
  توانم شماره کنمشنها را می
   و آب درياها را پيمانه بگيرم

  من صدای خاموشی را می شنوم 
  . گويددانم که مرد گنگ چه میو می
   آيدبوی تند سنگ پشت می! هشدار

   با آن الک استخوانی اش
    آتش غلغل کنان، سر
  .  بره همراه با گوشت

    ديگ، برنجی ست پايه ی
   .ت آن هم برنجی س و در

    
  درنگ کن کراسوس 

  تا آن زمان که استری 
   .پادشاه ماد شود

   !آنگاه، ای ليديايی ريزنقش
    هرموس بگريز به ريگزارهای رود

  شتابان، شتابان 
  پيش از اينکه بزدالنه 

   )١. (رنگ از رخساره ات بپرد
    

  اند که کورش آورده
  پسر کامبيز بود شاه پارس، 

    ، پسر زئوساز پشت پرسيس پسر پرسئوس
   . ماد و مادرش ماندانا، دختر اژدهاک شاه

  در آوازها و داستان های خاور آمده  
  طبيعت کورش را چنان خوش سيما کرده بود 

  که هر کس دوست داشت به او بنگرد 
  . آکنده بوداو از عشق به انسان، دانش و بزرگی و دل

  مردم هفت کشور 
  با ديدن او به خاک ميفتادند 

  . چ کس جرات نداشت در برابر او بايستدو هي
   بودند" خودکامه ی دادگر"با اين وجود، همه شيفته ی اين 

   خواستند تنها او آنها را رهبری کندو می
  ) ٢. (چونان چوپانی که رمه را

    
   يک شب  آمده که" تاريخ هرودت"در 

  اژدهاک در خواب ديد که از ماندانا 
   . آسيا را فرا گرفتآبی سرازير شد که ماد و همه

  خوابگزاران و موبدان همه او را 
  . دخترش زاده خواهد شد بيمناک کردند از پسری که از

  به کامبيز در پارس داد پس او ماندانا را به زنی 
  . تا او را از دربار خود دور کند

  پس از يک سال اژدهاک 



   :بار ديگر خوابنما شد
  روئيد از زهدان دخترش تاکی 

   .سراسر آسيا را فرا گرفت اندک زمانی که در
  آنگاه ماندانا را به اکباتان فرا خواند 

   .و او را آبستن ديد
  چون کورش به دنيا آمد 

  داد  او را به رايزنش هارپاگوس
   .تا در کوهستان رها سازد

    سپرد او نوزاد را به دست گله دارش مهرداد
   .که با زنش سپاکو در بلندی ها می زيست

   است" ماده سگ"در زبان مادی به معنی" پاکوس"
  ". اصفهان"و " سپاه"همريشه با واژگان 

  او در همان زمان پسر مرده ای زائيد 
   و از همسرش خواست که کورش را نگاه دارد
   .و نوزاد مرده را به جای او در کوه رها کند

  بدين سان کورش تا ده سالگی 
   .چونان چوپان زاده ای باليد

   می کردوزير بازی در ده شاهروزی 
   و کودکان او را شاه خود کرده بودند
   خانزاده ای از فرمان او سرپيچيد

  . و به دستور او تنبيه شد
   پدرش شکايت پيش اژدهاک برد

   .و او کورش را به دربار فرا خواند
  ه اش او را شناخت اژدهاک با ديدن نو

   . شد و از راز هارپاگوس آگاه
   هارپاگوس را به دربار فرا خواند پس يک بار

  و خورشتی رنگين در پيش او نهاد 
   .که از گوشت پسر خود او درست شده بود

  وقتی مهمان از خوردن خورشت فارغ شد 
   خوانساالر سبدی سرپوشيده پيش او نهاد

   هارپاگوس روی سبد را گشود
  .  خود را در آن ديد  پسر  بريده ی و سر

   نکشت اژدهاک اما کورش را
  و به سفارش خوابگزاران 

  . او را به پارس نزد پدرش فرستاد
  با شاه شدن او در بازی کودکانه 

  خواب آشفته ی شاه تعبير شده 
  . و بالی آن رفع شده بود

   در پارس، کورش، زال شد
   .در کوه و سيمرغ، ماده سگی

  ی نوشت يک روز هارپاگوس نامه ا
   راخواندو کورش را به جنگ با اژدهاک ف
   آنرا در شکم خرگوش بريانی جا داد



