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ست از حقيقـت و خيـال در قالـب داسـتاني كـه يكـي از       اين كتاب تلفيقي

  ترين اعصـار تـاريخ عظـيم ايـران زمـين را بـه تصـوير        ترين و مهم مبهم
باشد و واقعيت در پس دوراني كه حقيقت آن بر كسي آشكار نمي. كشد مي

  . گرديده ها مخفينيرنگ
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هايشان به سختي ديده  چهره. دو مرد در اتاق تقريباً تاريكي روي صندلي نشسته بودند
گريخـت و پـس از    نيمه عريان اتاق از جايگـاه خـويش مـي    ي تنها شعله نورِ. شد مي

مردهـا   ي ثر آن اشباح چهرها يافت تا در روي ديوار مقابل انعكاس مي برخورد با آن دو
مـن هميشـه   : د و گفتييكي از مردها آهي كش. پشت سرشان پديد آيدروي ديوارهاي 

مرد دوم يك . مانم نصيب مي ابد از مواهب اول بودن بي فرزند دوم باقي خواهم ماند و تا
طـرف مقـابلش را    ي هـا  گـوش  ي كـه رو  ي بلند ي شكل و موها ي ا لحظه به تاج كنگره

 . پوشانده بود نگريست

هاي من گوش كنيـد، امپراطـوري از آن شـما     ر به توصيهسرورم، مطمئن باشيد اگ ـ
هـاي فراوانـي كـه     اد زيادي از مردم به خـاطر ماليـات  در حال حاضر تعد. خواهد بود

از . انـد  ريافت كرده است از حكـومت ناراضـي برادرتان براي لشكركشي به مصـر د
هستند بـا   شود يك امپراطوري عظيم را كه ملل فراواني زير سلطه آن نميطرف ديگر 

از ديگر عوامـل نارضـايتي مـردم عـدم اصـالح      . قوانين يك كشور كوچك اداره كرد
ي اساسي حكومت، بعد از تبديل كشوري كوچك به يك امپراطـوري چنـد   ها ساختار

هـاي ناهماهنـگ امـا    ، شورشاصالحاتبرادر شما به جاي انجام دادن . مليتي است
ت و بيرحمي سـركوب  روي داده با قساو اي را كه در نقاط مختلف امپراطوري گسترده

تر است؛ با تحريـك  اند ولي اين آتش زير خاكس ها سركوب شده شورش. كرده است
كنيم و سپس  ما مردم را تحريك مي. شود ور مي ها دوباره شعله كوچكي آتش شورش
مطمئناً به تخت نشستن شـما همـه جـا بـا     . شويم ها سوار مي بر موج احساسات آن

  .به رو خواهد شداستقبال رو 
مرد ديگري كه . تاق خارج شدكننده، مرد دوم از ا پس از چند ساعت مذاكرات خسته

زاده از مـرد   اشـراف . بود، بيرون منتظر او بـود  هايش مشخص زادگي از لباس اشراف
مـن دوبـاره   نگران نباش؛ : مرد دوم پاسخ داداي رسيديد؟  چه نتيجهبه : دوم پرسيد

مـردم مـا هرگـز خـدمات شـما را      : زاده گفت اشراف. گردانم يقدرت را به مادها برم
    ي با تمام توان پشت سر شما هستيمما اشراف زادگان ماد. فراموش نخواهند كرد

***  
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  بازي قدرت
 )ي هفت رئيس افسانه(

*** 

كي از درختان را بـا دسـت بررسـي    داريوش در باغ بزرگ خود ايستاده بود و برگ ي
بـه پشـت سـرش    . صدايي از پشت سرش شنيد. ده بودزرد شبرگ درخت  .كرد مي

خدمتكاري كه پشت سرش ايستاده بـود، دسـت راسـت را برافراشـت و     . نگاه كرد
ي  سـرورم، رئـيس طايفـه    :سـپس گفـت  . انگشت سبابه را به سمت جلو دراز نمود

خدمتكار . شان كن راهنمايي: داريوش به خدمتكار پاسخ داد. اند مرفَيان تشريف آورده
  . پس از چند ثانيه به همراه فرد الغر اندامي بازگشت ج شد وخار
   .دوست عزيز، اُتانس، خيلي خوش آمدي ـ
داريوش رو . هاي يكديگر را بوسيدند شأن گونه وش و اُتانس به مانند دو فرد هماريد

. خدمتكار تعظيمي كرد و آنجا را ترك نمـود . ما را تنها بگذار: به خدمتكار كرد و گفت
  !برد ميآبي رنج  رسد باغ تو از كم به نظر مي: تانس به درختان باغ نگريست و گفتاُ

تس مـغ،   زي پاتي. زند ثل هميشه همه چيز را درست حدس ميهوش سرشار تو مـ 
در . مالك شاهي برگردانده استشده به طرف ا دي را كه اين باغ از آن مشروب ميرو
  . ايم اواني داشتهبا اين مرد مشكالت فرهاي اخير، ما  ماه
ت ويشتاسب ها خدما هنوز خيلي. از پدرت تقاضا كن كه در اين مورد پادرمياني كند ـ

پـدر تـو در   . اند فراموش نكرده -خدايان بر او باد كه درود- را به شاه بزرگ، كوروش
  .جامعه از محبوبيت و احترام زيادي برخوردار است

 !؟ي آب بايد به يك مادي التماس كنـد آيا معني سخن تو اين است كه پدر من براـ 
يكي از  ،ودشايم اما حاال پسر كوروش در نبود خ ما مادها را در جنــگ شكست داده

  . هاي اصيل حاكم كرده است ها را بر ما پارسي آن
لطش را بر طوايـف  شاه كمبوجيه با اين كار تس. هاست ي ما پارسي اين مشكل همهـ 

  .  دهد پارسي افزايش مي
  .يق اتحاد با مادهااز طرـ 
دهـد كـه اتكـاي     ن امكان را مياين كار به كمبوجيه اي. كالم تو عين حقيقت استـ 

شاه . كمتري به سران طوايف پارسي داشته باشد و قدرت مطلق خويش را حفظ كند
ايشـان از  از  رقابت شديدي كه بين بزرگان مادي و پارسي در جريان است و تنفـر  

او از راه تصرف در مناصب و مشاغل تسـلط  . كند برداري مي يكديگر به نفع خود بهره
از حســادت و چشــم و . دهــد جبــا و اعيــان مملكــت افــزايش مــيخــويش را بــر ن
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افتد سود جسـته،   به مشاغل مهم بين اعيان اتفاق مياي كه براي رسيدن  چشمي هم
          . كند تر مي هاي سلطنتش را محكم پايه

زد،  ر در حالي كه به سختي نفس نفس ميخدمتكا. رد شدناگهان خدمتكار با عجله وا
سپس رو به داريوش كرد و بـه سـرعت    .ابتدا به داريوش و اُتانس اداي احترام كرد

شايد الزم باشد در خلوت به عرض . سرورم، اتفاق بسيار مهمي رخ داده است :گفت
چرا كه اُتانس  كالم خويش بي پرده هويدا كن :داريوش به خدمتكار پاسخ داد. برسد

از شما پـوزش  : خدمتكار رو به اُتانس كرد و گفت. باشد مياز برادر به من نزديك تر 
شـاهزاده برديـا كـه    : سپس رويش را به سمت داريوش برگرداند و گفـت  .طلبم مي

افـراد او  . چندي قبل از ايالت پارت آمده بود، بر ضد شاه كمبوجيه كودتا كرده اسـت 
ـ  زي نايـب السـلطنه پـاتي   . اند بانان مخصوص شاه را كشتهي از نگهتعداد زياد س ت
داريـوش و اُتـانس بـه يكـديگر نگـاه      . ها فرار كرده است ي نگهبان اندههمراه باقيم

: پس از چند لحظه كه ژرف در چشمان يكـديگر نگريسـتند، داريـوش گفـت    . كردند
مپراطوري هاي مردم به دست ارتش ا ي توده گستردهشورش   اوضاع پس از سركوب

او چه قصدي در سـر دارد؟ مگـر فرمـانروايي بـر ايـاالت      . به تازگي آرام شده است
كـم اسـت كـه بـر ضـد      شرقي كه به حكم پدر به پسر دوم تنفيذ گرديده بـراي او  

   !كند برادرش كودتا مي
آيـا برديـا بـه     ،انديشـيدم  ي خود مـي  همواره در مخيله. مي را حدي نيستطمع آدـ 

يا سـوداي سـلطنت بـر كـل      ، گرگان، باختر و خوارزم قانع است،حكمراني بر پارت
بهتر است هـر  . پروراند ش كبير بنيان نهاده است در سر مياي را كه كورو امپراطوري

   .ديد سازيمدو به خانه بازگرديم و خود را مهياي اتفاقات ج
  . باشد ـ

***  
جـا بـه چشـم    بيش از حد مردم همـه  وجوش  جنب. اريوش به سمت خانه حركت كردد

زاده، فقير و غنـي، زن و   ورت كل مردم اعم از عادي و اشرافاو نگراني را در ص. خورد مي
از او كسـب تكليـف    ،شد هر كس از مقابلش رد مي. كرد ميمرد، كوچك و بزرگ مشاهده 

كرد تشويش خود را از ديگران مخفي نگاه دارد و با رفتار آرام  داريوش سعي مي. نمود مي
وقتي به خانه رسيد، در ابتدا تعدادي از خادمينش را بـراي بـه   . روحيه بدهد ممردخود به 

سپس در اتاق خود به تنهايي نشست و غرق تفكر . دست آوردن آخرين اطالعات فرستاد
همسـرش   ي داريوش به قد بلند و انـدام تراشـيده  . پس از دقايقي در اتاق باز شد. شد

  . نگريست و لبخند زد
  ديد مطلع گشته ايد؟آيا از وقايع جـ 
  . تواند تأثيرات بسيار سوئي در بر داشته باشد مياتفاقات جديد . بله آرتيستون عزيز ـ 
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   .كنم ولي من اين طور فكر نميـ 
ه مانند ديگـر زنـان   آرتيستون كه ب. به صورت همسرش نگريستبا تعجب داريوش 
ماق وجود مردان نفوذ دانست چگونه با لحن شيرين و تأثيرگذار در اع زاده مي اشراف

بگو ببينم اگر هر دو برادر در جنگ با يكديگر كشته شوند، چه كسي به : كند، ادامه داد
  . رسد ميشاهنشاهي 

و از ... به مقام شاهي برسـد تواند  ي زن غيرعقدي نمي با توجه به اينكه زاده ...خبـ 
ايـن مسـئله    ...انـده انـد  دان همسر كوروش بزرگ فقط همين دو پسر باقي م كاسان

در ايـن  . بـرادران كـوروش توانـايي الزم را ندارنـد    . برانگيز خواهد شد بسيار بحث
ها او را قبول نخواهند كرد و شـاه   از بين مادها انتخاب شود، پارسي موقعيت اگر شاه

شاه بايد با هر دو ملت رابطه داشـته باشـد و فقـط    . پارسي، مورد قبول مادها نيست
كوروش بزرگ از طرف پدري از نثل . صوصيت را دارا هستندكوروش و اقوامش اين خ

  .بودها  شاهان پارس و از طرف مادري از نژاد ماد
  . ي سلطنت پارس، چند نفر واجد شرايط هستند سرسلسله ،از نسل هخامنش ـ

كنم از نظر قدرت، شهرت،  ل هخامنش وجود دارند ولي فكر نميافراد زيادي از نسـ 
هـا مثـل    هيچ كـدام از آن . وجود داشته باشدواجد شرايطي ثروت و توانايي شخص 

ندارنـد و مادهـا چنـين شـاهي را     كوروش و فرزندانش بـا آسـتياگس مـاد قرابـت     
  . پذيرند نمي

  . آرتيستون مستقيم در چشمان داريوش نگريست
آيا تو كامالً مطمئني كه خدايان هيچ شخص واجد شرايطي را براي در دست گرفتن ـ 

  اند؟  ي تاريخي نيافريده س در اين لحظهپارسرنوشت ملت 
داريوش و آرتيستون چند لحظه در سكوت به يكديگر نگاه كردند تا اينكه سـرانجام  

  . داريوش متوجه معني سخن همسرش شد
  ! من؟ـ 
ا بـراي سـلطنت از   كـوروش، كمبوجيـه و برديـا، مشـروعيت خودشـان ر     . آري توـ 

ها خودشان را جانشينان  بلكه آن ؛ه اندسلطنت پارس، نگرفتي  هخامنش، سرسلسله
حاال تو . دانند بزرگ مادري كوروش بود، ميبرحق آستياگس، آخرين شاه ماد كه پدر 

... آيا ملت ماد؟. ستبه من بگو كدام ملت در فتوحات كوروش سهم بيشتري داشته ا
  ها؟  يا ما پارسي

  . اند ها سهم بيشتري داشته قطعاً پارسيـ 
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زادگـان كـدام ملـت     اشراف !؟چه كسي نايب السلطنه است نبود شاه اما اكنون درـ 
آيا زمان آن فرا نرسيده است كه يـك   !؟هاي كليدي بيشتري را در اختيار دارند پست

  پارسي اصيل به پا خيزد و قدرت را كامالً به انقياد ما درآورد؟ 
. نمـود اي آرتيستون سكوت كرد و نگاهش ژرف در عمق وجود داريوش رسوخ  لحظه

هـم مثـل مـا    ها  قطعاً آن. بزرگان پارسي صحبت كنيتو بايد با ديگر : آنگاه ادامه داد
. اين زمان بهترين موقعيـت بـراي ايجـاد سـلطنتي كـامالً پارسيسـت      . انديشند مي

بگيرد و  سلطنتي كه مشروعيتش را نه از آستياگس ماد، بلكه از شاهان قديمي پارس
  . ت پارس ملبس باشدي سلطن سر سلسله ،به نام هخامنش

همان روز او با خود عهد كـرد،  . سخنان آرتيستون به سختي بر روي داريوش اثر گذاشت
  . راهي را كه آرتيستون پيش پايش گذاشته بود، با تمام توان دنبال كند

***  
برديـا پـس   . اي از داريوش خواست كه به ديدن برديا برود چند روز بعد فرستاده
داريـوش بـه   . تخت كوروش بزرگ، در آنجا اقامت گزيده بوداز فتح پاسارگاد، پاي

وقتـي  . آرتيستون با اصـرار فـراوان همسـفر او شـد    . طرف پاسارگاد حركت كرد
داريوش و آرتيستون به محل اقامت برديا رسيدند، در آنجا متوجه حضـور ديگـر   

و اُتـانس نيـز    ويشتاسـب . رؤساي طوايف و تعداد زيادي از بزرگان پارس شدند
. دمان بـه سـالن وسـيعي رفتنـد    ها با راهنمايي مسـتخ  ي آن همه. ضور داشتندح

از ديگـري دليـل تشـكيل     هر كس. ي عجيبي فضاي سالن را پر كرده بود همهمه
اما هـيچ كـس بـه     داد نظر خود را براي ديگران توضيح ميپرسيد و  جلسه را مي

ـ   نگهباني با صـداي بلنـد ورود برديـا   . دانست درستي علت را نمي . ردرا اعـالم ك
قدي بلند . برديا وارد شد. اليه سالن بود برگشت سرها به طرف دري كه در منتهي

موهـاي  . شمايل پدرش كوروش در سيماي او نمايان بود. و اندامي ورزيده داشت
برديا به سمت تخت مجللي كـه  . بيش از حد بلندش با جايگاه او تناسب نداشت

ي حاضـرين بـا    همـه . و روي آن نشسـت  ه بـود رفـت  در مكان بلندي تعبيه شد
  . حركتي يكنواخت دست را برافراشته، انگشت سبابه را به طرف جلو دراز كردند

بـه مـن    به خواست خدايان، مقام سـلطنت : برديا شروع به سخن گفتن كرد و گفت
ي شما بزرگان ملت پارس تقاضا دارم كه نسبت به مـن   من از همه. تنفيذ شده است
هـيچ كـس   . ي ضـعيفي از جمعيـت برخاسـت    همهمـه . يـاد كنيـد   سوگند وفاداري

برديا كه از قبل منتظر چنين رفتاري بود . العملي نشان دهد سدانست بايد چه عك مين
ي شما انتظار همكاري كامل  من از همه. ين كار را خواهند دادافراد من ترتيب ا: گفت
ـ . ناگهان صداي رسايي از ميان جمعيت بلند شد. دارم در . داي داريـوش بـود  اين ص

ولـي مـا   : رسيد گوش ميزماني كه ديگران جرأت سخن گفتن نداشتند، صداي او به 
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ي سرها به طرف داريوش  همه. ايم شاه كمبوجيه سوگند وفاداري خوردهقبالً نسبت به 
ترتان زنـده   ز سرورم، تا زماني كه برادر بزرگبا عرض پوزش ا: او ادامه داد. برگشت

  . تواند نسبت به شما سوگند وفاداري ياد كند باشند، كسي نمي
  . درست استـ 
  . درست استـ 
  . گويد ميقانون نيز چنين ـ 

برديا كه ناراحت شـده بـود،   . همه با شنيدن سخنان داريوش جرأت پيدا كرده بودند
اگر ايـن  : او گفت. اندكي به بررسي اوضاع پرداخت و سرانجام تصميم خود را گرفت

يـك  . توانيد برويد مي. گذارم ت پارس باشد، من به آن احترام ميلخواست بزرگان م
آنگاه به تدريج به سـمت خروجـي بـه راه    . بار ديگر همه به برديا اداي احترام كردند

هايي بين او،  نگاه. داريوش بر جاي خود ايستاد. داريوش تو بمان: برديا گفت. افتادند
داريوش با برديا . سالن را ترك كردند ي حاضرين همه. اُتانس و پدرش رد و بدل شد

برديا چند لحظه در سكوت داريوش را برانداز كرد و ناگهان . و محافظينش تنها ماند
تـوانم نافرمـاني رئـيس     ان نمـي من به هيچ عنـو . داريوش، نظرت را تغيير ده: گفت
ز پاسارگاديان از نظر قدرت، تعـداد و ثـروت ا  . ي پارس را بپذيرم ترين طايفه اصلي

پاسارگاديان بايد بـه مـن   . ها بود پدر من نيز از آن. سي برتر هستندتمام طوايف پار
  .وفادار باشند

  . نظر من همان بود كه گفتم... با اين وجود عاليجنابـ 
ي خروج داده باشند، پشتش را به برديـا كـرد و بـه     داريوش بدون اينكه به او اجازه

طمـئن بـاش، حركـت امـروز تـو را هرگـز       م: برديا گفـت . طرف خروجي به راه افتاد
بـاز  : رو به برديا كرد و گفت. سپس برگشت. داريوش ايستاد. فراموش نخواهم كرد

توانيد بدون دليل موجهي به  ميولي بايد بگويم شما ن... طلبم هم از سرورم پوزش مي
پدر شـما و   متأسفانه اين هم از قوانيني است كه. يكي از رؤساي طوايف صدمه بزنيد

هاي استوار سالن را ترك نمود و برديا  داريوش با قدم. اند كل ملت پارس وضع كرده
  .را با خشمش تنها گذاشت

در بيرون، ويشتاسب و اُتانس به همراه مالزمانشـان و مالزمـان داريـوش ايسـتاده     
بـه  . ي ما را نگران كـردي  همه: ويشتاسب به طرف پسرش رفت و به او گفت. بودند

؟ آيـا در جـواني از   سـازي  ه قدرت را در دست دارد خشمگين ميكچه سبب آن كس 
  اي؟  و از جان عزيز سير گشته  دنيا خسته شده

در ايـن موقعيـت   . ست گرفتـه اسـت  برديا به تازگي قدرت را در د. نگران نباشيد پدرـ 
ـ ي بـه مـن   تواند بر خالف نظرات پدرش كاري انجام دهد و بدون دليل موجه نمي  همدص
  . كند ي او را در بين پارسيان مخدوش مي كار وجههاين . بزند
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خـواهم بـا ديگـر     مـي : داريوش از پدرش رو برگرداند و به يكي از مالزمينش گفـت 
ها را به محل اقامت من دعـوت   ي آن همه. ترتيبش را بده. ار كنمرؤساي طوايف ديد

  .كن
***  

. شـدند  وارد مي ريوشرؤساي طوايف پارسي به همراه مالزمانشان به محل اقامت دا
مالزمـان مجبـور بودنـد،    . كردنـد  ها را به سالن مخصوصي هدايت مي خدمتكاران آن

آرتيسـتون بـه   . محل اقامت داريوش بسيار شلوغ شده بود. بيرون به انتظار بايستند
در سالن اصلي محـل اقامـت   . همراه تعدادي نديمه مشغول پذيرايي از مهمانان بود

اريوش، رئيس پاسارگاديان؛ اُتانس، رئـيس مرفَيـان و   داريوش، پشت ميز بزرگي، د
پرسي  شدند و بعد از سالم و احوال د ميرؤساي طوايف وار. ويشتاسب نشسته بودند

ماسـپيان؛ آسـپاتي نـس، رئـيس     ي  اينتافرن، رئيس طايفـه . نشستند پشت ميز مي
ي  طايفـه  ي دروسـيان و مگـابيز، رئـيس    پانتاليان؛ گُبرياس، رئيس طايفـه  ي طايفه

بعد از مدتي كه رؤساي طوايف . گرمانيان يك به يك وارد شدند و پشت ميز نشستند
نشين هـم   شهري و ده ي رؤساي شش طايفه... خب: به انتظار نشستند، اُتانس گفت
هـا،   نشـين دايـي   ي كـوچ  اما رؤساي چهار طايفـه  ،تنداكنون در اين مكان حاضر هس

  . ها با ما نباشند رسد آن به نظر مي. اند حضور نيافتهها  و ساگارتيها  مردها، دروپيك
ي محـوري   است كـه ديگـر طوايـف پيـرو سـه طايفـه      از قديم در ملت ما رسم بوده ـ 

  . اند ن وجود باز هم ايشان حضور نيافتهپاسارگاديان، مرفَيان و ماسپيان باشند؛ با اي
تـا   ندام تنومنـد او نگريسـتند  دار به اينتافرن و ا حاضرين با سكوتي معني چند لحظه

  . بهتر است شروع كنيم: تر بود سكوت را شكست اينكه ويشتاسب كه از همه مسن
اُتـانس رو  . ها وارد گرديد نشين دايي ي كوچ مان لحظه در باز شد و رئيس طايفهدر ه

بايـد مـرا   : هيـدارن پاسـخ داد  هيدارن، چرا اين قدر دير كـردي؟  : به او كرد و گفت
لطفـاً  . با اين حال خيلي خوش آمديـد : ويشتاسب رو به هيدارن كرد و گفت. ببخشيد

. ن نشستاي در انتهاي ميز رفت و پشت آ هيدارن به طرف صندلي. بفرماييد بنشينيد
در همين حين مگابيز شروع به سخن گفتن كرد و . نگريست اُتانس همچنان به او مي

ند انسان عاقـل همـواره بـه    گوي مي. به نظر من تو اشتباه كردي: رو به داريوش گفت
توانسـتيم   كرديم، مي با برديا همكاري مي اگر ما. رود كه باد در وزش است سمتي مي
  ... ان را از خطر دور نگاهمخود و مردم

. امـا ايـن تـويي كـه در اشـتباهي     : گُبرياس ناگهان وسط حرف مگابيز پريد و گفت
ي ما به خوبي از اخالق  همه: و ادامه دادگُبرياس روي خود را به طرف حضار برگرداند 

از تـر   كـس مقـرب   نزديكان كوروش بزرگ هـيچ در بين . شاه كمبوجيه مطلع هستيم
با اين وجود فقط به خاطر يك خطاي كوچك، كمبوجيـه او را بـا   . پس نبود ساس پرِك
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باليي بر سر تواند تصور كند، كمبوجيه چه  ميچه كسي . كشتن فرزندش مجازات كرد
  . آورد گرش مي ستان برادر طغيانهمد

كرد، نظر خودش را با صداي بلند  هر كس سعي مي. مه از حضار برخاستصداي همه
و با صـداي بلنـد چيـزي     در اين بين داريوش به سخن درآمد. به گوش بقيه برساند

اي چه مـا بايـد مطيـع مطلـق     اصالً بر: ي سرها را به طرف او برگرداند گفت كه همه
  وروش باشيم؟ ي ك خانواده
وه بـر  او عـال . همه به سخنان داريوش گـوش سـپردند  . ي حضار ساكت شد همهمه

بـه هخـامنش، جـد    ي پارس، در بين حاضرين از همـه   رياست قدرتمندترين طايفه
  . البته به غير از پدرش ويشتاسب. تر بود بزرگ كوروش، نزديك

ي  همـه . انـد  بـوده  ر افتخارات كوروش بـزرگ سـهيم  هاي پارسي د ي خانواده همهـ 
اما حاال همه چيـز بـه   . اند ي بسياري نمودهها طوايف عالوه بر دادن قرباني، فداكاري

فرزندش كمبوجيه تـاكنون تعـداد زيـادي از    . ي كوروش ثبت شده است نام خانواده
. ات كرده استنجباي پارسي را به داليل كوچكي از ميان برداشته يا به سختي مجاز

تـرين غالمـان و زيبـاترين     قـوي . ها اختصاص پيدا كرده اسـت  نبهترين مراتع به آ
  .هاست و ما فقط آلت دست هستيم كنيزان، متعلق به آن

فشـاني بـراي فـتح     ي آن همه جـان  پس فايده: داريوش با صداي بلندتري ادامه داد
هـاي بسـيار نصـيب مـا گشـته؟       وده است؟ چه چيزي از دادن قربـاني كشورها چه ب

. هاسـت در جنگ شكست داده اما حكومت هنـوز هـم در دسـت آن   كوروش مادها را 
آيا زمان تأسيس . تعداد زيادي از بزرگان مادي در حكومت به وجود آمده سهم دارند

ر داريوش مـدتي سـكوت كـرد، تـا تـأثي     حكومت پارسي مستقل فرا نرسيده است؟ 
ه، در سـكوت  ي نجباي پارسي سرها را به زير انداخت همه. كالمش را بر ديگران ببيند

زمان آن فرا رسيده است كه : تري ادامه داد داريوش با صداي آرام. رفته بودندبه فكر 
ما قـدرت  . ما بايد حكومتي مستقل تشكيل دهيم كه از مادها مجزا باشد. به خود آييم
هـيچ كـاري    ،هـا  ياري ديگـر پارسـي   كوروش هم بدون كمك و هم. ا داريماين كار ر

  . توانست انجام دهد نمي
. ناگهان در سالن بزرگ باز شد و يكي از زيردستان داريوش بـا عجلـه وارد گرديـد   

داريوش كه از خراب شدن نطق مهيــج خـود عصبــاني    . سرها به طرف در برگشت
بدنت دهم آنقدر تو را تازيانه زنند تا تمام  دستـور مي. اي ابله: شده بود، به مرد گفت

براي چه مزاحم ما شدي؟ . و خدايان را بيازارد ها رسد سياه گشته، فريادت به آسمان
مـرد يـك لحظـه جـا      مگر فرمان نداده بودم در حين مذاكرات ما كسي داخل نشود؟

اتفـاق  . تمناي بخشش دارم سرورم: خورد اما سريع خود را جمع و جور نمود و گفت
 ي خود دانسـتم در اسـرع   است و من كه خادم شما هستم وظيفهبسيار مهمي افتاده 
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نعمتم گـردد و   د در اثر ديركرد زياني متوجه وليوقت ماوقع را به اطالع رسانم تا نكن
  . خللي به او رسد
  . گزارش بده: داريوش گفت

برديا فرماني صادر كرده و تمام ملل تابعه را براي مدت سه سـال از دادن ماليـات   ـ 
  . معاف داشته است

  . همهمه يك بار ديگر از رؤساي طوايف برخاست
  آخر چگونه ممكن است؟  ـ

  ! چه حماقتيـ 
رساند تا ما را از خواب غفلت  زيركي رقيب را مياين حماقت نيست بلكه ! كنيد اشتباه ميـ 
  . تر گرداند ار كرده و در مواجهه با او محتاطبيد

  . اين صداي اُتانس بود
خـود   بـرديا كه از حمايت ما نااميـد شده است، با اين كـار ملـل تابعـه را بـه سـمت      ـ

بـه   ،سازد تا از حمايت برادر دسـت برداشـته   ي شاه جديد مي كشاند و آنان را شيفته مي
كنم همگي مـا بـه    من پيشنهاد مي. پرور او بندند ش افتند و كمر خدمت به درگاه عدلپاي

. در هر حال همگي در خطر هستيم. در اينجا خطرناك استماندن . يمان بازگرديمها طايفه
در صورتي كه تهديدي از جانب برديا يا هر كس ديگري هـر  . تماس باشيم بايد با هم در

چنانچـه متحـد باشـيم،    . مك كننـد يك از ما را هدف قرار دهد، بقيه بايد به آن شخص ك
  . تواند به ما صدمه بزند كس نمي هيچ

مشغول صحبت با يكـديگر   سپس در حالي كه. همه با سخنان اُتانس موافقت كردند
اي برد و  اثني اُتانس داريوش را به گوشه در همين. م محل را ترك نمودندك بودند، كم

ـ ابهتـر  . من به او مشـكوكم . هيدارن بسيار دير آمد: در گوش او زمزمه كرد تـو   تس
تـا از گزنـد   راهه برو و مراقبـت بسـيار روا دار    بياز . زودتر از بقيه اينجا را ترك كني

طور  همان. به اُتـانس جواب مثبت دادريوش با تكان دادن سر دا .برديا در امان بماني
آسمان آبي . كردند، خورشيد در حال غروب بود ميكه رؤساي پارسي آن محل را ترك 

  .داد تالطم خبر ميكامالً به رنگ خون در آمده بود و از شروع دوراني بسيار پر 
***  

ن تيزرو و با لباس مبـدل آن  داريوش و همراهانش نيمه شب و در خفا، سوار بر اسبا
ي محافظـان   هنوز مدتي از شهر دور نشده بودند كه سردسـته . محل را ترك نمودند

