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  داستان ملك نعمان

  
در روز و  ،و اي همسر فرزانه و بايسته ،شايسته اي ملك مقتدر و اما

شهر يعني  ،و در پايتخت آن سرزمين ،در سرزمين شامات ،روزگاران قديم
 ،ها و دوران اقتدار اسكندر مقدوني بعد از سلطه و حكومت يوناني ،دمشق

اين پادشاه در دليري و  .ماننعنام ملك ه كرد ب پادشاهي حكومت مي
چه در  ،عصر خود شهرة آفاق بود و ميان شاهان و سالطين هم ،آوري جنگ

ة تيزش را همكه طعم تند تيغ  ،زبانزد همگان ،شرق و چه در غرب آن زمان
خود او  .چشيده و زجر دربندي و اسارتش را بسياري كشيده بودنددشمنان 

و  اسب تيزتك دشتبا  ،كه سرداري سپاهش را بيشتر اوقات بر عهده داشت
تا هندوچين  ،از روم و مقدونيه گارشرق و غرب عالم آن روز، نوردش هامون

ته بر مژه و ديدة و خاك و گرد برخاسته از سم اسبش نشس ،را درنورديده
شنيدن نامش از شمال آسيا تا جنوب آفريقا لرزه  .سرداران دشمن بود  ميتما

  .انداخت قفقاز و تركمان مي ،حتّي اميران حجاز و حبشه ،بر اندام همه

ي د كه بر درد و غم ملّت خويش آشنايي بوشايگملك نعمان پادشاه كشور
مردمش دوستش داشتند و كه  ،گشاي مشكالت ايشان بود كامل داشت و گره

با وجود مان را نعملك خداوند  .داشتند مي  مينام و يادش را همواره گرا
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نام كه »برزين«تنها يك فرزند پسر داده بود  ،شمار بيهمسران بسيار و كنيزكان 
با وجود  .برازندهو ساله بود و بلندقامت  بيست ،در زمان حدوث قصة ما

حاسن و مكارم ارزنده و قدرت ضربة داراي سجاياي اخالقي و م ،جواني
كه هم وليعهد پدر بود و هم در ميان همة جوانان  ،كم از پدر نبود ،شمشيرش

به ترتيبي كه سپاهيان ، ملك و ديار خويش از همه سرآمد و بر همه سرور
و پدر نيز با  ،به رضايت سر به اطاعتش فرود آورده ،عظيم سرزمين پدرش

  .شيرازه و نظم و نسق قشون را بدو سپرده بودزمام امور مملكت و  ،رضايت
از ملك  ،كه يكي از كنيزان حرمسراپيچيد  تا اينكه در دربار اين خبر

صاحب اوالد  ،در آيندة نزديك ،مان حامله است و سلطان قدرقدرتنع
مان را نعشدن اين خبر به همان اندازه كه ملك  شايع .ديگري خواهد شد

فراهم  اندوه و دغدغه خاطر برزين را تاموجب ،خرسند و شادمان ساخت
براي درامان  ،هاي پنهاني دربار خبردار بود باردار كه از توطئه  ميكنيز رو .كرد

بودن از كيد و حسد وليعهد هر چه بيشتر در نزديكي خود به سلطان 
هر روز بيشتر از  ،ديد ميبرزين كه رقيبي براي آيندة خود در راه . كوشيد مي

ر ـچون سي،حسادتو گاه از شدت  ،خروشيد ود از خشم ميپيش در درون خ
در مورد برادر احتمالي و  ،جوشيد و با تمام بلندطبعي و سخاوت ميركه ـو س

   .رسيده بودهم و قساوت   ميرح اش به بي فكر و انديشه ،در راه خود
هم دلخوشي و  ،در آن جوي كه هر روز ،كنيز باردار كه صفورا نام داشت

و هم خشم و كينة برزين وليعهد را  ،كرد مان را بيشتر مينعملك اميدواري 
سنگيني صفوراي  .كرد ميروزهاي سخت بارداري را سپري  ،نمود ميتر  افزون

رفتن  توان حركت و قدرت راه ،حدي شد كه در دو ماه آخر بارداري هحامله ب
ي ورزيده ها قابله ،ماننعكه ملك  ،تا هنگام تولد نوزاد،از وي سلب شده بود
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دربار خود فرا خوانده و حكيمان بسياري را به ه و ماهر را از دور و نزديك ب
كنيز بسيار زيباي  ،ي را به نگهداري صفوراشمار بيمراقبت و پرستاران 

  .خود گمارده بود ميرو
عازم سفر به  ،پدر با سپاهي عظيم و قدر  برزين وليعهد كه به دستور 

انداخت  ميب ـاي حركت سپاه را عق انهـبه به هر روز ،هاي دور بود سرزمين
او را بكشد و  كه اگر نوزاد، پسر باشد ورزيد مير پدر تعلّل ـو در اطاعت ام

 را سفر آنگاهخويشتن را از آسيب رقيب احتمالي خود در امان نگاه دارد و 
 ،حب مقام و شوكت سلطنت آينده و هيبت تخت و بارگاه پادشاهي .آغاز كند
   .م و پست ساخته بوديئانساني ل ،دست و گشاده پرمهر از برزين

ملك  .روزهاي آخر دوران بارداري را با دردي كشنده سپري كرد صفورا
در حال  ،خود مادر طفل آينده و درراه  اتاقن كه همواره پشت در امنع

صفورا از  .دامان طبيبان و ملتمس قابله و حكيمان بوده بت دس ،زدن بود قدم
در چنان حالت سخت و وضع وي  ،حملش هم گذشت ر وضعمقرّ  هنگام

محال است مادر و  :دشواري افتاد كه اين زمزمه در اندرون دربار پيچيد كه
شد بر دوش   و آنگاه بود كه بار اندوه گران را به راحتي مي. طفل زنده بمانند

ها و طبيبان هم مشهود  شده بر قابله و ترس مستوليمان مشاهده كرد نعملك 
دختر   مينورچش ،خدا را شكر«: و عيان بود كه ناگهان از اندرون فرياد برآمد

كنان بيرون  لهـلهـها ه هـها و خدم قابله .»تر استـدخ  مينورچش .است
اما  ،ديد مان خود را به آرزو و آمالش نرسيده مينعهر چند كه ملك . دويدند

 ميخصوصش رفت و دبه ايشان بخشيد و خود به خوابگاه م هاي فراوان سكّه
برزين وليعهد هم رسيد كه شما صاحب خواهري بس  گوش  هخبر ب .آرميد 

ايد كه برزين هم خوشحال از آنكه رقيبي سر راهش پيدا  لقا شده و فرخزيبا 
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به ميدان  ،اي درنگ داد و بعد بدون لحظهلة فراوان صآورندگان  نشده به پيغام
  .دستور حركت دادرفت و بر اسب خويش سوار شد و سپاه را 

 و از ظهر .اما درد زايمان پايان نگرفت و پيچ و تاب صفورا تمام نشد
كرد  صفورا همچنان با مرگ دست و پنجه نرم مي ،هنگام تولد دختر تا شامگاه

ه او چون مار مدام بو چرا  نخوابيده ها در حيرت كه چرا باد شكم زائو و قابله
ماه شب چهارده و بدر منير به وسط ساعتي از شب گذشته و  !پيچد ميخود 

 اتاق زايمان برخاست يگري ازد آسمان رسيده بود كه بانگ شادمانه و هلهله
ها و خدمه  قابله فرياد شادماني واز هوش رفت  نفسي عميق كشيد و و صفورا

مان از خوابگاهش بيرون پريد و نعبانگشان آنچنان رسابود كه ملك  .شدبلند 
از متـوجه شد يكي زايمان صفورا رسانيد كه  اتاقت در شتابان خود را به پش

دود  مي ويسوي ه ري را روي دو دست گرفته و شتابان بـوزاد ديگـن ،ها قابله
 .»پسر است  يدوم ،پسر است  يدوم ،سلطان مژده سلطان مژده«: ويدگ ميو 

نشده و هنوز ناف  شسته  قدري خوشحال شد كه نوزاد پسره مان بنعملك 
خود را غرق بوسه كرد و به اين ترتيب بود كه رقيب آيندة برزين  نبريدة

كه او در آن موقع چهار منزل با سپاهيانش از  در حالي ،دنيا آمده وليعهد هم ب
  .خبر ماند بي ،ترسيد ميدر نتيجه از وقوع آنچه كه  وشهر دمشق دور شده بود 

داستان جديد و آغاز  اولبا اينكه شب  ،چون سخن شهرزاد بدينجا رسيد 
اما سلطان شنوندة قصه تاب بيدارماندن را در خود نديد و  ،ملك نعمان بود

جا آورد كه ه خواب رفت و شهرزاد هم شكر خداي را به ديده بر هم نهاد و ب
   .تواند زنده باشد ميروز ديگري را 

  پايان شب هشتاد و چهارم           
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ت در رفاه است اي شهريار جوانبخت كه در ملك تح و اما ـت فرمانت رعيـ

بايد آغازشدة ملك نعمان  داستان تازه  در ادامة !بينوا در پناه قرار دارد و يتيم و
آنهم به اين خاطر بود كه  .گذاشته شد »شيرين« ،عرض كنم كه نام دختر ملك

ين دومهم  اين :او گفت ،دختر استدنياآمده  هب  نوزاد خبر دادندوي چون به 
اين جهت اطرافيان هم فوراً نام نوزاد را شيرين ه بو  ،ن زندگي منريـميوة شي
نام فرزند لذا  ،مان اندكي اهل ذوق و علم هم بودنعچون ملك ولي  .نهادند

 »فرزين«او را  وكرد خود انتخاب  ،دنياآمدة صفورارا هپسر ب  دومسوم و قل 
زير در صفحة نام مهرة و ستدان ميسلطان نيك  و ،فرزين يعني وزير .ناميد

   .استهم فرزين شطرنج 

ه مان در بيست سال قبل از شروع قصة ما بنعين فرزند ملك اولزماني كه 
داشت ديگري ايراني و دانشمند  وزير ،وزيرسرير مان غير از نعملك  ،ا آمددني

برزين نام يكي از  .برزين نهاددر آن موقع نام كودك را ، دومكه آن وزير
روزگار  هاي آن و همچنين نام يكي از آتشكده ،يرانيانن پيشين اييفرشتگان آ

   .در خراسان بزرگ بود
 :سر به آسمان بلند كرد و گفت ،پسر دومنهادن بر  بعد از ناممان نعملك 

كه بعد از من برتخت  ،ي برزين است و وليعهداولآن  .خيالم راحت شد
دوارم هم فرزين است و وزير كه امي  يدومو اين  ،سلطنت خواهد نشست
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در دوران سلطنت  ،ياور و عصاي دست برادر بزرگش باشد و برزين هم
   .او را به مقام وزارتش انتخاب كند ،خود
 ،مادر فرزين  اكنون الزم است اندكي دربارة ،و اما اي ملك جوانبخت 

مان نعملك  .صحبت كنيم ميكنيز رو ييا صفورا ،ماننعپسر ملك  دومفرزند 
تعداد زيادي زن عقدي و كنيز در  ،ادر برزين وليعهددربار و م ملكهغير از 

 ،به ترتيبي كه بعضي از راويان اخبار و ناقالن گفتار ،حرمسراي خود داشت
اما آنچه كه مسلّم است تعداد زنان  .اند بيش از صد آوردهتعداد ايشان را 
آخرين كنيزي كه وارد  .از چهل و پنجاه هم بيشتر بود ،ماننعحرمسراي ملك 

وي خود را دختر يكي  .مادر فرزين بود ،ن صفورايهم ،مان شدنعبار ملك در
و چون  .از ديار طنجه در شمال آفريقا معرفي كرد ،از سرداران سپاه كارتاژ

درگرفت و به شكست  كارتاژمان و سپاه نعيان ملك لشكرجنگي بين 
ختر يك د ،ها و اسراي جنگي از ميان غنيمت ،فرمانرواي ديار طنجه انجاميد

ه فرماندهي البتّ. مان فاتح نمودندنعبسيار زيبا و مليح و دانا را تقديم ملك 
مان برعهده داشت و زماني كه صفوراي نعخود ملك  ،سپاه را در آن حمله

ق ـحرمسرايش در دمشدستور داد وي را به  ،مان آوردندنعاسير را نزد ملك 
  .تندـبفرس

به جهتي كه [ ،سپاه طنجه رـود را دختر اميـخ از يك سوورا چون ـصف
سواد و هم باو از طرفي معرفي كرده بود  ]بعدها عرض خواهم كرد

ا و ـدرباري و بسيار زيبو آشنا به رسوم دان  خوانده بود و آداب درس
به  ،خيلي زود توانست خودش را در دل سلطان جا كند ،داشتني دوست

زنان حرمسرا از ياد ترتيبي كه با واردشدن صفورا به دربار دمشق، خيلي از 
حالت ه به ترتيبي كه ب ؛مان رفتند و حتّي ملكه نيز در انزوا قرار گرفتنعملك 
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 ،به بهانة اينكه چندين سال است پدر و مادر و اقوام خود را نديده  قهر و 
  .زيرا او دختر پادشاه يمن بود ،سفر به سرزمين يمن شد عازم

كنيز  ،ش حكايت صفورابه سرزمين يمن رسيد و نزد پدر ،چون ملكه
كه پدر تو  مگر من«: دخترش گفتبه نصيحت به پدر  ،كارتاژي را بازگفت

حرمسرايم پر از زنان گوناگون و كنيزان  ،مان هم بزرگترمنعهستم و از ملك 
اين زمين و خصلت و فطرت پادشاهان  اين رسم دربارهاي مشرق !؟نيست
چندي در پدر جان . گون باشداست كه حرمسراهايشان پر از زنان گونااقاليم 

 .باشد استراحت كن و خيالت هم راحت باشد ات مي دربار من كه خانة پدري
به  ،مان بعد از ضربة شمشيري كه در جنگنعمگر خودت بارها نگفتي ملك 

برزين تو هم  ؟ستون فقراتش وارد شد از نعمت فرزنددارشدن، محروم گرديد
دربار دمشق  ملكهي ناراحت نباش كه تو بيخود .دنيا آمده قبل از آن حادثه ب

  .مان هستي و خواهي بودنعيگانه پسر ملك  ،و مادر وليعهد برزين
توجه فرمودند  ،همسر دانا و دانندة من سلطان شنونده و ،به اين ترتيب 

از طرفي ملك  .دربار در دمشق نبود ملكه ،كه هنگام تولّد شيرين و فرزين
 اي از دور و بر صفورا دنياآمدن فرزين لحظه هب مان خوشحال و مسرور از نع

روز بيهوش  علّت تحمل آن درد شديد يك شبانهه البته صفورا ب .شد ميدور ن
چون صفورا  .دهدببه آنها شير  ،توانستتولد دوقلوها  دومبود و از روز 

 :به صفورا گفت ،مان توانست با او به گفتگو بنشيندنعحالش بهتر شد و ملك 
خاطر تولّد فرزين ه تور دهم شهر دمشق را چراغاني كنند و بخواهم دس مي

اما  ،ارت است  سلطانـجس :ورا گفتـكه صف ،برپاي دارند نـيك هفته جش
مان با تعجب نعملك  .نظر كنيد استدعا كنم از اين تصميم صرفخواهم  مي

و كارتاژم   دانيد من دختر امير سپاه قوم ميشما : كه صفورا گفت ؟چرا :پرسيد
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آيا  .باشم ميهاي درباري آشنا  ها و توطئه در دربار بزرگ شده و با دسيسه
و انعكاس آن در  ،ي اين جشن و سروريكنيد ممكن باشد برپا ميتصور ن

 ،اند بزرگوار كه به يمن تشريف برده ملكهگوش ه اطراف و رسيدن خبرش ب
 ،شمن استجنگيدن با دو به عزم  نين جناب برزين وليعهد كه در راهو همچ

 ضمناً استدعاي ديگر من اين است كه دستور دهيد !؟تأثير سوء داشته باشد
يعني  ،چشمان دلبندتاننور همچنينشما و   كمترين محل زندگي و اقامت كنيز

 .دور از دربار و حرمسرا تعيين كنند ،فرزين و شيرين را در قصر ديگري
حرمسراي سلطان حسادت ديگر زنان و كنيزان از اما من  ،جسارت است

مبادا ايشان يك وقت قصد جان شاهزاده  ،ترسم و ترسم از اين بابت است مي
دانيد هر روز چند كولي  ميشما ن. فرزين و شاهزاده خانم شيرين را بنمايند

ان و كنيزان ـروند و زن ميآيند و  ميدربار ه رمال و دعانويس و دلّاله جادوگر ب
ي هاي چه جادو و افسون ،اردار شوندـبكه از  سلطان ـبراي اين ،حرمسرا

 ،ايشان بارها زكردم اظهار كنم كه بعضي ا ميت نئحال جره من تا ب !كنند مي
را زنان كولي و  اند كه آن حتّي در شربت سلطان هم موادي اضافه كرده

   .اند به ايشان داده جادوگران
  ميتماحرفهايت  .آفرين بر تو اي صفورا: مان گفتنعآنجا بود كه ملك 

 ،كردن خبر تولّد فرزين گويم از پخش به سرير وزير مي .درست است
ضمناً دستور  .كنم مينظر  ي جشن صرفياز برپاو خودم هم  خودداري كند

تعيين  .ندكنقل منتام  دهم تو و دوقلوهاي عزيزم را به قصر ييالقي مي
تو شد كه  ميكاش  .خدمتكاران و خدمة قصر ييالقي هم بر عهدة خود تو

 ،ن حاكم بر دربارييآ  شدي ولي چه كار كنم كه بر اساس مي من دربار ملكه
با توجه به اينكه ما  .اين مورد دربارة تو امكان ندارد .ملكه بايد شاهزاده باشد
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خاطر تو از ما ناراضي  ههر چند كه او ب ،داريمكامل فعلي هم رضايت  ملكهاز 
   .ن رفته استو قهر كرده و نزد پدرش به سرزمين يمشده 
 ،و اي سلطان مقتدر با عدل و داد و اما اي مونس شبهاي شهرزاد 

ي كه يها هوشمندي صفورا و همكاري ،عرض شما رسانيدم  هبهمانطور كه 
قل دوم از دوقلوها  ،گذاشتن تولّد فرزين ومتمان با وي در مورد مكنعملك 
باعث  ،ر ييالقيو تغيير مكان زندگي ايشان از حرمسراي دربار به قص ،نمود

ي پخش نشود و حضور و اقامت چهار سال يدر جا ،شد خبر تولّد پسر دوم
اي يكي دوبار بيشتر  و اينكه وي هفته  ،شبها در قصر ييالقي ،ماننعتمام ملك 
دو وزير و از جمله سرير، امور مملكت هم در دست   آمد و ادارة ميبه دربار ن

   .دگرگون كرد وضعيت حرمسرا را ،تدبيرش بودوزير با
تمام  ،داشت مان با اعتمادي كه به درايت و كارداني وزيران خودنعملك 

كه  ييالقي خود در قصر ،آن چهار سال را در كنار صفورا و شيرين و فرزين
ديگر  ،چون بعد از تولد دو قلوها .گذراند ،فاصلة چنداني با دمشق نداشت

ان و كنيزان خود مان به هيچ وجه شبهايش را با ديگر همسرنعملك 
كه بسياري از  انستلذا حرمسراي دربار از رونق افتاد و كسي ند  ،گذراند مين

   .زنان و كنيزان حرمسرا چه شدند و كجا رفتند
شيرين و فرزين  تولداما جاسوسان درباري ملكه به هر شكل كه بود خبر  

جرا باخبر چون ملكه از ما .و به دربار پادشاه آن سرزمين بردند ،را به يمن
دچار يك بيماري عصبي شديد شد و يك ماهي را در بستر افتاد و   ،گشت

در طول  ،كه از بخت بد ،تصميم به مراجعت به دمشق گرفت ،بعد از بهبودي
مان نعه ملك البتّ .دچار بيماري طاعون شد و جان سپرد ،در بين راه وسفر 

احترام براي همسر   درخور  العمل هيچ عكس ،بعد از دريافت خبر فوت ملكه
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به عزاداري هم  دمشق متوفي خود نشان نداد و آنچنان كه بايد، دربار
مان با كشورهاي شمالي سرزمينش و نعاز طرفي جنگي را كه ملك  .نپرداخت

به ترتيبي كه  ،خيلي به درازا كشيد ،با فرماندهي برزين وليعهد آغاز كرده بود
را در   چندين ماه آن  ،ودن هر قلعهناچار بودند براي گش ،برزين و سپاهيانش
   .محاصره نگاه دارند

جديد  آوردن فتوحات دست هآنچنان سرگرم جنگ و ب ،وليعهد هم برزين 
ار دمشق ـب اخبار داخلي با دربـود را از جهت كسـارتباط خ كه تقريباً  ،بود
گونه اطّالعي از وجود برادر چهارسالة خود  ع كرده بود و درنتيجه هيچـقط

مادرش را هم بعد از يك سال دريافت  حتّي خبر مرگ  .نداشت ،فرزين  نام هب
   .كرد

فتوحات بسياري  ،باالخره در پايان سال چهارم در حالي كه برزين رشيد
آورده و براي هر شهري هم اميري گمارده و  دست ههاي شمالي ب در سرزمين

راق سرسبزي ات در جلگة ،به چنگ آورده بود شمار بيهاي فراوان و  غنيمت
ي از جانب ملك يتيزپا  كه پيككرده و سپاهيانش به استراحت پرداخته بودند 

وي داد با اين مضمون كه از ه اي ب به او رسيد و نامه - يعني پدرش  -مان نع
شايسته  !دالور اش برزين پادشاه سرزمين شامات به فرزند شايستهملك نعمان 

از بيراهه كه حتماً  ،خود  ه سرزمينجاي آمدن به فرزند عزيز ب آن است كه
از ما كمك  ،رو به سرزمين روم نهد كه امپراطور آنجا ،ترين راه هم باشد كوتاه

 .خود گرگين پاشاي امپراطور برويم  برادر ماست كه به ياري و بر .طلبيده
ترميم و   آورده از نبرد پيروزمندانة خود را صرف دست ههاي ب فرزندم غنيمت

حتماً سرير وزير با  ،كه در ميانة راه ،هاي سپاهت بگردان نديتكميل نيازم
سرير  و شما ،پيوندد و چه بسا كه من نيز ميعمده سپاهيان ديگري به شما 
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   .وزير و سپاهيان دالورتان را تنها نگذارم
و هم سپيده دميد و  ،هم سلطان آرميد ،چون سخن شهرزاد بدينجا رسيد 

گوي ما  نژاد قصه ديگر بر چهرة زن پارسي هم نسيم زندگاني براي يك روز
   .وزيد

              

  پايان شب هشتاد و پنجم           
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ي گذشته چراغ راه آينده بوده و يگو اي سرور واالتباري كه همواره مي او ام
ضمن تشكّر از اين نگرش  ،ي آن چراغ استيها ماية روشنا ها و داستان افسانه

در  ،و ولينعمت و سرور خود برسانم كه مقتدربايد به عرض سلطان داهيانه 
كننده و  هاي ويران سپاهيان روم به تالفي حمله ،دوران بعد از اسكندر مقدوني

را  ها يونانييونان حمله بردند و   به سرزمين ،اسكندررحمانة  شتارهاي بيك
از جمله سه قطعه  .غنيمت بردند به هاي بسيار گوشمالي فراوان دادند و گنج

كه اين سه  ،مرغ بود اندازة يك تخم ،كه هر كدام ،رّدـوت و زمـاس و ياقـالم
گفتند الماسش بر  ميخصوص  هداشته و ب ييقدرت جادو ،سنگ گرانبها

ات در امان خواهد بازوي هر كسي بسته شود عمر جاويد يافته و از جميع بلي
   .بود

 در همان دورانيدرست  ،دوباره قدرتي يافتند ها يونانياما بعد از آنكه  
ي لشكربا  ،هاي طوالني دچار ضعف شده بودند جنگ علّت بهكه روميان 

عظيم به روم حمله كردند و سپاه روم را شكست داده و بر خزانة پادشاهي 
از جمله آن  ؛و كنيزكان بسيار با خود بردند افزونهاي  و غنيمت نددست يافت

امپراطور  .دانستند ميخويش و حقّ مسلّم  خود سه سنگ گرانبها را كه از آن
اي مشفقانه و صميمانه براي ملك  گرگين پاشا بعد از آن شكست بود كه نامه

در ضمن وعده داد كه اگر آن ملك و مان فرستاد و از او كمك خواست نع
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را چون گذشته  ها يونانيواند ـروم بيايد تا بت ان ـك سپاهيـبزرگوار به كم
بيايد تقديم داشته و از جمله يكي از آن دست  ههر چه غنيمت ب ،شكست دهد

حيات دارد و  آب الماسي كه حكم ؛گرانبها كه همان الماس باشد  سه گوهر
   .هركس بر بازوي خود ببندد عمرش جاويد خواهد بود

اوالً كه امپراطور روم  :گفت طلبيد ووزير را به حضور   مان سريرنعملك 
و در  ،بر من فرض و واجب استدارد و كمك به او  براي من حكم برادر را
و سوم  ،در دل دارم  ميبي ها يونانيخود از سرزمين  ثاني من نيز براي آيندة

 بر بازوي فرزندم فرزين آن را دست من برسده ي بيجادو  الماسآنكه اگر آن 
كه مادرش صفورا نيز يك  ،نه من. بندم كه همواره نگران آيندة او هستم مي

از راهي  ،تو با سپاهي فراوان ،اي سرير وزير ،ر نتيجهد .خوابد ميشب آرام ن
جانب سرزمين روم حركت كن كه حتماً در ميانة راه به برزين و ه ديگر ب

شما در محلّ تالقي دو سپاه چند روزي را . سپاهيانش خواهي رسيد
شما برسانم و از سپاهيان بازديدي به عمل ه استراحت كنيد تا من خود را ب

و چون  .تازه گردانم ،ديداري با وليعهد خود ،دوري ز چهارسالآورده و بعد ا
جنگيده و به رموز جنگاوري ايشان  ها يونانيكشيده و با  لشكرقبالً به يونان 

نقشة  ،دانم ميهاي مستحكم ايشان را نيك  هاي فتح قلعه آشنا هستم و راه
نوز ضمناً چون ه .گويم ميشما ه كامل منطقه و چگونگي آغاز حمله را ب

شما همچنان  ،داند مياش فرزين هيچ ن چهارساله برادر  برزين وليعهد از وجود
ان ياي موضوع را با او در م تا خودم بعداً به گونهنيد موضوع را از او كتمان ك

  .اش شود هاي احتمالي اش جايگزين حسادت ه احساسات عاطفيـك ،بگذارم
كرد از بارگاه خارج  ميمان تعظينعكه در برابر ملك  سرير وزير در حالي

آغاز  .جانب سرزمين روم نهاد  رداي آن روز با سپاهياني عظيم رو به شد و ف
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 ،و سرير وزير از شهر دمشق ،راق كردهتاز آن دشت ا ،برزين وليعهد  حركت
هم ه دو سپاه ب ،و درست بعد از بيست و سه روز .هر دو در يك روز بود

و سر  دست در گردن يكديگر انداختندوليعهد  برزين سرير وزير و. رسيدند
كردن  مان هم بعد از مرخصنعملك  .و روي يكديگر را غرق بوسه كردند

وزير دوم ايراني خود را خواند و دستورات الزم را براي دوران غيبت  ،سرير
براي ديدن صفورا  - خود از دمشق به او داد و آنگاه رو به جانب قصر ييالقي

جنگي برزين  نهاد و موضوع سفر -رين و فرزين و دوقلوهاي خود، يعني شي
  :مان پرسيدنعچون صفورا از ملك  .درميان نهادو سرير وزير را با صفورا 

شود كه بعد از چهـار سال چنـد شبي  سلطان چگونه دلشان راضي مي
 :مان پاسخ دادنعملك  ؟شاهزادگان خود يعني فرزين و شيرين را تنها بگذارند

آوردن الماسي كه بايد به بازوي فرزين بسته شود را به  دست هروم تا راه ب مي
خودم هم بيشتر از يكي  ،خيالت راحت باشد .برزين و سرير وزير نشان دهم

  .را ندارم ،اند جان پدر زدهه ي كه آتش بيطاقت دوري دوقلوها ،دو شب
مان نعملك  ،دوسه روز بعد از حركت سپاه دوم با فرماندهي سرير وزير 

 نبياز شهر دمشق خارج شد و رو به همان جا ،سوار زبدهمراه چند هم به ه
از طريقي بدان سو  هر يك ،گذاشت كه وليعهدش برزين و وزيرش سرير

  .رفتند مي
عرض كردم كه آن دو فرمانده با قبالً  ،گو اي سرور گرانقدر شهرزاد قصه

دند و هم رسيه ي بام بعد از بيست و سه روز راهپيمايسپاهيان خود هر كد
و در همان موقع بود  ،دست در گردن يكديگر انداخته و به روبوسي پرداختند

پدر و پسر  .مان را هم آوردندنعملك   خبر رسيدن ،هنگاسواران پيش كه تك
ها كردند و چه اشك شوقي از  چه شادي ،بعد از چهارسال دوري از يكديگر
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شيوة   ،سرير وزير ان به برزين وليعهد ونعمآنگاه ملك  !ديده فرو ريختند
حتّي  .ايشان گذاشت  هاي يونانيان را در اختيار حمله را ياد داد و نقشة قلعه

راري قبه  :ايشان گوشزد كرد و اضافه نموده هاي جنگي يونانيان را هم ب شيوه
تصميم دارند تا يكي دو ماه ديگر به سرزمين ما هم  ها يونانيام  كه شنيده

ممكن است از  ،دستي نكنيم ها پيش ميمك روكه اگر ما با ك ،حمله كنند
كشي شما بايد نهايت لشكردر اين  .ها ديده و شكست بخوريم ايشان صدمه

 .شوم كه حتماً هم بايد پيروز شويد خرج دهيد و يادآور ميه سعي خود را ب
خود   طوالني متّحد  مدتهاي هم امپراطور روم را تا ،چون در صورت پيروزي

  كه فكر حمله به سرزمينايم  گرفته ها يونانياز   ميچش رزه  و هم ،ايم ساخته
بايد تا پاي جان ! متو پسر .ما را تا سالهاي سال از مغز خود بيرون كنند

اگر در اين  ،سلطنت بعدي خودت هم  زيرا بعد از من در دوران ،بكوشي
  .همواره در خطر خواهي بود ،جنگ پيروز نشوي

هاي الزم را به فرزندش برزين و  شمان بعد از آنكه آموزنعملك  
جانب  ه رو ب ،اي كه سپاهيان از مقابلش رفتند وزيرش سرير داد، و بعد از رژه

جانب سرزمين ه ب  ،با سپاهي گران هم وليعهد و سرير وزير  برزين .دمشق نهاد
   .به جانب يونان گذارند رو  ميروم حركت كردند تا با سپاهيان رو

 ،رزمين روم رسيدند و گرگين پاشاسبه  ،اهسپاهيان بعد از يك م 
برزين وليعهد و سرير وزير را احسان  ايشان آمد و  خود به استقبال ،امپراطور

به شما  شدن هم آمادة ملحق  ميسپاهيان رو: نمود و گفت مكرمت فراوانو 
انتخابش بدون  ،مان انتخابي كندنعدانم وقتي ملك  ميمن از آنجا كه  .هستند

فرماندهي  ،خود دوست ديرين  لذا من هم با احترام به انتخاب ،تحكمت نيس 
تا  ،مانم ميكنم و در روم  ميشما شاهزادة دالور واگذار ه تمام سپاهيانم را ب
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ه البته در صدد تهية سپاه ديگري هم هستم كه ب .خبر پيروزي شما را بشنوم
   .مفرست ميسوي شما ه سپاه كمكي را هم ب ،فاصلة بيست روز آينده

و   ميشا  اي از سربازان ميزهسپاهي عظيم كه آ ،بعد از چند روز استراحت
جانب ه بودند و تعدادشان از پنجاه هزار هم بيشتر بود رو ب  ميجنگاوران رو

عظيم در راه بود تا به پنج منزلي مرز  لشكربيست روز آن  .سرزمين يونان نهاد
در دشتي  ،وزير  سرير مشورتدر آنجا برزين وليعهد با  .سرزمين يونان رسيد

و فرماندهان  سپاهيان و استراحتي چند روزه را داد راقتاپهناور دستور 
 ،اوالً بايد چند روزي :اش دعوت كرد و گفت دست خود را به خيمهزير

در ثاني بايد منتظر بمانيم تا سپاهيان كمكي  ،قشون استراحت كامل كند
اي  در اين فاصله من بر اساس نقشه .امپراطور هم برسند و به ما ملحق شوند

طور ناشناس در اين منطقه ه زني ب بايد به گشت ،ام كه از پدرم دريافت كرده
با نظر و  ،سپاه هم رسيد  و آنگاه كه دنبالة هاي نفوذي پيدا كنم پرداخته و راه

به آرايش  ،تجربيات جنگي قبلي شماو برخورداري از  سرير وزير صالحديد
   .حمله را شروع كنيم سپاه پرداخته و

 فرماندهان سپاه چون دانستند كه برزين قصد دارد تنها و ناشناس و با
اما در  ،ابتدا اظهار نگراني كردند ،به تحقيق و تفحص بپردازدل مبد لباس

مان سرزمين يونان را خوب نعوقتي سرير وزير گفت كه ملك  ،نهايت
 ،اختيار فرزندش گذاشتهشناسد و نقشة كامل و درستي براي جنگ در  مي

 ،پذيرفتند و سر اطاعت فرود آوردند و صبح زود روز بعد  ميفرماندهان رو
خود   بر اسب تيزتك كه سپاهيان در حال استراحت بودند برزين درحالي

   .جانب مرزهاي سرزمين يونان نهادرو به   نقشة دريافتي از پدر، نشست و با
تمام مرزهاي خشكي شمال  ،تاستراح  روز بدون شبانه برزين چهار 
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برداري و  مرز با روم بود را مشاهده و نقشه شرقي سرزمين يونان كه هم
كه  دژهاي دفاعي يونانيان را از دور در نظر گرفت و در حالي ،بررسي نمود

 ،تصميم برگشت گرفت ،ي با محليروز تحقيق و آشنا بعد از چهار شبانه
  ن آمد و دهانةيياز اسب پا .آلودگي شديد كرد احساس خستگي و خواب

اسب را بر درختي بست و تصميم گرفت ساعتي زير آن درخت بخوابد و 
 سربازان يان خود بگذارد كه از دور صداي همهمةلشكر سپـس رو به جانب

ماندن و خوابيدن  ،يوناني به گوشش خورد و با وجود خستگي بسيار يگشت
دوباره سوار شد  ،كرد و خستهرا جايز ندانست و دهنة اسب را از درخت باز 

   .و به حركت درآمد
آنكه بداند به كجا  بي ،اما برزين روي زين اسب خوابش برد و اسب

 ،خوابش برد ،آنگاه كه برزين روي زين .سوار خود را ساعتها برد ،رود مي
خواب بود تا ماه همچنان  ساعتها ،نزديك غروب آفتاب بود و برزين نشسته

جوي  اسبش لب گرديد ه كه چشمانش باز شد و متوج به وسط آسمان رسيد
   .خوردن است آبي مشغول آب

مانندي ديد  مقابلش درياچة كوچك و بركه ،خود را ماليد  چشمانبرزين  
نور ماه  قصري را در زير ،طرف بركه مد و در آنآ از آن بركه مي ،كه آب

قصر و  ت كه جلوي عمار ،كشيده فلك هل و سرببسيار مجلّ ،مشاهده كرد
اش در  آسمان كه عكس چهره  سوي بركه دختري نشسته بود زيباتر از ماه آن

پيكر نيز ده كنيز  مقابل آن ماهروي پري وزد  آب بركه لبخند تمسخر به ماه مي
  .ايستاده بودند

شهرزاد لب گشود تا براي سلطان خويش بگويد  ،چون قصه بدينجا رسيد
تر از جنگ با  ي مهميگويي ماجرا ،ه آسمانبا ظاهرشدن آن دختر زيباتر از ما
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كه متوجه شد  ،سپاه يونانيان براي برزين وليعهد در شرف تكوين است
شهرزاد  لذا خواب در ربوده و ،مثل تمام شبهاي گذشته ،شنو را هسلطان قص

   .بستلب از سخن فرو هم 
  

  پايان شب هشتاد و ششم             
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صاحب اشتهار و   ،و اي ميان سالطين ،قتدارااي سلطان مشهور و با اما و
چون برزين از عرض كردم  آنجا رسيد كهه مان بنعديشب قصة ملك  ،اعتبار

اي ديد كه در آن سوي بركه قصري بود مجلّل  مقابلش بركه ،خواب بيدار شد
دختري ايستاده بود كه مقابلش ده  ،قصر  كشيده كه جلوي عمارت فلك هو سرب

اش كه در آب بركه  چهره  عكس ،گفتمنيز  ي دختريصف زيبادر و .كنيز بودند
   .زد لبخند تمسخر به ماه آسمان مي ،افتاده بود

در زير نور  ،اش ييخود آويخته و زيباه بسيار ب دختر زيبارو كه جواهرات 
وقت  :به كنيزان ايستاده در مقابل خود گفت ،ده چندان شده بود ون ماهگ سيم

 ،ما  د كشتي بگيريم كه زنان ملكييبيا ، نور ماه هست  تا .را نبايد تلف كرد
   .باشندو ديگر ممالك   كشور خودكم از مردان و گردان نبايد  

يباروي زآمدند و با آن دختر  ميآنگاه بود كه يك به يك كنيزان جلو 
آن فتّانة اما  .خوردند ميگرفتند كه البته همه هم شكست  كشتي مي ،پيكر پري

مورد اشتباهشان را بسيار استادانه گوشزد  ،هر يك دادن شكست ازبعد  ،زيبارو
تا اينكه پيرزني  .نمود ميكرد و ايشان را به مبارزه در شبي ديگر دعوت  مي

 !نازي نحيفت مي  بازوان  دختر خيلي به زور: ظاهر شد و گفت ،مانند عفريته
اگر . دهندشكست  كنند تا تو را مينهستند جرئت ي كه كنيز هاي اين بدبخت

 ،مخاك ببره تا پشتت را ب ،ت كنما ي با من كشتي بگير تا حالييگو ميراست 
اگر  ،ها و باليا آفت ملكهاي : كه دختر گفت .ات بيندازم تا باد غرور را از كلّه
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اين  به آوري را من دارم فنون رزم ،ات هستم داري با مرا كه نوهقصد شوخي 
كنان  پيرزن مسخره .ي ندارميخودنما كه قصد من ،موزمآ ميدختركان نوپا 

ما تا اين اندازه از گردان و پهلوانان   يعني مملكت ،بس كن ،كافي است: گفت
خواهيد به جنگ  ميشكنندة رازقي را هاي  شاخه اين ،تهي شده است كه شما

 ،آن ،اگر هم قرار است كسي با كسي كشتي بگيرد !تناور درختان جنگل ببريد
 ملكهمرا  نامجسارت كرده و  ،سر كه تو نوة خيره ،منبله فقط  .من هستم

   .اي ها و باليا گذاشته آفت
نمود كه پيرزن چيره خواهد  ميآنچنان  ابتدا. هم آويختنده دختر و پيرزن ب

كردن به دختر شد  دست بر شمشير برد و آماده رفتن و كمك برزين فوراً .شد
 .از پشت به زمين خواباند كه دختر پيرزن را بلند كرد و در هوا چرخاند و

اي : آنگاه با مهرباني دستش را گرفت و از زمين بلندش كرد و گفت
خدا  ،ه و ندارممن قصد جسارت نداشت ،ها و باليا آفت ملكهمادربزرگ و اي 

   .شما نرسيده را شكر كه آسيبي ب
 .داخل قصر رفته خاتون پير بدون آنكه حرفي بزند از جا برخاست و ب

خيال ه دچار غرور شد و ب بداند آنكه موقعيت خود را ن بيآنگاه برزي
بركه  روي اسب پريد و شمشير از نيام كشيد و  ،تصاحب آن دختر و ده كنيز

صف كنيزان ايستاد و  در زيبارو  مقابل آن دختر ،زد و سوار بر اسب ررا دو
 ،آن پيرزن  قوله ي كه بيلقا فرخ .استچه نعمتي نصيب من شده كه ! به: گفت

كه  ،را در اختيار خواهم داشتاضافة ده كنيز ه ب ،خوشبوتر از گل رازقي است
كشي كه به روي ما شمشير  مين جوان خجالت :دختر با تمسخر گفت

هيچ ات گرفته؟ ضمناً براي اينكه بداني  ؟ چرا اين موقع شب شوخيكشي مي
بده اجازه  ،ترسم و همين طور بدون اسب هم حريفت خواهم بود مياز تو ن

ه فقط براي اينكه حواست البتّ .با تو حرف بزنم ،اين كنيزان بروند تا چند كالم
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يك لحظه تماشا  ،خودي شمشيرت را دور سرت نچرخاني جمع باشد و بي
كه ناگهان بيشتر از صد غالم  .دييبيا: آنگاه دو دست بر هم كوبيد و گفت .كن

دو دست برهم كوبيد و  ،لقا باز هم دختر فرخ .غ آخته ظاهر شدنديسياه با ت
آني ناپديد  ،كه غالمان تيغ آخته در دست ،برويدهمين كافي است : گفت
   .شدند

و اگر دروغ  ،ي در امانيياگر راست بگو: آنگاه دختر به برزين گفت 
 را دانم تو راه من مي .هدف صدها تير آماده در كماني ،از شش جهت ،ييبگو

ي و دنبال يآ از كجا مي ،پس راستش را بگو .اي اينجا رسيدهبه اي كه  گم كرده
و چون شما را  ،دنبال غنيمتمه من غريبي ب: گردي؟ برزين پاسخ داد ميچه 
برزين  دختر حرف .كنيزشه لقا و د بهتر از اين فرخ ،غنيمتي هچ: گفتم ،ديدم

با  من دوست ندارم  .ييگو جوان دروغ مي: بار گفت را قطع كرد و شماتت
 .جانشان بيندازمه درگير شده و غالمان دور و برم را ب ،هاي تنها غريبه
فقط يك  .ها مهربانم و آزردنشان را آرزو ندارم من با غريبه ،ر كه گفتموهمانط

فكر نكن  .اي اينجا رسيدهه دانم راه گم كرده و ب ميه البتّ ،پيشنهاد برايت دارم
و اما علت  .باشد خوابت برده ،شايد هم روي زين ،گو هستم من دختري غيب

جاي ه و هم صد غالم سياه با تيغ آخته را ب ،اينكه هم كنيزان را مرخص كردم
ي هم حريف تو و يبه تنها ،تو بگويمه براي اين بود تا ب ،شان پس فرستادماول

آيا حاضر هستي با  .بينم ميراستي شمشيري بر دستت  .صدها مثل تو هستم
پيروز شدي و شمشير از دست من شمشيربازي كني؟ با يك شرط كه اگر تو 

تواني با  مي ،آن وقت من تسليم تو گشته و همسان غنيمتي كه گفتي ،من افتاد
و اگر من برنده شدم تو را بسان يك غنيمت در قصر خود  ،من رفتار كني

   .دارم نگاه مي
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اما چگونه خودم را راضي كنم كه به روي  ،قبول ،اي خاتون :برزين گفت
نشين  من دختركي پرده :پاسخ شنيد و ؟شمشير بكشم  ،شينن يك زيباروي پرده

ام ـشير از نيـشم اآلن هم .تنه حريفم گرد و پهلوان را يك  ها بلكه ده ،نيستم
   .حان كنـبركش و امت

 ناشي از هاي  بعد برق شمشيرها و صداي چكاچك و جرقه  اي هلحظ
يجاد كرده بود كه ا يياي تماشا  ماه صحنه  هاي آنها در زير نور برخورد لبه

آلودبودن زمين ليز خورد و بر زمين افتاد و  خاطر گله ناگهان پاي برزين ب
برزين به سرعت برق از جا جهيد و  .اي پرت شد گوشهه شمشيرش هم ب

و  ،يك لحظه صبر كن :قصد برداشتن شمشير خود را نمود كه دختر گفت
مبارزه عادالنه  اين :آنگاه خودش هم شمشيرش را بر زمين انداخت و گفت

و مكان و فضاي  به موقعيتو  اي زيرا تو اندكي گرفتار غرور شده ،نبود
اين خاطر ه ب ،هم كه شمشيرم را انداختم من .آشنا نيستيهم ات  شمشيربازي

فقط خواستم يادآوري  .را ندارم -مهمان بود كه هرگز قصد جسارت به شما
 .اند بسياريشان جنگاور و رزمندهما،  دربار   كنم كه زنان ديار ما و دختران

ماني كه به نع ملك   دمشقي و وليعهد  اشتباه محض است اگر شاهزاده برزين
 خيال كند ،جانب مملكت ما روانه كردهه دعوت امپراطور قسطنطنيه، سپاه ب

  .مانند زنان اهل حرمسراي سرزمين شاماتند ،سرزمين يوناندختران و بانوان 
خواب روي در حالت شبانه شما را  هاي تگش ،آري شاهزاده برزين

هم دستور دادم اسب  من .اسبتان پيدا كرده و خبرش را براي من آوردند
حال فهميدي تو  .كنار همين بركه بكشانند هات را با ترفندي ب اراده خستة بي

گويند حريف صد  ميشاهزادة مغروري كه اي  اي؟ آلوده به كجا آمده خواب
قبول داري كه خوب اما  ،كنم ميتحقيرت ن هيچ !اي سپاهي ورزيده
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امشب  ،اي اينجا آمدهه و ندانسته بهستي مهمان  چون صورته شناختمت؟ ب
مطمئن تو  با محافظان ،سپيده دهم و صبح زود و بعد از دميدن ميبه تو امان را 

سازم تا بتواني به جمع يكصدهزار سپاه مختلط  ميرا از منطقة خطر دور 
گردي و اگر  ميه اگر عاقل باشي راه آمده را برالبتّ .ت بپيونديا ميو شا  ميرو

تن به تن  ،ات روي تن زيادي بكند ميو شا  ميهم سر خودت و سربازان رو
 ،برگردي اآلن خواهد هم ميدانم كه دلت  مي .جنگيم ميو روي در روي با هم 

رحم  بيم ـها و باليا كه بسيار ه آفت ملكهاما از سپاهيان تحت فرماندهي 
ه ترسم از پشت سر ب مياند و  آنها در هر گوشه كمين كرده .ترسم ميهستند 

   .تو حمله كنند و دمار از روزگارت برآورند
ها و باليا كه شما با او كشتي  آفت  ملكهآن  :پرسيد برزين موقعآن  در

او مادربزرگ من است  :گرفتيد و بر زمينش زديد كيست؟ كه دختر پاسخ داد
حريف  ،اش ييسرّي هم با جادوگران دارد ولي با تمام قدرت جادو و كه سر

زياد اهل جنگ نيست و در  ،دوم آلكسسلطان  ،پدرم ،در اين ميان .من نيست
حكومت  .پادشاه است پدرم اسماً .تقريباً هيچكاره است ،كشي موارد قشون

 ،يكي همان پيرزن نيمه ساحر و جادوگر ؛ايـن مرز و بوم دست دو نفر است
خود ه ها و باليا را ب آفت ملكهكه بدقدم و شوم است و به همين جهت لقب 

و  وان را حريف استـپهل و ها گرد ر جواني كه دهـهم دخت و ديگري گرفته
و  .كند ميت و جوانمردي كاري ناما هرگز دور از فتو ،با وجود آنكه زن است
آن  كه ،جنگيدروز روشن خواهد  در و ،رو در رو ،اگر هم بخواهد بجنگد

  .من هستم، دختر
درون ه كنم كه ب مياز شما دعوت  ،حال اي برزين مهمان بزرگوار هلنا

تي استراحت كنيد تا ـميل كرده و شربتي بنوشيد و لخ ييغذا ،دييقصر من بيا
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وا روشن شود و هم من فكري كرده و راهي براي ـهم ه
   .شما پيدا كنمدن بر يونان مرز از بيرون

كه هم  ،سردار سپاه يكصدهزار نفري نعمان وملك  عهدولي  برزين
مجذوب شيوة خاص و مردانگي هلنا شده بود و هم حقيقتاً در آن تاريكي راه 

فقط  .قبول كرد كه وارد قصر هلنا شود ،ديد مينجات و فراري براي خود ن
يعني مسلّح وارد قصر شما  ،كمانموآيا ممكن است با شمشير و تير :گفت

ي من شمشير خودم را هم كه كم از شمشير حتّ ،هالبتّ :نا گفتشوم؟ كه هل
دهم تا دو قبضه شمشير در دست بخوابيد و  در اختيارتان قرار مي ،شما نيست

دوست دارم شام را با هم و  ،فقط قبل از استراحت .تر باشد خيالتان راحت
 ،هجسته و گريخت ،زيرا از دربار پدرتان ،در كنار يكديگر بخوريم ييدوتا

اوالً  .ورندآ ميجاسوسان خبرهاي گوناگون برايم  .ام ها شنيده خيلي حرف
پدرتان هر چه دختر خوشگل و زيبا  ،دربار فرنگ ام برخالف رسم شنيده
دروغ ه خواهد از صفورا كه ب ميو در ثاني دلم  ،وارد حرمسرايش كرده ،بوده

 .صحبت كنيجا زده و باالخره دستش رو خواهد شد برايم  ،خودش را كنيز
شما كه   خواهد دربارة فرزندان صفورا از زبان ميخصوص خيلي دلم  هب

  .مطلب بشنوم ،برادرشان هستيد
خانم ميزبان را  يك شاهزاده يياي درخور پذيرا در اين موقع كنيزان سفره

  ،متشكرم :چيدند و از سرسرا بيرون رفتند كه برزين در برابر تعارف هلنا گفت
حتي يك ليوان شربت؟ و چون برزين  :ديهلنا پرس .خورم ميمن غذا ن

نهايت ناسپاسي  ،اگر سر اين سفره با من غذا نخوريد :هلنا گفت ،سكوت كرد
برخوردمان كف  اوليادتان رفت كه در  .ايد من كردهه توهين ب ،و حتياست 

وري ـدردست وارد شدند و ف هم كوبيدم كه صد غالم سياه تيغه دو دست ب
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دانستم شما  ميم نـع هـن همان موقـكني م فكر مي !؟ردمم مرخصشان كـه
ارزش  دادن مرا اينگونه بي پس چرا احترام و مهرباني و امان! ؟كه هستيد

شما تا در  ؟گيريد ميعوضي  ،چرا مرا با مادربزرگ نيمه جادوگرم ؟كنيد مي
 من ،حفظ حرمت مهمان خود خاطره امانيد و ب در ،خانه و قصر من هستيد

ه البتّ .ها و باليا را بكشم و به روي پدرم هم شمشير بكشم آفت ملكهحاضرم 
حال چنين دختري نديده ه شايد در سرزمين خود تا ب ،شما هم حق داريد

   .باشيد
 گو قصههرزاد شوزيد و سپيده دميد و   مينسي ،ا رسيدجچون قصه بدين 

ي ماهرانه خيل ،زيرا خياط خستگي ،رميد جالدهم شبي ديگر از ضربت تيغ 
   .هم دوخته بوده هاي سلطان شهرباز را ب پلك

  
  پايان شب هشتاد و هفتم  
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كه همگان را رهين و وامدار  يياي سلطان نامور و نامدار و جهانگشا اما و
آنجا رسيد كه هلنا ه ديشب قصه ب !اي عنايت و درايت و حمايت خود ساخته

خاطر حفظ حرمت ه درامانيد و ب تا شما در خانه و قصر من هستيد :گفت
و باليا را بكشم و به روي پدرم هم  ها آفت ملكهمن حاضرم  ،مهمان خود

حال ه شايد كه در سرزمين خود تا ب ،البتّه شما هم حق داريد ،شمشير بكشم
   .چنين دختري نديده باشيد

اي از آن غذاي شاهانه  برزين وليعهد شرمنده سر به زير انداخت و لقمه 
رو به  ،كه لقمة دوم را در دست گرفته بود در دهانش گذاشت و در حاليرا 

خواهد  مي تانخيلي دل :شما گفتيد ،اگر فراموش نكرده باشم :هلنا كرد و گفت
دانم صفورا  مياما تا آنجا كه من  .يدبشنو من دربارة فرزندان صفورا از زبان 

 ضربة شمشيرآن عد از ب ،هم در مورد پدر بيمارم و آن ،ديئفقط يك دختر زا
  .فقط يك معجزه بود  ،ديگر صاحب اوالد نشدخورد و به ستون فقراتش  كه

دوقلو  ،فرزندانآن  معجزه باعث شد كههمان اما  :موقع هلنا گفتآن در  
اما از  ،باخبريد ،كه دختر بود و شيرين نام گرفت اولشما از قل  رچطو .باشند
برايم خبر  !؟خبريد زين را بر او نهاده بينام فر ،كه پسر است و پدر دومقل 

آنجا بود كه . دنيا آمده پنج ـ شش ساعت بعد از شيرين ب ،آوردند كه فرزين
از شما بعيد است كه ترسي از  :هلنا گفت .برزين بر سفره افتاد  لقمه از دست
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 ،اين ترس اگر از برادرتان فرزين باشد .دل راه دهيده سالة خود ب برادر پنج
زيرا  ،باشد ميجهت  رد است و اگر از بودن در اين قصر است باز هم بيمو بي

 ،نوازي است مهمان  نييگذشته از معرفت و مروت و مردانگي كه رسم من و آ
 چچون به هي ،كوشم ميالمت شما ـظ و سـدر حف ،تا پاي جانمن بدانيد كه 

الل اگر زيرا زبانم  ؛از سر شما كم شودهم وجه دوست ندارم حتّي يك مو 
فرزين بر طبق معناي نامش كه بايد وزير  ،شما از بين برويد ،خداي ناكرده

پادشاه  ،آلكسدختر سلطان  ،شود و من يعني هلنا ميشود متأسفانه وليعهد 
  .. .زمين به هيچ وجه دوست ندارم كه يونان

 :كنيزان هراسان داخل سرسرا شدند و گفتندتعدادي از  ،در اين موقع
با  ،آفات و باليا ملكهسردستة غالمان آدمخوار تحت فرمان  ،نخاتو ،خاتون

هنوز حرف كنيزان تمام نشده بود كه سردستة  .خواهد وارد شود مي ،صد غالم
مادر است كه برزين  ملكهاين دستور  ،شاهزاده هلنا :گفت وغالمان وارد شد 

   .بسته از سرسراي قصر شما بيرون ببريم را دست
سرزمين   مادر دربار ملكهيعني  ،لقب مادربزرگش اهلنبيخود نبود كه  

مرتبه چون بال  زيرا غالمانش هم يك ،نهاده بودو باليا  ها آفت ملكهيونان را 
جسارت تو بخشيدني نيست كه  :پاسخ دادت هلنا با عصباني ،باري .نازل شدند

و دختر  ،شاهزاده خانم دربار يونان ،هلنايعني  ،بدون اجازه به سراي من
مادر پاسخ  ملكهآدمخوار  سردستة غالمان  .اي شدهوارد  ،دوم آلكسادشاه پ

كه يك عمر  ،اما براي من غالم .هاي شاهزاده هلنا درست است همة گفته :داد
ها معنا  اين حرف ،ام مادر سر تعظيم فرود آورده ملكهاست در برابر اوامر 

 دوم آلكس ،ينكه اعليحضرتو قبل از ا ،دييدنيا بياه قبل از اينكه شما ب .ندارد
و اكنون ، مادر بودم ملكهمن فرمانبر  ،بر تخت سلطنت سرزمين يونان بنشيند
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مادر  ملكه .مقدم بر هر دستوري است ،من مادر از نظر  ملكههم فرمان 
   .به نزدشان ببرم ،وليعهد سرزمين شامات را زنده يا مرده :اند فرموده
بلكه ايشان  ،رزمين شامات نيستندايشان وليعهد س :اهزاده هلنا گفتش

سردستة  .اند ديدار من آمدهه مهمان و نامزد من هستند كه از سرزمين مغرب ب
ه مادر بود كه ب ملكهاما اين  ،شاهزاده هلنا ،جسارت است :غالمان پاسخ داد

شما برويد و تحقيق  .ها رسيده سپاه روم و شامات به پشت دروازه ،من فرمود
ما  ،اين جوان را برايتان بياورند  نكه مأموران شما خبر ورودقبل از اي .كنيد

وقت را  ً لطفا .مادر معروض داشتيم ملكهاو را از سپاهيانش به  خبر جداشدن
   .اجازه بدهيد اين مرد را دستگير كرده و ببريمش ،تلف نكنيد

اما تو غالم جسور بدان  ،بسيار خب :شاهزاده هلنا بلند شد و فرياد كشيد
يا  با او .من استو مهمان  وليعهد سرزمين شامات در پناه ،شاهزاده برزين كه

زنده و مردة او  ،اگر توانستيد او را شكست دهيدو  جنگ تن به تن كنيدبايد 
 ،خواهيد ديد اآلنبا همة اين افراد كه  را از اينجا بيرون ببريد و يا اينكه بايد 

جنگ تن  ،دوم آلكس حضرتياعل ،من دوست ندارم در دربار پدرم .بجنگيد
و آنگاه شاهزاده هلنا دو  .درگيردايشان   به تن بين دو دسته از افراد تحت امر

كه آن ده كنيز، هر كدام با شمشيري در دست از  ،م كوبيدـهه دستش را ب  كف
ه دو كف دستش را دوبار ب هلنا هم دومدفعة  .در شرقي سرسرا وارد شدند

