستدارانش بارهامی

 نگران بودند که زبان سرخ سر سبزش را بر باد دهد.

آوردند، نمایان بود که دست تقدیر کار خود را اش میامروز که در میان نگهبانان به محکمه

ادگاه وقتی به مجلس د الدین گریبانش را گرفته است.های شهاباحتیاطیکرده و بی

دانست اش کردند، از دیدن انبوهی از جمعیت که آنجا گرد آمده بود شادمان شد. میراهنمایی

 شهرتی پیدا کرده و مردمان دوستدارش هستند. 

اش بر پا شود. در زندان به او سخت اما انتظار نداشت چنین غوغایی برای تماشای محاکمه

نگهبانانی برایش در نظر گرفته بودند که محترمانه  رخنه را بانگرفته بودند. سرایی آسوده اما بی

ای پاییدندش و مراقب بودند نگریزد. در میان مردم مشهور بود که بر علوم خفیه سلطهمی

پلکید و چشم از او بر ای در اطرافش مینظیر دارد و از این رو همواره نگهبانی به بهانهبی

نان که نوبتی سجاده بر آب افکنده و بر آن نماز داشت، از ترس این که مبادا شیخ اشراق چنمی

ها پنهان خوانده بود، از ورای دیوارهای کاهگلی قطور زندان عبور کند، یا مانند جن از چشم

 شود. 

قصد کرده بود این یک بار را زبان در دهان بگیرد و با احتیاط سخن بگوید. اما با دیدن 

و دانست که این بار نیز از لگام زدن بر جمعیت بار دیگر جوششی در دل خویش حس کرد 



اندیشه و گفتار خویش عاجز خواهد ماند. وانگهی چه سود که احتیاط کند؟ و به کدام سودا؟ 

 خواست بگوید گفته و نوشته بود. عمری که کرده بود برایش بسنده بود و آنچه را که می

اش از خلیفه باعث شتیبانیالدین به تازگی صلیبیان را در هم شکسته بود و پسلطان صالح

های دور و درازی که برای برانداختن خلیفه داشت، ناممکن جلوه کند. از این رو شد نقشهمی

نمود که به پایان راه رسیده باشد. نه چیزی داشت که از دست بدهد، و نه امیدی که چنین می

 چیزی به دست آورد.

دستش داد، امیدی در دلش جوانه زد زمانی که ملک ظاهر به او گروید و دست ارادت به 

سیرت جانشین پدر دالورش شود و طومار خالفت بغداد را در که شاید بعدها این جوان نیک

شنید و ی دانستن بود و آنگاه که از خرد باستانی مردم ایران زمین میهم پیچد. ملک ظاهر تشنه

الدین بارها و د که شهابدرخشیشناخت، در چشمانش همان فروغی میتبار خویش را باز می

 بارها در چشم و دل این و آن برافروخته بود. 

با این همه مردی استوار و محکم نبود و چشمش به دهان پدرش بود. از آن سو سلطان 

باز و پرنیرنگ بود، به این نتیجه رسیده بود برای حکمرانی آسان الدین که مردی سیاستصالح

ای مطیع در بغداد نیاز دارد. پس خود را تابع و کارگزار خلیفهای رام و دردسر به خلیفهو بی

 جنگید. ی او بود که با صلیبیون میخواند و زیر سایهناتوان و نادان می

الدین را در مراغه دیده بود. در آن هنگام که جوانی نوباوه پیش صالح هاالدین سالشهاب

الدین و یارانش گرد، باری با صالحشابود و در مجلس گیالنی با فخر رازی همدرس و هم

استاد به همان روبرو شد که آنان نیز جوانانی بودند جویای نام و برای شنیدن سخنان 

 محضرش آمده بودند.

الدین را مردی زیرک و هوشیار یافته بود که هیچ اعتقادی به هیچ چیز نداشت و صالح

عباسی ابراز ارادت کند و هم به بابای  یبود تا برای دستیابی به اهدافش هم به خلیفه آماده

ای کرد. همان جا آشناییمسیحیان که در روم غربی نشسته بود و لشکریان صلیب را تقدیس می

های الدین بود، با تشخیص شعلهالدین هرچند سالمندتر از شهابشان رخ نمود و صالحمیان

کرد. هرچند احترامی آمیخته  کشید احترامی برایش در دل حسنبوغی که در وجودش زبانه می

 به احتیاط، و محصور در حسابگری بسیار.
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ی آشنایی باعث شده بود خطر کند و در آن بامداد سرد و تاریکی که همین پیشینه

الدین و لشکریانی که زیر الدین بر سر دوراهی مانده بود، پیامی برایش بفرستد. صالحصالح

ی دلیرشان دودل بود ان سینا اردو زده بودند و فرماندهجنگیدند، در بیابدرفش سیاه عباسی می

های صلیبی عکا و قبرس بتازد یا راه خود را ادامه دهد و خالفت سست و پهلو به خان ازکه 

 لرزان فاطمی را در مصر براندازد. 

