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سخنی از نويسنده
حوادث عمدهی اين داس�تان ،البته به اجمال و اش�اره در تواريخ آمده
اس�ت و داس�تانی که نويس�نده آنرا بر پاي�هی واقعيات تاريخ�ی و به مدد
پن�دار هن�ری پرداخته اس�ت .با باف�ت و منطق درونی تاريخ کش�ور ما در
دوران اش�کانی ،پيوند و همانندی نزديک دارد و اين آن چيزی اس�ت که
هر داستان تاريخی به التزام آن متعهد است.
ه�دف از اين داس�تان تاريخ�ی ،مانند ت�راژدی منظ�وم «گئومات» از
همين نويسنده ،نشان دادن سرشت شوم نظام شاهنشاهی است که پادشاه
کنونی ايران حتی در اين نيمهی دوم س�دهی بيس�تم يکی از س�خنگويان
و مبلغان جگرس�وختهی آن اس�ت! در اين داس�تان نه تنها چهرهی فرهاد
چهارم بلکه چهرهی ُارد ،پدرش و فرهادک پس�رش و نيز اگوس�ت قيصر
روم نگارگر صفات و سجايای ج ّباران زمان است.
اين داس�تان در س�ال  ۱۳۴۹نوش�ته ش�ده و اميد نويس�نده آن بود که
آنرا به مناس�بت جش�نهای دوهزار و پانصد س�الگی شاهنشاهی منتشر
کند .برای نويس�نده انتش�ار اين برگهای اندک ممکن نگرديد ولی برای
محمدرض�ا ش�اه ممکن ش�د که ب�ا خ�رج دهه�ا ميلي�ون دالر از مهمانان
تاج�دار در چادره�ای «پرس�پوليس» پذيرایی کند و تنه�ا در يک ضيافت
«نود طاووس» را در قابهای زرين تقديم دندانهای آنان سازد.
به ق�ول مارکس س�لطنت مس�تبده پيوس�ته جوق�ی جانوران سياس�ی
و ب�ردگان چاپل�وس پ�رورش میده�د و با تفرعن پ�ا را بر گ�ردهی آنها
نه�اده و میگ�ذرد .در وج�ود فرهاد چه�ارم و پدر و فرزن�دش همهی آن
فرومايگیها که خميرمايهی شاهنش�اهی اس�ت تج ُّلی يافت�ه و از آنجا که
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هنوز معضل اس�تبداد در ميهن تيرهروز ما حل نش�ده اس�ت ،اين داستان،
با آنکه متعلق به گذش�تههای دور اس�ت و اگرچه با تأخير نشر میيابد ،به
گمانم عالوه بر س�ودمندی برخی توصيفهای تاريخ که نتيجهی بررسی
هم�ه جانبهی تاريخ دوران مربوطه اس�ت ،تازگ�ی و فعليت خويش را از
جهت سياسی نيز از دست نداده باشد.
احسان طبری
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کودک�ی که به يک زبان گنجش�ک تکيه داده ب�ود ،نی میزد .در امواج
نغمه ،يک دسته کبوتر حرم در آسمان بیغبار میچرخيد .کبوترها سپس
به گنبدهای س�فالين و گلين معبد «آناهيتا» که در آن مجاورت بود يورش
میبردن�د .ي�ک جفت مهربان از ميان آنها بر قبه گنبد مرکزی نشس�تند و
در پرتوهای مهربان خورشيد به جوريدن مشغول شدند.
زير پاهای آنها شيب تندی از سفالهای خزه گرفته ديده میشد که به
مدور و آجری معبد ختم میگرديد .ساختمان معبد بناهای نظير را
ديوار ّ
در س�واحل بنطس «دريای س�ياه» به ياد میآورد .ولی معماری يکدست
نبود ،اینجا و آنجا ستونهای کورنتی و رواقهای يونانی ضميمه بود.
بنای کهنه اينک میبايس�ت ديگر قرنی باش�د که آنجا ايس�تاده اس�ت،
ول�ی متولي�ان فعال�ی آنرا از فروريختن ،از گزند باده�ا و گياههای هرزه
نج�ات میدادن�د .ديواره�ا تعمي�ر ش�ده ب�ود .در حياط صح�ن جمعيت
رنگين�ی میجوش�يد .از درون محرابه�ا آوای همس�رايان نيايشگ�و به
گوش میرس�يد .در آتش�گاهها ش�عله جاندار و چاالکی زبانه میکشيد و
بوی کندر و اسفند در هوا پيچيده بود.
هيربد «فرنبع» خادم معبد ناهيد به کيش مزداپرس�تی باور داش�ت ،ولی
رهری مذهبی» در کار او بود.
«ه ُ
مانند همه روحانيان عصر نوعی تسامح و ُ
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تم�دن ترکيب�ی و س�نکرتيک هلنيزم ک�ه از دوران س�لوکيان در ايران
رواج يافته بود مرز بين کشورها ،فرهنگها و جانها را کمابيش زدوده و
در نوعی جهانوطنی متداول و آسانطلب ،تعصبها فروکش کرده بود.
در همي�ن معب�د ني�ز چه�ره روش�ن و منقح بنگاه�ی که تنه�ا و تنها به
يک دين و انديش�ه متعلق باشد ديده نمیش�د .از اقوام مختلف که هريک
تفس�يری ب�رای خ�ود از دين حق داش�تند زائران�ی بدآنج�ا میآمدند و در
سايههای مرموز و مطبوع معبد هرکس تجلی الهه خويش را میجست.
فرنب�غ ب�ه همه خدم�ت میکرد ،وی چه�رهای خودمانی و ش�اداب و
جامهای بلند و پاکيزه داش�ت .س�رداران اشکانی با س�بيلهای پرپشت و
بلند و کرتههای گش�اد و ش�لوارهای پرچين و موزههای منقش ،با اعتقاد
تم�ام نزد او میآمدند و اورا مظهر س�نتهای ايرانی خود میدانس�تند که
چنين از دوران اسکندر «گجسته» پامال شده بود.
ولی فرنبغ به همان اندازه که با مزاج يک پارتی غيرتمند میس�اخت،
در م�ذاق يک فيلوهن ايران�ی و يونانینژاد که تکلم به زبان يونانی را فخر
خود میدانست ،مطبوع بود.
رون�ق و آبادان�ی معبد ناهيد موجب ش�د که در پيرام�ون آن يک بازار
پرس�ر و صدای واقعی پديد آيد .به وي�ژه کوزهگران که تابوتهای لعابی
و ظ�روف مخص�وص گ�ور م�ردگان را میفروختن�د تج�ارت پررونقی
داشتند .فروش�ندگان عطريات و دهنيات داروها و مرهمها و ضمادهای
هندی ،فرشها و اش�يای قلمزنی ،مجسمههای مرمرين يونانی خدايان و
شاهان ،سوداگران زعفران و ارغوان و نيل و انواع ديگر کاالهای متداول
عص�ر هري�ک با نوای�ی کاالی خ�ودرا میس�تودند .از هر س�ری صدایی
برمیخاست.
مارافس�ايان و شعبدهبازان و گزارندگان داستانهای حماسی خدايان
و پهلوانان اینجا و آنجا بساط گسترده ،مايهی سرگرمی زائران میشدند.
در گوش�ه خل�وت صح�ن ،نزديک يک آتش�گاه کوچک ،ک�ه گويا از
آن خاصان و مش�تريان زب�ده فرنبغ بود ،زاهدی کلدانی ب�ه نام «البان» به
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وعظ اش�تغال داش�ت .وی از زم�ره آن انبيای کوچک و گمن�ام بود که از
س�رزمينهای س�امی نظيرش�ان برمیخاس�تند .برخی از آنان درواقع جز
س�احران و حت�ی دزدان و راهزن�ان خطرن�اک چيز ديگ�ری نبودند که در
سايه تردستی خود با جامه مقدس و روحانيت به خام کردن روستائيان و
پيشهوران سادهلوح میپرداختند .و نقش خودرا به کار میزدند.
اينک کس�انی که ِگ ِ
رد البان حلقه زده بودند انتظار داشتند که وی پس
از وعظ ،دس�ت به جادوگری بگش�ايد و ش�عبدههایی را که بابليان در آن
استاد بودند ،عرضه دارد.
الب�ان قامت�ی بلن�د ولی خم خ�ورده ،پوس�تی د ّباغی ش�ده و به رنگ
قهوهای ّبراق از عرق ،ريش�ی س�ياه با تارهای سفيد و سيمایی پرمهابت و
جذاب داش�ت .آهنگ صدايش بم ،لرزان و گرم بود .ش�ايد همين چهره
و آهن�گ بود که جماعت را به دور بس�اطش گرد آورده بود ،وی س�خت
غ�رق افکار و س�خنان خ�ود بود و ميل داش�ت جمعيتی را ک�ه با جذبه و
توجه بس�يار به کلماتش گوش فرا میداد ،قانع س�ازد ،وی از جمله چنين
میگفت:
«...از فرات تا هرات را به قدم س�ياحت پيم�ودهام .اقوام گوناگونند،
ع�ادات دگرگونن�د ،کش�ورها فراوانند .در س�ر راه خود زايش ش�هرها و
س�اختن جادهها و معابد بسياری را به چش�م ديدهام .در اراضی شاهنشاه
خورش�يد غ�روب نمیکن�د .از جن�وب ت�ا هنديان پنج�اب ،از ش�مال تا
س�کاهایی که در پوس�ت خرس زندگی میکنند .به همان اندازه که مردم
گوناگونن�د ،زبانه�ا گوناگونن�د .به همان ان�دازه که زبانه�ا ،دينها .به
همان اندازه که دينها ،دلها».
س�پس با چشمان درشت شرربار خود که در زير ابروانی متشنج قرار
داش�ت ،خاموش ماند و مدتی به مردم اطراف خود خيره شد ،مردم فشار
امواج نگاه اورا بر روی سينه و قلب خود احساس میکردند .سپس البان
ناگهان و نابيوسان با خروشی ِچ ِ
ندشآور گفت:
«با اينهمه میپرس�يد چرا جهان چنين پرفتنه اس�ت؟ چرا مردم مردم
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را میکش�ند؟ چ�را جوقی س�تمگر خلقی را برده میس�ازند؟چرا س�رها
پ�ران و خونها جاری اس�ت؟ چرا قحط و غال ،طاع�ون و وبا ،اين بالی
ّ
خداوند دس�ت از گريبان ما برنمیدارد؟ چرا جادهها را راهزنان قس�ی نا
امن کردهاند؟ چرا پس�ر پدر را میکشد و فرزند با مادر خود درمیآمیزد؟
آي�ا اي�ن پراکندگی نژاده�ا ،زبانها ،دينها ،ريش�هی فتنهها نيس�ت؟ آری
برای آنکه آدميزاد از ش�ر اهريمنان پليد آزاد باش�د بايد دلها يکی ش�ود.
برای آنکه دلها يکی شود ،بايد دينها يکی شود».
کسی از ميان جماعت بیتاب فرياد زد« :البان اين چه ياوهایست که
میبافی! چگونه آنکس که بر دين حق است دين ناحق را گردن گذارد؟»
کلدانی چندی خاموش ش�د .در لحظات خموشی او جماعت سراپا
گوش ،سراپا انتظار بود .همه کنجکاو بودند که البان دربرابر ناوردجویی
آن مرد گستاخ چگونه واکنش میکند.
کلدان�ی پس از اندکی خموش�ی ک�ه ديری به نظر رس�يد ،ديوانهوار و
ب�ه قهقهه خنديد و دندانهای محکم ولی چرک گرفته خود رانش�ان داد،
از خن�ده او نيروی روحانی و جس�مانی غريبی میتراويد .اين خنده ناگاه
س�خن اعتراضآمي�ز آن گس�تاخ را خ�وار و ب�یارزش س�اخت و ب�ه نظر
میرسيد که مطلب ،بدون جواب حل شده است.
س�پس البان بر بدخواه و گمراه لعنت فرس�تاد و «بيشباد» خواس�ت
و گفت:
«ای ناش�ناس ندانستم کيس�تی ولی پيداست که خداوندان درون تورا
ب�ا ن�ور معرفت و بينش روش�ن نس�اختهاند .از س�خنان تو ب�وی خامی و
بیخردی برمیخيزد .من مش�امم برای درک رايحهی جگرسوختگان تيز
است ...نه ..نه ...تو مردی خامی!»
پس از مکثی کوتاه و سرفهای محتاط افزود« :آيا من گفتم حقگو ناحق
را گردن گذارد ،آنکه به راه اس�ت به گمراه برود؟ هرگز! من گفتهام ِ
دين
خداوند آس�مان جز يکی نيس�ت .من گفتهام آن دروغ اس�ت که گوناگون
اس�ت ،راس�تی جز يکس�ان نتواند بود .من گفتهام اگر خداي�ان مهربانند،
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پ�س پراکندگ�ی و دش�منی درمي�ان آفري�دگان خوي�ش را نمیخواهن�د.
م�ن گفت�هام دينها در الف�اظ متفاوتند ول�ی در معنی يکی اس�ت .آيا بين
«زئ�وس» يونان�یَ « ،بع�ل» آش�وریَ « ،م�ردوک» بابِلی« ،آ ّم�ن» مصری و
«هرم�ز» ايران�ی تفاوتی اس�ت؟ آيا هم�ه آنها خدای خداي�ان ،خواجهی
نيرومند آس�مانها نيس�تند که همه ارباب انواع و فرش�تگان و فروهران را
در ربقهی اطاعت دارند؟ ايرانيان «مهر» را میپرستند .بابليان َ
«ش َمش» را
يونانيان «آپولون» را آيا همهی آنها خدايان نور و عشق و محبت نيستند؟
ايراني�ان «آناهيتا» را گرامی میدارند .بابِلي�ان «نانايا» و يونانيان «آرتِمید»
را ،آيا همهی نامهای ناهمانند نام خدای واحدی نيس�ت؟ در همين معبد
بنگري�د که چهاندازه يونان�ی و يونانینژاد آمده و چه قربانیها و فديهها از
ش�هرهای «هاترا»« ،کامبادنه»« ،هگمتانه» و «اليمایی» آوردهاند .هيربدی
پاکسرش�ت مانن�د فرنب�غ در اين معبد دله�ا را بههم پيون�د میدهد زيرا
او آناهيت�ا اي�ن خ�دای ايران�ی را ب�ه خدای هم�گان بدل کرده اس�ت .من
نمیگويم ش�ما نامها را رها کنيد .ولی به خاطر نامها يکديگر را نکش�يد
بلک�ه به خاطر آن مضمون يگانهای که در پس اين نامهاس�ت ،يکديگر را
برادر و خواهر بخوانيد ،دوست بداريد ...دوست بداريد .جهان از عشق
و يگانگی بنياد دارد .نور ازلی بر همه يکس�ان پخش ش�ده است .سراسر
هس�تی از گل نس�ترن تا س�تارهی َپ َرن ،از مور دانهکش ت�ا َو ِ
رزای بارکش
از خان�دان بزرگی هس�تند که آفرين�ش ايزدی پديد آورده اس�ت .بغض و
پراکندگی ،کار اهريمن است ،او میخواهد اين بنگاه اورمزدی را با کين
بيااليد و نابود کند .آری دوست بداريد! به آئين بزرگ اورمزدی بپيونديد
به همگان و به هريک عش�ق ورزيد و چنگ اهريمن را که دلهايتان را در
َچنبرهی رش�ک و بيزاری و دشمنی میفشرد درهم شکنيد ،عشق بورزيد
ولی نه به س�تمگران که از لش�کر اهريمنند ،نه به ياران اهريمن گجس�ته،
بل به انس�ان ک�ه فرزندان َک ّيو َمرتَن نخس�تين آفريده اورمزد اس�ت ،کفر و
مه�ر دروغی را به کن�ار بگذاريد و به خيمه ِ
گاه فراخِ خداوند که جايگاهی
مهربان برای همهی دلهاست وارد گرديد!»
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آخري�ن واژهها را البان مانند نغمهای آهنگين ادا کرد ،آوایی از درون
جماعت گفت« :ای جان فدای َدمت راست گفتی ،دلنشين گفتی».
ديگ�ری گفت« :حاال پرگویی را کنار بگذار ،گوش ما از اين وعظها
پ�ر اس�ت ،يکچند چش�مه از جادوهای بابلی نش�ان بده که حي�رت را با
نشاط يکجا برمیانگيزد».
البان گفت« :من جادوگر نيس�تم ،رس�ول حقيقتم .هرکس تردس�تی
میخواهد از سر سفره من برخيزد و از حلقه وعظ من برود».
آوای ديگ�ری گفت« :پس نياز خودرا بگير و بس�اطت را جمع کن!»
و يک درهم س�لوکی بر کرباس پارهای که درميان حلقه جمعيت پهن بود
انداخت.
ِ
البان گفت« :من گدا نيس�تم .و در همين تيس�فون گرد کدو و عدس
مروج دي�ن پاکم.
کلب�هی تن�گ و تن�ور گ�رم و آب گ�وارا دارم .من ي�ک ّ
هرکس اين س�که را انداخته آنرا باز ستاند و اگر نيازمند است بهاندازهی
توان خود آمادهام به او ياری برسانم».
و س�پس س�که تيرهرنگ را به س�وی جمعيت دراز کرد .دس�تی آنرا
گرفت و گفت «پس ِ
مفت چنگ خودم!»
کس�انی لندلند کنان از بساط البان دور شدند ولی کسانی نيز ماندند،
جوانی که نگاه رويایی و ريش نودميده داشت وگويا از مردم شمال بود با
آوای مرتعش يک مجذوب گفت:
«ای پيمبر! بازهم بگو!»
الب�ان ک�ه خم�وش و نژند س�ر ب�ر عص�ای گ�رهدار خويش هش�ته و
گویی در خواب بود ،سربرداش�ت .چهرهی عجيب و مهيب اورا تبسمی
اسرارآميز روشن میکرد .اين تبسم چنان ُمسری بود که در پيرامون ،همه
لبخند زدند.
گويی نور بزرگی میدميد و دلها را روشن میساخت.
و البان افزود« :و پيغمبر نيز نيستم!»
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کم�ی دورت�ر از معرک�های ک�ه الب�ان ب�ه راهانداخت�ه ب�ود ايوانه�ا و
رواقهاب�ی ب�ود که در آن مکت�بداران آرامی خط و زب�ان آرامی و پارتی
میآموختن�د .کودکان ب�ه ضرب تازيانه و فلک میبايس�ت ُه ِ
زوارش ِ
های
«ملکاربا» بنويسند ولی «شاه بزرگ» بخوانند.
دشوار را فرا گيرند که مثال
ّ
امروز به سبب روز مقدس ايوانها و رواقها تهی بود و مکتبدارانِ
آرام�ی در کلبهه�ای خ�ود بيرون از معب�د کج ُخلقانه با زب�ان خويش گرم
ستيز بودند.
بازه�م دورتر ،ايوان بزرگ آتش�گاه بود :ايوان با کاش�یهای آراس�ته
ب�ه برگهای کَنگر و س�ر جانوران افس�انهای ،در اين اي�وان از دری تنگ
ش�خص وارد آتش�گاه میشد .در اجاقی آجری آتش جاويد در زمزمه بود
و م�ردم در گ�رد اين زبانههای َاش�ویی ک�ه از خالل آن هي�کل پرصالبت
فرش�تهی «ناهي�د اردويس�ور» را میديدند ،گ�رد آمده و موي�ه میکردند.
دانهه�ای عطرآگي�ن در آن میافکندند ،برآوردن مرادها و آمرزش گناهان
خودرا از او میخواستند ،تمام فقر و رنج مردم در اینجا عيان بود.
لغوهایه�ا ،جذامیه�ا ،کوران ،ديوان�گان ،لنگان ،بيوهی س�ربازان،
بردگان س�ياه و س�فيد ،دهقانان رانده ،همه و همه در پيرامون آتش ناالن
و اش�کبار نشس�ته بودند و باور داش�تند که فرش�تهی ناهيد با اعجاز خود
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درده�ای پيک�ر و روان آنها را چ�اره خواهد کرد .تيرگی انديش�ه امکان
نمیداد که کس�ی به دنب�ال مقصرها ،علتها و چارهه�ای واقعی بگردد،
بخ�ت س�ياه و س�پيدَ ،خ ِف َّي�ه خدايان ب�ود و به خاط�ر تي�رهروزی خويش
نمیبايست از کسی شکوه داشت و به کسی پرخاش کرد ،بلکه بايد زاريد،
راز ِ
ِ
جهان باال ،از خدايان َف ِ
ستان آسمانی
مويه کرد ،گريست و از زورمندان
مهر و رحمت طلبيد .واجهای درهمَ ،عزايم مرموز ،مراس�م پرپيچ و خم
میبايست به اين هدف ياری رساند ،جماعت دردهای خودرا ناخودآگاه
به صورت سرنوش�ت کور متحمل میشدند .لذا ميدان عمل ستمگری و
فريب ،هردو س�خت فراخ بود .اين زاری کردن را زرتش�ت در اوستا منع
کرده و اهريمنی ش�مرده بود ولی جایی ک�ه زندگی تازيانه دردآور خودرا
فرود میآورد ،اندرز را چه بهایی اس�ت .مويهگری در ايران س�تمکش از
زمانهای ديرين به بخشی از مراسم آیينی بدل شد و سوگها و َپتواژهای
اشکآلود همهجا برپا میکردند.
ِ
در ديگ�ری از آتش�گاه ب�ه روی پل�کان تن�گ و نموری باز میش�د که
دخمهی مردگان بهامانت هش�ته بود .در دوران اش�کانی مردگان را مانند
س�ابق در «س�تُودان»های س�رباز نمیگذاش�تند ،بلکه دفن میکردند .اين
کار آنه�ا در نظ�ر متعصبان دين زرتش�ت بِدعت محس�وب میش�د ولی
بههرجهت تداول داشت.
در اين دخمه دور و دراز و پرکُنج ،و کنار مشعلی از ُجلپارههای آلوده
به نفت س�ياه دود میکرد و بوی خفه کنندهای رها ساخته بود .مردهها در
تابوتهای سفالين لعابزده و بیلعاب خفته بودند.
عفون�ت الش�هها با بوی ناخ�وش مش�عل درآميخته در آنج�ا فضایی
دوزخی پديد آورده بود.
در پايان اين دخمه دری بود که به کلبهی فرنبغ خادم معبد ناهيد گشوده
میشد .او از همسايگی با مردگان و مجاورت با دخمهی وحشتناک آنان
باک�ی نداش�ت .اي�ن کار او ب�ود ،در کلب�ه هيربد ،ب�ه نوبه خود ب�ه باغکی
حصار کش�يده باز میگرديد که در آن چند درخت آلو و س�يب گردآلود و
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محجوبانه ايستاده بودند .اینجا ،سايه روشنی خموش و مطبوع بر زمين
مرغوب و حصارگلين نشس�ته و همهمه ديوانه معبد چون غرشی محو و
بیآزار به گوش میرسيد .فرنبغ در اين کلبه و باغ مجرد میزيست.
اين�ک اورا میبينيم که از آتش�گاه و دخمه گذش�ته ،از در کلبهی خود
خ�ارج ش�ده و ب�ا احتياط به ط�رف در يک لتهی باغ رفت .س�ه س�وار در
جامهه�ای رزم�ی ،به چهرههای پوش�يده ،دم باغ از اس�بهایی که زين و
برگهای آراس�ته داشتند ،پياده ش�دند .از کرنش فرنبغ میشد دانست که
سواران مورد رعب و احترام او هستند.
يکی از سواران رو پوشيده عنان اسب خودرا به ديگری داد و با آوایی
خفه و تلخ گفت:
«ـــ همينجا منتظر باش!»
و س�پس خ�ود ب�ا فرنبغ به درون باغ ش�د ،نظ�ری به اط�راف افکند و
روپوش�ش را از چه�ره ج�دا ک�رد .م�ردی با نگاه تي�ز چون عق�اب ،بينی
تيرکش�يده و دراز ،لبان س�رخرنگ و سبيل و ريش�ی انبوه و چون َپر «زاغ
س�ياه» از پ�س نقاب پديدار ش�د .س�يمای او ،اگر س�يماها از چيزی خبر
دهند ،پیام نيکی از روانش نداشت .فرنبغ را گفت:
«ـــ هيربد ،پيغام داده بودی که پيک بازگشته!»
«ـــ چنين اس�ت ،ش�اهزادهی بزرگوار» و س�پس خم شد و بر موزهی
ِ
اش�ک س�يزدهم بوس�ه زد و گفت« :فرم�ان خدايگان به
فرهاد فرزند ُارد
انجام رسيد».
فرهاد تبس�می کج و ناخوش کرد و با برقی ش�گفت در نگاه به فرنبغ
نگريست .هيربد گویی تشويق شد و گفت:
«م�ن م�ردی روحانيم .ج�ز خدمت اهورم�زدا و اردويس�ور ناهيد به
کار ديگری مش�غول نبودهام و نيس�تم ،به پيروی ش�اهزاده در کاری بزرگ
و خوني�ن دخال�ت کردهام کهاميد اس�ت ايزد َر َش�ن ،آن خدای راس�ت و
اس�توار عدالت م�را به گناه آن مأخوذ نکند .ول�ی خدايان میدانند که من
در اي�ن کار تنه�ا به يک قصد وارد ش�دهام و آن اینکه خداي�گان فرهاد بر
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موقوف�ات معب�د بيافزاي�د .زمان�ی اي�ن معبد تا س�احل ف�رات موقوفات
آب�اد داش�ت .هيرب�د آذرک از معبد بهرام چن�د تن از اعضای ِم ِهس�تان را
رش�وهای چرب داد و آنان اين موقوفات را از معبد ناهيد س�لب کردند و
به معبد بهرام س�پردند .تنها قدرت ش�اهزاده میتواند بر اين حکم جابرانه
قلم بطالن بکش�د .من از رنج و غبطه و غيظ اين زورگویی بارها در پای
تنديس ناهيد خون گريس�تهام ،ش�اهزاده پاکُر از غاصب�ان حمايت میکرد
و در ذهن پادش�اه ب�زرگ نيز ترديدها به وجود آورده ب�ود که گويا قبالهی
موقوفات از ِ
آن معبد بهرام اس�ت .اينک پاکر به س�زا رس�يده و اردويسور
ناهيد اورا به دوزخ فرستاده است.
فره�اد با خش�ونت س�خن هيرب�د را بري�د و گفت« :خام�وش ...در
حق ش�اهزاده برادرم س�خن گزاف نگ�و ...آری من مرگ اورا هميش�ه به
جان خواس�تهام ول�ی تحقير اورا هرگز روا نمیش�مرم وانگهی رعيت را
نرس�د به س�احت خواجگان بیادبی ک�ردن .تو دربارهی او س�خن چنان
گوی که زيردستان در حق َز َبردستان میگويند .باری پرگویی بس است!
ِ
موقوف�ات معب�د ناهيد را باز پس خواهم گرفت .بگذار اردويس�ور ناهيد
مرا ياری کند .من اورا پاداش به سزا خواهم داد ...اينک پيک کجاست؟»
فرنب�غ گفت :اورا در دخمه م�ردگان در تابوتی پنهان کردهام زيرا اگر
اورا ببينن�د و به اقرار بياورند کش�تن من و تاراج معبد آناهيتا امری س�هل
است ،بيم آن است که به وجود نازنين شاهزاده زيان برسد».
ِ
ناالن زرين را در کف خادم گذاشت و گفت« :مرا به نزد
فرهاد سکه
پيک ببر».
فرنبغ گفت« :دخمه بويناک و تاريک است»....
فرهاد گفت« :برای کار ما همان بهتر».
فرنبغ از پيش و فرهاد از دنبال از کلبه هيربد گذشته وارد دخمه شدند.
آنجا در نور مش�عل فرنبغ س�رپوش تابوتی را برداش�ت .مردی ژوليده با
نگاهی هراس�ان و گريزان از تابوت بيرون آمد .فرنبغ گفت« :ای بيچاره،
نماز ببر! شاهزاده فرهاد اشکانی است».
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آن مرد نقش زمين شد.
فره�اد در زلفه�ای دراز و چرب پيک چن�گ زد و اورا از زمين بلند
کرد و س�پس در همانحال سرش را تکانی سخت داد و گفت« :حکايت
کن!»
پيک رعش�های خفيف بر تن داش�ت و خاموش بود .فرنبغ گفت« :تو
به حکم اردويس�ور ناهيد رفتی و آنچه کردی در راه او بود .ش�اهزاده نظر
کرده و کمر بستهی ناهيد است .بيم مدار! حکايت کن!»
پي�ک گف�ت« :رض�ای ناهيد و ش�اهزاده در جای خود گرامی اس�ت،
ب�رادری دارم ک�ه يکی از خادمان دربار اورا به غالمیبرده ،اميد اس�ت به
کرم ش�اهزاده آزاد ش�ود و نيز پارهای وام دارم که آن نيز اميد اس�ت به کرم
شاهزاده کارسازی گردد».
فرهاد بدرهای درهم از کمر بيرون کش�يد و آنرا به س�وی پيک افکند.
آن مرد آنرا به چابکی در ربود .گویی هراسش زائل شد .لبخندی عجيب
چهره اورا که از هرسو شيارهای عميق داشت روشن کرد .کمر را اندکی
خماند و با حرکات دست و جنبش چشم داستان خودرا آغاز نمود:
ِ
س�ورن فرمودند
«ب�رادر نامآور تو رداس�پ و س�ردار دالور تو تيرداد
ِ
اش�ک انی فالِس «پرافتخار» خاتمی از
بدان نش�انی که در کنار مجسمهی
زمرد به هريک از ما هديه دادی کارها روبهراه ش�د و انتقام کش�تن سورنا
ّ
را از ُارد ستانيدم و «پاکُر» فرزند عزيز کرده اورا به ديار ديگر فرستاديم».
فرهاد پرسيد« :آيا تو خود ديدهای؟»
پيک گفت« :آری من کشتهی پاکر را ديدم».
فرهاد پرسيد« :چگونه کشته شد؟»
پي�ک گف�ت« :در آغ�از هم�ه کاره�ا ب�ر م�راد پاک�ر ب�ود .آنتوني�وس
ِ
کراسوس را بستاند
ناسوس سردار رومی کهآمده بود تا انتقام ّ
ونتيلويوس ّ
دچار شکستهای سخت شد .پاکر بيتالمقدس را از چنگ او رها کرد.
ه�ردوس فرماندار رومی اين ش�هر گريخت ،يهوديان ک�ه به گفته تورات
ُ
ايرانيان را منجی خود میدانند ،نجات خودرا از چنگ باس�وس و رهایی
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دخت�ران و زنان خودرا از هرزگی ِ
ِ
وحش�ی لژيونهای رومی ،ثمرهی
های
ش�جاعت پارتيان ديدند .پاکر چون خدایی وارد بيتالمقدس ش�د ،ش�اه
يهود در پای اس�ب او چند گامی پياده رف�ت .تا زانوی او ظروف زرين و
س�يمين نثار کرد .ش�اه دختر خود راحيل که در زيبایی فتنه است به کنيزی
ب�ه پاکر بخش�يد ولی او از س�ر بزرگ�واری از اين هديه زيبا درگذش�ت و
راحي�ل را به پدرش س�پرد .همه چادر يهوديه وص�ف دالوری ،زيبایی و
خردمندی پاکر بود»....
فره�اد گ�وش میداد ولی کژدم حس�د ک�ه در نهانش ب�ود هردم نيش
زهرآگين خودرا در دلش فرو میبرد .پاکر پيوس�ته ،بیآنکه خود بخواهد
اورا رنج داده بود ،حتی آنگاه که به او خدمت میفروخت و چون برادری
کهتر در نزدش ابراز چاکری میکرد ،فرهاد از رش�ک بیتاب میشد ،گاه
اي�ن حس�د چن�ان بیدليل و ظالمانه بود ک�ه خود فرهاد ،با هم�ه ناپاکی و
تيرهجانی ،از آن شرمس�ار میگرديد .حتی ش�نيدن نام پاکر اورا دگرگون
میس�اخت .برای آنکه پيک در وصف پاک�ر بيش از اين درازگویی نکند،
با خشونت گفت:
«قصه سرایی کافی است! به سر مطلب برو! چگونه آن تيرهروز کشته
شد؟»
پي�ک از راه پوزش تعظيمیکرد و با لذت خادمان چاپلوس ادامه داد:
«روزی پاک�ر تصميم گرفت با تيراندازان پياده بر صفوف مقدم آنتونيوس
باسوس حمله برد .اين يورشی بود بیتدارک و حساب نشده ،رداسپ و
س�ورن از اين قصد باخبر شدند .به وسيله يک نِبطی که جاسوس روميان
ب�ود ،آنه�ا را ماهرانه و چنانک�ه گویی رازی را برملا میکنند از پيش از
قصد پاکر آگاه س�اختند .رومي�ان گوش به زنگ نشس�تند .کمينگاههای
چن�دی ترتيب دادند ،پاکر را که با تيران�دازان خود بیباک به صحنهآمده
ب�ود ،و اي�ن بیباکی ش�يوهی هميش�گی او ب�ود ،روميان درمي�ان گرفتند
و کش�تند و نع�ش اورا در مي�دان ره�ا ک�رده گريختند .خبر م�رگ پاکر به
س�رعت برق پيچيد .آندم که من روان میشدم هراسی در سپاهيان ايران
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بود .س�ورن و رداس�پ گفتند که آنان جلوی دش�من را س�د خواهند کرد
ولی اين چاکر خاکسار وضع را دگرگون ديده است».
فره�اد س�خت غضبناک ش�د و گفت« :چه ياوه میباف�ی؟ گویی اگر
جوان خودنمایی مانند پاکر نباشد ،ديگر پهلوانی در سپاه پارت نيست».
پي�ک از چه�رهی مهي�ب فره�اد َرم زده ش�د و گف�ت« :ش�اهزاده مرا
ببخش�يد .مردی نادان و خيرهسرم .گزافهای راندهام .اين را نيز بگويم که
ش�نيدهام آنتونيوس ونتيلويوس باس�وس دو بار از کش�تن پاکر خوشحال
ش�د .يکی بدانسبب که سردار سپاه پارت را ازميان برداشت .ديگر برای
آنکه انتقام خون کراسوس را درست در روز مرگ او ستاند .و سپس آواز
ِ
مکافات گستاخی ِ
سورنا
درانداخت که « ُمئيرا» خدای تقدير با من است و
از پاکر ستانده شد»....
فرهاد پيک را مردی چاالک و تر زبان يافت .پرسيد« :تو کيستی؟»
پيک گفت« :من از مردم ُبنطس هستم ولی ديری در تيسفون زيستهام.
پيش�هام شمش�يرگری اس�ت و در ُجبِ�ه خانهی س�پاه پاکر به کار مش�غول
بودهام».
فرهاد گفت« :دين تو چيست؟»
پيک گفت« :ديری اس�ت بدين مزدایی گرويده و از مريدان هيربدم و
به خاطر همين ارادت به اين کار صعب دس�ت زدهام .واال مرا ش�اهان و
شاهزادگان چکار که خود پيشهوری گمنام و حقير بيش نيستم!»
س�خنان اخير پيک برای فرهاد خوش�ايند نبود و گفت« :بس اس�ت!
اينک تا من از اینجا بيرون روم تو در تابوت خود بار ديگر بخواب!»
پيک نگاهی پرسنده به شاهزاده و سپس فرنبغ افکند .فرنبغ که دستور
ش�اهزاده را از طريق احتياطمیدانس�ت با س�ر اش�اره کرد .پيک خسته و
س�نگين به س�وی تابوت رفت و در آن خفت .فرهاد نزديک شد و گفت:
«ب�ه پش�ت بخ�واب .نمیخواه�م ببينی ک�ه من ک�ی از اين دخم�ه بيرون
میروم».
پيک بار ديگر نگاهی پرسنده به فرهاد افکند و سپس با کندی بر پشت
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خوابيد .فرهاد تبس�می ابليس�ی کرد .در شعاع زرد و محو مشعل چشمان
ش�رربارش میدرخش�يد .با س�رعتی که فرنبغ نتوانس�ت آنرا دنبال کند،
دش�نه نوک تيزی را از زير پوش�ش فراخ برکش�يد و آنرا با قوت در پشت
پي�ک ف�رو برد .ضربه کاری ب�ود و قلب آن م�رد را در دم از کار انداخت.
حتی نالهای شنيده نشد.
فرنبغ به خود لرزيد .گویی ناگاه دانست که به خيال خدمت به ناهيد با
اهريمنی خونخوار پيمان بس�ته است .از بيم زرد و لرزان و خاموش بود.
فره�اد نزدي�ک او رفت و با طنينی خش�ک و چن�دشآور خنديد و گفت:
«ش�ايد ب�ا همان دش�نهی خود اي�ن مرد شمش�يرگر کوفته و آماده س�اخته
بود ،مرده باش�د ،باری اورا از مراس�م تش�ييع آزاد ک�ردهام .مرگ اورا در
خفتنگاه ابديش دريافته اس�ت ...اين بهتر هم برای من و هم برای تو...
مردی ياوه َدرا بود و رازها برمال میکرد .اينک مردگان خاموشند و راز ما
در تابوت است .ناهيد ما را به اين گناه نخواهد گرفت .به ويژه آنکه اورا
با موقوفاتی پهناور پاداش خواهم داد».
فرنبغ گنگ و مبهوت ،سر خم کرده بود.
ِ
فرهاد از دخمه و سپس کلبه بيرون آمد .در بيرون باغ و آسمان روشن
و آزاد ،از آنچ�ه ک�ه در دخمه گذش�ته بود خبری نداش�تند .فرنبغ به دنبال
فرهاد به باغ آمد .فرهاد در آخرين دم گفت:
«بدرهی پيک را از تابوت بيرون کش و س�کههای خونآلود را بشوی
و از آن خود کن!»
در سخنش نوعی طنز و دشنام نهان بود .فرنبغ سر خم کرد و شرمسار
و غ�مزده ب�ه زمين که خرمگس�ی ُطالیی روی آن نشس�ته و ِو ِ
زوز میکرد
نگريس�ت .فرهاد بار ديگ�ر خندهای دوزخی کرد و س�پس چاالک از باغ
خارج شد.
چهار نعل اس�بها از کوچه ش�نيده ش�د و ابری از غبار برخاس�ت و
بر برگهای گردآلود س�يب و آلو نشس�ت ،فرنبغ هنوز مانند مجس�مهای
خاموش و بیحرکت بود.

