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پیشگفتار
قسمت عمده اين درام تاريخی مبتنی بر روايات هردوت و کترياس و
مندرجات کتيبه داريوش راجع به سرکوب برديای دروغين است .اسامی
اشخاص و امکنه غالبا تاريخی است .اکثر نامها ،تا آنجا که ممکن بود ،به
شکل اصلی ايرانی آن ثبت شده ،مگر در مواردی که اين شکل روشن نبود و
به ناچار شکل يونانی آنها ذکر گرديده است.
خالصهی داستان اين درام چنين است :کبوجيه شاه ايران از برادر
تنیاش برديا که مورد عالقهی ملکه و اشراف است نگران و هراسان است.
پرکشاسپ وزير به او الهام میدهد که برديا را نابود سازد و مغی شورشی به
نام گئومات را که در زندان است و شباهت زيادی به برديا دارد فرمانروای
شهر شوش سازد و بدينسان مادر و اشراف را فريب دهد .گوش اين مغ
شورشی را زمانی برديا بريده بود ولی وی آنرا در زير زلفهای انبوه و
دراز خود پنهان میکند .به دستور کبوجيه اين نقشه اجرا میشود .سپس
شاه برای تصرف مصر به آن سامان لشگر میکشد ولی در آنجا میميرد.
گئومات به نام برديا بر تخت سلطنت هخامنشی قرار میگيرد .پرکشاسب
وزير خدعهگر درصدد است ،با استفاده از اطالعی که از رازش دارد ،او
را تحت فرمان و افزار مقاصد خويش سازد و خود بر ايرانشهر فرماندهی
کند ولی گئومات تسليم نمیشود و انديشهاش آن است ،حالکه از منشائی
حقير ،در اثر بازی سرنوشت ،به تخت سلطنت رسيده ،به سود مردم و به
مقتضای عدالت فرمانروائی کند .چنين میکند .بين گئومات و اشراف که از
هويت واقعیاش بیخبرند و او را برديای راستين میپندارند از لحاظ شيوه
و اسلوب سلطنت و فرمانروائی اختالف شديد پديد میشود .پرکشاسب که
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از گئومات ناخرسند است رازش را بر داريوش و ديگر اشراف فاش میکند
و آنها که از رفتار شگفت برديا ناخرسند بودند سرانجام درک میکنند که
برديای دروغينی تخت هخامنشی را غصب کرده است پس او را به جرم
داشتن منشاء خلقی و به گناه هواداری از مردم و رفتار عادالنه و دشمنی با
اشراف میکشند .داريوش شاه میشود.
داستان برديا و گئومات داستانی است که دربارهی آن نويسندگان و
مورخين قديم مانند اشيل ،هرودوت ،کتزياس ،پمپه تروگ ،آگاثيوس و
عدهای ديگر مطالب افسانهآميز يا تاريخی نگاشتهاند .اين داستان از همان
آغاز وقوع خود ،به علت جاذب و عبرتانگيز بودنش ،نظر مورخين و
نويسندگان بسياری را جلب کرد و تنها در ادبيات ماست که انعکاس وسيع
و شايسته خود را نيافته است و علت آن ،يعنی بیخبری نسلهای مختلف
ايرانی از تاريخ واقعی کشور خود در باستان زمان ،تا اين اواخر باقی بود.
شايان تصريح است که داستانی که در درام حاضر توصيف شده ،چنانکه
طبيعی است ،میتواند از لحاظ تمام جزئيات و اجزاء خود موثق نباشد .مثال
در سال  ۱۹۶۳يک پژوهندهی شوروی به نام م .آ .داندامايف تحت نظر
آکادميسين سترووه کتابی به عنوان «ايران در زمان نخستين هخامنشيان»
نشر داده است .در فصل دوم اين کتاب طی بيش از صد صفحه بحث مشبع
و ممتعی دربارهی برديا ،گئومات و حوادث سالهای  ۵۲۴تا  ۵۲۲ق .م.
شده است .در اين فصل پژوهنده شوروی به اتکاء اسناد و مدارک تاريخی
فراوان و مطالعه دقيق و نقادانه متن سنگ نبشتهی بيستون ثابت میکند که
اوال برديائی که پس از مرگ کمبوجيه بر تخت نشست برديای اصلی است
نه دروغين و گئومات مغ نبوده است ،ثانيا همين برديای واقعی است که
دست به يک سلسله اصالحات میزند و مايهی رنجش اشراف هخامنشی و
شورش آنها به رهبری داريوش میشود .ثالثا روش داريوش در مورد برديا
روشی است ناپسند و داريوش برای تبرئهی عمل غدارانه خود در کتيبه
بيستون به دروغ برديای راستين را برديای دروغين جلوه میدهد و حال آنکه
خود او در اين کتيبه چند جا همه را از دروغ گفتن بر حذر میدارد.
چنين است اظهار نظر م .آ .داندايف .صحت احتمالی اين نظر بههر
صورت مسائل و ارزيابیهای مندرجه در درام حاضر را تغيير نمیدهد.
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وانگهی وظيفهی درامنويس تبعيت از وسواسهای تاريخی نيست .برای او
تاريخ بهانهای است برای تعميم هنری آنچه میانديشد.
مصنف به هيچوجه نمیخواهد در اين پيشگفتار کوتاه تحليلی از اثر
حاضر بدهد يا تفسير خود را از چهرهها و حوادث بيان دارد .تنها نکتهای که
درخورد ذکر میشمرد آن است که وی براساس روايات هردوت و کتزياس
(که از شيوهی عادالنه برديای دروغين سخن گفتهاند) به اين انديشه رسيد
که اين غريبه تصادفی و دراماتيک تاريخی را که موجب فرمانروائی مغی
شورشی شده به مثابه درخش مستعجل و زودگذر يک حکومت عادالنه در
ظلمت نظام بردگی و شاهنشاهی شرق باستان ،نشان دهد .ترديد نيست که
اين حکومت اگر هم میماند نمیتوانست به تدريج تغيير طبيعت ندهد ،ولی
تمام جاذبهی آن در ناسازگاری و سقوط افتخارآميز آن است .نگارنده در اين
درام نسبت به داريوش که موظف بود مقتضيات تکامل سياسی جامعهی آن
روزی را با ايجاد يک سلطنت مقتدر متمرکز برآورده کند با مراعات برخورد
میکند ولی داريوش دارای سيمای ديگری نيز هست و آن سيمای يک اشراف
محافظهکار و يک بردهدار بیرحم و مستبد است ،لذا چهرهی داريوش
نمیتوانست مانند چهره گئومات ،اين مظهر رنج و آرمانهای احساساتی
ولی روشن ،دلپذير باشد .درام «گئومات» با توجه به مراسمی که دربار
پهلوی میخواهد برای  ۲۵۰۰سالگی «شاهنشاهی در ايران» برقرار کند ،به
يک موضوع حاد روز پاسخ میدهد و آن اينکه از آغاز پيدايش شاهنشاهی،
خلق نيز با کوشش و نبرد خويش میخواست راهی را که دلپسند اوست
پديد آورد ولی اگر در آنهنگام محملهای واقعی پيروزی آرمانهای روشن
وجود نداشت ،امروز که اخالف شاهان پيشين میخواهند به اتکاء سنتی
فرتوت ،خود را مخلد کنند ،چنين محملهائی از هرباره فراهم است.
سنن دراماتورژی در کشور ما اندک و کممايه است و اثر حاضر بههرجهت
فرزند چنين وضعی است و نمیتواند ناتوانی و کممايگی آنرا منعکس نکند.
با اينحال به واسطهی آشنائی (به عنوان خواننده و تماشاگر) با هنر نمايشی،
نگارنده کوشيده است ضعفهای معتاد و متداول دراماتوروژی معاصر
ما ،در اين اثر تکرار نشود .اگر روزی بخواهد «گئومات» به صحنه بيايد
کارگردان آن بايد کار عظيم آموزشی و بررسی و تفکر و تحليل انجام دهد.
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احياء زمانهای گمشده با اصالت چهره ،لباس ،ابنيه و حرکات کاری است
که تنها پس از مطالعات دقيق و مفصل و به کمک کارشناسان ميسر است.
کارگردان بايد با اختيار و ابتکار وسيع مسئلهی به صحنه آوردن حوادث
پرشور و جالب اين درام را حل کند و هنریترين و در عينحال تاريخیترين
تفسيرها را از چهرهها و حوادث بدهد و تنها زمانی که خود را به وسائل
مادی و افزارهای معنوی کار مجهز میبيند ،به سراغ ميزانسن «گئومات»
برود ،واال اين درام را به عنوان يک اثر قرائتی باقی بگذارد .زبان گئومات
منعکس کنندهی سبکواژههايی است که میبايست با دوران تاريخی مربوطه
به نحوی متناسب باشد .درام به شعر هجائی با قافيهی آزاد است .اين اثر بين
سالهای ۱۳۳۷ـ ۱۳۳۳نگاشته شده است.
احسان طبری
ارديبهشت ۱۳۴۳

پیشگفتار چاپ دوم
اين اثر که در سال  ۱۳۴۳در خارج از کشور در نسخههای معدود نشر
يافته ،اينک پس از پانزده سال که هدف و آرزوی سياسی و اجتماعی اثر،
يعنی واژگونی نظام شوم شاهنشاهی ،به همت مردم برآورده شد ،در کشور
برای بار دوم منتشر میشود .روشن است که دربارهی جهات سياسی و
هنری اين درام بايد با توجه به شرايط زمانی زايش آن داوری کرد.
احسان طبری
۱۳۵۸
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ديگران

درآمد

موبد پير			

[موبدی پير با محاسن و گيسوان افشان سپيد در حالی که
فانوسی در دست دارد ،در پيش صحنه ظاهر میشود].

من موبدی هستم ،نامم آذرپاد
هزاران سال پيش میزيستم ،و اکنون
ِ
ِ
وتاريک قرون
ژرفای شگرف
از
پديدار آمدم .از ديدارتان
آرامش میيابد ،روان ناشاد.
و اگر بپرسيد :از چه رو اين پير
پديد شد ،چه خواهد مرده از زنده؟
پاسخی خواهم داد اکنون زيبنده:
بخشی از تاريخ کهن را اينک
میخوانم بهرتان ،کاندر شهرتان
چه گذشت در دوری که خود ناپيداست
در دود گذشته .گمانم بجاست.
زان که در آن کهن بس نکتهی نو
جوينده میيابد .تا مپنداريد
ِ
گنج ُپرحکمت
سخن آنکه گفتِ :
تاريخ کهن است ،قول بیهوده است.
زير اين گنبد نيلی گردون
که چون کاسهای از بلور ناب
سرنگون گرديده بر خاک ايران
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انسانها ،حرمانها ،طوفانها بوده است
ِ
انسان امروز،
رنج
همانند ِ
همان جنگ ،همان عشق ،همان شور و سوز.
اگرچه جامهها ،خانهها ،نامها
دگر بود ،وليکن تالش انسان
در راه دشوار برازندگی
در پی بهروزی ،بهر زندگی
بر ضد ستم و فقر و بندگی
کهن است ،وين سخن میکند اثبات
داستان شگرف و نغز گئومات!

		
اسير جوان

[موبد پير در تاريکی محو میشود .آوای ِ نخست مبهم
و به تدريج نيرو گيرندهی گروه اسيران پای در زنجير از
اقوام گوناگون شنيده میشود .آنها برای ساختن تاالر
کاخ شاه سنگ میکشند .يک اسير جوان جلو میآيد و
میخواند].

سنگهای سنگين رامیکشيم بر دوش
تا ستونها هر دم باالتر روند
ِ
جانداران شاه
از ضرب شالق
شانهها ،پشتها ناسور میشوند
ِ
خورشيد سوزان
زخم خونچکان،
بر ِ
میتابد ،زين بدتر عذابی نيست
نگاه خستهی اسيران گويد:
ای ستمگر ،بس کن ديگر تابی نيست!
از هر سوی جهان اين لشگر شوم
گرد آمد ،بريده از يار و پيوند
سفرهای جانکاه ،زجرهای سياه
هميشه گرسنه ،پيوسته در بند
تشنهايم ،وليکن لمحه خوابی نيست
نگاه مردهی اسيران گويد:
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ای ستمگر ،بس کن ديگر تابی نيست!

[اسير جوان به ردهی اسيران میپيوندد و با آنان میرود.
آواز محو میشود و تيرگی چيره میگردد].

پرد ٔه اول
[تاالر ستوندار مجللی در استخر ،بزرگان هخامنش،
مغان و سرداران ايستاده و چشم به راه ورود کمبوجيه
شاه ايرانند .در ردهی پيشين شاهزادگان و نجباء طراز
اول ايستادهاند].

			
داريوش

ز مرگ کورش به اورمزد سوگند
تا ايندم يکدم هم نبودم خرسند
در بند غم بود جانم گرفتار
کشوری کش ِخ َرد آبادان میساخت
افتاده به چنگ ناتوان مردی
با تنی بيمار و روانی بيمار!

			
اتانا

برزگر گرسنه ،پيشهور خشمگين
ِ
بردگان خونجگر ،بساط ننگين
برپا شد ،آئين پاک نياکان
1
که هرگز يک تن را صاحب فرمان
نکردی خوشتر ُبد ،وليکن اکنون
قدرت اندر کف يک مرد زبون
میباشد.

 - 1مورخين يونانی راجع به اختالف نظر اتانا (اتانس) با ديگر اشراف دربارهی نوع حکومت
اشاراتی دارند که اگر منعکس کنندهی بحثهای معاصرين يونانی آنها دربارهی دموکراسی و
سلطنت نباشد شايد نمودار بقايای طرز تفکر طرفداران «شوراهای قبيلهای» و «دموکراسی
طايفهای» در نزد برخی اشراف ايرانی است.
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داريوش

اتانا ،بس کن اين گفتار!
يک مرد را گر باشد ِخردی ستوار
نگردد ،آزرده خاطری .اينک
آمیتيس میآيد.

آمیتيس			

داريوش و اتانا ،پرکشاسپ ،2بغبخش
اردمنش ،مغان پرسطوت ،آری
شما و شادروان پدرانتان
از کورش که اينک اورمزد سترگ
او را در نزد خود بنشانده بهرم
يادگاری هستيد سزنده .افسوس!
فرزندم ندارد چيزی زان آتش
که اندر گوهر ُبد آن شادروان را

			
داريوش

وليکن برديا؟

			
آمیتيس

آری برديا
با آنکه جوانی است نورسته ،ولی
فر ايزدی است ،شکی ندارم
با ّ
سزيدی بر جای پدرش کورش

[روی ترش میکند]

[ملکه آمیتيس با شکوه فراوان وارد میشود .پريشان
است .حضار نماز میبرند .آمیتيس از برابر آنان
1
میگذرد].

 - 1گرچه بعيد است که زنان در بارگاه شاهان حضور میيافته و در شور شرکت میکردهاند
ولی نويسنده اين امر را به خود (به سبب ضرورتهای داستان) اجازه میداد که آمیتيس را در
جلسات مردان حاضر کند وانگهی ويل دورانت به شرکت زنان هخامنشی در مجالس رسمی
اشاره میکند و برخی مورخين نيز معترض شدهاند که روپوشی زنان از دوران داریوش آغاز شده
است .نقوش برخی ظروف مکشوفه مربوط به دوران هخامنشی حاکی از گشادهرویی زنان و
شرکت آنها در اجتماعات است.
 - 2حدس میزنند که نام پرکشاسب (پرکساسپس) بايد با پوروشسب ايرانی يکی باشد .به
هرجهت ما در متن شکلی را آورديم که به معادل يونانی از جهت صوتی از همه نزديکتر است.
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رهاندی ايران از اهريمن بد
وليکن چه کنم قانونی است بینقض:
قانون رجحان فرزند ارشد
به کارش نبستن هرگز نشايد
فرزند ارشد را برتری باید

		
پرکشاسپ

گستاخی است شهبانو! ولی بزرگان
همگی نباشند با شما همراه
اندرين که گويا شه کبوجيه
کمتر از برديا میسزد بر گاه
ستم فاحشی است اين سخن ،هردو
ميوهاند از باغ هخامنشی
و هردو از ِخرد کورش بر فر
بهرهور گشتهاند ،شهنشه بيشتر.

آمیتيس			

شگفت نيست ار وزير چنين پندارد
هرکسی تيمار کار خود دارد
برديا رختش را (با آنکه زيباست،
دانا و هوشمند و کدبانو) ،نخواست
شايدهم اندرين کار نارواست
ليکن اين اندک را به ياد سپردن
حتی کينه جستن!؟ گمانم بیجاست
چنين نيست ،اردمنش؟

			
اردمنش

چنين است بانو.
پرکشاسب نسزد که با برديا
بستيزد .خود داند کورش بزرگ
شيدا ُبد مر او را .ولی من گويم
داريوش نيز بر خطاست ،هنگامی که او
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نکوهش میکند بر کبوجيه،
فرزند سترگ پدری سترگ
از بغبخش بپرسيد که ديشب ،اشراف
پارسی و پارتی و مادی ـ همگی
چسان میستودند شه را ،زيرا او
آئين مهين هخامنشی
استوار نموده ،امری است بیترديد
			
بغبخش

چنين است بانويم! شه را میستود
هر آنکس که در آن جرگه حاضر بود

آمیتيس			

شايد هم! وليکن من که مادرم
مهری برابر دارم به هردو
به عيان میبينم چيز ديگری است
برديا ،فرزند واالگهرم

[بیباور و با پوزخند]

			
اتانا

بهترين ِخرد جهان هم گر شد
شهرياری خود کام بر جانها :بیشک
به خطا میرود.

			
بغبخش

افسوس ،اتانا
درسخن ندهد تخفيفی اندک
در گمراهی خود محکم است

		
پرکشاسپ

محکم،
اتانا لجوج است

			
داريوش

آری ،بس لجوج
مايل است که مردم نمایند خروج

 21لوا ٔ هدرپ

بر ضد قدرت شاهان ،بیلگام...
اينک شه میآيد ،کنيد احترام!

[کبوجيه وارد میشود ،آشفتهمو و مستانه ،همگی
کرنش میکنند].

			
کبوجيه

درود باد به شما بزرگان ،مغان،
آمیتيس ،پرکشاسپ ،اردمنش ،داريوش!
سر من سنگين است از بادهی دوش!
نخفتم ،با دلی تهی از تسکين
وگر هم ديده را نيمه شب اندک
فشردم ،جهيدم از خواب سهمگين
بسترم دوزخ ُبد و من چون محکوم
عذاب میکشيدم ،پنداری اورمزد
کيفرم میدهد از گناهی شوم

			
آمیتيس

بزرگان گفتهاند بادهی بسيار
از برای شاهان زيانها دارد
به باده نگرود ِخرد هشيار
بر سرير شاهی به پند مادر
بيش از هر مقام ديگر بايد
سپردن گوش جان ،زيرا تو ديگر
اميد عالمی از ليدی تا سند

			
کبوجيه

و نيز از کشور سکاها ،به زير
تا دريای گرم اريتره ،دانم
بر نيمی از عالم فرمان میرانم

[میخندد]

[روی درهم میکشد]

و ليکن ديدهام خوابی وحشتناک:
پيکی را ديدم که عرقريزان
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وارد شد ،پيکرش چون بيدی لرزان
میگويد« :بیمرگ باد شاه پارسيان:
برديا گرفته اکباتان را ،تيز
میراند به استخر ،با تیغ خونریز
جهان در فرمانش »...و درست آندم
شنيدم غوغائی ،برديا از در
وارد شد ،شمشيرش خونين ،خوفآور
به سويم دويد و آن را در حلقم
فرو برد...
[حضار با هراس روی برمیتابند و آمیتيس فريادی
کوچک برمیآورد].