الدین بود پیغام استاد خویش را به رد که از شاگردان شهابدر این هنگام بود که سربازی کُ 

الدین خواسته بود که از حمله به مصر الدین از صالحسردار بلندآوازه رساند. شهابگوش 

گفت فاطمیان مصر که چشم بپوشد و در مقابل برانداختن خالفت عباسی را هدف بگیرد. می

ی عباسی خطری کمتر دارند و در دستان اسماعیلی و خردمدار و روادار هستند از خلیفه

 رم خواهند بود. الدین همچون موم نصالح

رسیدند ی بغداد با لشکریان ترکی که فوج فوج از شرق سر میدر مقابل متحد شدن خلیفه

شان که با تیغ تعصب اشعری تند و گفت دیر یا زود این همدستیشمرد و میرا خطرناک می

پیغام بیش الدین با دریافت این اندازد. صالحبران شده بود، بنیان فرهنگ و خرد ایرانی را بر می

ای در پیشروی به سوی مصر مکث کرد. اما در نهایت چنان که از پیش دودل شد و هفته

دانست که اش بود، تصمیمی را برگزید و قاطعانه همان را دنبال کرد. هرچند در دل میشیوه

 بهترین تصمیم نیست. 

تر سکی عباسی راحتبه این نتیجه رسید که با متر هایش با دو خلیفهاو در نهایت با رایزنی

 هاقرنای فاطمی کنار خواهد آمد. پس راه خود را ادامه داد و فاطمیان را پس از نشاندهاز دست

الدین بدگمان زمامداری بر مصر باستانی برانداخت. در حالی که بیش از پیش نسبت به شهاب

  و هوشیار شده بود.

ی سبز و خرم حلب هاخیابانو از  گذشتندهای تو در توی قصر حکومتی میوقتی از داالن

الدین با چشمانی مشتاق و درخشان کردند تا به محل دادگاه برسند، شهابگذر می

 بلعید. اندازهای شهر را فرو میچشم

اش هنوز شام را دوست داشت و بیش از همه حلب را. حلبی باستانی و کهن که ارگ قدیم

ی دنیا در آنجا ه شده بود و مردمش از چهارگوشههای بسیار دور آراستبا تندیس ایزدان زمان



ی زیبای گرد آمده و مهربانانه با هم جوشیده و در هم پیوسته بودند. در همان حال که منظره

کشید، این را هم ی امرداد ماه را به مشام میهای شکفتهدید و بوی خوش گلستانحلب را می

 خواهد شد. دانست که همین شهر با گور او آراسته نیک می

االسالم حلب بر فراز مسند قضاوت نشسته بود و چهار قاضی دیگر پیشارویش بر شیخ

زمین نشسته بودند و دفتر و دستک خویش را برابر خود بر زمین گسترده بودند. در جایگاهی 

ای از لشکریان و دیوانیان برنشسته که برای بزرگان برساخته بودند، ملک ظاهر در میان حلقه

 کرد. الدین پرهیز میو از نگاه کردن به چشمان شهاببود 

اش نشسته سوتر بر تخت مجللالدین بود قدری آنالتجار حلب که دوستدار شهابملک

الدین را در جایگاهی در برابر قاضیان بر نشاندند. کاتبان و دستیاران مدام میان بود. شهاب

امهای مگوی حاضران را با هم رد و بدل قاضیان و بزرگان مجلس در رفت و آمد بودند و پیغ

 کردند. می

ی آغازینی که الدین آسوده و آرام و خونسرد با آنان روبرو شد. از همان چند جملهشهاب

گفت روشن بود که قصد ندارد چیزی را کتمان کند. مردم حلب وقتی همان چند جمله را 

ی سهرورد برای مایان بود که اعجوبهشنیدند آهی از نهاد برکشیدند و بسیاری گریستند، زیرا ن

ی درخشان و تیزتک خود را به پروایی همیشگی اندیشهواپسین بار با همان جسارت و بی

 آورد.جوالن در می

الدین و قاضیانش زیاد به درازا نکشید. از حالت پشیمان و گناهکار ملک گفتگوهای شهاب

الدین داده است. قتل شیخ شهابشد این نکته را برخواند که پدرش امر به ظاهر می

کوشید راهی برای رسمیت بخشیدن به این حکم پیدا کند. توز در این میان میاالسالم کینهشیخ

ی فاطمی که به تازگی الدین با خلیفهدستاویز هم فراوان بود. اتهام سیاسی آن بود که شهاب

 داشته است.  برکنار شده بود، پیوندی داشته و به تبلیغ کیش باطنی اشتغال

ی حیرت همگان اعالم کرد که با فاطمیان و اسماعیلیان همدل بوده الدین در میانهشهاب

است، چون هردو دشمنی مشترک دارند که پرچم سیاه جهل و نادانی را در ایران زمین 

ها کافی بود تا حکم مرگش را صادر کنند. با این همه چندان تند و برافراشته است. همین جمله

الدین سخن گفته بود که ملک ظاهر برانگیخته شد تا پاسخ دهد. ملک نده در طعن به صالحگز
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اش بر سپاهیان صلیبی و نجات انبوهی از ظاهر به سخن در آمد و از پدرش دفاع کرد و غلبه

 مردمان را از چنگ ایشان گواه آورد. 