پاکر
مرگ ُ

تيس�فون ،پايتخ�ت زمس�تانی اش�کانيان ب�ر کرانهی چپ ش�ط دجله
اينک ،در دوران ُارد اش�ک س�يزدهم ،ديگر قرنی بود که ش�هری با امتياز
محس�وب میش�د .اين ش�هر دربرابر ش�هر ديگر به نام «س�لوکيه» که در
دوران س�لوکيان بنا شده بود ،ساخته ش�ده و اطراف «کاخ سفيد» شاهان
اشکانی و ديگر سراها و بناهایی که َارک شهر را تشکيل میدادِ ،
شارستان
بزرگی پديد آمده بود ،ديرتر ،در دوران ساسانی ،همهی اين بخش به جزء
ش�مالی ش�هر بدل شد و جنوب ش�هر که در زمان اش�کانی ناساخته بود،
رونق گرفت.
ِ
اش�کانيان از چه�ار ش�هر :نس�ا ،ص�د دروازه ،همدان و تيس�فون در
فصول چهارگانه اس�تفاده میکردند ولی درواقع تيس�فون ش�هر قشالقی
و همدان «هگمتانه» ش�هر ييالقی آنها بود .همينکه آس�مان دم میکرد و
گرمای بهاری پوست را میسوزاند شاه و صدها و هزارها تن اطرافيانش
با کاروانی انبوه و رنگين به همدان میرفتند.
امس�ال بهار ديرتر از معمول رو به گرمای توانفرس�ا رفت و با اینکه
طبيعت بر س�احل دجله رس�تاخيزی دلانگيز کرده بود ،شبها نسبت ًا خنک
و روزها هنوز مطبوع بود.
کاخ ش�اه در تيسفون که در اسناد تاريخی بعدها کاخ سفيد نام گرفت
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باروی�ی اس�توار داش�ت ،آراس�ته به برجه�ای ف�راوان و کنگرهه�ای بلند
و دروازهه�ا ،در درون اي�ن بارو باغه�ا و کوش�کها و آبگيرهای فراوان
س�اخته ش�ده بود ،ک�ه از تمدنی غنی و ش�کوه و جاللی خي�ره کننده خبر
م�یداد .هرگ�ز در ش�هرهای روم�ی و يونانی چني�ن طنطنهای در بس�اط
قدرتمندان ديده نمیش�د زيرا اقتدار و اختيار مستبدانه شاهنشاه و سيطره
او ب�ر اقوام گوناگون ش�رقی و غربی همهی محمله�ا و زمينهها را برای
اوج رونق دربار فراهم س�اخته بود .شاهان ايرانی در شکوه کاخ و جالل
س�لطنت و بغرنج�ی مراس�م و ايجاد فاصل�ه بين خود و م�ردم اين راز را
میديدند که آنها را افرادی ماورایی و برتر از انسان بپندارند و فرمانبری
از دس�تورهای آنان را ،هراندازه ظالمانه باش�د ،مانند فرمانبری از ارادهی
ج ّبارانهی خداوند ،تابع يک مش�يت و حکمت اسرارآميز بپندارند و بدان
بدون چون و چرا سر فرود آرند .اين آئينی است ظلمانی و جهالتپرورانه
که تا امروز در ايران جاری است.
نويس�نده و اديب يونانی «فيلوسترات» در وصف کاخهای پادشاهان
اش�کانی جزئيات�ی را ذکر کرده اس�ت که نش�ان میدهد اين پادش�اهان با
تاراج کش�ورها و بهرهجویی از قريحه هنرمندانه خلقها چگونه توانستند
جهانی افسانهگون برای خويش بيافرينند« .فيلوسترات» مینويسد:
«تاالرهای کاخ ش�اهان اش�کانی طاقهایی داشت که بر آن لعل کبود
نش�اندهاند ،چنانکه گویی آس�مان است .بر زمينهی نيلی رنگ ِ سنگهای
گرانبه�ا ،چه�رهی خداي�ان از طال میدرخش�يد گویی س�تارگان بر طارم
الژوردی در تابش�ند ،از درگاههای کاخ پردههای سنگين زر َبفت آويخته
ب�ود که ميان آن زرين و اطراف آن س�يمين اس�ت .آنچه که ب�ر اين پردهها
ترس�يم ش�ده از داس�تانهای اس�اطيری يون�ان اقتباس ش�ده اس�ت مانند
حوادث زندگی «آندروید يا ُارفه» »
اين�ک م�ا از پيرامون تيس�فون و معبد ناهيد که در آن هماکنون ش�اهد
روي�دادی خوني�ن بودهاي�م ،به درون کاخ س�پيد ُا ُرد ش�اه اش�کانی رخنه
میيابيم.
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ش�اهزاده فرهاد با محرمان خود ديگر به کاخ بازگشته و پس از آرايش
مجدد خويش به ايوان بزرگ که در آن پدرش ُارد به تماشای يک تراژدی
يونانی اشتغال داشت رفت.
ايوان فراخ ،آراس�ته به نقشهایی درباره داس�تان دالوریهای گودرز
و زري�ر ،در باغ�ی پرس�ايه و معطر از گله�ای نورميده قرار داش�ت .باغ
را ان�واع مجس�مههای مرمري�ن ،ياران باک�وس ـ خدای يونانی ش�راب و
بادهگساری آراسته بود مانند ِ
سيلنها ،ساتيرها ،نَمفها.
موه�ای بلن�د نقرهفام و قامت گوژ ش�اه از گذش�ت عم�ری دراز خبر
م�یداد .وی ب�ر تخت�ی بس�تر مانن�د و کوتاه ،س�اخت اس�تادان «انطاکيه»
لمي�ده ب�ود« .ريت�ون» يا ج�ام يونانی منقش�ی از عاج سرش�ار از ش�رابی
نيرومن�د و گلب�و در براب�رش بود و ه�ردم از آن جرعهای مینوش�يد .در
ی هاتِیراها ـــ زنان نيمه روس�پی و نيمه فيلسوف از آتن و
پيرامون او جوق 
اس�کندريه و انطاکيه که پستانها و بازوهای سفيدشان در نور چراغدانها
و ش�معهای نوافروخت�ه میدرخش�يد ،اینج�ا و آنجا دراز کش�يده بودند،
آنها هريک س�اغر يونانی انباش�ته از شراب خودرا در دست داشتند .اين
زنان چنانکه گفتيم به يونانی «هتايرا» نام داش�تند غالبا زيبایی و طنازی را
با هنر رقص و نوازندگی طنبور و تالوت اشعار ُه ِمر و ِهژيود و اظهارنظر
در بحثهای فلس�فی همراه داشتند و در آنهنگام زينت متداول مجالس
يونانی و يونانیمآب ،دنيای ِه ِلنيستی بودند .شاهزادگان اشکانی ،اعضای
خاندانهای هفتگانهی کارن ،سورن ،سپهبد ،اسفنديار ،مهران ،سوخرا،
و زيگ در مجلس حضور داشتند .اشراف و شاهزادگان سلوکی و دبيران
آرام�ی و کلدان�ی در ايوان و در باغ به زير ش�اخههای درختان و بوتههای
گل پن�اه ب�رده گاه به ش�اه و گاه به نماي�ش مینگريس�تند .نمايش تراژدی
«باکانتها» اثر ُاریپيد درامنويس کبير يونان باس�تان در دس�ت اجرا بود
و به زبان يونانی بازی میش�د و اين همان نمايش�ی بود که شاه آنرا بسيار
(ژاس�ن) هنرپيش�ه يونانی که مورد عالقه و توجه ُارد
دوس�ت میداشتُ .
ی را دارای ش�گونی نيک میش�مرد ،نقش باکوس را در اين
بود و ش�اه و 
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نمايشنامه به عهده داشت.
داس�تان ت�راژدی «باکان�ت» ک�ه اين�ک دربرابر ش�اه و درباري�ان اجرا
میشد چنين است:
در نور مش�علها ياران باکوس ،که «آدريانه» همسر خودرا در آغوش
گرفته ،پيرامون اوحلقه زده و به نوازندگی و بادهگساری مشغولند .محيط،
محيط عيش و هرزگی و بد مستی و عربدهجویی است .در ميان زنانی که
گ�رد باکوس را گرفتهان�د از جمله «آکائه» مادر پانتهئوس ديده میش�ود.
و اما پانتهئوس کس�ی اس�ت که با کيش ش�هوانی و القيدانه خدای شراب
س�خت دشمنی میورزيد و زنان را از پيروی اين ربالنوع بادهگسار منع
میک�رد و به خودداری فرا میخواند .م�ادرش آکائه اين زنهارباش فرزند
را نپس�نديد و به دش�منی با او برخاس�ت و باکوس و همس�رش آدریانه و
هم�ه پيراموني�ان باک�وس را به نب�رد با پانتهئ�وس بر انگيخ�ت .اين گروه
نيم�ه عور و سياهمس�ت با نعرهه�ای مخوف به پانتهئوس حملهور ش�دند
و اورا پاره پاره کردند .بدينس�ان خون گرم انس�انی و شراب جنونانگيز
دره�م آميخت و عي�ش و جنايت همعنان ش�دند .طبيع�ت هرزهطلب به
دعوت زاهدانه خودداری و عفت با خش�م عنانگسس�ته پاسخ گفت و با
وحشيگری ،مزاحم دلآزار را از سر راه برداشت.
چني�ن ب�ود کوتاه ش�ده مضمون ت�راژدی معروف «باکانته�ا» که در
روزگار خود از تراژديهای مورد توجه عامه محسوب میشد.
هنگامیکه ُارد در ارمنستان بود و سپهساالرش سورنا ،پس از نبردی
طوالنی ،دشوار و پر از مکر و تزوير سرانجام بر کراسوس سردار مغرور
روم�ی غلب�ه يافت�ه و اورا س�ر بريده ب�ود ،درس�ت در لحظاتی که ش�اه به
تماش�ای تراژدی «باکانتها» مش�غول بود ،پيکهای تيزتک س�ربريدهی
دش�من را آوردندِ .
ژاس�ن آن س�ر بريده را بیاطالع ُارد در طش�تی نهاد و
در اثنای بازی ،آن س�ر را به جای س�ر پانتهئوس دربرابر ُا ُرد گذاشت .اين
«شيرينکاری» ژاسن در مذاق ُارد سخت مطبوع آمده و ُارد پيوسته چنين
میپنداش�ت که در نمايش «باکانتها» تقديری نيک به سود او پنهان شده
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اس�ت .ژاس�ن به همين س�بب از ولينعمت خويش ُارد صلههای گرانبها
دريافت کرد.
ول�ی اينبار درس�ت در لحظهای ک�ه نعرههای مس�تانه باکانتها باغ
کاخ را پرهياهو ساخته بود و همراه آنان تماشاگران مست فرياد میزدند،
فريادهایی از دورادور ،در آنسوی ديوارها به گوش رسيد .دقيقهای چند
اي�ن فريادها برای تماش�اگران مجذوب نامس�موع ماند ولی نخس�ت ُارد
ش�نيد که در آنس�وی ديوار فريادهایی مانند شيون و مويه شنيده میشود.
گوش تيز کرد .آری درس�ت میش�نيد .مويههای دلخ�راش اينک از خود
باغ به گوش میرس�يدُ .ارد پيرامونيان را به خاموش�ی امر داد .ژاس�ن نيز
هنرپيش�گان خودرا خاموش کرد .وقتی نعرهها و خندهها فرو مرد ،باغ از
زوزههای وحشی مش�تی سياهپوش و مويهگر انباشته شد .شاهزاده فرهاد
برخاس�ت و چاب�ک به س�وی مويهگران رفت ،.س�پس هم�ه ديدند که او
ني�ز ديهيم مفرغ�ی فيروزهنش�ان را از زلفان بلند و پرچين خود برداش�ت
و با خش�م به زمين کوبيد و با ضجهای دلش�کاف به خ�اک افتاد .هراس
عمومیش�دُ .ارد دانست که ش�ومترين حوادث روی داده است .نخست
با چش�مانی پرخش�م به ژاس�ن نگريس�ت چنانکه بر خود لرزيد .سپس به
ش�اهزادگان اطراف خود دس�تور داد اورا بلند کنند .آنها زير بازوانش را
گرفتن�د و وی به س�نگينی برخاس�ت و دو س�ه گامی به س�وی مويهگران
رفت .چند پيک س�ياهپوش کوچه دادند تا ش�اه بگذرد .رداس�پ و تيرداد
س�ورن ،عنان اس�بی را که س�وار نداش�ت گرفته بودند .اين اسب مرکب
ويژهی پاکر بود .در پشت سر اسب سرداران و سپس انبوهی زنان که کاه
بر س�ر میبيختند ديده میش�دند .ديوارها از مويه ِ
ه�ای زار میلرزيدُ .ارد
دانس�ت که چ�ه رخ داده ،پاکر ،عزيز کردهی او ،کس�ی که همهیاميدش
بود ،کس�ی که با پیروزی بر رومیان نام شاهنش�اهی اش�کانی را به س�وی
اوج ب�رده بود اینک دیگر نیس�ت .او جباری پیر بود .در زندگی با دس�ت
خود کسانی را سر بريده و يا خفه کرده بود و از آن ميان حتی نزديکترين
کس�انش را .دل�ش را ديری بود که جاه و قدرت ،قس�ی ،س�رد و س�خت
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کرده بود .اشک او مدتها بود خشکيده بود .مدتها بود که در اين پيکر
انسانی روان انسانی نمیزيست .زيرا او يک شاه بود ،زيرا او يک شاهنشاه
بود .ولی ماتم پاکر در حکم ش�اهمات کامل او محس�وب میش�د .همراه
از دس�ت دادن پاک�ر ليدي�ه و کيلکيه و س�وريه رفته ب�ود .لژيونهای روم
در س�احل فرات چادر زده بودند و غرش دش�من در پس باروی تيس�فون
ش�نيده میشد .و س�پس اطراف اورا اين همه مردان و زنان غدار ،سست
عه�د ،خودخ�واه و خودفروش انباش�ته بودند .ديد که جلوی چش�مانش
س�ياهی اس�ت و پيک�رش س�نگينی میکن�د ،پاه�ا وا میدهد ،نخواس�ت
بيافتد با دو دست متشنج شانهی دو شاهزادهای را که اورا نگاه میداشتند
گرفت و ِ
بدن حجيم خودرا از آنها آويخت .س�پس با صدایی شکس�ته و
مژگان�ی مرطوب گف�ت« :پاکر! آه فرزن�دم پاکر ...اورا به کش�تن دادند.
ش�ما فرومايهها اورا به کشتن داديد!» س�پس با تمام قوت به چهره فرزند
خود رداسپ َخدُ و انداخت.
انبوه درباريان با احساسی متضاد به اين منظره مینگريستند .رداسپ
ب�ه زان�وی پ�در افتاد و گفت« :ای پادش�اه ب�زرگ ،من بیگناه�م .برادرم
دالوری را به بیپروایی رس�انده بود ،ندانس�ته خودرا ب�ه کمينگاه روميان
زد .من اورا بارها از اين بیپروایی برحذر میداش�تم .تيرداد سورن نيز از
خدمت دريغ نداشت .نکوهش تو بر ما سزاوار نيست».
ولی ُارد تس�کينناپذير ب�ود ،گفت« :تيرداد! انتقام س�ورنا را گرفتی.
اينک چش�مت روش�ن! پاکر نابود شد .ولی ش�ما خاندان سورن ابلهانی
بيش نيستيد اگر تصور کرديد فرزندان ِ
اشک آنیفالِس را میتوان با توطئه
به زانو درآورد».
تي�رداد ني�ز زان�و زد و گف�ت« :ای پادش�اه ب�زرگ در ماتم�ی چني�ن
عذابآور خش�م پدرانه ش�ما کام ً
ال به جاس�ت .مرا در زير لگدهای خود
بکش�يد ،ش�ايد تس�کين يابيد ولی بدانيد من چاکر وفادار و چاکر چاکران
آن پادشاه بزرگم».
اگرچ�ه تمل�ق تي�رداد ش�يرين و فصيح بود ول�ی تجاربی ک�ه ُارد طی
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عمری دراز اندوخته بود به او امکان نمیداد که به آس�انی درقبال هر لفظ
شيرين وا دهد .او محيط خودرا میشناخت و از فرومايگان پروردهی آن
محيط بود ومیدانست که وجدانکشی و غدّ اری چه گناه بیمکافاتی در
دنيای اطراف اوست.
پرسيد« :نعش در کجاست؟»
رداس�پ گف�ت« :قبطي�ان آنرا به ش�يوهی خود ُحن�وط کردهاند تا در
اث�ر س�فر دراز متالش�ی نش�ود و به گ�ورگاه اش�کانی در کنگاور برس�د.
اي�ن بندهی آس�تان و تيرداد به ش�تاب آمديم تا خبر اين ان�دوه بزرگ را به
س�مع خجستهی شاه برسانيم و گوش به فرمان باشيم .ديگر اميران ما در
پيش تازش مغرورانه لژيونها ايس�تادگی میکنند ولی روم که از پيروزی
سرمس�ت اس�ت میخواهد هرچه بيش�تر پي�ش آيد .باس�وس میخواهد
انتقام کراسوس را بستاند».
ُارد گف�ت« :ب�ه مي�دان جن�گ برگردي�د!» و س�پس پرس�يد« :فره�اد
کجاست؟»
يکی از اطرافيان گفت« :شاهزاده را ضربت اين ماتم از پای درآورده،
در حرم بر چهرهاش گالب میافشانند و اينک گويا چشم گشوده است».
ُارد زهرخندی زد و گفت« :نترسيد! او نخواهد مرد» و آنگاه با فرياد
غضبآلود به آن دو ش�اهزاده که چنگ در بازوانش زده بودند گفت« :مرا
رها کنيد!»
آنها هراس�ان و ش�تابان ش�اه را رها کردندُ .ارد با س�نگينی به س�وی
اس�ب س�ياهپوش پاکر رفت .يال و گردن اس�ب را در آغوش گرفت و با
نعرهای که نتيجهی يک انفجار ناگهانی و بیاختيار درونی بود گفت:
«آه پاکر! پاکر!»
و س�پس ب�ه تلخ�ی گريس�ت .انب�وه درباري�ان و حت�ی «باکانتها» و
هتايره�ای نيمهعور زانو زدند و به حالت س�جده س�ر را بر خاک نهادند.
همهمهی محو يک مويهی غمانگيز در باغ پيچيد.

ُارد و فيلسوفان يونانی

مراس�م عزاداری برای پاکر همه قش�رهای م�ردم را در برگرفتُ .ارد
ماي�ل بود در فق�دان فرزند محبوبش همه را داغ�دار و غمزده ببيند .برای
پاک�ر در مقبره کنگاور که در آن نياکان او خفته بودند گورگاهی با ش�کوه
تعبيه کردند .اش�تغال ش�اه و دربار به اين امر ،از اش�تغال به جلوگيری از
پيشرفت روميان بيشتر بود.
فرهاد در اين ايام س�اعات دردناکی را از رنج حس�د گذراند ولی همه
را به حس�اب اندوه برادر گذاش�ت .وفاداری او به برادر همراه احس�اس
ُارد به فرزند ش�هره ش�د .همه بدان باور داش�تند جز ُارد که فرزند را نيک
میشناخت.
م�رگ پاک�ر ن�اگاه ُارد را از جهت روحی پير س�اخت .او تا آن ايام در
خ�ود هنوز نيرویی احس�اس میکرد ک�ه از جوانی ب�از در وی بود .اينک
دلزدگی ،نوميدی و دلسردی شگرفی اورا فرا گرفته بود .آسمان و زمين
تيرهگون به نظر میرسيد .جنبش طبيعت و زندگی را به عبث و مسخرهآميز
ِ
«زروان» نيز صحنهآرای اين حوادث شوم
میدانست .و اگر
خدای تقدير ُ
و تاري�ک ب�ود ،پس ن�ه عدالتی در نهاد داش�ت و نه منطقی .سرچش�مهی
نشاط همراه سرچش�مهی ايمان در ُارد میخشکيد .سرگردانی دلآزاری
بر جانش س�ايه افکند .رمز حيات چيس�ت؟ راز س�عادت در کجاس�ت؟
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چ�ه بايد ک�رد؟ آن مفاوضات فلس�فی که در س�ابق برايش وس�يلهای بود
برای وقتگذرانی ،اينک میتوانس�ت نوعی مشاورهی سودمند و الزم با
پزشک باشد ،شايد درمانی و چارهای پديد آيد .شايد رازی گشوده شود.
شايد پردهای از اين جهان معمایی برافتد.
به تاريخ دراز خاندان اشکانی مینگريست .ناگهان با وحشت کشف
میکرد که چگونه سلطنتهای طوالنی و پراقتدار اشک اول ،تيرداد اشک
دوم ،مهر داد اول اشک ششم ،مهرداد دوم اشک نهم که همه خودرا تالی
اورمزد بر زمين میپنداشتند بر باد رفت .به خود مینگريست ،میديد که
سراپای سلطنتش خونآلود است .به انگشتان چروکيده و ضخيم خود نظر
میافکند .آنرا از خون پدر لکهدار میيافت .درخموش�ی بیخوابیهای
شبانه نعش خونآلود سورنا را دربرابر خود میديد .اضطرابی عميق اورا
فرا میگرفت .اينهمه س�يهکاری برای هيچ .برای مردن و به خاکس�تری
عبث بدل شدن.
وقت�ی ان�دوه خورد کنن�ده مانند زخم�ی التيام يافت حوصل�ه و دماغ
آن پديد ش�د که در رس�االت يونانی نظری افکنده شود .چاشتگاهی که
ُارد در َمش�کوی خاص خود نشس�ته ب�ود و کتاب میخواند ن�اگاه فرمان
داد دو تن فيلس�وف يونان�ی به نام دمتريوس و متردوروس که از س�اکنان
دائمی کاخ بودند نزد او آورده ش�وند .آنها افتخار آنرا داش�تند که با شاه
دربارهی مسائل عام جهان و زندگی بحث درپيوندند.
ِد ِمتري�وس ي�ک تن از پيروان سرس�خت اپيکور ب�ود و متردوروس با
هم�ان تعصب به فلس�فه ِزن�ون رواق�ی ارادت میورزي�د .در آن روزگار
ه�ر دوی اين مکاتب فلس�فی ک�ه بانيانش بي�ش از دو قرن پي�ش از آن در
تاريخ میزيس�تند در روم و اس�کندريه و سوريه متداول شده و در محافل
يونانیمآب ايرانی نيز رخنه يافته بود.
دمتري�وس و مت�ردوروس از هرب�اره باهم تضاد داش�تند .يکی فربه و
خندان و ديگری الغر و عبوس بود .نخستين به جالل ظاهر بیعالقه نبود
و دوم�ی زهد و فروتنی میفروخت .ه�ر دو کمتر از آنچه مینمودند مايه
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داش�تند ولی مانند همهی فيلس�وفان عصر جامع کل علوم بودند :طبابت
میکردند ،طالع ميديدند ،به تعبير خواب دس�ت میزدند ،شعر میبافتند
و درام مینوش�تند .اول�ی با جنجال َد َمویمزاجانه و پرش�تاب و دومی با
حس�ابگری َبلغمیمزاجان�ه و متانتآمي�ز اف�کار خ�ودرا بي�ان میکردند.
محي�ط جاهلت�ر از آن ب�ود ک�ه عي�ار واقع�ی آنه�ا را بشناس�د و آنها از
اينجه�ت در امنيت بودند .حتی متفرعنترين و خش�نترين ش�اهزادگان
از زمرهی فرهاد با نوعی عقدهخواری به اين عالمههای اس�رارآميز که در
ُا ُل ِ
مپ دانش و معرفت مقر داشتند مینگريستند.
ُارد وقتی آن دو فيلسوف را دربرابر خود ايستاده يافت با آوایی آميخته
ب�ا حزن و محب�ت بارداد ک�ه در زير تخت ب�ر قالی منقش گوهرنش�ان بر
بالشهای نرم ابريش�مين انباش�ته از ُپرز نرم بنش�ينند و سپس گفت« :من
اکنون رس�الهای از «پوزیدونيوس» میخوانم که فيلسوفی خردمند است
و گمان ندارم از ارسطو و افالطون دست کمی بياورد .من در جستجوی
آن�م ک�ه مرگ چيس�ت و هدف زندگی کدام اس�ت و وج�ود آدمی پس از
م�رگ چ�ه میش�ود؟ پوزيدوني�وس در اي�ن زمين�ه مطالب مغل�ق زيادی
میگوي�د که م�ن آنها را ني�ک درک نکردهام ،ولی دانس�تهام که میگويد
روح ما از گويچههایی تش�کيل شده است و عمل گناه مانند غباری است
ک�ه در اي�ن گويچهها نفوذ میکند .اگر گناه بس�يار باش�د گوی ِ
های روح
گلآل�ود میگردن�د .وقتی جس�م متالش�ی ش�د ،آنها ق�درت اوجگيری
ندارن�د و در روی زمي�ن میمانند تا آتشس�وزی بزرگ نهایی برس�د .هر
ق�در گل و غبار در حباب روح کمتر باش�د همان اندازه نيروی آن بيش�تر
اس�ت .ت�ا آنجا ک�ه گوی صافی و ش�فاف س�ترده از گناه ،چ�ون کبوتری
تندبال به سوی آسمانها اوج میگيرد و به ستارهای آسمانی بدل میشود
و از آنج�ا تقدي�ر مردم�ان را اداره میکن�د و در حقيقت ب�ه خدایی تبديل
میگ�ردد .اين فلس�فهی پوزیدوني�وس مرا مطبوع افتاده اس�ت .به گمانم
حبابه�ای روح فرزندم پاکر اکنون در فلک اثي�ر جای دارند ولی زمانی
که با دمتريوس بحثی داشتم وی گفت که روح وجود خارجی ندارد .اگر
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اين فلس�فه س�خيف را بپذيريم ،پس فرزندم پاکر اينک س�راپا نابود ش�ده
اس�ت و نياکانم اثری در اين دس�تگاه طبيعت ندارند و اگر مرگ به س�راغ
من بيايد ،از من نيز اثری بر جای نخواهد ماند .اين گزافهایست بیادبانه
و س�تمگرانه! چگونه میتوان با اين انديشهی بیرحمانه سازگار شد؟ آن
فلسفهای که مرا تسلی نبخشد ،برای من چه سودی خواهد داشت؟»
دمتريوس از برداش�ت ش�اه مضطرب ش�د ولی وقار و متانت فلسفی
خودرا که بدان دلبسته بود حفظ کرد و گفت« :پادشاه بزرگ نيک میداند
که فالس�فه يونان ُزمره ُزمرهاند .اس�تاد من اپيکور اف�کاری ديگر دارد که
به جز آن چيزهاس�ت که شاهنش�اه در رس�اله پوزیدنيوس خوانده اس�ت
که خود از فالس�فه متأخر اس�ت و در عظمت با اس�تاد من نمیتواند قابل
قياس باش�د .اپيک�ور اگر در بقای روح س�خنی که مقبول طبع شاهنش�اه
باش�د نگفته در عوض دربارهی س�عادت روحی نکات دلآويزی دارد که
میتواند تسلی خاطر شاهنشاه را در ماتم شاهزاده تأمين کند».
رصع نهاد و با دست
ُارد رسالهای را که در دست داشت زير متکای ُم ّ
ش�اربهای س�فيدخويش را نوازش�ی داد و گفت« :چيست سخن استاد
تو؟»
دمتريوس که با مهارت خودرا از مخمصهی امکان يا عدم امکان بقای
روح رهانده بود ،نفس�ی تازه کرد و گفت« :اس�تادم میگويد اضطراب و
بیق�راری را که آدميزاد را فرا میگي�رد و اورا آزار میدهد ثمرهی جنبش
و تحرک روح اس�ت .روح در بدن آدمیمانند آبی زالل در ظرف ايستاده
اس�ت و تا هنگامی که متعادل اس�ت ،آدمی را رنجی آزار نمیدهد .وقتی
آب به موج و جنبش میافتد و متحرک و آش�فته میش�ود ،انسان احساس
دله�ره و ناراحتی میکن�د .مهمترين نعمت و باالتري�ن فضيلت در حفظ
اعتدال و آرامش روح اس�ت و اس�تادم اپيکور نش�ان داده اس�ت که برای
حفظ اعتدال روح چه بايد کرد ...اگر شاهنشاه بار دهد عرضه دارم»....
ُارد با اشتياق و کنجکاوی گفت« :بگو!»
دمتريوس گفت« :قدرت و حاکميت آدمی را به عرصه بازی روزگار
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میکشد و بازيچه دست خدايان و آماج ضربات تقدير میسازد .دشمنان
و حس�ودان چني�ن کس�ی فراوانن�د .از هر س�و تکانی و وزش�ی به س�وی
آبگير آرام روح میآيد و آنرا مش�وش میس�ازد .لذا اس�تادم بر آن بود که
تاريکیها و ناتوانیهای ِ گمنامی بر روشنی و شکوه نام و شهرت مرجح
اس�ت زيرا از تحرک روح میکاهد و آنرا به س�وی اعتدال مطلق میبرد.
اعت�دال مطل�ق نيز فضيلت و س�عادت مطلق اس�ت .چنين اس�ت درمان
رنجها و حرمانها».
ُارد زهرخندی زد و گفت« :تو از زبان اس�تادت به من اندرز میدهی
که به کنج عزلت بخزم ...مردی هندی به نام س�اکيامونی نيز ش�نيدهام که
ياوههایی از اين نوع بافته است .او نيز گفته است رنج زادهی خواهش است
و رهایی از رنج يعنی ترک خواهشها .اين چه مهملی اس�ت! آدميزاد به
خواهش میزيد .زرتشت پيمبر ما کار و کوشش و آبادی و نيرو و دارایی
و زن و فرزندان را س�توده و گوش�هگيری و مرگانديش�ی و مويهگری بر
زيس�تن را اهريمنی دانس�ته اس�ت .دلی که میطپ�د از خواهشهايی آرام
است .چه رنجی از رنج نخواستن بزرگتر ،هان دمتريوس؟»
دمتريوس با نوعی نگرانی خاموش بود.
ُارد رو ب�ه فيلس�وف ديگر ک�رد و گف�ت« :متر ُدوروس! س�خنان اين
شاگرد اپيکور را شنيدی اينک تو چه میانديشی؟»
مت�ردوروس با لح�ن نغمهگر و آرام ،با چش�مهای بهه م نهاده گفت:
«ای ش�اه خردمند! من هرگز به سخنان اين ش�اگرد اپيکور باور نداشتهام
زي�را وی از سرچش�مهی انديش�ههای عال�ی ِزن�ون رواقی في�ض نگرفته
است .برخالف دعوی اپيکور و دمتريوس التهاب در سرشت روح است
و از آن تفکيکناپذير زيرا مايهی روح از جوهر الهی است .فقط به هنگام
آتشس�وزی نهایی اس�ت که همه تنه�ا و جانها به آتش ازل�ی میپيوندند
و س�پس جه�ان دور نوين�ی را آغ�از میکند و هم�ه چيز ب�ار ديگر تجديد
میش�ود ،تا آن زمان ِق ِلق و اضطراب آدمي�زاد را ترک نخواهد گفت زيرا
همهی ما خواه شاه ،خواه گدا چيزی از آتش الهی با خود داريم .پيداست
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که شاهان که به گفته مغان ايرانی با ّفره ايزدی همراهند از اين جوهر بسی
بيشتر از ديگران بهرهمندند و لذا اضطراب و آشوب درونی آنان به مراتب
بيشتر است».
ُارد گف�ت« :پ�س به گم�ان تو راهی ب�رای آرامش و تس�لی و درمانی
برای دلهره باطن نيست؟»
مت�ردوروس گف�ت« :چرا ،چنین درمانی هس�ت .اين م�ردم فرومايه
هس�تند که مانند س�گان به دنبال طبيعت بیآرام خويش میدوند .فضيلت
ب�زرگان در تقوي�ت ني�روی خودداری و مه�ار زدن بر طبيعت س�رکش و
آش�فتهی درونی اس�ت ما مختاريم که چنين کنيم .میتوانيم خودرا قبضه
نمائيم .فیالمثل ماتم ش�اهزاده جانگزا و بزرگ اس�ت ،ولی قدرت روح
شاهنشاهی از آن بزرگتر و نيرومندتر».
ُارد گفت« :درس�خنان تو تناقضی اس�ت .اگر طبيعت ما آتش بیقرار
است ،پس چگونه میتوان بر آن مهار زد؟»
مت�ردوروس گف�ت«۰ :خداي�ان در سرش�ت آدمي�ان نيروی س�ری و
معج�زکاری نهادهان�د ک�ه در فلس�فه «اراده» ن�ام کردهان�د .ب�ه ي�اری اين
نيروس�ت که میتوان دربرابر مصائب و دشواریها ايستاد .اين ايستادگی
و تحمل نکته عمده در آموزش رواقی است».
دمتريوس با پوزخند گفت« :به آبی که بر س�ر آتش سوزان میجوشد
فرمان بدهيد که نجوشد».
متردوروس گفت« :سخن دمتريوس از نوع احتجاجات سوفسطائيان
اس�ت مانن�د «اِوات�ل» و «پروتاگ�وراس» که مث ً
لا میگفتن�د آن مردی را
که روی خودرا پوش�يده اس�ت میشناس�ی ،مخاطب میگف�ت :نه ،پس
میگفتند او پدر تو اس�ت و تو پدر خودرا نمیشناس�ی .سفس�طه ظريفی
در مفه�وم ش�ناختن انج�ام گرفته اس�ت .سفس�طه متردوروس خش�نتر
اس�ت .من میگويم انسان مجهز به نيروی اراده است لذا میتواند بر سر
آتش رنج نجوش�د ولی متردوروس به جای انس�ان جاندار آب بیجان را
میگذارد».
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ُارد گف�ت« :س�خنان تو عالی اس�ت ولی ب�ا اینکه هماکن�ون بر ضد
عزلتجوی�ی س�خن گفت�هام ،در باط�ن خ�ود ،فلس�فه دمتري�وس را در
اينحالت که هس�تم بيش�تر میپس�ندم ،تو میگویی اگ�ر معلولی از علتی
رن�ج میب�رد چون در علت ق�درت دخل و تص�رف ندارد ،باي�د در خود
تغييری بدهد که بتواند از عهدهی آن علت برآيد .ولی دمتريوس به سادگی
میگويد اگر میخواهيد معلولی را رفع کنيد ،علت را رفع کنيد»....
دمتريوس چاپلوسانه گفت« :در نزد شاهنشاه فکر و فلسفهی ما حقير
است .آنچه شاهنشاه از حکمت مغان و کالم زرتشت آسمانی گفتند همه
درخ�ورد آن اس�ت ک�ه با زر ناب نوش�ته ش�ود .آن آئين زندگی اس�ت که
فرمودهايد و من نيز سخنانم ناظر به وضعی است که شاهنشاه اکنون درآن
وضع است يعنی در ماتمی که سراسر ايران را اشکبار ساخته است».
ُارد گف�ت« :آری آئي�ن واقعی زندگی را اوس�تا روش�ن کرده ولی گاه
عزلتجویی و ترک انزوا میتواند درمانگر باش�د .در اين س�نين که برف
پيری بر تارکم نشس�ته و ديگر جان را آن تاب نيس�ت که پارينه چنين بود.
تا ما بر مس�ند شاهی نشس�تهايم از ِق ِلق و اضطراب دائمی مصون نيستيم.
اگر من به کنجی بروم آرامش میيابم .من اين پند را میپس�ندم زيرا خود
س�ر آن داشتم که عزلت گزينم و به شيوهی آبایی به معبد (شيز) پناه برم و
دنبالهی عمر را ثناگوی خدايان باشم».
دمتريوس با گوش�هی چش�م پيروزمندانه به متردوروس نگريس�ت و
سپس سر را به زير افکند و گفت :اراده شاه شاهان مقدس است».
ُارد با طمأنينه برخاس�ت و گفت« :فلس�فه را برای هميشه به شما رها
میکن�م .کالم يوناني�ان زيب�ا و عالمانه اس�ت ولی مغلق اس�ت و متضاد.
خردمندان س�رزمين ما روش�نتر و ژرفتر مطال�ب زندگی را به صورت
حکمتها و اندرزها بيان داشتهاند .آری عقلهای شما روشن است ولی
ب�ر جادهی زندگی من پرتویی نمیافکند .پاکر رفت و من پیری علیلم .به
احدی اعتماد ندارم .کشوری را که تيرداد و مهرداد به خورشيد رساندهاند
به چه کس�ی بسپارم؟ دش�من مغروری در س�احل فرات چادر زده ،کدام
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س�ردار پيش آنها ديوار پايداری خواهد کشيد؟ اگر انتقامجويان خاندان
س�لوکی برخيزند ،اگر ش�اهان محلی طغيان کنند و اگر در «مهس�تان» که
مجلس اشراف است و در «شورای موبدان» دشمنیها کار را به گسست
بکش�اند ،چه کس�ی چارهگری خواهد کرد؟ با س�کاها و بدويان مش�رق
وشمال که در خواهد آويخت؟ شورشهای هگمتانه و انطاکيه را که فرو
خواه�د کوفت؟ جهان بی م�ن و پاکر در تاريکی فرو میرود .ولی نه تنها
پاکر رفت ،مرا نيز رفته گيريد ،تمام انس�اج بدنم خواس�تار انزوا و آرامش
است».
دو فيلس�وف يونان�ی س�رها را ب�ه زير افکن�ده گوش میدادن�د .آنها
ش�اهد درد دل مايوس�انه يک ج ّبار پير بودند که از نامش دلها میلرزيد.
ُارد بر عصای آبنوس خود تکيه زنان به ياری دو چاکر جوان خارج ش�د.
پاهای نقرسزدهاش را به سختی میکشيد .هنگامیکه از مشکوی خاص
ِ
شبستان حرم میرفت آن دو يونانی چنان خم شدند که ريشهای
به سوی
جوگندمیشان فرش گوهرنشان را لمس کرد.

توطئه گران

تيرداد سو ِرن براد ِر مهتر سورنا (يعنی سرداری که عليرغم بزرگترين خدمتش به
اشکانيان به فرمان ُارد کشته شد) با آنکه به ظاهر به کار جنگ اشتغال داشت .درواقع
و از جهت سرشت خويش بازرگانی آزمند و سياستمداری حيلهباز بود .وی در اين

ايام بيش از پنجاه سال داشت ولی کماکان پرخون و نيرومند مانده بود و رياست
خاندان بزرگ و با نفوذ سو ِرن که درمهستان و در سپاه دارای نفوذ عمده بود ،در

دستهای وی متمرکز شده بود.

تيرداد س�ورن کاروانهای بس�يار در راه داش�ت و ازجادهی معروف
ابريشم که چين را به سوريه و مصر وصل میکرد بازرگانان سرسپردهی او
با حمايت سپاهيان مسلح کاالهای نادر و گرانبها حمل و نقل میکردند
و از س�ودهای ف�راوان خ�ود حقالس�هم ب�ه دربار س�ورن میفرس�تادند.
آنج�ا آمارگ�ران آرامی ش�ب و روز گرم کار بودند تا حس�اب بازرگانی و
ِملکداری ارباب را به درستی نگاه دارند.
از مدتها پيش تيرداد س�ورن میخواس�ت انتقام خ�ون برادر خودرا
بس�تاند و چون ديو جاهطلبی را در فرهاد اشکانی از همه پرنفيرتر ديد ،بر
آن شد از اين نقطهی ضعف استفاده کند .همدست تيرداد سورن در نقشه
انتقامس�تانی ،ويس�ه ،بيوهی س�ورنا بود .ويس�ه نژاد خودرا ب�ه ملکههای
س�لوکی میرس�اند و ب�ه آداب و زب�ان و دي�ن ايران�ی اعتنایی نداش�ت و
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مانند زنان اش�رافی يونان باس�تان برای خود کاخی و ستايندگانی از زمره
فيلس�وفان و شاعران داش�ت .يونانیمآبان اورا (الئوديس�ه) میناميدند.
ويس�ه علاوه بر زيبای�ی و طن�ازی ظاه�ری ،از فرهنگی که بدان س�خت
تظاه�ر میکرد ،بیبهره نب�ود و از همهی اينها باالت�ر خدعهگری نابکار
بود .در ميان مردم دربارهی او شايعات فراوانی رواج داشت که میشد به
درستی بسياری از آنها باور کرد.
رابطه تيرداد س�ورن با ويس�ه رابطه بغرنجی بود که عشق و سياست و
تجارت را يکجا همراه داش�ت .اين عش�ق به آن حد نبود که اين دو تن به
يکديگر رش�گ ورزند .به ويژه در آن لحظه که حسابگری اين موجودات
دوزخ�ی اقتضا میک�رد .چنانکه تيرداد عامد ًا ويس�ه را با فرهاد اش�کانی
تنها میگذاش�ت تا اين يک مس�ت از بادهی شوق و سيراب از کامجویی،
آس�انتر در دام ويس�ه بيافتد .درواقع بايد گفت نه تيرداد و نه ويسه هرگز
قادر به دوس�ت داش�تن نبودند زيرا غرور و حس�ابگری درونی آنها را از
دوستی که الزمهاش گذشت و فداکاری است محروم میساخت.
پ�س از م�رگ پاک�ر ،فره�اد ،تي�رداد س�ورن و ويس�ه راه را بي�ش از
پي�ش هم�وار میيافتند .اگر پاک�ر با ظفرمندی از نبرد با س�ردار رومی باز
میگشت ،بیکمتر ترديدُ ،ارد تخت شاهی را به او يله میکرد .سپس کار
بر خاندان س�ورن دش�وار میشد زيرا پاکر با آنها ميانه بدی داشت .حال
اين خطر گذشته بود .ولی ُارد کماکان برجای بود .میبايست اورا از ميان
برداشت .اگر فرهاد به سلطنت میرسيد ،ويسه چنين میپنداشت که يک
شيدای گيج و احمق او به سلطنت رسيده است .با همهی حيلهگری بانو
در اين نکته س�خت اش�تباه میکرد و از ابليس درونی فرهاد خبر نداشت،
خب�ر نداش�ت ک�ه فره�اد دارای نقش�ه ديگ�ری ب�رای خود و حتی عش�ق
پراحساس�ش به ويسه حسابگرانه است و در دل از اين بانوی يونانیمآب
خطرناک نفرت و بيمی عميق دارد.
اما رداسپ برادر فرهاد از شرکت در توطئه تنها رضايت خاطر ويسه
را میخواس�ت .او ش�اهزادهای بود ظاهرپرس�ت و خودآرا .وقتی ويس�ه
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ب�رای او غزلهایی را که به تقليد ش�يوهی «س�اپفو» ش�اعرهی يونان کهن
س�روده شده بود میخواند ،رداسپ که چندان در زبان يونانی قویچنگ
نب�ود ،خودرا درمقاب�ل يک الههی المپ میپنداش�ت .رداس�پ با فرهاد
بر س�ر تخت س�لطنت رقابتی نمیورزيد ولی فرهاد را دوس�ت نداش�ت
و نس�بت به او ،به سبب بیپروائيش در عشقبازی با ويسه ،کينهای در دل
گرفته بود.
ويس�ه توانس�ته بود اين س�ه م�رد را در جوار خود نگ�ه دارد .به فرهاد
که مغرور و مس�تبد ومتج�اوز بود خودرا چاکرزنی وفادار نش�ان دهد .با
رداس�پ که س�ادهدل و خوشب�اور بود نقش معش�وقهای آس�مانی بازی
کن�د .با تيرداد س�ورن ب�ه مثابهی متحدی عاق�ل و مفيد رفت�ار نمايد و در
ن�زد هري�ک آن ديگری را خوار س�ازد و تنه�ا رابطهی خودرا ب�ا او اصيل
و صميم�ی جل�وه دهد و رواب�ط ديگ�ر را مصنوعی و به خاط�ر آن رابطه
اصيل وانمود نمايد .به فرهاد میگفت« :رداسپ عاشق شيدای من است
و م�ن از اي�ن مايه اس�تفاده میکنم تا کار ش�اهزاده پيش ب�رود و اال با آنکه
فرزند ُارد اس�ت اجازه نمیدهم بوس�ه بر س�ر انگش�تم زند و حال آنکه با
تمام پيکر از آن تواٍم ).به رداس�پ میگفت« :مالک قلب او تنها رداس�پ
اس�ت ولی بايد هوای فرهاد را که خش�ن و خطرناک است نگاه داشت تا
کار به مراد بر آيد ».به تيرداد میگفت «دوس�تی ويس�ه با خاندان اشکانی
بازی آشکاری است واال بيوهی سورنا با فرزندان قاتلش چگونه میتواند
يکدل ش�ود ».همهجا اس�تدالالتش چنان مقنع ،چنان بالواسطه و از دل
برخاسته بود که تأثير میکرد.
فره�اد در ن�زد اوبه ظاهر رازی نداش�ت و برخ�ی از آنها را با وی در
ميان میگذاش�ت .از جمله داستان کشتن پيک را در آتشگاه ناهيد برايش
نقل کرد .او در عينحال میخواس�ت سبعيت و «لياقت سلطنتی» خودرا
سری
به ويسه نشان دهد .ويسه دمی انديشيد و گفت« :اينک فرنبغ حامل ّ
است که بر سرش گرانی میکند .بايد اورا از ميان برداشت».
فرهاد گفت« :فرنبغ زاهدی است بنام و در سراسر ايران برای او نياز
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میفرس�تند و معبدش را نظرکرده ناهيد میدانند ،پدران ما پاس دينها را
اندرز دادهاند .جماعت بدانها دلبسته است و از بیپروایی بدانها فتنهها
برمیخيزد».
ويس�ه بار ديگر لختی انديش�يد و گفت« :هر کار را چاره اس�ت .اگر
جماعت را روش�ن شود که فرنبغ خود آشموغ و بد دين است ،از مرگش
پروای�ی نمیکن�د .هر آبرومن�دی را میتوان نابود کرد ولی نخس�تش بايد
بیآبرو ساخت».
فرهاد گفت« :تدبير اين کار چيست؟»
ويس�ه از کوزهای س�تبر که بر آن نقشهای خدايان يونانی بود موجی
شراب در کاسه ريخت و گفت« :داستان البان را شنيدهای؟»
فرهاد گفت« :اين مردک کيست؟»
ويسه گفت« :مردکی است کلدانی که بدعت در دين آورده و مردم را
به يکسانی دينها میخواند .خيال اوست که همه را تابع َبعل سازد و دين
اورم�زد و زئوس را برافکند .در حجاب گس�ترش اين عش�ق و دوس�تی،
فتنه و دشمنی میخواهد .در پناه شعار همدلی مردم ،قصد دارد آنان را به
جان هم اندازد .همانا جاسوس روم است».
فرهاد گفت« :گيرم که چنين باشد چه رابطهای بين او و فرنبغ؟»
ويسه خنديد و دندانهای مرواريدگون خودرا نشان داد .پس از مکثی
کوت�اه گفت« :ش�اهزاده از آنچه میگذرد بیخبر اس�ت .اي�ن اهريمن در
صحن معبد ناهيد بس�اطی گسترده هر روز سخنوری میکند تا بدآموزی
خود رادر جانها رخنه دهد .نخس�ت بايد اورا از ميان برداش�ت .س�پس
باي�د فرنب�غ را به گن�اه او آلوده و نابود کرد .اگر فرنب�غ راز ما را برمال کند
جهان پرفتنه خواهد شد».
فره�اد گف�ت« :ول�ی اينک پدرم بر تخت اس�ت و او با آنک�ه به فرنبغ
خوشبين نيست ،زيرا از پاکر دربارهی اين مرد بدی شنيده ولی به خونش
دست نخواهد آلود».
ويسه با چشمانی از غرور خمار در فرهاد نگريست و گفت« :خدايان
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در اين کار به ما مدد خواهند رس�اند .هماکنون تيرداد قاصدی فرستاد که
بدينجا میآيد و به ويژه ديدار تو را خواسته است .گويا مژدهای دارد»....
اطمينان ويس�ه تنها ناش�ی از احتمال خبری که تيرداد س�ورن با خود
داشت نبود .او به وسيله دو فيلسوف يونانی از قصد شاه به عزلت از پيش
خبردار شده بود.
سخن ويسه را ورود تيرداد ناتمام گذاشت .کنيزی آمدن اورا خبر داد
و ويسه به پذيرهاش شتافت.
تيرداد ش�اداب به نظر میرس�يد .نزد فرهاد نماز برد و س�پس دربرابر
ويس�ه س�ر خم کرد .فره�اد پ�س از درنگی کوتاه تي�رداد را ب�ار داد که بر
کرسی بنشيند.
تيرداد ش�تاب داش�ت و بیاذن خاص لب گش�ود و گفت« :ش�اهزاده
ب�زرگ بیم�رگ باد ،چند روزی نخواهد گذش�ت و تو زينت تخت زرين
اشکانی خواهی بود».
فرهاد خاموش بود.
تيرداد گفت« :هماکنون ش�اه درمهس�تان بود و گفت که قصد عزلت
دارد و ب�ه ش�يز م�یرود و پرس�يد ک�ه از ميان س�ی فرزند او ک�ه برجايند،
مهس�تان به چه کسی راغبتر است .من بار خواستم و برخاستم و گفتم:
چ�ه از اي�ن بديهیتر که ش�اهزاده فره�اد که از همهی فرزندان ارش�د و در
دالوری و لياق�ت برت�ر اس�ت اليق تخت اش�کانی اس�ت .ديگر اعضای
مهس�تان و گ�روه موبدان ک�ه در آنجا حاضر بودند در تصديق من س�خن
گفتند .يکی خواس�ت نام رداسپ را بر زبان راند ،چنان بر وی خشمگين
و خيره نگريستم که خاموش ماند»....
فرهاد با کنجکاوی پرسيد« :که بود؟»
تيرداد تمجمجی کرد زيرا سخن او ساختهی او بود ولی کسی را بهتر
از اردوان س�وخرا رئيس خاندان س�وخرا که دشمن ديرين خاندان سورن
بود برای نامبر کردن مناسبتر نيافت لذا گفت« :پيداست که بود :اردوان
سوخرا».
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فرهاد با بیباوری گفت« :چنين!»
ويس�ه خودرا به پای فرهاد افکند و گفت« :س�خن اي�ن کنيز بجا بود.
آس�مان با آن ش�اهزادهی بزرگ س�ازگار است .نخس�تين کار بر تخت آن
است که آن دو نابکار به سزا برسند».
فره�اد با دس�ت و ب�ه آرامی ويس�ه را به کن�اری راند و گفت« :ش�ما
پ�اداش خدمتگذاری خودرا خواهيد يافت .نيمی از س�رزمين س�وخرا را
به س�رزمين تحت فرماندهی ش�اهان و ش�هربانان خاندان سورن خواهم
اف�زود .بزرگفرم�داری ايران را از مه�ران گرفته و به تو خواهم س�پرد و
س�رزمين تورا از باج و دادن س�رباز و مواش�ی تا پنج س�ال معاف خواهم
کرد .و اما ويسه»....
ويسه با تبسمی طناز به گلهای قالی مینگريست.
فرهاد افزود« :و اما ويس�ه را به حرمخانه رداس�پ خواهم فرس�تاد تا
پيوسته کاميار باشند».
ويسه يکه خورد ولی به روی خود نياورد .او انتظار داشت که نخستين
بانوی حرم ش�اه ش�ود .دانس�ت که اگر دم زند خش�م فرهاد را بر خواهد
انگيخ�ت لذا ب�ار ديگر خودرا به پ�ای فرهاد انداخت و گف�ت« :کنيزکی
ناچيزم به هرکه بخشيد آن سزاوارتر!»
وقت�ی فره�اد از خان�هی ويس�ه به کاخ س�فيد آم�د ديد ک�ه جمعی در
جستجوی او هستند و هراسان میگويند که شاه وی را طلبيده است.