ي محافظان بـه پشـت سـرش     فرمانده... سرورم: داريوش به او نزديك شد و گفت
داريـوش بـه آن   . رسد گروهي در تعقيب ما هستند به نظر مي: اشاره كرد و ادامه داد
آرتيستون به داريوش نزديـك  . گويي ميآري چنين است كه تو : سو نگريست و گفت
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عام بـه شـما ضـربه     ءت ندارد در مالأبرديا بدون دليل موجهي جر: شد و به او گفت
ـ اب. بنابراين تصميم دارد در اين محل دورافتاده شما را نـابود سـازد   ؛بزند دومـين   دي

  . شروع كنيد. موافقم: داريوش گفت  .نقشه را اجرا كنيم
كنندگان كه تعدادشان بسيار بيشتر از همراهان داريوش بود، پس از تعقيبـي   تعقيب

سـپس بـه بررسـي    . ها رسيدند و تا آخرين نفر را از دم تيغ گذراندنـد  طوالني به آن
اجساد پرداختند و تازه متوجه شدند كه داريوش و همسرش آرتيستون در بين اجساد 

حتمـاً سـر   . ما را فريب دادند! ها لعنتي: رياد زدكنندگان ف ي تعقيب سردسته. نيستند
داريوش و آرتيستون به يمن فداكاري محافظانشان . اند ها از هم جدا شده يكي از پيچ

ويشتاسـب بـه   . ي پاسارگاديان پيوسـتند  از خطر مرگ جستند و به سالمت به طايفه
  . امان ماند علت احترام بيش از حدي كه در بين پارسيان داشت، از تعرض برديا در

*** 

س به همراه چند سوار بعد از شكست خوردن از برديـا بـه سـمت قرارگـاه شـاه      ت زي پاتي
شاه كمبوجيه قبالً به سرزمين مصر حملـه كـرده و   . كمبوجيه در سرزمين مصر در حركت بود

در همين زمان جارچياني از طـرف برديـا بـه تمـام ايـاالت      . موفق شده بود آنجا را فتح كند
مـردم را عليـه    ،اين جارچيان مأموريت داشتند بـراي برديـا بيعـت گرفتـه    . اده شدندفرست

او قبـل از   .گرفـت شاه كمبوجيه بر زيردستان خـود بسـيار سـخت مـي    . كمبوجيه بشورانند
هاي سـفر جنگـي    هاي فراواني از ملل تابعه براي فراهم كردن هزينه عظيمت به مصر ماليات

ام حكومتي كمبوجيه مشكالت فراوانـي داشـت و مـردم بـه     دريافت كرده بود؛ به عالوه نظ
ساله از ماليات  شدت از آن ناراضي بودند؛ به همين داليل خبر جلوس شاه جديد، معافيت سه

مردم عليه عامالن كمبوجيـه شـوريدند و   . شد رو روبهي اصالحات همه جا با استقبال  و وعده
اما هنوز مشكل بزرگـي بـر سـر راه    . شدبرديا به راحتي مالك قسمت بزرگي از امپراطوري 

قسمت اعظم ارتش امپراطوري تحت اختيار كمبوجيه و در سرزمين . كرد برديا خودنمايي مي
تـس بـه    زي پـاتي . اين ارتش قدرتمند، تهديدي جدي براي برديـا بـود  . مصر قرار داشت

بتـه قبـل از   ال. خود را به مصر برساند ميسرعت در حركت بود و موفق شد در زمان بسيار ك
ـ  زي پـاتي . رسيدن او خبر اقـدامات برديـا بـه مصــر رسـيده بـود      س ابتـدا بـه ديـدن    ت

س كه از زمان كوروش يكي از فرماندهان اصلي ارتش پارس بود، رفـت و از او  پِ ساس كپرِ
پس به سـمت اردوگـاه    ساس كرِسپس به همراه پ. بوجيه را جويا شدمحل استقرار شاه كم
پس از ورود به اردوگاه ابتدا به ديدن چند . ر مصب رود نيل حركت نمودعظيم شاه كمبوجيه د

تس به خوبي  زي پاتي. تن از كساني كه قبالً با او مراوداتي داشتند و به او مديون بودند، رفت
هـا كـه بـه او مـديون      از اخالق شاه كمبوجيه مطلع بود و انتظار داشت دوستان قديمي و آن

تس  زي يكي از اشخاصي كه پاتي. عيـت خطـرناك از مرگ برهاننـدبودند، او را در اين موق
اين شخص، رياست اصطبل سلطنتي و مهتري شـاه  . بارِس نام داشت به ديدن او رفت، اُي

www.takbook.com



  ١٧       افسانه هفت رئيس
 

  

توانـد   خواست تا مي س ميت زي پاتي. كمبوجيه را كه مقام چندان مهمي نبود بر عهده داشت
توانسـت آخـرين ديــدار     او از اين ديدار كه مي. زدديدار با شاه كمبـوجيه را به تأخير بينـدا

بـه زودي خبـر ورود   . اما در هـر حـال مجبـور بـود    . اش باشد، بسيار هراس داشت زندگي
فهميد  اگر شاه كمبوجيه مي. رسيد پيچيد و به گوش شاه مي ي او در كل لشكر مي غيرمنتظره
. شـد  تـر مـي   ر عصـباني تس به مصر آمده و به حضـور او نرفتـه اسـت، بسـيا     زي كه پاتي

به ناگـاه گـامي بـه عقـب     . مدتي بيرون خيمه ايستاد. ي شاه رفت تس به در خيمه زي پاتي
آه بلنـدي كشـيد و سـرانجام وارد    . سپس به كنار خيمه بازگشت. مدتي راه رفت. برداشت
  .خيمه شد

*** 

 .ي لشكرگاه نشسـته بـود   ترين خيمه شاه كمبوجيه روي تخت بسيار مجللي در بزرگ
شـاه كمبوجيـه   . روي او سجده كرده و سرش را پايين انداخته بـود  تس روبه زي پاتي

در ايـن مـدت اخبـار فراوانـي از     ! تـس  زي پـاتي : شروع به سخن گفتن كرد و گفت
ما قصد داشتيم بعد از برگشتن بـه شـدت تـو را    . هاي تو به ما رسيده است اختالس

بـا سـرعت بـه طـرف      ؛بلنـد شـد  شاه كمبوجيه ناگهان از جاي خـود  . سياست كنيم
كوبيـد، ادامـه    تس مي زي تس رفت و در حالي كه با لگد محكم به بدن پا تي زي پاتي
پس تو احمق آنجـا  . اي آمدي اينجا و خبر شورش برادرم را برايم آورده... و حاال: داد

كرد و جرأت  درپي شاه كمبوجيه را تحمل مي تس ضربات پي زي پاتي !؟كردي چه مي
كمبوجيـه در  . ردن نداشت تا اينكه باالخره كمبوجيه از اين كـار خسـته شـد   سر برآو

حتي اگر تمامي . ترسم فكر كردي من از برادرم مي: ، گفتزد حالي كه نفس نفس مي
اياالت با او همدست شوند، سوگند به خدايان تمام ملل، كه بـا دسـتان خـود او را از    

كـاران   عبرتي براي تمامي خيانـت  تخت به زير كشم و جلوي روي همه گردن زنم تا
تـس نفـس راحتـي     زي پاتي .تواني تا آن لحظه زنده بماني تو احمق مي. تاريخ گردد

ي  بـه همـه  : اي كه در كنارش ايستاده بود، كرد و گفت كمبوجيه رو به فرمانده. كشيد
  . لشكر، فرمان حركت بده

  .بله قربانـ 
صله بعد از خروج او غوغاي عظيمي در بالفا. فرمانده به سرعت از خيمه خارج گرديد

شـاه  . ي لشكر را فـرا گرفتـه بـود    شور و هيجان همه. بيرون خيمه به وقوع پيوست
شـاه   خـواهي ديـد،  : تس كه هنوز سر بر سجده داشت، گفت زي كمبوجيه رو به پاتي

اين . ي خيانت چييست من به برادرم ياد خواهم داد كه نتيجه. چگونه آن كند كه گويد
عفريت مرگ را از برديا تواند او را از خشم من برهاند و چنگال  كس نمي ديگر هيچبار 

شاه كمبوجيه شمشيرش را برداشت و به سرعت به سمت در خيمه حركت . دور سازد
. تس سر از سجده برداشت و بـه شمشـير شـاه كمبوجيـه نگريسـت      زي پاتي. كرد
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وقتي كمبوجيـه  . شمشير افتادكرد كه ته غالف  كمبوجيه به قدري با شتاب حركت مي
. تس با احتياط از جايش بلند شد و به تعقيب او پرداخـت  زي از خيمه خارج شد، پاتي

. همه جا سربازان و اسبان در حـال حركـت بودنـد   . در بيرون خيمه غوغايي بر پا بود
شاه كمبوجيه مستقيم به طرف اسب مخصوصي كه افسار آن در دست خدمتكاري بود 

ناگهـان  . بارِس بود، افسار اسب را رها كرد خدمتكار كه پسر اُي. آن شدرفت و سوار 
غالمـان  . اسب به صورتي غيرمنتظره رم كرد و به سرعت شـروع بـه دويـدن نمـود    

تـر   اسب كمي آن طـرف . كرده دويدند مخصوص شاه به دنبال ارباب خود و اسب رم
اد زيـادي از غالمـان و   تعـد . سوار خود را بر زمين زد و به تاخت از محل دور گرديـد 

فرماندهان شاه كمبوجيـه را از زمـين   . خورده دويدند فرماندهان به سمت سوار زمين
كرد به شاه خدمتي كند تا خود را در چشـم او   هر كس به نوعي سعي مي. بلند كردند
كرد، يكي ديگـر بـر    تكاند، آن يكي كفشش را تميز مي يكي لباسش را مي. جاي دهد

فرمانـدهان  . مرا رها كنيد: شاه كمبوجيه فرياد زد. كشيد فرياد مي سر خدمتكار مقصر
در اثر . شاه كمبوجيه به ران پاي راست خود نگريست. وغالمان از شاه فاصله گرفتند

: يكي از فرماندهان فريـاد زد . برخورد نوك شمشير، زخمي بر ران شاه وارد آمده بود
فراوان روا داريـد تـا نكنـد شـاه را      زود باشيد پزشك خبر كنيد و در اين كار تعجيل

زخم . اخل خيمه برگرداندند و پزشك به بالينش آمدد شاه كمبوجيه را به. گزندي رسد
ي غيرمنتظره باعث شد  اين حادثه. پزشك زخم را پانسمان كرد. اي نبود چندان جدي

صبحدم روز بعد، لشكر با سـرعت بـه سـمت    . حركت لشكر يك روز به تأخير بيفتد
تر، تب، شاه كمبوجيـه را در بـر    سينا به حركت درآمد اما چند منزل آن طرف صحراي
شايد علـت آن  . تب چندان شديد نبود. پزشك يك بار ديگر به بالين شاه آمد. گرفت

تب . شب شد. لشكر دوباره به حركت درآمد. فقط خستگي و استرس بيش از حد بود
ه بزرگان لشكر بر بالين شا. ت نبودصبح فردا اصالً قادر به حرك. شاه شديدتر گرديد

پس را كه از همـه ارشـدتر بـود، بـه      ساس كرِپزشك شاه، پ. كمبوجيه حاضر شدند
ي شمشـير زهرآلـود بـوده     به نظرم تيغه: كناري كشيد و آرام در گوش او زمزمه كرد

. ساكت: و به او گفت طبيب را گرفت ي ناگهان با دو دست يقهپس  ساس كرِپ. است
اين امـر  . كس نبايد از اين موضوع خبردار شود دس تو درست باشد، هيچحتي اگر ح

تواند باعث اغتشاش در كل لشكر شود، آن هم زماني كـه مـا در قلـب سـرزمين      مي
تواني براي بهبود  حاضر هر كار مي بهتر است تو درحال. خورده هستيم دشمن شكست

. با كسي مطرح نكنـي اين سخن  ،جان عزيز دوست مي داريشاه انجام دهي و اگر 
او و ديگر طبيبان هر چه در توان داشتند، براي بهبود . پزشك مخصوص موافقت كرد

اي در لشـكر   در همان زمان شايعه. شاه انجام دادند اما حال شاه كمبوجيه بهتر نشد
. دهـد  تقـاص پـس مـي   دارد پيچيد كه شاه كمبوجيه به علت ظلـم و سـتم فـراوان    

حال شاه كمبوجيه . ند منبع شايعه را پيدا كنند، نتوانستندفرماندهان هر چه سعي كرد
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. شد و سرانجام پـس از ده روز رنـج و تعـب بسـيار، از دنيـا رفـت       هر روز بدتر مي
ي كاري و عدم توانـاي  ي اهمال بالفاصله پس از مرگ شاه، پزشك مخصوص به بهانه

صـوص  پزشك مخ. پس دستگير شد ساس كرِدر تشخيص به موقع بيماري توسط پ
هاي زيادي براي گفتن داشت ولي پيش از آنكه بتواند سخني بـر زبـان برانـد،     حرف

  .براي هميشه ساكت گرديد
***  

روي هـم   ي بزرگ فرمانـدهي روبه س به تنهايي در خيمهپ ساس كرِتس و پ زي پاتي
  . همه آنجا را ترك كرده بودندپس  ساس به دستور پرِك. ايستاده بودند

  برديا فقط يك حقه بود؟ پس شكست تو از ـ 
اين كار را كشيدم و برديا را به انجام دادنش  ي در واقع من نقشه. آري چنين استـ 

  . ترغيب نمودم
 پـس  سـاس  كرد، با نگاه خود در عمق وجود پـرِك  تس در حالي كه سعي مي زي پاتي

ايـن شـاه كسـي    . كنم تصميم درست را بگيري به تو توصيه مي: نفوذ كند، ادامه داد
حتـي اگـر   . انـد  ي مردم از حكومت كمبوجيه ناراضي همه. است كه فرزند تو را كشته

     . ها واقعيت را بفهمند از قاتلين او مثل قهرمانان استقبال خواهند كرد آن
تو فقـط بـه فكـر منـافع     . فرزند من يا مردم نگران هستي يبه من نگو كه تو  براـ 

هاي مثـل تـو   آدم. كنيسيله استفاده ميخودت و حزبت هستي و از مردم به عنوان و
وقتي كه به قدرت برسند، اگر مردم يا حتي بهترين دوستانشان سد راهشان شـوند،  

  . زنند همه را پس مي
قطعاً من . كنيم، هر كس به فكر خود است در دنيايي كه ما زندگي مي. درست استـ 

منـافع چه كسي با دهد  اما انسان زيرك همـواره تشخيـص مي. هم اينطوري هستم
تـواني انتقـام    مـي تو  . در حال حاضـر من و تو منـافع نزديكي داريم. او همسوست

من هـم  . نين فرصتي را به دست نخواهي آوردخون فرزندت را بگيري، ديگر هرگز چ
برديـا  . توانيم حكومت آينده را با هـم تقسـيم كنـيم    ما مي. توانم به هدفم برسم مي

توانـد   برديا هم مي. حكومت كامالً از آن ما دو نفر خواهد بود. قدرت برادرش را ندارد
 . فقط به عنوان يك مترسك باقي بماند

تس منتظر ماند تا تأثير كالمـش   زي پاتي. پس عميقاً به فكر فرو رفته بود ساس ركپ
: پس لب به سـخن گشـود و گفـت    ساس ركباالخره پبعد از تأملي طوالني . را ببيند

لبخنـد بـر روي لبـان    . باشـد  يقت است و سخنانت كامالً درست ميكالم تو عين حق
  . تس شكل گرفت زي پاتي
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مـن  . هاي بسيار اصيل و قديمي پارسي هستند ي ما از خانواده با اين وجود، خانوادهـ 
ي ما را كـه   اين كار كل حيثيت خانواده. توانم علناً در قتل شاه دست داشته باشم نمي

  . دهد ه وجود آمده است به هدر ميهاي چند نسل ب با تالش
فقـط  . كنم كه به نظر برسد شاه در اثر يك حادثه كشته شـده اسـت   من كاري ميـ 

  . كافي است تو با من همكاري كني
  چطور چنين چيزي ممكن است؟ ـ 
بايد به او بگويي از فـرامين  . ي شاه است ي تو مسؤول نگهداري اسلحه برادر زادهـ 

تو فقط بنشـين و نگـاه كـن كـه     . دهم كارها را مي ي تيب بقيهمن تر. من پيروي كند
  . شود چطور شاه كمبوجيه به دست خود  كشته مي

***  
س را با خود همراه كند، به همـراه او بـه   پِ ساس كرِتس كه موفق شده بود پ زي پاتي

پس از ورود به اردوگـاه بـه سـمت اصـطبل     . طرف اردوگاه شاه كمبوجيه به راه افتاد
 پاتي. س در آنجا مشغول رسيدگي به وظايفش بودبارِ يمردي به نام اُ. رفت يسلطنت
: س شده بـود، از پشـت سـر او را صـدا زد    بارِ يس كه به آرامي وارد محل كار اُت زي

بارس با شنيدن صـداي آشـنايي كـه در     اي. گذرد زمان زيادي از آخرين ديدار ما مي
تـس پوزخنـد    زي پاتي! كني؟اينجا چه كار ميتو : مصر انتظار آنرا نداشت، از جا پريد

مگـر تـو از ديـدن مـن     . ام سـر بـزنم   ام تا به دوست قـديمي  معلوم است، آمده: زد
  خوشحال نيستي؟ 

  . ي اتفاقات شوم است ديدن تو هميشه نشانهـ 
  . تو بايد اين شومي را رقم بزني... بله درست است و اين بارـ 
دوباره مشغول رسيدگي بـه وظـايف خـود شـود      گشت تا بارس در حالي كه برمي اي

  .بهتر است خيلي روي من حساب نكني: گفت
.  پس من مجبورم گزارش دزدي چند سال پيش فرزند تو را به شاه بـدهم . بسيار خبـ 

به سمت در بـه راه   ،چندان عجله نكند ،كرد تس برگشت و در حالي كه سعي مي زي پاتي
ايـن  . صبر كـن : بارس بازوي او را از پشت سر گرفت ياُ هنوز به در نرسيده بود كه. افتاد

   ؟انگيزي را برايت انجام دهم خواهي چه كار نفرت دفعه مي
  بگو ببينم، آيا تو از به تخت نشستن شاه برديا مطلع هستي؟ ـ 

  . پس تو براي اين موضوع اين جا هستي: بارس پريد رنگ از رخسار اي
من دستور داده است تا كمبوجيه را از سر راهش برديا به . كامالً درست حدس زديـ 

  . بردارم
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ايـن خيانـت خيلـي    : گشت گفـت  اي بارس برگشت و در حالي كه راه آمده را بازمي
حتي اگر قرار باشـد فرزنـدم مجـازات    . شويد ي شما كشته مي حتماً همه. ستبزرگي

ـ    زي پـاتي . ي نزديكانم كشـته شـوند   شود، بهتر از آن است كه همه مت تـس بـه س
بـارس را بـه طـرف خـودش      سـپس بـه زور روي اي  . بارس رفت و او را گرفـت  اي

رنگ . يا با ما هستي يا من مجبورم همين جا تو را بكشم. اي نداري تو چاره: برگرداند
  . بارس از قبل سفيدتر شد اي
آنقدر كه هرگز در خـواب هـم   . گيري پاداش خيلي خوبي مي ،اگر با ما همكاري كنيـ 

در غير اين صورت حتي اگر از چنـگ من فرار كني، باالخــره يـك روز   . ينديده باش
تا حاال . كند هاي ديگر به دليل اشتبـاه ناچيزي مجـازات مي شـاه تو را هم مثـل خيلي

ات راحتي امروز  در ضمن تو و خانواده. اي هم فقط به خاطر من است كه ناقص نشده
مقام و رتبه رساند كـه همينـك رئـيس     چه كسي تو را به اين. را مديون من هستيد

ها پي برد و تو را به  ي اسب اصطبل سلطنتي باشي؟ چه كسي به استعداد تو در زمينه
  . دهي را از دست مي تشاه معرفي كرد؟ مطمئن باش بدون من تو همه چيز

بارس را گرفته بود و مستقيماً با نگاه پرنفـوذ  هاي اي تس شانه زي همانطـور كه پاتي
باالخره بعد از مكثـي طـوالني،   . بارس به فكر فرو رفته بود كرد، اي به او نگاه ميخود 
  چكار بايد بكنم؟ : بارس گفت اي
. گويم، اسب شـاه رم كنـد   فقط بايد در موقعي كه من به تو مي. كار سختي نيستـ 

من مطمئنم كه مهتـر  . شود كس به خاطر چيز به اين سادگي به تو مشكوك نمي هيچ
  .آيد ي اين كار برمي ثل تو به راحتي از عهدهقابلي م
مطمـئن  : گفت لبخند زد وتس  زي پاتي. بسيار خب: بارس چند لحظه سكوت كرد يباز هم ا

ات  دهد كه تا ابد تمـام خـانواده  باش به خاطر اين خدمت، شاه برديا به تو چنان پاداشي مي
سپـس در حالي كه آن جـا را  . كرد بارس را رهـا تس، اي زي پاتي. از آن بهـره خواهنـد برد

اگـر كسـي از   ... يادت باشـد . من بايد ديگر كارها را سر و سامان بدهم: كرد گفت ترك مي
آيي و در دوزخ يكـديگر را   حتماً تو هم همراه من به آن دنيـا مي... هاي ما چيزي بفهمد حرف

بـارس نوبـت    از ايبعـد  . را ترك كـرد  اصطبل سلطنتيتس  زي پاتي. مالقـات خواهيم نمود
. نمـود  تـس بايـد او را هـم بـا خـود همـراه مـي        زي پاتي. پس بود ساس ركي پ برادرزاده

در حالي كـه   ـبدين ترتيب  . پس در اين كار هم موفق شد ساس ركپتس با كمك  زي پاتي
شاه كمبوجيه با شمشير زهرآگين خـود مسموم شد و چند  ـ رسيد فقط يك حادثه به نظر مي

تـس   زي اغتشاشـي ناگهـاني كـه بـه دسـت پـاتي       ،بعد از مرگ شـاه . گذشتروز بعد در
پـس كـه از قبـل مترصـد ايـن       ساس ركپ. ده بود، كل لشكر را در بر گرفتريزي ش برنامه

ي  وفـادار بـه شـاه كمبوجيـه را بـه بهانـه       فرماندهانترين فرصت بود، چند تن از متعصب
دند كه بايد ساكت بماننـد وگرنـه جـان    با اين كار همه فهمي. اغتشاش دستگير و اعدام كرد

پس بعد از تعيين پادگاني بـراي حفاظـت از سـرزمين     ساس ركپ. دهند خود را از دست مي
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رسيد، مابقي  موقعيت بسيار محتمل به نظر مي نآمصر و جلوگيري از شورش مصريان كه در 
او . حركت درآورد تس جهت پيوستن به برديا به زي آوري نمود و به همراه پاتي لشكر را جمع

بـه   ،قبالً، بالفاصله پس از مرگ شاه، پزشك مخصوص او را كه از توطئه مطلـع شـده بـود   
بارس هم كه از ماجرا مطلع بود، بايـد   اي. ي ناتواني در درمان كمبوجيه از ميان برده بود بهانه

ها تن. كمي بعد، اين شخص ناپديد شد و حتي جسدش هم هرگز پيدا نشد. رفت از ميان مي
  .پس، آن هم به لطف عمويش، توانست از چنگال مهيب مرگ بگريزد ساس ركي پ برادرزاده

*** 

نيافتني او ي رؤياهاي دستاكنون همه. خبر ورود ارتش مصر برديا را غرق شادي كرد
ها بهترين مقام. نگريستپدرش هميشه به ديد فرزند دوم به او مي. يافتحقيقت مي

. ي كمبوجيه قرار داشـت تر بود و برديا هميشه در سايهر بزرگو افتخارات از آن براد
توانست مالك آن چيزهـايي باشـد   تر وجود نداشت و برديا ميحاال ديگر برادر بزرگ

ـ  . سوختها ميي عمر در آرزوي آنكه همه ـ سـاس كرِبا شادي به اسـتقبال پ س و پِ
ـ  آن. س رفتتزيپاتي . د ثـروت و قـدرت داد  ها را در آغوش كشيد و به هـر دو نويـ
  . شد ميتس تنفيذ زيس و پاتيپساسركها و عناوين، پشت سر هـم به پمقام

*** 

ن آ. ي پارسي يك بار ديگر در منزل داريـوش جمـع شـده بودنـد    سران هفت طايفه
آن روز هـم  . روزها منزل داريوش محل رفت و آمد تعداد زيادي از بزرگان پارس بود

گذشته، هفت رئيس طايفه، پشت ميز سنگي بزرگي نشسـته  مثل بسياري از روزهاي 
ها سعي آن. اين هفت رئيس از مدتي پيش هميشه با يكديگر در ارتباط بودند. بودند
كردند، در دوران پرآشوب، پشت به پشت يكديگر حركت كنند تـا از خطـرات در   مي

ي مـا را بـه   برديـا همـه  : اينتافرن در آن زمان مشغول سخن گفتن بـود . امان بمانند
حاال كه ارتش از مصر مراجعت كرده و كامالً . اش فرا خوانده استمراسم تاجگذاري

  آيا در افتادن با او به صالح ماست؟ ... دراد رارق شدر اختيار
ما بايد در حال حاضر از برديا اطاعت كنيم و براي رسيدن بـه آمـال و آرزوهايمـان    ـ 

  . منتظر فرصت ديگري باشيم
ي ديگـر رؤسـا   با سخنان اُتانس مخالفت كند اما وقتي به قيافه خواستداريوش مي

در زندگي هر فـرد  : اُتانس ادامه داد. دقت كرد، صالح را در اين ديد كه سخني نگويد
انسان عاقل كسي است كه تشخيص دهد چطـور و  . آيدهاي زيادي پيش ميفرصت

كـدام فرصـت واقعـي و     در ضمن هر كسي بايد بداند. استفاده كندها  چه وقت از آن
. هـاي اُتـانس را تأييـد كردنـد    رؤسا با تكان دادن سر، حـرف . كداميك سراب است

داريوش كه از رسيدن به اهداف خود نااميد شده بود، براي اينكه نشان بدهـد هنـوز   
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پس بايد خودمان را براي مراسـم  . بسيار خُب: رهبري ديگران را بر عهده دارد گفت
ي ما بايد در اين دوران پرآشوب پشت به پشت يكـديگر  همه. متاجگذاري آماده كني

رؤساي طوايـف  . حركت كنيم تا در مقابل تالطم امواج زندگي به تنهايي آسيب نبينيم
وقتي . سپس آنجا را ترك نمودند. موافقت كردند كه به مراسم تاجگذاري برديا بروند

روز خيلـي  : رتيستون گفتداريوش به آ. داريوش تنها شد، آرتيستون به ديدنش آمد
  . اي بودكنندهخسته

ولـي مـردان بزرگ بايـد براي رسيــدن بـه اهدافشـان مصـائب را تحمـل      ... بلهـ 
تواند در رسيدن بـه اهـدافتان كمكتـان    اي براي شمـا دارم كه ميمـن هديه. كننـد
  . كند

  آن هديه چيست؟ ـ 
وارد اتـاق شـدند و در مقابـل     چندين زن و مـرد . هايش را بر هم كوفتآرتيستون دست

  اين افراد كيستند؟: داريوش از آرتيستون پرسيد. داريوش زانو بر زمين زدند
اين افراد را من با دقت زيادي از بين وفادارترين مـردم بـه تـو و خـودم انتخـاب      ـ 

نقـاط امپراطوري سفـر كننـد و بهترين اخبـار و  يها وظيفه دارند به اقصآن. ام كرده
هاي دوستان و ها و خانهها بايد به درون كاخآن. آوري نمايندات را براي تو جمعاطالع

ايـن افـراد   . دشمنان تو نفوذ كرده و نقاط ضعف و قدرتشان را به تو گـزارش دهنـد  
  .چشم و گوش تو در امپراطوري هستند

  .نگاهش مملو از محبت و سپاسگذاري بود. داريوش به آرتيستون نگريست
*** 

هـاي تـابع و   نمايندگان تمام ملـت . بعد مراسم تاجگذاري برديا برگزار شد چند روز
برديا با شكوه و جـالل  . تعداد زيادي از كشورهاي جهان در آن مراسم حضور داشتند

سپس بـر تخـت   . فراوان از ميان همه گذشت و به سمت تخت فرمانروايي گام نهاد
اريوش نزديك كرد و به طـوري  در اين زمان اُتانس دهان خود را به گوش د. نشست

ي قبل هـم  آيا متوجه طرز عجيب موهاي برديا شدي؟ دفعه: شنيد گفتكه فقط او مي
يش ها او وسواس شديدي در پوشاندن گوش. كه او را ديديم، همين وضع را داشت

حتماً رازي در اين موضوع نهفته اسـت كـه مـا    . ي بلند خويش داردها ي موبه وسيله
سخنان تـو مثـل هميشـه    : مانند پاسخ دادداريوش زمزمه. در بياوريمبايد از آن سر 

اگـر  . ولي بهتر است فعالً صحبتي راجع به ايـن موضـوع نكنـيم   . كامالً درست است
  . ممكن است برايت دردسر توليد كند... هاي تو را بشنودكسي حرف

تنهـا   ،هـا در بـين پارسـي  : رو به حضار كرد و گفت ،برديا پس از اينكه بر تخت نشست
اي ما و پـدرمان انجـام داده   س به ما وفادار بوده و تاكنون خدمات زيادي برپِساس كرِپ
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تمام . س از اين به بعد نائب من در انجام دادن تمام كارها خواهد بودپساسركپ. است
همـه فهميديـد؟   . اطاعت كنند امردم وظيفه دارند كه از دستورات او درست مثل دستور م

  . بله اعلي حضرت: ك صدا گفتندي حضار يهمه
تس كه در پايين تخت ايستاده بود همزمان با ديگران تكرار كرد اما با خـود  زيپاتي
هاي فراواني براي به تخت نشاندن برديا كردم تا قدرت را به عنوان من تالش: گفت

