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 سخنی از نويسنده 

 حوادث عمده ی اين داس�تان، البته به اجمال و اش�اره در تواريخ آمده 
اس�ت و داس�تانی که نويس�نده آن را بر پاي�ه ی 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 نيمه ی دوم س�ده ی بيس�تم يکی از س�خن گويان 
و مبلغان جگرس�وخته ی آن اس�ت! در اين داس�تان نه تنها چهره ی فرهاد 
چهارم بلکه چهره ی ُارد، پدرش و فرهادک پس�رش و نيز اگوس�ت قيصر 

روم نگارگر صفات و سجايای جّباران زمان است.
 اين داس�تان در س�ال ۱۳۴۹ نوش�ته ش�ده و اميد نويس�نده آن بود که 
آن را به مناس�بت جش�ن های دوهزار و پانصد س�الگی شاهنشاهی منتشر 
کند. برای نويس�نده انتش�ار اين برگ های اندک ممکن نگرديد ولی برای 
محمدرض�ا ش�اه ممکن ش�د که ب�ا خ�رج ده ه�ا ميلي�ون دالر از مهمانان 
تاج�دار در چادره�ای »پرس�پوليس« پذيرايی کند و تنه�ا در يک ضيافت 

»نود طاووس« را در قاب های زرين تقديم دندان های آنان سازد.
به ق�ول مارکس س�لطنت مس�تبده پيوس�ته جوق�ی جانوران سياس�ی 
و ب�ردگان چاپل�وس پ�رورش می ده�د و با تفرعن پ�ا را بر گ�رده ی آن ها 
نه�اده و می گ�ذرد. در وج�ود فرهاد چه�ارم و پدر و فرزن�دش همه ی آن 
فرومايگی ها که خميرمايه ی شاهنش�اهی اس�ت تجلُّی يافت�ه و از آنجا که 
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هنوز معضل اس�تبداد در ميهن تيره روز ما حل نش�ده اس�ت، اين داستان، 
با آنکه متعلق به گذش�ته های دور اس�ت و اگرچه با تأخير نشر می يابد، به 
گمانم عالوه بر س�ودمندی برخی توصيف های تاريخ که نتيجه ی بررسی 
هم�ه جانبه ی 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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                              چهره های داستان





کودک�ی که به يک زبان گنجش�ک تکيه داده ب�ود، نی می زد. در امواج 
نغمه، يک دسته کبوتر حرم در آسمان بی غبار می چرخيد. کبوترها سپس 
به گنبدهای س�فالين و گلين معبد »آناهيتا« که در آن مجاورت بود يورش 
می بردن�د. ي�ک جفت مهربان از ميان آن ها بر قبه گنبد مرکزی نشس�تند و 

در پرتوهای مهربان خورشيد به جوريدن مشغول شدند.
 زير پاهای آن ها شيب تندی از سفال های خزه گرفته ديده می شد که به 
ديوار مدّور و آجری معبد ختم می گرديد. ساختمان معبد بناهای نظير را 
در س�واحل بنطس »دريای س�ياه« به ياد می آورد. ولی معماری يک دست 

نبود، اين جا و آنجا ستون های کورنتی و رواق های يونانی ضميمه بود.
 بنای کهنه اينک می بايس�ت ديگر قرنی باش�د که آنجا ايس�تاده اس�ت، 
ول�ی متولي�ان فعال�ی آن را از فروريختن، از گزند باده�ا و گياه های هرزه 
نج�ات می دادن�د. ديواره�ا تعمي�ر ش�ده ب�ود. در حياط صح�ن جمعيت 
رنگين�ی می جوش�يد. از درون محراب ه�ا آوای هم س�رايان نيايش گ�و به 
گوش می رس�يد. در آتش�گاه ها ش�عله جاندار و چاالکی زبانه می کشيد و 

بوی کندر و اسفند در هوا پيچيده بود.
هيربد »فرنبع« خادم معبد ناهيد به کيش مزداپرس�تی باور داش�ت، ولی 
مانند همه روحانيان عصر نوعی تسامح و »ُهرُهری مذهبی« در کار او بود.

زاهد کلدانی در پرستشگاه آناهيتا 
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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، فرهنگ ها و جان ها را کمابيش زدوده و 
در نوعی جهان وطنی متداول و آسان طلب، تعصب ها 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 نمی ش�د. از اقوام مختلف که هريک 
تفس�يری ب�رای خ�ود از دين حق داش�تند زائران�ی بدآنج�ا می آمدند و در 

سايه های مرموز و مطبوع معبد هرکس تجلی الهه خويش را می جست.
 فرنب�غ ب�ه همه خدم�ت می کرد، وی چه�ره ای خودمانی و ش�اداب و 
جامه ای بلند و پاکيزه داش�ت. س�رداران اشکانی با س�بيل های پرپشت و 
بلند و کرته های گش�اد و ش�لوارهای پرچين و موزه های منقش، با اعتقاد 
تم�ام نزد او می آمدند و اورا مظهر س�نت های ايرانی خود می دانس�تند که 

چنين از دوران اسکندر »گجسته« پامال شده بود.
 ولی فرنبغ به همان اندازه که با مزاج يک پارتی غيرتمند می  س�اخت، 
در م�ذاق يک فيلوهن ايران�ی و يونانی نژاد که تکلم به زبان يونانی را فخر 

خود می دانست، 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 کوزه گران که تابوت های لعابی 
و ظ�روف مخص�وص گ�ور م�ردگان را می فروختن�د تج�ارت پررونقی 
داشتند. فروش�ندگان عطريات و دهنيات داروها و مرهم ها و ضمادهای 
هندی، فرش ها و اش�يای قلم زنی، مجسمه های مرمرين يونانی خدايان و 
شاهان، سوداگران زعفران و ارغوان و نيل و انواع ديگر کاالهای متداول 
عص�ر هري�ک با نواي�ی کاالی خ�ودرا می س�تودند. از هر س�ری صدايی 

برمی خاست.
 مارافس�ايان و شعبده بازان و گزارندگان داستان های حماسی خدايان 
و پهلوانان اينجا و آنجا بساط گسترده، مايه ی سرگرمی زائران می شدند.
 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�رزمين های س�امی نظيرش�ان برمی خاس�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 

پيشه وران ساده لوح می پرداختند. و نقش خودرا به کار می زدند.
 اينک کس�انی که ِگرِد البان حلقه زده بودند انتظار داشتند که وی پس 
از وعظ، دس�ت به جادوگری بگش�ايد و ش�عبده هايی را که بابليان در آن 

استاد بودند، عرضه دارد.
 الب�ان قامت�ی بلن�د ولی خم خ�ورده، پوس�تی دّباغی ش�ده و به رنگ 
قهوه ای بّراق از عرق، ريش�ی س�ياه با تارهای سفيد و سيمايی 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 می داد، قانع س�ازد، وی از جمله چنين 

می گفت:
»...از فرات تا هرات را به قدم س�ياحت پيم�وده ام. اقوام گوناگونند، 
ع�ادات دگرگونن�د، کش�ورها فراوانند. در س�ر راه خود زايش ش�هرها و 
س�اختن جاده ها و معابد بسياری را به چش�م ديده ام. در اراضی شاهنشاه 
خورش�يد غ�روب نمی کن�د. از جن�وب ت�ا هنديان پنج�اب، از ش�مال تا 
س�کاهايی که در پوس�ت خرس زندگی می کنند. به همان اندازه که مردم 
گوناگونن�د، زبان ه�ا گوناگونن�د. به همان ان�دازه که زبان ه�ا، دين ها. به 

همان اندازه که دين ها، دل ها.« 
 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 می کردند. سپس البان 

ناگهان و نابيوسان با خروشی ِچنِدش آور گفت:
 »با اين همه می پرس�يد چرا جهان چنين پرفتنه اس�ت؟ چرا مردم مردم 
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را می کش�ند؟ چ�را جوقی س�تمگر خلقی را برده می س�ازند؟چرا س�رها 
پ�ّران و خون ها جاری اس�ت؟ چرا قحط و غال، طاع�ون و وبا، اين بالی 
خداوند دس�ت از گريبان ما برنمی دارد؟ چرا جاده ها را راهزنان قس�ی نا 
امن کرده اند؟ چرا پس�ر پدر را می کشد و فرزند با مادر خود درمی آميز د؟ 
آي�ا اي�ن پراکندگی نژاده�ا، زبان ها، دين ها، ريش�ه ی فتنه ها نيس�ت؟ آری 
برای آنکه آدميزاد از ش�ر اهريمنان پليد آزاد باش�د بايد دل ها يکی ش�ود. 

برای آنکه دل ها يکی شود، بايد دين ها يکی شود.«
 کسی از ميان جماعت بی تاب فرياد زد: »البان اين چه ياوه ای ست که 
می بافی! چگونه آن کس 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 ناوردجويی 

آن مرد گستاخ چگونه واکنش می کند.
 کلدان�ی پس از اندکی خموش�ی ک�ه ديری به نظر رس�يد، ديوانه وار و 
ب�ه قهقهه خنديد و دندان های محکم ولی چرک گرفته خود رانش�ان داد، 
از خن�ده او نيروی روحانی و جس�مانی غريبی می تراويد. اين خنده ناگاه 
س�خن اعتراض آمي�ز آن گس�تاخ را خ�وار و ب�ی ارزش س�اخت و ب�ه نظر 

می رسيد که مطلب، بدون جواب حل شده است.
 س�پس البان بر بدخواه و گمراه لعنت فرس�تاد و »بيش باد« 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�اخته اند. از س�خنان تو ب�وی خامی و 
بی خردی برمی خيزد. من مش�امم برای درک رايحه ی جگرسوختگان تيز 

است... نه.. نه... تو مردی خامی!«
 پس از مکثی کوتاه و سرفه ای محتاط افزود: »آيا من گفتم حق گو ناحق 
را گردن گذارد، آنکه به راه اس�ت به گمراه برود؟ هرگز! من گفته ام ديِن 
خداوند آس�مان جز يکی نيس�ت. من گفته ام آن دروغ اس�ت که گوناگون 
اس�ت، راس�تی جز يکس�ان نتواند بود. من گفته ام اگر خداي�ان مهربانند، 
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پ�س پراکندگ�ی و دش�منی درمي�ان آفري�دگان خوي�ش را نمی خواهن�د. 
م�ن گفت�ه ام دين ها در الف�اظ متفاوتند ول�ی در معنی يکی اس�ت. آيا بين 
»زئ�وس« يونان�ی، »َبع�ل« آش�وری، »َم�ردوک« بابِلی، »آّم�ن« مصری و 
»هرم�ز« ايران�ی تفاوتی اس�ت؟ آيا هم�ه آن ها خدای خداي�ان، خواجه ی 
نيرومند آس�مان ها نيس�تند که همه ارباب انواع و فرش�تگان و فروهران را 
در ربقه ی اطاعت دارند؟ ايرانيان »مهر« را می پرستند. بابليان »َشَمش« را 
يونانيان »آپولون« را آيا همه ی آن ها خدايان نور و عشق و محبت نيستند؟ 
ايراني�ان »آناهيتا« را گرامی می دارند. بابِلي�ان »نانايا« و يونانيان »آرتِميد« 
را، آيا همه ی نام های ناهمانند نام خدای واحدی نيس�ت؟ در همين معبد 
بنگري�د که چه اندازه يونان�ی و يونانی نژاد آمده و چه قربانی ها و فديه ها از 
ش�هرهای »هاترا«، »کامبادنه«، »هگمتانه« و »اليمايی« آورده اند. هيربدی 
پاک سرش�ت مانن�د فرنب�غ در اين معبد دل ه�ا را به هم پيون�د می دهد زيرا 
او آناهيت�ا اي�ن خ�دای ايران�ی را ب�ه خدای هم�گان بدل کرده اس�ت. من 
نمی گويم ش�ما نام ها را رها کنيد. ولی به خاطر نام ها يکديگر را نکش�يد 
بلک�ه به خاطر آن مضمون يگانه ای که در پس اين نام هاس�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�تاره ی َپَرن، از مور دانه کش ت�ا َورزاِی بارکش 
از خان�دان بزرگی هس�تند که آفرين�ش ايزدی پديد آورده اس�ت. بغض و 
پراکندگی، کار اهريمن است، او می خواهد 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 دل هايتان را در 
َچنبره ی رش�ک و بيزاری و دشمنی می فشرد 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 َکّيوَمرَتن نخس�تين آفريده اورمزد اس�ت، کفر و 
مه�ر دروغی را به کن�ار بگذاريد و به خيمه گاِه فراِخ خداوند که جايگاهی 

مهربان برای همه ی دل هاست وارد گرديد!«
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 آخري�ن واژه ها را البان مانند نغمه ای آهنگين ادا کرد، آوايی از درون 
جماعت گفت: »ای جان فدای َدمت راست گفتی، دلنشين گفتی«.

 ديگ�ری گفت: »حاال پرگويی را کنار بگذار، گوش ما از اين وعظ ها 
پ�ر اس�ت، يک چند چش�مه از جادوهای بابلی نش�ان بده که حي�رت را با 

نشاط يکجا برمی انگيزد«.
 البان گفت: »من جادوگر نيس�تم، رس�ول حقيقتم. هرکس تردس�تی 

می خواهد 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 پاره ای که درميان حلقه جمعيت پهن بود 

انداخت.
 البان گفت: »من گدا نيس�تم. و در همين تيس�فون گرِد کدو و عدس 
کلب�ه ی تن�گ و تن�ور گ�رم و آب گ�وارا دارم. من ي�ک مرّوج دي�ن پاکم. 
هرکس اين س�که را انداخته آن را باز ستاند و اگر نيازمند است به اندازه ی 

توان خود آماده ام به او ياری برسانم«.
 و س�پس س�که تيره رنگ را به س�وی جمعيت دراز کرد. دس�تی آن را 

گرفت و گفت »پس مفِت چنگ خودم!« 
 کس�انی لندلند کنان از بساط البان دور شدند ولی کسانی نيز ماندند، 
جوانی که نگاه رويايی 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�ره دار خويش هش�ته و 
گويی در خواب بود، سربرداش�ت. چهره ی عجيب و مهيب اورا تبسمی 
اسرارآميز روشن می کرد. اين تبسم چنان ُمسری بود که در پيرامون، همه 

لبخند زدند.
 گويی نور بزرگی می دميد و دل ها را روشن می  ساخت.

 و البان افزود: »و پيغمبر نيز نيستم!«
 



 کم�ی دورت�ر از معرک�ه ای ک�ه الب�ان ب�ه راه انداخت�ه ب�ود ايوان ه�ا و 
رواق هاب�ی ب�ود که در آن مکت�ب داران آرامی خط و زب�ان آرامی و پارتی 
می آموختن�د. کودکان ب�ه ضرب تازيانه و فلک می بايس�ت ُهزواِرش هاِی 
دشوار را فرا گيرند که مثال »ملکاّربا« بنويسند ولی »شاه بزرگ« بخوانند.
 امروز به سبب روز مقدس ايوان ها و رواق ها تهی بود و مکتب داراِن 
آرام�ی در کلبه ه�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�ی های آراس�ته 
ب�ه برگ های َکنگر و س�ر جانوران افس�انه ای، در اين اي�وان از دری تنگ 
ش�خص وارد آتش�گاه می شد. در اجاقی آجری آتش جاويد در زمزمه بود 
و م�ردم در گ�رد اين زبانه های َاش�ويی ک�ه از خالل آن هي�کل پرصالبت 
فرش�ته ی »ناهي�د اردويس�ور« را می ديدند، گ�رد آمده و موي�ه می کردند. 
دانه ه�ای عطرآگي�ن در آن می افکندند، برآوردن مرادها و آمرزش گناهان 

خودرا از او می خواستند، تمام فقر و رنج مردم در اين جا عيان بود.
 لغوه ای ه�ا، جذامی ه�ا، کوران، ديوان�گان، لنگان، بيوه ی 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�ته ی ناهيد با اعجاز خود 

 شاه زاده و پيک 
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درده�ای پيک�ر و روان آن ها را چ�اره خواهد کرد. تيرگی انديش�ه  امکان 
نمی داد که کس�ی به دنب�ال مقصرها، علت ها و چاره ه�ای واقعی بگردد، 
بخ�ت س�ياه و س�پيد، َخِفيَّ�ه خدايان ب�ود و به خاط�ر تي�ره روزی خويش 
نمی بايست از کسی شکوه داشت و به کسی پرخاش کرد، بلکه بايد زاريد، 
مويه کرد، گريست و از زورمندان جهاِن باال، از خدايان َفراِزستاِن آسمانی 
مهر و رحمت طلبيد. واج های درهم، َعزايم مرموز، مراس�م پرپيچ و خم 
می بايست به اين هدف ياری رساند، جماعت دردهای خودرا ناخودآگاه 
به صورت سرنوش�ت کور متحمل می شدند. 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 جايی ک�ه زندگی تازيانه دردآور خودرا 
فرود می آورد، اندرز را چه بهايی اس�ت. مويه گری در ايران س�تم کش از 
زمان های ديرين به بخشی از مراسم آيينی بدل شد و سوگ ها و َپتواژهای 

اشک آلود همه جا برپا می کردند.
 دِر ديگ�ری از آتش�گاه ب�ه روی پل�کان تن�گ و نموری باز می ش�د که 
دخمه ی مردگان به امانت هش�ته بود. در دوران اش�کانی مردگان را مانند 
س�ابق در »س�ُتودان«های س�رباز نمی گذاش�تند، بلکه دفن می کردند. اين  
کار آن ه�ا در نظ�ر متعصبان دين زرتش�ت بِدعت محس�وب می ش�د ولی 

به هرجهت تداول داشت.
 در اين دخمه دور و دراز و پرُکنج، و کنار مشعلی از ُجلپاره های آلوده 
به نفت س�ياه دود می کرد و بوی خفه کننده ای رها ساخته بود. مرده ها در 

تابوت های سفالين لعاب زده و بی لعاب خفته بودند.
 عفون�ت الش�ه ها با بوی ناخ�وش مش�عل درآميخته در آنج�ا فضايی 

دوزخی پديد آورده بود.
 در پايان اين دخمه دری بود که به کلبه ی فرنبغ خادم معبد ناهيد گشوده 
می شد. او از همسايگی با مردگان و مجاورت با دخمه ی 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 می گرديد که در آن چند درخت آلو و س�يب گردآلود و 
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محجوبانه ايستاده بودند. اين جا، سايه روشنی خموش و مطبوع بر زمين 
مرغوب و حصارگلين نشس�ته و همهمه ديوانه معبد چون غرشی محو و 

بی آزار به گوش می رسيد. فرنبغ در اين کلبه و باغ مجرد می زيست.
 اين�ک اورا می بينيم که از آتش�گاه و دخمه گذش�ته، از در کلبه ی خود 
خ�ارج ش�ده و ب�ا احتياط به ط�رف در يک لته ی باغ رفت. س�ه س�وار در 
جامه ه�ای رزم�ی، به چهره های پوش�يده، دم باغ از اس�ب هايی که زين و 
برگ های آراس�ته داشتند، پياده ش�دند. از کرنش فرنبغ می شد دانست که 

سواران مورد رعب و احترام او هستند. 
 يکی از سواران رو پوشيده عنان اسب خودرا به ديگری داد و با آوايی 

خفه و تلخ گفت:
 »��� همين جا 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�رخ رنگ 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، پيام نيکی از روانش نداشت. فرنبغ را گفت:
 »��� هيربد، پيغام داده بودی که پيک بازگشته!«

 »��� چنين اس�ت، ش�اه زاده ی بزرگوار« و س�پس خم شد و بر موزه ی 
فرهاد فرزند ُارد اش�ِک س�يزدهم بوس�ه زد و گفت: »فرم�ان خدايگان به 

انجام رسيد«.
 فرهاد تبس�می کج و ناخوش کرد و با برقی ش�گفت در نگاه به فرنبغ 

نگريست. هيربد گويی تشويق شد و گفت: 
 »م�ن م�ردی روحانيم. ج�ز خدمت اهورم�زدا و اردويس�ور ناهيد به 
کار ديگری مش�غول نبوده ام و نيس�تم، به پيروی ش�اه زاده در کاری بزرگ 
و خوني�ن دخال�ت کرده ام که  اميد اس�ت ايزد َرَش�ن، آن خدای راس�ت و 
اس�توار عدالت م�را به گناه آن مأخوذ نکند. ول�ی خدايان می دانند که من 
در اي�ن کار تنه�ا به يک قصد وارد ش�ده ام و آن اين که 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 ِمِهس�تان را 
رش�وه ای چرب داد و آنان اين موقوفات را از معبد ناهيد س�لب کردند و 
به معبد بهرام س�پردند. تنها قدرت ش�اه زاده می تواند بر اين حکم جابرانه 
قلم بطالن بکش�د. من از رنج و غبطه و غيظ اين زورگويی بارها در پای 
تنديس ناهيد خون گريس�ته ام، ش�اه زاده پاُکر از غاصب�ان حمايت می کرد 
و در ذهن پادش�اه ب�زرگ نيز ترديدها به وجود آورده ب�ود که گويا قباله ی 
موقوفات از آِن 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�اه زاده برادرم س�خن گزاف نگ�و... آری من مرگ اورا هميش�ه به 
جان خواس�ته ام ول�ی تحقير اورا هرگز روا نمی ش�مرم وانگهی رعيت را 
نرس�د به س�احت خواجگان بی ادبی ک�ردن. تو درباره ی او س�خن چنان 
گوی که زيردستان در حق َزَبردستان می گويند. باری پرگويی بس است! 
موقوف�اِت 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 کرده ام 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 شاه زاده زيان برسد«.
 فرهاد سکه ناالِن زرين را در کف خادم گذاشت و گفت: »مرا به نزد 

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! شاه زاده فرهاد اشکانی است.«



شاه زاده و پيک      ۱۹

آن مرد نقش زمين شد.
 فره�اد در زلف ه�ای دراز و چرب پيک چن�گ زد و اورا از زمين بلند 
کرد و س�پس در همان حال سرش را تکانی سخت داد و گفت: »حکايت 

کن!«
 پيک رعش�ه ای 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�اه زاده نظر 

کرده و کمر بسته ی ناهيد است. بيم مدار! حکايت کن!«
 پي�ک گف�ت: »رض�ای ناهيد و ش�اه زاده در جای خود گرامی اس�ت، 
ب�رادری دارم ک�ه يکی از خادمان دربار اورا به غالمی  برده، اميد اس�ت به 
کرم ش�اه زاده آزاد ش�ود و نيز پاره ای وام دارم که آن نيز اميد اس�ت به کرم 

شاه زاده کارسازی گردد.« 
فرهاد بدره ای درهم از کمر بيرون کش�يد و آن را به س�وی پيک افکند. 
آن مرد آن را به چابکی در ربود. گويی 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:
 »ب�رادر نام آور تو رداس�پ و س�ردار دالور تو تيرداد س�وِرن فرمودند 
بدان نش�انی که در کنار مجسمه ی اش�ِک انی فالِس »پرافتخار« خاتمی از 
زمّرد به هريک از ما هديه دادی کارها روبه راه ش�د و انتقام کش�تن سورنا 
را از ُارد ستانيدم و »پاُکر« فرزند عزيز کرده اورا به ديار ديگر فرستاديم.«

 فرهاد پرسيد: »آيا تو خود ديده ای؟«
پيک گفت: »آری من کشته ی 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 
ونِتيلويوس ناّسوس سردار رومی که  آمده بود تا انتقام کراّسوس را بستاند 
دچار شکست های سخت شد. پاکر بيت المقدس را از چنگ او رها کرد. 
ه�ُردوس فرماندار رومی اين ش�هر گريخت، يهوديان ک�ه به گفته تورات 
ايرانيان را منجی خود می دانند، نجات خودرا از چنگ باس�وس و رهايی 
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دخت�ران و زنان خودرا از هرزگی هاِی وحش�ِی لژيون های رومی، ثمره ی 
ش�جاعت پارتيان ديدند. پاکر چون خدايی وارد بيت المقدس 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 زيبايی 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، زيبايی و 

خردمندی پاکر بود....«
 فره�اد گ�وش می داد ولی کژدم حس�د ک�ه در نهانش ب�ود هردم نيش 
زهرآگين خودرا در دلش فرو می برد. پاکر پيوس�ته، بی آنکه خود بخواهد 
اورا رنج داده بود، حتی آن گاه که به او خدمت می فروخت و چون برادری 
کهتر در نزدش ابراز چاکری می کرد، فرهاد از رش�ک بی تاب می شد، گاه 
اي�ن حس�د چن�ان بی دليل و ظالمانه بود ک�ه خود فرهاد، با هم�ه ناپاکی و 
تيره جانی، از آن شرمس�ار می گرديد. حتی ش�نيدن نام پاکر اورا دگرگون 
می س�اخت. برای آنکه پيک در وصف پاک�ر بيش از اين درازگويی نکند، 

با خشونت گفت:
 »قصه سرايی کافی است! به سر مطلب برو! چگونه آن تيره روز کشته 

شد؟« 
 پي�ک از راه پوزش تعظيمی کرد 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 بی تدارک و حساب نشده، رداسپ و 
س�ورن از اين قصد باخبر شدند. به وسيله يک نِبطی که جاسوس روميان 
ب�ود، آن ه�ا را ماهرانه و چنانک�ه گويی رازی را برم�ال می کنند از پيش از 
قصد پاکر آگاه س�اختند. رومي�ان گوش به زنگ نشس�تند. کمين گاه های 
چن�دی ترتيب دادند، پاکر را که با تيران�دازان خود بی باک به صحنه  آمده 
ب�ود، و اي�ن بی باکی ش�يوه ی 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. آن دم که من روان می شدم 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 می باف�ی؟ گويی اگر 
جوان خودنمايی مانند پاکر نباشد، ديگر پهلوانی در سپاه پارت نيست.«

 پي�ک از چه�ره ی مهي�ب فره�اد َرم زده ش�د و گف�ت: »ش�اه زاده مرا 
ببخش�يد. مردی نادان و خيره سرم. گزافه ای رانده ام. اين را نيز بگويم که 
ش�نيده ام آنتونيوس ونتيلويوس باس�وس دو بار از کش�تن پاکر خوشحال 
ش�د. يکی بدان سبب که سردار سپاه پارت را ازميان برداشت. ديگر برای 
آنکه انتقام خون کراسوس را درست در روز مرگ او ستاند. و سپس آواز 
درانداخت که »ُمئيرا« خدای تقدير با من است و مکافاِت گستاخی سوِرنا 

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 زيسته ام. 
پيش�ه ام شمش�يرگری اس�ت و در ُجبِ�ه خانه ی س�پاه پاکر به کار مش�غول 

بوده ام.« 
 فرهاد گفت: »دين تو چيست؟«

 پيک گفت: »ديری اس�ت بدين مزدايی گرويده و از مريدان هيربدم و 
به خاطر همين ارادت به اين کار صعب دس�ت زده ام. واال مرا ش�اهان و 

شاه زادگان چکار که خود پيشه وری گمنام و حقير بيش نيستم!«
 س�خنان اخير پيک برای فرهاد خوش�ايند نبود و گفت: »بس اس�ت! 

اينک تا من از اين جا بيرون روم تو در تابوت خود بار ديگر بخواب!«
 پيک نگاهی پرسنده به شاه زاده و سپس فرنبغ افکند. فرنبغ که دستور 
ش�اه زاده را از طريق احتياط  می دانس�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. نمی خواه�م ببينی ک�ه من ک�ی از اين دخم�ه بيرون 

می روم.«
 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 می درخش�يد. با س�رعتی که فرنبغ نتوانس�ت آن را دنبال کند، 
دش�نه نوک تيزی را از زير پوش�ش فراخ برکش�يد و آن را 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 ناله ای شنيده نشد. 
 فرنبغ به خود لرزيد. گويی 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�دش آور خنديد و گفت: 
»ش�ايد ب�ا همان دش�نه ی خود اي�ن مرد شمش�يرگر کوفته و آماده س�اخته 
بود، مرده باش�د، باری اورا از مراس�م تش�ييع آزاد ک�رده ام. مرگ اورا در 
خفتن گاه ابديش دريافته اس�ت... اين بهتر هم برای من و هم برای تو... 
مردی ياوه َدرا بود و رازها برمال می کرد. 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 آسماِن 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: 
 »بدره ی پيک را از تابوت بيرون کش و س�که های خون آلود را بشوی 

و از آن خود کن!«
 در سخنش نوعی طنز و دشنام نهان بود. فرنبغ سر خم کرد و شرمسار 
و غ�م زده ب�ه زمين که خرمگس�ی ُطاليی روی آن نشس�ته و ِوزِوز می کرد 
نگريس�ت. فرهاد بار ديگ�ر خنده ای دوزخی کرد و س�پس چاالک از باغ 

خارج شد. 
 چهار نعل اس�ب ها از کوچه ش�نيده ش�د و ابری از غبار برخاس�ت و 
بر برگ های گردآلود س�يب و آلو نشس�ت، فرنبغ هنوز مانند مجس�مه ای 

خاموش و بی حرکت بود.



