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 سخن آغازین

 

 و ردهک مطالعه بسیار زمینه این در و دارد وافری عالقه – ایران تاریخ بویژه و –نویسنده این کتاب اگرچه به تاریخ 

 :امّا و. دانند نمی «دان تاریخ» حتی و «مورّخ» را خود وجه هیچ به اما است، نوشته هایی کتاب و مقاالت

این نکته الزم است که در حدود پنجاه سال پیش، کتابی دست دوم، با قطع درباره کتابی که در دست دارید، توضیح 

به مبلغ پنج ریال خریدم که به قلم شخصی به نام « دختر کوروش»جیبی و کاغذ کاهی و حروف چینی دستی، با عنوان 

 051ن کتاب کوچک [ بود. چندی پیش آن را در میان کتاب هایم یافتم و مجدداً ورق زدم. طبیعتاً نثر ای?« ]خلیلی»

 از یاریبس امالیی، اغالط از غیر و است کهنه امروز برای – شده نوشته پیش سال شصت از بیش محققاً که –صفحه ای 

 را اجرام این که داشت آن بر مرا نوشته همین امّا است، نشده رعایت آن در تاریخی و نویسندگی الزم قوانین و نکات

چند بخش، همراه با توضیحات الزم، به منظور آگاهی بیشتر تاریخی و ایجاد کشش  افزودن و مطالب تعدیل و جرح با

و زیبایی در قسمت های افسانه ای، به صورت کتابی دلپذیر، با نثری ساده و رووان، به هم میهنان خود، بویژه 

 .را بری مطالعه تاریخ کشوشان برانگیزم جواناننوجوانان و جوانان، تقدیم کنم. باشد که شوق 
 

 حسن شیدا

 0831زمستان 

 

 

 

 

 پیش گفتار

 

 نگویند از سر بازیچه حرفی

 کزان پندی نگیرد صاحب هوش

 «سعدی»
 

هرچند که تاریخدانان و تاریخ نویسان میانه ای با افسانه های تاریخی ندارند، ولی چه بخواهد و چه نخواهند، این 

 گونه نوشته نیز جزیی از ادب فارسی است.

فسانه ی تاریخی تاریخ نیست، اما از تاریخ نیز جدا نیست. چرا که پایه اش بر تاریخ و مایه اش از وقایع تاریخی ا

 است.

از استثنا که بگذریم، هیچگاه نوجوانان به بررسیهای خشک تاریخی دل نمی دهند، و بسیاری از آنان هم که بعدها به 

ه در کودکی و نوجوانی افسانه های تاریخی را به رغبت می خوانند. این رشته عالقه مند می شوند، کسانی هستند ک

 پس افسانه ی تاریخی دست کم می تواند انگیزه ای برای توجّه به تاریخ باشد.
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افسانه، زاییده ی تفکّر و تخیّل نویسنده است و همواره مورد توجّه آدمیان بوده اشت. قصّه ی مادربزرگها، نوه ها را 

مرزبان »و « کلیله و دمنه»ده و شرح نبرد رستم و سهراب اشک به دیده ها می آورده، و داستانهای به خواب می بُر

و... آموزنده بوده است، و افسانه ای که آموزنده باشد، و هم مایه ی سرگرمی، چرا « گلستان»و « قابوس نامه»و « نامه

 نباشد؟

ز عالقه ی من به افسانه های تاریخی سرچشمه گرفت. می آشنایی من با تاریخ و رغبت من به آن در نوجوانی نیز ا

دانستم که نویسنده به یاری نیروی تخیّل خود، از یک حادثه ی کوچک ماجرای پر آب و تابی ساخته و پرداخته 

 است، امّا لذت می بردم.

 در ##یچ در خلوت عاشقانه ی کوروش و داریوش و خسروپرویز و شاه عباس و دیگران نبوده است. ه ##هیچ 

 را جنگی های نقشه خود ذهن در که هنگامی – خان محمّد آغا و خان لطفعلی و نادر و اسماعیل شاه و یعقوب چادر

 تاریخ خی،تاری ی افسانه از بخشی. اند نوشته تخیّل و تفکّر نیروی به را آن شرح امّا است، نبوده – اند کرده می ببری

شی از شناخت او از شخصیّت قهرمان افسانه و بررسی زمان و مکان و نا نویسنده، حدس اثر بر نیز بخشی. است

 فرهنگ، به حقیقت نزدیک اشت، و قسمتی نیز افسانه ی صِرف است، و این نیز خواهندگان خود را دارد.

 کتابی که در دست دارید نیز بدین گونه است: افسانه ی تاریخی.

ان که در پی آموختند، آگاهیهای مختصری درباره ی رویدادهای آنان که خواهان افسانه اند، لذت می برند، و آن

 نام با انهافس قالب در و آورند می دست به – اند نوشته باره این در کمتر اتفاقاً که –سالهایی از گذشته ی میهنشان 

ار، ویژگیهای افک صنایع، فرمانروایان، و شاهان درست توالی مذهب، و دین رسوم، و آداب تاریخها، مکانها، اشخاص،

اخالقی، جنگها، طبقات اجتماعی، چگونگی زندگی، و و و... در آن روزگار آشنا می شوند که این خود، بدون کمترین 

زحمتی، آموزش است، و چه قدر پسندیده است اگر نویسندگاه این گونه نوشته ها، با کمی زحمت و اندکی دقّت، با 

 تر به واقع را ارائه کنند.مراجعه به مدارک و مآخذ، متنی هرچه نزدیک

را همه شنیده اند، امّا آنان که با متون تاریخی سر و کاری ندارند، تنها نام را تا یاد « بردیای دروغین»به هر حال، نام 

دارند و اینجاست که به افسانه های تاریخی کارآیی خود را نشان می دهند، به شرطی که نویسنده اصل تاریخ را 

 یه نسازد و نیروی تخیل خود را تنها برای جنبه های فرعی ماجرا به کار گیرد.دیگرگون و بی پا

 آغاز ماجرا

 

« راکوتی»قبل از میالد مسیح، یک کشتی قبرسی آرام آرام به بندر  521در بعداز ظهر یکی از روزهای بهار سال 

 )اسکندریه( نزدیک شد و در کنار کشتیهای دیگر جای گرفت و لنگر انداخت.

ندر راکوتی در آن زمان از شهرهای معروف و آباد مصر و دارای تفریحگاههایی برای ملوانان بود. وقتی کشتی ب

قبرسی کامال ایستاد، کارکنان بر حسب عادت به دو گروه تقسیم شدند. گروه کوچکی در کشتی ماندند و عده ای 

شی و خوردن خوراکیهای لذیذ پرداختند. وقتی برای تفریح و خوش گذرانی به شهر رفتند و بیشتر آنها به باده نو

شکمها پر شد و باده پیماییها موثر افتاد، بین آنان و عده ای از مصریان نزاع شدیدی در گرفت و یکی از جاشوان 

قبرسی خود را به کشتی رساند و سایر دوستان را خبر کرد و با راهنمایی وی، آنان نیز به میکده آمدند و کار زد و 

 ال گرفت و آن شب دوازده تن از ملوانان قبرسی کشته و چند تن مجزوح شدند.خورد با
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وقتی حاکم راکوتی از ماجرا آگاه شد، از آن جا که قبرسیها از اتباع ایران بودند، دستور داد که آنها به کشتی خود 

 بازگردند و شهر را ترک کنند.

 طیعم که –ردند و به قبرس بازگشتند و به حاکم آن جا قبرسیها که چاره ای جز اطاعت نداشتند، بندر را ترک ک

 .کردند شکایت – بود ایران پادشاه

وشت و ن« کمبوجیه»حاکم که نمی توانست مستقیما خود را با حکومت فرعون درگیر کند، نامه ای به شاهنشاه ایران 

. کمبوجیه که اقدام حاکم راکوتی را چگونگی این نزاع را شرح داد و تصمیم گیری در این مورد را به وی واگذار کرد

اهانتی به شاهنشاهی خود می دانست، نامه ای محترمانه به فرعون مصر نوشت و درخواست کرد که خونبهای مقتولین 

نام داشت و مانند سایر مجروحین فراعنه مقام خدایی برای « پزآمون»و غرامات مجروحین پرداخت شود. فرعون که 

پیشنهاد را می پذیرفت، شاید همه ی ماجرا به خوشی ختم می شد، اما وی پاسخ نسبتا تندی به  خود قایل بود، اگر این

 پادشاه ایران نوشت و تذکر داد که وی حق ندارد در مورد امور داخلی مصر مداخله و برای او تکلیف روشن کند.

درتمند بود، اما کبوجیه اطالع این پاسخ، اولین جرقه برای روشن شدن آتش جنگ بین امپراتوری ایران و مصر ق

دقیقی از قدرت مصر نداشت و نمی دانست چه تصمیمی اتخاذ کند. او شنیده بود که مصر دارای نیروی نظامی بسیار 

 قدرتمندی است و فرعون چون خدایان افسانه ای مورد پرستش مردم است.

فرعون حرف می زدند و می گفتند که در سپاه کسانی که از مصر به کشورهای تابع ایران می آمدند، از نیروی عظیم 

مصر فیلهایی است که فیلهای هندوستان در برابر آنها چون گوسفند به نظر می آیند و مردان سیاه غول پیکری بر 

این فیلها سوار می شوند که کسی را یارای مبارزه با آنها نیست. عالوخ بر این، مردم باور کرده بودند که کشور مصر 

دارد که جلو هر سپاه خارجی را می گیرد و راز و رمز این طلسمها نیز در دست کاهنان آن جاست که در  طلسمهایی

معابدی عجیب زندگی می کنند و به علوم غزیبه می پردازند. کمبوجیه نیز این شایعات را شنیده بود و بسیار مایل 

 بود که مصر را ببیند.

ردید شاه ایران پایان داد و آن این بود که یکی از سرداران بلند پایه ی مصر در این هنگام اتفاق دیگری افتاد که به ت

که مورد خشم فرعون قرار گرفته بود، از مصر گریخت و به ایران پناهنده شد و خدمت خود را یه کمبوجیه عرضه 

ت و سپاه ایران به نام داشت، مدعی شد که کامال با وضع سپاه و راههای مصر آگاه اس« فانس»داشت. این سردار که 

راحتی می تواند بر سرتاسر مصر دست یابد. ضمنا به کمبوجیه اطمینان داد که در کشور مصر آنقدر طال وجود دارد 

 که در تمام کشورهای دیگر به دست نمی آید...

گران که زیر  قبلز از میالد، با سپاهی 525و بدین گونه بود که شاهنشاه ایران، یک ماه پیش از فرارسیدن بهار سال 

نظر داریوش اداره می شد، به سوی مصر به راه افتاد. چگونگی نبرد زمینی و دریایی ایران و مصر خارج از موضوع 

کتاب ماست و فقط به ذکر این موضوع بسنده می کنیم که سرزمین مصر سرانجام فتح شد و در روزهای آغازین 

پایتخت مصر، به سوی ایران حرکت کرد و داریوش را با « سممفی»قبل از میالد، کمبوجیه از  522تابستان سال 

 به جای خود در مصر گذاشت.« خشتره پاون»عنوان 

توامان بود و هنگامی که به کوروش اطالع دادند که همسرش دوقلو وضع حمل کرده « بردیه»کمبوجیه با برادرش 

به دنیال آمده است، به وجود آورند تا حق  است، دستور داد که با نوک کارد عالمتی روی بازوی فرزندی که نخست

ارشدیت او برای ولیعهدی محفوظ بماند. کمبوجیه به فاصله ی چند دقیقه زودتر از بردیه به دنیا آمد و این دو آن 

 قدر به هم شبیه بودند که لباسهای مختلف می پوشیدند تا تشخیص آنها آسان باشد.
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 دریای جنوبی سواحل در –می خواندند « اسمردیس»ونانیها او را ی که –هنگامی که کوروش کشته شد، بردیه 

 .کرد می حکومت( فعلی گرگان و مازندران و گیالن) مازندران

کمبوجیه که همواره از مشابهت عجیب بردیه به خود ناراحت بود، پس از اینکه به سلطنت رسید، امر کرد که بردیه 

رسد، زیرا در طول تاریخ سردمداران همواره از این که کسی به آنها نقاب بزند. این موضوع نباید عجیب به نظر ب

(. کمبوجیه نیز از این 0شبیه باشد، یا مانند آنها لباس بپوشد و یا با تشریفاتی نظیر آنها زندگی کند، رنج می برده اند)

و عفیف  دیه که جوانی مطیعقاعده مستثنی نبود و همیشه بیم آن را داشت که دیگران بردیه را با وی اشتباه کنند. بر

بود، فرمان برادر را گردن نهاد و تا پایان عمر از نقاب سفیدی که پیشوایان روحانی هنگام نزدیک شدن به آتش در 

 آتشکده ها به چهره می زدند تا آتش پاک را با نفسهای خود آلوده نکنند، استفاده می کرد.

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

نوشته مورخین اروپایی اولین شاهزاده ای که به سبب مشابهت زیاد به پادشاه، موظف شد که نقاب بزند، برادر به  -0

 توامان لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بود، اما می بینیم که چنین نبوده است.

 

 

ن برادر وجیه دستور کشتیونانی، نوشته اند که در گیر و دار این لشکر کشی، کمب« گزنفون»بعضی از مورخان، نظیر 

پرک ساس »ای از وی برخیزد و یکی از سرداران به نام  ####را صادر کرد تا مبادا در غیاب او « بردیه»توامان خود 

 ه اند.یونانی، این قول را نپذیرفت« آریان»مامور قتل او شد و بدین ترتیب بردیه کشته شده، اما برخی نیز، مانند « پس

غیاب کمبوجیه دو سه بار خبر مرگ او در ایران شایع شد و بردیه نیز زنده نبود، یک مغ حیله به هر حال، چون در 

 خود را بردیه پسر کوروش خواند و شاهنشاهی خویش را اعالم کرد.« گئومات»گر مادی، به نام 

ما او را باز ستاند، ا این خبر، شاه ایران را به شدت تکان داد و برای بازکشت به ایران شتاب کرد تا تاج و تخت خود

 زنده به مرز ایران نرسید.

 داریوش، حضور از پس روز چند و کرد احشار مصر از را داریوش – فعلی «سوریه» کشور در –کمبوجیه در میان راه 

 .درگذشت مرموزی طرز به

 فرو کرد، و برخیبعضی از تاریخ نویسان، نظیر هرودوت، نوشته اند که وی از فرط خشم دشنه ای در سینه ی خود 

مورخ رومی، نوشته اند که وی با زهر خودکشی کرد و پاره ای از تاریخ نویسان قدیم نیز نوشته اند « پلین»دیگر، نظیر 

 که کمبوجیه به دست نزدیکان خود کشته شد.

 :و گفتهرودوت می نویسد که شاهنشاه ایران پیش از آنکه چشم از جهان فرو بندد، بزرگان پارس را احضار کرد 

مجبورم رازی را که تا حال با کوشش بسیار پنهان می داشتم، افشا کنم. زمانی که در مصر بودم، در خواب دیدم... » -

رسولی نزد من آمد و اعالم کرد که سمردیس بر تخت نشسته و سرش به آسمان می ساید. از ترس اینکه برادرم مرا 

به شوش فرستادم، با این امر که او را بکشد. پس از این  از سلطنت محروم کند، بی درنگ پرک ساسس پس را

جنایت، من راحت بودم، چه همواره می پنداشتم که کسی بر من قیام نخواهد کرد. حال می بینم که از اشتباه برادر را 

 دکشته و هم تخت را از دست داده ام. سمردیس خواب من، سمردیس مغ بوده. امری واقع شده و گذشته، ولی بدانی

که سمردیس [بردیه] پسر کوروش، زنده نیست. شخصی که می خواهد بر شما حکومت کند، مغی است که نگهبان 

قصر من بود، و دیگر برادر او که سمردیس نام دارد. شخصی که بیش از همه محق بود این توهین و افتضاح، یعنی 
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ده و وجود ندارد. بنابراین چیزی که می ماند، یاغیگری مغها را جبران کند، به دست نزدیکترین اقربای خود کشته ش

اراده ی قبل از مرگ است و اجرای آن را به شما محول می کنم. به نام خدای شاهان از شما و به خصوص از 

هخامنشی هایی که در این جا حاضرند، می خواهم که مگذارید حکومت به مادیها برگردد. اگر آنها با تزویر این 

فته اند، با تزویر ستانید، و اگر با قوه انتزاع کرده اند، با قوه برگردانید. هرگاه چنین کنید، زمین حکومت را از شما گر

حاصلهای خوب به شما دهاد، زنان شما شعادتمند، حشم شما بارور باشند و خودتان مردمی باشید آزاد. اگر جز آن 

 (0«)بدبخت باشید! کنید که گفتم، نفرین من بر شما باد و هر کدام از شما مانند من

بعد از مرگ کمبوجیه، داریوش مجددا فرماندهی سپاه را به دست گرفت و پس از پشت سرگذاشتن مشکالتی، خود 

 را به ایران رساند.

 که بود؟« گئوماته»اما گئومات، یا 

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 ه(الدول مشیر) پیرنیا حسن –نقل از تاریخ ایران باستان  -0

 

 

 «آتروپاتن»گئومات که خود را از نمایندگان سالطین ماد می دانست، مردی روحانی و اهل خراسان بود که چندی در 

)ارومیه فعلی( خدمت می کرد. وی که بسیار عیاش « چیچست»)آذربایجان( در آتشکده ای واقع در ساحل دریاچه ی 

اص داشت، با عنوان پیشوای روحانی، خود را به بردیه نزدیک و جاه طلب بود و استعداد زیادی در تقلید صدای اشخ

کرد و با اخالق و رفتار و طرز سخن گفتن وی به خوبی آشنا شد و در فرصت مقتضی خود را بردیه خواند و چون 

اندام  هدرباریان و فرماندهان، بردیه واقعی را همواره با نقاب دیده و فقط صدای او را شنیده بودند، وی که اندامی شبی

بردیه داشت، با یاری برادرش، بدون هیچ مشکلی بر اریکه ی سلطنت تکیه زد و شاهان محلی نیز فرمانبرداری 

 خویش را اعالم داشتند.

گئومات که دنیا را بر وفق مراد می دید، طینت خود را آشکار ساخت و با وجودی که زمانی پیشوای روحانی بود و در 

ان به بت پرستی روی آورد و مردم را که یگانه پرست بودند، وادار کرد که با هزینه ی آتشکده خدمت می کرد، ناگه

خود در شهرها بتکده بسازند و در کش.ری که )در زمان کوروش( اولین اعالمیه حقوق بشر در آن صادر شده بود، 

 غ گذراند.کسانی را که برای ساختن بتخانه پول نداشتند، به بردگی گرفت و معترضین را از دم تی

گئومات به این اعمال نیز بسنده نکرد و تمام زنها را بر مردها مباح کرد و نوشته اند که دستور داد مرده ها را 

بسوزانند و با مرگ هر مرد، زنش را نیز در آتش بیندازند. خود نیز خانه هایی فراهم آورده و در هر خانه زنانی را جا 

اخت و از این جهت تعجب همه را برانگیخته بود، زیرا بردیه مردی عفیف و مردم داده بود و دایما به عیاشی می پرد

دار و یکتاپرست بود. این مزداپرست دیروز و بت پرست امروز، ماموران مالیاتی را در کار خود آزاد گذاشت و وضع 

 اقتصادی را به هم ریخت و خالصه هرج و مرج و فساد اخالقی کم کم ریشه می دوانید.

ر( یعنی )گاودا« گوتار»ات خیلی زود خود را از نوادگان مادیها معرفی کرد و آریان نوشته است که نام او در اصل گئوم

 بود و از نزدیک شدن به جرم بردیه بسیار می ترسید، چون می دانست که رازش فاش خواهد شد.

 آتوسا، زیبای غمگین
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در آن فرمان می راندند، « کمبوجیه»زند قدرتمندش کاخ سلطنتی شهر شوش، که روزگاری کوروش بزرگ و فر

و در میان باغی بزرگ، بر پای ایستاده بود و اثری از گذر زمان بر چهره « کرخه»سرافراز و پر شکوه در کنار رود 

اش دیده نمی شد. در چهار سوی کاخ، تا هر جا که چشم کار می کرد، درخت و گل و سبزه بود و دریاچه ی کوچکی 

 الل و فواره های همیشه افشان، زیبایی باغ را چند برابر ساخته بود.با آب ز

عصر یکی از روزهای آغاز پاییز، در میان این بهشت زمینی و در امتداد جویی که آب زالل زمزمه کنان در آن جریان 

شه بود، چنان در اندیداشت، دختری زیبا و کشیده اندام آرام آرام گام بر می داشت. او که گرانمایه ترین بانوی قصر 

بود که نه زیبایی گلها و طراوت سبزه ها را می دید و نه صدای پرنده ها و جویبار و فواره ها را می شنید و نه نوازش 

 جان بخش نسیم را حس می کرد.

 دختر، اگرچه چون پروانه ای سبکبال بر سبزه ها پای می گذاشت، اما سبکبار نبود و غمی سنگین و تردیدی توان

 فرسا روحش را آزار می داد.

در زمانی نه چندان دور، در فاصله ی کاخ و دروازه ی خروجی، بزرگان پارسی و امرا و فرماندهان عالی رتبه، چون 

تندیسهای خدایان یونان، به صف می ایستادند تا پدرش کوروش بزرگ، شاه شاهان و فرمانروای ایران پهناور، آنها 

ود مفتخر سازد، و پس از او برادرش کمبوجیه جنگ آور، که سرانجام کشور مصر را نیز را به دیدار یا همراهی خ

تسخیر کرد، برای سرزمینهای هزاران فرسنگ دورتر، از این کاخ فرمان صادر می کرد و جانداری را یارای سرپیچی 

 از او نبود! ولی امروز...؟

و چشم به آب دوخت. خورشید نیز آهسته آهسته دامن دختر آرام آرام به دریاچه رسید و بر نیمکت سنگی نشست 

طالیی خویش را از آسمان جمع می کرد و آبی دریاچه را از سرخی شفق رنگ می زد. نسیمی مالیم که تارهای رها 

شده ی موی دختر را بر پیشانی او به بازی گرفته بود، امواج ظریفی به رنگ نارنجی و قرمز بر سطح دریاچه پدید می 

و دختر مانند فرشته ای فراموش شده بی حرکت و بدون توجه به گذر زمان به این امواج پیاپی خیره مانده آورد، 

 بود.

 صدای پایی شنیده شد و در پی آن صدای ظریفی گفت:

 آه علیا حضرتا، شما این جا هستید؟ -

 دختر با دیدن ندیمه ی باوفای خویش لبخندی زد و گفت:

 تو هستی زلفه؟ -

 تعظیم کوتاهی کرد و گفت: زلفه

 مدتی است که در جست و جوی شما هستم، کم کم نگران می شدم. -

 سپس نگاهی عمیق به چهره ی بانوی خود انداخت و ادامه داد:

مباد آن لحظه که علیا حضرت ملکه آتوسای عالی قدر، دختر کوروش بزرگ، فرمانروای قدرتمند این سرزمین را  -

 بینم.تنها و اندیشناک ب

 آتوسا پرسید:

 آیا خبر تازه ای داری که در جست و جوی من بودی؟ -

 زلفه مودبانه گفت:

 خیر علیا حضرتا، خبر تازه ای نیست، اما هرگز سابقه نداشته که بانوی من مثل امروز غیبتی طوالنی داشته باشند. -
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 آتوسا نفس عمیقی کشید و گفت:

 دلتنگ بودم زلفه، دلتنگ. -

 که در زیبایی چیزی از بانوی خود کم نداشت، اندکی جلوتر آمد و مهربانانه گفت: زلفه

باز هم که بانوی من از دلتنگی می گویند! اهورا مزدا را سپاس که علیا حضرت از زیبایی و جوانی و طراوت و  -

 قدرت و ثروت چیزی کم ندارند.

 آتوسا با لبخندی تلخ گفت:

 ت، اما تو می دانی که آنچه روان مرا می آزارد، ربطی به آنچه تو گفتی ندارد.درست است زلفه، درست اس -

 آتوسا لحظه ای مکث کرد و سپس ادامه داد:

به اطراف نظر کن. ظاهرا همه چیز زیباست، درختها، گلها، سبزه ها، آن قصر، این دریاچه، همه زیبا و آشنا هستند،  -

نم. ببین چه سکوتی بر این باغ سنگینی می کند. روزگاری در هر گوشه ای اما من در این جا احساس بیگانگی می ک

بانوان حرم با ندیمه ها و خدمتکاران خود تفرج می کردند و صدای خنده شان به گلها شادی می بخشید. به آن دو 

بر آن سوار می  قایق زیبا و رنگارنگ روی دریاچه نگاه کن، به یاد داری که زمانی که چندان از آن دور نشده ایم،

شدیم و پاروزنان به این سوی و آن سوی می رفتیم؟ امروز انگار این دو قایق را با طناب حلق آویز کرده اند و بر 

کاخ و این باغ گرد مرگ پاشیده اند. بانوان حرم از حریم خود خارج نمی شوند. دور تا دور این دیوار باغ را نگهبانان 

محاصره کرده اند و با شدت و دقّت ورود و خروج اشخاص را زیر نظر دارند. افراد مسلحی که اغلب پارسی نیستند، 

تازه ای به این جا می آیند و می روند که شک میرا برانگیخته اند. احساس می کنم که دیگر به کسی نمی توانم اعتماد 

 کنم، حتی حس می کنم خودم هم زیر نظر افرادی هستم که آنها را نمی بینم.

 فت:زلفه گ

 علیا حضرت تصور نمی کنند که اندوه مرگ برادر بزرگوارشان اعلیحضرت کمبوجیه... -

 آتوسا سخن او را قطع کرد و در حالی که با شاخه گلی بازی می کرد، گفت:

ت. مرا دچار ناراحتی ساخته اس« بردیه»نه زلفه، نه، صحبت از اندوه مرگ برادرم کمبوجیه نیست، فکر برادر دیگرم  -

 تردیدی که به جانم چنگ انداخته لحظه ای مرا رها نمی کند، واقعا نمی دانم چه کنم.

 زلفه با تواضع گفت:

البته من خدمتگزار ناچیزی هستم، اما این را می دانم که هوش و استعداد علیاحضرت زبانزد همه ساکنان قصر  -

به این جا می آیند و می روند، علیاحضرت را  است. همه ی کسانی که در این کاخ هستند، یا به لحاظ مشاغلشان

دوست دارند و درایت و ذکاوتشان را تحسین می کنند و حاضرند با این اشاره جان خود را فدا کنند، حال چگونه 

 است که...

 آتوسا با بی حوصلگی گفت:

 ند.چه می گویی زلفه؟ همه ی اینها درست است؛ اما هیچ یک آشفتگی روح مرا درمان نمی ک -

 زلفه گفت:

کاش آنقدر لیاقت داشتم که علیاحضرت مرا در پریشانی خود شریک می کردند، شاید بتوانم با فدا کردن جان  -

 خود گره کوچکی از این مشکل باز کنم.

 آتوسا با مهربانی و اعتماد دست زلفه را گرفت و گفت:
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ترا دوست و محرم خود می دانم. اگرچه پارسی  تو تنها ندیمه و خدمتگزار و آرایشگر مخصوص من نیستی، من -

نیستی و اهل بابِلی، اما می دانم که بابلیها هیچگاه محبتهای پدرم کوروش بزرگ را نسبت به خود فراموش نمی کنند 

و نسبت به خاندان ما قدرناشناس نیستند، بویژه تو که دیر زمانی است در خدمت من و در کنار منی و تا به حال از 

 ونه محبت نسبت به تو دریغ نکرده ام.هیچ گ

 زلفه که اشک در چشمان دلفریبش حلقه زده بود، گفت:

کاش الیق این همه مهر ملکه عالیقدر باشم. علیاحضرت هم به خوبی می دانند که من با دل و جان دوستشان دارم و  -

 خدمتگزارشان هستم و جان من کمترین چیزی است که می توانم فدایشان کنم.

زلفه ناگهان خم شد و دست آتوسا را بوسید. آتوسا که از اشک ندیمه ی وفادارش انگشتانش اندکی خیس شده بود، 

 دستی به سر او کشید و با لبخندی از سر مهر گفت:

می دانم زلفه، می دانم، و شاید همین روزها کارهای بزرگتری به تو محول کنم. تو دختر باهوض و فداکاری هستی  -

 توانی به من کمک کنی.و می 

 زلفه با تواضع گفت:

 کاش الیق این توجه علیا حضرت باشم. دستور بفرمایید تا جان خود را در راه شما فدا کنم. -

زلفه دختری بابِلی بود و سالها بود که در نهایت صداقت به آتوسا خدمت می کرد. شغل عمده ی او در دربار 

اداری و نجابت وی همیشه تحسین شاهزاده خانم را بر می انگیخت. از اینها آرایشگری آتوسا بود و درستی و وف

گذشته، زلفه دختری فوق العاده زیبا بود، تا آن جا که همه ی مردان بزرگ در برابر او کرنش می کردند و خواستش 

خرامید،  ی در باغ میرا به جان و دل می پذیرفتند، بویژه که ندیمه و محرم محترمترین بانوی قصر سلطنتی بود. وقت

حتی زنان حرم نیز او را تماشا می کردند و اندام موزون و حرکات او را می ستودند. یک گردش چشم و یک نگاه 

مهربانانه اش کافی بود تا سنگدل ترین و بی احساس ترین مردان را مطیع سازد، و با این همه، دلی چون آبگینه پاک 

از بیانی دلچسب و هوش و استعداد فوق العاده ای بهره مند بود، و مجموعه  و صداق و احساسی لطیف داشت و ضمنا

ی این صفات و محسنات به او این امکان را داده بود که ندیمه و آرایشگر مخصوص بزرگترین بانوی دربار باشد و 

 بود. داقت و صمیمیتآتوسا نیز به او بسیار عالقه مند بود. بنابر این آنچه به بانوی خود می گفت از روی نهایت ص

آتوسا آرام آرام به سوی کاخ حرکت کرد و زلفه نیز در کنارش گام می داشت. چند لحظه ای به سکوت برگزار شد 

 و بعد ناگهان آتوسا ایستاد و گفت:

زلفه! حقیقت این است که زمانی که برادرم، شاهنشاه کمبوجیه، از مصر بازمی گشت، در لحظاتواپسین عمر،  -

 ن و افسران حاضر را مخاطب قرار داد و صراحتا اعتراف کرد که برادرم بردیه به فرمان او کشت شده است.سردارا

 اگرچه زلفه چندان هم ای زاین موضوع بی اطالع نبود، اما آشکارا لرزید. آتوسا ادامه داد:

او برادر من نیست؟ آیا اگر این طور است، پس این شخصی که خود را شاهنشاه می خواند، چه کسی است؟ آیا  -

بیگانه ای است که بر مسند پدر و برادر من تکیه زده اشت؟ اگر چنین باشد وای بر ما! آیا به همین سادگی یک 

بیگانه ی غاصب می خواهد بر سرزمین بدین پهناوری که زیر نگین پدر و برادرم بود، پادشاهی کند و بر حکمرانان 

زه است، فرمان براند؟ این کار ممکن نیست زلفه. اگر این تردید من به ایاالت مختلف که هریک خود شیری شر

 یقین مبدل شود، اگر یک روز هم از عمرم باقی باشد، جلو او را خواهم گرفت.

 زلفه خواست حرفی بزند، اما آتوسا ادامه داد:
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نست آسایش و افتخار را به هم پدرم بارها مرگ را تجربه کرد و پوزه ی سرکشان قدرتمند را به خاک مالید تا توا -

میهنان من هدیه کند... برادرم تا مرزهای آن سوی مصر رفت تا بر وسعت این مملکت بیفزاید و کسی را یارای 

تجاوز به ایران زمین نباشد... حال چگونه ممکن است... ممکن نیست زلفه، ممکن نیست. اگر پدر و برادرم دعوت 

 ر کنار ما نیستند، من هنوز زنده ام.اهورامزدا را پاسخ گفته اند و د

 در آن لحظه آتوسا یک پارچه خشم و اراده بود. زلفه پرسید:

 آیا علیا حضرت بر این گمان خود قرائنی هم در دست دارند؟ -

 آتوسا پاسخ داد:

ه دیدار من ک بردیه ای که فعال سلطنت می کند، نقاب از چهره برنمی دارد. رفتار و کردارش عوض شده و هنوز به -

 خواهر او هستم، نیامده است.

 زلفه گفت:

 شاید مشکالت بعد از مرگ برادر بزرگوارتان کمبوجیه بزرگ باعث شده که... -

 نه زلفه، برادرم در آخرین لحظات زندگی به روشنی به مرگ بردیه اقرار کرد... -

 بعد زیر لب زمزمه کرد:

 اهی تکیه زده است. او کیست؟ آیا برادر من است؟اما اکنون یک بردیه بر اریکه شاهنش -

 بعد ناگهان به طلفه رو کرد و گفت:

 شرافت خانوادگی به من حکن می کند که به این موضوع پی ببرم. -

 زلفه سر فرود آورد و گفت:

 توفیق علیا حضرت آرزوی من است. -

 آتوسا با حرارت گفت:

 کسانی کمک بگیرم و به همین دلیل به یاری تو هم نیازمندم.برای پی بردن به این ماجرا باید ا ز -

 زلفه گفت:

 آنچه علیا حضرت بفرمایند بی کم و کاست اجرا خواهم کرد و از همه تواناییهایم بهره خواهم گرفت. -

 آفرین، می دانستم، حال به کاخ برگردیم. -

 و هر دو به راه افتادند. در بین راه آتوسا پرسید:

 اصد ما چه خبر؟از ق -

 زلفه پاسخ داد:

علیا حضرت خودشان بهتر از همه می دانند که فاصله ی شوش تا پارس چه قدر است، گمان نمی کنم مهمان ما به  -

 این زودی برسد.

است، اما شاید نتواند خود را به زودی به شوش « داریوش»درست است، چه کنم؟ نگرانم. فعال تمام امید من به  -

 برساند.

 زلفه با لبخند گفت:

من یقین دارم به محض اینکه پیغام علیا حضرت به سردار برسد، به سرعت حرکت خواهد کرد. عالی جناب  -

 داریوش جوان دلیل و بی باکی است. برای او دیدار علیا حضرت مغتنم است.
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 آتوسا که منظور زلفه را به خوبی درک می کرد، نفس عمیقی کشید و گفت:

 د رفته ست، باید سریع تر خود را به قصر برسانیم.خورشی -

 هر دو بر سعت قدمها افزودند، اما پیش از آن که وارد ساختمان شوند، آتوسا آهسته گفت:

 را ببینم. تو می توانی کاری کنی که امشب او را مالقات کنم؟« اتانس»دختر « ردیمه»زلفه! میل دارم  -

 زلفه گفت:

 هم کرد، اما بانوی من، خودتان می دانید که سخت گیریهای شاهزاده بردیه...من سعی خود را خوا -

 آتوسا به تندی گفت:

 نگو شاهزاده... هنوز نمی دانم که آیا او واقعا شاهزاده است یا خیر؟ -

 زلفه با تعظیم کوتاهی گفت:

 ملکه بیاید.به حضور علیا حضرت « ردیمه»به هر حال تمام تالش خود را می کنم که امشب  -

 متشکرک، منتظرم که هرچه زودتر به من خبر بدهی. -

 بعد هر دو وارد ساختمان شدند و هر یک به سوی جایگاه خویش رفت.

 دو برادر مرموز

 

در یکی از سالنهای مجلل کاخ سلطنتی، دو مرد صحبت می کردند. یکی از این دو که قبای زر دوزی شده ی ویژه 

بر داشت، همان گئومات، یا بردیا )اسمردیس(ی دروغین بود، و دیگری که ردای بلند مخصوص شاهان پارسی را در 

( بود که مورد اعتماد کمبوجیه بود و به فران او مدیریت کاخ سلطنتی 0«)سپنت دات»مغها را پوشیده بود، برادر وی 

 را داشت.

 گئومات که با نکرانی قدم می زد، گفت:

نقاب لعنتی نقش فرزند کوروش را بازی کنم؟ همه ی مردم و سپاهیان به کوروش و  آخر تا کی باید زیر این»

خانواده ی او عالقه مندند، در حالی که ما خواهان بازگشت قدرت مادها هستیم. اگر ایرانیان بفهمند که در زیر این 

 بر سر ما فرو خواهند ریخت. نقاب بیگانه ای است که خود را فرزند کوروش و برادر کمبوجیه می خواند، این کاخ را

 ـــــــــــــــــــــــــ ـ

یاد می « سپنت دات»هم نوشته اند، اما ما در این کتاب از او با عنوان « پاتی زی نس»مورخان نام این شخص را  -0

 کنیم.

 

 سپنت دات که خونسردتر و حیله گر تر از برادرش بود، گفت:

ار بر وفق مراد بوده است. ما مراحل دشوار و خطرناک را پشت سر گذاشته ایم و از چه می ترسی؟ تا به حال که ک -

تا به حال در این مورد تردید  ##اکنون قدرت را در دست داریم. مشابهت تو به بردیه آن قدر زیاد است که هیچ 

ه یده اند. کمبوجیه هم کنکرده است. از مردم گذشته، همه ی افراد خانواده ی سلطنتی نیز همیشه بردیه را با نقاب د

 مرده است، پس تو از چه نگرانی؟ کافی است بتوانی به موقع فرمان بدهی.

 گئومات لحظه ای ایستاد و گفت:

 آری، اما نقاب زدن من بعد از مرگ کمبوجیه را چگونه می توان توجیه کرد؟ -
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 سپنت دات با اطمینان خاطر گفت:

همه جا شایع کرده ام که بردیه به پاس احترام برادرش کمبوجیه، عهد کرده  از زمانی که تو پادشاه شده ای، من -

 است که تا پایان عمر نقاب از چهره برندارد.

 عاقبت چه؟ تا کی این راز پنهان می ماند؟ -

 سپنت دات با لبخند سرزنش باری پرسید:

 می ترسی؟ -

 گئومات در برابر وی نشست و گفت:

 ای من بود می ترسید.دیگری هم به ج ##هر  -

 سپنت دات گفت:

آن زمان که باید می ترسیدیم، نترسیدیم و کار را با توفیق به این جا رسانده ایم. بنابراین دیگر برای ترسیدن دیر  -

شده و تا پیروزی کامل بیش از چند قدم باقی نمانده است. بارها به تو گفته ام که کسانی که می ترسند هرگز موفق 

د. آیا می خواستی تا پایان عمر خادم آتشکده باشی؟ گویا فراموش کرده ای که امروز تو شاهنشاه قدرتمند نمی شون

 سرزمین پهناور ایران هستی و هر فرمانی صادر کنی به سرعت انجام می شود.

 اما سرانجام یک روز راز ما فاش خواهد شد. -

اش کنیم، اما آن روز، روزی است که قدرت کامل در دست درست است. چه بسا در آن روز خود ما این راز را ف -

ماست. یقین داشته باش که تدبیری که به کار برده ایم و شاهنشاهی را از پارسیها به مادیها بازگردانده ایم، برای ما 

ه ی مافتخار آفرین است. تو اولین شاهنشاه دوره ی دوم حکومت قوم ماد هستی. نگران نباش برادر، ما به تدریج ه

 پارسیهای قدرتمند را از میان برخواهیم داشت و آن وقت کسی نمی ماند که گردنکشی کند.

 مردم چه؟ با مردم چه کنیم؟ -

 سپنت دات پوزخندی زد و گفت:

مردم؟ مردم همیشه تابع زورمندان هستند. امروز ترا نمی شناسند و فردا توان خودنمایی ندارند. سر مار را که جدا  -

 ز پیکر مار کاری ساخته نیست.کنی، ا

اگر این گونه بود که تو می گویی، گرد کوروش جمع نمی شدند و حکومت قوم ماد را سرنگون نمی کردند. قدرتی  -

 که ما امروز داریم قدرتی کاذب است، چرا که همه تصور می کنند از فرزند کوروش فرمان می برند، ولی اگر...

 فت:سپنت دات حرف او را برید و گ

 بارها ما بر سر این مساله بحث کرده ایم. کسی راز ما را نمی داند که به دیگران هم بگوید. -

 «...پرک ساس پس»ولی  -

آه، پرک ساس پس... چه می گویی برادر؟ پرک ساس پس خود بردیه را کشته است. او از ترس نمی تواند دهان  -

 ر نخواهد کرد.باز کند. اگر هم اقرار کند کسی حرف او را باو

 سپنت دات در حالی که میوه ای را برای خوردن انتخاب می کرد، ادامه داد:

حتی خود کمبوجیه هم وقتی شنید که در غیاب او برادرش بردیه به تخت نشسته است، تصور کرد که پرک ساس  -

 قتل او را صادر کند.پس فرمان او را در مورد کشتن بردیه اجرا نکرده است و چیزی نمانده بود که دستور 

 ولی پرک ساس پس ثابت کرد که بردیه را کشته است؟ -
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 سپنت دات با خنده گفت:

آری، اتفاقا همین اثبات قتل بردیه به وسیله ی پرک ساس پس، بسیار به سود ما شد، زیرا موجب شد که کمبوجیه  -

 خود را بکشد و خیال ما را راحت کند.

در هنگام مرگ اقرار کرده که فرمان قتل برادر را صادر کرده است و حتی از ما نام برده  اما می دانیم که کمبوجیه -

 و از سرداران هخامنشی خواسته است که از ما انتقام بگیرند و آنها را برای این انتقام دعا کرده است.

خر همه سرداران از اخالق تند و شاید این طور باشد، اما می بینی که امروز کسی بر تو یاغی نیست، زیرا در این اوا -

ظلم او خسته شده و بیمناک بودند. از اینها گذشته، به زودی به اکباتان خواهیم رفت و در میان قوم خود )ماد( قدرت 

 ما صد چندان خواهد شد.

 و را چه کنیم که سپاهیان همه از او فرمان می گیرند؟ پدرش نیز فرمانروای پارس« ویشتاسپ»پسر « داریوش» -

 مردی نیرومند است.

فکر او را هم کرده ام. او را هم مانند دیگر فرماندهان از میان برمی داریم. فعال که از این جا دور است و ترا هم  -

بردیه می داند. آنچه اکنون مهم است، این است که با سران پارسی مدارا کنیم و تو نیز باید نسبت به زنان حرم توجه 

و تدبیری بیندیشی که اجتماع نکنند، بخصوص در مورد دختر کوروش مراقبت بیشتری داشته بیشتری داشته باشی 

 باش، زیرا او، هم ملکه ی این قصر است و هم از بقیه باهوش تر است. آیا تا به حال از او دیدار کرده ای؟

 گئومات که دل به مهر آتوسا باخته بود، اما جرات اقرار نداشت، گفت:

 کرده ام.هنوز فرصت ن -

حتما در اولین فرصت با او دیدار کن و مهربان باش. اگر او ترا بپذیرد، کار ما بسی آسانتر خواهد بود، چه، می دانی  -

که کمبوجیه در اواخر عمر بر وی خشم گرفت و از بیم جان گریخت و به شوش آمد. احترام او را به عنوان ملکه و 

علت خشم کمبوجیه بر آتوسا این بوده که روزی در مصر با او کاهو می  خواهر خود بسیار نگهدار. شنیده ام که

شاهنشاها، شما درخت خاندان هخامنشی »خورده و آتوسا ساقه ی بی برگ کاهویی را به او نشان داده و گفته است: 

ان از ا چندو همین خشم کمبوجیه را برانگیخته است. بنابراین آتوس« را چون این ساقه ی کاهو بی برگ کرده اید.

 مرگ کمبوجیه ناراحت نیست. پس سعی کن به هر گونه که می توانی دل او را به دست آوری.

 گئومات که آرزویی جز این نداشت، گفت:

 سعی می کنم. -

 سپنت دات در حالی که برای رفتن از جا برمی خواست گفت:

است. وقتی شکار دلخواه را به دست آوردیم، از فراموش مکن که برای دست یافتن به داریوش، آتوسا بهترین دام  -

 بین بردن دام آسان است.

 از شنیدن این سخن دل در سینه گئومات فرو ریخت. خواست حرفی بزند، اما سپنت دات از در خارج شد.

 دیدار نابهنگام

 

تا  و به در نگاه می کردآتوسا در اتاق خود در کنار پنجره نشسته و سخت در اندیشه بود. گاهگاهی سر برمی داشت 

شاید زلفه خبر تازه ای بیاورد. ملکه ای که تا چندی پیش سرتاسر ایران زمین را زیر فرمان داشت و با آرامش 

زندگی می کرد، به شدت نگران بود و حتی به جان خویش ایمن نبود. لباس بلند سفید و نازکی پوشیده و موها را بر 
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با بود و این زیبایی فوق العاده و اندام کشیده، سخت گئومات را وسوسه می کرد. هر شانه ها ریخته بود. او واقعا زی

بار که تصادفا از دور او را در باغ می دید، دلش می لرزید، اما هیچگاه جرات نکرده بود به او نزدیک شود. او هنوز 

ن شدن نیز عاقالنه نبود، چون ممکهم ملکه ای مقتدر بود و می توانست برای گئومات مشکل آفرین باشد، ولی پنهان 

 بود شک ملکه را برانگیزد.

آن شب آتوسا دلش شور می زد. احساس می کرد بسیار محترمانه در کاخ سلطنتی شوش زندانی شده است و اگر 

شاهنشاه کنونی برادرش نباشد، یک نفر می تواند او و سرزمین ایران را نجات دهد و از سقوط پادشاهی هخامنشی 

ری کند. داریوش. اما داریوش فرسنگها از شوش دور بود. میهن بانوی هخامنشی با این افکار پراکنده منتظر جلوگی

زلفه بود تا خبری از ردیمه بیاورد. سرانجام طاقت نیاورد و از جا برخاست و به طرف در رفت، اما همین که در را 

 گشود با گئومات روبرو شد.

 و اندکی هراسان شد. گئومات گفت:آتوسا از دیدن وی یکه ای خورد 

 چه شده خواهر؟ دیدار من ترا ناراحت کرده است؟ -

 آتوسا که سعی می کرد خونسرد باشد، خود را از مقابل در کنار کشید و گفت:

 بر عکس، بسیار خوشحالم. فقط تعجب کردم، زیرا دیرگاهی بود که اعلیحضرت برادرم به من التفاتی نداشتند. -

 نگاهی عمیق به چهره و اندام آتوسا انداخت و سپس در حالی که به داخل می آمد، گفت:گئومات 

ما همیشه نسبت به خواهر عزیز خود توجه داشته ایم، اما مهمات مملکتی، بخصوص مرگ برادرمان کمبوجیه،  -

ز خواهرمان ملکه دیدار بسیار فکر ما را به خود مشغول کرده است. امشب هم دلتنگ بودیم و هم مجالی داشتیم که ا

 کنیم.

اهورا مزدا را بر این نعمت سپاسگزارم، اما ای کاش از آمدن شاهنشاه آگاهی داشتم تا هم وسایل پذیرایی شایسته  -

 ای فراهم کنم و هم آراسته تر به پیشباز بیایم.

 آتوسا را برانداز کند، در گئومات که با شنیدن این تعارف بهانه ای به دست آورده بود که یک بار دیگر سراپای

 حالی که روی یکی از صندلیهای عاج مرصع می نشست، گفت:

 فکر پذیرایی نباشید و تعارف را کنار بگذاریم. لطفا بنشینید تا دیداری تازه کنیم و از خودمان حرف بزنیم. -

 آتوسا که به خوبی معنی نگاه گئومات را درک کرده بود، گفت:

 رادر بزرگوارم مرا به دیدار و همصحبتی خود دلشاد کرده اند، افتخار می کنم.از این که امشب ب -

 شما ملکه ی این سرزمین هستید و به عنوان ملکه و مشاور ما همواره می توانید افتخار کنید. -

 در گوشش صدا می کرد، اندکی سر خود را خم کرد و گفت:« مشاور»آتوسا که واژه ی 

 مرحمت اعلیحضرت سپاسگزارم.از این همه محبت و  -

 گئومات که به دقت مراقب رفتار و کلمات آتوسا بود، با لحنی بی پیرایه تر، گفت:

 لطفا مرا همان بردیه خطاب کنید و القاب و عناوین را کنار بگذارید. -

 ترجیح می دهم بیشتر مرا برادر خود بدانید تا شاه...

