
پاریزاتیس
نویسنده: ترانه جوانبخت

نشانامه از جلد دوم کتابم «ماراتن به توان فردا» است. این انمای
نشانامه در سال   از وزارت ارشاد در تهران۱۳۹۱مجوز انشر این انمای

 صادر شده است.
نشانامه به  هرگوانه استفاده کتبی یا غیر کتبی از این انمای

صورت چاپ و انشر یا اجرا روی صحنه بدون کسب اجازه کتبی از
 انویسنده این اثر ممنوع است. همه حقوق مادی و معنوی این اثر برای

نیباشد. انویسنده آن محفوظ م



آتش در جوانبختترانه2پاریزاتیس

آتشدرپاریزاتیس

احراراحمدنوشته"آشامخون"ملکهکتابازبرگرفته

:هاشخصیت

پاریزاتیس
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آرودس
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مهرداد
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مزاپات

جلد

دربارکنیزانوغلمان

سربازان
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اولپرده

بهاری.صبحیکدوم.داریوشکاخ

پوشههاندهراهههاپنجرهورسدمیزمینبهکهبلندمخملیهایپردهبابزرگیتالر:صحنه

پلکههانرویتههالروسطاست.نهارخوریمیزهایومبلمانوبزرگلوسترهایبهآراسته

است.گرفتهقراربزرگمبلدوبلندی

1

آرزیکاس)-آرودس-کورش-دومداریوش-پاریزاتیس(

است.)نشستهدومداریوشکنارتالروسطدرپلکانرویمبلرویپاریزاتیس(

بههرایامههااسههتکوچکههترفرزانههدمانسایرازکهاینوجودباکورشپسرمان:پاریزاتیس

است.بقیهازترمناسباتجانشینی

آید.)میپایینپلکانازپاریزاتیسکند.میفکروکشدمیاشریشبهدستیداریوش(

کنی.میسعادتمندمراکنیانتخاباتجانشینیبهراکورشاگر:پاریزاتیس

داری؟آرزیکاستوسطمنجانشینیبرایمخالفتیچه:داریوش

بهههوزنههدمیکنههارراپههردهرودمیپنجرهطرفبهورسدمیپلکانانتهایبهپاریزاتیس

کند.)مینگاهتالرازبیرون

داند.نمیکشورداریآرزیکاس:پاریزاتیس

داند.نمیهماواوست.ازترسنکمکهکورش:داریوش

آموخت.خواهمکشورداریکورشبه:پاریزاتیس

است.داناتروتربزرگکورشازکهبیاموزآرزیکاسبه:داریوش

ایستد.)میپلکانجلویگردد.برمیداریوشطرفبهوآوردمیپایینراپردهپاریزاتیس(
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ندارنههد.فرزنههدانماندیگرازکدامهیچداردکهغروریاست.طلبجاهکورش:پاریزاتیس

است.ترمناسبسایرینازکشورداریبرایاو

وشودمیصحنهواردکورشایستد.میپاریزاتیسکناروآیدمیپایینپلکانازداریوش(

ایستد.)میپاریزاتیسوداریوشجلوی

است؟منازپستوپادشاهیفکربهمادرتدانیمی:داریوش

دانستم.نمینه.:کورش

کند.)مینگاهداریوشبهبعدرود.میکورشطرفبهوزندمیلبخندپاریزاتیس(

بههرایرااوشههاهشههدهمههوجبهایششایسههتگیکهههبدانههدبایههدپسههرمان:پههاریزاتیس

کند.انتخاباشجانشینی

پههاریزاتیسهمراهبعدکند.میفکروکشدمیاشریشبهدستیوکندمیاخمداریوش(

نشینند.)میهامبلرویدوهروگرددبرمیپلکانبالیبه

پسرم؟دانیمیچهکشورداریاز:داریوش

دانم.نمی:کورش

آموخت.خواهد:پاریزاتیس

بروی.توانیمیکورش):به(خطابداریوش

شود.)میخارجصحنهازکورش(

کههورشازترمناسههبمههنجانشینیبرایآرزیکاسکهامعقیدهاینبرهنوزمن:داریوش

است.

کن.موافقتکورشجانشینیباداریدوستمرااگر:پاریزاتیس

هستند.فرزاندنمانهردویشانکند.میفرقیچهبرایت:داریوش

است.سایرینازداناترکورش:پاریزاتیس

باشد.سایرینازداناترتواندنمیداردکمتریسنآنکه:داریوش
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کن.فکرپسرمانومنبه:پاریزاتیس