طلبی بوده، او را ر قدرتی کارهای سردار خلیفه از سالدین با گفتن این که همهاما شهاب

تر ساخت. وقتی ملک ظاهر باز کوشید در دفاع از کردار پدرش دلیل بیاورد، خشمگین

گویی شاگردی سرکش را موقوف کند، بر او بانگ زد که الدین مثل معلمی که یاوهشهاب

درم ی یابند و او بیش از حاکمی فریفتهرا اهل باطن در می هاحرفخاموش شود، چرا که این 

 اند. و دینار نیست که نامش را به درستی ملکِ ظاهر نهاده

ی شد. پاسخهای رندانهی دین اسالم مربوط میاتهام دیگر به کفرگویی و خروج از دایره

کردند، از سویی پایبندی خودش به دین و آیین الدین به پرسشهایی که در این مورد میشهاب

ای ساخت که خود در فاصلهظاهر و قاضیان را متهم میداد و از سوی دیگر ملک را نشان نمی

اند. بعد هم از استیالی درم و دینار گفت و نقش سلطان بر دورتر از دین خیمه برافراشته

ها زد و خویشتن را پید داستانپرستی دانست و از عقل سیاه و عقل سها را نماد بتسکه

یک از حاضران هیچ باشد و از این جمله هیچی این دو ی عقل سرخ دانست، که آمیختهنماینده

 در نیافتند.

گفتند چرا با سن و سال نه آنگاه او را به چیزهایی متهم کردند که آشکارا چرند بود. می

 دانستند. چندان زیادش دانشی چنین شگفت را کسب کرده و این را عالمت سحر می

ها و اگون را آموخته و شمار رسالههایی اینسان گونکردند که چطور زبانهمچنین ایراد می

ها را دیگران گفتند آندانستند و میهایی که نوشته بود را از حد یک انسان بیرون میکتاب

الدین با ربط بود که شهابچندان بی هاحرفکند. این اند و او به اسم خویش منتشر مینوشته

خواندند وقتی دیدند دخواست را میکردشان. قاضیانی که این دالبخند و گاه با خنده گوش می

اند و بعد از خواندن هر بند از دادنامه دسته جمعی الدین پیوستهجماعت هم به شهاب

 ها گذشتند.اعظم این روند را متوقف کردند و از خیر این تهمت ی قاضیخندند، با اشارهمی

کرد و همه بر ا پیدا میانگیز رکم حالت نمایشی غمها که کمی این پرسش و پاسخدر میانه

الدین را به ساحری و جادوگری انجامش آگاه بودند، اوج ماجرا در آن هنگام بود که شهاب

های خود را رو کردند و گزارش تر نشسته بودند یکایک برگهمتهم کردند. قاضیانی که فروپایه



ت سربازی ترکمن الدین بر آب سجاده افکنده و بازو از تن بریده و در دسخواندند که شهاب

 وانهاده و مرده زنده کرده و از آینده خبر داده است. 

االسالم که بحث ساحری را برای پایان کار در نظر گرفته بود، پس از خواندن این شیخ

گنجد و باب معجزه هم دیرزمانی ی علم نمیگزارشها برآشفت و گفت که این کارها در دایره

هایی به قوم های شیطان دانست. بعد هم اشارهآن را از الهام است که بسته شده. در نتیجه باید

ها زد و گفت که خداوند بر مردم شهرهایی که ساحران عاد و ثمود کرد و از توفان نوح داستان

 های بزرگ فرو خواهد فرستاد. را بزرگ بدارند عذاب

ای مردم »گفت:  د. اونالدین برخاست تا کار را یکسره کوقتی بحث به اینجا کشید، شهاب

اهل حلب و ای قاضیان شرع و ای نمایندگان سلطان و خلیفه که ظاهر نام دارید، من که 

ام و نه ام و رهسپار خاکسار مسلک مهر، نه ساحری کردهی فروتن دانشجویندهام و باطن

یی هاام. اما بگذارید بگویم که با حکم خرد پیشگوییچیزی را فراتر از حکم خرد فرمان داده

ریزد و درفش سیاه ای که به اسم دین خون میتوانم کرد. نخست آن که بدانید من با خلیفهمی

الدین ایوبی کنید صالحام. شما امروز گمان میام و بسیار برای برانداختن او کوشیدهدارد دشمن

رنی نخواهد اند. اما خبر داشته باشید که قبرخاسته و عباسیان را بار دیگر به اوج شکوه رسانده