 آتوسا با زیرکی گفت:

 افتخار است اعلیحضرت!این هم موجب  -
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هر دو رفتار یکدیگر را زیر نظر داشتند. گئومات همچنان نقاب بر چهره داشت و می خواست بفهمد آیا آتوسا نسبت 

به هویت او تردیدی دارد یا نه. بنابراین در تمام حاالت و گفتار وی دقت می کرد. آتوسا نیز با خونسردی مواظب 

چشمهای او نگاه می کرد و به صدای او گوش می داد و متوجه بود که وی دایما حرکات گئومات بود و مخصوصا به 

 روی خود را برمی گرداند و به اشیای زینتی تاالر نگاه می کند.

 گئومات گفت:

 می توانیم در این جا صحبت کنیم؟ -

 البته اعلیحضرت! -

 د، در حالی که از جا برمی خاست، گفت:را به کار نمی بر« برادر»گئومات که متوجه بود که آتوسا واژه ی 

 ولی خواهر عزیز، بهتر است مطمئن شویم. -

بعد به یک یک اتاقهای اطراف تاالر سر کشید و پشت پرده ها را نگاه کرد و وقتی مطمئن شد که تنها هستند دوباره 

 روی صندلی نشست و این بار با اشتیاق به چهره متعجب آتوسا نگاه کرد و گفت:

عجب نکن خواهر عزیز، مساله اصال این نیست که به تو اعتماد ندارم، به اهورا مزدا سوگند که ترا دوست دارم و ت -

 در صداقت تو ذره ای تردید ندارم، اما این روزها باید بیشتر مواظب بود.

 آتوسا گفت:

رادر ن دارم که تمام افراد این قصر بالبته می فهمم، این تغییر رفتار شاهنشاه به خوبی قابل درک است، ولی من یقی -

 بزرگوارم بردیه را دوست دارند.

 گئومات که متوجه این کنایه شده بود، بدون اینکه تغییری در لحن خود بدهد، گفت:

درست است، اما معموال در آغاز هر سلطنتی مخالفتها و حسادتها و احیانا دشمنی هایی وجود دارد. ما در هر صورت  -

 احتیاط را به جا آوریم.باید شرط 

 بعد مسیر سخن را عوض کرد و ادامه داد:

راستی در این مدتی که ما یکدیگر را ندیده ایم، شما خیلی تغییر کرده اید. حتما من هم به چشم شما تغییر کرده  -

 ام!

 آتوسا با لبخند گفت:

 متان باالتر رفته است!ابدا، شما همان هستید که پیش از رفتن به مصر دیده بودم، فقط مقا -

 گئومات گفت:

راستی شنیده ام که در مصر چندان به شما خوش نگذشت و به همین دلیل بدون اجازه و اطالع برادرمان آن جا را  -

 ترک کردید و بازگشتید.

نواده من از کودکی همیشه دلم می خواست که در وطن خود باشم، سفر مصر به طول انجامید و من برای مهین و خا -

 ام بسیار دلتنگ شده بودم.

 گویا برادرمان نیز در تصمیم شما برای بازگشت موثر بود؟ -

شاید، زیرا اخالق کمبوجیه مرحوم بر شما هم پوشیده نبود. در این اواخر بیشتر خشمگین می شد. علتش را هم  -

هرچه بوده گذشته است. امروز همه ی ما  همه می دانستند!... به هر حال بگذریم. فعال که سایه اش بر سر ما نیست و

 به مراحم اعلیحضرت شما دلگرمیم.
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 گئومات که در برابر سوال کنایه آمیز خود پاسخ زیرکانه ای دریافت داشته بود، گفت:

امروز هم ممکن است در هر لحظه اوضاع عوض شود، مگر اینکه دست اتحاد به هم بدهیم. گذشته ها را باید  -

 واهر عزیز!فراموش کرد خ

 آتوسا که دلش نمی خواست این صحبتهای کنایه آمیز بیش از این ادامه یابد، پرسید:

مگر اتفاقی روی داده؟ خوشبختانه در این جا و همه ی کشورهای تابع آرامش برقرار است و همه ی خشترپاونها  -

 اگوی ذات شاهانه هستند.)ساتراپ ها، استانداران مستقل، شاهان دست نشانده( و سرداران مطیع و دع

درست است، ولی به نظر می رسد باز هم در بعضی از سرها افکاری هست و تا وقتی این سرها روی بدنها می جنبد،  -

 فکر ما چندان آسوده نیست.

 آتوسا پرسید:

 آیا اخبار ناخوشایندی رسیده و کسی خیاالت بدی در دماغ می پرورد؟ -

 گئومات با بی اعتنایی گفت:

 ابدا، اما گهگاه دیده می شود که بعضی از ساتراپها و سرداران در انجام وظیفه خود کمی کوتاهی می کنند. -

 آیا می توانم از شاهنشاه بپرسم چه کسانی در اجرای اوامر به خود جرات مسامحه داده اند؟ -

 گئومات در حالی که به دقت چهره آتوسا را زیر نظر داشت، گفت:

ما ضمن اشتیاق به دیدار شما، اصال برای مشاوره در همین مورد به دیارتان آمده ایم. یکی از کسانی که خیال البته،  -

 ما را اندکی ناراحت کرده، داریوش پسر ویشتاسپ است که هنوز خراج پارس را نفرستاده است.

ه آنچه می خواست دریافته بود، برای چند لحظه رنگ از چهره آتوسا پرید و دست و پای خود را گم کرد. گئومات ک

 گفت:

 بد نیست که نظر خواهر عزیزم را هم در این باره بدانم. -

 آتوسا که احساس کرده بود گئومات عمدا این مورد را نزد وی مطرح کرده است، گفت:

ه شوند، اما البته اگر داریو یا دیگران بخواهند در اجرای اوامر اعلیحضرت مسامحه کنند، باید به نحوی تنبی -

 خشترپاون پارس پدر وی ویشتاسپ است.

درست است، اما همه کاره داریوش است، بخصوص از زمانی که با سمت فرماندهی نیروهای برادر مرحوممان  -

 کمبوجیه از مصر بازگشت. اگر بخواهد...

 آتوسا حرف گئومات را قطع کرد و گفت:

وزش می طلبم، اما ویشتاسپ و پسرش همواره فرمانبردار بوده اند، از این که صحبت اعلیحضرت را قطع می کنم پ -

خودتان می دانید که داریوش از نخستین کسانی بود که پادشاهی شما را تبریک گفت و به نظر من بهتر است چند 

 روزی صبر کنیم، چنانچه خراج پارس نرسید، آن وقت اعلیحضرت تصمیم بگیرند.

 صبر کرد، آن وقت اگر خراج پارس نرسید، او را به سختی مجازات خواهیم کرد.بلی، می شود چند روز دیگر  -

 آتوسا با خونسردی و بی اعتنایی گفت:

البته تصمیم با شاهنشاه است، اما به نظر من اعمال هر نوع مجازات درباره ی داریوش و پدرش در سرزمین پارس،  -

 ممکن است مردم آنجا را بر ما بشوراند.

 می فکر کرد و پرسید:گئومات ک
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 به نظر شما در این صورت چه باید کرد؟ -

من عقیده دارم که اگر تا چند روز دیگر خراج پارس نرسید، شاهنشاه پیکی روانه کنند و او را به پایتخت احضار  -

 کنند و در این جا درباره ی وی تصمیم بگیرند.

 گئومات در حالی که از جا برمی خاست، گفت:

فکر خوبی است! ابتدا داریوش را احضار می کنیم و در صورت لزوم خود آن پیرمرد، ویشتاسپ را. ما یقین آری،  -

داریم که آنها هرگز نمی توانند قدمی در مخالفت با ما بردارند، چون کوچکترین نافرمانی را با شدیدترین وجه پاسخ 

واهر عزیز برخوردار شوم و امروز که مسوولیت خواهیم داد. خوشبختانه من همیشه می توانم از مشوت با شما خ

خطیر سلطنت را برعهده گرفته ام، بیشتر به این گونه مشورتها نیازمندم. یقین بدان خواهر! اگر شما در کنار من 

 باشید و مرا یاری کنید، همچنان ملکه ی مقتدر و محترم این سرزمین خواهید ماند.

 رخاسته بود، سری فرود آورد و گفت:آتوسا که به متابعت از شاه، از جای ب

از مرحمت شاهنشاه سپاسگزارم. من همواره در فکر برادر تاجدار خود هستم و برای پیشرفت وطنم و سربلندی  -

خاندان هخامنشی از هیچ کوششی خودداری نخواهم کرد. خاندان ما همیشه مورد محبت و احترام تمام مردم بوده 

این محبت و احترام باید کوشید... اما چرا شاهنشاه از جای برخاستند؟ آیا به این  است و خواهد بود و برای حفظ

 زودی عزم رفتن کرده اند؟ هنوز کمترین پذیرایی نشده اند.

سپاسگزارم آتوسای عزیز، این روزها فرصت چندانی ندارم. کار بسیار است و نمی توان مسامحه کرد، ولی یقین  -

بیشتر به دیدار شما خواهم آمد و از نظریات شما بهره خواهم گرفت. شما هم هروقت  داشته باشید که از این پس

 مایل بودید، می توانید به دیدار من بیایید، من همیشه از دیدار شما خوشحال خواهم شد.

 آتوسا گفت:

 من نیز از دیدار شاهنشاه شادمان خواهم شد و چنین خواهم کرد که شاهنشاه فرمودند. -

به سوی در رفت، اما پیش از آنکه خارج شود، زلفه ضربه ای به در زد و سپس با شتاب وارد شد و از دیدار  گئومات

 غیر منتظره ی شاه یکه خورد. ناچار در آستانه ی در ایستاد و مراتب احترام به جای آورد و چشم به زمین دوخت.

 بعد به سوی آتوسا برگشت و گفت: گئومات با دقت و اشتیاق سراپای دختر جوان را برانداز کرد و

 این دختر را ندیده بودم! -

 اعلیحضرتا! این دختر ندیمه و آرایشگر مخصوص من است و نامش زلفه است. -

 گئومات یک بار دیگر به زلفه خیره شد و گفت:

 دختر برازنده ای است. آیا مایلید او را با دو دختر خدمتگزار زیبا عوض کنید؟ -

 ارا تعارف کرد:آتوسا اجب

 اعلیحضرت صاحب اختیار همه ی خدمتگزاران کاخ هستند و زلفه هم البته در خدمت شماست. -

 متشکرم، پیش کش شما را قبول می کنم، او را نزد ما بفرستید. -

 دیدار پنهانی
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پشت سرش را نگاه می  زمانی که گئومات از اتاق آتوسا بیرون آمد، اگر سر برمی گرداند و اندکی با دقت راهرو

 کرد، متوجه سایه ی زنی می شد که به اتاق آتوسا نزدیک می شود.

زن وقتی وارد شد که ملکه و لفه روبروی یکدیگر نشسته و صحبت را آغاز کرده بودند. آتوسا با دیدن تازه وارد با 

 خوشحالی از جا برخاست و گفت:

سیدید. زمان زیادی بود که شما را ندیده بودم. اگر چند لحظه آه ردیمه عزیز شما هستید؟ چه قدر به موقع ر -

زودتر رسیده بودید، شاه این جا بود و یقینا برای شما مشکل آفرین می شد. بیایید بنشینید و در صحبتهای من و زلفه 

 شرکت کنید.

 ردیمه سری به نشان احترام فرود آورد و گفت:

 رساند، وظیفه خود دانستم هرچه زودتر شرفیاب شوم.وقتی زلفه پیغام علیا حضرت را به من  -

 بیایید بنشینید، شاه که شما را ندید؟ -

 ردیمه در حالی که جلو می آمد، گفت:

خیر، من چند قدم عقب تر از زلفه می آمدم. صدای شاه را شنیدم و خود را در گوشه ای مخفی کردم، ولی از  -

 ترس...

 :آتوسا خنده ی بلندی کرد و گفت

 آری حق دارید، اقبال یارتان بود که شاه شما را ندید، بنشینید. -

 ردیمه در حالی که می نشست، گفت:

 خوشحالم که علیاحضرت را شادمان می بینم، به خصوص که زمان درازی بود که این افتخار نصیب من نشده بود.

 بله ردیمه، امشب خوشحالم، چون زلفه خیلی به موقع رسید. -

 که به شدت غمگین بود، گفت: زلفه

 علیاحضرتا، چونه به موقع رسیدم، ردر حالی که ناچارم از فردا ملکه ی عزیزم را ترک کنم و به حرم شاه بروم؟ -

 آتوسا مجددا خندید و گفت:

 اشتباه نکن زلفه، این از اقبال ماست که شاه از تو خوشش آمد. -

 ولی من منظور علیاحضرت را نمی فهمم! -

 خواهی فهمید، فعال ساکت بنشین تا من با ردیمه صحبت کنم. -

 ردیمه گفت:

 در خدمت علیا حضرت هستم. آیا امر خاصی هست؟ -

گمان می کنم در وضع فعلی به کمک شما نیازمند باشم، بگویید بدانم آیا شما شاه را پیش از اینکه به تخت سلطنت  -

 رد، از نزدیک دیده بودید؟تکیه بزند و شما را به حرمسرای خود بب

بودم. ایشان به « کاسان دان»آری علیاحضرت، شما می دانید که من سالها خدمتگزار ملکه، مادرتان علیاحضرت  -

شاهزاده بردیه، برادرتان، بسیار عالقه مند بودند و همواره برای رفع کدورت بین ایشان و اعلیحضرت کمبوجیه پا 

ن شاهزاده دست کم روزی دو بار به دیدار مادرشان می آمدند و آمدن ایشان را من به درمیانی می کردند. در آن زما

علیاحضرت اطالع می داد، البته ایشان همیشه نقاب به چهره داشتند، اما محبت و متانت ایشان زبانزد همه ی کارکنان 

 قصر علیاحضرت بود، ولی...
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 آتوسا به تندی پرسید:

 تمام نکردی؟ولی چی؟ چرا حرف خود را  -

راستش... ایشان از وقتی شاه شده اند، خیلی تغییر کرده اند، هرچه باشد من فعال در حرم ایشان هستم، ولی از  -

زمان آغاز سلطنت تا به حال بیش از یک بار به اتاق من نیامده اند و عجیب تر اینکه همان یک شب هم نقاب از 

 نوس بود. صبح زود هم رفتند.چهره برنداشتند. رفتارشان هم برای من ناما

 در حرم چه گفت و گوهایی هست؟ زنان حرم چه می گویند و چه نظری دارند؟ -

گمان می کنم که علیاحضرت خود بهتر می دانند که مدتهاست که ارتباط زنان حرم با هم قطع شده و زیاد همدیگر  -

دختر مرزبان گرگان را دیدم که اگرچه هیچ « ان دانهپ»را نمی بینند. این خواست اعلیحضرت است، اما دیروز تصادفا 

 وقت زیاد حرف نمی زند، اما چیزهایی می گفت که مرا بیشتر به شک می انداخت.

آه بلی، پان دانه، دختر بسیار خوبی است. زمانی که برادرم بردیه فرمانروای پارت و گرگان یود، با او ازدواج کرد.  -

 خوب، پان دانه چه می گفت؟

علیاحضرت می دانند که تا زمانی که برادرتان بردیه فرمانروای پارت و گرگان بودند، جز پان دانه همسری  -

نداشتند. این دو بسیار به هم عالقه مند بودند، اما زمانی که شاهزاده از سوی برادرتان اعلیحضرت کمبوجیه احضار 

ماند. وقتی اعلیحضرت فعلی به تخت سلطنت تکیه زدند، وی شدند، پان دانه با ایشان نیامد و در کنار خانواده ی خود 

از گرگانبه شوش آمد و بسیار متعجب است از این که چگونه با گذشت این مدت، اعلیحضرت وی را به عنوان ملکه 

 به حضور نپذیرفته است.

گردی، پان دانه دیگر چه شاه چه؟ آیا شاه به دیدار او رفته است؟ ردیمه عزیز، وقت زیادی ننداریم و تو باید بر -

 گفت؟

او می گفت که شوهرش به کلی تغییر کرده و همه اخالق و عادات سابق را از دست داده است. پان دانه می گفت  -

اعلیحضرت نه تنها دیگر محبت سابق را نسبت به وی ندارد، بلکه... بلکه حافظه اش را هم از دست داده است و 

د، و عجیب تر اینکه صدایش هم تغییر کرده است. در تمام مدتی که پان دانه به چیزی از گذشته به یاد نمی آور

شوش آمده، اعلیحضرت فقط یک بار و آن هم بسیار کوتاه، به دیدار وی رفته است و در این زمان کوتاه نقاب خود 

 را برنداشته است. به هر حال پان دانه بسیار متعجب و غمگین است.

 آتوسا فکر کرد و گفت:

 ردیمه، آیا می توانی اطالعات بیشتری از پان دانه به دست بیاوری؟ و آیا زنی قابل اعتماد است؟ -

آری، پان دانه دختری قابل احترام و اعتماد و شجاع است. ضمنا همان گونه که مادرتان عالقه مند بود، شما را نیز  -

 ما خدمتی کند.بسیار دوست می دارد. یقینا خوشحال خواهد شد که بتواند به ش

 از این بابت خوشحالم ردیمه، اما اگر از شما خواستم که به دیدار من بیایید منظور دیگری داشتم. -

 امیدوارم بتوانم به علیاحضرت خدمتی بکنم. -

می دانی که من شما را دوست دارم و به شما اعتماد دارم. از طرفی هم شما از زنان دربار و در حرم مخصوص شاه  -

 تید، بنابراین می خواهم رازی را با شما در میان بگذارم.هس

 ردیمه باز هم سری فرود آورد و گفت:

 از الطاف علیاحضرت ملکه شادمان و مفتخرم. راز علیاحضرت برای همیشه در سینه من خواهد ماند. -
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ر و حتی صدای شاه هیچ همانطور که شما هم عنوان کردی و پان دانه هم به خوبی متوجه شده، رفتار و گفتا -

مشابهتی به برادرم بردیه ندارد و از این بابت من به شدت نکرانم و تا اطمینان حاصل نکنم، از پای نخواهم نشست. 

تو می دانی که برادرم اعلیحضرت کمبوجیه از کودکی چندان محبتی به شاهزاده بردیه نداشت و از زمانی که پدرمان 

رفت، رابطه آنها بیشتر تیره شد. تا وقتی مادرم زنده بود، اجازه نمی داد این کدورت شاهنشاه کوروش بزرگ از دنیا 

به اختالفی عمیق مبدل شود و شاهزاده نیز همواره احترام کمبوجیه را رعایت می کرد. زمانی که برادرم خود را برای 

 حرکت و تسخیر مصر آماده می کرد...

 الی که از یادآوری خاطرات ناخوشایند گذشته ناخشنود بود، ادامه داد:در این جا آتوسا نفس عمیقی کشید و در ح

یک شب که من دلتنگ بودم، به باغ رفتم و به قدم زدن پرداختم. ناگاه صدای آهسته گفت و گوی دو نفر را  -

 شنیدم. در پناه درختی، در تاریکی ایستادم و از آنچه دیدم و شنیدم موی بر اندامم راست شد...

 ه و زلفه ساکت و بدون حرکت با دقت و کنجکاوی چشم به دهان ملکه دوخته بود.ردیم

در آن زمان مادرم تازه از دنیا رفته بود و شاهزاده بردیه بزرگترین پشتیبان خود را از دست داده بود. دو نفری که  -

شخیص دادم. زمانی که صحبت می کردند کم کم به من نزدیک شدند و من صدای برادرم اعلیحضرت کمبوجیه را ت

بود. آه ای اهورا مزدا، چه شب بدی بود! « پرک ساس پس»از نزدیک من گذشتند، شخص دیگر را هم شناختم. او 

برادرم کمبوجیه با سردار خود پرک ساس پس درباره ی قتل بردیه صحبت می کرد. دلم می خواست فریاد بزنم و 

وی پاهای کمبوجیه بیندازم و التماس کنم که از این کار بگذرد، اما ناله گریبان خود را پاره کنم. می خواستم خود را ر

ام را در گلو خفه کردم و ساکت ماندم، چون به خوبی با اخالق کمبوجیه آشنا بودم و می دانستم که جان خودم نیز به 

کمبوجیه وقتی دستوری خطر خواهد افتاد. کمبوجیه آشنا بود و می دانستم که جان خودم نیز به خطر خواهد افتاد. 

 می داد، از آن عدول نمی کرد و هرگونه مداخله را به شدت پاسخ می داد. او پادشاهی خودرای بود...

 در این جا آتوسا ساکت شد و ردیمه گفت:

 اگر اعلیحضرت کمبوجیه خودرای و قاطع نبودند، نگهداری سرزمینی بدین پهناوری دشوار می شد. -

قتل برادرم بود... به هر حال اندکی بعد ما به سوی مصر حرکت کردیم و هنوز به درستی نمی دانم  البته، اما مساله -

که آیا پرک ساس پس مامور قتل برادرم بوده است یا خیر، اما از آن جا که می دانم هیچ سردار و فرمانروایی قدرت 

 کمبوجیه دستور قتل شاهزاده بردیه را صادر سرپیچی از دستور وی را نداشت، به این نتیجه می رسیم که اگر برادرم

 دیگری است. اما کیست؟ ##کرده باشد، یقینا او کشته شده و شاه فعلی 

 ردیکه با ناباوری لحظه ای به فکر فرو رفت و سپس سر برداشت و گفت:

 از دیت من چه خدمتی ساخته اشت؟ -

نم که پدر و برادر و عمویت تا چه حد نسبت به ختندان ردیمه عزیزم، تو مثل خواهر من هستی. من به خوبی می دا -

 ما وفادارند و فداکاریهای گذشته آنها را فراموش نمی کنم. امروز نیز تو باید به من کمک کنی.

 ردیمه که از اینگونه صمیمانه صحبت کردن ملکه غرق سرور بود، خاضعانه گفت:

 فقط بفرمایید چه باید بکنم؟ -

صحبت کن و از او بخواه که حقیقت را از پرک ساس پس بپرسد. ما باید بدانیم که آیا پرک ساس  «اتان»با پدرت  -

پس مامور قتل بردیه بوده است یا نه، و اگر بردیه به قتل رسیده است، این مردی که تاج و تخت هخامنشی را 

 تصاحب کرده و این گونه فرمان می راند کیست.
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 ت خواهم کرد، اما...اوامر علیاحضرت ملکه را اطاع -

در این وقت کسی با انگشت به در زد و ردیمه سراسیمه از جا بلند شد. آتوسا نگاهی کنجکاوانه به زلفه کرد، اما او 

هم نمی توانست حدس بزند چه کسی پشت در است. مجددا صدای در برخاست. آتوسا به ردیمه اشاره کرد که به 

 ه سعی می کرد خونسرد باشد، از زلفه خواست که در را باز کند.اتاق آرایش او برود و سپس در حالی ک

زلفه در را گشود و با زن نسبتا مسنی که مسوولیت رسیدگی به حرمسرا و برطرف ساختن نیاز بانوان حرم را داشت و 

 به او قهرمانه می گفتند، رو به رو شد. قهرمانه مودبانه در برابر آتوسا سر فرود آورد و گفت:

دوارم مزاحم استراحت علیاحضرت نشده باشم. اعلیحضرت دستور فرمودند که شرفیاب شوم و خدمتگزار امی -

 پیشکشی را به حضور ایشان ببرم.

 وی پس از این سخن، مجددا تعظیم کوتاهی کرد و منتظر ایستاد.

 آتوسا لبخندی زد و گفت:

م با دست خود این دختر را آرایش می کردم که آراسته و بله، البته، اما ناچارید چند لحظه منتظر شوید، چون داشت -

 زیبا به حضور شاهنشاه شرفیاب شود.

قهرمانه که تکلیف خود را فهمیده بود، برای سومین بار سری فرود آورد و از برابر در کنار رفت و چند قدمی دور 

برد. ردیمه نیز گوشه ای ایستاده بود. شد و منتظر ایستاد. آتوسا نیز دست زلفه را گرفت و او را به اتاق آرایش 

 آتوسا خطاب به زلفه گفت:

زلفه عزیز، من ترا دوست خود می دانم و از تو انتظار کمک دارم. دست سرنوشت ترا به شاه نزدیک کرده است و  -

رصتی ف اگر زیرک باشی ممکن است بتوانی به رازی که در پی گشودن آن هستیم، دست پیدا کنی. انتظار دارم در هر

مرا از هر نکته تازه ای آگاه کنی، فقط تاکید می کنم که بسیار مواظب باش. هر شب، در همین هنگام چشم به در 

 دارم که تو خبر تازه ای بیاوری.

 زلفه در حالی که اشکهایش را پاک می کرد، گفت:

 نجام دهم.من نمک پرورده ی علیاحضرتم و امیدوارم بتوانم در این راه خدمتی شایسته ا -

 آتوسا گفت:

شاه بسیار از تو خوشش آمده و چون تا به حال ترا ندیده است و از همه چیز بی خبرت می داند، یقینا این فرصت  -

را به تو خواهد داد که به او نزدیک شوی و بی تردید از چگونگی زندگی و افکار من خواهد پرسید. دیگر خود دانی 

تر اینکه باید بدون اینکه وی متوجه شود، دقت کنی که آیا نقص عضوی دارد یا خیر، که چگونه پاسخ دهی. نکته مهم

 و تا حد امکان از مذاکرات او با دیگران و تصمیمهایش آگاه شوی.

 زلفه کرنشی کرد و گفت:

ا تا ر شمآنچه می بایست بدانم، دانستم. اگرچه دوری از ملکه عزیزم برای من غمی کشنده است، اما به دنبال اوام -

 میان آتش نیز خواهم رفت. آتوسا از روی رضایش و محبت سری تکان داد و گفت:

 برو زلفه، من ترا دعا می کنم. -

زلفه در حالی که سعی می کرد جلو ریزش اشکش را بگیرد، از اتاق آرایش بیرون آمد و هنوز به در خروجی نرسیده 

 بود که صدای آرام آتوسا را شنید:

 زلفه! -
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 لفه برگشت و چشم در چشم بانوی خود دوخت. آتوسا مکثی کرد و آهسته گفت:ز

 قبل از هر چیز سعی کن بفهمی این مرد درباره ی داریوش چه تصمیمی می گیرد. -

 زلفه لبخندی زد و گفت:

 البته، امیدوارم در این باره خوش خبر باشم! -

 سوی کاخ شاه به راه افتاد. با ظاهری آرام، اما درونی متالطم. و سپس با تواضع از در خارج شد و همراه قهرمانه به

 قتل شاهد

 

پس از رفتن زلفه، آتوسا و ردیمه رو به هم نشستند و چند لحظه سکوت برقرار شد. انگار در مغز هر یک افکار 

 درهم و برهمی می جوشید. سرانجام ردیمه که دلواپس بود، گفت:

چگونه می توان از این معما پرده برداشت؟ هنوز هم برای من دشوار است که باور  علیاحضرت چه فکر می کنند؟ -

کنم کسی که بر اریکه ی پدر بزرگوارتان تکیه زده، بردیه نیست. مگر ممکن است دو نفر ای همه به هم شبیه 

کوروش  باشند؟ مگر ممکن است کسی آنقدر جرات و جسارت داشته باشد که خود را به دروغ فرزند شاهنشاه

 بزرگ و برادر اعلیحضرت کمبوجیه بخواند؟

 آتوسا گفت:

ردیمه عزیز، روزگار هزار بازی دارد و همه چیز ممکن است. اگر این شخص برادر من بود، هیچ دلیلی نداشت که  -

 خانواده حتی وقتی به دیدن من می آید، نقاب از صورت برندارد. کدام پادشاه صورت خود را از مردم، و حتی از افراد

ی خود می پوشاند؟ او خود را برادر من می خواند، ولی آیا گمان می کنی من در شناخت برادر خود اشتباه می کنم؟ 

 بر من کامال روشن است که این شخص غاصب تاج و تخت پدر و برادر من است، اما فعال قدرت در دست اوست.

 ردیمه گفت:

 کرد و به چه ترتیب می توان قدرت را از او گرفت؟ اما چگونه می توان این مساله را ثابت -

 آتوسا گفت:

قبل از هر چیز باید تدبیری اندیشید که درباریان و سران سپاه از این موضوع آگاه شوند و سپس مردم. فعال الزم  -

 شناسد. بعددیگر شوهر خود را می  ##است پیش از هر اقدامی با پان دانه همسر بردیه صحبت کنم. او بهتر از هر 

کلید اصلی حل این معماست و به همین دلیل « پرک ساس پس»هم باید منتظر اقدامات زلفه بشویم، البته اطالعات 

را وادار کنید که حقیقت را از دهان پرک « اتان»من خواستم شما را ببینم. شما باید به هر طریق شده پدرتان سردار 

سپاه حقایق را به زبان بیاورد، گمان نمی کنم این شاه دروغین بتواند ساس پس بیرون بکشد. اگر او در حضور سران 

 جان به در ببرد.

 ردیمه پرسید:

 آیا واقعا علیاحضرت کامال یقین دارند که شاه برادرشان نیست؟ -

 آتوسا مکثی کرد و پاسخ داد:

 آری ردیمه... ولی... آه چه بگویم؟ شاید پدرت باید این راز را بگشاید. -

 دیمه گفت:ر
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علیاحضرت به خوبی می دانند که این روزها خروج ما از محوطه ی سلطنتی تقریبا غیر ممکن است. من چگونه می 

 توانم با پدرم دیدار کنم؟ فقط با اجازه ی شخص شاه می توان از این جا خارج شد.

 آتوسا لبخندی زد و گفت:

نویس و بسیار مختصر موضوع را برایش روشن کن. من ترتیبی فکر این مشکل را نکن. تو فقط نامه ای به پدرت ب -

« نپدرجا»می دهم که به دست پدرت برسد. یادت باشد که نامی از ما، در آن نباشد. اسم پدرت را هم ننویس. عنوان 

دیگری بیفتد و خطر به وجود آورد. هم اکنون مضغول شو، وسایل  ##کافی است، چون احتمال دارد نامه به دست 

 شتن آماده است.نو

ردیمه به سرعت نامه ای مختصر به پدرش نوشت و به طور خالصه درخواست خود را مطرح کرد و آن را به دست 

 آتوسا داد. آتوسا نگاهی به نامه کرد و گفت:

خوب است، من نامه را به پدرت می رسانم. اکنون بهتر است که هرچه زودتر به جایگاه خود برگردی، مواظب  -

 سی ترا نبیند.باش ک

ردیمه کرنشی کرد و به طرف در رفت. آتوسا در را گشود و نگاهی به اطراف انداخت. سکوت بر باغ حکمفرما بود. 

به اشاره ی آتوسا ردیمه از در بیرون رفت و در میان سایه های درختان از نظر پنهان شد. آتوسا بار دیگر نگاهی به 

از کرد و بست و چند لحظه ی بعد صدای چند ضربه به گوش رسید. آتوسا بیرون انداخت. بعد پنجره را دوباره ب

 مجددا پنجره را گشود و به مرد سیاهپوشی که به پنجره ضربه زده بود، گفت:

 داخل شو.« فروالس» -

مرد سیاهپوش که جوانی باریک و بلند باال بود، مثل گربه بی سر و صدا وارد شد و تعظیمی کرد و ایستاد، اما 

 مهایش به اطراف می گشت. انگار که گم شده ای را می جوید.چش

 آتوسا که متوجه این نکته شده بود، گفت:

 هان فوالس، چه خبر؟ مسافر ما هنوز نرسیده است؟ -

 خیر علیاحضرتا، تا وقتی هوا تاریک شد من دروازه را زیر نظر داشتم، ولی از ایشان خبری نشد. -

 :آتوسا سری تکان داد و گفت

بسیار خوب، برگرد و تا سحر منتظر شو. اگر آمد، او را از همان راهی که خودت آمده ای، یک راست به این جا  -

 بیاور.

 بعد مثل اینکه مطلب تازه ای به ذهنش رسیده باشد، پرسید:

 راستی فروالس، تو داریوش را می شناسی؟ -

 فروالس لبخند نامحسوسی زد و گفت:

در میان پارسیها کسی هست که داریوش را نشناسد؟ فراموش کرده اید که من در رکاب او  علیاحضرتا، مگر -

 شمشیر زده ام؟ یقین داشته باشید که اگر بین هزار نفر باشد، با یک نگاه او را می شناسم. از این بابت مطمئن باشید.

 آتوسا با اطمینان خاطر گفت:

ارم. این نامه را بگیر و هر چه زودتر آن را به سردار اتان برسان. خوب است، اما ماموریت دیگری هم برایت د -

 خیلی مهم است. باید به دست شخص او برسد و هرگونه بی دقتی مشکل آفرین خواهد شد.

 فروالس سری فرود آورد و گفت:



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آتوسا

2 4  

 

 اوامر ملکه ی گرامی مطاع است. مثل جان آن را حفظ خواهم کرد و به دست سردار خواهم رساند. -

 جوان خواست خارج شود، ولی آتوسا گفت:

راستی فروالس، از این به بعد ارتباط ما کمی دشوار می شود، زیرا زلفه را که پیامهای محرمانه ی مرا به تو می  -

 رساند، امشب به امر شاه به کاخ ایشان برده اند. نمی دانم که دیگر کی موفق می شوم وی را ببینم. باید فکری بکنم.

ناراحتی و خشم در چهره ی جوان پیدا شد و ملکه که می دانست این دو جوان به هم عالقه مندند، مثل اینکه با آثار 

 خودش حرف می زند، گفت:

خیلی میل داشتم که او را به جوان الیق و شجاعی شوهر بدهم، آن جوان را هم در نظر گرفته بودم، اما افسوس که  -

 شاه نقشه ی مرا به هم زد.

 خطاب به فروالس گفت: بعد

 حیف شد که او رفت. او همیشه از شجاعت و لیاقت تو تعریف می کرد. -

 فروالس کامال متوجه بود که آتوسا چه می گوید، اما لبهای خود را گزید و کالمی بر زبان نیاورد. ملکه گفت:

اهد شد. این موضوع هم البته به البته هنوز امیدی هست، اگر بتوانم داریوش را ببینم، این وضع دگرگون خو -

 هوشیاری و جسارت تو بستگی دارد.

 فروالس با تواضع، اما با لحنی قاطع گفت:

 اگر الزم باشد مثل باد به پارس می روم و سردار را با خود می آورم. -

 بعد به نقطه ای از زمین خیره شد و در حالی که دندانهایش را به هم می فشرد گفت:

 در معیت سردار بزرگ پارسی در حضور شما خواهم بود. قول می دهم، قول می دهم.به زودی  -

 آتوسا لبخندی از روی رضا زد و گفت:

خوب است فروالس، خوب است، حاال با احتیاط برو و دروازه را زیر نظر بگیر، صبح فردا هم این نامه را به اتان  -

 برسان.

به در نواخت و فروالس به همان چابکی که وارد شده بود، از پنجره خارج در این موقع کسی با انگشت دو سه ضربه 

 شد. لحظه ای در گوشه ی تاریکی ایستاد و در حالی که اطراف را می پایید، زیر لب غرید:

ای شاه حیله گر، نمی گذارم آب خوش از گلویت پایین برود. نمی گذارم عشق مرا تصاحب کنی، پس از پرک  -

سی که از مرگ بردیه اطالع دارد منم. وقتی که او نعش شاهزاده را به من سپرد، تصور کرد که من ساس پس تنها ک

او را نشناختم. مردک غاصب! اگر تا به حال از قدرت تو اندک واهمه ای داشتم، از االن به بعد از هیچ چیز نمی 

 ترسم... نمی ترسم.

 که چابکی یک گربه را داشت.جوان سپس بی سر و صدا به راه افتاد. او به راستی 

هنوز فروالس از پنجره دور نشده بود، که ضربات شدیدتری به در وارد شد. آتوسا با اضطراب پنجره را بست و در 

را گشود. ردیمه مضطرب و رنگ پریده پشت در بود. به محض اینکه آتوسا را دید، گریه را سر داد و خود را در 

 آغوش وی انداخت.

 انی پرسید:آتوسا با نگر

 چه شده ردیمه؟ چه شده؟! -

 ردیمه که زبانش بند آمده بود، بریده بریده گفت:
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 پان دانه... پان دانه... -

 پان دانه؟ پان دانه چه کرده؟! موضوع چیست؟! -

 ردیمه که اشک می ریخت، نفس عمیقی کشید و گفت:

 د... آه ای اهورامزدا!پان دانه را کشته اند... با خنجر قلبش را پاره کرده ان -

 ردیمه دیگر طاقت نیاورد و در آغوش آتوسا از حال رفت.

 را داشت، همان شب به وضع فجیعی به قتل رسیده بود.« شهبانوی هخامنشی»پان دانه که ظاهرا عنوان 

مه کم کم آتوسا ردیمه را در گوشه ای خواباند و مشتی آب به صورت او پاشید و دست و پایش را مالش داد. ردی

 چشم گشود، اما هنوز مبهوت بود و چشمهایش گوشه و کنار طاق و دیوارها را نگاه می کرد. آتوشا گفت:

 ردیمه، ردیمه عزیز، تو حالت خوب است؟ اجازه بده قدری شربت برایت بیاورم. -

 ردیمه لبهایش را گشود:

 ود! وحشتناک بود!نه، نه علیاحضرت، چیزی نمی خورم... ای اهورامزدا وحشتناک ب -

آتوسا مشتی دیگر آب به صورت او زد و او را در کنار دیوار به مخده ای تکیه داد. ردیمه پاهایش را دراز کرد بود و 

 دستهایش بی حرکت از دو طرف آویزان بود.

 آتوسا گفت:

 قدری استراحت کن و بعد تعریف کن که موضوع چیست. -

 ری شربت نوشید و بعد اندکی خودش را جمع و جور کرد و گفت:ردیمه چند لحظه استراحت کرد و قد

وای چه منظره ی وحشتناکی! وقتی از حضور شما رفتم، از محل اقامت پان دانه رد شدم. تصمیم داشتم اگر موقع  -

ی تمناسب بود، سری به او بزنم، همان طور که شما خواسته بودید. من از کنار درختها می رفتم که دیده نشوم. وق

نزدیک ساختمان مخصوص پان دانه رسیدم، ناگهان سیاهپوشی را دیدم که از آن جا بیرون می آمد و به سرعت دور 

شد. او اگر برای فرار شتاب نداشت، یقینا مرا می دید. اول خیلی ترسیدم، اما بعد با کنجکاوی به طرف ساختمان 

رد شدم، اما چه دیدم؟! پان دانه بدبخت روی زمین افتاده رفتم. مرد سیاهپوش در را باز گذاشته بود و من آهسته وا

بود و تمام بدنش غرق خون بود. خنجری را تا دسته در میان سینه او فرو کرده بودند. با ترس و لرز جلو رفتم، چانه 

 ؟چه کسی»پرسیدم: « آه، مرا کشت، مرا کشت»اش می لرزید، سرش را بلند کردم و او نالید و آهی کشید و گفت: 

بله، « همان کسی که به جای شوهرم آمده بود... همان غاصب... او... شوهر من نیست.»گفت: « چه کسی پان دانه؟

و بعد سرش روی دست من افتاد. چه منظره ی « او شوهر من نیست»علیاحضرتا... او دو سه بار تکرار کرد: 

بردم که بتوانم دوباره پیش شما برگردم، دلخراشی! داشتم از ترس از حال می رفتم، تمام نیرویم را به کار 

 علیاحضرتا، من می ترسم، خیلی می ترسم، در این جا چه خبر است؟

 ردیمه بی اختیار می لرزید. آتوسا هم رنگش پریده بود. زیر لب زمزمه کرد:

بشناسد از میان را که می تواند او را  ##همه چیز دارد روشن می شود. دشمن حمله ی خود را شروع کرده، او هر  -

 بر می دارد، باید آماده باشیم، باید آماده باشیم، ای اهورامزدا کمک کن... ای امشاسپندان...

دیر وقت شده بود و ردیمه اندکی حالت طبیعی خود را به دست آورده بود، اما به شدت می ترسید. او می خواست 

صالح نیست. ردیمه حاضر نبود به محل اقامت خود برگردد. شب را نزد آتوسا بماند، اما آتوسا می دانست که این امر 

 می ترسید قاتل بی رحم به سراغ او برود. آتوسا پرسید:
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 ردیمه می ترسی؟ -

آری می ترسم، مگر نه اینکه من هم در حرم هستم؟ مگر نه اینکه من هم بردیه را به خوبی می شناسم، بنابراین  -

باشد... شاید هم االن در اتاق من منتظر باشد... نمی دانم، شاید امشب، شاید فردا؟ شاید هم بعد از پان دانه نوبت من 

 من مطمئنم که او به زودی به سراغ من خواهد آمد.

 آتوسا برای این که ردیمه را دلداری بدهد، گفت:

چیست. ما باید  تو زن شجاعی هستی ردیمه، جرات داشته باش، ما هنوز دقیقا نمی دانیم که علت قتل پان دانه -

شجاع باشیم وگرنه موفق نمی شویم از این راز پرده برداریم، حال بلند شو و سر و وضع خود را مرتب کن و به 

 خوابگاهت برو.

ردیمه با اکراه از جا برخاست، اما پیدا بود که می ترسید. کمی این پا و آن پا کرد و سپس لباسهای خود را مرتب و 

ماده ی خروج شد، اما خارج نشد. آتوسا با آن که خود نیز اندکی می ترسید، اما برای جرات صورتش را تمیز کرد و آ

 بخشیدن به ردیمه لبخند زد. ردیمه در را باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت و گفت:

 علیاحضرتا، شما بانوی شجاعی هستید، اما من می ترسم... مخصوصا امشب. -

خواهد که شب را همین جا بمانی، اما می دانی که موقع مناسب نیست، ممکن است ردیمه عزیز، بسیار دلم می  -

 ماندن تو در این جا کار را خرابتر کند. به ساختمان خود برو و از چیزی بیم نداشته باش.

 آتوسا سپس خنجری را که زیر لباس داشت، بیرون آورد و به دست ردیمه داد و گفت:

به همکاری هم نیازمندیم، این خنجر را همیشه با خود داشته باش و ضمنا به تو اطمینان  ردیمه تو نباید بترسی، ما -

 می دهم که از امشب به بعد چهار مرد دلیر همواره مواظب جان تو خواهند بود.

ردیمه می دانست که دختر کوروش دروغ نمی گوید و به قول خود عمل می کند. بنابراین جراتی پیدا کرد و سری 

 آورد و گفت:فرود 

 ممنونم علیاحضرتا، حاال خیالم تا حدود زیادی راحت شد، همیشه سپاسگزار شما خواهم بود. -

 ردیمه در حالی که دسته خنجر را در دست می فشرد، با دلی نسبتا مطمئن از در خارج و در میان سیاهیها ناپدید شد.

 مخفیگاه

 

و پرده های مقابل پنجره ها را کشید و سپس دری را که ظاهرا پشت  پس از خروج ردیمه، آتوسا در را از داخل بست

آن اشکاف لباسهای وی بود، گشود و به اندازه ی عبور یک نفر لباس ها را کنار زد و در پشت لباسها در دیگری را 

ه در ز چند پلباز کرد و راه پله ای باریک و سنگی پیدا شد. آتوسا شمعدانی برداشت و از پله ها سرازیر شد. بعد ا

دیگری بود که آتوسا به کمک کلیدی که همراه داشت، آن را هم گشود و به محوطه ی نسبتا وسیعی وارد شد. این 

جا اتاق تقریبا بزرگی بود که در انتهای آن مجسمه ای برپای ایستاده بود و اسلحه ی مختلفی به دیوارها آویزان 

اتاق بود. آتوسا به کمک نور شمعدان تا انتهای سالن رفت و در  کرده بودند. یک میز و چند نیمکت نیز در وسط

برابر مجسمه ایستاد و لحشه ای آن را برانداز کرد و سپس با نهایت تواضع در برابر آن کرنش کرد و سپس به طرف 

ی در نراست برگشت و در دیگری را باز کرد و به اتاق دیگری وارد شد که اثاثه مختصری در آن بود و شمعدان روش

گوشه ای به چشم می خورد، اما کسی دیده نمی شد. آتوسا نگاهی به اطراف انداخت. هیچ یک از اتاقها پنجره ای به 

بیرون نداشت. یک زیرزمین مخفی بود که کمتر کسی از وجود آن آگاه بود. یادگاری از کوروش. آتوسا به طرف 
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ا ناگهان در باز شد و آتوسا خود را عقب کشید. پیرمرد دری که در گوشه ای از این اتاق قرار داشت می رفت، ام

 خوش سیمایی در آستانه ی در ظاهر شد و با لبخند گفت:

 علیاحضرت را ترساندم؟ -

 آتوسا هم با دیدن او لبخندی زد و گفت:

 ، دیدن شما مرا خوشحال می کند.«ارته وردیه»نه  -

 ارته وردیه با نهایت تواضع سالم کرد و پرسید:

 چه شده که دختر عزیزم به طور ناگهانی در این موقع شب به دیدن من آمده؟ آیا اتفاق خاصی افتاده است؟! -

 آتوسا مانند دختری که در برابر پدر ایستاده باشد، سالم پیرمرد را پاسخ داد و سپس گفت:

 آری ارته وردیه، لطف کن و بنشین تا برایت بگویم. -

 ارته وردیه گفت:

 یح می دهم در برابر ملکه ی بزرگ بایستم، اما تقاضا دارم شما بنشینید.ترج -

 آتوسا گفت:

 بنشین پدر، بنشین، وقت این حرفها نیست. -

 پیرمرد سری فرود آورد و پس از آتوسا، در برابر او نشست و گفت:

 خطاب می کنند، به خویش می بالم.« پدر»از این که ملکه ی بزرگوار مرا  -

 گفت: آتوسا

خطاب می کنم، بی جا نیست، زیرا در « پدر»هر وقت شما را می بینم بار اندوهم سبک می شود و این که شما را  -

واقع شما و همسرت مرا بزرگ کرده و پرورش داده اید. از وقتی که پدر تاجدارم کوروش بزرگ مرا به شما سپرد، 

ی همسرت، آن زن مهربان را به خاطر می آورم، بی اختیار شما تمام زندگیتان را وقف تربیت من کردید. آه، وقت

 اشکم جاری می شود. من بسیار به شما مدیونم.

پیرمرد، که خود در جوانی جنگجویی بزرگ بود و میدانهای جنگ را دیده بود و خم به ابرو نیاورده بود، از یادآوری 

اشکی را که در چشمان پیرمرد حلقه زد، می  خاطره ی همسرش بی اختیار غمگین شد و اگر آتوسا دقت می کرد،

 توانست ببیند.

آری شهبانوی عالی مقام، آن زن فداکار شما را بسیار دوست می داشت، اما حیف که مرا تنها گذاشت و رفت. پس  -

از او تنها دلخوشی من دخترم علیاحضرت آتوساست و همه ی افتخارم خدمت به شما. شما یادگار سرور و ولینعمت 

مه ی ما، یعنی شاهنشاه بزرگ کورش هستید. افسوس... پس از آن مرد بزرگ، کمبوجیه نیز رفت، و برادرتان ه

اعلیحضرت فعلی نیز، با آن که همواره با دل و جان به او خدمت می کردم، نسبت به من لطفی ندارد. چند بار 

 درخواست شرفیابی کرده ام، اما مرا نپذیرفته است...

 رد و آهی کشید و ادامه داد:پیرمرد مکثی ک

اما من نمک را فراموش نمی کنم، من خانه زاد این خانواده ام و هرچه پیش آید، با دل و جان می پذیرم و  -

 اهورامزدا آتوسا که تا به حال سکوت کرده بود و گوش می کرد، گفت:

با تو دارم و... در واقع به تو احتیاج دارم،  پدر، با این سخنانت هم شادمان و هم غمگینم کردی، اما امشب کار الزمی -

 ولی قبل از اینکه در این مورد چیزی بگویم، می خواهم بدانم نظرت در مورد اسمردیس )بردیه( چیست؟



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آتوسا

2 8  

 

از وضع کاخهای سلطنتی آگاهی داشت. او نیز تقریبا  ##ارته وردیه پیرمردی جهاندیده و آگاه بود و بیش از هر 

بر تخت کورش تکیه زده، نمی تواند پسر او بردیه باشد. او از بسیاری از جنایاتی که به  یقین داشت که کسی که

دست این شخص انجام گرفته بود، اطالع داشت، اما می ترسید که درباره بردیه اشتباه کرده باشد و اگر نظر خود را 

 به زبان بیاورد، ذهن آتوسا را بیشتر مغشوش کند. بنابراین گفت:

ت اگر جسارت مرا ببخشند، اجازه می خواهم که فعال سکوت کنم و آنچه بانوی بزرگوار دستور می علیاحضر -

 فرمایند، انجام دهم.

