ﮐﺘﺎب اﺳﺘَﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﺳﺘَﺮ ،از ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻓﺎرس ﺑﻨﺎم
اﺳﺘَﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺎﯾ ﮐﺘﺎب اﺳﺘَﺮ در ﻗﺼﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﺎرس رخ داده اﺳﺖ.
اﺳﺘَﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از ﻧﺎﺑﻮدی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﻋﯿﺪ ﭘﻮرﯾﻢ را ﮐﻪ ﯾ از اﻋﯿﺎد
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻮد روزی ﮐﻪ در آن
روز ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺘَﺮ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﺠﺎت داد
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب اﺳﺘَﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﺰرا و ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺛﺒﻮت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﺧﺪای
ﻋﻈﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑ ﯾﺎر و ﻣﺪدﮔﺎر ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
و ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ،ﻋﻤﻠ ﺳﺎزد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
اﺳﺘَﺮ ﻣﻠﻪ ﻣ ﺷﻮد :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱
ﻧﻘﺸﮥ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ۵ ‐ ۳
ﻫﺎﻣﺎن اﻋﺪام ﻣ ﺷﻮد :ﻓﺼﻞ ۷ ‐ ۶
ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۸
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ﻣﻠﻪ وﺷﺘ از ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻣﮐﻨﺪ
۱‐۲

ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس از ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوی ﮐﻪ از ﯾﺼﺪ و

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ ـ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺒﺸﻪ ـ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﺮد.
۳

او در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ و وزرای ﺧﻮﯾﺶ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺰرﮔ

ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﻓﺎرس و ﻣﺎد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻟﯿﺎن و ﻧﺠﺒﺎی وﻻﯾﺎت در آن ﺟﺸﻦ
۴

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﯾﻢ درﺑﺎر و ﺷﻮه و ﺟﻼل آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻗﺮار داد.
۵

ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻫﺎﻟ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﭼﻪ ﻏﻨ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ

داد .ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻫﺎ در ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﻮد و ﻣﺪت ﯾ ﻫﻔﺘﮥ ﮐﺎﻣﻞ اداﻣﻪ
۶

داﺷﺖ .ﺣﻮﯾﻠ ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﭘﺮده ﻫﺎی ﮐﺘﺎن آﺑ و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه ﺑﺮ در ﺣﻮﯾﻠ ﻗﺼﺮ ﺑﺮوی ﺳﻨﻔﺮش ﻫﺎﯾ از ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ ،در ،ﻣﺮﻣﺮ ﺳﯿﺎه و ﻓﯿﺮوزه ﻗﺮار
داﺷﺖ۷ .ﺷﺮاب در ﺟﺎم ﻫﺎی ﻃﻼﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺮف ﻣ ﺷﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه در دادن ﺷﺮاب ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﺎوت ﻓﺮاوان داﺷﺖ۸ .در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب
ﻣﺤﺪودﯾﺘ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﯿﻦ درﺑﺎر اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
۹در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ،ﻣﻠﻪ وﺷﺘ در داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺿﯿﺎﻓﺘ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده
ﺑﻮد.
۱۰در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ﺿﯿﺎﻓﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻔﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮای
درﺑﺎر را ﮐﻪ ﻣﻬﻮﻣﺎن ،ﺑِﺰﺗﺎ ،ﺣﺮﺑﻮﻧﺎ ،ﺑِﺘﺎ ،اَﺑﻐﺘﺎ ،زاﺗَﺮ ،و ﮐَﺮﮐَﺲ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺎدﻣﯿﻦ
ﺷﺨﺼ او ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ۱۱و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﻪ وﺷﺘ را ،ﺑﺎ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺮ
ﺳﺮ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻠﻪ زن زﯾﺒﺎﺋ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن و
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ﺗﻤﺎم ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن او ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻪ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ۱۲ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه را ﺑﻪ
ﻣﻠﻪ وﺷﺘ اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ،او از رﻓﺘﻦ اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ
ﺷﺪ.
۱۳

ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﻮد را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ۱۴ .ﻧﺎم اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐَﺮﺷَﻨﺎ ،ﺷﯿﺘﺎر ،اَدﻣﺎﺗﺎ ،ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﻣﺮس ،ﻣﺮﺳﻨﺎ و
ﻣﻤﻮﮐﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ،ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎه و در درﺑﺎر
اﻣﭙﺮاﺗﻮری دارای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟ ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۵

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ،ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه،

ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،وﻟ او از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮد.
ﻣﺠﺎزات او ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟«
۱۶آﻧﺎه ﻣﻤﻮﮐﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
درﺑﺎر ،ﺑﻠﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ۱۷ .وﻗﺘ زﻧﺎن در
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻣ ﻧﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻠﻪ وﺷﺘ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻣﻠﻪ از
ﻓﺮﻣﺎن او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮد«.

۱۸

وﻗﺘ زﻧﺎن درﺑﺎری ﻓﺎرس و ﻣﺎد از رﻓﺘﺎر ﻣﻠﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ،

آن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﺮا ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺮ زﻧﺎن
اﺣﺘﺮاﻣ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﺷﻮﻫﺮان ﻣﮔﺮدد.
۱۹اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻪ وﺷﺘ دﯾﺮ ﻫﯿ وﻗﺖ اﺟﺎزۀ
ﺷﺮﻓﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻓﺎرس و ﻣﺎد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ زﻧ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد۲۰ .وﻗﺘ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری وﺳﯿ اﻋﻼم ﺷﻮد،
آن وﻗﺖ ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﭼﻪ ﻏﻨ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
۲۱ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻤﻮﮐﺎن
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ﻋﻤﻞ ﮐﺮد۲۲ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از وﻻﯾﺎت اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻣﺤﻠ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﻮﻫﺮان رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺮ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد.

اﺳﺘَﺮ ﻣﻠﻪ ﻣ ﺷﻮد

۲

۱ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺣﺘ وﻗﺘ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ او درﺑﺎرۀ ﮐﺮدار وﺷﺘ و
۲

ﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮ ﻣﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﺰدﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او
۳

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮۀ زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨ را در ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺴﺮای ﭘﺎدﺷﺎه در ﺷﻮش ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻫﯿﺠﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﻣﺨﺼﻮص زﯾﺒﺎﺋ ﺑﺪﻫﺪ۴ .آﻧﺎه دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی وﺷﺘ،
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﮥ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
۵

در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدِﺧﺎی )ﭘﺴﺮ ﯾﺎﯾﺮ( زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .او از ﻗﺒﯿﻠﮥ

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و از اوﻻدۀ ﻗﯿﺲ و ﺷﻤﻌ ﺑﻮد۶ .وﻗﺘ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪه ای از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد ،ﻣﺮدِﺧﺎی ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ اﺳﯿﺮان ﺑﻮد.
۷دﺧﺘﺮ ﮐﺎﮐﺎی او اﺳﺘَﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺮی او ﻫﺪﺳﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺸﻨ و زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ واﻟﺪﯾﻨﺶ ،ﻣﺮدﺧﺎی او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد او را ﺑﺰرگ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
۸وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد و دﺧﺘﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺷﻮش آوردﻧﺪ اﺳﺘَﺮ
ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻮد .او ﻫﻢ در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﯿﺠﺎی ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮای درﺑﺎر،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۹ .اﺳﺘَﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻟﻄﻒ ﻫﯿﺠﺎی واﻗ ﺷﺪ و ﻫﯿﺠﺎی ﻓﻮراً ﭘﺮوﮔﺮاﻣ ﺑﺮای
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت زﯾﺒﺎﺋ او ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮد .او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ
را در ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﻪ اﺳﺘَﺮ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻫﻔﺖ دﺧﺘﺮ از ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او
ﮔﻤﺎﺷﺖ.

۴ / ۱۸
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۱۰ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدﺧﺎی ،اﺳﺘَﺮ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ۱۱ .ﻣﺮدﺧﺎی ﻫﺮ روز در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻣﺴﺮا ﻗﺪم ﻣ زد ﺗﺎ از اﺣﻮال اﺳﺘَﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮای او رو
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۱۲

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت زﯾﺒﺎﺋ دﺧﺘﺮان ﻣﺪت ﯾ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﮐﺸﯿﺪ ـ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺻﺮفِ ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺑﺪن ﺑﺎ

روﻏﻦ ﻣﺮ ﻣ ﺷﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﺑﻪ زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﺎ
ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮ ﯾ از دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۳وﻗﺘ ﯾ دﺧﺘﺮ از ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ رﻓﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻟﺒﺎس
ﺑﭙﻮﺷﺪ.