زين چند بر هم براي ترساندن اولسياهي كه بار غالم  دهم كوبيد كه همان ص
   .غربي وارد سرسرا شدند  از در ،لحظه ظاهر شدند

نا و ـدر باالي سرسرا شاهزاده هل .وجود آمده بوده صحنة عجيبي ب 
پوشيده  راستشان ده كنيز جوشن  طرفدر قرارداشتند كه  رزينـشاهزاده ب

قرار اه تيغ آخته در دست ايستاده بودند و طرف چپشان هم يكصد غالم سي
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 ها آفت  ملكهسردستة غالمان آدمخوار  ،جنوبي سرسرا درِ و دمِ و مقابل داشتند
رو به شاهزاده هلنا كرد  ،موقع وليعهد برزينآن در .با صد غالم ديگر ،و باليا

تا اين اندازه در حقّ من  ،از اينكه شاهزاده خانم دربار سلطنتي يونان :و گفت
 ،ازه بدهيدـر اجـاما اگ .متشكرم ،كند ميبزرگواري  ،افتاده دام هب رده وك گم راه

و يك نفر  ،مادر ملكهده نفر از غالمان   ؛عه يك به ده بجنگمـم هر دفرـحاض
  .من مهمان شما ،هم

در وسط صحن سرسرا  ،رشادت و پهلواني برزين كه دو شمشير در دست
 ،ـقه با دو دست شمشيرزدنگاه روشن شد كه بعد از حدود پنج دقيآن ،ايستاد

 و باليا را جلوي پاي شاهزاده هلنا ها آفت ملكهآدمخوار  سر ده تن از غالمان 
تر و  وحشي دومكه دستة  ،دومده نفر  :انداخت و آنگاه فرياد كشيد به زمين
هلنا انداخت و   برزين باز هم نگاهي در چشمان .ر داخل سرسرا شدندتجسور

و با دو شمشير از ته دل كشيد  ،طلبيدن بود مبارز فريادي كه نشانة رشادت و
 و هر بار كه با ضربة شمشير، ،خوار پريدـميان ده غالم سياه آدمه زنان ب چرخ

نگاهي هم  ،انداخت ميهلنا  كرد و جلوي پاي شاهزاده ميسري را از تن جدا  
چنان  ،هاي آتشين آن نگاه .انداخت مي وي  و سبزرنگ ييبه چشمان جادو

الهة  ،آسماني برزين يينيروي اهورا ييبخشيد كه گو ميي به برزين قدرت
   .در جسمش حلول كرده است ،باستان  مقرّب ايرانيان

جلوي  ،هم دومدستة   سر ده غالمدقيقه نگذشت كه  باز هم بيشتر از پنج
براي سر خود  ده نفر سوم :و چون برزين فرياد كشيد .پاي شاهزاده هلنا افتاد

مادر از همان در جنوبي داخل شد و  ملكه ،بيايند زاده خانم دادنپاي شاهه ب
كشي كه اين پسرة  ميتو دخترة وقيح از روي پدرت خجالت ن ،هلنا :گفت

گذاري سر از تنش جدا كنيم و سر  ميچرا ن ؟اي جسور و ديوانه را پناه داده
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رده و شان ب تيمسر سال ،كرده در بيرون دروازه را سردار صدهزار سپاهي كمين
ها بدانند كه هنوز هم خون اسكندر در  ميها و شا ميتا رو جلويشان بيندازيم

  !؟جوشد مي ها يوناني ما رگ
 ولي ،من از جنگيدن سپاه با سپاه حرفي ندارم ،مادربزرگ :هلنا پاسخ داد

نزده  هرگز خنجر از پشت و در شب تاريك به كسي ،با اينكه يك زن هستم
روز در و آن وقت  ،يانش ملحق شودلشكريد به اين سردار با .زنم مينو 

 ايشان كه ،مادربزرگ .تر است پيروز شود روشن با هم بجنگيم تا هركه قوي
شدن يك غالم اسيرشده هم  ي حاضر به كشتهمن حتّ ،مهمان هستند اآلن

   .نيستم
چرندگفتن  ،سر دخترة خيره :با خشم فراوان پاسخ داد ها آفتباليا و  ملكه

فرستم تا  مي آلكس حضرتدنبال اعلي اآلن هم ،اي تو ديوانه شده .كافي است
 :هلناي خشمگين جواب داد .را روشن كنند تو  تشريف بياورند و تكليف

  كه دربار را به مركزتكليف تو پيرزن جادوگر ولي  .تكليف من روشن است
كه  صداييبا  آنگاه  .اي بايد روشن شود فتنه و ريا و نامردي بدل كرده

كه پادشاه از همان در شرقي كه در  !پدر :فرياد كشيد هاي كاخ را لرزاند نستو
فرياد نكش  :دست ايستاده بودند وارد شد و گفت هكنارش ده كنيز شمشيرب

باليا و  ملكه ،هنوز كالم پادشاه تمام نشده بود كه .من اينجا هستم ،دخترم
افعي در  ،تو ناداندختر  ،پسرم :به وسط صحن سرسرا پريد و گفت ها آفت

سپاه دشمن را به اندرون  هفرماند .دهد ميخود پرورش  دامان و مار در آستين 
بايد بداني كه صد هزار نفر  ،پسرم .كند بازي مي عشق خود آورده و با اوقصر  

مرز آمادة حمله به   بيرون ،نعمانسپاهيان امپراطور قسطنطنيه و ملك 
سپاه دشمن را  هفرماند ،ده خانم شماآنوقت شاهزا ،دالورمردان يوناني هستند
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شربت به  ،جان گويان نوش ،جاي آنكه سر از تنش جدا كند هدعوت كرده و ب
  !ريزد ميكامش 
شناسم و  ميهم شما را  ،من ،مادر جان :گفت آلكسموقع سلطان آن در

و هم از دورانديشي و  ،شما باخبرمهاي  آشوبگرياز  هم .هم دخترم را
 ههم مثل شما و هلنا از ورود فرماند البته من .طالع دارمسونگري دخترم ا همه

بگو  ،و از پشت همين پرده هم مملكتم باخبر شدم  داخله ب  ،سپاه دشمن
 ،سپاه دشمن راه با جسارت فرماندههم شهامت .مگوهاي شما و هلنا را شنيدم

اما تا حرفهاي  .جداشدن بيست تن از غالمان شما را هم ديدم  تن  از و سر
 ،ايشان را نفهممه دادن ب حضوري و پناه  ت اين مالقاتلهلنا را نشنوم و ع
   .دهم هيچ دستوري نمي

دوست دارم بدانم  ،دخترم :رو به هلنا كرد و پرسيد آلكسسلطان  آنگاه
سپاهيان  سالم به اردوگاه  ،اما باشهامت ،جسور هخواهي اين فرماند ميچرا 

د اعتراف كنيم اوالً باي :كرد و گفت ميتعظيهلنا در برابر پدرش  ؟خود برگردد 
سپاهي يكصدهزار نفره از دو   ايم و هرگز خبر از حركت كه ما غافلگير شده

 ،زني و تنها آمدن سردار برزين و اين گشت ،را نداشتيم  ميو رو  ميملت شا
اما  .ملت ما بود خوش   از بخت ،همراه بود گشتي ما كه با هوشياري مأموران

ديگر  ،به داخل خاكمان آمده ،سردار سپاه دشمن ،ه كه ما باخبر شديمهمانگون
 ما  شان اسير فرمانده ،سرداران و فرماندهان سپاه روم و شام هم خواهند فهميد

ايشان كم شود و آنها سردار و فرمانده از سر  يياست و اگر موگرديده 
ـنانه بر ما خشمگي ،خود فرماندهبه خونخواهي  طور حتم و يقينه ب ،بفهمند

 ما كه هنـوز سپاه خود را بسيج ،پرسم مياز شما  .آوردخواهند هجوم 
اي به  اگر صدمه ،اولو گذشته از مورد  ؟يا برنده ايم آنوقت بازنده ،ايم نكرده
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 كه ،...ايشان كشته شوند ،اين سردار رشيد برسد و خداي ناكرده و زبانم الل
 :اده هلنا پريد و رو به پادشاه گفتشاهز حرف  ميانه و باليا ب ها آفت ملكه

حاضرند زبانشان  ،شاهزاده خانم .د چرايئگو مي ،گويم دختره وقيح ميوقتي 
   .بر زبانشان جاري نشود ،دشمن  سپاه فرماندهشدن  اما حرف كشته ،الل بشود
فرياد كشيد و  هنگوچنان عصباني شد و آن آلكسن موقع سلطان آدر 

  سراسر سرسرا و حاضران ،كوت آميخته با ترسكه يك دقيقه س !مادر :گفت
سپس سلطان  .را فرا گرفتتاالر مادر تا خدمة آخر  ملكهآنجا از  ايستاده در

كرد  ميو هلنا باز هم تعظي.. .گفتي كه داشتي مي ،ادامه بده دخترم :گفت آلكس
  :و گفت

كه شهرزاد لب از سخن فرو بست و نتوانست گفتة شاهزاده خانم هلنا را  
زيرا هم سحر از راه رسيده و هم  ،سلطان جزاير هندوچين بازگو كند ايرب

خدا را شكر  ،هم تبار ما ي ايرانيگو قصهو  ،سلطان را خواب با خود برده بود
زنده  ،كرد كه در هشتادوهشتمين روز ورودش به دربار جزاير هندوچين

   .خواهد بود
  

  پايان شب هشتاد و هشتم 
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ديشب  ،داني و هر چه بگويم تو برتر از آني ه همه چيز ميسلطاني كو اما 

چنان  آلكسسلطان  :قصه ملك نعمان را به آنجا رساندم كه عرض شد
كه يك دقيقه سكوت آميخته  !مادر :عصباني شد و آنگونه فرياد كشيد و گفت

تا خدمة آخر  ،مادر ملكهبا ترس سراسر سرسرا و حاضران ايستاده در آنجا از 
ادامه بده دخترم داشتي  :گفت آلكسسپس سلطان  .را فرا گرفتتاالر 

  ....گفتي كه مي

دن بر انرس صدمه ،كردم عرض ميداشتم  :كرد و گفت ميهلنا باز هم تعظي
 ،با صداي بلند گفتم راجان سردار برزين براي ما دو ايراد دارد كه ايراد اولش 

حرف هلنا را مادر ملكه .عرض سلطان برسانمه را بايد آهسته ب دومايراد  ليو
كشد  ميدر اصل سه مورد دارد كه مورد سومش را خجالت  :گفت قطع كرد و

وحشي و جسور سر دادند،  ين سرداراه ب ،من  بدبخت  غالماناگر  .بگويد
كه در آن موقع باز هم فرياد  ،دل دادههم به اين پسره  ما  شاهزاده خانم

هزار  كه در آن پدرگفتنش !پدر :آسمان رفت و گفته شاهزاده خانم هلنا ب
  .شكايت و اعتراض بود

حقيقتاً من هم  ،مادر :گفترسيد  مينظر ه هم كه عصباني ب آلكسلطان س
در دربار من  ،حكومت خودمختار اينگونه روية تو و هاي بي از دست دخالت

همه توجه  اكنون :سپس رو به جمع كرد و گفت .ام خسته شده ،دادن تشكيل
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فقط با چهـار خدمتـكار زن  ،عمـر از حاال تا پايان ،مادر ما ملكه ،كنند
اي يكبار به ايشان  ما هم هفته .زندگي كند ييبه تنهاخود  تواند در قصر مي
ديگر ايشان آشپزخانة مخصوص و غالمان مخصوص و  .زد خواهيم سر

هاي قصر ايشان را خودمان  دربان .د داشتنهاي مخصوص نخواه شمشيركش
به مالقات  ،ن و فالگيراناالكه جادوگران و رم واي اگر بشنوم .نيمك ميتعيين 

سي و دو  ؛آتن زير سر توست  دربار  هاي پنجاه سالة  فتنه !مادر .ايشان بروند
بيخود  .و هجده سال هم در دوران پادشاهي ما ،سال در دوران پادشاهي پدرم

چند سال آخر عمرت  برو اين .يا هرا گرفت ها آفتباليا و  ملكهكه لقب نيست 
   .در دربار ما بنشيندهم  هاي باليا را در گوشة قصرت بنشين تا شعله

خيلي دوست  :رو به شاهزاده هلنا كرد و گفت دوم آلكسآنگاه سلطان 
شاهزاده هلنا نزديك پدر رفت و  .ييرا برايم بگو دومآن مورد  اآلن دارم هم

 آلكسرة سلطان ـر چهرت دـت و حيـهب :آهسته در گوش وي مطالبي گفت
گوش پدر  درهاي آهستة هلنا  چون حرف .شد ميهر لحظه بيشتر و بيشتر 

 ؟اطمينان داري ييگو آنچه كه ميه دخترم تو ب :پرسيد آلكسسلطان  ،تمام شد
چه موقعي بوده حال ه پدرجان تا ب :خ دادـداي بلند پاسـهلنا با ص باركه اين 

  !نشده حرفي زده باشد؟ و مطمئننكرده  كه دخترتان ندانسته و تحقيق
حال هميشه همين طور ه تا ب ،قبول دارم :پاسخ داد آلكسسلطان چون  و
سردار  ،دستور منه ب :فرمان داد و گفتهم  به حاجب مخصوص خود ،بوده

اين  .بايد به سالمت برسد ،خود  سپاهيان تا هلنادخترم از قصر  ،سپاه دشمن
موقع آن در  .ه سرزمين يونان استپادشا دوم آلكسدستور اكيد سلطان 

چند من  اجازه خواهند فرمود كه ،ه پدر بزرگوارمالبتّ :شاهزاده هلنا گفت
هم  آلكسسلطان  .طور خصوصي با سردار برزين صحبت كنمه اي ب دقيقه
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 ،مادر :آنگاه سلطان رويش را برگرداند و گفت .بينم ميهيچ اشكالي ن :گفت
مادر يا  ملكه !؟برو ،مگر نگفتم ديگر بس است .اي هنوز كه تو اينجا ايستاده

امروز و در اين سرسرا و در  ،ري پسرمآ :و باليا پاسخ داد ها آفت ملكه
و بعد از سر از تن جداشدن بيست تن از غالمان  ،بسيار  حضور اين گروه

فقط صبر كردم تا رفتنم را تو به چشم  .وفادارم بود كه فهميدم بايد بروم
ه همگان با اآنگ .اند تو دروغ گفتهه يك وقت فكر نكني بكه  خودت ببيني

نگين انگشتري خود را باال زد و انگشتر را به  ،مادر ملكه ،تعجب ديدند كه
را برگرداند كه  باالي ليوان پر از آبي كه در دست ديگرش بود آورد و آن

آنگاه ليوان آب را سركشيد و با  .گردي سفيد داخل آب ليوان ريخته شد
اما خفّت  ،زيرا حاضرم بميرم ،ه به زير خاكالبتّ .من رفتم :ي بلند گفتصدا

پنجاه سال بر  ،ييگو راست مي ،بس است ديگر .بودن را نبينم دراسارت
روم  ميحكومتي بااقتدار و اكنون هم  ؛سراسر سرزمين يونان حكومت كردم

  .ر زمين افتادو باليا جملة خود را تمام نكرده ب ها آفت ملكهآري سرورم .. .كه
دانم در چنين شبي سلطان شنونده قصه ملك نعمان خيلي خسته بود  نمي 

زيرا همان  ،از شبهاي ديگر بيشتر شده بود گو قصهيا سحر كالم شهرزاد 
پلكهاي سلطان شهرباز هم روي  ،و باليا بر زمين افتاد ها آفت ملكهزماني كه 

  .فته لب از سخن فرو بستهم افتاد و شهرزاد هم با بسياري حرفهاي ناگ
  

  پايان شب هشتاد و نهم  
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گوش ه يم را بها داستان داني و ميگفتن  هقص  اي سلطاني كه مرا اليقو اما 
آنجا ه مان بنعديشب داستان ملك  ،خواني ميد ربا چشم خ شنوي و  ميجان 

ه با پرخاش ب ،پادشاه يونان آلكسبعد از آنكه سلطان  ،رسيد كه عرض كردم
قصرش برود و ه امركرد ب ،گرفته بود را ها آفتباليا و  ملكهمادرش كه عنوان 

مادر زهري در  ملكه  ،بنشيند و ديگر در امور ملك و مملكت دخالت نكند
من حاضرم  :را نوشيد و گفت  ليوان آبش ريخت و پيش روي سلطان آن

زيرا در اصل  ؛بودن را نپذيرم ريـحالت اسيه ب ،ر خودـبميرم اما خفّت در قص
ه در دوران ـچ .ومت كردمـان حكـخي يونـمن بركشور تاري ،پنجاه سال

ده ـو چه اين هج ،پرقدرت و بااقتدار بودم ملكه ،ه سي و دو سالـدرت كـپ
در  .آفات و باليا را مرحمت كردند ملكهمن لقب ه رافيان شما بـسالي كه اط

ادر آخرين كلمه يعني م ملكهقدري بود كه چون ه ثير زهر بأشدت تضمن 
  .بر زمين افتاد ،را ادا كرد »مرحمت كردند«

 :گفت ،رو شد هآن شكل روبه وقتي با خودكشي مادرش ب آلكسسلطان  
ديدم كه هجده سال زبان در دهان نگاه  ميمن اين وضع را  ،خدا رحمتش كند

و هم خيال ما را  ،خودش راحت شد هم هرصورته ب .داشتم و هيچ نگفتم
روم تا  ميمن  ،دخترم :آنگاه رو به شاهزاده هلنا كرد و گفت .ردكراحت 

مأموران مخصوص بيرون در  .ترتيب مراسم خاكسپاري مادربزرگت را بدهم
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و جسور  تا بعد از اينكه حرفت با اين سردار رشيد ،اند قصرخودت ايستاده
 :و گفتآنگاه رو به برزين كرد  .او را به اردوگاه سپاهيانش برسانند ،تمام شد

برزين  .هم پسري مثل شما داشتم كاش من .سردار خيلي از شما خوشم آمد
طان ـسل .پسري داريد چنين ،شما اكنون هم ،سلطاناست جسارت  :گفت

 :اي به شاهزاده هلنا كرد و گفت كه برزين اشاره ؟كجاست ،كو :پرسيد آلكس
اين ه من در تمام عمرم شمشيربازي به اين استادي و سرداري ب .ايشان

 ،گذشته از آن .دالوري و انساني بدين پايه از فتوت و مردانگي نديده بودم
هم از جسارتي كه كردم و  اآلن هم .فرزندخواندة خود بدانيد  ،شما مرا هم

اي براي پدرم  نامه ،من با اجازه .خجلم  ،به پشت مرزهاي شما آوردم لشكر
فرستم و سرير  ميمشق وسيلة پيك تندرو به ده نويسم و ب ميمان نعملك 

گردانم و خودم هم در اردوگاه با اجازة شما  ميوزير را هم به قسطنطنيه بر
مطمئن هستم كه پدرم فرمان برگرداندن سپاه را  .مانم تا پاسخ پدرم برسد مي

داند و  مياگر امپراطور روم حاضر به صلح نشد او خودش  .كند ميصادر 
  .شما

توانيد در اين مدت  ميسردار شما  :گفت آلكسدر اين موقع سلطان 
اما ماندن  ،براي من جاي بسي افتخار است :برزين پاسخ داد .مهمان ما باشيد

در اين موقع  .مدهاي خوبي نخواهد داشتامن در اينجا از جهات سياسي پي
سوي سرزمين شام ه شايد موقعي كه با سپاهيانتان ب :شاهزاده هلنا گفت

و برزين هر  آلكسطان ـع سلـدر آن موق .بيايم هم با شما من ،حركت كرديد
و هلنا رو به هر دو  ؟شما :و با هم پرسيدند ،ه با تعجبـدو در يك لحظ

  .من بعداً دليلش را عرض خواهم كرد ،بله :گفت
همانطور كه آهسته و زماني  :آنگاه هلنا با احترام رو به پدرش كرد و گفت
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خاطر سه قطعه ه ه امپراطور روم باينك ،م زنده بود عرض كردممادربزرگكه 
 ،كرده باشند  ميكشي عظيلشكرالماس و ياقوت و زمرّد مبادرت به چنين 

 ،حتّي براي تالفي شكست قبلي هم كه از ما خورده بود .اي بيش نيست افسانه
البته در اينكه امپراطور روم دشمن سرسخت  .كند ميمبادرت به چنين كاري ن

كه شما  واهرمطمئن هستم اگر آن سه قطعه جاما من  ،ماست حرفي نيست
بدهم تا ببرد و  به سردار برزين ،من است دانيد در اختيار  مي ،پدر بزرگوار

هم او دست از جنگ با ما نخواهد  باز ،امپراطور روم شرقي بكند  تسليم
اش در  كرده كند گم ميكردة ديگري دارد كه به اشتباه تصور  ؛ زيرا او گمكشيد

مفصلش را  ،كه مختصر مطالبي را حضورتان عرض كردم من .ستدربار ما
من چند  ،دنيفقط سلطان اجازه بفرما .رسانم ميعرض شما ه ب بعداً هم

سوي اردوگاهشان ه ايشان را بسپس  اي با سردار برزين صحبت كنم و دقيقه
زنند كه به نفع  ترسم سرير وزير دست به اقداماتي ميزيرا  ،گسيل داريم

   .از ما نباشد هيچكدام
 شاهزاده هلنا ،خارج شددخترش   از سرسراي قصر آلكسچون سلطان  
 :سردار برزين ايستاد و گفت ،گفتة خود و پدرش هيا ب ،وليعهد  برزين مقابل

وجود دارد كه  ييكشي معمالشكردر اين  ،داشتني من مهمان عزيز و دوست
ودن شما از دربار دمشق ه دوربالبتّ .فقط در دست من است ،آن معما كليد حل

مدت نزديك پنج سال باعث شده است كه خيلي از مطالب را ندانيد و ه ب
نام فرزين كه اكنون چهار سال و ه وجود برادري است ب ،يكي از آن مطالب

   .آن پسر دلبسته استه گذرد و پدرتان خيلي ب ميهفت ماه از عمرش 
 .زند دختر است نه پسرآن فر :حرف شاهزاده پريد و گفت  ميانه ب برزين

  ي بود كه شما خبراولقل  ،دختر ،همانطور كه اشاره كردم :كه هلنا گفت

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 شب  و يكهزار        44

 -چهار  ،كه يك پسر بود دومقل  .والدتش را شنيديد و از دمشق خارج شديد
بود كه عرق سردي آنجا  .دنيا آمده شما از دمشق ب پنج ساعت بعد از خروج

 :ودكي درمانده با التماس پرسيدبر پيشاني برزين وليعهد نشست و چون ك
 ،اگر يادتان باشد :بار گفت هلنا اندكي شماتت ؟شاهزاده شما مطمئن هستيد

حتّي با اندكي  ،اين سرزمين است  در موردي ديگر من به پدرم كه سلطان
مأخذ هرگز  ندانسته و بي ،يق نكنم و مطمئن نباشمـمن تا تحق :جسارت گفتم

نام ه ب ،هستيد نون داراي يك خواهر و برادر دوقلوشما اك ،بله .زنم ميحرفي ن
البتّه در همين  ،ام شما خيلي عالقه پيدا كردهه من چون ب  .شيرين و فرزين

ز ا خواهد شما هر چه زودتر به سرزمينتان برگرديد و ميدلم  ،مدت كوتاه
ه جواهر قيمتي و ـآن سه قطع ،لي هم اطمينان دارمـشما خيه كه ب ييآنجا
دست شما امانت ه گويند مربوط به دورة اسكندر است را ب مير كه نظي بي
سرير وزير بدهيد تا او   شما جواهرات را ببريد به اردوگاه و نشان .سپارم مي

ما بدون جنگ و خونريزي  :رود به امپراطور بگويد ميكه به دربار قسطنطنيه 
مطمئن من  ؟دست آورديم و حال چه كنيمه را ب ييسه قطعه جواهر جادو

است كه من ناگزيرم در آن موقع  .بجنگيد :گويد ميهستم كه باز هم امپراطور 
راستي از اينكه  .و دربار پدرتان بيايم به دمشق  همراه شما براي حلّ معما 

و « :اجازه بدهيد جملة خود را اصالح كنم ،خواهم ميمعذرت  ،ناگزير :گفتم
 ».به دمشق خواهم آمد در آن موقع است كه من با خوشحالي همراه شما

در آن موقع بود  .چون شما را دوست دارم ؟با خوشحالي :دانيد چرا گفتم مي
   .بيرون جهيد كه برقي از چشمان برزين

هزار صد  اكنون هلنا و برزين و سپاهبا اجازة شما  ،اي سرور واالمقام اما 
ود ـال خـحه ن يونان را بـهاي سرزمي دروازه نفري اردوزده در بيرون
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كه سرزمين نم كعرض اينگونه . گرديم ميب برـه عقـدري بـگذاريم و ق مي
 همواره مورد ،زمين بود از عهد باستان كه مركز هنر و تمدن مغرب  ،يونان

از جمله ممالك روم شرقي و  ،قدرتمند خود همسايگان  رشك و حسادت
هاي  اش بعد از ظهور و حمله ريشه ،اين كينه و دشمني .غربي قرار داشت

اش بر بسياري از  سلسله اسكندر مقدوني و دوران سلطة دويست ساله
ن رابه شكلي كه بعد از دو ،بيشتر و بيشتر شد ،هاي شرق و غرب سرزمين
خورده و  حكمرانان ممالك شكست لاين كينه و عداوت در دآتش  ،اسكندر

كه همواره و به  از جمله آن .تر گشت خصوص روم شرقي و غربي افزون هب
 .كردند ميتوانستند به يونان حمله  ميامپراطوران روم تا  ،هاي مختلف بهانه

ه قسطنطنيه باعث شده بود كه بيا يونان به روم شرقي فاصله سرزمين نزديكي 
بر اثر  هم بتازند وه وقت حكمرانان آن دو مملكت ب وقت و بي ،قول معروف

   .جان ببازندهم ها بسياري  آن تاختن
هاي گذشته و به تحـريك و  بار به تالفي شكست ا يكم تا زمان قصة

اي از طريق  سربازان يوناني حملة غافلگيرانه ،و باليا ها آفت ملكهوسوسة 
ان شكست سختي از ـرومي ،زمين و دريا به روم شرقي كردند و در آن

ميان  ،خاطر دوستي و مودتي كه در همان ايامه اما ب . متحمل شدند ها يوناني
همسر حكمران  ،جزيرة قبرس با امپراطور روم شرقي برقرار بود حكمران

روم شرقي دعوت كرده بود كه براي سفري شش قبرس از دختر امپراطور 
از  با نام بارباناس ماهه به قبرس برود كه در حقيقت حاكم قبرس

در همان  ،و خالصة مطلب آنكه ،نشاندگان امپراطور روم شرقي بود دست
كشتي تفريحي  ،بود كه به روم شرقي ها يوناني ييدريا زمان حملة زميني و

اي از سربازان و  و عده با سي زن و دختر همراه ،حامل دختر امپراطور روم
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دختر دانا  .اسير دريانوردان يوناني شد ،روي درياي مديترانه ،محافظان مراقب
 قرار ها يونانيبه محض آنكه فهميد در محاصرة  ،و هوشيار امپراطور روم

پرچم و عالئم  :تاژ بود گفتربه ناخداي كشتي كه اتفاقاً از مردم كا ،گرفته
 كارتاژمخصوص روم شرقي را از روي كشتي بردار و خودت را از مردم 

معرفي كن و بگو سرنشينان كشتي اميرزادگان سرزمين كارتاژ هستند كه به 
رت هر صورت دختر امپراطور روم شرقي به اساه ولي ب .روند ميقبرس 

  .وار به دربار يونان و شهر آتن بردند يونان درآمد و ايشان را برده سپاهيان 
ظاهر كارتاژي ه اسيرشدة ب  روزي شاهزاده هلنا از آن دختران و زنان 

دختر  ،سراغ جيرانه ب ،كه با توجه به هوش و ذكاوتي كه داشت ،ديدن كرد
تو بايد يك  :امپراطور كه بعداً خود را صفورا معرفي كرد رفت و گفت

 ؟كني ميكارتاژي معرفي   دختر امير را خودت ،دروغه چرا ب .شاهـزاده باشي
و مهرباني  شاهزاده هلنا شهرت و اعتبار :كه جيران يا صفوراي بعدي گفت

دانيم كه سرزمين يونان  مياما همة ما  .شما زبانزد همة مردم سرزمين ماست
اگر غير از اين  .شود ره ميشما ادا مادربزرگفعالً سالهاست كه توسط 

 .كرد ميمادربزرگتان سر همة ما را از تن جدا  ،كرديم ميخودمان را معرفي 
اي كه ميان سلطان سرزمين يونان و  به روابط خوب و حسنهفقط با توجه 

لطفاً ترتيبي دهيد كه ما  .اميراالمراء ديار كارتاژ برقرار است اين حرف را زديم
اند به سرزمين قبرس بفرستند كه اگر من  تباه اسير كردهرا با عنوان اينكه اش

  .شتابند ميپايم به قبرس برسد بارناباس حاكم قبرس به كمك ما 
قلب دربار يونان كه با دنائت و خونخواري  خوش دختر شاهزاده هلنا 

ل خالصي جيران صفورا نام يهر ترتيب كه بود وساه ب ،مادربزرگش آشنا بود
با  ،وي و همراهانش را ور روم شرقي را فراهم كرد وـپراطميا دختـرا ،گرفته
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صفورا هنگام  .كه پرچم كارتاژ را داشت به سوي قبرس فرستاد يا كشتي
 :سوارشدن به كشتي سر و روي شاهزاده هلنا را غرق بوسه كرد و گفت

  !شما را تالفي كنم  اميدوارم روزي بتوانم اين محبت
شنو براي نودمين شب از آغاز  ن قصهسلطا ،و چون قصه بدينجا رسيد 
ديده فرو بست و راوي زيبارو و  ،غلبة خواب علّت بهشهرزاد  ييگو قصه

  .گفتن فرو بست لب از سخنهم سخن دربار ديار هند و چين  خوش
              

  پايان شب نودم           
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به در آغاز شبي ديگر و در دنباله تعريف قصه شيرين ملك نعمان بايد  و اما

سرزمين  ،برسانم كه عرض همسر رئوف و كامكار و سلطان مقتدر و نامدار
ي بوده كه همواره تبار خاصداراي معروفيت و اع ،كهنسال قبرس از ديرباز

 به ترتيبي كه قبرس .چشم طمع بر آن داشتند ،پادشاهان روم و يونان و شام
يا تحت  ،هنيقي و سرزمين شامات بودييا در محاصرة ملت فدر طول تاريخ 

   .سلطة امپراطوران روم شرقي و يا زير نفوذ پادشاهان يونان

زماني كه جيران دختر امپراطور  ،عرض سلطان رساندمه اما همانطور كه ب
نام ه شخصي ب ،روم شرقي به عزم يك سفر تفريحي عازم قبرس شد

از  .حاكم قبرس بود ،شرقينشانده و فرمانبر امپراطور روم  دست ،بارناباس
امپراطور روم را سرگرم جنگ با پادشاه يونان ديد و نعمان طرفي وقتي ملك 

يك   ،به جزيرة زيبا و تاريخي قبرس داشتاز آنجا كه سالها بود چشم طمع 
ناباس ربا ،آن قشون فرماندهسپاه عظيم را از راه دريا به قبرس فرستاد كه 

مانرواي حاكم قبرس را شكست داد و او را كشت و خود بر جاي او فر
كارتاژي به   زماني كه كشتي حامل جيران يا مثالً صفوراي كنيز  .قبرس شد

بارناباس و حكومت حاكم جديد   شدن هفت روز از كشته ،قبرس رسيد
مان نيز بعد از آنكه نعاز طرفي ملك  .مان گذشته بودنعنشاندة ملك  دست

ت به شور جه دلش بي ،جانب قبرس حركت كردنده سپاهيانش از راه دريا ب
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رس بجانب سرزمين قه افتاد و خودش نيز با سپاهي اندك بعد از چندي ب
و فرداي  ،مان هم هشت روز بعد از مرگ بارناباسنعملك كه حركت كرد 

   .وارد قبرس شد ،دختر امپراطور روم  روز ورود كشتي حامل
م عنوان كنيز كارتاژي تسليه ب و ،جيران را با نام صفورا ،فرمانرواي جديد 

صفورا شد و همانگونه  ييمحو جمال و زيبا ،ماننعمان كرد كه ملك نعملك 
 الحـصفورا ص .با خود به دمشق آورد او را ،كه در طول قصه شنيديد

مان معرفي كند و همچنان نعودش را به ملك ـوقع خـم ست كه در آنـندان
شيرين و  د و مادرييعنوان كنيز به دربار دمشق رفت و دو قلو زاه كه شنيديد ب
   .فرزين شد

اگرخاطرتان  ،و اما اي ملك شايان و شايسته و اي سلطان برنا و بايسته
جيران دختر امپراطور روم وارد دربار و در عرض كردم كه چگونه  قبالً ،باشد

 ،به چه نحو با سياست و درايت مان حامله شد ونعقالب يك كنيز از ملك 
شيرين و  (دوقلوهاي خود  نخود و مفتو  مان را چنان مجذوبنعملك 
نمود كه بساط حرمسرا به كلّي از دربار دمشق برچيده شد و ملك  )فرزين

همة شبهاي خود را در كنار صفورا و  ،مان چهارسال و هفت ماه تمامنع
   .شيرين و فرزين به صبح رسانيد

صفورا و مان نعوقتي ملك  ،بااقتدار يادشان باشد اگر سلطان باز و 
اش  ييالقي  لويش را از دربار پرفتنة خود دور كرد و به قصرفرزندان دوق

شد كه تو  ميكاش  :به صفوراي كنيز گفت ،آنها ييجا هدر هنگام جاب ،فرستاد
 ،ن حاكم بر دربارييولي چه كنم كه براساس آ .شدي ق ميـدربار دمش ملكه

ورا وقتي صف .ملكه حتماً بايد شاهزاده باشد و اين مورد دربارة تو امكان ندارد
باالخره روزي من  :خود گفت  در دل ،مان شنيدنعملك زبان آن سخن را از 
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چون حرف  .اما هنوز زود است كه حرفي بزنم .دربار دمشق خواهم شد ملكه
توان  ميشده را ن خارج اما سخن بيهودة ازدهان ،توان گفت مينگفته را هميشه 

   .ش برگردانداولجاي ه ب
ال ؤمان دربارة هويت اصلي صفورا از وي سنع يكي دوبار هم كه ملك 
  من مادر دو نور چشم سلطان دربار :كنيز باتدبير گفت ظاهر هآن ب ،كرد

 ،من حتّي اگر دختر قيصر روم هم باشم .نسبتي از اين باالتركدام  .مشقمد
  .نثار شما هستم كنيز جان ،افتخارم اين است كه در حال

يعني دختر دربار دمشق  ملكه ،دروزها گذشت و همانگونه كه شنيدي
هم از هم  پادشاه يمن و مادر برزين وليعهد هم مرد و حرمسراي دربار دمشق

سو يك رزين از چون ب .شدسپاه به دربار قسطنطنيه شروع  پاشيده شد و اعزام
خيال صفورا  ،جانب سرزمين روم نهادنده ب رو ديگر يو سرير وزير از سوي

 ،متوفي ملكههاي  ينان پيدا كرد كه ديگر سعايتاز هر جهت آسوده شد و اطم
حسنة  مان وجود ندارد تا باعث شود روابط نعدختر پادشاه يمن نزد ملك  يا

 مپراطور روما، يعني پادشاه سرزمين شامات و بين همسر و پدرش ،فيما بين
مان و صفورا نعاين جهت يك شب كه ملك ه ب .تار شودو دوباره تيره ،شرقي

صفورا  ،گذراندند ميبا هم ن شيرين و فرزين لحظاتي خوش را و در كنارشا
آيا همسر واالگهرم خاطرشان هست كه  :سخن كرد و پرسيد  با اجازه آغاز
ك ـو بالفاصله مل ؟شدي ميدربار  ملكهشد كه تو  ميكاش  :شبي فرمودند

ه كاش تو ب .گويم ميهم  اآلن هم :ميان حرف صفورا پريد و گفته مان بـنع
مثالً چه  .يك سلطان بودي فرزند ،باشي ينكه دختر يك امير كارتاژيجاي ا

تو دختر امپراطور روم بودي و  ،عيب داشت با توجه به روابط حسنة فيمابين
موقع آن در .كردم ميخود  دربار ملكهمدم و تو را آ ميبه خواستگاري تو   من
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مان كرد و نعلك رو به م ،م جيرانييبه بعد بگوصفورا و يا بهتر است از حاال 
 هميشه هم آنكه اآلنزيرا  ،شته و ندارداهيچ عيبي ند ،من  نعمت اي ولي :گفت

مان با تعجب نعملك  .است شرقي جيران دختر امپراطور روم ،كنيز شماست
تا انتهاي  جيران اجازه گرفت و از ابتدا .تر حرف بزن واضح ،فهمم مين :پرسيد

به  ،به عرض سلطان خود رساندم نم گونه كهـاش را همان ماجراي زندگي
   .سلطانش رسانيد سمع

سر و روي همسرش را  ماننعملك  ،پايان رسيده چون سخنان جيران ب
شبانه و  دوموزير  .به احضار نمود غرق بوسه كرد و وزير دومش را امر

مان رسانيد كه نعرا با ترس و لرز به قصر ييالقي ملك  سراسيمه خودش
 :و تعظيم كرد و گفت ترسش فروريخت   ،ك را ديدچون چهرة پر لبخند مل

هم اينگونه داد سخن مان نعملك  .بااقتدار هستم ملك   فرمان اوامره گوش ب
از فرداشب شهر دمشق را به مدت يك هفته چراغاني كنيد و همه جا  :داد

شهر جار بزنند كه   در سراسر ،دييجشن برپاي داريد و به جارچيان بگو
پراطور روم شرقي است و مادر شايستة نور چشمانم شيرين و دختر ام ،جيران
و  وزرا و امرا حتماً ،ضمناً اي وزير .دربار مشرق گرديده است ملكه ،فرزين

ال ايشان پاسخ ؤتو در برابر س .بزرگان از شنيدن اين خبر تعجب خواهند كرد
مورد  اين كرد كه ما قبالً ميجاب نـح مملكت ايـالـمسائل سياسي و مص :بده

والّا ايشان از همان موقع كه اين نور چشمان را  ،برسانيم عموم را به اطّالع
اين موضوع تا  ،ولي مصلحت اين بود كه .دربار ما بودند ملكه ،دييبراي ما زا

   .طبق دستور ما عمل كن تر هر چه سريع .برو مرخّصي .امروز مكتوم بماندبه 
از   ميملكه جيران رو .يك هفته جشن و سرور در دمشق برگزار شد 

دربار دمشق دوباره رونق  .قصر ييالقي به قصر و بارگاه اصلي نقل مكان كرد
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خليل وزير را احضار كرد و  ،ماننعملك  ،گرفت كه فرداي روز پايان جشن
زيرا برزين وليعهد و سرير  ،حواست را بايد خيلي خوب جمع كني :گفت
هم  من .پادشاه يونانند ،دوم كسآل  جنگ با سپاهيان  اكنون در حال ،وزير

سفري به  )فرزين و شيرين(قصد دارم فردا صبح به اتفاق ملكه و شاهزادگان 
 .كنم حداقل رفت و برگشتمان شش ماه طول بكشد ميتصور  .بكنم قسطنطنيه

  اين خاطر است كه شش ماه سرزمينه اينكه گفتم حواست را جمع كن ب
 مبادا ناداني كني تا بساط عيش .شود ميه دست تو سپرده اش ب شامات شيرازه

خليل وزير  .م بخورده هبدر قسطنطنيه  مان ملكه  ما در بارگاه پدر و شادي
  مقدار و شاهزادگان عالي ملكهگوار و ملك بزر  سفر :گفت و كرد  ميتعظي

  .خاطر مبارك آرام و آسوده باشد !به خير و خوشي ،واالتبار
سوي ه دمشق ب  از شهر  ،ل و سلطنتيمجلّ صبح روز بعد بود كه كارواني

 دختر ،بدينگونه جيران ،آري اي سرور گرانقدر .قسطنطنيه به حركت درآمد
كشتي شد تا به   سال كه سوارشش بعد از روم شرقي  امپراطور پاشا گرگين

رو به  دمشق  دربار ملكه  در لباس، يك سفر تفريحي به جزيرة قبرس برود
پدر و   گرم و پر مهر  قصر دوران كودكي و آغوشپدري و   جانب سرزمين

   .مادرش نهاد
آنقدر  ،آري هر شب شهرزاد بادرايت و گوينده و راوي اين همه حكايت

و چون شهرزاد پلكهاي  .برد ميشنو را با خود  گفت كه خواب سلطان قصه مي
بست و شادمان از  ميلب از سخن فرو  ،ديد ميسلطانش را روي هم افتاده 

اما در  .رفت مينرفته به خوابگاه خود  جالده شبي ديگر سرش زير تيغ اينك
چنين شبي قبل از اينكه خواب سلطان را با خود ببرد وي خطاب به شهرزاد 

 ،دربار دمشق ملكهدر لباس  ،ات دوست دارم همچنان كه جيران قصه :گفت
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دربار  ملكهتو را هم فرداشب در لباس  ،اش نهاد جانب سرزمين پدريه روب
ها و  زيرا از زبان نديمه ،گفتن ببينم ند و چين در كنار خود سرگرم قصهه

ما هم فردا مانند ملك  .گوش ما رسيده خبر بارداربودن تو ب ،راويان اخبار
شدن تو در  خاطر مفتخر به ملكهه دهيم جشني را ب ميات دستور  نعمان قصه

اي مادر وليعهد آيندة اين   و ،دربار ملكهاما اي  .دربارمان برگزار كنند
هاي شيرين تو  ايم شبها با شنيدن قصه يادت باشد كه ما عادت كرده ،سرزمين

اي كه از فردا  يعني هيچ موردي چه شبهاي جشن يك هفته .خواب رويمه ب
نبايد باعث تعطيلي  ،هاي تو شود و چه هنگامة زايمان ميشروع 

با   ،ايم گفتنت را شمرده قصه حال هر شبه ما تا ب. هايت بشود گفتن قصه
دوست داريم اين  ،اي نود و يك شب ما را سرگرم و محظوظ كرده تو ،امشب

 .بلكه بيشتر، به هزار و يكشب برسد ،نه ،و يك شب نود و يك شب به نهصد
   .طلب ما ،شنيدن و ده شب ديگر قصه به اين ترتيب نهصد

  
  پايان شب نود و يكم           
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 ،ميان سالطين هفت اقليم و درايت و عقلابو لطان شهرباز بااقتدار اي س اما و
مان به آنجا رسيد كه عرض كردم نعملك  داستان ،صاحب اعتبار و اشتهار

دربار دمشق و هفت  ملكهعنوان ه مان بعد از معرّفي جيران بنعملك 
فاق ملكه و اتّه ب ،با كارواني مجلّل و سلطنتي ،روز جشن و سرور شبانه
جانب قسطنطنيه ه از شهر دمشق ب ،شيرين و فرزين ،زادگان خردسالشاه

زيزكردة عتنها دختر ،روم بعد از شش سال دوري  حركت كرد تا امپراطور
   .ببيند بسرزمين شامات و حل ملكهدر مقام  ،خود را

 ،سلطان شهرباز حاكم جزاير هندوچين باشد ،واالتبارم  اگر خاطر همسر
در حضور سلطان  ،ه از گفتگوهاي هلنا و برزينموقعي ك ،در شبهاي قبل

اشاره كردم كه شاهزاده هلنا به  ،كردم ميپادشاه يونان صحبت  ،دوم آلكس
 .معما به شهر دمشق و دربار پدرتان بيايم من ناگزيرم براي حلّ :برزين گفت

سه قطعه تصاحب خاطر ه ب ،كشي امپراطور به يونانلشكر  ،حتّي اشاره هم كرد
جواهر ديگري   لو او دنبابهانه است فقط يك  ،وران اسكندر مقدونيجواهر د

 كند اسيـر دربار ميكه تصـور  ،باشد ميجيران دخترش  ،آن جواهر .است
   .يونان است

شيرازة امور هم  تدبير كه يادآور شدم تا حديهوش و باه هلناي تيزالبتّ
خالص كرد و به وقتي جيران را با همراهانش از اسارت  ،مملكت دستش بود
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 ،كرد موضوع و مورد را تعقيب ميمستقيماً به خاطر آنكه خود  ،قبرس فرستاد
سپاهيان ملك   وسيلةه بارناباس حاكم قبرس ب ،فهميده بود كه در همان زمان

كه آنگاه  .اند دربار دمشق بردهه مان كشته شده و جيران را به عنوان كنيز بنع
 :همين مورد را گوشزد كرد كه  ،ا گفتهلنا آهسته در گوش پدرش مطالبي ر

كشيده كه خيال  لشكر امپراطور روم به اين خاطر به سرزمين ما ،اي پدر
و اكنون شده  ماننعملك   حال آنكه او كنيز .كند دخترش جيران نزد ماست مي

از شما اجازه  ،من براي اينكه به اين غائله خاتمه دهم .در دربار دمشق است
كار را باز  هگر ،البته با مشورت شما ،تيب كه صالح دانستمخواهم به هر تر مي
   .كنم

هلنا بعد  ،پادشاه يونان با پيشنهاد دختر دانايش موافقت كرد آلكسچون 
پدر جان  :مجدداً به نزد پدرش رفت و گفت ،مختصر با برزين  صحبت ناز آ

و  برودبه دربار قسطنطنيه  تحضار داريد قرار شد برزين ابتداهمانطور كه اس
البتّه  ،خواهم همراه سردار برزين ميمن هم لذا  .سه قطعه جواهر را تسليم كند

رش ـروم بروم و به او بگويم كه بر سر دخت امپراطور  با اجازة شما به دربار
ماني نعرش در حرمسراي همان ملك ـون دختـده و اكنـران چه آمـجي
   .گ ما فرستاده استقشون به جن فرماندهعنوان ه باشد كه پسرش را ب مي

اما از آنجا كه  ،حيات گفته  و باليا بدرود ها آفت ملكهاز طرفي با اينكه 
  خبر از فوت  بدون ،شنويش ممكن است سپاهيان و امراي تا حدي حرف

قبلي وي بخواهند در بين راه ايجاد مزاحمت براي  طبق دستورات  ،ملكه
احتمالي را   مشكالت عرفوجود و حضور من  سردار برزين فراهم كنند و

 ،سواران من هم با گروهي از مأموران و زبده خواهم ميلذا اجازه  ،خواهد كرد
تا بيرون مرز سرزمينمان و اردوگاه سپاهيان شام و روم بروم و   و حتماً ،اوالً
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 هباز اگر گر و ،اگر ضرورت پيدا كرد تا دربار امپراطور روم هم بروم ،درثاني
ه با حمايت و جانبداري البتّ ،به سرزمين شامات هم ،باز نشدكار در قسطنطنيه 

   .سفر كنم ،كامل سردار برزين
كاش من همان هجده سال پيش از  :گفت ميكه  در حالي آلكسسلطان 
سر و  ،شدم ي در دربار آتن ميينيد كرده بودم و مانع نفوذ اينچن مادرم خلع

مطلب اين است كه تو  حقيقت ،دخترم :روي هلنا را غرق بوسه كرد و گفت
كه لذا به انجام هركاري  .ات بيشتر است از من هم درايت و كاردانيي حتّ

كه بيني  مي .كنم ميضمناً انتخاب تو را هم تحسين  .مختاري ،تصميم بگيري
اي از موارد حواسم خيلي  داني كه در پاره ميموهاي پدرت سفيد شده و 

اما دليل اصلي  ،را هم پذيرفتمتمام داليلت  ،هرچه گفتي درست .جمع است
اين است كه دختر باهوش و دانا  ،و آن دليل اصلي .نگفتيمن  هباين سفر را 

دربار دمشق   وليعهد  ،ديگر طاقت دورماندن از سردار برزين  ،و خوشگل من
اما هميشه  .هردوي شما به خير باشد  الهي كه عاقبت !برو به سالمت .را ندارد

من از  .برزين يك وليعهد است تو هم يك شاهزاده خانمي يادت باشد كه اگر
مهد  ،يونانعنوان دختر پادشاه كشور ه خواهم قدر و منزلت خود را ب ميتو 

اگر عاقبت كارتان به  ضمناً .هميشه و همواره حفظ كني ،زمين مغرب تمدن
 ،ازدواج  و عقد  ميبايد مراسم خواستگاري رس ،يدكه آرزو داري رس ييآنجا
   !برو به سالمت ،غير از اين حرفي ندارم .شهر آتن برگزار شوددر 

جلوي  ،كه اشك شوق از چشمانش جاري بود شاهزاده هلنا در حالي
صبح  .خاك افتاد و پاهاي پدرش را غرق بوسه كرده ب دوم آلكسسلطان 

 ،به اتّفاق شاهزاده هلنا ،شام  وليعهد سرزمين ،سردار برزين ،روز فرداي آن
با   ،پادشاه كشور باستاني يونان ،دوم آلكسر عزيزكردة سلطان تنها دخت
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هاي گرانبها  با پيشكش ،سفراي مخصوص درباري ييتشريفاتي خاص و گو
 اردوگاه سپاه مشترك روم و شامجانب ه رو ب ،جانب دربار ديگري رواننده ب

 وزير ،سرير كهمتوجه شدند  ،كه به نزديكي اردوگاه رسيدند مينهادند و هنگا
 ،سواران جانباز با زبده ،باتدبير با دلشوره و نگراني از غيبت چند روزة برزين

آن . استهاي شهر آتن  حمله به دروازه آمادة ،لشكرعنوان طالية ه ب
چنان آرايش شده بودند كه  ،رـر وزيـيكصدهزار سپاهي نيز به سرپرستي سري

را ـزي ؛ماند ميي نـديگر سري روي تني باق ،رسيد مين ـاگر پايشان به آت
   .اند عهد را كشتهـن وليـبرزيها  يوناني ،ين كرده بودـيق ،وزير رـسري

ه ب ،را از دور ديد آن كاروان مجلّل ،لشكرچون سرير وزير با طالية  ،باري
سرير وزير  ،وقتي كاروان قدري جلوتر آمد .طور موقّت دستور توقّف داد

منه و هيبت كه پيشاپيش باهي آن سوار ،خبرخوش ،خبرخوش :فرياد كشيد
اما در كنارش آن  .شاهزاده برزين است  ،قشون روم و شام  كل فرمانده ،يدآ مي

   ؟دانم كيست ميبانو ن
  ،دنباله ب جزء  سرير وزير دوان دوان از پيش و بقية فرماندهان و امراي

ركاب اسب برزين را از  سرير وزير خواست  .جلوي كاروان رسيدند
دست در آغوش سرير وزير كرد و  ،ن پريدييكه برزين پا ،خوشحالي ببوسد

خدا را  :كنان گفت سرير گريه .هر دو سر و روي يكديگر را غرق بوسه كردند
روز بود كه مثل خوره مغز مرا  فكري غلط يك شبانه !هزار مرتبه شكردص

 .اند شاهزاده برزين ما را كشته ها يونانياين فكر غلط آن بود كه  .خورد مي
كه  .فكرت غلط نيست ،سرير باتدبيراي  :جواب داد و آهسته كنان ين خندهبرز

وليعهد را كشتة عشق خود  برزين  ،بلكه يك دختر يوناني ،ها يوناني  نه تمام
رم ـآري دگر از خود خب .اكنون دگر از خود خبرم نيست كه كرده است
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ند سرير وزير برداشت و با صداي بل آنگاه سر را از روي دوش .نيست
دختر  ،شاهزاده خانم هلنا ،همراه شريف و عزيز من :گفتخطاب به همگان 

 ،پادشاه سرزمين يونان ،دوم آلكسسلطان  دوست بزرگوارمان اعليحضرت
جناب  :طرف شاهزاده هلنا نمود و ادامه داده آنگاه روي خود را ب .باشند مي

و در آن  .كنم يمرا حضورتان معرفي  دربار دمشق  وزير باتدبير ،سرير شايسته
در مقابل هلنا كه از اسب پياده شده و در كنار برزين با  ،سريربود كه  موقع

  . كرد ميتعظي ،قدري فاصله ايستاده بود
م و اآنگاه برزين از سرير وزير درخواست كرد كه امراي لشكرهاي ش

مختصري  ييل پذيرايو وسارده سپاه را احضار ك دومو فرماندهان ردة  ،روم
ها و لشكربيشتر از بيست نفر از امراي  ،بعد از مدتي .هم نمايدرا فرا

احترام مقابل شاهزاده هلنا و برزين  با ،تر سپاه نييهاي پا فرماندهان رده
 :اي گفت كه برزين طي خطابه ،كل و سرير وزير ايستاده بودند فرمانده

و  الشأن روم تحت فرمان امپراطور عظيم لشكراطّالع امراي ه خوشوقتم ب
درايت  ،مقتدر برسانم كه  اننعمملك  ،بركفان سپاه باكفايت پدر بزرگوارم جان

 آلكس حضرتو عنايت و بزرگواري اعلي ،و كارداني شاهزاده هلناي مهربان
باعث شد تا بدون آنكه حتّي يك قطره  ،پادشاه كشور باستاني يونان ،دوم

ري از كمان رها خون بر زمين ريخته شود و شمشيري از نيام درآمده و تي
طرف و اقليم پهناور روم شرقي  صلح بين كشور باستاني يونان از يك ،شود

بالند  ميخود ه باكفايتم نيز ب سپاهيان قدرتمند پدر .از طرف ديگر برقرار شود
ضمناً  .باعث اين صلح و دوستي و اتحاد گرديد، كه حضور و وجودشان

اهر مورد مطالبة امپراطور هلناي محبوب نيز سه قطعه جو ،شاهزادة مكرّم
شايسته است  .اتّفاق به قسطنطنيه ببريمه ب تا اند بزرگ را همراه خود آورده
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از برابر  ،به ميمنت اين صلح و آشتي ،مجهز و يكصدهزار نفري ما سپاه
   .وليعهد سرزمين يونان شاهزاده خانم هلنا رژه روند

 برزين هلنا و اهزادهديدن ش سانبعد از رژه سپاه عظيم يكصدهزار نفري و 
 .اي با حضور سه نفر يادشده تشكيل شد جلسه ،وليعهد فرمانده و سرير وزير

را براي سرير وزير تعريف كرد و سپس جرا ما  تمام ،برزين فرماندهابتدا 
موضوع  ؛به گفتگو پرداختنديك موضوع  سر  حدود دو ساعتي آن سه نفر بر

برزين اعالم كرد  ،عد از آن جلسهب . به دربار قسطنطنيه  چگونگي مراجعت
سفر بيست  .جانب قسطنطنيه مراجعت خواهد كرده سپاه صبح زود فردا ب ،كه

از  ،روزة هلنا و برزين در مراجعت سپاه يكصدهزار نفري به قسطنطنيه
كه  ييخصوص شبها هب .ترين سفـرهاي دوران زندگي آن دو بود شيرين

ترين  ديدني. كردند ميصحبت و اراده نشستند و از عزم  ميآوران به بزم  رزم
 پرداختند ميها آن زماني بود كه هلنا و برزين به شمشيربازي با يكديگر  صحنه

بلكه با شور و  ،يكنه كه با باخت هيچ ،ها و فرزي و چاالكي ايشان و دالوري
   .گرفت ميهلهلة اطرافيان و تماشاچيان زبده و دالور و شمشيرباز سپاه پايان 

بسيار بر سر ذوق بود و عود خود را در  ،وزير ز شبها كه سريردر يكي ا
برزين فرمانده، همچنان كه چشم در چشمان سبز  ،نواخت ميدست گرفته و 

اين ابيات را به آواز  ،هلناي دلير و دالور و دالرام دوخته بود ييو جادو
  :خواند مي

  ع ـه و شمــن و پروانــان مـجه عشق زد شعله ب

  شمع  و روانهـن و پـگران مـعي نـجمشده            

  اد ــن تا كه فتــي مــهست ـاــاد فنــرفت بر ب
  معـروانه و شـن و پـم  انـق عنـف عشـبك   
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  گرچه سوزم ز غمت شب همه شب تا دم صبح 

  وش جهاني است جهان من و پروانه و شمعـخ      

  ق ـة عشـر از نكتــد خبـــانه نيابــتا كه بيگ

  مع ـــروانه و شـن و پـان مـند دهردـر كـمه       

هم اين بيت را زير لب زمزمه كرد و  گو قصهو آنگاه بود كه شهرزاد 
   :لب فرو بست سپس

  ها  چونكه چشمان تو را خواب ربوده است شب

  ع ــان من و پروانه و شمــر شود نيز دهـمهـ                 
              

   دومپايان شب نود و          
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در ادامه داستان ملك  !ي پادشاه كامكار و اي سلطان مقتدر و هوشيارا و اما

مان و جيران و ـنعك ـمجلّل مل  كارواننعمان بايد به عرض عالي برسانم 
دو منزلي دروازة شرقي قسطنطنيه رسيد كه در همان يك به  ،شيرين و فرزين

ب غربي هم به دو منزلي دروازة جنو صد هزار نفري داران سپاه موقع طاليه
  .رسيده بودند

مان پيكي را با هداياي ارزنده به دربار امپراطور روم نعطرف ملك  از يك
مان سلطان نعملك  :و عرض كردداشت  هدايا را تقديم ،فرستاد كه پيك
با ملكه و دو فرزند خردسال  ،خبر و بدون تشريفات بي ،سرزمين شامات