   و با چاپاری از ماد به پارس فرستاد
  پارسيان که در وجود کورش 
   رهبری کاردان يافته بودند

  به گرد او جمع شدند 
  و بر ضد شاه ماد شوريدند، 

  و با خيانت سپهساالر ماد، هارپاگوس  
  . سپاه ماد را مات کردند

  شور بدين سان، شهرياری دو ک
   به مردی دورگه رسيد

   اژدهاک به دست کورش افتاد
   )٣.(و هارپاگوس سپهساالر او شد

    
  گويد هرودت دروغ می

  . اژدهاک با کورش نسبتی نداشت
  او پس از شکست سپاه ماد 
  درون دخمه ای پنهان شد 
  در هزارتوی کاخ اکباتان 
  با کمک دختر و دامادش 

  . اوماتی و سپيتاما
  ديری نپاييد با اينهمه 

  که اژدهاک از نهانگاه خود بيرون آمد 
  های دربندش مبادا که نوه

  . به تخت شکنجه بسته شوند
  کورش نخست او را به زنجير کشيد 

  تنها بخشيد بلکه او را پدر سپس نه
  . و دخترش را مادر خود خواند
  گرفت سرانجام اوماتی را به زنی

   )۴.(و سپيتاما را کشت
    

  دهاک ماردوش به خواب ديد يک شب اژ
  که سه برادر به او حمله ور شدند 
  و آن يک که از همه جوانتر بود 
   .با گرزی گاوسر به سر او کوبيد

  اژدهاک هراسان از خواب بيدار شد 
  و خوابگزاران را گرد آورد 

  و از زبان زيرک، موبد موبدان شنيد 
   رسداش به زودی به پايان میکه سلطنت هزار ساله

  نشيند و همای فّرهی بر شانه ی فريدون پسر آبتين می
  . وقتی که او از مادرش فرانک زاده خواهد شد

  . اژدهاک به دنبال آنها همه جا را گشت
   آبتين را يافت و سر از تنش جدا کرد
  . های خود دادو مغز سرش را به ماران سرشانه

  فرانک گريخت و نوزاد را به مرغزاری برد 



   سپرد" برمايه"به گاو هفت رنگ و او را 
   .که تا سه سالگی چون دايه ی مهربان پرورش داد

  آنگاه فرانک او را به کوه البرز در هند برد 
  . و به دست پير پاکدينی سپرد

   فريدون در شانزده سالگی از کوه به زير آمد
   و از مادر سراغ پدر را گرفت

   فرانک او را از مرگ خونين آبتين آگاه کرد
  . و پسر را به خونخواهی پدر برانگيخت

  فريدون به ياد دايه اش برمايه 
   که به دست اژدهاک تباه شده بود

  گرزی گاوسر ساخت، 
    و در کنار کاوه، آهنگری دادخواه
  که به دست آن روزبانان ناپاک، 
    هفده پسرش را از دست داده بود

   درفشی کاويانی برافراشت،
   کيانوش و پرمايه ودو به همراه دو برادر خ

  به جنگ اژدهاک رفت،  
  و با گرز گاوسر 
  . بر سر او کوبيد

  آنگاه به فرمان سروش 
    او را به کوه دماوند برد

   )۵. (و از آسمانه ی غاری آويزان کرد
    
  سپاس ما به فـّره ی کيانی  

   که مزدا آنرا برای سالها به جمشيد داده بود،
  مين فرمان ميراند وقتی که او بر هفت اقليم ز

   بر ديوان و بر آدميان،
  که از ديوان هم گنج هم آسايش کسی

  هم شادی هم شکوه را به دست آورد، 
  که در دوره ی فرمانروايی اش کسی

  آدميان و چارپايان نمی مردند 
  نمی شدند، و گياهان پژمرده 

  که در زمان فرمانروايی اش کسی
   باد سردوزيد نه باد گرم مینه
  مرگ پيری بود نه نه

  رشک و آز ديوانه،  و نه
  که جمشيد درستکار بود در زمانی

  . و هنوز دروغ گوئی را خوش نداشت
   اما وقتی که او به دروغ خو کرد
  فره ی کيانی به شکل پرنده ای 