. ي مردم ماد در دست گيرم اما اكنون برديـا قـدرت را بـه يـك پارسـي داد     نماينده
بعد از پيروزي كوروش . ها نفرت دارمداند كه من تا چه اندازه از پارسيكس نمي هيچ

تـا ابـد هارپـاگ و ديگـر     . بر آستياگس قدرت به ناحق از دست ما مادها بيرون آمـد 
اما هم اكنون بزرگان مـاد  . گذشتگان ماد را براي همراهي كوروش نفرين خواهم كرد

  .كنند؛ بايد كاري كنماز من حمايت مياند و از عمل رفتگان قوم پشيمان شده
***  

دربـان  . روي تخت حكمراني خود نشسته بودپس از مراسم تاجگذاري، برديا  مدتي
تـس  زيبرديـا بـه پـاتي   . خواهـد ي حضور ميتس اجازهزيبه او اعالم كرد كه پاتي

به تس وارد شد، دست راست را برافراشت و انگشت سبازيپاتي. ي حضور داداجازه
تس چيست به او زيدانست علت حضور پاتيبرديا كه مي. را به سمت جلو دراز نمود

اما بايـد يـك پارسـي را بـه ايـن مقـام       . اممن خدمات تو را فراموش نكرده: گفت
  . ها را از دست ندهمرساندم تا حمايت پارسي مي
ست كـه بايـد   ي بسيار مهمي هنكته... ولي... من از اين كار سرورم ناراحت نيستمـ 

  . حتماً به اطالع سرورم برسانم
  . سخن بگو ـ 

توانـد در  دانـد و مـي  را مي ناشياپس راز ساسركاند كه پ سرورم فراموش كردهـ 
  . استفاده كند ناش اولين موقعيت از آن عليه

دانند ي كساني كه راز مرا مياگر قرار باشد همه... اما. سخن تو كامالً صحيح استـ 
  . تو هم در ليست قرار خواهي گرفت.. .كشته شوند

ولي من كه قصد ندارم برادر كـوروش بـزرگ و عمـوي    : تس لبخند تلخي زدزيپاتي
چه گفتي؟ : از جاي خود جست برافروختهبرديا ناگهان . شاه را به جاي ايشان بنشانم

مجـازات سـختي در انتظـارت    ... اگر از روي حسادت كالم دروغ بر زبان رانده باشي
  . هد بودخوا

  .به خوبي از اين موضوع مطلعمـ 
***  
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تر كـوروش بـزرگ بـه ديـدن     اي از جانب اردشير برادر كوچكچند روز بعد فرستاده
اردشـير قــدرت و   . پس رفت و از او خواست كه به مالقات اردشير بـرود ساسكپرِ
ي كـوروش  پـروده پس كـه دسـت  ساسكرِوذ چنداني نداشت با ايـن وجـود، پنفـ

ـ ساسركپ. بود، به احترام او دعوت اردشير را پذيرفت بزرگ روز سـوار  س همـان پ
در آنجـا از  . اسب شد و به همراه چند سوار به طرف محل اقامت اردشير حركت كـرد 

ساس را به محل ركخدمتكاري، پ. اسب پياده شد و به تنهايي به ديدار اردشير رفت
. ر اتـاق بزرگـي نشسـته بـود    شـكارش د اردشير بـه همـراه پي  . اردشير هدايت كرد

چه چيز ... سرور عاليقدر: بعد از سالم و عرض احترام گفت. پس وارد شدساس ركپ
. اطالعـي نمـود  باعث شده است كه  مـرا بـه حضـور بطلبيـد؟ اردشـير اظهـار بـي       

را به حساب پيري و حواسـپرتي او   پس از رفتار اردشير تعجب كرد اما آنساس ركپ
را تـرك نمـود، غافـل از اينكـه چشـمان تيـزبين برديـا و         گذاشت؛ بنـابراين آنجـا  

حـاال  : تس رو به برديا كـرد و گفـت  زيپاتي. س از دور او را زير نظر دارندت زي پاتي
  قانع شديد سرورم؟ 

براي مـتهم كـردن   . اين ممكن است فقط يك مالقات عادي باشد. نه به طور كاملـ 
  . است تري الزمپس داليل محكمساسمردي مثل پرك

  .بسيار خب سرورمـ 
نگهبان آنجا را ترك  .او را بياوريد: ها كرد و گفتپاتي زي تس رو به يكي از نگهبان 

مرد به شاه، . شناخت بازگشتكرد و بعد از مدتي با مردي كه برديا به خوبي او را مي
بگـو ببيـنم،   . يشـكار عمـوي مـن هسـتي    تـو پ : برديا از او پرسيد. اداي احترام كرد

پيشـكار در حـالي كـه وانمـود     . پس براي چه به ديدن اردشير آمده بـود ساس كرپ
سرورم قول بدهيد كه در مقابل خشم عمويتـان از  : گفت كرد خيلي ترسيده است مي

  . دهد مرا بكشندحتما دستور مي... اگر اربابم مطلع شود. كنيدمن حمايت مي
  .حاال سخن بگو. تو در امانيـ 
بر سـر او  تس زيپاتي. گفتر جايش ايستاده بود و سخني نميپيشكار همانطور س 

خواهي همين حـاال سـرت را از دسـت بـدهي؟ زبـان      مگر مي ،اي رذل: فرياد كشيد
ـ يپ... سـت ها مـدت ... پـس ... ساس... پرك.: پيشكار با لكنت به حركت درآمد  راكش

ند تا در صورت كارباب مرا ترغيب مي: به سرعت ادامه دادآنگاه . اي درنگ كردلحظه
برديا از شنيدن سـخنان پيشـكار بسـيار    . مرگ ناگهاني شاه مقام سلطنت را بپذيرد
تـس هـم در حـالي كـه وانمـود      زيپاتي. عصباني شد و با ناراحتي آنجا را ترك كرد

پيشكار هم به خانه بازگشت تا مشغول . كرد مثل شاه ناراحت است، دنبال او رفت مي
  .اش شودل توجههاي انعام قابشمردن سكه

*** 
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او هر روز يكي از امتيازات ما را گرفته ولي فرمان امروزش ديگر واقعـاً غيـر قابـل     ـ
آن شـيطان،  . باشـد تس ميزيها زير سر پاتيي اينمن مطمئينم همه. تحمل است

اين كـار،  . شاه را ترغيب كرده است كه پايتخت را از پاسارگاد به هگمتانه منتقل كند
تـس و هموطنـان مـادش    زيكند و كامالً در اختيار پاتيها دور ميما پارسيشاه را از 
   .دهدقرار مي

مثل هميشه پشت ميز سنگي بزرگي نشسته بودند و داشتند به سـخنان   رئيسهفت 
اي كـه  وقتي سخنان اينتافرن تمام شد و بـر روي صـندلي  . دادنداينتافرن گوش مي

: اُتانس شروع به سخن گفتن كـرد و گفـت  رسيد نشست، برايش كوچك به نظر مي
توانيم از ايـن موقعيـت   ما مي. ولي عوض شدن پايتخت چندان هم به ضرر ما نيست

  . هايمان تبديل كنيماستفاده كرده و پاسارگاد را به مركز اصلي فعاليت
نگريسـت كـه   طور كه اُتانس در حال سخن گفتن بود، داريوش به اينتافرن ميهمان

در همين . يش را بر هم مي فشاردها و دندان ي اُتانس نشسته استنظاره چگونه به
در بـاز شـد و   حين كه داريوش به طور نامحسوس اينتـافرن را زيـر نظـر داشـت،     

خدمتكار به طرف داريـوش رفـت و   . داخل سالن گرديدخدمتكار مخصوص داريوش 
اداي احترام كـرد و از اتـاق خـارج     سپس به ديگران. چيزي در گوش او زمزمه نمود

  اتفاقي افتاده است؟ : نس رو به داريوش كرد و پرسيدآسپاتي. شد
  . چيز مهمي نيستـ 

جلسه ادامه پيدا . جواب محكم داريوش ديگران را از كنجكاوي بيشتر بر حذر داشت
اينكه  هر يك از رؤسا نظر خود را در مورد وقايع جديد به تفصيل بيان داشتند تا. كرد

رؤسـا از پشـت   . پس از چند ساعت بحث و جدل طوالني باالخره جلسه تمـام شـد  
در همين حين . ميزها بلند شدند و پس از خداحافظي يك به يك محل را ترك نمودند

اُتـانس و داريـوش بـا    . اي كـرد و او را از رفـتن بازداشـت   داريوش به اُتانس اشاره
سـپس  . جه ديگران با يكديگر تنهـا شـدند  ظرافت وقت تلف كردند تا بدون جلب تو

  چه اتفاقي افتاده است؟ : اُتانس رو به داريوش كرد و گفت
  . س از من خواسته است كه مخفيانه به ديدنش برومپِساسكپرِـ 

اين كار : چشمانش را گشود و گفتپس از تأملي طوالني . اُتانس چشمانش را بست
تـرين  كـه قدرتمنـد   ،اي براي نابودي توممكن است اين نقشه .ريسك بزرگي است

من هم . اما به هر حال تو بايد دعوت او را بپذيري... رئيس در بين رؤسا هستي، باشد
اي در كار بدين ترتيب، اگر نقشه: داريوش با لبخند به اُتانس پاسخ داد .آيمبا تو مي

تعداد و ثـروت بعـد از پاسـارگاديان در     ي مرفَيان هم كه از نظر قدرت،باشد، طايفه
  . رديف دوم قرار دارند ضرر خواهند كرد
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روز سوار اسب شدند و به همراه چند محافظ به طـرف محـل   داريوش واُتانس همان
نگهبانان . هنگام بودوقتي به آنجا رسيدند، شب. س حركت كردندپِساسكاقامت پرِ

اُتانس با . او را محاصره كرده بودند پس دور تا دور محل اقامتساسمخصوص پرك
سـيار  پـس ب سـاس اقدامات امنيتي محل اقامت پـرك : صداي آرام به داريوش گفت

پس ساسداريوش و اُتانس خود را به نگهبانان پرك. شديدتر از وضعيت عادي است
ها بـه آن دو پاسـخ دادنـد كـه     نگهبان. خواهند او را ببينندمعرفي كردند و گفتند مي

هـا  رفتـار نگهبـان  : داريوش به اُتانس گفت. توانند محافظين را همراه خود ببرند مين
  . ممكن است هرگز زنده از اين محل بيرون نياييم. خيلي عجيب است

  . پذيرممن مي. اشكالي ندارد ـ 
هـا دم در  نگهبان. پس حركت كردساساُتانس به تنهايي به طرف محل اقامت پرك

داريوش اندكي دودل بود اما سرانجام او هم به دنبال اُتانس روان . دسالح او را گرفتن
بعد از ورود، خدمتكاري آن دو را به اتاق تقريباً تاريكي هدايت كرد و خود محـل  . شد

ديد اما وقتـي  هاي داريوش و اُتانس چيزي را درست نميدر ابتدا چشم. را ترك نمود
ي گوشـه  متوجه شدند كه در پشـت ميـزِ  چشمانشان به نور ضعيف اتاق عادت كرد، 

او . داريوش و اُتـانس بـه سـمت مـرد رفتنـد     . اتاق، مردي در تاريكي نشسته است
روي داريـوش و اُتـانس روبـه   . بنشـينيد : پس گفـت ساسپرك. پس بودساس پرك
شـد،   مـي پس با صدايي كه به سـختي شـنيده    ساس پرك. پس نشستندساس پرك

اين . تباه كردممن در حمايت از به تخت نشاندن برديا اش :تن كردشروع به سخن گف
او لياقت حكومت بـر  . تس قرار داردزييست و كامالً تحت نفوذ پاتيفرد ضعيف... مرد

اگر اوضـاع  . امپراطوري بزرگي را كه كوروش با خون هزاران پارسي بنيان نهاد ندارد
اكنون . گرداندحكومت را به مادها برميتس دوباره زيپاتي ،طور ادامه پيدا كندهمين

هـاي ورود بـه قصـر را    تـس راه زيوفادار به پـاتي  يچند روز است كه نگهبانان ماد
تس قصد دارد شاه زيكنم پاتيمن فكر مي. دهندي ورود به من نمياند و اجازهبسته

در بـين   .دانـم من راز بزرگ شـاه را مـي  ... براي اينكه... را به كشتن من ترغيب كند
  . فقط سه نفر از اين راز خبر دارند... هاتمام پارسي

*** 

شـاه  : س آمد و به او گفتپِساسكرِاي از طرف شاه به نزد پفرداي آن روز، فرستاده
ي مهمي كه به تازگي پيش آمـده بـا   برديا شما را فرا خوانده است تا در مورد مسئله

مـدتي بـود كـه    . بسيار خوشحال شدپس از اين پيغام ساسپرك. شما مشورت كند
كـرد و او بـه دسـت    تس مشـورت مـي  زيشاه در مورد مسائل مملكتي فقط با پاتي

. بـرد چند روز بود كه او در ناراحتي و دودلي بـه سـر مـي   . فراموشي سپرده شده بود
آيا بايد به مخالفان ملحق شـود  . دانست چه تصميمي بايد بگيردپس نميساسپرك
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تس قرار داشت باقي بمانَد؟ ترديد و زيكنار شاهي كه تحت نفوذ پاتييا همچنان در 
پس را كامالً ضايع كرده و چشـمان تيـزبين ادراك او را كـور    ساسدودلي عقل پرك

هـاي خـود   پس با عجله به ديدار شاه كـه در يكـي از پـرديس   ساسپرك. كرده بود
ـ    . مستقر بود رفت ه دسـت نگهبانـان   به محض ورود به محيط مفـرح بـاغ بـزرگ، ب

پس كه از زمـان كـوروش هميشـه جـزء     ساسپرك. مخصوص شاه، خلع سالح شد
ها را مالمـت  ترين رجال مملكت بود، از اين حركت بسيار ناراحت شد و نگهبانبزرگ

پس را به زور به حضور شاه ساسهاي او، پركتوجه به صحبتها بيكرد ولي نگهبان
ها پهلوي تس در لباس مخصوص مغزيسته و پاتيبرديا روي تخت نش. برديا بردند

زيبارو كه هر كدام ظرفي از انواع اطعمه در دست داشـتند،   دخترچند . او ايستاده بود
ها جلوي برديـا  پس به زور از طريق نگهبانساسپرك. مشغول خدمت به شاه بودند

ز او سپس رو بـه پـرك سـاس پـس كـرد و ا     . را مرخص كرد هادختربرديا . زانو زد
پس سرش را ساسبگو ببينم، آيا ديروز دو نفر به مالقات تو نيامده اند؟ پرك :پرسيد

يكـي   يتازيانه. برديا ناگهان از كوره دررفت. اطالعي نمودپايين انداخت و اظهار بي
. پـس كوبيـد  سـاس ها را از دستش ربود و چند بار محكم بـه بـدن پـرك   از نگهبان

ها مرد بسيار محترمـي بـود و از رفتـار برديـا بسـيار      پس در بين پارسيساس پرك
  . ناراحت شد

ري چـون كمبوجيـه در   دانستم شما نيز قرار است در مورد زيردستانتان رفتااگر ميـ 
  . كردم ميگز در نابودي برادرتان به شما كمك نپيش گيريد، هر

الفـان مـن   داني داريوش و اُتانس در رأس مخمگر تو نمي. كني من احمقمكر ميفـ 
خواسـتيد  راجع به چه مـي . كنيها را به منزلت دعوت ميبه چه جرأت آن. قرار دارند

  صحبت كنيد؟ 
بهتـر اسـت   : تس بـه او گفـت  زيپاتي. اطالعي كردپس باز هم اظهار بيساسپرك

تـس نگـاه   زيپس با خشم به پاتيساسپرك. بيش از اين شاه را خشمگين نسازي
پـس فهميـد كـه    سـاس پرك. تس نقش بستزيلبان پاتيبر  يلبخند مضحك. كرد
: ها دستور دادتس به نگهبانزيپاتي. تس استزيي اين اتفاقات زير سر پاتيهمه
. پس را به آنجا آوردندساسي منزل پركها چند نفر از خدمهنگهبان. ها را بياوريدآن

شـماها نمـك   . ت استي خجالواقعا كه مايه: ها كرد و گفتپس رو به آنساسپرك
برديـا بـا حـالتي    . نفرين ابدي خدايان بر شـما بـاد  . شكنيدخوريد و نمكدان ميمي

خب هر خدمتكاري همـه چيـز را از اربـابش يـاد     : پس گفتساسآميز به پرك طعنه
ما به خوبي مطلعيم كه در منزل تو : تس سخن برديا را تكميل نمودزيپاتي.  گيرد مي

زمان شـاه كمبوجيـه جاسوسـاني را در منـزل تـو بـه كـار         من از. چه گذشته است
خواسـتي بـا كمـك    آيا تـو نمـي  . بهتر است ديگر بيش از اين حاشا نكني. ام گمارده

پـس از  سـاس داريوش و اُتانس عموي شاه را به جاي ايشان بنشاني؟ دهـان پـرك  
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ده بود، پس با داريوش و اُتانس مالقات كرساسدرست بود كه پرك. تعجب باز ماند
پس هيچ اطالعي از ساسپرك. تس واقعاً برايش غير قابل باور بودزياما اتهام پاتي
بـا  . تس نداشت، بنابراين با عصـبانيت بـه حاشـا كـردن پرداخـت     زيسخنان پاتي

سـپس  . پـس را سـاكت كردنـد   سـاس ها به زور پـرك تس نگهبانزيي پاتي اشاره
پـس  سـاس ي منـزل پـرك  تفحص از خدمهتس از شاه برديا خواست تا به زي پاتي

. تـس را تأييـد كردنـد   زيهاي پاتيحرف تمام خدمه. برديا از خدمه پرسيد. بپردازد
تس براي او توطئه چيده است، بـا  زيپس كامالً روشن بود كه پاتيساسبراي پرك

برديا به طور كامل تحـت  . توانست از خودش دفاع كنداين وجود در آن موقعيت نمي
برديا به او . تس قرار داشت، بنابراين با ناراحتي سرش را پايين انداختزيذ پاتينفو

همين حاال به همـراه افـراد مـن بـه شـهر      ... ايحاال كه از كار خودت شرمنده: گفت
به دستور من تعداد زيادي از مردم در پـايين بلنـدترين بـرج شـهر جمـع      . روي مي

آنگاه . كنيهاي خودت احساس ندامت ميكرده روي و ازتو به باالي برج مي. اند شده
طور كه سـرش  پس همينساسپرك. گيري نماييها و القابت كنارهبايد از تمام مقام

... بسيار خب: برديا پاسخ داد.  بله سرورم: را پايين انداخته بود با صداي آرامي گفت
طور همين. هاي شاه آنجا را ترك كردي نگهبانپس در محاصرهساسپرك. مرخصي

اگر قـرار  . امكان ندارد برديا مرا زنده بگذارد: گفترفت، با خود كه به سمت برج مي
كس در چنـين  پس بايد چنان كنم كه هيچ. بهتر است با افتخار بميرم... است بميرم

موقعيتي جرأت انجام دادن آن را ندارد و تا ابد در ذهـن همگـان كـردار امـروز مـن      
  .  جاودان گردد

پس باالي برج رفت و شروع ساسپرك. دم زيادي در پايين برج جمع شده بودندمر
فقـط يـك فـرد    ... رانـد شاهي كه بر ما حكم مـي ! مردم پارس: به سخن گفتن نمود

او تمام فتوحاتي را كـه  . ها را نداردبريده است كه لياقت فرمانروايي بر پارسيگوش
انـد بـر بـاد    انشـان بـه دسـت آورده   ها با فدا كردن جكوروش بزرگ و ديگر پارسي

به زودي ملت مـا يـك بـار ديگـر      ،اگر اوضاع به همين شكل ادامه پيدا كند. دهد مي
ي مادها خواهد شـد و ديگـر ملـل دوبـاره استقاللشـان را بـه دسـت        دست نشانده

نعمت خودش، شاه كمبوجيه، قيام كرد و به او حتي در گذشته نسبت به ولي. آورند مي
تـرين  هـايش را درسـت مثـل خطرنـاك    به دستور شاه كمبوجيه گـوش همين خاطر 

آورتـر از ايـن باشـد؟ درسـت اسـت كـه       تواند ننگچه شرمي مي. مجرمان بريدند
ي ملت رسد پدر همهكمبوجيه و برديا برادر بودند اما وقتي شخصي به مقام شاهي مي

ي شـما  همه.. !.مردم. شود و خيانت به او خيانت به كل ملت پارس استمحسوب مي
از حقيقت آگاه باشيد و به كساني كه اينجا نيستند اطالع دهيد كه شاه كمبوجيه در اثر 

تس و به دستور مستقيم برديا به قتـل رسـيده   زيي پاتيبلكه با حيله... حادثه نمرده
توانيد شاهي را بپذيريد كه حتـي بـه بـرادر    هاي شريف ميچطور شما پارسي. است
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يم اين است كه شـاه، هميشـه   ها دليل من براي تمام گفته. كنديخودش هم رحم نم
آيـا تـاكنون   . هايش را كامالً بپوشاندكند كه روي گوشموهايش را طوري درست مي

  ...  ايد؟هاي برديا شدههيچ كدام از شما موفق به ديدن گوش
اگهـان  ان زيبارو بود كه ندختربرديا غافل از دنيا در پرديس مشغول عيش و نوش با 

اكنـون  ايـد كـه هـم   چه نشسـته !... پادشاها: يكي از مقامات وارد شد و به او خبر داد
شور و هيجان زيادي . كندپس در باالي برج مردم را به شورش دعوت ميساس پرك

برديا جـام  . هر آن ممكن است شورشي دوباره بر پا شود. شوددر بين مردم ديده مي
او را از باالي برج به ! لعنتي: مين انداخت و فرياد زدشرابي را كه در دست داشت به ز

 .پس از باالي برج با سر به پايين فرود آمدساسدقايقي بعد پرك .پايين بيندازيد

*** 

گويند او به علت شدت تأسف از خيانتي كه نسبت به شاه روا داشته بود، جلـوي  ميـ 
  . روي همه ابراز تأسف كرده و سپس خود را كشته است

ي پارسي پشت ميز سنگي بزرگي نشسـته بودنـد و بـه سـخنان     سران هفت طايفه
افتاد، در منـزل داريـوش   ها هر وقت كه اتفاق مهمي ميآن. دادنداينتافرن گوش مي
. شدند تا در مورد آن بحث كننـد و تصـميم واحـدي اتخـاذ نماينـد     دور هم جمع مي
شـد بـا   در جلسات مردانه حاظر نمـي  ي سالن، آرتيستون كه معموالًناگهان از گوشه

من مـأموريني را بـه طـور مخفيانـه     . اين واقعيت ندارد: صداي بلند به اينتافرن گفت
س به دستـور برديـا از باالي برج پِساسكپرِ. فرستادم تا در اين مورد تحقيق كنند

 جاسوس ديگري از داخل قصـر به من خبر داده اسـت . به پاييـن انداخته شده است
برديا را به خاطر تصـميم عجوالنـه   ... شودس از موضوع مطلع ميتزيكه وقتي پاتي

دهد چنـين  سپس براي جلوگيري از خشم مردم دستور مي. دهدميمورد مالمت قرار 
داريوش رو به همسرش . پس دست به خودكشي زده استساسشايع كنند كه پرك

 حركتآرتيستون كه از . را تنها بگذارشود ما  ميحاال اگر . خيلي متشكرم: كرد و گفت
: داريوش رو به ديگران كرد و ادمـه داد . داريوش ناراحت شده بود، آنجا را ترك كرد

گُبرياس . من و اُتانس را از راز بزرگي مطلع كرده بود... پس پيش از مرگساسپرك
: س گفتاُتان !پس چرا ما را از اين موضوع مطلع نكردي؟: گفترو به داريوش كرد و 

حـاال آن راز چيسـت؟   : مگابيز از اُتـانس پرسـيد  . چون هنوز زمانش فرا نرسيده بود
صداي آهـي از ديگـران بـه   ...  شاه كمبـوجيه در اثر حادثـه نمرده: اُتانس پاسخ داد

تس بـا زهـر كشـته    زيق پاتييبلكه با حيله و از طر: اُتانـس ادامه داد. گوش رسيد
. انـد ها با هم اين نقشه را كشـيده آن. ز اين موضوع مطلع بودهبرديا هم ا شده است؛
او در آخـرين  ... پـس بودنـد  سـاس ي مردمي كه شاهد كشته شدن پـرك طبق گفته
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نـس رو بـه اُتـانس    آسـپاتي .لحظات زندگي دوباره به اين موضوع اشاره كرده است
  آيا مدركي هم دال بر اين موضوع وجود دارد؟: پرسيد

بايد توجه داشت كه . داختن به آن بايد مطلب مهم ديگري را هم روشن كنمپيش از پر ـ 
ها را هم بر عهده رياست شوراي مركزي مغ... تس عالوه بر مقام نيابت سلطنتزيپاتي
هـا گرفتـه بـه    ي مغتس در روزهاي اخير براي جامعهزيامتيازات فراواني كه پاتي. دارد

هاي مغ. ها را با هدايا به خودش وفادار كرده استمغاو تعداد زيادي از . همين علت است
. اندها طرد شدهي مغاند و دشمنانش از جامعهوفادار به او مناصب عالي را به دست گرفته

پس به او ساساين امر به همراه دارا بودن مقام نيـابت سلطنـت كه با كشته شدن پرك
در زمـان  . دهـد تس قـرار مـي زياتيناپذيري را در اختيـار پرسيـده است، قدرت وصف

تس قصد دارد دوباره قـدرت  زيپاتي. ها داراي قدرت بيشتري بودندمغ... حكومت مادها
  . متكي به خود ايجاد نمايد و حاال مدرك يبهذمها را افزايش دهد و حكومتي آن

توانيـد داخـل   حاال مي: داريوش با صداي بلند گفت. اي كرداُتانس به داريوش اشاره
شـناختند و بـرايش   تمام حاضرين او را مي. اي وارد سالن شدمرد سالخورده. يدشو

نام مرد ايكسابات بود و از محارم شاه كمبوجيه بـه شـمار   . احترام زيادي قائل بودند
هـا پشـت ميـز    پرسي كـرد و كنـار آن  ايكسابات با حاضرين سالم و احوال. رفتيم

. ي ما گفتي، براي بقيه هم تعريـف كـن  چيزي را كه برا: داريوش به او گفت. نشست
ي اولي نبود كه برديا اقدام به اين دفعه: ايكسابات شروع به سخن گفتن كرد و گفت

تـس  زياول او مشاوري مثل پاتي يولي مرتبه. كردسوء قصد نسبت به برادرش مي
شـاه  . در اختيار نداشت؛ بنابراين شكست خورد و به دست عمال شاه دستگير گرديد

كـس  هـيچ . خشم شاه را حد و مـرزي نبـود  . بوجيه قصد داشت برادرش را بكشدكم
عفريت مرگ بر برديـا سـايه   . جرأت وساطت نداشت، چراكه شاه خيلي عصباني بود

دان، همسر كوروش بزرگ و مـادر  انداخته و آماده بود او را در بر گيرد تا اينكه كاسان
. دان جلـوي شـاه كمبوجيـه زانـو زد    كاسـان . دو برادر، به مالقات شاه كمبوجيه رفت

دان در حالي كه به شدت اشك كاسان. كمبوجيه از اين حركت او احساس شرم نمود
شما دو برادريـد   ":هاي خود را در دست گرفت و به كمبوجيه گفتريخت، پستانمي

خواهيـد خـون يكـديگر را    حاال چطـور مـي  . ايدها شير خوردهكه هر دو از اين سينه
با . دان، جان برديا را نجات داد و خشم شاه را فرو نشاندهاي كاساناشك "بريزيد؟ 

بـدين جهـت دسـتور داد    . توانست به راحتي از برديا بگـذرد اين وجود كمبوجيه نمي
گاه از يك شـاه  كمبوجيه اعتقاد داشت مردم هيچ. هاي او را مثل يك دزد ببرندگوش
ي شـاه نبايـد از حيـث بـدن     گونهكنند؛ زيرا شخصيت خدايبريده پيروي نميگوش

پـس از ايـن كـار    . تواند به مقام شاهي برسدنقصي داشته باشد، بنابراين برديا نمي
پس، فقط سـه نفـر از   ساسبه غير از پرك. كمبوجيه به مصر رفت تا آنجا را فتح كند

پـت  و بـغَ ... آرتاسـيراس ... من. ترين محارم شاه از اين موضوع مطلع بودندنزديك
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. كنـيم ما سه نفر هم احساس امنيت نمي... پس مردهساسحاال كه پرك. پادشاه آريا
ايكسابات از جاي خود بلند شد و آنجا را . خيلي متشكرم: داريوش به ايكسابات گفت

هـايي  من پيـك : بعد از رفتن او، اُتانس شروع به سخن گفتن كرد و گفت. ترك نمود
. كننـد هاي ايكسابات را تأييد ميها هم حرفآن. تاسيراس فرستادمو آر پتبراي بغَ

  . مگابيز، آسپاتي نس، گُبرياس، اينتافرن و هيدارن به يكديگر نگاه كردند
***  

ي مملكـت بـه   كـاره س كه اكنون همـه تزيس، پاتيپِساسكبعد از كشته شدن پرِ
شما بايـد بـراي حفـظ    ! سرورم: آمد به ديدار شاه برديا رفت و به او گفتحساب مي

. سلطنت خودتان تغييراتي را كه قبالً قول داده بوديد، در اركان دولت به وجود بياوريد
هـا دوبـاره شـروع    گردند و شـورش صورت مردم خيلي زود از شما برميدر غير اين
تـرين  مهم. بايد نظام مالي، اجتماعي، سياسي و حتي ديني را اصالح كرد. خواهد شد

درسـت اسـت كـه    . قدرت بخشيدن به حكومت مركـزي اسـت   ،ين اصالحاتركن ا
رؤساي طوايف . الطوايفي استاكنون شما شاه هستيد، ولي در واقع حكومت ملوك هم