 آتوسا گفت:

پدر، می دانم که همه چیز را بهتر از من می دانی. همه دانسته اند که برادرم کمبوجیه در سفر به مصر، دستور قتل  -

به نام برادر من، یعنی اسمردیس، دیهیم پدرم را بر سر نهاده که همواره روی بردیه را صادر کرد. اکنون شخصی 

خود را می پشاند و رفتار و گفتار و اخالقش هیچ مشابهتی با اعمال برادرم اسمردیس ندارد. من تقریبا یقین دارم که 

 این مرد بیگانه ی دروغزن است.

 توسا ادامه داد:ارته وردیه به زمین خیره شده بود و حرفی نمی زد. آ

تنها کسی که می تواند پرده از این راز بردارد پرک ساس پس است که مامور کشتن برادرم بود، اما من به هیچ  -

وجه دستم به او نمی رسد. بسیار مایلم که شخصا او را مالقات کنم، اما تا به حال ممکن نشده است. کسانی را نیز 

اما همه ناامیدم کرده اند. امشب نیز در این مورد پیامی برای اتان فرستاده ام، اما مامور کرده ام که با او صحبت کنند، 

 به او نیز چندان امیدی ندارم. آیا شما می توانی او را ببینی؟

 پیرمرد گفت:

گمان نمی کنم کسی قادر به دیدن پرک ساس پس باشد، زیرا اگرچه ظاهرا او دارای احترام است و با او خوش  -

می شود، اما حقیقت این است که او به شدت زیر نظر است و نمی گذارند با دیگران، و بویژه با سران پارسی،  رفتاری

 ارتباط برقرار کند. اهورامزدا به او رحم کند. تکلیف او نیز مشخص نیست.

 آتوسا گفت:

 ولی باید راهی پیدا کرد. -

 فعال که غیر ممکن است. -

 آتوسا با عزمی راسخ گفت:

 ولی برای من غیر ممکن وجود ندارد. من برای این کار راهی خواهم یافت. -

 ارته وردیه گفت:

علیاحضرتا جسارت مرا ببخشید، ولی فعال راهی وجود ندارد. درخواست این خانه زاد این است که شما خود را به  -

می دانم که امکان ندارد. به هر حال باید خطر نیندازید. من تالش می کنم به این خواسته جامه ی عمل بپوشانم، اما 

 عاقالنه و مدبرانه عمل کرد.

 پیرمرد سپس موضوع صحبت را تغییر داد و پرسید:

 اما دخترم نگفت که امشب به چه دلیل این پیرمرد را سرافراز کرده است. -

 آتوسا گفت:

 قت زیر نظر داشته باشید و مرا هم آگاه کنید.اولین درخواستم این است که مراقب اوضاع باشید و همه چیز را به د -
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 پیرمرد لبخندی زد. آتوسا ادامه داد:

و دیگر اینکه از امشب دیگر من به جان خود ایمن نیستم و مایلم همیشه چند تن از یارانت، به هر ترتیب که صالح  -

فظ جان ردیمه کنید، زیرا امشب می دانی، مراقب من باشند. ضمنا از همین امشب چهار مرد مسلح را نیز مامور ح

 اتفاق وحشتناکی افتاده و...

 پیرمرد برخالف معمول سخن آتوسا را برید و گفت:

خودتان را نگران نکنید. آری می دانم، امشب بیچاره پان دانه را به وضع فجیعی کشته اند، اما این وضع بی سابقه  -

ده اند. ظرف چند روز گذشته چندین تبهکاری در محوطه ی نیست و علیاحضرت تازه متوجه این اوضاع نابسامان ش

کاخها روی داده و از زنان حرم شاهنشاه مرحوم کمبوجیه، تا به حال چهار تن به همین ترتیب کشته شده اند. در حال 

 حاضر خطر در فضای حرم موج می زند و...

 آتوسا با نگرانی گفت:

 تیب به زودی نوبت من هم خواهد رسید.عجب! من اینها را نمی دانستم، به این تر -

 پیرمرد ناگهان از جا برخاست و در حالی که مشتها را گره کرده بود گفت:

نوبت شما؟! کسی که بخواهد قدم ناپاک خود را به اتاق شما بگذارد، باید دل شیر داشته باشد. علیاحضرت از من  -

مردانی از جان گذشته شب و روز از شما مراقبت می کنند،  می خواهند که مراقبشان باشم؟ باید بگویم که مدتهاست

امروز که شاه به حرم شما وارد شد، اگر دست از پا خطا می کرد، به اهورامزدا سوگند که پیش از آن که بتواند 

خراشی به شما وارد کند، مردان من شاهرگش را می بریدند. کسی که قصد جسارت به دختر کورش بزرگ را داشته 

 باید از روی جسد ارته وردیه بگذرد. باشد،

 آتوسا چمهای خود را بست و نفس عمیقی کشید و در دل به این همه وفاداری آفرین گفت.

 پیرمرد مکثی کرد و به جای خود نشست و ادامه داد:

ما امشب ردیمه یک بار به اتاق شما آمد و بعد از خروج به ساختمان پان دانه رفت و سپس سراسیمه نزد ش -

برگشت و پس از ساعتی به خوابگاه خود رفت. در تمام این رفت و آمدها دو تن از مردان من، مثل دو ببر جوان او را 

می پاییدند، از امشب نیز همانگونه که دستور فرمودید او را با دقت بیشتری به طور شبانه روزی زیر نظر خواهیم 

 داشت.

 آتوسا گفت:

 چهار مرد. -

 پیرمرد گفت:

 چهار مرد زیر و شجاع. -

 آتوسا گفت:

 پس چگونه پان دانه بیچاره... -

 ارته وردیه گفت:

 من دستور داده بودم علیاحضرت و کسانی را که با ایشان در ارتباط هستند، مراقبت کنند. -

 بعد با لحن ارامتری گفت:
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ا به حال بدون اینکه خود متوجه شود، یک بار هم مراقبت می کنیم و ت« فروالس»شاید جسارت باشد، اما ما حتی از  -

 جانش را از خطر نجات داده ایم و راه ورود و خروج او را نیز زیر نظر داریم.

اتوسا نگاهی عمیق به چهره ارته وردیه انداخت و سپس از جا برخاست و به سوی پیرمرد رفت. دست او را گرفت و 

 گفت:

 پدرم، ارته وردیه، با من بیا. -

ه وردیه که خود با برخاستن ملکه از جا برخاسته بود، به دنبال وی روانه شد. زن جوان او را مقابل مجسمه برد و ارت

 گفت:

 ارته وردیه عزیز، ما مبارزات خونینی خواهیم داشت و من همه ی امیدم به شماست. -

ی دیوار برداشت و به سوی مجسمه آمد پیرمرد افکار آتوسا را دریافت، بنابراین به سوی دیوار رفت، شمشیری از رو

 و زانو زد و گفت:

تندیس کورش بزرگ، نشانی از وجود آن ولینعمت شجاع و بزرگوار است. من به اهورامزدای پاک و به روح  -

کورش بزرگ سوگند می خورم که تا جان در بدن دارم، شمشیرم، و همه ی تالشم را برای دفاع از دختر کورش و 

 کار ببرم.خاندان وی به 

 بعد از جای برخاست و مودبانه در برابر آتوسا ایستاد و گفت:

 بانوی من خیالشان راحت باشد. من هزار شمشیرزن در اختیار دارم که همه فدایی و پیشمرگ شما هستند. -

 آتوسا گفت:

مقتضی از همه ی شما  من به دلیری و وفاداری شما و یارانتان اعتماد دارم. وقتی اوضاع تغییر کرد، به نحو -

 سپاسگزاری خواهم کرد.

 پیرمرد لبخندی زد و گفت:

دخترم، انجام وظیفه نیاز به سپاسگزاری ندارد. اوضاع نیز یقینا تغییر خواهد کرد و سرانجام همه چیز روشن می  -

 د.شود. از نظر ما امروز تو سردودمان هخامنشی هستی، زیرا زنان پارسی دست کمی از مردان ندارن

 و بعد دوباره در قالب یک سردار پیر پارسی گفت:

علیاحضرت دختر کورش هخامنشی و خواهر کمبوجیه هستند. هر گاه الزم دیدند، اشاره کنند و جان فشانی ما را  -

ببینند. مردان من همه برای حفظ دودمان کورش سوگند خورده اند. بسیاری از آنها هم اکنون در لباس نگهبان، 

 آشپز و مشاغل ساده ی دیگر، با چشم و گوش باز به خدمت مشغولند. باغبان،

 آتوسا گفت:

در محبت و فداکاری شما تردید نداشتم، اما امشب بسیار شادمانم کردی پدر. گفتنی های دیگر را برای شبی دیگر  -

 می گذاریم و می دانم که امشب آسوده خواهم خوابید.

 پیرمرد گفت:

 ابید.هر شب آسوده بخو -

 آتوسا با رضای کامل پیرمرد را بدرود گفت و از همان راهی که آمده بود، بازگشت.

 ارته وردیه او را تا پشت اتاقش بدرقه کرد و وقتی در بسته شد، زیر لب زمزمه کرد:

 دختر عزیزم! -
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ای اه دروغین نقشه هآن شب دیگر آتوسا بیمی از گئومات نداشت، اما گئومات نیز قصد کشتن او را نداشت. پادش

 دیگری در سر داشت

 او در فکر تصاحب آتوسا بود!

 فروالس

 

فروالس وقتی از آتوسا جدا شد، بی نهایت خشمگین بود. برخالف دیگران او یقین داشت که کسی که مدتی است 

پی او  ود و این غم رگ وخود را شاهنشاه ایران می خواند، بردیه نیست. بنابراین زلفه در اختیار یک ناشناس بیگانه ب

 را می سوزاند. او با همین حال به چاالکی خود را به بیرون دروازه ی شوش رساند و چشم به راه داریوش نشست.

فروالس جوانی بلند باال و چابک و شجاع بود و روزی که وارد خدمت کمبوجیه شد، یک سرباز ساده بود، اما کم کم 

یی که کمبوجیه نیز او را شناخت و برای بعضی از ماموریتها او را انتخاب می کرد. استعداد خود را نشان داد، تا جا

زمانی که کمبوجیه به مصر لشکر کشید، فروالس نیز به عنوان فرمانده دسته ای از سپاهیان همراه او بود. فرمانده 

ین که د سپاه می گذشت، تا ااین سپاه داریوش پسر ویشتاسپ بود. در این سفر زندگی فروالس نیز مانند سایر افرا

 خترد علیاحضرت ویژه نگهبانان ریاست یعنی –به ریاست دسته ی مخصوص محافظ آتوسا منصوب شد. این سمت 

 .بود احترام و افتخار موجب و نکردنی باور جهش یک او برای سپاهیگری، مراتب سلسله نظر از – کورش

خانواده و بانوان حرم را نیز به همراه برد. بیشتر مشاوران پادشاه کمبوجیه وقتی به مصر لشکر کسید، جمعی از افراد 

او را از لشکرکشی به مصر منع کردند، اما او که خود را پسر کورش می دانست و معتقد بود چیزی از پدر کم ندارد، 

شی ین لشکرکبه شوق جهانگشایی راهی مصر شد و یکی از کسانی را که به همراه برد، آتوسا بود. آتوسا نیز با ا

موافق نبود و گاه و بیگاه، وقتی با برادر دیدار می کرد، مخالفت خود را به نحوی نشان می داد، تا آن جا که کمبوجیه 

را به خشم می آورد. یرانجام، یک شب کار این خواهر و برادر به مشاجره کشید و کمبوجیه با عبیت از آتوسا جدا 

، انتقاد یک زن را نمی توانست تحمل کند، و از طرف دیگر می ترسید زمزمه شد. او به عنوان شاهنشاه ایران بزرگ

این مخالفتها باال بگیرد و در روحیه سپاهسان اثر بگذارد. سرانجام تصمیم خطرناکی گرفت. او مصمم شد خواهر را از 

ست تگهبانان ویژه آتوسا میان بردارد و برای این امر خطیر فروالس را در نظر گرفت و به همین منظور او را به ریا

برگزید. فروالس که در زمانی کوتاه مورد محبت و توجه آتوسا واقع شده بود و خود نیز به این بانوی بزرگ بسیار 

احترام می گذاشت، روزی که از تصمیم شاه آگاه شد، بر سر دو راهی عجیبی قرار گرفت. از یک سو فرمان، فرمان 

ی چون او جای تفکر و چون و چرا باقی نمی گذاشت، و از سوی دیگر کسی که می شاهنشاه بود و برای سپاهی ناچیز

بایست کشته می شد، آتوسا، دختر کورش بزرگ و بنیانگذار شاهنشاهی دودمان هخامنشی بود. فروالس برای انجام 

اده بود د ماموریت خود فقط تا فردا فرصت داشت. جای فکر کردن نبود. می بایست تصمیم می گرفت. شاه ترجیح

که آتوسا در مکانی غیر از چادر خود و با نهایت مخفی کاری، به دست فرمانده نگهبانان محافظ خود به قتل برسد. 

فروالس ساعتی فکر کرد و تصمیم خود را گرفت. تصمیمی خطناک که با سرنوشت او بازی می کرد. فروالس به 

زلفه را می دید و احتماال چند کلمه ای با هم صحبت می حضور ملکه رفت. او در همین رفت و آمدها بود که گاه 

کردند. جوان از جان گذشته و وفادار، مخفیانه همه چیز را با آتوسا در میان گذاشت و با مشورت کوتاهی تصمیم خود 

 را گرفتند.
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د، او اسب مب رانعصر روزی که این دستور به فروالس ابالغ شد، آتوسا سوار بر اسب، در حالی که زلفه هم در کنار 

از اردوگاه خارج شد. فروالس نیز چند قدم عقب تر، آنها را همراهی می کرد. آتوسا معموال عصرها برای هواخوری 

به دشتهای اطراف می رفت و اسب می تاخت و همواره ندیمه اش زلفه در کنار او بود و چند تن از افراد محافظش نیز 

بار به محض تاریک شدن هوا هر سه در کنار هم رکاب کشیدند و با سرعت به دورادور او را می پاییدند، اما این 

سوی شوش به راه افتادند. به عبارت دیگر، آن سه نفر از اردوگاه کمبوجیه گریختند و در این گریز بود که فروالس 

طبقاتی بین  ا کرد، اما فاصلهبا زلفه، دختر زیبایی که از خاندان سلطنتی بابِل بود، به خوبی آشنا شد و به او تمایل پید

 آن دو زیاد بود.

سه مسافر فراری تا سحرگاه زیر نور ماه اسب راندند و زمانی که خورشید کم کم از افق باال می آمد، در کنار 

رودخانه ای به استراحت پرداختند. سواران خسته و اسبها خسته تر. اسبها به چرا پرداختند و مسافران نیز سفره ی 

کنار رودخانه گستردند. آنها می دانستند که احتمال کمی وجود دارد که تا قبل از روشن شدن هوا کسی از خود را 

غیبت آنها آگاه شود. پس از صرف صبحانه ای مختصر آتوسا و زلفه باالپوشی به روی خود کشیدند و به سرعت به 

ال آمد و گرمای مطبوع خود را در دشت خواب رفتند و فروالس نیز به تیمار اسبها پرداخت. خورشید کم کم با

گسترد. فروالس که خود را مسوول حفظ جان این دو زن می دانست، خود را به چند قدمی آنها رساند و سرفه ای 

 کرد. آتوسا سر برداشت و فروالس گفت:

رکت کنیم و از این بانوی من، با روشن شدن هوا غیبت ما در اردوگاه برمال می شود. پینهاد می کنم هرچه زودتر ح -

 دشت باز بیرون برویم.

آتوسا و زلفه برخاستند و فروالس دوباره به سوی اسبها رفت. آتوسا مانند یک زن معمولی به جمع کردن وسایل 

پرداخت و زلفه را برای آوردن آب به کنار رودخانه فرستاد، و در همین لحظات بود که یک اتفاق موجب توجه 

شد. زلفه وقتی برای برداشتن آب خم شد، پایش روی خزه ها سر خورد و به میان آب افتاد و  بیشتر زلفه به فروالس

فریاد او توجه دو مسافر دیگر را جلب کرد. شدت جریان آب زیاد بود و زلفه را با خود می برد. فروالس به سرعت 

آب انداخت و موفق شد گیسوان بلند خود را به کنار رودخانه رساند و ابتدا مدتی در ساحل دوید و بعد خود را به 

زلفه را به دست آورد. آنها چند بار در آب غلتیدند و سرانجام فروالس دخترک را بیرون کشید. رنگ زلفه پریده 

بود و قلبش به شدت می زد و بر دستها و صورتش خراشهایی دیده می شد و از ترس و سرما می لرزید. در آن موقع 

خترک را از نظر بگذراند و محبت او در همین لحظه به صورت عشقی آتشین زبانه فروالس موفق شد سراپای د

کشید. آتوسا به سرعت خود را به آنها رساند و فروالس نگاهش را دزدید و در حالی که به سوی اسبها برمی گشت، 

 گفت:

 باید بیش از این مراقب خود باشیم. -

خود را عوض کرد و سپس وسایل خود را برداشت و به سوی فروالس زلفه، به کمک آتوسا، در پناه درختی لباسهای 

 آمد. اسبها آماده بودند. زلفه آهسته گفت:

 فروالس متشکرم، تو جان مرا نجات دادی، امیدوارم بتوانم این محبت و فداکاری ترا جبران کنم. -

 فروالس گفت:

 اسگزارم که موفق شدم شما را از آب بگیرم.من خود را مسوول حفظ جان شما می دانم و اهورامزدا را سپ -

 بعد سرش را پایین انداخت و گفت:
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 دلم می خواهد بیشتر به شما خدمت کنم. -

 این جمله ی شاده، برای دخترک تیز هوش بابلی، یک دنیا معنی داشت و یک دنیا لذت.

کاب نهادند و حرکت کردند. در این سفر، آتوسا به آنها پیوست و این لحظه های دلپذیر تمام شد. سه مسافر پا در ر

بر خالف معمول، فروالس جلو می رفت و دو زن به فاصله ی چند قدم پشت سر او حرکت می کردند. این سفر بدون 

خطر و حادثه انجام شد و فروالس و زلفه دیگر هیچ گاه در بین راه فرصت همصحبتی محبت آمیزی نیافتند، اما آنها 

 آنچه را می بایست بگویند، گفته بودند.در همان چند لحظه، 

آنها به کاخ سلطنتی برگشتند و همه اهل کاخ دانستند مه ملکه آتوسا به دلیل بیماری و خستگی از میان راه برگشته 

 است.

اگرچه زلفه به شدت نسبت به فروالس احساس محبت می کرد، اما غرور زنانه او به او هشدار می داد که فروالس 

سپاهی ساده است و مانند او از خانواده ای معروف و صاحب مقام نیست. آنها از آن به بعد در محوظه ی هنوز یک 

سلطنتی به زندگی خود ادامه دادند، اما همواره می ترسیدند که از سوی کمبوجیه کسانی وارد شوند و زندگی آنها به 

اهی یکدیگر را می دیدند، یا پیامی کوتاه و سریع خطر بیفتد. مالقات عاشق و معشوق نیز کمتر پیش می آمد و اگر گ

رد و بدل می کردند، یا در حضور دیگران بود و تنها سالمی بود و تکان دادن سری و نگاهی زیر چشمی. اما یک نفر 

 به خوبی از این عشق آگاه بود، آتوسا.

خاطرات را مرور کرد. آنچه او را  فروالس آن شب بیرون دروازه، در حالی که چشم از راه برنمی داشت، همه ی این

رنج می داد این فکر بود که شاید دیگر زلفه را نبیند و معبودش نصیب بردیای دروغین شود. او می دانست که بردیه 

کشته شده، چون نعش او را خود جا به جا کرده بود، و باز می دانست که اگر سرداران پارسی از این موضوع اطالع 

ای این پادشاه خواهند پیچید و او را از تخت کورش به زیر می کشند. اما چگونه می توانست این پیدا کنند، سر از ر

 موضوع را ثابت کن؟

هوا روشن شد و خورشید نور و گرمای هستی بخش خود را بر کوه و دشت گسترد. فروالس از جا برخاست و در پی 

رفت. او هنگامی به خانه ی سردار رسید که « اتان»ه ی ماموریت بعدی خود رفت. او وارد شهر شد و یک راست به خان

مهتر اسب اتان را زین کرده بود و آماده ی خروج بود. فروالس با دیدن سردار احترامات نظامی به جای آورد و جلو 

 رفت. اتان این جوان را می شناخت. بنابراین با مهربانی سالم او را پاسخ گفت و سپس پرسید:

 ه خبر شده که صبح به این زودی به دیدار من آمده ای؟هان، فروالس، چ -

 فروالس نگاهی به مهتر انداخت و آهسته گفت:

 موردی بسیار مهم و خصوصی باعث شده که من افتخار دیدار مجدد سردار را پیدا کنم. -

 اتان گفت:

 بسیار خوب، به داخل بیا. -

 نشست، اما فروالس به احترام وی همچنان ایستاد.فروالس همراه اتان به داخل ساختمان رفت و سردار 

 اتان گفت:

 بنشین جوان، به نظر خسته می رسی، صبحانه خورده ای؟ -

 فروالس گفت:

 در حضور سردار نشستن من جسارت است، حامل پیغامی هستم. -
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 اتان مجددا گفت:

 بنشین و پیغامت را بگو. -

 فروالس نشست و گفت:

 است و من از متن آن اطالعی ندارم.پیغام من کتبی  -

سپس دست در بغل کرد و نامه ی ردیمه را بیرون آورد و به اتان داد. اتان با دیدن دستخط دخترش اندکی تعجب 

 کرد و سپس به خواندن مشغول شد. متن نامه کوتاه بود و سردار به سرعت دوبار آن را خواند و بعد پرسید:

 ن نامه را به تو داد؟فروالس، دخترم چه موقع ای -

 فروالس پاسخ داد:

 سردار، این نامه را دختر شما به من نداده است. -

 سردار اخمهایش را درهم کرد و گفت:

 ولی این نامه را دختر من ردیمه برای من نوشته است.

 فروالس گفت:

 دیگری گرفته ام. ##نامه را از من تا حاال نمی دانستم که این نامه دستخط دختر گرامی سردار است، چون من  -

 سردار باز هم با تعجب پرسید:

 دیگری؟ از چه کسی؟ ##از  -

 نامه را از کسی گرفته ام که مورد احترام همه ی ماست. -

 سردار نگاه عمیقی به چهره فروالس انداخت و گفت:

 علیاحضرت آتوسا؟ -

ما فرستادند و تاکید کردند که هرچه زودتر به سردار بله سردار، این نامه را شب گذشته علیاحضرت برای ش -

 برسانم و اگر جوابی دارد، دریافت کنم.

 سردار گفت:

بله، البته، علیاحضرت آتوسا دختر کورش بزرگ سرور ماست، اما تو چگونه با او دیدار کردی و چرا همان دیشب  -

 این نامه را به من نرساندی؟

 واب گذاشت و در پاسخ پرسش دوم گفت:فروالس سوال اول اتان را بی ج

 دیشب ماموریت مهمی داشتم که می بایست به انجام می رساندم، بنابراین در اولین فرصت به دیدار شما آمدم. -

اتان که دریافت فروالس نمی خواهد در مورد چگونگی مالقاتش با ملکه حرفی بزند، دیگر در این مورد کنجکاوی 

 نکرد و گفت:

نی که ترا شناختم دانستم که جوان زیرک و قابل اعتمادی هستی. من از تو نمی پرسم که چگونه به محوطه ی از زما -

سلطنتی رفت و آمد می کنی و چه طور به دیدار شهبانوی عالیقدر و دختر من می روی، اما می دانم که کار بسیار 

مواظب خود باش. اگر یک بار با نامه ای نظیر  خطرناکی را به عهده گرفته ای که از کمتر کسی ساخته است. بسیار

 این که برای من آورده ای، دستگیر شوی و یا حتی به تو شک کنند، جان خود را از دست داده ای.

 فروالس گفت:

 جان من و امثال من در برابر خاندان شاهنشاه هخامنشی، کورش بزرگ، چه ارزشی دارد؟ -
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 ان قرار گرفته بود، گفت:اتان که زیر تاثیر احساسات این جو

 آفرین، حق با توست، همهی ما نمک پرورده و فدایی این خاندان هستیم. -

بعد از جا برخاست و در حالی که به فکر فرو رفته بود، شروع به قدم زدن کرد. فروالس نیز به احترام وی از جا 

د، در برابر فروالس ایستاد و مهربانانه دستش را برخاست و ایستاد. اتان بعد از این که یکی دوبار طول اتاق را پیمو

 روی شانه ی وی گذاشت و گفت:

 حال پاسخ می خواهی؟ -

 بله سردار، اگر پاسخی دارید. -

 سردار گفت:

 وقتی شخصی مانند علیاحضرت به تو اعتماد می کندی، چرا من اعتماد نکنم؟ -

 فروالس مودبانه گفت:

 لطف سردار است. -

مه را دختر من ردیمه نوشته است. حال چگونه علیاحضرت آن را به تو داده، امری است بین خودشان، اما من این نا -

 نمی توانم بی احتیاطی کنم و نامه بنویسم و ناچارم به طور شفاهی پاسخ بدهم.

 بعد مکثی کرد و اضافه کرد:

 اسم؟فروالس، آیا می دانی که من ترا از زمانی که کودک بودی، می شن -

 فروالس گفت:

 حتما از طریق پدرم؟ -

آری، زمانی که من خشتروپاون )استاندار( اکباتان بودم، پدرت صمیم ترین دوست و رازدار من بود. او را مانند  -

 برادر دوست داشتم و با او مشورت می کردم.

 فروالس به یاد پدرش سر به زیر افکند. اتان ادامه داد:

 ین پسری باید. من به تو هم اعتماد می کنم.از چنان پدری، چن -

 فروالس گفت:

سردار، من سربازی پارسی هستم، سرباز پارسی قابل اعتماد است. اگر جز این بود، همان گونه که خود گفتید،  -

 ملکه ی واالگهر به من اعتماد نمی کردند.

 اتان سری تکان داد و گفت:

که پاسخ این نامه را بدهم، بگو بدانم این روزها وضع اندرون چگونه  درست است، درست است. اما پیش از آن -

 است؟

 فروالس گفت:

یقین دارم که خود سردار از وضع موجود اطالع دارند، این روزها وضع اندرون بسیار عجیب و خطرناک است. رفت  -

 ستند. زنهای اندرون به هیچ وجه نمیو آمدها به شدت زیر نظر است. نگهبانها غالبا افراد جدید و بیشتر غیرپارسی ه

توانند با یکدیگر مالقات کنند و شنیده ام قتلهایی هم اتفاق افتاده است. با این وضع نمی دانم که دختر گرامی سردار 

 چگونه علیاحضرت را مالقات کرده و این نامه را به دست ایشان داده است.

 سردار گفت:
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 فا بنشین تا بگویم چیزی برای خوردن بیاورند، چون می دانم گرسنه ای.فروالس، سوال دیگری دارم، اما لط -

 فروالس گفت:

 شوون نظامیگری این جسارت را به من نمی دهد که در حالی که سردار ایستاده است، من بنشینم. -

 اتان لبخندی زد و گفت:

ملیات نظامی نیستیم، من از تو می خواهم فعال تو مهمان من و فرستاده ی علیاحضرت هستی، ما هم در حال انجام ع -

 که راحت باشی.

 بعد اتان دستور صبحانه داد و هر دو مقابل هم نشستند. فروالس قبل از این که دست به خوراک بزند، گفت:

 سردار سوالی داشتند؟ -

 آری می خواستم بپرسم تو هرگز از نزدیک شاه را دیده ای؟ -

 فروالس گفت:

 ک بار او را دیده ام و بعد از این هرگز مایل به دیدار او نیستم.بله سردار، ی -

 سردار پرسید:

 می توانی دلیل این بی عالقگی را بگویی؟ -

آری سردار، من میل ندارم مردی را با روی پوشیده ببینم، در حالی که می دانم زیر این نقاب شاهزاده بردیه  -

 نیست.

 اتان کمی جا به جا شد و گفت:

 عجب! از کجا این همه به این موضوع یقین داری؟ -

سردار، همان گونه که شما مرا قابل اعتماد دانستی، من نیز به شما اعتماد دارم. شما و من هر دو در سفر مصر  -

همراه شاهنشاه کمبوجیه بودیم. شما فرماندهی قسمتی از سپاه را به عهده داشتید و من یک افسر جز بودم. 

نین بود که برای ماموریتی محرمانه، سردار پرک ساس پس مرا به همراهی خود برگزیند. در آن سرنوشت من چ

زمان نمی دانستم که سردار پرک ساس پس پس چه ماموریتی دارد، ولی خیلی زود فهمیدم. ایشان مامور کشتن 

 شاهزاده بردیه بودند و من با چشمان خود جسد بی جان آن شاهزاده بی گناه را دیدم.

 با شنیدن این مطلب حال اتان آشکارا دگرگون شد. فروالس گفت:

 سردار را دگرگون کردم، اما می بایست از روی حقیقت به سوال پاسخ می دادم. -

 اتان زیر لب غرید:

 باور نکردنی است، آیا ممکن نیست اشتباه کرده باشی؟ -

 اشتباه نکرده ام سردار -

 و سپس گفت:اتان چند لحظه در خود فرورفت 

بعد دوباره به اردوگاه برگشتی و به پاس این خدمت فرمانده نگهبانان محافظ ملکه آتوسا شدی و سپس با او و  -

ندیمه اش به شوش گریختی... می دانستم، می دانستم فروالس، اما آیا آنچه به من گفتی، قبال نیز برای کسی گفته 

 ای؟

 فروالس گفت:

 بار است که من این مطلب را می گویم. خیر سردار، این اولین -
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 بعد زیر لب گفت:

 این هم از اقبال بد من بود که همراهی سردار پرک ساس پس به من واگذار شد. -

 سردار گفت:

در این کار چاره ای نداشتی، از ماموریت هم اطالع نداشتی، اما دست کم با این همراهی که انجام وظیفه تلقی می  -

به مرتبه ی فرماندهی نگهبانان ویژه ی ملکه آتوسا برسی و جان او را نجات دهی. حال بگو بدانم آیا شد، توانستی 

 آنچه را اکنون گفتی، حاضری در برابر سران پارسی بگویی؟

 باکی ندارم. -

 سردار با رضامندی نفسی عمیق کشید و گفت:

س پس دیدار و از او درباره ی مرگ شاهزاده بردیه دخترم در این نامه از من خواسته است که خیلی زود پرک سا -

سوال کنم و می دانم که این نامه را به خواست علیاحضرت نوشته است، اما مدتی است که من هیچ گونه خبری از 

پرک ساس پس ندارم. او به شدت زیر نظر است و کسی را یارای دیدار او نیست. او را در اندرون بهتر می توان دید. 

من، به هر طریق که صالح می دانی، به ردیمه بگو این کار فقط از عهده ی خود او که در اندرون است، بر می از قول 

 آید.

 فروالس پرسید:

 منظور سردار این است که دخترشان خود با پرک ساس پس مالقات کند، این کار امکان ندارد. -

 د، گفت:سردار، که به نظر می رسید هنوز مرگ بردیه را باور ندار

خیر پسرم، می دانی که دختر من از بانوان حرم است. خواه ناخواه شاه ناچار است به دیدار او برود به او بگو که  -

وقتی شاه به خوابگاه او آمد، به هر طریق که ممکن است بفهمد که آیا این مرد گوشهای سالمی دارد یا گوشهایش را 

ارد، نباید با او همبستر شود، چون در این صورت نه تنها او شاهزاده بردیه بریده اند. اگر متوجه شد که شاه گوش ند

 نیست، بلکه خائنی است که باید مجازات شود.

 فروالس با تعجب گفت:

 شاه گوش ندارد؟! -

 سردار با لبخند گفت:

یم با شاهنشاه پسرم، رازی تو بر من آشکار کردی، نکته ای را هم من برایت می گویم. زمانی که می خواست -

 نام داشت به عنوان نایب« سپنت دات»کمبوجیه به سوی مصر حرکت کنیم، ایشان مغی را که مورد اعتمادش بود و 

که از لحاظ قد و باال شبیه شاهزاده بردیاست و بسیار « گئومات»السلطنه انتخاب کرد. سپنت دات برادری دارد به نام 

)آذربایجان( در آتشکده ای « آتروپاتن»اهل خراسان است و مدتی نیز در  خوب هر صدایی را تقلید می کند. گئومات

)دریاچه ارومیه( خدمت کرده است. زمانی که بردیه فرمانروای سواحل جنوبی « چیچست»واقع در ساحل دریای 

د. او آشنا شدریای مازندران بود، وی به عنوان پیشوای روحانی، خود را به شاهزاده نزدیک کرد و با زیر و بم زندگی 

می دانی که سفر ما به مصر بسیار طوالنی شد وبه سوری که بعدا شنیدم، در حیات شاهنشاه کمبوجیه، دو بار خبر 

مرگ او در ایران منتشر شد و این فرصت بسیار خوبی برای گئومات بود که خود را بردیه بنامد و بر تخت کورش 

 وجیه، به دستور وی می بایست همواره نقاب سفیدی بر چهره داشتهبزرگ بنشیند. بردیه به سبب توامان بودن با کمب

 باشد و این بهترین پوشش برای گئومات بود...
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 سردار در این جا اندکی مکث کرد که نفسی تازه کند، اما فروالس که سراپا گوش بود. با عجله پرسید:

 ولی گوشهایش؟! -

 سردار گفت:

گر و عیاش است و با وجودی که خود را روحانی می خواند، از هیچ جنایتی بله گوشهایش، گئومات مردی حیله  -

 (0روی گردان نیست. یک بار که خطایش فاش شد به دستور شاهنشاه کورش گوشهایش را بریدند.)
________________ 

 و بعضی نوشته اند و به دستور کمبوجیه. -0

 

 فروالس با هیجان گفت:

 عجب نشانی خوبی! -

 گفت: اتان

آری نشانی خوبی است، اما مشکل این جاست که او نقاب از چهره برنمی دارد. به هر حال اگر همان گونه که می  -

گویی، شاهزاده بردیه به قتل رسیده باشد، شاه امروزی کسی جز گئومات مادی نیست که به همدستی برادرش 

 سلطنت خاندان هخامنشی را غصب کرده است.

 جان آمده بود، در تمام مدتی که اتان صحبت می کرد، صبحانه ی مفصلی خورد و سپس گفت:فروالس که به هی

هر طور شده پیغام سردار را خواهم رساند. برای من مسلم است که شاهزاده بردیه کشته شده، اما این که شاه  -

 غاصب امروز گئومات است یا کسی دیگر، باید روشن شود.

 و در دل گفت:

 د هرچه زودتر زلفه را از چنگ این روباه گوش بریده بیرون آوردم.من هم بای -

 سردار بار دیگر از او تشکر کرد و ضمن خداحافظی گفت:

اکنون آمد و رفت در شهر زیاد شده و بهتر است خروج ترا از این خانه کسی نبیند. بنابراین با من بیا تا ترا از در  -

 عقب باغ به خارج بفرستم.

 تیب فروالس را مرخص کرد.و بدین تر

 دیدار بهنگام

 

 

 سه نفر جمع شده بودند. دو مرد و یک زن. زن خطاب به ارته وردیه گفت:« ارته وردیه»در کنار نور شمعدان، در اتاق 

 بسیار خوب پدر، آنچه فروالس گفت، شنیدی. حال ما منتظر شنیدن نظر تو هستیم. -

 غوطه ور بود، سر برداشت و گفت: پیرمرد که در دریای اندیشه ی خود

بله علیاحضرتا، شنیدم، حق با اتان است و شب پیش هم من این موضوع را به شما گفتم. دیدار پرک ساس پس به  -

این سادگیها میسر نمی شود. بهترین راه همان است که اتان گفته است. فقط مشکل اینجاست که معلوم نیست شاه 

فت، و اگر هم به دیدار او برود، یقینا ردیمه موفق نخواهد شد چهره او را ببیند، یا بفهمد کی به دیدار ردیمه خواهد ر

که او گوش دارد یا خیر. اما فرض کنیم که ردیمه موفق شد و به ما اطالع داد که وی دارای گوش است، آن وقت این 

 سوال پیش می آید که حاال که این شخص گئومات نیست، پس کیست؟
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 آتوسا گفت:

به نظر من آنچه اتان حدس زده درست است. برای رفتن این شخص به خوابگاه ردیمه نیز باید به نحوی از زلفه  -

کمک گرفت. البته هنوز نمی دانم که آیا او می تواند در این کار موثر باشد، یا خیر. به هر حال تدبیر دیگری به ذهنم 

 نمی رسد.

 ارته وردیه پرسید:

 ی توانند هرگاه میل داشته باشند، زلفه را ببینند؟آیا علیاحضرت م -

 آتوسا پاسخ داد:

نه، و مشکل همین است که نمی دانم چگونه با او دیدار کنم. او باید به هر ترتیب شده خودش با من ارتباط برقرار  -

 کند.

 فروالس گفت:

 واهم کرد.اگر علیاحضرت اجازه فرمایند، من به هر ترتیب شده زلفه را مالقات خ -

 آتوسا گفت:

مکان ندارد فروالس، زیرا اوال زلفه در خدمت شخص این پادشاه کذایی است، و ثانیا نمی دانیم کدام کوشک را در  -

 اختیار دارد. باید راه دیگری پیدا کنیم که هم خطر کمتری داشته باشد و هم مقرون به توفیق باشد.

ای پایی از پشت در به گوش رسید. آن سه نفر نگاهی با هم رد و بدل هنوز جمله ی آتوسا تمام نشده بود که صد

کردند و سپس دو مرد به سرعت شمشیرهای خود را بیرون آوردند و در دو طرف در کمین کردند. آتوسا نیز به 

گوشه ای رفت و خنجری را که به همراه داشت، آماده نگهداشت. صدای کلید به گوش رسید و فروالس به سرعت 

داخل شمعدان را خاموش کرد و به جای اول خود برگشت. در آرام آرام باز شد و نور شعیفی از الی در به  شمع

درون اتاق تابید و سپس سایه ی کمرنگی روی زمین افتاد. فروالس مانند یک پلنگ به تازه وارد حمله کرد و او را از 

نانه ای به گوش رسید و پشت سر آن صدای پشت گرفت و شمشیرش را زی گلوی او گذاشت. صدای جیغ کوتاه ز

 آتوسا شنیده شد که با خوشحالی گفت:

 آه، زلفه! -

بند دل فروالس پاره شد. او لبه ی تیز شمشیرش را روی گردن دختری گذاشته بود که در حسرتش می سوخت. 

در  نفسی تازه کرد و سپسارته وردیه نفسی به راحتی کشید و اتاق دوباره روشن شد. زلفه که رنگ به رخ نداشت، 

 برابر آتوسا کرنشی نمود و بعد به سوی فروالس برگشت. حال فروالس وصف ناشدنی بود. زلفه گفت:

 مشیرت را برای دشمنان نگهدار فروالس، نه برای دوستان و طرفدارانت! -

رد فه به ارته وردیه سالم کدو سه کلمه ی آخر زلفه برای فروالس یک دنیا معنای شیرین داشت و برای آتوسا هم. زل

 و دست ملکه را بوشید. آتوسا که سراپاخوشحالی بود، دستی به سر و موی زلفه کشید و پرسید:

زلفه عزیز، چه شد که آمدی؟ چگونه آمدی؟ چه شد که به این جا آمدی؟ درست در همین لحظه داشتیم مشورت  -

 کن ببینم چه خبرهایی داری؟... می کردیم که چگونه با تو ارتباط برقرار کنیم. تعریف

 آتوسا از دیدن ناگهانی زلفه چنان به وجد آمده بود که پشت سر هم سوال می کرد. زلفه با لبخند گفت:

 بانوی من، ذهن من نمی تواند همه ی این سوالها را در خود حفظ کند. اگر اجازه بفرمایید به عرض خواهم رساند. -

 شان گرفت و آتوسا گفت: هر سه نفر از این پاسخ خنده
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 بسیار خوب، بگو... بگو، بنشین و بگو. -

همگی با آرامش نشستند و آتوسا و دو مرد چشم به دهان زلفه دوختند. در این میان فروالس لذتی مضاعف می برد. 

کالم  د، امافرصتی پیدا کرده بود که معبود را ببیند و اگرچه از عملی که انجام داده بود، احساس شرمندگی می کر

 محبت آمیز زلفه او را به عالم دیگری برده بود.

 زلفه شروع به صحبت کرد. روی سخنش بیشتر با ملکه بود، اما گاه به ارته وردیه و زمانی به فروالس نگاه می کرد.

برای من علیاحضرت به خوبی از میزان عالقه و وفاداری من نسبت به خودشان آگاهی دارند. اگرچه دوری از شما  -

رنج آور است، اما بسیار شادمانم که می توانم خدمتی ارائه کنم. از وقتی که به همراه قهرمانه به کاخ اعلیحضرت 

رفتم، به دنبال فرصتی می گشتم که به دیدارتان بیایم، اما فرصتی دست نداد. ولی خبر مهمی برای ملکه ی عزیز 

 آورده ام.

 آتوسا با بی صبری گفت:

 ؟چه خبری -

 تا امروز اعلیحضرت کاخ خود را به هیچ عنوان ترک نکردند. -

 در این جا زلفه به چشمهای فروالس نگاه کرد و ادامه داد:

و البته به من هم چندان توجهی نشان ندادند، ولی امروز مرا به حضور پذیرفتند و در مورد وضع داخلی کوشکها،  -

ن بانوان حرم و مطالبی از این قبیل از من سوال کردند و من هم تا آن نظر شما نسبت به خودشان، گفت و گوهای بی

 جا که اطالع داشتم و الزم تشخیص دادم، پاسخ گفتم و گمان می کنم توانستم توجه ایشان را به خود جلب کنم...

 زلفه مجددا زیر چشمی نگاهی به فروالس انداخت و ادامه داد:

یحضرت در هفته دو شب به دیدار بانوان حرم بروند. البته در اخذ این تصمیم از امشب قرار بر این شده که اعل -

طبیعتا من مداخله ای نداشتم، اما می دانم که این برنامه به وسیله ی وزیر اعلیحضرت )منظور سپنت دات برادر 

مت و تادن عالگئومات است( پیشنهاد شده است. خوشبختانه ترتیب انتخاب این بانوان به من واگذار شده و فرس

 آماده سازی کوشک بانوی مورد نظر جز وظایف قهرمانه است.

همه می دانستند که شاهان وقتی می خواستند شب را با یکی از بانوان حرم به سر آورند، چند ساعت پیش از رفتن 

 ست.شاه، عصای مرصع سلطنتی را به کوشک آن بانو می بردند و او متوجه می شد که آن شب شاه مهمان او

 پیش از آن که زلفه به سخنان خود ادامه دهد، ارته وردیه گفت:

 یقینا این برنامه از امشب به مرحله ی اجرا در آمده است. -

 زلفه پاسخ داد:

 درست است، و به همین دلیل من امشب فرصت کردم که به دیدار علیاحضرت گرامی شرفیاب شوم. -

 آتوسا پرسید:

 آمدی؟ولی چرا به این جا  -

بانوی من، ابتدا به کوشک شما آمدم عذر مرا بپذیرید، اما آن قدر به دیدار شما اشتیاق داشتم که همه ی گوشه و  -

کنار کاخ را گشتم و چون شما را نیافتم، حدس زدم که به دیدار تندیس پدر بزرگوارتان آمده اید، یا اینکه مطابق 

گ شده است و آمده اید که از ایشان دیدن کنید. نظم لباسهایتان نیز به معمول دلتان برای عالی جناب ارته وردیه تن

 هم خورده بود. بنابراین خود را به این جا رساندم و صدای شما را شنیدم...
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 و بعد در حالی که با نگاه و لبخندی، بیشتر دل فروالس را به دست می آورد، گفت:

 و نزدیک بود جان خود را از دست بدهم! -

 س سری فرود آورد و گفت:فروال

 امیدوارم از این بابت عذر مرا بپذیرید و روزی بتوانم ترسی را که در شما به وجود آوردم، با شادمانی جبران کنم. -

 قبال یک بار این کار را کرده اید. -

 آتوسا گفت:

. داشتیم برای یافتن راهی به منظور زلفه ی عزیز، این را بدان که بسیار به موقع آمدی، چون کار مهمی با تو داریم -

 دیدن تو مشورت می کردیم و فروالس داوطلب شده بود که هر طور شده تو را پیدا کند.

 زلفه گفت:

فروالس که به شب روی عادت دارد. او به راحتی می توانست این ماموریت را انجام دهد و اتاق مرا که پنجره ای به  -

 تاق است، پیدا کند.سوی رود کرخه دارد و سومین ا

آتوسا خیلی خوب فهمید که چرا زلفه به این دقت نشانی اتاق خود را داد و فروالس از شادی می خواست فریاد بزند. 

 «اما از زیرکی این زنها!»پیرمرد هم در دل خود گفت: 

 بود، گفت: آتوسا که اخباری بیش از انتظار به دست آورده بود و مشکل ارتباطش با زلفه از بین رفته

 بسیار خوب، این جلسه را ختم می کنم و حال بهتر است که جناب ارته وردیه به دنبال کارهای الزم دیگر بروند. -

 بعد رو کرد به فروالس و گفت:

 فروالس، تو هم به دنبال ماموریت خود برو، مبادا مسافر ما بدون اطالع ما وارد شود. -

 سپس به زلفه گفت:

 اه من بیا تا بقیه ی گفت و گو را در اتاق من انجام دهیم.تو هم همر -

 فروالس از جا برخاست و در برابر دختر کورش تعظیمی کرد و خواست خارج شود، اما زلفه گفت:

 علیاحضرتا، اجازه بدهید فروالس نیز چند لحظه ای با ما باشد. مطلب دیگری هم هست که باید به وی آگاهی داد. -

 دید نگاهی به زلفه کرد، اما فورا متوجه شد که تردید او بی دلیل است. بنابراین گفت:آتوسا با تر

 بسیار خوب فروالس، تو هم با ما بیا. -

 ارته وردیه که نکته تازه ای به ذهنش رسیده بود، گفت:

وضوعی که چیش از علیاحضرتا، ظاهرا داریم به مقصود خود نزدیک می شویم، ولی جسارتا یادآور می شوم که از م -

 آمدن زلفه مورد بحث ما بود، ردیمه نیز باید آگاه شود، منظورم پیغام اتان برای دخترش...

 آتوسا حرف او را برید و گفت:

آه، آری ارته وردیه، اما فراموش کردم بگویم که پیش از آمدن به دیدار شما، ردیمه را مالقات کردم و به طور  -

مشکل ما خودداری این مرد از دیدار بانوان حرم بود که با خبر خوشی که زلفه آورد، مفصل صحبت کردیم. اولین 

این مشکل برطرف شد. امیدوارم با یاری اهورامزدا و با مدد جستن از روح پاک پدرم، مشکالت ما و این سرزمین 

خود باش و اقدامات  پهناور یکی پس از دیگری از میان برود و حق به صاحب حق برسد. شما هم پدر عزیز مواظب

 توافق شده را پی گیری کن، تا دیدار بعدی و تصمیمهای بعدی.

 پیرمرد وفادار تعظیم کوتاهی کرد و گفت:
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 علیاحضرت مطمئن باشند. -

 آتویا در حالی که از در خارج می شد، گفت:

 بدرود پدر. -

 ارته وردیه با محبت نگاهی به چهره آتوسا کرد و پاسخ داد:

 ود دخترم. دل من روشن است. به یاری اهورامزدا کارها بر وفق مراد پیش خواهد رفت.بدر -

زلفه نیز ارته وردیه را بدرود گفت و فروالس احترامات نظامی به جای آورد و هر سه خارج شدند. آتوسا جلو می 

می داشت. از دویمن رفت و پست سر او زلفه شمعدان به دست حرکت می کرد و چند قدم عقب تر فروالس گام بر

 در که گذشتند، زلفه به بهانه ی بستن در کمی بین خود و آتوسا فاصله ایجاد کرد و آهسته به فروالس گفت:

 نشانی مرا فراموش نکن، سه شب دیگر منتظرت هستم. -

و  خود شد فروالس این قرار مالقات را به عنوان صریح ترین پاسخ زلفه به عشق خود تلقی کرد. آتوسا وارد اتاق

پشت سر او زلفه، اما به دستور ملکه، فروالس در عالمی خوش، پایین پله ها پشت در ایستاد و منتظر دستور شد. 

 آتوسا دست زلفه را گرفت و به سمت دیگر اتاق برد و گفت:

فروالس می  دلم می خواهد همه چیز را از آغاز برایم تعریف کنی، اما قبال بگو که چه مطلبی است که مربوط به -

 شود، چون من شتاب دارم که وی را هرچه زودتر دنبال ماموریتش بفرستم.