و تنم آغشته در خون،
پريدم از خواب وحشتزا ،اکنون
ای مغان! تعبير رويای مهيب
چه باشد؟
		
پرکشاسپ

تعبير اين خواب عجيب
نزد روشندالن به عيان پيداست

			
آمیتيس

خواب مستان دانند همه ،بیمعناست
تعبيرش آن باشد که از برديا
ارمغانها رسد از سوی دريا
نامهها آورند قاصدان ُچست

			
داريوش

به فروهر سوگند کامال درست
فرمايد شهبانو.

			
کبوجيه

ولی من از مغ
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میپرسم نز شما ،شتاب نکنيد
در مدح برديا! از چه رو مغان
خاموشيد؟ بشتابيد ،جوابم گوئيد!

			
مغوپات

تعبيرش بس شوم است ،میترسم اگر
آشکارا گويم فتنهای سازم
بين شاه بزرگ با برادرش
بی آنکه بخواهم نفاق اندازم...

			
کبوجيه

باکی نيست! سخن گو!

		
پرکشاسپ

بیپروا ،زيرا
پيش شه حقيقت نهفتن جرم است.

			
آمیتيس

پرکشاسپ! شتابان میروی!

			
کبوجيه

خاموش!
مغوپات ،سخن گوی بیباک از کسان
عيان کن در نزدم زشتی خسان
وز راز ايزدم نما باخبر!

			
مغوپات

برديا خيال شاهی را در سر
پرورد؛ و گويد گردش اختر
که پيروز میگردد اندرين ،باری
سر خواهد به گردون سائيدن .آری
روياها اين چنين خبر میدهند.
میبينيم که هر سو سمند میراند
شايد هم دروغ است ،اورمزد میداند.
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آمیتيس

به اورمزد دروغ است

		
پرکشاسپ

حکم روياهاست،
تعبير مغان فرزانه اين است

			
آمیتيس

دروغ است

			
کبوجيه

دروغ نيست ،راست است چنين است،
منهيان خبرها دادهاند که وی
در شوش بر ضد من فتنه میچيند
وز بهر سرکشی تدارک بيند.
حيلهگر! مردم را فريب میدهد
با نرمی ،با گرمی ،با بذل و بخشش
میکوشد شاه ايرانزمين گردد!
بر سرير کورش جاگزين گردد!

			
بغبخش

ما همه درخدمت استاده ،جان را
میدهيم تا شه را نباشد گزند؛
برديا بر تخت شهنشه هرگز
گستاخی نکند ،ور کند بايد
بیگمان گردانم شه را که ايران
جز تو بر سرير کورش بزرگ
ديگری را ديدن نخواهد.

			
داريوش

آری،
چنين است ،دل منه به رويا ،زيرا
ِخ َرد را بندهی رؤيا نتوان ساخت
زیان ديد آنکسی که خود را بیباک
در چاه تاريک گمانها انداخت.
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اردمنش

بگذار تا متابد شمع ديگری
بر تخت سلطنت ،اندرين سرا!

			
کبوجيه

وليکن مادرم خاموش است!

آمیتيس			

چرا؟
کيست کز شاهی فرزندش شاد نيست؟
وليکن چه کنم سخن آزاد نيست!

			
کبوجيه

میبينيد بزرگان ،اخترم کور است،
آسمان هستی تهی از نور است.

			
داريوش

افسوسِ ،خرد هم از تو بس دور است!

[رنجيده خاطر]

[آهسته نزد خود]

کبوجيه			

[با دست فرمان مرخصی
حضار را میدهد]

[چيشپش رئيس جاسوسان سلطنتی وارد میشود،
نماز میبرد و در گوشهای میايستد ،کبوجيه به ديدار او
پی میبرد که سخن محرمانهای در ميان است].

حالتم نباشد مساعد امروز
از بهر بارگاه ،همه آزاديد
جز چيشپش که با وی سخنی دارم
همچنين پرکشاسپ :سکالش بايد
در امر نبرد با مصر غدار.

			
آمیتيس

تنها با اين خسان دغل!؟ دانم
بر ضد فرزندم خدعهايست در کار
آه ،ای برديا!

			
داریوش

بدرود شهنشاه!

[زير لب]

[ديگران همه]
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بدرود ،ای فرزند کورش بزرگ!

			
کبوجيه

بدرود ،ای بزرگان ،بدرود ،ای مغان
بدرود ،ای مادر عزيز آمیتيس
فرمانت از بهرم حکم ايزدی است
ترديدی مبادا اندرين!

آمیتيس			

شايد.
ليکن من نزد خود ننديشم چنين
باری ،بر تخت خود جاويدان باشی!
بدرود ای فرزندم ،آبادان باشی!

چيشپش		

خبر از اندرون دادهاند به من
آمیتيس قاصدی از برديا داشت
مردکی ايالمی ،من آن اهرمن
گرفتم ،به ضرب شکنجه آخر
سيهدل بگشود راز دل بر من
از ِس ّر آمیتيس وز نيرنگ او
ببخشيد ،در حق شهبانو سخن
با گستاخی راندم ،ليکن اين کفران
از بهر ادای نعمت شاه است.

پرکشاسپ		

شهنشه زين نيت نيکو آگاه است.

			
کبوجيه

[همه خارج میشوند ،کبوجيه با چيشپش و وزيرش
پرکشاسب تنها میمانند]

چه اندر سر دارند مادر ،برادر
از کجا و چه سان؟
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چيشپش		

مرد ايالمی،
تنها گفت :برديا به مادر پیام
میدهد :از سوی فرزندت آرام
جان پاکت بادا ،اگر توانی
مرا از خشم شه رها کن زيرا
بيش از اين يارای شکيبائی نيست.

			
کبوجيه

مقصد از اين سخن ندانم که چيست:
توطئه ،استرحام ،خدعه يا تسليم؟

چيشپش		

چه جای ترديد است ،اين سخن رمزی است.
«آرام بادا جانت از من» يعنی من
از هر باره گشتم آماده ،ليکن
تو آنجا کاری کن کز خشم شاهی
بِ َر َهم .معنايش خواهی نخواهی
خيالی ناروا در حق شاه است.

		
پرکشاسپ

شهنشه زين معنی نيکو آگاه است.

چيشپش		

مرد ايالمی را زير شکنجه
میکشم ،میکنم بیامان رنجه
در حيلت میکنم ساز ديگری
تا شايد بگويد راز ديگری
پندارم چيزکی پنهان میکند
وگر خود خبری تازه شد ،در دم
به سمع شهنشه میرسانم من.

کبوجيه			

بیدرنگ .و اکنون آزادی ،برو.

[کبوجيه بد گمان و مردد است]

من لختی با وزير تنها میمانم.
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[چيشپش خارج میشود .به هنگام خروج نگاه
پرمعنايی به چهره پرکشاسب میاندازد و پرکشاسب با
لبخند و اشاره ،خرسندی خود را از او نشان میدهد،
جاسوس بار ديگر کرنشی کرده خارج میشود].

			
کبوجيه

کینهی برديا میگزد جانم،
میدهد روز و شب رنج و آزارم.
تنها تو اندرين اندُ هی يارم،
کاين ياران بيشتر درخورد شک ّند
وندر راز کالن ياران اندکند.
از گفتار چيشپش بيشتر شد عيان
مادرم شيدای بردياست ،دانم
مرگم را از يزدان میخواهد هردم.
داريوش زيرک و هشيار هم بیشک
چون خود را در خوردگاه خسروی
میداند ،میخواهد به دست مادر
بردارد از سر ره مرا ،وانگه
قدرت خويش را نمايد ستوار
ميدان را بهر خود گرداند هموار
چنين نيست؟

		
پرکشاسپ

چنين است شهريار من!
برديای معجب کی بود اليق
برتختی که آن کورش بزرگ
تکيه زد ،بنشيند؟ به مهر و به ماه!
به فر و شکوه تاج شاهنشاه!
که نه ماد و نه پارس و نه پارت ،هرگز
نماند اندرين ماجرا عاجز،
نگردد از مکر دشمنان در بيم،
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کبوجيه

ننگ برديا را نشود تسليم.
وليکن دل من از اندوه دو نيم
از خواب دوشين است .آری برديا،
بر من روشن باشد اين نکته چون روز
با يارانی همچون آمیتيس که چون
بانوی کورش است ،زنی است پرنفوذ
و همچون داريوش با عزم جسور
با رائی تابنده چون چشمه نور
توانند از ميان بردارند مرا.
چارهای بايستی ،پندارم رواست.
وجود شومش را نمودن نابود
تا زين کندهی دوزخ برنخيزد دود.
وليکن آمیتيس مادرم از راز
گر شود باخبر کار من زارست.
و او نيز بانویی بسی هشيار است.
گر نبودی بيم از نفوذ مادر
همراه داريوش حيلهگر ،در دم
به تو ای پرکشاسب فرمان میدادم
برديا را بفکن در گور
آری مرگ زمانی درمان است ،عبث
نبود فرمان اهورمزدا.

[از ميان دو دسته ستون ،آسمان فراخ پيداست که کمکم
از ابر پوشيده میشود و از دور غرش تندرها به گوش
میرسد .کمبوجيه میايستد و به آسمان نگاه درازی
میافکند].

آسمان تيره شد ،ابری بيمافکن
میدود بر گردون چون عقابی ُچست.
میدانی پرکشاسپ ،برديا با من
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خصمی بیپروا ُبد از روز نخست،
که ِهشتم ديهيم شاهی را بر سر
داری اندر خاطر :شاه حبشه
فرستاد کمانی با زهی محکم
و تيری بس وزين ،با چنين پيام
آن کس کو اين تير آهنين را ُچست
بر زه اين کمان نمايد سوار
دليری است نامآور ،وندر روزگار
سروری مر او را دانم سزاوار
مانده آيا ترا در خاطر آن روز؟
		
پرکشاسپ

در خاطر دارم ای مه ِر گاهافروز!

			
کبوجيه

بارگه مملو بود از اشراف و مغان
چون بشنيدم قول رسول حبش
بر ايزد ناليدم که سازم پيروز
اندرين نبرد ُگرد گردنکش.
برداشتم آن تير کالن صد من
با رنجی ِهشتمش بر زه ،وليکن
بازويم يارای افکندن نداشت.
عرق خجلتم دويد بر چهره.
سفير بيگانه میخنديد بیتاب.

		
پرکشاسپ

برديا چنان که گویی میخواهد
بر شرم پارسيان برکشد حجاب
به ميان مجلس دويد ،با نيرنگ
گفتا ای شهنشه رخصت ده تا تير
من بر زه نمايم استوار ،سفير
بيند نيروی پارسی را عيان
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کبوجيه

چه نيکو در يادت مانده ،ای وزير!
گفتمش بيازما ،تا در اين ميان
او چون من درماند ،شکستم آخر
آيد اندر نظر با ننگی کمتر
وليکن برديا ،ای شگفتاُ ،چست
تير آهنين را بر آن زه درست
برنهاد و آن را فرستاد به دور.

		
پرکشاسپ

چنانکه گوییاش آن تناور تير
پاره چوبی سبک بيشتر نبود!

			
کبوجيه

حضار جلسه را شگفتی افزود

[کبوجيه بار ديگر به آسمان نظر میافکند که اينبار به
کلی با ابرهای سياه پوشيده شده و پايان سخنانش با
ترکش تندر و جهش آذرخش همراه است].

ستودند مر او را و مرا شد ننگ
آنچنان که گویی خفقانی تنگ
چيره شد بر دلم ،میمردم از رشک.
سينه پر از کينه ،ديدگان پر اشک،
بر لبخند شوم برديا خيره
سکوت رشگينان بر لبم چيره.
پس بستودم او را با ريا ليکن،
میگفتم در دل پرکينهی خويش:
برديا میدانم چه داری در سر.
گر به خون بکشم جهان سراسر،
اين تخت زرين را نسپارم به کس،
بادهی سلطنت چندان شگرف است
که هر کو چشيدش تا ابد مست است
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هر بلندی اينجا در چشمش َپست است
چون او خود زادهی اهورامزداست،
فرهش ايزدی است ،اين سخن پيداست،
همه چيز ِ
زان اوست ،جان مردمان
گنجشکی در چنگش ،گردش زمان
به حکمش ،که حکمش فرمان قضاست.
منم کبوجيه ،فرزند کورش
در نيام من است تيغ مردمکش
بيا ای برديا ضد برادر
خيال سرکشی تو بِهل از سر!
ور نگرايد سرت جانب پابوس
به گور عدمش خواهی برد يکسر
[طوفان آرام میگيرد و کبوجيه دمی خاموش میشود.
نيرو و خشم او به پايان رسيده با خستگی و کوفتگی
بازپسين کالم خود را بر زبان میراند].

وليکن تدبيری ندارم ،افسوس!

		
پرکشاسب

[پس از سکوت و ترديد]

به فکرم میرسد تدبيری ،ولی
ندانم بگويم يا نه ،مأذونم؟

			
کبوجيه

مأذونی.

		
پرکشاسپ

وليکن...

			
کبوجيه

مأذونی .بشتاب!

		
پرکشاسپ

آخر اين انديشه زين چاکر پير
شايد هم...
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کبوجيه

منما پروایی ،وزير!

		
پرکشاسپ

نگردد پسند شهنشه ولی
هرچه بادا باد ،میگويم .باری
اندر بند زندان ،در استخر ،اکنون
محبوسی است بس شگفت؛ نامش :گئومات
از مغان بیچيز ،که دو سال پيش
در ايالم ،بر رأس شورشی بزرگ
ِ
برزگران دلبسته به خويش
از
برخاست و مدتی جنگيد با سپاه
و خود را مینامد «برديا» ،زيرا
باال و چهره و ديدار و نگاه
با فرزند کورش يکی بود او را
شهنشه چون ديد جهان را مغشوش
برديا را برفور فرستاد به شوش
تا خويش را بر مردم کند نمايان
وز ِگ ِ
رد گئومات ،فريب خوردگان
بپاشند و آن فتنه خيزد از ميان
و قوم گئومات گردد تارانده.
گمانم که شه را در خاطر مانده؟

			
کبوجيه

چنين است ،بس نکو در خاطر دارم
فرصت را آن زمان مساعد ديدم
رقيب را از استخر راندم .پندارم
پايان آن کار را نکو سنجيدم؟

		
پرکشاسپ

چنين است! نيست رازی کز آن نيست آگاه
خديوی کش زيبد اورنگ و کاله
القصه ،برديا به شوش شد تازان
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و چون آنجا رسيد ،برفور در ميدان
در پيش مردمان عيان شد و گفت:
«اين منم برديا ،فرزند کورش
نبيرهی آستياگ ،پادشاه ماد
وان مغ سيهدل ،يار اهريمن
که خود را میخواند برديا ،دزدی است
ستمگر ،رهزنی خانمان برکن.
وانکس کش برديا بايدش بايد
بگسلد از اين مغ ،پيوندد با من».
برخی از سران قوم گئومات
گريختند به نزد برديا ،گفتند
گئومات میراند بر جهان بیداد.
القصه در بين سپاهش کمکم
از مکر برديا دودلی افتاد:
جایی که با ستم نتوانی ره برد
خدعه بیشک باشد حربهای درخورد!
گئومات اسير شد ،حکم شهربان
صادر شد :ببريد هر دو گوشش را
و به استخر فرستيد نزد خدايگان!
شهنشه چون دانست شورشی اکنون
در بند است ،فرمان داد به کشتن و من
از راه احتياط نزد خود گفتم:
کشتنش نسزد ،زيرا اين غافل
کينهی برديا دارد اندر دل،
وانگهی شبيه بردياست؛ شايد
اين شباهت روزی به کاری آيد،
زندگی هزاران چهره بنمايد
چارهای از بهر هر دردی باید؛
خطا ُبد سرپيچی از فرمان شه
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ولی هم در سود شه کردم گنه را
ندانم خرسند است از اين شاهنشه
يا خود ناخرسند است؟

			
کبوجيه

بس سزا کردی
ندارم ترديد ُپ ِ
رخ َرد مردی
وين رايت نشان برازندگی است
با رای شاهنشه نبايد ستيز
جز آنجا که آنهم نوعی بندگی است.
بیهده نگزيدم به نام وزير
ترا ای پرکشاسب بِ ِ
ين بسياری
دانم در بندگی بس وفاداری.

		
پرکشاسپ

از مهر خدايان خرسندم! باری
گئومات در بند است .و اينک مرا
به رای گنهکار میرسد چنين
که بتوان به جای برديا او را
شهربان ساخت در شوش ،وان خس ُپرکين
چون بردهای گمنام میشود نابود
از نيش دشنهای که آيد فرود
درستش بر جگر...

[انديشمند]

[شاه و وزير به قهقهه میخندند]

وندرين دو سود:
نخستين :گئومات هرگز جسارت
نيارد ورزيدن به مقام شاه،
زيرا آن دو گوش ببريده هردم
میکند رسوايش به جرم و گناه.
دومين :شهبانو نخواهد دانست
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که نيست شد برديا طفل محبوبش.
سراپا در اين است شهنشه را سود
شهبانو بیخبر ،بدکنش نابود
زيان بودنش زایل شد ،ليکن
سود نام و بودش باقی خواهد بود.
چسان است تدبيرم؟
			
کبوجيه

تدبيرت نيکوست،
تدبيری که سزد از جانب دوست.

		
پرکشاسپ

حاضرم برخی شهنشه سازم
جان خود ،هستی پيوند خود را

			
کبوجيه

وليکن هر مادر فرزند خود را
نکو میشناسد ،آيا گئومات
راستی چنان است چون برادرم
که حتی نيافتد به شک مادرم
زمانی که گردد روبهرو با مغ؟

		
پرکشاسپ

سوگند آن میخورم نزدتان بسيار
به مهری کافريد ايزد دادار
نخواهد شناختن .شباهت عالی است
من اندرين سخن نجويم مزد را
فرمانی بدهيد تا بياورم
بندی را ،بنگريد راز اورمزد را.

			
کبوجيه

بياور!