خیزند و خلیفه را در سرای خویش گذشت که قوم یأجوج و مأجوج از خاور زمین بر می

 «زنند.کشند و آتش در هر آنچه هست میمی

خرد هستی. آید که نادان و بیاز همین سخنت بر می»یکی از قاضیان ناباورانه گفت: 

حصورند و تا روز قیامت یک جوج و مأجوج در آنسوی سدی آهنین که ذوالقرنین ساخته میأ

 «شان را نرسد که به درون ایرانشهر قدم گذارند.تن

اما پیشگویی دوم آن که صلیبیان هرچند »الدین بی آن که توجهی کند ادامه داد: شهاب

بعد باز خواهند گشت و سرزمین فلسطین و شام را با نیرویی  هاقرناند، امروز شکست خورده

چندان که در این سرزمین برادر با برادر و همسایه با همسایه ستیزه  بزرگ تسخیر خواهند کرد.

 «ی اهل شام خواهند خندید.خواهد کرد و صلیبیان بر فراز خواهند نشست و به ریش همه
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اینها یاوه است، خودت در میان سخنانت گفتی که »ملک ظاهر این بار برخاست و گفت: 

دانیم که قدرتشان یکسره از ند و امروز همه میهای صلیبی قدرتی پوشالی بیش ندارشوالیه

 «میان رفته است.

و آری، ولی آن صلیبیانی که بعدها خواهند آمد، با این سوارکاران فقیر »الدین گفت: شهاب

سواد تفاوت دارند و صد چندانِ ایشان خطرناکند. اما پیشگویی سوم: ای مردم غارتگرِ بی

 ی عباسی را در نمد مالیدند و کشتند،ه مهاجمان خلیفهپس از آن ک هاقرنحلب، بدانید که 

پیروانش بار دیگر بر خواهند خاست و پرچم سیاه بر خواهند افراشت و از بغداد تا قسطنتنیه را 

متعصب و ریاکار بینید که میهایشان صد چندانِ این به خاک و خون خواهند کشید. شیخ

های پدرانتان را ویران خواهند ونریز. پرستشگاهخواهند بود و صد چندان مریدانش نادان و خ

تان را را گردن خواهند زد و دختران تانهایتان را خواهند سوزاند و مردانکرد و کتابخانه

 «خواهند فروخت.

ای؟ خالفت عباسی جانشین گویی دیوانه شده»االسالم برآشفته برخاست و گفت: شیخ

پای خواهد ماند. نه فرو خواهد افتاد و نه اینسان که مستقیم پیامبر است و تا روز قیامت بر 

 «گویی بر خواهد خواست.می

و اما چهارمین پیشگویی: چنان که شنیدید خداوند »گفت: توجه به او بیالدین شهاب

کند. گناه بزرگ این شهر آن است که مقتل و مشهد و شهرها را به کیفر گناهانشان مجازات می

شهر به کیفر آنچه که بر من روا خواهید داشت ویرانه و نابود  مدفن من خواهد شد. این

اش افراشته خواهد شد و تباهی و های فروریختههای سیاه خلیفه بر بامخواهد شد. پرچم

بگذرد، اما تاوان در بند کردن و کشتن من بر  هاقرنهایش را پر خواهد کرد. شاید پلیدی کوچه

کنید، بار دیگر ن هنگام که مرگ را از خداوند طلب میسرتان هوار خواهد شد. آنگاه در آ

تان به دست ایشان سپاهیانی از جبال و قهستان و عراق عجم به شام خواهند آمد و رهایی

الدین دادم و نپذیرفت را به کار خواهند بست و ها اندرزی که به صالحخواهد بود. همان

 «آرامگاه مرا از نو خواهند ساخت.

ی مردم الدین خارج شد، همهمه و غوغایی از تودهن از دهان شهابوقتی این سخنا

اند و حتا ملک ظاهر هم با رخساری به سپیدی گچ برخاست. آشکار بود که مردم وحشت کرده



ی این همهمه دید. در میانهاش گویی جایی را نمیبر اورنگش فرو افتاده بود و چشمان خیره

ای شیخ، اینها که گفتی را چه زمانی خواهیم »ت و گفت: مردی عامی از میان سپاهیان پیش رف

 «دید؟

ام و شمایان هر آنچه را که من گفتم، دیده»الدین لبخندی مهربانانه به او زد و گفت: شهاب

 «هم خواهیدش دید... 

 

وقتی حلب را بازپس گرفتند، یکی از اولین کسانی بود که وارد شهر شد. خسته و گرسنه، 

باریدند و وقفه آتش میای بود که بیبارآلود به شهر وارد شدند. هفتههایی غبا جامه

انگیز حلب به شهر ارواح شباهت ی غمجنگیدند تا آن که در نهایت پیروز شدند. منظرهمی

هایی که طی دو سال گذشته نامردمان در هر گوشه و کنارش صدها جنایت داشت. ویرانه

انگیز زاد شده بود. اما بیشتر به آرامگاهی خاموش و وهمخونین مرتکب شده بودند. حاال شهر آ

 شبیه بود. 