 زلفه گفت:

امروز متوجه شدم که اعلیحضرت به وسیله ی جاسوسان خود، یا از روی گمان، از توجه داریوش به شهر شوش  -

ه چند سرباز را با خود به بیرون باخبر شده و به همین دلیل با مشورت وزیر خود، یک افسر مادی را مامور کرده ک

دروازه ببرد و در دو طرف راه کمین کنند تا چنانچه سردار بزرگ، داریوش را دیدند، پیش از رسیدن به دروازه او را 

 غافلگیر کنند و...

 رنگ از روی آتوسا پرید و قبل از این که زلفه سخنش را تمام کند، گفت:

 به فروالس بگو بیاید. -

 س را به حضور ملکه طلبید و به محض این که وی وارد شد، آتوسا به تندی گفت:زلفه فروال

فروالس، فورا به نزد ارته وردیه برگرد و از قول من از او بخواه که ده تن مرد جنگجو در اختیار تو بگذارد. با این  -

ش از راه رسید، او را از بیراهه مردان به خارج شهر برو و چند فرسنگ جلوتر از دروازه منتظر بمان. هرگاه داریو

وارد شهر کن، چون بر طبق اطالع من کسانی خارج از دروازه در کمین سردار هستند. بنابراین هر جنبنده ای که نگاه 

 ناپاکی به سوی داریوش افکند...

 فروالس بدون توجه به این نکته که نباید حرف ملکه را قطع کند، گفت:

 وی خود می اندازم.چشمهایش را زیر پای بان -

 آفرین فروالس، خوب چشم و گوشت را باز کن و شمشیرت را آماده نگهدار. -

 فروالس احترام نظامی به جای آورد و گفت:

 فروالس در خدمت ملکه ی بزرگ هخامنشی است و شمشیرش آماده ی ریختن خون دشمنان. -

 آتوسا گفت:

 شتاب کن. -
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خفی خارج شد. آتوسا که انگار چیزی را فراموش کرده بود، به سرعت به دنبال فروالس عقب گرد کرد و از در م

 فروالس رفت و در میان پله ها او را صدا کرد و آهسته گفت:

فروالس، من به وفاداری و شجاعت تو اطمینان کامل دارم و داریوش را از تو می خواهم. اگر یک موی از سر او کم  -

 شود...

اما خویشتن داری کرد. فروالس که به خوبی متوجه منظور ملکه « من خود را خواهم کشت» آتوسا خواست بگوید:

 شده بود، گفت:

 به شرف یک سرباز پارسی سوگند که سردار بزرگ را به دیدار علیاحضرت خواهم آورد. -

 آتوسا همچنان آهسته گفت:

 می رسانم.در این صورت بهترین پاداشها را خواهی داشت و ترا به آرزویت  -

فروالس پر درآورد. او مدتی بود که به فراست دریافته بود که ملکه به محبت داریوش دچار است، چنان که آتوسا 

 هم از تعلق خاطر فروالس به زلفه آگاهی داشت. عشق پنهان نمی ماند.

 آتوسا با آرامش خاطر به داخل اتاق برگشت و به زلفه گفت:

 چیز را از آغاز برایم تعریف کن.خوب زلفه جان، حاال همه  -

 و بی تابانه منتظر صحبتهای زلفه نشست. زلفه گفت:

پس از رفتن به کاخ شاه، اولین فکرم این بود که همه ی گوشه و کنار کاخ را بررسی کنم و راهی به خلوتگاه شاه  -

 . تنها کسی که مرتبا با ایشانبیابم. خوشبختانه در حال حاضر افراد زیادی به کاخ مخصوص رفت و آمد نمی کنند

است وزیر ایشان )برادر گتومات( است و بدون حضور شخص ثالثی با هم گفت و گو می کنند. من خیلی راحت تر از 

آنچه تصورش را می کردم راهی به پشت خلوتگاه ایشان پیدا کردم. همیشه یکی دو پنجره باز است، اگرچه پرده ها 

رای من خود فرصتی مغتنم است. هر باز که شاه با وزیر خود می خواهند خلوت کنند، را کنار نمی زنند و این هم ب

خدمه کاخ را از اتاق مخصوص خود دور می کنند و بنابراین تا امروز کسی متوجه استراق سمع من نشده است، و به 

 که وزیر، شاه را ترغیبهمین ترتیب من به توطئه ای که برای سردار بزرگ، داریوش، چیده اند پی بردم و دانستم 

همدان(  -اکباتان  -می کند که به بانوان حرم سر بزند. گاه نیز صحبت آنان درباره ی رفتن به هگمتانه )هگمتانه 

 است. شاه به طور عجیبی از رفتن نزد زنان حرم خودداری می ورزد، اما وزیر مخالفت می کند...

 آتوسا کالم او را برید و پرسید:

 او را دیده ای؟ هرگز صورت -

 خیر علیاحضرتا، امروز هم که ایشان را دیدم، مطابق معمول نقاب بر چهره داشتند. -

 آتوسا به تنهدی گفت:

 می دانم، می دانم. -

 زلفه پرسید:

 آیا علیاحضرت ملکه دستور خاصی دارند؟ -

به من اطالع دهی. دوم اینکه تدبیری آری، اول اینکه همچنان سعی کن گفت و گوهای این دو را بشنوی و دقیقا  -

بیندیش که روی او را ببینی، و مخصوصا دقت داشته باش که آیا گوشهای شاه سالم است یا خیر، و برای این کار باید 

وی را در هنگام استحمام یا موقع خواب ببینی، که می دانم تقریبا غیر ممکن است. اما آنچه در حال حاضر ضرور 
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باید تمام همّ خود را مصورف این نکته کنی که هر طور شده، ظرف چند روز آینده شاه را به است، این است که 

 کوشک ردیمه بفرستی.

 زلفه سری فرود آورد و گفت:

 تمام سعی خود را به کار خواهم برد. -

 آتوسا گفت:

بهترین وجهی جبران خواهم  زلفه عزیز بسیار از تو و از هوشیاریت خشنودم. یقین بدان که این محبتهای ترا به -

 کرد.

 سپس انگشتری گرانبهایی را که در انگشت خویش داشت، به زلفه داد و گفت:

 فعال این هم هدیه ای کوچک که به یادگار داشته باشی. -

 زلفه گفت:

ما ش از عنایت علیاحضرت سپاسگذارم و اگر حمل بر بی ادبی نفرمایید، عرض می کنم که این انگشتری به انگشت

 زیبنده تر است.

 آتوسا لبخندی زد و گفت:

زلفه ی عزیز، تعارف را کنار بگذار و این انگشتری را بپذیر. خدمات تو بیش از اینها برای من ارزش دارد و ضمنا  -

 رد هدیه ی دختر کورش بزرگ دور از ادب است.

 زلفه سر به زیر افکند و گفت:

آخر عمر با خود خواهم داشت. خدمات ناچیز من هم وظیفه ی کوچکی است در عذر مرا بپذیرید. این هدیه را تا  -

 برابر دریای محبت شما.

 سپس انگشتری را بوسید و در انگشت کرد و گفت:

 اگر علیاحضرت اجازه بفرمایند، مرخص می شوم گمان می کنم غیبت من بیش از این صالح نباشد. -

 آتوسا گفت:

 رو، ولی هرچه زودتر هم به دیدار من بیا. موضوع ردیمه هم فراموش نشود.درست است، هرچه زودتر ب -

 زلفه تعظیمی کرد و به طرف در رفت. در بین راه چند لحظه ایستاد و بعد برگشت و گفت:

 درخواست این کنیز این است که علیا حضرت مراقب خود باشند. -

 خطوط چهره آتوسا اندکی تغییر کرد و گفت:

 زی می دانی که نمی خواهی بگویی؟زلفه، چی -

 زلفه گفت:

 می خواهم بگویم، اما می ترسم علیاحضرت را هراسان کنم. -

 آتوسا حالتی از دلگیری به چهره خود داد و گفت:

 زلفه عزیز، من از چیزی نمی ترسم و تو هم به خاطر من چیزی را پنهان نکن. -

ریدگار من بر من نبخشاید اگر مطلبی را پنهان کنم، فقط می خواهم می دانم که ملکه بزرگ دل شیر دارند و آف -

 درباره ی هر موضوعی اطمینان حاصل کنم.

 آتوسا گفت:
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 حرف بزن. -

 زلفه گفت:

به خاطر آوردم که امروز صحبت علیاحضرت بود، آن دو نفر آنقدر آهسته حرف می زدند که من نمی توانستم  -

د و بع« او از همه خطرناک تر است، چرا اهمال می کنی؟»ن صدای وزیر بلند شد و گفت: صدایشان را بشنوم اما ناگها

در این جا وزیر بدون احتیاط « می خواهم حداقل چند شب را با او بگذرانم»صدای شاه را به زحمت شنیدم که گفت: 

و من تصور می کنم « شبا این همه زن تو محتاج او نیستی، چه قدر بی توجهی؟ در فکر سلطنت با»فریاد زد: 

 منظورشان علیاحضرت بود، اما یقین ندارم.

 آتوسا مبهوت به چهره زلفه نگاه می کرد. زلفه احساس کرد در گفتن خبر تاخیر کرده است، لذا اضافه کرد:

من حقیقتا نفهمیدم منظورشان کیست و چیست، اما به طور قطع به زودی خواهم فهمید و خبر درست را برای  -

 احضرت می آورم، و البته تصور نمی کردم این موضوع اهمیت زیادی داشته باشد.علی

آتوسا دریافت که زلفه از بیم ناراحت شدن وی در یازگو کردن گفت و گوی آن دو اندکی خودداری کرده است، 

 بدین جهت گفت:

 زلفه عزیز، احساس تو قابل ستایش است، اما مرا از هیچ چیز بی خبر مگذار. -

 لفه کرنشی کرد و گفت:ز

 همان گونه که عرض کردم، تا نمی گفتم از این در بیرون نمی رفتم.علیاحضرتا آیا ممکن است برادرتان... -

 آتوسا به تندی گفت:

 او برادر من نیست. او یک غاصب خائن است. چمها و گوشهایت را باز نگهدار. -

 لب گفت:زلفه تعظیمی کرد و از در خارج شد و آتوسا زیر 

این خائن ناپاک چه اندیشه ای دارد؟! تصاحب دختر کورش و خواهر کمبوجیه؟! آه ای اهورامزدا! این همه خواری  -

 را بر من روا مدار.

 مسافری از پارس

 

در پرتو سیمگون ماهتاب، دو سوار خسته به نزدیکی شهر شوش رسیدند. آنها تمام شب را اسب رانده بودند. سواری 

بود، جوانی بلند باال و اندکی فربه بود و موهای سیاه و مجعدش از زیر کاله بیرون آمده و اطراف سرش را  که جلو

احاطه کرده بود. اسب سفید ثوی هیکلی داشت که بعد از طی مسافت زیادی هنوز آماده ی تاخت بود و با حرکاتی 

باریک اندام بود که همواره فاصله ی بین موزون قدم برمی داشت. سواری که پشت سر وی اسب می راند، جوانی 

 خود و ارباب جوانش را حفظ می کرد. هر دو خسته بودند و در سکوت اسب می راندند.

 آنها به جایی رسیدند که جوی آبی از میان دو ردیف از درختان می گذشت.

 سوار عقبی گفت:

ی بخوریم. اسبهای ما مثل خودمان خسته هستند. اگر سردار مقتضی بدانند، ساعتی در این جا بیاساییم و لقمه ا -

 هنوز تا صبح بسیار فرصت داریم.

 سردار پاسخ داد:
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ای بارس، می دانی که ما باید پیش از طلوع آفتاب خود را به شوش برسانیم. کسانی چشم به راه ما هستند. وقتی به  -

 شهر رسیدیم تو می توانی هرقدر دلت می خواهد استراحت کنی.

که این پاسخ را شنید، سکوت کرد و به راه ادامه داد، اما چند لحظه بیشتر نگذشته بود که اسبش را « بارس ای»

 نگهداشت و گوشهایش را تیز کرد و به سرعت خود را به سردار رساند و گفت:

 سردار، صدای سم اسب می آید. -

 سردار پاسخ داد:

ما کاری ندارند. ما دو نفر مسافر معمولی هستیم که به راه خود می  آری می شنوم، ولی چه اشکالی دارد. آنها با -

 رویم.

باز هم ای بارس خاموش شد و اندکی مکث کرد تا چند گام فاصله ی خود را با اربابش حفظ کند، اما هنوز مسافت 

ه ی سواران چند زیادی نرفته بودند که از سمت چپ آنها گروهی سوار ظاهر شدند و راه را بر آنان بستند. سرکرد

 گام جلو آمد و گفت:

 شما کیستید و به کجا می روید؟ -

 ای بارس که به سرعت در کنار اربابش جای گرفته بود، پاسخ داد:

 دو مسافر هستیم که به شوش می رویم. شما چرا راه را بر ما بسته اید؟ اجازه بدهید به راه خود برویم. -

 سوار که سراپا سیاهپوش بود، گفت:

 از کجا می آیید و در شوش چه کار دارید؟ -

 پیش از آنکه ای بارس پاسخی بدهد، سواری که بر پشت اسب سفید نشسته بود، با اندکی خشونت گفت:

 این موضوع به شما ربطی ندارد و شما حق ندارید راه را بر مسافران ببندید. بهتر است راه خود را بگیرید و بروید. -

 سوار گفت:

 شما را نشناسیم، نمی توانیم اجازه ی عبور بدهیم. تا -

 سردار کمی اسب خود را به جلو راند و گفت:

بیش از این حرفی برای گفتن نداریم. از کی تا به حال در سرزمین هخامنشیان دزدان راه مسافران را می بندند؟  -

 حال اگر جان خویش را دوست دارید، راه را باز کنید.

 رف دستش قبضه ی شمشیر را لمس کرد. ای بارس آهسته به اربابش گفت:و در پی این ح

 سردار شما کنار بایستید و تماشا کنید که چگونه نوکرتان تکلیف همه این سواران را روشن خواهد کرد. -

ای بارس این حرف را زد و به سرعت شمشیرش را از نیام بیرون کشید. صدای بیرون کشیدن شمشیر به گوش 

 ن رسید و همه آماده ی رزم شدند.سوارا

 سرکرده ی سواران لبخندی زد و گفت:

ما دزد نیستیم و تمایلی به جنگ نداریم، اما اگر ضرورت پیدا کند، از جنگیدن روی گردان نیستیم. به هر حال چه  -

ر هستید دهید. شما دو نفبا جنگ و چه بی جنگ، تا نامتان را نگویید، راه را باز نمی کنیم. بی سبب خود را به کشتن ن

 و من ده سوار جنگجو دارم.

 سردار با خونسردی دهانه اسب را شل کرده بود و عمدا حرفی نمی زد ای بارس گفت:

 ای راهزن سیاهپوش که به سوارانت می نازی، اگر جرات داری شمشیرت را بکش و تنها با من بجنگ. -
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 سوار سیاهپوش لبخندی زد و گفت:

 خود را بی جهت هدر مده، فقط بگو که هستید و از کجا می آیید؟ جوان، خون -

 سردار به ای بارس گفت:

 شمشیرت را غالف کن و کار آنها را به من واگذار. -

 سپس خطاب به سوار سیاهپوش ادامه داد:

 برای چه این همه مشتاقی که بدانی ما کیستیم و از کجا می آییم؟ -

 گفت: سوار اندکی مکث کرد و سپس

 ما منتظر مسافری هستیم که از پارس می آید. آیا شما از پارس می آیید؟ -

 سردار گفت:

 فرض کنید از پارس می آییم. منظورتان چیست؟ -

 سوار سیاهپوش که گوشها را تیز کرده بود و به دقت به صدای سردار گوش می کرد، گفت:

 ی آیید، از سردار داریوش پسر ویشتاسب خبری دارید؟ما دنبال کسی می گردیم. آیا شما که از پارس م -

 سردار گفت:

اگر بگویید شما کیستید، ممکن است به این پرسش پاسخ بگویم، در غیر این صورت با شمشیر راه خود را باز  -

 خواهم کرد.

ر آمد و در سوار سیاهپوش که همچنان با دقت به صدای سردار گوش می کرد، از اسب پیاده شد و به سوی سردا

 حالی که سعی می کرد در نور ماه به خوبی چهره او را ببیند، گفت:

اگر اشتباه نکنم، این صدا را قبال شنیده ام. در هنگام بازدید از تمرین سپاهیان و در راه مصر در رکاب شاهنشاه  -

 کمبوجیه.

 سردار گفت:

، نام شاهنشاه بزرگ کمبوجیه را به زبان می آورند. آیا عجب! می بینم که در تاریکی شب راه بر مسافران می بندند -

 پس از مرگ شاهنشاه وضع پایتخت آن قدر به هم ریخته که سربازان راه مسافران را می بندند؟

 بعد خنده ی بلندی کرد و گفت:

سواران  سوار سیاهپوش، پیداست که دنبال داریوش می گردی، وگرنه با این همه سوار نمی آمدی، اما داریوش -

شمشیرزن بسیاری را دیده است و پوزه ی دشمنان بسیاری را به خاک مالیده است، ولی میل ندارد که به روی 

 سربازان شاهنشاه کمبوجیه شمشیر بکشد.

 سوار سیاهپوش که گمشده ی خود را یافته بود، با شادمانی گفت:

 ا را از صدایتان شناختم. من فروالس هستم.آه سردار بزرگ، عالی جناب داریوش، اهورامزدا را سپاس. شم -

 سردار که کسی جز داریوش نبود، با دقت نگاهی به چهره ی فروالس کرد و با خنده گفت:

 فروالس، فروالس، سرباز شجاع، محافظ مخصوص و نجات دهنده ی جان ملکه آتوسا. -

یوش را فشرد و بر زانوی او بوسه زد و فروالس قدمی جلو گذاشت و بر طبق قرار، به منظور شناسایی، شست دار

 گفت:

 فروالس سرباز ناچیز شماست و در رکاب شما بودن برای او افتخاری بزرگ است. -
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 داریوش خم شد و دست روی شانه ی فروالس گذاشت و گفت:

 اما قرار بود به تنهایی بیایی. این سواران را برای چه آورده ای؟ -

ثاران علیاحضرت ملکه و در زمره ی شمشیرزنان شما هستند و علت حضور آنها را در بین این سواران همه از جان ن -

 راه توضیح خواهم داد.

 فروالس سپس با صدای بلندتری خطاب به سواران گفت:

سواران دالور، ما به منظور خود نایل شدیم. شما اکنون در برابر سردار بزرگ، داریوش پسر ویشتاسب، فرمانده  -

 اهنشاه کمبوجیه هستید.سپاه ش

سواران به سرعت از اسب پیاده شدند و قدمی پیش گذاشتند و احترام نظامی به جای آوردند و سپس دسته جمعی 

 فریاد زدند:

 ورود سردار عالی مقام، داریوش بزرگ را خیر مقدم می گوییم. -

 د و گفت:داریوش نیز احترام نظامی آنها را پاسخ داد وو سپس رو به ای بارس کر

 ای بارس، دوستان ما رسیدند، حال همان گونه که خواسته بودی، می توانیم اندکی استراحت کنیم. -

 فروالس گفت:

اگر سردار اجازه دهند، حرکت کنیم. ماندن ما در اینجا صالح نیست و باید هرچه زودتر خود را از بیراهه به شهر  -

 برسانیم.

 داریوش پرسید:

 چرا از بیراهه؟ موضوع چیست؟ -

 فروالس گفت:

عده ی دیگری هم در انتظار شما هستند که نیت پاکی ندارند. به همین دلیل به فرمان شهبانو آتوسا من این  -

 سواران را با خود آورده ام.

از شنیدن نام آتوسا قلب داریوش به تپش افتاد و فرمان حرکت داد. سواران از جاده خارج شدند و به سوی شهر 

رهسپار شدند. در بین راه داریوش از وضع شهر و شیوه ی حکومت پادشاه جدید پرسید و فروالس به طور خالصه 

همه چیز را توضیح داد. توضیحاتی که فروالس می داد برای داریوش باور کردنی نبود و از اینکه آتوسا را در خطر 

شوش آمده است و می تواند از او دفاع کند و هنوز می دید، خشمگین شده بود و اهورامزدا را سپاس می گفت که به 

هوا روشن نشده بود که آنها به کنار خندق رسیدند. پل موقتی برای عبور آنها آماده شده بود که از آن گذشتند و به 

در کوچکی در دیوار شهر رسیدند. فروالس پیاده شد و با قبضه ی شمشیر به طرز مخصوصی چند ضربه به در 

 به سرعت در را باز کرد و آنها وارد شهر شدند. اینک داریوش در شوش بود.نواخت. کسی 

 فروالس که با نقشه قبلی و تیزهوشی همه ی جوانب احتیاط را رعایت می کرد، خطاب به داریوش گفت:

ین ت ااگر سردار اجازه بدهند، صالح در این است که سواران را مرخص کنیم تا بروند و استراحت کنند، زیرا حرک -

گروه در شهر توجه همه را جلب خواهد کرد. ضمنا قرار نیست این سواران بیش از این از برنامه ی ما آگاهی داشته 

 باشند.

 داریوش که می دانست فروالس از جان نثاران ملکه است و همه چیز را پیش بینی کرده است، گفت:

 هر طور که صالح می دانی عمل کن. -



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آتوسا

4 9  

 

به زیر آمد و دهانه ی آن را به یکی از سواران سپرد و سفارش کرد که از ای بارس به خوبی  فروالس فورا از اسب

پذیرایی کند. داریوش نیز پیاده شد و اسب خود را به ای بارس سپرد و سپس هر دو خود را در باالپوشهای خود 

از نظر می گذراند و وقتی به مرکز پیچیدند و پیاده به مرکز شهر وارد شدند. داریوش با دقت و کنجکاوی همه جا را 

 شهر رسیدند، داریوش آهسته گفت:

 فروالس، چه بالیی به سر این شهر آمده است؟ مردم شور و نشاط سابق را ندارند. -

 فروالس به آرامی پاسخ داد:

 سردار، اگر دیر بجنبیم، وضع از این هم بدتر خواهد شد. -

 داریوش گفت:

 عاتی که شنیده ام بی اساس نیست.بدین ترتیب انگار شای -

 چند سوار از دور پیدا شدند و فروالس دست داریوش را گرفت و او را به داخل کوچه ی تنگی کشید و گفت:

جسارت مرا ببخشید، شایعه نیست سردار، حقیقت است. مستقیما به انتهای کوچه برویم تا سواران بگذرند. اینها  -

 مزدوران شاه غاصب هستند.

 مردان پارسی هستند؟ -

 خیر، این سواران غالبا مادی هستند. -

 پس مادها دوباره می خواهند فرمانروایی را به دست بگیرند! -

 سواران رد شدند و فروالس گفت:

 آری همین تصمیم را دارند، اما با وجود ملکه آتوسا و حضور سردار خیال باطلی دارند. -

و مجددا وارد راه اصلی شدند. داریوش از زیر چشم ساختمانها و مردم را با دقت آن دو در انتهای کوچه پیچیدند 

 نگاه می کرد.

 کم کم از محله های شلوغ شهر گذشتند و به قسمت باصفایی رسیدند. داریوش گفت:

 مگر نمی توانستیم شهر را دور بزنیم و به این نقطه بیاییم؟ -

 فروالس گفت:

اگر سواران شاه ما را می دیدند، شک می کردند و ثانیا می خواستم سردار، خود از نزدیک می توانستیم، اما اوال  -

 وضع شهر و مردم شهر را ببینند راههای فرعی اطراف شهر هم زیر نظر مزدوران شاه است.

ی بعت از وبه محض این که اندکی از محله های شهر دور شدند، فروالس گامها را تند کرد و داریوش نیز ناچار به متا

بر سرعت خود افزود. آنها به پشت محوطه ی سلطنتی رسیدند. جایی که به فاصله ی نزدیکی از آنها رود کرخه می 

خروشید و پیش می رفت. فروالس ایستاد و به اطراف نظر کرد و سپس خم شد و سنگ ریزه ای از زمین برداشت. 

جره ای پرتاب کرد. لحظه ای بیش نگذشت که پنجره باز بار دیگر به دور و بر نگریست و بعد سنگ را به سوی پن

 شد و نردبان کوتاهی از طناب از پنجره بیرون افتاد.

 فروالس به تندی گفت:

 سردار معطل نشوید. اهورامزدا پشت و پناهتان. -

 داریوش لحظه ای با حق شناسی به فروالس نگریست و گفت:

 سپاسگزارم فروالس، به امید دیدار. -
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بعد با چابکی از نردبان باال رفت و از پنجره وارد شد و نردبان را باال کشید. فروالس هم که قبضه ی شمشیرش را و 

در دست می فشرد، باز نگاهی به اطراف افکند و سپس با اطمینان خود را در باالپوش پیچید و حرکت کرد، اما هنوز 

 و را بستند.بیش از چهل پنجاه قدم نرفته بود که چهار سوار راه ا

 دو دلداده

 

دو شب بود که آتوسا با بی تابی در انتظار داریوش بود. دو شب پر از انتظار و اضطراب. اتوسا دختری معمولی نبود 

که بتواند با مرد مورد عالقه اش دیدار کند. او دختر کورش بزرگ و ملکه ی سرزمین پهناور ایران بود. ملکه ای که 

ظاهری، مدتها بود که به صورت یک زندانی محترم در قصر شاهی زندگی می کرد و محدوده  علی رغم نام و احترام

ی رفت و آمدش نیز حداکثر تا کنار دیوارهای محوطه ی سلطنتی بود. اما عشق در و دیوار و نگهبان نمی شناسد. او و 

نها موافقت داشت، ولی پیش آمدن داریوش از نوجوانی به یکدیگر عالقه مند بودند و مادر آتوسا نیز با ازدواج آ

جنگها، دوری مسافتها و عوامل گوناگون دیگر، مانند ضرورت حضور داریوش در پارس، موجب شده بودکه این 

 عالقه به وصال نینجامد.

و ویشتاسپ از یکی از خانواده های بزرگ و اصیل پارس بود. این مرد شجاع وطن پرست « ویشتاسپ»داریوش پسر 

 در شهامت نهایت با متعدد جنگهای در و بود کورش ی عالقه مورد شدت به که بود کسانی از –اسپ ویشت یعنی –

. ودب شده برگزیده پارس( استانداری) خشترپاونی سمت به وی جانب از هم و بود زده شمشیر بزرگ مرد این رکاب

نی مورد بی مهری قرار گرفت، به زما معتقدند و دانند می شاهنامه گشتاسب همان را ویشتاسپ محققان از بسیاری

پارس آمد و از حمایت او برخوردار شد و به سرعت دین خود را رواج داد و البته هنوز نمی توان در این مورد با 

 قاطعیت اظهار نظر کرد.

داریوش جوانی نجیب و دالور وبه دلیل خصایل پسندیده ی خود همواره در میان همگنان ممتاز بود و به سبب همین 

صفات و برخورداری از قدرت و نفوذ پدر، بسیار زود ترقی کرد، تا آن جا که وقتی کمبوجیه برای فتح مصر حرکت 

 وی رکنا در – شاهنشاه ارتش ستاد رییس سمت یا بگوییم، بهتر یا –کرد، داریوش جوان با عنوان فرمانده ارتش 

 ود این گاه هیچ اما داشت، حضور نیز آتوسا –دیم ش یادآور این از پیش که طوری به – سفر این در. راند می اسب

 تگاهدس در داریوش که هرچند. باشند داشته عاشقانه گویی و گفت و دیدار دلخواه طور به بودند نتوانسته دلداده

 او وتاهک فرمانی صدور با ایران شاهنشاه بود ممکن آن هر اما بود، نظامی مقام ترین بلندمرتبه شاه، از پس کمبوجیه،

را از مقام خود برکنار کند، ولی آتوسا ملکه ی کشور بود و داریوش هرگاه که با او روبرو می شد، تنها می توانست 

احترامات نظامی به جای آورد، لیکن نگاههای آنان حرف دیگری می زد. عشق شاه و گدا نمی شناسد. سالها بود که 

د به یاد دیگری بود و با او راز و نیاز می کرد. آخرین آن دو به یکدیگر عالقه مند بودند و هر یک در خلوت خو

دیدار این دو در سفر مصر بود و آن هم تنها چند لحظه و یک روز داریوش خبردار شد که آتوسا به همراه زلفه و 

 فروالس ناپدید شده است. شاه فرمان داد که داریوش سوارانی زبده را به تعقیب آنها بفرستد و به اردوگاه بازشان

گرداند. داریوش ظاهرا اطاعت مرد، اما با ترفندهای مختلف این کار را به تعویق انداخت و سوارانی را به راههای 

اطراف گسیل داشت و فرمان دستگیری فروالس و بازگرداندن ملکه را صادر کرد، اما هر راهی بجز راهی که 

 ون کمترین مشکلی به شوش رسیدند. داریوش میمستقیما به شوش می رفت و به همین دلیل نیز مسافران فراری بد

ترسید که کمبوجیه فرمان مرگ آتوسا را صادر کند )همانگونه که برادرش بردیه را از میان برداشت(، یا پس از 
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بازگشت از مصر او را به چنگال مرگ بسپارد، ولی خون بردیه معصوم دامنگیر شاه برادرکش شد و او هیچگاه به 

یوش نیز که گمان می کرد بردیه، پسر دیگر کورش، به تخت نشسته است، وقتی به کشور بازمی وطن بازنگشت. دار

گشت، پیکی فرستاد و شاهنشاه جدید را از وفاداری و فداکاری خود و ارتش زیر فرمانش آگاه ساخت و بر طبق 

رفت، اما دیری  دستور شاه جدید که نمی خواست با داریوش روبرو شود، پیش از رسیدن به شوش، به پارس

نگذشت که نامه ای از آتوسا دریافت داشت که در آن تاکید شده بود هرچه زودتر پنهانی خود را به شوش برساند. 

نامه ی آتوسا بوی عشق، اما رنگ خطر داشت و جوان عاشق به سرعت حرکت کرد. جانش در گرو عشق بزرگترین 

او بود. اسب سفید محبوبش او را به تاخت به دیدار معشوق و به و زیباترین دختر ایران زمین و شمشیرش در اختیار 

 سوی تاج و تخت کورش می برد.

وقتی داریوش خسته و خاک آلود از پنجره وارد شد، خود را در برابر آتوسا یافت. او که در میدانهای نبرد و در برابر 

 د و حالش دگرگون شد.شجاع ترین مردان دشمن خم به ابرو نمی آورد، آشکارا رنگش تغییر کر

ملکه ی ایران مانند فرشته ای زیبا و با ابهت در میان تاالر ایستاده بود. ملکه نیز حالتی بهتر از داریوش نداشت. 

 سردار بی اختیار احترام نظامی به جای آورد و با صدایی که از شعف می لرزید، بی اراده گفت:

 آتوسا... -

بهترین وجهی می آراست و خدمتکاران خود را مرخص می کرد و در انتظار داریوش آتوسا دو شب بود که خود را به 

چشم به پنجره می دوخت. او خود را در برابر داریوش، به ملکه، که همسری وفادار و فرمانبردار می دانست. 

بوجیه درانش کمداریوش می توانست برای او گرامی ترین شوهر و بهترین حامی باشد. او می اندیشید که با مرگ برا

شایسته تر از داریوش نیست، ولی در آن زمان، با  ##و بردیه، برای حکمروایی بر سرزمین گسترده ی ایران هیچ 

 وضع موجود، این فکر بیشتر به رویا می مانست.

 اآن شب آتوسا پیراهن ارغوانی بلندی پوشیده بود و موهای سیاه خود را به طرز دلپذیری به روی شانه هایش ره

کرده بود. کمربند جواهر نشانی نیز به کمر بسته بود که کمر باریک او را بهتر مشخص می کرد. نیمتاج مرصعی که 

بر فرق او می درخشید، نگینهای گرانبهایی به رنگ چشمانش داشت. آتوسا آن شب در برابر سردار خاک آلوده به 

 ف خود داشت.فرشته ای مانند بود که همه ی هستی مرد را در دستهای ظری

آتوسا همان گونه که در میان زنان حرم در زیبایی و خوش اندامی نظیر نداشت، به هوش و استعداد نیز مشهور بود و 

به دلیل همین صفات خداداده سوگلی حرمسرا بود و کمبوجیه از او دل برنمی داشت. او با وجودی که دختر کورش 

ود، جز در مواردی که شاه نظرش را می پرسید، مطلقا در مورد مسایل بزرگ و خواهر کمبوجیه و بانوی اول مملکت ب

 مداخله نمی کرد و تنها به امور عام المنفعه کشور می پرداخت. #####

 گرفتار شده بود. گئومات پایه های« گئومات»آتوسا مانند ماده شیر آرامی بود که در قفس شکارچی بی رحمی به نام 

ا به سادگی کشت، اما علی رغم اصرار برادرش در مورد از میان برداشتن آتوسا، در این قدرتش حتی پان دانه زیبا ر

کار تعلل می کرد. او تصمیم گرفته بود به هر قیمتی شده به وصال ممتازترین زن حرم شاهی برسد و برای این منظور 

 نقشه خود را طرح کرده و تصمیم گرفته بود.

 فت و در حالی که او را به سوی صندلی مرصعی می برد، گفت:آتوسا جلو ۀمد و دست داریوش را گر

داریوش عزیز، این جا اتاق مخصوص من است، نه اردوگاه نظامی. تو هم سالهاست با من پیمان ازدواج بسته ای،  -

 بنابراین راحت باش و بنشین.
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 داریوش نشست و گفت:

ده و امشاسپندان را از خود رنجانده ام، یا روزگار چنین آتوسای عزیز، مهربان من، نمی دانم آیا گناهی مرتکب ش -

می خواهد که من همواره از شما دور باشم. امروز از یزدان پاک و از بخت خود سپاسگزارم که با طلوع مهر، چشم من 

 به دیدار شما روشن شد و فرصتی پیش آمد که بر عشق خود تاکید کنم.

 به تپش درآمد و در حالی که سر به زیر داشت، گفت: با شنیدن این کلمات، دل در سینه آتوسا

داریوش! سردار دالور! من نیز احساسی نظیر آنچه شما گفتید دارم. اگر عشق آدمی اهورایی باشد، جداییها این  -

آتش را تیزتر می کند. من نیز همواره مهر شما را در دل داشتم و خواهم داشت و امروز منت گزار اهورامزدا هستم 

 سردار را بی خطر به من رسانده است و اکنون در کنار هم نشسته ایم. که

 داریوش از جای برخاست و دست آتوسا را در دست گرفت و گفت:

 ملکه ی من...! -

ادامه صحبت داریوش بوسه ی آرامی بود که سرانگشتان لطیف ملکه را نوازش داد. آتوسا که مست این حرکت مرد 

 ار گفت:خود شده بود، بی اختی

 سپاسگزارم،شاهنشاها...! -

 داریوش سر برداشت و لحظه ای در چشمهای شفاف آتوسا نگریست و با تعجب گفت:

 شاهنشاها؟! -

 آتوسا گفت:

 شاید زیاد دور نباشد. -

 داریوش گفت:

 به رویا می ماند... -

 آتوسا به تندی گفت:

 مثل دیدار امروز ما! -

 و سپس در حالی که قدم می زد، گفت: داریوش لحظه ای مکث کرد

ما باید همیشه در کنار هم باشیم. نمی دانم چرا سرنوشت ما بدین گونه است! از زمانی که مادر واال گهرت، ملکه  -

درخواست توام با خجلت مرا با لبخندی محبت آمیز پذیرفت و شما مرا به نامزدی خود سرافراز کردید، « کاسان دان»

. آری آتوسای عزیز، سالها می گذرد و ما حتی یک بار نتوانستیم آن گونه که باید، در کنار هم بسیار می گذرد

 باشیم...

 و بعد همان گونه که قدم می زد، آهی کشید و ادامه داد:

درگذشت آن بانوی بزرگوار، ملکه کاسان دان... لشکرکشیها و جنگها... گرفتاریهای پدرم در سرزمین پارس...  -

 رادرت شاهنشاه کمبوجیه که ما را از هم جدا می خواست...وجود ب

 صدای فریاد و چکاچک شمشیر از بیرون به گوش رسید و رشته ی لحظات عاشقانه ی دو دلداده را گسست.

 داریوش گفت:

 آه، باز هم حادثه! -

 ید:و به سوی پنجره رفت. به بیرون خم شد و به چپ و راست نگریست. آتوسا با نگرانی پرس
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 چه خبر است؟ -

 داریوش در حالی که قبضه ی شمشیر خود را می فشرد، پاسخ داد:

 فروالس است. چهار سوار راه او را بسته اند. باید به کمکش بروم. -

 آتوسا گفت:

 دچهار سوار؟ او به تنهایی ده مرد جنگی را حریف است. صالح نیست خود را نشان بدهید. شما به حمام بروید و گر -

 راه را از خود دور کنید. من او را نجات خواهم داد.

 داریوش با تعجب گفت:

 شما؟ -

 آتوسا گفت:

 نگران نباشید. ما امروز کارهای مهمتری هم داریم. شما به خود بپردازید، من برای فروالس کمک خواهم فرستاد. -

را به ارته وردیه برساند. داریوش نیز برای آتوسا با گفتن این حرف به سوی قفسه ی لباسهای خود رفت تا خود 

شست و شوی خود به حمام رفت. فروالس که پیاده با چهار سوار گشتی محوطه ی سلطنتی مواجه شده بود، نتوانسته 

بود به کمک زبان، خود را از مخمصه برهاند و کار به شمشیر کشیده بود. اما این جدال چندان به طول نینجامید، زیرا 

که چهره ی خود را پوشانده بودند، مانند برق از راه رسیدند و یکی از آن دو با لحن محکمی خطاب به دو سوار 

 فروالس گفت:

کار این چهار مزدور را به ما واگذار. تو کارهای مهمتری داری، بنابراین این جا نایست، اسب مرا سوار شو و برو.  -

 د، امروز آخرین روزی است که طلوع آفتاب را دیده اند.این چهار نفر نیز اگر دست از این بازی برندارن

و در پی این حرف از اسب خود پایین پرید و پیاده به آن چهار نفر حمله کرد و در حالی که شمشیر می زد، به آنها 

 گفت:

 گید؟می جنما نمی خواهیم به شما آسیبی برسانیم، بهتر است راه خود را بگیرید و بروید. آخر برای کدام ارباب  -

فروالس با چابکی روی اسب نشست و از آن جا دور شد، در حالی که پشت سرش شش مرد به جان هم افتاده بودند. 

 آن دو مرد نقابدار را ارته وردیه به دستور آتوسا به کمک فروالس فرستاده بود.

 ا با دست خود صبحانه ی مفصلیوقتی داریوش، پس از شست و شوی خود، با لباسهای تمیز به تاالر وارد شد، آتوس

 آماده کرده بود.

 می دانم که گرسنه اید، بنشینید تا برای نخستین بار با هم همغذا شویم. -

 داریوش گفت:

 کاش این لحظه جاودانی می شد. -

 آتوسا لبخندی زد و گفت:

 نامه ی من چگونه به دست شما رسید؟ -

د و من بی درنگ حرکت کردم تا در اجرای فرمان شما کوتاهی نکرده باشم، در شکارگاه بودم که قاصد نامه را آور -

 امیدوارم به موقع رسیده باشم.

 آتوسا گفت:

 فرمان نبود، درخواست بود و گمان می کنم که به موقع رسیده باشید. -
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 داریوش گفت:

ر استنباط می شد که مشکلی در میان با وجودی که دلم نمی خواهد صحبتهای محبت آمیز تمام شود، از نامه این طو -

است وگرنه دلیلی نداشت که از من بخواهید مخفیانه به شوش بیایم و ضمنا دلیلی هم وجود نداشت که شاهنشاه 

 برای دستگیری من کسانی را در برابر دروازه شهر بگمارد. مگر خطا یا خیانتی از من سر زده است؟

 آتوسا گفت:

 ی دانند، یا نشنیده اند؟آیا سردار خود چیزی نم -

 چرا، حرفهایی در بین مردم شایع شده است و فروالس هم هنگام ورود به شهر چیزهایی تعریف کرده است. -

آنچه شایع شده و آنچه فروالس گفته، درست است، بنابراین این روزها وقت این گونه حرفها نیست و باید به  -

ست و متعاقب آن خاندان هخامنشی. حضور شما در شوش می تواند کارهای جدی تری پرداخت. مملکت در خطر ا

 بیش از هر عامل دیگری در توفیق ما موثر باشد. آیا سپاهیان سردار در پارس آماده اند؟

کافی است فرمان بدهید، اما هنوز آنچه شنیده ام برای من باورکردنی نیست. من در راه وطن از جان مضایقه ای  -

قیقتا کسی که بر تخت برادر گرامی شما، شاهنشاه فقید کمبوجیه، تکیه زده، برادر دیگرتان واال ندارم، اما آیا ح

 حضرت بردیه نیست؟

 آتوسا کمی جا به جا شد و گفت:

دیگر می دانند که برادر من مردی مهربان و مردم دار بود. هم او مردم را دوست داشت  ##سردار خود بهتر از هر  -

شخصی که به جای او نشسته دیوی مردم خوار است. او بت پرستی را رواج می دهد و به اندک بهانه  و هم مردم او را.

ای دست به جنایت می زند. برادر من هیچ گاه کسی را نکشت، اما این دیو، حتی با دستهای خود، کسان بسیاری را 

 کشته است. او حتی پان دانه را با دست خود به قتل رساند.

 پرید. داریوش از جا

 واال حضرت پان دانه را؟! -

 آری پان دانه و زنانی دیگر را. -

 داریوش زیر لب زمزمه کرد:

 شاه زن کش؟! -

آری، شاه زن کش. او کم کم پارسیها را کنار می گذارد و کسانی از مادیها را به کار می گمارد و ضمنا هیچ گاه  -

 نقاب از صورت برنمی دارد.

 گفت:داریوش بی اختیار 

 ولی نقاب را برادرتان... -

 آتوسا حرف او را قطع کرد:

 کمبوجیه دیگر زنده نیست، بنابراین دلیلی ندارد که بردیه هنوز هم نقاب به چهره داشته باشد. -

 داریوش گفت:

 ولی شنیده ام که واال حضرت بردیه عهد کرده اند به احترام برادرشان... -

نه اعلیحضرت. او شیادی است که خود را به جای برادر مرحومم بردیه معرفی کرده او نه واال حضرت است و  -

است. او از زنهای حرم می گریزد و اگر گاهی به دیدار یکی از آنها برود، به سراغ زنی می رود که بردیه را ندیده 
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 ا به خوبی می شناخت، پان دانه،است و البته باز هم نقاب خود را برنمی دارد. یکی از کسانی که حتی با نقاب هم او ر

تنها همسر بردیه، بود که کشته شد. بد نیست بدانید که بردیه به دستور کمبوجیه در حضور مردم نقاب به صورت 

داشت، اما در حرم خود نقاب را برمی داشت. به جز اینها که گفتم، ادله ی بسیار دیگری نیز وجود دارد که ثابت می 

 کند او بردیه نیست.

 اریوش آشکارا ناراحت شده بود، پرسید:د

 اگر او بردیه نیست، پس کیست؟! -

 آتوسا پاسخ داد:

 اختماال گئومات. -

 داریوش بار دیگر از جا پرید:

 گئومات؟! همان مغ شیادی که به دستور شاهنشاه گوشهایش را بریدند؟ -

 بله، هم او را می گویم. -

 داریوش گفت:

 وگند یاد کنم که اگر بر او دست یافتم گوشهایش را ببرم و کف دست ملکه بگذارم!عجب! می خواستم س -

 آتوسا بی اختیار خندید و گفت:

 ##به همین دلیل است که حتی در برابر کسانی هم که او را نمی شناسند، نقاب خود را برنمی دارد. البته هنوز هیچ  -

 هد شد.به این امر یقین ندارد، ولی به زودی معلوم خوا

 داریوش پرسید:

 چگونه؟ -

او در یکی از همین شبها به خوابگاه ردیمه، دختر اتان خواهد رفت و ردیمه خواهد کوشید که به هر قیمتی شده  -

 گوشهای او را ببیند.

 و اگر نتوانست؟ -

 چندان فرقی نمی کند، چون به هر حال بردیه نیست. -

 گفت، یقین حاصل کرده بود، گفت: داریوش که تقریبا به آنچه آتوسا می

کافی بود که در نامه تان اشاره ای به این مطلب داشته باشید تا با سپاهی از مردان پارسی به شوش بیایم و کار را  -

 یکسره کنم.

 آتوسا گفت:

این  ن بودلشکرکشی به خونریزی می انجامد، و مردم هم گمان می کردند شما بر بردیه یاغی شده اید و ضمنا ممک -

 مرد بگریزد و چون هنوز درست او را نمی شناسیم، یافتن وی نیز دشوار می شد. این کار بیشتر به تدبیر نیاز دارد.

 داریوش در برابر این استدالل هوشمندانه ی آتوسا خاموش ماند و آتوسا ادامه داد:

دار هستند و اگر تا به حال ساکت مانده اند البته شما در شوش هم بدون سپاه نیستید. همه مردم شهر سپاهیان سر -

به این دلیل است که آنها هنوز نمی دانند کسی که خود را شاه می خواند، بردیه نیست. عالوه بر این، من نیز بی کار 

ننشته ام و هم اکنون پدرخوانده ی من ارته وردیه هزار مرد جنگی کارآزموده دارد که در صورت لزوم به فرمان 
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اهند بود. بنابراین به زودی پیروزی از آن ما خواهد بود و شما به عنوان شاهنشاه ایران بر تخت تکیه سردار خو

 خواهید زد.

 من؟! -

آری شما، چه کسی بهتر از شما؟ همه ی سرداران کمبوجیه شما را می شناسند و به شما احترام می گذارند. آنها در  -

نگیده اند. عالوه بر این، شما پارسی هستید و پدرتان ویشتاسپ نیز در جنگها در کنار شما، یا زیر فرمان شما ج

 شجاعت و خردمندی زبانزد همگان است و میزان وفاداری او را نسبت به پدرم کورش بزرگ همه می دانند.

 داریوش گفت:

 پس باید منتظر خبر دختر اتان باشیم. -

 آتوسا با شیطنت گفت:

 است قبل از ردیمه به اتاق من بیاید.شاید هم زودتر، چون ممکن  -

 داریوش بی اختیار قبضه ی شمشیر را در دست فشرد و گفت:

 کسی که بخواهد معترض علیاحضرت ملکه بشود هنوز از مادر به دنیا نیامده است. -

 آتوسا که از این گونه احساسات داریوش لذت می برد، گفت:

ام کنید و به استراحت بپردازید، چون تمام شب را در راه بوده و خسته شما بهتر است فعال صبحانه ی خود را تم -

 شده اید. پیش از خبر دادن ردیمه، ما کارهایی داریم که باید انجام شود. خوابگاه سردار آماده است.

 داریوش که بر اثر دیدار آتوسا احساس نشاط می کرد و با استحمام خستگی راه را از بدن زدوده بود، گفت:

خوابیدن آخرین کاری است که می توان کرد. بهتر است من هرچه رودتر با سران پارسی دیدار و گفت و گویی  -

 داشته باشم. باید نظر آنها را بدانم و همکاریشان را جلب کنم. بسیار میل دارم که پرک ساس پس را ببینم.

 آتوسا گفت:

کند. او به شدت زیر نظر است و اجازه ندارد با کسی  افسوس که در حال حاضر کسی قادر نیست با وی دیدار -

 تماس بگیرد. من فکر می کردم او را کشته اند، ولی او هنوز زنده است و این موضوع عجیب به نظر می رسد.