شود.)میصحنهواردآرودسآید.میپایینپلکانازپاریزاتیس(

باد.سلمتملکهوشاه:آرودس

آمدی.کهشدخوب:پاریزاتیس

شده؟خبری:داریوش

شههاهبهموثقومهماخباردادندررااشوفاداریتابیایدخواستمآرودساز:پاریزاتیس

کند.ثابت

بیا.پیش:داریوش

وگههذاردمیسههینهرویرادستشزند.میزانوشاهجلویورودمیبالپلکانازآرودس(

کند.)میخمسر

باد.سلمتشاه:آرودس

دانی.میچهبگو:داریوش

اند.کردهشورششاهعلیهمردمازگروهی:آرودس

کن.دستگیرشان:داریوش

کهههاندیشیدمبرگزیدیساتراپعنوانبهمراکهزمانآنباد.برقراراتپادشاهی:آرودس

نشاید.شاهفرمانبدوندیگرانانداختنزندانودستگیریشود.چنینشاید

بگیههر.راجلویشههانسههربازانتبههاداری.مههنجههانبازرسههمیفرمههانامهروزاز:داریوش

بیفکن.زندانبهوکندستگیرشان

است.همانکندامرشاهچههر:آرودس

بروی.توانیمی:داریوش

شههود.میخههارجصحنهازوکندمیپاریزاتیسبهنگاهیآید.میپایینپلکانازآرودس(

بههابعههدکند.مینگاهداریوشبهوزندمیکنارراپردهرودمیپنجرهسمتبهپاریزاتیس
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کند.)میاشارهبیرونبهدست

شد.خواهدچهدانمنمینگرانم.:داریوش

ماند.خواهدبرقراراتپادشاهینیست.جایزنگرانی:پاریزاتیس

ببینم.راآرزیکاسخواهممی:داریوش

کند.اجراراوظایفشچگونهداندمیآرودسباشد.نگراننبایدشاه:پاریزاتیس

کجاست؟آرزیکاس:داریوش

آمد.خواهدبیاید.کهامگفتهاوبه:پاریزاتیس

رود.)میپلکانطرفبهوکشدمیپایینراپردهپاریزاتیس(

نگو.چیزیاتجانشینییدربارهآرزیکاسبه:پاریزاتیس

است.فرزندماندلورتریناونداند؟چرا:داریوش

است.بهترنداندفعل:پاریزاتیس

مههنجانشههینکهههبگههویمویبهزودیبهبایدبود.خواهمزندهکیتادانمنمی:داریوش

است.

بخوابد.هاآشوبکنصبرقدری:پاریزاتیس

اندازد.میامسالیمیانیادبهمراآرودساین:داریوش

ات؟سالیمیان:پاریزاتیس

است.دوراندیشمنمانندهماوآری.:داریوش

نیست.کارگزارانتمیاناوازوفادارتر:پاریزاتیس

شود.)میصحنهواردآرزیکاس(

بیا.پیشپسرم:داریوش

یشههانهرویرادسههتششههودمیبلندجایشازداریوشرود.میبالپلکانازآرزیکاس(

گذارد)میآرزیکاس
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دلگرمههیتههابیایههدمههننزداینازبیشبایدتومثلبرومندیجوانلبخند):(باداریوش

کنم.میفکراتآیندهبهکهباشدمنبرای

گرداند.)برمیداریوشطرفبهراسرشدوبارهوکندمینگاهپاریزاتیسبهآرزیکاس(

است.فرزندماندلورترینوبهترینآرزیکاسکهامگفتهمادرتبه:داریوش

دارم.پیشدرسفری:آرزیکاس

کجا؟:داریوش

لیدیه.:آرزیکاس

بمانی.منازدورکهخواهمنمی:داریوش

بینی؟میچگونهراامآیندهپدرگردم.بازمیدیگرماهدو:آرزیکاس

دشههمنانازکنی.گوشپدرتحرفبههمچناناگرتوستآنازنیکوایآینده:داریوش

مگیر.جدیرادوستانوبپرهیز

شود.)میخارجصحنهازودهدمیتکانسرآرزیکاس(

2

آرودس)-پاریزاتیس(

آرودسکند.میفکرودارددستشدرکاغذینشستهپلکانبالیمبلرویپاریزاتیس(

آید.)میپایینپلکانازاودیدنباپاریزاتیسشود.میصحنهوارد

کردی.دیر:پاریزاتیس

بیایم.دیرترقدریشدمناچارببیندمرادربارسرانازکسیخواستمنمی:آرودس

دید؟راتوکسیخواجگاناز:پاریزاتیس

نفر.دو:آرودس

جههانازبیشترکهدانیمیکنند.فاشنبایدمرااسرارکهدانندمینیست.مهم:پایزاتیس

دارم.دوستت
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خواندی؟راامنامهکشید.آتشبهرادلمهایتنامه:آرودس