  . از نزد او پر کشيد و رفت
  از آن پس، جمشيد در برابر دشمنان 

  آشنا شد به ترس و لرز افتاد و با غم 



   فريدون اما فره کيانی را به دست آورد
  زيرا پس از زردشت او پيروزترين پيروزمندان بود 

  فريدون ديوبند، اژدهاک را درهم کوبيد 
  آن کس که سه دهان، سه سر و شش چشم داشت 

  با هزاران حس ديگر، 
  بدکارترين بدکاران، دروج، اهريمن، شيطان 

   آفريده ترين دروجی که اهريمنجان سخت
   )۶. (را نابود کندتا جهان استوار بر خوبی 

    
  پس خدا دست راست مسيحش، کورش را به دست گرفت 

  . و از او خواست تا کشورها را تسخير کند
   به او گفت که من پشت شاهان را خواهم شکست

  . ها را بگشاينددروازه و لنگه ید تا در برابر تو
   رفت در همه جا من پيشاپيش تو خواهم

  و هر کّژی را راست خواهم کرد، 
  های برنجی را پاره کرده دروازه

  و تيرهای آهن را از هم خواهم گسست، 
   های پنهان خواهم دادهای تاريک و اندوختهبه تو گنج

   تا تو بدانی که آنکس که نام ترا صدا کرده
  ) ٧. (خدای اسرائيل: من هستم

    
  در اولين سال سلطنت کورش، 

  تحقق پذيرد،  رای اينکه پيشگوئی ارميای نبیخدا ب
  کورش، شاه پارس را برانگيخت 

  تا در سراسر کشور اعالم کند 
  . بسازمکه خدا مرا فرموده در اورشليم خانه ای 

  هر کس که در ميان شما از امت خداست 
  بگذار به اورشليم برود به کشور يهود 

  ) ٨. (و در آنجا خانه ی خدای اسرائيل را بسازد
    

  ريخت نبونعيد شبانه روز نقشه می
  تا پرستش مردوخ خدای خدايان را از ميان بردارد 

  . بابل بدرفتاری می کرد  شهر و پيوسته با مردم
  سرانجام مردوخ از او خشمگين شد 

  . و به دنبال فرمانروايی راستين همه جا را گشت
  وقتی او را يافت دستش را به دست گرفت 

   کورش، شاه انشان،  :دا کردو نام او را ص
   .کرد سراسر گيتی و او را شهريار

  کورش مردم گوتی و ماد را واداشت 
  تا در پيشگاه او خم شوند 

  و مردم کله سياه سومر را 
  . چون رمه ای به دور خود گرد آورد

  های آب رودخانه سپاهش مانند قطره



   .آمداز انبوهی به شمارش نمی 
   .او بدون جنگ و خونريزی به شهر بابل وارد شد

    بد دين را به دست کورش گرفتار کرد مردوخ، شاه
  همه ی مردم بابل، و سرزمين های سومر و آکاد 

  همراه با شاهزادگان و فرمانداران آنها 
  . به کورش کرنش کردند و پای او را بوسيدند

  د من کورش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومن
  . شاه بابل، سومر و آکاد و چهار گوشه ی جهان
  مردوخ خدای بزرگ مرا به شهرياری برگزيد 

  . کنمو من او را هر روز پرستش می
  ها آنسوی رود دجله در سرزمين گوتی

  . ها برای سال ها متروک افتاده بودبسياری از پرستشگاه
  های به تاراج رفته ی خدايان را من شمايل
   آنجا بازگرداندماز بابل به 

   .تا در خانه ی جاويدشان آرام گيرند
   !باشد که روزهای عمر من زياد شود

  باشد که مردوخ و خدايان سومر و آکاد 
   )٩! (بر بهبودی من بيفزايند

    
   ماه تشريتو، وقتی که کورش  در سال هفده

   به سپاه آکاد حمله کرد
   در شهر ُاپيس در کرانه ی دجله،

    شوريدندساکنين آکاد
   .و کورش آنها را قتل عام کرد

   .در روز پانزده، شهر سيپار محاصره شد بدون جنگ
  نبونعيد گريخت، و در روز شانزده 

   سپاه کورش وارد بابل شد بدون جنگ،
  . و پس از بازگشت به بابل، نبونعيد دستگير شد

   در روز سوم، کورش به بابل درآمد
  . و در شهر آرامش برقرار شد

  .  به همه ی مردم بابل درود فرستاداو
   .فرماندارش، گوبرياس فرماندهان بابل را برگزيد