[نماز میبرد]

[پرکشاسپ نماز میبرد و با خندهی مکر از بارگاه
خارج میشود ،کبوجيه متحير و مشکوک است]
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شگفتا! سپهر وارون
چه دارد در گردش؟ بازی گردون
بهترين خرد را میسازد حيران؛
در آندم که پيشت چون شبی تاريک
گسترد پالس اندوه و ترديد
وز بخت و از هستی میشوی نوميد
میتابد به ناگه مجمر خورشيد
و با فری بیمر فرشتهی بخت
به سوی تخت تو میشود نزديک
دگر گه ،که در يک چمن پدرام
در زير طارم الژوردیفام
میچمی فارغسر ،به ناگه ابری
میتازد .میکوبد ،میروبد خودکام
طوفانی غرنده هرسو میدود
وان رامش و آرامش به باد میرود
بی آنکه بخواهی ،دردم ،ناگهان.
آدمی در چنگ افسونی شگرف
ناتوان است .آری ،اگرچه شاه است
تافتهای که بافد ايزد دادار
تار آن سپيد و پودش سياه است.
شنيدم پارهای مغان پندارند
کز اورمزد باالتر ايزد «زروان»
حاکم بر تقدير اوست؛ و اوست که اينسان
بازیها میکند با بخت انسان،
حق شايد با آنهاست!؟ باری ،من از جان
میخواهم ايزد سرنوشت مرا
مظفر گرداند بر اين برديا،
که باشد در جانش جای اهريمن!
در مغزم افکاری بزرگ است .و من

گئومات 38

بايستی به خاک کورش بزرگ
دامنهی ببخشم ،با ِخرد و رأی
فرو مالم مصر و حبش را در پای
سکاها را خورد نمايم ،تا هند
برانم ،بفزايم بر ملک اورمزد.
آری ای سرنوشت! نجاتم با تست...

[راه میرود و میانديشد و سپس اندکی درنگ میکند].

جرنگ زنجير و آوای سخن
از داالن میآيد ،پندارم بندی
به زودی میرسيد به مشگوی من.
پرکشاسب به راستی وزيری است هژير
در چنتايش يکسان ِخرد و تزوير.
و اين خود بهرهای است از بخت ايمن
کاين چنين وزيری همراه است با من.
میآيند!
[با صدای بلندتر]

درآیيد ،فراتر آیيد!

[پرکشاسپ با گئومات ،بندی زنجير بر دست و پای
ژوليدهای همراه دو بردهی نيزهدار ايالمی که او را
آوردهاند وارد میشوند].

		
پرکشاسپ

شهنشه بیمرگ باد! اينک گئومات
به راز ايزدی بنگريد!

[کبوجيه به سوی بندی میرود و زلفان او را با چنگ
گرفته و سر او را که فرو افتاده باال نگاه میدارد و
گئومات با خشم سر خود را رها میکند .کبوجيه از
ديدن چهرهی گئومات يکه میخورد]
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کبوجيه

بیجاست
سخنت پرکشاسپ ،اين که بردياست!
ِزچه بر برديا هشتهای اين بند
شگفت است! ندانی ای مرد ترفند
کاين کاری ناسزا ،رفتاری خطاست.

[کبوجيه بار ديگر به بندی نزديک میشود و در چهرهی
تفرس میکند]
او با دقت ّ

بردياست .به ايزد ،خود بردياست!
پرکشاسپ		

[بـا تـبسمی شــوم
زلفهای ژوليدهی
بندی را باال میزند].

فرمان آسمان میخواهد چنين.
ِ
شهنشه من ،مشويد خشمگين.
ای
به گوشها بنگريد ،بريده است .اينجاست
که روشن میشود ،اين نه بردياست.

			
کبوجيه

درست ،شگفتا! ای بندی برگو،
نام تو ِچسان است؟

			
گئومات

نامم گئومات.

			
کبوجيه

به راستی گئومات؟

			
گئومات

آری به راستی.
نباشد در کارم کژی و کاستی؛
به راستی بس ديريست که در بندت من
ستمی میکشم که نتوان گفتن.
برديا ،آن مرد شوم کژپيمان
کو خشم اهريمن دارد اندر جان
هردو گوشم ببريد ،با ناز و با فخر
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پس آنگه فرستاد مرا به استخر
نزد خود میگفتم آنجا دژخيمان
پايانی مینهند به رنج و پستی
می ُبرند سرم را و من از هستی
آسوده میشوم .اينک دو سال است
در بندم ،هر روزی چشم به راه مرگ
لرزان چون در سوز زمستانی برگ.
پايانی نباشد به زجر و ماتم
به عيان میبينم فنای محتوم.
ليکن باز زندهام! ای دشمن شوم،
تا به کی آزارم میدهی آخر،
جرمم چيست ،جز آنکه گفتهام بیباک:
آن کسی که او را فهم است و ادراک
ِ
اشراف ناپاک.
نگردد بندهی
گفتهام مستانيد باجهای سنگين،
مسازيد زمين را از خونها رنگين.
رنجيدم چون ديدم هستی جانکاه،
دستان خواهنده که میشد دراز،
چشمان گرسنه که میکرد نگاه،
و اينک در قيد زندانی سياه
سالهاست میبينم ستم بیمر.
بکشيد ،برهانيد جانم را يکسر
گر شما را باشد آزرمی در دل
ور شما را مانده ِخردی در سر.
		
پرکشاسپ

ای مرد پليد بی ِ
خرد خاموش
مياال زبان را به ياوه سخن
در نزد چه کسی ،کردی فراموش؟
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کبوجيه
[نزد خود]

گستاخ است .گر عزمی در دلم نبود
کيفر گستاخی میفرمودم من
زبانش ببريدن همانند گوش.
[خطاب به گئومات]

میخواهم بدهم دادت را ،مشتاب
دانستم بیگنه می ِکشی عذاب
غم مخور!
[به نيزه داران فرمان میدهد]

ببريد اين مغ را!

[خطاب به وزير]

و تو
پرکشاسب دانا ،از بهرم اکنون
حکايت کن تا چون چاره خواهی کرد
بال را .برويم سوی اندرون
در آنجا خواهی گفت ،وفادار من!
		
پرکشاسپ

در خدمت حاضرم شهريار من!

پرد ٔه دوم
[يکی از تاالرهای کاخ ،کبوجيه جامهی رزم در بر کرده
و رهسپار سفر مصر است .خواجگان و پرستندگان
او را میآرايند .اشراف ،مغان و سرداران ايستادهاند.
جاويدانها نيزه به دست در کنار ديوار رده بستهاند].

			
اردمنش

ليدی و بابل را کورش بزرگ
همراه ماد ،ايالم گشود و اينک
نوبت مصر رسيد ،فرعون آن مرز
گستاخی میکند ،شاه حبشه
آرام نيست ،فینيقی گوشمالی خواهد.
سربازان آماده بهر جانبازی
وز بهر اين جنگ مهيبند مشتاق
میخوانند سرود نغز سربازی.

جاويدانها		

اهرمن بر زمينت
گر خواهد جويد کينت
هان ستوار شو بر زينت!
اينت! اينت! اينت!1
فروزان ما را کيش،
از پايان ميانديش،

[میخوانند]

 - 1اينت با نون و تاء مجزوم يا نون مفتوح و تاء مجزوم يعنی آفرين .در اين بند بهتر است نون و
تاء همهجا مجزوم خوانده شود.

دشمن را ُکن پريش،
پيش! پيش! پيش!
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سپهساالر		

فر ،ميهن شاهنشهی را
بنگارند بر سنگ خارا دبيران
با ُسم سمندی که بر آن تازيم
خانهی دشمنان میشود ويران
کرانه ندارد خاک شهنشه
شماره ندارد خيل اسيران
از هر سوی مرز ميهن تابنده است
نيروی جوانانِ ،خرد پيران
تا ابد پيروز و سرفراخته باد
اين سپنتا ايران ،بیهمتا ايران.

			
کبوجيه

بخت سرکش بايد اکنون با خضوع
سر نهد بردهسان بر رواق من.
هيکل ازيريس بر زمين کوبم،
آپيس را در گور فنا اندازم،
بانوی حرم فرعون بزرگ
میشود بیترديد هموثاق من.
بشکنم معبدها ،و شالق من
بر فرق کاهنان صفير میکشد،
دريای جوشان را مطيع میکنم،
از شطها بگذرم تا جهان داند
قدرت و سطوت شه کبوجيه
پدرم کورش ُبد ،نيا آستياگ
نبيرهی چيشپشام و هخامنش
يگانه گوهرم ،فروزد آتش
در دلم قدرت و سطوت شاهی.
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عرصهی حکم من از ماه تا ماهی،
الجرم بردهی مطيعم گردند
سروران جهان خواهی نخواهی.

			
مغوپات

اورمزدت از بال ايمن فرماياد!
پيروزت گرداناد ،ای شاه بزرگ!
تا محکمتر سازی دينش را بنياد
معبد کافران بشکنی ،زان پس
فروغ فروهر تابيدن گيرد
اندران دخمهی شو ِم گمراهی.

سپهساالر		

زوبين پارسی خارا گذر است،
سپاه ايرانشهر از شکست بری است؛
نيزهدار مادی ،سوار پارتی
همهجا نامآور در دالوری است.
روز جنگ چون رسد دشمنان دانند
آن فرمان که راند شه کبوجيه
چون فرمان يزدان ردناپذير است،
دشمن همچون روبه ،ايرانی شير است؛
به هيچسو جز سوی رادی نگرايد.

			
داريوش

وگرش ِخردی رهنما گردد
در جهان کو دژی که او نگشايد.

			
بغبخش

کرزوس در دربار حاضر است که تا
شوکت ايران را تصديق نمايد.
از يونان تا مرز هندستان کس نيست
کاندرين ،شيوهی انکار پيمايد.

			
مغان

اورمزدت از بال ايمن فرماياد!
پيروزت گرداناد ای شاه بزرگ!
تا محکمتر سازی دينش را بنياد.

		
جاويدانها

اهرمن بر زمينت،
گر خواهد جويد کينت
هان ستوار شو بر زينت
اينت! اينت! اينت.
فروزان ما را کيش
از پايان ميانديش
دشمن را کن پريش
پيش! پيش! پيش!

			
خواجه

شهريارا هر دم طالع واژون
از رازی دهشتزا میدهد خبر
بانوی شبستان ،روشنک اکنون
زایيده کودکی وليکن بیسر!

			
حضار

بیسر؟

خواجه			

آری بیسر.

[میخوانند]

[میخوانند]

[با نگرانی]

کبوجيه			

[مشت را به آسمان
حواله میکند]
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[خواجهای از حرمسرا با چهرهای پريشان وارد میشود
و به کبوجيه نماز میبرد].

تيره آسمان!
چه رنجها گدازی تو مر بر جان!
روشنک! مادر نگونبخت اينک
زين راز شوم مینالد بیشک،
[میانديشد]
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وانگهی اين راز گردون است ،گويا
باخبر میکند از فتنهای شوم...

[خطاب به مغوپات]

چه خبر است اندرين مر ترا معلوم؟

			
مغوپات

نباشد اندرين نکتهای مکتوم
بر ضد کشور مصريان ديگر
سزنده نباشد آراستن لشگر.

			
کبوجيه

با آنکه مغان را من پاس بیمر
میدارم ،وليکن اين وقعهی شوم
مبادا فتوری پديد آرد
در رای شاهان دالور .روزی
در رکاب کورش به سوی ليدی
روان بوديم .آنجا ،در کشور ماد
ناگهان جهان شد پرغوغا از باد
باران خون آمد!

			
حضار

بارانی از خون؟!

			
کبوجيه

بیگمان! ای داريوش! داريش در ياد؟

			
داريوش

در خاطر دارمش به وجه نيکو
عالمی پرغوغا ،وندران هامون
قطرهها باريدی چون قطرهی خون
سرخابی مهيب و غليظ و بد بو!

			
کبوجيه

چنين است پس مغان کورش را گفتند

[با شگفتی]
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شهنشه بگذرد از چنگ ليدی
اين راز ايزدی است ،فرمان گردون
زمانه میدهد زين باران خون
خبرت کزين سوست خشم ايزدی
پدرم نشنید و برفت وز آنجا
با نصرت باز آمد ،گنجها اندر بار
کرزوس در زنجير ،شادیها بسيار.
با آنکه دل من در تاب است بیشک
زان رنجی که دارد بر جان روشنک
نگذرم از رای چيرگی بر مصر؛
و شما هم اينجا کوشيد به ياری
به خاک کورش ايزدی خواهم
تا خاک تازهای بفزايم ،آری
به جز اين ندارم آرزو در سر.

پرکشاسب		

[آهسته فراگوش شاه]

کبوجيه			

[سر را به تصديق میجنباند
و سپس خطاب به حضار]

[پرکشاسپ با چهرهای دژم و نگران وارد میشود.
گردآلود است و از راه رسيده ،بدگمان به پيرامون
مینگرد و به شاه نماز میبرد .کبوجيه به ديدنش يکهای
میخورد و پيش میرود].

اين چاکر از به ِر سخن آماده است
ِ
گفتن آنچه رخ داده است.
وز بهر
انجمن ناساز است ای شاه بزرگ.
شما را ايزد باد يار و نگهدار
از رنج بدی و از کين بدان.
کسانی که هستيد اندرين تاالر.
بزرگان و مغان و سپهبدان
بگذاريدم تنها ،غم روشنک
آزارم میدهد ،وانگهی اکنون
با شبستانيان از بهر سفر
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رای بدرود دارم .وزير پرکشاسپ
از آمیتيس دارد بهر من خبر.

[همه کرنشکنان بيرون میروند .اشراف نجوا میکنند.
داريوش مظنون به چهرهی وزير مینگرد]

			
کبوجيه

گشتهای کامياب؟

		
پرکشاسپ

آری خداوندا،
پرکشاسب در کاری نگردد ناکام
به رای چيره گر کاندر سر اوست
به ويژه که شهش میدهد الهام.

			
کبوجيه

[ پريشان و نزد خود]

به ايزد کودک روشنک زين رو
بیسر شد زایيده ،بهر برديا
فديهای الزم ُبد از اوالد من
آسمان نپسندد اين بیداد من.
[بلندتر]

برگو تا چون بردی از ميان او را؟
در سينه میجوشد هم بيم هم کينه
برگو ای پرکشاسپ ،يار ديرينه!
[لبخند نوازشگرانه میزند]

پرکشاسب		

[نماز میبرد]

فرمان شهنشه رای اورمزد است
مهر او از بهرم بهترين مزد است
سايهاش مبادا از س ِر ما کم.
چو رفتم سوی شوش ،من با گئومات
اندکی خشمگين ،اندکی دژم
همره ُبد .چنان که فرمان شاه است
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او را در سرایی نهانی بردم
وز بهرش خريدم جامهای فاخر
آراستم مر او را با زر و پرند
با تاج و کمر و طوق و بازوبند
به فر و شکوه و خوشی و کشی
چو شهزادگان هخامنشی.
و سپس خود به نزد برديا رفتيم
ديدمش پر از کين .اين چنين سخن
آغازيد :شهنشه در ستيز من
بیپرواست .همانا غافل است که مام
همسر کورش بزرگ است و او
برنتابد مرا اين چنين ناکام
سازدم از هر خشم و ناروا ايمن
دل دارد گرايان به جانب من.
			
کبوجيه

چنين گفت آن دژخو؟

		
پرکشاسپ

آری ،چنين گفت.
شهبانو میداند ـ فرمود برديا
که بر گاه شاهی برازندهام.
میکوشم اندرين تا خود زندهام.
میرسد آن روزی که با ناز و فخر
درآيد برديا به شهر استخر
چيره بر هر دشمن.

			
کبوجيه

گورش باد مسکن!

		
پرکشاسپ

و آخر چنين شد ای سرور من
رسن گران شد زلف ُپرتابش
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بالی آسمان گرديدش نازل
به بخت شهنشه تک گردابش
به جای استخر ُپر فر شد منزل.
باری من گفتمش :شهزادهی من!
سخنت سزای شهزادگان نيست،
شيوهی رادی آزادگان نيست،
ِز چه رو ژکيدن ،چه بايد مستن؟
شيوهی ديگری بايدت جستن.
آری بس میسزی تخت شاهی را
وليکن با بانگ و دشنام و گزاف
بر گاه خسروی نتوان نشستن.
منت ای شهزاده راه شاهی را
آمدم بنمايم.

[کبوجيه میخندد و لبان وزير را نيز زهر خندی
میگشايد]

پرکشاسب پير
خود دانی کاندرين آزموده مردی است
او داند آزار شهی چه دردی است
و چونش درمان است ،کجايش تدبير...
			
کبوجيه

پزشک دردهای شاهان است وزير.

		
پرکشاسپ

چنين است .برديا خنديدن گرفت
بشکفتش گل از گل ،که اين پرکشاسپ
گويا از شهنشه رنجيده و اينک
میخواهد به امر آمیتيس بیشک،
ياور من شود .زان زمان نزدش
فزونتر شد ارج من و او از بهرم
راز خود در ميان هشتی بیتشويش.
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کبوجيه

ناسزا مردم را چنين باشد کيش!

		
پرکشاسپ

روزکی گفتمش ،کنار خليج
در نخلستانهای ُپرسايه ،مرا
شکاری آرزو است ،زيرا در آنجا
گ ّله غزاالن میچرد بسيار.
چون رفتيم به نخجير ،من سخنگويان
کشيدم نادان را سوی دريا بار
تیبته خواجهاش پيوسته با ما
همره ُبد ،زين ِق َبل کارم ُبد دشوار
سرانجام آهسته من به شهربان
گفتم ای شهزاده اندرين مکان
میخواهم رازی را نهم در ميان
بفرما تا خواجه اندرين بيشه
بپايد اندکی؛ ما بر آن صخره
که بر آن خزهای شنگرفی بسته
غران نشسته
کنار دريای ّ
اين راز را در بانگ امواج نيلی
در ميان بنهم .برديا آن را
پذيرفت.

			
کبوجيه

چنین است ِخرد آنکس
کش کين اهرمن در روان باشد.
آدمی در پيش کين و از خود
از چه رو اين چنين ناتوان باشد!؟

		
پرکشاسپ

پس فرمود به خواجه« :تیبته! اکنون
همين جا بشکيب تا بيايم باز
از سير کنار دريای نيلگون
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با وزير سخنی میگویيم به راز».
تیبته در نزد برديا نماز
برد و گفت« :بندگيست کار بندگان!»
گئومات را از پيش ،هم در آنمکان
با همان جامه و موزهی شکار
که برديا را آن روز ُبد بر تن
نهفتم و گفتم :منتظر بمان
تا بينی چسان دشمنت را خوار
میسازم و ترا بر تخت دشمن
بنشانم .او شادان کاين کين کهن
ستانده میگردد به دست گردون
از خصمش برديا...

			
کبوجيه

مرد بد فرجام!
شغاالن چون يابند الشه در بيشه
شادمان به خوردن میشوند مشغول
از شوق سيری شکم اکول،
بدبختان ندارند از آن انديشه
کز بيشه درآيد شيری خشمآلود
با يک غرش سازد آن جوخهی گول
تارانده! ايزدا! چه کوتهبين است
در گشت زندگی انسان غافل!

		
پرکشاسپ

برديا را بردم جانب ساحل
از هر در پيوستم سخن شيرين
کان دل خائن را همی داد تسکين.
گفتمش آمیتيس فرستاد مرا
تا با تو شورشی نمایيم بر پا
بر ضد شهنشه .برديا شادان
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میشنيد سخن گرمم را که بود
چو مرهم که نهی بر زخمی کاری.
			