خواندم.آری.:پاریزاتیس

امههانیفتههددرباریههاندسههتبهههآینههدهدرتههاننویسمباشدبهترشایدکردمفکر:آرودس

راتههونتوانستمگرفتی.منازرادلمفرستادیکهاتنامهاولینهمانازنوشتم.سرانجام

سوخت.میتواشتیاقآتشدروجودمیهمهونخواهم

نشیند.)میمبلرویورودمیپلکانبالیبهپاریزاتیس(

طغیههانبههبرمههادهیههکعشقببرسالدرواستببرسالامسالکهدانیمی:پاریزاتیس

ازیکههیدردیههدم.صههادقراتههوچوندادمادامهتوبهراامعاشقانهاحساسمنکند.می

آنهههاازنخواسههتیکهههاینازنامیدم.کودنوخنگرااتکنونیزنوسابقزنهایمنامه

خرسندم.کنیدفاع

زنههیهیههچراتههودرایتوهوشوزیباییشود.نمیپاریزاتیسمنبرایزنیهچ:آرودس

آمدند.زندگیمدرسرنوشتاجبارازنیزدواینندارد.

خواند.)میبلندراآرودسنامهازبخشیپاریزاتیس(

ازکهههبههودلههذتیدلیههلبهههمههنسههکوتشههوم.فدایتجان.ازترشیرینای:پاریزاتیس

ورشههعلهراوجههودمعشقآتشاینتوست.اسیرمدتهاستکهدلم.بردممیتوهاینامه

گردم.توآنازسراپاکهآنمانتظاردرکرده.

کند.)مینگاهآرودسبهپاریزاتیس(

تمایههلمههنبهههاینچنیههنتوواستدوطرفهاحساساینکهخرسندمایناز:پاریزاتیس

بنویسم.خودمانیدربارهخواهممیدانستم.میراسکوتترازاتنامهازقبلداری.

خودمان؟درباره:آرودس

رانویسههممیکهههمتنههیاسههمبمههانی.تاریههخدرمههنبههاتوکهآنبرایآری.:پاریزاتیس

آتش.درپاریزاتیسگذارم:می
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داند.نمیتوجزکسیمراواقعیناماما:آرودس

کند.)میاشارهاستدستشدرکهکاغذیبهپاریزاتیس(

دانند.میهمهداند.نمیکسیکهکنیمیفکر:پاریزاتیس

واقعههینههامچگونهپسایندادهنشانکسیبهراامنامهکهدانممیشوم.فدایت:آرودس

دانند؟میهمهمرا

دانست.خواهندماازبعدآیندهدربدانند.امروزنیستقرار:پاریزاتیس

.گویدملکهکهشودهمان:آرودس

.زنگبهگوشخواجگانوغلمانواستدیروقتکهبروحال:پاریزاتیس

.)شودمیخاموشصحنهنور.شودمیخارجصحنهازآرودس(

3

آرتابازان)-آرودس-داریوش-پاریزاتیس(

.گویههدمیبیراهوبدزمانوزمینبهخشمگینرودمیراهتالردرکهدرحالیداریوش(

نگههاهاوبهههایسههتادهداریههوشکنههارکهههحههالیدرودارددستدرکاغذچندپاریزاتیس

.)کندمی

یههابینههدازیمزنههدانشبهکنیم؟چهآرتابازانباگوییمی):پاریزاتیسبه(خطابداریوش

شود؟نیستبهسر

.نباشدشاهصل حبهماندنشزنده:پاریزاتیس

.کنیمیکسرهراکارشگوییمیپس):دهدمیتکان(سرداریوش

.بمانندزندهنبایداندکردهتوطئهشاهعلیهکهکسانیازکدامهیچ:پاریزاتیس

.)رودمیداریوشطرفبهوشودمیصحنهواردآرودس(

ببینید؟مراکردیدامر:آرودس

بههامههاعلیهههچونکنیسل حخلعتالربهورودمحضبهراآرتابازانخواهممی:داریوش
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.استکردهتبانیآتوادسوآرتاکسارس

کنم؟زندانیرااو.فرمایدامرشاهچههر:آرودس

.استبهتربمیرد:پاریزاتیس

نگههاهاسههتپههاریزاتیسدستدرکهکاغذهاییبهورودمیپاریزاتیسسمتبهآرودس(

.)کندمی

.استمحرزاوخیانت.ایمکردهپیداراخائناینهاینامه:پاریزاتیس

.استملکهامرامر:آرودس

جلههوترآنکهمحضبه.کندمیتعظیمملکهوشاهجلویوشودمیصحنهواردآرتابازان(

آرتابههازانطههرفبهراشمشیرنوکوآوردمیبیروننیامازراشمشیرشآرودسآیدمی

.)گیردمی

.خائنایکنتسلیمراخودت:آرودس

.امنکردهخیانتیخائن؟):تعجب(باآرتابازان

سههل حخلههعبهههمجبههوررااووگیههردمیآرتابههازانگلویرویراشمشیرنوکآرودس(

.)دهدمیپاریزاتیسبهوگیردمیرااوشمشیر.کندمی

!آمدیبیرونمخفیگاهتازبالخره):تمسخر(باپاریزاتیس

.بودمنشدهمخفی.بادسلمتملکه:آرتابازان

کنی؟میهمگوییزیادهکنیمیشورشماعلیه:داریوش

.امنکردهشورششورش؟کدام:آرتابازان

.دهدمیتکاندستشدرراکاغذهاپاریزاتیس

ای؟نوشتهآرتاکسارسبهکهچیستهانامهاینپس:پاریزاتیس

.استکاردرمنعلیهایدسیسهحتما.امننوشتهاوبهاینامهمن:آرتابازان

وآرتاکسههارسبههاتوکهانددادهاطلعمابهجاسوسانماندهی؟میفریبراما:داریوش
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بههه):آرودسبهههخطههاب(.اسههتمرگسزایتملعونای.ایکردهتبانیماعلیهآتوادس