 تيس�فون، پايتخ�ت زمس�تانی اش�کانيان ب�ر کرانه ی چپ ش�ط دجله 
اينک، در دوران ُارد اش�ک س�يزدهم، ديگر قرنی بود که ش�هری با امتياز 
محس�وب می ش�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 بناهايی که َارک شهر را تشکيل می داد، شاِرستان 
بزرگی پديد آمده بود، ديرتر، در دوران ساسانی، همه ی 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: نِس�ا، ص�د دروازه، همدان و تيس�فون در 
فصول چهارگانه اس�تفاده می کردند ولی درواقع تيس�فون ش�هر قشالقی 
و همدان »هگمتانه« ش�هر ييالقی آن ها بود. همين که آس�مان دم می کرد و 
گرمای بهاری پوست را می سوزاند شاه و صدها و هزارها تن اطرافيانش 

با کاروانی انبوه و رنگين به همدان می رفتند.
 امس�ال بهار ديرتر از معمول رو به گرمای توان فرس�ا رفت و با اين که 
طبيعت بر س�احل دجله رس�تاخيزی دل انگيز کرده بود، شبها نسبتًا خنک 

و روزها هنوز مطبوع بود.
 کاخ ش�اه در تيسفون که در اسناد تاريخی بعدها کاخ سفيد نام گرفت 

مرگ پاکُر
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باروي�ی اس�توار داش�ت، آراس�ته به برج ه�ای ف�راوان و کنگره ه�ای بلند 
و دروازه ه�ا، در درون اي�ن بارو باغ ه�ا و کوش�ک ها و آبگيرهای فراوان 
س�اخته ش�ده بود، ک�ه از تمدنی غنی و ش�کوه و جاللی خي�ره کننده خبر 
م�ی داد. هرگ�ز در ش�هرهای روم�ی و يونانی چني�ن طنطنه ای در بس�اط 
قدرتمندان ديده نمی ش�د زيرا اقتدار و اختيار مستبدانه شاهنشاه و سيطره 
او ب�ر اقوام گوناگون ش�رقی و غربی همه ی محمل ه�ا و زمينه ها 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 
می ديدند که آن ها را افرادی ماورايی و برتر از انسان بپندارند و فرمانبری 
از دس�تورهای آنان را، هراندازه ظالمانه باش�د، مانند فرمانبری از اراده ی 
جّبارانه ی خداوند، تابع يک مش�يت و حکمت اسرارآميز بپندارند و بدان 
بدون چون و چرا سر فرود آرند. اين آئينی است ظلمانی و جهالت پرورانه 

که تا امروز در ايران جاری است. 
 نويس�نده و اديب يونانی »فيلوسترات« در وصف کاخ های پادشاهان 
اش�کانی جزئيات�ی را ذکر کرده اس�ت که نش�ان می دهد اين پادش�اهان با 
تاراج کش�ورها و بهره جويی از قريحه هنرمندانه خلق ها چگونه توانستند 

جهانی افسانه گون برای خويش بيافرينند. »فيلوسترات« می نويسد:
 »تاالرهای کاخ ش�اهان اش�کانی طاق هايی داشت که بر آن لعل کبود 
نش�انده اند، چنانکه گويی آس�مان است. بر زمينه ی نيلی رنگِ  سنگ های 
گرانبه�ا، چه�ره ی خداي�ان از طال می درخش�يد گويی س�تارگان بر طارم 
الژوردی در تابش�ند، از درگاه های کاخ پرده های سنگين زرَبفت آويخته 
ب�ود که ميان آن زرين و اطراف آن س�يمين اس�ت. آنچه که ب�ر اين پرده ها 
ترس�يم ش�ده از داس�تان های اس�اطيری يون�ان اقتباس ش�ده اس�ت مانند 

حوادث زندگی »آندرويد يا ُارفه« «
 اين�ک م�ا از پيرامون تيس�فون و معبد ناهيد که در آن هم اکنون ش�اهد 
روي�دادی خوني�ن بوده اي�م، به درون کاخ س�پيد ُاُرد ش�اه اش�کانی رخنه 

می يابيم.
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 ش�اه زاده 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 نقش هايی درباره داس�تان دالوری  های گودرز 
و زري�ر، در باغ�ی پرس�ايه و معطر از گل ه�ای نورميده قرار داش�ت. باغ 
را ان�واع مجس�مه های مرمري�ن، ياران باک�وس � خدای يونانی ش�راب و 

باده گساری آراسته بود مانند سيِلن ها، ساتيرها، َنمف ها. 
موه�ای بلن�د نقره فام و قامت گوژ ش�اه از گذش�ت عم�ری دراز خبر 
م�ی داد. 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 گل ب�و در براب�رش بود و ه�ردم از آن جرعه ای می نوش�يد. در 
پيرامون او جوقی  هاتِيراها ��� زنان نيمه روس�پی و نيمه فيلسوف از آتن و 
اس�کندريه و انطاکيه که پستان ها و بازوهای سفيدشان در نور چراغدانها 
و ش�مع های نوافروخت�ه می درخش�يد، اينج�ا و آنجا دراز کش�يده بودند، 
آن ها هريک س�اغر يونانی انباش�ته از شراب خودرا در دست داشتند. اين 
زنان چنانکه گفتيم به يونانی »هتايرا« نام داش�تند غالبا زيبايی و طنازی را 
با هنر رقص و نوازندگی طنبور و تالوت اشعار ُهِمر و ِهژيود و اظهارنظر 
در بحث های فلس�فی همراه داشتند و در آن هنگام زينت متداول مجالس 
يونانی و يونانی مآب، دنيای ِهِلنيستی بودند. شاه  زادگان اشکانی، اعضای 
خاندان های هفتگانه ی کارن، سورن، سپهبد، اسفنديار، مهران، سوخرا، 
و زيگ در مجلس حضور داشتند. اشراف و شاه زادگان سلوکی و دبيران 
آرام�ی و کلدان�ی در ايوان و در باغ به زير ش�اخه های درختان و بوته های 
گل پن�اه ب�رده گاه به ش�اه و گاه به نماي�ش می نگريس�تند. نمايش تراژدی 
»باکانت ها« اثر ُاری پيد درام نويس کبير يونان باس�تان در دس�ت اجرا بود 
و به زبان يونانی بازی می ش�د و اين همان نمايش�ی بود که شاه آن را بسيار 
دوس�ت می داشت. )ژاُس�ن( هنرپيش�ه يونانی که مورد عالقه و توجه ُارد 
بود و ش�اه وی  را دارای ش�گونی نيک می ش�مرد، نقش باکوس را در اين 
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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 

می شد چنين است:
 در نور مش�عل ها ياران باکوس، که »آدريانه« همسر خودرا در آغوش 
گرفته، پيرامون اوحلقه زده و به نوازندگی و باده  گساری مشغولند. محيط، 
محيط عيش و هرزگی و بد مستی و عربده جويی است. در ميان زنانی که 
گ�رد باکوس را گرفته ان�د از جمله »آکائه« مادر پانته ئوس ديده می ش�ود. 
و اما پانته ئوس کس�ی اس�ت که با کيش ش�هوانی و القيدانه خدای شراب 
س�خت دشمنی می ورزيد و زنان را از پيروی اين رب النوع باده گسار منع 
می ک�رد و به خودداری فرا می خواند. م�ادرش آکائه اين زنهارباش فرزند 
را نپس�نديد و به دش�منی با او برخاس�ت و باکوس و همس�رش آدريانه و 
هم�ه پيراموني�ان باک�وس را به نب�رد با پانته ئ�وس بر انگيخ�ت. اين گروه 
نيم�ه عور و سياه مس�ت با نعره ه�ای مخوف به پانته ئوس حمله ور ش�دند 
و اورا پاره پاره کردند. بدين س�ان خون گرم انس�انی و شراب جنون انگيز 
دره�م آميخت و عي�ش و جنايت هم عنان ش�دند. طبيع�ت هرزه طلب به 
دعوت زاهدانه خودداری و عفت با خش�م عنان گسس�ته پاسخ گفت و با 

وحشيگری، مزاحم دل آزار را از سر راه برداشت.
 چني�ن ب�ود کوتاه ش�ده مضمون ت�راژدی معروف »باکانت ه�ا« که در 

روزگار خود از تراژدي های مورد توجه عامه محسوب می شد. 
 هنگامی که ُ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 »باکانت ها« مش�غول بود، پيک های تيزتک س�ربريده ی 
دش�من را آوردند. ژاِس�ن آن س�ر بريده را بی اطالع ُارد در طش�تی نهاد و 
در اثنای بازی، آن س�ر را به جای س�ر پانته ئوس دربرابر ُاُرد گذاشت. اين 
»شيرين کاری« ژاسن در مذاق ُارد سخت مطبوع آمده و ُارد پيوسته چنين 
می پنداش�ت که در نمايش »باکانت ها« تقديری نيک به سود او پنهان شده 
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اس�ت. ژاس�ن به همين س�بب از ولي نعمت خويش ُارد صله های گرانبها 
دريافت کرد.

 ول�ی اين بار درس�ت در لحظه ای ک�ه نعره های مس�تانه باکانت ها باغ 
کاخ را پرهياهو ساخته بود و همراه آنان تماشاگران مست فرياد می زدند، 
فريادهايی از دورادور، در آن سوی ديوارها به گوش رسيد. دقيقه ای چند 
اي�ن فريادها برای تماش�اگران مجذوب نامس�موع ماند ولی نخس�ت ُارد 
ش�نيد که در آن س�وی ديوار فريادهايی مانند شيون و مويه شنيده می شود. 
گوش تيز کرد. آری درس�ت می ش�نيد. مويه های دلخ�راش اينک از خود 
باغ به گوش می رس�يد. ُارد پيرامونيان را به خاموش�ی امر داد. ژاس�ن نيز 
هنرپيش�گان خودرا خاموش کرد. وقتی نعره ها و خنده ها فرو مرد، باغ از 
زوزه های وحشی مش�تی سياه پوش و مويه گر انباشته شد. شاه زاده فرهاد 
برخاس�ت و چاب�ک به س�وی مويه گران رفت.، س�پس هم�ه ديدند که او 
ني�ز ديهيم مفرغ�ی فيروزه نش�ان را از زلفان بلند و پرچين خود برداش�ت 
و با خش�م به زمين کوبيد و با ضجه ای دل ش�کاف به خ�اک افتاد. هراس 
عمومی  ش�د. ُارد دانست که ش�وم ترين حوادث روی داده است. نخست 
با چش�مانی پرخش�م به ژاس�ن نگريس�ت چنانکه بر خود لرزيد. سپس به 
ش�اه زادگان اطراف خود دس�تور داد اورا بلند کنند. آن ها زير بازوانش را 
گرفتن�د و وی به س�نگينی برخاس�ت و دو س�ه گامی به س�وی مويه گران 
رفت. چند پيک س�ياه پوش 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 
ويژه ی پاکر بود. در پشت سر اسب سرداران و سپس انبوهی زنان که کاه 
بر س�ر می بيختند ديده می ش�دند. ديوارها از مويه ه�اِی زار می لرزيد. ُارد 
دانس�ت که چ�ه رخ داده، پاکر، عزيز کرده ی او، کس�ی که همه ی  اميدش 
بود، کس�ی که با پيروزی بر روميان نام شاهنش�اهی اش�کانی را به س�وی 
اوج ب�رده بود اينک ديگر نيس�ت. او جباری پير بود. در زندگی با دس�ت 
خود کسانی را سر بريده و يا خفه کرده بود و از آن ميان حتی نزديک ترين 
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 مدت ها بود خشکيده بود. مدت ها بود که در اين پيکر 
انسانی روان انسانی نمی زيست. زيرا او يک شاه بود، زيرا او يک شاهنشاه 
بود. ولی ماتم پاکر در حکم ش�اه مات کامل او محس�وب می ش�د. همراه 
از دس�ت دادن پاک�ر ليدي�ه و کيلکيه و س�وريه رفته ب�ود. لژيون های روم 
در س�احل فرات چادر زده بودند و غرش دش�من در پس باروی تيس�فون 
ش�نيده می شد. 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 می کن�د، پاه�ا وا می دهد، نخواس�ت 
بيافتد با دو دست متشنج شانه ی دو شاه زاده ای را که اورا نگاه می داشتند 
گرفت و بدِن حجيم خودرا از آن ها آويخت. س�پس با صدايی شکس�ته و 
مژگان�ی مرطوب گف�ت: »پاکر! آه فرزن�دم پاکر... اورا به کش�تن دادند. 
ش�ما فرومايه ها اورا به کشتن داديد!« س�پس با تمام قوت به چهره فرزند 

خود رداسپ َخُدو انداخت. 
 انبوه درباريان با احساسی متضاد به اين منظره می نگريستند. رداسپ 
ب�ه زان�وی پ�در افتاد و گفت: »ای پادش�اه ب�زرگ، من بی گناه�م. برادرم 
دالوری را به بی پروايی رس�انده بود، ندانس�ته خودرا ب�ه کمينگاه روميان 
زد. من اورا بارها از اين بی پروايی برحذر می داش�تم. تيرداد سورن نيز از 

خدمت دريغ نداشت. نکوهش تو بر ما سزاوار نيست.«
 ولی ُارد تس�کين ناپذير 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 اشِک آنی فالِس را می توان 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 
عذاب آور خش�م پدرانه ش�ما کاماًل 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 نمی داد که به آس�انی درقبال هر لفظ 
شيرين وا دهد. او محيط خودرا می شناخت و از فرومايگان پرورده ی آن 
محيط بود و  می دانست که وجدان کشی و غّداری چه گناه بی مکافاتی در 

دنيای اطراف اوست. 
 پرسيد: »نعش در کجاست؟«

 رداس�پ گف�ت: »قبطي�ان آن را به ش�يوه ی خود ُحن�وط کرده اند تا در 
اث�ر س�فر دراز متالش�ی نش�ود و به گ�ورگاه اش�کانی در کنگاور برس�د. 
اي�ن بنده ی آس�تان و تيرداد به ش�تاب آمديم تا خبر اين ان�دوه بزرگ را به 
س�مع خجسته ی شاه برسانيم و گوش به فرمان باشيم. ديگر اميران ما در 
پيش تازش مغرورانه لژيون ها ايس�تادگی می کنند ولی روم که از پيروزی 
سرمس�ت اس�ت می خواهد هرچه بيش�تر پي�ش آيد. باس�وس می خواهد 

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: »شاه زاده را ضربت اين ماتم از پای درآورده، 
در حرم بر چهره اش گالب می افشانند و اينک گويا چشم گشوده است.«
 ُارد زهرخندی زد و گفت: »نترسيد! او نخواهد مرد« و آن گاه با فرياد 
غضب آلود به آن دو ش�اه زاده که چنگ در بازوانش زده بودند گفت: »مرا 

رها کنيد!«
 آن ها هراس�ان و ش�تابان ش�اه را رها کردند. ُارد با س�نگينی به س�وی 
اس�ب س�ياه پوش پاکر رفت. يال و گردن اس�ب را در آغوش گرفت و با 

نعره ای که نتيجه ی يک انفجار ناگهانی و بی اختيار درونی بود گفت: 
 »آه پاکر! پاکر!«

 و س�پس ب�ه تلخ�ی گريس�ت. انب�وه درباري�ان و حت�ی »باکانت ها« و 
هتايره�ای نيمه عور زانو زدند و به حالت س�جده س�ر را بر خاک نهادند. 

همهمه ی محو يک مويه ی غم انگيز در باغ پيچيد. 





 مراس�م عزاداری برای پاکر همه قش�رهای م�ردم را در برگرفت. ُارد 
ماي�ل بود در فق�دان فرزند محبوبش همه را داغ�دار و غم زده 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 

می شناخت.
 م�رگ پاک�ر ن�اگاه ُارد را از جهت روحی پير س�اخت. او تا آن ايام در 
خ�ود هنوز نيرويی احس�اس می کرد ک�ه از جوانی ب�از در وی بود. اينک 
دل زدگی، نوميدی و دلسردی شگرفی اورا فرا گرفته بود. آسمان و زمين 
تيره گون به نظر می رسيد. جنبش طبيعت و زندگی را به عبث و مسخره آميز 
می دانست. و اگر خداِی تقدير »ُزروان« نيز صحنه آرای اين حوادث شوم 
و تاري�ک ب�ود، پس ن�ه عدالتی در نهاد داش�ت و نه منطقی. سرچش�مه ی 
نشاط همراه سرچش�مه ی ايمان در ُارد می خشکيد. سرگردانی دل آزاری 
بر جانش س�ايه افکند. رمز حيات چيس�ت؟ راز س�عادت در کجاس�ت؟ 

 ُارد و فيلسوفان یونانی
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چ�ه بايد ک�رد؟ آن مفاوضات فلس�فی که در س�ابق برايش وس�يله ای بود 
برای وقت گذرانی، اينک می توانس�ت نوعی مشاوره ی سودمند و الزم با 
پزشک باشد، شايد درمانی و چاره ای پديد آيد. شايد رازی گشوده شود. 

شايد پرده ای از اين جهان معمايی برافتد.
 به تاريخ دراز خاندان اشکانی می نگريست. ناگهان با وحشت کشف 
می کرد که چگونه سلطنت های طوالنی و پراقتدار اشک اول، تيرداد اشک 
دوم، مهر داد اول اشک ششم، مهرداد دوم اشک نهم که همه خودرا تالی 
اورمزد بر زمين می پنداشتند بر باد رفت. به خود می نگريست، می ديد که 
سراپای سلطنتش خون آلود است. به انگشتان چروکيده و ضخيم خود نظر 
می افکند. آن را از خون پدر لکه دار می يافت. درخموش�ی بی خوابی  های 
شبانه نعش خون آلود سورنا را دربرابر خود می ديد. اضطرابی عميق اورا 
فرا می گرفت. اين همه س�يه کاری 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. چاشت گاهی که 
ُارد در َمش�کوی خاص خود نشس�ته ب�ود و کتاب می خواند 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. آن ها افتخار آن را داش�تند که با شاه 

درباره ی مسائل عام جهان و زندگی بحث درپيوندند.
 ِدِمتري�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 می ورزي�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 می زيس�تند در روم و اس�کندريه و سوريه متداول شده و در محافل 

يونانی مآب 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 بی عالقه نبود 
و دوم�ی زهد و فروتنی می فروخت. ه�ر دو کمتر از آنچه می نمودند مايه 
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داش�تند ولی مانند همه ی فيلس�وفان عصر جامع کل علوم بودند: طبابت 
می کردند، طالع مي ديدند، به تعبير خواب دس�ت می زدند، شعر می بافتند 
و درام می نوش�تند. اول�ی با جنجال َدَموی مزاجانه و پرش�تاب و دومی با 
حس�ابگری َبلغمی مزاجان�ه و متانت آمي�ز اف�کار خ�ودرا بي�ان می کردند. 
محي�ط جاهل ت�ر از آن ب�ود ک�ه عي�ار واقع�ی آن ه�ا را بشناس�د و آن ها از 
اين جه�ت در امنيت بودند. حتی متفرعن ترين و خش�ن ترين ش�اه زادگان 
از زمره ی فرهاد با نوعی عقده خواری به اين عالمه های اس�رارآميز که در 

ُاُلمِپ دانش و معرفت مقر داشتند می نگريستند. 
 ُارد وقتی آن دو فيلسوف را دربرابر خود ايستاده يافت با آوايی آميخته 
ب�ا حزن و محب�ت بارداد ک�ه در زير تخت ب�ر قالی منقش گوهرنش�ان بر 
بالش های نرم ابريش�مين انباش�ته از ُپرز نرم بنش�ينند و سپس گفت: »من 
اکنون رس�اله ای از »پوزيدونيوس« می خوانم 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 می ش�ود؟ پوزيدوني�وس در اي�ن زمين�ه مطالب مغل�ق زيادی 
می گوي�د که م�ن آن ها را ني�ک درک نکرده ام، ولی دانس�ته ام که می گويد 
روح ما از گويچه هايی تش�کيل شده است و عمل گناه مانند غباری است 
ک�ه در اي�ن گويچه ها نفوذ می کند. اگر گناه بس�يار باش�د گوی  هاِی روح 
گل آل�ود می گردن�د. وقتی جس�م متالش�ی ش�د، آن ها ق�درت اوج گيری 
ندارن�د و در روی زمي�ن می مانند تا آتش س�وزی بزرگ نهايی 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 آسمان ها اوج می گيرد و به ستاره ای آسمانی بدل می شود 
و از آنج�ا تقدي�ر مردم�ان را اداره می کن�د و در حقيقت ب�ه خدايی تبديل 
می گ�ردد. اين فلس�فه ی پوزيدوني�وس مرا مطبوع افتاده اس�ت. به گمانم 
حباب ه�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 گزافه ای ست بی ادبانه 
و س�تمگرانه! چگونه می توان با اين انديشه ی بی رحمانه سازگار شد؟ آن 

فلسفه ای 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 می داند 
که فالس�فه يونان ُزمره ُزمره اند. اس�تاد من اپيکور اف�کاری ديگر دارد که 
به جز آن چيزهاس�ت که شاهنش�اه در رس�اله پوزيدنيوس خوانده اس�ت 
که خود از فالس�فه متأخر اس�ت و در عظمت با اس�تاد من نمی تواند قابل 
قياس باش�د. اپيک�ور اگر در بقای روح س�خنی که مقبول طبع شاهنش�اه 
باش�د نگفته در عوض درباره ی س�عادت روحی نکات دل آويزی دارد که 

می تواند تسلی خاطر شاهنشاه را در ماتم شاه زاده تأمين کند.«
 ُارد رساله ای را که در دست داشت زير متکای ُمرّصع نهاد و با دست 
ش�ارب های س�فيدخويش را نوازش�ی داد و گفت: »چيست سخن استاد 

تو؟«
 دمتريوس که با مهارت خودرا از مخمصه ی امکان يا عدم امکان بقای 
روح رهانده بود، نفس�ی تازه کرد و گفت: »اس�تادم می گويد اضطراب و 
بی ق�راری را که آدميزاد را فرا می گي�رد و اورا آزار می دهد ثمره ی جنبش 
و تحرک روح اس�ت. روح در بدن آدمی  مانند آبی زالل در ظرف ايستاده 
اس�ت و تا هنگامی که متعادل اس�ت، آدمی را رنجی آزار نمی دهد. وقتی 
آب به موج و جنبش می افتد و متحرک و آش�فته می ش�ود، انسان احساس 
دله�ره و ناراحتی می کن�د. مهم ترين 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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می کشد و بازيچه دست خدايان و آماج ضربات تقدير می سازد. دشمنان 
و حس�ودان چني�ن کس�ی فراوانن�د. از هر س�و تکانی و وزش�ی به س�وی 
آبگير آرام روح می آيد و آن را مش�وش می س�ازد. لذا اس�تادم بر آن بود که 
تاريکی  ها و ناتوانی هایِ  گمنامی بر روشنی و شکوه نام و شهرت مرجح 
اس�ت زيرا از تحرک روح می کاهد و آن را به س�وی اعتدال مطلق می برد. 
اعت�دال مطل�ق نيز فضيلت و س�عادت مطلق اس�ت. چنين اس�ت درمان 

رنج ها و حرمان ها.«
 ُارد زهرخندی زد و گفت: »تو از زبان اس�تادت به من اندرز می دهی 
که به کنج عزلت بخزم... مردی هندی به نام س�اکيامونی نيز ش�نيده ام که 
ياوه هايی از اين نوع بافته است. او نيز گفته است رنج زاده ی خواهش است 
و رهايی از رنج يعنی ترک خواهش ها. اين چه مهملی اس�ت! آدميزاد به 
خواهش می زيد. زرتشت پيمبر ما کار و کوشش و آبادی و نيرو و دارايی 
و زن و فرزندان را س�توده و گوش�ه گيری و مرگ انديش�ی و مويه گری بر 
زيس�تن را اهريمنی دانس�ته اس�ت. دلی که می طپ�د از خواهش هايی آرام 

است. چه رنجی از رنج نخواستن بزرگ تر، هان دمتريوس؟«
 دمتريوس با نوعی نگرانی خاموش بود.

 ُارد رو ب�ه فيلس�وف ديگر ک�رد و گف�ت: »مترُدوروس! س�خنان اين 
شاگرد اپيکور را شنيدی اينک تو چه می انديشی؟«

 مت�ردوروس با لح�ن نغمه گر و آرام، با چش�م های به هم  نهاده گفت: 
»ای ش�اه خردمند! من هرگز به سخنان اين ش�اگرد اپيکور باور نداشته ام 
زي�را وی از سرچش�مه ی انديش�ه های عال�ی ِزن�ون رواقی في�ض نگرفته 
است. برخالف دعوی اپيکور و دمتريوس التهاب در سرشت روح است 
و از آن تفکيک ناپذير زيرا مايه ی روح از جوهر الهی است. فقط به هنگام 
آتش س�وزی نهايی اس�ت که همه تنه�ا و جان ها به آتش ازل�ی می پيوندند 
و س�پس جه�ان دور نوين�ی را آغ�از می کند و هم�ه چيز ب�ار ديگر تجديد 
می ش�ود، تا آن زمان ِقِلق و اضطراب آدمي�زاد را ترک نخواهد گفت زيرا 
همه ی 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 فّره ايزدی همراهند از اين جوهر بسی 
بيشتر از ديگران بهره مندند 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، چنين درمانی هس�ت. اين م�ردم فرومايه 
هس�تند که مانند س�گان به دنبال طبيعت بی آرام خويش می دوند. فضيلت 
ب�زرگان در تقوي�ت ني�روی خودداری و مه�ار زدن بر طبيعت س�رکش و 
آش�فته ی درونی اس�ت ما مختاريم که چنين کنيم. می توانيم خودرا قبضه 
نمائيم. فی المثل ماتم ش�اه زاده جان گزا و بزرگ اس�ت، ولی قدرت روح 

شاهنشاهی از آن بزرگ تر و نيرومندتر.«
 ُارد گفت: »درس�خنان تو تناقضی اس�ت. اگر طبيعت ما آتش بی قرار 

است، پس چگونه می توان بر آن مهار زد؟«
 مت�ردوروس گف�ت: ۰»خداي�ان در سرش�ت آدمي�ان نيروی س�ری و 
معج�زکاری نهاده ان�د ک�ه در فلس�فه »اراده« ن�ام کرده ان�د. ب�ه ي�اری اين 
نيروس�ت که می توان دربرابر مصائب و دشواری ها ايستاد. اين ايستادگی 

و تحمل نکته عمده در آموزش رواقی است.«
 دمتريوس با پوزخند گفت: »به آبی که بر س�ر آتش سوزان می جوشد 

فرمان بدهيد که نجوشد.«
 متردوروس گفت: »سخن دمتريوس از نوع احتجاجات سوفسطائيان 
اس�ت مانن�د »اِوات�ل« و »پروتاگ�وراس« که مث�اًل می گفتن�د آن مردی را 
که روی خودرا پوش�يده اس�ت می شناس�ی، مخاطب می گف�ت: نه، پس 
می گفتند او پدر تو اس�ت و تو پدر خودرا نمی شناس�ی. سفس�طه ظريفی 
در مفه�وم ش�ناختن انج�ام گرفته اس�ت. سفس�طه متردوروس خش�ن تر 
اس�ت. من می گويم انسان مجهز به نيروی اراده است لذا می تواند بر سر 
آتش رنج نجوش�د ولی متردوروس به جای انس�ان جاندار آب بی جان را 

می گذارد.«
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 ُارد گف�ت: »س�خنان تو عالی اس�ت ولی ب�ا اين که هم اکن�ون بر ضد 
عزلت جوي�ی س�خن گفت�ه ام، در باط�ن خ�ود، فلس�فه دمتري�وس را در 
اين حالت که هس�تم بيش�تر می پس�ندم، تو می گويی اگ�ر معلولی از علتی 
رن�ج می ب�رد چون در علت ق�درت دخل و تص�رف ندارد، باي�د در خود 
تغييری بدهد که بتواند از عهده ی آن علت برآيد. ولی دمتريوس به سادگی 

می گويد اگر می خواهيد معلولی را رفع کنيد، علت را رفع کنيد....«
 دمتريوس چاپلوسانه گفت: »در نزد شاهنشاه فکر و فلسفه ی 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 
فرموده ايد و من نيز سخنانم ناظر به وضعی است که شاهنشاه اکنون درآن 

وضع است يعنی در ماتمی که سراسر ايران را اشک بار ساخته است.«
 ُارد گف�ت: »آری آئي�ن واقعی زندگی را اوس�تا روش�ن کرده ولی گاه 
عزلت جويی و ترک انزوا می تواند 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�ته ايم از ِقِلق و اضطراب دائمی مصون نيستيم. 
اگر من به کنجی بروم آرامش می يابم. من اين پند را می پس�ندم زيرا خود 
س�ر آن داشتم که عزلت گزينم و به شيوه ی آبايی به معبد )شيز( پناه برم و 

دنباله ی عمر را ثناگوی خدايان باشم.«
 دمتريوس با گوش�ه ی 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 
می کن�م. کالم يوناني�ان زيب�ا و عالمانه اس�ت ولی مغلق اس�ت و متضاد. 
خردمندان س�رزمين ما روش�ن تر و ژرف تر مطال�ب زندگی را به صورت 
حکمت ها و اندرزها بيان داشته اند. آری عقل های شما روشن است ولی 
ب�ر جاده ی زندگی من پرتويی نمی افکند. پاکر رفت و من پيری عليلم. به 
احدی اعتماد ندارم. کشوری را که تيرداد و مهرداد به خورشيد رسانده اند 
به چه کس�ی بسپارم؟ دش�من مغروری در س�احل فرات چادر زده، کدام 
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س�ردار پيش آن ها ديوار پايداری خواهد کشيد؟ اگر انتقام جويان خاندان 
س�لوکی برخيزند، اگر ش�اهان محلی طغيان کنند و اگر در »مهس�تان« که 
مجلس اشراف است و در »شورای موبدان« دشمنی  ها کار را به گسست 
بکش�اند، چه کس�ی چاره گری خواهد کرد؟ با س�کاها و بدويان مش�رق 
وشمال که در خواهد آويخت؟ شورش های هگمتانه و انطاکيه را که فرو 
خواه�د کوفت؟ جهان بی م�ن و پاکر در تاريکی فرو می رود. 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 می دادن�د. آن ها 
ش�اهد درد دل مايوس�انه يک جّبار پير بودند که از نامش دل ها می لرزيد. 
ُارد بر عصای آبنوس خود تکيه زنان به ياری دو چاکر جوان خارج ش�د. 
پاهای نقرس زده اش را به سختی می کشيد. هنگامی که از مشکوی خاص 
به سوی شبستاِن حرم می رفت آن دو يونانی چنان خم شدند که ريش های 

جوگندمی شان فرش گوهرنشان را لمس کرد. 