 داریوش به فکر فرو رفت و آتوسا گفت:

 می بینم که پسر ویشتاسپ در این اندیشه است که کار را از کجا شروع کند. -

 یوش گفت:دار

 همین طور است بانوی من. -

 آتوسا لبخندی زد و گفت:

 بنابراین برخیز و خود را در باالپوش خود بپیچ و به همراه من بیا. -

 داریوش از جا برخاست و آتوسا نقابی را از میان لباسهای داخل گنجه برداشت و به داریوش داد و گفت:

 این نقاب را هم به چهره بزنید. -

 یوش پرسید:دار

 آیا از کاخ خارج می شویم؟ -

 آتوسا گفت:

 خیر، از کاخ بیرون نخواهیم رفت. -
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 مردان نقاب دار

 

فروالس پس از اینکه مبارزه با چهار نگهبان مهاجم را به دو نفری که ارته وردیه فرستاده بود، واگذاشت، بر طبق 

ور داریوش را در شوش به او اطالع داد. ارته وردیه که منتظر دستور قبلی آتوسا خود را به ارته وردیه رساند و حض

چنین لحظه ای بود، زمان کوتاهی با وی صحبت کرد و او را به دنبال انجام ماموریتی فرستاد. فروالس مجددا خود را 

اییزی پ در باالپوش پیچید و پس از طی دو سه راهرو باریک به در کوچکی رسید و با احتیاط وارد کوچه شد. آفتاب

تازه دامن خود را بر شهر گسترده بود و نسیم سردی می وزید. هنوز بیشتر مردم از خانه های خود خارج نشده 

بودند و فروالس عجله داشت که تا پیش از شروع فعالیت روزانه ی مردم ماموریت خود را به انجام برساند. او به 

بیند، در زد. لحظه ای بعد در باز شد و فروالس بدون آن که  خانه ای رفت و پس از اینکه مطمئن شد کسی او را نمی

داخل شود، چند کلمه ای گفت و از انجا دور شد و به سرعت خود را به خانه ای دیگر رساند و خانه ی دیگر و خانه ی 

ص مورد دیگر، و بدین ترتیب زمانی که اهل شهر تازه به جنب و جوش درآمده بودند، او پیغامهای الزم را به اشخا

نظر ارته وردیه رسانده بود. سپس خود را به نقطه ای از کناره رود کرخه رساند و لحظاتی ایستاد و چشم به یک 

پنجره دوخت. پنجره ای که در پشت آن محبوبش، زلفه، زندگی می کرد. با وجودی که هوا کامال روشن شده بود، 

ار است. آیا او تمام شب را بیدار بوده؟ آیا شب را با شاه فروالس یک لحظه سایه ای را دید و دریافت که زلفه بید

 گذرانده؟...

پرسشهای بی پاسخ زیادی که بعضی خوشایند و برخی ناخوشایند بود، یکی پس از دیگری در ذهن مرد جوان شکل 

ه آتش الی کمی گرفت. سرانجام نهیبی به خویش زد و با اطمینان از وفاداری زلفه، راه بازگشت را پیش گرفت، در ح

کینه ی وی نسبت به شاه دروغین، مجددا در نهادش شعله ور شده بود. او که می کوشید خود را از سرمای 

صبحگاهی و چشم مردم حفظ کند، بر سرعت گامهایش افزود. او مرتبا در ذهن خود برای شاه نقشه می کشید و زیر 

 لب زمزمه می کرد: عاقبت ترا خواهم کشت.

بوع خورشید پاییزی شهر را در بر می گرفت که فروالس به همان در کوچکی که از آن خارج شده کم کم گرمای مط

بود، رسید و با کلیدی که همراه داشت آن را گشود و وارد شد. راهروها را طی کرد و پس از اینکه نقابی بر چهره 

ن پیش از او مردان دیگری آمده بودند. افکند، خود را به اتاق ارته وردیه رساند. انگار اندکی دیر رسیده بود، چو

مردانی که همه لباس سیاه در بر داشتند و صورت خود را با نقاب پوشانده بودند. فروالس که می دانست در جمع 

سرداران هخامنشی وارد شده است، بی اختیار رسم احترام به جای آورد و بدون کوچکترین صحبتی کنار در جای 

قابدار ده نفر بود که با سکوت کامل دور اتاق نشسته بودند. در وسط اتاق تابوت نسبتا رفت. حال، عده ی مردان ن

بزرگی قرار داشت که پارچه ای گران قیمت روی آن کشیده بودند.ارته وردیه نیز که مانند دیگران نقاب به چهره 

ر وارهای سنگی اتاق کاداشت، در صدر مجلس نشسته و چشم به در مقابل دوخته بود. سکوت سنگینی در میان دی

 ارته وردیه حکم فرما بود و مردان نقابدار در ذهن خود به دنبال دلیل احضار خویش می گشتند.

ناگهان در با صدای آرامی باز شد و دو نفر که آنها نیز خود را در باالپوشهای سیاه پیچیده بودند و نقاب بر چهره 

از جا برخاست و بقیه نیز که تقریبا یقین داشتند لحظات سرنوشت  داشتند، وارد شدند. فروالس برای ادای احترام

سازی را دی پیش دارند، به تبعیت از فروالس از جای برخاستند. دو نفر تازه وارد با سر به احترام حاضران پاسخ 
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ای ده بود، جدادند و در برابر تابوت نیز کرنشی از خود نشان دادند و روی دو صندلی که از پیش برای آنها آماده ش

 گرفتند.

لحظاتی همچنان سکوت برقرار ماند و سپس فروالس گامی پیش نهاد و پس از ادای احترام نسبت به دو نفر اخیر، با 

 لحنی محکم شروع به صحبت کرد:

بزرگواران گرانمایه! سرداران دلیر! افسران میهن پرست! هرچند که یقینا از نظر سن و مقام، من از همه ی شما  -

وچکتر و کمترم، اما شایسته نمی دانم که بیش از این واال مقامهایی را که چند لحظه پیش با ورود خویش ما را ک

سرافراز کردند، معطل بگذاریم. همه ی شما می دانید که این گردهم آیی برای انجام دادن کار بزرگی است. کاری 

وقتی که نقابها را بردارید، خواهید دید که همه  بس سترگ که به سرنوشت کشور و خاندان هخامنشی بستگی دارد.

یکدیگر را می شناسید و می توانید به هم اعتماد کنید. شما همه از سرداران پارسی هستید و در میهن پرستی و 

رازداری شما جای کوچکترین تردیدی نیست. بنابراین برای اینکه در کنار هم راحت باشیم و با جرات و اطمینان 

 ی زنی بپردازیم، اجازه بدهید من به عنوان اولین نفر نقاب خود را بردارم.خاطر به را

 در پی این حرف فروالس نقاب از چهره برداشت و ادامه داد:

آری، من فروالس هستم و همه ی شما مرا می شناسید. من در این لحظه وظیفه دارم آنچه را که دیده ام و یقین  -

ورامزدا را گواه می گیرم که در اظهار این مطلب صادق هستم و کلمه ای به دروغ دارم به آگاهی شما برسانم و اه

 نخواهم گفت.

 همه ی حاضران، در سکوت محض، کنجکاوانه چشم به دهان فروالس دوخته بودند.

 فروالس ادامه داد:

ر این لحظات سرنوشت آری سرداران بزرگ، من حقایقی را به آگاهی شما می رسانم و آنگاه این شما هستید که د -

ساز باید تصمیم بگیرید زمانی که شاهنشاه فقید کمبوجیه عازم مصر شد، بیشتر شما و شاید همه تان در رکاب ایشان 

بودید من هم به عنوان یک عضو کوچک سپاه همراه شما بودم، اما من از میان راه برای انجام ماموریتی برگشتم و 

 چه اکنون می خواهم بگویم، مربوط به همین ماموریت است.چندی بعد باز به اردو پیوستم. آن

فروالس اندکی سکوت کرد و چند لحظه زمزمه مبهمی به گوش رسید. انگار بعضی از نقابداران زیر لب با خود حرف 

 می زدند. فروالس ادامه داد:

برادر خود، شاهزاده بردیه  سرداران دلیر پارسی! همه ی شما می دانید که اعلیحضرت کمبوجیه همواره از جانب -

دل نگران بودند. بویژه در سفر مصر که برای مدتی طوالتی کشور را ترک کرده بودند، این دلشوره بیش از پیش 

 ایشان را ترسان کرده بود. بنابراین به فکر چاره افتادند. فکر می کنید این راه چاره چه بود؟

 یکی از نقابداران بی اختیار گفت:

 چه بود؟ -

 فروالس گفت:

 این راه چاره کشتن شاهزاده بردیه بود. -

 همهمه ای اتاق را فراگرفت. فروالس ادامه داد:

آری سرداران، این راه چاره قتل برادرش بود و با تاسف من هم، بدون آن که خود بدانم، در این ماجرا سهمی  -

 داشتم.
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 همهمه بیشتر شد:

 غیر ممکن است... -

 بودم... من حدس زده -

 آیا این حکم اجرا شد؟... -

 پس امروز شاهنشاه ما کیست؟... -

 آیا تو شاهزاده را کشتی؟... -

 فروالس دستش را بلند کرد و مردان نقابدار را به سکوت دعوت کرد:

ن پاسخ خواهم داد، اصال به همین دلیل شما بزرگمردان به این جا دعوت شده اید. خیر، من دستم را به خو -

شاهزاده نیالودم. من فقط همراه سردار پرک ساس پس بودم، بدون آن که بدانم او پیک مرگ است. پادشاه به پرک 

ساس پس دستور داده بودند که شاهزاده را از میان بردارد و او نیز این کار را کرد. اگرچه مرگ شاهزاده بردیه به 

که شاهنشاه خود نیز بعدا از عمل خود پشیمان شدند و در دستور شاهنشاه بود، ولی امروز مایه تاثر است، چنان 

 لحظات آخر زندگی اعتراف و اظهار ندامت کردند.

 یکی از سرداران با حرکت سریعی نقاب خود را از چهره برداشت و با ناراحتی گفت:

 فروالس، اما شاید پرک ساس پس او را نکشته باشد. -

 فروالس گفت:

تماال همه شما در این مورد مردد هستید، یا اصال موضوع را باور نمی کنید، اما کسی که جسد سردار، می دانم که اح -

شاهزاده بردیه را به دخمه سپرد، خود من بودم، پرک ساس پس تصور نمی کرد که من شاهزاده را بشناسم، زیرا 

 نمی دانشت که من مدتی در خدمت ایشان بودم.

 بود، فریاد زد:سرداری که نقاب از چهره برداشته 

 اگر این موضوع حقیقت دارد، پس شاهنشاه فعلی چه کسی است؟ -

 فروالس گفت:

کسانی که در لحظه ی مرگ شاهنشاه بر بالین ایشان بودند می دانند که شاهنشاه پی از اعتراف به صدور حکم قتل  -

ته، مغی است که از مردم ماد و ما را نفرین بردیه اظهار ندامت کردند و گفتند که خود را بردیه نامیده و به اخت نشس

کرد اگر بگذاریم سلطنت به وسیله ی این مرد مجددا به دست مادها بیفتد. من خود بر بالین ایشان نبودم و آنچه می 

 گویم از سردارانی شنیده ام که در آخرین لحظات حیات شاهنشاه بر بالین ایشان بوده اند.

 چهره برداشت و با صدای بلندی گفت: یکی دیگر از سرداران نقاب از

آری ای مردانی که این جا جمع شده اید، من در آن لحظات در کنار شاهنشاه بودم و آنچه را فروالس می گوید،  -

 تایید می کنم.

دوباره همهمه اتاق را فراگرفت و سرداران یک یک نقابها را برداشتند. تنها دو نفر آخر همچنان با نقاب نشسته 

 ند. یکی از سرداران گفت:بود

 اگر شاه فعلی همان مغی باشد که شاه در گذشته گفته اشت، شوگند می خورم که خودم با این شمشیر... -

 سردار دستش را به قبضه ی شمشیرش رفت و ادامه داد:

 اما هنوز باور نمی کنم. -
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 یکی دیگر از سرداران گفت:

چند ما او را با نقاب می بینیم، اما بانوان حرمسرا را چه می کند؟ آنها او را دوستان، این باورکردنی نیست، چه، هر -

 می شناسند...

 دیگری گفت:

 مثال علیاحضرت پان دانه -

 فروالس گفت:

 متاسفم باید به عرض عالی جنابان برسانم که علیاحضرت پان دانه را به قتل رسانده اند... -

شد، به طوری که دیگر صدای کسی به درستی شنیده نمی شد. همه خشمگین در این جا ناگهان صدای همه بلند 

بودند و بعضی هم شمشیرها را تا نیمه از غالف بیرون کشیده بودند و با صدای بلند حرف می زدند. در آن میان 

 ناگهان یک نفر فریاد زد:

 پس علیاحضرت آتوسا...؟! -

 فت:برای یک لحظه همه خاموش شدند و صدای ظریفی گ

 من این جا هستم سردار. -

یک باره سکوت کامل برقرار شد و آتوسا با گفتن این حرف نقاب از چهره برداشت. سرداران همه رسم احترام به 

جای آوردند و بعضی از آنها با کنجکاوی چشم به آخرین نقابدار دوختند. آخرین نقابدار نیز پوشش خود را برداشت 

 گفتند:و ناگهان سرداران یک صدا 

 داریوش؟! -

 داریوش گفت:

 آری یاران گرامی، من هستم و برا یکمک به شما در حل مشکلی که پیش آمده از پارس تا شوش تاخته ام. -

 ارته وردیه گفت:

 خوش آمدی سردار، وجود تو در کنار ما مایه ی خرسندی و دلگرمی است. -

آورد و ارته وردیه که موقع را برای صحبت مناسب دید، خطاب داریوش از روی ادب در برابر سردار پیر سر فرود 

 به همه گفت:

سرداران گرامی، همرزمان عزیز، این نکته که کسی که امروز بر تخت کورش بزرگ تکیه زده، شاهزاده بردیه  -

ست، ینیست، بر ما روشن است و بهترین دلیل نیز تایید علیاحضرت آتوساست، و اما این مساله که این شخص ک

مطلبی است که به زودی با همکاری و همگامی ما روشن خواهد شد، ولی آنچه بیش از هر چیز مهم است، حفظ 

 استقالل و امنیت کشور و نگهداری از کیان شاهنشاه فقد، کورش بزرگ است.

 همرزمان!

اک مالیده ایم. شمشیرهای ما ما در میدانهای جنگ بسیار در کنار هم جنگیده ایم. ما پوزه ی دشمنان بسیاری را به خ

دروازه های بابل و سارد و یونان و مصر را بر روی ما گشودند. ما سربازان پارسی دست پروردگان مردی نیرومند و 

انسانی فرزانه چون کورش بزرگ هستیم و همواره از توجه اهورامزدا و یاری امشاسپندان مقدس برخوردار بوده ایم. 

هخامنش هستیم و هرگز اجازه نخواهیم داد قوم ماد بار دیگر بر اورنگ شاهی دست پیدا ما نمک پروردگان خاندان 

کند. سرسلسه هخامنشی در راه میهن به ملکوت اعال پیوست. فرزندش، شاهنشاه کمبوجیه، روح خویش را به 
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نوز زنده ایم و اهورامزدا تقدیم کرد و شاهزاده بردیه، آن بزرگوار مهربان، دیگر در بین ما نیست، اما ما ه

شمشیرهای بُرّان ما ضامن استقالل مملکت و امنیت مردم نجیب این سرزمین است. خوشبختانه هم اکنون دخت 

گرامی کورش بزرگ و خواهر شاهنشاه فقید کمبوجیه، یعنی ملکه گران قدر، علیاحضرت آتوسا در میان ماست. من 

، در این لحظه سوگند می خورم، و امشاسپندان مقدس را بر ارته وردیه، نمک پرورده و خدمتگزار خاندان هخامنشی

 این سوگند گواه می گیرم که تا نفس در سینه دارم، از جانبازی در راه ملکه خود باز نایستم...

 در این موقع سردار پیر شمشیر خود را از نیام بیرون آورد و دستش را باال برد و فریاد زد:

 ، کورش بزرگ.درود بر روان پاک شاه شاهان -

سخنان ارته وردیه چنان در حاضران موثر واقع شد که همگی بی اختیار شمشیرهای خود را باال بردند و به پیروی از 

 وی فریاد زدند:

 درود به روان پاک شاه شاهان، کورش بزرگ. -

 پیرمرد مجددا فریاد زد:

 زنده باد ملکه آتوسا -

 همه فریاد زدند:

 آتوسازنده باد ملکه  -

 ارته وردیه قدمی پیش گذاشت و در برابر ملکه احترام نظامی به جای آورد و گفت:

علیاحضرتا، ما خدمتگزاران ناچیز پدر بزرگوارتان شاهنشاه کورش و فرمانبرداران برادر فقیدتان اعلیحضرت  -

 کمبوجیه، اینک با دل و جان در خدمت شما هستیم و آن کنیم که فرمان دهی.

 ان در آن اتاق نه چندان بزرگ، همه سرداران در برابر آتوسا احترام نظامی به جای آوردند.و ناگه

ملکه که با دیدن احساسات پاک این مردان رزمنده به هیجان آمده و اشک در چشمانش حلقه زده بود، گامی به جلو 

 نهاد و گفت:

میهن پرست پارسی، من، آتوسا، دختر کورش و سرداران وفادار، یاران جانباز خاندان هخامنشی و رزمندگان  -

خواهر کمبوجیه و بردیه، سپاس خود را در برابر وفاداری شما تقدیم می دارم و به نوبه خود سوگند می خورم که تا 

 پای جان از هیچ کوششی در راه استقالل و اعتالی میهن دریغ نورزم.

 سرداران!

یم کسی که امروز بر اریکه ی سلطنت تکیه زده، برادرم بردیه نیست. او من با آگاهی و اطمینان کامل به شما می گو

بیگانه ای خاین است که با تزویر و در پناه نقاب خویش ر صدد است قدرت را از ما بگیرد و در این راه از هیچ 

بر خواهد جنایتی روی گردان نیست. اگر هرچه زودتر در این باره تدبیری نیندیشیم، او یک یک ما را از میان 

داشت، چنان که قصد جان سردار بزرگ ما داریوش را کرده است. بنابراین بر ماست که با یگانگی و اتحاد، پیش از 

 آنکه دشمنان خارجی آگاه شوند، به نیروی اراده و شمشیر، توطئه گران را به سزای اعمال خود برسانیم.

 ایستاد و گفت: سپس آتوسا دو سه گام دیگر پیش نهاد و در برابر تابوت

 آیا می دانید در این تابوت چه کسی خفته است؟ -

 سرداران همه خاموش ماندند. آتوسا خطاب به فروالس گفت:

 فروالس، شمعدانی بیاور. -
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 فروالس شمعدانی را به کنار تابوت آورد و آتوسا خطاب به ارته وردیه گفت:

 سردار، شما در تابوت را باز کنید. -

ه کرنشی کرد و جلو آمد و در تابوت را گشود و حاضران با شگفتی جسد کمبوجیه را دیدند که در میان ارته وردی

 (0عسل قرار دارد.)

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

هرتسلد، مستشرق و ایران  ایرانیان اجساد پادشاهان خود را در میان عسل نگهداری می کردند )نقل از گفتار -0

 شناس آلمانی(

 

 

 آتوسا در برابر جسد برادر تعظیم کوتاهی کرد و گفت:

هم اکنون گرانبهاترین یادگار پدرم کورش بزرگ پیشم چشمهای شماست. پیکر بی جان برادرم شاهنشاه  -

ح او آرامش نخواهد پذیرفت و از کمبوجیه، و می خواهم یادآوری کنم که تا وقتی به وصایای او عمل نکرده اید، رو

شما گله مند خواهد بود. اگر چه او اکنون ظاهرا در بین ما نیست، اما ما هنوز زنده ایم و رعایت احترام و به انجام 

رساندن وصایای او به عهده ماست. اگر او را فراموش کنیم، نفرینهای روح او و پدرم را بر خود خریده ایم، اما ای 

ظیفه خود را می دانیم و وصایای او را جامه ی عمل خواهیم پوساند و ارواج پدر و دو برادرم را شاد سرداران! ما و

 (0خواهیم کرد. مردی که امروز قدرت را به دست گرفته، شاه این سرزمین نیست.)

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ند که جسد کمبوجیه را همان جا که فوت کرد به خاک سپردند.برخی مورخان نوشته ا -0

 

 

 فروالس ناگهان فریاد زد:

ما بجز دخت واالمقام کورش بزرگ، علیاحضرت آتوسا، شاهی برای خود نمی شناسیم. درود بر آتوسا، شاهنشاه  -

 ایران.

 سرداران یکصدا فریاد زدند:

 درود بر آتوسا، شاهنشاه ایران. -

 گفت: آتوسا

از محبت همه ی شما سپاسگزارم. من همواره در کنار برادرم کمبوجیه بوده ام و با شیوه ی کشورداری تا حد  -

زیادی آنا شده ام، اما امروز و با مشکل موجود، این سرزمین به فردی از خاندان هخامنشی نیازمند ایت که با طریقه 

آشنا باشد. ما به مردی نیازمندیم که هم سرداری قاطع و کشور داری و در صورت لزوم شیوه های کشورگشایی 

 شجاع باشد و هم سیاستمداری مردم دار و مهربان.

 ارته وردیه که به خوبی دریافته بود آتوسا چه منظوری دارد، گفت:

 علیاحضرتا، این مرد کیست؟ -

 آتوسا گفت:
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ی مقتدر و انسانی شایسته، سردار بزرگ پارسی، این مرد هم اکنون در کنار شماست. سربازی جانباز، فرمانده -

 داریوش پسر ویشتاسب فرمانروای پارس.

 داریوش گامی پیش نهاد، در برابر آتوسا زانو زد و شمشیر خود را بر سر دو دست گرفت و گفت:

من سرباز کوچک میهن و در خدمت دخت گرامی شاهنشاه کورش بزرگ هستم. شمشیر من برای دفاع از  -

 ین من و حفظ خاندان هخامنشی همواره آماده است.سرزم

 فروالس با خوشحالی فریاد زد:

درود بر سردار بزرگ داریوش، پسر ویشتاسب پارسی، فرمانده سپاه شاهنشاه فقید کمبوجیه و شاهنشاه امروز  -

 ایران.

 ارته وردیه نیز گفت:

 درود بر داریوش، شاهنشاه ایران. -

 همه فریاد زدند:

 رود بر داریوش، شاهنشاه ایران.د -

داریوش از جای برخاست و ابتدا در برابر آتوسا و سپس در مقابل همه سرداران به طرز زیبایی احترام نظامی به عمل 

 آورد و به جای خویش بازگشت.

 آتوسا که گام به گام و به یاری ارته وردیه و فروالس، به مقصود خود نزدیک می شد، گفت:

این سردار بزرگ را می شناسید و با هم در میدانهای نبرد شرکت داشته اید، و همچنین می دانید که  همه شما -

سالهاست ما را برای هم نامزد کرده اند و داریوش در حقیقت عضوی از خانواده ی هخامنشی است. وی درگذشت 

آموخته و اندوخته است. اینک به سالها شجاعت و درایت خود را ثابت کرده و علی رغم جوانی، تجربیات بسیاری 

 کنار تندیس پدرم برویم و آنان که با این انتخاب موافقند، با شاهنشاه جدید پیمان ببندند و شوگند یاد کنند.

آتوسا با گفتن این حرف به سوی مجسمه کورش، که در تاالر مجاور قرار داشت، حرکت کرد. سرداران راه را باز 

ی او حرکت کند. آنگاه ارته وردیه و سپس سایر سرداران به دنبال آتوسا به راه افتادند. کردند تا داریوش نیز در پ

 در این فرصت فروالس در تابوت را بست و روپوش آن را مرتب کرد و به دیگران پیوست.

الی ( در با0«)فروهر»در صدر تاالر، تندیس شکوهمند کورش، در پرتو شمعدانها، جلوه ای جادویی داشت و تصویر 

سر وی حالتی روحانی به مجسمه بخشیده بود. ابتدا همه سرداران در برابر مجسمه بنیان گذار دودمان هخامنشی 

 ادای احترام کردند و سپس به صف ایستادند. آتوسا گفت:

 دمن پیشنهاد می کنم در این لحظات تاریخی، با داریوش، به عنوان شاهنشاه هخامنشی، پیمان ببندیم و سوگند یا -

 کنیم، اما اجباری در کار نیست و چنانچه کسی سخنی دارد، می تواند آزادانه بیان کند.

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

( نیرویی است که اهورامزدا برای نگاهداری آفریدگان نیک Farvahar )#####: Fravahrفروهر  -0

سراسر آفرینش نیک از پرتو آن پایدار است. پیش از آن که ایزدی از آسمان فروفرستاده و نیرویی ایت که 

اهورامزدا جهان خاکی را بیافریند، فروهر هر یک از آفریدگان نیک این گیتی را در جهان مینوی زبرین بیافرید و 

هر یک را به نوبه ی خود برای نگهداری آن آفریده ی جهان خاکی فرو می فرستند و پس از مرگ آن آفریده، 

او دیگر باره به سوی آسمان گراید و به همان پاکی ازلی بماند، اما هیچگاه کسی را که به وی تعلق داشت،  فروهر
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فراموش نمی کند و هر سال یک بار به دیدن وی می آید و آن هنگام جشن فروردین است، یعنی روزهایی که برای 

همه ی ایزدان و فرشتگان و حتی اهورامزدا  فرود آمدن فروهرهای نیاکان و پاکان اختصاص دارد. در آیین زرتشت

 فروهری دارد.

 «فرهنگ معین»تلفظ کنند.  Foruharتوضیح: در تداول عامه به خطا 
 

 

 سرداران همه به یکدیگر نگاه کردند، اما کسی حرفی نزد، آتوسا گفت:

ضور سرداران پارسی با تو، به ای داریوش! پسر ویشتاسب و شوهر من! من در مقابل تندیس پدر بزرگوارم و در ح -

عنوان شاهنشاه ایران پیمان می بندم و به اهورامزدای مقدس و روح پاک پدرم سوگند می خورم که تا پایان عمر 

 همسری وفادار و فرمانبردار باشم و تو را شاهنشاه ایران می شناسم.

 وری او را پذیرفت.آتوسا سپس در برابر داریوش سر فرود آورد و بدین گونه از آن لحظه سر

آنگاه ارته وردیه قدم پیش گذاشت و در برابر داریوش زانو زد و به اهورامزدا و روح پاک کورش و شرافت سربازی 

 پارسی سوگند وفاداری یاد کرد.

سایر سرداران نیز رسم سوگند به جای آوردند و آخرین نفر فروالس بود که پس از ادای سوگند، ناگهان بر زانوی 

 وش و دامن آتوسا بوسه زد و وقتی در جای خویش ایستاد، دو قطره اشک از چشمهایش چکید، اشک شادی.داری

وقتی داریوش از پیمان وفاداری سرداران مطمئن شد، در برابر تندیس کورش زانو زد و سوگند یاد کرد که تا 

 ی مهربان و وفادار باشد.آخرین قطه خون در راه میهن و آسایش ملت جانفشانی کند و برای آتوسا شوهر

 فضا سرشار از غیرت و مردانگی و شادمانی بود. ناگهان فروالس فریاد زد:

 درود بر شاهنشاه بزرگ ایران، داریوش. -

 همه یکصدا فریاد زدند:

 درود بر شاهنشاه بزرگ ایران، داریوش. -

 پیدا کند. در آن لحظه سرزمین پهناور ایران آماده بود که فرمانروایی قدرتمند

پس از انجام یافتن این مراسم، مجلس تا حدودی رسمیت خود را از دست داد و داریوش با یک یک سرداران با 

 محبت و تواضع به صحبت پرداخت.

نزدیک نیمروز بود که سرداران یک یک مرخص شدند و ارته وردیه پس از گفتن شادباش به داریوش، خطاب به 

 آتوسا گفت:

دختر عزیزم! شادمانم که به یک یک آرزوهایت دست می یابی، اکنون غذا آماده است و من افتخار می بانوی من!  -

کنم که نخستین مهماندار شاهنشاه ایران و همسرشان علیاحضرت ملکه باشم، هرچند پذیرایی من در این جا بسیار 

 ساده است.

 داریوش خنده ای کرد و دستی به پشت ارته وردیه زد و گفت:

 شمشیرزن پیر! برویم ببینیم چه آماده کرده ای! -

 آتوسا گفت:
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ارته وردیه، امروز فرصت پذیرایی از شاهنشاه ایران نصیب تو شد، زیرا من تصمیم داشتم خود مهماندار شوهرم  -

 باشم، اما احتیاط ایجاب می کند که این روزها تو از شاهنشاه پذیرایی کنی.

 سردار پیر با خوشحالی گفت:

 این شرافتی است که خاندانم به آن افتخار می کند. -

 جادوی مُغ

 

شهر شوش کم کم آرامش خود را از دست می داد. عده ی مردان مادی در شهر زیاد شده و شایعاتی درباره ی مرگ 

هیچ  وبردیه در شهر پیچیده بود. حتی جسته و گریخته سخنانی درباره ی کشته شدن زنان حرمسرا هم گفته می شد 

نمی دانست سرچشمه این شایعات کجاست. اما آنچه بیش از هر چیز گئومات را ترسانده بود، شایعه ی حضور  ##

داریوش در شوش بود. نگهبانان کاخ دو برابر شده بودند، اما شاه غاصب اعتماد زیادی به آنها نداشت. سربازانی 

های مبدل در شهر می گشتند. از هر دروازه با شدت و دقت مرتبا در شهر رفت و آمد می کردند و کسانی نیز با لباس

مواظبت می شد و ورود و خروج اشخاص زیر نظر بود. تمام اثاثه حاضران مورد بازرسی قرار می گرفت، اما بر طبق 

گزارش جاسوسان متعدد گئومات، شایعات به شهرهای دیگر نیز سرایت کرده بود. جاسوسان اعزامی به پاریس 

ه بودند که نتوانسته اند داریوش را ببینند، اما در شوش هم اثری از داریوش پیدا نبود. شاه نقابدار در بی گزارش داد

تکلیفی عجیبی به سر می برد، ولی برادرش مرتبا او را دلداری می داد و با وعده های بزرگ برای آینده ای نزدیک 

 امیدوارش می ساخت.

ق برنامه ی زلفه، به دیدار ردیمه برود، با برادرش سپنت دات به مشورت گئومات، غروب شبی که قرار بود بر طب

 نشسته بود. هنوز چند لحظه بیشتر از صحبت آنها نگذشته بود که گئومات ناگهان فریاد زد:

دیگر خسته شده ام، زیر این نقاب لعنتی نزدیک است خفه شوم. آخر چگونه می توانم روز و شب چهره خود را از  -

وشانم؟ چند نفر از زنان حرم را باید با دست خود بکشم؟ چه طور می توانم سر و ته این قتلها را به هم بیاورم؟ همه بپ

سراسر محوطه ی سلطنتی را وحشت فراگرفته است. مردم حرفهایی می زنند که بوی شورش می دهد. اگر در همین 

 وانیم جلو آنها را بگیریم.ابتدای کار ما مردم ماجرا را بفهمند و شوشرش کنند، ما نمی ت

 اگر شهرهای دیگر هم...

 سپنت دات حرف او را برید و گفت:

چرا این قدر بلند صحبت می کنی و این همه نگرانی؟ هر کار بزرگی جرات و جسارت می خواهد. پدران ما با  -

ی نون که اقبال به تو روجسارت به پادشاهی دست یافتند و کورش با جرات و شجاعت سلطنت را از جد ما گرفت. اک

آورده و سلطنت ماد یک بار دیگر به دست تو برقرار شده است، قرار نیست در ابتدای کار این همه بی تابی کنی. 

مطمئن باش پیش از آنکه زمزمه های مردم به فریاد تبدیل شود، تو سرتاسر متصرفات هخامنشیان را قبضه کرده 

کشته  ##ف چند نفر هم کشته شوند، چه باک؟ در هر جنگ صدها و هزاران ای. حال اگر در راه رسیدن به این هد

می شوند. کورش کشته های بسیاری داد تا پادشاهی را از ما گرفت، آن وقت تو برای کشته شدن چند زن فریاد می 

ان مادی زنی؟! روزی که تو خود را بردیه خواندی، چند نفر از قوم ماد در کنارت بودند و امروز چند نفر؟ مرد

سرتاسر شوش را زیر نظر دارند، گزارش جاسوسان به طرز مرتب ما را از وقایع شهرهای دیگر مطلع می سازد و از 

همه اینها مهمتر، با مرگ بردیه و کمبوجیه چه کسی می تواند مدعی سلطنت باشد، یا راز تو را بفهمد؟ مطمئن باش به 
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منان را از میان برداشتیم، تو نقاب خود را به زیر پا خواهی انداخت محض اینکه قدرت را کامال به دست گرفتیم و دش

 و این زمان دور نیست، چون از خاندان کورش کسی باقی نمانده است.

 گئومات که اندکی آرام شده بود، گفت:

 ولی آتوسا...؟ -

 سپنت دات لبخندی زد و گفت:

؟ تو خود در کشتن او تعلل می کنی! همین امشب می توان او آتوسا؟ تو از یک زن می ترسی؟! او چه می تواند بکند -

 را از میان برداشت.

 گئومات که نمی توانست راز عشق خود را فاش کند، با عجله گفت:

من از آتوسا نمی ترسم، امّا می دانی که او نامزد داریوش است و شایعاتی هم درباره ی حضور او در شوش شنیده  -

 ایم.

 مینان خاطر گفت:سپنت دات با اط

با شنیدن این شایعات ضعف به خود راه نده. بدون نظارت نگهبانان ما حتّی یک مور هم نمی تواند وارد شهر شود.  -

از دروازه ی اصلی شهر که به سوی پارس است به دقت مراقبت می شود و کسانی نیز چند فرسنگ جلوتر، شب و 

 روز راه پارس را زیر نظر دارند.

 ا تردید گفت:گئومات ب

 اما اگر در شوش باشد...؟ -

در شوش باشد؟ فرض کنیم که داریوش هم اکنون در شوش باشد، به تنهایی چه می تواند بکند؟ داریوش اگر  -

بخواهد به شوش بیاید، ناچار باشد سپاهی با خود بیاورد، اما در پارس خبری نیست. از همه ی اینها گذشته، داریوش 

و نمی تواند مدعی سلطنت باشد. یقین داشته باش از این به بعد پادشاهی از آنِ ما خواهد بود و  فرزند کورش نیست

 مادیها دوباره به سرفرازی خواهند رسید و این بزرگی به پایداری تو بستگی دارد.

 گئومات که ظاهرا آرام شده بود، گفت:

 ولی اگر پارسیها بر ما بشورند، کارمان ساخته است. -

دات که تا به حال سعی می کرد خشم خود را ظاهر نسازد، از جا برخاست و در حالی که دستهایش را از پشت  سپنت

 قالب کرده بود، طول تاالر را رفت و برگشت و بعد به تندی گفت:

ه می کپارسیها! پارسیها! مگر پارسیها از جنس دیگری هستند که این همه از آنها می ترسی؟ من و تو عالوه بر این  -

خواهیم حشمت و شوکت از دست رفته ی قوم ماد را زنده کنیم، می خواهیم وظیفه دینی خود را نیز انجام دهیم. 

انگار فراموش کرده ای که هخامنشیان از دین برگشته اند؟! از یاد برده ای که کورش و کمبوجیه اهورامزدا پرست 

گونه از زرتشت و کیش او حمایت می کند؟ پس از این که  شده بودند و ویشتاسپ، خشتروپاون )استاندار( پارس چه

قدرت ما تثبیت شد، اولین وظیفه ما، به هر طریق، از میان برداشتن این آیین جدید است. گوش کن برادر! ما در 

 راهی قدم گذاشته ایم که بازگشت از آن به معنی مرگ ما و بردگی همیشگی قوم ماد است.

 عمل کرد. اما باید احتیاط بیشتری -

 سپنت دات لحظه ای به چشمهای برادر خیره شد و پرسید:

 نقشه ای داری؟ -
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 گئومات کمی جا به جا شد و پاسخ داد:

 آری، فکری کرده ام. -

 سپنت دات باز هم خشم خود را مهار کرد و پرسید:

 چه فکری؟ -

 بنشین و آرام باش تا بگویم. -

 سپنت دات نشست و گئومات گفت:

 برویم تا در صورت« سی کی هواتیش»به نظر من، ما در شوش وضع چندان مناسبی نداریم. بهتر است به قلعه ی  -

 حمله ی پارسیها قادر به دفاع باشیم.

 سپنت دات از جا پرید:

عقلت را از دست داده ای؟ پسر کورش، شاهنشاه همه ی سرزمینهای زیر نگین کورش و کمبوجیه، می خواهد از  -

قومی از مردم زیر فرمان خود بگریزد؟! با این دل و جرات خود را پسر کورش می خوانی؟ هنوز اتفاقی نیفتاده بیم 

است. اگر روزی هم پارسیها بخواهند اقدامی کنند، سر آنها را به سنگ خواهیم کوبید، کافی است به طریقی 

 ویشتاسپ و پسرش داریوش را از میان برداریم.

 پیشنهاد خود پشیمان شده بود، گفت: گئومات که انگار از

 اما در این جا هم خطرهایی ما را تهدید می کند. -

 سپنت دات پرسید:

 منظورت چیست؟ -

 گئومات پاسخ داد:

قبل از هر چیز از زنان حرم نگرانم. امشب باید به دیدار ردیمه بروم. او نیز مانند پان دانه بردیه را خوب می  -

 شناسد.

 گفت:سپنت دات 

او را نیز می توانی از میان برداری. البته مهمتر از ردیمه، آتوساست، اما امشب چون به دیدن ردیه می روی، نوبت  -

 اوست. مشکل دیگری هم به نظرت می رسد؟

آری، پرک ساس پس، او بهترین و تنها شاهد مرگ بردیه است. او به آسانی می تواند سران سپاه را بر ضد ما  -

 د. وی را نیز باید از بین ببریم.برانگیز

 اما سپنت دات باز هم مخالفت کرد.

پرک ساس پس زیر نظر ماست و فعال با کسی ارتباطی ندارد. او خود بردیه را کشته است و جرات ابراز آن را  -

جیه پسرش را ندارد. از این گذشته، این مرد خود چندان دل خوشی از خاندان هخامنشی ندارد، چرا که می دانی کمبو

در برابر چشمانش کشت. او مرد بزرگی است و سران پارسی به او احترام زیادی می گذارند و اگر او را بکشیم، همه 

 را نسبت به خود بدگمان می کنیم.

 گئومات گفت:

 اما تا کی می توان او را محترمانه به صورت زندانی نگاهداشت و از تماس او با دیگران جلوگیری کرد؟ -
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این مشکل را امشب به بهترین وجهی حل می کنیم. او باید با ما همکاری کند و به زنده بودن بردیه شهادت دهد.  -

 گواهی او به اینکه تو بردیه هستی، خیال ما را آسوده خواهد کرد.

 ولی اگر حاضر به همکاری با ما نشود؟ -

 حاضر خواهد شد، با تطمیع یا تهدید. -

 مکاری نکرد؟و اگر باز هم ه -

 کار او را به من واگذار. او با ما همکاری خواهد کرد، خواهی دید، همین امشب. -

سپنت دات با گفتن این حرف از جا برخاست، در تاالر را باز کرد و نگهبانی را صدا کرد و آهسته چیزی به او گفت و 

 برگشت.

ابتدا او را تهدید کن و سپس با زبان خوش از او بخواه  دستور دادم پرک ساس پس را بیاورند. وقتی او را آوردند، -

با ما همکاری کند و از دادن وعده های بزرگ دریغ مکن. حاال بهتر است تا آمدن پرک ساس پس لبی تر کنیم و 

 وقتی آمد باید اُبهت شاهانه داشته باشی.

ات به سرعت نقاب خود را به سر کشید. هنوز مغها جام خود را تا ته ننوشیده بودند که در تاالر زده شد و گئوم

پیرمردی با قامتی افراشته و سیمایی جذاب که آثار شجاعت در آن دیده می شد، به همراه نگهبان پشت در بود. 

 سپنت دات با دیدن وی با رویی گشاده گفت:

 پرک ساس پس! سردار شجاع! خوش آمدی دوست عزیز. -

ره ی غم گرفته اش پیدا شود، وارد شد و در برابر گئومات تعظیم پرک ساس پس، بدون آن که تغییری در چه

 کوتاهی کرد و ایستاد. شاه جام خود را تا انتها نوشید و گفت:

 چه خبر سردار؟ -

 سردار پاسخ داد:

 خودتان می دانید که من از دنیای خارج بی خبرم. -

د، چهره اش درهم رفت و در حالی که به جام خطاب کن« شاهنشاه»گئومات که انتظار داشت پرک ساس پس او را 

 خالی خود چشم دوخته بود گفت:

پرک ساس پس، بد نیست بدانی که بارها اندیشیدیم که تو را به دلیل این که دستت را به خون ولینعمت خود  -

 آلوده ای، به سزای عملت برسانیم و سر از تنت برداریم...

 ت و شروع به قدم زدن کرد و ادامه داد:گئومات پس از این تهدید از جا برخاس

 اما دریغمان آمد، چرا که تو می توانی برای ما سرداری الیق و نوکری قابل باشی. -

پرک ساس پس که با چهره ای آرام، بی حرکت در گوشه ای ایستاده بود، ناگهان سر برداشت و نگاه تندی به شاه 

، اما این نگاه از نظر سپنت دات پوشیده نماند. چند لحظه بعد گئومات انداخت. شاه در آن لحظه چهره سردار را ندید

 گفت:

آری به نظرمان رسید که در این روزهای سرنوشت ساز، کشور به وجود تو نیازمند است و ما با اطمینان از شجاعت  -

 و کاردانی تو می توانیم تو را مقرب درگاه خویش ساخته، امور مهمی را به تو بسپاریم.

 اه سپس در برابر پرک ساس پس ایستاد و به چشمهای او خیره شد و گفتکش
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البته در برابر این مراحم ما، تو نیز باید کشتن بردیه را در برابر سران پارسی انکار کنی و تایید کنی که شاهنشاه  -

 امروز آنها همان بردیه برادر کمبوجیه است.

 مات ادامه داد:پرک ساس پس همچنان ساکت ایستاده بود. گئو

و البته در غیر این صورت تو را به دست پارسیان خواهم سپرد تا با خائنی مثل تو آن گونه که الزم است، برخورد  -

کنند. اینک در تصمیم گیری مختاری. بگو بدانم زندگی با قدرت و شوکت را انتخاب می کنی، یا مرگ بدون افتخار 

 را؟

 پاسخ داد:پرک ساس پس بدون لحظه ای تامل 

در این مرحله از زندگی جان من آن ارزش را ندارد که برای آن خود را به گناه دیگری آلوده کنم و موجبات  -

بدبختی ملّتی را فراهم آورم. من در دستگاه هخامنشیان قدرت الزم را به دست آوردم و ذره ای از جاده وفاداری و 

 فداکاری خارج نشدم...

 گئومات فریاد زد:

 گوش کن پرک ساس پس... -

 سردار به میان حرف او پرید و گفت:

نه، تو گوش کن گئومات و تو سپنت دات، من نوکر وفادار شاهنشاه کمبوجیه بودم و اگر شاهزاده بردیه را کشتم،  -

 ورامزدابه دستور او به دلیل فرمانبرداری بود. من به عنوان یک خدمتگزار، فرمان ولینعمت خود را اجرا کردم و اه

گواه است که تا آن جا که اجازه یافتم و توانایی داشتم، کوشیدم شاهنشاه را از قتل برادرش بازدارم، اما موفق نشدم 

و چاره اطاعت بود. اگر اجرا کردن این دستور خیانت به پارسیها بود، معرفی کردن تو به عنوان بردیه و شاهنشاه 

ومات! چگونه مرا به خیانت به ولینعمت متهم می کنی و حال آن که خود از ایران خیانتی بسیار بزرگتر است. تو، گئ

غیبت ولینعمت خود سوء استفاده کردی و خود را شاهزاده بردیه خواندی؟ حال کدام یک نمک به حرام تریم؟ اگر 

 تو را زیر این نقاب نشناسد، پرک ساس پس پیر می شناسد. ##هیچ 

خنجر مرصع خود را بیرون کشید و نوک آن را زیر چانه ی سردار گذاشت و  گئومات خشمگینانه با حرکتی سریع

 گفت:

در حضور ما بسیار گشتاخی می کنی. می توانیم دستور بدهیم که همین امشب تو را به دست پارسیان بسپارند تا  -

 قطعه قطعه ات منند.

 رفته بود، گفت:پرک ساس پس که بر اثر فشار نوک خنجر بناچار سرش را اندکی باالتر گ

 تیزی نوک خنجر تو باعث می شود که من سرافرازتر صحبت کنم... -

 بعد مچ دست گئومات را گرفت و با فشاری اندک خنجر را از زیر گلوی خود کنار زد و ادامه داد:

ه دست من کشتتو هرگز این جرات را نداری که مرا با پارسیان روبرو کنی، زیرا اگر آنها بفهمند که شاهزاده به  -

 شده، تو و برادرت را در چند لحظه تکه تکه و خوراک سگان شوش می کنند.

 گئومات که خشم سراپای وجودش را گرفته بود، در حالی که دستش را با خنجر باال می برد، فریاد زد:

 همین جا می کشمت پیرمرد احمق! -

 دل گئومات پیچید. پرک ساس پس گفت:پرک ساس پس بار دیگر مچ دست او را گرفت و فشرد. درد در 

 گمان کرده ای چون بر جای فرزند کورش تکیه زده ای، مثل او قوی هستی؟ -
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 سپنت دات که تا به حال با نگرانی به آن دو نگاه می کرد، از جا برخاست و جلو آمد و گفت:

سرداری چون پرک ساس پس را نمی شاهنشاها، تا آن جا که من به خاطر دارم، شما امشب برنامه مهمی دارید.  -

توان به زور وادار به کاری کرد. در صورت لزوم هم نیازی نیست که وی را به پارسیان تحویل دهیم، زمین باغهای 

وسیع سلطنتی می تواند بی سر و صدا او را ببلعد و رود کرخه آماده است که خاکستر پیکر سوخته اش را با خود 

هرگز به این کار زشت مجبور نخواهیم شد، اگر شاهنشاه اجازه بدهند، در غیاب ایشان  ببرد، اما من یقین دارم که

 من با سردار به طور دوستانه صحبت خواهم کرد.

گئومات که دانست تند رفته است، و ضمنا به خاطر آورد که باید امشب را با ردیمه بگذراند، خنجر خود را غالف کرد 

 و گفت:

 زبان سردار را بهتر بدانی. باز هم امیدوارم سردار موقع خود را بسنجد و بعد تصمیم بگیرد. بسیار خوب، شاید شما -

سپنت دات ظاهرا تعظیم کوتاهی کرد و گئومات آنها را تنها گذاشت. سپنت دات با روی باز از پرک ساس پس 

 فت:دعوت کرد که بنشیند. بعد دو جام شربت آورد و روی میز گذاشت و با بیانی آرام گ

سردار، مقدمتا باید عرض کنم که شخصا به شما بسیار احترام می گذارم. تهدیدها را هم زیاد جدی نگیرید.  -

 شاهنشاه عصبی بودند و رفتار شما هم پسندیده نبود. مساله ای را که می شود با گفت و گو حل کرد، خجرکشی چرا؟

 ا مزه مزه می کرد، ادامه داد:سپنت دات سپس لبخندی زد و در حالی که جام شربت خود ر

شما به دین جدید زرتشت گرویده اید و اهورامزدا را می پرستید. ما هم آیین نیاکان خود را حفظ کرده ایم، اما  -

این موضوع نمی تواند بین ما اختالف ایجاد کند. مردم دنیا در طول تاریخ آیینهای گوناگونی داشته اند که به آنها پای 

و احترام می گذشته اند. امروز ما نمی توانیم با اطمینان یکی را برگزینیم که بهتر است، اما همه ادیان  بند بوده اند

دستورهای مشابهی دارند. همه ی آیینها دروغ و خیانت و جنایت و دزدی را نهی کرده اند و نیز در هر آیینی 

ان تو در دست قدرت شاهنشاه است. البته من نگاهداری از تن و جان الزم است. چه بخواهی، چه نخواهی، امروز ج

قصد تهدید ندارم. فقط به حفظ جان اشاره می کنم. شخص زنده بهتر می تواند به مردم خدمت کند، خصوصا که 

قدرتمند هم باشد. خودداری تو از همکاری با ما باعث جنگ و خونریزی بی نتیجه خواهد شد، زیرا امروز نه کمبوجیه 

ه بردیه ای. پسر دیگری هم از کورش نمانده است. تمکین تو از شاهنشاه موجب می شود که بدون ای وجود دارد و ن

خونریزی پارسیان نیز زندگی آرامی داشته باشند. دفاع تو از کمبوجیه قابل ستایش است، اما اندکی عجیب است، چرا 

 را به خاک و خون کشید.که کمبوجیه در برابر چشمان تو، سینه پسرت را آماج تیر خویش ساخت و او 

در تمام مدتی که گئومات حرف می زد، نگاه خود را بدون این که پلک بزند، به چشمهای پرک ساس پس دوخته بود 

 و پرک ساس پس احساس خستگی و خواب آلودگی می کرد. سپنت دات ادامه داد.