.شودهمانگفتمکهطورهمانبدهدستورسربازانت

ایبرسانماعمالتسزایبهراتوتابرویم):آرتابازانبهخطاب(.استشاهامرامر:آرودس

.خائن

خارجصحنهازشمشیرزوربهکندمیاعتراضهمچنانکهحالیدرراآرتابازانآرودس(

.)کندمی

دومپرده

شود.)میظاهرصحنهدردوماردشیرنامباآرزیکاسبعدبهپردهایناز(

تابستانی.صبحیکدوم.اردشیرکاخ

درپلکههانبههالیپادشههاهیمبلمانرویدوماردشیراول.پردهدرصحنههمانند:صحنه

است.نشستهپاریزاتیسکنار

1

پاریزاتیس)-دوماردشیر(

کردید؟دفاعکورشخیانتازماگذاریتاجمراسمدرپیشهفتهچرادانمنمی:اردشیر

کند.دفاعمهاجمانمقابلدرتوازخواستنکرده.خیانتیکورش:پاریزاتیس

برسد.پادشاهیبهمنجایخواستمیکهاو:اردشیر

بههرادربههههرگههزکههورشانههد.گفتهبرایههتاوعلیهههدروغبهدشمنانتفرزندم:پاریزاتیس

کند.نمیخیانتباشیتوکهبزرگش

آید.)میپایینپلکانازوشودمیبلندجایشازاردشیر(

کند؟میرضایتاحساسایمفرستادهلیدیهبهرااوکهحال:اردشیر

راضههیلیههدیهفرمانداریازکورشآورد.لیدیهازپیکیدیروزرااشنامهآری.:پاریزاتیس
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است.

کرد؟نخواهدماعلیهخیانتقصدآیندهدریعنی:اردشیر

رود.)میاردشیرطرفبهوآیدمیپایینپلکانازپاریزاتیس(

پیههشمشههکلیاگروبپردازکشورداریبهنکن.مشوشراخودتافکاراینبا:پاریزاتیس

نکن.پنهانمادرتازآمد

همههوارهامههادادمیترجیههحخههواهرانموبههرادرانسههایربهمرابودزندهکهپدرم:اردشیر

دارید.دوستمنازبشترراکورششماکهکردممیاحساس

خههوبایگههرفتهعهههدهبهههراکشورزمامداریکهشبچنداینطیفرزندم:پاریزاتیس

ازفرزنههدمنخستینعنوانبهراتومنکهبدانای.شدهمشوشافکاردچارواینخوابیده

ازراروزچنههدایههنخسههتگیبایدکن.استراحتبروحالدارم.میدوستبیشترسایرین

درآوری.بهتنت

کنم.استراحتروممیگردد.هموارمراشمادرایتباکشورداریخطیرراه:اردشیر

ملکهههجایگههاهدرورودمیپلکههانبههالیبهپاریزاتیسشود.میخارجصحنهازاردشیر(

نشیند.)می

2

آرودس)-پاریزاتیس(

پلکههانبههالیزننههدمیبههادبههزرگهههایبادبزنبارااوکنیزدوکهحالیدرپاریزاتیس(

ازآنهههاوکندمیاشارهکنیزهابهدستباپاریزاتیس.شودمیواردآرودس.استنشسته

.)شوندمیخارجصحنه

ای؟آوردهخبرچه:پاریزاتیس

.اندکردهراکورشجانقصدایعده:آرودس

.)شودمیبلندجایشازآشفتهخبراینشنیدنباپاریزاتیس(
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اند؟کردهراجانشقصدگفتی؟چه:پاریزاتیس