 .اند منزلي دروازة شهر رسيده به دو ،براي ديدار از مقام شامخ امپراطور ،خود
مان و نعزده وزير اعظم خود را به استقبال ملك  زده و حيرت امپراطور ذوق

قصري را  اًاش فرستاد و به حاجب مخصوص هم دستور داد كه فور ملكه
از طرفي پيك مخصوص برزين  .فراهم كندمهمانانش شاهانه از  ييبراي پذيرا

سپاه با دو تن همراه  كل فرمانده ،وليعهد برزين :هم از راه رسيد و عرض كرد
  .بوسي وارد دربار خواهد شد خود تا ساعتي ديگر براي آستان

امپراطور روم در بهت و حيرت عجيبي فرو رفت و تقريباً بايد گفت كه 
 ،بدون آنكه به جنگ پرداخته باشد ،از يكطرف برزين وليعهد .گيج شده بود

و از طرف  ،خواست مياجازة شرفيابي  ،سپاه يكصدهزار نفري را برگردانده
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چه شده  :پرسيد ميامپراطور روم از خود  .مان از دمشق آمده بودنعديگر ملك 
به  ،سپاه هم فرماندهنكرده برگشته و پدر  كه سپاه دست خالي و جنگ

دو دست بر  امپراطور غرقه در اين افكار ؟وساطت از شهر دمشق آمده است
دن بود كه در غربي تاالر بزرگ قصر قسطنطنيه ز پشت نهاده و در حال قدم

  مؤدبانه و درخور احتراماما  ،گشوده شد و حاجب مخصوص با صداي بلند
 ،فاق سريراتّه ب ،شاماتوليعهد كشور  ،سردار برزين :گفت ،امپراطور

پادشاه  ،دوم آلكسدختر سلطان  ،با شاهزاده خانم هلنا ،دربار دمشق وزير
 .خواهند مياجازة حضور  ،خبر صلح و آشتي ردنآو با ،سرزمين يونان

 :بلند شداينگونه  بالفاصله بانگ وزير دربار هم در آستانة در شرقي تاالر
با قدوم  ،هاي شامات و حلب پادشاه سرزمين  ،ماننعملك   ،قدرت قدرسلطان 

جواب هر دو كه امپراطور روم در  .اند خود دربار قسطنطنيه را مزين فرموده
   ».بسيار خوش آمدند ،همه وارد شوند« :گفتجمله يك فقط 

زيرا از  ،هاي تاريخ رخ داد انگيزترين صحنه يكي از هيجانو آنگاه بود كه 
، پدر :كشيد ميفرياد ريزان  دويد و اشك ميوار  جيران ديوانه ،در شرقي تاالر

پاشا  گرگينآغوش ه بعد از شش سال و اندي دوري بپدر كه در آخر 
ه مشتاقانه از آستانة در غربي تاالر ب ،ملكه جيرانهمچون ن برزي .برگشت

   .جانب ملك نعمان دويد و در آغوش پدرش فرو رفت
سكوت سراسر تاالر بزرگ قصر انگيز  با رخداد آن صحنه هيجان

آلود و صورت ملتهب و  چون جيران ديدگان اشك .قسطنطنيه را فرا گرفت
نگاهي خيره به صورت  ،برداشتچهرة برافروختة خود را از روي دوش پدر 

صورت ملكه جيران دوخت ه شاهزاده هلنا هم نگاهي ب .شاهزاده هلنا انداخت
را پر كرده  قسطنطنيه اي تاالر قصرـفض ،كه بانگ جيران و هلنا و در حالي
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   .دو نيز به آغوش هم پريدند و اشك از ديدگان فرو ريختند آن ،بود
يعني  ،را دو شاهزادة خردسالن جمع هفت نفري كه دو نفرشان در آ

زده و  شخصي كه بيشتر از همه بهت ،دادند ميشيرين و فرزين تشكيل 
 دوبارهكرده و  گم  امپراطور مقتدر فرزند ،نشناس بودپاخوشحال و سراز

افراد حاكم همة بعد از آنكه حالت عادي بر  وي .گرگين پاشا بود ،اش يافته
به عزم سفر به زيرا من تو را  ،بازگو دخترم داستان خود را برايم :گفت ،شد

ه ه و تو را بددست سپاهيان يوناني اسير شه جزيرة قبرس فرستادم و شنيدم ب
و برادر  زپس چه شد كه سر از دربار دوست عزي .بردند آلكسدربار پادشاه 

ود و ـچگونه شد كه ما را از ازدواج خ ؟مان درآوردينعملك  ،مشفقمان
ستان پرماجراي كه جيران تمام دا ؟خبر گذاشتي بي انمعزيز ايـه وهـد نـتولّ

پاشا بعد از شنيدن  گرگين .يا پدرش تعريف كرد  ،پاشا خود را براي گرگين
 :طرف شاهزاده هلنا رفت و گفته از جاي خود بلند شد و ب ،ماجرا  ميتما

خدا قسم ه ب .پس من زندگاني دوبارة دخترم را از شما شاهزادة محترم دارم
ملك   ،هرگز مزاحم برادرم ،وضعيت دخترم باخبر بودمن از چگونگي اگر م

 .فرستادم ميشدم و يكصدهزار سپاهي را پشت دروازة شهر آتن ن ميمان ننع
اما شما از  .ترم از اسارت بودخفقط براي خالصي د ،كشي عظيملشكراين 
هم  يند كه شماآ ميما   دانستيد كه جيران و همسرشان دارند به نزد ميكجا 

د ييبراي ما بگو ،عزيزشاهزاده برزين اي اصالً  ؟اينجا آمديده ب ،همراه سپاه
 اولبرزين هم از  ؟كارتان به صلح كشيد ،جاي جنگه ب چگونه شد كه شما

   .مان تعريف كردنعتا آخر ماجرا را براي گرگين پاشا و پدرش ملك 
باز  ،ليعهدبعد از شنيدن رنگ ديگر و شكل ديگر داستان از زبان برزين و

هم لبهاي دو سلطان پر از خنده شد و آنگاه شاهزاده هلنا زمين ادب بوسيد و 
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و اما علت حضور من در دربار همساية قدرتمند و دوست بزرگوار و  :گفت
اوالً من خدمت رسيدم تا  :چنين است پاشا امپراطور گرگين  ،شايستة پدرم

روم هاي  سرزمينبلي و فعلي ساله ميان پادشاهان ق بگويم علت اختالف پنجاه
باليا و  ملكهيعني  ،ام شده و بر زير خاك رفته مادربزرگ معدوم ،و يونان

حق داشتند اراده بفرمايند و به  الشأن هم كه البته امپراطور عظيم ،بوده ها آفت
در حضور دو سلطان  يياـد خودنمـقص هرگز من نيز .سرزمين ما حمله كنند

به شاهزاده برزين   ،آفات و باليا ملكهآن  ،اگر من نبودمولي  .بزرگوار را ندارم
من وظيفة انساني و اخالقي  .رساند ميهاي بسيار  صدمههم  و شاهزاده جيران

   .خود را دربارة اين دو انسان شايسته بدينگونه كه عرض شد انجام دادم
سرير وزير هم كه ساكت ايستاده ولي آگاه بر همة مسائل موقع در اين 

هر شش سال دوري فرزند براي  :آغاز سخن كردچنين اجازه خواست و بود 
فقط شش  ،البته ملك سرور و بااقتدار من .فرساست سخت و طاقت يپدر

دانستند كه  ميايشان باخبر بودند و   سال از وليعهد خود دور، اما از سالمت
م از شاهزاده خانكه اما شما  .نور چشمشان در پي كسب فتوحات جديد است

 ،من از شاهزاده خانم جيران اما .واقعاً برايتان سخت بود ،خبر بوديد جيران بي
هويت محترم دربار دمشق در تعجب هستم كه چرا اين همه مدت  ملكهيا 

 خود را كتمان كردند و حداقل من خدمتگزار را كه سمت وزارت را در دربار
  . واالمقام داشتم مطلع نكردند  ماننعملك  

جناب وزير   بعداً :ميان حرف سرير وزير پريد و گفته ران بملكه جي
امروز  :سپس سرير ادامه داد .فعالً از اين موضوع بگذريد، شد دمطلع خواهن

هم ه دوري دو پدر و دو فرزند ب ،در اين تاالر بعد از شش سال و اندي
م ـهه خواهم كه ترتيب رسيدن دو نفر ديگر را ب مياما من اجازه  .رسيدند
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كه  ؟ديگر كدام دو نفر ،مان هردو با هم پرسيدندنعپاشا و ملك  گرگين .بدهم
با  ،شامات  شاهزاده برزين وليعهد رشيد و دالور سرزمين :سرير وزير گفت

 دو نگاهدر آن موقع بود كه  .شاهزاده خانم هلنا وليعهد دربار يونان باستان
نگاهي از چشمان  ؛شد آميخته با تشكر و قدرداني به چهرة سرير وزير دوخته

گيراي برزين  و  ميو نگاهي از سوي چشمان بادا ،سبز و پر از جاذبة هلنا
   .وليعهد

پاشاي امپراطور  گرگين ،بعد از اينكه سخنان سرير وزير به پايان رسيد
خواهم كه  ميمان اجازه نعاوالً از برادر بزرگوار خود ملك  ،جناب وزير :گفت

اين وصلت فرخنده اعالم  باشحالي همه را رضايت و خو ،از طرف ايشان
د و ترتيب نبرو ،دارم اضااز سردار رشيد و برزين دالور هم تق .دارم
ضمناً  .دناما پيروز برگشته را بده ،و اعزام يكصدهزار سپاهي خسته ييجا هجاب

شما  دالور و مورد توجه  شاهزاده خانممن و دخترم چون چشمان خودمان از 
مان نعشما ملك  .م كرديخواه ييشان در قصري مجلّل پذيرامراقبت و از اي

خود را تحمل   بزرگوار هم بايد چند مدت ديگر دوري پسر رشيد و وليعهد
پاشا بايد سپري  يعني گرگين ،را در كنار برادرتاندوري البته اين دوران  .كنيد

يك جاي  ،خاطر اين است كه در بين ماه بدوري و تحمل كنيد و اين دوران 
از اين  .متّحد سوم ماست ،دوم آلكسجاي سلطان  ،نفر خالي است و آن

و دوستي و  داد و هاي شام و روم و يونان صلح بين سرزمين ،تاريخ به بعد
جشن عروسي اين دو شاهزاده هم بايد در ضمناً . گردد مياتّحاد دائم ايجاد 

ور و ـراسر نو شهر قسطنطنيه هم يك هفته س هاين دربار منعقد و برپا شد
دو ماهي دور از دلدار براي تو  يدانم يك ميبرزين  شاهزاده اي .ادي باشدـش
خواهم عروس خانم را اينجا  مياما من  ،خيلي سخت است ،شق گرفتاراع
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سفيدي كنيم و  مان ريشنعتا پدر عروس بيايد و من و ملك  ،نگاه دارمگرو 
شاهزاده خانم هلنا  اي از سلطان مقتدر متّحد خود رضايت بگيريم تا شما

   .دييبگو بله، به تقاضاي شاهزاده برزينبتوانيد 
انب سرزمين يونان ـجه زاده برزين دوباره بـترتيب بود كه شاه ه اينب

پادشاه يونان به  ،دوم آلكسفاق اتّه تقريباً دو ماهي طول كشيد تا ب .برگشت
اي از  شاهانه ييذيراپاشا پ حقيقتاً گرگين  ،در طول آن دو ماه .قسطنطنيه آمد

عمل ه خودش هم بود و شاهزاده خانم هلنا ب كه دختر ،مان و ملكهنعملك 
 كردن و وقت گذرانيدن پاشا شده بود بازي روزي گرگين شبانه ميسرگر .آورد

 ،يافته بزرگ تازهچنان خودشان را در دل پدر ،آن دوقلوها .با شيرين و فرزين
جان ه ب ،امپراطور بيشتر از روزي ده بار پاشا جا كرده بودند كه يعني گرگين

شاهزاده  بار هم در غياب خورد و روزي چندين ميشيرين و فرزينش قسم 
   .سپاه به آتن رفته بود فرمانده  عنوانه كه باز او  ؛كرد ميبرزين از او تشكر 

شاهزاده هلنا اگر برزين سردار سپاه نبود كه  :گفت ميهميشه  گرگين پاشا
   .گشود مين را كار هو آنطور خالصانه گرشد  ميعاشق ن

به همراهي برزين وليعهد به دو منزلي  دوم آلكسچون موكب  ،باري
و پر   ميچنان استقبال رس  ،پايتخت روم شرقي يعني شهر قسطنطنيه رسيد

مان از دشمن ديروز و دوست نعپاشا و ملك  گرگين ،اي جالل و صميمانه
كه در تاريخ مراودات سياسي و ،نمودند دوم آلكسيعني امروز خود   ميصمي

   .در تمام اعصار سابقه نداشته است ،الملل و ديپلماتيك دو كشور روابط بين
و   ميمقدماتي و ديد و بازديدهاي رس ييبعد از اينكه دو روزي از پذيرا

صحبت  ،ها و هدايا رد و بدل شد ها و تحفه معمول گذشت و پيشكش
ا و برزين وليعهد پيش آمد و چون گرگين عروسي و عقدكنان شاهزاده هلن
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 يحضرتكه آيا برادر واالتبارمان اعل دادصحبت خود را اينگونه پايان  ،پاشا
پاسخ  دوم آلكس ،د يا نهنيفرما ميفرخنده موافقت   با اين وصلت دوم آلكس

اي يوناني با  براي من و دخترم نهايت فخر و مباهات است كه شاهزاده ،داد
 ييپيوند زناشو ،در پايتخت سرزمين پهناور روم شرقي ،ميشا اي شاهزاده

  .كه اين پيوند نشانة صلح دائم ميان سه ملت خواهد بود ،بينشان برقرار شود
يا  پايتخت روم شرقي ـةهفتاد محل ،روز شبانه  آنگاه بود كه هفت

و هفتادهزار  غاني كردند و آذين بستندارا غير از خود دربار چرقسطـنطنيه 
اين ترتيب ه ب .وراندندـزه خـپوشاندند و غذاهاي خوشمهاي نو  ا جامهنفر ر

د از ـبع ،عارـك و شـن و مسلـييبا دو آ ،ارـت و تبـدو شاهزاده از دو ملّ
در دهان و جاري  اهم در دل و دشنام بر يكديگر ر  كين ،انشانـسالها كه مردم

همه فقط بر اثر  پيمان اخوت و عقد برادري بستند كه آن ،بر زبان داشتند
  .قدرت عشق بود

 نانوانواختند و ج مي ،نوازان زنان و عود و ني ها كه دفـدر شبي از شب
كردند و ساقيان  ميافشان هلهله  كوبيدند و حاضران دست ميمجلس پاي  

هاي رنگارنگ پهن  و خادمان سفره دادند ميدست ه دست ب ابهاي شر جام
   :سر دادپاشا اين اشعار را  گرگين ،كردند مي

  اهل عراق و روم و حلب را وطن يكي است 

  ن يكي است ـده عشق خسرو شيرين در شهر          

  ك ـام و لي دهــه جهـان ديـب نـبسيار كوهك

  كوهـكن يكي است ،عشق و جنون  در بيستون       

  فـاي مختلـه زبان ه هستــي كـدر محفل

  ها اگر يكي شود آنجـا سخـن يكـي است  دل       
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  دــدا كنـه ره او فــان بــد هـزار جخواه

  به تن يكي است  شرمندگي نگر كه ورا جان          

  ق ـساقي بيا كه مجلس انس است و بزم عش

  برزين بگـو كه دلبـر اين انجـمن يكي است           

  ردم به روزگار ــب مــعشق ار بود مصاح

  گرگين ديار غربت و خاك وطن يكي است           

 ،رو بستـن فـهرزاد لب از سخـم شـينجا رسيد باز هو چون سخن بد
كه لبخندي از رضايت بر كنج لب داشت  زيرا سلطانش را در حالي

            .رفته ديد خواب هب
  پايان شب نود و سوم           
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آغاز شبي  در ،شعار اي سلطان واالتبار و اي همسر خردپيشه حكمت و اما

بخش  شت يك شب از تعريف ماجراي فرحديگر و در ادامة داستان بعد از گذ
و هم از   هم از نظر زمان ،قدري به عقب برگرديم و هلنا بايد نعروسي برزي

عروسي برزين و   از دربار شاد و پرهياهو و سرگرم به جشنيعني  .مكان  نظر
اي را در خاطر سلطان پر مهر  بايد همان صحنهمن . گرديم ميآتن بربه   ،هلنا
پادشاه  ،پسرش  در مقابل ،ها آفتباليا و  ملكهكه  ،سم كنمدوباره مج ،خود

گرد سفيدي از درون  ،اش شاهزاده هلنا و ديگر حاضران و نوه دوم آلكس
اي  در دستش ريخت و چنين جمله  آب  درون ليوان  ،اش محفظة انگشتري

شدن و توهين از سوي  در قصر زنداني  ا ننگ و خفتحاضرم بميرم ام :گفت
كه كردند و بالفاصله هم نقش زمين شد و همگان تصور  نپذيرم فرزندم را

  .مادر خودكشي كرده است ملكه

پرده برداشته  ،و باليا ها آفت ملكهكارانة  ولي قبل از اينكه از دسيسة فريب
قدري جلوتر   ،سالها آشوب شد را آشكار كنم  و حقيقت تلخي كه باعث

از محل   ،رير وزيرس ين و هلنا وبرز ،م كهيكن مييم و از زماني صحبت آي مي
 وقتي هلنا داستان .اردوگاه به سوي قسطنطنيه در حال برگشت بودند

 ،كرد ميدر حضور برزين تعريف  ،وزير  ش را براي سريرمادربزرگخودكشي  
در مراسم كفن و دفن  ،چرا شاهزاده خانم و پدر بزرگوارشان :وزير پرسيد
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ه نبود خشم و كين خود را آنگونه شايست ؟شركت نكردندملكه آفت مادر 
من به   با توجه به اينكه اصوالً ؟ه شوندآتن متوج  آشكار سازند كه همة مردم

 ،ام عنوان وزيري كه بيشتر از پنجاه سال عمر خود را در دربار سپري كرده
ه كه ب ،پرستي چون مادربزرگ شما طلب و مقام كه انسان جاه كنم ميتصورم ن

حكومت و اختيارداشتن داشتن و  ال طعم قدرت دردستقول خودش پنجاه س
راحتي دست از جان خود بشويد و چشم از دنيا ه آنگونه و ب ،را چشيده بود

  !بپوشد
تجربه اين يعني منظور وزير با :حرف سرير پريد و گفت  هلنا به ميان

من و پدرم را فريب داده و اكنون هم زنده  ،مادربزرگم به آن شكل ،است كه
  !؟يندب ميتدارك توطئه ديگري را  واست 

و آنجا  .ا بعيد هم نيست، امباشدنخدا كند اينگونه  :سرير وزير پاسخ داد
باليا و  ملكهترسم از  :اي بر پشت هلنا افتاد و بالفاصله گفت بود كه لرزه

و   ميحا ،تا زماني بود كه پدرم با من همدل و همراه و شاهزاده برزين ها آفت
هاي  از موج  ميبيديگر  ،لمپ استگاهم كوه اُ حال كه تكيه .پشتيبانم نبود

و باليا مرده باشد والّا اين  ها آفت ملكهالبته اميدوارم  .خروشان اين دريا ندارم
   .كنم مياش  هاي خودم خفه بار با دست

 او باليا ب ها آفت ملكه ،منعرض كبايد خدمت سرور عزيزم  و اما اكنون
خودش كه قبالً تعريف كردم  ،و خودكشي ساختگيسازي موذيانه  آن صحنه

پيكرش را به قصر بردند و مشاور عفريتش را  مأموران مردن زد و چونه را ب
عجوزة  ،صاحب شديم ملكه و بي بيا كه بي :سركوبان گفتند برصدا زدند و 

تا بيرون برويد فعالً  :هميشگي ملكه آمد و گفت  و همدم و دمخور عفريت
   .شايد هنوز قلبشان بزند .محبوب و صاحب خود بگذارم لكهم  سر روي سينة
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 :باليا آهسته گفت ملكه ،ن آوردييعفريت سرش را پا ةچون عجوز
 ،نام و چون عفريتة زاغگوش ؟اي در اينجا هست يا نه آيا غريبه زاغگوش

اكنون اينجا همه از خودمان  ،بزرگوار ملكهنه  :ونه آهسته پاسخ دادهمانگ
بلند  ،و باليا چشمانش را باز كرد و نفس عميقي كشيد ها فتآ ملكه ،هستند

تابوتي بياوريد و شكلي ساختگي از من هر چه سريعتر  :و گفت نشست ،شد
بي ولي پر از شيون و فرياد البسازيد و درون تابوت بگذاريد و يك مراسم ق

هم همين من  .كنيد دفندر مرگ من ترتيب بدهيد و تابوت را ببريد و 
 .روم مينامعلوم  ييگوش به جاـزاغ ام هنديم  كي به همراهـر تاريد ،امشب
مو بايد اجرا  هب هر دستوري كه نديمة زاغگوش از طرف من آورد مو ضمنـاً

زيرا اگر  ،دييعام در درون قصر بنما آمادة يك قتلرا  تاندشما خو .شود
اهد كشور يونان بر باد فنا خو ،حكومت همچنان در دست پسر نااليقم باشد

در شده  هعاشق اين پسرك درب ،كه اين هلناي وقيح اآلنخصوص  هب .رفت
ها و  ميمستعمرة شا ،ديگر همين باقي مانده كه يونان باستانيعني  .است

سواران ترك آناتولي  ،هرگز اجازه نخواهم داد ،ام زنده تا من ،نه .ها شود ميسا
دمار از روزگار مردمم  ،تبار ميهاي سا ميخاك مملكتم را به توبره كشند و شا

اول آزرده و  آلكسام  من حاضر نيستم روح همسر درگذشته .برآورند
   .جسمش در زير خاك بلرزد

خود  ةبه خانة متروكة زاغگوش عجوزه و نديم ،آفات و باليا ملكهشبانه  
ساختگي و مسخره يك تابوت خالي را زير خاك   ميرفت و اطرافيان با مراس
  .عزاداري نمودندا هم به دروغ كردند و چند روزي ر
يكي  ،سردار سپاه از آتن خارج شد ،فاق برزيناتّه ب ،چون شاهزاده هلنا

با زاغگوش عجوزه و حاجب مخصوص دربار كه  و باليا ها آفت ملكهدوبار 
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يا الو ب ها آفت ملكهچون  .نشستند مشورتنشاندگان ملكه بود به  از دست
را در بستر  شوند و وي دوم آلكسلطان شبي وارد خوابگاه س ،پيشنهاد داد

 :گفت ،كرد ميحاجب مخصوص كه در سمت وزير دربار هم خدمت  ،بكشند
 بايد حتماً ،اگر بخواهيم پادشاه را بكشيم .نظر من درست نيسته كار ب اين

حال آنكه اكنون  .شاهزاده هلناي وليعهد را هم مثل پدرش زير خاك بفرستيم
كند و همراه ها را تحريك  ميت و اگر بشنود و روقسطنطنيه اس  وي در دربار
شود و هم با شرمندگي عرض  ميهم مملكت به آشوب كشيده   ،خود بياورد

كه عزيز و  ،يعني شمامادر  ملكهشاهزاده هلنا را بيشتر از  ،مردم :كنم كه 
بايد قدري پس  .دوست دارند ،ديباش ميجمع حاضر در اين محترم ما 

سران قوم و  ،وسيلة ايادي خوده مكرّم ب ملكهو  خرج بدهيمه حوصله ب
شدة پنجاه  با شيوة آزمايش ،فرمانداران اياالت و تعدادي از امراي سپاه را

را به  آلكس حضرتنوعي اعليبه   ،سوي خود جلب كنند و بعده ب ،ساله
خارج از يونان بفرستيم و در غياب پادشاه و شاهزاده هلنا دست   مسافرت

طبق نظر  ،و آنوقت يا اينكه صبر كنيم تا شاهزاده هلنا برگردد .كار شويم هب
  .هنگام شروع كار نيست اآلنهر صورت به نظر من ه ب. مكرم عمل كنيم ملكه
چون خبر عروسي شاهزاده هلنا و  ،به قسطنطنيه آلكسبعد از سفر  

پيمان  همچنينامپراطور روم و  ،پاشا شاهزاده برزين در قصر سلطنتي گرگين
زاغگوش  ،به يونان رسيد ،ت و آشتي ميان سه كشور روم و يونان و شاممود

م مكر ملكهكردن نقشة  حال هنگام پياده :و باليا گفت ها آفت ملكهعجوزه به 
  مخصوص را به حضور  پس هرچه زودتر حاجب :ملكه گفت .رسيده است

   .من در همين خانة متروكه بياوريد
و  ئنحاجب خا ،ست بگويمو يا بهتر ا دوم آلكسحاجب مخصوص 
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رفت و ملكه  ها آفتباليا و  ملكه  به نزد  ،دوم آلكسحرام  هب وزير دربار نمك
هنوز هشتاد نفرشان  ،نثار من نفري جان اوالً از غالمان صد :به او گفت

تشنه   ،رفته در به در و هلناي ازراه هدرب  برزين خون آنه اند كه همگي ب زنده
سپاه و فرماندار  فرماندهو  ريايشان را امه كه اليق ،بدهايشان وعده ه ب .هستند
د رام ـبا وعده و وعي ردگان خودت را همـضمناً سرسپ .ها خواهم كرد ايالت

هاي زر بخر و كالسكه و كارواني را  هسكّ اتواني ب ميكن و هركس را كه 
 م را به بيروندخو ،زود  من فردا صبح .دروازة آتن بفرست  شبانه به بيرون

رسانم و شما بعدش مثالً به استقبال من  ميشهر و آن كالسكه و كاروان  
 .خواهيد كردقصر سلطنتي آتن   بزرگ  خواهيد آمد و مرا با احترام وارد تاالر

 كه هر ترتيبه ضمناً ب .دانم چه بايد بكنم ميهمه جمع باشيد كه من آنجا 
ا هم بخريد و صبح به فرمانداران دو واليت همساية شهر آتن ربرويد و  ،شده

اعظم من خواهي  وزير ،مخصوص كه از فردا  قصر بياوريدشان و تو حاجب
   .بقية كارها با من ،اين مقدمات را بده ترتيب صحيح  ،بود

برنامه  ،به همان ترتيب كه عرض كردم ،آري اي سلطان بااقتدار
 ،دب ديدنك ظهر بود كه مردم با حيرت و تعجشده اجرا شد و نزدي ريخته
درون كالسكة  ،گذشت ميمتوفي كه حدود سه ماه و نيم از مرگش  ملكه

و  نديآ ميداده و به دختركاني كه  تكان  دست  ،سلطنتي نشسته و براي مردم
   .دهد مياندازند سكة طال  مياش  گل سر راه كالسكه دسته

بي نوشيد و بعد با صداي اابتدا جام شر ،چون ملكه وارد قصر سلطنتي شد
بزرگان  :آزرد گفت ميرا  يا ندهبلند و ناهنجاري كه گوش هر شنو خشن و

اوالًخوشحالم كه  ،باستاني يونان  سپاه كشور  سران مملكت و سرداران ،قوم
دوست خود  فداكار يونان  دوباره در ميان شما هموطنان ،بعد از صد روز
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اي درثاني براي سفر به كشوري كه بعداً خواهم گفت كجا بود و بر ،هستم
دست و پاي  هاي پنهان و آشكار شاهزاده هلنا و پسر آرام و بي آنكه از دسيسه

م كه با انتشار آن خبر صالح كار را در آن ديد ،در امان باشم دوم آلكس ،خود
ا ام .اندوهگيـن كنمهم تي از آتن دور مانده و شمـا را دروغين مد

است و در مقابل شما  زنده ،ماريا هبينيد كه ملك ميخوشبختانه اكنـون شمـا 
   .گفتن با شماست سخن  ايستاده و سرگرم
 ،اول آلكسسلطان  ،گوارمربعد از مرگ همسر بز نچه پنهاياران از شما 

ولي  .يونان حكومت كردم نه پسرم  عمالً من بر سرزمين ،در اين هجده سال
چنان فرزند  ،به سن رشد رسيد ،فروش طلب يونان از زماني كه هلناي جاه

دل مرا در مقام پادشـاه يونان خام كرد كه من احساس خطر كردم و  هساد
شدم براي دريافت كمك به نزد سلطان كشوري كه گفتم بعداً نام  ناگزير

سپاه هفتادهزار نفري كمكي  ،كنم سفر كنم كه خوشبختانه ميايشان را اعالم 
خواهد  به آتن ه زودياحتمالي اجانب در راه است و ب  حمالت  براي ،ايشان
   .رسيد
فريب داده و آن پدر را هلنا پدرش  ،ايد همانطور كه حتماً هم شنيده اام
دو دستي  ،و باستاني يونان را  كهنسال  باور هم سرزمين دل و خوش ساده

نه اينكه يونان باستان را  .امپراطور روم شرقي نموده است ،پاشا گرگين  تقديم
اهر گرانبهاي ميراث اسكندر كبير را بلكه سه قطعه جو ،دودستي تقديم داشته

   .آشام ما نموده است هم پيشكش دشمنان خون
قصر سلطنتي   خشمگينانة هزاران نفر در صحن تاالر فرياد  ،در اين هنگام

معزول بايد  دوم آلكس ،پاشا مرگ بر گرگين :آتن با اين عبارات پيچيد كه
باتجربه مارياي  ملكه ،يونان مينپادشاه سرز. هلنا معدوم بايد گردد. گردد
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   .است مارياي محبوب ،باتجربه ملكه .محبوب است
هاي قبل شهرزاد لب از  باز هم بسان شب ،و چون قصه بدينجا رسيد

لذا او هم سر آسوده بر بالش  ،خواب بوده زيرا سلطانش ب ،سخن فرو بست
  .نهاد و ديدگانش را فرو بست

              

  پايان شب نود و چهارم                                         
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شوكت در ادامه تعريف داستان  قدرت عظيمقدر باز هم با اجازة سلطان و اما

و از  را از همان زمان بايد صد روزي به عقب برگرديم و داستانملك نعمان 
دستور داد  ،و باليا ها آفتكه ملكه از همان زمان  ؛جهت ديگري دنبال كنيم

خاك  در زير ،عنوان مردة اوه ب ،ي فريب پسرش و هلنايك تابوت خالي برا
عجوزه  ،مشاورش ةعفريت خانة پيرزن ه ب ،پنهاني  طوره كنند و خودش هم ب

هاي شبانه  وندة قصهـرض سلطان مقتدر شنـعه بايد بضمـناً  .زاغگوش رفت
و باليا  ها آفت ملكهاين جهت لقب ه ب ،ملكه ما در دربار آتن ،خود برسانم كه

هايش تبهكارانه و همة  تمام نقشه ،تمام كارهايش شيطاني ،گرفته بود كه را
و سرّي با  سرزاغگوش هم  .نام زاغگوش بوده اي ب هايش با عجوزه مشورت

پاي  ،ملكه ماريا :گفتند كه ميجادوگران و عفريتان داشت و همة مردم آتن 
فالسفه و  هاز جملـ .استما باز كرده   درباره عفريتان و جادوگران را ب

  خاطر آن اعماله ب ،سخت با ملكه ،آتن هم دانشمندان و حكماي شهر
  .مخالف بودند ،انگيز و بالآورش فتنه

و باليا كه از دلبستگي و عشق هلنا به سردار برزين  ها آفت ملكه ،باري 
كه براي از  ،شبي با عجوزه زاغگوش به مشورت نشست ،وليعهد باخبر بود

 هجران از درد زين و داغ عشق بر دل هلنا گذاشتن و او را بر  سر راه برداشتن
 زاغگوش عجوزه .چه بايد بكنند ،كارش به جنون يا مرگ كشاندن در آخر
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دوست و آشناي خودم كه چون  يتان باره من بايد از عفر  در اين :گفتهم 
 ملكهولي  .توانند سفر كنند كمك بگيرم مياي از عالم  برق و باد به هر نقطه

  هاي طال قابل عفريتان عالم فقط با سكه ييدانند كه قدرت جادو ميرم مك
هاي زر به عفريته  پنج كيسه پر از سكه هم بالفاصله ماريا ملكه .خريدن است

هر صورتي كه ه ب ،وليعهد خواهد ابتدا برزين  ميدلم  :زاغگوش داد و گفت
چگونه ممكن  اين امرپرس آشنايت ب  عفريتانتو از  .ممكن است معدوم شود

  .است
اطالعات كاملي از دربار دمشق و   ،بعد از چند روزي زاغگوش عجوزه

مسافرت   خبر هم دنبالشه ب .جيران براي ماريا آوردمان و دوقلوهاي نعملك 
و خبر پيمان  دوم آلكسمان به روم شرقي و بعدش در ادامة سفر نعملك 
  .و باليا رسيد ها آفت كهملگوش ه خبر ازدواج برزين و هلنا ب ،منعقده  صلح

زاغگوش  :اي كرد و گفت خنده ،شد ماجرا خبردار  گر از كل فتنه ملكهچون 
خيلي  .با اين خبرهاي جالب و دست اولي كه برايم آوردي ،دستت درد نكند
يعني ده كيسه پر كه صداي جرينگ  ،هزار سكه طالي ديگرخوشحال شدم 

 ايش را بايد به دوستان جادوگرت دهم كه هشت ميتو ه جرينگش مستت كند ب
هر ترتيب كه شده شيرين و فرزين دوقلو را از دربار ه تا ب ،خود بدهي 

 .ي پنهان نگاهشان دارندد و ببرند و بفروشند و يا در محلپاشا بدزدن گرگين
مان و نعدامن ملك  ،آتشآن من چنان آتشي در دربار قسطنطنيه برپا كنم كه 

فرصت ديگر  ،بعد از كودتاي منترتيبي كه به  .پاشا را بگيرد گرگين
يا آن پسر بدبخت و  ،معزول  دوم آلكسيعني  ،خود  كردن به متحد كمك

  . ارادة مرا نداشته باشند بي
ة ملك ـباالخره پاي جادو و حقّه و عفريت و اجنّه به قص ،آري سرورم
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 هم ايجادرود آفت ـبال و ف  زولـنه و نـايجاد فت  مان هم باز شد و مقدماتنع
ازمنة از دورترين  ،اي از دربارهاي سلطنتي در پاره ،وارهـشه و همـهمي .گرديد
ها  ها و قصه ريشه در بطن كاخ ،توطئه و خيانت و دسيسه و فريبكاري ،تاريخ
زنندة  آسايش و برهمخلّ م ،و جادوگرصفت خو اي اهريمن و عده ،داشته

، ربار امپراطور روم شرقي همازجمله د .اند ن بودهـآرامش حاكمان و سالطي
خصوص در لباس  هب ،صفتان بسياري از شيطان ها بود و مجمع مركز دسيسه

فرمان از عفريتان  ،كه تمامي ،كنيز و خدمتكار و غالم و نديمة مخصـوص
   .گذاشتند ابليسان را به مورد اجرا مي  گرفتند و خواست مي

كارة  نام فندق كه همه هب ،چرده يكي از ايشان پيرزني بود عجوزه و سيه
 ،حرف و سخني هر امپراطور روم حاضر به شنيدن .پاشا بود حرمسراي گرگين

 ،فندق ،غير از اينكه بشنود ،خود بود  دربارة هر كدام از اطرافيان و نزديكان
 ،از اتفاق .هم ناباب بود و هم خائن ،اتفاقاً فندق .ناباب و خائن است

جيران كرده و جيران هم دو  ،وص دخترشفندق را نديمة مخص ،پاشا گرگين
   .دست فندق سپرده بوده مان يعني فرزين و شيرين را بنعملك   چشم نور

شبي بود  ،اي شوم چيده شد و آن شب مقدمات دسيسه بيك شباالخره 
روزة عروسي برزين و  شبانه تمجلّل هف  بعد از آن مراسم قسطنطنيه كه دربار

ضور هنرمندان و خنياگران و رامشگران خصوصي با حميهماني  يك ،هلنا
ولي در دربار برگزار كرده بود و جيران هم شيرين و فرزين خردسال را تآنا

   .دست فندق سپرده ب
جيران و ملك  ،پاشا و همسر امپراطور گرگين،مجلس  صدر شب آندر

 .و برزين و هلنا و بسياري از بزرگان دربار نشسته بودند آلكسسلطان  ،ماننع
پاشا هم در حال  بودند و گرگين نواختن  زنان در حال ازان و گروه دفعودنو

   :زمزمة اين ابيات
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  كر زدم ـپي ريـاز ميناي عشق تو پ  ميتا 

  ه چرخ و هفت اختر زدم نُ  پاي رفعت بر سر      

  ر زدم ـو ساغـچشمان ت  ياد گردشه تا ب

  ون برتر زدم ـر نيلگـت زين سپهـاي همـپ  

  ...صد رنگ يك رنگم هنوز  ميدر ميان مرد

دون هراسان و ب ،فندق زيرا ،پاشا نتوانست مصرع خود را تمام كند گرگين
شاهزاده  ،دزديدند  ،دزديدند ،بردند :كشان گفتاجازه وارد تاالر شد و فرياد

زدن  اجازة حرف ،هنوز بهت و حيرت و ترس بر مجلس .فرزين را دزديدند
ر از كنيزان دربار نيز سراسيمه و بدون به هيچكس را نداده بود كه يكي ديگ

خاتون  ،خاتون فندق :داخل تاالر شد و رو به آن نديمة نابكار گفت ،اجازه
  . شاهزاده شيرين را هم دزديدند ،فندق

هيچ معلوم هست چه  :ها از جا پريد و فرياد كشيد پاشا مثل ديوانه گرگين
فندق  .زنم ميردنت را فندق يا راستش را بگو يا با اين شمشير گ ؟دييگو مي

سلطان   :پاشا انداخت و گفت كنان خودش را روي پاهاي گرگين نابكار گريه
خوابگاه ه دو نقابدار ب .خواهم ديگر زنده باشم مين ،گردنم را بزنيد ،بزنيد
 ،شان شاهزاده فرزين را بغل كرد و قصد فرار نمود و ديگري هم يكي ،آمدند

 .زمين افتادمه و ب رفتپرت كرد كه سرم گيج اي  به گوشه ،مرا كه جلو دويدم
سلطان من   :گفت  يدومكه كنيز  ؟خب بعد :پاشا باز هم با فرياد گفت گرگين

دنبالشان رفتم  .دنبال دو نقابدار بعدي كه شاهزاده شيرين را دزديدند دويدم
ن دويدند و سوار اولي به سوي اصطبل سردار برزي آنها هم مثل دو نقابدار 

دو شاهزاده كه دو نفرشان  هاي ايشـان شدند و در حالي ب از اسبچهار اس
   .چون برق و باد دور شدند ،بغل گرفته بودند را زير
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طرف اصطبل ه از تاالر بزم ب ،دنباله پاشا به جلو و بقيه هراسان ب گرگين
پاشا  گرگين. دويدند ،برزين داماد كه در حياط بعدي قصر بود ييقصر پذيرا
 ؟آنها كه بودند ،سراغ متصدي اصطبل رفت و پرسيده ب دست شمشير در

قربان  :هاي عزيز مرا كجا بردند؟ و مأمور اصطبل با ترس و لرز پاسخ داد نوه
آنها چهار نفر نقابدار بودند كه قبالً آمدند و خود را از سربازان سردار برزين 

ن چهار گفتند و از م ،من گفته بوده معرفي كرده و اسم شبي را كه سردار ب
در اصطبل نگاه   جلوي ،ها را آماده من اسب .شده خواستند و رفتند زين  اسب

اي زير  كه بقچه هر دفعه دو نفرشان در حالي ،فاصلة يك دقيقهه داشتم كه ب
   .ها پريدند و رفتند دوان آمدند و بر اسب بغل داشتند دوان

برد و بر خود را باال  شمشيرهم بعد از شنيدن آن مطالب پاشا  گرگين
سر   بر  خاك :يدـاد كشـرود آورد و فريـبدبخت ف اصطبل مأمور ردن ـگ
چي جلوي پاي برزين سردار و  جداشدة اصطبل  تن سر از .ات كنند عرضه بي 

   .فرو افتاد -كه هاج و واج در كنار بقيه ايستاده بود-وليعهد و داماد 
رگرداند و طرف برزين به پاشا خشمگين و عصباني رويش را ب گرگين

  اسـوز لبـتو هن ؟اين مزد من بود ،حرام هب پسرة وقيح و نمك :گفت
آنقدر جسور  ،آنوقت جاي تشكر ،اي نياوردهه بر تنت كردم درـات را ك دامادي

مان نعك ـاگر به احترام مل ؟دزدي ميهاي عزيز مرا  شوي كه نوه و گستاخ مي
   .كردم ميم جدا ـشير سر از تن تو هـن شمـبا همي ،نبود

صورت برزين زد و ه اي ب عصباني هم جلو آمد و كشيده ماننعملك 
تو جوان ه اين طفالن معصوم چه كاري ب ؟خود را ريختي  آخر زهر :گفت

برزين   صورته جيران هم جلو آمد و آب دهان ب ؟حسود نااليق داشتند
اي ـه در رگ ،گورشده هب يمني گور ملكهالحق كه خون آن  :انداخت و گفت
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اگر تو  .كردم ميودم را معرفي نـشد و خ مياش زبانم الل ـك .ستوت
كنيززاده هستند و به   يك مادراز  ،من  كردي نور چشمان ميحرام فكر  هب نمك

كه او را  ،هد شودـو وليعـد از تـتواند بع ميز نـرگـفرزين ه ،ن خاطرـاي
من در   دستوره بحرام  هب اين نمك :پاشا فرياد كشيد آنگاه گرگين .دزديدي مين

هاي  نوه ،سياهچال قصرم زنداني است تا اقرار كند كه آن چهار نقابدار وحشي
اش بدهيد تا به حرف  آنقدر شكنجه اآلن هم از .اند عزيزكردة مرا كجا برده

تصميمات  سلطان  :پاشا كرد و گفت مان رو به گرگيننعآنگاه ملك  .بيايد
   .اقرار نكرد زبانش را هم ببريداگر  :من است و اضافه كرد  عين نظرات

هم ه نگاهي ب ،بدون آنكه حرفي بزنند ،دوم آلكسشاهزاده هلنا و سلطان 
  كاش هنگام ،سرير وزير راست گفت :گفتو با خود انداختند كه هلنا آهسته 

تابوت را باز   ايستاديم و در ميرفتيم و  ميو باليا  ها آفت ملكهسپردن  خاك هب
اما چه . صفت است شيطان  آن مادربزرگ  لت فقط كاراين رذا .كرديم مي

پدرجان  :گفت دسپس با صداي بلن .داند ميخدا  ،شود ثابت كرد ميجوري 
سوار بر  مسلّح ،فردا صبح ييدوتاما هم  بهتر اين است كهدر چنين وضعيتي 

دلم شور  .آتن حركت كنيم  جانبه هايمان شويم و هرچه زودتر ب اسب
  .ين ماجرا را بايد در آنجا پيدا كردسر نخ ا .زند مي

كدام يك كيسه  قسطنطنيه بودند و هر  چهار نقابدار كه از غالمان دربار 
ن را ـآت  ارـاي دربـاليـو ب ها آفت ملكهيا  ،ماريا ملكههاي زر  پر از سكّه

به ساحل صبح زود تيزپا رفتند و رفتند تا   سوار بر اسبان ،دريافت كرده بودند
انداخته بود كه غالمان حبشه و  در ساحل يك كشتي لنگر .نددريا رسيد

بيگناه  شيرين و فرزين خردسال و  ،سواران .برد ميزمين  زنگبار را به مشرق
از  هفروختند و سه سك برده رحم بي  به يك تاجر ،هركدام به سه سكّة زر ،را
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ين ا :زر دريافتي را هم به جاشوهاي كشتي انعام دادند و گفتند هشش سك
جانب قصر   به آنگاه خوشحال و خندان رو .دهيدتوانيد آزار  ميها را تا  بچه

و شاهزاده  دوم آلكسسلطان   ،بازگشت بودند  گذاشتند و موقعي كه در راه
كه هر كدام به  در حالي ،كه با غم و غصة فراوان ،خانم هلنا را ديدند

   .تاختند ميسوي آتن اسب ه ب ،دوردستها چشم دوخته بودند
زير  ،كنار چشمة آبي،خانم و يا پادشاه و شاهزاده زماني كه پدر و دختر

من در  ،پدر :هلنا رو به پدرش كرد و گفت ،درختي براي استراحت نشستند
يقين دارم كه شوهر  .او را خوب شناختم  ،همين مدت كوتاه زندگي با برزين

من ه كي دوبار بي .اي ناجوانمردانه افتاده است در دام دسيسه ،بيچارة من
از دو سو و  ،وقتي شنيدم كه صاحب برادري مثل خودم اولدر  :گفت

 ،اما وقتي او را ديدم .دلم خيلي گرفت و اندكي حسادت كردم ،شاهزاده هستم
 هرحال  ،باشد ميودم ـودكي خـوشت دوران كـخصوص كه فرزين رون هب

آنها را به  و بارها از من خواست يك شبا .دويشان را خيلي دوست دارم
شب بايد در آغوش  ،هبچ :اما من مانع شدم و گفتم ،قصر خودمان بياوريم

محال است آن  ،خواهم بگويم مياي پدر عزيز   با اين مقدمه .مادرش بخوابد
  .كار زشت از برزين سر زده باشد

پس چه كسي  ،اگر آن كار زشت از برزين سر نزده :گفت آلكسسلطان  
ارتكاب اين  :كه شاهزاده هلنا گفت ؟انه شده استمرتكب اين حركت وحشي

با  دوم آلكسسلطان  .ستها آفتباليا و  ملكهحركت وحشيانه از سوي 
چون  .صددرصد :كه شاهزاده هلنا گفت ؟مگر او زنده است :پرسيدب تعج

  .زند ميل و منطق نـدلي  بدون حرف هرگز سرير وزير
ه زيرا سلطانش ب ،خن فرو بستو در اين هنگام بود كه شهرزاد لب از س     

  پايان شب نود و پنجم                                                 .خوابي شيرين رفته بود
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 ،خوشبخت  اي همسر واالي شهرزاد و  ،برتخت بااقتدار نشسته  اي ملك و اما
 در راه آلكسسلطان  :آنجا رسيد كه گفتمه مان بنعديشب داستان ملك 

 اين كار ييگو مياگر تو  :از دخترش پرسيد ،برگشت از قسطنطنيه به آتن 
اين عمل   پس مرتكب ،برخالف تصور همه سر نزده ،زشت از برزين 

و باليا مرتكب اين  ها آفت  ملكه :گفتهم كه شاهزاده هلنا  ؟وحشيانه كيست
مادر زنده  ملكهمگر  :پرسيدباز  آلكسو چون سلطان  .كار زشت شده است

رف ـوزير هرگز ح زيرا سرير ،درصد صد :زاده هلنا پاسخ دادـشاه ،است
   .گويد ميمنطق ن بدون دليل و 

و ن فرزين و شيرين آنگونه كه سلطان داز طرفي وقتي ماجراي دزدي
خبر  ،هاي جاسوس و جادوگران عفريته ،عملي شد ،شنيدندسرورم 

وش گرا به زاغ و شاهزاده هلنا آلكسشدن برزين و حركت سلطان  زنداني
 يونان  سرزمين ملكه مارياي حاكم  ،هانشين عجوزه و آن عجوزة با عفريته

 ،تعدادي از درباريان و سپاهيان ،و باليا هم دستور داد ها آفت ملكه .رسانيدند
ولي ايشان را نرسيده به  ،پيشاپيش به ظاهر به استقبال پادشاه و دخترش بروند

   .كسي بداند و بفهمد به زندان بفرستنددستگير كرده و بدون آنكه  ،آتن
سوي ه از آتن ب ،كودتاچيملكه مارياي   اما همان زماني كه فرستادگان 

گروهي ديگر از  ،قصد دستگيري پدر و دختر حركت كردنده ديار روم و ب
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 آلكسبه همان مقصد ولي براي حمايت و مراقبت از سلطان نيز  سواران زبده
 اآلن ،مطمئن هستم سلطان شهرباز كامكار من .و دخترش از آتن خارج شدند

شدند و  ميگروه دوم چه كساني بودند و از كجا هدايت آن  :پرسند مي
غير از حكومت پادشاهي  ،بايد عرض كنم در پاسخ ؟شان چه بود مأموريت

 ،دوم آلكسظاهر در دست سلطان ه ب ،ما هقص يونان كه در دوران حوادث 
و باليا از  ها آفت ملكهو  ،طرف ده هلنا از يكولي در اصل تحت نفوذ شاهزا

زير نظر و ارادة گروه ديگري هم بود  ،مملكت از نظر معنوي ،طرف ديگر بود
و سقراط و افالطون بقراط  حكما و فالسفة يونان و شاگردان ،كه آن گروه

شنوي فراوان از گروه علما و  خودش حرف دوم آلكسالبته سلطان  .بودند
هاي  مكتب  از شاگردان ،يونان داشت و شاهزاده هلنا هم خودحكما و فالسفة 

از دشمنان كه و باليا  ها آفت ملكهولي برعكس  .ي آن حكما بودفلسف
علما و فالسفة   همواره خود را تشنة خون ،سرسخت علم و حكمت بود

   .داد ميزمين نشان  يونان
مزورانه و با دسيسه آنگونه  ،گر يا ملكه مارياي فتنه ،مادر ملكهبعد از آنكه 

حكما و  ،نشست بر تخت سلطنت يونان وكودتا كرد  آلكسدر غياب سلطان 
گرد هم جمع شدند و  ،شكل مجلس شورا داشتنده فالسفة يونان كه انجمني ب

سوار به روم  تي را به همراه تعدادي زبدهئهي ،جلسه كردند و تصميم گرفتند
نا را از ماجراي كودتاي ملكه و شاهزاده هل آلكسشرقي فرستاده و سلطان 

طور مخفيانه به آتن آورده و ه ماريا باخبر گردانند و ايشان را از بيراهه و ب
مردم را آگاه  آلكسسلطان  ،وارد مجلس شوراي خود نموده و از آن موضع

ز ارا باز  دسيسه غاصب بشوراند تا آن جادوپرست  ملكهو ايشان را عليه  هكرد
   .حكومت سرنگون كنند
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از سوي فالسفه و   ميگروه دوم نخبگان اعزا ،همانطور كه عرض كردم 
هاي آتن بيرون آمدند  ساعتي ديرتر از دروازه هم دو سه ،زمين حكماي يونان

آنها . رسيدند به ايشان و باليا ها آفت ملكهروز ديرتر از فرستادگان  و هم يك
بسته در  ر دو دستو شاهزاده هلنا برخورد كردند كه ه آلكسزماني با سلطان 

 ملكهچون تعداد فرستادگان  .غاصب بودند ملكهاختيار فرستادگان خائن 
 ،فرستادگان حكما و فالسفة يونان  ،غاصب بيشتر و همگي مسلّح بودند

العملي از خود  كه عكس صالح نديدند با آن گروه درگير شوند و بدون آن
قلمداد كردند كه   ميعلت ئخود را يك هي ،ال ايشانؤدر برابر س ،نشان دهند

اما به محض  .براي تحقيق و تفحص سرگرم مسافرت به اقاليم ديگر هستند
سرعت و از ه ب ،ربا دور شدند دزد و شاهزاده اينكه از آن غاصبان راهزن شاه
از بيراهه و زودتر از مأموران   ميت اعزائهي .بيراهه خود را به آتن رساندند

نجمن فالسفه و حكماي يونان رسيده و غاصب به آتن و به ا ملكهسفاك 
تمام  ،روز انجمن فالسفه و حكماي آتن فرداي آن .ماجرا را گزارش دادند

و چگونگي  ها را به مجلس خود دعوت كرد ايالت بزرگان يونان و فرمانداران
   .گذاشت درميان امر را با ايشان

ه ـا بي رـاچـودتـاي كـومت ماريـه حكـان كـونـگان يـان و نخبـبزرگ
رسيده  دوران به هويت و بردة تازه و از اينكه مشتي بي شناختند ميت نـميـرس

ت ئهمگي دستورات الزم را از هي ،ناراضي بودند ،كنند ميبر ايشان حكومت 
سه انجمن فالسفه و حكماي شهر آتن گرفتند و عازم اياالت و مناطق يئر

   .تحت نفوذ خويش شدند
 آلكسسلطان  ،غاصب ملكهنشاندة  دستاز طرفي آن مأموران كوردل  
وقيح  ملكهطور پنهاني وارد قصر كردند كه ه و شاهزاده هلنا را شبانه و ب دوم
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خاطر ه آيا فرزند نادان من ب :ايستاد و گفت آلكسدر برابر فرزندش سلطان 
 ،هاي  از آنجا كه جواب ؟داد مرا در قصرم زنداني كنند ركه دستوآورد  مي

دهم تو را در  ميمثل كنم و دستور  به خواهم مقابله ميهم  من ،هوي است
همين تاالري است كه تخت سلطنتي من در آن   نييكه طبقة پا ،زيرزمين قصر

زنداني كنند تا بلكه ادب شوي و ديگر جسورانه دستور ندهي ، قرار دارد
  .مادرت را آنگونه با خفّت از اريكة قدرت بردارند

ام هر روز  فعالً دستور داده ،گير كشتي  يربازشمش   خانم اما شما شاهزاده
جا  انپنجاه ضربة تازيانه بر بدن ظريف و لطيفتان وارد آورند تا قدري حالت

البته بعد  .نكني نـقدرت و اعتبارت توهي ر به مادربزرگ صاحبديگكه  ،بيايد
ادب و صبور  بي تري دربارة شما شاهزاده خانم تصميمات تازه ،از ده روز

از جلوي چشمان من  ،ببريدشان :و چون فرياد كشيد .خواهم كردخاذ ات
دنبالش چكاچك ه ناگهان همهمه و صداي داد و فرياد و ب ،دورشان كنيد

و عاصي از كرده  طغيان مردم  .گوش رسيده اي ب شمشير و ناله و فرياد عده
وارد  ،غاصب به فرماندهي چند تن از فالسفه و حكماي شهر آتن ملكهظلم 

تحت   افراد ،مرتبه اوضاع دگرگون شد و مهاجمان ر قصر شدند كه يكتاال
آفات و باليا را از  ملكهغاصب را خلع سالح كردند و دستان  ملكهفرماندهي 

دوم  آلكسسلطان   پشت با زنجير آهني بستند و تاج سلطنتي را دوباره بر سر
عنوان سخنگو ه بيكي از ايشان  .نهادند و در برابر پادشاه اداي احترام كردند

انجمن فالسفه و حكماي شهر آتن و مجلس مشورتي ما بيشتر از اين  :گفت
گر و غاصب دستور  حيله ملكهكه شنيديم  خصوص وقتي هب ،صبر نداشت

اينك  .مكرم را هم صادر كرده است  بازداشت شما سلطان معظّم و شاهزادة
ي انجمن حكما و فقط استدعا .دهيم ميغاصب را در اختيار شما قرار  ملكه
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دوم اين است كه مبادا مهر فرزندي  آلكس حضرتفالسفة شهر آتن از اعلي
  .و دلسوزي جاي عدل و داد را بگيرد ،به وظيفة پادشاهي بچربد

ت حكما و فالسفة حاضر در قصر تشكر كرد و ئاز هي دوم آلكسسلطان 
و  ها تآف ملكهسر از تن  اآلن د همالدهم ج ميدستور  :با صداي بلند گفت

بالفاصله سر ملكه ماريا مقابل پاهاي شاهزاده هلنا بر زمين كه  ،باليا جدا كند
كاش يكي دو روزي ديگر زنده بود و  :كه شاهزاده زير لب گفت افتاد
   ؟توانستم از او اقرار بگيرم كه فرزين و شيرين را كجا برده است مي

 ةقسمت گذشتباشد در  مبارك  اگر خاطر ،رور و موالي منو اما اي س
عرض رساندم چهار مرد نقابدار از غالمان دربار ه ب داستان يا ديشب

آن دو طفل  ،در ساحل دريا ،وقتي فرزين و شيرين را دزديدند ،قسطنطنيه
فروختند و سه  به شش سكّة زر ،برده  به يك تاجر ،بيگناه را در عرشـة كشتي

آن  .معصوم دادند  نآن طفال آزار و اذيت هاي كشتي جهتسكّه را به جاشو
تعداد ديگري  ،برد ميزمين  رقـكشتي كه غالم و برده از حبشه و زنگبار به مش

از جمله آنها دو برادر تاجر  .اي بازرگان هم با خود داشت مسافر و عده
ظلم و   ،كشميري با همسرانشان بودند كه وقتي آن دو برادر در عرشة كشتي

ديدند كه براي تندتر  ميو شيرين  فرزين ر حقرا د رحم بي ستم جاشوهاي
بيگناه  آن شاهزادگان  تازيانه بر پشت ،كردن كف عرشه كاركردن و جارو

گويند و كف عرشه  مي جيران جيران ،كنان ها هم گريه زنند و بچه ميساله  شش
  .آمد و رفتند و همسران خود را صدا زدند  رحم  دلشان به ،كنند ميرا جارو 

آنها هم دو خواهر بودند و همسر دو برادر  كه اتّفاقاًزنان مهربان كشميري 
طرف ه شان گرفت و هر دو ب گريه ،آن صحنه  ديدن با ،شده بودندتاجر 