همکاری خواهی کرد و در عوض فرمانروایی تو اکنون خسته هستی و نیاز به استراحت داری. تو با کمال میل با ما  -

بر سرزمین پارس به تو واگذار خواهد شد. به هر حال گذشته ها گذشته است. زمانی مادیها فرمانروا بودند و زمانی 

هخامنشیان و اینک مجددا مادیها قدرت را به دست گرفته اند و به حق خود رسیده اند و تو با کشتن بردیه حق 

 داری. بنابراین تو با ما همکاری خواهی کرد... تو با ما همکاری خواهی کرد... تو با ما... بزرگی به گردن ما

سپنت دات جمله آخر را چند بار تکرار کرد و پرک ساس پس با چشمانی باز، اما خواب آلوده، به او نگاه می کرد. 

 سپنت دات سپس گفت:

 زیادی به تو دست می دهد.حال شربت خود را بخور. با خوردن این شربت آرامش  -
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سردار بی اختیار دست دراز کرد و جام شربت خود را که اندکی داروی مخصوص مغ مادی نیز در آن بود، یکسره 

 نوشید. سپنت دات لبخندی زد و گفت:

 سردار بزرگ! حال برخیز و با من به اتاق دیگر بیا تا چیز جالب توجهی را نشانت بدهم. -

ر دارو و تلقین سپنت دات قرار گرفته بود، بی اختیار برخاست و همراه وی به اتاق دیگر رفت و سردار که زیر تاثی

هر دو در کنار آتشدانی که در میان اتاق بود، ایستادند. سپنت دات جمله هایی را زیر لب زمزمه کرد و گردی در 

در میان خواب و بیداری اشکال آتش ریخت. بخار غلیظی با رنگهای گوناگون فضا را فراگرفت و پرک ساس پس 

 عجیبی می دید. سپنت دات مرتبا تکرار می کرد:

 تو به درخواست خود و به اراده ی خود با ما همکاری خواهی کرد. -

 سردار می کوشید دست به خنجر ببرد، اما دستش نیروی الزم را نداشت. سپنت دات گفت:

 را ببینی... چهره کورش را می بینی... می بینی... من هم می بینم... در میان این رنگهای زیبا می توانی چهره کورش -

 پرک ساس پس چون مرده ای که فقط دهانش می جنبد، گفت:

 می بینم... کورش بزرگ... شاهنشاه بزرگ هخامنشی را می بینم... آه کورش بزرگ... -

 فت:و دو قطره اشک از چشمهای سردار پیر بر گونه اش چکید. سپنت دات گ

حال به دقت گوش کن... گورش بزرگ از تو می خواهد که با ما همکاری کنی... صدایی می شنوی... صدایی می  -

 شنوی که به تو می گوید با شاهنشاه فعلی همکاری کنی... می شنوی... می شنوی...

 می شنوم... صدایی می شنوم... -

 د که با ما همکاری و همراهی کنی...این صدای کورش بزرگ است... روح او از تو می خواه -

 آری می شنوم... آری اعلیحضرتا... اطاعت می کنم... همکاری خواهم کرد... همکاری خواهم کرد... -

 سپنت دات گفت:

 حال در میان بخار سفید فروهر مقدش را خواهی دید. -

و بال درخشان درآمد و شکل چشمهای پرک ساس پس خیره شد و جسمی نورانی را دید که کم کم به صورت د

 فروهر را به خود گرفت. سردار بی اختیار زانو زد و سپس به خاک افتاد و در این حال صدایی تکرار می شد:

 ای دلیر ایرانی، ای سردار بزرگ، از این به بعد تو در خدمت شاهنشاه کنونی ایران هستی. -

هار شمعدان در چهار گوش آن روشن بود و سپنت دات با پرک ساس پس وقتی به خود آمد در اتاق قبلی بود که چ

 لبخندی مهربانانه در برابر او نشسته بود. دیری از شب گذشته بود و پرک ساس پس احساس عجیبی داشت.

 سپنت دات گفت:

 یداشتیم صحبت می کردیم که احساس کردم به دنیای دیگری رفتی، اما هنوز به من پاسخ نداده ای که با ما هست -

 یا بر ما؟

 پرک ساس پس گفت:

من از این لحظه تا آخرین نفس با شما هستم، زیرا کورش را دیدم و فروهر را و فهمیدم که اهورامزدا با شماست.  -

 من تا پایان عمر در خدمت شما و خدمتگزار شما خواهم بود.

 سپنت دات از سر رضا لبخندی زد و گفت:

 شجاع.به جمع ما خوش آمدی سپهساالر  -
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 در حرمسرا

 

در همان هنگام که سپنت دات کار تلقین و نوشاندن شربت محتوی دارو را به پرک ساس پس آغاز کرده بود تا به 

( او را با خود موافق سازد، گئومات در اتاق زلفه خود را آماده می کرد که به دیدار ردیمه برود و 0«)هیپنوتیزم»کمک 

زلفه در پوشیدن لباس و معطر ساختن شاه به وی کمک می کرد، اما چشمش به خنجر  لحظاتی خوش را با او بگذراند.

 او بود و با خود می اندیشید که کاش می توانستم در این جا سینه ی وی را با همین خنجر بشکافم.

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ

 کاری جدید و منحصر به یکی دو سده ی اخیر است.« تیزمهیپنو»خوانندگان عزیز تصور نکنند که  -0

 

 

هوا تاریک شده بود که عصای سلطنتی به وسیله ی قهرمانه به اتاق ردیمه رسید و دختر اتان دانست که امشب شاه 

مهمان اوست و باید آماده پذیرایی باشد. او فرصت زیادی برای تعویض لباس و آرایش خویش نداشت. به دختران 

متگزار دستور داد که اتاق را به بهترین وجه بیارایند و فضا را معطر سازند، اما خود نمی دانست که چگونه با شاه خد

روبرو شود و چطور نقاب از چهره ی او بردارد تا خواست پدر و امر آتوسا را به آورده باشد. او بدون برنامه به این 

رو می کرد. در همین هنگام کنیزکی اجازه ی حضور خواست و طرف و آن طرف می رفت و لباسهای خود را زیر و 

 بسته ی کوچکی را به دست ردیمه داد و گفت:

 این عطر مورد عالقه ی شاه را بانوی کاخ )زلفه( برای شما فرستاده است تا هنگام خوردن شام از آن استفاده کنید. -

 جای گذاشت. صدای زن آرایشگر او را به خود آورد:کنیزک بسته را داد و به سرعت برگشت و ردیمه را متحیر به 

 بانوی من، زمان زیادی به آمدن شاهنشاه نمانده است، نمی خواهید آماده شوید؟ -

 ردیمه گفت:

چرا، به اتاق آرایش برو و لباس مرا آماده کن، چند لحظه بعد خواهم آمد. آرایشگر رفت و ردیمه بسته را گشود و  -

ه کرد، چون اندکی گرد زرد رنگ در آن بود. تعجب او زیاد طول نکشید، چون مقصود زلفه را با تعجب به آن نگا

 دریافت و به هوش او آفرین گفت و فورا به اتاق آرایش رفت.

درست زمانی که ردیمه آماده شده بود، صدای پاهایی در سرسرا شنیده شد و یکی از نگهبانان با صدای بلند ورود 

دختران خدمتگزار ردیمه با شتاب از در بیرون رفتند و ردیمه نیز به استقبال شاه رفت و وقتی در  شاه را اطالع داد.

اتاق را گشود، در پرتو نور شمعدان متوجه شد که چندین نفر نگهبان در دو طرف راهرو ایستاده اند. بنابر رسم 

 همیشگی، ردیمه با لبخند تعظیمی کرد و گفت:

مد می گویم و از این که امشب این کمینه را به پذیرایی خود مفتخر ساخته اند، ورود شاهنشاه را خوش آ -

 سپاسگزارم.

و سپس سر به زیر انداخت. چشمهای شاه گردشی کرد و تا آن جا که امکان داشت همه جا را دید. لحظه ای سکوت 

 گفت: برقرار شد و سپس گئومات در حالی که سعی می کرد لحن مهربانانه ای داشته باشد،

باید زودتر به دیدار شما همسر مهربان می آمدیم، اما آغاز کار پادشاهی و مهمات مملکتی ما را بسیار مشغول  -

 داشته است.

 ردیمه گفت:
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 شبهای بسیاری است که در انتظار ورود شوهر تاجدارم چشم به در دوخته ام. -

 گئومات به چشمهای ردیمه نگاه کرد و ردیمه ادامه داد:

 تا این که امشب این بخت نصیب من شده است. -

شاه بر روی صندلی نشست و ردیمه که می کوشید نقش خود را خوب اجرا کند، به پذیرایی مشغول شد، در حالی که 

 دلش به شدت می تپید.

ر هرچه بیشتدر همان هنگام که ردیمه با بیم و تردید اوقات خود را به پذیرایی از شاه می گذرانید و سعی می کرد 

جلوه گری کند، در قسمت دیگری از محوطه ی سلطنتی دو دلداده مجلسی ساده تر آراسته بودند و عاشقانه گفت و 

 گو می کردند.

داریوش و آتوسا که مدتها یکدیگر را ندیده بودند، آن شب با شادمانی بزم مختصری آراسته بودند. ارتباط آنها 

ای بود و آن شب، هرچند صحبتها خودمانی تر بود، اما به شیوه ی ایرانیان قدیم از همیشه منحصر به نامه ای یا هدیه 

 جاده عفت و ادب خارج نمی شدند.

آتوسا زنی بود بسیار زیبا، و ایزیبایی همراه با درایت و دانش او که در آن زمان در بین سران هخامنشی ضرب المثل 

مورخ معروف یونانی می نویسد که آتوسا شعر هم می گفت. « زنفونگ»شده بود، داریوش را شیفته ی او ساخته بود. 

داریوش نیز جوانی بود برازنده و دلیر که به کمک شجاعت و کاردانی خود توانسته بود به سرعت مدارج ترقی را 

 بپیماید و سپهساالری کمبوجیه را به عهده بگیرد.

، مجلس بی آالیشی ساخته بودند و در نهایت ادب و آنها در کاخ آتوسا و زیر گوش بزرگترین دشمنشان گئومات

 متانت راز و نیاز می کردند.

زمانی که آتوسا با محبتی عاشقانه، با دست خود شام را آماده می ساخت، داریوش که مشتاقانه حرکات او را تماشا می 

 کرد، گفت:

 آتوسای عزیز، نامزدی ما بسیار طوالنی شد. -

 آتوسا گفت:

 ست اهورامزدا چنین بوده که تا امشب از هم دور باشیم.شاید خوا -

 داریوش از صمیم دل گفت:

 امیدوارم این جداییها به پایان رسیده باشد. -

 آتوسا پاسخ داد:

من هم امیدوارم که به زودی روزگار با ما سازگار شود و تو بر تخت سلطنت بنشینی و من هم در مقام شهبانو در  -

 کنارت باشم.

 ریوش گفت:دا

 در کنار تو بودن، خود پادشاهی کردن است. -

 و آتوسا با ظرافت پاسخ داد:

 با تو زندگی کردن هم خود شهبانو بودن است. -

 داریوش که از این تعبیر زیبا غرق لذت شده بود، در حالی که لقمه ای را با اشتها بر می داشت، گفت:

 باید زودتر اقدام کرد. -
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 امشب ردیمه چه می کند. باید ببینم -

 تو مطمئنی که امشب این مغ به دیدار ردیمه خواهد رفت. -

 آری، شاید هم اکنون آن جا باشد. -

 آیا خطری او را تهدید نمی کند؟ -

 او هم اکنون در معرض خطر قرار دارد. -

 آیا برای جلوگیری از خطر پیش بینی نکرده اید؟ -

اتاق یکی از بانوان حرم خود می رود، چه پیش بینی می توان کرد؟ ردیمه به درخواست  وقتی کسی به عنوان شاه به -

 من و پدرش حاضر به فداکاری شده است. امیدوارم به یاری اهورامزدا موفق شود.

 کسی با عجله چند ضربه به در زد. آتوسا پرسید:

 کیست؟ -

 گفت: در باز شد و زلفه با شتاب به درون اتاق آمد و با شناب

امیدوارم علیاحضرت و سردار مرا ببخشند اگر این گونه وارد شدم، اما چون به منظور خدمتگزاری است، یقینا  -

 جسارت این کنیز را خواهند بخشید.

 آتوسا گفت:

 چه شده زلفه؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

ی دارند، ایشان را زنده نخواهد شاه هم اکنون در اتاق علیاحضرت ردیمه است و اگر بفهمد که ایشان چه خیال -

 گذاشت. خواستم علیاحضرت ملکه اطالع داشته باشند.

 آتوسا گفت:

 این برنامه ای است که خودت تنظیم کرده ای، پس چرا این همه نگرانی؟ -

اما  ،آری، اما قرار بود شاه به تنهایی به دیدار ایشان برود و در نظر بود کسی پشت در اتاق ایشان مراقب باشد -

 امشب شاه برخالف گذشته، با عده ای نگهبان به حرم رفته است و بنابراین ردیمه در صورت لزوم راه گریزی ندارد.

 داریوش از جا برخاست و گفت:

 نگهبانان چند نفرند؟ -

 زلفه پاسخ داد:

 گمان می کنم دوازده نفر. -

 داریوش گفت:

 رد و به سراغ شاه دروغین خواهم رفت. آیا شاه مسلح است؟مثل گنجشک سرشان را از بدن جدا خواهم ک -

 زلفه گفت:

 آری، او خنجر خود را به همراه دارد. -

 داریوش گفت:

افسوس، به محض اینکه صدای شمشیر را در بیرون اتاق بشنود، آن زن را خواهد کشت. راه دیگری برای ورود به  -

 اتاق آنها نیست؟

 اع پنجره از زمین زیاد است.راه دیگری ندارد، ارتف -
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 آتوسا گفت:

 انگار فقط باید برای او دعا کرد. -

 زلفه گفت:

من کسی را برای نجات احتمالی او به زیر پنجره اش فرستاده ام، ولی نمی دانم موفق شده است خود را به آن جا  -

 برساند یا خیر. ضمنا بانو ردیمه هم از این موضوع بی خبرند.

 سید:داریوش پر

 کسی را که فرستاده ای قابل اعتماد است؟ -

 زلفه گفت:

 بله سردار، قابل اعتماد و شجاع. -

 آتوسا گفت:

چاره ای نیست زلفه، باید صبر کرد، حال غذا و شربتی بخور و سپس برو ببین می توانی خبر تازه ای به دست  -

 بیاوری.

 یش از آن که حرفی بزند، داریوش گفت:زلفه نمی خواست مزاحم تنهایی آن دو شود، ولی پ

 اگر بیم جان آن زن نبود، همین امشب کار را یکسره می کردم. -

 آتوسا گفت:

پیش از اینکه این مرد را از میان برداریم، باید یاران خود را آماده کنیم وگرنه نگهبانان و سربازان وی تمام کاخها  -

 و شهر را به خاک و خون خواهند کشید.

 ریوش گفت:دا

از فردا به کمک ارته وردیه با سران پارسی جلساتی تشکیل خواهم داد و این اوضاع را برمی چینم. پیکی هم به  -

 پارس می فرستم تا پدرم سپاهی روانه شوش کند.

 آتوسا لبخندی زد و گفت:

 موفق خواهی شد. -

 داریوش نگاهی سرشار از محبت به آتوسا انداخت و گفت:

 خواهیم شد. موفق -

ردیمه سعی می کرد تا آنجا که در توان دارد، از شاه پذیرایی کند و دل او را به دست بیاورد و ضمنا جام او ا خالی 

نگذارد. وقتی سومین جام را پر کرد، با دستی لرزان، مخفیانه نیمی از گردی را که زلفه برای او فرستاده بود با شراب 

ده بود و آن را جلو شاه می گذاشت و سعی می کرد بوی عطرش مام او را نوازش مخلوط کرد و در حالی که خم ش

 دهد، گفت:

این کنیز همه ی تنهاییها را در این اتاق به این امید تحمل می کند که روزی یا شبی بتواند افتخار پذیرایی از  -

 شاهنشاه را داشته باشد.

 ای به دهان گذاشت و گفت:شاه جام خود را در یک نفس سرکشید و پشت آن لقمه 

 به زودی مشکالت ما کمتر خواهد شد و ما بیشتر به حرم خواهیم آمد. -
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ردیمه نه تنها جرات نمی کرد که از گئومات بخواهد که در این خلوت نقابش را بردارد، بلکه حتی می ترسید زیاد به 

ین می انداخت و بدین ترتیب تا حدی چهره ی چشمهای او نگاه کند، بنابراین شرم را بهانه می کرد و سرش را پای

 نگرانش از نگاه گئومات پوشیده می ماند.

شاه جام چهارم و پنجم را نیز همراه با بقیه گرد نوشید و ناگهان احساس سرگیجه کرد. خیره خیره نگاهی به ردیمه 

 انداخت و گفت:

 چرا سرت را پایین می اندازی؟ -

 و بریده بریده گفت: تمام بدن ردیمه از ترس لرزید

 من... خوشحالم که... امشب... شاهنشاه... -

گئومات از جای برخاست و در حالی که احساس سرگیجه عجیبی داشت، به طرف ردیمه رفت. ردیمه از ترس بر 

جای خود خشک شده بود. گئومات با دست چپ موهای ردیمه را گرفت و سرش را به عقب کشید و در حالی که 

 ش قبضه ی خنجر را می فشرد، گفت:دست راست

 تو نگاهت را زا من می دزدی، چرا؟ -

 ردیمه فقط می لرزید، گئومات خنجرش را از غالف بیرون آورد و روی گلوی ردیمه گذاشت و گفت:

 با یک حرکت دست من خرخره و شاهرگت پاره می شود، آیا چیزی به من خورانده ای؟ -

 ش سفید شده بود. گئومات حرکتی به خنجر داد و فریاد زد:ردیمه همچنان می لرزید و رنگ

 حرف بزن، به من چیزی خورانده ای؟ -

 باریکه های خون از گلوی ردیمه به سوی سینه اش سرازیر شد. ردیمه مرگ را احساس کرد.

 شاهنشاه... زیاد... نوشیده اند... -

 گئومات در حالی که عضالت صورتش حرکت می کرد، گفت:

 در بد مخمصه ای گیر افتاده ای، با زندگی وداع کن، دیگر حتی اهورامزدایت هم... -

ردیمه که مرگ را به چشم خویش می دید، تمام نیروی خود را جمع کرد و با آرنج ضربه ی محکمی به سینه ی 

ه وجود آمد. ردیمه ک گئومات زد، به طوری که گئومات فریادی کشید و او را رها کرد. تکانی در نگهبانان پشت در به

راه فراری نداشت به صوی اتاق آرایش دوید، ولی قبل از این که در اتاق را ببندد، گئومات هم خنجر به دست پشت 

سرش وارد شد. از مرگ گریزی نبود. ردیمه صورتش را میان دو دست گرفت و در حالی که پلکهایش را روی هم 

د، آماده مرگ شد. دست گئومات با خنجر باال رفت و فرود آمد و فشار می داد و دندانهایش را به هم می فشر

خودش هم به کف اتاق سرنگون شد. ردیمه باور نمی کرد زنده است. لحظه ای متحیر بر جای ایستاد و سپس تکانی 

یمه . ردخورد و به گئومات نگاه کرد. شاه بیهوش کف اتاق افتاده بود. گرد اهدایی زلفه جان ردیمه را نجات داده بود

به سرعت نقاب از سر گئومات بیرون کشید. مردی که خود را بردیه می خواند و بر تخت کورش تکیه زده بود، فاید 

 هر دو گوش بود.

 راز شاه آشکار شد.

ردیمه در صدد گریز برآمد. اما چگونه و از کدام سو؟ راهرو پر از نگهبان بود. به طرف پنجره رفت و آن را گشود. 

یاد بود و در فاصله ی نزدیکی امواج کرخه به روی هم می غلتیدند. زن جوان بیچاره و درمانده شه بود. آماده ارتفاع ز

 شد که از پنجره بپرد و با صدای بلندی گفت:
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 ای اهورامزدا کمکم کن! -

 صدای مردی از زیر پنجره شنیده شد که با صدای خفه ای گفت:

 ا باز بگذارید و خود کناری بایستید.برای نجات شما آماده ام. پنجره ر -

 ردیمه مقل برق گرفته ها از جا پرید.

 شما... شما کیستید؟ -

 صدا با عجله پاسخ داد:

 حرفی نزنید و کنار بایستید.

 ردیمه بی اختیار خود را کنار کشید و ناگهان قسمتی از یک نردبان طنابی از پنجره به داخل اتاق افتاد.

 صدا گفت:

 طل نکنید، پایید بیایید.مع -

ردیمه با شتاب قالبهای سر نردبان را به لبه ی پنجره وصل کرد و از نردبان پایین رفت و قبل از این که به زمین 

 برسد، مرد سیاهپوشی او را گرفت و به زمین گذاشت و بعد دست او را گرفت و به دنبال خود کشید. ردیمه پرسید:

 شما کیستید؟ -

 ش با خونسردی، و با صدایی آرام گفت:مرد سیاهپو

 شما از اهورامزدا کمک خواستید و او مرا به نجات شما فرستاد. نگران نباشید، من از دوستان شما هستم. -

 شما می دانستید که من به کمک احتیاج پیدا می کنم؟ -

 اگر نمی دانستم که زیر پنجره منتظر شما نمی شدم. -

 سم شما چیست؟ولی شما که هستید؟ ا -

 من نجات دهنده ی ملکه هایی هستم که به دنبال گوشِ بریده ی شاهان هستند! -

 ردیمه گفت:

 فروالس تویی؟ -

 آری علیاحضرتا. -

 تو چگونه خطر را به جان خریدی و زیر پنجره اتاق من آمدی؟ -

 علیاحضرتا، زندگی بدون خطر لطفی ندارد؟ -

 اما نگهبانها؟! -

 خنده ای کرد و گفت:فروالس 

 دو نفر بیشتر نبودند، کنار کرخه راحت خوابیده اند. -

 آنها را کشتی؟ -

 نه، صبح بیدار می شوند. فقط کمی احساس سردرد و خفگی می کنند. -

 ردیمه پرسید:

 حاال به کجا می رویم؟ ما که نمی توانیم از این جا خارج شویم. -

 ملکه آتوسا می رویم. خارج نمی شویم... به ساختمان -

 ردیمه نفس راحتی کشید و اندکی دست فروالس را فشرد و گفت:
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 متشکرم فروالس. -

 از من تشکر نکنید. از زلفه تشکر کنید. -

 ردیمه با تمام اضطرابی که داشت، با شیطنت گفت:

 شما دوتا خوب با هم جور هستید! -

 فروالس زیر لب گفت:

 م؟!عجب راز پنهانی داری -

 فروالس آن جا چه می کرد؟

 

 

 فروالس چگونه خود را به زیر پنجره ی ردیمه رساند؟

به خاطر داریم که وقتی تصادفا فروالس و زلفه در اتاق ارته وردیه با هم روبرو شدند، زلفه از فرصت کوتاهی استفاده 

ه زیر پنجره اتاق وی برساند. بنابراین در کرد و پنهان از چشم آتوسا، از مرد جوان خواست که سه شب بعد خود را ب

همان هنکام که ردیمه برای دیدار گئومات آماده می شد و سپنت دات سعی می کرد به کمک هیپنوتیزم، پرک ساس 

پس را وادار به همکاری کند و همچنین داریوش و آتوسا بعد از سالها خلوتگاهی صمیمانه داشتند و ضمت حرفهای 

ه نقشه می کشیدند، فروالس که سراپا سیاه پوشیده بود، مخفی از چشم نگهبانان و با استفاده از عاشقانه، برای آیند

تاریکی شب، از کنار رود کرخه خود را به زیر پنجره اتاق زلفه رساند. اندکی ایستاد و به اطراف نگاه کرد و چون 

ز زمین برداشت و به سوی پنجره پرتاب مطمئن شد که کسی او را ندیده است و نمی بیند، خم شد و سنگریزه ای ا

کرد. چند لحظه بعد پنجره باز شد و یک نردبان طنابی با صدای خفیفی آویزان شد و فروالس صدای آهسته زلفه را 

 شنید که گفت:

 بیا باال. -

فروالس  این صدا برای سپاهی جوان از نوای هر سازی دلپذیرتر بود. زلفه او را به اتاق خویش می خواند. اگرچه

پیش از آن که پا به روی پله ی نردبان بگذارد، یک بار دیگر اطراف را از نظر گذراند، اما در آن لحظه آنچه برایش 

کوچکترین اهمیتی نداشت، خطر بود. همچون یک گربه ی سیاه چابک از نردبان باال رفت و وارد اتاق زلفه شد و 

ا بست. عاشق و معشوق برای نخستین بار با هم بودند، اگرچه باور دخترک به سرعت نردبان را باال کشید و پنجره ر

کردن این موضوع برای هر دو دشوار بود. دختر بابلی لباس سفید بلندی پوشیده بود و بازوان و قسمتهایی از گردن 

ه اش رو سینه اش بدون پوشش بود. موهای بلندش را بر شانه هایش افشان ساخته و با آرایشی مختصر، زیبایی چه

را ده برابر کرده بود. زلفه با آن که دختر بی باک و جسوری بود، در آن لحظه دلش به شدت می زد و چهره اش 

گلگون شده بود. این نخستین باری بود که در تنهایی با مردی لحظه های عاشقانه را آغاز می کرد. مرد جوان هم رو 

هنوز باور نمی کرد که در اتاق زلفه ایستاده است و هر دو  در روی او ایستاده و حالی نظیر حال دختر داشت. او

 فراموش کرده بودند که چه خطری را به جان خریده اند.

 سرانجام زلفه به خود آمد و گفت:

 از مقابل پنجره کنار برو. -
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. اثری ستفروالس قدمی به عقب برداشت و زلفه بار دیگر پنجره را گشود و سرش را بیرون برد و به اطراف نگری

از جنبنده ای دیده نمی شد و صدایی جز صدای یکنواخت همیشگی کرخه به گوش نمی رسید. دخترک پنجره را 

 بست و پرده را کشید و سپس به فروالس گفت:

 چرا ایستاده ای؟ نمی خواهی بنشینی؟ -

 آه زلفه باور نمی کنم که این جا، در اتاق تو، با تو که می پرستمت، تنها هستم. -

 این واژه ها که بی اختیار گفته شد، پرده تشریفات درباری را کنار زد و گفت و گو را خودمانی کرد. زلفه گفت:

 شمشیرت جان دشمنان را می گیرد و زبانت به دوستدارانت جان می بخشد. -

 فروالس گفت:

مدتهاست که در انتظار چنین لحظه ای  شمشیرم برای دشمنان میهنم بُرنده است، اما زبانم برای ابراز عشق ناتوان، -

 هستم.

 زلفه گفت:

برای من از انتظار می گویی؟ اگر این انتظار نبود، من چگونه می توانستم زندانی را که شاه برای من ساخته است  -

 تحمل کنم؟ فروالس بنشین که می دانم سخن بسیار است و فرصت کم.

 و یک میز کوچک بود و روی میز خوردنی مختصری.فروالس نشست و زلفه در برابرش. بین آن د

 فروالس گفت:

 راست بگویم که هرگز از بخت خود این امید را نداشتم. -

 زلفه گفت:

فروالس، من نیز بی پرده و راست بگویم که اگر مهر ملکه و آرزوی تو دردلم نبود، لحظه ای در این دربار مرموز  -

 نمی ماندم.

 مرد جوان گفت:

 یرفتن این نکته که ندیمه ی مخصوص ملکه به سپاهی گمنامی محبت داشته باشد، برای من دشوار است.پذ -

 زلفه در حالی که لقمه ای را به سوی فروالس گرفته بود، گفت:

عشق به مسایل دنیوی کاری ندارد. بی پرده بگویم. بسیار کوشیدم تا مگر درِ دل را بر محبت تو ببندم، اما  -

. وقتی نسیم عشق می وزد، نه تنها دل را، که جان را طراوت می بخشد. حال لقمه ای را که از دست من نتوانستم

 گرفته ای بخور.

 فروالس که در آن لحظه مست عطر و محبت محبوبه بود، با لبخند گفت:

 می ترسم لقمه ی تو گلوگیر باشد! -

 و زلفه هم با لبخند پاسخ داد:

 جرعه ای از شربت خوش طعم محبت است.در آن صورت چاره اش  -

 فروالس، مسخ شده، لقمه را به دهان گذاشت و جرعه ی شربت خوش طعم محبت نیز نگاه مهرآمیز زلفه بود.

 فروالس گفت:

 کاش این لحظه جاودانی بود. -

 زلفه با خنده گفت:
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 نبود.« لحظه»اگر جاودانی بود،  -

 ونه خوش زبان و حاضر جواب باشد، گفت:فروالس که تصور نمی کرد زلفه این گ

احساس می کنم زندگی را امشب آغاز کرده ام و محبت تو جان تازه ای در من دمیده است. زلفه عزیز، آیا درباره  -

 ی این عشق اندیشیده ای؟

ی این که مهر افروالس، بگذار حقیقت را بگویم، من از خاندان پادشاهی بابل هستم با تربیتی اشرافی، بنابراین بر -

 تو را، که می دانم زندگی ساده ای داری، در دل خود جای دهم، بسیار با خود ستیز کردم...

 فروالس با اندکی تردید پرسید:

 و نتیجه؟ -

 زلفه دستی به موهای خویش کشید، نگاهش را به نگاه فروالس گره زد و با لبخند شیرینی گفت:

 رو در روی هم نشسته ایم.نتیجه اش همین است که امشب ما  -

 فروالس که از این پاسخ تمام وجودش غرق شادمانی شده بود، گفت:

 امشب، با دعوت من به اتاق خود، بسیار خطر کردی. -

 زلفه با شیطنت گفت:

 مگر تو خطر نکردی؟ -

 اما من برای تو نگرانم. -

 د.برای من این ابراز نگرانی تو، دنیایی امید به دنبال دار -

 آیا شبی چنین باز هم تکرار خواهد شد؟ -

 من در هفته دو شب آزادم، مثل امشب -

 اما می دانی که شرافت و اخالق ما ایرانیها ما را از تماس با زنانی که رسما متعلق به ما نیستند، بازمی دارد. -

 زلفه با تجاهل پرسید:

 چه باید کرد؟ -

 م خواست که با همسری من و تو موافقت کند. لطف او نسبت به ما بی پایان است.اگر تو اجازه بدهی از ملکه خواه -

 زلفه سر به زیر انداخت و گفت:

هرچه تو می پسندی. سرشت و اخالق شما پارسیها همیشه برای من قابل تحسین بوده است. اگر بابلیها نیز چون  -

کردند. کاش در هر سرزمینی، همان گونه که شما شما بودند، اکنون با سرافرازی در کشور مستقلی زندگی می 

( مدارسی نیز برای آموزش اخالق و حفظ شرافت انسانی به 0آموزشگاههایی برای تعلیم و تربیت سربازان دارید،)

 وجود می آورند. آیا جامی شراب میل داری؟

 فروالس پاسخ داد:

م نوشید، بویژه این روزها که باید بیش از همیشه هشیار خیر، تاکنون شراب ننوشیده ام و از این به بعد نیز نخواه -

 بود. آیا شاه در اتاق تو شراب...

 زلفه حرف وی را برید،

 چه حرفها؟! فروالس، شاه من تویی.«! بل مردوک»آه  -

 فروالس لحظه ای به چشمهای زلفه خیره شد و سپس گفت:
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 زلفه، مگر تو به کیش ما در نیامده ای؟ -

 شما پیروان هر دینی آزادند و فرقی با دیگران ندارند. در کشور -

 بنابراین من هرگز در صدد تغییر کیش خود برنیامده ام.

 کامال درست است، اما اگر ما بخواهیم با هم زندگی کنیم... -

ان خوب فروالس، من تصمیم خود را گرفته ام، من با تو زندگی خواهم کرد و دین ترا که بر اثر زندگی در ایر -

 شناخته ام، با کمال میل خواهم پذیرفت.

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

 مورخ بزرگ یونانی، هخامنشیان اولین دولتی بودند که آموزشگاههای نظامی داشتند.« گزنفون»بنابر نوشته ی  -0

 

 

 اما نمی خواهم اجباری... -

 اهم.نه، اجباری در کار نیست. من خود می خو -

 فروالس دستش را روی میز گذاشت و گفت:

 از امشب ترا همسر خود می دانم و دل و جانم متعلق به توست. حال دستت را به من بده. -

 زلفه دستش را در دست او گذاشت و گفت:

هم  من هم همین طور. از امشب تو مرد زندگانی من هستی. حال اولین غذا را، که سرد هم شده است، در کنار -

 بخوریم. تو امشب کار دیگری هم داری.

 چه کاری؟ -

 پس از غذا خوردن خواهم گفت. -

دو دلداده، سرشار از محبتی پاک و سرخوش از باده عشق، برای اولین بار خلوتی ساخته بودند و هر دو بیش از مواقع 

 معمول خوردند. فروالس گفت:

 سپاسگزارم همسرم! -

 و زلفه گفت:

 همسرم! نوش جان -

 خوب، امشب چه خبر است؟ چه کاری باید انجام دهم! -

می دانم که امشب شاه بدیدن ردیمه رفته است و ممکن است جان او در خطر باشد، اما دقیقا نمی دانم که چه باید  -

 کرد.

 فروالس از جا برخاست.

 خیلی ساده است. امشب می توان تکلیف را روشن کرد. -

 با دوازده نفر نگهبان به دیدار وی رفته اشت. فعال ما باید در اندیشه ی جان ردیمه باشیم. نه فروالس، شاه -

 چگونه، چه تدبیری اندیشیده ای؟ آیا راه ورود دیگری به اتاق ردیمه وجود دارد؟ -

 هیچ راهی... مگر پنجره که ارتفاع زیادی دارد و به دلیل خنکی هوا یقینا بسته است. -

 ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: فروالس لحظه
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 چرا زودتر نگفتی زلفه؟ شاید تا به حال او را کشته باشد! -

 خیر، اگر بخواهد ردیمه را از میان بردارد، آخر شب این کار را خواهد کرد که بیشتر اهالی قصر خوابیده اند. -

 فروالس خود را به کنار پنجره رساند و گفت:

 ر پنجره ی او مخفی می شوم، اما نمی دانم می توانم در صورت لزوم کمکی به او بکنم با نه.من زودتر می روم و زی -

 زلفه در حالی که نردبان طنابی را به دست او می داد، گفت:

 برو، اهورامزدایت یارت باد. -

 ل کرد.فروالس جراتی به خود داد و خم شد و دست زلفه را بوسید و سپس نردبان را به لبه ی پنجره وص

 زلفه گفت:

 همه جا پر از نگهبان است. -

 فروالس با لبخندی گفت:

 تاریکی شب و صدای کرخه نگهبان من است. -

 فروالس از نردبان سرازیر شد و در آخرین لحظه که صورت آن دو روبروی هم قرار گرفته بود، زلفه گفت:

 فروالس، مواظب خود باش. -

 فروالس چشمکی زد و گفت:

 حتما، این روزها الزم است بیشتر مواظب خود باشم، چون چشمهای زیبای یک دخترک بابلی نگران من است! -

فروالس خود را به زمین ریاند و زلفه سر نردبان را رها کرد و فروالس آن را جمع کرد و به روی شانه انداخت و 

 حرکت کرد.

بود، تاریکی شب و صدای رود کرخه بسیار به او کمک می فروالس، سراپا سیاهپوش بود و همان طور که خود گفته 

کرد. با وجود این، او ناچار شد که دو نفر از نگهبانها را با زدن ضربه ای از پشت سر از پای درآورد و بدان گونه که 

 قبال خواندید، به یاری بخت موفق شد ردیمه را نجات دهد.

 فرمان دستگیری آتوسا

 

اه تاریکی شب خود را به جایگاه آتوسا رساندند. ردیمه هنوز می لرزید و باور نمی کرد که فروالس و ردیمه در پن

 جان سالم به در برده است.

داریوش و آتوسا در حال صحبت بودند که ناگهان در باز شد و ردیمه سراسیمه به درون آمد و آتوسا بی اختیار از جا 

 برخاست و گفت:

 چه خبر است؟! -

 طراب و هیجان فریاد زد:ردیمه با اض

 گوش ندارد... گوش ندارد... هر دو گوش او را بریده اند. -

 آتوسا نفس عمیقی کشید و با دست به ردیمه اشاره کرد که بنشیند و خود نیز نشست:

 بنشین ردیمه، چه خبر شده؟ این جا چه می کنی؟ آه اهورامزدا! چرا گردنت خون آلود است؟ -

 م دیدم، شاه گوش ندارد، او می خواست سر مرا از بدن جدا کند.خودم دیدم، خود -

 آتوسا در جالی که مجددا از جا برمی خاست، گفت:
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 بگذار نگاهی به گردنت بیندازم، آیا زخمت عمیق است؟ -

 نگران نباشید شهبانو، زخم سطحی است و من احساس خطر نمی کنم. -

 برد و گفت:بعد بی اختیار دستش را به طرف گردن خود 

 آن لعنتی می خواست با خنجر مرا بکشد. -

 داریوش گفت:

 خونسرد باش بانو، ماجرا را تعریف کن. -

 ردیمه که از فرط اضطراب و سراسیمگی متوجه حضور داریوش نشده بود، نگاهی به او کرد و گفت:

الم! مرا ببخشید که متوجه شما نشدم. آه سردار... سردار بزرگ، شما این جا هستید؟ چه قدر خوب! چه قدر خوشح -

 وجود شما به ما قوت قلب می دهد.

 آتوسا گفت:

 ماجرا را تعریف کن و از چیزی بیم نداشته باش. -

 ردیمه اندکی صبر کرد تا بر اعصاب خود تسلط پیدا کند و سپس گفت:

 علیاحضرتا، خودم دیدم، شاه گوش ندارد! -

 آتوسا با لبخند گفت:

 طلب را گفتی ردیمه، حال ماجرا را تعریف کن.این م -

ردیمه بی اختیار، انگار که می ترسید گوش نامحرمی سخنانش را بشنود، نگاهی به اطراف انداخت و چشمش به زلفه 

 که با دستمال تمیزی به سوی او می آمد، افتاد و گفت:

 زلفه، از تو بسیار متشکرم، محبت تو را جبران خواهم کرد. -

 سری فرود آورد و گفت: زلفه

 وظیفه کوچک این کنیز بود، فعال با این دستمال گردن خود را تمیز کنید. -

 آتوسا خطاب به زلفه گفت:

 زلفه عزیز، بهتر است تو هرچه زودتر به اتاق خود برگردی، مبادا اتفاق تازه ای روی دهد. -

 آتوسا چشم به دهان ردیمه دوخت. زلفه در برابر آن سه نفر تعظیمی کرد و از در خارج شد و

 داریوش خطاب به ردیمه گفت:

در نظر داشته باشد که آنچه شما به عنوان بانوی حرم و دختر اتان نقل می کنید، برای سران پارسی در حکم سند  -

 است و سرنوشت کشور و ملت به گواهی شما بستگی دارد.

 ردیمه پاسخ داد:

چشم خود دیدم، نقابش را برداشتم و چهره ی کریه او را دیدم. بنابراین دیگر این جا در می دانم سردار، اما من با  -

 امان نیستم و هر لحظه ممکن است برای کشتن من بیایند. باید فکری برای من بکنید.

 آتوسا گفت:

را  باشیم و خود درست است ردیمه، از امشب وضع فرق می کند و همه ی ما باید در انتظار حوادث پیش بینی نشده -

برای مقابله با خطر آماده کنیم. تو هم زیاد نگران نباش. تا یافتن پناهگاه امنی برای تو، می توانی پیش من باشی، 

 اگرچه از امشب به بعد جان خود من هم در خطر خواهد بود.
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 داریوش با اطمینان گفت:

 این وضع زیاد طول نمی کشد. -

 بود، جرعه ای آب نوشید و به تعریف ماجرا پرداخت:ردیمه اندکی حالش بهتر شده 

این شخص به دیدار من آمد و احترامات الزم را به جای آوردم و تا سرحد امکان کوشیدم که به من بدگمان نشود،  -

اما در همان لحظه اول دریافتم که او بردیه نیست. پیش از آمدن وی زلفه بسته ی کوچکی گرد زرد رنگ برایم 

اول نفهمیدم که چیست، اما بعد متوجه شدم و هنگام خوردن شام آن را در محتویات سه جام حل کردم و او  فرستاد.

هم نوشید. خودم متوجه بودم که با تمام تالشم در حفظ خونسردی، دستم می لرزد. گویا آن مرد گوش بریده از 

شده بود، متوجه موضوع شد. ناگهان لرزش دست من و ترسی که در چشمهایم بود و سرگیجه ای که به آن دچار 

چشمهایش حالت ترسناکی به خود گرفت و از جا برخاست و موهای مرا گرفت و خنجر را زیر گلوی من گذاشت 

و... در این جا ردیمه طاقت نیاورد و اشکش سرازیر شد. آتوسا از جا برخاست و به سوی یکی از قفسه های گوشه ی 

 قداری پارچه و کمی دارو بازگشت.تاالر رفت و چند لحظه بعد با م

 ردیمه ادامه داد.

در آخرین لحظات ناامیدی با آرنج ضربه ای به او زدم و او مرا رها کرد. من که راه گریزی نداشتم به سوی اتاق  -

ی تآرایش دویدم، اما پیش از آنکه در را ببندم، او وارد شد و با خنجر به من حمله کرد و دیگر نفهمیدم چه شد. وق

 چشم باز کردم او بیهوش روی زمین افتاده بود.

 داریوش، برای اینکه تشویش او از بین برود، با لبخند گفت:

 آفرین بر بانو که با یک ضربت آرنج شاهی را از پا انداخته است. -

 ردیمه گفت:

 اثر ضربت من نبود، اثر داروی زلفه بود. -

 گلوی ردیمه و در همان حال پرسید:آتوسا شروع به تمیز کردن و بازدید زخم 

 بعد چه شد؟ -

با تمام شتابی که برای فرار داشتم، وظیفه ام را انجام دادم، نقاب او را از سرش بیرون کشیدم و به خوبی چهره اش  -

 را دیدم. همان بود که شما و پدرم می گفتید. او گوش نداشت.

 که پارچه را به دور گردن وی می پیچید، پرسید:آتوسا گردن و سینه ی او را تمیز کرد و هنگامی 

 چگونه فرار کردی؟ من شنیدم که او نگهبانانی به همراه داشت. -

 درست است. از در نمی توانستم فرار کنم. به طرف پنجره رفتم تا خود را بیرون بیندازم. -

 آتوسا با تعجب گفت:

 از پنجره؟! با آن ارتفاع؟! -

، راه دیگری نداشتم. اما ناگهان کسی از زیر پنجره مرا صدا زد و بعد یک نردبان طنابی را به بله شهبانوی عزیز -

 طرف پنجره پرتاب کرد.

 داریوش و آتوسا به یکباره پرسیدند:

 او که بود؟! -

 فروالس -
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 داریوش لبخندی زد و به صندلی خود تکیه داد و آتوسا با تعجب گفت:

 اه چگونه آن جا پیدا شده بود؟!فروالس؟! این گربه ی سی -

 ردیمه گفت:

 زلفه او را فرستاده بود. -

 آه اهورامزدا، نزدیک است دیوانه بشوم، عجب دختر هوشمندی! -

 داریوش گفت:

 و چقدر وفادار و فداکار! -

 و آتوسا اضافه کرد:

 این دخترک زیبای بابلی در زیرکی نظیر ندارد. -

 سپس پرسید:

 جا رفت؟فروالس ک -

 جایی نرفته است. پشت در منتظر اوامر شهبانو ایستاده است. -

 داریوش گفت:

 بسیار جوان بالیاقتی است. -

 آتوسا تاکید کرد:

 آری، او جان خود را به خطر انداخت و من و زلفه را از اردوگاه کمبوجیه به شوش آورد. -

رام به جای آورد. هر سه نفر از او سپاسگزاری و قدردانی سپس فروالس را صدا کرد. فروالس وارد شد و رسم احت

کردند و شجاعت او را ستودند. فروالس که از ابراز عشق زلفه روی پای خود بند نبود، از این تعریفها بیش از پیش 

 خشنود شد و گفت:

 تا جان در بدن دارم فدایی شاهنشاه داریوش و شهبانو و خاندان هخامنشی هستم. -

 ا تعجب نگاهی به داریوش کرد و گفت:ردیمه ب

 شاهنشاه داریوش؟! -

 آتوسا گفت:

 آری ردیمه، ولی این موضوع فعال پنهان بماند. -

 ردیمه حالت تواضعی به خود گرفت و زیر لب گفت:

 ای اهورامزدا، شادمان و سپاسگزارم. -

 سپس خطاب به فروالس گفت:

 هستم. مطمئن باش روزی پاسخ محبت و فداکاری شما را خواهم داد.فروالس من جانم را مدیون تو و زلفه  -

 و بعد به کنایه اضافه کرد:

 تو و زلفه چه زوج خوبی هستید! -

آتوسا لبخندی زد و داریوش زیرچشمی نگاهی به فروالس انداخت. فروالس خاموش به زمین نگاه می کرد. انگار 

 ند!همه ی دنیا از عشق او و زلفه آگاه شده بود

 آتوسا خطاب به داریوش گفت:
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 به نظر می رسد از این به بعد شاهنشاه باید تصمیم بگیرند. -

 داریوش گفت:

این مار خطرناک اکنون زخمی شده است و چون می داند رازش آشکار شده، به کسی رحم نخواهد کرد. باید پیش  -

 از آن که اقدامی کند سر او را به سنگ بکوبیم.

 آتوسا گفت:

درست است، اما در این جا ما بیش از چند نفر نیستیم، در حالی که محوطه ی سلطنتی پر از افسران و سربازان  -

مادی است. نخست باید سرداران پارسی را آگاه کرد و از یاری آنان برخوردار شد. به نظر من پیش از همه باید اتان، 

 ین فداکاری واداشت.پدر ردیمه را آگاه کرد، چه، او خود دخترش را به ا

داریوش از جا برخاست و درحالی که دستهایش را به کمربندش قالب کرده بود، اندیشمندانه یکی دوبار در طول 

 تاالر قدم زد. سپس ناگهان ایستاد و گفت:

 فروالس -

 فروالس گامی محکم به جلو برداشت و به حالت خبردار ایستاد و گفت:

 در خدمتم شاهنشاها. -

رچه سریعتر خود را به اتان برسان، ماجرا را برای او تعریف کن و از او بخواه که به افرادش آماده باش بدهد و ه -

خود در آغاز صبح به جایگاه ارته وردیه بیاید. به دیدار یک یک سران پارسی برو و از قول ملکه آتوسا، از یک یک 

 باش. آنان نیز بخواه که به همان جا بیایند. خود نیز حاضر

 فروالس مجددا احترام نظامی به جای آورد و آماده ی خروج شد. ردیمه گفت:

فروالس، می توانی مرا هم با خود نزد پدرم ببری؟ مدتهاست او را ندشده ام. در آن جا، هم در امان خواهم بود و  -

 هم مزاحمتی برای اقدامات شما در این جا نخواهم داشت.

 سب تکلیف به سوی داریوش و آتوسا افکند. داریوش گفت:فروالس نگاهی به منظور ک

خیر ردیمه، اکنون همراهی تو با او صالح نیست. بهتر است او تنها برود. در این جا تو در پناه ما هستی و به زودی  -

 پدرت را خواهی دید.

 ردیمه با تواضع گفت:

 هر طور شاهنشاه صالح می دانند. -

 فت:داریوش خطاب به فروالس گ

 حرکت کن دوست من، چهره ات را هم در محوطه ی سلطنتی بپوشان. -

 فروالس از در بیرون رفت و داریوش گفت:

 دیگر وقت زیادی نداریم. هرچه زودتر باید اقدام کنیم. -

 در همین هنگام صدهایی از راهرو به گوش رسید و متعاقب آن فریاد فروالس که:

 ستید که بخواهید حتی به جایگاه دختر کورش نزدیک شوید.شما ترسوها کوچکتر از آن ه -

 و متعاقب این حرفِ فروالس، صدای چکاچک شمشیر بلند شد.

 گروهی برای دستگیری آتوسا آمده بودند.
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ساعتی بعد، در اتاق آرایش ردیمه، گئومات چشمهای خود را باز کرد و چند لحظه طول کشید تا به خاطر بیاورد که 

اتفاقی افتاده است. به دشواری برخاست و در حالی که نمی توانست کامال روی پای خود بایستد، خود  کجاست و چه

 را به اتاق پذیرایی رساند، اما اثری از ردیمه نیافت. نقاب را به چهره انداخت و از روی خشم با تمام قوا فریاد کشید:

 نگهبان... -

وارد شد و شاه را دید که به میز تکیه داده و ایستاده است. اگر گئومات سرپرست نگهبانان با شتاب در را باز کرد و 

نقاب به چهره نداشت، نگهبان خیلی زود می فهمید که شاه حال خوبی ندارد، اما متوجه نشد و مقابل در به حالت 

 خبردار ایستاد. گئومات در حالی که سعی می کرد نگهبان متوجه حال او نشود، همچنان با خشم گفت:

پنج نفر را بردار و به جایگاه خواهر من آتوسا برو و او را دستگیر کن و به زندان ببر. ردیمه را نیز هر جا دیدی  -

 دستگیر کن و هر یک که مقاومت کرد، می توانی او را بکشی.