کبوجيه

ای سيه اندرون برديا!

		
پرکشاسپ

آری،
او غافل .من بردم او را بدانجا
که در زير پايمان گردابی جوشان
میچرخيد در تک پرتگاهی مهيب
پس به ياد آوردم پستیها که رفت
زان بدخو به سوی شاهنشه ،کينه
جوشيدن آغازيد مرا در سينه.
به نيرو زدمش زی دريا نهيب
از نخستين نهيب مرد نامراد
به ناگه رايم را دانست و ترسان
فرياد از گلو :تیبته! امداد!

		
پرکشاسپ

آمیتيس! تیبته! اورمزد بزرگ!

			
آمیتيس

سيه باد چهرهات ای کبوجيه!
ای روباه دغل جدا بادت سر!
برديا را کشتيد!؟ کشتيدش آخر!؟

			
کبوجيه

مادر ،اين فغان چيست؟ برديا زنده است.

[خطاب به آن دو]

		
پرکشاسپ

[اين سخن مايه پريشانی کبوجيه میشود .ناگهان
در مشگوی گشاده میگردد و شهبانو آمیتيس با
سراسيمگی همراه خواجهی پير برديا تیبته بی بار
خواستن درون میآيند .اين منظره بر هراس شاه و وزير
میافزايد]

بانويم! اين سخن کجا سزنده است؟
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برديا زنده است ،بانويم ،سوگند
به اورمزد ،به کيهان ،به استا ،به مهر!
دروغ گفت آنکه گفت کشته شد فرزند
سخنچين مردم را سيه بادا چهر!
فر
برديا میزيد ،زيبا و پر ّ
هماکنون آورم او را به نزدت...

[پس از ادای اين سخن بیاذن ستاندن شتابان خارج
میشود]...

			
آمیتيس

دروغ نيست ،میدانم ،کشتيدش آخر
در اينجا گواهی است با دلی پريش،
که دارد از رازی وحشتزا خبر
شتاب کن ،تیبته ،شتاب کن ،بگو!
آنچه را که ديدی با چشمان خويش!

تیبته			

خود ديدم با چشمان ،پرکشاسب او را
از باالی صخره افکند به دريا
خود ديدم شهنشه ،بانگ زد برديا
تیبته! تیبته! آری آن برنا
افتاد اندر موج نيلی دريا
و غلطيد در گرداب :نابود شد جوان
خود ديدم .وليکن چون من شتابان
رسيدم بدانجا ،ديدم پرکشاسپ
مرا گفت« :تیبته! گر زآنچه ديدی
سخنی برگوئی تنت را بیسر
گردانم .اين رازی است ِ
زان شاهنشه
و راز شاهنشه نهفته بهتر!»

[در برابر شاه زانو
میزند و با درماندگی
و بيم سخن میگويد].

			
آمیتيس

ای ايزد ،از کيد گنبد گردوان
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نديدم به هستی يکدم خوشی!
شاها! اين راز تو است؟ برادر کشی؟!
			
کبوجيه
[خطاب به مادر]

آرام گير مادرم! برديا زنده است
ِزچه رو تیبته راند اين سخن؟
مبادا ِخرد را گم کرده؟ بیجاست
خشم و دشنام تو به جانب من!
[به تیبته]

و تو ای تیبته تا آخر برگو
آنچه را که ديوت بر زبان هشته است.
			
تیبته

در نزد خدايگان ضمير اين پير
تنها با منش نيکو سرشته است
باری چون بشنيدم گفتار وزير
همانجا به زانو افتادم ،گفتم:
سرورا! شهنشه جاودان ماناد!
خواجه ساالريم ناچيز و گمنام.
برف پيری مرا نشسته بر بام.
مرا چه که گذشت در اينجا رازی
ای چه بس فتنه و بازی
چون سنگی خاموشم در همه ايام
پرکشاسب به سويم کيسهای ِدرهم
فکند و چنين گفت:

[کيسهای درهم از کمر برکشيده و آن را به شاه عرضه
میدارد .کبوجيه خاموش و متحير گوش میدهد].

«آفرين خواجه!
به شه از خدمتت سخن خواهيم گفت
تا شوی در حرم خواجه ساالرش».
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ولی من پيوسته نزد برديا
گرامی بودهام چندان ،کی شايد
بیوفایی کنم روزی در کارش؟
او شه را برادر ،کورش را پسر
بانو را بهترين فرزند زيباست
چسان بستايمش ،سخنم بیجاست.
با خود گفتم بايد به سوی استخر
بتازم زين بزه شهرياران را
با خبر گردانم.

[آمیتيس نگاه پرسندهای به چهرهی شاه میاندازد و
چون او را مبهوت و رنگ پريده میيابد سخت پريشان
میشود و به وقوع حادثه مطمئن میگردد].

آمیتيس			

[با منتهای هيجان]

آه ای آسمان
اين دردی است که آن را ندانم درمان!
آنزمان که زادم ترا ای فرزند
تو گویی لعنت اهرمن مرا
چنبری آتشين بر گردن افکند،
چه بسيار ديدهام عذاب گران
چه بسيار گريستم عيان و نهان.
اميدم در جهان برديايم بود
فرزند دلبند فريبايم بود.
آه ای برديا ،ای فروغ جان
با همه نيکویی ،اين چه فرجامي است
زيستن پس از تو ننگ و بدنامی است.

[آمیتيس نگين انگشتری خود را میمکد .در بن
آن زهری کشنده است .در دم نقش زمين میشود و
میميرد].

کبوجيه			

[با وحشت]

مادرم!
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[پرکشاسب عرقريزان همراه برديای دروغين
«گئومات» وارد میشود .گئومات خموش و متحير
است .وزير به جلو میدود .تیبته از ورود گئومات يکه
میخورد].

پرکشاسپ		

هان بانو ،اينک برديا
وليکن...

			
کبوجيه

مرده است مادرم ،يعنی
کشته است مر خود را با زهری جانسوز
از غم مردن برديا ...افسوس
ِز رنگ و نيرنگ اين مرد مشئوم
بیسبب کرده است خويشتن را مسموم.
برجانم ستمی بیمر کرده است او
دروغ اين خس را باور کرده است او.

			
تیبته

اين تویی سرورم يا روان هستی؟
اين تویی خواجهام ،پس ِچسان چشمم
از فراز صخره ديده سقوطت؟
وز چه رو اندوهت ،مکنت ،سکونت؟
اين تویی ،يا روان تویی ،يا خود
در خوابم ،شهنشه ،آمیتيس ،وزير
اورمزد جاودان ،عذرم بپذير!

[پريشان]

کبوجيه			

[شمشير از نيام میکشد].

[شاه خم میشود و پيکر سرد ملکه را تکان میدهد و به
مرگش مطمئن میشود].

[خواجه به سوی گئومات میرود و او را لمس میکند].

ای خواجه ،ای دد بدکردار زشت!
با دروغت مامم خويشتن را کشت.
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کبوجيه			

[گئومات را از نزديک
برانداز میکند].

هان بگير اين سزات ،بمير ای پليد!

[شمشير را در سينه خواجه فرو میبرد و او که دربرابر
شاه زانو زده بود خونآلود درمیغلطد].

ِخرد گویی ِز سر مرا پريده است
پرکشاسپ! بردياست يا خود گئومات؟
باور نشود کاين آن زندانی است.

[پرکشاسپ با تبسم ابليسانهای طرههای گئومات را پس
میزند و گوشها را نشان میدهد]

		
پرکشاسپ

بنگريد بدينجا! گوشها بريده است.
وليکن اين زمان جای سخن نيست،
دو تن کز راز ما با خبر بودند
مردهاند ،زبانی از اين دو تن نيست!
فرمان ايزدی است! وليکن آخر
اين منظر بس شوم است .شهنشه شايد
فرمايد تا نعش خواجهی پليد
به دست زنگيان از دری نهان
آهسته به بيرون برود ،آنگه
بگرييم در مرگ بانوی کالن
کو تاب سفر شه را نياورد
به سکته مرده است .برديا اينجاست
و او نيز میگريد ،پس جز ما سه تن
که داند راز را ...به جز اهريمن!

کبوجيه			

سخنی هژير است ای وزير من
زنگيان را برگو بيايند در دم

[با زهرخند]

[میخندد]

[زنگيانی ستبر و گنگ الشه خواجه را میبرند و زمين
را میسترند].

کبوجيه			

[خطاب به گئومات]
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پيش از آنکه کسی درآيد از در
سخن آخر را من با گئومات
میگويم :پس از من بنشين بر اورنگ
تا که من باز آيم از عرصهی جنگ
پاداشت خواهم داد آنچه که خواهی.
به هر کار ،پرکشاسب رهنمونت باد
وگرنه ،گوش تو ،گرچه بريده است
در دست وزير است ،ای مرد خاموش!
پند شاهنشه را مکن فراموش!

			
گئومات

اين زمان در راهی که بخت سرکش
پيش پايم هشته ستوار میروم
تا شايد از بهر تيرهروزان من
فروغی در جهان پديدار آرم
کاالی خوشدلی به بازار آرم.

			
کبوجيه

سخت بیهوده است ،رايت نارواست!

[سپس شاه کاله از سر فکنده زلف را پريشان میکند و
به زانو درمیآيد .وزير نيز ،گئومات را هم وا میدارند
که به زانو درآيد .شاه فرياد میکشد].

آه ای مادر عزيز آمیتيس
زندگی پس از تو بهر من بیجاست

[شاه میگريد .گئومات خاموش به زانوست .اشراف
هخامنش ،پاسداران خواجگان به درون میريزند].

			
داريوش

شهبانو مرده است!؟ برديا اينجاست؟!

		
پرکشاسپ

شهبانو را بيم دوری فرزند
چنان ُبد که از جان ببريد پيوند.

[مبهوت]
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داريوش

مر چنين شهان را چنين مادری
فر و سروری.
میسزد بر گاه ّ
ور نه گيتی سپنج ،آدمی ميراست!
شهبانو مرده است!؟ برديا اينجاست!؟

پرد ٔه سوم
تابلوی اول
[در باغ خرم کاخ استخر .چند پلکان پهن و کوتاه به
ص ّفهای منقش ختم میشود .ستونهای بلند هخامنشی
در سطحهی دوم ديده میشود .از ميان ستونها پردهای
پرنگار با شرابههای زرين آويخته .اگر اين پرده را پس
بزنند ميدانچه شهر ديده میشود .اينک پرده فرود افتاده.
روی صفه ،سکویی مرمری است که بر آن گئومات با
زيور شاهی و رديمه دخت بغبخش بانوی او نشسته .در
آسمان آبیرنگ ابرهای تنگی شناورند].

			
رديمه

از عطر ترنج است باغستان خوش بو
بر برکه مرغابی شناور گشته
آسمان گشاده ،زمانه نيکو
درخت زندگی پر ثمر گشته،
گرمای غرور شهزاده بودن
در کاخ سروری خرم آسودن
شادمان میکند دل و جان من
سعادت قدرت است .برديا برگو:
سخنی هژير است يا نه؟ زيرا تو
شک داری اندرين برحسب عادت.
سعادت قدرت است ،قدرت سعادت؟

گئومات			

آری بس شک دارم ،زيرا سروری
اگر هم بهروزی توانش خواندن
زمانی است کز راه ِخردپروری
به بخت مردمان دهد ياوری
اگر من میشدم بر ايران ساالر
هويدا میکردم که ِچسان قدرت
تواند خادم ناتوان گردد
عالمی از فرش نو جوان گردد.
آنچنان کز دم خرم بهار...
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[نظری به آسمان میافکند]

بنگر بر آسمان! گویی دريا بار
کف کرده با موج نيلی فام خويش
با ابر جنبان و بیآرام خويش
سوی جاويدانی میپويد هموار!
رديمه			

[به رد ٔه درنا که در
آسمان میپرند اشاره
میکند ]

ردهی مرغان پرنده زيباست.
منظر زندگی چه نشاط افزاست
بهر ما!

			
گئومات

وليکن بهر ديگران
بردگان ،دهقانان و پيشهوران
وان مردم که نالند در بند بیداد
زمستان غمين است .بهاران ناشاد!

			
رديمه

چنين است تدبير آسمان .ما را
چه باکی است ،جز آنکه اورمزد بزرگ
از گنجش بهرهای وافرتر به ما
ارزانی فرموده.
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گئومات

اورمزد دادگر
چگونه در بخش گنج خود اينسان
گه فزونتر بخشد ،گاهی اندکتر؟
من پندارم کايزد نباشد انباز
اندرين بیداد زادهی بشر.
[دمی در انديشهای دور فرو میرود].

باری ای گل من! از ديدارت جان
آرامش میيابد .رامش روان
آن موی و آن روی و آن چميدن است.
آری اين چهرهی نغز فسونگر
روز و شب سزنده بهر ديدن است.
رديمه			
[با نشاط میخندد]

پدرم ،آن بغبخش که کورش هموار
میستود مر او را و پاسش میداشت
بیهده بهر من ترا برنگماشت
فره ايزدی ،پرتوی بهشت
تنها در آن سرا تواند پا هشت
که در آن برديا مسکن گزيده
تو مرا عزيزی چون نور ديده!

[رديمه و گئومات يکديگر را در آغوش میکشند .در اين
هنگام پردهداری به آرامی وارد میشود و نماز میبرد].

			
پردهدار

پرکشاسب فرمايد :کاری بس فوری است
رخصتی میجويد از بهر ديدار.

			
گئومات

رديمه! زی شبستان برو تا من
با وزير اندکی در خلوت سخن
برانم ،زان سپس بشتابم سويت

[خطاب به رديمه]

[خطاب به پردهدار]

بارش ده بيايد.
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[پردهدار میرود .رديمه و گئومات يکديگر را در آغوش
میکشند].

			
رديمه

بدرود ای برديا!

			
گئومات

بدرود ای رديمه ،دلدار زيبا!

گئومات			

چه رخ داد؟ پرکشاسپ! هراسندهای؟

		
پرکشاسپ

زان خبر که دارم تنابندهای
نشناسم که کمتر هراسان گردد.

			
گئومات

بيان کن!

		
پرکشاسپ

شکيبی! گئومات ،دانی
که منت نپسندم شگرد شاهان.
بردهای ،يک مغ ناکسی ،دو گوش
رسوايت میسازد ،مکن فراموش!

			
گئومات

بس کن اين ياوه را ،بيان کن!

		
پرکشاسپ

هشدار!
هماکنون سواری از مصر غدار
ژوليده ،گردآلوده ،ديدگان اشکبار
در رسيد ،خبر داد شه کبوجيه
کشته شد...

[آهسته و محتاط]

[رديمه میرود پرکشاسب هراسان ،نژند و مرموز وارد
میشود].
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گئومات
		
پرکشاسپ

کشته شد شه کبوجيه؟!
آسمان!

از بس وی ستم و بیداد
روا داشت بر مصر و مردمش ،ناشاد
درگذشت .میگويند خشم خدايان
گرفتش ،زيرا کشت گاو «آپيس» را
بد روزی از آنرو دامن گيرش شد.
برخیها میگويند خويشتن را کشت
در مستی! خودکشی ،اين تدبيرش شد!
باری هرکس گويد سخنی ،حق را
نکوتر میداند اهورمزدا.
سپاهی که با وی رفته ُبد ،فردا
به استخر میرسد :شکسته ،غمناک.
چنين است پايان آن شاه بیباک!

			
گئومات

فنا شد بدينسان پور آريامن
پس ديگر شهی نيست در ايران جز من؟!

		
پرکشاسپ

آری ای بندهی شوم اهريمن،
تو شهی به عنوان ،من به حقيقت.
ور اندک بجنبی ضد رای من
میکنم رسوايت.

			
گئومات

بیهده است رايت!
من پروا ندارم از مرگ سياه.
خود دانی که مرا اين گنج و سپاه
وين کاخ و اين باغ و اين خز و حرير
نفريبد ،نراند زی پستی ،وزير!
بس کن اين ياوهها! بيا تا با هم

[انديشمند]
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بر آئين رادی سروری کنيم
به کام کهتران مهتری کنيم،
من ترا گردانم ،مرد پرتدبير.
در هر کار کشور مشار و مشير.
ور مرا بفکنی از گاه شاهی
خود را ناچيز کنی خواهی نخواهی
مردمان دريابند؛ ناکسی ،پستی
قاتل بیرحم برديا هستی.
پس آنگه خوددانی ای مرد بيدار
پيکرت خواهد شد آويخته از دار.
		
پرکشاسپ

گئومات! اين چنين بیپروا مرو!
در تو آن سرشت پست بردگی
جاگزين گرديده ،وليکن مرا
سرشتی اشرافیست ،چگونه اين دو
به يک ره میرود؟ تو داری در دل
کينهی آئين هخامنشی
و منش میدانم سپنتا ،کامل.
پرنده همره با خزنده نبود
سازش من با تو سزنده نبود
ِ
جهان ايزدی است بر ضدها ستوار
دو گوهر که ضد است ايزد دادار
آن دو را میراند به سوی پيکار.
دو ضد را سازشی نبينم ،جز آنک
آن يکی پيرو اين دگر گردد
وانکه او بايدش سر نهادن کيست
به جز تو؟

			
گئومات

گزافی زين کالنتر نيست
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پرکشاسپ

گئومات گر دهد ِ
جان خود هدر
ننهد به پای هر ناکسی سر.
برو و بيندیش! در جانت ِخرد
با آز شوم تو بستيزد و اينک
نيايش میبرم به ايزد که آز
در پيش ِخردت آورد نياز.
جهان را جهان ستيز و پيکار
1
جدال تاريک دو صد همستار
نشمرم ،کاين سخن هستی را سازد
دوزخ دشمنی .مهر و مردمی
پيوندی شگرف است بين آدمی.
و تو میپنداری جز دشنه و خون
هر آئين ديگر آئينی است وارون؟
آن کسی که او را ِمهر مردم نيست
جز بهر خود دلش در تالطم نيست
او گرگی درنده است ،ربودن خواهد.
و آنکسی که او را ِمهر مردم است
او راهی زی مردم گشودن خواهد.
َتر زبان مردی ای گئومات ،اکنون
جای اين سخن نيست ،بنگر چنين زود
خديوی پرتوان ،سروری يکتا
گشتهای بر ايران ،میروم که تا
اشراف را بگويم از بهر درود
به نزدت درآيند و مغان سرود
فرت سرايند .باشم بیگمان
به ّ
که بين من و تو رسم همرهی

 - 1آموزش زرتشت بر نبرد همستاران (اضداد) مانند اورمزد و اهريمن ،نور و ظلمت ،نيکی و
بدی و امثال آن استوار است.

میشود به فرجام به شکلی عيان
آن ره که بنمايد بر تو اين رهی.
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[به گوشهای خود اشاره میکند]

			
گئومات

آری ليکن راهی بر آئين داد.

		
پرکشاسپ

بدانسان که َ
گوشت نشان خواهد داد!