  از ماه کيسالمو تا ماه ادارو، خدايان آکاد 
   که نبونعيد آنها را به زور به بابل آورده بود

   .به شهرهای مقدسشان بازگردانده شدند
  . در ماه اراهسامنا، در شب يازده، گوبرياس مرد

   .دارو، زن شاه درگذشتدر ماه ا
   روز از ماه ادارو تا روز سوم از ماه نيسانو، ٢٧از 

  اعالم شد در آکاد عزای رسمی 
  ) ١٠. (رفتندو همه ی مردم با موی پريشان راه می

    
  :  بابل گفت  نبی به شاه آنگاه دانيال

   ناشناس  اين است آنچه که دستی



  :  کاخ تو نوشته است ی ديواربر سينه
  ". پِرس"و " ِتِکل"

  ها گواهی می دهند که اين واژه
  کند خدا دارد روزهای سلطنت ترا شماره می

  . و به زودی به آن پايان خواهد داد
  . روزهای تو در ترازو سنجيده شده: يعنی" تکل"
  پادشاهی تو به پايان رسيده : يعنی" پرس"

  ) ١١. (ها داده خواهد شدو به مادها و پارس
     

  انيال به خواب ديدم که نزديک ارگ شوش در ايالت عيالم من د
  . ام کنار رودخانه ی اوالیايستاده

  آنگاه چشم باال کردم و در آنسوی رود، 
    تناور قوچی ديدم با دو شاخ

  . نورستر اما بزرگتر از ديگریيکی 
   قوچ را ديدم که شاخ زنان حمله می کرد

    .باختر، شمال و جنوببه سوی 
  توانست در برابرش بايستد جانوری نمیهيچ 

  . يا از چنگش رها شود
  خواست می کرد قوچ هر کاری که می

  . بسيار نيرومند شدو در اندک زمانی 
  همچنان که من در شگفتی بودم 

  ناگهان نرينه بزی از جانب باختر رسيد 
  . با شاخی بزرگ بر پيشانی

  قوچ را به زمين زد 
   .و او را از ميان برد

   : آنگاه فرشته ای به دانيال گفت 
  قوچ دو شاخی که در خواب ديدی  

   ماد و پارس،  نمادی ست از پادشاه
   يونان است  و بز نر شهريار

  ) ١٢. (با شاخی بزرگ بر پيشانی
    

   .پرسند دو شاخ می  ذوالقرنين، مرد از من درباره ی
  براستی که ما او را در زمين نيرومند کرديم 

   .يدن به هر چيز را به او نشان داديمو راه رس
  يک بار به جايی رسيد که خورشيد به هنگام غروب 

  . آلود فرو می رفتدر چشمه ی گل
  . نزديک آن چشمه مردمی ديد

  تصميم با توست : گفتيم
  . سرکوبشان کن يا با آنها مهربان باش
   آنگاه او راه ديگری را در پيش گرفت

  .  می دميدتا به جايی رسيد که خورشيد
  . در آنجا مردمی ديد که در برابر آفتاب پوششی نداشتند

  آنگاه راه ديگری را برگزيد 



  . و به شکافی ميان دو کوه رسيد
  می کردند در پشت آن مردمی زندگی 
  . که هيچ زبانی را نمی فهميدند

  ! ای ذوالقرنين: مردم پيش کوه به او گفتند
  . اينها يأجوج و مأجوج هستند

  . ه تو خراج می دهيم تا ميان ما و آنها سدی بکشیما ب
  تنها به من کارگرانی بدهيد : او گفت