 نگهبان که این دستور را باور نمی کرد، ابتدا حرکتی نکرد، اما فریاد شاه او را به خود آورد:

 چرا ایستاده ای کودن؟! مگر نشنیدی چه گفتم؟ -

 نگهبان با ترس گفت:

 بله فربان، الساعه. -

نگهبان به سرعت خارج شد و گئومات با بی حالی روی یک صندلی نشست و سرش را روی میز گذاشت و 

 چشمهایش را بست.

د که دست آتوسا در کار است و گئومات که فهمیده بود گرفتار توطئه ای شده و رازش فاش شده است، یقین کر

چون از او که تنها بازمانده ی مستقیم کورش بود، بیش از همه بیم داشت، علی رغم عشقش، تصمیم گرفت به 

 سرعت او را از میان بردارد، اگر چه شاید کمی دیر شده بود.

ه شد، اما ی دستگیری ملکه روانسپرست نگهبانان بر طبق دستور شاه پنج نگهبان را با خود همراه کرد و با شتاب برا

 زمانی که به آن جا رسید که فروالس با لباس و نقاب سیاه، به دستور داریوش، از اتاق آتوسا خارج می شد.

فروالس راه را بر آنها سد کرد و شمشیرها به حرکت در آمدند. یک نفر در برابر شش نفر. داریوش با شنیدن 

برخاست، نقابی به چهره افکند و به کمک فروالس شتافت و جنگ سختی صدای فروالس و چکاچک شمشیر از جا 

 درگرفت. شش نفر مادی در پی انجام دستور شاه بودند و دو مرد پارسی راه را بر آنها بسته بودند.

 فرمانده ی نگهبانها فریاد زد:

از جانب ایشان ماموریتی داریم.  تسلیم شوید و جان خود را از دست ندهید. ما نگهبانان ویژه ی شاهنشاه هستیم و -

 بنابراین جنگیدن با ما یعنی جنگیدن با شاهنشاه.

 اما دو مرد مبارز گوششان به این حرفها بدهکار نبود، فرمانده مجددا فریاد زد:

 شما که هستید که در این وقت شب مثل دزدها نقاب بر چهره زده اید و از اتاق ملکه بیرون آمده اید؟! -

 گفت:فروالس 

برای دستگیری یک زن آمده « مرد»ما هم از جانب ملکه ماموریت داریم که جان شما ترسوها را که به عنوان شش  -

 اید، بگیریم.

 فرمانده در حالی که با حرارت شمشیر می زد، گفت:

 شما اگر مردان شجاعی بودید، نقاب به صورت نمی زدید. -
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 ی از شانه ی او را درید و بعد با خنده گفت:فروالس حمله ای به سوی او کرد و قسمت

 بهتر است این حرف را به شاهنشاه ترسوی خود بزنید. او هم همیشه نقاب دارد. -

فرمانده زخم خورده در حالی که خون یک طرف بدنش را می پوشاند و از شدت درد فریاد می زد، به همراهانش 

 گفت:

 این سگها را بکشید! -

 نشده بود که داریوش با پهنای شمشیر محکم به صورتش کوبید و گفت:هنوز حرفش تمام 

 خفه شو مزدور بی عرضه! -

 فروالس یکی دیگر را از پا انداخت و داریوش گقت:

 چهارتای بقیه را برای من بگذار و تو به دنبال کار خود برو. -

 فروالس پاسخ داد:

 کنم. مرا ببخشید، نمی توانم از این تفریح صرف نظر -

شمشیر یکی از نگهبانان اندکی بازوی فروالس را زخمی کرد و فروالس گامی به عقب برداشت و شمشیر داریوش 

 زخم عمیقی روی شکم مهاجم به وجود آورد و او هم به زمین غلتید.

 داریوش با خنده گفت:

 نگهبانان محافظ شاهنشاه اینها هستند؟! -

 فروالس هم با خنده پاسخ داد:

 این افراد هم برای آن شاهنشاه گوش بریده زیادی هستند. -

 داریوش به نزدیکترین مهاجم حمله کرد و گفت:

 گردن ستبری داری! -

 و با یک ضربت شاهرگش را برید و سپس به فروالس گفت:

 برگرد و به ملکه و بقیه بگو آماده ی رفتن باشند. -

 فروالس گفت:

 اما این دو نفر...؟

 با حمله ای سریع سینه ی یکی دیگر را شکافت و متوجه دیگری شد و گفت:داریوش 

 کدام دو نفر؟ این که یکی بیشتر نیست! -

 فروالس با اطمینان خاطر به اتاق آتوسا برگشت و گفت:

 جای درنگ نیست، باید از این جا رفت. -

 آتوسا با نگرانی گفت:

 ولی داریوش...؟ -

 شد:صدایی از جلو در شنیده 

 من این جا هستم! -

 آتوسا که خیالش راحت شده بود، به فروالس گفت:

 تو زخمی شدی! -
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 فروالس گفت:

 علیاحضرتا حرکت کنیم! -

 و داریوش گقت:

 فروالس شمشیرزن چابکی هستی، آفرین! -

 فروالس کرنشی کرد و پاسخ داد:

 آموزش دیده ام. من کمترین سرباز شاهنشاه هستم و زیر نظر شاگردان شما -

 داریوش از سر قدردانی دستی به پشت او زد و گفت:

 برویم. -

آتوسا خود رفت که در را از داخل ببندد، ولی از روی کنجکاوی آن را گشود و نگاهی به راهرو انداخت و از آنچه دید 

ا قتولین نگاه می کردند. آن دو بشگفت زده شد. پنج جنازه روی زمین افتاده رود و دو نقابدار ایستاده بودند و به م

 دیدن ملکه تعظیم کردند. آتوسا پرسید:

 شما کیستید؟ -

 یکی از آنها گفت:

 ما در خدمت سردار ارته وردیه و جان نثار ملکه بزرگوار هستیم. -

 ولی دیر رسیدید! -

اگر آن دو دالور نقابدار هم از کوشک خیر علیاحضرتا، دیر نرسیدیم، نیازی به وجود ما نبود. ما شاهد ماجرا بودیم.  -

 شهبانو بیرون نمی آمدند، یاز هم این شش نفر جرات پا گذاشتن به حریم علیاحضرت ملکه را پیدا نمی کردند.

 آتوسا پرسید:

 نفر ششم کجاست؟ -

 او مجروح بود، گذاشتیم برود و خبر این افتضاح را به ارباب خود برساند. -

ف دیگری بزند، در را بست و سپس دو مرد و دو زن به سوی اشکاف دیواری رفتند و از آن جا آتوسا بدون اینکه حر

 خود را به مخفیگاه ارته وردیه رساندند.

گئومات تا حدود زیادی حال طبیعی خود را به دست آورده بود که در باز شد و فرمانده نگهبانان در حالی که 

ربه داریوش قرمز شده و آماس کرده بود با چشمهای خودن آلود وارد لباسهایش غرق خون بود و صورتش بر اثر ض

 شد و به خاک افتاد. گئومات که فهمید اتفاق ناگواری افتاده، با لحن خشنی پرسید:

 این چه وضعی است؟ چه کردید؟ آن زن را کجا بردید؟ -

 نگهبان با لکنت زبان گفت:

 م...شاهنشاها باعث شرمندگی است... ما نتوانستی -

 گئومات با خشم گفت:

 چه می گویی احمق؟! آن زن را دستگیر کردید؟ -

 نگهبان در حالی که از ترس می لرزید، گفت:

 شاهنشاها... وقتی برای دستگیری علیاحضرت... -

 گئومات فریاد زد:
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 علیاحضرت کیست؟! موضوع چیست؟ -

 آمدند و...پشت در اتاق او... در راهرو بودیم... دو مرد بیرون  -

 گئومات که فهمید آنها موفق نشده اند، همچنان با فریاد گفت:

بی عرضه های ترسو! شش مرد مسلح حریف دو مرد نشدید؟! نتوانستید آن دو را دستگیر کنید؟! نتوانستید یک  -

 زن را با خود ببرید؟! احمقهای مفتخور!... بقیه کجا هستند؟

 می...پنج نفر کشته شدند... من هم زخ -

 گئومات مشتش را به روی میز کوبید و مقدار زیادی ناسزا نثار وی کرد و سپس پرسید:

 آنها که بودند؟ آن جا چه می کردند؟ چگونه به آنجا رفته بودند...؟! -

 دو مرد بودند... هر دو... هر دو نقاب زده بودند... -

 ا این همه نگهبان؟! صورت هیچ یک را ندیدید؟دو مرد نقابدار؟! در حرم سلطنتی؟! در اتاق آتوسا؟! ب -

 خیر... غافلگیر شدیم... از پشت حمله کردند... -

گئومات که احساس می کرد ابعاد توطئه بسیار وسیع است و روزگار کم کم از او برمی گردد، لحظه ای مکث کرد و 

. به میز تکیه داد و در حالی که سعی کرد خونسردی خود را به دست بیاورد، اما ترس سراپای وجودش را گرفت

 دندانهایش را روی هم می فشرد، گفت:

 بلندشو بایست و تعریف کن. -

مرد خون آلود از جا برخاست و ایستاد. هنوز از لبانش خون می چکید. شاه بخت برگشته لحظه ای سراپای او را 

 بدتر از این پیدا خواهد کرد:برانداز کرد و ناگهان لرزید. احساس کرد که خیلی زود خود نیز وضعی 

 چرا الل شده ای؟ حرف بزن، چه اتفاقی افتاد؟ -

 مرد گفت:

 برحسب دستور شاهنشاه... با پنج نگهبان برای دستگیری ملکه رفتم... -

 گئومات دندانهایش را روی هم فشار داد.

 . ما جنگیدیم... ولی...ناگهان... دو مرد نقابدار... سیاهپوش... در راهرو به ما حمله کردند.. -

 آنها را نشناختید؟ -

 خیر... اما از کالمشان پیدا بود که... پارسی هستند... -

 در گوش مغ مادی بسیار ناخوشایند بود. پرسید:« پارسی»واژه ی 

 آنها چه می گفتند؟ یکدیگر را به نام صدا نکردند؟ -

 مامور شاهنشاه هستیم... اما آنها خندیدند... و باز ناسزا گفتند...خیر... آنها به ما ناسزا می گفتند... ما گفتیم  -

 چه گفتند؟ چه ناسزایی؟ به که ناسزا گفتند؟ به من؟ -

نگهبان که از فرط خونریزی به حالت ضعف در آمده بود و به زحمت خود را روی پا نگه می داشت، جرات نکرد 

 ناسزای آنها را بازگو کند.

 گئومات فریاد زد:

 به من ناسزا گفتند؟ حرف بزن، چه گفتند؟ -

 نگهبان که در شرف افتادن بود، با صدای لرزانی گفت:
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 شاهنشاه... می بخشند... آنها گفتند... گفتند... -

 گئومات خنجرش را بیرون آورد و مجددا فریاد زد:

 چه گفتند؟... -

 مرد که دیگر رمقی نداشت، در حال افتادن گفت:

 گوش بریده...شاه...  -

گئومات تحملش را از دست داد و باخنجر به او حمله کرد، اما دستش با فضای خالی روبرو شد، چون وی به زمین 

 افتاد، گئومات زیر لب گفت:

 همه چیز تمام شد، همه فهمیدند. -

 بعد نگاهی از روی کینه به نگهبان خون آلود افکند و گفت:

 حتی تو هم فهمیدی! -

شد و با نوک خنجر شاهرگ او را برید و پس از اینکه لگدی هم به جسد وی زد، ار در خارج شد تا خود را سپس خم 

 به برادرش برساند، شاید او چاره ای بیندیشد.

ارته وردیه با دیدن گروهی که ناگهان از راه مخفی وارد شدند و با توجه به بازوی زخمی فروالس، تعظیمی کرد و با 

 لبخند گفت:

 منتظرتان بودم! -

 سپس خطاب به فروالس گفت:

 شب پرماجرایی داشتی فروالس! -

 فروالس پاسخ داد:

 درگیری مختصری بود سردار! -

 ارته وردیه همچنان با لبخند گفت:

 منظورم تنها کشته شدن آن پنج نفر و زخمی شدن نفر ششم نیست، نجات بانو ردیمه... -

 !آه، شما از کجا می دانید؟ -

 هنگام رفتن دو نگهبان را کنار رودخانه انداختی، اما در بازگشت کسی مقابلت پیدا نشد. -

 فروالس با تعجب گفت:

 درست است سردار، اما... -

 سردار حرف ی را قطع کرد و گفت:

 اما برای بازگشت تو، مردان من هم ناچار شدند دو نفر دیگر را کنار رودخانه بیندازند. -

 فت:آتوسا گ

 اما شما جان ردیمه را نیز تضمین کرده بودید. -

 آری، با چهار مرد. دو نفر نگهبانان شاه نیز از مردان من بودند، اما در داخل اتاق...؟ -

 آتوسا گفت:

 بسیار خوب، متشکرم پدر، کار ما از امشب شروع شده است. -

 ارته وردیه باز هم با خونسردی گفت:
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 من بدهید که بنشینید، من هم در اجرا کردن تصمیمات اعلیحضرت و ملکه آمده ام. این افتخار را به -

 همه نشستند و آتوسا گفت:

سردار، شاه همان مرد گوش بریده ای است که گمان می کردیم. بنابراین مبارزه آغاز شده است و تو و مردانت از  -

 هم اکنون زیر فرمان داریوش انجام وظیفه خواهید کرد.

 ته وردیه سری فرود آورد و گفت:ار

 با دل و جان در خدمت شاهنشاه داریوش هستم و افسوس می خورم که فرصت پذیرایی دست نداد. -

 داریوش گفت:

سردار، برای پذیرایی وقت بسیار است. همین امشب به مردانی نیازمندیم که این جا بیایند و گروهی از آنها محوطه  -

ند. گروهی دیگر نیز مراقبت از ساختمانها را به عهده بگیرند. فرماندهی همه ی این مردان ی سلطنتی را محاصره کن

نیز با فروالس است. به هر ترتیبی که پیش از این عمل می کردید. کاری کنید که سران پارسی نیز در سپیده دم در 

 این جا حضور داشته باشند.

 ارته وردیه تعظیمی کرد. داریوش ادامه داد.

 فراموش مکن که اتان را هم باخبر کنی. -

 ارته وردیه مجددا تعظیمی کرد و گفت:

 همه اوامر شاهنشاه به سرعت انجام خواهد شد. -

 بعد اشاره ای به فروالس کرد و هر دو با اجازه داریوش و آتوسا از در خارج شدند. داریوش خطاب به ردیمه گفت:

 شده باشد. فعال به اتاق دیگر بروید و استراحت کنید.گمان می کنم زمان نگرانی شما تمام  -

 ردیمه حالتی از ادای احترام به خود گرفت و گفت:

 اگر شاهنشاه و علیاحضرت اجازه دهند، با نهایت بی تابی منتظرم که پدرم را... -

 داریوش حرف او را برید:

 باشد، می توانید کنار او باشید. پدرتان را بعد از طلوع آفتاب خواهید دید و تا هروقت میلتان -

 ردیمه به اتاق دیگر رفت و داریوش به آتوسا گفت:

وقتی مردان پارسی جمع شدند، بهتر است من در مانشان نباشم. یقینا آنان پس از آگاهی از حقیقت، در این باره که  -

حظات تصمیم گیری ایشان من چه کسی را به پادشاهی برگزینند، گفت و گو و مشورت خواهند کرد. در آخرین ل

وارد می شوم و اگر اطمینان داری که در میان آنان کسی شایسته تر از من نیست، با قاطعیت مرا به عنوان داماد و 

جانشین پدر و برادرت پیشنهاد کن. همه ی این سرداران مرا می شناسند و بیشتر آنان در هنگام لشکرکشی به مصر 

 بقیه کارها را به من واگذار.زیر نظر من خدمت کرده اند. 

 آتوسا گفت:

از تو شایسته تر کسی نیست. ضمنا چند تن از سران پارسی نیز روز گذشته تو را دیده اند و برای پذیرفتن تو به  -

 پادشاهی سوگند خورده اند. بنابراین مشکلی پیش نخواهد آمد.

 داریوش گفت:

 ارته وردیه و سرداران برسند. بنابراین بهتر است استراحت کنیم تا مردان -

 هنوز سپیده صبح ندمیده بود که فروالس وارد شد و پس از این که احترام نظامی به جای آورد، گفت:



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آتوسا

9 3  

 

شاهنشاها، تما محوطه ی سلطنتی از بیرون و ساختمانهای درون محوطه به طور نامحسوسی محاصره شده است.  -

ی بسته در یکی از زیرزمینها زندانی شده اند. دستور بعدی شاهنشاه گروهی از نگهبانان نیز دستگیر و با دستها

 چیست؟

 داریوش با لبخندی گفت:

 آفرین فروالس، خدمات تو را فراموش نخواهم کرد تو همواره در کنار من خواهی بود. اهورامزدا یارمان باد. -

 بعد خطاب به آتوسا گفت:

 ال در کنار ردیمه استراحت کن تا سرداران بیایند.تو هم که تمام شب را بیدار بوده ای، فع -

 بعد به فروالس گفت:

 با من بیا تا نگاهی به وضع موجود بیندازیم. -

 رایزنی

 

هوا هنوز گرگ و میش بود و بیشتر مردم در خواب بودند که ارته وردیه وارد شد و پس از اینکه رسم احترام به جای 

 آورد، به داریوش گفت:

 اها، به صالحدید اتان که از سایر سران پارسی مسن تر است، جلسه در منزل وی تشکیل می شود.شاهنش -

 داریوش گفت:

 بسیار خوب، من نیز به آن جا خواهم رفت. -

 ارته وردیه گفت:

 برای خروج از محوطه سلطنتی من در معیت شما خواهم بود. -

 داریوش گفت:

فقط نشانی منزل اتان را بده و خود به وسیله ی عمال خویش در شهر شایع کن که  راه و رمز خروج را می دانم. تو -

بردیه کشته شده و شاه فعلی یک مغ گوش بریده است. این مورد بسیار مهم است و مردم باید به سوی کاخ سلطنتی 

 بیایند. همچنین شایع کن که داریوش در شوش است.

 ان را داد و خارج شد. داریوش آتوسا را صدا کرد و گفت:ارته وردیه تعظیمی کرد و نشانی خانه ات

اتان از روی احتیاط نخواسته است که سران پارسی به این جا بیایند و جلسه ی رایزنی را در منزل خود برگزار می  -

 کند. بنابراین آنچه پیش بینی کرده بودیم، منتفی است و من نیز ناچار به خانه ی وی می روم. و اضافه کرد:

 تا ببینم به چه نتیجه ای می رسیم و اهورامزدا چه مقدر کرده است. -

 آتوسا گفت:

گمان می کنم بهتر باشد من نیز همراه تو باشم، چرا که سران پارسی با دیدن دختر کورش راحت تر تو را به  -

 پادشاهی برمی گزینند.

 داریوش گفت:

 منا بهتر است اجازه بدهیم آزادانه تصمیم بگیرند.نه آتوسا، خروج تو از این جا خطرناک است. ض -

 دیگری... ##ولی اگر  -

 داریوش حرف او را قطع کرد:
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این جلسه برای انتخاب شاه نیست. اول باید تصمیم بگیریم که چگونه شر این مغ و دار و دسته اش را بکنیم.  -

د، اما هنوز تا انتخاب قطعی کسی برای پادشاهی اگرچه بعضی از سران مرا به پادشاهی پذیرفته و سوگند خورده ان

 راه درازی در پیش داریم.

 آتوسا نگاهی محبت آمیز به چهره داریوش کرد و گفت:

 در پناه اهورامزدا، برایت دعا می کنم. -

 برای همه ی ما دعا کن. -

ه به قبضه ی شمشیرش بود، آماد داریوش باالپوش را به دور خود پیچید و نقاب بر چهره افکند و در حالی که دستش

 ی خروج شد. آتوسا گفت:

 مواظب خودش باش. -

 داریوش گفت:

 تو هم همین طور. -

 صدایی از چند قدم آن طرف تر شنیده شد:

 به خانه ی پدرم می روید؟ -

 صدای ردیمه بود. داریوش گفت:

 آری ردیمه، پدرت خود این طور خواسته است. پیغامی دارید؟ -

 از من به او سالم برسانید و از سالمت من آگاهش کنید. -

 این کار را خواهم کرد. -

 داریوش از در خارج شد، در حالی که دعای آن دو زن بدرقه ی راهش بود.

( دور 0«)اردومنیش»، و «بغ بوخش»، «ویدرن»، «گئوبروو»، «وین دفرنه»، «اتان»تازه سران شش طایفه ی پارس، یعنی 

 ه بودند که سربازی خود را به آنها رساند و پس از ادای احترام به اتان گفت:هم جمع شد

 مرد سیاهپوش نقابداری که خود را داریوش معرفی می کند، می خواهد داخل شود. -

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

است: اُتان، وین دَفَرنَه، گَئوبَرووَ، ویدَرنَ، بَغ  آمده چنین – 03 بند –نام این شش مرد پارسی در کتیبه بیستون  -0

 بوخشَ، اَردومنیش

 

 

 ناگهان همه نیم خیز شدند.

 داریوش؟ -

 داریوش؟ -

 کدام داریوش؟ -

 داریوش در پارس است؟ -

- ... 

 اتان به سرباز گفت:
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 برو بپرس کدام داریوش؟ -

 سرباز رفت و برگشت و گفت:

 گوید: داریوش پسر ویشتاسپ.مرد سیاهپوش می  -

 همه بی اختیار از جای برخاستند و اتان گفت:

 با احترام تمام او را راهنمایی کن. -

داریوش اگرچه از همه آنها جوانتر و مانند پسر بعضی از آنها بود، اما فراموش نکنیم که فرمانده سپاه کمبوجیه بود و 

 ویژه که پدرش ویشتاسپ مورد احترام همه ی سران پارسی بود.در نتیجه از نظر مقام از آنها باالتر، به 

 داریوش وارد شد و حاضران چند قدم به پیشباز او رفتند. اتان به عنوان خوش آمد گفت:

 معلوم می شود اهورامزدا با ما همراه است که در این لحظات سرنوشت ساز پسر ویشتاسپ بر ما وارد شده است. -

 کرد و اتان گفت: داریوش تواضع مختصری

بنشین که خبرهای مهمی شده که البد تو هم شنیده ای که در این لحظه رسیده ای. در این جلسه باید درباره ی  -

 آینده ی این مملکت تصمیم بگیریم.

 داریوش اشاره ای به سران پارسی کرد که بنشینند و خود هم نشست. اتان گفت:

ی شما می دانید که پس از مرگ شاهنشاه فقید، کمبوجیه، در این شهر و حتی  دوستان عزیز، سرداران گرامی، همه -

در قسمتهایی از مملکت، نابسامانیهایی به وجود آمده است و شاه جدید نیز به ما روی نشان نمی دهد. او نه تنها در 

ره دارد و کسی تا به حال هیچ مکان و انجمنی نقاب از چهره برنمی دارد، بلکه در حرم خویش نیز همواره نقاب بر چه

 صورت او را ندیده است.

 یک نفر از آن میان گفت:

 سالهاست که شاهزاده بردیه به دستور شاهنشاه کمبوجیه... -

 اتان با دست او را وادار به سکوت کرد:

شما می پرسم:  آری، این را همه ی ما می دانیم و همه ی ما نیز شایعات ماههای اخیر را شنیده ایم. من از همه ی -

اگر شاهزاده بردیه آن قدر به برادرش شاهنشاه مرحوم کمبوجیه احترام می گذارد که حتی امروز هم نقاب از چهره 

برنمی دارد، چگونه در زمان زندگی برادر مدعی پادشاهی شد؟ و نیز چه دلیلی دارد که حتی شبها در کنار همسر 

 خود نیز نقاب از چهره برنمی گیرد؟

 ضران زمزمه ای در گرفت و اتان آنها را به سکوت دعوت کرد:بین حا

آری یاران، مدتهاست که ما در خانه های خود نشسته ایم و شاه جدید مشاغل مهم و حساس را به افراد مادی می  -

ا ده ای که مسپارد. ما همگی شاهزاده بردیه را می شناسیم و با افکار او آشناییم. آیا اعمال شاه امروز ما از افکار بر

 می شناسیم، سرچشمه می گیرد؟

 یک نفر دیگر با صدای بلند گفت:

 چه می خواهی بگویی سردار؟ -

 اتان گفت:
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اجازه بدهید حرفم تمام شود. عالوه بر آنچه گفتم، همه ی ما می دانیم که شاهنشاه کمبوجیه پیش از مرگ به  -

دهند کسی غیر از خاندان هخامنشی به پادشاهی بنشیند، نفرین کشتن بردیه اعتراف کرد و به پارسیهایی که اجازه 

 کرد.

این بار زمزمه ها با صدای بلندتری شنیده شد. تنها کسی که لب باز نمی کرد، داریوش بود. از میان زمزمه ها صدایی 

 گفت:

 سردار، از این سخنان منظورت چیست؟ -

 اتان با صدای بلندتری گفت:

ه برای شنیدنش شما این جا جمع شده اید. شما به این جا دعوت شده اید تا من، با اطمینان منظورم همان است ک -

کامل، به شما بگویم که همان گونه که شاهنشاه فقید گفت، بردیه کشته شده و کسی که بر اریکه ی سلطنت تکیه 

 زده فرزند کورش نیست...

 ولوله ای در گرفت:

 فرزند کورش نیست؟! -

 قعا کشته شده؟!بردیه وا -

 ممکن نیست! -

 پش شاه چه کسی است؟! -

 سردار چرا ساکت شدی؟! -

 او کیست؟! -

... 

ریوش چگونه است که دا»اتان نگاهی کنجکاوانه به داریوش که همچنان ساکت نشسته بود انداخت و با خود اندیشید: 

 صدایی گفت:« تازه به این شهر وارد شده تعجب نکرده است؟

 ار، ما بی صبرانه منتظریم که ادله ی خود را بگویی.سرد -

 سردار گفت:

 بهترین دلیل، حرفهای شاهنشاه کمبوجیه پیش از مرگ و رفتار شاه جدید است، اما... -

 اما چه؟ -

 اما چه؟ -

 چرا ادامه نمی دهی سردار؟ -

 اتان باز نگاهی تعجب آمیز به داریوش انداخت و داریوش لبخند زد.

 رف بزن سردار، اما چه؟ح -

 اتان گفت:

اما محکمترین دلیل. همه ی شما می دانید که دختر من ردیمه در حرم شاهی و از نزدیکان ملکه ی محبوب ما  -

آتوساست. شب گذشته شاه به جایگاه وی رفته و تصمیم داشته است که او را بکشد. همان طور که پان دانه و دو سه 

کشته است. اما دختر من بر حسب تصادف، پس از دیدن چهره ی این شاه دروغین، توانسته  تن دیگر از زنان حرم را

 است بگریزد. او همچنین توانست پیش از طلوع آفتاب مرا از این موضوع مطلع کند.
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 سرداران متعجب که از این گونه صحبت کردن اتان کم کم عصبی می شدند، یک صدا پرسیدند:

 او کیست؟ -

 نگاهی به داریوش انداخت و گفت:اتان باز 

شاه جدید کسی نیست جز گئومات مغ، برادر سپنت دات که در غیاب شاهنشاه کمبوجیه نایب السلطنه و نگهبان  -

 قصر بوده است.

 وین دفرنه گفت:

 همان که گوشهایش بریده است؟ -

 همان که گوشهایش بریده است؟ -

 آری، هم اوست. -

 نبوده است. پس شایعات بی اساس -

 گئوبروو پرسید:

 حال بانو ردیمه کجاست؟ -

 بغ بوخش گفت:

 و ملکه آتوسا؟ -

 داریوش از جا برخاست و گفت:

 سرداران گرامی، بزرگان پارسی، من هم اکنون از درون قصر شاهی به نزد شما آمده ام. -

 شند.این بار همهمه سالن را گرفت. داریوش با دست اشاره کرد که ساکت با

آری، من در قصر بودم. شب را هم آن جا گذراندم. ملکه آتوسا و علیاحضرت ردیمه هر دو سالم و زیر حمایت  -

 یاران من هستند...

داریوش با ادای جمله ی اخیر می خواست میزان هشیاری و نفوذ و تسلط خود را نشان می دهد. او می خواست در 

 ان ثابت کند.اولین گام برتری خود را نسبت به دیگر

جای نگرانی نیست و همه چیز زیر مراقبت من است. شب گذشته شاه غاصب تصمیم داشت که ملکه آتوسا و بانو  -

 ردیمه را به قتل برساند، اما موفق نشد و چند تن از نگهبانان نیز به دست من و یارانم از پای درآمدند...

 ویدرن پرسید:

 شوش بیایی؟آیا همین موضوع باعث شد که به  -

 آری، یاران و کارگزاران من به من خبر دادند که در شوش بیایی؟ -

آری، یاران و کارگزاران من به من خبر دادند که در شوش چه خبر است و من توانستم به کمک آنان مخفیانه وارد  -

 ...شهر شوم و به قصر سلطنتی بروم و در این کار نامزد من، ملکه آتوسانیز به من کمک کرد

 داریوش باز هم برتری خود را به رخ حاضران کشید. ویدرن مجددا پرسید:

 اکنون در قصر چه خبر است؟ -

 داریوش پاسخ داد:

شاه رسوا شده و سربازان مادی آماده اند. یاران ن محوطه ی سلطنتی و قصرها را زیر نظر دارند. شاید هم اکنون  -

 یاران من که خواهان سلطنت هخامنشیانند، زیر فرمان ملکه آتوسا هستند. در حال زد و خورد باشند. در غیاب من،
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 اردومنیش فریاد زد:

 درود بر ملکه آتوسا، دختر شجاع کورش بزرگ. -

 همگی فریاد زدند:

 درود بر ملکه آتوسا. -

 اتان لبخندی زد و گفت:

 ویشتاسپ.و درود بر سردار بزرگ، فرمانده کل قوای هخامنشی، داریوش پسر  -

 باز همه یکصدا گفتند:

 درود بر داریوش -

 داریوش نخست از سران پارسی سپاسگزاری کرد و سپس گفت:

 اکنون همه ی شما سرداران، سران نیره ی پارسی، در این جا هستید و باید خیلی زود تصمیم بگیرید. -

 اتان گفت:

 دام کرده ای، نظر تو چیست؟تو بیش از همه ی ما از اوضاع آگاهی و پیش از ما اق -

 داریوش گفت:

به نظر من همین حاال شما باید یاران خود را خبر کنید تا پیش از آنکه دیر شود به قصر حمله کنیم، چون اگر  -

گئومات پیروز شود، کار ما دشوار خواهد شد و اگر یاران من آن جا را تصرف کنند، ممکن است گئومات و برادرش 

 بگریزند.

 وش به گونه ای سخن می گفت که دیگران تصوّر می کردند وی سپاهی با خود آورده است.داری

 اتان گفت:

داریوش، همه ی ما می دانیم که تو پسر ویشتاسپ، آن سردار نامی و دالور هستی و خود نیز از نظر شجاعت و  -

یز از پدرت کمک بخواهی. آیا تعجیل درایت بر همه برتری داری، اما تا آماده شدن یاران ما بهتر است تو خود ن

 موجب شکست ما نخواهد شد؟ و آیا شماره مردان تو برای پیروزی ما کافی است؟

 داریوش گفت:

تا نیروی کمکی از پارس برسد و شما هم بخواهید نیروهای خود را منظم کنید، دیر زمانی به طول خواهد انجامید و  -

ه سپاهی از مادیها آماده کند و در این صورت خونریزی زیادی خواهیم این مغ گوش بریده فرصت خواهد یافت ک

پیغام خواهم داد که به پارس برود و قسمتی از نیروی نظامی آماده ی ما را به « ای بارس»داشت. البته من به نوکرم 

 این جا بفرستد، اما ما باید بدون تاخیر اقدام کنیم.

 یشتری ببخشد و نیز تسلّط خود را بر اوضاع یادآور شود، اضافه کرد:و سپس برای اینکه به این مردان جرات ب

 هم اکنون یاران من آماده و منتظر دستور من هستند. -

 گئوبروو گفت:

 ولی ممکن است مردم تصور کنند که ما بر ضد بردیه قیام کرده ایم و از او حمایت کنند. -

 داریوش پاسخ داد:

ند و هم اکنون شهر به هم ریخته است. همه می دانند که من در شوش هستم و برای مردم همه موضوع را می دان -

 چه کاری آمده ام.



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آتوسا

9 9  

 

 سرداران با تعجب به هم نگاه کردند، داریوش گفت:

 آنها که با من همراهی می کنند، دست در دست من بگذارند. -

 گئوبروو گفت:

ید فراموش کرد. ضمنا جان اخرین بازمانده کورش بزرگ، همه چیز روشن است. نفرین شاهنشاه کمبوجیه را نبا -

 یعنی ملکه آتوسا نیز در خطر است. من با داریوش موافقم.

 و دستش را در دست داریوش گذاشت. وین دفرنه گفت:

من نیز مدتها در کنار داریوش جنگیده ام و به شجاعت و خرد داریوش اطمینان دارم، مخصوصا که سردار  -

 ی چون گئوبروو نیز رای او را تایید کرده است.کارآزموده ا

و سپس دستش را روی دست گئوبروو گذاشت. متعاقب این عمل ناگهان چهار دست قوی دیگر روی سه دست قرار 

 گرفت و سران پارسی با داریوش پیمان بستند و اتان گفت:

ی پاسداری می کنیم. من زنه ماندن ما همه نمک پروردگان کورش بزرگ هستیم و تا پای جان از کیان هخامنش -

 دخترم را نیز مدیون تدابیر داریوش و ملکه هستم.

 داریوش گفت:

از شما سران دلیر پارسی همین انتظار را داشتم. کار ما آن قدرها هم مشکل نیست و اگر بر من خرده نگیرید، باید  -

اما بعدا صالح دیدم که با شما نیز مشورت کنم. همان  بگویم که تصمیم داشتم این مهم را به تنهایی به انجام برسانم،

گونه که گفتم، هم اکنون یاران من همه جا و همه چیز را زیر نظر دارند و منتظر فرمان من هستند. بنابراین حرکت 

 می کنیم، اهورامزدا یارمان باد.

 آنان آماده ی حرکت شدند و بغ بوخش گفت:

ئنم که همین حاال جسد بی جان این مغ خاین گوش بریده را پیش چشم می من آنقدر به پیروزی خودمان مطم -

 بینم، اما آیا الزم نمی دانید که تصمیم بگیریم بعد از پیروزی، تاج و تخت را به چه کسی بسپاریم؟

 گئوبروو گفت:

ی باید ی نهایسخن درستی است. البته فرزند کورش بزرگ ملکه آتوسا هنوز در قصر است، اما برای تصمیم گیر -

اول مغ را به چنگ بیاوریم. بنابراین بهتر است فعال به فکر پیروزی باشیم. من قول می دهم که بعدا بهترین تصمیم را 

 بگیریم و هیچ اختالفی نداشته باشیم. شاه باید از خاندان هخامنشی باشد. بنابراین حرکت کنیم.

 بقیه هم گفتند:

 حرکت کنیم. -

نظر خود و همراه ساختن سران شش تیره ی پارسی، گام بلند دیگری به سوی جانشینی کورش را داریوش با اعمال 

 برداشت.

 پرک ساس پس سخن می گوید

 

 

ارته وردیه ماموریت خود را بسیار خوب انجام داد. او به کمک عوامل خود به سرعت در شهر شایع کرد که پادشاه، 

ریوش برای مبارزه با او به شوش آمده است. این خبر مردم را که قبال گئومات مغ است و بردیه کشته شده و دا
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شایعاتی شنیده بودند، به هیجان آورد و عوامل ارته وردیه نیز گروههای مختلف را تحریک می کردند که به سوی 

 کاخ شاه به راه بیفتند و خود رهبری این گروهها را به عهده می گرفتند.

بسته و کارهای مختلف تعطیل شد و مردم که از دل و جان خواهان هخامنشیان بودند،  ظرف زمان کوتاهی مغازه ها

در حالی که با فریاد شعارهای مختلفی می دادند، در شهر به راه افتادند و فریاد آنها خانه نشینان را نیز به راه انداخت 

 وی کاخ سلطنتی می رفتند.و وضع شهر به هم ریخت. کم کم مردم حالت تهاجم به خود می گرفتند و به س

در درون کاخ شاهی، گئومات و سپنت دات با عجله و اضطراب در حال گفت و گو و تصمیم گیری بودند. گئومات 

 معتقد بود باید هرچه زودتر گریخت و به قلعه ی سی کی هواتیش پناهنده شد، اما سپنت دات گفت:

 ز موثرترین تیر را در ترکش داریم.فرار یعنی از دست دادن همه چیز، اما در شوش هنو -

 گئومات با عجله پرسید:

 منظورت چیست؟ -

پرک ساس پس را فراموش کرده ای؟ او اکنون در اختیار ماست. بارها کشتن بردیه را تکذیب کرده و باز هم این  -

 کار را خواهد کرد.

 در این لحظات او چگونه می تواند ما را نجات دهد؟ -

الی برج قصر می فرستیم تا در حضور مردم بر زنده بودن شاهزاده بردیه گواهی دهد و ضمن دعوت او را به با -

 مردم به آرامش، تایید کند که شاهنشاهشان همان بردیه فرزند کورش است.

 آیا او گواهی خواهد داد؟ -

ن شب گذشته او را کامال آماده یقین داشته باش که این کار را خواهد کرد. او ناچار است جان خود را حفظ کند. م -

کرده ام. این مردم، همان گونه که با دو کلمه حرف شورش می کنند، با چهار کلمه هم مجاب می شوند و به دنبال کار 

 و زندگی خود می روند.

 گئومات با نگرانی پرسید:

 اما می گویند داریوش در شوش است. -

 مردم را به هیجان آورند و امیدوار کنند. این فقط یک شایعه است. دشمنان می خواهند -

 ردیمه و آتوسا را چه کنیم؟ -

 به چنگ آوردن آنها آسان است. فعال باید پرک ساس پس را به باالی برج بفرستیم. -

صدای همهمه ی مردم از بیرون به گوش می رسید و دو مغ را آزار می داد. سپنت دات به سراغ پرک ساس پس 

چندان به حالت عادی نبود، به باالی برج قصر فرستاد. پیش از او سپنت دات خود با صدای رسایی رفت و وی را که 

 فریاد زد:

 مردم شرافتمند شوش، توجه کنید... توجه کنید... -

 مردم کم کم ساکت می شدند.

ند، به این جا آمده اید. شما کار و زندگی خود را رها کرده اید و به دنبال شایعات بی اساسی که دشمنان پراکنده ا -

آیا می خواهید شاهنشاه محبوب خود، بردیه هخامنشی را آزار دهید؟ من به عنوان یکی از نزدیکترین و مورد 

اعتمادترین یاران اعلیحضرت فقید کمبوجیه، که در غیاب خود مرا نایب السلطنه قرار داده بود، به شما اطمینان می 

د به حل و فصل امور مهم مملکتی اشتغال دارند و همهی شایعاتی که شنیده اید، دهم که شاهنشاه بردیه در قصر خو



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آتوسا

1 0 1  

 

دروغ است و برای اطمینان خاطر بیشتر شما، سردار محترم پارسی، پرک ساس پس دلیر، اکنون در این جا حاضر 

 شده تا با شما سخن بگوید.

ت دات از پله ها پایین آمد و به پرک ساس مردم همه ساکت شده، با کنجکاوی به اتاقک برج نگاه می کردند. سپن

 پس گفت:

جان خود را حفظ کن و فرمانروایی بر سرزمین پارس و فرماندهی کل قوا را به دست بیاور. یا صدای رسا به مردم  -

 بگو که کسی که در قصر است، شاهنشاه بردیه است.

 پرک ساس پس گفت:

 جز این نیست. -

 جفت چشمِ منتظر بر باالی برج ظاهر شد. پرک ساس پس در برابر هزاران

وقتی هفت سردار پارسی از خانه ی اتان بیرون آمدند، شهر تقریبا به حال تعطیل درآمده و مردم به سوی کاخ رفته 

بودند. داریوش دانست که ارته وردیه کار خود را خوب انجام داده است، اما شش سردار دیگر با دیدن این وضع به 

ه بودند. آنها فهمیدند که داریوش این مقدمات را فراهم آورده است و در دل استعداد و کارایی او شدت متعجب شد

را تحسین می کردند. سران پارسی زمانی به پشت جمعیت رسیدند که سپنت دات سخن می گفت. وقتی پرک ساس 

 پس بر باالی برج ظاهر شد، اتان آهسته گفت:

 ، چه خواهد شد؟اگر او مرگ بردیه را تکذیب کند -

 داریوش گفت:

 شاید کار ما اندکی مشکل شود. -

 سپس آنان نیز بی صدا چشم بر پرک ساس پس دوختند.

سردار پیر لحظه ای ساکت بر باالی برج ایستاد و مردم را از نظر گذراند و سپس با صدای بلند، همان گونه که در 

 میدانها به سربازان و افسران فرمان می داد، گفت:

مردم غیرتمند شوش! من پرک ساس پس، سردار پارسی و نمک پرورده ی خاندان هخامنشی هستم. اهورامزدا را  -

گواه می گیرم که آنچه در این جا می گویم، حقیقت محض است. همه ما می دانیم که کورش بزرگ به نیروی تدبیر و 

وسعت بخشید و ما را سرافراز کرد. شما به راهنمایی شمشیر ما را از زیر یوغ شاهان مادی بیرون آورد، به کشور ما 

این مرد بزرگ، مادیها را زبون ساختید، لیدی و بابل را گشودید و بر یونانیان برتری و سروری یافتید. پس از او، 

پسرش کمبوجیه بر افتخارات پدر افزود و شما را به کشور مصر نیز مسلط ساخت. بنابراین همه ما، هرچه داریم از 

 ین دو پادشاه است و ما مدیون خانواده ی هخامنشی هستیم و باید نسبت به ایشان وفادار بمانیم.ا

در داخل قصر، در پای برج، دل در سینه ی سپنت دات و گئومات می تپید و در خارج، هفت سردار با نگرانی به 

 سخنان پرک ساس پس وش می دادند.

 پرک ساس پس، پس از اندکی سکوت گفت:

 کنون می خواهم رازی را بر شما فاش کنم تا شما تکلیف خود را بدانید و از نگرانی و سرگردانی نجات پیدا کنید...ا -

 مردم چنان ساکت بودند که صدای پرواز پرندگان به خوبی شنیده می شد. سردار پیر ادامه داد:

ه ی دانست و کسی را یارای پرسش نبود، بوقتی شاهنشاهکمبوجیه به سوی مصر می رفت، به دالیلی که تنها خود م -

من فرمان داد که برگردم و برادرش شاهزاده بردیه را به قتل برسانم. من از این کار ابا داشتم و بسیار با شاهنشاه 
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گفت و گو کردم و کوشیدم که وی را از این مل بازدارم، اما موفق نشدم. من نمی توانستم دستم را به خون فرزند 

 آلوده کنم، اما فرمان شاهنشاه بود. من برگشتم و به دیدار بردیه، این شاهزاده محبوب شما رفتم.کورش بزرگ 

دل در سینه ی همه ی مردم می تپید و صدای نفسهایشان به گوش می رسید. عده ای با دهان باز و چشمهای از حدقه 

ن پا و آن پا می شدند. همه چیز به عبارت بیرون زده به باالی برج چشم دوخته بودند و سران پارسی با اضطراب ای

آخر این سردار پیر بستگی داشت. پیرمرد را وادار کرده بودند که دروغ بگوید و دروغ نزد پارسیان از گناهان 

بزرگ بود. قطره اشکی از چشمان پیرمرد چکید، اما آنان که پایین برج ایستاده بودند، اشک او را ندیدند. سرداری 

ه بود و کسی اشک او را ندیده بود، اکنون گریه می کرد. افسوس سپنت دات ساعتی بود که اثر که عمری جنگید

خود را از دست داده بود. سپنت دات نیز در حالی که دسته ی خنجر خود را در پنجه می فشرد، به فاصله ی کمی از 

انچه پرک ساس پس بر خالف آنچه از او او، در جایی که مردم زیر برج او را نمی دیدند، ایستاده و آماده بود که چن

خواسته شده سخنی بگوید، از پشتکارش را بسازد. پیرمرد در حالی که اشک می ریخت هر دو دستش را بلند کرد و 

 با تمام قوا فریاد زد:

... با ای اهورامزدا، تو شاهدی که من به این کار راضی نبودم، اما... ای مردم... ای دوستداران خاندان هخامنشی -

همین دستهای گناه آلود خود شاهزاده بردیه را کشتم... آری من او را کشتم و کسی که امروز بر شما حکومت می 

 کند، گئومات مادی، مغ گوش بریده است... این خاین شاهزاده بردیه نیست...

شود، خود را به وی شپنت دات خنجر خود را از کمر بیرون کشید و کوشید آرام و بی صدا، بدون این که دیده 

 برساند.

ولوله در میان مردم درگرفت و عده ای در آن میان سعی می کدند دیگران را ساکت کنند تا پرک ساس پس حرفش 

 را تمام کند.

 سردار، گریان، ادامه داد:

رای ی از شما بگئومات ملعون و برادرش می خواهند بار دیگر شما را زیر سلطه ی قوم ماد ببرند. می دانم که بسیار -

این عمل زشت که به اجبار انجام دادم، مرا نخواهید بخشید. زندگی هم دیگر برای من جلوه ای ندارد و آخرین 

 حرفم را بشنوید.

 همهمه اندکی فروکش کرد. سردار پیر گفت:

 می برد و جانش اگر چه از کورش بزرگ فرزند پسری باقی نمانده، اما ملکه محبوب همه ما، آتوسا در قصر به سر -

در خطر است. گروهی از شما خود را به پارس برسانید و داریوش پسر ویشتاسپ را خبر کنید و آسایش و امنیت 

 کشور را به او بسپارید...

 زمزمه در میان مردم درگرفت:

 راست می گوید... -

 کاش داریوش این جا بود... -

 فقط داریوش می تواند... -

 که خم شده بود، خود را به یک قدمی سردار رساند و دستش را با خنجر باال برد.سپنت دات در حالی 

 :زد فریاد نیرو تمام با – برسد پارس سرزمین به صدایش خواهد می که انگار –پرک ساس پس 

 داریوش... پسر ویشتاسپ... کجایی؟ -
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 صدایی رسا از پشت انبوه مردم فریاد زد:

 ..این جا هستم سردار بزرگ. -

 سرها به سوی صدا برگشت. پیرمرد در میان گریه لبخندی زد و با صدای بلند گفت:

 ای مردم با محبت... سردار پیر خود را ببخشید. جانم به فدای شما... -

دست سپنت دات با خنجر فرود آمد، امّا یک لحظه دیر شده بود، زیرا پیرمرد، همچنان با اشک و لبخند، خود را از 

 ج به پایین افکند و در دم، پیش پای مردم جان سپرد.باالی بر

 چند لحظه سکوت عجیبی همه جا را فراگرفت و قطره اشکی از چشمان داریوش چکید و با صدای آرامی گفت:

 زمان کوتاهی او معلم من در عملیات رزمی بود. -

 ز میان جمع فریاد زد:شش سردار دیگر سر به زیر انداخته بودند و نمی دانستند چه کنند. شخصی ا

 به قصر حمله می کنیم. -

 و صدای دیگری شنیده شد:

 آن مرد خنجر به دست را دیدید؟ -

 و صدایی دیگر:

 ببینیم داریوش چه می گوید. -

 اما این صدا در میان غوغای مردم که به سوی قصر هجوم بردند، گم شد.

 داریوش خطاب به یاران گفت:

 دم همه چیز را از بین ببرند و عده ای کشته شوند، باید خود را به قصر برسانیم.پیش از این که مر -

نگهبانان قصر به شدت از همه چیز مراقبت می کردند و چند تن از مردم به خاک و خون غلتیدند. سرداران سعی می 

 کردند خود را به قصر برسانند و وین دفرنه پرسید:

 شد؟ با این وضع چگونه می توان وارد -

 داریوش گفت:

 به دنبال من بیایید. با مقامی که ما داریم گمان نکنم نگهبانان جرات کنند از ورود ما ممانعت کنند. -

سپس آنها را به سوی ضلع غربی کاخ که خلوت تر بود، برد و همان در کوچکی را که از آن رفت و آمد می کردند، به 

، ارته وردیه را در پشت در دیدند. آنها شمشیر خود را به دست گرفتند طرز مخصوصی کوبید، در باز شد و سرداران

و به سوی جایگاه مغان شتافتند و با نگهبانان درگیر شدند. بعضی از نگهبانان نیز که سردار را شناختند،گریختند. 