 تيرداد سوِرن برادِر مهتر سورنا )يعنی سرداری که علي رغم بزرگ ترين 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 حيله باز بود. وی در اين 
رياست  و  بود  مانده  نيرومند  و  پرخون  داشت ولی کماکان  پنجاه سال  از  بيش  ايام 
در  بود،  نفوذ عمده  دارای  در سپاه  و  که درمهستان  نفوذ سوِرن  با  و  بزرگ  خاندان 

دست های وی متمرکز شده بود.
 تيرداد س�ورن کاروان های بس�يار در راه داش�ت و ازجاده ی معروف 
ابريشم که چين را به سوريه و مصر وصل می کرد بازرگانان سرسپرده ی او 
با حمايت سپاهيان مسلح کاالهای نادر و گران بها حمل و نقل می کردند 
و از س�ودهای ف�راوان خ�ود حق الس�هم ب�ه دربار س�ورن می فرس�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 مدت ها پيش تيرداد س�ورن می خواس�ت انتقام خ�ون برادر خودرا 
بس�تاند و چون ديو جاه طلبی را در فرهاد اشکانی از همه پرنفيرتر ديد، بر 
آن شد از اين نقطه ی ضعف استفاده کند. هم دست تيرداد سورن در نقشه 
انتقام س�تانی، ويس�ه، بيوه ی س�ورنا بود. ويس�ه نژاد خودرا ب�ه ملکه های 
س�لوکی می رس�اند و ب�ه آداب و زب�ان و دي�ن ايران�ی اعتنايی نداش�ت و 

 توطئه گران
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مانند زنان اش�رافی يونان باس�تان برای خود کاخی و ستايندگانی از زمره 
فيلس�وفان و شاعران داش�ت. يونانی مآبان اورا )الئوديس�ه( می ناميدند. 
ويس�ه ع�الوه بر زيباي�ی و طن�ازی ظاه�ری، از فرهنگی که بدان س�خت 
تظاه�ر می کرد، بی بهره نب�ود و از همه ی اين ها باالت�ر خدعه گری نابکار 
بود. در ميان مردم درباره ی او شايعات فراوانی رواج داشت که می شد به 

درستی بسياری از آن ها 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 می ک�رد. چنانکه تيرداد عامدًا ويس�ه را با فرهاد اش�کانی 
تنها می گذاش�ت تا اين يک مس�ت از باده ی شوق و سيراب از کام جويی، 
آس�ان تر 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 آن ها را از 

دوستی که الزمه اش گذشت و فداکاری است محروم می ساخت.
 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 می يافتند. اگر پاک�ر با ظفر مندی از نبرد با س�ردار رومی باز 
می گشت، بی کمتر ترديد، ُارد تخت شاهی را به او يله می کرد. سپس کار 
بر خاندان س�ورن دش�وار می شد زيرا پاکر با آن ها ميانه بدی داشت. حال 
اين خطر گذشته بود. ولی ُارد کماکان برجای بود. می بايست اورا از ميان 
برداشت. اگر فرهاد به سلطنت می رسيد، ويسه چنين می پنداشت که يک 
شيدای گيج و احمق او به سلطنت رسيده است. با همه ی حيله گری بانو 
در اين نکته س�خت اش�تباه می کرد 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 يونانی مآب 

خطرناک نفرت و بيمی عميق دارد.
 اما رداسپ برادر فرهاد از شرکت در توطئه تنها رضايت خاطر ويسه 
را می خواس�ت. او ش�اه زاده ای بود ظاهرپرس�ت و خودآرا. وقتی ويس�ه 
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ب�رای او غزل هايی را که به تقليد ش�يوه ی »س�اپفو« ش�اعره ی يونان کهن 
س�روده شده بود می خواند، رداسپ که چندان در زبان يونانی قوی چنگ 
نب�ود، خودرا درمقاب�ل يک الهه ی المپ می پنداش�ت. رداس�پ با فرهاد 
بر س�ر تخت س�لطنت رقابتی نمی ورزيد ولی فرهاد را دوس�ت نداش�ت 
و نس�بت به او، به سبب بی پروائيش در عشق بازی با ويسه، کينه ای 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�اده دل و خوش ب�اور بود نقش معش�وقه ای آس�مانی بازی 
کن�د. با تيرداد س�ورن ب�ه مثابه ی متحدی عاق�ل و مفيد رفت�ار نمايد و در 
ن�زد هري�ک آن ديگری را خوار س�ازد و تنه�ا رابطه ی 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 می گفت: »رداسپ عاشق شيدای من است 
و م�ن از اي�ن مايه اس�تفاده می کنم تا کار ش�اه زاده پيش ب�رود و اال با آنکه 
فرزند ُارد اس�ت اجازه نمی دهم بوس�ه بر س�ر انگش�تم زند و حال آنکه با 
تمام پيکر از آن تواٍم.( به رداس�پ می گفت: »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 می گفت »دوس�تی ويس�ه با خاندان اشکانی 
بازی آشکاری است واال بيوه ی سورنا با فرزندان قاتلش چگونه می تواند 
يکدل ش�ود.« همه جا اس�تدالالتش چنان مقنع، چنان بالواسطه و از دل 

برخاسته بود که تأثير می کرد.
 فره�اد در ن�زد اوبه ظاهر رازی نداش�ت و برخ�ی از آن ها را با وی در 
ميان می گذاش�ت. از جمله داستان کشتن پيک را در آتشگاه ناهيد برايش 
نقل کرد. او در عين حال می خواس�ت سبعيت و »لياقت سلطنتی« خودرا 
به ويسه نشان دهد. ويسه دمی انديشيد و گفت: »اينک فرنبغ حامل سّری 

است که بر سرش گرانی می کند. بايد اورا از ميان برداشت.«
 فرهاد گفت: »فرنبغ زاهدی است بنام و در سراسر ايران برای او نياز 
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می فرس�تند و معبدش را نظرکرده ناهيد می دانند، پدران ما پاس دين ها را 
اندرز داده اند. جماعت بدان ها دلبسته است و از بی پروايی بدان ها فتنه ها 

برمی خيزد.«
 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 
پرواي�ی نمی کن�د. هر آبرومن�دی را می توان نابود کرد ولی نخس�تش بايد 

بی آبرو ساخت.«
 فرهاد گفت: »تدبير اين کار چيست؟«

 ويس�ه از کوزه ای س�تبر که بر آن نقش های خدايان يونانی بود موجی 
شراب در کاسه ريخت و گفت: »داستان البان را شنيده ای؟«

 فرهاد گفت: »اين مردک کيست؟«
 ويسه گفت: »مردکی است کلدانی که بدعت در دين آورده و مردم را 
به يکسانی دين ها می خواند. 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 می خواهد. در پناه شعار همدلی مردم، قصد دارد آنان را به 

جان هم اندازد. همانا جاسوس روم است.«
 فرهاد گفت: »گيرم که چنين باشد چه رابطه ای بين او و فرنبغ؟«

 ويسه خنديد و دندان های مرواريدگون خودرا نشان داد. پس از مکثی 
کوت�اه گفت: »ش�اه زاده از آنچه می گذرد بی خبر اس�ت. اي�ن اهريمن در 
صحن معبد ناهيد بس�اطی گسترده هر روز سخنوری می کند تا بدآموزی 
خود رادر جان ها 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 
خوش بين نيست، زيرا از پاکر درباره ی 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. هم اکنون تيرداد قاصدی فرستاد که 
بدين جا می آيد و به ويژه ديدار تو را خواسته است. گويا مژده ای 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 پذيره اش شتافت.
 تيرداد ش�اداب به نظر می رس�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 بی اذن خاص لب گش�ود و گفت: »ش�اه زاده 
ب�زرگ بی م�رگ باد، چند روزی نخواهد گذش�ت و تو زينت تخت زرين 

اشکانی خواهی بود.«
 فرهاد خاموش بود.

 تيرداد گفت: »هم اکنون ش�اه درمهس�تان بود و گفت که قصد عزلت 
دارد و ب�ه ش�يز م�ی رود و پرس�يد ک�ه از ميان س�ی فرزند او ک�ه برجايند، 
مهس�تان به چه کسی راغب تر است. من بار خواستم و برخاستم و گفتم: 
چ�ه از اي�ن بديهی تر که ش�اه زاده فره�اد که از همه ی 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 ساخته ی او بود ولی کسی را بهتر 
از اردوان س�وخرا رئيس خاندان س�وخرا که دشمن ديرين خاندان سورن 
بود برای نامبر کردن مناسب تر نيافت لذا گفت: »پيداست که بود: اردوان 

سوخرا«.
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 فرهاد با بی باوری گفت: »چنين!«
ويس�ه خودرا به پای فرهاد افکند و گفت: »س�خن اي�ن کنيز بجا بود. 
آس�مان با آن ش�اه زاده ی 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. بزرگ فرم�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 گل های قالی می نگريست.

 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�ه ی ويس�ه به کاخ س�فيد آم�د ديد ک�ه جمعی در 

جستجوی او هستند و هراسان می گويند که شاه وی را طلبيده است. 



 فره�اد ُارد را در مش�کوی خ�اص او ياف�ت ک�ه غالمی ب�ا مگس پراِن 
پرندين اورا باد می زد و چند کنيز زيباروی پاهای دردناکش را می ماليدند. 
ُارد عصابه ای مرصع به ش�يوه ی ش�اهان اش�کانی بر گيس�وان پرپش�ت و 
س�فيدش بسته و از هميش�ه پيرتر و عبوس تر بود. در ظرف های سيمين و 
زرين در پيشگاه او ميوه های خشک آماده کرده بودند و نيز يک آمفورا )يا 
کوزه ی يونانی( با لعاب س�ياه منقش به س�ايه های 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 بود. ُارد فرزندش را می ش�ناخت و می دانس�ت که اين چاپلوس�ی 
برای چيست. با دست اشارتی کرد. غالم بچه و کنيزکان کرنش کنان و از 
پشت در خارج شدند. پرده دار شاه وارد شد و پرده های مشکوی را افکند 
زيرا دانس�ت شاه با فرهاد به خلوت می نش�ينند و سپس خارج شد. اينک 
در نوری که از ش�مع های کاف�وری درون دو َمردنگی بزرگ آبی رنگ کار 

شيشه گران کرميت می تافت، پدر و فرزند دربرابر هم نشسته اند.
 ُارد چني�ن گفت: »تو بزرگ ترين فرزند من و هم نام پدرم هس�تی. من 
ديگ�ر مردی س�الخورده و ناتوانم. بيماری در اعض�ا و جوارح من رخنه 

گفتگويی در کاخ
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ک�رده، دس�ت ها و پاه�ا در اختيارم نيس�ت. ديدگانم نور خورش�يد و آذر 
مق�دس را ب�ه ت�اری می بينن�د. آخرين دن�دان کام تهی ام را ت�رک گفته. نه 
آميزش در بستر، نه لقمه بر خوان و نه شکوه بر تخت هيچ يک را برای من 

لذتی نيست. اين همان پيری است که می گويند 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 چنين کرد.
ُارد ادام�ه داد: »داغ پاک�ر دماغ س�لطنت را پاک از م�ن گرفته.می دانم 
که غّداری چاکران من از جباری دش�منانم در اين تيره بختی تأثير کمتری 

نداشته است. می دانم....«
 ُارد چنان با تأکيد گفت که عرق سرد بر مهره ی 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 بزم های گل افش�ان و معطر حرم، در تماش�ای 
تراژدی ه�ای اش�يل و ُاری پيد، در مطالعه ی رس�االت رواقي�ان و کلبيان، 
در بحث و ش�ور با منجمان و رياضی دانان بابلی و موبدان تيزمغز پارسی 
گذشت. اينک وقت آن است که دنيای سرکش را رها کنم و با ايزدان آبايی: 
مهر و بهرام و ناهيد، پيمان تازه سازم. به مهر هزارچشم و فراخ دشت که 
در گُروتمان اهورمزدا از او ايزدی محبوب تر نيست سوگند می خورم که 

پيران را از عزلت و نيايش کاری سزاوارتر نفرموده اند.«
 فرهاد با خموش�ی ارادت آميز به خطبه ی شيوای پدرش گوش می داد 
و  می دانست که پدرش از مايه سخن پردازی بهره مند است و آن را دوست 

می دارد و هرجا که فرصت يابد آن را به جلوه درمی آورد.
 ُارد ساغر شربت را به لب برد. جرعه ای نوشيد، چنانکه گويی فرح و 

طراوتی يافته است. نفسی ژرف برآورد و سپس گفت: 
 »کوت�اه س�خن، بهت�ر اس�ت تا م�ن زنده ام 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 کرده اند. اگر پيکان آن ها در 
اصاب�ت موی نازک را در هوا به دو نيم نمی کرد، قادر نمی ش�دند درخت 
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َکَش�نی را که اسکندر گجس�ته برافکند دوباره سرس�بز کنند. همه زندگی 
مردانگی و کوش�ش اس�ت. اينک می خواهم از اُوَش�نر دانا که سرسلسله 

حکيمان عهد کيانی بود اندرزی به تو گويم: 
 آزمونگاه مردان دالور ميدان مصاف اس�ت. آزمونگاه مردان خردمند 
عرصه ی ش�هوت و خش�م و آزمونگاه مردان قوی همت دوران ناکامی و 
نياز. اگر خواس�تاری که دالور و خردمند و بلندهمت باش�ی، بايد از اين 

سه آزمون پيروز به درآيی.«
 فرهاد پس از لمحه ای 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 واژه ای 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 قبله ی 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 می بخش�ی بر بنياد آزم�وده ی قدرت و 
هيبت خواهم گذاش�ت. نيک می دانم ريش�ه ی آن باور و چاکری که به ما 
نش�ان می دهن�د ترس از ماس�ت، واال قومی غ�دار و رنگارنگ که هريک 
هواي�ی در دل و س�ودايی در س�ر دارند گرد م�ا را گرفته ان�د و اگر خنجر 
خون چ�کان نبينند، در دم تخت و بخت اش�کانی را ب�ر باد می دهند. آری 
می گويند نيکی پزش�ک خوبی اس�ت ولی می دانم 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�که های زرين مدد خواهم گرفت. اگر ديه ها 
و باغ ه�ای ما آباد و گنج های خاندان ما سرش�ار نباش�د، اي�ن آزمندان که 
ب�رای يک ت�االن طال ص�د وارو می زنند، چهره ديگری خواهند داش�ت. 
زور و زر، شمشير و سکه، اين هاست تکيه گاه من. بدون شک از آتشکده 
و اورمزد نيز غافل نخواهم ماند اگرچه معامله ی اين مقدسات آسمانی را 
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با ناتوانان و بی چيزان در هر گوشه و کنار می بينم.«
 ُارد به خشم گفت: »کفر می گويی.«

 فره�اد گفت: »از گس�تاخی پ�وزش می طلبم. خواس�تم در پيش پدر 
راستگو باشم تا با فريب بر ديهيم کيانی دست نيافته باشم.«

 ُارد تبس�می کرد و گفت: »به هرح�ال ای فرزند غرور َمَورز، من خود 
از س�فر طوالنی کب�ر و اقتدار می آي�م و بارها ديده ام که مغروران س�واره 

رفته اند و پياده برگشته اند.«
 فرهاد برخاس�ت و نزديک ش�د و درمقابل تخت ُارد زانو زد، سر خم 
کرد و انگشتان چروکيده و مزين به خاتم های گرانبهای ُارد را بوسه زد و 

سپس بار ديگر برخاست و در کناری ايستاد.
 ُارد از پس نگاه غبارآلود بر چهره ی 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 آن را ترس آور س�اخته بود نگريس�ت. در دل از اين که جباری 
بی رح�م و بی عاطفه بر تخت می نش�يند اطمينانی احس�اس می کرد 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 اليق تر است. با نوعی رضايت و سبکساری که تا 

آن دم بی سابقه بود گفت: 
 »بگ�و ترتي�ب تاج گذاري�ت را فراه�م کنند! هرچه باش�کوه تر! هرچه 

باشکوه تر!«
 و اي�ن تاج گ�ذاری درواقع هرچه باش�کوه تر برگزار ش�د. در تاالری 
فراخ و آراس�ته مراس�م ب�ه عمل آمد. در کن�ار تخت طاليی ک�ه فرهاد در 
جامه های زربفت ارغوانی رنگ برآن نشس�ته بود، تخت ُارد قرار داش�ت. 
در پای تخت شاه زادگان جوان و پير از خاندان اشکانی حلقه زده بودند. 
ش�اه زاده بالش که مردی هش�تاد س�اله و معمرترين فرد خاندان اش�کانی 
و از عموزاده های ُارد بود، برحس�ب س�نت تاج س�نگين گوهرنشان را بر 
ت�ارک فرهاد نهاد. بالفاصله پس از صف ش�اه زادگان صف مغان بود که 
با چهره های عبوس و باش�کوه َبرَس�م در دست، زمزمه کنان و نيايش کنان 
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ايس�تاده بودن�د. س�پس نوب�ت ب�ه روس�ای دودمان ه�ای هفتگان�ه ای که 
قدرت اساس�ی را در ِمهس�تان تشکيل می دادند می رس�يد مانند مهران که 
بزرگ فرم�دار )ي�ا وزي�ر اعظم( و درعين حال ميرش�کار بود و س�ورن که 
مباش�رت انبارهای گن�دم و بازارداری و پاس�داری کاروان ه�ا و راه ها با 
وی ب�ود و س�پهبد که تش�ريفات درب�ار را اداره می کرد و س�وخرا که امور 
شبس�تان ها و خل�وت تحت نظ�ارت وی بود و ژيک که بر س�اغرداران و 
خوانس�االران رياست داش�ت و کاِرن که امور ذبيحه و نيايش و رمه داری 
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 می رفت.
 آن گاه نوب�ت به هيجده ش�اه اس�تان های »برتر« مانند م�اد و اليمايی و 
پ�ارس و غره و پس از آن به اس�تان های )فروتر( می رس�يد. س�پس صف 
س�رداران س�پاه بود که غالبًا چريک هايی از قبايل تح�ت فرمان خودرا در 

اختيار داشتند.
آن گاه  و  يونان�ی  »پولي�س«  ي�ا  ِ ش�صت ش�هر  نماين�دگان   س�پس 
قضات و خزانه داران ش�وش و بابل و س�لوکيه و نس�ا و صد دروازه و 
هگمتان�ه و روس�ای دفترخانه درب�ار و َجبه خانه و خزان�ه و چاپارخانه 
و ضراب خان�ه و رئي�س »واستری يوش�ان« و ُبن�دار و گم�اردگان ي�ا 
صاحب�ان مهم تري�ن تيول ه�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 جامه های ويژه خود 
حض�ور داش�تند. زنان ح�رم و همدم ه�ای يونان�ی و ارمنی و س�کايی 
در پ�س ش�بکه های زراندود گرم تماش�ا بودند. در چهار گوش�ه تاالر 
در عنبردان ه�ای زري�ن س�پند معطر دود می کرد و در باغ ش�اهی گروه 
انبوه�ی نوازن�دگان نق�اره می زدند. ب�ر س�فره خانه های کاخ مردمی از 
همه قش�رها و خلق ها بر س�ر خوان ه�ای رنگين نشس�ته منتظر بودند تا 
کرناچي�ان با نوايی خ�اص پايان تاج گذاری و آغاز خوردن ونوش�يدن 
را اع�الم کنن�د. کوچه ه�ای اطراف کاخ و ارگ س�لطنتی و شارس�تان 
تيس�فون و کوی ه�ای گلين فقيرنش�ين اطراف نيز از انب�وه جماعتی که 
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فرصتی برای تماش�ا يافته بودند پر بود. مراس�م جش�ن هفته ای به طول 
کش�يد و مانن�د هم�ه چي�ز باالخ�ره پاي�ان ياف�ت.



 س�رزمين پهناور که شاهان اش�کانی بر آن فرمانروايی 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 می کردند و در مذهب و آداب و رس�وم تس�امح نشان می دادند، با 
اين حال دقت داش�تند که حکم آن ها دراين س�رزمين که عرصه ی فراخی 

بين امپراطوری روم و امپراطوری چين را در برمی گرفت نافذ باشد.
 پارت ه�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 نظامی داش�تند و مايل بودند که دارندگان لقب 
)اشک( مردانی سختگير و جنگاور باشند تا از عهده ی اين همه اراضی و 
اقوام برآيند. به همين جهت ُارد با آنکه نسبت به فرزند ارشدش خوش بين 
نب�ود، وقتی اورا در جاه طلبی حري�ص و در غّداری بی باک يافت، خودرا 
تس�کين داد ک�ه پ�س از او ُمرَق�ع امپراط�وری از ه�م نخواهد گسس�ت و 

دربرابر دشمنان خاوری و باختری کسی خواهد بود.
 مراس�م تاجگذاری چنانکه ُارد می خواس�ت )با شکوه هرچه تمام تر( 
برگزار ش�د. زيرا همواره تاج گذاری فرصتی بود برای شاهان اشکانی که 
رعايای خودرا بچاپند، چرا که از شاهان و شهربانان و معابد ارمغان های 

ُارد به شيز می رود  
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فراوان می گرفتند که به نوبه ی خود از موّلدان س�تانده می ش�د. در آخرين 
تحلي�ل دهقانان و پيش�ه وران بودند که اين باج های س�نگين را، عالوه بر 
باج ها و خراج های عادی، می پرداختند. روش�ن است که تاج گذاری شاه 
برای شاهان و شهربانان محل نيز فرصتی برای غارت به سود کيسه خود 
بود. زيرا برای آنکه درهمی به دربار هديه ش�ود ده ها درهم به س�ود جيب 

غارتگران کوچک تر اخذ می شد.
 عم�ده ی 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 
آن هنگام هزارها سال بود شهر بزرگ جهان محسوب می شد، 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 ���� نس�ا ک�ه در نزديک عش�ق آباد )اش�ک آباد( امروزی اس�ت 
و در ش�هر ص�د دروزاه ي�ا »هگاُتم ُپليس« که موافق نقش�ه معم�ار يونانی 
هيپوداموس ساخته شده بود نيز شاه زادگان اشکانی مراسم ويژه ای برای 
تاج گذاری و ارمغان س�تانی برپای داشتند. ُارد در مراسمی که در تيسفون 
بود )و بخش عمده ی 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 مهم ترين معبد پرسنت و آوازه بود 
که گروه بزرگی از مغان آن را اداره می کرده اند. امالک موقوفه ی وس�يعی 
در اختي�ار اين مغان بود. در اطراف آتش�گاه ش�يز ک�ه در آن آتش جاويد، 
افروخته ی زرتش�ت می س�وخت گورس�تان ها، مس�افرخانه ها و مدارس 
ايج�اد ش�ده بود و مغان در آنجا اوس�تا تدريس می کردن�د و بر آن ها کتبی 

به خط آرامی و زبان »پهلوانيک« يا اشکانی به عنوان شرح می نوشتند.
 زندنويس�ی و تفسيرنگاری بر اوستا در نزد اين مغان سابقه ی طوالنی 
داشت و آنچه که ديرتر درعهد ساسانی رونقی مجدد گرفت، از همين ايام 
پايه گذاری شده بود. در اطراف معبد هرهفته يک يا دوبار بازارهايی داير 
می گردي�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 می گرديد. فروش�ندگان و خريداران از شمال از 
»دروازه آهنين« قفقاز و شاه نش�ين ارمنس�تان و سرزمين ُبنطس و از شرق 
وجنوب به آنجا می آمدند از کثرت زائران جای سوزن انداز نبود. شهرِت 
معجزات و کرامات آتشگاه و خواص آب های معدنی آن نواحی ايران گير 
ب�ود و دماغ عاج�ز و جاهل مردم عصر داس�تان های ش�گرف از کرامات 
ايزدان و فروهرها بافته بود که کس�ی در درستی بی خدشه ی آن ها کمترين 

شکی به خود راه نمی داد.
 خاندان های ش�اهان و ش�هربانان و ديگر س�ردودمان های ثروتمند و 
مقتدر در ش�يز برای خود بقعه و مقبره های خانوادگی داشتند و برای شاه 
ش�اهان ک�ه هرچند يک ب�ار با کاروانی انب�وه به زيارت معبد ش�يز و ديدار 
موبدان موبد آنجا می آمد س�راها و کوشک هايی تعبيه شده بود که اگرچه 
به ش�کوه کوش�ک های 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 
نمونه ه�ای فراوان�ی از اس�تادی و مه�ارت پرس�نت خوي�ش پدي�د آورده 
بودن�د. معب�د مرکزی به ن�ام آناهيتا بود ول�ی معابد به�رام )َوره ُثرَغن( و 
مه�ر )ميَثره( نيز بدان ضميمه بود و بدين س�ان »تثليث« مرس�ومی آن ايام 
در ش�يز تجسم خارجی داشت. با تمام رنگ مختلط مذهب و ظاهر چند 
خدايِی آن، َمزده َيس�ناِی زرتش�ت جوهر و محور مرکزی معتقدات مغاِن 
پرستاِر معابد را تشکيل می داد، مغان ادعيه ی گات ها و َيشت ها را به زبان 
اوس�تايی می خواندند و ش�اخه های َبرَس�م در دست، دس�ته های طوالنی 

نيايش و سرودخوانی به راه می انداختند.
 برای ايام اقامت ش�اه بزرگ اش�کانی که در معبد شيز مراسم ويژه ای 
اجرا می ش�د و س�پس ش�اه به پرس�تنگاه خاص خود می رفت و اگر قصد 
اقامت هميشگی، ترک دنيا و اعتزال داشت غالبًا به جامه ی مغان درمی آمد 
و ش�ب و روز دربراب�ر آت�ش واج می گرفت و ورد می خوان�د. با اين همه 
در اط�راف او ج�الل و بگير و بند س�لطنتی حفظ می ش�د و َبرَس�م دان ها 
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زّري�ن بود و عصاره مق�دس هيوم را از ظروف گران بها می نوش�يد، زنان 
ح�رم و کني�زان و خادم�ان و خواجگان و ترکش داران و س�واران َامرَبر و 
درف�ش داران و پرده داران و کارکنان مطبخ و گرمابه ش�اهی و فراش�ان و 

سواران همه سرگرم فعاليت بودند. 



 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�راف، ُارد را چند فرس�نگی بدرقه کردن�د و پس از وداعی 

اشک ريز، چنانکه گويی اورا به گورخانه می برند، بازگشتند.
 کاروان ش�اه از جاده ای که از زمان س�لوکيان يادگار بود عازم مقصد 
ش�د. جاده ای بود وسيع، س�نگ فرش، معمور و در فواصل معينی دارای 
آب انباره�ا، آغل ها، کاروان س�راها و از مهم ترين جاده های شاهنش�اهی 

محسوب می شد.
 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 اسب ها و استرها و شترها 
و درازگوش ه�ا يا تخت روان ها و هودج های منقش�ی ک�ه بردگان زنگی، 
ايالمی، سکايی و طخاری آن ها را می کشيدند با تاراق و توروق نعل ها بر 

قلوه سنگ ها می رفتند.
 در س�ر راه ُارد ش�اهان و ش�هربانان محل، مردم را به تکلفات عجيب 
وامی داش�تند. ذب�ح چارپاي�ان ام�ری ع�ادی بود. حت�ی در برخ�ی موارد 
دادخواهان�ی می خواس�تند فرزندان خودرا در قدوم ش�اه قربان کنند. اين 
دادخواه�ان از ش�هربان ها و دبي�ران و عم�ال س�خت گير آن ه�ا ش�کايت 

 کاروان شاهی
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داش�تند ول�ی ش�اه رشوه س�تانی از بيدادگ�ران را بر دادرس�ی دادخواهان 
ترجي�ح م�ی داد. يکی از اين ش�هربانان َفرياپيت بود که ک�ه کار نخوت را 
به دعوی خدايی رس�انده و در محيط خود قوانينی جنون آميز وضع کرده 
و درب�اره ی بی پروايی ه�ای او داس�تان های عجي�ب نق�ل می کردن�د. ُارد 
نتوانس�ت در چه�ره اين خادم چاکر و وف�ادار که تا فرس�نگی در زير پای 
کاروان ش�اهی قالی های ابريش�مين فرش کرده بود چيزی بيابد که وی را 
عليه شهربان خشمناک سازد. آخر انگيزه ی هر اقدامی هوس شاهنشاه بود 
نه واقعيات. فرياپيت مانند همه ی منصبداران نيک می دانست چگونه شاه 
و اطرافيان اورا رام س�ازد. وقتی همه ی آن ها پيش�کش های اليق دريافت 
داش�تند، محيط برای فرياپيت مس�اعد ش�د و هنگامی که شاه گفت: »چه 
بهتان های زش�ت ک�ه به اين خادم وف�ادار ما می بندن�د.« عقده ها ترکيد و 

رشوه ستان های پيرامون هريک در وصف شهربان مطالبی گفتند.
 روزی ک�ه ُارد از قلمرو فرياپيت خارج می ش�د اي�ن خونخوار ددمنش 
را دع�ا ک�رد. هودج ُارد از ميان دهکده های ويران و فقير می گذش�ت و ُارد 
قومی ژنده پوش و نزار و اشکبار را ديد که به رسم دادخواهان پارچه ای بر 
سر چوب کرده در کنار جاده ايستاده اند. يکی از خادمان گفت: »از شهربان 

فرياپيت شکوه دارند.« ُارد با خشمی مقدس گفت: »بزنيد و برانيد!«
 ژن�ده پوش�ان که تص�ور می کردند عدالت شاهنش�اهی اين�ک به تمام 
رنج های 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 نيزه داران با خش�م و 
فري�اد آن ها را ب�ه پراکندن امر می کنند. برای آن ها درک آنچه می گذش�ت 
مح�ال ب�ود. عاقل ترين بي�ن آن ها تنها به اين جا رس�يد ک�ه فرياپيت به اين 
ني�زه داران س�يم داده اس�ت و آن ه�ا نمی گذارن�د ک�ه فري�اد دادخواهی به 

سامعه ی لطيف شاهنشاهی برسد.
س�فر ش�اه منزل به منزل با اس�تراحت ها و خوش�ی های 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�فره های رنگي�ن و پرتکلف دعوت 
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می کردند. باده نوش�ی و عياشی و عربده کشی سبيل بود. سرهنگان مست 
به خانه ها هجوم می بردند و برحس�ب س�ليقه خود گاه غارت می کردند و 
گاه به زنان و دوش�يزگان دس�ت می افکندند. جاه طلبان برای آن به شاه و 
اطرافيانش هدي�ه می دادند که از او فرمان ها، منصب ها و لقب ها بگيرند. 
با آنکه ش�اه گوش�ه گرفته بود ولی دوران بيست ساله ی سلطنت و قدرت 
و هيمن�ه ی 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 
آن ه�ا ب�ه مثابه ی شاهنش�اهی که دس�ت اندر کار اس�ت رفت�ار می کردند. 
گرچ�ه فرمان های ص�ادره از جانب او عمال ضامن اجرا نداش�ت. فرهاد 
از کس�انی نبود که به س�بب اطاعت فرزندی آن فرمان ها را توش�يح کند. 
بعده�ا عامي�ان بس�ياری از اين فرمان ها ماه ها در تيس�فون منتظر توش�يح 
فرهاد ماندند و رش�وه های مکرر دادند ولی کارش�ان از پيش نرفت و لذا 
به روح ُارد لعنت ها می فرس�تادند، به هرجهت ش�اه ُارد که پيری خس�يس 
و مال دوس�ت بود، چون کودکی شادان می شد، وقتی استرهای او در زير 

بارهای سنگين زر و سيم به سختی راه می رفتند.
 باری اين آخرين دس�تبرد بود و ب�ه زودی وقت توبه و انابه در خواهد 
رسيد و خدايان اورا به سبب سخت گيری ها و غارت ها خواهند بخشيد.
 درآن ايام راهزنان بس�يار بودند. گاه برخی از سران راهزنان قدرت و 
ش�کوهی به هم می رس�اندند زيرا گروه انبوه دهقان�ان و بردگان فراری به 
آن ها می پيوس�تند و آن ها با ش�هربانان و ش�اهان محل می جنگيدند. يکی 
از ش�اه زادگان دلي�ر و جوانمرد پارت�ی بنام گودرز در نواح�ی اورامان که 
در س�ر راه ُارد بود س�لطه ی 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�ه وران همه جا پيچيده بود. برخی اورا مقدس می دانس�تند 
و می گفتن�د ِمهر هزارچش�م از انيران، فضای فروغ بی پاي�ان فرود آمده و 
در جام�ه ی رئيس راهزنان به ياری س�تمديدگان می پردازد. گودرز که در 
جنگ های 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 شيوه ی متداول همه ی دولت ها 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�ال ها ب�ا او در کوه ه�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 
بی س�ر و صدا می س�اخت که زمامداران تصور می کردند که کش�ته شده، 
در س�رمای دی  ماه بر قله کوه های يخ بس�ته، يا از مرز گذشته و در پادگان 
»دورا اُوروپوس« خودرا به ُرمی ها تسليم کرده است. ولی ناگهان گودرز 
ظه�ور می کرد. به همين س�بب ظهور اورا برخی ب�ا پيدايش مهدی کيش 
زرتش�ت يا »سوش�يانس« همانند می گرفتند. کم کم آواِز شکست ناپذيری 
گودرز در همه ی آن نواحی پيچيد و بردگان و دهقانان و همه ی مظلومان 
شهرها به زير پرچم او پناه می بردند. و گودرز توانست پايگاه های مهمی 
را در تصرف داشته و از آن پايگاه ها 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« می خواند 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�وه ی عصيانگری را از 