۱۴

ﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺐ را در ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮔﺬراﻧﺪ ،روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺴﺮای دﯾﺮ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻌﺸﻐﺎز ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮا و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او
دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺑﺮود ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از او ﺧﻮﺷﺶ ﻣ آﻣﺪ و او را
ﺑﻨﺎم اﺣﻀﺎر ﻣﮐﺮد.
۱۵ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘَﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮود .او ﻓﺮزﻧﺪ اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ ،دﺧﺘﺮ ﮐﺎﮐﺎی
ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻮد و ﻣﺮدﺧﺎی او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎی ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣ دﯾﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﮐﺮد.

۱۶

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ

ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ،در ﻣﺎه دﻫﻢ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎه ﻃﯿﺒﺖ ،اﺳﺘَﺮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.

۱۷

ﭘﺎدﺷﺎه او را

ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دﺧﺘﺮ دﯾﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ و او زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ و او را ﺑﻪ ﺟﺎی وﺷﺘ ﻣﻠﮥ
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ۱۸ .آﻧﺎه ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺘَﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ
و وزرای ﺧﻮد را دﻋﻮت ﮐﺮد .آن روز را در ﺗﻤﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮری روز ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و
ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾ ﺷﺪ.

ﻣﺮدﺧﺎی ﺟﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ
۱۹در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺮدﺧﺎی ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻬﻤ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ۲۰و اﺳﺘَﺮ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز
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ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ راز را ﻓﺎش
ﻧﻨﺪ و اﺳﺘَﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﻮدﮐ از ﻣﺮدﺧﺎی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﺮد.
۲۱

در ﯾ از روزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی در ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد ،دو ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن

ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑِﺘﺎن و ﺗﺎرش ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻬﺮه داری ﻗﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﯿﻨﮥ ﭘﺎدﺷﺎه را در دل ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۲۲ .ﻣﺮدﺧﺎی از ﻧﻘﺸﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ و
ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﮔﻔﺖ .اﺳﺘَﺮ ﻫﻢ آن را از ﻃﺮف ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪ.
۲۳وﻗﺘ راﺟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺮ دو ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮا
را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.

ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﺪ

۳

۱

ﻣﺪﺗ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺷﺨﺼ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﺪارت ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
۲

ﻫﺎﻣﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺪاﺗﺎ و از ﺧﺎﻧﺪان اَﺟﺎج ﺑﻮد .ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﺧﺎدﻣﯿﻦ
درﺑﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎﻣﺎن ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ از اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻐﯿﺮ از
ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ۳ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﺧﺎدﻣﯿﻦ درﺑﺎر از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
»ﭼﺮا از اﻣﺮ ﺷﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨ؟« ۴آن ﻫﺎ ﻫﺮ روز اﺻﺮار ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از او ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ ،وﻟ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﻤ داد و
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎﻣﺎن ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ
آن ﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﺮدﺧﺎی را
ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ۵ .ﻫﺎﻣﺎن وﻗﺘ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ۶ .و وﻗﺘ ﭘ ﺑﺮد او ﯾ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن را در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
۷در ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺎن ﯾﻌﻨ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه از دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ،ﻫﺎﻣﺎن دﺳﺘﻮر داد
ﺑﺎ ﭘﻮرﯾﻢ ﻓﺎل ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ روزی و ﭼﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ اش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ
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اﺳﺖ .روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ از ﻣﺎه آذر ﮐﻪ دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﺷﺪ.
۸

ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﻣﻠﺘ از ﻧﮋاد ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺗﻮ و در

ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .آداب و رﺳﻮم آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آداب و رﺳﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮ آن ﻫﺎ راﺣﺖ ﺷﻮﯾﺪ۹ .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،دﺳﺘﻮری
ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮری ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺗﻦ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ادارۀ اﻣﻮر اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری
ﮐﺎخ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻢ«.
۱۰ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺸﺘﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﺳﻤ ﻣﻬﺮ ﻣ زد ،از اﻧﺸﺖ ﺧﻮد در آورد و ﺑﻪ
ﻫﺎﻣﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺪاﺗﺎی اَﺟﺎﺟ ،دﺷﻤﻦ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد داد۱۱ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم و
ﺛﺮوت آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ«.
۱۲ﭘﺲ در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اول ﻫﺎﻣﺎن ﻣﻨﺸ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﺑﺎﻧﻬﺎ و
ﺧﻄﻬﺎی ﻣﺘﺪاول در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ،واﻟﯿﺎن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻣﻬﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ۱۳ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻧﻮاﺣ اﻣﭙﺮاﻃﻮری رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ،ﻣﺮد
و زن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﯾ روز ،ﯾﻌﻨ در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ آذر ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد۱۴ .ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای آن روز آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۵ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و
ﻣﺎًﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻮش در
اﺿﻄﺮاب ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮاب ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
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ﻣﺮدﺧﺎی از اﺳﺘَﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ

۴

۱

وﻗﺘ ﻣﺮدﺧﺎی از ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،از ﻏﺼﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪ و ﺟﺎﻣﮥ ﻋﺰا ﺑﺮ

ﺗﻦ ﮐﺮد .ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ رﯾﺨﺖ و در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ راه ﻣ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
۲

ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻣﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ در ورودی ﮐﺎخ رﺳﯿﺪ .او داﺧﻞ ﮐﺎخ ﻧﺸﺪ ،ﭼﻮن ﻫﯿ
ﮐﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻋﺰا اﺟﺎزۀ ورود ﺑﻪ ﻗﺼﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ۳ .در ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ،در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ روزه ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮاً ﻟﺒﺎس ﻋﺰا ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
۴

وﻗﺘ ﮐﻨﯿﺰان و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن اﺳﺘَﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﻣﮐﺮد ﺑﻪ اﺳﺘَﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،اﺳﺘَﺮ

ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ .او ﺑﺮای ﻣﺮدﺧﺎی ﻟﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺠﺎی ﻟﺒﺎس ﻋﺰا ﺑﭙﻮﺷﺪ ،وﻟ
ﻣﺮدﺧﺎی آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺮد۵ .آﻧﺎه او ﻫﺘﺎک ،ﯾ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ او ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺮود و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه
و ﭼﺮا ﻣﺮدﺧﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ۶ .ﻫﺘﺎک ﻧﺰد ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ و ﺟﻠﻮی در ورودی
ﻗﺼﺮ ﺑﻮد رﻓﺖ۷ .ﻣﺮدﺧﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺎرۀ ﺧﻮدش و ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
۸

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﮥ درﺑﺎر ﺑﭙﺮدازد ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .و ﯾ ﻧﺴﺨﻪ
از ﻓﺮﻣﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﺎک داد .ﻣﺮدﺧﺎی از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد آن را ﺑﻪ اﺳﺘَﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اوﺿﺎع را ﺑﺮای
او ﺷﺮح دﻫﺪ و او را وادار ﮐﻨﺪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﺷﻮد.
۹ﻫﺘﺎک ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﻪ اﺳﺘَﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ۱۰ .و اﺳﺘَﺮ از او ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ»۱۱ :اﮔﺮ ﮐﺴ ،ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
دﯾﺪن ﭘﺎدﺷﺎه وارد ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺪروﻧ ﮐﺎخ ﺷﻮد ﺟﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ،
از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی وﻻﯾﺎت ،اﯾﻦ را ﻣ داﻧﻨﺪ .ﻓﻘﻂ در ﯾ
ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮﮔﺎن ﻃﻼی ﺧﻮد را
ﺑﻄﺮف آن ﺷﺨﺺ دراز ﮐﻨﺪ .در آن ﺻﻮرت ﺟﺎن او در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻵن ﯾ ﻣﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
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۱۲وﻗﺘ ﻣﺮدﺧﺎی ﭘﯿﺎم اﺳﺘَﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ۱۳در ﺟﻮاب ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺗﺼﻮر
ﻧﻦ ﭼﻮن در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻫﺴﺘ ﺟﺎن ﺗﻮ از ﺑﻘﯿﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻤﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ۱۴ .اﮔﺮ ﺗﻮ در
ﻣﻮﻗ ﺧﻄﯿﺮی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧ ،از ﺟﺎی دﯾﺮ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻤ و ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮد و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪی و ﻣﻠﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس
ﺷﺪی«.
۱۵اﺳﺘَﺮ در ﭘﺎﺳ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﻣﺮدﺧﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎد»۱۶ :ﺑﺮو و ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ
ﺷﻮش را ﺟﻤ ﮐﻦ .ﻫﻤ روزه ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺗﺎ ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﻦ و ﻧﺪﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﻢ
رﻓﺖ ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ راه ﺑﻤﯿﺮم ،ﺧﻮاﻫﻢ
ﻣﺮد«.
۱۷ﭘﺲ ﻣﺮدﺧﺎی آن ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺳﺘَﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد.

اﺳﺘَﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘ دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ

۵

۱اﺳﺘَﺮ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع روزه ﻟﺒﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺧﻮد را در ﺑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ

اﻧﺪروﻧ ﻗﺼﺮ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ روﺑﺮوی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘ اﯾﺴﺘﺎد .ﭘﺎدﺷﺎه در داﺧﻞ اﻃﺎق در
ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد۲ .وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺪ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ در آن ﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ
او ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﭼﻮﮔﺎن ﻃﻼﯾ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف او دراز ﻧﻤﻮد .آن وﻗﺖ اﺳﺘَﺮ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ ﻧﻮک
ﭼﻮﮔﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد۳ .ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻠﻪ ،ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد ـ ﺣﺘ ﻧﯿﻤ از اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﻮد را۴ «.اﺳﺘَﺮ در ﭘﺎﺳ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﺎﻣﺎن در ﺿﯿﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣ دﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۵ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻮر داد ﻫﺎﻣﺎن ﻓﻮراً ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺳﺘَﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.
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ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘ ﮐﻪ اﺳﺘَﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ۶ .در ﻣﻮﻗ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺳﺘَﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ،ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﯿﻤ از اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﺮا
ﺑﺨﻮاﻫ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد۷ «.اﺳﺘَﺮ در ﭘﺎﺳ ﮔﻔﺖ»۸ :در ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ از ﺷﻤﺎ و ﻫﺎﻣﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻓﺮدا ﻫﻢ ﻣﺠﺪداً
ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آن وﻗﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.

ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدﺧﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮐﺸﺪ
۹

وﻗﺘ ﻫﺎﻣﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧ اﺳﺘَﺮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،ﺷﺎد و ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﺮدﺧﺎی را در

ﺟﻠﻮی در ورودی ﮐﺎخ دﯾﺪ و از اﯾﻨﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﺣﺘﺮام او از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ و ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﻧﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ۱۰ .اﻣﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
رﻓﺖ و از دوﺳﺘﺎﻧﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از زن ﺧﻮد ،زرش ،ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ در
ﺟﻤ آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ۱۱ .ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﺮور از زﯾﺎدی ﺛﺮوت ﺧﻮد ،ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎرش ،ارﺗﻘﺎی
ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ۱۲ .و در
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ از ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺰ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻦ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﻧﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻓﺮدا ﺑﺮای ﯾ ﻣﻬﻤﺎﻧ
دﯾﺮ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ۱۳ .اﻣﺎ وﻗﺘ آن ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی در ورودی
ﮐﺎخ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑ ارزش ﻣ ﺷﻮد«.
۱۴ﭘﺲ زﻧﺶ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا دﺳﺘﻮر ﻧﻤ دﻫ داری ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ او را ﻓﺮدا ﺻﺒ روی ﻫﻤﺎن دار
اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺻﻮرت ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻣﻠﻪ ﺑﺮوی «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻣﺎن
اﯾﻦ ﻓﺮ ﺧﻮﺑ ﺑﻮد ،ﭘﺲ دﺳﺘﻮر داد دار را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎه از ﻣﺮدﺧﺎی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ
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۶