گفتگويی در کاخ

فره�اد ُارد را در مش�کوی خ�اص او ياف�ت ک�ه غالمی ب�ا مگس ِ
پران
پرندين اورا باد میزد و چند کنيز زيباروی پاهای دردناکش را میماليدند.
ُارد عصابهای مرصع به ش�يوهی ش�اهان اش�کانی بر گيس�وان پرپش�ت و
س�فيدش بسته و از هميش�ه پيرتر و عبوستر بود .در ظرفهای سيمين و
زرين در پيشگاه او ميوههای خشک آماده کرده بودند و نيز يک آمفورا (يا
کوزهی يونانی) با لعاب س�ياه منقش به س�ايههای چند سرباز يونانی پر از
ش�راب س�فيد و يک کراتر (جام يونانی) منقش به تصوير آتِنا و زئوس پر
از شربت گل سرخ.
وقتی فرهاد وارد ش�د چن�ان نماز برد که هرگز با چن�ان ارادتی چنين
نک�رده بودُ .ارد فرزندش را میش�ناخت و میدانس�ت که اين چاپلوس�ی
برای چيست .با دست اشارتی کرد .غالمبچه و کنيزکان کرنشکنان و از
پشت در خارج شدند .پردهدار شاه وارد شد و پردههای مشکوی را افکند
زيرا دانس�ت شاه با فرهاد به خلوت مینش�ينند و سپس خارج شد .اينک
در نوری که از ش�معهای کاف�وری درون دو َمردنگی بزرگ آبیرنگ کار
شيشهگران کرميت میتافت ،پدر و فرزند دربرابر هم نشستهاند.
ُارد چني�ن گفت« :تو بزرگترين فرزند من و همنام پدرم هس�تی .من
ديگ�ر مردی س�الخورده و ناتوانم .بيماری در اعض�ا و جوارح من رخنه
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ک�رده ،دس�تها و پاه�ا در اختيارم نيس�ت .ديدگانم نور خورش�يد و آذر
مق�دس را ب�ه ت�اری میبينن�د .آخرين دن�دان کام تهیام را ت�رک گفته .نه
آميزش در بستر ،نه لقمه بر خوان و نه شکوه بر تخت هيچیک را برای من
لذتی نيست .اين همان پيری است که میگويند برادر مرگ است»....
س�پس س�کوت کرد و اش�ارت نم�ود که فره�اد برای او در س�اغر از
شربت گل بريزد .فرهاد چنین کرد.
ُارد ادام�ه داد« :داغ پاک�ر دماغ س�لطنت را پاک از م�ن گرفته.میدانم
که غدّ اری چاکران من از جباری دش�منانم در اين تيرهبختی تأثير کمتری
نداشته است .میدانم»....
ُارد چنان با تأکيد گفت که عرق سرد بر مهرهی پشت فرهاد دويد.
و س�پس ادامه داد« :ديری عمر من در جنگ و گريز ،در زدن و کشتن
و ناب�ود کردن رقيب�ان ،در بزمهای گلافش�ان و معطر حرم ،در تماش�ای
تراژدیه�ای اش�يل و ُاریپيد ،در مطالعهی رس�االت رواقي�ان و کلبيان،
در بحث و ش�ور با منجمان و رياضیدانان بابلی و موبدان تيزمغز پارسی
گذشت .اينک وقت آن است که دنيای سرکش را رها کنم و با ايزدان آبایی:
مهر و بهرام و ناهيد ،پيمان تازه سازم .به مهر هزارچشم و فراخدشت که
گروتمان اهورمزدا از او ايزدی محبوبتر نيست سوگند میخورم که
در ُ
پيران را از عزلت و نيايش کاری سزاوارتر نفرمودهاند».
فرهاد با خموش�ی ارادتآميز به خطبهی شيوای پدرش گوش میداد
ومیدانست که پدرش از مايه سخنپردازی بهرهمند است و آنرا دوست
میدارد و هرجا که فرصت يابد آنرا به جلوه درمیآورد.
ُارد ساغر شربت را به لب برد .جرعهای نوشيد ،چنانکه گویی فرح و
طراوتی يافته است .نفسی ژرف برآورد و سپس گفت:
«کوت�اه س�خن ،بهت�ر اس�ت تا م�ن زندهام ت�و بر س�رير زرين�ه نياکان
بنش�ينی ،اش�کانيان شبان و روزان بر پشت س�مندهای لخت گذراندند و
اين س�رزمين را از چنگ يونانی و رومی رها کردهاند .اگر پيکان آنها در
اصاب�ت موی نازک را در هوا به دو نيم نمیکرد ،قادر نمیش�دند درخت
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ک ََش�نی را که اسکندر گجس�ته برافکند دوباره سرس�بز کنند .همه زندگی
مردانگی و کوش�ش اس�ت .اينک میخواهم از ُاو َش�نر دانا که سرسلسله
حکيمان عهد کيانی بود اندرزی به تو گويم:
آزمونگاه مردان دالور ميدان مصاف اس�ت .آزمونگاه مردان خردمند
عرصهی ش�هوت و خش�م و آزمونگاه مردان قویهمت دوران ناکامی و
نياز .اگر خواس�تاری که دالور و خردمند و بلندهمت باش�ی ،بايد از اين
سه آزمون پيروز به درآیی».
فرهاد پس از لمحهای سکوت مطمئن شد که پدرش سخن خودرا به
پايان رسانده لذا تمام قد برخاست و تعظيمی غرا کرد و دوباره نشست و
گفت« :رخصت هست که واژهای چند عرضه دارم».
ُارد با سر اشاره کرد که مأذونی.
فرهاد گفت« :از مهر خدايگان غرق در سپاس�م و در آس�مان اورمزد
و در زمي�ن ش�اه بزرگ دو قبلهی پرس�تش من هس�تند و ه�ر فرمانی که از
جانب آنان برس�د طاعتش بر من فرض مقدس اس�ت .من بنای س�لطنتی
را ک�ه به م�ن پدران�ه و بزرگوارانه میبخش�ی بر بنياد آزم�ودهی قدرت و
هيبت خواهم گذاش�ت .نيک میدانم ريش�هی آن باور و چاکری که به ما
نش�ان میدهن�د ترس از ماس�ت ،واال قومی غ�دار و رنگارنگ که هريک
هوای�ی در دل و س�ودایی در س�ر دارند گرد م�ا را گرفتهان�د و اگر خنجر
خونچ�کان نبينند ،در دم تخت و بخت اش�کانی را ب�ر باد میدهند .آری
میگويند نيکی پزش�ک خوبی اس�ت ولی میدانم که بدی پزشک بهتری
اس�ت .توس�يديد يونانی نيک گفت« :فرومايه به کس�ی که تسليمش شود
متکبر است و به کسی که بر او تکبر ورزد تسليم .پس قدرت و حشمت،
و همراه آن دو از جادوی س�کههای زرين مدد خواهم گرفت .اگر ديهها
و باغه�ای ما آباد و گنجهای خاندان ما سرش�ار نباش�د ،اي�ن آزمندان که
ب�رای يک ت�االن طال ص�د وارو میزنند ،چهره ديگری خواهند داش�ت.
زور و زر ،شمشير و سکه ،اينهاست تکيهگاه من .بدون شک از آتشکده
و اورمزد نيز غافل نخواهم ماند اگرچه معاملهی اين مقدسات آسمانی را
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با ناتوانان و بیچيزان در هر گوشه و کنار میبينم».
ُارد به خشم گفت« :کفر میگويی».
فره�اد گفت« :از گس�تاخی پ�وزش میطلبم .خواس�تم در پيش پدر
راستگو باشم تا با فريب بر ديهيم کيانی دست نيافته باشم».
ُارد تبس�میکرد و گفت« :به هرح�ال ای فرزند غرور َم َورز ،من خود
از س�فر طوالنی کب�ر و اقتدار میآي�م و بارها ديدهام که مغروران س�واره
رفتهاند و پياده برگشتهاند».
فرهاد برخاس�ت و نزديک ش�د و درمقابل تخت ُارد زانو زد ،سر خم
کرد و انگشتان چروکيده و مزين به خاتمهای گرانبهای ُارد را بوسه زد و
سپس بار ديگر برخاست و در کناری ايستاد.
ُارد از پس نگاه غبارآلود بر چهرهی او که گيس�وانی پرپش�ت و ريشی
ن�وک تي�ز و س�ياه چون پر زاغ و چش�مانی با درخش�ش ابليس�ی همراه با
بينی عقابی آنرا ترسآور س�اخته بود نگريس�ت .در دل از اینکه جباری
بیرح�م و بیعاطفه بر تخت مینش�يند اطمينانی احس�اس میکرد و يک
لحظه به اين نتيجه رس�يد که در کار سياس�ت او از پاکر که ش�جاعت را با
بس�اطت همراه داش�ت اليقتر است .با نوعی رضايت و سبکساری که تا
آندم بیسابقه بود گفت:
«بگ�و ترتي�ب تاجگذاري�ت را فراه�م کنند! هرچه باش�کوهتر! هرچه
باشکوهتر!»
و اي�ن تاجگ�ذاری درواقع هرچه باش�کوهتر برگزار ش�د .در تاالری
فراخ و آراس�ته مراس�م ب�ه عمل آمد .در کن�ار تخت طالیی ک�ه فرهاد در
جامههای زربفت ارغوانیرنگ برآن نشس�ته بود ،تخت ُارد قرار داش�ت.
در پای تخت شاهزادگان جوان و پير از خاندان اشکانی حلقه زده بودند.
ش�اهزاده بالش که مردی هش�تاد س�اله و معمرترين فرد خاندان اش�کانی
و از عموزادههای ُارد بود ،برحس�ب س�نت تاج س�نگين گوهرنشان را بر
ت�ارک فرهاد نهاد .بالفاصله پس از صف ش�اهزادگان صف مغان بود که
رس�م در دست ،زمزمهکنان و نيايشکنان
با چهرههای عبوس و باش�کوه َب َ
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ايس�تاده بودن�د .س�پس نوب�ت ب�ه روس�ای دودمانه�ای هفتگان�های که
قدرت اساس�ی را در ِمهس�تان تشکيل میدادند میرس�يد مانند مهران که
بزرگفرم�دار (ي�ا وزي�ر اعظم) و درعينحال ميرش�کار بود و س�ورن که
مباش�رت انبارهای گن�دم و بازارداری و پاس�داری کاروانه�ا و راهها با
وی ب�ود و س�پهبد که تش�ريفات درب�ار را اداره میکرد و س�وخرا کهامور
شبس�تانها و خل�وت تحت نظ�ارت وی بود و ژيک که بر س�اغرداران و
خوانس�االران رياست داش�ت و ِ
کارن کهامور ذبيحه و نيايش و رمهداری
با او بود و اس�فنديار که بر بيوتات و اقامتگاه تابس�تانی و زمس�تانی ش�اه
نظارت داشت و سوخرا که درفشدار بود و در پيشاپيش موکب میرفت.
آنگاه نوب�ت به هيجده ش�اه اس�تانهای «برتر» مانند م�اد و اليمایی و
پ�ارس و غره و پس از آن به اس�تانهای (فروتر) میرس�يد .س�پس صف
س�رداران س�پاه بود که غالب ًا چريکهايی از قبايل تح�ت فرمان خودرا در
اختيار داشتند.
س�پس نماين�دگان ِ ش�صت ش�هر ي�ا «پولي�س» يونان�ی و آنگاه
قضات و خزانهداران ش�وش و بابل و س�لوکيه و نس�ا و صد دروازه و
هگمتان�ه و روس�ای دفترخانه درب�ار و َجبهخانه و خزان�ه و چاپارخانه
و ضرابخان�ه و رئي�س «واسترییوش�ان» و ُبن�دار و گم�اردگان ي�ا
صاحب�ان مهمتري�ن تيوله�ا و ش�هربانان و ويس�بدان ايس�تاده بودن�د.
س�فيران روم و فغفور چين و ش�اه کوش�ان نيز ب�ا جامههای ويژه خود
حض�ور داش�تند .زنان ح�رم و همدمه�ای يونان�ی و ارمنی و س�کایی
در پ�س ش�بکههای زراندود گرم تماش�ا بودند .در چهار گوش�ه تاالر
در عنبردانه�ای زري�ن س�پند معطر دود میکرد و در باغ ش�اهی گروه
انبوه�ی نوازن�دگان نق�اره میزدند .ب�ر س�فرهخانههای کاخ مردمی از
همه قش�رها و خلقها بر س�ر خوانه�ای رنگين نشس�ته منتظر بودند تا
کرناچي�ان با نوایی خ�اص پايان تاجگذاری و آغاز خوردن ونوش�يدن
را اعلام کنن�د .کوچهه�ای اطراف کاخ و ارگ س�لطنتی و شارس�تان
تيس�فون و کویه�ای گلين فقیرنش�ين اطراف نيز از انب�وه جماعتی که
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فرصتی برای تماش�ا يافته بودند پر بود .مراس�م جش�ن هفتهای به طول
کش�يدومانن�دهم�هچي�زباالخ�رهپاي�انياف�ت.

ُارد به شيز میرود

س�رزمين پهناور که شاهان اش�کانی بر آن فرمانروایی داشتند از اقوام
مختلف انباش�ته بود اين ش�اهان هرگز قادر نش�دند حکومت�ی متمرکز به
وج�ود آورن�د و ل�ذا وجود پادش�اهان و ش�هربانان و ويس�بدان محلی را
تحمل میکردند و در مذهب و آداب و رس�وم تس�امح نشان میدادند ،با
اينحال دقت داش�تند که حکم آنها دراين س�رزمين که عرصهی فراخی
بين امپراطوری روم و امپراطوری چين را در برمیگرفت نافذ باشد.
پارته�ا خ�ود مردم�ی از خاور ايران بودن�د و از آنجا جن�گ کنان تا
مرزهای س�وريه پيش رانده بودند ،لذا به سراس�ر سامان تحت فرماندهی
خود دلبس�تگی سياس�ی و نظامیداش�تند و مايل بودند که دارندگان لقب
(اشک) مردانی سختگير و جنگاور باشند تا از عهدهی اينهمه اراضی و
اقوام برآيند .به همينجهت ُارد با آنکه نسبت به فرزند ارشدش خوشبين
نب�ود ،وقتی اورا در جاهطلبی حري�ص و در غدّ اری بیباک يافت ،خودرا
تس�کين داد ک�ه پ�س از او ُمر َق�ع امپراط�وری از ه�م نخواهد گسس�ت و
دربرابر دشمنان خاوری و باختری کسی خواهد بود.
مراس�م تاجگذاری چنانکه ُارد میخواس�ت (با شکوه هرچه تمامتر)
برگزار ش�د .زيرا همواره تاجگذاری فرصتی بود برای شاهان اشکانی که
رعايای خودرا بچاپند ،چرا که از شاهان و شهربانان و معابد ارمغانهای
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فراوان میگرفتند که به نوبهی خود از مو ّلدان س�تانده میش�د .در آخرين
تحلي�ل دهقانان و پيش�هوران بودند که اين باجهای س�نگين را ،عالوه بر
باجها و خراجهای عادی ،میپرداختند .روش�ن است که تاجگذاری شاه
برای شاهان و شهربانان محل نيز فرصتی برای غارت به سود کيسه خود
بود .زيرا برای آنکه درهمی به دربار هديه ش�ود دهها درهم به س�ود جيب
غارتگران کوچکتر اخذ میشد.
عم�دهی مراس�م در ش�هرهای تيس�فون و هگمتان�ه و بابل ب�ود .بابل
هنوز چيزی از شکوه باستانی خودرا حفظ کرده بود و از آنجا که حتی در
آنهنگام هزارها سال بود شهر بزرگ جهان محسوب میشد ،به عالوه در
مجاورت تيسفون قرار داشت شاهان اشکانی بدان توجهی ويژه داشتند.
هگمتانه پس از بابل مورد توجه شاهان اشکانی بود .در شهر زادبومی
اش�کانيان ــ�ـ نس�ا ک�ه در نزديک عش�قآباد (اش�کآباد) امروزی اس�ت
و در ش�هر ص�د دروزاه ي�ا «هگاتُم ُپليس» که موافق نقش�ه معم�ار يونانی
هيپوداموس ساخته شده بود نيز شاهزادگان اشکانی مراسم ويژهای برای
تاجگذاری و ارمغانس�تانی برپای داشتندُ .ارد در مراسمی که در تيسفون
بود (و بخش عمدهی مراسم بود) شرکت جست و چون از اين امور فارغ
گرديد ،چنانکه اعالم کرده بود ،عازم معبد شيز شد.
درآن روزگار معبد شيز واقع در ماد مهمترين معبد پرسنت و آوازه بود
که گروه بزرگی از مغان آنرا اداره میکردهاند .امالک موقوفهی وس�يعی
در اختي�ار اين مغان بود .در اطراف آتش�گاه ش�يز ک�ه در آن آتش جاويد،
افروختهی زرتش�ت میس�وخت گورس�تانها ،مس�افرخانهها و مدارس
ايج�اد ش�ده بود و مغان در آنجا اوس�تا تدريس میکردن�د و بر آنها کتبی
به خط آرامی و زبان «پهلوانيک» يا اشکانی به عنوان شرح مینوشتند.
زندنويس�ی و تفسيرنگاری بر اوستا در نزد اين مغان سابقهی طوالنی
داشت و آنچه که ديرتر درعهد ساسانی رونقی مجدد گرفت ،از همين ايام
پايهگذاری شده بود .در اطراف معبد هرهفته يک يا دوبار بازارهايی دایر
میگردي�د و در اي�ن ايام بازارهای پربانگ و رنگ ش�يز به مرکز بازرگانی
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و داد و س�تد مهمی بدل میگرديد .فروش�ندگان و خريداران از شمال از
«دروازه آهنين» قفقاز و شاهنش�ين ارمنس�تان و سرزمين ُبنطس و از شرق
ِ
شهرت
وجنوب به آنجا میآمدند از کثرت زائران جای سوزنانداز نبود.
معجزات و کرامات آتشگاه و خواص آبهای معدنی آن نواحی ايرانگير
ب�ود و دماغ عاج�ز و جاهل مردم عصر داس�تانهای ش�گرف از کرامات
ايزدان و فروهرها بافته بود که کس�ی در درستی بیخدشهی آنها کمترين
شکی به خود راه نمیداد.
خاندانهای ش�اهان و ش�هربانان و ديگر س�ردودمانهای ثروتمند و
مقتدر در ش�يز برای خود بقعه و مقبرههای خانوادگی داشتند و برای شاه
ش�اهان ک�ه هرچند يکب�ار با کاروانی انب�وه به زيارت معبد ش�يز و ديدار
موبدان موبد آنجا میآمد س�راها و کوشکهایی تعبيه شده بود که اگرچه
به ش�کوه کوش�کهای ش�هری تيس�فون و بابل وهمدان نبود ،ولی درآن
وسايل راحت را آماده ساخته بودند.
خ�ود معب�د مرکزی عظمتی داش�ت .معم�اران يونان�ی و بابلی درآن
نمونهه�ای فراوان�ی از اس�تادی و مه�ارت پرس�نت خوي�ش پدي�د آورده
(وره ُثر َغن) و
بودن�د .معب�د مرکزی به ن�ام آناهيتا بود ول�ی معابد به�رام َ
مه�ر (مي َثره) نيز بدان ضميمه بود و بدينس�ان «تثليث» مرس�ومی آن ايام
در ش�يز تجسم خارجی داشت .با تمام رنگ مختلط مذهب و ظاهر چند
ِ
ِ
ِ
مغان
س�نای زرتش�ت جوهر و محور مرکزی معتقدات
خدایی آنَ ،مزده َي
ِ
پرستار معابد را تشکيل میداد ،مغان ادعيهی گاتها و َيشتها را به زبان
رس�م در دست ،دس�تههای طوالنی
اوس�تایی میخواندند و ش�اخههای َب َ
نيايش و سرودخوانی به راه میانداختند.
برای ايام اقامت ش�اه بزرگ اش�کانی که در معبد شيز مراسم ويژهای
اجرا میش�د و س�پس ش�اه به پرس�تنگاه خاص خود میرفت و اگر قصد
اقامت هميشگی ،ترک دنيا و اعتزال داشت غالب ًا به جامهی مغان درمیآمد
و ش�ب و روز دربراب�ر آت�ش واج میگرفت و ورد میخوان�د .با اينهمه
رس�مدانها
در اط�راف او جلال و بگير و بند س�لطنتی حفظ میش�د و َب َ
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زري�ن بود و عصاره مق�دس هيوم را از ظروف گرانبها مینوش�يد ،زنان
ّ
ح�رم و کني�زان و خادم�ان و خواجگان و ترکشداران و س�واران َامر َبر و
درف�شداران و پردهداران و کارکنان مطبخ و گرمابه ش�اهی و فراش�ان و
سواران همه سرگرم فعاليت بودند.

کاروان شاهی

هنگام�ی ک�ه ُارد از تيس�فون به راه افتاد ،ش�اه جوان فره�اد چهارم با
جماعتی عظيم از اعضای ِمهس�تان و ش�ورای فرزانگان و موبدان و ديگر
درباري�ان و اش�رافُ ،ارد را چند فرس�نگی بدرقه کردن�د و پس از وداعی
اشکريز ،چنانکه گویی اورا به گورخانه میبرند ،بازگشتند.
کاروان ش�اه از جادهای که از زمان س�لوکيان يادگار بود عازم مقصد
ش�د .جادهای بود وسيع ،س�نگفرش ،معمور و در فواصل معينی دارای
آب انباره�ا ،آغلها ،کاروانس�راها و از مهمترين جادههای شاهنش�اهی
محسوب میشد.
درآن هن�گام نع�ل کردن س�توران تداولی جديد ب�ود و کاروان بزرگ
که بخش مهمی از آن حرم شاهی بود سوار بر اسبها و استرها و شترها
و درازگوشه�ا يا تختروانها و هودجهای منقش�ی ک�ه بردگان زنگی،
ايالمی ،سکایی و طخاری آنها را میکشيدند با تاراق و توروق نعلها بر
قلوه سنگها میرفتند.
در س�ر راه ُارد ش�اهان و ش�هربانان محل ،مردم را به تکلفات عجيب
وامیداش�تند .ذب�ح چارپاي�ان ام�ری ع�ادی بود .حت�ی در برخ�ی موارد
دادخواهان�ی میخواس�تند فرزندان خودرا در قدوم ش�اه قربان کنند .اين
دادخواه�ان از ش�هربانها و دبي�ران و عم�ال س�ختگير آنه�ا ش�کايت

 56فرهاد چهارم  :احسان طبری

داش�تند ول�ی ش�اه رشوهس�تانی از بيدادگ�ران را بر دادرس�ی دادخواهان
ترجي�ح م�یداد .يکی از اين ش�هربانان َفرياپيت بود که ک�ه کار نخوت را
به دعوی خدایی رس�انده و در محيط خود قوانينی جنونآميز وضع کرده
و درب�ارهی بیپرواییه�ای او داس�تانهای عجي�ب نق�ل میکردن�دُ .ارد
نتوانس�ت در چه�ره اين خادم چاکر و وف�ادار که تا فرس�نگی در زير پای
کاروان ش�اهی قالیهای ابريش�مين فرش کرده بود چيزی بيابد که وی را
عليه شهربان خشمناک سازد .آخر انگيزهی هر اقدامی هوس شاهنشاه بود
نه واقعيات .فریاپيت مانند همهی منصبداران نيک میدانست چگونه شاه
و اطرافيان اورا رام س�ازد .وقتی همهی آنها پيش�کشهای اليق دريافت
داش�تند ،محيط برای فرياپيت مس�اعد ش�د و هنگامی که شاه گفت« :چه
بهتانهای زش�ت ک�ه به اين خادم وف�ادار ما میبندن�د ».عقدهها ترکيد و
رشوهستانهای پيرامون هريک در وصف شهربان مطالبی گفتند.
روزی ک�ه ُارد از قلمرو فرياپيت خارج میش�د اي�ن خونخوار ددمنش
را دع�ا ک�رد .هودج ُارد از ميان دهکدههای ويران و فقير میگذش�ت و ُارد
قومی ژنده پوش و نزار و اشکبار را ديد که به رسم دادخواهان پارچهای بر
سر چوب کرده در کنار جاده ايستادهاند .يکی از خادمان گفت« :از شهربان
فرياپيت شکوه دارندُ ».ارد با خشمی مقدس گفت« :بزنيد و برانيد!»
ژن�ده پوش�ان که تص�ور میکردند عدالت شاهنش�اهی اين�ک به تمام
رنجهای دراز ساليان که در اعماق دلشان ذخيره است با يک فرمان قاطع
پاي�ان خواه�د داد ،با چش�مان حي�رت زده ديدند که نيزهداران با خش�م و
فري�اد آنها را ب�ه پراکندن امر میکنند .برای آنها درک آنچه میگذش�ت
مح�ال ب�ود .عاقلترين بي�ن آنها تنها به اینجا رس�يد ک�ه فرياپيت به اين
ني�زهداران س�يم داده اس�ت و آنه�ا نمیگذارن�د ک�ه فري�اد دادخواهی به
سامعهی لطيف شاهنشاهی برسد.
س�فر ش�اه منزل به منزل با اس�تراحتها و خوش�یهای فراوان همراه
بود .عالوه بر فرياپيت ديگر منصبداران و شهربانان و اشراف مسير سفر،
ش�اه و خي�ل انب�وه اطرافيانش را به س�فرههای رنگي�ن و پرتکلف دعوت
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میکردند .بادهنوش�ی و عياشی و عربدهکشی سبيل بود .سرهنگان مست
به خانهها هجوم میبردند و برحس�ب س�ليقه خود گاه غارت میکردند و
گاه به زنان و دوش�يزگان دس�ت میافکندند .جاهطلبان برای آن به شاه و
اطرافيانش هدي�ه میدادند که از او فرمانها ،منصبها و لقبها بگيرند.
با آنکه ش�اه گوش�ه گرفته بود ولی دوران بيست سالهی سلطنت و قدرت
و هيمن�هی ف�راوان و تازه کار ب�ودن فرهاد بر تخت ،هم�ه مانع آن بود که
ُارد و پيرامونيان�ش خودرا دس�تگاهی غيررس�می بش�مرند .ديگران نيز با
آنه�ا ب�ه مثابهی شاهنش�اهی که دس�ت اندر کار اس�ت رفت�ار میکردند.
گرچ�ه فرمانهای ص�ادره از جانب او عمال ضامن اجرا نداش�ت .فرهاد
از کس�انی نبود که به س�بب اطاعت فرزندی آن فرمانها را توش�يح کند.
بعده�ا عامي�ان بس�ياری از اين فرمانها ماهها در تيس�فون منتظر توش�يح
فرهاد ماندند و رش�وههای مکرر دادند ولی کارش�ان از پيش نرفت و لذا
به روح ُارد لعنتها میفرس�تادند ،به هرجهت ش�اه ُارد که پيری خس�يس
و مالدوس�ت بود ،چون کودکی شادان میشد ،وقتی استرهای او در زير
بارهای سنگين زر و سيم به سختی راه میرفتند.
باری اين آخرين دس�تبرد بود و ب�ه زودی وقت توبه و انابه در خواهد
رسيد و خدايان اورا به سبب سختگيریها و غارتها خواهند بخشيد.
درآن ايام راهزنان بس�يار بودند .گاه برخی از سران راهزنان قدرت و
ش�کوهی بههم میرس�اندند زيرا گروه انبوه دهقان�ان و بردگان فراری به
آنها میپيوس�تند و آنها با ش�هربانان و ش�اهان محل میجنگيدند .يکی
از ش�اهزادگان دلي�ر و جوانمرد پارت�ی بنام گودرز در نواح�ی اورامان که
در س�ر راه ُارد بود س�لطهی خودرا از راه راهزنی اس�توار ک�رده بود .اين
راهزن�ی ش�گرف ب�ود .آوازه عدال�ت گ�ودرز و مهربانی او به ب�ردگان و
دهقان�ان و پيش�هوران همهجا پيچيده بود .برخی اورا مقدس میدانس�تند
و میگفتن�د ِمهر هزارچش�م از انيران ،فضای فروغ بیپاي�ان فرود آمده و
در جام�هی رئيس راهزنان به ياری س�تمديدگان میپردازد .گودرز که در
جنگهای چريکی مانند غالب سرداران پارت مهارت داشت به ويژه پس
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از قتل س�ورنا و ديدن غدر اش�کانيان ،تصميم گرفت ضرباتی س�نگين بر
اين دولت وارد آورد.
اشکانيان به شيوهی متداول همهی دولتها نخست کوشيدند گودرز
را فري�ب دهن�د و با س�وگند و نويد ب�ه دام افکنند .گودرز خ�ودرا در اين
مرحله هش�يار نش�ان داد .س�پس ب�رآن ش�دند وی را با ق�درت از پای در
آورن�د .س�الها ب�ا او در کوهه�ا جنگ در پيوس�تند .گ�ودرز در اين زمينه
ني�ز خ�ودرا مردی زي�رک و مخترع نش�ان داد .گاه چنان خ�ودرا گمنام و
بیس�ر و صدا میس�اخت که زمامداران تصور میکردند که کش�ته شده،
در س�رمای دیماه بر قله کوههای يخ بس�ته ،يا از مرز گذشته و در پادگان
«دورا ُاوروپوس» خودرا به ُرمیها تسليم کرده است .ولی ناگهان گودرز
ظه�ور میکرد .به همين س�بب ظهور اورا برخی ب�ا پيدايش مهدی کيش
زرتش�ت يا «سوش�يانس» همانند میگرفتند .کمکم ِ
آواز شکستناپذيری
گودرز در همهی آن نواحی پيچيد و بردگان و دهقانان و همهی مظلومان
شهرها به زير پرچم او پناه میبردند .و گودرز توانست پایگاههای مهمی
را در تصرف داشته و از آن پايگاهها لشکر شهربانان محل و سپاه و دولت
مرکزی را بيچاره کند.
بس�ياری از درباريان ُارد را پند داده بودند از مس�ير گودرز نرود .ولی
ُارد که گودرز را چاپلوسانه «پسرعمو» میخواند اين پند را نشنيد و حتی
برآن شد که با او ديدار کند وشهربانی آن ناحيه را به او بسپارد.
انديش�ه ُارد اي�ن بود که گ�ودرز را از طريق ش�رکت در قدرت دولتی
فاس�د س�ازد ،اورا از اعتب�ار بياندازد و قدس و جل�وهی عصيانگری را از
او بزدايد.
چند پيک چاالک با پرچمهای س�فيد به دژی که گودرز در آن س�امان
داش�ت نزدي�ک ش�دند و نام�هی ُارد را ک�ه پر از جملات فريبن�ده بود به
گودرز دادند .گودرز در بنگاه بیش�کوه خود درميان جمعی ياران جانباز
بر تخته پوس�تی نشس�ته بود .سيمایی مهيب داش�ت .قد و بااليش بيش از
دو گز بود ،پهنس�ينه و پرريش و گيس ،درشتچش�م ،با دستهایی بلند
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و مش�تهای نيرومند .س�يمای گودرز مهابت افس�انهای داشت ،چنانکه
پيکه�ای ش�اهی از ديدن�ش به خ�ود لرزيدند و اورا شايس�تهی ش�هرت
داستانیاش يافتند.
گ�ودرز دربرابر آتش�دان بزرگی نشس�ته ب�ه دبيری آرامی دس�تور داد
نام�ه ُارد را بخوان�د .نام�ه به زب�ان پهلوانيک و سرش�ار از هزوارشهای
آرامی بود .دبير آنرا به پهلوانيک به ويژه بدان ش�يوه که گودرز میفهميد
ترجم�ه و تفهي�م ک�رد ،گ�ودرز خنديد و گفت «پس�رعمو از دامگس�تری
دست برنمیدارد ».سپس رو به فرستادگان کرد و گفت «اگر میخواستم
میتوانستم يک تن از لشکريان اين روباه پير را زنده نگذارم و انتقام خون
س�ورنا را بستانم ولی نزد خود انديش�يدم اين پيری علیل است که به نماز
میرود و به پيش�واز مرگ .مرا نس�زد بر او تاختن .اينک نيز میگذارم که
بگ�ذرد .همين اورا بس .ديگر اين چه گس�تاخی اس�ت که ن�ه فقط راندن
جان خود میخواهد ،جان مرا میخواهد ارمغان اهريمن سازد!»
س�پس ب�ا چابکی مهيب ه�ی زد! «برويد! چ�ه ايس�تادهايد!» پيکها،
هراسان پا به دويدن گذاشتند.
گ�ودرز رعدآس�ا خندي�د و اطرافيانش نيز خنديدند ،س�پس در امواج
فرونشينندهی خنده گفت« :خسرو!»
مردی از سردارانش گفت« :در خدمت حاضرم»
گودرز گفت« :اين کاوران غنايم بسيار با خود دارد ،حيف است همه
در دست اين غالمان تبهکار بماند که خود از راه غارت به دست آوردهاند.
ب�ا گروهی زبده بر آنها چند يورش و ش�بيخون ب�زن و تا میتوانی غنايم
به دس�ت آور ،ولی به احدی آزار نرس�ان و بگذار که ُارد ،چنانکه گفتهام،
ايمن بگذرد .اگرهم بخواهی اورا میترسانی نه چنانکه روباه پير پوستین
تهی کند( .و س�پس بار ديگر به اتکای روحيهای قوی و ش�اداب که حتی
دمی و حتی اندکی نيز در او فروکش نمیيافت چون ابری َغ ّران خنديد.
درواق�ع خس�رو کاروان ش�اهی را بيچ�اره ک�رد و چن�ان آنه�ا را در
ش�بيخونها و يورشه�ای روزان�ه متعدد چاپي�د که به ص�ورت کاروانی
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نيمگرسنه خودرا به نخستين شهر رساندند .خسرو يکبار تا هودج زرين
ُارد رف�ت و اورا گف�ت« :ص�دق گفت�ار پيش�وايم گودرز همين اس�ت که
اکن�ون تورا میتوانم به دوزخ فرس�تاد ولی چنين نمیکنم ».و س�پس ديد
که آن جبار متفرعن چگونه به مردی عاجز و چاپلوس بدل ش�ده بود و از
الطاف «پسرعمو» خاکسارانه تشکر میکرد.
وقتی ُارد از خطر گذش�ت ،بار ديگر به ُارد هميشگی بدل شد .مدعی
ش�د که ش�جاعت و تدبير او جان کاروان شاهی را از خطر مهيب گودرز
رهان�د .با آنک�ه گواهان متعددی ش�اهد زبون�ی او در برخورد با خس�رو
بودند مدعی ش�د که س�يلی بر چهره خس�رو زد و پيامهای س�خت برای
گودرز فرستاد و خسرو که بندهای بيچاره بود دربرابر شعشعهی سلطنت
او ب�ر خود لرزي�د .با اينحال در دل به خود لعنت میفرس�تاد که چرا پند
ناصح�ان را نش�نيد و از زي�ر جبال ت�رسآوری که کمينگاه گودرز اس�ت
گذشت .اورمزدا را شکر کرد که زنده ماند .درصدد برآمد تا حدی خسران
را جب�ران کند .برای فرياپيت پيام فرس�تاد از هرج�ا که میتواند چندهزار
تاالن گرد آورد و از طريق امن به او برساند .وعده داد که به فرهاد توصيه
کن�د اورا به مقام ش�اهی برس�اند .از ش�هربان محل نيز باجه�ا و خراجها
ستاند و منظرهی کاروان شاهی را بار ديگر و تا آنجا که میتوانست رونق
داد ...تا سرانجام به شيز رسيد.
رس�م در دس�ت،
س�پاه س�پيدپوش مغ�ان با مش�علها و ش�اخههای َب َ
زمزمهکن�ان ،به اس�تقبال آمدن�د .موبدان موب�د که پيری همس�ال ُارد بود
اورا در آغ�وش گرف�ت و اورا فرزن�د برگزي�ده اورم�زد خوان�د و گفت:
«درآن هنگام که بد دينان س�لوکی آثار مز َد َي َس�نی را زدودن میخواس�تند،
م�ردان دالور پ�ارت از دميدنگاه خورش�يد جنبيدند و آش�موغان پليد را
راندند .به همانسان که نخستين بهدينان بر ديوان ژوليدهموی و اهريمنان
چرمينکمر غالب آمدند ،پارتيان پاکدين جانش�ينان اس�کندر گجسته را
راندند و کيش اورمزد را به خورشيد رساندندَ .منترا يا سخن يزدانی را که
به سوی فراموشی میرفت رهاندند .دين دبيرهها را احيای کردند .گاتها
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را بر زبانها جاری ساختند .آتش زرتشت را فروزان نگاه داشتند».
هزاران هزار زائر که در شيز گرد آمده بودند اينک دربرابر شاه شاهان
ب�ه خاک افتادند .اگر کس�ی در اي�ن کار تأخيری روا میداش�ت تازيانهی
فراش�ان ش�اهی اورا متوجه میس�اخت که ديده فرو پوش�د و خاکسارانه
زمينبوس شود تا نور شاه ديدگان گستاخش را خيره نکند.
وقتی ُارد به شيز رسيد پايان ُارديبهشت بود .برخالف تيسفون هنوز در
اين نواحی نس�يم خنکی میجنبيد و درختانی که رستاخيز بهاری در آنها
تأثير ديرتری کرده بود هنوز آخرين شکوفهها را نيفشانده بودند .در معابد
مهرپرس�تان ناقوسها به صدا درآمدند .دس�تههای ُسرنانواز و تَبيرهکوب
در کوچهه�ا ،ميان کلبههای محقر پوش�الی و دکانه�ای واريختهِ ،رنگی
ش�ادیآور نواختند .گلفروشان و گالبداران و آينهداران و معرکهبندان
و جادوگران و مارافس�ايان همهجا گرم فعاليت بودند .رقصهای جمعی
آغاز ش�د .جماعتی تاريک و خرافی ،به گمان آنکه خدای آسمانها فرود
آمده است ،با خلس�های غيرانسانی غريو میکشيدند .کرناها گوش را کر
میس�اخت .اس�پندها و ُکندُ رها دود میکرد و عطر میپراکند .بدينس�ان
در شيز غلغلهای شگرف حکمروا شد.
ُارد ب�ه معبد بزرگ ناهيد رفت .در آنجا جامهداران لباسهای زربفت
و مرص�ع را از او دور کردن�د .وی لبادهای س�فيد از کتان بر تن کرد .کاله
پش�مينهای بر س�ر نهاد .نعلين س�بک بر پا کرد و در آتش مقدس زرتشت
خاضعانه زانو زد .پس از راه درازی که از جاده خونآلود و خشن زندگی
گذرانده بود اينک به نظر میرس�يد به آخرين سرمنزل رسيده است .گريه
در او افتاد و شانههايش و لبان و عضالت گونههايش لرزيد و قطرههایی
شور و درشت بر شارب بلند و پرپشت او غلتيد.
طاقهای مضرس آتشگاه از ُبخور معطر پر بود .تاالر از مغان نيايشگر
و خدمهی دربار انباش�ته .در نور محوی که يک س�تون شعاع خورشيدی
ک�ه از روزن س�قف به درون تراوي�ده بود پخش میک�رد .آن منظره ابهتی
داش�ت .ب�ه ناگاه آهنگ بم و گرم يک مغ ج�وان در گنبدهای تهی پيچيد.
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اينجا ديگر آن دنيای نيمه هلنی و نامانوس و بيگانهوش تيس�فون نبود .در
اينجا سنت ديرينه پارسی و پارتی و مادی ،از آن دوران که گامهای اسکندر
گجسته خاک ايران را نيالوده بود ،استوار بود .مغ خواننده چنين گفت:
ای اهورمزدا
ای بهين چهره
ای بهترين چهره ،ای از همه بهترين چهرهها بهترين چهره
تواناتر تویی ،چاالکتر تویی
در فضای فروغ بیپايان شناور تویی
بر دشت ايران وئيجه پی سپر تویی
مانند مرغ سئنه ،مرغ نيرومند کوهساری
تندتر از تندی خيال
تيزتر از تيزی بهترين تيرها
به هزار درد از هزاران بيمار با دهها هزار گياه دهها هزار پزشک
اهه ريه!
تا بتکده «کرپانها» براندازيم!
تا «هنگ افراسياب» براندازيم!
تا دژ کاسگينه ديوان براندازيم!
تا دروغپرستان «مازنی» و فريبندگان «ورنا» را براندازيم!
تا پريمن و ترمن
تا ريچ و زاريچ و سيچ را براندازيم!
تا جاماسپ گجسته را براندازيم
ينيکه هاتام اشم و هو!
1
اشم و هو! ينيکه هاتام!»
در اي�ن غزايمخوان�ی مغش�وش م�غ نيروی�ی بود ک�ه دربراب�ر آن تمام
اقوامی که آفريننده س�رودهای گاتها و يشتها بودند ،تأثر نشان میداد
.1این سرود را نویسنده به شیوه سرودهای اوستایی ساخته است.
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و ح�ال آنکه اقوام ديگر ،نبطیها ،يونانیه�ا ،بابلیها بیتأثير بیقضاوت
میايستادند.
اين�ک بر ُارد پديده دين و س�رودهایی که در آن معب�د میخواند اثری
عميق گذاش�ته بود .گویی اين آن عياش تاراجگر مردمکش نيس�ت ،بلکه
معصوم�ی اس�ت س�الخورده ک�ه درجامههای پ�اک مانند نور خورش�يد
نشسته و ستارگان اشک مژگانش را مرصع کرده است.