او بزدايد. 
 چند پيک چاالک با پرچم های س�فيد به دژی که گودرز در آن س�امان 
داش�ت نزدي�ک ش�دند و نام�ه ی ُارد را ک�ه پر از جم�الت فريبن�ده بود به 
گودرز دادند. گودرز در بنگاه بی ش�کوه خود درميان جمعی ياران جانباز 
بر تخته پوس�تی نشس�ته بود. سيمايی مهيب داش�ت. قد و بااليش بيش از 
دو گز بود، پهن س�ينه و پرريش و گيس، درشت چش�م، با دست هايی بلند 
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و مش�ت های نيرومند. س�يمای گودرز مهابت افس�انه ای داشت، چنانکه 
پيک ه�ای ش�اهی از ديدن�ش به خ�ود لرزيدند و اورا شايس�ته ی ش�هرت 

داستانی اش 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 هزوارش های 
آرامی بود. دبير آن را به پهلوانيک به ويژه بدان ش�يوه که گودرز می فهميد 
ترجم�ه و تفهي�م ک�رد، گ�ودرز خنديد و گفت »پس�رعمو از دام گس�تری 
دست برنمی دارد.« سپس رو به فرستادگان کرد و گفت »اگر می خواستم 
می توانستم يک تن از لشکريان اين روباه پير را زنده نگذارم و انتقام خون 
س�ورنا را بستانم ولی نزد خود انديش�يدم اين پيری عليل است که به نماز 
می رود و به پيش�واز مرگ. مرا نس�زد بر او تاختن. اينک نيز می گذارم که 
بگ�ذرد. همين اورا بس. ديگر اين چه گس�تاخی اس�ت که ن�ه فقط راندن 

جان خود می خواهد، جان مرا می خواهد ارمغان اهريمن سازد!«
 س�پس ب�ا چابکی مهيب ه�ی زد! »برويد! چ�ه ايس�تاده ايد!« پيک ها، 

هراسان پا به دويدن گذاشتند.
 گ�ودرز رعدآس�ا خندي�د و اطرافيانش نيز خنديدند، س�پس در امواج 

فرونشيننده ی 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 تبه کار بماند که خود از راه غارت به دست آورده اند. 
ب�ا گروهی زبده بر آن ها چند يورش و ش�بيخون ب�زن و تا می توانی غنايم 
به دس�ت آور، ولی به احدی آزار نرس�ان و بگذار که ُارد، چنانکه گفته ام، 
ايمن بگذرد. اگرهم بخواهی اورا می ترسانی نه چنانکه روباه پير پوستين 
تهی کند. )و س�پس بار ديگر به اتکای روحيه ای قوی و ش�اداب که حتی 

دمی و حتی اندکی نيز در او فروکش نمی يافت چون ابری َغّران خنديد.
 درواق�ع خس�رو کاروان ش�اهی را بيچ�اره ک�رد و چن�ان آن ه�ا را در 
ش�بيخون ها و يورش ه�ای روزان�ه متعدد چاپي�د که به ص�ورت کاروانی 
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نيم گرسنه خودرا به نخستين شهر رساندند. خسرو يک بار تا هودج زرين 
ُارد رف�ت و اورا گف�ت: »ص�دق گفت�ار پيش�وايم گودرز همين اس�ت که 
اکن�ون تورا می توانم به دوزخ فرس�تاد ولی چنين نمی کنم.« و س�پس ديد 
که آن جبار متفرعن چگونه به مردی عاجز و چاپلوس بدل ش�ده بود و از 

الطاف »پسرعمو« خاکسارانه تشکر می کرد.
 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 پيام های س�خت برای 
گودرز فرستاد و خسرو که بنده ای بيچاره بود دربرابر شعشعه ی سلطنت 
او ب�ر خود لرزي�د. با اين حال در دل به خود لعنت می فرس�تاد که چرا پند 
ناصح�ان را نش�نيد و از زي�ر جبال ت�رس آوری 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 می تواند 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 باج ه�ا و خراج ها 
ستاند و منظره ی کاروان شاهی را بار ديگر و تا آنجا که می توانست رونق 

داد... تا سرانجام به شيز رسيد.
 س�پاه س�پيدپوش مغ�ان با مش�عل ها و ش�اخه های َبرَس�م در دس�ت، 
زمزمه کن�ان، به اس�تقبال آمدن�د. موبدان موب�د که پيری هم س�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 مزَدَيَس�نی را زدودن می خواس�تند، 
م�ردان دالور پ�ارت از دميدن گاه خورش�يد جنبيدند و آش�موغان پليد را 
راندند. به همان سان که نخستين بهدينان بر ديوان ژوليده موی و اهريمنان 
چرمين کمر غالب آمدند، پارتيان پاک دين جانش�ينان اس�کندر گجسته را 
راندند و کيش اورمزد را به خورشيد رساندند. َمنترا يا سخن يزدانی را که 
به سوی فراموشی می رفت رهاندند. دين دبيره ها را احيای کردند. گات ها 
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را بر زبان ها 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 می داش�ت تازيانه ی 
فراش�ان ش�اهی اورا متوجه می س�اخت که ديده فرو پوش�د و خاکسارانه 

زمين بوس 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 می جنبيد و درختانی که رستاخيز بهاری در آن ها 
تأثير ديرتری کرده بود هنوز آخرين شکوفه ها را نيفشانده بودند. در معابد 
مهرپرس�تان ناقوس ها به صدا درآمدند. دس�ته های ُسرنانواز و َتبيره کوب 
در کوچه ه�ا، ميان کلبه های محقر پوش�الی و دکان ه�ای واريخته، ِرنگی 
ش�ادی آور نواختند. گل فروشان و گالب داران و آينه داران و معرکه بندان 
و جادوگران و مارافس�ايان همه جا گرم فعاليت بودند. رقص های جمعی 
آغاز ش�د. جماعتی تاريک و خرافی، به گمان آنکه خدای آسمان ها فرود 
آمده است، با خلس�ه ای غيرانسانی غريو می کشيدند. کرناها گوش را کر 
می  س�اخت. اس�پندها و ُکنُدرها دود می کرد و عطر می پراکند. بدين س�ان 

در شيز غلغله ای شگرف حکمروا شد.
 ُارد ب�ه معبد بزرگ ناهيد رفت. در آنجا جامه داران لباس های زربفت 
و مرص�ع را از او دور کردن�د. وی لباده ای س�فيد از کتان بر تن کرد. کاله 
پش�مينه ای 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 خون آلود و خشن زندگی 
گذرانده بود اينک به نظر می رس�يد به آخرين سرمنزل رسيده است. گريه 
در او افتاد و شانه هايش و لبان و عضالت گونه هايش لرزيد و قطره هايی 

شور و درشت بر شارب بلند و پرپشت او غلتيد.
 طاق های مضرس آتشگاه از ُبخور معطر پر بود. تاالر از مغان نيايشگر 
و خدمه ی دربار انباش�ته. در نور محوی که يک س�تون شعاع خورشيدی 
ک�ه از روزن س�قف به درون تراوي�ده بود پخش می ک�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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اين جا ديگر آن دنيای نيمه هلنی و نامانوس و بيگانه وش تيس�فون نبود. در 
اين جا سنت ديرينه پارسی و پارتی و مادی، از آن دوران که گام های 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 چهره ها بهترين چهره 

 تواناتر تويی، چاالک تر تويی 
 در فضای فروغ بی پايان شناور تويی 

 بر دشت ايران وئيجه پی سپر تويی 
 مانند مرغ سئنه، مرغ نيرومند کوهساری 

 تندتر از تندی خيال 
 تيزتر از تيزی بهترين تيرها

 به هزار درد از هزاران بيمار با ده ها هزار گياه ده ها هزار پزشک 
 اهه ريه!

 تا بتکده »کرپان ها« براندازيم!
 تا »هنگ افراسياب« براندازيم!
 تا دژ کاسگينه ديوان براندازيم!

 تا دروغ پرستان »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!
 اشم و هو! ينيکه هاتام!«۱

در اي�ن غزايم خوان�ی مغش�وش م�غ نيروي�ی بود ک�ه دربراب�ر آن تمام 
اقوامی که آفريننده س�رودهای گات ها و يشت ها بودند، تأثر نشان می داد 

۱.اين سرود را نويسنده به شيوه سرودهای اوستايی ساخته است. 
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و ح�ال آنکه اقوام ديگر، نبطی ها، يونانی ه�ا، بابلی ها بی تأثير بی قضاوت 
می ايستادند.

 اين�ک بر ُارد پديده دين و س�رودهايی که در آن معب�د می خواند اثری 
عميق گذاش�ته بود. گويی اين آن عياش تاراجگر مردم کش نيس�ت، بلکه 
معصوم�ی اس�ت س�الخورده ک�ه درجامه های پ�اک مانند نور خورش�يد 

نشسته و ستارگان اشک مژگانش را مرصع کرده است. 





فرهادچه�ارم هنگامی که از مراس�م دورودرازتاجگذاری فارغ ش�د و  
ُاُرد را به عزلتگاه هميش�گی فرستاد برآن شد که از راز توطئه ی خويش بر 

ضد جان پاکًر اثری بر جای نگذارد.
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 جاه طلبی های فرهاد حتی موجوديت خاندان اشکانی را به خطر افکنده 
ب�ود. چ�ه ننگ�ی برای او ب�ود اگ�ر پی می بردند ک�ه بانی اي�ن خيانت خود 
اوس�ت و از آنجا که تيره دالن بي خرد پيوس�ته می پندارن�د اگر بر رازی با 
زور و تزوير پرده بکشند، خودرا در دادگاه تاريخ مبّری ساخته اند، فرهاد 

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 می ديد و ويس�ه را زنی فتنه انگيز و 
خطرن�اک می ش�مرد. به هيربد فرنبغ نيز باور نداش�ت. تنه�ا اطمينانش به 
پيک�ی ب�ود که اينک در تابوت بر خون خود می پوس�يد. پ�س در نزد خود 
نقش�ه ای 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 می توانس�ت حلقه های 
تبه کاری  ها را با خونس�ردی بچيند و با سرس�ختی عملی س�ازد. اعصاب 

خستين تصميم
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و قلب به حّد ابليسانه ای محکم و بی دغدغه بود. 
 در نخس�تين گام می بايس�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 
و اس�رارآميز ول�ی آرام گفت که س�ّری موحش بر وی افش�ا ش�ده. برادر 
دالورش طعمه ی توطئه ای است. کسانی از نزديکان او با سرداران رومی 
هم  دس�تند و می خواهند ايران را به يک ايالت رومی بدل کنند و س�لطه ی 
س�رکوب شده سلوکيه ها را از نو برقرار س�ازند، ولی بی آنکه از کسی نام 
ب�رد گفت که خيانتکاران را بی رحمانه نابود خواهد س�اخت و در اجرای 

اين هدف به هم داستانی و ياوری مهستان باورمند است.
 اعض�ای ش�ورای اش�راف بی واکن�ش اين س�خنان را ش�نيدند. آن ها 
هريک درباره ی اين مسئله از پيش تصوری داشتند و کما بيش می دانستند 

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 بی نام نفرين فرستاد 
و با حراراتی بيش از ش�اه خواس�تار کيفر آن ها 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 
آن ها را تهديد نمی کرد لذا دليلی برای تش�ويش نمی ديدند. 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 می گرفت.
 همان دم که مهس�تان ش�ور می کرد 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�اه زاده س�اده دل چ�ون فره�اد را در توطئ�ه ی قتل پاکر 
شريک می ديد، هرگز گمان نمی کرد که وی جرأت دست درازی به سوی 
او کن�د. دس�ت درازی که به ج�ای خود، ب�ل حتی می پنداش�ت که فرهاد 
اورا خواه�د نواخ�ت و ب�ه نزديک ترين ک�س در نزد خوي�ش بدل خواهد 
س�اخت. در انديش�ه ی خام خود ت�ا آنجا می رفت که خوي�ش را بر تخت 
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زرين اشکانی مستقر می ديد که ويسه با نام الئوديسه به عنوان شهبانو 
در کنارش نشسته است.

 بی مي�ل نب�ود که مانن�د هم عصران 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 آن هنگام ديگر مدت ها 
بود که تنها عنوان شاهنش�اهی، خودخواهِی اين عروس�ک های نازپرورد 
و ب�ه ح�د جنون آميز خودخ�واه را ارضا نمی کرد و آنان ماي�ل بودند مانند 

خدايی در زندگی پرستيده شوند.
 اما فراش�ان و پرده داران 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 می کنند. هنگامي که در س�ياهچالی ک�ه در کاخ ويژه ی بنديان خاصه 
شاه بود به غل و زنجير کشيده شد، هنوز در حيرت بود و به آنچه رخ داده 

بود باور نمی کرد.
 مام�وران هم زم�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�ن ترين و موحش ترين جالدان بس�پرد. ولی فرستادگان شاه از 
مس�تخدمان کاخ بيوه ی س�ورنا خبر يافتند که بانو در خانه نيست. خانه را 
تاراج گرانه جستجو کردند. درواقع از بانو در آنجا خبری نبود. زيرا ويسه 
که زيرکانه س�ير احتمالی امور را در جه�ت منفی می ديد، به محض پايان 
يافت�ن تاج گذاری 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�اه زاده خانم اش�کانی و بيوه س�ورنا معرفی کرد. وی 
يونانی و التين را نيک می دانس�ت. در آن هنگام ب�ا کلئوپاترا و يوليا دختر 

اوکتاو اوگوست مکاتبه داشت.
 سردار رومی ويسه رابا احترام پذيرفت و اورا نزد ونتله يوس
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باس�وس فرمانده ی کل نيروهای رومی برد. ويس�ه با آنکه به س�بک بانوان 
ح�رم ايران�ی حجاب را مراعات می کرد ولی چهره و بازوان و س�ينه های 
برجس�ته خويش را عرضه می داش�ت. گردن آويزی مرص�ع به ونتله يوس 
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 می تواند بانو را به هرجا که خواستار 
باش�د گسيل دارد. ويس�ه چون از خشونت آنتونيوس معشوق کلئوپاترا و 
اوضاع اسکندريه داستان های نامطبوع شنيده بود خواستار شد اورا به نزد 
يوليا بفرس�تند. پيش از عزيمت به روم نامه ای برای ُارد نوشت و قاصدی 
را ک�ه درعين ح�ال ي�ک دبير آرامی و م�ورد اعتمادش ب�ود و در رازداری 
آزمون شده بود مأمور کرد تا آن نامه ی سربه مهر را در شيز به ُارد رساند.

 ونتيله يوس ويس�ه را پس از چند روز با شکوهی درخور يک شاه زاده 
به س�وی روم گسيل داش�ت و  می دانست که اوگوست از اين هديه ی زيبا 

و بديع خرسند خواهد شد.



فتيله هاي�ی که در کرچک غوط�ه می خورد.، به همان اندازه که ش�عله 
و ن�ور م�ی داد، دوده ای چرب ايجاد می کرد که طاق های س�نگی را س�ياه 
ک�رده ب�ود. در اين ت�االر لخت و ب�ی روح، س�تون های گران ب�اری که به 
س�تون های اتروسک شباهت داش�ت با آرايش ها و نقش های ويژه پارتی 
که نادر و ناگهانی، به صورت برجس�تگی ها و کنده کاری ها از ميان سنگ 
يا جرزهای آجری س�ر بر می کردند، ترکيبی خاص پديد آورده بود، آنچه 

که آن را )معمای اشکانی( می نامند.
 کن�ار کرس�ی چوبي�ن منبت که ب�ر آن مخده ن�رم نهاده و فره�اد بر آن 
با جامه های س�بک شبس�تان نشس�ته بود، چراغدان مفرغ�ی ديگری دود 
می ک�رد. تاالر روش�ن بود. گرمای ُارديبهش�ت فضای تاالر را که از س�ه 
سمت باز بود، دم کرده ساخته بود، زيرا بادی نمی جنبيد و آسمان، آراسته 

با ستاره های درشت حرارت پس می داد.
 اطراف تاالر نيزه داران و شمش�يرداران بس�ياری صف کشيده بودند. 
دژخميان که سبيل های آويخته و چهره های بدهيبت داشتند و سربندهای 
خودرا تا روی ابروهای ژوليده فرود آورده و از زير آن ها با نگاهی براق و 
موحش می نگريستند، با شمشيرهای تيغه پهن و بلند در نزديک مسند شاه 
ايس�تاده بودند. سفره چرمين ريگ ريخته برای اجرای سياست آماده بود. 

مرگ ِرداسپ
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همه چيز از تدارک يک حادثه خونين خبر می داد.
 چند پاسدار روی پوشيده با جامه ها ازارهای پشمين فراخ و کمرهای 
چرمين که از آن ها ترکشی سنگين پر از تير آويخته بود، رداسپ برادر شاه 

را که به سختی رسن پيچ بود آوردند.
 گيسوان سياه، صاف و دراز رداسپ و سبيل های مشکی او، چهره اش 

را که مانند ميت بی رنگ بود 
برجس�ته می ک�رد. بين�ي اش تي�ر کش�يده، چش�مانش مانن�د چش�مان 
جان�وری ب�ه دام افتاده با ترس دودو می زد. آثار تازيانه بر بازوها و پش�ت 

عريان شده او ديده می شد.
 يکی از دژخيم ها 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 
می رس�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 می رس�د. من تورا بس�يار دوس�ت می داش�تم و بر تو اعتماد 
می کردم. ولی بر من روشن شد که نه تنها بر اثر بی لياقتی تو، بلکه در نتيجه 
غدر تو برادر نام آورم پاکر کش�ته ش�د و ما از روميان شکست وهن آور را 
تحمل کرديم و اينک درقبال خطر بزرگی ايس�تاده ايم. بر من روش�ن ش�د 
ک�ه چرا ب�ه پاکر هنگام حمل�ه به لژيون ه�ا همراهی نک�ردی و تيراندازان 
شترسوار تحت فرماندهی تو چرا بيکار 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 آن را با لطائف الحيل و با آن خدعه های سالوس�انه 
که نيک بر آن ها مس�لط هس�تی، رد کردی. آيا گناه خ�ودرا می پذيری؟ 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 



مرگ رداسپ      ۷۱

و س�پس جويی از اش�ک از گوش�ه چش�مانش برون تراويد. دهانش نيمه 
ب�از ب�ود و از کناره لبانش خون می چکيد. در س�ايه های مهيب و متحرک 
آن ت�االر، چه�ره او ک�ه خاک آلود و به س�وی زمي�ن خم ب�ود، به وضوح 
ديده نمی ش�د، ولی شاه  می دانس�ت که دژخيمان از پيش زبان رداسپ را 

بريده اند و او قادر نيست کلمه ای بگويد، قادر نيست از خود دفاع کند.
 فرهاد می دانست که دربرابر اين الشه ی جاندار تنها به قاضی می رود 
و رداس�پ هرگز نخواهد توانس�ت نق�ش او و تيرداد س�ورن را که اکنون 

»بزرگ فرمدار« 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 
دودمان ه�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 سخت ترين وجه 

مجازات شوی، بر تو دريغ نخورند.«
 س�پس ب�ه دژخيم�ی که قبض�ه ی شمش�ير تيغه پهن س�اخت اس�تادان 
ُمروزی را با عصبيت در ميان انگش�تان زمخت خود می فش�رد، با چش�م 
اشاره ای کرد. دژخيم رداسپ را به کنار نطع گسترده و ريگ ريخته 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 می شود 
و برادرم رداس�پ به گناه خيانت به آغ�وش اهريمن می رود تا همه بدانند 
ک�ه فرهاد نافرمانی را بر هيچ کس ولو بزرگ ترين خويش�ان خود نخواهد 
بخش�ود و دادگس�تری را با س�خت گيری همراه خواهد داشت. دژخيم، 

تيغ  بران!«
 دژخيم شمش�ير را چنان به قوت در س�ينه محکوم ِس�ُپوخت که نوک 
خون آل�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 هم چنان که ايستاده بود، بانگ خودرا خشن تر 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 داشته اند. اين نکته ای اس�ت که رداسپ خود 

ديشب ديرگاه هنگامی که سرانجام ُمُقر 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�ه ای س�رد در وجود خود احس�اس کردند و دانستند 
ک�ه قدرت به دس�ت مردی جبار و خون خ�وار افتاده که ب�رای حفظ مقام 
خ�ود از هي�چ بی پروايی پرهيز ن�دارد. گويی در آن دم هرکس س�ر خودرا 

آويزه ی کنگره های کاخ می ديد.
 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 تيره روزان روش�نی صبح 
را نخواهن�د دي�د. خانه ه�ای آن ها تاراج خواهد ش�د، زمين ه�ای آن ها را 
ب�ه دودمان های ب�زرگ خواهم بخش�يد، مقامات آن ه�ا را همچنان،زنان 
ودختران آن ها را به حرم خواهم فرس�تاد. مجسمه های آن ها 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 ترس آلود حکمروا بود.
 بزرگ فرم�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 
برخاسته اند، ما می بينيم 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 مهرابه ها 

و معابد برای تقديس تو ذبيحه ها نثار سازيم.«
 ديگران با سرهای آويخته گوش بودند و انديشه های اضطراب آلودی 

در دماغ آن ها می گشت.
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 چن�د مطرب س�غدی و چند رق�اص ُخَتنی ب�ه درون آمدن�د. مطربان 
زلف ه�ای س�ياه و جامه ه�ای پرندي�ن خوش رنگ بر تن داش�تند. س�پس 
گروه�ی از هتايراه�ای يونان�ی ب�ا پيراهن های بلن�د و پرچي�ن وارد تاالر 
شدند و از کوزه ای که ساغرداران آوردند درجام ها شراب ريخته به دست 
حض�ار دادن�د. و اينان گويی از تغيير محيط و موضوع راضی ش�دند زيرا 
ولو يکدم از انديشه سرنوشتی که بر فرازشان آويخته شده بود خودرا رها 

می ساختند.
 در آن هنگام که آن طرب و باده نوش�ی ش�گرف ادامه داشت باسرعتی 
فراوان فرمان ش�اه درباره ی 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 باِش ش�اه با ريش دراز و کاله نمدين پشت دار، که حتی گوش هايش 

را می پوشاند، عصای آبنوس مرصع در دست، در درگاه ظاهر شد.
 فره�اد نيم�ه مس�ت برخاس�ت و گفت: »ه�ان خرم باش چ�ه مژده ای 

داری؟«
 خرم باش 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 

می رويم.«





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 می ساخت. اين 
شوق در وی به صورت ترحمی زبون يا نرمشی اسيرانه جلوه گر نمی شد 
بلکه با احس�اس نيرو و جس�ارت ش�گرفی هم�راه بود ک�ه اورا بی باک به 

سوی مقابله ها و نبردها می برد.
 معرکه ه�اِی او در معب�د ناهي�د دم به دم پرغوغاتر و جذاب تر می ش�د. 
س�خنان او بيش�تر به دل می نشس�ت. دعوت او به دوس�تی و ب�رادری، به 
يکس�انی دين، به همگونی خداي�ان و معابد، به نفی جنگ های خونين، به 
پرخاش عليه س�تمگران که با کلمات پرش�ور ادا می گرديد، زمزمه ای در 

پيرامونش برانگيخت. 
 در انديش�ه مه آل�ود و َبدوی مردم زمان، البان به مقدس�ی و س�پس به 

مظهرپرستی خداياِن با قدرت بدل گرديد. 
 مهرپرستان به ويژه به سوی او روی آوردند، زيرا در تعاليم مهرپرستی 
مبداء عش�ق و ب�رادری جايی محکم و واال داش�ت، اورا به خورآبادهای 

مهرپرستی دعوت می کردند و مهرآبه ها اورا ستايش می گفتند. 
 کاِر البان در زمينه ی مساعدی باال می گرفت؛ بردگان، دهقانان بی پا، 
اس�يران، پيش�ه وراِن وامدار، مردمی که سرنوش�ت آن ه�ا درقبال بالهای 

فرهاد و فرنبع
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رنگارن�گ به مويی بس�ته ب�ود به س�وی او می آمدند. آنانی که از س�الوِس 
معاب�د و روحانيون دل زده ش�ده بودند و خواس�تار نغمه ای ن�و بودند، به 
س�وی او می آمدند. آموزش او در س�پاهيان مؤثر افتاد. از تيس�فون فراتر 
رف�ت. هگمتان�ه و ش�هر زادبوم�ی البان، بابل کهن س�ال و ش�وش را فرا 
گرف�ت. از دورادور نامه اش و س�خنش افس�انه گون می نمود. کس�انی به 
خاطر پيروزی او به کوه زدند. رس�والنی از گوش�ه و کنار برای ديدارش 
می آمدند و به اين پيمبر عش�ق و برادری می گفتند که حاضرند س�الح 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 نمی توانس�ت به کار البان بپردازد. ولی پند ويسه را خوب به 
خاطر داشت و می دانست که اگر بخواهد يکی از حافظان ِسّر وحشتناک 

خود، فرنبغ را نابود کند بايد از البان آغاز نمايد.
 هنگامي که سرانجام موقع را مساعد تشخيص داد، شورای موبدان را 
ف�را خوان�د و به آن ها گفت: »مردکی کلدانی بدعت پديد آورده و س�تم و 
زيانش به همه ی اديان می رسد. اگر دير بجنبيم فتنه پديد خواهد آمد زيرا 
عوام ش�يفته ی اين سالوس ش�ده اند و ُمنهياِن من اخبار فراوانی به گوشم 

رسانده اند که از توطئه ی دين اين بدعت گزاران خبر می دهد.«
 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 
می کرده اس�ت معرفی  کنند و بگويند که به زودی به س�زای تبه کاری  های 
خ�ود خواهد رس�يد. منهي�ان و جاسوس�اِن ُخفي�ه، در ميان مردم ش�ايعه 
افکندن�د ک�ه کلدان�ی م�ردی زن�اکار و آدمک�ش ب�ود و خون ک�ودکان را 
می مکيده و در کلبه او گوری يافته اند که ده ها س�ر بريده در آن نهان بود و 
تنورخانه اش از اش�يای زرين و س�يمين ربوده انباشته بود و گفتند که ايزد 



فرهاد و فرنبغ      ۷۷

بهرام درش�عله ی آتشگاه بر موبِد موبدان ظاهر شده و خواسته که کار اين 
کلدانی هرچه زودتر س�اخته ش�ود واال اورمزد غضب خواهد کرد و ديو 
»َملکوِس« خشک سالی و بی آبی در مزرعه ها و َکردها پديد خواهد آورد.
 تردي�د نيس�ت که جماع�ت از اين هم�ه خبرهای موحش رميده ش�ده 
ول�ی ياران وفادار البان و کس�انی که نس�بت ب�ه او ايمان�ی متعصبانه يافته 
بودند گفتند: »همه ی اين دروغ ها ساخته ی موبدان و شاه زادگان است و 

کلدانی را گناهی نيست.«
 فرهاد که داستان های شگفت درباره کلدانی و نيروی مغناطيسی نگاه 
و ق�درت لرزاننده ی کالم و جرأت ماورای انس�انی او ش�نيده بود ش�ائق 
ب�ود اورا ببيند. در باغ کاخ، کنار فواره های زمزمه گر و باغچه های معطر، 
زندان�ی را زنجي�ر بر گردن آوردند. ش�اه و بزرگ فرمدار 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 می تراويد و آن همه هيبت و ش�کوه 

را به چيزی نمی گرفت.
 فرهاد گفت: »کيستی؟«

 الب�ان گف�ت: »مگ�ر م�را ب�ه فرم�ان ت�و نگرفته ان�د، ت�و چه کس�ی را 
می خواستی به بند بکشی؟«

 تيرداد س�ورن با تازيانه ای چرمين که دردست داشت ضربتی چسبنده 
بر چهره و ش�انه البان زد و گفت: »ای گس�تاخ، اين جا شاهنش�اه بزرگ، 

فرستاده اورمزد بر روی زمين است. حد خودرا بدان!«
 فره�اد ب�ه بزرگ فرم�دار گف�ت: »اورا به ح�ال خود بگذار« و س�پس 
ب�ه البان گفت: »ش�نيده ام م�ردم را به وحدت دين می خوانی، آيا راس�ت 

است؟«
 الب�ان گفت: »من آن ها را به وحدت دين نخوانده ام. من گفتم دين ها 
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چهره ه�ای گوناگ�ون يک حقيقت هس�تند. من گفتم چ�ون حقيقت يکی 
اس�ت بايد دل ها يکی ش�ود. اختالف دين ها مايه اختالف انسان هاس�ت. 