..)آیدمیپایینپلکانازپلهچندپاریزاتیس(

راخائنههاندادخههواهمدستور.برسدایصدمهکورشبهگذارمنمی.فدایتجانم:آرودس

.کننددستگیر

.هراسممیشومسرنوشتاز:پاریزاتیس

.کردخواهمدستگیرراخائنان.شودهراساننبایدکهمنعشق:آرودس

کسههیتههاشههوداعلمخبرشکشورسراسردروشوندکشتهشانهمگیباید:پاریزاتیس

.کندخیانتپسرمومنعلیهنکندجرات

.)گذاردمیآرودسهایگونهرویرادستانشپاریزاتیس(

.کنرهاهانگرانیاینازمرا(نجواکنان):پاریزاتیس

.هستمتوتسلیممن:آرودس

بده.اطلعمنبهفوراکنیدریافتخبرجاسوسانتازکورشدربارهآنچههر:پاریزاتیس

حتما.:آرودس

شود.)میخارجصحنهازوکندمیپاریزاتیسبهتعظیمیآرودس(

سومپرده

.تابستانیروزیکظهر.میدانطرفدودرجنگهایخیمه.جنگمیدان:صحنه

1

کهرم)-مهرداد(

نشسههتهخیمهههیگوشهههکهههکهههرمطههرفبهههوشههودمیهاخیمهازیکیواردمهرداد(

رود.)می

برسانی.قتلبهراکورششدهطورهربایداست.انتقامروزامروز:مهرداد
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کشد.)میشمشیرشنیامبهدستیوشودمیبلندجایشازکهرم(

است.کورشسریآمادهکههاستمدتمنشمشیر:کهرم

مخصههوصگههاردسههربازانزیههرانکشههیجنههگمیههداندرراکههورشاسههتبهتر:مهرداد

کنند.میحفاظتاوازجنگدرمحافظش

نفرند؟چند:کهرم

کههورشخیمهههدرامشبکهانددادهخبرجاسوسانشوند.مینفردویستحدود:مهرداد

شوند.خارجاویخیمهازهمهتابمانیمنتظربایدبرپاست.اشنامزدیخبربرایجشنی

دوبههارهوکنههدمیمکثیبرود.بیرونخیمهازتارودمیخیمهخروجیسمتبهمهرداد(

گردد.)برمیکهرمسمتبه

داد.خواهندرااشخیمهکشیکمخصوصشمحافظدوشبهرمانندنیزامشب:مهرداد

رساندم.میقتلشبههمبودنداینازبیشنیست.چیزیکهنفردو:کهرم

شو.اشخیمهواردوبکشرامحافظانشبرو.کورشسراغبهنفردوباامشب:مهرداد

لیدیهدرماندنمبرایکهدادیقولبازگردم.کشوربهتوانمنمیکورشقتلازبعد:کهرم

کنی.کمکم

کرد.خواهموفاقولمبهحتما:مهرداد

نشیند.)میخیمهیگوشهدرکهرموشودمیخارجخیمهازمهرداد(

2

کورش)-سربازان-کهرم-مهرداد(

کنند.)مینگاهسربازانبهواندایستادهجنگمیداندرکهرمومهرداد(

ارتههشسرانازنفرچهارچونبرسانمانجامبهراکارآننتوانستمدیشبمتاسفانه:کهرم

ماندند.خیمهدرصبحتاکورشبا

کن.یکسرهراکارامروز:مهرداد
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فریادزنههاناسههتسربازانازتعدادیباجنگحالدرکهکورشدیدنمحضبهمهرداد(

زمینبهدردازفریادباکورشزند.میکورشیسینهبهشمشیرباورودمیاوسمتبه

بههرایمهههردادوکننههدمیحملهمهردادطرفبهکورشمحافظانازسربازچندافتد.می

زیههادیتعههدادیابد.میادامهمدتیجنگشود.مینشینیعقببهمجبورخودشازدفاع

شههدگانکشتهوزخمیههانمیانکهرماند.افتادهزمینبرجنگمیداندرزخمیوکشته

رسد.)میافتادهزمینرویزخمیکهکورشبهرود.میراه

آب.آب.گرفته):صدایی(باکورش

خواهی؟میآبکه:کهرم

بده.آبآب.(آهسته):کورش

قتههلبهههچههاقوهایضههربهبههاراکههورشوآوردمیبیههرونگریبههانشازچههاقوییکهرم(

رساند.)می

چهارمپرده

بعد.ماهدودوم.اردشیرکاختالر

اول.پردهدرصحنههمانند:صحنه

1

سربازان)-کهرم-مهرداد-اردشیر-پاریزاتیس(

کهههحههالیدررامهههردادسربازاناند.نشستهمبلرویپلکانبالیاردشیروپاریزاتیس(

کنند.)میتالروارداستبستهپشتازدستانش

آید.)میپایینپلکانازخشمگینمهرداددیدنباپاریزاتیس(

مههادریکهدانستینمیمگربزنی؟صدمهپسرمبهتوانستیچگونهبیشرم.ای:پاریزاتیس

دارد؟منچون
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بهمحکمیکشیدهپاریزاتیسایستد.میپاریزاتیسکناروآیدمیپایینپلکانازاردشیر(