۱آن ﺷﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .از اﯾﻦ رو اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺎﯾ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﺮاﯾﺶ

ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ۲ .ﻗﺴﻤﺘ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺘﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑِﺘﺎن و ﺗﺎرش را ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ ـ ﺑِﺘﺎن و ﺗﺎرش دو ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن و از
۳

ﭘﻬﺮه داران ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻪ ﭘﺎداش و اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﺧﺎدﻣﯿﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿ ﭘﺎداﺷ ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪه
۴

اﺳﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻦ ﮐﺴ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ؟«
درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻣﺎن وارد ﻗﺼﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺷﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﻪ دار ﺑﺰﻧﺪ.
۵

ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻫﺎﻣﺎن اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه
۶

ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮﺋﯿﺪ وارد ﺷﻮد «.وﻗﺘ ﻫﺎﻣﺎن وارد ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻠﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻋﺰت ﺑﺒﺨﺸﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﺰت و ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ«.

۷‐۸

ﭘﺲ در

ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺟﺎﻣﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺑﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺳﭙ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ زﯾﻮرات ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای او ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
۹آﻧﺎه ﯾ از اﻣﺮای ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ ﺧﻮد را ﺑﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ آن ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﻪ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ،
او را ﺳﻮار اﺳﭗ ﮐﺮده در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮداﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻋﺰت ﭘﺎدﺷﺎه واﻗ ﻣ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎداش ﻣﮔﯿﺮد«.
۱۰ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و اﺳﭗ را ﺑﺮای ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی
آﻣﺎده ﮐﻦ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘ در ﻣﻮرد او اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .او در ﮐﻨﺎر دروازۀ دﺧﻮل ﻗﺼﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ۱۱ «.ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن ﻟﺒﺎس و اﺳﭗ را آﻣﺎده ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫ را ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺮدﺧﺎی ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﭗ ﺷﺪ و ﻫﺎﻣﺎن او را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮔﻔﺖ:
»ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﺰت ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎداش ﻣﮔﯿﺮد«.
۱۲ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ ﻃﺮف دروازۀ دﺧﻮل ﻗﺼﺮ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان در ﺣﺎﻟﯿﻪ
روی ﺧﻮد را از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ۱۳ ،و ﻣﻮﺿﻮع را
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ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .آﻧﺎه ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن داﻧﺎی او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ
ﻗﺪرﺗﺖ را از دﺳﺖ ﻣ دﻫ .ﻣﺮدﺧﺎی ﯾ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او
ﺑﺎﯾﺴﺘ .او ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد«.

ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣ رﺳﺪ
۱۴

در ﺣﺎﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ وارد ﺧﺎﻧﮥ

ﻫﺎﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را ﻓﻮری ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧ اﺳﺘَﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

۷

۲

۱

ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘ ﮐﻪ اﺳﺘَﺮ داده ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﻮﻗ

ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز از اﺳﺘَﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ،ﺑﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺘ
اﮔﺮ ﻧﯿﻤ از ﻣﻤﻠﺘﻢ را ﺑﺨﻮاﻫ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.
۳

ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺗ دارﻧﺪ و

ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﺎن ﻗﻮم ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ۴ ،زﯾﺮا ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﻼم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺮﻓ ﻧﻤ زدم و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤ ﺷﺪم .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﮐﻨﺪ۵ «.ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه از ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را دارد؟ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ۶اﺳﺘَﺮ ﺟﻮاب
داد» :دﺷﻤﻦ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﺎ آزار ﻣ رﺳﺎﻧﺪ«.
ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﻪ ﻧﺎه ﮐﺮد۷ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎغ
ﻗﺼﺮ رﻓﺖ .ﻫﺎﻣﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او در
اﻃﺎق ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ زاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ۸ .او ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ اﺳﺘَﺮ
اﻓﺘﺎد و زاری ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ او رﺣﻢ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻃﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را در
آن ﺣﺎل دﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ و در ﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ«.
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ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن روی ﻫﺎﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ۹ .آﻧﺎه
ﯾ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﺑﻮﻧﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ ﺟﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت داد ،داری ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻪ ﻣﺘﺮ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن دار اﻋﺪام
ﮐﻨﯿﺪ«.
۱۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﺎن داری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدﺧﺎی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮدش اﻋﺪام
ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ.