ادب  وش كشيدند كه جاشوهاي بيـفرزين و شيرين دويدند و آنها را در آغ
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اينها  .ها را زياد نكنيد سگ روي اين توله ،كنار ،كنار :كشتي با توهين گفتند
جاشوهاي كشتي   شوهران دو خواهر كه از توهين .كاركردن را ياد بگيرند بايد

جاشوها   جانبه كنان ب پرخاش ،نسبت به همسرانشان عصباني شده بودند
درنهايت به زد و خورد ميان جاشوهاي كشتي   ،ليهورفتند كه درگيري لفظي ا

   .آن دو تاجر منجر شد  و همراهانكشميري  تاجر  و دو برادر
فروش وارد معركه  الخره ناخداي كشتي و اطرافيانش و تاجر بردهبا 
اي بر پشت جاشوها  تازيانه ،ناخداي كشتي و دستيارش با اعتراض .شدند

آن  ،عرشه را انجام دهند كردن جاي اينكه خودشان كار جاروه زدند كه چرا ب
ميد آن چون ناخدا فه .اند ل كردهبرده محو  بچگان متعلق به تاجر را به غالم

رحم براي آزاررساندن به آن كودكان معصوم سه سكه از چهار  جاشوهاي بي
 ،از آنجا كه اتّفاقاً انساني متين و پيرمردي وزين بود ،اند مرد نقابدار انعام گرفته

وچهار ساعت جاشوهاي متمرّد را زنداني كنند و اضافه كرد  دستور داد بيست
دهم شما را توي دريا  ميدستور  ،ببينماگر باز هم از شما تمرّد و نافرماني 

كه تاجر برده جلو آمد  ؟ها كيست صاحب اين بچه :آنگاه فرياد كشيد .بيندازند
اين   گفتم پدر و مادر .تو كه تاجر برده هستي :ناخدا گفت .من قربان :و گفت

ما  ،ناخدا :دو برادر تاجر كشميري جلو آمدند و گفتند ؟ها كيست بچه
از آن طرف  برده تاجر .گناه را به فرزندي قبول كنيمودك بياضريم اين دو كح

 :ناخدا گفت. فروشم ميبچگان را ن مـن اين غـالم .فـروشم مين :فرياد كشيد
تاجر برده  .ماند ميها  زادهـشان به شاه اين اطفـال چهره ؟بچه كدام است غالم
   .فروشم مين، زادهـه و چه شاهـّبچ چه غالم :گفت
كنان به همسرانشان  ر نگاهي به شيرين و فرزين كه گريهدو برادر تاج 

گناه را به هر قيمت كه  بي هاي اين بچه ،ولي :انداختند و گفتند ،چسبيده بودند
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ما هم كارمان تجارت است و خريد و  ،اگر تو تاجري .خريم ميشده از شما 
 :فرزين و شيرين گفت و صاحب آن موقع در اين هنگام تاجر برده .فروش

 :يكي از آن سوي عرشه فرياد كشيد كه .هركدام سه هزار سكة زر ،يار خببس
 روز از مرد حسابي هنوز يك شبانه .نيافريده برده خدا تاجر ،تر از تو طماع

كه ديديم تو براي هركدام از  ما .خريد تو از آن دزدان نقابدار نگذشتهزمان 
برابر كشيدي رو  در همين چند ساعته هزار .ها سه سكة زر دادي اين بچه

 ،يكي ديگر از مسافران از گوشة ديگر عرشه فرياد كشيد !؟ها قيمت اين بچه
به  .دهد كه اميرزاده و وزيرزاده و يا شاهزاده هستند ميها نشان  قيافة اين بچه

 .خانة بندر نظر من بهتر است كشتي را به ساحل برگردانده و برويم به داروغه
 ،وفان درياتعلّت ه كه ب  ،ا اين حرف را نزنيدخده شما را ب :كه ناخدا گفت

از  .شدني بار كشتي دارمروز تأخير داريم و من كاالي فاسدهم هشت  اآلن هم
كشميري هر  فروش هم پريد و باالخره دو برادر طرفي رنگ از روي تاجر برده

به ترتيبي كه  .كدام هفتصدوپنجاه سكة زر دادند و شيرين و فرزين را خريدند
فاصلة يك شبانه روز دويست و پنجاه برابر سود برد ه فروش ب جر بردههم تا

از آغوش آن دو خواهر كه اتّفاقاً هر دو هم نازا بودند  ،و هم فرزين و شيرين
   .سوي شرق هندوستان در حركت بوده بآن كشتي  .جدا نشدند

عرض كردم وقتي سلطان  ،الشأن باشد اگر خاطر مبارك سلطان عظيم 
و  ،و باليا جدا كند ها آفت ملكه  سر از تن جالددستور داد  دوم آلكس

مقابل پاهاي شاهزاده هلنا  ،گر و غاصب فاسد و فتنه ملكهكه سر آن  هنگامي
توانستم  ميكاش يكي دو روزي زنده بود و  :هلنا زير لب گفت ،بر زمين افتاد

ه آن شاهزاده از آنجا ك .برده است كجا از او اقرار بگيرم كه فرزين و شيرين را
شناخت و  ميوب ـود را خـدة خـش دومـمع  زرگـادربـم ،باهوش و دالور
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و چه بسا اجنّه و  ،و جادوگران نالااش با رم دانست او در دوران زندگي مي
 ملكهدر گوشه و كنار قصر  ،شبها شمشير در دست ،عفريتان سروكار داشته

كنند  ميوآمد  كساني رفتتا ببيند چه كشيد  ميكرد و كشيك  ميمعدوم كمين 
اينكه ممكن است شيرين و   حتّي با فكر .شود ميجا  هلي جابيو چه وسا

و ها  ها و دخمه تمام زيرزمين ،ملكه آورده باشند  فرزين را به آتن و قصر
 هاي و كرد كه از اعمـاق يكي از سياهچالر و ها را وارسـي و زير سياهچال

هاي  ها و استخوان جمجمه ،مأموران ،جنوبي قصر  وحشتناك زير ساختمان
  .محكومان بدبختي را هم پيدا كردند

 ،هان شده بودـاي پن نا در گوشهـها كه هل از جمله در يكي از همان شب 
شود كه  مين :گفت ميمد و زير لب آ مياي را ديد كه پيش  در تاريكي سايه

قايم ز هم با ،هاي زر هاي پر از سكه ملكه اين گوشه و كنارها از آن كيسه
 براي آن فندق ،ها شده آن ذليل  اي كه توسط حيف آن چند كيسه .نكرده باشد

كردند و خودم را همراهشان  مياگر عفريتان كمكم  .گرفته فرستادم جان هبالب
همه  دزديدم و آن مي ييتنها شيرين و فرزين را بـه  ،بردند ميبه قسطنطنيه 

هر صورت ه ب .فرستادم ميطنطنيه نجهـت به دربـار قس سكـة زر ملـكه را بي
اهللا كه امشب دست خالي از اين ءشا ان ،ها رفت و هم ملكه حاال كه هم سكه

   .گيرد ميو چيزي دستم را  قصر متروكه بيرون نخواهم رفت
لبة تيز شمشيرش را كف دست عجوزة زاغگوش گذاشت  شاهزاده هلنا 

هلنا شاهزاده  .غ كشيداي چون صداي زاغ و كال نعره ،نسب و پيرزن عفريته
عجوزة  ؟شناسي ميآيا مرا  :شمعي را ميان خود و عجوزه قرار داد و پرسيد

ي ـبا لحن ،شاهزاده هلنا .ب ب ب بله :فتو با ترس گ كنان پته زاغگوش تته
خواست خودت دوقلوها را  ميت ـه دلـك :ادامه دادباني ـپرخاشگرانه و عص
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بگو بدانم آنها كه هستند  !؟دادي ميها نبه آن اهمه سكة زر ر دزديدي و آن مي
زاغگوش  ؟چيز چه ارتباط و نسبتي دارند همه و با تو عجوزة بي ؟و در كجايند

اي كه عفريتان با نديمة  طهباطش با عفريتان گفت و از رابتعجوزه از ار
وسيلة ه نام فندق برقرار كردند و اينكه فندق به پاشا ب مخصوص دربار گرگين

  .دوقلوها را دزديد ،ايادي خود در دربارچهار نفر از 
دستان آلوده به  ،كه شاهزاده هلنابود بعد از اين اعتراف از سوي زاغگوش 

سرعت ه را از پشت بست و او را به زندانبان سپرد تا ب ويجنايت و خيانت 
پاشا از جهت  ود را به قسطنطنيه و دربار گرگينسفر دوبارة خ مقدمات

زاغگوش را هم با  همچنينو  فراهم كند بند رد برزين ،خالصي همسرش
   .خود ببرد

زد و  شب هم به انتها رسيد و سپيده سر ،ينجا رسيدچون قصه به ا
شهرزاد همسر سلطانش را به استراحت دعوت كرد و قول داد باز هم در شب 

   .بعد دنبالة قصه پرماجراي ملك نعمان را تعريف كند
  

  پايان شب نود و ششم 
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باز هم لب گشود و اينگونه  گو قصهشهرزاد  ،چون شبي ديگر رسيد اماو 
حال هم ه كه تا بهمانطور  ،اي سلطان شايسته و اي همسر بايسته اما :گفت

 ،به ناچار و ناگزيرموارد يلي در خمن  ،ماننعدر قصة ملك  ،يدا هدقت فرمود
قطع كرده و  ،شده ي مطرحهادنبالة ماجرامرتّب  داستان را از جهت تعريف

موضوع و بازشدن گره و   شدن چند سالي به عقب برگشته و براي روشن
دوباره وارد ماجرا  ،اي متفاوت از ديدگاهي ديگر و زاويه ،يابي مورد ريشه
باز هم  ،كه بايد در موقع حساس حركت هلنا به قسطنطنيه اآلناز جمله  .شدم

ماني صحبت را شروع بيست و يكي دو سالي به عقب برگشته و از ز  حدود
به  ،سلطنت نشسته  تخت  به  جوان و رشيد و تازه  ماننعكه ملك  ،كنم

  .سرزمين يمن حمله كرد

النهرين حمله كرده و سلطان  پادشاه يمن به سرزمين بين ،سالها همان در
 ،همچنان كه در زمان قصة ما .را شكست سختي داده بود النهرين بين

مان كمك نعاز ملك ، دوم آلكسش از پاشا براي تالفي شكست گرگين
طلب ياري مان نعاز ملك  النهرين بينسرزمين   آن زمان هم سلطان ،خواست

هزار سپاهي هم  هزار سپاهي به بغداد رفت و پنجاه مان با پنجاهنعملك  .كرد
با  رو به جانب يمن گذاشت و در اختيارش گذاشت و وي النهرين بينسلطان 
چون كار به صلح و آشتي  .او را شكست سختي داد جنگيد وآن ديار  پادشاه
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مان پيشكش كرد كه در همان نعپادشاه يمن دخترش را به ملك  ،كشيد
   .مراسم عقد و عروسي برگزار شد  ،سرزمين يمن هم

شاهزاده  حتماً ،بايست ميملكه  ،دمشق چون طبق قانون آن موقع دربار
 ،مان بيست و پنج سالهنعملك با  دختر پادشاه يمن بعد از عقد ازدواج ،باشد

همسر پادشاه يمن و اما  .هم شده ملك ،بسيار در دربار دمشق با وجود زنان
كرد به او مطالبي گفت و  ميكه دخترش را بدرقه  هنگامي ،مادر عروس

حال كه بيست و  ،من  اصلي حرف  محور ،كه آن مطلب و آن دارو داد ييدارو
   .دباش مي ،ام دو سال به عقب برگشته

همه  و ام آنطور كه شنيده :همسر پادشاه سرزمين يمن به دخترش گفت
خواه و حريص است و  مردي زياده ،اين همسر تو در مورد زن ،گويند مي
در حرمسراي او تعداد  ،كه فقط سه سال از آغاز سلطنتش گذشته اآلن هم

اما  .اشندب ميبسياري زن عقدي و كنيز هستند كه البته هيچ كدام آنها شاهزاده ن
اي بچرخد كه  باز هم چرخ روزگار به گونه ،د نيست كه بعد از توـچ بعيـهي

از ملك  ،آن وقت اگر تو .يك شاهزاده خانم ديگر وارد دربار دمشق شود
يك پسر نعمان مان صاحب پسر شده و شاهزاده خانم بعدي هم براي ملك نع

ه از من ب ،پس دخترم ؟شود ميوقت تكليف وليعهد دربار چه  آن ،ديگر بزايد
دنيا آمد و قبل از آنكه شاهزاده ه ين اوالد پسرت باولبعد از اينكه  ،تو سفارش

 .تو بايد اين دارو را به خورد شوهرت بدهي ،خانم ديگري وارد دربار شود
رود و ديگر  مياز بين  ،مرد ييزا چون بعد از خوردن اين دارو قدرت نطفه

دختر  ،به تو من مادر اين سفارش .شود يمسلطان هوسباز تو صاحب اوالد ن
   .اي مسافر كه عروس دربار دمشق شده

مان نعاز ملك  ،بعد از نه ماه در دربار دمشق ،يمني  خانم عروس شاهزاده 
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د كه آن پسر همين شاهزاده برزين قصة ما ييپسري زاي وحامله شد و براي 
ملكه با  ،دربار رفت زائوي ملكهمان باالي سر نعكه ملك   يدومروز  .باشد مي

به ميمنت و مباركي وليعهد  :بعد از حمل گفت در همان بستر بيماري ،دلبري
ملك  .سلطان اين شربت را از دست من بنوشند دارم دوست ،دربار دمشق

در بدنش از بين  ييزا مان شربت آلوده به آن گرد را خورد و قدرت نطفهنع
زين بود كه جنگ سختي بين سرزمين يك هفته بعد از تولّد بر ،از اتّفاق .رفت

 فرماندهبه عنوان   ،خود شخصاً ،ماننعشام و حكّام شمالي درگرفت و ملك 
مهاجمان سرزمين شمالي را  ،سپاه به جنگ رفت و خيلي هم سريع و زود

   .شكست داد
 ،از سپاهيان اسيرشدة دشمناي  مان با سپاهش و عدهنعملك  كه نگاميه

و از  چه كسي ،تيري كه هيچ وقت كسي نفهميد ،جانب دمشق روان بوده ب
آن  .مان نشست و او را مدتي بستري نمودنعبر پشت ملك  ،كجا نشانه گرفت

 ،و خشمگين  ميمان زخنعباعث شد كه ملك  اما ،مان را نكشتنعتير ملك 
شربت آلوده و اصابت ن چون بعد از خوردن آ .تمام اسراي بدبخت را كشت

اينطور در دربار و شهر  ،مان هم صاحب اوالدي نشدعنديگر ملك  ،آن تير
آن تير غيبي   مان هم باور كرد كه اصابتنعدمشق شايع شد و خود ملك 

ها و  ديده هميشه دنيا .مان ديگر صاحب اوالد نشودنعباعث شد كه ملك 
مان نخورده بود كه نعاگر آن تير به پشت ملك  :گفتند ميمرين شهر دمشق عم

بيشتر از دويست  ،ان با اين حرمسراي گسترده و زنان متعددمنعملك   ،حاال
  .اوالد پسر و دختر داشت

 ملكهكه  ميهمان ايااز و  برگرديم به دربار يمنبايد باز هم مجدداً  و اما
دربار دمشق  ملكهكه -قول خودش آن دارو را به دخترش ه آن گرد يا ب ،يمن
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يكي از وفادارترين و  ،ادرم ملكهضمناً آن . ميصحبت كن ،داد -شده بود
 ،دخترش داشت را هاي خود را كه حالت دايه براي اعتمادترين نديمه قابل

نكه همسر پادشاه يمن آن سفارش را به آ بعد از .روانة دربار دمشق كرد
اي به نديمه كرد و او را به دنبال  داد، اشاره او به را دخترش نمود و آن گرد

دور از من  ال كرد شما چه مطلبي راؤمادر س بعداً دختر ازخود برد و چون 
ملكه  ،در ميان گذاشتيد كه نخواستيد من در جريان باشم مبا نديمة همراه

مطمئن باش حرفي را كه به  ،دخترم ،فقط به اين جمله در پاسخ اكتفا كرد كه
جوان   سفارشاتي كردم كه تو دختر .ضرر تو باشد با او در ميان نگذاشتم

 و او خودش استاد است يادش دادم چه كند كه بين تو .بدانيندارد   ميلزو
  .نيفتد ييمان سردي و جدانعملك 

هر موقع  ،با دختر پادشاه يمن روانه شد ،همراه و همدم ةبعد از آنكه نديم
سرزمين  روز هنگام حركت از باالخره نگفتي آن ،پرسيد مياش  كه او از نديمه

فقط شما  ،هيچ :داد مينديمه جواب  ،گفتمادرم با تو چه  ،يمن و دربار پدرم
، دربار يمن ملكهروز  اما آن .اي هستم سپردند را دست من كه نديمة باتجربه

ممكن است دخترم  :گفتچنين  مادر عروس به نديمة مخصوص خود يا
آن طفل دچار بيماري شده و خداي ناكرده از  و دنيا بياورده فرزند پسري ب

تو ه را كه من ب  يدوم يادت باشد اين گرد ،رخ داد اگر اين حادثه .بين برود
را به سلطان بخوراني دوباره  يعني اگر آن .است اولپادزهر آن سم  ،دهم مي

مان باردار نعشود و مجدداً دخترم از ملك  ميدر او ايجاد  ييزا قابليت نطفه
ه دست تو بلكه ب ،دهم ميرا به دخترم ن دوممن اين گرد  .خواهد شد

ي را به اولپادزهر گرد  ،يمن ملكهو آنگاه بود كه  .ارم براي روز مبادسپا مي
   .نديمة مخصوص و همراه دخترش داد
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دختر پادشاه  ،كه حضور سرورم سلطان شهرباز عرض كردماما همانطور 
خود بدبين شد و به او يمن از همان ابتدا نسبت به نديمة مخصوص و همراه 

شربت را آلوده كرد و به  ،از تولّد برزين بعد ،شك كرد و چون با گرد سفيد
نديمه  ،داد ميمان نعكه جام شربت را به ملك  مان خوراند و هنگامينعملك 

شك و  ،هم كنار تختش كه هنوز در بستر زايمان قرار داشت ايستاده بود
تنها كسي كه از  :هراسش از نديمه چندين برابر شد و با خود گفت

  همين نديمه است كه با وجود ،ان باخبر استمنعداروخوراندن من به ملك 
مبادا روزي دهان باز كند و اين راز  .با من يكرنگ نيست  ،تمام نزديكي به من

از آن لحظه به بعد بود كه دنبال بهانه از  .مان در ميان بگذاردنعرا با ملك 
كردن و  روز كه در مورد قُنداقه تا يك .گشت مينديمة مخصوص خود 

مادر كار اشتباهي را انجام داد و نديمه اشتباهش را  ،ين نوزادنگهداري برز
دستور  .دراز فضولي موقوف اي زبان :گفت ،بگرد بهانه دنبال ملكه .گوشزد كرد

 :خود گفته ب يفور ،دهم زبانت را از دهانت درآورند و بعد از آن خشم مي
ملك  .حاال وقتش رسيده است و شروع به پرخاش مجدد به نديمة خود كرد

ما تا بيروني قصر هم  ملكهصداي  ؟چه خبر است :مان وارد شد و پرسيدنع
وي  .ادب را ببرند بي  فقط دستور بدهيد زبان اين زن ،هيچ :ملكه گفت !يدآ مي

مان هم دستور داد خواستة نعملك  .شما توهين كرد ملكهيك دقيقة پيش به 
  .ملكه انجام شود

 :راحتي كشيد و در دل گفت به نفسيملكه  ،گرديد نديمه بريده چون زبان
ديمة ن .او ديگر زبان ندارد تا راز مرا فاش كند ،خيالم راحت شد حاال
روزي  :در دل گفت ،بود نشين شده بريده هم كه ديگر طرد شده و گوشه زبان

   .ورمآ مياش را در تالفي
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وقتي جيران دختر  ،عرض كردم قبالً باشد اگر خاطر سلطان مكرّم 
براي آنكه  ،هاي دريا اسير دريانوردان يوناني شد روي آب ،اپاش گرگين

بلكه دختر  ،از ترس جانش خود را نه دختر پادشاه روم شرقي ،ناشناس بماند
يك سردار كارتاژي معرفي كرد و زماني كه با هلناي مهربان هم در دربار 

ان به جير ،و هلنا هم بعد از شناختن وي به او كمك كرد ،يونان برخورد كرد
تو بايد همچنان صفورا دختر امير كارتاژ  يادت باشد كه فعالً  ،يادآور شد

و بالياي دربار مشهور  ها آفت ملكهزيرا بيم دارم مادربزرگم كه به  ،بماني
به قبرس هم كه رسيدي تا مدتي همچنان  .ببرد و تو را بكشد ييبو ،شده

بر كن تا موقعش ص .توان گفت مينگفته را هميشه   زيرا حرف ،صفورا باش
تا به آن  ،به همين جهت جيران همچنان و همواره صفورا باقي ماند .برسد

 ،زانـكني آن همه از ترتيب كه عرض كردم وارد دربار دمشق شد و در ميان
   .مان قرار گرفتنعلوب ملك ـخواه و مطـدل 

هاي حاشية حرمسراي خود را جمع كرد و به  مان نديمهنعـروزي ملك 
عنوان ه پسندي ب ميخواهي و  ميكدامشان را كه  هر :موقع گفت صفوراي آن

شده با هم تالقي كرده و  الل صفورا و آن نديمة  نگاه .نديمة خود انتخاب كن
نشست و او با دست به آن نديمه  صفورا در دل كرده  موسفيد پيرزنآن   مهر

در  ،ما ملكهاما  .اي است باتجربه  پيرزن :مان گفتنعكرد كه ملك اشاره 
هم فكرنكرده دستور دادم زبانش را  جهت عصباني شد و من بيگذشته 
و  ،خيالم راحت شد كه ديگر تو تنها نيستي حال .ولي زن خوبي است .بريدند

وفادار و  زبانش الل است اما گوشش بسيار تيز است و خيلي هم :ادامه داد
بار غريب خوب در اين در ،هستم كه هم از تومطمئن  .باشد ميباهوش 
مان نعملك  سپس .نمايد ميمو اجرا  هب كند و هم دستوراتت را مو مي مراقبت
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  .دادند شده دستور داد دو كيسه سكّه زر به نديمة الل
و چشمان سلطان شهرباز برهم رفت  ،به پايان نرسيده هنوز قصه و باز هم

  .شهرزاد هم لب از سخن فرو بست
  

  پايان شب نود و هفتم 
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استـوار   ،كه اميـدوارم تا به صـد سال  ،اي سلطان شهـرباز جوانبخت او ام
مان را به آنجا رساندم كه عرض نعديشب داستان ملك  !نشسته باشي بر تخت

ق ـعنوان كنيز وارد دربار دمشه و ب ساختگي صفورا  وقتي جيران با نام :شد
حضار كرد و به كارماندة دربار را دوباره ا هاي بي هـمان نديمـنعملك  ،شد

هر كدام از اين  :مورد توجه خاصش قرار گرفته بود گفتكنيز خود كه 
پسندي براي خودت انتخاب كن كه نگاه مهرآميز يك نديمة  ميها را كه  نديمه

مان نعوي را به ملك  م افتاد و صفوراه به ،و صفورا ،يمني و الل و طردشده
اما هم  ،الل است ،ز زباناگر چه وي ا :گفتهم مان نعنشان داد كه ملك 

همان بود كه  ،اين نديمة مطرود .باشد ميهوشش بسيار تيز  گوشش و هم
زبانش را بريده و نديمه  ،شدن را در اختيار داشت و ملكه پادزهر داروي عقيم

   .هم كين ملكه را به دل گرفته بود

صورت ه بين دختر پادشاه ب ،س و عادتـر و انـهاي مه خيلي زود ريشه
هر  وجود در  ،شده جهت مورد خشم قرارگرفته و الل يز درآمده با نديمة بيكن
اعتماد جيران در قالب صفوراي  ،نديمة الل ،ديده شد و باز هم خيلي زود دو

بر  توجه خاص ،چنان كه شما سلطان مقتدرو هم خود جلب كرده كنيز را ب
كه قبالً هم همچنان ،ورودم به دربار معطوف فرموديد از بدو گو قصهمن 

هاي خود را با صفورا  مان هم تمام اوقات فراغت و شبنعملك  ،عرض كردم
حضور دائم  .از اعتبار افتاد دمشق  به ترتيبي كه حرمسراي دربار ،گذراند مي
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و  ،ظاهركنيز هيافته براي صفوراي ب مان در قصر اختصاصنعملك 
 سؤالصوص اين خ هب ،مان با نديمة الل خود داشتنعكه ملك  ييبرخوردها
خوي ما  آتش ملكهباالخره نفهميدم چرا  :مان يكبار از وي پرسيدنعكه ملك 

شده پديد  جهت الل جوي بي كينهنديمة  انقالبي در درون ؟تو را بريد  زبان
قدري به نديمة الل خود وابستگي ه خصوص آنكه صفوراي كنيز ب هب .آورد

زندگي خود را براي نديمة  كه يك روز صبح تا عصر تمام ماجراي ،پيدا كرد
خيلي باهوش  ،يمچون صفورا يا شاهزاده جيران رو ضمناً .الل تعريف كرد

نديمه بعد از آنكه از  .فهميد ميهاي نديمة اللش را  ايما و اشاره تمام ،بود
من از همان برخورد  :با ايما و اشاره به او گفت ،جيران خبردارشد  سرگذشت

كنم كه هر چه زودتر از ملك  ميآرزو  .هستيد فهميدم كه شما شاهزاده اول
 :گويند ميزيرا همه  ،چنين امري محال است :جيران گفت .مان باردار شويدنع

   .عقيم شده است ،تير به پشتش  خاطر برخورده ب ،سلطان
آن با من و بعد خيلي به سختي و طي  :نديمة الل با اشارة دست ابراز كرد

پادزهري كه در اختيار داشت را براي جيران   ستاندا ،با ايما و اشاره ،ساعتها
ملك  اظهار كرد و به او فهماند كه بايد گرد پادزهر را در شربت  ،صفوراشده 

حمل خود بماند و بعد هم با  مان ريخته و به او بخوراند و منتظر وضعنع
فرزند يا چه بسا سالها و تا وقتي  ،يمني زنده است  ملكهتا  :اشاره گفت

داري كه هر  بودن خود را مكتوم نگاه بايد راز شاهزاده ،نت بزرگ شوندفرزندا
كس اعتماد  لحظه امكان خطر برايت وجود دارد و در اين دربار هم به هيچ

   .فساد و تزوير و توطئه است أمنشو هم قدرت   مركز هم مكن كه اين دربار
 ،دمان به خلوتگاه صفوراي كنيز وارد شنعهنگام شد و ملك  چون شب

، جام شربتي را از دست مطلوب و معشوق خود گرفت و نوشيد كه آن
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دمشق به ملك   يمني دربار ملكه ،بود كه بيست سال قبل  ميپادزهر همان س
   .مان خورانده بودنع

تعريف اين  اولهاي  خاطر مبارك باشد در شب اگر ،اي سلطان واالتبار
 صفورا بودن  از حامله ،يمني دربار مشرق ملكهداستان عرض كردم كه وقتي 

شده در  دانست كه آن نديمة الل ميحالش دگرگون گشت و چون  ،باخبر شد
تبديل به يقين شد و  ،شكّش نسبت به وي ،باشد ميصفوراي كنيز   خدمت

ابتدا به نزد صفورا  الل  نديمة .شده به حضورش برود نديمه الل :دستور داد
از  ييكنم ملكه بو ميتصور كه : انداين مطلب را فهم رفت و با ايما و اشاره

هم مدتي  امكان دارد كه من .شما بيشتر مراقب خود باشيد .باشد برده ماجرا
 .يدعنوان نديمه انتخاب كنه شما فالني را ب ،لذا بعد از من .به مسافرت بروم

و اگر  يدباش بيشتر مراقب و مواظب خودبايد هم همانطور كه اشاره كردم 
  .يدهم با سلطان درميان بگذار را دمور دالزم ديدي

فتنة  آيا :ملكه با خشم از او پرسيد .يمني رفت ملكهنديمة الل به نزد  
 ،كه نديمه با شهامت تمام ؟قابليت زير سر تو نيست بي شدن اين كنيز حامله

با ايما و اشاره مطالب مربوط  ،سرش را به عالمت تصديق فرود آورد و بعد
 :ملكه عصباني شد و فرياد كشيد .ه سلطان را ابراز كردبه خوراندن پادزهر ب

البته هنوز هم دير  .بريدند ميسرت را  ،زبان  بريدنجاي ه كاش آن روز ب
نديمة الل با همان ايما و  !جالد :فرياد كشيد ها نشده و آنگاه چون ديوانه

 نيست و به فوريت حبي را زير جالداشاره فهماند كه احتياجي به خبركردن 
آفرين تسليم كرد و بر  جان  هب  را جويد كه بالفاصله جان دندان گذاشت و آن

   .زمين افتاد
نديمة   افتادة جان و برزمين با پيكر بي ،وارد سرسراي ملكه شد جالدچون 
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اين   الشة :گفت جالدوار و فريادكنان به  ملكه هم چنان ديوانه .رو شد هپير روب
   .ازيدبيرون بيند لعنتي را از اينجا

مان به سرسراي ملكه وارد شد نعمان رسيد و ملك نعگوش ملك ه خبر ب
 اولموضوع تو و اين نديمة بدبخت چه بود كه  :فرياد كشيدو بر سرش 

هاي تو  كاري اين بدبخت راز كداميك از سيه ؟شا اللش كردي و حال كشتي
عرض  كه بگو مگو باال گرفت و همچنانكه در ابتداي داستان ؟دانست ميرا 

  .حالت قهر از دمشق به يمن رفت كه ديگر هرگز برنگشته كردم ملكه ب
در دقايق قبل از  ،صفورا همچنانكه نديمة الل و مهرباناما  و 

مان هيچ نعفروبست و با ملك  سفارش كرده بود آن زمان دم ،اش خودكشي
م خود را فاش كرد و اعالم كرد كه دختر امپراطور رو  وقتي راز حتّي .نگفت

تا اينكه  .مان در ميان نگذاشتنعبا ملك  ،را نوشدارو چيزي از گرد ،باشد مي
 ملكهاز مرگ سال رفتند و بعد از آنكه چند  ميدمشق به قسطنطنيه وقتي از 

را كه در طول اين  ييتمام ماجرا ،يمني و خودكشي نديمة الل گذشته بود
ملكه جيران هم  ،عرض كردممن براي شما سلطان شهرباز واالمقام  ،ها شب

مان فكري كرد و با نعان تعريف كرد و آنجا بود كه ملك نعمبراي ملك 
يعني ممكن است برزين وليعهد هم از آنچه كه برايم  :صداي بلند گفت

و اضافه نمود يادت باشد وقتي به دمشق  ؟باشد باخبر ،تعريف كردي
 زيرا ،باشيم خصوص فرزين هو ب  ،بيشتر مراقب جان فرزين و شيرين ،برگشتيم

   .اين دو بچه بيمناكم  بر جان من ،بعد از حاال به
برزين  ،برزين دالور را به سياهچال ببرند ،كه دستور داده شد ميو اما هنگا

چگونه  اما ،جسارت است :اما بسيار بامعنا را گفت ،فقط اين جملة طوالني
ين سيلي و آن توهين و جاي ا تأثير  ،خواهيد در آيندة خيلي نزديك مي
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شما دو سلطان بزرگوار و همچنين شما   ،رطوبت چركين آن آب دهان را
اما مجلس چنان متشنّج و  !؟از روح و چهرة من پاك كنيد ،ارجمند ملكه

كه جز  ،ريخته بودند خشمگين و درهمقدري  هب وضع چنان آشفته و افراد
  .گوش هلنا هيچ گوشي آن گفتة عميق و پرمعنا را نشنيد

تا به  ،پاشا به سياهچال رفتند مان و گرگيننعوز بعد كه ملك صبح ر
تر شده بود  پاشا كه قدري آرام وقتي گرگين ،اصطالح از برزين استنطاق كنند

 اي بود كه كردي ابلهانه  اين چه كار ،پدرت خيلي عصباني است ،جوان :گفت
  :خ دادبرزين پاس ؟چرا موقعيت ارزندة وليعهدي خود را به خطر انداختي و

عنوان ه كه ب چگونه ممكن است من .اما ابله نيستم ،من جوان هستم ،سلطان
عزيز  برادر  ،دانم يم جان و مال همة آحاد مردم خود را حافظ وليعهد شام

  دنباله چون يك نفر ب ،شما قدري حوصله به خرج دهيد !؟خود را بدزدم
 ،اش ا درايت و كاردانياو ب. حلّ معما رفته كه محال است دست خالي برگردد

ين و حال جان دو نفر را نجات داده و من مطمئن هستم كه جان شيره تا ب
و باليا  ها آفت  ملكهجان دو نفر را از دست  .فرزين را هم نجات خواهد داد

جان شيرين  ،اكنون هم .من دربند  باشد و جان جيران ملكهنجات داد كه جان 
 ملكه ،آن شخص .دهد ميفندق نجات  توطئه نديمه  و فرزين را از چنگ

   .شاهزاده هلناست ،دربار دل عاشقم
كني كه فندق  ميت ئتو جوان چگونه جر :پاشا با خشونت پرسيد گرگين

 ،شما در آن موقع يك از براي اينكه هيچ :برزين پاسخ دادكه  ؟را متهم كني
  ،تفقط خواهشم اين اس .نگاه نكرديد ،جز من  ،فندقه نديم توي چشمان 

باشند   ميچشاين نديمة نور  راقبكه م ،پاشا دستور اكيد دهند امپراطور گرگين
   .فكر فرو رفته پاشا ب و آنجا بود كه گرگين .تا يك وقت فرار نكند
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دنياديده و باتجربه و مسنّي بود و آن زمان سنين   سلطان ،پاشا گرگين
و بيست  ،مدو آلكسعمرش نزديك هفتاد بود كه حدود ده سال از سلطان 

بعد از شنيدن آن سخنان از زبان برزين  .مان بزرگتر بودنعسال از ملك 
با  ،ياتاقگرگين پاشا دستور داد وي را از سياهچال درآورند و در  ،وليعهد

همچنين امر كرد كه مراقب احوال و مواظب  .ل نگهداري كننداندكي وساي
  .رفت و آمدهاي فندق نديمه هم باشند

هم  مان و جيراننعبرزين در زندان بود و ملك  .چند روزي گذشت 
 گرگين پاشا يك .دادن سلطان خرج هب رانه منتظر و متعجب از آن حوصلهصب بي

دخترم كارها نيكو شود  :هاي دلواپسانة ملكه جيران گفت سؤالروز در برابر 
عجيب روي  ،هاي متين و محكم شاهزاده برزين بايد بداني حرف .اما به صبر

من دلم نسبت به آينده خيلي  .دهيد خرجه شما حوصله ب .ر گذاشتمن اث
فندق  ،از طرفي .بشود ييبايد در دو سه روز آينده حتماً خبرها .روشن است

 ،دربار قسطنطنيه بود  شدة هاي افعي قول معروف از آن مارخوردهه هم كه ب
 ،راآن ترس و واهمه  ،ترسي عجيب در دلش افتاده بود و سكوت گرگين پاشا

باالخره شبي  .كرد ميساعت بيشتر  به بلكه ساعت  ،روز به و نه روز ،روز روزبه
دارم تو را  من فقط وظيفه :گفت ميشنيد كه  ييدر خواب و بيداري صدا

بسته دارد به قسطنطنيه  دست خبردار كنم كه عجوزة زاغگوش را شهزاده هلنا
كه  .يدتر كمكم كنبيش :فندق ملتمسانه گفت .حواست را جمع كن ،وردآ مي

فقط گاهي زير  .هاي گذشته را نداريم ما ديگر آن قدرت :عفريت پاسخ داد
اش بيشتر شود و گاهي هم خبرها را  كنيم كه دامنة شعله ميها را فوت  آتش

   .بريم مياين طرف و آن طرف 
اي جز فرار در  هيچ چاره .فنـدق نديمة ترسان و لرزان بلند شد و نشست
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سياهي شب خود را سراپا در جامة سياه پوشاند و آهسته از در  .خود نديد
ش بيرون آمد و پاورچين پاورچين به جلو رفت كه در تاريكي راهرو لبة اتاق

در برابر خود ديد و بعد صداي خشمگين گرگين پاشا را  تيز دو شمشير را
 بايد قبل از .ديگر خيلي دير شده است .حرام هب عفريتة نمك :گفت ميشنيد كه 

فرار  ،عجوزه زاغگوش را به اينجا بياورد ،همكار رذلت ،اينكه شهزاده هلنا
ساعت پيش و در تاريكي شب آمدند و مرا از خواب بيدار  آنها نيم .كردي مي

   .را گفتند كردند و همه چيز
و گرگين پاشا را  ،وقتي نديمه فندق دولبة تيز شمشير را روي سينه

ترسي سراپاي وجودش را فرا گرفت و  چنان ،مقابلش آنگونه خشمناك ديد
كه  ،در آن موقع شاهزاده هلنا .اي بر اندامش افتاد كه زبانش بند آمد چنان لرزه

از  :فندق متعلّق به او بود گفت آمده بر سينةلبة يكي از شمشيرهاي فرود
 ييهلنا با صدا .و بخواه بگو :گرگين پاشا گفت .امپراطور دو خواهش دارم

ه بپيشه را  م اين است كه اين خيانتاولخواهش  :ادامه دادمحكم و استوار 
د كه سردار برزين را از زندان آزاد ييو در ثاني امر بفرما ،دست من بسپاريد

 اولاما همگي و حتّي افراد طراز  ،و با اينكه شب و ديروقت است ،نموده
قصر  ضمناً دستور بدهيد مقابل سرسراي تاالر .دييدربار را هم احضار بفرما

  گرگين پاشاي هفتاد سالة امپراطور سرزمين .اي از هيزم فراهم كنند توده
هاي شاهزاده  مگر در برابر خواسته :اي كرد و گفت پهناور روم شرقي خنده

 شود جمله مي ،»شود قربان مياطاعت «جز  خانم دالور و شمشيركش نامور
   !؟گفتديگري 

ط قصر و چسبيده به تاالر مشرف به حيا  در باالي ايوان ،ساعتي بعد 
وزير اعظم  مان و ملكه جيران ونعملك  ،امپراطور گرگين پاشا و ملكه ،نهيئآ
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به ترتيب درجات خود  ،اولدربار قسطنطنيه و امرا و وزرا و درباريان طراز 
ملكه هلنا و در كنارش برزين وليعهد ايستاده   ،در طرف راست .نشسته بودند

بسته و پشت  وزه و فندق نديمه دستـعج زاغگوش ،در طرف چپ .بودند
هم  ها را برده و فروخته بودند و باز هچهارتن غالم درباري كه بچ ،سرشان

  .دست ايستاده بودنده پشت سرشان ده مأمور شمشير ب
آمد و پشت  شاهزاده هلنا از جاي خود حركت كرد و مقابل گرگين پاشا 

امپراطور از جايش  .نمود مبه امپراطور تعظي هيزم فروزان به تودة عظيم
آنگاه هلنا به جاي خود  .را پاسخ داد خيز شد و احترام شاهزاده هلنا نيم

همة حاضران نشسته نيز  .گرگين پاشا از جاي خود بلند شد و ايستاد .برگشت
سي و پنج  :سپس گرگين پاشا گفت .به احترام امپراطور از جاي برخاستند
فرمانرواي سرزمين روم شرقي هستم و  ،سال است كه بعد از درگذشت پدرم

ام اين بوده است كه در حالت خشم و بدون مشورت با  سعي همواره هم
خاطر هيجاني كه از ه ب ،اما متأسفانه چندي پيش .گيرمنوزيران دانايم تصميم 

هاي عزيزم پيدا كردم و  وهـو ن ،شده خويش مـگ يافتن دختر شش سال
چنان از خود بيخود  ،هايم در من ايجاد شد نوهشدن دوبارة  دگرگوني كه از گم

توهين و اهانت  ،مشدم كه به اشتباه به وليعهد دالور و شايستة سرزمين شا
ذرخواهي عو دالور  محبوب و محجوب  من اكنون از اين جوان .كردم

خاطر ه امپراطور روم ب :نويسان در آينده خواهند نوشت دانم تاريخ مي .كنم مي
 ،مورد خود در مورد وليعهد سرزمين شام صميم عجوالنه و بيو تنابجا   خشم

   .از وي عذرخواهي نمود
نها مدتي سر و آ .سوي برزين رفته ريزان ب مان هم اشكنعآنگاه ملك 

روي يكديگر را غرق بوسه كردند كه شاهزاده هلنا رو به گرگين پاشا كرد و 
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اين ادب و اطاعت و و  ،امپراطور من در برابر اين مهر و رأفت پدري :گفت
در برابر همسرم و پدر بزرگوار همسرم سر تعظيم فرود  ،گذشت فرزندي

امپراطور   ابتدا در برابر .آنگاه ملكه جيران از جايش حركت كرد .ورمآ مي
برزين وليعهد  ،ماننعكرد و سپس مقابل همسرش ملك   ميگرگين پاشا تعظي

 فرزند شما حكم ،برزين شاهزاده :هلنا زانو زد و گفت ،و دوست ديرينش
ه با عرض معذرت از جسارت خود استدعا دارم فقط ب ،گرانماية مرا داريد

آن خبر تلخ و تجديد خاطرات   خاطر اينكه يك مادر هستم و شنيدن
 عذر مرا ،ود كردخ مدتي مرا از خود بي كوتاه ،هاي قبلي دربار پدرتان دسيسه
   .بپذيريد

بعد از آن صحنة  ،ايهپگران مقتدر اي همسر گرانمايه و اي سلطان 
برزين وليعـهد،  و آن گـذشت فروتنـانة ،و ملـكه عذرخواهي دو پادشاه

نشينيم تا شاهزاده هلنا در مورد خائنين  ميحاال ما  :امپراطور گرگين پاشا گفت
آنگاه  .رحم هستند تصميم بگيرد نظر من جنايتكاري بيه حاضر كه هر كدام ب
 ،افراد :ز تعظيم ديگري در برابر گرگين پاشا آمرانه گفتشاهزاده هلنا بعد ا

چون نور و تف و گرماي  .تر كنيد فروزان ،هاي آتش را با افزودن هيزم شعله
عجوزة زاغگوش و نديمة  ،افراد :هلنا مجدداً گفت ،آتش بيشتر و بيشتر شد

و اي عجز و البة آن د فندق را درون آتش بيندازيد كه فقط چند ثانيه ،خائن
 .هر دو ميان آتش سوختند به سرعت،و  ،گوش رسيده عفريته و عجوزه ب

يافتن  يا بايد در ،و اما شما چهار مأمور ابله جنايتكار :آنگاه باز هم هلنا گفت
و وليعهد برزين كمك  سردار ،شاهزادگان شيرين و فرزين به من و همسرم

 .اندازم ميهمين آتش  با اجازة  امپراطور شما را هم درون اآلن و يا هم كنيد
بر زمين  ،كار خود را مقابل شاهزاده هلنا و وليعهد برزين چهار غالم سيه
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بس  ،بسيار خب :هلنا گفت .باران كردند انداختند و خاك پاي ايشان را بوسه
براي  ،يعهد برزينلام سردار و و به اتّفاق همسر شايسته زود ، فردا صبحاست

   .كنيم ميفرزين و شيرين حركت  ،يافتن و برگرداندن شاهزادگان
كرد و  ميمقابل گرگين پاشا تعظي ،در پايان برزين از جايش حركت كرد 

آنگاه رو به حاضران كرد و  .در برابر پدرش خم شد و دست وي را بوسيد
هد برزين ـوليع و سردار ـرام ،شاهزاده هلنا ،همسر مهربان و دالورم :گفت

عنوان يك سردار رشيد ه پذيرم و ب ميرا  شـن لقب سرداريـم ،الق كردندـاط
خواهر و  ،كوشم تا نور چشمان مي ،هلنا ،هاي همسرم با كمك و هدايت

به  اآلن از هم .برگردانم رّمـمك ملكهوش ـاره به آغـرادر عزيزم را بيابم و دوبـب
عهدي سرزمين شامات را به  مقام واليت ،شدن برادرم فرزين عنوان هدية يافته

 ،و با اجازة اين دو عزيز ،زيرا بعد از پيداكردن آن دو عزيز ؛كنم مياو تقديم 
يونان   قصد دارم به سرزمين ،خاتون مكرّم مان مفخّم و جيراننعيعني ملك 

 ،درس حكمت و فلسفه بياموزم ،بروم و در محضر اساتيد و فالسفة شهر آتن
خون افراد  بعد از ،برافراشتن به پرچم فتح ،زيرا چراغ علم برافروختن را

توانم به  ميدر لواي چراغ فلسفه و حكمت  .دهم ميترجيح  ،ريختن بيگناه
ناگزيرم جان افراد را  ،جاويد ببخشم اما تحت لواي شمشير قدرت  افراد جان

باز هم در برابر  .جاني كه خداوند به ايشان وديعه داده است همان ؛بگيرم
بوسم و  ميباز هم زمين ادب شوم و  ميامپراطور و پدرم و ملكه جيران خم 

راه آيندة مرا معلوم  ،ايشان  زيرا توهين و سيلي و آب دهان ،كنم ميتشكّر 
   .شود راهي كه به انجمن حكما و فالسفة شهر آتن ختم مي ؛كرد

ه هم سپيده دميده بود و هم سلطان شهرباز ب ،چون قصه بدينجا رسيد
لب از سخن فرو بست و خوابي شيرين فرو رفته بود و لذا شهرزاد هم 

   .بياسود
پايان شب نود و هشتم 
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خاطر ! گاه كيهتو   ميرا حا گو قصهباحشمت و جاه و شهرزاد   اي سلطان اماو  
 :رسيد كه عرض كردم مان به آنجانعمباركتان هست كه ديشب داستان ملك 

و ملكه  مان پدرشنعملك  ،امپراطور روم ،وليعهد در برابر گرگين پاشا  برزين
ضمن آنكه قول داد به اتّفاق هلنا همسرش برود و هر  ،جيران مادر دوقلوها

از مقام واليت عهدي استعفا داد و   ،طور شده فرزين و شيرين را پيدا كند
به آتن بروم و  ،شده دهم بعد از پيداكردن دوقلوهاي دزديده ميترجيح  :گفت

   .ندمبه جمع اعضاء انجمن حكما و فالسفه يونان بپيو

 :ديشب عرض كردم ،و باز اگر خاطر مباركتان باشد ،ينك ادامة داستانا
عجوزه زاغگوش و  ،وقتي شاهزاده هلنا در حضور امپراطور روم و حاضران

 ،فندق را به جرم طرح نقشة دزديدن شيرين و فرزين به آتش انداخت هنديم
اگر  :ند گفتها را برده و فروخته بود ي كه بچهبه چهار نفر غالم نقابدار

زاغگوش و فندق دچار   شما هم به سرنوشت ،دييحقيقت ماجرا را نگو
در  ،قول همكاري دادند شاهزاده هلنا ،سياهكار چون چهار غالم .خواهيد شد

وقتي برزين آنگونه بزرگوارانه  ليو .نظر كرد آن موقع از مجازات ايشان صرف
حاضران پيچيد و ملك  اي در ميان همهمه ،از مقام واليت عهدي چشم پوشيد

و  !تا فرزين بزرگ شود ،كو .نه فرزندم چنين امري محال است :مان گفتنع
 ،به دوران كس نديده و و ورزيده و آبديدهكه چون تو پرورده معلوم از كجا 
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ميان ه كه هلنا ب .ود را بپذيرمـو فرزند رشيد خـمحال است پيشنهاد ت .درآيد
تصميم از سوي برزين كه مدتي هم وقت  رام پدر و تأكيد برـرار و ابـاص

هنوز  ،اي سلطان بااقتدار سرزمين شامات :مجلس را گرفته بود پريد و گفت
فرزين و شيرين شروع  ،چشمانريت خود را در مورد پيداكردن نورمأموما كه 

برويم و بگرديم و فرزين و خواهرش را پيدا كنيم  اولاجازه بدهيد  .ايم نكرده
رو به چهار دربارة اين موضوع صحبت كنيم و سپس  ،ين آمدو آنگاه كه فرز

هاي زر از نديمه مرتكب آن كار  غالم سياهكار كه در مقابل دريافت سكّه
 ايشان ها را كجا برديد و بر سر شما بچه :بسيار زشت شده بودند كرد و گفت

   ؟چه آورديد
 تمام ماجراي ،كار دربار دل و خدمتكار سيه چهار مأمور سيهآن 
روي عرشة كشتي  ،فروش شدن شيرين و فرزين را به يك تاجر برده فروخته

چون همه از آنچه گذشته  .و ديگر حاضران تعريف كردند ،براي ملكه جيران
آنچه را هم كه  :شاهزاده هلنا رو به گرگين پاشا كرد و گفت ،بود باخبر شدند

به  آنگاه .أن استالش باز بر طبق ارادة امپراطور عظيم ،شود مياكنون انجام 
آن چهار سياهكار خاطي   دست ايستاده پشت سر هچهار نفر از ده نفر شمشيرب

شده را با يك ضربت شمشير  شما دست راست اين چهار نفر لعنت :امر كرد
شان را توي همان خرمن آتش كه هنوز  هاي بريده شده قطع كنيد و دست

هاي چهار خدمتكار  چون حد مجازات با ناله .بيندازيد ،ستهبقايايش 
شاهزاده هلنا از گرگين پاشا تقاضا  ،سياهكار در دربار روم شرقي انجام شد

هد ادر آن جمع حاضر بود بخو اش كه اتّفاقاً يينيروي دريا فرماندهكرد كه از 
ل و خدمه در اختيار وي و سردار برزين يكه يك كشتي مجهز با تمام وسا

كشتي عازم بنادر هندوستان و حامل آن  دنباله قرار دهد تا صبح روز بعد ب
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   .شيرين و فرزين حركت كنند
 ميروم شرقي در برابر امپراطور گرگين پاشا تعظي يينيروي دريا فرمانده

اگر شاهزاده خانم اجازه  :كرد و سپس رو به شاهزاده هلنا نمود و گفت 
   .هم فردا صبح در خدمت شما خواهم بود من ،بفرمايند

صبح  !مالك و صاحب اختيار گو قصهواالتبار و بر شهرزاد و اما اي همسر 
روم شرقي  ييهاي نيروي دريا روز بعد بود كه يك كشتي از مجهزترين كشتي

 يينيروي دريا فرماندهبه فرماندهي شاهزاده هلنا و همراهي سردار برزين و 
لنگر برداشت و  ،با نيروي كافي و خدمة وافي و آذوقه بسيار ،آن سرزمين

 دلو لنگركشيده ماه و اندي جلوتر  كشتي يكآن دنبال ه دبان افراخت و ببا
 ،ا سرعتي دو برابر حد معمولـتي بـكش .ه حركت كرددرياها را درنورديد 

 ،شناخت ميرا خوب  ييكه مسيرهاي دريا ييها را با هدايت ناخدا سينة آب
 النهرين بينن رفت تا باالخره به بندر بصره در سرزمي ميبه جلو و شكافت  مي

كردن  واسطه پاياپاي نالالچون از مسئوالن بندر و تاجران مقيم و د .رسيد
كشتي مورد  :ه شدايشان گفته ب ،نشاني كشتي مورد نظر را گرفتند  ،محموالت

سوي ديار عمان ه كشيد و رو ب نظر شما بيست روز پيش از بندر بصره لنگر
ن هم رسيده و در ساحل آن ديار گذاشت و چه بسا كه اكنون به سرزمين عما

  .بارگيري كاالهاي تاجران عماني مشغول باشد به ،لنگر انداخته
فقط به اندازة تهية آذوقه و مايحتاج  ،شيرين و فرزين اندر پي  كشتي 

و ديار عمان  نب درياجاه بسرنشينان و خدمه توقّف كرد و سپس شتابان رو 
جانب مقصد ه واج را شكافت و بام  قلب ،كشتي باز هم با سرعت .گذاشت

عمان اثر و  سرزمين كس در ساحل اما هيچ .تاخت تا به بندر عمان رسيد
از كاركنان و  ييبرزين و فرمانده نيروي دريا .نشاني از كشتي مورد بحث نديد
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سراغ كشتي را گرفتند كه آنها  ،بندر و افراد منتظر و بازرگانان دلواپس خدمة
 ،چرا كشتي حركت كرده از بندر بصره دانيم مين :ان گفتندهمه با دلشوره فراو

آنها از برزين و هلنا و ديگران كه سرنشين  .نرسيده استاينجا به  تاكنون
شما كه از بندر  :پرسيدند ،روم شرقي بودند ييكشتي مخصوص نيروي دريا

ن كشتي را كه خود دنبالش آ ،مسير آيا در طول ،ايد بصره تا اينجا را آمده
وقتي جواب  ،كه نگراني سردار برزين و شاهزاده هلنا ؟دنديدي ،گرديد مي

  .بيشتر شد ،دادند ميكنندگان  سؤالمنفي به 
آن ون ـچ .ورت نشستندـبه مش يياـروي دريـني فرماندها بهلنا و برزين 

ايم بين  ديگري جز مسيري كه آمده ييهيچ راه دريا :شناس گفت دريا فرمانده
قرار بر اين شد كه كشتي  ،وجود ندارد ،درياي عمانبندر بصره و ساحل 

جاي حركت از وسط دريا از ه با اين تفاوت كه ب ،ده را برگرددـاره راه آمـدوب
از سواحل غير  ييگردند تا اگر كشتي در جاازراه تقريباً نزديك به ساحل ب

ت راه با سرع ،چون مدت سه روز .اد لنگر انداخته باشد به كمكش بشتابندـآب
 ،در پايان روز سوم كه هنوز آفتاب غروب نكرده بود  ،آمده را با دقت برگشتند

   .شده بود را روي آب ديدند كه نشان از يك كشتي غرق ييها پاره تخته
با ديدن  ،دو سردار جنگي و دريا درنورديده هلنا و برزين، هر

به  ،ند كه سردار برزيندآهي از نهاد خود برآور ،هاي روي آب پاره تخته
به  :گفت ندبود روم شرقي كه همراهشان يينيروي دريا فرماندههمسرش و 

هاي  قايق ،رسد آن كشتي كه چهار غالم سياهكار وصفش را كردند مينظر ن
 ،كنم سرنشينان و خدمة كشتي ميمن تصور . باشد داشتهنكمكي همراه خود 

 ،هم تا ساحل از اينجا .خودشان را نجات داده باشند ،شدن سفينه قبل از غرق
ر من اين است نظ .آيد ميچشم ه از دور ب هم فاصلة زيادي نيست و ساحل

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 119       داستان ملك نعمان

كه كشتي را به ساحل نزديك كرده و لنگر بيندازيم و خود با قايق به ساحل 
كشتي   و تعدادي از سرنشينان  اثر و ردي از گمشدگان خود شايدبرويم 

   .شده پيدا كنيم غرق
در آن منطقه نزديك شد و  ،درياي عمانكشتي با سختي به ساحل سنگي 

با تعدادي از همراهان  يينيروي دريا فرماندهلنگر انداخت و هلنا و برزين و 
ه قبل از رسيدن به ساحل باز هم چشمشان به البتّ .در ساحل پياده شدند

ور  تري خورد كه كنار يك سخرة سنگي در آب غوطه هاي كوچك پاره تخته
و دريا و  توفانرسد كه  مينظر ه ب :گفت ييريانيروي د فرماندهبود و 

شب رخ داده و قايق نجات نيز در تاريكي شب  در تاريكي ،شدن كشتي غرق
آنجا بود كه برزين و   .شده است به صخره خورده و از هم شكسته و غرق

، ورت بايد تا ساحل برويمـبه هر ص :اما هلنا گفت .هلنا قدري نااميدتر شدند
   .دست بياوريمه هاي بهتري ب گر و رد و نشانيـخبرهاي دي ه بتوانيمـبلك

قايقي را در  ،و پر از رمل و شن رسيدنده ساحل متروكه آنها چون ب
شده بعد از  ي از سرنشينان كشتي غرقدتعدا ،ساحل ديدند كه نشان آن بود

چون از كنار قايق به  .اند خود را نجات دهند توانسته ،تحمل صدمات بسيار
دريا را مشاهده  ماسة ساحل  مانده روي شن و جاي پاي باقي  ،رسيدهساحل 
نشان اين است كه سرنشينان قايق بعد از   ،اين جاي پاها :برزين گفت ،كردند

بايد چند نفري را در كشتي بگذاريم و  .اند رسيدن به ساحل رو به جنوب رفته
در  .وريمآ ميم سر از كجا دريطرف جنوب حركت كنيم تا ببينه بقيه مسلح ب

برزين  ،برزين نگاه كن« :گفت ميهمان موقع فرياد شادمانة هلنا برخاست كه 
جاي پاي  ،جاي پاي يك زن ،جاي پاي دو بچه ،جاي پاي يك زن ،نگاه كن

اند آنها زنده ،خدا را شكر ،هدو بچ.«   
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و اما اي سلطان بزرگوار اجازه بدهيد باز هم مدتي به عقب برگرديم و  
و آن دو برادر تاجر  ،حامل شيرين و فرزين  را از داخل كشتي داستان

كشتي با  .و ديگر سرنشينان كشتي دنبال كنيم ،كشميري و همسرانشان
ماه روي آب بود تا به بندر بصره  مردي كه وصفش را كردم يك ييناخدا
   .رسيد