خستين تصميم

فرهادچه�ارم هنگامیکه از مراس�م دورودرازتاجگذاری فارغ ش�د و
ُا ُرد را به عزلتگاه همیش�گی فرستاد برآن شد که از راز توطئهی خویش بر
پاکر اثری بر جای نگذارد.
ضد جان ً
اينک پادگان روم در «دورا ُاروپوس» که ش�هری بود بر س�احل ش�ط
فرات مستقر شده و عواقب تاريک شکست ديگر بر همه عيان بود .حسد
و جاهطلبیهای فرهاد حتی موجوديت خاندان اشکانی را به خطر افکنده
ب�ود .چ�ه ننگ�ی برای او ب�ود اگ�ر پیمیبردند ک�ه بانی اي�ن خيانت خود
اوس�ت و از آنجا که تيرهدالن بيخرد پيوس�ته میپندارن�د اگر بر رازی با
مبری ساختهاند ،فرهاد
زور و تزوير پرده بکشند ،خودرا در دادگاه تاريخ ّ
نيز همه در انديشه اين کار بود.
از بابت تيرداد سورن که همراه او از مؤلفان اصلی توطئه بود خاطری
فارغ داش�ت ولی رداس�پ را پريش�ان میديد و ويس�ه را زنی فتنهانگيز و
خطرن�اک میش�مرد .به هيربد فرنبغ نيز باور نداش�ت .تنه�ا اطمينانش به
پيک�ی ب�ود که اينک در تابوت بر خون خود میپوس�يد .پ�س در نزد خود
نقش�های طوالن�ی کش�يد و ب�رای اج�رای گام به گام اين نقش�ه دس�ت به
کار ش�د .دراي�ن کاره�ا دماغی مس�تعد داش�ت و میتوانس�ت حلقههای
تبهکاریها را با خونس�ردی بچيند و با سرس�ختی عملی س�ازد .اعصاب
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و قلب به حدّ ابليسانهای محکم و بیدغدغه بود.
در نخس�تين گام میبايس�ت ويس�ه و رداس�پ از ميان برون�د .فرهاد
مهس�تان را احض�ار ک�رد و در آنجا با اندوهی مرموز و س�خنان شکس�ته
س�ری موحش بر وی افش�ا ش�ده .برادر
و اس�رارآميز ول�ی آرام گفت که ّ
دالورش طعمهی توطئهای است .کسانی از نزديکان او با سرداران رومی
همدس�تند و میخواهند ايران را به يک ايالت رومی بدل کنند و س�لطهی
س�رکوب شده سلوکيهها را از نو برقرار س�ازند ،ولی بیآنکه از کسی نام
ب�رد گفت که خيانتکاران را بیرحمانه نابود خواهد س�اخت و در اجرای
اين هدف به همداستانی و ياوری مهستان باورمند است.
اعض�ای ش�ورای اش�راف بیواکن�ش اين س�خنان را ش�نيدند .آنها
هريک دربارهی اين مسئله از پيش تصوری داشتند و کما بيش میدانستند
که دامن فرهاد به خون پاکر آلوده است.
تيرداد س�ورن بار خواس�ت که از جانب مهستان سخن بگويد و چون
بار يافت با چاپلوسی فرهاد را ستود و به خيانتکاران بینام نفرين فرستاد
و با حراراتی بيش از ش�اه خواس�تار کيفر آنها شد و پشتيبانی و طاعت و
اخالص اعضای مهستان را مسلم دانست.
خاموش�ی اعضای مهس�تان عالم�ت رضا بود .چون خط�ر احدی از
آنها را تهديد نمیکرد لذا دليلی برای تش�ويش نمیديدند .آری تنها بيوه
س�ورنا در خطر بود ولی تيرداد سورن از اين مار خوش نقش در دل بيزار
بود و فنای اورا به فال نيک میگرفت.
هماندم که مهس�تان ش�ور میکرد فراشان ش�اهی رداسپ را که خام
ش�ده ب�ه هوای ش�رکت در مهس�تان ب�ه کاخ آمده ب�ود .به دس�تور پنهانی
بازداش�تند .اين ش�اهزاده س�ادهدل چ�ون فره�اد را در توطئ�هی قتل پاکر
شريک میديد ،هرگز گمان نمیکرد که وی جرأت دستدرازی به سوی
او کن�د .دس�تدرازی که به ج�ای خود ،ب�ل حتی میپنداش�ت که فرهاد
اورا خواه�د نواخ�ت و ب�ه نزديکترين ک�س در نزد خوي�ش بدل خواهد
س�اخت .در انديش�هی خام خود ت�ا آنجا میرفت که خوي�ش را بر تخت

نخستنی تصمیم 67

زرين اشکانی مستقر میديد که ويسه با نام الئوديسه به عنوان شهبانو
در کنارش نشسته است.
بیمي�ل نب�ود که مانن�د همعصران خ�ود آنتوني�وس و کلئوپاترا که در
هم�ان روزگار در مصر دع�وی کرده بودند که ايزي�س و ازيريس خدايان
مصری هس�تند ،او نيز با ويس�ه خودرا منيژه و آناهيتا خدايان ايرانی اعالم
کند و مردم را به پرستش خويش وادار سازند .در آنهنگام ديگر مدتها
ِ
خودخواهی اين عروس�کهای نازپرورد
بود که تنها عنوان شاهنش�اهی،
و ب�ه ح�د جنونآميز خودخ�واه را ارضا نمیکرد و آنان ماي�ل بودند مانند
خدایی در زندگی پرستيده شوند.
اما فراش�ان و پردهداران چنان خش�ن بودند که رداس�پ از فرومايگی
اين چاکران حيرت کرد و دانس�ت که در کش�ور او با فرودستان و ناتوانان
چ�ه میکنند .هنگامي که در س�ياهچالی ک�ه در کاخ ويژهی بنديان خاصه
شاه بود به غل و زنجير کشيده شد ،هنوز در حيرت بود و به آنچه رخ داده
بود باور نمیکرد.
مام�وران همزم�ان ب�ا اين دس�تگيری ،به س�راغ ويس�ه رفتن�د .فرهاد
س�خت ش�وق داش�ت زن�ی را ک�ه در بس�تر در آغوش فش�رده اس�ت ،به
چنگ خش�نترين و موحشترين جالدان بس�پرد .ولی فرستادگان شاه از
مس�تخدمان کاخ بيوهی س�ورنا خبر يافتند که بانو در خانه نيست .خانه را
تاراجگرانه جستجو کردند .درواقع از بانو در آنجا خبری نبود .زيرا ويسه
که زيرکانه س�ير احتمالی امور را در جه�ت منفی میديد ،به محض پايان
يافت�ن تاجگذاری فرهاد ،چندروز پيش از اي�ن حادثه گريخته بود و اينک
بلم او از فرات گذش�ته به س�رهنگان لژيون رومی (دورا ُاروپوس) تسليم
شده بود.
ويس�ه خودرا ش�اهزاده خانم اش�کانی و بيوه س�ورنا معرفی کرد .وی
يونانی و التين را نيک میدانس�ت .در آنهنگام ب�ا کلئوپاترا و يوليا دختر
اوکتاو اوگوست مکاتبه داشت.
سردار رومی ويسه رابا احترام پذيرفت و اورا نزد ونتلهيوس
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باس�وس فرماندهی کل نيروهای رومیبرد .ويس�ه با آنکه به س�بک بانوان
ح�رم ايران�ی حجاب را مراعات میکرد ولی چهره و بازوان و س�ينههای
برجس�ته خويش را عرضه میداش�ت .گردنآویزی مرص�ع به ونتلهيوس
هديه کرد و خواس�تار ش�د که يا اورا به نزد کلئوپاترا بفرس�تند و يا به نزد
يوليا دختر اوگوست در رم.
سردار گفت که کلئوپاترا اينک با آنتونيوس در اسکندريه است و يوليا
دختر اوگوس�ت در ش�هر روم و وی میتواند بانو را به هرجا که خواستار
باش�د گسيل دارد .ويس�ه چون از خشونت آنتونيوس معشوق کلئوپاترا و
اوضاع اسکندريه داستانهای نامطبوع شنيده بود خواستار شد اورا به نزد
يوليا بفرس�تند .پيش از عزيمت به روم نامهای برای ُارد نوشت و قاصدی
را ک�ه درعينح�ال ي�ک دبير آرامی و م�ورد اعتمادش ب�ود و در رازداری
آزمون شده بود مأمور کرد تا آن نامهی سربهمهر را در شيز به ُارد رساند.
ونتيلهيوس ويس�ه را پس از چند روز با شکوهی درخور يک شاهزاده
به س�وی روم گسيل داش�ت ومیدانست که اوگوست از اين هديهی زيبا
و بديع خرسند خواهد شد.

مرگ ِرداسپ

فتيلههای�ی که در کرچک غوط�ه میخورد ،.به همان اندازه که ش�عله
و ن�ور م�یداد ،دودهای چرب ايجاد میکرد که طاقهای س�نگی را س�ياه
ک�رده ب�ود .در اين ت�االر لخت و ب�یروح ،س�تونهای گرانب�اری که به
س�تونهای اتروسک شباهت داش�ت با آرايشها و نقشهای ويژه پارتی
که نادر و ناگهانی ،به صورت برجس�تگیها و کندهکاریها از ميان سنگ
يا جرزهای آجری س�ر بر میکردند ،ترکيبی خاص پديد آورده بود ،آنچه
که آنرا (معمای اشکانی) مینامند.
کن�ار کرس�ی چوبي�ن منبت که ب�ر آن مخده ن�رم نهاده و فره�اد بر آن
با جامههای س�بک شبس�تان نشس�ته بود ،چراغدان مفرغ�ی ديگری دود
میک�رد .تاالر روش�ن بود .گرمای ُارديبهش�ت فضای تاالر را که از س�ه
سمت باز بود ،دم کرده ساخته بود ،زيرا بادی نمیجنبيد و آسمان ،آراسته
با ستارههای درشت حرارت پس میداد.
اطراف تاالر نيزهداران و شمش�يرداران بس�ياری صف کشيده بودند.
دژخميان که سبيلهای آويخته و چهرههای بدهيبت داشتند و سربندهای
خودرا تا روی ابروهای ژوليده فرود آورده و از زير آنها با نگاهی براق و
موحش مینگريستند ،با شمشيرهای تيغهپهن و بلند در نزديک مسند شاه
ايس�تاده بودند .سفره چرمين ريگريخته برای اجرای سياست آماده بود.
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همهچيز از تدارک يک حادثه خونين خبر میداد.
چند پاسدار رویپوشيده با جامهها ازارهای پشمين فراخ و کمرهای
چرمين که از آنها ترکشی سنگين پر از تير آويخته بود ،رداسپ برادر شاه
را که به سختی رسنپيچ بود آوردند.
گيسوان سياه ،صاف و دراز رداسپ و سبيلهای مشکی او ،چهرهاش
را که مانند ميت بیرنگ بود
برجس�ته میک�رد .بين�ياش تي�ر کش�يده ،چش�مانش مانن�د چش�مان
جان�وری ب�ه دام افتاده با ترس دودو میزد .آثار تازيانه بر بازوها و پش�ت
عريان شده او ديده میشد.
يکی از دژخيمها بديدن رداس�پ رفت .اورا از زلف گرفت و جلوی
تخت ش�اه کش�يد و واداش�ت که همآنجا به خاک بيافتد .کس�ی که به نظر
میرس�يد درقبال سرنوش�ت ش�وم خود خورد ش�ده ،پاي�داری اندکی به
خرج داد و سپس با کراهت به زانو درآمد و سرانجام به خاک افتاد.
فرهاد با بانگی مهيب و ش�مرده چنين گفت« :رداس�پ فرزند ُارد! تو
اگرچه برادر ناتنی من هستی ،ولی برادری و نژاد تو نژاد اصيلی است که
به ملکه اپامه میرس�د .من تورا بس�يار دوس�ت میداش�تم و بر تو اعتماد
میکردم .ولی بر من روشن شد که نه تنها بر اثر بیلياقتی تو ،بلکه در نتيجه
غدر تو برادر نامآورم پاکر کش�ته ش�د و ما از روميان شکست وهنآور را
تحمل کرديم و اينک درقبال خطر بزرگی ايس�تادهايم .بر من روش�ن ش�د
ک�ه چرا ب�ه پاکر هنگام حمل�ه به لژيونه�ا همراهی نک�ردی و تيراندازان
شترسوار تحت فرماندهی تو چرا بیکار ماندند و از جای نجبيدند .مهران
سورن که خادم وفاداری است به من گفت که او حتی چنين پيشنهادی نيز
ب�ه تو کرده بود ولی تو آنرا با لطائفالحيل و با آن خدعههای سالوس�انه
که نيک بر آنها مس�لط هس�تی ،رد کردی .آيا گناه خ�ودرا میپذيری؟ آيا
اعتراف داری که در نابودی پاکر و شکس�ت س�پاهيان ما س�هيم و مقصر
هستی؟»
رداسپ با انکار سر تکان داد .غرشی غيرانسانی از کامش خارج شد
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و س�پس جویی از اش�ک از گوش�ه چش�مانش برون تراويد .دهانش نيمه
ب�از ب�ود و از کناره لبانش خون میچکيد .در س�ايههای مهيب و متحرک
آن ت�االر ،چه�ره او ک�ه خاکآلود و به س�وی زمي�ن خم ب�ود ،به وضوح
ديده نمیش�د ،ولی شاهمیدانس�ت که دژخيمان از پيش زبان رداسپ را
بريدهاند و او قادر نيست کلمهای بگويد ،قادر نيست از خود دفاع کند.
فرهاد میدانست که دربرابر اين الشهی جاندار تنها به قاضی میرود
و رداس�پ هرگز نخواهد توانس�ت نق�ش او و تيرداد س�ورن را که اکنون
«بزرگفرمدار» فرهاد است فاش سازد.
فرهاد ادامه داد« :آه خاموشی! سخنی برای گفتن نداری؟ چه پاسخی
برای يک گناهکار که خاندان و کشور خودرا به ننگ کشيده است بهتر از
خموش�ی؟ من خواس�تم که اين بزرگان که در اين تاالر حاضرند ،رئيس
دودمانه�ای هفتگانه و مغان و موبدان ،ش�هربانان و ويس�بدان به چش�م
خود ببينند که ننگ گناه چگونه تورا زبون کرده تا اگر به سختترين وجه
مجازات شوی ،بر تو دريغ نخورند».
س�پس ب�ه دژخيم�ی که قبض�هی شمش�ير تيغهپهن س�اخت اس�تادان
ُمروزی را با عصبيت در ميان انگش�تان زمخت خود میفش�رد ،با چش�م
اشارهای کرد .دژخيم رداسپ را به کنار نطع گسترده و ريگريخته کشاند
و س�پس در پش�ت س�ر قربانی قرار گرفت و نوک شمش�ير را به نرمی در
ميان دو کتف او گذاشت.
فرهاد برخاس�ت و گفت« :اينک اراده وعدالت خدايان اجرا میشود
و برادرم رداس�پ به گناه خيانت به آغ�وش اهريمن میرود تا همه بدانند
ک�ه فرهاد نافرمانی را بر هيچکس ولو بزرگترين خويش�ان خود نخواهد
بخش�ود و دادگس�تری را با س�ختگيری همراه خواهد داشت .دژخيم،
تي غ بران!»
ِ
دژخيم شمش�ير را چنان به قوت در س�ينه محکوم س� ُپوخت که نوک
خونآل�ود آن از پش�ت برون آمد .رداس�پ درغلطيد .پاس�دارانی که اورا
آورده بودند نعش را با چاالکی در سفره چرمين پيچيدند و بيرون بردند.
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فرهاد همچنان که ايستاده بود ،بانگ خودرا خشنتر ساخت و گفت:
«پ�درم بيس�ت فرزند داش�ت که از آنان ج�ز چند تن که خردس�الند ،باقی
در توطئه رداس�پ ش�رکت داشتهاند .اين نکتهای اس�ت که رداسپ خود
ديشب ديرگاه هنگامی که سرانجام ُم ُقر آمد ،بر من فاش کرد».
حض�ار ،حت�ی مهرداد س�ورن برای ش�نيدن ي�ک چنين دع�وی آماده
نبودند .به ناگاه رعش�های س�رد در وجود خود احس�اس کردند و دانستند
ک�ه قدرت به دس�ت مردی جبار و خونخ�وار افتاده که ب�رای حفظ مقام
خ�ود از هي�چ بیپروایی پرهيز ن�دارد .گویی در آندم هرکس س�ر خودرا
آويزهی کنگرههای کاخ میديد.
فرهاد گفت« :کش�ور شاهنش�اهی اش�کانی پهناور اس�ت .دشمن در
چهار س�و ايستاده .اگر س�طوت وهيبت شاهنشاهی ما نباشد اين خاندان
و اين ش�کوه زوال خواهد يافت .گناه رداسپ مسلم شد .گناه برادرانش
از هم�ان نوع اس�ت .همين اندازه بدانيد که اين تيرهروزان روش�نی صبح
را نخواهن�د دي�د .خانهه�ای آنها تاراج خواهد ش�د ،زمينه�ای آنها را
ب�ه دودمانهای ب�زرگ خواهم بخش�يد ،مقامات آنه�ا را همچنان،زنان
ودختران آنها را به حرم خواهم فرس�تاد .مجسمههای آنها را بر خواهم
افکن�د و از آن�ان بر روی زمي�ن اورمزد که بر آن لکه ننگ�ی بودند کمترين
اثری به جای نخواهم گذاشت ».خموشی ترسآلود حکمروا بود.
بزرگفرم�دار تي�رداد س�ورن گام�ی پيش نه�اد و گف�ت« :اينک بيش
از دويس�ت س�ال اس�ت که خاندان اش�کانی ايران را از بالی اس�کندر و
ننگ س�لوکيان رهانده اس�ت و از اين خاندان پادشاهان مقتدر و پرجالل
برخاستهاند ،ما میبينيم که يکی ديگر از آنان اکنون با نام اشک چهاردهم
بر تخت نشسته است .فره ايزدی بر تو تافته است و اورمزد شکوه خودرا
به تو عطا کرده است ،جای دارد که تورا فرهاد بزرگ بناميم و در مهرابهها
و معابد برای تقديس تو ذبيحهها نثار سازيم».
ديگران با سرهای آويخته گوش بودند و انديشههای اضطرابآلودی
در دماغ آنها میگشت.
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چن�د مطرب س�غدی و چند رق�اص ُختَنی ب�ه درون آمدن�د .مطربان
زلفه�ای س�ياه و جامهه�ای پرندي�ن خوشرنگ بر تن داش�تند .س�پس
گروه�ی از هتايراه�ای يونان�ی ب�ا پيراهنهای بلن�د و پرچي�ن وارد تاالر
شدند و از کوزهای که ساغرداران آوردند درجامها شراب ريخته به دست
حض�ار دادن�د .و اينان گویی از تغيير محيط و موضوع راضی ش�دند زيرا
ولو يکدم از انديشه سرنوشتی که بر فرازشان آويخته شده بود خودرا رها
میساختند.
در آن هنگام که آن طرب و بادهنوش�ی ش�گرف ادامه داشت باسرعتی
فراوان فرمان ش�اه دربارهی برادرانش اج�را گرديد .با دقتی که از آن بهتر
ممکن نيست.
عيش و طرب ادامه داشت تا آنکه کار به پايان رسيد .نزديک نيمه شب
ُخرم ِ
باش ش�اه با ريش دراز و کاله نمدين پشتدار ،که حتی گوشهايش
را میپوشاند ،عصای آبنوس مرصع در دست ،در درگاه ظاهر شد.
فره�اد نيم�ه مس�ت برخاس�ت و گفت« :ه�ان خرمباش چ�ه مژدهای
داری؟»
خرمباش گفت« :کار گذشت!»
فرهاد تکرار کرد:
«اين�ک کار گذش�ت! ش�ما ب�ه س�راهای خ�ود روي�د ک�ه ما ب�ه حرم
میرويم».

فرهاد و فرنبع

چنانک�ه فرهاد مظهر کش�ش به س�وی ق�درت و جباري�ت مطلق بود،
س�راپای وجود البان ش�وق عدالت و محبت را مجس�م میساخت .اين
شوق در وی به صورت ترحمی زبون يا نرمشی اسيرانه جلوهگر نمیشد
بلکه با احس�اس نيرو و جس�ارت ش�گرفی هم�راه بود ک�ه اورا بیباک به
سوی مقابلهها و نبردها میبرد.
معرکه ِ
ه�ای او در معب�د ناهي�د دمبهدم پرغوغاتر و جذابتر میش�د.
س�خنان او بيش�تر به دل مینشس�ت .دعوت او به دوس�تی و ب�رادری ،به
يکس�انی دين ،به همگونی خداي�ان و معابد ،به نفی جنگهای خونين ،به
پرخاش عليه س�تمگران که با کلمات پرش�ور ادا میگرديد ،زمزمهای در
پيرامونش برانگيخت.
در انديش�ه مهآل�ود و َبدوی مردم زمان ،البان به مقدس�ی و س�پس به
ِ
خدايان با قدرت بدل گرديد.
مظهرپرستی
مهرپرستان به ويژه به سوی او روی آوردند ،زيرا در تعاليم مهرپرستی
مبداء عش�ق و ب�رادری جایی محکم و واال داش�ت ،اورا به خورآبادهای
مهرپرستی دعوت میکردند و مهرآبهها اورا ستايش میگفتند.
ِ
کار البان در زمينهی مساعدی باال میگرفت؛ بردگان ،دهقانان بیپا،
اس�يران ،پيش�ه ِ
وران وامدار ،مردمی که سرنوش�ت آنه�ا درقبال بالهای
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ِ
س�الوس
رنگارن�گ به مویی بس�ته ب�ود به س�وی او میآمدند .آنانیکه از
معاب�د و روحانيون دلزده ش�ده بودند و خواس�تار نغمهای ن�و بودند ،به
س�وی او میآمدند .آموزش او در س�پاهيان مؤثر افتاد .از تيس�فون فراتر
رف�ت .هگمتان�ه و ش�هر زادبوم�ی البان ،بابل کهنس�ال و ش�وش را فرا
گرف�ت .از دورادور نامهاش و س�خنش افس�انهگون مینمود .کس�انی به
خاطر پيروزی او به کوه زدند .رس�والنی از گوش�ه و کنار برای ديدارش
میآمدند و به اين پيمبر عش�ق و برادری میگفتند که حاضرند سلاح در
دست برای پيروزی او خون جاری کنند.
ب�ه تدري�ج آوازه کار او ب�ه گ�وش فره�اد رس�يد .در مراحل نخس�ت
س�لطنت او نمیتوانس�ت به کار البان بپردازد .ولی پند ويسه را خوب به
خاطر داشت و میدانست که اگر بخواهد يکی از حافظان ِس ّر وحشتناک
خود ،فرنبغ را نابود کند بايد از البان آغاز نمايد.
هنگاميکه سرانجام موقع را مساعد تشخيص داد ،شورای موبدان را
ف�را خوان�د و به آنها گفت« :مردکی کلدانی بدعت پديد آورده و س�تم و
زيانش به همهی اديان میرسد .اگر دير بجنبيم فتنه پديد خواهد آمد زيرا
عوام ش�يفتهی اين سالوس ش�دهاند و م ِ
نهيان من اخبار فراوانی به گوشم
ُ
رساندهاند که از توطئهی دين اين بدعتگزاران خبر میدهد».
موبدان موبد (آبتين) در تأييد س�خن ش�اه س�خنانی گف�ت و کمترين
ترديد را در فرو کوفتن اين ملحدان روا ندانس�ت .لذا فرهاد دست به کار
شد .نخست دستور داد کلدانی را باز دارند .اورا گرفتند و کشان کشان به
زندان بردند .سپس فرمود مناديان در تيسفون براه افتند و کلدانی را جادو
گری خطرناک که برای فساد در دين و فتنه در کشور به سود دشمنان کار
میکرده اس�ت معرفیکنند و بگويند که به زودی به س�زای تبهکاریهای
ِ
جاسوس�ان ُخفي�ه ،در ميان مردم ش�ايعه
خ�ود خواهد رس�يد .منهي�ان و
افکندن�د ک�ه کلدان�ی م�ردی زن�اکار و آدمک�ش ب�ود و خون ک�ودکان را
میمکيده و در کلبه او گوری يافتهاند که دهها س�ر بريده در آن نهان بود و
تنورخانهاش از اش�يای زرين و س�يمين ربوده انباشته بود و گفتند که ايزد
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بهرام درش�علهی آتشگاه بر ِ
موبد موبدان ظاهر شده و خواسته که کار اين
کلدانی هرچه زودتر س�اخته ش�ود واال اورمزد غضب خواهد کرد و ديو
ِ
لکوس» خشکسالی و بیآبی در مزرعهها و کَردها پديد خواهد آورد.
« َم
تردي�د نيس�ت که جماع�ت از اينهم�ه خبرهای موحش رميده ش�ده
ول�ی ياران وفادار البان و کس�انیکه نس�بت ب�ه او ايمان�ی متعصبانه يافته
بودند گفتند« :همهی اين دروغها ساختهی موبدان و شاهزادگان است و
کلدانی را گناهی نيست».
فرهاد که داستانهای شگفت درباره کلدانی و نيروی مغناطيسی نگاه
و ق�درت لرزانندهی کالم و جرأت ماورای انس�انی او ش�نيده بود ش�ائق
ب�ود اورا ببيند .در باغ کاخ ،کنار فوارههای زمزمهگر و باغچههای معطر،
زندان�ی را زنجي�ر بر گردن آوردند .ش�اه و بزرگفرمدار تيرداد س�ورن و
موبدان موبد و بالش سرکرده تبار اشکانی در آنجا منتظر او بودند.
ش�اه بر کرس�ی مرصعی نشس�ت و چتربان خاصه چهره اورا از تابش
آفت�اب با چتری که کار اس�تادان چي�ن بود در پناه گرفت .ديگران دس�ت
بسته در کنار کرسی شاه رده بستند .درواقع البان جسور و سرسخت بود
و از نگاه پوالدينش عزمی فتورناپذير میتراويد و آنهمه هيبت و ش�کوه
را به چيزی نمیگرفت.
فرهاد گفت« :کيستی؟»
الب�ان گف�ت« :مگ�ر م�را ب�ه فرم�ان ت�و نگرفتهان�د ،ت�و چه کس�ی را
میخواستی به بند بکشی؟»
تيرداد س�ورن با تازيانهای چرمين که دردست داشت ضربتی چسبنده
بر چهره و ش�انه البان زد و گفت« :ای گس�تاخ ،اینجا شاهنش�اه بزرگ،
فرستاده اورمزد بر روی زمين است .حد خودرا بدان!»
فره�اد ب�ه بزرگفرم�دار گف�ت« :اورا به ح�ال خود بگذار» و س�پس
ب�ه البان گفت« :ش�نيدهام م�ردم را به وحدت دين میخوانی ،آيا راس�ت
است؟»
الب�ان گفت« :من آنها را به وحدت دين نخواندهام .من گفتم دينها
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چهرهه�ای گوناگ�ون يک حقيقت هس�تند .من گفتم چ�ون حقيقت یکی
اس�ت بايد دلها يکی ش�ود .اختالف دينها مايه اختالف انسانهاس�ت.
من خواستم همهی مردم قبيلهای واحد باشند».
فره�اد گف�ت« :بس�يار غل�ط کردی .م�ن اين س�رزمينها را ب�ه ياری
اختلاف دينه�ا حفظ میکن�م .اگر تيران�دازان پارتی هم�ان خدايانی را
میپرس�تيدند ک�ه لژيونه�ای روم�ی ،اگر مرزی مي�ان دلها پدي�د نيايد،
چگونه میتوان مرزهای شاهنش�اهی را نگاهداش�ت .شايد تو جاسوسی
هس�تی ک�ه میخواهی خان�دان ما را بر ب�اد دهی و با ادع�ای دين مدعای
سياس�ت در سر داری .آيا در اوستا چنين گفته شده؟ آيا فيلسوفان يونانی
چنين گفتهاند؟»
الب�ان گف�ت« :م�ن مردی بر مس�ند ش�اهی نيس�تم و اندوه و مش�غله
ش�اهان اندوه و مشغله من نيست .من مردی هس�تم از ميان اين انبوه تيره
م�ردم که از فرات تا هرات در شاهنش�اهی تو زندگی میکنند .آنچه برای
تو مايه عظمت است برای ما مايه بدبختی است .من میخواهم فرزندانی
ک�ه بِ�ه َرن�ج میپروري�م پايمال س�تم و دس�تخوش جنگه�ای خونآلود
نش�وند .شمش�ير مروی و نيزه هندی پيکر عروس�ان ما را پاره پاره نکند.
درمحاصره بابل من نوجوانی بودم .زجر تش�نگی و گرس�نگی را ماهها با
ق�وم خ�ود تحمل کردم .در خرابهها ،در درون عفون�ت مردگان ،در انبوه
يتيم�ان بیخانمان ،در طغيان وبا و طاع�ون ،در قحط و غالی موحش به
سر بردهام .نزد خود انديشيدم که ريشهی اين بليهها نفاق دلها و بیرحمی
انسانهاس�ت .و بر آن ش�دم که آنها را باهم برادر س�ازم .سپس ديدم که
اي�ن تهمتی اس�ت بر خدايان که دش�منیها را خواس�ت و فرم�ودهی آنان
میداني�م .خدايان در آس�مان بههم مهر میورزند .ما چ�را در زمين باهم
خصومت بورزيم؟ خواستم ريشه تعصب را خشک کنم و به مردم بگويم
در پس زبانها و نامهای گوناگون آن عشق و نور يگانه را بپرستند».
فرهاد خش�مناک گفت« :چه ياوهها؟ چه کس�ی تورا بدينکار مأذون
کرده؟ کار تو درويشی وجادوگری است .برو مانند ديگر همشهريان خود
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مارافس�ایی و مهرهبازی کن ،س�رود بخوان و نعره بکش و هرگاه دس�تت
رس�يد مرغ و خروس پيرزنان را بدزد ،تورا چه که کشورها میجنگند .از
جنگ اس�ت که قدرت میزاید و شاهان و سپهساالران نام مییابند .مگر
انس�انها نمیمیرند و س�راها فرو نمیریزند .مگر همه اينها کار اورمزد
نيست .تورا چه رسد که درکار اورمزد دخالت میکنی؟»
البان گفت« :من آن نيس�تم که به س�تيز و ُاش� ُت ُل ِم شاهان و خدايانشان
ش�ر اهريمنی بزايد لعنت میفرستم
س�ر فرود آورم .من به هرچه که از آن ِّ
و از آن باک ندارم».
فرهاد پيروزمندانه به اطراف نگريست .آخرين سخن البان اورا چون
آش�موغی بد دي�ن معرفی میکرد که پروای هيچ قدس و س�نتی را ندارد.
بزرگفرمدار و موبد موبدان و دو فيلسوف يونانی که دراين ميانه به جمع
حاضران پيوس�ته بودند با تاسف و نکوهش سر جنباندند .ديگران در زير
لب دش�نام دادند .فرهاد دانس�ت که البان در اين انجمن محکوم اس�ت.
خندان گفت« :اين ديوانه برای رام کردن خدايان و پادشاهان آمده است.
فردا اورا به ش�يرخانه ببريد و دربرابر ش�يران گرسنه بياندازيد .بار دهيد تا
مردم تيس�فون به تماش�ا بايس�تند و از پايان کار يک آشموغ بد دين عبرت
گيرن�د و احتضار خونآلود اين کافر را به چش�م ببينن�د .به همهجا منادی
بفرستيد»....
فرهاد برخاس�ت و فراش�ان الب�ان را بردند .مناديان ش�هر را پرغوغا
س�اختند .در ميدانی در نزدیک کاخ قفس�ی بزرگ تعبيه کردند و قرار شد
البان را در آن قفس به کام و پنجه چهار ش�ير ش�رزه رها کنند .ش�اه خود
بايست در آن قصاص حضور يابد.
ف�ردای آنروز انبوه�ی عجيب در ميدان حاضر ش�د .تمام تيس�فون!
زيرا شاه خود چنين خواسته بود .سپاهيان مجهز گوش به زنگ بودند که
اگر حادثهای رخ دهد بیرحمانه مردم را سرکوب کنند.
فرهاد س�وار بر اسبی سپيدرنگ به همراه جماعتی انبوه از درباريان بر
باالی تپهای مش�رف بر ميدان حاضر ش�د و دس�تور داد البان را بياورند.
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دي�ری به ط�ول انجاميد .غلغله درمي�ان مردم افتاد .فره�اد در حيرت بود
که علت اين طول دادن در چيس�ت .س�رانجام کس�انی باز ب�ا رنگ پریده
دربرابر اسب شاه زمين بوسيدند و لرزان و هراسان خبر دادند که البان از
زندان گريخته اس�ت .فرهاد در يک لحظ�ه ،چنانکه گویی خودرا درقبال
خطری مهيب ديد به خود لرزيد .س�پس در دم دس�تور داد زندانی ديگری
را بياورند و دربرابر شيرها بيفکنند تا جماعت به اين راز پینبرند و آنگاه
خود به شتاب به کاخ رفت.
بازرس�ی غضبآل�ود او از چگونگ�ی گري�ز الب�ان به جایی نرس�يد.
ماموران زندان و جمعی از درباريان بدينس�بب سياس�ت ش�دند و سر و
گ�وش و دس�ت و زبان خ�ودرا باختند .ول�ی به ظاهر فره�اد از آن حادثه
بیآس�يب جس�ت زيرا ول�و در همان روزه�ا ،مردم پینبردند ک�ه اين مرد
البان کلدانی نبود که شيرها چنان بيرحمانه ازهم دراندند.
س�رانجام راز گريز البان پنهان نماند .پيروان�ش گفتند البان ايزدمهر
بود که به زمين آمده بود و اينک بار ديگر به فرازس�تان خود رفته اس�ت و
در گردون�هی زري�ن خود در پهنای آس�مان اس�ب میتازد .اي�ن حادثه بر
پيروان البان افزود و مهرپرستان به ويژه اورا يکی از مظاهر عديدهی ايزد
مورد پرستش خود خواندند و به اين تدبير دين خويش را از آسيب مذهب
البان�ی مس�تقلی رهاندند .ولی کس�انی که به اين افس�انهها ب�اور نکردند
میگفتن�د ک�ه جمعی از پيروان الب�ان که در زندان مامور بودند توانس�تند
اورا نجات دهند .اين سخن درستی بود .رهانندگان البان اورا باکيسهای
توش�ه و چن�د درهم در جاده باب�ل رها کردند و زاهد خ�ودرا در پهنه يک
امپراطوری بیدر و پيکر گم ساخت .بعدها هرگز از او خبری شنيده نشد
و کس ندانست چه به روز او آمد .ولی خاطرهاش را تالش پيروانش زنده
نگاه داشت و چنانکه خواهيم ديد به حوادث خطير انجاميد.
گمش�دن البان بهانهای منطقی به دست فرهاد داد که فرنبغ را از ميان
بردارد .آخر نابود کردن فرنبغ هدف اصلی بود و کشتن البان ،طبق تلقين
ويس�ه و نقش�ه خود او ،تنها میبايس�ت مقدمه و محمل اجرای اين هدف
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باشد .فرنبغ موبدی سرشناس و با نفوذ بود که حتی زمانی اين گفتگو در
مي�ان بود که اورا به عضويت ش�ورای موبدان درب�ار درآورند .وی ياران
و پش�تيبانانی در ميان موبدان داش�ت .لذا شاه ش�ورای مغان و موبدان را
فراخواند و آنها را گفت« :آش�موغی که ش�يران اورا دريدهاند پروردهی
هيرب�د فرنبغ اس�ت .همه میدانند ک�ه در صحن پرستش�گاه ناهيد که اين
هيرب�د خ�ادم آن اس�ت البان بدعت خ�ودرا تبلي�غ میکرده اس�ت بر من
روش�ن اس�ت که ما بين آنان همدستی بوده اس�ت .چگونه میتوان خادم
اي�زد ناهيد بود و بددينان و بدآموزان را در دامن گرم خود پرورش داد .و
اگر ما در اين زمينه دس�ت به کيفر نزنيم پاکيزگی دين اورمزد را چه کسی
صيانت خواهدکرد».
تنه�ا ي�ک ت�ن از موب�دان خائ�ف و ل�رزان ل�ب به دف�اع گش�ود ولی
بزرگفرم�دار تيرداد س�ورن اورا با اين کلمات خاموش س�اخت« :فرنبع
از ش�اه خواس�تار موقوفاتی اس�ت که ش�ما ب�ر آن نظارت داري�د .وی بر
ضد هريک از ش�ما که موقوفات را به مصرف خانوادهی خود میرسانيد
مطال�ب فراوانی گف�ت :شاهنش�اه پيش�ين ُارد میخواس�ت اورا موبدان
موبد کند و به دس�تور وی بسيار از شماها را از سر راه بردارد .به چهرهی
پارسايانهاش منگريد که اژدهایی از کين در درون دارد».
داس�تان دعاوی فرنبغ درباره موقوفات داس�تانی چندان ناآش�نا نبود.
هم�همیدانس�تند ک�ه پاکر در اي�ن امر به دفاع از ش�ورای مغ�ان و موبدان
برخاسته و فرنبغ را در دعاويش محروم گذاشت .لذا سخن بزرگفرمدار
سخت مقنع به نظر میرسيد .و آن گفتگو همانجا فرا ُبريد.
فرهاد بانگاه حقشناسی به تيرداد سورن نظر افکند و گفت« :فرنبغ به
گناه ناسپاسی خود به دين و شاه خواهد رسيد».
ِ
همان شب فرنبغ را در سياهچالی خفه کردند .دو جالد نبطی ،مامور
اجرای حکم مردانی قویهيکل و کر و الل بودند .فرنبغ بسيار کوشيد که
مطالب�ی درب�اره مرگ پاکر نزد آنها فاش کند ولی آنها را به اين س�خنان
کاری نبود.
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ش�ورای موب�دان ط�ی فت�وای مفصل�ی ب�رون رفت�ن فرنب�غ از دين و
همدس�تی او با البان آش�موغ را تصديق کرد و اين فتوا در همه آتشکدهها
و معابد خوانده شد.
ولی پيروان البان پس از ش�نيدن ش�هادت فرنبغ اورا نخس�تين قديس
شهيد دين نوظهور خود شمردند و افسانه سازی در اينباره آغازگرديد.