. ها واگذار شد، قدرت مطلـق هسـتند  كه از طرف پدرتان به آن ييها پارسي در زمين
تـرين  مهـم . كننـد يت نميوجه از حكومت تبعهيچها قوانين خودشان را دارند و بهآن

بايد تعداد زيادي از احشـام  . ركن اصالحات از بين بردن قدرت رؤساي طوايف است
عايدات بزرگان طوايــف پارسـي   . ي ملي ضبـط شودها به نفع خزانههاي آنو رمـه

هـاي سـه سـال را    شـما ماليـات  . ريزي گـردد قطع شده و نظـام مالي جديـدي پي
نظـام  . دهـد صت الزم را براي اصالح نظام مالي بـه مـا مـي   اين كار فر. ايدبخشيده

ي قدرت حكومـت مركـزي و از بـين    سياسي و طبقاتي بايد كامالً تغيير كند و بر پايه
ي هاي گسـترده برديا كه شورش. بردن قدرت رؤساي طوايف دوباره پايه ريزي شود

تس موافقت كــرد  زيمردم عليه حكومت برادرش را از ياد نبرده بود با سخنان پاتي
هـاي  تس فردي بـود كه وقتـي پايـه  زيپاتي. و اختيار تمام امور را به او واگذار نمود

او در مقابـل  . زدافتاد، براي حفـظ آن دسـت بـه هـر كـاري مـي      قدرتش به لرزه مي
او . اما خصلت ديگـري هـم در او وجـود داشـت    . گري بوددشمنانش فرد بسيار حيله

در صـورتي كـه معارضـي در قـدرت     . جام صحيح امور داشتتوانايي زيادي براي ان
اي انجام دهد و براي امپراطـوري  توانست خدمات شايستهبرايش وجود نداشت، مي

تس، در صورت اجـراي  زيشده از جانب پاتياصالحات طراحي. بسيار سودمند باشد
هـاي  داشت و بسياري از ريشـه ها حكومت را در آرامش و ثبات نگه ميصحيح، قرن

اما در راه اين اصالحات يك سـد بـزرگ   . بردنارضايتي و ناآرامي مردم را از ميان مي
  .بود قدرتتر كوچكوجود داشت و آن منافع رؤساي طوايف و صاحبان 

***  
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درست است كه برديا تاكنون كارهاي زيادي انجام داده كه مخـالف نظـر بزرگـان    ـ 
آيـا مـا   . مانـد مثل اعالم جنگ مي هاي جديدش درستپارسي بوده است ولي فرمان

  . بايد ساكت بمانيم و هيچ اقدامي عليه او نكنيم
در . هم شده بودباز هم اتفاق مهمي افتاده و باعث جمع شدن هفت رئيس طايفه دور 

ن در حال سخن گفتن بود و ديگران داشتند بـه سـخنان او گـوش    اين لحظه اينتافر
قـرار اسـت   : گُبرياس لب به سـخن گشـود  ، بعد از تمام شدن سخنان او. دادندمي

آيا ما در فتوحات كـوروش  . عايدي ما كم شود؛ مطمئناً به مرور، كامالً قطع خواهد شد
كبير هيچ نقشي نداشته ايم؟ آيا او بدون كمك نظامي و مالي رؤساي طوايـف، حتـي   

توانست فتح كند؟ اگر مادها از كـوروش شكسـت خوردنـد و     ميشهر كوچكي را هم 
به خاطر رشادت سربازان طوايـف پارسـي بـوده يـا     ... همه سرزمين تابع او شد اين
؟  اُتانس از جا بلند شد و در حالي كه با حركـت دسـت ديگـران را دعـوت بـه      ها ماد

بـا بحـث و جـدل    . بهتر است آرام باشيد... دوستان... دوستان: كرد گفت ميآرامش 
بهتر است با آرامـش فكرهايمـان را   . شودمورد و داد فرياد كردن مشكل حل نمي بي

رؤساي طوايف  .روي هم بريزيم و راه حل مناسبي براي برخورد با مشكالت پيدا كنيم
چه كسي . سعي كردند خود را آرام كنند تا بهتر بتوانند سخنان اُتانس را درك نمايند

: س ادامه داداُتان. بود كه در بين آن جمع به عقل و درايت اُتانـس ايمان نداشته باشد
تـس انجـام   زيرا با نظـر پـاتي   ها شاه، تمام اين كار. من در اين مورد تحقيق كردم

ك يها ديگر كسي را نزدما پارسي ،س كشته شده استپِساسكحاال كه پرِ. دهد مي
تـس اعتقـاد دارد   زيپـاتي . شاه نداريم تا بتواند در مقابل اين مادي از ما دفاع كنـد 

ده است و براي حفظ آن بايد تغييـرات عظيمـي در اركـانش    حكومت خيلي بزرگ ش
امـا  . اجتماعي، سياسي، نظـامي و حتـي دينـي هسـتند    ... اين اصالحات. انجام شود

ترين ركن آن از بين بردن قدرت بزرگان طوايف و قدرت بخشيدن بـه حكومـت    مهم
ـ شاه بدون قدرت نظـامي مـا چ  : آسپاتي نس ناگهان فرياد كشيد. مركزي است  يزي

اگر ما از او پشتيباني نكنيم، شاه، ديگر قدرتي ندارد كـه بتوانـد فرمـانروايي    . نيست
تـس سـعي دارد   زيبراي همين است كه پاتي: نس پاسخ داداُتانس به آسپاتي. كند

قدرت نظامي را كامالً در اختيار مادها قرار دهد تا ما ديگر نتوانيم سد راه اصالحاتش 
دد است گارد مخصوصي تس درصزيپاتي... طالع من رسيدهبه طوري كه به ا. شويم

از مادها را كه هميشه آماده به خدمت باشند و فقط از شاه دستور بگيرند براي برديـا  
ـ ين گارد جاويجانش ان گارد ريا داو قصد دار .آماده كند ل يتشـك  هـا  يدان كه از پارس

ـ ما با .ستني قابل تحملن يا :اد زديفر زيمگاب .ود بكندش مي ـ د در مقابـل تهد ي دات ي
شـروع كـار   تـازه  اقدامات ن يا :پاسخ داد اُتانس ؟ميا و مشاور مادش چه كار كنيبرد
ـ يد يحت دا قصد داريشاه برد .هاستآن  .دهـد مـورد هـدف قـرار     اهـا ر ين ما پارس

ـ يز يا و پاتيقطعاً برد. ودشين ما آغاز مياز سرزم ينياصالحات د ـ اتويتس نم  دـنن
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باعث شـورش   ارـن كيچون ا د،ـشروع كنن رگـيد يهانياز سرزم احات رن اصالـيا
از مـا شـروع    نيبنابرا اندهها شديع پارسيمط يگتازبه كه  ودش مي يمردم يهاتوده

هـا را آرام نمـود و   آنوش يدار. خواستبر ياعتراض از بزرگان پارس يصدا .دكننيم
ـ يحل نم يمشكلچ يهت يبا عصبان. ديم باشاآرلطفاً  ...دوستان ...دوستان :گفت  .ودش

 .كنم ميدا يپ تبرخورد با مشكال يبرا يراه حل مناسبد يهبه من فرصت بد يمدت راگ
  .ر نظر داشتيگران را زيدارن ساكت نشسته بود و ديه ،در تمام مدت مذاكرات

***  
. نشسته بودنـد  يز بزرگيوش پشت ميفه در منزل داريسران هفت طا چند شب بعد،

وش كـرد و  يرو به دار زيمگاب. كرديع را روشن ميسالن وس يفضا ،بزرگ ياهمشعل
كه  يوش رو به خادميدار را بگويي؟ امروز يل جلسهيعلت تشك ودشيم :دياز او پرس
پس از چند لحظه  .خادم از در خارج شد .ديورايب را او :ستاده بود كرد و گفتيدم در ا

در حالي كه مـرد قـد بلنـدي را بـه زور وارد      خادم به همراه چند تن از همكاران خود
ـ و ر بـود  دستان مرد از پشت به هـم بسـته  . كردند، برگشت ميسالن   يش كوتـاه ي

او بـه زور  گاه آن. ل بردنديز سران قبايبه سمت م ن مرد را كشان كشانيخادم. تشدا
 نينام ا :گران گفتيآمد و به دوش به سخن دريدار. ن نشاندنديزم يز رويم يرا جلو

گر يكـد يبه  يف پارسيسران طوا .دياو نگاه كن يبا دقت به چهره. مرد گئومات است
شـتر بـه   يب :اند گفـت ها متوجه منظور او نشدهدانست آنيوش كه ميدار. نگاه كردند

ـ ريدر نظر بگ صورتش يرو ار يش بلندير ستا يكاف. دياو دقت كن يافهيق چنـد   .دي
ـ ن طوااسـر اگهـان آه از نهـاد   نكه نيبه سكوت گذشت تا ا يالحظه  .بلنـد شـد  ف ي

   !يچه شباهت! است ر ممكنين غيا !من يخداآه  :گفت اسيبرگُ
ـ اهدا كـرد يپ بابلدر  ان مرد ريا ،ستونيهمسرم آرت ياهجاسوس .است درست ـ  . دن

ـ ا. بـه مـن كـرد    يشنهاد جالبيپن شباهت شد و يهمسرم متوجه ا  ن مـرد شـباهت  ي
 ...وقـت  نآ. شودشش بلند يم ريارگذب ستا يكاف. دا داريبه شاه برداي  نكردنيباور
مـن دسـتور    ...بلند شـد  شش كامالًير يوقت. ددهيز نمياز هم تما ن دو ريكس اچيه
بـا كمـك    سپس. ودده نشيبر بدنش د يچ زخميكه ه يبه شكل ،دبكشن را م اوهديم

ها يم و به پارسيداريمه اسالم نگ را بدن او است، ستون از مصر آوردهيآرتكه  يكاهن
ـ  ياين مرد برديا ،مييوگيم هاآنما به . ميهدين مانش كـه بـه دسـت     سـت ا يواقع

ـ يكه بر ما حكومت م يو شاه با زهر كشته شده هيكمبوجبرادرش شاه  فقـط از   د،كن
از كـه  تس يزيپات. است ستهبه تخت نش  او به كمك و است تسيزيكان پاتينزد

با مـرگ شـاه    .ددهيم اب كشته شدن شاه ريله ترتيبا حاست  ا مطلع بودهيمرگ برد
 يادـيكه شباهت ز را خود كانينزداز  يـكيو  دكنياده مـاو از فرصت استف هيكمبوج

ـ تس كـه  يزيها از پاتياكثر پارس. نشاند ميبه تخت  است به برادر شاه داشته ك ي
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ـ   . دپسندنينمت از او يدر تبع اا ريرفتار برد و تنفر دارند است يماد  يمـردم بـه راحت
ـ   :گفت نتافرنيا .دكننيباور م احرف ما ر ـ كـس  چيامـا ه ـ  دروغ نيچن بـاور   ار يبزرگ

دروغ هر چه  ...يكنياشتباه م :د و گفتيپر نتافرنياوسط حرف  اُتانس ...ما. دكن ينم
ـ ربر انقشـه ر  نيبارها ام ـوش با هيمن و دار .است تريكردنباور ،دتر باشبزرگ  يس
. دبرين مين جامعه از بيدر ب اا رـيت شاه برديمشروع يادين كار تا حد زيا. مياهكرد
ـ   يدر حـال  نتافرنيا .ودشيتر مب عزل او از مقامش راحتين ترتيبد ـ  يكـه پ  يدر پ

ــه يكلمــات ــان مــعت ســر را ب ــر زب ــه آورد، يب ــانسب  احتمــال دارد :پاســخ داد اُت
 ياز رو ار ينافقـط سـخن   ،اسـت  هديديدر شرف سقوط مرا  پس كه خود ساس پرك

ـ يكـه از نظـر س  هـم   پـت بـغَ و كسـابات  يا. شدبر زبان آورده با يورزنهيك بـه   ياس
 هاآن يهاحرف. دننيبيم ينابوددر شرف  را خود اومثل ، دپس وابسته بودنساس پرك
ـ  هاآنم فقط بر اساس حرف يناتويما نم. ستين عتمادقابل ا ـ  .ميعمل كن خـالف   راگ
ـ   شود،كسابات ثابت يپس و اساس بت پركصح ـ  ان راكـل اعتبارم ن جامعـه از  يدر ب

بـا آرامـش    اُتانسكرد، يت صحبت ميكه با عصبان نتافرنيابرخالف  .ميهديدست م
خـود را بـه طـرف     يرو اُتـانس  .ددار يان مشكل راه حـل سـاده  يا :پاسخ او را داد

از زنان  يكي ،مهيرِد دختر تو .نس يتآسپا ،زيدوست عز :ر داد و گفتييتغ نسيآسپات
ـ گردا يوارد حرم برد يگر شاه متوفيبود كه پس از فوت او با زنان د هيكمبوجشاه  . دي
سـپس  . مبهـوت مانـد   يالحظه سنيآسپات .دينماما آشكار  بر اقت ريحق اندتوياو م
مـن بـه خطـر     يمطامع شخص يبرا انش رادخترم ج دهمنم اجازه اتويمن نم :گفت

ـ . ي اسـت بينج يختر تو از خانوادهد :تفگ مكحم يليخ سناتا .دندازيب  يـت موقع راگ
ـ كـه ا  ينيبينم رمگ. دندازيبه خطر ب را ت خودايد حيبا ...داقتضا كن  يفـرد  ،ن شـاه ي

كل فتوحات و افتخارات پـدرش و   ددارا يبرد .ستا يك مغ ماديو آلت دست  فيضع
ـ يدامه پطور انياوضاع هم چنانچه. ددهيبر باد م اها ريگر پارسيد  يزمـان ريد ،ددا كن
ـ يها ميماد ينشاندهدست رگيبار دكيها يپارس گذرد كهينم  نـس يآسـپات  .وندش

 اُتانس .خواهم داد ان كار ريب ايمن ترت. ار خبيبس :ن انداخت و گفتييسرش را پا
   .دكنيفراموش نم ادختر تو ر يكس فداكارچيه. متشكرم :به او پاسخ داد
شه و يهم اُتانس. رديآتش بگ ،از درون نتافرنياباعث شد  اُتانس يدهيسخنان سنج
در . سـازد توانست خشم خود را آشكار ينم نرفاتنيااما  گرفتيم يشيپ وهمه جا از ا

   .ن موضوع شديمتوجه ا وشيفقط دارن آن جمع، يب
***  

ـ  مهيرِداز  نسيآسپات ز،رو آن يرداف ـ بردكـه   يابـه تن مريخواست تا در اول بـا او  ا ي
قت يبه حق مهيرِدنكه يا ياما برا. ق كنديشاه تحق يهادر مورد گوش ،شوديهمبستر م

د آنقدر صبر يبا مهيرِد. داشت يشاه زنان فراوان .مانديمنتظر م يد مدتيابد، بايدست 
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ن يف ايسران طوا يشانساز خوش. با او همبستر شود يشب ،كرد تا سرانجام شاهيم
اطالع دادند كه شب هنگام خود را  مهيرِدازده روز بعد به ي. نشد يانتظار چندان طوالن

ا به يمعمول برد يهايبازبعد از عشق. ديشب فرا رس. از شاه آماده كند ييرايپذ يبرا
 نوشـيدني بخـش در  آرامـش  يماده يبه عمد مقدار مهيرِد. ن فرو رفتيسنگ يخواب

زنانـه از خـوردن    يهايبكاريتر شود اما خودش با فرنيخت تا خواب او سنگيشاه ر
بعـد از  . ن موضوع نشـد يا هم كه آن شب شاد و شنگول بود، متوجه ايبرد. سر باز زد

 با ظرافت يطور شهيكه هم ،ايبرد يهامودست خود را به طرف  مهيرِد ،دن شاهيخواب
 فـردا صـبح او  . كنار زد ها رابرد و آن ش را كامالً بپوشانديهاشد كه گوشيش ميآرا
 نـس يآسـپات  .پدرش فرستاد يپس براسخنان پرك ساس يبر درست يمبن يامغيپ
سخنان  يهمه به درست اكنون. ان گذاشتيف در ميگر سران طواين موضوع را با ديا
  .مان آورده بودنديكسابات ايا

***  
ـا   ساسپرككسابات و يسخنان ا يدرستنكه يس از اپ ـام رؤس ـ طوا يپس بـر تم ف معلـوم  ي
بودن شـاه   يت تمام مشغول پخش خبر جعليافراد خود با جد يلهيبه وسها آن ي، همهديدرگ
ن مردم يجامعه و معتمد يطبقات باال ،ن نجبايها كه معموالً از بياز پارس يهر روز تعداد. دندش

ـا  آن. رفتنديم ،افته بوديجسد گئومات اختصاص  يكه به نگهدار يبه محل ،شدنديانتخاب م ه
ـ هر كـدام از ا . آوردنديمان ميف ايطوا يسخنان كذب رؤسا يدن جسد به درستيپس از د ن ي

ـتان   ين را در بيدروغ يايبرد يعهياشخاص پس از خارج شدن از آن محل شا ن اقـوام و دوس
ها افتاد و همه را در پارس بر سر زبان ين خبر در تماميا يدر مدت كوتاه. كردنديخود پخش م

ـ   ر همهمردم كوچه و بازا. فرو برد رتيبهت و ح ـا ؤكردنـد و ر يجا راجع بـه آن صـحبت م  يس
  .زدنديدامن م عهيشابه  يف با خوشحاليطوا

***  
مردم پارس اثـر كـرد و    يدر عامه يزيانگرتيبودن شاه به طور ح يپخش خبر جعل

ا از شـدت  يبرد. شاه وارد نمود يگونهيبه قدرت و مقام خدا يريناپذجبران يصدمه
 ن مـاجرا را مجـازات كنـد؛   يببتر مسخواست هر چه زوديد و ميلرزيخشم بر خود م

ـ  . ق كندين مورد تحقيس خواست تا در اتيزين از پاتيبنابرا از  يكـوچك  يبـا بررس
ـ قبا يخواست رؤسـا يا ميبرد. قت آشكار شديحق تسيزيطرف پات دم ل را همـان ي
ده بـر  ينسـنج تس او را از اقـدام  يزياما پات ،گردن بزند و سپس همه را كند احضار
ـ تس بـه برد يزيپات. او عمل كند يمطابق نقشه تاخواست  ايبردو از  داشت حذر ا ي

سخنان . فق خواهد شدوشه ميرا به كار بندد، مثل هم شيهاييچنانچه راهنما قول داد
بـه  . تـس محـول كـرد   يزيا تمام كارها را بـه پـات  يسپس برد. ا را آرام نموديبرد او

بـر   ينيسنگ يهااتيمال از جمله ؛صادر كرد ينيا فراميبرد شاه ،تسيزيك پاتيتحر
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گر ملل كه كشورشـان  يبود كه د ين در حاليا. ه شدبستا يبردمخالف  يف پارسيطوا
ن شـاه  يمـأمور . ات معاف شـده بودنـد  يها فتح شده بود از دادن ماليبه دست پارس

اوضـاع  . ف كردنـد يقگوناگون تو يهابهانه هف را بيطوا ياز اموال رؤسا ياديمقدار ز
ـ سـران طوا . شديمتر سخت ايف مخالف برديطوا يهر روز برا  يبـرا چنـد بـار   ف ي

ـ پ ياما نتوانستند راه حـل مناسـب  دور هم جمع شدند  ييجو چاره  نكـه يدا كننـد تـا ا  ي
ـ بهـت و ح  كرد كه همه را در ياجسورانه شنهاديدارن پيه شـنهاد  يپ. رت فـرو بـرد  ي
 يبود كه شاه برا ين كار وقتيا ين زمان براياو بهتر به نظر .كشتن شاه بود ،دارنيه

ـ ف نزدين پارس به قلمرو سران طوايسرزم يبه امالك شاه يسركش ـ ي . شـود يك م
ـ   يدر خاك اصـل  يف پارسيسران طوا ـ درت و اختـپـارس از ق ـ ي ـ ار زيارات بس  يادي

، راوانبعد از بحث و جدل ف .كرديتر مها راحتآن يرا برا ركا ،نيبرخوردار بودند و ا
بودن  يبود كه با پخش خبر جعل يعيطب. رفتنديدارن را پذيه يأر هاباالخره بيشتر آن

ـ يانت تعبين جامعه خيف در بيطوا ين اقدام رؤسايا ،شاه بـر عكـس در   . شـد ير نم
ـ  اند قهرمانيبه د يهمه به كشندگان شاه جعلت، يفقوصورت م فقـط  . سـتند ينگريم
 دادن م به انجـام يگران تصمياما چون د ،كرديفت من نقشه مخاليابود كه با  اُتانس

ن صورت از نظـر  ير ايدر غ. جز شركت در آن نداشت ياچاره اُتانسن كار گرفتند، يا
ـ يم يلقتانت يگران كار او خيد از  نتـافرن يا. دشد و ممكن بود به صداقت او شك كنن

ـ  اُتانسابل خود را در مق يتوانست رأينكه ميدارن دفاع نمود و از اينظر ه  يبه كرس
دارن جزء گارد مخصوص شاه يه يفهياز افراد طا يتعداد. ار خشنود بوديبنشاند، بس

 يقصر را به رو يورود يهاها راهن شد كه آنيقرار بر ا .بودند -هادانيملقب به جاو-
ـ ا ين افراد خـود را بـرا  يف بهتريسران طوا. ن باز كننديمهاجم ـ ن عملي ـ ي ن يات گلچ

تس را يزيشك جاسوسان شاه و پات ،ادينفرات ز ييجابهن ممكن بود جاچو. دندرك
ـ   يم گرفته بودند فقط از نفرات كميف تصميطوا نزد، سرايبرانگ بـاال   يبا تـوان رزم

ـ دق يدر خفا برگزار شد تا نقشـه  يمتعدد جلسات .استفاده كنند  يبـرا  يق و كـامل ي
ـ در خدمت برد ف كهيوابستگان سران طوا. ده شوديات كشيعمل ياجرا ا بودنـد، در  ي

نكه يدادند تا ايف گزارش ميا را مرتب به سران طواياعمال و رفتار برد ،اطيكمال احت
ن جلسه تمـام شـد و همـه در    ينكه آخريبعد از ا. ديرسموعود فرا  يلحظهسرانجام 

ـ  كناروش را يدار اُتانسحال ترك محل بودند،  گـران بـه او   يدور از چشـم د د و يكش
ـ    ييخبرهـا . بـاش  حذردارن بر ياز ه ...وشيدار :گفت اسـت كـه از   ده يبـه مـن رس

خواست كه نمي داريوش .ردت داير حكاياخ ياو با شاه در روزها يپدريپ يها مالقات
شـه بـه   يمن هم :ي حساس رهبري ديگران را از دست بدهد، پاسخ داددر آن لحظه
 ارافراد  يهمه اندتويمثل تو هرگز نم ياما مرد شكاك .داشتممان يت تو ايعقل و درا

جـز   ياچـاره  اُتانس وش،ين كالم داريبا ا .در پرچم خود جمع كنيد مختلف زيبا عقا
ـ هنگام صورت گ، شبقرار بود حمله. گران نداشتياز د يرويپ قـبالً بـه    مـه يرِد. ردي

ـ ي از بابل در ييهاحشهفاآن شب به همراه اطالع داده بود كه شاه  نسيآسپات از  يك
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. شوديمشغول م يبه خوشگذران ده بوديكه در آن اقامت گز يع قصريوس يهاسالن
ـ  يسران هفت طا ،قبل از حمله و  دفه به همراه سربازان منتخب به دعا كـردن پرداختن
ـ ا پي ،ميشويا كشته مي(( :ن بوديها اشعار آن .مرگ آماده نمودند يخود را برا )) روزي

هنگام و در سكوت به طـرف قصـر محـل    ف به همراه سربازان خود شبيان طواسر
كردن درها باز ب يها حركت كرد تا ترتتر از آندارن زوديه. ا حركت كردندياقامت برد
دارن درهـا را بـه   يه دارفا ،طبق برنامه ،دنديف به قصر رسيسران طوا يوقت. را بدهد

ـ    يسـرباز مـاد  در پشت در جسد چنـد  . گشودندها آن يرو  يكـه محافظـت از بعض
شان را يهاريشمشكه  يف در حاليسران طوا. افتاده بود ،ها را بر عهده داشتندقسمت

ـ برداقامـت  سـالن محـل    به طرفدارن يسربازان ه ييبا راهنما ،برهنه كرده بودند ا ي
فه بـه همـراه   يس طايرئ شش. ديرسيبه گوش م يآرام يموسق ياز دور صدا. رفتند

ده يشنساز و آواز  ياز پشت در صدا. در بسته بود .دنديبه در سالن رسخود سربازان 
ـ دار يسـپس بـا اشـاره   . ود را آماده كردندستادند و خيهمه پشت در ا. شديم وش ي

ـ داخـل سـالن د   و خواجهزن  ياديتعداد ز .ختنديبه داخل ر با هم يگناگهان هم ده ي
سـالن   يمحوطـه  يت كه بر روقرار داش يمرتفع يدور تا دور سالن سكوها. شديم

ـ و هر كدام بـا ج  دنديترس هاهخواجو  ، خوانندگانيروسپزنان . كامالً مسلط بود غ و ي
ن را ـو چند ت سربازان خود وارد سالن شدند باف يطوا يرؤسا. دنديدو يداد به سمت

ـ گشتند اما به هـر كجـا   يا ميها به دنبال بردآن. غ گذراندندـياز دم ت  ،سـتند ينگريم
: اد زديفره متوجه اصل موضوع شده بود، يتر از بقكه زود اُتانس. افتنديينماز او  يثرا
   .ديبرهانرا و جان خود نيد فرار ك. ستاتله  كين يا

ـ ن سـرباز ن يچند. در سالن ناگهان بسته شد ـ سـران طوا  فـرار  هرا ،زه بـه دسـت  ي ف و ي
ـ ه تسرباز كه مسلح ب ياديتعداد ز. را مسدود كردند سربازانشان بـر   ،ر و كمـان بودنـد  ي

ها آن اُتانسچ شده بودند اما ينش كامالً گيوش و متحديدار. شدندمرتفع ظاهر  يسكوها
ـ برد. ديبه گوش رس يوحشتناك يخنده يصدا. دفاع آماده نمود يرا جمع كرد و برا ا در ي

ـ تـس و ه يزيپات. از سكوها ظاهر شد يكي يرو ،ديخنديكه به شدت م يحال دارن در ي
ن ين چنيا اما ر هچ يبرا !رذل يا :اد زديفر اسيگُبردارن يدن هيبا د. نار او قرار داشتندك

به چه سـبب  ! تو حتي از سگ كمتري !پست فطرت :دارن گفتيهم به ه زيمگاب ؟يفروخت
من واقعـاً   :پاسخ داد ،ديخنديم يكه نخود يدارن در حاليه ؟يانت كرديبه قوم خودت خ

ـ وسوسـه برانگ  يليخ... خب. ..شوندبه من داده  است كه قرار ييها مقام يول .متأسفم ز ي
   .دبودن

 او آن. براي چند لحظه گذشته به سرعت مثل فيلم از جلوي چشمان هيدارن عبور كرد
ي رؤساي ي داريوش به ديدارش آمد و او را به جلسهزمان را به ياد آورد كه فرستاده

ـ ف كوچيطوا يگر رؤسايد دارن هم در ابتدا مثليه. طوايف دعوت كرد ـ ينش  ين پارس
ـ هـا م يها بر خالف شـهر نينشكوچ .دور بماند ن مسائل بهيم گرفت تا از ايتصم ل ي
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رند و به دنبال كار خود يش گيكردند سر خو يسع به قدرت داشتند؛ در نتيجه يكمتر
شـرفت  يپ يمناسب بـرا  يت را فرصتين موقعيدارن ايه، تأمل ياما بعد از اندك. روند
ـ  سـپس . كنـد  يبردارم گرفت به نفع خود از آن بهرهين تصميبنابرا د دانست؛خو ه ب

را از آنچه گذشته او رفت و  برديادار يمناسب به د يتيموقعاو در . رؤسا رفت يجلسه
ا اطـالع  يشده در جلسات رؤسا را به بردمسائل مطرح يدارن همهيه. مطلع نمود بود
تواند از يكرد تا ميم ينمود و سعيرا مطرح م يخته مطالبيته و گرسفقط ج. داد مين

ـ شاه با ه يپدريپ يدارهايتس از ديز ينكه پاتيتا ا .ردياز بگيا امتيبرد مطلـع   دارني
 يآنگـاه دفعـه  . ديرون كشيا بير زبان برديز را از زيمناسب همه چ يتيشد و در موقع

ـ گرد دار شاه رفته بود، ناگهان در جلسه حاضـر يدارن به ديبعد كه ه ـ ه. دي  بـا دارن ي
ـ تـس بـر خـالف برد   يزيپات. ر شديتس غافلگيز يحضور پات ـ ي ـ يا شخص ار يت بس
ـ ه ،تسيزيپات. توانست از او سوء استفاده كندينم يكس داشت؛ يتوانمند دارن را ي

ـ د به مرگ كرد و همه چيده بود، تهديكه به شدت ترس ـ ز را از زي ـ ر زبـان او ب ي رون ي
ـ طوا يسـا ؤكه ربود  ين درست زمانيا. ديكش ـ طـرح برد  ،في ـ  ياي ن را اجـرا  يدروغ
ـ  تيموقع ،ن نقشهيا. دادنديكردند و جسد گئومات را به همه نشان م يم امالً شاه را ك

نشـان   يتوانستند عكس العمل مناسـب ياش نمودستهدارشاه و . به خطر انداخته بود
ـ  يتس به خـوب يزيا و پاتيبرد. دهند ـ يدانسـتند كـه بـدون دل   يم روشـن   كـامالً  يل

ـ  يدين كار باعث التهـاب شـد  يا. ف را علناً نابود كننديطوا يتوانند رؤسا ينم ن يدر ب
 يشاه يبرا و شديم س را فراموش نكرده بودندپِساسكها كه هنوز مرگ پرِيپارس