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ

۸

۱در ﻫﻤﺎن روز ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم داراﺋ و اﻣﻮال ﻫﺎﻣﺎن ،دﺷﻤﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ

ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﺳﺘَﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او اﺳﺖ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ﻣﺮدﺧﺎی
۲

اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮود .ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﮐﻪ از ﻫﺎﻣﺎن
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اﻧﺸﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی داد .اﺳﺘَﺮ اﻣﻮال و داراﺋ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی ﺳﭙﺮد.
۳اﺳﺘَﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری از ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ
از ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻮم ﻫﺎﻣﺎن اَﺟﺎﺟ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ۴ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺼﺎی ﻃﻼﯾ ﺧﻮد را
ﺑﻄﺮف او دراز ﮐﺮد ،و او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ»۵ :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻼح ﻣ داﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﻮرد
ﻟﻄﻒ ﺷﺎن واﻗ ﺷﺪه ام ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از اﺟﺮای ﻧﻘﺸﮥ ﻫﺎﻣﺎن
ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺪاﺗﺎی اَﺟﺎﺟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺗﻤﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد۶ .ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ؟«
۷ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ و ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی ﮔﻔﺖ» :دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻮﻃﺌﻪ اش ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دار زدم و اﻣﻮال و داراﺋ او را ﺑﻪ اﺳﺘَﺮ دادم۸ .اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻬﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

۱۳ / ۱۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻢ دﯾﺮی
ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ آﻧﺮا ﻣﺨﺘﻮم ﮐﻨﯿﺪ«.
۹

ﭘﺲ ﻣﺮدﺧﺎی در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎه ﺳﯿﻮان ﻣﻨﺸ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را

اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺣﻤ را ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ،واﻟﯿﺎن و
ﻣﺎًﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘ در ﺗﻤﺎم ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ ،از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺒﺸﻪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد.
آن ﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ۱۰ .ﻣﺮدﺧﺎی ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻣﻬﺮ ﮐﺮد و آن را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺻﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﯾ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﭙﻬﺎ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۱۱ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠ از ﻫﺮ ﻣﻠﺘ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و زن و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۲روزی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه آذر ﮐﻪ دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ۱۳ .ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد در آن روز آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۴

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺎﺻﺪان

ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﭗ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﯾﻌﻨ در ﺷﻬﺮ
ﺷﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
۱۵ﻣﺮدﺧﺎی در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﻪ رﻧ ﺳﻔﯿﺪ و آﺑ و ﭼﭙﻦ ارﻏﻮاﻧ رﻧ ﮐﻪ از
ﭘﺎرﭼﮥ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺗﺎج ﻃﻼی ﺑﺎﺷﻮﻫ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ،ﮐﺎخ را
ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﻮﺷ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﺟﺎده ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد۱۶ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷ و آراﻣﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و وﻻﯾﺘ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﺎه ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور آن روز را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ آن ﻫﺎ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
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ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ

۹

۱

روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ آذر ،روزی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد و دﺷﻤﻨﺎن

ﯾﻬﻮدﯾﺎن در آرزوی ﺷﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻋﺲ ﺷﺪ و
۲

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻻﯾﺎت اﻣﭙﺮاﻃﻮری ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺻﺪد آزار آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ
ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺮدم از آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۳ .ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ وﻻﯾﺘ،
ﺣﺎﮐﻤﺎن ،واﻟﯿﺎن و اﻫﻞ درﺑﺎر ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ از ﻣﺮدﺧﺎی
۴

ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدﺧﺎی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻤﻠﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﺪری در درﺑﺎر
۵