ُارد باز می گردد

هنگاميکه پيک اوديس�ه از دورا-اروپوس به ش�يز رسيد مدتی به طول
انجامي�د .زيرا پيک ،احتياط را ،از راه دزدهها میرفت و چون پيوس�ته از
تيس�فون اخبار مهيب میرس�يد ،گاه از س�ر ترديد لنگ میکرد ،سرانجام
هنگامی که تابس�تان در اوج خود بود به ش�يز رسيد .مردم در فالت ايران
عطش�ان يک جرعه خنک و ش�ائق يک نس�يم ماليم بودند .ولی در ش�يز
تابس�تان چندان س�ختگيری نداش�ت .درخت�ان صنوبر در ب�ادی آرام و
مطبوع میلرزيدند و چشمهس�ارهای ش�فافی با زمزمه مل�وس و طناز بر
س�ر ريگهای آب شس�ته نيلی رنگ میلغزيدند .پيک ب�ا ديدن گنبدهای
طالیی پرستش�گاه ش�يز و اردوگاه ش�اهی که چادر در چادر انداخته ،در
اطراف شيز شهرکی پديد آورده بودند ايزدان را ثنا گفت و سپس به شکم
خوابيد و س�ير از جویی گوارا نوشيد و دست و روی خودرا نيز در همان
جوی شس�ت و برای آنکه مردی عجول نبود و زندگی راز ش�کيفتن را به
او آموخته بود در زير درختی سايهگس�تر چارق در زير سر خوابيد .آنگاه
برخاس�ت و عصا در دست وارد اردوگاه ش�د و سراغ خرگاه سلطنتی را
گرفت .پيک دانس�ت که ش�اه در خود شهر س�رای خاصه دارد و اردوگاه
مخصوص پارهای از خدم و حش�م اس�ت و در آنجا به مراد خود نخواهد
رسيد .پس به شهر شد و پرسان خودرا به ارگ شاهی رساند و در آنجا به
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يک پاس�دار مس�لح گفت که وی مردی است که از فرات آمده است و در
آس�تان نزديکان شاهنشاه سخن گفتنی دارد .پاس�دار مسلح نخست اورا
جدی نگرفت و س�پس چون اورا در دعوی خودسمج يافت به نزد رئيس
باالتر خود برد .س�رانجام پردهدار خاص ُارد داس�تان را شنيد و به وی که
در کار نيايش بود خبر داد.
ُارد گفت« :بارش دهيد!»
پيک مردی ميانه سال و نيرومند ،با چشمانی هوشمند و لحن مقنع و
اطمينانانگيز ،وارد شد و نماز برد.
ُارد گفت« :چيست؟»
پيک گفت« :از اینکه ديدگان ناچيز من چهره خورشيدوش شاهنشاه
را میبين�د ت�ا ابد به خود خواهد باليد .مردی هس�تم آرام�ی ،مکتبدار و
دبير از مردم دورا-اروپوس بر ساحل فرات که اينک محل پادگان روميان
است .از شهبانو ويسه بيوه سردار بزرگ سورنا نامهای دارم».
هيچچي�ز بهاندازه اين جمالت ُارد را کنجکاو نمیس�اخت .اخباری
که از تيس�فون میرس�يد موحش بود و خواب راحت را از او ستانده بود.
ول�ی فره�اد در پيامه�ای خ�ود میگفت که وی از کش�ندگان پاک�ر انتقام
میکش�د تا زخم نهان پدر را مرهم نهد .دع�اوی فرهاد باور کردنی نبود.
ب�ه علاوه حوادث ديگ�ری رخ م�یداد که وی ب�ه معن�ای آن پینمیبرد.
احس�اس میکرد که بين س�رکوب «فتنه البان» و آش�موغ ش�دن پارسایی
مانن�د فرنب�غ و تمام اين بازیها رابطهای اس�ت ،ولی نمیتوانس�ت بداند
چگون�ه رابطهای .مرگ رداس�پ برايش پس از قت�ل پاکر دردناک بود .از
پيوند نزديک رداسپ و ويسه خبر داشت و گريز ويسه آنرا مسلم ساخته
بود .اينک نامهای از ويسه! مسلما به همه اين حوادث مربوط است و ای
چه بس�ا که بر آنها روش�نی خواهد افکند .همه اين انديشهها در لحظهای
کوتاه از ضمير ُارد گذشت .لذا گفت:
«نامه را بده! اجر آن رنجی را که بردهای به شايانی خواهی يافت».
پيک گفت« :فرمان بدهيد مرا به خلوتی ببرند .بايد نامه را از نهانگاهی
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که اهريمن را نيز بر آن دسترسی نيست به دست آورم».
ُارد دستور داد.
نامه يک طومار نازک چرم بسيار ظريف آهو بود که بر آن با خط آرامی
ريز و درهم که تنها خود پيک ،نويس�نده آن از عهده خواندنش برمیآمد،
مطالبی نوش�ته ش�ده بود .پيک نامه را در حضور ُارد خواند و دانس�ت که
ويسه با قبول گناه بزرگ خودرا از ِس ّر موحشی باخبر میداند و آن اینکه
پاکر بر اثر توطئه فرهاد و تيرداد س�ورن کش�ته ش�د و چون رداسپ از اين
رازها با خبر بود میبايس�ت بميرد .البته ويس�ه ننوشت که رداسپ و خود
او از اجزای اين توطئه بودهاند و رداسپ ،بنا به حسابهای خودخواهانه
خود در اين کار سهمی مهم داشت .وی چنين جلوهگر ساخت که رداسپ
برحس�ب تصادف از راز مطلع شد و اورا به علت عشق و شيدائيش از آن
آگاه ک�رد .مطل�ب ب�رای ُارد چندان نو نب�ود .خود او مطل�ب را به همين
ترتيب حدس میزد ولی متوجه ش�د که نه فقط آن نامه تأييد حدس�يات و
اطالعات پراکنده اوس�ت ،بلکه مرد آرامی از يک راز ش�اهی باخبر ش�ده
است .پرسيد« :آيا مضمون نامه را بر کسی فاش کردهای؟»
پي�ک آرامیگف�ت« :هرآينهای خداي�گان ،من مردی س�الخوردهام و
ک�ودک نيس�تم ،که خودرا ب�ا زب�ان درازی بیجا که نه در حد من اس�ت،
رس�وا س�ازم .من راهی را که میتوانس�تم در ده روز طی کنم ،چند ماهه
آمدم و تا مطمئن نش�دم که میتوانم به امنيت از يک آبادی به آبادی ديگر
برسم گام در راه نهشتم و در تمام اين ماهها خموش بودم و با احدی وارد
آميزش نشدم».
ُارد گفت« :نيک کردی» و بدرهای متورم از تاالنهای زرين به سوی
او انداخ�ت که دربرابر پيک که کرنش میکرد ،بر فرش منقش افتاد .پيک
آنرا برداش�ت و بوس�يد و در جي�ب ف�راخ ردای پش�مينه خود نه�ادُ .ارد
گفت« :اينک آزادی ،برو!»
پيک خارج ش�د .ولی همين که از در بيرون رفت ،چند دس�ت و قوی
بازو دهان اورا گرفتند .پردهدار نخس�ت بدره تاالنها را از جيبش خارج
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ساخت و در جيب خود نهاد .آن مأموران ،آرامی را به کنار گودالی بردند
و به ضرب نيزه کش�تند .پردهدار نزد ُارد رفت و گفت« :کار آرامیساخته
شد و بدره زر نزد من است».
ُارد گفت« :نيمی را خود بردار و نيمی را بين سربازانی که آن جاسوس
را به کيفر رساندند ،قسمت کن!»
*

*

*

*

*

*

پ�س از آنک�ه پي�ک آرام�ی از ميان برداش�ته ش�د ،س�يلی از پيغامها و
نامهه�ای اضطرابانگيز از تيس�فون و س�پس هگمتانه ،ک�ه فرهاد ديرگاه
بهار بدآنجا انتقال يافته بود رس�يد .همه حاکی از خبرهایی وحش�تناک و
استمداد از ُارد.
ارد دانس�ت ک�ه نه فقط رداس�پ ،بلک�ه گروه�ی از فرزندان�ش نابود
ش�دهاند ،ن�ه فقط البان (که ُارد نی�ز حاضر بود اورا مردی ب�د دین بداند)
بلکه فرنبغ موبد بنام نیز (که ُارد اورا مردی پارس�ا میش�مرد) به هالکت
رسيدهاند.
ُارد شنيد که اکنون پس از فرهاد همه کاره کشور تيرداد سورن دشمن
کينتوز و مکار خاندان آنهاس�ت و شايد هم درواقع سرشته توطئهها در
دست اوست .طبيعی است که در اخبار و پيامها و شايعات و رويدادها که
به خودی خود نيز خونين و مهيب بود ده چندان بزرگ میشدُ .ارد با آنکه
مردی بود آزموده ومیدانست که در اين قبيل حوادث ميدان گزافهگویی
و شايعهسازی و دروغپردازی فراخ است .سخت تحت تأثير قرار گرفت
و دچار دلهره دائم شد ،چنانکه خواب آرام از وی سلب گرديد.
دردها را با موبدان موبد شيز در ميان گذاشت و گفت« :با آنکه خروج
از اعتکاف و گوش�ه زهد در س�ر پيری کاری اس�ت ناپس�ند و من به همه
بس�اط س�لطنت لعنتگويان ،برای انزوای تمام عمر بدي�ن بقعه دلانگيز
آم�دهام ،با اينح�ال ناچارم بازگردم ،زيرا خلقی جويای اين بازگش�تند و
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فرزند نادانم جهانی را به آتش کشيده و اورمزد بر من نمیبخشايد در اين
کنج واج بگيرم و گمارده من بر تخت س�لطنت همه رادمردان عالم را به
خاک و خون نشاند».
موبدان موبد ُارد را ثنا گفت و رای اورا عالی و بزرگوارانه شمرد.
ُارد همهگون�ه دقت�ی را به کار برد تا فرهاد از نيت او و بازگش�ت پيش
از ورودش ب�ه هگمتانه مطلع نش�ود .راه در اينبار کوتاهتر و ايمنتر بود.
او مجب�ور نبود بار ديگر با خطر گودرز در اورامان مقابله کند و با فياپيت
وارد معامل�ه ش�ودُ .ارد در بازگش�ت تنه�ا چن�د تن خاصگ�ی و محرم و
عدهای سواران گزيده و تيزتک که اورا از بالی محتمل حفظ کنند همراه
برداش�ت .بخش اساس�ی موکب کماکان در ش�يز ماند .تدابير ُارد کارگر
افتاد و فرهاد زمانی از بازگشت پدر باخبر شد که وی به پيرامون هگمتانه
ورود ک�رد .خب�ر از دو جا به گوش فرهاد رس�يد :از جانب پيک خاص و
از جان�ب کارآگاه�ان او که در اردوی ُارد بودند و فاصله اين دو خبر چند
ساعتی بيش نبود.
فرهاد از کارآگاهان کندپوی خود سخت دل آزرده شد و حتی دستور
داد يکی از آنها را تازيانه بزنند .اگراو زودتر از داستان آگاه میگرديد به
چارهگریهای�ی میپرداخت .ب�ا اينحال نزد خود گفت« :اين پير خرفت
میدان�م ب�رای چه اجاق گرم و نغمه گاتها را رها کرده و بدينس�و آمده
است .او میخواهد برای سرنگونی من توطئهای بچيند ولی من نيز تختی
را که به انتظار و شوق مرگآوری به دست آوردهام ،بدين آسانی از دست
نخواهم داد».
بدگمان�ی فرهاد نس�بت به ُارد موج�ه بود .او درواق�ع در ضمير خود
نقش�های برای برداش�تن فرهاد مطرح کرده بود .چ�ون اينک فرزند اليقی
نداش�ت ک�ه ب�ر تخت بنش�يند ،میخواس�ت خ�ود تا آنج�ا که ني�رو دارد
ب�ه س�لطنت ادام�ه دهد و س�پس يک�ی از فرزندان ب�ه عرصه رس�يده را با
سرپرستی مهران بزرگ رئيس خاندانی که نسبت به اشکانيان مطيع بودند
به پادش�اهی بگمارد .بدينس�ان س�ير امور ُارد و فرهاد ،پدر و پس�ر را به
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نبردی تناتن میکشاند.
پ�س از آنکه پيک رس�می ُارد ورود اورا به پيرامون هگمتانه خبر داد،
فره�اد درصدد برآمد مراس�م احت�رام را برگزار کند ولی ب�رای اینکه اين
مراس�م چن�ان پهنه و ارجی نياب�د که مردم را بر ضد فرهاد جری س�ازد و
ب�ه عواق�ب پيشبينی ناپذي�ری بيانجام�د ،تصميم گرف�ت آنرا محدود و
محرمانه نگاه دارد.
تي�رداد س�ورن مأم�ور فيصلهی این امر ش�د و او حيلهگران�ه ترتيباتی
اگرچه ش�اهانه ولی بس�يار خصوصی معين کرد که طبق آن نه ُارد خودرا
موهون بشمارد و نه دربارهاش تجليلی وسيع صورت گيرد.
ول�ی به ناگاه درنقش�هها خل�ل راه يافت و خب�ر ورود ُارد به هگمتانه
همگانی ش�د .خود ُارد به اينکار کمک کرد و ش�ائقان در بازگشت او در
دربار و مهس�تان و ش�ورای مغان به ش�اه و تيرداد س�ورن امان ندادند که
امور را در مجرای مطلوب خويش س�ير دهند .س�يلی از مردم هگمتانه به
س�وی اقامتگاه ُارد روان گرديدند .اش�راف و روحاني�ان تدارک هنگفتی
ديدند.
فرهاد خواست با خشونت از اين جريان جلوگيرد ولی تيرداد سورن
گفت« :خدايگان بايد از آنچه بناخواه روی داده برای خويش سود جويد
و راز کشورداری جز اين نيست».
فره�اد اين اندرز را پس�نديد و دس�تور داد که تدارک رس�می درباری
بر تدارک غيررس�می و خود به خودی پيش�ی گيرد .و او و بزرگفرمدار
بامهارت کوش�يدند رشته ابتکار را در دست داشته باشند .البته خاصان و
نزديکان اين تحول روش را درک کردند ولی مطلب بر بسياری و به ويژه
بر مردم مجهول ماند.
س�رانجام ارد وارد کاخ تابستانی هگمتانه شد که سنت و شکوه آن از
کاخ تيس�فون بس�ی بيش�تر بود .اينک دستکم هزارس�ال بود که هگمتانه
ش�هری بااعتبار در جهان محس�وب میش�د و ش�اهان ماد وهخامنشی و
اش�کانی هري�ک آنرا به مثابه پايتخت اول و ي�ا پايتخت جنبی خود مورد
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«اور» و « َاکّد» و
اس�تفاده ق�رار داده بودن�د .تمدن که�ن ش�رقی از دوران ُ
«س�و ِمر» گرفته با تمدن غرب�ی يونانی در اين ش�هر درآميخته و بازارهای
ُ
ب�زرگ و تقس�يم کار دقي�ق بی�ن حرفهمن�دان و پيش�هوران و تيول�داران و
بازرگان�ان ثروتمن�د و آتش�کدههای ب�زرگ و کاروانس�راهای مزي�ن و
گرمابهه�ای عمومی و ميدانه�ا و باغهای خرم ،هم�ه و همه هگمتانه را
ب�ه يک�ی از معمورترين ش�هرهای شاهنش�اهی بدل میک�رد .چند باروی
محکم ش�هر را از مهاجم محفوظ میداش�ت .باروی درونی ارگ دارای
قبههای طالیی و کنگرههای کاشيکاری زيبا بود و سراپای شهر آميزهای
از معماری آش�وری و ايرانی با رگههايی از س�ليقه يونانی بود .ايرانيان به
هگمتان�ه مینازيدن�د و آنرا کان�ون مدنيت و قوميت خود میدانس�تند و
بدان کمابيش چون بلدهای مقدس مینگريستند.
وقت�ی ُارد وارد کاخ ش�د ،ن�ه مانند مهمان ،بل مانن�د صاحبخانهای
کهن رفتار کرد و به س�رايداران کاخ س�کههای طال بخشيد و تعمد ًا چنان
کرد که فرهاد در سايه قرار گيرد.
مابين پدر و پس�ر کينی عظيم پديد ش�ده بود .کين و حس�ادت همراه
شهوت مقام و شهوت خوشگذرانی انگيزههای اساسی روح اين شاهان
وحش�ی عش�يرهای بود که اينک س�نتهای کهن ايران�ی و يونانیمآب را
کس�ب کرده «متمدنوار» رفتار میکردند .صفات اصلی در آنها آداب و
ِ
بدوی قبيلهای مانده بود که قدرت و مدنيت منحطی آنرا فاسد و
صفات
خللدار ساخته بود.
در کاخ هگمتانه معلوم شد هيچ پيوند روحی مابين ُارد و فرهاد باقی
نيست و هرکس میتوانست پايان اين حادثه را حدس بزند .بايد به زودی
يکی از شر ديگری خالص شود.
پس از آنکه مراس�م رس�میآمدن قش�رها و طبقات ش�هر به پایبوس
ُارد پايان يافت و وی خودرا رياکارانه پارسایی سالخورده و مهربان نشان
داد ،کار بدآنجا رس�يد که بايست ُارد و فرهاد مطلب را با یکدیگردرميان
گذارند.
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در مشکوی خاص شاهی گفتگو بين پدر و فرزند آغاز شدُ .ارد گفت:
«بارها به هنگام نماز در معبد ش�يز پيامآوران نزد من آمدند و گفتند« :ای
پدر! چه نشس�تهای ،فرزندان تو غرق در خون ش�دند ».چنانکه بارها کم
ب�ود از رنج و دهش�ت کالبد تهی کنم .گفتند رداس�پ را چنان به خواری
کش�تند که همه کش�ور بر او گريست .گفتند معبد ناهيد را غارت کردند و
فرنبغ پارس�ا را بر دار کشيدند .گفتند که فرزندان بيگناه مرا به تيغ دژخيم
رها کردند ،سراهاش�ان را دستخوش تاراج س�اختند .زنان و فرزندانشان
را به نِبطيان و ِقبطيان بخش�يدند .گفتند که در خاندان اش�کانی نه ناموس
ماند و نه آزرم .همه سراپا خون است و ننگ .نزد خود گفتم :افسوس که
اهريمنی خونآش�ام را بر مردم و بر قبيله خود فرمانروا س�اختم .خدايان
مرا بدين گناه نخواهند بخشود .عزم هگمتانه کردم تا ببينم چه میگذرد.
اينک تو بگو که اين داس�تانها چيس�ت .رداس�پ کجاست؟ فرزندان من
کجايند؟ ويسه چرا گريخت .فرنبغ چرا نابود شد؟ اين بيم چيست که در
ميان قبيله افکندهای؟ چه در سر داری؟»
فرهاد که دربرابر پدر ايستاده بود کوشيد خودرا بر هيجان درون چيره
کند .از قوس طاقهای مش�کو ،نظر به آس�مان انداخت .ماهی سرگردان
در ميان ابرهای پاره پاره میدويد .مشعلها با رنگ سرخ و زرد بر کنگره
باروهای بلند میلرزيد .سپس گفت:
ِ
ِ
«پدر پادشاهی مرا دادهای تا بدان شگرد که خواهانم بر آن حکمروایی
ِ
�مت مام�ور میکردی من اتم�ام حجت کردم
کن�م .آندم ک�ه مرا بدين س َ
و گفت�م ک�ه بن�ای کار خ�ودرا بر هيب�ت خواهم نه�اد زي�را توطئهگران و
کينخواهان بس�يارند .هنگامیکه مرا در انتخاب ش�ادی و مصيبت مخير
کنند پيداس�ت که من ش�ادی را خود برمیدارم و مصيبت را بين دش�منان
خ�ود تقس�يم میکن�م .وانگهی ت�و بس�يار تن�د میران�ی و دور میروی.
نکوه�ش چون تویی بر چون منی نارواس�ت .آيا اين ت�و نبودی که همراه
مه�رداد عموی من فرهاد س�وم پدر خ�ود و پدر بزرگ م�را بدان خواری
ب�ه قتل رس�اندی؟ و آيا اين تو نبودی که پس از پدرکش�ی ،ب�ه برادر خود
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و عم�وی م�ن مهرداد رش�ک ورزيدی و اورا نيز کش�تن فرمودی؟ و مگر
ب�از تو نبودی که آنهمه خدمات س�ردار بزرگ س�ورنا را ک�ه لژيونهای
وحش�تآور کراس�وس مغ�رور را با چن�ان مهارت درهم شکس�ت نابود
ک�ردی؟ پ�س چگونه به من ان�درز میدهی؟ من انتقام ب�رادر خود پاکر را
از بدخواهان س�تاندم .رداس�پ انگش�تان را به خون او رنگين کرده بود.
اگر تو به پاکر آن عش�قی را داشتی که نشان میدادی ،بايد از کينتوزی از
کشندگانش خرسند باشی».
ُارد دانس�ت که فرهاد در محاجه گس�تاخ و چاالک اس�ت ،بر س�ر آن
است که پروای پدر را نکند ،بر تخت شاهی نشسته است و آهنگ دوباره
برخاس�تن ندارد .چانهاش از خش�م لرزيدن گرفت و گفت« :بسيار ناروا
میگویی .س�ورنا جوانی هرز و ناس�پاس بود .مانند زنان غازه بر روی و
غالي�ه بر موی میماليد .چ�ون به جنگ میرفت دويس�ت ارابه حرم اورا
حمل میکرد .مانند ش�اهان با کمربند مرصع و هزار پاس�دار مسلح رفت
و آمد میکرد .از غارت جنگ هزاران شتر بار غنيمت برای خويش آورد.
آری وی جوانی دلیر بود ،در نبرد سلوکیه خود به تن خود سربازان رومی
را از بارو به زیر میافکند ولی جوانی تباه و بیآبرو بود .س�پس با همس�ر
خود ويس� ه انديشه ش�اهی و خدایی داش�تند .من بههنگام بازگشت او از
جن�گ ،آنهمه نيکیه�ا در حق او کردهام که همه جه�ان از آن خبر دارند
ولی توطئهگر را س�زا مرگ است .و اما تو دربارهی پاکر دروغ میگویی.
ويس�ه که از چنگ تو گريخت توطئه تو و تيرداد س�ورن را بر ضد فرزندم
ف�اش کرده اس�ت .فرنبغ و البان هم بر س�ر اين نقش�ه تبهکاران�ه تو نابود
سری ازمن نهان نيست».
شدندّ .
فره�اد ت�کان خورد .خش�می حيوانی به ويژه از غداری ويس�ه بر وی
مستولی شد .دانست که اين زن به وی ضربتی سنگين زده است و مشتش
در ن�زد ُارد باز اس�ت و نيز دانس�ت که اينک هيچ توجيه�ی در نزد پدرش
کارگر نيس�ت .گفت« :از اين خبر داری که فرهاد و تيرداد سورن و ويسه
در هالک پاکر دس�ت اندر کارند ،پس هرآينه بايد اينرا بدانی که رداسپ
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هم در اين کار با ما بود ،پس اين فزع تو به خاطر رداسپ برای چيست؟»
اگر بر تو پوش�يده نيس�ت ،بر من نيز پوش�يده نيس�ت که تو با برادران
ناس�پاس من ومادرانش�ان در توطئه بر ضد من همدس�ت هس�تی و خيال
فرو کشيدن مرا از تخت در سر میپروری .اگر توطئهگری بر ضد پادشاه
برای سورنا گناه بود ،برای تو نيز گناه است»....
در اينجا برقی ش�يطانی از ضمير فرهاد جس�تن کرد .تا آندم او قصد
نداش�ت ب�ر ضد پدر واکنش�ی بکند .نگ�ران بود که از عهده آن دش�واری
ک�ه ُارد پديد آورده اس�ت چ�ون برآيد .ولی ناگاه اين عزم در او پديد ش�د
ک�ه بالفاصل�ه و ب�دون تردي�د و در همآنجا ُارد پي�ر را نابود س�ازد .لذا با
چهرهای مهيب و ديدگانی خوفناک بر اونگريس�ت و گفت« :آری بايد به
کيفر برس�ی .تو از ريختن خون پدرت ش�رم نداش�تی .من کار ننگين تورا
تکرار نمیکنم و از اینکه انتقام از قاتل پدربزرگ و عمو و دوس�ت خود
سورنا بستانم ،نه تنها شرمنده نيستم بل خرسندم».
ُارد ب�ه هيچوجه منتظر چنين چرخش حادثه نبود .وی فرهاد را مردی
بزدل میپنداشت و از نهاد دوزخی او و ميزان اراده و سرعت عمل او در
اجرای نقشههای خود بیخبر بود .تا رفت به خود بجنبد فرهاد با دو پنجه
پوالدين گلوی اورا به س�ختی فش�رد چنانکه بیهوش ش�د .سپس بالشی
مرص�ع را ب�ر چهرهاش نه�اد و با غيض ش�علهوری بر آن نشس�تُ .ارد با
ناتوانی در زير آن بار سنگين دست و پا زد و متشنج شد و سپس جان داد.
فرهاد ديری نشس�ت ت�ا کوچکترين بيمی از زن�ده ماندن پدر برجای
نمان�د .وقتی برخاس�ت غرق عرق بودُ .ارد مرده بود .گيس�وان س�فيد به
چهره فربه و پيرش حالتی داده بود که فرهاد نتوانست ديری بر آن بنگرد.
روپوش�ی را بر روی او کش�يد و س�پس درانديش�ه فرو رفت .از ضميرش
چنين میگذشت« :از خطر بزرگی رستهام ».سپس از مشکوی خارج شد
و يک�ی از نگهبانان را گفت تيرداد س�ورن را حاضر کنند .س�پس خود به
درون مشکوی آمد و بر کرسی خاتمکاری يونانی با فرسودگی تمام افتاد.
دقيقهای چند گذشت .تيرداد سورن بزرگفرمدار دربرابر فرهاد نماز برد.
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فرهاد از ديدن او نيرو گرفت و با انگش�ت نعش پدر را نشان داد و گفت:
«قات�ل س�ورنا به کيفر رس�يد .خداي�ان اورا به نزد خود ف�را خواندند .اين
مات�م را بايد نيک نگه داش�ت زيرا اگر زن�دهاش رعبانگيز و منفور بود،
مردهاش بیآزار و گرامی است».
تيرداد س�ورن نظری بر الش�ه که در زير روپ�وش متورم بر فرشهای
خوش نقش افتاده بود افکند .ش�ادی عجيب قلب اورا فش�رد .دانست که
مرگ ُارد طبيعی نيس�ت ولی گفت« :بیش�ک شاهنش�اه مرحوم از شادی
ديدار فرزند برومند خود دچار هيجان و فجاء شد .گاه شادی بسيار مايهی
فجاء اس�ت .باری بايد از اين ماتم جهان باخبر شود .آری سوگ عظيمی
پيش آمده است و جا دارد که در اين سوگ عالمی سياهپوش گردد».
فره�اد خاموش بود .جمالت سالوس�انه بزرگ فرمدار را میش�نيد و
میدانس�ت که در آن چاپلوس�ی و زهرخند انتقامجويان�ه با یکدیگرپيوند
يافته است .پس از سکوتی طوالنی سر برداشت وگفت:
«ش�ورای مهان و مغان را خبر کن و آنان را از اين فاجعه باخبر س�از.
پدرم را بايد چون خدایی تجليل کرد ،زيرا از جبروت يک مرده تنها وارثان
آن بهرهمند میش�وند .من هفت روز در حرم به س�وگ خواهم نشس�ت و
سپس بار خواهم داد .احتياط را از دست مده و بر ميزان پادگانها در همه
ش�هرها بيافزا .مواظب گودرز باش که از فرصت برای انديش�ههای شوم
خود استفاده نکند»....
تيرداد س�ورن درحالی که تعظيم میکرد و اطاعت نشان میداد خارج
شد.
فرهاد بار ديگر از زير چشم بر الشه پدر نظر افکند .سپس به انگشتان
خود که هنوز لمس کردن ُارد بر آن اثری وصفناپذير بر جای هش�ته بود
نگريس�ت .ش�ادی بيمآل�ودی بر جانش س�ايه افکند .آنگاه غ�رور مهيبی
جای آنرا گرفت و ديدگانش مانند ديدگان خونخواران س�يراب نشدنی
تابيد .ش�ب در بيرون ژرف بود .فرهاد پیش منظر آمد و ديدگان خودرا به
م�اه دوخت ،که بیخس�تگی میدويد .بادی که میوزي�د در درختان کاخ
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پچپچ�ه مرموز میک�رد .از دور ش�هر گلين مانند دهک�دهای بزرگ خفته
بود .ش�علههای س�رخرنگ باروهای کاخ در ارتعاش غمگين خود پيامی
لرزاننده داش�تند :اينجا س�رای يک جبار بیرحم است که اينک بر ايران
زمين حکمرواست.

ويسه در رم

قش�رهای فوقان�ی جامعهی اش�کانی م�رگ ُارد را طبيعی ندانس�تند.
فرهاد با حيرت مش�اهده کرد که اين م�رگ نابههنگام اورا در نظر همگان
س�خت مقتدر و رعبانگيز جلوهگر س�اخت .طبيعی است تا هنگامی که
ُارد زنده بود ،کس�ی فره�اد را چنانکه او میخواس�ت جدی نمیگرفت.
س�لطنت طوالنی ُارد و کاميابی او در جنگ با روميان و برخی مختصات
ش�خصی به عنوان پادش�اه ،برايش چنان مهابتی ايجاد ک�رده بود که برای
فرهاد دش�وار بود از گوش�هگيری داوطلبانه پدر برای اعتالی ش�خصيت
خود س�ود جوي�د .ولی اکنون ک�ه ُارد مرده ب�ود و به نظر اطرافيان کش�ته
ش�ده بود ،خالئی پديد ش�د که آنرا فرهاد با س�رعت پرکرد .مهس�تان و
شورای مغان که در گذشته با رفتار و گفتار خود نشان میدادند که خودرا
قدرت�ی برابر فرهاد میش�مرند ناگه�ان جا زدند .در ک�ردار و گفتار آنها
سراسيمگی ،جاسوسی و کوشش برای بيمه کردن خود بروز کرد .فرهاد
ک�ه به حد جنونآميز قدرت دوس�ت ب�ود لذت میبرد .هي�چ منظرهای از
خواری انسانها بيشتر اورا به نشاط نمیآورد .نگاهش سخت و متفرعن
و بیاعتنا ش�ده بود .به پيرترين و پرآوازهترين اطرافيان خود تا چند دقيقه
اج�ازه نم�یداد که از زمينب�وس برخيزند .بوس�يدن موزهها و کفشهای
مرص�ع او ي�ک امتياز اس�تثنایی بود .تيرداد س�ورن که در تکامل اس�تبداد
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او دخال�ت داش�ت ،از اي�ن خ�واری بینصي�ب نماند .او م�ردی محيل و
عاقبتاندي�ش ب�ود و هرگ�ز درص�دد برنيامد ک�ه ابراز رنج�ش کند ،زيرا
میدانس�ت ک�ه فرهاد بر وی رح�م نخواهد کرد .بلکه به خويش�تن تلقين
نم�ود ک�ه همهچي�ز طبيعی اس�ت و باي�د فره�اد را بزرگترين شاهنش�اه
اشکانی دانست و اورا تا حد خدایی تجليل کرد.
فرهاد پيروز بود .در اینجا حادثهای رخ داد که از گرده اساسی داستان
ما خارج است .ولی نمیتوان از دوران سلطنت فرهاد چهارم سخن راند
و آنرا ناگفته گذاشت .اين حادثه بر اقتدار فرهاد بازهم افزود.
داس�تان چني�ن اس�ت :مارک�وس آنتونيوس س�ردار روم�ی و يکی از
اعض�ای «تري�وم ويرات�وس» دوم روم (از اي�ن ش�خص ني�ز اکتاویانوس
(اوگوس�ت) و ليپي�دوس مرک�ب بود) پ�س از آنکه بر متصرفات ش�رقی
رومي�ان طب�ق ق�راردادی ک�ه ب�ا اوگوس�ت منعقد کرده بود مس�لط ش�د،
درص�دد برآم�د از پيروزی باس�وس بهرهجویی کند و انتقام کراس�وس را
بستاند و دولت اشکانی را به زانو درآورد.
تا آنهنگام روميان ايران را يک مستعمره سلوکی میشمردند و جدی
نمیگرفتن�د .پيروزی س�ورنا آنها را خش�مگين و موفقيت تالفیجويانه
باسوس آنها را جری کرده بود .آنتونيوس درصدد برآمد پارتیها را ادب
کند و خاک ايران را به توبره بکش�د .به آس�انی ماد و ارمنستان را متصرف
ش�د و در پائيز س�ال  ۳۶قبل از ميالد ،هنگامی که فرهاد بعد از گذراندن
بهار و تابس�تانی پرحادثه بار ديگر به تيس�فون رفته بود ،به س�وی پايتخت
اشکانی سرازير شد.
فرهاد با س�وارهنظام س�بک به مقابله آنتونيوس رفت .زمستان سختی
رس�يد .س�ردار مغرور رومی که از اشتباهات کراس�وس تنها اين نتيجه را
گرفت�ه بود که مس�ير يورش خودرا از راه ارمنس�تان برگزين�د ،بدون آنکه
تاکتيک ويژه پارتي�ان را در نبرد بياموزد ،دچار حمالت دائمی تيراندازان
پارتی شد و با تلفات عقبنشينی کرد.
گاوصندوقهاي�ی پ�ر از س�کههای طلا ک�ه ب�ر دو س�وی آن چه�ره
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آنتوني�وس و چه�ره کلئوپات�را دختر بطلميوس ملکه مصر و معش�وقهاش
ضرب بود به دست فرهاد افتاد .او دستور داد چهره اورا در هر دو جانب
بر روی چهره دشمنانش ضرب کنند و بدينسان خواست پيروزی خودرا
تجليل کند.
بهار س�ال  ۳۵ق .م .آنتونيوس بار ديگر به ماد حملهور ش�د .فرهاد با
پادش�اه ارمنستان اتحادی بس�ت و سپاه مش�ترک پارت و ارمنی درمقابل
آنتونيوس ايستاد ،ولی اينبار حريف سرسخت بود و عزم داشت پارتها
را از پای درآورد .چندبار بخت دست به دست شد .يکبار خرگاه شاهی
فرهاد مورد تاخت و تاز سواران رومی قرار گرفت و در آن آتش افکندند.
کم بود فرهاد کش�ته ش�ود .حمايت تيرداد س�ورن که خ�ود را بیباکانه به
مهاجمان زد اورا نجات داد.
ول�ی اينبار نيز طالع با فرهاد ياری کرد .اوگس�ت که مواضع خودرا
در روم غرب�ی تحکيم کرده ب�ود و از رفتار آنتونيوس با خواهرش اکتاويو
(همس�ر آنتونيوس) و از رس�وایی معاش�قات او با کلئوپاترا ناخرسند بود
درصدد برآمد خود امپراطور سراسر روم شود.
آنتونيوس از جناح غربی مورد خطر قرار گرفت و ناچار شد پارت را
رها کند و به جنگ با حريف و رقيب نيرومند خود بپردازد .او در آکسيوم
دچار شکست قطعی شد .کلئوپاترا خودکشی کرد و آنتونيوس کشته شد.
فرهاد از پيروزی بر آنتونيوس که در آن سير عينی حوادث و تصادمات
مس�اعد بيش از تدبير ش�خصی او نقش داش�ت بهرهبرداری ش�ايان کرد.
مراس�م پرشکوهی در دربار و کاخهای سلطنتی تيسفون ،بابل ،هگمتانه،
ِ
ش�هر زادبومی اش�کانيان نس�ا و آتش�کدههای ب�زرگ و ماد
صددروازه و
و پارس برقرار گرديد .طبيعی اس�ت که ش�اهان وش�هربانان و ويس�بدان
هديهه�ای فراوان�ی میفرس�تادند که خ�ود از ديگران به اضعاف س�تانده
بودند.
ب�ر ابه�ت فره�اد افزوده ش�د ولی اتح�اد پلي�د او با تيرداد س�ورن نيز
وارد مرحلهی تازهای گرديد .تيرداد س�ورن از حادثهی دفاع از جان ش�اه
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ماهرانه استفاده کرد .سد غرور و خودخواهی تکروانه فرهاد را شکافت
و به محرم او بدل گرديد .درعينحال تيرداد س�ورن مدتها بود احساس
میکرد که خصم فرهاد است و از اين آرزو که اورا سرنگون کند و خاندان
سورن را به شاهنشاهی ايران برساند در تب و تاب بود.
در آنهنگام که اين حوادث در ايران میگذشت ،ويسه پس از گذراندن
سفری دراز وارد روم شد.
روم عصر اوگوس�ت را میگذراند که مانن�د عصر پريکلس در يونان
«دوران طالی�ی» تکامل تمدن رومی نام گرفته اس�ت .در دوران اکتاويان
اوگوس�ت که از تريوم ويرات�وس (اتحاد مثلث) روم ب�ه عنوان امپراطور
مس� ّل ِم سراس�ر متصرفات رومی پيروز آمده بود ،روم از ش�هر سفالهای
ش�نگرفیرنگ به شهر مرمر س�پيد مبدل ش�د .درواقع اين نقشه نوسازی
روم را که در گذش�ته چندبار در آتشسوزیها نابود شده بود قيصر کشيد
و غارتگریها و جهانخواریهای روم زمينه مس�اعد آنرا فراهم کرده
ب�ود ،ولی اجرای اين آرزوها را اوگوس�ت تحقق بخش�يد .در اين دوران
اس�ت که روم با بناهای پرش�کوهی مانند «پانتهئون» و «محراب صلح» یا
« »Ara Pacisو بازار یا «فروم» « »Forum Romanusو غیره آراسته
میشود.
در اط�راف اگوس�ت ک�ه مجلس س�نا اورا «خ�دا»  »Divusو «فرزند
خ�دا» « »Divi filiusلق�ب داد و معاب�د روم�ی اورا «قس�يس اعظ�م»
« »Pontifex Maximusخواندند ،شاعران بنامیمانند ُهراسُ ،اويد،
ويرژي�ل و مورخان�ی مانن�د تيتوسلی ويوس و ديگران گ�رد آمده بودند.
شکس�ت کراسوس و آنتونيوس سراپای دنيای رومی را از پارتيان سخت
مرعوب ساخته بود و به همينجهت قدرت اوگوست و شکوه و ابهت او
آرامشی در دل اشراف رومی ايجاد کرد و آنها مطمئن شدند که با داشتن
اوگوس�ت میتوانند از تيراندازان پارتی هراس�ان نباش�ند .به همينجهت
شاعر معروف آن زمان ُهراس مینوشت:
«اينک عصر اوگوست در رسيده است
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و ديگر جایی برای بيم از پارتيان نيست».
وقتی ويس�ه وارد روم ش�د ش�کوه رنگين و آراس�ته ش�هر در نظرش
جل�وهای ف�راوان داش�ت ،چه تفاوتی با ش�هرهای گلين و غمزده ش�رقی
ک�ه م�ردم آن جامهه�ا و ريشه�ای دراز داش�تند و در واحهه�ای فقي�ر و
بیجل�وه در کومهه�ا و زاغهه�ا میزيس�تند .اینج�ا ش�هر پرغوغ�ا ب�ود.
ارابهه�ای مطال و منقش پاتريس�ينها هم�راه گروههای انب�وه غالمان در
هرس�و در ت�ک و تاز ،م�ردان و زنان اش�رافی با لباسهای زيبا وس�بک و
چهرههای ش�اداب در جلوهگری بودند .پيشهوران فراوان و گوناگون در
بازاره�ا کاالهایی متن�وع و خوشمنظر عرضه میداش�تند .عمارات چند
اش�کوبه ،بازیگاههای باش�کوه ،حمامه�ا يا تِرمها ،باغه�ا و ميدانهایی
پراز مجس�مههای خدايان و س�رداران ،روم را به نمایشگاهی دلانگيز از
معماری و مناظر جذاب بدل کرده بود.
ش�اهزاده ايرانی از ديدن آن بس�اط دچار احس�اس شگفت و حسرت
ش�د و ناگاه به نظر میرس�يد که وی تاکنون در کاخه�ای آجرين دود زده
ِ
روزگار عبثی را
و مش�کوهای تاري�ک ،بين مردمی کس�التبار و تاري�ک
گذارنده است.
*

*

*

*

*

*

ويس�ه راه دراز خ�ودرا به آس�انی نپيموده بود و اگ�ر جانبازی و تدبير
همراهان�ش و توصيهنام�ه اکي�د باس�وس نب�ود ،ن�ه تنها س�کههای طال و
جواه�ر گرانبها و هديههای ش�رقی که برای دوس�تان آين�دهاش میبرد،
بلک�ه جان�ش را نيز میباخت .در اينراه دراز ک�ه از نقاط آباد و بیآبادی،
صحرا و دريا میگذش�ت ويسه حتی به عنوان بيوهی سورنا در خطر بود.
معل�وم نبود رم اورا که همس�ر دش�من خونخوار اوس�ت چگونه خواهد
پذيرفت .ولی ويسه ولو در ظاهر برای دفاع از سورنا نمیرفت ،گرچه در
باطن قصد انتقامجویی از اشکانيان به ويژه از فرهاد را در دل میپروراند.
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او میتوانست خودرا کسی جلوهگر کند که از اشکانيان گريخته و به روم
پناهنده ش�ده است .میدانست که اوگوست و سنا اورا رد نخواهند کرد.
میدانس�ت ک�ه ژوليا از او حماي�ت خواهد کرد .لذا از اي�ن بابت نگرانی
خاصی نداشت.
وقت�ی اراب�هی ويس�ه دربرابر دروازه مجلل کاخ ژوليا ايس�تاد ،ويس�ه
احس�اس ک�رد که پ�س از دو س�ال س�رگردانی باالخره به مقصد رس�يده
اس�ت .در اين دو سال فرهاد در مقر س�لطنت تحکيم شده بود و آنچنان
قدرت�ی بههم زده بود که چهل س�ال برپای ماند.در اين س�الها اگوس�ت
ني�ز ب�ر حريف�ان نيرومندی مانند ِسکس�ت ُپمپ�ه و مارک�وس آنتونيوس و
جمهوريخواهان شکس�ت وارد س�اخته واز جنگه�ای طوالنی داخلی
ظفرمند بيرون آمده و به قدرتی بیرقيب بدل ش�ده بود.مجس�مه معروف
پريم�ا پرت�ا ( )Prima Portaکه اوگوس�ت را با تم�ام عظمت ،با عصا
و ردای امپراطوری نش�ان میدهد ،گواه بر آن اس�ت که اوگوس�ت ديگر
خ�ودرا يکی از اف�راد اتحاد ثالث (تريوم ويرا) نمیش�مرد بلکه به عنوان
س�لطان مس�لم اراض�ی پهن�اور امپراطوری معرف�ی میکن�د .او نيز زمان
تاريخی درازی را در پيش داش�ت .لذا ويس�ه در دوران يک تعادل پايدار
قدرته�ا وارد روم گردي�د و تدبير و توطئه او در ميان دو نيروی اس�توار
شرق و غرب نمیتوانست نقش معجزهآسایی ايفا کند.
*