سنگرهایش از هرات و کابل آمده از هم دانستند. برخیشان تقریبا همه پارسی میدر گردان

شان از ها که چند نفریبودند و برخی دیگر از اربیل و کرکوک، و شماری بیشتر از سوری

های های  ی تباهشرود به زادگاهشان و دیدن منظرهاهالی حلب بودند و حاال موقع و

ی رفتند، نمای مسجدی کوچک در میانهها پیش میی ویرانهطور که در میانهگریستند. همانمی

خورد که گنبدش شکاف خورده اش بنایی زیبا به چشم میمیدانگاهی را دیدند. در شمال غربی

هایش را با گلوله خراب کرده بودند. کاریقرنسهایش را کننده بودند و مها کاشیبود. اشموغ

دانست که آرامگاه و می ی جنگجویان بپیوندد معماری خوانده بودپیش از این که به این رسته

 . در دلش گذشت که روزی این بنا را بازسازی خواهد کرد...کیست

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بودای بامیان

 

های تو در توی رهبانان پیش رفت. ان حلقهآننده چون نام خود را شنید بر پا خاست و در می

دادند. آننده با آن سر تاس و ابروهای رفتند و کوچه میرهبانان پیر و جوان از برابرش کنار می

ماند که زیر آفتاب مانده و ترک سپید بلند که بر چشمانش فرو ریخته بود، به تندیسی رسی می

های پیمود تا به جایگاهی برسد که اَرهَتخورده باشد. لنگان و عصا زنان راهی کوتاه را 

 ارجمند در رداهای سرخشان دورادور آن نشسته بودند. 

آننده برابرشان بر زمین نشست و خاموش ماند. ابهت و شکوه نخستین شورای بوداییان 

ی راهبان بر هایی که گرداگرد حلقههمه را به سکوت وا داشته بود و صدای فس فس مشعل

ها، که بر دیگران مهتر بود و خویشاوندی رسید.یکی از ارهتودند به گوش میدرختان بسته ب

ی دانا، ای کسی که بیش از ای آننده»دوری هم با آننده داشت، لب به سخن گشود و گفت: 

انگیز کوشید تا ای. برایمان از روزی بگو که جم هراسهمه با خداوندگار ما بودا همنشین بوده

 «در آوردن چرخ درمه باز دارد.بودا را از به گردش 

آننده برای دقایقی سکوت کرد. گویی خود نیز از به یاد آوردن آنچه که شنیده بود، دل 

خوشی نداشت. چه رسد به آن که بخواهد آن را بازگو کند. آنگاه لب به سخن گشود و گفت: 

من گوتمه سیدارته دانید، پسرعموی های ارجمند و ای رهبانان نیکوکار، چنان که میای ارهت»

نخستین کسی بود که راز زندگانی را دریافت و چرخ جاویدان درمه را به گردش درآورد تا بر 

آنچه برایتان روایت خواهم کرد، دو سال پس از  ی گیتی است.رنجی غلبه کند که شالوده

دیگر روشن شدگی بودا رخ داد. فصل پرباران فرا رسیده بود و بودای بزرگ با من و چند تن 



از پیروانش در روستای ویجایَه اقامت گزیده بودیم و چشم به راه بودیم تا فصل باران بگذرد و 

 سیر و سیاحت خود را برای تبلیغ قانون ازلی از سر بگیریم. 

در آن روزها شمارمان هنوز بسیار اندک بود و بیشتر راهبان خویشاوند بودا بودند و به 

ر آن روزها هنوز پسرعموی بزرگترمان دیوداد که هم از من و هم ی ساکیا تعلق داشتند. دقبیله

از گوتمه سیدارته سالمندتر بود نیز همراهمان بود و مانند امروز بر طبل سرکشی و خودفروشی 

 نکوفته بود. 

مان به روستای ویجایه گذشته بود که باران شروع شد و همان جا چند روزی از رسیدن

ی ساکیا تعلق داشتند و پدر بودا و ن روستا که بیشترشان به قبیلهزمینگیر شدیم. مردم مهربا

آوردند. نهادند و برای ما خوراک میشناختند، به او حرمت میعموی من سودودَنَه را نیک می

ی روستاییان پرهیز کنیم و در آالچیقی که در جنگل اما بودا امر کرده بود که از ورود به خانه

 بمانیم. درست کرده بودیم باقی 

اقامت جنگل های پیاپی روستاییان را نادیده گرفتیم و همگی پیش هم در پس دعوت

اند و بامدادان آفتاب ی ویجایه سنگهَه را ساختهو این همان جایی بود که حاال صومعهگزیدیم 

بارد. در آنجا بود که بامدادی زودهنگام، وقتی هنوز هایش فرو میبر سفالهای سرخ شیروانی

ی درختان انبوه رخت بر نبسته بود، بودای شید درست سر نزده بود و تاریکی از سایهخور

ها بیرون آمد و مرا و دیوداد را نزد خویش فرا خواند، چرا که در آن هنگام بزرگ از میان بیشه