گئومات			

روان برديا میزند فریاد:
«قاتل است پرکشاسپ» ،آمیتيس از ياد
مبری که او هم از گور ناشاد
میدهدت به رغمت گواهی ،گويا
از اصلم نرانی سخنی بهتر
سخنی ،کان سخن جز زيانش نيست
نيازی در ميان ترا ،نيکوتر.
گرگوشم ببريده دژخيم بدکار
زبانم نباشد بريده ،هشدار!

		
پرکشاسپ

در سخن چاالکی ای مغ ترفند.
آنچه گفتم آن را جز از راه پند
وز راه ياوری نگفتم ،هرگز
نگسلم رشتهی پيوند قديم.
مدار از من در دل نی گمان نی بيم.
هموار خواهمت قادر و فرمند
چنان که جان تو هست آرزومند.

			
گئومات

بداختر ،کژمنش ،تيرهدل ،دژخيم
پرکشاسب از اصل اشرافی دارد
غرور و پستی را نهاده در خيم.

[با زهرخند]

[با لحن استهزاء]

[میخندد و با کرنشی سالوسانه از در خارج میشود].
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مغوپات

منمایی به ناکس گر تيغ خونريز
آتش آز و کين در جان شومش
فزونتر میشود هر لحظهای تيز.
ِخرد يا مردمیَ ،مرد ناکس را
رام کس نکند ،اينجا تنها زور
میبايد تا شود مطيع و مقهور.
در دنيای ددان جز چنگ و دندان
نباشد مردم را دگر پايندان
بايدم پيوسته بدگمان ماندن.
اگرچه بدينسو دلم نگرايد
بهر بخت مردم چنين میبايد:
به پايان آدمی مردن را گردن
مینهد ،نطپد دل جاويد ،آخر
زندگی نيرزد بندگی کردن.
گر در اين بنگه مرمرين من هم
برده گردم زر را ،زيور را ،زن را
در پرند پوشانم به خوشی تن را
شيوهام ناکسی ،بهرهام ننگ است.
میسوزد سينهام از ِمهر مردم
در دل و جان اين چه آهنگ است!؟

[آوای شيپور ،ریدکان و پردهداران به درون میريزند.
رسم در دست با آرامش آسمانی میآيند
مغان شاخهای َب َ
و سپس مغوپات همراه اشراف با شکوه تمام وارد
میشود .داريوش در پيشاپيش است ،نژند و غمين .همه
1
در برابر شاه نماز میبرند].

هر اختر که کند به گردون افول
از پیاش آيد اختر ديگر.

 - 1میتوان با استفاده از صحنهگردان زاويهی تازهای از کاخ را که در آن بارگاه و اورنگ ديده
شود نشان داد.
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مغان
[میخوانند]

			
داريوش

آیين مزدا را میکند قبول
آن کو در راه وی شده پی سپر.
کورش کو؟ کجا شد شه کبوجيه؟
زندگی در شام تيرهی هستی
چون شمعی فروزان میماند يک شب؛
خروس فرابين 1چون برآرد بانگ
جان ستان میکند جان وی طلب!
بر آستان استاده مرگ نافرجام.
ساغر زندگی گوارا است ولی
زهری ناگوار است پايان اين جام.
پس زهی بر آنکس کز راه ايزد
نگرود به سوی پتياره و بد.
از ديو و بدنژاد چون بپرهيزد
به ناچار با نور ايزد آميزد
بگذار تا بتابد اين مهين ضيا
بر گاه و برجان پاک برديا!
خجسته بادت اين فر خسروی!
جهانی گيراد از رای تو نوی!
به راه ايزدی پويان شو ای شه!
رضای ايزدی جويان شو ای شه!

به راه ايزدی پويان شو ای شه!
رضای ايزدی جويان شو ای شه!

درود ای شهنشه! فر ايزدی
همراه تو گشته ،شه کبوجيه
در راه يزدانی شد کشته و اينک
پالوده از زشتی ،آزاد از بدی

 - 1فرابين (در اوستایی پروهدرش) میپنداشتند که خروس نخستين جانوری است که در دل
تاريکی سپيدی را میبيند لذا او را نخست بين يا فرابين میخواندند.
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با ديهيم شاهی بر گاه ايران
تو هستی .سزا باد ،که از فر و برز
نداری کمبودی .پدرت کورش
که سر بر گردون سود چون کوه البرز،
و مادر آمیتيس دو گوهر بودند
رخشنده چون خورشيد بر روی زمين
ما همه آن دو را بندهی کمين.
برادر برفت و ما جمله غمين.
در سوگ آن شهيم ،در ايران زمين
همه را ديدگان سرشکآلود است
ولی در هر زیان مردم را سود است
گر رای و ِخردی باشد انسان را
همی دان که شاه انوشه جان را
عنادی ناروا در روان بودی:
اندرز مهان را هرگز نشنودی
نه بر آن ره رفتی کان سزنده بود.
وين شيوه نه کاری برازنده بود.
ديو کژ پيمانی در دل نشاندن،
با رای ايزدی ستيزه راندن،
شاینده نباشد ،انسان بنده است
در پيش مزدای پر فر و نيرو
همانسان میشود که میخواهد او.
در جهان بسيارند مردم بد اصل
ليکن اين تيرهی هخامنشی.
از ازل به نور ايزدی شد وصل.

			
مغوپات

از نسل ايزدی است اين سپنتا نسل.

داريوش			

سروری میشايد تيرهی ما را
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نه بر پارس تنها ،بر پارت و بر ماد
تا مانند کورش بر آیين داد
از گنگ تا آتن را نمایيم منقاد.
همگی میدانيم که شه برديا
به راه پدر و شيوهی نيا
پوينده است .گستاخی است آنچه گفتهام
جز در سود شه نيست .گويا اين سخن
سخنی عيان است.
			
گئومات

قصهای است روشن!
اندرزت بس شيواست وندر گوش من
نغمهی بلبل است در باغ و گلشن.

			
بغبخش

يک ديده گريان و يک ديده خندان.
يک برادر اينک زين جای سپنج
رفته تا مسند امشاسپندان.
يک برادر اينک بر سپاه و گنج
با فر ايزدی شده پايندان.

			
اردمنش

جهانت بستايد به فر ايزد
مبادا در ملکت پتياره و بد!

مغان			

جهانت بستايد به فر ايزد
مبادا در ملکت پتياره و بد!

			
اتانا

ای برگاه زرين شاه اطلسپوش!
سنت نياکان مکن فراموش!
به آیين رادی داد مردم ده!
مرهمی بر دل ريش مردم نه!

[با طنزی پنهان]

[میخوانند]
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پرکشاسپ

			
مغان
[میخوانند]

گئومات			

[پس از خموشی و
انديشهی دراز از گاه
به زير میآيد]

زاستانت بگريزاد ستم پليد!
ستم ِکش مبيناد آن ستم که ديد!
مخوشاد از بال تره و خويد!
ای شهنشه گردون غالم تو باد!
سکهی جهان رو به نام تو باد!
در دل مردم از خشم جوشانت
لرزش و دهشت بیکران بادا!
دشمن پليدت بینشان بادا!
شمشير ّبرانت خونفشان بادا!

به راه ايزدی پويان شو ای شه!
رضای ايزدی جويان شو ای شه!

سخنان که گفتيد دلپسند افتاد.
در دام پرندين که ثناخوانی است
آهوی هر جانی خوش به بند افتاد.
اتانا نکو گفت :ياد مردمان
مبادا هرگزم نمود فراموش.
به بانگ ستم ِکش نهادستم گوش
تا راه مردمی بيابم شايان
به رنج مردمان ببخشم پايان.
میگويند تيرهی هخامنشی
در گوهر به اصل ايزدی شد وصل
نژادی مينوی است ،ديگران بد اصل!
من گويم :هر گوهر کاندر کار ماست
نز تيره ،نز نژاد ،از کردار ماست.
گر شاهان پيشين از راه ستم
چيرگی بر جهان بهرهشان گرديد
من خواهم نيروی مهر دمادم

پيوند مردم اين جهان گردد
چهر ديو عداوت نهان گردد.
چنين است شيوهی ناب خدایی
من گويم :به جای کشورگشایی
کشور دلها را بايد گشودن.
طريق مردمی بايد پيمودن.

گئومات 76

[پس از اندکی درنگ]

فر
دو صف بين! در يک سو اشراف ُپر ّ
گيسوان سيمينفام .ريشها تا کمر.
جامههای فاخر ،سالح ّبرا
پوينده بر اسب و گردونه ،گويا
آسمانشان َبرده ،جهان غالم است.
در يک سوی ديگر مردم ساده
دهقانان ،صانعان ،مغان ،سربازان
بردگان ،همگی غمين ،ژندهپوش
میکوشند ،میميرند در رنجی خاموش
فرسوده ،گرسنه ،مکن فراموش
يک لحظه تو بغبخش و تو پرکشاسپ
و تو ای اتانا و تو ای داريوش!

[میدود و پردهی کاخ را که بين ستونها آويخته پس
میزند .ميدانچهی شهر انباشته از مردم نمايان میشود].

هان اينست! نان از او ،توان هم از او،
او بافد اين جامه ،او سازد اين جام،
اين سرای ُپر فر ،اين فلکسا بام،
اين شراب گلبو از چرخشت اوست،
وين کليجهی شيرين هم از کشت اوست
ستام زرين اسبان بس نکوشت
ولی کو ،کجایی است زرگر گمنام؟
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برده است! میميرد! ژندهاش بر تن
نان او خون آلود! ُسم اهريمن
میکوبد تنش را ،وين جنگ پيروز
که شاهان میکنند ،رنج سرباز است.
بی سرباز نباشد سرداری در دهر
اين سخن روشن است! کجا اين راز است؟

[کمی خاموش میماند .اشک از دو گوشهی چشمانش
بر گونهها میدود].

من اينجا بر تخت کورش بزرگ
نشستم نه زانرو که تا سيم و زر
ِ
مهان آزمند را شود فزونتر،
بفزايم بر خيل اسبان و رمه
غالم و شکوه و علم و طبال
بتازم به هرسو با صد همهمه.
چنين طرز شاهی همان به زوال
بيابد .بر اورنگ نشستم تا خلق
بستاند داد خود ،نزند شيون
قرص نانی در کف ،جامهای بر تن
نشاطی بر چهره ،آری رای من
بر آن است کز ايران ديو و اهريمن
برانم ،برهانم برده و بنده
نور ايزدی را کنم تابنده
به هرسو که باشد يک تن زنده

[پس از اندکی درنگ ،با آهنگی پر از زنهار و انديشه]

شيوه اورمزدی ِمهر است و داد است
جهان را از ِمهر ايزد بنياد است.
گر چنين است ،از چه گيتی پر زشتی است
کنام رهزنان اين لغزان کشتی است

گئومات 78

در خيل محرومان گشتم ،نيافتم
بیاندوه سينهایُ ،پرخنده چهری
نه آهنگ دادی ،نه رنگ ِمهری.
همهجا بیداد و همه سو فريب
رسم مردمخواری ،شيوهی عجيب!
اين ره اورمزدی است ستم و کينه؟
مردم را سوزش حرمان در سينه؟
اين ره اورمزدی يا اهريمنی است؟
اين همه بدبختی ،اين چه ريمنی است!
نه! هرگز! بارها در پيش آتش
گريستم و گفتم :ای نور بیغش!
گرمای ِمهری و روشنی داد
بسوزان زشتی را در هرسو بنياد،
و مرا نيرو ده تا برافرازم
درفش ارغوان بر بام گيتی
انگبين افشانم بر جام گيتی.
گورستان را ديديد؟ آنجا هزاران
نياکان خفتهاند بینام و نشان:
خردمند مردمان ،کالن سرداران
عشوهگر دلداران و پريوشان
کو اثر زين همه مردم که بودند؟
هرکسی جز نامی پس از خود نهشت
گاهی نام نيکو ،گاهی نام زشت.
سپری است اين گيتی ،رها کن آخر
اين ناز و غرور و اين خودسری را!
با نامی بيارا اين سپری را!
با نامی ،به کام مردم و سپاه...

[حضار با شگفتی بههم مینگرند .به نجوا میپردازند
و با چشمان خواهنده به داريوش نگران میشوند و
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داريوش
[برآشفته]

بيوسان پاسخ او هستند].

ندانم از چه رو اين سخنها شاه
با چنين شيوهای روا میداند؟
عدالت؟ چه کسش خطا میداند؟
ولی آيا کورش بهر عدالت
در دود ننگين بهتان درپيچيد
دودمان ما را؟! هرگز ،اين زشت است!
از فر اين مردمان ايران بهشت است.
ده بی کدخدا ،برده بی خواجه،
سپاه بی سردار کی ديده است به دهر؟
آیين تازهای است اندر ايرانشهر؟!
مردم ژندهپوش بیسر و سردار
همسان سيالبی است روان به شنزار.
چون آيد سرداری آن سيل پر شور
میشود منبع افتخار و زور.
بیبند و بیحبس و بیزجر و آزار
فر و هيبت سرور و سردار
بی ّ
کی تواند ما را روا بودن کار؟
جوق شغاالن را شيری میباید.
خيل ناکسان را ميری میباید.
بيشهای میشود از دد و از دام
گر نباشد مشت درشت کيفر.
به دور باد از سرها اين خيال خام!
از پارينه داريم اين نکو خبر:
فره ايزدی میتابد بر شاه
نه بر هر مسکين افتاده به راه.
به تن و به چهره همه همسانند
وليکن در جانها اين همسانی نيست

گئومات 80

خردمند مردم اين را میدانند.
دودمان شاهان ،مردان بزرگ
گردان به نژاد ،اصيل ،با فره
به اصل و تبار شاينده غره
همانا ين مردان تکيه تواند
نه آن بردهی چرکين پليد،
کز بهر پارهنان به هرسو دويد،
مغزش چون کيسه شکمش خالی است.
شفقت به همه! گزافی عالیست!
بی تشنه ــ گرسنه کدام زمين است؟
تا دنيا دنيا بود روا همين است.
از ره ايزدی سخن فرمود شه:
راه ايزد ما نيز نکو میدانيم
کار خود هم بر آن آیين میرانيم.
ايزد را هم مهر است هم قهر مهيب
قدرت بیپايان ،سطوت عجيب.
اين طاق مقرنس کاخ اورمزد است
زر است و يا کندور خام و مرمر،
همهجا جالل و شکوه بیمر.
هرکسی از راه ايزدی گامی
آن سوتر بنهد میچشد کيفر
بهشت يزدانی با دوزخ اوست
همه را اين سخن اندرزی نيکوست.
شهنشه بخشاياد گزاف مرا
به رحمت نگراد خالف مرا.
تا اينجا بر آستان استادهام من
ناگزيرم حق را بیپرده گفتن.

[اشراف با احساس آفرين و تاييد سر میجنبانند].
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پرکشاسپ

گئومات			

[با خشم به پرکشاسب]

سخن داريوش سزاست شنودن
نزيبد شهان را چنين فرمودن.
و ترا سزاتر لب خمش بودن.
[خطاب به همه]

سخنم را داريوش درنيافت آنسان
که گفتم .کس نگفت بیسر و سردار
ماند اين کشوری که جاويدان باد.
من گفتم به دور باد زين مرز آباد
شاه خونآشام و شهربان جبار.
من گفتم که اورمزد بنياد جهان
هشته بر نيکی و ِمهر جاويدان.
من گفتم به رنج برده و دهقان
بايدمان بیدرنگ نهادن پايان.
و اگر در اين است شما را زيان
باکی نيست...

[ولوله در ميان اشراف میافتد ،همه برآشفتهاند].

			
بغبخش

اين سخن برازنده نيست!

			
اردمنش

بی نيروی شاهی جهان زنده نيست.

			
مغوپات

سخن نشنوده میگويد خديو،
مبادا در جانش نهان گشته ديو؟

گئومات			

[با خشم نگاهی شرربار
به اشراف میافکند ]

در وارونه سازی شگفت استاديد.
گر فرمان شه را زيبد اطاعت
پس از چه به شورش زبان بگشاديد؟

آن شهی شما را گويا میبايد
که هر دم شما را سودی افزايد.
			
داريوش

[با لحنی سازشآميز]

گئومات 82

ی ُب ّرد .داريوش با تبسم به ميانجيگری
[همهمه م 
برمیخيزد].

شهنشه! گمانم اين روز گلبيز
نشايد آلودن به خشم و ستيز،
گر قدر و قدرت شاهان بخواهد
رنج عالمی دان کمتر از پشيز.
به شادی باشی ای پور آریامن!
تا پيری بزئی برگاه ايمن!
آن راهی که بر آن نياکان رفتند
مارا نيز همان ره آشناتر است.
به يزدان ترا هم آن سزاتر است.
اينک رخصت فرما از خاک پارس
به هرسو دوانيم پيکان چاالک؛
تا به ايران زمين دهند آگهی
که شه برديا شد شاه ايرانشهر
وزو خواهد بودن مر جهان را بهر.

			
گئومات

آزاديد ،برويد ،گمانم گران
در گوشتان بود سخنان من.
چه کنم ياوران ،جز سخن راست
نمیگردد جاری بر زبان من.

			
گئومات

اشراف سيهکار! از لفظی ساده
که ياد از مردم سيهبخت آرد

[داريوش و ديگر بزرگان به سردی نماز میبرند و زير
لب ژکان و ناخرسند از بارگاه بيرون میروند].

[میخندد]
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از چشمان آنان خشم و کين بارد!
چه گنه کردهاند اين قوم خسته،
در بند ستم و کينهتان بسته
که چنين درخورد بيزاری شدند؟

[دست را بههم میکوبد .پردهداری پيش میدود].

به نگهبانان سرای شاهی
فرمان ده بیدرنگ ،با گفتاری نرم
بردگان ،دهقان ،پيشهوران را
که در اين ميدانچه ،برابر کاخ
سرگرمند بيارد به نزدم ،هشدار
من هستم از پس روزن نگران
بدينسو برانند ،با ِمهر بسيار
فر شاهی
بگویيد :شهنشه به ّ
به رسم کهن و آیين کيان
يک امروز میدهد بار همگان
بشتابيد ،مترسيد و هرچه خواهيد
بخواهيد از شهی کو يار شماست.
وين زمان خواهان ديدار شماست.
			
پردهدار

شهنشه اندرين روز پرشکوه
گمانم میدهد «بار همگروه»؟!
به خاطر دارمش از عهد کورش
هماکنون فرمان را بیهيچ بيش و کم
به مير جانداران میگويم دردم.

			
رديمه

شهنشه فرمانی داده است شگفت.
از چه رو؟

[سخت شگفتزده]

[چابک خارج میشود .برديا به سوی روزن میرود و از
آنجا نگران است .رديمه سراسيمه وارد میشود]

گئومات 84

			
گئومات

چه پروا؟ بگذار تا امروز
همگی به شادی رقصنده شوند
در کاخ شهنشه .اندرين کردار
چه زشتی میبينی ای پری ديدار؟

			
رديمه

مرمرهای کاخ شاهی را دهقان
آلوده میسازد ،برده بربايد
ُد ّر اين پردهها ،زر اين نقشها،
جسارت بفزايد مردم را ،از چه
فرمانی اينچنين؟ کی چنين بوده است؟

			
گئومات

بگذار تا آن شود که کس نشنوده است
چه باکی اندر اين!؟

			
رديمه

آیين شاهی
هميدون مینهد رو به تباهی.
گر خواهی شهنشه بر ايران شوی
بايدت آيت قهر و کين بودن
مظهر آسمان در زمين بودن
آن مکن که روزی پشیمان شوی
زنهار ای برديا!