ﺷﺎه ﺑﻮد و ﻗﺪرت او ﻫﻢ روز ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﻮرﯾﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ را ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ.
۶ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﯾﻌﻨ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ۷ .‐۱۰و ده ﭘﺴﺮ
ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ ﻫﻤﺪاﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻓَﺮﺷَﻨﺪاﻃﺎ ،دﻟﻔﻮن ،اَﺳﻔﺎﻧﺎ ،ﻓُﻮراﺗﺎ ،اَدﻟﯿﺎ،
اَرﯾﺪاﺗﺎ ،ﻓَﺮﻣﺸﺘﺎ ،ارﯾﺴﺎی ،ارﯾﺪای ،ﯾﺰاﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟ اﻣﻮال ﮐﺴ
ﺗﺎراج ﻧﺸﺪ.
۱۱ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ۱۲ .ﭘﺲ از آن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ده ﭘﺴﺮ
ﻫﺎﻣﺎن را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﭼﻘﺪر ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺶ
دﯾﺮی ﻫﻢ داری؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺪﻫﻢ«.
۱۳اﺳﺘَﺮ در ﭘﺎﺳ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش اﺟﺎزه داده
ﺷﻮد ﻓﺮدا ﻫﻢ ﮐﺎر اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺴﺎد ده ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ دار ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ«.
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۱۴ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﻋﻤﻠ ﺷﻮد و ﻓﺮﻣﺎن ﻻزم در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش اﻋﻼم ﺷﺪ.
اﺟﺴﺎد ﭘﺴﺮان ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ۱۵ .در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ آذر ﺑﺎز
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را در آن ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ اﻣﻮال ﻫﯿ ﮐﺲ
را ﺗﺎراج ﻧﺮدﻧﺪ.
۱۶ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺷﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻼص ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟ ﻣﺎل ﻫﯿ ﮐﺲ را
ﻏﺎرت ﻧﺮدﻧﺪ۱۷ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ آذر رخ داد .روز ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻫﯿ ﮐﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ و روز ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد.

۱۸

ﯾﻬﻮدﯾﺎن روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ را

ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ روزﻫﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ .روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﮐﺸﺘﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

۱۹

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﻬﻮدﯾﺎنِ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ

زﻧﺪﮔ ﻣﯿﻨﻨﺪ ،روزِ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه آذر را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻏﺬا ﻫﺪﯾﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ.

ﺟﺸﻦ ﭘﻮرﯾﻢ
۲۰ﻣﺮدﺧﺎی اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ وﻗﺎﯾ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ۲۱ ،و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل روزﻫﺎی ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آذر
را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ۲۲ .اﯾﻦ روزﻫﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎﺋ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻢ و ﻏﺼﮥ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪواری
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ روز را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻏﺬا
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ۲۳ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اﻣﺮ ﻣﺮدﺧﺎی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﺒﻌﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ روز را
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۲۴ﻫﺎﻣﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺪاﺗﺎی اَﺟﺎﺟ و دﺷﻤﻦ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻗﺮﻋﻪ )ﮐﻪ آن را
»ﭘﻮر« ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ( اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺪام روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۲۵ .اﻣﺎ اﺳﺘَﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
رﻓﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ ﺷﺪ ﮐﻪ
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ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۲۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
آن اﯾﺎم را ﭘﻮرﯾﻢ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ آن »ﻗﺮﻋﻪ« اﺳﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد۲۷ ،اﯾﻦ
را رﺳﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮدی
ﻣﮔﺮوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ دو روز را ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﻣﺮدﺧﺎی ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ.

۲۸

ﻟﻬﺬا ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ،ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ،در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و دﯾﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ را ﺑﯿﺎد آورده ،ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ.
۲۹

آﻧﺎه ﻣﻠﻪ اﺳﺘَﺮ ،دﺧﺘﺮ اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﻪ

داﺷﺖ ،ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدﺧﺎی را ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری داﺋﻤ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻮرﯾﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد.

۳۰

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی دﻋﺎی ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد.

۳۱

و از آن ﻫﺎ و

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روزه و ﺳﻮﮔﻮاری را رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺎم ﭘﻮرﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﺎم ﭘﻮرﯾﻢ از ﻃﺮف اﺳﺘَﺮ
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﺪ۳۲ .دﺳﺘﻮر اﺳﺘَﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮرﯾﻢ ﺑﺮ روی
ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه و ﻣﺮدﺧﺎی

۱۰

۱ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺤﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم داﺧﻠ

ﺟﺰﯾﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد۲ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎﺷﻮه او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮح اﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ۳ .ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم را داﺷﺖ .او ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ او را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺘﻨﺪ .او ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﺮای
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﮐﺮد.
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