هنوز فرزندش راهوَله به راهبان نپیوسته بود و ما هم نزدیکترین خویشاوندانش بودیم و هم 

 ترینِ شاگردانش. بلندپایه

بودا برایمان تعریف کرد که از آن که به روشن شدگی رسیده، دیوها و موجودات اهریمنی 

ی رسالت اند تا او را با وسوسه یا تهدید از ادامهاند و کوشیدهبسیاری بر سر راهش نمایان شده

اما همگی به ی درمه را که تازه به گردش در آمده بود، متوقف سازند. باز دارند و چرخه

خاست، ی آهنین سرورمان بودا و قدرتی که از حقیقتِ دادگری بر میسادگی در برابر اراده

 درهم شکسته و مغلوب شده بودند. 

های اهریمنی خویش مقدسان بسیاری را از دستیابی شان مارا بود که با وسوسهنیرومندترین

گوتمه سیدارته ناتوان بود و به سادگی شکست  به نیروانا باز داشته بود. اما حتا او نیز در برابر
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بود که بودا احساس ضعف کرد و چنان که برای ما گفت، برای یک آن  یافت. تنها در آن شب

هایی دیگر و گمان کرد که بازی را باخته و باید به گردش در آمدن چرخ قانون را به نسل

پشت سر گذاشته بود، یکی بودا که  ایهای ظلمانیهایی دیرتر واگذار کند. در آن ساعتتناسخ

را بر چشمانش انگیز سخت هراساز خدایان دروغین باستانی بر او ظاهر شده و چیزهایی 

 نمایان ساخته بود. 

بودای بزرگ آنچه دیده بود را برای ما تعریف کرد و باور من آن است که این راز را برای 

و آگاهمان سازد که چگونه تهدید به رنج و  آن افشا کرد تا ما را از نیرنگ دیوان زنهار دهد

ا دیودادِ نابخرد این اندرزها را به گوش نگرفت و تواند دام راهمان شود. امی لذت میوسوسه

رته شورید و کوشید ریاست شورای سنگهه را بر عهده اچنان که دیدیم بعدها بر گوتمه سید

ما آنچه که بودای بزرگ دیده بود و برای بگیرد و بودای جاویدان را از مقام خویش کنار بزند. ا

شک سرورمان نیرویی بیکران داشته که توانسته بر انگیز بود و بیما روایت کرد به راستی هراس

 آن چیرگی یابد. 

بودا آن صبحدم در حالی که زیر درختی بر سنگهایی هموار نشسته بودیم، آنچه که دوش 

مان لرزاند و رداهای ژندهها را میصبحگاهی شاخه دیده بود را برایمان تعریف کرد. باد خنک

کرد. مان راست میی وایِ جنگاور باشد، موی را بر تنکرد و گویی که سرپنجهرا نوازش می

دم بیدار شده بودند در جنگل برخاسته بود، و وز وز تازه غوغای پرندگانی که تازه از سپیده

 د به ما چنین گفت:رسید. بودا در آن بامدازنبوران به گوش می

یاران و فرخندگان، بدانید و آگاه باشید که دیشب ایزدی مهیب و خشمناک بر من ظاهر »

شد و کوشید تا مرا از به گردش در آوردن چرخ درمه باز دارد. این ایزد همان جم نیرومند بود 

 که نیمی از رخسارش سیاه و نیمی سرخ است و دیوها سروری مردگان را به او واگذار

 اند. کرده

ی شب، وقتی زیر درخت انجیری به مراقبه نشسته بودم، برابرم ظاهر شد او بود که در میانه

کنم پیش و بیش کنم زنهار داد. او برایم گفت که هرآنچه میو مرا به خاطر پیامی که تبلیغ می

م از هرچیز برای رهاندن خودم از چنگال رنج و آسیب است، و چون در دل خویش نگریست

 گوید. دیدم که راست می



کنم از سر لجاجت و مخالفت با آن پیامبر گویم و میاو مرا سرزنش کرد که هرآنچه می

انگیزی داشت و مردمان را به سرکشی در برابر خدایان فرا بلخی است که شتر زرد شگفت

ا اوست و اندیشیم در مخالفت بام و هرچه میگویم از او آموختهگفت هرچه میخواند. میمی

نه خارج از هرآنچه که او اندیشیده است؛ و چون نیک به دل خویش نگریستم دریافتم که 

 گوید.راست می

پس چون با این دو سخن راست به دل من رخنه کرد، مرا هشدار داد و گفت که آیینی که 

رخ که کنم چندان نخواهد پایید. پس پیشنهاد کرد دستانم بگیرد و سوار بر فرشی ستبلیغش می

 دیوها برایش بافته بودند، مرا به آینده ببرد و فرجام کیش و روش ما را به ما بنماید. 