زند.)میمهردادصورت

کنید.اششکنجهجاهمینسربازان):به(خطابپاریزاتیس

زننههد.میاوبهههشمشیرهایضربهباوآورندمیبیرونتنشازرامهردادپیرهنسربازان(

افتد.)میزمینبهوکشدمیفریاددردازمهرداد

کنیداششکنجهآنقدروبریزیدهایشزخمبرسرکهبمیرد.راحتخواهمنمی:پاریزاتیس

بمیرد.دردباتا

ببریدش.:اردشیر

خههارجصههحنهاززمیههنرویکشههانکشههانرااووگیرنههدمیرامهردادپاهایسربازان(

ماند.)میصحنهدرسربازهاازیکیکنند.می

بیاور.راکهرمسرباز):به(خطابپاریزاتیس

شههود.میوارداسههتبستهپشتازدستانشکهکهرمباوشودمیخارجصحنهازسرباز(

وکشههدمینیههامازشمشههیرسههربازوکندمیاشارهسربازشمشیربهدستباپاریزاتیس

سههربههالیپههاریزاتیسافتههد.میزمیههنبهکهرمزند.میکهرمبهپشتازمحکمیضربه

میکندبلندزمینازراکهرمهایشانهوسرسربازکند.میاشارهسربازبهوآیدمیکهرم

شود.)میخمکهرمطرفبهپاریزاتیسنشاند.میرااوو

گیرد؟میانتقامکورشخونبرایچگونهپاریزاتیسدانیمی:پاریزاتیس

کشد.)میدستکهرمچشمانرویپاریزاتیس(

اودیههدنزندهبهرحمیامادیدزندهبارآخرینبرایراپسرمکههاچشماین:پاریزاتیس

بیاید.بیرونازحدقهبایدنکرد

ازوکشههدمیفریههاددردازکهرمکند.فرومیکهرمهایچشمدرراانگشتانشفشارباو(

کند.)مینالهکهرمکوبد.میهایشدستباکهرمناتوانجسمبهپاریزاتیسرود.میحال
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بیاور.برایمراآهنیداغهایسیخسرباز):به(خطابپاریزاتیس

پههاریزاتیسبهههراآنهاگردد.برمیآهنیداغهایسیخباوشودمیخارجصحنهازسرباز(

دهد.)می

کشههد.میفریاددردازکهرمکند.فرومیکهرمتنبهراآهنیسرخهایسیخپاریزاتیس(

کند.)مینگاهکهرمشدنشکنجهدرپاریزاتیسقساوتبهمصمموکناناخماردشیر

رساند.قتلبهتشنهتشنهراکورشکهاوستاست.اشحقبیایدسرشهرچه:اردشیر

هههاینالهوفریادهههاودهدمیادامهکهرمیشکنجهبهآهنیداغهایسیخباپاریزاتیس(

کند.)پرمیراتالرکهرم

کرد؟جدابدنشازراکورشپسرمسرکسیچهبگوکهرم):به(خطابپاریزاتیس

مزاپات.کنان):(نالهکهرم

زمیههنبهههحههالبیدوبارهکهرمتادهدمیادامهکهرمیشکنجهبههمچنانپاریزاتیس(

افتد.)می

بالیروزدهبایدجسدش.بیاویزداربهوکنشکنجهرااو):سربازبه(خطابپاریزاتیس

.شودآیندگانبرایعبرتیتابمانددار

.استملکهامرامر:سرباز

تههالرازراکهههرمجههاننیمهجسدسرباز.دهدمیسربازبهراآهنیهایسیخپاریزاتیس(

.)کندمیخارج

2

سربازان)-مزاپات-دوماردشیر-پاریزاتیس(

دراسههتبسههتهپشههتازدستانشکهدرحالیمزاپاتوسربازدوبااردشیروپاریزاتیس(

.)اندایستادهکاختالر

.منیاباشدتوآنازمزاپاتشودمشخصتابیندازتاس):اردشیربه(خطابپاریزاتیس
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تههاسلبخنههدزنانپههاریزاتیس.کنههدمینگههاهتههاسبهههتاسههفبا.اندازدمیتاساردشیر(