			
گئومات

خامش رديمه!
بیهده دل ُ
مکن از غم دو نيمه.
غوغایی بر درگه بشنوم اکنون
میآيند .بگريز سوی اندرون!

[با تبسم]

[رديمه با خشم خارج میشود .موجی از مردم ژندهپوش
هلهلهکنان به درون میريزند .منظرهی آنها با ديدار زرين
و پرشکوه اشراف تضادی کوبنده دارد .ژندهپوشان در
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گئومات

پيش شاه به خاک میافتند].

افراخته سر بادا خلق ما! خيزيد!
خفت از بهر چه؟ من همچون شما
انسانم ،نه يزدان ،نه پيمبرم
و نه اندر چيزی از کس برترم.

[ژندهپوشان سر برمیدارند و با چهرههای شگفتزده و
دهنهای از حيرت باز گوش میکنند].

میدانيد بهر چه فراتان خواندم؟
خواندهام تا گويم عهد بدروزی
شما را سرآمد ،شاه امروزی
يار بیکسان است ،دشمن خسان
او داند رنجتان و اندوهتان،
جان از مصائب به ستوهتان
بردگان آزادند ،برزگران نيز
بخشيدم خراج امساله! اکنون
بکوبيد طباالن و رامشگران
برقصيد به شادی ،خيل رنجبران!

[گروهی رامشگر وارد میشوند و میکوبند و مینوازند.
مردم وحشتزده و خاموشند].

			
گئومات

برقصيد! برقصيد! برقصيد سرخوش!
لحظهای انده را کنيد فرامش!
ترديدی مکنيد در گفتار من!
نيرنگی نباشد اندر کار من!

		
دهقان جوان

ای بردگان
شادی کنان

[دهقان جوانی از ميان جمعيت به روی پلکان مرمر
میجهد و با آواز میخواند].

رقصان و پاکوبان شويد!
شه برديا
ياری دهد
خندان سوی ميدان شويد!
دهقان پير		

از رنجتان
گنج شهان
وان تاجشان
باج شما.
تا کی نثار ناکسان
تيهو و دراج شما؟
جان بدان
بادا کنون
جانانه آماج شما.

		
يک سفالگر

بر آتش اهريمنی
تا چند و کی بريان شويد؟
شه برديا
ياری دهد
خندان سوی ميدان شويد!

			
يک برده

خسته جگر
بشکسته پر
از مصر و سودان دورتر
زنجير بر گردن ،سفر
کردم اسير و دربهدر.

برده دوم			

از بس که سنگ و خاره را
بر دوش هشتم روز و شب
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وين کاخهای بوالعجب
از خاک بردم تا قمر
شد ديده تار و گوش کر
بشکست زانو و کمر
آيا رسد روزی دگر؟

			
همه

آری رسد روز دگر.

يک پارتی		

شب و روز
سيهروز
در انديشهی نان است.
گروهی همه بیعار
به اهريمن دون يار
سيهروی و سيهکار
ربودند به يکبار
بسی دانه زانبار
نه يکبار و نه صدبار
زهر کس که کند کار
چه پير و چه جوان است.

		
يک سگزی

وگر غم کند اظهار
شود کشته به ناچار
که مر دشمن غدار
ترا هرزه زبان است.

يک مادی		

همين اشک عيان است
که از درد نهان است.
بزرگان همه مغرور
زانصاف و خرد دور

کرم کور
دو چشمان َ
جهان ِ
زان خسان است.
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مردی از سکاها

مر اين جرم کسان است
که در زير بسی بار
شود خورد به ناچار
هر آنکس که به پيکار
خمش چون َح َيوان است.
ُ

		
مردی از ليدی

بکوبيد ،برقصيد!
ِزنو دهر جوان است
بهاران ستمکش
ستم را چو خزان است.

		
يک پارسی

کنون عطر دلآويز
از اين کاخ طربخيز
به هرگوشه وزان است.
برقصيد ،بکوبيد!
که اين شه که به تخت است
کريم است و جوان است.
1
کريم است و جوان است.

			
گئومات

يک امروز دلشادم که ديدم ِ
دل شاد
خلقی را که من جز گريان نديدم.
کنار هر کاخی که ديدم آباد
به جز شهر و ديهی ويران نديدم
دستافشان فشانديد امروز ای مردم

[میرقصند و میکوبند و به تدريج آرام میگيرند].

 - 1هر دو اين نواها میتواند با ضرب اجراء شود و به جای خواندن با آواز به شکل ضربی دکالمه
شود با وزنی که با رقصهای خشن جور باشد.
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بر سر عالمی دست آسايش
بکوشيد تا داد و رادی و مردی
ايران را ببخشد هردم آرايش!
من خود طفل رنجم ،ندارم گنجی
نخواهم کز گنجی بهرهور گردم.
وگر من در پی بهرهای باشم
پس بهل ای گردون خون جگر گردم!
نيرویی سپنتا نيروی خلق است
ای نيرو ببال و برشو به گردون
برنِه آن پای خود که گردآلود است
بر فرق اشراف تبهکار دون!

[با دست فرمان رفتن میدهد .مردم میروند و پرده فرو
میافتد].

تابلوی دوم

گئومات در سياهچال

گئومات			
[رو بـه پـاسـدار
وفادارش لهراسپ]

[با چند مشعلدار و چند پاسدار تيغ به کف گئومات
از پلکان تاريک سياهچال ،وارد دخمهای میشود
با طاقهای سنگين ،اينجا مناظر شومی به چشمش
میخورد :کسانی که به قناره کشيده شدهاند .کسانی
که داغ میشوند ،کسانی که در کند و زنجير نشستهاند،
کسانی که از موی س ِر آويخته شدهاند .دژخيمان ژوليده
و ترسآوری با تازيانههای چندپر در رفت و آمدند .آتش
در کورهای با سيخهای داغ کرده میدرخشد .همهجا
ضجه ،همهجا ناله].

بنگر اين دوزخ را ،رنج انسان را
راز سروری را ،رسم شاهان را!

در کنار همند اين زيبا و زشت
تا نباشد دوزخ ،نباشد بهشت.
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[فرياد میزند]

دژخيمان! بس کنيد ،بگسليد بندها
فارغ سازيد انسان از اين آفندها

[رو به پاسداران خود]

بتازيد! برهانيد اين شوربختان را
اين پير را ،آن يل را ،اين نوجوان را

[در سياهچال غوغایی برپا میشود ،دژخيمان بهت
زدهاند ،بنديان نيز .لهراسپ به ساالر سياهچال چشم
غره میرود که «زود باش ،واِلاّ سرت خواهد پريد».
چاکران با شتاب بنديان را رها میکنند و خود در تيرگی
درون دخمه ،آنجا که فروغ آتش تابنده نوری َشنگرفی
افکنده ،انبوه میگردند .بنديان در د ِم پله برابر گئومات
ِگرد میآيند .برخیها زانو میزنند .گئومات مردی را که
زانو زده با مهر بلند میکند].

			
گئومات

پايان يافت شکنجت ،ای بالزده!
ای بسته در بند اين ديو و دده...
بهانه چه کردند اين اهريمنان
کافکندند اين سانت در چاه زندان؟

			
لهراسپ

ايزدا! زبانش بريده است اين مرد!
گجسته آن دژخيم که چنين بد کرد!

			
گئومات

[خطاب به لهراسپ]

[مرد دهان را چون غار سياهی میگشايد و زبانش را
نشان میدهد و آوایی نامفهوم و دردناک از دهانش
بيرون میآيد].

دژخيمان دژخيمند ،ليکن چاکرند.
زان دژخيمان برگو کانان سرورند.
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زر تابانند
تا شاهان شيدای ّ
ِ
دشمن مردانند ،خصم زنانند
يغما گر شومند ،بردهدار َپست
کارشان به ناچار همين است که هست.

پير زندانی		

من در اين دخمهی شبآسا عمری است
گشتهام زندانی ،خود از کوشانم
بردهی شه نشد خون جوشانم
من از اين پلهها جوانی چون سرو
با گيسوی مرغول ،چشمان نرگس
آمدم به درون ،اينک ناچيزم
وگر خود جهانی سازد گلريزم!
تو کيستی؟ فرشته؟ فروهر؟ ايزد؟

لهراسپ			

شاهنشه رهاندت از پنجهی دد.
نماز بر!

گئومات			

[با خشم به لهراسپ]

رها کن پير را
بردار از شانهاش بار زنجير را
[رو به پير]

من اينک به ايران سروری يافتم
ايزد خواست ،سرنوشت چنين پسنديد
شيوهی ديگری گزيدن خواهم
بر نام « دادگر» سزيدن خواهم
تا همت چون باشد چنينم ،اينک
با دلآزردگان قرينم اينک
منم ،برديايم ،میخواهم تافتن
بر مغاک سياه فروغ و ضيا

			
زندانيان
[به آوای گروهی]

درود بر رهاگر! فری برديا!
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پرد ٔه چهارم
تابلوی اول

در سرای داريوش ،انجمن اشراف
			
داريوش

شگفتا! کوشش برديا يکسر
از بهر گزند راه ايزدی است
اهرمن چیره شد بر جانش مگر
کردارش ،گفتارش زادهی بدی است.
میکوشد در کار ادبار عالم.
بردگان ،دهگانان ،پیشهوران را
فرمانده فرموده بر کار عالم.
گرد او جملگی از اصلی خسيس
پوينده بر فرش پرند نفيس
پاهای چرکين زنگی و هندی،
آزاد از زندان شد هر مرد بندی.
میگويند روزکی به عزم شکار
با همراهانش ،کز اصلی پستند
روانه گرديد به دشت و کهسار،
آنجا با دهقانان در ظرفی گلين
همنواله شد ،در بسترشان خفت
با جوقی برزگر نشست ،سخن گفت!
شکوه شاهی را که راز شاهی است
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زين مرد بدکنش رنگ تباهی است
تيره روزی آمد خاک ايران را
برويد بپرسيد جمله پيران را
ديدهاند اینچنين دورانی؟ هرگز.
از درک اين چيستان شدهام عاجز.
			
بغبخش

جملگی میگفتيم :شه کبوجيه
برافکند آیين را ،گم کرده ره را
ای چه بس نکوهش مینمود شه را
آمیتيس ،که سزاست اندک نوشيدن
بايدت کم خشم و کم سخن بودن
کمتر تن پروردن ،کمتر غنودن.
میگفتند :مجنونی است وليکن بیبند
پس اينک بنگريد ،آنکس که گفتيد
دليری ستوده استُ ،گردی خردمند
يا خود افسون شده است ،يا مردی است ترفند،
که کوشد در کار ويرانی ما
به رغم سنت ايرانی ما.
اهرمن برد او را به راهی ديگر.

			
اتانا

نبرده است اهرمن از راهش به در،
بل کوشد تا باشد شهی دادگر
مشتابيد :اينچنين در نکوهشش!
بیپايان دشنامش مدهيد ،آخر
اندرين پروایی...

			
اردمنش

خاموش اتانا!
ِ
گفت تو است اندرين گفت بیجایی
چه خواهی بيش از اين کو باژ ده سال
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بخشيده به دهگان! بردهی بسيار
آزادی داده است! از گنج شاهی
بیچيزان را بخشد هديه درياوار!
بزرگان و مهان بینشان گشتند
گوالن و ناکسان َت َ
رزبان گشتند.
وارونه گرديده کاری که بوده است
آيا اين کی ديده ،کجا شنوده است؟
اين همه بال را نبينی مانا؟

داريوش			

زاندازه گذشته کارت اتانا.
مبادا گشتهای مفتون رايش؟
پس برو بوسه زن بر دست و پايش!
پاس آیين خود نداريم ار ما
ای چه بس ناروا آيد که بر ما.
پس همين مانده ما کهن مردان را
به ديوی بدنژاد دهيم ايران را!؟

			
مغوپات

گناهی ندانم او را فزونتر
که روزی مرا گفت« :میگويند به من
بر رسم اهورا نمیرانم کار
گر اورمزد پسندد بر مردم ادبار
آنچنان بستيزم با اورمزدت من
کاورمزدت بستيزد ضد اهريمن».
شب دوش که بودم در پرستنگاه
پرستار آتش .ناگه چهرهای
ديدم از شعلهها سوی من نگاه
میکند ،دانستم :آناهيتا بود.
سخن نغزش را دو گوشم شنود
میگفت او« :در استخر ديو و اهريمن

[با خشم]
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جا کرده ،از چه رو چنين بیسخن
مهان و سروران رخ نهفتهاند؟»
اهرمنپرست است! اين کجا شاه است!
چه کس از چارهی اين غم آگاه است؟
			
داريوش

شگفتم اندرين که پور کورش
که خود ُبد جوانی با وير و با ُهش
وز نژادی واالِ ،چسان شد اکنون
بندهی اهريمن؟! همه بر وارون!
[پرستندهای از در وارد میشود].

پرستنده
پرکشاسب میگويد از بهر داريوش
گفت و گویی دارم .گويد پرکشاسپ
بايدش بگويم اکنون فراگوش.
بیشکيب بر درگه میبوسد تا
پاسخش ببرم...

[داريوش میخواهد لب به سخن بگشايد ،اردمنش او
را به خموشی وا میدارد].

			
اردمنش

درنگی داريوش!
اين مرد تبهخوست يار برديا
هر باور به گفتش کاری است ناروا.
بر ما اين بالهاست زين مرد دغل
گاهی با فريب و گاهی با ريا

			
داريوش

بيمتان سزا نيست .میدانم که او
ناخرسند گرديده است ،زيرا برديا
چون رسيد به شاهی با وی آنچنان
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نجوشد کو میخواست ،زيرا میدانست
که او را دل سوی کبوجيه بود،
پس با وی سردی کرد تا میتوانست
اردمنش! اين شهيست با رایی پريش
خود چه کرد بیخرد با ياران خويش
تا که با بدخواهان تواند کردن؟
[خطاب به پرستنده]

بگويش بيايد.

پرستنده			

[نماز میبرد]

		
پرکشاسپ

فرمانبردارم
[پرستنده خارج میشود .پرکشاسپ با پريشانی درون
میآيد].

اهرمن به کاخ اورمزد بزرگ
اين چنين نيايد ،تائب ،پشیمان
که ِ
من تيرهدل اينک نزدتان!
جان من پليد است ،نامهام سياه
خود دانم :آنچنان غرقم در گناه
که باشد سزنده تيغ پوالدين
بفکند سرم را
[به زانو میافتد .همه متحيرند].

ای مهين داريوش،
به ِ
گفت پرکشاسب فرا میدار گوش!
ای چه بس شيوه ديو ريمن را
گزيدم ،آلودم زبان به دروغ
از آن رو سخنم گشته بیفروغ
ليک اکنون ندارم بر زبان جز راست
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هرچه دانم گويم بیکم و بیکاست
وگر خود اندرين باشد مرگ من.
کفن باد بر تنم ساز و برگ من
گر در اين سخنم اندکی کژی است.
			
داريوش
[ناشکيبا]

بيان کن تا دانيم سخن تو چيست!
[پرکشاسپ با چشمان دريده و ملتمس به حضار
مینگرد و هراسان است .رازی که میخواهد فاش کند
با رنج و ترديد بيمآلودی بيان میکند].

		
پرکشاسپ

آنکس کو بر جای کورش بزرگ
بنشسته بر گاه خسروی ،گويد
برديا فرزند شهنشه هستم،
بزرگان ،بايدمان بر طالعش گريست
سوگندان به ايزد :او برديا نيست!

			
داريوش

چه گفتی؟

			
اردمنش

ديوانه!

			
بغبخش

ناسزنده کس!

			
مغوپات

دروغ وناروا ما را باشد بس.
ما دانيم کو از ره برون رفته است
مغزش را اهرمن برآشفته است
ليکن اين ادعا کو برديا نيست
نه کسی شنفته ،نه کس گفته است.

		
پرکشاسپ

بزرگان ،از راه فريب شما
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نگويم اين سخن ،به استا ،به مهر
به تشتر ،به روح شه مينوچهر
به روان پدر ،کو پرورد جانم،
خود دانم در گيتی سپنج مهمانم.
او مغيست از ايالم .بردهای ناچيز
گئومات نام او ،ولی چهرهاش
آنچنان مانند بردياست که کس
نکند شک در اين مرد رنگآميز
نبود باورتان؟ دليلی آرم
حجتی کان باشد جوينده را بس:
دو گوش اين کژخو بريده است ،زيرا
بشوريد زمانی ،و شه برديا
فرمودش ببريد دو گوش ناپاک.
برويد ،بنگريد تا کنيد ادراک
عيار سخنم!

داريوش			

پس برديا کو؟

		
پرکشاسپ

گئومات کشت او را ،تنش را ساخت ُگم
و خود را در افکند ميان مردم
فرياد زد :من شاهم ،شه برديايم.
فريب داد هم مرا ،هم شهنشاه را
چارهای نباشد جان گمراه را.

			
بغبخش

شگفتا! باورم نيايد که وی
آنچه را میبافد سخنی سزاست
همگی میدانيم :خصم بردياست؛
میخواهد که ما را بر ضد دشمن
بکشد به ميدان ،سپس به کامش

[با حيرت فراوان]

[باترديد]
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ببرد از ميان جمله را ،وانگه
گردش روزگار شود به نامش.
چنين است گمانم پندار خامش
اندرين فريبی است ،اندرين دامی است.
			
اتانا

وه که اين تيرهجان چه بد فرجامی است!

			
داريوش

مرانيد چنین تند! نمیپندارم
پرکشاسپ اندرين ناروا گويد

[داريوش انديشمند است .گویی چيزهایی را به خاطر
میآورد و نزد خود سر میجنباند].

[به پرستندهای که در اثر بههم زدن دست ظاهر میشود
دستور میدهد].

ببنديد بازوی اين تبهخو را
بفکنيد به کنجی ،تا دانيم آخر
عيار گفتارش ،گر سخن ُبد راست
مویی از گيسويش کس نخواهد کاست
ور کژ گفت آن زمان ای بزرگان من
مغزش را میکوبم با گرز صد من!
		
پرکشاسب

نگفتم به دروغ نزدتان سخن

			
اردمنش

از کجا توانيم پیبردن که وی
میگويد سخنی به دروغ يا راست
تو برگو ای داريوش کت مهر ايزد
روان را به ِخرد بس نيکو آراست.