هاي راج و رام  نامه ب ،قدري بيشتر از آن دو برادر تاجرالزم است اكنون 
، نام نسرين و نجال ازدواج كرده بودنده كه هر دو با دختر عموهايشان ب

بود بين ها راج و رام تاجر ابريشم و ظروف چيني بودند كه سال .صحبت كنم
فريقا در رفت و آمد بودند و با اينكه شش سال آهندوستان و سواحل شمالي 

 ،يعني نسرين و نجال گذشته بود ،دختر عمويشان  از ازدواجشان با دو خواهر
هر دو  هيچ كدام صاحب اوالد نشده و لذا اما چون هر دو خواهر نازا بودند

   .بردند ميخـود آنهـا را همـراه  يياـدر سفـرهاي دري
 ،آن شرحي كه عرض كردما وقتي ب  ،نسرين و نجالي در آرزوي فرزند

قند  ،قول معروفه ب ،از خوشحالي ،يرين و فرزين يافتندشخود را صاحب 
به  ،تقسيم كردندتوي دلشان آب شد و ايشان آن دو كودك را بين خودشان 

نجال همسر راج  .نجال  ترتيبي كه شيرين سهم نسرين شد و فرزين هم از آن
هاي  آن دو كودك ترسيده و چندين روز صدمه .بود و نسرين همسر رام

هر مهربان و زيباي چنان در همان مدت كوتاه به آن دو خوا ،ديده سخت
نها تاجر آخصوص هر وقت كه  هب .كه حد نداشت كشميري عادت كردند

هركدام مامان نسرين و مامان  ،ديدند ميرحم برده را روي عرشة كشتي  بي
 ،طعم مادرشدن را چشيده  گويان به آغوش آن دو زن مهربان تازه نجال
خدا را شكر كه  :گفتند ميبارها و بارها نجال و نسرين به يكديگر  .دويدند مي
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عالي و هم فرزندان هم وضع مالي  ،هم شوهران خوب .به آرزويمان رسيديم
   .داريم

سوي درياي عمان و ه تا اينكه كشتي لنگر كشيد و از بندر بصره ب
حدود دو هفته نيز كشتي روي آب بود كه  .به حركت درآمد انسرزمين عم

كشتي را روي عرشه جمع كرد و   يك روز ناخدا تمام كاركنان و سرنشينان
 توفاناكنون  .كنم ميهاي دريا زندگي  من پنجاه سال است كه روي آب :گفت

هاي درياي چين با آن  بار روي آب بسيار سختي را كه فقط در طول عمرم يك
از   ميبايد كشتي را به آرا  ،از همه اينكه اول .بينم ميپيش رو  ،برخورد كردم
 ،دانم سخت و سنگي است هدايت كنيم ميي كه طرف ساحله وسط دريا ب

به آب  است و ما سه قايق نجات خود را هم  ميحت توفانحدوث  ،زيرا
همه دست از مال  ،هم خواهد شد شد كه حتماً توفانو اگر  اندازيم مي

در ه سالم ب  بلكه جان بپريد،ها  د و جان خود را برداريد و درون قايقييبشو
خصوص دو كودك  هبانوي مسافر و ب چهار پنج زورمند مردان اول ضمناً .بريد

   .معصوم را نجات دهند و بعد به خودشان برسند
 ،طرف ساحل بروده كشتي ب :فرياد كشيد ناخداي روي عرشه آنگاه 

ناگهان امواج ديوانه شدند و آب دريا را به سقف  .طرف ساحل بروده كشتي ب
ه ناگهان همه چيز ب .باندندآسمان بردند و سقف آسمان را به كف دريا چس

تمام سرنشينان و خدمة كشتي  .كند مينفهميد چه  كس هم هم ريخت و هيچ
كشتي ماندند و  درالبته چند نفري هم جا نشدند و  .درون قايق نجات پريدند

 توفانشان بود كه  ها هم بيشتر از ظرفيت تعداد سرنشينان قايق .شدند غرق
دو تا از سه قايق را  ،آورده آب بيرونهاي سنگي سر از  و صخرهسهمناك 

هاي  آب  طعمة ،شكست و سرنشينان آنها هم همگي در دل شب همدر
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كه از خروشان درياي عمان شدند و فقط يك قايق سالم به ساحل رسيد 
چهار نفرشان شيرين و فرزين و نجال و   ،جملة هفده نفر نشسته در آن قايق

   .فروش بود رحم برده تاجر بي
به اين ترتيب شيرين و فرزين بيگناه، دوباره به  ،ي سلطان واالتباربله ا

وقتي در  ،صفت بي  فروش فروش افتادند و آن آدم رحم برده گ تاجر بيـچن
ه شد كه دريا پياده شد و تاريكي شب رفت و خورشيد دميد و متوج  ساحل

خوي  ،اند دو بازرگان كشميري و يكي از همسران آنها هم غرق شده
دو طفل معصوم را گرفت و بدون  نآاش دوباره چيره شد و دست  ميرح بي

   .راه جنوب را در پيش گرفت ،رود ميآنكه بداند به كجا 
و بقيه هم  ،فروش دنبال تاجر بردهه اراده ب نجالي پريشان افسرده هم بي

غروب همان روز همگي  .در پي ايشان در ميان شن و ماسه به جلو رفتند
به يكي از شهرهاي سرزمين عمان رسيدند كه  ،افتان و خيزانتشنه و خسته و 

 .از اتفاق همان موقع كارواني از آن شهر دورافتاده عازم سرزمين يمن بود
 ييهاي نجال اعتنا نكه به آه و زاري و ناله و التماسآبدون ، فروش تاجر برده

 نالاندو سكة زر به صاحب كاروان داد و با فرزين و شيرين گريان و  ،بكند
نجال  .و به همراه كاروان در ميان شن و ريگ صحرا گم شدسوار شتري شد 

ها ـر دورافتادة درياي عمان تنـة گذري از آن شهـكس و تنها در گوش بيهم 
   .ماند

شنو چشمان خود را  باز هم خواب بر سلطان چيره شد و شهرباز قصه
  .فرو بستسخن لب از  گو قصهبست و شهرزاد 

  

نود و نهم پايان شب 
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در دنبالة مطالب معروضة  ،شعار اي سلطان واالتبار و اي همسر حكمت و اما

آن  كسي و تنگدستي در كار نجال از بي :ديشب بايد به سمع مبارك برسانم كه
 ،چند روزي گذشت تا اينكه هنگام غروب يك روز .كشيد ييشهر به گدا

مردان جنگاور شمشير به با  ،بودبه زني كه لباس رزم پوشيده  ،چشمان نجال
طرف ه نجال از روي فقر و ناچاري دست خود را ب .كمري در حال گذر افتاد

دنبال همراهان ه اي كف دست نجال گذاشت و ب هلنا دراز كرد كه هلنا سكّه
 ،اي بايست لحظه :ولي ناگهان برزين را صدا زد و گفت .خود به جلو رفت

كار  هگر ،هاي اين زن شايد پاسخ .ي بكنمالسؤخواهم برگردم و از اين گدا  مي
اما ممكن است  .شود مين رفتن به سراغ داروغه شهر دير ،ما را زودتر باز كند

   .اين زن را ديگر پيدا نكنيم

پيداست كه  ات خواهرجان از چهره :هلنا دوباره نزد نجال برگشت و گفت
آيا تو هميشه  .اي آمدهدانم كي به اين ديار  مين .تو هم مال اين سرزمين نيستي

مان  ه كشتياز زماني ك .آري خاتون :كه نجال گفت ؟نشيني ميدر اين گذر 
با  .نشينم مي ييروزها در اين گوشـه به گـدا ،شدم كس غرق شد و تنها و بي

آيا  :چشمان هلنا برقي زد و پرسيد ،ظاهر گداه يا آن زن بنجال،  شنيدن پاسخ
ن دو كودك آيا شما از آ ؟شده هستيد رقشما هم از سرنشينان آن كشتي غ

ما جاي پايشان را روي شن ساحل و خاك نرم صحرا ديديم كه ساله  شش
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نجال زد زير گريه و تمام ماجراي خريدن فرزين و شيرين را از  ؟خبر داريد
برادر  ،روي عرشة كشتي تعريف كرد و چون فهميد برزين ،فروش تاجر برده

دامان شاهزاده هلنا شد و ه دست ب ،باشد مياش  بزرگ فرزين پسرخوانده
چون من  ،عنوان داية فرزين فرض كرده و همراه خود ببريده لطفاً مرا ب :گفت

شما معرفي ه ا هر جا ببينم برشناسم و او  ميفروش را خوب  تاجر برده
  .كنم مي

از آنجا كه شما در  ،رحم گذشته از شناختن آن تاجر بي :برزين گفت 
و  ما با ميل  ،ت را در حق برادرم روا داشتيدـايت مهر و محبنه ،مدتي كوتاه

ام خانوادة خود را از دست ـكه شما تم اوالً .بريم ميشما را همراه خود  شوق
چنين موجود شريف و عزيزان كند  ميم ـفة انساني حكـايد و وظي داده

فرزين ار غربت تنها نگذاريم و درثاني چه بهتر كه ـدر اين دي ،داده را دستاز
بعد  .اي هم مثل شما داشته باشد مادرخوانده ،بعد از مادري چون ملكه جيران

ام سلطان آن  ييقصد داشتم روزي تو را به يمن كه دا :رو به هلنا كرد و گفت
   .مييما اينگونه به يمن بيا  ،كردم مياما هرگز فكر ن .سرزمين است ببرم

و  يينيروي دريا رماندهفبرزين به  ،و اما اي سلطان شهرباز خوشبخت 
من اين است كه شما با كشتي به قسطنطنيه برگرديد  نظر :وي گفت  همراهان

من هم  .را از دلواپسي درآوريد ديگران گرگين پاشا و مان ونعو پدرم ملك 
رويم و اميدوارم كه  ميفاق همسرم شاهزاده هلنا و اين بانو به يمن اتّه ب

روم   يينيروي دريا فرمانده .ه خود بياوريمشيرين و فرزين را بيابيم و همرا
م درست فرمايش سردار رشيد و شاهزاده معظّ :در پاسخ برزين گفت ،شرقي 

 خواهم دو تن از افراد مسلّح مياجازه  اام .كنم ميمن هم اطاعت امر  .است
به  وقتي است كه شمادرست  .ار شما بگذارمـهمراه خودمان را در كن
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سلطان خود  ييِدا يينروادم بر خطّة تحت فرماـق ن برسيد وـسرزمين يم
اما از اينجا تا يمن راه خشكي و  ،لي نخواهيد داشتـديگر مشك بگذاريد،

ه ـوجـضمناً با جسارت تمام چون مت .طوالني در پيش است نسبتاً ييدريا
اين ده  ،دي حركت فرمودندـنق  ايةـبدون سرم ،وارـبزرگ زادةـشدم دو شاه
 باشد ميبه گرگين پاشا   قبوده و متعلّطال  ه محتوي هزار سكهكيسه را هم ك

چهار شاهزاده  ،دربار قسطنطنيه در اميدوارم هرچه زودتر .كنم ميهم تقديم 
روم شرقي و  ييدريانيروي  فرماندهآنگاه  .بزرگوار را در كنار هم زيارت كنم

 .برگردند جانب ساحل رفتند كه سوار كشتي شده و راه آمده راه همراهانش ب
رهسپار سرزمين   ،برزين و هلنا و نجال و محافظ همراهشان هم با كارواني

  .يمن شدند
در راه  ،زن و شوهر و نجال ةاي كه دو شاهزاد و اما حال بايد در فاصله 

پادشاه يمن بگويم كه برادر كوچكتر  ،الدين از نجم رسيدن به يمن هستند،
 ،كه خودش جواني بيست ساله بود ميدر ايا وي. بود برزين مادر متوفّي  ،نجمه

و بيست و پنج  ،جواني برزين يعني پانزده سالگي وينوو در دوران  ،بار يك 
به  ،دربار ملكهيعني  ،بار ديگر براي ديدن خواهرش نجمه ،سالگي خودش
سه چهار ماهي را در دمشق مانده و ايام  ،در طول هر دو سفر .دمشق رفته بود

 ،گذرانده بود و برزين هم ،برزين ،با خواهرزادة خودبسيار خوشي را 
اي از آنها  در ياد داشت كه پارهين الد اش نجم ييخاطرات بسيار شيريني از دا

را براي هلنا هم تعريف كرده بود و حتي قبل از اين ماجرا و زماني كه در پي 
 جانب بصره و بهشدند و يافتن شيرين و فرزين در قسطنطنيه سوار كشتي 

غ از هاي و هوي رحال كه فا :گفت برزين به هلنا ،عمان حركت كردند
يك سفر با هم به يمن  ،بعد از پيداكردن خواهر و برادرم ،ام عهدي شده واليت
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به ما خيلي  ،الدين نجم ،ام ييچون مطمئن هستم كه در كنار دا .خواهيم رفت
ين از دو برز ،دو منزل به سرزمين يمن مانده ،لذا .خوش خواهد گذشت

بودن وي و  خود تقاضا كرد قدري جلوتر بروند و خبر درراه  ميهمراه رو
  .طان يمن برسانندلهمراهانش را به س

به  ي را با تشريفات خاصيشمار بيين يمني سواران الد سلطان نجم
 .شاهزاده هلنا فرستاد ،اش شاهزاده برزين و همسرش خواهرزاده استقبال

راهي دربار يمن  ،كننده ت استقبالئو همراهان با هيو هلنا  زماني كه برزين
هم  اي از تاجران برده كنار بازار شهر يمن افتاد كه عده بهگذارشان  ،بودند

در آن هنگام  .هاي بدبخت بودند انسانقدري دورتر سرگرم خريد و فروش 
يك جفت غالم و كنيز  :گوش تيز شاهزاده هلنا رسيده اين بانگ از راه دور ب

شان از شاهزادگان دمشقي هم زيباتر  ساله خواهر و برادر دارم كه چهره هفت
   .هر كدام هزار سكه .دهم ميارزان  ارزانِ .براي خريدن آنها بشتابيد .است

مه ـاش نجـك ،زمان ش چرخ بازيگرـان از چرخـام ،اي سرور واالتبار
دمشق زنده  دربار  كردة دق ازغصه ملكهين يعني همان الد خواهر سلطان نجم

ه ب چگونه ،دنيا بياينده خواست هرگز ب ميديد فرزنداني كه دلش ن ميبود و 
 خريدن و فروختنفروشان يمن در حال  در بازار برده ،غالم و كنيز صورت
   .هستند

هلنا به برزين ، باري اي سرور گرانمايه با شنيدن آن بانگ از راه دور
آنها  .گوش رسيده تر ب ا واضحهمه ايستادند و صد .بده دستور توقف :گفت

تاجر   و به حدود سي متري معركة طرف صدا حركت كردنده همگي ب
. شما همينجا بمانيد :در آن موقع برزين به اطرافيان گفت .فروش رسيدند برده
اما خيلي  .من خريدارم :گفتفروش  به تاجر بردهخودش جلو رفت و  آنگاه
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روي  .تخفيف ندارد :رحم گفت يتاجر ب ؟دهي چقدر تخفيف مي .گران است
با  .داد اما من نفروختم ميعرشة كشتي هفتصدوپنجاه سكة زر هم مشتري 

اگر نفروختي  :شتابان جلو آمد و خشمناك گفت ،نجال ،اشارة دست برزين
گرفتي  و برادر شوهرم شوهر اي را كه از هزار و پانصد سكه پس آن يك

   .پس بده اآلنهمين 
مزاحم  ،خانم برو كنار :رنگش پريد و به نجال گفت رحم اندكي تاجر بي
كه شيرين و فرزين در حالي كه پاهايشان بسته بود هر دو فرياد  .كار من نشو

ها  هبچ ،شاهزاده هلنا نيز جلو آمدچون و  .مامان نجال ،مامان نجال :كشيدند
برزين  ،در اين موقع  .خاله هلنا سالم .خاله هلنا سالم: دوباره فرياد كشيدند

 :ها باز هم فرياد كشيدند كه بچه پارچه را از روي صورت خود كنار زد
فروش  برده .ز دست اين مرد نجات بدهيداما را  ،داداش برزين ،داداش برزين

 ،تصميم به فرار گرفت كه برزين با يك خيز ،وقتي اوضاع را چنان ديد طماع
از پشت بست و  هايش را خودش را به وي رسانيد و دستگيرش كرد و دست

ين پادشاه سرزمين يمن الد سلطان نجم دقايقي بعد همگي وارد قصر سلطنتي
  .شدند
الدين، براي سلطان  بايد قدري بيشتر دربارة سلطان نجمحال و امـا  

مادر  ،به ملكه نجمه ،همانگونه كه در شبهاي قبل .واالتبار خودم صحبت كنم
مان و نعبين ملك  ،آن ازدواجم و گفتشدة برزين وليعهد اشاره كردم  فوت

يك ازدواج سياسي و مصلحتي بود كه متأسفانه پايان  ،نجمه دختر پادشاه يمن
هم  آنگونه رابـطة مصلـحتي سياسي با مرگ ملكه نجمه ،خوشي هم نداشت

درست عكس  ،اخالق و رفتار ين از نظرالد اما از آنجا كه نجم .به پايان رسيد
چون بر تخت سلطنت  شاز فوت پدربعد  ،ملكه نجمه بود ،خواهرش
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و  سعي در بهبود روابط خود با دربار دمشق كرد ،سرزمين يمن نشست
علت ه چندين بار هم خواهرزادة خود برزين را به يمن دعوت نمود كه ب

هاي من در  تعريف براساس سلطان كه ،سفرهاي جنگي برزين وليعهد
تا هنگام وقوع ماجراي اين  آن مالقات و ديدار انجام نشد جريانش هستند،

   .قصه
  با دختر يكي از امراي سپاه ،عهدي خود ين در زمان واليتالد و اما نجم

پسري  ،زمان ماجراهاي داستان در ،پدرش ازدواج كرد كه حاصل آن ازدواج
ع ـن شايـا در يمـاري وبـمتأسفانه در زماني كه بيم .نام شهداد بوده ساله ب ده

مادر شهداد از  ،ين بر تخت سلطنت بنشيندالد از آنكه نجمو قبل  ،شده بود
مرگ همسر  ،به سرزمين يمن زدكه گير وبا و صدماتي  بيماري همه .دنيا رفت

روزي  هاي شبانه هاي جنوبي و گرفتاري شورش قبايل سرزمين ،و مرگ پدر
باعث شد كه وي چند سالي  ،الدين تازه بر تخت پادشاهي نشسته سلطان نجم

شاه را به ازدواج مجدد تشويق  ،دون همسر، سر كند و هر بار كه اطرافيانرا ب
كار را خواهم  اين ،اوضاع مملكتم آرام شدآن زمان كه  :گفت مي ،كردند مي
آن وقت ما هم درصدد  ،ساله بشود ده، وليعهدم  ضمناً اجازه بدهيد شهداد .كرد

   .خواهيم بودد يافتن يك ملكه براي دربار خو
سردار برزين به اتفاق همراهان خود وارد قصر سلطنتي تي كه اما وق 

دست  دست شيرين در و فرزين در دست شاهزاده هلنا دست ،دربار يمن شد
تر از  مادر يكي دوسال بزرگ شهداد بيآن هنگام  .اش نجال بود مادرخوانده

 نگاهي معصومانه و با حسرت به هلنا و ،كه در كنار پدرش ايستاده بود ها بچه
نجال شايد  .كرد ميمادري را آنجا بيشتر حس  او درد بي ييوگ .نجال انداخت
 .پي به نياز روحي و عاطفي آن پسر برد ،هاي شهداد از آن نگاه ،زودتر از بقيه
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 .سوي خود خوانده ي را بواي به او كرد و با حركت دست  لذا با سر اشاره
  يشه در سفرهاي جنگيساله كه ديگر از دائم در كنار پدر و هم شهداد ده

اختيار به جانب نجال دويد و در آغوش او  اراده و بي بي ،شده بود خسته ،بودن
نجال هم با مهرباني دست خود را بر  .نشست پريد و روي زانوي ديگر وي

ين و نگاه نجال الد گردن شهداد انداخت كه يك لحظه نگاه سلطان نجم
اه برخود لرزيد و سراپايش را وجد ين از آن نگالد سلطان نجم .آميخت درهم

  .و شعفي ناشناخته فرا گرفت
با بياني  ،سلطان خود داشت ييسردار برزين كه شباهت زيادي به دا

طـور خالصـه تمام داستان گذشته را براي پادشـاه يمـن ه شيرين اما ب
همه ماجرا غرق  از شنيدن داستاني با آن هم الدين سلطان نجم .تعريف كرد
بدون  نم .شما بسيار خسته هستيد ،برزين عزيز :و در پايان گفت تعجب شد

 ييام دو قصر براي پذيرا آنكه بدانم همراهان تو چند نفر هستند دستور داده
ا شاهزاده خانم هلنا ، تو خواهرزادة عزيز من بلدر قصر او .شما آماده كنند
 و شيرين و ات به استراحت بپردازيد و در قصر ديگر بانو نجال همسر شايسته

مرا هم با خود  شرطي كه بانو نجال شهداده ب .فرزين بروند و استراحت كنند
همبازي  هم سن و سال خود ييها زيرا پسرم تاكنون نه هرگز بچه ،ببرند

   .داشته و نه گرماي آغوشي مادرانه را چشيده است

 الدين باز هم نگاه نجال و سلطان نجم ،الدين نجمكالم سلطان  بعد از پايان 
افتاد و  الدين نجمدل سلطان  با هم تالقي كرد كه لرزشي شادمانه دگر بار در

شدن  از غرق اي زيرا هنوز هفته ،اني نجال نشستـعرق شرم و خجالت بر پيش
   .رام، در دريا نگذشته بود شوهرش

 ،جمعي به پايان رسيد چون صرف صبحانة شاهانة دستهصبح روز بعد 
يل صتف به شدن شيرين و فرزين را ماجراي دزديده  ميسردار برزين كه تما
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از وي درخواست كرد كه  ،تعريف كرده بود الدين نجماش سلطان  ييبراي دا
سلطان هم امر كرد كه  .رحم و دزد بپردازد ابتدا به تنبيه و مجازات آن تاجر بي

 آوردند كه در ييبه قصر و تاالر پذيرا مستقيم ،رو را از زندان سيه آن مرد
رو  الدين نجمآنگاه سلطان  .دست هم وارد شدنده كنارش دو جالد شمشير ب

از شما دو بانو  :خصوص هلنا و نجال كرد و گفت هو ب در جمع  به حاضران
شاهد  ،پسرم شهداد همچنينشيرين و فرزين و  ،خواهم موافقت كنيد مي

اد را از البته من شهد .تماشاي صحنة محاكمه و مجازات اين مرد خبيث باشند
زيرا  ،ام هميشه و همه جا همراه خود برده ،سالگي و بعد از مرگ مادرش پنج

پس بايد هم  .خواهد جاي من بر تخت سلطنت بنشيند مياين پسر فردا 
ها بايد  اين بچه .باشد ها گذشت و بخشش ببيند و هم شاهد كيفرها و مجازات

شان  گيري يص و تصميميسه كنند تا فردا قدرت تشخاو مق ردهببينند و فكر ك
 .فرزين هم همين طور .يايندناراده بار  بين و بي دهن ييها و انسانته شگقوي 

جمع درس فالسفه يونان خواهد به  ميام خواهرزادة عزيزم  شنيدهچون 
در  .پس در نتيجه فرزين هم در آتيه بايد سلطان سرزمين شام شود بپيوندد،
حوادث را  و بم ار را بچشد و زيرشيرين هم بايد تلخ و شيرين روزگضمن 

 درباري شد مثل خواهرم كه ملكهتا وقتي  ،و روشن شود پخته ،كه آگاه ،ببيند
و ناتواني حسادت نكند و دست به دامن جادوگران مادر برزين بود از ناداني 

گاه و آسالطين و فرمانروايان اگر دانا و ؛ چون كار نشود لدغ نالاباز و رم حقّه
   .جايگاه فتنه و فساد و توطئه نخواهد بود شاندربار هرگز ،ندفهميده باش

شبي ديگر به سحر رسيد و سلطان به آرامش و  ،چون قصه بدينجا رسيد 
  .خوابي شيرين فرو رفت هاطمينان عدم خيانت رسيده ديدگان بر هم نهاد و ب

  پايان شب صدم                     
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شب دي ،و صدر و اعتالسلطان همواره در اوج  اي سرور گرانقدر و اي و اما
سالطين و  :ان سخنانش گفتدر پاي الدين نجمجا رسيد كه سلطان داستان به آن

شان جايگاه فتنه و هرگز دربارها ،فرمانروايان اگر دانا و آگاه و فهميده باشند
وقع شاهزاده هلنا از جا برخاست و آن م در .فساد و توطئه نخواهد بود

را  الدين نجمفرمايشات  سلطان  :كرد و اجازه گرفت و گفت ميتعظي
سپس  .نويسان بايد با آب طال بنويسند و مجدداً بر جاي خود نشست تاريخ

  اما حال روي سخنم با تو دزد نابكار :ادامه داد و گفت الدين نجمسلطان 
روي عرشة كشتي در ساحل روم شرقي  .فروش رذل است فطرت و آدم پست

گناه تو در حد  .زر خريدي  ودك بيگناه را فقط به شش سكةاين دو ك
به  بعداً اين عزيزان را .بازي تو بود زرنگي و حقهآن مورد مجازات نيست كه 

 ييباز هم از طماعي و سودجو ،دويست و پنجاه برابر قيمت فروختي
فطرت  اما پست .مجازاتي نداردآن هم كه  ،گرفت ميغيرانساني تو سرچشمه 

را وقتي قايقتان به ساحل رسيد اين دو كودك بيگناه را از كنار چ ،دزد
ماه قبلش از آن دو تاجر در جوار  مگر تو يك ؟شان دزديدي مادرخوانده

   ؟زر نگرفته بودي  ةهزار و پانصد سك خدا رفته، يك  رحمت
شير ـيكي از شما با شم :ها كرد و گفتجالدرو به  الدين نجمآنگاه سلطان 
چون دستور  .اش را ببرد هم بيني ع كند و ديگريـا از مچ قطدست راستش ر
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شيرين و فرزين  ،هوش شد اي كشيد و بي نعره ،سلطان اجراشد و تاجر برده
دلمان خنك شد و  :ساله هر دو با هم از شادي جيغي كشيدند و گفتند هفت

   .شهداد هم به آغوش پدر پريد و او را غرق بوسه كرد
، از بودند الدين نجممهمان سلطان   ميجمع صمي پانزده روزي را كه آن 

به ها چنان انس و الفتي  بچه .آن افراد بود  ميترين دوران زندگي تما شيرين
شدند و روزي صد بار فريادهاي  مياي از هم جدا ن گرفته بودند كه لحظههم 

شادمانه و بانگ مشتاقانة خاله هلنا و مامان نجاليشان فضاي قصر سلطنتي 
هاي  بچه آنعجيب آن بود كه  .كرد مياز عاطفه ا پر از احساس و آكنده يمن ر

يعني ملكه  ،مادر منتظر خود در دربار قسطنطنيه ييگو ،ساله شيطان هفت
 ،براي دو دالور رزمنده و آن دو شاهزاده ارزنده .جيران را از ياد برده بودند

اتي را كه نجال وقا .بوداي  روزهاي شيرين و پرخاطرههم برزين و هلنا يعني 
در كنار استخر بزرگ باغ قصر با هم قدم زدند و گفتگو  الدين نجمو سلطان 

آن بانوي  ،اولهرگز بعد آن دو سه بار  ،ب آنكهيكردند جالب بود و از عجا
  .ن بودييينداخت و همواره سرش پانگاه بر چهرة سلطان ن ،پرآزرم كشميري

اش اجازه  ييف صبحانه از داتا اينكه يك روز سردار برزين هنگام صر
 ييدا شمار بيبا تشكر از الطاف بسيار و مكارم  :گرفت و بلند ايستاد و گفت

 ،هر چند كه هر روز زندگاني ما در دربار يمن ،الدين نجمسلطان  بزرگوارم 
اما از آنجا كه چشمان منتظر ملكه  ،زيستن است مساوي هزار روز شادمانه

و گرگين پاشاي امپراطور در دربار قسطنطنيه و  مان نعجيران و پدرم ملك 
سلطان اجازه  كنم كه مياستدعا  ،دوم در دربار آتن به راه ماست آلكسسلطان 

طرف روم شرقي ه فردا يعني آخر اين هفته رفع زحمت نموده و ب فرمايند پس
كه هر چه سريع هم برويم حداقل چهل روز را بايد روي آب  ،حركت كنيم

   .دريا باشيم
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متوجه  ،چون حرف سردار برزين تمام شد و نجال سر خود را باال آورد
 :گويد ميكند و با نگاهش ملتمسانه  مياو را نگاه  الدين نجمطان ـشد كه سل

سرعت نگاه خود را از چهرة نجال برگرفت و رو ه سلطان ب .تو نرو ،تو بمان
آن  -اين طرف حرفي نيست اما با يكي دو روز :به سردار برزين كرد و گفت

پا و هاي تيز البته شما خبر نداريد كه پيك .افتد مين  مياتفاق مه ،طرف
شدن ر پيدادر راهند تا خب فرمايي شما از همان روز تشريفسواران من  تك

از راه ! مان و ملكه جيران در قسطنطنيه برسانندنعشيرين و فرزين را به ملك 
شما سردار  .ام بازو فرستاده دينبا نود پاروزن پوال رودريا هم سه قايق تند

شد و   به نجال دوخته الدين نجمباز هم نگاه سلطان  .اد عجله نكنيدـبرزين زي
   .دام عشق استاده افتاد ب :م گفتنده برزين و هلنا هم با نگاهي به

اش برزين كرد و  رو به خواهرزاده الدين نجمسلطان  ،بعد از آن جلسه 
روز در  آن .البته شكار بهانه بود .شكار برويم دوست دارم با هم به :گفت

اش  به خواهرزاده ،دانا و فهيم  الدين نجم ،بيرون قصر و در دشت و صحرا
دام  مني كه آهوي دلم در :بايد برايت بگويم ،خان نازنين و اما برزين :تفگ

ديگر حوصلة سر در پي آهو  افتاده است زيبا عشق اين نجالي كشميري
شني برپا شده  توفانزيرا كه در صحراي دلم  ؛حرا را ندارمگذاشتن در ص

اما معترضانه  ،برزين با ادب .اي را تو در دلم ايجاد كرده توفاناست و اين 
 ،عشق افتاد  آن وقت كه آهوي دل شما پايش در دام ؟جان ييچرا من دا :گفت

خواهي  مياما حاال كه  :هم پاسخ داد الدين نجمسلطان  .كه من نقشي نداشتم
باز هم  ،پيداشدة شهدادم را از ما جدا كني و مادر تازه ،مطلوب دل من

   !؟كه نقشي نداري ييخواهي بگو مي
جان يك  ييراستي دا :گفت اي مكث كرد و لحظهو آنجا بود كه برزين 
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داخلي و خطرات  از نظر امنيت آيا وضعيت ملك و مملكت شما :السؤ
 ؟سفر كنيد خارجه چند ماهي از يمن بشكلي هست كه بتوانيد ه ب خارجي
در  را سال است كه امنيت كامل يك اآلن ،البته :پاسخ داد الدين نجمسلطان 

برزين  ؟مرا به كجا ببريخواهي  مي ،بگو اما .ام سر خاك يمن برقرار كردهراس
حرف   پريد وسط الدين جمن .د به سرزمين روم شرقييياگر اجازه بفرما :گفت
طنت ـوز سلـز و رمـمراز سياست و تو پسرجان هنوز  :و گفت اش رزادهخواه

صورت ه پادشاه يك مملكت كه بدون دعوت و ب .داني مين چاهي هيـو پادش
بار به شام  دودر گذشته  من اگر .رود ميمهمان ناخوانده به مملكت ديگري ن

تو و آن دربار بود  ملكه ،ام خاطر اين بود كه خواهر درگذشتهه ب اوالً ،آمدم
  اني من درآن موقع وليعهد دربار بودم نه سلطاندرث .هم خواهرزادة من بودي

اي سفرت را به عقب بيندازي  خواهم يك هفته ميفقط از تو  .يمن  سرزمين
صحبت  شود مين اآلن ،اما نه .تا من خودم با نجالي كشميري صحبت كنم

و اين  ،ا نگذشتهشوهر نجال در دري  شدن زيرا هنوز چهل روز هم از غرق ،كرد
سر بلند نكرده و فقط به  ،زند ميدم ـمن ق  زن از خجالت وقتي در كنار

 ديگرخواهم كه مدتي  ميهر صورت از تو ه ب .كند ميهاي كوتاه اكتفا  پاسخ
زيرا به  ،ل بزرگي پيش آمدهچون مشك .كنم ببينم چه بايد كرد بماني تا فكر

اما او  .ام من هم به او دلبسته ،لبستهد -پسرم -نجال به شهداد  همان اندازه كه
شيرين دارد و من يقين به خصوص  هب، دلبستگي شديدتر به شيرين و فرزين

اين زن رئوف  حتماً ،بريدنها برويد و نجال را با خود  و بچهدارم كه اگر شما 
شما برويد و نجال را با خود ببريد  هم اگر .ميرد مياز غصه   ،سراسر عاطفه

   .سرزمين يمن از غصه خواهم مرد  سلطانمن   حتماً
و  ييحدود ده روزي از آن شكاررفتن ظاهري و آن گفتگوي دا
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شده به روم  و اعزام الدين نجمسواران سلطان  گذشت كه چابك خواهرزاده
سوار ديگر كه وزير دربار گرگين پاشا هم همراهشان  با تعدادي چابك ،شرقي

برزين  همچنينكه بسياري از درباريان و در مجلسي  .وارد پايتخت شدند ،بود
كرد  ميوزير دربار گرگين پاشا تعظي ،و هلنا و نجالي كشميري حضور داشتند

نوشته  خواهم متن دست مياجازه  ،را گشود و عرض كرد  ميو پوست چر
قدرت سرزمين قدرخطاب به سلطان كه گرگين پاشا  ،نأالش امپراطور عظيم

   .يمن است را قرائت كنم
 ،دادن سر موافقت خود را اعالم داشت با تكان الدين نجمسلطان  چون

 ،الدين نجمن اسلط  ،نام ايزد يكتاه ب « :وزير دربار قسطنطنيه چنين خواند
رسوالن بادپاي آن سلطان مكرّم خبر  ،سرزمين كهنسال يمنپادشاه قدرقدرت 

 زيرا گرد غم ،موقع به ما رساندند ههاي عزيـزم را چه ب شدن نـوه بهجت پيدا
اكنون در اما  .مان را پوشانده بودنعچهرة من و دخترم و داماد بزرگوارم ملك 
وسيله از ساحت مبارك ن من بدي .دربار ما جشن و سرور و شادماني برپاست

هم كه شده سرزمين  براي مدتّي كوتاه ،كنم ميدعوت  قدرتآن سلطان قدر
قدوم مبارك خود مزين  ارا بخصوص شهر و دربار قسطنطنيه  هروم شرقي و ب

د كه اگر كهولت سن و عارضة پيري غالب نبود اين ييباور بفرما .بفرمايند
هاي  نوه ،حضور نور چشمان .داشتم ميوردم و تقديم آ ميدعوتنامه را خود 

 .جلوه و رونقي نخواهد داشتشما به قسطنطنيه  ييفرما بدون تشريف ،عزيزم
  ».ي،تمامامپراطور روم شرق ،گرگين پاشا

اش به  ميتوسـط وزير دربار اعـزا .خـط گرگين پاشا چون قرائت دست 
همه ساكت ايستادند و چشم بر دهان  ،به پايان رسيد الدين نجمقصـر سلطان 

زهي افتخار  :دوختند كه سلطان با لبخندي بر لب پاسخ داد ينالد نجمسلطان 
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واالقدرت روم  شوكت و يمن كه امپراطور صاحب  براي سلطان سرزمين
تقاضاي ما اين است كه وزير محترم دربار  .از وي دعوت كند ،شرقي

كه خستگي  بعد از اين ،قسطنطنيه چند روزي را در دربار ما استراحت نمايند
سوي قسطنطنيه حركت ه با ميل و رغبت تمام ب ،رفت در  هب راه از تنشان
 :بار خودش كرد و گفترو به وزير در الدين نجمآنگاه سلطان  .خواهيم كرد

بايد  ،وزير اي ضمناً .ه ما با كشتي سلطنتي و از راه دريا سفر خواهيم كردالبتّ
 ،داريم ميو ما حضور گرگين پاشاي بزرگوار تقديم كرده را كه تهيه  ييهدايا

يماني خزانة ماست كه  ييها عقيق اهدا يكي از پيشكش .نظير باشد در دنيا بي
را در يك سيني طال  آن .تنيس نظيرش هم در عالم اندازة يك بشقاب است و

  .بگذاريد
و سردار برزين در كنار استخر قصر  الدين نجمچون همه رفتند و سلطان 

ا جان با اينكه جسارت است ام ييدا :سردار برزين گفت ،زدن پرداختند به قدم
يمني و عاشق نجالي  الدين نجمكه  ،خواهم فقط يك جمله عرض كنم مي

 :اين جمله را شنيد كه الدين نجمسلطان   .بگو اي برزين عزيز :ي گفتكشمير
ت ـدوسهـم عاشقـان را  هجملـترين است و  خود عاشقكه خداوند عالم 

ل را ـار عاشـك هگـر چقـدر زيبا ،دارد گشايد ميقان متـوسـ.   
مسافران جملگي بر كشتي  شدن همه چيز و باالخره بعد از فراهم و آماده 

حركت يك روز آفتابي كشتي هاي زمستان بود كه صبح زود  نيمه .شدندسوار 
ونيم رفت و رفت تا به ساحل  ماه ها را درنورديد و حدود يك و دل آب كرد

سفر روي دريا با كشتي سلطنتي براي سردار برزين و  .روم شرقي رسيد
خصوص شهداد  هو نجالي كشميري و ب الدين نجمبراي سلطان  ،ه هلنادشاهزا

كدام  هيچ داشتني بود كه حقيقتاً قدري جالب و دوسته ب ،و شيرين و فرزين
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ن خصوص روابط شهداد و شيري هب .خواست آن سفر به پايان برسد ميدلشان ن
اي  لحظه، مامان نجال ،چنان محكم و صميمانه شده بود كه مامان نجال و نجال

   .افتاد مياز زبان شيرين و شهداد ن
بسياري اوقات در  ، كودكي متفكّر و بسيار باهوش بوداما فرزين كه اصوالً

گرفت و  مياو را در آغـوش و وقتي نجالي كشميري  رفت ميخود فرو 
چرا دريا بابا  :داد ميپاسخ  ؟كني ميفكر  هپرسيد پسرم به چ ميبوسيد و  مي

ه اما آن مرد بد را نخورد و چرا ب ،راج و مامان نسرين مهربان مرا برد و خورد
 !؟فقط دستش را بريدند ،بد را ببرند و او را بكشند  سر آن مرد كه ي آنجا

از طرفي  ؟آيد ميپس جيران كي  ،آيد ميپس جيران كي  :پرسيد ميگاهي هم 
اي مفصل  نامه ،زمان با حركت كشتي سلطنتي هم ،سردار برزين دورانديش

حوة مان به دربار قسطنطنيه فرستاد و تاريخ و مسير و ننعبراي ملك 
   .حركتشان را به اطّالع پدرش رسانيد

هاي روم  كشتي نزديك ساحل روم شرقي شده بود كه چهار قايق با پرچم
به استقبال آمدند و آن چهار ، شرقي و سرزمين شام و يمن و يونان برفرازشان

قايق كشتي سلطنتي يمن را اسكورت كردند تا كشتي نزديك ساحل لنگر 
سوار قايق  ،مهمانان امپراطور گرگين پاشا ران قصة ما وافمس .انداخت

ترين  شكوهمخصوص دربار شدند و چون در ساحل پياده شدند با يكي از با
دستة موزيك دربار، با  .رو گرديدند هصحنة استقبال در تاريخ آن زمان روب

گرگين پاشا امپراطور مقتدر روم  .طبل و سنج و سرنا در حال نواختن بود
 دوم آلكسقدرت سرزمين شامات و سلطان قدرطان سلمان نعملك  ،شرقي

ه كه مهمانان ب ،گشوده در ساحل ايستاده بودند آغوش ،پادشاه پرآوازة يونان
كنندگان دويدند و فرزندان به آغوش پدران و مادران خود  سوي استقبال
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نجالي كشميري بود  ،تنها كسي كه قدري غريب و تنها ايستاده بود .جهيدند
هم  هلنا وي را به ملكه جيران نشان داد و برزين شاهزاده ،گامكه در همان هن

مان نعملك  .مان و گرگين پاشا صحبت كردنعاش با ملك  مختصري درباره
 سوي نجال رفتند و از او تشكر كردند و به روحه هم به اتفاق گرگين پاشا ب

گرگين پاشا  .دريا درود فرستادند توفانشده در  و نسرين غرق رام و راج
كنيم و از امروز تو را نجالي  ميما دختر خود را به لقب ناجي ملقب  :گفت

 .كه ملكه نجالي ناجي صدايت كنيم هستيم ناميم و به اميد روزي ميناجي 
نگاهي تشكرآميز به گرگين پاشا  الدين نجمآنگاه و آنجا بود كه سلطان 

   .انداخت
بعد از  .چراغاني شد دربار قسطنطنيه ،هاي فروردين بود كه باز هم نيمه 

ين دومآن  ،سال عروسي سردار برزين و شاهزاده هلنا در طول تقريباً يك
كرد و آن  ميجشن عروسي بود كه گرگين پاشاي شـاعر و خوشـدل برگزار 

هاي جشن دربار  شبترين و شورانگيزترين  از شادترين و مجلّل ،شب جشن
كه   ،خـبار هم در تاري يناولدر آن زمان بود و ، قسطنطنيه در طول يك قرن

. بست مي ييوـان زناشـبا زني پيم ،ار خودشـر و دربـپادشاهي دور از قص
ين و تنها سند و اولپادشاه سرزمين يمن شايد  ،الدين نجمازدواج سلطان  سند

سه  ،ن ذيل سندكنندگاكه شهود عقد و امضاباشد قباله ازدواج در تاريخ 
سلطان مان نعملك  ،امپراطور روم شرقيو به ترتيب گرگين پاشا  ،سلطان

   .يونان باشند لكپادشاه مما دوم آلكسسرزمين شامات و 
جوانان  .نواختند ميوازان ـودنـان و عـزن شب از نيمه گذشته بود كه دف

كردند و گرگين پاشا  ميدختركان هلهله  ،كوبيدند ميافشان پاي  دست  ميرو
   :خواند ميرا  نيز اين ابيات
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  را  ارانــسگُمين ـرم كـي كــباق يــم ،يـــاقا ســـبي

  را ـج روزگـاران ـــدرد و رن ،يـــاد لختــر از يـــبب 

  ي ـــز مستـــاز كــت طنّــن بر آن بــزاران آفريــه

  واران را ــس  ردارــزه ســك غمــب با يـد از اسـفكن

  ب بر مراد دل ــتو امش ،يــن ساقــت كـرا سرمســم

  را  ارانـــد بهــن عهـتازه ك ،تچشــم مستـفــداي 

  اقي ـم مشتــا را چشـد و مــو دادنــو را روي نكــت

  را  ذارانــگلع ،ه بر درـــد حلقـن كوبــداي حســـگ

  ي ــه هستـد نقدينــــف تو شــزل  رــس  ودايــبه س

  ذاران راـگ قــوام ح وـا تـي جانـــكن ميي ــــادا ك

  رد داري ـوش خـنجال كه تو گ ،نجمنين است حرف چ

 زاران را ـن هـون مـد آوري چـه دربنـت كن كمحب  

  ر ــر آخـــم بگيــدم دستـت شـراب بادة چشمــخ

  را  اراندــي دوستـــم مهربـانـــنگاهي كـن به چش

  د ــبار آيه ل بــزاران گــدت صدهــهر شاخ امي ز 

  را  ارانــريــالل شهــدت مــد شهـــكـن ميگـوارا 

  شادان مان هم بسي نعكنون گرگين بسي سرمست و 

  ـاران را ــزم يـو ب زوال يـــار بـــر بهــگبن ـاــبي 

 :گفت گو قصهسلطان شهرباز خطاب به شهرزاد  ،چون قصه بدينجا رسيد
تمام ابياتش زيبا  .كافي است فقط سرودة گرگين پاشا را دوباره برايم بخوان

  :آن دو بيت كهخصوص  هب ،بود
  ي ــه هستـد نقدينــــف تو شــزل  رــس  ودايــبه س

  ذاران راـگ قــو وام حـا تـي جانـــكن ي ميــــادا ك
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  د ــل به بار آيــزاران گــدت صدهــز هر شاخ امي

  كـنــد شهــدت مـــالل شهــريــاران را  گـوارا مي

زل ـام غـوانست تمـن نتا سلطاـّام .اعت كردـانش را اطـر سلطـشهرزاد ام
زيرا خواب او را با خود برده بود و شهرزاد هم  ،بشنود دومرا براي بار 

  .يك شب از هزارويك شبش را به تعريف داستان پرداخته بودوصد
  

  پايان شب صدو يكم 
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ب تعريف ـاز نوزدهمين شـدر آغ ،ت باكفايتـدراي اي ملك صاحب و اما

افشاني و پايكوبي و  ن مراسم دستعرض برسانم آ هبايد ب ،قصه ملك نعمان
يك هفته طول كشيد و روزگار بسيار خوشي بر آن جمع  ،جشن و سرور

دخترش جيران   طرف شادي و شادماني گرگين پاشا در كنار از يك ؛گذشت
مان نعجمع ملك  حضورديگر  از طرفي  و هاي عزيزش شيرين و فرزين و نوه

 ماه عسل  مااي همه تر از و از جمله شيرين ،هلنابا برزين و  ،و ملكه جيران
 ،و نجالي كشميري و انس و الفتي كه بين شيرين و فرزين الدين نجمسلطان 

   .ايجاد شده بود الدين نجمپسر سلطان  ،با شهداد

انه و آن ـشاه ييآن پذيـرا شيـريـن و ماه از آن اقامت چون حـدود يك 
بخش گذشت و همگان ضمن تشكر  و روزهاي شاديهاي شورانگيز  شب

گرگين  ،اجازة مرخصي گرفتند ،داشتني بسيار از گرگين پاشاي مهربان دوست
ل لمججشن  ،پاشا شبي كه شب آخر اقامت مهمانان در دربار قسطنطنيه بود

عزيز خود  زادگان شريفرو به  ،شام ضيافت ديگري ترتيب داد و در پايان
 ،بسيار سخت است  ،ملكه براي من و كندن از شما هرچند دل :كرده و گفت

هر چند  .ناپذير است اجتناب ،ظاهره ب ،يياين جدازيرا  ،اما چاره نيست
ولي حال كه   ،هميشه پيش همند ييگو ،هايشان نزد هم باشد ها وقتي دل انسان

حال هم ه عنوان مو سفيد و بزرگتر جمع احترام گذاشته و تا به همة شما مرا ب
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هاي مرا  اكنون هم انتظار دارم حرف  ،ايد سخني نگفتههاي من  روي حرف
   .پذيرفته و به آن عمل كنيد

و  مان پادشاه سرزمين شاماتنعملك روي سخنم با داماد عزيزم  ،اول 
وليعهد   ،با برزين ييه من به تنهاالبتّ .باشد ميپيمان خودم  دوست عزيز و هم

زيرا از  ،شما  هد پيشيناينكه گفتم وليع ،بسيار صحبت كردم  ،پيشين شما
ديگر  ،زماني كه برادر بزرگتر مقام خود را به برادر كوچكش واگذار كرد

هرصورت از ه ب .نوة عزيزم شاهزاده فرزين است ،شامات  وليعهد سرزمين
سلطنت   مان خواهش دارم موافقت كند تا برزين كه مياننعداماد عزيزم ملك 

به همراه   ،كردهو عشق را انتخاب يعني علم  ،يدوم ،و قدرت و علم و عشق
  . و همسرش به آتن برگردد دوم آلكسسلطان 

از شما پنهان و پوشيده نيست كه دانش و حكمت نعمت است و  
سلطنت و مكنت همواره همراه با دردسر و حرمان و محنت و اگر به سه 

 ،پادشاه برنخورد الدين نجمو  آلكسمان و سلطان نعملك  ،سلطان بزرگوار
حال برزين كه بار سنگين واليت عهدي را با ه پس خوش ب .هي هم نكبتگا

ه هاي كوچك فرزين كوچولو نهاد و از فردا ب بر دوش ،خود ييزيركي و دانا
شاهزاده ، آلكسسلطان   !سفر فردايتان خوش .رود ميخود دل خواستة  دنبال

دانم  مي! سفرتان خوش ،فه و هلنا با همـعاشق حكمت و فلس اي خانم هلنا و
  :است چنين همبرزين عزيز حرف 

  رم در پيشـتو گي  من برآنم كه ره عشق

  در پس  دگر بدانم كه دو صد غافله دار       

دربار قسطنطنيه  شاهزادة ،دخترم جيران و اما :گرگين پاشا ادامه دادسپس 
دانيم كه تو مادر حقيقي شيرين هستي اين  ميهمة ما  ،دربار دمشقي ملكهو 
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 !؟ما كدام دختري تا آخر نزد مادرش مانده كه شيرين در كنار تو بماندا .قبول
داري كه چند سال ديگر   اگر بخواهي هميشه شيرين را در نزد خودت نگاه

فرض  .ورندآ ميخواستگاران پاشنة دروازة سلطاني قصر دمشق را از جا در
نزد خود  ،شيرينت را كنيم چند سالي هم بتواني شيرين چون جان مي

تر  تر و شايسته تواني دامادي برازنده مياما بعد از آن چند سال كجا  ،داري نگاه
گذشته از  !؟عزيز ما پيدا كني الدين نجماز شاهزاده شهداد يمني پسر سلطان 

ود ملكه نجال كه اگر بيشتر از تو شيرين و فرزين ش ميآن چگونه دلت راضي 
اش را  هر دو عزيزكرده ،داشتيقيناً كمتر دوست نخواهد  ،را دوست نداشته

نجالي ما هم در اين ميان  ملكهه البتّ .براي تو بگذارد و دست خالي برود
شاهزاده  در عوض خداوند ،دادهپس تو  هاگر شاهزاده فرزين را ب .ضرر نكرده

همه با هم به يمن  ند سال ديگرچاهللا ءشا ان  .است شهداد را به او داده
جالب  .كنيم برپا ميرين ـداد و شيـي براي شهرويم و جشن عروسي مفصل مي
هر چند كه  .اد هر دو يكي استـادر دامـمادر عروس و م ،ن جشنآ كه درـآن

  .نبايد هم باشند وخواهر و برادر نيستند  ،عروس و داماد
گل و دو زوج سعادتمند كه دوتايتان چندي  سفر شما چهار شاخة ،خب
ه ب ،مانيد تا روز وصل برسد مي تر ادهو دو ديگر دلد ،هم داديده ب  پيش دل

  :و اين دو بيت هم بدرقة راه شما چهار شاخه گل باد !خير و خوشي
  آنهم به هوايت عشقي است مرا در سر و 

  فدايت ه جاني است مرا در تن و آنهم ب       

  ا ـي امـم نهـمخواهم كه قدم بر سر چش
  ان كف پايت ـمژگ ود آزردهـم شـترس    

نور چشم و  :مان كرد و گفتـنعباز هم رو به ملك  ،پاشا آنگاه گرگين
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هم  به دربار تو آورد و اكنون او را آنكه من بدانم دست روزگار بي  ،دختر من
وي را خدا آورد و دست تو  اولدر مرتبة  .دربار و مادر وليعهد توست ملكه

بندة خدا او را دست تو و  من امپراطور سرزمين روم ،سپرد و اين بار
 ،پيمان تو خواهم بود و متّحد تو و هم  ميحا ،بدان تا زنده هستم .سپارم يم

باعث  ،ستب با تو يييمان زناشوكه پيعني جيران دلبندم   ،زيرا كه تنها فرزندم
در دست  مو دست ديگر باشد اكنون يك دست اتّحادم در دست توشد كه 

سلطان م پيش ـم هـو دليونان  سرزمين پادشاه ،دوم آلكسطان ـسل
از  ،يونان تا روم شرقيطور قطع و يقين بين ه ب ام كه تا من زنده،الدين نجم

جادة صلح و يك  ،از شام تا يمن و باز از يمن تا يونان ،روم شرقي تا شام
اين مورد  ،ها تر از همة موضوع گل و ريحان خواهد بود و جالباز  پر ،آشتي

در طول تاريخ باشد كه هم هي تنها پادشاشايد  ،مان عزيز مانعاست كه ملك 
 دختر به زني گرفته است و هم به دربار يمن در آينده گذشته در از دربار يمن

ت را ـفه و حكمـاين عاشق فلس ،مادر برزين اولكه  ،دهد ميدختر به زني 
چه  .دهد مينور چشم گرگين پاشا را   رانـدختر جي، شيرين ونـاكن گرفت و

   !بده بستان جالبي
ن ـخي و در ايـير تاريـنظ اين شب بيپايان در  ،اين چند بيتو اما 

بخير و سفر خوشي  شب با ،من است  دل  هاي سرخوش عاشقانه كه زبان لحظه
  :تقديم يكايك شما بادبرايتان آرزو دارم كه 

  وان مرو مرو ــة رضــاي روض

  رو ــرو مــزدان مـو يــاي پرت

  دود  يـمق ـم عشـدل ر دم زـه

  ريان مرو مرو ـر رگ و شــدر ه 
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  ال ـــي بـدا شبـنـن مپسـبا م

  رو ـمرو م با مـوي پـريـشان 

  م ـكن ميت ناله ـصف وبــيعق

  رو مرو ـان مـف كنعـاي يوس 

هاي سلطان مقتدر باحشمت و جاه و شهرزاد  او امو   ميرا حا گو قص
ا امپراطور مجلس مهماني و بعد از آنكه گرگين پاش آن در پايان !پشت و پناه

به خوابگاه رفت ، خود گفت  خوش و سفربخيري به مهمانان روم شرقي شب
  .انجام شد در دربار قسطنطنيه ،و مجلّل  ميساي ر بدرقه هم و صبح روز بعد

 ،وي يونانـسه رزين بـردار بـنا و سـزاده هلـو شاه دوم آلكسطان ـسل 
 طرف سرزمين يمن وه ب و ملكه نجال و شيرين و شهداد الدين نجمسلطان 

   .جانب دمشق حركت كردنده مان و ملكه جيران بنعملك  
ر ـود را پاك كرد و زيـك چشمان خـگرگين پاشا اش ،وقتي همه رفتند 

 .دانم آيا زنده خواهم بود كه باز هم اين عزيزان را ببينم مين :لب گفت
حاد كه ديشب اتّ  هد چرخيد تا اين پيمانادانم آيا چرخ روزگار آنگونه خو مين

مدتها برقرار  ،بين چهار مملكت روم شرقي و يونان و يمن و شام بسته شد
   .باشد

 ،واحد توانيم در آنِ ميچون ما ن ،گو قصهو اما اي همسر قدرتمند شهرزاد 
كه نام داستان  نجاآهمراه سه كاروان عازم يونان و يمن و شام باشيم و از 

ند ـپس اجازه خواه ،مان استنعملك  ،شمن به سلطان واالتبار خوي  ميتقدي
وليعهد   مان و ملكه جيران و فرزيننعلة پرشوكت ملك ـدا قافـفرمود كه ابت

آن انديشمند  ،مان با آنكه سرير وزيرنعملك  .شده را دنبال كنيم ساله هفت
زد و نگران  مياما عجيب دلش شور  ،باخرد را جلوتر به دمشق فرستاده بود
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من از  :ه بودـران گفتـدين بار هم به ملكه جيـچن .داوضاع مملكتش بو
 ،هم مردماني وحشي ،هاي شمالي خيالم راحت نيست كه آنها حكـام سرزمين

  .اند و هم زخم شمشير برزين خورده
مان و جيران و فرزين رفتند و رفتند تا روزي نزديك نعملك  ،باري

گوش  هب ييصدا ،اي كنار مسير كاروان سلطنتي از پشت تپه ،غروب آفتاب
آن پيرزني بود كه  زمان رسيد كه صدا انعكاروانيان از جمله جيران و ملك 

ر برده و ـمگر ه .مرا نكش ،بهر خدا رحم كن ،من اي صاحب :گفت مي نالان
كه  .بهر خدا مرا همينجا رهـا كن و برو كنيز كه پير شد بايد او را كشت؟
كسي تو را از من  ،اي هتو ديگر پير شد :صداي نخراشيده و خشني گفت

 .پس بايد تو را بكشم .فت ندارم بدهم تو بخوريهم نان م من .خرد مين
كه با شنيدن  .رهايم كن ،شيـم چرا بكـرح آخر بي ،كنان اضافه كرد ناله پيرزن

مان دستور داد كاروان بايستد و به حاجب نعملك  ،ها ها و استغاثه ناله نآ
  .آنها را نزد ما بياوريد ؟استزكجاين صدا ابرويد ببينيد  :همراه خود گفت

اهر ـقد ظ دهـسفيد و خمي ظر و پيرزني گيسـالمن بعد از مدتي مردي كريه
خود را از دست آن مـرد  ،پيرزن تا چشمش به كاروان و كاروانيان افتاد .شدند