گر نیز نزدم آمده بود و نخست او را ریشخند کردم و گفتم که پیش از او مارای وسوسه

ی قانون بازم ام به دنیاهایی موهوم و خیالی فریبم دهد و از چرخاندن گردونهکوشید با بردنمی

دارد. برایش گفتم که مارا را چگونه با تمرکز و مراقبه و مقاومت در برابر نفس خویش ب

ماند، شکست داده بودم. اما جم با آن چشمان سرخ درخشانش که به دو پاره ذغال مشتعل می

هایی به من خیره ماند و گفت در سخن او هیچ وسوسه و هیچ درخواستی نیست، و تنها بخش

خواهد داد تا به حقیقت آگاهی یابم و خویشتن آنچه را که خواهم کرد  از آینده را نشانم

 برگزینم.

رقیب آنگاه داستان زندگی خویش را برایم تعریف کرد و گفت که مردی دلیر و پهلوانی بی

ی مردمان و بی مرگ و شهریاری فرهمند بوده، و گفت که چگونه به سودای رهاندن همه

ته و چطور در نهایت فرو افتاده و خوار و درهم شکسته، از میان کردنِ گیتی با ایزدان درآویخ

 نصیب برده است. به دو نیم شده و در نهایت تنها سروری بر دنیای سرخ دوزخ را 

خواست بنگرم و چنین بود که بر قالی سرخ چون این را شنیدم، راغب شدم آنچه را که می

هایی سبز بر آن دوخته کبود و بته جقه هاییهایی زرین و ترنجدرخشانش نشستم که اسلیمی

پس از امروز برد و نشانم داد که چگونه آیین ما  هاقرنچنین بود که جم نیرومند مرا به  بودند.

 تاسیس شده است.  در همه جا فراگیر شده و در هر شهری انجمن سنگهه

اش دن و پرداختنای عظیم برد که هزاران تن به تراشیآنگاه مرا به پای کوهی بلند و صخره

تراشیدند که از شدت عظمت پیکر مردی ایستاده را میمشغول بودند، و از دل کوه تندیس غول
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روی بایست که به یکی از ایزدان بلندمرتبه تعلق داشته باشد. جم سرخنمود و میگونه میخیال

تختی بر انگیز دست مرا گرفت و مردی زیباروی و بلند قامت را به من نمود که بر خشم

 نگریست. تراشان را میی کوه برنشسته بود و پیشرفت کار سنگکناره

او را معرفی کرد و دریافتم که مردی است به نام شاپور از تبار پارسیان و خاندان ساسان، 

فاش ساخت که  مکه شاه آن قلمرو است و فرمان به تراشیدن آن تندیس داده است. جم برای

آن تندیس باور ندارد، اما چون مردمش دین بودایی دارند و به  این شاهزاده خود به تقدس

زده گفتم که در اند، این تندیس را برساخته تا ایشان را شادمان کند. من حیرتآیین من گرویده

شود و تنها رهایی از تن و رنج است که کیش من بتی در کار نیست و ایزدی پرستیده نمی

 شود. تبلیغ می

نمود که در زمان آن شاهزاده چنین نخواهد بود. او گفت که بوداییان در آن اما او به من باز

دانند و مهیبتر از همه این که باور دارند پرستند، و آن را خدا میهنگام تندیسهایی عظیم را می

که آن خدا من هستم! من، گوتمه سیدارته که بزرگترین دشمن پرستش خدایان دروغین هستم، 

 مشق ساخت بزرگترین بت باشم و همچون ایزدی دروغین پرستیده شوم. و تقدیر است که سر

تر کشاند و نشانم داد که جنگی در پای همان کوه آنگاه جم نیرومند مرا به چند قرن پسین

هایی شان را دیده بودم، حاال به پیکرهکارهدرگرفته است. تندیسهای عظیمی که نخست نیمه

نیز بر آن به جا مانده بود. با این همه  هاقرنبود که ردپای رنگین و زیبا و آراسته بدل شده 

ی تندیس را آراسته بودند، در نور آفتاب های جامههای گرانبهایی که با آن آرایهسنگ

ساخت. در برابر کوه انگیز بدل میاندازی رویاگونه و خیالدرخشید و کل کوه را به چشممی

شمار و برخی دیگر شان زرهپوش و تنومند و کمبرخی دو سپاه به نبرد با هم مشغول بودند.