من خواستم همه ی مردم قبيله ای واحد باشند.«
 فره�اد گف�ت: »بس�يار غل�ط کردی. م�ن اين س�رزمين ها را ب�ه ياری 
اخت�الف دين ه�ا حفظ می کن�م. اگر تيران�دازان پارتی هم�ان خدايانی را 
می پرس�تيدند ک�ه لژيون ه�ای روم�ی، اگر مرزی مي�ان دل ها پدي�د نيايد، 
چگونه می توان مرزهای شاهنش�اهی را نگاهداش�ت. شايد تو جاسوسی 
هس�تی ک�ه می خواهی 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 گفته اند؟«
 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 می کنند. آنچه برای 
تو مايه عظمت است برای ما مايه بدبختی است. من می خواهم فرزندانی 
ک�ه بِ�ه َرن�ج می پروري�م پايمال س�تم و دس�تخوش جنگ ه�ای خون آلود 
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 ماه ها با 
ق�وم خ�ود تحمل کردم. در خرابه ها، در درون عفون�ت مردگان، در انبوه 
يتيم�ان بی خانمان، در طغيان وبا و طاع�ون، در قحط و غالی موحش به 
سر برده ام. نزد خود انديشيدم که ريشه ی اين بليه ها نفاق دل ها و بی رحمی 
انسان هاس�ت. و بر آن ش�دم که آن ها را باهم برادر س�ازم. سپس ديدم که 
اي�ن تهمتی اس�ت بر خدايان که دش�منی ها را خواس�ت و فرم�وده ی آنان 
می داني�م. خدايان در آس�مان به هم مهر می ورزند. ما چ�را در زمين باهم 
خصومت بورزيم؟ خواستم ريشه تعصب را خشک کنم و به مردم بگويم 

در پس زبان ها و نام های گوناگون آن عشق و نور يگانه را بپرستند.«
 فرهاد خش�مناک گفت: »چه ياوه ها؟ چه کس�ی تورا بدين کار مأذون 
کرده؟ کار تو درويشی وجادوگری است. برو مانند ديگر همشهريان خود 
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مارافس�ايی و مهره بازی کن، س�رود بخوان و نعره بکش و هرگاه دس�تت 
رس�يد مرغ و خروس پيرزنان را بدزد، تورا چه که کشورها می جنگند. از 
جنگ اس�ت که قدرت می زايد و شاهان و سپهساالران نام می يابند. مگر 
انس�ان ها نمی ميرند و س�راها فرو نمی ريزند. مگر همه اين ها کار اورمزد 

نيست. تورا چه رسد که درکار اورمزد دخالت می کنی؟«
 البان گفت: »من آن نيس�تم که به س�تيز و ُاش�ُتُلِم شاهان و خدايانشان 
س�ر فرود آورم. من به هرچه که از آن ش�رِّ اهريمنی بزايد لعنت می فرستم 

و از آن باک ندارم.«
 فرهاد پيروزمندانه به اطراف نگريست. آخرين سخن البان اورا چون 
آش�موغی بد دي�ن معرفی می کرد که پروای هيچ قدس و س�نتی را ندارد. 
بزرگ فرمدار 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 خون آلود اين کافر را به چش�م ببينن�د. به همه جا منادی 

بفرستيد....«
 فرهاد برخاس�ت و فراش�ان الب�ان را بردند. مناديان ش�هر را پرغوغا 
س�اختند. در ميدانی در نزديک 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 آن روز 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 حادثه ای رخ دهد بی رحمانه مردم را سرکوب کنند. 
فرهاد س�وار بر اسبی سپيدرنگ به همراه جماعتی انبوه از درباريان بر 
باالی تپه ای 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 پريده 
دربرابر اسب شاه زمين بوسيدند و لرزان و هراسان خبر دادند که البان از 
زندان گريخته اس�ت. فرهاد در يک لحظ�ه، چنانکه گويی 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 پی نبرند و آن گاه 

خود به شتاب به کاخ رفت.
 بازرس�ی غضب آل�ود او از چگونگ�ی گري�ز الب�ان به جايی نرس�يد. 
ماموران زندان و جمعی از درباريان بدين س�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 
بی آس�يب جس�ت زيرا ول�و در همان روزه�ا، مردم پی نبردند ک�ه اين مرد 

البان کلدانی نبود که شيرها چنان بي رحمانه 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�ه ی زري�ن خود در پهنای آس�مان اس�ب می تازد. اي�ن حادثه بر 
پيروان البان افزود و مهرپرستان به ويژه اورا يکی از مظاهر عديده ی 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�انه ها ب�اور نکردند 
می گفتن�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 باکيسه ای 
توش�ه و چن�د درهم در جاده باب�ل رها کردند و زاهد خ�ودرا در پهنه يک 
امپراطوری بی در و پيکر گم ساخت. بعدها هرگز از او خبری شنيده نشد 
و کس ندانست چه به روز او آمد. ولی خاطره اش را تالش پيروانش زنده 

نگاه داشت و چنانکه خواهيم ديد به حوادث خطير انجاميد.
 گمش�دن البان بهانه ای 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 می بايس�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 آن ها را گفت: »آش�موغی که ش�يران اورا دريده اند پرورده ی 
هيرب�د فرنبغ اس�ت. همه می دانند ک�ه در صحن پرستش�گاه ناهيد که اين 
هيرب�د خ�ادم آن اس�ت البان بدعت خ�ودرا تبلي�غ می کرده اس�ت بر من 
روش�ن اس�ت که ما بين آنان هم دستی بوده اس�ت. چگونه می توان 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 
بزرگ فرم�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 خانواده ی خود می رسانيد 
مطال�ب فراوانی گف�ت: شاهنش�اه پيش�ين ُارد می خواس�ت اورا موبدان 
موبد کند و به دس�تور وی بسيار از شماها را از سر راه بردارد. به چهره ی 

پارسايانه اش منگريد که اژدهايی از کين در درون دارد.«
 داس�تان دعاوی فرنبغ درباره موقوفات داس�تانی چندان ناآش�نا نبود. 
هم�ه  می دانس�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 بزرگ فرمدار 

سخت مقنع به نظر می رسيد. و آن گفتگو همانجا فرا ُبريد.
 فرهاد بانگاه حق شناسی 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 نِبطی، مامور 
اجرای حکم مردانی قوی هيکل و کر و الل بودند. فرنبغ بسيار کوشيد که 
مطالب�ی درب�اره مرگ پاکر نزد آن ها فاش کند ولی آن ها 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 
هم دس�تی او با البان آش�موغ را تصديق کرد و اين فتوا در همه آتشکده ها 

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 اين باره آغازگرديد.



هنگاميکه پيک اوديس�ه از دورا-اروپوس به ش�يز رسيد مدتی به طول 
انجامي�د. زيرا پيک، احتياط را، از راه دزده ها می رفت و چون پيوس�ته از 
تيس�فون اخبار مهيب می رس�يد، گاه از س�ر ترديد لنگ می کرد، 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�خت گيری نداش�ت. درخت�ان صنوبر در ب�ادی آرام و 
مطبوع می لرزيدند و چشمه س�ارهای ش�فافی با زمزمه مل�وس و طناز بر 
س�ر ريگ های آب شس�ته نيلی رنگ می لغزيدند. پيک ب�ا ديدن گنبدهای 
طاليی 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 جويی 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 سايه گس�تر چارق در زير سر خوابيد. آن گاه 
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 پاره ای 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 

 ُارد باز می گردد
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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 پرده دار 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 
اطمينان انگيز، وارد شد و نماز برد.

 ُارد گفت: »چيست؟«
 پيک گفت: »از اين که ديدگان ناچيز من چهره خورشيدوش شاهنشاه 
را می بين�د ت�ا ابد به خود خواهد باليد. مردی هس�تم آرام�ی، مکتب دار و 
دبير از مردم دورا-اروپوس بر ساحل فرات که اينک محل پادگان روميان 

است. از شهبانو ويسه بيوه سردار بزرگ سورنا نامه ای دارم.«
 هيچ چي�ز به اندازه اين جمالت ُارد را کنجکاو نمی س�اخت. اخباری 
که از تيس�فون می رس�يد موحش بود و خواب راحت را از او ستانده بود. 
ول�ی فره�اد در پيام ه�ای خ�ود می  گفت که وی از کش�ندگان پاک�ر انتقام 
می کش�د تا زخم نهان پدر را مرهم نهد. دع�اوی فرهاد باور کردنی نبود. 
ب�ه ع�الوه حوادث ديگ�ری رخ م�ی داد که وی ب�ه معن�ای آن پی نمی برد. 
احس�اس می کرد که بين س�رکوب »فتنه البان« و آش�موغ ش�دن پارسايی 
مانن�د فرنب�غ و تمام اين بازی ها رابطه ای اس�ت، ولی نمی توانس�ت بداند 
چگون�ه رابطه ای. مرگ رداس�پ برايش پس از قت�ل پاکر دردناک بود. از 
پيوند نزديک رداسپ و ويسه خبر داشت و گريز ويسه آن را مسلم ساخته 
بود. اينک نامه ای از ويسه! مسلما به همه اين حوادث مربوط است و ای 
چه بس�ا که بر آن ها روش�نی خواهد افکند. همه اين انديشه ها در لحظه ای 

کوتاه از ضمير ُارد گذشت. لذا گفت: 
 »نامه را بده! اجر آن رنجی را که برده ای 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 برمی آمد، 
مطالبی نوش�ته ش�ده بود. پيک نامه را در حضور ُارد خواند و دانس�ت که 
ويسه با قبول گناه بزرگ خودرا از ِسّر موحشی باخبر می داند و آن اين که 
پاکر بر اثر توطئه فرهاد و تيرداد س�ورن کش�ته ش�د و چون رداسپ از اين 
رازها با خبر بود می بايس�ت بميرد. البته ويس�ه ننوشت که رداسپ و خود 
او از اجزای اين توطئه بوده اند و رداسپ، بنا به حساب های خودخواهانه 
خود در اين کار سهمی مهم داشت. وی چنين جلوه گر 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 می زد 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 کرده ای؟«
 پي�ک آرامی گف�ت: »هرآينه ای خداي�گان، من مردی س�الخورده ام و 
ک�ودک نيس�تم، که خودرا ب�ا زب�ان درازی بی جا که نه در حد من اس�ت، 
رس�وا س�ازم. من راهی را که می توانس�تم در ده روز طی کنم، چند ماهه  
آمدم و تا مطمئن نش�دم که می توانم به امنيت از يک آبادی به آبادی ديگر 
برسم گام در راه نهشتم و در تمام اين ماه ها خموش بودم و با احدی وارد 

آميزش نشدم.«
 ُارد گفت: »نيک کردی« و بدره ای متورم از تاالن های زرين به سوی 
او انداخ�ت که دربرابر پيک که کرنش می کرد، بر فرش منقش افتاد. پيک 
آن را برداش�ت و بوس�يد و در جي�ب ف�راخ ردای پش�مينه خود نه�اد. ُ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. پرده دار نخس�ت بدره تاالن ها 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. پرده دار نزد ُارد رفت و گفت: »کار آرامی ساخته 

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 پيغام ها و 
نامه ه�ای اضطراب انگيز از تيس�فون و س�پس هگمتانه، ک�ه فرهاد ديرگاه 
بهار بدآنجا انتقال يافته بود رس�يد. همه حاکی از خبرهايی وحش�تناک و 

استمداد از ُارد.
ارد دانس�ت ک�ه نه فقط رداس�پ، بلک�ه گروه�ی از فرزندان�ش نابود 
ش�ده اند، ن�ه فقط البان )که ُارد ني�ز حاضر بود اورا مردی ب�د دين بداند( 
بلکه فرنبغ موبد بنام نيز )که ُارد اورا مردی پارس�ا می ش�مرد( به هالکت 

رسيده اند.
 ُارد شنيد که اکنون پس از فرهاد همه کاره کشور تيرداد سورن دشمن 
کين توز و مکار خاندان آن هاس�ت و شايد هم درواقع سرشته توطئه ها در 
دست اوست. طبيعی است که در اخبار و پيام ها و شايعات و رويدادها که 
به خودی خود نيز خونين و مهيب بود ده چندان بزرگ می شد. ُارد با آنکه 
مردی بود آزموده و  می دانست که در اين قبيل حوادث ميدان گزافه گويی 
و شايعه سازی و دروغ پردازی 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 لعنت گويان، برای انزوای تمام عمر بدي�ن بقعه دل انگيز 
آم�ده ام، با اين ح�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 نمی بخشايد 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 همه گون�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 اين بار کوتاه تر و ايمن تر بود. 
او مجب�ور نبود بار ديگر با خطر گودرز در اورامان مقابله کند و با فياپيت 
وارد معامل�ه ش�ود. ُارد در بازگش�ت تنه�ا چن�د تن خاصگ�ی و محرم و 
عده ای 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 آن ها را تازيانه بزنند. اگراو زودتر از داستان آگاه می گرديد به 
چاره گری هاي�ی می پرداخت. ب�ا اين حال نزد خود گفت: »اين پير خرفت 
می دان�م ب�رای چه اجاق گرم و نغمه گات ها را رها کرده و بدين س�و آمده 
است. او می خواهد برای سرنگونی من توطئه ای بچيند ولی من نيز تختی 
را که به انتظار و شوق مرگ آوری به دست آورده ام، بدين آسانی از دست 

نخواهم داد.«
 بدگمان�ی فرهاد نس�بت به ُارد موج�ه بود. او درواق�ع در ضمير خود 
نقش�ه ای برای برداش�تن فرهاد مطرح کرده بود. چ�ون اينک فرزند اليقی 
نداش�ت ک�ه ب�ر تخت بنش�يند، می خواس�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. بدين س�ان س�ير امور ُارد و فرهاد، پدر و پس�ر را به 
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نبردی تناتن می کشاند.
 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 اين که اين 
مراس�م چن�ان پهنه و ارجی نياب�د که مردم را بر ضد فرهاد جری س�ازد و 
ب�ه عواق�ب پيش بينی ناپذي�ری بيانجام�د، تصميم گرف�ت آن را محدود و 

محرمانه نگاه دارد.
 تي�رداد س�ورن مأم�ور فيصله ی اين امر ش�د و او حيله گران�ه ترتيباتی 
اگرچه ش�اهانه ولی بس�يار خصوصی معين کرد که طبق آن نه ُارد خودرا 

موهون بشمارد و نه درباره اش تجليلی وسيع صورت گيرد.
 ول�ی به ناگاه درنقش�ه ها خل�ل راه يافت و خب�ر ورود ُارد به هگمتانه 
همگانی ش�د. خود ُارد به اين کار 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 بزرگ فرمدار 
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 دست کم هزارس�ال بود که هگمتانه 
ش�هری بااعتبار در جهان محس�وب می ش�د و ش�اهان ماد وهخامنشی و 
اش�کانی هري�ک آن را به مثابه پايتخت اول و ي�ا پايتخت جنبی خود مورد 
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اس�تفاده ق�رار داده بودن�د. تمدن که�ن ش�رقی از دوران »اُور« و »َاّکد« و 
»س�ُوِمر« گرفته با تمدن غرب�ی يونانی در اين ش�هر درآميخته و بازارهای 
ب�زرگ و تقس�يم کار دقي�ق بي�ن حرفه من�دان و پيش�ه وران و تيول�داران و 
بازرگان�ان ثروتمن�د و آتش�کده های ب�زرگ و کاروان س�راهای مزي�ن و 
گرمابه ه�ای عمومی و ميدان ه�ا و باغ های خرم، هم�ه و همه هگمتانه را 
ب�ه يک�ی از معمورترين ش�هرهای شاهنش�اهی بدل می ک�رد. چند باروی 
محکم ش�هر را از مهاجم محفوظ می داش�ت. باروی درونی ارگ دارای 
قبه های طاليی و کنگره های کاشي کاری زيبا بود و سراپای شهر آميزه ای 
از معماری آش�وری و ايرانی با رگه هايی از س�ليقه يونانی بود. ايرانيان به 
هگمتان�ه می نازيدن�د و آن را کان�ون مدنيت و قوميت خود می دانس�تند و 

بدان کمابيش چون بلده ای مقدس می نگريستند.
 وقت�ی ُارد وارد کاخ ش�د، ن�ه مانند مهمان، بل مانن�د صاحب خانه ای 
کهن رفتار کرد و به س�رايداران کاخ س�که های طال بخشيد و تعمدًا 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 خوش گذرانی انگيزه های اساسی روح اين شاهان 
وحش�ی عش�يره ای بود که اينک س�نت های کهن ايران�ی و يونانی مآب را 
کس�ب کرده »متمدن وار« رفتار می کردند. صفات اصلی در آن ها آداب و 
صفات بدوِی قبيله ای مانده بود که قدرت و مدنيت منحطی آن را فاسد و 

خلل دار ساخته بود.
 در کاخ هگمتانه معلوم شد هيچ پيوند روحی مابين ُارد و فرهاد باقی 
نيست و هرکس می توانست پايان اين حادثه را حدس بزند. بايد به زودی 

يکی از شر ديگری خالص شود.
 پس از آنکه مراس�م رس�می آمدن قش�رها و طبقات ش�هر به پای بوس 
ُارد پايان يافت و وی خودرا رياکارانه پارسايی سالخورده و مهربان نشان 
داد، کار بدآنجا رس�يد که بايست ُارد و فرهاد مطلب را با يکديگر  درميان 

گذارند.
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 در مشکوی خاص شاهی گفتگو بين پدر و فرزند آغاز شد. ُارد گفت: 
»بارها به هنگام نماز در معبد ش�يز پيام آوران نزد من آمدند و گفتند: »ای 
پدر! چه نشس�ته ای، 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 خون آش�ام را بر مردم و بر قبيله خود فرمانروا س�اختم. خدايان 
مرا بدين گناه نخواهند بخشود. عزم هگمتانه کردم تا ببينم چه می گذرد. 
اينک تو بگو که اين داس�تان ها چيس�ت. رداس�پ کجاست؟ فرزندان من 
کجايند؟ ويسه چرا گريخت. فرنبغ چرا نابود شد؟ اين بيم چيست که در 

ميان قبيله افکنده ای؟ چه در سر داری؟«
 فرهاد که دربرابر پدر ايستاده بود کوشيد خودرا بر هيجان درون چيره 
کند. از قوس طاق های مش�کو، نظر به آس�مان انداخت. ماهی سرگردان 
در ميان ابرهای پاره پاره می دويد. مشعل ها با رنگ سرخ و زرد بر کنگره 

باروهای بلند می لرزيد. سپس گفت: 
»پدر پادشاهی مرا داده ای تا بدان ِشِگرد که خواهانم بر آن حکمروايی 
کن�م. آن دم ک�ه مرا بدين ِس�َمت مام�ور می کردی من اتم�ام حجت کردم 
و گفت�م ک�ه بن�ای کار خ�ودرا بر هيب�ت خواهم نه�اد زي�را توطئه گران و 
کين خواهان بس�يارند. هنگامی که مرا در انتخاب ش�ادی و مصيبت مخير 
کنند پيداس�ت که من ش�ادی را خود برمی دارم و مصيبت را بين دش�منان 
خ�ود تقس�يم می کن�م. وانگهی ت�و بس�يار تن�د می ران�ی و دور می روی. 
نکوه�ش چون تويی 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 آن همه خدمات س�ردار بزرگ س�ورنا را ک�ه لژيون های 
وحش�ت آور کراس�وس مغ�رور را با چن�ان مهارت درهم شکس�ت نابود 
ک�ردی؟ پ�س چگونه به من ان�درز می دهی؟ 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 می دادی، بايد از کين توزی 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. چانه اش از خش�م لرزيدن گرفت و گفت: »بسيار ناروا 
می گويی. س�ورنا جوانی هرز و ناس�پاس بود. مانند زنان غازه بر روی و 
غالي�ه بر موی می ماليد. چ�ون به جنگ می رفت دويس�ت ارابه حرم اورا 
حمل می کرد. مانند ش�اهان با کمربند مرصع و هزار پاس�دار مسلح رفت 
و آمد می کرد. از غارت جنگ هزاران شتر بار غنيمت برای خويش آورد. 
آری وی جوانی دلير بود، در نبرد سلوکيه خود به تن خود سربازان رومی 
را از بارو به زير می افکند ولی جوانی تباه و بی آبرو بود. س�پس با همس�ر 
خود ويس�ه  انديشه ش�اهی و خدايی داش�تند. من به هنگام بازگشت او از 
جن�گ، آن همه نيکی ه�ا در حق او کرده ام که همه جه�ان از آن خبر دارند 
ولی توطئه گر را س�زا مرگ است. و اما تو درباره ی پاکر دروغ می گويی. 
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 تبه کاران�ه تو نابود 

شدند. سّری ازمن نهان نيست. «
 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 اين را 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 هم دس�ت هس�تی و خيال 
فرو کشيدن مرا از تخت در سر می پروری. اگر توطئه گری بر ضد پادشاه 

برای سورنا گناه بود، برای تو نيز گناه است... .«
 در اين جا برقی ش�يطانی از ضمير فرهاد جس�تن کرد. تا آن دم 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 
چهره ای 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 نمی کنم و از اين که انتقام از قاتل پدربزرگ و عمو و دوس�ت خود 

سورنا بستانم، نه تنها شرمنده نيستم بل خرسندم.«
ُارد ب�ه هيچ وجه منتظر چنين چرخش حادثه نبود. وی فرهاد را مردی 
بزدل می پنداشت و از نهاد دوزخی او و ميزان اراده و سرعت عمل او در 
اجرای نقشه های خود بی خبر بود. تا رفت به خود بجنبد فرهاد با دو پنجه 
پوالدين گلوی اورا به س�ختی فش�رد چنانکه بی  هوش ش�د. سپس بالشی 
مرص�ع را ب�ر چهره اش نه�اد و با غيض ش�عله وری بر آن نشس�ت. ُ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 کوچک ترين بيمی از زن�ده ماندن پدر برجای 
نمان�د. وقتی برخاس�ت غرق عرق بود. ُ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 می گذشت: »از خطر بزرگی رسته ام.« 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 خاتم کاری يونانی با فرسودگی تمام افتاد. 
دقيقه ای چند گذشت. تيرداد سورن بزرگ فرمدار 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�ده اش رعب انگيز و منفور بود، 

مرده اش بی آزار و گرامی است.«
 تيرداد س�ورن نظری بر الش�ه که در زير روپ�وش متورم بر فرش های 
خوش نقش افتاده بود افکند. ش�ادی عجيب قلب اورا فش�رد. دانست که 
مرگ ُارد طبيعی نيس�ت ولی گفت: »بی ش�ک شاهنش�اه مرحوم از شادی 
ديدار فرزند برومند خود دچار هيجان و فجاء شد. گاه شادی بسيار مايه ی 
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 سياه پوش گردد.« 
فره�اد خاموش بود. جمالت سالوس�انه بزرگ فرمدار را می ش�نيد و 
 می دانس�ت که در آن چاپلوس�ی و زهرخند انتقام جويان�ه با يکديگر  پيوند 

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 خدايی تجليل کرد، زيرا از جبروت يک مرده تنها وارثان 
آن بهره مند می ش�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 پادگان ها در همه 
ش�هرها بيافزا. مواظب گودرز باش که از فرصت برای انديش�ه های شوم 

خود استفاده نکند....«
تيرداد س�ورن درحالی که تعظيم می کرد و اطاعت نشان می داد 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 وصف ناپذير بر جای هش�ته بود 
نگريس�ت. ش�ادی بيم آل�ودی بر جانش س�ايه افکند. آن گاه غ�رور مهيبی 
جای آن را گرفت و ديدگانش مانند ديدگان خون خواران س�يراب نشدنی 
تابيد. ش�ب در بيرون ژرف بود. فرهاد پيش منظر آمد و ديدگان خودرا به 
م�اه دوخت، که بی خس�تگی می دويد. بادی که می وزي�د در درختان کاخ 
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پچپچ�ه مرموز می ک�رد. از دور ش�هر گلين مانند دهک�ده ای بزرگ خفته 
بود. ش�عله های س�رخ رنگ باروهای کاخ در ارتعاش غمگين خود پيامی 
لرزاننده داش�تند: اين جا س�رای يک جبار بی رحم است که اينک بر ايران 

زمين حکمرواست.



 قش�رهای فوقان�ی جامعه ی اش�کانی م�رگ ُارد را طبيعی ندانس�تند. 
فرهاد با حيرت مش�اهده کرد که اين م�رگ نابه هنگام اورا در نظر همگان 
س�خت مقتدر و رعب انگيز جلوه گر س�اخت. طبيعی است تا هنگامی که 
ُارد زنده بود، کس�ی فره�اد را چنانکه او می خواس�ت جدی نمی گرفت. 
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�ه گيری 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 آن را فرهاد با س�رعت پرکرد. مهس�تان و 
شورای مغان که در گذشته با رفتار و گفتار خود نشان می دادند که خودرا 
قدرت�ی برابر فرهاد می ش�مرند ناگه�ان جا زدند. در ک�ردار و گفتار آن ها 
سراسيمگی، جاسوسی و کوشش برای بيمه کردن خود بروز کرد. فرهاد 
ک�ه به حد جنون آميز قدرت دوس�ت ب�ود لذت می برد. هي�چ منظره ای از 
خواری انسان ها بيشتر اورا به نشاط نمی آورد. نگاهش سخت و متفرعن 
و بی اعتنا ش�ده بود. به پيرترين و پرآوازه ترين اطرافيان خود تا چند دقيقه 
اج�ازه نم�ی داد که از زمين ب�وس برخيزند. بوس�يدن موزه ها و کفش های 
مرص�ع او ي�ک امتياز اس�تثنايی بود. تيرداد س�ورن که در تکامل اس�تبداد 

ویسه در رم
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او دخال�ت داش�ت، از اي�ن خ�واری بی نصي�ب نماند. او م�ردی محيل و 
عاقبت اندي�ش ب�ود و هرگ�ز درص�دد برنيامد ک�ه ابراز رنج�ش کند، زيرا 
 می دانس�ت ک�ه فرهاد بر وی رح�م نخواهد کرد. بلکه به خويش�تن تلقين 
نم�ود ک�ه همه چي�ز طبيعی اس�ت و باي�د فره�اد را بزرگ ترين شاهنش�اه 

اشکانی دانست و اورا تا حد خدايی تجليل کرد. 
 فرهاد پيروز بود. در اين جا حادثه ای رخ داد که از گرده اساسی داستان 
ما خارج است. ولی نمی توان از دوران سلطنت فرهاد چهارم سخن راند 

و آن را 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 اکتاويانوس 
)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 بهره جويی کند و انتقام کراس�وس را 

بستاند و دولت اشکانی را به زانو درآورد.
 تا آن هنگام روميان ايران را يک مستعمره سلوکی می شمردند و جدی 
نمی گرفتن�د. پيروزی س�ورنا آن ها را خش�مگين و موفقيت تالفی جويانه 
باسوس آن ها را جری کرده بود. آنتونيوس درصدد برآمد پارتی ها 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 ۳۶ قبل 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�واره نظام 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 عقب نشينی کرد.
 گاوصندوق هاي�ی پ�ر از س�که های ط�ال 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�وقه اش 
ضرب بود به دست فرهاد افتاد. او دستور داد چهره اورا در هر دو جانب 
بر روی چهره دشمنانش ضرب کنند و بدين سان خواست پيروزی خودرا 

تجليل کند.
 بهار س�ال ۳۵ ق. م. آنتونيوس بار ديگر به ماد حمله ور ش�د. فرهاد با 
پادش�اه ارمنستان اتحادی بس�ت و سپاه مش�ترک پارت و ارمنی درمقابل 
آنتونيوس ايستاد، ولی اين بار حريف سرسخت بود و عزم داشت پارت ها 
را از پای درآورد. چندبار بخت دست به دست شد. يک بار 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 بی باکانه به 

مهاجمان زد اورا نجات داد.
 ول�ی اين بار 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�وايی 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 بهره برداری ش�ايان کرد. 
مراس�م پرشکوهی در دربار و کاخ های سلطنتی تيسفون، بابل، هگمتانه، 
صددروازه و ش�هِر زادبومی اش�کانيان نس�ا و آتش�کده های ب�زرگ و ماد 
و پارس برقرار گرديد. طبيعی اس�ت که ش�اهان وش�هربانان و ويس�بدان 
هديه ه�ای فراوان�ی می فرس�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 مرحله ی تازه ای گرديد. تيرداد س�ورن از حادثه ی دفاع از جان ش�اه 
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ماهرانه استفاده کرد. سد غرور و خودخواهی تک روانه فرهاد را شکافت 
و به محرم او بدل گرديد. درعين حال تيرداد س�ورن مدت ها بود احساس 
می کرد 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 آن هنگام که اين حوادث در ايران می گذشت، ويسه پس از گذراندن 

سفری دراز وارد روم شد.
 روم عصر اوگوس�ت را می گذراند که مانن�د عصر پريکلس در يونان 
»دوران طالي�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�ّلِم سراس�ر متصرفات رومی پيروز آمده بود، روم از ش�هر سفال های 
ش�نگرفی رنگ به شهر مرمر س�پيد مبدل ش�د. درواقع اين نقشه نوسازی 
روم را که در گذش�ته چندبار در آتش سوزی ها نابود شده بود قيصر کشيد 
و غارت گری ها و جهان خواری های روم زمينه مس�اعد آن را 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 »پانته ئون« و »محراب صلح« يا 
»Ara Pacis« و بازار يا »فروم« »Forum Romanus« و غيره آراسته 

می شود.
در اط�راف اگوس�ت ک�ه مجلس س�نا اورا »خ�دا« Divus« و »فرزند 
خ�دا« »Divi filius« لق�ب داد و معاب�د روم�ی اورا »قس�يس اعظ�م« 
»Pontifex Maximus« خواندند، شاعران بنامی  مانند ُهراس، ُاويد، 
ويرژي�ل و مورخان�ی مانن�د تيتوس لی ويوس و ديگران گ�رد آمده بودند. 
شکس�ت کراسوس و آنتونيوس سراپای دنيای رومی را از پارتيان سخت 
مرعوب ساخته بود و به همين جهت قدرت اوگوست و شکوه و ابهت او 
آرامشی در دل اشراف رومی ايجاد کرد و آن ها مطمئن شدند که با داشتن 
اوگوس�ت می توانند از تيراندازان پارتی هراس�ان نباش�ند. به همين جهت 

شاعر معروف آن زمان ُهراس می نوشت: 
 »اينک عصر اوگوست در رسيده است 
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 و ديگر جايی برای بيم از پارتيان نيست.«
 وقتی ويس�ه وارد روم ش�د ش�کوه رنگين و آراس�ته ش�هر در نظرش 
جل�وه ای ف�راوان داش�ت، چه تفاوتی با ش�هرهای گلين و غمزده ش�رقی 
ک�ه م�ردم آن جامه ه�ا و ريش ه�ای دراز داش�تند و در واحه ه�ای فقي�ر و 
بی جل�وه در کومه ه�ا و زاغه ه�ا می زيس�تند. اين ج�ا ش�هر پرغوغ�ا ب�ود. 
ارابه ه�ای مطال و منقش پاتريس�ين ها هم�راه گروه های انب�وه غالمان در 
هرس�و در ت�ک و تاز، م�ردان و زنان اش�رافی با لباس های زيبا وس�بک و 
چهره های ش�اداب در جلوه گری بودند. پيشه وران فراوان و گوناگون در 
بازاره�ا کاالهايی متن�وع و خوش منظر عرضه می داش�تند. عمارات چند 
اش�کوبه، بازی گاه های باش�کوه، حمام ه�ا يا تِرم ها، باغ ه�ا و ميدان هايی 
پراز مجس�مه های خدايان و س�رداران، روم را به نمايشگاهی دل انگيز از 

معماری و مناظر جذاب بدل کرده بود.
 ش�اه زاده ايرانی از ديدن آن بس�اط دچار احس�اس شگفت و حسرت 
ش�د و ناگاه به نظر می رس�يد که وی تاکنون در کاخ ه�ای آجرين دود زده 
و مش�کوهای تاري�ک، بين مردمی کس�الت بار و تاري�ک روزگاِر عبثی را 

گذارنده است.

*      *      *      *      *      * 

 ويس�ه راه دراز خ�ودرا به آس�انی نپيموده بود و اگ�ر جانبازی و تدبير 
همراهان�ش و توصيه نام�ه اکي�د باس�وس نب�ود، ن�ه تنها س�که های طال و 
جواه�ر گران بها و هديه های ش�رقی که برای دوس�تان آين�ده اش می برد، 
بلک�ه جان�ش را نيز می باخت. در اين راه دراز ک�ه از نقاط آباد و بی آبادی، 
صحرا و دريا می گذش�ت ويسه حتی به عنوان بيوه ی 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 نمی رفت، گرچه در 
باطن قصد انتقام جويی از اشکانيان به ويژه از فرهاد را در دل می پروراند. 
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او می توانست خودرا کسی جلوه گر کند که از اشکانيان گريخته و به روم 
پناهنده ش�ده است. می دانست که اوگوست و سنا اورا رد نخواهند کرد. 
می دانس�ت ک�ه ژوليا از او حماي�ت خواهد کرد. لذا از اي�ن بابت نگرانی 

خاصی نداشت.
 وقت�ی اراب�ه ی 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 آن چنان 
قدرت�ی به هم زده بود که چهل س�ال برپای ماند.در اين س�ال ها اگوس�ت 
ني�ز ب�ر حريف�ان نيرومندی مانند ِسکس�ت ُپمپ�ه و مارک�وس آنتونيوس و 
جمهوري خواهان شکس�ت وارد س�اخته واز جنگ ه�ای طوالنی داخلی 
ظفرمند بيرون آمده و به قدرتی بی رقيب بدل ش�ده بود.مجس�مه معروف 
پريم�ا پرت�ا )Prima Porta( که اوگوس�ت را با تم�ام عظمت، با عصا 
و ردای امپراطوری نش�ان می دهد، گواه بر آن اس�ت که اوگوس�ت ديگر 
خ�ودرا يکی از اف�راد اتحاد ثالث )تريوم ويرا( نمی ش�مرد بلکه به عنوان 
س�لطان مس�لم اراض�ی پهن�اور امپراطوری معرف�ی می کن�د. او نيز زمان 
تاريخی درازی را در پيش داش�ت. لذا ويس�ه در دوران يک تعادل پايدار 
قدرت ه�ا وارد روم گردي�د و تدبير و توطئه او در ميان دو نيروی اس�توار 

شرق و غرب نمی توانست نقش معجزه آسايی ايفا کند.