 :مان رسانيد و گفتنعرهـا كرد و بدو بدو خـودش را بـه كجـاوة ملك 
 راـخواهد م ميري ـمرا از دست صاحبم كه به دليل پي ،خدابهر  ،واالتبار
 :گفت ،صاحب ،قول كنيزه مان به آن مرد بـنعملك  .نجات دهيد ،بكشد

بايد در ملك  :كه مرد پاسخ داد ؟داني تو اكنون در كدام سرزمين هستي مي
هم سلطان  من :ه دادـور است و ادامـنطـهمي :گفتهم  ماننعملك  .شام باشم

دهم كه اين پيرزن بيچاره را رها  ميتو فرمان ه پس ب .ك و مملكتماين مل
ملك  .راياطاعت اي شهر :گريان گفت يظاهرا خاك افتاد و به مرد ب .كني
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ه اين احمق بده سكه  :رو به حاجب همراه خود كرد و اظهار داشتهم مان نع
دهم  ميدستور  ،يد اگر بار ديگر ريخت نحسش را ببينميبدهيد و به او بگو

از امروز جزء  او .ضمناً اين پيرزن را همراه خود بياوريد .گردنش را بزنند
   .خدمة دربار دمشق است

داري كه رفت در گوشة سبز ـة سلطنتي مقـقافل ،ااعتبارـبو اما اي سلطان 
نزد  حاجب همراه .ف كردبود توق امن و پردرختي كه كنار چشمة آبي هم

 .خواهد شرفيابي مي  پير با اصرار اجازة كنيز ،سلطان  :مان آمد و گفتنعملك 
 .مكرم ببريد ملكهگويد مرا براي چند دقيقه هم كه شده حضور  سلطان و  مي

شايد حرفي  .چه ايرادي دارد اجازه بده بيايد :ملكه جيران به شوهرش گفت
   .براي گفتن داشته باشد

لكه آمد و سفيد به خيمة برپاشده براي پادشاه و م گيس باالخره پيرزن 
ام و قدرت كاركردن  درست است كه پير شده :زمين ادب بوسيد و عرض كرد

خجالت  و در دربار زندگي كنم ،ساية  سلطان اما براي اينكه بتوانم زير ،ندارم
اگر اجازه  .هاي بسيار به ياد دارم هقص ، كنيزكنم كه من  ميعرض  ،هم نكشم

حضور داشته باشم و براي   فها در محضر شاهزاده وليعهد شر د شبييفرما
ملكه جيران رو به فرزين كه در كنارش  .تا خوابشان ببرده بگويم ايشان قص
 مادربزرگمادرجان دوست داري ايشان جاي  :پرسيداز او و  كرد نشسته بود

مامان جيران بگو  ،مامان جيران :كنان گفت فرزين خنده ؟بگويدبرايت قصه 
را كه  ييها يكي از آن قصه فعالً :گفت تعريف كند و ملكه هم اآلنهمين 

براي وليعهد ما در حضـور  سلطان و من تعريف  ،در خاطر داري ييگو مي
   .كن

به تعريف كرد كه  تمام داستاني را شروعسفيد با آب و تاب  پيرزن گيس
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مان دو نعملك  .خواب رفته اي نگذشته بود كه فرزين ب هنوز چند دقيقه
و پادشاه  ،همراه وارد شد و تعظيم كرد و ايستادحاجب  .دست بر هم كوبيد

گاهي گاهبد نيست اگر  .از اين پيرزن خوب مراقبت و نگهداري كنيد :گفت
  .ها بيايد و براي وليعهد ما قصه بگويد شب

ملكه  ،سفيد از خيمه خارج شدند راه و پيرزن گيسـهم چون حاجب
يد قبالً كجا بوده و پرسباز اين زن  :جيران دوباره حاجب را صدا زد و گفت

كرده است رفتار و ادبش نشان آن دارد كه مدتي در  ميخدمت  چه كسينزد 
حاجب  .زبان است دان و چرب ديدم خيلي آداب .درباري كنيزي كرده باشد

 سفيد گيسكنيز  ،رفت و بعد از مدتي با اجازه به خيمه وارد شد و عرض كرد
ار امير كارتاژ خدمت كرده و اين ام مدتي در درب در دوران جواني :گويد مي

مان رو به جيران كرد و نعدر اين موقع ملك  .ام آنجا آموخته در آداب را
كه  اميري باشد هم مثل تو دختر نكند اين كنيز كارتاژي :كنان گفت خنده

كه ملك و  !؟آخرش شاهزاده و دختر امپراطور گرگين پاشا از آب درآمدي
   .ملكه باز هم هر دو خنديدند

لكه وارد دربار شدند و بعد از چون قافله به دمشق رسيد و پادشاه و م
هد ـدر كنار سراي مخصوص وليع ،خود جاي گرفتند تها دوري در قصرمد
سفيد گذاشتند كه شبها براي فرزين وليعهد  گيسي را در اختيار پيرزن اتاق
 ،شرفياب شدمان نعوزير حضور ملك  يك روز صبح كه سرير .ه بگويدقص
 .خوشم نيامده سفيد گيسدانم چرا من از اين پيرزن  مين :و گفت ازه گرفتاج

چون پير است و چروكيده و  ،دانم چرا ميمن  :گفتبا خنده  ماننعملك 
 يياگر جوان بود و صورتي چون برگ گل داشت و گيسو .سفيد گيس

   ؟زد ما اين حرف را مي  آيا باز هم سرير وزير ،گالبتون
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لذا لب  .ه شد سلطان شهرباز به خواب رفتهمتوجهرزاد و اينجا بود كه ش 
   .فرو بست و تعريف بقيه داستان را براي شب بعد گذاشت

         

  دومصد و پايان شب           
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شهرزاد خوشبخت ي سلطان مقتدر نشسته برتخت و اي همسر واالتباراا و ام، 
قصه  .ال كرديممان را دنبنعملك  قافلة ،ديشب ،اگر خاطر مباركتان باشد

ه جيران و فرزين را ب ملكهمان و نعرسيدن و واردقصرشدن ملك  دمشق به
امشب و شايد هم فرداشب اجازه  .تعريف كردم سفيد گيسضافه پيرزن ا

 آلكسبه همراه قافلة سلطان  ،را خود گوارربز شهرباز سلطان تا ،خواهم مي
   .ببرم ،ستندو شاهزاده هلنا و سردار برزين كه عازم يونان ه دوم

در جاي مناسب و  دوم آلكسين شبي كه قافله سلطنتي سلطان اولدر 
سردار برزين رو به پدر همسرش يا  ،بعد از صرف شام ،كرد راقاتفرحناكي 

آيا اجازه دارم مني كه افتخار دامادي شما را  :نمود و پرسيد دوم آلكسسلطان 
 ؟ي كنمسؤالعالي حضرت ازتان شدم  اهل خانواده جزء پيدا كرده و تقريباً

برزين  .ترم ميبپرس داماد عزيز و از فرزند گرا :پاسخ داد دوم آلكسسلطان 
 اش در جمع خانوادة رئوف و مهربان و مردمدار شما كه نمونه و نشانه :گفت
يا مادر  ،ماريا ملكهوجود  ،باشد ميسلطان و همسرم شاهزاده هلنا  خود

در برابر شما پدر و  .ز و جاي تعجب بودبرانگي هسئلمبراي من  ،درگذشتة شما
جاي   ،و باليا ها آفت ملكهبا لقب   ميوجود آد ،دختر صاحب احسان و سخايا

رفتة خود براي دامادتان  دنيااز  آيا ممكن است اندكي دربارة مادر .بود سؤال
  .يديبگوسخن 
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فقط  .با كمال ميل :در جواب سردار برزين گفت دوم آلكسسلطان  
اميدوارم  .مارياي معدوم قدري طول بكشد ملكهت تعريف داستان ممكن اس

پدرم جوان بود و تازه بر تخت  :و آنگاه اينگونه آغاز كرد .ات نكند خسته
مادرم را ديد و عاشق او  ،سلطنت يونان نشسته بود كه روزي هنگام شكار

 ندگفت ميمادرم قبل از پدرم يك ازدواج كرده و همسر مردي شده بود كه  .شد
خصوص انجمن حكما و فالسفه آتن  هبزرگان شهر و ب .عفريتان بوده از طايفة

عفريتان بوده   با ازدواج پدرم يا مارياي بيوه كه در همسري يك مرد از طايفة
مسئوليت حفظ تاج و  وكورش كرده ماريا اما پدرم كه عشق  ،مخالفت كردند

عفريت را به  اي نيمهماري ،تخت كشور باستاني يونان را فراموش كرده بود
   .درآورد ازدواج خود عقد
مادرم در نهايت ناجوانمردي به قصد اينكه خودش  ،دنيا آمدم هچون من ب 

 ،صاحب تاج و تخت شود پدرم را كشت كه انجمن حكما و فالسفة آتن
زمام  ،نشستن من شدن و برتخت تا بزرگو  مادرم را از اريكة قدرت دور نمود

البته من هم تحت تعليم مربيان و معلمان انجمن  .تامور را در دست گرف
بزرگ شدم و به سن قانوني رسيده و بر تخت سلطنت  ،حكما و فالسفة آتن

كه دبير  خصوص آنكه با يلنا دختر مربي و معلم خود هب .يونان تكيه زدم
انجمن حكما و فالسفة يونان بود هم ازدواج كردم كه يلناي محبوب و 

اما يلنا به  .هلناي عزيزي بود كه اكنون همسر توستمادر همين   ميصمي
 اول آلكسسلطان  ،همان شكلي از نوع مرموز از دنيا رفت كه پدرم

شوهرش و  ،شمندانه و زيركانهوماريا بسيار ه ملكهاما چون مادرم  .درگذشت
هم  دومآن جنايت  ما نتوانستيم ثابت كنيم كه مسبب ،عروسش را كشته بود

با وجود  ،رحم و رئوفي هستم من آدم دل از آنجا كه اصوالً مادرم بوده و
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هرگز حاضر نشدم با  ،آتن شهرهاي مكرّر انجمن حكما و فالسفة  توصيه
زيرا گذشته از عشق مفرطي كه به مادر جنايتكار خود  ،مادرم مقابله كنم

  .ستودم ميبسيار  ،وي را به جهت شجاعت و رشادتش ،داشتم
 - بودنش با وجود زن - ند و در مبارزة تن به تنقدري توانمه مادرم ب 
يعني  ،او اش نوة نمونه .ط بود كه من مرداني مثل او را كم ديده بودممسلّ

 .تو ندارد از  ميام در شمشيربازي دست ك ست كه شنيدهوهمين هلنا همسر ت
دربارة  ،نا داشتـام يل سر درگذشتهـاي را كه با هم مادرم همان دشمني و كينه

 خاطر عشق فراوانه كنم كه ب ميكرد و البته من هم قبول  ميال ـهم اعم هلنا
حتّي يكي  .دادم ميدر مقابل او بسياري مواقع از خود ضعف نشان  ،به مادرم

ر من تذك ه دنبالش مجلس شوراي آتن ب ه دوبار انجمن حكما و فالسفه و ب
را از سلطنت م ،برندارم خود با مادرم مماشات كه اگر دست از ندداده بود

 عمالً روزهاي آخر .معزول كرده و دخترم هلنا را بر جاي من خواهند نشاند
اما از آنجا كه تعدادي از  .شد ميداشت به هلنا منتقل هم حكومت و سلطنت 

من همواره به مجلس شورا و انجمن  ،در رأس حكومت بودند ،ايادي مادرم
د كه من خودم چارة كار را اجازه بدهن ،كردم آتن توصيه مي حكما و فالسفة

خشم امپراطور  ،با توطئه و دسيسه باعث شد ،مادرمتا اين كه باالخره  .بكنم
اش را شما در  ما اعالن جنگ بدهد و بقيهه گرگين پاشا برانگيخته شود و ب

   .جريان هستيد
اين بود داستان مادرم يا ملكه ماريا كه  ،برزين عزيز و داماد شايسته اي

در  ،و باليا نمود و من هرگز نتوانستم بفهمم ها آفت ملكهملقّب به هلنا او را 
وجود پر از حيله و دسيسه مادرم چه قدرتي بود كه هم پدرم را در مقابل 

او كه  ميهنگاحتّي  .خودش به زانو درآورد و هم مرا رام و مطيع خودش نمود
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ه به مثل وقتي بعد از مقابل ،نشست كودتا كرد و بر جاي من بر تخت سلطنت
ب از خودم و كارم تعج  ،زدن او را دادم دستور گردن ،انجمن فالسفه و حكما

و باليا مرده است بايد اعتراف كنم تا هلنا  ها آفت ملكهزيرا حاال كه  ،كردم
مثل  ،اي اراده ود بيـوجـمن م ،برابر او قد علم نكرده بود بزرگ نشده و در

   .موم در كف دست او بودم
به عجز  وي آنگونه و به پايان رسيد دوم آلكسي سلطان ها تچون صحب 

هلنا دو انگشت دست  ،گرش اعتراف كرد خود در برابر مادر مكار و دسيسه
پدر جان آن  :اش گذاشت و فكري كرد و گفت راست خود را به پيشاني

اي را كه مردم به هدايت انجمن حكما و فالسفه شورش كردند و وارد  صحنه
ه لطفاً برا دو زنداني در تاالر ايستاده بوديم ما هم در مقام  كه ،دربار شدند
: هلنا گفت ؟منظورت چيست دخترم: پرسيد دوم آلكسسلطان  .خاطر بياور

 ملكهمان هم از  مـوقع خيلي عصباني بوديم و فاصـله من و شما آن ،پدر
كردة آتن قرار  مردمان شورش ،ما و ملكهكودتاچي قدري دور بود و بين 

كه  يييد صداآ مييادم  ،كنم ميكه آن صحنه را در خاطرم مجسم  اآلن .دداشتن
نكند باز هم با حيله و  .صداي مادربزرگم نبود ،گوش من رسيده آن موقع ب

و آن زني را كه شما دستور داديد گردنش را بزنند  ايم رو شده هاي روب دسيسه
آن  عصبانيتدليل ه من ب :گفت دوم آلكسسلطان  .ماريا نبوده مادربزرگ

مادرم را   اما مگر ممكن است قيافة ،صدا را در خاطر ندارمهنگام لحن و تن 
پدر جان اگر از نظر شما اشكالي نداشته  :هلنا گفتكه ! ؟عوضي گرفته باشم

ور ـتص ،شكافيم ميرا و باليا  ها آفت ملكهور ـن رسيديم گـوقتي به آت !باشد
جنازة زيرخاك تأثير گذاشته باشد  پوسيدگي آنقدر در ،كنم در اين مدت مين

كه نتوانيم تشخيص بدهيم آن زني كه آن روز بر تخت شما نشسته بود ملكه 
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 ييخواهي بگو مييعني  :گفت آلكسسلطان  ؟يا بدل او ،ماريا مادرتان بود
هلنا و  ؟بازم در آن مدت كوتاه براي خود بدل هم درست كرده بود مادر حقه
   .هيچ بعيد نيست :پاسخ داد

شوراي آتن  جلساعضاي م ،فرداي شب ورود ،چون آنها به آتن رسيدند
وارد قصر سلطنتي  ،به پادشاه ييمدگوآ و انجمن حكما و فالسفه براي خوش

ابتدا  ،اضر در قصري حبعد از قدرداني از اعضا ،دوم آلكسشدند كه سلطان 
عهدي  يتداماد شايستة من كه بزرگوارانه از وال :عرفي كرد و گفتمبرزين را 

با افتخار تبعيت كشور يونان را پذيرفته و از  ،سرزمين شامات دست كشيد
محترم  ، دوست دارد در سلك اعضايو انديشمندي است آنجا كه انسان فهيم

ضمن  ،دوم آلكساينك ما سلطان  .شهر آتن درآيد  انجمن حكما و فالسفة
 ،براي احراز اين مقامرا نامبرده   ،د شايستگي و لياقتشانييأمعرفي ايشان و ت

   .شدن تقاضاي خود را داريم پذيرفته  معرفي و انتظار
براي وي كف زدند و در همان   ،»مقدمتان مبارك«:  شورا با گفتن ياعضا

 .دائم را به تن سردار برزين پوشاندند يجلسه هم جامة مخصوص اعضا
ت دخترم از آنجا كه من به هوشمندي و كياس :اضافه كرد آلكسسلطان  ضمناً

ما گفتند ه ايشان چندي پيش در طول سفر ب ،شاهزاده خانم هلنا ايمان دارم
مردم آتن  ،مبه تصميم مجلس محترم و شوراي مكر روز كه بنا آن :كه

گوش ه كه ب ييصدا ،غاصب كودتاچي را معزول كردند ملكهشوريدند و 
ردا قبر چون ما تصميم داريم ف .ماريا نبوده است ملكهايشان رسيد، صداي 

محترم  يي اعضاتعداداز  ،مادر را شكافته و در تابوت او را باز كنيم ملكه
   .فردا در اين مراسم شركت كنند ،تقاضا داريم

چون   ،بايد به عرض برسانم :انجمن گفت يدر اين موقع يكي از اعضا
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آن موقع خود را شايق در شركت مراسم كفن و دفن نشان  حضرتاعلي
جنازة ملكه را كه  ييو دستور موميا به اين كار اقدام كردم من رأساً ،ندادند

 كه البته من .دمنموصادر  گردنش از ضربة شمشير از تن جدا شده بود نيم
اما وقتي براي امر  ،ماريا را در طول حياتش از نزديك نديده بودم ملكه
چهرة خود را  ،وجه شديم كه ملكهتم ،شستيم ميمرده را  صورت ،ييموميا
م ه آنجا بود كه برزين و هلنا نگاهي به. استگريم شديد كرده و ش آراي

   .دار بر لبشان نشست كردند و بعد لبخندي معني
 ،و باليا ها آفت ملكهدر تابوت   روز بعد هنگام شكافتن قبر و گشودن

 .انجمن ايستاده بودند يو هلنا و برزين و جمعي از اعضا دوم آلكسسلطان 
خم شد و درون تابوت را  آلكسسلطان  ابتدا  ،ه شدتابوت برداشت  چون در

هلنا  .من نيست  شده متعلق به مادر يياين جسد موميا :نگاه كرد كه فوراً گفت
خواهـر عفريتة  ،آنـوش اين جنازة حضرتاعلي :هم بعد از نگاهي گفت

پس به اين ترتيب  :برزين نيز نگاهي كرد و گفت .زاغـگوش معدوم است
   .امه دارداد دردسرهمچنان 
حاضر انجمن حكما و فالسفه شهر آتن به وضوح و روشني  ياعضا

ديدند كه رنگ چهرة هر سه نفر پريده و باز هم سردار برزين جملة خود را 
 ،آن وقتي كه در طول راهيعني  .دردسر ادامه داردآري همچنان  :تكرار كرد كه

ري كه به مادرم من گذشته از عالقة واف :به سردار برزين گفت آلكسسلطان 
ناگزير  ،متي داشتوايادي زيادي در دستگاه حك ،نكه ويآخاطر ه ب ،داشتم

  .بيخود نگفت ،به رعايت و مالحظة او بودم
براي  ،گو هقص اي سلطان مهربان و اي همسر وفادار من شهرزادحال  

بايد قدري به عقب برگرديم و  ،و حلّ معما آلكساثبات ادعاي سلطان 
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ها و باليا دنبال كنيم و داخل جلسة  عفريت ملكهز زمان كودتاي داستان را ا
كه اي  همان جلسه ؛انجمن و فالسفه و حكماي شهر آتن در همان روز شويم

و مارياي  نمودهرا هدايت كرده  مردم شورش ،تصميم گرفتندانجمن  اعضاي
در در اينجا باز هم بايد اضافه كنم ملكه ماريا  .كودتاچي را سرنگون سازند

  .نشانده مخصوص داشت انجمن فالسفه هم عامل نفوذي و دست
ماريا در انجمن حكما و  ملكهگوش  به نشانده و نوكر حلقه دستآن  و اما

از  ييخدمتكار پير انجمن بود كه روز جلسه هنگام پذيرا ،فالسفة شهر آتن
ه جلسه خود را ب  بعد از پايان او .انجمن شد هحدتصميم مت همتوج ، اعضا

يافت و موضوع را با او  ركودتاچي با ملكهسرعت به دربار رسانده و حضور 
  .خوش گرفت و مرخص شد در ميان نهاد و ده سكة زر دست

و  هملكه مارياي ترسيده به فكر فرو رفت و فهميد كودتايش اشتباه بود
هرگز ياراي ايستادگي در برابر تصميم انجمن حكما و فالسفه و تصويب 

اما  .بايد فعالً فرار كرد :خود گفته ب و قدري فكر كرد .نداردرا  مجلس شورا
تر بزرگ ئاش گريمور تا يكي از اياديه وسيله تنها را صحيح نديد و ب  فرار

دنبال آنوش خواهر زاغگوش ه بهم ضمناً شخصي را  .را خبر كردشهر آتن 
ملكه  مقابل چون آنوش. فرستاد ،ف حضورتان هستنديمة خود كه معرّ

به وي تفهيم كرد كه چگونه ايفاگر نقش ملكه هنگام هجوم  ،شد حاضر
ه ل بـتو را از اين جهت و به اين دلي :شورشيان به دربار باشد و به وي گفت

چون من اگر در دربار بمانم كاري  ،نشانم ميبرجاي خود  وقتـور مـط
ا تا من از بيرون قصر ب ،تو يك روز جاي من بنشين .توانم از پيش ببرم مين

 ،بگير بيا .سربازان وفادارم وارد قصر شده و شورشيان را از دم تيغ بگذرانم
در همان موقع بود كه گريمور  .هاي زر هم انعام تو اين دو كيسة پر از سكه
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ملكه ماريا ده سكة زر هم به مرد  .ر بزرگ شهر آتن نيز وارد دربار شدئاتت
دلم  .رف ديگرم و آنوش طننشي ميطرف  من يك :گريمور داد و گفت

گريم كني كه  ،كردن دقيق به چهرة من با نگاه د وي را آنگونههخوا مي
   .ماريا كدام است و آنوش كدام هكس نفهمد ملك هيچ

طور با گريم شبيه  آنوش را آن ،تر بزرگ شهر آتنئادست ت گريمور چيره
 آنگاه ملكه .داداو ملكه درست كرد كه ملكه ماريا پنج سكة زر ديگر هم به 

 ويسر او نهاد و به بر لباس خود را بر تن آنوش كرد و تاج مرصع را هم 
چون آنوش از عهدة آزمايش  .تمرين كند حركات او را چند بار تا گفت

الزم است افراد مهم حتماً يك بدل داشته  :ملكه ادامه داد ،سربلند بيرون آمد
   .بگذار فردا بگذرد .ي صدايت هم بايد فكري بكنمابر. باشند

 يكه مارياو مل كردة شهر آتن داخل قصر شدند مردم شورش زماني كه
با چشمانش  ،سرسراي قصر ايستاده بودهاي  كودتاچي كه پشت يكي از پرده

 ،فايده ندارد ماندن ديگر :زير لب گفت ،شد هآنوش بيچاره زد ديد كه گردن
فاصله از در كنم و بال اما جبران مي ،فكر افتادمه قدري دير ب .بايد فرار كرد

   .پشت قصر خارج شد
با كه آنجا  از ،هاي الزم را كرده بود بيني پيش تمام ،او كه در دقايق آخر

  بر پشتسرعت ه ب ،فرز و چاالك بود بسيار ،وجود سن باالي شصت سال
جانب ه رو ب و زين اسبي كه كنار در مخفي جنوبي قصر قرار داشت پريد

 ملكه .يرزن نيز سواره حركت كردنددنبالش سه مرد شمشه ب .مشرق نهاد
هاي  هاي خود را پر از سكه او خورجين سوار همراه  فرار و سه حالمارياي در

ريخته بود كه هرگز  مه قدري شلوغ و بهه آن روز شهر آتن ب .طال كرده بودند
كسي توجهي به چهار سواري كه با نقاب صورت خود را پوشانده و چون باد 
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خود را  ،و باليا با سه شمشيرزن همراه ها آفتملكه  .نكرد ،در حركت بودند
هاي پر از  هاي خود را فروختند و خورجين ساحل دريا رساندند و اسبه ب

عنوان تاجر با كشتي رهسپار ه هاي طال را در دو صندوق نهادند و ب سكه
   .ساحل سرزمين سوريه شدند

ن شنونده و باليا با همراهانش به سوريه رفت و سلطا ها آفت ملكه
 ي مشهور ما هم لب ازگو قصهخواب رفت و ه هاي شهرزاد هم ب قصه

  .گفتن فرو بست سخن
  

  پايان شب صد و سوم           
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در ادامة داستان شيرين و جذاب  ،اي سلطان صاحب مكارم و سجاياو اما 

كه در آن  ،و باليا در خاك سوريه نيز ها آفتملكه  ،بايد عرض كنم تقديمي
 ييبا چهار اسب تازي بادپا ،مان در روم شرقي بودنعسلطانش يعني ملك  ايام

هاي  نـل سرزميير كل قباـاه اميـارگـبه ب ،خود را با همراهانش ،كه خريد
چون ماريا به كنار قصر  .مان رساندنعدشمنان ديرينة ملك از الي و ـشم

زرگ به سردار ب :گفتوي به حاجب مخصوص  ،اميركل قبايل رسيد ،آرشاك
 ،باشد ميمان نعماريا كه از دشمنان سرسخت ملك  ملكه ،يديخود بفرما

  .كسان سخن بگويد ديگردور از چشم ه خواهد با شما در پنهان و ب مي

ماريا  ملكهچون نام  ،هاي شمالي شامات بايل سرزمينق آرشاك يا امير كلّ
ها  آفت هملكورودي قصرش آمد و  دروازة او تا دم خود به استقبال ،را شنيد

و بدون آنكه كسي  ييدوتاآنها  ،درون برد و حدود سه ساعته و باليا را ب
در پايان آن مذاكرة سرّي و  .و كردندگو با هم گفت ،حضور داشته باشد

با خدمه و سواران  ،ور خاصـطه قصري ب ،آرشاك دستور داد ،محرمانه
   .شمشيرزن و تجهيزات كامل در اختيار ملكه ماريا قرار دهند

مان از قسطنطنيه نعملك  ،وردندآ مدتي گذشت كه جاسوسان آرشاك خبر
و باليا به آن شكل  ها آفت ملكهآن زمان بود كه  .به طرف دمشق حركت كرد

و  .مان قرار گرفتنعصاحب ساختگي در مسير ملك ساختگي كنيز و با يك 
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 توانست خيلي كردم و سلطان شهرباز هم توجه فرمودند ضآنگونه كه عر
وارد دربار  ،ي مخصوص شاهزاده فرزينگو قصهو  سفيد گيسعنوان ه حت برا

   .دودمشق ش
بازي و تملق و تعظيم و  چنان جاي خودش را با زبان ،ملكه مارياي خائن 

و چنان فرزين  ،نداشت مان و ملكه جيران باز كرد كه حدنعكرنش نزد ملك 
شد كه بيشتر  ار شيفتهمك سفيد گيسبه آن پيرزن  ساله وليعهدشدة هفت

   .گذراند مياوقاتش را با او 
چنان فرزين به اين پيرزن كنيز كه  :جيران به شوهرش گفت ملكهروزي 

 .كنم مينامش را هم ماري اعالم كرده دلبستگي پيدا كرده كه به وي حسادت 
ديگر درباريان را هم نسبت به خود جلب توجه چنان  و باليا ها آفت ملكه

و از روي ا .تمام درباريان شده بود  صبور و محرم راز  كه وي سنگ ،كرده بود
 چنان بر جان انشب و روز و در حضور خرد و كالن و وزير و غالم ،تزوير

 ط سريرـفق .كردند ميكرد كه همه تعجب  ميمان و ملكه جيران دعا نعملك  
ر امك سفيد گيسرزن ـك و ترديد به آن پيـنان با شـر بود كه همچـوزي
هرچه فكر كرد نتوانست علتي  ،اش ييبا تمام ذكاوت و دانا اام .نگريست مي

آن  بعد از مدتي توجهش را از او هم لذا .براي شك و ترديد خود پيدا كند
براي رسيدگي به  ،ماننعملك   تا اينكه سرير وزير به امر ،پيرزن برداشت

   .عازم واليات جنوبي شد ،شده هاي گرفته هاي ديواني و ماليات حساب
چون دربار دمشق از وجود تنها فرد باهوش و دانشمند و فهيم و دورنگر 

و باليا موقع را مغتنم براي اجراي نقشة  ها آفت ملكه ،خالي شد
ار براي فرزين ـار روزي دوبـپيرزن مك .ديد ،اش با آرشاك شده طراحي ازقبل

ا اگر ظهره معموالً .هم بعد از شام  يكي بعد از ناهار و يكي ؛گفت ميه ـقص
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هاي فريبندة  نشست و شنوندة داستان مي ومد آ مي ،مان در دربار بودنعملك 
هاي آن  قصه دوم گاهي شبها هم ملكه جيران شنوندة .شد ميآن پيرزن نابكار 

   .شد ميها  تر از عفريته زن شوم
ي ارزندة ها فتاب وراني كه كاالهاي مختلف و دست تا اينكه يك روز پيله

هم با تباني و نقشة  وران البته آن پيله .بودند به دربار آمدندابريشمين آورده 
تا چند ساعتي وقت ملكه  ،نده بودملكه ماريا و آرشاك آمد  شدة تنظيم ازقبل

فرزين آمد تا به  اتاقمان به نعملك چون  .فرزين را بگيرند  جيران يا مادر
مكار بشنود  سفيد گيسن پيرزآن اي از زبان  قصه ،رسم چندين روز قبل خود

 :زبان گفت فـرزين شيرين ،ظهر خود بپردازدزبرود و به استراحت بعدا و بعد
اي  ماري شربت خيلي خوشمزه  امروز مادربزرگ ،شاه بابا جان ،شاه بابا جان

بخوريد تا  كمي .خورم مياين ظرف سوم است كه دارم  ،برايم درست كرده
قول خودش به دست شاه ه بعد جام شربتش را ب .بدانيد چقدر شيرين است

 :ساله گفت تـن هفـفرزي ،ش نزديك كردـمان جام را به لبنعتا ملك  .بابا داد
پسر جان  :اي كرد و گفت مان خندهنعملك  ....اش را نخوريد ها شاه بابا همه

بعد رو به پيرزن  .خسيس باشد  ميآد ،شام من دوست ندارم وليعهد سرزمين 
 ؟اي اين چيست و از كجا آورده .بود  يمطع شربت خوش :مكار كرد و گفت

از همين  .بهار نارنج است ،سلطان :و باليا گفت ها آفت ملكهپيرزن يا 
آيا يك جام از اين  .ام خريده ،اند وراني كه حضور ملكه شرفياب شده پيله

بله هم امروز و هم روزهاي  :مان گفتنعملك  ؟يديفرما ميشربت را ميل 
   .است ييچرا كه شربت بسيار گوارا ،هارخصوص بعد از نا هب .ديگر

و باليا بگيرد  ها آفت ملكهمان جام شربت را از دست نعقبل از آنكه ملك 
دهيد امروز بعد از  مياجازه  ،شاه بابا جان :باز هم فرزين گفت ،و بنوشد
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 ؟سواري از قصر خارج شويم با مادربزرگ ماري براي اسب ،روزانه خواب
دهم كرّه  ميدستور  اآلن هم ،دهم ميلبته كه اجازه ا :مان جواب دادنعملك 

شاه بابا  ،قول خودشه فرزين ميان حرف ب .اسب كوچكت را آماده سازند
امروز دوست دارم با مادربزرگ ماري سوار يك اسب  :جان دويد و گفت

مان نعآنگاه ملك  .راند ميسواري تندتر اسب  از هر اسب مادربزرگ .شويم
سپس قصه را از  ،ها و باليا گرفت و نوشيد آفت ملكه جام شربت را از دست

آن جام  .ظهر به بستر خود رفت و آرميدززبان وي شنيد و براي خواب بعدا
براي ملك خواب آخرين  ،آخرين جام و آن قصه آخرين قصه و آن خواب

و باليا  ها آفت ملكهين تير زهرآلود اولچرا يد يبفرما سؤالاگر حال  .بودنعمان 
آرشاك در آن جلسة گفتگوي بايد عرض كنم  ،مان نشستنعنة ملك بر سي

ملكه ماريا من تمام پيشنهاداتت را قبول  :در پايان مذاكره گفت ،سه ساعته
كه ما اقوام شمالي  ،مان را بكشينعاز همه ملك  اولشرطي كه به  ،دارم

مان صدمات بسياري نعسالهاست كه از دست ملك  ،ساكن سرزمين شام
اگر قاتل  .ان استخقاتل پدرم امير ايش ،خصوص كه اين پادشاه هب ،ايم ديده

ايستم و شما را به آرزوهايت  ميوقت تا پاي جان  پدرم را بكشي آن
   .رسانم مي

مطمئن باشيد  ،بسيار خب :آرشاك گفتپاسخ و باليا هم در  ها آفت ملكه
   .كشتن ملك نعمان خواهد بود ،ين اقدام من در ديار دمشقاولكه 

جهت نبود كه شاهزاده هلنا مادربزرگش را با آن عنوان  آري سرورم بي
اي ملك نعمان را  توجه فرموديد آن پيرزن با چه موذيگري و حيله .ناميد مي

  ؟من نام آن پادشاه را برخود دارد از ميان برداشت  ميكه قصه تقدي
آري  ،آري :سلطان شهرباز پاسخ داد ،گو قصهشهرزاد  سؤالبعد از  
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زيرا  ،كنيع ـينجا قطـات را امشب در هم هـخواهم قص ميهميدم و از تو ف
خواهم به كنار استخر بروم و قدم بزنم و از  ميبلكه  ،امشب خوابم نگرفته

بعضي ي صدچهره خلق كردي تا اترا موجودبرخي داي خود بپرسم چرا ـخ
او تكيه د به ند چه رسد كه بخواهند او را باور كننهرگز نتوان اندورانديش

   .دننماي
  

  پايان شب صدو چهارم 
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ديشب داستان به  ،نشسته برتختتمام قدرت با جوانبخت و  اي ملك اما و
نارنج آلوده را از  مان جام شربت بهارنعملك  ،آنجا رسيد كه عرض كردم

ظهر زبعدا  گرفت و نوشيد و سپس براي استراحت و باليا ها آفت ملكهدست 
 ،و آن خواب آخرين جام او  ،كه آن جام ،فت و خوابيدبه خوابگاه خود ر

  .ابدي او بود بخوا

ه گفت ها آفت ملكهرشاك در ادامة سخنان در آن جلسه به آ ،آري سرورم
كشتن ملك  ،داريد ميي كه شما براولگذارم و قدم  ميي كه من اولشرط  :بود
از پسرش  ،در دل دارم مان رانعزيرا آنقدر كه من كينة ملك  ،مان استنع

سلطان  .نفرت ندارم ،برزين كه چهار سال هزارها هزار از جوانان ما را كشت
ه ب ،تمام دسيسة خوراندن شربت بهار نارنج آلودهو سرورم توجه فرمودند 

از آن  ،گو هقص سفيد گيست پيرزن ئدر لباس و هي  ،و باليا ها آفت ملكهوسيلة 
شام   ماني در سرزميننعخواست آرشاك ملك ه ب  جهت ريخته شد تا ديگر

   .وجود نداشته باشد
به دمشق رفته  ،فروش دست وران اي كه در شكل پيله زبده اما گروه سواران

خود نگاه داشته   و ساعتها ملكه جيران را سرگرم تماشاكردن كاالهاي همراه
بساط  ،به محض آنكه از سوي ملكه آفتها پيام گرفتند كار تمام شد ،بودند

فرزين را جلوي اسب خود نشاند و  ،ها آفت ملكهون چ .كردندخود را جمع 
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دنبالش با اسبان تندرو و تيزتك ه آنها نيز ب ،از دروازة قصر دمشق بيرون آمد
به سوي : كنم ميعرض  ؟يد كجايبفرما سؤالاگر  .خود روان شدند

   .آن مناطق يلقبا امير كلّ  ،ه آرشاكاهاي شمالي شامات و بارگ سرزمين
هاي ظريف  ها و دستباف يران وقتي از تماشا و خريد تحفهج ملكه 
مان را خوابيده نعبه قصر و خوابگاه برگشت و چون ملك  وران فارغ شد پيله

سراغ قسمت مخصوص اقامت فرزين رفت كه نشاني از ه ب ،در بستر ديد
سراغ آن دو  ، سرا  مخصوص  از دربانبنابراين  .نيافت گو قصهفرزين و پيرزن 

داية  :عرض ملكه رسانيده كه دربان مخصوص سراي فرزين ب ،رفترا گ
سواري از قصر  شاهزاده فرزين را براي اسب ،ماننعبا اجازة ملك  گو قصه

ملكه جيران قانع شد و براي تماشاي گلهاي باغچة كنار استخر  .بيرون بردند
هاي  ساعتي گذشت و آفتاب رو به غروب و پشت شاخه .قصر، بيرون رفت 

 .شدن بود كه ملكه جيران وارد خوابگاه شد ند كاجهاي قصر در حال پنهانبل
قدري بلند و دفعة   ،دومآهسته و دفعة  ابتدا .هنوز خواب است همسرشديد 
 .آفتاب در حال غروب است ،ماننعجناب ملك  ،سلطان :بلندتر صدا زد  ،سوم

مان نعملك   ي سرباال .نه حركتي ديد و شنيد يياما نه صدا .لطفاً بيدار شويد
   .بر زمين افتاد اتاقناگهان شيون سر داد و كف او را تكان داد و  .رفت

ها دويدند و آنها هم خود را  اندرون و نديمه نحاجب مخصوص و غالما
 .قصر را فرا گرفت شيون و فرياد سراسر .رو ديدند همان مرده روبنعبا ملك 
هوش آمد ه جيران ب ملكهكه هم  ها بود كردن ها و شيون آن برسركوفتن در اوج

سرزنان به سمت سراي  جيران توي ملكه .و هم سرير وزير سفررفته وارد شد
 به سفيد گيسشاهزاده فرزين و پيرزن  :مخصوص وليعهد دويد كه گفتند

 ،ملكه و سرير وزير سواران مخصوص را .اند هنوز برنگشته ،سواري رفته
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 ،حتي تا بيرون شهر دمشق فرستادندهاي اطراف قصر و  دنبال ايشان به دشت
ههيچ اثري از فرزين و داية  اامآشفتگي و  .ي دروغگويش نيافتندگو قص

دربار  ،شدن وليعهـد مان و گـمنعخاطر مرگ ملك ه ب ،نگراني و عزا و ماتـم
 ييمان را مسموميت غذانعمخصوص دربار، مرگ ملك  يطباا .را فرا گرفت

مان نعروز ناهار ملك  داران سلطان كه آن رهآشپز قصر و سف .تشخيص دادند
در   ،روز بعد  به بند كشيده و شكنجه شدند و صبح ،را پخته و برده بودند

مان را در مقبرة نعملك  ،بود سياهپوش را ماتم بسيار فراگرفته كه دربار حالي
 در اين هنگام .شخصي كه قبل از سفرش به قسطنطنيه ساخته بود دفن كردند

   .شد گو هقص سفيد گيسه آن پيرزن وجهمه مت شك
 :گفت به ملكه جيران سرير وزير ،ماننعسپاري ملك كبعد از مراسم خا
يكبار هم  .آن پيرزن به دلم ننشستشكل و رفتار  ،اولمن از همان ديدار 

 و ديده من كه پير دنيا :مان بكنم و بگويمنعملك  اي به  خواستم اشاره مي
اما  ملك  .هرة اين زن به دلم ننشسته استچ ،گرگين پاشا هستم سن هم
اق ـوقتي كه اين اتف و .ن ندادندـمه زدن را ب مان با شوخي اجازة حرفنع

آن فكر كنم  تصور نميسو معطـوف شد كه به دو دليل  فكرم فقط به يك ،افتاد
مرده كه و باليا  ها آفت ملكهيا  آلكسزيرا مادر سلطان  ،هم درست باشد

 ؟دستور داد گردنش را بزنند آلكسيم كه خود سلطان در نشمگر خبردا .است
سرير  .بي بودهالش قاولش هم مثل مرگ دوم  شايد مردن :جيران گفت ملكه

اتفاقاً اين فكر را هم  :ميان حرف ملكه جيران پريد و گفته وزير باز هم ب
 ملكها ام ،رده باشدو باليا نم ها آفت ملكهبر فرض كه  :خود گفتمه اما ب .كردم

 مگر اميركارتاژ  در دوران اسارت خودشان در دربار يونان با عنوان دختر ،ما
باشد كه  ها آفت ملكهان ـهم گو قصهاگر اين  ؟را نديده بودند ها آفت ملكه
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به اين جهت بود كه خود را قانع كردم و  .شناسد ميخاتون بزرگوار ما وي را 
ني و سركشي اياالت جنوبي خيالم راحت شد و براي بررسي حسابهاي ديوا

   .عازم سفر شدم
 ،گفتي راست :جيران چنگ بر صورت خود كشيد و گفت ملكهناگهان  

 مادر پادشاه يونان ،ملكه ماريا مرا هميشه به يادآن نگاهش .. .آن نگاهش
يكي  .دل خوشي نداشتم گو قصهبه همين جهت از اين عفريتة  .انداخت مي

افتادم كه مگر ممكن است دو نگاه  ربه اين فك ،جناب وزير سرير ،دوبار هم
باليا را  ملكهمگر  :گفتم ميخود ه اما هميشه ب !م شبيه باشده قدر به آن

   .به دل خود بد نياور !؟ن نزددگر دوم آلكسپسرش 
ه اي كه ب براي من اكنون محرز و مسلّم است آن بيچاره :سرير وزير گفت

مادر حقـيقي سلطان نبوده و تصـورم  ،شد گردن زده دوم آلكسدستور سلطان 
دنبال هلنا و عجوزة زاغگوش معدوم به ه پنهاني و ب ها آفت ملكهاين است كه 

 ،دوقلوها پيدا شدند ،هلنا و برزين قسطنطنيه هم آمده است و چون با همت
و اما اينكه  .آنچنان كه شاهدش بوديم را كشيد ،باز هم نقشة خائنانة ديگري

ه مان بنعملك  است تا خبر فوت براي من مثل روز روشن ؟ردحال چه بايد ك
به تالفي  ،هاي شمالي برسد سرزمين ليامير كلّ قبا ،گوش آرشاك

خان كه با ضربة شمشير يشو به خونخواهي پدرش امير ا پي در هاي پي شكست
در اين حالت حضور  .ما حمله خواهد كرد به سرزمين ،مان كشته شدنعملك 

اميدوارم آن  .در دربار دمشق الزم و واجب است ،رزينو وجود سردار ب
 هر .درز نكرده باشد ييعهدي جا گيري از واليت و كناره فاهاي استع حرف

هاي خود در دربار پدر  شنيده ،است شاهزاده فرزين خردسال چند ممكن
   .باشد تعريف كرده سفيد گيسبراي آن عجوزة  ،بزرگش گرگين پاشا را
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 ،باشد ها آفتزير سر ملكه بايد ها  انستيم تمام توطئهه دحال كضمناً در 
اينكه هر چه زودتر سردار  اول: ر من در اولويت قرار داردظدو مسئله از ن

 را دوم آلكسشاهزاده خانم هلنا و سلطان  دوم .برزين را به دمشق فرا خوانيم
 از ماجرا باخبر گردانيم و از ايشان خواهش كنيم كه گور ملكه ماريايهم 

 ها يونانيزيرا  ،معدوم را بشكافند و بقاياي جنازة در تابوت را بررسي كنند
به اين جهت جنازه قدري ديرتر از  و كنند ميهاي خود را با تابوت دفن  جنازه
زنده  ها آفتالبته اگر باخبر شويم كه ملكه  .دهد ميرود و تغيير شكل  ميبين 
كه شاهزاده فرزين  ،مان بگويمالبته با حدس و گ ،توانم ميوقت من  آن ،است
   .تواند باشد ميكجا  اآلن

يد يهم ممكن است بگو اآلنهمين  :ملكه جيران با دستپاچگي پرسيد
فرزين  ،زنده باشد ها آفت ملكهاگر  :كه سرير وزير گفت ؟حدس شما چيست

غير از  ها آفت ملكهزيرا  ،در بارگاه آرشاك خواهند بوداكنون وزه ـو آن عج
در يونان و روم و قبرس و  .آوردن ندارد براي پناه ييجا ،ي شماليها سرزمين

امير بغداد هم كه از اتحاد شام و يمن  ،نخواهد داشت يييمن و بغداد كه جا
و شاهزاده فرزين را به  ها آفت ملكهمحال است  ،و روم و يونان باخبر شده

زنده  ها تآف ملكهتوانم به يقين بگويم كه اگر  ميپس  .سرزمينش راه بدهد
شما هم خيالتان از نظر سالمت  .هر دو در بارگاه آرشاك هستند اآلن ،باشد

خواهند از دربار دمشق در نزد خود  ميآنها زيرا  ،شاهزاده فرزين راحت باشد
آرشاك ياغي را خوب  ،من وزير پير دربار دمشق .گروگاني داشته باشند

كشت  ميپدر و پسر را با هم  ،ها آفت ملكهاگر غير از اين بود كه  .شناسم مي
  .كرد ميو فرار 

بعد از برگزاري مراسم هفتم مرگ ملك  ،و اما اي سلطان جوانبخت 

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 شب  و يكهزار        172

رهسپار  ،اما مطمئن ،السير جيران را با كارواني سريع ملكهسرير وزير،  ،ماننع
 ،روم شرقي و قسطنطنيه كرد تا ملكه با كمك پدرش گرگين پاشاي امپراطور

   .دار برزين را فراهم كندترتيب برگشتن سر
و ماجرا را از دربار آنجا  ،تر عقب گرديم به يونان و زماني ميحال بر

 ملكهدر تابوت  سلطان بزرگوار خاطرشان هست كه وقتي .كنيم ميتعقيب 
خم شد و درون تابوت را نگاه كرد و  آلكسابتدا سلطان  ،را باز كردند ها آفت

هلنا هم بعد از  .تعلق به مادرم نيستشده م يياين جسد موميا :فوراً گفت
اين جنازة آنوش خواهر عفريته زاغگوش معدوم است و برزين  :نگاهي گفت

هم خيلي دير  اآلن :گفت ادامهو سپس در  دردسر ادامه دارد :هم اضافه كرد
و  ؟كجا :پرسيد دوم آلكسكه سلطان  .بايد هرچه زودتر برگرديم .شده است

ام  ج شدهـگي اآلنمن  .قسطنطنيه و بعد هم به دمشقه ب ابتدا :برزين پاسخ داد
ما ه د بنتوان ميخيلي  ،ديده اـدو كاردان باتجربه و دني .كند مين رم كارـو فك

ن پاشا و سرير وزير ـورت  گرگيـمنظ :نا گفتـد كه شاهزاده هلنكمك كن
با  هم من :هلنا گفت !دسردار برزين هم تكميل كرد كه آفرين بر تو با ؟است

برزين مخالفت كرد و با اصرار تمام خواست هلنا نزد  .شما خواهم آمد
در آتن پدرم تنها  :هلنا پاسخ داد .بماند و او را تنها نگذارد پدرش در آتن

انجمن حكما و فالسفه و مجلس شوراي آتن از همراهان وفادار و  .نيست
من مادربزرگم زيرا كه  ،تو را نبايد تنها بگذارم .حاميان باصفاي پدرم هستند

   .با تو دشمن است ،او بيشتر از من .شناسم ميرا خوب 
سوي ه ب ،سواراني چند ار برزين و شاهزاده هلنا با زبدهصبح روز بعد سرد

سالم  :گفت دوم آلكسسلطان  ،قبل از حركت .قسطنطنيه حركت كردند
پادشاه  :دييمان برسانيد و بگونعمرا به  گرگين پاشا و جناب ملك  خاص
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   .ونان كه برادر و متّحد شماست با تمام سپاهيانش در اختيار شما قرار داردي
 ،جيران و همراهان از دمشق و سردار برزين و شاهزاده هلنا از آتن هملك 

كه ابتدا شاهزاده  .روز از يكديگر به دربار قسطنطنيه رسيدند فاصلة يكه ب
 ،ن پاشا دادند و روز بعدرا به گرگي ها آفت ملكهبودن  هلنا و برزين خبر زنده

شدن  ودهـمان و ربـنعك ـخبر مرگ مل ،وش پدرـجيران گريان در آغ ملكه
جيران در دنبالة اعالم  ملكهدنبال زاري ه ب .شاهزاده فرزين را به همگان داد

گرگين پاشا  .اشك از چشمان همة حاضران سرازير شد ،خبر مرگ شوهرش
در  ،بلكه به گفتة همه ،ط از نظر منمان نه فقنعزيرا ملك  !زهي تأسف :گفت

دليري و جنگاوري شهرة آفاق بود و ميان همه شاهان و سالطين اين دوران و 
وي بيشتر از  .بود در شرق و چه در غرب زبانزد همگان هاي گذشته چه زمان

و پيروزمندانه شرق  سي سال سرداري سپاهش را هميشه خود بر عهده داشت
كنم  مياعالم   مييك هفته عزاي عمو فعالً .يده بوددرنوردهم و غرب عالم را 

سپس گرگين  .مينما ميسوي دمشق حركت ه هم بمن  و بعد از يك هفته
 :گفت و اعظمش را كه مقابلش ايستاده بود مخاطب قرار داد وزير پاشا

افراشته  يك هفته نيمه ،يمن و روم شرقي ،يونان ،هاي شام هاي سرزمين پرچم
ديوارهاي قصر و سر و در  ،افراشته بر فراز برج و باروهم هاي سياه  و پرچم

   .كمرمان شكست ما ،گذرهاي شهر باشد
خواهم داستان را از آنجا  ميمن شهرزاد  ،سلطان شهرباز با اجازة كنونا اما

سواري  فرزين را به بهانة هواخوري و اسب ،و باليا ها آفت ملكهدنبال كنم كه 
 ملكه .از دروازة دربار دمشق بيرون آمد روي اسب نشاند و ،جلوي خود

وپنج سال  باالي شصت كه در طول داستان بارها گفتم با آنكه سنّي ها آفت
سواري  بازي و اسبو چاالك بود و در شمشير داشت اما بسيار فرز و ورزيده

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 شب  و يكهزار        174

اسب عربي ورزيدة خود را به سمت شمـال  ،همتا نداشتهم  و تيراندازي
 ها آفت ملكه .ورش نيز به او پيوستند ظاهـر پيلـه هتازاند كه همراهان ب

درپي فرزين كه  هاي پي عتراضاوجه به  چـهي تازاند و به ميان اسب ـهمچن
ه تبزرگ ماري خس مامان ،ته شدمـاري خسـبزرگ م مامان :گفت ميمرتّب 

با اينكه آن شب شبي مهتابي بود اما چون مسير از  .كرد ميهي نـتوج ،شدم
و  ها آفت ملكهناچار ه ب ،باريك كوهستاني رسيدهاي  وار به راهدشتهاي هم

كارآمد و سواري ورزيده  ييورش كه هر كدام جنگجو ظاهر پيلهه همراهان ب
   .بودند در كنار چشمه و پناه درختاني شب را بيتوته كردند

فرزين كه دچار ترس و  ،چون صبح شد و قصد حركت دوباره كردند 
 :گفت ها آفتكه ملكه  ؟رويم ميبزرگ ماري كجا  مامان :ترديد شده بود پرسيد

عزيز من از شاه بابا اجازه گرفتم و تو را به نزد شيرين و شهداد فرزين 
 .پس زودتر حركت كنيم« :از خوشحالي فريادي كشيد و گفتفرزين  .برم مي

بازي  چه روزهاي خوبي بود وقتي كه من با شهداد و شيرين هم .معطّل نكنيد
د ـاعتراض نكرد و اظهار خستگي هم ننمود و هر چن هرگزو ديگر  »بودم

م ـه سر ن پشتـفرزي ،كردند ميف ـّوقـوقت كه ساعتي براي استراحت ت
   .كنيم ميچرا حركت ن :گفت مي

را از صبح تا شام تاختند و رفتند و در صبح روز سوم كالسكه و  دومروز 
اوه ـكه و كجـچون كالس .مدآ ميطرف آنها ه اي را از دور ديدند كه ب كجاوه

ماريا  ملكهبر  :سردستة آنها جلو آمد و با صداي بلند گفت ،با سواران رسيدند
فرستادند كه بقية راه را با كالسكه تشريف  امير كلّ آرشاك ما را !درود

از اينجا تا قصر   ضمناً .هم براي استراحت آن كودك استكجاوه  .بياوريد
  .رويم مي روزي شبانهمدام و آرشاك 
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از اسب پياده و بر  ،سته بودـها كه فرزين در جلويش نش آفت ملكهچون 
قشون  فرمانده من شاباش :سردستة فرستادگان گفت ،كالسكه سوار شد

 .مدتي در كالسكه در خدمت شما باشم ،ديياگر اجازه بفرما .آرشاك هستم
تي سؤاالما مان از شنعزيرا قصد دارم دربارة وضعيت دربار و سپاهيان ملك 

اي به شاباش فرمانده كرد به اين معني كه ساكت باش  اشاره ها آفت ملكه .كنم
اشاره را فرزين متوجه شد و ناگهان ماجراي  آن .و حاال حرف نزن

شيرين خواهرش را از دربار قسطنطنيه به خاطر آورد و  شدن خود و دزديده
كه فرزين  ،بودچنان در حركت ب رسيد و شام خوردند و كالسكه همچون ش

 ملكه درنتيجه خواب زد وه خود را ب ،مرتبه ده سال بزرگتر شده يك ييگو
زيرا  ،فرزين هشت ساله فريب داد ،را ها آفت ملكهيا همان  ،مارياي نابكار

نظر با فرمانده شاباش  ضمن تبادل ،خواب رفته استه وي به خيال آنكه بچه ب
ظاهر در ه ف كرد و فرزين بيدار اما بتمام ماجرا را با صداي نسبتاً بلند تعري

دزديده نيز را  يشاه بابايش را كشته و و ،بزرگ ماري خواب فهميد كه مامان
   .است

اما او كه در فاصلة چند ساعت  ،ساله خيلي ترسيد كوچولوي هشتفرزين 
خود ه ب شتوي دل كوچك ،از نظر عقالني ده سال بزرگتر شده بود حقيقتاً
   .كنم مياز دست تو فرار كه  ،اگر منم :گفت

شنو نتوانست از چنگ  سلطان شهرباز قصه ،چون قصه بدينجا رسيد
سپاهيان خواب فرار كند و به ناچار اسير و تسليم شد و ديدگان خود را فرو 

   .بست و شهرزاد هم لب از سخن فرو بست
  پايان شب صد و پنجم 
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و اعتبارت ميان تمام پادشاهان  اي ملكي كه اقتدار و اشتهار و ابتكارو اما 

ديشب داستان ملك نعمان به آنجا رسيد كه عرض  ،هفت اقليم زبانزد است
اما او كه در فاصله چند  ،ساله خيلي ترسيد كردم فرزين كوچولوي هشت

ه بود توي دل كوچكش بساعت حقيقتاً از نظر عقالني ده سال بزرگتر شده 
دري جلوتر باري چون ق .كنم مير اگر منم كه از دست تو فرا :خود گفت

 ،اند ه فرستادهآرشاك اصالً آن كجاوه را براي اين بچ :شاباش گفت ،رفتند
تا شما  مرخص شوم هم بگذاريم و مناش  اجازه بدهيد او را داخل كجاوه

  .استراحت كنيد راحتي به را شب بقية بتوانيد

زده   خوابه را ب آن كار انجام شد و فرزين را كه همچنان بيدار اما خود
ه هم درون كالسك ها آفت ملكهبغل كردند و داخل كجاوه گذاشتند و  ،بود

چنان هم ،ها را شنيده آن حرفتمام شده و  اما فرزين ده سال بزرگتر .خوابيد
 ها آفت ملكهآن هنگام  .در كجاوه بيدار بود تا اينكه به كنار نهر آبي رسيدند

ر آب از كنار ـنهآن  .ي بخورندـتادند تا آبها ايسـاسب ،همچنان در خواب بود
ايستادند و در  قدري جلوتركه باز هم اسبها  ،گذشت ميزاري  مزرعه و گندم

وز ـهوا هن .هاي بزرگ كاه مشغول خوردن شدند كنار خرمن گندم و توده
فرزين  كه واداشت ييده بود كه نيروـسپيهاي  يكيدروشن نشده بود و نز

بر را نگاه كند و در يك  و دور ،پردة كجاوه را كنار بزندنرفته  خواب هاصالً ب
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اين ه ب آري .و توي كوهي از كاه شيرجه برودرده لحظه از فرصت استفاده ك
كه  ترتيب بود كه فرزين آنچنان فرز، از داخل كجاوه به ميان كوه كاه پريد

 دقيقه بعد كالسكه و كجاوه و سواران همراه چند. كس متوجه نشد هيچ
  .به راه خود ادامه دادندنان همچ

به كنار  ،دهنشاباش فرماهم دو سه بار  كهسه ساعتي ديگر راه رفتند 
همان  ييگو .همچنان خواب است ها آفت ملكهه شد كالسكه آمد و متوج

 ،كه به فرزين هشت ساله فرمان داد تا از دريچة كجاوه به بيرون بپرد يينيرو
   !ودخواب برده به را هم ب ها آفت ملكه