			
داريوش

دشوار نيست .رديمه دختر بغبخش
بانوی بردياست .با آنکه دلش

[هراسان]

[پرکشاسپ را پرستندگان کشان کشان میبرند].
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به شويش برديا گشته بس شيدا
گر داند که مرد پيمانگسلش
بردهای است بدنژاد ،و نه برديا
آن زمان ،پندارم که خون پارسی
برجوشد .زان سپس سخنان اثر
میکند اندر وی ،بايدش گفتن
نيمه شب برخيزد ،هنگام خفتن
بنگرد از زير طرهی مشکين
به گوش برديا ،گر گوشش را ديد
ببريده ،آن زمان منما ترديد
پرکشاسب رنجيده زين مرد خونخوار
رازش را بگشوده نزد خصمانش،
الغرض ،نفرين باد بر تيره جانش.
[انديشناک]

از مرگ آمیتيس میگفتم به خويش
به ننگی آلوده است اين مرد بدکيش.
سپهر گردنده فسونها سازد
هر دمی شيوهای تازه پردازد
که از آن حيران است جان آسيمه.
			
بغبخش

هماکنون بشتابم تا به رديمه
بگويم :بنيوش امر پدر را
و بگشا اين راز هراسآور را.
بستری آلوده است بستر غالم
که درآن میخسبد دخت بدفرجام!
شگفت از روزگار ،آوخ از ايام!
از گشت اين جهان بسی حيرانم.

[میخواهد از مشگوی خارج شود .ناگاه رديمه
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آسيمهسر با خادمهای در میرسد .خادمه را به کناری
میکشد ،رديمه نماز میبرد و به سوی پدر میرود .همه
سخت يکه میخورند]...

			
رديمه

پدرم! اينجایی؟! بيامرز جانم.
شتافتم به سرا ،مامکم فرمود
به نزد شهزاده داريوش بزرگ
رفته ،درنگ را نشمرده صواب
دويدم ،بدينسو با بسی شتاب
گستاخی است از سوی دختی به پدر
وليکن میدانم گر سخن يکسر
بشنوی ،بیگمان خواهی آمرزيد
گستاخی مرا.

			
بغبخش

گستاخی است بیحد
نبخشم بر تو من اين کردار بد.
کاين چنين بیخبر به جمع مردان
پا هشتن گرچه خود شهبانو باشد
کی سزد؟

			
داريوش

نکوهش منما او را
بشنو تا چه گويد شهبانو ،بغبخش!

			
بغبخش

بگو آنچه خواهی ،جملگی يارند
اندرين انجمن.

			
رديمه

دربارهی شاه...
ديده بودم شبی خوابی بس جانکاه
خفته اندر برم ماری زهرآگين.
بار ديگر ديدم کرکسی چرکين
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نشسته بر بام کاخ نوآیين،
چشمانش شرربار ،منقارش خونین.
زین قبل بودهام بسی بیتسکين.
سروش ايزد ُبد به رنگ رويا
آری ازشيوه و راه برديا
فزودی هر دمم ناخرسندی ليک
بدگمانی به خود ننموده نزديک
میگفتم همسری هژير و زيباست.
گر دلش به ِمهر مردمان شيداست
ور اندک از رسم بزرگان به دور
میرود ،چه پروا ،روان پرشور
پهنهای فراختر میجويد ،سزاست.
هم دانا ،هم پارسا ،جهان پادشاست
ليکن گه سخنش بر من گران بود
که دلم نخواستی آن سخن شنود:
نکوهش به استا ،گزند به يزدان
شکوه از نيرنگ امشاسپندان...
که گه نيز میژکيد بر نياکانم
میلرزيد زين ِ
گفت ناروا جانم
وين همه شگفت ُبد.

			
داريوش

ای سيه درون!

بغبخش			

و تو پنهان کردی راز اندرون...

			
رديمه

گمانی در دلم پيدا شدِ ،مهرم
به سردی گرایيد ،کينی ناپيدا
به جايش در جانم ريشه زد ،اما
آنچنان او به من مهربان ُبد کاين

تسکين دادی گویی به دل ُپرکين
تا روزی...
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اتانا

تا روزی؟

			
رديمه

رو به مشگوی خود نهاد و من نيز
تو گویی به امر ايزدی رفتم
آهسته دنبالش بادلی خونبيز؛
در جانم لهيب ريب و ترديدی
به کشف اسراری نهان اميدی
از پس ستونها نگران او
تا که خود چه کند آن مرد گمره
ديدمش پيرامن نگريست ،وانگه
خم شد و درون برکهی مرمر
که آب زاللش نمودی منظر
طره گيسوی مشگين را با دست
پس زد و آن زمان در آب برکه
با پلکی اشکآلود فرو دوخت ديده.
آنگه من خود ديدم :دو گوش ببريده!

			
همه

ببريده؟!

			
رديمه

خود ديدم .از بيم و شگفت
فريادی برآمد از کاممُ ،پرغم
دويدم زی مشگو ،برديا در دم
نزد من شتابان در رسيد با خشم
چنين گفت« :رديمه ،ای دلدار من
زچه رو میجویی اسرار من؟»
زان سپس خامش شد آن لهيب خشم
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ِسرشکاش دوان شد از گوشهی چشم
چنين گفت« :رديمه ،ای يار زيبا
میدانم بر منی همسری شيدا
پس بشنو ،میگويم رازی ناپيدا
کی منم برديا ،من گئوماتم
از ديار ايالم يک مغوپاتم
راهی بس پرپيچ و پرخطر گردون
ناگهان در پيش گام من گسترد
طالعم به تخت سروری آورد
تا که بیبهره را بهرهور سازم
هستی مردمان پرثمر سازم.
ِ
گوش من ببريده است و منش گه گه
در آب زالل برکهی مرمر
بنگرم تا مرا غرور شاهی
نفکند به راه شوم گمراهی.
گوش من میدهد پندی دلآويز
گويدم :گئومات بندهای خواری
کاين زمان بر تختی ،جهانساالری
مبادا سختی روزگار دوش
امروزت بشود ِزدل فراموش!
اين زمان کز رازم باخبر گشتی
از روی دلداری پنهان کن رازم
ورنه خصمان من ُکشندم در دم.
درفش مردمی میشود واژون
بیکسان بیياور و تو در ماتم
خواهی ُبد هميشه خامش ،رديمه؟!»
دل من از هراس آندم دو نيمه
گفتمش «:سزا نيست شکی اندرين
خامشی سزنده است!» و او با تسکين
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برون رفت از برم زيرا میپنداشت
آن ِمهری که رويش در جان من کاشت
جاويد است .ندانست آن تيرهنژاد
فره ريشه و بنياد
که مرا ّ
به راه بردگان کی فرود آرد
به چنگ ناکسی کجا بسپارد!
			
داريوش

آفرين رديمه! سزنده دختی
اندرز گردون را نکو آمختی

بغبخش			

دخت من! ايزدت سرفراز کناد!

[رديمه را در آغوش میکشد]

			
مغوپات

همچو خود از همه بینياز کناد!

			
رديمه

اين زمان با فريب از کاخش برون
آمدم ،زيرا او اندکی مظنون
به من گفت« :رديمه! پريشان بينم
چهرت را ،خستهای ،بياسا دمی!»
گفتمش« :مامک را نديدم چندی است
میروم نزد او ،با من همدمی».
مرا گفت« :ساعتی بيشتر مپای!»
و اينک ساعتی بگذشته ،بايد بشتابم.

داريوش			

روا نيست ،ای بسا ناکس
پی برد که رازش برمال گشته
تو شوی بیگنه به چنگش کشته

[به رديمه]

[سپس به همه]

بزرگان چه درنگ روا میدانيد!
در پيش نيرنگ دشمن زبون
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خموشی ِزچه رو سزا میدانيد!
گر نجنیم اکنون ،گئومات جنبد
شايد اکنون گشته باخبر و اينک
در فکر چاره است بجا میدانيد
در ساعت به سويش تاختن آريم؟
گفتار پرکشاسپ ،رديمه يکی است.
گئومات دشمن است ،کی در اين شکی است.
برده است کشتن بردهی سرکش
به ضرب شمشير بزرگان سزاست
بجنبيد ،بتازيد ،اين کار شماست.

[همه شمشير میکشند و با شمشير آخته به دنبال داريوش
به سوی در میروند .رديمه ناتوان و خورد شده چهره را
با دست میپوشاند و روی کرسی میافتد].

تابلوی دوم
مویهی ردیمه

رديمه			

[ردیمه تنهاست .با حیرانی برمیخیزد .همه رفتهاند.
بهت زده بهسویی چشم میدوزد .گویی از خواب
برخاسته].

رديمه! چه کردی؟ دانی چه کردی؟
اژدر پليدی ،پتيارهی شوم
گجستهتر از ِ
«جه» ،تخم اهريمن
رها کردی شو را به چنگ دشمن؟

[بار ديگر حيران گام برمیدارد ،میکوشد تا خود را باز
يابد].

نه! من نژاد ديگرم ،از چه
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بر بغی که گوشش بريده دژخيم
بگريم ،بمويم ،با دل رحيم؟
سروری را بايد رسم ديگری
سختی و غرور است راز سروری.
اينک می ُکشندش! آه ای رديمه
چه ستم بر تو کرد آن سزنده مرد؟
جز مهر و جز وفا؟ ای افسوس؟ ای درد!
ای عشق سيهکار برو از دلم،
ای « َدروج» ُدروند ،مکن خجلم
در پيش مردکی کز بندگان بود!
شدنی میشود ،از ُمستن چه سود؟
هميشه بودهای دختی نافرجام
از بهر کام خود نکردی پروا
گر هزاران گردند ،نژند و ناکام
سيه بادا رويت! نبخشاد ايزد
اين بد را که راندی بر جوانی پاک
با جانی تابناک و چشمی تابناک.
آن مهر و آغوش و عشق دليری
وان خرد ،وان راه و رسم هژيری.
سزايش شمشير مهان شمردی؟
امانش به چنگ دژخيم سپردی ؟
گلويش همين دم در زير تيغ است
برديا بميرد! آه اين دريغ است.
جز داد و جز راستی که نفرمود او
برديا که َن ُبد ،گئومات بود او!
بجا شد که چنين خوار و َدروا شد:
برده ُبد!
[فرياد میزند]
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سزا شد

[باز هم فريادی بلندتر میزند]

آری ،سزا شد!

[ديوانهسر ،موهای خود را بر میآشوبد و به سویی
نعرهکشان میرود .صدای نعرهاش از دور به گوش
میرسد].

تابلوی سوم
[مشگوی گئومات درکاخ شاهی ،از ميان ستونها
آسمان عصر پيداست که به تدريج شنگرف شامگاهی
بر آن نقش میبندد .خنياگری در نزد گئومات است و
طنبور مینوازد].

خنياگر			

[میخواند]

در رنگ ارغوان گداخته گرديد
خورشيد بزرگ آسمان پيرا.
بر سر ستيغ برفين کهسار
میتازد هودج ِمهر ناميرا
خفته بر سبزهی پرپشت دشتی
دختر زيبایی با چشم گيرا،
ز آسمان گویيا آمده فرود.
ای دختر که داری چشم نيلوفر
چهرهی مسينفام ،لبان گلرنگ!
از چه حيران هستی ،وز چه میخوانی
سرودی ناشناس با غمينآهنگ؟
ـ يار من در چنگ هزاران دشمن.
شهر من آنسوی هزاران فرسنگ.
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به ياد گمگشته میخوانم سرود.
گر جهان را ايزد دلانگيز آراست
با ِمهر و با داد و با آبادانی،
رای اهريمنی آلودنش خواست
با رنج و اندوه و ظلم و ويرانی
بر ضد اهريمن بخيزيد از جای!
برزميد در راه نغز يزدانی!
کان که از بدی کاست بر نيکی افزود.
[پرستندهای وارد میشود .نماز میبرد].

			
پرستنده

سه مرد فرزانه بر درگاه کاخ
با سيماهایی شگفت و مهيب
خواهان ديدار خدايگانند.
از چين و از هند و خاک يونانند

			
گئومات

بگو تا درآيند! شايد اندرزی
از به ِر ياوری يا تسکين گويند.
ايزد را وخشوری است اندر هر مرزی
کز راه پنهانی نکو آگاه است،
بدانها محتاج است آدمی ،ور خود
بر دهها کشورپهناور شاه است.

[پرستنده میرود .گئومات با اشارهی دست خنياگر را
آزاد میکند].

ديدار مردان فرزانه در جان
آرامش فزايد ،اين فرستگان
در راه زندگی قد کمان کردند،
توشهها گونهگون در انبان کردند.

[از درگاه سه تن پير خميدهباال با عصاهای پرگره،
گيسوان و ريش انبوه و سفيد ،يکی يونانی ،ديگری
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هندی و سه ديگر چينی آرام به درون میآيند .گئومات
به پذيره میشتابد].

		
فرزانهی يونانی

درود باد بر آنکس که او را گوهر
نز کاخ و ديهيم و تخت زرين است!

		
فرزانهی هندی

ميوهاش پربار از شهدی شيرين است.

		
فرزانهی چينی

وز داغ بندگی او را آذين است!

			
گئومات

همايون آمديد به خاک ايران!
جوان را رحمتی است ِخ ِ
رد پيران.
در کفها فشرده گرهگين چوبدست
رمزی باخود دارد هر گره که هست.
از آیين منتان نيکو آگاهی است:
آیينم ـ ناورد ضد سياهی.
آدمی بیخبر از پايان باشد
ليکن اين بر شما نمايان باشد.
ِگرد من سايههاست از اهريمنان!
سوی من جهنده زهرآگين سنان!
چه بينيد اندرين راه و بود من؟
در زيان من است يا در سود من؟

[شگفت زده و خرسند]

		
فرزانهی هندی

آنکس کو برخاست به جنگ بدی
در دهری لبالب از رنج بسيار،
بیگمان بال را باشد خريدار.

		
فرزانهی چينی

ستمگر غدّ ار است .حکيمی گفته است:
در باغ اطمينان مياسا ،کانجا
زير هر گلبنی رهزنی خفته است.
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فرزانهی يونانی

گر تو در پيکار عدالت جان را
دربازی ،مپندار عبث شد کارت
به سردی نگرايد هرگز بازارت.

گئومات			

ای ياران! در چشم شما خواندهام
پايانی خونآلود از برای خود،
پروایی ندارم از فنای خود،
بدين راه آمدم خود به پای خود.

سه فرزانه		

بدانره کامدی تا پايان پا دار!

			
گئومات

اندرزی فرمایيد مرا سزاوار!

		
فرزانهی يونانی

در پارناس 1دیدهام يک صبح سپيد
زآسمان میگذشت خدای اميد
وز چشم خندانش سرشکی چکيد
و آن قطره بدل شد به يک مرواريد.
من آن درکشيدم به رشته ،و اينک
برآويزم آن را از گردن تو
تا زان نيرو گيرد جان و تن تو.

		
فرزانهی هندی

آنزمان که بودم رايی از رايان
بِرهما به من کرد ِمهر نمايان:
دشنهای هندی را شست در آب گنگ
و آن را به من داد .ولی من ِزاورنگ
پا کشيدم ،شدم مردی گوشهگير
و اينک که هستم يک مرتاض پير

 - 1پارناس نام کوهی است در يونان که امروز لياکورا نام دارد و موافق اساطير کهن يونانی مقر
آپولن و الهات هنر (موزها) بوده است.
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گرچه از مکنت پيشين درويشم
دشنهی بِ َرهما مانده در پيشم
اين زمان دشنه را بر ميان تو
میبندم تا گردد پشتيبان تو.

		
فرزانهی چينی

اين گوهر که بر اين ياره میتابد
همرنگ زبرجد؛ چشم اژدهاست.
ِخ ِ
رد اين سخن بنگر درکجاست:
با چشمی نهانبين بر جهان بنگر
نه تنها بر دشمن ،بل بر يارانت!
بهل ،تا بندمش بر بازوانت.

سه فرزانه		

بدرود ای دالور! به راه دراز
بايدمان شتافتن.،شب شده فراز.

			
گئومات

بدرود ای ز بانگ ايزدی آواز!

[گئومات زانو میزند .پيران او را میآرايند و سپس عزم
رفتن میکنند].

[فرزانگان میروند و گئومات تا درگاه آنها را مشايعت
میکند .سپس باز میگردد ،راه میرود ،انديشمند و
پريشان است].

سخن اين پيران بيمی است در جانم
نه تنها از دشمن ،بل از يارانم.
رديمه نيامد .به نزد مامک
خود میگفت ساعتی فزون نپايم
[به آسمان مینگرد]

اين زمان خورشيد آسمانپيما
زی افق گرایا ،نيزهای باالست
از کوه شنگرفی.
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[میايستد دست بههم میسايد ،راه میرود ،پريشان
است].

اندُ هم بیجاست
خطا باشد شکی ناسزا بردن
در حق دلداری کو وفادار است
بس نکومیدانم رديمه بر من
مهربان همسر و خجسته يار است
و ليکن دل من دایم چنان است
دل گويند خود ِ
پيک راز نهان است.
به حکمت مرا گفت فرزانهی چين
بههر سو بايدم چشم نهانبين.
مبادا بفريبد مامکش ،شايد
مبادا رازم را خيره بگشايد...
[راه میرود ،میانديشد].

ديری است اندر ِگردم چهرهها بينم
دگرگون .از چه رو اشراف بدخو
ديرگهی است نيايند به درگه؟! اکنون
میفهمم در گردم دشمنان بیکار
ننشسته ،شب و روز از بهر پيکار
تيغ زهرآلودی بر فسان کشند...
[راه میرود و میانديشد].

داريوش گجسته از بهر شاهی
حاضر است که در خون آغشته سازد
ِ
جهان ايزد را از ماه تا ماهی،
پرکشاسب کينتوز است ،بهر کينتوزی
اين جانهای پليد در جایی روزی
متحد میشوند بر ضد جانم...
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[به آوای بلند میخندد].

وليکن کينشان پيش ايمانم
شعلهای نزار است در پيش خورشيد
[به سمت مدخل مشگوی نظر میکند].

خواجهای میآيد با بيم و ترديد

[با بانگی رسا و حالتی شادمانه]

بيا خواجه ،مترس از سخن راست.

[خواجه به درون میآيد]

			
خواجه

ساالر سپاه کاخ تو ـ لهراسپ
آمده میگويد بیکم و کاست
هماکنون بايدم شدن پيش شه.

			
گئومات

بگويش در آيد

[خواجه میرود].

گمانم اکنون
رازی از پردهای درافتد برون.
چه رازی ،چه پرده ،کجا میدانم
[لهراسپ سراسيمه درون میآيد].

سخن گو!
			