*      *      *      *      *      * 

ژولي�ا تنه�ا دختر اوگوس�ت در آن ايام از مارس�لوس ط�الق 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 می رفت. اگريپا 
می خواس�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 می خواس�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�ل، ُه�راس، تيبول و 
ُاوي�د به کاخ ژوليا، مايه معروفيت آن کاخ ش�ده بود. ژوليا خود رواقی �� 
مس�لک بود و با تعبير لذت جويانه ش�عار» Carpe diem«از امروز بهره 
ج�وی« در تاالره�ای کاخ خود مجالس بدمس�تی، رقص های نيمه عريان 

آميزش های جنسی و شوخی های رکيک به راه  انداخته بود.
 هنگامی که ويسه از ارابه خود پياده شد، ژوليا اورا در سرسرای باشکوه 
کاخ خود که ستون های مرمر، مجسمه ها، کنده کاری  ها، نقش های رنگين 
اس�تادانه ديوارها، گلدان ها، چراغ های مجلل و پرده های استادانه نقاشی 
آن را می آراس�ت پذيرف�ت. ب�ا آنکه کاخ های س�لطنتی در اي�ران از جهت 
ثروتی که در خود ذخيره داش�ت خي�ره کننده بود، ولی در اين جا جالل و 
مهارت هنری رش�د يافته و پخته تری ديده می ش�د که س�ادگی نسبی آن را 
جب�ران می نم�ود. به بي�ان ديگر در کاخ های ايران بيش�تر ام�وال غارتی از 
انبوهی خود ناظران را متعجب می ساخت ولی در اين جا به طور اساسی 
قريحه شاعرانه معماران و پيکرسازان و نقاشان ديدگان را خيره می کرد.
 ويس�ه خ�ودرا در اي�ن محيط ي�ک بانوی ش�رقی می يافت ک�ه با همه 
اطالع�ش از فرهنگ يونان و روم و تظاه�رات يونانی مآبی اش، هنوز يک 

پرورده اصيل حرمسراهای آسيايی بود. 
 ژوليا با ويس�ه برخوردی خوش و بزرگوارانه کرد. اين برخورد برای 
ويس�ه نجات بخ�ش بود. اگ�ر ژوليا اورا به ح�ال خود رها می ک�رد او در 
اين ش�هر بزرگ و مغرور چه می کرد؟ به آس�انی ممکن بود به روزگار آن 
صدها هزار برده خارجی دچار ش�ود که روم را به مراتب بيش از تيسفون 
يا هگمتانه پر س�اخته بودند و زندگی رنج بار و ِشکِوه آميز همه جا در پيش 
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چش�م بود. با آنکه ويس�ه خود در محيط خش�ن اش�رافی بار آمده بود، از 
دي�دن تفرع�ن ب�رده داران رومی و رفتار آن ها نس�بت به ب�ردگان متعجب 
می ش�د. در اين جا اثری از آن ش�يوه پدرساالری شرق که گاه در صورت 
نيک نفسی خواجگان، برده خودرا عضو خانواده برده دار احساس می کرد 

ديده نمی شد.
 ژوليا برای ويسه مقری ترتيب داد که شاهانه بود. او صاحب کنيزان و 
بردگانی شد که ژوليا به وی بخشيد. مشاطه گان اِسکندرانی اورا به شيوه 
بانوان رومی آراس�تند. زيبايی ويس�ه در اين آرايش از جامه های کمابيش 

دل گير شرقی او، پرشکوه تر تجلی می کرد.
 ژوليا ويس�ه را مايه ش�هرت بيش�تر مجالس انس خ�ود می ديد و آن را 
نوع�ی تحفه برای جامع�ه فضول و خودنمای اش�رافی تلقی می کرد و در 
اي�ن امر ُمصاب بود. ويس�ه می توانس�ت دلبری و جلوه گ�ری کند، اين که 
او بيوه س�ورنا بود بازهم   به جذابيت اش می افزود. س�ورنا در نزد روميان 
يک س�ردار شرقی افسانه آميز به نظر می رس�يد و شکست کراسوس آن ها 
را نه فقط س�خت به خش�م آورد، بلکه به تحس�ين ق�درت جنگی پارتيان 
واداشت. زيرا کراسوس مغرور و الف زن بود و پس از غلبه اش 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�ه هايی 
دارم و هم هم دس�تانی و اطمنيان دارم که با ياری من می توان تخت زرين 

اشکانی را از تيسفون به روم آورد.«
ش�عار خورد کردن اش�کانيان در آن موقع شعاری بس�يار وجيه بود. از 
زم�ان يوناني�ان، انتقام جوي�ی از ايران يک حالت روحی در نزد س�رداران 
يونانی و رومی بود. اس�کندر، کراس�وس و ِونتيله يوس باسّوس از طرف 

سزار آنتونيوس، همه به دنبال اين شعار آمدند. 
 کينه جويی به ايران که از يونان به ارث رسيده بود يک خواست مسلط 
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بود و انتقام جويی از او يک آرزوی همگانی. لذا ويس�ه دس�ت انگشت بر 
نقطه حساس گذاشته بود. ژوليا گفت: »تو از هر بابت مهمان فرخنده ای 
هستی. من تورا به پدرم معرفی خواهم کرد و نيز به دوستم اگريپا. امشب 
نيز در کاخ من اجتماعی از نام آوران شهر است و تو يکباره با تمام جهان 

مشعشع رومی آشنا خواهی شد.«
 

*      *      *      *      *      *

پرده ه�ای  مرم�ر،  ک�ه س�تون ها و سرس�تون های  ت�االر مجلل�ی  در 
ابريش�مين، صندلی ه�ا و راحتی  های اطلس پ�وش از چوب های آگاژو و 
س�نگ های يشم کنده کاری شده، آن را زينت می داد، يکی از مجالس انس 

شبانه به افتخار ورود شهبانوی ايرانی تشکيل شد.
 از ن�ام آوران 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�ين های رومی با معش�وقه های خود آمده بودند که 

ژوليا آن ها را به ويسه و ويسه را به آن ها معرفی کرد. 
ب�ا آنک�ه زنان اي�ران در آن اي�ام نوعی حج�اب را مراع�ات می کردند، 
ويس�ه به داشتن سرپوش ابريشمين س�ياه اکتفا کرد.آرايشی که اورا زيباتر 
می س�اخت. مالحت نازآلود، چشمان سرمه کش�يده، پوست گندم گون، 
چهره ی غاِزه زده، زلف های موغول او با زيبايی نيمه طبيعی و گس�تاخ و 
آش�کار ژولي�ا و ديگر دختران رومی فرق بارزی داش�ت. آنجا يک بانوی 
آسيايی نشسته بود که يونانی را با لهجه و التين را شکسته و بسته صحبت 
می ک�رد. از گفتگو به التي�ن می گريخت و دانش خودرا در يونانی نش�ان 
می داد. در آغاز جلسه مهمانان جوق جوق يا تنها تنها با او آشنا شدند. در 
کنار کرس�ی آبنوس زرکوب او می ايس�تادند و با او سخن می  راندند. همه 
از زيبايی و تمدن بيوه ی س�ورنا راضی بودند ولی بيش از همه اين جالب 

بود که همسر کشنده کراسوس را دربرابر می بينند.
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 ژوليا با توضيحات سريع خود مانع می شد که احساسات مغرورانه ی 
پاتريس�ين ها متوجه ننگ شکست شود، ويس�ه پناهنده ای تيره روز بود که  
آم�ده ب�ود به عظم�ت روم، به س�تاندن انتقام از پارت ها کم�ک کند. او از 
نسل اپامه و بانويی يونانی نژاد بود و نمی بايست »پرونده اش« را با پرونده 
پارت ه�ا مخل�وط کرد. اي�ن توضيحات ژولي�ا را تس�کين داده بود وی با 

تکرار آن ها ديگران راخرسند می ساخت.
 در مي�ان مهمانان ويرژيل يک رومی متعصب به نظر می رس�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 چاره ناپذير نسبت به بيگانگان داشت؛ 
ُهراس چنين نبود. ش�وخ طبع، فروتن و ُهرُهری مذهب و سهل گير به نظر 
می رسيد. وقتی کنيزان با گرداندن کوزه های شراب مهمانان را سرخوش 

کردند، بحث ها و مقابله ها شروع شد.
 ويرژي�ل گف�ت: »اين جا ي�ک بانوی پارتی حض�ور دارد، چيزی که نه 
تنها مايه تحسين ديدگان است بلکه مايه شگفتی عقل نيز هست. پارت ها 
مغرورن�د ولی رومی ها برای آن آفريده ش�ده اند که س�ر مغ�روران را خم 
کنن�د. من ديروز در منظومه ی »اّنه ئيد« خود اين ابيات را نوش�تم که اينک 

می خواهم 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 VI انه ئيد است چنين است:
 تو بايد بر خلق های جهان فرمانروايی 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 جلوه گری 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�لوکيه ها 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�ه های مغرورانه به جايی 
که صلح را برقرار س�ازند، کش�تند و خود کشته ش�دند، روم با آن درايتی 
که اکنون اوگوس�ت بر آن حکمروايی می کند بهتر می تواند 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 می خاس�تند. ژوليا با نوعی سرآس�يمگی 
گفت: »ش�عار اين مجال�س»Carpe die« )از امروز بهره جوی( اس�ت 
و نه چيز ديگر. اگر اش�عار ويرژيل در ما احس�اس حماس�ی برمی انگيزد، 
غزليات ُهراس بهترين داروی دل های عطش�ان ماس�ت. ُهراس آيا ش�عر 

تازه ای نسروده ای؟«
 ُه�راس برخاس�ت و ب�ا نگاهی خن�دان و طنزآميز مجلس نيمه مس�ت 
و خوش منظ�ر را سراس�ر بران�داز کرد و س�پس دام�ن ردای روم�ی را بر 
ش�انه افکن�د و درحالي که با اش�تياق پرهوس به چش�مان َمکحول ويس�ه 

می نگريست گفت: 
»اين انديشه ها را به دور افکن که چه چيزها در انتظار ماست 

 اينک از اين سور برخوردار شو که  امروز را به ما روزی کرده اند 
 پس ای دوسِت من از لذت اين جشن دوری مگزين، ونيز 

 از مراسم آن و نيز از نوازش های عشق و دوستداری«
 ژولي�ا ب�ه ش�نيدن اين ابيات ب�ا نش�اط کودکانه ای دس�ت زد و گفت: 

»ُهراس بهترين برنامه را مطرح کرده است.« 
 آم�دن اگريپا به مجل�س هرگونه  امکان ادامه بحث ه�ای نامطلوب را 

قطع کرد.
 ِوس�پازيانوس آگريپا دوس�ت وسردار اوگوس�ت مرد سعادتمند روز 
بود. زيرا توفيق نظامی او در جنگ با پمپه و آنتو نيوس، ثروت فراوان او، 
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درايت سياسی اش، کارهای مهم او در شهرسازی مانند ساختن پانته ئون، 
کش�يدن ترعه ی آب برای تِرم ها يا گرمابه های رومی و غيره، نامزدی او با 
ژولي�ا، م�ردم داری و مجلس گرم کنی او به ع�الوه چهره و ظاهر مطلوب 
و باش�کوه او همه و همه اورا برگزيده ی مس�لم فرشته خوشبختی در نظر 

هم عصران معرفی می کرد.
 ژوليا و اگريپا در درگاه تاالر با يکديگر  هم آغوش 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 درباره اش خبر داش�ت. وقتی 
از نوازش ژوليا فارغ ش�د، برابر ويس�ه  آمد و به شيوه نيمه شرقی نماز برد. 

ويسه با تبسم بانوانه ای اورا درود گفت.
 ژولي�ا با آوای بلند گفت: »دوس�ت من اگريپا ويس�ه را می شناس�د و 
می دان�د ک�ه او ن�ه ب�ه مثابه ی يک دش�من مغرور بل ب�ه مثابه ي�ک پناهنده 
دوس�تدار ب�ه اين جا 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 آورده ام که فرزند خداوند و کاهن اعظم اوگوس�ت آس�مانی به من 
فرم�ان داد ب�ه اط�الع بانو برس�انم که وی به ش�رف دي�دار امپراطور نائل 

خواهد شد. گمان می کنم امپراطور در همين هفته بار خواهند داد.
 اين خبر حضار را در سکوت فرو برد. ويرژيل با ناراحتی جابجا شد و 
اينک به نظرش می آمد 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 آن را از شراب گلبو انباشت و تمام قد برخاست و اين 

اشعار ُهراس را خواند:
»بکوش تا آرامش و متانت را حفظ کنی 



ويسه در روم      ۱۰۷

 خواه در روزهای تيره روزی، خواه در روزهای خوشبختی 
 و اينک بفرما تا شراب بگسارند 

 عطر گل سرخ و رنگ های دل پذير 
 تا زمانی که پارک ها که فرشتگان مرگند 
 در اين ديار به ما فرصت زيست داده اند«

 اي�ن بن�د از »غزلي�اِت« )Carimina( ُهراس باچنان س�وز و ارادت 
خوانده ش�د که همه را به نش�اط آورد. ُغلُغل ريزش شراب از ُصراحی ها 
هرسو به گوش رسيد و نيز َصالی: »آفرين بر عيش!« »آفرين بر زندگی!«



 

 



حکومت اوگوست »پرينسيپيات« نام داشت. در اين حکومت آرزوی 
اش�راف جمهوری خ�واه برای »حفظ دمکراس�ی ب�رده داران« و امتيازات 
فرمانرواي�ی وي�ژه »س�نا« بر باد رف�ت و حتی »ديارش�ی« ي�ا دوحکومتی 
س�ال های اخي�ر باقی نماند و بدين س�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�لطنت های ش�رقی به ص�ورت حکومت الهی 
و دموکراس�ی درآورد، با مک�ر و خدعه پنه�ان دارد و عوام فريبانه خودرا 
نخس�تين کس در ميان برابران »Primus inter Pares« بنامد 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 ديگران نام می برن�د )و حال آنکه او 
در حقوق با ديگران مس�اوی ا ست( جلوه گر سازد. ولی مطلب به قدری 
آش�کار بود که نمی شد آن را در سايه کلمات پنهان ساخت، لذا اوگوست 
ناگزي�ر از اقت�دار »اوتوريته« خود »auctoritas« س�خن می راند ولی 
اين همان »اوتوريته« ای اس�ت که سرانجام به مقام »فرزند خدا« و »خدا« 

رسيد.
 اوگوس�ت ادعا می کرد که قدرتی که برايش حاصل ش�ده اس�ت تنها 

 اوگوست و ویسه
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ثمره آن است که وی مردی است پارسا و آراسته به فضيلت های اخالقی 
و در کاِر جنگ سلحشور. به همين جهت در پای تصاوير و مجسمه هايش 
می نوش�تند: »Pietate insignis et armis« يعن�ی »ممت�از ب�ه پارس�ايی و 
شمش�ير« يا »پارسايی و س�الح« اما درواقع او مردی دغل و فاقد وجدان 

بود. 
 کام�اًل حق با نويس�نده بزرگ فرانس�وی ولتر اس�ت که اورا »انس�انی 

بی قلب و بی شرف« »جانوری چاالک و خوش اقبال« می خواند.
 اکتاويان اوگوست راه درازی را در مبارزه ی با اشراف جمهوری خواه 
و بر راس آن ها بروتوس و کاّسوس پيمود، حريفان و رقيبان خود از قبيل 
ِ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 پاتريسين ها و شواليه های دست نشانده آن ها زمينه وحدت 
بيشتری را عليه بردگان فراهم کرد و اکتاويان اوگوست با سيمای »ارباب 
مهربان« نس�بت به بردگان و با ترساندن اشراف و شواليه ها از تجديد اين 
واقعه توانست تثبيت طوالنی به سود خود و جانشينان خويش پديد آورد.
 بدين س�ان اوِس�ناوپِِلب يعن�ی َس�واِد 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 برده داری روم را برای هميش�ه نابود س�ازند، او با زيرکی ويژه ی 

خود انجام داد.
 مس�ئله پ�ارت مهم ترين 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 انتقام جويی يا ش�ورهای 
جنون آميز کشورگش�ايی به ش�يوه اس�کندر کار اکتاويان اوگوس�ت نبود. 
آرزوی او اي�ن ب�ود ک�ه در اين ج�ا نيز تعادل�ی و تثبيتی به وج�ود آورد. به 
عالوه چون به نقش شگفت انگيز سياست های خدعه آميز و برتری آن در 
موارد مختلف بر اِعمال زوِر آشکار نيک پی برده 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 پارت ها 
تش�ويق کردن�د. ويرژي�ل که خ�ودرا جانش�ين ُهم�ر و ِهريود می دانس�ت 
و ب�ا عواط�ف »يونانی« می زيس�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 

برمی انگيخت.
 در آن روزگار، سلحش�وری و قهرمان�ی، تنه�ا فضيل�ت به وي�ژه برای 
مردان و باالخص برای سرداران و فرمانروايان محسوب می شد. فضيلت 
دانس�تن تدبيرهای سياس�ی و ب�ه کار بردن آن ها که ماکي�اول موازين آن را 
صريحا مطرح کرد و ديرتر بورژوازی آن را به تخت نشاند، هنوز به عنوان 
خدعه گری و فرومايگی و ترس�ويی و امثال آن محکوم می ش�د. لذا برای 
اوگوس�ت دشوار بود که سرهای پرش�وری از نوع ويرژيل و پاتريسين ها 
و ش�واليه هايی را ک�ه تحت تأثير حماس�ه »اِّنه ئيد« بودند خاموش س�ازد. 
اوگوس�ت در س�خن با اين »هيجانات مقدس« همراه�ی می کرد ولی در 
عمل احتياط را از دس�ت نمی داد. درواقع شعار اوگوست در همه کارها 

»آهسته شتافتن« »Festina lenta« بود.
 

*      *      *      *      *      *

 آم�دن ويس�ه ب�ه روم مطل�ب ت�ازه ای را در موض�وع پارت ه�ا ب�رای 
اوگوس�ت مطرح س�اخت. وقتی ويس�ه و ژوليا در حض�ور اگريپا نزد او 
آمدن�د، وی، درحالی ک�ه به زيبايی 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 حکمروايی 
می کند مردی ابله و خون خوار است. سنای پارت که »مهستان« نام دارد و 
شورای کاهنان و مغان از او رنجيده اند، اميد مردم آن بود که پادشاه پير ُارد 
که در معبد شيز معتکف شده بود به پايتخت بيايد و اين جبار )تيران( را از 
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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 کاماًل بی رقيب شده است. تيرداد سورن برادر سورنا دشمن بزرگ 
روم و قاتل کراسوس اينک »بزرگ فرمدار« فرهاد است يعنی صاحب آن 
مقام مهمی که در اين جا اگريپا آن را به شايس�تگی تمش�يت می کند. 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 آن را 
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 می شناس�م و ب�ه  امور دربار واقف�م و اگر امپراطور رخص�ت فرمايد و 
وس�ايل در اختيارم باش�د می توانم کليه مقدمات شکست فرهاد را فراهم 

سازم.«
 اوگوست دانست که اين بانوی شرقی نه تنها از زيبايی بلکه خردمندی 
سياس�ی و افسون کالم نيز بهره ور اس�ت. ويسه به يونانی سخن می  گفت 
و اوگوس�ت از مجموعه اين مختصات که برای او س�خت تازگی داشت 

به شگفت آمده بود.
 درعين حال ديدگان متجسس اوگوست ديد که بين ويسه و اگريپا نوعی 
لطافت رفتار بيش از حد وجود دارد. خود اوگوس�ت مردی ش�هوت ران 
نب�ود و هوس هم  آغوش�ی با وس�يه نک�رد و به همين جه�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 
بی وفايی است. با اين حال پخته تر 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 لذت های روم که عروس ش�هرهای جهان است بهره مند شويد. گمان 
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نمی کنم ش�ما در آن س�رزمين های عريان و گرم چيزی از اين نوع داش�ته 
باشيد. درباره فرهاد باز با شما گفتگو خواهم کرد. اينک برويد!«

 ويسه از اين پاسخ دل زده شد و برايش نابيوسيده بود. او تصور می کرد 
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 بی توجه 
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 می دي�دم و به 

زحمت قدرت تکلم داشتم.«
 ژوليا گفت: »آيا تدبير پدر مرا پسنديديد؟«

 ويس�ه زيرکانه پاس�خ داد: »در اين جا اين مثال التين را پاس�خ بجايی 
می دانم 

»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 همه چي�ز را فهماند و ژولي�ا نيز همه چيز 
رااحس�اس ک�رد. ول�ی از بج�ا گويی 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 »auctoritas« معروف خود هميش�ه می طلبيد 

که ژوليا مانند راهبه های معابد رفتارکند محبت ويژه ای 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 بی موقع بود زي�را نامه ای از 
فرهاد رس�يده است سرشار از روح دوستی و تواضع برادرانه. او در آنجا 
می نويس�د ک�ه حاضر اس�ت همه درفش ه�ای رومی را ک�ه در جنگ های 
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کراس�وس و آنتونيوس به دست پارت ها افتاده است باز پس دهد و فرات 
را مرز مش�ترک اع�الم دارد. برای ما آرامش خاط�ر از بابت پارت دارای 

اهميت ويژه ای ايست.«
 اگريپا گفت: »ولی من تصور می کنم که  آمدن اين بانو سبب نرمش در 
رفتار فرهاد است. او می ترسد 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 برمی گزيند که تمايل 
قلبی اوس�ت. م�ن تورا از پس�نديدن اين بانوی ايرانی س�رزنش نمی کنم، 
زيرا قلب من که ديگر جوان نيست و سياست آن را سرد کرده است نيز در 
حضور او احس�اس غريبی داش�ت. ولی اگر بخواهی برای ژوليا بهانه ای 

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 می دهم که هرگونه عشق يا شهوتی را همين دم 

در درون سينه کشته ام.«
 اوگوس�ت می دانس�ت که اگريپا نس�بت به وی وفادار است و سوگند 
دروغ ي�اد نمی کن�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 زده ايم. دش�منان مهيب�ی را از ميان 
برداش�ته ايم. همه در کمينند ک�ه در جايی خطايی 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 اين کار برنمی آيد و اگر تو نيز برنيايی ژوليا را 
به تبعيدگاه خواهم فرستاد. يا حکومت قوی، يا القيدی و خوشگذرانی. 

اين دو چيز را دشوار می توان باهم پيوست «
آگريپا با سکوت قبول و تحسين گوش می داد.

 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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پيام های 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 نمی تواند موجود 
باش�د. درعين حال بايد برحذر بود. اگر فرهاد پيمان ش�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 اشاره ای 
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 
 »Praetor Pevogrinus« در اين امر تهديد نکند ويس�ه را به ن�زد
 )Edict( قاضی ويژه ی کار خارجيان بفرست. بگذار اين پره تور فرمانی
ص�ادر کن�د داير بر تبعيد ويس�ه. ما بايد اين فرمان را ب�رای تأمين اطمينان 
فرهاد نزد او بفرس�تيم. بايد در ويالی تبعيدگاه وس�ايل زندگی و عشرت 
ويسه را فراهم آورد. از ميان شاعران کسی عاشق پيشه تر و خوش بين تر از 
ُهراس نيس�ت. بگذار ُهراس به اين ويال رفت و آمد کند و آتش دائم س�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 پرچم ها 
ش�د. مراس�م تحويل پرچم ها با چنان ش�کوهی انجام گرف�ت که در روم 
س�ابقه نداش�ت. اوگوس�ت دس�تور داد »طاق نصرت« ويژه ای 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�ينه پوش او نقش های برجسته ای انداختند 
ک�ه يکی از آن ها مراس�م تحويل پرچم را از س�زی وزي�ر پارتی به روميان 
مجس�م می کند. اين توفيق اوگوس�ت از آن جهت اورا شادمان می کرد که 
ب�ه نظر او لکه ی ننگ شکس�ت ها را بی خونريزی با اين عمل سياس�ی در 
اف�کار عمومی س�اده و زودباور ايام خود می شس�ت. پن�داری تنها بودن 
پرچم ه�ای لژيونی رومی در نزد دش�من عالمت سرشکس�تگی ناش�ی از 
مغلوب شدن است و اگر اين پرچم ها بازگردد، آن شکست ها و آن وقايع 
که در حقيقت رخ داده اس�ت ديگر نيست، اگر به حيله گری و عوام فريبی 
اوگوس�ت توجه کني�م بايد بگوئيم که در اين ش�يوه زنی آگاه و متعمد بود 
وااِل ب�رای تحوي�ل پرچم ها آن همه تش�ريفات بی س�ابقه نمی چيد و حتی 

آن را نگاره خفتان جنگی مجسمه )پريما ��� پورتا( نمی ساخت. 
 تي�رداد س�ورن و جماعت�ی که ب�ا او آمده بودن�د در همه جا ب�ا تجليل 
پذيرفته ش�دند. ريش ها و گيس های بلند و جامه های ابريش�مين براق که 
ت�ا قوزک پا می رس�يد، گردن آويزها و دس�ت بندهای طاليی، اس�ب های 
ره�وار و مزي�ن، هودج ه�ا و غالم بچگان و يس�اوالن آراس�ته، هم�راه با 
هديه ه�ای فراوان از جواهر و عطريات و ُدهنيات و فرش های ابريش�مين 
و پارچه ه�ای زربف�ت و ظروف زر و س�يم که تيرداد س�ورن همراه آورده 

بود، همه مورد توجه و مايه ی 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 به ويژه 

آنکه حادثه ای اورا به پيشروی در نقشه های خويش تحريک کرد.
 حادثه چنين بود:

 در يک�ی از مهماني ه�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 باغچه های پرگل نشس�تند. کاخ غرق نور و پر از 
هياه�و و عربده مهمانان رومی و ايرانی بود ولی اين جا بين س�رونازهای 
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متش�نج و فواره ه�ای پچپچه گ�ر و مجس�مه های »آمُوره�ای تيران�داز« 
س�کوت حکمروايی داشت. هالل سيمين در آسماِن بی لک شناور بود و 
مجل�س آن دو حريف نيرومند را با پرتوی رمزآميز و لطيف خود روش�ن 

می ساخت.
تيرداد س�ورن ب�ه يونان�ی آزاد و روان صحبت می ک�رد. اگريپا نيز اين 
زب�ان را مانن�د زب�ان مادری  می دانس�ت. ل�ذا در ميان آن ه�ا کوچک ترين 

مشکلی از جهت تفهيم و تفاهم نبود. 
 تيرداد س�ورن گفت: »من می دانم که ش�ما وزيری خردمند هس�تيد و 
نمی توان تصور کرد که امپراطوری مانند اوگوست انتخابی جز اين داشته 
باش�د. من اين مطلب را نه به پيروی از س�بک آس�يايی »آزيانيس�م« که به 
عقي�ده ش�ما تکل�ف تملق ه�ای دور و دراز در کالم مجاز م�ی دارد، بلکه 
ب�ه صرافت طبع می گويم. من می خواهيم ش�ما به م�ن باور کنيد و تصور 
نکني�د در اين ج�ا خدعه گری يا دامی در ميان اس�ت. من آماده ام که ش�ما 

برای آنکه صداقت من ثابت شود هر آزمايشی که می خواهيد 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 می پذيرم.«
 تي�رداد س�ورن گفت: »من برادر بزرگ س�ورنا، بزرگ فرم�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 نمی کند و ل�ذا آنچه می گويم 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 می لرزم. اگر اوگوست ياری رساند، خلقی 
را خرس�ند می کند. بايد اشکانيان را برانداخت و حکومت را به سورن ها 

سپرد که از جهت مدنيت يونانی مآب 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 پارت ها شاغل 
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اس�ت خصم س�وگند خورده شاهنش�اه اس�ت. آيا دروغ می گويد؟ دروغ 
می گويد برای چه؟ پيداس�ت که دروغ نمی گويد و می خواهد سلطنت را 
از خان�دان اش�ک ها به خاندان س�ورن ها منتقل کن�د. در اين جا چه دروغ 
و حيله ای می تواند باش�د. مطلب روش�ن اس�ت. پرس�يد: »به چه وس�يله 

اوگوست می تواند کمک کند؟«
 تيرداد با ش�تاب گفت: »به وس�يله جنگ. بايد هم از مرزهای شمالی 
مانن�د آنتوني�وس و ه�م از مرزه�ای غرب�ی مانند باس�وس حمله ورش�د. 
اگر شکس�ت آنتونيوس به دس�ت ش�ما در آکس�يوم نبود، آنتونيوس انتقام 
کراس�وس را می س�تاند. اما طالع با فرهاد ياری کرد. من می دانم 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 می کنم. ما می توانيم درمس�ئله ارمنستان باهم توافق کنيم. می توانيم 
دجله را مرز مش�ترک س�ازيم، تنها شرط من اين اس�ت که به کمِک 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 آن گاه 

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 می کنم و وعده 

می دهم.«
 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 می خواه�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 کين توزی 
رس�م کهن دودمان های ايرانی اس�ت. ولی ما در وضع دشواری هستيم. 
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م�ن ش�يوه خ�ودرا ترجي�ح می دهم. می ت�وان ب�ه هدف هايی ک�ه مايلم از 
طريقی غير از جنگ برسم. جنگ؟ نه، نه. روم به اندازه کافی در دهه های 
اخير جنگيده اس�ت و از آن به س�توه  آمده، جنگ پرستی ژول سزار، پمپه، 
کراس�وس و آنتونيوس آن را 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 نمی زنم. درس�ت اس�ت ک�ه فرهاد 
منفور اس�ت ولی او بر اراضی پهناوری دس�ت دارد و به آس�انی می تواند 
نيروهای بزرگی را بسيج کند. شاه را در ايران مانند خدايی می دانند و اين 
منفوريت که در محافل محدودی اس�ت، ربطی به رعايای ش�اه ندارد. به 
عالوه فرهاد اگر چه خش�ن و خون خوار اس�ت ولی م�ردی تهی از تدبير 
و ش�جاعت نيس�ت. دوبار لژيون های رومی شکس�ت خوردند، آزمايش 
س�وم خطاس�ت. پيروزی ونتيله يوس  باس�وس عليه پاک�ر، چنانکه اکنون 
می دانيم نتيجه توطئه بوده اس�ت نه نتيجه شکس�ت واقعی س�پاه ايران... 