*

*

*

*

*

ژولي�ا تنه�ا دختر اوگوس�ت در آن ايام از مارس�لوس طلاق گرفته و
قصد ازدواج با آگريپا دوست و سردار معروف پدرش را داشت .اگريپا،
بان�ی واقع�ی فتح اوگوس�ت بر دو رقي�ب نيرومن�دش پمپ�ه و آنتونيوس
ب�ود و به س�بب آنکه حزم را با ش�جاعت همراه داش�ت و ب�رای اکتاويان
اوگوست دوست قابل اعتمادی بود نفوذش رو به فزونی میرفت .اگريپا
میخواس�ت با ازدواج با تنها دختر امپراطور موقعيت خودرا تحکيم کند
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و ب�ه ق�درت و ثروت بازهم بيش�تری دس�ت ياب�د .ژوليا میخواس�ت از
ش�هرت و افتخ�ار اين مرد برخ�وردار گردد و بر س�تايندگان و پيرامونيان
خود بيفزايد.
ژولي�ا بحق ش�هرتی نامطلوب در روم کس�ب کرده ب�ود .وی دختری
هوس�ناک ب�ود و در پيرامون�ش جمعی خواس�تاران نام و مق�ام گرد آمده
بودن�د ،رف�ت و آم�د ش�اعران معروف�ی مانند ويرژي�لُ ،ه�راس ،تيبول و
ُاوي�د به کاخ ژوليا ،مايه معروفيت آن کاخ ش�ده بود .ژوليا خود رواقی ــ
مس�لک بود و با تعبير لذتجويانه ش�عار« »Carpe diemاز امروز بهره
ج�وی» در تاالره�ای کاخ خود مجالس بدمس�تی ،رقصهای نيمهعريان
آمیزشهای جنسی و شوخیهای رکيک به راهانداخته بود.
هنگامیکه ويسه از ارابه خود پياده شد ،ژوليا اورا در سرسرای باشکوه
کاخ خود که ستونهای مرمر ،مجسمهها ،کندهکاریها ،نقشهای رنگين
اس�تادانه ديوارها ،گلدانها ،چراغهای مجلل و پردههای استادانه نقاشی
آنرا میآراس�ت پذيرف�ت .ب�ا آنکه کاخهای س�لطنتی در اي�ران از جهت
ثروتی که در خود ذخيره داش�ت خي�ره کننده بود ،ولی در اینجا جالل و
مهارت هنری رش�د يافته و پختهتری ديده میش�د که س�ادگی نسبی آنرا
جب�ران مینم�ود .به بي�ان ديگر در کاخهای ايران بيش�تر ام�وال غارتی از
انبوهی خود ناظران را متعجب میساخت ولی در اينجا به طور اساسی
قريحه شاعرانه معماران و پيکرسازان و نقاشان ديدگان را خيره میکرد.
ويس�ه خ�ودرا در اي�ن محيط ي�ک بانوی ش�رقی میيافت ک�ه با همه
اطالع�ش از فرهنگ يونان و روم و تظاه�رات يونانیمآبیاش ،هنوز يک
پرورده اصيل حرمسراهای آسيایی بود.
ژوليا با ويس�ه برخوردی خوش و بزرگوارانه کرد .اين برخورد برای
ويس�ه نجاتبخ�ش بود .اگ�ر ژوليا اورا به ح�ال خود رها میک�رد او در
اين ش�هر بزرگ و مغرور چه میکرد؟ به آس�انی ممکن بود به روزگار آن
صدها هزار برده خارجی دچار ش�ود که روم را به مراتب بيش از تيسفون
یا هگمتانه پر س�اخته بودند و زندگی رنجبار و ِش ِ
کوهآميز همهجا در پيش

 102فرهاد چهارم  :احسان طبری

چش�م بود .با آنکه ويس�ه خود در محيط خش�ن اش�رافی بار آمده بود ،از
دي�دن تفرع�ن ب�ردهداران رومی و رفتار آنها نس�بت به ب�ردگان متعجب
میش�د .در اینجا اثری از آن ش�يوه پدرساالری شرق که گاه در صورت
نيکنفسی خواجگان ،برده خودرا عضو خانواده بردهدار احساس میکرد
ديده نمیشد.
ژوليا برای ويسه مقری ترتيب داد که شاهانه بود .او صاحب کنيزان و
بردگانی شد که ژوليا به وی بخشيد .مشاطهگان اِسکندرانی اورا به شيوه
بانوان رومی آراس�تند .زيبایی ويس�ه در اين آرايش از جامههای کمابيش
دلگير شرقی او ،پرشکوهتر تجلی میکرد.
ژوليا ويس�ه را مايه ش�هرت بيش�تر مجالس انس خ�ود میديد و آنرا
نوع�ی تحفه برای جامع�ه فضول و خودنمای اش�رافی تلقی میکرد و در
اي�ن امر ُمصاب بود .ويس�ه میتوانس�ت دلبری و جلوهگ�ری کند ،اینکه
او بيوه س�ورنا بود بازهمبه جذابيتاش میافزود .س�ورنا در نزد روميان
يک س�ردار شرقی افسانهآميز به نظر میرس�يد و شکست کراسوس آنها
را نه فقط س�خت به خش�م آورد ،بلکه به تحس�ين ق�درت جنگی پارتيان
واداشت .زيرا کراسوس مغرور و الفزن بود و پس از غلبهاش بر جنبش
اس�پارتاک ،کس�انی ،به قدرت عظيم س�رداری او اعتقاد داش�تند و خورد
شدن و کشته شدنش مايه حيرت شده بود.
ويس�ه منوي�ات خودرا با ژوليا در ميان گذاش�ت« :من ب�رای آن آمدم
ک�ه ب�ه روم و امپراطور در خورد کردن پارتيان ياری دهم .هم نقش�ههایی
دارم و هم همدس�تانی و اطمنيان دارم که با ياری من میتوان تخت زرين
اشکانی را از تيسفون به روم آورد».
ش�عار خورد کردن اش�کانيان در آنموقع شعاری بس�يار وجيه بود .از
زم�ان يوناني�ان ،انتقامجوی�ی از ايران یک حالت روحی در نزد س�رداران
باسوس از طرف
يونانی و رومی بود .اس�کندر ،کراس�وس و ِونتيلهيوس ّ
سزار آنتونيوس ،همه به دنبال اين شعار آمدند.
کينهجویی به ايران که از يونان به ارث رسيده بود يک خواست مسلط
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بود و انتقامجویی از او يک آرزوی همگانی .لذا ويس�ه دس�ت انگشت بر
نقطه حساس گذاشته بود .ژوليا گفت« :تو از هر بابت مهمان فرخندهای
هستی .من تورا به پدرم معرفی خواهم کرد و نيز به دوستم اگريپا .امشب
نيز در کاخ من اجتماعی از نامآوران شهر است و تو يکباره با تمام جهان
مشعشع رومی آشنا خواهی شد».
*

*

*

*

*

*

در ت�االر مجلل�ی ک�ه س�تونها و سرس�تونهای مرم�ر ،پردهه�ای
ابريش�مين ،صندلیه�ا و راحتیهای اطلسپ�وش از چوبهای آگاژو و
س�نگهای يشم کندهکاری شده ،آنرا زينت میداد ،يکی از مجالس انس
شبانه به افتخار ورود شهبانوی ايرانی تشکيل شد.
از ن�امآوران به ويژه اگريپا ،دوس�ت و محرم و وزير اوگوس�ت نامزد
ژولي�ا ،و نيز ش�اعران بنام ُهراس و ويرژيل ش�رکت داش�تند .عده زيادی
جوان�ان رعنا از پاتريس�ينهای رومی با معش�وقههای خود آمده بودند که
ژوليا آنها را به ويسه و ويسه را به آنها معرفی کرد.
ب�ا آنک�ه زنان ای�ران در آن ای�ام نوعی حج�اب را مراع�ات میکردند،
ویس�ه به داشتن سرپوش ابریشمین س�یاه اکتفا کرد.آرايشی که اورا زيباتر
میس�اخت .مالحت نازآلود ،چشمان سرمه کش�يده ،پوست گندمگون،
چهرهی ِ
غازه زده ،زلفهای موغول او با زيبایی نيمه طبيعی و گس�تاخ و
آش�کار ژولي�ا و ديگر دختران رومی فرق بارزی داش�ت .آنجا يک بانوی
آسيایی نشسته بود که يونانی را با لهجه و التين را شکسته و بسته صحبت
میک�رد .از گفتگو به التي�ن میگريخت و دانش خودرا در يونانی نش�ان
میداد .در آغاز جلسه مهمانان جوق جوق يا تنها تنها با او آشنا شدند .در
کنار کرس�ی آبنوس زرکوب او میايس�تادند و با او سخن میراندند .همه
از زيبایی و تمدن بيوهی س�ورنا راضی بودند ولی بيش از همه اين جالب
بود که همسر کشنده کراسوس را دربرابر میبينند.
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ژوليا با توضيحات سريع خود مانع میشد که احساسات مغرورانهی
پاتريس�ينها متوجه ننگ شکست شود ،ويس�ه پناهندهای تيرهروز بود که
آم�ده ب�ود به عظم�ت روم ،به س�تاندن انتقام از پارتها کم�ک کند .او از
نسل اپامه و بانویی يونانینژاد بود و نمیبايست «پروندهاش» را با پرونده
پارته�ا مخل�وط کرد .اي�ن توضيحات ژولي�ا را تس�کين داده بود وی با
تکرار آنها ديگران راخرسند میساخت.
در مي�ان مهمانان ويرژيل يک رومی متعصب به نظر میرس�يد ،که به
سنن و اساطير و زبان و شعر و ادب وطن خود سخت وابسته بود و نوعی
نفرت طبيعی و کراهت و نامأنوسی چارهناپذير نسبت به بيگانگان داشت؛
رهریمذهب و سهلگير به نظر
ُهراس چنين نبود .ش�وخطبع ،فروتن و ُه ُ
میرسيد .وقتی کنيزان با گرداندن کوزههای شراب مهمانان را سرخوش
کردند ،بحثها و مقابلهها شروع شد.
ويرژي�ل گف�ت« :اینجا ي�ک بانوی پارتی حض�ور دارد ،چيزی که نه
تنها مايه تحسين ديدگان است بلکه مايه شگفتی عقل نيز هست .پارتها
مغرورن�د ولی رومیها برای آن آفريده ش�دهاند که س�ر مغ�روران را خم
کنن�د .من ديروز در منظومهی «ا ّنهئيد» خود اين ابيات را نوش�تم که اينک
میخواهم درقبال اين بانو بخوانم.
;Tu regere imperio populos, Romane, memento
Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem
Parcare subjectivis et debellare superbos

(معنی اين ابيات که از بند  VIانهئيد است چنين است:
تو بايد بر خلقهای جهان فرمانروایی کنی .ای رومی به خاطر داش�ته
باش ،.اين اس�ت هنر تو و صلح را برقرار س�ازی ،بر ناتوان رحم آوری و
مغروران را رام کنی).
ژوليا اين جلوهگری ويرژيل را بجا ندانس�ت و گفت« :ويس�ه را يک
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بان�وی پارت�ی نش�مريد .او از ن�ژاد س�لوکيهها و يک دوس�ت اصيل روم
است».
ويس�ه گف�ت« :آنچه ژوليا گفت درس�ت اس�ت ولی اين نيز درس�ت
اس�ت که کراس�وس و آنتونيوس با همين انديش�ههای مغرورانه به جایی
که صلح را برقرار س�ازند ،کش�تند و خود کشته ش�دند ،روم با آن درايتی
که اکنون اوگوس�ت بر آن حکمروایی میکند بهتر میتواند غلبه کند تا با
سخنان مغرورانه».
ويرژيل و چند تن از اشراف جوان درجای خود جنبيدند و اگر اشاره
ژوليا نبود ش�ايد به مش�اجره بر میخاس�تند .ژوليا با نوعی سرآس�يمگی
گفت« :ش�عار اين مجال�س«( »Carpe dieاز امروز بهرهجوی) اس�ت
و نه چيز ديگر .اگر اش�عار ويرژيل در ما احس�اس حماس�ی برمیانگيزد،
غزليات ُهراس بهترين داروی دلهای عطش�ان ماس�تُ .هراس آیا ش�عر
تازهای نسرودهای؟»
ُه�راس برخاس�ت و ب�ا نگاهی خن�دان و طنزآميز مجلس نيمهمس�ت
و خوشمنظ�ر را سراس�ر بران�داز کرد و س�پس دام�ن ردای روم�ی را بر
ش�انه افکن�د و درحاليکه با اش�تياق پرهوس به چش�مان َمکحول ويس�ه
مینگريست گفت:
«اين انديشهها را به دور افکن که چه چيزها در انتظار ماست
اينک از اين سور برخوردار شو کهامروز را به ما روزی کردهاند
ِ
دوست من از لذت اين جشن دوری مگزين ،ونيز
پس ای
از مراسم آن و نيز از نوازشهای عشق و دوستداری»
ژولي�ا ب�ه ش�نيدن اين ابيات ب�ا نش�اط کودکانهای دس�ت زد و گفت:
«هراس بهترين برنامه را مطرح کرده است».
ُ
آم�دن اگريپا به مجل�س هرگونه امکان ادامه بحثه�ای نامطلوب را
قطع کرد.
ِوس�پازيانوس آگريپا دوس�ت وسردار اوگوس�ت مرد سعادتمند روز
بود .زیرا توفیق نظامی او در جنگ با پمپه و آنتونیوس ،ثروت فراوان او،
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درايت سیاسیاش ،کارهای مهم او در شهرسازی مانند ساختن پانتهئون،
کش�يدن ترعهی آب برای تِرمها یا گرمابههای رومی و غيره ،نامزدی او با
ژولي�ا ،م�ردمداری و مجلس گرمکنی او به علاوه چهره و ظاهر مطلوب
و باش�کوه او همه و همه اورا برگزيدهی مس�لم فرشته خوشبختی در نظر
همعصران معرفی میکرد.
ژوليا و اگريپا در درگاه تاالر با یکدیگرهمآغوش شدند و مجلس به
احترام وزير و س�ردار نامی روز به پا ايس�تاد .اگريپا از پيش ويس�ه را ديده
ب�ود و از جريان کار او و گزارش باس�وس دربارهاش خبر داش�ت .وقتی
از نوازش ژوليا فارغ ش�د ،برابر ويس�هآمد و به شيوه نیمهشرقی نماز برد.
ويسه با تبسم بانوانهای اورا درود گفت.
ژولي�ا با آوای بلند گفت« :دوس�ت من اگريپا ويس�ه را میشناس�د و
میدان�د ک�ه او ن�ه ب�ه مثابهی يک دش�من مغرور بل ب�ه مثابه ي�ک پناهنده
دوس�تدار ب�ه اینجا آمده اس�ت .پدرم اوگوس�ت نيز از اي�ن حادثه باخبر
است».
اگريپا اش�اره نامزد خودرا دريافت .او بسيار کوشا بود که از هر بابت
دل ژولي�ا را صي�د کند و فداکاری و ارادت خودرا ب�ه او اثبات نمايد ،لذا
گفت:
«م�ن اين خبر خوش را برای همه ش�ما و برای ويس�ه بانوی بزرگوار
ايرانی آوردهام که فرزند خداوند و کاهن اعظم اوگوس�ت آس�مانی به من
فرم�ان داد ب�ه اطلاع بانو برس�انم که وی به ش�رف دي�دار امپراطور نائل
خواهد شد .گمان میکنم امپراطور در همين هفته بار خواهند داد.
اين خبر حضار را در سکوت فرو برد .ويرژيل با ناراحتی جابجا شد و
اينک به نظرش میآمد که از آغاز تند رانده است .اگريپا سکوت ناگهانی
مجل�س را درياف�ت .ريتون طالی پر از ش�راب را از دخت�رک ظريفی که
آورده بود ستاند و آنرا از شراب گلبو انباشت و تمام قد برخاست و اين
اشعار ُهراس را خواند:
«بکوش تا آرامش و متانت را حفظ کنی
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خواه در روزهای تيرهروزی ،خواه در روزهای خوشبختی
و اينک بفرما تا شراب بگسارند
عطر گل سرخ و رنگهای دلپذير
تا زمانی که پارکها که فرشتگان مرگند
در اين ديار به ما فرصت زيست دادهاند»
ِ
«غزلي�ات» (ُ )Cariminaهراس باچنان س�وز و ارادت
اي�ن بن�د از
خوانده ش�د که همه را به نش�اط آوردُ .غل ُغل ريزش شراب از ُصراحیها
هرسو به گوش رسيد و نيز َصالی« :آفرين بر عيش!» «آفرين بر زندگی!»
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حکومت اوگوست «پرينسيپیات» نام داشت .در اين حکومت آرزوی
اش�راف جمهوریخ�واه برای «حفظ دمکراس�ی ب�ردهداران» و امتيازات
فرمانروای�ی وي�ژه «س�نا» بر باد رف�ت و حتی «ديارش�ی» ي�ا دوحکومتی
س�الهای اخي�ر باقی نماند و بدينس�ان زمين�ه يک امپراط�وری مقتدر و
نسبی بر ديکتاتوری فردی امپراطور نهاده شد.
البت�ه اوگوس�ت س�عی داش�ت ماهي�ت اي�ن ديکتاتوری ف�ردی را که
وی س�رانجام ،به ش�يوه س�لطنتهای ش�رقی به ص�ورت حکومت الهی
و دموکراس�ی درآورد ،با مک�ر و خدعه پنه�ان دارد و عوامفريبانه خودرا
نخس�تين کس در ميان برابران « »Primus inter Paresبنامد و با اين
س�خن بدون محتوی قصد داش�ت مزايای س�لطنتی و اس�تبدادی خويش
را تنه�ا دراي�ن نکته که از او مق�دم بر دیگران نام میبرن�د (و حال آنکه او
در حقوق با ديگران مس�اویا ست) جلوهگر سازد .ولی مطلب به قدری
آش�کار بود که نمیشد آنرا در سايه کلمات پنهان ساخت ،لذا اوگوست
ناگزي�ر از اقت�دار «اوتوريته» خود « »auctoritasس�خن میراند ولی
اين همان «اوتوريته»ای اس�ت که سرانجام به مقام «فرزند خدا» و «خدا»
رسيد.
اوگوس�ت ادعا میکرد که قدرتی که برايش حاصل ش�ده اس�ت تنها
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ثمره آن است که وی مردی است پارسا و آراسته به فضيلتهای اخالقی
و در ِ
کار جنگ سلحشور .بههمينجهت در پای تصاوير و مجسمههايش
مینوش�تند »Pietate insignis et armis« :یعن�ی «ممت�از ب�ه پارس�ایی و
شمش�ير» يا «پارسایی و سلاح» اما درواقع او مردی دغل و فاقد وجدان
بود.
کام ً
لا حق با نويس�نده بزرگ فرانس�وی ولتر اس�ت که اورا «انس�انی
بیقلب و بیشرف» «جانوری چاالک و خوشاقبال» میخواند.
اکتاويان اوگوست راه درازی را در مبارزهی با اشراف جمهوریخواه
کاسوس پيمود ،حريفان و رقيبان خود از قبيل
و بر راس آنها بروتوس و ّ
ِس�کنوس ُپمپه ،آنتونيوس و کلئوپاترا را خرد کرد .از جنبش بردگان که به
س�رکردگی اسپارتاکوس حکومت اش�راف را به خطر انداخته و به دست
کراسوس و پمپه با خشونتی داستانی سرکوب شده بود ماهرانه سود برد.
اين جنبش بين پاتريسينها و شواليههای دست نشانده آنها زمينه وحدت
بيشتری را عليه بردگان فراهم کرد و اکتاويان اوگوست با سيمای «ارباب
مهربان» نس�بت به بردگان و با ترساندن اشراف و شواليهها از تجديد اين
واقعه توانست تثبيت طوالنی به سود خود و جانشينان خويش پديد آورد.
اوس�ناوپِ ِلب يعن�ی س ِ
بدينس�ان ِ
�واد م�ردم را ماهران�ه ب�ه دنبال خود
َ
کش�يد و کاری را که ِس�زار ،کراسوس و پمپه نتوانستند بکنند و جمهوری
اش�رافی بردهداری روم را برای هميش�ه نابود س�ازند ،او با زيرکی ويژهی
خود انجام داد.
مس�ئله پ�ارت مهمترين مس�ئله سياس�ت خارج�ی و نظام�ی دربرابر
اوگوست بود .شکست کراسوس و آنتونيوس نشان داد که پارت حريف
نيرومندی اس�ت و داش�تن احساس�ات کودکانه انتقامجویی يا ش�ورهای
جنونآميز کشورگش�ایی به ش�يوه اس�کندر کار اکتاويان اوگوس�ت نبود.
آرزوی او اي�ن ب�ود ک�ه در اینج�ا نيز تعادل�ی و تثبيتی به وج�ود آورد .به
عالوه چون به نقش شگفتانگيز سياستهای خدعهآميز و برتری آن در
موارد مختلف بر اِعمال ِ
زور آشکار نيک پیبرده بود ،درصدد بود که اين
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مسئله را نيز با تدبير حل کند.
بارها ش�اعران و از آن جمله ويرژيل اورا به انتقام س�تاندن از پارتها
تش�ويق کردن�د .ويرژي�ل که خ�ودرا جانش�ين ُهم�ر و ِهريود میدانس�ت
و ب�ا عواط�ف «يونانی» میزيس�ت و داغ آت�ش زدن معبد ارگ به دس�ت
خشايارش�ا برای او داغی تازه بود ،از هرباره اوگوس�ت را به سلحشوری
برمیانگيخت.
در آن روزگار ،سلحش�وری و قهرمان�ی ،تنه�ا فضيل�ت بهوي�ژه برای
مردان و باالخص برای سرداران و فرمانروايان محسوب میشد .فضيلت
دانس�تن تدبيرهای سياس�ی و ب�ه کار بردن آنها که ماکي�اول موازين آنرا
صريحا مطرح کرد و ديرتر بورژوازی آنرا به تخت نشاند ،هنوز به عنوان
خدعهگری و فرومايگی و ترس�ویی و امثال آن محکوم میش�د .لذا برای
اوگوس�ت دشوار بود که سرهای پرش�وری از نوع ويرژيل و پاتريسينها
و ش�واليههایی را ک�ه تحت تأثير حماس�ه «اِ ّنهئيد» بودند خاموش س�ازد.
اوگوس�ت در س�خن با اين «هيجانات مقدس» همراه�ی میکرد ولی در
عمل احتياط را از دس�ت نمیداد .درواقع شعار اوگوست در همه کارها
«آهسته شتافتن» « »Festina lentaبود.
*

*

*

*

*

*

آم�دن ويس�ه ب�ه روم مطل�ب ت�ازهای را در موض�وع پارته�ا ب�رای
اوگوس�ت مطرح س�اخت .وقتی ويس�ه و ژوليا در حض�ور اگريپا نزد او
آمدن�د ،وی ،درحالیک�ه به زيبایی ش�رقی ويس�ه خي�ره بود و ب�ه دقت به
سخنان او گوش فرا داد.
ويسه گفت« :مردی که اينک به نام فرهاد چهارم بر پارت حکمروایی
میکند مردی ابله و خونخوار است .سنای پارت که «مهستان» نام دارد و
شورای کاهنان و مغان از او رنجيدهاند ،اميد مردم آن بود که پادشاه پير ُارد
که در معبد شيز معتکف شده بود به پايتخت بيايد و اين جبار (تيران) را از

 112فرهاد چهارم  :احسان طبری

قدرت دور کند .متأس�فانه اخباری که به تازگی رسيده است حاکی است
که ُارد يا به مرگ طبيعی يا در اثر تأثير س�م در هگمتانه درگذش�ته است و
فرهاد کام ً
ال بیرقيب شده است .تيرداد سورن برادر سورنا دشمن بزرگ
روم و قاتل کراسوس اينک «بزرگفرمدار» فرهاد است يعنی صاحب آن
مقام مهمی که در اينجا اگريپا آنرا به شايس�تگی تمش�يت میکند .اتحاد
فره�اد و تيرداد س�ورن برای روم خطرناک اس�ت .فرهاد پ�س از آنکه از
شر آنتونيوس رها شد ،امری که پيروزی امپراطور بزرگ در آکسيوم آنرا
برای فرهاد س�هل کرده بود ،اينک درصدد اس�ت مرزهای غربی س�احل
فرات را تغيير دهد و لشکرکشی پاکر را تجديد نمايد و يهوديه و سوريه را
بازس�تاند .اين اس�ت که نبايد از خطر فرهاد غافل بود .من کسان فراوانی
را میشناس�م و ب�هامور دربار واقف�م و اگر امپراطور رخص�ت فرمايد و
وس�ايل در اختيارم باش�د میتوانم کليه مقدمات شکست فرهاد را فراهم
سازم».
اوگوست دانست که اين بانوی شرقی نه تنها از زيبایی بلکه خردمندی
سياس�ی و افسون کالم نيز بهرهور اس�ت .ويسه به يونانی سخن میگفت
و اوگوس�ت از مجموعه اين مختصات که برای او س�خت تازگی داشت
به شگفت آمده بود.
درعينحال ديدگان متجسس اوگوست ديد که بين ويسه و اگريپا نوعی
لطافت رفتار بيش از حد وجود دارد .خود اوگوس�ت مردی ش�هوتران
نب�ود و هوس همآغوش�ی با وس�يه نک�رد و به همينجه�ت ناراحتی او از
کش�ف رابطه ماورای عادی بين ويسه و اگريپا از نوع حسادت نبود ،بلکه
از اي�ن ن�وع بود که آخر اگريپا خواس�تگار و نامزد ژولياس�ت و اين نوعی
بیوفایی است .با اينحال پختهتر از آن بود که از اين مقوله سخن بر زبان
آورد.
وقت�ی اگريپ�ا خواس�ت در تأييد س�خن ويس�ه مطلبی بيفزاي�د اورا به
خاموش�ی امر داد و به ويس�ه گف�ت« :اينک در نزد دخت�رم ژوليا بمانيد و
از لذتهای روم که عروس ش�هرهای جهان است بهرهمند شويد .گمان
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نمیکنم ش�ما در آن س�رزمينهای عريان و گرم چيزی از اين نوع داش�ته
باشيد .درباره فرهاد باز با شما گفتگو خواهم کرد .اينک برويد!»
ويسه از اين پاسخ دلزده شد و برايش نابيوسيده بود .او تصور میکرد
ک�ه اوگوس�ت حتما دامن�ه اطالع و قدرت م�کاری اورا به ي�اری خواهد
گرفت تا انتقام شکست کراسوس و آنتونيوس را بستاند .او اوگوست را
بسيار القيد و ناکنجکاو يافت و به نظرش آمد که مردی مغرور و بیتوجه
اس�ت ولی صالح خودرا در س�کوت ديد .هنگامی که از نزد اوگوس�ت
خارج شدند ژوليا گفت« :پدرم را چگونه يافتيد».
ويس�ه گف�ت« :م�ن خ�ودرا در آس�تانه خدای خداي�ان میدي�دم و به
زحمت قدرت تکلم داشتم».
ژوليا گفت« :آيا تدبير پدر مرا پسنديديد؟»
ويس�ه زيرکانه پاس�خ داد« :در اینجا اين مثال التين را پاس�خ بجایی
میدانم
»«Quod licet jovi, non licet bovi

«چي�زی ک�ه برای خ�دای خداي�ان مج�از اس�ت ،ب�رای گاوان مجاز
نيست».
ويس�ه با اين س�خن طنزآميز همهچي�ز را فهماند و ژولي�ا نيز همهچيز
رااحس�اس ک�رد .ول�ی از بج�ا گویی ويس�ه طربن�اک گرديد و به ش�ادی
خنديد .به ويژه آنکه مابين ژوليا که زندگی هرز و آزاد را دوس�ت داش�ت
و پ�درش که به خاط�ر « »auctoritasمعروف خود هميش�ه میطلبيد
که ژوليا مانند راهبههای معابد رفتارکند محبت ويژهای وجود نداشت.
وقتی ويس�ه و ژوليا از نزد اوگوس�ت خارج ش�دند ،اوگوس�ت رو به
اگريپ�ا ک�رد و گف�ت« :آمدن اي�ن بانو نزد م�ا بیموقع بود زي�را نامهای از
فرهاد رس�يده است سرشار از روح دوستی و تواضع برادرانه .او در آنجا
مینويس�د ک�ه حاضر اس�ت همه درفشه�ای رومی را ک�ه در جنگهای
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کراس�وس و آنتونيوس به دست پارتها افتاده است باز پس دهد و فرات
را مرز مش�ترک اعلام دارد .برای ما آرامش خاط�ر از بابت پارت دارای
اهميت ويژهای ایست».
اگريپا گفت« :ولی من تصور میکنم که آمدن اين بانو سبب نرمش در
رفتار فرهاد است .او میترسد که ويسه ما را به جنگ با پارت برانگيزد و
فرهاد برای اين کار آماده نيست .اوضاع دربار او آشفته است و در کشور
دشمنان سرسختی دارد».
اوگوست خنديد و گفت« :هرکس آن تعبيری را برمیگزيند که تمايل
قلبی اوس�ت .م�ن تورا از پس�نديدن اين بانوی ايرانی س�رزنش نمیکنم،
زيرا قلب من که ديگر جوان نيست و سياست آنرا سرد کرده است نيز در
حضور او احس�اس غريبی داش�ت .ولی اگر بخواهی برای ژوليا بهانهای
نتراشی ،بايد در اين امر خوددار باشی».
آگريپ�ا از توج�ه اوگوس�ت به ش�گفت ش�د و گف�ت« :ب�ه خداوند و
امپراطور و برادر خود قول میدهم که هرگونه عشق يا شهوتی را هميندم
در درون سينه کشتهام».
اوگوس�ت میدانس�ت که اگريپا نس�بت به وی وفادار است و سوگند
دروغ ي�اد نمیکن�د .همي�ن خصيص�ه آگريپا را درنزد اوگوس�ت س�خت
محب�وب س�اخته ب�ود .ل�ذا ب�ا ش�کوه دس�ت ب�ر ش�انه او نه�اد و گفت:
«ب�اور دارم .م�ا به کار بزرگی دس�ت زدهايم .دش�منان مهيب�ی را از ميان
برداش�تهايم .همه در کمينند ک�ه در جایی خطایی بکنيم تا بانگ بردارند و
هياهو برپا کنند .من از آن س�بب مايل�م ژوليا به عقد تو درآيد که مضبوط
ش�ود .مارس�لوس از عهده اينکار برنمیآيد و اگر تو نيز برنیایی ژوليا را
به تبعيدگاه خواهم فرستاد .یا حکومت قوی ،یا القيدی و خوشگذرانی.
اين دو چيز را دشوار میتوان باهم پيوست »
آگريپا با سکوت قبول و تحسين گوش میداد.
اوگوس�ت گف�ت« :ب�اری ،حت�ی اگر اين فرض تو درس�ت باش�د که
فره�اد به س�بب آمدن ويس�ه ب�ه روم ب�رای خنثی گ�ذاردن تدابي�ر او اين
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پيامهای گرم و نرم را فرس�تاده اس�ت ،اکنون ديگر ويس�ه برای ما وس�يله
س�ودمندی نيست .در امر حکومت و سياست احساس نمیتواند موجود
باش�د .درعينحال بايد برحذر بود .اگر فرهاد پيمانش�کنی کند ،ويسه به
کار خواهد آمد .لذا ويس�ه را بايد دور کرد ولی نرنجاند .فرهاد به وس�يله
رس�ول خود پيام داد که من نبايد پناهگاه دش�منان او ش�وم .اين اشارهای
است علنی به ويسه .لذا با تدابير تمام با ژوليا سخن بگو و اورا راضی کن
که ويسه را به يکی از ويالهای خود دور از روم بفرستد .برای آنکه فرهاد
در اين امر تهديد نکند ويس�ه را به ن�زد «»Praetor Pevogrinus
قاضی ويژهی کار خارجيان بفرست .بگذار اين پرهتور فرمانی ()Edict
ص�ادر کن�د دایر بر تبعيد ويس�ه .ما بايد اين فرمان را ب�رای تأمين اطمينان
فرهاد نزد او بفرس�تيم .بايد در ويالی تبعيدگاه وس�ایل زندگی و عشرت
ويسه را فراهم آورد .از ميان شاعران کسی عاشقپيشهتر و خوشبينتر از
ُهراس نيس�ت .بگذار ُهراس به اين ويال رفت و آمد کند و آتش دائمس�وز
عش�ق هرز خودرا با اين بانوی ايرانی که در اخالقيات کمتر از او نيس�ت،
فرونشاند».
آگريپا تبسمی مبهم و پرمعنی کرد و گفت« :فرمان امپراطور برای من
مقدس است ».سپس با درود رومی اوگوست را ترک کرد.
*