واران به ساحل ـته بود كه باالخره سـلوع آفتاب گذشـدو ساعتي هم از ط
شاباش فرمانده به كنار كالسكه آمد و سالم و  .اي رسيدند سرسبز رودخانه
داد و سپس به سراغ كجاوه رفت تا فرزين را از  ها آفت ملكهصبح بخيري به 
ي سراپاي وجودش را ترس .فرمانده كجاوه را خالي ديداما  ،خواب بيدار كند

 ؟يدروآ مين را نـپس چرا فرزي :با صداي بلند پرسيد ها آفت ملكه .فرا گرفت
از كالسكه بيرون پريد و  ها آفت ملكه .كه شاباش باز هم نتوانست حرفي بزند

به طرف كجاوه رفت و چون كجاوه را خالي و بدون فرزين ديد با جسارتي 
 .تو او را دزديدي :و فرياد كشيدصورت شاباش زد ه ب  ميتمام سيلي محك

اي پس بگيري  دست هر كس دادهه مانم تا بروي و فرزين را ب ميمن همينجا 
والّا قبل از اينكه به بارگاه فرمانروا  ،اگر با فرزين برگشتي كه هيچ .و بياوري

خودم با اين شمشير  ،آرشاك برسيم و او دستور بدهد سر از تنت جدا كنند
هد ـوليع ،ديـه دزديـاي را ك هـداني بچ ميآيا  .كنم ميل تو را به درك واص

داشتن او  نگاه خواستيم با گروگان مياك و من ـوده و آرشـن شامات بـسرزمي
من تا ديشب به هر سختي كه بود چه روي ! ؟از ملكه جيران امتيازها بگيريم
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بودي اين تو  .فرزين را در كنار خود نگاه داشتم ،زين اسب و چه در كالسكه
او را از من  ،ايم عنوان اينكه كجاوه مخصوص براي بچه آوردهه كه آمدي ب
 .اي بردار و نزد من بياور حال برو فرزين را هر كجا پنهان كرده .جدا كردي

   .مانم ميجا منتظر من همين
بار در عمرش از يك زن سيلي  قشون كه براي اولين فرماندهشاباش 
جوش آمد كه تصميم گرفت ه شد و خونش ب ابتدا آنقدر عصباني ،خورده بود

ازي موضوع را در برابر س ي جسور را همانجا بكشد و با صحنهها آفت ملكه
زيرا  ،دانست ميولي از آنجا كه اوالً خود را مقصر  ،فرمانروا آرشاك لوث كند

شد يك  ميمراقبي براي فرزين كنار كجاوه نگمارده بود و در ثاني باورش ن
 ،شب تاريك و در حالت خواب فرار كنددر تواند آنگونه بچة هشت ساله ب

ملكه و فرزين  ،اش كه لذا او هم شكّش به همراهان و سواران تحت فرماندهي
آفتها با وجود سيلي  ملكهو در برابر ا .كردند افتاد ميرا همراهي و اسكورت 

 مقصر منم .گويند ميت سملكه در :كرد و گفت  ميكه خورده بود اداي احترا
شما مدتي اينجا منتظر بمانيد من راه  .اما عامل ناپديدشدن فرزين من نيستم

كه  ييشيطنت در آخرين جا بچه از روي كنم مير تصو .گردم ميآمده را بر
شايد هم افراد خودم خيانت كرده و او  .ايستاديم از كجاوه بيرون پريده باشد

نزد شما بر نخواهم  هر صورت من دست خاليه ب .پنهان كرده باشند ييرا جا
   .گشت

آنگاه بيست و چهار سوار همراه و اسكورت ملكه فرزين را جمع كرد و 
بايد  ،ميير مامقص :گفت ،شنيد ميهم  ها آفت ملكهكه  با صداي بلند در حالي

 گوش شماه صورت من خورد به حتماً طنين صداي سيلي كه ب .قبول كنيم
 ،ملكه خوردم و صدايم در نيامد از لي راـسي ،قشون فرماندهمن  .هم رسيد
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اگر يكي از  .آمد درخواهد وقت شمشيرم از نيام دا نشود آنـولي اگر فرزين پي
ادي ـبا شي پنهان كرده باشد كه مثالً يياي فرزين را جا با خيال احمقانهشما 

نم قسم او را ـييبه آ ،دست آورده اي ب اذي كند و چند سكهـبخواهد اخّ
زيرا پاي  ،دهم ميبه او هم يك مشت سكّه همة شما  بخشم و در حضور مي

آبروي ما در برابر فرمانروا آرشاك و آبروي فرمانروا آرشاك در برابر ديگران 
بايد در كنار همان رودخانه و آن  ،فاقي كه افتادههر اتّ .در ميان است

ها در  شدن كاهزيرا صداي زيرورو ،هاي كاه افتاده باشد هاي گندم و كوه خرمن
صدا ناشي از وزش باد  ،اما تصور كردم ،گوش من رسيده ن سكوت شب بآ

فرزين را بدهيم يا  بايد زيرا يا، هرصورت دست خالي نبايد برگرديمه ب .است
  .گردن خود را

باش فرمانده  اجازه بدهيد قبل از آنكه شا ،حال اي سلطان شهرباز بااقتدار
هاي انباشته از كاه  م و كوههاي گند همراهانش به كنار رودخانه و خرمنو 

آن كوه آنجا برسانيم و ببينيم بر سر فرزين ميان ه ما زودتر خود را ب ،برگردند
  .چه آمده است ،كاه پريده

قدري از آن كار خود ه فرزين فرز و شيطان ب ،سرورم عرض كنمحضور 
ار ديگر داخل آن ـاوه نرفته بود و يكبـخواست كج ميلذّت برد كه دلش 

ه اما او كه تا عمق بيشتر از دو متر ب .پريد ميها  اهـميان ك دداًـو مجرفت  مي
خود را  ،زياد چون فرز و سبك بود با زور و زحمت ،ميان كاه فرو رفته بود

روشن هوا ديد  - ها بيرون آورد كه با چشمان تيزش در تاريك الي كاه هاز الب
هان كرد و چون آنها باز مدتي خود را پن. قافله همچنان در حال رفتن است

دور شدند بيرون آمد و نفسي به راحتي كشيد و كنار رودخانه رفت و آبي به 
 .ديگر گرد و خاكي به هوا برخاستسر و صورت خود زد كه ديد از طرف 
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طرف رودخانه ه گوسفند بسيار بزرگي ب چون خوب نگاه كرد متوجه شد گلّة
 ،وپانان از راه رسيدندخوشحال شد و چون گلّه نزديك شد و چ .ديآ مي

و شهامت جلو رفت و به مردي كه مويش فرزين محكم و متين و با صالبت 
كودكانه اما  ييس گلّه است سالم كرد و با صدايئداد ر ميسفيد بود و نشان 
 .مان پادشاه شام هستمنعفرزند ملك  ،آقا من فرزين :لحني محكم گفت

لطفاً  .من از دستشان فرار كردم دشمنان شمالي مرا از قصر پدرم دزديدند كه
چه را بعد آن .به شما پاداش خواهد داد پدرم حتماً .مرا به نزد پدرم برگردانيد

و فرمانده شاباش  ها آفت ملكهداري از ـكه ديده و در حالت خواب و بي
   .تعريف كرد ييآن گلة دوهزارتا يده بود براي سردستة چوپانانـشن

ساله ديد و  را از فرزين هشت ييت و داناهمه فراس چوپان پير چون آن 
آن دزدان تا دقايقي ديگر  ،اماآنچه مسلّم است .پسرم ،بسيار خب :گفت ،شنيد

من تو را داخل پوست گوسفندي  .گشت دبراي يافتن تو به اينجا برخواهن
دار گوسفند هم روي سر تو  دوزم و يك كلّة شاخ ميم ه را به پيچم و آن مي
وقت تو را چهار  آن .بندم ميدور گردنت ه ا با ريسمان بر و آن گذارم مي

هر وقت از دور ديدي سواراني دارند  .كنم ميدست و پا وسط گلّه رها 
بع از خودت  كني و صداي بع ميخودت را ميان گوسفندان گم  ،يندآ مي

  .شوي تا خطر بگذرد گوسفنداي نيست بايد مدتي  چاره .وريآ درمي
 ،شدهگوسفند بازيگوش فرز ذشته بود كه فرزيناي نگ هنوز چند دقيقه

بعد از چند دقيقه شاباش با  .بع كرد وسط گلّة گوسفندان پريد و شروع به بع
از چوپانان سراغ گرفتند و نظري دقيق به ميان گلّة ابتدا  .همراه رسيد سواران

دم رفتند و باالي ـهاي كاه گن ميان خرمنه انبوه گوسفندان انداخته و سواره ب
را نگاه كردند و مزرعه را زير و رو  هاي رودخانه درختان و پشت سنگ
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اي هم براي اقرارگرفتن بر  م ريختند و چند تازيانهه كردند و هرچه بود به
كه البته كسي دم نزد و حرفي نگفت و بعد هم چهار  ،پشت چوپانان زدند

بپردازند گوسفند را كنار گلّه گرفتند و سر بريدند و بدون آنكه بهايش را 
آن گشت و تالش و جستجو در آن  .آمده را برگشتند هنااميد را مأيوس و

دت فرزين در ـول كشيد و در تمام آن مـساعت ط اطراف بيشتر از يك
   .كرد ميبع  الي گوسفندان بع هالب

سلطان همچون شبهاي ديگر به  ،و باز هم چون قصه بدينجا رسيد 
   .خواب رفته بود

              
  صد و ششم ن شب پايا         
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 شهرزاد و اي همسر مهربان بااقتدار نشسته بر تختاي ملك بيداربخت  ماو ا
ها و  آفت ملكهوقتي همراهان  ،د كهه آنجا رسيب هديشب قص ،خوشبخت

و  ميان گلّه و كنار مزرعهه ب ،فرار كرده مأموران آرشاك، براي يافتن فرزين
كه فرزين  در حالي ،ي از فرزين نيافتندنشان ،برگشتند هاي گندم و كاه خرمن

   .الي گوسفندان پنهان كرده بود هدر الب ،چوپان پير  دستوره ب ،خود را

سراغ فرزين ه س گلّه بيئر ،مأموران دست خالي و نااميد برگشتند نوچ
دورش دوخته شده بود ه رفت و وي را در همان حالتي كه پوست گوسفند ب

 :در آغوش گرفت و گفت ،روي سرش بود داري هم شدة شاخ و كلّة خشك
ها  ، زيرا ممكن است اين وحشيشاهزاده بايد هرچه زودتر از اينجا دور شويم

دادن شما از  كه در آن صورت نجات اينجا بياينده با افراد بيشتري دوباره ب
فرزين را بغل ، س چوپانانيئپيرمرد رآن سپس  .دست اين اشرار امكان ندارد

  .بتاخت از گلّه دور شد ،سبشكرد و سوار بر ا
كه  ؟بريد ميمان نعآيا مرا به قصر شاه بابا ملك  :در طول راه فرزين پرسيد

من اكنون شما را به غاري در دل  .خير شاهزاده :چوپان پير جواب داد
ممكن است دزدان  ،زيرا اگر راه دمشق را در پيش گيرم ،برم ميكوهستان 

من شما را همانطور كه گفتم به  .ره بدزدندبرسند و مرا بكشند و شما را دوبا
برم  ميها كسي آنجا را بلد نيست  كه غير از ما چوپان ،غاري در دل كوهستان
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كنم با سپاهيان كافي  ميمان تقاضا نعروم و از  ملك  و بعد خودم به دمشق مي
شما  :فرزين گفت .اي به شما نرسد كه صدمه ،بيايند و شما را با خود ببرند

خواهد شما را هم  ميمن دلم  .مهرباني پدربزرگ گرگين پاشا هستيدهم به 
براي من افتخار بزرگي  ،شاهزاده :كه چوپان پير گفت .بابابزرگ صدا بزنم

ن است و از ـم من ژوبيـاما اس .ا مرا بابابزرگ صدا كنيدـاست كه شم
  .دچه بهتر كه مرا بابابزرگ ژوبين صدا بزني .باشم ميردهاي سرزمين شام ـك

فرزين را داخل غاري بر باالي كوهي  ،چوپان ژوبين ،بعد از طي مسافتي
 .جا بمانند و خارج نشوندـرا اين مدتيهش دارم ااز شاهزاده خو :برد و گفت

روم و همسر و دوتا از پسرهايم را به اينجا  ميدا به روستايمان ـمن ابت
روم و خبر  يمشما باشند و بعد هم به دمشق  ورم تا مراقب و مواظبآ مي

زرگ ـباباب :يدـاره پرسـفرزين دوب .دهم ميمان نعسالمتي شما را به ملك 
گرديد بازي  ميق برـا تا از دمشـوانم با پسـرهاي شمـت ميآيا من  ،نـژوبي
پسرهاي من بزرگ و شمشيرزن و جنگجو  ،شاهزاده :كه ژوبين گفت ؟كنم

نوة چهارسالة  ،سر نرود تان در اين غار براي اينكه شما حوصله اام .هستند
   .بازي باشد ورم تا با شما همآ ميخود ژينوس را هم 

سرعت به روستاي محل اقامت خود رفت و ه سواره و ب ،ژوبين چوپان
به  و يعني ژينوس را به غار فرستاد ،همسر و دو پسر و نوة چهارسالة خود

رو شدند به  هو بر باشند و اگر با خطري روب اي هم سپرد تا مراقب دور عده
مان نعطرف دمشق و قصر ملك ه سرعت به و خودش هم با .مقابله برخيزند

ي از ـآه ،مان از دنيا رفتهنعفهميد ملك چون به قصر رسيد و  .حركت كرد
د ـداي بلنـكه با ص ذاشت و در حاليـدل كشيد و دست بر زانوهايش گ

 .را گذاشت بناي گريستن ،حال جواب شاهزاده فرزين را چه بدهم :گفت مي
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شده از دهان ژوبين را شنيد و گرية او را ديد با  وقتي جملة خارج ،دربان قصر
 ؟مگر شما خبري از شاهزاده فرزين داريد :خوشحالي و دستپاچگي پرسيد

دربان قصر در پاسخ  ؟او را دزديده گو قصهگويند پيرزن  ميمگر نه اينكه 
اي پدرش آورده بودم كه اين اش را بر من خبر رهاشدن و سالمتي ،آري :شنيد

شما قدري اينجا بمانيد تا من جناب وزير  :دربان گفت .مدخبر دردناك را شني
   .را باخبر كنم

آمد كه او هم از همة ژوبين چوپان  سراغه چند دقيقه بعد سرير وزير ب
صالح نيست  فعالً :آنگاه سرير ضمن تشكر به ژوبين گفت .وقايع باخبر شد
زودي مادرش ملكه جيران و ه ب .ز مرگ پدرش باخبر شودشاهزاده فرزين ا
شما به همان محلّي كه  .د آمدنخواه برزين از قسطنطنيه برادرش شاهزاده

ايد برگرديد و ضمن افزودن تعداد مراقبان به  شاهزاده فرزين را پنهان كرده
پدر و مادرت به  ،بزرگ گرگين پاشا بيماري بابا علّت  به :دييشاهزاده بگو

م و شما را ييآ ميوقت ما  آن ،چند روزي تأمل كن برگردند .اند طنطنيه رفتهقس
  .وريمآ ميبه قصر 

هاي طال  اي پر از كيسه و كيسه كردچون سرير وزير دست در جيب 
وزير را  جناب من دست :ژوبين گفت ،درآورد تا به ژوبين چوپان بدهد

شاهزاده  يي عهدة پذيرا ام به حدي هست كه بتوانم از بوسم، اما سرمايه مي
بيشتر از اين مرا ، طلبم ميزدم را هم از خدا م .برآيم تا بيست سال همحتّي 

ت طوالني ـو سپس اضافه كرد غار جاي مناسبي براي اقام ،خجالت ندهيد
ميان ايل خودم كه ه پوشانم و ب ميي ـلباس محلّ ان راـمن ايش .شاهزاده نيست

ه مسير حركت ايل را هم ب .برم ميق هستند به قشال در حال كوچ از ييالق
  .رسانم مياطالع جناب وزير ه هاي تيزپا ب وسيلة پيك
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ما قصه را در  ،سرور و ولينعمتم باشد ،طان شهربازلس گر خاطر مباركا 
دربار گرگين پاشا و شهر قسطنطنيه تا آنجا دنبال كرديم كه امپراطور دستور 

اما  .مان عزاداري كندنعمرگ ملك   طرخاه ب ،مدت يك هفته درباره ب ،داد
گرگين پاشا رو به  ،در حضور برزين و هلنا ،فرداي روز ورود ملكه جيران

كنم ماندن ما در اينجا  ميفكر من هر چه  :و گفت كردن جيرا ملكهدختر خود 
مشكلي را حل نخواهد كرد و بايد هر چه زودتر همگي خود را به دربار 

هم ملك  .ار دمشق در وضعيت بسيار بدي قرار دارددرب اآلن .دمشق برسانيم
شاهزاده  همچنينهم شاهزاده فرزين ربوده شده و  ،مان بدرود حيات گفتهنع

البته مردم شام از تصميم شاهزاده برزين به  .برزين در پايتخت نيست
ميان  ييگوو آن مطلب گفت .عهدي كه خبري ندارند گيري از مقام واليت كناره

كنم خبر عضويت شاهزاده برزين در  ميتصور ن .صي بودهخودمان و خصو
پس پيشنهاد  .ها به دمشق برسد انجمن حكما و فالسفة شهر آتن به اين زودي

ابتدا شاهزاده  .جانب دمشق حركت كنيمه من اين است كه فردا صبح همگي ب
درگذشته بر تخت سلطنت نشانده و تاج   ماننعجاي ملك ه برزين را ب

دنبال نوة عزيزم فرزين بگرديم و او را ه رش بگذاريم و سپس بپادشاهي بر س
ي گران فراهـم آوريم و تنـها دشمن مردم شـام كه لشكرپيدا كنيم و بعد هم 
  .هاي شمالي باشند را جاي خودشان بنشانيم گر سرزمين همان قبايل طغيـان

 وقت برزين كه آن ،بعد از برقراري آرامش و چند سالي كه گذشت و اما
تواند تاج و تخت خود را به  مي ،نامم ميمن او را سلطان برزين  اآلن از هم

اي  ،خب .دنبال تحصيل و فلسفه و تحقيق برود بهبرادرش واگذار كرده و 
سلطان  ؟آيا با پيشنهاد من موافقي ،دوم و كه مبارك است اول ،سلطان برزين

سلطان هفت  ،تمن اگر به جاي فرمانرواي سرزمين شاما :برزين پاسخ داد
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برابر  در ،واره و هميشه سر تعظيم و تكريم و تسليمـهم ،هم شوم اقليم عالم
   .مآور ميالشأن سرزمين پهناور روم شرقي فرود  گرگين پاشا امپراطور عظيم

جيران هم گفته بود پيشنهاد من اين  ملكهچون گرگين پاشا به دخترش 
م، لذا دو روز بعد از جانب دمشق حركت كنيه است كه فردا صبح همگي ب

ه السير از دربار قسطنطنيه ب كارواني سريع ،ورود ملكه جيران به قسطنطنيه
ل يگرگين پاشا دستور داده بود كه وسا .سوي دربار دمشق حركت كرد

اي فراهم سازند كه  گونهه هاي سلطنتي ب ها و كجاوه استراحت را در كالسكه
دن اسبان و قاطرها نايستد و در خور كاروان جز براي تيمار و آب و علوفه

نفس عوض  هاي بين راه هم بالفاصله اسبان خسته را با اسبان تازه ايستگاه
يعني  .فاصلة دوازده روز طي شده ماهه ب به ترتيبي كه راه يك .كردند مي

دوبارة او به همراه پدرش و برزين و  ورود و خروج ملكه جيران از دمشق
  گرگين پاشا و ملكه جيران و ضمناً .شيدوچند روز طول ك فقط سيهلنا 
همسرش شاهزاده شده و شامات امپراطور روم سلطان  به خواست برزين

 .وارد دمشق و دربار هنوز عزادار و سياهپوش شدند  ميبا استقبال رس ،هلنا
وهشتمين روز  سي ،السير به دمشق رسيد غروبي كه كاروان شتابان و سريع

  .مان بودنعدرگذشت ملك 
رير وزير بالفاصله بعد از آنكه مسافران خستة دوازده شب در بستر س 

قدم بر داخل قصر  ،نهاده همبر كجاوه چشم نخوابيده و همچنان در كالسكه و
مد آ جا آورد و بعد از خوشه جلو دويد و مراسم احترام و ادب را ب ،گذاشتند

شق دربار دم ملكهخوشوقتم كه حضور  :رو به ملكه جيران كرد و گفت
زده و دستپاچه  ملكه جيران ذوق .معروض دارم شاهزاده فرزين پيدا شده است

عرض كردم شاهزاده  :سرير وزير تكرار كرد .دوباره بگو ،نفهميدم :گفت
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و آنجا بود كه ملكه جيران از شدت خوشحالي  .فرزين پيدا شده است
   .هوش شد و بر زمين افتاد بي

شدن فرزند زده از شنيدن خبر پيدا وقازراه و ذ خسته ملكهبعد از ساعتي  
آنگاه  .وزير تمام ماجرا را براي حاضران تعريف كرد هوش آمد و سريره ب

در قسطنطنيه حضورتان عرض  :رو به گرگين پاشا كرد و گفتسلطان برزين 
سلطان هفت اقليم عالم هم  ،جاي فرمانرواي سرزمين شاماته كردم من اگر ب

ابر امپراطور گرگين پاشا سر تعظيم و تكريم و همواره و هميشه در بر ،شوم
آيا  ،كنم مي سؤالاز  امپراطور  ،اما اكنون سر فرود آورده .ورمآ ميتسليم فرود 

د من با همسرم شاهزاده ييفرما اجازه مي ،با حضور و وجود وليعهد فرزين
زيرا كه اكنون ديگر با حضور شاهزاده فرزين تاج و  ،هلنا به يونان برگردم

اگر  .خير :گرگين پاشا پاسخ داد .سلطان نخواهد بود ت دربار دمشق بيتخ
حداقل تا دوازده يعني  ،ساله شود خواهيد شما بايد تا فرزين بيست مينظر مرا 

من زنده  ،در آن موقع اگر .همچنان سلطان سرزمين شامات باقي بمانيد سال
دامنتان را و شوكت و نخوت گاه همراه با نكبت سلطنت گريبان و  ،بودم

دارم و روي  ميآن وقت اين بار گران را از روي دوش شما بر ،نگرفت
كه فقط از  فعالً .گذارم ميفرزين  ،ام پيداشدهه و هاي نوة دوبار دزديد دوش

 .ايم او را نديدهكه هنوز لي و ،ايم فرزين پيدا شده شنيده ،جناب سرير وزير
من در طول دوران  .ه سه برسدترسم اين دو ب مياگر او را هم ببينيم  ،تازه

   .رو نشده بودم هبا شاهزاده دزدي روب ،هرگز تا اين دو مورد سلطنتم 
 ه كاروانـغروبي ك :رض كردمـدار خود عـاقت ور سلطان صاحبـحض

السير گرگين پاشا و ملكه جيران و سلطان برزين و شاهزاده  شتابان و سريع
بود مان ـنعك ـدرگذشت ملوهشتمين روز  غروب سي ،هلنا به دمشق رسيد

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 189       داستان ملك نعمان

خاصي در دربار  و احترامبا شكوه مان نعمراسم چهلم ملك  ،كه بعد از ورود
برزين بر تخت سلطنت سرزمين شامات  ،فرداي آن روز .دمشق برگزار شد

   .نشست
داري ملك  گرگين پاشا بعد از آنكه مقداري از شجاعت و كارداني و مردم

   .اج پادشاهي را بر سر برزين نهادبا دستان خود ت ،مان صحبت كردنع
 ملكهبه اين ترتيب برزين سلطان سرزمين شام شد و شاهزاده هلنا هم 

 ملكهو آنجا بود كه گرگين پاشا به وضوح در چهرة دخترش  .دربار دمشق
هلنا كه او  اما .هزاده هلنا را ديداآثار اندوه و اندكي خشم از ش ،جيران ،سابق

بلند شد و مقابل  ،در چهرة جيران مشاهده كرد هم آثار كدورت و غم را
اوامر و  ،همسر بزرگوارم سلطان برزين :كرد و گفت ميگرگين پاشا تعظي

پوشي از سلطنت بر چشم نهاد  ه به چشمرا با توج فرمايشات جناب امپراطور
دربار  ملكهد مقام شامخ يياستدعا دارم اجازه بفرما اام ،و اطاعت كرد

 ؛بر عهده دوست ديرين و واالي خودم ملكه جيران باشد نبودن همچنا دمشق
زيرا مگر قرار نيست كه در سالهاي آينده شوهرم تاج سلطنت را بر سر 

 دوم آلكسفرزند پدرم سلطان  من تنها ،اينكه و ديگر ،شاهزاده فرزين بگذارد
زيرا بر طبق  ؛وليعهد آن سرزمين همچنين پادشاه سرزمين يونان هستم و 

بر تخت سلطنت جاي پدر به تواند  ميو مقررات كشورم يك دختر قوانين 
من اگر زنده باشم بايد بعد از پدرم ا ام ،اميدوارم عمر پدرم ابدي باشد .بنشيند

د كه پادشاهي بر كشور يونان و ييفرما ميول ـقب  در يونان حكومت كنم و
دستور  هضمناً ما وقتي ب .آيد ميبودن دربار دمشق با هم جور درن ملكه

 ديگر يكي يافتن فرزين و ،قصدمان ،سوي دمشق حركت كرديمه امپراطور ب
اند شاهزاده  حال فقط جناب سرير فرموده .و باليا بود ها آفت ملكههمچنين 
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 ؟هم دارند دل من كار و سيهبزرگ تبهاما آيا خبري از مادر ،فرزين پيدا شده
اجازه بدهيد  .ام باليا نگذاشته و ها آفت ملكهجهت نام او را  بي دانيد كه من مي
 ،را پيدا كنيم و اين ريشة فساد را بخشكانيم و بعدبگرديم و آن ملعون  اول

دانم اين استاد شيطان و سردمدار  ميمن بعيد  .موارد ديگر صحبت كنيم دربارة
   .ها آب خوشي از گلوي ما فرو رود اجازه دهد به اين زودي ،فتنه و آفتها
ب مخصوص وارد شد و سر در گوش سرير وزير ن موقع حاجادر هم

به ترتيبي كه همه متوجه  ،نهاد و مطلبي گفت كه رنگ از روي وزير پريد
سرير وزير  .بازگو ؟وزير چه شنيدي :سلطان برزين بالفاصله گفت .شدند

خبر آوردند كه آرشاك با سپاهي انبوه به  ،قربان :زمين ادب بوسيد و گفت
 .اوست راهنماي هم ها آفت ملكهشق رسيده است و هاي شهر دم پشت دروازه

بر آن تخت نهاد و در برابر گرگين  نشسته فرود آمد و تاج برزين از تخت تازه
تاج بر سر وقت را ببخشيد كه حال ـامپراطور م  :كرد و گفت ميپاشا تعظي

 .با اجازه من رفتم .ميهن استاز هنگام شمشيركشيدن و دفاع  .نهادن نيست
   .يمآ ميهم با تو  من ،صبر كن برزين :هلنا هم گفتاهزاده ش

سحر از پشت كوه بلند در حال سرزدن بود كه  ييسپيده فجر و روشنا 
  .خواب سلطان را در ربود

  

  پايان شب صد و هفتم  
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هرگز به سر انديش بدخواه  كجو رو  كج ،ييگو مياي سلطاني كه همواره  و اما

يشب عرايضم در دنبالة تعريف داستان ملك د ،منزل مقصود نخواهد رسيد
اكنون هنگام  :نجا رسيد كه سردار برزين به گرگين پاشا گفتآنعمان به 

كه همسرش شاهزاده  .من رفتم ،با اجازه .شمشيركشيدن و دفاع از ميهن است
  .يمآ ميهم با تو  من ،برزين صبركن :هلنا هم گفت

با آن سرعت  ،يانشحال بايد عرض كنم چطور شد كه آرشاك و سپاه
گوار من رباز اگر سلطان بز .هاي شهر دمشق رسانيدند پشت دروازهبه خود را 

در شبهاي گذشته موقعي كه از ناپديدشدن فرزين صحبت  ،خاطر بياورند هب
به كنار كجاوة فرزين رفت و جاي او را  ها آفت ملكهوقتي كه  :گفتم ،كردم مي

ن آرشاك زد و او را وقش رماندهف ،صورت شاباشه يك سيلي ب ،خالي ديد
و عرض كردم شاباش  .وادار كرد كه برگردد و فرزين را يافته و باز آورد

كه فرزين  در حالي .ولي هرچه گشت فرزين را نيافت ،دوباره به همانجا رفت
   .داخل گله گوسفندان بود

رفتيم و  ،گشت و عرض كردبر ها آفت ملكهچون شاباش دست خالي نزد 
 :اد كشيدـتر شد و فري بانيـعص ها آفتملكه  ،فرزين را نيافتيم يلگشتيم و

دانم چطور   مين .خوري ميداري هم ن درد طويلهه تو ب ،لياقت ة بيـعرض بي
هاي  آنگاه سه نفر از شمشيركش !سپاه خود كرده است فرماندهتو را  ،آرشاك
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خيلي آرام و آهسته و  :همراهش را صدا زد و گفت ور ظاهر پيلهه ب
بزرگ را  ةـهاي جوان آن گل برويد و يكي از چوپان هاي غروب نزديكي

و صدا  سر امكان كارتان بي تا حدفقط سعي كنيد  .بدزديد و به اينجا بياوريد
هم دهان آن چوپان را محكم ببنديد كه سر و صدا راه  اول .انجام شود

  .نيندازد
ساله كه  هفده انـويك ج دتي كوتاهـو در م ش رفتندـآن سه شمشيرك

دزديدند و  را شده و به جمع چوپانان آن گلّة بزرگ درآمده بودتازه چوپان 
در  ها آفت ملكه .قرار دادند ها آفت ملكهبسته آوردند و مقابل  هانو د دست

دستور داد كه  ،وانـور و آوردن چوپان ج لة رفتن و برگشتن آن سه پيلهـفاص
ك انسان فراهم ـد يـر و نيم قطول تقريبي يك برابه ميلة قطوري از آهن ب

ور آهني را روي دو پايه در دو سمت قرار دادند و در ـو آن ميلة قط كردند
، ميله قابل چرخيدن آن دسته با اي قرار دادند كه ميله هم دسته يك سر آن

سپس دستور داد  .ها هم از زمين به اندازة قد يك انسان بود ارتفاع پايه. باشد
هيزم ريختند و چون چوپان جوان  هفاصلة بين دو پايزير آن ميلة آهني و 

دهانش را باز  ،قرار گرفت دستور داد ها آفت ملكهدست و دهان بسته جلوي 
بسته او را به ميله ببنديد و هيزم را روشن كنيد و اين  همينطور دست  كنيد و

   .آتش بچرخانيد تا كباب شودپسرك را روي 
را اجرا كردند كه فرياد  ها آفت كهمل  دستور ،فرمان هب گوش  حاضران

يد گناهم يآخر بگو .سوزانيد ميچرا مرا  .بهر خدا رحم كنيد :چوپان بلند شد
 ،آفتها با دست اشاره كرد و دو نفري كه در دو طرف پايه ملكهكه  ؟چيست

هاي  لهـشده به آن از روي شع چرخاندند ميله را با چوپان بسته ميميله را 
كه سر دو ميله بر دوش آن دو نفر و  آنگاه در حالي .د كردندـش بلنـآت
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اگر هر  :جلو رفت و گفت ها آفت ملكه ،چوپان ميان زمين و هوا معلّق بود
 .كنم ميكنم والّا روي آتش كبابت  ميچه پرسيدم درست جواب دادي رهايت 

ي را در ا هآيا تو چنين بچ :هاي فرزين را داد و از چوپان پرسيد آنگاه نشانه
   ؟خودتان ديدي يا نه ف گلّةاطرا

 .كند مياحمق سكوت  :فرياد كشيد حرفش تمام نشده هنوز ها آفت ملكه 
ترسيده و اندكي دست و پايش سوخته   كه چوپان .بيندازيدش توي آتش

و سپس هر چه  .تا بگويمدهيد اندكي فرصت  .فرصت دهيد تا بگويم :گفت
آنجا ه ب تعريف كرد و چون ها تآف ملكهتا آخر براي  اولاز  ،را كه ديده بود
 ،چوپان پير و بزرگ ما آن بچه را سوار بر اسبش كرد و برد :رسيد كه گفت

كه جوان  ؟آيا خانة چوپان پير خودتان را بلدي: پرسيد ها آفتملكه 
خانة او  بايد شبانه ما را به در :دوباره ملكه گفت .آري :شده گفت بسته ميله به

ه در طول راه يك شمشير تيز پشت گردنت قرار يادت باشد كه هميش .ببري
   .در خانة چوپان ببريه راست ب ما را بايد يك .دارد

جوان از جلو و دوازده  به اتفاق چهار شمشيركش و چوپان ها آفت ملكه
اي  كدام در گوشه هر و تا به در خانة چوپان پير رسيدند ،سوار از عقب رفتند

درختان پر  ،يرا در اطراف خانة چوپان پيرز ،كه از ديد دور باشد پنهان شدند
ساعتي  يك .كسي از خانه خارج نشد .صبح شد .شاخ و برگ بسيار بود

آمد و وارد خانه شد و همانطور كه  ييچوپان پير را ديدند كه به تنها ،گذشت
وس از خانه ـاش ژين قبل عرض كردم با همسر و سه پسر و نوه در دو شب

 .دنهستان حركت كردوار در دل كـرف غـطه ب ريـده ديگـخارج شد و با ع
و همراهانش دورا دور مراقب و مواظب چوپان پير بودند تا  ها آفت ملكه

هشت نفر از جوانان روستا از كوه اتفاق ه اش ب اينكه همسر و سه پسر و نوه
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سوي شهر دمشق ه باال رفتند و چوپان پير هم بر اسب خود هي زد و رو ب
   .نهاد

به سرعت ه ب :ها را صدا زد و گفت كشيكي از شمشير اه آفتملكه  
آن رفت و برگشت يك  .اردوگاه برو و تمام همراهان خودت را بياور اينجا

از وپنج نفر  بود كه حدود سي دومنزديكي ظهر روز  .شبانه روز طول كشيد
آنگاه  .وران شمشيركش و سربازان همراه شاباش پاي كوه جمع شدند پيله

دستور داد با احتياط باال برويد و همگي را غافلگير كرده و بدون  ها آفت ملكه
اي  فقط آن پسرك فراري را با اين دختر بچه .اي درنگ سرشان را ببريد لحظه

خصوص  همراقب باشيد آن دو بچه و ب .كه ديديد سالم براي من بياوريد
 ملكهشكلي فجيع دستور ه رحمانه و ب بي چه كه .دناي نبين فرزين صدمه

كه دست و پاي فرزين  ساعتي بعد در حالي. و باليا اجرا شد ها آفت
 ها آفت ملكهرا نزد  آنها ،ساله را بسته بودند ساله و ژينوس چهار هشت
فكر ه اگر تو وروجك ب :صورت فرزين زد و گفته ملكه يك سيلي ب .آوردند
همگي سپس  .شدم خون اين همه آدم را بريزم ميافتادي من مجبور ن ميفرار ن

   .هاي شمالي و ديار امير آرشاك نهادند رو به جانب سرزمين
شكايت شاباش را نزد وي  اول ،به نزد آرشاك رسيد ها آفت ملكهچون 
فرزين توانست فرار كند و سفرشان سه روزي  ،خاطر اهمالشه نمود كه ب

 ملكهاز   ميو قساوت دست ك  ميرح ك كه از بياآرش .بيشتر به درازا بكشد
همة افراد سپاهش را جمع كرد و در حضور همه دستور داد  ،نداشت اه آفت

اگر كوتاهي و  يادتان باشد :سپس گفت و تا سر از بدن شاباش جدا كنند
ما  .زند ميسرتان را  اينچنين شمشير من ،اهمال و اشتباهي از شما سر بزند

ر دو جبهه به شه سپاه ما از .كنيم ميسوي شهر دمشق حركت ه فردا صبح ب
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يا  ،فرماندهي جبهة شرقي .جبهة شرقي و جبهة غربي :كنند ميدمشق حمله 
مادر  ملكهيمين سپاه با من است و فرماندهي جبهة غربي يا يسار سپاه با 

   .دربار آتن خواهد بود
روز تاختند  هـانـاه حركت كردند و شبـبا دو سپ ها آفت ملكهآرشاك و  

وسيله حاجب به ه سرير وزير هاي شهر دمشق رسيدند ك تا پشت دروازه
با حاضران مجلس را مخصوص آنچنان كه عرض شد خبردار گرديد و مطلب 

   .در ميان نهاد
هاي شهر دمشق نگاه  سپاه مهاجم را پشت دروازه ،با اجازه اما باز هم

به  كه كنيم ميو قصه را از آنجا دنبال  گرديم ميداريم و قدري به عقب بر مي
دار را  گلّه  خانواده ژوبين يزن و دو پسر و ديگر اعضا ها آفت ملكه دستور

ساله را دزديدند و ژينوس  براي بار سوم شاهزاده فرزين هشتسر بريدند و 
و باز خاطرتان هست در شبهاي  .نوة ژوبين را هم با خود بردند  ه،چهارسال

مان نعملك  ،ه شدوقتي ژوبين به دربار دمشق رفت و متوج :مقبل عرض كرد
سرير وزير به وي توصيه كرد كه تا مدتي فرزين را  ،ا خوردن سم كشته شدهب

يجه ژوبين ـدر نت .اه داردـزده و سوگوار نياورد و نزد خود نگ ار ماتمـبه درب
ار در دل كوه ـوار بر اسب با شتاب خود را به غـس ،آن چوپان پيريا  ،دار گلّه

   .و شدر هخانوادة خود روب يد كه با اجساد اعضايانسر
آن   ميتما حمله كردند و ها آفت ملكهستور ه دب ،بايل شماليقوقتي افراد 

خود را  فقط يك نفر از آن عده توانست فرار كند و ،افراد بيگناه را سر بريدند
همان يك نفر وقتي  .در ببرده سنگي پنهان كرده و جان سالم ب در پشت تخته

كنان تمام  جلو رفت و گريه ،آيد ميال را ديد كه سواره از كوه بادار  ژوبين گلّه
دار وقتي خود را در  ژوبين گلّه .آن ماجراي دردآور را براي وي تعريف كرد

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 شب  و يكهزار        196

سر همسر و دو فرزند رشيد و تعدادي از اعضاي  مقابل جسدهاي بي
خون چشمانش را گرفت و چنان فريادي در دل كوه كشيد  ،اش ديد خانواده

به  :او همچنان فريادكشان گفت .مه داشتها ادا كه پژواك و طنينش دقيقه
گذارم و  ميده نـاك را زنـن از خانواده آرشـم كه يك تـدا قسـخداوندي خ

   .برّم ميرا خودم با اين دستهايم  ها آفت ملكهسر 
ميان ايل خود كه در حال كوچ از ييالق به قشالق بودند رفت و ه آنگاه ب 

شدن مجدد شاهزاده  و دزديدهخانواده  يشدن اعضا ماجراي دردناك كشته
قبايل كرد  .ساي ايل خود تعريف كردؤاش ژينوش را براي ر فرزين و نوه

 ،هاي شمالي دشمني داشتند ا قبايل سرزمينبكه از ديرباز  ،شمال شرق شامات
كردن بازداشتند  سر خشمشان آورد كه ايل را از كوچبزرگ چنان بر  آن توهين

هزار نفره به  در نتيجه سپاهي پنج .كردندو سران قبايل ديگر را هم خبر 
سوي ه به قصد گرفتن انتقام ب ،ژوبين ييش و راهنمارسرداري كيا

  .هاي شمالي حركت كرد سرزمين
نزديك قرارگاه و بارگاه آرشاك رسيدند كه   ميجنگاوران قبايل كرد هنگا

جز سوي دمشق حركت كرده و ه سپاه ب  ميبا تما ها آفتآرشاك و ملكه 
جنگاوران  .هاي قبيله كسي در چادرها نبود دي كودك و نوجوان و زنتعدا

خانوادة او ي وارد بارگاه آرشاك فرمانروا شدند و تمام اعضا ،دست هشمشيرب
چادري حبس را بدون استثناء سر بريدند و فرزين و ژينوس را كه در ته 

چه بود در غارت كردند و بقيه را هر  هم داده و تمام اموالشان را بودند نجات
  .آتش سوزاندند

بقيه  ،عالم شدند قتلهمگي خانواده فرمانروا آرشاك كه  يغير از اعضا
ب ياز عجا .در آغاز زمستان شدند ،هاي سرد و آوارة دشت و بيابانه فرار كرد
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خود  گاهحتي يك فرد جنگاور را هم در بار ،جو رحم انتقام آنكه آرشاك بي
خورده و خانواده  مرد زخمپير آن يا ،ردا ژوبين گلّه .باقي نگذاشته بود

 و شاهزاده فرزين و ژينوس را جلوي اسب خود نشاند ،خشمگين ةداد ازدست
مگر من چه  ،بابابزرگ ژوبين: پرسيددر حال برگشت بود كه شاهزاده برزين 

كه سه دفعه مرا  كردم ها آفت ملكهقول شما ه يا ب ،بزرگ ماري بدي به مامان
  .كنم ميعزيز دلم وقتي رسيديم برايت تعريف  :سخ دادژوبين هم پا ؟دزديد
چون سردار  .ش هر دو به مشورت نشستندربا سردار كيا دار گلّهژوبين  

 مان را مسموم كردهنعبه توصية آرشاك، ملك  ها آفت ملكهش دانست كه ركيا
در  ،شام هاي شمال شرقي مملكت از طرفي چون قبايل كرد ساكن سرزمين و

تمادي صدمات فراوان از قبايل سرزمين همساية غربي خود طول سالهاي م
سوي دمشق نهاده ه حاال كه آرشاك با سپاه جرّارش رو ب :گفت ،بودندديده 

است و دربار دمشق بدون پادشاه و فرمانده جنگي و در حال عزاداري 
ال ـدنبه بايد سپاه ايلياتي خود را تكميل كرده و ب ما به اين دو جهت ،باشد مي
   .ت كنيمـاك و سپاهيانش حركـآرش
دست ژوبين سپرد و ه هزار نفري خود را ب سپاه پنج �����ت ـاين جهه ب

ه و ب ميان ديگر قبايل كرد منطقه رفته طرف مشرق و به خود با عجله ب
ي خود ـهزار سپاه رزمنده و دالور ديگر به سپاه قبل پنج با فاصله يك هفته

هزار نفري تقسيم  پنج به دو شاخة فري همآن سپاه عشايري ده هزار ن .پيوست
و فرماندهي  �����با سردار  ،شدند كه فرماندهي جبهة شرقي يا يمين سپاه

   .بود دار گلّهبا ژوبين دالور  ،جبهة غربي يا يسار سپاه
طور  آن ،ماجراي زندگي خود را  تمام ،ضمناً چون فرزين باهوش و دانا 

ه ب با زبان شيرينش مو ،كرده بود اش استنباط كه از ديد كودكانه اما هوشيارانه
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وي  ،براي ژوبين دالور تعريف كرده بود ،بودن ت كوتاه باهممو در همان مد
سوار  يك گروه زبده ،ز عشايري و يسار سپاه مجه يميندو شاخه جدا از 

نفره هم مجزّا و پشت سر دو جبهه نگاه داشته بود كه شاهزاده فرزين و  بيست
در  :گفته بودبه آن گروه  ژوبين دالور .تيار آن گروه بودندژينوس در اخ

شاهزاده فرزين را به روم  ،نفره يك گروه ده ،شدن ما صورت شكست و كشته
شرقي ببرد و تحويل دربار قسطنطنيه بدهد و يك گروه ده نفري هم ژينوس 

لياتي دالور ايهزار سپاهي  ده .بدهد - برادرم - را به ايل ما برده و تحويل هژبر
ه در پشت سرشان ب ،بدانند ها آفتبدون آنكه آرشاك و ملكه در دو جبهه 

  .فاصله دوفرسنگي اردو زدند
زيرا  ،باز هم شهرزاد لب از سخن فرو بست ،چون قصه بدينجا رسيد 

  .سلطان شهرباز را خواب با خود برده بود
     

  پايان شب صد و هشتم 
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گذشته چراغ راه  ييگو ميكه همواره  ميليسلطان فهيم و حكيم و عاي  و اما

آينده است و شنيدن سرگذشت پيشينيان كليد درهاي بسته پيش روي آيندگان 
ورد ـوپنج شب گذشته در م اي كه در بيست ضمن تشكّر از حوصله ،است

در ادامه و تعريف بقيه داستان بايد با  ،خرج داديده ه ملك نعمان بـشنيدن قص
ي آرشاك را پشت هزار نفر قشون شصت ييآرا فاً صفاجازه تقاضا كنم لط

 ييآرا فـباخبر از ص ايشـان بدون آنكه ،هاي شهر دمشق داشته باشيد دروازه
د تا من باز هم قدري به عقب نباش سر دشمنان كرد خود در پشت ييهزارتا ده

   .مان برگردمنعو به زمان درگذشت ملك 

مان برگزار نشده بود نع اگر خاطرتان باشد هنوز مراسم شب هفت ملك
قسطنطنيه فرستاد تا  السير به كارواني سريع با ملكه جيران را ،كه سرير وزير

از  .دمشق كمك بگيرد ملكه از پدرش گرگين پاشا براي بازگرداندن برزين به
ملك  مردي دورانديش و باتدبير و نسبت به خانوادة ،آنجا كه سرير وزير

دوست بود و نگراني بسياري  ريف و وطنمان وفادار و در ضمن مردي شنع
و بدون فرمانده داشت  و سپاه اندربار بدون سلطهم از اوضاع آشفتة 

هاي شمالي به دمشق بود و  ة قبايل سرزمينـران حملـهرلحظه هم نگ
و آيا وي كه  گردد ميبيني كند چه موقع برزين به دمشق بر توانست پيش مين

 ،گرفتن استعفايش هست يا نه حاضر به پس ،عهدي استعفا داده بود از واليت
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   .مان يعني سلطان يمن كمك بگيردنعحد ديگر ملك فكر افتاد از متّه ب
نداشتن  فرمانده ،رو بود هبمشكلي كه در آن موقع سرير وزير با آن رو

فرماندهي  ،مان كه گذشته از پادشاهي مقتدرنعزيرا ملك  ،قشون بود
 ،دار فرماندهي سپاهش بود ها خود عهده در تمام جنگ وكارآزموده هم بود 

را يافتة زيردست خود  پسر پرورش ،پدر ،ساله شد وقتي برزين وليعهد بيست
سپاه  كل فرماندهتا سرزمين شامات داراي دو  ،به فرماندهي سپاه منصوب كرد

ولي متأسفانه زماني رسيد كه يكي از دو فرمانده در سفر بود و ديگري  ،باشد
مان و غيبت برزين از نعاين دليل بود كه در زمان مرگ ملك ه ب .در زير خاك

  .سرير وزير دچار دلشوره و نگراني شد ،دمشق
پادشاه سرزمين يمن و  الدين نجماي براي سلطان  سرير وزير نامه ،باري

ماجرا را مفصل شرح داد و   ميمان نوشت و تمانعپيمان ملك  متّحد و هم
از طرف تنها دشمن ديرين و   ،در معرض خطراكنون سرزمين شام  :اضافه كرد

اگر ممكن است با اينكه فاصلة راه زياد است  .خونخوارش آرشاك قرار گرفته
شما مرحمت  ،قرار دارد النهرين بينو يمن سرزمين م و بين دو كشور شا

در ضمن شايد كه  .طرف شام حركت كنيده فرموده و همراه با سپاهيان خود ب
هم افتخار حضور در زير ساية آن  ما ماننعشت ملك در مراسم چهلم درگذ

  .سلطان مقتدر را داشته باشيم
سواران برده  به محض آنكه نامة سرير وزير را كه چابك الدين نجمسلطان  

سوي دمشق ه سوار جنگاور ب هزار زبده خود با حدود سه ،بودند مطالعه كرد
ه هزار نفره ب ي دهكرلشحركت كرده و به فرمانده سپاهش هم دستور داد با 

  .دنبال وي حركت كنده سرعت و ب

فراموش كردم حضور  ،و اما اي ملك شايسته و اي سلطان مفخّم و بايسته
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 ،كه فرداي روز ورود ملكه جيران به دمشق ميهنگا ،انور عالي معروض دارم
فاق خود و دختر و اتّه ب لشكريك گرگين پاشا دستور حركت سريع و فوري 

از آنجا كه امپراطوري باتجربه و  ،سوي دمشق را صادر كرده نا ببرزين و هل
فرمانده سپاهش را احضار كرد و  ،سرگذاشته بود ها پشت ديده و جنگدنيا

دادة سرزمين شام در معرض خطر  دستاز اكنون كشور متحد و سلطان :گفت
 لشكريك با  همشما  .هاي شمال است حملة مهاجمان وحشي سرزمين

سوي ه دنبال ما حركت كرده و به زبده و ورزيده باز افراد شده  چين دست
براي سرير وزير خبر  ،و لذا آن موقعي كه در مجلس تاجگذاري .دييدمشق بيا

با  ،هاي شمالي شهردمشق رسيده است وردند سپاه آرشاك به پشت دروازهآ
لطان ساما دلش قوي بود كه محال است  ،اينكه اندكي رنگ از رويش پريد

و باز زماني كه برزين تاج را برتخت نهاد و  .به كمكشان نشتابد لدينا نجم
ه هنگام تاج ناكنون وقت جنگيدن و دفاع از آب و خاك است  :گفت

و دلش قوي بود كه سپاه گرگين پاشا هم خاطرش جمع  ،پادشاهي برسرنهادن
  .اش از طرف غرب به كمك خواهد رسيد كمكي

بعد از نهادن تاج  ،لطان برزين بناميماو را س ديگربرزين كه بهتر است 
 ،باش بزنند جناب وزير دستور دهيد شيپور آماده :روي تخت پادشاهي گفت

سپاه بيست روز است كه در حال  ،سلطان برزين :كه سرير وزير پاسخ داد
افراد فقط منتظر فرمانده رشيد و دالور خود  .روزي است باش شبانه آماده

بزرگوارتان نيز با سپاهيان خود در راه است  ييدا ضمناً .سلطان برزين هستند
 .پا خبر آوردند كه تا سه چهار روز آينده ايشان خواهند رسيددهاي با و پيك

كه گرگين پاشا هم اضافه  .باش ما هم از بيست هزار نفر بيشند سپاهيان آماده
زيرا نيروي كمكي ما  ،كرد خاطر سلطان برزين از جبهة غربي هم راحت باشد

   .م در راه استه
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 :در اين موقع سلطان برزين در برابر گرگين پاشا اداي احترام كرد و گفت
كه  .الشأن فرماندهي كل قشون را برعهده بگيرند كنم امپراطور عظيم مياستدعا 

پس فعالً قشون شام را به دو بخش  .حرفي نيست فرزندم :گرگين پاشا گفت
آرشاك سالها كنم  مير نن تصوم .كنيم تا نيروهاي كمكي برسد ميتقسيم 

 اولاصلي و  فرماندهي جبهة .ما حمله كنده كرده فقط از يك جبهه ب جنگ
شده  قدم را برعهدة شاهزاده هلناي پيش دومبرعهدة شما و فرماندهي جبهة 

  .گذاريم مي
را كه  لشكريسار  يا آرايش سپاه آرشاك آنچنان بود كه جبهة غربي اما

هزار نفر  ابتدا حركت نداد و فقط خودش با سي بود ها آفت ملكهفرماندهش 
ساعتي نگذشته بود كه سپاه  .رو به دروازة شرقي دمشق نهاد  ، سوار و پياده

 جانب دروازة شرقي شهر دمشق در حاليه شام به فرماندهي سلطان برزين ب
كه صداي شيپورها و طبل و سرنا سراسر آسمان شهر را پر كرده بود حركت 

   .كرد
گرگين پاشا كه بنا به خواهش سلطان برزين فرماندهي كل جنگ  اًضمن 

ل شمااز دروازة  ،با فرماندهي هلنا را دومشده  اه آرايشسپ ،را برعهده داشت
بعد از ساعتي كه  :عنوان پشتيباني به كمك برزين فرستاد و گفته غربي ب

براي  ،شما هم با نواختن شيپور و صداي طبل و دهل ،جنگ آغاز شد
كنان به جبهه فرماندهي سلطان برزين  عيف روحية سپاه دشمن هلهلهتض

شما دو نفر بتوانيد  ،اميدوارم كه قبل از رسيدن نيروهاي كمكي .بپيونديد
ي مكّار را هالك كرده و سپاه را وادار به ها آفت ملكهآرشاك خونخوار و 

  .نشيني كنيد عقب
قي بيرون رفت و در شر به فرماندهي سلطان برزين از دروازة اولجبهة 

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 203       داستان ملك نعمان

شده آرشاك  وسيع و مسطّح و همواره رو در رو و مقابل سپاه آرايشدشتي 
شيپورها از دو طرف به صدا درآمد كه آرشاك با صداي بسيار  .قرار گرفت

من فقط به  :آمدنش از حلقوم انسان بعيد بود گفت بلند و پرطنين كه بيرون
كشته شد به  ،شده واصل درك همان بنعدست ملك ه خونخواهي از پدرم كه ب

 تر با بانگي پرطنين سلطان برزين يك گام پيش نهاد و .ام جنگ شما آمده
 .كند مياين صداي كدام ناداني است كه به روح پرفتوح پدرم توهين  :گفت

و  اين سپاه عظيمآرشاك فرمانده  ،صداي من :شنيدرا  پاسخاين  سلطان برزين
حاضر به جنگ تن به تن هستي و اگر  .جوي ديرين تو دشمن انتقام

سلطان  .ه شود جلوتر بياـخواهي كه خون زيادي در اين دشت ريخت مين
كس  هيچ چيز و هيچ زمن جز خدا ا .گذارم ميپا پيش البته كه  :ن گفتـبرزي

اين تو و اين هاماياك  ،بسيار خب :آرشاك فريادكشان پاسخ داد .ترسم مين
  .سردار دالور قشون ما

 كه قامتي يك برابر و نيمتن با شمشير و سپر ميان هاماياك جنگ تن به 
بعد از ربع ساعتي  .قد رشيد برزين داشت با سلطان سرزمين شام درگرفت

ر از س ه،سلطان برزين با يك ضرب ،ييدر يك فرصت استثنا ،با شمشير همبارز
  .اي افتاد هاماياك جدا كرد كه سر سردار سپاه دشمن به گوشه بدن باالبلند

نفر  ،خاك افتاده غول سپاهتان ب :آنگاه سلطان برزين فريادكشان گفت 
يا  ،كه شيپورها باز هم به صدا درآمد و برادر دوقلوي هاماياك ؟بعدي كيست

ش اولشكل و همانند برادر و قل  هم نام ماياك كهه ب ،خاك افتادهه سردار بآن 
و  ييدست من رها از !روزگارت سياه باد برزين :گفت ميدان آمد وه ب ،بود

با  ،برزين دالور و ماياك پرقدرت .نفس آخرت را بكش .خالصي نداري
از هر سو براي ايجاد هيجان بيشتر طبل و شيپور  .جان هم افتادنده شمشير ب
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كمكي از دروازة غربي شهر  ييدر اين موقع بود كه هلنا با نيرو .شد مينواخته 
هلنا  .قرار گرفت اولر كنار جبهة با آرايشي منظّم د دومبيرون آمد و جبهة 

زره و جوشن پوشيده و كالهخود بر سر نهاده و تير و كمان در دست و 
 ييبرزين با ديدن هلنا گو .به كمر به كنار صحنة كارزار پا گذاشتشمشير 

بر شدت حمالت خود به ماياك افزود و بعد از چند  ،تازه گرفت يينيرو
   .كرد اي پرت دقيقه سر او را هم به گوشه

آرشاك سر دو تن غول و ديو  :باز هم برزين رجز خواند و فرياد كشيد
كه آرشاك  ؟كني به ميدان پا بگذاري ميت ئخودت كي جر .سپاهت را كندم

تو اگر توانستي برادر دالورم آرشام را شكست دهي  :ترسيده پاسخ داد تاحدي
آمدن من  ميدان آن وقت نوبت به ،و اگر او نتوانست سر از بدن تو جدا كند

هم در سپاه خود  اما تو خيال نكني كه من .ام آماده :برزين گفت .خواهد بود
آن دالوران را به مصاف  ،جاي خودمه توانم ب ميهم  من ،دالوراني ندارم

روز شمشير بزنم  اما بدان كه من حاضرم يك شبانه .ديوان و غوالن تو بفرستم
 يدر اين موقع هلنا .ن جدا كنمو صدها غول ديگر سپاه تو را سر از ت

آمدنش از گلوي يك  كه بيرون ييبه ميدان گذاشت و با صداپا  ،شمشيركشيده
 !آرشاك ،ترس و زبوني كافي است :فريادكشان گفت دنمو ميزن هم عجيب 

تو هم پا پيش بگذار و با سلطان برزين نبرد  .جنگم ميمن با برادرت آرشام 
تر شد  تر و افزون ربي سپاه آرشاك نيز فشردهدر آن موقع بود كه جبهة غ .كن

نيروهاي خود كه  بر يينيرو ،و آنها نيز براي جنگ تن به تن احتمالي
  .افزودند بود، و باليا ها آفت ملكهاش با  هيدفرمان