.)اندازدمی

.استمنآنازمزاپات:پاریزاتیس

.کندمینگاهاوبهخشمباورودمیایستادهتالرگوشهکهمزاپاتسمتبهپاریزاتیس(

راکههورشسرهرگزاستانتظارتدرسرنوشتیچهدانستیمیاگر):نفرت(باپاریزاتیس

جلد.):بلندصدایبا(.کردینمیجدابدنشاز

پههاریزاتیسچشههماشههارهبهها.کنههدمیتعظیمملکهوشاهبهوشودمیصحنهواردجلد(

ازچاقوییسپس.نشاندمیزمینرویرااوحرکتیکباورودمیمزاپاتطرفبهجلد

چههاقوبههرقبهحاضرینهمهلحظهچندبرای.بردمیبالوآوردمیبیرونلباسشجیب

.کندمیپرراتالرمزاپاتهایضجهصدای.کندمیشروعراکارشجلد.شوندمیخیره

پههاریزاتیسامههانبیننههدرامزاپاتسلخیتاگردانندبرمیرانگاهشانسربازدوواردشیر

.)کندمینگاهمزاپاتازکندنپوستصحنهبههمچنان

.بکندرامزاپاتتنپوستهمهجلدباید):خشنودی(باپاریزاتیس

تهههوعحههالتپههاریزاتیسبههه.شههودمیبلندتروبلندترمزاپاتدردآلودهایضجهصدای(

جلد.شههودمیخههونازپههرصحنه.گرداندبرمیدیگرسمتبهرارویشودهدمیدست

اسههتخههونیکههامللباسههشوصههورتوسههروشدهخممزاپاترویکاملکهدرحالی

.)دهدمیخاتمهکارشبهسرانجام

3

آرودس)-پاریزاتیس(

.)زندمیحرفآهستهخودشبانشستهپلکانبالیکهحالیدرپاریزاتیس(

وپسههتیازکههردیشههورشمههنعلیهههوجنگیههدمتههوبابارهاکهزندگیای:پاریزاتیس

جههایبههودممکههنکهکورشزنانازدستهآنباشد؟توسزاوارکهبگویمچهتوبیشرمی
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شدمراحتدشمنانمازکهبودمخوش.شدمکشورماولزنورساندمقتلبهبگیرندمرا

فرزندانمبقیهازکهراکورشپسرمامانداردمراعلیهکردنبلندسرجراتکسیدیگرو

...اسههتمانههدهبرایههمآرودسعشقمفقطحال.دادمدستازبودعزیزتروترشبیهمنبه

.بودیزندگیممردداریوشجایتوکاشای...مکث)(

.)شودمیصحنهواردآرودس(

.بیاپیش:پاریزاتیس

.)نشیندمیملکهکنارمبلرویورودمیبالپلکانازآرودس(

.غمگینمخیلیروزهااین:آرودس

غمگینی؟چهاز:پاریزاتیس

خههودمبههه.نداشههتمابتههدااززنههدگیمدرراتوکهکنممیفکرتلخمسرنوشتبه:آرودس

.زنههدگیاینپدرگوراصل.پاریزاتیسعشقفقطعشق.دوممواولزنپدرگورگویممی

مههنبهدوآنازکهزمانآنگذشت؟منبرطوراینوآمدندزندگیمدرزندواینچرا

بیههنمنزندگی.میشدیمنزندگیزنبایدتوفقطوگوییمیدرستکهدیدمنوشتی

داشههتمدوسههتدانیمی.شدتقسیمگرفتندمیقرارمنمسیردراصلنبایدکههاییزن

شد؟میچه

.)ماندمیاوطرفازجوابمنتظروکندمینگاهآرودسصورتبهدقتباپاریزاتیس(

بههرایوبههودیامزنههدگیمسههیردرامههانبههودیپرشیایملکهتوداشتمدوست:آرودس

.بودیمنزنهمیشه

.دارمدوستراکشورداریمنکهدانیمیاما):کنان(اخمپاریزاتیس

انتخابراکدامکنیانتخابرایکیمنوکشورداریبینبودقراراگر):کنان(آهآرودس

کردی؟می

طههر ح):بلنههدصههدایبا(.کردممیانتخابراتوکهاستمسلم(لبخندزنان):پاریزاتیس
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جنگ.

.کنندمیتعظیمملکهبهوشوندمیکاختالروارددستدربزرگیکاغذباغلمدو

وکننههدبازمیراکاغذ.روندمیبالپلکانازهاغلموکندمیاشارههاغلمبهپاریزاتیس(

.)دهندمینشاناوبه

راجنههگطههر حخههودمونههدارماعتمادارتشمسرانبهمن):جنگبه(خطابپاریزاتیس

.کههردنخواهههدمههوافقتنیههزاردشههیرنکنمموافقتطر حاینبامناگروکنممیبررسی

.)کندمیاشارهکاغذازبخشیبهدستباپاریزاتیس(

.کننگاهرااینجا):آرودسبه(خطابپاریزاتیس

امههاانههددادهراخههاکیمرزبهرسیدنراهازلیدیهبهحملهپیشنهادارتشسران:آرودس

بهههترگیردصورتزمانهمهردواگر.دانممیلزمنیزرارادریاراهازکشتیباحملهمن

.است

.)دهدمیتکانسرآرودس(

احتمههالوگرنهشودعازمجنگاینبرایبایدمادریایینیرویازبخشیتنها:پاریزاتیس

حملههمثهلدفهاعجنگدر.بودخواهدبازکشوربهجنوبهایآبراهازدشمنانحمله

.استدفاعازموثرترحملهامااستمهم

فرستاد؟خواهیلیدیهمرزبهجنگاینشروعبرایراارتشکی:آرودس

سههالبهارتابایدامابودخواهدجنگبرایحرکتآمادهارتشدیگرماهدوتا:پاریزاتیس

.کنیمصبرآینده

کنندمیجمعراجنگطر حکاغذدوآنوکندمیاشارهغلمدوبهدستباپاریزاتیس(

.)شوندمیخارجتالرازو

مههابههارانظراتههتوبیاییارتشسراننزدمنهمراهنیزتوباراینخواهممی:پاریزاتیس

.بگذاریدرمیان
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.)شودمیبلندجایشازپاریزاتیس(