*

*

*

*

*

اقدام�ات مدبرانه اوگوس�ت تأثير خودرا داش�ت .مذاک�ره بين روم و
پارت به نتيجه رسيد تيرداد سورن از جانب فرهاد مأمور رساندن پرچمها
ش�د .مراس�م تحويل پرچمها با چنان ش�کوهی انجام گرف�ت که در روم
س�ابقه نداش�ت .اوگوس�ت دس�تور داد «طاقنصرت» ويژهای به افتخار
اين مراس�م بس�ازند .س�که مخصوص ضرب کنن�د و روز تحويل پرچم
را روز جش�ن س�االنه در روم اعالم دارند .بعدها که به دستور اوگوست
مجسمه معروف اورا که مجسمه (پريما -پورتا) معروف است و ما از آن
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ياد کرديم س�اختند ،بر روی س�ينهپوش او نقشهای برجستهای انداختند
ک�ه يکی از آنها مراس�م تحويل پرچم را از س�زی وزي�ر پارتی به روميان
مجس�م میکند .اين توفيق اوگوس�ت از آنجهت اورا شادمان میکرد که
ب�ه نظر او لکهی ننگ شکس�تها را بیخونريزی با اين عمل سياس�ی در
اف�کار عمومی س�اده و زودباور ايام خود میشس�ت .پن�داری تنها بودن
پرچمه�ای لژيونی رومی در نزد دش�من عالمت سرشکس�تگی ناش�ی از
مغلوب شدن است و اگر اين پرچمها بازگردد ،آن شکستها و آن وقايع
که در حقيقت رخ داده اس�ت ديگر نيست ،اگر به حيلهگری و عوامفريبی
اوگوس�ت توجه کني�م بايد بگوئيم که در اين ش�يوهزنی آگاه و متعمد بود
واِال ب�رای تحوي�ل پرچمها آنهمه تش�ريفات بیس�ابقه نمیچيد و حتی
آنرا نگاره خفتان جنگی مجسمه (پريما ـــ پورتا) نمیساخت.
تي�رداد س�ورن و جماعت�ی که ب�ا او آمده بودن�د در همهجا ب�ا تجلیل
پذيرفته ش�دند .ريشها و گيسهای بلند و جامههای ابريش�مين براق که
ت�ا قوزک پا میرس�ید ،گردنآويزها و دس�تبندهای طالیی ،اس�بهای
ره�وار و مزي�ن ،هودجه�ا و غالمبچگان و يس�اوالن آراس�ته ،هم�راه با
هديهه�ای فراوان از جواهر و عطريات و ُدهنيات و فرشهای ابريش�مين
و پارچهه�ای زربف�ت و ظروف زر و س�يم که تيرداد س�ورن همراه آورده
بود ،همه مورد توجه و مايهی اعجاب و تحسين گرديد.
موافق قرارداد ايران و روم تثبيتی در مرزها و در روابط ايجاد گرديد.
ولی اوگوس�ت هرگز قصد نداش�ت در همي�ن حدود باق�ی بماند بهويژه
آنکه حادثهای اورا به پيشروی در نقشههای خويش تحريک کرد.
حادثه چنين بود:
در يک�ی از مهمانيه�ای پرش�کوه که آگريپ�ا به افتخار تيرداد س�ورن
تش�کيل داد ،تي�رداد س�ورن از مهماندار خود خواس�ت که ب�ه کاخ بروند
ت�ا در آنجا مطلب�ی را محرمانه در مي�ان گذارد .به باغ رفتن�د و آنجا روی
نيمکت مرمرين در ميان باغچههای پرگل نشس�تند .کاخ غرق نور و پر از
هياه�و و عربده مهمانان رومی و ايرانی بود ولی اینجا بين س�رونازهای
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«آموره�ای تيران�داز»
متش�نج و فوارهه�ای پچپچهگ�ر و مجس�مههای ُ
ِ
آسمان بیلک شناور بود و
س�کوت حکمروایی داشت .هالل سيمين در
مجل�س آن دو حريف نيرومند را با پرتوی رمزآميز و لطيف خود روش�ن
میساخت.
تيرداد س�ورن ب�ه يونان�ی آزاد و روان صحبت میک�رد .اگريپا نيز اين
زب�ان را مانن�د زب�ان مادریمیدانس�ت .ل�ذا در ميان آنه�ا کوچکترين
مشکلی از جهت تفهيم و تفاهم نبود.
تيرداد س�ورن گفت« :من میدانم که ش�ما وزيری خردمند هس�تيد و
نمیتوان تصور کرد کهامپراطوری مانند اوگوست انتخابی جز اين داشته
باش�د .من اين مطلب را نه به پيروی از س�بک آس�يایی «آزيانيس�م» که به
عقي�ده ش�ما تکل�ف تملقه�ای دور و دراز در کالم مجاز م�یدارد ،بلکه
ب�ه صرافت طبع میگويم .من میخواهيم ش�ما به م�ن باور کنيد و تصور
نکني�د در اینج�ا خدعهگری يا دامی در ميان اس�ت .من آمادهام که ش�ما
برای آنکه صداقت من ثابت شود هر آزمايشی که میخواهيد بکنيد».
اگريپا متحير بود که داس�تان چيس�ت .از س�خنان تيرداد تشکر کرد و
گفت« :وزيری به اين عظمت باالتر از هر آزمايشی است .من بدون چون
و چرا سخنان شما را میپذيرم».
تي�رداد س�ورن گفت« :من برادر بزرگ س�ورنا ،بزرگفرم�دار ايران،
معتمد فرهاد هستم و از جهت ثروت و قدرت پس از شاهنشاه قرار دارم
و ني�ازی م�را ب�ه فرومايگ�ی وادار نمیکند و ل�ذا آنچه میگويم به س�بب
عشقی است که به عدالت دارم .شاهنشاه ما منفور است و اگر اوگوست
بخواهد ما در صحنه حاضريم که اورا از صحنه برانيم .من در خدمت او
پيوس�ته بر جان و کسان خود میلرزم .اگر اوگوست ياری رساند ،خلقی
را خرس�ند میکند .بايد اشکانيان را برانداخت و حکومت را به سورنها
سپرد که از جهت مدنيت يونانیمآب به عقل و تدبير موصوفند».
آگريپا ديد که ناگاه مطلب مهمی روش�ن ش�ده است ،معتمد و محرم
فرهاد ،کس�ی که مقامی نظير مقام خود او در شاهنش�اهی پارتها شاغل
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اس�ت خصم س�وگند خورده شاهنش�اه اس�ت .آيا دروغ میگويد؟ دروغ
میگويد برای چه؟ پيداس�ت که دروغ نمیگويد و میخواهد سلطنت را
از خان�دان اش�کها به خاندان س�ورنها منتقل کن�د .در اینجا چه دروغ
و حيلهای میتواند باش�د .مطلب روش�ن اس�ت .پرس�يد« :به چه وس�يله
اوگوست میتواند کمک کند؟»
تيرداد با ش�تاب گفت« :به وس�يله جنگ .باید هم از مرزهای شمالی
مانن�د آنتوني�وس و ه�م از مرزه�ای غرب�ی مانند باس�وس حملهورش�د.
اگر شکس�ت آنتونيوس به دس�ت ش�ما در آکس�يوم نبود ،آنتونيوس انتقام
کراس�وس را میس�تاند .اما طالع با فرهاد ياری کرد .من میدانم در روم
بس�يار ش�ائق اين جنگند و قدرت امپراطور اکنون بيش از هميش�ه و بيش
از دوران ژول س�زار اس�ت .م�ن از درون همه وس�ايل را برای شکس�ت
آماده میکنم .ما میتوانيم درمس�ئله ارمنستان باهم توافق کنيم .میتوانيم
دجله را مرز مش�ترک س�ازيم ،تنها شرط من اين اس�ت که به ِ
کمک شما،
اشکانيان را براندازيم».
اگريپا گفت« :پس به وسيله جنگ؟»
تيرداد گفت« :آری به وسيله جنگ».
آگريپا گفت« :سخنان شما صادقانه است؛ پيشنهاد شما عالی است؛
من مطلب را با اوگوست در ميان خواهم گذاشت اگر وی پسنديد آنگاه
با شما سخن خواهم گفت».
تيرداد س�ورن برخاس�ت و گفت« :اگر شما س�خن مرا پسنديديد ،از
آن در ن�زد اوگوس�ت دفاع کنيد ».آگريپا گف�ت« :اطاعت میکنم و وعده
میدهم».
اوگوس�ت با س�کوت و تعمق س�خنان آگريپا را درباره بيانات تيرداد
س�ورن ش�نيد و مانن�د او معتق�د ش�د ک�ه اي�ن س�خنان تزويرآميز نيس�ت
و س�ورن میخواه�د از دش�منی روم و ايران به س�ود خاندان خود س�ود
جويد .اوگوس�ت گفت« :ب�ه هرجهت او برادر سورناس�ت و کينتوزی
رس�م کهن دودمانهای ايرانی اس�ت .ولی ما در وضع دشواری هستيم.
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م�ن ش�يوه خ�ودرا ترجي�ح میدهم .میت�وان ب�ه هدفهایی ک�ه مايلم از
طريقی غير از جنگ برسم .جنگ؟ نه ،نه .روم بهاندازه کافی در دهههای
اخير جنگيده اس�ت و از آن به س�تو ه آمده ،جنگپرستی ژول سزار ،پمپه،
کراس�وس و آنتونيوس آنرا خس�ته کرده .جنگ داخلی بر عليه بردگان و
پيروان اس�پارتاکوس مردم را از عواقب وحشتناک جنگ هراسان ساخته
اس�ت ...ن�ه! نه! من به جنگ دس�ت نمیزنم .درس�ت اس�ت ک�ه فرهاد
منفور اس�ت ولی او بر اراضی پهناوری دس�ت دارد و به آس�انی میتواند
نيروهای بزرگی را بسيج کند .شاه را در ایران مانند خدایی میدانند و اين
منفوريت که در محافل محدودی اس�ت ،ربطی به رعايای ش�اه ندارد .به
عالوه فرهاد اگر چه خش�ن و خونخوار اس�ت ولی م�ردی تهی از تدبير
و ش�جاعت نيس�ت .دوبار لژيونهای رومی شکس�ت خوردند ،آزمايش
س�وم خطاس�ت .پيروزی ونتيلهیوس باس�وس عليه پاک�ر ،چنانکه اکنون
میدانيم نتيجه توطئه بوده اس�ت نه نتيجه شکس�ت واقعی س�پاه ايران...
نه! نه! جنگ ابد ًا.
آگريپ�ا میديد که اس�تدالالت اوگوس�ت س�راپا درس�ت اس�ت .لذا
گفت« :س�رور و دوس�ت من ،به س�خنان تو قانع هس�تم .جنگ پارتها
میتواند به فالکتی عليه خود ما بدل شود .لذا باید تدبير ديگری کرد».
اوگوست گفت« :ما بايد دربار اشکانی را از درون تصرف کنيم .البته
تو موزا را میشناسی؟»
موزا يک ِ
«هتايرا»ی زيبا بود که هم در زيبایی و هم در هنرهایی مانند
رقص ،آواز و س�خنوری و خواندن اش�عار يونانی و التينی هم در تدبير و
مکر کمنظير بود به حدی که اوگوس�ت عيش پارس�ايانه خودرا در ويالی
او میگذران�د و بي�ش از آنکه از جس�مش بهرهمند ش�ود از روحش لذت
میب�رد .وی از ي�ک خان�دان اش�رافی رومی ــ�ـ يونانی ب�ود و اکنون زن
جوان و شادابی بود بيست و پنج شش ساله و اوگوست او رابه رازداری،
به طاقت ،به دلسختی ،به جاهطلبی شناخته بود .موزا به اوگوست و روم
وفادار بود و میتوانست مانند افزاری مطمئن به کار رود.
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روش�ن است که اگريپا موزا را میشناخت لذا تنها گفت« :کيست که
نشناس�د .همه میدانند که اوگوس�ت به او مهر برادران�ه دارد و همه زنان
روم به مقام و فضيلتهای او غبطه میبرند».
اوگوست گفت« :من موزا را به عنوان هديهی ويژه خود برای فرهاد
میفرس�تم .خدمتی که تيرداد س�ورن میتواند بکند آن اس�ت که ازدواج
فرهاد و موزا را تأمين کند .موزا در کاخ ايران نمايندهی مطمئن ما خواهد
بود و ما از درون اين کاخ را در دست خواهيم داشت و در موقع مناسب
ضربت را بر آن وارد خواهيم ساخت».
اي�ن سياس�ت کمابيش کالس�يک ب�ود و در آنهنگام تداول داش�ت.
درک نيت اوگوس�ت دش�وار نبود .آگريپا با سکوت تصديقآميزی گوش
م�یداد .اوگوس�ت افزود« :ولی بايد کاری کرد که تيرداد س�ورن نس�بت
ب�ه ما متعه�د بماند .برای اي�ن کار باي�د اوالً او نزد من ب�ار يابد و خيانت
خ�ودرا ب�ه ولینعمتاش در نزد من تکرار کند ،س�پس بايد اورا با ويس�ه
مالق�ات داد .ويس�ه زن ب�رادر اوس�ت و در توطئه عليه پاکر با او ش�ريک
بوده اس�ت .فرهاد گناه ديدار با ويس�ه را هرگز بر تيرداد نخواهد بخشيد.
ِ
سر باخبريم.
لذا اين امر به س ّ�ر حياتی تيرداد بدل خواهد ش�د .و ما از اين ّ
لذا میتوانيم هميش�ه تيرداد را بترس�انيم و تابع س�ازيم .به عالوه آنچه که
مربوط به موزاس�ت ،بگذار ويس�ه بر تيرداد فاش کند .اينک برو و ترتيب
همهی اين امور را بده!»
آگريپ�ا ب�ا نظم و دقت ويژهی خود امور را ترتيب داد .نخس�ت تيرداد
س�ورن در نزد اوگوس�ت بار يافت و خاضعانه پيشنهادهای خودرا تکرار
ک�رد .اوگوس�ت با جملات مبهم ب�ه او وعده کم�ک داد و فق�ط گفت:
«الزم نيست اينکار حتما به صورت جنگ درآيد .میتوان تدابير ديگری
انديشيد».
س�پس م�وزا با ويس�ه دي�دار کردند و م�وزا ک�ه از پي�ش از ماموريت
خود باخبر ش�ده بود کوش�يد که از ويس�ه اطالعاتی فراوان درباره فرهاد
و َح َرمش بس�تاند و نقشه جلب قلب فرهاد را با ويسه بکشد .ويسه فرهاد
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را نيک میش�ناخت .خودخواهی بیپايان و ب�اور به همهچيز خود ،حتی
ب�ه زيبای�ی بینظير ،حتی ب�ه خوشآهنگ�ی آوای نامرغ�وب و طنبورزدن
ناش�يانهاش فور ًا به آس�انی در دام چاپلوس میافکند .در شهوات بیتاب
ب�ود و زنان زيبا در او تأثير مغناطيس�ی داش�تند .موضوع مس�اعدی برای
تأثير زنان زيبا و ُم َز ِّور بود.
پس از آنکه ويسه از نقشه کار مطلع شد احساس کرد که به سختی تحت
نظر قرار گرفته است .جاسوسان اوگوست و پاسداران مسلح ويالی اورا
احاطه کردهاند .زيرا اوگوس�ت نمیخواست اين بانوی هوسناک بگريزد
و نقش�ههای دور و دراز اورا بر فرهاد افش�ا کند .اوگوس�ت میترسيد که
ويس�ه ،اين معش�وقهی س�ابق فرهاد ،به موزا حس�د ورزد و از در خيانت
دوم درآي�د .لذا احتیاط را از دس�ت ن�داد .این احتیاط به جایی رس�ید که
ویس�ه را پ�س از دیدار با تیرداد س�ورن ب�ه نقطهی دوردس�تی منتقل کرد.
اوگوس�ت نزد خود میگفت« :تمام نقطه ضعف سياست او اینجاست.
اگر ويس�ه بگرزيد و فرهاد مطلع ش�ود همهچيز بر باد اس�ت و سياس�ت
دولتی او مختل میگردد و خطر جنگ بین روم و پارت تجديد میشود».
تيرداد س�ورن و ويسه باهم ديداری شگفتانگيز داشتند .ويسه وقتی
اول ب�ار ش�نيد ک�ه بايد ب�ا تيرداد دي�دار کند به ش�دت لرزي�د و رنگش به
س�فيدی گرائي�د و نفس�ش بند آم�د .به ژوليا ک�ه اين پيش�نهاد را کرده بود
گفت« :ای بانوی مهربان من نخواهم توانس�ت کش�نده پليد رداسپ را به
چشم ببينم ».ولی ژوليا عالوه بر توضيحات فراوان گفت« :که اين فرمان
اوگوست است و از اين فرمان تخطی ممکن نيست».
ول�ی دي�دار به آن اندازه وحش�تناک از آب درنيامد .تي�رداد به محض
ديدن ويس�ه خودرا مانند کودکی به پای او افکند و گريست .به نحوی که
ويس�ه به ناگاه منقلب ش�د .ول�ی خودداری کرد و گف�ت« :با آن ننگی که
دامنگير تو ش�ده اس�ت .چگونه جرأت کردی که با من روبهرو ش�وی».
تي�رداد درحالیک�ه سرش�ک خودرا ب�ا دس�تارچهای که از آس�تين فراخ و
زر دوزی بيرون میکش�يد س�ترد گفت« :ای ويس�ه ،اينک وقت نکوهش
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نيست ،همه در آتش بالیی عظيم میسوزيم .من اکنون که به ايران میروم
درواق�ع ب�ه کش�تنگاه بازمیگردم .هيچک�س در آنجا بر ج�ان خود ايمن
نيس�ت .کارآگاهان ش�اه با چش�مها و گوشهای او همهجا را پرکردهاند
و دژخيم روزی نيس�ت که بيکار باش�د .تو از صحن�ه گريختهای ولی من
گرفتارم .اينک بايد کار را چاره کرد».
پ�س از آنک�ه هردو از نخس�تين هيجانات آرام گرفتند ويس�ه گفت که
امپراطور دختری زيبا و دانا به نام موزا به همراه ش�ما به ايران میفرس�تد.
هنر ش�ما در آن خواهد بود که موزا همس�ر فرهاد و بانوی بانوان شبستان
ايران ش�ود ،س�پس او میداند چه کن�د .هرگاه کمک خواس�ت بايد به او
ياری رساند و من شما را هماکنون با موزا آشنا میکنم».
از ش�گفتیهای روزگار آن اس�ت که مجس�مه نیمتنه اي�ن دختر ،موزا
که س�پس ملکه ايران ش�د هماکنون در دست اس�ت .اين تنديس مرمرين
دوهزارس�ال را پش�ت س�ر گذاش�ته و از زير خاک س�ياه ش�هر کهنسال
ش�وش با تاللو بيرون آمده اس�ت ،اس�تاد يونانی انتيوخوس که اين سر را
تراش�يده توانسته اس�ت مختصات ويژه موزا را در چهره غمگين و متکبر
او رس�م کن�د .بينی کش�يده و لبان باري�ک و دهان کوچ�ک در مجموع به
چه�ره او چهره زن�ان خدعهگر و بیرحم را میبخش�د .موه�ای مواج و
پرپش�تی را به پس گوش ش�انه کرده و بر آن تاج طالیی چهارده کنگرهای
فشرده شده است .جوان و زيباست .کسی نمیداند اين مجسمه متعلق به
چه س�الی اس�ت زيرا تاريخ آنرا از روی ش�يوه رسمالخط يونانی به طور
تقريب و با نوس�ان يک قرن معين کردهاند .به هرجهت ،مربوط به بيس�ت
سده پيش است و حتما زمانی تراشيده شده است که موزا شهبانوی ايران
بوده اس�ت .روی س�کههای اش�کانی ني�ز تصوير دوران س�المندی موزا
ديده میش�ود .اين يک تصوير نيمرخ و نس�بتا دقيق است .کام ً
ال میتوان
ش�باهت مجس�مه مرمري�ن آنتيوخ�وس را ب�ا اي�ن تصوير تش�خيص داد.
حالت بينی و لبان موزا در اين نيمرخ برجس�تهتر اس�ت .بينی کمی بزرگ
و همس�طح پيش�انی به نظر میرسيد که ش�ايد نتيجه ضرورت حکاکی بر
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روی فل�ز اس�ت .دراينحالت چه�ره متفرعن و از خودراضی اس�ت .در
روی ديگر سکهای که اين چهره موزا بر آن نگار شده ،تصوير فرهادک يا
فرهاد پنجم فرزند اوست.
از مي�ان قهرمان�ان اي�ن داس�تان ما از روی س�که تصوي�ر ارد و فرهاد
چهارم را نيز میتوانيم بيابيم .اين تصويرها نيز روشن و دارای مختصات
ماهرانه چهرهپردازی است .مجموعه اين سکههای زنگزده مجسمههای
استخوانی و ِگلپخته ،آهکی و مرمری نقشهای برجسته «تنگ سروک»
و «ش�وش» و «بيستون» و يافتههای باستانشناسی همدان ،نهاوند و غيره
میتوان به دنيای ناشناس و گمشده پارتی راه يافت و چهرهها ،آرايش مو،
کالهه�ا و نوارهای موبند «عصابه» ،جبهه�ای مرصع يارهها و کمربندها،
ِ
آزارهای گش�اد ،کفشها ،لباسهای زنان ،تختها و تاجها ،زين و لگام
اسبان ،جامها و ظروف را بازشناخت و در کنار آنها لباسهای آزادتر و
جلفتر يونانی را مثال در بدنهی بدون س�ر يک زن يونانی که يک پس�تان
خودرا از جامه حرير بیآستين بيرون افکنده ،مشاهده کرد.
موزا به خواهش ويسه نزد تيرداد سورن آمد .ديدگان کارآزموده تيرداد
ِ
زيبایی چهره و اندام میتوانست فرهادشکن باشد،
بانویی ديد که از جهت
موزا يونانی را مانند زبان مادریمیدانس�ت و ش�ايد زبان مادریاش بود
زيرا س�يمایی مانند س�يمای خدايان يونانی داش�ت :خن�دهی پرطراوت،
ِ
حرکات سنجيدهی دستِ ،
آوای مخملين و دلربا ،سخنان
نگاه درخشان،
بجا و طنزآميز و س�خت اشرافمنش�انه ،همه و همه موزا را به يک ُطرفه
بدل میساخت.
تيرداد س�ورن با تبس�م اعجاب در او نگريس�ت سپس سر را به کرنش
خم س�اخت و گفت« :من اکنون دربرابر ش�هبانوی ايران سر خم میکنم
زيرا بی ِ
مدد من ،جاذبه آن چهره و پيکر ،کار خودرا خواهد کرد».
موزا و ويسه به اين چاپلوسی لبخند زدند.
م�وزا گف�ت« :ول�ی من به عن�وان نديمهای بخش�يدهی اوگوس�ت به
فره�اد ،ب�ه ايران میآي�م .نمیدانم در حرم ش�اه چه بر س�رم خواهد آمد.
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ِ
ِ
ِ
بااقتدار شاهنشاه ايران نيازمندم ».و سپس
فرمدار
ياوری بزرگ
مس�لما به
ِ
اف�زود« :در مي�ان ما بيش از آن س ّ�ر گذش�ته اس�ت که بتوانيم ب�ه یکدیگر
وفادار نباش�يم! اين تنها وثيقهی آن است که سرهای ما بر روی شانههای
م�ا باقی بماند .معموالً در سياس�ت به عواطف اعتماد نمیکنند ،هميش�ه
بايد ضامنهایی ايجاد کرد که انسان ،اين جانور خطرناک را مهار کند».
برداش�ت موزا ،تيرداد س�ورن را متوجه کرد که با وجود نوجوانی در
کار خوي�ش پخت�ه و آزموده اس�ت .درعينحال مطلب مهم�ی بر او فاش
ش�د ک�ه دربارهی آن خود نينديش�يده بود ،آری درواق�ع او ديگر در چنگ
م�وزا بود .کمترين ل�ب بازکردن بزرگفرمدار را بر باد میداد .هس�تی او
بس�ته ب�ه آن بود که با م�وزا کنار آيد و يا اورا از ميان ب�ردارد .و اما از ميان
برداش�تن م�وزا ممکن نب�ود ،زيرا ارمغان اوگوس�ت بود و اي�ن حادثه که
میتوانس�ت برای همه بس�ی ش�وم تمام ش�ود .لذا يکراه باقی میماند و
آن اینکه اتحاد بیتزلزلی را با موزا برقرار س�ازد .اين افکار به س�رعت از
ضمير بزرگفرمدار گذشت و سپس نيمکرنشی کرد و گفت« :بانوی من،
به وفاداری و رازداری من مطمئن باشيد ».سپس با تبسمی ابليسی افزود:
«حداقل به خاطر ضامنهایی که به وجود آمده است».
م�وزا ب�ا طراوتی که ب�ر روح بغرن�ج و حادثهجوی او پرده میکش�يد
خندي�د .ويس�ه ،در کن�ار آن خن�دهی محزون�ی ک�رد ،زي�را هم�هی اي�ن
جريانات در جهتی س�ير نمیکرد که برايش مطبوع و تسلابخش باش�د.
ويالی محاصره ش�ده و دوردست هم ،با آنکه در آن شرايط زندگی عالی
ِ
روان جاهطلب اورا آرام نمیساخت.
پاتريسينهای روم فراهم بود،
وقتی مهمانان او پس از وداعی پراحس�اس رفتند ،ويس�ه ميل کرد در
گرمابه يا «ترم» ويالی اشرافی خود دمی استراحت کند و خودرا از انديشه
و تيماری که در جانش رخنه کرده بود برهاند .ساختمان تِرمهای عمومی
و خانگی در روم از گرمابههای شرقی اقتباس شده بود ولی سليقه متمدن
يونانی ــ رومی به آن جالیی ديگر داده بود .تمام ويال و از آنجمله بخش
گرمابه به وس�يله کورهه�ای زيرزمين�ی ( )Praefurniumکه از آنجا
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بخار داغ به وسيله محوطه ِ
های تهی ِ زير کف زمين موسوم به هيپوکوست
( )Hypocaustو لولهه�ای درون دي�وار موس�وم ب�ه توبول�ی ()Tubuli
میگذش�ت حرارتی مطبوع مییافت .طبیعی اس�ت که حرارت در بخش
گرمابه زیادتر بود.لذا در ایام زمس�تان ویاله�ا و کاخهای رومی نیازی به
آت�ش نداش�تند .گرمابه خ�ود از چندين بخش مرکب ب�ود .در بخشهای
ِ
ِ
«بخار خش�ک» ی�ا ()Tepidarium
«بخ�ار تَر» ی�ا ( )Caldariumو
ش�خص بهان�دازه کافی ع�رق میکرد و چ�رک و ريم از ب�دن کام ً
ال جدا
میشد .سپس میشد به سردخانه نظير «چاله حوض» که در آن استخری
آب س�رد بود و « »Frigidariumنام داشت منتقل شد .گرمابه به تاالر
ورزش ،قرائتخان�ه و غي�ره نيز مجه�ز بود .انواع عطري�ات و ُدهنّيات و
وس�ايل شس�تن و تطهير در تِرمها وجود داش�ت و مش�اطگان چاالک از
ميان کنيزان زرخريد ش�خص را مش�تمال میدادند و میشستند و معطر
و مطهر میساختند.
ويس�ه مانند فرش�تهای عريان در اين تاالرها که پنجرههای شيش�های
رنگينی داش�ت و کف و ديوار آن از مرمرهای س�فيد دارای رگههای سبز
و سرخ بود ،در ميان جاريههایی که اورا پرستاری میکردند جوالن داد و
س�ليقه رومی را در استراحت ستود .وقتی از ترم خارج شد در جامه بلند
حرير بر تخت درازی که از چوب آبنوس بود لميد و ش�ربت خنکی را که
س�اقی او گسارده بود نوش�يد و در انديشههای دور و دراز خود به خوابی
عميق فرو رفت.
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پ�س از م�رگ ُارد ،چنانک�ه پيش از اي�ن ياد کردي�م ،فرهاد به پادش�اه
مسلم و بالرقيب ايران بدل گرديد .شکست آنتونيوس مذاکرات صلح با
اوگوست که تيرداد سورن آنرا رهبری کرد و اين اقتدار را بازهم استوارتر
ساخت .سورن از روم با پيروزی بازگشت .تثبيتی که در اثر مذاکرات روم
بين ايران و روم پديد شد دهها سال طول کشيد .در خاورزمين کوشانیها
ني�ز آرام بودن�د و ج�ز گودرز ک�ه در اورامان ب�ا جن�گ و گريزهای خود
بخش�ی از سپاهيان س�اتراپها و ويسبدان محلی را مش�غول میداشت،
ديگر حادثه مهمی در سراس�ر کشور نبود .مگر حوادث کوتاهمدت که در
انتظامات سياسی سست آن ايام احترازناپذير نبود.
ارمغ�ان اوگوس�ت برای «ب�رادرش» فرهاد بس�يار ب�ود و از آنجمله
ارمغان�ی ش�گرف :م�وزا ،م�وزا از همان س�اعات نخس�ت فره�اد را که
هيجانات�ی تي�ز و ِخ�ردی تأثيرپذي�ر داش�ت ش�علهور س�اخت .برخالف
اوگوس�ت ک�ه میتوانس�ت درقب�ال اش�خاص و ح�وادث ن�و ،پيچش و
چرخ�ش روزگار ،ادام�هی حيات روحی و خونس�ردی قضاوت را حفظ
کن�د ،فرهاد ،به ش�يوه پادش�اهان ش�رقی ،درقب�ال حوادث نوين به ش�ور
میآمد و «دور میگرفت» و گزافه را دوست داشت و سخت داغ میشد.
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باز برای اینکه به زودی شور خودرا از دست بدهد و سخت سرد شود.
تيرداد س�ورن از همان آغاز کوشيد زمينه را برای اعتالی موزا فراهم
آورد .گفت که وی انيسهی شخص اوگوست بود ،ولی دوشيزهای است
عفيفه که در ش�هر روم مانند «ديانا» به عفت و عصمت موصوف اس�ت و
افزود« :اوگوست ميخواهد با پيوند خون ايرانی و رومی صلح را در بين
دو خاندان جليل ابدی سازد زيرا منجمان گفتهاند که سلطنت در خاندان
اوگوست و خاندان اشکانی تا پايان جهان و ظهور هوشيدر و سوشيانس
ادامه خواهد يافت».
اي�ن پند اش�اره مرم�وز و همراه با خراف�ه و مذهب دائ�ر به ضرورت
ازدواج آن دو بود .گرچه فرهاد دريافت ولی دم نزد.
م�وزا ني�ز خودرا مغرور و بیاعتنا نش�ان داد ولی گفت که پيک صلح
و آرامش اس�ت و س�خنگوی دو قلب ش�اهانه ب�ا یکدیگ�رخواهد بود و
س�خت از اين س�فر خود به ايران ابراز خرس�ندی ک�رد .درواقع از همان
آغاز موزا احس�اس غرب�ت غريبی نمود .در آن ايام س�فر کردن امری بود
نادر و س�فر دور امری بود قريب به محال و اینکه يک رومی به تيس�فون
بيايد حادثهای آسان نبود .شرق از همان آغاز به نظرموزا دلگير آمد .هوا
س�خت گرم ،منظرهها سخت خش�ک و بیصفا .ديوارهای گلين و بلند،
زن�ان پيچي�ده درگليمها ،معجرهای رنگارنگ و م�ردان ريش و گيسدار
و دارای قباه�ای بلن�د و َغژاکندهای کرباس کهن�ه ،فقيران کور و عاجز و
آهنگه�ای غمزده و اش�کبار ...حتی کاخ حرم به نظ�رش چون زندانی
رسيد .حرم يا «شبستان» از زنان بسيار پر بود .شه زنان عقدی (پادشازن)
و صيغه (چاکرزن) و انيس�ههای يونانی (هتايراها) بس�يار داشت .عمهها
و خالهه�ا و مادربزرگ مادری ش�اه و فرزندان آنها در عمارت مس�تقلی
بودند ولی با حرم رفت و آمد داشتند .خواجهسرايان هندی و ُختَنی حرم
را اداره میکردن�د .ح�رم پر از جاس�وس بود .يعنی تقريب�ا همه عليه همه
جاسوس�ی میکردند .ب�ه قدری چهرههای آب زيرکاه و حس�ود اين زنان
غازهآلوده و وسمهکشيده و دارای جامههای ناراحت ولی پر زر و زيور و
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ح�رکات بیادبانه و ناظريف آنها برای موزا نامأنوس بود که در لحظات
اول فک�ر کرد نخواهد توانس�ت در اين کُنا ِم م�اران و روباهان دوام آورد.
هتايراه�ا نزديکترين کس�ان به او بودند .زبانش�ان مش�ترک ب�ود .موزا با
حيرت ديد که آنان چندان از حرم و کاخ ناخرس�ندی نداش�تند .به نظرش
آم�د که اين پرندگان بهش�تی را رام کردهاند .هيج�ان درونيش بهاندازهای
ب�ود ک�ه با تيرداد س�ورن در يک ديدار در ميان گذاش�ت .تيرداد وعده داد
که از ش�اه خواهش کند اورا به بنای هگزاس�تيل يونان�ی که برای پذيرایی
مهمانان خارجی شاه بود منتقل کنند و حسابش را از حرم جدا سازند.
فرهاد اين پيش�نهاد س�ورن را با دقت و س�وءظن ش�نيد و چنين پاسخ
داد« :موزا بانویی دلرباس�ت و میدانم که روح لطيف او در شبس�تان من
آزار خواه�د ديد .ولی او بايد به آداب و رس�وم کاخ من خو گيرد .هرگاه
وقت آن رس�يد اورا به بن�ای مهمانان منتقل میکنم .خود من اورا تس�لی
خواهم داد».
درواق�ع موزا پ�س از گفتگوی تبآلود با س�ورن نزد خود انديش�يد:
دس�تور اوگوست را بد اجرا میکنم .نازپروردگی من ممکن است فرهاد
را بِ َرمان�د و کار از ريش�ه خراب ش�ود .بايد صبور باش�م .به همينجهت
وقت�ی فره�اد نزد او آمد ،از او خواس�ت که در شبس�تان درن�گ کند .وی
با متانت گفت« :حق با ولینعمت اس�ت .من برای خدمت به ش�اه ايران
آم�دهام و باي�د خودرا ب�رای اين خدمت آم�اده کنم .حرم بس�يار دلانگيز
اس�ت ول�ی هر غريب�ی را خو گرفتن اندکی دش�وار اس�ت .آری من آنجا
خواه�م مان�د که خداون�د بفرمايد .تنها آرزوی من اين اس�ت ک�ه با زبان
و خط شما آشنا شوم اگر مهر کنيد و معلمانی برای من معين فرمائيد».
فرهاد دستور داد که معلمانی به اوخط آرامی و زبان پهلوی بياموزند.
موزا زبان را آس�ان ولی خط هزاروشها را دش�وار يافت ولی س�خت با
جدي�ت زبان میآموخت و اصطالحات ويژهای را از بر کرد .دانس�ت که
بدون زبان دانستن ،او پيوسته فرستادهی بيگانهای خواهد بود و پيرامونی
انباشته از راز خواهد داشت.
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سياس�ت او در حرم آن بود که تابع مقررات آن ش�ود ،خواجهسرايان
را مس�حور مالحت و ش�رم و کرم خود س�ازد .زنان حس�ود را نرنجاند.
زن�ان مقتدر را احترام گ�ذارد .خودرا مانند س�ايهای محجوب ببرد که نه
مايهی خشم و نه مايه شک کسی گردد .راهی يافت که زبانآموزی خودرا
وس�يله پيوند با بزرگان و کوچکان حرم قرار دهد .کاری کند که به ظهور
او همه تبس�می بر لب و تابش تحس�ين و مهری در ديده داش�تند .دريافت
که اين زنان ش�رقی با همه ناتویی بيش�تر تأثيرپذير و رام ش�دنی هس�تند تا
زنان ديار او .ش�اه هرروز از گوش�های تحس�ينی از او میشنيد .از عمهها
و خالههای پير تا انيس�هها و س�وگلیهای جوان .همه میگفتند فرشتهای
اس�ت دوس�ت داش�تنی و خردمند .وقتی که فرهاد ن�زد او میآمد خودرا
بیتوقع نش�ان میداد و خواهشهای او از نوع عادیترين و بیخرجترين
بود .فرهاد به تدريج احس�اس میکرد که مقهور کس�ی میشود که خودرا
در اين امر ،به هيچوجه ش�تابنده نش�ان نمیدهد .عش�ق موزا در سينهاش
خزيد و اين خزيدنی بود قطعی و نهایی.
عش�ق فره�اد پنه�ان نمیمان�د زي�را او «شاهنش�اه» ب�ود و ني�ازی ب�ه
پنهانس�ازی نداش�ت .زنان سوگلی و انيس�ههای يونانی نخستين کسانی
بودند که آنرا دريافتند .لذا ديو رشکی که موزا آنهمه اصرار داشت آنرا
بيدار نکند ،به ناگه و عليرغم او بيدار و توطئهگری آغاز شد .شعلههای
حسد به قدری تيز بود که آنآنکه در آن میسوختند بیتابانه میتاختند.
رش�کينان یکدیگررا يافتند .اينها هما و چيس�تا همس�ران سوگلی و
ِه ِلنا ،کاليس�و و پورپور هتايراهای يونانی و انيس�گان م�ورد عالقه فرهاد
بودند .اين پنج تن با یکدیگرروابط نزديکی داش�تند .پورپور که دخترکی
فتان�ه و ش�يطانصفت ب�ود ان�واع عيشهای نهان�ی و ويژه آن�ان را فراهم
میک�رد .هم او بود که هفت جلد کتاب «ميله زياکا» ( )Milesiakaرا
در مجامع سری برای آنها میخواند .اين کتاب را اخير ًا در یونان نوشته
بودند و پر از داس�تانهای ش�هوانی و دس�تورهای وي�ژهای برای عيشها
و عش�رتهای نهان�ی ب�ود .مؤلف يا مؤلفي�ن کتاب نهاي�ت هنرمندی در
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داس�تاننگاری را ب�ا حد اعالی وقاحت در بیپ�رده گفتن مطالب آميخته
بودن�د .کت�اب با تصاوي�ر ماهران�های از م�ردان و زنان عري�ان و حاالت
گوناگ�ون آميزشهای جنس�ی هم�راه بود .پورپور با عي�اری خاص خود
آنرا ب�ه دس�ت آورده و پنه�ان میداش�ت و ام�کان ن�داد که جاسوس�ان،
خواجهس�رايان و يا جاسوس�ان ويژه ش�اه از آن س�ر درآورند .محتويات
کت�اب ميل�ه زي�اکا نوع�ی محرمي�ت و صميمي�ت در مي�ان خوانن�دگان
حرمنش�ينش پديد آورده بود و آنها خود در حرم دس�تهای بودند .البته از
اي�ن دس�تهبندیها در حرم زي�اد بود که هري�ک گرد يک بان�وی بانفوذ را
گرفته بودند ولی اين دستهبندی که به شاه نزديک بود و بين اعضای آنها
حسادت و رقابتی نبود جای خاص داشت.
هم�ا وچيس�تا دو دخت�ر ج�وان از خاندانهای اصيل کارن و اس�پهبد
بودند .چيس�تا اسپهبدان نوه اسپهبد باوند س�اتراپ بااقتدار مازندران بود
که نيا در نيا در آن س�رزمين حکمروایی داش�تند .وی مظهر زيبایی و ادب
خاص ايرانی بود و محبت ش�اه نسبت به او بيشتر برای آن بود که خاندان
مغرور و س�رکش اسپهبد را نگاه دارد .چيستا ساده و تأثيرپذير و يکدنده
بود و حسادتی تيز داشت که اورا رنج میداد و به فعاليتهای خطرناک،
وامیداش�ت .پورپور به ويژه چيس�تا را برای بدگویی از موزا در نزد ش�اه
برگزيد زيرا فکر کرد که ش�اه اورا که س�ادهدل و بیغش میشناسد بيشتر
مورد اعتماد و اعتقاد خود قرار خواهد داد.
ولی هما مانند خود پورپور نقش�هکش و بیرحم بود .بنای کار مجمع
پنج نفری آن شد که ابتدا به انحای وسايل بکوشند تا موزا را مورد غضب
خدايان س�ازند و جادو کنند .اگر پيش نرفت س�عی کنند از او در نزد شاه
بدگوی�ی کنن�د .اگر اينهم پيش نرفت ،آنگاه اورا مس�موم کنند و به ديار
ديگر بفرستند
ول�ی آنه�ا از يک نکته غافل بودند .کاليس�و يکی از هتايراهای عضو
اي�ن توطئ�ه ،جاس�وس کهنه رومی ب�ود که اينک بنا به دس�تور رس�يده از
جانب امپراطور خودرا تمام ًا در اختيار موزا گذاشته بود.
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کالیس�و از همان آغاز از سير حوادث باخبر شد و اورا
موزا به وس�يله
ّ
گفت« :با تمام صميميت همراه آنها برو و فقط مرا مطلع کن».
کالیس�و روزی ب�ه موزا گف�ت« :مابين پورپور و هلنا دوس�تی عميقی
ّ
نيس�ت و هلنا از اینکه پورپور س�ردمدار اين توطئه است ناراضی است.
کالیس�و با تلقينات گاهگاهی خود هلنا را در سنگر ناخرسندی
«قرار ش�د
ّ
نگاه دارد تا روزی از وی استفاده شود.
توطئ�ه داس�تان دور و درازی را ط�ی ک�رد که طبق اراده و نقش�ه موزا
کالیس�و موفق ش�د در اواسط عمل به هلنا تلقين کند که
انجام میگرفت.
ّ
ش�اه را از توطئه باخبر س�ازد و گفت« :ای هلنای زيبا ،تو خود ميدانی که
چ ه اندازه محبوبه فرهاد هستی اگر روزی او بداند که تو از اين راز باخبر
ب�ودی و بر زب�ان نمیآوردی تورا از ب�ام کاخ فروانداختن خواهد فرمود.
ت�و بايد از هماکنون زمينهای بچينی که اگر کار توطئه فاش ش�د ،تو و من
در امان مانيم».
کالیسو را پذيرفت .هنگامی که کار به تدارک
هلنا سادهدل بود و تلقين
ّ
کالیسو زهر را به موزا بنوشاند ،هلنا که مدتی از شاه
زهر کشيد و قرار شد
ّ
بار میخواس�ت و نمیيافت ،باالخره پيام فرس�تاد که س�خنی دارد که به
امنيت شاه مربوط است و وقتی نزد فرهاد رفت راز را بر مال ساخت.
فرهاد پرسيدِ :
«کی به او زهر میدهند؟»
هلنا گفت« :امشب»
فرهاد پرسيد« :کی به او زهر میدهد؟»
کالیسو خواست که من اين داستان را
«کالیسو ،ولی خود
هلنا گفت:
ّ
ّ
به سمع خدايگان برسانم».
فرهاد گفت« :اگر چنين است او به موزا زهر نخواهد داد».
کالیس�و از هما میترس�د و از
هلنا گفت« :ما همه همقس�م ش�دهايم.
ّ
غداری پورپور در امان نيست».
کالیس�و با اي�ن کار مخالف
فره�اد گف�ت« :يعنی آنکه علیرغم آنکه
ّ
است به موزا زهر خواهد داد».
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هلنا گفت« :ممکن است».
فرهاد با خش�م عازم شبس�تان ش�د و يکس�ر به نزد موزا رفت .اورا با
آرايش�ی مانند خداي�ان المپ يافت .موزا س�اعتی ب�رای او بربط نواخت
و غزلي�ات س�اپفو را ب�ا آهنگ�ی حزين خوان�د .فرهاد در تم�ام اين مدت
خام�وش و در ج�وش بود ک�ه چنين اله�های را نابود ک�ردن میخواهند.
کالیس�و اطمينان
وقت�ی م�وزا از نواخت�ن آرميد ،فره�اد گفت« :آيا ت�و به
ّ
داری؟ موزا يکه خورد و گفت« :او از سوگليان شاه است و هرکه را شاه
بپسندد من میپسندم».
فره�اد گف�ت« :آي�ا میتوانی حدس بزن�ی که او در توطئهای ش�ريک
است و میخواهد به تو زهر بنوشاند!»
موزا برخالف انتظار فرهاد هيجانی نشان نداد.
فرهاد گفت« :آیا میشنوی چه میگویم؟»
موزا کيس�های طالیی رن�گ از جعبه عاجی که دربراب�رش بود بيرون
آورد و گفت« :اين است آن زهری که میخواستند به من بنوشانند».
فرهاد با تعجب گفت« :داستان چيست؟»
«کالیس�و س�اعتی پيش نزد م�ن آمده زان�و زد و گفت از
م�وزا گفت:
ّ
مدتها پيش من و دوست من هلنا در توطئهای که هما و چيستا و پورپور
عليه ش�ما کردهاند ش�ريکيم و چون به خاندان و خدايگان وفاداريم تاب
نياورديم .وی گفت که او راز را بر من فاش میکند و چنين میپندارد که
هلنا آنرا بر شاه عرضه خواهد داشت».
فرهاد بیآنکه در پيچ و خم اين عبارات دقيق ش�ود ،از اين ش�ادی که
کالیس�و توطئه را بر موزا افش�ا کرده نفس�ی راحت کشيد و گفت« :هلنا و
ّ
کالیسو خدمتی به سزا کردهاند ولی آن پتيارگان را به سزا خواهم رساند».
ّ
اين حادثه تأثير معجزهآس�ا داشت .،فرهاد هما و چيستا را گيس بريد
و به نزد خاندانش�ان فرس�تاد با نامههایی پر از خش�م و پرخاش نوشت که
اگر حرمت خاندانهای کهن نبود آنها را به زير پای پيل میافکند.
پورپور را به خواری تمام و در پيش همه اهل حرم سر بريدند .هلنا و
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کالیس�و به دريافت بدرههای دينار مفتخر ش�دند .موزا به بنای هگزاستيل
ّ
کالیسو به خدمتکاری خاص او گمارده
ويژه مهمانان منتقل ش�د و هلنا و
ّ
شدند و فرهاد با مشورت تيرداد سورن تدابيری انديشيد که موزا از چشم
بد و انديشه بد در امان ماند.
اي�ن زندگی نوينی برای موزا بود .او خودرا در محيطی بس�ی همانند
محي�ط مان�وس روم�ی يافت ول�ی از آنجا ک�ه کمکم به پارس�ی پهلوی و
آداب َمز َد َي َس�نی آشنا ش�ده بود ،مناس�بات خودرا با خاندانهای ايرانی و
شورای مغان بسط داد .شبکه جاسوسی او گسترده شد .روابط او با روم
اگرچه به ش�کل نادر ولی مرتب دایر بود .به آنها فهماند و به درستی هم
فهماند که نجات جان اين دو بانو ثمره ميانجیگری اوس�ت که از خش�م
و کين خود گذشت و به ياری آنها شتافت .البته دراين زمينه موفقيت او
نسبی بود .کارن و اسپهبد که از فرهاد میترسيدند دم فرو بستند و خودرا
مديون محبت موزا نشان دادند ولی کين نهان هرگز بِه نشد.
واکنش خش�ن فرهاد بر ضد پورپور بس�ياری از دوس�تان و هواداران
اورا درح�رم ب�ه توطئهگ�ری علي�ه ش�خص فره�اد واداش�ت .در اینج�ا
کالیس�و به کمک همدس�تان خ�ود از همان آغ�از وارد در توطئه بود و
نيز
ّ
دانس�تند ک�ه میخواهند در ش�ب عيد نوروز که نزديک ب�ود ،در لوزينهی
عطرآگين ش�اه زهر بريزند .ش�اه لوزينه را بس�يار دوس�ت میداشت و به
ويژه با دس�ت ِ
پخت سودابهی کوش�انی که از شاهزادگان کوشان بود و بنا
به مصلحت شاهنش�اهی در حرم ش�اهی مقر داشت .اين زن زيبا نه ،ولی
کدبانو بود .شاه نسبت به او تعلقگونهای داشت زيرا از کوشانيان هراس
داش�ت .لذا هميشه دستپختش را میس�تود و خودرا خواستار آن نشان
میداد .توطئهگران بر آن ش�دند که بیاطالع کدبانو ،لوزينه دس�تپخت
اورا با زهری جانس�وز بياميزند زيرا میدانس�تند اين آن چيزی اس�ت که
فرهاد از آن حتما و با ش�تاب و پيش از آنکه َچ َش�ک را به کار گيرد ،خود
خواهد چشيد.
در مجل�س جش�ن در ح�رم فره�اد م�وزا را در کنار خود نش�اند ولی
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س�ودابه را مورد لطف و ستايش خود قرار داد و گفت چشم به راه لوزينه
دس�تپخت اوس�ت .توطئهگ�ران لوزين�ه را در ظرفهای طال به دس�ت
شاه .سودابه و موزا دادند .هر سه ظرف مسموم بود .موزا که از همه چيز
خبر داش�ت ،وقتی فرهاد نختسين َچمچه را به دهان نزديککرد ،دستش
را باز داشت:
«خداي�گان م�ن ،در اي�ن لوزينه زه�ر آميختهاند!» فره�اد ناگهان يکه
خورد و دست نگاه داشت .موزا با هراس دست سودابه را نيز که نزديک
بود لوزينه را به کام نهد نگاه داشت و به پارسی پهلوی گفت« :بانوی من
نخوريد زهرآگين است».
توطئهگران ناگهان چنان رنگ پريده و لرزان ش�دند که رازشان برمال
شد .فرهاد دستور داد که لوزينهها را به «خونی» کشتنی در زندان دهند تا
ببينند نتيجه چيس�ت .خود از مجلس برنخاس�ت تا دانست که آن تيرهروز
با خوردن لوزينهها نعرهزنان خون قی کرد و مرد.
خشم فرهاد را پايانی نيست .سودابه ،به شادی و خرسندی او در اين
توطئه دست نداشت زيرا اگر دست میداشت فرهاد نمیدانست با او چه
کند که طغيان کوش�انيان را برنيانگيزد .توطئهگران را در َجوالی کردند و
از برج به زمين افکندند و چون فرهاد از موزا پرس�يد آيا او چگونه بر راز
دست يافته ،موزا گفت:
«اوگوس�ت مرا هميش�ه به فراس�ت میستوده اس�ت .وقتی جامهای
لوزينه را به دست خدايگان ،سودابه و من میدادند من لرزش دستهای
خائ�ن را حس ک�ردم و احتياط را گفتم از خوردن باز ايس�تيم .حدس من
صائب بود و بدينس�ان خداوند که همهی جانها َبرخی وی باد ،از آفت
رهيد».
اي�ن حادث�ه در فرهاد تأثيری ژرف داش�ت و بر آن ش�د که م�وزا را به
بانوی بانوان حرم بدل کند.
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از حوادثی که آنرا با تسلس�ل وقايع تاريخی دنبال کرديم هژده س�ال
گذش�ت .ه�ژده س�ال در پوي�هی کند آن زم�ان و تحوالت بطئ�ی آن ايام،
محت�وی چندان�ی از جهت تاريخ نداش�ت ولی برای بازيگ�ران صحنه به
هرجهت دوران درازی بود.
ديگر مدتها بود بانوی بانوان شبستان فرهاد ـــ موزا به نيروی درجه
اول در ايران بدل ش�ده بود و اين امر چند دليل داش�ت ،طی ده سال اخير
بيماری مرموزی که پزش�کان يونانی ،هندی و ايرانی ،با س�طح آنروزی
دانش طب از تش�خيص آن عاجز بودند ،فرهاد اش�کانی را رنج میداد و
عاج�ز کرده بود .وی الغر و رنگ پریده ب�ود .تب و ناراحتیهای فراوان
هم�راه آن هرچن�دی یکب�ار به س�راغش میآم�د .دردهای س�ختی اورا
معذب میکرد .شايد درآميختن چند بيماری مانند ماالريا و زخم معده و
س�نگ کليه که هريک از آنها ،مدتی پيکر شاه را عرصه حکمروایی خود
میس�اختند فرهاد را چنين رنجور و بیپا ساخته بود .نيايش مغان ،تعويذ
جادوگران بابلی ،کاس�ههای جوش�اندههای تلخ و بدبو ،هيچيک کارگر
نش�د و مواردی بود که فرهاد از ايزدان مرگ میخواس�ت .همه میگفتند
او انتق�ام مظلومان�ی را پ�س میدهد که چنين بیباک در دس�ت او هالک
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ش�دند ولی بيم�اری در خصال فرهاد تغيير نداده ب�ود .وی کماکان همان
مرد وحشی و قساوتپيشه بود.
اما موزا اينک ديگر به آداب و زبان ايرانی وارد بود .فرزندش فرهادک
به عزيز کرده شاه بدل شده بود .وی موفق شد چهار تن از فرزندان فرهاد
را که میتوانس�تند رقيب فرهادک باش�ند با ش�يوهزنی از اي�ران دور کند.
اينان به ش�هادت مورخان ،عبارت بودند از َونَن ،س�راسپادان ،رداس�پ
و فرهاد ،دور کردن آنها موافق دس�تور اوگوست بود .اوگوست از موزا
خواس�ت ک�ه از فرهاد گروگانه�ای گرانبهایی نزد او بفرس�تد ،تا هرگز
خيال ناخوشآيندی از ضمير فرهاد جهت جنگ با روم نگذرد.
موزا ش�اه را با اين کلمات قانع کرد« :برای آنکه صلح و دوس�تی بين
خان�دان اوگوس�ت و تبار اش�کانی ابدی ش�ود ،بايد کودکان را به ش�يوه
ِ
ايرانی رومیمآب خوب خواهند توانست
رومی بار آورد .اين شاهزادگان
امر دش�وار دوس�تی آس�يا و اروپ�ا را حفظ کنن�د .اینجا در تيس�فون ،در
حرمهای تاريک جز دسيس�ه ياد نمیگيرند و جوانانی هرز و کوچکمغز
بار میآيند .ولی در روم وضع بدينس�ان نيس�ت .آنجا آنها آداب فراوان
و فرهن�گ التينی را خواهن�د آموخت .در عوض میتوان از اوگوس�ت،
که پس از اين هديههای ارجمند ،مس�لم ًا بيشتر ارادتمند شاه خواهد شد،
توقع�ات ت�ازهای داش�ت يعن�ی از بابت ارمنس�تان خاطر جمع ش�د و در
يهوديه کس�ب نفوذ کرد .از ميزان پادگانهای ساحل فرات به سود خزانه
کاس�ت ،نيرو را به سوی کوشانيان متوجه کرد .برای سرکوب گودرزيان
سپاهيان بيشتری فرستاد»....
فرهاد اين پند را پذيرفت و ونن و س�راسپادان و رداس�پ کوچک و
ِ
راهی ديار بيگانه ش�دند و فره�ادک در صحنه تنها
فره�اد کوچک ،هم�ه
ماند.
م�وزا که به دعوی همگانی« :خدا بودن» پيوس�ته و خويش را موزای
اله�ی ي�ا «تئا ـــ م�وزا ـــ ئوراني�ا» میخواند ،به ش�يوه کلئوپات�را ،نوعی
مراس�م پرس�تش در اطراف خ�ود ب�ه راهانداخت .،وی علیرغم س�ن و
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س�ال ،کم�اکان ج�وان و زيب�ا مانده بود و دقت داش�ت فربه�ی و چروک
زود به س�راغش نيايد .در کاخ نوينی که به ش�يوه رومی س�اخته بود و در
ترمهای باش�کوه آن حمام ش�ير میگرفت .جاريهها اورا مالش میدادند.
مشاطهها اورا میآراستند .الغراندام و باطراوت بود و فرهاد که بيماری و
رنجهايش اورا پير و عليل ساخته بود ،عشوه موزا را با نوعی حقشناسی
میخريد .به نظر میرس�يد که اين درنده وحش�ی هرگونه نيرویی را برای
مقاومت درمقابل اين بانوی زيرک و زيبا از دست داده بود.
دلي�ل ديگ�ری که ب�ر قدرت م�وزا میاف�زود آن بود که تيرداد س�ورن
از مي�ان رفته ب�ود ،جريان بدينق�رار بود که گودرز در س�الهای اخير در
اورامان فتنه خودرا بسط داد .شهرت يافت که البان کابلی در نزد اوست
و دي�ن جهانی پايگاه و پش�تيبان نيرومند و شکس�تناپذيری يافته اس�ت.
درواق�ع در مذاق مهرپرس�ت گودرز تعاليم البان نشس�ته ب�ود و البانيان
در دژهای گودرز برای خود ،پش�تيبانی يافتند .پس از درگذشت گودرز،
خسرو سردار او که يک البانی معتقد بود ،به رهبری قوم رسيد .خسرو بر
تاخت و تازهای خود افزود ،چنانکه زمانی تا ش�يز پيش رفت و معابد را
در آنجا سوزانيد و غارت کرد.
موزا انديش�يد که فرصت برای از ميان برداش�تن تيرداد س�ورن آماده
ش�ده اس�ت و آنچه که اورا در اين کار به ش�تاب وا میداش�ت آن بود که
س�ورن بيش از پيش از نفوذ موزا نگران شده ،در مهستان و شورای مغان
تحريکات�ی را عليه او به را ه انداخته بود .جاسوس�ان زن و مرد موزا حتی
از درون حرم سورن خبرها میآوردند و با آنکه سورن مردی خوددار بود
در محافل محرم نفرت و کين بیپايانش نسبت به موزا درز کرده بود.
موزا با اوگوس�ت و آگريپا مش�ورت کرد و برآن ش�دند که وجود اين
س�ردار جاهطلب زائد اس�ت .وی به فره�اد تلقين کرد که ب�ا پادگانهای
ويس�بدان محلی نمیتوان کار گودرزیها را س�اخت و بايد به يک اقدام
جدی دس�ت زد و س�پاه ،از پايتخت به سرداری سورن فرستاد و فتنه را تا
ِ
البانی
بزرگ نش�ده ،س�رکوب کرد .موزا گفت که مهرپرس�تی ،در تعبير
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آن ،میتواند عوامالناس را گمراه و جسور کند و بر شاه بشوراند؛ در اين
کارها غفلت س�زا نيس�ت .فرهاد اين نکات را نيک میدانست ولی ترديد
داشت که مبادا سورن و خسرو با یکدیگربسازند و باهم بر او بتازند ولی
موزا اطمينان داد که چنين نخواهد شد.
اطمينان موزا بیراه نبود .او با بالشکارن برادر همان کارن س�وگلی
طرد ش�ده از حرم ،س�ر و ِس ّ�ری داش�ت .موزا اين َسر و ِس ّ�ر احتياطآميز
را ب�رای آن ب�ه راه انداخته بود که تا خش�م خان�دان کارن از طرد هما اوج
نگيرد .وی ماهرانه چيستا و هما را نيز از خود راضی ساخت و به دوستان
نزديک خود بدل کرد و حتی نوعی آش�تی بين آنها و ش�اه پديد آورد .اين
ش�گرد او بود که نمیگذاش�ت دشمنیها ريش�ه بدواند و از کينجویی و
قصاصطلبی شرقی سخت حذر داشت.
م�وزا ب�ه بالش وعده داد که اگر تيرداد س�ورن را که آنهمه خدعه در
کار همگان کرده اس�ت از س�ر راه بردارد ،س�روری مهس�تان و سرداری
سپاه و همهی مناصب ِ
سورن از آن او خواهد بود .به همين جهت موزا بر
آن بود که میتواند به دس�ت ياران کارن ،س�ورن را در کوههای کردستان
نابود کند و چنين نيز شد.
س�پاه بیسردار بازگشت بیآنکه شکست بخورد و يا شکست بدهد.
ب�رای موزا همين پي�روزی بود .وقتی بالش کارن بج�ای تيرداد آمد موزا
توانس�ت آرامتر بخسبد زيرا بالش از هيچجهت با مردی محيل و غدار و
بیپروا مانند سورن که در مزاج شاه نفوذ داشت قابل قياس نبود.
بدينس�ان صحنه از رقيب خطرناک تهی ش�ده بود و در آن تنها فرهاد
مانده بود .موزا از وی میترسيد.میدانست که اگر روزی فرهاد که اينک
رام اوس�ت برگردد او و فرزندش را زن�ده بگور خواهد کرد ،لذا درصدد
برآمد نقشه آخرين خويش را اجرا کند.
اين نقشهای شگرف بود که با ظهور تدريجی عشق موزا به فرهادک
�هوی! فرهادک از همان ايام به
آغاز ش�د نه عش�قی مادرانه بل عش�قی َش َ
جوانی رعنا و جذاب بدل شده بودَ .رسم «خوتَه َدسی) و عشق با محارم