بزند، اصـالً خـوب    يدست به اصالحات اساس ستخوايكه تازه بر تخت نشسته و م
ـ د و از هيكش ياشهتس نقيزين پاتيبنابرا. نبود گـران را بـه   يدارن خواسـت تـا د  ي
 فيطوا يرؤسا يريم داشت با دستگياو تصم. نگاه بكشانديكشتن شاه به كم يبهانه
بهتر از سوء قصد به جـان   يامردم گردن بزند و چه بهانه يرو يها را جلوآن يهمه
ـ     ينم يب كسين ترتيبد. شاه ـ   يتوانسـت بـه اعـدام بزرگـان پارس . داعتـراض كن
ـ ز يتوانست عدهين ميتس همچن يز يپات مخالفـان اصـالحات خـود را بـه     از  يادي

مـورد   راتييتغانجام  يراه را بران، يگران نابود گرداند و ابا توطئه يدستهم يبهانه
و از  ف آگـاه بودنـد  يطوا يرؤسا يهم كه از نقشه مردم. نموديكامالً هموار م شنظر
ـ  ساختن ان يجر ـ  ن هـم م يشـاه دروغ ـ ، اشـدند يطلـع م ـ   ي  ين موضـوع را بـه راحت
او . او را انجام دهد يدارن را قانع كرد تا نقشهيه ،تسيزين پاتيبنابرا. ندرفتيپذ يم

  . دارن داديبه ه د فراوانيوعده و وع
نم بـدون  اتـو يمن نم يگفت كه يآورياد ميبه  :وش كرد و به او گفتيا رو به داريبرد
بهتر از سوء قصـد بـه    يليچه دل. ف صدمه بزنميطوا ياز رؤسا يكيبه  يل موجهيدل

مانند ش نعرهيكه صدا يا در حاليبرد ...مردمچشم  ينم جلواتويحاال من م. جان شاه
 نـس يآسـپات ش را به طرف يا رويبرد .بزنم شما را يهمهگردن  :ادامه داد ،شده بود
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هـا در  مثـل بـرده   را تم دخترهديمن دستور م :گفتبلند  يبا همان صدار داد و ييتغ
چشم  يرا گرفته بودند، او را به زور جلو مهيرِدكه  يچند سرباز در حال .دبازار بفروشن

  ! پدر :اد زديفر مهيرِد. پدرش آوردند
ـ كن شيرها ...هايلعنت :ديكشاد دختر خود نعره يدن فريبا شن نسيآسپات ن يكـدام  .دي

ـ من با. ديااليو آن را ب ست بزندزاده دك اشرافيكرده به بدن  تجرأدست ناپاك  د ي
ـ به سمت دخترش دو نسآسپاتي .منكها را قطع آن دست ـ د كـه ناگهـان ت  ي در  يري

اما باز هم به رفـتن   شد يجار نسيآسپاتخون از كنار دهان . گرفت ياو جا ينهيس
. شدبلند  مهيرِدون از يش يصدا. ن افتاديتر به زمنكه چند قدم آن طرفيادامه داد تا ا

بـود، بـا    يكه خون از چشمش جار نتافرنيا .فرود آمد نتافرنياگر بر چشم يد يريت
ـ را بگ يزيخـونر  يجلوبا دست ديگر كرد  يد و سعيرون كشير را بيت يك دست  .ردي

ـ ندازيب تان رايهاسالح: شدگان بانگ زدتس بر محاصرهيزيپات ـ  دي د يشـو م يلو تس
ره يرد و آنچنان بفشارد تا كامالً تيدر آغوش گشما را  ،كه فرمان دهم مرگش از آنيپ

 يرو يسـياه از شـدت   ،ييگوپاسخ يان برايد و در هنگام احضار از جانب خدايگرد
ـ رف تسيزيپات هب ور اُتانس .دا نباشديتان هوي هشرمند  اسـت  بهتـر  !هرگـز  :دز داي

 در مقابـل  و حقـارت اعـدام  م شـدن  ينكه ننگ تسـل يم تا ايريجا با شرافت بمنيهم
. ميسـت يان و اجدادمان هم شـرمنده ن يگاه در مقابل خداآن. ميرا گرديپذ گان رايفروما

با فدا  يكردند حت يشان را باال آوردند و سعيسپرها ،دندين ديسربازان منتخب كه چن
زحمت توانسـتند بـا دادن    هو سرانجام ب نعمتان خود دفاع كننديكردن جانشان از ول

ـ خشم برد. ند و از قصر فرار كننديكنندگان بگشامحاصره انيراه را از م ،اديز تلفات ا ي
زد و آن دو را ياد ميدارن فريتس و هيزير سر پاتـت بيبا عصبان. نبود يرا حد و مرز

كنندگان توانسته باشند از چـنگش  شد توطئهيباورش نم. نموديمتهم م ياقتيليبه ب
  . زنديبگر

*** 

هـا  آن. ف خود برگشـتند يبه سمت طوا اسيگُبرو بيز مگا، نتافرنيا، اُتانسش، ويدار
ا كـه بـا   يلشكر برد. ن به تدارك سپاه پرداختنديبنابرادن نداشتند، يجز جنگ ياچاره
هـا  به سـمت آن تمام سرعت  اب جنگ آماده شده بود، يتس از قبل برايزير پاتيتدب
نابود  تعلق داشت،مخالف  يف پارسيبه طوا مد و در سر راه خود هر آنچه راآيش ميپ
ـ لشكر برد. گناه كشته شدندين خاطر بياز مردم به ا يتعداد. كرديم ا هـر لحظـه   ي

ـ به م يبا تدارك كم هاآن. نداشتند يف وقت چندانيسران طوا. شديتر مكينزد دان ي
بـد   ك فرمانده ي :شنهاد كرديپ اُتانسدان رزم، يمت به ميش از عزيپ .جنگ شتافتند

ـ ياز م كه استآن  بهترپس  .است خوب اندهبهتر از چند فرم بـه   ار يان خود شخص
. ميدان جنگ بفرسـت يبه صورت متحد به م اان ريو لشكر نيمعنوان فرمانده انتخاب ك
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كه به  ين شخصيد از فراميهمه با. بر ما حاكم خواهد بود ين جنگين به بعد قوانياز ا
 ينيسنگ يهامجازات يبردارعدم فرمان. اطاعت كنند ودشيعنوان فرمانده انتخاب م

د به عنوان يبا ياما چه كس. موافقت كردند اُتانسهمه با سخنان . در بر خواهد داشت
 يفـه يسـرانجام چـون طا   .در گرفت يديبحث و جدل شد ؟شديفرمانده انتخاب م

انتخـاب   يبـه فرمانـده   او راشتر بود، يب شتر و تعداد سربازانبزرگوش از همه يدار
ـ به خاطر حفـظ اتحـاد طوا   ،ن كار داشتيا يبرا ياديكه حق ز نساُتا. كردند ف از ي

ـ ير ياز ضم يرا او به خوبيز ،ديكنار كش يفرمانده دانسـت كـه   يار خود مطلع بود و م
ف مختلف يرا كه از طوا يانيلشكر شويدار. است استير يفتهيوش تا چه حد شيدار

نبرد گـام  دان يار نداشت، به ميتدر اخ يكه تدارك چندان يبودند، متحد كرد و در حال
سـران  . ف بوديطوا يشتر از رؤسايار بيتس بسيزيا و پاتيتعداد سربازان برد .نهاد
ـ كـه برد  يدر حـال  ،ار داشـتند يخود را در اخت يفهيفقط سربازان طا يف پارسيطوا ا ي

 ياهير و پارسيتس، سربازان اجيزي، سربازان ماد وفادار به پاتيعالوه بر گارد شاه
توانست در صورت ين مياو همچن. ار داشتين را هم در اختيصحرانش يفهيچهار طا

ن جنگ در گرفت و شكست يبنابرا. رديكمك بگ گر ملل تابعيشدن جنگ از د يطوالن
 ييجول دادند و به چارهيكشت يامتحدانش جلسه وش ويدار. وش افتاديدر لشكر دار

بـه   ن گذاشـتند تـا  يا قرار را بر اُتانسبا نظر  پس از بحث و جدل فراوان. پرداختند
و شهر  انشان يكيكه در نزد يگبزر يشان به قلعهيهاهمراه سربازان خود و خانواده

از درون اسـتحكامات قلعـه بـه    . نـد قرار داشت پناه ببر الميعم يتخت قديپا ،شوش
گر قلعه يطرف د از. كردا مقابله يشتر برديبا سربازان ب يشد با لشكر كمتريم راحتي

ـ   انشان كه سال نيسرزمپارس و  ين اصلين سرزميب هـا قـرار   يهـا در دسـت پارس
جنـگ   يكار را بـرا  وضعيت نيا. سابقه بودند، واقع شده بود يداشت و در آنجا دارا

ـ  يراحت م ـ سـربازان دار  .نمـود يكرد و ارتباط با پارس را سـهل م وش بـه همـراه   ي
خـود   هاز به همـرا ياز لوازم مورد ن اندكند در زمان توانستيچه مشان و آنيها خانواده

توانستند در زمان كـم همـه را بـا خـود     يها نمآن .ببرند، به طرف قلعه به راه افتادند
ا به سرعت به يلشكر جرار برد. ماندندياز مردم جا م ياديز تعداد به طور قطع. ببرند

بـه   اُتانس. حركت بود ف افتاده بود، دريتخت پارس كه به دست سران طوايسمت پا
ها را كمتر ز سرعت آنيكرد با جنگ و گر مي ياسلحه سعسرباز سبك يدهمراه تعدا

داخته و دند، به چپاول پريرسيكه م يافهيا به محل استقرار هر طايسربازان برد .كند
   .رساندنديرحمانه به قتل ميب ،كرديها مقاومت مهر كس را كه در مقابل آن

***  
شتاسب با يو. شتاسب رفتيو دن پدرشيوش به ديدار ،تخت پارسيپا ش از تركيپ

در دسـت   ينشسته و جـام  ،بود ييبايمرتفع كه مشرف به باغ ز يتراس يآرامش رو
ـ مه يوش سراسيدار. داشت مـات و مبهـوت بـه پـدرش      ياچنـد لحظـه  . ديسر رس
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ـ ارفتن آماده نشـده  يچرا شما برا :گفت سرانجام .ستينگر ـ  يو !؟دي  يشتاسـب آه
ـ   يو حت ...يسالانيم ...يدر جوان :د و به او پاسخ داديكش مـن در   ...ن اواخـر يتـا هم

د و سپس ادامه ينوش جاماز  يشتاسب جرعه ايو .ماهشركت كرد ياريبس يهاجنگ
ـ كـنم و از م  يدر آرامش سپر اعمر ر ين مابقيحاال دوست دارم ا يول :داد  يهـا داني

ـ  اا شما ريبرد سربازان :گفت ينابصعوش يدار .نميگز يطراب دورپراض ـ يم و  ندكش
 :د و پاسـخ داد يگر از شراب نوشيد ياشتاسب جرعهيو .ندكش ميبه آتش  ان باغ ريا

ا انجام يپدر برد يراب ياديمن خدمات ز. ع استيار رفيبسها ين پارسيمقام من در ب
ـ عل ين اقدامـم راگ. گذارنديگر ملل به من احترام ميها و ديپارس يهمه. ماهداد ه ـي
بـه خـون مـن     را ز دسـتش ـخود هرگ ياجتماع يحفظ وجهـه ياو برا ،مـا نكنيبرد

ندارم  ييم و آرزواهكرد را عمر خودم رگيد ...دن هم باشياگر چن يحت. سازديآلوده نم
به دنبال كار خـود   يدار يپس تو كه سر پر شور .نمازنده بم ه عشق آنم بهكه بخوا
ـ كرد تا نظر پدرش را تغ يوش تالش فراوانيدار .نما فراموش رارو و م ر دهـد امـا   يي

   .آنجا را ترك نمود يسرانجام با ناراحت. فق نشدوم
و بـه طـرف قلعـه حركـت      مانانش پارس را ترك كردنـد يپوش و هميآن روز دار يفردا

بـا خـود    توانستند همه رايها نمن آنيبنابرا ،ها بودندب آنيا در تعقيسربازان برد. نمودند
ـ اهمف و وابستگان كميطوا ياز مردم عاد ياديتعداد ز. ببرند . ت در پـارس جـا ماندنـد   ي
سربازان كـارآزموده و   توانستنديبه همراه داشتند و فقط م يف تداركات كميطوا يرؤسا

ا سـر  يوش و متحدانش سربازان برديپس از رفتن دار. با خود ببرندها را آن يهاخانواده
بـود،   يك مـاد يتس كه يزيك پاتيبه تحر .را فتح كردند سارگادپا يراحتدند و به يرس

و معابـد   ندا كشته شديبه دست سربازان برد گناهي، بپارس ياز مردم عاد ياديتعداد ز
  .دنديگردران يپارس و

نشان دادن قـدرت خـود بـه     يتس برايزيا و پاتيبرد بر پارسكامل  يبعد از غلبه
منـزل   ين حـال از جلـو  يدر ا. رژه رفتندپاسارگاد  يهاابانيخ همراه سربازانشان در

 ياداسـتاده بـود، بـه شـاه     ينـه ا شتاسب كه دم در خايو. شتاسب رد شدنديبزرگ و
پـس   :دياز او پرس ،ستينگريشتاسب ميكه با خشم به و يا در حاليبرد .دكراحترام 

 احترام دست ينهد و به نشايگوست تا به ما خوش آمد ينجا نيوش ايچرا پسرت دار
داد تا خشـم  يم ايدهيد پاسخ سنجيحساس با ين لحظهيشتاسب در ايو ؟برافرازد

  .شاه را فرو نشاند و جان خود را نجات دهد
پسر من  رگياو د. مانمودهوش قطع يبا دار خود را من كامالً روابط. متأسفم سرورم يليخ_
  .ن ما وجود ندارديب يو عشق پدر و فرزند ستين

د يچنان پلنآ !سرورم ديوگيدروغ م :ا گذاشت و به او گفتيدر گوش برد تس سريزيپات
ـ يخدان يترفرو يرسد و حتيهم م افالكن تا آتعفن  يكه بو  بهتـر . سـازد يان را آگاه م
ـ  يتس صدايزيكه فقط پات يا در حاليبرد .ديبكش را ن حاال اويهم است د، يشـن ياو را م
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ـ يو. نماديصالح نم ار ركا اين من ...نه :پاسخ داد ـ يشتاسب در ب ـ هـا محبوب ين پارس  تي
 يحاال كه او اقـدام . است پدرم انجام داده يبرا ياديخدمات ز در گذشته و ددار يفراوان

تفـاوت بـه   يب سپس .اندزنده بم اندتويم ،م فرود آورده استيد و سر تعظكنيه ما نميعل
سرش را تكان داد و بـا  تس يز يپات. زد و از آنجا دور شد يتس به اسب خود هيزيپات

ـ ز ؛شد يخواهن اميپش خود ن كاريروز از ا كيمطمئن باش  :گفتخود  ـ را دني ا افسـانه  ي
نمود يف ميكه اكنون خود را ضع يرا در چنگ داشت ييتو اژدها .استقت تلخ يست و حقين

ـ  د و يش آشكار نمايخو ير واقعيضمن هژبر يا يتا ك ياما او را رها ساخت بـه  ان آتـش نه
   .برون افكند

*** 

دارن را بـه سـمت   يها يبردپراكنده،  يهاشورش يپس از فتح كامل پارس و سركوب
ف يطوا يكه رؤسا يابه طرف قلعه خودلشكر سپس با . منصوب كردپارس  ساتراپ

سربازان سران . جنگ درگرفت رگيك بار دي. نموددر آن موضع گرفته بودند، حركت 
بر سـربازان   ياديز تلفاتت برتر خود يتحكامات قلعه و موقعف با استفاده از اسيطوا
 يكه در پشت استحكامات قلعه مخف يرون با سربازانيدن از بيجنگ. ا وارد كردنديبرد
به نـزد شـاه خـود     پس .ا درمانده شدنديفرماندهان سپاه برد. شدند، سخت بوديم

ـ راه حل را جواو رفتند و از  ـ برد. ا شـدند ي ـ ا كـه چ ي ـ بـه ذهـن   يزي ـ يش نم از  ديرس
خـودش از   يل داد و به گفتـه يتشك ييمراسم دعا او هم. كمك خواست ست ي ز يپات
تس يزيان مراسم پاتيپس از پا. ديطلب ياريان يگر خدايبزرگ اهورامزدا و د يخدا
بـه  دند يشنيكه همه م يبلند به طور يبا صدابه نزد شاه آمد و ان يدربار يرو يجلو
از و  بسيار خوشـحال شـد  ا يبرد. انداه چاره را به اونشان دادهان ريگفت كه خدا شاه
عبور و مـرور   يهاما راه :تس پاسخ داديزيپات ست؟يراه حل چ :ديتس پرسيز يپات

 ...ن شـكل يبد. ميكنيقطع م ار آنتباط با رم و هرگونه ايريگيبه قلعه را تحت نظر م
ن صـورت قطعـاً   يكه در اند دهيمصاف م نه با مااو مرد نديآيرون مياز قلعه ب هاآنا ي

 يراه سـوم . ديگردلف خواهند تدر قلعه  يا از شدت گرسنگي ...شكست خواهند خورد
ـ  بـه شـاه  د و بنـد  يقيبم شدن يكه آن تسل هم وجود دارد ـ برد .باشـد يم ا راه حـل  ي

قلعـه در  . آن صـادر كـرد   ياجـرا  ين الزم را بـرا يد و فـرام يتس را پسـند يز يپات
در اطراف  يتس استحكاماتيزيبه دستور پات. قرار گرفت يديشدار يبس يمحاصره

 قلعـه ن يساكن يت برايوضع. ديگردر ممكن يغ ،هرگونه رفت و آمد. قلعه ساخته شد
چنـد   .ار نداشـتند يدر اخت يچندان يوش آذوقهين داريمتحد .شديتر مسخت زهر رو

ـ الزم را ته يذوقـه آ كردند با شكستن خطوط محاصره يها سعن آنيتربار شجاع ه ي
از تس ساخته شـده بـود،   يزيپات ترفند كه با يبه علت استحكاماتهر بار  يكنند ول
مجبور  ين قلعه از شدت گرسنگيساكن يبه زود. خوردندميا شكست ين بردايلشكر
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ـ  يهاو خانواده يد سربازان عاديشا. شدنديم ميبه تسل نسـتند از مـرگ   اتويشـان م
  .ت سران شورش كامالً معلوم بودسرنوش يزند وليبگر

***  
منصـبان ارتـش و بزرگـان    د، تمام صـاحب يديكه قلعه را در شرف سقوط م اُتانس

قلعـه   يجلسـه در مقـر فرمانـده   . دعوت كرد يال جلسهيتشك يف متحد را برايطوا
قلعـه داشـت    كه اختصـاص بـه فرمانـده    يمرتفع يصندل يوش رويدار. برگزار شد
ـ    نسـبت   منصبان و رؤساصاحبگر يد. نشسته بود نشسـته و   يبـه مقـام خـود بعض

از  يبـه همـراه تعـداد    اُتـانس . بزرگ سالن باز شـد  يدرها. ستاده بودنديگران ايد
ـ گردوارد  ،تا دندان مسلح بودند يسربازان خود كه همگ بـه او و سـربازان   همـه   .دي
ـ تعداد ز. ستيبر خود نگرو وش به دور يدار. مسلحش نگاه كردند ـ  يادي ربازان از س

م بـه سـمت   يمسـتق  محكـم  ييهابا قدم اُتانس. وش هم در محل حضور داشتنديدار
كـه همـه    يرزبه طو استوار بلند  ييستاد و با صداياو ا يروآنگاه روبه. وش رفتيدار

 يدرهـا  تام ده يبيترتهنگام شبنستم اتويمن م :وش گفتيخطاب به دار ،بشنوند
ـ يم جااهفيب من و طاين ترتيبد .شودباز سربازان شاه  يقلعه به رو  ...ميگـرفت يزه م

م هستم كه بخـوا ين ياما من انسان. شدندين قلعه قتل عام ميگر ساكنيكه د يدر حال
رسوايي آن  يحت كهها به دوش كشم و ننگ آن را سال خنجر بزنم ياز پشت به كس

افراشتن  آن توان سر بر يفرزندان من هم حك گردد و تا ابد از شرمسار يشانيبر پ
ـ داري فرمانـده قلعـه  از  همـه  يرو يروز روشن و جلو نيبنابرا .نداشته باشند وش ي

از  يكــي. بخشــدنجــات  اه ريــن بقاو جــ نــدم كيتســل را كــه خــودشم هخــوا يمــ
ـ يم تجرأطور چ :اد زديفر اُتانسوش سر يمنصبان وابسته به دار صاحب ـ  يكن ن يچن

ـ  كه  يشاه يناديكه م يدر حال يبكن يشنهاديپ ـ اريبر ما حكـم م ـ   دن  يفرزنـد واقع
وش بـا  يدار :منصب را دادخود جواب صاحب يرسا يبا صدا اُتانس؟ ستيكوروش ن

ف ين از وظايا. ددهينجات م ار ياريمردان و كودكان بس، ن كار خودش جان زنانيا
ـ ر ايدر غ. دفدا كن اجان خودش ر نجات جان افرادش ياست كه برا ك فرماندهي ن ي

به چـه   :ب زدينه اُتانسوش بر يدار .دندار ار ياقت فرماندهيل يخصن شيصورت چن
ـ اپ سناتا .يكنيمتهم م يقيبه ناال رال به خاطر ترس خودت از دشمن ميدل   :داد خس

ـ ايلعـدم  مـا   يهـا شكست يبه نظر من علت همه ...يهبخوا را راستش تـو در   تق
ـ دار: ادامـه داد خود را به طرف حضـار برگردانـد و    يرو اُتانس. ست يفرمانده وش ي

ـ حاال هـم با . دكن يفرمانده اان متحد ما ريلشكر يبه درست است نستهانتو  يد بـرا ي
 امرگ او خشـم شـاه ر  . دهدنجات  اه رين بقاج -يبا فداكار-خودش  يقيناالجبران 
خـون   ختهيدرمان خشم افسارگس نيرا بهتريز ،دگذريه مين بقاو از ج نشانديفرو م
ـ عاهمـه ر  مـا . آتش خشم را خـاموش سـازد   يمناسب است تا بسان آب يقربان  ياي
م يچه سر تعظنچنا. داز داريه داشتن ملل تابعه به كمك ما ناع نگيمط يم و او برايشاه
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 با مـا دارد؟  ياو چه دشمن... ميزيبپره يپروازم و از عداوت و بلنديدر مقابلش فرود آر
ـ ييتأرا  اُتانسسخنان  يهر كس به نوع. ن حضار شروع شديهمهمه در ب  .كـرد يد م

كه علت سـخنان   يدر حال يسازين متهم ميچننيا راچرا م :گفت اُتانسوش به يدار
   .يگران باشينگران جان دنكه يتو ترس از دشمن است نه ا

 حذرن مرد بر يا به تو نگفتم از ايآ ؟دارن به تو هشدار نداده بودميا من در مورد هيآـ 
بلكـه   ،سـت يا نيگان بر گردن سربازان بردشدگر كشتهيو د نسيآسپات؟ خون باش

   .يتو هست هاآنمرگ  يمسبب واقع
ـ دار. وش نگاه كردندين به داريتمام حاضر ـ وش در زي همـه از شـدت    يهـا ر نگـاه ي

با  ديبان يبنابرا. ز را از دست داده بودياكنون او همه چ. شديداشت خرد م يشرمندگ
ـ همه به دار. ددامير يياقدام قاطع اوضاع را به نفع خود تغ ـ ي سـتند كـه   ينگريوش م

ـ ي نيسنگ يعصا خود بلند شد، يناگهان با خشم از جا را از  منصـبان از صـاحب  يك
  . حمله برد اُتانسربود و به طرف  دستش

   .نجست را فرو ببند يهاو لب زادهماساكت شو حرـ 
. اره زدفـو  اُتانسخون از صورت . فرود آورد اُتانسوش عصا را محكم بر صورت يدار
سـربازان  . خود خشك شـده بودنـد   يف بر جايطوا يمنصبان و رؤساصاحب يهمه

و بـه سـمت    آمـاده كردنـد  خـود را   يهـا دند، همه سالحين صحنه را ديكه ا اُتانس
نعمت خود دفاع يدند تا از وليوش هم به جلو دويسربازان دار. وش هجوم آوردنديدار
ـ  اُتـانس  ،ن لحظهيدرست در آخر. كنند  .سـت يكاف :ت خـود را بـاال آورد و گفـت   دس

مـا از  . مهخواينم ار يكشمن برادر :ادامه داد اُتانس. ستادنديخود ا يسربازان بر جا
 از خـون  يو رد سربازان خود از محل خارج شد يدر محاصره اُتانس .ميورمينجا يا

 ساُتـان . همان روز او و افـرادش قلعـه را تـرك كردنـد    . گذاشت يپشت سرش باق
ـ  يروز قبـل خبـر  . ا رفـت يدار شاه برديبه د ميمستق از  يبـر شـورش تعـداد    يمبن
ر يدر چند روز اخ. ده بوديرس اوبه اردوگاه  ،بودندشده ا يع برديكه قبالً مط ييها يپارس

رفت كه ين مآضن . ديرسيبه اردوگاه شاه مپراكنده  يهااز شورش ييهامرتب خبر
ـ  كوچـك بود هـا  ورشش. ها باشدن شورشيشتاسب پشت ايو  يدگينـد و ارزش رس

شـورش  اما  .ها را سركوب كندتوانست آنيم ييدارن به تنهايه. م را نداشتنديمستق
ـ ان برديتوانست به سرعت بزرگ شود و لشكريم. داشت يترد ابعاد گستردهيجد ا ي

ـ  بـه  تسيزين پاتيبنابرا د؛ينماد يرا از پشت سر تهد ـ  يبـرا  هشخص بـه   يدگيرس
ن يا تضميكه برد يدر صورت ،ا رفت و به او گفتيدار برديبه د اُتانس .ه بودرفتاوضاع 

به او نشـان   يها بگذرد، راهر آنييتقصاش را برگرداند و از فهيازات او و طايد امتينما
 ياريبس تلفاتم يمستق يقطعاً حمله. ديفتح نما تلفاتحداقل با خواهد داد تا قلعه را 

 ،گفـت  اُتـانس . ا از آن استقبال كـرد يبرد. بود يار خوبين فرصت بسيا. در بر داشت
ن قلعـه اسـتفاده   يحمله به سـاكن  يتوان از آن برايوجود دارد كه م يمخف يادروازه
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و از مـذاكرات خـود قبـل از     م اعالم كـرد يقلعه را وخ ين او اوضاع داخليهمچن. نمود
از  ييهـا اه خـود نامـه  بـه همـر   اُتـانس . ف خبر داديطوا يگر رؤسايرون آمدن با ديب

ـ ها نآن. ا آورده بوديبرد يبرا يپارس يرؤسا ـ ز حاضـر بودنـد بـه برد   ي و  وندنـد يپب اي
. ان تنفر داشـت يگر شورشيش از ديبرديا از داريوش ب. م كننديوش را به او تسليدار

ـ ب بردين ترتيبد. ديببخشاه را يتوانست بقيده بود و او مررحمت شاه گست  يا بـرا ي
 اُتانسا از ين برديبنابرا. ار از او دور بوديشد كه بسيها ميحبت پارسشه مالك ميهم

دروازه را فقـط بـه    گفت كه اُتانساما . دروازه را به افسران او نشان دهد تا خواست
ـ سرورم ا :او زمزمه كردآرام در گوش ا يبردگارد  يفرمانده .شاه نشان خواهد داد ن ي

 .ميمانتس بيزيجناب پاتيلاظر بازگشت عنتم است بهتر. ستا يخطرناك يليكار خ
حاال هم كه بـرادرش كشـته   . شه پشت سر برادرش قرار داشتيهم يا در زندگيبرد

و  بـود  تـس شـده  يزيدست پات يچهيفقط باز ،ده بوديرس يشده و او به مقام شاه
ـ  يمردم به او به عنوان شاه واقع. نداشت ياريبدون او قدرت و اخت  .كردنـد ينگاه نم

همـه بـاور داشـتند كـه     . شديده ميشه پشت سرش شنيافراد مختلف هم يهاطعنه
توانـد  يرا نم يچ كاريا بدون او هيتس است و برديزيار تمام امور در دست پاتياخت

خـود را   يياقت و توانايبتواند ل برديابود كه  يياستثنا ين فرصتيا. درست انجام دهد
رحمـت   از طرفـي . س به همگـان ثابـت كنـد   تيزيبا گشودن قلعه بدون حضور پات

شد، قطعـاً  يتس فتح ميزيپات با حضوراگر قلعه . ا هم وجود داشتيكوروش در برد
توانسـت در  يا ميبرد. شدنديكودك قتل عام مو ن آن اعم از زن و مرد ساكنا يهمه

 و از دست رفتن جان مردم قلعه را فتح كنـد و بـه   يزيرتس، بدون خونيزينبود پات
ل ين حـاال وسـا  يهم !ساكت شو :ب زدينه فرماندهن بر يبنابرا. ان دهدين آشوب پايا

   .آماده كن احركت ما ر
 اُتانس. حركت كردند يمخف يسرباز به طرف دروازه يبه همراه تعداد اُتانسا و يبرد

منتظر او هسـتند و بـه    نتافرنياو  زيمگاب، اسيگُبر ،ا گفت كه در پشت دروازهيبه برد
ـ برد. وش آغاز خواهنـد نمـود  يه داريشورش را عل ،محض ورود شاه بـه   اُتـانس ا و ي

ـ  . همه جا را فرا گرفته بود ينيسكوت سهمگ. دنديرسوار قلعه يد يكينزد چ يانگـار ه
ـ به شاه برد اُتانس. كرديقلعه مراقبت نم يوارهاياز د ينگهبان  ا گفـت كـه احتمـاالً   ي

دروازه را  اُتانس. اندها را به قتل رساندهنگهبان اسيگُبرو  نتافرنيا، زيمگابسربازان 
درسـت  را كه از دور يكوچك يتوانست دروازهيم يكيا در تاريبرد. ا نشان داديبه برد