لهراسپ

شهنشه از فرخدای
به کام جمله جوانان ،پيران
پيوسته مکين باد بر تخت ايران!
گروهی ِزاشراف تبهخو ،اکنون
در چنبر گرفتند کاخت را ،ایدون
ياوه و گستاخ« :نباشد شاهتان از نژاد کی
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نباشد برديا ،مغی ناچيز است
دو گوشش ببريده! بشوريد بر وی!»
بشنويد! میآيد از درگاه کاخ
بانگشان ،غوغای خشمآلودشان
			
گئومات

ستمگر برآهيخت تيغ خونفشان
بر چهرم! میدانم ،داريوش ،پرکشاسپ
و ديگر نامردان .آری ای لهراسپ
اندرين هيبت میگويم درست
يار من مار من شده است افسوس
[آهی ُپردرد میکشد]

رديمه! دلدار نازنين از توست
دشنهی زهرآگينی در سينهی من
افسوس ای همسر پرکينهی من
آزرمت نيامد بر عشق و شورم
وان دل روشنتر ز آئينه من
[به خود میآيد]

بنگر ای لهراسپ .تو يک دهقانی
که عمری کشيدی بار ستمکار
و اينک گشتهای بر سپه ،ساالر
سخن نادرست بر دلم باری است
کار من ای لهراسپ آشفته کاری است
ِ
گاه آن در رسيد که عيان سازم
راز خود بر ياری چون تو وفادار
آری من همچو تو از خلقم که بخت
بر ايران زمينم کرده شهريار
من نيم برديا يک مغم کمنام
دشمن ستمگر از اهل ايالم
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[لهراسپ يکه میخورد]

آری من َبردهام! درهمه گيتی
جان ما از سگی بیبهاتر است،
آنکه زنجير کين گردنش سوده است
با رازم بیگمان آشناتر است.
زنان و دختران که ما را بوده است
کنيز پاشوی خيل اشراف است.
شهی کو بر تخت زرين غنوده است
چه غمش از درد بورياباف است
در زندان که بودم ،روزی خشم شه
يک تن از مهان را به زندان افکند
ندانم مر او را خود چه بود گنه،
پيکری تنپرور شده اسير بند.
او ،در فرط غضب ،از خوی شاهان
از عيش ننگين باالنشينان
وز کين و ريمنی در بين اينان
داستانها میگفت شگفت .دانستم
بر ما يک جوخهی بیرحم و بیشرم
سروری میکند .قوم بیآزرم
با جاه و جالل و هيبت و شکوه
پوشيده میدارد سيمای مکروه
در زير نقاب زرينهی جاه.
مبادا بفريبد ترا نام شاه!

[کمی خموش میماند ،آهی پردرد میکشد و ادامه
میدهد].

بشنو تا بگويم چون بر تخت و گاه
فر و دستگاه
پا هشتم ،وزچه رو اين ّ
شاه پيشين ،کو بود برديا را خصم
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با وزير پرکشاسب کشتندش ،زان پس
مرا بر جای وی گماردند زيرا
درسيما میباشم عين برديا!
از بهر تيمار مردم مظلوم
فرصت را آنزمان نکو شمردم.
بر گاه سروری هرآنچه کردم
از بهر مردم ُبد .اينزمان اشراف
کشيده شمشير کين را از غالف
به سويم آمدند ،به هر حال ،آنان،
اين ستمپيشگان ،اين کژ پيمانان
مرا و ترا و دگر کسان را
کز تبار مهی نباشد ،به دار
آويزند .اندرين واپسين پيکار
نبايد به پستی تن سپرد ،دلير
برزميم ،تا زبون نگرديم اسير.
همان به نباشد با خواری ننگ
گر خون ما سازد مرمرها را رنگ.

			
لهراسپ

[چند لحظه خموشی حکمرواست .گئومات و لهراسپ
مانند تنديسهای بیزبان دربرابر يکديگر ايستادهاند.
آسمان به تيرگی میگرايد .مشعلها روشن میشود.
لهراسپ چنانکه گويی از خواب شگفت به خود میآيد
و سپس شمشير میکشد].

آنچه در دل دارم ،دارم بر زبان
شهنشه در نزدم همانست که بود
خواه از پشت کورش ،خواه از يک شبان
مردان را نژاد و بزرگی چه سود
از پشت خود باشد مرد نيکوفر
نسبت از خود همسان گوهر
میروم تا رغم اين ستمکاران
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برزمم دالور با دگر ياران

[در برابر گئومات میايستد و او را با احساس آفرين و
سپاس برانداز میکند].

فری بر اين باال! زهی بر اين برز!
وين نيرو که باشد چون کوه البرز!
ما دانيم سروران با تو در کينند.
آنها مشتی ناکس ،جوخی خود بينند.
ما دانيم تخت شاهی کار تو
ايزديست .اين پيداست از آثار تو
بیگمان شو! همه سرباز توايم!
ياران دلبند و جانباز توايم
[و سپس با آهنگ رزين و آرام میافزايد].

شهنشه بماند همينجا! اکنون
از بين جنگيان ،دليرترين را
بگزينم ،بگمارم گرد اين مشگوی
تا ديواری خارا در ره دشمن
برکشند از تنی چون آهن و روی
گئومات			

و من نيز نمانم اندرين پيکار
توان و ناتوان ،فسرده ،بیکار،
بازويم مردافکن ،شمشيرم تيز است
زوبينم پهلو در ،دشنه خونريز است.

			
خواجه

مردمان میگويند پرکشاسب شوم

[لهراسپ را در
آغوش میکشد].

[لهراسپ خارج میشود .آوای محو رزم و بانگ و غو
کوس از دورادور به گوش میرسد .پرستندگان شتابان
خود و زره وخفتان میآورند .سالح بر اندام گئومات
راست میکند .خواجهای با سراسيمگی به درون
میآيد].

داريوش را از راه رادی و مردی
نموده گمره و بدين ريمنی
کشانده
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گئومات

روان شوم اشرافی
خود باشد اهرمن ،با اين اهرمن
نيازی نباشد به هيچ اغواگر

			
سرباز

نگهبان کاخ شاهنشه اکنون
از راه خيانت بر روی داريوش
گشوده درهای سرا را ،دشمن
به درون هشته پا ،و ليکن مردان
تا پای جان خود ،هر گامی از باغ
میايستند ،کی لهراسپ مرا فرموده:
خاطر شهنشه بادا آسوده
ديوار پيکر سربازان شاه،
دشمن را چون سد خارا بر راه است.
جان نثار جان روشن شاه است.

			
گئومات

دل من از رايش نکو آگاه است

		
سرباز دوم

روز دشمن بادا تيره همچون شب
کی لهراسپ کشته شد! نام شه بر لب
يکی از ناکسان بر زد بانگی سخت:
«کی لهراسپ! غاصب را گر کشی از تخت
به فرمان داريوش ــ شاه ايرانشهر
نه تنها ايمنی از تيغ خونبار،

[غوغا در بيرون شديدتر میشود .يک سرباز گردآلود و
خونين خود را به درون مشگوی میافکند].

[سرباز ديگری وارد میشود غوغا باال میگيرد].
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از گنج و از گوهر وافر يابی بهره».
کی لهراسپ پاسخ داد« :دغلی بس است!
کز پيمان در جهان ناکستر کس است».
هنوزش اين سخن بر لب ُبد که گشت
ِ
آسمان روشن در ديدهاش تار
تيرش اندر سينه نشست تا سوفار

			
گئومات

زه بر آنکس که او پيمانشناس است!
جانهای روشن را زينان سپاس است.
پس رفت از ميان دلير کی لهراسپ!؟
گمانم دشمن را گشوده راه است؟

		
سرباز دوم

پيکار اينک ِگرد مشگوی شاه است
بردگان ،دهگانان که اينک دارند
جامه سربازی بر پيکر ،بیباک
میرزمند ،ندارند از مرگ و هالک
پروایی

گئومات			

[دشنه هندی را از نيام میکشد
و به سوی در میرود].

			
داريوش

میروم در کنارشان.
[چند شمشير پردهی زر تاری را که درگاه مشگوی را
میبندد با وحشيگری میدرند و آن را به شدت پس
میزنند .گروهی ،داريوش هخامنشی در پيشاپيششان،
خوی کرده ،شمشيرهای خونچکان در دست ،با
نگاههای شرربار به درون میريزند .گئومات چند گام
واپس میرود].

گجسته گئومات! آلوده گرديد
سرير کورش ،آن همير يزدان
از تن و توش تو؛ تيغ عصيان را
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بفکن و سربند بر خاک خواری،
که بگذشت دوران آشفتهکاری.
پنداشتی يک مغ شورشی کو را
دو گوش ببريده است اندرين سرا
تواند تا ديری سروری کردن؟
به کام اهرمن خلقی آزردن؟
فروغ يزدانی کی ستوه آرد
بر تخت سروری الشهای پليد،
کرکسی کی جای شاهينی سزيد؟!
			
گئومات

رزميدم با خيل ظالم و گربز.
رخشان کردم هر سو پرتوی هرمز،
نه تنها به ياران نيکبين بودم،
فارغ از تيمار آنان نغنودم،
بر ضد دشمن هم نبودم کينتوز
چون ن ُبد در سرم رای زشتآموز
میگفتم :زندگی بهر مردمان
آنچنان سرشار است از زهر سختی
که مرا نزيبد برآن افزودن،
بايدم غمخوار همگان بودن.
میگفتم :گر شاهان با نيروی کين
سروری میکنند بر روی زمين،
من آهنگ دگر سردهم در دهر
نغمهی ياوری اندر ايرانشهر.
آری جز مردمی رای من نبود
هستیام شيوهای نوآیين گشود
در گيتی ،وليکن شب اهريمن
در کاخ زمانه بر نور ايزد
چيره است ،از اين روست که عشق و شادی
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گئومات

کرامت ،مردمی ،آزادی ،رادی
همگی در بند سيهدالنند؛
وليکن آنکسان که عاقالنند
میگويند :در رسد آن روز دگر
کز نور ايزدی شود منور
جهانی ،بردمد ِمهر پيروزگر.
چو جانم بيند آن روشنایی را
در اين شام شوم پر بيم تاری
چه باک ار خون میشود جاری.
اين پايان از بهرم نابيوسان نيست،
کانکس کز بند مرگ رها باشد کيست؟
آنکسی کو برخاست به جنگ بدی،
در دهری لبالب از رنج بسيار
بیگمان بال را شده خريدار.
گر من در پيکار عدالت جان را
دربازم ،مپندار عبث شد کارم
به سردی نگرايد هرگز بازارم.
ای فری بر آنکس که پيش زوال
وجدانش خرم است ،جانش بیمالل!

[با دشنه چون شير ارغنده به گروه مهان میتازد و آنها
را گامی چند واپس میراند .ولی آنان با کین زهرآلود
شمشيرها را در سينه گئومات فرو میبرند .گئومات
خونآلوده است و چند گام لرزان واپس مینهد .نوسان
کنان لحظهای چند میايستد و در بازپسين دم فرياد
میزند].

وليکن میرسد آن روز دگر
کز مهر ايزدی شود منور
جهانی ،بردمد پيروزگر.

[درمیغلطد و جان میسپارد .داريوش جلو میرود
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داريوش			

و به مرگش مطمئن میشود و سپس پا را بر سينهاش
میگذارد].

نژاد واالی هخامنشی
از ننگ سرکشان رها شد اينک
تخت کورش کان را ديو و اهريمن
يک چندی بيالود ،پيش پای من
سرسايد ،تخمه و نژاد بزرگ
ببالد در آنجا که از رای من
فره ايزدی مايه میگيرد.
هرکسی که بر اين گوهر هژير
دستهای سرکشی بيازد ،بیشک
با ضرب تيغ من فنا پذيرد.
اورمزدی کو آنجا جهانساالر است
مرا ،داريوششه را ،در اين جا يار است
بستایيم يزدان را که دور ديوان
و اهرمننژادان سپری گرديد،
دوران رامش و سروری گرديد.
کشور کهن را کنم آراسته.
بيافزايم هر سو شکوه و خواسته.
دشمنان بکوبم .بر سنگ کهسار
شکوه شاهی را فرمايم نگار
يونان را میزنم ،جادهها فراخ
میکشم به هر سو ،آوازهی کاخ
هر گنجی کاشکارا ،يا خود نهان است
هر زر و گوهری کاندر جهان است
زنان سيهچشم ،گاوان کاری
مردان بیپروا در جانسپاری
گلهها ،رمهها ،سرای بلند
من که شاهنشاهم ،از ِ
آن منند
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ايزد را خود داد و آیينی است جاويد
در قوام آدمی «زمره»هاست پديد:
مهان و بزرگان ،دبير و سپاه
کديور ،بندهی سپيد و سياه.
هرکس را پايهای است گر در آن مقام
به فرمان يزدان بنشيند آرام،
در خورد ِمهر ماست ،ورنه اين شمشير
زانجا کو با گربزی ستاند ،بیشک
با صد ذل خفت آردش به زير!
نردبان جاه و بزرگی را چون
ناکسی تواند نمايد واژون؟!
در پای ستوران بمالم آن را
کو نخواهد بردن از شه فرمان را
نرمم بر چاکری ،سختم بر ستيز
تيغ دژخيمانم تيز است و خونريز
شنيديد گر سخن از «آیين» و «داد»
همين است که ايزد به ما فرمان داد.
فرخا که عصری آشفته گذشت،
وين زمان زمان آیين و داد است
اهورا در چنگم هشته گوهری
کان ويژهی مردم واالنژاد است
راه ما آیين پاک سرمدی است.
برويد ،بکشيد ،آنکسانی را
کاندر این فتنهی گئومات ،جایی
سخنی راندهاند کان نه ايزدی است!

[در جريان خطبهی داريوش کسان فراوانی با شمشير
يا مشعل روشن صحنه را پر میکنند .به آخرين سخن
داريوش در نور لرزان و گريزان مشعلها ،توطئهگران
شمشيرها را آخته میکنند .پرده میافتد].

پیآمد
[از درون تيرگیها موبد آذرپاد با فانوس نيمرنگ
خودآرام به پيش میآيد].

		
موبد آذرپاد

گئومات برافتاد .دريغ گئومات!
بر شطرنج گيتی کان خونآلود است
ای چه بس گئومات که گرديد شهمات.
وليکن مغلوب که؟ ياخود پيروز کيست؟
نه آنکس کو خنديد ،وانکس کو گريست.
نبرد زمانه گران نبردی است
پهلوان ميدان نه هر نامردی است.
داريوش شه میخندد .عبث میخندد
رزمی که گئومات با وی کرد ،آسان
نيانجامد آنجا که او بپسندد.
اين رزمی جاويد است ،آخر چيرگی
با نور است ،با نور است ،نه با تيرگی
گوهر نورانی از ِگل تيره
میرهد نه آسان (فرموده مانی)
پيکاری میبايد چنان که دانی
بنگر! چه بسيار در راه اين رزم
رفتهاند يالن و ُگردان پرعزم
سپيتامن و آنگه مانی و مزدک
ُهشام و بومسلم ،سندباد مجوس

گئومات 128
استاسيس ،مرداويج ،مازيار ،بابک
خيابانی ،پسیان ،صوراسرافيل،
حيدر و ارانی ،روزبه ،سيامک
میروند ورفتند در اين ره بیباک
بیباک از ستمگر ،بیباک از هالک
محروم از آسايش ،بيزار از فراغ
وز خون گرمشان روشن اين چراغ
پيکرها که گرديد ِ
آذين دارها
سايههای شومی است بر سرا و کاخ.
گلشنی خواهد شد آخر سنگالخ!
رزمنده درافتاد در ميدان رزم
وليکن مغلوب که؟ يا خود پيروز کيست؟
نه آنکس کوخنديد ،و آنکس کو گريست:
نبرد زمانه گران نبردی است
پهلوان ميدان نه هر نامردی است...
[موبد در تيرگی دور و محو میشود ،سرود ظفرمند و
شادمانهی همسرايان ناپيدایی شنيده میشود .تيرگی به
فروغ میگرايد ،خورشيد میدمد].

		
سرود همسرايان

برآمد نور خورشيدی ز ابر تيرهفام آخر
خروس از صبح صادق خواند دستانی به بام آخر
ز صهبایی نشاطانگيز شد لبريز جام آخر
َ
رش َن ،کو ايزد عدل است شد مقتضیالمرام آخر
جهان را روزگاری ديگر و کاری دگر بادا
ِز َش ّر اهرمن وارستهجان ،نوع بشر بادا
اجاق اورمزدی نورپاش و ُپ َ
رشرر بادا
سراسر مردمان را جامهی شادی به بر بادا
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فروغ بامدادی را اگر شيدایی ای ايران
وگر شيدای آن فردوس ناپيدایی ای ايران
به سوی رزم میبايد که دل بگرایی ای ايران
که تا راهی به مرز خرمی بگشایی ای ايران

واژهنامه
(برخی واژهها که ممکن است معنای آن برای خوانندگان
روشن نباشد در اين واژهنامه ذکر شده است).

الف

زينت ،آرايش
			
آذين
مضطرب
		
آسيمه
آهيختن (برآهيختن) برکشيدن
اوستا
			
استا
تعرض و آسيب
			
آفند
ّ
بیمرگان مقدس
		
امشاسپندان
		يکی از خدايان تثليث مزدایی
اناهيتا
بیمرگ
		
انوشه
بخش اول نام اهورا مزدا
اهورا		

ب

اجازه خواستن
		
بارخواستن
تحمل کردن
		
برتافتن
			بزرگی
برز
شاخ گياه مقدس
رسم		
َب َ
استخر
			
برکه
منتظر بودن
		
بيوسيدن

پ

ت

ج

چ

خ
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پارينه		
		
پالوده
		
پايندان
پتياره		
پذيره		
		
پرستنده

سابق ،گذشته
مصفا
ضامن
بليه
استقبال
خادم ،خادمه

نژاد
تخمه		
فريبگر
ترفند		
تشتر		يکی از ايزدان زرتشتی
مجسمه
		
تنديس
مواظبت ،اندوه
تيمار		
		
جاندار
جه			
		
چيرهگر
		
چيستان
		
خفتان
		
خنياگر
خوشيدن		

محافظ
نام دختراهريمن
موجد فتح و ظفر
معما
جامهی جنگ
آوازهخوان
خشکيدن
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خوی		
خويد		
			
خيم

د

		
دريابار
			
دروا
		
دروند
		
دروج
		
دژخو

ر

ز
ژ
س

رهی		
		
ريدک
ريمن		
		
زوبين
		
ژکيدن
سپنتا		
سپنج		
ستيغ		
		
سکالش

عرق
علف و سبزی
عادت و خوی
ساحل دريا
حيران
فريبکار
ايزد دروغ و فريب
بدخو
بنده
غالم
چرکين
نيزه کوچک
لندلند کردن
مقدس
موقت
قله
مشورت

		
سوفار
		
سوگ

ش

شنگرفی		

غ

			
َغو

ف

		
فرسته
فری!		
فسان		

ک

		
کديور
			
کش
			
کنام
		
کوشان

گ

			
گاه
		
گجسته
گربز		
		
گردونه

م

		
مرغول

ُپرتيغ
عزاداری
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سرخ رنگ
بانگ کرنای
رسول ،سفير
آفرين!
سنگی که بر آن تيغ را تيز میکنند.
زارع
زيبا
آشيانه ددان
نام سابق سرزمين افغانها
تخت
ملعون
طرار
عراده
پر چين و شکن
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مستن		
		
مشگوی
		
منهيان
موزه		
		
مينوچهر
		
مينوی

ن

		
نخجير
			
نزار

و

		
وخشور
			
وير

ه
ی

هژير		

مویيدن ،گريستن
اطاق
جاسوسان
چکمه
آسمانینژاد
آسمانی
شکار
الغر
پيمبر
عقل و هوش
زيبا ،خردمند

بازوبند
			
ياره
ياکند		ياقوت

انتشارات

حزب تود ٔه ایران