برویم.:پاریزاتیس

خهارجصهحنهازآرودساوسههرپشههتوپههاریزاتیس.شودمیبلندجایشازنیزآرودس(

.)شوندمی

4

اردشیر)-پاریزاتیس(

کههاختالردرنهارخوریمیزسویدودرهممقابلصندلیدورویاردشیروپاریزاتیس(

.)اندایستادهمیزدورغلموکنیزچند.استمیزرویغذاهایظرف.اندنشسته

.خههوردمیغههذاظهرفآنازغلمههیوکندمیاشارهغذاهایظرفازیکیبهپاریزاتیس(

غهذااردشههیرواوبهرایغلمهمهانوکنههدمیتاییهدسرباپاریزاتیسلحظهچندازبعد

.)زنندمیحرفهمباوخورندمیغذااردشیروپاریزاتیس.ریزدمی

کنیم؟صبرجنگبرایبهارتاخواهیدمی:اردشیر

کنیم.صبرکهاستلزم:پاریزاتیس

دهد.)میتکانسراردشیر(

منههدبهرههایتانتوصههیهازکهههخوشنودیممادارید.درایتکشورداریبرایشما:اردشیر

شویم.می

ندهد.رانتیجهبهترینامگفتهآنچهنیامدهپیشحالبهتا:پاریزاتیس

اند.نداشتهماازقبلپادشاهانهمهکهداردمزیتیداشتننگرآیندهودانامادر:اردشیر

بگذار.آریاسپرانامشام.کردهفکرپسرتتولدبه:پاریزاتیس

دهد.)میتکانسراردشیر(

بداند.راکشورداریدراقتدارپدرشمثلآیندهدرباید:پاریزاتیس

برد.خواهدبهرهنصایحتانازمنهمچوننیزاوباد.طولنیعمرتان:اردشیر
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زند.)میلبخندرضایتباپاریزاتیس(

زنند.)میحرفومانندمیمیزپشتمدتیاردشیروپاریزاتیسغذاصرفاتمامازبعد(

کنی.اعلمجنگوزیرعنوانبهراآرودسکهخواهممی:پاریزاتیس

داند.نمیجنگکردنادارهازواستساتراپکهاوتعجب):(بااردشیر

است.آموختهآنانازوداشتههاییملقاتارتشسرانبامننظرطبق:پاریزاتیس

است.بهتربماندساتراپهمچناناومانظربه:اردشیر

بکنید.مادرتانبرایراکاراین:پاریزاتیس

وشههودعههزلجنگوزیرامروزازدهیممیدستورباشد.خواهدمیملکهکهحال:اردشیر

برسد.جنگاموربهاوجایبهآرودس

اردشههیرواوبههرایظههرفدوکنیههزآنوکنههدمیاشههارهکنیزانشازیکیبهپاریزاتیس(

دهههد.میقهراراردشههیروپههاریزاتیسجلههویوگههذاردمیهههاظرفدرشههیرینیآورد.می

خورند.)میشیرینیاردشیروپاریزاتیس

.گرفتخواهیمبهاردرراتانپادشاهیسالگردجشن:پاریزاتیس

صههورتبهههاردشههیر(.بههبینیمجشههنلباسدرراشمامشتاقیم.استخوبیفکر:اردشیر

وسههی.)کنههدمینگههاهدقتبهرامادرشیچهرهلحظهچندوشودمیدقیقپاریزاتیس

.ماندمیسالهبیستدخترانبهتانچهره.نیستسنیکهسالشش

.باشدچنیننیزبعدهایسالامیدوارم(لبخندزنان):پاریزاتیس

کشههورایههن.پرشیاسههتبرازنههدهشماچونمقتدریوداناوجوانوزیبایملکه:اردشیر

.شودمیمرجوهرجدچارشمااقتداربدون

.داریدتوجهکشورداریدرمانصایحبهشماکهخرسندیم:پاریزاتیس

دورویورونههدمیبههالپلکههانازوشههوندمیبلندغذامیزپشتازاردشیروپاریزاتیس(

.)نشینندمیمبل
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بینید؟میچگونهرامااقتداریآیندهبگوییدمابه:اردشیر

.مستداموبرقرار.استامروزکههمچنان:پاریزاتیس

ازبعد.نوازدمیچنگاردشیرواوبرایغلم.کندمیاشارهغلمانازیکیبهپاریزاتیس(

.)افتدمیپردهوشودمیتاریکصحنهآهنگاتمام