سلطان  :فريادكشان گفت ،آرشاك كه حاضر نشد آن خفّت را بپذيرد
هلنا فريادكشان  .من بجنگ اگر حاضري با .برزين شما را آرشام ما كافي است
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كه هستي و از كجا  تو دختر :آرشاك دوباره پرسيد .البته كه حاضرم :پاسخ داد
من همسر سلطان برزين فرمانرواي سرزمين شامات و  :كه هلنا گفت ؟اي آمده

خوان پرسيد چطور است آرشاك رجز .پادشاه يونانم دوم آلكسدختر سلطان 
 :شده پاسخ داد عصباني يهلنا ؟اند آمده  مياكه زنان يوناني به كمك مردان ش

به همان دليل كه پيرزنان عجوزة يوناني پشت سر نامردان شمالي پنهان 
   .اند شده

مبارزة تن به تن و شمشير با  .شمشيركشيده به ميدان آمد ،آرشاك فرمانده
هي به جدال سلطان ه كسي ديگر توجاي بود ك شمشير هلنا و آرشاك به گونه

فرز و چاالك در برابر هيكل تنومند و چاق  يهلنا .آرشام نداشت برزين و
زدن با ضربة شمشير  پريد كه در يك چشم برهم ميآرشاك به چپ و راست 

دست از مبارزه م در آن لحظه برزين و آرشام ه .سر از تن آرشاك جدا كرد
هاي هلنا بودند كه برزين ناگهان  تماشاگر دالوري ،كشيده و چون ديگران

ه خواهد تيري ب ميده و ـان كشيـدان كمـة ميـه شد شخصي از گوشـوجمت
خود را جلوي همسرش  فوراً وا نهل :اد كشيدـفري پس ،جانب هلنا پرتاب كند

طان برزين تازه برتخت نشسته لسسينة  بر ميان ها آفت ملكهپرت كرد كه تير 
سر از  ،شيرببري دمان به ميان پريد و با يك ضربة شم نشست و هلنا نيز چون

   .بدن آرشام جدا كرد
 دو سردار ،شدن هاماياك و ماياك با كشته ،تن به تن آن روزمبارزه 

 و آرشاك فرمانده و برادرش آرشام از يكهاي شمالي  سپاه سرزمينقلوي دو
صحنة جنگ را  ،و تير به قلب خوردن سلطان برزين از طرف ديگر ،طرف

البته ترديد و آشفتگي و  .كشاند اي به توقف و ترديد و آشفتگي چند لحظه
زيرا آنها ديگر هيچ فرمانروا  ،بيشتر بودخودباختگي در سپاهيان قبايل شمالي 
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درست است  ،اما در سپاه شام .ي نداشتندلشكرو فرمانده و سپهساالر و امير 
، سرش هلنـاـاش شكافته شده بود و هم سينه ،نشسته تـبرتخ كه سلطان تازه

همچنان كل سپاه  فرماندهاما  ،گريست ميبهاري  ن ابـرباالي سـرش چو بر
   .او كسي نبود جز گرگين پاشا .محكم و استوار ايستاده بود

هم عرض كردم فرماندهي جبهة شرقي يا يمين  البته همانطور كه قبالً 
 ها آفت ملكه با جبهة غربي يا يسار سپاه يفرماندهسپاه دشمن با آرشاك و 

شمشير به وسيله و شاهزاده هلنا به جنگ تن به تن  زماني كه آرشاك .بود
زير لب  ،بود ماجرا كه از شمال غرب ميدان شاهد ها آفت ملكه ،پرداختند

سر به دست سردار آرشاك به درك واصل  خيره ةاست كه دختر اآلن هم :گفت
وارونه از آب درآمد و آرشاك سر از بدنش جدا  اش بيني اما وقتي پيش ،شود
كس زنده  چون هيچ ،بايد هر چه سريعتر برگردم :م زير لب گفتباز ه ،شد

نكند دوباره  .است چه خواهد آمد ر فرزين كه اسيرسدانم بر  مين ،باقي نمانده
طرف بارگاه فرمانروا ه بهتر است جنگ را رها كنم و ب ،از چنگم در برود

 ،دهداده و ترسي دست است سپاه فرمانروااز زيرا مسلّم، آرشاك حركت كنم
   .فرمان من خودش را به قلب سپاه شام نخواهد زده هرگز ب

كه همان  ،اي به چند نفر از همراهان با زر خريداري كردة خود لذا اشاره 
نفره و  هي هفتوبي همراهش در دربار دمشق بودند كرد و گرالوران ق پيله

 خبر از آنكه در دو بي اما .تاختن گرفتند ،جانب شماله ب سوار بر اسب
فرماندهي ه فرسنگي جلوي راهشان سپاه ده هزار نفري كردهاي سوريه ب

 .چون سد ايستاده است ،و دالور دار گلّهكيارش و نظارت و همفكري ژوبين 
تاختند كه  ميورش همچنان  ظاهر پيله هب و باليا و شش همراه ها آفت ملكه
خاكي  طرف جلو وزيدن گرفت و چنان گرد وه ب ،ي شديد از پشت سرتوفان
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ژوبين  .ديدند ميوجه جلوي خود را ن هيچ در بيابان برپا شد كه سواران به
اين  :فرياد كشيد  ،دشت و صحرا گذرانده بوددر كه عمري را  دار گلّه  دالور

گرد برخاسته از سم سواران هم  .نيست توفانگرد و خاك فقط ناشي از 
 مقدمافراد خط  .ويمحواستان را جمع كنيد كه غافلگير نش ،ت استلبرع مزيد

سوار  زبده زماني هفت اي را تشكيل دادند و بعد از كوتاه دايره به سرعت نيم
ديدند از چهار  ميت گرد و خاك جلوي خود را خوب نفراري كه از شد

   .داران سپاه كردهاي سرزمين شام درآمدند طرف به محاصرة طاليه
دست از پشت  يو باليا ها آفت ملكهربع ساعتي بيشتر نگذشت كه  
قبيله ترين افراد  رحم ور كه از بي ظاهر پيلهه باه فاق آن شش همراتّه ب ،بسته

 ملكهبردند كه ناگهان  دار گلّهو ژوبين  �����بودند را به حضور فرمانده 
زيرا در ميان  .قلب سياه و چركينش در سينه فرو ريخت ،و باليا ها آفت

 .نوة ژوبين را هم ديد ه،چهارسالشاهزاده فرزين و ژينوس  ،ش و ژوبينركيا
سالة چوپاني كه براي گرفتن اعتراف وي را به  ضمناً در كناري پسرك هفده

  .ميل بسته و روي آتش قرار داده بود
 ها آفت ملكهطرف ه ب  ميهاي استوار چند قد با گام ابتدا دار گلّهژوبين 

رشيد  پسر من و دو زن بيگناه ،صفت عفريتة بي :برداشت و جلو رفت و گفت
 ؟رحمانه سرشان را بريدي تو كرده بودند كه آنطور بيه چه بدي ب و دالورم

به  ،بار بدزدي خواستي شاهزاده فرزين ما را براي سوم ميتو كه  ،چيز همه بي
الح كرده و دست ـدادي آنها را خلع س ميهاي خود دستور جالدگروه بسيار 

مگر نه  .پوشاندي ميامة عمل ة كثيفت جـو پايشان را ببندند و بعد به نقش
 ؟ها بيشتر از سي نفر رحم آنكه تعداد آنها فقط هفت نفر بود و عده شما بي

يد كه آ مييادت  ،بيا جلو پسر :اي به پسرك چوپان كرد و گفت آنگاه اشاره
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 ؟انش بر تن تو تازيانه زدندجالد ،اين عفريته  به دستور ،به گلّه هحمل اولروز 
خواستم با  مي :ه گفتـژوبين در ادام ،پاسخ آري داد و چون پسرك چوپان

اما اينجا چون آب نيست  ،صورت اين عفريته بزنمه لي بـدا دو سيـدستانم ابت
دو  ،تو با تازيانة در دستت ،بشويم را بعداً ام شده كثيف  توانم دستان ميو ن

  .عفريت بزن  ضربة محكم بر صورت استخواني و كريه اين پيرزن
جيغي كشيد  ها آفت ملكه ،با تازيانه دو ضربه را فرود آورد ،پانپسرك چو

شش مرتبة ديگرش  ،اين دفعة اولش :ژوبين گفت .و خون صورتش را پر كرد
اشاره كرد و  و آنگاه ،بماند در حضور سلطان برزين و همسرش شاهزاده هلنا

را  ها آفت ملكههمراه   را جلو بياوريد كه شش نفر جالدآن شش  :گفت
 .سنگ بزرگ بياوريد شش پاره :سپس ادامه داد .بسته جلو آوردند ستد

كرد آوردند و  مييكي از آنها را حمل  ،ني را كه هر دو نفرـهاي په سنگ
شش همراه  چون سر آن .زمين نهادند جلوي پاي ژوبين و فرمانده كيارش بر

گردن اين با تبر  :باز هم ژوبين فرياد كشيد ،ها گذاشتند را از گردن روي سنگ
   .هوي است ،هاي  كه جواب ،ها را بزنيد كش آدم

و باز هم سلطان جزاير هندوچين در ميان داستان در خوابي عميق فرو 
   .و شهرزاد لب از سخن فرو بسترفت 
  

  صد و نهم پايان شب                                                                          

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 

  

  

  

   
   

خاطر مباركتان  .مقتدر و آگاه و دانا  اي شايستة همسر واال و اي پادشاه اما و
به انتقام زن  دار گلّهرسيد كه ژوبين مان به آنجا نعهست كه ديشب قصة ملك 

ابتدا دستور  ،سرشان بريده شده بود ها آفت ملكهدستور ه و فرزندانش كه ب
ازات تو بماند در مج :زدند و گفت ها آفت ملكهو تازيانه بر صورت د داد

دستور داد با تبر اش  شدن خانواده كشتهدمشق و بعد هم به تالفي  دربار 
آميخته با خشم  با فرياد  هم ان آدمكش ملكه را گردن بزنند و در آخرههمرا
ميدان ه خواهم كه دوباره ب مياجازه اكنون  اما .هوي است ،هاي جواب :گفت

ازه بر ـت  سلطان برزين ،وديـه خدان جنگي كه از سپاـمي ؛جنگ برگرديم
فرمانروا  ،و از جبهة دشمن ،كشته شد ،تخت سلطنت سرزمين شام نشسته

هاي هاماياك  نامه ب ،آرشاك و برادرش آرشام و دو سپهساالر دو قلو و تناور
   .و ماياك

 ،با گرگين پاشا امپراطور روم شرقي بود ،چون فرماندهي كل سپاه شام 
اما هيچ  ،برزين با آنكه باعث تأثر شديد همگان شدشدن سلطان  لذا كشته

  سپاه ،خصوص كه همزمان از طرف غرب هب .شكافي در سپاه ايجاد نكرد
و سمت  ،فرماندهي سپهساالر سپاه گرگين پاشاه كمكي دربار قسطنطنيه ب

پادشاه آن كشور  الدين نجمجنوب سپاه كمكي يمن به فرماندهي سلطان 
پاشيده و بدون فرمانده قبايل  همسه سمت به قشون ازرسيدند و سه سپاه از 

سپاه خشمگين و دو  ،از مركز و جنوب ؛هاي شمالي حمله كردند سرزمين
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با فرماندهي گرگين پاشاي امپراطور روم  ،شام هداد درپي ازدست سلطان پي
 با فرماندهي عالم پاشا هزار نفري روم شرقي غرب سپاه ده از طرف ،شرقي

   .و از جانب مشرق سپاه يمن سپهساالر قشون
 ،فهميد خواهرزادة عزيز و بسيار دالورش برزين الدين نجموقتي سلطان  

فرزند پدرم  :تير بر قلبش خورده، خون بر چشمانش دويد و فرياد كشيد
 .هزار نفري دشمن را زنده بگذارم نيستم اگر حتي يك نفر از سپاه شصت

ترسان و  ،خاك غلتيدهه آرشاك بپاشيدة  هزار سپاه درمانده و ازهم شصت
  دورانه فهيم و دالور و جنگها ب ههراسان پا به فرار گذاشتند و سه فرماند

  سر پي ايشان نهادند و هنوز ساعتي نگذشته بود كه تمام ،خود ديده
   .خاك و خون غلتيدنده هاي شمالي ب هزار نفر سپاه قبايل سرزمين شصت

شدة  ريخته برزمين هاي اره از روي كشتههمچنان سو ،پيوسته مه سه سپاه به
 هاي شمالي گذشتند تا خود را مقابل با سپاهي ديدند كه از يك قبايل سرزمين

داد و از  ميمقابلش تكان   پرچم كردهاي سوريه را براي پيروزمندان ،سو
طرفي به نشانة اعالم همبستگي و دوستي پرچم سفيد صلح را بر باالي سر 

طرف ه و عالم پاشا ب الدين نجمدنبالش سلطان ه و باشا گرگين پ .گرفته بود
 ملكهر بر گردن ـزنجيكه  در حالي ،دار گلّهو سردار كيارش و ژوبين  شمال
از  ،و دست كوچك فرزين در دست ژوبين بود ،كيارش  در دست ،ها آفت

هنوز شايد پنجاه متر مانده بود تا  .طرف جنوب حركت كردنده شمال ب
خود را از دست   كه فرزين دست ،م برسنده خودي به  ر سپاهفرماندهان چها

 :گفت ميو كشيد  ميكه از خوشحالي فرياد  ژوبين كشيد و شتابان و در حالي
   .سوي او دويده ب ،بابا بزرگ گرگين پاشا ،بابا بزرگ گرگين پاشا

ترين جنگهاي تاريخ كه در آن حتي يك  و به اين ترتيب يكي از دهشتناك
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ه يك نفر از آن همه البت .پايان رسيده بسپاه دشمن زنده نماند تن هم از 
بلكه  ،هاي شمالي نبود مردمان قبايل سرزمين زا ولي او .زنده ماند خونخوار

چون  ،حقيقتاً ده سال بزرگترشده فرزين بسيار باهوش .و باليا بود ها آفت ملكه
تمام  ،دگرگين پاشا رسيد و در آغوش وي پري ،دوان دوان به پدربزرگ

  . سرعت براي پـدربـزرگش تعريف كرده ماجـرا را كامـل اما ب
جانب ژوبين دالور رفت و وي را چون برادر در ه گرگين پاشا ابتدا ب 

آغوش گرفت و سپس با سردار كيارش دست داد و روبوسي كرد و در آخر 
كه دست و پايش زنجير شده بود انداخت  ها آفت ملكهصورت ه آب دهاني ب

گرگين پاشا  زت اـّو عالم پاشا هم به تبعي الدين نجمبه ترتيب سلطان كه 
بابابزرگ اين شغال آب  :فرزين در پايان گفت .ل را انجام دادندـان عمـهم

 :گرگين پاشا پاسخ داد .صورتش پرت كنيده آتش ب .دهان كمش هست
ه ديگر هم حوصله كرده و اجازه بد  ميك .جان تو خيلي حوصله كردي فرزين

وقتي  .داند چه كند ميهمسر برادرت شاهزاده هلنا خودش  .به دمشق برسيم
شب فرا رسيده بود و  ،اوليه كارزار برگشتند هسه سپاه پيروزمندانه به صحن

كرد و  مياش گريه  غير از هلنا كه همچنان باالي سر برزين تير بر قلب نشسته
   .ار نبودزكس در ميدان كار چهار خدمه پشت جبهه هيچ

 :رسيدند كه گرگين پاشا گفتن هلنا و جنازة برزي  همگي باالي سر
شاهزاده هلنا هم بدون آنكه حرفي  .سپارم ميشاهزاده اين عفريته را دست تو 

 :انداخت و گفت ها آفت ملكهبزند بلند شد و آب دهان چهارم را بر صورت 
باز هم  اهدارند تا فردا صبح و آنگ او را نگهدستور دهيد  امپراطور لطفاً

   .گو پرداختو  به گفت شوهرش سلطان برزين جان  بي كنان با جسم گريه
و  ،و بالياي دست و پا بر زنجير را آوردند ها آفت ملكه .صبح شد
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 ييزادار حلقه زدند تا بدانند كه وي چه بالـگي به دور شاهزاده هلناي عـهم
ديشب قصة  :شاهزاده هلنا گفت .وردآ ميو باليا  ها آفت ملكهبر سر 

همانطور كه   .هاي آخر اين عفريته را از زبان اين پسر چوپان شنيدم ميرح بي
 من ،گذاشتندجوان  امپراطور زدن دو ضربه تازيانه را بـر عهدة اين چوپـان

چوپان جوان هم  .گذارم ميرد اين چوپان كُ برعهدة را آن هم مجازات و نحوة
 ملكهوردند و همان آتشي را كه تقاضا كرد ميلة آهني و دوپايه و هيزم آ

چوپان هم براي او برپا كرد و  ،براي آن چوپان جوان بر پا كرده بود ها آفت
را روي دوپايه آهن قرار داد و آتش را با  به آن بسته شده ها آفت ملكهميلة 

هاي  بر روي شعله ،تنه شروع به چرخاندن ميله دست خود روشن كرد و يك
  .آتش نمود

و پاسخ  .هلنا بهر خدا رحم كن :كنان گفت ناله ها آفت ملكهآخر  در لحظة
 !؟اي كه در شكم دارم رحم كردي دو ماهه مگر تو به همسرم و طفل :شنيد

خاطر بوي مشمئزكنندة گوشت و ه هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه همگي ب
   .و باليا جلوي بيني خود را گرفتند ها آفت ملكه شدة بدن پوست سوخته

به همت انجمن فالسفه و  ،ن ترتيب بود كه ملكه مارياي كودتاكردهو به اي
مان و نعگشته و قاتل مستقيم ملك  حكما و مجلس شوراي آتن سرنگون

همه قتل و غارت و جنگ و خونريزي و فساد و  سلطان برزين و مسبب آن
 ،چرخيد ميروي شعلة آتش  ،آهني شده به ميلة بسته كه در حالي ،تباهي

   .دش به هوا رفت و خاكسترش بر زمين ريختسوخت و دو
نگاه هلناي عاشق و عزادار كه هنوز جنازة معشوق و محبوب و شوهر و آ

و  الدين نجمرو به امپراطور گرگين پاشا و سلطان  ،سرورش پيش رويش بود
نام ه ب نكبتي باالخره روي زمين را از لوث وجود :ديگر حاضران كرد و گفت

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 213       داستان ملك نعمان

اما به بهاي خيلي خيلي گزافي كه  .و باليا پاك كرديم اه آفت ملكهماريا يا 
 ،آنگاه باز هم بر روي جنازة همسرش .توان پرداخت ميش را نـهرگز تاوان

   .هاي بناي گريستن را گذاشت سلطان برزين درگذشته افتاد و هاي
در  دار گلّهكه فرزين در كنارش و ژوبين دالور و  گرگين پاشا در حالي

تا پايان مراسم  :رو به حاضران كرد و گفت ،تاده بودندسمت ديگرش ايس
براي  ،سلطان سپاري و برگزاري مراسم ختم و شب هفت و چهلّمخاك

حضور و عضويت اين  با ،شوراي سلطنت شهر دمشق ،كشوررسيدگي به امور
يمن و  پادشاه پرشوكت سرزمين الدين نجمسلطان  :گردد ميافراد تشكيل 

دربار دمشق  ملكهجيران دخترم كه  ،رزين مرحومگوار سلطان بربز ييدا
اش  انه و افكار بخردانهـهاي داهي هـديشـجناب سرير وزير كه ان ،باشد مي

جناب ژوبين دالور كه  ،سالهاست افتخار دربار دمشق را حفظ كرده است
دة ـوة عزيز من، و سلطان آينـاند و ناجي ن ن دادهـدست اخوت و برادري با م

پيمان با دربار دمشق و پدر  من كه هم ودهستند و باالخره خ امـسرزمين ش
 در تمام آن مدت .آينده اين سرزمين خواهم بود  ملكه و پدربزرگ سلطان

فرزين ساكت ايستـاده بود و چشـم بر جنـازة برادرش دوختـه و ريز ريز 
   .ريخت مياشك 
مراسم  .دخاك سپردنه پدرش ب ،ماننعسلطان برزين را در كنار قبر ملك  

افتادة  برخاك سپاهيان به پاكسازي منطقه از جنازة .پايان رسيده سوم و هفتم ب
   .ل شمالي و معدودي از سپاهيان خودي پرداختنديهزار سپاهي قبا شصت

شوراي سلطنت دربار دمشق با حضور  ،چون مراسم چهلم هم برگزار شد
سلطان سرزمين شام ونيمه را به عنوان  سال فرزين هشت ،اعضا تشكيل  ميتما

 قانوني را تا رسيدن سلطان فرزين به سن انتخاب و مادرش ملكه جيران
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مقام وزارت  ،رـكر بسيار از سرير وزيـمن تشـالسلطنه تعيين كردند و ض نايب
ژوبين دالور هم  همچنين .را همچنان برعهده وي قرار دادند  ميظـع

موم و دلتنگ و افسرده شاهزاده هلناي مغ .سرزمين شام شدسپهساالر قشون 
 الدين نجمسلطان  گرگين پاشا به جانب قسطنطنيه حركت كرد و به همراهي

هم از ملكه جيران و ژوبين سپهساالر اجازه گرفت تا فرزين و ژينوس را كه 
 ،گرد غم و غبار اندوه چهرة پاك و رخسار معصومانة آنها را هم پوشانده بود

  .را با شهداد و شيرين بگذرانندبا خود به يمن ببرد تا چند ماهي 
ديده از هم چه روز سختي  شدن آن عزيزان مصيبتروز وداع ياران و جدا

خورد  ميدانستند دفتر روزگار كه هر روز ورقي تازه  ميزيرا هيچ كدام ن ،بود
   .اش برايشان چه نوشته است هاي بعدي در ورق

به زاده هلنا به يمن به نسبت سفر گرگين پاشا و شاه الدين نجمسفر 
مان و نعبابا ملك  هر چنـد كه بار غـم مرگ شاه .سفرخوبي بودقسطنطنيه 

سال بزرگترشده را  ا از عقل و خرد دهنيمه امو سال فرزين هشت ،داداش برزين
 ،رفت ميفكر فرو ه دوخت و ب ميها  بر دوردستاه چشم ـآزرده كرده بود و گ

او را به وجد  ،ونيمه چهارسال  اما بالفاصله وجود ژينوس زيبا و شيطان
   .شد ميها فراموشش  آورد و غم مي

به سرزمين خود و به قصر  الدين نجمماه سلطان  وقتي بعد از يك
هد و شيرين ـداد وليعـيري و شهـالي كشمـكه نجـمل ،اش وارد شد پادشاهي

سوي ملكه ه كشيدند كه فرزين شتابان ب ميانتظارشان را  ،فرزين دومل ـق
مامان نجال خيلي دلم برايت  :دويد و خود را در آغوش او افكند و گفتنجال 

 :تنگ شده بود و دست ژينوس را در دست خواهرش شيرين گذاشت و گفت
جانب شهداد دويد ه و سپس خودش ب .مبادا اذيتش كني .خيلي دوستش دارم
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و ملكه نجال هم در كنار هم  الدين نجمسلطان  .و او را غرق بوسه كرد
و  ييقصة شيدا الدين نجمهاي دوري گفت و  تند و نجال از غم شبنشس

   .فراق را بازگفت اممهجوري اي
ر ـشان برخالف سف ماهه گرگين پاشا و شاهزاده هلنا سفر يكامپراطور 

و هر چه گرگين پاشا گذشت تمام در سكوت و اندوه  ،ها و بچه الدين نجم
باالخره آنها همه  .شد مين بكاهد موفّقكوشيد تا اندكي از اندوه هلنا  ميپدرانه 

 ميبه قسطنطنيه رسيدند و گرگين پاشا براي تغيير روحية هلنا دستور داد بز
اما بزم هم رنگي از شادي و رونقي از شادماني نداشت و رامشگران  .آراستند 

خصوص هلنا با ايشان  هحاضران در مجلس و ب ،و خنياگران هر چه كوشيدند
اي عود در دست گرفت و در  نوازنده كه ميهنگاباالخره  .همراهي نكردند

ها نزديك بود شروع به نواختن  اق موسيقي ايرانيبه ماية عش دستگاهي كه
گرگين پاشا كه خود نيز صدايش غمناك بود اين ابيات را به آواز  ،كرد
كه شعر و  ييگو .مدت هم نگاهش به شاهزاده هلنا بود خواند و تمام مي

   :ال اوستآوازش زبان ح
  م ـوشـه و مدهـاز تاب و تب هجران بس وال

  م از دوش تر امـروز مـن ار پريشـانـد بــص

  وزم ـجانس ةـف بـر نالــود واقـتا كـس نش
  و خاموشم  مـنال مي سـازم، مي و ـوزمـس مي

  را  رارمــو ق آرام ،ـرد از دلـد و بــميار آ
  صبر و خرد و هوشم  ،عشق آمد و برد از سر

  دم ـرح طرب افكنـن لحظه كه با عشقت طزا
  م ــآغـوش هم غصـه با هـم آوازم هــبا نال 
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  تا تاب و تـوان دارم تا طـاقت و جان دارم 

  م ـكوش ميق تو ـپويم در عش ميدر مهر تو 

  م ـر تو در جسمـمه دل آفت جان باشد بي

  م ـر دوشـو بـعشق ت بي باشد بار گران سر

  ر دوشـمـب عشق تو يب دـاشران بگار سر ب              

حاجب مخصوص وارد شد و سر  ،تكرار مصرع بيت آخر كه تمام شد 
   .چون گچ ديوار شدرنگ امپراطور  ،در گوش گرگين پاشا مطلبي گفت كه

و باز هم چون شبهاي ديگر سلطان جزاير هندوچين در خوابي عميق فرو 
   .شهرزاد لب از سخن فرو بسترفت و باز هم 

  

  و دهم  صدان شب ايپ
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اگر خاطر  ،خوشبخت نبخت و اي سلطان پر اشتهار وااي ملك جو و اما 
آنجا رسيد كه وقتي گرگين پاشا و ه مان بنعديشب قصة ملك  ،مباركتان باشد

ندكي از غم اش اين بود ا امپراطور كه سعي ،شاهزاده هلنا به قسطنطنيه رسيدند
اي نبخشيد  برپا كردند كه نتيجه  ميمجلس بزدستور داد  ،و اندوه هلنا كم كند

وار با همراهي صـداي  و خود گرگين پاشا هم تحت تأثير قرار گرفت و زمزمه
   :اش رسيد و خواند ابياتي را زمزمه كرد و چون به بيت آخر سروده ،ساز

  مهر تو در جسمم  دل آفت جان باشد بي

  سر بار گران باشد بي عشق تو بر دوشم  

ص وارد شد و سر در گوش گرگين پاشا مطلبي گفت كه حاجب مخصو
رنگ امپراطور چون گچ ديوار شد و سرودة خود را ناتمام گذاشت و رو به 

 :گفت فوراً شاهزاده هلنا .برو ،بسيار خب :حاجب مخصوص كرد و گفت
بي را به  امپراطور لاما ممكن است بپرسم حاجب چه مط ،جسارت است

امپراطور كتمان  :هلنا ادامه داد ،كوت كردو چون گرگين پاشا س ؟گفت
 .را فهميدم دوم آلكس ،هاي حاجب مخصوصتان من از حركات لب .ديينفرما

كه اگر اينطور  ،ردسلطان سرزمين يونان باستان هم م دوم آلكس :حتماً گفت
  ؟آيا درست است  امپراطور .تيري دگر بر جگر هلناي بدبخت خورد ،باشد

ي از چشمان گرگين پاشا بر محاسن سپيدش كه قطرة اشك در حالي
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كمرم  حضرتااعلي :چكيد باز هم سكوت كرد و شاهزاده هلنا ادامه داد و گفت
اگر  .شكست و ديگر در برابر ضربات شمشير روزگار تاب مقاومت ندارم

اكنون خنجرم را با  گناهم را چهارماهه در شكم نداشتم هم يادگار شوهر بي
اما امانتي در دل دارم كه گاه دست و  ،كردم ميو ام فر دست خود در سينه

خواهم موافقت  مياجازه  .كنم ميهمه مصيبت حس  خاطر اينه پازدنش را ب
گرگين پاشا  .اكنون برخيزم و رو به جانب سرزمينم بگذارم د كه همييفرما

 دوم آلكسهاي ما يعني برادر ارجمندم سلطان  پيمان هم زيكي ديگر ا :گفت
البته بايد شما رو به جانب سرزمين باستاني يونان و شهر  .رفتهم از دنيا 

م ه و آنگاه دو دست خود را به .با من همراهبلكه  ،اآلناما نه  .آتن بگذاريد
ترتيب  :گرگين پاشا گفت .كوبيد كه حاجب مخصوص دوباره وارد شد

د فردا صبح زو .سوي آتن بدهيده السير ب حركت فوري ما را با كارواني سريع
   .كنيم ميحركت 

در خيلي  ،خاطر دارنده سلطان بزرگوار و همسر وفادارم سلطان شهرباز ب 
وت شدة هلنا ـپدربزرگ ف اول آلكسشبهاي قبل وقتي از دربار آتن و سلطان 

عاشق زني شد كه او  اول آلكساشاره كردم كه وي يعني  ،كردم ميبت ـصح
دم كه ماريا وقتي بعد ررض كهمسر يكي از اهريمنان و عفريتان آتن بود و ع

همواره به  ،درآمد دوم آلكسبه عقد  ،از جداشدن از همسر اهريمنش
ادامه داد و با عفريتان و اهرمنان كه  شا گري و فتنه صفتي هاي اهرمن شيوه

 ،اما مغزشان كانون افكار پليد بود نداشتند ييجادوديگر چون گذشته قدرت 
   .سر و كار داشت

بار دوقلوها يعني فرزين و  يناولتيب برنامه دزديدن جمله وقتي تر از 
اهريمنان شوم خبررسان تا چه اندازه كمكش كردند و من در  ،شيرين را داد
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 ها آفت ملكهاي نكرده بودم كه  ارهـبه اين مورد اش ه هرگز تا كنونول قصـط
صفت خود پسري داشت كه برادر  نسب و شيطان عفريته اولو باليا از همسر 

هنگام عروسي با پدر  ها آفت ملكهاما چون  .بود دوم آلكسسلطان  بزرگ
آن  ،تمام مدت ،پسرم مرده :او را پنهان داشته و گفته بود دوم آلكسسلطان 
كرد و با خيال آنكه روزي باالخره  ميدر خفا و پنهاني زندگي  زاده اهريمن

ابلهانه  در انتظاري ،مادرش كودتا كرده بر تخت سلطنت يونان خواهد نشست
چنانكه در شبهاي گذشته  تا اينكه مادرش .شمرد ميشب و روز خود را 

زاده هم خوشحال از آنكه باالخره  كردم كودتا كرد و و آن ابله اهرمن ضعر
   .صاحب تاج و تخت يونان خواهد شد

مادرش را با اما وقتي مجلس شورا و انجمن فالسفه و حكماي شهر آتن 
ز هم از حسرت لب گزيد و دوباره بر الك خود با ،آن سرعت سرنگون كرد

كه مادرش آنگونه از مهلكه نجات پيدا كرد و قصد فرار با  هنگامي .خزيد
به پسر هنگام خداحافظي  ،لباس مبدل به جانب قسطنطنيه را نمود

ر اين ـم و خاطـذار بروم و هلنا را بكشـبگ :زادة خود گفت اهريمن
برداشتن  وقت ازميان آن ،ين را راحت كنمنش هاي خيالباف و انجمن فيلسوف

صفت همچنان  زادة بي آن اهريمن .خوردن است ات مثل آب برادر ناتني
از راه برسد كه اهرمنان بالآورش  گر كرد تا مادر فتنه ميروزشماري 

شدن مادرش را با آن طرز فجيع برايش  سرعت خبر كشتهه ب ،اش طايفه هم
پاك نااميد شد و دانست كه ديگر شهر  ،زاده منآنجا بود كه آن اهري و .آوردند

اما وي كه سالها در انتظار بود تا مادرش . نيست آتن جاي ماندن براي او
تصميم گرفت قبل از  ،وقتي دست خود را از همه جا كوتاه ديد ،كودتا كند

  برادر ناتني بر تخت دوم آلكسطان ـسل اول :شدـفرار از آتن دو نفر را بك
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شاهزاده هلنا را و فوراً براي  ،دالور و شمشيرزنش برادرزادة دومو  ،اش نشسته
   .كار شده ي خود دست باولاجراي برنامة 

طور پنهاني از ه در دوران زندگي ننگين خود در دربار ب ها آفت ملكه 
طوالني به و  نقبي زده بود كه آن نقب راهي دراز ،انتهاي باغ قصر سلطنتي

رفت و آمد و  .زاده داشت مان اهريمنني هيع ،شاولدخمة تاريك پسر 
البته در انتهاي باغ قصر  .هاي مادر و پسر از طريق همان نقب بود مالقات

 درخت بسيار قطور و كهنسالي بود كه ميانش خالي شده بود و ارتفاعش
شدة  شده يك سرش در ميان بدنة خالي كنده  بيشتر از سه چهار متر بود و نقب

فكر نيفتاده بود كه بدنة خالي آن درخت را ه كسي ب آن درخت بود و هرگز
هان ـمد و پنآ ميزاده گهگاه از داخل بدنة آن درخت باال  اهريمن .وارسي كند

ر بود به تماشا ـخر قصـالي شاخ و برگهاي درخت كه مقابل است هدر الب
 كهـتا اين .ا بودـيؤكشيد كه فقط يك ر ميروزي را  ظار آنـنشست و انت مي

هاي  يك روز عصر و نزديكي و باليا ها آفت ملكهز شنيدن خبر مرگ بعد ا
 دوم آلكسالي شاخ و برگهاي درخت نشسته بود و سلطان  هغروب كه او الب

تيري نشانه گرفت و پرتاب كرد كه  ،زد ميكنار استخر قصر قدم  ييهم به تنها
 لكهمكه تير مادرش  همچنان ،نشست دوم آلكسميان قلب سلطان ه آن تير ب

   .و باليا بر قلب سلطان برزين نشست ها آفت
شمند عرض كردم كه وقتي وارجمند و سلطان شهرباز ه حضور سرور 

حاجب مخصوص گرگين پاشا وارد شد و آهسته در گوش امپراطور خبر 
 ،هاي حاجب از حركات لب شاهزاده هلنا ،را داد دوم آلكسمرگ سلطان 

ردا ـف :را كرد كه گرگين پاشا گفت نـموضوع را فهميد و قصد عزيمت به آت
 ،ماهه باردار همي چهارهلنا .كنيم ميب يونان حركت ـجانه صبح با هم ب
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 ،راه قسطنطنيه تا آتن را هم با سرعتآنها  .ماتم ديگري بر سرش باريد باران
السير طي كردند و با وجود آنكه انجمن فالسفه و  وسيلة كاروان سريعه ب

را  آلكسمراسم خاكسپاري و ترحيم سلطان  حكما و مجلس شوراي آتن
دربار عزادار آتن مراسم ديگري  ،اما با ورود شاهزاده هلنا ،برگزار كرده بودند

ار ـكه در كن دوم آلكسدر ضمن وقتي كه تير به قلب سلطان  .برگزار كرد
قصد در داخل قصر شاهي انجام شده  چون سوء ،زد خورده بود مياستخر قدم 

ظن قرار گرفته و براي ه آن روز در دربار بودند، مورد سوءها ك يلذا خيل ،بود
كس فكرش به  اما هيچ .قرار گرفتند ييمدتي بازداشت شده و مورد بازجو

به همين جهت برادر ناتني سلطان  .تهي نرسيد بدنة قطور آن درخت ميان
با خيال راحت دوباره به دخمة  ،دشاهپابعد از سوء قصد و كشتن  ،آلكس

مد و از باالي آ ميخصوص شبها از همان نقب ه د برگشت و همواره و بخو
كشيد و چون دريافت كه همه جاها را گشتند و همة  ميك رَدرخت س

كردند اما اصالً فكرشان به حفرة ميان  يياشخاص را هم گرفتند و بازجو
   .خيالي هم كشيده شد تا حدي به بي ،لذا آن راحتي فكر ،درخت نرسيده

اينكه چند روزي از ورود شاهزاده هلنا به آتن گذشت و مجلس تا  
درگذشته و تسلّي  يادبودي در باغ بزرگ قصر براي بزرگداشت روح پادشاه

 .خاطر هلنا به همت مجلس شورا و انجمن حكما و فالسفه يونان برگزار شد
 انجمن و نمايندگان مجلس و تمام درباريان عزادار و اعضاي  ،در آن مجلس

شاهزاده هلنا در صدر . گرگين پاشا حضور داشتند همچنينرگان مملكت و بز
و در كنارش و روي صندلي  بود اي نشسته شاهانه يو روي صندلمجلس 

طان لپيمان س شاهانة ديگري گرگين پاشا امپراطور روم شرقي و دوست و هم
س انجمن فالسفه و حكما در برابر يئر ابتدا .ي قرار داشتمتوفّ آلكس
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و ضمن عرض تسليت و همدردي با زاده هلنا و گرگين پاشا ايستاد شاه
شاهزاده هلنا، تأسف شديد انجمن را از درگذشت سلطان برزين همسر 

شهر   نشستن به عضويت انجمن حكما و فالسفة شاهزاده كه قبل از برتخت
عجيب آنكه در تمام آن مدت گرگين پاشا چشم  .آتن درآمده بود اعالم كرد

  .داشت ميبرن باغ تهي پر شاخ و برگ ته  رخت مياناز آن د
 ،مقدار خود سلطان شهرباز عرض كنم ليابايد حضور سرور واالتبار و ع

صبح همان روز برگزاري مراسم كه گرگين پاشا در باغ قصر و كنار استخر 
در آنجا تير به قلبش  دوم آلكسسلطان چون به مكاني رسيد كه  ،زد ميم دق

هر و  ايستاده و دقيق دور و بر و اطراف خود را نگاه كرد مدتي ،خورده بود
ز كجا ممكن بوده بيايد و عمل كنندة تير ا چه فكر كرد كه ضارب و پرتاب

نگرفت تا اينكه چشمش به آن درخت اي  نتيجه ،قصد را انجام دهدسوء
بايد از ميان  :آنجا كه بسيار هوشمند بود با خود گفتاز  .پر شاخه افتادتنومند 

خود ه و بعد با اطمينان ب .خارج از قصر زده باشنده نقبي ب ،خالي اين درخت
بر باالي  اي ين فرصت دستور دهد عدهاولبايد از هلنا بخواهم كه در  :گفت

كنند بلكه  ييجو پي ،نگرند و اگر راهي يافتندبرا  درخت بروند و درونش
گرم آراستن باغ موقع سخت سر چون كاركنان قصر آن اما .سرنخي پيدا شود
 با باز هم ،بودند ييل پذيراو وساي ها كتها و تخت و نيم و چيدن صندلي

مسلّم امروز و در اين ازدحام و  ،اگر حدس من درست باشد :خودگفت
و فرّاشان اتفاقي  حضور اين همه مقامات و با وجود اطرافيان و مراقبان

اما چون  .فردا صبح گذاريم براي را مي اين بررسي و وارسي .نخواهد افتاد
لذا  ،و قطور معطوف شده بود درخت كهنسال آن شكّش به حفرة ميان

كه در كنار شاهزاده هلنا نشسته بود همانطور كه عرض كردم  همچنان
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   .داشت مياغ برنـت ته بـم از آن درخـاي چش ظهـلح
س يئر ،س انجمن حكما و فالسفة شهر آتنيئبعد از پايان سخنان ر

درگذشته  آلكسيونان از جا برخاست و ضمن آنكه از سلطان  مجلس شوراي
اي را باز كرد و اين متن را با  شده صفحة چرمين لوله ،تجليل فراوان كرد

ضمن تجليل و  ،مجلس شوراي كشور يونان« :قرائت نمود بلند ييصدا
 ،دوم آلكسفقيد سلطان   هاي افتخارآفرين پادشاه قدرداني از زحمات و تالش

سلطان  ت شاهي يونان نبايد بيخوران پر بار سلطنتشان از آنجا كه تدر طول د
اتفاق آرا شاهزاده ه ب ،بماند و تاج پادشاهي دربار آتن بدون صاحب باشد

 ،كه در دوران واليتعهدي خود نيز را خانم هلنا، تنها دختر سلطان درگذشته
خاب و افتخار به پادشاهي انت ،شان را به ثبـوت رسانيدند ليـاقت و شايستـگي

بعد از آنكه مراسم  ،شاهزاده خانم هلنا .گردد مياعطا  به ايشان بودن  ملكه
جا ه سوگند را در حضور نمايندگان محترم مجلس و نمايندگان معزّز انجمن ب

رسماً سلطان  ،آوردند و بر پرچم پرافتخار سرزمين باستاني يونان بوسه زدند
   .مقتدر اين مملكت خواهند بود

 .سلطان سرزمين يونان باستان بنامند ،موظّفند ايشان را ملكه هلنا همگان
لياقت و درايت از   مييك قطعه نشان رس ،ضمناً قبل از اداي مراسم سوگند

م انجمن حكما مفخّ يونان و اعضايسوي نمايندگان مجالس شوراي مملكت 
   ».گردد ميو فالسفة يونان به ايشان تقديم 

س مجلس يئالرّ در يك سيني طال توسط شيخ ،تنشان طالي لياقت و دراي
داده شد و آنگاه ملكه هلنا از جا برخاست و بر پرچم كه  شورا به ملكه هلنا

من با  :اي زد و اينگونه آغاز سخن كرد در سمت راستش قرار داشت بوسه
حكما و فالسفة شهر آتن و اداي  نانجم مفخم يتشكر و امتنان از اعضا
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لس شوراي سرزمينم و بعد از بوسيدن پرچم مقدس اين به انتخاب مج احترام
  .. .خورم كه مين و ايمان و اعتقادات خود قسم ييبه آ ،خاك كهنسال

ساله كه در سمت چپ ملكه هلنا  وپنج در آن هنگام گرگين پاشاي هفتاد
هلنا قرار داد كه تيري جهيد و خود را مقابل ملكه فنر از جا چون  ،نشسته بود

  .قلب وي نشست و او در پيش پاي ملكه هلنا نقش زمين شدبر  بالفاصله
باز هم خواب سلطان و باز هم لب فروبستن شهرزاد و بقيه داستان را 

  .براي شب بعد گذاشتن
  

  پايان شب صدو يازدهم  
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و اي  ،اي سردار شجاع باشهامت ،درايت باكفايت همسر صاحباي  او ام
خواهم  ميامة مطالب معروضه ديشبم در اد ،سلطان صاحب كرامت و عنايت

فرمودند ه اً توجنسلطان يقي شدن گرگين پاشا بگويم ه به آنگونه كشتهبا توج
 ها آفت ملكهد پسر ـيعني فرزن ،كه آن تير هم از سوي عموي ناتني ملكه هلنا

از  ،را هم كشت دوم آلكسش كه سلطان اولصفت  از شوهر اهريمن ،و باليا
دل و جنايتكاري كه بعد از شنيدن خبر  مان برادر تيرهه .كمان رها شد چلة

يا  دوم آلكسخواست بعد از سلطان  ميصدد انتقام برآمده و رمرگ مادرش د
  .پادشاه بعدي يونان يا دختر برادرش ملكه هلنا را هم بكشد ،برادرش

زده چشمان خود را به  هلنا مات و حيرت ،چون گرگين پاشا بر زمين افتاد
الي شاخ و برگ درخت كهنسال  هشخصي از الب ،ت كه ديددوخ تدور دس

سرعت سر خود را ه ملكه هلنا ب .سوي او نشانه گرفته استه باز هم ب ،ته باغ
درخون انداخت كه تير آمد و به  دزديد و خود را روي گرگين پاشاي غرقه

 :كشيد ميكه فرياد  ملكه هلنا در حالي .مخصوص ملكه خورد پشتي صندلي
فرياد دردناك ديگري كشيد و  ،باالي درخت ته باغ ،خت ته باغباالي در

   .داشته را سقط كرد فرزند در شكم خود نگاه
اي  عده ،اي به جانب درخت ته باغ دويدند عده .در قصر بر پا شد ييبلوا

 يبراي آوردن دو تخت روان جهيدند و پريدند كه خوشبختانه در ميان اعضا
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 ،شهر آتن كه همگي هم آنجا حاضر بودندمفخّم انجمن فالسفه و حكماي 
پزشكان حاذق  ،در آن بلبشو و سردرگمي .چند حكيم حاذق هم وجود داشت

 شا شده نا و نوزاد سقطـكه هلـن بر باالي سر گرگين پاشا و ملـشهر آت
روان و ملكه و  تخت يك اگرگين پاشا را ب .ها را آوردند روان تخت .آمدند
هاي قصر بردند و  اتاقي از اتاقسوي ه ن ديگر بنارس را با تخت روا نوزاد

را بستند و باالي سر سه نفر يادشده مشغول به انجام وظيفه  اتاقاطبا در 
بودند كه  اتاقپشت در  ،تعدادي هم هراسان و دلواپس .طبابت خود شدند

شكان حاذق بيرون آمد و زباز شد و يكي از پ اتاقبعد از ربع ساعتي در 
 ،راي گرگين پاشا امپراطور روم شرقي نتوانستيم كاري كنيممتأسفانه ب :گفت

نوزاد نارس را  اما .زيرا كه تير به وسط قلبش خورده و در دم جان داده بود
 .ا هم حالشان خوب استمسلطان عاليقدر  ،ملكه هلنا .داريم ميزنده نگاه 

   .ازدحام اينجا را كم كنيد لطفاً. راحت باشدخيالتان 
 ،باالي درخت ته باغ :هلنا فريادكشان گفت ملكهاز اينكه بالفاصله بعد 

اما برادر  .سوي درخت كهنسال دويدنده شتابان باي  عده ،باالي درخت ته باغ
وقتي با سپرقرارگرفتن گرگين پاشا متوجه  ،درگذشته دوم آلكسناتني سلطان 

 شد تيرش به هدف اصابت نكرده جسارت را به حد آخر رساند و براي آنكه
ه ـرا آنگونه كه اشاره كردم از چلّ دومباالخره ملكه هلنا را هم بكشد تير 

 ،سوي درخت ديده ب اوم افراد حاضر در قصر رـا كرده و چون هجـكمان ره
ن رفت و سنگ بزرگي را ميان قسمت يياز داخل تنه درخت پاي با چابك

ار ترسيده بسيكه  در حالي ،تحتاني تنة درخت قرار داد و خود با هزار سختي
بر  ييردا ،اش رفت و در آنجا داخل دخمهه بود از راه باريك زيرزميني ب

 ،ها و گذرهاي نزديك قصر خت و خيلي آرام و خونسرد از كوچهدوش اندا
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اهرش را آرام نگاه دارد اما خيلي ـظخواست  ميهر چند  .روان شد ييوـبه س
حدي بود كه اش به  پرتي حواس .سش خيلي پرت شده بوداترسيده و حو

در گير كرد و  چون لبة دامن ردايش به ميخ پاشنة ،شدن از دخمه هنگام خارج
  .اصالً متوجه نشد ،ميخ ماندپاره شد و بر نوك تيز  از آن مقداري

كدام  هيچ ،آنها كه در حياط بزرگ قصر به پاي درخت قطور دويده بودند
اي از  در نتيجه عده .چاالكي و فرزي اينكه از درخت باال بروند را نداشتند

مأموران زبدة دربار را خبر كردند و آنها هم نردبان بلندي آوردند و دو نفر به 
بعد از چندي يكي از آن  .ن پريدندييباالي درخت رفتند و از داخل تنه به پا

اينجا سنگ بزرگي است كه براي برداشتنش ديلم و كلنگ  :فرياد كشيددو نفر 
   .چراغ هم بياوريد .د پشت سنگ نقبي باشدرس مينظر ه ب .داريمالزم 
به آن دو نفر داده شد كه بالفاصله فرياد  سرعت ديلم و كلنگ و چراغه ب

افراد با خنجر و شمشير  .ابتداي نقب را پيدا كرديم :ديگري بلند شد و گفت
بودن و  بيرون آمدند و خبر زنده اتاقهمان زماني كه اطبا از  .دنبال ما بياينده ب

حدود بيست نفر از سربازان  ،ماندن ملكه هلنا و نوزاد نارس را دادند زنده
زبده و نگهبانان پر قدرت دربار آتن بيرون دخمة عموي ناتني ايستاده بودند 

دانستند چه بكنند كه ناگهان سركردة نگهبانان قصر چشمش به تكّه  ميو ن
ا عجله خم شد و ب .شده و به نوك ميخ گيركرده افتاد رداي پاره  رنگ اي قهوه

اي از پارچه  ضارب جسور هنگام فرار تكّه :تكه پارچة ردا را برداشت و گفت
ردايش را براي ما باقي گذاشته است و وضعيت دخمه و فضاي آن نشان اين 

ه هم  .است كه اسبي اينجا نبوده تا او سـواره بگريزد براي آنكـه جلب توجـ
بقية افراد را  .تواند از اينجا دور شود يمنكند دوان دوان با عجلـه و دستپاچه ن

ا ـرجـن را بگردند و هـاي شهر آتـد همه جييايشان بگوه هم خبر كنيد و ب
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تمام  ،اگر كسي يافت نشد .مردي ردا بر دوش را ديدند دستگيرش كنند
نش كنده و بريده ييكه پاپيدا كرديد  يياي ردا ها را بگرديد و در هر خانه خانه

شيپور و سرنا هم عالمت مخصوص  با .ديرا بياور خل آن خانهباشد مردان دا
  .هاي شهر آتن را بدهيد شدن تمام دروازه باش و بسته آماده

الي  هملكه هلنا را در الب  موي جنايتكارعساعتي نگذشته بود كه  هنوز نيم
ند كردة بيرون قصر پيدا كردند و دست و پايش را با زنجير بست مردمان اجتماع

 .س مجلس شوراي مملكت يونان بردنديئالر داخل قصر و برابر شيخ و او را
اين نابكار را همينجا نگاه داريد تا ملكه هلنا حالشان خوب  :س گفتيئالر شيخ

س يئالر شيخ .سر را روشن كنند رهـشود و خودشان بيايند و تكليف اين خي
موقع  وزاد نارس خود آنخاطر سقط نه مجلس شورا خبر نداشت ملكه هلنا ب

خاطر وضع حمل ناگهاني بستري بود ه چون ملكه هلنا ب .هوش است كامالً بي
يكي دو روزي را در زندان قصر بماند تا  ،قرار شد عموي قاتل و نابكار ملكه

در مورد مجازات قاتل پدرش تصميم  ملكه حالش بهبود يابد و خود شخصاً
  .بگيرد

و پايش در غل و زنجير  عموي قاتل را به زندان بردند و با اينكه دست
غاز شب يكي از دو مأمور از عموي آبود در كنارش دو مأمور گماردند و در 

و گرگين پاشا را  دوم آلكسجانب سلطان ه قاتل علّت دوبار سوءقصدكردن ب
ماجرايي كه من براي سلطان مقتدرم تعريف  ،پرسيد و قاتل هم از ابتدا و آغاز

در آخر خود را معرفي نمود و  .يف كردبراي نگهبانان خود تعر را ،كردم
خاطر آنكه ملكه مادرش را در دمشق ه باشد و ب ميكه عموي ملكه هلنا گفت 

   .جويانه شد مرتكب آن تالفي انتقام ،به قتل رسانده بودند
هاي خود طلب يك جام  اش به پايان رسيد از نگهبان ون تعريف قصهچ

www.mybook.ir

www.iranmeet.com


 229       داستان ملك نعمان

خوردن آن جام  تاه فقط برايمدتي كو ،خوردن كرد و خواهش نمود كه آب
هايش را باز كنند و چون نگهبانان دست وي را براي مدتي كوتاه  دست ،آب

شب استفاده كرده و حبي  وي از تاريكي ،خوردن باز كردند و فقط جهت آب
در دهان خود انداخت و تمام آب داخل جام را يك  مهلك بود  ميرا كه س

نفس آخر را هم كشيد و در  ،ودن سمالتأثيرب خاطر سريعه نفس سركشيد و ب
   .دم جان داد

رو  هان زنداني خود روبج اي بعد كه مراقبان خود را با پيكر بي لحظه
ديگر خيلي دير  اما ،به سرعت دنبال پزشك مخصوص دربار دويدند ،ديدند

افتاده در بستر  ملكهگوش ه شدن قاتل ب خوردن و كشته خبر سم .شده بود
واست ن كه داستان قاتل را از زبان خودش شنيده بودند خو از مراقبا ،رسيد

   .هاي خود را بازگو كنند كه به حضورش بيايند و شنيده
چهرة قاتل جان تا  اظهار شوق كرد ،را شنيد چون ملكه هلنا تمام داستان 

اش  جنازة قاتل را آوردند و چهره .آفرين تسليم كرده را از نزديك ببيند به جان
چهرة قاتل  ملكه هلنا بعد از تماشاي .تري نشان دادندبس ملكهرا به 

ه ي بها آفت ملكه ،درست شبيه مادربزرگم ،چقدر زشت :گفتكرده  خودكشي
كه با  ،مانند سيبي كه از وسط دو نيم كرده باشند .استشده  درك واصل

تا او را ببرند  دستور داد كار مرا كمتر كرد و بعداً ،اش خوردن و خودكشي سم
  .كنندو دفن 

مخصوص ملكه هلنا بيرون بردند و نوزاد زودرس  اتاقچون جنازه را از 
ملكه هلنا نگاهي  ،مادر آوردند  دنياآمده را براي خوردن شير نزد هماهه ب هفت

 درست شبيه همسر دالور ،چقدر زيبا :به نوزاد انداخت و گفت
ز وسط دو نيم مانند سيبي كه ا .استام سلطان برزين  كرده پرواز ها سمانآ به 
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اميدوارم هرچه زودتر بزرگ شود و  .گذارم مياسمش را برزين  .كرده باشند
  .مسئوليت حكومت و تاج سنگين پادشاهي را به او واگذارمخت پرت

را به  و وي  ،بهتر شد ،كرده حمل وضع ملكهچند روزي گذشت حال 
سر جنازة آنگاه وي بر  .حمام بردند و با دل پرخون جامة عافيتش پوشاندند

با اينكه حالم مساعد  :شده گرگين پاشا رفت و به اطرافيان خود گفت ييموميا
فقط بايد سفرمان  .سوي قسطنطنيه حركت كنيمه نيست اما بايد همراه جنازه ب

 .نوزاد نارس خود را همراه بياورم ،برزين زيرا ناچارم ،دشقدري آهسته با
دربار دمشق برسانيد و از تنها فرزند هاي بادپا خبر را به  پيكوسيلة ه ضمناً ب

دعوت  ،باشد ميالسلطنه دربار دمشق  ران كه نايبـگرگين پاشا يعني ملكه جي
سوي قسطنطنيه حركت ه ب الدين نجمهرچه زودتر و به همراه سلطان كنيد 

بعد  هم خبر بدهيد كه الدين نجمالسير به سلطان  هاي سريع با قايق ضمناً .كند
مين متحد قدرتمند و واالتبارش هم سو ،دوم آلكسو سلطان مان نعاز ملك 

تن شريف خود جامة بربا اينكه تازه گرد راه  ،از دنيا رفت و اگر ممكن است
از  ،اند خود رسيده ييتكانده و بعد از مدتي دوري به وطن تحت فرمانروا را

كه دوبار  ييكه در همان سرسرا .راه دمشق به قسطنطنيه تشريف بياورند
شان ملكه جيران  اين بار با حضور دختر شايسته ،راسم عروسي برگزار شدم

را داريم  قصد برگزاري مراسم يادبود امپراطوري ،السلطنة سرزمين شام نايب
ند كه چه زود دود مند بود همگان بهره ذيجودشكه تا بود از سود وجود 

   .ودنش بر چشم ياران ودودش رفتـنب
هاي سريع به يمـن رفتند و سلطان  پيك و چـه سريـعل روز گذشت ـچه

 !و ملكه نجال و شهداد و شيرين را همراه خود به دمشق رساندند الدين نجم
فاق سلطان يمن و اتّه ب ،شده ملكه جيران از شوهر بيوه و از پدر يتيم
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چه پرماتم و سوگوارانه بود مراسم  .به قسطنطنيه رسيدندهم اش  خانواده
آن مجلس فقط مراسم ياد بود و چهلّم درگذشت  ه نهك ،يادبود گرگين پاشا

از روح پرفتوح سه سلطان داشت و تجليل  بلكه مجلس گرامي ،گرگين پاشا
ضلع شمالي  در هر سه راشده  اختهسة ـتن مـكه تنديس ني بود مقتدر آن عصر

چه عزادار و گريان  .ودندداده بقصر قسطنطنيه قرار  ييپذيراسرسراي بزرگ 
السلطنه سرزمين شام و ملكه هلنا پادشاه سرزمين  نايب ،جيران بودند ملكه

هاي  يونان كه هر دو پدران و شوهران سلطان خود را براساس توطئه و دسيسه
و چه سنگين بود وظيفه تنها و باليا از دست داده بودند  ها آفتشوم ملكه 

 ،سلطان متّحد باقيماندة پيمان صلح و اخوت و همبستگي كشورهاي يونان
هاي  خبر بود از بازي و چه بي الدين نجمشام و يمن سلطان  ،روم شرقي

دوماهة ملكه هلنا پادشاه سرزمين  رپس ،ق چرخ زمانهروزگار و گردش ناموفّ
   .دومبرزين  ،يونان

  

  

  و دوازدهم  پايان شب صد 

  و 

  داستان ملك نعمان  اولقسمت 
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