ت و چون فروالس صدای غوغا و برخورد شمشیرها را شنید و با دسته ای که زیر فرمان داشت به آن سو شتاف

 داریوش را دید، آماده کمک شد، اما داریوش گفت:

 تو و گروهت مراقب درها باشید که مغها نگریزند، بقیه کارها را به ما بسپار. -

فروالس رفت و هفت سردار درها را یکی بعد از دیگری گشودند، اما از دو مغ اثری نبود. آنها در حالی که کم کم 

 یرهایشان می چکید، همه جا را گشتند، اما بی نتیجه بود.خسته می شدند و خون از شمش

ظهر گذشته بود که مردم مقاومت نگهبانها را از بین بردند و در بزرگ محوطه ی سلطنتی را شکستند و با فریاد وارد 

رت، اشدند. قصر تسخیر شده بود. داریوش به فروالس و ارته وردیه دستور داد که به منظور پیشگیری از خرابی و غ

 جلو مردم را بگیرند و خود به ایوان قصر آمد و با صدای بلند فریاد زد:
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مردم غیور شوش... توجه کنید... من که با شما سخن می گویم، داریوش پسر ویشتاسپم... همه جا در تسخیر  -

ست، چون ملکه ماست و جای نگرانی نیست، شما پیروز شدید... ما به دنبال مغها هستیم... این جا جای مقدسی ا

آتوسا دختر کورش بزرگ و حرم شاهزاده فقید بردیه در این جاست و نباید هتک حرمت کرد. ما از احساسات شما 

سپاسگزاریم و مطابق میل شما کار را به پایان می رسانیم. اینک به سالمت برگردید تا ما با حواس جمع کار خود را 

 آگاه خواهیم کرد.انجام دهیم... بعدا شما را از چگونگی کار 

 یک نفر از میان مردم فریاد زد:

 ما داریوش را تنها نمی گذاریم... -

 داریوش گفت:

از همه ی شما سپاسگزارم، من تنها نیستم. سرداران پارسی همه این جا جمعند و نیروی کافی داریم... خواهشمندم  -

 برگردید.

فرونشست و خطر  ####از آنها خواستند که برگردند. کم کم یاران ارته وردیه نیز که در کنار جمعیت بودند، 

ویرانی و غارت از بین رفت. داریوش ارته وردیه را خواست و به او دستور داد که همه جا نگهبان بگذارد و سپس از 

 جای آتوسا پرسید. ارته وردیه گفت:

 جای ملکه امن است و فقط نگران شماست. -

 داریوش گفت:

 یت خود را انجام بده، به آتوسا هم از جانب ما اطمینان خاطر بده، فروالس را هم نزد ما بفرست.برو و مامور -

شش سردار پارسی به خوبی می دیدند که چگونه همه کارها در دست داریوش است و پیش بینی های الزم انجام 

 ست.شده ایت. در حالی که آنها صبح آن روز تصور می کردند پسر ویشتاسپ در پارس ا

 فروالس به حضور داریوش رسید و در برابر او و سایر سرداران احترام نظامی به جای آورد. داریوش پرسید:

 چگونه با حضور تو و مراقبت افراد زیر فرمانت دو مغ گریخته اند؟ -

 اند. فروالس سوگند خورد که در انجام وظیفه کوتاهی نشده و گئومات و برادرش از هیچ دری به خارج نرفته

 داریوش گقت:

بسیار خوب، چند نفر را مامور کن که تکلیف کشته ها و مجروحین را روشن کنند. عده ای را هم تقسیم کن که  -

 تمام گوشه و کنار را به دقت بگردند.

 سپس خطاب به شش سردار پارسی گفت:

 حال زمانی است که باید بنشینیم و ضمن رفع خستگی رایزنی کنیم. -

ه یکی از اتاقها رفتند که درباره ی آینده به مشورت بپردازند، اما فروالس وارد شد و پس از ادای احترام، آنان ب

 آهسته حرفی در گوش داریوش گفت، داریوش با عذرخواهی از دوستان از اتاق بیرون آمد و فروالس گفت:

ش او، در کنار آینه نوشته ای پیدا کردم که ما را در پی جست و جوهایم به اتاق زلفه رفتم، ولی او نبود. در اتاق آرای -

 راهنمایی می کند.

 وی سپس دستمالی را به داریوش داد. داریوش نگاهی به آن انداخت و نزد سرداران برگشت و گفت:
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ه بیاران، کار ما اندکی دشوار شد. از قرار اطالع، گئومات معشوقه ی بابلی خویش را برداشته و به همراهی برادرش  -

قلعه سی کی هواتیش رفته است. بنابراین قبل از اینکه نیرویی فراهم آورد، یا از آن جا بگریزد، باید هرچه زودتر 

 خود را به آن جا برسانیم.

 گئوبروو پرسید:

 با کدام نیرو؟ -

 داریوش گفت:

 انید افراد خود را جمع کنید.من نیروی مختصری زیر فرمان دارم. شما نیز بروید و تا بعد از ظهر هر قدر می تو -

 وین دفرنه گفت:

 از مردم نیز می توان کمک گرفت. -

 داریوش پاسخ داد:

 الزم نیست. هر گروه از سربازان شوش زیر نظر یکی از شما هستند. بنابراین نیروی ما کافی است. -

 سرداران از جا برخاستند و اتان پرسید:

 می توانم دخترم را ببینم؟ -

 یوش لبخندی زد و گفت:دار

 با من بیا سردار. -

 آخر او هم می خواست آتوسا را ببیند!

 سرانجام دو مُغ

 

 

سخنان پرک ساس پس و خودکشی او آخرین امید مغها را به یاس مبدل ساخت و با شورش مردم و هجوم آنها به 

ومت دادند. گئومات به کلی خود را باخته بود، سوی قصر، آنها دست از جان شستند و به نگهبانان دستور مبارزه و مقا

ما سپنت دات هنوز دنبال راه چاره ای می گشت، ولی زمانی که دریافت با همه ی مراقبتهایش، داریوش در شوش 

است، به فکر فرار افتاد. سپنت دات سالها مسوولیت محوطه ی سلطنتی را به عهده داشت و بنابراین راههای مخفی 

 ت و پیش بینی کرده بودکه شاید ناچار به خروج از آن جا شوند.قصر را می شناخ

وقتی مردم، به کمک عوامل ارته وردیه، مقاومت نگهبانها را در هم کوبیدندو در حال شکستن در بزرگ قصر بودند، 

فه سپنت دات و گئومات آماده ی فرار شدند. آنها هرچه جواهر در قصر بود، برداشتند و پادشاه دروغین از زل

 خواست که با آنها بگریزد، چرا که دل هوسباز وی زلفه را نیز به شدت پسندیده بود.

دو مغ با شتاب لباسهای گرانبهای خویش را با لباسهای معمولی عوض کردند، شمشیرهای خود را به کمر بستند و از 

حتی پا تا شناخته نشود و بتوانند به راراهی مخفی از کاخ خارج شدند. به زلفه نیز دستور دادند که لباس مردانه بپوشد 

به پای آنها اسب بتازد. زلفه که در مخمصه گرفتار شده بود و چاره ای جز اطاعت نداشت، در آخرین لحظه حرکت، 

 سی – مرا بردند»به بهانه برداشتن قطعه ای جواهر، به اتاق خود برگشت و با عجله روی یکی از دستمالهایش نوشت: 

نام این قلطه را در آخرین لحظات از زبان این دو برادر شنیده بود و می دانست که فروالس در  او. «هواتیش کی
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اولین فرصت به اتاق او خواهد آمد و چگونگی را در می یابد. هوشمندی این دخترک بابلی راهنمای خوبی برای سران 

 پارسی بود و تکلیف گئومات و برادرش را نیز روشن کرد.

ج از کاخ وارد شهر شدند. شهر بسیار خلوت بود و آنها با لباسهای مبدل به راحتی خود را به خانه مغها پس از خرو

سی »یکی از دوستان خود رساندند و در آن جا نیز با تغییر مجدد لباس به صورت سه مرد معمولی به سوی قلعه ی 

نظر استحکان کم نظیر بود، یاران مادی آنها تاختند. این قلعه را که بر فراز کوهی ساخته شده بود و از « کی هواتیش

 در اختیار گرفته و برای چنین روزهایی آماده کرده بودند.

مغها هرگز تصور نمی کردند که سرداران پارسی از جایگاه آنها مطلع شوند، بنابراین همچنان برای آینده نقشه می 

 ه دنبالشان حرکت کرده اند.کشیدند، غافل از اینکه هنوز آنها وارد قلعه نشده، پارسیها ب

غروب هنگام بود که داریوش و یارانش به پای قلعه رسیدند. مغها هرگز گمان نمی کردند که پارسیها به این زودی 

محل آنها را کشف کنند و به آن جا بیایند، بنابراین پیش از هر کار به خوردن و استراحت پرداختند. تمام تالش 

غافلگیری استفاده کند و در نتیجه سواران خود را در پناه تپه ای جای داد و آنها را به  داریوش این بود که از عامل

 سکوت دعوت کرد و خود با سرداران دیگر به مشورت نشست. اتان گفت:

ما از نیروی انسانی داخل قلعه بی خبریم و عده ی افرادمان کم است. آیا موافقید کسی را بفرستیم که افراد  -

 با اسلحه و لوازم مورد نیاز به این جا بیاورد؟بیشتری را 

 گئوبروو گفت:

تا رسیدن افراد جدید هوا روشن می شود و قلعگیان با اطالع از حضور ما و وضع برتری که دارند، کار را بر ما  -

 دشوار خواهند ساخت.

 وین دفرنه گفت:

بودن سربازان درون قلعه و سوم این که آنها از در حال حاضر ما سه مزیت داریم. اول تاریکی هوا، دوم غافل  -

 میزان نیروی ما بی خبرند. در صورت حمله ما می توانیم با ایجاد صدا نیروی خود را چندبرابر وانمود کنیم:

 چند لحظه سکوت برقرار شد و همه چشم به داریوش دوختند. داریوش گفت:

با تمام این احوال، حتی اگر نیروی ما ده برابر بود، ورود ما با حمله من با نظریات گئوبروو و وین دفرنه موافقم، اما  -

ی مستقیم، با توجه به ناآشنایی ما به وضع قلعه و کوره راههای اطراف آن دشوار است. ضمنا ما هیچ گونه نردبان یا 

که  فراموش کنیم وسائل قلعه گیری نداریم و اسلحه ی ما منحصر به شمشیر و خنجر است. این نکته را نیز نباید

هدف اصلی ما به دست آوردن گئومات و سپنت دات است و یقینا اگر کشمکش ما به طول بینجامد، آنها باز هم از 

راههای مخفی قلعه خواهند گریخت و ما اگر بر فرض همه ی افراد داخل قلعه را بکشیم و قلعه را با خاک یکسان 

 کنیم، باز نتیجه ای به دست نخواهیم آورد.

 فروالس که بیش از هر چیز نگران زلفه و تشنه ی خون گئومات بود، بی اختیار گفت:

 پس چه باید کرد؟ -

 ایستب می و بود ساده افسر یک سرداران برابر در او. برگشت او سوی به – نبود شماتت از خالی که –نگاه سرداران 

 :گفت داریوش. گفت می سخن بیشتری احتیاط و احترام با

ران گران قدر، فروالس را کم و بیش می شناسید، ولی باید به شما بگویم که اگر فداکاریهای این افسر شجاع سردا -

 نبود، ما این جا نبودیم. کسی که محل اختفای مغها را کشف کرد، همین مرد بود.
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 سپس از فروالس پرسید:

 تو می گویی چه باید کرد؟ -

 فروالس پاسخ داد:

 رداران هستم. جسارت قبلی مرا ببخشید.من مطیع دستور س -

 داریوش گفت:

 یاران، وقت تنگ است و هنگام تعارف نیست. هرکس می تواند نظرش را بگوید. -

 حرفی نزد. داریوش مجددا گفت: ##هیچ 

و با  مبه نظر من پیش از هر کار باید اطراف قلعه را بررسی کرد. شاید بتوانیم تصادفا راهی برای ورود پیدا کنی -

 استفاده از تاریکی شب، بدون صدا خود را به داخل قلعه برسانیم.

سرداران سری تکان دادند و موافقت خود را اعالم کردند. اگرچه در تاریکی شب این کار دشوار بود، ولی راه دیگری 

 به نظرشان نمی رسید.

 فروالس گفت:

 گیرم. اگر سرداران اجازه دهند، این کار را من به عهده می -

 اتان گفت:

 آیا بدون این که نگهبانان قلعه متوجه شوند، از عهده ی این کار برمی آیی؟ -

 فروالس پاسخ داد:

 لقب داده اند.« گربه ی سیاه»با احترام، به عرض سردار می رسانم که علیاحضرت ملکه آتوسا این غالم را  -

را با آتوسا به رخ حاضران کشید. او منتظر دستور داریوش بود. فروالس با این عبارت زیرکانه لیاقت و نزدیکی خود 

 کلید دل این سردار جوان بود، بنابراین گفت:« آتوسا»کلمه ی 

 من از میزان لیاقت و جانبازی تو آگاهم فروالس، برو ببینم چه می کنی گربه ی سیاه! -

روشن کوه ناپدید شد و حقیقتا که اطالق لقب فروالس پس از ادای احترام نظامی، در چند لحظه درمیان تاریک و 

برازنده ی او بود. او حاضر بود برای کشتن گئومات و نجات جان زلفه با چنگ و دندان دیوار قلعه را « گربه ی سیاه»

 سوراخ کند. پس از رفتن وی داریوش گفت:

ود. همراهان ما یقینا خسته اند و ضمنا تا یاران، امروز روز پرتالشی داشتیم که به یاری اهورامزدا با توفیق همراه ب -

صبح زمان درازی مانده است و فعال کاری از ما ساخته نیست. پیشنهاد می کنم تا بازگشت فروالس افراد استراحت 

 کنند.

 و سپس بدون اینکه منتظر موافقت سایرین شود، افسری را صدا کرد و گفت:

 کن و به بقیه بگو در سکوت کامل استراحت کنند. بیست نفر را در ازراف قلعه مامور نگهبانی -

داریوش در تمام ماجرای آن روز، با قدرت تصمیم گیری و اعمال نظر خویش و پیش گامی در هر کار خطیری، بار 

 دیگر برتری خود را نشان داد. مگر نه این که او پسر ویشتاسپ و سپهساالر شاهنشاه کمبوجیه بود؟

ک و سنگ دراز کشیدند، اما تنها اتام سالخورده بود که خوابید و صدای نفسهای منظمش همه بی سر و صدا روی خا

 به گوش می رسید.

 وین دفرنه به شوخی گفت:
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 سردار چنان خوابیده که انگار در رختخواب خانه ی خویش است! -

 گئوبروو گفت:

 روز خسته کننده ای داشته است. -

 اردومنیش گفت:

 به او آرامش داده است. دیدار دخترش نیز -

 و داریوش اضافه کرد:

 خواب راحت او نشان می دهد که ترس در وجودش جایی ندارد. -

 اما صدای اتان شنیده شد که گفت:

 فعال که صحبت کردن شما درباره ی خوابیدن من مزاحم خواب است! -

 به شوخی گفت:و همه آرام خندیدند. گئوبروو که از نظر سنی به اتان نزدیکتر بود 

 سردار چه خوابی می دید؟! -

 اتان پاسخ داد:

 در حال بریدن گوشهای این مغ نامرد بودم که مرا بیدار کردید! -

این بار همه با صدای بلندتری خندیدند و در همین موقع داریوش نیم خیز شد و دستش به شمشیرش رفت و در 

 فت:حالی که به نقطه ای در تاریکی نگاه می کرد، گ

 کیستی؟ -

 صدایی پاسخ داد:

 فروالس، عالی جناب. -

 همه ی سرداران برخاستند و نشستند. داریوش پرسید:

 چه خبر؟ به همین زودی رفتی و برگشتی؟! -

 فروالس گفت:

 چندان هم زود نیست. آری رفتم و برگشتم. -

 اتان پرسید:

 چیزی دستگیرت شد؟ -

 فروالس پاسخ داد:

 از قله ی کوه می آید، از زیر دیوار به درون قلعه می رود و گمان می کنم که تنها راه ورود همان است.آبی که  -

 داریوش گفت:

 اما نمی دانیم آب تا چه مسافتی از زیر زمین می رود و راه ورود آن به قلعه چه اندازه است. -

 فروالس پاسخ داد:

 اگر اجازه بدهید من امتحان می کنم. -

 بروو باز هم طبع شوخش گل کرد و گفت:گئو

 اما گربه با آب چندان میانه ی خوشی ندارد! -

 فروالس پاسخ داد:
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 اگر عالیجنابان اجازه بدهند، امشب چند لحظه ماهی خواهم شد! -

 داریوش گفت:

ن ر ساده می شود. اما ایآفرین بر شجاعت تو، اگر بتوانی خود را به در قلعه برسانی و آن را باز کنی، کار ما بسیا -

 کار باید در سکوت و دقت انجام شود.

 اتان گفت:

 به کمک احتیاج نداری؟ -

 فروالس گفت:

 خیر سردار، اگر سالم از آب خارج شوم، مجددا همان گربه ی سیاه خواهم بود. -

 داریوش با اطمینان خاطر گفت:

 در خواهیم بود.برو فروالس، زمانی که تو در را باز کنی، ما پشت  -

 فروالس مجددا ناپدید شد و داریوش گفت:

 عجب جوان شجاعی! -

سرداران گروهی معدود از یاران خود را به همراه برداشتند و در سکوت و استتار کامل به سوی قلعه به راه افتادند و 

ضور آنها آگاه شوند، خواهند داریوش وظیفه ی گروه به جامانده را نیز معین کرد. او می دانست که اگر مغها از ح

 گریخت و پیدا کردن دوباره ی آنها بسیار دشوار خواهد بود.

فروالس خود را به محل ورود آب رساند. چند لحظه ایستاد و به سرعت با اهورامزدا راز و نیاز کرد و سپس قامت 

بود و آب به حوض بزرگی می  بلند و باریک خود را به جریان آب سپرد. خوشبختانه محل ورود آب به قلعه وسیع

ریخت و از آن جا تقسیم می شد و به نقاط مختلف می رفت. اهالی قلعه در خواب بودند و فروالس برای پنهان ماندن 

از چشم نگهبانان باالی دیوار، در حالی که خنجر خود را در دست داشت و آب از بدنش می ریخت، در پناه دیوار به 

نگهبان در پرتو مشعلهاییخوابیده بودند و یک نفر نیز به دیوار تکیه داده و چیزی می  سوی در بزرگ قلعه رفت. دو

خورد. فروالس سنگریزه ای از زمین برداشت و به سویی پرتاب کرد. نگهبان با بی حالی سرش را برگرداند و دو سه 

خنجر شاهرگش را قطع کند. وی  قدم به آن سو آمد. همین عمل کافی بود که فروالس از پشت دهان او را بگیرد و با

سپس به سراغ دو نفر دیگر رفت و خنجرش را به سرعت در قلب اولین نفر فرو کرد. با صدای فریاد وی، نفر سوم 

از جا پرید و با دیدن سیاهپوشی خنجر به دست بی اختیار پا به فرار گذاشت. فروالس خنجر خویش را به سوی او 

شست. نگهبان فریادی کشید، اما به دویدن ادامه داد. فروالس معطل نشد، کلون پرتاب کرد که میان دو کتف او ن

سنگین پشت در را برداشت و دروازه را گشود. سرداران و گروهی دیگر پشت در منتظر بودند. با صدای فریاد 

ی دات که از صدانگهبانان چند نفر به سوی دروازه آمدند، اما شمشیر مردان پارسی به آنان مجال حمله نداد. سپنت 

نگهبانان بیدار شده بود، اما هرگز تصور نمی کرد که مورد حمله قرار گرفته باشند، در حالی که کمانی به دست 

داشت از اتاق خود بیرون آمد، ولی در قدم اول با اتان روبرو شد و پیش از آن که متوجه اوضاع شود، با یک ضربه ی 

 شمشیر اتان به زمین غلتید.

این مدت گئومات، با وجود خشم و یاس ناشی از شکست، در اتاقی با زلفه خلوت کرده بود و دخترک بابلی در تمام 

سعی می کرد با پذیرائی و عشوه گری او را معطل کند. او فرصت نکرده بود که مقداری از گرد زرد رنگی را که برای 

ده و عشوه گری، در ذهن خود نقشه می کشید که ردیمه فرستاده بود، با خود بردارد و در تمام مدت پذیرایی و خن
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چگونه خود را از شر او برهاند و سرانجام تصمیم گرفت که او را مست کند و سپس به قتل برساند، بنابراین همواره 

 چشمش به خنجر گئومات بود.

شنی چراغ اتاق در میان نیروی مهاجم دو نفر بیش از همه در جست و جوی گئومات بودند. داریوش و فروالس. رو

 گئومات توجه داریوش را جلب کرد و به گئوبروو که در کنارش بود، گفت:

 دنبال من بیا! -

گئومات که نشاط مجلس زلفه او را از اتفاقات غافل کرده بود، وقتی به خود آمد که با داریوش و گئوبروو مواجه شد، 

 وش رساند و به بازوی او آویخت و گفت:زلفه که جانی تازه گرفته بود، بی اختیار خود را به داری

 آه سردار، چه به موقع آمدی!... این گئومات است... گئومات است! -

گئومات که راه گریزی نداشت، به سوی اتاق مجاور عقب نشینی کرد. گئوبروو که او را بی سالح دید، شمشیرش را 

 به گوشه ای انداخت و با زهر خندی دهان را گشود و گفت:

 وب به چنگم افتادی حیوان گوش بده! دوست دارم با دستهای خودم تو را خفه کنم... تو باید کم کم جان بدهی!خ -

 سپس با یک خیز خود را به او رساند و با او گالویز شد. گئومات خنجر خود را کشید و زلفه فریاد زد:

 مواظب خنجر باش! -

به هم پیچیدند. گئومات مرد ضعیفی نبود و بنابراین  دست قوی گئوبروو مچ دست گئومات را گرفت و سپس

 کشمکش آنها چند لحظه طول کشید و داریوش و زلفه ناظر این صحنه بودند. داریوش گفت:

 او را برای من بگذار گئوبروو. -

 گئوبروو در همان حال گفت:

 کنار بایست و تماشا کن که چگونه خرخره اش را می جوم! -

 ت:داریوش دوباره گف

 او را برای من بگذار! -

 گئوبروو گفت:

 اگر تو دلت می خواهد این گوش بریده را بکشی، بفرما! -

 داریوش گفت:

 او را رها کن تا از خود دفاع کند. -

 گئوبروو با خنده گفت:

 خود را پسر کورشاگر او را رها کنم تنها ممکن است پایت را گاز بگیرد! مبارزه برای مرد است نه این نامردی که  -

 خوانده و می خواست نامزد تو، آتوسا را بکشد. بزن داریوش.

 داریوش با شنیدن این حرفها دندانهایش را به هم فشرد و زلفه گفت:

 او حق دارد سردار، به خاطر ملکه بزن. -

 داریوش با شمشیر آخته قدمی به جلو برداشت و گئوبروو فریاد زد:

 من می سپاری؟ چه کسی باید انتقام نامزد تو را بگیرد.می زنی با او را به  -

 داریوش که می دید آنها بدجوری به هم پیچیده اند، گفت:

 می زنم، اما می ترسم تو را مجروح کنم. -
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 گئوبروو گفت:

 اگر هم من مُردم فدای سر ملت ایران. -

 داریوش گفت:

 بیاید.حاضر نیستم به خاطر این حیوان خون از بینی تو  -

 گئوبروو گفت:

 پس کمی عقب تر بایست تا او را به تو تحویل بدهم! -

سپس با حرکتی سریع با هر دو دست مچ دست او را گرفت و اندکی خم شد و خود را از زیر دست وی رد کرد و به 

 این ترتیب دست گئومات را به پشت او برد. بعد لگد محکمی از عقب به او زد و گفت:

 ال تو!بگیر، م -

گئومات بی اختیار به حالت خمیده به طرف داریوش رانده شد و وی با اطمینان خاطر چنان ضربتی به او زد که بی 

 (0فاصله افتاد و جان داد.)

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 داریوش در بند سیزدهم کتیبه ی بیستون می نویسد: -0

س و ماد، یا از خانواده ی ما پیدا نشد که این سلطنت را از گئومات مغ بازستاند. مردم از او می ترسیدند، کسی از پار»

زیرا عده ای زیاد از اشخاصی که بردیا را می شناختند، می کشت. از این جهت می کشت که )خیال می کرد( کسی 

ی گئوماتای مغ بگوید، تا این که من آمدم. از  نداند من بردیا پسر کورش نیستم. کسی جرات نمی کرد چیزی درباره

اهورامزده یاری طلبیدم. اهورامزده مرا یاری کرد. در ماه باغ بادیش، روز دهم، من با کمی از مردم، این گئوماتای مغ 

و در « سی کَ یَ هواتیش»را، با کسانی که سردسته ی همراهان او بودند، کشتم. در ماد قلعه ای هست که اسمش 

نیسای است. آن جا من او را کشتم. پادشاهی را از او بازستاندم. به فضل اهورامزده شاه شدم. اهورامزده شاهی  بلوک

 حسن پیرنیا )مشیرالدوله( -تاریخ ایران باستان « به من اعطا کرد.

 

 

که به شدت از داریوش سر گئومات را جدا کرد و از اتاق خارج شد. پشت در با وین دفرنه مواجه شد که در حالی 

 سر و صورتش خون می ریخت، سر سپنت دات را در دست داشت.

جنگ تقریبا تمام شده بود و عده ی زیادی کشته و زخمی روی زمین افتاده بودند، اما بیشتر اهل قلعه هنوز در خواب 

 بودند. داریوش گفت:

است فورا به شوش برگردیم، بخصوص که کار ما تمام شد و ماندن ما در این جا بیش از این صالح نیست. بهتر  -

 وین دفرنه و اردومنیش نیز مجروح شده اند و به درمان نیاز دارند.

 سپس داریوش صدا کرد:

 فروالس. -

 اما از فروالس خبری نبود و کسی او را ندیده بود. داریوش با نگرانی به یکی از افسران گفت:

 باید فروالس را پیدا کنیم.به سرعت کشته ها و مجروحان را نگاه کن،  -

 بعد مجددا صدا کرد:
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 فروالس. -

 اما باز جوابی نشنید. قلب داریوش فشرده شد. بغ بوخش گفت:

 سردار حرکت کنیم، ممکن است هر آن سربازان دیگری برسند. -

 داریوش گفت:

 شما بروید. من تا او را پیدا نکنم، قدم از قلعه بیرون نخواهم گذاشت. -

 گفت: اتان

 ما نمی توانیم شما را تنها بگذاریم. -

 و سپس خود فریاد زد:

 فروالس... -

 درِ اتاقی که گئومات در آن کشته شده بود، باز شد و صدایی گفت:

 در خدمتم سردار. -

چیز را  فروالس از فرصت استفاده کرده و خود را به زلفه رسانده بود و او را دلداری می داد. او در آن لحظات همه

فراموش کرده بود. آنها در حال راز و نیاز بودن که فریاد اتان به گوشش رسید و از خواب عاشقانه بیدار شد. 

 داریوش با اندکی ناراحتی گفت:

 کجا بودی؟ چه می کردی؟ -

 فروالس با زیرکی گفت:

 جایی را که شاهنشاه ما آن مغ را کشت، بوسه می زدم! -

 حمل بر خوشامدگویی فروالس کرد و گفت:داریوش این جمله را 

فعال جای این تعارفها نیست، هرچه زودتر این دو سر بریده را بردار و خود را به سرعت به شوش برسان و مژده  -

 ی فتح را به ملکه و پارسیها بده. می خواهم تو برای ملکه پیک شادی باشی.

 د:برخالف انتظار، فروالس کمی تامل کرد. داریوش پرسی

 چرا مرددی؟ ما در میان دشمنان هستیم. -

 شاهنشاها، درخواستی دارم. -

درخواست؟ این جا؟ هر درخواستی داشته باشی در شوش برآورده خواهد شد، چرا که تو مسبب این پیروزی بوده  -

 ای.

 فروالس سر فرود آورد و با اندکی شرمندگی گفت:

من است، اما درخواست می کنم که اجازه دهید... اجازه دهید... زلفه را  هرگونه خدمت و از جان گذشتگی وظیفه ی -

 نیز با خود ببرم.

 داریوش لبخندی زد و گفت:

 دختر مورد عالقه ی آتوسا را؟ -

 بعد مکثی کرد و گفت:

 بایست حدس می زدم! -

 فروالس گفت:
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 یی کرد.ندیمه مخصوص علیاحضرت آتوسا را! که ما را به این قلعه راهنما -

 داریوش گفت:

 نگران او نباش. من او را سالم با خود به شوش می آورم و دستش را در دست تو می گذارم. حاال تو به سرعت برو. -

 فروالس احترام نظامی به جای آورد و گفت:

 این بهترین پاداش انجام وظیفه ی من است. -

اپدید شد، اما پیش از خروج از قلعه نتوانست از زلفه دیدار بعد سرهای بریده ی دو مغ را برداشت و در تاریکی ن

 نکند و قول داریوش را به او اطالع ندهد!

 پادشاهی داریوش

 

 

فروالس در حالی که دو سر بریده را به همراه داشت، در میان پستی و بلندیها و در تاریکی شب که گاه با نور مهتاب 

اند و تنها صدایی که سکوت شب را می شکست، صدای سم اسب او بود. او اندکی روشن می شد، با شتاب اسب می ر

وقتی به شوش رسید، یکراست به قصر رفت و خود را به ارته وردیه رساند و سرها را پیش پای « سر می برد!»حقیقتا 

 وی افکند. ارته وردیه اهورامزدا را شکر کرد و سپس گفت:

 و تو سرها را به پارسیان نشان بده. من این خبر خوش را به ملکه می رسانم -

 سپس پرسید:

 آیا سرداران و افسران و سربازان همه سالمند؟ -

 فروالس گفت:

اهورامزدا یاری کرد و به راحتی وارد قلعه شدیم، اما چند تن از افراد را از دست دادیم و تا آن جا که من متوجه  -

 ن زنده و خوشحالند.شدم، جز وین دفرنه که مجروح شد، دیگر سردارا

 آیا وقتی تو آمدی جنگ تمام شده بود؟ -

 آری، آنها هم آماده حرکت به سوی شوش بودند. -

 ارته وردیه پیشانی فروالس را بوسید و او را مرخص کرد.

وقتی پارسیها از کشته شدن دو مغ مادی مطلع شدند، در شهر مغ کسی شروع شد، به گونه ای که تا غروب کسی 

)یعنی: روز مغ کشی( معروف شد. ورود « روز ماگوفونی»نست جلو آنها را بگیرد و به همین دلیل آن روز به نتوا

داریوش و همراهان نیز با پیشباز و هلهله ی مردم انجام گرفت. شوربختانه در این نبرد کوتاه وین دفرنه بر اثر 

 و اردومنیش نیز مجروح شده بود.زخمی که به صورتش وارد شده بود، بینایی خود را از دست داده 

سربازان و افسران مرخص شدند و سران پارسی پس از شست و شوی خود و اندکی استراحتو تعویض لباس مجددا 

 گرد آمدند تا هرچه زودتر برای نحوه ی اداره ی کشور تصمیم بگیرند.

و پس از ابراز خشنودی از پیروزی  نخستین سخنران این انجمن، به مالحظه ی سن، اتان بود. وی از جای برخاست

 اخیر و سپاسگزاری از تالش و فداکاری یاران و اظهار تاسف از وضع وین دفرنه گفت:

به نظر من ناپسندترین شیوه ی اداره ی کشور، حکومت فردی است که عادات و اخالق و خواستهای یک فرد  -

لیل من پادشاهی کمبوجیه و این مدت کوتاه )در حد مستقیما در سرنوشت همه ی مردم کشور موثر است و بهترین د
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بر اریکه ی قدرت می نشیند، تمام اطرافیان تملق « شاهنشاه»هفت ماه( حکومت گئومات است. وقتی یک نفر با عنوان 

 او را می گویند و وی حتی اگر افکار بلند سازنده ای هم داشته باشد، خواه و ناخواه نظریات دیگران در وی موثر واقع

می شود و قدرت تصمیم گیری درست را از او سلب می کند. کسی که قدرت را به دست می گیرد، کم کم مغرور و 

بدخلق می شود، خوشامدگویان را به گرد خود جمع می کند و کسانی را که برخالف رای او حرفی بزنند، از خود می 

 راند...

 سران گرامی پارسی!

ناوری و اختیار تمام مردم را به دست یک نفر بسپاریم که هر که را دوست دارد ما نباید سرنوشت مملکتی بدین په

مقام دهد، هرقدر دلش بخواهد مالیات بگیرد، از هرکه برنجد، فرمان قتلش را صادر کند و بدین ترتیب حکومتی 

ر پادشاه یکی از ما نباید به تنهایی حکومت کند، حتی اگ ##خودکامه و دور از منطق به وجود آورد. بنابراین هیچ 

باشد. به عقیده من همه ی مردم حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. پس باید ترتیبی اتخاذ کنیم که 

 همه ی مردم در امر اداره مملکت سهمی داشته باشند.

 پس از اتان، بغ بوخش از جا برخاست و گفت:

مت فردی گفت، مورد تایید من هم هست، اما وی توضیح نداد آنچه سردار کهنه کار و باتجربه ما درباره ی حکو -

که چگونه ممکن است همه ی مردم بر خودشان حکومت کنند؟ مردمی که از قبایل گوناگون و طبقات مختلفند. در 

هر شهری عوام بیش از مردان فرهیخته اند و همواره تصمیم فرهیختگان پخته و سازنده است. باید توجه داشت که 

کشور داری، انجام گرفتن بسیاری از کارها به تصمیم های فوری وابسته است و سپردن همه ی کارها به دست  در کار

مردم، جز تشتت آرا نتیجه ای ندارد و حتی اگر فرض کنیم که در هر کشوری همه ی مردم هم از دانش بسیار و 

ود و اصال آنچه دوست ما اتان می گوید، یکسانی برخوردار باشند، باز با دهها صدهزار فکر کاری از پیش نمی ر

اگرچه در کالم بسیار زیباست، در عمل غیرممکن است... تکرار می کنم، تصمیم گیری همه ی مردم برای همه ی 

مردم غیرممکن است، مگر اینکه سردار نتوانسته باشد منظور خود را درست بیان کند و یا من دقیقا مقصود وی را 

 نفهمیده باشم.

 !دوستان

اگر هم اکنون خبر برسد که از یک گوشه ی کشور دشمنی حمله کرده است، آیا همه ی مردم می توانند به سرعت 

تصمیم بگیرند که بجنگیم یا نجنگیم، یا چگونه بجنگیم؟ در همین کشور دشمنان هم کم نیستند. مثال همین مادیها، 

تقالل کشور اعمال کنند؟ من تصور می کنم منظور سردار آیا آنها هم می توانند نظر خود را در شیوه ی اداره و اس

محترم اتان، حکومت نمایندگان فرزانه و باتجربه منتخب هر قوم است، یعنی هر قوم و قبیله ای محترم ترین و 

معتمدترین در هنگام نیاز انجمنی تشکیل دهند و به رایزنی بپردازند و تصمیم بگیرند. اگر منظور وی این است، من 

 موافقم و اصال نظر من هم همین است. نیز

 سران و سرداران محترم پارسی!

همه ی ما می دانیم که حکومت باید در دست پارسیها باشد، اگر جز این بود، نیازی به کشتن مغها نبود. من پیشنهاد 

دان خبگان و اندیشمنمی کنم هر تیره ای از پارسیهای، به نسبت عده ی جمعیت خود، نمایده یا نمایندگانی از میان ن

انتخاب کند، تا این گروه انجمنی تشکیل دهند و به طور دسته جمعی کشور را اداره کنند. بدین ترتیب خودکامگی 

فردی از میان خواهد رفت و چنانکه یکی اشتباه کند، دیگران او را آگاه می سازند. مسلما چندین فکر بهتر از یک 
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قیده من کشور باید به وسیله یک انجمن اداره شود، نه به وسیله یک فرد یا فکر است و در یک عبارت کوتاه: به ع

 یک ملت. چنانچه دوستان با پشنهاد من موافق باشند، در این باره توضیح بیشتری خواهم داد.

 مجلس ساکت شدند و اتان گفت:

 بغ بوخش نظر مرا تعدیل کرد و من از وی سپاسگزارم. آیا کسی نظر دیگری ندارد؟ -

کسی حرفی نزد و داریوش که می خواست آخرین سخنگو باشد تا سخنش اثر بیشتری داشته باشد، از جا برخاست و 

 گفت:

 اگر سران محترم پارسی اجازه بدهند، من نیز نظری دارم. -

 اتان گفت:

 نظر پسر ویشتاسپ برای ما محترم است، و ای کاش پدرت نیز در این مجلس حضور داشت. -

 ، اگرچه همواره به پدرش افتخار می کرد، اما خود را شخص قدرتمند مستقلی می دانست، بنابراین گفت:داریوش

حقیقتا هم جای پدرم به عنوان بزرگ و پیش کسوت ما خالی است. اگر وی اکنون در این جا حضور داست، البته در  -

وجهی عرضه می داشت، اما من نیز با نام مقام سرداری پیر و باتجربه و خشتروپاونی کارکشته، نظریات جالب ت

مستقل داریوش و با عنوان سپهساالر شاهنشاه کمبوجیه در فتح مصر، عقیده خود را، حتی اگر بر ضد عقیده پدرم 

 بود، ابراز می داشتم.

 اتان گفت:

قدرت رهبری تو سردار، سوگند می خورم که از این کالم منظور خاصی نداشتم و همه ی ما به شجاعت و درایت و  -

اذعان داریم و حتی پیروزی اخیر را نتیجه هوشمندی تو می دانیم و من اقرار می کنم که در این عملیات، درواقع 

 فرماندهی را تو به عهده داشتی.

 داریوش که با کیاست خاص خود توانسته بود پیرترین عضور این مجلس را وادار به اقرار برتری خود کند، گفت:

ظر من درباره ی چگونگی اداره کشور. آنچه دوست من بغ بوخش گفت، در نظر اول بسیار جالب توجه و و اما ن -

 عاقالنه است، اما در عمل و در طول زمان ما را دچار مشکل می سازد.

 دوستان عزیز!

کرد؟  تخابآیا برای یک دسته سپاهی می توان چند فرمانده گماشت؟ یا برای یک سپاه می توان چند سپهساالر ان

هرگز! اداره یک کشور نیز چنین است. پیشرفت یک مملکت مانند حرکت یک ارابه است که تنها یک ارابه ران 

ورزیده می خواهد. آنها که ارابه را می سازند و آنان که اسبها را پرورش می دهند و تیمار می کنند، همه یک هدف 

یعتر، اما ارابه ران است که می راند. اوست که راه را از بیراه می دارند: آماده ساختن ارابه ای برای حرکت بهتر و سر

شناسد. هرچند که انتخاب افراد شایسته و رایزنی با آنها در امر حکومت حرفی منطقی است، اما رایزنی یک نکته 

رد. کایت و تصمیم گیری نهایی و وارد عمل شدن نکته ای دیگر. دوست ما بغ بوخش حمله دشمنی فرضی را مطرح 

من نیز از همین مثال استفاده می کنم و می پرسم: چه تضمینی وجود دارد که در چنین وضعی همه ی اعضای انجمن 

حکومت، در کمترین فرصت به نتیجه واحدی برسند؟ و چه ضمانتی در میان است که یکی از افراد این انجمن، بر اثر 

 نکند؟ ساده دلی، اسرار مهم کشور را ناخواسته نزد دشمن فاش

 یاران!
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می کوشد از عقیده ی خود دفاع و نظر خود را اعمال کند.  ##انسان ذاتا برتری طلب است. در هر انجمن نیز هر 

هرکس در پی این است که افراد بیشتری را با خود موافق سازد و بیدن ترتیب دسته بندی به وجود می آید. این 

نند گروههایی را زیر نفوذ خود درآورند تا در هنگام نیاز به یاری افراد کم کم متوجه مردم می شوند و سعی می ک

آنها بیایند. گاه پیش می آید که فرماندهان و روسای مختلف متحیر می مانند که به دستور چهکسی عمل کنند. شیوه 

ی شود و قه ای می یکسان ترفیع و تشویق و تنبیه به مرور زمان از بین می رود. انتخاب فرماندهان و استانداران سلی

هر فرد می کوشد وابستگان خود را در راس امور قرار دهد و رقابتی ناشایست شکل می گیرد. مگر تا به حال کشور 

بدین پهناوری را چند نفر اداره کرده اند؟ ما بابل و لیدی و مصر را زیر فرمان یک پادشاه فتح کردیم. غالب شما از 

ه اید و یا همراه او جنگیده اید، افتخار می کنید. مگر این شاهنشاه بزرگ این که در زمان کورش بزرگ خدمت کرد

بیش از یک نفر بود؟ از همه ی اینها گذشته، مگر ما سوگند نخورده ایم و پیمان نبسته ایم که پاسدار خاندان 

 هخامنشی باشیم؟

 داریوش لحظه ای ساکت شد و چشم به حاضران دوخت و سپس ادامه داد:

ین جا به این نتیجه رسیدیم که بهترین شیوه ی زمامداری، حکومت فردی است، اما فردی سالم و صالح، ما پس تا ا -

می توانیم از بین بهترینها، باز هم بهترین را انتخاب کنیم و البته فرد منتخب می تواند در هنگام نیاز با مشاورانی آگاه 

د عمل شود. امروز نیز ما می توانیم از بین خود، و حتّی بیرون و عاقل به رایزنی بپردازد و سپس تصمیم بگیرد و وار

از گروه خود، هر که را شایسته تر تشخیص می دهیم، به پادشاهی انتخاب کنیم و این پادشاه هرجا ضرورت ایجاب 

کند، با سایرین به مشورت خواهد پرداخت. این گونه حکومت نظر بغ بوخش را هم تامین می کند، اما یقینا 

 رتمندتر و مطمئن تر است.قد

داریوش صحبتش را تمام کرد و نشست. اتان که بدون انتخاب، اما به دلیل احترام دیگران، خود به خود ریاست سنی 

 مجلس را یافته بود، گفت:

داریوش ثابت کرد که نه تنها در امور لشکری لیاقت دارد، بلکه در کار زمامداری کشور نیز صاحب نظر است. من  -

 ی وی را پسندیدم.را

 گئوبروو نیز از جا برخاست و گفت:

یاران گرامی! نظریان داریوش چندان هم با اعتقادات ما منافات ندارد. من اعالم می کنم که استدالل او را پذیرفتم.  -

 ####ه او از افتخارات خاندان هخامنشی نام برد و پیمان ما را با این خاندان یادآور شد. همه ی ما می دانیم ک

گئومات با فرماندهی و درایت داریوش از بین رفت، در حالی که ما در شوش بودیم و وی در پارس، فتح مصر نیز با 

سپهساالری داریوش انجام شد. پدر وی نیز مورد توجه کورش بزرگ و کمبوجیه بود و مورد احترام ماست و نکته ی 

رش و خواهر شاهنشاه کمبوجیه، نامزد داریوش است. با توجه مهم دیگر اینکه ملکه آتوسا، یعنی دختر شاهنشاه کو

به اینکه از کورش بزرگ پسری باقی نمانده است و داریوش سرداری الیق و پارسی است و با خاندان هخامنشی نیز 

از میان ما داریوش  ##پیوند خورده است، من معتقدم که برای تکیه زدن بر اریکه ی هخامنشیان، شایسته ترین 

 هستم که به پادشاهی او رای می دهم و بر او تعظیم می کنم. ##و من افتخار می کنم که اولین  است

 گئوبروو پس از این صحبت تعظیمی کرد و نشست. اتان گفت:
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من نیز رای گئوبروو را می پسندم و پادشاهی داریوش را شادباش می گویم و امیدوارم همه ی ما بتوانیم مشاورانی  -

وی باشیم و هر گاه الزم باشد، فورا به حضور او برسیم و نیاز به کسب اجازه نباشد، مگر وقتی وی در حرم الیق برای 

 خویش است.

دیگران نیز سلطنت داریوش را پذیرفتند و خیلی زود همه ی مردم شوش از این موضوع آگاه و شاد شدند و شادتر 

 از همه آتوسا بود.

__________________ 

 خاتمه

 

 

زنده باد »شهر شوش مدتها غرق در نور و سرور بود و تمام کویها و ساختمانها را آذین بندی کرده بودند و صدای 

 از هر گوشه و کنار به گوش می رسید.« داریوش

کاخ شاهی نیز شبها از نور مشعلها و شمعدانها چون روز روشن بود و خوانندگان و نوازندگان به هنرنمایی مشغول 

زنان حرم که می ترسیدند پای از اتاق خود بیرون بگذارند و همواره سایه مرگ را در کنار خود می دیدند، با بودند و 

شادمانی در باغ شاهی قدم می زدند و یکدیگر را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند و به تهنیت گویی آتوسا می 

 آمدند و از ابراز محبت و هدایای وی بهره مند می شدند.

ران نیز داریوش را تنها نمی گذاشتند و دوستانه با هم از خاطرات گذشته می گفتند و می خندیدند. ویشتاسپ سردا

 نیز گروهی را با هدایای شایسته از پارس فرستاد و پادشاهی داریوش و همسری آتوسا را تهنیت گفت.

ی شاهی، همراه با گروهی از پسران  دیری نپایید که اسباب عروسی باشکوه داریوش و آتوسا فراهم آمد و گردونه

جوان شمعدان به دست و دخترکان زیبایی که با خود گل و گیاه حمل می کردند، در میان هلهله ی جمعیت از خانه 

ارته وردیه عازم کاخ شاهی شد و مردم در مسیر گردونه و بر سر عروس و داماد گل می ریختند و شاباش می 

 کردند.

مشغولیات، داریوش یار وفادار خود فروالس را فراموش نکرد و به دستور وی فروالس و زلفه  اما در میان تمام این

نیز در گردونه ی دیگری با تشریفات مفصل به خانه ی بخت می رفتندو حرم آنها نیز کی از عمارتهای سلطنتی بود 

 فت و سرنوشتی تازه.که به طرز باشکوهی زینت داده بودند و بدین گونه کشور ایران پادشاهی تازه یا

فردای عروسی سیل هدایای داریوش و آتوسا به خانه ی فروالس و زلفه سرازیر شد و سرداران نیز هر یک هدایا و 

پاداشهایی قابل توجه دریافت داشتند و داریوش خود به اتفاق عروسش دختر کورش، به دیدار یکایک آنان رفت و 

 د دلجویی کردند.به ویژه از وین دفرنه که نابینا شده بو

بدین گونه داریوش شاهنشاهی باشکوه خود را آغاز کرد، در حالی که فروالس نیز فرمانده نگهبانان ویژه ی شاه و 

 بسیار مورد توجه و محبت وی بود.

قبل از میالد مسیح تاج بر سر گذاشت و ناگفته نماند که بعضی از مورخان نوشته  521داریوش در روز اول بهار سال 

 ند که این تاج گذاری در پاسارگاد انجام شد.ا

 د.نامیده می ش« سیکلو»و سکه ی نقره که « دریک -داریک »وی در ابتدای سلطنت دو نوع سکه زد. سکه طال با نام 

ه را از زبان باختری ب« اوستا»یکی از کارهای قابل ستایش این پادشاه بزرگ این بود که دستور داد کتاب مقدس 

 هخامنشی( ترجمه کردند. #####فارسی )
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سومین پادشاه قدرتمند هخامنشی در مدت سلطنت خود شبکه ای از راههای مختلف به وجود آورد و پست را با نظم 

خاصی برای همه ی مردم بنیان گذاشت و در جنگهای بسیاری شرکت کرد و در مجموع یکی از بزرگترین 

 فرمانروایان ایران شد.

سالگی )و بعضی نوشته اند در  35یا  38فت یا سی و شش، یا سی و چهار سال سلطنت در داریوش پس از سی و ه

 سالگی( درگذشت و آرامگاهش در نقش رستم نزدیک تخت جمشید است. 18

 «حسن شیدا»
__________________ 

 پـــایـــان

 

 