 ستاديكنار ا اُتانس. اده شدنديا از اسب پيو برد اُتانس. ص دهديتشخ ،شديده نميد
وار قلعـه  يكه در د ياز جدار اُتانس ،ا از او رد شديكه بردنيهم. وارد شود شاه اول تا
د يا نعره كشيبرد. ا فرو برديرا درآورد و در پشت برد ينيآگخنجر زهر ،ه شده بوديتعب

سالنه سالنه چند قـدم  . توانستينم يرون آورد وليكرد خنجر را از پشتش ب يو سع
 يبازان براا باعث شد تا سريبرد ينعره. ن افتاديتر به زمآن طرف يبه جلو رفت و كم
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ـ هـا بار وار بر سـر آن يد ير از باالينجات شاه خود به سمت او بدوند اما باران ت دن ي
هـم بـه    اُتـانس . دگران عقب نشسـتن يدند و ديغلطخود چند سرباز در خون . گرفت
  .شد يخود را به دروازه رساند و در پشت آن مخف سرعت

*** 

كه  يدر حال يبه آرامدر لباس مبدل  اُتانسوش و يدار. ده دم مانده بوديبه سپ ياندك
 ييسرد به سـمت روسـتا   يدر هوا ،را به خود جلب نكنند يكردند توجه كسيم يسع

آن . ده بوديها پوشآن يهر دو يچهره. رفتنديش ميپ ،تپه قرار داشت يكه در دامنه
ا يان سربازان بردياز م هنگام شب ،توانسته بودند يرفتن خطر مرگ به سختيدو با پذ

ن پارس كـه متعلـق بـه    يدر سرزم يكوچك يبه سمت روستاها آناكنون . عبور كنند
ـ پس از ورود به روسـتا دار . رفتنديش ميپ ،بود انيمرفَ يفهيطا بـه   اُتـانس وش و ي

. درب خانـه را بـه صـدا در آورد    اُتانس. آنجا حركت كردند ين خانهيترسمت بزرگ
از  ييكت خود را تكرار كرد تا سـرانجام صـدا  چند بار حر اُتانس. پاسخ نگفت يكس

در  يخدمتكار ؟آزاردين موقع شب خفتگان را ميست كه در ايك :ده شديپشت در شن
خـود را پوشـانده    يكـه چهـره   نفردو . در را گشود ،به دست داشت يكه شمع يحال

ـ  ؟ديهخوا مي هچ :ها گفتبه آنخدمتكار . ستاده بودنديپشت در ا ،بودند ز ر عقـل ا مگ
خود  ياندكخدمتكار  ؟ديكوبين هنگام به در ميد كه در ايااد بردهيكف داده و زمان از 

 م اويهخـوا يبرو به اربابت بگو ما م :به خدمتكار گفت اُتانس. را پشت در پنهان نمود
اكنـون در خـواب اسـت و در آن جهـان بـا      ارباب من  :پاسخ دادخدمتكار  .مينيبب را
اصالً شما . باشديش كم ميرا آن كه در آغوش اوست برايز ،تهخيآمبارو برين ززكايكن
 سـپس . خدمتكار زر را امتحان كـرد . به خدمتكار داد يزر يسكه اُتانس د؟يهسته ك

د و از فردا توان ينماه يتنب رام است ممكن ،دار كنميب را من االن اربابم راگ يول :گفت
ـ  :داد خساپ راكتمدخ هب سناتا .نشستن نداشته باشم ـ ا رمطمئن باش اگ  را ن كـار ي

 .يآن را هرگز تجربه نكرده باش ينيكه سنگ يهيچنان تنب. دكنيه ميتنب ااو تو ر ،ينكن
ـ   چنـد  :ن پا آن پا كرديسرش را خاراند و چند بار اخدمتكار  جـا منتظـر   نيلحظـه هم

ـ دار. بست اُتانسوش و يدار يخدمتكار در را به رو .دينامب در  يمـدت  اُتـانس وش و ي
 يمـرد . نكـه در دوبـاره گشـوده شـد    يمنتظر ماندند تا ا شيگرگ و م يهوا يسرما

 گريد دست در يك دست و شمعيدر  يريكه شمش يمتوسط در حال يال با قدانسيم
ده گرفت و بـه آن  يپوشرو يبهيمرد شمع را به سمت دو غر. رون آمدياز در ب ،داشت

مـرا   يد خانهيتوانيد مياد و فكر كردهيان باشينكند از حرام ؟ديهخوايم هچ :دو گفت
مـرد   .ميداخل شو يارگذب است بهتر :پاسخ داد مرد ميانسالبه  اُتانس د؟يكنغارت 

ـ گـاه بـه دار  آن. به خـدمتكار انـداخت   ينگاه ير چشميز. دركه خويسال انيم وش و ي
سال انيها به همراه مرد مآن. وارد شدند اُتانسوش و يدار .ديداخل شو :گفت اُتانس

. خدمتكار را مرخص كرد و در را بست سالانيمرد م. خانه شدند ياهاتاقاز  يكيوارد 
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به  يار آراميبس يبا صدا انساليمرد م. خود را برداشتند يهاروبنده اُتانسوش و يدار
ـ نزد يعـه كردم االن در قليفكر م !؟ديكنيمجا چه نيسرورم شما ا :گفت اُتانس ك ي

   .ديا هستيسربازان برد يانشان در محاصره
م تـا مـن   يرفت يياول به جا. ميان محاصره عبور كرديشب از ميما دز، يباگواس عزـ 
مـن   يم تو براهخوايم. ميمدآجا نيبعد به ا. به در آورمر خاك ياز ز ار يانهينم دفابتو
   .يدهانجام  يكار

ـ  اسـت  ادم نرفتهيهنوز  .مهدين انجام متايبرا ديبخواه هر كار ـ  ـ   يوقت  يشـما قاض
 يو شرافت آبا و اجداد ديگناه متهم شده بودم نجات داديكه ب ران ماج طور، چديبود

   .ديام را حفظ نمودخانواده
ـ پ ميبـرا  ار آرسسه پسر يبرو و مردونها ييدا يفهياكنون به طاهم. ار خبيبسـ  ا دي
  ...باور نكرد احرف تو ر راگ .نميبب را م اوهخوايبه او بگو كه من م. كن

ن انگشتر را بـه او  يا :را از انگشتش درآورد و به دست باگواس داد يانگشتر اُتانس
  . روايكوه ب يباال يبه كلبه اه ريهنگام غروب مردون. نشان بده

   .سرورم دييوشما بگ هر چه ـ 
*** 

سـت كـه   ينگريكلبه به نوك كوه م يوش از پنجرهيدار. د در حال غروب بوديخورش
 يكـه بـه جـا   به نظرش آمد ك لحظه ي. دوشيد در پشت آن پنهان ميخورشچگونه 
دو سـوار بـه   . شدم يالتايحتماً خ :با خودش گفت. نديبيرا م ينيخون يد، گويخورش
رش را يسپس شمش. وش خود را پشت پنجره پنهان نموديدار. دنديكلبه رس يكينزد

ـ دو سوار از اسب پ. ديپشت در خز برداشت و آرام ـ  سـپس و  ادهي . ه شـدند وارد كلب
ـ كـه در پشـت تنهـا م    اُتـانس . را به همراه داشت يترمرد قد بلند جوانباگواس  ز ي

  . بلند شد و به استقبال مرد رفت ،كلبه نشسته بود ي كهنه
   !يمدآخوش  يليخ ...!هيمردونـ 
   ؟ديهخوايم هز من چا ـ 

سپس  .ستينگر كلبه بود به اطراف يهاان چوبيكه در م يچند بار از جداروش يدار
 بـا  هـا آن يهـر دو . سـتاد يها اآن يرون آمد و جلويه بيباگواس و مردون از پشت سر

ـ  :به باگواس گفت اُتانس. ندشوكه شد ك لحظهياو دن يد ـ ب كـنم يخواهش م رون ي
ه برگردانـد و  يش را به طرف مردونيرو اُتانس. باگواس كلبه را ترك كرد .بمانمنتظر 
 اُتـانس . يريبگ يض پاداش خوبعوو در  يدهمن انجام  يبرا يم كارهخوايم :گفت

. سپس در صـندوق را گشـود   .ز گذاشتيم يز درآورد و آن را روير ميرا از ز يصندوق
   .ه برق زديچشمان مردون. صندوق پر از طال و جواهرات بود
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  دارد؟ ين پاداشيست كه چنيآن كار چـ 
ـ غـام  ياو پ دارن بهيو از طرف ه يوا بريبه اردوگاه برد قاً پنج شب بعديد دقيبا ـ   يده

ام به سرعت در حال بزرگ يو ق اندهشورش كرد پارس بر ضدش ياز اهال يكه تعداد
   .استان يشورش يشتاسب سردستهيبگو كه و ايبردبه . است شدن

، دريبم دقرار باش انسان يوقت !؟مهاز دست بد را نمامن به خاطر پول ج يهخوايم ـ 
   !؟دخور ميپول به چه دردش 

كه  يشاه. است ن پارسيسرزم شرفبلكه به خاطر  ،ستيه خاطر پول نن فقط بياـ 
 ار يواقع يايمن قبالً جسد برد رگم. ستيكوروش ن يفرزند واقع ،اندريبر ما حكم م

تـس و  يزيپـات  يبـه زود  اند،بم يدر مقامش باق ياگر شاه جعل !ن ندادم؟ابه تو نش
ـ   درنيگيم در دستل ـور كامـبه ط ار يرل امپراطورـا كنتهادـم ارس بـار  ـو ملـت پ
حكومت را  هندخوايه مكهاست يماد ين نقشهيا .ودشياد مـم ينشاندهدست رگيد

ـ آ .انندبه دوران قبل از كوروش برگرد او اوضاع ر درنيدر دست بگبه طور كامل  ا تـو  ي
 د؟رت پدر ما كـوروش در تـو وجـود دار   يك ذره از غيا يآ ؟ا نهي يها هستيجزء پارس

ـ ش نمايهـا در گـام استرس . ن طرف كلبه به آن طرف رفتيه چند بار از ايوندمر ان ي
م داشـتند  يها تصـم آن. رديم خود را بگيمنتظر شدند تا او تصم اُتانسوش و يدار .بود

هر چند باگواس مرد قابـل  . او و باگواس را بكشند ،رديها را نپذه حرف آنياگر مردون
 يه پس از تأمليمردون. سك كننديتوانستند رينم اُتانسوش و يدار يبود ول ياعتماد
  .لبخند بر لبان اُتانس نشست د بكنم؟يار خب، چه كار بايبس :سرانجام گفت يطوالن

ـ  ياكه نامـه  يدر حال ،رگيقاً پنج شب ديدقـ  ـ از ه يجعل ، بـه  يدارن در دسـت دار ي
ت، چـون  سين يتو كار سخت يدارن برايدرست كردن فرمان ه. يوريا مياردوگاه برد

ـ  دشناسنيم اتس هم تو ريز يا و پاتيبرد. يكنياو كار م يتو برا  يبـرا  اننـد ديو م
وش هماهنگ يما قبالً با پدر دار .دكننيباور مرا تو  ن حرفيبنابرا ،يكنيدارن كار ميه

تـر  روز بـزرگ  كـه هـر   يكـوچك  يشده يزيربرنامه يهام و از امروز شورشياكرده
زهوش را يتس تيزيپات يكند تا حتين به تو كمك ميا. وندديپيشوند به وقوع م يم

ـ . يندازيدر دام خود ب ـ برد يالـه يم بـا ح يهخـوا يما م ـ  اا ري ـ  . مين ببـر ياز ب  رامـا اگ
. ا دور كـرد ياز برد را د اويبا. دبريم يما پ يلهيبه ح يبه راحت دنجا باشآتس  يز يپات
كـه پشـت    ياز شورش يبه راحت اندوتياو نم. ستا يمحتاطار يتس فرد بسيزيپات

درسـت كـردن    ين خـودش بـرا  يبنـابرا . دبگذر ،است ش در حال وقوعيها رويسر ن
 ،قبل از بازگشت اوسازد تا يما فراهم م يبرا ييطال ين فرصتيا. خواهد رفتاوضاع 

ـ ن قابلهانشـا هبـدون فرمانـد   هـا آن. ميسازمنهدم  را ارتششم و يبكش اا ريبرد ت ي
ـ   يو به راحت دندارن يچندان ـ نكـه ب يدر ضـمن قبـل از ا  . دشـكنن يدر هـم م بـه   يياي
نجـا  آ در. نگـاه كـن   ،هستند محبوس آنكه سربازان ما در  يان برج قلعهيتر يشرق
ـ تـو با . فانوس عالمت ماست آن. ينيبيروشن م ار يفانوس كـه   يقـاً در شـب  يد دقي
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افت يدر اته عالمت رك هفياگر بعد از . يهانجام د ن كار رايا شوديم فانوس روشن
ـ م ياهما دو نفر در راه بازگشت كشته شدكه ن ابد ،ينكرد ـ  ي برنامـه لغـو    يا بـه علت
  . نجات بده انت ران از كارت منصرف شو و جيبنابرا است، دهيگرد

كـه   يپس از چند لحظه در حـال . گر در سكوت شروع به قدم زدن كرديبار ده يمردون
او  يات كـار را بـرا  يچند بار جزئ اُتانس .ر خبايبس :داشت گفت ميصندوق طال را بر

ـ در پا .روشـن نمـود   مردونيـه  يل برايها را به تفصيكارزهيح داد و تمام ريتوض  اني
ه يمردون .دها به تو برسييدا يفهياست طاير كه كنميم يكارم، يوشموفق  راگ :گفت

 اُتـانس وش از يپس از رفتن او دار. صندوق جواهرات را برداشت و كلبه را ترك كرد
به كشتن  اما ر ياو همه است م؟ ممكنين مرد اعتماد كنيم به ايناتويا ما ميآ :ديپرس
ـ پدر ه كه پدرش به دست است دارنيه ياو پسر عمو :پاسخ داد اُتانس. دهد دارن ي
نه بـه   را كارش هيمردونمن مطمئنم كه . است ها بركنار شدهييدا يفهياست طاياز ر

 ،اندديكه حق خودش م يزي، بلكه به خاطر پس گرفتن چرافت پارسا شي خاطر پول
   .خواهد داددرست انجام 

*** 

را به همراه داشت، به طرف اردوگـاه   يجعل يكه نامه يه در حاليمردوندر شب مقرر، 
ي بلنـدي رفـت و بـه    تپـه  يش از رفتن به داخل اردوگاه، ابتدا به بـاال يپ. ا رفتيبرد
ن بـرج  يتـر يشرق يشب بر باال يكيدر تار يفانوس. ستيگرشده نمحبوس ي قلعه

ن سوار بر يبنابرا ز بر طبق روال است،يچ ه دانست كه همهيمردون. زديسو مقلعه سو
پس از وارد شـدن بـه اردوگـاه،    . ا حركت نمودياسب خود شد و به طرف اردوگاه برد

ـ حضـور برد  مخصوص شاه خواست كـه او را بـه  نگهبانان كرد و از  يخود را معرف ا ي
ن يتـر بـزرگ . ا بردنديه را به حضور برديمردون ،شناختنديها كه او را منگهبان. ببرند

ـ برد يمـه يه وارد خيمردون. ا بودياردوگاه متعلق به شاه برد يمهيخ  يتعـداد . ا شـد ي
 نشسـته  ،مـه يخ يتنها صندل يروا يبرد. كرديمه را روشن ميخ گط بزريمح ،مشعل

سـپس در  . ه در مقابل شـاه زانـو زد  يمردون. ستاده بودندياطرافش ادر  گرانيدو  بود
ـ  ياشده مهر و موم يكه نامه يحال ـ نمـود، بـه برد  يرا از لباسش خارج م  :ا گفـت ي

ـ غط ماه شيعلها ياز پارس يتعداد. است افتاده ياتفاق مهمسرورم،  . نـد اهان كـرد ي
ارباب من . دارددست  در ها راآن يماً فرماندهيوش خودش مستقيشتاسب پدر داريو
ـ ينديب يان مورد چارهيتا در ا اندهنزد شما فرستاد يابه همراه نامه رادارن ميه . ديش
ـ  ين پارسيشتاسب در بيو كه ، به شاه گزارش بدهدن به من گفتناشيا داران هـا طرف
 از مردم پارس در حال حـاظر بـه خـاطر قتـل عـام هـم       ياديز تعداد و ددار ياديز

ـ ي، شورش خودانجام نش يتر اقدامعيچه سرهر  راگ. دانيشاه ناراض ن ازنشاوطنا  يل
ن انداختـه  ييپا اكه سرش ر يه در حاليمردون .ددا كنيپ ياابعاد گسترده اندتويزود م
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را آن در سكوتمهر و موم شده را گشود و  يا نامهيبرد .بود، نامه را به دست شاه داد
ـ با. يشتاسب لعنتيو :گفت كرديه مكه نامه را مچال يسپس در حال. خواند ـ ي ن اد هم

  . كشتم مي را موقع كه فرصت داشتم او
   .ديشما از خون او گذشت يول ،شتاسب به شما هشدار دادميمن در مورد خطر و .بلهـ 

هـا را بـر تـن    تس كه لباس مخصوص مـغ يزيپات ،مهيك خيتار يناگهان از گوشه
. ع خود را جمع و جور كـرد ياما سر جا خوردك لحظه يه يمردون. ديداشت، خارج گرد

   ا نه؟ي ددار ين موضوع نقشيدارن در اينم ارباب تو هيبگو بب :تفگ ست يز يتاپ
ارباب مـن كـامالً بـه شـاه     . اورنديرا ن ين روزيان هرگز چنيخدا. جنابيهرگز عالـ 

   .است وفادار
   .ه نگاه كرديماً به چشمان مردونيمستقتس يزيپات
ـ تا من از ا ينامينجا ميان گروگان در اتو به عنو. ار خبيسبـ  ن موضـوع مطمـئن   ي
  . خواهد بودت مجازات مرگ در انتظار ...يدروغ گفته باش راگ. مشو

اش نقـش  بـر چهـره   يهيكه لبخند كرتسزييپات. ن انداختييه سرش را پايمردون
ن يبهتراز  يتعداد :ستاده بود، كرد و گفتيكه آنجا ا ياز مقامات يكيرو به  ،بسته بود
   .كنند يمرا همراهانتخاب كن تا  اافراد ر

ن سـربازان خـود از اردوگـاه    ياز وفـادارتر  يتس به همراه تعداديزيهمان شب پات
مشـغول   اُتـانس  ،انشـان  ين برج قلعهيتريدر همان زمان در شرق. خارج شدا يبرد

بعـد از  . ده روشن كرده بويعالمت دادن به مردون يبود كه برا يخاموش كردن فانوس
 :كـرد و گفـت   ،سـتاده بـود  يا در كنـار او  كه يكس رو به تنها ،خاموش كردن فانوس

مـا زمـان    .ميبخوابو م يوبر رگيد است بهتر. شوده در كارش موفق يردونم دوارميام
ـ ز يكارها. ستا يار مهميفردا روز بس. مياستراحت دار يبرا يكم هسـت كـه    يادي
اسـتفاده  شب به نحـو احسـن    يماندهيزمان باق م ازيكن يد سعيبا .شودد انجام يبا
   .ميآوردوباره به دست  ان راميرو و انرژيم تا نيكن
   ؟يچ دلو داده باش اما ر ياو نقشه راگ .ه اعتماد ندارميمن هنوز به مردون يولـ 

 :بـه او پاسـخ داد  لبخنـد  وش گذاشت و با يدار يشانه يدست راستش را رو اُتانس
اصالً ما فـردا صـبح از خـواب     اندديم يچه كس. ستا يز زندگا يسك كردن جزئير
م يكارها دار يليفردا صبح خ. ا نه؟ پس با آرامش بخواب دوست منيم يوشيدار ميب

  . وش جدا شد و به سمت خوابگاه خود رفتياز دار اُتانس .ميدهد انجام يكه با
*** 

ـ    ندشد داريزود از خواب ب يليصبح خ اُتانسوش و يدار روز بعد،  يو بـه تـدارك عمل
كبار در خفـا  يدن زمان مقرر فقط يقبل از فرا رس اُتانس .خود پرداختند يكردن نقشه
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ـ يتو بهتر :ديپرس اُتانسوش از يدار. وش داشتيكوتاه با دار يمالقات . ين دوست من
در اثر  است ممكن !؟آورمبا تمام قدرت بر صورت تو فرود  اد ضربه ريمن باواقعاً ا يآ

   .يشوكشته  يمن حت يبهضر
متقاعد كردن  يدر ضمن من برا. دكنيباور نم احرف ما ر يكسكه  دن نباشياگر چنـ 
 را و نقشت گذاركنار ب اپس احساسات ر. دارم ازينام چهره  يرو ا به اثر زخم بريبرد

با تمام توان بر صورت  ديكه دم دستت رس را ينين جسم سنگياول .كن يدرست باز
نسبت به  ياذره يآوريكه دستت را فرود م ياد در آن لحظهيهرگز نبا. آورمن فرود 

   .يروا بدار ترحم من
 نداشـته  ين فرزنديملت پارس هرگز تاكنون چن :ترا در آغوش گرف اُتانسوش يدار

از وش را يدار اُتانس .انندبد اتو ر يمخلصانه يها ندگان قدر تالشيدوارم آيام. است
ـ دار :گفت ،او را با دو دست گرفته بود يهاكه كتف ير حالخود جدا كرد و د تـو   ،وشي

از حـاال بـه    اسـت  بهتر .دتكه تكه كنن اسربازان من تو ر است ممكن. يهم در خطر
ن مـا يهاتـا تـالش   يح نقشه تمركز كنيصح ياجرا يشدن فقط رو ياحساسات يجا
   .اندثمر نميب

   .ار خبيبسـ 
  . جدا شد اُتانساز كرد يش را پاك ميهاچشم كه يدر حالگفت و را  نيوش ايدار

منصبان و بزرگـان  تمام صاحب اُتانسبا خواست . ديموعود فرا رس يسرانجام لحظه
ـ كرد با برديفكر م اُتانسآنان كه ، تر از همهلشكر و مهم در دارنـد،   يا سـر و سـر  ي

ـ . فتنـد ايحضور  ،ل شده بوديتبد ين سالن قلعه كه به مقر فرماندهيتربزرگ سـاُتان 
 تـا  ود و گول زدن همگـان ـگستردن دام خ يرد تا براـتوانست دعوت كيهر كه را م

اكنون نوبت . افته بوديوش از قبل در آن مكان حضور يدار. تواند شاهد داشته باشديم
قلعه كه  يگاه فرماندهياستوار از در وارد شد و به سمت جا يهااو با قدم. بود اُتانس

 يگـاه جلـو  گاه متوقف شـد؛ آن يجا يدر چند قدم آن نشسته بود، رفت؛ يوش رويدار
ـ مم فرا خواند و تمام اعتبار او را از يوش را به تسليهمه دار يرو نكـه  ين بـرد تـا ا  اي
ـ حمله  وش از كوره در رفت و به سمت اُتانسيدار ـ دار. ردك وش عصـا را از دسـت   ي

بـر   تـوان عصـا را بـا تمـام     گاهآن. ردبهجوم  اُتانسصاحب منصب ربود و به سمت 
 اُتانسدر گوشت  ينوك عصا به طرز ناهنجار. آورد دن دوست خود فرويصورت بهتر

ـ فر اُتـانس . شـد  يفرو رفت و خون به شدت از آن جار ـ  يهولنـاك  داي . دياز درد كش
ـ از ود يروصورتش را با دو دستش گرفـت و   چـون  ن يحاضـر  يهمـه . نشسـت  ون

هجوم آوردند  شويبه سمت دار اُتانسسربازان . ستندينگريصحنه م به آن مجسمه
اد خود آنان را متوقـف كـرد و   ين لحظه با فريدر آخر اُتانستا او را تكه تكه كنند كه 

سـربازانش،   يدر محاصـره اُتـانس  سپس طبق برنامـه  . ت دادوش را نجايجان دار
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گاه به فرمانـدهان خـود   آن. فتن خود رايصحنه را ترك كرد و به محل استقرار لشكر
. ترك قلعه آماده شـوند  يرا جمع كنند و براشان يها و خانوادهدستور داد تا سربازان 

ـ دبه  زيمگابو  اسيگُبر ،نتافرنيا ن حاليدر هم كـه   يدر حـال  اُتـانس . دن او آمدنـد ي
ه ب زيمگاب. نشسته بود يصندل يزخم خود نگه داشته بود، رو يرا با دست رو يمهمر

   .ست ينجا خودكشيندن در اام. مييايم با تو بيهخوايما هم م :گفت اُتانس
 يبـه جـا  . مهاز دست بـد  را سرم ايورود به اردوگاه بردمن به محض  است ممكنـ 

و از او طلـب بخشـش    ديسيا بنويشاه برد يبرا ييها نامه. ديانآمدن با من در قلعه بم
كه مـن بـا    يعالمتو با  ديانشما هم در قلعه بم. مبريبه نزد شاه م اها رمن نامه. ديكن

ـ  . ديسربازان شاه باز كن يبه رو اقلعه ر يها در م،هديم شما آتش به ن مـا  يشـاه از ب
ـ ا يكنم كه همهيقانع م را من او. است متنفراز داريوش  شتر از همهيب ن اتفاقـات  ي
گران يده و ديكش ان ريدروغ يايبرد يبوده كه نقشه وشيدار. است وشير سر داريز
  .ده بگذرير بقيكنم كه شاه از تقص ينم كاراتويئنم ممطم. است دهنمواغفال  ار

نكـه  يبعـد از ا  اُتـانس . موافقت كردنـد  اُتانسبا سخنان  نتافرنياو  زيمگاب، اسيگُبر
كرد و به همـراه افـراد خـود بـه      ياحافظدخ آنانالزم را انجام داد، از  يهايهماهنگ

ـ دانست، آياو در آن زمان نم. ا حركت نموديه شاه بردسمت اردوگا ا نقشـه اش در  ي
انـت كـرده   يه به او خياگر مردون .ا نهيز بوده است يآمتيتس موفقيزيدور كردن پات

ش قتل ـداد و همراهانيست مدبود، بالفاصله بعد از ورود به اردوگاه شاه سرش را از 
ـ ي ،تس نشده بوديزيدن پاتفق به گول زوه مياگر مردون. شدنديعام م  يا به هر علت

 .همـان بـود   اُتـانس انجام دهد، باز هـم سرنوشـت   درست نتوانسته بود كار خود را 
ـ اش را به جـان خر فهيخطر مرگ خود و افراد طا اُتانس د و نقشـه را همچنـان بـا    ي

ـ ان برديكـه لشـكر   ياسـتحكامات  يكيو افرادش به نزد اُتانس. شجاعت ادامه داد ا ي
 ،دشـمن سـاخته بودنـد    يرانـه يغافلگ ياز حملـه  يريقلعه و جلوگ يمحاصره يابر
فكر كردند، دشمن كه تحت فشار  اُتانسدن افراد يا با ديسربازان برد. ك شدندينزد

محاصره از قلعه خارج شده و به قصد جنـگ   يشكستن حلقه يبرا است قرار گرفته
افـراد  . دكنيبه گربه حمله م د،ريگقرار ب يدر حالت بد يك موش وقتي .ديآيش ميپ

امـا  . ندكن باران ريت اش رافهيو طا اُتانسخود را آماده كردند تا  يهانامر و كيت ايبرد
 .انش دسـتور توقـف داد  يبـه لشـكر   ،دنررس برسيبه تنفراتش ش از آنكه يپ اُتانس

فـت و  رسول نـزد شـاه ر  . حضور بطلبد يا فرستاد تا اجازهيرا نزد برد يسپس رسول
 اُتـانس  يد تـا فرسـتاده  يطول كش ياديمدت زمان ز. ف نمودياو تعر يان را برايجر

م شاه او را يعظ يمهيخ بيرون. به مالقات شاه رفت اُتانس. دنا را متقاعد كيبتواند برد
ـ در مقابل برد .مه شديوارد خ اُتانسسپس . خلع سالح كردند ا زانـو زد و مـاوقع را   ي

ست و به او گفت كـه  ينگر اُتانسزخم ناهنجار صورت  ا بهيبرد. ف نمودياو تعر يبرا
 بعـد  يقيدقا. را مرخص كرد اُتانسسپس . شتر تعمق كنديد بيله بان مسأيدر مورد ا
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از طرف جاسوسان مـا   يمهم ينامه :و گفت مه شديوارد خ شدشاز افسران ار يكي
برديا كامالً به  ،خواندن نامه با .ا دادينامه را به دست برد ،افسر .است دهيدر قلعه رس

ـ دار. درستي سخنان كذب اُتانس ايمـان آورد  از حضـور   يبـه خـوب   اُتـانس وش و ي
 را خروج اطالعـات  يتوانستند جلويمجاسوسان دشمن در لشكر خود مطلع بودند و 

بـه   اُتانس. شب شد. ن كار را نكردنديا اُتانسبا ترفند اما بر عكس  ،رندياز قلعه بگ
ـ گـاه برد اردوتمام افراد او در . كردحركت ا و چند محافظ به طرف قلعه يبردهمراه  ا ي

 هـا آن ياز حقيقت آگاه نبودند؛ تنها فرمانده اُتانسك از سربازان يچ يه. ماندند يباق
ـ سربازان را از خـواب ب  ينيشب او در زمان معمهين. دانسترا مي قتيحق دار كـرد و  ي

 بودنـد و از جملـه   ماد يهمگقسمتي از لشكر كه ان به ها ناگهآن. همه را مسلح نمود
توانست يسربازان م فرمانده. خون زدنديشب تس،زيوفادارترين افراد نسبت به پاتي

شـد،  يل ميها تشكين گارد از پارسيابتدا به گارد مخصوص شاه حمله كند اما چون ا
ـ . ن كار اجتناب كردياز ا اُتانسبه دستور  ـ برد ندبعد از كشته ش كـه بـا    اُتـانس  ،اي