  . تا اين سد را بسازم
   ندبرای او توده ای آهن آورد

  . و او شکاف ميان دو کوه را پر کرد
  در آتش بدميد : سپس گفت

  و چون آتش برافروخته شد 
  مس را در آن مذاب کرد 
   .تو بر سر ديوار فرو ريخ

  پس او سد استواری ساخت 
  توانستند از روی آن بگذرند می که يأجوج و مأجوج نه

  ) ١٣. (آن نفوذ کننددر دل نه 
    

  خواست سرزمين قبيله ای از سکائيان را کورش می
   .به کشور خود بيفزايد

  پس کس فرستد تا تهمرييش، شهبانوی آنها را 
   برای او خواستگاری کند،

  يش نپذيرفت و چون تهمري 
  . جنگ ميان آنها آغاز شد

  " سير دريا"کورش به پيشنهاد کراسوس در آنسوی رودخانه ی 
  سفره ی بزمی چيد با می و بنگ، 

  . و سپس ميدان را ترک کرد
  چون لشکريان تهمرييش به سرداری پسرش 

   به آن سفره رنگين رسيدند
  . آنقدر کشيدند و نوشيدند که بيهوش شدند

  کورش به آنها يورش برد آنگاه سپاه 
   .بسياری را کشت و بسياری اسير کرد

  پسر تهمرييش که در ميان اسيران بود 
  از کورش خواست تا او را از بند رها کند 

  . و چون آزاد شد، خود را کشت
  از سرداران خود را به خواب ديد آن شب کورش، داريوش، پسر يکی  

   :که دو بال بر شانه داشت
  . تر بر آسيا و ديگری بر اروپاسايه گسيکی

  فردای آن شب، در ميدان نبرد 
  کورش به خاک افتاد، 

  و تهمرييش به خونخواهی پسرش 
   سر بريده ی کورش را در قدحی از خون فرو برد

  آن زمان که پسرم به خون درغلتيد : "و به آن گفت



  با خود پيمان بستم که 
   عطش تو را به خون فرو نشانم،

   )١۴." (آنقدر که می خواهیاينک بنوش 
    
   !ای رهگذر"

  من کورش هستم 
   آن کس که پارسيان را کالن کشوری پی افکند

   .و شهريار آسيا شد
   مرا آسوده بگذار
  ) ١۵." (و آرامگاهم را هم

    
  کورش در بستر مرد ! نه

  : به کامبيز گفت
  . بدرود پسر عزيزم

  . دبدرو: از جانب من به مادرت کاساندرا بگو
  . به همه ی دوستان نزديک و دور بدرود

  و با گفتن اين کلمات، کورش دست خود را به او داد 
  ) ١۶. (روی خود را پوشاند و مرد

    
   دوستان من، هر کس که در جريان پرشتاب زندگی

  شود به مصيبتی گرفتار می
  قلبش با خيزش هر سيالب 
  . افتداز هر چيز به وحشت می

  اد موافق اما وقتی که ب
   کندجريان آب را آرام می

   قلبش از اطمينانی ترديدناپذير پر می شود
  و درمی يابد که هر توفانی سرانجام 

   .به آرامش می گرايد
  اينک به چشم من 

   ترس آور به خود گرفتههر چيز شکلی 
  و خدايان تهديدآميز می نمايند، 

   و صداهايی در گوش من می پيچند
  . واز بلندترندکه از خروش هر آ

  . دهدچنين است دردی که روح بيمار مرا رنج می
   آمدمهنگامی که از خانه به آرامگاه می

   دليجان پرنوری مرا همراهی می کرد نه
  . گماشتگان معمول دولتیو نه

   تنها با خود ساغر مقدسی آورده ام
  تا برای آرامش روح 

   -جرعه ای افشانم بر خاک گور
  گوساله ی مقدس از شير گوارای 
  کند، ريزی کف میکه چون فرو می

  از نوشابه ی شيرين گلها، 



    از بلور جاری، از باده ی پاک از سرچشمه ی بکر،
  که از تاک باستانی خدايان جوشيده 

  دهد، و روح را با شادی شستشو می
  از روغن خوش بوی زيتون زرد 

  تش با حلقه ای پرشکوه از برگهای هميشه سبز و پرطراو
  اين بهترين نوباوگان زمين : که همراه با گياهان رنگارنگ

   .گور او را آذين بسته اند
    !دوستان سوگوار من! دوستان من

   .بلندتر کنيد آوای اندوهگينتان را
   من نيز از اين ساغر مقدس

   )١٧. (جرعه ای بيشتر خواهم فشاند بر خاک
            

   ٢٠١٠ژانويه 
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