نه! نه! جنگ ابدًا.
 آگريپ�ا می ديد 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 پارت ها 

می تواند به فالکتی عليه خود ما بدل شود. لذا بايد تدبير ديگری کرد.«
 اوگوست گفت: »ما بايد دربار اشکانی را از درون تصرف کنيم. البته 

تو موزا را می شناسی؟«
 موزا يک »ِهتايرا«ی زيبا بود که هم در زيبايی و هم در هنرهايی مانند 
رقص، آواز و س�خنوری و خواندن اش�عار يونانی و التينی هم در تدبير و 
مکر کم نظير بود به حدی که اوگوس�ت عيش پارس�ايانه خودرا در ويالی 
او می گذران�د و بي�ش از آنکه از جس�مش بهره مند ش�ود از روحش لذت 
می ب�رد. وی از ي�ک خان�دان اش�رافی رومی ���� يونانی ب�ود و اکنون زن 
جوان و شادابی بود بيست و پنج شش ساله و اوگوست او رابه رازداری، 
به طاقت، به دل سختی، به جاه طلبی شناخته بود. موزا به اوگوست و روم 

وفادار بود و می توانست مانند افزاری مطمئن به کار رود. 
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 روش�ن است که اگريپا موزا را می شناخت لذا تنها گفت: »کيست که 
نشناس�د. همه می دانند که اوگوس�ت به او مهر برادران�ه دارد و همه زنان 

روم به مقام و فضيلت های او غبطه می برند.«
 اوگوست گفت: »من موزا را به عنوان هديه ی ويژه خود برای فرهاد 
می فرس�تم. خدمتی که تيرداد س�ورن می تواند بکند آن اس�ت که ازدواج 
فرهاد و موزا را تأمين کند. موزا در کاخ ايران نماينده ی 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 آن هنگام تداول داش�ت. 
درک نيت اوگوس�ت دش�وار نبود. آگريپا با سکوت تصديق آميزی گوش 
م�ی داد. 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 ولی نعمت  اش 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. 
لذا اين امر به ِس�ّر حياتی تيرداد بدل خواهد ش�د. و ما از اين سّر باخبريم. 
لذا می توانيم 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 

همه ی اين امور را بده!«
 آگريپ�ا ب�ا نظم و دقت ويژه ی 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 جم�الت مبهم ب�ه او وعده کم�ک داد و فق�ط گفت: 
»الزم نيست اين کار حتما به صورت جنگ درآيد. می توان 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 َحَرمش بس�تاند و نقشه جلب قلب فرهاد را با ويسه بکشد. ويسه فرهاد 
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را نيک می ش�ناخت. خودخواهی بی پايان و ب�اور به همه چيز خود، حتی 
ب�ه زيباي�ی بی نظير، حتی ب�ه خوش آهنگ�ی آوای نامرغ�وب و طنبورزدن 
ناش�يانه اش فورًا به آس�انی در دام چاپلوس می افکند. در شهوات بی تاب 
ب�ود و زنان زيبا در او تأثير مغناطيس�ی داش�تند. موضوع مس�اعدی برای 

ر بود. تأثير زنان زيبا و ُمَزوِّ
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 کرده اند. زيرا اوگوس�ت نمی خواست اين بانوی هوسناک بگريزد 
و نقش�ه های دور و دراز اورا بر فرهاد افش�ا کند. اوگوس�ت می ترسيد که 
ويس�ه، اين معش�وقه ی س�ابق فرهاد، به موزا حس�د ورزد و از در خيانت 
دوم درآي�د. لذا احتياط را از دس�ت ن�داد. اين احتياط به جايی رس�يد که 
ويس�ه را پ�س از ديدار با تيرداد س�ورن ب�ه نقطه ی دوردس�تی منتقل کرد. 
اوگوس�ت نزد خود می گفت: »تمام نقطه ضعف سياست او اين جاست. 
اگر ويس�ه بگرزيد و فرهاد مطلع ش�ود همه چيز بر باد اس�ت و سياس�ت 
دولتی او مختل می گردد و خطر جنگ بين روم و پارت تجديد می شود.«
 تيرداد س�ورن و ويسه باهم ديداری شگفت انگيز 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 
دامن گير تو ش�ده اس�ت. چگونه جرأت کردی که با من روبه رو ش�وی.« 
تي�رداد درحالی ک�ه سرش�ک خودرا ب�ا دس�تارچه ای که از آس�تين فراخ و 
زر دوزی بيرون می کش�يد س�ترد گفت: »ای ويس�ه، اينک وقت نکوهش 
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نيست، همه در آتش باليی عظيم می سوزيم. من اکنون که به ايران می روم 
درواق�ع ب�ه کش�تن گاه بازمی گردم. هيچ ک�س در آنجا بر ج�ان خود ايمن 
نيس�ت. کارآگاهان ش�اه با چش�م ها و گوش های او همه جا را پرکرده اند 
و دژخيم روزی نيس�ت که بيکار باش�د. تو از صحن�ه گريخته ای 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 می فرس�تد. 
هنر ش�ما در آن خواهد بود که موزا همس�ر فرهاد و بانوی بانوان شبستان 
ايران ش�ود، س�پس او می داند چه کن�د. هرگاه کمک خواس�ت بايد به او 

ياری رساند و من شما را هم  اکنون با موزا آشنا می کنم.«
از ش�گفتی های روزگار آن اس�ت که مجس�مه نيم تنه اي�ن دختر، موزا 
که س�پس ملکه ايران ش�د هم  اکنون در دست اس�ت. اين تنديس مرمرين 
دوهزارس�ال را پش�ت س�ر گذاش�ته و از زير خاک س�ياه ش�هر کهن سال 
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 خدعه گر و بی رحم را می بخش�د. موه�ای مواج و 
پرپش�تی را به پس گوش ش�انه کرده و بر آن تاج طاليی چهارده کنگره ای 
فشرده شده است. جوان و زيباست. کسی نمی داند اين مجسمه متعلق به 
چه س�الی اس�ت زيرا تاريخ آن را از روی ش�يوه رسم الخط يونانی به طور 
تقريب و با نوس�ان يک قرن معين کرده اند. به هرجهت، مربوط به بيس�ت 
سده پيش است و حتما زمانی تراشيده شده است که موزا شهبانوی ايران 
بوده اس�ت. روی س�که های اش�کانی ني�ز تصوير دوران س�المندی موزا 
ديده می ش�ود. اين يک تصوير نيم رخ و نس�بتا دقيق است. کاماًل می توان 
ش�باهت مجس�مه مرمري�ن آنتيوخ�وس را ب�ا اي�ن تصوير تش�خيص داد. 
حالت بينی و لبان موزا در اين نيم رخ برجس�ته تر اس�ت. بينی کمی بزرگ 
و هم  س�طح پيش�انی به نظر می رسيد که ش�ايد نتيجه ضرورت حکاکی بر 



اوگوست و ويسه      ۱۲۳

روی فل�ز اس�ت. دراين حالت چه�ره متفرعن و از خودراضی اس�ت. در 
روی ديگر سکه ای 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 می توانيم بيابيم. اين تصويرها نيز روشن و دارای مختصات 
ماهرانه چهره پردازی است. مجموعه اين سکه های زنگ زده مجسمه های 
استخوانی و ِگل پخته، آهکی و مرمری نقش های برجسته »تنگ سروک« 
و »ش�وش« و »بيستون« و يافته های باستان شناسی همدان، نهاوند و غيره 
می توان به دنيای ناشناس و گمشده پارتی راه يافت و چهره ها، آرايش مو، 
کاله ه�ا و نوارهای موبند »عصابه«، جبه ه�ای مرصع ياره ها و کمربندها، 
آزارهاِی گش�اد، کفش ها، لباس های زنان، تخت ها و تاج ها، زين و لگام 
اسبان، جام ها و ظروف را بازشناخت و در کنار آن ها لباس های آزادتر و 
جلف تر يونانی را مثال در بدنه ی بدون س�ر يک زن يونانی که يک پس�تان 

خودرا از جامه حرير بی آستين بيرون افکنده، مشاهده کرد. 
 موزا به خواهش ويسه نزد تيرداد سورن آمد. ديدگان کارآزموده تيرداد 
بانويی ديد که از جهت زيبايِی چهره و اندام می توانست فرهادشکن باشد، 
موزا يونانی را مانند زبان مادری  می دانس�ت و ش�ايد زبان مادری اش بود 
زيرا س�يمايی مانند س�يمای خدايان يونانی داش�ت: خن�ده ی پرطراوت، 
نگاه درخشان، حرکاِت سنجيده ی دست، آواِی مخملين و دلربا، سخنان 
بجا و طنزآميز و س�خت اشراف منش�انه، همه و همه موزا را به يک ُطرفه 

بدل می  ساخت.
 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 می کنم 

زيرا بی مدِد 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 نديمه ای بخش�يده ی اوگوس�ت به 
فره�اد، ب�ه ايران می آي�م. نمی دانم در حرم ش�اه چه بر س�رم خواهد آمد. 
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مس�لما به ياورِی بزرگ فرمداِر بااقتداِر شاهنشاه ايران نيازمندم.« و سپس 
اف�زود: »در مي�ان ما بيش از آن ِس�ّر گذش�ته اس�ت که بتوانيم ب�ه يکديگر 
  وفادار نباش�يم! اين تنها وثيقه ی آن است که سرهای ما بر روی شانه های 
م�ا باقی بماند. معموالً در سياس�ت به عواطف اعتماد نمی کنند، هميش�ه 

بايد ضامن هايی 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. درعين حال مطلب مهم�ی بر او فاش 
ش�د ک�ه درباره ی آن خود نينديش�يده بود، آری درواق�ع او ديگر در چنگ 
م�وزا بود. کمترين ل�ب بازکردن بزرگ فرمدار را بر باد می داد. 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 
می توانس�ت برای همه بس�ی ش�وم تمام ش�ود. لذا يک راه باقی می ماند و 
آن اين که اتحاد بی تزلزلی را با موزا برقرار س�ازد. اين افکار به س�رعت از 
ضمير بزرگ فرمدار گذشت و سپس نيم کرنشی کرد و گفت: »بانوی من، 
به وفاداری و رازداری من مطمئن باشيد.« سپس با تبسمی ابليسی افزود: 

»حداقل به خاطر ضامن هايی که به وجود آمده است.«
 م�وزا ب�ا طراوتی که ب�ر روح بغرن�ج و حادثه جوی او پرده می کش�يد 
خندي�د. ويس�ه، در کن�ار آن خن�ده ی محزون�ی ک�رد، زي�را هم�ه ی اي�ن 
جريانات در جهتی س�ير نمی کرد که برايش مطبوع و تس�البخش باش�د. 
ويالی محاصره ش�ده و دوردست هم، با آنکه در آن شرايط زندگی عالی 

پاتريسين های روم فراهم بود، رواِن جاه طلب اورا آرام نمی ساخت.
 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 تِرم های عمومی 
و خانگی در روم از گرمابه های شرقی اقتباس شده بود ولی سليقه متمدن 
يونانی �� رومی به آن جاليی ديگر داده بود. تمام ويال و از آن جمله بخش 
گرمابه به وس�يله کوره ه�ای زيرزمين�ی )Praefurnium( که از آنجا 
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بخار داغ به وسيله محوطه هاِی تهیِ  زير کف زمين موسوم به هيپوکوست 
 )Tubuli( و لوله ه�ای درون دي�وار موس�وم ب�ه توبول�ی )HyPocaust(
می گذش�ت حرارتی مطبوع می يافت. طبيعی اس�ت که حرارت در بخش 
گرمابه زيادتر بود.لذا در ايام زمس�تان وياله�ا و کاخ های رومی نيازی به 
آت�ش نداش�تند. گرمابه خ�ود از چندين بخش مرکب ب�ود. در بخش های 
 )Tepidarium( و »بخاِر خش�ک« ي�ا )Caldarium( بخ�اِر َتر« ي�ا«
ش�خص به  ان�دازه کافی ع�رق می کرد و چ�رک و ريم از ب�دن کاماًل جدا 
می شد. سپس می شد به سردخانه نظير »چاله حوض« که در آن استخری 
آب س�رد بود و »Frigidarium« نام داشت منتقل شد. گرمابه به تاالر 
ورزش، قرائت خان�ه و غي�ره نيز مجه�ز بود. انواع عطري�ات و ُدهنّيات و 
وس�ايل شس�تن و تطهير در تِرم ها وجود داش�ت و مش�اط گان چاالک از 
ميان کنيزان زرخريد ش�خص را مش�ت مال می دادند و می شستند و معطر 

و مطهر می ساختند. 
 ويس�ه مانند فرش�ته ای عريان در اين تاالرها که پنجره های شيش�ه ای 
رنگينی داش�ت و کف و ديوار آن از مرمرهای س�فيد دارای رگه های سبز 
و سرخ بود، در ميان جاريه هايی که اورا پرستاری می کردند 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 انديشه های دور و دراز خود به خوابی 

عميق فرو رفت. 





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 آن را 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 ده ها سال طول کشيد. در خاورزمين کوشانی ها 
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�اتراپ ها و ويسبدان محلی را مش�غول می داشت، 
ديگر حادثه مهمی در سراس�ر کشور نبود. مگر حوادث کوتاه مدت که در 

انتظامات سياسی سست آن ايام احترازناپذير نبود.
 ارمغ�ان اوگوس�ت برای »ب�رادرش« فرهاد بس�يار ب�ود و از آن جمله 
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�عله ور س�اخت. برخالف 
اوگوس�ت ک�ه می توانس�ت درقب�ال اش�خاص و ح�وادث ن�و، پيچش و 
چرخ�ش روزگار، ادام�ه ی 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 
می آمد و »دور می گرفت« و گزافه را دوست داشت و سخت داغ می شد. 

 موزا
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باز برای اين که 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 انيسه ی شخص اوگوست بود، ولی دوشيزه ای  است 
عفيفه که در ش�هر روم مانند »ديانا« به عفت و عصمت موصوف اس�ت و 
افزود: »اوگوست مي خواهد با پيوند خون ايرانی و رومی صلح را در بين 
دو خاندان جليل ابدی سازد زيرا منجمان گفته اند 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 بی اعتنا نش�ان داد ولی گفت که پيک صلح 
و آرامش اس�ت و س�خنگوی دو قلب ش�اهانه ب�ا يکديگ�ر   خواهد 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 اين که يک رومی به تيس�فون 
بيايد حادثه ای آسان نبود. شرق از همان آغاز به نظرموزا دل گير آمد. هوا 
س�خت گرم، منظره ها سخت خش�ک و بی صفا. ديوارهای گلين و بلند، 
زن�ان پيچي�ده درگليم ها، معجرهای رنگارنگ و م�ردان ريش و گيس دار 
و دارای قباه�ای بلن�د و َغژاکندهای کرباس کهن�ه، فقيران کور و عاجز و 
آهنگ ه�ای غم زده و اش�ک بار... 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�ه های يونانی )هتايراها( بس�يار داشت. عمه ها 
و خاله ه�ا و مادربزرگ مادری ش�اه و فرزندان آن ها در عمارت مس�تقلی 
بودند ولی با حرم رفت و آمد داشتند. خواجه سرايان هندی و ُخَتنی حرم 
را اداره می کردن�د. ح�رم پر از جاس�وس بود. يعنی تقريب�ا همه عليه همه 
جاسوس�ی می کردند. ب�ه قدری چهره های آب زيرکاه و حس�ود اين زنان 
غازه آلوده و وسمه کشيده و دارای جامه های ناراحت ولی پر زر و زيور و 
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ح�رکات بی ادبانه و ناظريف آن ها برای موزا نامأنوس بود که در لحظات 
اول فک�ر کرد نخواهد توانس�ت در اين ُکناِم م�اران و روباهان دوام آورد. 
هتايراه�ا نزديک ترين 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 کرده اند. هيج�ان درونيش به اندازه ای 
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 پذيرايی 

مهمانان خارجی شاه بود منتقل کنند و حسابش را از حرم جدا سازند.
 فرهاد اين پيش�نهاد س�ورن را با دقت و س�وء ظن ش�نيد و چنين پاسخ 
داد: »موزا بانويی دلرباس�ت و می دانم 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 می کنم. خود من اورا تس�لی 

خواهم داد.«
 درواق�ع موزا پ�س از گفتگوی تب آلود با س�ورن نزد خود انديش�يد: 
دس�تور اوگوست را بد اجرا می کنم. نازپروردگی من ممکن است فرهاد 
را بَِرمان�د و کار از ريش�ه خراب ش�ود. بايد صبور باش�م. به همين جهت 
وقت�ی فره�اد نزد او آمد، از او خواس�ت که در شبس�تان درن�گ کند. وی 
با متانت گفت: »حق با ولی نعمت اس�ت. من برای خدمت به ش�اه ايران 
آم�ده ام و باي�د خودرا ب�رای اين خدمت آم�اده کنم. حرم بس�يار دل انگيز 
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 هزاروش ها را دش�وار يافت ولی س�خت با 
جدي�ت زبان می آموخت و اصطالحات ويژه ای را از بر کرد. دانس�ت که 
بدون زبان دانستن، او پيوسته فرستاده ی بيگانه ای 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، خواجه سرايان 
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�ايه ای محجوب ببرد که نه 
مايه ی خشم و نه مايه شک کسی گردد. راهی يافت که زبان آموزی 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 ناتويی بيش�تر تأثيرپذير و رام ش�دنی هس�تند تا 
زنان ديار او. ش�اه هرروز از گوش�ه ای تحس�ينی از او می شنيد. از عمه ها 
و خاله های پير تا انيس�ه ها و س�وگلی های جوان. همه می گفتند فرشته ای 
اس�ت دوس�ت داش�تنی و خردمند. وقتی که فرهاد ن�زد او می آمد خودرا 
بی توقع نش�ان می داد و خواهش های او از نوع عادی ترين و بی خرج ترين 
بود. فرهاد به تدريج احس�اس می کرد که مقهور کس�ی می شود که خودرا 
در اين امر، به هيچ وجه ش�تابنده نش�ان نمی دهد. عش�ق موزا در سينه اش 

خزيد و اين خزيدنی بود قطعی و نهايی.
 عش�ق فره�اد پنه�ان نمی مان�د زي�را او »شاهنش�اه« ب�ود و ني�ازی ب�ه 
پنهان س�ازی نداش�ت. زنان سوگلی و انيس�ه های يونانی نخستين کسانی 
بودند که آن را دريافتند. لذا ديو رشکی که موزا آن همه اصرار داشت آن را 
بيدار نکند، به ناگه و علي رغم او بيدار و توطئه گری آغاز شد. شعله های 

حسد به قدری تيز بود که آنآنکه در آن می سوختند بی تابانه می تاختند.
 رش�کينان يکديگر  را يافتند. اين ها هما و چيس�تا همس�ران سوگلی و 
ِهِلنا، کاليس�و و پورپور هتايراهای يونانی و انيس�گان م�ورد عالقه فرهاد 
بودند. اين پنج تن با يکديگر  روابط نزديکی داش�تند. پورپور که دخترکی 
فتان�ه و ش�يطان صفت ب�ود ان�واع عيش های نهان�ی و ويژه آن�ان را فراهم 
می ک�رد. هم او بود که هفت جلد کتاب »ميله زياکا« )Milesiaka( را 
در مجامع سری برای آن ها می خواند. اين کتاب را اخيرًا در يونان نوشته 
بودند و پر از داس�تان های ش�هوانی و دس�تورهای وي�ژه ای برای عيش ها 
و عش�رت های نهان�ی ب�ود. مؤلف يا مؤلفي�ن کتاب نهاي�ت هنرمندی در 
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داس�تان نگاری را ب�ا حد اعالی وقاحت در بی پ�رده گفتن مطالب آميخته 
بودن�د. کت�اب با تصاوي�ر ماهران�ه ای از م�ردان و زنان عري�ان و حاالت 
گوناگ�ون آميزش های جنس�ی هم�راه بود. پورپور با عي�اری خاص خود 
آن را ب�ه دس�ت آورده و پنه�ان می داش�ت و ام�کان ن�داد که جاسوس�ان، 
خواجه س�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 
حرم نش�ينش پديد آورده بود و آن ها خود در حرم دس�ته ای بودند. البته از 
اي�ن دس�ته بندی ها در حرم زي�اد بود که هري�ک گرد يک بان�وی بانفوذ را 
گرفته بودند ولی اين دسته بندی که به شاه نزديک بود و بين اعضای آن ها 

حسادت و رقابتی نبود جای خاص داشت.
 هم�ا وچيس�تا دو دخت�ر ج�وان از خاندان های 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 حکمروايی داش�تند. وی مظهر زيبايی 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 يک دنده 
بود و حسادتی تيز داشت که اورا رنج می داد و به فعاليت های خطرناک، 
وامی داش�ت. پورپور به ويژه چيس�تا را برای بدگويی از موزا در نزد ش�اه 
برگزيد زيرا فکر کرد که ش�اه اورا که س�اده دل و بی غش می شناسد بيشتر 

مورد اعتماد و اعتقاد خود قرار خواهد داد. 
ولی هما مانند خود پورپور نقش�ه کش و بی رحم 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 
بدگوي�ی کنن�د. اگر اين هم پيش نرفت، آن گاه اورا مس�موم کنند و به ديار 

ديگر بفرستند
 ول�ی آن ه�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 تمامًا در اختيار موزا گذاشته بود.
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 موزا به وس�يله کاليّس�و از همان آغاز از سير حوادث باخبر شد و اورا 
گفت: »با تمام صميميت همراه آن ها برو و فقط مرا مطلع کن.«

 کاليّس�و روزی ب�ه موزا گف�ت: »مابين پورپور و هلنا دوس�تی عميقی 
نيس�ت و هلنا از اين که پورپور س�ردمدار اين توطئه است ناراضی است. 
»قرار ش�د کاليّس�و با تلقينات گاه گاهی خود هلنا را در سنگر ناخرسندی 

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 
انجام می گرفت. کاليّس�و موفق ش�د در اواسط عمل به هلنا تلقين کند که 
ش�اه را از توطئه باخبر س�ازد و گفت: »ای هلنای زيبا، تو خود ميدانی که 
چه  اندازه محبوبه فرهاد هستی اگر روزی او بداند که تو از اين راز باخبر 
ب�ودی و بر زب�ان نمی آوردی تورا از ب�ام کاخ فروانداختن خواهد فرمود. 
ت�و بايد از هم  اکنون زمينه ای بچينی که اگر کار توطئه فاش ش�د، تو و من 

در امان مانيم.«
 هلنا ساده دل بود و تلقين کاليّسو را پذيرفت. هنگامی که کار به تدارک 
زهر کشيد و قرار شد کاليّسو زهر را به موزا بنوشاند، هلنا که مدتی از شاه 
بار می خواس�ت و نمی يافت، 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 پرسيد: »ِکی به او زهر می دهند؟«

 هلنا گفت: »امشب«
 فرهاد پرسيد: »کی به او زهر می دهد؟«

 هلنا گفت: »کاليّسو، ولی خود کاليّسو خواست که من اين داستان را 
به سمع خدايگان برسانم.«

 فرهاد گفت: »اگر چنين است او به موزا زهر نخواهد داد.«
 هلنا گفت: »ما همه هم  قس�م ش�ده ايم. کاليّس�و از هما می ترس�د و از 

غداری پورپور در امان نيست.«
 فره�اد گف�ت: »يعنی آنکه علی رغم آنکه کاليّس�و با اي�ن کار مخالف 

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�ه ای را نابود ک�ردن می خواهند. 
وقت�ی م�وزا از نواخت�ن آرميد، فره�اد گفت: »آيا ت�و به کاليّس�و اطمينان 
داری؟ موزا يکه خورد و گفت: »او از سوگليان شاه است و هرکه را شاه 

بپسندد من می پسندم.«
 فره�اد گف�ت: »آي�ا می توانی حدس بزن�ی که او در توطئه ای ش�ريک 

است و می خواهد به تو زهر بنوشاند!«
 موزا برخالف انتظار فرهاد هيجانی نشان نداد.

فرهاد گفت: »آيا می شنوی چه می گويم؟«
 موزا کيس�ه ای طاليی رن�گ از جعبه عاجی که دربراب�رش بود بيرون 

آورد و گفت: »اين است آن زهری که می خواستند به من بنوشانند.« 
 فرهاد با تعجب گفت: »داستان چيست؟«

 م�وزا گفت: »کاليّس�و س�اعتی پيش نزد م�ن آمده زان�و زد و گفت از 
مدت ها پيش من و دوست من هلنا در توطئه ای که هما و چيستا و پورپور 
عليه ش�ما کرده اند ش�ريکيم و چون به خاندان و خدايگان وفاداريم تاب 
نياورديم. وی گفت که او راز را بر من فاش می کند و چنين می پندارد که 

هلنا آن را بر شاه عرضه خواهد داشت.«
 فرهاد بی آنکه در پيچ و خم اين عبارات دقيق ش�ود، از اين ش�ادی که 
کاليّس�و توطئه را بر موزا افش�ا کرده نفس�ی راحت کشيد و گفت: »هلنا و 
کاليّسو خدمتی به سزا کرده اند ولی آن پتيارگان را به سزا خواهم رساند.« 
 اين حادثه تأثير معجزه آس�ا داشت،. فرهاد هما و چيستا را گيس بريد 
و به نزد خاندانش�ان فرس�تاد با نامه هايی پر از خش�م و پرخاش نوشت که 

اگر حرمت خاندان های کهن نبود آن ها را به زير پای پيل می افکند. 
 پورپور را به خواری تمام و در پيش همه اهل حرم سر بريدند. هلنا و 
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کاليّس�و به دريافت بدره های دينار مفتخر ش�دند. موزا به بنای هگزاستيل 
ويژه مهمانان منتقل ش�د و هلنا و کاليّسو به خدمتکاری خاص او گمارده 
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 کم کم به پارس�ی پهلوی و 
آداب َمزَدَيَس�نی آشنا ش�ده بود، مناس�بات خودرا با خاندان های ايرانی و 
شورای مغان بسط داد. شبکه جاسوسی او گسترده شد. روابط او با روم 
اگرچه به ش�کل نادر ولی مرتب داير بود. به آن ها فهماند و به درستی هم 
فهماند که نجات جان اين دو بانو ثمره ميانجی  گری اوس�ت که از خش�م 
و کين خود گذشت و به ياری آن ها شتافت. البته دراين زمينه موفقيت او 
نسبی بود. کارن و اسپهبد که از فرهاد می ترسيدند 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 توطئه گ�ری علي�ه ش�خص فره�اد واداش�ت. در اين ج�ا 
نيز کاليّس�و به کمک هم دس�تان خ�ود از همان آغ�از وارد در توطئه بود و 
دانس�تند ک�ه می خواهند در ش�ب عيد نوروز که نزديک ب�ود، در لوزينه ی 
عطرآگين ش�اه زهر بريزند. ش�اه لوزينه را بس�يار دوس�ت می داشت و به 
ويژه با دس�ت پخِت سودابه ی کوش�انی که از شاه زادگان 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 تعلق گونه ای داشت زيرا از کوشانيان هراس 
داش�ت. لذا هميشه دست پختش را می س�تود و خودرا خواستار آن نشان 
می داد. توطئه گران بر آن ش�دند که بی اطالع کدبانو، لوزينه دس�ت پخت 
اورا با زهری جان س�وز بياميزند زيرا می دانس�تند اين آن چيزی اس�ت که 
فرهاد از آن حتما و با ش�تاب و پيش از آنکه َچَش�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�ت پخت اوس�ت. توطئه گ�ران لوزين�ه را در ظرف های 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 نزديک  کرد، دستش 

را باز داشت:
 »خداي�گان م�ن، در اي�ن لوزينه زه�ر آميخته اند!« 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.«
 توطئه گران ناگهان چنان رنگ پريده و لرزان ش�دند که رازشان برمال 
شد. فرهاد دستور داد که لوزينه ها را به »خونی« کشتنی در زندان دهند تا 
ببينند نتيجه چيس�ت. خود از مجلس برنخاس�ت تا دانست که آن تيره روز 

با خوردن لوزينه ها نعره زنان خون قی کرد و مرد.
 خشم فرهاد را پايانی نيست. سودابه، به شادی و خرسندی او در اين 
توطئه دست نداشت زيرا اگر دست می داشت فرهاد نمی دانست با او چه 
کند که طغيان کوش�انيان را برنيانگيزد. توطئه گران 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 می ستوده اس�ت. وقتی جام های 
لوزينه را به دست خدايگان، سودابه و من می دادند من لرزش دست های 
خائ�ن را حس ک�ردم و احتياط را گفتم از خوردن باز ايس�تيم. حدس من 
صائب بود و بدين س�ان خداوند که همه ی جان ها َ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. 