 .مرتفع رفـت  يبرج يت مرگبار جسته بود، بااليموقع نياز چندت يو درا ياقبالخوش
ان كـه فكـر   يمـردم و لشـكر  . ر برج جمع نمودين قلعه را در زيساكن يوش همهيدار
دادند و يگر نشان ميكديبا دست او را به  ،است از قلعه خارج شده اُتانس ،كردند يم

شـاه   ...فيشـر  يهايپارس :بلند گفت يبا صدا اُتانس. كردنديحبت مدر موردش ص
. استخت بريان جمعياز م يميعظ يهمهمه اُتانسدن سخن يبا شن .كشته شد يجعل

ـ  يمن مشغول جنگ با لشكر يفهياكنون سربازان طا :دامه دادا اُتانس  يان شـاه جعل
توانند يها نمدشمن آن تن فرمانده ن رفيبا از ب. داز دارنيبه كمك شما ن هاآن. هستند

ـ پس خود را آمـاده كن . اندهر شديكنند و كامالً غافلگ يجنگ سازمانده يخود را برا د ي
 يكين ين حيدر هم .ميسازنابود  دشمنان ملت پارس راشه يهم ين حاال و برايتا هم

سـر را در  ا را از تن جدا كرده بود، يرون قلعه رفته و سر برديوش كه بياز افسران دار
رفت و سر را بـه همـه نشـان    يكه راه م يو در حالا. ت شديوارد جمع گرفت ودست 

ملـت  ن دشـمن  يد به سر اينگاه كن را؛ يد سر شاه جعليبنگر :ديكشياد ميداد، فريم
ـ بـا د  .همه را فرا گرفت يبيشور و شعف عج .پارس ـ دن اي ـ دارت ين وضـع ي وش و ي
  . گ آماده نمودندجن يبراان را يلشكر تسرع ، بهاُتانس

 اسيگُبر. دن او رفتنديبه د زيمگابو  نتافرنيا، اسيگُبرن آمد، يياز برج پا اُتانس يوقت
ـ  :داد خساپ سناتا ؟يقت آگاه نكردياز حق اپس چرا ما ر :ديپرس اُتانساز   نـد يوگيم
   .ب داديفر اد دوست ريگول زدن دشمن ابتدا با يبرا
  . ن انداختندييسرشان را پا يگهر سه با شرمند زيمگابو  اسيگُبر ،نتافرنيا

م بـه سـمت   يف از قلعه خارج شدند و مسـتق يان متحد طوايلشكر ،صبح يهعيدر طل
كـه بـا    نتـافرن يا. نبرد آمـاده شـدند   يا برايسربازان برد. رفتندش يپا ياردوگاه برد

 وتـر  ريگـران دل يش را پوشـانده و در جنـگ از د  يهـا از چشم يكي يرو يبند چشم
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ا حمله يمتحد برد يف پارسيگر طوايها و ديياد يفهيبه طا شنهاد كرديپتر بود، متهور
 يهمـه  :هـا گفـت  ن كار منصرف كرد و بـه آن يف را از ايطوا يرؤسا اُتانساما  .كنند
ن بـه سـمت مـا    اخودش هاآنم، يبگذرشان يا ما از راگ. ما هستند خونها هميپارس

 يدر حال ،لشكر جدا شد و سوار بر اسباز  ييوش به تنهايدار نين حيدر هم .نديآ يم
ـ لشـكر برد  يهايپارسا را در دست داشت، نزد يكه سر برد  يگـاه جلـو  آن .رفـت  اي

ـ  :گفت صداي بلندستاد و با يا يان پارسيلشكر ـ   !يسربازان پارس ـ از  يمـا همگ ك ي
ـ   ...رانديكه به شما حكم م يشاه .مينژاد بلكـه فقـط    .كـوروش نبـود   يفرزنـد واقع
اگـر بـه    .ددوباره بر ما حاكم كن امادها ر اندبتوتس بود تا يزيطرف پات از ياچهيباز

 يهـا وش گوشيدار .د شديسخنان من خواه يمتوجه درست ،دياو دقت كن يهاگوش
م هخـوا يها ميمن از شما پارس :سپس ادامه داد .را به سربازان نشان دادده يسر بر

ـ ترتن يبـد . ديتا به همراه ما به لشكر ماد حمله كن ـ  ي م قـدرت و  يناتـو يب دوبـاره م
ـ رآوبـه دسـت    به ارمغان آورده بـود ما  يبرا ،كوروش ،كه شاه بزرگ را يافتخار  .مي

ن يسـنگ  يهيوش سايدار. كنند بارانريت را وشيتوانستند، داريم يسربازان به راحت
. كـرد اثـر   ياو در لشكر پارسگذار ريتاث نسخنااما . كرديمرگ را بر سر خود حس م

كشته شـدن مـردم پـارس بـه     . نبودند يا راضيها از اقدامات برديك از پارسيچيه
زنده باد " ين صدايبنابرا. ها منفور كرده بودين پارسيا او را در بيدست سربازان برد

شكر مـاد از دو طـرف   ل يپس از اندك زمان .برخاست يپارس انياز لشكر "وشيدار
  .اد فرار كردنديز تلفاتزل شده و با دادن ها كامالً متزليماد. مورد حمله قرار گرفت

***  
ع خـود را  يامـا سـر   .ابتدا شوكه شداو  .ديتس رسيزيا به پاتيخبر كشته شدن برد

جه گرفـت مانـدن در خـاك    ياوضاع پرداخت و نت يسپس به بررس. جمع و جور كرد
بـه  غام فرستاد و ين پردايه ين برايبنابرا ار خطرناك است،ياو بس يپارس برا ياصل

ها كمـك  يدك طرف از مايدر آنجا او از . ن پارس با ماد رفتيهمراه او به مرز سرزم
ـ  ،هاييدا او، يفهيدارن و طايه يلهيكرد به وس يگر سعيخواست و از طرف د ن يدر ب

 يع برايها سرآن. ديف رسياو به سران طوا ينيچخبر توطئه .دزندايباختالف ها يپارس
شروع بـه سـخن    نتافرنيادر آن جلسه ابتدا . ل دادنديكتش يااوضاع جلسه يبررس

مـا خطـر    ياو بـرا . تس هنوز زنده استيزيپات ،يزرويبا وجود پ :گفتن كرد و گفت
  . مياهنشد اشيا نابودي يريفق به دستگومتأسفانه ما هنوز م .ست يبزرگ

افـراد   بـدون  يچ فرمانـده يه :دهان به سخن گشود و گفت اُتانس نتافرنياپس از 
 يجامعـه در خاك پـارس،  تس يزيطرفداران پاتن يترمهم. دندار يوفادارش قدرت

 تـا  دنـدار  يقـدرت  رگيد تس يزيپاتطور نيا. ميكنينابود م ها راآنما . دها هستنمغ
آن روز بال بـر   يفردا. د كردندييرا تأ اُتانس يهاحرفگران يد .دبا ما مقابله كن اندبتو
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افتنـد،  ييرا م يهر جا كه مغف، مردم يطوا يبه دستور رؤسا. ود آمدها فرمغ يجامعه
 يشب بود كـه جامعـه   يكيهنگام ادامه داشت و تنها تارقتل عام تا شب .كشتنديم

   .داد كامل نجات يها را از نابودمغ
ـ ن ماد فـرار ك يبه طرف سرزم م گرفتيتصم ،ديرس تسيزيپاتن خبر به يا يوقت  .دن

 يفـه ياسـت طا يدارن از ريه يبر بركنار يمبن يفتن نشده بود كه خبرر يهنوز آماده
سـرش را در گـوش    سپس .ديشياند ياندك .ديه به او رسيمردون ينيها و جانشييدا
خـالص   را دارن برو و اويم به سراغ هاآر :ن خود گذاشت و به او گفتياز معتمد يكي

   .گردان
*** 

در  ياجلسـه  گـر آنـان  يبار د. ف بودين پارس در تصرف سران طواياكنون كل سرزم
ابتـدا  باز هـم در  در آن جلسه . كنند يرا بررساوضاع  تا دل دادنيتشكوش يمنزل دار

به عنوان شـاه   را رـنف كيد هر چه زودتر يما با :لب به سخن گشود و گفت نتافرنيا
 يشاه .شودظ ـت خطرناك حفيقعون ميدر ا يپارس يم تا وحدت جامعـهيانتخاب كن

ـ ر ايدر غ. دكوروش باش يخانوادهد از ينبا رگيد ...ندينشيت مـه بر تخك ن صـورت  ي
از ارتش ماد  يدر حال حاضر قسمت بزرگ. انندميم يسلطنت باق يمادها باز هم مدع

ـ  است رفته انيماز  ـ . دو مادها در حالت ضعف قرار دارن ـ ا يول  يشـگ ين ضـعف هم ي
ـ  يزمان. ده دو رو دارو سك است ريير هر روز در حال تغيتقد. ستين ـ يفرا م كـه   درس

 دكننيت استفاده ميقعووقت از منآ. ميو ما در حالت ضعف قرار دار دهستن يمادها قو
ـ به نظر من چون ما پـنج نفـر در حـوادث اخ   . درنيگيبه دست م او دوباره قدرت ر ر ي

مـا پـنج    از يكي ديشاه با ...ميادهينائل گرد يروزيبه پم و ياهداشترا نقش ن يشتريب
  .دنفر باش

مـن   :گفـت  اُتانسموافقت كردند اما  نتافرنيابا سخنان  اسيگُبرو  زيمگابوش، يدار
چند پس از  .مورون بريدان بين ميرم از احاض يطيبه شاه شدن ندارم و با شرا يليم

و چشمانشان در حـال  ه باز ماند اسيگُبرو  نتافرنيا، زيمگابوش، يدهان داركه  لحظه
ـ  اُتـانس از  زيمگاب ،ش بوديگاه خوين آمدن از جارويب  ؟سـت يط تـو چ يشـرا  :ديپرس

ـ مـن با  ...دبرس يهر كدام از شما پنج نفر كه به مقام شاه: پاسخ داد اُتانس د نفـر  ي
بـا نظـر    او كارها ر دد در تمام امور از من كسب اطالع كنيشاه با. دوم مملكت باشم

د در اخـالف مـن   يبلكه با ،شودوط به زمان من فقط مربد ينبان امر يا. دهدمن انجام 
كه  يبه قدر ،مينقض كن ان پارس رينكه قوانيا دونمن و اخالفم ب .ددا كنيهم ادامه پ

ـ  ايمالهرگونه شه از يهم يد برايم و بايكنين اطاعت موانم از قيليما  .ميت معـاف باش
ـ بق. شـد ن جمع خـارج  آز ا اُتانسموافقت كردند و  اُتانسط يبا شرا همه پـس از   هي
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دوبـاره   يينهـا  يريگميتصم يفردا صبح برا كه قرار گذاشتند، يطوالن يبحث و جدل
  .دور هم جمع شوند

*** 

ـ دار يدم در خانـه  نتافرنياو  زيمگاب، اسيگُبر ،صبح يعهيآن روز در طل يفردا وش ي
ـ    نتافرنيا، يپرسبعد از سالم و احوال. قات كردندبا هم مال المش كه تنهـا چشـم س

ـ  اُتانسروز يكار د :گران گفتيبه د بود، كامالً پف كرده ـ . خـت يبرانگ راتعجب م  رآخ
ـ بـه ا  ،است ن همه كار بزرگ انجام دادهيكه ا اُتانس ،طور ممكن بودچ ـ ي از  ين راحت

ـ  دريقدرت كناره بگ نكـه نقـش او در   يمگـر نـه ا  . دو فقط به نفر دوم بودن قانع باش
مورد  اموضوع ر ييشب در تنهايد يوقت يول ؟بوده استشتر يما از همه ب يهايروزيپ

او مثـل  . انجـام داده  اُتانس را كار درست دم كهيجه رسين نتيبه ا ،قرار دادم يبررس
ن ما ياز بشند، يانديم يار اشرافيكه بسپارس در واقع مردم . شه از ما جلوتر بوديهم

 يبه عنـوان شـاه   ،است شنكه از خاندان هخامنيبه خاطر ا اوش ريپنج نفر فقط دار
 يميان قدرا بدون قرابت با خاندان شاه يگريدشخص  ردامكان ندا و دكننيقبول م
گر بـر سـر قـدرت    يكديم با يناتوير ما نمضدر حال حا. رنديعنوان بپذن يابه  پارس
ـ   ،يت كنونيدر موقع. ميبجنگ ـ   يبـا خطرات ـ احتمـال تجز  ،سـت ش رويكـه در پ  يهي

ن به يبنابرا .ستين كار اصالً به صالح نيا ،مادها يبالقوه ن خطريو همچن يامپراطور
ـ  يبه مقام شاه اوش ريد داريما با ...نظر من  يبـرا  اط الزم رياو شـرا . ميانتخاب كن

سلطنت  ي، سرسلسلههم مثل كوروش از نسل هخامنش. دردا ما يهاخواسته ياجرا
بـا   رگينكه ديهم او  ،ددهيم وجاهت قانوني حكومتشبه  مسئله نيكه ا پارس است

د هر چـه  ين كار بايا. دا اخالفش استفاده كنني اواز انند بتو هاآنتا  دمادها قرابت ندار
ـ مها يتا اتحاد پارس شودتر انجام عيسر ـ پـدر دار . انـد ظ بموحف ، تاسـب شيووش، ي

ـ وش كباران كورين يترمعتبرجمله و از  است بودهپارس  يها والمدت ر بـه حسـاب   ي
ـ يپذيم اوش ريدار يمردم به راحت. ددار ياديت زين مردم محبوبيبو در ا. ديآيم  ،درن
ص داد يتر از ما تشخزود ات ريموقع يزهوشيبا ت اُتانس. ميندار يشانسن ماهيبق يول

رت و حسرت يح يهيهوش سرشار او همواره ما. خود گرفت يبرا يفراوانازات يو امت
   .ميرين بگمايهاهنواداخود و خ يبرا ياتازير نشده ما هم امتيتا داست  بهتر. من است

سپس هر سه . موافقت كردند نتافرنياتأمل با سخنان  يبعد از قدر اسيگُبرو  زيمگاب
م يحـاظر  يطيما با شرا :وش كرد و گفتيرو به دار نتافرنيا. وش رفتنديدار داريبه د
  . ديوش درخشيدر چشمان دار يبرق .ميريبه عنوان شاه بپذ اتو ر

   .دن هستميشن يآماده ـ 
ـ كه از بزرگـان طوا  يزات و اموالايتمام امتـ  ـ ف ي ـ با ،اسـت  گرفتـه شـده   يپارس د ي

ك شـاه در قـدرت و   يشر يف پارسيطوا ين لحظه به بعد رؤساياز ا ؛شودنده ابرگرد
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ـ گـر طوا يمـا و د  يهاخانواده ؛خواهند بود ،ودشيب او مياز ملل تابعه نص هر آنچه ف ي
هـا در  آن در عـوض  ،دشه معاف باشـن يهم يات برايدادن هرگونه مال د ازيمتحد تو با

ـ با ان بعـد از تـو  شاهتو و  ؛هندديار شاه قرار ميدر اخت نشان رام سربازازقع الامو د ي
ـ  اتو ركه طراز اول پارس  يفهيان هفت طاياز م نتان رااهمسر  ،انـد اندهبه قدرت رس

ـ و برد هيكمبوجان مد مثل زيشاه نبا ؛داشن زنان بيا يد زادهيعهد بايول ؛ديار كنياخت ا ي
ـ اوط يگر رؤسـا يبا د را قدرتش ديو با دقدرت مطلق مملكت باش ـ ي ـ يف تقس  د؛م كن

ـ يهر زمان كه ما دد اجازه داشته باشنيبا يف پارسيطوا يرؤسا شـاه   يوارد سـرا  دلن
ـ د از ايشاه با؛ است كه شاه با حرم خود يمگر وقت ،شوند ن بـه بعـد تمـام امـور و     ي

امـور در   يدر اجـرا  ها راآنو نظر  اندف برسيطوا يبه اطالع رؤسا امات خود ريصمت
   .درينظر بگ

وش چند يدار. وش مانديسكوت كرد و منتظر جواب داراو . تمام شد نتافرنياسخنان 
سپس دوباره چشمانش را گشود . ديچشمانش را بست و سكوت حاكم گرد يالحظه

ـ گُبرو  زيمگـاب ، نتافرنيا. رميپذيم اط شما ريشرا يمن همه :گفتو  در مقابـل   اسي
   .وش زانو زدنديدار

 .مردم پارس اعالم شدوش به يدار يهمان روز پادشاه

*** 

ـ  يهاشورشنگذشت كه خبر  يزمانريوش بر تخت نشست اما ديدار ـ يپ ـ از  يدرپ  ااقص
در هر . پارس بود يوش فقط فرمانروايدار يبعد از مدت كم. ديرس يبه و ينقاط امپراطور

. كرديحكومت مخود  يو بر مردم منطقهده يچيپ يسر از فرمان امپراطور يفرد ياگوشه
ـ برد پدر. نداشتند باورن را يدروغ ياياز مردم ملل تابعه داستان برد ياريبس كـوروش   ،اي

بـود   يكوروش در حال يبخشندگ .ت فراوان داشتيمحبوب ،بودمعروف كه رأفتش  ،بزرگ
ـ   يرسم ا و همه جا فاتح بود كه او  وددمنشـانه   ييهـا وهين بود كه فاتح، مغلـوب را بـا ش

ـ يبه غهم مثل پدرش ا يبرد. مجازات كند يانسانريغ ـ  ير از پارس ن ملـل تابعـه   يهـا، در ب
و اصـالحات   ها به ملل تابع داديبه ضرر پارس ياديزازات ياو امت. ت فراوان داشتيمحبوب
 .ن اركان حكومـت در دسـت اجـرا داشـت    درست كرد يبرا تسيزيبا نظر پات يفراوان

ن يا ياز جمله. بود يف پارسيطوا يكه به نفع عامه و به ضرر رؤسا يازاتياصالحات و امت
ـ وش آنيكه اكنون دار ييهااتيمال .بود ياتيمال يهاتيازات، معافيامت . كـرد يها را طلب م

 يتيقعوو به دنبال م بودند كست خوردهشها يهم بودند كه در گذشته از پارس ياديافراد ز
د يان و فرصت طلبان را هم نبايسودجو. گشتند تا دوباره استقالل خود را به دست آورنديم

با استفاده از كشته شدن شاه  يمناسب بود تا هر كس با هر هدف يتيقعون ميا. اد بردياز 
دن را نداشـت،  شاه ش يكامل برا يكه وجاهت قانون يو بر تخت نشستن شخص يقانون

از آنجا كه ملت پـارس   ...ن وجوديبا ا. ب كنديسر به شورش برداشته و هدف خود را تعق
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كه  يين جاياول .ك شكست خوردندي ك بهي يشورش يهاارتش ...ا بودين ملت دنيتريقو
د كه حكومت به ظاهر ع كردن مايمط. ن ماد بوديع شد، سرزميمورد حمله قرار گرفت و مط

از نفرات خود  ياديارتش ماد تعداد ز. برخوردار بود ياديت زيداشت از اهم ها تعلقبه آن
 يكـه بتوانـد همـه    دننداشـت  يواحـد  يِرهبر هاو آناز دست داده بود در خاك پارس را 
ـ يزيپـات . گـرد آورد  شيخو ير لوايكرده و ز يكيجامعه را  يروهاين ـ س بـدون برد ت ا ي

از طرفدارانش را هم  ياديا تعداد زيعالوه بر برداو . ن كار نداشتيا يوجاهت الزم را برا
گـر بـه   يدن شكست او و كشته شدن سربازانشـان د يبزرگان ماد با د. از دست داده بود

 يبـرا  ين علل بود كه فتح ماد بـه آسـان  يبه هم. كردنديتس اطاعت نميزياز پات يراحت
 يها به طور كامل سپرآن حكومتبود كه دوران  ين معنيفتح ماد بد. سر شديها ميپارس
رند تا بتوانند به عنوان يها را بپذيكامل پارس يبقا برتر يد برايها بااست و اكنون آن شده

ـ ها هـر دو از  يها و ماديپارس در هر حال. بمانند يباق يملت دوم امپراطور و  شـه يك ري
ن دو يبعه املل تا مردم از ياريكه بس يبه طور ،بودندآداب و رسوم مشترك فراوان  يدارا

پس از فتح ماد، قتل عام . بود دعوا فقط بر سر اول بودن. دانستنديز نميگر متمايكديرا از 
نداشـت و   يچ متحـد يتس كه اكنون هيز يپات. ن هم به اجرا درآمديها در آن سرزممغ

ن فرار يصحرانش ين سكاهايسرزم، ش را از دست داده بود، به طرف شماليهارويتمام ن
  . امدياز او به دست ن يخبر گريدكرد و 

ـ پس از آن . ع شدن ماد قدم اول بوديمط هـا را  هـا توانسـتند تمـام شـورش    يپارس
از  ين مبـارزه تعـداد  يدر ا. اد خود در آورنديسركوب كنند و ملل تابع را دوباره به انق

ـ ها هم مثل امتازات آنيدند امتيترسيتابعه كه م يهانيبزرگان سرزم ازات بزرگـان  ي
  . دندشارانش همراه يوش و يرد با داريمورد هدف قرار گ پارس

همراه افـراد  او . از خود نشان داد ياديرشادت ز نتافرنيابه وجود آمده،  يهادر جنگ
براساس توافقـات  . به دست آورد ياديرا گرفت و قدرت ز يفراواناش مناطق فهيطا

اش فـه يخـود و طا  يبـرا  يحكومـت خودمختـار   نتافرنيا ،ن مناطقآدر  ،شدهانجام
با . بود يتابع حكومت مركزكرد و فقط به ظاهر ين خود را اجرا مياو قوان. ل داديتشك

ـ   يامپراطوركه نفر دوم  اُتانسهنوز هم به  نتافرنيان وجود يا بـه خـود    يبـود و حت
وش يا داري اُتانسمقام  ياو آرزو داشت روز. ستينگريچشم حسادت م هوش بيدار

  . را مالك شود
***  

ـ  يشورشهر .ان كار نبوديپا هاسركوب شورش آغـاز شـورش    ،شـد يكه سركوب م
وش كه به ستوه آمده بـود،  يدار. شدياوضاع آرام نم هايروزيبود و با وجود پ يگريد

سـتون و  يخـود، آرت  يشـگ يو همراه هم يميار قديل داد و در آن از دو يتشك ياجلسه
ستون شروع به سخن گفتن يابتدا آرت. داينم ييجواز آن دو چاره تادعوت كرد  اُتانس
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گـر ملـل داد،   يه به دك يزاتايا با امتيبرد. ستين يكاف ييبه تنها ينظام يروزيپ :نمود
د بر يبا. مين جامعه تباه كنيدر برا  د نام اويما با .است كسب كرده يت فراوانيمحبوب

ـ مـا با . گـردد  يرشتيد بيتأك ،ستينر يكبكوروش  يا فرزند واقعين نكته كه برديا د ي
ـ تا حاال ما فقـط ا . ميت كنين تمام ملل تابعه تقويدر ب ان ريدروغ يايبرد يعهيشا ن ي
ن تمـام ملـل   يدر ب آن راد ياما حاال با ...ميداديها گسترش مين پارسيدر ب اعه ريشا
كـه تـو از    شودها همه جا پخش نيها و خبرچجاسوس يلهيد به وسيبا. ميدهج يترو

تـس كـه مقـام    يزيدر واقع پات. يتركينزد ،هخامنش ،بزرگ كوروش يايهمه به ن
استفاده از مرگ سوء  ،هيكمبوجبا كشتن شاه  ،است عهده داشته رب اابت سلطنت رين

ـ  ن واقعهيمردم از ا ياطالعيو ب ا كه به دستور برادرش كشته شده بوديبرد  يشخص
 .دريگيبه دست م احكومت ر و در خفا خودش اندرسيم يبه مقام شاه اا ريه برديشب

 يلطنت دوبـاره بـه خانـدان هخـامنش سرسلسـله     مقام س ...انياما با خواست خدا
ن موضوع يا .دگرديشتاسب برميوش پسر وياو دار يستهيسلطنت پارس و خلف شا

بزرگ قـرار   يهام كه در سر راه كاروانيعظ يها سنگد همه جا پخش گردد و بر يبا
د تـا بـه   يت باز گوين حكايندگان باشد و پدر به پسر ايآ ياهنمادارند، كنده شود تا ر

ـ عمـوم پـاك گـردد و فر    اذهانقت از يج حقيتدر ـ آن را بگ يب جـا ي رد و در ذهـن  ي
ه يتصـف گر ملـل  يو بزرگان داز وجود مادها  اج حكومت ريد به تدريبا .ن شوديگزيجا
ا از جانـب  يبرد. داشتعلق داشته ب يزادگان پارسليد به اصيمناصب مهم فقط با. كرد
 ان فرصـت ر يا يديكل يهاها در پستماندن ماد يباق. با مادها مرتبت بود بزرگمادر
ـ يد .رنديگمناسب به دست  يتيقعودر م اتا دوباره قدرت ر ددهيم هاآنبه  هرگـز   رگ
از  ااو بوده و حكومت ر ينكه كوروش نوهيااگس، ياز سلطنت آست ينام ييد در جاينبا
جـد  ، با نـام هخـامنش   اكنونحكومت ما از . شود، برده است ارث برده بزرگ بهپدر

  . دبه مادها ندار يربط رگيو د ودشيخوانده م ين پارسيسالط
رو سپس . موافقت كردستون يسخنان آرت با كه لبخند به لب داشت يدر حالوش يدار
ـ  يكه جا اُتانس. كرد تا سخنان او را هم بشنود اُتانسبه  صـورتش   يبـر رو  يزخم

ستون موافقم امـا  يآرت يزهوشانهيت يهامن كامالً با صحبت :گفتكرد، يم يخودنماي
ـ هم هست كه شـاه با  يرگيكار د ـ  يالحظـه  اُتـانس  .دهـد د انجـام  ي ث كـرد و  مك

ـ دار. ستون انـداخت يرتبه آ ينگاه يچشمريز ـ  اُتـانس وش از ي  ؟سـت يآن چ :ديپرس
نكـه  يسـؤال خـود را تكـرار نمـود تـا ا     چند بار وش يدار. باز هم سكوت كرد اُتانس

بـه عنـوان    اكه مردم تو ر ستا يعيطب :شروع به سخن گفتن نمود اُتانسسرانجام 
ـ طلبـان از ا فرصـت . شته باشـند كوروش بزرگ قبول ندا ين واقعيجانش ن فرصـت  ي

ـ فقـط  . انندشوريه حكومت ميعل ها راآنو  دكننياستفاده م ـ ا يبـرا حـل  ك راه ي ن ي
 كـوروش با دختـر   ...ديتو با :سكوت كرد يالحظه اُتانسباز هم  ...دوجود دار مشكل
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و رو بـه   برخاسـت  يستون با خشـم از جـا  يآرتناگهان . يازدواج كن ساآتُس ،بزرگ
   ؟يبه شاه بكن يشنهادين پيچن يناوت يچطور م :گفت اُتانس

 بـزرگ  شكورون بر حق يكه جانش دمتقاعد كن را مردم اندتويوش ميدار كارن يبا اـ 
 بـه  اندتوينم يكس رگيد. دريگيطلبان مان و فرصتياز سودجو ان فرصت ريا. است

   .انده حكومت بشوريعل را مردم ،دندار يپادشاه يبرا يوش حقين بهانه كه داريا
داشت  تجرأبود كه  يكه از آن داشت تنها كس يبر اساس توافق خود و قدرت اُتانس

ـ ستون همسـر دار يآرت يحت. وش را به نام صدا كنديدار ـ  ي در توانسـت  يوش هـم نم
مشغول بحث و  اُتانسون و ستيطور كه آرتهمان. دين سخن بگويوش چنيدار حضور

ذهنش سخنان هـر  در اعماق و  وش به فكر فرو رفته بوديدار ،گر بودنديكديجدل با 
ـ هر لحظه بلند اُتانسستون و يآرت يصدا. كرديم يابيدو را ارز كـه  نيشـد تـا ا  يتر م

ـ و به جدال آن دو پا برخاستخود  يوش از جايدار سـتون و  يآرت ...!سـاكت  :ان دادي
بـه نظـرم حـق بـا      :كرد و گفـت وش رو به همسرش يسپس دار. آرام شدند اُتانس
   .دهدح يترج شخود يخواسته رب امصالح  عموم ر در هر حالد يشاه با. است اُتانس

   .كنميرورم خواهش مسـ 
   .ستيكاف رگيدـ 
رو بـه   اُتـانس  ،سـتون يبعد از رفـتن آرت . شد و آنجا را ترك نمود يعصبان ستونيآرت
ـ يبا گذشت زمان خشم او فرو م. سرورم دينگران نباش :وش كرد و گفتيدار . ندينش
  .ددرك كن اعلل كار شاه ر اندتويو م ست يار عاقليستون زن بسيآرت

***  
كرده بود،  ينيبشيپ اُتانسطور كه همان. دواج كرداز ساآتُسوش با يدارچند روز بعد 

ـ برد يعهيبه همـراه شـا  و  نمودار مستحكم يوش را بسيت دارين ازدواج موقعيا  ياي
ج همه فراموش كردند كـه  يبه تدر .ديت الزم را به حكومت او بخشيمشروعن، يدروغ

ها ود و مادماد حكومت را به دست گرفته ب يرپاگ و بزرگان ناراضها  كوروش با كمك
بران خود پراكنـده  بعد مردم از دور ره يمدت. داشتند ييسزاهم در حكومت او نقش ب

 يدين ليان قدرتمند سرزميفقط جنگجو. ها خاموش شدشورش يشدند و آتش همه
ـ ن ليسرزم. كردنديوش مقاومت ميان داريدر مقابل سپاه هـا بـه عنـوان    آن روز يدي

وش يدار يخوردهاز مخالفان شكست يدايداد زتع يرايان، پذين پناهگاه شورشيآخر
خورد يم فرستاد، مفتضحانه شكستيم يديفتح ل يوش برايكه دار يهر سردار. بود
ـ  يرا به همراه لشكر اُتانس ،ن حربهيوش به عنوان آخريدار. گشتيمو بر ران بـه  گ