فرهاد و فرهادک 141

و ازدواج آنها با یکدیگردر آن ايام رواج داش�ت داس�تان غنایی معروف
(ويس�ه و رامين) که فخرالدين اسعد گرگانی آنرا بدان دلآويزی به شعر
پارس�ی درآورده و حاک�ی از عش�ق خواه�ری به برادر خود اس�ت متعلق
ب�ه هم�ان ايام اس�ت .اين رس�م (خوته دس�ی) با آنک�ه در مي�ان خدايان،
به ش�هادت اس�اطير مجاز ش�مرده میش�د ،ولی عمال در ميان روميان و
يونانيان مرس�وم نبود .ام�ا در ميان ايرانيان و به ويژه اش�راف ايرانی برای
آن نه تنها عيبی قائل نبودند ،بلکه ثواب يا «کَرفک» میش�مردند .موزا که
ديگر ايرانیمآب بود ،میتوانس�ت در جاده اين (خوته دسی) حسابگرانه
پای گذارد .انديش�هاش اين بود که فرهادک را به شوهر تاجدار خود بدل
ِ
همسر شاه شهبانوی بیرقيب ايران شود.
کند و خود به عنوان مادر و
از جه�ت ظاهر اين بانوی چهل و س�ه س�اله میتوانس�ت دعوی کند
ک�ه «هنوزش آب در جوی جوانی اس�ت» .درواقع وقتی در کنار پس�رش
رهفت»های ماهرانه ،مادری
«ه َ
فرهادک مینشست ،با کمک مشاطگانَ ،
به نظر نمیرس�يد ،بلکه همدمی دلانگيز به چش�م میآمد .برای فهماندن
عش�ق خود ،به اتکای همان رس�م «خوته دس�ی» موزا الزم نبود تمهيدی
بچين�د .تنها اش�کال کار اي�ن بود که فرهاد س�ر در ني�اورد واال خطرناک
میش�د .عش�ق چنان باال گرفت که خط�ر آن بود که موزا رس�وایی به بار
آورد .وی روزی به فرهادک گفت« :ای فرزند و معشوق من .من گويا از
تو باردارم .اگر اين راز برمال گردد پيداس�ت که ش�اه چه به روز من و تو
خواهد آورد .وقت آن اس�ت که اورا از ميان برداريم و خويش را از خطر
برهانيم ».سخن موزا درباره بارداری راست نبود ولی با آن روابط که بين
آن دو بود ،فرهادک میتوانس�ت به اين گفته باور کند ولی پيشنهاد کشتن
پدر برايش ناگوار بود .فرهاد ،فرهادک را بس�يار دوس�ت میداش�ت .به
خاطر او پسران ديگر خودرا رانده بود .خود مردی بيمار و پير و تيرهروز به
نظر میرسيد و خشمی و کينی را در فرهادک بر نمیانگيخت .ولی چنان
خطری در پيش بود که نمیش�د آنرا ناديده گرفت .مرگ و رس�وایی او و
مادرش و خشم زبانه ِ
زن پدر و قصاص خونين او ،شبها بیتاب در بستر
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میغلطيد و میانديش�يد و س�رانجام ترس از سویی و حرص شاهنشاهی
ايران از سوی ديگر اورا واداشت که سرانجام به موزا بگويد برای اجرای
دس�تور مادر و معش�وقهاش آماده اس�ت .آنچه که کار را آس�ان میکرد و
ب�ه فره�ادک دل م�یداد آن بود که ش�اه در محيط دربار و اش�رافيت و نيز
ِ
رکندن اين ُز ّقوم ِ دوزخی بس�ياری را
در ميان مردم محبوبيتی نداش�ت و َب
شادمان میساخت لذا میشد از واکنش ايرانيان که خود از فرهاد به جان
آمده بودند نهراسيد .بارها درباريان و اشراف ،مادرش و اورا پنهانی و در
پرده تش�ويق کرده بودند که دس�تی از آستين برآورند .فرهادک میدانست
که اينان مردمی س�الوس و دغلند و چون خواس�ت آنها بر آورده ش�ود،
خ�ود بيش�تر مدعی و ش�اکی خواهند بود ولی به هرص�ورت اين واقعيتی
بود که تا مدتی مرگ فرهاد را همگان به فال نيک خواهند گرفت و حادثه
بیعاقبت ناميمون خواهد گذشت.
موزا از موافقت فرزندش شاد شد و تعبيه چيد .شبی که فرهاد چهارم
در کاخ ويژه موزا با وی خلوت کرده بود و با عشقی پايانناپذير ترانههای
يونانی و آهنگ دلربای بربط را میش�نيد ،ناگاه پرده س�نگين به س�ختی به
کنار زده شد و فرهادک مست واليعقل با شمشير آخته وارد شد.
فرهاد دانس�ت که قصد ناخوش�ی در ميان است و چون هيچ سالح با
خود نداش�ت و جز روپوش�ی فراخ از ابريشم سفيد ِحفاظی نه ،سراسيمه
و عاج�ز ب�ه آغوش موزا پن�اه برد .فرهادک ف�راز رفت و گيس�وان پدر را
کش�يد .موزا دستمالی را در کام فرهاد که میرفت نعره بکشد به چاالکی
فروکرد .ش�اه دانست با توطئهای تدارک شده روبهروست .فرهادک پای
خ�ودرا که در چکمهای از چرم س�اغری بود بر س�ينه نيمهعريان پدر نهاد
و گف�ت« :آس�مان ب�ه آیين کيف�ر میگردد .بياد بي�اور چگونه ُارد آن ش�اه
س�الخورده را خف�ه کردی و عموهای نوجوان مرا گ�ردن زدی و برادران
مرا به ديار دش�من فرس�تادی و سراس�ر خاک ايران را به خون کش�يدی.
اينک پايان روزگار پليد تو در رسيده است.
دي�دگان فره�اد از حيرت دري�ده بود .نال�های خف�ه از دهانش بيرون
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میتراويد ولی بنا به تعبيه موزا کسی در آن حوالی نبود تا بشنود .فرهادک
شمشير را با قوت در حنجره پدر فرو برد و سپس ضربتی ديگر بر قلب و
آنگاه بر پهلوی او وارد س�اخت .شتاب داش�ت که بميرد .روپوش سپيد
ش�اه از خون تيره آغشته شد و چهره او درحالیکه چشمانش دريده بود و
دستمال در دهنش خونآلود شده بود منجمد گرديد.
موزا که کار را س�اخته ديد با شادی ننهفتنی به سوی فرهادک شتافت
و گفت« :ای فرزند و معشوق من! مانند همه نامآوران که برای رسيدن به
هدف ،دين و اخالق را آسان در پای میمالند ،تو نيز گستاخ ،سدی گران
را شکس�تی .اکنون پادش�اه بیرقيب سرزمينی هستی از ُگنگ تا فرات .از
باروی قفقاز تا بيابانهای سوزان عربستان و شايستهترين کسی هستی که
همسر مادرت باشی».
درواق�ع فره�ادک نه فقط به نام فرهاد پنجم پادش�اه ايران ش�د بلکه با
مادرش با شکوه و رسيمت تمام عروسی کرد و سکه دو جانبهای با چهره
خود و مادرش ضرب زدن فرمود.
آن سکهها از آن ايام و آن حوادث شگفت هنوز برجای است.

در هگمتانه

س�ال دوم قبل از ميالد که فرهادک بر تخت خونآلود پدر نشس�ت ،با
زمستانی طوالنی همراه بود که حتی تيسفون را نيز بادهای سرد بینصيب
نمیگذاش�ت .پاس�داران کاخ هگمتانه خبر میدادند که هوای شهر برای
خدايگان تازه مس�اعد نيس�ت .در همين مدت فره�ادک به تلقين مادرش
رس�وم نوين�ی را بن�ا نهاده ب�ود .م�وزا و فرهادک ب�ه س�بک آنتيوکوس و
الئوديسه پادشاهان سلوکی ايران که خودرا مورد پرستش قرار داده بودند
«زاووش» يا ِ
«زئوس» خدای خدايان میش�مردند و
خوي�ش را فرزندانُ :
بدينسبب در معابد مورد نيايش مذهبی واقع شدند.
اين رس�م زش�ت که از کثرت تفرعن بردهداران و قدرتمندان آن عصر
حکايت میکند در آن عصر مرسوم بود و سپس خاندان سلوکيه ،به تقليد
و همچش�می با خاندان بطلميوس که در مصر حکم میراند ،آنرا در بين
خود متداول کرده بود .ش�اهان اشکانی با آنکه قدرت تئوکراتيک داشتند
ولی رس�ما خودرا ب�ا خدايان ماوراءطبيعی خويش�اوند نمیش�مردند .و
آفريدگان و بندگان اورمزد بودند .ولی موزا به تقليد کلئوپاترا و الئوديسه
خ�ود را ،چنانکه ياد کرديم (تئوـــ موزاــ ئورانيا) يعنی خداموزا خداوند
کار آسمانی خواند ،و فرهادک را نيز به همراه خود به همين مقام رساند.
اين ِآز خويشتنپرستی موزا نشان میدهد که يا قدرت تا چه حد اورا مسخ
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کرده اس�ت و يا از همان آغاز چه اژدهای پيچانی از کبر در درون داش�ت
و اينک در نخس�تين فرصت سر برداش�ته بود .شايد هم خدعه موزا برای
زرين قدسمذهبی بپوش�اند و در
آن بود که زش�تیهای خودرا با حجاب ّ
ورای هرگون�ه انتق�ادی ق�رار گيرد زيرا عم�ل خدايان هراندازه ش�رمآور
باش�د به ناچار مشيت و حکمت مرموزی اس�ت که بندگان را نرسد برآن
اعتراض کنند.
تاجگذاری نيز به ش�يوهی افس�انهآميزی برگزار ش�د .موزا از آرامشی
ک�ه قدرت طوالنی و خش�ن فرهاد چهارم ايجاد کرده بود اس�تفاده کرد و
برای تاجگذاری خود و فرهادک از دورترين شهرها و اياالت امپراطوری
و نيز از همس�ايگان خود کوشانها ،س�کاها ،ارمنیها خراجها و هدايای
فراوان و پربها دريافت داش�ت .چندين هفته ناقوسها در جنبش ،آتشها
در فروزش ،دس�تههای مذهبی و گروههای مطربان ش�هری و روس�تایی
درن�وازش بودن�د و چن�ان مینمود که خ�دای خدايان از آس�مان به زمين
آمده و همه آفريدگانش خودرا در جنبش و س�پاس و ستايش�ی بینظير و
رعشهآور شريک میبينند.
اوگوست تسلط موزا را بر ايران تسلط خود میدانست .برای تحکيم
مقام او دست به تجليلهای بیسابقه زد و موزا را چنانکه او میخواست
«اله�ی» و «آس�مانی» خواند .نامه اوگوس�ت به فرهادک و م�وزا در تمام
اکناف شاهنشاهی خوانده شد و همهجا اين تصور را پديد آورد که هرگز
پادشاه اشکانی چنين پرسطوت ،چنين شکوهمند و رايومند نبوده است.
تبليغ�ات مذهب�ی ماهرانه انجام گرفت که به هدفهای سياس�ی روش�نی
خدمت میکرد .حکومت دس�ت نش�انده و گوش به فرمان موزا به کمک
اين صحنهپردازیها رونقی گرفت.
ه�وای تيس�فون ناگاه به گرمیزد و گاه آن ب�ود که موزا و فرهادک به
کاخ ُپرس�نّت هگمتانه گام نهند .خاندانهای س�لطنتی و اشراف هفتگانه
و گروه انبوه درباريان با کاروانی عظيم که چندين فرس�نگ طول داش�ت
از تيس�فون به هگمتانه منتقل ش�دند .در هگمتانه موزا و فرهادک مراسم
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خال�ص ايران�ی ــ�ـ زرتش�تی را در کاخه�ا و معاب�د گذاردن�د و ب�ه مثابه
برگزيدگان اورمزد و دارندگان َف ّره ايزدی تقديس شدند.
با همه اين محکمکاریهای ماهرانه روانی ــ سياسی موزا و فرهادک
درواقع پايگاه استواری نداشتند و بنياد قدرتشان از فرهاد چهارم سستتر
بود .اش�راف اشکانی و آن بخش از مردم که به علت زندگی در شهرهای
ب�زرگ از ح�وادث کمابي�ش بوی�ی میبردن�د از تح�ول راض�ی نبودن�د.
تظاه�رات افراطی موزا و فرهادک موجی از ش�ايعهها و طنزها و کنايهها
را برانگيخته بود« .خوته دس�ی» با آنکه مجاز بود با کراهت تلقی میشد.
به عالوه همهکس س�ايه بيگانه ،س�ايه اوگوس�ت را بر فراز تخت ش�اهی
میديد .اين جريان آنها را به ياد تس�لط دوران س�لوکيه میانداخت و ياد
س�يطره ناميمون «گجستک َا ِ
لکس�ندر» (اسکندر ملعون) را زنده میکرد.
بار ديگر دين ،زبان ،سنتهای آبایی اقوام ايرانی خودرا در مقابله با عنصر
خارجی در معرض تهديد میيافت .درواقع «پوليس»های يونانینشين به
جنب و جوش درآمده بودند و با تملق از شاه و ملکه و شرکت در مراسم
تجلي�ل و «آپوتئوز» آنها و س�اختن اش�عار در م�دح «تئام�وزا ئورانيا» و
دادن هديههای بس�یار ،جلوهگری میکردند .خاندانهای سلوکی خودرا
به دربار نزديک میس�اختند .معابد غير زرتش�تی فعالتر و جسورتر شده
بودند .همه آنها بر نگرانی خاندانهای اش�رافی ايرانی ،عضو ِمهستان و
موبدان عضو شورای مغان سخت میافزود.
اين جراحات قومی ،به تدريج با ناخرس�ندیهای ديگری درآميخت.
در اليمایی و زرنگان قحطی افتاد .س�کاها و کوش�انیها پس از نخس�تين
اطاع�ت و فروتنیها درصدد دس�تاندازی برآمدند .اين امر برای دوران
تحول يک ش�اه به ش�اه ديگ�ر عادی بود و درمورد م�وزا ــ فرهادک کمی
ديرتر از معمول شروع میشد.
کس�انی در مارگيانا «مرو» و هيرکانيا «گرگان» پيدا ش�دند که خودرا
فرهاد ش�اه اي�ران خواندند و آواز درانداختند که ش�اه نمرده اس�ت .بلکه
جاسوس�ان روم�ی و يونان�ی ک�ه در تيس�فون س�لطنت را قبض�ه کردهاند
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دروغزن هستند و مردم بايد بر ضد اين گجستگان ديو نژاد بشورند.
آتش�کدهها پ�ر از زمزم�ه ش�د .از بددين�ی و ب�دکاری م�وزا ک�ه اورا
روس�پی پس�تی از کویه�ای اس�کندريه و انطاکی�ه و ع�روس هزارداماد
میخواندند حکایتها درمیان بود .میگفتند که س�رداران رومی موزا را
ازاس�کندریه به عنوان فاحش�ه لشکر به روم بردند ،آنجا در دوران کنسول
بودن اوگوس�ت وارد دس�تگاه او شد و پای اوکتاويان را میشست سپس
مس�تخدمه مش�کوی خاصه او ش�د و اينک اي�ن بيگانه پس�تنژاد خودرا
سرور ما ساخته است.
واکن�ش فره�ادک و موزا درقبال اين جريانات متنوع بود .نخس�ت به
روی خ�ود نياوردن�د و بر جالل ظاهری خود و کيش خداس�ازی از خود
افزودن�د ،و س�پس ،از بي�م ايرانيان ،دس�ت يونانيان و يونانن�ژادان ايران
(ميکس ِه ِلنه�ا) را گش�ودند و آنها را مورد اعتماد ويژه خود س�اختند.
تحريکات باال گرفت.
يونانيان به تصور آنکه وقت کينتوزیها رسيده در همهجا به نام شاه و
ملکه واکنشهای خام و خش�نی میکردند .موزا با تدبير بود ومیدانست
که عاقبت اين خش�ونتها بد اس�ت ولی قدرت قبضه کردن ياران خودرا
نداش�ت .چنانکه غالبا پيش میآمد يارانش بيش از دش�منانش به او زيان
میرساندند.
فره�ادک مانن�د م�ادر نبود .پروایی نداش�ت .عيش و پرخ�واری اورا
به س�رعت فربه ک�رد .چون مادرش برای او معش�وق ازلی نبود و هيجان
جوانيش را تسکين نمیداد به هتايراهای نيمهعور پناه برد .زنهارباشهای
م�وزا بیتأثير ش�د .م�وزا میديد که چگونه چ�رخ زمانه ب�رای ادبار آنها
میگردد .در خش�م و عصبيت دائم به س�ر میبرد و تارهای مويش دس�ته
دسته نقرهفام میشد.
اين�ک از توق�ف در هگمتانه ش�ش ماه میگذش�ت و پائيز ش�هدهای
طالئ�ی را در رگه�ای درخت�ان دوان�ده و گونه ميوهها را عقيقی س�اخته
بود .در باغ کاخ هگمتانه فرهادک همچنان سرگرم عيش بود و آزمندی او
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به خوردن افزايش میيافت .آشپزهای هندی و رومی و ايرانی سفرههای
رنگي�ن و معط�ر میچيدند و آس�يابچانه ش�اه ش�ب و روز از جائيدن و
خائيدن نمیافتاد .روسپيان اشرافی مست و لول ،جامهای لبريز شراب
ُگلبو را به شاه و همدمانش مینوشاندند .جوانان هفت خاندان با خوشی
ش�اه همراه�ی میکردند ولی درواقع جاسوس�ان پدران خ�ود در اطراف
ش�اه بودند .در يکی از جش�نهای بدمس�تی فرهادک ،جوان�ی از خاندان
س�پهبدان مازندران را مخاطب س�اخت و گفت« :خس�رو! اين مادر من
میخواه�د م�را به ش�وهر خود و پ�در من بدل کن�د ولی م�ن فرهادکم نه
فرهاد و لمحهای از اين دنيای خوشبو و دلربای هلنی را با قرنی سلطنت
عبوس بر پارتهای پرريش و پشم تاخت نخواهم زد».
خس�رو گفت« :من در رس�اله يک فيلسوف يونانی بنام «آريستیپوس»
خواندم که سعادت و لذت دارای معنی واحدی است .خودداری از لذت
رنج اس�ت و رنج نمیتواند مايه سعادت شود .میگويند لذت عمر آدمی
را کوتاه میکند .عمر آدمی به خودی خود کوتاه اس�ت و اگر آنرا کس�ی
کوتاهتر کرد ،موافق آئين خود او عمل کرده است».
اردوان ش�اهزاده رعنا و بیپروایی از خاندان زيگ گفت« :خودداری
از لذت نوعی ترس�ویی است .ترس�ویی از مالمت ،ترسویی از رسوایی،
ترسویی از زيان .پهلوانان واقعی از مالمت و رسوایی و زيان نمیترسند.
لذا از لذت نمیگريزند».
آرت�اواز ش�اهزاده ارمن�ی گف�ت« :آنس�وی جوان�ی پيری اس�ت و به
قول آناکره ئونت ش�اعر يونانی ،احمق کس�ی که از بيم مرگ به پيری پناه
میبرد!»
فره�ادک از اين س�خنان ل�ذت برد زي�را آنها با بيان فلس�فی درواقع
عم�ل اورا توجي�ه میکردند ،پس با گوش�ه چش�م به يک روس�پی از اهل
انطاکي�ه ب�ه نام الکترا که رنگی گندمگون و گيس�وانی س�خت پرپش�ت و
افش�ان و پيکری شهوتانگيز داشت اش�اره کرد .الکترا برخاست و کمر
باريک خودرا به پيچ و تاب درآورده با کش�يدن پنجههای مس�تانهای بر ِ
زه
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يک «لير» يونانی اين اشعار را خواند:
«من در عشق و در جنگ هردو بیباکم
روزها را مانند درهم خرج میکنم
مرگ مرا مست و نغمهخوان خواهد يافت
و تا خشاخش زلفهای عطرآگين باقی است
بر ُلند ُلند واجخوانان سالوس گوش نمیکنم
و به قدرت بيش از آن القيدم
که از عيش گريزان باشم
و هنگامیکه ناصح سالخورده لب بهاندرز میگشايد
من میخواهم
کام سفيهانهاش را با َپ َلشتی بيانبا َيم»...
اِلکترا به جای واژه ( َپ َلشتی) سخنی شرمآورتر گفت که فرهادک را به
وجد آورد ،.گفت اورا بِ ِک َشند و به آغوشش بياندازند تا لبانش را که از آن
چنين حالوتی تراويده اس�ت بمکد .ولی اين ترانه ،ترانه ش�وم زوال بود.
برخ�ی از حاضران در هماندم چهره ترش کردن�د و گفتند که الکترا زنی
بیادب اس�ت که سختن گفتن در محضر پادشاهان را نمیداند .به عالوه
اهانت به دين نه تنها از حد او که از حد فرهادک نيز خارج اس�ت .مهران
يکی از اش�راف که تمام س�ير مهمانی آنشب را نپس�نديده بود ،داستان را
با ش�اخ و برگ فراوان به س�ر زبانه�ا انداخت .گفتند فره�ادک و الکترا
ب�ه يونانی نغم�های هرز خواندن�د و در آن به آتش�کدهها و موبدان و پيکر
ش�و ِی اورمزد و نام مقدس ِس�پتیمان زرتش�ت دشنام گفتند .بر
نورانی و َا ُ
اي�ن مطلب ،دروغها و نيمهدروغهای تحريک کننده ديگر افزودند .ديگر
حض�ار مهمان�ی برخی با اش�اره ،برخی با س�کوت عارفان�ه و غمزههای
چش�م و اب�رو و آه کش�يدنها و ب�ه روزگار لعنت فرس�تادنها و جمالتی
که در پس افکار ظاهری و دنيایی از اقرار پنهان داش�ت ،داس�تان را تأیيد
کردند .نخست در دربار و سپس در شهر موجی از پچپچه پديد شد ،باال
گرفت ،به خش�م درونی تبديل گرديد و به صورت لندلندها و پرخاشها

در هگمتانه 151

درآمد.
م�ردم هگمتان�ه خ�ود از هرب�اره کوک و مس�تعد بودن�د .مدتها بود
داستانهای ش�رمآوری درباره عياش�یها و هرزگیهای موزا و فرهادک
میشنيدند .در اين شايعات هردم موزا در آغوش کسی بود .میگفتند در
زير نظر اردوان از خاندانهای زيگ دس�تگاهی از زنبارگی و غالمبارگی
چيده ش�ده است و کسی بر ناموس خود ايمن نيست .داستان دوشيزگان
نن�گ رس�يده که خ�ودرا از ش�رم و آبرومندی تب�اه کرده بودند ب�ر زبانها
میگش�ت .هم�راه آنه�ا درب�اره دزدیه�ا و س�ختگيریهای فرهادک و
ياران�ش هرروزی واقعهای از پرده به در میافتاد .مردم فرهادک را بددين
و موزا را گجستک و ملعون میخواندند.
محي�ط آم�اده بود ک�ه تلنگر يک حادث�ه آنرا منفجر س�ازد .روزی که
يک جاندار کاخ ش�اهی کرباسفروشی را که در پيش ارک در زير نارونی
بس�اط خودرا گس�ترده بود و کاالی خ�ودرا میفروخ�ت و بدينبهانه که
ج�ای مناس�بی ب�رای بازرگانی خ�ود برنگزي�ده ،زد و راند ،ن�اگاه ديد که
برخلاف هميش�ه ،آن دس�تفروش نع�ره زد ک�های م�ردم هگمتان�ه چه
نشس�تهايد که اين مرد به ناموس و دين من اهانت کرد و کيس�ه درهم مرا
دزديد و میخواهد مرا بکش�د و میگويد جاندار شاهم و کسی را قدرت
برابری با من نيست.
دکانداران و گذرندگان آن حوالی ،چنانکه گویی چشم به راه عالمتی
بودند ،به ش�تاب گرد آن دو را گرفتند .هرچه جاندار نعره کش�يد و ُاشتلم
کرد س�ود نداش�ت .جماعت دمبهدم انبوهتر میش�د .برخ�ی از محافظان
کاخ به جاندار گفتند:برادر س�خت نگير ،مبادا کار دشوار شود ».ولی آن
مرد مغرور و خش�ن بود و هرگز باور نمیکرد کس�انی که پيوسته چهره بر
خاک میس�ودند ،جرأت کنند به مأمور شاه نگاه چپ بيفکنند .برای آنکه
قدرت خودرا نش�ان دهد با نيزه بر تخت س�ينه دس�تفروش شورشی زد
و او با جراحتی خونين بر س�ينه نعرهکش�ان و نالهکن�ان بر خاک افتاد و بر
دشنام گویی و دادخواهی خود افزود.
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موج�ی از ولول�ه از مي�ان جماعت برخاس�ت و در لحظ�های گريزان
شعله خشم مقدس خلق زبانه کشيد .در چشم بههمزدنی جاندار شاه صد
پاره شد و چند محافظ ديگر که خواستند دستی بجنبانند لگدمال شدند.
س�اعتی نگذش�ت که همه ش�هر جنبيد و کس نمیدانست که چه شده
ولی چنانکه گويی در صور رس�تاخيز دميده باش�ند .اح�دی آرام نماند و
همه را جاذبهای نامریی و شورانگيز از هر گوشهای که بود بيرون کشيد و
آماده جانبازی ساخت .چنان مردم غضبناک ،مسلح به همهچيز (از سنگ
و خش�ت تا شمشير و نيزه) به ارگ ش�اهی يورش بردند که کس ندانست
چگونه دروازههای جس�يم و عظيم آن چارطاق ش�د و م�ردم مانند خيلی
از م�وران از ديواره�ا و کنگرهها و منارها و برجهای باروی بلند کاخ باال
خزيدند و باغ کاخ را مملو ساختند.
س�ير ح�وادث چنان س�ريع و خش�م جماعت چن�ان بیب�رو برگرد و
کوبنده و درنده بود که روحيههای مقاومت را خورد میکرد .جانداران و
محافظان درمقابل آن امواج عظيم انسانی که با غرش و زوزههای موحش
پيش آمده رنگ پريده ،سلاح افکنده ،پا به گريز مینهادند و اکثر ًا قادر به
رهاندن خود نمیشدند و در زير دست و پا میمردند.
س�رهای خونآلود باالی نيزه میرفت .س�پاه غرنده خل�ق از پلهها و
روزنه�ا و صفهه�ا و مهتابیها به درون مش�کوها و شبس�تانها و بارگاه
راه میياف�ت .جمعيت تئا– م�وزا– ئورانيا زن مغرور يونانی ،جاسوس�ه
اکتاويان اوگوست را که با دستگاه الوهيت به تبهکاری مشغول بود يافتند
و اورا دردم صدپاره کردند.
س�تونها و مجس�مهها خورد ش�د ،آتش و دود در پردهها و فرشها و
س�ريرها و مخدهها پيچيد .دست ويرانگری با بغض فرو کوفته ساليان از
هر ش�يئی که میديد انتقام میگرفت و آنرا خورد و خاکشير میساخت،
تباه میکرد و به ناچيز بدل مینمود.
جمعيت باعنادی تخفيفناپذير به دنبال ش�اه میگش�ت .کشتن موزا
نيم�ی از کار او ب�ود .هن�وز ني� ِم مهمت�ر باقی مان�ده بود .به خ�ودی خود
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س�تادی از م�ردم پديد آم�د و آنها را رهب�ری میک�رد .دالوران گمنام از
ميان خلق در همان جوش و خروش کس�ب نف�وذ کرده بودند و جمعيت
را با خود به جس�تجوی اينس�و و آنسو میبردند .ولی شاه که مدعی بود
مرگ را با بیپروایی مس�تانهای پذيرا خواهد ش�د وقتی با ش�بح مهيب آن
روبهرو شد سخت هولناکش يافت .لذا لرزان و رنگپريده چنگ در دامن
خواجهساالری زد که اورا از در پنهانی کاخ نجات دهد .خواجهساالر و
چندت�ن غالم خاصه بهاميد آنکه با نجات ش�اه از مهلکه ،از وی پاداش�ی
ب�زرگ دريافت دارند به نجاتش کوش�يدند .از داالنهای زيرزمينی که از
دوران بس�يار کهن ش�اهان ماد باقی مانده بود و تنها خواجهس�االر پير که
کلي�ددار کاخ بود آنرا میش�ناخت در نور ش�علهای که غالمی میکش�يد
خودرا پس از ديری رهپيمايی به بيرون ش�هر هگمتانه رس�اندند .آنجا شاه
را در بيش�های که بر کنار رودخانه رس�ته بود ،پنهان کردند.خواجهس�االر
با مش�ورت شاه شاهزاده زیگ و آرتاواز ش�اهزاده ارمنی را خبر کرد .آنان
خود در کار فرار بودند .اشراف فراری شاه را با خود در هودجی نشاندند
و کاروان کوچک زمانی ش�هر را ترک گفت که شعلهها از ارگ به آسمان
میرفت .و کاخ شاهی از غلغله جمعيت خشمگين انباشته بود.
ه�دف فراري�ان اين بود ک�ه خودرا ب�ه دورا ــ اروپوس برس�انند و به
رومي�ان پن�اه ببرن�د .آنه�ا راههای بيراه�ه را در پي�ش گرفتند ت�ا از گزند
مصون مانند و ظاهر خودرا طوری آراس�تند که جلب نظر نکند .همهچيز
برای فراريان به خير میگذشت اگر مردی به نام هبرات کار را با دشواری
روبهرو نمیس�اخت .اين مرد از پيروان مذهب مهرپرستی و البانی بود و
از آنجا که ش�اهان اش�کانی را گجسته و پليد و کش�نده البان میشمرد از
آنان کين س�وزانی در دل داش�ت .با ش�گفتی تمام دید که گردش آس�مان
گرفتن کين البان را به او واگذار کرده و کس�ی که تنها س�ايه مغرورش را
تخت روانهای مرصع میديد اينک در چنگ اوست.
از هم�ان آغ�از هب�رات درصدد برآم�د فرهادک را نابود کند و چش�م
ب�ه راه ب�ود .پگاهی خنک و آرام که فرهادک از غ�اری که پناهگاه کاروان
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کوچک فراريان بود بيرون آمد تا در چشمهس�ار زالل ته دره س�ر و رويی
صفا دهد .هبرات که پاس�داری آن ش�ب با وی بود همهچيز را موافق ميل
ياف�ت .فرهادک مردی فربه و پروار بود .از ش�يب ناهموار با زحمت هن
و ه�ن کن�ان پائين آم�د و در کنار چش�مه چمباتمه زد .خم ش�د و مش�تی
آب خن�ک و زالل ب�ر روی زد ول�ی به ناگاه دردی جانکاه در پش�ت خود
احس�اس کرد .ديگر ندانس�ت چه ش�د .به زمين درغلطيد .هبرات با نيزه
چنان بر پش�تش کوبيد که قلبش س�وراخ ش�د .نيزه را بيرون کشيد و نيک
نگريست تا فرهادک را مرده يافت .سپس با خونسردی از نشيب به سوی
باال رفت و با ش�تاب به کوه زد و گريخ�ت .برای آن کاروان آواره ممکن
نبود که اورا در آن کوههای درهم پيچيده بیفرياد بازيابند او میتوانس�ت
از آنجا خودرا به کنام گودرزيان برساند.
ش�اهزادگان زيگ و آرتاواز وقتی بيدار شدند ،فرهادک را بر سبزهزار
کنار چش�مه کش�ته يافتند ،خون از بدنش دويده و سبزه را رنگين ساخته،
مانند تلی از گوشت و پيه! آن ستمگر شکمخوار به جایی رفته بود که پدر
را بدانجای فرستاده بود.
داستان فرهاد چهارم را با مرگ فرزندش فرهادک به پايان میرسانيم
و اي�ن نکت�ه را در اي�ن پايان دفت�ر اف�زودن میخواهيم :فرهاده�ا درميان
ش�اهان اي�ران چهرهه�ای نمونهوارند و برعک�س آن ديده نش�ده .فضای
س�لطنت مطلقه ممکن نيست روح را از دو جانب ،از جانب شاه بردهدار
و از جانب چاکران بردهصفت ،مسخ نکند.
وقت�ی جب�اران و س�تمگران زم�ان ما اين داس�تان را میش�نوند ،آنرا
نقال�ی عب�ث و تاريخگویی محض نش�مرند؛ بلک�ه بدانند ک�ه موافق يک
ضربالمثل کهن التين« :داستان از تو است که حکايت میکند».
تابستان ۱۳۴۹

برخی از آثار کالسیک منتشر شده توسط
ٔ
توده ایران
انتشارات حزب

اين داس�تان در س�ال  ۱۳۴۹نوش�ته ش�ده و اميد نويسنده
آن بود که آنرا به مناس�بت جشنهای دوهزار و پانصد سالگی
شاهنش�اهی منتش�ر کند .برای نويس�نده انتش�ار اين برگهای
اندک ممکن نگرديد ولی برای محمدرضا ش�اه ممکن شد که
ب�ا خرج دهها ميلي�ون دالر از ميهمانان تاج�دار در چادرهای
«پرس�پوليس» پذيرائ�ی کن�د و تنه�ا در ي�ک ضياف�ت «ن�ود
طاووس» را در قابهای زرين تقديم دندانهای آنان سازد.
به قول مارکس س�لطنت مستبده پيوس�ته جوقی جانوران
سياس�ی و ب�ردگان چاپل�وس پ�رورش میدهد و ب�ا تفرعن پا
را ب�ر گردهی آنها نه�اده و میگذرد .در وج�ود فرهاد چهارم
و پ�در و فرزن�دش هم�هی آن فرومايگیه�ا که خمي�ر مايهی
شاهنش�اهی اس�ت تجل�ی يافت�ه و از آنج�ا ک�ه هن�وز معضل
اس�تبداد در ميهن تيره روز ما حل نش�ده است ،اين داستان ،با
آنکه متعلق به گذش�تههای دور اس�ت و اگر چه با تأخير نش�ر
میياب�د ،ب�ه گمانم عالوه بر س�ودمندی برخ�ی توصيفهای
تاريخ که نتيجهی بررس�ی همه جانب�هی تاريخ دوران مربوطه
اس�ت ،تازگ�ی و فعلي�ت خوي�ش را از جهت سياس�ی نيز از
دست نداده باشد.
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