 از حوادثی که آن را با تسلس�ل وقايع تاريخی دنبال کرديم هژده س�ال 
گذش�ت. ه�ژده س�ال در پوي�ه ی 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 مدت ها بود بانوی بانوان شبستان فرهاد ��� 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 آن روزی 
دانش طب از تش�خيص آن عاجز بودند، فرهاد اش�کانی را رنج می داد و 
عاج�ز کرده بود. وی الغر و رنگ پريده ب�ود. تب و ناراحتی های فراوان 
هم�راه آن هرچن�دی يک ب�ار به س�راغش می آم�د. دردهای س�ختی اورا 
معذب می کرد. شايد درآميختن چند بيماری مانند ماالريا و زخم معده و 
س�نگ کليه که هريک از آن ها، مدتی پيکر شاه را عرصه حکمروايی خود 
می  س�اختند فرهاد را چنين رنجور و بی پا ساخته بود. نيايش مغان، تعويذ 
جادوگران بابلی، کاس�ه های جوش�انده های تلخ و بدبو، هيچ يک کارگر 
نش�د و مواردی بود که فرهاد از ايزدان مرگ می خواس�ت. همه می گفتند 
او انتق�ام مظلومان�ی را پ�س می دهد که چنين بی باک در دس�ت او هالک 

فرهاد و فرهادک
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ش�دند ولی بيم�اری در خصال فرهاد تغيير نداده ب�ود. وی کماکان همان 
مرد وحشی و قساوت پيشه 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 می توانس�تند رقيب فرهادک باش�ند با ش�يوه  زنی از اي�ران دور کند. 
اينان به ش�هادت مورخان، عبارت بودند از َوَنن، س�راس پادان، رداس�پ 
و فرهاد، دور کردن آن ها موافق دس�تور اوگوست بود. اوگوست از موزا 
خواس�ت ک�ه از فرهاد گروگان ه�ای گران بهايی نزد او بفرس�تد، تا هرگز 

خيال ناخوش آيندی 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 
رومی بار آورد. اين شاه زادگان ايرانِی رومی مآب خوب خواهند توانست 
امر دش�وار دوس�تی آس�يا و اروپ�ا را حفظ کنن�د. اين جا در تيس�فون، در 
حرم های تاريک جز دسيس�ه ياد نمی گيرند و جوانانی هرز و کوچک مغز 
بار می آيند. ولی در روم وضع بدين س�ان نيس�ت. آنجا آن ها آداب فراوان 
و فرهن�گ التينی را خواهن�د آموخت. در عوض می توان از اوگوس�ت، 
که پس از اين هديه های ارجمند، مس�لمًا بيشتر ارادتمند شاه خواهد شد، 
توقع�ات ت�ازه ای داش�ت يعن�ی از بابت ارمنس�تان خاطر جمع ش�د و در 
يهوديه کس�ب نفوذ کرد. از ميزان پادگان های 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�راس پادان و رداس�پ کوچک و 
فره�اد کوچک، هم�ه راهِی ديار بيگانه ش�دند و فره�ادک در صحنه تنها 

ماند.
 م�وزا که به دعوی همگانی: »خدا بودن« پيوس�ته و خويش را موزای 
اله�ی ي�ا »تئا ��� م�وزا ��� ئوراني�ا« می خواند، به ش�يوه کلئوپات�را، نوعی 
مراس�م پرس�تش در اطراف خ�ود ب�ه راه  انداخت،. وی علی  رغم 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 
ترم های باش�کوه آن حمام ش�ير می گرفت. جاريه ها اورا مالش می دادند. 
مشاطه ها اورا می آراستند. الغراندام و باطراوت بود و فرهاد که بيماری و 
رنج هايش اورا پير و عليل ساخته بود، عشوه موزا را با نوعی حق شناسی 
می خريد. به نظر می رس�يد که اين درنده وحش�ی هرگونه نيرويی را برای 

مقاومت درمقابل اين بانوی زيرک و زيبا از دست داده بود.
 دلي�ل ديگ�ری که ب�ر قدرت م�وزا می اف�زود آن بود که تيرداد س�ورن 
از مي�ان رفته ب�ود، جريان بدين ق�رار بود که گودرز در س�ال های 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�ت ناپذيری 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 می داش�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 راه  انداخته بود. جاسوس�ان زن و مرد موزا حتی 
از درون حرم سورن خبرها می آوردند و با آنکه سورن مردی خوددار بود 

در محافل محرم نفرت و کين بی پايانش نسبت به موزا درز کرده بود.
 موزا با اوگوس�ت و آگريپا مش�ورت کرد و برآن ش�دند که وجود اين 
س�ردار جاه طلب زائد اس�ت. وی به فره�اد تلقين کرد که ب�ا پادگان های 
ويس�بدان محلی نمی توان کار گودرزی  ها 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 
بزرگ نش�ده، س�رکوب کرد. موزا گفت که مهرپرس�تی، در تعبير البانِی 
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آن، می تواند عوام الناس را گم راه و جسور کند و بر شاه بشوراند؛ در اين 
کارها غفلت س�زا نيس�ت. فرهاد اين نکات را نيک می دانست ولی ترديد 
داشت که مبادا سورن و خسرو با يکديگر  بسازند و باهم بر او بتازند ولی 

موزا اطمينان داد که چنين نخواهد شد.
 اطمينان موزا بی راه نبود. او با بالش کارن برادر همان کارن س�وگلی 
طرد ش�ده از حرم، س�ر و ِس�ّری داش�ت. موزا اين َسر و ِس�ّر احتياط آميز 
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 آن ها و ش�اه پديد آورد. اين 
ش�گرد او بود که نمی گذاش�ت دشمنی ها ريش�ه بدواند و از کين جويی و 

قصاص طلبی شرقی سخت حذر داشت.
 م�وزا ب�ه بالش وعده داد که اگر تيرداد س�ورن را که آن همه خدعه در 
کار همگان کرده اس�ت از س�ر راه بردارد، س�روری مهس�تان و سرداری 
سپاه و همه ی مناصب سوِرن از آن او خواهد بود. به همين جهت موزا بر 
آن بود که می تواند به دس�ت ياران کارن، س�ورن را در کوه های کردستان 

نابود کند و چنين نيز شد.
 س�پاه بی سردار بازگشت بی آنکه شکست بخورد و يا شکست بدهد. 
ب�رای موزا همين پي�روزی بود. وقتی بالش کارن بج�ای تيرداد آمد موزا 
توانس�ت آرام تر بخسبد زيرا بالش از هيچ جهت با مردی محيل و غدار و 

بی پروا مانند سورن که در مزاج شاه نفوذ داشت قابل قياس نبود. 
 بدين س�ان صحنه از رقيب خطرناک تهی ش�ده بود و در آن تنها فرهاد 
مانده بود. موزا از وی می ترسيد.  می دانست 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 نقش های شگرف بود که با ظهور تدريجی عشق موزا به فرهادک 
آغاز ش�د نه عش�قی مادرانه بل عش�قی َش�َهوی! فرهادک از همان ايام به 
جوانی رعنا و جذاب بدل شده بود. َرسم »خوَته َدسی( و عشق با محارم 
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و ازدواج آن ها با يکديگر  در آن ايام رواج داش�ت داس�تان غنايی معروف 
)ويس�ه و رامين( که فخرالدين اسعد گرگانی آن را بدان دل آويزی 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 می ش�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 »َکرفک« می ش�مردند. موزا که 
ديگر ايرانی مآب بود، می توانس�ت در جاده اين )خوته دسی( حسابگرانه 
پای گذارد. انديش�ه اش اين بود که فرهادک را به شوهر تاجدار خود بدل 

کند و خود به عنوان مادر و همسِر شاه شهبانوی بی رقيب ايران شود.
 از جه�ت ظاهر اين بانوی چهل و س�ه س�اله می توانس�ت دعوی کند 
ک�ه »هنوزش آب در جوی جوانی اس�ت«. درواقع وقتی در کنار پس�رش 
فرهادک می نشست، با کمک مشاطگان، »َهرَهفت«های ماهرانه، مادری 
به نظر نمی رس�يد، بلکه هم دمی دل انگيز به چش�م می آمد. 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 
می ش�د. عش�ق چنان باال گرفت که خط�ر آن بود که موزا رس�وايی 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 می توانس�ت به اين گفته باور کند ولی پيشنهاد کشتن 
پدر برايش ناگوار بود. فرهاد، فرهادک را بس�يار دوس�ت می داش�ت. به 
خاطر او پسران ديگر خودرا رانده بود. خود مردی بيمار و پير و تيره روز به 
نظر می رسيد و خشمی و کينی را در فرهادک بر نمی انگيخت. ولی چنان 
خطری در پيش بود که نمی ش�د آن را ناديده گرفت. مرگ و رس�وايی او و 
مادرش و خشم زبانه زِن پدر و قصاص خونين او، شب ها بی تاب در بستر 
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می غلطيد و می انديش�يد و س�رانجام ترس از سويی و حرص شاهنشاهی 
ايران از سوی ديگر اورا واداشت که سرانجام به موزا بگويد برای اجرای 
دس�تور مادر و معش�وقه اش آماده اس�ت. آنچه که کار را آس�ان می کرد و 
ب�ه فره�ادک دل م�ی داد آن بود که ش�اه در محيط دربار و اش�رافيت و نيز 
در ميان مردم محبوبيتی نداش�ت و َبرکندِن اين ُزّقومِ  دوزخی بس�ياری را 
شادمان می  ساخت لذا می شد 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 می دانست 
که اينان مردمی س�الوس و دغلند و چون خواس�ت آن ها 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 

بی عاقبت 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 پايان ناپذير ترانه های 
يونانی و آهنگ دلربای بربط را می ش�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 می رفت نعره بکشد به چاالکی 
فروکرد. ش�اه دانست با توطئه ای تدارک شده روبه روست. فرهادک پای 
خ�ودرا که در چکمه ای از چرم س�اغری بود بر س�ينه نيمه عريان پدر نهاد 
و گف�ت: »آس�مان ب�ه آيين کيف�ر می گردد. 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�ه ای خف�ه از دهانش بيرون 
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می تراويد 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 
آن گاه بر پهلوی او وارد س�اخت. شتاب داش�ت که بميرد. روپوش سپيد 
ش�اه از خون تيره آغشته شد و چهره او درحالی که چشمانش دريده بود و 

دستمال در دهنش خون آلود 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 نام آوران که برای رسيدن به 
هدف، دين و اخالق را آسان در پای می مالند، تو نيز گستاخ، سدی گران 
را شکس�تی. اکنون پادش�اه بی رقيب سرزمينی هستی از ُگنگ تا فرات. از 
باروی قفقاز تا بيابان های سوزان عربستان و شايسته ترين 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 جانبه ای با چهره 

خود و مادرش ضرب زدن فرمود. 
 آن سکه ها از آن ايام و آن حوادث شگفت هنوز برجای است. 



 



 س�ال دوم قبل از ميالد که فرهادک بر تخت خون آلود پدر نشس�ت، با 
زمستانی طوالنی همراه بود که حتی تيسفون را نيز بادهای سرد بی نصيب 
نمی گذاش�ت. پاس�داران کاخ هگمتانه خبر می دادند 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 
خوي�ش را فرزندان: »زاُووش« يا »ِزئوس« خدای خدايان می ش�مردند و 

بدين سبب در معابد مورد نيايش مذهبی واقع شدند. 
 اين رس�م زش�ت که از کثرت تفرعن برده داران و قدرتمندان آن عصر 
حکايت می کند در آن عصر مرسوم بود و سپس خاندان سلوکيه، به تقليد 
و هم  چش�می با خاندان بطلميوس که در مصر حکم می راند، آن را در بين 
خود متداول کرده بود. ش�اهان اشکانی با آنکه قدرت تئوکراتيک داشتند 
ولی رس�ما خودرا ب�ا خدايان ماوراء طبيعی خويش�اوند نمی ش�مردند. و 
آفريدگان و بندگان اورمزد بودند. ولی موزا به تقليد کلئوپاترا و الئوديسه 
خ�ود را، چنانکه ياد کرديم )تئو��� موزا�� ئورانيا( يعنی خداموزا خداوند 
کار آسمانی خواند، و فرهادک را نيز به همراه خود به همين مقام رساند. 
اين آِز خويشتن پرستی موزا نشان می دهد که يا قدرت تا چه حد اورا مسخ 

در هگمتانه
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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 
آن بود که زش�تی های خودرا با حجاب زّرين قدس مذهبی بپوش�اند و در 
ورای هرگون�ه انتق�ادی ق�رار گيرد زيرا عم�ل خدايان هراندازه ش�رم آور 
باش�د به ناچار مشيت و حکمت مرموزی اس�ت که بندگان را نرسد برآن 

اعتراض کنند. 
تاج گذاری نيز به ش�يوه ی افس�انه  آميزی برگزار ش�د. موزا از آرامشی 
ک�ه قدرت طوالنی و خش�ن فرهاد چهارم ايجاد کرده بود اس�تفاده کرد و 
برای تاج گذاری خود و فرهادک از دورترين شهرها و اياالت امپراطوری 
و نيز از همس�ايگان خود کوشان ها، س�کاها، ارمنی ها خراج ها و هدايای 
فراوان و پربها دريافت داش�ت. چندين هفته ناقوس ها در جنبش، آتش ها 
در فروزش، دس�ته های مذهبی و گروه های مطربان ش�هری و روس�تايی 
درن�وازش بودن�د و چن�ان می نمود که خ�دای خدايان از آس�مان به زمين 
آمده و همه آفريدگانش خودرا در جنبش و س�پاس و ستايش�ی بی نظير و 

رعشه آور شريک می بينند.
 اوگوست تسلط موزا را بر ايران تسلط خود می دانست. برای تحکيم 
مقام او دست به تجليل های بی سابقه زد و موزا را چنانکه او می خواست 
»اله�ی« و »آس�مانی« خواند. نامه اوگوس�ت به فرهادک و م�وزا در تمام 
اکناف شاهنشاهی خوانده شد و همه جا 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 هدف های سياس�ی روش�نی 
خدمت می کرد. حکومت دس�ت نش�انده و گوش به فرمان موزا به کمک 

اين صحنه پردازی ها رونقی گرفت.
 ه�وای تيس�فون ناگاه به گرمی  زد و گاه آن ب�ود که موزا و فرهادک به 
کاخ ُپرس�نّت هگمتانه گام نهند. خاندان های 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 ���� زرتش�تی را در کاخ ه�ا و معاب�د گذاردن�د و ب�ه مثابه 
برگزيدگان اورمزد و دارندگان َفّره ايزدی تقديس شدند. 

 با همه اين محکم کاری های ماهرانه روانی �� سياسی موزا و فرهادک 
درواقع پايگاه استواری نداشتند و بنياد قدرتشان از فرهاد چهارم سست تر 
بود. اش�راف اشکانی و آن بخش از مردم که به علت زندگی در شهرهای 
ب�زرگ از ح�وادث کمابي�ش بوي�ی می بردن�د از تح�ول راض�ی نبودن�د. 
تظاه�رات افراطی موزا و فرهادک موجی از ش�ايعه ها و طنزها و کنايه ها 
را برانگيخته بود. »خوته دس�ی« با آنکه مجاز بود با کراهت تلقی می شد. 
به عالوه همه کس س�ايه بيگانه، س�ايه اوگوس�ت را بر فراز تخت ش�اهی 
می ديد. اين جريان آن ها را به ياد تس�لط دوران س�لوکيه می انداخت و ياد 
س�يطره ناميمون »گجستک َالکِس�ندر« )اسکندر ملعون( را زنده می کرد. 
بار ديگر دين، زبان، سنت های آبايی اقوام ايرانی خودرا در مقابله با عنصر 
خارجی در معرض تهديد می يافت. درواقع »پوليس«های يونانی نشين به 
جنب و جوش درآمده بودند و با تملق از شاه و ملکه و شرکت در مراسم 
تجلي�ل و »آپوتئوز« آن ها و س�اختن اش�عار در م�دح »تئام�وزا ئورانيا« و 
دادن هديه های بس�يار، جلوه گری می کردند. خاندان های سلوکی خودرا 
به دربار نزديک می س�اختند. معابد غير زرتش�تی فعال تر و جسورتر شده 
بودند. همه آن ها بر نگرانی خاندان های اش�رافی ايرانی، عضو ِمهستان و 

موبدان عضو شورای مغان سخت می افزود.
 اين جراحات قومی، به تدريج با ناخرس�ندی های ديگری درآميخت. 
در اليمايی و زرنگان قحطی افتاد. س�کاها و کوش�انی ها پس از نخس�تين 
اطاع�ت و فروتنی ها درصدد دس�ت اندازی برآمدند. اين امر برای دوران 
تحول يک ش�اه به ش�اه ديگ�ر عادی بود و درمورد م�وزا �� فرهادک کمی 

ديرتر از معمول شروع می شد. 
 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 کرده اند 
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دروغ زن هستند و مردم بايد بر ضد اين گجستگان ديو نژاد بشورند. 
 آتش�کده ها پ�ر از زمزم�ه ش�د. از بددين�ی و ب�دکاری م�وزا ک�ه اورا 
روس�پی پس�تی از کوی ه�ای اس�کندريه و انطاکي�ه و ع�روس هزارداماد 
می خواندند حکايت ها درميان بود. می گفتند که س�رداران رومی موزا را 
ازاس�کندريه به عنوان فاحش�ه لشکر به روم بردند، آنجا در دوران کنسول 
بودن اوگوس�ت وارد دس�تگاه او شد و پای اوکتاويان را می شست سپس 
مس�تخدمه مش�کوی خاصه او ش�د و اينک اي�ن بيگانه پس�ت نژاد 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 يونان ن�ژادان ايران 
)ميکس ِهِلن ه�ا( را گش�ودند و آن ها را مورد اعتماد ويژه خود س�اختند. 

تحريکات باال گرفت.
 يونانيان به تصور آنکه وقت کين توزی ها رسيده در همه جا به نام شاه و 
ملکه واکنش های خام و خش�نی می کردند. موزا با تدبير بود و  می دانست 
که عاقبت اين خش�ونت ها بد اس�ت ولی قدرت قبضه کردن ياران خودرا 
نداش�ت. چنانکه غالبا پيش می آمد يارانش بيش از دش�منانش به او زيان 

می رساندند. 
 فره�ادک مانن�د م�ادر نبود. پروايی 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 نمی داد به هتايراهای نيمه عور پناه برد. زنهارباش های 
م�وزا بی تأثير ش�د. م�وزا می ديد که چگونه چ�رخ زمانه ب�رای ادبار آن ها 
می گردد. در خش�م و عصبيت دائم به س�ر می برد و تارهای مويش دس�ته 

دسته نقره فام می شد.
 اين�ک از توق�ف در هگمتانه ش�ش ماه می گذش�ت و پائيز ش�هدهای 
طالئ�ی را در رگ ه�ای درخت�ان دوان�ده و گونه ميوه ها را عقيقی س�اخته 
بود. در باغ کاخ هگمتانه فرهادک هم چنان سرگرم عيش بود و آزمندی او 
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به خوردن افزايش می يافت. آشپزهای هندی و رومی و ايرانی سفره های 
رنگي�ن و معط�ر می چيدند و آس�ياب چانه ش�اه ش�ب و روز از جائيدن و 
خائيدن نمی افتاد. روسپيان اشرافی مست و لول، جام های لب ريز شراب 
ُگلبو را به شاه و همدمانش می نوشاندند. جوانان هفت خاندان با خوشی 
ش�اه همراه�ی می کردند ولی درواقع جاسوس�ان پدران خ�ود در اطراف 
ش�اه بودند. در يکی از جش�ن های بدمس�تی فرهادک، جوان�ی از خاندان 
س�پهبدان مازندران را مخاطب س�اخت و گفت: »خس�رو! اين مادر من 
می خواه�د م�را به ش�وهر خود و پ�در من بدل کن�د ولی م�ن فرهادکم نه 
فرهاد و لمحه ای از اين دنيای خوش بو و دلربای هلنی را با قرنی سلطنت 

عبوس بر پارت های پرريش و پشم تاخت نخواهم زد.«
 خس�رو گفت: »من در رس�اله يک فيلسوف يونانی بنام »آريستيپوس« 
خواندم که سعادت و لذت دارای معنی واحدی است. خودداری از لذت 
رنج اس�ت و رنج نمی تواند مايه سعادت شود. می گويند لذت عمر آدمی 
را کوتاه می کند. عمر آدمی به خودی خود کوتاه اس�ت و اگر آن را کس�ی 

کوتاه تر کرد، موافق آئين خود او عمل کرده است.«
 اردوان ش�اه زاده رعنا و بی پروايی از خاندان زيگ گفت: »خودداری 
از لذت نوعی ترس�ويی است. ترس�ويی از مالمت، ترسويی از رسوايی، 
ترسويی از زيان. پهلوانان واقعی از مالمت و رسوايی و زيان نمی ترسند. 

لذا از لذت نمی گريزند.«
 آرت�اواز ش�اه زاده ارمن�ی گف�ت: »آن س�وی جوان�ی پيری اس�ت و به 
قول آناکره ئونت ش�اعر يونانی، احمق کس�ی که از بيم مرگ به پيری پناه 

می برد!«
 فره�ادک از اين س�خنان ل�ذت برد زي�را آن ها با بيان فلس�فی درواقع 
عم�ل اورا توجي�ه می کردند، 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 شهوت انگيز داشت اش�اره کرد. الکترا برخاست و کمر 
باريک خودرا به پيچ و تاب درآورده با کش�يدن پنجه های مس�تانه ای بر زِه 
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يک »لير« يونانی اين اشعار را خواند: 
 »من در عشق و در جنگ هردو بی باکم 

 روزها را مانند درهم خرج می کنم 
 مرگ مرا مست و نغمه خوان خواهد يافت 

 و تا خشاخش زلف های عطرآگين باقی است 
 بر ُلندُلند واج خوانان سالوس گوش نمی کنم 

 و به قدرت بيش از آن القيدم 
 که از عيش گريزان باشم 

 و هنگامی که ناصح سالخورده لب به اندرز می گشايد 
 من می خواهم 

 کام سفيهانه اش را با َپَلشتی بيانباَيم...«
 اِلکترا به جای واژه )َپَلشتی( سخنی شرم آورتر گفت که فرهادک را به 
وجد آورد.، گفت اورا بِِکَشند 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 همان دم چهره ترش کردن�د و گفتند که الکترا زنی 
بی ادب اس�ت که سختن گفتن در محضر پادشاهان را نمی داند. 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 آن شب را نپس�نديده بود، داستان را 
با ش�اخ و برگ فراوان به س�ر زبان ه�ا انداخت. گفتند فره�ادک و الکترا 
ب�ه يونانی نغم�ه ای هرز خواندن�د و در آن به آتش�کده ها و موبدان و پيکر 
نورانی و َاش�ُوِی اورمزد و نام مقدس ِس�پتيمان زرتش�ت دشنام گفتند. بر 
اي�ن مطلب، دروغ ها و نيمه دروغ های تحريک کننده ديگر افزودند. ديگر 
حض�ار مهمان�ی برخی با اش�اره، برخی با س�کوت عارفان�ه و غمزه های 
چش�م و اب�رو و آه کش�يدن ها و ب�ه روزگار لعنت فرس�تادن ها و جمالتی 
که در پس افکار ظاهری و دنيايی از اقرار پنهان داش�ت، داس�تان را تأييد 
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 پرخاش ها 
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درآمد.
 م�ردم هگمتان�ه خ�ود از هرب�اره کوک و مس�تعد بودن�د. مدت ها بود 
داستان های ش�رم آوری درباره عياش�ی ها و هرزگی های موزا و فرهادک 
می شنيدند. در اين شايعات هردم موزا در آغوش کسی بود. می گفتند در 
زير نظر اردوان از خاندان های 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 زبان ها 
می گش�ت. هم�راه آن ه�ا درب�اره دزدی ه�ا و س�ختگيری های فرهادک و 
ياران�ش هرروزی واقعه ای از پرده به در می افتاد. مردم فرهادک را بددين 

و موزا را گجستک و ملعون می خواندند. 
 محي�ط آم�اده بود ک�ه تلنگر يک حادث�ه آن را منفجر س�ازد. روزی که 
يک جاندار کاخ ش�اهی کرباس فروشی را که در پيش ارک در زير نارونی 
بس�اط خودرا گس�ترده بود و کاالی خ�ودرا می فروخ�ت و بدين بهانه که 
ج�ای مناس�بی ب�رای بازرگانی خ�ود برنگزي�ده، زد و راند، ن�اگاه ديد که 
برخ�الف هميش�ه، آن دس�ت فروش نع�ره زد ک�ه  ای م�ردم هگمتان�ه چه 
نشس�ته ايد که اين مرد به ناموس و دين من اهانت کرد و کيس�ه درهم مرا 
دزديد و می خواهد مرا بکش�د و می گويد جاندار شاهم و کسی را قدرت 

برابری با من نيست. 
 دکانداران و گذرندگان آن حوالی، چنانکه گويی 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 دم  به  دم انبوه تر می ش�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 نمی کرد کس�انی که پيوسته چهره بر 
خاک می س�ودند، جرأت کنند به مأمور شاه نگاه چپ بيفکنند. برای آنکه 
قدرت خودرا نش�ان دهد با نيزه بر تخت س�ينه دس�ت فروش شورشی زد 
و او با جراحتی خونين بر س�ينه نعره کش�ان و ناله کن�ان بر خاک افتاد و بر 

دشنام گويی و دادخواهی خود افزود. 



فرهاد چهارم : احسان طبری۱۵۲

 موج�ی از ولول�ه از مي�ان جماعت برخاس�ت و در لحظ�ه ای گريزان 
شعله خشم مقدس خلق زبانه کشيد. در چشم به هم زدنی 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 نمی دانست که چه شده 
ولی چنانکه گويی در صور رس�تاخيز دميده باش�ند. اح�دی آرام نماند و 
همه را جاذبه ای نامريی و شورانگيز از هر گوشه ای که بود بيرون کشيد و 
آماده جانبازی ساخت. چنان مردم غضبناک، مسلح به همه چيز )از سنگ 
و خش�ت تا شمشير و نيزه( به ارگ ش�اهی يورش بردند که کس ندانست 
چگونه دروازه های جس�يم و عظيم آن چارطاق ش�د و م�ردم مانند خيلی 
از م�وران از ديواره�ا و کنگره ها و منارها و برج های باروی بلند کاخ باال 

خزيدند و باغ کاخ را مملو ساختند.
 س�ير ح�وادث چنان س�ريع و خش�م جماعت چن�ان بی ب�رو برگرد و 
کوبنده و درنده بود که روحيه های مقاومت را خورد می کرد. جانداران و 
محافظان درمقابل آن امواج عظيم انسانی که با غرش و زوزه های موحش 
پيش آمده رنگ پريده، س�الح افکنده، پا به گريز می نهادند و اکثرًا قادر به 

رهاندن خود نمی شدند و در زير دست و پا می مردند.
 س�رهای خون آلود باالی نيزه می رفت. س�پاه غرنده خل�ق از پله ها و 
روزن ه�ا و صفه ه�ا و مهتابی ها به درون مش�کوها و شبس�تان ها و بارگاه 
راه می ياف�ت. جمعيت تئا– م�وزا– ئورانيا زن مغرور يونانی، جاسوس�ه 
اکتاويان اوگوست را که با دستگاه الوهيت به تبه کاری مشغول بود يافتند 

و اورا دردم صدپاره کردند.
 س�تون ها و مجس�مه ها خورد ش�د، آتش و دود در پرده ها و فرش ها و 
س�رير ها و مخده ها پيچيد. دست ويرانگری با بغض فرو کوفته ساليان از 
هر ش�يئی که می ديد انتقام می گرفت و آن را خورد و خاکشير می ساخت، 

تباه می کرد و به ناچيز بدل می نمود.
 جمعيت باعنادی تخفيف ناپذير به دنبال ش�اه می گش�ت. کشتن موزا 
نيم�ی از کار او ب�ود. هن�وز ني�ِم مهم ت�ر باقی مان�ده بود. به خ�ودی خود 
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س�تادی از م�ردم پديد آم�د و آن ها را رهب�ری می ک�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 اين س�و و آن سو می بردند. ولی شاه که مدعی بود 
مرگ را با بی پروايی مس�تانه ای پذيرا خواهد ش�د وقتی با ش�بح مهيب آن 
روبه  رو شد سخت هولناکش يافت. لذا لرزان و رنگ پريده چنگ در دامن 
خواجه ساالری زد که اورا از در پنهانی کاخ نجات دهد. خواجه ساالر و 
چند ت�ن غالم خاصه به  اميد آنکه با نجات ش�اه از مهلکه، از وی پاداش�ی 
ب�زرگ دريافت دارند به نجاتش کوش�يدند. از داالن های زيرزمينی که از 
دوران بس�يار کهن ش�اهان ماد باقی مانده بود و تنها خواجه س�االر پير که 
کلي�ددار کاخ بود آن را می ش�ناخت در نور ش�عله ای که غالمی می کش�يد 
خودرا پس از ديری ره پيمايی به بيرون ش�هر هگمتانه رس�اندند. آنجا شاه 
را در بيش�ه ای که بر کنار رودخانه رس�ته بود، پنهان کردند.خواجه س�االر 
با مش�ورت شاه شاه زاده زيگ و آرتاواز ش�اه زاده 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 شعله ها از ارگ به آسمان 

می رفت. و کاخ شاهی از غلغله جمعيت خشمگين انباشته بود. 
 ه�دف فراري�ان اين بود ک�ه خودرا ب�ه دورا �� اروپوس برس�انند و به 
رومي�ان پن�اه ببرن�د. آن ه�ا راه های بيراه�ه را در پي�ش گرفتند ت�ا از گزند 
مصون مانند و ظاهر خودرا طوری آراس�تند که جلب نظر نکند. همه چيز 
برای فراريان به خير می گذشت اگر مردی به نام هبرات کار را با دشواری 
روبه رو نمی س�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 می شمرد از 
آنان کين س�وزانی در دل داش�ت. با ش�گفتی تمام ديد که گردش آس�مان 
گرفتن کين البان را به او واگذار کرده و کس�ی که تنها س�ايه مغرورش را 

تخت روان های مرصع می ديد 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 چشمه س�ار زالل ته دره س�ر و رويی 
صفا دهد. هبرات که پاس�داری آن ش�ب با وی بود همه چيز 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 کوه های درهم پيچيده بی فرياد بازيابند او می توانس�ت 

از آنجا خودرا به کنام گودرزيان برساند.
 ش�اه زادگان زيگ و آرتاواز وقتی بيدار شدند، فرهادک را بر سبزه زار 
کنار چش�مه کش�ته يافتند، خون از بدنش دويده و سبزه را رنگين ساخته، 
مانند تلی از گوشت و پيه! آن ستمگر شکم خوار به جايی رفته بود که پدر 

را بدان جای فرستاده بود.
 داستان فرهاد چهارم را با مرگ فرزندش فرهادک به پايان می رسانيم 
و اي�ن نکت�ه را در اي�ن پايان دفت�ر اف�زودن می خواهيم: فرهاده�ا درميان 
ش�اهان اي�ران چهره ه�ای نمونه وارند و برعک�س آن ديده نش�ده. فضای 
س�لطنت مطلقه ممکن نيست روح را از دو جانب، از جانب شاه برده دار 

و از جانب چاکران برده صفت، مسخ نکند.
 وقت�ی جب�اران و س�تمگران زم�ان ما اين داس�تان را می ش�نوند، آن را 
نقال�ی عب�ث و تاريخ گويی محض نش�مرند؛ بلک�ه بدانند ک�ه موافق يک 

ضرب المثل کهن التين: »داستان از تو است که حکايت می کند.«

تابستان ۱۳۴۹





برخی از آثار کالسیک منتشر شده توسط
انتشارات حزب تودٔه ایران





اين داس�تان در س�ال ۱۳۴۹ نوش�ته ش�ده و اميد نويسنده 
آن بود که آنرا به مناس�بت جشن های دوهزار و پانصد سالگی 
شاهنش�اهی منتش�ر کند. برای نويس�نده انتش�ار اين برگ های 
اندک ممکن نگرديد ولی برای محمدرضا ش�اه ممکن شد که 
ب�ا خرج ده ها 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 قاب های زرين تقديم دندان های آنان سازد.
به قول مارکس س�لطنت مستبده پيوس�ته جوقی جانوران 
سياس�ی و ب�ردگان چاپل�وس پ�رورش می دهد و ب�ا تفرعن پا 
را ب�ر گرده ی آنها نه�اده و می گذرد. در وج�ود فرهاد چهارم 
و پ�در و فرزن�دش هم�ه ی آن فرومايگی ه�ا که خمي�ر مايه ی 
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�ته های دور اس�ت و اگر چه با تأخير نش�ر 
می ياب�د، ب�ه گمانم عالوه بر س�ودمندی برخ�ی توصيف های 
تاريخ که نتيجه ی بررس�ی همه جانب�ه ی تاريخ دوران مربوطه 
اس�ت، تازگ�ی و فعلي�ت خوي�ش را از جهت سياس�ی نيز از 

دست نداده باشد. 

۱۳۸۹