ـ ورق جنگ برگشـت و پ  ،اُتانست يبا درا. فرستاد يديجنگ ل ـ  يروزي ان ياز آن پارس
 يدژ بـر بـاال  . و مشغول دفاع شدند موضع گرفتندمستحكم  يان در دژيشورش. شد
ـ يبه آن بس يسو دستر بود قرار گرفتهاستوار  يكوه كـه   اُتـانس . نمـود يار سخت م
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ـ ان رفـتن تعـداد ز  يم به دژ باعث از ميمستق يدانست حمله يم از سـربازانش   يادي
ـ  او . دژ پرداخت يبه محاصره ،خواهد شد و  يورود يهـا  راهتـس  يزيل پـات هـم مث

لت كمبود آذوقه در عدژ به  يپس از مدت. ستاديدژ را مسدود كرد و به انتظار ا يخروج
بود كه در مقابـل  كوروش  يامپراطور ينقطه نين آخريا. سقوط قرار گرفت يآستانه

 يا كه هنوز بـه آزاد ياز مردم آس يادينگاه تعداد ز. كرديمقاومت م وشيحكومت دار
 يان تماميپا يوخته شده بود و سقوط آن به منزلهن دژ ديبه مدافع ،د داشتنديخود ام
 ،خبـر سـقوط دژ  . سقوط كرد اُتانس يت و كاردانيسرانجام دژ با درا. ها بودشورش

وش يدار. را در ماتم فرو برد مردمانگر يو د كرد يرا غرق شاد وفادارانشوش و يدار
 يچشم همگان خوش يو جلو به دربار او آمد يردم يكه روزبود  يروزيسرمست از پ

در مقابل  ،ماد بود نيدر سرزموش يدار جاسوساناز  يكيمرد كه  آن .او را از بين برد
م ن ماد رفتيمن به دستور شاه بزرگ به سرزم: دركاو زانو زد و شروع به سخن گفتن 

   .ار اطالع حاصل كنمين دآتا از احوال مردمان 
ـ  چـون  .بـود كاس ينام مرد آرس  ،بـود  يزادگـان مـاد  خـودش از اشـراف   كاسيآرس

اطالع از احـوال مـردم    يراوش بيكرده بود تا دار يوش معرفيستون او را به داريآرت
 را بـه عنـوان مـأمور   آرسيكاس  ،ن اتباع دولت بودنديتراز مهم يكين ماد كه يسرزم
ن يسرزم اين مردمن ماد از آنجا بود كه يت سرزمياهم. ن ماد بفرستديبه سرزم يمخف
 كـوروش ها كه قبل از آن. تر بودندكيها نزديبه پارس يملل از نظر نژاد ديگر نيب در

خـود در آورده بودنـد، بعـد از شكسـت از      يزير سلطه ا راياز ملل آس ياريبزرگ بس
حكومـت   به ظاهروش يتا زمان سلطنت دارها بود، هنوز هم شاه آن يكه نوه كوروش

در واقـع ملـت دوم   ها متحد گشته، يجهات با پارس ياريدر بسد و را در دست داشتن
گر بدون يحكومت بر ملل د يادامه كه يبه طور ،شدنديم محسوب ميعظ يامپراطور

 يها به رهبريماد. له واقف بودن مسأيوش برايدار. ها ممكن نبودنآ ياريكمك و هم
اما بعـد از   ،رنديها پس بگيكرده بودند حكومت را دوباره از پارس يسع تسيزيتپا

 وشي، داريها به دست سربازان پارساز آن ياديزت و كشته شدن تعداد يعدم موفق
البتـه تـا آنجـا كـه      ؛ها را به دسـت آورد آن يبانينان و پشتياطم دوباره كرديم يسع
   .قانع باشند بودن اشته و به دومدها را به عنوان ملت حاكم قبول يپارس ،ها يماد
ن يبه سرزم اُتانساكنون برادر است، هم دهيبه اطالع من رس يكه به تازگ يطور هبـ 

ـ    يها را بـرا يت ماديما آمده و به دنبال آن است تا حما ـ ي ندنابـه تخـت نش از  يك
ـ قصد دارد بـا ا  اُتانس. كوروش بزرگ به دست آوردمشروع ا فرزندان نايبرادران  ن ي
 مترسكفقط به عنوان  كوروش كانينزداز  رد ويرا به دست گ امپراطوري يكار رهبر

وش تخت را به ناحق به چنگ آورده و تا يبه ما گفته كه دار اُتانسبرادر . استفاده كند
ـ  ،كوروش بزرگ زنده است اقواماز  يكيكه  يزمان ـ   يبـرا  يحق تخـت   هنشسـتن ب
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 ،اسـت  بـر دوش مـن گذاشـته    گكه شاه بزر يافهيبر اساس وظ .ندارد يامپراطور
   .نماتر به اطالع شاه برسعين موضوع را هرچه سريدم كه ايخود د يفهيوظ
  !خائن ياـ 
  !انتكاريخـ 
   .كردمجازات  ياو را به سختد يباـ 
را طلـب   اُتـانس مجـازات   يهر كس بـه نـوع  . ن بلند شداياز دربار ياديز يههمهم
 زدهشـتاب  ن موضوعيدر مورد ا دينبا :گران را ساكت كرد و گفتيوش ديدار. كرد يم

ـ   است م نابخردانه ممكنيتصم. م گرفتيتصم  امـن همـه ر  . شـود م ابه ضرر مـا تم
   .رميم بگيتصم يين موضوع به تنهايكنم تا در مورد ايمرخص م

وش تنها يكه دارنيهم .ك محل را ترك كردنديك به ي احترام يادان پس از يحاضر
او  يقـت كـامالً بـرا   يقنگـام ح هشب. تفحص فرستاد يرا در خفا برا ينيمامور ،شد

  .آشكار شده بود
***  

ـ ااز مرتـب   ،يكيو تـار  ييوش در سكوت، تنهايدار. گذشتيم يآن شب به كند ن ي
ـ كـار با چ. رفتيع به آن طرف ميطرف سالن وس ـ ي ـ دار ؟كـرد يد م  يوش بـه خـوب  ي

 يسـع  كـه سـتون اسـت   يآرت ين نقشهيا د ويگويكاس دروغ ميآرسدانست كه  يم
 .را نابود كنـد  اُتانسرد و يانتقام بگ اُتانساز  ساآتُسبا  شازدواجتا به خاطر  كند يم
شـانس بـر تخـت نشسـتن فرزنـدان       سـا آتُـس وش با يبود كه ازدواج دار يهيبد
از  يشـاه  دختر كوروش بزرگ بـود و مـردم   ساآتُس. كرديار كم ميستون را بسيآرت

بـه نظـر    يمنطقريهم غستون چندان يعمل آرت. كردنديرا بهتر قبول م كوروشنسل 
 يبـود، در حـال   شيدهبه تخت نشستن شوهرش ك يبرا يارياو زحمت بس .ديرسينم

ـ يكه فرزندانش از تاج ب ـ ينص ـ كـه دار اين بـا وجـود   .ماندنـد يب م  قـت را يحق وشي
. انـداخت ياو را به وحشت مشه يهم اُتانس يالعادهاما عقل و نبوغ خارق ،دانست يم

ن و يم كوروش كه چنديعظ يامپراطور ييفرمانرواا بر تخت بود كه او ر يكس اُتانس
ـ  اُتـانس نبـوغ   .نشانده بودرق داشت، ير بيچند ملت توانمند را در ز توانسـت در  يم

ـ بـه ز  يوش را از تخت پادشاهيدار يروز ،صورت اختالف اكنـون   اُتـانس . ر كشـد ي
اش از دادن هاو و خـانواد . ار محبوب بـود يبس هاين پارسيشخص دوم مملكت و در ب

كه  يها به قدرآن .برخوردار بودند ياديار زيزات بسايو از امت بودند ت معاف شدهايمال
ـ ن امتيا يكردند و تماميم يروين پيخواستند از قوانيم ازات و مقـام دوم مملكـت   ي

 وش كهيدار. وش تناقض داشتينظم مورد نظر دار با وضعيت نيا. بود يبودن، موروث
بود، اكنون خود به دنبـال حكومـت    معترض ايبرد و هيكمبوج قمطلحكومت  هب يزمان

 يرهارا از اد يپارس فيطوا يدست رؤسا ،كرد با تمام توانيم يشاه بود و سعمطلق 
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اكنـون بـه علـت    اگـر هـم   يحت .ديها را كمتر نماا حداقل نفوذ آنيمملكت كوتاه كند 
ـ شتند، امتندا يوش خطريدار ياش براو خانواده اُتانس ،يدوست  اُتـانس كـه   يازاتي
ـ فرزنـدان دار  يتوانست براينده ميدر آ ،اخالفش گرفته بود يبرا سـاز  وش دردسري

 اُتـانس  ينابود يصت باد آورده را بران فريد ايبا ،گفتيوش به او ميعقل دار. شود
ـ هـم در م  يگريموضوع د... اما. مت شمرديغن ـ  اُتـانس . ان بـود ي ـ يدر ب هـا  ين پارس

ـ ياسـت  ياو ر. جامعـه بـاال بـود   تش در يمحبـوب داشـت و   يارين بسطرفدارا از  يك
به وش در قتل اتانس يدست داشتن دار. را بر عهده داشت يپارسف يطوان يتر بزرگ
كه تازه بر تخت  يشاه ين برايزد و ايم يسخت يوش صدمهيدار ياجتماع يوجهه

ب يش بر او نهداريو جدانو يصدان حال يدر ا. اصالً خوب نبود ،بودسلطنت نشسته 
ـ  دبخوب و  يشما روزها. ديك هستيار نزديدوستان بس اُتانسو تو : زديم را  ياريبس

   .ديابا هم گذرانده
 اُتـانس  ياگـر دوسـت  . ك بودنديگر نزديدكي هار بيبس اُتانسوش و يدار .درست بود

ـ يوش نميرآن زمان به دا ين امپراطوريتربزرگ ييهرگز تخت فرمانروا ،نبود . ديرس
 ،ابديين دست مبداگر است و آن كس كه ار وسوسهيقدرت بس ...يول

 نزديـك  كه تـا  يطوالن يملأن پس از تيبنابرا .گذرديآن نم از يهرگز به سادگ
ـ بعـد از د . م خـود را گرفـت  يوش تصميباالخره دار ،ديانجامطول به م ه دديسپ دن ي

ـ وش به اي، داريپراطورام يهاهيد مردم و سست شدن پاياعتراضات شد جـه  ين نتي
ـ امـا ا  .مـه دهـد  احفظ حكومت خود اد يا را برايد اصالحات برديده بود كه بايرس ن ي

وش تازه بر تخت نشسته يدار. در تضاد بود يف پارسيطوا ياصالحات با منافع رؤسا
 هر آن احتمال داشت در صورت انجام. حكومتش چندان محكم نبودند يها هيبود و پا
ـ دار. ننديبچ ياا توطئهيبردو  هيكمبوجاو هم مثل  يحات، بزرگان برااصال دادن  وشي
ـ دار يصـدا . ن ببـرد ايمن احتمال را از يده ايسنج يالهيم گرفت با حيتصم وش بـه  ي
  .درنوايب انزد ما ر نتافرنيابگو  : ديستاده بود رسيا سالن رونيكه ب يخادم

***  
وش كه شـب  يدار. ديرسوش يه حضور دارب نتافرنياد تازه طلوع كرده بود كه يخورش
وارد شـد و در   نتافرنيا. زدميچرت و  بود تخت نشسته يرا گذرانده بود، رو يسخت

ـ دار. وش را از خواب پرانـد يدار نتافرنياحضور . مقابل او زانو زد  نتـافرن يابـه   وشي
ـ ي يرو يبندو چشم بود زانو زدهكه در مقابلش كر يپغول  ش قـرار يهـا از چشـم  يك

  . يبرديمرشك  اُتانسشه نسبت به يتو هم :گفتمقدمه يب كرد و رو داشت،
   د سرورم؟ييگويچه مـ 
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ـ  اُتانسهر زمان كه تو به  .يبردار يكاربهتر است دست از پنهانـ   ،يكـرد ينگاه م
ـ گـران را بـا عقا  يد يخواستيم هر وقت. دميديمن خشم را در چشمانت م د خـود  ي

تر از تـو بـود و   ار هوشمندتر و موفقيبس اُتانس. گرفتيم يشيپاو از تو  ،يكنهمراه 
من همواره تو را تحت نظر داشتم . ختيانگيمنه را در درونت برين آتش حسد و كيا

  . يكنيمبارزه م تتر از خودب توانمنديدم كه چگونه با رقيديو م
 :گفـت  مكـث  وش پس از چند لحظـه يدار. ن انداخته بودييساكت سر به پا نتافرنيا

ـ به تـو   ار اُتانسرات و مقام ايتمام اخت من حاضرم... حال ناگهـان   نتـافرن يا .مهدب
   .ستيوش نگريسرش را بلند كرد و با شوق به دار

  .يك كار را انجام دهيد يقط بافـ 
   .گوش به فرمان شاهمـ 
و بـه محـض    يحركت كن يديلن يدر سرزم اُتانسقرارگاه د به سمت ياكنون باهمـ 
   .يگرداننابود  ار او اُتانسدن يد

او . آمديرون نميب ،كه در دهان داشت يه بود و كالمباز ماندطور نيهم نتافرنيادهان 
ـ دارد كريع آن روز قصر با خبر بود اما فكر نميوقااز  يبه خوب ـ وش بـه ا ي ـ ي  ين راحت
 يادير زايتا آن زمان خدمات بس اُتانس .ردين دوست خود بگيم به كشتن بهتريتصم
هنوز . ون او بوديخود را مد يوش تخت شاهنشاهيو در واقع دار بود وش كردهيبه دار

. گناهيب اُتانسدر كار باشد و  يالهيحممكن بود . نشده بود آشكاركامالً  اُتانسانت يخ
ق خـود  ياران صدخدمتگز ين مواقعيمعموالً شاه در چن ،بودن در صورت گناهكار يحت

 نتـافرن ياسـرانجام   ،يطوالن يپس از سكوت. ديبخشايت گذشته مرا به خاطر خدما
بتواند  نتافرنياكه ش از آنيپ ...سرورم :لرزان دهان به سخن گشود و گفت ييبا صدا

ـ  :گفت د ويوسط حرف او پروش يدار ،دسخن خود را تمام كن ـ  راگ ـ ا يناتـو ينم ن ي
وش كامالً يكالم دار ياعنم. كنميواگذار م يرگيبه كس د ان رآ، يدهانجام  افه ريوظ

 گر هرگزيرا كه د يا فرصتي رفت ويپذير را مين كار خطيد ايا باي نتافرنيا. واضح بود
 :ن حربـه گفـت  يبه عنوان آخر نتافرنيا. دادياز دست مشه يهم يبرا ،شدينمتكرار 

ـ هرگز زنـده از ا  ...اجرا كنم ام فرمان شاه روشاگر موفق  يحت نخـواهم  ن سـفر بر ي
   .مرا تكه تكه خواهند كرد اُتانسسربازان قطعاً  .گشت

ـ م شخص مـن ا يبه دستور مستق مشخص شود تو م كههديبه تو م يمن فرمانـ  ن ي
   .يناميز مرگ در امان ماب ين ترتيبد ؛ياهانجام داد اكار ر

ـ  است بهتر: وش ادامه داديدار. ج و واج مانده بودها طورنيهم نتافرنيا ن حـاال و  يهم
ن يترچند نفر از معتمد. يحركت كن ،دبرس به او اُتانس انتينكه خبر كشف خياز اقبل 
 اُتـانس بـه  دهـم  ميفرماني را كه به تو  ،يديجا رسنبه آ يوقت. خودت ببر با ار دافرا

به  لحظهن اهم اد جوابش ريو با است يار سريك فرمان بسين يبگو كه ا. نشان بده
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ـ كه تو  دهداجازه  اندتوينم او .ستا ياطمحتار يفرد بس اُتانس. دتو بده ك فرمـان  ي
ـ يد يو در جا دترك كن توانديهم نم امحل ر ياز طرف .ينيبب ار يسر  افرمـان ر  يرگ
 او پشتش ر دگردين برميبنابرا ،دن موقع به تو بدهاهم اد جوابش ريچون با ،اندبخو

ـ . دياده باشد آميت بانتو و همراها. است تين موقعين بهتريا. دكنيبه تو م كـه  نيهم
بـه شـما    دخواستن سربازان اُتانس يوقت. ديم كناتم را كارش به شما كرد، اپشتش ر
ب تـو  ين ترتيبد. ديدهن انش هاآنست به ا اُتانسكه در دست  را يفرمان ،دحمله كنن
  . ديمانيم در امان تنو همراها

همـان  . رفتيرا پذ وشيدستور دار در نتيجه توانست مخالفت كنديگر نميد نتافرنيا
راهـه بـه طـرف    يك نفر راه بلد، شـبانه و از ب ياو و دو تن از معتمدانش به همراه  روز

مرتـب بـه مقـام     نتافرنيا ،در راه. حركت كردند يديلاردوگاه ارتش پارس در خاك 
فكـر   ،آمـد ياو و اخالفش به وجود م يآن برا كه به سبب ييهاتيو موقعد خود يجد
 اينتافرن .را از خود دور كند اضطرابش و يكرد تشويم يب سعين ترتياو بد. كرديم

نكه باالخره بـه  يوش را در راه مرور كردند تا ايدار يها نقشهو همراهانش بارها و بار
 نتافرنيا. اقامت داشت يديلن يدر سرزم يدر كاخ بزرگ اُتانس. دنديرس اُتانسمحل 

ـ ي. ابـالغ كنـد   اُتـانس را به  هفرمان شاخواهد يدم در گفت كه م انبه نگهبان از  يك
 يعيوس يدر راهرو اُتانس. كرد ييراهنما اُتانسرا به سمت محل  نتافرنياها نگهبان

راهـرو   يجـا  يدر جـا  ينظـام ريغ ياعـده  و يافراد نظام ياديتعداد ز. ستاده بوديا
را بـه نـزد    رننتـاف يا ،نگهبـان . خاستيماز آنان بر ياديز يهمهمه. ستاده بودنديا

   ؟است ندهانجا كشيبه ا از تو ريچه چ :ديپرس نتافرنيااز  اُتانس .برد اُتانس
ك ين يوش شاه گفت كه ايدار .به تو ابالغ كنم اربزرگ فرمان شاه  فه دارميوظن مـ 

 اد جـوابش ر يو تو با گرددمطلع  آند از مفاد يكس نباچيه .است يار سريفرمان بس
   .يهبدن االن به ما يهم

 .به من بده افرمان ر .ار خبيبس :دراز كرد و گفت نتافرنيادستش را به طرف  اُتانس
ـ يبشيوش پيطور كه دارهمان. داد اُتانسفرمان را به دست  نتافرنيا كـرده بـود،    ين

فرمـان را   اُتانس. فرمان را بخواند و همراهانش كرد تا نتافرنياپشتش را به  اُتانس
ارانش از پشت به بـدن  يو  نتافرنيا يهاخنجر يپدريناگهان ضربات پ كه ...باز كرد
شد  ياو جار كريخون از پ. ن افتاديد و بر زميكش ياد دردناكيفر اُتانس. ديگرداو وارد 

و  نتافرنياها به سمت سر يهمه. راهرو فرو نشست يهمهمه. ن را گلگون نموديو زم
كـه در   را ييهـا زهيها ننگهبان. سال گذشتك يك لحظه به مانند ي .برگشت اُتانس

ب ينه نتافرنياها بر آن يفرمانده. ارانش گرفتنديو  نتافرنيابه سمت  دست داشتند
ـ و  نتـافرن يا ؟يكه كرد بود ين چه حركتيا ...نابكار يا :زد ـ ي ـ يارانش بس ده يار ترس

 :اد زديبا عجله فر نتافرنيا .ستاده بوديها اآن يمدمرگ در دو ق تيعفراكنون . بودند
 داده ار ين كـار يوش شاه دستور چنيدار. نابخو است اُتانسكه در دست  را يفرمان
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. حركـت كـرد   اُتـانس به سمت تر با سرعت هر چه تمامها نگهبان يفرمانده .است
 و همراهانش نتافرنيا ،قطعا با خواندن نامه. دنديكش يارانش نفس راحتيو  نتافرنيا

از فرمان شاه را  يچيسرپ تجرأهم  اُتانسن سربازان يتروفادار يحت. در امان بودند
ت تعجـب  يرون آورد اما در نهايب اُتانسمتضرع فرمان را از دست  ،فرمانده. نداشتند

  . را در دست دارد يديمشاهده كرد كه طومار سف
  .است نوشته نشده يزين جا كه چيا ...بلهاـ 

به تته پته . اينتافرن داشت شاخ در مي آورد. نشان داد نتافرنيافرمان را به  فرمانده،
نكه بتواننـد خـود را   يد بكنند و قبل از ايدانستند چه باياو و همراهانش واقعاً نم. افتاد

تكـه تكـه    اُتـانس نگهبانـان   به دسـت  ،كننددا يپ يل قابل قبوليدل، كردهجمع و جور
   .شدند

ـ   را قتينست حقاوتينم يكس رگيه نابود شدند و ديشاهدان قض دسـت   .دكشـف كن
از  نتافرنياد كه يرسين به نظر ميدر واقع فقط چن. دا نبوديهو اُتانسوش در قتل يدار

از سـر راه  شـرمانه  بـي  يبـا خيـانت  خـود را   يميب قديرقناجوانمردانه  ،سر حسادت
ادثه ن حين آن دو مطلع بودند و ايها از رقابت بياز پارس ياديتعداد ز. برداشته است

ار و دوسـت  يوش يدار ،كرديباور م يچه كس ياز طرف .ختيانگينمرا بر يشك كس
  !خود را به قتل برساند؟ يميقد
به همـان شـكل كشـته     ،ده بودا را از پشت به قتل رسانيكه برد اُتانسب ين ترتيبد
د و انسان از هـر دسـت   يعمل خود رس يبه سزا اُتانسده دارند كه يعق ياعده. شد

خـدمات   اُتـانس ند كه يوگيهم م يرگيد يرد؛ عدهيگيمپس از همان دست  ،بدهد
و  با او چنـين كنـد  وش ينبود كه دار ، شايستهوش انجام داده بوديدار يرا برا ياديز

  .شما بر اساس برداشت خود قضاوت كنيد
ـ دار .ار شدبرگز اُتانس يبرا يباشكوه شتاد، مراسم بزرگوشيبه دستور دار وش ي

ـ آ ؟؟تأسف بود يوش واقعاً از رويدار يهاا اشكيآ. ستيار گريراسم بسدر آن م ا او ي
ـ  !؟كـرد  مـي ا فقط تظـاهر  ي ؟؟مان شده بوديخود پش يميار قديتن از كش كـس  چيه
   .دانديت را نميواقع

ـ  يفهين و چهار طاينشو ده يشهر يفهيملت پارس از شش طا ل ين تشـك يچادرنش
ـ مرفَان، يپاسـارگاد  يفهياف سه طين طواين اياز ب. افتييم ان نقـش  يو ماسـپ  اني

خود  يفهيان، طايپاسارگاد يفهيطا .ها بودندينرو ايف پيگر طوايو دداشتند  يمحور
با  .است آن را هم بر عهده داشتير يدن به مقام شاهيوش بود كه تا قبل از رسيدار

، دو نفر انيماسپ يهفيس طايرئ نتافرنياو  انيمرفَ يفهيس طايرئ اُتانسكشته شدن 
توانست بدون حضور يوش ميدار. ف از دور خارج شدنديطوا ين رؤسايتراز قدرتمند
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حكومـت مطلـق   ، ف را به مرور زمان هـر روز كمتـر كنـد   يطوا يازات رؤسايها امتآن
  . را انجام دهد شو اصالحات مورد نظر ايدنم يگذارهيش را پايخو

وارد  يج از قسـمت شـمال  يبودنـد كـه بـه تـدر    صحراگرد  يها در ابتدا اقواميپارس
ـ يشاهان ع. دنديآن موطن گز يانشان شدند و در قسمت شرق يمين قديسرزم  يالم

ـ بـا ا  يكردند به نوع ين سعيبنابرا ،ها را نداشتندآن يقدرت نابود ـ واردن تـازه ي ن ي
مناسب موفق شدند با اسـتفاده از ضـعف    يتيقعوها در ميپارس. نديايقدرتمند كنار ب

 يچون تمدن انشان تمدن. ع خود گرداننديانشان را كامالً مط يميها تمدن قديالميع
ن زمان بـه بعـد   ياز ا ،ده بودنديتازه به دوران رس يها ملتيو پارس بود يميار قديبس

كوروش بزرگ فرزند  يغلبهاز بعد  .شدنديشاهان پارس با نام شاه انشان خوانده م
بزرگ خـود  ، شاهزاده خـانم مـاد، بـر پـدر    ماندانو  )دوم هيكمبوج( يپارس هيكمبوج
ـ يبس يها نيو فتح سرزم) اژدهاك(اگس يآست تـابع   يار توسط او، ملل و اقوام فراوان

 يمـت و كشـوردار  حكو يوهيرات و اصالحات در شييجاد تغيرو انياز ا. پارس شدند
 )بـزرگ كمبوجيه سوم، فاتح مصر و پسر كـوروش  ( هيكمبوجشاه . ر بوديناپذاجتناب

افت نمود كه باعث بـروز  ين فراعنه دريبه سرزم يلشكركش يبرا يفراوان يهااتيمال
و بـا   يها را به سختشورش هيكمبوج. مردم شد يهار تودهد ياگسترده يهاشورش

صـر شـد امـا در نبـود او بـرادر      سـپس عـازم سـفر م   . قساوت تمام سركوب نمود
 يتيبا اسـتفاده از نارضـا   ،هود جستبت شاه سيشدن غ ياز طوالن ،ايترش برد كوچك
بـر   ،زنش بوديكه مشاور و را يمغ يد و با همراهيسوار بر موج احساسات گرد مردم

ا دست بـه اصـالحات   يشنهاد مغ كه از مردم ماد بود، برديبا پ .تخت سلطنت نشست
ـ ن اصـالحات با يشبرد ايپ ياما برا. زد ياگسترده ـ ي ـ از امت ياريد بس ازات بزرگـان  ي

ا توطئـه  يبرد يبودند، برا ين كار ناراضيبزرگان پارس كه از ا. شديرفته مگ يپارس
ـ امـا او ن  ،وش بر تخت سلطنت نشسـت يسپس دار. دند و او را به قتل رساندنديچ ز ي

 د كـه يجه رسين نتيبه اگسترده  يهاو شورشمردم  يتين نارضاديبا د يبعد از مدت
ـ الفـش با ان و سلطنت خود و اخياستمرار حكومت پارس يبرا د اصـالحات را ادامـه   ي
ـ  يا .دهد م گرفـت  ين تصـم يبنـابرا  تنـاقض داشـت،   ين كار با منافع بزرگـان پارس

 يهـا ا به قتل برسانند، سردستهيش از آنكه بزرگان او را مثل برديو پ كند يدست شيپ
كـه بـه    يحكومت خودمختار .ف خود را بهتر بداننديگران تكليتا د ها را نابود كندآن

ـ را ز يقدرت حكومـت مركـز   ،بود ل شدهيتشك افرندست اينت ـ  ي . بـرد ير سـؤال م
ه هم انتظار يبق چون قطعاً ،شدگر رؤسا بايد يبرا يتوانست سرمشق بديم نتافرنيا

ـ ياههخود و خانواد يبرا يمثل او حكومت خودمختار داشتند  يشان داشته باشند و حت
ـ   اُتانس. ها از پدر به پسر ارث برسدن حكومتيا فـراوان بـا    يا وجـود دوسـت  هـم ب

قطعاً  شدياصالحات آغاز م يريگكه حتماً با از سر-وش، در صورت بروز اختالف يدار
بـود كـه ندانـد     يچه كس و تگرفيسا قرار مؤگر ريبه خاطر منافع مشترك در كنار د
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گـر بـه   يدرست است كه دو نفر د تواند خطرناك باشد؟يچه قدر م اُتانسبا  يدشمن
ها الزم بود تا آن ياديشدند اما زمان ز ميان منسوب يو ماسپ انيمرفَف ياست طواير

كار كشته شوند و  وخبره در كار خود  نتافرنياو  اُتانسچون  ياكاركشته يمثل رؤسا
ـ توانسـت از ا يوش ميدار .بشناسند يمختلف قدرت را به خوب يايزوا ن زمـان بـه   ي
  .گرداندالً استوار سلطنتش را كام يهاهيو پا بهره ببرد يخوب
ـ آرام  اوضاع كم كم ،اُتانسد از مرگ عب يمدت ـ دار. شـد يم ـ يوش در سـالن  ي از  يك
 يت امپراطـور يوضـع  يدرباره مقاماتاز  يكيستاده بود و به گزارش يا بابل يها كاخ

 ،آرام گشـته  يكه اوضاع در اكثر نقاط امپراطـور  داديگزارش نشان م. كرديگوش م
ـ دار. انـد خـود بازگشـته   يسر كارها شده و مردم برتمام  يرانحت بيوضع وش بـا  ي

به سـمت   يآرامبه سپس با صالبت و . را مرخص كرد مردت يابراز رضا و يخوشحال
. در سكوت به تفكر پرداخـت  ياچند لحظه. آن نشست يروتخت خود حركت كرد و 

ن كـار احسـاس   يااز  .د و آن را نوازش كرديتخت كش يلبهگاه دستش را آرام بر آن
ـ     يآر. دست داد يوبه  يزيناپذآرامش و شعف وصف ا، ياكنـون او قـدرت مطلـق آس

در زمان خود را بر  ين امپراطوريتردن و قدرتمنيترست بزرگايو ر بودقا و اروپا يآفر
   .عهده داشت

همچنـان ادامـه    ين بـاز يا ...؟ نهنجا تمام شديقدرت در ا يا بازياما آ
  .دارد

  .انيپا
   ينده جهرميپا يعل :نوشته
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