چرده و الغر و چابک و پرشمار. جم نیرومند برایم گفت که زرهپوشان به تقدس بودا باور سیاه

ها که پرشمارترند و بر ایشان غلبه شاه، و آندارند و سپاهیان مردی هستند به نام نازوک

د که به تازگی ظهور کرده و همچون من درهم خواهند کرد، پیروان پیامبری صحرانشین هستن

 کند. ی بتها را تبلیغ میشکستن همه

ای از آنگاه جم درخشان دست مرا گرفت و کاروانی کوچک از زایران را در گوشه

نگریستند و معلوم بود که در آن سرزمین کوهستان نشانم داد که همچون ما به نبرد دو سپاه می



اندام و سیاهپوست بودند که ریش بر رخسارشان نروییده بود و اند. مردمانی کوچکغریبه

جم گفت که برخی از فرزندان این مردان به من و  شان شبیه بود.چشمانشان به شکافی بر چهره

برخی به آن پیامبر دیگر خواهند گروید و وقتی پانزده قرن بگذرد، پیروان من با ستم و قهر در 

 آن مرد صحرانشین را کشتار خواهند کرد.  سرزمینی دوردست و جنگلی پیروان

من گفتم که چنین چیزی ممکن نیست. چون آیین من با مهربانی و آهیمسا پیوند خورده و 

حتا سالح به دست گرفتن و کشتن و خوردن جانوران هم در آن ممنوع است، چه رسد به 

ماند و بسیاری از پیروان  کشتن انسان. اما او مرا آگاه کرد که دنیا چنین که امروز هست نخواهد

 من خواهند کشت و در جنگ کشته خواهند شد.

آنگاه بار دیگر مرا پیش برد و به روزگاری دوردست در آینده رساند. باز در پای همان کوه 

شان کرده بود نمود نیز بر پای ایستاده بود. اما گذر زمان فرسودههایی که مرا میبودیم و تندیس

ای به نسبت ها فرو ریخته بود. دستههای درخشان قیمتی از آرایهسنگ ها وو رنگ از جامه

 کردند.کوچک از مردان سیاهپوش در پای کوه ایستاده بودند و به آن نگاه می

هایی سوار بودند که اسبی به آن بسته نشده بود و برخی دیگر شان بر گردونهبرخی

درخشید. و در نور آفتاب مانند نقره مینمود عجیب و غریب میچماقهایی در دست داشتند که 

پندارد و اینها هم جم گفت دیگر در این سرزمین کسی پیام مرا به یاد ندارد و مرا خداوند نمی

های مرا نشان اند، که تندیسپیروان همان پیامبر صحرانشین هستند و نه تنها به من نگرویده

م و گفتم چگونه ممکن است کسی از تکه دانند و از آن نفرت دارند. باور نکردپرستی میبت

سنگی تراشیده در کوه نفرت داشته باشد؟ و آنگاه مدعی باشد که از سنگی دیگر و بتی دیگر 

عشقی در دل ندارد؟ و جم انصاف داد که این دو اغلب با هم است و با این حال یکی همواره 

از دستان ایندره بر  آنگاه غرشی عظیم برخاست و گویی آذرخشی سهمگینشود. کتمان می

هایم با غرشی عظیم فرو پاشیدند خاک فرود آمده باشد. کوه در برابرمان به لرزه افتاد و تندیس

هایی خرد و خوار های ویرانه به مورچهو فرو ریختند. مردان سیاهپوش که در برابر آن پیکره

اینان آن تندیس را ویران ماندند، هلهله کردند و شادمانه فریادهایی برکشیدند. جم گفت که می

 اند.اند و از این رو شادمانکرده
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ام و جم آنگاه چشم گشودم و دیدم که در تاریکی شامگاهی زیر درخت انجیری بر نشسته

 با رخساری که نیم سیاه و نیم سرخ است، رویارویم ایستاده است. 

وهم و تخیل نبوده  ام و بعد گفتم که هرآنچه نشانم داده جزنخست گمان کردم خواب دیده

ام واقعیت دارد و آیین من پس از دو و نیم هزاره است. اما لبخندی زد و گفت که هرآنچه دیده

شکنند و پیروانش هایش را میبه کیشی گمشده و نامفهوم بدل خواهد شد که دیگران تندیس

ت چرا باید کاری کنند. آنگاه زنهارم داد که در تبلیغ این کیش نکوشم و گفدیگران را کشتار می

 کرد که فرجامش افزودن بر رنج مردمان باشد و پوچی و ویرانی؟ 

دانم و هایی همچون دم گرم مارا میکنم و اینها را وسوسهگفتم که سخنانش را باور نمی

گیرم. اما جم نیرومند برخالف مارا از شنیدن این سخن آشفته نشد و خشمی شان مینادیده

کنم برایش اهمیتی ای باال انداخت و گفت که آنچه من میگی شانهنمایان نساخت. به ساد

ی ترک کالبد ها در وقفهی روانی کارمه گریزی نیست و همهرا از چرخه کسهیچندارد. چون 

 تا یافتن کالبد نو مهمان او هستند و گریزی از قلمروش ندارند. 

تناسخ و آورد و آدمیان را بیی درمه را به چرخش در خواهم باز تاکید کردم که گردونه

رنج خواهم ساخت. اما لبخندی دوباره زد و آخرین سخنش این بود که: بودا، بیهوده سخن بی

گویی. به دل خود بنگر و ببین که آنچه تو را در این میان بیش از همه چیز آزرد، خشونت می

پیکرت بود که فرو لهای سنگی غوات نبود، بلکه تماشای بتپیروانت یا متروک ماندن دین

 ریخت...می

 

 

 


